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ޖަލްސާގައިީދުވަހުގެީމުނާސަބަތުގައިީބޭއްވިީޤައުމ ީ ީމްރާންީފެއާޒުީޢިީއޮފްީހޯމްއެީމިނިސްޓަރީ  ރަސްމީ 
ީދެއްކެވިީވާހަކަފުޅުީهللاީދުީޢަބްީ

 (2019އޮކްޓޫބަރ28ީީ)

 

 علي و .والمرسلين األنبياء أشرف علي والسالم الصالة و .العالمين رب هلل الحمد - الرحيم الرحمن هللا بسم

 أجمعين أصحابه و آله

ީޢި ީއިބްރާއްދިވެހިރާއްޖޭގެ ީރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ީމުހ ޒަތްތެރި ީޙަމް ީދެކަީޙްލިީޞާއްމަދު ީކުރ ގެީ، ންބަލުީނގެ
ީ ީމުރައ ސް، ީރައ ސް ީރައ ސް، ީމަޖިލ ހުގެ ީރައްޔިތުންގެ ީޙައަދި ީނަޝ ދު، ީތެރިީޒަތްީޢިއްހިރާއްޖޭގެދިވެއްމަދު

ލަތަށްީދަޢުރުން،ީވަޒ ީޢިއްޒަތްތެރި.ީދަޢުލަތުގެީބަލުންގެީދެކަނއިބުީފައިސަލްީނަސ މުީރިއްޔާގެީނާރައ ސުލްޖުމްހޫ
ީދައުލަތުގެީީންބަރުން،ރިީމެރައްޔިތުންީމަޖިލ ހުގެީޢިއްޒަތްތެީ، ބޭފުޅުންީޢިއްޒަތްތެރިީކުރެއްވިީީގިނަދުވަހުީޚިދުމަތްީ

، ންގެީސަފ ރުޢުލަތްތަކުދައުލަތުގެީޝަރަފްވެރިން،ީއެކުވެރިީދަީވަޑައިގެންތިއްބެވިީބިީމަޤާމްީލި އެކިއެކިީޝަރަފްގެީ

ންދަވާީގެީސަވަމުންީީއައްމެހައިީޢިއްޒަތްތެރިން،ީޖަލްސާީދުރާީގާތުންީބައްލަވަމުންންއެހާޒިރުވަޑައިގެންީތިއްބެވިީ
ީތުހޫީވަބަރަކާީهللاީމަތުޙްީއިކުމްީވަރައަލަލޮބުވެތިީރައްޔިތުން.ީއައްސަލާމްީދިވެހިީއެއްމެހާ

ީ
ީފަީ!އާދެ ީއަކ ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ީދުވަސްޚުމާދަމާ ީޤައުމ  ީދިވެހިީީ.ރުވެރި ީޤައުމީ ޚުފަރާއްޖޭގެީއެހެންީކަމުން ރުވެރި

ީ ީތަހުނިޔާ ީހެޔޮއެދުމާއި ީދުވަހުގެ ީރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޢިދިވެހިރާއްޖޭގެ ީލޮބުވެތިީއްޒަތްތެރި ީހުރިހާ ީދިވެހި އަށާއި
ީކުރަން ީއަރިސް ީވަީރައްޔިތުންނަށް ީޠަ. ީއުފަންވާ ީޤައުމަށް ީލޯބިވުމަކ  ީންދެކެ ީކޮންމެ އްގެީނެމުއާތިީޒިންމާދާރު

ީވަ ީބޮޑުވާ ީހެދި ީއުފަންވެ ީތިމާ ީވާޖިބެއް. ީޤައުމ  ީއެޅިފައިވާ ީއިސްތިޤްލާލާޠަީކޮނޑުގައި ީކަރާމަތާއި އިީނުގެ
ީ ީދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ީމިނިވަންކަން ީކޮންމެީއެމ ހެއްގެ ީޤައުމުގެ ީކުރުމަކ  ީއަދާ ީގޮތުގައި ީފުރިހަމަ މަސްއޫލިއްޔަތު

ީޒިންމާއެއް ީވަީ،ދަރިއެއްގެ ީބޮޑުވެގެންވާީށްނަޠަީއަމިއްލަ ީއެޅިފައިވާ ީކޮނޑުގައި ީފަރުދެއްގެ ީކޮންމެ ޓަކައި
ީއެއިީމަސްއޫލިއްޔަތަކ ީޤައުޒިންމާއާ ީއަޅުގަނޑުމެން ީފިކުރުީކުރަންޖެހޭީންީމ ީދުވަހު ީއެކަމާއިީމެދުީވިސްނާ މެން
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ީރައްޔިތުންީކަމެއް. ީީ،ލޮބުވެތި ީދެމިއޮންނާނ  ީގޮތުގައި ީޤައުމެއްގެ ީފިދާވެީހިީީޤައުމުގެޤައުމެއް މާޔަތުގައި
ީތިބެގެން ީދަރިންތަކެއް ީދިވެހިރާއްޖޭޤުރުބާންވާނެ ީސަރަހައްދުގައިީީއަކ ، ީމި ީކަނޑުގެ ީއިންޑިއާ މާސިންގާ

މަތ ގައިީީގެމިނިވަންކަމާއިީއިސްތިޤްލާލްރުތަކުގެީތެރޭގައިީއެތައްީސަތޭކަީއަަހރުތަކެއްވަންދެންީއިސްތިއުމާރ ީބާ
ބަފައިންީީއެތަށްީކާކައިީދިވެހިީޤައުމަށްޓަކައިީޤުރުބާންވާނެށްޓަޚަީދެމިީއޮތުމުގެީސިއްރަކ ވެސްީއެއ ،ީދިވެހިީތާރ 

ލުންގެީޒިކްރާީއާކުރުމަކ ީއެއްޖ ލުންީއަނެއްޖ ލަށްީނަގުލުީކުރަމުންީޠާމ ީއަބްީ.ީއެހެންކަމުންީޤައުފައިވޭދެކެމިީޖ ލްީ
ީ ީއާގެންދަންޖެހޭ ީރިވެތި ީއާދެޤައުމ  ީދުވަހަކީ ީ!ދައެއް. ީޤައުމ  ީމިދާ ީފާހަގަކުރަމުން ީއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު

ީމުީޠާއައްސުލް ީޤާޒ  ީޙަނު ީތަކުރުފާނު ީޤައުމަށްޓަޒައަލްއައުއްމަދު ީދިވެހި ީވެވަޑައިގެންފައިީމް ީމަތިވެރިީކައި ވާ
ީއާކުރުން.ީއާދެ ީޒިކްރާ ީީ!ޤުރުބާނ ގެ ީދިވެއްސަކު ީކޮންމެ ީތާރ ީއަޅުގަނޑުމެން ީސޮފްީޚުދިވެހި ީތެރެއަށްީޙާގެ ތަކުގެ

ީޤުރުބާންތަީގޮސް ީމަތިވެރި ީވެވަޑައިގެންނެވި ީއެބޭފުޅުން ީޤައުމަށްޓަކައި ީދަސްކުރަންޖެހޭީީއްދިވެހި ީ.ދިރާސާކޮށް
ީ ީފިލާވަޅާއި ީޢިއެކަމުން ީޖ ލްބްރަތް ީއަޅުގަނޑުމެންގެ ީކަންކަމާއިމެދުީލިބިގަނެ ީކުރަންވ  ީހިމާޔަތަށް ީޤައުމުގެ ގައި

ީކުރަންޖެހޭ ީފިކުރު ީފިކުރުީ!އާދެީ.ީވިސްނާ ީއަނގަމަީވިސްނާ ީދޯންީީތިކޮށްލަމާ ީޏެީމަސް އަހަރުވަންދެނ5ީީްއްގައި
ީ ީޤުރުބާނ އަކ  ީވެވަޑައިގެންނެވި ީއެބޭފުޅުން ީތެރޭގައި ީރާޅުތަކުގެ ީބޮޑެތި ީޤައުމަދިީމާސިންގާ ީންީމިނިވަންކަީީށްވެހި

ީޤުރުބާނ އެސްދިނުމަށްޓަކަގެނެީ ީވެވަޑައިގެންނެވި ީއާދެއްއި ީއެކަންީޙަމުީީ!. ީތަކުރުފާނު ީދިވެހިީއްޏެއްމަދު ނޫން
ީރަސްގެފާނު ީއަލި ީޝަހ ދު ީދޮންބަންޑާރައިންނާއި ީބޭފުޅުންނެއް، ފަދަީޤައުމަށްޓަކައި ޤުރުބާނީ ީމި އެތަށް

ީވޭވެވަޑައިގެންފައި ީކުރިމަީ. ީހުސައަޅުގަނޑުމެންގެ ީޝަހ ދު ީއިހަށްދުވަހު ީމިީީންީއިތ ގައި ީއަޅުގަނޑުމެންގެ އާދަމް
ީ ީޤައުމަށްޓަކައި ީޤުރުބާނ ، ީއަންނާނީ ނުގެވެވަޑައިވެވަޑައިގެންނެވި ީމިޤައުމު ީމިހިސާބަށް ީމިއަދު ންނެވިނަމަ
ީއާދެ ީޒިކްރާީއެހެީ!ކިހިނެއްތޯ، ީއެބޭފުޅުންގެ ީކަމުން ީއެބޭފުޅުންއާީން ީވިސްނާފިކުރުީއިނާކޮށް މަކީ ކުރުމެދުގައި

ީމަސްއޫލިއްޔަތެއް ީޤައުމ  ީމިހިީ.އަޅުގަނޑުމެންގެ ީހަމަ ީފުރާނަފުޅަށްނދުގައަދި ީބޭފުޅުންގެ ީއެހުރިހާ هللاީީއި
ީދާއިމ ނިޢާނަހޫވަތަީޙާީސުބު ީސުވަރުގޭގެ ީދުޢުީލާ ީދެއްވުންއެދި ީޢާމަތް ީލޮބުވެތި މެީކޮންީީ،ންނުީމުޢާތިކުރަން.

ީ ީމިނިވަން ީޤައުމިއްކަމާއިޤައުމެއްވެސް ީއެޤައުމެއްގެ ީއޮންނަނ  ީދެމި ީއޮވެގެންއެކު ީއަސާސްތަކެއް ީ.ީދިވެހިީޔަތުގެ
ީމިނިވަންކަމުގެ ީީޤައުމިއްޔަތުގެ ީދިވެހި ީއިސްލާމްދ ނާއި ީމާތްވެގެންވާ ީދިވެހިންގެީއަސާސްއަކ  ީއަދި ބަސް

ީސަޤާފަތްޚުފަ ީއާދަކާދައާއި ީރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައިީީ.ރުވެރި ީމިނިވަންކަމާއި ީދައުލަތުގެ ީދިވެހި އެހެންކަމުން
ީއަސާސްތަ ީއަޅުގަނޑުމެީދިރުވާީއްީޤައުމިއްޔަތުގެ ީމަސްއޫލިއްޔަތެއްއާލާކުރުމަކ  ީއެންމެންގެ ީ!އާދެީ.ން

ީ ީކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވަނ  ީއަޅުގަނޑުމެން ީމިއަދު ީދުނިޔޭގައި ީއްީކަންކަމަކާއެީދިމާވިފަދަީީއިީކުރ ގަބަވަނަވެފައިވާ
ީހިމާޔަތްކޮށްީީ.ނޫން ީޤައުމިއްޔަތު ީދިވެހި ީއަރައިގަނެ ީއެކަންކަމުން ީކަމުން ީމުސްތަޤްބަލުީީއެހެން ޤައުމުގެ
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ފިކުރާއިީޒިންމާގެީީތިލާންޖެހެނ ީމިއަދުގެީވިސްނުމާއިއާރާސްތުކުރުމަށްޓަކައިީއަޅުގަނޑުމެންީއެކަންކަމާއިީކުރިމަ

ީ. ތެރެއިން ީލޮބުވެތި ީީ،ރައްޔިތުންދިވެހި ީ ީއިސްލާމްދ ނަށް ީވެގެންވާ ީރައްދުކުރުމާއިީއިކުޑަމާތް ީބަސް މިސް
ޒުވާނުންގެީހިތުގައިީޝައްކުއުފެދޭފަދަީވާހަކަީދެކެވުމާއިީދ ނުގެީނަމުގައިީ، ގައިދ ނާީމެދުީ،ދިވެހިންނާއިީމެދުގައި

ީހަހައްދުފަ ީއަނިޔާވެރި ީހަރުކަށި ީޢަނައަޅާފައިވާ ީމިއަދު ީހިންގުމަކ  ީޤައުމުމަލުތަށް ީޤައުމިއްޔަތުީ، ދިވެހި ދިވެހި
ީީ.ދިރުވުމަށްޓަކައިީއަޅުގަނޑުމެންީފަރުވާކުރަންީޖެހިފައިވާީމައްސަލައެއް ީއަދުގެ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީރައ މިކަމުގައި

ީމުީއިބްރާހ  ީޙަމް ީޞާީއްމަދު ީވިސްނުންތެރި ީހިކްމަތްތެރި ީގެންގުޅުއްވާ ީލިޙް ީވިސްނުންފުޅުީޙިގޮތްކޮޅު، ކްމަތްތެރި
އެހެންީީ،އާދެީ.ވާީގޮތްކޮޅަކ ީމިކަމުންީދިވެހިރާއްޖެީސަލާމަތްކުރުމުގައިީމުހިއްމުީވެގެންވާީސިފަތަކެއްއްއިސްކުރަ

ީ ީކަންކަމުން ީނުރައްކާތެރި ީމި ީރައ އަރައިގަތުމުގަކަމުން އެއްބާރުލުންީީށްރަކާސަރުީއަށާއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއި
ީރައްޔިތުންީ ީހުރިހާ ީދިވެހި ީތެރެއިންީީމާއެކުގައިއެއްބާރުލުީގެދ ގެން ީއެއްބައިވަންތަކަމުގެ ީއެކުވެރިކަމާއި ޤައުމުގެ

ީ ީމަދިޔުގެންީކުރިއަށް ީށް ީއިމުނާސަބަތުީމިއަޅުގަނޑު ީރައްޔިތުންނަށް ީހުރިހާ ީ!އާދެީރަން.ކުސްމާތިލްގައި
ީއުފަލެޤައުމިއްޔަތު ީއެއްމެންގެ ީއުފަލަކ  ީލޯއްގެ ީޤައުމިއްޔަތުގެ ީތްީ. ީލޯބަކ  ީޤައުމިއްޔަތުީތްބެއްއެއްމެންގެ .

ީޒިންމާ ީރައްޔިތުންގެ ީހުރިހާ ީމިޤައުމުގެ ީއެޒިންމާީީ!އާދެީ.އެއްދިރުވުމަކ  ީމުނާސަބަތުގައި ީމި އަޅުގަނޑުމެން
ީއަންނަީީ،ހަނދާންކުރުމުން ީއާކުރުމުން، ީޒިކްރާ ީޤައުމުީއެޒިންމާގެ ީއަޅުގަނޑުމެންގެ ީއޮތްޖ ލުތަކަށް، ން

ގެންގޮސްދިނުމުގައިީކޮންމެީފަރުދެއްމެީއެފަރުދެއްގެީފުރިހަމަީޒިންމާީއަދާކުރުމަކ ީޤައުމ ދުވަހުގެީމުނާސަބަތުގައިީ
ީއެއްމެ ީއަޒުމްއަޅުގަނޑުމެން ީކަމެއްީން ީދިރުވާީީ!އާދެީ.ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ީޤައުމިއްޔަތު އަޅުގަނޑުމެންގެ

ވަރާއަށްޓަކައިީމަޝްީ،ދާއިޝާީއަޅުގަނޑުމެންނަށްީދެއްވާީއިރުީދިވެހިރާއްޖޭގެީރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގައިީއާލާކުރުމު
ީ!އާދެީީ.އިީމަރުޙަބާީއަރިސްކުރަންކުރަކާޝުއަޅުގަނޑުީވަރަށްީއިޚްލާސްތެރިީމިީމުނާސަބަތުގައިީފާނަށްީނިކުީއެމަ
ީމ ީީމިރޭ ީފަހުން ީއަގެ ީއެއް ީމުހިއްމު ީޤައުީކ ީއިޓަގެންދާނެ ީމ  ީ އްީއިނާމްތަތަފާތު ޤައުމ ދުވަހުގެީދިނުން

ީ ،މިމުނާސަބަތަށް ީރައ ބަދަލުކުރުމަކ  ީޤައުމިއްޔަތަށްޓަކައި ީއިސްކަމުގެީދިވެހި ީގެންގުޅުއްވާ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ީދަލ ލެއް ީއިީ!އާދެީީ.މުހިއްމު ީއުއްމ ދުކުރަނ  ީރާދައަޅުގަނޑު ީމިކުރަމުންދާީކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން
ީ ީމަސައްކަތްތަކަށް ީޢާީނަހޫވަތަޙާީސުބުهللا ީޤައުމުީީ.މިންވަރުކޮށްދެއްވުންީހެޔޮތައުފ ޤުލާ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ީމިނިީ ީވަންކަމާއި ީސުލްީީނަށްއަޅުގަނޑުމެންީ.ލެހެއްޓެވުންށްީއަބަދައެކު ީމާހައުލެއްީޙައެކުވެރި ވެރި
 ީީީީީީީީމިންވަރުކޮށްދެއްވުން.

 


