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ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން .މިއުއްމަތަށް ކައު ކުރެއްވި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު
ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން .މިދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުންގެ
އާލު އަޞްޙާބުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލުކުރަން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،އެމަނިކުފާނުގެ ނާއިބު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު
ޖަމީލު އަޙްމަދު ،ވަޒީރުން ،ދަޢުވަތު ލިބިވަޑައިގެން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރިން،
އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާތު....
މިއަދަކީ ،ދިވެހިން ދުށް އެންމެ ހިތާމަވެރި ސުނާމީ ކާރިސާއަށް  9އަހަރު ފުރޭ ،ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ
ދުވަސް .މިދުވަހާ ގުޅިގެން މިކާރިސާގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކިވެގެން ދިޔަ އަޚުންނާއި އުޚުތުންގެ ފުރާނަތަކަށް
ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލެއްވުން އެދި ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވާ ހިނދު ،އެއަޚުންނާއި
އުޚުތުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ކެތްތެރިކަމާއި ޢާފިޔަތު ދެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން.
 4002ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު  42ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ކުރިމަތިވި ،އެންމެ ހިތާމަވެރި އަދި އެންމެ ގެއްލުންދެނިވި ޤުދުރަތީ ކާރިސާ .ސުނާމީ
ކާރިސާގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ

 88މީހުން މިދުނިޔެ ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާއިރު 42 ،މީހުން

ގެއްލި ،ވީނުވީތަނެއް ނޭގިފައިވޭ .މިކާރިސާގައި  2000އަށްވުރެ ގިނަ ގެދޮރު ހަލާކުވެ 31 ،ހާހަށްވުރެ ގިނަ
މީހުން ،ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށް ދޫކޮށް ،އެހެން ރަށްރަށަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބަދަލުވާންޖެހުނު 2 .ރަށެއްގެ ގެދޮރާ
ޢިމާރާތްތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވި 41 .ރަށަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު .ޢާންމުންގެ
މުދަލަށާއި ދިރިއުޅުމަށް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވިއިރު ،މުޅި ޤައުމުގެ އިޤްޞާދު ފުން
ވަޅުގަނޑަކަށް ވެއްޓުނު .ޤައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ބޮލަކަށް ޖެހޭ ނިސްބަތް  62%ދަށަށް ވެއްޓިގެން ދިޔަ.

ޤުދުރަތުން މިކުރިމަތިކުރެއްވި އިމްތިޙާނުގައި ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންވަނީ އިޙުސާންތެރިކަމުގެ ލާމަސީލު
ނަމޫނާ ދައްކާފަ .ދިވެހިންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރީތި މިސާލު ދައްކާފަަ .ކާރިސާގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު
އުޚުތުންނާއި އަޚުންނަށް އޯގާތެރިކަމާއި ،އަޅާލުމާއި ،އިޙުސާންތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ،އެއްބައެއްވަންތަކަމުގެ ސާފު
ނަމޫނާ ދައްކާފަ .ސުނާމީ ކާރިސާއަށް ފަހު ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެންބަރުމަހުގެ  42ވަނަ ދުވަސް،
އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރުމުގެ މަތިވެރި މަޤުޞަދަކީ މިއީ 4002 .ޑިސެންބަރު 42
ވަނަ ދުވަހު ކުރިމަތިވި މުޞީބާތުގައި ދިވެހިންނަކީ އެއް ނަސްލެއްގެ ،އެއްބަހަކުން ވާހަކަ ދައްކާ ،އެއް
ޢަޤީދާއެއްގެ އަހުލުވެރި ބައެއްކަން ދައްކައިފިކަމުގެ ހަނދާންތައް އާލާކުރުން .އަޅުގަނޑުމެންގެ އުޅުމާއި
ގުޅުންތަކާއި ކުރިއެރުން ބައްޓަންކުރުމުގައި މިފަދަ ކާރިސާތަކުން ފިލާވަޅުތައް ލިބިގަތުން .ދިމާވެދާނެ ކުއްލި
ޙާލަތަކަށް ތައްޔާރުވަެ ،ކަމަރުތައް ބާރުކޮށްގެން ތިބުމުގެ ޢަޒުމް ވަރުގަދަކުރުން.
ދިވެހިންނަކީ ފަޚުރުވެރި ތާރީޚެއް އޮތް ބައެއް .ވާދަވެރި ބަވަނަ ދުނިޔޭގައި ދިވެހިންވަނީ އަމިއްލަ ވަންތަ،
އެއްބައިވަންތަ ބައެއްކަން ދައްކައިދީފާ .ކުރިމަތިވާ ތަފާތު ގޮންޖެހުތަކާއެކުވެސް ،ދިވެހިންވަނީ ،އެބައިމީހުންގެ
އެއްބައެއްވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކޮށް ،އަވަށްޓެރި އަދި ރަޙުމަތްތެރި ޤައުމުތަމާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެހީއާއި މަދަދު
ލިބޭފަދަ މަޤާމެއް ހޯދާފާ .ސުނާމީގެ މުޞީބާތުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރާއި

ރއްޔިތުން ގުޅިގެން ކުރެވުނު
ަ

ވަރުބަލިކަމެއްނެތް ،ބުރަ މަސައްކަތުގައި ،ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކުޑަ ޤައުމެއް ކަމުގައިވިޔަސް ،ދިވެހިންނަށް
ހެޔޮއެދޭ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ރަޙުމަތްތެރިން ގިނަކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން.
މިނަސީބުވެސް ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވަނީ ސުލްޙަމަސަލަސް އެއްބައިވަންތަ ރައްޔިތަކަށްވާތީކަން ކަށަވަރު.
ސުނާމީގެ ކާރިޘާއިން ދިވެހި ރައްޔިތުން އަރައިގަތުމަށް ކުރި މަސައްކަތާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރި ބުރަ
މަސައްކަތަކީ އަގު ނުކުރެވޭވަރުގެ އަގުބޮޑު މަސައްކަތެއް .އެހެންކަމުން ،އޭރުގެ ސަރުކާރަށާ އެމަސައްކަތުގައި

ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން .ހަމަ މިނޭވާގައި ދިވެހި
ސިފައިންނާ ،ފުލުހުންވެސް ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރަން.
ރާއްޖެ މިއަދުވަނީ ތަފާތު ރޮނގުތަކުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައި .އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީވެފައިވާ
ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން ރާއްޖޭގެ ނަން ވަނީ އުނިކުރެވިފާ .މެދުފަންތީ ޤައުމަކަށްވަނީ ހިޖުރަކޮށްފަ .ދުނިޔޭގެ
އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކާ ފައިހަމަވާފަދަ ،އެންމެ މިޒަމާނުގެ ސިޔާސީ ނިޒާމެއް މިވަނީ ތަޢާރަފުކުރެވިފާ.
މިފަދަ

ހެޔޮ

ބަދަލެއްގެ

ބޭނުން

ހިފަންވާނީ

އަޅުގަނޑުމެން

އިތުރަށް

ކުރިއެރުމާއި

ތަރައްޤީވުމަށް.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްބައިވަންތަ ސަފުތައް އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް .އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި އަޚްލާޤީ
ފޭރާން އިތުރަށް ހެޔޮވަރުކުރުމަށް .އަމިއްލަވަންތަކަމާއި އެއްބައެއްވަންތަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް.
ސުނާމީ ކާރިސާއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ނާޒުކުކަމާއި ،މިފަދަ ކާރިސާއަކުން އަރައިގަތުމަށް
ކުރަންޖެހޭ ބޮޑުހޭދައާއި ބުރަ މަސައްކަތް މިވަނީ ތަޖުރިބާ ކުރެވިފަ .ކާރިސާއަށް  9އަހަރު ފުރުން މިއަދު
ފާހަގަކުރާއިރު ،ސުނާމީގައި ގެދޮރުގެއްލުނު ޢާއިލާތަކުގެތެރެއިން ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހިފައިވާ
ޢާއިލާތައް ތިބިކަމުގައި ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކުރަން .ހަމަ މިނޭވާގައި ،ސުނާމީގައި ގެއްލުންލިބުނު ރަށްތައް
އާރާސްތުކުރުމުގައި ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާޞިލުކުރެވި ،ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް
ބޯހިޔާވަހިކަން

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ

މަސައްކަތްތައް

ވަރުބަލިކަމެއްނެތި

ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ

އިދާރާތަކުން

ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަންވެސް މިފުރުޞަތުގައި އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން .މިގޮތުން މިހާރުވެސް  4އަތޮޅެއްގައި
މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަވާ.
ދުނިޔެމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަޙައްމަލު ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ މުޞީބާތަކީ ،ޤުދުރަތުން ކުރައްވާ އިމްތިޙާނެއް.
މިއިމްތިޙާނުން މަތީ ގުރޭޑެއްގައި ފާސްވާ މީހަކީ ކާމިޔާބީގެ އަހުލުވެރިއަކު ކަމުގައިނޫނީ ނުވާނެ .ކުރިމަތިވާ
މުޞީބާތްތަކަށް ކެތްތެރިވެ ،ސަފުތައް ރުކުރުވާލާ ،އެއްބައިވަންތަކަމުގައި ކުރިޔަށް ދިއުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމާއި
އުފާފާގަތިކަމުގެ ތަޅުދަނޑިކަން ކަށަވަރު.
މިއަހަރުގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީއާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި
ކުންފުނިތަކާ ކްލަބް ޖަމާޢަތްތައް އަތާ އަތް ގުޅާލާގެން "އެންމެން އެކުގައި" މިޝިޢާރުގެ ދަށުން ޚާއްސަ
މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިހާރު މިދަނީ ތައްޔާރުވަމުން މިޑިސެމްބަރ މަހުގެ 82ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މާދަމާ ނޫން

އަނެއް ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ރާއްޖޭގައި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތެއް ހިންގާނަން .މިކަމަކީ އެންމެން
އަދިވެސް ތިބީ އެކުގައިކަން ހާމަކޮށް ދައްކައި ދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް.
މިއީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރު ހިންގަން މިވަގުތު ތިބި މީހުންގެ ޤައުމެއް ނޫނެވެ .މިއީ ދިވެހިންގެ ޤައުމެވެ .ޚިޔާލު
ތަފާތުވުންތައް އެއްކިބާކޮށްފައި މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އަތުކުރި އޮޅާލާ އާ އަޒުމެއްގައި ނުކުމެ އެންމެން
އެކުގައި ތިބިކަން މިއަދުގެ ޒުވާން ޖީލަށް ދައްކައި ދެއްވާށެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިންގެ ރީތި ދިރިއުޅުމުން
ޢިބްރަތް ޙާޞިލް ކުރަމުން ،ދިވެހިންނަކީ އަބަދުވެސް ސުލްޙައަށް ލޯބި ކުރާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބައެއްކަމުގެ
ފުރިހަމަ ނަމޫނާ ދައްކަވާ ދެއްވާށެވެ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތައް ކިލަނބުކަމުން ދުރުވެ ،އެކުވެރިކަމާ އެކުގައި
މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ކަމުގައި މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވާށެވެ.
މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަށް ރައްކާތެރިކަން ދެއްވާށިއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ،އެއްބައިވަންތަ،
އިޙުސާންތެރި ބަޔަކުކަމުގައި ތާއަބަދަށްމެ ލައްވާ ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއާއި ފާގަތިކަން
ދެއްވާށިއެވެ .އާމީން .ވައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު ﷲ ވަބަރަކާތު....

