
 

 .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ރޯދަވީއްލުމުގައި އެމްބަސެޑަރު އަތުލް ކެޝަޕް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

 

 

އެމެރިކާގެ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިބޭއްވޭ ރޯދަވީއްލުމަށް ވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ 

މިތަނަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެ އެމްބަސެޑަރުންނާއި، މިނިސްޓަރުންނާއި ސިޔާސީ ދެންނެވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ އުފަލެއް. 

އާއި، މަދަނީ ހަލީލް( هللا )ފޮރިން ސެކެޓްރީ ބައިލެޓްރަލް، ޑރ. އަބްދު ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި އިތްޒަތްތެރި ސެކެޓްރީ

ގެ އެމްބަސީގެ އެކުވެރިންނާ ބައްދަލުވުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ މުޖުތަމައުގެ ލީޑަރުންނާއި އެކި ގިންތިތަކުގެ ދިވެހިން އަދި އެމެރިކާ

 ފަހުރެއް. މަރުހަބާ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އައްސަލާމް އަލައިކުމް.

 

ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުން، އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އަޑިން ރޯދަ މަހުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. ރަމަޟާން މުބާރިކް. ތި 

ން މި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަކީ އުފަލެއް. ތިބޭފުޅުންގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑާ އެކު ކޮލޮމްބޯގައި ހުންނަ ހުރިހާ ބޭފުޅު

އެމެރިކާގެ އެމްބަސީގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ އަންހެން ކަނބަލުންނާއި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާއެކު، މިވަގުތު މާލޭގައި ހުރުމަކީ 

 ހަމައެކަނި ރޫހީ ގޮތަކުން ނޫން. ގައި، ތިބޭފުޅުންނާ އެކު މިތިބީމިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިތާއަޅުގަނޑަށް ލިބުނު ޝަރަފެއް. 

 ތިބެ، މާތްވެގެންވާ ރޯދަ މަހުން ވަގުތުކޮޅެއް މި ހިއްސާ ކުރެވެނީ. މި ޖިސްމާނީ ގޮތުންވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެއް ތަނެއްގައި

އެކު، އެކީގައި ގުޅިގެން ބަދަހިކަމާއި، ރަހުމަތްތެރިކަމާ ވެސް މިވަގުތުކޮޅަކީގައި ނެތް ބޭފުޅުންނަށްމާލަމުގައި ތިއްބެވި، އަދި މިތާ

 ޅެއް.އެކެއް އަނެކެއް ދެނެގަތުމުގެ އަދި ސުލްހަވެރިކަމުގެ ވަގުތުކޮ

ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުން، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް، އެމެރިކާގެ އެތައް މިލިއަން މުސްލިމުންނެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ގައުމު މުއްސަނދިކުރޭ. އެއީ ސުލްހަވެރިކަމާއި ސަދަގާތުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެގެންނާއި، އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ، 

ޔާފާރި، ސައެންޓިފިކް އަދި ސަގާފީ އާދަކާދަތަކުގައި ބައިވެރިވެގެން. އެމެރިކާގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި، އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ، ވި

 މުސްލިމުންވެސް މިބަރަކާތްތެރި މަހުގެ ރޯދަ ހިފަމުންދާއިރު، މިއަދު ހަވީރު ރޯދަ ވީއްލުމަށްޓަކައި އާއިލާއާއި ރަހުމަތްތެރިންނާއެކު

 މަސް ފާހަގަކުރުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް.ނާ އެކު ރޯދަޖަމާވާނެ. ތިބޭފުޅުން

މުޖުތަމައު ވަރުގަދަކޮށް، އެތެރެ ފެންނަ ގޮތަށް ނިޒާމުތައް ހަރުދަނާކޮށް، ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ފަދަ އަސާސީ ނީ މަދަ

. އިންޑޯ ޕެސިފިކް ވާގިވެރިވުމަކީ އެމެރިކާއަށް ލިބޭ ފަހުރެއް މިނިވަންކަން ވަރުގަދަކުރުމަށް ދިވެހިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް

 ސަރަހައްދަކީ ސުލްހަވެރި، ތަމައްދުނު އަދި މިނިވަން ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަކީ އެމެރިކާއިން އިސްކަންދޭ ކަމެއް.

ންވާރަމަންޓް ފަދަ އެކި މިނިސްޓްރީތަކާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް،

އާއްމު ދިރިއުޅުން ފާގަތިކޮށް، ސުލްހަވެރިކަމާއި،  އެކު، ދިވެހި ސަރުކާރާ ގުޅިގެން، އަޅުގަނޑުމެން މި ދަނީ ދިވެހިންގެ

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމުން. އަދި އުފާވެރިކަންތަމައްދުނުވުމާއި 



ރަށްވެހިންގެ އާބާދީއެއް ހިމެނޭ ހިންނަވަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ފަސް ހާސް 

 ފެން ރައްކާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން.ނަށް ބަދަލުކުރާ ނިޒާމަކާއި ވާރޭމިދަނީ ލޮނުފެން ބޯފެ

ކުގެ ނިޒާމު ބެލެހެއްޓުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެބަ މަސައްކަތްކުރަން. ދިވެހި ސަރުކާރާއި މަދަނީ ރާއްޖޭގެ މުރަކަ އަދި ފަރުތަ

ބަދަހިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގާތުން ހިކޮށް ދޭދޭ ފަރާތްތަކުގެ ގުޅުން މުޖުތަމައާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަ

 މަސައްކަތްކުރަން.

މްކުރެވުނު އާ އެމެރިކަން ސެންޓާ ހުޅުވުމުގެ ސަރަފު ލިބިފައި. މި ސެންޓަރަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑަށް ވަނީ މާލޭގައި ގާއި

ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރުތަކާއި އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ހުނަރުތައް ފޯރުކޮށްދީ، 

 ތުރަށް ބަދަހިކޮށްދޭނެ ސެންޓަރަކަށް.އިނގިރޭސި ބަސް ދަސްކުރުން ޕްރޮމޯޓްކޮށް އަދި ގުޅުންތައް އި

އަޅުގަނޑުމެން މިހުރިހާ ކަމެއްގައި މަސައްކަތް މިކުރަނީ ސުލްހަވެރި، ތަމައްދުނު، ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުން، 

ތަސައްވުރުކުރެވޭތީވެ  ހަމަޖެހޭ، ޑެމޮކްރަޓިކް އަދި އެންމެންނަށް އިންސާނީ ހައްގުތައް ލިއްބައިދޭ މުސްތަގުބަލެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަންމިތަސައްވުރަށްޓަކައި . ހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި ދެންނެވިންކަމަށް އަޅުގަނޑު ރައީސުލްޖުމް

  އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރަށް ތިބި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ރައީސަށް ދެންނެވިން.

ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ގަޑިއަށް ރޯދަ ވީއްލަން ޖެހޭކަން އަޅުގަނޑު  މި ރޯދަވީއްލުމަށް ވަޑައިގެންނެވީތީވެ ހުރިހާ

 ހަނދާން އެބަހުރި. އަދިވެސް އެއް ފަހަރު ތިބޭފުޅުން ވަޑައިގެންނެވީތީ ޝުކުރު ދަންނަވާލަން.


