Abdulla Falah Shareef

ގއި
ވއްމުލަކު ަ
އ ފު ަ
ތގަ ި
ހގެ މުނާސަބަ ު
ޓ-ކޮރަޕްޝަން ދުވަ ު
އން ި
ޤއުމީ ެ
ރގެ ަ
 6102ވަނަ އަހަ ު
ރފް
ލޙް ޝަ ީ
ޢބްދުﷲ ފަ ާ
ވއްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ަ
ގއި ،ފު ަ
ޚއްޞަ ޖަލްސާ ަ
އވި ާ
ބޭ ް
ޅ
ކފު ު
ދެއްކެވި ވާހަ ަ

c

 .އެންމެހާ ހަމްދާއި ޘަނާ ޙައްޤުވެގެން ވަނީ ޙަލާލުތަކެތިން ކައިބޮއިއުޅޭ އަދި ހަލާލުތަކެތިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުން

އާރާސްތުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމުރުކުރެއްވި ﷲ ސުބްހާނަހޫވަތަޢާލާގެ ކިބަފުޅަށް ،ސަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ
އެމަތިވެރި އަމުރު އަމިއްލަ ނަފްސަށް ތަންފީޒުކުރައްވާ އެ ރިވެތި މިސާލު ،އެ ރިވެތި އަޙުލާގިއްޔާތު އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމަތަށް ދެއްކެވި
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްކެވި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލުﷲ صلي هللا عليه وسلم އަށް ،މި ސަލަވާތާއި ސަލާމުގައި
އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުއަސްޙާބުނާއި މިތުރުސަޙާބީން ޝާމިލްކުރަން .އެކަލޭގެފާނު އެ ދެއްކެވި ނަމޫނާއަށް ފަހު އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތުން
ވަޑައިގެންނެވި ޚަލީފާއިން ކަންތައްތައް ކުރެއްވި ގޮތް އެއީ މިފަދަ ދުވަސްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެކަންތަކާއި ދޭތެރޭ ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމުން
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ބައްޓަންކުރަންވީގޮތުގެ ރަނގަޅު މިސާލުތަކާއި ރަނގަޅު އަދަބުތައް ރަނގަޅު އަޙުލާގިއްޔާތުތައް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިނގިގެންދާކަންތައް .މިޖަލްސާގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑޮކްޓަރ ލަޠީފް ،އޭސީސީގެ
ބރުން ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ،އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަޅުގަނޑުގެ އަހުން ކަމުގައިވާ
މމް ަ
ރައީސް ،ނައިބު ރައީސްެ ،
ކައުންސިލަރުން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުގެ ބަހުންނަމަ އިންތިހާބީ ހާދިމުން ،ދައުލަތަށް ގިނަދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ޢިއްޒަތްތެރިން،
ލޮބުވެރި ދަރިވަރުން ،އަދި ދުރާއިގާތުން މިޖަލްސާ އަޑުއަހަމުން ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައްޔިތުން،
އައްސަލާމުއަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާތު.
ތެދެފުޅެއް .އޭސީސީގެ ރައީސް ،އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ އެއް ހުވަފެނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ފުވައްމުލަކަކީ ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ އުފާވެރި
ތަނެއްކަމުގައި ހެދުން ،އެ އުފާވެރިކަން ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެ އުފާވެރި މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ޤާއިމްކުރާ
އެއްހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތޮޅަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުއަކީ ނަޒާހާތްތެރިކަން ނެގެހެއްޓިފަ ދެމެހެއްޓިފައޮތް މުޖުތަމަޢުއެއްކަމުގައި
ހެދެން .އަޅުގަ ނޑުގެ މަޤާމާއި ޙަވާލުވެގެން އަޅުގަނޑަށް އެންމެފުރަތަމަ މުއައްސަސާއެއްގެ ވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މުއައްސަސާއެއްގެ
ވެރިޔާކާއި އަޅުގަނޑަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރެވުނު ފަރާތަކީ މަނިކުފާނު ،އެޕޮއިންޓްމެންޓެއް ނުލިބި ލަސްވެ މާލޭގެ އެކޮޅުން މި ކޮޅަށް
މަގުމަތީގައި ދުވަނިކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ ނޑުގެ އެޕޮއިންޓްމެންޓް ކޮންފަރމް ކޮށްދެއްވާ ގަޑިއެއް ކޮންފަރމްކޮށްދެއްވާ ލަސްނުކުރައްވާ
އޮފީސްތެރެއަށް ވެއްދެވިބޭފުޅަކީ އެހެން ދެވަނަ ބޭފުޅެއްނޫން އޭސީސީގެ ރައީސް ،އެކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން .ފުވައްމުލަކުގެ
އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބަހެއް ދަންނަވާކަމުގައިވާނަމަ ތާއަބަދުމެ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގަ
ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވާފައި އޮތް ޖުމްލަ ބާރު އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިފުމަށްޓަކާ .ދުވާލުގެ
އަލިކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތާއަބަދުމެ ނިންމުމަށްޓަކާ .އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމު ފަހަރުގައި އޭސީސީއާއި
އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތިނުލާ ހިނގައިދާނެ .އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އާޚިރުގައި ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ފަރާތެއްވޭ ،އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ
ހިތްތެރޭގައި އަބަދު އޮންނަ ކަމެއް .އޭގެ އެއް ސަބަބުކަންނޭގެ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިންގާ ކޮރަޕްޝަން ނުވަތަ ނޭއްގާނީ
ކަންތައްތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މަދުވާކަން ،ރިޕޯޓްކުރެވޭ އަދަދު މަދުވާކަން ،އަޅުގަނޑު އެކަމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އެންމެހާ
ކައުންސިލަރުންނަށާއި ހީވާގި ޓީމަށް މިފުރުޞަތުގައި ނުހަނު އިޙުލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން .އާދެ ،އަތޮޅު ކައުންސިލުން

Abdulla Falah Shareef
އެއްޗެއް ދަންނަވާއިރު އަޅުގަނޑަން ހީ ވަނީ އެއީ މުޅި އަތޮޅު ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެންނެވޭ އެއްޗެއްހެން .އަޅުގަނޑުމެ ފަހަތުން މިއަދުގެ
ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި ނަޒާހާތްތެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ނުހަނު އަގުހުރި ފިލާވަޅުތަކެއް ދެއްވާނެކަން އަޅުގަނޑަށް
ޔަޤީން .އަޅުގަނޑު ބަލާނަމު އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަ ފުޅާއި އަޅުގަނޑުގެ މި ކުރު ވާހަކަކޮޅު ފުށުނާރާވޭތޯ.
އާދެ ،މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންވީ ސުވާލަކީ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީ އޮތް ސުވާލަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި
އަށަގަނެފައިއޮތް ނުބައި މި ފަސާދަ އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަގާފަތެއް ކަމުގައި ބަލައިގެން ކުރިއަށްދާނީތޯ ނުވަތަ ނަޒާހާތްތެރިކަމުގެ މަތިވެރި
އަޙުލާގިއްޔާތާއިއެކު މި އަޙުލާގިއްޔާތު ނަގަހައްޓާ އަޙްލާގިއްޔާތުގެ ވެރި ބަޔަކަށްވެ ތިބެގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢު ނުވަތަ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމާއިގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ދާނީތޯ .މީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި އޮތް ސުވާލު .ކޮބައިތޯ ޖަވާބަކީ؟
ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީ؟ ނަޒާހާތްތެރި ޖީލެއްގެ ގޮތުގައިތޯ ނުވަތަ ނަޒާހާތްތެރި މުޖުތަމަޢުއެއްގެ ގޮތުގައި ތޯ އަޅުގަނޑުމެން
ކުރިއަށްދާނީ؟ ކޮބައިތޯ ޖަވާބަކީ؟ ނަޒާހާތްތެރި ޖީލެއްގެ ގޮތުން .ކިތައް ބާފުޅުންތޯ އާނ ބަސް ވިދާޅުވީ؟ އާނ ބަސް ވިދާޅުވި ހުރިހާ
ބޭފުޅުން ފުވައްމުލަކު ހުރިހާ ރައްޔިތުން ،މިތަނަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ނަޒާހާތްތެރި ޖީލެއްގެ ގޮތުގައި ނަޒާހާތްތެރިކަން ނަގަހައްޓައި
ދަމަހައްޓާ ޖީލެއްގެގޮތުގައި ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަންޑުމެން ކުރިއަށްދާނަން ،އާނ ބަސް ވިދާޅުވޭ ހަރުއަޑުފުޅުން ،ނަޒާހާތްތެރިކަން
އަޅުގަނޑުމެން ނަގަހައްޓާނެކަމުގަ ދަމަހައްޓާނެކަމުގަ.
އާދެ ،ނަޒާހާތްތެރިކަން ނުވަތަ އޭގެ އިދިކޮޅު މާނަ ،ކޮރަޕްޝަން .ފުޅާދާއިރާއެއްގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާނަކުރެވޭނެ ،ކުރެވޭ ސޮޔަކުންވެސް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި އޮތް ބާރު ،ރައްޔިތުން ދީފަ އޮތް ޤައުމުގެ ވެރިން ނުވަތަ ރަށުގެ ވެރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އަރުވާފައި އޮތް ބާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަހަމަގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ .ބުނެވޭ ބަހަކުން އެބަ ބޭނުންކުރެވޭ ،ވަކި އެއްޗެއްނޫން އެއީ ،މާލީ
ކަންތައްތައް އެކަންޏެއް ނޫން ކޮރަޕްޝަނަކީ .އެވެސް ކޮރަޕްޝަން .އެހެންވީމާ ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތަކީ އެންމެ
މުއައްސަސާއަކަށް ނުވަތަ އެންމެ ސަތޭކައެއްހާ މީހަކަށް އެންމެ ހައެއްކަ މެމްބަރުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން .މުޅި މުޖުތަމަޢު
ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ފަރުދުން ފަރުދުންގެ ޒިންމާ ނުނަގާހާ ހިނދަކު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުން
ފަސާދަވެރިކަން ނައްތާނުލެވޭނެ .އަޅުގަނޑުމެން ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ،ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާ ނުނަގާހާ
ހިނދަކު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުން ފަސާދަވެރިކަން ނައްތާނުލެވޭނެ .އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި އޮތް ބާރު ޖުމްލަ ބާރު

ވޯޓެއްގެ ސިފައިގައި އަޅުގަނޑުމެން ދިނުމަށްފަހު ،އަޅުގަނޑުމެން ކަންތައްތައް ހިންގަން މަސްއޫލުވެފަ ތިބި ފަރާތްތައް އެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
ރަނގަޅަށް އަދާކުރާތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އަރުވާފައި އޮތް ވޯޓު ހިއްޕަވައިގެން ތިބި ބޭފުޅުން ،އެބޭފުޅުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރައްވާހާ ހިނދަކު
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުން މި ފަސާދަވެރިކަން ނައްތައެއް ނުލެވޭނެ .އެހެންވީމާ މީ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް.
ސއެއްގެ
އަމިއްލަ ފަރުދުން ފަރުދުންގެ ޒިންމާ ،ޖަމާޢަތް ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ،ޤައުމު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ،މުއައްސަސާތައް މުއައްސަ ާ
ގޮތުގައި ގުޅިލާމެހިގެން މެނުވީ ނަޒާހާތްތެރި ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އަންނާން އޮތް ޖީލަށް ފޯރުކޮށެއް ނުދެވޭނެ .ހިތުން ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ
އެކަން އަޒުމު ކަނަޑައަޅުއްވާ ނަޒާހާތްތެރި ދިރިއުޅުމެއް އަޅުގަނޑުމެން އުޅޭނެކަން ،ކޮންބޭފުޅަކުތޯ ބޭނުންނުފުޅުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާނީ
ކޮނޑު ،ހަމައިސްކޮޅު ތެދުވެލާފަ ،ކޮނޑު އުފުލާލާފަ ތިމަންނައަކީ ތިމަންނަގެ ހަލާލުތަކެތިން ކައިބޮއެ އުޅޭ ،ތިމަންނަގެ ދިރިއުޅުން އާރާސްތު
ކުރާ މީހެކޭ ބުނަން ،މި ދުނިޔެ މަތީގައި އެހެން ދެވަނަ ފަހުރެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭނެތޯ ،ކޮންފަދަ ފަހުރެއްތޯ ކޮނޑު އުފުލާލާފައި ،މޭ
ފުޅާކޮށްލާފަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން އަޅުގަނޑުމެން ބޮޑުމި ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަލާލު ތަކެތިން މަސައްކަތްކޮށްގެން ހަލާލު އާމްދަނީ
ހޯދައިގެން ހަލާލު ތަކެތިން ކާންބޯންދީގެންނޭ ،ބުނުމުގެ ޝަރަފު އެއަށްވުރެ ވަކި އުފާވެރި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިދޭނެކަމެއް އޮންނާނެތޯ

Abdulla Falah Shareef
އަޅުގަނޑުމެންނަށް އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ،ހަމަ ގައިމުވެސް އަޅުގަނޑަކަށްނެތް ،އަޅުގަ ނޑަށް ޔަޤީން ތިޔައިގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް
ނެތްކަން.
އާދެ ،ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު އަޅުގަނޑު މާ ދިގުކުރާކަށް ނެތީމު ،އެހެންނަމަވެސް އަދި ދެ ޕޮއިންޓެއް
އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން .އެއް ޕޮއި ންޓަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނައިން ދެކެވޭ ކުރެވޭ ވަކާލާތެއް ،އެވަކާލާތުގެ ސަބަބުން
ބަދަލުތަކެއްވެސް އައިއްސަ އެބަ ހުރި ،އެއް ވަކާލާތަކީ ހަމަ މުސާރަ ނުވަތަ ބޮޑެތި އިނާޔަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން
ހާއްސަކޮށް އިންތިހާބުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަކީ ނަޒާހާތްތެރިކަން ނެގެހެއްޓޭނެކަމެކޭ .އެހެން އެކަންވާނަމަ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޤައުމުގައި ނަޒާހާތްތެރިކަން ނޫން އެހެންކަމެއް ނޯންނާނެ ،މުއްސަނދި ކަމާއި ފަޤީރުކަން ނުވަތަ އެކި މީހުންނަށް ލިބޭ މިންވަރަކީ އެއީ ވަކި
އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިފަ އޮތްކަމެއް ،އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ މުއްސަނދިންނަށް ނުވެދާނެ ،އަވަށްޓެރިން އަތުގަ ބީ.އެމް.ޑަބްލިއު
ކާރެއް އޮތީމަ އަޅުގަނޑު އަތުގަ ނެތި ހިނގައިދާނެ ،އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެއަށް އައިސްމިތިބީ އިމްތިހާނަކަށް ވާތީ ،އެއީ ފިރުތުގެ އުސޫލު
ޤުދުރަތުގެ އުސޫލު ،އެ އުސޫލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަނެވެންޖެހޭނެ ،އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ
ނަޒާހާތްތެރިކަން ނެގެހެއްޓުގައި ދެމެހެއްޓުން ގުޅިފައި މިއޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުރި އަޚުލާގިއްޔާތަށޭ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައިހުރި
ތަރުބިއްޔަތަށް ،ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި ތަޢުލީމަކަށް ނޫން .ނަޒާހާތްތެރިކަން ނަގާލެވިގެން ކޮންފަދަ ތަޢުލީމީ ބޭފުޅުންތޯ
ޖަލުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރަށްވަނީ ،ދުނިޔޭގައިވެސް .އެހެންވީމާ ،އެކަން ގުޅިފައި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރުބިއްޔަތާއި އަޙުލާގިއްޔާތައްކަމާއި
އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް .ދެން އޮތީ އޭސީސީން މީ ތަންކޮޅެއްކުރިން ނެރުނު ޕޯސްޓެއްގެ ވާހަކަ ،މި ޕޯސްޓަކީ  62މޭ  6102ވަނަ ދުވަހު
އެއްގަޑި ހަތާވީސް ،މެންދުރުފަހު އެއްގަޑި ހަތާވީސްހާއިރު އަޅުގަނޑު ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަކަށް ވަދެލިއިރު އަޅުގަނޑަށް ފެނުނު ފޮޓޯ.
ނަގާފަ މި ފޯނު ބަދަލުވެގެން ދިޔައިރުވެސް މި ފޮޓޯ އަޅުގަނޑު ފޯނުގައި އަދިވެސް އެބައިން .ވަރަށް ގިނަ ޕޯސްޓަރުތައް ހުރޭ .އަޅުގަނޑު
ފޮޓޯއެއް ނަގައެއް ނޫޅެން .އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ މި ދެންނެވި ތާރީޚުގައި އަޅުގަނޑު ނެގި ފޮޓޯ މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް
އަޅުގަނޑު ފޯނުގައި އެބަ ހުރި .ދަންނަވާލާނަން މި ޕޯސްޓަރުގައި އޮތް އެއްޗެއް .މަޝްހޫރު ކުއްވެރިޔެއް ސަލާމަތްވެގެނެ ދިޔައީ
ސާބިތުވާވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ހުރެފަ.

ރަނގަޅަށް އަޑުއައްސަވާތި،

ރަނގަޅަށް ފިކުރުކުރައްވާރި ،މުސްތަޤުބަލާމެދު ރަނގަޅަށް

ވިސްނާވަޑައިގަ ންނަވާތި ،ކޮރަޕްޝަން .އަދުލުއިންސާފާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކުށެއް .އާދެ .ލިބޭ މިންވަރު ނިކަން ދަނެގެން ،މި ބޭނުންތަށް
ބަހާލައިގެން ،ތިބޭނަމައީ ފިކުރުކޮށްގެން ،މިބޭޒާރެއް ނުވެސްވާނޭ .އެހެންނޫންތޯ .އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ޤައުމަކީވެސް
ނަޒާހާތްތެރި ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ވެގެންދިއުން .އަންނަން އޮތް ޖީލަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ ނަޒާހާތްތެރިކަން މާ ފުރިހަމައަށް ނަގަހައްޓާ
ދަމަހަށްޓަން މަސައްކަތްކުރާ ޖީލެއްކަމުގައި ވެގެން ދިއުން .އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ﷲ ތައާލާ އާޅުގަނޑުމެންނަށް
ތަޢުފީޤު ދެއްވުން .މިޖަލްސާ ފުވައްމުލަކުގައި ނުވަތަ މި ޕްރޮގްރާމް މި ފޯވަހި ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވިކަމަށްޓަކައި އޭސީސީއަށް ނުހަހު
އިހުލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން .އަޅުގަ ނޑުމެން ތިބޭފުޅުންނަށް އަރުވާ ޔަޤީންކަމަކީ ،ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި ދައުލަތަށް،
ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް އަރުވާ ޔަޤީންކަމަކީ ނަޒާހާތްތެރިކަން ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ވަކި އަތަކަށް ނުޖެހޭނަމޭ ،ކުރަންޖެހުނު
ކޮންމެ މަސައްކަތެއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަމޭ .އެ ޔަޤީންކަން މިވަގުތު ތިޔަ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އަޅުގަނޑު އަރުވަން .އަޅުގަނޑު
ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ބާއްޖަވެރި ރެޔަކަށް އެދެން .ވައްސަލާމުލައިކުމް ވަރަހްމަތުﷲ ވަބަރަކާތު.
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