
 

 

 

 
އަފް ދަދްދަވަދް. އެއިލާހުއީ އެދްމެހައި ޢާލަމްތައް هللا ގިދަގުދަ ވެގެދްވާ ޙަމްދާއި ސަދާ މާތް 

އިލާހު. އަޅަމެދްގެ ސާހިބާ މުޙައްމަދުގެފާދަފް ސަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާފި. އަދި ހައްދަވައި ގެދްގުޅުއްވާ 

ވެސް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާފި.  އަޞްޙާބުބޭކަލުދްދަފް ލުވެރި ބޭކަލުދްދަފާއިއެކަލޭގެފާދުދްގެ އެދްމެހައި އާ

 އާމީދް! 

 

ތިޔައީ ހުރިހާ ރިވެތި ސިފަފުޅުތަކުގެ ވެރި އިލާހު! ހުރިހާ އުދި ހައްދަވައި ގެދްގުޅުއްވާ އިލާހު! 

ސިފަތަކުދް ތިޔަ އިލާހު ހުސްދުރުވެ ވޮޑިގެދްވޭ! އަޅަމެދް އެކަމަފް އީމާދްވަދް! ތިޔައީ އަޅަމެދްގެ ވެރި 

ހުރހާ އިލާހު! އަޅަމެދް ހައްދަވައި ގެދްގުޅުއްވައި އަޅަމެދްގެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަވައި އަޅަމެދްދަފް 

ތިޔައީ ހުރިހާ ކަމަކަފް ކުޅަދުދްވަދްތަ ވެރި އިލާހު! ތިޔަ އިލާހުގެ ކަމަކަފް އިރާދަ ކުރައްވާ އިލާހު! 

އިރާދަފުޅާއި މިދްވަރު ފުޅުދް ދޫދީ އެއްވެސް ކަމެއް ދުހިދގާދެ! ތިޔައިލާހުއީ އަޅުތަކުދްދެކެ އެދްމެ 

އަޅަމެދަފް ރަޙްމަތް ލައްވާދދޭވެ! އަޅަމެދަފް ލޯބިވެވޮޑިގެދްވާ އިލާހު! އަޅަމެދްގެ ފާފަ ފުއްސަވާދދޭވެ! 

ގެ އެދްމެ މަތިވެރި އޯގާތެރިވެ ވޮޑިގަދްދަވާދދޭވެ! އަފޫކުރެއްވުމާއި ރަޙްމަތުގެ ސިފަފުޅަކީ ތިޔައިލާހު

ތިޔައިލާހުގެ ރަޙްމަތާއި އޯގާވެރި ކަމުދްދޫދީ އަޅަމެދްދަފް  ދީ ތިޔައިލާހުގެ އަޅުދް.އަޅަމެދް ދެސިފަފުޅު!

 ވެއެވެ. ސަލާމަތެއް ދު



 

ގެ ތެރެއިދް ވެރިދްދާއި ރައްޔިތުދްދަފްކ އަދި އަޅަމެދްހައްދަވައި ގެދްގުޅުއްވާ އިލާހު! 

 ،އެއުރެދްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއިމަސްއޫލުވެރިދްދާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަފުގައި ތިބިހައި ބަޔަކަފް 

އަޅަމެދް އެދްމެދަފް  އުފީޤުގުމުގެ ތަދހިކަދްމަތީގައި އެމަގުދް  ވާޖިބުތަކުގެ މައްޗަފް މަގުދައްކަވައި ސީދާ

ދެއްވާދދޭވެ! އަޅަމެދްގެ މެދުދް ޙަސަދާއި ފިތުދަފަސާދައާއި ޢަދާވާތްތެރިކަދް ފިއްލަވައި އަޅަމެދްގެ ހިތްތައް 

 މިދްޖުކުރައްވައިކ އެދްމެހައި ދުރައްކަލަކުދްއެދްމެހައި  އަޅަމެދްގެ ރާއްޖެއެކުވެރި ކުރައްވާދދޭވެ! 

ދދޭވެ! ޙަސަދަވެރިކަމާއި މެދްގެ ރާއްޖެ ތިޔާގިކުރައްވާއަޅަވެ! ސަލާމަތް ކުރައްވާދދޭ އަޅަމެދް ދުރައްކައުތަކުދް

 ރުޅިވެރިކަމާއި ފިތުދަވެރިކަދް އަޅަމެދްގެ ތެރެއިދް ފިއްލަވާދދޭވެ! 

 

ހައްދަވައި ގެދްގުޅުއްވާ އިލާހު! އަޅަމެދްގެ ފާފަ ފުއްސަވާދދޭވެ! އަޅަމެދްދަފް ޢަފޫ ކުރައްވާދދޭވެ! 

ގެ ވަޠަދުގައި އުފެދިފައިވާ ފިތުދަ ފަސާދައާއި ދޭދެވޭ އެއްކިބާ ކުރައްވާދދޭވެ! އަޅަމެދްއަޅަމެދް ފާފަތަކުދް 

ދް ސަލާމް ކުރައްވާދދޭވެ! އަޅަމެދްގެ ރަފްތަކުދް ޢަމަލުތަކާއި ދުރައްކައުތެރި ޢަމަލުތަކުދް މިލޮބުވެތި ވަޠަ

ތި ހުސްކުރައްވައި އަޅަމެދްގެ ދަރިދް އެކަމުދް މިދްޖު ކުރައްވާދދެވެ! އަޅަމެދްގެ މިރަފަކީ އަމާދް މަސްތުވާތަކެ

ދުމަފް އުފެތަދެއް ކަމުގައި ލައްވައިކ އަޅަމެދްގެ ޢާއިލާތަކުގެ ތެރޭގައި ލޯތްބާއި އުލްފަތާއި ކުލުދައިގެ މާހައުލު 

އިރާދަ ކުރައްވާދދޭވެ! ތިޔަ އިލާހު އިރާދަ ކުރައްވައިފި ކަމަކަފް ބަދަލެއް ގެދެވޭފަ ފަރާތެއް ދުވެއެވެ. 

އަޅަމެދްގެ ޢާއިލާތަކުގެ ފަރުދުދްދަކީ އެކަކު އަދެކަކު ދެކެ ފަރުވާ ބަހައްޓާކ އެކަކު އަދެކަކު ދެކެ ލޯބިވާކ 

 އިކ އަމާދް އޮމާދް ޖައްވެއް އަޅަމެދަފް ދައްކަވާދދޭވެ! އެކަކު އަދެކަކާ އަޅާލާ ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވަ

 

ދްކަމުގައި ޙަވާލުވެ އިސްވެ ތިބި މީހުދްދަކީ ހައްދަވައި ގެދްގުޅުއްވާ އިލާހު! އަޅަމެދްގެ އިޖްތިމާޢީ ކަ

ހައްދުފަހަދަޅާ ގޮސްފައިތިބި ބައެކެވެ. އެމީހުދްގެ ދުރައްކަލުދް އަޅަމެދްދާއި އަޅަމެދްގެ ދަރިދް މިދްޖު 

ރަފްވާދދޭވެ. މިމުސީބާތުދް އަޅަމެދް ސަލާމަތް ކުރަފްވާދދޭވެ! ޤައުމުގެ މިދިވަދް މުއައްސަސާތަކުގައި ތިބި ކު

މީހުދްދަފް ހެއުވިސްދުދް ދެއްވައި އެއުރެދްދަފް ރައްޔިތުދްގެ ޙައްޤުގައި ކަދްކަދް ކުރުމުގެ ތައުފީޤު 

 ދެއްވާދދޭވެ. 

 

ކަދްކަދް ހައްދަވައި ގެދްގުޅުއްވާ އިލާހު! މިރާއްޖޭގެ އަހުލުވެރިދްދަކީ ޤާދޫދާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަފް 

ގެދް ތިބޭ މުވާޠިދުދްތަކެއް އުޅޭކ އެއުރެދްގެ ހިދގަމުދްދާކ ތިޔަ އިލާހު ފޮދުއްވި ޝަރީޢަތުގައި ހިފަހައްޓައި

އްވާދދޭވެ! އަދި މިރާއްޖޭގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ވެރިދްދަފް އިޙްތިރާމު ކުރާ ރައްޔިތުދްތަކެއް ކަމުގައި ލަ

ސިޔާސީ ހަމަދުޖެހުދްތައް އެދްމެ އިދްޞާފުވެރި ގޮތުގައި ހައްލު ކުރަފްވައި އަވަސް އިދްތިޚާބަކާ ހަމައަފް 



ގޮސްކ ޤައުމުގެ ވެރިދްދަކީ ރައްޔިތުދް އިޚްތިޔާރުކުރާ ވެރިދް ކަމުގައި ވުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވާދދޭވެ! 

ކަމާއި ބޭއިދްޞާފަކީ ތިޔަ އިލާހު އެދްމެ ރުހިވޮޑި ދުގަދްދަވާ ޢަމަލެވެ. އަޅަމެދްގެ ފާފައިގެ އަދިޔާވެރި

ފާވެގަތުމުގެ އެފަދަ ވެރިދް ފާދުކުރައްވާދދޭވެ! އަދި އަދިޔާވެރި ވެރިދް އަޅަމެދްގެ މައްޗަފް ސަބަބުދްކ 

އަޅަމެދްގެ ފާފައިގެ ސަބަބުދް ސަބަބެއް ކަމުގައި އަޅަމެދްދާއި އަޅަމެދްގެ ޢަމަލުތައް ދުލައްވާދދޭވެ! 

 އަޅަމެދްދަފް ކޯފާއެއް ޢަޛާބެއް ދުފޮދުއްވާދދޭވެ! 

 

އަޅަމެދްދަފް ފާފައެއް ކުރެވިއްޖެ ކޮދްމެ ބަޔަކު ކަމުގައި ދުލައްވާދދޭވެ! އަޅަމެދްދަކީ އުރެދިއުޅޭ 

ވާދް އެދޭ ބަޔަކު ހިދދަކު ފާފަ ފުއްސެވުމަފް އަވަސްވެގަދްދަކ ތިޔަ އިލާހުގެ ރަޙުމަތާ ދިމާއަފް ކުއްތަދް

އަޅަމެދްގެ ވެރިދްދަކީ ތިޔަ އިލާހަފް އުރެދޭކ ޤައުމަފް ބޭވަފާތެރިވާކ ކަމުގައި އަޅަމެދް ލައްވާދދޭވެ! 

ރައްޔިތުދްދަފް އަދިޔާވެރިވާކ ޤައުމުގެ އަދްހެދުދްދާއި ކުޑަކުދިދްދަފް ޙުރުމަތްތެރިކޮފް ދުހިތާކ ޤައުމުގެ 

ތެރިވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ދުލައްވާދދޭވެ! އަދި އެފަދަ އަދިޔާވެރި ބަޔަކު ބިދްބިމާއި މުދަލާއި ފައިސާއަފް ޚިޔާދާތް

އަޅަމެދްގެ މައްޗަފް ވެރި ދުކުރައްވާދދޭވެ! އަޅަމެދް ރައްޔިތުދްދަކީ ފައިސާއަފް ހެއްލި ދުގަދްދަކ ޤައުމާއި 

ދޭކ ތިމާމެދްދާ ޢާއްމު ރައްޔިތުދްގެ ލާބައާއި މަދްފާއަފް އިސްކަދްދޭކ އަމިއްލަ އެދުދްތަކަފް އިސްކަދް ދު

އަމާދާތްތެެރިކަމާއެކު ދިދްމަދް އެދގޭކ އެމަގަފް އިސްކަދްދޭ ބަޔަކު ކަމުގައި  ސްއޫލިއްޔަތުޙަވާލުވެވޭ މަ

 ލައްވާދދޭވެ! 

 

އަޅަމެދްގެ ތެރެއިދް އަދިޔާވެރި ކަމާއި ޚިޔާދާތާއި މަކަރާއި ޓެކުމާއި  އަޅަމެދްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ!

ފިތުދަ ފަސާދައާއި މާރާމާރީއާއި ޙައްޤުދް އެއްކިބާވެގަތުމާއި ބަދަލު ހިފުމާއި ޙަސަދަވެރިކަމާއި ރިޝްވަތާއި 

މިފަދަ އެދްމެހައި ދުރައްކައުތެރި ބަލިތައް ދެތި ކުރައްވާދދޭވެ! އަޅަމެދްގެ ޒުވާދުދްދާއި ފިރިހުދްދާއި 

ޞްލަޙަތުތަކަފް ތަބާވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވައިކ އަދްހެދުދްދަކީ ދީދާއި ޤާދޫދާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ޢާއްމު މަ

އަޅަމެދްގެ އަދްހެދްގެ ޢިއްފަތާއި ކަރާމާތް އަޅަމެދްގެ ތެރޭގައި ޢަދުލުވެރިކަދް ޤާއިމު ކުރައްވާދދޭވެ! 

ބޭ ރައްކައުތެރި ކުރައްވައިކ އެކަދބަލުދްދަކީ ޢިއްފަތްތެރިކަމާއެކު ޤައުމަފާއި ވަޠަދަފް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ދެމިތި

އަޅަމެދްގެ މައްޗަފް ޙުކުމު ކުރާ މީހުދްދަކީ ތެދުވެރި ޢަދުލުވެރި އިދްޞާފުވެރި ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވާދދޭވެ! 

އެއުރެދްދަކީ ތިޔަ އިލާހަފާއި ތިޔަ އިލާހުގެ ދީދަފް ވަފާތެރި ޤައުމަފް އިޚްލާޞްތެރިކ ކ ބަޔަކު ކަމުގައި ލައްވައި

ގެ ކޯފާއާއި ޢަޛާބަފް ބިރުވެތިވާކ ައިނާޔައްށ ުނުރޭހ، ިތަޔ ިއާލހު ، ރައްޔިތުދްދަފް ތެދުވެރިކ ޢަދްލަފް ލޯބިވާ

ބަޔަކު ކަމުގައި ތިޔަ އިލާހުގެ ރަޙްމަތާއި ދިޢުމަތަފް އެދިއެދިތިބެކ އެއާއި ދިމާއަފް ދަތުރުކޮފްފައިދާ 

 ލައްވާދދޭވެ! 

 



 

 
އި ކުރެވޭ އަޅަމެދްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެދަފް ހަދދާދްދެތި ކުރެވޭ ކުފްތަކަފާއި ގަސްތަކާދުލަ

ޢަޛާބެއް ދުދެއްވާދދޭވެ! އަޅަމެދްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެދްދަފް ވުރެ ކުރީގެ މީހުދްދަފް ބުރަ ކުފްތަކަފް 

ޅަމެދްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެދަފް ކުޅަދާދަ ޖެއްސެވި ފަދައިދް އަޅަމެދަފް ބުރަ ދުޖައްސަވާދދޭވެ! އަ

ވެގެދްދުވާފަދަ ކަމެއް ކުރުމަފް އަޅަމެދަފް ދުޖައްސަވާދދޭވެ! އަދި އަޅަމެދަފް ޢަފޫކުރައްވައިކ އަޅަމެދްގެ ފާފަ 

ފުއްސަވާދދޭވެ! އަދި އަޅަމެދްދަފް ރަޙްމަތްލައްވާދދޭވެ! އިބަރަސްކަލާދގެއީ އަޅަމެދްގެ ކަދްތައްތައް 

 ކާފިރުދްގެ މައްޗަފް އަޅަމެދަފް ދަޞްރު ދެއްވާދދޭވެ! !އެހީތެރިވެވޮޑިގެދްވާ އިލާހު ޓަވާބަލަހައް

 

 
އަޅަމެދްގެ ޤައުމުގެ އެދްމެ އިޚްލާޞްތެރި އެކަކު ކަމުގައިވާކ އަޅަމެދްގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ هللا!  އޭ

މުޙައްމަދު ދަޝީދު ވަދީ މިސަރުކާރުގެ އަދިޔާވެރި ކަމުގެ ދަފުގައެވެ. އެއަދިޔާވެރިކަމުދް އޭދާއާއި އޭދާއާ އެކު 

ކުރަފްވާދދޭވެ. އޭދާއާ މެދު ޢަދުލުވެރި  މިސަރުކާރުގެ އަދިޔާވެރި ކަމުގެ ދަފުގައި ތިބި އެދްމެދް ސަލާމަތް

ދިޔާއެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤުކ ޤައުމުގައި އިދްސާފާ ޙަވާލުވެގެދް ތިބި މީހުދްދަފް ދެއްވާދދޭވެ! 

އެމީހުދްދަފް ހިދާޔަތު ދެއްވައި އެމީހުދްދަކީ ތިޔަ އިލާހުގެ ޢަދުލުގެ ތިލަފަތް ހަމަހަމައަފް ގެދްދާދެ ބަޔަކު 

ދޭވެ! ކޮރަޕްޝަދާއި ރިޝްވަތުދް އެއުރެދްދާއި ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ އެދްމެދް ސަލާމަތް ކަމުގައި ލައްވާދ

 ކުރަފްވާދދޭވެ. އާމީދް! 

 
ތެރެއިދް މިމަޖްލިހަފް ޙާޟިރުވެ ތަކުދްދަފް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވައި އަޅަމެދްގެ މް އެދްމެހައި މުސްލި

މާޢަތުގައި ބައިވެރިވާ މީހުދްދާއި ބައިވެރިދުވާ ވެވޭ މީހުދްދާއި އަޅަމެދްގެ މިޖަތިބި މީހުދްދާއި ޙާޟިރު ދު

 ދެއްވާދދޭވެ!އަޅަމެދަފް ފުއްސަވައި ދެދުދިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަދް  ފާފަޢާއްމުވާ ގޮތުގައިކ އެދްމެދްގެ މީހުދް 

އަޅަމެދްގެ މިމަޖްލިހުގައި ބަރަކާތް ލައްވައި އަޅަމެދްގެ ޕާޓީއާއި ޖަމާޢަތަފް ހެޔޮގޮތް މިދްވަރު ކުރަފްވާދދޭވެ! 

އަޅަމެދްގެ ޖަމާޢަތް ހިދްގުމުގައި ބައިވެރިކ އިސްކޮފް އުޅޭ މީހުދްދަފް އިޚްލާޞްތެރިކަދް ދެއްވާދދޭވެ! 



ތިޔަ އިލާހުގެ ތީ މަރުވެ ދިއުމުގެ ތައުފީޤު ދެއްވާދދޭވެ! މަތީ ދިރިއުޅެކ އީމާދްކަދްމަދްކަދްއީމާއަޅަމެދްދަފް 

 ރަޙްމަތުދް އަޅަމެދް ދުރު ދުކުރައްވާދދޭވެ! 

 

 


