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މނާ ނުކުޅެއްޗޭ
މ މަގެ އަ ް
މަގެ ދީނާ މަގެ ޤައު ާ
ލސާ)
ޙއްދު' ،މާލެ .ޕީޕީއެމް ޖަ ް
ރ ަ
( 9ފެބްރުއަރީ ' ،2018ކާނިވާ ސަ ަ

ޑރ .މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ،މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޠން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ހ ވަ ަ
ވތި ދިވެ ި
އއްފަދަ މި ލޮބު ެ
މގައި ،އަމާންކަމުގެ ސުވަރުގެ ެ
ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭނޭ ބިމެއްކަ ު
ނަސީބުކުރެއްވި ،ރަޙްމަތްވަންތަ ﷲ ސުބްޙާނާހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުދަންނަވަން .އަމާންކަމާއި އަމިއްލަ ވަޠަނީ
އ
ލﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށާ ި
އ ަ
ދނިޔެއަށް އުނގަންނަވައިދެއްވި ،ރަޙްމަތުގެ ނަބިއްޔާ މުޙަންމަދު ޞަ ް
މިނިވަންކަމުގެ އަގު ު
ވތާއި ސަލާމް ލައްވާށި!
އޞްޙާބުންނަށް ޞަލަ ާ
އެކަލޭގެފާނުގެ ލޮބުވެތި އާލު ަ

ދﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް .އެމަނިކުފާނުގެ ލޮބުވެތި
ދިވެހި ވަޠަނީ މިނިވަންކަމުގެ އަދުގެ ބަޠަލް ،ރައީސް ޢަބް ު
ތ
ވ ި
ތ އިބްރާހީމް .ދިވެހި ޤައުމަށް ވަފާތެރި އެންމެހައި ވެރީންނާއި ،ޚިދްމަތްތެރީންނާއި ،ލޮބު ެ
ބލުން މެޑަމް ފާތުމަ ު
އަނބިކަނ ަ
ރައްޔިތުން .އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާތު!

ސފު! މައުޟޫޢަކީ؛
އާދެ! މިރޭ އަޅުގަނޑުގެ މައުޟޫޢު ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ާ
އދާރު ނުވައްޗޭ!
މަގެދީނާ ،މަގެ ޤައުމާ ،މަގޭ އަމްނާ ނުކުޅެއްޗޭ – ތާރީޚު ބަލާ އެނގިތިބޭ ޣަ ް

ހ ދިދަ މިނިވަން ވަޔާ
އާދެ! މިއީ މި ދިވެހި ފަސްގަނޑުގެ އަދުގެ ޝުޢޫރު .މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޝަފަރުވެރި ދިވެ ި
އވާ ނިދާ .ހަމަ އެ ފަދައިން މިއީ ތިޔަ އިން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްގެ ހިތްޕުޅުގެ ގޮވާލުން .އެ ހިތުގެ
ހެލިލާ ކޮންމެ ހެލިލުމެއްގައި އި ް
ރޮއިލުން .އެ ހިތުގެ އާދޭސް!

ކީއްވެތޯ މި ހެން ބުނާން ޖެހޭނީ؟ އަޅުގަނޑު މިރޭ އެއްޗެއް ދަންނަވައިލާނީ މި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް .އަޅުގަނޑުމެން
ނކޯރުވާކަށް .ތާރީޚު ބަލައިލަމާތޯ!
ށ ހަރާ ް
ފސްގަނޑަށް މި ވަޠަނަ ް
ށ މި ަ
މ އުންމަތަ ް
ނން ދިވެހި ތާރީޚު އެނގިތިބެ ި
ބޭނުމެއް ޫ
މައިގަނޑު  3ޙާދިސާއެއް އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން!
ގއި ނުވަވަނަ ޙަސަން ރަސްގެފާނު ރާއްޖޭގެ ރަސްކަން
އާދެ! ފުރަތަމަ ޙާދިސާއެއްގެ ގޮތުން ،މީދާލުން  16ވަނަ ޤަރުނު ަ
ނ
ދޫކޮށްލައްވައި އިންޑިޔާގެ ގޯވާއަށް ވަޑައިގެން ،އެތާގައި އޮތް ޕޯޗުގީޒު ބާރަކާ ގުޅިވަޑައިގަތް .އެ މީހުންގެ ވަރަށް ދޮން އަންހެ ް
ނށް ވެދެވަޑައިގަތް .އަދި ބޭރުގެ
ދން ވެސް ދޫކޮށްލެއްވި .ނަޞާރާ ދީ ަ
ކުއްޖަކާ ހިތްޕުޅާ ވެވުނު .އެހިސާބުން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ީ
ނ
ޤއުމަށް ވަފާތެރި އަލިރަސްގެފާ ު
ކޅެންފެށި .ނަތީޖާއަކީ ،ދިވެހި ަ
ޅންފެށި .ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާ ު
މީހުންނާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއާ ތޮ ެ
ނ
ތކަމުގެ ކަސްތޮޅުގައި މި ދިވެހި އުންމަތް ގިސްލަގިސްލާ އޮންނާ ް
ޝަހީދުކޮށް ޕޯޗުގީޒުން ރާއްޖެ ހިފުން 15 .އަހަރުވަންދެން އަޅުވެ ި
ޖެހުން.
ޙަޤީޤަތަކީ ރާއްޖެ ހިފުމަށް ފަހު ،އާޚިރުގައި ނުވަވަނަ ހަސަން ރަސްގެފާނަށް ރަސްކަމެއް ނުވެސްދިން .ރަސްކަންކުރީ
އ ލެޔާ ކަރުނަ.
ހތިކަމާއި ފިތުމާ ި
ރަސްކަން ރާއްޖެ ހިފައިގަތް ބިޔަ ބާރުން .ދިވެހި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އޮތީި ،
އެހެން ވީމާ މި ދަންނަވަނީ؛
މަގެ ދީނާ މަގެ ޤައުމާ މަގެ އަމްނާ ނުކުޅެއްޗޭ!
ތާރީޚު ބަލާ އެނގިތިބެ ޣައްދާރު ނުވައްޗޭ!
އާދެ!  2ވަނަ ޙާދިސާއެއްގެ ގޮތުން:
ހިޖުރައިން ބާރަވަނަ ޤަރުނު.

އޭރު ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ހިނގާގޮތް ކަމުނުދާކަމަށް ބުނެ ޙަސަން ތާޖުއްދީނުގެ

ދޢުވަތު ދިން .ނަތީޖާއަކީ ބޭރުން
ފނުވައި ރާއްޖެ އަޅުވެތިކުރާން ަ
ޓ ޮ
ބރުގެ އެހީއަށް އެދުނު .ސި ީ
ޝަމްސުއްދީނާއި މުޙްޔިއްދީނު ޭ
ހވާލުކުރުން .ރަސްކަމުގެ އެތައް
ފނާ ަ
ކަނޑުފޭރޭ ބާރެއް އައިސް މުޅި މާލޭގައި ހުޅުޖެހުން .މާލޭގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި އަލި ާ
ގަނޑުވަރަކާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ އެތައް ގެދޮރެއް އަނދާ އަޅިޔަށްވުން .މި އަލިފާނުގެ ތެރޭގައި އެތައް މިސްކިތެއް ވެސް ހުލިވެ
ފަނާވެގެން ދިޔަ .އެތައް އަންހެނުންނެއް އެތައް ކުޑަކުދީންނެއް އެ ޒާލިމުންގެ ޖިންސީ ޝިކާރަޔަކަށްވި .ލެޔާ ކަރުނައިގެ މައިދާނަކަށް
އތައް މުދަލެއް ފަނާވި .ޤައުމު
މި ލޮބުވެތި އަމާން ސުވަރުގެ ބަދަލުވި .ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިތޯ؟ އެތައް ދިވެހީންނެއް ޤަތުލުވިެ .
އަޅުވެތިވީ .އެންމެ މުހިންމު އަނެއް ސުވާލަކީ އެއަށް ފަހު ވެރިކަން ނުވަތަ ރަސްކަން ހަވާލުކުރެވުނީ ޤައުމަށް ޚިޔާނަތްތެރިވެ ބޭރުގެ
އ
ނށް ދައުވަތުން ދިން ޝަމްސުއްދީނާ ި
ބާރަކަށް ދަޢުވަތު ދިން ދެ ޚާއިނުންނަށްތޯ؟ ނޫން! ހޮޅީން ރާއްޖެ ހިފުމަށް ފަހު ،އެ މީހުން ަ
ނ
މުޙްޔިއްދީނަށް ބުނިކަމަށް ވަނީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވި ބަޔަކު ،އެހެން ބަޔަކަށް އަމާނާތްތެރިވާނެހޭ؟ އެހެ ް
ކިޔައިފައި މި ދެ ޚާއިނުން ކަނޑުފައްތާ މެރީ .މި މަންޒަރު ސިފަކުރައްވައި ދިވެހި ޅެންވެރިޔަކު ވިދާޅުވެފައިވޭ.

ފާޅުގައި މި ދެ ޚާއިނުން ކަސްތޮޅު އަޅައި ކަނޑުފެއްތި އިރު،
ރާޅުތައް ވެސް ،ކަނޑުގެ އޮއިވެސް ،ހަރުއަޑުން ލަޢުނަތް ދެނީ
މިހެން ވީމާ ،މި ދަންނަވަނީ؛
މަގެ ދީނާ މަގެ ޤައުމާ މަގެ އަމްނާ ނުކުޅެއްޗޭ!
ތާރީޚު ބަލާ އެނގިތިބެ

ޣައްދާރުނުވައްޗޭ!

އާދެ! ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ މުސްތަޤުބަލާގުޅިފައި އޮތްކަމެއް .އެ މިނިވަންކަން ނަގާލަން
ވ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް .ފުޓުބޯޅަ
މަސައްކަތްކުރާ މީހުން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތުގެ ތަސްވީރެއް ހިތްޕުޅަށް ގެންނެވުމަށް ހިތްޕުޅަށް ގެންނަ ާ
މެޗެއްގައި ލަނޑުޖަހަނީ ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގޯލުކުރިމަތިން ސީދާ ގޯލަށް ފޮނުވައިލައިގެނެއް ނޫން .ބައެއް ފަހަރަށް ގޯލަށް
ނއްޓަމުން ދާ އިރު ،ބައިކޮޅަށް ވެސް ޖައްސާލާފާނެ .ނަމަވެސް
ދުރަށް އެހެން ދިމާޔަކަށް ވެސް ބޯޅަ ފޮނުވާލާފާނެ .ކޮއްޓަމުން ަ
މަގުސަދަކީ އެއްކަމެއް .އެ ގޮތަކުން މި ގޮތަކުން ގޮސް ހަނި ދޭތެރެއަކުން ނަމަވެސް ގޯލުޖެހުން.
ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ގައުމުތައް އަޅުވެތި ކުރުމަކީ މި ފަދަ ކަމެއް .އެކަން ކުރަނީ ވަރަށް މަކަރުވެރިކޮށް .ބޭރުފުށަށް
އޅުގަނޑުގެ މި ވާހަކަކޮޅުގައި ތިންވަނަ ޙާދިސާއެއްގެ ގޮތުން މި
ފެންނަ ގޮތާ އެތެރޭން ކަންކުރާ ގޮތް ވަރަށް ތަފާތު .މި ގޮތުން ަ
ހިމަނާލަނީ އިނގިރޭސީންގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަށް ރާއްޖެ ގެންދިޔަ ގޮތް .މިއީ  19ވަނަ ޤަރުނުގެ ޙަޤީޤަތެއް .އިނގިރޭސީންގެ
ބޓުދެލީގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭން ބިމެއް
ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެ މީހުން ބޭނުންވީ ރާއްޖޭގައި ޯ
ބހެއް ޤާއިމުކުރަން .ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އިސްތިޤުލާލާއި ސިޔާދަތަށް ނުރައްކާ ހުރި ކަމަކަށްވާތީ،
ހޯދަން .އާދެ! އިނގިރޭސީންގެ ޭ
ހ ރަސްކަމަށް ދަހިވެތިވާ
ދިވެހި ރަސްކަމުގެ ފަރާތުން އެކަމަށް އިޖާބައެއް ނުދެއްވި .ދެން ކަންތަތައް ކުރީ ކިހިނެއްތޯ؟ ދިވެ ި
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ އިސްބަޔަކާ ގުޅިގެން ،އާންމުންލައްވައި މާލޭގެ ތަންތަނުގައި ހުޅުރޯކުރާން ފެށީން .ރައްޔިތުންގެ ގެދޮރުގައި
ވރަކީ ބުންބާ ވިޔަފާރިވެރީން ވެސް ރާއްޖޭގައި ތިބި ދުވަސްވަރު .އެއީ އިންޑިޔާ ބައެއް .އިންޑިޔާ
އަލިފާން ޖަހަންފެށީ .އެ ދުވަސް ަ
ތކީ ބުންބާ މީހުންގެ
އޮތީ އިނގިރޭސީންގެ އަޅުވެތިކަމުގެ މުށުތެރޭގައި .ހަމަނުޖެހުން އިތުރުކޮށް އެންމެ ފަހުން ހެދިގޮ ަ
ފިހާރަތަކުގައި ރޯކުރުވީ .އަދި ބުންބާ މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހެރުވީ .ބޭނުމަކީ ދިވެހި ރަސްކަމުގައި އޭރު އިންނެވި ރަދުންނަށް
ނބާ މީހާގަޔަށް ވަޅި ހެރީމާ އެ ވަޅި ހެރުނީ އިނގިރޭސި
ބލެހެއްޓޭކަން ދެއްކުން .އަދި ބު ް
ގައުމުގެ އަމަން އަމާންކަން ނު ެ
ވމާޔޯ.
ރައްޔިތެއްގެ ގަޔަށޯ .އިންޑިޔާ އޮތީ އިނގިރޭސީންގެ އަތްދަށުގައި ީ
ވދެ ،ރާއްޖެ އަޅުވެތިކުރީ .އަދި ރައްޔިތުންގެ
އެ ބަހަނާގައި އެ ފަހަރު އައިސް ،ދިވެހީންގެ މިންކަމުގެތެރެއަށް ަ
މުދަލުގައި ރޯކުރި މީހުން ސަރުކާރުން ތަޙްޤީޤުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައިމާ މަޖުބޫރުކުރީ އެ މީހުން ދޫކޮށްލަން .އޭރުން ކޮބައިތޯ މި
ވީ ގޮތަކީ؟ ރޯކުރީ އެމީހުން .ވަޅި ހެރީ އެމީހުން .ކުށްކުރީ އެމީހުން .ކުށް ނުކުރާކަމަށް މި ވީ ވެސް އެމީހުން .މިއީ ބޭރުގެ
ލބިގެން
ރސީންގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައި ،އެމީހުންގެ ލޯބި ި
ނުފޫޒުތައް ކަންތައްކުރާގޮތް .މި ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު އިނގި ޭ

އެހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް ،ނަޝީދު ލިޔުއްވައިފައި އޮތް ދަގަނޑުދަހަނާ މި ފޮތުގައި އޭނާ ލިޔުއްވައިފައި އޮތް އިބާރާތްކޮޅެއް
ވެސް އަޑުއައްސަވާލައްވާ!

ށ
ނ ް
[އިނގިރޭސީންގެ ކޮލޯނިއަލް ސިޔާސަތު ހިންގަމުން ގެންދިޔަ ޒަމާނުގައި އިނގިރޭސީން އެބައި މީހުން ަ
ލމެސީގެ ގޮތުގައި
ވުރެ އަސްކަރީ ބާރުގެ ގޮތުން ދެރަ ޤައުމުތަކުގެ ފަރާތުން އެދޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ގަންބޯޓު ޑިޕް ޮ
ނ
ޓ ބަހައްޓައިގެ ް
ކިޔާން ފެށުނު އުސޫލެއް ގެންގުޅުނެވެ .މި ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ އިރުގައި މަތިފުށް ރީތި ސިޓީބި ީ
އޖެ އިނގިރޭސީންގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ވި
އަސްލު ކަން ކުރަމުން ގެންދާނީ ބިރު ދައްކައިގެންނެވެ .ދިވެހިރާ ް
ރާއްޖެއަކަށް ވީ ގަންބޯޓު ޑިޕްލޮމެސީ އޭގެ އެންމެ އަނިޔާވެރި ގޮތުގައި އިނގިރޭސީން ބޭނުން ކުރީތީއެވެ( ].މުޙަންމަދު
ނަޝީދު ،1990 ،ޞ.)219 .
ނވީމާ އަޅުގަނޑުމެން މި ގޮވާލަނީ؛
ހ ް
ނިކަން ވިސްނާލައްވާ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނޭ! އެ ެ
މަގެ ދީނާ މަގެ ޤައުމާ މަގެ އަމްނާ ނުކުޅެއްޗޭ!
ތާރީޚު ބަލާ އެނގިތިބެ ޣައްދާރު

ނުވައްޗޭ!

ފޙާތަކުގައި ހުރި ޙަޤީޤަތްތަކާ ކުޑަ ވެސް ތަފާތެއް ވޭތޯ؟
ގ ކަންތައްތަކާއި ތާރީޚީ މި ޞަ ު
މހާރު މި ހިނ ާ
ދެން ބައްލަވާ! ި
ރ އެެެއޮތީ .ކޮންމެ ވެސް ބަޔަކު
ކށްލިވަ ު
ޒއް ޤާއިމު ކުރަން ދިވެހި ދައުލަތުން ހުއްދަ ނުދިނީމާ ޮ
އިނގިރޭސީން ބޭނުންވާ މަރުކަ ެ
ވސް .އަދި ވެސް ވިސްނާލަމާ!
އެބަ އުޅޭ ދެއްތޯ ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދޮރޯށި ކަމުގައިވާ ދިވެހިންގެ އެއާޕޯޓު ނުދީގެން ެ

އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ތިން ހާދިސާގައި ވެސް ދިވެހީންގެ ޚާއިނުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެ އަޅުވެތިކުރާން ދަޢުވަތު
ތން ހާދިސާގައިވެސް ،ރާއްޖޭގެ
ނތޯ؟ އަޅުގަނޑު މި ދެންނެވި ި
ހންނޫ ް
ނއްތޯ؟ ވިސްނަވާ! ހަމައެ ެ
ދީފައިވޭ .މިހާރު މި ވަނީ ކިހި ެ
ނ
ނތޯ؟ ވިސްނަވާ! އަޅުގަނޑުމެ ް
އވޭ .މިހާރުވެސް މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންއެދަނީ އެހެން ހެދޭތޯ ނޫ ް
އެތެރޭގެ ހަމަޖެހުން ނަގައިލައިފަ ި
ށ ވިސްނަމާ!
ގ ފުންކޮ ް
އެންމެން ހިނ ާ

ދ ޚާއިނުންތަކެއް،
ލފައިތިބޭ މަ ު
ގއި އުޅޭ ވެރިކަމާހެދި ބުއްދިފި ާ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ ަ

ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނާ ވަކި ކުރަން ދޫކޮށްލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ހިތްތަކުގެ ވިންދު އެ ހިތާ ވަކި ކުރުން ފަދަކަމެއް .އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމްދީން މި ފަސްގަނޑާ ވަކި ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ލޮލުގެ ނޫރު އެ ލޮލާ ވަކިކުރުން ފަދަކަމެއް.

އެހެން ވީމާ މި ދަންނަވަނީ؛
މަގެ ދީނާ މަގެ ޤައުމާ މަގެ އަމްނާ ނުކުޅެއްޗޭ
ތާރީޚު ބަލާ އެނގިތިބެ ޣައްދާރު

ނުވައްޗޭ!

ވނަކު
ބޠަލަކު ،ފަހުލަ ާ
އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަން ގެއްލުނު ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މާތް ﷲ ަ
ނތަކެއް ދެއްކެވި .ވަޠަނަށް ޚިޔާނާތްތެރީން ހާމަވާ ގޮތަށް ވަޠަނަށް އަމާނާތްތެރީ ވެސް ފާޅުވި .ޕޯޗުގީޒުންގެ ވަސް
ނުވަތަ ފަހުލަވާނު ް
ފޮހެލާން ބޮޑުތަކުރުފާނު .ހޮޅީން ހޮޅިޔަށް ހަދާލާން ދޮންބަންޑާރައިން .ވޯރާއިންނާއި އިނގިރޭސީން ފައްސާލާން ނާޞިރު .މި އަދު
ކގެ ކުރިމައްޗަށް ހިތްވަރާ އަޒުމު
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއަޅާ ވަޠަނުގެ ޚާއިނުންނާއި ދުޝްމަނުންގެ ދަންތުރަތަ ު
ލ
ވަރުގަދަ ،އަދި އިންތިހާޔަށް ދިވެހި ޤައުމުގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަންދެކެ ލޯބިފުޅުވާ ،މި އިންނެވި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދު ް
ކމަށް އިޚްލާޞްތެރި މަޖިލިސް
ޤައްޔޫމް! މިއަދުގެ ސިފައިން މިއަދުގެ ފުލުހުން މިއަދުގެ ވަޒީރުން ،މިއަދު ވަޠަނުގެ އަމިއްލަވަންތަ ަ
ދވެހި ފަސްގަނޑަށްޓަކާ ހިތުގައި ވިންދުޖަހާ ތިޔައިން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ،ކޮންމެ ދިވެހި
މެންބަރުން ،އަދި މި ލޮބުވެތި ި
ދަރިއެއް ،އެއީ މިއަދު ވަޠަނީ ފަހުލަވާނެއް .ތިޔައީ މި ދިވެހި ފަސްގަނޑަށް ވަފާތެރީން .މި އަމާން ސުވަރުގެއަށް ހެޔޮ އެދޭ ހެޔޮ
ނނަށް ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހި ވަޠަނީ މިނިވަންކަމުގެ އަދުގެ ބަޠަލް ރައީސް ޔާމީނަށް ހިފެހެއްޓުމެއް
ވިސްނުންތެރީން! އެންމެ ބޭފުޅު ް
ނެތި ޝުކުރާ ތަރުޙީބު އަރިސްކުރަން.
މަނިކުފާނު ތިޔަ ހިފަހައްޓަވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ވަގުތާއި މުސްތަޤުބަލު ކަތިލަން ދިއްކުރެވޭ ކަނޑިތަކުގެ މިޔައިގައި.
ކތްތެރި،
ދވެރި ،ހިތްވަރުގަދަެ ،
ލބިވާ ،އިޚްލާސްތެރި ،އީމާންތެރި ،ތެ ު
ނކުފާނުފަދަ ޤައުމުދެކެ ޯ
އެއީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން .މަ ި
ހލާ ކުރެވޭނެ
ވޓްކުރާކަހަލަ ފިނޑިންނަށް ހަމަ ި
ހުޝިޔާރު ،ފަންވަރާއި ބުންވަރު ހުރި ވެރިޔަކަށްނޫނީ ނުކުރެވޭނޭ ކަމެއް! ފިލާތިބެ ޓް ީ
ވެސް ކަމެއް ނޫން .އެކަމަކު އެ ޤުރުބާނީ ތިޔަ ވެވަޑައިގަންނަވަނީ މަނިކުފާނު ޒަޚަމްވެވަޑައިގެން ވެސް ،ދިވެހި ޤައުމަށް ދިވެހި
އުންމަތަށް ކުޑަވެސް ގެއްލުމެއް ވިޔަ ނުދެއްވުމަށްޓަކާ .ސާބަސް! ސާބަސް! ހިތްތަކުގެ ވިންދުން ސާބަސް ރައީސް ޔާމީން!
ނން .ތިޔަބޭފުޅުން
އާދެ! އަޅުގަނޑު މިދެއްކި ވާހަކަ ޤަބޫލުކުރަން ބޭނުންނޫން ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭ ު
ނިކަން ވިސްނަވާ!

ވ ޕާޓީއާއި ،ތިމާ
ލބި ާ
ތިމާ ޯ

މ ޤައުމުގެ
ރގެ ފޮޓޯއަށް ވުރެ ކައިރިން މި ޤައުމު ބައްލަވާ! ި
ލބިވާ ލީޑަ ު
ޯ

ރތް
ގ ޙާލާއި ކަރުނައިން ޢިބް ަ
ރމައްޗާއި ރޮހިންގާ މުސްލިމުން ެ
މށް ނަޒަރު ހިންގަވާ! މެދު އި ު
އަމިއްލަވަންތަކަމާއި މިނިވަންކަ ަ
ޙާޞިލުކުރައްވާ! ކޮބައިތޯ ޑިމޮކްރަސީ؟ ކޮބައިތޯ ޙައްޤުތައް؟ ކޮބައިތޯ ދެއްކޭ ވާހަކައާއި ކަން ހިނގާ ގޮތް؟ މުސްލިމުންގެ
ލ ނާނާތައް ކިޔައި މުސްލިމުން
ބދުވެސް ވަރަށް ރީތި އެ ކަހަ ަ
އ ަ
ކގެ ތެރެއަށް އެ ވައްޓާލަނީ ަ
އަދާވާތްތެރީން މުސްލިމުން ހަލާ ު
ލމާ ލޭކޯރުތައް.
ނިންދަވައި ހައްލައިގެން! އާޚިރު ނަތީޖާއަކީ ކަރުނަ .ހައިހޫނުކަން .ދިރުމެއް ނެތް ވީރާނާކަން .ކަތި ު

ޤައުމާ މެދު ލޯބިވާ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމާ ދިމާޔަށް ބުނާންވީ މިހެން:

އޭ މަގޭ ލޮބުވެތިވި ޤައުމާ ބޭނުމީ ކޮން ޚިދުމަތެއްހޭ
ދޭނަމޭ ޖާނާއި މާލާ މީ ފުދޭނޭ ޙުރުމަތެއް ހޭ
ދޭހުގައި އަދު ޙައްޤު ނޫނީ ކޮން މަޤާމެއް ޢިއްޒަތެއްހޭ؟
މ ކޮން ޚިދުމަތެއްހޭ؟
އޭ މަގޭ ލޮބުވެތިވި ޤައުމާ ބޭނު ީ

ވައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހޫ!

