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بسم هللا الرحمن الرحيم  -الحمد هلل رب العالمين .و الصالة والسالم علي أشرف األنبياء والمرسلين .و علي
آله و أصحابه أجمعين
ގެީ
ލުން ،ކުރ ީ
ކަނބަ ީ
ލިޙްގެ ީދެ ީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ީޢިއްޒަތްތެރި ީރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ީއިބްރާހމް ީމުޙައްމަދު ީޞާ ީ
ރައސްީ ،އަދި ީރައްޔިތުންގެ ީމަޖިލހުގެ ީރައސްީ ،ރައސް ީމުޙައްމަދު ީނަޝދުީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ީޢިއްޒަތްތެރިީީ
މުގެީދެކަނބަލުންީ.ދަޢުލަތުގެީޢިއްޒަތްތެރި ީވަޒރުންީ،ދަޢުލަތަށްީ
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެީނާއިބުީފައިސަލްީނަސ ީ
ގެީ
ތެރިީމެންބަރުންީ ،ދައުލަތު ީ
ވި ީޢިއްޒަތްތެރި ީބޭފުޅުން ،ރައްޔިތުންީމަޖިލހުގެީޢިއްޒަތް ީ
ތް ީކުރެއް ީ
ގިނަދުވަހުީޚިދުމަ ީ
ވިީދައުލަތުގެީޝަރަފްވެރިންީ،އެކުވެރިީދަޢުލަތްތަކުގެީސަފރުން،
ބިވަޑައިގެންތިއްބެ ީ
ގެީއެކިއެކި މަޤާމްީލި ީ
ޝަރަފް ީ
ގެންދަވާީ
ހާޒިރުވަޑައިގެންީތިއްބެވިީއެންމެހައިީޢިއްޒަތްތެރިންީ،ޖަލްސާީދުރާީގާތުންީބައްލަވަމުންީއައްސަވަމުންީ ީ
ހޫ ީ
ޙްމަތުީﷲީވަބަރަކާތު ީ
ދިވެހިީއެއްމެހާީލޮބުވެތިީރައްޔިތުންީ.އައްސަލާމްއަލައިކުމްީވަރަ ީ
ީ
ހިރާއްޖޭގެީފަޚުރުވެރިީޤައުމީ
އާދެ! ީމާދަމާީއަކ ީދިވެހިރާއްޖޭގެީފަޚުރުވެރިީޤައުމ ީދުވަސްީ .އެހެންީކަމުންީދިވެ ީ
ދުވަހުގެ ީހެޔޮއެދުމާއި ީތަހުނިޔާ ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ީޢިއްޒަތްތެރި ީރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ީދިވެހި ީހުރިހާ ީލޮބުވެތިީ
ތިނެއްގެީ
ވަޠަންދެކެ ީލޯބިވުމަކ ީޤައުމަށް ީއުފަންވާ ީޒިންމާދާރު ީކޮންމެ ީމުއާ ީ
ރައްޔިތުންނަށް ީއަރިސް ީކުރަންީ ީ .
ޠަނުގެ ީކަރާމަތާއި ީއިސްތިޤްލާލާއިީ
ކޮނޑުގައި ީއެޅިފައިވާ ީޤައުމ ީވާޖިބެއްީ .ތިމާ ީއުފަންވެ ީހެދި ީބޮޑުވާ ީވަ ީ
މިނިވަންކަންީދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިީއެމހެއްގެީމަސްއޫލިއްޔަތުީފުރިހަމަީގޮތުގައިީއަދާީކުރުމަކ ީޤައުމުގެީކޮންމެީ
ޠަނަށްޓަކައި ީކޮންމެ ީފަރުދެއްގެ ީކޮނޑުގައި ީއެޅިފައިވާ ީބޮޑުވެގެންވާީ
ދަރިއެއްގެ ީޒިންމާއެއްީ ،އަމިއްލަ ީވަ ީ
ންމެންީއެކަމާއިީމެދުީވިސްނާީފިކުރުީކުރަންޖެހޭީ
ޒިންމާއާއިީމަސްއޫލިއްޔަތަކ ީޤައުމ ީދުވަހުީއަޅުގަނޑުމެންީއެ ީ
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ހިމާޔަތުގައި ީފިދާވެީ
ކަމެއްީ .ލޮބުވެތި ީރައްޔިތުންީ ،ޤައުމެއް ީޤައުމެއްގެ ީގޮތުގައި ީދެމިއޮންނާނ ީޤައުމުގެ ީ ީ
ޤުރުބާންވާނެ ީދަރިންތަކެއް ީތިބެގެންީ ،ދިވެހިރާއްޖޭއަކ ީމާސިންގާ ީއިންޑިއާ ީކަނޑުގެ ީމި ީސަރަހައްދުގައިީ
ހރުތަކެއްވަންދެންީމިނިވަންކަމާއިީއިސްތިޤްލާލްގެ ީމަތގައިީ
އިސްތިއުމާރ ީބާރުތަކުގެީތެރޭގައިީއެތައްީސަތޭކަީއަ ަ
ޚަށްޓަކައިީދިވެހިީޤައުމަށްޓަކައިީޤުރުބާންވާނެީއެތަށްީކާބަފައިންީ
ދެމިީއޮތުމުގެީސިއްރަކވެސްީއެއީ،ދިވެހިީތާރ ީ
ބްޠާލުންގެީޒިކްރާީއާކުރުމަކީއެއްޖލުންީއަނެއްޖލަށްީނަގުލުީކުރަމުންީ
ލްދެކެފައިވޭީ.އެހެންކަމުންީޤައުމީއަ ީ
މިީޖ ީ
ގެންދަންޖެހޭ ީޤައުމ ީރިވެތި ީއާދައެއްީ .އާދެ! ީމިއަދު ީއަޅުގަނޑުމެން ީފާހަގަކުރަމުން ީމިދާ ީޤައުމ ީދުވަހަކީ
އިވާ ީމަތިވެރިީ
މުޙައްމަދު ީތަކުރުފާނު ީއަލްއައުޒަމް ީދިވެހި ީޤައުމަށްޓަކައި ީވެވަޑައިގެންފަ ީ
އައްސުލްޠާނު ީޤާޒ ީ ީ
ފްޙާތަކުގެީތެރެއަށްީ
ާރޚުގެީސޮ ީ
ޤުރުބާނގެީޒިކްރާީއާކުރުންީ.އާދެ! ީއަޅުގަނޑުމެންީކޮންމެީދިވެއްސަކުީދިވެހިީތ ީ
ހޭީ.
ގޮސް ީދިވެހި ީޤައުމަށްޓަކައި ީއެބޭފުޅުން ީވެވަޑައިގެންނެވި ީމަތިވެރި ީޤުރުބާންތައް ީދިރާސާކޮށް ީދަސްކުރަންޖެ ީ
އެކަމުން ީފިލާވަޅާއި ީޢިބްރަތްީލިބިގަނެ ީއަޅުގަނޑުމެންގެީޖލްގައި ީޤައުމުގެީހިމާޔަތަށް ީކުރަންވ ީކަންކަމާއިމެދުީ
ޏެއްގައިީީ 5އަހަރުވަންދެންީ
ން ީ
މަތި ީމަސްީދޯ ީ
ވިސްނާީފިކުރުީކުރަންޖެހޭީ ީ.އާދެ! ީވިސްނާީފިކުރުކޮށްލަމާީއަނގަ ީ
ންީ
ކަ ީ
ދިވެހި ީޤައުމަށް ީމިނިވަން ީ
މާސިންގާީބޮޑެތި ީރާޅުތަކުގެީތެރޭގައި ީއެބޭފުޅުންީވެވަޑައިގެންނެވި ީޤުރުބާނއަކ ީ ީ
ންޏެއްނޫން ީދިވެހިީ
މުޙައްމަދު ީތަކުރުފާނު ީއެކަ ީ
ނެސްދިނުމަށްޓަކައި ީވެވަޑައިގެންނެވި ީޤުރުބާނއެއްީ .އާދެ! ީ ީ
ގެ ީ
ޤައުމަށްޓަކައި ީދޮންބަންޑާރައިންނާއި ީޝަހދު ީއަލި ީރަސްގެފާނު ީފަދަ ،އެތަށް ީބޭފުޅުންނެއް މި ީޤުރުބާނީ
ން ީއާދަމް ީއަޅުގަނޑުމެންގެ ީމިީ
މަތގައި ީއިހަށްދުވަހު ީޝަހދު ީހުސައި ީ
ވެވަޑައިގެންފައިވޭީ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ީކުރި ީ
ޤައުމަށްޓަކައި ީވެވަޑައިގެންނެވި ީޤުރުބާނީ ،ވެވަޑައިނުގެންނެވިނަމަ ީމިއަދު ީމިހިސާބަށް ީމިޤައުމު ީއަންނާނީ
ރާ ީއާކޮށް ީއެބޭފުޅުންނާއި ީމެދުގައި ީވިސްނާފިކުރުކުރުމަކީ
ކިހިނެއްތޯީ ،އާދެ! ީއެހެން ީކަމުން ީއެބޭފުޅުންގެ ީޒިކް ީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ީޤައުމ ީމަސްއޫލިއްޔަތެއްީ .އަދި ީހަމަ ީމިހިނދުގައި ީއެހުރިހާ ީބޭފުޅުންގެ ީފުރާނަފުޅަށް ީﷲީ
ންމެީ
ނުންީ ،ކޮ ީ
ޢުމަތް ީދެއްވުންއެދި ީދުޢާކުރަންީ .ލޮބުވެތި ީމުޢާތި ީ
ތަޢާލާ ީސުވަރުގޭގެ ީދާއިމނި ީ
ޙާނަހޫވަ ީ
ސުބު ީ
ހިީ
ޤައުމެއްވެސްީމިނިވަންީކަމާއިއެކުީދެމިީއޮންނަނ ީއެޤައުމެއްގެީޤައުމިއްޔަތުގެީއަސާސްތަކެއްީއޮވެގެންީ.ދިވެ ީ
ޤައުމިއްޔަތުގެ ީމިނިވަންކަމުގެ ީއަސާސްއަކ ީމާތްވެގެންވާ ީއިސްލާމްދނާއި ީދިވެހި ީބަސް ީއަދި ީދިވެހިންގެީ
ފަޚުރުވެރި ީއާދަކާދައާއި ީސަޤާފަތްީ .އެހެންކަމުން ީދިވެހި ީދައުލަތުގެ ީމިނިވަންކަމާއި ީރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައިީ
އް ީދިރުވާ ީއާލާކުރުމަކ ީއަޅުގަނޑުމެން ީއެންމެންގެ ީމަސްއޫލިއްޔަތެއްީ .އާދެ!ީ
ޤައުމިއްޔަތުގެ ީއަސާސްތަ ީ
އްީ
ދަ ީކަންކަމަކާއެ ީ
އި ީދިމާވިފަ ީ
ބަވަނަވެފައިވާ ީދުނިޔޭގައި ީމިއަދު ީއަޅުގަނޑުމެން ީކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވަނ ީކުރގަ ީ
ށް ީޤައުމުގެ ީމުސްތަޤްބަލުީ
ނޫންީ .އެހެން ީކަމުން ީއެކަންކަމުން ީއަރައިގަނެ ީދިވެހި ީޤައުމިއްޔަތު ީހިމާޔަތްކޮ ީ
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އާރާސްތުކުރުމަށްޓަކައިީއަޅުގަނޑުމެންީއެކަންކަމާއިީކުރިމަތިލާންޖެހެނ ީމިއަދުގެީވިސްނުމާއި ީފިކުރާއިީޒިންމާގެީ
ތެރެއިން .ދިވެހި ީލޮބުވެތި ީރައްޔިތުންީ ،މާތް ީވެގެންވާ ީއިސްލާމްދނަށް ީ ީކުޑައިމިސް ީބަސް ީރައްދުކުރުމާއިީ
ދިވެހިންނާއިީމެދުގައިީ،ދނާީމެދުގައި ،ޒުވާނުންގެީހިތުގައިީޝައްކުއުފެދޭފަދަީވާހަކަީދެކެވުމާއިީދނުގެީނަމުގައިީ
ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ީހަރުކަށި ީއަނިޔާވެރި ީޢަމަލުތަށް ީހިންގުމަކ ީމިއަދު ީދިވެހި ީޤައުމު ،ދިވެހި ީޤައުމިއްޔަތުީ
ދިރުވުމަށްޓަކައިީއަޅުގަނޑުމެންީފަރުވާކުރަންީޖެހިފައިވާީމައްސަލައެއްީ .މިކަމުގައިީއަދުގެީރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީ
ޞާލިޙް ީގެންގުޅުއްވާ ީހިކްމަތްތެރި ީވިސްނުންތެރި ީގޮތްކޮޅުީ ،ޙިކްމަތްތެރި ީވިސްނުންފުޅުީ
މުޙައްމަދު ީ ީ
އިބްރާހމް ީ ީ
އިސްކުރައްވާީގޮތްކޮޅަކީމިކަމުންީދިވެހިރާއްޖެީސަލާމަތްކުރުމުގައިީމުހިއްމުީވެގެންވާީސިފަތަކެއްީ.އާދެީ،އެހެންީ
ކަމުން ީމި ީނުރައްކާތެރި ީކަންކަމުން ީއަރައިގަތުމުގައި ީރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ީސަރުކާރަށް ީއެއްބާރުލުންީ
ންގެ ީއެއްބާރުލުމާއެކުގައި ީޤައުމުގެ ީއެކުވެރިކަމާއި ީއެއްބައިވަންތަކަމުގެ ީތެރެއިންީ
ދގެން ީދިވެހި ީހުރިހާ ީރައްޔިތު ީ
ތުގައި ީހުރިހާ ީރައްޔިތުންނަށް ީއިލްތިމާސްކުރަންީ .އާދެ!ީ
ންދިޔުމަށް ީއަޅުގަނޑު ީމިމުނާސަބަ ީ
ކުރިއަށް ީގެ ީ
ތްބަކ ީއެއްމެންގެ ީލޯތްބެއްީ .ޤައުމިއްޔަތުީ
ޤައުމިއްޔަތުގެ ީއުފަލަކ ީއެއްމެންގެ ީއުފަލެއްީ .ޤައުމިއްޔަތުގެ ީލޯ ީ
ދިރުވުމަކ ީމިޤައުމުގެ ީހުރިހާ ީރައްޔިތުންގެ ީޒިންމާއެއްީ .އާދެ! ީއަޅުގަނޑުމެން ީމި ީމުނާސަބަތުގައި ީއެޒިންމާީ
ނަން ީއޮތްޖލުތަކަށްީ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ީޤައުމުީ
ހަނދާންކުރުމުންީ ،އެޒިންމާގެ ީޒިކްރާ ީއާކުރުމުންީ ،އަން ީ
ގެންގޮސްދިނުމުގައިީކޮންމެީފަރުދެއްމެީއެފަރުދެއްގެީފުރިހަމަީޒިންމާީއަދާކުރުމަކީޤައުމދުވަހުގެީމުނާސަބަތުގައިީ
އަޅުގަނޑުމެން ީއެއްމެން ީއަޒުމް ީކަނޑައަޅަންޖެހޭ ީކަމެއްީ .އާދެ! ީއަޅުގަނޑުމެންގެ ީޤައުމިއްޔަތު ީދިރުވާީ
ޝާދާއިީ،މަޝްވަރާއަށްޓަކައިީ
އާލާކުރުމުގައިީދިވެހިރާއްޖޭގެީރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީއަޅުގަނޑުމެންނަށްީދެއްވާީއިރު ީ
ދެ!ީ
ކުފާނަށްީމިީމުނާސަބަތުގައިީއަޅުގަނޑުީވަރަށްީއިޚްލާސްތެރިީޝުކުރަކާއިީމަރުޙަބާީއަރިސްކުރަންީ .އާ ީ
އެމަނި ީ
އް ދިނުން ީޤައުމދުވަހުގެީ
ކ ީޤައުމ ީތަފާތު ީއިނާމްތަ ީ
މގެ ީފަހުން ީގެންދާނެ ީމުހިއްމު ީއެއް ީއައިޓަ ީ
މިރޭ ީ ީ
މިމުނާސަބަތަށް ،ބަދަލުކުރުމަކ ީދިވެހި ީޤައުމިއްޔަތަށްޓަކައި ީރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ީގެންގުޅުއްވާ ީއިސްކަމުގެީ
ދެ! ީއަޅުގަނޑު ީއުއްމދުކުރަނ ީއިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ީއަޅުގަނޑުމެން ީމިކުރަމުންދާީ
މުހިއްމު ީދަލލެއްީ .އާ ީ
ޢާލާ ީހެޔޮތައުފޤު ީމިންވަރުކޮށްދެއްވުންީ .އަޅުގަނޑުމެންގެ ީޤައުމުީ
ޙާނަހޫވަތަ ީ
މަސައްކަތްތަކަށް ީﷲ ީސުބު ީ
ލްޙަވެރި ީމާހައުލެއްީ
ށްލެހެއްޓެވުންީ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ީއެކުވެރި ީސު ީ
ނިވަންކަމާއި ީއެކު ީއަބަދަ ީ
މި ީ
މިންވަރުކޮށްދެއްވުންީީީީީީީީ.

