


 1 

ާ

ޚ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ާ.`ާ ކޮމިޓީގެާ ޑްރ ފްޓްކުރާ  ދިރ ސ ކޮށްާ މަޖިލީހުގެާ 3ާއްޞަާ ާވަނަާާ

ކުރީރޭާާ މަރްޙަބ .ާ މެންބަރުންނަށްާ ވަޑައިގެންނެވިާ ާބައްދަލުވުންާ

މިހ ރުާާ އަޅުގަނޑުާ ރައީސަށްާ މަޖިލީހުގެާ މަޝްވަރ އ ގުޅިގެންާ ބައެއްާ  5އަޅުގަނޑުމެންކޮށްލިާ

ދެން،ާދަންނަވ  މައްސަލަ.ާ ތަނެއްގެާ ގެންދިއުމަށްާ މަސައްކަތްާ ކޮމިޓީގެާ ޙ އްސަކޮށްާ ވ ނީާ ލ ފައިާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާާ އޮންނ ނީާ މިހ ރުާ އެދިފައިާ އަރިހުގައިާ ރައީސްގެާ މަޖިލީހުގެާ އަޅުގަނޑުާ

އެހެންނަމަވެ އޮންނ ނީ.ާ ދެންނެވިފައިާ އަޅުގަނޑަށްާ މިނިސްޓްރީއަށޭާ ފިނޭންސްާ އަދިާ ސްާއޮފީހަށްާ

އިމ ރ ތްތަކާ  ސަރުކ ރުގެާ މިހ ރުާ މިނިސްޓްރީއަކުންނޫންާ ފިނޭންސްާ އެނގިއްޖެާ އަޅުގަނޑަށްާ މިއަދުާ

 10އެއްޗެހިާބަލަހައްޓަވަނީކީއެއް.ާބަލަހައްޓަވަނީާކޮންސްޓްރަކްޝަންާމިނިސްޓްރީާކަމަށްވަނީ.ާދެން،ާއެާާ

ހި ކައިރިާ ގޭާ މަޖިލިސްކުރ ާ މިހިސ ބުންާ ދަންނަވައިގެންވެސްާ ސަރުކ ރުގާެާދެފަރ ތުގައިާ ސ ބަކުންާ

މަޖިލީހުގެާ ގ ތުގައިާ ލިބޭތޯ.ާދެން،ާމިއަދުާއަޅުގަނޑުާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާބޭނުންކޮށްލަންާ އިމ ރ ތެއްާ

ރައީސްާވިދ ޅުވިާރައީސްާއޮފީހުގައިާދަންނަވައިގެންާމުލިއ ގޭގެާފަހުންާއެާއިރުމަތީާބައިގެާއެތަނުގާެާ

ސް،ާއެތަނުގައިާބައެއްކަހަލަާއެއްޗެތިާބަހައްޓަވ ފައިާާވ ހަކަާދަންނަވ ލެވިފައޭާއޮތީ.ާދެންާއެހެންނަމަވެ

އަނގަބަހުންާ އަދިާ ދެން،ާ ވިދ ޅުވިކަމަށް.ާ އޮފިހުންާ ރައީސްާ ދަތިފުޅުވ ކަމަށްާ ތަންކޮޅެއްާ  15ހުރީމަާ

ވ ހަކައެއްާމިދަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާމަޖިލީހުގެާރައީސްގެާއަރިހުގައިާދަންނަވައިފިނާްާ މިހުރިހާ 

ރި�ި ލިއުމުންާ ރަސްމީގޮތުންާދެންާ އެއިރުންދެންާ ވ ހަކަ.ާ ފެންނަާ އަޅުގަނޑަށްާ ކުރެއްވުންާ ކްއެސްޓްާ

ދައްކ ލާަާ ދައްކ ލަާ ފޯނުންާ އަނގަބަހުންާ މިހެންާ މިވ ހަކަާ އެހެންނޫނީާ ނިމޭނީ.ާ ކޮންމެވެސްގޮތަކަށްާ

ޚަބަރަކީ މައިގަނޑުާ އޭގެާ ދެން،ާ ދަންނަވ ފައިއޮތީ.ާ ރައީސަށްާ މަޖިލީހުގެާ ާތިބެވިދ ނެ.ާއެ�ެހެންވީމ ،ާ

އޮފީހުންާ ރައީސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުޖެހެއޭ.ާ ހަމައެއްާ ތަނެއްާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށްާ  20އަދިއެއްާ

އިޝ ރ ތްކުރައްވައިފިކަމަށްވަނީާއޮތީާސަރުކ ރުގެާއިމ ރ ތެއްާނުލިބުނަސްާތަނެއްާކުއްޔަށްާހިފަންވެސްާ

އަ ދެން،ާ އެއޮތީ.ާ އެހިސ ބުގައިާ ދެން،ާ ދޫކޮށްދެއްވ ނެކަމަށްާ ފައިސާ  މ ދަމ ވެސްާބަޖެޓަށްާ ނެއްކާ 

ގެންދެވޭތޯާާ ކުރިއަށްާ އިތުރަށްާ ދަންނަވައިގެންާ އަރިހުގައިާ ރައީސްގެާ މަޖިލީހުގެާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުާ

މަޝްވަރ ކުރެވުނުާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ކުރީރޭާ ކަމަކަށްާ ދެވަނަާ ދެންާ އެކަންތައް.ާ ބަލ ނަމޭާ

އެކުލަާ އެހީތެރިވުމަށްާ ކޮމިޓީއަށްާ މިާ އެއްކަމެއްާ އެާކަންކަމުގެތެރެއިންާ ޕެނަލްާ ދެާ ބޭނުންވ ާ  25ވ ލަންާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެއަށްާ ވ ހަކަ.ާ ޕެނަލެއްގެާ މ ހިރުންގެާ ފަންނީާ ޕެނަލަކ ާ މީހުންގެާ ޑްރ ފްޓްކުރާ 
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ޤ ނޫނުއަސ ސީާއިޞްލ ޙުކުރުމުގެާާ މިާ ކިހިނެއްތޯާހަދ ނީ.ާދެންާ އޮތީާ އެރޭާނިންމ ނުލެވިާ ވަކިގޮތެއްާ

ވަޑައިގެންދެއްވު އެހީތެރިވެާ ކަމެއްާމަސައްކަތުގައިާ ޝަޢުޤުވެރިާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ކޮމަންވެލްތުގެާ މަށްާ

ކޮމިޓީގެާ އަދިާ އަޅުގަނޑަށްާ ދެން،ާ އެނގި�ިވަޑައިގަންނަވ .ާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ އެންމެާ އެބަހުރިކަންާ

 30ހައިސިއްޔަތުންނޫންާއެހެންާހައިސިއްޔަތަކުންވެސްާކޮމަންވެލްތުގެާބޭފުޅުންނ ާކުރެވުނުާމަޝްވަރ ގައިާާ

ވިދ ޅުވެފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެބޭފުޅުންާ އެހީާ އެކްސްޕަރޓެއްގެާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާ އިއޮތީާ

ލިބޭނެގޮތްާހައްދަވ ާދެއްވ ނެކަމަށް.ާއެއަށްާއަދިާފޯރމަލީާއަޅުގަނޑުމެންާރިކްއެސްޓެއްނުކުރަންާއެއާީާ

ފުރަތަމަ މަޝްވަރ އ އެއްކޮށްާ ކިހިނެއްތޯާތިބޭފުޅުންގެާ އަޅުގަނޑުާކުރިއަށްާގެންދ ނީާ ާާއެކަމުގައިވެސްާ

އެހީތެރިވެދޭނެކަމުގެާ ހަމަާ ޖަމ ޢަތްތަކުންވެސްާ ކަހަލަާ އެން.ޑީ.އައިާ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީާ އަދިާ ބޭނުމީ.ާ

އެކަމުގައިާާ އަޅުގަނޑުމެންާ ކިހިނެއްތޯާ އެ�ެހެންވީމ ،ާ ލިބިފައިހުރީ.ާ ކުރީގައިވެސްާ  35ސިގްނަލްތައްާ

އަ ދެންާ ނިންމ ލެވިއްޖެއްޔ ާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ މިރޭާ އެކަންާ ގެންދ ނީ.ާ ޅުގަނޑަށާްާކުރިއަށްާ

ކޮމިޓީގެާާ ފަސޭހަވ ނެ.ާދެން،ާދެވަނަކަމަކަށްާމިރޭާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ލަންއޮތީާ އުޅެންާ އެކަމައިގެންާ

މަސައްކަތުގާެާ ކަނޑައަޅ ލަންާ އުސޫލެއްާ ކިހިނެއްތޯާ ގެންދ ނީާ ކުރިއަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ މަސައްކަތްާ

ކޮންމެވެސްވަރަކަށްާސ ފުކޮށް އޮތިއްޔ ާދެންާކުރިއަސްާާސްޕްރިންޑަމެއްާނޫނީާމެތެޑޯލިޖީއެއްާ ލެވިފައިާ

 40ގެންދަންާފަސޭހަވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާމިދެނުކުތ ގައިާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިރޭާގޮތެއްާނިންމ ލެވިއްޖެއްޔ ާާ

ޕެނަލްތަކުގާެާ ދަންނަވ ލ ނަންާ ފުރުތަމަާ އެހެންވީމ ،ާ ހީވަނީ.ާ ކ މިޔ ބެއްވ ނެހެންާ ޖަލްސ އިންާ

ާމަލުކުރ ނީ.ާާކަންތަކުގައިާކިހިނެއްތޯާއަޅުގަނޑުމެންާޢަ

ާ

އެހަށްާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރު�ުާ އަޅުގަނޑުމެންާ ދެންނެވިފަދައިންާ ކުރީރޭވެސްާ ހަމަާ ާއަޅުގަނޑަށްާ

ވ ހަކަދެއްކެވުން: ޙަމީދުާ ވިދ ޅުވިާާާާޝ ޙީންާ ކުރީރޭާ މޫސަާ ބޭނުންވަނީ.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެކްސްޕަޓީޒެއްތޯާ ކޮންބ ވަތެއްގެާ  45ބަހ ލަންވީާ

ދ އިރ އިންާ އެގޮތަށްާާޝަރީއ ގެާ ކަމަށް.ާ ބޭނުންވާ  ބޭފުޅުންވެސްާ ހުރިާ ޚިޔ ލުާ ތަފ ތުާ ހަމަާ ވެސްާ

އެއްފަރ ތަކުންާ އެއީާ ފަސޭހަވެދ ނެ.ާ ފަހަރެއްގައިާ ކަނޑަ�ައެޅުނީމ ާ ދ އިރ ތަކެއްާ އެާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ހިއެއްނުވެާާ އަޅުގަނޑަކަށްާ އެކަނިާ އެއްފަރ ތަކުންާ ކޮމަންވެލްތުންވިއަސްާ އަދިާ ވިއަސްާ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީާ

ލިބިދ ނެ.ާާއެ ނުވެސްާ ކަންނޭނގެ.ާ ނުވެދ ނެާ ރަނގަޅުވެސްާ ވަކިާ އަދިާ ހޯދަންާ އެކްސްޕަޓީޒެއްާ އަށްާ

 50އެހެންވީމ ،ާއެގޮތުންާއަޅުގަނޑަށްާހަމަާހުށަހެޅޭނީާތަފ ތުާދ އިރ ގެާއެކްސްޕަޓީޒްާހޯއްދެވުންާވަރަށްާ

ސިާ ލީގަލްާ ވެސްޓަރންާ ހަމަާ ހ އްސަކޮށްާ އޮތުން.ާ ލިބޭގޮތަކަށްާ ނުވަތަާ ސްޓަމްސްާމުހިންމޭ.ާ

އެނގިވަޑައިގަންނަވ ާާ ރަނގަޅަށްާ ސިސްޓަމްސްާ ޝަރީއާ  އެކްސްޕަރޓަކ ާ އެނގިވަޑައިގަންނަވާ 
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ދެނާްާ ބެލިދ ނެ.ާ ހަމަާ އޭގެވެސްާއިތުރުދ އިރ ތައްާ ބޭނުންވ ނެ.ާދެން،ާ އެކްސް�ްޕަރޓަކ ާއެދެބޭފުޅުންާ

ޑްރ ފްޓްސްމަނުންގެާޕެނެލެއް.ާއޭާ ގެތެރޭގައިާއަޅުގަނޑަށާްާއޮންނަާޕެނަލަކީާޑްރ ފްޓްކުރުމަށްާދޭންވ ނެާ

އެހެންވީމ ،ާާ ރަނގަޅުވ ނެ.ާ ހޯއްދެވުންާ ބޭފުޅުންާ އެކިާ ރ އްޖޭގެާ ނުވަތަާ ދިވެހިާ ދެންނެވޭނީާ  55ހަމަާ

އެކަންތައްތަކަށްވެސްާކޮންމެވެސްާވަރެއްގެާލިސްޓެއްާހަދ ލައިގެންާއެބޭފުޅުންނ ާވ ހަކަދައްކަވ ލެއްވުންާާ

ާ.ާާރަނގަޅުވ ނެހެންާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ 

ާ

މާިާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ބެހޭގޮތުންާ ހޯދުމާ  އެކްސްޕަރޓުންާ ކަމުގެާ ާއ ދެ،ާ

ބޭނުންވަނީާކޮންކޮންާާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުން: އޭގެމ ނައަކީާއަޅުގަނޑުމެންާ އައިޑެންޓިފައިާކޮށްލުން.ާ  60ކޮމިޓީންާއެރިއަރޒްތައްާ

ސްޕަޓީޒްތޯ،ާމިގޮތުންާއަޅުގަނޑަށްާފެނޭާވެސްޓަރންާކޮންސިޓިޓިއުޝަންތަކުގައިާއާެާއޭރިއ އެއްގެާއެކްާ

މީގައިާ އެއިރުންާ ހޯދުން.ާ އެކްސްޕަރޓެއްާ ވެސްޓަރންާ ނޮލެޖްހުރިާ ޝަރީއާ  ނޮލެޖް،ާ އިސްލ މިކްާ

އަޅުގަނޑަށްާާ ދެން،ާ އެކްސްޕަޓީޒް،ާ ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑުމެންާ ބޮޑަށްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ހިސ ބުގައިކަމަށްވަނީ.ާާފ ހަގަކުރެވުނުާ ޕ ކިސްތ ނުާ މިހުންނަނީާ އެކްސްޕަޓީޒްާ ބޮޑަށްާ މިގޮތަށްާ ގޮތުގައިާ

 65އެއީާއެމީހުންނަކީާޝަރީއ އަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާއަޅުގަނޑަށްާއެނގޭގޮތުގައިާކޮމަންލޯާއެކްޕެޓުސްއަކުންާާ

އެނަލައިޒްކުރ ާބައެއް.ާއެާޖަޖްމަންޓްތައްވެސްާއެހެންާއެގޮތަ ށްާފ ހަގަކުރެވޭ.ާާވަރަށްާބޮޑަށްާޝަރީއާ 

ވަރސްޓާްާ ބިލްާ ޝަރީއ އިންާ ނުވަތަާ ލޯާ އިސްލ މިކްާ ބުރަވެވެނީާ ބޮޑަށްާ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

އެކްސްޕަރޓުސް.ާ ލޯާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާ ވެސްޓ ންާ ދަންނަާ ރަނގަޅަށްާ ވަރަށްާ ޝަރީއ ާ ނުވަތަާ

މިގޮތު އަދިާ ހުސްއެކަނިާ ދެންާ މުހިންމު.ާ ވަރަށްާ މީގައިާ އެއީާ އަޅުގަނޑުމެންާއެހެންވީމ ،ާ ންާ

ހޯދ ފިއްޔ މުާ އަޅުގަނޑުމެންާ ސްޕެޝަލިސްޓުންާ ޝަރީއ ގެާ ހުސްއެކަނިާ ކުރ އިރުާ  70އައިޑެންޓީފައިާ

ވަރަށްާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ކޮންސެޕްޓުސްތައްާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާ ވެސްޓަރންާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ކޮން ވެސްޓަރންާ އެބޭފުޅުންގެާ ވ ގޮތަކީާ އޮންނަނީ.ާ ނުވެވޭގޮތަށްާ ވަރަށާްާއެއްބަސްާ ސެޕްޓްސްތައްާ

ފުދޭވަރަކަށާްާ އެއްކުރުންާ ދެބައިާ ބޮޑަށްާ ވަ�ަރަށްާ ނުހުންނ ތީާ އެނގިފައިާ ރަނގަޅަށްާ

އެާާ ހޯދިއަސްާ އެކްސްޕަރޓެއްާ ކޮންމެާ ބޮޑަ�ަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ އުނދަގޫކަމަކަށްވަނީ.ާ

ނޮލެ ޝަރީއ ާ ނޫނިއްޔާ  ނޮލެޖްާ އިސްލ މިކްާ އިތުރަށްާ ފީލްޑްގެާ ޝަރީއާ ކްސްޕަރޓެއްގެާ  75ޖް.ާ

ވެސްޓަރނާްާ އެބޭފުޅަކަށްވެސްާ ހޯދިކަމުގައިވިއަސްާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެކްސްޕަރޓުންނަށްާ

ބޭފުޅަކުާހޯދުންާވަރަށްާމުހިންމުހެނާްާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަ�ަނަލްާކޮންސެޕްޓްސްތައްާއެނގިވަޑައިގަންނަވާ 

އަޅުގަ ޑްރ ފްޓްސްމަނުންތެރޭގައިާ މިާ ހަމަގައިމުވެސްާ ދެންާ ހީވަނީ.ާ ނޑަށްާާއަޅުގަނޑަށްާ
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ޑްރ ފްޓްމަނެއްވެސާްާ ބޭރުގެާ ކަންނޭނގެާ ހުންނަންޖެހޭނެާ އަޅުގަނޑުމެންާ މީގައިާ ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތަށްާ

އަޅުގަނޑުމެންާ އެބަޖެހޭާ ކުރެވޭއިރުގައިާ ޑްރ ފްޓްާ އެއީާ ހީވަނީ.ާ އަޅުގަނޑަށްާ  80ހުންނަންޖެހޭނެހެންާ

ކި ޤ ނޫނުާ އެާ ޤ ނޫނީގޮތުންާ އަދިާ ލިޔެއުޅޭއިރުގައިާ އެއްޗެހިާ އާެާދިވެހިބަހުންާ ޔައިރުގައިާ

އެބައ ދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެާޑްރ ފްޓްސްމަނެއްގެާާ ބޮޑެތިާތަފ ތުާ ޑްރ ފްޓްކުރެވިފައިާހުންނަގޮތުންާވަރަށްާ

ދިވެހިާ ހުސްއެކަނިާ އެހެންވީމ ،ާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުގަނޑަށްާ ތިބުންާ ޑްރ ފްޓްސްމަނުންާ ދިވެހިާ އެހީގައިާ

އޭގެ ނުފެނޭ.ާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ތިބޭކަށްާ ާާޑްރ ފްޓްސްމަނުންާ 1ާާާާތެރޭގައި ސްޕެޝަލިޓ2ާާާްނޫނީ ބޭރުގެާ

ޑްރ ފްޓްކުރުންާ އެާ ދިވެހިންާ އަލީގައިާ އެކްސްޕަރޓުގެާ އެބޭފުޅުންގެާ ތިބެންވ ނެ.ާ  85ޑްރ ފްޓްސްމަނުންާ

މިރާޭާ ފެނޭާ ދެކަންތައް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑަށްާ މިާ ބުރަވެވޭގޮތަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާ އެއީާއަޅުގަނޑަށްާ

އޭ އެާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ބޮޑަށްާ ކޮންކޮންާވަރަށްާ ލޯގެާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަ�ަނަލްާ ރިއ ޒްތައްާ

ޖޫޑިޝަރީގާެާ ނޫނީާ އެކްސްޕަރޓެއްާ ރައިޓްސްާ ހިޔުމަންާ މިސ ލަކަށްާ އޭރިއަރޒްތަކެއްތޯ،ާ

ކޮންސްޓިޓިއުޝަ�ަނަލްާ ހަމަާ ނޫނީާ ގެންދ ނީ.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެގޮތަށްތޯާ ނޫނިއްޔ ާ އެކްސްޕަރޓެއްާ

އެހެންވީމ ، އެކްސްޕަރޓެއްތޯ.ާ ހަމައެކަނިާ ާލޯގެާ އައިޑެންޓިފައާިާާ އަޅުގަނޑުމެންާ  90އެގޮތަށްާ

ދެބޭފުޅަކުާ އެކްސްޕަރޓުންގެާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަ�ަނަލްާ ހަމައެކަނިާ ނޫނިއްޔާ  ކޮށްލެވިއްޖެއްޔާ 

ބޭފުޅުންތޯާ ޗެޕްޓަރަކަށްާސްޕެޝަލިސްޓުާ އެާ ޖެހުނީމަާ ޗެޕްޓަރަކ ާ ވަކިާ އަޅުގަނޑުމެންާ ހޯއްދަވ ފައިާ

އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތުންާ އެހެންވީމ ،ާ އެއްގޮތާްާހޯދ ނީ.ާ ގޮތަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ވިސްނުންާ ާ

ފަސޭހަވ ނެހެންާ އަޅުގަނޑަށްާ ހޯދުމުގައިާ އެކްސްޕަރޓުންާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ކޮށްލެވިއްޖެއްޔ މުާ

 95ާމަސައްކަތްކުރަންާފެށުމުގެކުރިން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ދ އިރ ތަާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އެކިާ އަޅުގަނޑުމެންާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ާކުގެާއ ދެ،ާ

ކިޔަ�ަވ ފައިހުރާިާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުން: ލޯާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަ�ަނަލްާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންާ ހޯދިކަމުގައިވިއަސްާ އެކްސްޕަރޓުންާ

ސީކްއެންސްާހިފެހެއްޓޭނީާ ގެންދެވޭނީާއެާ އެއްގޮތަކަށްާ އެާހުރިހ އެއްޗެއްާ ލޯޔަރެއްާހުންނަންޖެހޭނެ.ާ

ލޯ ކޮންސްޓިޓިއުޝަ�ަނަލްާ ހީވަނީާ ހުރެގެން.ާއަޅުގަނޑަށްާ އެކްސްޕަރޓެއްާ އޭގެާ ހުރެގެންާ  100ޔަރެއްާ

އެހެންވީމ ،ާއެގޮތުންާދެންމެާޙަމްޒ ާއެއްދެއްކެވިާވ ހަކައަށްާއަޅުގަނޑަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާތ އީދުކުރެވޭ.ާ

އިތުރުާާ އަންނައިރުގައިާއެބޭނުންވ ާ ބައިތަކަށްާ އެކިއެކިާ ދެންާއަޅުގަނޑުމެންާ ބަހައްޓ ފައިާ އޭގެމީހަކުާ

ޑީ ނޫނީާ ގެނައުންާާތަފްސީލ ާ އެކްސްޕަރޓުންާ ފީލްޑްތަކުގެާ އެހެންާ ހޯދުމުގެގޮތުންާ ޓެއިލްސްާ

ާރަނގަޅުވ ނެ.ާާ
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ވ ހަކައަށްާާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ދެއްކެވިާ ޙަމީދުާ ޝ ޙީންާ އަޅުގަނޑުާ ރައީސް.ާ  105ާޝުކުރިއްޔ ާ

އެކްސްޕަރޓަާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާާ ވެސްޓަރންާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ ާކ ާާތ އީދުކުރަން.ާ

މިާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ވިދ ޅުވިގޮތަށް،ާ ޙަމްޒާ  ދެން،ާ ރަނގަޅުވ ނެހެން.ާ ގެނައި�ިމަާ އެކްސްޕަރޓުންާ އިސްލ މިކްާ

ބޭފުޅުންވެސާްާ ދެނިވަޑައިގަންވާ  ރަނގަޅަށްާ ސިސްޓަމްާ އިސްލ މީާ ސިސްޓަމްތަކާ  ވެސްޓަރންާ

ޗެޕްޓަ ކޮންމެާ ހިއެއްނުވެާ އަޅުގަނޑަކަށްާ އެކަމަކުާ ޕެނަލްގައި.ާ އެކްސްޕަރޓުންާހިމެނިދ ނެާ ރަކަށްާ

މިހ ރާުާ އެއީާ ވ ންޖެހޭނެހެންނެއް.ާ ފެސަލައިޒްާ އެހާ  ކަންތައްތައްާ ހިސ ބަކަށްާ  110ގެންނަާ

ދެންާއެނގޭނެނޫންތޯާމައިގަނޑުާގޮތެއްގައި،ާާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަ�ަނަލްާލޯާާއެކްސްޕަރޓަކަށްާވެޖެއްޔާ 

ނި އޭގައިާ އެކްސްޕަރޓަކަށްވިއަސްާ އިސްލ މީާ ހިއެއްނުވެާ ދީނާީާއަޅުގަނޑަކަށްާ ކުންނ ނެާ

ކަންނޭނގެާ ބުނެފ ނެާ އެ�ެކްސްޕަރޓްާ އިސްލ މީާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ މައްސަލަތަކެއްކަމަށްާ

އަޅުގަނޑާުާ ނުހުރެވޭނެއޭ.ާ އަންހެނަކަށްާ ވެރިއަކަށްާ މަތީާ އެންމެާ ދައުލަތުގެާ އެކްސްޕަރޓެއްގެގޮތުންާ

ޤަބޫލެއްނު ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ އެއްޗެހީގައިާ ބައެއްާ އިސްލ މިކްާ ޙ އްޞަާާކިޔައިލިާ ވަކިާ  115ކުރައްވ ާ

އޮންނ ކަށެއް.ާާ މަޖިލީހަށްވެސްާ ޝޫރާ  ނޫނިއްޔ ާ އޮންނ ކަށެއް.ާ ވެރިންނަކަށްވިއަސްާ އިމްތިޔ ޒްތަކެއްާ

އެއްބަޔަކުާާ ކިޔައިފ ނެ.ާ ޝޫރ ާ މަޖިލިސްާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންާ އެކްސްޕަރޓުންާ އިސްލ މީާ ދެން،ާ

މައްސަލަތަކެ އުސޫލީާ މ ބޮޑުާ ކިޔައިފ ނެ،ާ އެއްޗެއްާ އެހެންނޫންތޯ.ާާއެހެންާ ކަންނޭނގެާ ނޯންނ ނެާ އްާ

ދެން،ާފަނޑިޔ ރުންގެާމައްސަލަތަކުގައިާއިސްލ މީ،ާއެކަހަލަާކަންތައްތަކުގައި.ާއަޅުގަނޑުގެާވ ހަކައަކާީާ

ޕްރޮޓޯލްސްގެާާ ޖޫރިސްާ ވެސްޓަރންާ ހަމަާ އެކްސްޕަރޓުންނ ާ ޝަރީއ ގެާ އިސްލ މިކްާ  120ހަމަާ

ރަނގަޅުވ ނެ.ާއޭާ ތިބިާކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާއެކްސްޕަރޓުންާ ކިޔައިވިދ ޅުވިފައިާ ކޮމްޕްރެޓިވްކޮށްާ ގައިާ

ވައިޒަށާްާ ޗެޕްޓަރާ އެކްސްޕަރޓުންތަކެއްާ އެހ ގިނަާ އެކަމަކުާ ރަނގަޅުވ ނެ.ާ ބޭފުޅުންވެސްާ

މިހ ރުވެސްާ މައްސަލަ.ާ ޑްރ ފްޓްކުރުމުގެާ އަނެއްކަމަކީާ ދެން،ާ އެގޮތަށް.ާ ކަންނޭނގެާ ބޭނުމެއްނުވ ނެާ

ރ ފްޓްސްމަނުންާލިބުމުގެާމައްސަލަާވަރަށްާބޮޑުާމައްސަލައެއް.ާާރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުާޑްރ ފްޓްކުރުމުގައިާޑް

ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ އަލްއުސްތ ޛުާ ޑްރ ފްޓްތަކަކީާ ވަރަށްފަހުގެާ ކޮމިޝަނުންގެާ ލޯާ  125ޙަޤީގަތުގައިާ

ހައިސިއްޔަތުންާކުރައްވ ފައިހުރިާޑްރ ފްޓްތައްާއެހެންނޫންތޯ.ާވަރަށްާކުޅަދ ނަާބޭފުޅެއްާއެބޭފުޅ އަކީ.ާާ

އަޅުާ ނުވަތަާާދެން،ާ ކަމެއްާ އަންނ ނެާ އިންޓަރެސްޓެއްާ އޮފްާ ކޮމްޕްލީޓްާ އޭގެާ ނޭނގެާ ގަނޑަކަށްާ

މިއިންާ މެންބަރަކުާ މަޖިލީހުގެާ ހިމެނޭއިރުގައިާ ކޮމިޓީގައިާ މިާ މިސ ލަކަށްާ ކަމެއް.ާ ނ ންނ ނެާ

ކަންނޭނގެާ އަތުވެދ ނެާ އިންޓަރެސްޓެއްާ އޮފްާ ކޮމްޕްލީޓްާ ކޮންމެވެސްާ ހިމެނިއްޖެއްޔ ާ ޕެނަލެއްގައިާ

އިންސްޓްރަކްޝަނަކ ާާދެއް ދެއްވާ  ކޮމިޓީންާ އިންޓްރެސްޓާ  ދ އިރ ގެާ ތަމްސީލުކުރާ  މިާ ާ ާ  130ތޯ،ާ
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އެކަހަލަާމައްސަލަތަކެއް.ާއަނެއްހެންާވަ�ަރަށްާމޮޅުާބޭފުޅެއްާނަޝީދަކީާމިާ އެއްގޮތަށްާޑްރ ފ ޓްކުރުމާ 

ފ ހަގަކުރެވޭ. ބޭފުޅަކަށް�ްާ ރަނގަޅުާ ވަރަށްާ ހަމަާ އަޅުގަނޑަށްާ ކުރެއްވުމުގައިާ ދެން،ާާާާޑްރ ފްޓްާ

ލޯާ ކަންނޭނގެާ އެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާ މ ބޮޑަށްާ ޙަމީދަށްާ ޝ ޙީންާ ބަލ އިރުގައިާ ބޭރުތެރެއަށްާ

ކޮމިޝަނުގެާމަސައްކަތްާމިހ ރުާކުރިއަށްާދ ގޮތް.ާއަޅުގަނޑަކަށެއްާވަކިާއެހެންާހިތަކަށްނުގެނެވޭާވަކާިާ

ލި ވަރަށްާ ހަމަާ ހިމަނ ނީ.ާ ރ އްޖެއިންާ ޕެނަލްގައިާ މިާ ފެންނާަާކޮންާބޭފުޅެއްބ އޭާ އަޅުގަނޑަށްާ  135މިޓެޑްާ

ބޭރުނާްާ ހަމަާ ޑްރ ފްޓްސްމަނެއްވެސްާ ވިދ ޅުވިފަދައިންާ ޙަމްޒ ާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅުން.ާ

ބޮޑުާ ވަރަށްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެހެންނޫންތޯާ ކަންނޭނގެާ މުހިންމުާ މިނިމެންދެންހުރުންާ

ހިމެ ޕެނަލުގައިާ ޑްރ ފްޓިންގާ މިާ ދެންާ ކަންނޭނގެ.ާ ވެދ ނެާ ލޯޔަރާއެހީތެރިކަމަކަށްާ ނޮންާ ނިދ ނެާ

ކަންތައްތަކުގައިާާ މިކަހަލަާ މިހ ރުވެސްާ ދެމ ހިރެއް.ާ ނޫނީާ މ ހިރެއްާ ބަހުގެާ ނުވަތަާ އެކްސްޕަރޓެއްާ

 140އުޅުއްވ ާބޭފުޅުންާއެބަާތިއްބަވ ާއެހެންނޫންތޯ.ާއެއީާދެންާއަދިާފުރަތަމަާމަރުޙަލ ގައިާނޫނަސްާާއެއީާ

އެހެން ބައެއްފަހަރުދޭާ ވަގުތުާ ވަރަށްާ މައްސަލ ގައިާާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ޢިބ ރ ތުގެާ ނޫންތޯާ

ސަޕްސްޓެންސަށްވުރެާބޮޑަށްވެސްާބައެއްާފަހަރުާއެކަހަލަާކަންތައްތައްާނެގިގެންދ ތީާދެންާއެކަމުގައިާާ

ބައެއްާބޭފުޅުންވެސްާފ ހަގަކުރެވޭ.ާދެންާއަދިާއެކްސްޕަރޓްާޕެނަލުގައިާމިހ ރުާވަރަށާްާ މިހ ރުާއުޅުއްވާ 

އެ ރ އްޖޭގައިާ ވަކީލުންާ ޤ ނޫނީާ އެހެންާގިނަާ ނޫނަސްާ އޮފީހުގައިާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ އުޅުއްވ ާ ބަާ

އިދ ރ އަށާްާ ކަމ ބެހޭާ ސަރުކ ރުގެާ ޚިދުމަތްާ ބޭފުޅުންގެާ ބައެއްާ އޭގެތެރެއިންާ  145އިދ ރ ތްތަކުގައި.ާ

މާިާ ޚިދުމަތްާ އެބޭފުޅުންގެާ ބޮޑަށްާ ތަންކޮޅެއްާ އެއިރުންާ ނިމެންދެންާ މަސައްކަތްާ މިާ ދަންނަވައިގެންާ

ލިބޭގޮތަށްާ އުޅުއްވ ާާާާކޮމިޓީއަށްާ އޮފީހުގައިާ ޖެނަރަލްގައިާ އެޓަރނީާ ދެން،ާ ކަންނޭނގެ.ާ ހޯދިދ ނެާ

ޝޯޓޭޖެއްާ އެބޭފުޅުންގެާ މިހ ރުވެސްާ މަސައްކަތްކުރައްވަނީ.ާ ކަންނޭނގެާ ބުރަކޮށްާ ވަރަށްާ ބޭފުޅުންާ

އެބަާ ބޭފުޅުންކޮޅެއްާ ހަމަާރަނގަޅުާ އެކަމަކުާ ލަފ ދިނުން.ާ ކޯޓަށްާވަޑައިގަތުމ ާ ކަންނޭނގެ،ާ އުޅުއްވާ 

ވެލްޓްރެއިންާއުޅު ވަރަށްާ ހަމަާ އިދ ރ ތަކުގައިާ އެހެންާ ސަރުކ ރުގެާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ  150އްވ ހެންާ

ހޯދުމަށާްާ އެހީވުމަށްާ ޕްރޮސެސްއަށްާ މިާ ބޭފުޅުންކޮޅެއްާ އެފަދަާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅުންކޮޅެއް.ާ

ާމަސައްކަތްކުރެއްވުންާއަޅުގަނޑަށްާފެނޭ.ާ

ާ

މަނާީާޝުކުރިއްޔ ާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމެންބަރުާާ ކޮސްޓްރެއިންސްއާ  ޓައިމްާ ާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ މީގައިާ ާ.ާ

ސަބަބުތަކ ހުރެާާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މިާ ނުފެނެާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ނުކުންނ ނެ.ާ މައްސަލަތަކެއްާ  155ކޮސްޓެރެއިންގެާ

އެކްސްޕަރޓުންާއަދިާ ޕެނަލްާއޮފްާ ލަސްކުރ ކަށެއް.ާއެއީާ މަސައްކަތްތައްާ ލިބުނަސާްާާާއަޅުގަނޑުމެންގެާ
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އެއިރުންާާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުގަނޑަށްާ ކުރިއަށްދ ންާ މަސައްކަތައިގެންާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ނުލިބުނަސްާ

ވަޑައިގަތުމަށްފަހުގައިާއެބޭފުޅުންާބައްލަވ ނެާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާގޯހެއްާހެދިފައިާއޮތިއްޔ ާާ އެބޭފުޅުންާ

މި މިދެންނެވީާ އެހެންާ ބައްލަވ ނެ.ާ ރަނގަޅުކުރެއްވޭތޯާ ގޯހެއްާ ކަހަލަާއެާ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގައިާ ހ ރުާ

 160އޯގަނައިޒޭޝަނަކަށްާރިކްއެސްޓްާކޮށްގެންވެސްާއެާޕްރޮސެސްވެގެންާއަންނައިރުގައިާފުދޭވަރެއްގެާގިނަާާ

ލިބެންދެނާްާ އެހީއެއްާ މަސައްކަތެއްާ ހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެންގެާ އޭގެމ ނައަކީާ ނަގ ނެ.ާ ދުވަސްތަކެއްާ

އަޅުގަނޑަ ވީމ ،ާ ބ އްވަންޖެހޭނީ.ާ ކުރިއަށާްާހުއްޓ ފައިާ އެގޮތަކަށްާ ނުފެނެާ އެއްގޮތަކަށްވެސްާ ކަށްާ

ދެން،ާ ކުރިއަށްދ ނީ.ާ ބޭނުންކޮށްގެންާ ރިސޯސެސްގެާ ލިބެންހުރިާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ގެންދ ކަށެއް.ާ

ބަދަ�ަލެއްާ އިތުރުާ ބައްލަވ ފައިާ މަސައްކަތްާ ކޮށްފައިހުރިާ އަޅުގަނޑުމެންާ ވަޑައިގެންާ އެބޭފުޅުންާ

ވެއްޖެ ބޭނުންފުޅުާ ގެންދަވަންާގެންނަވަންާ މަސައްކަތްާ ގޮތަކަށްާ ގެނެވޭކަހަލަާ އެބަދަލެއްާ  165އްޔ ާ

އަޅުގަނޑުާމިވ ހަކަާ ފެންނަނީ�ެ.ާއެހެންާމިދެންނެވީާއެކްސްޕަރޓުންގެާޚިޔ ލަށްާތ އީދުކުރުމުގެކުރިންާ

ވަގުތުާާ އެއަށްާ ހޯދ ކަމަށްވަންޏ ާ އެހީާ އިންޓަރނޭޝަނަލްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީ.ާ ދަންނަވަންާ

އެހެން ގެންދަންޖެހޭނީ.ާާނަގ .ާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ކަންނޭނގެާ ޚިޔ ލުކޮށްގެންާ ބައިާ މިާ ވުމ އެކީގައިާ

މީގައާިާ އެހެންނަމަވެސްާ ތ އީދުކުރެވޭ.ާ އަޅުގަނޑަށްާ ވ ހަކަފުޅަށްވެސްާ ދެއްކިާ ޝ ޙީންާ ދެން،ާ

 170ނިާހަމައެކަާާމައްސަލަތަކެއްާނުކުންނ ނެހެންާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީ.ާކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާއެކްސްޕަރޓެއް

ވިދ ޅުވަންާހުންނަާބޭފުޅުންާވަޑައިގަންނަވ ފައިާއަނެއްކޮޅުންާއިސްލ މީާޝަރީޢ ާާ ކޮމަންާލޯާގެާކިޔަވ 

އިސްލ މީާ އެއީާ އުނދަގޫވ ނެ.ާ ވަރަށްާ ގުޅުވ ލަންާ މިބޭބޭފުޅުންނަށްާ ވަޑައިގަންނަވ ފިއްޔ ާ ބޭފުޅުންާ

ކުރައްވަފ ނެ އެކްސެޕްޓްާ އޭނަާ ފަހަރެއްގައިާ ލޯާ ކޮމަންާ އެމީހ ގެާ މުސްލިމެއްާޝަރީޢާ  ކަންނޭނގެާ ާ

އަންޑަސްޓޭންޑްވެ ކޮންސެޕްޓްާ ބައެއްާ އޭނައަށްާ އެކަމަކުާާ ކަމަށްވަންޏާ  ކަންނޭނގެ.ާ ވަޑައިގަންފ ނެާ

 175އިސްލ މީާޝ ރީޢ ާއެމީހ ާއޭނ ގެާސްޕެޝަލިޓީާއިސްލ މީާޝަރީޢ ާކަމަށްވަންޏ ާވަރަށްާއުނދަގޫވ ނެާާ

ނެވީާއަމިއްލަާތަޖުރިބ އިން.ާބައެއްާފަހަރަށާްާއޭނައަށްާއަންޑަސްޓޭންޑްކުރަން.ާދެންާއަޅުގަނޑުާމިދެން

ކިޔަވައިާ ދެބައިާ ޤައުމުތަކުންާ ބައެއްާ މިާ ދަންނަވަންޏ ާ މިސ ލަކަށްާ ޝަރީޢަތްާ އިސްލ މީާ ހަމަާ

އަންޑަސްޓޭންޑްވެވަޑައިގަންވަން.ާާ ފަސޭހަފުޅުވޭާ ވަރަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ވަޑައިގަންނަވާ  ވިދ ޅުވެގެންާ

ޝަރީ އިސްލ މީާ ހަމައެކަނިާ ކަމެކޭާއެކަމަކުާ ނ މުމްކިންާ ގ ތްގަނޑަކަށްާ ހަމަާ ދެންާ ވެއްޖިއްޔާ  ޢާ 

އޭނަާ ނޫނީާ އެރުވުމަކީާ ވިސްނާ  ކޮންސެޕްޓްސްާ ކަހަލަާ ބައެއްާ އޭނައަށްާ  180ދެންނެވިދ ނެާ

ވ ހަކަފުޅުގައިާާ ހަމްޒ ގެާ ތ އީދުކުރެވޭާ އަޅުގަނޑަށްާ ވީމ ،ާ ދަންނެވުމަކީ.ާ ގޮތަށްާ ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ 

ކޮންސްޓިޓިއުޝަ ދެބައިގާެާވިދ ޅުވިގޮތަށްާ އެނގިވަޑައިގަންނަވަ.ާ ދެބައިާ ގެންނަންާ އެކްސްޕ ޓެއްާ ންާ



 8 

މީހަކުާ ޚ އްޞަާ ބަޔަކަށްާ ކޮންމެާ ވިދ ޅުވިގޮތަށްާ މުޢިއްޒުާ ތ އީދުކުރަންާ އަޅުގަނޑުވެސްާ ބޭފުޅަކު.ާ

އަޅުގަނޑުމެންާ އަންނަކަމަށްވަންޏ ާ ކޮންސެޕްޓަށްާ ހިޔުމަންރައިޓްސްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ނުގެނެވޭނެ.ާ

ހިޔު ކަންނޭނގެާރ އްޖޭގެާ ގެނެސްގެންާއެމަޢުލޫމ ތުާއޮޅުންފިލުވ ލެވިދ ނެާ  185މަންރައިޓްސްާއެކްސްޕ ޓުންާ

އެކްސްޕ ޓެއްާާ އެހިސ ބަށްާދ ކަމަށްވަންޏ .ާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީާބޮޑަށްާދެބައިާއެނގިވަޑައިގަންނަވާ 

މެލޭޝީޔ  ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ބޮޑަށްާ ޕ ކިސްތ ނަށްވުރެާ އަޅުގަނޑަށްާ ދެންާ އ އާިާގެންނަން.ާ

ހަމަާވަރަށްާ މިކަމުގައިާ ތިއްބެވިހެންާމިހ ރުާ އެބަާ މެލޭޝިޔ ގައިާ ދިމ ލަށްދ ން.ާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާ

ދެނާްާ ތިއްބެވިހެން.ާ އެބަާ ބޭފުޅުންާ ފެންވަރުގެާ ޤަބޫލުކުރާ  ދުނިޔެާ ހަ�ަމަާ ތަޖުރިބ ކ ރުާ

ބޮޑަށްާ އަޅުގަނޑަ�ަށްާ ދެންާ އެކަމަކުާ މިދެންނެވީކީ.ާ ނެތެކޭނޫންާ ޕްރިފަރާާޕ ކިސްތ ނުގައިވެސްާ ާ190 

ޑްރ ފްޓްސްމަނުންގެާ އެއ އެކީގައިާ ހަމަާ ތިވިދ ޅުވިގޮތަށްާ ދެންާ ދ ން.ާ މެލޭޝިޔ އަށްާ ކުރެވެނީާ

ޕެނެލެއްވެސްާއޮންނަންާއަޅުގަނޑަށްާފެނޭ.ާދެންމެާމުޢިއްޒުގެާވ ހަކަފުޅުގައިާވިދ ޅުވިގޮތަށް،ާމުޢިއްޒުާާ

އެހީވެދޭ އޭނައަށްާ އަދިާ ހުރެފައިާ ބޭރުމީހަކުާ ވިދ ޅުވީާ އަޅުގަނޑަށްާާާާކަންނޭނގެާ ތިބެންވެސްާ ބަޔަކުާ

މަޢ ފުކުރައްވ ތިާާ އަޅުގަނޑަށްާ މަސައްކަތުގައިވެސް،ާ ކުރައްވ ާ ކޮމިޝަނުންާ ލޯާ މިހ ރުާ އެއީާ ފެނޭ.ާ

ބިލްތަކުގައިާާ ބައެއްާ ގޮތުގައިާ ލިބޭާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުގަނޑަށްާ އެއީާ ދެންނެވެންޏ .ާ އެއްޗެއްާ  195ގޯސްާ

މ ކޮށްާނިމޭއިރުާމުޅިންާގެއްލިފައިާއެބަހުރި.ާއެކަމަކުާާއޮރިޖިނަލްާބިލުގައިާއެާއޮންނަާބައިތައްާތަރުޖަ

މިއުޅެނީ.ާ އެނގޭާކޮންވ ހަކައެއްކަންާދައްކަންާ އެބަާ އޮރިޖިނަލްާބިލުގައިާއޮންނަާއެ�ެއްޗެއްާކިޔ ލީމާ 

ދެންާ ދިމަލެއްނުވޭ.ާ މިއ އިާ އެއްޗިއްސާ  އޮންނަާ އޭގައިާ ނިންމ ލ އިރުގައިާ ދިވެހިންާ މޮޅުާ

ޤ ނޫނަކުާނެތޭާމިބައެއް.ާނަތީޖ އަކަށްވަނީާއެާތަންފީ ޒުކުރަންާއުޅޭއިރުގައިާނުކުންނަާދަތިތަކެއް.ާމިާ

އިސްގްލިޝްާާ އަނެއްކޮޅުންާ ދެންާ އޮތްގޮތަށެއްނޫން.ާ ޤ ނޫނުގައިާ ބުނަނީާ އެކްސްޕ ޓުންާ  200ދިވެހިާ

ގުޅޭކަމެއްާކަމަށްވަންޏ ާއެމީހުންާބުނަނީާމިާފުރިހަމައެއްނޫނޭ.ާާ އެކްސްޕ ޓުން.ާއަދިާއެއީާއަދިާބޭރާ 

ވަރަށްާއެކަމަ އެއޮންނަނީާ އިރުގައިާ އޮންނަާ ލިޔެފައިާ ޑްރ ފްޓްާ އިންގްލިޝްާ ޙަޤީޤަތުގައިާ ކުާ

އަޅުގަނޑުމެންާ ގޮތަކަށްާ ނުވ ނެކަހަލަާ ކަމެއްާ އެކަހަލަާ ވިދ ޅުވިގޮތަށްާ މުޢިއްޒުާ ވީމ ،ާ ފުރިހަމަކޮށް.ާ

ބަހައް ބޭރުގެާޑްރ ފްޓްމަނެއްވެސްާމިތ ާޕ މިނެންޓްކޮށްާބަހައްޓަން.ާ ޓައިގެންާއަދިާއެބަޖެހޭކަންނޭނގެާ

ހަމްޒާ  ނޫނީާ ކަންނޭނގެާ ހީވަނީާޝ ހީންާ އަޅުގަނޑަށްާ ސަޕޯޓްކުރ ާދިވެހިާބޭފުޅުންވެސް.ާ  205އެއ އެކީާ

ދިވެހިާ އެވިދ ޅުވިގޮތަށްާ މިދައްކަނީ.ާ އެންމެންވެސްާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެއްވ ހަކައެއްާ ދ ދިާ ކަންނޭނގެާ

އެކްސްޕ ޓެއް ދިވެހިބަހުގެާ އޮންނައިރުގައިާ އޮންނަގޮތަށްާ އަޅުގަނޑަށްާާޕެނަލްާ ބަހައްޓަވަންވެސްާ ވެސްާ

ފެނޭ.ާދެންާނަޝީދަކީާއަޅުގަނޑުވެސްާދެކޭގޮތުގައިވިއްޔ ާމިހ ރުާއެންމެާމިކަމަށްާހަލުވިާތަޖުރިބ ކ ރުާ
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ހަމައެކަނިާ ބޭފުޅ .ާއަޅުގަނޑަށްާމ ބޮޑުާކޮންފްލިކްޓްާއޮފްާއިންޓަރަސްޓެއްާނުފެނޭ.ާއެހެންމިދެންނެވީާ

މައްސަލަ ހައިރ ކީގެާ ޖޮބް.ާނުކުންނަނީާ ދެޓްާ ފޮރާ ސިނިޔަރާ ޓޫާ މިއުޅެނީ.ާ ކަންނޭނގެާ  210އެއްާ

ޑްރ ފްޓްކުރައްވ ނީާ އޭނަާ މިދެންނެވީާ މައްސަލައަކީ.ާ ނުކުންނަާ އަޅުގަނޑަށްާ އެއީކަންނޭނގެާ

ޚިޔ ލު.ާއަނެއްކަހަލަާކޮންސަލްޓެންޓެއްގެާގޮތުގައިާނޫންކަންނޭނގެާމިހުންނަނީ.ާާ އަޅުގަނޑުމެންާއަރުވާ 

ގޮތުގަ ކޮންސަލްޓޭންޓްާޑްރ ފްޓްސްމަނެއްގެާ މިދެއްވަނީާ ޑްރ ފްޓްސްމަންާ ހުންނަވ އިރުގައިާ އިާ

ޚިޔ ލުގެާއަލީގައިާއެއްޗެއްާތައްޔ ރުކުރައްވަނީ.ާ އެކްސްޕ ޓުންާދެއްވާ  ޝަރީޢާ  އެކްސްޕ ޓުންާނޫނިއްޔާ 

ތައްޔ ރުކުރައްވަނީ.ާާ އަލީގައިާ ޚިޔ ލުގެާ ނިންމާ  މިާ މިތަނުންާ އަޅުގަނޑުމެންާ  215ނޫނިއްޔ ާ

ކަންނޭނގެ.ާާާއެހެންވުމ އެކީގައި ނޯންނ ނެާ އިންޓަރަސްޓެއްވެސްާ އޮފްާ ކޮންފްލިކްޓްސްާ މ ބޮޑުާ އޭގެާ

ދެންާއަޅުގަނޑަށްާނުކުންނަާމައްސަލައަކީާމިާސިނިޔަރިޓީގެާމައްސަލަ.ާއެއީާއެޖޮބަށްާމ ސިނިޔަރއީ.ާާ

ރަނގަޅުކަންނޭނގެ.ާ ކުރައްވައިފިއްޔާ  ވޮލަންޓިޔަާ އޭނަާ ދެންާ ބެފުޅެކޭ.ާ ސިނިޔަރާ މާ  މިހ ރުާ އެއީާ

މިާއެކަ މިހ ރަށްވެސްާ މިހ ރުންާ ހަމަާ ފެނޭާ އަޅުގަނޑަށްާ ދެންާ ނުކުންނ ނެ.ާ ދަތިތައްާ މިާ މަކުާ

އޮފްާ ޕެނަލްާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ފައްޓަވަން.ާ ގޮތަކަށްާ ކަހަލަާ ގެންދެވޭނެާ ކުރިއަށްާ  220މަސައްކަތްާ

ާއެކްސްޕ ޓުންާލިބެންދެންވެސް.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ތިބޭފުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ދަންނަވ ލ ނަން.ާއ ދެ،ާ އަޅުގަނޑުާ ގޮތުންާ ފޯކަސްކޮށްލުމުގެާ ހަމަާ ޚިޔ ލުާ ތިފ ޅުކުރެއްވިާ ޅުންާ

ސިސްޓަމުގައިާާ ޖުޑިޝިއަލްާ މެލޭޝިޔ ގެާ ހުރީާ ޕްރޮޕޯސްކުރައްވ ފައިާ މިހ ރުވެސްާ ކޮމަންވެލްތުންާ

ބޭފުޅެ އޭރިޔ ގެާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާ ހުންނެވިާ ކުރައްވ ފައިާ މަސައްކަތްާ ދުވަހުާ ގިނަާ  225އް.ާާވަރަށްާ

އަޅުގަނޑަށްާާ ގުޅުވުމުގައިާ އ އިާ ކޮންސެޕްޓްސްާ އ އިާޝަރީޢާ  ކޮންސެޕްޓްސްާ ވެސްޓަންާ އެހެންވީމާ 

ހަމަާ އަލީގައި.ާ ޚިޔ ލުގެާ ފ ޅުކުރެއްވިާ މިބޭފުޅުންާ އަދ ކުރެވިދ ނެހެންާ ރޯލެއްާ މުހިންމުާ ހީވަނީާ

އި ހަނދ ންވަނީާ އަޅުގަނޑުާ ޕްރޮޕޯސްކުރައްވާ  އެބަާ ކޮމަންވެލްތުންާ ންޑިޔ ގެާާއެއ އެކުގައިާ

ޑްރ ފްޓްސްމަނެއްވެސްާޕްރޮވައިޑްާކޮށްދެއްވ .ާއެހެންވީމ ާއެކަންވެސްާއެބައޮތް.ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާ

މިއަންނަނީާ ގޮތެއްގައިާ މައިގަނޑުާ ޚިޔ ލުގައިާ ފ ޅުކުރެވުނުާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ މިހ ތަނަށްާ  230ދެންާ

ރީކޮންސައިލްކޮ ކޮންސެޕްޓްސްާ ޝަރީޢާ  އ އިާ ކޮންސެޕްޓްސްާ ގޮތަކަށްާާވެސްޓަންާ ގެންދެވޭނެާ ށްގެންާ

އެއްބެސްވެވަޑައިގެންނެވޭާާ އެބަާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ ހުރިހ ާ ދެންާ އެކުލަވ ލުމ އި،ާ ޕެނަލްާ

ވަކިންވިޔަސްާާ ބޭފުޅެއްކަމަށްވިޔަސްާ ގެންގުޅުއްވާ  އެދެބައިާ އަދިާ އެކްސްޕ ޓެއްާ ކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަލްާ

ާ ބޭފުޅަކުާ ބެލެވޭާ އެކސްޕ ޓެއްކަމަށްާ މައިގަނޑުާކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަލްާ އެއީާ ހުންނެވުން.ާ
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އެބަާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މިވަނީ.ާ ފ ހަގަކުރެވިފައިާ މިހ ރުާ  235ނުކުތ އެއްކަމަށްާ

ާޑިސިޝަންއަކ އިާދިމ އަށްާދެވޭހެން.ާ

ާ

ރަނގަޅަށާްާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ފަހަރެއްގައިާ އެއްޗެއްާ ދެންނެވިާ އަޅުގަނޑުާ ާއ ދެ،ާ

އެކްސްޕ ޓަކ އިާާާކަދެއްކެވުންާ:ޝ ހީންާޙަމީދުާވ ހަ ދެނެވަޑައިގަންނަވ ާ ސިސްޓަމްާ ވެސްޓަންާ އަޅުގަނޑުވެސްާ ނުދެންނެވެނީކަންނޭނގެ.ާ

އެކްސްޕ ޓެއްާާ އެއްވެސްާ ދެންނެވީާޙަޤީޤަތުގައިާ މިގޮތަށްާ ދެނެވަޑައިގަންނަވ ާއެކްސްޕ ޓަކ އިާ  240ޝަރީޢާ 

އެާ ކޮންމެވެސްާ ނުވ ނެ.ާ އެކްސްޕ ޓީސްާ ފުރިހަމަާ ދ އިރ އަކަށްާ ސްޓްރޯންގްވ ނެ.ާާދެާ އްފަރ ތަކަށްާ

ހޯއްދެވުންާ ދެބޭފުޅުންާ ވިސްނައިގެންާ އެގޮތަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ބަލ އިރުާ އެގޮތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

ރަނގަޅުވ ނޭ.ާއޭރުންާކޮންމެާބޭފުޅަކަށްވެސްާހަމަާއޭގެާއަނެއްާސިސްޓަމ އިބެހޭގޮތުންވެސްާއެނގުނާްާ

އަޅުގަނ ކަމެއްކަމަށްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ރަނގަޅުކަމެއް.ާާއެއީާ އެއީާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ޑުާ

ރީކޮންސެލްކުރަންާވަރަށްާދަތިވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެގޮތަށްާވިސްނެވުންާރަނގަޅުވ ނެ.ާާ  245އެހެންނޫނިއްޔާ 

ދެންާއަޅުގަނޑުމެންާއެބަާވިސްނަންޖެހޭާކަންނޭނގެާޒ ހިރުާވިދ ޅުވިގޮތަށްާހަރަދ ،ާޓައިމ ،ާމިހުރިހ ާާ

،15ާާކިތައްާއެކްސްޕ ޓްާޕެނެލްއޭާކިޔ އިރުާވަރަށްބޮޑުހެންާއެބަާހީވޭ.ާާއެއްޗަކަށްާބަލ އިރުާއެހެންވީމ ާ،

10ާާާާ ހީވަނީ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ ވެދ ނެ.ާ 2ާާކަމަށްވެސްާ އެކަށީގެންވާ 3ާާ، ހަމަާ އެއީާ

އަދަދެއްހެން.ާދެންާއަޅުގަނޑުމެންާމިކަންާކުރަންބޭނުންވަނީާހަމަާއެންމެާމޮޅަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއެންމެާ

 250ސްޕ ޓުންާއަޅުގަނޑުމެންާބޭނުންވ ނީވެސް.ާއެކަމަކުާއެންމެމޮޅެތިާއެކްސްޕ ޓުންނެއްާނުލިބޭނާެާމޮޅުާއެކް

ހަވ ލުކުރެވާޭާ އެާ އެކްސްޕ ޓުންނަކީާހަމަާ އެާ އުނދަގޫކަމެއް.ާ ހަމަާ ތިބޭކަށް.ާއެއީާ ގޮތެއްގައިާ ދ އިމީާ

އަޅުގަނޑުމެންގެާމާިާާާމަސައްކަތެއްާވަކިާދުވަސްވަރެއްގައިާއައިސްާކޮށްފައިާދ ނެާމީހުން.ާއެހެންވީމ ،

އޭރަކުާާ ބަދަލުކުރެވޭާ ނުވަތަާ ރޯލްކުރ ާ އޮތްނަމަވެސްާ ލިސްޓެއްާ ދިގުާ ތަންކޮޅެއްާ ޕެނަލްއަކީާ

އެގޮތަށްާާ ވިސްނައިގެންާ ބޭފުޅުންނަކަށްާ ތިއްބެވިާ އެދުވަސްވަރުާ ބޭފުޅުންނަކަށް،ާ ވަޑައިގެންނެވޭާ

ކަމަކަށް މުހިންމުާ ފަހަރެއްގައިާ ހެދުންވެސްާ ޕެނަލަކަށްާ ވިސްނެވުންާގެންދެވޭާ އެގޮތުންާ  255ވެދ ނެ.ާ

ތިއްބަވ ނެ.ާާ އެބޭފުޅުންާ އަބަދުާ ޕެނަލެއްތޯ،ާ ބޭފުޅުންގެާ ކިތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ރަނގަޅުވ ނެކަންނޭނގެ.ާ

ހިއެއްނުވޭާާ އަޅުގަނޑަކަށްާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށްާ އެކްސްޕ ޓުންނެއްާ ތިބޭނެާ މިތ ާ ޕ މިނެންޓްކޮށްާ

ފަރ ތް ފަރ ތުންާފަންޑުކުރ ކަމުގައިވ ނަމަާއެއްވެސްާޓައިމްާާފައިނޭންސްާކުރެވޭނެހެނެއް.ާދެންާއެހެންާ

އޭރިޔ ތަކަކަށްާާ ވަކިާ ކޮންމެހެންާ ނުފެނޭާ އަޅުގަނޑަކަށްވެސްާ ދެންާ ކަމަކަށްވ ނީ.ާ ލިމިޓެޑްާ

ހެނެ�ެއް.ާނުވަތަާ ގެންނަންޖެހޭނެާ ހުރިާބޭފުޅުންތަކެއްާއަދިާކޮންމެހެންާ ލިބޭާނުވަތަާ  260އެކްސްޕ ޓީސްާ
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މި އަޅުގަނޑުާ ގޮތުގައި.ާާމިދެސިސްޓަމަށްވެސްާ އެކްސްޕ ޓްސްއެއްގެާ ކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަލްާ ބަލަނީާ

ބޭސްޑްވިޔަސާްާ ޝަރީޢ ގެާ އިސްލ މީާ ކޮންސްޓިޓިޔުޝަންާ އިސްމ ލީާ އަދިާ ވެސްޓ ންވެސްާ

ކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަލްާލޯާގެާމިބަލަނީ.ާއޭގެާއެހެންާދ އިރ ތަކަކަށްާއެހ ބޮޑަކަށްނޫން.ާއެާސްޕެސިފިކްާ

ޝަނަލްާއެކްސްޕެކްޓުންާއެކްޕްޓީސްާހޯދ ފައިާނުވަތަާއެކްސްޕ ޓުންގާެާދ އިރ ތަކަކަށްނޫން.ާކޮންސްޓިޓިޔު

 265ގޮތުގައިާބެލެވޭނެާބޭފުޅުން.ާދެންާލޯކަލްާނުވަތަާމިާޑްރ ފްޓްސްމަނުންގެާގޮތުގައިާމުޢިއްޒުާއެވިދ ޅުވީާާ

ންާހަމަާވަރަށްާރަނގަޅުާވ ހަކައެއް.ާވަރަށްާދަތިކަމެއްާބިލްތަކ އިާއަދިާމިފަދަާއެއްޗިހިާޑްރ ފްޓްކުރަ

މީހުންާހޯދުން.ާއަޅުގަނޑުމެންާލޯރާކޮމިޝަނުންވެސްާހަމަާއޮބްޒ ވްކޮށްގެންވެސްާލިބޭާޑްރ ފްޓްތަކުގެާާ

ރަނގަޅުކުރެވޭނާީާ އެކަންތައްތައްވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ވިސްނަންޖެހޭ.ާ ހަމަާ ފެންވަރ މެދުާއަޅުގަނޑުމެންާ

އެާ ރަނގަޅަށްާ އެމީހަކަށްާ އަދިާ ހުރެގެން.ާ މީހަކުާ ބޭރުާ ހަމަާފުލްޓައިމްކޮށްާ ކޮށްދެވޭާ ކްސްޕްލެއިންާ

 270ރަނގަޅުާފެންވަރުގެާލީގަލްާމީހަކުާފުލްޓައިމްކޮށްާހުރެގެން.ާދެންާޑްރ ފްޓްކުރުމުގައިާއެވަރަށްާމީހުނާްާ

ބޭނުންކުރެވޭނާެާ އެކިއިރުާ ގެންގުޅެވިދ ނެާ ޕެނަލެއްާ އެއީވެސްާ ހަމަާ ނުލިބޭކަމަށްވަންޏ ާ

ގެާކޮންސިސްޓެންސީއެއްާއުޅޭނެާޑްރ ފްޓްކުރާ ޑްރ ފްޓްސްމަނުން.ާއެކަމަކުާއޭރުންާކޮންމެވެސްާވަރެއް

ކަމަށްާ ރަނގަޅުވ ނެާ ވިސްނެވުންާ ކަންތައްތަކަށްާ އެކަހަލަާ ސްޓައިލް.ާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ފެންވަރުގައ އިާ

ާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ275 

ކޮންސްޓިޓިޔުޝަނަލާްާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާ ހީވަނީާ ާއަޅުގަނޑަށްާ

އެކްސްޕ ޓެއްހެންާބޭނުންވަނީ.ާއަޅުގަނޑުމެންާމިާކޮންސްޓިޓިޔުޝަންާލިޔ އިރުގައިާހަމައެކަނިާލިޔެވޭާާާއްކެވު�ުންާ:ޝަރީފްާވ ހަކަދެ

މީގައިާޝަރީޢ ގެާ އެކަނިާ ބެލުންާ ކޮންސެޕްޓެއްތޯާ ކަހަލަާ ފުށުނ ރ ާ ދީނަށްާ އިސްލ މްާ ކޮންސެޕްޓަކީާ

އެއްޗަކީާ މިާ އެހެންނޫނިއްޔ ާ އަންނ ނީ.ާ ޤަނޫނުއަސ ސީގައިާ މިާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށްާބައިާ ާ

އަދިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއެއް.ާ އޮންނަާ ޙިމ ޔަތްކޮށްދިނުމަށްާ ޙައްޤުާ ރައްޔިތުންގެާ އަދިާ  280މަގުފަހިކޮށްދޭާ

މީހުންާ އެމީސްާ ގޮތްތަކ އިާ ވަކިކުރ ނެާ ތިންބ ރުާ މީހުންާ ބ ރުތަކ އިާ ވެރިކަމުގެާ

މިކަ ކިހިނެއްތޯ.ާ ހެދޭނީާ ބަޔަކަށްާ މުސްތަޤިއްލުާ މައްސަލަތައްާއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައިާ ބައެއްާ ހަލަާ

ޙ ލަތެއްގައާިާ ކޮންކަހަލަާ ލިބިފައިވަނީާ ފަރ ތަށްާ ކުރ ާ ވެރިކަންާ ދެންާ ހިމެނޭނީ.ާ ތެރޭގައިާ މީގެާ

ކޮންކަހަލަާބ ރެއްތޯާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާމިއޮންނަާކަންތައްތަކަކީ.ާދެންާމިހ ރުާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީގައާިާ

ހުންނަންވ ނީ ޤ ނޫނުތައްާ ދިވެހިރ އްޖޭގެާ ޢިބ ރ ތްާމިއޮންނަނީާ އެާ އެއްގޮތަށޭ.ާ ޝަރީޢަތާ  އިސްލ މީާ ާ285 

ބޭނުމެއްނުވ ނެ.ާދެންާމިހ ރުާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާއިޞްލ ޙީާ އެކްސްޕ ޓުންތަކެއްާ ލިޔ ކަށްާމ ގިނަާ
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ތެރޭގައިާޚިޔ ލުފ ޅުކުރެވެމުނާްާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ އޮތްާކަންތައްތަކަށްާބަލ އިރުވެސްާއަދިާ އެޖެންޑ ގައިާ

ދެމައްސަލަ އޮންނ ނީާދ އިރުވެސްާ ބަޙުސްކުރަންާ އެކްސްޕ ޓުންާ މީގައިާއިސްލ މީާޝަރީޢަތ ބެހޭާ އެއްާ

ކުރެވޭނެތޯާާ ވެރިކަންާ މިޤައުމުގެާ އަންހެނަކަށްާ އެއްކަމަކީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައި.ާ މިާ ޖުމްލަވެސްާ މުޅިާ

މުޅިާާ ކުރުމުގެާ ޝަރީޢަތްާ ކޯޓަކ އިާ ސުޕްރިމްާ އިންޑިޕެންޑެންޓްާ ބަޙުސްއ އިާ ހިނގ ާ ނޫންތޯާ  290ނުވަތަާ

ގ ތްގަނޑަކަށްާާނިޒ މު އަޅުގަނޑުމެންާ ސުވ ލު.ާ އުފެދޭާ ދެވޭނެތޯާ ވެރިޔ ކަންާ މަތީާ އެންމެާ ބ ރުާ ގެާ

އެންމެާ ކުރުމުގައިާ ޝަރީޢަތްާ ޤަބޫލުކޮށްގެންާ ޤައުމުތަކުގައިވެސްާ އިސްލ މީާ މިތިބީާ މިހ ރުާ

މުސްތަޤިއް އެކޯޓަކީާ އޮވެގެން.ާ ކޯޓެއްާ ސްޕްރިމްާ ވަކިާ ގޮތަކަށްާޝަރީޢަތްކުރެވޭނެާ ލުާއިންސ ފުވެރިާ

އެކްސްޕ ޓެއާްާ އިސްލ މީާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުގަނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ވެގެންކަމުގައި.ާ މުޢައްސަސ އަކަށްާ

 295ގެނަޔަސްާއެމައްސަލ ގައިާއަޅުގަނޑުމެންާބަޙުސްކުރަންާބޭނުންހެން.ާއެާޑިސިޝަންާނެގިފައިާމިހ ރާުާ

މި މުޅިާ މިހ ރުާ މައްސަލައެއްާ އެންމެާ ނުނެގޭާ ޑިސިޝަންާ ހަމައެކަނިާ ކޮންސްޓިޓިޔުޝަންާާާއެއޮތީ.ާ

އެއާީާ އޮންނ ނީ.ާ ބަލ އިރުގައިވެސްާ އިޞްލ ޙުތަކަށްާ ހުރިާ ހުށަހެޅިފައިާ މިހ ރުާ އުފެދުމުގައިވެސްާ

އެއ ދޭތެރޭގައިާާ ނޭނގެާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ނޫންތޯ.ާ ނުވަތަާ ވެރިކަންކުރެވޭނެތޯާ އަންހެނަކަށްާ މިޤައުމުގެާ

އެބަހުރިާއެކްސްޕ ޓެއްާާކޮސްޓިސްޓްާއެކްސްޕ ޓުންާދެކޭނެގޮތެއް.ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުމެ ލިބިފައިާ ންނަށްާ

ކޮމަންވެލްތުންާ އެހެންނޫންތޯ.ާ އަންވަރުާ މޫސ ާ ތަންސަރީާ އެއީާ ގޮތުގައި.ާ ޤަބޫލުކުރާ   300އަޅުގަނޑުާ

ފަނޑިޔ ރުކަންާާ އުއްތަމަާ ކޯޓުގެާ ސްޕްރިމްާ މެލޭޝިޔ ގެާ އޭނ އަކީާ އެއީ.ާ މީހެއްާ ދީފައިހުރިާ

ާ ތަޖުރިބ ކ ރުާ ވަރަށްާ ބޭފުޅެއް.ާ ފެންނަނީ.ާކުރައްވ ފައިހުރިާ އެކްސްޕ ޓެއްކަމަށްާ ކޮސްޓެންޓްާ

އެހެންކަމަށްވީއިރުގައިާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާމިވަރުގެާއިޝޫއެއްގައިާދެންާމިާމަޖިލީހުގައިާނުވަތަާމިާ

ޤައުމެއްގައިާ އޮވެގެންާ ޚިޔ ލުތަފ ތުވުމެއްާ އެހ ބޮޑުާ ތެރޭގައިާ ބޭފުޅުންގެާ ތިއްބެވިާ ތެރޭގައިާ ކޮމިޓީގެާ

ާާއެންމެމަތީާވެރިކަންާކުރ   305ބޭފުޅެއްގ1ާާ،2ާާާާެނީާއަންހެނެއްތޯ،ާފިރިހެނެއްތޯާނިންމުމުގެާމައްސަލ ގައި

ބޮޑުާާ އެއީާ ގޮސްާ ކޮންމެހެންާ ދުރަށްާ އެއަށްވުރެާ ރަނގަޅުކަންނޭނގެ.ާ އެންމެާ އަހ ލުންާ ވ ހަކަާ

ހަދ ކަށްާ މައްސަލައަކަށްާ ނިންމާ  ގެނެސްގެންާ މީހުންާ ތިބިހ ާ ދުނިޔޭގައިާ ޑިބޭޓަކަށްވެގެންާ

ނުފެ ޑްރ ފްޓްސްމަނެއްާއިންޑިޔ ގެާއެކަމަށްާމޮޅުާއަޅުގަނޑަކަށްާ ހަމަާފުދޭނެާ ނޭ.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ދެމީހުންާޕްރޮވައިޑްކޮށްދިނަސް.ާބޭރުާމީހުންގެާ މީހަކ އިާމިދެންނެވިާކޮމަންވެލްތުންާއެާޕްރޮވައިޑްކުރާ 

މަ މިާ ޔަޤީނުންވެސްާ ހަމަާ އޮންނަންޖެހޭނީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ ދެންާ ބަލ އިރު.ާ  310ޖިލީހުގެާނިސްބަތަށްާ

އަދިާމިާކޮމިޓީގެާމެންބަރުންގެާޚިޔ ލުތަކ އިާމަޖިލީހުންާފ ޅުކުރ ާޚިޔ ލުތަކުގެާމައްޗަށް.ާއެޚިޔ ލުތަކަކީާާ

މައިދ ނެއްގައިާ ޙަޤީޤީާ ޚިޔ ލުތަކަކީާ އެާ ބޭނުމަކީާ ޙަޤީޤީާ ގެނައުމުގެާ އެކްސްޕ ޓެއްާ ކޮންސިސްޓެންޓްާ
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ާާ ކަހަލަ ތަންފީޒުކުރެވޭާ އެއްޗިއްސަކީާ އެާ ގޮތަކަށްާާއެޕްލައިކުރީމ ާ ފުށުނ ރ ކަހަލަާ އަނެކަށްޗަށްާ އެކަތިާ

ޙަޤީޤީާ އެކްސްޕ ޓެއްގެާ އެފަދަާ ބެލުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްތޯާ ކޮންސިސްޓެންޓްާ އޮތްާ ލިޔެފައިާ

މައްސަލަތައްާާ ހުރިާ މަސްރަޙުގައިާ ސިޔ ސީާ މިޤައުމުގައިާ އެއީާ  315ބޭނުމަކަށްވ ނީ.ާ

ކޮންސިސްޓް ބަޔަކީާ ބަޙުސްކުރ ނެާ އެކަންކަމަށްާސްމޫތުއައުޓްކުރުމަށްތަކައިާ އެކްސްޕ ޓުންނެއްނޫން.ާ ާ

ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާާ އަޅުގަނޑަށްާ މަޖިލިސްކަމަށްާ ޚ އްޞަާ ރައްޔިތުންގެާ ފަރ ތަކީާ އެއްބަސްވ ނެާ

ބަދަލުކުރ ކަށެއްާާ އެނޫންގޮތަކަށްާ ދަޢުލަތްާ ޔުނިޓަރީާ އޮތްާ ޤައުމުގައިާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ އެހެންވީމ ،ާ

މިހިސ ބަށްާފ ޅުކުރެވިފައިާއޮތްހެނެއް.ާއަދިާމިރ އްޖޭގައިާާާއަޅުގަނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭާމަޖިލިސްާޚިޔ ލު

ޚީޔ ލ ދެކޮޅާުާ ފެތިފައިކަމުގައިާ ޝަރީޢަތަށްާ އިސްލ މީާ ހުންނަންވ ނީާ ޤ ނޫނުތައްާ ހުރިހ ާ  320އޮތްާ

ދެން،ާ މިތަންކޮޅުގައި.ާ ތަފ ތުވަނީާ ޚިޔ ލުާ ހަމައެކަނިާ ނެތް.ާ މަޖިލީހަކުވެސްާ ޚ އްޞަާ މީހަކުވެސްާ

ޤ ނޫނުއަ ޤ ނޫނުތައްާއަޅުގަނޑުމެންގެާ ޤައުމުތަކުގެާ ފަންޑަމެންޓަލިސްޓްާ ބައެއްާ ހަދ އިރުާ ސ ސީާ

ސުވ ލެއް.ާާ އުފެދިދ ނެާ ތެރޭގައިާ މީހުންގެާ ހަރުކަށިާ ބައެއްާ މިއީާ ކިހ ވަރަކަށްތޯާ އެޑޮޕްޓްކުރ ނީާ

ބޭފުޅުންާ މަދުާ ބައެއްާ މަޖިލީހުގައިވެސްާ ޚ އްޞަާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުގަނޑަކަށްވެސްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ތިއް ރިފަރކުރާ އެހެންާ އިސްމ ދީނަށްާ މިހ ރުާ މައްސަ�ަލެއްކަމަށްާ އެހ ބޮޑުާ އެއީާ ނަމަވެސްާ  325ބެވިާ

ާާ ލިޔ ނަނ7ާާާްއެއްޗަކީ އަޅުގަނޑުމެންާ އިސްލ މްދީނޭާ ދީނަކީާ ދައުލަތުގެާ ދިވެހިާ މ އްދ އަށްާ ވަ�ަނަާ

ނުލިޔެވޭނާެާ މ ާ ލިޔަންާ ކަމެއްާ ގެ�ެނެސްގެންާ އެކްސްޕަރޓަކުާ އެހެންވީމ ،ާ އަނެއްކ ވެސް.ާ އެހެންާ

ބޭނުމަކާީާއިބ  ޙަޤީޤީާ އެކްސްޕަރޓެއްގެާ ކޮންސިސްޓެންޓްާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ އެއީކީއެއް.ާ ނޫންާ ރ ތެއްާ

އެކަތިާއަނެއްކައްޗ ާާ އެއީާ އޮންނައިރުާ އެއްބަސްވ ާކަންތައްތައްާއެއްބަސްވެާލިޔެފައިާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ޚިޔ ލުތަކެއްތޯާާ ކަހަލަާ ހިންގިދ ނެާ މައިދ ނުގައިާ ޢަމަލީާ އެއީާ ބެލުމ ާ  330ބެލުންކަމަށްާފުށުނ ރ ތޯާ

އެާ ޤ އިމްކުރުމަށްާ ޑިމޮކްރެސީާ ރ އްޖޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ އަދި،ާ ބުރަވެވެނީ.ާ ބޮޑަށްާ އަޅުގަނޑަށްާ

އެކްސްޕ ރޓެއްގެާާ މިާ ހިފޭނެތޯާއެހެންނޫންތޯ،ާ ލިޔުންާބޭނުންާ ލިޔާ  މިާ ހިންގޭާނިޒ މެއްގެާގޮތުގައިާ

މީހަކ  ޢަރަބިއ އިންާ ސައުދިާ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މަދީނ އިންާބޭނުމަކީ.ާ މީހަކ ،ާ މައްކ އިންާ ާ،

ވ ހަކާަާ ނުފެންނަާ އަޅުގަނޑަށްާ ގެންނ ކަށްާ މީސްމީހުންާ މިކަހަލަާ މީހަކ ާ ކެންޔ އިންާ މީހަކ ،ާ

ރަނގަޅު.ާާ  335ދަންނަވަން.ާދެން،ާއެއީާއަޅުގަނޑުގެާބޭނުމަކީ.ާތިންާވަރަކަ�ަށްާމީހުންާބޭރުންާގެނައިމާ 

ޢިއްޒަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ހުށަހެޅުއްވިާާއަޅުގަނޑުމެންގެާ އެާ ޒ ހިރުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ތެރިާ

ހުށަހެޅުއްވިާހުށަހެޅުމަށްާއަޅުގަނޑަށްާވަރަށްާތ އީދުކުރެވޭ.ާމިހ ރުާހުރިާރިސޯސްތައްާބޭނުންކޮށްގެންާާ

މިނިސްޓަރާ އިންފޮމޭޝަންާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ އަދި،ާ ގެންދަން.ާ ކުރިއަށްާ ލަސްނުކޮށްާ މަސައްކަތްާ
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އެހީތެރިވެާހުރިއްޔ ާއޭނ ގެާއެހީތެރިކަންވެސްާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމެން ބަރުާޑްރ ފްޓްކޮށްދެއްވަންާ

އެކުރާ  އިއްތިފ ޤުންާ ކޮމިޓީގެާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ސަބަބެއްނެތް.ާ އެއްވެސްާ ފުށުއަރ ނެާ  340ހޯދުމަށްާ

ކޮށްދެވެންހުރިއްޔ ާާ އެކަންާ އޭނ ވެސްާ އޮތްއިރުާ އެކަންާ އެހެންާ ނިންމ ނީ.ާ ޑްރ ފްޓެއްވެސްާ

އަދ ކުރައްވަންޏާ އެމަނިކުފ ނުާާ ޑްރ ފްޓްސްމަނެއްާ ނަމަވެސްާ ހުންނަވައިގެންާ މިނިސްޓްރަކަށްވެާ

އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަވެސްާ ފެންނަާ އަޅުގަނޑަށްާ ބަލައިގަންނަންާ އެކަންވެސްާ އުފަލ އެކުާ

މަދަރުސ ތަކުން،ާާ ޤައުމުތަކުގައިާ ބައެއްާ މިހ ރުާ ޚިލ ފުތައްާ ބައެއްާ މިތ ނގައިާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ސަލަފިޔ ާކަހަލަާތަންތަނުންާކިޔަވައިގެންާއަންނަާބޭފުޅުންާދެއްކިކަމުގައިވިޔަސްާާޚ އް  345ޞަކޮށްާޖަމިޔާ 

މިާ ދީގެންާ ޖ ގަާ ކޮންމެހެންާ އެއަށްާ ގޮސްގެންާ އެކްސްޓްރީމަކަށްާ ނުފެނޭާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ރ އްޖޭގައިާ

އުޅެ ރައްޔިތުންާ ރ އްޖޭގެާ ޒަމ ނުއްސުރެާ ހަދ ކަށެއް.ާ އެހެންާ ދީނަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ އައިާ މުންާ

ހަދަމުންދަނާީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ދީންކަމަށް.ާއަދި،ާމިހ ހިސ ބަށްވެސްާ އިސްލ މްާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ

ާއެާއިމުގެާތެރޭގައިކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްާފެންނ ތީާއެއަށްވުރެ...ާ.

ާ350 

ާޝަރީފް،ާއެކްސްޕަރޓުންގެާވ ހަކައެއްވީމ ާމަޑުކޮށްލ ނަން.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ

މިފެންނަނާީާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާ އަޅުގަނޑަށްާ ދޭތެރޭގައިާ އެކްސްޕަރޓުންނ ާ އެހެންވީމ ،ާ ާއ ދެ،ާ

ތަންސަރީާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: އޭގެތެރޭގައި،ާ ފ ށ ށޭ.ާ އަވަހަށްާ މަސައްކަތްާ ބޭނުންކޮށްގެންާ ރިސޯސްތައްާ އޮތްާ މިހ ރުާ

ާާ ހޯދ ށޭ. އެވެސްާ ލިބެންޏާ  އެހީާ ދެން...ާއަންވަރުގެާ އެއަށްވުރެާ ނުލިބެންޏ ާ ޑްރ ފްޓްާ  355އިންޑިޔ އިންާ

މީސްމީހުނާްާ މ ގިނަާ ދެން،ާ ނުފެނެއޭ.ާ ލަސްކުރ ކަށްާ ނުލިބިގެންާ މީހުންާ އިތުރުާ އެާ އެމީހުން،ާ

ާގެނެސްގެންާމިާބޮޑުާޝޯއަކަށްާހަދަންާނުފެންނަާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ

ާ

ދަންާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ އަޅުގަނޑުާ އަޅުގަނޑުާއ ދެ،ާ ގޮތުންާ އުސޫލެއްގެާ މިއުޅެނީާ ާނަވ ލަންާ

ކޮމަންވެލްތުންކަމަށްވިޔަސް،ާާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަ�ަކަދެއްކެވުންާ: އެއީ،ާ ހޯދަން.ާ އެކްސްޕަރޓުންާ  360ތ އީދުކުރަމޭާ

އެސިސްޓެންޓެއްގެާާ ބައިލޯޓްރަލްާ އަދިާ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީއިންކަމަށްވިޔަސްާ އިންޑިޔ އިންކަމަށްވިޔަސްާ

މަސައްކަތްާފަސްކުރ ކަށްާާދަށުންކަމަށްވި ވިދ ޅުވިާފަދައިންާ އަޙްމަދުާޒ ހިރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޔަސް.ާ

މިާ ކުރިއަށްާ މިހ ރުއްސުރެާ މަސައްކަތްާ ހަމަާ އަޅުގަނޑަށްާ ހަމަވަންދެންާ އެކްސްޕަރޓުންާ ނުފެނެއޭާ

ބެހެ އިސްލ މީާ އެހެންނުންތޯާ މަދުވ ނެާ ވަރަށްާ ފަދައިންާ ވިދ ޅުވިާ ޝ ހީންާ ދެން،ާ ރ ާާގެންދަންވީއޭ.ާ
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އެމީހެއްގެާާ އޮތޯރިޓީއަކަށްވަނީާ މީހަކަށްވެސްާ ކޮންމެާ މީހުން.ާ ސްރޯންގާ އެހ ާ ބަޔާ   365ވެސްޓަރންާ

އެކުލަވ ލާިާ މޯލްޑިވްސްާ ދަާ އޮފްާ ސޮ�ައިޓީާ ލޯރާ ދަާ އަޅުގަނޑުމެންާ މިސ ލަކަށް،ާ ދ އިރ ގައި.ާ

ޔުނިވަރސިޓީގައިާ އިސްލ މީާ މެލޭޝިއ ގެާ ގެނައީާ އެކްސްޕަރޓަކަށްާ އިސްލ މިކްާ ޑްރ ފްޓުގައިާ

ބޭފުޅެއް.ާއެބޭފުޅ އަކީާއިސްލ މީާމަ ބޭފުޅެއްާކަންނޭނގެ.ާހ ޝިމްކަމ ލީާކިޔާ  ސައްކަތްކުރައްވ ާކެނެޑާ 

ޕްރޮފެސަރާ އެކުލަވ ލެއްވީާ ބައިާ ބޮޑުާ ބަޔަށް،ާ އަނެއްާ ދެން،ާ ބޭފުޅެއް.ާ އަހުލުވެރިާ ވަރަށްާ ބަޔަށްާ

ާާ ކެންޏ  ޔުނިވަރސިޓީގައިާމަސައްކަތްކުރައްވާ   370ބޭފުޅެއްާކަންނޭނގެ،ާާޔަޝްގައި،ާއިނގިރޭސިވިލ ތުގެާ

އޮތޯރިޓީއެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެއީާހަމަާވަރަށްާމަޝްހޫރުާބޭފުޅުން.ާދެން،ާ އެހެންނޫންތޯ.ާވަރަށްާބޮޑުާ

އެޖެންސީތަކަށްާ ޔޫ.އެންާ ތަންތަނުގައިވެސްާ އަފްޢ ނިސްތ ންާ މިދެބޭފުޅުންނަކީާ އަދިާ

ވަ އެކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ އެކަހަ�ަލަ..ާ ތިބިާ ބޭފުޅުންކޮޅެއްާާމަސައްކަތްކޮށްދެއްވ ފައިާ މަދުާ ރަށްާ

ގިނަވ ނެާދެއްތޯާދެންާ ފެންވަރުގައިާ މިއުޅުއްވަނީވެސްާދުނިޔޭގެާފެންވަރުގައިވެސް.ާދެން،ާދުނިޔޭގެާ

ދެން،ާ އުޅުއްވަނީ.ާ މިާ މިބޭބޭފުޅުންާ ބުރަކޮށްާ ވަރަށްާ މިހެންާ އެކަމަކު،ާ ދެންނެވިޔަސް.ާ  375އެހެންާ

ބޭފުޅުންާއަޅުގަނޑުމެންާބޭނުންވ ާކަރުދ ސްާއަޅުގަނޑުމެންާއެކްސްޕަރޓުންާއަރިހުންާހަ�ަމައެކަނިާއެ

އެހެންވީމ ،ާާ ނޭނގޭ.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ބައެއްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ދެއްތޯ.ާ ތައްޔ ރުކޮށްދޭންޖެހޭނެާ

އަޅުގަނޑުާހަމަާއެކްސްޕ ރޓްާއޮޕީނިއަންާބޭނުންާމިާދައުލަތުގެާއެންމެާމަތީާވެރިޔަކަށްާއަންހެނަކަށްާ

ލިޔެފައިާއެއީާާހުރެވިދ ނެތޯ،ާއެކަމ ާބެހޭގޮތުާ ން.ާހަމަާލިޔުމުންާއެހެންނޫންތޯ.ާއެބޭފުޅ ގެާއޮތޯރިޓީތަކާ 

ހަމާަާ އެާނިންމުންާގެންނަވަނީާއެހެންނޫންތޯ.ާއެގޮތަށްާ އެގޮތަށްާ ދަށުންކަންާ ވިސްނުންފުޅެއްގެާ  380ކޮންާ

ބޭފުޅުންާ ކޮމިޓީގެާ މިާ އެބޭފުޅުން،ާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އަދި،ާ ދެއްވަންޖެހޭނެ.ާ އޮޕީނިއަންާ އެާ

ހޯދަނާްާބޭނުނު ލަފައެއްާ އިތުރުާ އެހެންނޫންތޯ،ާ ހ ޒިރުކުރައްވައިގެންވެ�ެސްާ ކޮމިޓީއަށްާ ންވިއްޔ ާ

ނުވ ނެާ މަސައްކަތަކަށްާ ފަސޭހަފުޅުާ އެހ ާ މަސައްކަތަކީާ އެބޭފުޅުންގެާ ކަންނޭނގެ.ާ ޖެހިދ ނެާ

މެންާކަންނޭނގެ.ާހަމަާއެބޭފުޅުންާކަރުދ ސްާލިޔުއްވަންޖެހޭނެ.ާއަދި،ާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާއަޅުގަނޑު

މެންބަރުންގެާ އެއްވަރަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ދެއްތޯާ ކަންނޭނގެާ އެއްކުރަންޖެހޭާ ލިޓްރެޗަރާ  385އެބަާ

ހުރުމ އެކީގައިާާ ހެދިފައިާ ލައިބްރަރީއެއްާ ލޯާ ނެޝަނަލްާ މިހ ރުާ ދެންާ އެކީގައިާ މަޢުލޫމ ތައްޓަކަޔާ 

ޕަބްލިޝަރއެއްާ އެއްާ ކޮންމެވެސްާ ދެން،ާ އެބަހުރި.ާ އެއްޗެހިާ ފޮތްފޮތ ާ ގެންގުޅޭާާާާއެތަނުގެވެސްާ

ރ އްޖޭގައިާ އެވެސްާ އެއްކޮށްގެން.ާ ވޮލިއުމްތައްާ ޤ ނޫނުއަ�ަސ ސީގެާ ހުރިހާ  ދުނިޔޭގެާ ކަންނޭނގެާ

އެބަާޕުލްކުރަންޖެހޭާކަންނޭނގެ.ާދެން،ާ އެބަހުރިާކަންނޭނގެ.ާއެވެސް،ާދެން،ާކޮންމެވެސްާގޮތަކަށްާ

ތ ންޝްރީާއަންވަރުގެާވ  ފަނޑިޔ ރެއްާ ކޯޓުގެާ ފެޑަރަލްާ ކުރީގެާ  390ހަކަާދެކެވިއްޖެ.ާދެން،ާމެލޭޝިއ ގެާ



 16

ގޮތުގައާިާ އެކްސްޕަރޓެއްާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާ މ ބޮޑުާ ބޭފުޅ އަކީާ މިާ ބެލުމަކުންާ ބެލިާ އަޅުގަނޑުާ

ފ ހަގަކުރެވިފައިހުރިާބޭފުޅެއްާނޫން.ާދެން،ާއަޅުގަނޑުމެންާނެޓުންާސަރޗްކޮށްލައިގެންވެސްާއެބޭފުޅ ގެާާ

މެ އެއްޗަކީާ ފެނުނުާ ނުފެނުނު.ާ އެއްޗެއްވެސްާ ކޮމިޝަނެއްގައާިާމ ބޮޑުާ ހިޔުމަންރައިޓްސްާ ލެޝިއ ގެާ

ދުވަހުާމަސައްކަތްކުރެއްވިކަން.ާދެން،ާއަނެއްހެންާކުޑައިމީސްކޮށްާއެއްޗެއްާދަންނަވަނީކީާާ ދެއަހަރެއްހާ 

އެހެންނު�ުންތާޯާ ރެސްޕެކްޓްާ ..ވިތްާ މިދަންނަވަނީ.ާ ވ ހަ�ަކަާ ނުފެނުންާ އަޅުގަނޑަކަށްާ  395ނޫން.ާ

މެލޭޝިއ  ދެން،ާ އަނެއްހެންާ އަޅައިގެނާްާޖަސްޓިސް.ާ ބުރުގ ާ ގިނައިންާ ވަރަށްާ އަނެއްހެންާ އަކީާ

ފެޑަރަލްާމެޓަރއެއްާނޫން.ާާ އެތ ނގެާ އިސްލ މަކީާ ދައުލަތެއްާނޫން.ާއަނެއްހެންާ އުޅުނަސްާއިސްލ މީާ

ތަނެއްާ އެކަހަލަާ ރޯދަމަހު.ާ ބުދ ށޭާ ބ ޔަށްާ ބުނ ނެާ ރަސްގެފ ނުާ މެޓަރއެއް.ާ ސްޓޭޓްާ އެއީާ

ބޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ނޫނާޭާމެލޭޝިއ އަކީ.ާ ދައުލަތެއްާ އިސްލ މީާ ކަހަލަާ ފެންނަާ ރުފުށުންާ

ދެން،ާ ނުވ ނެ.ާ މީހަކަށްާ އަހުލުވެރިާ އެކަމަށްާ މީހަކީާ ކޮންމެާ އަންނަާ މެލޭޝިއ އަށްާ  400މެލޭޝިއ އަކީ.ާ

ޓްރެއިންޑްާހަމަާއާެާ އިންގްލިޝްާ ހަމަާ ފަނޑިޔ ރުންނަކީާ އުޅުއްވާ  ފަންތީގެާ މަތީާ މެލޭޝިއ ގެާ އަދިާ

ާޖަޖުން.ާއެމީހުންާވަކިާއިސްލ މީާކަންތައްތަކަކަށްާމޮޅެއްާނުވ ނެ.ާއެއ ާާކޮލޯނިއަލްާޒަމ ނުއްސުރެާތިބި

ތިއްބަވ ފ ނެާކަންނޭނގެާކޮންމެވެސްާވަރަކަށްާ ފެޑަރަލްާޝަރިއްޔ ާކޯޓުގައިާ ޚީލ ފަށް،ާޕ ކިސްތ ނުގެާ

ދ އިރ އަކުން ބޭފުޅުން.ާއެކަމަކު،ާމެލޭޝިއ އަކުންނެއްާޝަރުޢީާ އަހުލުވެރިާ ާާއިސްމ ލީާކަންތައްތަކަށްާ

އަދިާއެހެންާވައްތަރެއްގެާކޯޓ .ާާ  405އެހެންނޫންތޯ.ާދެާސިސްޓަމް،ާމެލޭޝިއ ގައިާހުންނ ނީާޝަރީޢ ާކޯޓާ 

އެހެންާގޮތަކަށްާއެހެންނުންތޯ.ާފެމިލީގެާމައްސަލަތައްާމިބަލަނީ.ާދެން،ާއެހެންވީމ ،ާާ އެވެސްާމުޅިންާ

ލިބެންއޮ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ދަންނަވަނީާ މިާ ގޮތުންާ އުސޫލެއްގެާ ހޯދަނާްާއަޅުގަނޑަށްާ އެހީއެއްާ ތްާ

އެއްޗެހާިާ ލިޓްރެޗަރާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންވެސްާ ދެން،ާ ނުފެނެއޭ.ާ ފަސްކުރ ކަށްާ މަސައްކަތްާ ފެނެއޭ.ާ

ފަށަންވީއޭ.ާާ އަވަހަށްާ މަސައްކަތްާ ޕުލްކުރުމުގެާ ވަސީލަތްތައްވެސްާ ލިބެންހުރިާ ރ އްޖެއިންާ އެއްކޮށްާ

ާ ބޭފުޅުންވެސްާ ތިބިާ އޮފީސްތަކުގައިާ އެކިާ ސަރުކ ރުގެާ  410އަޅުގަނޑުމެންނަށްާދެން،ާ

ދަށަށްާ މިާފުރ ޅުގެާ އަވަހަ�ަށްާ އެކަމަށްާޤ ބިލުާބޭފުޅުންވެސްާ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށްާޝައުޤުވެރިވާ 

ާގެންނަންވީއޭ.ާ

ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގާެާާމ ލެއަތޮޅުާމެންބަރުާމ ރިޔ ާާ ދެން،ާ ދެކެވޭތީ.ާ ވ ހަކަާ ޑްރ ފްޓްސްމަންއެއްގެާ ާއ ދެ،ާ

އެާާވުންާ:އަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެ ނޭނގެާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ބަލ އިރުާ ޓައިމަށްާ ޚަރަދަށ ާ ވިދ ޅުވިހެންާ ޒ ހިރުާ އަޙްމަދުާ  415މެންބަރުާ

އެންމެާ އެއީ،ާ ރޯލެއް.ާ މ ބޮޑުާ ކުޅޭނެާ ޑްރ ފްޓްސްމަންއެއްާ ގެންނަާ ބޭރުންާ ޑްރ ފްޓްސްމަންއެއް،ާ
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ބަހުސްތަކެއްާހިނގ ފައިާހުންނ ނީ.ާދެން، ބަހުންާހުރިހާ  ކޮންމެވެސްާމީހަކުާާާފުރަތަމައިނުންާދިވެހިާ

އިނގިރޭސާިާ އޭނާ  އަނެއްކ ާ ކިޔައިދިނީމ ާ ކިޔައިދޭން.ާ އޭނ އަށްާ ބަޙުސްތައްާ އެާ ހުންނަންޖެހޭާ އެބަާ

އެއްޗެހީގައިާާ ކުރުމ ާ ދިވެއްސަށްާ އަނބުރ ާ އޭތިާ އަނެއްކ ާ ޑްރ ފްޓްކުރީމާ  އެއްޗެއްާ ބަހުންާ

އި ޕްރޮފެޝަނަލްާ ހަމަާޑްރ ފްޓްސްމަންއެއްާ ބަހުންާޑްރ ފްޓްކުރ ާާއަޅުގަނޑަކަށްާހިއެއްނުވޭާ  420ނގިރޭސިާ

އަޅުގަނޑަށާްާ އެއީ.ާ ޚިޔ ލުާ އަޅުގަނޑުގެާ ދެން،ާ އޮތްކަމަކަށް.ާ މިކަމުގައިާ ބޭނުމެއްާ މ ބޮޑުާ މީހެއްގެާ

ބަލ އިރުާާ އަނެއްހެންާ މިއީާ ބޭފުޅުން،ާއަސްލުާ އުޅުއްވ ާސީނިއަރާ ހީވަނީާއަޅުގަނޑުމެންގެާތެރޭގައިާ

ދެރަކަމެއް ހަމަާ ކުރައްވަންާ ރ އްޖޭގެާާާމިނިސްޓަރެއްވެސްާ ޑްރ ފްޓްކުރުމަކީ.ާ މިާ މީގެާ ނޫންާ

އެއާީާ ޤަބޫލުކުރެވޭގޮތުގައިާ އަޅުގަނޑުާ އުޅުއްވުމަކީާ ޑްރ ފްޓްކުރުއްވުމުގައިާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަންާ

ރަނގަޅުވ ނެހެންާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ދެން،ާ ބައްލަވ ނެ.ާ  425ފަޚުރެއްކަމަށްާ

އެބޭފު ޑްރ ފްޓްކޮށްދެއްވަނިއްޔ ާ އެނގިފައިާާނަޝީދުވެސްާ އަޅުގަނޑަށްާ ހަމަާ ދެން،ާ ކޮށްދެއްވަން.ާ ޅާ 

ބައިވަރުާާ ވަރަށްާ މިހ ރުާ އޮފީހުގައިާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ ފަހުމީވެސްާ ޙަމީދުާ އަޙްމަދުާ އޮތްގޮތުންވިއްޔާ 

އެއްޗެހީގައިާާ ބަހ ާ ދިވެހިާ އެބޭފުޅ ވެސްާ ދެން،ާ އުޅުއްވ .ާ ކަންތައްތަކުގައިާ ޑްރ ފްޓްގެާ އެކަހަލަާ

އެބޭފުޅ  ވީއްލައިގެންާއުޅުއްވ އިރުާ ވަޑައިގެންފިކަމަށްވަންޏ ،ާސަރުކ ރުންާ ކޮށްދެއްވަންާ އެކަންާ ވެސްާ

އިދުހ މާްާ ދެން،ާ ރަނަގޅުވ ނެހެން.ާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ވަޑައިގެންފިކަމަށްވަންޏާ   430ނަމަވެސްާ

ޢަދްނ ންމެންާއަޅުގަނޑަށްާހަމަާގަނައުންާރަނގަޅުވ ނެާމިކަހަލަާކަމަކަށް.ާއެއީ،ާއެބޭފުޅުންނަކީވެސްާާ

އަނެއްކ ާާހަ ދެން،ާ ބޭފުޅެއް.ާ ކުރައްވާ  މަސައްކަތްޕުޅުާ ލޯޔަރުންހެންާ ކުރީއްސުރެާ ވަރަށްާ މަާ

އޮފީހުގައިާާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ އަޅުގަނޑުާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ދެންާ އެހީތެރިވުމަށްާ މިބޭފުޅުންނަށްާ

ާާ އޭނ ވެސް އުޅޭނުންތޯ.ާ ބޯޑުގައިާ ކަރަ�ަ�ަޕްޝަންާ އެންޓިާ މިހ ރުާ އ މިރު،ާ ޢަލީާ އެހެންާއުޅުނުއިރުާ

ލޯާ އެފުދޭވަރަކަށްާ އަންނަންާ ކޮށްގެންާ އެހުރިހ ކަމެއްާ ކަރެކްޓްކޮށްާ އަނެއްކ ާ ގޮސްާ  435ބުނީމާ 

ގޮތަށްާކުރުމަށްާ ދެންާއެާސީނިއަރާބޭފުޅުންާގައިޑްކޮށްދެއްވ ނެާ ކޮންސެޕްޓްސްތަކަކަށްާވިސްނިފައިާ

ހަ އަޅުގަނޑުާ ދެން،ާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުގަނޑަށްާ ބޭފުޅެއްކަމަށްާ ނަންތައްާހަމަާރަނގަޅުވ ނެާ ބައެއްާ މަާ

އަންނަާ ބޭރުންާ ވިސްނޭާ ނުއެއްާ އަދިވެސްާ ހަމަާ އަޅުގަނޑަކަށްާ އެކަމަކު،ާ ދަންނަވ ލީ.ާ

ކުޅެވިދ ނެކަމަށް.ާ ރޯލެއްާ މ ބޮޑުާ މިކަމުގައިާ ޑްރ ފްޓްސްމަންއަށްާ ހަމައެކަނިާ ޑްރ ފްޓްސްމަންއެއް،ާ

 440ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާާ ޝުކުރިއްޔ .ާ އަޅުގަނޑުމެންާއ ދެ،ާ މިހ ރުާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ާމިހ ރު،ާ
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އެންމެންނަށްވެސްާއެއްބަސްވުމަކަށްާއ ދެވިއްޖެހެން.ާމިހ ރުާއެކްސްޕަރޓުން،ާބޭރުގެާއެކްސްޕަރޓުންާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:އިބްރ ހީމްާޢަފީފް

ބަލައި އަޅުގަނޑުމެންާ ދެން،ާ އެއްބަސްވެވިއްޖެހެން.ާ އެންމެނަށްާ ދޭތެރޭގައިާ މިޖެހެނާީާގެނައުމ ާ ލަންާ

އަނެއްކ ާާ ނަގ ނީ.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ މީހުންާ މިހ ރުާ ދ އިރ އަކުންތޯާ ކޮންކޮންާ  445އަޅުގަނޑުމެންާ

ާާ ދ އިރ ގެާބޭފުޅުންގެާތެރެއިން ބޭފުޅުންތ5ާާާޯނަގ ކަމަށްވަންޏ ާކޮންާއަދަދެއްތޯ.ާމިސ ލަކަށް،ާޤ ނޫނީާ

އިންާކިތައްާބޭފުޅުންތޯ.ާދެން،ާނުވަތަާތިންާބޭފުޅުންތޯާނޫނީާދެންާޝަރުޢީާދ އިރ ގެާބޭފުޅުންގެާތެރެ

އަދިާދީނީާޢިލްމުވެރިވެއްޖެކަމުގައިވަންޏ ާދީނީާޢިލްމުވެރިންގެާތެރެއިންވެސްާކިތައްާބޭފުޅުންތޯ.ާދެންާ

ބޭފުޅުންކޮޅެއް.ާާ ދ އިރ އިންވެސްާ ޢިލްމުގެާ ތ ރީޚީ�ީާ އަދަބ ާ ބަހާ  ވ ހަކަދެކެވުނުާ އިތުރައްާ އޭގެާ އަދިާ

އަޅުގަނޑު އަންނަންވީނުންތޯއޭާއެާދ އިރ ތަކަކީާކޮބައިކަމ ާާއެހެންވެއްޖެއްޔ ،ާމިހ ރުާ  450ާއެއްބަސްވުމަށްާ

ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އ ދެވިއްޖެހެންާ އެހިސ ބަށްާ ބޭފުޅުންކަން.ާ ކިތައްާ ނަގ ނީާ ދ އިރ ތަކަކުންާ އެާ

ާމިހ ރުާމިާބަޙުސްގައި.ާއެހެންވީމ ،ާއެވ ހަ�ަކަާދަންނަވ ލަން.ާާ

ާ

ޢަފީފްާރިޔ ސަތުންާވ ހަ�ަކަދެއްކެވުންާ: ކިތައާްާއ ދެ،ާ ފޯކަސްކޮށްލަމ ތޯއޭާ މިހ ހިސ ބުންާ ދެންާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެވިދ ޅުވިހެންާ ާ

ޖެނެރަލާްާ ކަހަލަާ ކޮންާ އެއީާ އެމީހުންާ ތިބޭނީ.ާ ޕެނަލްގައިާ އެކްސްޕަރޓްާ  455އެކްސްޕަރޓުންތޯާ

ވިސްނަވައިގެންާާ އެގޮތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ފޯކަސްކޮށްލ ނީ.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ ބަޔަކަށްތޯާ ބެލްގްރައުންޑްގެާ

ވަރަށްާރަނގަޅު.ާާގެންދެ ާވިއްޔާ 

ާ

ހުރިހ ާާާފުވައްމުލަކުާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާ މިާ އިނގޭތޯާ ތ އީދުކުރެވޭާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުގަނޑަށްާ ާއ ދެ،ާ

އަޅުގަނޑަށާްާާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަ�ަކަދެއްކެވުންާ: ވ ހަކައަށްާ އެދެއްކިާ ޝަރީފްާ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ ވ ހަކަފުޅ ާ އެދައްކަވ ާ  460ބޭފުޅުންވެސްާ

ާ އެބައޮތާްާވަރަށްާ މިހ ރުގެވެސްާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ސަބަބަކީ،ާ އެއީ،ާ ތ އީދުކުރެވޭ.ާ ބޮޑަށްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއެއް.ާމިއުޅެނީާއަލަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާތަޢ ރަފްކުރ ކަށެއްާނޫން.ާ

ވަގުތުގައި ފެށިާ ޢަމަލުކުރަންާ މިއަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ އިޞްލ ޙުކޮށްގެންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ ާދެން،ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީއެކޭ.ާާ ފުރިހަމަާ ވަރަށްާ މިއީވެސްާ ބުނެއުޅުނުާ އެންމެންވެސްާ ހަމަާ ޢ ންމުކޮށްާ

މިއުޅެނީ.ާ އިޞލ ޙުކުރަންވެގެންކަންާ މިާ އެބައިނގޭާ އައިއިރުާ ހަމައަށްާ މިއަދ ާ  465އެހެންނަމަވެސް،ާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  މިއުޅެނީާ ފެށިގެންާ އިޞްލ ޙުކުރަންާ މިާ އެއްޗަކީާ މިއުޅޭާ އަށްާާދަންނަވަންާ

ދޭތެރޭގައިާވިސްނ ލ އިރުާ އެޖެންޑ އާ  ދެން،ާއެާ ގުޅިގެންނޭ.ާ އެޖެންޑ އަކ ާ އިޞްލ ޙީާ ފޮނުވ ފައިއޮތްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ވ ހަ�ަކަތަކެއް.ާ މ ބޮޑުާ އަނެއްހެންާއޮޅުންާނުފިލާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެއަކުާނެތްާ
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ބޭނުންވ ނެވެސްމެ އިނގޭތޯ.ާ ބޭނުންވެދ ނެާ އޮޕީނިއަންާ ހަމައެކަނިާއެކްސްޕަރޓެއްގެާ މީގައިާ ދެން،ާ ާ.

ނުފިލ ާާ އޮޅުންާ އެާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އަދިާ މިއޮންނަާ ތަފ ތުވެފައިާ ޚިޔ ލުާ އެވިދ ޅުވިހެންާ  470ޝަރީފްާ

ހުރެވިދ ނެތޯ.ާ މަޤ މްގައިާ އިސްވެރިއެއްގެާ އެންމެާ ރ އްޖޭގެާ އަންހެންނަކަށްާ މިއޮތީާ މައްސަ�ަލައަކަށްާ

އެހެރަ ދެން،ާ ދެވިދ ނެ.ާ ސ ފުކޮށްލަާ އެއެއްާ މިއޮތްާދެން،ާ މިހ ރުާ ހަ�ަމަާ އެއްޗެއްސަކީާ ާ

އޮފްާ ސެޕަރޭޝަންާ އެއީ،ާ ބައިތަކެއް.ާ ހިމަނަންޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެންާ ތެރެއަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ އިޝޫއެއްހެންނެއް.ާ ދީނީާ މ ބޮޑުާ އެއީާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުގަނޑަށްާ އެއީކީާ ޕަވަރޒް.ާ

ކޮންމެވެސްާ ޚިޔ ލުާތަފ ތުވުމަކީާއޭގައިާއެާޖުޑިޝަރީާވަކިކުރ ާބައިގައިާ  475ާވަރަކަށްާމެންބަރުންގެވެސްާ

އެކަށިގެންވ ކަމެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއީކީ،ާއެާއިސްލ މީާޤައުމުތަކުގައިާނުގެންގުޅޭާއުސޫލެއްާނޫންާ

ރަނގަޅުކަމެއް.ާ އެންމެާ ހަމަާ ހޯދ ލުންާ ބަސްާ އެކްސްޕަރޓެއްގެާ އެވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ އެއީކީއެއް.ާ

ޕަރޓުންތަކެއްާބޭނުންވ ނެކަމަށްާއަޅުގަނޑަކަށްވެސްާނުފެނޭ.ާދެން،ާމ ރިޔާ އެހެންވީމ ،ާމ ގިނަާއެކްސް

އަޅުގަނޑަކަށްާާ ބޭނުންވ ނެކަމަ�ަކަށްާ އެއްގޮތަކަށްވެސްާ ހަމަާ ޑްރ ފްޓްސްމަންއެއްާ އެވިދ ޅުވިހެންާ

ޕެނަލްއަކަށްާވިސްނ ލ އިރުާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާއަޅުގަނޑުމެންާމީގައިާ  480ހިއެއްނުވޭ.ާދެން،ާއެކަހަ�ަލަާ

ކުރެވޭނެާާބޮ އިންޑިޕެންޑެންޓްާ އެއީާ ޖުޑީޝަރީއަކީާ ބޭނުންވަނީާ އެނގެންާ ޔަޤީންކޮށްާ ޑަށްާ

އެއްޗަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާާ އިންސްޓިޓިއުޓެއްތޯާއިސްލ މީާޑިމޮކްރެސީއެއްގައި.ާއެއީާޔަޤީންކުރަންާބޭނުންވާ 

އިނގޭތޯ.ާމީގައިާމ ބޮޑުާ ހަމަާގެންދެވޭނެާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާއެނގެނިކޮށްާދެންާ ކަމެއްާނޫންާއެބައިާ

ާއެއީކީއެއް.ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ485 

މިާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ އަޅުގަނޑުމެންާ ބެނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަ�ަމައެކަނިާ އަޅުގަނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: އަންހެނަކުތޯާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ އަހ ކަށްނުޖެހެއޭާ ފިރިހެނަކުތޯ.ާއެކްސްޕަރޓުންކުރެާ

އިންޑިޕެންޑެންޓްކުރުންވެސް.ާާ ޖުޑީޝަރީާ އަދި،ާ މަޖިލީހުން.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ ނިންމ ނީާ އެކަންތައްާ

މަޖިލީހުނާްާ ބޭނުންވ ާއެކްސްޕަރޓަކީާއަޅުގަނޑުމެންގެާ އެވެސްާނިންމ ނީާމަޖިލީހުން.ާއަޅުގަނޑުމެންާ

ާާ އޮންނަންވ ގޮތަށް ކޮންސްޓިޓިއުޝަނެއްާ އެާ ނިންމުންތަކަށްާ އޭގައާިާނިންމާ  ރަނގަޅަށްާ  490އެބައިތައްާ

ހަމަޖެހިފައިާއޮތްތޯާބަލ ނެާމީހެއް.ާއެއްގޮތަކަށްވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާއެކްޕަރޓްކުރެންާއަހ ކަށްާނުޖެހާޭާ

އިންޑިޕެންޑެންޓްކުރެވިދ ނެތޯ.ާ އަންހެނަކަށްާވެރިކަންާކުރެވިދ ނެތޯާނޫނީާޖުޑިޝަރީާ އަޅުގަނޑުމެން،ާ

ނިންމަންޖެހޭނީާާ އަޅުގަނޑުމެންާ އާެާއެބައިާ ނިންމ ގޮތަށްާ މަޖިލީހުންާ އެހެންވީމ ،ާ މަޖިލީހުން.ާ

އޮންނަންވ ާސިފަތަކާ  ކޮންސްޓިޓިއުޝަނެއްގައިާ އެާ ޑްރ ފްޓްކުރެވިގެންދ އިރުގައިާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަންާ
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ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ ބަލަންާ ރަނގަޅަށްތޯާ އޮތީާ ހަ�ަ�ަމަާ  495އެއެއްޗެހިާ

އެހެންވީމ ،ާާ އަޅުގަނޑަށްާާއެކްސްޕަރޓެއް.ާ ނުވޭ.ާ ބޭނުމެއްާ އަޅުގަނޑުާ މީހުންނެއްާ މ ގިނަާ

ފެންނަގޮތުގައިާމިކަންތައްާއެކެއްާދެމީހަކަށްާކުރެވިދ ނެ.ާއެާޕެނަލްގައި.ާދެންާއެކެއްާދެމީހަކުާއޮތީމާަާ

ާރަނގަޅުވ ނެ.ާއެވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާވެގެން.ާ

ާ

ާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާ ސްޓްރެސްކުރަނީާ އަޅުގަނޑުވެސްާ ފަތުވ ތަކެއާްާއ ދެ،ާ މިއުޅެނީާ  500ާހަމަާ

އެހެންވީމަ،ާާއިބްރ ޙީމްާޝަރީފްާ ލިޔ ށޭ.ާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނެއްާ މީގަާ ާލިޔ ކަށްނޫނޭ.ާ

އިސްލ މްދީނ އިާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ހުރިކަންތައްތަކަކީާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަންާ އެާ ދަންނަާ ވޯކްކުރ ގޮތްާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަންާ

ާާ ހުރީމަާނިމުނީ.ާާޚިލ ފުނުވ ނޭާއެއްޗެއްކަންާއެގޭާމިންވަރަށް އިސްލ މްދީންާދަންނަބޭފުޅަކުާޕެނަލްގައިާ

މީގައާިާ ނެތް.ާ ވަކިބޭނުމެއްވެސްާ ކޮންމެހެންާ ގެންނ ކަށްާ ބޭފުޅުންާ މ ގިނަާ ބޭރުންވެސްާ ދެންާ

އެާާ ހުރިއިރުގައިާ ނިންމ ފައިާ ކަންތައްތައްާ ނިންމާ  އަޅުގަނޑުމެންާ ބަލަންބޭނުންވަނީާ  505އަޅުގަނޑުމެންާ

ތެރޭ ރިއަލިޓީާ އޭތިާއެކަތިާާޕްރެކްޓިކަލްާ ބަލ ާ އެކްސްޕަރޓްާ ކޮންސިޓަލްާ އެާ އެއްޗެއްތޯާ ހިގ ނެާ ގައިާ

އެހެންވީމާ  މިންވަރަކީ.ާ ބޭނުންވ ާ އެއީާ ހަދ ނެމީހެއް.ާ ވޭތޯބަލ ލ ާ ކޮންސިސްޓްާ އަނެކައްޗަށްާ

ނިންމުންތައްާލިޔެފައިާހުންނައިރުާއެާފުށުއަރއިގެންާބައެއްފަހަރާުާ އަޅުގަނޑުމެންާމަޖިލީހުންާނިންމާ 

ހުރިތޯާއެކަތިއަނެާ ތަޢ ރަޒްތައްާ އެާ އެފެދިދ ނެތީާ ކަމެއްވެސްާ އެކަހަލަާ ތަޢ ރަޒްވުންާ ކައްޗަށްާ

 510ޕޮއިންޓްއައުޓްާކޮށްފައިާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާދައްކ ލ ނޭާމީހަކުާމިބޭނުންވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެފެންވަރުގެާާ

ބޮޑަށްޖެހި ރ އްޖޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ މިހ ރުވެސްާ ދެންާ ބޭނުން.ާ އެކްސްޕ ޓެއްާ މިއުޅޭާމޮޅުާ ގެންާ

މިހ ރާުާ ވ ހަކަމިދައްކަނީ.ާ އިޞްލ ޙުކުރާ  ސިސްޓަމްާ ކުރުމުގެާ ވެރިކަންާ ރައްޔިތުންގެާ މައްސަލައަކީާ

ބަހ ލެވިފައާިާ އެބ ރުތައްާ ބަހ ލ ާ ބ ރުތައްާ އެާ ބަދަލުގައިާ އޮތުމުގެާ އެއްފަރ ތަކަށް�ްާ ބ ރެއްާ ހުރިހ ާ

ހ ސިލުކުރެވޭ މަޤުޞަދުާ އޭގެާ ލިޔެފައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާާާާއޮންނައިރުާ ގޮތަކަށްތޯާ

އައިޑިއަރާ މެއިންާ އޭގެާ އަޅުގަނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީ.ާ ކޮންސްޓިޝަލްާއެކްސްޕ ޓްާ އެއީާ  515ޑްރ ފްޓްކޮށްާ

ދީފައިާ ދޭނީ.ާ އިދ ރ ތަކަށްާ އެކިއެކިާ ކޮންބ ރުތަކެއްތޯާ ކޮންސްޓްޓިއުޝަނަށްާ ކިހ ވަރަކަށްތޯާ ނެރެނީ.ާ

މަޤުޞަދުތައްާބަޔ ންކު ރީމ ،ާއެާމަޤުޞަދުތައްާޙ ޞިލުކުރެވޭާވަރަށްތޯާއޮންނައިރުާއަޅުގަނޑުމެންގެާ

އެކްސްޕ ޓް.ާއެއީާއޭނަގެާާާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާޑްރ ފްޓްކުރެވިފައިާއޮތީާބަލ ލަންޖެހޭނެާ ޤ ނޫނުއަސ ސްާ

މަސައްކަތަކަށްާވ ންޖެހޭނީ.ާއޭނަާބުނ ނެާމިހ ރުާމިސ ލަށްާމިވެނިާމ އްދ ތަކެއްާލިޔެފައިހުރީމ ާއެކަންާ

ނުހިން އޮތީމަާޕްރެކްޓިކަލީާ މ އްދ އެއްާ މިވެނިާ ނޫނިއްޔާ  އެންކްރޯޗްވެގެން.ާ ބ ރުތައްާ އަނެއްާ  520ގޭނެާ
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ޓެކްނިކަލްާ ހުންނަާ އެހެންާ އެބަކަނޑުވ ލައޭ.ާ ބ ރުާ މ އްދ ގެާ އަނެއްާ ފުށުއަރ ތީާ މ އްދ އަކަށްާ އެވެނިާ

ލަފ ދޭނެާ ގޮތުގެާ އިޞްލ ޙުކުރ ނެާ އެާ ޕޮއިންޓްއައުޓްކޮށްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ބަލ ާ ާާޑީޓެއިލްސްތައްާ

މީހެއްނޫންތޯ.ާލަފ ވެސްާނިންމ ނީާހަމަާރައްޔިތުންގެާޚ އްޞަާމަޖިލީހުން.ާއެހެންވީމަ،ާދިވެހިރ އްޖޭގެާާ

ގިނައިންާާ ދެމީހަކަށްވުރެާ އެކެއްާ ބޭރުންާ އެބޭފުޅުންނ އިާ ވަނީވިއްޔާ  ތިބިކަމަށްާ އެކްސްޕ ޓްންާ

ދީނީ ހިޔެއްނުވޭާ އަޅުގަނޑަކަށްާ އަދިާ ގެންނ ކަށްނުފެނޭ.ާ ކޮންސެސްޝަންާޚަރަދުބޮޑުކުރ ކަށްާ ާ525 

ކަންނޭގާެާ އަޅުގަނޑުމެންާ ހަމައެކަނިާ އޮތްހެނެއް.ާ އިޞްލ ޙުކުރ އިރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ މިާ އިޝޫއެއްާ

ދައުލަތެއްގެާާ އިސްލ މީވެރިކަންާ މިސ ލަކަށްާ ވިދ ޅުވަނީާ އެކްސްޕ ޓަކުާ ކޮންމެގޮތެއްވިއަސް.ާ ނިންމ ނީާ

އެ ދެންާ އެހެންބުނެފ ނެ.ާ ނުކުރެވޭނެ.ާ އަންހެނަކަށްާ އުފެދޭކަމެއް.ާވެރިކަމެއްާ ސުވ ލުާ މިހ ރުާ ވެސްާ

އެންމެމަތާީާ ދައުލަތުގެާ މިދޭތެރެއިންާ ތުރުކީގައިވެސްާ އިޝޫއެއް.ާ ކޮންޓްރޯލްާ އުފެދޭކަމެއް.ާ ބަޙުޡްާ

ދައުލަތެއްގޮތަށާްާ އިސްލ މީާ ހުންނެވިާ ޕ ކިސްތ ނުގައިވެސްާ އެއީ.ާ ދައުލަތެއްާ އިސްލ މީާ  530ވެރިއަކަށްާ

އެން މިހ ރުވެސްާއޮންނަނީ.ާާބޭނަޒީރުބުއްޓޫާސަރުކ ރުގެާ ވެރިކަމުގައިހުރި.ާބަންގްލ ދޭޝްގައިާ މެމަތީާ

މަޖިލީހުނާްާ އެތަނެއްގެާ އެބަޔަކުާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުންނަވ .ާ ދޭތެރެދޭތެރެއިންާ އަދިާ އެބަހުންނެވި.ާ

ދައުލަތުގެާާ އިސްލ މީާ މީހުންނ އިާ ޤަބޫލުކުރާ  އެކަންާ ދެންާ އެކަންވެސް.ާ މިއޮންނަނީާ ނިންމ ގޮތަކަށްާ

ޤަބޫލުނުކު ވެރިކަނާްާއެކަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސިގައިާ އިޝޫއަކަށްވަންޏާ  މ ބޮޑުާ އެކަންާ ދެންާ ރ މީހުންނ .ާ

 535ކުރ ނީާއަންހެނަކުތޯާފިރިހެނަކުތޯާނުލިޔުނީމަާއެކަންާއެނިމުނީާއެހިސ ބުން.ާދެންާކޮންމެގޮތެއްވިއަސްާާ

ތް.ާއަދާިާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީއަކީާއިޞްލ މީާދައުލަތެއްކަންާވަރަށްާރީތިކޮށްާމިހ ރުވެސްާލިޔެފައިާއެބައޮ

މޮޅާުާ ހަމަާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ވީމ ާ ދެންާ އެބައޮތް.ާ އޮންނ ނިާއެހެންކަންވެސްާލިޔެފައިާ އެކަންާ

އެހެންވެގެންާާ ދަންނަ.ާ ކަންތައްތައްވެސްާ ދީނީާ އެމީހ އަކީާ ގެންނަން.ާ އެކްސްޕ ޓެއްާ ކޮންސެޝަނަލްާ

މެލޭޝިޔ ގެާއަންވަރުގެާވ ހަކަވެސްާދެއްކީ.ާއޭނަ ޕ ކިސްތ ނުާ ދުނިޔޭގައިހުރިާއެންމެާއަޅުގަނޑުާ އަކީާ

ޕްރެކްޓިކްލާްާ އެއްޗަކީާ ލިޔެފައިހުރިާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެނަސްާ ނުވެހިގައިދ ނެ.ާ  540މޮޅުމީހ ކަމަށްާ

ވޯކަބަލްާޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްތޯާއެާހިންގިދ ނެތޯާތަންފީޒުާއޭގެާވ ގޮތަށްާާ ލައިފެއްގައިާއެލިޔެާނިމުނީމާ 

ޞިލުާކުރެވޭގޮތަށްާލިޔެފައިާއޮތްތޯާއެކޮންސެޝަލްާބޭނުންކުރ ާޙ ޞިލުާކުރަންބޭނުންވ ާމަޤުޞަދުާޙ 

މިކުރިމަތިވަނީާ ދަތިތަކާ  ހެދުމުގައިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ތަންތަނުގައިާ ދުނިޔޭގެާ ބަލ ނީ.ާ އެކްސްޕަރޓްާ

ނިޒ މްތައާްާ ކޮމްޕްލިކޭޓެޑްާ ސިސްޓަމްތަކ އިާ ފެޑްރޯލްާ ާ މިޖެހެނީާ ގެންނަންާ އެކްސްޕަރޓުންާ ބޮޑެތިާ

މިރ އްޖޭގަ ކުރ ާ ޕަވަރާާއިންޓްރޮޑިއުސްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ހަމައެކަނިާ ނިޒ މެއް.ާ ޔުނިޓަރީާ މިއޮތީާ  545އިާ

ސެޕަރޭޓްާކުރުމުގެާމައްސަލަާމިއޮތީ.ާއޮތްއިރުގައިާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާހަމަާމަޖިލީހުގެާޚިޔ ލުއޮތްގޮތްާާ
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ވަރަށްާރަނގަޅަށްާއެގޭހެން.ާދެންާޕ ކިސްތ ނުާތަންތ ގައިވެސްާމިވ ގޮތަކީާކުދިކުދިާކޮމްޕްލިކޭޝަންާ

މިރ އްޖޭގައިާމިހުންނަނާީާއެބަ ހުރި.ާޝަރުޢީާކޯޓްާހުރެފައިާއަދިާކޮމަންާލޯާކޯޓްވެސްާއެމީހުންާހަދާ 

ާމުޅީންވެސްާޝަރުޢީާކޯޓް.ާާ

ާ550 

 ޝަރީފްާއެހެންވީމަ،ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ

ނުވަތާަާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާ ދޭއްާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ނީންމ ލަން.ާ އެހިސ ބުންާ ާމިވ ހަކަާ

އެކްސްޕ ޓުންތަކެއްާާާރ ޙީމްާޝަރީފްާއިބްާ އިތުރުާ ކޮންސިޝަލްާ މިރ އްޖޭގައިާ ދެންާ ބ އްވަންާ ާތިނެއްާ

އެބޭފުޅުންތަކެއްާމިތަނަށްާގެންނަވަންާޝުކުރިއްޔ ާ.ާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާާ  555ާލިބެންޏާ 

ާ

ވ ހަކަކޮޅުންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމެންބަރުާާ އަފީފްދެއްކެވިާ އަޅުގަނޑުާ އިނގޭތޯ.ާ ާޝުކުރިއްޔ ާ ާއަޅުގަނޑަށްާާާ

ވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ޒ ހިރުާ ދުރައާްާާާއަޙްމަދުާ ތަންކޮޅެއްާ މިހ ރުާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ތ ޢީދުކުރެވޭ.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ

ދެވެނީހެން.ާމިހ ރުާާއެކްސްޕަރޓްާކުރައްވ ާކަންތައްތަކެއްާނޫންކަންނޭގެ.ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

އިސްާ ބޭނުންވަނީާ އެގިވަޑައިގަންނަވ ާާއެބައިނގޭާ ކޮންސެޕްޓްސްާ ވެސްޓަންާ އަދިާ ޝަރީއ އ އިާ  560ލ މީާ

އޭނަގާެާ ވަޑައިގަންނަވ އިރުގައިާ އެކްސްޕަރޓެއްާ ދެންާ ވަޑައިގަންނަވަން.ާ އެކްސްޕަރޓެއްާ ކޮމަންލޯގެާ

އެއަށްބަލ ފަާ ގެންނެ�ެވިއަސް.ާ ކޮމަންވެލްތުންާ އަދިާ ލިބޭނެ.ާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ސީވީއެއެއްާ

ހުރިއްޔ ާާާާއަޅުގަނޑުމެން ރިކަވަރމަންޓްސް�ްާ އެާ ބޭނުންވާ  އަޅުގަނޑުމެންާ ޑިސްކަސްކޮށްފައިާ

ޤަބޫލުކުރ ށޭާ މީނަާ އެކްސްޕަޓެކޭާ ކޮންސެސްޓަލްާ މީނައަކީާ މިހެންާ ހަމަާ ާ. ނަގ ނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ

އޮންނަގޮތެއްވެސްާނޫން.ާއެާސީވީާާ ނުކުރ ނަން.ާއެއީާއެކަންތައްާ އަޅުގަނޑުމެންާޤަބޫލެއްާ  565ބުންޏަސްާ

ކޮންސިސްޝަނަލްާފޮނުވ ނެ އެއްވެސްާ އޭނައަކީާ ހެއްޔޭ.ާ ޤަބޫލުކުރަންާ މީނަާ ކަލޭމެންާ ފޮނުވީމަ.ާ ާ

ބޮޑުާ ކިތަންމެާ އަދިާ ޤަބޫލެއްނުކުރ ނަން.ާ އޭނަާ އަޅުގަނޑުމެންާ މީހަކަށްވަންޏ ާ ނެތްާ ތަޖްރިބ އެއްާ

އިޝޫއެ އެއީާ ވީމަާ ފެންނަންނެތިއްޔ .ާ ލިޔެކިޔުމެއްާ ވިދ ޅުވިއަސް.ާ އެބޭފުޅުންާ އްނޫންާާއެކްސްޕ ޓެކޭާ

އެވ ހަކާަާ މިތ ާ އިޝޫއެއްނޫން.ާ އެއީާ ރައީސްކަމަށް.ާ އަންހެނުންާ މިއޮންނަާ މިހ ރުާ ދެންާ ކަންނޭގެ.ާ

ހޮވ ފ ނެ.ާ ރައީސަކަށްާ އަންހެނަކުާ ބޭނުމިއްޔ ާ ރައްޔިތުންާ ނިމުނީ.ާ އެކަންތައްާ  570ނުލިޔުނީމަާ

ކޮންމެ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ވީމ ،ާ ޝަރީއަތުން.ާ އިސްލ މީާ ނުހޮވ ނީާ ހެނާްާބޭނުންނޫނިއްޔާ 

ދެނާްާ ވީމަނިމުނީ.ާ ސައިލެންޓްާ މިތަނުންާ އެވ ހަކަ.ާ ނުޖެހޭާ ދ ކަށްވެސްާ ހަމައަކަށްާ އެކްސްޕަރޓ އިާ
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ނުގެނެވޭނެ.ާާ ބޭފުޅުންނެއްާ މ ގިނަާ އިރުގައިާ ގެންނަންޖެހޭާ އެކްސްޕަރޓެއްާ މިާ ކަންނޭގެާ އެއެއްނޫންާ

ބޮ ގެނެވޭނީާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ވިދ ޅުވީގޮތަށް.ާ ބައެއްބޭފުޅުންާ ދެާާދެންމެއަކުާ އެކަކުާ ޑުވަރެއްވިއްޔާ 

ވަންޏ ާއޭނައަށްާާ އިންޓަރނޭޝަނަލީާވެލްާނޫންާމީހެއްކަމަށްާ އެއީާ އަނެއްކ ާ  575ބޭފުޅަކުކަންނޭގެ.ާއަދިާ

މިހާ  ދޭތެރެދޭތެރެއިންާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ހޭދައެއްާ ގިނަވަގުތެއްާ ދޮޅުމަސްދުވަހަށްވުރެާ އެއްމަސްދުވަސްާ

އަޅުގަނޑުމެން އަނެއްކަމަކީާ ސްނެއިލްާބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ.ާ ސްޕީޑް،ާ ސްނެއިލްާ ސްޕީޑްާ މިދ ާ ގެާ

ސްޕީޑްާގައިާމިދަނީ.ާފިނިހަކުގެާސްޕީޑްގައިާމިދަތުރުކުރަނީ.ާދ އިރުގައިާކިހިނެއްތޯާމީހަކަށްާކުޅަދ ނަާ

ލޯޔަރަކަށްާމިތ ގައިާސްޓަކްވެފައިާހުރެވޭނީ.ާނުހުރެވޭނެ.ާދެންާއަޅުގަނޑުގެާތެދުތެދަށްާދަންނަވަންޏާ 

ާާއަޅުގަނޑުގެާތަޖްރިބ ގެ އެއްކަލަ  580އަހަރުގެާތަޖްރިބ ގެާމީހ .ާއެހެންވީމަ،17ާާާާމައްޗަށް.ާއަޅުގަނޑުމީާ

އެހެންވީމަ،ާާ އަޅުގަނޑު..ާ ާ ނ ދެއެކޭ.ާ މައްސަލަތަކެއްާ އިސްލ މީާ ނުދެންނެވޭނެާ ބަލ ލ އިރުގައިާ

ހަމަާ އެއީާ ދިމ ވޭާ އ ދޭ،ާ މައްސަލަތައްާ ނުދެންނެވޭނެ.ާ ނ ދެއެކޭާ މައްސަލަތައްާ މިވ ގޮތަކީާ

ާާބައެއްފަހަރަ % އަޅުގަނޑުމެންނަކީާ ވެދ ނެާ އެއީާ އ ދެ.ާ މައްސަލަތައްާ ބޮޑެތިާ މުސްލިމ100ާާާްާށްާ

ބޭނުންވޭާ ވެސްޓަންާކޮންސެޕްޓ އިާމިބައި.ާވީމ ،ާ ވަރަށްތަފ ތުވޭާ އެކޭ.ާއެކަމުންާޚިޔ ލުާ ކަންޓްރީސްާ

 585މަވާ މީހަކުާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިވ ހަކަާއަޅުގަނޑުމެންނަކަށްާނޭގޭނީކީނޫން.ާޚ އްޞަާމަޖިލީހުންާނިން

ޝަރީޢ ގައިާާ އިސްލ މީާ މިހެނޭވ ނީ.ާ މިހެންއޮތީމަާ ބުނެދެންވ ނެާ އޭނަާ ދެންާ ނިންމީމަާ ނިންމުންތައްާ

ހުންނެވާިާ ކުރީންާ އެހެން.ާ ކިޔައިދިންާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ މީހާ  މެލޭޝިޔ ގެާ މެހެނޭ.ާ އޮންނަނީާ

ާާ އޭނަ މިހެނޭވ ނީާ ދިޔައީމަާ މިގޮތަށްާ އޮންނަނީާ މިހެނޭާ ކިޔައިދިން.ާ ދެނާްާއެކްސްޕަރޓްާ ކިޔައިދޭނެ.ާ

އެބަޖެހޭ ބުނެދޭންާ އެވަރުާ ދަންޏ ދ ށޭާ ތިމަގުންާ ކަލޭމެންާ ކަމެކޭ.ާ ކަލޭމެންގެާ ދެންާއޮތީާ ާ.

އޮންނ ނެ.ާ ދިވެހިންާ ވ ހަކައެއްާ ރަނގަޅުާ ނުކުންނަާމައްސަލައަކިާ މިާ މައްސަލަާ  590ޑްރ ފްޓްސްމަނެއްގެާ

ލުކުރ ާފެންވަރުގެާއިންގްލިޝްާއެކަމަކުާމިބައިާނިމޭއިރުގައިާއިނގޭނެާއިނގެރޭސިބަހުންާދުނިޔެާޤަބޫ

ބޭނުމަކީ.ާދެންާ މިާ އޮންނަންޖެހޭ.ާއެއީާ ޑްރ ފްޓެއްާއޮންނަންޖެހޭާދިވެހިރ އްޖޭގެާޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ

ތަޖްރިބ ާާ ހުރެއްޖިއްޔ ާ އެސްޕަރޓީސްާ އެހ ާ ލޯޔަރުންގެާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ރ އްޖޭގެާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ

އެކަންތައްތައް މައްސަލައެއްނެތްާ އެކަމަކާުާހުރެއްޖިއްޔާ  ނުލ .ާ އެމީހ ކާ  ކުރިއަށްގެންދަވަންވީ.ާ ާ

މިސ ލަކަށްާ މައްސަލައަކީާ ނުކުންނަާ ދެންާ މިދެންނެވީ.ާ ސަބަބަކީާ ބޭނުންވ ކަށްާ މީހަކުާ  595މީގއެ�ިންާ

މިތ ކުާ އޭނަޔަކަށްާ ފޮއެވަރާ އަނެއްކ ާ ޑްރ ފްޓްސްމަނެއްވިއްޔ ާ ފެންވަރުގެާ ރަނގަޅުާ އެމީހ އަކީވެސްާ

މިދ ާހަލުވިާސްޕީޑްގައިާހިޔެއްނުވޭާއެއްވެސްާކުޅަދ ނަާމީހަކަށްާމ ގިނަާނުހުރެވޭނެ.ާއަޅުގަނޑުމެންގެާާ

އަޅުގަނޑާުާ ވ ހަކަފުޅަށްާ ދެއްކެވިާ މައްސަލައިގައިާ ނަޝީދުގެާ ދެންާ ހުރެވޭނެހެނެއް.ާ މިތ ކުާ ދުވަހަކުާ
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ާާތ ޢީދުކުރަން.ާއެއީާއެކަމަކުާއެނިންމެވުންާނިންމަވ ނީާއޭނަ.ާއޭނަާނިންމަވ ނީާތިމަންނައަށްާމިކަމުންާ

ނޫންތޯ.ާާ ނުވަތަާ ވ ނީތޯާ ޑްރ ފްޓްސްމަނަކަށްާ ތިމަންނަާ ސަބަބުންާ ކްރެޑިޓެއްގެާ  600ލިބިވަޑައިގެންނަވާ 

ޤަބޫލުފުޅުާ އޭނަާ ކުރެވޭނީ.ާ ރިކުއެސްޓެއްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ނުނިންމޭނެ.ާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށްާ

އަޅުގަނޑަ މިހ ރުާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ ދެންާ ވަރަށްރަނގަޅު.ާ ޑިސައިޑްާކުރައްވައިފިއްޔ ާ ށްާ

ވަޑައިގަތުނާްާ ޓޮޕިކަށްާ އަނެއްާ ދެންާ ގޮތެއް.ާ ކުރިއަށްގެންދ ނެާ މިއ ބެހޭގޮތުންާ ކުރެވިއްޖެހެންާ

އިނގޭތޯ.ާާ ާރަނގަޅުކަންނޭގެ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ605 

ވ ހަކަފުޅުތަކެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ތަކުރ ރުާ ހީވަނީހަމަާ އަޅުގަނޑަށްާ މިހިރީ.ާ ހީކޮށްގެންާ އެހެންާ އްހެންާއަޅުގަނޑުވެސްާ

މުޢިއްޒު،ާޝ ހީން،ާހަމްޒ .ާމިާ މިއަންނަނީ.ާދެންާއަޅުގަނޑުާލިސްޓްގައިާނޯޓްކޮށްލެވިފައިާއެބައޮތްާ

ދ ނީ.ާާ ޑިސިޝަންއަކަށްާ އަޅުގަނޑުާ މިޓޮޕިކްާ ދެންާ ވިދ ޅުވުމަށްފަހުާ އެއްޗެއްާ ތިންބޭފުޅުންާ

ާއެންމެފުރަތަމަާމުޢިއްޒު.

ާ610 

ފުލްޓަާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާ ފުރަތަމަާ ބޭނުންވ ނެތޯ.ާއ ދެ،ާ ޑްރ ފްޓްސްމަނެއްާ ބޭރުާ ާއިމްާ

އަމިއްލަފުޅަށްާާާާާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒު ބޭފުޅެއްާ ފެންވަރުާ ނަޝީދުާ ޤަބޫލުކުރަންާ ާއަޅުގަނޑުވެސްާ

ވޮލަންޓިއަރާކުރައްވައިފިއްޔ ާވަރަށްާރަނގަޅު.ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ކުރައްވަންާ މަސައްކަތްާ އެގޮތަށްާ

ބޭ ދިވެހިާމ ާ އެހެންާ ދެންާ ކުރިއަށްގެންދެވިދ ނެ.ާ މަސައްކަތްާ ބުރަނުވެާ ޑްރ ފްޓްމަނަކަށްާ ރުގެާ

 615ލޯޔަރުންނަށްާދަންނަވ ާކުޑައިންވެސްާބަހެއްނޫން.ާއެހެންނަމަވެސްާވަރަށްާމަދުވ ނެާނަޝީދުާފެންވަރުާ

.ާދެންާއަނެއްކަމަކާީާބޭފުޅެއްާޑްރ ފް�ްޓްާކުރުމުގެާދ އިރ ގައިާރ އްޖޭގައިާއަޅުގަނޑުާޤަބޫލުކުރ ގޮތުގައި

އަޅުގަނޑުމެންާ ބޭނުންހިފަންބޭނުންާ އެކްސްޕަރޓުންގެާ އަޅުގަނޑުާ ބޭނުން.ާ އެކްސްޕަރޓްންގެާ މިާ

އެހެންނޫންތޯ.ާާ ލަފާ  އެބޭފުޅުންގެާ ނެގުމަށްޓަކައިާ ޑިސިޝަނެއްާ އިންފޯމްާ ނެގުމުގައިާ ޑިސިޝަނެއްާ

ބޭނުންވ  ލަފ ާ އެބޭފުޅުންާ ދެންާ ޑްރ ފްޓްކުރުމުގައިވެސްާ އަޅުގަނޑުމެންާނަގ ފައިާ އެގޮތުންާ އަދިާ ނެ.ާ

ބޭނުންާ ވަރަށްލަފ ާ އަޅުގަނޑުާ ހަދ އިރުގައިާ ސިސްޓަމްާ އިލެކްޓޯރަލްާ މިާ ބައެއްނޫން.ާ  620އިސްލ މީާ

އިލެކްޓޯރަލްާ މިކިޔާ  ދެންާ ކިހިނެއްތޯއޭވ ނީ.ާ ހެދީމަާ ރިޕްރެޒެންޓޭޝަނެއްާ މިޕްރޮޕޯޝަނަލްސްާ

ޓެކްނިކަންާ ވަރަށްާ އެއީާ ބަދަލުކުރުމަށް.ާ ރިޔ ސާީާާާބައުންޑްރީސްާ އެއްޗެއްހި.ާ ކަހަލަކަހަލަާ އެހެންާ

ސިސްޓަމްާ ޕްރެޒިޓެންޝަލްާ ޙަޤީޤަތުގައިާ މ ފަރިތައެއްނޫންާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އިންތިޚ ބު.ާ

ކޮބ ކަންާއެހެންނޫންތޯ.ާާ ބޭނުމަކީާ ކަމެއް.ާދެާގެއެއްގެާ އޮންނ ނީާކިހިނެއްތްާ އެހެންނޫންތޯ.ާޙަޤީޤަތްާ
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ފެޑަރޭ ފެޑަރިޒަމްާ މިާ ބުނޭާ ދެނާްާބައެއްމީހުންާ ބޭނުމެ�ެއްނުވ ނޭ.ާ މިއަކަށްާ ނޫނިއްޔާ   625ޝަނެއްާ

ދެންާ ނުލިބޭނެ.ާ މަޢުލޫމަތެއްާ ކިޔައިގެންނެއްާ އެހ ވަރަކަށްާ އެންމެންނަކަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ

އަޅުގަނޑުމެންާޑިސިޝަނެއްާނެގުމަށްޓަކައިާމިކަމުގެާކަރުދ ސްާލިޔެކިޔ ދޭންާއެބަބޭނުންވޭާކަންނޭގެާާ

ނިން ނިންމުމެއްާ އެހެންނޫންތާޯާރަނގަޅުއެއްޗެއްާ ކަންނޭގެާ އެއްވ ހަކަތަކެއްާ ހަމަާ ދެންާ މުމަށްޓަކައި.ާ

ާމިދެއްކެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާނިންމ ލަން.

ާ630 

އުތުރުބުރީ ާމ ޅޮސްމަޑުލުާ ާ ާ ވ ހަކަތައްާާާ ދަންނަވަންހުރުާ ހަމަާ އަޅުގަނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ވ ހަާމެންބަރުާޝ ހީންާޙަމީދުާ ރަނގަޅުާ ވަރަށްާ އެދެއްކެވީާ ކުރީންާމުޢިއްޒުވުސްާ އެއީާ ާކަތަކެއް.ާ

އަޅުގަނޑަށްާނުވިސްނުނީާކަންނޭގެާޙަސަންއަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވިއިރުާއަދިާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވިއިރުާާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އެއްގޮތަށްާާ އެނިންމުމ ާ ނިންމ ނިންމުމަކަށްފަހުާ ބޭނުންވަނީާ އެކްސްޕަރޓުންާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ކި ޑްރ ފްޓްކުރ ނީާ ކުރ ނީާއަޅުގަނޑުމެންާ އެކަންާ ޕްރެކްޓިކަލީާ ޑްރ ފްޓްކުރުމުގައިާ ނުވަތަާ  635ހިނެއްތޯާ

ބޭނުންވަނީާނިންމުމުގެާ ގައިމުވެސްާ އަޅުގަނޑަށްާ މުޢިއްޒުާއެވިދ ޅުވީހެންާ އެހެނެއްނޫން.ާ ކިހިނެއްތޯ.ާ

ގޮތެއްނިންމަން.ާާ އަޅުގަނޑުމެންާ ބިނ ކޮށްާ މައްޗަށްާ އޭގެާ ލިބިާ އޮޕީނިއަންާ އެބޭފުޅުންގެާ ކުރީންާ

އަންހެންވެރީންާއަޅުގަނޑަކަ ޤައުމުތަކުގައިާ އަންހެންާއިސްލ މީާ ޤައުމުތަކުގައިާ އެހެންާ އަދިާ ނޭގޭާ ށްާ

ގޮތެއްކަމެއްާާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އުޞޫލަކުންާ އިސްލ މީާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެތިއްބެވީއަކީާ ތިއްބެވިއަސްާ

އަޅުގަނޑުމެ ބަލ ފައިާ ރަނގަޅަށްާ ހޯދ ފައިާ އޮޕީނިއަންއެއްާ އޭގެާ އެކަމުންާ  640ންާނޫންކަމެއްވެސް.ާ

އެބައޮތްާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ މިހ ރުާ ދެވޭކަށްނެތް.ާ ނުލިޔެގޮސްާ އެހެންާ އަދިާ ގޮތެއްނިންމަންޖެހޭނީ.ާ

އެއާީާ ފަނޑިޔ ރުކަންވެސްާ ޤ ޒީކަން،ާ އެކަޏެއްނޫން.ާ ވެރިކަންާ އަދިާ ވ ންޖެހޭނެކަމަށް.ާ ފިރިހެނަ�ަކަށްާ

އަން އެކަންާ އެހެންވީމަ،ާ އެކަނިއޮތީ.ާ ފިރިހެނުންނަށްާ ކަނޑައެޅިގެންާ ކުރެވޭނެތާޯާހަމަާ ހެނުންނަށްާ

އަޅުގަނޑުމެންާ ކުރީންާ އުނުކުރުމުގެާ އެބައިާ ނުކުރެވޭނެތޯ.ާ ކުރެވޭނެތޯާ ޝަރީޢަތިގައިާ އިސްލ މީާ

ޒިންމ އެއްމިއޮތީ.ާާ ވަރަށްބޮޑުާ ކޮނޑުގައި�ިާ އެންމެންގެާ މިހުރިހާ  އަޅުގަނޑުމެންާ އެއީާ  645އެބަޖެހޭ.ާ

ސަ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ މިހުށަހަޅެނީާ ހުށަހަޅ އިރުާ ކުރެވޭނެާާމަޖިލީހަށްާ މެއިންޓެއިންާ ބްސްޓޭންޝަލީާ

އެކަމަށްާއ ގިއުާކުރެވޭނެާއެއްޗަކަށް.ާއެކަމުގެާބުރަާއުފުއްލަވަންޖެހޭނީާރައީސް.ާމިކަންާހަމަާޕުޝްާ

ދެއްވ އިރުާާ އ ގިއުމަންޓްާ ދެއްވަންޖެހޭނެ.ާ ރަނގަޅަށްާ އަރގިއުމަންޓްާ އެާ އަނެއްކ ާ ކުރައްވަންޖެހޭނެާ

އެކްސްޕަރ އޮންނަންޖެހޭނެ.ާ ޕްރޮޕޯޝަނަލްާވަކިންާ އެގޮތަށްާ އަދިާ ވަކިން.ާ ބައިާ އޮޕީނިއަންގެާ ޓްާ

އަދާިާ ޕްރެކްޓިކަލްާ އެންމެާ ތެރެއިންާ ގޮތްތަކުގެާ އެހުރިހ ާ އެބަހުރި.ާ ބައިވަރުގޮތްތައްާ  650ރެޕްރެޒަންޓްާ
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އެއީާާ ކޮބ ކަންާ ގޮތަކީވެސްާ ރަނގަޅުާ އެންމެާ މިހިސ ބުގަނޑުންާ ފަހަރެއްގައިާ ފަސޭހަާ އެންމެާ

އަޅުގަނޑަ ހަމަާކީއްވެގެންކަންާ މިހިރީ.ާ ކިޔަވައިގެންާ ލޯާ އަޅުގަނޑުވެސްާ ޤައިމުވެސްާ ކަށްާ

ލޯވެސްވާާ ކޮންސްޓްރިކްޝަންާ ވޯލްޑްާ ތ ރޑްާ މިހިރީ.ާ ކިޔަވައިގެންާ ލޯވެސްާ ކޮންސްޓީޝަންާ

އެއްޗެއްާާ އެހުރިހ ާ ތަފްޞީލުކޮށްާ އެހާ  ނޭގޭާ އަޅުގަނޑަކަށްާ އެހެންނަމަވެސްާ މިހިރީ.ާ ކިޔަވައިގެންާ

ހޯދައިގެންާއެމީހުންގެާފައިދ ާހޯދައިގެންާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާކިޔައިދޭކަށް.ާއެކަމުގެާއެކް  655ސްޕަރޓްންާ

އެކަންާކުރަންޖެހޭނީ.ާއެހެންވީމަ،ާހަމަާއެކްސްޕ ޓުންާބޭނުންާވަރަށްާމުޙިންމުާބޭނުންކުރަންވ ާހިސ ބުާ

ާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާކުޑަތަފ ތެއްާއެބައުޅެހެންާމިހ ރުާޚިޔ ލު.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

އު ާތުރުބުރީނިލަންދެއަތޮޅުާ ބޭނުންވ ކަމަށްާާ އެކްސްޕަރޓުންާ ހިތުންާ އަޅުގަނޑުާ އަޅުގަނޑުމެންާ ާއ ދެ،ާ

އަޅުގަނޑުާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ ޚިޔ ލަކީާ އަޅުގަނޑުގެާ އެބަވިދ ޅުވޭ.ާ ބޭފުޅުންާ  660ާވަރަށްގިނަާ

ވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މައްސަލަާހަމްޒާ  ބޮޑުާ އެންމެާ އޮ�ޮތްާ ދިމ ވެފައިާ މިހ ރުާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އަ�ަކާީާބޭނުންވ ނެާ

އުޅާޭާ ނުހެދިގެންާ ޑޮކިއުމަންޓަކަށްާ ވަރކަބަލްާ މިާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަންާ މިހ ރުގެާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަން.ާ

ފުރިހަމާަާ ކުރިއަށްވުރެާ އިތުރަށްާ މިާ އަޅުގަނޑުާ އަދިާ މައްސަލައަކީ.ާ އެއީާ ޙަޤީޤަތުގައިާ މައްސަލަ.ާ

ާާ ވ ނީ އެއްޗެކަށްާ ވަރކަބަލްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ހެދިޔަސްާ އެހެންވީމ ،ާޑޮކިއުމަންޓެއްާ ކިހިނެއްތޯ.ާ

އެކަހަލާަާ ކިހިނެއްތޯާ ދިމ ވެފައިހުރީާ ތަކުގައިާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަންާ މައްސަލަާ މިކަހަލަާ  665އެކްސްޕ ޓަކުާ

ގޮތަށާްާ މިބޭނުންާ އަޅުގަނޑުމެންާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ޑޮކިއުމަންޓަކުންާ ކުރ ނެާ ވަރކްާ ރެޖީމްތައްާ

ކުރު ތައްޔ ރުާ ޑޮކިއުމަންޓްާ މިާ ގޮތަކަށްާ މިއޮތީާވޯކްކުރެވޭނެާ ފުރިހަމައަށްާ ވަރަށްާ މިހ ރުވެސްާ ން.ާ

މެންޝަންކޮށްލަންާ ތައްޔ ރުާކުރައްވ ފައި.ާއެކަމުންާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުހިތުންާމިވ ހަކަާއަޅުގަނޑުާމިތާ 

ވަކީލުންގެާާ އެބައޮވޭާ ކޮންސްޓިޓުޝަންގައިާ މިާ މިހ ރުާ މައްސަލަ.ާ ވަކީލުންގެާ މިހ ރުާ ބޭނުންވޭާ

އެއިރަ އެކަމަކުާ ބަދަލުވީމަ،ާލިބެންޖެހޭކަމަށް.ާ އޮފީހަކަށްާ އަނެއްާ އެއޮފީހަކުންާ ވެރިއަކިާ ހުންނަވ ާ  670ކުާ

ނުދޭ.ާ ވަކީލެއްާ އަނެއްތަނަށްާ ބަދަލުވީމަާ އަނެއްތަނަށްާ އެބޭފުޅާ  ހަމަާ ދެއްވ �ެ.ާ ވަކީލެއްާ އެއްތ ކަށްާ

ޚިޔ ލ ތެއް.ާާ އޭރުާ ނޯންނ ނެާ އިސްލ މީާޝަރީއ ގައިާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ ދޭ.ާ ވަކީލެއްާ އެތަނަށްާ ކުރީންާ

ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާއެހެން އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ ޚިޔ ލުތައްވެސް.ާ މިކަހަލަާ ވީމަ،ާ

ޖެހިފައިހުރިާ ތަކުގައިާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަންާ ދުނިޔޭގެާ މިބޭނުންވަނީާ ގެންނަންާ އެކްސްޕަރޓުންާ

 675ާާމައްސަލަތަކ ާއެއްޗެހިާއެގިާވ ހަކައަކީާމީތިާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިާވޯކްާކުރެވޭނެާއެއްޗަކަށްާހަދަން.

ވަރކިންގާާ ޑޮކިއުމަންޓްވެސްާ މިާ ބޭނުމިއްޔ ާ ވަރކްކުރަންާ މިާ މިހ ރުވެސްާ އަޅުގަނޑުމެންާ
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ޑޮކިއުމަންޓަކަށްާހަދ ލެވިދ ނެ.ާއެާވޯކްާކުރަންާތިބިާމީހުންާމިއަށްާވޯކްާކުރަންާބޭނުންވ ނަމަ.ާމިހ ރާުާ

ޙައްޤުތަ އޮތްާ މީގެާ ނުލިބިގެން.ާ ޙައްޤުތައްވެސްާ މީގެއޮތް�ިާ މިއުޅެނީާ އްވެސްާާއަޅުގަނޑުމެންާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށްާނުލިބޭ.ާއެކަމުންާއަޅުގަނޑުމެންާއެބަޖެހޭާވޯކަބަލްާގޮތަކަށްާމީތިާތައްޔ ރުކުރަން.ާ

އެއީާާ ކޮންގޮތަކަށްތޯ.ާ ހުންނަންޖެހޭނީާ ކޯޓްތައްާ ނުވަތަާ އަދަބެއްތޯ.ާ ކޮންާ ދޭނީާ މީހުންނަށްާ  680އެކަހަލަާ

ހަ ނިމުނަސްާ ހަދާ  ކޮންސްޓިޓިއުޝަންާ މިާ މަދަމ ާ މިތިބާޭާއަޅުގަނޑުމެންާ އެންމެންާ ތިބިާ މަމިހ ރުާ

އެާާާާދުނިޔޭގައި ބޭނުންވަނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ ހިފ ފައި.ާ ހުންނ ނީާ އ ދަތައްާ އެ�ެާ އެމީހުންގެާ ހަމަާ

ދަންނަވ ނީާ އަޅުގަނޑުާ އަލީގައިާ އެކަމުގެާ އެހެންވީމަ،ާ ބަދަލުކޮށްލަން.ާ އެކަންކަންާ ޑޮކިއުމަންޓުންާ

ޝ ހީ މިސ ލަކަށް،ާ ސްޓޭންޑިންގާ ފެނެއޭާ ފަދައިންާއަޅުގަނޑަށްާ އެވިދ ޅުވިާ ންވެސްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ނުބޭތިއްބޭނެ.ާ މިތ ކުާ އަބަދަކުާ އެކްސްޕަރޓުންާ މޮޅުާ އެހާ   685އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ކޮންސިސްޓެންސީއަށްޓަކައިާއެކަކުާނުވަތަާދެމީހުންާއަޅުގަނޑުމެންާތިބެފައިާދެންާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

މޮޅު މިސ ލަކަށް،ާ އެކްސްޕަރޓަކުާ އެފަ�ަދަާ އެކްސްޕަރޓަކުާބޭނުންވާ  ބެހޭާ ކަމ ާ ދުނިޔޭގެާ ާ

އެކްސްޕަރޓްާ އެާ ގެނެސްފައިާ ގެނެވިދ ނެ.ާ ދިޔައިމަާ ހިސ ބަކަށްާ ވަކިާ މަސައްކަތްާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ

އަޅުގަނޑު�ުމެންގެާާ ދެން،ާ ބޭނުންވަނީާޝަރީޢ ާއެކްސްޕަރޓަކު.ާ މިހ ރުާ އަޅުގަނޑުމެންާ ދޫކޮށްލ ފައިާ

އަބަދު ހުންނަންޖެހޭނެ.ާ އެކަކުާ އެކަކުާާާާސްޓޭންޑިންގާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭާ އެއްޗ އެއްކޮށްާ  690މުޅިާ

ވ ހަކަާާ ޑްރ ފްޓްސްމަންގެާ މިާ ދެން،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުގަނޑުާ ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ ހަމަގައިމުވެސްާ

އަސްލުާ ވ ހަކަފުޅެއް.ާ ރަނގަޅުާ ވަރަށްާ އެވިދ ޅުވީާ މ ރިޔ ވެސްާ މިދަންނަވ ލީާ މިހެންާ އަޅުގަނޑުާ

ޑްރ ފްޓްސްމަންއަށްާ ވަރަށްާއެއަންނަާ އެާ ކުރުންާ ކަންކަންާ ކިޔައިގެންާ އޭނައަށްާ ސޯސްއިންާ ާ

ލިބިފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުގަނޑަށްާ އެ�ެހެންނަމަވެސް،ާ ނޭނގޭނެތީ.ާ އޭނައަކަށްާ އެއީާ އުނދަގޫވ ނެ.ާ

ބަސްބަސްާ ދޭހަވ ާތަފ ތުާ މ ނައަށްާ އެއްާ ގޮތުގައިާމިހ ރުާޑްރ ފްޓްކުރ އިރުގައިާޑްރ ފްޓްގައިާ  695އޮންނަާ

ޤ  މ ނައެއްގައިާާބޭނުންކުރުމަކީާ އެއްާ ބަލަންވީ.ާ މ ނައެއްކަމަށްާ ތަފ ތުާ އެއީާ ވަރަށްާ ގޮތުންާ ނޫނީާ

އެއާްާ ހަމަާ ރީތިކޮށްލަންާ ތަންކޮޅެއްާ އެއްކަލަާ ބަސްާ ކުރީގެާ ޑްރ ފްޓްކުރ އިރުގައިާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ާާމ ނަ�ައެއްާދޭހަވ ާއެހެންާބަހެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޤ ނޫނީާގޮތުންާބަލަނީާލެޖިސްލޭޗަރއެއްާނުވަތަާ

ގޮތަކަށްާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމަ،ާ މ ނައެއްކަމަށް.ާ ތަފ ތުާ މުޅިންާ ބޭނުންކޮށްފިއްޔ ާ ތ ކުާ އެހެންާ

އަޅުގަނޑުމެންާ ބަލައިލ އިރުާ އަޅުގަނޑުމެންާ ދެން�ް،ާ އޮންނަންޖެހޭ.ާ މީގައިާ  700ކޮންސިސްޓެންސީވެސްާ

ރައިޓްާ މިސ ލަކަށް،ާބޭސިކްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާދުނިޔޭގެާ މިއޮތްާ ސްާނުވަތާަާމިހ ރުާ

ވައްދ ފައި.ާ ތެރެއަށްާ މީގެާ އެބަހުރިާ ބައިބައިވެސްާ ނުވައްދ ާ ރައިޓްސްއަށްާ ފަންޑަމެންޓަލްާ
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އާެާ ރަނގަޅަށްާ މީތިވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ އެއްޗެހިވެސް.ާ ނުހިމެނޭާ ރައިޓްސްއަށްާ ފަންޑަމެންޓަލްާ

އެއް ކޮންސްޓިޓިއުޝަންތަކާ  އެހެނިހެންާ ދުނިޔޭގެާ އޮންނަންޖެހޭނީާ ދެން،ާއެކްސްޕަރޓަކަށްާ ގޮތަށް.ާ

ޤައުމުތަކުގައިާާ ހުޅަނގުގެާ ނުވ ނަމަާ ކުށްކަމުގައިާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުގަނޑުގެާ ދަންނަވ ނީާ  705އަޅުގަނޑުާ

ޤ ނޫނުތައްާ ދުސްތޫރީާ އިސްލ މީާ ނެތޭާ ވަރަކަށްާ ހުރިާ ތަރައްޤީވެފައިާ ޤ ނޫނުާ ދުސްތޫރީާ

ތަރައްޤީވެފަާ އެާ މަފްޙޫމްތަކެކޭ.ާ ހުރީާ އެހ ވަރަކަށް.ާާތަރައްޤީވެފައެއް.ާއިސްލ މީާދުސްތޫރީާ ނެތޭާ އެއްާ

ވެސްޓަރންާ މިާ އަޅުގަނޑުމެންާ މިދެންނެވީާ ކުރީގައިވެސްާ އަޅުގަނޑުާ ާ އެހެންވީމަ،ާ

މިކަންާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ މަ�ަސައްކަތްކުރެވެނީ.ާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ކޮންސެޕްޓްސްތަކަށްާ

ފަސޭހަވެ ވަރަށްާ ހުރުމުންާ ނޮލެޖްާ އިސްލ މިކްާ އެބޭފުޅެއްގެާ  710ގެންދ ނެއޭާފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައިާ

ވ ހަކަާ ދައްކ ާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެހެންނޫނީާ ދެނެގަންނަންވެސް.ާ ވ ހަކަތައްާ ދައްކ ާ އަޅުގަނޑުމެންާ

އެނގިވަޑައިާާ އެާ ނުހުރެވޭނެއޭ.ާ ވެރިކަމުގައިާ ބޭފުޅަކަށްާ އަންހެންާ މިސ ލަކަށް،ާ ދެނެއެއްނުގަނެވޭނެ.ާ

ބޭފުޅަކަށްާހީވ ނީާއަޅުގަނޑުމެންނަކީާވަރަށްާމޮޔަާބަ އެކޭ،ާވަރަށްާސޭކުާބައެކޭ.ާމިއޮއްާާނުގަންނަވާ 

މިމީހުންާމިއޮއްާދައްކ ާވ ހަކައެއް�ް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ ބަލ ބަލ ށޭާ ތަރައް�ްޤީވެފައިާއޮތްާދުނިޔޭގައިާ

އަންހެނާްާ ޖަޖަކަށްާ މިސ ލަކަށް،ާ ދިމ ލަކުންާ ކޮންާ އެނގިވަޑައިގަންނަވަންޏ ާ ކޮންސެޕްޓްސްތައްާ  715އެާ

އެ ނުހުރެވޭނެތޯ.ާ ހުރެވޭނެތޯާ މުޢިއްޒުއ އި،ާާބޭފުޅަކަށްާ އެބަޖެހޭާ އަޅުގަނޑުމެންވެސްާ ހެންވީމަ،ާ

ހުސްއެކަނިާާ ނަގަން.ާ ޑިސިޝަންސްތަކެއްާ އިންފޯމްޑްާ ފަދައިންާ އެވިދ ޅުވިާ ޝ ހީންވެސްާ

އަޅުގަނޑުމެންގެާ ފުރިހަމަކުރުންާ މީތިާ ވަރަށްވުރެވެސްާ އިނގޭާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާއަޅުގަނޑުާހިތުންާވ ހަކައަކީާމިތ ާާާާއިންޓެންޝަންއަކީ.ާދެން،ާއަދިާއަޅުގަނޑު

މަސައްކަތްކުރައްވ ފައިާ ކުރީގެާކޮންސްޓި�ިޓިއުޝަންގައިާ ޢިއްޒަތްތެ�ެރިާބޭފުޅުންާއެބަތިއްބެވިާ  720ވަރަށްާ

ނިންމ ލަން.ާާ މިކަންާ ސްޕީޑީކޮށްވެސްާ ވަރަށްާ ބޭނުންވޭާ އެބަާ އަޅު�ުގަނޑުމެންާ ބޭފުޅުން.ާ ތިއްބެވިާ

ާ ފުރިހަމަާ ހިތުން�ާްާވަރަށްާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހަދަން.ާ ޑޮކިއުމެންޓެއްވެސްާ

ހަމަާއެއްޗަކަށްާ ރިސޯސަ�ަސްާނެ�ެތެކޭާކިޔ ފައިާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ބޭނުމެއްނުވޭާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

އެހެންވީމަ،ާ އެގޮތެއް.ާ ނުކުރ ނަންާ ޤަބޫލެއްާ ހަމަގައިމުވެސްާ އަޅުގަނޑުާ ހަދ ލ ކަށްާ އެއްޗެއްާ

އަ ފެނޭާ ާާއަޅުގަނޑަށްާ ސްޓޭންޑިންގ ދަންނަވ ނީާ ނިންމ ލަމުންާ ނޫނ1ާާާީޅުގަނޑުާ  725އެކްސްޕަރޓެއްާ

ާާ އެފޯޑްކުރެވެންޏ  އެކަކ2ާާާާުއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ޑްރ ފްޓްސްމަންއެއްާ ދެންާ ތިބެފައިާ އެކްސްޕަރޓުންާ

ރަނގަޅުވ ނެ.ާާ ބޭބޭފުޅުންާ ހަމަާ ހުށަހެޅުއްވީާ މ ރިޔ ާ ޑްރ ފްޓްސްމަންާ ދިވެހިާ ދެންާ ހުރެފައި،ާ

އަ ސްޓޭންޑިންގާާއެހެންވީމަ،ާ މިާ ތިބެފައ2ާާާިނުވަތ1ާާާާަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެކްސްޕަރޓްާ
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އެކްސްޕަރޓަ�ަކުާ މިވެނިާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ ނިމުނީމަާ އެާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

ާާ 1ާާާާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާވީކްއަކަށްާނުވަތަ ލިބިދ ނެކަމަށް.ާއެހެންވެއްޖެއްޔ 2ާާާާހަފްތ އަށްާ  730ހަފްތ އަށްާ

ރިފަ ާާއެބޭފުޅަކަށްާ ބޭނުމުގައި ކޮންސިސްޓެންސީގެާ 1ާާާާރކޮށްލުމަށްާ ދ އިމީކޮށ2ާާާްާބޭފުޅަކު ބޭފުޅަކުާ

އަޅުގަނޑުމެންގެާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަގަކޮށްލަންާ އަޅުގަނޑުާ އަދިާ ގޮތަށް.ާ މަސައްކަތްކުރައްވ ާ ކޮމިޓީއ އެކުާ

ހިތަށްއަރ  އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ޑްރ ފްޓްކުރުން.ާ ކަންތައްތައްާ ނިންމަވ ާ މަޖިލީހުންާ ާޖޮބަކީާ

ވ ހަކައަކީާާ ކޮމިޓީ�ީއަށްާ އިދ ރީާ ކުޅެވިދ ނެބ އޭާ ރޯލެއްާ ކިހ ވަރެއްގެާ އަޅުގަނޑުމެ�ެންނަށްާ

މިހ ރާުާ ދެވިފައި.ާ ކުރިއަށްާ މ ާ މިއޮންނަނީާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ މިހ ރުާ  735ޑައިރެކްޝަން،ާ

ހަފްތ އިންވެސްާާ ދެާ ނޫނިއްޔ ާ މިާ ދެދުވަހުންވެސްާ އެއްދުވަ�ަހުންާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

އޭގާެާއަޅުގަނޑުމެންނަ އެކަމަކު،ާ ނިންމ ލެވިދ ނެ.ާ ބައިާ ރައިޓްސްގެާ ފަންޑަމެންޓަ�ަލްާ ށްާ

ވިސްނ ލަންޖެހޭ.ާއެހެންވީމަ،ާ އަރގިއުމަންޓްސްތަކެއްާނުނިމޭ.ާއެހެންވީމަ،ާމިއީވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާ

ާބޭފުޅުންާރަނގަޅުވ ނެއޭ.ާޝުކުރިއްޔ .3ާާާއަޅުގަނޑުާނިންމ ލަމުންާދަންނަވ ނީާ

ާ740 

މިާާާާވުން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެާ ކޮންކްރީޓްކޮށްާ މިހ ރުާ ނިންމ ލަންާ ޑިސިޝަންއަކަށްާ އޭގެާ މިހ ރުާ އެހެންވީމަާ އަޅުގަނޑުާ އ ދެ،ާ

ކޮންކްރީޓްކޮށްާމިއައާީާ ޙަ�ަމްޒ ގެާއެާހުށަހެޅުއްވުންާ ފ ހަގަކުރެވޭާގޮތުގައިާ އަޅުގަނޑަށްާ ހުށަހެޅުމަކީާ

ދެން ތިއްބެވުން.ާ ޕެނަލްގައިާ އެކްސްޕަރޓްާ ބޭފުޅަކުާ ދެާ އެއްވެސްާާސްޓޭންޑިންގާ ހަމަާ ކޮމަންލީާ ާ،

ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާ ފެނުނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ކަމެއްކަމަށްާ ވަޑައިނުގަންނަވާ  ދެބަސްވެާ ބޭފުޅަކުާ

އެއްބައިާާ ޝަރީޢ ގެާ ހިމެނުން.ާއެހެންވީމަ،ާދެންާމިއޮތީާއިސްލ މިކްާ ތެރޭގައިާ އޭގެާ  745އެކްސްޕަރޓެއްާ

ކޮންމެހެންާތްރޫއައުޓްާހުންނަވ ކަށްާއެއީާާާާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވަނީާއިސްލ މިކްާޝަރީޢ ގެާއެކްސްޕަރޓެއް

ޓްރެޑިޝަންގާެާ ވެސްޓަރންާ ވިދ ޅުވަނީާ ބޭފުޅުންާ ބައިާ އަނެއްާ ނޫނޭ.ާ ކަމެއްާ ބޭނުންފުޅުާ އެހ ާ

ހުރުއްވުނާްާ ބޭފުޅަކުާ ހުރިާ ނޮލެޖްާ ޝަރީޢ ގެާ އިސްލ މިކްާ އެކްސްޕަރޓެއްާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާ

ބޭފުޅަ ހުރިާ ލިބިވަޑައިގެންފައިާ ދެބައިާ ވިދ ޅުވެވެނީާާރަނގަޅޭ.ާ މިާ ގޮތެއްގައިާ އަނެއްާ ނޫނީާ ކު.ާ

 750ދެބޭފުޅުންާތިބޭއިރުާދެބައިންާދެބޭފުޅުންާތިބުން.ާއެހެންވީމަ،ާމީގައިާއަޅުގަނޑުމެންާޑިސިޝަންއެއްާާ

އަދިާާ އަދަދެއް.ާ މިނިމަމްާނުވަތަާމެކްސިމަމްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އަދަދަށްާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ ނަގަމ .ާ

ހައްތަހ  ާާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ މިއިވެނީ 2ާާާާވެސްާ އަޅުގަނޑުމެނ3ާްނުވަތަ އެއަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ާ.

ާނިންމ ލަމ ތޯ.ާާ

ާ
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ާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ އެާ ނިންމ އިރުާ އަދަދުާ އެާ 3ާއަޅުގަނޑުމެންާ ޕަރމެނަންޓްލީާާ  755ާބޭފުޅުންނަކީާ

ާާާާާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާޝ ހީންާޙަމީދު ސ ފުކ3ާާޮމިތަނަށް އެއެއްވެސްާ ނޫންތޯާ އުނދަގޫވ ނެ.ާާބޭފުޅުންތޯާ ވަރަށްާ އެހެންނަމަާ ށްލަންޖެހޭ.ާ

ހުންނަކަމަށްވަންޏާ  އެކަކުާ އަބަދުވެސްާ ހަމަާ މިތ ާ ޕަރމެނަންޓްާ އެވިދ ޅުވިހެންާ ޙަމްޒ ާ މިސ ލަކަށް،ާ

އެހެންވީމަ،ާ ގޮތަށް.ާ ގެނެވޭާ އިރެއްގައިާ ދެާ ބޭނުންވޭާ އެހީާ ދެބޭފުޅުންގެާ އަނެއްާ އިތުރަށްާ ދެންާ

ާންނޭނގެާމުޅިާއަދަދުާހަމަޖެހޭނީާދެއްތޯ.ާއެއަށްވެސްާގޮތެއްާނިންމިގެންާކަ

ާ760 

ާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާާ އަދަދުާ އެާ މިހ ރުާ ފެންނަނީާ 3ާއަޅުގަނޑަށްާ ާާ އަދިާ ގިނަނުވ ާ 1ާާށްވުރެާ

ާާާާާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުން: އެކަމަކު، ހުންނަންޖެހޭނެ.ާ އެކަކުާ އަބަދުވެސްާ ނުވ ނެ.ާ މަދުވެގެންާ އ3ާާާިށްވުރެާ ތުރުވެސްާާށްވުރެާ

ާއެއީާއަދަދުކަމަށްާބަލ ފައިާއެކަކުާއަބަދުވެސްާމިކޮޅުގައިާހުންނަާގޮތަށް.3ާާާވެ�ެގެންނުވ ނެ.ާ

ާ

ހުންނ ނެހެނެއް.ާާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާާ މީހަކުާ ގޮތަކަށްާ ދ އިމީާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުގަނޑަ�ަކަށްާ  765ާއ ދެ،ާ

ޕެނަލްގައިާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުން: އެާ ގޮތަކަށްާާއެހެންވީމަ،ާ ހުރެވޭާ ވަގުތުވަގުތުާ ބޭނުންވ ާ އެޑްވައިސްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ާ

އެޑްވައިސްދީފައިާއަދިާދ ންވިޔަސްާމައްސަލައެއްާނެތް.ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުމެންާމަސައްކަތްކުރ ާހުރިހ ާާ

ާާ ގޮތެއްގައޭ ދ އިމީާ ދުވަސްވެސްދ ނެާ ނުކުރާ  މަސައްކަތްާ އަދިާ އެނ2ާާާްވަގުތެއްގައިާ އޭޒްާ މީހަކުާ

އެހީމަާލަފ ދެވޭާކަހަލަާާާރެކުއަޑް ދޭާގޮތަކަށްާނޫނީާއަޅުގަނޑުމެންގެާލަފާ  ވަގުތުވަގުތުާލަފާ  ބޭނުންވާ 

 770ާނިޒ މެއްގެާދަށުންާއެކަމަށްާއެވެއިލެބިލިޓީާއޮތީމަާނިމުނީާއަޅުގަނޑުމެންާބޭނުންވ ާލަފ ދޭގޮތަށްާއެއީ.ާާ

ާ

ޕެާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާާ މިދައްކަނީާ އަޅުގަނޑުމެންާ ޕެނަލްގެާއ ދެ،ާ އެާ ވ ހަކަ.ާ ާނަލްއެއްގެާ

ާާާާާާވ ހަކަދެއްކެވުން:އަޙްމަދުާމުޢިއްޒު 10ާާާާތިއްބަވ ފ ނެ އެ އ10ާާާެާބޭފުޅުންވެސް.ާ އަދިާ ނުޖެހޭ.ާ ތިއްބަވ ކަށްާ އަބަދުާ މިތާ  ބޭފުޅުންާ

ނުދަންނަވ ވެސްާާ ހޯދުމަށްާ ލަފައެއްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ބޭފުޅުންނަށްާ ބައެއްާ ތިއްބަވ ާ ޕެނަލްގައިާ

ނިން އެބޭފުޅުންގެާާމަސައްކަތްާ ބައްލަވ ފައިާ ސީވީއަށްާ އެބެފުޅުންގެާ އެއީާ ޖެހިދ ނެ.ާ  775މ ލަންވެސްާ

އެހެންވީމަ،ާ އެހެންނޫންތޯ.ާ ހިމެނޭނެާ އޭގައިާ ކަންތައްތައްާ ބައިވަރުާ ދެންާ އެ�ެވެއިލަބިލިޓީާ

މައްސަލައެއާްާ އޮތުންވެސްާ ކަނޑައަޅ ފައިާ ޕެނަލްއެއްާ ބޭފުޅުންގެވެސްާ ގިނަާ ކިތަންމެާ އަޅުގަނޑުމެންާ

އެކްސްޕަރޓުންާާާނޫން އެހެންނޫންތޯާ ގޮތަކުންާ ބޭނުންވ ާ މަސައްކަތަށްާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ކަންނޭނގެ.ާ

ކަމަކަށްާ ހުރިހާ  އެާ އެކްސްޕަރޓީޒްއަށ ާ އެބޭފުޅުންގެާ އެވެއިލަބިލިޓީއަށާ  އެބޭފުޅުންގެާ ގެންނ ނީާ

އަޅުގަނޑު ވ ހަކަާ ކަނޑައަޅާ  ލިސްޓެއްާ އެކްސްޕަރޓުންގެާ އޭގެާ އެ�ެހެންވީމަ،ާ  780މެންާބަލ ފައި.ާ
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ގޮތެއްގައިާހުރުނާްާ އެކަކުާއެހެންނޫންތޯާމައިގަނޑުާ ދެންާ މިދައްކަނީ.ާދެން،ާއަޅުގަނޑަށްވެސްާފެނޭާ

ދެން،ާ ބ އްވ ނީ.ާ ކަނޑައަޅ ފައިާ ޕެނަލެއްާ އެކްސްޕަރޓުންގެާ އެކަމަކު،ާ ރަނގަޅުވެދ ނެކަމަށް.ާ

ދެން، ގެންނ ނީ.ާ ބަޔަކުާ ގެންނަންޖެހޭާ ގުޅޭގޮތުންާ މަސައްކަތ ާ އަޅުގަނޑަކަށްާާާއަޅުގަނޑުމެންގެާ

ބޭފުޅުނާްާ ހައެއްކަާ އެފެންވަރުގެާ އެފޯޑްކުރެވޭނެ�ެހެނެއްާ މ ބޮޑަށްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ހިއެއްނުވޭާ

ގެންގުޅޭކަށް.ާާ  785ާއެއްފަހަރ ާމިތާ 

ާ

ޑިސިޝަންއަށްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: އިތުރަށްާމިާޑިސްކަޝަންއަށްާއޯޕަންކޮށްލ ކަށްާދެންާބޭނުމެއްާނޫން.ާމިާ ާާއަޅުގަނޑުާ

މިހ ތަނަށްާމިއޮއްާޝ ހީނާްާ ދ ންާބޭނުންވަނީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިހ ރުާއަޅުގަނޑުމެންާނިންމަމ ާހިންގަވާ 

އެާފ ހަގަކުރެއްވިހެންާޕަރމަނަންޓްާބޭސިސްއެއްގެާއެއްާބޭފުޅެއްތޯާހުރެފައިާދެންާވޭރީކުރެވޭާގޮތަކަށާްާ

 790އެއްާމިއިންާކަނޑައަޅ ލަންާމިާބޭފުޅުންގެާޕެނަލްއެއްތޯ.ާއެހެންވީމަ،ާއެގޮތަށްާކޮންމެވެސްާބޭސިސ3ާާް

މަސައްކަތްާފެށޭނީ.ާއެހެން�ްވީމަ،ާއެއަށާްާ ހޯދުމުގެާ ބޮޑުާސަބަބަކީާއޭރުންާމީހުންާ ބޭނުންވ ާއެންމެާ

ހިންގަވ .ާާ ާއަޅުގަނޑުމެންާނިންމ ލަމާ 

ާ

އަބަދުވެސްާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ މިތ ާ އަޅުގަނޑުމެންާ ގޮތުގައިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުގަނޑަށްާ ާާާއ ދެ،ާ

ާާާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:  100ާާ795އެކަކުާހުރެވޭާގޮތަށްާއެއީާމުހިންމުކަމެއް.ާދެން،ާޕެނަލްގައިާއަޅުގަނޑުގެާމައްސަލައެއްާނެތް

ގެންނ ނީ.ާދެން،ާއަޅުގަނޑުާވަރަށްާހިތްހަމަނުޖެހޭާވ ހަކައެއާްާ ބޭނުންވީމަާ ތިއްބަސް.ާދެން،ާ މީހުންާ

އަޅުގަނޑުމެންާއެފޯޑްާނުކުރެވޭނެާވ  އަޅުގަނޑަށްާާއިނގޭތޯާ މިދައްކަނީ.ާއެއީާއެއްގޮތަކަށްވެސްާ ހަކަާ

ސްޕެންޑްކުރ ކަށް.ާާ ނެތްާ މުހިންމުކަމެއްާ މިކަމަށްވުރެާ އަޅުގަނޑުމެންާ ނޫން.ާ ވ ހަކައެއްާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ

އެހެން�ްވީމަ،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއަޅުގަނޑުމެންާބޭނުންވ ާގޮތަށްާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާޤަބޫލުކުރެވޭާގޮތަށްާާ

އެއްޗެއްާހަދަންާޚަރަދުކުރެވެންވ ނެ.ާއެކަމަކު،ާއެާޚަރަދުކުރުމުގައިާާއަޅުގަނޑުމެންާއެ  800ންމެާރަނގަޅުާ

އިސްރ ފްކުރުމެ�ެއްާނޫންާއަޅުގަނޑުމެންާބޭނުމަކީ.ާއެހެންވީމަ،ާއެާޚަރަދުާނުކުރެވޭނެާވ ހަކަދެއްކުނާްާ

ާއެއީާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާއެއީ.ާ.

ާ

މިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެ�ެއްކެވުން: އެދެންާ ބ އްވ ފައާިާއަޅުގަނޑުާ އެއްކައިރީގައިާ ތަންކޮޅެއްާ ބައިާ އެފޯޑެބިލިޓީގެާ ވަގުތުާ

ރިކުއަރމެންޓް.ާދެން،ާއަޅުގަނޑުާމަޖިލީހުގެާރައީސްއ އިާާ ބޭނުންވާ   805އަޅުގަނޑު�ުމެންގެާމަސައްކަތަށްާ

ދަންނަވ ނަން.ާ ތިޔަބޭފުޅުންނަށްާ ނެތިއްޖެއްޔާ  ބަލ ފައިާ އޮތްތޯާ ގޮތެއްާ ހޯދޭނެާ މަޝްވަރ ކޮށްގެންާ
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ވިދ ޅުވަންާާާާއެކަމަކު، އެއްޗެއްާ ޒ ހިރުާ އަޙްމަދުާ އެހެންވީމަ،ާ ނިންމ ލަން.ާ ނުބަލ ާ އެބަޔަށްާ މިވަގުތުާ

ާބޭނުންފުޅުތޯ.ާ

ާ

އަޅުގަނޑުމެންާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމެންބަރުާާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމައެކަނިާ  810ާއަޅުގަނޑުާ

މީހަކުާބަހައްޓަންޏ ާމޮޅުާމީހަކުާނުލިބޭނެާއެއްއަހަރުާދުވަހުންނެއް.ާާާާޕ ރމަނެންޓްކޮށްާދ އިމީކޮށްާާާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާވ ހަކަދެއްކެވުން: މިތާ 

ގޮތަށްާބޭފުޅުންާާގެންނަވ ށޭ.ާއެހެންވީމަ،ާއެވ ހަކަާާ ވީމ ،ާއަޅުގަނޑުާތ އީދުކުރަނީާހަމަާރޮޓޭޓްކުރާ 

ާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ތ އީދުކުރެާމ ލެއަތޮޅުާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާ ދެން،ާއަޅުގަނޑަށްވެސްާ ހުންނަން.ާ ދެމީހަކުާ ނުވަތަާ އެކަކުާ  815ާވޭާ

މަސްާާާާދީދީާވ ހަކަދެއްކެވުން: އައިސްގެންވެސްާ ކޮންމެހެންާ އެކްސްޕަރޓްސްވެސްާ ތިބޭާ އެވިދ ޅުވ ާ ޝ ހީންާ އަޅުގަނޑަކަށްާ

ހީވަނީާ ހަމަާ އަޅުގަނޑަށްާ ނުފެނޭ.ާ އަޅުގަނޑަކަށްާ ކަމަކަށްާ ވ ންޖެހޭނެާ މިތ ާ ދެމަސްދުވަސްާ

ާާ ހަމަ ދޭނެހެނާްާއަޅުގަނޑުމެންާ އޮޕީނިއަންސްާ އެމީހުންާ އެހީމަާ އިންސްޓްރަކްޓްކުރަންާ އެމީހުންނަށްާ

ހަމަާޕްރޮފެޝަނަލްާއޮޕީނިއަންސް.ާދިނީމަާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާމިކޮޅަށްާއޮޕީނިއަންސްާގެނެވޭނެހެން.ާ

އެކްސްޕެންސިވްވެސްާނުވ ނެ.ާދެން،ާއެމީހުންާމިތަނަށްާއައިސްާތިބެގެންވެސްާހަމަާދޭނާީާ  820އެއީާއެހާ 

މިހ ރުާ އެހެންވީމަ،ާ އޮޕީނިއަންސް.ާ ދެވޭނީާ ހަމަާ ތިބެގެންވެސްާ އެކޮޅުގައިާ އެމީހުންާ އޮޕީނިއަންސް،ާ

އެހެނާްާ ތިބޭއިރުާ އެކްސްޕަރޓްސްތަކެއްާ ތިބޭާ ކަނޑައަޅ ފައިާ އަޅުގަނޑުމެންާ ހަމަާ އެގޮތަށްާ

ދޭ އޮޕީނިއަންސްާ ޕްރޮފެޝަނަލްާ ހަމަާ އެމީހުންާ ދެކެނީާ ހަމަާ ދުނިޔޭގައިާ ކަމަށްާތަންތ ނގައިވެސްާ

ކޮންމެހެނާްާ ވ ހަކައެއްާ ދައްކ ނެާ އިތުރަށްާ އައިސްގެންާ އެހެންވީމަ،ާ ބެހޭގޮތުން.ާ އެކަންކަމާ 

 825އޮންނ ނެކަމަކަށްާދެމަސްާއެއްމަސްވެގެނެއްާނުފެނޭ.ާއެ�ެހެންވީމަ،ާއެއަށްވެސްާހަމަާވިސްނ ލައްވަނާްާ

އެކީގަ އެތިާ މުޅިާ ސްޓޭޝަންވެފައިާ މިތ ވެސްާ މީހަކުާ ކޮންމެވެސްާ ދެން،ާ މީހަކުާފެނޭ.ާ ބަލ ނެާ އިާ

ދެން،ާ މުހިންމުކަމެއް.ާ ގޮތުގައިވިއްޔ ާ ފެންނަާ އަޅުގަނޑަށްާ ހުރުމަކީާ ދެމީހަކުާ ނުވަތަާ

އެކިާ އެއީާ ހަމަާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުގަނޑުާ އަނެއްކ ވެސްާ ވ ހަކަދެކެވޭއިރުާ ޑްރ ފްޓްސްމަންއެއްގެާ

މިހ  ގޮތްގޮތަށް.ާ އެކިާ މިހުންނަނީާ ޑްރ ފްޓިންގާސްޓައިލްވެސްާ އަންނަާާތަންތ ނގެާ އިންޑިޔ އިންާ ރުާ

ބީާއިޓްާބީާނޯންއޭާކިޔައިގެންާބޮޑު�ުާދޮގުާވ ހައެއްާދައްކ ނެ.ާއެހެންާތަންތ ނގައިާާ  830މީހެއްވެއްޖެއްޔާ 

އިނގިރޭސިވިލ ތުގައިާާ ލިޔ ނީ،ާ ގޮތަކަށްާ އެހެންާ އޮސްޓްރޭލިޔ ގައިާ ލިޔ އިރުާ މިޒަމ ނުގައިާ މިހ ރުާ

ތަ ގެންނަާ އެާ އެހެންވީމަ،ާ ލިޔ ނީ.ާ ގޮތަކަށްާ ބުނީމަާއެހެންާ ޑްރ ފްޓްސްމަންއެކޭާ އަނެއްކާ  ނެއްާ
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އޭނައެއްާނުވ ނެާކޮންމެހެންާޕްރޮފެޝަނަލްާކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާލޯޔަ�ަރަކަށްވެސް.ާއޭނަާދެންާއެއީާ

ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންކަމަށްވ އިރުާ މީހެއް.ާ ލިޔ ާ އެއްޗެއްާ ބުނީމަާ މީހަކުާ ޑްރ ފްޓްކުރާ  ހަމަާ

އެއް ބަޙުސްތަކާ  މިތ ާ ކޮންމެވެސްާއަޅުގަނޑުމެންާ ގޮސްާ އޭނައަށްާ ދެންާ ވ ހަކަދެއްކީމަާ ދައްކ ާ  835ޗެހިާ

ގޮތަކަށްާާ ފެ�ެންނަާ އޭނައަށްާ ކިޔ ފައިާ ބަޙު�ުސްތައްާ އެާ ކިޔައިދޭނީާ އޭނަާ ކިޔައިދެނީ.ާ މިާ އެކަކުާ

އަނބުރާ  އަނެއްކ ާ ކުރީމަާ ޑްރ ފްޓްކުރ ނެ.ާ މީނަާ އަޑުއަހ ފައިާ އޭތިާ ބުނީމަާ އެމީހ އަށް.ާ

އަޅުގަނޑުމެންާކޮންމެހެންާބޭނުންވ ާއެއްޗަކަށްާނުވެއްޖިއްޔ ާއަނެއްކ ާާާާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާގެންނައިރުާ

އޭގައިާާ އެހެންވީމަ،ާ ހަދ ނެ.ާ ދ ގޮތަށްާ އޭނައަށްާ އަނބުރާ  ކޮށްފައިާ ބަޙު�ުސްތަކެއްާ އެތައްާ އެއަށްާ

ޑްރ ފްޓްސްމަންއަކާ  މިާ މިހެންާ އަޅުގަނޑުާ ހީވ ތީާ އުޅެފ ނެހެންާ ކަންތައްތަކެއްާ  840ލަސްވު�ުމުގައިާ

ާމިވަރަށްާމިާވ ހަކަދައްކ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާބެހޭގޮތުން

ާ

ބޭފުޅެއްގެާާމުލަކަތޮޅުާމެންބަރުާއަޙްމަދުާާ ބަހުގެާ ކުރީގައިާ ތަންކޮޅެއްާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ ާއަޅުގަނޑުާ

އެ�ެބޭފުާާާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ދިޔައިރުގައިާ ހިސ ބަށްާ ޢައްޔަނުކުރ ާ މިާ އައިސްާ ފަހަކަށް�ްާ ދެން،ާ ޅެއްގެާާވ ހަކަދެކެވުނު.ާ

ޙަމްޒ ާާ ޙަޤީޤަތުގައިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުގަނޑުާ މިއުޅެނީ.ާ ފަނޑުކޮށްާ ތަންކޮޅެއްާ  845ވ ހަކަާ

އިޞްލ ޙުކުރަންާ މިާ ހުރެގެންާ މައްސަލަތަކެއްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ މިއޮއްާ މިހ ރުާ ވިދ ޅުވިހެންާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީގައިާ އޮތްާ މިހ ރުާ ގޮތުގައިާ ފ ހަގަކުރެވޭާ އަޅުގަނޑަށްާ މައިގަނޑުާމިއުޅެނީ.ާ ވެސްާ

ރަނގަޅަށާްާ ވަރަށްާ ބޭފުޅަކުާ ބަހުގެާ ކުރެއްވިޔަސްވެސްާ ބޭނުންފުޅުާ މައްސަލަ.ާ ބަހުގެާ މައްސަލައަކީާ

ހީވޭ.ާާ އަޅުގަނޑަށްާ ބިރުާ ވެއްޓިދ ނެކަމުގެާ ޙ ލަތަށްާ މިާ ނުހިފައިފިނަމަާ ބޭނުންާ އަޅުގަނޑުމެންާ

ގޮތުގައިާމިއީާހަމަ ލަފ ކުރެވޭާ އަޅުގަނޑަށްާބޮޑަށްާ ނިމެންދެންވެސްާބަހުގެާާާއެހެންވީ�ީމަ،ާ  850ފެށިގެންާ

މިކަމަށްޓަކައި.ާދެން،ާއަޅުގަނޑުާމީގައިާހަމަާމިސ ލެއްގެާގޮތަށާްާ އެބަާހުންނަންޖެހޭާ ތަޖުރިބ ކ ރަކުާ

މިއީ.ާާ ދަންނަވ ލުމެއްާ ދަންނަވ ލިާ ގޮތުންާ މިސ ލެއްގެާ ހަމަާ އަނެއްހެންާ ވަކިާ ބޭފުޅަކަށްާ ވަކިާ

އިރުގައިާވަރަށްާގިނަާބޭފުޅުންާރ އްޖޭގައިާއެބައުޅުއްވ .ާާމިސ ލަކަށް،ާބަހުގެާތަޖު�ުރިބ ކ ރުންނަށްާބަލ 

ބޭފުޅަކުާ ވަޙީދުފަދަާ އޮގަރުާ އެނގިވަޑައިގަންނަވާ  ރަނގަޅަށްާ ދެބަސްާ މިސ ލަކަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ދެންމެާ މިސ ލަކަށް،ާ ކަންނޭނގެ.ާ ރަނގަޅުވ ނެާ ތަންކޮޅެއްާ ލިބިއްޖެއްޔ ާ ހީވަނީާ  855އަޅުގަނޑަށްާ

ާާ ދެބަހުން ނުކުތ އަކީ.ާާާއެވިދ ޅުވިހެންާ އެއްާ އެހެންވީމަ،ާ ތައްޔ ރުކުރަން.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެބަޖެހޭާ މިާ

އަންހެންާ މިސ ލަކަށްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ތަޖުރިބ ކ ރަކަށްާ ހޯދިާ އަޅުގަނޑުމެންާ ނުކުތ އަކީާ އަނެއްާ

އަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާއެބޭފުޅެއްގެާތަޖުރިާ ބ ާާބޭފުޅަކަށްާވެރިކަންާކުރެވިދ ނެތޯާނޫންތޯ.ާއެހެންވެއްޖެއްޔާ 
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އެބޭފުޅުންހެންާ ތަޖު�ުރިބާ  އަޅުގަނޑުމެންގެާ ބޭނުންކުރަނީކި.ާ ނޫންހެންާ އަޅުގަނޑުމެންނެއްާ

ނޫންާކަންނޭނގެާއެވިދ ޅުވ ހެންާމިސ ލަ�ަކަށްާ އެހެންވީމަ،ާއެއީާރަނގަޅުާއުސޫލެއްާ  860ބޭނުންކުރަނީ.ާ

ށް.ާއެއީާކަންނޭގާެާއެބޭފުޅަކަށްާއެބޭފުޅެއްގެާއޮޕީނިއަންާރަނގަޅަށްާއަޅުގަނޑުމެންނ ާހަމައަށްާގެނައުމަ

ާދޫކޮށްލަންޖެހޭާގޮތަކީާމިކަން.ާމިއީާއަޅުގަނޑުގެާމައިގަނޑުާދެާނުކުތ އަކީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ޕްރޫފިންގއ އިާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: އެާ ހަމަާ އެއީާ ނޫން.ާ ދޫކޮށްލެވުނީއެއްާ ބައިާ ހިމެނުމުގެާ ބޭފުޅަކުާ ބަހުގެާ އ ދެ،ާ

ބޭނު މ ބޮޑަށްވެސްާ ގަވ އިދުގައާިާއެހިސ ބުތަކުގައިާ އެބައޮތްާ ކޮމިޓީއަށްާ ޑްރ ފްޓިންގާ ދެން،ާ  865ންވ ނެ.ާ

ގުޅިގެންާއެވަގުތަކުާހޯދަންޖެހޭާއެކްސްޕަރޓްާއެސިސްޓެންސެއާްާ އެބ ރުާހަމަާކުރަންޖެހޭާމަސައްކަތަކާ 

ހޯދުމުގެާބ ރު.ާއެހެންވީމަ،ާއަނެއްކ ވެސްާއަޅުގަނޑުާމަސައްކަތްކުރ ނަންާމިާއެކްސްޕަރޓްާޕެނަލްގެާ

މިހ ރުާއަޅުގަނޑަށްާމިފެންނަނީާސްޓޭޝަންވެފައިާއެކަކާުާާާއަދަދަ�ަކ  އެއްޗެހިާނިންމ ލަންާމިވަގުތަށްާ

ާއެއަށްާއެބައޮތްތޯާއޮބްޖެކްޝަންއެއް.ާސްޓޭޝަންވެފައިާހުންނަާއެކަކު.ާާ

ާ870 

މިހެނާްާާނިލަންދެއަތޮޅުާދެކުނުބުރީާމެންބަރުާާ އެއީާ ތިބެން.ާ ދެބޭފުޅުންާ ސްޓޭޝަންާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ާއ ދެ،ާ

އެއްާބޭފުޅެއްފެާވިއުޒްާފިކްސްޑްާވެއްޖެއްޔ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާދެނާްާާާާއަޙްމަދުާޙަ�ަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެވުން: މިދަންނަވަނީާއިންފޯމްކުރައްވާ 

ާާ އެހެންވީމ ،ާވަރަށް ދޭން.ާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ތިބީމަާ ބޭފުޅަކުާ ދެާ އެހެންވީމ ،ާ އުދަނގޫވ ނެ.ާ

މާިާާާ ާއަޅުގަނޑަށްާހަމަާމިކަމުގައިާއެއީާސަބަބަކަށްާއަޅުގަނޑުއަޅުގަނޑުާއެާވ ހަކަާދަންނަވ ލީާދެން

މިާ އޮ�ުންނައިރުާ ޕެނަލްއެއް.ާ އެކްސްޕ ރޓްާ އޮންނ ނެ�ެާ ވިހެންާ އެވިދ ޅުާ މުޢިއްޒުާ  875ހުށަހަޅަނީާ

ގެންދަންާ ކޮންސިސްޓްކޮށްާ އެާ ކޮންޓިނިއުއިޓީާ އޭގެާ ކޮންސިސްޓެންސީާ މީގެާ މީހުންނަކީާ

އަ އެާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ބޭސްާއެ�ެސިސްޓަންޓްާ ނޮލެޖްާ އެމީހުންގެާ އެކްސްޕ ރޓުންނަށްވެސްާ ންނަާ

ވ ރކްކޮށާްާ ބޭފުޅުންނ އެކުާ މިބުނ ާ އެމީހުންނަކީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަންނޭނގެ.ާ ދައްވ ނެާ ތަންކޮޅެއްާ

ޕީ.އެޗް.ޑީާާ ހިސ ބުގަނޑުވެސްާ އިންޑިޔ ާ ހަމަާ ބަޔަކަށްވ އިރުާ ތިބޭާ ދިނުމަށްޓަކައިާ އެސިސްޓްކޮށްާ

އޭ ލޯާ މީހުންވެސްާކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާ ފްރެޝްާ ހަމަާ ތިއްބަވާ  ނިންމަވ ފައިާ ޕީ.އެޗް.ޑީާ  880ރިޔ އިންާ

މިގޮތަށްާކޮންސިސްޓެންޓްކޮށްާތިއްބެވުން.ާއަޅުގަނޑުމެންާއެކްސްޕ ރޓުންނަ�ަށްާ ވަރަށްާރަނގަޅުވ ނެާ

ތިއްބަވ ާާ ނިންމަވ ފައިާ ޕީ.އެޗް.ޑީާ ފްރެޝްާ ހަމަާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރ ނަން.ާ ރިފަރާ ފަހުންާ

މިކަމަށް.ާކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާާ އަޅުގަނޑުމެންާ ރަނގަޅުވ ނެާ ހަމަާ ސްޓޫޑެންޓުންާ ދ އިރ ގެާ

މާ  އެއީކީާ ކުރެވޭނެާ އެފޯރޑްވެސްާ އަޅުގަނޑުމެންާ ދެންާ ފެނޭާ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންވީމ ،ާ
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ފްރެޝްާބޭފުޅުންގެާ ތިއްބެވިއްޔ ާއެއީާޕީ.އެޗް.ޑީާ ބޭފުޅަކުާ ނުވ ނެާމިކަހަލަާދެާ  885އެކްސްޕެންސިވެއް�ެާ

ރަާ ރިސަރޗްވެސްާ ޑިވެލޮޕްމަންޓްސްއެއްާާވަރަށްާ ހުރިހ ާ ރީސެންޓްާ އެބޭފުޅުންނާ  ނގަޅުވ ނެާ

ާއެނގިވަޑައިާގަންނަވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑަށްާފެންނަ�ަގޮތްާދަންނަވ ލީާ.

ާ

އޭގައިާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: މިއުޅެނީާ ދޭކ ާ އެކަކ ާ އެހެންވީމ ،ާ ދޭއް.ާ ހުށަހެޅުއްވީާ އެާ ޙަމްޒ ާ އެހެންވީމ ،ާ އަޅުގަނޑުާ

އިތުރުާބޭފުޅަކުާއިންނެވިތޯ.2ާާާާޅުގަނޑުާއެހެންވީމ ،ާފުރަތަމަާބަލައިލ ނަންާާއަ  890ށްާފެނިވަޑައިގަންނަވާ 

،1ާާ،2ާާ،3ާާ،4ާާ،5ާާ،ާވެއްޖެ.ާއެހެންވީމ ،ާއެކެއްާދ އިމީާގޮތެއްގައިާހުންނަވ ާއެކެއްާއިނގޭތޯ.3،4ާާ

ާއެހެންވީމ ،ާވަކިގޮތަކަށްާފ ހެއްނުވޭާއިނގޭތޯާމިއަކު.ާއެހެންވީމ ......ާ.6ާ

މީހަކުާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާމެންބަރުާާ ނަމަކަށްާ ހަމަާ އިނގޭތޯާ ކަމަކީާ އުނދަގޫާ ވޯޓުދޭންާ ާއަޅުގަނޑަށްާ

މީނައަކާީާާާާޒ ހިރުާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެވުން: ޤ ނޫނީާ ހަމަާ ބަހައްޓ ފައިާ ކިޔ ފައިާ އެކްސްޕ ރޓޭާ ނުފެންނ ތީވެ.ާ އަޅުގަނޑަށްާ ބަހައްޓަންާ

ކޮންމެވެސްާބޭ އެކްސްޕ ރޓެކޭާ ގެނެސްދ ނެާހަމަާ ގެންނަާމީހާ  ގޮތަށްާމެލޭޝިއ އިންާ  895ފުޅަކުާވިދ ޅުވިާ

ކިހ ާާ މައްސަލައެއްާ މިހ ރުާމުއްދަތުާމީާބޮޑުާ ހުންނަންާ ދުވަހަާ ބަހައްޓަންާއަހަރުާ އެކްސްޕ ރޓަކަށްާ

ދުވަހަކަށްތޯ.ާއެކްސްޕ ރޓެއްާނައަންނ ނެާވަކިާމުއްދަތެާނޭނގި.ާވީމ ،ާމުއްދަތެާކަނޑައަޅަންޖެހޭާއެާ

ާާ ދ އިރު.ާާމުއްދަތައް ހަމައަށްާ ނިންމުމަކ ާ އެބައ ދޭާ އިޝޫސްތަކެއްާ މިކަހަލަާ ހުންނ ނެތޯާ އޭނަާ

އެހެންވެގެންާއަޅުގަނޑުމެންާމިާދ އިމީގޮތަށްާރޮޓޭޓްކުރ ާގޮތަކަށްާވ ހަކަދެކެވޭ.ާއޭރުންާތިންާމަހުނާްާ

ޤ ނޫނުއަސ ސ6ާާާާީ އަހަރުމެންާ އަންނ ނީ.ާ ކ ކުތޯާ މުއްދަތެއްތޯާ ކޮންާ ކުރެވޭނެ.ާ ބަދަލުާ  900މަހުންާ

ގެއްލޭނެ.ާާ ނިމޭނެާ ކޮންޓިނިއުއިޓީާ އެވިދ ޅުވާ  ނެތިއްޔ ާ އެކްސްޕ ރޓެކޭާ މިތާ  ތީާ ކަލޭާ ނިމެންދެންާ

އެހެންވިއިރުާއަޅުގަނޑުމެންާމިއަށްާތ އީދުާނުކުރަނީާދެންާއެކަމަކުާގިނަާވޯޓުާލިބޭާފަރ ތެއްާވިދ ޅުވާޭާ

ާއަޅުގަނޑުާވޯޓުާދޭނަންާއެާފަރ ތަށްާދެންާއެގޮތަށްާނިންމަން.ާ

ާ

ބައިތިއްބާ ާާމެންބަރުާއިބްރ ހީމްާފ ދިއްޕޮޅު އެކްސްޕ ރޓުންާ ބޭނުންވީާ ދަނަންވ ލަންާ އެއްޗެއްާ  905ާއަޅުގަނޑުާ

ހިފޭގޮތަށާްާާމުޙަންމަދުާޞ ލިޙްާާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ބޭނުންާ ފުރިހަމަާ އެމީހުންގެާ ާކަމަށްވަންޏ ާ

ޑްާާާވ ހަކަދެއްކެވުން: އޮތީާ ކުރަންާ ހަމައެކަނިާ އަޅުގަނޑުމެންާ އޮތީކީާާބައިތިއްބަންޖެހޭނީ.ާ ކުރަންާ ކޮމިޓީންާ ރ ފްޓްާ

ހަމައެކަނިާޑްރ ފްޓްާކުރުންާއެކަންޏެއްާނޫންާއިނގޭތޯ.ާމަޖިލީހުންާޑްރ ފްޓްާކޮމިޓީއަށްާދިރ ސ ކުރަންާ

ދިރ ސ ކޮށްފައި.ާާ މަޖިލީހަށްާ އެބައޮތްާ ލަފ ދިނުވެސްާ އޭގެާ ބަލ ފައިާ ކަމެއްާ ކޮންމެާ ފޮނުވ ާ
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އެކަހަލަާބަޔަކުާއަޅުގަނޑުމެން އެކަންާކުރެވޭނެާާއެހެންވެއްޖިއްޔ �ާ  އަބަދުވެސްާ  910ާހޯދަންޖެހޭނެ.ާހަމަާ

ާކަހަލަގޮތަކަށްާއަޅުގަނޑުމެންާމިކަންާރ ވަންޖެހޭނީ.

ާ

ވިސްނަނީާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާާ މިާ ގޮތުގައިާ އެކެއްގެާ ދ އިމީާ ާއަޅުގަނޑުމެންވެސްާ

ާާމެންބަރުާޝ ހީންާޙަމީދުާ ބެލެވިދ ނެ.ާ މީހަކުާ އެާ ހަމަާ ގޮތުގައިާ ާއެހެންނަމަވެސް،ާާއެކްސްޕ ރޓެއްގެާ

ރަނިންގާާާާވ ހަކަދެއްކެވުން: މިތ ނގައިާހަމަާ އަޅުގަނޑުމެންާ އެއީާތަންކޮޅެއްާ ނޫންާ އެކްސްޕ ރޓެއްާ  915އެންމެާހައިލެވެލްާ

ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާ ހިފޭނެާ ބޭނުންާ އެމީހެއްގެާ އަދިާ ވިދ ޅުވާ  ހުރުމުގެގޮތުންާ އެކަކުާ ތްރެޑެއްާ

ބޭނުން އެމީހެއްގެާ ކަމަށްވަންޏާ  އޭނަާާާާލޯޔަރެއްގެާ ކަމަކަށްާ އެހުރިހ ާ ހަމަާ ސީދ ާ ހިފޭނެާ

އެކްސްޕ ރޓީސްާނެތަސްާއޭނައަށްވެސްާއެނގޭާކަންތައްތަކ ާއެާހުރިހ ާއެއްޗެއް.ާދެންާއޭގެއިތުރުންާާ

ނުވަތަާ ނަންތަކާ  އެކްސްޕ ރޓުންގެާ އެހެންާ ހޯދަންވެސްާ ރިސޯސަސްާ ބޭނުންކުރެވޭނެާ އެމީހަކުާ

 920ާހިފޭނެ.ާވީމ ،ާއެގޮތަށްާއެކަކުާހުރުންާވަރަށްާމުހިންމު.ާާއެކަންތައްާހޯދުމަށްވެސްާއެާމީހުންގެާބޭނުން

ާ

ރިސ ރޗްާާާމ ރިޔ ާާމެންބަރުާމ ލެއަތޮޅު ވިސްނުނީާ މީހ ާ ދެންނެވިާ މިާ ބޮޑަށްާ ާއަޅުގަނޑަށްވެސްާ

އިާއެގޮތަށްާާއެސިސްޓެންޓެއްހެންާބޮޑަށްާއެކްސްޕ ރޓަކަށްާވުރެންާއެއީާފްރެޝްާޕީ.އެޗް.ޑީާއަކަށްވެފަާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދީދީާއަޙްމަދު

ކުރިއަށްާާ އޭނައަށްާ ވަގުތުންާ ހަމަާ އޭރިޔ ވެސްާ ދެއްާ ދަންނަވ ލިޔަސްާ މީހަކަށްާ ދެާ އަޅުގަނޑުާ ދެންާ

ޓޫާސައިޑްސްާާ ފަހަރެއްގައިާދެއްާއިޝޫސްާނުވަތަާ ކަންތައްާ ކުރުމ ާއެކަހަލަާ  925ގެންދެވޭނެާރިސ ރޗްާ

ހިތަށްއެ އަޅުގަނޑުާ އެހެންގޮތެއްވިޔަސްާ ބަލަންޖެހުނަސްާ ކޮއިންާ ދަާ ފަހަރެއްގައިާާއޮފްާ ރީާ

ޑްރ ފްޓްާ ދެއްތޯާ ގެންގުޅެވުނުާ ޚި�ިޔ ލުތަކެއްވެސްާ ދޭތެރެއަކުންާ އަނެއްކ ާ ދެންާ ފަސޭހަވެދ ނޭ.ާ

އެހެންވީމަވެސްާާ ދެންާ ކުރ އިރުވެސްާ ބެހިގެންގޮސްާ ދިމަދިމ ލަށްާ އެކިާ ބައިބައިާ އެކިާ ކޮމިޓީންވެސްާ

ދ ނޭ.ާއެހެންާވިސްނ ފައިާއަޅުގަނޑުާާއަޅުގަނޑުާހިތަށްއެރީާދެާމީހަކުާހުރެއްޖެއްޔ ާފަހަރަކުާއަވަސްވެ

ރ އްޖޭގައިާ ހުރީާ ވިސްނިފައިާ ބޮޑަށްާ އަޅުގަނޑަށްާ އެކަމަކުާ ދެންނެވީ.ާ ވ ހަކަާ މީހެއްގެާ  930ދެާ

ވ ނީާބޮޑަށްާރިސ ރޗްާއެސިސްޓެންޓެހެން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ ާސްޓޭޝަންވެފައިާހުންނަާމީހާ 

ާ

ތ އީާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާޙަސަންާ މީހަކަށްާ ދެާ އަޅުގަނޑުާ މިތ ނގައިާއ ދެ،ާ މިހ ރުާ އެއީާ މިކުރެވޭނީާ ާދުާ

މީހުނާްާާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުން:ާ ދެާ އިރުގައިާ އެހެންވާ  މިޖެހެނީ.ާ މިވ ންާ މީހަކަށްާ ރޮޓޭޓިންގާ ވިދ ޅުވިހެންާ ޒ ހިރުާ ދެންމެާ

އެކަންތައްާާ އަނެއްކާ  މީހ އަށްާ އަންނަާ އެާ އޭރުންާ ދ ނެާ ބަދަލުވަމުންާ އެކަކުާ އަބަދުވެސްާ  935ތިބީމަށްާ
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އިރުާ މީހުނާްާއިނގޭާ ދެއްާ މިާ އެގޮތުންާ އެހެންވީމ ،ާ ބަދަލުވ ނެ.ާ މީހ ާ ހުރިާ ކުރީގެާ ދެންާ ގައިާ

ފަސޭހަވ ނެތީާ ކުރަންާ މިކަންތައްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ދެންާ އޮންނ ނެާ ކޮންޓިނިއުޓީާ މިާ ތިބެއްޖެއްޔ ާ

ާއެހެންވެގެންާއަޅުގަނޑުާދެއްމީހުންނަށްާތ އީދުކުރަނީ.

ާ

ތަންކޮޅެއްާާއެހެންާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ކޮންސެޕްޓްވެސްާ ތަންކޮޅެއްާ އަލީގައިާ ވ ހަކ ގެާ މިދެއްކުނު�ުާ މިހ ރުާ  940ވީމ ،ާ

އެބަދޭ.ާދެންާ ކޮންސެޕްޓަށްާ އެސިސްޓަންޓްާ އެކްސްޕ ރޓުންގެާކޮންސެޕްޓުންާރިސ ރޗްާ ބަދަލުވެއްޖެާ

މިތ ނގައިާސްޓޭޝަންވ ންާމިބޭނުންާވަ ޖުމްލަކޮށްާއަޅުގަނޑުމެންާ ދެންާ ނީާޓ ރމިނޮލޮޖީގެާތަފ ތެއްާ

މީހެއްާ އުޅޭނެާ ގޮތުގައިާ މީހެއްގެާ ރިސޯސްކުރ ނެާ އެސިސްޓްކޮށްާ މަސައްކަތުގައިާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ

ނަންާމަޝްހޫރުާމީހުންގެާ އެއީކީާދުނިޔޭގެާފެންވަރުގައިާކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާއެކްޕ ރޓުންނޭާމިކިޔާ 

ރަނގަޅަށްާާ ލޯާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކޮންމެހެން.ާ ނޫންާ  945އިނގޭާމީހެއްާ

ކަންކަންާާ މިކަހަލަާ ދިނުމ ާ އެޑްވައިސްާ ބޭނުންވާ  ދުވަހަށްާ ދުވަހުންާ އެާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

އަނެއްކ ވެސްާއަޅުގަނޑުާބަލ ނަންާއެކެއްތޯާދޭއްތޯ.ާދެންާމީގައިާާ ކުރެވިދ ނެކަން.ާއެހެންވީމ ،ާއޭގެާ

އެ އަނެއްކ ވެސްާ ޝ ޙީންާ އެދެން.ާ ދެއްވުންާ ނިންމ ލ ާ އެއްގޮތަކަށްާ މިާކޮންމެވެސްާ ކެއްކަމަށްާ

ާވިދ ޅުވަނާީ.

ާ950 

ާ)ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ޙަޤީޤަތުގައިާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާ އަސްލުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ މިާ އަޅުގަނޑުާ ާއ ދެ،ާ

މިސ ލަކަށްާާމެންބަރުާއަޙްމަދުާހަމްޒ ާާ ޕީ.އެޗް.ޑީސްާ ފްރެޝްާ ޙަޤީޤަތުގައިާ އަސްލުާ ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

އެކަހަލަާއެއްޗެހިވެސްާއެނގޭނެ.ާާކޮންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ލޭޓަސްޓްާޑިވަލޮޕްމަންޓާ  އޭރިޔ އިންާއޭރުންާ  955ސްޓިޓިއުޝަނަލްާ

އާެާ އެއީާ ފްރެޝްވ ނެ.ާ ވަރަށްާ ރިސޯސްާ އެބޭފުޅުންގެާ ވ ހަކައަކީާ ރިސޯސަސްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ

އެކްސްޕެން ބޭފުޅުންާ އެކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ވަޑައިގެންނެވީމަށްާ ހައްދަވައިގެންާ ސިވެއްވެސާްާރިސ ރޗްާ

ހިސ ބުން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑަށްާބޮޑަށްާވ ހަކައަކީާލަފ ކުރެވެނީާދޭކަށްާ. ާނުވ ނެާއިންޑިޔާ 

ާ

އެބައޮތްތޯ.ާާާާރިޔ ސަތުން�ްާވ ހަކަދެއްކެވުން: އޮބްޖެކްޝަނެއްާ ދޭކަށްާ ބަދަލުކޮށްލ ނަން.ާ ސުވ ލުާ ޑިޒިޝަންގެާ އެހެންވީމ ،ާ  960އަޅުގަނޑުާ

މީހުންާޕ މަނެންޓްލީާބޭސްޑް.ާދެންާތިންވަނަާމީހަކުާއޮންާއެންޑްާާާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑުމެންނަށްާދެ
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ގެންނަގޮތަކަށާްާ ބޭނުންވެއްޖެއްޔ ާ އެވަގުތަކަށްާ ދެން�ަާ ގިނައިންވެސްާ އެއަށްވުރެންާ ނުވަތަާ އޮފްާ

ކޮމިޓީންާނިންމ ގޮތަކަށްާގެންނަންާދެންާއެހެންވީމ ،ާދެާމީހުންގެާއަޅުގަނޑުާހަމަާކުޑަާވަގުތުކޮޅެއްާާ

ނެގިޔަ ހޯދުމުގާެާއަދިާ މީހުންާ ފެށޭނީާ މަސައްކަތްާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ނިންމ ލެވޭއިރުާ މިކަންާ ސްާ

 965ާމަސައްކަތްވެސް.ާާ

ާ

ތ އީދުކުރުމުގާެާާމ ޅޮސްމަޑުލުާއުތުރުބުރީާާ އެއްޗަކަށްާ އެވިދ ޅުވިާ މ ރިޔ ާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ާއަޅުގަނޑުާ

އޭގެާމެންބަރުާޝ ހީންާޙަމީދުާ ހޯދ ފައިާ މީހުންާ ދެާ ކުރީގައިާ އެކްސްޕަރޓްސްާގޮތުންާ ާއިތުރުންާ

ކޮށްފައާިާާާާވ ހަކަދެއްކެވުން: އައިޑެންޓިފައިާ ދެވޭގޮތަށްާ ާ އޮޕީނިއަންާ އެމީހުންނަށްާ ތިބެގެންވެސްާ ބޭރުގައިާ ޕެނަލްއެއްާ

 970ތިބެންޖެހޭނީ.ާއޭރުންާއެބައެއްގެާއަތުންާފަސޭހައިންާއަވަހަށްާއޮޕީނިއަންާލިބޭނީާއެހެންވީމ ،ާއެގޮތަށާްާ

ާޔަސްާއަދި....ތިނަކަށުވުރެންާގިނަވި

ާ

މީހުންނަ�ަކީާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުން: ދެާ ބޭސްކުރާ  ޕ ރމެނެންޓްލީާ މީހުންނަކީާ ދެާ މިާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ މައްސަލައެއްާ

ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާ މީހުންވެސްާ ދެާ ބަލަންވީ.ާ އަޅުގަނޑުމެންާ ބައެ�ެއްތޯާ ކޮންވައް�ަތަރެއްގެާ

ނޭންގުމ ާމީގެާ.އެކްސްޕ ރޓުން.ާމީގައިާރިކުއ ރމަންޓެއްާއެ  975ާބައޮތްތޯާޝަރީޢަތްާއެންގުމާ 

ާ

ތިާާފުވައްމުލަކުާމެންބަރުާ ބޭނުންވީާ ސ ފުކޮށްލަންާ ބޭނުންވީާ ދަންނ ވ ލަންާ އަޅުގަނޑުާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ނެތިއްޔ ާާާމުޙަންމަދުާއިބްރ ހީމްާދީދީާާ މިތ ނގައިާ އެކްސްޕ ޓުންާ ދެާ ބޭސްޑްާ ާޕ ރމަނަންޓްލީާ

މިާމައްސަކަތްާއެއްވެސްާވަރަކަށްާކުރިއަށްާގެންދެވޭނެތޯާނުވަތަާނޫންތޯ.ާއެއީާާާއަޅުގަނޑުމެންނަ�ަށްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

އެއްޗެއްާއިނގޭތޯާޝުކުރިއްޔ .ާ  980ާވަރަށްާސ ފުކޮށްލަންާބޭނުންވާ 

ާ

ޒ ހިރުވެސްާއަދިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: އ ދެ،ާމިކަންާނިންމ ލ ފައިާއެއަށްާޑިޒި�ިޝަނެއްާނެގޭތޯާއަޅުގަނޑުާއުޅުނީ.ާއެއީާ

އަދިާބަ ލިބެންދެންވެސްާ އެކްސްޕ ޓުންާ އަދިާ ޚި�ިޔ ލެއްާ ފ ޅުކުރައްވ ާ ބޭފުޅުންވެސްާ އެހެންާ އެއްާ

އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސްާކުރެވޭނެާބައިވަރުާާ އަޅުގަނޑުމެންގެާމަސައްކަތްާހަމަާކުރިއަށްާގެންދަންވީއޭާ

އޮބްޖެކް އެހެންވީމ ،ާ ނިންމ ލަމ ތޯާ އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުއްޓޭ.ާ އެބައޮތްތޯާާމަސައްކަތްާ  985ޝަނެއްާ

ހަމަާ އެހެންވީމ ،ާ އ ދެ،ާ ކުރަންވީތޯ.ާ މަސައްކަތްާ އަންނަންދެންާ އެކްސްޕ ޓުންާ ބޭފުޅެއްގެާ އެއްވެސްާ
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ނެގެން.ާ އެއޮތީާ ޑިޒި�ިޝަންާ އެާ އެހެންވީމ ،ާ އިނގޭތޯ.ާ ނެތްާ މައްސަލައެއްާ ދ ންވީާ ކުރިއަށްާ

ާއެހެންވީމ ،ާދެންާމިާދެމީހުންގެާސިފަާކިޔަމ ާހިންގަވ .ާާ

އިނގޭތާޯާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާކޮޅުމަޑުލު ގޮތަށްާ ދެކެވުނުާ މިާ ކުރީގައިާ އެމީހަކީާ ހީވަނީާ ާއަޅުގަނޑަށްާ

ޝަރީއަތްވެސްާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މީހެ�ެއް.ާ އޭގެާ އިނގޭތޯާ ދަންނަާ ކޮންސެޕްޓްާ  990ވެސްޓަރންާ

އެ އެއީާ އިނގޭތޯ.ާ ވ ންވީާ އޭނަާ އެނގޭމީހަކަށްާ ވަރަކަށްާ ކޮންމެހެނާްާާާކޮންމެވެސްާ ޝަރީއަތުގައިާ

ާއެކްސްޕ ޓަކަށްާއޭނަާވ ކަށްާނުޖެހޭހެންާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީ.ާާ

ާ

ދެންާާމުލަކަތޮޅުާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ ވ ހަކަ.ާ އުޅުނުާ ދަންނަވަންާ އަޅުގަނޑުވެސްާ އެވިދ ޅުވީާ ޢަފީފްާ ާއ ދެ،ާ

ނުާސުލައިމ ންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ބޭނުންވ ާ އިތުރުކޮށްލަންާ އަޅުގަނޑުާ އަޅުގަނޑަށްާާމީގައިާ ޚ އްޞަކޮށްާ އެއީާ އެބައޮވޭ.ާ  995ކުތ އެއްާ

އެނގިވަޑައިގަތަސްާާ ޤ ނޫނުާ ވެސްޓަންާ އަދިާ އެއީާ އެއްބޭފުޅަކުންާ މިތަނުންާ ގޮތުގައިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ

އަޅުގަނޑުމެންާ ދެންާ ވ ންޖެހޭނެ.ާ އެޓްލީސްޓްާ ބޭފުޅެއްކަމުގައިާ އެނގިވަޑައިގަންނަވާ  ޝަރީއަތްާ

ބެލުމުގައިާއެ ބަލާ  ކޮންމެހެނާްާއެބޭފުޅަކަށްާ މިާޤައުމަކަށްާ މިސްރުތޯާ އީާވަކިާސަލަފިއްޔ ތޯާމަދީނ ތޯާ

ހެޔޮާާ އިނގޭތޯާ ނޫންާ ޤައުމަކަށްާ އެއީާ އަޅުގަނޑުމެން.ާ ބޭފުޅަކަށްާ ބަލަންޖެހޭނީާ ނުޖެހޭނެާ ބަލ ކަށްާ

 1000ާދިވެއްސަކަށްވިޔަސް.ާއެބޭފުޅަކަށްާއަޅުގަނޑުމެންާބަލަންޖެހޭނީ.ާ

ާ

ންވީމ ،ާއެބައިާއެާނިމުނީ.ާދެންާމިާނިމުނުާގޮތަކީާޕ މަނަންޓްލީާބޭސްޑްާދެމީހުންނޭާއާެާއ ދެ،ާއެހެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ދެމީހުންނަކީވެސްާކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާލޯގެާދ އިރ ގެާމަޢުލޫމ ތުާހުރިމީހުންނަށްާވެފައިާއޭގެތެރެއިންާާ

ކޮ އެ�ެހެންވީމ ،ާ ހުރިާ މަޢުލޫމ ތުާ ޝަރީއ ގައިވެސްާ އިސްލ މީާ އެއީާ އެކަކުާ ންމެހެނާްާމަދުވެގެންާ

 1005ޝަރީއ ގެާއެކްސްޕ ޓެއްާނޫންާއެހެންނަމަވެސް،ާޝަރީއ ގެާމަޢުލޫމ ތުާރަނގަޅަށްާހުރިާމީހަކަށްވުން.ާާ

އެއާްާ ދެއްކުނުއިރުގައިާ ވ ހަކަާ ޑްރ ފްޓްސްމަނުންގެާ ދެންާ އެހެންނޫންތޯ.ާ ނެތްާ މައްސަލައެއްާ މިާ

ޒ ހިރު ހަމަާ އެކަންާ ދެންާ ވ ހަކަާ ނަޝީދުގެާ އުސްތ ޛްާ އަލްާ ވިދ ޅުވިހެންާާާނުކުތ އަކަށްާ

އަޅުގަނޑުމެންާ މީގައިާ ދެންާ ނަންގަވަންވ ނީ.ާ ޑިޒި�ިޝަންާ އެާ ނަޝީދުާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްވެސްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ އިނީާ ހީކޮށްާ ފ ހަގަކުރައްވ ނެކަމަށްާ ބޭފުޅަކުާ އެހެންާ ކޮންމެވެސްާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ

 1010ތަށްާހުރިާާގޮތުންާގިނަާވަގުތުާާއެއްވެސްާބޭފުޅަކުާއިޝ ރ ތްާނުކުރައްވ ތީ.ާނަޝީދުގެާމަސްޢޫލިއްޔަތު

ވުޒ ރ އެއާްާ އުޅުއްވަނީާ އެާ ބުރަކޮށްާ ވަރަށްާ މިވަގުތުާ ދަތިފުޅުވެދ ނެާ ހޭދަކުރައްވަންވެސްާ މިކަމުގައިާ

ބޮޑުާ ވަރަށްާ މަސައްކަތުގައިވެސްާ ރޯޑްމެޕްގެާޤ ނޫނުތަކުގެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެާ ހިންގަވަމުންާއަދިާ
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އެ ވިސްނ ލަންާބައެއްާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާނަޝީދުާ އެކަމަށްވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ބަާއަދ ކުރައްވ ހެން.ާ

އަޅުގަނޑުާާ ދެންާ މިރޭާ ނޫން.ާ ނިންމ ކަށެއްާ ގޮތެއްާ އެއްޗެއްާ ކޮންމެހެންާ އަޅުގަނޑުާ އެއަކަށްާ ދެންާ

ޑްރ ފްޓްސްާ މީހެއްާ ބޭރުާ ދެންާ ހުރިގޮތް.ާ ޚި�ިޔ ލުާ ކޮމިޓީގެާ ދަންނަވ ލ ނަންާ  1015ނަޝީދަށްވެސްާ

ބޭޓަކަށްާނުގޮސްާއަޅުގަނޑުާބޭނުންވަނީާއިތުރަށްާޑިބޭ�ޭޓަކަށްާނުގޮސްާާޕ ރސަންއެއްާދެންާމިއަށްާޑިާ

ނިންމ ލަންާބޭރުާޑްރ ފްޓްސްާމަނެއްާއަ�ަޅުގަނޑުމެންާއެންގޭޖްާކުރ ނީތޯާނޫންތޯ.ާކުރަންާފެނިވަޑައާިާ

އެދެން.ާާ ކޮށްދެއްވުންާ ރެޖިއްޓަރާ އޮބްޖެކްޝަނެއްާ އަޅުގަނޑަށްާ އިނިއްޔ ާ ބޭފުޅަކުާ ނުގަންނަވާ 

ާއަޅުގަނޑުމެން.....ާ.އެހެންނޫނީާ

ާ1020 

ދަންނަވ ލ ފީމޭާާމ ރިޔ ާާމެންބަރުާމ ލެއަތޮޅު ރީޒަންސްާ އަޅުގަނޑުާ އުޅުނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ާއަޅުގަނޑުާ

އަޅުގަނޑާުާާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:ާދީދީާއަޙްމަދު އެކަމަކުާ ފެންނަގޮތް.ާ ކަމެއްހެންާ ވޭސްޓްާ އެއީާ ފެންނަގޮތުގައިާ އަޅުގަނޑަށްާ އޭގައިާ

އޮބްޖެކް އަތްާކޮންމެހެންާ ކޮންމެހެންާ އަޅުގަނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އިނުމަކަށްާ އެމީހާ  ކުރަނީކީނޫންާ ޓްާ

ާނަގ ކަށްާބޭނުމެއްާނެތް.ާއެހެންވީމ ،ާއެާދަންނަވ ލީ.ާާ

ާ1025 

ބޭފުޅުންނަކީވެސާްާާތިލަދުންމަތީާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ދެާ އެާ އެބަތިބޭ.ާ އެކްސްޕ ޓުންާ ދެާ ާމިހ ރުާ

އުޅުއްވ ާާކޮސްާއަޙްމަދުާމުޢިއްޒުާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ފަޑީގައިާ މަތީާ އެންމެާ ދުނިޔޭގެާ ދެންާ އެކްސްޕ ޓުން.ާ ޓިޓިއުޝަނަލްާ

ލަފ ތަކެއްާ ޑްރ ފްޓަކ ާ ވަރެ�ެއްގެާ ކޮންމެވެސްާ ނުވިޔަސްާ އެކްސްޕ ޓުންނަށްާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަނަލްާ

އަދިާއަޅުގަނޑުމެންާރ އްޖެވަޑައިގަންނަވައިގެންާލަފ އަރުވ ާާ ބޭފުޅަކު.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާ އެރުވޭވަރުގެާ

ލަފ ދެއްވ އިރާުާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ބޭފުޅުން.ާ ލަފ ދެއްވ ާ ތިއްބަވައިގެންާ ބޭރުގައިާ މިހ ރުާ  1030ބޭފުޅުންާ

ފޮނުވ ދެއްވަންވެސް.ާާ ޑްރ ފްޓެއްާ އޭގެާ ދެންނެވޭނެާ މަރުޙަލ ތަކުގައިާ އެކިާ އަދިާ އެބޭފުޅުންނަށްާ

ދަތެއްގެާތެރޭގައިާާއެހެންވީމ ،ާމިސ ލަކަށްާއަޅުގަނޑުާދަންނަވ ނަމަާއަޅުގަނޑުމެންާވަރަށްާކުރުާމުއް

ހަމާަާ ހުންނ ނެާ އެއްޗެހީގައިާ ބައެއްާ އެއްޗެހީގައިާ ހުށަހެޅޭާ މޯލްޑިވްސްއަށްާ އޮފްާ ސޮސައިޓީާ ލޯާ ދަާ

ބައެއްާފަހަރުާ ބައެއްާއެކްސްޕ ޓުންނަކީވެސްާހަމަާ ޑްރ ފްޓްާޗެޕްޓ ރވެސްާހުށަހަޅ ފައި.ާއެހެންވީމ ،ާ

 1035،ާދެބޭފުޅުންާތިއްބަވަންޏ ާއަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާޑްރ ފްޓ ާއެކީގައިާއެބޭފުޅުންާލަފ ދެއްވ ނީ.ާއެހެންވީމ 

ބޭފުޅުންާ ގިނަާ ވަރަށްާ އެއީާ ބެހެއްޓުން.ާ ޑްރ ފްޓްސްމަނެއްާ ކަންނޭނގެާ ނޫންާ މުހިންމެއްާ އެހާ 

ާލަފ ދެއްވ ނީާޑަރ ފްޓ ާއެއްކޮށްކަމަށްާއަޅުގަނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާާ

ާ
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ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: މިހ ރުާމުޢީއްޒުާއެާދެކެވިާވ ހަކަފުޅ އިާއަދިާމ ރިޔ ވެސްާއެާވިދ ޅުވިާއ ދެ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑު

ޑްރ ފްޓްސްމަނެއްާ ހުށަހަޅ ލ ނަން.ާ ކޮމިޓީއަށްާ އަޅުގަނޑުާ ސަޖިޝަނެއްާ ޢަލީގައިާ  1040އެއްޗެއްގެާ

އަޅުގަނޑުމެންާމަސައްކަތްާފަށައިގެންާދ އިރުގައިާބޭރުގެާޑްރ ފްޓްސްމަނެއްާގެނެސްގެންާމަސައްކަތައްާާ

ފަ ގެނައުމުގެާާއިތުރުާ އެމީހެއްާ ފަށައިފިއްޔ ާ ފީލްވ ންާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ލިބިދ ނެކަމަށްާ ހިކަންާ

ރ އްޖެއިންާާ ނުވިސްނ ާ އަދިާ ޑްރ ފްޓްސްމަނަކަށްާ ބޭރުގެާ ކޮންމެހެންާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ އޮޕްޝަންާ

ޤ ނޫ އަޅުގަނޑަކީާ ދެންާ މައްސަލ ގައިާ އެާ އައިޑެންޓިފައިކުރުން.ާ މީހުންާ ރަނގަޅުާ ނާީާލިބެންތިބިާ

 1045ދ އިރ ގައިާމަސައްކަތްާކުރިާމީހެއްނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑަށްާވަރަށްާނޭނގޭާއެކިއެކިާބޭބޭފުޅުންާ

ލޯާސޮސައިޓީއަށްާވަރަށްާބޮޑަށްާއެނގިވަޑައިގަންނަވ ނެާމިހ ރުާތިއްބެވިާބޭފުޅުންާއަދިާމުޢީއްޒުމެންާ

ބޭފުޅުން ކުރައްވާ  މަސައްކަތްާ އޭރިޔ ގައިާ ލީގަލްާ މިއީާ ހުންނ ނާެާމ ރިޔ މެންާ ފ ހަގަކުރެވިފައިާ ނަށްާ

ހަމައަށްާޝޯޓްާ ރަނގަޅުާބޭފުޅުން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުގަނޑަށްާވަރަށްާރަނގަޅުާތިބޭފުޅުންާއަޅުގަނޑާ 

ރައީސްއަށްާާ މަޖިލީހުގެާ އަޅުގަނޑުާ އޭރުންާ ފޯރުކޮށްދެއްވިއްޔ .ާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ ލިސްޓެއްާ

 1050ވަންާތިއްބެވިާބޭފުޅުންކަމަށްާވަންޏ ވެސްާވީއްލުންާާދަންނަވައިގެންާއަދިާސަރުކ ރުގެާވަޒީފ ާއަދ ކުރައް

ހަމަޖެހޭތާޯާ ގޮތެއްާ ނޫނީާ އެޕްރޯޗްކޮށްގެންާ އެބޭފުޅުންނ ާ ގޮތަކަށްާ ކޮންމެވެސްާ ނޫނީާ ނަމަވެސްާ

ހިފަނާީާ މިާ މިހ ރުާ ފ އިތުވަމުންދ ތީާނިންމ ލަންާއަޅުގަނޑުާ ވަޑައިނުގަތްާގަޑިާ ޑިބޭޓަކަށްާ ބަލ ނަން.ާ

ާރުކޮށް.އިނގޭތޯާޝަރީފް.ާވަރަށްާކު

ާ

އެކްސްޕ ޓުންާާކޮޅުމަޑުލުާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ އެބަތިއްބެވިާ  1055ާމިކޮމިޓީގައިވެސްާ

ބަހުގެާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ކޮންމެހެންާ ކުރައްވަން.ާ ކުރައްވަންޏާ  ވޮލަންޓިއަރާ ހަމަާ އެބޭފުޅުންވެސްާ ފެނޭާ އަޅުގަނޑަށްާ

ޢަ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ބަލ އިރުާ ރައީސް،ާާއެކްސްޕަރޓަކަށްާ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެބަހުންނެވި.ާ އްބ ސްވެސްާ

ދެންާ އިނގޭތޯ.ާ ބޭނުންކުރައްވަންވީާ ހަމަާ އެބޭބޭފުޅުންވެސްާ އެހެންވީމަ،ާ އެކްސްޕަރޓެއް.ާ ވަރަށްބޮޑުާ

ކިޔަވ ފައާިާ ޔުނިވަރސިޓީންާ އިސްލ މީާ ހަމަާ ބަލ އިރަށްާ ލޯޔަރުންނަށްާ ކޮންސްޓިޓިއުޝަންާ

 1060ާސްާއެބަތިއްބެވިާމިތ ގައިވެސްާ.ދެވައްވައްތަރުާލޯާދަންނަާބޭފުޅުންވެ

ާ

މަޖިލީހުގެާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ބޭފުޅުންވެސްާއަދިާކޮމިޓީގެާހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ  މީގައިާއަޅުގަނޑަށްާޔަޤީންާކޮމިޓީގެާ

ލިބޭނެކަން.ާާ އެހީތެރިކަމެ�ެއްާ އޮތްާ ލިބެންާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ ފަރ ތުންވެސްާ ބޭފުޅުންގެާ

އިާއެކޮންސެޕަޓްާޑްރ ފްޓްސްމަނުންގެާޕެނަލްއެއްާއޮތުމުގެާކޮންސެޕްޓްާގެނެވިފައިާއެހެންނަމަވެސްާމީގަ
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ބޭފުޅުންނ އިާމިހެންމިހެނާްާ އުޅުއްވ ާ އަދިާދެމަޖިލީހުގަާ މަޖިލީހުގައ އިާ މެންބަރުންނަކީާ ކޮމިޓީާ  1065މިއޮތީާ

އެކަމު ހުންނ ނެތީާ ވަގުތުގެދަތިކަންާ ޑްރ ފްޓްކުރައްވަންާ އިށީދެވަޑައިގެންާ އެހީތެރިވ ންާއުޅުއްވ ތީާ ގަާ

ާއަންނަާބައެއް.ާއެހެންވީމަ،ާއެއަކުންާހުރަހެއްާނ ޅ ާއަދިާކޮމިޓީާކޮންޓްރިބިއުޓްާކުރައްވ ކަށްާ.

ާ

އެއްޗެއްާާާނިލަންދެއަތޮޅުާއުތުރުބުރީާމެންބަރުާ ގޮތުންާ ހިމެނުމ ބޭހޭާ ނަޝީދުާ ބޭނުންވަނީާ ާއަޅުގަނޑުާ

ވ ހަކަދެއްކެވުން: ޙަމްޒ ާ ރަނގަޅުާބޭފުޅެއްާވ ހަކައަކީާާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާނަާާއަޙްމަދުާ  1070ޝީދުއަކީާއ ދެ،ާމުޢިއްޒުާވިދ ޅުވިހެންާވަރަށްާ

ބޭފުޅަކަށްާހިމަނަން.ާނަޝީދަކީާ އެކަމަށް.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުގަނޑަކަށްާނުފެނޭާނަޝީދުާއެޕަލުގެާ

ޑަކަށްާމިާކޮމިޓީާބޭފުޅެއް.ާހަމަާއިންޕުޓްާދެއްވެވޭނެާޑްރ ފްޓްާއައުމުން.ާއެއީާސަބަބަކަށްވަނީާއަޅުގަނ

އަދިާާ ހުށަހަޅުއްވ ފައި.ާ އެޖެންޑ ާ އިޞްލ ހީާ ވަނީާ ރައީސްޖުމްހުރިއްޔާ  މިސ ލަކަށްާ އެއީާ ނުފެނޭާ

ނަޝީދަކީާ އެއ އެކުާ އަދިާ ނަޝީދަކީ.ާ ބޭފުޅެއްާ ކެބިނެޓްގެާ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ ގެާ

އޭގެާ އެހެންވީމަ،ާ ބޭފުޅެއް.ާ ކުރައްވ ާ ރިޕްރެޒެންޓްވެސްާ އެގޮތުންާ  1075ޝުބުޙްާާާރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ ގެ،ާ

ނުފެނޭ.ާ އެސަބަބަށްޓަކައިާ އަޅުގަނޑަކަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުގަނޑުާ ވ ނެއޭާ އުފެދޭގޮތްާ

ޕެނަލްގެާ ހުންނަވަން.ާ ގޮތުންާ ބޭފުޅެއްާ ކޮމިޓީާ މިާ ނަޝީދުާ ފެންނަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ އެހެންވީމަ،ާ

ާބޭފުޅެއްާގޮތުގައިާހުންނަވ ކަށްާނުފެނޭ.

ާ

ހީވަނީާާރުާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރިާމެންބަ އަޅުގަނޑަށްާ ވ ހަކަދެކެވޭއިރުާ މީހުންގެާ ޑްރ ފްޓްކުރ ާ ާ ޤ ނޫނުާ  1080ާއ ދެ،ާ

ލިބިވަޑައިގެންހުރާިާާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ތަޖްރިބ ާ ވަރަށްާ އެއީާ މުނައްވަރުާ މުޙަންމަދުާ ޑޮކްޓަރާ އެޓަރނީޖެނެރަލްާ ކުރީގެާ

ކިޔަވ ދެއްވ ާ ކޯސްތަކުގައިާ ޤ ނޫނީާ މިހ ރުވެސްާ މިކަހަލާަާއަނެއްކާ  ދެންާ އެހެންވީމަ،ާ ބޭފުޅެއް.ާ ާ

އެހެންވީމަ،ާ ބޭފުޅެއްހެން.ާ ރަނގަޅުާ އެންމެާ ބޭނުންހިފުންވެސްާ ހީވަނީާ އަޅުގަނޑަށްާ ދަޑިވަޅެއްގައިާ

ާއެބޭފުޅ ާވަރަށްާރަނގަޅުވ ނެކަމަށްާފެންނ ތީާދަންނަވ ލީ.

ާ1085 

ޑްރ ފްާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ނުވަތަާ ޑްރ ފްޓްސްމަނުންާ ލޯާއެހެންވީމަ،ާ އަދިާ ބޭފުޅުންާ ކަންތައްާ ޕެނަލްގެާ ޓްކޮށްދެއްވުމުގެާ

ކުރައްވާ  މަސައްކަތްާ ދ އިރ ގައިާ ޤ ނޫނީާ ތެރޭގައިާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ ދެންވެސްާ ސޮސައިޓީންނ އިާ

ކުރިއަށްާ އެކަންތައްާ ބަލައިގެންާ ލިސްޓަކަށްާ ފޯރުކޮށަދެއްވ ާ ހަމައަށްާ އަޅުގަނޑ އިާ ބޭފުޅުންާ

ދެން ހުށަހަޅ ނީ.ާ ާގެންދިއުމަށްާ ކިތައްާާާ ފަސޭހަ.ާ ވަރަށްާ ނިންމ ލަދެއްވިއްޔ ާ ޢަދަދެއްާ

 1090ާޑްރ ފްޓްސްމަނުންތޯާއަޅުގަނޑުމެންާގެންގުޅޭނީާ.
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ާ

ކުރިންާާމ ލެއަތޮޅުާމެންބަރުާމ ރިޔ ާ އެއަށްވުރެާ ނޫން.ާ ދަންނަވ ކަށްާ ވ ހަކަާ ޢަދަދެއްގެާ ާއަޅުގަނޑުާ

އްޗެއްާދަންނަވ ލަން.ާބަހުގެާވ ހަކަާދެކެވޭތީާއަޅުގަނޑަށްާދެންާއަޅުގަނޑުާއަތްނެގީާހަމަާކުޑަކުޑަާއެާއަޙްމަދުާދީދީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ދެނާްާ އިންނަން.ާ ޑްރ ފްޓްކުރ އިރުާ އެއްޗެހިާ ލޯކޮމިޝަންއ ާ ގިނަފަހަށްާމީާ ވަރަށްާ ލިބުނުާ ފުރުޞަތުާ

ޤ ނޫނުގައާިާ އުޅެންހަދައިގެންާ ރީތިކޮށްލަންާ ބަސްާ ވ ގޮތަކީާ ާ ފަހަރަށްާ ބައެއްާ މަޖިލީހުގަވެސްާ  1095އަދިާ

ާާ ވަރަށްާއެބުނ އެތި އަޅުގަނޑުާ އެހެންވިދ ޅުވީމަާ ބަހޭާ ހުސްއެކަނިާ އަޅުގަނޑަށްާ ގޮތްވޭ.ާ ބަދަލުވާ 

އަޅުގަނޑަށާްާ ކަމަށްާ ތަފ ތުއެއްޗެއްާ ކުޑަކޮށްާ ބަހާ  ހަމައެކަނިާ ބަހ ާ ޤ ނޫނީާ އެއީާ ކަންބޮޑުވޭ.ާ

ވެސްާ އެހެންބުނެފަާ ފުރިހަމަވަނީާ ބަހުގެގޮތުންާ ދިވެހިާ މިާ ޖަހ ލީމައޭާ ވެސްާ މިތ ާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ

ފެނޭ.ާާ އަޅުގަނޑަށްާ ތަފ ތުވ ކަމަށްާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އެފެކްޓްާ ޤ ނޫނީާ އޭގެާ ޖަހ ލެވިއްޖެކަމަށްވަންޏާ 

އަޅުގަނޑާުާ ހިތައްއެރީާ އަޅުގަނޑުާ ވ ހަކަދެކެވޭތީވެާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ވަހަކައަށްާ ބަހުގެާ  1100އެހެންވީމަ،ާ

ކަމަކުާއެާވެސްާޖަހ ލުމުނާްާއެއްގޮތަކަށްވެސްާބަހުގެާބޭފުޅުންނަނަށްާދެރަބަހެއްާދަންނަވ ކަށްާނޫން.ާއެ

ނުވަތަާއަދިާޖަހ ލުމުންާއެބަސްާރީތިކޮށްލަންާއެކޮށްލ ާކަންތައްތަކުންާއޭގެާޤ ނޫނީާއެފެކްޓަށްާވަރަށާްާ

ދަންނަވ ލީ.ާ އެވ ހަކަާ ބ އްވަންވެގެންާ ދަންނަވ ލ ފަާ ހަމަާ އެވ ހަކަވެސްާ އަންނ ތީާ ބަދަލުާ ބޮޑަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ1105 

މީހަކުާމީާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ބަހުގެާ އޮތީާ ވިސްނިފައިާ އަޅުގަނޑަށްާ ރީތީކުރުމަށްވުރެާ ބަސްާ މައްސަލައިގައިާ ބަހުގެާ ާ

ކުރެވިގެންާއަންނަާޤ ނޫނުތަކުގައިާާ އެބަފެނޭާޑްރ ފްޓްާ އަޅުގަނޑަށްާހަމަގައިމުންވެސްާ ބޭނުން...ާއެއީާ

އެ ބުނަންބޭނުންވ ާ ޤ ނޫނުގައިާ ހުންނަގޮތުންވެސްާ ޢިބ ރ ތްކުރުންާ ބަހުގެާ އެހެންާދިވެހިާ ނޫންާ ތިާ

މިއުޅޭއެއްޗެކީާާ ބުނަންާ މީކަންާ ކޮންސައިޒްކޮށްާ އެހެންވީމަ،ާ އެބަހުރޭ.ާ ގޮތަށްވެސްާ ދޭހަވ ާ އެއްޗެއްާ

މުހިންމު.ާާ ވަރަށްާ ހޯދ ލުންާ ހަމަާ އެހީތެރިކަންވެސްާ މީހެއްގެާ ބަހުގެާ އަދ ކުރުމަށްާ  1110އެފަންކްޝަންާ

ާދެއްވިއްޔ ާ.އެހެންވީމަ،ާޑްރ ފްޓްންސްއުންާޕެނަލްގެާޢަދަދަކަށްާވިސްނ ލަ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ 4ާާއަޅުގަނޑުާހުށަހަޅަން.ާާފުވައްމުލަކުާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާާ

ާއިބްރ ހީމްާދީދީާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ާ1115 

ާ.5ާއަޅުގަނޑުާހުށަހަޅަނީާާމ ޅޮސްމަޑުލުާދެކުނުބުރިާމެންބަރުާ

ާއިބްރ ހީމްާޢަފީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:
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ށްާތ އީދުކުރައްވ .ާމޮޑ5ާާާީއްާނޫނީާއެހެންާޢަދަދަކަށްާތ ޢީދެއް.ާޝ ހީންާމުޢިއްޒުާއިތުރުާޢަދަދ5،4ާެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ށްާއިންސިސްޓްކުރައްވަންތޯ.ާއެކަންތައްާނިންމ ލަދެއްވުންާރަނގަޅު.ާދެންާއަންނަާޖަލްސ އެއްގައ4ާާާާި

ޚިޔ ލުކޮށްލައިގެންވެ ތިބޭފުޅުންވެސްާ ބެހޭގޮތުންާ ގެންދ ނެގޮތަކ ާ މަސައްކަތްާ  1120ސްާާއަޅުގަނޑުމެންާ

އަޅުގަނޑުާާ ކުރީގައިާ ނިންމ ލުމުގެާ ހީވަނީ.ާ ލިބޭނެހެންާ ކަމެއްާ ފުރިހަމަާ އިތުރުާ ވަޑައިގަތިއްޔ ާ

ރޫމްާ މިގެންދަނީާ ކުރަމުންާ މިހ ރުވެސްާ މަޝްވަރާ  ޢ ންމ އިާ އަމީންާ އަޅުގަނޑުާ ދަންނަވ ލ ނީާ

ސްޓޭޝަންވެ ގޮތެއްގައިާ ދ އިމީާ އަޅުގަނޑުމެންނަށްާ އެއްޗެހިާ ގޮތަކ ާ ހުރިާ ގެނާްާއެވޭލަބިލިޓީާ

ލިބެއްދެންވެސްާއަޅުގަނޑުާޤަސްތުކޮށްގެންާމިހިރީާމިާރޫމްގެާއެވޭލަބިލިޓީާ މަސައްކަތްކުރ ނެާތަނެއްާ

އަޅުގަނޑާުާ އެ�ެހެންވީމަ،ާ ދެންާ އިނގޭތޯ.ާ ގެންދަންާ ކުރިއަށްާ ބައްދަލުވުންތައްާ ހަމަާ  1125ބަލައިގެންާ

ބަލައިގެން. އެއްޗެހިތައްާ ގަޑިތަކ އިާ ހުރިާ އެވޭލިބިލިޓީާ ހީވަނީާާާދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުގަނޑަށްާ ދެންާ

ވީމާަާ ކޮމިޓީއަށްާ ފެށުނުާ މަސައްކަތްާ ފަހުންާ އެންމެާ ތެރޭގައިާ މިއަހަރުާ ކޮމިޓީާ އަޅުގަނޑުމެންގެާ

ހުންނ ނީ.ާާ ނިމިފައިާ ފިޓްވެާ ސްލޮޓްތައްާ ކޮމިޓީތަކަށްާ އެހެންާ އެއީާ އެބައޮތްާ ޑިސްއެޑްވ ންޓޭޖްާ

މްލަކޮށްާއަޅުގަނޑުާއެއްާވ ހަކައެއްާއެކަމަކާުާއެހެންވީމަ،ާވަރަށްާއެކޮވޯޑްާގަޑިތައްވެސްާއަތުވެދ ނެ.ާޖު

 1130ދަންނަވ ލަން.ާރައްޔިތުންގެާމަޖިލިސްގެާޖަލްސ ތައްާނިމިގެންާއިމީޑިއަޓްލީާއ ފްޓަރާނުވަތަާޚ އްޞަާ

މަޖިލީހުގެާާޖަލްސ ާނިމިގެންާއިމީޑިއަޓްލީާއ ފްޓަރާއަޅުގަނޑުމެންާޝެޑިއުލްކޮށްފިއްޔ ާބޭފުޅުންނަށްާ

އެބައޮތް ޝެޑިއުލްާާއޮބްޖެކްޝަނެއްާ އަޅުގަނޑަށްާ އެއީާ އެބައޮތް.ާ ބޭފުޅުންގެވެސްާ ހުރިހާ  ތޯ.ާ

މީގައާިާ އަޅުގަނޑުާ ދެންާ ރޫމް.ާ ކޮމިޓީާ އެއީާ ގަޑިއަކީާ ފެންނަާ ސަލ މަތްކޮށްާ އެންމެާ ބަލައިލ އިރުާ

ާކޮންމެހެންާޑިބޭޓަކަށްާދ ކަށްާނޫން.ާދެތިންާމިނެޓްާތެރޭގައިާނިންމ ލަންާބޭނުންވަނީާ.

ާ1135 

ތައްޔ ރުކޮށްލެވިއްޖެއްޔ ާާާބްރ ހީމްާާއައްޑުއަތޮޅުާމެންބަރުާއި އެފަޅިވެސްާ ސައިކޮޓަރީގެާ ހީވަނީާ ާއަޅުގަނޑަށްާ

ގަޑިއެއްާާާޝަރީފްާވ ހަކަދެއްކެވުންާ: ރަނގަޅުާ އެހެންވީމަ،ާ ނޫނެއްނު.ާ ބޭނުމެއްާ ކޮޓަރިާ މިާ ކޮންމެހެންާ ރަނގަޅުވ ނެހެން.ާ

އަޅުގަނޑު ސައިކޮޓަރިާ ވ ހަކަދައްކަވ ފައިާ ޢ ންމ ާ އަމީންާ ގޮތަކަށް.ާާހައްދަވ ފައިާ ލިބޭނެާ މެންނަށްާ

އަޅުގަނޑަށްާހީވަނީާރަނގަޅުވ ނެހެން. ާއެތަންާލިބޭާގޮތަކަށްާހަމަޖައްސަވައިާދެއްވައިފިއްޔާ 

ާ1140 

އެތ ނގައިާއަނެއްކ ާވ ނެގޮތަކީާދ އިމީާސެޓަޕެއްާބަހައްޓަންވެސްާއުނދަގޫތަނެއްާއެއީާޖަލްސ ާއޮންނަާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެވުންާ:

ދެއްތޯ.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުގަނޑުާދެންާއަމީންާޢ ންމ ާމަޝްވަރ ކޮށްލައިގެނާްާގަޑިއަށްާއެާނަގަން ޖެހުމާ 

އިތުރުާާ ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ ހުރިހ ާ އެހެންވީމަ،ާ ގަޑިތަކަކަށް.ާ ލިބެންހުރިާ
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މ ދަމ ނޫން އިރ ދަކުރެއްވިއްޔ ާ ޖަލްސ އަކަށްާ ދެންާ ހޭދަކޮށްލެއްވީތީ.ާ މިރޭާ އަނެއާްާވަގުތުކޮޅެއްވެސްާ ާ

ޖަލްސާ  މިރޭާ ދެންާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް.ާ ހުރިހ ާ އަޅުގަނޑުާ ދަންނަވ ލ ނަންާ ވަގުތެއްާ  1145ދުވަހުާ

ހޯދުމުގެާ އެކްސްޕ ޓުންާ މިާ ކުރިންާ ނިންމ ލުމުގެާ އ ދެ،ާ ވައްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ ނިންމ ލ ނަން.ާ

ާާ ފަރ ތްތަކުން. އެކިާ މަޝްވަރ ކޮށްގެންާ ރައީސ އިާ މަޖިލީހުގެާ އަޅުގަނޑުާ ސީވީާމަސައްކަތްާ ދެންާ

ތަންތަނ ވެސާްާ ކަހަލަާ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީާ މިސ ލަކަށްާ ފަށ ނަން.ާ މަސައްކަތްާ ލިބޭތޯާ އެއްޗެހިާ

ާމަޝްވަރ ކޮށްލައިގެން.ާޝުކުރިއްޔ ާ.
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