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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚިޠާބު

  ޢަބްދުهللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

10 މުޙައްރަމް 1436

3  ނޮވެންބަރު 2014

ޮނެވްނަބުރ ިތެންއެގ ުޢުދާވީނ ަޙަމާލަގިއ ަޝީހުދިވ ާއްނުމ ަރްއިޔުތްނ

ޝަހީދު އަލްމަރްޙޫމް 
ޢަބްދުއްރަޙްމާން އާދަމް

ޝަހީދު އަލްމަރްޙޫމް
ޢަބްދުއްޞައްތާރު އާދަމް

ޝަހީދު އަލްމަރްޙޫމް
ޢުމަރު އަޙްމަދު

ޝަހީދު އަލްމަރްޙޫމް
އިސްމާޢީލް ޙަލީމް

ޝަހީދު އަލްމަރްޙޫމް
އިބްރާހީމް ޙަމީޒު

ޝަހީދު އަލްމަރްޙޫމް
ޖަވާދު ޢުމަރު

ޝަހީދު އަލްމަރްޙޫމް
އިބްރާހީމް ޙުސައިން

ޝަހީދު އަލްމަރްޙޫމް
ޙަސަން ޒަރީރު

ޝަހީދު އަލްމަރްޙޫމް 
ޙުސައިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން

ޝަހީދު އަލްމަރްޙޫމް
އަޙްމަދު ރަޝީދު

ޝަހީދު އަލްމަރްޙޫމް
އަޙްމަދު ލަބީބު

ޮނެވްނަބުރ ިތެންއެގ ުޢުދާވީނ ަޙަމާލަގިއ ަޝީހުދިވ ިސަފިއްނ

ޝަހީދު ކޯޕްރަލް
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

ޝަހީދު ސަރޖަންޓް
ކުޑައާދަމް ކުޑަތުއްތު

ޝަހީދު ކޯޕްރަލް
މުޙައްމަދު ޙަސަން

ޝަހީދު ކޯޕްރަލް
ޢަބްދުهللا ޒުހައިރު

ޝަހީދު ކޯޕްރަލް 
ޙުސައިން އާދަމް

ޝަހީދު ކޯޕްރަލް 
ޙުސައިން މުޙައްމަދު

ޝަހީދު ލެފްޓިނަންޓް 
ކުޑަނެވި ތުއްތުމަނިކު

ޝަހީދު ސަރޖަންޓް
އާދަމް ނަޞީރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އަޅުގަނޑުގެ 

އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ، މި މަތިވެރި ނަޞްރު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި 

ޝުކުރު  ޙަމްދާއި  ޙަޟުރަތަށް  وتعـالىގެ  سبحـانـه  الّلـه 

ދެންނެވުމެވެ. އެއަށްފަހު، މިއަދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި 

އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަހުނިޔާ 

ދަންނަވައި، ހެޔޮއެދުންތައް އަރިސް ކުރުމަކީވެސް އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ނުހަނު ބޮޑު އުފަލެކެވެ. 

1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް     

ކުރިމަތިވި  ރާއްޖެއަށް  ފަހަކަށްއައިސް  ޙަމަލާއަކީ  ޢުދުވާނީ  ބިރުވެރި  ނުރައްކާތެރި  ކުރިމަތިވި 

އެންމެ ބިރުވެރި ޙަމަލާއެވެ. އެދުވަހުގެ ހާދިސާއަކީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުން ދުވަހަކުވެސް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ  މިއަދުވެސް  ބިރުވެރިކަން  އެހާދިސާގެ  ނޫނެވެ.  ހާދިސާއެއް  ފިލައިގެންދާނެ 

ހިތްތަކަށް ވަދެގެންދެއެވެ. 

ޤައުމާއި،  ދިވެހި  އިސްލާމްދީނާއި،  މާތްވެގެންވާ  ޙަމަލާއިން،  އެދުވަހުގެ    

މަތިވެރި  ވެވަޑައިގެންނެވި  ސިފައިން  ރާއްޖޭގެ  ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށް  ރައްޔިތުން  ދިވެހި 

ޤައުމުގެ  ދިވެހި  އަދި  ހަނދާންކުރަމެވެ.  ފުރުޞަތުގައި  މި  އަޅުގަނޑު  މަތިން  ޤުރްބާނީގެ 

މިނިވަންކަމަށް ޖިހާދު ކުރައްވައި، މިނިވަންކަން ރައްކާތެރި ކުރައްވައި، އެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި 

ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވި ހިތްވަރުގަދަ އަބްޠާލުން އެކުރެއްވި ޖިހާދަށް ފަޚުރުވެރިވާ ޙާލު،   އެ 

ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ފުރާނައަށް މާތްهللا ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި 

އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. 

3 ނޮވެންބަރުގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި، މާތްهللاގެ ވާގިފުޅާއެކު، ދިވެހިންނަށް    

ނަޞްރު ލިބުނީ، ދިވެހި ރައްޔިތުން އެދުވަހު ދައްކުވައިދެއްވި އެކުވެރިކަމާއި، އުޚުއްވަތްތެރިކަމާއި، 

ތިއްބަވައި  ފިކުރެއްގައި  އެއް  އަޑަކުން،  އެއް  އެންމެން  ސަބަބުންނެވެ.  އެއްބައިވަންތަކަމުގެ 

ކުރެއްވި މަތިވެރި ދުޢާއިންނެވެ. 

ނަޞްރުގެ ދުވަސް މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، ދިވެހިރާއްޖެއަށް މާޒީގައި    

ކުރިމަތިވި ކޮންމެ ޢުދުވާނެއް ކުރިމަތިވެފައިވަނީ، އެކަމުގައި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ޤައުމާއި ދީނަށް 

ލޯތްބެއް ނެތް، ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ޚާއިނުންގެ ބަޔަކު ޝާމިލުވެގެންކަން މިއީ މިއަދުވެސް 

ޢިބުރަތް  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަންކަމުން  އަދި  ކަމެކެވެ.  ހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން 

ހާސިލުކުރަން ޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން، މާޒީން ޢިބުރަތް ހާސިލުކޮށް، ދީނާއި ޤައުމަށް ލޯބިކުރާ 

މީހަކަށްވުމަށް، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ. 

ދިވެހި ތާރީޚުގައިވެސް ދިވެހިން ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އެންމެ ބިރުވެރި އެއް    

ބަދަލުތަކެއް  ބޮޑެތި  ސިޔާސަތުތަކަށް  ސަލާމަތާބެހޭ  ރައްކާތެރިކަމާއި  ރާއްޖޭގެ  ޙަމަލާއަށްފަހު، 

އަޅާފައެވެ.  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ވަނީ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  ކަންތައްތައް  ސަލާމަތީ  ގެނެވި، 

އަލްއުސްތާޛު  ވެރިޔާ  އެންމެމަތީ  ސިފައިންގެ  އަދި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އޭރުގެ  މިގޮތުން، 

މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި، ސިފައިންގެ ޒަޢާމަތުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ދުރު ވިސްނުންފުޅާއެކު، 

މިއަދު  އަޅުގަނޑު  މަތިން  ބަދަލުތަކުގެ  ހެޔޮ  އަވަސް  ގެންނެވި  ކަންތައްތަކަށް  ސިފައިންގެ 

ހަނދާންކުރަމެވެ. 

ސިފައިންގެ ތެރެއަށް ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން ވައްދައި، ދީނީ ލޯތްބާއި، ޤައުމީ    

ރޫޙު އަށަގަންނުވައި، ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ފަސްނުޖެހި ކުރިމަތިލާނެ ޤާބިލު ޒުވާން ލަޝްކަރެއް 

ދިވެހި  ގުޅިގެން  އަސްކަރިއްޔާތަކާ  ބޭރުގެ  މިހާރުވެސް  އަދި  އެކުލަވައިލެވިފައެވެ.  ވަނީ  މިއަދު 

ރާއްޖެއިން  ރާއްޖޭގަޔާއި  ފަރިތަކުރުންތައް،  އަސްކަރީ  ތަމްރީނުތައްދީ،  އަސްކަރީ  ސިފައިންނަށް 

ބޭރުގައި ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. 

ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ޒިކުރާ އާކުރަމުންދާއިރު، ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި    

ސިޔާދަތާއި، އަމިއްލަވަންތަކަމަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާފަދަ ކަންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ދުރުހެލިވެ 

ތިބުމަކީ، ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފާނެ 

ރާއްޖޭގެ  ސަމާލުވެއެވެ.  ތިބެންޖެހޭނީ  އަބަދުވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  ދޭތެރޭގައި،  ނުފޫޒުތަކާ  އެކި 

އެއްބައިވަންތަކަމާއި އަމިއްލަވަންތަކަން ދިފާޢު ކުރުމުގެ މަތިވެރި ޢަޒުމުގައެވެ. 

ޤައުމެއްގެ  އިސްލާމީ  މިނިވަން  ދިވެހިރާއްޖެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މާތްهللا    

ގޮތުގައި އަބަދަށް ލަހައްޓަވާށިއެވެ! ބޭރުގެ އެކިއެކި ނުރައްކާތަކުން ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން 

އެއްބައިވަންތަކަމާއި  ޤާއިމުވެފައިވާ  މެދުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ރާއްޖޭގެ  ސަލާމަތްކުރައްވާށިއެވެ! 

އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުން އަބަދަށް ދަމަހައްޓަވާށިއެވެ! އަދި ރާއްޖެއަށް އަބަދުވެސް ނަޞްރާއި ނަސީބު 

މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ!



ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޚިޠާބުމިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ ޚިޠާބު

  މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަޙްމަދު ޝިޔާމްކާނަލް )ރިޓަޔަރޑް( މުޙައްމަދު ނާޡިމް 
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أجمعـني وصحبـه  آلـه   وعلى 
 
ٍد  محـمَّ علـى  وَالّسالم   وَالّصـالة 

 
احَلَْمـُد لِّلـهِ رَّب الَعـاَلِـني 

ނޮވެންބަރު   1988 ދުވަހެވެ.  ނަޞްރުގެ  ފަޚުރުވެރި  ވަނަ   26 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިއަދަކީ، 

ދިވެހިންގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ޙަމަލާއަކީ  ޢުދުވާނީ  ކުރިމަތިކުރި  ޤައުމަށް  މި  ދުވަހު  ވަނަ   3

ތެރެއިން ދީނާއި ވަޠަނަށް ލޯތްބެއްނެތް އަމިއްލަ އެދުމުން ފުރިފައިވާ ބަޔަކާއި ސްރީލަންކާގެ 

އެ  ޙަމަލާއެކެވެ.  ދީފައިވާ  ގުޅިގެން  ޖަމާޢަތާ  ޕްލޯޓް  ކަމަށްވާ  ޖަމާޢަތެއް  ޓެރަރިސްޓް 

ޙަމަލާއިން މާތްهللاގެ ވާގިފުޅާއެކު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނަޞްރު ލިބިގެން ދިޔައީ ދިވެހި 

ސިފައިންގެ ގަދަފަދަ ހިތްވަރާއި ދިވެހިރައްޔިތުން ދެއްކެވި އެއްބައިވަންތަކަމުން ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. 

މިންވަރުކުރެއްވި  ވަތަޢާލާ  ޞުބުޙާނަހޫ  މާތްهللا  ދިވެހިންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެދުވަހު  މިއަދަކީ،    

މަތިވެރި ނަޞްރަށް  ޝުކުރުވެރިވާންވީ ދުވަހެވެ. އެފަދަ ދުވަހެއް ތަކުރާރުވެގެން އަޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން 

އެއް ޢަޒުމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންވީ ދުވަހެވެ. އަދި ތިނެއް ނޮވެންބަރުގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއިން ޢިބުރަތް ހާސިލުކޮށް، 

މާތްهللا  ދުވަހެވެ.  ކަނޑައަޅަންވީ  ޢަޒުމް  ދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ކުޑަނުކޮށް  އަހުމިއްޔަތުކަން  ދޭންޖެހޭ  ސަލާމަތަށް  ޤައުމީ 

އެކަލާނގެ  އެއީ  ފަރާތްތަކަށެވެ.  ޖިހާދުކުރާ  ސާބިތުކަމާއެކު  މަގުގައި  ޙައްޤުގެ  ދެއްވަނީ  ނަޞްރު  ވަތަޢާލާ  ސުބުޙާނަހޫ 

ވަޢުދުވެ ވޮޑިގަންނަވާފައިވާ ނިޢުމަތެކެވެ. އެ ނިޢުމަތަށް ޝުކުރުވެރިވުމަކީ އެ ނިޢުމަތް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ 

ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިންގެ ހިންމަތާއި މިންނަތުން އަޅުގަނޑުމެންނާ    

ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މިނިވަން ވަޠަނެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ނަސީބު ލިބިފައިވާ ބައެކެވެ. މި ޤައުމުގައި ހަމަޖެހުމާއި 

ސުލްޙަ މަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމުން ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށް، މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި 

އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ. ބައިބައިވުމާއި ފަސާދަޔާއި 

ޓެރަރިސްޓް ޢަމަލުތަކުން މި ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަކީ ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

ދީނާއި  ކުރިމަތިލައި،  ފަސްނުޖެހި  ނުރައްކަލަކާވެސް  ކޮންމެ  ކުރިމަތިލާންޖެހުނު  ދިވެހިންނަކީ    

ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ތެދުވެފައިވާ ބައެކެވެ. 1988 ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާ ކުރިމަތިވުމުންވެސް ދިވެހިންވަނީ 

އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ދީނާއި ޤައުމުގެ ޙައްޤުގައި ތެދުވެ އަގުހުރި ޖިހާދެއްކޮށް ކާމިޔާބު ހޯދާފައެވެ. 

ޝަހީދުވެގެންދިޔަ  ދުވަހު  އެ  ނަމޫނާއެކެވެ.  ލާމަސީލު  ޢަޒުމުގެ  ހިތްވަރާއި  ދައްކައިދިނީ  ސިފައިން  ދިވެހި  އެދުވަހު 

ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ދުސްމިނުން ޙަމަލާ ދެމުންދިޔަ ވަގުތު، ދުސްމިނުންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމަށް މަގުމައްޗަށް ނިކުތް 

ހިތްވަރުގަދަ ބޭކަލުން ހިމެނެއެވެ. އެދުވަހު އެބޭކަލުން އެ ދައްކުވައިދިނީ ދީނީ ލޯތްބާއި ޤައުމީ ރޫޙުގެ އަގުހުރި މިސާލެކެވެ. 

ސިފައިންގެ ތެރެއިން 8 ބޭކަލުންނާއި ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން 11 ބޭކަލުން ޝަހީދުކޮށްލި ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ 

ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާގައި ސިފައިންގެއަށް ވަށައިގެން ޙަމަލާދިނެވެ. ދުސްމިނުންގެ ޙަމަލާތަކުގައި ސިފައިންގެ އެތައް ބަޔަކު 

ޒަޚަމުވަމުންވެސް ދިޔައެވެ. ސިފައިންގެ މައި ދޮރަށް ދިން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކުގެ އިތުރަށް ސިފައިންގެ ހުޅަނގު ދެކުނު 

ކަން ގޮއްވައިލައި ސިފައިންގެ ބޭރު ފާރުން ބޮޑު ބާގަނޑެއް ހެދިއެވެ. ސިފައިންގެ އެތެރެއަށް ވަނުމަށް ދުސްމިނުންކުރި 

މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ އީމާންތެރިކަމާއި ހިތްވަރާއި ކެރުމުގެ ދިފާޢު އެބައިމީހުންނަށް ފޫއަޅުވައި 

ނުލެވުމުންނެވެ. މިއަދުވެސް ދިވެހި ސިފައިން ތިބީ، އަދި މާދަމާ ދިވެހި ސިފައިން ތިބެންޖެހޭނީވެސް އެގޮތުގައެވެ. 

ނަގާލުމަށް  ސުލްޙަވެރިކަން  މިއޮތް  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއްބައިވަންތަކަމާއި،  ދިވެހިންގެ    

ބޭނުންވާ ބަޔަކު މިއަދުވެސް ތަފާތު ރޭވުންތައް ރާވަމުންދާނެކަން އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން ޖެހެއެވެ. ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮށް، 

ޤައުމުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދަން އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާނެއެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ކޮށްފާނެ ކޮންމެ ނޭއްގާނީ 

ރަނގަޅަށް  ފިސާރި  އޮންނަންވާނީ  ބާރު  ދިފާޢީ  ޤައުމީ  ޚާއްޞަކޮށް  ދަރިން،  ލޯބިވާ  ދެކެ  ޤައުމު  ދީނާއި  ޢަމަލަކަށް، 

ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. ސިޔާސީ ވަކި ވިސްނުމަކަށް ނުވަތަ ވަކި ފިކުރަކަށް ބެލުމެއްނެތި ޤައުމުގެ މަސްލަޙަތާއި ރައްޔިތުންގެ 

ޙައްޤުގައި ވާންޖެހުނު ކޮންމެ ޤުރުބާނީއެއް ވުމަށް ސިފައިން އަބަދުވެސް ތިބެންވާނީ ތައްޔާރަށެވެ. 

1988 ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ހަމަލާގައި ދުސްމިނުން ދެމުންދިޔަ ބާރުގަދަ ޙަމަލާތަކުން    

ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒު ދިފާޢުކޮށް، ދުސްމިނުން ފަހަތަށް ޖައްސައި، ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ދިފާޢުކުރި ހިތްވަރުގަދަ 

ސިފައިންނަށް ޙައްޤުވަނީ ޝުކުރާއި ތަޢުރީފެވެ. އެދުވަހުގެ އެ ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމުގެ ވަގުތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން 

އައްސަރިބަހާ  ޙައްޤުވަނީ  އިތުބާރަށް  މަތިވެރި  ކުރި  ސިފައިންނަށް  ސަރުކާރަށާއި  އެއްބައިވަންތަކަމާއި  ދައްކުވައިދިން 

ސާބަހެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އެދުވަހު މާތްهللا އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވި ނަޞްރަށް ޝުކުރުވެރިވާ ބަޔަކުނަމަ އެގޮތުގައި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް މިއަދުވެސް އަދި މާދަމާވެސް ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. 

ތިނެއް ނޮވެންބަރުގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި ޝަހީދުވި ޝަހީދުންގެ ފުރާނަފުޅުތަކަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ    

ރަޙުމަތާއި ނިޢުމަތް ލެއްވުން އެދި هللا ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. އަދި އެ ޝަހީދުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ކެތްތެރިކަން 

ގޮތުގައި  ޤައުމެއްގެ  މިނިވަން  އިސްލާމީ،  ސައްތަ  ސައްތައިން  ވަޠަނަކީ  ލޮބުވެތި  މި  ކުރަމެވެ.  ދުޢާ  އެދި  ދެއްވުން 

ތާއަބަދު ލައްވާށިއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މާތްهللا މިންވަރު ކުރެއްވި ނަޞްރަށް ފުރިހަމައަށް ޝުކުރުކުރާ ބައެއްކަމުގައި 

ލައްވާށިއެވެ. އާމީން.
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ސުބުޙާނަހޫ  هللا  ގަދަކީރިތިވަންތަ  އެންގެވި  ޖިހާދުކުރުމަށް  ދިފާޢުގައި  ޤައުމުގެ  ދީނާއި 

ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. ދުސްމިނުންނާ ދެކޮޅަށް ޖިހާދު ކުރައްވައި، އިސްލާމީ 

މުޙައްމަދު ރަސޫލުهللا  މާތް ނަބިއްޔާ  އުންމަތުގެ  މި  ދެއްވި  ހޯއްދަވައި  އުންމަތަށް ނަޞްރު 

ޞައްލަهللا ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. މި 

ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއި މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.

މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ނަޞްރުގެ ދުވަހެވެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަ ކުރަމުން 

މިދަނީ 1988 ނޮވެމްބަރު ތިންވަނަ ދުވަހު މި ޤައުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއިން ދިވެހިންނަށް މާތްهللا ދެއްވި މަތިވެރި 

ނަޞްރުގެ ހަނދާންތަކެވެ. އެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަކީ ދިވެހި ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ހަތް ދިވެއްސަކާއި ސްރީލަންކާގެ ތަމަޅަ 

ދީފައިވާ  ގުޅިގެން  )ޕްލޯޓް(  އީލާމް  ޓެމިލް  އޮފް  އޯގަނައިޒޭޝަން  ލިބަރޭޝަން  ޕީޕަލްސް  ކަމަށްވާ  ޖަމާޢަތެއް  ޓެރަރިސްޓް 

ޙަމަލާއެކެވެ. ޤައުމަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ޚާއިނުންގެ އަމިއްލަ އެދުމަށްޓަކައި ހިންގި މި ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާގައި 

ދިވެހިންގެ ތެރެއިން 19 ބޭކަލަކު ޝަހީދުވިއެވެ. އޭގެތެރެއިން 8 ބޭކަލުންނަކީ ސިފައިންނެވެ. އެ ދުވަހު މި ލޮބުވެތި ވަޠަނުގެ 

ދިފާޢުގައި އެންމެ މަތިވެރި ޤުރުބާނީއެއްވީ މި ޤައުމުގެ ހިތްވަރުގަދަ ދިވެހި ސިފައިންނެވެ. 

ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރު    

ވައްޓައިލައި، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އަތުލައި، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ނަގައިލުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއެކެވެ. 

މާތްهللاގެ މަތިވެރި ރަޙުމަތްފުޅާއެކު ދިވެހިންނަށް ނަޞްރު ދެއްވައި، އެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވައި، ރާއްޖޭގެ 

މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމެވެ. އަދި އެ ދުވަހު ޝަހީދުވެދިޔަ ލޮބުވެތި 

ދިވެހި ދަރިންނަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތާއި ރަޙުމަތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ. އަދި އެ ޝަހީދުންގެ ޢާއިލާތަކަށް 

ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. 

ނޮވެމްބަރު ތިންވަނަ ދުވަހު ދުސްމިނުން ދިން ޙަމަލާތަކުން ސިފައިންގެ ޢަޒުމަކަށް ގުޑުމެއް އަރުވައެއް    

ނުލެވުނެވެ. ދިވެހި ޤައުމުގެ އަސްކަރީ މައި މަރުކަޒަށް ކެނޑިނޭޅި ބަޑިއާއި ބޮމާއި ރޮކެޓާއި މޯޓަރުން ދެމުންދިޔަ ޙަމަލާތަކުން 

ރަމްޒުކޮށްދޭ  ބިނާއިން  ހަނދާނީ  ނޮވެމްބަރުގެ  ތިނެއް  ހަދާފައިވާ  ސިފައިން  ނުލެވުނެވެ.  ފޫއަޅުވައެއް  ދިފާޢު  ސިފައިންގެ 

ފަދައިން، ދުސްމިނުންގެ ޙަމަލާތަކުން ސިފައިންގެ ބޭރުފާރު ގޮއްވައިލައި ބާގަނޑެއް ހެދިޔަސް، ސިފައިންގެ އީމާންތެރިކަމާއި 

ގަދަފަދަ ޢަޒުމެއް ފޫއަޅުވައެއް ނުލެވުނެވެ. އެދުވަހުވެސް ސިފައިން ތިބީ އެއްބައެއްގެ ގޮތުގައި އެއް އޯޑަރަކަށް ތަބާވެ، ބަދަހި 

ސަފުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލު ޙިމާޔަތްކޮށް ދިފާޢުކުރަން ބޭނުންނަމަ ދިވެހި 

ސިފައިން ތިބެންޖެހޭނީ އެއް ވިސްނުމެއްގައެވެ. އެ ވިސްނުން ވާންވާނީ ދީނާއި ޤައުމީ ވިސްނުމަކަށެވެ. އަމިއްލަ މަސްލަޙަތުގެ 

ކުރިއަށް ޤައުމު އިސްކުރާ ވިސްނުމަކަށެވެ. ސިފައިންގެ ސަފުތަކުގެ ބަދަހިކަން ގެއްލުވައިލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

ކުޑަނަމަވެސް ފުރުޞަތެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. 

ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި އިސްތިޤްލާލު ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަ    

ގޮތުގައި ހަމައެކަނި ޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު 

އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ކޮންމެ ދިވެހި ދަރިއެއްގެވެސް މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ 

ޙަމަލާ ކުރިމަތިވުމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންތަކެއްގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ އެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކެރިގެން އުފުލި ތަނެވެ. 

ކުރަންޖެހޭ  ތިބުމަކީ  ސަމާލުވެ  ހޭލާ  އަބަދުވެސް  ރޭވުންތަކާމެދު  ދުސްމިނުންގެ  ޤައުމުގެ  ދީނާއި    

ކަމެކެވެ. އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ފަސްނުޖެހި އަޅައި، މިނިވަން އަމާން އައްސޭރިއަކަށް މި ޤައުމައިގެން ދަތުރުކުރާނެ ހިތްވަރުގަދަ 

ދަރިންނަށް މި ޤައުމު އަބަދުވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ. މިއަދުވެސް ޅަ ދަރިންނާއި ޒުވާނުންގެ ސިކުނޑިތަކަށް ވިހަލައި، ދީނާއި 

ޤައުމިއްޔަތާމެދު ޝައްކާއި ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި، ޤައުމުގެ ޚިދުމަތްތެރި ދަރިންނާއި ދައުލަތުގެ 

ދުނިޔޭގައި  ތިބެންޖެހޭނީ ސަމާލުވެގެންނެވެ.  އަޅުގަނޑުމެން  މަސައްކަތްތަކާމެދު  ކުރާ  ވައްޓާލުމަށް  އަގު  މުއައްސަސާތަކުގެ 

ފެތުރެމުންދާ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ތަފާތު ފިކުރީ އޮއިވަރުތައް މި ޤައުމުގެ ކަނޑުތަކާއި ކަނޑުއޮޅިތަކުން ވަދެގެން އަންނަތަން 

ދެކެން އަތް އުރައިލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ތިބެގެން ނުވާނެއެވެ. 1988 ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހު، މި ޤައުމުގެ ދީނާއި 

މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤުގައި ޖިހާދުކޮށް ޝަހީދުވެދިޔަ ސިފައިން ދައްކުވައިދިން ހިތްވަރާއި އަސްކަރީ އަޚްލާޤުން މިއަދުގެ ދަރިން 

ޢިބުރަތް ހޯދަން ޖެހެއެވެ. ދީނީ، ޤައުމީ، އަޚްލާޤީ އަދި އިންސާނީ ވާޖިބުތަކާއި ޙައްޤުތަކާއި ސުލޫކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި 

ނަފުސު  ތަރުބިއްޔަތު ކުރަންޖެހެއެވެ. ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ނުރައްކަލަކާ ޖެހިލުމެއްނެތި ކުރިމަތިލައި ދީނާއި 

ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެންނޫނީ މި ލޮބުވެތި ވަޠަން މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަކީ ނާދިރު 

ކަމެކެވެ. ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާއިން އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ އެންމެމަތިވެރި އެއް ޢިބުރަތަކީ މިއީއެވެ. 

ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާގައި ޝަހީދުވި ހުރިހާ ޝަހީދުންގެ ފުރާނަފުޅުތަކަށް ސުވަރުގޭގެ    

މަތިވެރި  ދެއްވި  ދިވެހިންނަށް  ޙަމަލާއިން  ޢުދުވާނީ  ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު  ކުރަމެވެ.  ދުޢާ  އެދި  ލެއްވުން  ރަޙުމަތް  ދާއިމީ 

ނަޞްރުގެ މަތީގައި މި ލޮބުވެތި ވަޠަން އަބަދުގެ އަބަދަށް ލަހައްޓަވާށިއެވެ. އާމީން.
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ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާ

މީލާދީން 1988 ނޮވެންބަރު ތިންވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށްދިން ޢުދުވާނީ ހަމަލާއަކީ    
ހެންވޭރު ހާޖަރާގޭ ޢަބްދުهللا ލުޠުފީ އާއި ސްރީލަންކާގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތެއް ކަމަށްވާ ޕީޕަލްސް 
ލިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ޓެމިލް އީލާމް )ޕްލޯޓް(އާގުޅިގެން ދިން ހަމަލާއެކެވެ. މި ޓެރަރިސްޓް 
ހަމަލާ ރާވައި، ހިންގުމުގައި ޢަބްދުهللا ލުޠުފީއަށް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން 6 މީހަކު އެހީތެރިވެ، އެކިވަރަށް 
ޓެރަރިސްޓުން  ބޭރުގެ  ޚާއިނުންނާއި  ޚިޔާނާތްތެރިވިއެވެ.  ޣައްދާރުވެ،  ދިވެހިޤައުމަށް  ވާގިވެރިވެ 
ގުޅިގެންދިން މި ޢުދުވާނީ ހަމަލާގައި 19 ދިވެހިން ޝަހީދުވެ، 39 ބޭކަލަކު ޒަޚަމްވިއެވެ. ޝަހީދުވި 
ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ސިފައިންގެ 8 ބޭކަލުން ހިމެނެއެވެ. ޒަޚަމްވި ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި ސިފައިންގެ 
18 ބޭކަލުން ހިމެނެއެވެ.  މީގެ އިތުރުން ދުސްމިނުން ފިލައިގެން ދިއުމަށް ހައިޖެކްކުރި އާގުބޯޓު 
)ޕްރޮގްރެސްލައިޓް(ގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ 3 ބިދޭސީއަކުވެސް މި ހަމަލާގައިވަނީ މަރުވެފައެވެ. 
ވަރަށް  ޕްލޭންކޮށްގެން  ދުރާލައި  ހަމަލާއަކީ  ޢުދުވާނީ  ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު    
ވެވުނު  ދެމެދު  ލުޠުފީއާ  ޢަބްދުهللا  ޖަމާޢަތާއި  ޕްލޯޓް  ހަމަލާއެކެވެ.  ދީފައިވާ  ތައްޔާރުވެގެން  ބޮޑަށް 
އެއްބަސްވުންތަކެއްގެ މަތިން ރާއްޖެއަށް 80 ވަރަކަށް ހަތިޔާރުއެޅި ތަމަޅަ ހަނގުރާމަވެރިން ފޮނުވުމަށް 
އެ ޖަމާޢަތުން ނިންމިއެވެ. އަދި ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އެޖަމާޢަތުގެ ބައެއް އިސް މީހުން ރާއްޖެއައިސް 
ހޯދި މަޢުލޫމާތު ތަކުގެ އަލީގަޔާއި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ޢަބްދުهللا ލުޠުފީއަށް މަޢުލޫމާތުދީ އެހީތެރިވި 
ތަމަޅަ  އެދުވަސްވަރު  ކުރިއެވެ.  ޕްލޭން  އަލީގައިހަމަލާ  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދިން  ފަރާތްތަކުން 
ޕެރިސް  ހިތަދޫ  ލުޠުފީއާއި ސ.  ޢަބްދުهللا  ކޭމްޕުގައި  އަސްކަރީ  އެމީހުންގެ  ހަނގުރާމަވެރިންނާއެކު 

ހޮލިޑޭ ސަގަރު އަޙްމަދު ނާޞިރު ޢަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވިއެވެ. 
ބިރުވެރި  ބަޑީގެ  ފޫއަޅުވާލީ  ހިމޭންކަން  ފަތިހުގެ  ދުވަހުގެ  ތިންވަނަ  ނޮވެންބަރު    
ފުރަތަމަ  ގޮއްވައިލި  ދުޝްމަނުން  ހާއިރު   4:15 ގާތްގަޑަކަށް  ފަތިހު  އެރޭގެ  އަޑުފައްގަޑުންނެވެ. 
އެތެރޭގައި  ސިފައިންގެ  ފެށިއެވެ.  ހަމަލަދޭން  ރައްދުގައި  މައިމަރުކަޒުން  ސިފައިންގެ  ވަޒަނާއެކު 
ކޮމާންޑަރެއްގެ ގޮތުން އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އޭރުގެ މޭޖަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރެވެ. 
ޙަމަލާދޭންފެށުމާއެކު އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އަލްއުސްތާޛު 
މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ސިފައިންގެއަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވައި ރައްދުގައި 
ހިތްވަރު  ދެއްވައި  އިރުޝާދު  ގޮތުގެމައްޗަށް  ބަހައްޓަންވީ  ޢަމަލުތައް  ސިފައިންގެ  ޙަމަލާދިނުމުގައި 
ދެއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ޢުދުވާނީ ހަމަލާ ގެންނަވައި، 

އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެހީލިބޭނޭ މަގު ތަނަވަސްކުރެއްވިއެވެ. 
ދުސްމިނުންގެ ހަމަލާތަކާއެކު މުޅި މާލެއަށް ބިރުވެރިކަން ފެތުރުނެވެ. އިވެމުންދިޔަ    
ބަޑީގެ އަޑުން މާލޭގެ ޖައްވު ގުގުމަމުން ދިޔައެވެ. ދުސްމިނުން ބަޑިން ބިރުދައްކައިގެން އިންސާނީ 
އައްޑަނަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. އިރުއަރައި އަލިވަމުންދިޔައިރު 
ޝަހީދުވި މީހުންގެ ޚަބަރުތަކާއި ވަޒަން އަރައި ޒަޚަމްވެގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދާ މީހުންގެ ޚަބަރުތައް 
ފެތުރެން ފެށިއެވެ. އެ ބިރުވެރި ދުވަހު އަތޮޅުތަކުގައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ޚަބަރުތައް ސާފުވާންފެށި 
ބަލަހައްޓަން  ރަށްތައް  އަޅައި  ފިޔަވަޅުތައް  ސަލާމަތީ  ދުޢާކޮށް  އަރައި  މިސްކިތްތަކަށް  ހިސާބުން 
ފެށިއެވެ. އެދުވަހު ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބީ އެއް ވިސްނުމެއްގައި، އެއް ފިކުރެއްގައި އެއްބައިވަންތަ 

އަދި އެއްބައެއްވަންތަ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 
ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ޢުދުވާނީ ހަމަލާގައި ދުސްމިނުންގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކަށް ހެދީ    
ސިފައިންގެ ހެޑުކުއާޓަރެވެ. ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް އެދުވަހު ތިން ދިމާލަކުން ސިފައިންގެ 
ސިފައިންގެ  ގޭޓަށާއި،  މައި  ކުރިމަތިން  ސިފައިންގެ  އެއީ  ގެންދިޔައެވެ.  ހަމަލާދެމުން  ހެޑުކުއާޓަރަށް 
އިރުއިތުރު  ސިފައިންގެ  ކަންމަތިންނެވެ.  ދެކުނު  ހުޅަނގު  ސިފައިންގެ  ކަންމަތިންނާއި،  އިރުއުތުރު 
އެތެރެއަށް  ސިފައިންގެ  ގޭޓުން  އޮފީހުގެ  ފުލުސް  އެތަނުގައިހުރި  އޭރު  ހަމަލާތަކަކީ  ދިން  ކަންމަތިން 
ވަދެގަތުމަށް ދިން ހަމަލާތަކެކެވެ. ހުޅަނގު ދެކުނު ކަންމަތިން ދިން ހަމަލާތަކަކީ ސިފައިންގެ މަގުމަތީފާރު 
ގޮއްވައިލައިގެން އެ ބާގަނޑުން ސިފައިންގެ އެތެރެއަށް ވަދެގަތުމަށް ދިން ޙަމަލާތަކެކެވެ. ދުސްމިނުންގެ 
ވަރުގަދަ ޙަމަލާތައް ސިފައިން ހުއްޓުވައި ދުސްމިނުން ފަހަތަށް ޖެއްސުވީ ހިތްވަރުގަދަ ދިވެހި ސިފައިން 
ދިން ރައްދު ޙަމަލާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެދުވަހު ސިފައިންގެ މައިގޭޓު ހިމާޔަތްކޮށްދެއްވުމުގެ އިތުރުން، 
ސިފައިންނަށް ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިންގެ ދިފާޢީ މަޤާމުތަކަށް ނުކުންނާނޭ ފުރުޞަތު ހޯއްދަވައިދެއްވީހދ. 
ރައްދު  ޖެހިލުންކުޑަ  އަދި  ހިތްވަރުގަދަ  ދެއްވި  އާދަމް  ޙުސައިން  ކޯޕްރަލް  މާވާގޭ ޝަހީދު  ކުޅުދުއްފުށީ 

ޙަމަލާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. 
ސިފައިން  ތިބި  އެތެރޭގައި  ސިފައިންގެ  ދިފާޢުކުރުމަށް  ހެޑުކުއާޓަރު  ސިފައިންގެ    
ސިފައިންވެސް  ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ  މާލެތެރޭގައި  ކުރަމުންދިޔައިރު،  މަސައްކަތް  ހިތްވަރާއެކު  ގަދަ 
ދުސްމިނުންނާ ދެކޮޅަށް ތަފާތު ގިނަ ރޭވުންތައް ރާވައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި 
އޭރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު 
އޮނަރަބަލް އިލްޔާސް އިބްރާހީމްގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގައި ހަތިޔާރާއެކު ސިފައިން ހަރަކާތްތެރި ވަމުން 
ގެންދިޔައެވެ. މި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މާލެ ތެރޭގައި ސިފައިން ހިންގި ކޮންމެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައިވެސް އާންމު 
ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ސިފައިންނަށް އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ނިހާޔަތަށް ލިބިގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. 

ހާއިރު   11:00 ހެނދުނު  އެދުވަހުގެ  ދަނިކޮށް  ކުރިއަށް  ހަމަލާތައް  ދުސްމިނުންގެ    
ސިފައިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ރެކީ ޕެޓްރޯލަށް ބޭރަށް ނުކުތެވެ. ދީނާއި ޤައުމަށްޓަކައި ފަސްނުޖެހި ޖިހާދު 
ކުރުމުގެ މަތިވެރި މިސާލު ދައްކަވަމުން ބޭރަށް ނުކުންނެވި ހިތްވަރުގަދަ ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން 3 ބޭކަލަކު 
ޝަހީދުވިއެވެ. މި ޖެހިލުންކުޑަ އަދި ހިތްވަރުގަދަ ޢަމަލު ވެގެންދިޔައީ ނޮވެންބަރު ތިނެއްގެ ހަނގުރާމައިގެ 
ނުކުމެއްޖެކަން  ބޭރަށް  ބަޔަކު  ހަތިޔާރާއެކު  ތެރެއިން  ސިފައިންގެ  ޢަމަލަކަށެވެ.  ބަދަލުކޮށްލި  މަޝްރަޙް 

ދުސްމިނުންނަށް އެނގުމުން ރާއްޖެދޫކޮށް ފިލާ ރައްކާވުމުގެ ތައްޔާރީތައް އެމީހުން ކުރަންފެށިއެވެ.   
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ރާއްޖެއަށްފޮނުވި އިންޑިއާ ސިފައިން ހުޅުލެއަށް    
ހިންގި  ސިފައިން  އިންޑިއާ  އެހެންކަމުން  ނައްޓާލަނީއެވެ.  ދިއުމަށް  ފިލައިގެން  ދުސްމިނުން  ފޭބިއިރު، 
މީހުން  ގެންދިޔަ  ގޮތުގައި  ރަހީނުންގެ  މަސައްކަތަކަށްވީ   މައިގަނޑު  ކެކްޓަސް"ގެ  "އޮޕަރޭޝަން 
ކުރިމައްޗަށް  އިންސާފުގެ  ހުއްޓުވައި  ޓެރަރިސްޓުން  މަސައްކަތްކުރި  ފިލައިގެންދާން  ސަލާމަތްކުރުމާއި، 
ޙަމަލާއިން  ޢުދުވާނީ  ތިނެއްގެ  ނޮވެންބަރު  އެހީތެރިވުމެވެ.  ސަރުކާރަށް  ދިވެހި  ކޮށްދިނުމަށް  ޙާޟިރު 
ދިވެހިންނަށް މާތްهللا ނަޞްރު ދެއްވައިފިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާން ކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު 

މެދުވެރިކުރައްވައި 1988 ނޮވެންބަރު 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުއެވެ.

ސާރޖަންޓް މޭޖަރ ޢަބްދުهللا ސަޢީދު 

ަންޞުރެގ ުދަވުހެގ ަސްޕިލަމްންޓ 2014


