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ީދެއްކެވިهللاީއޮފްީހޯމްީއެފެއާޒުީޢިމްރާންީޢަބުދުީމިނިސްޓަރީީދުވަހުގެީޖަލްސާގައިީޖުމްހޫރ ީ
ީވާހަކަފުޅުީ

ީ(2021ީނޮވެމްބަރ   (10ީ

 

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

 أجمعين أصحابه و آله

ދިވެހިީރާއްޖޭގެީދިވެހިީރާއްޖޭގެީޢިއްޒަތްތެރިީރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީއިބްރާހިމްީމުހައްމަދުީޞާލިހުގެީދެކަނބަލުނީް،
ީރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ީޢިއްޒަތްތެރި ީދެކަނބަލުން، ީނަސ މުގެ ީފައިސަލް ީނާއިބު ީއުއްތަމަީގެ ީރައްޖޭގެ ދިވެހި

ރައްޔިތުންގެީމަޖިލ ހުގެީޢިއްޒަތްތެރިީީ،ދައުލަތުގެީވަޒ ރުން ، ނާންމުޢުތަޒިމްީއަދުީއަޙްމަދުީފަނޑ ޔާރުީއަލްއުސްތާޛްީ
ީބައިވެރިވެވަ ީހަފްލާގައި ީމިއުފާވެރި ީޑަމެންބަރުން، ީބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިން،ީީދައުލަތުގެ، މެހްމާނުންއިގަންނަވާ

ީއިނާމުލިބިވަޑައިގަންނަވާ ީޚިދުމަތްކުރުމުގެ ީގިނަދުވަހު ީީދައުލަތައް ީއެރުވިގެންީ،  ންޢިއްޒަތްތެރިއެންމެހާ ދައުވަތު
ީ،ީ ީޢިއްޒަތްތެރިން ީއެންމެހާ ީވަޑައިގެންތިއްބެވި ީއަޑުއައްސަވާީމިޖަލްސާއަށް ީއަދި ީބާއްލަވާ ީދުރާގާތުން މިޖަލްސާ
ީވަބަރަކާތުހޫ.هللاީއެންމެހާީލޮބުވެތިީރައްޔިތުންީއައްސަލާމުޢަލައިކުމްީވަރަޙްމަތު

ީ ީފުރަތައާދެ! ީއެންމެ ީއުފާވެރި ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ީރާއްޖޭގެީމަވެސް ީދިވެހި ީތަހުނިޔާ ީހެޔޮއެދުމާއި ޖުމްހޫރ ދުވަހުގެ
ީދެކަނބަލުންީ ީޞާލިހުގެ ީމުހައްމަދު ީއިބްރާހިމް ީރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ީލޮބުވެތިީީނަށާއިޢިއްޒަތްތެރި އެންމެހާ

ީ ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ީމިދަނ  ީފާހަގަކުރަމުން ީއަޅުގަނޑުމެން ީމިރޭ ީއާދެ! ީއަރިސްކުރަން ވަނ54ީީަރައްޔިތުންނަށް
އަހަރުގެީކުރިއަށްީތާރ ޚުޖެހެމުންީމިއަންނަީދިވެހިރާއްޖޭގެީވެރިކަމުގ500ީީެމ ލާދ ީސަނަތުންީމްހޫރ ދުވަސް.ީޖު

ީ ީތާރ ޚުގައި ީގައުމުގެ ީކުރުމަކ  ީފާހަގަ ީމުނާސަބަތު ީބަދަލުވުމުގެ ީވެރިކަމަކަށް ީޖުމްހޫރ  ވަރަށްވެސްީނިޒާމު
އާދެީ! ގުޅިގެންީީއިހިނގާދިޔަީކަންތައްތަކާީކޮއިލުގެތެރޭގައިވަނަީއަހަރުީރާއްޖޭގެީވެރިކަމުގ1943ީީެމުހިންމުކަމެއްީ.

ީީ ީނިޒާމަށް ީވެރިކަމުގެ ީގޮތުންީރާއްޖޭގެ ީނަތ ޖާއެއްގެ ީއޭގެ ީއައި. ީހުސްކަމެއް ީބޮޑު ީވަރަށް ީރަސްކަމަށް ނުވަތަ
ީވެރިކަމ1953ީީު ީރާއްޖޭގެ ީވަނައަހަރު ީބަދަލުވެގެންދިޔައ  ީފުރަތަމަ ީއެންމެ ީޖުމްހޫރ ވެރިކަމަކަށް ީނިޒާމު 01ީގެ



ީދެމިގެންދިޔައީ 1953ީޖަނަވަރ ީ ީވެރިކަން ީޖުމްހޫރ  ީދިމާކުރިގޮތުންީފުރަތަމަ ީކަން ީއަހަރު.ީކޮންމެއަކަސް ވަނަ
ީ ީފެށިގެންދިޔަމ7ީަގާތްގަޑަކަށް ީނިޒާމެއް ީރަސްކަމުގެ ީއަނެއްކާ ީއެއަށްފަހު ީީ.ހެއްހާދުވަހު. ނ1954ީީްއެގޮތުން

ލަބިއްޔަތަކުންީޑުީއަޣުއަހަރުީދިވެހ ންގެީވަރަށްީބ1968ީޮއާއިީހަމައަށްީރަސްކަމެއްީއޮތުމަށްފަހުީއަނެއްކ1968ީީާ
ޟަމްީސުމުއްވުލްީއަމ ރުީއުީއާދެ!ީއެގޮތުންީވަޒ ރުލްީޢަީ.ދިވެހިީވެރިކަންީޖުމްހޫރ ީވެރިކަމަކަށްީބަދަލުވެގެންދިޔަ

ީހުވާކުރެއްވ ީރަޢ ސުލްީ،އިބްރާހިމްީނާޞިރު ީކަމުގެ ގައި.ީއެދުވަހަށްފަހ1968ީީުނޮވެމަބަރ01ީީީޖުމްހޫރިއްޔާ
ީވާދުވަސްީދިވެހިީޖުމްހޫރ ީދުވަހުގެީގޮތުގައިީފާހަގަކުރަމުން.ީނޮވެމަބަރ11ީުއަޅުގަނޑުމެންީމިދަނީ 

ީގަރާރުވެފަ ީރާއްޖޭގައި ީޒަމާނުއްސުރެ ީއުސޫލުއާދެ! ީވެރިކަމުގެ ީވިރާސ  ީދިޔަދިއުން.ީވެރިކަންހިނގަމުީީ.އިއޮތް ން
ބަދަލުވެގެންީއެނިޒާމުީއެކިއިރުީއެކިގޮތަށްީބަދަލުވަމުންގޮސްީދިވެހިރާއްޖޭގައިީޖުމްހޫރ ވެރިކަންީހިނގުމުގެީނިޒާމަށްީ

ދިވެހ ންގެީތެރޭގައިީ އައިމިންވަރުީީހޭލުންތެރިކަމާއިީވިސްނުމާއިީކުރިއެރުންީބަދަލުވެގެންީގެދިވެހ ންީީދިޔަދިއުމަކީ 
ރަމްޒުކޮށްދިންކަމެއް.ީދިވެހ ންީޒަމާނަށްީލޯހުޅުވިީތަރައްޤ އާއިީދިވެހ ންގެީކުރިއެރުމަށްީއެކުގައިީވަރަށްީރ ތިކޮށްީ

ީދައްކާއިދިން ީކުރަމުންީދިޔަކަން ީއިގްތިޞާދަށްީހަޤ ގަތެއް.ީއާދެ!ީއެގޮތުންީދިވެީމަސައްކަތް ހ ންގެީކުރިއެރުމާއި
ީޝާމިލްީ ީއެކުވެ ީއެންމެން ީދިވެހ ން ީބަދަލުތައްގެނެސް ީތަފާތު ީނިޒާމެއްީވެ ީވެރިކަމުގެ ީގުޅިގެންހިންގާ އެންމެން

ދިވެހިންީޒަމާނާގުޅޭީދިވެހިވަންތަީވެރިކަމަކަށްޓަކައިީދިވެހިންގެނައިީމުހިންމުީބޮޑުީ ދިވެހިންީގާއިމުކުރި.ީއާދެ!ީމީ 
ީބަދަލެއް.ީ

ީ ީވެރިކަމަށް ީޖުމްހޫރ  ީމުޙ54ީައާދެ! ީއިބްރާހިމް ީޖުމްހޫރިއްޔާ ީރައ ސުލް ީފުރިގެންދާއިރު ީޞާލިޙްީއަހަރު އްމަދު
އަޅުގަނޑުމެނަށްީމިއަދުީމިސާބިތުކޮށްދެއްވަނ ީހަލަބޮލިީސިޔާސ ީމާހައުލެއްގައިީއިގްތިސާދ ީގޮންޖެހުންތައްީބޮޑުީ

ވެރިކަމުގެީހަމަތަކުގެީމަތިވެރިކަމާއެކުީހަލަބޮލިކަމާީީދަތިކަމުންީއެއްކިބާވެީޖުމްހޫރީ ވަގުތެއްގައިީނުތަނަވަސްކަމާއި
ންރައްކާތެރިީމަޑުމައިތިރިކަންީއިސްކޮށްީދިވެހިސަރުކާރުީހިންގުމުގައިީހުރިހާީރައްޔިތުންީހަމަނުޖެހުމާނުލައިީއަމާީ

ޖުމްހޫރ ވެރިކަމުގެީއެންމެީމުހިންމުީީބައިވެރިކޮށްގެން އާދެީ! ޖުމްހޫރ ވެރިކަމެއްީކުރެވިދާނެކަމުގެީފުރިހަމަީހަޤ ގަތްީ.
ީކިބައި ީރައްޔިތތުންގެ ީބާރުތައް ީހިންގުމުގެ ީދައުލަތް ީކިބައިގައިީީންއަސާސަކ  ީރައްޔިތުންގެ ީއެބާރުތައް ފެށުމާއި

ީރައްޔިތުންނަށްކަންީ ީއަބަދުވެސް ީއޮންނަންވާނ  ީފުރުޞަތު ީހިންގުމުގައި ީއެބާރު ދެމިއޮތުންކަމުގައިވެފައި
ސުބުޙާނަހޫީވަތަޢާލާީއަޅުގަނޑުމެންނަށްީދެއްވާފައިވާީهللاީީގަބޫލުކުރާހިނދުީމިކަމުގައިީދިވެހިންީސާބިތުވެތިބުމަކީ 

ީވެރިީނިޢުމަތެއް.މަތިީ



ީދިވެ ީއޮމާންކަމާއިީހިއާދެ! ީހަމަޖެހުމާއި ީބައިވެރިވެގެން ީއެކުވެ ީއެންމެން ީދިވެހިން ީވެރިކަން ންގެ
މަޑުމައިތިރިކަމާއިއެކުީކުރެވޭނެގޮތެއްގައިީޖުމްހޫރ ީވެރިކަންީނަގުލުކޮށްީއަންނަންއޮތްީޖ ލުތަކަށްީފޯރުކޮށްދިނުމަކީ 

ީ ީޒިންމާއެއް. ީމިޖ ލުގެ ީއުސޫލުތައްީއަޅުގަނޑުމެން ީލާމަރުކަޒ  ީތެރެއިން ީނިޒާމުގެ ީވެރިކަމުގެ ީޖުމްހޫރ  އާދެ!
ީތަޢާރަފްކުރެވި ީހަރުދަނާކުރެވިީ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ީހިންގުން ީއަތޮޅުތަކުގެ ީރައްޔިތުންނަށްީ، ރަށްރަށާއި ރަށްރަށުގެ

ީކަން ީކުރެވިކަީއެބައިމ ހުންގެ ީހަރުދަނާ ީނިޒާމު ީލާމަރުކަޒ  ީކުރުމަށް ީފަސޭހައި ީގާތުން ީނިޒާީ،ން މުގެީލާމަރުކަޒ 
ީ ީފުރިހަމަކުރުމަށް ީނިޒާމެއްީސިފަތައް ީޖުމްހޫރ  ީމަސައްކަތްތަކަކ  ީކުރައްވާފައިވާ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކަންީފުރިހަމަފުހިމަވެގެންދިއުމުގައިީވަރަށްވެސްީމުހިންމުކަމެއް.ީއާދެ!ީއެކަމުގައިީޖުމްހޫރ ީނިޒާމުގެީފޮނިކަމާއިީ
ނި ީޒާމުގެީއެންމެީފުރިހަމަީސިފަތައްީޖެހިގެންވާީފުރިހަމަީނަފާީރައްޔިތުންނަށްީލިބިގަތުމަކ ީލިބުމަށްޓަކައިީލާމަރުކަޒީ 

ީހޯދުމަށްޓަކައިީ ީސިފަތައް ީފުރިހަމަ ީހުރިހާ ީހޯދެންއޮތް ީތެރެއިން ީމިނިޒާމުގެ ީއެގޮތުން ީއާދެ! މުހިންމުކަމެއް.
ީއަޅުގަނޑުހިތުީ ީމަސައްކަތްކުރުމ  ީގުޅިގެން ީރައްޔިތުންނާއިއެކު ީއެމަގަީސަރުކާރާއި ީއާދެ! ީމުހިންމުކަމެއް. ީށްން

ީމިންވަރުީކުރައްވާށި.هللاީފުރިހަމަގޮތުގައިީދެމިގެންީދިއުމުގެީހެޔޮތަޢުފ ޤްީއަޅުގަނޑުމެންީކުރަމުންދާީމަސައްކަތްީ

ީ ީފަދައިން ީއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ީޖެހުނ2013ީީުއާދެ! ީނިޒާމުގައި ީޖުމްހޫރ  ީއަޅުގަނޑުމެންގެ ވަނައަހަރު
ީ ީއައިސްސަ.ީކުޑަގޮށެއްގެ ީކަމެއް ީކިނލަބު ީއައިބުކަމަކާއި ީވަރެއްގެ ީކޮންމެވެސް ީދުވަހަށްވަނ  ީޖުމްހޫރ  ސަބަބުން

ވަނައަހަރުީރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާީއިބްރާހިމްީމުޙައްމަދ2023ީީުގެީރަޙްމަތްފުޅާއެކުީهللاއަޅުގަނޑުީޔަޤ ންކުރަނ ީ
ީގަދަ ީހައިބަތާޢި ީޖުމްހޫރ ދުވަހުގެ ީމިގޮށްމޮއްސަވާދެއްވައި ީގެނެސްދެއްވާނެކަމަށް.ީޞާލިޙް ީއަނބުރާ ީޝަރަފް ރާއި

ވެރިކަމެއްގެީސަބަބުންީލިބެމުންދާީއުފާވެރިކަމާއިީީހިތްހަމަޖެހުމާއެކުގައިީ އާދެ!ީއެއިރުންީރައްޔިތުންނަށްީޖުމްހޫރީ 
ީީދިރިއުޅެވޭނެގޮތްތައްީމެދުވެރިވެގެންދާނެ.

ދިވެހިީޤައުމުީރައްކާތެރިީތެދުވެރިީވެރިކަމެއްގެީސުބުޙާނަހޫީވަތަޢާލާީއަޅުގަނޑުމެންގެީމިީهللاީއަޅުގަނޑުގެީދުޢާއަކީ 
ޞުބުޙާނަހޫީهللاީޞުލްޙަވެރިީއަމާންީފާގަތިީދުވަސްތަކެއްީީނަށް،ދަށުގައިީހެޔޮލަފާީވެރިކަމަކާއިއެކުގައިީރައްޔިތުން

ީބޮޑަ ީވަރަށް ީދެއްވުން. ީބާއްޖަވެރިކަން ީދެދުނިޔޭގެ ީއެންމެނަށް ީއަޅުގަނޑުމެން ީމިންވަރުކޮށްދެއްވުން. ށްީވަތަޢާލާ
ީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީީވަބަރަކާތުހޫ.هللاީޝުކުރިއްޔާީވައްސަލާމުީޢަލައިކުމްީވަރަޙުމަތުީ


