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ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހާ ބޭފުޅުން ،އައްސަލާމް އަލައިކުމް އަދި ރަމަޟާން މުބާރިކް.
މިއަދު ،ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އިން ކުރިއަށް މިގެންދަނީ އެކުވެރިންނާއި ޕާޓްނަރުންނާ އެކު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރޯދަ ވީއްލުމުގެ
ސަގާފަތް .ޔޫ .އެސް .އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ،ހާއްސަކޮށް މިތާގައި މިވަގުތު ތިބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި ތިއްބެވި އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޓީމުގެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެހާ އެކުވެރިން އަދި މެހެމާނުންނަށް މަރުހަބާ.
ރޯދަމަހަކީ އަހުލާގު ރަނގަޅުކޮށް ،ހެޔޮއަމަލުތައް ގިނަކޮށް ،ސަގާފަތްތައް ކުރިއަރުވާ ،އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ގަބޫލުކުރާ ހަމަތައް
ކަމަށްވާ އާއިލާ ،މުޖުތަމައު ،ސުލްހަ އަދި މައާފްކުރުމުގެ ހަމަތައް އިސްކުރަންވީ މަހެއް .ހަމައެއާއެކު ،މިމަހަކީ ނަފްސު
ެނސް އެކަކު އަނެކަކަށް ހިދުމަތްކުރުމާއި ތިމާއަށްވުރެ
ހޭލައްވާލުމާއި އެހެން އިންސާނުންނަށް އޮންނަ ޒިންމާތައް ހަނދާނަށް ގ ެ
ނިކަމެތި މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ އަޅާލުމުގެ މަހެއް .މިއީ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަސްލާއި ،ދީނާއި ،ގައުމިއްޔަތާއި ސިޔާސީ ފިކުރު
ކިތަންމެ ތަފާތު ނަމަވެސް ،އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ މެދުގައި ބަލައިގަނެވޭ އަދި ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ހަމަތަކެއް .ހާއްސަކޮށް،
ނޔާވި މީހުންގެ ހިތާމާގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ބައިވެރިވާ އިރު ،މިއީ އިހުނަށް
މިދިޔަ މަހުގެ ހަމަލާތަކުގައި ސްރީ ލަންކާގައި ި
ވުރެ މުހިއްމު ވާހަކަތަކެއް .ޓެރަރިޒަމްގެ މިފަދަ ހަމަލާތަކާއި ،ހައްދުފަހަނައެޅުމާއި ،އިސްލާމްދީން ނުވަތަ އެހެން ދީނެއްވެސް
ނުދަންނަ ބައެއްގެ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެއްބައިވާންޖެހޭ.
އެކީގައި ރޯދަ ވީއްލާލަން ލިބޭ މިފުރުސަތަކީ ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގާތްގުޅުން އާލާކޮށްލަން ލިބޭ
ފުރުސަތެއް .ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިވެ ،ވަރުގަދަވެފައި މިވަނަ ދުވަހަކުވެސް ނުވާ މިންވަރަކަށް .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަރުކާރާއި
ސަރަހައްދީ ސަރުކާރުތަކާއި ،މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ،ވިޔަފާރިތަކާއި ގުޅިގެން ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހުކުރުމާއި ،ހެޔޮވެރިކަން
ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި ،ގާނޫނުގެ ވެރިކަމާއި ،މާލީ ކަންކަން އެތެރެފެންނަ ގޮތަށް ހިންގުމާއި ،ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި،
މަދަނީ މުޖުތަމައު ވަރުގަދަކުރުމާއި ،ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި ،ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ވެސް ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ކުރަމުން.
މި އަހަރު ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްއިން ވަނީ އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި
ދިވެހި ސަރުކާރާ އެކު އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ތަރައްގީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި .އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ހަތް މިލިއަން
ޑޮލަރުގެ ކަނޑުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެއް އިއުލާންކޮށްފައި ،އަދި އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި
އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ފުލްބްރައިޓް އެކެޑެމުކް އެކްސްޗޭޖް ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައި.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަވެގެންދަނީ މިއަދުގެ ދަތުރު ފަދައިން އަޅުގަނޑު ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި،
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އަޅުގަނޑުގެ ޓީމުން ކުރާ މިދަފަދަ ދަތުރުތައް އަދި ދިވެހިން ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުން .މުސްތަގުބަލުގައި،
ވޮޝިންގްޓަން ޑީ .ސީ .ގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވުމާއެކު ،މިގުޅުން ވަރުގަދަ ވެގެންދާނެ.
ދފައިވާ ޔަގީންކަމާއެކު ހޯދިފައިވާ ކުރިއެރުންތައް ޔުނައިޓެޑް
ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކީގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ީ
ސްޓޭޓްސްއިން ބަލައިގަންނަށް .އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ގުޅިފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް އެކީގައި
މަސައްކަތްކުރުމަށް ވައުދުވަން.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދެގައުމަކީވެސް ،އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގެ ސުލްހަ މަސަލަސްކަމާއ ،ކުރިއެރުމާއި ،އޮމާންކަމާއި ،މިނިވަންކަން
އަދި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިސްކަން ދޭ ދެގައުމު .މިމަސައްކަތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވުރެ މާ އެކަށީގެންވާ އެހެން ބައިވެރިއެއް
ނެތް.
އަދިވެސް އެއް ފަހަރު ،ތިޔަ ބޭފުޅުންނާ އެކު ،ރޯދަ ވީއްލާލުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވީތީ ޝުކުރު ދަންނަވަން .ރޯދަ މަހަކީ ހިތާއި
ނަފްސުގެ މަހެއް .ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އުފާވެރި ރެއަކަށް އެދެން .ޝުކުރިއްޔާ.
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