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ނޫސްބަޔާން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް

ެސީއަށް ރައްޔިތުން
މ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހެވެ .މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ޑިމޮކްރސ
މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
އަހުލުވެރިވެ ،ޑިމޮކްރެސީގެ ރީތި ސިފަތަކާއި އަދަބުތައް އާލާކޮށް ،މިނިޒާމުގެ މަންފާ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަ ް
މގެ
ށ ކުރާނެ ގޮތަކަށް ވެރިކަ ު
ަޖިލީހެއް ހިނގަމުން
ަސައްކަތްކުރާ ރައްޔިތުންގެ މޖ
ެރިކަމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މސ
ުނ ،ހަރަކާތްތރ
އުޞޫލުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް ބާރު އެޅުމެވެ .މިގޮތން
ދިއުމާއި ،މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވުމާއި ،މިނިވަން އިންސާފުވެރި ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް އޮތުމާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއި ،ޙަރަކާތްތެރި ޒިންމާދާރު މަދަނީ މުޖްތަމަޢުއެއް އޮތުމާއި ،ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި
މިނިވަން މީޑިޔާއެއް އޮތުމާއެކު ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނަން ޖެހެއެވެ .އަދި ހަމަ އެއާއެކު ،ޑިމޮކްރަސީގެ މިއަސާސީ ސިފަތައް
ުމަށް
ިން އެންމެހާ ޙައްޤުތައް ހޯދމ
ަސއަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެ ،ޤާނޫނީ ހުދޫދުގެ ތެރެއނ
ހަރުދަނާގޮތެއްގައި އަށަގެންނެވުމާއެކު ،ޑިމޮކްރސީ
ސއްކަތް ކުރަން ޖެހެއެވެ.
މަ ަ
ަމުގެ
ަސ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އަޑު އުފުލުމެވެ .ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއްގައި ވެރިކމ
ސ
މިއަހަރުގެ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހުގެ ޝިޢާރަކީ ޑިމޮކްރ ީ
ބާރަކީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ފެށިގެން އަންނަކަމަކަށް ވީހިނދު ،ދުވަހުގެ މަޤްސަދަކީ ،ވެރިކަ ް
ުމަށް
ނކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އަޑުތައް އިއްވމ
ނވަތަ ވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްޔިތުންގެ އަޑު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،ޙިޔާލު
ނ ކުރުމަށްޓަކައި ޚިދުމަތްދޭ ު
ބާރުއެޅުމެވެ .ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަ ާ
ޭނން ކުރުން މުހިއްމެވެ .ރައްޔިތުންގެ އަޑު
ނ
ތަފާތުވުންތަކުގައި އިޙްތިރާމާއެކު މުޚާޠަބްކުރުމާއި މަޝްވަރާކުރުމުގެ ރީތި އުސޫލު ބ ު
އ
ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ވެރިކަންކުރާ ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުން ވެރިކަންކުރުމުގެ ނިޒާމު ރަގަޅު ކުރުމަށް ޚިޔާލުތައް ލިބި ،ސިޔާސީ ޖަމިޔާތަ ް
ގމަށް ހިތްވަރުލިބި ،އެންމެނަށްވެސް މަންފާ އައި ފައިދާ ލިބޭނެ ހެޔޮވެރިކަމެއް ކުރުމަށް މަގު ފަހިވެގެން
އެކަށޭނެ ރަގަޅު ގޮތެއްގައި ހިން ު
ދާނެއެވެ.

ަސ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެންމެންގެ އަޑުތައްވެސް މުހިއްމު ވެގެން ދެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އާއްމު ރައްޔިތުންް ،ކުޑަކުދިންނާއި
ޑިމޮކްރސީ
ޢތްތަކާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ
ާއި ،ސިޔާސީ ޖަމާ ަ
މރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އިތުރުން މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކއ
މހުންނާއި އު ު
ޒުވާނުން ،ބޮޑެތި ީ
ިނުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ
ްތމާޢި ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އަޑުތައް އިއްވުމާއި އެހުމަށް ހިއްވަރުދީ މަގުފަހިކޮށްދނ
ޖަމާޢަތްތަކާއި އިޖތި
ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މުހިއްމު ކަމެ ެ
ކވެ .އަދި ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ތަޢުލީމުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންނަށް

ޒިންމާދާރުކަމާއެކު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ހިއްވަރުދީ ،މިކަމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރާއި ސިފަތައް ދަސްކޮށް ދިނުމަކީ ހަމަ އެހާމެ މުހިއްމުކަމެކެވެ.
ދވަސްވަރުގައި ޑިމޮކްރަސީދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގެ މަސައްކަތް ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށްދާ މި ު
ޑިމޮކްރަސީގެ

ހަރުދަނާ

ފތަކުގެ
ސި ަ

މަތިން

ހަނދުމަ

އާކޮށް،

އަޅުގަނޑުމެން

އެންމެހާ

ދިވެހިންގެ

ސ
ަސައްކަތްތަކަކީވެ ް
މސ

ުމަށް
ޫނުތަކާއެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީ ގެ ހަމަތަކާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އާ ހިތްވަރެއްލމ
ޤާނނ
ައިވެރިވުން ހޯދުމަކީ
ާސަބު ވަގުތެކެވެ .މިގޮތުން ޤައުމު ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބއ
މުނސ
ދ
ފރުދުންގެ ގޮވާލުންތަކަށް އިޖާބަ ީ
ސާސްއަށްވީ ހިިނދު ،ވެރިކަން ކުރާފަރާތުގެ ޒިންމާއަކަށް ވެގެންދާނީ ަ
ޑިމޮކްރަސީގެ އެންމެ މުހިއްމު އަސ
ެތި ހިންގުމުގެ ނިޒާމު މެދުވެރިކޮށް ފުރުޞަތުތައް
ަސސީ ޙައްޤުތަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެހެން ،ތަފާތުކުރުމެއް ނތ
އެބައި މީހުންގެ އސާ
ފަހިކޮށްދީ ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
ށ
ުމަ ް
ްރެޓިކް ވެށްޓެއް ގާއިމު ކުރމ
ށ އަޑުއުފުލުން ކަމަށްވާތީ ހަރުދަނާ ޑިމޮކރ
ޝޔާރަކީ ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ ކުރުމަ ް
ި
މިދުވަހުގެ
ފރުކޮށް
ލ ،ހިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ،ވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚިޔާލާއި ޝުޢޫރުތައް ޯ
އން އަޑުއުފުލާ
ޑިމޮކްރެސީގެ މިންގަނޑުގެ ތެރެއި
ދިނުމާއެކު ،އަދި ވެރިކަން ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އަޑުތަކަށް އިޖާބަދީ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް ގޮވާލަމެވެ.
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