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ރަސްމިއްޔާތުގައި  ޕޮލިހުންނަށް މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާނާ ކުލަ ދިނުމުގެ 
 ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު هللا ދު ޢިމްރާން ޢަބް އޮފް ހޯމް އެފެއާޒު މިނިސްޓަރ 
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 علي و .والمرسلين األنبياء أشرف علي والسالم الصالة و .العالمين رب هلل الحمد - الرحيم الرحمن هللا بسم

 أجمعين أصحابه و آله

ންޓް ބުދުލްމަްއނާން ޔޫސުފް، އެސިސްޓެކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ޙަމީދު، ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަ
ހުންގެ  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، އެސިސްޓެންޓުން އަދި އެގްޒެކްިޓވް ބޯޑުގެ އެންމެހާ ކޮމިޝަންްޑ އޮފިސަރުން އަދި ފުލު

 ވަބަރަކާތުހޫ.هللا ހުރިހާ ރޭންކުތަކެއްގައި ތިއްބެވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި އޮފިސަރުން އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

އާދެ! ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް. ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ދުވަހެއް. ވަރަށް ގިނަ އިޙްސާސްތަކެއް ގެނެސްދޭ ދުވަހެއް. އަޅުގަނޑު 
ބޭފުޅުންަންށ އަޅުގަނޑުމެންނަށް، ތިޔަ ބޭފުުޅންގެ އާއިލާތަކަށް އުފާވެރި ދުަވެހއް. އެހެންކަމުން ތިޔަ ހުރިހާ  ހުރިހާހިތުން ތިޔަ 

ބޭފުޅުންނަްށ ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާއެކު ހިތުގެ އެންމެ ުފންމިނުން ވަރަްށ ހޫނު މަރުަޙބާއެއް ދަންނަަވން. ޝުކުރެއް 
 ޙަބާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަރިސްކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް މަރު 

އް އެވިދާޅުވީ. އެއްކޮޅުން އަޅުގަނޑު ކުރު ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކަފުޅެއާދެ! މިއަދު ދެންމެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވަރަށް ކުރު
ބުނަންމިއައީ. ހިތުން ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް އެދެއްވީ. އަޅުގަނޑު ތަންކޮޅެއް މިކަހަލަވަގުތަކަށްވާތީ ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް

ޗެލެންޖަކަށްވީ. އަޅުގަނޑަށް އެހާކުރުނުކޮށްލެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެްސ  އެހެންނަމަވެސ ކޮމިޝަނަރ އެހާކުރުކޮށްލެއްވީމަ ވަރަށްބޮޑު
 ދިގެއް ނުކުރާނަން.

ުދވަސްކޮޅެއް  ންޔާއި ޝަރަފުގެ ިނޝާންތައް ދެވުއާދެ! އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާޮގތުން އެންމެ ސީނިއަރ ޭބފުޅުްނނަށް މިކުލަ
އަދި ބައެއް ބޭފުުޅން ދުވަސްކޮޅަކަށް ފަހުގަ ޕްރޮމޯޝަންވެސް ލިބިގެންމިއައީ. އާެދ އެހެންކަމުން މިފަދަ މުހިންމު  ފަހުގަމިއައީ.

ވަގުތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މުއައްސަސާގެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިބައިން އެދެވޭ ކަްނތައްތަކާިއ 
ގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާމެދުގައި ހަމަ ފުންކޮށް ވިސްނާލަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ. އާދެ! އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅު

ކުރިއެރުމަށް ބަލާއިރު އިންސާިނ ޠަބިއްޔަތާއި އިންސާނި ފިްޠރަތުގައި އަބަދުވެސް ކުރިއަރާދިއުން އޭނާ ހުްނނަ މަގާމުްނ 
އަދި ޤިޔާމަތް ދުވަުހެގ ސުބުޙާނަޫހ ވަތަާޢލާ ދުނިޔޭގައި ލައްވާފައިވާ ނިޒާމުމީ. هللا ދެ! އަނެއްމަގާމަށް މައްޗަށް ދިއުން. އާ



. އަބަދުމެ އަޅުކަންކުރާ އަޅުވެރިއަކަށްވުރެ ޢިލްލިބިގެން ޘެއްގައިވޭޙަދީ ملسو هيلع هللا ىلص هللاރަސޫލުމިނިޒާމުގެ މަތިވެރިކަން މާބޮޑު. އެއީ 

ޤިޔާމަތްދުވަހުން ދަރަޖަ މަތިވެރި ކުރައްވައޭ هللا އިލްމުއުގެނި އިލްމުލިބިގެން އަޅުކަންކުރާ މީހާގެ ދަރަޖަ  ، އަޅުކަންކުރާމީހާ
. ބައްލަާވތަފާތު. ހަނދަކާ ތަރިއަކާ. އަދި އެެހންީވމަ ކުރިއަށް ދިއުމުގެ މިނިޒާމު އްޗަށް ހަނުދ މާތްުކރެއްވި ފަދައިންތަރިތަކުގެ މަ

ޕްރޮމޯޓް ދެންމެ  ކޮމިޝަނަރވެސް ވިދާޅުވި.  ވެސްއަޅުގަނޑުމެން !. އާދެމައްޗަށްނުޑ ދެކަމެއްގެ ބިނާވެފައި މިއޮންނަނީ މައިގަ
ހަމަތައްވެސް ހަމަ ހަރުދަނާކުރަންވީ. އަބަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިހާރުވެސް އޮތީ ރަނަގަޅަށް އެކަމަކު  ކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ

މައިގަނޑު ދެކަމެއްގެ ަމއްޗަށް އިންސާނާ ކުރިއަރާ މަތިވެރިވެގެންދަނީ. އެއީ އޭނަ ހޯާދ  !މިއަށްވުރެވެސް ރަނގަޅުކުރަންވީ. އާދެ
މިދެސިފަ ނެިތ  !އިލްމާއި ހުނަރާއި ޤާބިލުކަމުގެ މައްޗަށް. އެއާއެކުގަ އެއިލްމާއި ހުނަރާއެކުގަ އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ  މައްޗަށް. އާދެ

ލާޞް ތެރިއަކު ހުރެދާނެ. އެކަމަކު އޭނައަކި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ުހނަރާިއ މީހަކަށް މާޤާމެއް ޙައްޤެއް ނުވާނެ. ވަރަށް އިޚް
އަޅުގަނޑު އުސޫލު މިދަންނަވަނީ އިނޭގތޯ. ފަހަރެއްަގއި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ހިތުގަ ޢިލްމުލިބިގެންާވ މީހެއްނޫން . ެއހެންވިއްޔާ 

 ހޭދަކުރައްވަފާނެ. އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތައް ފަހަރެއްގަ މި މުއައްސަސާގައިނުޖެހުން އެދެން. 
ބޭފުޅަކަށް ވެދާނެ. އެކަމަކު ހުނަރާ ޤާބިލުކަން ތަންނުދޭ  މުއައްސަސާގެ ވަކިލެވެލްއަކަށް ލީޑުކުރާކަށް. އެހެންވިއްޔާ އެ ފުރުޞަތާ 

  .ގަނޑުމެންގެ ދެސިފަ ފުރިހަމަކުރަންޅުއެބަޖެހޭ އަހަމައަށް ދިއުމަށްޓަކައި 

މުއައްސަސާއަށްޓަކާ ދީަނށްޓަކައި ރައްޔިތުންނަްށޓަކައި ިއޚްލާޞްތެރިމީހަކަށް ވާންޖެހޭ ެއއާއެކުގައި ޢިލްމާއި ހުނަރާއި  !އާދެ
ޤާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކުރަންެޖހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންެގ ކިބައިގަ ހުްނނަންޖެހޭ ިސފައެއް. މިމުއައްސަސާއެކުގައި 

ހުނަރު ދަސްކުރަން. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްވެސް އިހުރިކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑުވެސް އެބަޖެހޭ ފަންނާމަސައްކަތްކުރަން އަޅުގަނޑު
އެބަޖެހޭ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރވެސް އެބަޖެހޭ. އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރވެސް އެބަޖެހޭ. އަަބދުމެ ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކަިއ 

އިޚްލާޞްތެރިކަން މަތިވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް މިޚިދުމަތަްއ އަޅުގަނޑުމެން ޢިލްމާ ހުނަރު ދަސްކޮށް އަޅުގަނޑުމެން 
އެެހންކަމުން ހަމަކޮމިޝަނަރވެްސ  !ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާއާއި ަދއުރު އަދާކުރަން. އާދެ

މިއަްނނަނީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް. މިއުފަލެއް ލިބިަގންނައިުރ އަޅުގަނޑުމެން މައްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު  ވިދާޅުވިފަދައިން
އެކަމަށް ވިސްނާ ތައްޔާރުވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން  !ވަރަށް ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތެއް. ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެއް. އާދެ

ޚާއްޞަކޮށް މުއައްސަސާގެ އިސްފަރާތްތަކުގެ  ،މިމުއައްސަސާގެ ކިބައިން !. އާދެކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް
ރައްޔިތުްނ އެދޭ އުއްމީދުކުރާ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. ރައްޔިތުން ޭބނުންާވ  ،ޕްރޮމޯޓް ވެގެްނދާ ަފރާތްތަކުގެ ކިބައިްނ  ،ކިބައިން 

ބޮޑުވެގެންދަނީ މުއައްސަސާތައް އެކަން އެހެންވާންޖެހެނީ ދައުލަތުެގ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް ހެދި  !ގޮތްތަކެއް އެބަހުރި. އާދެ
ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުން. ރައްޔިތުންކުާރ   ބެލެހެއްޓިގެްނދަނީ މުއައްސަސާތައް ފުރިހަމަވެގެންދަނީ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމުން.

ތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި އެހެންކަމުން ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްގެ މައްޗަށް ރައްޔި !އާދެ .މަސައްކަތުން ދައުލަތަށްލިބޭ އާމްދަނީން
 ެއހެންކަމުން މިމުއައްސަސާއަކީ  !ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާއި ރައްޔިތުންގެ އެދުމާއި އުއްމީދު އޮންނަންޖެހޭނެ. އާދެ 

އަޅުގަނޑުހިތުން ރައްޔިތުންގެ ަވރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް ވަރަށްބޮޑު އެދުމެއް އޮންނަ މުއައްސަސާއެއް. ރައްޔިތުން މިމުއައްސަސާގެ 
ތިބޭފުޅުން ވިސްނަވާ. ރައްޔިތަކަށް ބޮޑުކަމެއްދިމާވާ ކޮންމެ ހިނދަކު އެންމެ  !ބައިން އެދޭ ގިނަކަންތައްތަކެްއ އެބަހުރި. އާދެކި



އެވަގުތު  .ފުރަތަމަ މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން ހަނދާނަށް އަންނާނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ. ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާއެއް ދިމާވީ
އާއިލާގެ  ފުލުުހންަނށް ފުރަތަމަ ގުޅާނީ. .އެކަމުން ސަލާމަތްވާން ަދތިވީ. ފުލުހުންަނށް ގުޅާނީ. އަލިާފނުެގ ހާދިސާއެއް ދިމާވީ

 !ފުލުހުްނނަށް ފުރަތަމަ ގުޅާނީ. އާދެ  .ފުލުހުންަނށް ފުރުތަމަގުޅާނީ. ުމދަލަށް ގެއްލުމަށްިލބުނީ .ތެރޭގައި މައްސަލައެއް ދިމާވީ
ންކަމުން ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރޭ މީގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި އެންމެ އަވަސްކަމާއި އެންމެ އެހެ

ރަށް މާއެއް. ރައްޔިތުން އެއެދޭ މިންވައަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިން !ފުރިހަމަކަމާއެކުގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ރެސްޕޯންޑުކުރުން. އާދެ
 ޕޯންޑުކުރުން އެއީ މިމުއައްސަސާގެ އެންމެވަރުގަދަ އެންމެ މުހިންމު އެއްއަމާޒު.ސްންަކމަށް ރެރައްޔިތުން އެއެދޭގޮތަށް އެކަ

. ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ޭބނުންވަީނ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭކަންަތއް. އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ އެކަން
އެންމެ ބޮޑަށް ބެނުންވަނީ ސުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި ހަމަޖެހުން.  ރައްޔިތުން ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން. ރައްޔިތުން 

އެކަމުގައި އެންމެ މުހިންމު  !އެންމެ ބޮޑަށް ބެނުންވަނީ ދަިތވެ އުނދަގޫވާ ކަންތައްތަކުން އަރައިގަނެވޭނެ މަގުތައް. އާދެ
އައްސަސާކަމާދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުހިތުން އަޅުގަނޑުމެން މިމު ޒިންމާއަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރަންޖެހޭ އެއް މުއައްސަސާއަކީ 

ޅުގަނޑުމެންގެ އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން މަތީ ރޭންކުތަކަށް ދަތުރުކުރަމުން ދާހިނދު އަ !އެކަކުވެސް ޝައްކެއް ނުކުރާނެ. އާދެ
 ،މިހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ. މިކަން އްތޯޔަތެކިހާބޮޑު ޒިންމާއެއްތޯ ކިހާބޮޑު މަސްއޫލިއްއި ތިމާއާކޮންމެ އޮފިސަރަކު ވިސްނަންޖެހޭނެ 

މިލިބުނު އުފަލާޝަރަފާއެކުގަ ިމޒިންމާ އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި އަދާކޮށްދެވޭނެތޯ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ވިސްނާ ފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ. 
ޑު ވަރަށް މުހިންުމ ންގެ އަރިުހން އަޅުގަނޅުކޮށް ޕްރޮމޯޝަން ލިުބނު ބޭފޫޞައަޅުގަނޑު ހިތުން މިއަދު މިމުއައްސަސާގެ ޚާއްދެ! އާ

އެއީ ތިމާގެ އަމިއްލަ އެދުމާ މަސްލަޙަތަށްވުރެ ރައްޔިތުން މަސްލަޙަތާއި އުއްމީދުތައް  !މިއަދު. އާދެ ދެކަމަކަށް އެދެން
ތު ގެ މަސްލަޙަތާއި ތިމާބޭނުންވާގޮތަށްވުރެ ރައްޔިތުންގެ  އެދުމާއި އުއްމީދާއި މަސްލަޙަ! ތިމާގެ އެދުމާއި ތިމާއިސްކުރަންފަށާ. އާދެ
ދެވަނަ ކަމަކީ ޙަޤީގަތުގައިވެސް މިވަގުތަށް ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް. އަޅުގަނޑު ހިތުން ކޮންމެ މަދަނީ  !އިސްކުރަންފަށާ. އާދެ

އިންސާނީ ތަހުޒީބު މުޖުތަމައެއްގެ އެންމެ މުހިންމު އެއްސިފައަކީ އެބައެއްގެ ސަލާމަތާއި އަމާންކަން ކަށަވަރުކުރަން އޮންަނ 
އެެހންކަމުން މިމުއައްސަސާގެ ކަރާމަތާއި މުއައްސަސާގެ ޝަރަފާއި  !އާދެ  .ތުބާރާއި ޔަޤީންކަން އޮތުންމުއައްސަސާއަމެދު އި

ގެ އަމިއްލަ އެދުމާއި އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ އޮފިސަރަކީ. ތިމާ !ޢިއްޒަތް ދަމަހަޢްޓަންތިްއބެވީ ިތބޭފުޅުން. އާދެ
ތިމާެގ އަމިއްަލ އެދުމާއި މަސްލަޙަތު ދޫކޮށް  ރަފާއި ޢިއްޒަތާއި ފުށުއަރާހިނދުމަސްލަޙަތު. މިމުއައްސަސާގެ ކަރާމަތާއި ޝަ

މުއައްސަސާގެ ޝަރަފާއި ކަރާމާއި ޢިއްޒަތް ދެމެހެއްޓޭނެ ބޭުފޅަކަށްވާން އެބަޖެހޭ. އެސިފަ އެބައަށަގަންނަަވންޖެހޭ އެސިފަ 
އުފެއްދުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލައެދުންތަކާިއ   އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު ހިުތން މިދެސިފަ !އެބަލިބިގަްނނަންޖެހޭ. އާދެ

މަސްލަޙަތާއި، ބޭނުންވާކަްނތައް އިސްކުރެވޭނަމަ  ކެރިއާމެދުގައި އިތުރުއެހެން ވިސްނުމަކުން ިވސްނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުހިތުްނ 
ރަފް ދެމެހެއްޓުަމށް ތިމާެގ އަޅުގަނޑުވަރަށް ވިސްނާފައި މިދަންނަވަނީ. ރައްޔިތުންެގ މަސްލަޙަތު އިސްކޮށް މުއައްސަސާގެ ޝަ

ކަމަށްވާނަމަ ކޮންެމވެސް އެހެންވިސްނުމެއް ވިސްނަންވާނެ. އާދެ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުްނތައް ފުށުއަރާއުއްމީދުތައް އެދުންތައް 
އުއްމީދުކުރާ މިދެސިފަ އަށަގަންނުވައިގެން ކުރިއަށްދާނަމަ އަޅުގަނޑުހިތުން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކިބައިން ރައްޔިތުން 

އެކަމަށްޓަަކއި މިއަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން  !ޝަރަފްވެރި އަބުރުވެރި ޢިއްޒަތްތެރި މުއައްސަސާއަކަށް މިމުއައްސަސާވެގެންދާނެ. އާދެ
މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ހޯދާމިދެވުނީ. އަޅުގަނޑުހިތުން ސަރުކާރުން ވަރަށް އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާ  



ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް  އި މުއައްސަސާގެ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއެރުމަށް އަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާމިމުއައްސަސާ
 ދެވޭތޯ ސަރުކާރުން ވަރަށް އިސްކަން ދެއްވައިގެން މަސައްކަތްކުރައްވާ. ފޯރުކޮށް

ގާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމާއެކުގައި ވަރަށް މުހިންމު . ކުރިން ދެންނެވިހެން. ިދގެއް ނުކުރާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސް  ހަމަ މަ!އާދެ
 އަޅުގަނޑުއަމިއްލަ ނަފުސަށް އަބަދުވެސް ވިސްނާ އެއްޗެއް ދަންނަވާލާނަްނ ޚާއްޞަކޮށް މިަތނަށް އައިސްސުރެންފެށިގެން.

ليس بينها وبين اتق دعوة المظلوم ، فإنها "ޙަދީޘު ކުރައްވާނީ  ملسو هيلع هللا ىلصهللا ރަސޫލު  މުހިންމު ޙަދީޘެއް. ވަރަށްގެ ملسو هيلع هللا ىلصهللا ރަސޫލު

އަނިޔާ ލިިބފައިވާ މީހާގެ ދުޢާއަށްޓަކައި ބިރުވެތިވެ ރައްކާތެރިވާށެވެ. އަނިޔާ ލިބިފަިއވާ މިހާގެ ދުޢާއާ ދޭތެރޭގައި  ”هللا حجاب
އާ ދޭތެރޭގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް هللاބިރުވެތިވެ ރައްކާތެރިވާށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އނިޔާލިިބފައިވާ މީހާގެ ދުޢާއާ 

މިތަނުގަިއ  !ން ކުއްލިއަކަށް އައިސް ޖެހޭތަން. އާދެނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ ވަރަށް ވަރުގަދައަށް ތިބޭމީހުވާނު
މި ދެންނެިވހެްނ އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ ރައްޔިތެއްގެ އާދައިގެ އެންމެ  މިޙަދީޘް ގެންނަން ޖެހުނީ ކީއްެވގެންތޯ. ކުރިން

އެދުމާ އުއްމީދާ  އްމީހެއްތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް އަންނަނީ ރަްއޔިތެއްގެކިތަ ކަމާ ިޒންމާވާންޖެހޭއްނިކަމެތި ފަރުދެއްގެ ކިތަ
ވެރިނުވެއްޖެނަމަ އިންސާފުވެރި ނުވެއްޖެނަަމ ޙައްޤުއަދާ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ލުޝަކުވާތޯ. އޭގެ ކުރިމަތީގައި އަޅުގަނޑުމެން  އަދު

ރުދަކަށް އަނިޔާކުރާމީހެއް. އޭނައަށް ޙައްޤުލިބިގެންވޭ އޭނައަށް އަނިޔާކުރިމީހާގެ މައްޗަށް މެންނަކީ އެމީހާއަށް އެފަނޑުއަޅުގަ
 ކަނޑައަޅައިގެންހުންނަން  ހަމައަމިއްލަ ނަފުސަށް  އާ ދޭތެރޭގައި ހުރަހެއްނުވޭ. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުهللاދުޢާކުރުން. އޭނަގެ ދުޢާއާއި 

ޚާއްޞަކޮށް. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ ވަރަށް  އާއެކު މަސައްކަތްކުރަންފެށިފަުހންބައެއްބޭފުޅުންގެ އަރިހު ދަްނނަަވން މިމުއައްސަސާ
ހިފަހައްޓަން. އެއީ ފަހަރުގައި ކުށްކުރާ ކޮންމެމީހަކު ހޯދާ އޭނައަށް ދޭންޖެހޭ އަދަބު ނުދެވިާދެނ ވަރުގަދަ އުސޫލެއް 

ރުން. ކުށްތައް މުޖުތަމަޢުްނ ނެތިކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންީވަމ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއް އެކަންކުރުން. އެކަމަށް ގަދައަޅާ ހިތްވަރުކު
އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާއެއްތާ. ހުރިހާ ކުށްވެރިންހޯދާ އޭނައަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ޙައްޤުއަދަބުދިނުން. އެކަމަކު ފަހަރުގައި 

މުހިންމު ޕޮއިންޓަކީ .  ނެ. އެކަމަކު މީއަސްލުހުރިހާ ކުށްވެރިންހޯދާ ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި އޭނައަށް ދޭންޖެހޭއަދަބު ނުދެވިދާ
ވިދާނެ. އެކަމަކު އެންމެން ފަހަރުގައި ހޯދައިނުގެނެކުށެއްނުކުރާމީހަކަށް އަޅުގަނޑުމެން އަދަބެއް ދީގެންނުވާނެ. ކުްށކުރާ ހުރިހާ 

މައްޗަށް. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމިތާ  ކުށެއްނުކުރާ މީހަކަށް އަދަބެއް ދެވިގެން ނުވާނެ. އެކަން ކުރެވިއްޖެއްޔާ ވެއްޓެނީ މިޙަދީޘުގެ
ޤުވެގެންވަީނ މިކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަްށ އްނުކުރާމީހަކަށް ައދަބެއް ދެއްވިއްޖެއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް  ޙަށެއްކުމިގެނައީ. 

 !ދަރިްނނަށްއައިސް ޮކންމެފަދަ ކަމެއް ޖެހިދާނެ. އާދެ ،މައިްނަބފައިންނަށް ،ބޮޑު މުސީބާތެއް އުމުރުގެ އެންެމފަހުކޮޅުގައި ޢައިލާއަށް
ހެޔޮއެދެއްޏާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާއިލާއަށް ހެޔޮއެދެންޏާ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ށްގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަނަފްސަޅުއެހެންކަމުން އަ

ން ދިމާނުވާ ފަރާތަކަށް ރަޙްމަތްތެރިންނަށް ހެޔޮއެދެންާޏ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދެބަސްވާަފރާތަކަށް  އަޅުގަނޑުމެންނާ ވިސްނު
ައދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަކީ އެއީ. ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީގައި ޝަީރޢާ ކުރިމަތީގައި ހަމަހަމަކުރުން  !އަނިޔާއެއްކޮށްގެންނެއް. އާދެ

ވާންޖެހޭގޮްތ މީ އަޅުގަނޑުމެން މިމުއައްސަސާގެ ކިބައިން އެދޭ އެދުން. މިމުއައްސަސާ ބައްޓަން !އާދެ ން. އިންސާފުޤާއިމުކޮށްދިނު
ތުގަިއވެސް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މުޅިލީޑަރޝިޕަށް އެއްކޮށް ! މިކަމުގައި ޙަޤީގަމިމުއައްސަސާގެ ކުރިމަގުއޮތްގޮތް. އާދެ

ކުރަމުން އެގެންދާ މަސައްކަތް ވަރަށް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ބަލައިގަންނަން. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން، ފުލުހުންގެ ޤާޫނނު 



 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާއިރުގައި އަންނަ ބަދަލުތަކާއެކުގައި ހެޔޮމަގަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ވިސްނުން  އިޞްލާޙް
 އަޅުގަނޑުމެން ބަހައްޓަވަންވާނެ.

އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އަބަދުވެސް އިޞްލާޙު ކުރުމަކީ ހެވެއް، ރަނގަޅެއް، މޮޅުގޮތެއް، ކުރިއެރުމެއް. ޤާނޫނެއް  !އާދެ 
ކުރެވިގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެނަށް ދަތި ގޮތެއް އުނދގޫ ގޮތެއް ފަހަތަށް ދިއުމެއް އައިސްގެންނުވާނެ. އަބަދުވެްސ ޙްއިޞްލާ

އިޞްލާޙް އަންނާނީ ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ މައްޗަށް. އަޅުގަނޑު އުއްމީދު ކުރަނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙް ވެގެންދާނީ 
 އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ސަޕޯޓް ލީޑަރޝިޕަށް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑުއެދުމެއް . ވަރަށް އެގޮތުގައި ކަމަށް އެކަމުގައި

هللا ބޮޑު އުއްމީދެއް. މާދިގުވެއްޖެކަންނޭގޭ މިހިސާބުން އަޅުގަނޑުެގ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ވައްސަލާމުޢަލައިކުން ވަރަޙްމަތު
 ވަބަރަކާތުހޫ. 


