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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /44 

 

 2009 އަހަރު: 

 
 - ދައުރު: 

 
   ޖަލްސާވަނަ  44ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް   ހޯމަވީ 2009އޮކްޓޯބަރ  5 ތާރީޚް: 

  1430 ޝައްވާލް 16 

 
 ގައި  9:00ހެނދުނު  ސާ ފެށި ގަޑި: ޖަލް 

 
 ށް  11:03ން  10:32 އިންޓަވަލް: 

 
 ށް   13:01ން  12:00 ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 
 ށް   15:32ން  14:59 ހުސްވަގުތުކޮޅު: ދެވަނަ  

 
 ގައި  16:30 ހަވީރު ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

    
 މިނެޓް 25ގަޑިއިރާއި  5 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 
 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 އަޙްމަދު ނާޒިމްރައީސް އަލްފާޟިލް ނައިބު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ  ތު: ރިޔާސަ 

 

 67 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ70ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 44ފަހުން  ހުސްަވުގތުކޮޅު، 66ކުރިން  ހުސްވަުގތުކޮޅު  

 

 މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 هللاަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު 

 ަގލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް  

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  

 މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީމާފަންނު  

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު 

 ރަޝީދު ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒް  

 ރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަ 



 III 

 އާރިފް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު  

 ރިޒާމިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 މް ޢަލީ އުނޫގފާރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީ 

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެ 

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު  

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ރިޒާުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް  

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 



 IV 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 މަދު ނާޒިމްދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙް 

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ  

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު  

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިލުފުށި 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

   ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  



 V 

 ޙަންމަދު މަސީޙު މުهللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ  

 ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަމް  

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ޙަސަން ލަތީފްހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު  

 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް މެދުހެންވޭރު : ން މެންބަރު ބެވި  ތިއް ޗުއްޓީގައި  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް 

 

  : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 

 ފުޅެއްގައި  ރު މަޖިލީހުގެ ދަތު 

            ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު އުޅުއްވާ މެންބަރުން: 

           ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު  ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

   

އެންޑް   ން: އިގެންނެވި ވަޒީރު ޑަ ޖަލްސާއަށް ވަ  ޓްރާންސްޕޯޓް  ހަުއސިންގ،  އޮފް  މިނިސްޓަރ 

 އެންަވޔަރަންމަންޓް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަސްލަމް 

 ޖަލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި 



 VI 

  15 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   ،ުޢަބްދު  އިންޓަވަލްފަހ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަމްދޫން  މެންބަރު ޒާހިރު  ޙަމީދު، ުތهللا އިނގުރައިދޫ  ގައްދޫ ދާއިރާގެ  ރަޝާދު، އަދި  ޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް 

 ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި.  އާދަމް
 

  ،ުއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވެލިދޫ ދާ އަދި ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   ުތޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހ

 ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި.  މުޙަންމަދު، އަލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް، އަދި ކުރެންދޫ ދައިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ 
 

  ަބައިވެރިވެވަޑ ޖަލްސާގައި  މުޙަންމަދު  ޢަލީ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ވެލިދޫ  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  ހުސްވަގުތުކޮޅަށްފަހު،  ދެވަނަ  ދެވަނަ  އަދި  ހެންވޭރު އިގެންނެވިއެވެ. 

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙުލޫފް، މައްޗަންގޮޅި هللا، ދެކުނު ދާއިރާޣެ މެންބަރުުު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ދު ދީދީ، ހޯރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު، ބާރަުށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ  އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަ

ރާގެ މެންބަރު  އިޢީސާ، މަނަދޫ ދާމެންބަރު މުޙަންމަުު މުޖްާތޒް، ކުޅުދުއްފުިށ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު  

ދާއި ުތލުސްދޫ  ޢަލީ،  ަތސްމީން  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ކެންދޫ  ޢަލީ،  އަފްރާޝީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އުނގޫފާރު  ޠާރިޤް،  ރޮޒައިނާ  މުޙަންމަދު  މެންބަރު  ރާގެ 

ޙަންމަދު، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ވިލިފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުއާދަމް، މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ 

މުސްޠަފާ، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ިތމަރަފުިށ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު  ޢަބްދުއްރަޙީމް، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު  هللا މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު، 

 ންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް، މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް އަދި، ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް މުޙަންމަދު ރާމިޒް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެ

 ޖަލްސާއިން ވަޑިވެވަޑައިގެންނެވި. 
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ާާ.ޖަލްސ ާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާވަނަާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ާ.ދުވަސްހޯމަާާބަރކްޓޯއާ ާާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5ސ ާފެއްޓުން.ާާޖަލްާ .

 

الحمد ާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާهللا ާرسولާعلىާوالسالمާةالوالصާهللާالرحيم، 
ާލިސްާފެށުނީާ.މަޖިާ.واالهާومن ާوصحبهާآلهާوعلى



 10ސުވ ލުާ. .

ޙ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާާާާޒިރުވެާމިވަުގތުާޖަލްސ އަށްާ ،ާމިއަދުާމެންބަރުން.ާއ ދ32ާާެވަޑަިއެގންާތިއްބެވީ

ާާ މިއ ތީ ައއިޓަްމަގއިާ ފުރަތަމަާ ާާއެޖެންޑ ެގާ ދ އިރ ެގ ާާވެލިދޫާ މެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރި

ހައުސިންގ އ ފްާ މިނިސްޓަރާ މުޙަންމަދު،ާ ޓްރ ންޢަލީާ އެންޑްާާ،ާ ސްޕޯޓްާ

އަސްލަމ މައެންަވޔަރ މުޙަންމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ ލު.ާާސުވ ާާރަްއވ ކުާާއިންމަންޓްާ

ފުރުޞަތުާ ަވޑަިއެގންނެވުމަށްާ ކުރިއަށްާ ސުވ ލައިެގންާ މެންބަރުާ  15ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާާާޢަލީާމެންބަރުާދ އިރ ެގާެވލިދޫ ައއްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ އަދުާ`.ާ ާމި ާާ ާައޅުަގނޑުާ ާާފްާއާ މިނިސްޓަރާ

އެންވަޔަރހައުސިންގ،ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާމުޙަްނމަދު އެންޑްާ މުޙަންމަދާުާާާމަންޓްޓްރ ންސްޕޯޓްާ ައލްފ ޟިލްާ

 20އަދިާރަށުެގާއެކިއެކިާާާާާ،ދަތިާފ އްދޫއަކީާލަފ ފުރުން.ނއިާކުރ ާސުވ ލަކީ،ާާއަސްލަމ 

ާާ ރަށްރަށުންާއަންނަާާާތަފ ތުާބޭނުންތަކަށްާއެހެން،ާމަސަްއކަތްކުރުމަށ އިއިޤްތިޞ ދީ

ކުރިމަތިލ ންާށްފަހަރަާޅަނދުއު ދަތިތަކ އިާ ގ ސްވުމަށްާ އައިސްާ ރަށަށްާ ާވެސްާ

ފ ލަންވެސްާާ ހަދ ފައިވ ާ ރައްޔިތުންާ މިހ ރުާ ިމރަށުަގއިާ ރަށަކަށްވެފައި،ާ ޖެހިފައިވ ާ

ލަތަކަށްާދަތިާއުނދަޫގާޙ ާހަލ ކުވ ންާފަށ ފައިވުމ ެއކުާލަފ ފުރުމުެގާކަންތައްާވަރަށް

 25މިގ ތުންާއަޅުަގނޑުާޢިްއޒަތްތެރިާާކޭ.ވެސްާބ ޑުާރަށެާކަމުެގާބިރުާވަރަށްާހިނގައިދ ނެ

ާާ ސުވ ލަކީ، ފުރަތަމަާ ކުރ ާ ާާވަޒީރ އިާ ދަތިކަން ާދިނުމަށްާއްލުކ ށްޙަލަފ ފުރުމުެގާ

ނ. ދަށުންާ ޕްރ ްގރ މްެގާ ފަޅުހިންޭގާ މަސައްކަތްކުރުމަށްާާާފ އްދޫެގާ ފުންކުރުމުެގާ

ކ ންގ ތަކަށް ާތޯރޭވިފަިއވަނީާ ސުވ ލ2ާު؟ ފަާާ-ވަނަާ ާބެހޭއިފުންކުރުމ ާޅުނ.ފ އްދޫާ

174 4

2009 5

1

2



 2 

މިހ ތަނ  މަސައްކަތެއްާ ާއެްއވެސްާ އެީއާާއިާ ކުރެވިފަިއވ ނަމަާ ހަމައަށްާ

ާކ ންމަސައްކަތެއްތޯ ސުވ ލ3ާު؟ ފަޅުާާ-ވަނަާ ބޭނުންވ ާާމިރަށުެގާ  30ފުންކުރުމަށްާ

ހަމަޖެހިފައިވޭތޯ ާފައިސ ާ ހަމަޖެހިފައި؟ މިކަންާފައިސ ާ ކުރުމަށްާާނުވ ނަމަ،ާ

ކ ންގ ތަކަށްތޯ 4ާާާާ؟ނިންމ ފައިވަނީާ ސުވ ލަކީ، ފަޅުވަނަާ ފުންކުރެވޭނީާާާމިރަށުެގާ

ާކަންާއަދިާފަޅުާފުންކ ށްާލަފ ފުރުމުެގާދަތި؟ާވަރަކަށްާކިހ ާބ ޑުމިނެއްަގއިތޯކ ންފެން

ކ ންއިރަކުންތޯާ ާޙައްލުކ ށްދެވޭނީާ ކ ށް؟ މިކަންާ ލަފ ކުރަްއވަނީާނިމޭނެާާއަދިާ ކަމަށްާ

ާކިހ ތ ކުތޯ ހަްއދަ؟ ލިބޭނެގ ތެއްާ ޖަވ ބުާ އެދެން.ާމިސުވ ލުތަކުެގާ  35ވައިދެއްވުންާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

މިނިސްޓަރަށްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާެއކުރެްއިވާސުވ ލުތަކަށްާޖަވ ބުާއެރުވުަމށް.ާ

ާ40 

ޢިާާމިނިސްޓަރާއ ފްާހައުސިްނގާ، ޢަލާީާޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ ރަީއސް.ާ ާއްޒަތްތެރިާ

އަޅުަގނޑުާާއެްނޑްާާޓްރ ންސްޕޯޓް ޖަވ ބުދޭންާ ސުވ ލުތަކަށްާ ތެރެއިންާ ސުވ ލުތަކުެގާ ކުރެއްވިާ ާާމުޙަންމަދުާ

ބެހޭގ ތުންާދުާމަންޓްާމުޙަންމަާއެްނަވޔަރަާ އ އިާ ފ ްއދޫާ ދަންނަވ ލަން،ާ ކުރިންާ ދިނުމުެގާ ާާާސްޕެސިފިކްކ ށްާ

ދަތިކަނާްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަސްލަމް ލަފ ފުރުމުެގާ ބަނދަރުާ ފ އްދޫެގާ ތ ރީޚެއް،ާ ވަރެއްެގާ ކ ންމެވެސްާ

ދުވަސްެވއްޖެ.ާ ވަރަށްާ އ ންނަތ ާ ހިމަނ ފައިާ ތެރޭަގއިާ ޕްރ ްގރ މްެގާ  45ހައްލުކުރުމުެގާ

ވަނަާއަހަރުާއިޢުލ ންާކުރެވިާމިރަށުެގާމަސަްއކަތްއ ތީާލަފ ފުރުމުެގާދަތިކަނ2006ާާާްާ

ާާހަ ،ާއަޅުަގނޑުާރެކޯޑްތަކުނ2000ާްއްލުކުރުމުެގާޕްރ ްގރ ްމެގާތެރެއިންާހިމެނިފައި.

އޭރުެގ2008ާާާާފެންނަހުރިގ ތުަގއިާާ ތެރޭަގއިާ މަހުެގާ ފެބްރުއަރީާ އަހަރުާ ވަނަާ

މިނިސްޓްރީާ އޭރުެގާ ފ ނުއްވ ފައި،ާ ލިސްޓެއްާ އެެެބައ ތްާ މިނިސްޓްރީންާ ޕްލޭނިންގާ

ހިމެނި ފ އްދޫާ ކ ންސްޓްރަކްޝަން،ާ ާާއ ފްާ ދެން، އަހަރުެގ2007ާާާާފައިއ ތީ.ާ  50ވަނަާ

ހެދުމަށާްާ ބަނދަރުާ އެރަށުެގާ އެބައ ތްާ ކުރެވިފައިާ މަސަްއކަތްތަކެއްާ ތެރޭަގއިާ

ތަފްޞީލުާ މ ާ އެބަހުރި.ާ ކުރެވިފައިާ ވަރަކަށްާ ކ ންެމވެސްާ ސަރވޭތަކެއްާ

ާާ ފ އްދޫއަކީ އ ތީކީއެއް.ާ ކުރެވިފައިާ ނޫންާ 24.6ާާާާސަރވޭތަކެއްާ 414ާާހެކްޓަރުެގ

އ ބ  އަޅުަގނޑުާާމީހުންެގާ ފަހަރަށްާ ުއޅަނދުާ ހުރިާ ރަށުަގއިާ ރަށެއް.ާ އ ންނަާ ދީެއއްާ

ދުްއވ ާާ ގ ތުަގއިާ މަސްދޯނިފަހަރުާ ހުރީާ ފެންނަންާ ރެކޯޑްތަކުންާ  6ާާ55ބަލ ލީމ ާ
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ާާ ދިުގ 7ާާާާމީޓަރަށްވުރެާ އަދި ކަމަށ އިާ އ ތްާ 4ާާާާއުޅަނދުާ މީޓަރ އ6ާާާާިމީޓަރ އި

ާާ 2ާާާާދޭތެރޭަގއި އުޅަނދުާއ ތްކަމަށް.10ާާާއުޅަނދުާއ ތްކަމަށް.ާއަދިާެއއަށްވުރެާކުދި

ޕެސިންޖަރުންާއުފުލ ާބޯޓްާއ ތްކަމ އިާއަދިާއެހެނިހެނ3ާާާްމަސްދޯންޏ އި،9ާާާާޖުމްލަާާ

ފަދައިނ8ާާާާް ފ ހަަގކުރެްއވިާ މެންބަރުވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންާ އ ތްކަމަށް.ާ ުއޅަނދުާ

އެރަށުަގއިާާ ހަމަޖައްސަނީާ ކަންތައްާ ލަފ ފުރުމުެގާ މީހުންާ މިހ ރުާ  60މިރަށުަގއިާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާއިރުދެކު ފ ލަންާ އެާ ފ ލަމަކުން.ާ އ ންނަާ އަޅ ފައިާ ފަރ ތުަގއިާ ނުާ

ބަލ ލިއިރުާއ ތީާމިހ ރުާވަރަށްާބ ޑަށްާހަލ ކުވެފައި.ާމިރަށަކީާރަށުަގއިާބަނދަރުަގއި،ާާ

މިދެންނެވީާފަޅުަގިއާމ ބ ޑުާޖ ަގެއއްާއ ތްާފަޅެްއާނޫން.ާކިރިޔ ވެސްާފަޅުެގާޖ ަގެއއްާާ

ާާ އުތުރު ހުޅަނުގާ ރަށުެގާ ނޫނީާާއ ތީާ ވެސްޓަންާ އަތ ޅުެގާ ރަށަކީާ ދެންާ ފަރ ތުަގއި.ާ

ފުދޭވަރަކަށްާާ އ ންނަނީާ ރަށްާ ރަށަކަށްވ ތީ،ާ އ ންނަާ ދުނީަގިއާ ެއާ ފަޅީެގާ  65ހުޅަނުގާ

ެގންުގޅުއްިވާާ ސަރުކ ރުންާ މިހ ތަނަށްާ ހެދުމަށްާ ބަނދަރުާ އެކްސްޕޯޒްވެފައި.ާ ބ ޑަށްާ

ބ ކްސް ދެންނެވިހެންާ އަޅުަގނޑުާ ރަށަކަށްެވސްާ ކ ންމެާ ނޫނީާއުޞޫލަކީާ ޓައިޕްާ ާ

ެގންދަމުންާ ެގންގ އްސައިާ ހަދަމުންާ ބަނދަރުާ ފ އްޓެއްހެންާ ހަތަރެސްކަންާ

ކުރެވުނުާާ އެހެންާ އެކަންތައްާ ރަށްރަށުަގއިާ ބައެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއަންނަނީ.ާ

ނޫންކަމަށްާ ރަނަގޅުާ ކުރުންާ އެހެންާ އެކަންާ ރަށެްއަގއިާ ހުރިހ ާ  70ކަމުަގިއވިޔަސްާ

ފ ހަ މިާ އެާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މީހުންާ އެރަށުެގާ މިހ ރުާ އެހެންވީމ ،ާ ަގކުރެވެނީ.ާ

ބޭނުންކުރަމުންދ ާފ ލަންާއަދިާއެއަށްވުރެާރަނަގޅުާފެންވަރަކަށްާހެދިެގންނަމަވެސްާާ

އެތަނަށްާތަންކ ޅެއްާފަސޭހަިއންާލަފ ާފުރޭނެާގ ތަކަށްާއެކަންާކުރުން.ާެއއީާއެކަންާާ

ާާ މިހ ރު އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ގ ތެއްކަމަށްާ ފެންނާަާކުރެވިދ ނެާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބޭނުނާްާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ކުރެވެނީ.ާ ފ ހަަގާ  75ފެނުމުންާ

ެގންދ އިރުާާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްާ ހެދުމުެގާ ބަނދަރުާ މިފުރުޞަތުަގއިާ

ތަރައްޤީާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކުރެވެނީ،ާ ފ ހަަގާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ

އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރާވަރަށްބ ޑަށް ކަހަލަާ ބަނދަރުާ ިމއ ންނަނީާ ވިސްނިފައިާ ާ

ދުވަސްވަރެްއަގއިާާ މިކަހަލަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މިއަންނަނީ.ާ ތަރައްޤީާ ހެދުމުންނޭާ

އަދިާ ބަދަލުތަކ އިާ މިއަންނަާ ތިމ ވެއްޓަށްާ ދުނިޔޭެގާ ޚ އްޞަކ ށްާ  80އަޅުަގނޑުމެންާ

ބ ޑަށް ވަރަށްާ ވ ހަކަާ ބަދަލުތަކުެގާ އަންނަާ އަޅ ލ ާާާާމޫސުމަށްާ ެއކަމ އިާ ދަްއކ ،ާ

ދުވަސްވަރެްއަގއިާބަނދަރުާހެދުމުެގ،ާބަނދަރުާހަދަމުންާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ތަނަށާްާ
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އަިއގ ތްާވަރަށްާބ ޑަށްާބަދަލުކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަމުންާއެބަާެގންދަން.ާ

ާާ އަދ2007ާާާާިއެހެންވީމ ، ސަރވޭތަކެއްާ އިނީޝަލްާ އަދިާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ސަރވޭތައްާާމިރަށު އެާ އޭރުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އ ތްކަމަށްވިޔަސްާ ކުރެވިފައިާ  85ަގއިާ

ކުރެވިފަިއއ ތީާރަށުެގާކ ންމެެވސްާދިމ ލެއްަގއިާބަނދަރެއްާހެދުމަށްޓަކައި.ާކުރީަގއިާާ

ބަލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ހެދުމަށްޓަކައި.ާ ބަނދަރެއްާ ޒ ތުެގާ މިދެންނެވިާ

އެރަ ބ ޑަށްާ އެންމެާ އެއީތޯއޭާ އެކަހަލަާބޭނުންވަނީާ ބަނދަރަކީ.ާ ެއކަށީެގންވ ނެާ ށަށްާ

މީހުންނަށާްާ ރަށަށްާ މިރަށަކީާ ނޫނީާ ހަދަންޖެހެނީ.ާ އެތަނުަގއިާ ބަނދަރެއްތޯއޭާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންހަމައެއ އެކީަގއިާ ކުރަންޖެހެނީ.ާ ޙައްލުާ ދަތިކަންތޯއޭާ  90ލަފ ފުރުމުެގާ

މަށްޓަކައިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާއަޅުަގނޑުމެންާލ މަރުކަޒީާއުސޫލުންާޤައުމުާހިންުގ

ކުރިއިރުާ ޕްލޭންާ ސްޕެޝަލްާ އެބައ ތް.ާ ކ ށްފައިާ ޕްލޭންތަކެއްާ ސްޕެޝަލްާ ތަރައްޤީާ

ރ އްޖޭެގާރަށްތައްާއ ރބަންާޭއރިޔ ސްާތަކަކަށްާބަހ ލިއިރު،ާފ އްދޫާހިމެނެނީާވެލިދޫާ

ާާ ފެށިެގން ވެލިދޫންާ ތެރޭަގއި.ާ އޭރިޔ ެގާ އ ރބަންާ ހިމެނޭާ ގ ތުަގއިާ 1ާސެންޓަރެއްާ

ކު ފ އްދޫާާަގޑިއިރަށްވުރެާ ހިސ ބުަގއިާ ދަތުރުކުރެވޭާ ތެރޭަގއިާ ކ ޅެްއެގާ ަވުގތުާ  95ރުާ

ކަންތައްތަްއާާ މިކަހަލަާ ތަރައްޤީެގާ ފ އްދޫެގާ އެހެންވީމ ،ާ ހިމެނިފައިއ ތީ.ާ

އޭރިޔ އަށްާާ އ ރބަންާ އެާ ެގންދ ނީާ ބަލަމުންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކުރެވެމުންދ އިރުާ

ދ ނީ.ާދެންާސްޕެސިޕިކްކ ށްާާއެކީަގއިާޖުމްލަގ ތުަގއިާބަލަިއެގންާއެކަންާކުރަމުންާެގން

ާާ ވަނަާސުވ ލުަގއިާމިރަށުަގއިާފަޅުާފުންކުރުމަށ3ާާާްކުރެްއވިާސުވ ލުތަކުެގާތެރެިއން

ދަންނަވަންއ ތީާާ ައޅުަގނޑުާ އެއ އިބެހޭގ ތުންާ ހަމަޖެހިފައިވޭތޯއޭ.ާ ފައިސ ާ  100ބޭނުންވ ާ

ްއާާކަނޑައެޅިެގންާމިރަށުެގާިމވެނިކަމެއްާކުރ ކަށޭާކިޔ ފަިއާނޫނީާބަނދަރުާހަދ ކަށެ

ސަބަބުތަކަށްޓަކައޭ.ާ މިދެންނެވިާ ނެތީާ ނެތޭ.ާ އަދިއެއްާ ހަމަޖެހިފައެއްާ ފައިސ ެއއްާ

ކުރެވޭނީ.ާއެއީތޯއޭާއެންމެާ ބަލަމުންނޭާމެިގންދަނީާކީއްތޯާއެރަށަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ައޅުަގނޑުމެންާމިރަށުެގާާ ރަނަގޅަށްާއެރަށަށްާކުރެވޭނެގ ތަކީ.ާއެހެންވީމ ،ާކ ށްފައިާ

ލަފ ފު ޤަސްދުކ ށްފައިއ ެ ތީާާާމިމައްސަލަ،ާ ޙައްލުކުރުމަށްާ މައްސަލަާ  105ރުމުެގާ

ޗޭންޖްާާ ކްލައިމެޓްާ އެީއާ ލ ފައި،ާ ތެރެއިންާ ޕްރ ްގރ މެްއެގާ އެޑަޕްޓޭޝަންާ

ރެޒިލިއަންޓްާާ ކުރުމަށް.ާ އެކަންާ ލ ފައިާ ތެރެއިންާ ޕްރ ްގރ މެްއެގާ އެޑަޕްޓޭޝަންާ

ބަ އެއީާ ބޭނުންވަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުފެއްދުމަށްާ ޔަކުާާސ ސައިޓީސްތަކެއްާ

ލަފ ފުރުމުގެާ ބޭނުންވޭާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމަށްޓަކަިއާ ރެޒިލިއެންޓްާ
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އެޑަޕްޓޭޝަންާާ މިދަންނަވ ާ އެހެންވީމ ،ާ ހައްލުކުރުމަށް.ާ  110ދަތިކަންވެސްާ

މިހ ރުވެސްާާ ކުރ ނީ.ާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލ ފައިާ ތެރެއިންާ ޕްރ ްގރ މެެެއެެްެގާ

ހިމަނައި ރަށްރަށްާ ބައެއްާ ރަށްރަށުެގ،ާ ޕްރ ެ ްގރ މްެގާާބައެއްާ އެޑަޕްޓޭޝަންާ ެގންާ

ހުށަހަޅަމުނާްާ ެއކިފަރ ތްތަކަށްާ އެބަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަންތައްތަްއާ ބައެއްާ ބޭނުންވ ާ

ބެހޭގ ތަކުންާާ ފ އްދޫއ އިާ މިހ ތ ކަށެއްާ އަދިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެގންދަން.ާ

 115އް.ާާސްޕްސިފިކްކ ށެއްާނެތްާެއްއެވސްާޕްރ ޕޯޒަލެއްާހަދ ފައިާތަނަކަށެއްާހުށަހެޅިފަކައެާ

ާާ ކ ނ4ާާާްދެން ފުންކުރެވޭނީާ ފަޅުާ މިރަށުެގާ ކުރެއްވިާސުވ ލަކީ،ާ ވަނަާސުވ ލަކަށްާ

ފެންވަރަކަށްތޯއޭ.ާއަޅުަގނޑުާިމެިދެންނެވިާވ ހަކަތަކުަގއިާދެންނެވިއްޖެާފަޅު،ާފަޅ އިާާ

އ ތްގ ތް.ާާ ކ ންސެޕްޓްާ އެާ ހުރިގ ތ އި،ާ ިވސްނުންާ ސަރުކ ރުެގާ ދޭތެރޭަގއިާ

އެ ކުރ ނީ.ާ ެއކަންާ ެއކުރެްއވިާާކިހިނެއްކަންާ ބ ޑުިމނަކަށްތޯއޭާ ކިހ ާ ހެންވީމ ،ާ

މިވަުގތުާާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ސައިޒެކޭާ މިވެނިާ ސްޕެސިފިކްކ ށްާ ޖަވ ބުާ  120ސުވ ލުެގާ

އެހ ބ ޑަކަށްާާ ހުރީކީއެއްާ މިހ ރުާވިސްނުންާ ަވކިގ ތަކަށްާ ެއއީާ ނެތް.ާ ދެންނެވޭކަށެއްާ

އެހެން ނޫންީވމަ.ާ ހަދ ގ ތަކަށްާ ބަނދަރެއްާ ފ އްޓެއްހެންާ ނަމަވެސް،ާާހަތަރެސްކަންާ

ާާ ހަދ ނީާހެދުނުކަމުަގިއވިޔަސް،ާއެާސްޓްރަކްޗަރއެްއާާާާސްޓްރަކްޗަރއެއްާހެދޭާކ ންމެ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ޝުކުރިއްޔ ާ ސްޓޭންޑަރޑަކަށް.ާ އިންޖިނިއަރިންގާ އެކްސެކްޓަބަލްާ

 125ާރައީސް.ާާ

ާ

ިމނިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ އިސްޓަޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ މިހިސ ބުންާ ސުވ ލުާާރު.ާ ތުރުާ

ާމިއަރުވަނީާވެލިދޫާާލަން.ާއަޅުަގނޑުާފުރަތަމަާފުރުޞަތުކުރުމުެގާފުރުޞަތުާހުޅުވ 

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާމުޙަންމަދަށްާ.

ާ130 

ާާާެވލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޢަލީ ޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިްއޔ ާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްިގނަާާދެާާާވަޒީރުވަރަށްާ ޖަވ ބަށް.ާ ާއްިވާ

ތަފްޞީލުތަކ ތަފްޞީާހަކަދެއްކެުވންާ:މުޙަްނމަދުާވ  ދެއްިވާ ދެްއަވއިފި.ާ ާއިާލުތަކެއްާ އަޅުަގނޑުާާާ ުގޅިެގންާ

ާާވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާވިދ ޅުވެއްޖެާމިހ ރުާއެހެންާޕްރ ްގރ މެއް،ާއެޑަޕްޓޭޝަންާދަންނަ

ާާާެގންދަވ ކަމަށްކުރައްވަމުންާާޕްރ ްގރ މެްއެގާދަށުންާމަސަްއކަތްާކުރަްއވަންާޤަސްދު

ބައެ ތަރ އްޖޭެގާ މިފަދަގ ތަކުންއްާ އެހެންވީމ ،ާ ާާާާންތަނުގައި.ާ  135ކަންތަްއވެސްާާއެރަށުެގ

ާާާާކުރިއަށްދ ނެ ާއަޅުަގނޑުާއެދޭާއެދުމެއް.ާދެން،ާކުރިއަށްާއ ތްާގ ތެއްާުވމަކީކަހަލަ
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އަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާކ ންމެާރަށެއްެގާފަޅުާފުންކުރުމަށްާނުވަތަާއަހަރަށްާމިރަށުެގ،ާާ

ނޫންކަން ވަކިންާ ހެދުމަށްާ ބަޖެޓްބަދަރެއްާ އެހެންކަމުަގއިާާާާާ ެގންދަނީ.ާ ކުރަމުންާ

ާާ ކުރިއަށްއ ތްާއަހަރަށްާމިރަށަށްާއެއްވެސްާސަމ ލުކަމެއްާދެއްވަެަިއެގންާވީނަމަވެސް

ކުރެޭވނެމި މިމަސައްކަތްާ ކުރައްވަންތޯ.ާާާާރަށުެގާ ޤަސްދުާ އެކަށައަޅުްއވަންާ  140ފައިސ ާ

އެއ އެާ ސުވ ލުަގިއވެދެންާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ފައިާާސްކުާ ާ

ާާ ހަލ ކުއ ންނ ނެ ާާާާމިހ ރުާހުރިާފ ލަންާ އ ތްާާވަމުންދ ތީ،ާއެއީާރައްޔިތުންާހަދ ފައި

ހަލ ކުވަމުންދ ތީާާ އެރަށަށްާާާއެާާއެހެންވީމ ،ފ ލަމެއް.ާ ހަލ ކުެވއްޖިއްޔ ާ ފ ލަންާ

ޙ  ދަތިާ ވަރަށްާ ކަންތައްާ ާާލަފ ފުރުމުެގާ ދ ނެ. ވަުގތީާާލަތަކަށްާ މިކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ

ާާޙަ ާާެގނައުމަށްާމިއީާހަމަާއަވަސްާއްލެއް  145ގ ތެއްާާާކަހަލަގ ތެްއަގއިާމިކަންާކ ށްދެވިދ ނެ

ާއ ތްތޯ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.ރ އްވަމުންާޚިޔ ލުފުޅުާކުރަްއވ ފައި

ާ

ޢިްއޒަތްތެާމިނިސްޓަރާއ ފްާހައުސިްނގ،ާާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ ކުރެްއވި މެންބަރުާ ާސުވ ލުަގއިާާރިާ

ާާށް،ާރ އްޖޭަގއިާއެބައ މިރަށަާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ާާާާހަކަށްާރަށ25ާާްތް ާާެއްއގ ތަކަށްެވސް ާލަފ ކުރުމުެގާހަމަ

އ ތްކަންތަްއާާއެާާމުޙަންމަދުާމަންޓްއެްނަވޔަރަާ ޭއެގޙައްލުނުކުރެވިާ ވަރެްއެގ.ާ އެްއވެސްާ ކުރިންާ މ ނައަކީާ ާާާ150 

ާާާާބަނދަރެއްާާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވން: ާާއަދިާފ ލަާާމިދަންނަވ ާކަހަލައެްއޗެްއާނޫނީ ާާމެއް ރަނަގޅުާާއެްއޗެްއވެސް

ާާ ބައުޅޭ.ާއެރަށްތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާށްާރަށްާއެހަކ25ާާަފެންވަރުަގއިާހެދިފައިާނެތް

ޙަްއލުކުރުމަށް މައްސަލަާ އެރަށްތަކުެގާ ދީެގންާ ސަމ ލުކަމެްއާ މަސައްކަތްާާާާޚ އްޞަާ

ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެގންދ ނަން.ާ އެޑަޕްޓޭޝަންާމިދެންނެިވހެކުރަމުންާ ންާ

ާާޕްރ ްގރ މެއްާ ތެރެއިން ބަދަލުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާާރަށްާާވަކިެގާ ބެލުމުެގާ  155ރަށްާވަކިންާ

ޕްލޭނިންާގ އ ރބަންާާސްޕެޝަލްާ ހިމަނ ފައިވ ާ ތެރޭަގއިާ ާާކްލަސްޓަރސްތަކުެގެގާ

އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރާާ ކަހަލަާ ބަނދަރުާ ޤ އިމްކުރެޭވާ ރަށްރަށުަގއިާ އޭެގތެރޭަގިއާ

އެހެންވީޤ އިމް ެގންދ ނީ.ާ ޢިްއޒަތްކުރަމުންާ ކުރެމ ،ާ މެންބަރުާ އްވިާާތެެެރިާ

އަ އިޖ ބަރިކްއެސްޓަށްާ ެއކަމަށްާ އަހ ،ާ ކަނުލ ާ ވަރަށްާ ހަމަާ ވ ހަކަާާޅުަގނޑުާ ދޭނެާ

 160ާދަންނަވަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

މިނިސްޓަރުާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާާލިފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާރިޔ ޟްާިވ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ
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ިއާާކަދިނުމަށްޓަެަާާްއލުކ ށްާބެހޭގ ތުންާލަފ ފުރުމުެގާދަތިާޙަނ.ފ އްދޫާއ އިވިދ ޅުިވ،ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރަޝީދު

ާާ މަސައްކަތްތަކެއް ރަށްތަކެްއަގއިާ ތެރެއިންާ ކުރަމުންާާމަޝްރޫޢުެގާ ތަފ ތުގ ތަކަށްާ

އޭާ ބަނދަރުާާދިޔަކަން.ާ މ ނައަކީާ ޤަެގާ ނުޖެހޭކަމަށްާ ބައެްއާާހަދަންާ  165ބޫލުކުރެވޭާ

އަށްރަށުރަ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ދަންނަވ ނީގައި،ާ ރަށްރަށުަގިއާާާާާ.ޅުަގނޑުާ ބައެއްާ

ާާ އަޅައިދޭ. ާާފ ލަމެއްާ ރަށްރަށުަގއި ލ ދީފައިާާއަނެއްބަިއާ ތ އްޓެއްާ އެްއަގމުާ ހަމައެކަނިާ

ސަރުކ ރުންާެގންުގޅުްއވ ނީާކ ންާސިޔ ސަތެއްތޯާމިކަުމގައި.ާާއެބަހުރި.ާއެހެންވީމ ،ާމި

ރަށުފ ލަމިގ ތަށްާާ ބައެއްާ އެގ ތައްމެާމެއްާ ހަމަާ ދެއްވ ނީތޯ.ާ ައޅުްއވައިާ ަގއިާ

ރަށްރަށު އަނެްއބައިާ އަނެއްކ ާ ތ އްމިސަރުކ ރުންާ އެްއަގމުާ ެއގ ތަށްާ ހަމަާ  170ޓެްއާާަގއިާ

ާާ ދަންނަވަނީާނެތި.ާެއއީާއެހެންާއަޅުަގނޑުާމިލ ނީތޯާއެއްވެސްާނިވ ކަމެއްހަމައެކަނި

ތަމްސީލުކުރ  ތ.އަޅުަގނޑުާ އެއަތ ޅުާާ އަތ ޅެއް.ާ ބ ޑުާ ކިނބިދޫ،ާއަތ ޅަކީާ ެގާ

ދޫ.ާމިތަންތަނަކީާވަރަށްާދަތިާހ ލުަގއިާއ ތްާާވަންދޫ،ާކަނޑޫދޫާއަދިާއ މަގ ދިއްފުށި،ާާ

ހަމައެހެންމެ،ާާ ައޅުަގނތަންތަން.ާ ވ ހަކަވެސްާ ެގންނަންޖެހޭ.ާދިޔަމިިގލީެގާ ޑުާ

މި އެިގވައެހެންވީމ ،ާ މިނިސްޓަރަށްާ ހ ލަތާުާރަށްރަށަކީާ މިތަންތަނުެގާ  175ޑަިއަގންނަވ ނެާ

އެހު ާރިގ ތް.ާ މިކަންތަކ އިާ ސިޔ ސަތަކަށްާދޭތެހެންވީމ ،ާ ސަރުކ ރުެގާ ރޭަގއިާ

ފ ލަމެއްާނޫންނަމަާއެއްަގމުާާމިދެންނެވިާާވެެގންދ ނީާކިހިނެއްތޯ.ާއަޅުަގނޑު ާކަހަލަާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާތ އް ޝުކުރިއްޔ ާ ރަށްރަށަށް.ާ ބޭނުންވ ާ ބަނދަރުާ އަންނ ނީާ ޓެއްތޯާ

ާރައީސްާ.

ާ180 

ޢިާމިނިސްޓަރާއ ފްާހައުސިްނގާ، ވިލުޝުކުރިއްޔ ާ ރައީސް.ާ ދ އިރ ެގާާްއޒަތްތެރިާ މެންބަރުާފުށީާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާރިޔ ޟްާާއެްނޑްާާޓްޓްރ ންސްޕޯ ާާ ާރަޝީދުާ ސަރުކ ރުެގާ ސުވ ލުަގއިާ ހެދުމުގެާކުރެްއިވާ ާބަނދަރުާ

ާާާމުޙަންމަދުާާމަންޓްއެްނަވޔަރަާ ނޫނީ ާާލަފ ސިޔ ސަތުަގއިާ މީހުންނަށް އެކްސެސްާ ފޭބުމުެގާފުރުމުެގާ އަރ ާ ާރަށަށްާ

އަޅުަގނޑަށްާާއ ތްާާސަރުކ ރުެގާާޙައްލުކުރުމުަގއިެވސްާާމައްސަލަާާާހަކަދެއްކެުވންާ:އަސްލަމްާވ  ސިޔ ސަތަކީާ

 185ިއވެސްާއެރަށަކަށްާާދެންނެވިއްޖެ،ާއަޅުަގނޑަށްާފުރަތަމަާކުރެވުނުާސުވ ލުެގާޖަވ ބުގަާ

ާާ ނޫނީ އެކަންތައްާާބޭނުންވ ކަހަލަާ ގ ތަކަށޭާ ކަހަލަާ އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ އެރަށަކަށްާ

ބައެއް ބަނދަރެއްާާކުރ ނީ.ާ ެއރަށްރަށުެގާ ހަމަާ ރ އްޖޭަގއިާ ެއބަހުއްޓޭާ ރަށްރަށްާ ާ

ހެދުމަށްވުރެާ ބަނދަރެއްާ ޒ ތުެގާ މިހަދާ  މިހ ރުާ ނޫނީާ އެނޫންގ ތަކަށްާ ހެދުމަށްވުރެާ

އެީއާާ ރަށްރަށް.ާ ރަނަގޅުވ ާ ހެދުންާ އެތަނަށްާ ސްޓަރަކްޗަރއެްއާ އެނޫންކަހަލަާ
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މ  ރަށުެގާ ހެދުމަކީާ އަޅުަގނޑުމެބަނދަރެއްާ ާާހަޢުލަށްާ ބ ޑުާާންނަށް ވަރަށްާ  190ެގނެވޭާ

ތިބެެގންާާ ވ ނުވ ނޭިގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެގނައުމުަގއިާ ބަދަލުާ އެާ ބަދަލެއް.ާ

ފައިާހަމަާާވެބ ަގއިާއެބަހުރިާކަންތައްތަކެއްާރިއްތައްާކުރީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާތަޖުކަންތަ

ޙަާ ޯގސްާ ެއވ ާ ހިޯގސްކ ށް.ާ ދެންާ ޚަރަދ އިނއްލުކުރުމަށްޓަކައިާ ާާގ ާ ޯގހުެގާ، އެާ

އެހެންބ ޑު އެބަހުރި.ާ ތަންތަންާ ހުރިާ ބ ޑުކ ށްާ ވަރަށްާ ތަންތަންާާކަންާ ބައެއްާ ީވމ .ާ

 195ނޫން.ާބައެއްާރަށްރަށްާއެބަހުރިާާާާމިދަންނަވަނީާކ ންެމާރަށެއްެގާވ ހަކަެއއްއެބަހުރި،ާާ

ފ އްދޫެގާ އެގ ތަށްާ ދެންާ ތަންތަން.ާ ނުކުރ ނެާ އެހެންާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ން.ާފ އްދޫއަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާމިހ ތަނަށްާމިބެލާިާވ ހަކަެވސްާައޅުަގނޑުާދަންނަވައިފި

ހަތަރެސްކަ ނުފެނޭާ އެބެލުމަކުންާ ހަދ ،ާ ބަނދަރެއްާ ފ އްޓެއްހެންާ އުސޫލުންާންާ

ހެދުންާާ ދެންާބަނދަރެއްާ ގ ތްކަމަކަށެްއ.ާ އެކަށީެގންވ ާ އެންމެާ މިރަށަށްާ އެއީާ

އެގ  ރަށެއްާ އެެވނިާ ރަށެއްާ މިވެނިާ ނެތް.ާ ލިސްޓެްއާ އަތުަގއިާ  200ށޭާކަތަާއަޅުަގނޑުާ

ތ ސ ތަކެއްާކުރެވިފަިއާާދިރ ާާާ.ާދެންާމިހ ތ ކަށްާއަދިާތަފްޞީލުށޭާހަދ ނީކީއެއްކަމިގ ތަ

ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫން.ާ ޓެހުރީކީއެްއވެސްާ އެބަާ ކްނިކަލްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ހޯދަންާާ ެއގ ތަށްާާއެބަާާއެސިސްޓެންސްާ ެގންދަން.ާ ރަށްތައްާއެދެމުންާ ހުރިާ

ާާާާތެރެއިންާާއެޑަޕްޓޭޝަންާޕްރ ްގރ މްެގ ެގންދެވޭނީާާއަޅުަގނޑުމެންާލަިއެގންާކުރިއަށް

ކ ންތަނެއްތޯއޭކިހިނެއް ކ ންރަށަކަށްާ ރަނަގޅުވ ނީ.ާާތޯ.ާ  205އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާއެންމެާ

ކުރ ާކަންތައްާއަވަހަށްާާގ ތުަގއިާމިޒ ތުެގާމަސައްކަތްާކުރަންޖެހޭނީާއެާޤަބޫލުާކުރެވޭާ

ާާ ެއއަށްވުރެެެ ބަދަލުަގިއ،ާ ކުރުމުެގާ ިވސްނ ބ ޑަށްކުއްލިގ ތަކަށްާ ތަންކ ޅެއްާާާ ފައިާ

ކުރަންޖެހޭނީ.ެއކީގައިރޭވުންތެރިކަމ އިާާ އެނިގެގންާ ވ ނުވ ާ އެާއެހެންނޫނީާާާާާ

ފ ހަަގކުރެވެނީ.ާާ ބ ޑުވ ކަމަށްާ މ ާ މައްސަލަތައްާ ނުކުންނަާ ސަބަބުންާ ކުރ ކަމުެގާ

 210ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ޢިއްޒަތްތެާފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޔޫސުފްާ ޝުކުރިްއޔ ާ އ ދެ،ާާ`ާ ވަޒީރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާ ރައީސްާ ާރިާ

ޢިއްޒަތްތެއަޅުަގާނަޢީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ އިރ ެގާ ވެލިދޫާ ކުރެއްވިާާނޑުާ މުޙަންމަދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ރިާ

ުގޅިެގންާާ ލަފ ފުރުމ އިާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ުގޅިެގންާ ސުވ ލ އިާ

 215ހ ާރަށަކަށްާބަނދަރުާހަދައިދޭކަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ާސުވ ލަކީ،ާރ އްޖޭެގާހުރި

ބަނދަރާުާ ޤުދުރަތީާ އެބަހުރިާ ރަށްރަށުަގއިާ ބައެއްާ ސަބަބަކީ،ާ ނެތޭ.ާ ޖެހިފައެއްާ
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ހެދިފައި.ާއެހެންވީމ ާވ ގ ތަކީާއެރަށްރަށަށްާއެބަލެފޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާފޭބޭނެގ ތެއްާާ

އަޅު ރަށްރަށަށްާ ހުރިާ މިހެންާ އެހެންވީމ ،ާ ނޯވޭ.ާ ފުރޭނެގ ތެއްާ ނޫނީާ ަގނޑުާނޯވޭ.ާ

ދީެގންާާ ައހަންމިއްޔަތެއްާ ޚ އްޞަާ ތިވިދ ޅުވިހެންާ މިނިސްޓަރުވެސްާ ދެކޭގ ތުަގއިާ

ާާ ހަދަންޖެހޭ ފ ލަންާ ނުވަތަާ ތިވިދ ޅުވީ.25ާާާބަނދަރުާ ދެންމެާ އ ތްކަމަށްާ  220ރަށެއްާ

އެހެންވީމ ،ާމިފަދަާރަށްރަށަށްާފ ލަމެއްާހަދައިދިނުމަށްާަގސްދުާކުރަްއވަނީާބަނދަރުާ

ބީލަ އުސޫލުންާ މ ލިއްޔަތުންާާހެދުމުެގާ ސަރުކ ރުެގާ ސީދ ާ ނޫނީާ ލައިެގންތޯާ މަށްާ

ސަރުކ ރުެގާބެލުމުެގދަށުންާޚަރަދުކ ށްެގންތޯ.ާދެންާމިކަހަލަާމަސައްކަތްތައްާފެށުމަށްާ

މިީއާާ އ ތްތޯާ ތ ރީޚެއްާ ަވކިާ ވިސްނަވ ާ ނުވަތަާ ތ ރީޚެްއާ ވަކިާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ

 225ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ކުރިއަށްދ ތ ާާާއުސިްނގާ،މިނިސްޓަރާއ ފްާހަ މަސައްކަތްާ ހެދުމުެގާ ބަނދަރުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާވަރަށްާޒަމ ންވެއްޖެ.ާދެންާައލަށްާކުރ ކަމެއްާނޫންާިމއީކީެއއް.ާއެމަސައްކަތްާހަމަާާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ

ތަާއެްނަވޔަރަމަންޓްާމުޙަންމަދުާ ބައެއްާ ދަނީ.ާ ކ ންޓިނިއުވަމުންާ ކުރ ގ ތްާާމިހ ރުވެސްާ އެކަންާ ކުރިންާ ާންތަނުަގއިާ

އަދިާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ެގންުގޅެނީ.ާ ވިސްނުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމަށްާ އެކަންާ  230ނޫންގ ތަކަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދަނީ.ާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްވެސްާ އެހެންވޭތޯާ

އިާެއބަހުރިާއެރަށަކަށްާހަމާަާމެންބަރުާފ ހަަގކުރެއްވިާފަދަިއން،ާބައެއްާރަށްރަެަށުގަާ

ރަށްރަށް.ާާ ހަދަންނުޖެހޭާ ބަނދަރުާ މިހަދ ާ ސްޓޭންޑަޑްކ ށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޕަބްލިކާްާ ނޫނީާ ހުރީާ ވިސްނުންާ ރައްޔިތުންެގާ މިހ ތަނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ރަށެއްގައިެވސްާާ އެހެންާ ހަމަާ ހެދުމަކީާ ބަނދަރެއްާ އ ތީާ މީަގއިާ  235ޕަރސެޕްޝަންާ

ތ އް ހިލަާ ހެދުމޭ.ާއ ންނަކަހަލަާ ބަނދަރެއްާ ލ ފައިާ ތ ްއޓެއްާ ެއއްަގމުާ ލ ފައި،ާ ޓެއްާ

އެއީާއަދިާވިލެއްާއ ތްާރަށެްއކަމުަގިއވިޔަސްާވަރަށްާިގނަފަހަރަށްާހަމަާރަށްރަށުގައިާ

ވިލެއްާއ ތަސްާވިލަށްާއ ންނަާބައިާބ ްއވ ފަިއާއަދިާހިކިކ ށްާނޫނީާތިލަކ ށްާއ ންނަާާ

ށްާބ ޑަށްާޑިމ ންޑްކުރަމުންާއެބަެގންދޭ.ާާފަެަޅުާކ ނެފައިާބަނދަރެއްާހަދަންާހަމަާވަރަ

މީހުންގެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލެވަލެއްަގއިާ ޤައުމީާ ހަމަާ މިކަމަކީާ ހީވަނީާ  240އަޅުަގނޑަށްާ

ސަރުކ ރ އިާާ އެއީާ ކަމެއްހެން.ާ ކަހަލަާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭާ ބަދަލުކުރުމަށްާ ފިކުރުާ

ާފިކުރުކ ށްާއުޅޭާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހ އިާއަދިެވސްާމިކަންކަމ އިާބެހޭގ ތުންާވިސްނ 

ވިސްނިފައިާ މިހ ރުާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިކަމަށްޓަކައިާ ބައިވެެގންާ މީސްމީހުންާ އެހެންާ
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ބޭރުާ ލ ފަިއާ ތ އްޓެއްާ އެްއަގމުާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ އެއީާ ތަރައްޤީައކީާ ެއއީާ މިއ ތްގ ތްާ

އައުންކަމަށްާ ބަނދަރެއްާ އެރަށެްއެގާ އެއީއޭާ ކ ނުމޭާ ތަނެއްާ ލ ފަިއާ  245ތ އްޓެއްާ

ވަ އެމަސައްކަތްާާމީހުންނަށްާ ގ ތަކަށްާ އެނޫންާ މިއ ތީ.ާ ބެލެވިފައިާ ބ ޑަށްާ ރަށްާ

ނޫންާާ ވ ހަކަެއއްާ ފަސޭހަާ މިދައްކަނީކީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުމަށްޓަކައިާ

މިވ ހަކަާާ ތިއްބަވ ނެާ ހަމަާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ ބޭފުޅުންާ ިގނަާ އަޑުއައްސަވ ކަށްާ

ބޭނުންފުޅު އަޑުައއްސަވަންާ ދެއްކީމ ،ާ ބޭފުޅުންވެސް.ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ނުވ ާ

މީހުންގާެާ ފިކުރުާ މިއީާ ވ ހަކަެއއްކަުމަގިއވިޔަސްާ އުނދަޫގާ  250އެހެންނަމަވެސް،ާ

މިފެންނަނީ.ާާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކަމެއްކަމަށްާ ކަހަލަާ ބަދަލުކުރަންޖެހޭާ ވިސްނުންާ

ކަމެއްާ ނަމަވެސްާ ވިސްނަވައިދީެގންާ މީހުންނަށްާ އަދިާ ދައްކަިއެގންާ މިވ ހަކަާ

ކުރަންޖެހޭ ފެންނ ތާީާރަނަގެަޅަށްާ ުމހިންމުކަމަށްާ މ ާ ކުރުންާ ެއކަންާ ގ ތަކަށްާ ާ

ާއެވ ހަކަާމިހ ރުާމިދައްކަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ255 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާސ ފުކ ށްލަންާބޭނުންވަނީ،ާކުރީަގއިާާާބިލަތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ޕްރ ްގރ މާްާއަޅުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހ ބަރާ ޕްރ ްގރ މް،ާ އެކްސެސްާ ދިޔައީާ އަޑުއަހަމުންާ ަގނޑުމެންާ

ެއވަނީކީ.ާާ ކިހިނެއްކަމެއްާ އެއީާ ނޭނެގާ ރައްޔިތުންނަކަށްާ ނަންނަމުަގއި.ާ މިކަހަލަާ

ބަނދަރެއްާާ ސައިޒެްއެގާ ކުޑަކުޑަާ ވަރަށްާ މިވ ގ ތަކީާ ބުނީމ ާ ޕްރ ްގރ މޭާ އެކްސެސްާ

ރައްޔިތުންނަކަ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާާމިހެދެނީ.ާ ކިހިނެއްކަމެއް.ާ މިާ ނޭނޭގާ  260ށްާ

ދެނާްާ ދަށުންނޭާ ޕްރ ްގރ މެއްެގާ އެޑަޕްޓޭޝަންާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ ދެންމެާ މިނިސްޓަރުާ

ކ ބައިތޯއޭާމިާ ެގންދަވ ނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ،ާ ފ އްދޫެގާކަންތައްާ

އަ ދެންާ ވ ނީ.ާ ކިހިނެއްބ އޭާ ދަށުންާ މީެގާ ޕްރ ްގރ މަކީ.ާ ޅުަގނޑުާާއެޑެޕްޓޭޝަންާ

ލަފ ފުރުމަށާްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފ އްދޫަގއިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ސ ފުކ ށްލަންާ

ނުވަތަާ މުއްދަތެއްާ ެއްއެވސްާ ކ ބައިތޯއޭާ ކަހަލަާ ެއއްެވސްާ  265ފަސޭހަވެެގންދ ނެާ

ާއެްއވެސްާއުންމީދެއްާއެބައ ތްތޯއޭ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ރައީސްާމިނިސްޓަރާއ ފްާހައުސިްނގާ، ޢިްއޒަތްތެރިާ ޢިއްާޝުކުރިއްޔ ާ ސުވ ލުަގއިާާޒަތް.ާ ކުރެްއވިާ މެންބަރުާ ާތެރިާ

ާއެކިފަހަރުމަތިންާއެކިާނަންނަމުަގއިާކުރަމުންާެގންދަނީާއެްއކަމެއްހެންާއަޅުަގނޑަށްާާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ

އެކިާާާމަންޓްާމުޙަންމަދުާއެްނަވޔަރަާ އެކިފަހަރުާ ދެންާ ބޭނުންވަނީ.ާ ހ ސިލުކުރުމަށްާ މަޤްޞަދެއްހެންާ އެއްާ  270ާހީވަނީާ
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ނަންނަންާކިޔެނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގާރައްޔިތުންނަށްާކިހ ވަރަކަށްާކަމެއްާާާކަދެއްކެުވންާ:އަސްލަމްާވ ހަ

ހ ބަރާާ ނޫނީާ ލަފ ފުރުންާ ނޫނީާ ޕްރ ްގރ މް،ާ ެއކްސެސްާ އ ތީކީއެްއާ ވިސްނިފައިާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންާ ކަެމއް.ާ ކިހ ވަރަކަށްާ ިވސްނެނީާ އެހެންކީމ ާ ޕްރ ްގރ މްާ

މިައދު އ ނަމެއްާ ވަކިާާއަނެއްކ ވެސްާ އެއީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މިބޭނުންކުރީ.ާ ާ

އެޑަޕްޓޭޝަންާާ ނޫންާ ވ ހަކައެްއާ ނަެމއްެގާ ޕްރ ްގރ ެމއްެގާ ުގޅޭާ  275ބަނދަރ އިާ

ޕްރ ްގރ މަކީ.ާއަޅުަގނޑުާދެންނެވީ،ާކްލައިމެޓްާޗޭންޖ ެ އިާއަޅުަގނޑުމެންާުގޅިެގންާ

ަގނޑުމެންާވަރަށްާިގނަާކަންތައްތަކެއްާކުރަންޖެހިފައިާއ ތްާދުވަސްވަރެއްަގއި،ާައޅު

ކްލައިމެޓްާ އެާ އެއީާ ކުރ އިރުާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ކުރ ާ ރަށްރަށުަގއިާ އެބަޖެހޭާ

ުގޅުަވއިެގންާނޫނީާއެާއެޑަޕްޓޭޝަންެގާތެރޭަގއިާކުރެވޭާކަމަކަށްާއެކަންާާ ޗޭންޖ އިާ

ައޅުަގނޑަށްާާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަވ ންޖެހޭ.ާ ކަމަކަށްާ ުގޅުންހުރިާ ވ ންޖެހޭާ  280އެބަާ

ންާމިތ ނަގއިާމިދެންނެވުނީ.ާދެންާެއހެންނަމަވެސް،ާއަސ ސީާާ"އެޑަޕްޓޭޝަން"ާއެނަ

މީހުންާ ރަށެއްަގއިެވސްާ ކ ންމެާ ކ ށްދޭނެވެސްކަެމއްާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދިރިއުޅޭާކ ންމެާރަށަކަށްވެސްާއެބަޔަކަށްާއެރަށަކަށްާރަްއކ ތެރިކަމ އިާއެކީަގިއާއަރ ާާ

ކ ންމެ އަދިާ ެއއަށްާ ހޯދައިދިނުން.ާ އެީއާާފޭބޭނެގ ތެއްާ ކީކަމުަގއިިވޔަސްާ ނަމެއްާ ާ

ކަމުަގއިިވޔަސްާާ ޑިވަލ ޕްކުރިާ އެތަނުަގއިާ ސްޓްރަކްޗަރެއއްާ ބ ވަތެްއެގާ  285ކ ންމެާ

އެތަނަށްާއަރ ާފޭބޭނެގ ތްާއެހެންނަމަވެސް،ާމިާސްޓޭންޑަޑްކ ށްާމިާތައްަގނޑެއްހެންާާ

ެއއްޗަކީ ައޅުަގނޑުމެންާބ ލުންާނައްޓ ލަންާބޭނުންވ ާ .ާާޖެހިފައިާއިންނަާއެތިާއެއީާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ

މިއަރުވަނީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މިނިސްޓަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  290ޝުކުރިއްޔ ާ

ާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޙ މްާއަޙްމަދަށް.ާ

ާ

ާރަީއސް.ާއުންމީދ އިާޙަޤީޤަތ އިާބެހޭާސުވ ލެއްާއަޅުަގނޑުާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

މީގެާާމްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ހ އިލް މަނިކުފ ނަށްާ ބެހޭގ ތުންާ ބަނދަރ އިާ ެގމަނަފުށީާ ބޭނުންވަނީ.ާ ދަންނަވ ލަންާ

 295ތިންމަސްާކުރިންާއަޅުަގނޑުާވ ނީާސިޓީެއއްާފ ނުވ ފައިާއަދިވެސްާސިޓީެގާޖަވ ބެއްާާ

އެހެން ވަކިާާނުލިބޭ.ާ ދިނުމުަގއިާ ޖަވ ބުާ ސިޓީތަކަށްާ ފ ނުވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ގ ސްާ

މިންަގނޑެއްާއ ވޭތޯާެއއީާފުރަތަމަާސުވ ލަކީ.ާހަމަެއއ ެއކުާގއ.ކ ނޑޭެގާބަނދަރުާ
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ކުރަްއވ ފަިއާާ މަސައްކަތްާ އެބޭފުޅުންާ މިހ ރުާ މަސައްކަތްކ ށްެގންާ އަމިއްލައަށްާ

މަސައް ހެދުމުެގާ ބަނދަރުާ މަސަްއކަތްާ ވ ހަކަާފަޅުކ ނުމުެގާ ފައްޓަވ ފައިވ ާ ކަތްާ

ސަރުކ ރުންާ ތިބޭފުޅުންާ މީޑިއ އިންވެސް.ާ ލިބުނުާ މަޢުލޫމ ތުާ  300އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ބަނދަރަށްާ އެކ ންނަވ ާ އަިމއްލައަށްާ އެބޭފުޅުންާ އެހީއެއްާ ދީލައިާ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ

ނިމޭނީާ ބަދަލުކ ށްާ ެގމަނަފުއްޓަށްާ މީހުންާ ގއ.ދިޔަދޫާ ހަމަެއއ ިއއެކުާ ދެއްވިންތޯ.ާ

ާކިހ ތ ކުތޯާމިތިންާސުވ ލުާކ ށްލަންާބޭނުންވަނީ.ާ

ާ

 305އ ދެ،ާމިއަދުާކުރެވުނުާސުވ ލ އިާއެސުވ ލ އިާުގޅިެގންާދެއްިވާޖަވ ބ އިާުގޅުންހުރިާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އެްއވެސްާސުވ ލެއްާވ ނަމަާެއސުވ ލަކަށްާޖަވ ބުދެްއވުމުެގާފުރުޞަތުާމިނިސްޓަރަށްާ

ާއަރުވަން.ާާ

ާ

ފ ހަަގއެްއާާާފްާހައުސިްނގާ،މިނިސްޓަރާއ  ެއހ ބ ޑަކަށްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުާދިންާާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ  310ާނުކުރެވުނުާއަޅުަގނޑ އިާމިއަދުާކުރެވުނުާސުވ ލުތަކ އިާ

ކަާއެްނަވޔަރަމަންޓްާމުޙަންމަދުާ ކުރެްއވިާ ސުވ ލެއްާ އެްއވެސްާ ުގޅޭާ އަޅުަގނޑަށްާާޖަވ ބ އިާ ދެންާ ާމަކަށެއް.ާ

މަޢ ފ ިއާާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަރަށްާ އަެަޅުަގނޑުާ މައްސަލަާ އ ތްާ ނުދީާ ޖަވ ބުާ ފ ނުވ ފަިއާ ސިޓީއެްއާ

ައޅުަގނޑުާ އެކަންާ ދެންާ ކަމަށްެވއްޖެއްޔ .ާ ދުަވސްވެއްޖެާ އެހ ާ ދަންނަވަންާ އެކީާ

ާކ ނޑޭެގާަމއްސަލައަށްާާބަލ ފައިާއެއަށްާއަޅުަގނޑުާޖަވ ބެއްާދޭނަންާއިނޭގތޯ.ާދެންާ

 315ާއިނޭގތޯ.ާާއަޅުަގނޑުާޖަވ ބެއްާދޭހިތްވޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިަވުގތުާމިތ ކުެއއްާނޫން

ާރިާރަީއސް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެ

ާ

ޖަވ ބ ިއާާާހޯރަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދެއްވިާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ުގޅިެގންާއަޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވިެގންާދިޔަާފ އްދޫެގާރައްޔިތުންނަށްާވަރަށްާިގނަާާާކަދެއްކެުވންާ:އަޙްމަދުާރަޝީދުާވ ހަ

 320ދުވަސްތަކެއްާވަންދެންާހުވަފެންތަކެއްާދައްކަމުންާައއިސްފަިއާއ ތްކަން.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ހަމާަާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފ އްދޫާ މިވަުގތުާ ިމނިސްޓްރީންާ މިނިސްޓަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ފަދައިނ30ާާާާްކުރީެގ ެގންުގޅުްއވިާ ދަށުންާ ޘަޤ ފަތުެގާ ެގންުގޅުްއވިާ އަހަރުަގއިާ

އުފެދުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ އެއީާ ެގންުގޅެންތޯާ ވަރަކަށްާ އެްއވެސްާ ދެއްކުންާ ހުވަފެންާ

ފޭބޭނެާ އަރ ާ ރަށަށްާ މިހ ރުވެސްާ ފ އްދޫަގިއާ ސުވ ލަކީ،ާ އަނެއްާ އެއްސުވ ލު.ާ
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އެހެންވީމާ  މިވަނީ.ާ ނެތްކަމަށްާ ގ ތެއްާ ބަނދަރުާއެްއވެސްާ އ ތްާ މިހ ރުާ ާ،325 

ައވަސްާާ ފ ލަންާ މިއ ތްާ މިހ ރުާ ހެދެންދެކަށްވެސްާ ބަނދަރެއްާ ހެދެންދެންވެސްާ

އެހެންމާެާ ހަމަާ ދެންާ ވ ނެތޯ.ާ ހަދައިދެވޭނެގ ތެއްާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ފުރުޞަތެއްަގއިާ

ތިއްބެވިާ ދެބޭފުޅަކުާ ގ ތްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ކުރީަގިއވެސްާ ފ ހަަގކ ށްލެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ

ތަމް އެއްބ ރުލުންާތ އްޑޫާ ފަރ ތުންާ ބޭފުޅުންެގާ ތިއްބެވިާ މިހ ރުާ ކުރަްއވަން.ާ ސީލުާ

 330ާލިބިެގންދޭތޯާމިާބަނދަރުާހެދުމ އިާބެހޭގ ތުން.ާ

ާ

ރައްކ ތެރިކަމ އިާާމިނިސްޓަރާއ ފްާހައުސިްނގާ، ދަންނަަވިއފިންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާށްާއަރ ާފޭބޭނެގ ތެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެރަށުެގާއަޅުަގނޑަށްވެސްާާއެކީަގއިާމީހުންާރަށަާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ

އެހެންވީމ ،ާާއެްނަވޔަރަމަންޓްާމުޙަންމަދުާ ދެންާ ދ ކަން.ާ ހަލ ކުވެެގންާ މިހ ރުާ ފ ލަންާ އ ތީާ ާފ ހަަގކުރެވިފައިާ

ާާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުމެން އެއީާ ހޯދައިދިނުމަށްާ ހައްލެއްާ ނަމަވެސްާ  335ކުރަންޖެހޭނާެާވަުގތީގ ތުންާ

ލިބޭތޯޭއ.ާ އެއްބ ރުލުންާ ދެންާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ައޅުަގނޑުވެސްާ މަސައްކަތެްއކަމަށްާ

ާއަޅުަގނޑަކަށްާއެބައިާއެހ ބ ޑަކަށްާސ ފެއްނުވި.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

ދަންނަވ ާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިނިސްޓަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ތްާޝުކުރިއްޔ ާ ާލަންާ

 340ާސުވ ލަކީ،ާއިސްދޫއ އި،ާކަެަލައިދޫއ އި،ާދަނބިދޫއ އި،ާމައިބައިދޫާމިާހަތަރުާރަށުެގާާއަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާާ

ބަނދަރުާއެއްވެސްާވަރަކަށްާބައްލަަވއިފިންތޯއޭާެއއީާއެްއސުވ ލު.ާއަނެއްާސުވ ލަކީ،ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޚ ބަށްާެއއްާއަހަރަށްާވީމަތޯޭއ.ާެއއީާާމިާބަނދަރުާހެދުންާއ ންނ ނީާރިޔ ސީާއިންތި

ވ ހަކަާ ކުރ ާ ހަދ ވ ހަކަާ ތަންތަންާ އަބަދުާ ހައިރ ންވަން.ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ މިފެށޭތަނެއް ދުވަހަކުާ ެއކަމަކު،ާ އުންމީދެއްެގާާާާނ ދޭ.މިދައްކަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އ ތީ ބަނދަރުތައްާ ހ ލުަގިއާ ވަރަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މިޖެހެނީ.ާ ތިބެންާ މިާ  345.ާާތެރޭަގއިާ

އެވ ހަކަާމިހ ރުާމީެގާކުރިންެވސްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވައިފިން.ާއެކަމަކު،ާއަދިވެސްާާ

ބަޔަކ ިއާާ ދިރ ސ އެްއކ ށްާ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ ގ ސްާ ނެތްާ އެނިގެގނެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ

ކަލައިދޫަގިއާާ މިހ ރުާ އަޅަންށޯާ ހ ޓަލެއްާ ސިޓީާ ބެހޭގ ތުން.ާ ބަނދަރ އިާ ބައްދަލުކ ށްާ

އަޅުާ ބަޔަކު.ާ ގ ސްާ އެރޭނީާާއެބައުޅޭާ ބަޔަކަށްާ ހ ޓަލަށްެވސްާ ސިޓީާ ަގނޑުމެންާ

މިބަނދަރުތައްާ ސުވ ލަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ހަދައިެގނެއްނޫންތޯ.ާ  350ބަނދަރުާ
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އިންތިޚ ބަށްާާ ނޫނީާ އަހަރުތޯއޭާ މިއަންނަާ ނުވަތަާ މިހ ރުތޯއޭާ ފައްޓަވަނީާ ހައްދަވަންާ

ާއެއްާއަހަރުވީމަތޯއޭާފަްއޓަވަނީ.ާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާމިައދުެގާކުރެވުނުާސުވ ލ ިއާއެސުވ ލަށްާދެްއވިާޖަވ ބ ިއާާާާާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވ

ޖަވ ބުދެއްވުންާާ ސުވ ލުތަކަށްާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ މަނިކުފ ނަށްާ  355ުގޅުންހުރިކަމަށްާ

ާއެދެން.ާ

ާ

ާއްާނޫންާބަނދަރުތައްާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއިންތިޚ ބ އިާުގޅުަވއިެގންނެާ،ާާާގމިނިސްޓަރާއ ފްާހައުސިންާ

ާހަދަނީކީއެއް.ާާާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ
 360ާމަންޓްާމުޙަންމަދުާއެްނަވޔަރަާ

ާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޖަވ ބުންާާފަރެސްމ ތ ޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ދެއްވިާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މިހ ރާުާއަޅުަގނޑުމެާާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާާ ވިސްނުންފުޅުާ މިނިސްޓަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއެނުގނީާ ާންނަށްާ

 365ހުންނ ނެގ ތްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބައިނޭގ.ާއެްއކ ޅުންާތިމ ވެށިާޙިމ ޔަތްކުރަްއވަންާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މަސަްއކަތްާާ ހަލ ކުކުރަްއވަންާ ތިމ ވެށިާ އަނެއްކ ޅުންާ ކުރަްއވަންޖެހެނީ.ާ މަސައްކަތްާ

ހަލ ކުކ ށްލުން.ާާކުރަްއވަންޖެހެ ތިމ ވެށިާ އެރަށްރަށުެގާ ހެދުމަކީާ ބަނދަރުާ އެއީާ ނީ.ާ

ރ އްޖޭެގާާ  އެހެންވީމ ، ހައްލުވ ނީާ މިމައްސަލަތަްއާ ކުރ ގ ތުަގއިާ ޤަބޫލުާ ައޅުަގނޑުާ

ހަރުދަނ ކ ށްާ މިހ ރަށްވުރެާ ސިޔ ސަތުާ އެއްފަސްކުރުމުެގާ އ ބ ދީާ ތަރައްޤީއ އިާ

ސުވ ލަ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އެހެންާެގންގ ސްެގން.ާ ރައްޔިތުންާ ފ އްދޫެގާ  370ކީާ

ރަށަކަށްާބަދަލުާކުރަްއަވއިެގންާއެރަްއޔިތުންނަށްާފަސޭހަގ ތަކަށްާއުޅެވޭނެާގ ތަކަށްާާ

ބަނދަރުާހެދުމުެގާބަދަލުަގއިާއެކަހަލަާިވސްނުމެއްާނުެގންުގޅުއްވަންތޯ.ާޝުކުރިްއޔ ާާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

 375ާތްތެރިާރަީއސް.ާސަރުކ ރުެގާސިޔ ސަތުަގއިާމިހ ރުާހިމެނޭކަމެއްާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަާ،ާާާގމިނިސްޓަރާއ ފްާހައުސިންާ

އަޅ ފަިއާާާާޓްރ ންސްޕޯޓްާއެްނޑްާ ެގދ ރުާ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައިާ ރަށަށްާ އަނެއްާ ރަށުންާ އެއްާ މީހުންާ ާނޫން.ާ

ާާާމަންޓްާމުޙަންމަދުާއެްނަވޔަރަާ އަނެއް ބަޔަކުާ ރަށެްއެގާ ެއއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ބަދަލުކުރުން.ާ ާރަށަކަށްާާރަށަކަށްާ
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އަމިއްލައަށްާހިޖުރަކުރަންާޤަސްދުކުރ ާހިނދުާއެކަންާއެބަޔަކަށްާކުރުމުެގާފުރުޞަތުާާާާއަސްލަމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އަރބަންާާ ވެލިދޫާ ހިމެނެނީާ ފ އްދޫާ ދަންނަވައިފިންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ އ ންނ ނެ.ާ

ތެ އޭރިޔ ެގާ އަރބަންާ އެާ ދެންާ މިއ ންނަނީ.ާ ހިމެނިފަިއާ ތެރޭަގއޭާ  380ރޭަގއިާާއޭރިޔ ެގާ

ާާ ފ އްދޫއަކީ ދެންާ ރަށް.ާ ތިންާ ފ އްދޫާ ހ ޅުދޫއ ިއ،ާ ވެލިދޫއ އި،ާ 24.6ާމިހިމެނެނީާ

ާާ އ ބ ދީއަކީ މިހ ރުެގާ ރަށެްއ.ާ އެރަށެްއަގއ414ާާިހެކްޓަރުެގާ ޕ ޕިުއލޭޝަންާ ދެންާ ާ.

ބަލ އިރުާާ މިންަގނޑަށްާ ެގންުގޅުްއވ ާ ބޭފުޅުންާ ޓެކްނިކަލްާ މިންވަރަށްާ އ ބ ދުވ ނެާ

ާާ ޕ ޓެންޝިއަލީ މީހުންނަށް.ާާމިރަށުަގއިާ ދެހ ހެއްހ ާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ އ ބ ދުވެވިދ ނެާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންާ ޕ ޕިއުލޭޝަނަކަށްެވސް.ާ ކުޑަާ ނުވޭާ އޭރަކުންނެއްާ  385އެހެންވީމ ،ާ

މިދެންނެވިާއަރބަންާސަރކަލްެގާތެރޭަގއިާއެބަހިމެނޭާއެހިމެނޭާތިންާރަށުެގާއ ބ ދީާ

ދެންާއެހެންވީމ ،ާދެންާާާމިހ ރުވެސްާއެބައުޅޭާތިންހ ސްާހަތަރުސަތޭކައެއްހ ާމީހުން.

އެތަނުެގާއ ބ ދީާއިތުރުެވެގންާނޫންގ ތަކަށްާދެންާފ އްދޫެގާރައްޔިތުންާއެހެންތަނަކަށްާާ

ފުރުޞަތުާާ ދިއުމުެގާ ތަނަކަށްާ އެހެންާ ޤަސްދުކ ށްފިނަމަާ ހިޖުރަކުރަންާ

 390ހަމަޔަޤީނުންވެސްާއެބައ ތް.ާދެންާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުމެންާވަކިާޕްލޭނެްއެގާާ

މި ސިޔ ސަތެއްާާދަށުންާ އެކަހަލަާ ބޭނުންވަނީާ ފަޅުކުރ ށޭާ ތިރަށްާ ދ ށޭ،ާ ތަނަކަށްާ

ނުެގންުގޅެން.ާދެންާކުރިންާކުރެއްވިާކ މެންޓްަގއިާއަޅުަގނޑުާމިޖެހެނީާއެއްކ ޅުންާ

މުޅިއަކުންާާ ހަލ ކުކުރުމަށޭ.ާ ތިމ ވެށިާ އަނެއްކ ޅުންާ ޙިމ ޔަތްކުރުމަށޭ،ާ ތިމ ވެށިާ

އިާއުޅޭއިރުާއެމީހުންާކުރ ާކަންތައްތަކުެގާާއެހެނެއްެވސްާނޫން.ާއިންސ ނުންާދުނިޔޭަގ

އެކީަގއިާާ ައސަރުތަކ އިާ ެއކުރ ާ ކުރ ނެ.ާ އަސަރުތަކެއްާ ތިމ ވެއްޓަށްާ  395ސަބަބުންާ

ކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެގންދ ނީ.ާ ދިރިއުޅެމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކަހަ އަސަރުކުރ ނެާ ތިމ ވެއްޓަށްާ ކުޑަކ ށްާ ވީހ ވެސްާ އެކުރެވެނީާ ލަާކަންތައްތައްާ

އެީއާާ ވ ންޖެހޭނެގ ތަކީ.ާ ވިސްނުމަކަށްާ އެއީާ ކުރުންާ ކަންތައްތަްއާ ގ ތަކަށްާ

ކުރުމަށްާާ މަސައްކަތްާ ެއގ ތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ފިކުރަކީެވސް.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

 400އަޅުަގނޑުެގާމެއިންޑޭޓުެގާދަށުަގއިާދެކަންާއ ތީމ ާބައެއްފަހަރުާފަސޭހަވެސްޭވ.ާެއއީާާ

ތަންކ ޅެއް ައއުންާ ތަންކ ޅެއްާާކ ންފްލިކްޓްސްާ ޙައްލުކުރަންާ އެމައްސަލަާ ކުޑަވޭ.ާ ާ

ާފަސޭހަވޭާއެކަންާއެހެންާއ ތީމަ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

އަޅުަގނޑުެގާާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ވަޒީރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ
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ާާާއަޙުމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ވެލިދޫާާސުވ ލަކީ ބެހޭގ ތުންާ ހައްލުކ ށްދިނުމ އިާ ދަތިކަންާ ލަފ ފުރުމުެގާ  405ފ އްދޫެގާ

ުގޅިެގންާާ ސުވ ލ އިާ ކުރައްވ ާ މުޙަންމަދުާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ައޅުަގނޑުާތަމްސީލުކުރ ާދ އިރ ެގާކުޑަހުވަދޫއަކީާބަނދަރުާާ އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ،ާ

ދަތި ބ ޑަށްާބަނދަރުެގާ މިރަށުެގާބަނދަރާުާހަލ ކުވެާވަރަށްާ ފޯރ ފައިވ ާރަށެކޭ.ާ ކަންާ

ވަނީާާ ވަރަކަށްާ ކ ންމެވެސްާ ތ ށިާ އެްއަގމުާ ފަށ ާ މަސައްކަތްާ މަރ މ ތުކުރުމުެގާ

ނުނިމިއޭ.ާ މުޅިންާ ައދިާ ވަނީާ މިހ ތަނަށްާ މަސައްކަތްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  410ހަދ ފައޭ.ާ

ނޫ ކުރަްއވ ފަިއވޭތޯ،ާ ޤަސްދުާ ފަށަންާ ކިހ ތ ކުާ އެމަސައްކަތްާ ނީާާއެހެންވީމ ،ާ

ސުވ ލަކީ،ާާ ދެވަނަާ ދެންާ ހިމެނެނީ.ާ އެކަންާ ތެރޭގައިތޯާ ޕްރ ްގރ މެްއެގާ ކ ންކަހަލަާ

ދެންމާެާ ހަމަާ ހިމެނިެގންާ ތެރޭަގއިާ ޕްރ ްގރ މްެގާ ލަފ ފުރުމުެގާ ބަނދަރަކީާ މ އެނބޫދޫާ

ތަނެއް.ާ ފެނިފައިވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހުވަފެންާ ކުލަާ ފެށުމުެގާ މަސައްކަތްާ ދެންމެާ

އީ އެްއވެސްާާދެފަހަރެއްެގމަތިންާ އެހެންވީމ ،ާ ހަދ ފައި.ާ ވަނީާ ރިޕޯޓްވެސްާ  415.ައއި.ޭއާ

ނޫނިްއޔ ާާ ހިމެނިފައިވޭތޯ،ާ ބަނދަރުާ މ އެނބޫދޫާ ތެރޭަގއިާ ޕްރ ްގރ މެްއެގާ

ާކިހ ހިސ ބަކުތޯާއެމަސަްއކަތްާފެށެނީ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ޢިއްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނިމުނީ.ާ ަވުގތުާ ސުވ ލުކުރުމުެގާ އިތުރުާ މިނިސްޓަރަށްާޒަތްތެރިމިހ ހިސ ބުންާ ާ

 420ާދަންނަވަންާ.އަޅުަގނޑުާޝުކުރު

ާ

ާ.ާކުއްލިާމައްސަލ3ާަ

ާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކ ށްފަިއވ ާގ ތުެގމަތިންާކުއްލ75ާާާާިއ ދެ،ާމިއަދުާޤަވ އިދުެގާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މިއަދާުާ ޢަލީާ ައފްރ ޝީމްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ ނޯޓިސްާ  425މައްސަލަެއއްެގާ

ޤަވ އިދުެގާާދެ މައްސަލައަކީާ ކުއްލިާ މިާ މ އްދ ަގިއ70ާާާާއްވ ފަިއވޭ.ާ ވަނަާ

ުއޞޫލު ާާބަޔ ންކ ށްފަިއވ ާ ަގވ އިދުެގ މ އ74ާާްތަކ ިއ،ާ ބަޔ ންކ ށްފަިއވ ާާވަނަާ ދ ަގިއާ

ހުށަހެޅުމުެގާ މިމައްސަލަާ ފެންނ ތީ،ާ މައްސަލައެއްކަމަށްާ ފުރިހަމަާ ސިފަތައްާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ ޢަލީއަށާްާފުރުޞަތުާ އަފްރ ޝީމްާ ާ މެންބަރުާ

ާާ ޤަވ އިދުެގ މިއަރުވަނީާ އަޅުަގނޑުާ އަރުވަން.ާ މ އްދ ަގއިވ 72ާާާާއަޅުަގނޑުާ  430ވަނަާ

ާމިނެޓުެގާފުރުޞަތެއް.15ާާާގ ތުެގމަތިންާހުށަހެޅުްއވުމަށްާ
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ާ

ރައީސް.ާާާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ކުއްލިާ`.ާ މިހުށަހަޅ ާ ާާާއަޅުަގނޑުާ

އުޞޫމައްސަލަާހަކަދެއްކެުވންާ:ރ ޝީމްާޢަލީާވ އަފް ިއސްލ މްދީނުެގާ އދ.ެގާާހަމަތަކ އިާާދިމިޤުރ ތީާާލުތަކ އިާާއަކީާ

ިއޒްރޭލު ޚިލ ފުވެާާޤަރ ރުތަކ އިާ ފަލަސްޠީއެބަާާ،މީހުންާ މުސްލިމްާއިމީހުންާ  435ނުެގާ

ާާ އަނިޔ ވެރިވ ތީ އިޒްރޭލ 1976ާާރައްޔިތުންނަށްާ ދިެވހިރ އްޖެާ ފެށިެގންާ އެކުާާއިާންާ

ުގ ބ ްއވ ފައިާސިޔ ސީާ ޤަާާނުވ ާާޅުންާ ޤ ނޫނަކަށްާ އެއްވެސްާ ވ އިދަކަށްާާހިނދުާ

ޙައްޤަކ  ެއއްެވސްާ އަދިާ ާާބެލުމެއްނެތިާ ޢަދ ވ ތްތެރިކަމ ިއ ޤަސްދުަގއިާ ެއކުާާއިނުލ ާ

ާާ ބިކަހ ފައިޒްރޭލީން ރައްޔިތުންނަށްާ ރަށުންާާާ،ޖަްއސ ާާލުލަސްޠީނުެގާ އެމީހުންާ

 440ހިނދުާމިގ ތަށްާޢަމަލުތައްާހުންނާަާާބޭރުކ ށްލ ާއަނިޔ ވެރިވެާއެމީހުންާމަރަމުންެގންދ 

ޢަދަވ ތްތެރިކަންާ އަނިޔ ވެރިކަމ ިއާ އެމީހުންެގާ ާމީހުންާ ޞުލްޙަވެރިާާާ ދޫކ ށްާ

ޞު އެބަިއމީހުންނ އިާ މ ތްވެއްޖެއުމަށްދ ެ ންދެންާ ެއހީތެރިނުވުމަށްާ هللاާލްޙަވެރިވެާ

ާާ ާާސޫރަތުލް ހިނދުާއިޒްރޭލްެގާާާޔަތުަގއިާއަންގަވ ފައިާއ ތްަވނަާއ 46ާާޢަންކަބޫތުެގ

ިގނަާާ އިސްލ މީާ ދުނިޔޭެގާ ސަބަބުންާ ޢަމަލުތަކުެގާ ނުލަފ ާ ނުބައިާ ހަނޑިމުޑުދ ރުާ

ިއޒްރޭލ  ރަްއޔިތުންާ މުސްލިމްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ސިޔ ސީާާއިާޤައުމުތަކުންނ އިާ  445އެކުާ

ނުވ  ބޭނުންާ އެހީތެރިކަންދޭންާ އެމީހުންނަށްާ އަދިާ ބ އްވ ާ އަދާިާާާުގޅުންާ ހިނދުާ

އިޒްރޭލ  ޤަރ ރުތަކުންވެސްާ ނުބޭއްވުމަެަށްާާއިާއޯ.ައއި.ސީެގާ ުގޅުންާ ޑިޕްލ މެޓިކްާ އެކުާ

އެްއވެސްާާނިންމ ފައިވ  މިއިންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާާާާހިނދުާ އިޙްތިރ ްމނުކ ށްާ ކަމަކަށްާ

އިޒްރޭލ  މިދ ކަށްދުވަހުާ ދ ދިާ ސަރުކ ރުންާ މިއ ތްާ ބަދަހިކ ށްާާާއިމިހ ރުާ ުގޅުންާ

ދިވެހި މިއަދުެގާ އެހީތެރިވުމަށްާ ގ ތްގ ތުންާ އެކިާ ސަރުކ ރުންާއެބައިމީހުންނަށްާ ާ450 

ފުާާއެއްބަސްވެފަިއވ  ދިވެހިރ ްއޖެއިންާ މިކަމަކީާއިސްލ މްދީންާ އެދީނުެގާާހިނދުާ ހެވިާ

ކަރ މ ތްާާ ޢަމަލަކަށްވ ހައިބަތ އިާ އަާާެގއްލޭފަދަާ ޢ ންމުާހިނދުާ ޤައުމުެގާ ދިާ

ާާ އިޤްތިޞ ދީާާާާ،މިކަމުންާބުރޫއަރ ާއިޖުތިމ ޢީގ ތުންާޤައުމުާބައިބަިއވެމަސްލަޙަތަެަށް

ހީނަރުވެ މިކަންވ ާާާ،ރ ނުގންާ ޢަމަލަކަށްާ ނުރައްކ ވ ނެާ ގ ތްގ ތުންާ އެކިާ ާޤައުމަށްާ

 455ްއޔަތުާކިލަނބުވެާއިސްލ މީާާެގާސަބަބުންާދިވެހިާިއސްލ މީާޝަޚްޞިހިނދުާމިކަމު

ގ ތްާއިާއުއްމަތ  އ ންނަާ ާާުގޅުންތަކަާާއެކުާ ައސަރު ނޭދޭވެާ މިށްާ ާފޯރ ނެކަމަކަށްވ ނެތީާ

ބ ޠިލުކު ާާއެއްބަސްވުންާމިއަދުންާމިއަދަށްާއުވ ލ ާ މަޖިލީހުެގ ވަނ70ާާާާަރުމަށްާއެދިާ

ައޅުަގނޑުާާ މައްސަލައެްއގ ތުަގއިާ ކުއްލިާ މިމައްސަލަާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ
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ޤައުމަކުންާ އިސްލ މީާ ކަހަލަާ ދިވެހިރ އްޖެާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅަން.ާ

 460ާާނެގ ތަކުންާއެހީތެރިނުެވވޭާާއަދިާއެްއވެސްނެ،ާާސިޔ ސީާުގޅުންާނުބ އްވ ާާއިއެބަޔަކާ 

ސަބަހު އިޒްރޭލްާާރިހ ާ ޝަރުތުތަކެއްާ ޤައުމަކާ ބުތަކ އިާ އަނިޔ ވެރިާ ާާއިާފަދަާ

ނުބޭްއވޭނެކަމަށްާ ުގޅުމެއްާ އެްއވެސްާ ޤައުމަކުންާ މުސްލިްމާ ކަހަލަާ ދިވެހިރ އްޖެާ

ާާފުރަތަމަާާޝަރުތުތައްާފުރިހަމަވޭ.ާމިގ ތުންާބަލ އިރުާއެންމެާާއިމިހުރިހ ާސަބަބުތަކ 

ވެސްާާނުންނަށްާދެމުންެގންދ ާއެއްާލިމުާމުވ ޠިއިޒްރޭލްެގާމީހުންާފަލަސްޠީނުެގާމުސް

 465ނިޔ އެްއާާެގާގ ތުންާދެމުންެގންދ ާހުރިހ ާއަނިޔ ވެރިވުމުޙައްޤަކ އިނުލ ާޤަސްދުަގއިާއަާ

ދި ފ ހަަގކުރަން.ާ މިތ ނަގއިާ މުސްލިމް.ާއަޅުަގނޑުާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ ވެހިރ އްޖޭެގ،ާ

އަޙްމަ މެންބަރުާ ބިލެތްދޫެގާ ފ.ައތ ޅުެގާ ރައީސް،ާ ޙަމްޒ ެގާާޢިއްޒަތްތެރިާ ދުާ

ާއަޑުަގދަކުރުމުެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާދަތިވޭާމިމަްއސަލަާހުށަހަޅަން.

ާ

މިހުށަހެޅުއްވިާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިހ ރުާ ދަންނަވ ލަންާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ  470އ ދެ،ާ

ާާޤަާާދ ޅުވެާނިމުނީ.ާދެންާމަޖިލީހުެގމައްސަލަިއެގާޓެކްސްޓްާމިހ ރުާތިވި 71ާާވ އިދު

ބަޔ ންކުާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ބަހުޘަވަނަާ އިތުރުާ އެހުމަށްފަހުާއިކ ރަނީާ ވޯޓަކަށްާ ނުލ ާ

ެގންދަން.ާާ ކުރިއަށްާ ފ ސްެވއްޖެނަމަާ ެގންދަންާ ކުރިއަށްާ މައްސަލަާ އެވޯޓުންާ

ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ މެންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފ ސްެވއްޖެނަމަާ އެހެންވީމ ،ާ

އަޅު މިހ ރުާ ވޯޓަށްާއަރުވ ނަން.ާ ިމދަންނަވ ލަނީާ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށްާ  475ަގނޑުާ

)ަވުގތުކ ޅަކަށްފަހު( ޖެއްސެވުމަށް.ާ ރަނަގބީލުާ ޖަހަންޖެހޭާ އ ދެ،ާާާާއެހުމުެގކުރިންާ

މިހ ހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާވޯޓަށްާދަންނަވ ލަން.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޤަވ އިދުެގާާ

ޢިއްޒ70ާާަ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ މެންބަރުާވަނަާ ތްތެރިާ

މަޖިލީހުަގިއާާ މަްއސަލަާ ކުއްލިާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ޢަލީާ އަފްރ ޝީމްާ

 480ބަޙުޘްކުރުމ އިމެދުާފެނިވަޑައިާަގންނަވ ގ ތަކަށްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވޯޓުދެއްވުންާާ

ާއެދެން.ާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 485ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:
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ާާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ.ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ާ

63ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

38ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

 24ާ490ާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

00ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 62ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.32ާ.

ާާޖުމް ފ ސްވެއްޖެ.62ާާލަ ކުރެއްވުމަށްާ ބަޙުޘްާ މަްއސަލަާ ކުއްލިާ މިާ އެހެންކަމުން،ާ ާ.495 

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުންާކުއްލިާމައްސަލަާހުށަހެޅުއްިވ72ާާާާމިހ ހިސ ބުންާޤަވ އިދުެގ

ހުށަހެޅުއްވުމަށް.ާާ މިމަްއސަލަާ ފުރުޞަތުާ ިމައރުވަނީާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ

އަޅުަގ މެންބަރަކަށްާ ކ ންމެާ ާާއެއަށްފަހު،ާ އަޅުަގނޑ5ާާާާުނޑު ފުރުޞަތެއްާ މިނެޓުެގާ

ާާ ަގއި.ާމިހ ހިސ ބުންާފުރުޞަތަށްާއެދުމުެގ11:15ާާާއަރުވ ނަން.ާމިާބަޙުޘްާނިމޭނީ

މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ހުޅުވ ލަން.ާއުނޫގފ ރުާ  500ފުރުޞަތުވެސްާއަޅުަގނޑުާ

ާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ.ާ

ާ

އިާާާލިާރަީއސް.ާކުއްޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާއުނޫގފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ގަ ތު ާގ  ގެ އް އެ ލަ އްސަ ާއަޅުަގނޑުާާާމަ

ހަމަތަކ އިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ ދިމިޤުރ ތީާ އުސޫލުތަކ އިާ ިއސްލ މްދީނުެގާ މައްސަލައަކީ،ާ މިހުށަހަޅ ާ

 505އދ.ެގާޤަރ ރުތަކ އިާިއޒްރޭލުާމީހުންާޚިލ ފުވެާއެބައިމީހުންާފަލަސްޠީނުެގާމުސްލިމުާ

ާާ ާާރައްޔިތުންނަށް ިއޒްރޭލ ެއކ1976ާާާާުއަނިޔ ވެރިވ ތީ ދިވެހިރ އްޖެާ ފެށިެގންާ ންާ

ޤަވ އިދަކަށްާާ ޤ ނޫނަކަށްާ އެްއވެސްާ ނުވ ހިނދު،ާ ބ އްވ ފަިއާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ

ކަމ އިެއކުާ ޢަދ ވ ތްތެރިާ ޤަސްދުަގިއާ ޙައްޤަކ އިނުލ ާ އެްއވެސްާ އަދިާ ބެލުމެއްނެތިާ

ޖައްާ ބިކަހ ލުާ ރައްޔިތުންނަށްާ ފަލަސްތީނުެގާ ރަށުންާއިޒްރޭލީންާ އެމީހުންާ ސ ާ

 510ބޭރުކ ށްލ ާއަނިޔ ވެރިވެާއެމީހުންާމަރަމުންެގންދ ާހިނދުާމިގ ތަށްާޢަމަލުތައްާހުންނަާ

ޞުލްޙަވެރިާ ދޫކ ށްާ ޢަދ ވ ތްތެރިކަންާ އަނިޔ ވެރިކަމ އިާ އެމީހުންެގާ މީހުން،ާ

މ ތްާާ އެހީތެރިނުވުމަށްާ ޞުލްޙަވެރިވެާ އެބައިމީހުންނ ާ هللاާވެއްޖެއުމަށްދ ންދެންާ

އަލް ާާސޫރަތުލްާ ޢަންކަބޫތުެގ ހިނދު,46ާާާާ އ ތްާ އަންގަވ ފައިާ ޢ ޔަތުަގއިާ ވަނަާ
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އިސްލ މީާ ދުނިޔޭެގާ ސަބަބުންާ ޢަމަލުތަކުެގާ ނުލަފ ާ ނުބައިާ ހަޑިމުޑުދ ރުާ އިޒްރޭލުެގާ

 515ިގނަާޤައުމުތަކުންނ އިާދިވެހިރ އްޖޭެގާމުސްލިމްާރައްޔިތުންާއިޒްރޭލ އިެއކުާސިޔ ސީާާ

އެހީތެރި އެމީހުންނަށްާ އަދިާ ބ އްވ ާ އަދާިާުގޅުންާ ހިނދު،ާ ބޭނުންނުވ ާ ކަންދޭންާ

އިޒްއޯ. ޤަރ ރުތަކުންެވސްާ ނުބޭްއވުމަށްާައއި.ސީެގާ ުގޅުންާ ޑިޕްލ މެޓިކްާ ރޭލ އެކުާ

ނުކ ށްާ އިޙްތިރ މެއްާ އެްއވެސްާ އެްއވެސްކަމަކަށްާ މިއިންާ ހިނދު،ާ ނިންމ ފައިވ ާ

ޅުންާާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާމިހ ރުާމިއ ތްާސަރުކ ރުންާދ ދިާމިދ ކަށްާދުވަހުާިއޒްރޭލ އިާުގ

ދިވެހިާސަރުކ ރުންާާ މިއަދުެގާ އެހީތެރިވުމަށްާ އެކިގ ތްގ ތުންާ އެމީހުންނަށްާ  520ބަދަހިކ ށްާ

އެއްބަސްވެފަިއވ ާހިނދު،ާމިކަމަކީާއިސްލ މްދީންާދިވެހިރ ްއޖެއިންާފުހެވިާއެދީނުެގާާ

ޢ ންމާުާ ޤައުމުާ އަދިާ ހިނދު،ާ ޢަމަލަކަށްވ ާ ެގއްލޭފަދަާ ކަރ މ ތްާ ހައިބަތ އިާ

މިކަމުން އިޤްތިޞ ދީާާމަޞްލަޙަތަށްާ ބައިބަިއވެ،ާ ޤައުމުާ އިޖްތިމ ޢީގ ތުންާ ބުރޫއަރ ާ ާ

މިކަންވާ  ޢަމަލަކަށްާ ނުރައްކ ވ ނެާ ގ ތްގ ތުންާ އެކިާ ޤައުމަށްާ ހީނަރުވެ،ާ ރ ނުގންާ

 525ހިނދު،ާމިކަމުެގާސަބަބުންާދިވެހިާިއސްލ މީާޝަޚްޞިްއޔަތުާކިލަނބުވެާއިސްލ މީާާ

ސަރުާފޯރ ނެާކަމަކަށްވ ނެތީ،ާމިާއުންމަތ އިެއކުާއ ންނަާގ ތްާުގޅުންތަކަށްާނޭދެވޭާއަ

ޤަވ އިދުެގާާ މަޖިލީހުެގާ އެދިާ ބ ޠިލުކުރުމަށްާ އުވ ލ ާ މިއަދަށްާ މިއަދުންާ އެއްބަސްވުންާ

ގ ތުަގިއ70ާާާާ މައްސަލަެއއްެގާ ކުއްލިާ މިމައްސަލަާ ދަށުންާ ެގާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

އިސްލ މީާާ ކަހަލަާ ދިވެހިރ އްޖެާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

އެހީތެރިކަމެްއާާ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ ނުބ ްއވ ާ ުގޅުންާ ިއޒްރޭލ އިމެދުާ  530ޤައުމަކުންާ

އެންމެާ ފުރިހަމަވޭ.ާ ޝަރުޠުތަކެއްާ ހުރިހ ާ ސަބަބުތަކ އިާ ހުރިހ ާ ހުރިާ ނުދިނުމަށްާ

މިދަންނަވ ލިހެނާްާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކ ށްލެވޭކަމަކީ،ާ މިގ ތުންާ ފުރަތަމަާ

ާާ ކަހަލަ އެްއވެސްާ މީހުންާ ފަލަސްޠީނުެގާާއިޒްރޭލުެގާ ޙައްޤަކ އިނުލ ާ ކަމަކ ނުލ ،ާ

އެެގންދ ާ ކުރަމުންާ ނެތިާ އިންސ ނިއްޔަތުކަެމއްާ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އެމީހުންެގާާ ހަމަާ ޤަސްދުަގއިާ ތަޅުވަނީ.ާ ޙ ލުަގއިާ ބިކަާ ޖަްއސ ާ ދަތިޙ ލުާ  535އަނިޔ .ާ

ންނަށްާހަމާަާމަޤްޞަދަކީާފަލަސްޠީނުެގާމީހުންނަކީާމުސްލިމުންާކަމުގައިވ ތީ.ާއެމީހު

މިކަންކުރ ތީާ މަޤްޞަދުަގއިާ ޙ ލުގައިޖެްއސުމުެގާ އެމީހުންނަށްާ ދަތިކ ށްާ ސީދ ާ

ާާ މ ތް ނުބޭއްވޭނެ.ާ ުގޅުމެއްާ ެއއްގ ތަކަށްވެސްާ އެމީހުންނ ާ هللاާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

َواَل تَُجاِدلُوا  ާަގއިާވަޙީކުރަްއވަނ46ާީކީރިތިާޤުރުޢ ނުެގާސޫރަތުލްާައލްާޢަންކަބޫތުެގާ

اْلكِ  ِمْنُهمْ أَْهَل  َظلَُموا  الاِذيَن  إِالا  أَْحَسُن  ِهَي  بِالاتِي  إِالا   540މ ނައަކީާއެބައިމީހުންެގާާ  تَاِب 
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މީހުންނ އިާ ކިތ ބީންެގާ އަހުލުާ އެހެންާ ފިޔަވައިާ ީމހުންާ އަނިޔ ވެރިވެއްޖެާ ތެރެއިންާ

ހުށިކަމެވެ.ާ ނުކުރ ާ ޖަދަލުާ މެނުވީާ ރިވެތިގ ތުަގއިާ އެންމެާ ތިޔަބައިމީހުންާ

މިއީާއިސްލ މުންނަ މުސްލިމުންނަކީާ ބައެއް.ާ ުއޅޭާ ސުލްޙައިަގއިާ ނިކަންާ މިއީާ ކީާ

ސަލ މަތްތެރާިާ ލުއިފަސޭހަާ ިއސްލ މްދީނަކީާ ބައެއް.ާ ލޯބިކުރ ާ ސުލްޙަވެރިކަމަށްާ

މީހުންާ ހުއްޓޭނެ.ާ ެއކަންާ ހިސ ބަކުންާ ަވކިާ އެހެންނަމަވެސްާ ދީނެއް.ާ  545ސުލްޙައިެގާ

އެްއވެ ބަޔަކަށްާ ޢަދ ވ ތްތެރިކަމ ިއެއކުާ ސްކަހަލަާކަމަކ އިާނުލައިާއަނިޔ ާާޤަސްދުަގއިާ

ދީާތިމ މެންވަރުެގާބަޔަކުާދުނިޔޭެގާނެތްކަމުަގއިާހަދަިއެގންާއުޅޭާމީހުންނަށްާދޫާދީާ

އަންަގވަނީާ އިސްލ މްދީނުަގއިާ އަންަގވ ފަެއއްނުވޭ.ާ އިސްލ މްދީނުަގިއާ ފަސްޖެހޭކަށްާ

ސަބަބަކީާ، ދެވަނަާ ނުބ އްވަން.ާ ުގޅުންާ ެއއްގ ތަކަށްެވސްާ ާާއެމީހުންނ އިާ

އެމީހުންނަށްާ ކަަމކ ނުލައިާ ތިއްބަާ ތަނެއްަގއިާ ބަޔަކުާ  550މުސްލިމުންެގތެރެއިންާ

މުސްލިމުންާ ތިބޭާ އެތަނުަގިއާ ޖައްސަމުންދ އިރުާ ޙ ލުަގިއާ ބިކަާ އެމީހުންާ އަރަިއަގނެާ

އަޅުަގނޑުމެންާކިބައިންާއ ދޭސްާކުރަމުންދ ާއ ދޭސްާއަޅުަގނޑުމެންާއަޑުއަހަންޖެހޭ.ާ

ގ ތުންާ ައޑުއެހުުމެގާ މީހުންނަށާްާއެއ ދޭސްާ ެގންދ ާ ކުރަމުންާ އަނިޔ ާ އެމީހުންނަށްާ ާ

އެްއޗެއްާއަންަގއިދޭން.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެތަނުަގއިާއެމުސްލިުމންނަށްާއެމީހުންާއަނިޔާ 

 555ކުރަމުންދ އިރުާއެއަނިޔ ާކުރ ާމީހުންެގާފަރ ތުންާބަޔަކުާތިބިކަންާއަންަގއިދިނުމުެގާާ

ޅުންާބަދަހިާނުކުރަން.ާެއއްވެސްާާގ ތުންވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާޖެހޭާއެބައިމީހުންނ ާުގ

ނިސ ެގާާ ސޫރަތުއްާ ނުދޭންޖެހޭ.ާ މ ތ75ާާްއެހީތެރިކަމެއްާ އ ޔަތުަގއިާ هللاާަވނަާ

هللِا  ވަޙީކުރައްވަނީ،ާސީދ ާޚަތިމުންާދަންނަވ ނީ.ާއެހެންނޫނީާނުބައެއްާކިއިދ ނެ.ާ ِبْسِم 

الرَِّحيمِ  ِ  ާالرَّْْحِن  ّللاه َسبِيِل  فِي  تُقَاتِلُوَن  الَ  لَُكْم  َوالنهَِساء َوَما  َجاِل  الرهِ ِمَن  َواْلُمْستَْضعَِفيَن 

 560دُنَك  َواْلِوْلدَاِن الاِذيَن يَقُولُوَن َربانَا أَْخِرْجنَا ِمْن َهـِذِه اْلقَْريَِة الظااِلِم أَْهلَُها َواْجعَل لانَا ِمن لا 

نَِصيًرا لادُنَك  ِمن  لانَا  َواْجعَل  ާާ   َوِليًّا  އަދި މަުގަގއްޔާ هللاމ ނަައކީާ އަދިާެގާ އިާ

މީހުންާ ނިކަމެތިވެެގންވ ާ ތެރެއިންާ ކުޑަކުދިންެގާ އަންހެނުންނ އި،ާ ފިރިހެނުންނ އިާ

ކީއްެވެގންހެްއޔޭ.ާާ ނުކުރ ންވީާ ހަނުގރ މަާ ތިޔަބައިމީހުންާ މަުގަގއިާ ސަލ މަތްކުރުމުެގާ

ކުރަންވީާާ ބަދަހިާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އިާ ދަނޑިވަޅުތަކުަގއިާ މިފަދަާ މ ނައަކީާ އޭެގާ

މިފަދައިންާާާކީްއވެެގންހެްއޔޭ. އެއުރެންނީާ ކީއްެވެގންހެއްޔޭ.ާ ދޭންވީާ  565އެހީތެރިކަންާ

އަހުލުވެރިންާ އެރަށުެގާ ރަސްކަލ ކޯ،ާ ވެރިާ އަޅަމެންެގާ މީހުންނޭ.ާ ދުޢ ކުރ ާ

އިބަރަސްކަލ ނެގާާ އަދިާ ނެރުއްވ ފ ނދޭ.ާ އަޅަމެންާ މިރަށުންާ އަނިޔ ވެރިެވެގންވ ާ

ައދި ލައްވ ފ ނދޭ.ާ ައޅަމެންނަށްާ ވ ިގވެރިައކުާ އިބަރަސްކަލ ނެގާާހަޟުރަތުންާ ާ
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އިސްލ މްދީނުަގއިާާ ިމގ ތަށްާ ލައްވ ނދޭ.ާ އަޅަމެންނަށްާ ނަޞުރުވެރިއަކުާ ހަޟުރަތުންާ

ރ މުނާްާ މިގ ތަށްާ މިހ ރުާ މީހުންާ ފަލަޞްޠީނުެގާ ބަޔަކުާ އ ތްވ ާ  570ކަނޑައަޅ ފައިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ކުރަނީ.ާ އ ދޭސްާ ކައިރީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެެގންދަނީ.ާ

މިކަހަލަ ފިލ ވަޅަކަށްާސަލ މަތްކ ށްދޭށޭ.ާ މީހުންނަށްާ ިއޒްރޭލުެގާ ދަނޑިވަޅެއްަގއިާ ާ

އެމީހުންނަށްާޢިބްރަތަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާއެމީހުންނ އިާުގޅުންާކަނޑ ލަން.ާާ

ވަނަާކަމަކީާއެންމެާމުހިންމުާކަންތައް.ާއިސްލ މްދީންާތަނަކުންާފުހެވިެގންާދަނީ.3ާާާ

ފުނޑުފުނޑުކ ށް ފުހެލައިާ ތަނަކުންާ ބަޔަކަށްާާއިސްލ މްދީންާ އުޅޭާ ނަްއތ ލަންާ  575ލ ާ

ކަަމކީާ ތަޞައްވުރުކުރ ާ ބަދަހިކުރ ނީ.ާއަޅުަގނޑުާ ުގޅުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކިހިނެއްތޯާ

އައިސްާ މިތަނަށްާ އެމީހުންާ ބަދަހިކ ށްާ ުގޅުންާ މިޤައުމުންާ މީހުންނ އިާ އިޒްރޭލުެގާ

އުޅެންާާ އެތެރެޭގަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެމީހުންާ

ވެއްޖެްއޔ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމި،ާއަޅުަގނޑުެގާތަޞަްއުވރަކީާތިޔަހަރަާއިސްލ މީާާދިމ 

 580މަރުކަޒުާއުތުރުަގއިާތިއ ތްާޖުމްހޫރީާމައިދ ނުަގއިާފައްޅިއެްއާނ ޅ ނެގ ތެއްާއެއީާނެތްާ

އެއީ،ާާ މީހުންނަކީާ އިޒްރޭލުެގާ އެއީ.ާ ތަޞަްއުވރުކުރ ގ ތަކީާ އަޅުަގނޑުާ ގ ތެއް.ާ

ކަންތައް މީހުންާ މ ތްއިޒްރޭލުެގާ އެހެންވީމ ،ާ އެހެން.ާ ހުންނަނީާ ާތައްާ ކީރިތިާާهللا

ملتهم  ޤުރުއ ންަގއިާއަންގަވަނީ،ާ تتبع  حتي  را  النصا  وال  اليهُود  َعْنك  ثْرُض  ولن 

އެްއގ ތަކަށްވެސްާއެމީހުންާނުދ ނެއޭ.ާއެމީހުންނެއްާނުރުހޭނެ.ާއިޒްރޭލްެގާމީހުންނެއްާާ

 585ޒްރޭލްެގާމީހުންނެއްާނުރުހޭނާެާނުރުހޭނެާމުސްލިމުންނަކަށްާރަނަގޅުގ ތެއްާވ ކަށް.ާއި

ާމުސްލިމުންނަށްާރަނަގޅުގ ތެްއާވ ކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރަނީ...

ާ

ނިޒ މީާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އަޅުަގނޑުާ މެންބަރު،ާ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ ނުކުތ ެއއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ އ ދެ،ާ

ޢިްއޒަ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ ިމއަރުވަނީާ މުޙަންމަދާުާނުކުތ އެއްާ މެންބަރުާ ތްތެރިާ

 590ާނ ޒިމަށް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ސ ފުކ ށްލަންބޭނުންވޭާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާމަޑަެވލި އަޅުަގނޑުާ ފުރަތަމަާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ނ ޒިމްާާމުޙަްނމަދުާ މަޖިލީހުެގާ އެބައ ތްތޯާ ރައީސްއަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާާމިމަޖިލީހުެގާ  595ތ އެއްާ

މެންބަރަކުާނެންގެވީމ ާެއއަށްާއެްއވެސްކަހަލަާޖަވ ބެއްާނުދީާއެާހަމަާބައްލަަވިއެގންާ
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މަޖިލިސާްާ މިާ ޚިލ ފަށްާ ޤަވ އިދ އިާ މަޖިލީހުެގާ ނޯންނ ނެާ ފުރުޞަތެއްާ އިނުމުެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ ދެވަނަކަމަކީާ މައްސަލައަކީ.ާ ނިޒ މީާ ފުރަތަމަާ އެއީާ ެގންދަނީ.ާ

އ ޔަތެްއެގތެރެއިން،ާާމެން ޤުރުއ ނުެގާ މައްސަލައިަގއިާ ކުއްލިާ ހުށަހެޅިާ ބަރުާ

ކަނޑައެޅިެގންާ އެއ ޔަތުަގއިާ މިއަންނަނީ.ާ މިތަނަށްާ ވ ހަކަާ ިއޒްރޭލުެގާ  600މިހެންވީމައޭާ

އެހެންވީމ ،ާާ ނެތް.ާ ައއިސްފައެއްާ މިތަނަށްާ އިޒްރޭލުާ މ ނަިއަގިއާ އ ޔަތުެގާ މިާ ނެތްާ

ވ ހިނދު މައްސަލައަކަށްާ ނިޒ މީާ ފަހަރަކުާާމިއީާ އެތައްާ މަނިކުފ ނަށްާ ައޅުަގނޑުާ ާ،

ެގންދެީވާާ ކުރިއަށްާ އެކަންާ އެދުނީމ ާ މައްސަލައަކަށްާ ނިޒ މީާ އަދިާ ސުވ ލުކުރީމ ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާލ ބުވެތިާރަްއޔިތުންނަށްާއ ޅޭނެާގ ތަށް،ާޤުރުޢ ންެގާއ ޔަތެްއެގާމ ނަާ

 605ާވިދ ޅުވީމ .ާއެއީާނިޒ މީާމަްއސަލައަކީ.ާޝުކުރިްއޔ ާ.

ާ

ާ

ނުަގންނަން.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާންރިޔ ސަތު ބަލައެއްާ ކަމަކަށްާ މައްސަލައެއްާ ނިޒ މީާ ތިއީާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ

އަސ ސްތަކ ިއާާ އިސްލ މްދީނުެގާ މިއ ންނަނީާ މަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އ ޔަތްާާ ޤުރުއ ންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ހުއްދަ.ާ ވ ހަކަދެއްކުމުެގާ މަތިންާ  610ޚިލ ފުނުވ ގ ތުެގާ

އެޤުރުއ ންާ ޔަޤީނުންވެސް،ާާކިޔ ފައިާ ހަމަާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ކިޔަމުންދ އިރުާ މ ނަާ ެގާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ އެކަެމއް.ާ ނޭނެގއޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

ވީހ ެވސްާާ ކުރަްއވ ފައިާ އިލްތިމ ސްާ ރިޔ ސަތުންވ ނީާ މަޖިލީހުެގާ މީެގކުރީަގިއވެސްާ

ާމ ނަާކިއުމުންާދުރުހެލިވުމަށް.ާބ ޑަށްާޤުރުޢ ންެގާއ ޔަތްތައްާކިޔައިާއެާޤުރުޢ ނުެގ

ބަހުޘަކަށްާ ދީނީާ މިބަހުޘަކީާ އިލްތިމ ސްކުރަން.ާ އެގ ތަށްާ އަޅުަގނޑުާ  615އެހެންވީމ ،ާ

ނަހައްދަވައިާމިބަހުޘަކީާޤުރުޢ ންެގާއ ޔަތްާކިޔ ފައިާއޭެގާމ ނަާކިޔަމުންދ ާބަހުޘަކަށާްާ

އުނޫގފ  އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދެވުމަށް.ާ ކުރިއަށްާ ދ އިރ ެގާާނަހައްދަވަިއާ ރުާ

ވަޑައިަގތުމަށްާާ ކުރިއަށްާ ބަހުޘައިެގންާ ކުރަމުންާ އިލްތިމ ސްާ މިގ ތަށްާ މެންބަރަށްާ

ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ620 

ދިޔަީއާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާއުނޫގފ ރު ދައްކަމުންާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ދަްއކަމުންދިޔައިރުާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ެއާާއަޅުަގާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ ފ ހެލެވިާ ތަނަކުންާ ިއސްލ މްދީންާ އެީއާ ނުކުތ .ާ އެންމެފަހުާ ނޑުެގާ

ބަޔަކ އިާ ކ ށްފ ނެާ އެކަހަލަކަެމްއާ ދަނޑިވަޅެއްަގއިާ ވެެގންދ ކަހަލަާ ފުނޑުފުނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންާެއއްގ ތަކަށްވެސްާުގޅުންާހިންަގިއެގންާނުވ ނޭ.ާކީރިތިާޤުރުއ ންަގިއ،ާާ
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ޙަޤީޤަތުަގއިާ ދަންނަވ ލ ނަންާ މިދަންނަވ ލާިާއަޅުަގނޑުާ ދެންމެާ އަޅުަގނޑުާ  625ވެސްާ

އެްއވެސްާާ ިއންކ ރުކުރ ނެާ ަމއްސަލައަށްާ އިޒްރޭލުެގާ މިެގނަިއާ ައޅުަގނޑުާ ތަނުަގއިާ

ބުއްދިވެރިާއިސްލ މީާތަޢުލީމީާޙ ޞިލުކ ށްެގންާހުރިާއެކަކުވެސްާނޫޅޭނެ.ާރ އްޖޭެގާާ

މިއަ ނޫޅޭނެ.ާ ބަލ .ާ އެއްކ ށްާ މީހުންާ ހުރިހ ާ ދުނިޔޭެގާ މީހުންނ އިާ ކަށްާމިތިބިާ

އެްއޗެއްާކިޔ ނެާމީހެއް.ާއެހެންވީމ ،ާކަންތައްާރަނަގޅަށްާިވސްނަންޖެހޭނެ.ާދެވަނަާ

 630ނުކުތ އަކީާިއޒްރޭލުެގާމީހުންނ އި،ާއެމީހުންނ އިާބަިއވެރިވ ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާ

ނުވ ނެކަުމަގިއާާ އެހީތެރިވެެގންާ މީހުންނަށްާ އުޅޭާ ފ ހެލަންާ އިސްލ މްދީންާ ދަތިކުރ ާ

ާާ ވަޙީކުރައްވަނީ،ާާهللاާވަނަާއ ޔަތުަގއިާމ ތ51ާާްސޫރަތުލްާމ އިދ ެގާާނިކަންާސ ފުކ ށް

أَيَُّها َوَمن   يَا  بَْعٍض  أَْوِليَاء  بَْعُضُهْم  أَْوِليَاء  َوالناَصاَرى  اْليَُهودَ  تَتاِخذُواْ  الَ  آَمنُواْ  الاِذيَن 

ا  اْلقَْوَم  يَْهِدي  الَ   َ ّللاه إِنا  ِمْنُهْم  فَإِناهُ  نُكْم  مهِ މ ނައަކީ،ާއޭާއީމ ންވެއްޖެާާ  لظااِلِمينَ يَتََولاُهم 

އެކުވެރިންކަުމަގިއާާ އެއީާ ނަޞ ރ އިންާ ޔަހޫދީންނ އިާ ތިބައިމީހުންާ  635މީސްތަކުންނޭވޭ.ާ

އެކުވެރިންނޭ.ާ އަނެއްބައެްއެގާ އެއްބަޔަކީާ އެއުރެންެގތެރެިއންާ ނުބަލ ށޭ.ާ

ާާ ދަންނ ށޭ. ބަލައިފިމީހ ާ އެކުވެރިންކަމުަގއިާ ެއއުރެންާ ފަހާެާއެމީހުންެގތެެެރެއިންާ

އަނިޔ ވެރިާާ ހަމަކަށަވަރުންާ މީހެކޭ.ާ ތެރެއިންވ ާ އެއުރެންެގާ އެއީާ ހަމަކަށަވަރުންާ

ާާ ާބަޔަކަށް ޔަހޫދީން.ާާهللا އެއީާ މީހުންނަކީާ ިއޒްރޭލުާ ނުދައްކަވ ނެތެވެ.ާ ތެދުމަެގއްާ

އަނިޔ ވެރިވ ާާ ޤަސްދުަގއިާ ތެރެއިންާ ޔަހޫދީންެގާ މީހުން،ާ އިޒްރޭލުާ  640ޔަހޫދީންާ

ެއމީހު ކަނޑައެޅިެގންާ ދުރުވ ނާްާމީހުންނަށްާ އެމީހުންނ ާ ބަދަހިނުކ ށްާ ުގޅުންާ ންނ އިާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަންަގވ ފަިއވ އިރު،ާމިކަހަލަކަމެއްާދިވެހިާސަރުކ ރުންާއިސްލ ީމާާ

މިކަމަށްާ ވެރިޔ ާ މަތީާ އެންމެާ ދައުލަތެއްެގާ އިސްލ މީާ އ ވެ،ާ ޤައުމެްއގ ތުަގއިާ

ވިދ ޅުވެފައިާ މިހެންާ ޢިބ ރ ތުންާ ސ ފުާ ނުލ ހިކުާ ވިދ ޅުވުމަކީާާއެއްބަސްވެާ ވ ާ

 645އަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއިސްލ މްދީނަށްާވަރަށްބ ޑަށްާއިހ ނެތިކ ށްާކުރިކަމެކޭ.ާދިވެހިާާ

ކުށްވެރިާާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ މިއީާ ކަމެކޭ.ާ އަންގައިދިންާ ނެތްކަންާ އަެގއްާ ރައްޔިތުންެގާ

ސަރުކ ރަށްާާ މިދަންނަވ ލަނީ،ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ މިމައްސަލައިަގިއާ ކުރ ކަމެއް.ާ

ާާ ގ ވ ލަންާހަމަާމިައދުންާމިއަދަށްާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާމިކަންާުއވ ލ ފައިާާއަޅުަގނޑު

މުޅިާ ދިނުން.ާ އިޢުލ ންކ ށްާ ނެތްކަުމަގިއާ ުގޅުެމއްާ ެއްއވެސްާ އ ތްގ ތަށްާ ކުރީެގާ

 650 ދުނިޔެއަށްާއިޢުލ ންކުރަން.ާައްއސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ

ާ

އުނާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހޯރަފުށީ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރުާޝުކުރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާޫގފ ރުާ
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އަފްރ ޝީމް،ާއަޅުަގނޑަށްާފުރިހަމަާނަންާހަނދ ންާނެތިެގންާމިއުޅެނީ.ާައއްޝައިޚްާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާރަޝީދު

އަޅުަގނޑުާާ ބެހޭގ ތުންާ މައްސަލައ އިާ ކުއްލިާ މިހުށަހެޅުއްިވާ ޢަލީާ އަފްރ ޝީމްާ

 655ޖެާުގޅުންާއުފެދިފައިާއ ތީކީާމިއަދަކުާނޫން.ާާދަންނަވަން.ާއިޒްރޭލ އިާމިާދިވެހިރ އް

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޙަޤީޤަތްާއ ޅުވ ލައިާޙަޤީޤަތ އިާޚިލ ފަށްާބަޔަކަށްާވ ހަކަތަކެްއާާ

ދިުގާާ ފ ިއތުވެމިދިޔަާ އިޒްރޭލ އިާ މިޤައުމުެގ30ާާާާދެއްކިދ ނެ.ާ އަހަރުަގިއވެސްާ

ނ ޖ އިޒްާ ފައިދ ާ ދިޔަާ ލިބެމުންާ ައދިާ އ ތް.ާ ުގޅުންާ ނަަގިއާާސަރުކ ރ އިާ ގ ތުަގއިާ

ޢ އިލ ެގާބޭފުޅުންނ އިާގ ތްތިމ ެގާބޭފުޅުންނަށްާބަހަމުންވެސްާެގންދިޔަ.ާހަމައެހެންމެާ

 660ސިއްޙީާފަރުވ ާހޯދަންާއަދިާއިޒްރޭލުެގާެއކިާމުއްސަނދިންާކައިރީަގއިެވސްާދުވެފަިއާާ

ހުށަހަޅުއްަވިއާާ މިމައްސަލަާ ދެންމެާ ފ ހަަގކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެހެންމެާ އެބަހުރި.ާ

ވިދ ޅުީވވެސްާާ ކިޔަވ ާ ބައިނުކުރ އިރު،ާ އެޤައުމަށްާ ޢަލީާ އަފްރ ޝީމްާ ދެއްވިާ

ޯގސްކ ށްާާ އިޒްރ އީލްާ މިއަދުާ ދުރުވެާ ވިދ ޅުެވެގންާ ކިޔަވ ާ އިނޭގތޯ.ާ އިޒްރޭލުންާ

ޤައުމެއް.ާާ ކުޑަކުޑަާ މިޤައުމަކީާ ފ ހަަގކުރަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުާ ދައްކ އިރުަގއިާ ވ ހަކަާ

ކްރިއޭޓް ދުޝްމަނަކުާ ނެރޭކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ ކްރިއޭޓްކ ށްާ އެނެީމއަކުާ  665ކ ށް،ާ

ނުޖެހޭނެ.ާދެންާކެތެއްާނުކުރެވޭނެާއިނޭގތޯ.ާނިޒ މީާނުކުތ ވެސްާނަގ ނެާޙަޤީޤަތްާ

ާފ ޅުވ ންފެށީމަ.ާ

ާ

އ ދެ،ާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާައޅުަގނޑުާމިއަރުވަނީ،ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

 670ާމްާޢަލީއަށް.ާމެންބަރުާއަފްރ ޝީ

ާ

 )ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ހޯރަފުށީާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާއުނޫގފ ރު ރަޝީދު،ާ އަޙްމަދުާ އިތުރުފުޅެއްާ ފ ޅުކަންބ ޑުާ ވަރަށްާ ސ ފުާ ާވަރަށްާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ އަޅުަގނޑުާާދ އިރ ެގ އެހުރީާ ޑިްގރީތައްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުެގާ ހެއްދެވީމަ.ާ  675މެންބަރުާ

ާލޭޝިއ ެގާއިސްލ މިކްާޔުނިވަރސިޓީއިންާ.ކިޔެވީާމެ
ާ

ާ

އ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއކަމަކަށްާބަލަެއއްނުަގންނަން.ާއެހެންނަމަވެސްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މެންބަރަކުާ އެއްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ  680އަޅުަގނޑުާ
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ކު މުޚ ޠަބުާ މެންބަރަކ ިއާ ބަޔ ންކ ށްފަިއާާއަނެއްާ ޤަވ ިއދުަގއިާ ގ ތްާ ރަްއވަންވީާ

އެބައ ތޭ.ާއެހެންވީމ ،ާސީދ ާހަމަާމެންބަރުންެގާނަންެގންާއެގ ތަށްާޙަޤީޤަތ އިާޚިލ ފުާ

އަޅުަގނޑުާާ ނުދެއްކެވުމަކީާ ކަންކަމުަގއިާ ހުންނަާ އެނެގންާ ބ ޑުގ ތެްއަގއިާ ހ މަކަންާ

ސ ލ ާގ ތަށްާެގންދިއުމަށްާވަރަށްާބ ޑަށްާއެދޭކަމެްއ.ާއަދިާމިާބަހުޘްާމިާމަުގންާކައްާ

ދަންނަވަން.ާާ ައޅުަގނޑުާ ނުކުރެްއވުމަށްާ މަސައްކަތްާ މެންބަރަކުާ އެއްވެސްާ  685ހަމަާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާާ ބޭނުންވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ނ ރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތެއްާ އެާ އަޅުަގނޑުާ

މިާ އެްއގ ތަކަށްވެސްާ ޒ ތީކ ށް،ާ ެއއްގ ތަކަށްވެސްާ ދަްއކަވަން.ާ ވ ހަކަާ މަޢުޟޫޢަށްާ

އެްއވެސްާާާާބަހުޘްެގ ހޫނުވ ގ ތަށްާ ތަޅުންާ މަޖިލީހުެގާ އަދިާ ެގއްލުވ ލ ،ާ ރޫޙުާ

ފުރުޞަތުަގއިާާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ނުދެއްކެވުމަށްވެސްާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރަކުާ

ާާ ވޭތުވެދިޔަ މިާ ހަމަާ އެދެނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެން،ާ އަރުވަން.ާ  2ާ690ހަނދުމަފުޅުކ ށްާ

މަދު މަޖިލިސްާ ގ ސްާ ކަންތައްތައްާ މަޖިލީހުެގާ ދިޔައީ.ާާޖަލްސ ަގިއވެސްާ ކެނޑިެގންާ

އެހެންވީމ ،ާާ ދިޔައިމަ.ާ އެގ ތަށްާ ރޫޙުާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ހަމައެގ ތަށްާ

އިލްތިމ ސްކުރަނީާާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ކުރީކ ޅުާ މިހ ާ ބަހުޘްެގާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ

މިާ ނަހައްދަވ ށޭ.ާ ެއްއގ ތަކަށްެވސްާ އެގ ތަށްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މަޢުޟޫޢަ ިމާާހުށަހެޅިފައިވ ާ މިކަންާ ޒ ތީނުެވާ އެްއގ ތަކަށްވެސްާ ވ ހަކަދައްކަވ ،ާ  695ށްާ

ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ހޯރަފުށީާ ެގންގ ސްާނިންމ ލަާދެއްވ ށޭ.ާ

ާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާ.

ާ

ދަންނަވަންާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާހޯރަފުށީ އަޅުަގނޑުާ ލޯތްބ ެއކުާ އިޙްތިރ މ އިާ ރަީއސްާާޢިއްޒަތްތެާާވަރަށްާ ާރިާ

ނޫންާާާދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރަޝީ ލައްވ ގ ތަކަށްާ ބޭނުންފުޅުެވާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަދިާ  700ބޭނުންވ ގ ތަށްާ

ރައްޔިތުނާްާ މިާ ެގންދ ނީާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ެގންދ ނީކީ.ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ

މިއަދު މަތިންާ ނުވ ގ ތުެގާ ޚިލ ފުާ ޤ ނޫނ އިާ ޤަވ ިއދ އިާ މަޖިލީހުެގާ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ

ހުށަހެޅިފައިމިވ ާކުއްލިާަމއްސަލައަށް.ާއެހެންވީމ ،ާަވކިގ ތަކަށްާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދެރަވަން.ާ ހިތ މަކ ށްާ ވަރަށްބ ޑަށްާ ވިދ ޅުވީމ ާ ބޭނުންފުޅުވ ކަމަށްާ

 705ރައީސަކީާއިދިކ ޅުާޕ ޓީެގާމެންބަރެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުާިއޒްރޭލ ިއާާ

ާާ ުގޅުންާއ ތްކަމަށްާމިއަދުާވ ހަކަދެކެވިެގންާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާދިވެހިރ އްޖެ

މައްސަލަެއއްާހުށަހެޅިެގންާބަހުޘްާކުރެވެމުންދ ާދަނޑިވަޅުާައޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާާ
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ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމިއީާމ ާކުރިއްސުރެާމިާޤައުމުަގއިާުއފެދިފައިާއ ތްާުގޅުމެއް.ާާ

ތްާުގޅުންާރައްޔިތުންނަށްާހ ަމވިކަން.ާރައްޔިތުންނަށްާާތަފ ތަކީާމިއަދުާއުފެދިފައިާއާ 

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިއަދުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދިޔަކަން.ާ  710އެނިގެގންާ

ެއްގރީމެންޓެއްާކުރ ާާ ުގޅުންާބަދަހިކ ށްާ މުޙަންމަދުާނަޝީދުާވިދ ޅުވަނީާއިޒުރޭލ އިާ

ނެީމެއއްެގާގ ތުަގއިާބ އްވ ކަށްާާވ ހަކަެއއްާނޫން.ާއިޒުރޭލުާދުޝްމަނެއްެގާގ ތުަގއިާއެ

ދިވެހިރ އްޖެާބޭނުމެއްނޫނޭ.ާމީއީކީާބަޔަކ އިާުގޅުންާބަދަހިާކުރަނީކީނޫން.ާމ ނައެްއާާ

އ ޅުވ ލ ާއިދިކ ޅުާޕ ޓީައކުންާައބަދުވެސްާމިޤައުމުަގއިާމަސަްއކަތްކުރަމުންާެގންދ ނީ.ާާ

އަދި ދައްކ ،ާ ގ ތްކަމަށްާ ނުބައިާ އެކުރ ގ ތަކީާ ބަޔަކުާ އެކަމަކުންާާވެރިކަންކުރ ާ ާ715 

އެީއާާ ކަމުަގއިިވޔަސްާ އ ތްާ މަންފ އެއްާ ލ ބަޔަކ ިއާ ބ ޑުާ ކިތަންމެާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ކެމްޕޭނުެގާާ ިއންތިޚ ބުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ހ މަކުރުން.ާ ކަމެއްކަމަށްާ ނުބައިާ

ޖަވ ބުދ ރީެއްއާާ ޕ ޓީއަކުންާސަރުކ ރެއްާ އިދިކ ޅުާ ވ ހަކައެއް.ާ ދެއްކިާ ދުވަސްވަރުަގއިާ

އިދިކ ޅުާޕ ޓީއަކުންާކުރ ނޭހ ވެސްާކަމަކީާސަރުކ ރަކ އިާރައްޔިތުންނ ިއާާނުކުރުވ ނޭ.ާާ

ފެނިެގންާ މިއަދުާ އެކަންާ ބުނ ނަމަ.ާ ސ ފުކ ށްާ އެއީާ ޖެއްސުމޭ.ާ ދޭތެރެާ  720ޖެއްސުމޭ،ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާކުރީާދުވަހުެގާޖަލްސ ަގިއވެސްާފެނިެގންާާާާމިދަނީ.ާއިއްޔެގައި

ހިފިއޭ.ާވ ތުންާދިނީމޭާކަނ ތަކުންާނުހިފިއޭ.ާމިދިޔައީާކަނ ތުންާދިނީމޭާވ ތަކުންާނު

ނަގ ލުމުންާ ވަުގތުާ މަޖިލީހުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ނުޖެހޭގ ތަކަށްާ ދޭތެރެާ މިކަހަލަާ

ޑީ.އ ރް.ޕީެގާމެންބަރުންާމަސައްކަތްާކުރެއްވިާތަން.ާިމއަދުާމިފެންނަނީާކުރިއްސުރެާ

ާާ ދެފުށް ވެރިކަމުންާ މިއަދުެގާ އ ތްުގޅުންާ އެްއކ ށްާ ސިޔ ސަތުެގާާއިޒުރޭލ އިާ  725ފެންނަާ

ސަރުކ ރުންާާ މިއަދުެގާ މިއަދުާ ެގންދިޔައިމ ާ ހ މަކުރަމުންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދަށުންާ

ރައްޔިތުންނ ިއާާ އަޅުވ ާ ބ ލުަގއިާ ސަރުކ ރުެގާ މިކަންތައްާ ހަދ ާ ކުރިކަމެއްކަމަށްާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދ ތަން.ާ ކުރަމުންާ މަސައްކަތްާ ޖެއްސުމަށްާ ސަރުކ ރ އިާ

ހިތ މަހު ޢިއްޒަތްތެރިާމިއީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކީއްތޯާ މައްސަލައެއް.ާ ދެރަާ ރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިކުރަނީ.ާ  730މަޖިލީހުންާ

ދ ންޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ޙ ލަތަށްާ ލަދުަގންނަާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ވެހުރެާ މެންބަރަކަށްާ

ފެށ17ާާި ދައުރުާ ދެވަނަާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންާ ކ ންކަމެއްތޯާވަނަާ މިދަނީ.ާ ެގންާ

މަސައްކަތަކީ.ާ ކުރެވުނުާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ ކ ބައިތޯާ ކުރެވުނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ޤ ނޫނަކީ.ާ ފ ސްކުރެވެެގންދިޔަާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ކ ބައިތޯާ
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ވަުގތުތަްއާާ ދެބަސްވުމެްއަގއިާ ސިޔ ސީާ ކޯޅުމެްއަގިއ،ާ ސިޔ ސީާ ކޯޅުމުަގއިާ  735މިހެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާާފ  މިއީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިދަނީ.ާ ބޭކ ރުވަމުންާ އިތުވަމުންާ

ާލަދުަގނެ،ާދެރަވ ންާޖެހިއްޖެާމައްސަލަެއއް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ދަންނަވ ލަންާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ފުރަތަމަވެސްާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ

މައްސަލަާާާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހަޅ ފައިވ ާ މިާ މިއަދުާ ގ ތުަގއިާ މައްސަލައެްއެގާ ކުއްލިާ  740ބޭނުންވަނީ،ާ

ދިވެހިާ އެކަންާ ހިތ މަކުރަމޭ.ާ އެކަމ އިާ ހުށަހަޅ ފައިވ ތީާ ޚިލ ފަށްާ ޙަޤީޤަތ އިާ

ބޭފުޅުންާާ ނިސްބަތްވ ާ ޕ ޓީއަށްާ ެއާ ނުވަތަާ ޑީ.އ ރް.ޕީންާ އ ޅުވ ލަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ކުރަްއވ ާމަސައްކަތްާއިރ ދަާކުރެއްިވއްޔ ާކ މިޔ ބެއްާނުވ ނެއޭ.ާމިާޤައުމުާއިސްލ މީާ

ޤައުމެްއެގާގ ތުަގއިާއ ވެާއިރ ދަކުރެްއވިްއޔ ާކުރިއަށްދ ނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއަޑުއެހީމުާ

ައޑު.ާާ ބުނިާ ނުގ ވ ނޭާ ބަންިގވެސްާ މިސްކިތްތަކުންާ ތެރޭަގއިާ އިންތިޚ ބުެގާ  745މިާ

ރައީސްކުރެ މ ލޭަގިއާާޢިއްޒަތްތެރިާ މިރ އްޖޭަގއިާ އަހ ލ ހިތްވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ންާ

އެކަންާާ އިިވަވޑަިއަގންނަވ ތޯއޭ.ާ މަނިކުފ ނަށްާ އަޑުާ ބަންިގގ ވ ާ މިސްކިތްތަކުންާ

ކަންތައްތަްއާާ ިއސްލ މްދީނުެގާ އަދިާ ޔަޤީން.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރ ކަންާ

އަޅުަގނޑުާ ފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ވެެގންދ ކަންާ ފުރިހަމަާ ާާކުރިއަށްވުރެންވެސްާ

ާާ މައްސަލަިއަގިއ އ ތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ފެށިެގނ1976ާާާްދަންނަވ ލަންާ  750ންާ

ފ ހަަގާާ ނުވ ކަމަށްާ ބ ްއވ ފަިއާ ސިޔ ސީުގޅުންާ އިޒްރޭލ އިެއކުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ދ ުގާާ ކަނޑަެއޅިެގންާ މަޢުލޫމ ތެްއ.ާ ދ ުގާ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ މިއީާ ކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާ

ރޭލުާޤައުމެްއެގާގ ތުަގއިާއ.ދާއިންާޤަބޫލުކުރުމަށްާާމަޢުލޫމ ތެކޭާމިދަންނަވަނީާއިޒްާ

ހަމައެކަނިާ ތެރެއިންާ ޤައުމުތަކުެގާ މުސްލިމުާ ދުނިޔޭެގާ ވޯޓުަގއިާ ނެިގާ

 755ދިވެހިރ އްޖެއިންާއ ތީާޯވޓުދީފައި.ާހަމައެކަނިާދިވެހިރ އްޖެއިން.ާއެހެންވީމ ،ާއެާވޯޓުާާ

އެއްާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ ކުރުމަކަށްާ ބ ޠިލްާ މިހ ތަނަށްވެސްާ ލިޔުެމއް،ާާއަދިާ ވެސްާ

ޚިލ ފަކަށްާާ ެއްއބަސްވުމ އިާ ެއާ ނަގ ފަިއވ ާ ގ އިމުކުރުމަށްާ ުގޅުމެްއާ ސިޔ ސީާ

އެންމެާާ އަދިާ ކުޑަމިނުން،ާ އެންމެާ އަދިާ ނެތް.ާ ކ ށްފަކަެއްއާ އެްއވެސްކަެމއްާ

ާާ އަހަރުެގާސަރުކ ރުންެވސްާައދިާއޭެގކުރިންވެސްާެއ30ާާާާކުޑަމިނުންާމިާވޭތުވެދިޔަ

ެއއްާ ގ ތުންާ ފ ނުވ ާާުގޅުމ އިބެހޭާ ށްާ އ.ދާ ސަރުކ ރުންާ ލިޔެކިޔުމެއްާ  760ެވސްާ

އެހެންވީމ ،ާާ ނުވޭ.ާ ކުރައްވ ފަކަެއއްާ މަސައްކަތްާ ނައްތ ލުމަކަށްާ އެކަންތައްތައްާ
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ހަމައަށްެވސްާ މިއަދ އިާ އަދިާ ގ ތުަގއިާ ުގޅުމެްއެގާ އެުގޅުންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަންާ

ޢި ރ އްޖޭެގާ ތަފ ތަކީާ ހަމައެކަނިާ ކުރިއަށްދަނީ.ާ މިާ ްއޒަތްތެރިާާއ ެވެގންނޭާ

ޤ އިމުކުރުމުެގާާ ުގޅުންާ އެކުަގއިާ ިއޒްރޭލ ިއާ ަގިއާ އ.ދާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ

ފަލަސްޠީނުެގާާ ކަންބ ޑުވަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންނެވުމޭ.ާ ވ ހަކަާ ހުރިާ  765ވިސްނުންާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ ކަމަށްވ ނަމަާ ލިބެމުންދ ާ އަނިޔ ތަކެއްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލ ބުވެތިާ

ާާ ޙިްއސ ކުރަން. ާާއެކަމުަގއިާ އެްއވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރަުމާ މުސްލިމްާައޅުަގނޑުމެންާ

އިޒްރ އީލ ިއާާ ތ އީދެްއނުކުރޭ.ާ ދިވެހިރ އްޖޭންވެސްާ ތ އީދެއްނުކުރޭ.ާ ޤައުމަކުންނެއްާ

އެކީަގއިާސިޔ ސީުގޅުމެއްާޤ ިއމްކުރުމަކުންާއެްއގ ތަކަށްވެސްާފަލަސްޠީނުެގާލ ބުވެތިާ

 770ށްާލިބޭާއަނިޔ ތަކ އިާދިވެހިރ އްޖެާރައްޔިތުެުންނަށްާއިހ ނެތިކ ށްާހިތ ާއެރައްޔިތުންނަ

ވިދ ޅުވެފަިއވަނީާާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ވެސްާ ކަނޑައެޅިެގންާ އަދިާ އެްއކ ޅެއްނުވ ނެ.ާ

ކަންތައްތައްާ އެފަދަާ ކަމަށ ިއާ ކުށްވެރިކުރ ނެާ މަތީންާ ެއގ ތުެގާ އެކަންާ

ވިސްނ ލަމ ތާޯާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށް.ާ ވިޔަކަނުދެއްވ ނެާ

އައިސްާާއިރ  ދިވެހިރ އްޖެާ ބޯޓުތައްާ މަތިންދ ާ އެެމރިކ ެގާ ހަނުގރ މައިަގއިާ ޤުާ

އިރ ޤުެގާާ ހަނުގރ މަކ ށްާ އިރ ޤަށްާ އަޅަިއެގންގ ސްާ ތެޔ ާ ހުޅުލެއިންާ  775ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ކުރަންވ ނެާާ ޤައުމަކުންާ މުސްލިމްާ މިއީާ ކަންތައްކުރީމ ާ ހަމަލ ދީާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ިމކަންތައް ކ ބައިތޯާ މުސްލިމްާކަންތައްތައްތޯ.ާ މިއީތޯާ ކުށްވެރިކުރެވިފައި.ާ ތައްާ

މިތިބެނީ.ާ ރައްޔިތުންާ މުސްލިމްާ އެކަނިތޯާ އެއްޤައުމެްއަގއިާ ހަމައެކަނިާ ރައްޔިތުން،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އަނިޔ ާ ލިބޭާ ރައްޔިތަކަށްވެސްާ މުސްލިމްާ ކ ންމެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކ ންސަރުކ ރެއް އ ތީާ އޭރުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ޙިއްސ ކުރަން.ާ ތިބޭފުޅުންާާއެބަޖެހޭާ  780ތޯ،ާ

އިރ ޤުެގާާ އަޅައިެގންގ ސްާ ތެޔ ާ ބޯޓުތަކަށްާ ަމތިންދ ާ އެމެރިކ ެގާ ބައްލަވ ލައްވ .ާ

ކީއްެވެގންތޯ.ާާ ކުށްވެރިނުކުރީާ އެހަމަލ ާ ދިންއިރުާ ހަމަލ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އެފައިސ ނޫންތޯާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުންކ ށްެގންާމިތިބީާހަމަގައިމުވެސް.ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ައޅުަގާނ ބ ޑެތިާާރައީސް،ާ ލަނޑ ިގރ ވަރަށްާ ބ.އަތ ޅުާ ނުވޭތޯާ ކަންބ ޑެއްާ ޑުމެންާ

އުފަންދުވަސްާާ ްގރިންފިލިޕްެގާ ލަނޑ ިގރ ވަރުަގއިާ އެތެރެކ ށްާ ރ އްޖެާ  785ބުދުތައްާ

ކުރިމަތީަގިއާާ ބުދުތައްާ ެއާ ހަދައިާ ގ ތުަގއިާ ފައްޅިއެްއެގާ ބުދުތައްާ އެާ ފ ހަަގކ ށްާ

ެއކަންތައްތަްއާހިނަގމުން ދިޔައިރުާދިވެހިރަްއޔިތުންނަށްާއ ރިޔ ންާޙ ލުނަށ ،ާރ ބ އިާ

 އެކަންކަންާފެނިެގންދިއުމުންާމިއީތޯާމިސަރުކ ރުންތޯާއެކަންތަްއތައްާކ ށްފަިއވަނީާ.
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ާާ

އަޙްމަދާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލ ޅުާ ނުކުތ ެއއް،ާ  790ނިޒ މ އިބެހޭާ

ާމަޚްލޫފް.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ހުޅުހެންވޭރުާާާޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާަގލ  އެތެރެކުރީާ ބުދުތައްާ އެވިދ ޅުވ ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  795ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާދެއްކެުވްނ:އަޙްމަދުާމަޚްލޫފްާވ ހަކަާ

ާ

ާ

އަޅުަގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުތ ެއއްކަމަކަށްާ އިށީނިޒ މ އިބެހޭާ ބަލަެއއްނުަގންނަން.ާ ާާދެވަޑައިެގންާނނޑުާ

ވ ހަކަފުޅުާާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ އެދެން.ާ  800ދެއްވުންާ

ާކުރިއަށްެގންދެވުންާ.

ާ

އިސްރޯލެްއާާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ އެންމެާ އެތެރެކުރުމުަގއިާ އެބުދުތައްާ ހީވަނީާ ާއަޅުަގނޑަށްާ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާއަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާސަމީރު މަުއމޫންާ އަލްއުސްތ ޛްާ ޒަޢީމްހެން.ާ ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ދ ކ ށްފަިއވަނީާ

 805އޭރުާދިވެހިރ އްޖޭެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ކަމުެގާމަޤ މުަގއިާހުންނެވީ.ާއެމަނިކުފ ނަކީާާ

ލިބިފައިވ ާ ބ ރުާ މަތީާ އެންމެާ ރައްކ ތެރިކުރުމަށްާ ޙިމ ޔަތްކުރުމ އިާ އިސްލ މްދީންާ

އިޞިްއޔަތުންާހުރިާބޭފުޅ ކަމަށްވ އިރުާެއާބުދުތައްާމިރ އްޖެއަށްާާޤައުމުެގާޤ ނޫނީާޙަާ

އެީއާާ އުފުްއލައްވަންޖެހޭނެ.ާ އެމަނިކުފ ނުާ ޒިންމ ާ އެބުދުތަކުެގާ އެތެރެވީމ ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިމދަންނަވަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ޤ ނޫނީގ ތުންާ

މިސަރުކ ރުންާ ބޭނުންވަނީާ ގ ވ ލަންާ ުގޅުންާާާާމިސަރުކ ރަށްވެސްާ  810އިޒުރޭލ ިއއެކުާ

ުގޅުންާާ ޤ އިމުކ ށްފަިއވ ާ ައދިާއިޒުރޭލ ިއއެކުަގއިާކުރިންާ ޤ އިމުކުރިާކަމުަގއިިވޔަސްާ

އަދިާާ ކަނޑ ލިކަމަކަށްާ އެުގޅުންާ އަދިާ ިވޔަސްާ ެގންދިޔަކަުމަގިއާ ކުރިއަށްާ އެުގޅުންާ

ފ ރިނާްާ އ ފްާ މިނިސްޓަރާ ކަމަށްާ ނުދައްކ ާ ލިޔެކިޔުމަކުންާ އެއްވެސްާ މިހ ތަނަށްާ

ނިުއސްާއެ ވިދ ޅުވެފައިާ ވަނީާ ޝަހީދުާ ޑރ.އަޙްމަދުާ އަލްފ ޟިލްާ ފެއަރޒްާ

 815ކ ންފަރެންސެއްަގއި.ާައޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާއެކަންާމުޅިާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންނަށްާ
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ެއއްވެސްާާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ ކަނޑ ލިކަމަކަށްާ ުގޅުންާ އެާ ވަނީ.ާ ހ މަކުރައްވ ފައިާ

އެ އެހެންވީމ ،ާ ފެންނ ކަށްނެތޭ.ާ ދިވެހިާާާރެކޯޑަކުންާ ވ ހަކަާ އ ތްކަމުެގާ ުގޅުންާ

ސަރުކ ރަށްވެސްާާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިދައްކަނީ.ާ ސަރުކ ރުންާ

ކުރިއަށްާާ ސިޔ ސީގ ތުންާ ުގޅުންާ ެއކުަގއިާ އިޒުރޭލ އިާ ބޭނުންވަނީާ ގ ވ ލަންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ރަްއޔިތަކަށްާ މުސްލިމްާ ެއއްވެސްާ  820ެގންދެވުނުކަުމަގިއވިޔަސްާ

މައްޗަށްާާދުޝްމަނުން މުސްލިމުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންފަރ ތަކުންާ ކަމުަގިއވ ާ ާ

ެއގ ތަށްާާ އެތ އީދުާ ައދިާ ނުކުރ ނެއޭ.ާ ތ އީދެްއާ އެްއވެސްާ އަނިޔ ތަކަށްާ އެދޭާ

ދިވެހިާާ ޔަޤީންވޭާ ައޅުަގނޑަށްާ ގ ވ ލަން.ާ ސަރުކ ރަށްާ ދިވެހިާ ނުކުރުމަށްވެސްާ

ާާ މިހ ރުާކުރަމުންދ ާމަސައްކަތ އިާސަރުކ ރުންާއިސްލ މްދީންާޙިމ ޔަތްާކުރުމަށްޓަކައި

ެގންގ ސްާ ބަޔަކުާ ހަަމގައިުމެވސްާ މިރ އްޖޭަގއިާ ބަލ ިއރުާ މަްއޗަށްާ  825ކަންތައްތަކުެގާ

ޒަމ ންާާ ކުރިާ ކަންތައްތައްާ ބ ލ ާ ތުނބުޅިާ އުނުގޅަިއެގންާ ސޯސްާ ޖަލަށްލ ާ

ފ ޅުކުރުުމެގާާ ޚިޔ ލުާ ިމއަދުާ ހިނަގއްޖެކަން.ާ ތެރެައށްގ ސްާ ތ ރީޚްެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ެއާާމިނި ތެރެއިންާ މިނިވަންކަމުެގާ އެއްބަިއވަންތަކަމުެގާ ދީނީާ ތެރެއިން،ާ ވަންކަމުެގާ

މިދަނީާ އެކަންކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ހ މަކ ށްދިނުންާ ކަންތައްތައްާ ދީނުަގިއވ ާ

 830ާވީހ ވެސްބ ޑަށްާއ ޅުންފިލުަވއިދިނުމަށްާމަސައްކަތްތައްާކުރަމުން.

ާ

ާރިާމެންބަރު،ާަވުގތުހަމަވެއްޖެާ.ޢިއްޒަތްތެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ތ ރީޚްަގއިވެސްާާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އެހެންކަމުންާ ނިންމ ލަނީ.ާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ާއ ދެ،ާ

ެގންދިއުމަށްޓަކަިއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާސަމީރު ކުރިައށްާ ކަންތައްތައްާ ހަމަތަކ އިާ އިސްލ މްދީނުެގާ  835މިހ ބ ޑަށްާ

ފު ނުދެކެން.ާާމިހ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑެއްާ އ ތްކަމަކަށްާ ޒަމ ނެއްާ ލިބިފައިވ ާ ރުޞަތުާ

ާާ އަނިޔ ވެރ30ާާާާިވޭތުވެދިޔަ ހިފަހައްޓ ާ ވަނީާ އެކަންކަންާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުދުވަހުެގާ

ާގ ތްތަކެއްަގއިާެއކަންކަންާކ ށްފައި.ާ

ާ

 840ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު....ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާއެހެންވީމ ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާާާެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާދިއްދޫާދ އިރާ 
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ދިވެހިސަރުކ ރުންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާސަމީރު ރައްކ ތެރިކަންމަތީާ ޙިމ ޔަތ އިާ އިސްލ މްދީނުެގާ އުފ ކުރަންޖެހޭާ

ާާ ައއްސަރިބަހ އި އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްތަކަށްާ ދަންނަވަމުންާމިކުރައްވ ާ ސ ބަސްާ

ުގޅުންާާ ކ ށްފައިވ ާ އެކުަގއިާ އިޒުރޭލ އިާ ދިވެހިާސަރުކ ރުންާ ދަންނަވ ނީާ  845އަޅުަގނޑުާ

ިއޒުރޭލުންާާ ޙ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ ކަމުަގއިިވޔަސްާ ކުރިއަށްެގންދެިވާ އެގ ތުެގމަތީންާ

ކުރ ާނޭއްގ ނީާޢަމަލުތަކަށްާދިވެހިާސަރުކ ރުންާތ އީދުކ ށްެގންާނުވ ނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާާ

ާއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާޢި

ާ

ކުއްލާިާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ850 

ރައްޔިތުންެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާهللاއަޙްމަދުާޢަބްދު މަްއސަލައަކީާ ހުށަހެޅިފައިމިވ ާ ިމއަދުާ ގ ތުަގއިާ މައްސަލަެއއްެގާ

ރ އްޖޭެގާލ ބުވެތިާރައްޔިތުންނަށްާޙަޤީޤަތްާއ ޅުވ ލ ،ާމަޖިލިސްާބޭނުންކ ށްެގންާދިެވހި

ޤަރ ރެްއކަމުަގއިާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ނިޔަތުަގއިާ ވ ެވއްދުމުެގާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ

މިޤަރ ރުަގިއާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ ކެރިހުރެާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ

 855ރ ،ާއިޖުތިމ ޢީގ ތުންާާކަނޑައެޅިެގންާޤައުުމެގާޢ ންމުާމަސްލަޙަތަށްާމިކަމުންާބުރޫއަ

އެބައ ތް.ާާ ބުނެފައިާ ހީނަރުވެދ ނެކަމަށްާ އިޤްތިޞ ދީގ ތުންާ ބައިބަިއވެ،ާ ޤައުމުާ

ހީނަރުވެެގންާާ މިހ ހިސ ބަށްާ އިޤްތިޞ ދީގ ތުންާ ދިވެހިރ އްޖެާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

އައީާއިޒުރޭލ އިާއ ތްާުގޅުމެްއެގާސަބަބުންތޯ.ާއެސުވ ލަށްާެއާއިދިކ ޅުާޕ ޓީެގާނޫނީާ

ޤަ އަޅުަގނޑުާާއެާ ދެްއވ ނެކަމަށްވެސްާ ޖަވ ބެއްާ ބޭފުޅުންެގާ ހުށަހެޅުއްވިާ ރ ރުާ

ހީނަރުވެާ އިޤްތިޞ ދީގ ތުންާ ދިވެހިރ އްޖެާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  860އުއްމީދުކުރަން.ާ

ނޭްއގ ނީކަންާާ އަނިޔ ވެރިކަމ ިއާ މިއ ތީާ ގ ސްފައިާ ނިކަމެތިެވެގންާ ދިވެހިރ އްޖެާ

ރަ ޯގނ ކ ށްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ރޭިވާާކުރިއަށްނެރެާ ނިކަމެތިކުރަންާ ްއޔިތުންާ

ސަބަބަކުންނެއްނޫން.ާ ުގޅުމެްއެގާ އ ތްާ އިޒުރޭލ އިާ ތެރެއިން.ާ ސިޔ ސަތެްއެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާރ އްޖޭަގއިާއިސްލ މްދީންާފ ހެވިެގންާހިނގައިދ ނެާކަމަށްބުނެާ

މިހުރީާ އަޅުަގނޑުާ ދައްކަވައިފި.ާ ވ ހަކަާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ ބ ރުލ ާ އަޑަށްާ  865ވަރަށްާ

މަޢުހަދުއްދިރ ސަތުލާްާވަ ބޭފުޅުންާ ދައްކަވ ާ ެއވ ހަކަާ ހައިރ ންވެފައި.ާ ރަށްާ

މިއަދުވެސްާ ތިބެެގންާ ތެރޭަގިއާ ކ ޓަރިތަކުެގާ ކުއްލިއްޔ ަގއިާ ނޫނީާ އިސްލ މިއްޔ ަގއިާ

އެދަނީާއިސްލ މްދީނަށްާފުރަްއެްސ ރަކ ށް،ާރ އްޖޭެގާފިތުނަފަސ ދަކ ށްާމަޢުހަދުަގއިާާ

ތްތައްދީާވަސްވ ސްކުރުވަުމން.ާމިއިާދީނީާލޯބީަގއިާާކިޔަވ ާދަރިންނަށްާނުބައިާނަސޭޙަ
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 870ކުރަންޖެހޭާކަންތައްތައްތޯާއަޅުަގނޑުެގާހިތުަގއިާސުވ ލުާއެބަާއުފެދޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ޢިއްޒަތްާާ ޤަދަރ ިއާ ދެވިފަިއވ ާ އިސްލ މްދީނަށްާ ިމއަދުާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ރައީސް،ާ

ދެިވފަ ތ ރީޚެއްަގއިާ ކުރީެގާ މީެގާ ދަންނަވ ނީާ މިއަދުާއަޅުަގނޑުާ ނެތޭ.ާ އެއްާ

ތަޢުލީމާްާ އިސްލ މީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ އެެގންދަވަނީާ ކުރަްއވަމުންާ އެކަންތައްތައްާ

ރަނަގޅަށްާލިބިަވޑަިއެގންާތިްއބެވިާކަުމެގާޤ ބިލްާހުނަރުވެރިާބޭފުޅުންާއެބޭފުޅުންެގާާ

ާ މިނިވަންކަމ އެކު.ާ 1976ާފުރިހަމަާ އ ތްާާާ ކ ށްފައިާ ސިޔ ސީުގޅުން،ާ  875ަގއިާ

ނު ކަނޑަެއޅިެގންާާސިޔ ސީުގޅުންާ ވ ހަކައަކީާ ވިދ ޅުވަމުންެގންދަވ ާ ބ އްަވކަމަށްާ

ދ ެގއް.ާރ އްޖޭެގާތ ރީޚްަގއިާެއންމެާިގނަާދުވަސްވަންދެންާފ ރިންާމިނިސްޓަރުކަންާ

ުގޅުންާާ އިޒުރޭލ އިާ ސަރުކ ރުންާ އޭރުެވސްާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ ބޭފުޅ ،ާ ކުރެްއވިާ

ބޭނުންކު އެހީތެރިކަންާ ވ ހަކަދައްކަމުން،ާ ވ ހަކަ.ާާބ އްވަމުން،ާ ެގންދެިވާ ރަުމންާ

މިތ .ާ މިދައްކަވަނީާ ދެންާ ބ ަވއޭާ ކ ންވ ހަކަެއއްާ ހިތަށްއަރަނީާ  880އަޅުަގނޑުާ

އެއަށްވުރެާާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އުޅުނަކަސްާ އ ޅުވ ލަންާ މިއަދުާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއަދު.ާ ދިރ ސ ކުރެއޭާ ހޯދ ާ ކަންކަންާ ރައްޔިތުންާ މ ބ ޑަށްާ

މިާާއިސްލ މްދީން ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ޙަޤީޤަތަކީާ ނުދ ނެކަމުެގާ ފ ހެވިެގންާ ރ އްޖެއިންާ ާ

އެންމެާފަހުންާމިާނިމިދިޔަާރަމަޟ ންާމަހަށްާބަލައިލ އިރުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

ކުރިއޭ.ާ މަދުނަމ ދުާ މީހުންާ މިންވަރަށްާ ނުކުރ ާ ދަމުނަމ ދުާ ތ ރީޚްަގިއވެސްާ  885ދިވެހިާ

ރަ ރ ްއޖޭެގާ މިދޭހަވެެގންދަނީާ ލޯބިާއޭެގންާ އިސްލ މްދީނުެގާ ހިތުަގއިާ އްޔިތުންެގާ

ބ ޑުެވެގންދިޔަކަން،ާާ ލޯބިާ ހިތުަގިއވ ާ ރައްޔިތުންެގާ ދީނަށްާ މިއަދުާ އުފެދިާ

ބ ޑުެވެގންދ ތަން.ާހަމައެއ އެކުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޙަޤީޤަތ އިާޚިލ ފަށްާވ ހަކަތައްާ

މީެގކުރިންވެ ހަދަިއެގންާ ހަތިޔ ރަކަށްާ ބޭނުންާ އިސްލ މްދީންާ ރ އްޖޭަގިއާފަތުރ ާ ސްާ

ދިޔައީާާ ެއކަންާ އެހެންނަމަެވސް،ާ މަސައްކަތްކުރި.ާ އުފައްދަންާ  890ފިތުނަފަސ ދަާ

އ ޅުވ ލ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނ ކ މިޔ ބު.ާ ވ ނީާ އެކަންާ ދެންވެސްާ ވެެގން.ާ ނ ކ މިޔ ބުާ

ތަޢުލީމާުާ ދީނީާ ނޫނީާ ނަމުަގއިާ ތަޢުލީމްެގާ ދީނީާ ހަދައިެގންާ ހަތިޔ ރަކަށްާ ދީންާ

ބޭބޭފު ތިބިާ ފިތުނަފަސ ދަކ ށްާއުނެގނިެގންާ ރަްއޔިތުންާ ދިވެހިާ ނަމުަގއިާ ޅުންެގާ

ާ ކުރިއަސްާ މަސަްއކަތްާ ާބައިބައިކުރަންާ މިތ ާާهللا ކުރިއަށްާ އިސްލ މްދީންާ

މިތ ާ އަދިާ ޝައްކެއްނެތް.ާ އެްއވެސްާ ހިތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ  895ެގންދަވ ނެކަމ މެދަކުާ

ބަހައް ބުދުާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ ެވެގންދ ނެ.ާ ކ މިޔ ބުާ މަސައްކަތްވެސްާ ޓ ާާއެކުރ ާ
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މީހުނާްާ ދިންާ ތަޢުލީމްާ ދީނީާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ޢ ންމުކ ށްާ ރ ާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

ޖަލުތަކަށްލ ާތުނބުޅިާކ ށ ާއެމީހުންާނުކުޅެދޭާމީހުންނަށްާހަދަމުންާދިޔައީާމިއަދުެގާާ

މުޙަންމަދުާނަޝީދުެގާސަރުކ ރަކުންނޫން.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާކެރިހުރެާމިދަންނަވަނީާ

ދީނީާާއިސްލ މްދީނުެގާނަމުަގ ފ ޅުކުރުމަށްޓަކައިާދިވެހިާ އިސްލ މްދީނުެގާޝިޢ ރުާ  900އިާ

ދޫތައްާާ އެމީހުންެގާ ދުވަހުާ ދަްއކަމުންދިޔަާ ވ ހަކަާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ދަންނަބޭކަލުންާ

އަނިޔ ކ ށްާާ ބ ޑެތިާ އެމީހުންނަށްާ ހަދަމުންދިޔައީ.ާ މީހުންނަށްާ ނުކުޅެދޭާ ބުރިކ ށްާ

ކުޑަގ ޅިތަކު ޖަލުެގާ އެކަހެރިކ ށްާ ނ މ ންކަމުަގިއާާޢ އިލ ތަކ އިާ ެއކަހެރިކަމ އިާ ަގއިާ

ެގންުގޅުނީ.ާރޭަގނޑުާދަންވަރުާމޫދަށްއެރުވ ފައިާބައިތިއްބީ.ާކޯލ ފުޅިާނޫނީާދަޅުފަދާަާ

 905އެްއޗިހިާބުރިކ ށްާއެމީހުންެގ،ާއެމީހުންނަށްާއޭެގާސަބަބުންާއެކިއެކިާއަނިޔ ތައްކ ށްާާ

ދުވެސްާއެބައިމީހުންާނުކުޅެދޭާމީހުންނަށްާހަދައިާބ ޑެތިާބަލިތަކ ިއާކުރިމަތިެވާމިއަ

ޙ ލަތުާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިީއާ ކުރަމުން.ާ ތަޙައްމަލްާ ވޭންާ އެކަންތައްތަކުެގާ އެދަނީާ

ުގޅުންާ އިޒުރޭލ އިާ ނޫނީާ ޤ އިމްކ ށްެގންާ ުގޅުންާ ިއޒުރޭލ އިާ ެއއީާ އ ތްގ ތް.ާ

ސުވ ލު.ާާ އުފެދޭާ ިމއީާ ކަމެއްތޯާ އ ތްާ ކ ށްފައިާ ަގސްދުަގއިާ ޤ އިމްކ ށްެގންާ

ރައީސްާ ފުރިހަމައަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަރ ރުތަކަށްާ ހުރިހ ާ އދެގާ ިއޒުރޭލުންާ ާ،910 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ ރ އްޖޭެގާ ސ ފުބަހުންާ ވަރަށްާ ބޯލަނބަންޖެހޭނެކަމަށްާ

ރައީސަކަށްާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މުއްދަތުަގއިާ ދިުގާ ދިޔަާ ފ އިތުެވާ ވިދ ޅުވި.ާ އިްއޔެވެސްާ

ބު ޖެހޭނެކަމަށްާ ބޯލަނބަންާ ޤަރ ރުތަކަށްާ ެގާ އދާ ނަންނުކެރާިާއިޒުރޭލުންާ

އަޑުާާ ކަންފަތަށްާ މީހެއްެގާ ެއއްވެސްާ އެއަޑުާ ސިްއރުންާ ސިއްރުާ ފ ރުވަިއެގންާ

ރ އްޖޭަގިއާާ މިއީާ ދިޔައީ.ާ ބ އްވަމުންާ ގ ތުަގއިާ ބުނުމެްއެގާ ބުނ ާ  915ނީވޭވަރަށްާ

ކަންހިނގ ފައިާއ ތްގ ތް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާާ

ބަދަލުަގ ފ ރުމުެގާ ކަންތައްތަކެއްާކަންކަންާ ަވކިކަހަލަާ އިޒުރޭލ ިއއެކުާ ފ ޅުކ ށްާ ިއާ

މިއުޅެނީ.ާާ ވެެގންާ މައްސަލައަކަށްާ އެއީާ ބުނުންާ ވ ހަކަާ ބޭނުންވ ާ ޤ އިމުކުރަންާ

ވިސްނަންީވާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަކީ.ާ ނިސްނަންވީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީއެއްނޫންާ

މަޢުލޫމ ތ  ތެދުާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޚަބަރ އިާކަމަކީާ ތެދުާ  920އިާ

ރަނަގޅުގ ތްތައްާހޯދައިދޭން.ާހަމައެއ ިއއެކުާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާދ ދިާދެންމެއަކުާ

ފަދައިންާާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ ސަމީރުާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ

ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާާ ފ ހަގަވެެގންދިޔަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ތެރޭަގއިާ ކެމްޕޭންާ
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ައއިސްފިއްޔ ާާމިސްކިތްތަކު ެވރިކަމަށްާ ަވކިބަޔަކުާ ނީވޭނޭ.ާ ބަންިގގ ވ ައޑުާ ަގއިާ

 925ާއިސްލ މްދީންާފ ހެވިެގންާހިނގައިދ ނޭ...ާ.

ާ

ާވަުގތުހަމަެވއްޖެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާދަވެ....ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާބަންީގެގާއަޑުާަގާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
 930ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާهللاއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ

ފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ

ާމިއަރުވަނީާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒަށްާ.

ާ

ރަާާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަވ ލުވީތޯާާޝުކުރިއްޔ ާ ރިޔ ސަތ އިާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  935ާީއސް.ާ

ާއެފަރ ތުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާައޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރ ކަމެއް،ާައޅުަގނޑުާާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ

ފަލަސްޠީނުެގާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ައނިޔ ތައްާ އެާ އިޒްރޭލުެގާ ބޭފުޅުންާ ިއޒްރޭލްާ ދެރަވ ކަމެއްާ ވަރަށްާ

ާރައްޔިތުންނަށް ކަންބ ޑުވ ކަެމއް.ާާާ އަޅުަގނޑުާ ދިއުން،ާ އަމ ޒުވެެގންދ ާ

ނުކ ށްާާ ޤ އިމުާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ިއޒްރޭލ އިާ ައޅުަގނޑުާ ިމއީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިތަށްއަރ ާސުވ ލެއް.ާ އެއީާ ކަމެއްބ ޭއާ ހުއްޓ ލ ނެާ  940ތިބެެގންާ

މިބަާ މިތަނުަގއިާ ގ ތުަގއިާ ަމއްސަލަެއއްެގާ ކުއްލިާ ހަމަާމިމައްސަލަާ މިކުރެވެނީާ ޙުޘްާ

އެނިގލައްވ ނެާާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

ާ 30ާފ އިތވިެުާ މައުމޫނުެގާާާ ައނިޔ ވެރިާ ވެރިކަންކުރިާ ިމޤައުމުަގއިާ އަހަރުާ

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގާއަނިޔ ވެރިކަން.ާއެރިއަލްާޝެރޯންެގާއަނިޔ ވެރިކަން.ާއެީއާެވެގންާާ

އަނިޔ ވެރިާާމިއުޅޭގ ތަކީ.ާާ ދެންާ ތިބެާ އެނިގާ އަނިޔ ވެރިކަންާ  945އަނިޔ ވެރިއެްއެގާ

ޤައުމެްއެގާވ ހަކަދަްއކ އިރުާއެބޭފުޅުންނަށްާއެނޭގާމިާއިޙްސ ސްާކުރެވޭވަރު.ާވަރަށްާ

ޝެރޯނ ިއ،ާާ އެރިއަލްާ މިުއޅޭގ ތަކީ،ާ ވެެގންާ އެހެންީވމ ،ާ އެނޭގ.ާ ރަނަގޅަށްާ

ރީަގއިާރޭވިެގންާހިންަގމުންާދިޔަާާމައުމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމ އި،ާމިދެބޭފުޅުންވެސްާކު

ާޖަރީމ ތައް...

ާ950 

ާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާފެލިދޫާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޔޫޞުފްާނަޢީމް.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

 955ާންާބޭރަށް.ާކ ންމާެާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަމަާވަރަށްާބ ރަށްާމިއ ތްދަނީާމަޢުޟޫޢުއިާފެލިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

އަދިާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޔޫޞުފްާނަޢީމް ވ ހަކަާ އަނިޔ ެވރިކަމުެގާ އ ތްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިދަްއކަވަނީާ ބޭފުޅަކުވެސްާ

މަޢުޟޫޢަކީާާ މިއަދުެގާ އެބަދައްކަވ .ާ ވ ހަކަވެސްާ އަނިޔ ވެރިކަމުެގާ އ ތްާ މިހ ރުާ

ެއކަ ބަދަހިކ ށްެގންާ ުގޅުންާ ބަޔަކ ިއާ ަވކިާ ކުށްވެރިކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ ންާ

އެހެންވީމ ،ާ ޖެހެނީ.ާ ވ ހަކަދަްއކަންާ ބެހޭގ ތުންާ މައްސަލަައކ އިާ އ ތްާ ހުށަހަޅ ފައިާ

 960ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަށްާމިކަންާއަޅުަގނޑުާހަނދުމަފުޅުކ ށްާައރުވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

 

 

ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެއްކަަމކަށްާ ނިޒ މ އިބެހޭާ ބަލައެއްނުަގންނަން.ާާއ ދެ،ާ

މެންބަރުންވެސާްާ ހުރިހ ާ ވ ހަކަފުޅުާ މަޢުޟޫޢަށްާ ހުށަހަޅިފަިއވ ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

 965ބިނ ކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާއިލްތިމ ސްކުރަން.ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްެގންގ ސްދެްއވ .ާާ

ާ

ާމިާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާމިނަގ ާވަުގތުާކަނޑ ފައިތޯާދެްއވަނީ.ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
ާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒް

 970ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާއ ދެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ޝެރޯނަކީާާާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އެރިއަލްާ ބޭނުންވަނީާ މިދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ާއ ދެ،ާ

ހަމައެފަދައިން،ާއަނިޔާ ާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ބޭފުޅެކޭ.ާ ވެރިކަންކުރިާ ިއޒްރޭލުެގާ ެއއީާ  975ާވެރިއެކޭ.ާ

ނަތަންޔ ހޫއ އި،ާއެއީާހަމަާމިދެންނެވިާދެބޭފުޅުންނަކީވެސްާމައުމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ކުރަމުންެގންދިޔ30ާާާަމިތަނުަގއި ެވރިކަންާ ިއޒްރޭލުަގއިާ ވެރިކަންކުރިއިރުާ އަހަރުާ

ާާ ވ ހަކަ.ާާދެބޭފުޅުންެގ ދެބޭފުޅުންެގާ ހައްދުފަހަނައަޅ ފަިއވ ާ އަނިޔ ެވރިކަންާ ވ ހަކަ.ާ
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އޭރުެގާާ މިތަނުެގާ އަނިޔ ތައްާ ދެމުންެގންދިޔަާ ފަލަސްޠީނަށްާ އޭރުވެސްާ އެބޭފުޅުންާ

 980ސަރުކ ރުންާތ އީދުކ ށްެގންނޭާކުރަމުންާެގންދިޔައީ.ާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާއެކަންތަްއާާ

ާާހ މަނުކ ށްާތިބީާކީއްވެެގންތޯޭއާހި އަހަރުވީއިރުވެސ30ާާާާްތުަގއިާއުފެދޭނެާސުވ ލަކީ.

އިޒްރޭލ އިާއ ތްާުގޅުންާހަމަާބަރ ބަރަށްާއެބޭފުޅުންާކުރިއަށްާެގންދެވި.ާވަރަށްާބ ޑަށްާާ

ފެންނާަާ ހ މަކ ށްާ ދެފުށްާ ފ ޅުަގއިާ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް.ާ ތިތިއްބެވީާ އ ޅިަވޑަިއެގންާ

ކްރެޓިކްާހަމަތަކ އިާެއއްކ ށްާާސިޔ ސަތެއްާދަށުންާވެރިކަންކުރ ާބޭފުޅަކުާމިއަދުާޑިމ 

މިއަދުާާ އިވޭތީވެާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިބަސްތައްާ ދ ތީެވ،ާ  985ވެރިކަންކުރަމުންާ

ކަންބ ޑުވަނީ.ާކުރީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނޭނެގ.ާކުރީަގިއާހަމަާއެއްގ ތަކަށްވެސްާާ

ބެލިއި ޙަޤީޤަތަށްާ މިވަނީ.ާ ކިހިނެްއކަމެްއާ ކިހިނެއްާ ނޭނޭގާ ރުާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

މިތަނުަގިއާާ ދީންާ ކްރިސްޓިއަންާ ދަށުން.ާ ެއސިޔ ސަތުެގާ ހަމަާ އެތެރެކުރީާ ބުދުވެސްާ

މައުމޫންާ ދަށުން.ާ އެސިޔ ސަތުެގާ ހަމަާ މަސަްއކަތްކުރީވެސްާ އަށަަގންނަންާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ މިހ ރުާ އެކަމަކު،ާ ުގޅިެގން.ާ އެބޭފުޅުންނ އިާ  990ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ

ވަރަށްާތަފ ތުާުގޅުމެކޭ.ާސިޔ ސީާުގޅުންާާާާމިެގންނަންާއުޅޭާސިޔ ސީާުގޅުމަކީާއެއ އި

ފ ޅުކަންބ ޑުާާ ވަރަށްާ ުގޅުމަކަށެްއ.ާ ބައިބައިކުރ ާ ދީންާ މިތަނުަގއިާ ވ ކަށްނުޖެހޭާ

ދެންނެވުނީ.ާާ އަފްރ ޝީމްއޭާ މައްސަލައިަގއި،ާ ކުއްލިާ އަފްރ ޝީމްެގާ ގ ތެްއަގިއާ

އިސްލ މްދީންާ މިކަމަކީާ ޤައުމުެގާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްރިާ ާާމަޢ ފްކުރައްވ ތި،ާ

ޢަމަލަކަށްވ ާާ ެގއްލޭފަދަާ ކަރ މ ތްާ ހައިބަތ އިާ ެއދީނުެގާ ފުހެވިާ  995ދިވެހިރ އްޖެެެއިންާ

ހިނދު،ާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނޭގާއެާ'ވ ހިނދު'ާއެބޭފުޅ ާއެމ ނަކުރަނީާކިހިނެއްކަމެއް.ާާ

ޞަރީޙަކ ށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ އެއ ތީާ ވ ހިނދުއޭާ ެއބުނަނީ.ާ މ ނަެއއްކަެމއްާ ކ ންާ އެއީާ

ޢިބ ރ ތްކ  އެބަާ ވިދ ޅުވެދެްއވައިފި.ާާއެބޭފުޅ ާ ތަޞަްއވަރެއްެވސްާ އެބޭފުޅ ެގާ ށްފަިއ.ާ

އެބޭފުޅ ެގާތަޞަްއވަރަކީާހަމަާޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާޖުމްހޫރީާމައިދ ނުަގއިާބުދުފައްޅިެއްއާާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑަކަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ތަޞައްވަރަކީ.ާ އަފްރ ޝީމްެގާ  1000އެޅުންކަން،ާ

މިކު އެބޭފުޅ ާ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާ މިހުށަހެޅާިާއެްއގ ތަކަށްވެސްާ މިތަނަށްާ މަްއސަލަާ އްލިާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާ މިދޭތިާ ރޫޙ ިއ،ާ ވ ހަކަދެއްކެވިާ ހުށަހަޅައިދެމުންާ އެބޭފުޅ އިާ ރޫޙ އިާ

ދެންާ ވ ހަކަދަްއކަވަމުންާ ފ ޑުވިދ ޅުވަމުންާ ނަޝީދުއަށްާ ރައީސްާ ދިމަލެއްނުވޭ.ާ

ތިމަންނަެގާ ފެނެއޭ.ާ ރީއްޗަށްާ ވަރަށްާ ތަޞައްވަރުާ ތިމަންނަެގާ މިވިދ ޅުވަނީާ

ބެހެއްޓުމޭ.ާާ ބުދެއްާ މައިދ ނަުގއިާ ޖުމްހޫރީާ ތަޞައްވަރަކީާ އެާ ފެނެއޭ.ާ  1005ތަޞައްވަރުާ



 38 

އަޅުަގނޑަށްާހަމަާއެނޭގ.ާމިވ ގ ތަކީ،ާދިވެހިރ އްޖޭަގިއާދީނީާޢިލްމުވެރިންެގާގ ތުަގިއާާ

ކުރަްއވަމުންާ ވަކ ލ ތުާ އެްއގ ތަކަށްާ އަރ ާ އެއްކ ޅަށްާ ބޭފުޅުންނެްއާ އެތައްާ ތިއްބެވިާ

ޑ ބ ޑުާެގންދެިވއިރުވެސްާ ވަރަށްާ ތަފ ތު.ާ ވަރަށްާ ރަޢުޔުާ ރ.އަފްރ ޝީމްެގާ

މައްސަލަެއއްާމިއީ.ާއެހެންވީމ ،ާދީނީާޢިލްމުާއެނިގލައްަވިއެގންާހުންނެވިާބޭފުޅަކަށާްާ

 1010މިހ ބ ޑެތިާކަންތައްތަކުަގއިާޚިޔ ލުާތަފ ތުވ ކަމީާއަޅުަގނޑުެގާހިތުަގއިާއުފެދޭާވަރަށްާާ

ލްމުވެރިންެގާގ ތުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާާބ ޑުާސުވ ލެްއ.ާމިއީާކިހިނެްއބ ވައޭާމިދީނީާޢި

މިބޭފުޅުންާމިޤަބޫލުކުރަންާމިޖެހެނީ.ާއެއްާބޭފުޅަކުާވިދ ޅުވ ނެާއިޒްރޭލުންާކިޔެވީމޭ.ާާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ކިޔެީވ.ާ މެލޭޝިއ އިންނޭާ ތިމަންނަާ ވިދ ޅުވ ނެާ ބޭފުޅަކުާ އަނެއްާ

ދެންމެވެ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތަނެއްވެސް.ާ ކިޔެިވާ ބޭނުމެއްނުވޭާ ވަރަށްާާބަލ ކަށްާ ސްާ

 1015ފ ޅުކަންބ ޑުާގ ތެއްަގއިާމިފެނިެގންދިޔައީާކީރިތިާޤުރުޢ ނުެގާޢ ޔަތެއްާވިދ ޅުވެދެްއވ ،ާ

ހަމަާއޭެގމ ނަާކިޔަމުންާއ ނ،ާއެއ ތީއޭާިއޒްރޭލުެގާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމައޭާއެާޢ ޔަތްާާ

އެއ ތީާައއިސްފައި.ާމިހިސ ބަށްާކަންތައްތައްާދިޔައިމަކ ާމިަވނީާރަނަގޅަކަށެއްާނޫން.ާ

ރޭތައްާތަ މަހުެގާ ރަމަޟ ންާ ހަމަާ ދެންާ ފަހުން.ާ ދެއްވ ނީާ ޢިލްމުާ ފްޞީލުާ

އިޙްޔ ކުރުުމަގިއާމައުމޫނުާބުނިާމިރ އްޖޭަގއިާކ ންމެާދީނަކަށްވެސްާއުޅުމުެގާޙައްޤުާާ

މިތަނަށްާ ގ ތުަގއިާ މައްސަލައެްއެގާ ކުއްލިާ އޭރުާ ކީްއެވެގންތޯާ  1020ލިބިެގންެވއޭ.ާ

ރެެއްއަގިއާއިޙްޔ ކުރުމުެގާޖަލްސ ެއއްަގިއާާނުެގންނެވީާއެމައްސަލަ.ާރަމަޟ ންާމަހުެގާާ

އޭރުާވިދ ޅުވަމުންެގންދިޔައީ.ާކ ންމެާދީނަކަށްާއުޅުމުެގާޙަްއޤުާކ ންމެާމީހަކަށްވެސްާ

ލިބިެގންެވއޭ،ާއުޅެންޖެހޭނެއޭ.ާމައުމޫނޭ،ާއޭރުެގާވެރިކަންކުރިާބޭފުޅެކޭާއެއީ.ާކުއްލިާާ

ބައިކުރ ކަމަކަށްވެ ދީންދީންާ ނުވޭ.ާ އެހެންނަމަވެސް،ާާމައްސަލައަކަށްވެސްާ ނުވޭ.ާ ސްާ

ޤ އިުމާާ އަދިާ ވ ހަކަާ ޤ އިމްކުރ ާ ުގޅުމެްއާ ސިޔ ސީާ ދަޢުލަތަކަށްާ ޔަހޫދީާ  1025ހަމަާ

ދައްކަންާ ދައްކަނީމި.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ ޤ އިމްކުރ ާ ނޫން.ާ ކުރީކީެއްއވެސްާ

މ ާ އެއަށްވުރެންާ ބައިބަިއވެފަިއ.ާ ދީންާ މިއުޅެނީާ ފެށިެގންާ ފަށ ހިސ ބުންާ

އަ ވެރިކަމޭާާތ ހިރެއްނޫންތޯ،ާ ނަޝީދުެގާ މުޙަންމަދުާ ބުނަންވީނުންތޯއޭާ ޅުަގނޑުމެންާ

ެވެގންމިއުޅޭގ ތަކީ ެއީއއޭާ އަދިވެސް.ާ ބޭނުންވަނީާ ދީންާާާތިމަންނަމެންާ ކ ންމެހެންާ

ޤ އިމުކުރ ތީކީވ ތީާާާބައިބައި ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އިާ މިއުޅެނީާ ނޫނޭ.ާ  1030ާާެއްއވެސްާކީެއްއވެސްާ

ާ ތިމަންނަމެންާ 30ާނޫނޭ.ާ ވެރިކަމެާ ކުރިާ މިތަނުނާްާއަހަރުާ މިތަނުންާ ްއާ

ާލެއްާބ ޑުކަމުންނޭ.ާާށްވ ާތަދުާއިޙްސ ސްާކުރެވޭާތިމަންނަމެންާހިތަާބީވެެގންދިޔައިމ 
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ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާަވުގތުާހަމަވެއްޖެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމިހ ރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ދ އި މެދުާ ހިތަދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރާުާއަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1035ރ ެގާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ކުޑަހުވަދޫާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ރަޝީދަށް.ާ މުޙަންމަދުާ

ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާއ މިރު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1040 

ައޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މެންބަރައ ދެ،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިތަނުންާ މިނެީގާ ާކުާހޭާނުކުތ އެއްާ

ީވއިރުެވސްާާާއަޙްމަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނުކުޅަދ ނެާ ކަންފަތަށްާ އަޅުަގނޑުެގާ ނަގ ާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާާ މަށްޓަކަިއާާންވީމ ،ާެއކަންާއަޑުއިްއވައިާދިނުއަޑެއްާނީވުނު.ާއެހެޭއެގާާތިބޭފުޅ އަކަށް

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާމިނެީގ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ1045 

ާ

ާާނުކުތ އެާާނިޒ މީާކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއް އެހެންބޭފުޅުންެގ އަދިާ ތިއީކީެއއް.ާ ނޫންާ ނިޒ މާީާއްާ ފަރ ތްޕުޅުންާ

ނެންެގ ާާނުކުތ ާ ނުކުތ ާާާވ ިއދުޤަާވުމަކަށް ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ނުދޭ.ާ ތަނެއްވެސްާ

އަޅުަގނޑު ގ ތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ނ ރުވަނީ.ާ ޤަސްދުަގއިާ މެންާހަމަާ

މެންބަރަ މެންާާކުމެންބަރުންާއެއްާ ވ ހަކައަށްާއިޙްއަނެއްާ ދަްއކަވ ާ  1050ތިރ މްކ ށްާާބަރަކުާ

ބަޔަކަށް ވަރުެގާ ކުރެޭވާ ތަޙައްމަލުާ ބޭފުޅަކުާޖެވ ންެވއްާާއެވ ހަކަތައްާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.

އަސ ސީާ ޤ ނޫނުާ ކަމަށްވިއަސްާ ވިދ ޅުވީާ އެއްޗެއްާ އަދިާާކ ންމެާ ޤ ނޫނ އިާ އ އިާ

ޤަ ވ ހަކަފުޅުމަޖިލީހުެގާ ެއްއގ ތަށްާ އަޅުަގނޑުާާދަްއކަާާވ އިދ ޢިާ ކަމަށްވަންޏ ާ ވ ާ

ކުރެވެންވ ނެ.ާާ ހަޖަމުާ އެކަންާ މެންބަރުންނަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ގ ތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ

ހަމަ ޤަސްދުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އަރުވަންާާާާއެގ ތަށްާާާއެހެންވީމ ،ާ ނުކުތ ާ ާ  1055ނިޒ މ ބެހޭާ

މުޙަންމަދާުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މެދުާ ހިތަދޫާ ބޭނުންނުވަނީ.ާއަޅުަގނޑުާ

ާރަޝީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ލާ ގ ތުަގއިާާއަޅުަގނޑުާދެކޭއައްސަލ މްާޢަލައިކުމްާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރޭ ޒް ާާާއިާއި
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 1060ާމިކަހަލަާކަމެއްާއ ތުމަކީާމަްއސަލައެއްނޫން.ާމިހެންާާުގޅުންާޤ އިމުކުރުންާނޫނިްއޔ މުާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ

ންާރަނަގޅުާކުރުމަށްާނޫނިއްޔ މުާާދަންނަވ ލަންާމިޖެހެނީާކ ންމެާގ ތެްއވިައސްާއެމީހުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އިޒުރޭލ ފަލަސްޠީ ދިނުމަށްޓަކަިއވެސްާ ހޯދައިާ ގ ތެއްާ ރަނަގޅުާ ުގޅިެގންާާާާއިނަށްާ

މަސައްކަތްތައްާކުރުމަކީާއެއީާކުރެވިދ ނެކަމެްއ.ާއަޅުަގނޑުާއަޑުއެހިންާއ ޓިފިޝަލްާާ

ާާފުޅަކުާވިދ ޅުިވާއަޅުަގނޑުާހަދ ންވ ަގއިާކ ންމެވެސްާާބޭތްާޖަލްސ އެއްާބީޗްަގއިާއ 

ޤުރުއ ނު ކީރިތިާ ވިދ ޅުވަނީާ ބޭފުޅަކުާ ކިޔ ާ ޢަލީާ އަފްރ ޝީމްާ ޑރ.ާ  1065ންނ އިާގ ތުންާ

ޙަދީޘު ދަލީލުރަސޫލ ެގާ ާާާާންާ ކަންތައްކުރ  ނުބައިާ އަނިޔ ވެރިވ ާދައްކ ާ ނޫނިއްޔ މުާ

ދިނުމަ އެއްބ ރުލުންާ ކަނޑަެއޅިެގންާާާކީމީހުންނ އިާ މެއްނޫނޭ.ާކަާާހުއްދަާާއެއީާ

އެބޭފުޅ އަ އެއްބ ރުލުންާނަމަވެސްާ ތިމަންނ ާ ނުކުރެވޭާ އިހްސ ސެއްާ ެއއިރަކުާ ށްާ

މިދަނީ ބަޔަކަށްކީދީެގންާ ދުށްާއަނިޔ ވެރިައކަށްާާާެއއްާރަނަގޅުާ މިރ އްޖެާ ނޫންކަން.ާ

ދިޔައީ. ދައްކަމުންާ އެވ ހަކަާ އެމަނިކުފ ނުާ ދީެގންާ ޤައިމުވެސްާާާާއެއްބ ރުލުންާ  1070ހަމަާ

އަދިމިުގޅުމަ އަޅުަގނޑުާާާާކީާ ުގޅުމެއްނޫން.ާ އ ތްާ ޤ އިމުކުރެވިފައިާ ސިޔ ސީގ ތުންާ

ފަލަސްޠީއަޑުއެހި ރައީސުލްޖޫމްހޫރިްއޔ ާ ޢަާާނުގެާންާ މަޙްމޫދުާ އްބ ސ އިާާރައީސްާ

ޭއގަާ ހުރި.ާ ފ ނުވ ފައިާ އަޑުާ ެއާ ޓީ.ވީންާ ައޑު.ާ އެމަނިކުފ ނުާާވ ހަކަދެްއކިާ އިވެސްާ

ޢަ ޢަނުވަތަާ ޯގސްާ އެީއާ ވިދ ޅެއްނުޭވާ ޯގސްކަމެއްާާާމަލެއްއްބ ސްާ ނުވަތަާ ާާކަމަށްާ

ކިބައިންާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ރ އްޖޭެގާ އެދުނީާ އެމަނިކުފ ނުވެސްާ  1075ކަމަށް.ާ

ވ ހަކަ ލިބޭނެގ ތަކަށްާާާާއިޒްރޭލ އިާ ލުއެއްާ ތަންކ ޅެއްާ އެމީހުންނަށްާ ދައްކަިއެގންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ކުރުމަށް.ާ ާމަސައްކަތެއްާ

ދެންމެަގ ނ ޒިމާްާާާއިރައީސްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ

ވިާނިޒ މީާނުކުތ އެްއަގިއާވިދ ޅުވިާތިމަންާމަނިކުފ ނަކަށްާއެިގއެއްާނުލައްަވއޭާާެގނެން

ނިޒ މީާ ެއއީާ ވިދ ޅުވީާ މަނިކުފ ނުާ ނަމަވެސްާ މ ނަެއއް.ާ އެއ ޔަތުެގާ  1080ޤުރުއ ނުެގާ

ާނުކުތ އެއް ައޅުަގާނާ ނިންމީާނޫނޭ.ާ ެއގ ތްާ ބޭނުންވަނީާ ސުވ ލުކ ށްލަންާ ޑުާ

ދެން ހަމަކިހިނެއްތޯއޭ.ާ މިމަޖިލީހަށާްާާ ބަލ އިރުާ ބިލުތަކަށްާ މިމަޖިލީހުެގާ ެއއ ެއކުާ

އިޤްތި އެބަހުރިާ މުހިހުށަހެޅިފައިާ ވަރަށްާ އިޖްތިމ ޢީާ އަދިާ ބިލުތަކެއް.ާޞ ދީާ ންމުާ

މިކަމ އިމިބިލު ނޫނީާ ނުދީާ ނިންމިޔަާ މިތައްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަހަލަާާނޫޅެާ

 1085ނުޖެހޭާކުރީެގާސަރުކ ރުންާާާާމައްސަލަތަކ އިާރ އްޖޭެގާމިއ ާސަރުކ ރުންާކ ންމެހެން

ޢިބ ރ ތުންވެސްާާ އެކުރިާ އަދިާ ކުރ ކަށް.ާ ކުރިގ ތަށްާ ކަންތަްއާާއެކަންތައްތައްާ
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ރ އްޖޭެގާާ ނޫނިއްޔ މުންާ އަލަށްާ މިސަރުކ ރުންާ އެހެންވީމ ،ާ ނުޖެހޭ.ާ ކުރ ކަށްެވސްާ

ފައިދ ހުރި އުޅުނީމ ،ރައްޔިތުންނަށްާ ކުރަންާ މަްއސަލަެއއްާާާއިާއެކަމާ ާާކަމެްއާ ކުއްލިާ

މި ހަމަާރ ަވއިެގންާާާާހުށަހަޅައިެގންާ މިއީާ ހުއްޓުވ ލުމަކީާ މަސައްކަތްތަްއާ މަޖިލީހުެގާ

ރައްޔިތުންެގާ އެންމެފަހުާ މިދިޔަާ އެނޭގނެ.ާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށްާ  1090ކުރ ކަމެއްކަންާ

ާާ އެޖަލްސ ގ43ާާާަމަޖިލީހުެގ މިދައުރުެގ.ާ ޖަލްސ ާ ކަންތަްއާާއިވަނަާ ކިހިނެއްތޯާ ެވސްާ

ނިންމަންޖެހޭާސަރުކ ރުނާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ގ ތަކަށް.ާ އެކަހަލަާ ހަމަާ ދިޔައީ.ާ ވެެގންާ

ންމުާބިލުތަކެއްާހުރި.ާއިޖްތިމ ޢީގ ތުންާރަްއޔިތުންނަށްާހުރިާވަރަށްާމުހިާހުށަހަޅ ފައިާާ

މުހިފައިދ  ވަރަށްާ ެއކަމެއްކުރ ނެާ ނަމަވެސްާ ހުރި.ާ ބިލުތަކެއްާ ާާނޫންާާާންމުާ

ޖެހުނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާާާވެެގންދިޔައީކީ ހުއްޓުވ ލަންާ ޖަލްސ ާ  1095އެއް.ާ

ިއސްލ މްދީނުެގ މިއ ތީާ މީަގއިާ ދިމިޤުާާބޭނުންވަނީާ ހަމަތަކ އިާއުޞޫލުތަކ އިާ ރ ތީާ

އެކަމ  މީހުންާ އިޒްރޭލުާ ޚިލ ފްވެފައޭ.ާ މީހުންާ ިއޒްރޭލުާ ޤަރ ރުތަކ އިާ ެގާ ާއިާއ.ދާ

އަޅުަގނޑު އ ތީ.ާ ވެފައިާ ހަަމާޚިލ ފްާ އެހެންވީމ ،ާ ޚިލ ފްވެފައެެެއް.ާ ނޯންނ ނެާ މެންާ

ދައްކައިެގންާާާާޤައިމުވެސްާިއޒްރޭލުާމީހުންާޚިލ ފްވެފައިާއ ތަސްާއެމީހުންނ އިާވ ހަކަ

ފަލަސްޠީމިދަންނަވ  އެމަސައްކަތްާާހެންާ ދިނުމަށްޓަކައިާ ހޯދައިާ ރަނަގޅުގ ތެއްާ  1100ނަށްާ

ނުކުރެވޭނެ ސަރުކ ރަށްާ ދިވެހިާ އެއީާ ާކުރުމަކީާ ދިވެހިާކަމެއްނޫާ ން.ާ

ެއކަންާ ބޭނުންވ ނެާ ރައްޔިތުންވެސްާ ކުރެވިދ ނެ.ާ ެއކަންތަްއާ ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ

ާކުރަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ

މިީއާާާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ގ ތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  1105ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާއްސަލައެއް.ާއަދިާދިވެހިންާކަންބ ޑުވ ާދިވެހިންާވިސްނ ާއަދިާދިވެހިންާންމުާމަމުހިާޙުސެންާމުޙަްނމަދުާ

ރައީސްާާާވ ހަކަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންވީމ ،ާ މައްސަލަެއއް.ާ ބޭނުންވ ާ ދައްކަވަންވެސްާ

ާާއަޅުަގނޑުާވ ހަކަފަށަމުންާމިކަމ މެދުާމިހ ރުާާ ާާށަހެޅިފައިވ ާކުއްލިާމައްސަލައ އިާހުމި

ވ  ފުރުޞަތާުާމެދުަގއިާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ެއދިވަޑައިެގންފަިއވ ާ ހަކަދައްކ ލަންާ

 1110ާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާއިތުރަށްާވަުގތުާދިުގކުރުމަށްާއަރުވ ާނިމެންދެންާމިާބަޙުޘްާ

ވ ހަކަދަްއކަމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ ހުށަެަހަޅަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ކ ށްފައި ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ނުވަތަާާވ ާާމިެގންދަނީާ ނުވަތަާާރަނަގޅުާ ދޯދިޔ ާ

ވ ހަކައެްއެވސް ާާާާއަނިޔ ވެރިކަމުެގާ ސަރުކ ރުން ކުރީެގާ ުގޅުންތައްާާނޫން.ާ ބޭރުެގާ
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ާާ ވ ހަކަާހިންީގ އަޅުަގނޑުމެންާ އެވ ހަކައެްއވެސްނޫން.ާ ނޫންތޯާ ނުވަތަާ ާާރަނަގޅަށްތޯާ

މިީއާާ އުޅޭކަެމއްާ ކުރަންާ ސަރުކ ތުންާ މިހ ރުެގާ މިެގންދަނީާ  1115ދައްކަމުންާ

އެކަމ ރަނަގޅުކަ ދިވެހިރައްޔިތުންާ ނޫންކަމެއްހޭ.ާ ނުވަތަާ ދެކެނީާާމެއްހޭާ އިާ

އެެެާާކ ންގ ތަކަށްހޭ ނޫންހޭ.ާ މައީާާނުވަތަާ ައސްލުާ އްސަލައަކީ.ާާއެއްނޫންތޯާ

ތަމްސީ ަމއްޗަށްާއަޅުަގނޑުމެންާ ރުހުމުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ވެރިކަންާާާާބަލައިެގންާާލުކުރ ާ

ކ  އެދޭގ ތަކީާ ރަްއޔިތުންާ ތަނެްއަގިއާ ބަކުރ ާ ބަހުޘަބައިތޯާ ކުރެވޭާ މިއީާ ކީ.ާާލަންާ

ކ ންާ ބޭނުންވަނީާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ކ ންގ ތަކަށްތޯއޭ.ާ އެދެނީާ ރައްޔިތުންާ  1120ދިވެހިާ

ބަޙުޘަާގ ތަކަށްތޯއޭާ އަސްލުާ ީމެގާ މިއެއްނޫންތޯާ މިއީހެން.ާ.ާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ކީ.ާ

ކ ިއާާްއޔ ާރަްއޔިތުންެގާޝުޢޫރުތަ،ާސަރުކ ރެއްާއ ތްކަމަށްާެވއްޖެހެޔ އެދޭާާާ،ލ ބުވެތި

އެހެންވީމ ،ާ ކުރަންޖެހޭނީ.ާ ވެރިކަންާ ބަލައިެގންާ ގ ތްތަކަށްާ އެދޭާ ރައްޔިތުންާ

ވެރިކަންވަނީާާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގާ މައުމޫންާ ވ ހަކަދައްކަންވީނޫންތޯ.ާ އަޅުަގނޑުާ

ރަނަގޅެއްެވސްާ އޭެގާ ނަމަވެސް.ާ ޯގސްާ ރަނަގޅަސްާ އެާ ގ ސްފައި.ާ  1125ނިމިެގންާ

ނެޯގހެއްާ ައޅުަގނޑުާ ކިޔ ކަށްވެސްާ ޯގސްކިޔަންވީތިވެސްާ ކިޔ މީހުންާ ޯގސްާ .ާާން.ާ

ސަރުކ ރުނާްާާާރަނަގޅުާކިޔ މީހުންާރަނަގޅުާކިޔ ނީ.ާއެހެންނަމަވެސްާއެީއކީާމިހ ރުެގ

ޯގސް ނުވަތަާ ރަނަގޅުާ މިންަގނޑެއްާާކުރ ކަމެއްާ ހަމާަާާާދައްކައިދޭނެާ ނޫންާ

ކ ންާ މިދައްކަނީާ އަޅުަގނޑުާ މިދަންނަވަނީ،ާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވެާ ޔަޤީނުންވެސް.ާ

ބިރުވ ހަކަ ހަތިޔ ރުންާ ައއިސްާ ވަޒަނަށްާ ބައެއްެގާ މުސްލިމްާ  1130ދައްކ ާާާެއއްތޯ.ާ

ކަތިލ  އެމީހުންާ ބޭރުކ ށްލ ފައިާާާ،ހަނުގރ މަކ ށްާ އެަވޒަނުންާ އެތަނުންާ މަރ ާ

އުފައްދ ާާ ުގޅުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީހުންނ އިާ ތިބޭާ ވެރިެވެގންާ ބިމަށްާ އެމީހުންެގާ

ކ ންާތަނެއްތޯ.ާާާކޭ.ާިއޒްރޭލޭާިމކިޔަނީތޯާނުވަތަާނޫންތޯ.ާޔަހޫދީާދައުލަތެއެކުވެރިވ ނީ

އ1948ާާި ނީންނ ނެާ ޗ ޓަކުާ ދުނިޔޭެގާ ކުރިންާ ކިޔ ތަނެްއ.ާާާާޒްރޭލުވަނައަހަރުެގާ

 1135ދުނިޔޭެގާޗ ޓަކުާނީންނ ނެ.ާމިހ ރުވެސްާދުނިޔޭެގާިގނަާޤަުއމުތަކުންާއެއީާޤ ނޫނީާާ

ދަޢުލަތެއް އ ތްާ އުފެދިފައިާ ާާާާހަމަތަކުންާ އެއީ ނުކުރޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ ރެޭވާާމިކުކަމަށްާ

ކީ.ާއެއީާދިވެހިރ އްޖޭެގާމުސްލިމްާރައްޔިތުންާމިދައްކ ާވ ހަކަައކީ.ާއެހެންވީމ ،ާާބަޙުޘަ

ާާ 100ާާާާދިވެހިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންނަކީ މުސްލިމުންނަށްާވ އިރުަގއިާމިކަމަށ100ާާާްން

ކަންބ ޑުވުންތަކެއްާުއޅޭތީވެާައޅުަގނޑުމެންާރަްއޔިތުންެގާމަންދޫބުންާމިކަމ ާމެދުަގއިާ

ރަނަގޅުކަމެްއކަމަށްާދައްާާވ ހަކަ މިއީާ މެންބަރުންނަށްާ ިގނަާ ވ ހަކަދަްއކ ާ  1140ކަމ ތޯއޭ.ާ
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އ  މުސްލިުމންާ ިގނަާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ރަނަގޅުވީ.ާ އެާ ިއޒްރޭލ ިއާާާާނ،ފެންނަންޏ ާ

ފ ސްކ ށްފަިއާާ ގ ތުންާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ މީހުންާ މިބައިާ ހިގ ށޭ،ާ ބަދަހިކުރަމ ާ ުގޅުންާ

ފ  ފަލަސްހުރިާ ޤަބޫލުކ ށްާ ެއއްބަސްވެޠީނުެގާދައުސްކުރުންތައްާ އުފައްދަންާ ،ާާލަތެއްާ

ާ މީހުންެގާ ދިވެހިރ އްޖެއިފަލަސްޠީނުާ ދީފ ނެއޭާ ވ ހަކަދެއްކީމ ޙައްޤުތައްާ .ާާންާ

މަރުޙައެހެ މިކަމަށްާ ައޅުަގނޑުާ ާާންކަމަށްވެއްޖެއްޔ ާ ކިޔަން. މިކުރިާާބ ާ  1145އެމެރިކ ެގާ

އދ.ާާޔ ިއންރަޝިާާމަސައްކަތްތަކ އި، މަސައްކަތްތަކ ިއ،ާ ޚ އްކުރިާ ޞަާާއިންާ

ޢިޖ ބަނުދާީާ މިކަންކަމަށްާ މަސައްކަތްތަކ އި،ާ ކުރިާ ޢައްޔަންކ ށްެގންާ މަންދޫބުންާ

އެކަންކަމަށްާކ ޅުފައިންާޖަހ ފައިާތިބިާބަޔަކު،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖެއިންާބުނީމ ،ާާ

މިކަމަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރ ކަމަށްާވެއްޖެއްޔ ާ ނަސޭޙަތްދިނީމ ާމިވ ހަކަތައްާ

ކިޔ ނަން ާާމަރުޙަބ ާ އ ދެ، ކ ބައިތޯ.ާ ބިންަގލަކީާ މިކަމުެގާ އަހަރ1948ާާާާު.ާ  1150ވަނަާ

ބިމުަގއި.ާާ ފަލަސްޠީންާ މިއުޅެނީާ ހަދަިއެގންާ ބައެއްާ ކިޔ ާ ދައުލަތެކޭާ އަމިއްލައަށްާ

ރައްޔިތުންާާ ފަލަސްޠީންެގާ މިހ ރުވެސްާ އ ތޭ.ާ ކުރިއްސުރެާ ދައުލަތެއްާ ފަލަސްޠީންެގާ

ބަޔަކުާވެރިެވަގނެެގ ންާމިއުޅެނީ.ާއ ދެ،ާފަލަސްޠީންާއެބަތިބި.ާއެބައިމީހުންެގާބިންާ

ސަލ މަތީާ އދ.ެގާ އެހެންވީމ ،ާ މިހ ރުާ މިއުޅެނީ.ާ އުފައްދަންާ ދެންާ ދައުލަތެއްާ

ާާ 242ާާާާމަޖިލީހުންާފ ސްކ ށްފައިާއ ތް  1155އ އިާމިާދެާޤަރ ރުާޤަބޫލުކ ށްެގނ338ާާާްއ އި

ސުލްޙަކ ށްާ ދައުލަތްާ ދެާ އުފައްދަިއެގން،ާ ދައުލަތްާ ދެާ ބިނ ކ ށްެގންާ އޭެގަމއްޗަށްާ

ެއއްޗަކީ.ާއ ދެ،ާއޭތިާމިާދެާޤަރ ރުާާއު ވ ހަކައޭާމިކިޔޭާ ޅުމުެގާވ ހަކަާސުލްޙަިއެގާ

ޤަބޫލުކ ށްެގން.ާ ކަމަށްާ ދައުލަތެއްާ ހެދިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލުކުރުވ ާ އިޒްރޭލުންާ

ނިންމުމެއް.ާ ފައިދ ވެސްކުރ ނެާ ނިންމުމެއް.ާ ރަނަގޅުާ ެއއީާ އެހެންކަމަށްވެއްޖެއްޔ ާ

ވިސްނ ލަ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙ ލަތަށް.ާާއ ދެ،ާ ރައްޔިތުންެގާ ފަލަސްޠީންެގާ މިޖެހެނީާ  1160ންާ

ރެފިއުޖީާާ މިހ ރުވެސްާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ދިރިއުޅެނީާ ރައްޔިތުންާ ފަލަސްޠީންެގާ

ކޭމްޕްތަކުަގއިާނުލ ހިކުާދަތިާޙ ލުަގއިާތިބިާބަެއއްާއެބައުޅޭ.ާއެތައްާރަްއޔިތުންނެްއާާ

އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނ އެކަންާ ޤައުމުތަކުަގިއ.ާ އަދިާމެދުއިރުމަތީެގާ ހެންެެ.ާ

ަގދަފަދަާ ވަނީާ ސިފައިންާ ިއޒުރޭލްެގާ ދުވަހުވެސްާ މިެިދ ކަށްާ ދ ދިފަހުންވެސްާ

ޝަހީދުކ ށްާާ ބަެއއްާ އެތައްާ ޙަމަލ ދީ،ާ ރަށްތަކަށްާ ފަލަސްޠީންެގާ  1165ހަތިޔ ރ އިެއކުާ

ގ ތުގައި.ާާ ތަންތަނުެގާ ހުރިާ ހަލ ކުވެފައިާ އެހެރީާ އެރަށްތައްާ މިހ ރުވެސްާ ހަދ ފައި.ާ

.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަމ ތޯާއިޒުރޭލްާމީހުންާާއެވ ހަކަތައްާމިދެކެވެނީ
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އުފައްދައިެގންާާ އެކުވެރިކަމ އިެއކުާ ދައުލަތްާ ދެާ މިާ ނޫންތޯ.ާ ޤަބޫލުކުރ ނެތޯާ

ހަނުގރ މައިންާާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ތޯާ ުއޅުން.ާ ސުލްޙަވެރިކަމ ިއއެކުާ ދެބައިމީހުންާ

ވެ އެބަޔަކުާ އެތަންތަނަށްާ ބިންތަކަކީާ ެގދ ރުާާހިފ ފައިހުރިާ ވަޒަންވެރިވެާ  1170ރިެވ،ާ

ެއާާ ކުރ ކަމެްއކަން.ާ މަނ ާ މުޢ ހަދ ތައްާ ބައިނަލްއަޤުވ މީާ އުޅުންާ އަޅަިއެގންާ

އިޒުރޭލްާާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ނޫނޭ.ާ ޙުއްދަކުރ ކަމެއްާ މުޢ ހަދ ތައްާ ބައިނަލްއަޤުވ މީާ

ރަީއސްާާ އިސްވިާ އެމެރިކ ައށްާ އެންމެފަހުންާ އެމެރިކ އަށްާ މިހ ރުވެސްާ މީހުންާ

ތަންތަންާމަނ ކުރައް އެދަނީާ މިހ ރުާ އ ްއަވވެސްާ ިވދ ޅުވެފައިާ ނުކުރ ށޭާ ވ ފައިާ

މިބައިމީހުންނ އިއެކުާ ވެރިކ ށްެގންާ ސުލްޙަާ ބައެއްާ މިވަރުެގާ އެހެންވީމ ،ާ  1175ހަދަމުން.ާ

އިޒުރޭލްާާ ދަންނަވ ލަފ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ މިދަްއކަނީ.ާ ވ ހަކަާ ވ ހަކަދަްއކ ާ

ދޭންާވ ހަކަާމިދެކެވެނީވެސްާފަލަސްޠީނަށްާާމީހުންާފަލަސްޠީނުަގއިާދައުލަތެއްާހަދައި

ދޭނ22ާާާްަގއި.ާއެމީހުންެގާއަމިއްލަާބިމުެގާ%22ާާއެމީހުންެގާއަމިއްލަާބިމުެގާ%

އަމިއްލަާ އެމީހުންެގާ މީހުންނަށްާ ފަލަސްޠީންާ މިއުޅެނީ.ާ ނުެވެގންާ އެއްބަސްާ

% ބިމުެގާ އެމީހުންެގާ މަްއސަލ22ާާާަބިމުެގގ ތުަގއިާ ނުވެެގންާ ެއއްބަސްާ  1180ދޭންާ

ާެގންާމިއުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ...ޖެހި

ާ

މެންބަރު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ހަމަވެއްޖެ.ާ ވަުގތުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިއަރުވަނީާވިލުފުށީާ މިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާ

 1185ާރިޔ ޟްާރަޝީދަށް.ާ

ާ

މިާާާާރިޔ ޟްާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރު މިއަދުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

މިީއާާާާާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން: ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަިއެގގ ތުންާ ކުއްލިާ ހުށަހެޅިފައިއ ތްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ އަދިާ ދެކެޭވާ ަގދައަށްާ ވަރަށްާ މިއަދުާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ  1190ރައްޔިތުންާކަންބ ޑުވ ާމައްސަލަެއއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިކަމުެގާޙަޤީޤަތަކީާާާިގނަ

ައޅުަގނޑަށްާާ ނޭނެގއޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ކ ބައިކަންާ

ދަތުރުފުޅަށްާާ ކުރެްއވިާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ ފަހުންާ އެންމެާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އްަގއިާވިދ ޅުިވ،ާތިމަންނަާއެްއވެސްާޤައުމަކ އިާާފަހުަގއިާބޭްއވިާނޫސްާކ ންފަރެންސެ

ދޭތެރޭާއަދިާިއޒުރޭލ އިާދޭތެރޭާއެްއވެސްކަހަލަާއެއްބަސްވުެމއްާެއއްބަސްވެާެއކަހަލަާ
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 1195އެްއވެސްާެއއްޗެއްަގއިާސ ިއކ ށްާކަންތައްާކ ށްފައެއްާނޯންނ ނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިއަދުާ

ތަފ  ޚަބަރުތަކުންާ އިިވެގންިމދަނީާ އެހެންވީމ ،ާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަތަކެއް.ާ ތުާ

ސުވ ލުކުރުން.ާާ މިސަރުކ ރ އިާ ކަމަކީާ ކުރަންޖެހޭނެާ މަޖިލީހުންާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ

މިއުޅެނީ.ާާ ެވެގންާ ެއއްބަސްވުމެްއތޯާ ކ ންކަހަލަާ އ ތީާ ކުރެވިފައިާ އިޒުރޭލ އިެއކުާ

ވ ހަކަތަކެއްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތިބެ،ާ ނޭނިގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިކަންާ އެހެންވީމ ،ާ

ސ ފުެވެގންނެއްާާދެ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށެއްާ ޙަޤީޤަތްާ އަސްލުާ އެންމެާ މީެގާ  1200އްކީމަ،ާ

މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ނުދޭ.ާ

މިދެންނެވީާާ ައޅުަގނޑުާ އެނެގންޖެހޭނޭާ ޤައުމަކ ިއ،ާ އެްއވެސްާ އެނެގންޖެހޭނޭާ

ލިޔެފައި ސ ފުކ ށްާ ކަނޑައެޅިެގންާ ބޭރުާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ނެތްކަމުަގިއވިޔަސްާ ާ

ހޯދަނާްާ ރުހުންާ މަޖިލީހުެގާ މިކަންކަމުަގއިާ ކަނޑައެޅުމ ިއ،ާ ސަފީރުންާ ޤައުމުތަކަށްާ

ައޅުަގނޑަށްާ ޤަބޫލުކުރ ގ ތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ިމކަމުަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  1205އެބަޖެހޭ.ާ

ކަމަށްވަންޏ  ޤ ިއމްކ ށްފިާ ުގޅުމެްއާ މިފަދަާ ިއޒުރޭލ އިއެކުާ މިާ ސަރުކ ރުންާ ާއެނޭގާ

ުގޅިެގންާާ ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާއެކަންާއެނިގެގންދ ނެ.ާމިމައްސަލަާހުށަހެޅުމ އިާ

އަޅުަގނޑަށްާމިާމަޖިލީހުެގާފްލޯރއިންނ އިާއަދިާމަޖިލީހުެގާބޭރުންވެސްާއެނިގެގންާާ

ުގޅުންތަކެްއާާ ނުސީދ ާ ެއކުަގއިާ ިއޒުރޭލ އިާ ސަރުކ ރުވެސްާ ކުރީެގާ ހިނގައްޖެާ

ވަ މިސަރުކ ރުާ އަދިާ ބަދަހިާއ ތްކަން.ާ ުގޅުންާ އެކުަގއިާ ިއޒުރޭލ އިާ ސ ފުކ ށްާ  1210ރަށްާ

ކުރ ނެކަމަށްާވިދ ޅުވިާވ ހަކަާދެކެވެމުންާއެބަދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމުަގިއާރަްއޔިތުންާ

ހުރީާާ މިކަމުަގއިާ ިވސްނުންާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކ ންގ ތެއްތޯ.ާ ދެކެނީާ

ޖެހިެގންާމިއުޅެނީ.ާއެްއވެސްާާާާކިހިނެއްތޯ.ާބަލ އިރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާކަންބ ޑުވ ން

އ ތްާާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއއީާ ޤ އިމްކުރުމަކީާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ޤައުމަކ އިާ

އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަކަށްާ  1215ގެއްލުމަކަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާވަކިގ ތަކަށްާކަމެއްާނިންމައިެގންކަމަށްާވެއްޖިްއޔ ާއެާނިންމިާ

ައޅުަގނޑުމެންާނިންމުމ އިާާ އެއ ާ ެވއްޖެއްޔ ާ ކ ށްފިކަމަށްާ ކަެމއްާ އިދިކ ޅަށްާ

އިޒުވ ހަކަދައްާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަޖެހޭ.ާ ދެކ ޅުވެރިވ ާާކަންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރޭލ އިާ

އަނިޔ ކުރަމުންދ ތީވެ.ާާ އެމީހުންާ މުސްލިމުންތަކަކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ސަބަބަކީާ

އެރޭަގއިާާ އެދުވަހުާ ދަްއކަން،ާ އެބަާ ސުވ ލުކުރިާާއަޅުަގނޑުމެންާ  1220ނޫސްވެރިޔަކުާ

އެމެރިކ އަށްާނުކުރެވުނުާކަމެްއާކުރެވިދ ނެކަމަށްާމިހ ރުެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާާ
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ނޫން.ާާ ފުރިހަމައެއްާ އެހ ާ ޖަވ ބުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ޤަބޫލުކުރެވެނީތޯ.ާ

ކަމެްއާާ ނުކުރެވުނުާ އެމެރިކ އިންާ އ ނެއކޭ.ާ ދަންނަވ ނީާ ނަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ކ ށްފައޭ.ާއަޅުަގނޑުމެން އ ންނ ނީާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކ ށްފ ނަމޭ.ާ ދިވެހިރ އްޖެިއންާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ދެއްކިދ ނެ.ާ މިސ ލެްއވެސްާ ކަންތައްތަކުެގާ  1225ކުރިާ

ދިމ ލަކަށާްާ ކަމެއްާ ކަންބ ޑުވ ކަހަލަާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއުޅޭގ ތަކީާ ވެެގންާ

ންާެއގ ތަށްާއެކަންާކުރ ތީވެ،ާއެާާއަޅުަގނޑުމެންެގާނަޒަރުާނޫނީާމިއަދުެގާސަރުކ ރު

ނަަގމުންމިދަނާީާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންާ ދެންާ އަޅުަގނޑުމެން.ާ ކަންބ ޑުވުންާ

ސިޔ ސީާމަޤްޞަދެއްާހ ޞިލުާކުރުމަށްތޯ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުެމންެގާތެރޭަގއިާއުެުފެދޭާާ

މަޤްޞަދެއްާ ސިޔ ސީާ ވިދ ޅުވެއްޖެ،ާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބައެއްާ  1230ާާސުވ ލަކީ.ާ

ހުށަހަޅައިެގންާ މައްސަލަާ ގ ތުަގއިާ މައްސަލައެްއެގާ ކުއްލިާ ހ ޞިލުކުރުމަށްޓަކައިާ

މިވ ނީާާ ވެއްޖެްއޔ ާ އެހެންެވއްޖެކަމަށްާ ެގންދަނިއްޔޭ.ާ ކުރަމުންާ ބަހުޘްާ މިއަށްާ

ސިޔ ސީާމައްސަލަައކަށް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ

ފަލަސްޠީ ސަރުކ ރުންވެސްާ އިޒުރޭލުންާކުރީެގާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ނިކަމެތިާ ންެގާ

އެބައިމީހުންނަށްާ އަދިާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކަިއާ ޢަމަލުތައްާ އަނިޔ ވެރިާ ދިޔަާ  1235ކުރަމުންާ

ސަރުކ ރުންވެސްާާ މިއަދުެގާ އަދިާ ކުރެްއވި.ާ ކަންތައްތަކެއްާ އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައިާ

ރަީއސުލްޖުމްހޫ މިއަދުެގާ ރޭޑިޔޯއިންާ އަޑުއެހިންާ މަޙްމޫދާުާއަޅުަގނޑުެވސްާ ރިއްޔ ،ާ

ތިމަންނަާ ވިދ ޅުވިާ އެހިން.ާ ައޑުާ ެގންދެވިާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ޢައްބ ސ އިާ

ކަންތައްތަކެއްާާ ބޭނުންވ ާ އެާ ފަލަސްޠީނުންާ މަޝްަވރ ކ ށްާ އެކުަގއިާ އިޒުރޭލ އިާ

ހ ޞިލުާ އެކަންާ ވެއްޖެއްޔ ާ އެހެންެވއްޖެކަމަށްާ މަުގފަހިކ ށްދޭނަމޭ.ާ  1240ކުރުމަށްާ

ވެާ ކުރެވިއްޖެއްޔ ާާކުރެިވއްޖެކަމަށްާ ހ ޞިލުާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުެގާ އްޖެްއޔ ާ

ވެއްޖެްއޔ ާާ ކ ށްފިކަމަށްާ އެކަންާ އިސްނަަގިއެގންާ ދިވެހިރ އްޖެާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ

ދެކ ޅާުާ މިއީާ މިކަމަކީާ އެހެންވީމ ،ާ މުސްލިމުން.ާ އެީއާ އުފ ކުރ ނެ.ާ ދިވެހިންާ

އަޅުަގނޑަ މިއީ.ާ ބަލަންޖެހޭކަމެއްާ ޙަޤީޤަތްާ މީެގާ އަދިާާއ ތްކަމެއް.ާ ކަށެއްާ

ޤ އިމްކ ށްފިާާ މިސަރުކ ރުންާ ުގޅުެމއްާ މިފަެަދަާ ިއޒުރޭލ ިއެއކުާ  1245ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވާ

ކަމަކަށް.ާެއއީާއަޅުަގނޑުމެންާއަޑުއަހަިއެގންާމިއުޅެނީާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާނޫސްާ

އަޅުަގނޑުާާ ސ ފުކ ށްާ ވަރަށްާ ވިދ ޅުވިާ ވ ހަކަެއއް.ާ ދެްއކެވިާ ކ ންފަރެންސެއްަގއިާ

މަންނަާއިޒުރޭލ އިެއކުާއެްއވެސްާުގޅުެމއްަގއިާއެްއވެސްާެއއްޗެއްަގިއާާއެހިންާއަޑު.ާތި
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އެތެރެާާ ކުރަންވީާ ކަންތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއހެންވީމ ،ާ ނޯންނ ނޭ.ާ ސ އިކ ށްފަެއއްާ

 1250ފެންނަާގ ތަށްތޯ،ާނޫންނަމަާެއންމެާމުނ ފިޤުާގ ތަށްތޯ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާ

،ާރައްޔިތުންާކަންބ ޑުވ ކަމެއްާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭާކަމެއްާމިއީ.ާެއހެންވީމ 

ރަްއޔިތުންާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރީަގއިާ ކުރުމުެގާ ސަރުކ ރުންާ އ ންނަާ އެއިރެއްަގއިާ

އެހެންވީމ ،ާ އެބަ.ާ ބަލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެކޭގ ތްވެސްާ މިކަމުަގއިާ

ވ ކަމަ ިއދިކ ޅުާ މިކަމަށްާ ރައްޔިތުންާ މިހ ބ ޑަށްާ ތެރޭަގއިާ ށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

 1255މިސަރުކ ރުާއެކަމެއްާނުކުރ ނެ.ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަޔަޤީންާނުކުރ ނެކަން.ާއެހެންވީމ ،ާާ

ބ ޑަށްާާ ނަޒަރަކަށްވުރެާ ސިޔ ސީާ ިވސްނަންޖެހޭނީާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޤ ނޫނާުާ އިސްލ މްދީންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަދިާ އިޖުތިމ ޢީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ލިޔެފައި ސ ފުކ ށްާ ވަރަށްާ މިދައުލަތަކީާއަސ ސީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެބައ ތް،ާ ާ

އިސްލ މީާދައުލަތެކޭ.ާއެހެންީވމ ،ާއިސްލ މީާދައުލަތަކުންާައޅުަގނޑުމެންެގާަމއްޗަށްާާ

އުފެދޭާާ ނަންނަމުަގއިާ ޖަމ ޢަތެއްަގިއާ އެތައްާ މިފަދަާ ނަޞ ރ އިންާ ނުވަތަާ  1260ކ ފަރުންާ

އިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިސްލ މްދީނ އިާއިދިކ ޅުާޢަމަލުތައްާހިންގ ާމީހުންނ އިާއެކުގަާ

އުޅެވޭނެތޯ.ާުއޅޭނީާކިހިނެއްތޯ.ާމީެގާނުކުންނ ނީާކ ންާނަތީޖ އެއްތޯ.ާޭއެގސަބަބުންާ

ޚިޔ ލ ިއާާ އެމީހުންެގާ ނޫންނަމަާ ނުބައިބަޔަކ އިާ މިދެންނެވިކަހަލަާ އިސްލ މްދީނަށްާ

ބޭނުންވ ގ ތަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަލުކ ށްެގންާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވިސްނުންާ

 1265އަޅުަގނޑުމެންެގާުމސްލިމުންތަކެއްާއެމީހުންެގާއެފަދަާބައެްއެގާއަތްދަށުންާނޫންނަމަާާ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށްާހޯދޭނެ...ާ.ާސަލ މަތްކުރެވޭނެާމަެގއް

 

މެންބަރު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ހަމަވެއްޖެ.ާ ވަުގތުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ އަޅުަގނޑު މެންބަރުންނަށާްާމ30ާާިމިހ ހިސ ބުންާ ހުރިހ ާ ހުސްަވުގތުކ ޅެއްާ ނެޓުެގާ

 1270 އަރުވަން.ާާ

ާ

ިށ11:03ާްނ10:32ާާާްންޓަވަލްާއާާ

ާ

`.ާހުސްަވުގތުކ ޅަށްާެމދުކަނޑ ލުމަށްފަހުާއަޅުަގނޑުާއަނެއްކ ވެސްާޖަލްސ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 1275ޅުަގނޑުާމިހ ރުާކުރިއަށްާެގންދ ނަން.ާމިހ ރުާބަހުޘްާކުރެވެމުންދ ާމައްސަލަިއަގއިާއަ
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ފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާެމންބަރުާއަޙުމަދުާނިހ ނާްާ

ާޙުސައިންާމަނިކަށް.ާ

 

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަދުާހުށަހެޅިފައިވ ާާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ

ދ އިރ ެގާާާކުާމަނިާއަޙުމަދުާނިހ ންާޙުސައިން އުނޫގފ ރުާ ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީތީާ މިމަޖިލީހަށްާ މައްސަލަާ  1280ާކުއްލިާ

އިޚްލ ޞްތެރިކަމ ިއއެކުާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހިތުެގާ ޢަލީއަށްާ ޑރ.ައފްރ ޝީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދ އިރ ެގާާ މަތިވެރިާ މެންބަރަކު،ާ އިތުރުާ މިވަުގތުާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ

މެން ދައްކަވަންާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅުާ މިޖަލްސ ަގިއާ މުޙަންމަދުާ ޙުސަިއންާ ބަރުާ

އިތުރުކުރުމަށްާާ ވަުގތުާ މިއަދުެގާ ދެއްވުމަށްޓަކައިާ ަވުގތުާ ފަރ ތްތަކަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ

މިކަމަކީާާ އެީއާ ތ އީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ެއކަަމށްާ  1285އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ތީާ

ރައްޔިތު ިގނަާ ަވރަށްާ ދިވެހިާ ުގޅިފަިއވ ާޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ ހިތްތަކ އިާ ންެގާ

މައްސަލައަކަށްވ ތީ.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގ ތުަގިއާމިއީާދުނިޔޭެގާޙަޤީޤަތްތަްއާާ

މަްއޗަށްާާ ެއއްކަމެްއެގާ ިގނައިންާ އެންމެާ މަޢުލޫމ ތުާ ދުނިޔޭެގާ ހ މަވެ،ާ

އަދިާާ ވ ހަކަ.ާ މީހުންެގާ ބ ަގިއެގާ ބަނީއިސްރ ޢީލްާ މިއީާ ވ ހަކަ.ާ ފޯކަސްކުރެވިފައިވ ާ

ވ ހަކަާާފަހަ ދަޢުލަތުެގާ ޒައިނިސްޓްާ ވ ހަކަ،ާ ދަޢުލަތެއްެގާ ިއޒްރޭލްާ އައިސްާ  1290ކަށްާ

ދުނިޔޭަގިއާާ އަހަރުާ ތިންހ ސްާ ފ އިތުވެދިޔަާ ވ ހަކަތަކެްއާ ބ ޑުާ ޙަޤީޤަތްާ މިއަށްވުރެާ

ހިނގ ާ ބަލަމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ދެކެފަިއވ ާ އެީއާ ނުވ ކަންާ

ށްާބ ޑުވެެގންާމިއުޅޭާސަބަބުތަކަކީާކ ބައިތޯ.ާާމިމުހިންމުާމައެެްސަލަާއަޅުަގނޑުމެންނަ

ބޭފުޅަކުާާ ހުށަހެޅުއްވިާ މިމައްސަލަާ މިހުށަހެޅުއްވި،ާ އަދިާ ނަޒަރިއްޔ ތަކުންާ ތ ރީޚީާ

އދ.ެގާާ ހަމަތަކ އި،ާ ދިމިޤްރ ތީާ އުޞޫލުތަކ އި،ާ އިސްލ މްދީނުެގާ  1295ހުށަހަޅުއްވަމުންާ

ވަރަ ވަނީާ ވ ހަކަާ ޚިލ ފުވަމުންދ ާ މީހުންާ އިޒްރޭލްާ ތަފްޞީލުކ ށްާާޤަރ ރުތަކ އިާ ށްާ

ބަދަލުަގިއާާ ޖެއްސުންކުރުމުެގާ އަނެކަކަށްާ އެކަކުާ އަޅުަގނޑުެމންާ ވިދ ޅުވެދެްއވ ފައި.ާ

އަދިާާ ކަންތައްާ މިއުޅޭާ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވިސްނުންތެރިކަމ ިއއެކުާ ވަރަށްާ

މިއުޅޭާާ ބ ޑުެވެގންާ ގ ތުަގިއާ މައްސަލައެްއެގާ ކުއްލިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

 1300ކަދެއްކުންާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާމުހިންމުހެން.ާއަޅުަގނޑުމެންާމައްސަލައ އިމެދުާވ ހަ

ސަރުކ ރަކުންތޯާ ކ ންާ ޤ އިމްކުރީ،ާ ުގޅުންާ ސަރުކ ރަކުންތޯާ ކ ންާ ބަލ ކަށްނުޖެހޭާ

ުގޅުންާޤ އިމްކުރަންާމިުއޅެނީ.ާމިއަދުާމިތަނުަގއިާވ ހަކަާދައްކަމުންދ ާސަރުކ ރ ިއާާ
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ކަށްާވ ހަކަާދައްކަމުންާއެބަާވިދ ޅުޭވާއެްއކ ޅުާމެންބަރުންތައްާވަރަށްާތަފ ތުާރ ުގތަ

ުގޅުންާާ ވިދ ޅުވޭާ ެއބަާ އަނެއްބަޔަކުާ ނެތޭ.ާ ޤ އިމްކުރައްވ ފަިއާ ުގޅުމެއްާ

އެނގިވަޑައެްއާާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ޔަޤީންވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ  1305ޤ އިމްކުރަްއވަނީއޭ.ާ

ދައްކަވަމުންާ މިވ ހަކަާ ތިއްބަވ މެާ ނޭނިގާ ކ ބައިކަމެއް.ާ ޙ ލަތަކީާ ނުަގންނަވ ކަންާ

ދިވެހިރ އްޖެާާކު ޙަޤީޤަތަކީާ އިނޭގާ ައޅުަގނޑަށްާ ނަމަެވސް،ާ ެގންދިޔަ.ާ ރިއަށްާ

ާާ ބަދަލުވީއްސުރެ، ދައުލަތަކަށްާ އިނިގރޭސިނ1965ާާާްމިނިވަންާ ދިވެހިންނަށްާ ަގއިާ

އަތުންާމިނިވަންކަންާލިބުމ އިެއކުަގއިާދަޢުލަތެއްާގ ތުަގއިާިއޒްެެރޭލްާޤަބޫލުކުރުމުެގާާ

 1310ޔ ެގ،ާދެވަނަާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާފުރަތަމަާރައީސްެގ،ާާމަސައްކަތްާއޭރުާދިވެހިާޖުމްހޫރިއް

ެގންގ ސްފައި.ާާ ކުރިއަށްާ ވަނީާ ސަރުކ ރުންާ ނ ޞިރުެގާ އިބްރ ހީމްާ އަލްމަރުޙޫމްާ

ސްޓޭޓްާާ މިނިސްޓަރުެގާ ފ ރިންގާ މިސަރުކ ރުެގާ މިހ ރުާ ވޯޓުދެްއވީާ އެކަމަށްޓަކައިާ

ޅުވ ލެވޭނެކަެމްއާާމިނިސްޓަރަކަށްާހުންނެވިާކެރެފ ާނަޞީމްކަންާެއއީާދިވެހިންނަށްާއ 

ާާ ދަންނަވަންތޯ އަޅުަގނޑުާ ދަޢުލަތެއްެގ1897ާާާާނޫން.ާ ޒައިނިސްޓްާ އަހަރުާ ވަނަާ

ޒައިނިސްޓްާާ ފެއްޓިާ ހ ރޓްޒުލްާ ތިއަރޯާ ބ ޑަޕެސްޓުަގއިާ ހަންޭގރީެގާ  1315ގ ތުަގއިާ

އައިސްާާ ފުޅ ވެެގންާ މަސަްއކަތްާ ފ1917ާާާޯާޙަރަކ ތުެގާ ބަލްާ އަހަރުާ ަވނަާ

ފަލަސްޠީނު ނަމުަގއިާ ތެރެއަށްާާޑެކްލަރޭޝަންެގާ އޭރިޔ ާ ުއޅެމުންދިޔަާ ރައްޔިތުންާ ެގާ

ފެއްޓިާާ މަސައްކަތްާ ކުރުުމެގާ ވަޒަންވެރިާ ެގނެސްާ ޔަހޫދީންާ ޔޫރަޕުންާ މެދުތެރެާ

ޤައުމުތައްާ ޢަރަބިާ ހަމައެކަނިާ އައި.ާ ސަމ ލުކަމަށްާ މިކަންާ ދުނިޔެާ މުޅިާ ހިސ ބުންާ

ފ ހަ މިކަންާ ދުނިޔެާ މުޅިާ މިީއާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ  1320ަގާާއެކަންޏެްއާ

އޭެގާާ އަދިާ އިއްޔެވެސްާ އަދިާ މިއަދުވެސްާ ޢަރަބިންާ މައްސަލައެއް.ާ ކުރަމުންދ ާ

ތަނަކަށްާާ ެގނެވުނުާ އެތަނަކަށްާ މީހުންާ އިޒްރޭލްާ ބުނަމުންދަނީާ ކުރީދުވަހުވެސްާ

އެމީހުންނަށްާއަހުލުވެރިާއެްއެވސްާބަޔަކުާއެމީހުންނަށްާމަރުޙަބ އެއްާނުކިޔައޭ.ާފަހެާ

ާާ އެތަނަކަށް އެމީހުންާ ނޫންާއެބަހީާ ބުއިންާ ލޭާ ރަށްވެހިންެގާ އެތަނުެގާ އައިސްާ

އިޒްރޭލްެގާާ ޙަޤީޤަތް.ާ ތ ރީޚީާ މިއީާ ނެތޭ.ާ ކ ށްފައިާ މިހ ތަނަށްާ  1325ދެވަނަކަމެއްާ

ކުރިއްސުރެންާާ އެންމެާ ދަރިާ ކަންޢ ނުާ ދިރިއުޅޭާ އިޒްރޭލްަގިއާ އަދިާ މީހުންނ އިާ

ބަހުރުވައާ  ކަންތައްތަކ ިއ،ާ މީހުންެގާ ާ އުޅޭާ ހަމައަށްާ މިއަދ ާ އި،ާާފެއްޓިެގންާ

ޢަމަލުތައްާހުންނަގ ތްާއެއީާދުނިޔެއަށްާވަންހަނ ވެފައިާއ ތްކަމެއްާނޫން.ާފ ރުވިފައިާ

ކަމެްއާާ ހިނަގމުންދ ާ ދުވަހަކުާ ކ ންމެާ ކުރިމަތީާ އެންމެންެގާ ނޫން.ާ އ ތްކަމެްއާ
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ާާ އ ދެ، 1917ާާާާއެކަންތައްތަކަކީ.ާ ޑެކްލަރޭޝަނަށްފަހު ފޯާ ބަލްާ  1330ަގއ1939ާާާާިަގިއާ

ބ ރުަގދަާ ދުނިޔޭަގއިާ ބައްރުާާާއޭރުަގއިާ ޢަރަބިާ ސަރަޙައްދުތަކުންާ ހިމެނޭާ ޤައުމުތައްާ

ފަރ ތްތަކަށާްާ ހުރިހ ާ އެހެންާ އަދިާ އިނިގރޭސިންނ އިާ ތިބިާ ހިފައިެގންާ

އެމަްއސަލަތަކަށްާާ މައްސަލަތަކ އިާ ޕޭޕަރާ ވައިޓްާ ެގންދިޔަާ ޕްރެޝަރކުރަމުންާ

ނިޒަމްެގާާފަހުގައިެވސްާިއޒްރޭލްެގ،ާއިޒްރޭލްާއުފެއްދުމަށްޓަކައިާމަސައްކަތްކުރިާޒައި

ުގޅިެގންާާ އެއ އިާ ދިޔަގ ތް.ާ ފައްޓަމުންާ މަސައްކަތްާ ޒައިނިސްޓުންެގާ  1335ޙަރަކ ތްާ

ޤަތުލްާާ ކިތައްކިތައްާ ހިންިގާ ގ ތުަގއިާ ޢަމަލުތަކުެގާ ޓެރަރިޒަމްެގާ އެމީހުންާ

ޢ ންމުކަމ އިާއަދިާކިތައްތައްާޑިޕްލ މެޓުންތޯާމަރ ލީާމިއީާދުނިޔޭަގއިާފެންނަންާއ ތްާާ

ައޅުަގނޑު ރައީސް،ާާޙަޤީޤަތްތައް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަންތައްތައް.ާ އެނޭގނެާ މެންނަށްާ

ާާ ބޭނުން ދަންނަވ ލަންާ 1948ާާާާއަޅުަގނޑުާ މެިއ އަހަރުާ ދުވަހުަގިއ14ާާާާވަނަާ ވަނަާ

 1340ދަޢުލަތެއްެގާގ ތުަގއިާއިޒްރޭލްާއުފެއްދިެގންާދިޔައީާކ ންގ ތަކަށްކަންާައޅުަގނޑުމެންާ

އެނގިވަޑައިަގނޭތޯާކިހިނެއްތޯާާާާޤަބޫލުކުރަންތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށް

ކުރަްއވ ާާ ެއއްކ ޅަށްާ މިއަދުާސަރުކ ރ އިާ ަވކ ލ ތުާ މިތަނުަގއިާ އަދިާ ދިޔައީ.ާ އެކަންާ

ފަރ ތްތަކަށްާޤަބޫލުފުޅުާކުރެްއވޭތޯާކ ންހ ާޙައްޤުތަކެއްާކ ންގ ތަކަށްތޯޭއާމިކަންތަްއާާ

ތަކ އިާއެްއޗެހިާވެފައިާއ ތީ.ާބައްލަވ ލަްއވަންީވާނޫންތޯާއދ.ެގާޤަރ ރުތައް.ާނަންބަރު

ާާ ޤަރ ރު އދ.ެގާ ބަލަމ ހިނގ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނޫންތޯ.ާ  181ާާ،1345ބައްލަވ ލައްވަންވީާ

ަވނަާޤަރ ރު،ާސުލްޙައަށ62ާާާާްއަދިާސެކިއުރިޓީާކައުންސިލްެގ242ާާ،303ާާ،194ާާާާ

ާާ ،ާއ ކްޓޯބަރ997ާާމަުގފަހިކުރުމުެގާޤަރ ރުާއަދިާއޭެގފަހުންާޔޫ.އެންާރިޒ ލިުއޝަން

ޤ1956ަ މިހުރިހ ާ އ ދެ،ާ ޢަހުދަށްާ.ާ ބައެއްތޯާ ކ ންާ ބައްލަވ .ާ ރ ރުތައްާ

ހިންގ ފައިވަނީ.ާާ ޖަރީމ ތައްާ ބ ޑެތިާ އިންސ ނިއްޔަތަށްާ ނުހިތ ާ ޙުރުމަތްތެރިކ ށްާ

ޤަބޫލުނުކުރަނާްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދައުލަތް.ާ ސަހުޔޫނީާ ޒައިނިސްޓްާ  1350އިޒްރޭލްެގާ

އަޅުަގނޑުމެ ނޫން.ާ އެކަންޏަކުާ ގ ތުަގއިާ ިއޒްރޭލެއްެގާ އިޒްރޭލްާ ންާާމިއުޅެނީކީާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ޢަމަލުތައް.ާ ނުރައްކ ތެރިާ ޒަިއނިޒަމްެގާ މިއުޅެނީާ ޤަބޫލުނުކުރަންާ

މުސްލިމުާޤައުމުތައްާފުނޑ ާސުންނ ފަތިާކުރ ނެކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޔަޤީންވ ތީ.ާާ

ދިވެހިާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙައްޤުަގިއާ ރައްޔިތުންެގާ މުސްލިމުާ ނިކަމެތިާ ފަލަސްތީނުެގާ

 1355ކަާދައްކަންާނުކެރެންވީާކީއްެވެގންތޯ.ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާާރައްޔިތުންނަށްާމިވ ހަ

ސަބަބަކީާ ނުދައްކަންވީާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހައިސިއްޔަތުންާ މެންބަރުންެގާ
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ޖެހޭާސަބަބަކީ.ާއެްއވެސްާާ ހުރަސްއަޅަންާއަޅުަގނޑުމެންާ ކ ބައިތޯާމިއަށްާ ކ ބައިތޯ.ާ

އަޅު ައޅ ކަށްނުޖެހޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާހުރަހެއްާ ަގނޑުމެންނަކަށްާ

ސަރުކ ރުާާ ދިވެހިާ އިޒްރޭލ ިއާ ނުތިބެވޭނެާ ރުހެިވެގންާ ޤައުމަކަށްާ މުސްލިމުާ

ާާ ފ އިތުވެދިޔަ ެގންދަން.ާ ކުރިއަށްާ ެއކަންާ ޤ އިމްކ ށްެގންާ ުގޅުންާ  29ާާ1360ރަސްމީކ ށްާ

އަހަރުާނުވަތަާއެއަށްވުރެާކަިއރިާތ ރީޚު،ާއަޅުަގނޑުމެންާިމވަނީާިއޒްރޭލ އިާެއއ ތްާ

ސަރުކ ރުންާ ކުރީާ ެއންމެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނަމަވެސްާ އ ޅިެގންާ ނުވަތަާ ުގޅުންާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާފުރަތަމަާޖުމްހޫރިއްޔ އިންާުގޅުންާޤ އިމްކުރުންާއަޅުަގނޑުމެންާވަނީާާ

ދަމަހައްޓ ފައެއްނުޭވ.ާާ ެއުގޅުމެްއާ ސަރުކ ރަކުންާ ކުރީެގާ ހުއްޓ ލ ފައި.ާ

މިތަ މިއެނެގނީާ މިއަދުާ ދައްކަމުންދ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަާ  1365ނުަގިއާ

އ ާާ މިއުޅެނީ.ާ ކުރަންާ ކީއްކަންާ ނެތްކަންާ ޔަޤީންކަމެއްާ މެންބަރުންނަށްާ

އެކަމަކު،ާާ ނުކުރައްވަމޭ.ާ ޤ އިމުާ ުގޅުެމއްާ އަދިާ ވިދ ޅުަވނީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ވަސީލަތްތަކުންާ ެއހެންާ މީޑިޔ ެގާ އަދިާ އިންޓަރނެޓ އިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ުގޅު ާއިނެގމުންދަނީާ އ ތްކަމަށްާ ޤ ިއމްކުރެވިފައިާ 25ާންާ ސެޕްޓެމްބަރުގައި.ާާާ

 1370އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެބަފެނޭާައޅުަގނޑުމެންެގާމިއަދުާވެރިކަންާކުރަމުންދ ާއެމް.ޑީ.ޕީާާ

ގ ވަމުންދ ތަން.ާ ެއވ ހަކަާ ވެބްސައިޓްތަކުންާ ގ ތްާ ުގޅުންާ ސަރުކ ރ އިާ

ކަހަ ބައެއްާ ރޭޑިޯއެގާ އިޒްރޭލްެގާ އެބަފެނޭާ ލަާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަިއސްފި.ާ ހަމައަށްާ އަތ ިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ޓްރ ންސްލޭޝަންތައްާ

މިއީ.ާާ ފެށުންކަންާ ކަންތައްތަކެްއެގާ ނުރައްކ ތެރިާ އެބައިނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

 1375ާމިކަމ އިާއިދިކ ޅުާނުހައްދަވ ..ާާ

ާ

ޖެ.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާވަުގތުާހަމަެވއްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާމިއަރުވަނީާމަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމަށް.ާ

ާ

 1380ާ`.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާހުށަހެޅިފައިވ ާބިލުަގިއާާާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

ޅުަގނޑުާމިާކުއްލިާމައްސަލަެއއްގ ތުަގއިާމިާޤަރ ރެއްާހުށަހެޅިެގންާމިޤަރ ރުަގއިާއަާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އުޅޭތީާމިކަންާއަޅުަގނޑުާލިބިފައިާހުރިާމަޢުލޫމ ތެއްާމިކަމ އިާޙިއްޞ ާކ ށްލ ނަން.ާާ

ހަމައެއ ެއކީަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވަނީާިއޒްރޭލްއ އިާއެކީަގއިާމިުގޅުންާ



 52 

ކު މިާ ހިސ ބުާ މިއުޅޭާ މަޖިލީހަށްާޤ އިމްެވެގންާ ރައްޔިތުންެގާ މިާ މައްސަލަާ އްލިާ

ދިވެހިރ އް އެހުށަހެޅުނީމ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ލ ބުވެތިާ ކިހާ ޖޭެގާ މިއީާ އެބަޖެހޭާ  1385ނެގންާ

ސަރުކ ރުާާ ވޭތުވެދިޔަާ ނުބަލ ާ ކުރިއަށްާ އޭެގާ ކަމެއްކަން.ާ ވެެގންެެއުޅޭާ ހިސ ބަކުންާ

ޢިއްޒަތްތެރި ވަޑަިއަގންނަވ ާ ނިސްބަތްވެާ އެސަރުކ ރަށްާ މެންބަރުންާާާތެރޭަގއިާ

އެހެންވީމ ،ާ މިދައްކަނީ.ާ ވ ހަކަާ ހަމަނުޖެހިެގންާ ހިތްޕުޅ ާ އެންމެބ ޑަށްާ މިކަމ އިާ

ާާ ވަނަާއަހަރުންާފެށިެގންާރ އްޖެއ ިއ1982ާާާާއެއ އެކީަގއިާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކ ށްލަން

ރ އްޖެއިންާާ ދަޢުލަތެއްކަމުަގއިާ ފަލަސްޠީނަކީާ ބަދަހިކ ށް،ާ ުގޅުންާ  1390ފަލަސްޠީނ އިާ

އަހަރ1984ާާު މިއީާވަނަާ ހުޅުވިފަިއވޭ.ާ ރ އްޖޭަގއިާ އެމްބަސީއެއްާ ބަލައިަގނެާ ާ

ބަލަންޖެހޭކަމެއް.ާ މިއީާ ކުރިކަމެއްތޯ.ާ މިސަރުކ ރުންާ މިީއާ ކުރިކަމެއްތޯ.ާ ކ ންބައެއްާ

މަޖިލީހަށ1975ާާާްާ އދ.ާ އެމައްސަލަާ ޤަރ ރެއްެގާ ުއފެދުނުާ އަހަރުަގއިާ ވަނަާ

ޑިސެމްބަރުަގއިާމިކަންާާާާވަނަާއަހަރ1991ާާާުހުށަހެޅިެގންާޖޯޖްާޑަބްލިޔުާބުޝްާވަނީާާ

ޤަރ ރެއާްާ ދޭހަކ ށްދޭާ ބަލައިެގންކަންާ ދަޢުލަތެއްކަމަށްާ ޞައްޙަާ އިޒްރޭލްާ  1395ޤަރ ރުާ

ތެރޭަގިއާާ ޤައުމުތަކުެގާ ވޯޓުދިންާ ދެކ ޅަށްާ މިޤަރ ރ އިާ ހުށަހެޅިފައި.ާ އެމަޖިލީހަށްާ

ހިމެނެއޭ.ާ ބަންްގލަދޭޝްާ އަދިާ ޕ ކިސްތ ނ އިާ އިންޑިޔ އ ިއ،ާ ސްރީލަންކ އ ިއ،ާ

ދިވެހިރ އްޖެއަކުންާއެޤަރ ރަކަށްާެއއްކ ޅަކަށްެވސްާވޯޓެއްާނުދެްއވ .ާމިީއާާާާނަމަވެސް،

ކ ންބައެއްާކުރިކަމެއްތޯ.ާިމއީާރައްޔިތުންނަށްާއ ޅުވ ލުމަށްޓަކައިާމިވ ހަކަާދެކެޭވއިރުާ

ބުއްދިންާ ހަމަާ މިސަރުކ ރަކީާ ނޭނިގ.ާ ކޯއްޗެްއކަންާ މިކިޔެނީާ  1400ތިމ މެންނަށްާ

ބަ ނޭނޭގާ ތަނެއްދ ރެއްާ އެީއާާކެނޑިެގންާ ދެއްކުމަކީާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެްއކަމަށްާ

ތިބިާ މިޤައުމުަގއިާ މީހުންނަކީ،ާ ތިބިާ މިޤައުމުަގއިާ ނޫން.ާ ކުރެވޭނެކަެމއްާ

މިީއާާ އިނޭގނެ.ާ މިކަންާ މީހުން.ާ މ ޅެތިާ ތިބިާ ކިޔަަވއިެގންާ ރައްޔިތުންނަކީާ

ާާ ނޫން. ޕީ.އެލް.އޯއ ިއ1993ާާާާނޭނޭގނެކަމެއްާ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުެގާ އަހަރުަގއިާ ވަނަާ

އެދެމެދުެގާާއެ ުގޅިެގންާ ެއއްބަސްވުމ ިއާ ސުލްޙައިެގާ ސ އިކުރުުމެގާ ިއޒްރޭލްާ  1405ކީަގިއާ

1994ާާޖޫނ19ާާާާްމަޝްވަރ ާއަންަގއިދޭާހެޔ ާބަދަލުތަކަށްާމަރުޙަބ ާކިއުުމެގާގ ތުންާާ

އައުންާާ ރ އްޖެާ މީހުންާ ދަތުރުކުރުމ ިއ،ާ ރ އްޖެއަށްާ ޕ ސްޕޯޓުަގއިާ އިޒްރޭލްާ ަގއިާ

ކ ންބަޔަކު މިީއާ ާާާާހުއްދަދެވުނޭ.ާ ޖުލަިއ އަހަރުަގިއ1994ާާާާކުރިކަމެއްތޯ.ާ ވަނަާ

ހުއްދަދެވުނޭ.ާާ ެގންދިއުމަށްާ ކުރިއަށްާ ޚިދުމަތްތައްާ މުއ ސަލ ތީާ ދެމެދުާ އިޒްރޭލްއ އިާ

ާާ ކުރިކަމެއްތޯ. ކ ންބަެއއްާ 16ާާާާމިއީާ ފުރަތަމ1994ާާާައ ަގސްޓް އިޒްރޭލްެގާ  1410ަގިއާ
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އިާ މިްގރޫޕްަގއިާ ޒިޔ ރަތްކުރިއޭ.ާ ރ އްޖެައށްާ ްގރޫޕެއްާ ފ ރިންާާޓުއަރިސްޓްާ ޒްރޭލްެގާ

ކ ންބައެްއާާ މިއީާ ހިމެނިވަޑަިއަގތޭ.ާ އ ފިޝަލަކުާ ދެާ އިސްާ މިނިސްޓްރީެގާ

ާާ 15ާާާާކުރިކަމެއްތޯ. ދެމެދުަގއ1994ާާާާިއ ކްޓޯބަރު އިޒްރޭލ އިާ ރ އްޖެއ ިއާ ަގއިާ

ޕޯސްޓްެގާޚިދުމަތްތައްާއަލުންާވަނީާޤ އިމްކުރެވިފައޭ.ާމިއީާކ ންބަޔަކުާކުރިކަެމއްތޯ.ާާ

މިދައްކަނީާކ ންބަޔަކަށްާާމިއީާކ ންާސަރުކ ރަކު ކުރިކަމެއްތޯ.ާދެންާމިވ ހަކަތައްާ  1415ންާ

އ ޅުވ ލުަމކަށްކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާހަމަޔަޤީނުންވެސްާއިނޭގާމިާދިވެހިރ އްޖޭަގއިާތިބިާާ

ހިތ މާަާ އެންމެާ އަދިާ ނޯޅޭނެކަން.ާ މިކަމެއްާ ރައްޔިތުންނަކަށްާ ލ ބުވެތިާ

އެތެރެކުރުމަށް ހަތިޔ ރުާ އިޒްރޭލަށްާ އ ުގާާކުރަންޖެހޭކަމަކީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޓަކަިއާ

އޯޝަންާާ އެއީާ ކ ށްފައޭ.ާ މިއ ތީާ އެކަންވެސްާ ބަދަލުކ ށްެގންާ ނަންާ ބޯޓަކުންާ

ާާ ޯއޝަން ރަޖިސްޓްރީަގއިާ ޕެނަމ ާ ބަދަލުކުރީާ ފަހުންާ ބޯޓެއް.ާ  1420ެގ6ާާާާްގލޯރީކިޔ ާ

އެބަހުއްޓޭާާ އިޒްރޭލަށްާ ނަގައިެގންާ ފްލެްގާ ޕެނަމ ާ ރަޖިސްޓްރީކ ށްެގންާ ނަމުަގއިާ

ކ ކަށްާާމިބޯޓުތަކުގައި ކުރިކަމެެެއްތޯ.ާ ކ ންބަޔަކުާ މިއީާ އެތެރެކ ށްދީފައި.ާ ހަތިޔ ރުާ ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ނޫން.ާ އ ޅޭނެކަެމއްާ މިއީާ މިދަްއކަނީ.ާ މިވ ހަކަާ އ ޅުވަންތޯާ

ރައްޔިތުންނަކީާއ ޅިފައިާތިބިާބައެއްާނޫން.ާމިޤައުުމަގއިާިއސްލ މްދީނުެގާޝިޢ ރު،ާ

ފެނުނީ ޤ އިމްެވެގންދ ތީާ ވަޙްދަތުާ ާާއިސްލ މީާ ވޭތުވެދިޔަ ދުވަހުެގ30ާާާމ ،ާ  1425އަހަރުާ

ތެރޭަގއިާެއކަންާނުކުރެވިާއ ތީމ ،ާމިއަދުާހިތަށްާކެތްނުވެެގންާއަރ ާމިވ ހަކަާތަކެްއާާ

މިދައްކަނީ.ާމިީއާކ ންބަޔަކަށްާއ ޅުވ ލަންާދައްކ ާވ ހަކަާތަކެްއތޯ.ާމިތަނުަގިއާމިއަދުާާ

އަޖައި ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ެމންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަންތަރީސްާާވ ހަކަދެްއކިާ ބުވެާ

ވެއްޖައިމުއޭ.ާޤުދުސްާފަންޑަށްާއެްއކުރިާލ ރިތައްާއޭެގާޚިޔ ނ ތުަގއިާޖެހިފައިާތިބިާާ

ފަލަސްޠީނުާ މިއުޅެނީާ ތިމަންނ މެންާ ދަްއކައޭާ އެބަާ ވ ހަކަާ މިތަނުަގއިާ  1430މީހުންވެސްާ

މިކަންތަްއާާ ކިޔަިއެގން.ާ ެގއްލުންވެެގންނޭާ އެކަމ އިާ އަނިޔ އެްއވެދ ނެތީާ މީހުންނަށްާ

ނިދ ފައެއްާާއިނޭގ ތިބީާ ރަްއޔިތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނޫން.ާ ނޭނޭގނެކަެމްއާ ިމއީާ ނެ.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ިމޤަރ ރުަގއިާ އ ޅުވ ލުމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނޫން.ާ

ޤަރ ރުަގއިާއެބަހިމެނޭާކަނޑައެޅިެގންާރޯާބުހުތ ންާާއެންމެާކަންބ ޑުވ ާއެްއކަމަކީ،ާމި

އެކަމަށްޓަ ވ ހަކައެއް.ާ އެދެންާދ ުގާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެާ  1435ކައިާ

އޯ.ައއި.ސީޭއާ އޯ.އައި.ސީެގ،ާ އ ޅުވ ލުމަށްޓަކައިާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ިމީއާާ ބަެއއްކަން.ާ ކ ންާ މިއީާ ނޭނިގދ ނެާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ިގނަާ ފަހަރުަގއިާ ބުނީމ ާ
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ާާ 57ާާާާމުޅިާދުނިޔޭަގއިާތިބިާއިސްލ ީމާޤައުމުތަކުެގާތެރެއިން 27ާާޤައުމުެގާތެރެއިން

އ ޅުވ ލުމަށްޓަކަިއާާ ކ ންބަޔަކަށްާ ޤ އިމްކ ށްފައި.ާ ުގޅުންާ ިއޒްރޭލ އިާ އެބައ ތޭާ ޤައުމުާ

 1440ކ ކަށްހޭާމިާމަކަރުާހަދަނީ.ާތިމ ާއަމިއްލައަށްާމިކުރ ާމަކަރުާތިމ ާގ ސްާޖެހޭނީ.ާާ

ރައްޔިތުންނަށް.ާާ ލ ބުވެތިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހ މަކ ށްދޭނަމޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންާ

ާާ ލޯބިން ރުހުމ އިާ ރަްއޔިތުންެގާ ވޯޓުދީެގނ97ާާާްމިސަރުކ ރަކީާ އިންސައްތައިންާ

ސިޔ ސަތ އިާާ މިސަރުކ ރުެގާ ސަރުކ ރެކޭ.ާ އ ތްާ ހ ިވފައިާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ ރ އްޖޭެގާ

މިސަރުކ ރުާދެމެހެއްޓުމަކީާމިސަރުކ ރ އިާހަވ ލުވެެގންާހުރިާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ

 1445ގ ތުންނ އިާއެހުރިހ ާގ ތްގ ތަކުން.ާއެކަމ އިާދޭތެރޭަގިއާާމައްޗަށްާލ ޒިމްކުރ ކަމެކޭާދީނީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިީއާ ނޯންނ ނެ.ާ ބަޔަކުާ ެއއްވެސްާ ދެބަސްވެވޭނެާ

އެންމެފަހުންާ ބަދަހިކ ށްފިއޭާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އިާ މިސަރުކ ރުންާ އ ޅުވ ލުމަށްޓަކައިާ

ނިޔަތުގަާ ބަދަލުކުރުމުެގާ ސަރުކ ރުާ ވ ހަކަދަްއކ ާ ދެްއކޭނެާތ ކުންތ ކުނުޖެހޭާ އިާ

ވ ހަކަެއއްާނެތީމ ،ާމިޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގއިާމިކުރަންާހުރިާރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއާާ

ކ ބަިއކަންާާ މަސައްކަތަކީާ އަސްލުާ މަޤްޞަދަކީ،ާ  1450އަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭާައސްލުާ

އެހެންާ ކަހަލަާ ކ ންމެވެސްާ ވައްދ ،ާ ޤަރ ރެއްާ ކަހަލަާ ކ ންމެވެސްާ ނޭނިގެގންާ

މި ރައްޔިތުންެގާާކަމެއްކ ށްެގންާ ހައިޖެކްކ ށްެގންާ އުފައްދ ާ ހަމަނުޖެހުންާ ތަންާ

ޤ ނޫނުާ ޚިދުމަތްތައްާ އަސ ސީާ ދޭންޖެހޭާ އެމީހުންނަށްާ އަެަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ވަބ އެކޭާ ނުރައްކ ތެރިާ ހަމަާ ބ ޑުާ އުޅޭާ ހުށަހެޅިެގންާ ނެހެދުމަށްޓަކައިާ

 1455ާދެންނެވޭނީ.....

ާ

ާމަެވއްޖެ.ާާވަުގތުާހަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާމިކަމަކީާއެްއގ ތަކަށްވެސްާމިާމަޖިލީހުގައިާބަހުސްކުރެވޭނެކަެމއްވެސްާނޫން...ާ.ާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
 1460ާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާތ އިާޚިލ ފުާވ ހަކަެއއް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާމިއީާޙަޤީޤަާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
 1465ާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ާ

އ ދެ،ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑަށްާހުށަހެޅުމެއްާމިއ ތީާހުށަހެޅިފައިާމަޖިލީހަށް.ާއަޅުަގނޑުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ މިބަހުޘް ދަންނަވ ލިންާ ކުރިއ11:15ާާާަކުރީަގއިާ ވ ހަކަ.ާާހިސ ބަށްާ ެގންދ ނެާ ށްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާަވުގތުާހަމަުވމުެގާކުރިންާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ ހުށަހަޅުއްވ ،ާ މުޙަންމަދުާ  1470ޙުސައިންާ

ޘްެގާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކުާއެބައ ތްާހުށަހެޅުމެއްާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިބަހު

ވަުގތުާއިތުރުކުރުމަށްާއެދިަވޑައިެގންފަިއވ ާހުރިހ ާމެންބަރުންނަށްާފުރުޞަތުާއަރުވ ާ

މިހުށަހެޅުމަށާްާ އެހެންވީމ ،ާ ެގންދިއުމަށް.ާ ކުރިއަށްާ ޖަލްސާ  މިއަދުެގާ ނިމެންދެންާ

ސެކްރެޓޭރިއެޓަށްާާ ދެްއުވމަށްާ ޖައްސަވ ލަާ ރަނަގބީލުާ ޖަހަންޖެހޭާ އެހުމަށްާ ވޯޓަށްާ

ދަންނަވ ލަން.ާާާާތުކ ޅަކަށްފަހު()ވަުގާާދަންނަވަން. ވޯޓަށްާ މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ  1475އ ދެ،ާ

ހުށަހަޅުއްވައިާާ މުޙަންމަދުާ ޙުސައިންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަތިވެރިާ

މަނިކުާ ޙުސައިންާ ނިޙ ންާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ

ޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލާީާތ އީދުާކުރަްއވ ފަިއވ ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިއްާ

އެދިވަޑައިެގންފަިއވ ާާ ދެްއކެވުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ މައްސަލައިަގއިާ ކުއްލިާ ހުށަހެޅުއްވިާ

ކުރިއަށްާާ ޖަލްސ ާ މިއަދުެގާ ނިމެންދެންާ ފުރުޞަތުއަރުވ ާ މެންބަރުންނަށްާ  1480ހުރިހ ާ

ާެގންދިއުމަށްާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާގ ތަކަށްާޯވޓުދެްއވުންާއެދެން.ާާ

ާ

ާ]ދެްއވުންވޯޓު[

ާ

 1485ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާޙުސައިންާމުޙަންމަދު.ާާހުށަހެޅުއްވިާމެންބަރު:

ނިހ ންާާާތ އީދުކުރެްއވިާމެންބަރު: އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ

ާ.ާ…މަނިކުއިންޙުސަ

ާ

 64ާ1490ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

37ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

24ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:
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02ާާާާާާވަކިގ ތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:
ާ

ާ1495 

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 61ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.31ާ.

ާާ 61ާާޖުމްލަ ަގވ އިދުެގ އ ދެ،ާ ފ ސްވެއްޖެ.ާ އެހުށަހެޅުންާ އެހެންވީމ ،ާ ވަނ72ާާާާަ.ާ

ބަޔ ންކު ކުއްލިާމ އްދ ަގއިާ ހިނދަކުާ ކަނޑަނ ޅ ހ ާ މަޖިލީހުންާ އެހެންގ ތަކަށްާ ރަނީާ

ވަުގތުާާ ބަޙުޘަށްދެޭވާ ދިުގެވެގންނުވ ނެޭއ.1ާާާމައްސަލަެއއްަގއިާ ަގޑިއިރަށްވުރެާ

ކަނޑައަޅުއްވ ފައި.ާާ އެހެންގ ތަކަށްާ މަޖިލީހުންާ މިވަނީާ މިހ ރުާ  1500އެހެންވީމ ،ާ

މިއަދުެގ ދިުގމިނަކީާ ބަޙުޘްެގާ މިާ ދިުގމިންކަމުަގއިާާއެހެންކަމަށްވުމ ެއކު،ާ ޖަލްސ ެގާ ާ

މިހ ރުވެސްާާ މިދިޔައީ.ާ ދެއްކެވުމަށ41ާާާާްހަމަޖެހިެގންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރަކުާ

ާާ ބޭފުޅަކަށް ކ ންމެާ ެއީއ5ާާާާއެދިަވޑަިއެގންފަިއވޭ.ާ އެރުިވޔަސްާ އަޅުަގނޑުާ މިނެޓްާ

ަގޑިައކަށ205ާާާް ކަނޑައެޅިފަިއވ ާ މިހ ރުާ ޖަލްސ ާ ިމއަދުެގާ އެހެންވީމ ،ާ މިނެޓް.ާ

މައްޗަންޯގޅިާާނުނިމޭނެ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ާ.1505 

ާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީއަށް.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުާާާޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާމައްޗަްނގާ 

އަތުންާާ މަދުާދީދީާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ނިމޭއިރުާ މަޖިލިސްާ މިއަދުެގާ ދައްކ ާ މިވ ހަކަާ ާމިތ ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބޭއްވުމަށްޓަކައި މިތާ  މިއަދުާ ވެެގންދ ނެ.4ާާާމިމަޖިލިސްާ ޚަރަދުާ ރުފިޔ ާ  1510ލައްކަާ

ބ ޑުވެާ ޚަރަދުާ ުމއައްސަސ އެްއެގާ ކުރީަގއިވެސްާ ރަްއޔިތުންވަނީާ ދިވެހިާ އ ދެ،ާ

ާާމައު ދުވ ލަކަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކަިއާ ެވރިކަމުަގއިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ ލައްކ5ާާާާަމޫންާ

ގ ތަކަށްާާ އެެގންދެވޭނެާ އެކަންާ ނުކުމެާ ދިޔައިމ ާ ހިސ ބަށްާ ޚަރަދުވ ާ ރުފިޔ ާ

ައޅުަގނޑަކީާާ ދައްކައިެގންާ މިވ ހަކަާ މިއަދުާ ބަދަލުކ ށްފައި.ާ ޤ ނޫނީގ ތުންާ

އަޅުަގނ މީހެއް.ާ ރަތްޖެހިާ މިާ ާާހަމަގައިމުވެސްާ ބޭނުމެއްނުވޭ ރުފިޔ 4ާާާާޑުާ  1515ލައްކަާ

މިދެކެވޭާވ ހަކަދައްކ ކަށް.ާާ މިތ ާ ޚަރަދުކ ށްެގންާމިއަދުާ ދިވެހިާރައްޔިތުންެގާއަތުންާ

ާާ މަޖިލީހުެގ ހެދި.ާ ސަބަބަކ ިއާ ިމއ ންނަނ73ާާާީބޭނުންނުވަނީވެސްާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ދަންނަވ  އެމ އްދ ވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ނަތީޖ .ާ މައްސަލަެއްއެގާ ލ ނަން.ާކުއްލިާ

ނުވަތަާ ފ ސްކުރުމެއްާ ޤަރ ރެއްާ ނުވަތަާ ނެުގމެއްާ ވޯޓެްއާ މައްސަލަެއްއެގާ ކުއްލިާ

ބަޙުޘްާާ އެމައްސަލަިއަގއިާ ނޯންނ ނެއޭ.ާ ނިންމުމެއްާ ނިންމުންތަކެއްާ  1520އެނޫންވެސްާ
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މިއުޅޭާާ ދަންނަވ ލަންާ ހުރިގ ތޭ.ާ މައްސަލަިއަގއިާ ޚިޔ ލުާ މެންބަރުންާ ދޭހަވަނީާ

އ4ާާަވ ހަކަައކީ،ާާ ރުފިޔ ާ އަތުންާާލައްކަާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ޅުަގނޑުމެންާ

ނުވަތަާ މިބޭނުންވ ކަމަކީާ ޙ ޞިލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ޚަރަދުކ ށްެގންާ

ބޭނުންވ ކަމަކީާާ ޙ ސިލުކުރަންާ ފަރ ތުންާ އ ތްާ އަޣްލަބިއްޔަތުާ މިމަޖިލީހުެގާ

 1525އަދުާާއަޅުަގނޑުމެންެގާޚިޔ ލުާހުރިގ ތްާއަންގ ލަާދިނުމޭ.ާމިނޫންާއެްއވެސްކަެމއްާމި

ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއީާ ނެތޭ.ާ ޙ ޞިލުކުރުމެއްާ މިތ ާ

ރައްޔިތުންނަށްވ ާވަރަށްާބ ޑުާޚިޔ ނ ތެއްހެން.ާއ ދެ،ާމިއަދުާމިމައްސަލަާހުށަހެޅުއްިވާާ

ވިދ ޅުވ ންާާ ވަޢުޟުާ ދީނީާ ޑރ.އަފްރ ޝީމްާ މެންބަރުާ ރ.އަތ ޅުާ ބޭފުޅ ،ާ

ނުަގއިާރައްޔިތުންާއެްއެވާފުލުހުންެގާބެލުމުެގާާމިސްކިތްތަކަށްާވަދެވަޑަިއަގތީމ ާއެތަ

 1530ލައްކ4ާާާާަދަށުންާނޫނިއްޔ ާއެތަނުންާނުކުމެވަޑައިެގންނެޭވގ ތެއްާނުވޭ.ާރައްޔިތުންެގާާ

މިތަނަށްާ ވިދ ޅުވ ންާ ވަޢުޟުާ ދީނީާ އެބޭފުޅ ާ މިއަދުާ ޚަރަދުކ ށްެގންާ ރުފިޔ ާ

ައޅުަގނޑުމެ ކިހިނެއްާ ހިތަށްއަރ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ކުރަންުއޅޭާާވަޑައިަގތުމަކީާ ންާ

މަންފ އަށްާ ލ ބައ އިާ ރަްއޔިތުންެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިމަޖިލީހަކީާ ކަމެއްބ އޭ.ާ

ހުވ ެއއްކ ށްެގންާމިތ ާތިބެެގންާމިކަންކުރ އިރުާމިވަރުެގާފަިއސ އެއްާޚަރަދުކ ށްެގންާާ

 1535ހަމަާޚިޔ ލުާހުރިގ ތްާއަންގ ލ ށޭާކިޔަިއެގންާމިއީާކ ންކަެމްއހެއްޔޭާއަޅުަގނޑުމެން.ާާ

ފަ ހުރިހ ާާމިދިޔަާ ނިމުނީމ ާ ނިންމ ފައިާ ދައުރުާ އެއްާ ހަމަާ މިމަޖިލިސްާ ހަރުވެސްާ

ނަތީޖ އެްއާާ މިއީާ ދިމ ލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ ހަޅޭއްލަވަމުންދިޔައޭާ މީޑިއ ތަކަކުންާ

ނަތީޖ އެއްާާ މިތަނުންާ އެބަބޭބުންޭވާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫނޭ.ާ މަޖިލީހެއްާ ނެރެވޭާ

ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެން،ާ ވ ހަކައެްއ،ާާޙ ޞިލުކުރަން.ާ އިވެމުންދިޔަާ ާ

އެްއޗެހީަގިއާާ ޖަލްސ ތަކ އިާ ޢ ންމުާ ހަމަާ ތެރޭަގއިާ ޗުއްޓީާ މިާ  1540އަޅުަގނޑުމެންާ

ފ ސްވެެގންާާ މިތަނުންާ ބިލުާ މައުމޫނުެގާ ދިޔައީާ ވިދ ޅުަވމުންާ ބޭފުޅުންާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ

ނޫނިއްޔ ާއެނޫންާއެހެންާެއްއވެސްކަެމއްާމިތަނުންާކުރިޔަކަާނުދޭނަމޭ.ާހަމަާމިއަދާުާ

މިއަދުވެސްާާއެ ހުއްޓުވ ލީ.ާ މަޖިލިސްާ ކުރީދުވަހުވެސްާ ެއގ ތަށް.ާ ކަންކުރަމުންދަނީާ

ކުރިޔަ ޙ ޞިލުާ ެއއްވެސްކަމެްއާ މިކަމެްއާާމިމަޖިލީހުަގއިާ މިެގންދަނީާ ހަމަާ ނުދީާ

ދަންނަ ހަަމާ އަޅުަގނޑުާ ބ ޑުވަރޭކުރަމުން.ާ ތަންކ ޅެއްާ މިއީާ އ ދެ،ާާވ ނީާ ާ.1545 

ޤައުމެ މުސްލިމްާ ެއީއާ ކ ސޯވޯާ ކ ސޯވޯއ އިބައްލަވ ލައްވ ާ ދިވެހިާާާއް.ާ ެއކީަގއިާ

މިނިސްޓަރުާ ފ ރިންގާ ޤ އިމްކުރީމ ާ ުގޅުންާ ޑިޕްލ މެޓިކްާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ
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ރިޝްވަތުާނެންެގވީއޭާބުނީ.ާދެންާމިހ ރުާއަދިާމިއީާސިޔ ސީާުގޅުމެްއާޤ އިމްކުރ ާާ

ާާާާވ ހަކަ ިމވ ހަކަތަކެްއ4ާާާާދެކެވުނީމ  މިތ ނަގއިާ ޚަރަދުކ ށްެގންާ ރުފިޔ ާ ލައްކަާ

މުސްލިމްާދައް ހަމަާ ެއވެސްާ ދޭތެރޭަގއިވެސްާ ޗެޗްނިޔ އ ިއާ މިެގންދަނީ.ާ  1550ކަމުންާ

ފަރ ތުން ެގާ ޔޫ.ެއސް.އެސް.އ ރުާ މިހ ރުާޔޫ.ެއސް.އެސް.އ ރެޤައުމެއް.ާ ނޯޭވާާާާއްާވެސްާ

ޢަމަލުކުރަމުންދ އިރުވެސްާާ އަނިޔ ވެރިކ ށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ފަރ ތުންާ ރަޝިޔ ެގާ

އ ވޭ. ުގޅުންާ ޑިޕްލ މެޓިކްާ ހަމަތަކެއްތޯާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ކ ންކަހަލަާ މިއީާ

ާާ ލުކުރަންާބޭނުންވަނީާނުވަތަާމިެގންުގޅެނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާޙ ޞިއަޅުަގނޑުމެން

ކ ންކަ ބޭނުންވަނީާ ސަރުކ ރުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ  1555އަޅުަގނޑުމެންާާާމެއްތޯ.ާ

ދުވަހަކުާއަޅުަގނޑުމެންާމަޖިލީހުންާމިކުރ ާކަމަކީާާާކ ށްފައިާދެންާކ ންމެާާއިންތިޚ ބު

ާކު ވަދެެގންާ މިތަނަށްާ ބ ޑުާ ބ ޑުއަށިާ ކުޑަ،ާ 4ާޑައަށިާ ރުފިޔ ާާ ލައްކަާ

ދުވަހަކުާކުއްލިާަމއްސަލަެއްއާާާާޚަރަދުކ ށްލައިެގންާޚިޔ ލުާހުރިގ ތްާއަންގ ލަންާކ ންމެ

އެބައ ތޭ.ާާ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކަންތަްއާ ބ ޑެތިާ އެއަށްވުރެންާ ހުށަހަޅަނީ.ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީ އިހަށްދުވަހުޭއާ ޭއެގދަށުންާއަޅުަގނޑުމެންާ ިއޞްލ ޙުކުރީ.ާ މިާ  1560ެއއްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އެބައ ތޭ.ާ ޤ ނޫނުތަކެއްާ ކިތަންމެާ ފ ސްކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިހ ރުވެ އުޞޫކުރަންޖެހޭާ ލ މަރުކަޒީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ ދ އިރ ތައްާާސްާ އިދ ރީާ ލުންާ

ޑުމެންެގާހިންަގންޖެހިފައޭާމިއ ތީ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޑެޑްލައިންާހިނަގްއޖެއޭ.ާއަޅުަގނ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ކ ބައިތޯ.ާ ވަޢުދުާ ވީާ ރައްޔިތުންނަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކ ބައިތޯ.ާ ހުވ ާ

 1565މިތަނަށްާވެދެެގންާމިކުރަންާުއޅެނީާކޯޗެއްކަންާައޅުަގނޑުމެންެގާރަްއޔިތުންާނިކުމެާ

ހަނދ ން އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެކަމެްއާާާާމިހ ރުާ އައިސްެގންާ މިތަނަށްާ ކ ށްދޭންވީތޯ.ާ

ރަނަގޅަ އެހިސ ބުނާްާނިކަންާ ހަމަާ ރައްޔިތުންނ ިއާ އެާ ކ ށްލަިއދެވިދ ނެާ ށްާ

ބަލ ފައިާ ނެތްކަމަށްާ ުގޅުމެްއާ އެްއވެސްާ ހިސ ބުންާ އެހުވ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހިތަށްއަރ ާާ ޚަރަދުކުރ ނަމޭާ ހިތުހުރިގ ތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފައިސ ާ އެމީހުންެގާ

ދުވަހެްއގަާ ކ ންމެާ އަންގ ލަދޭންވީާ ޚިޔ ލުާ ާާާާއިާއަޅުަގނޑުމެންާ ރުފިޔ 4ާާާާމި  1570ލަްއކަާ

އަޅުަގނޑުާާ އިންޞ ފަކީ.ާ ވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީތޯާ ޚަރަދުކުރުމަކީާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާާ މަސައްކަތްތައްާ ކުރަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެސުވ ލުކުރަން.ާ ވޭާ

ރަނަގޅަ މައްސަލައެކޭާާާާށްވަރަށްާ ކުއްލިާ ދުވަހަކުާ ކ ންމެާ އެކަމަކުާ އެބައ ތް.ާ

ާާ ކިޔައިެގނ4ާާާާްކިޔަިއެގން ައންގ ލަދޭށޭާ ޚިޔ ލުާ ޚަރަދުކ ށްެގންާ ރުފިޔ ާ ލައްކަާ
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ނުނިންމ  ނިންުމމެއްާ އެްއވެސްާ ާ،މިތ ނެގާ ެގންދިއުމުންާާާ މެިގންދ ާ  1575ހަމަާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށޭާމިާލަދުާރައްދުވަނީ.ާއަޅުަގނޑުާިމއަދުާިމދައްކަނީާވަކިާމީހެްއެގާާ

ހަާ މެންބަރެއްެގާ މިަމޖިލީހުެގާ ނޫން.ާ މަްއޗަންޯގޅިާާހައިސިއްޔަތަކުންާ އިސިއްޔަތުންާ

މީހުންގެާ އުތުރުެގާ މައްޗަންޯގޅިާ ހައިސިއްޔަތުން.ާ މީހ ެގާ ތަމްސީލުކުރ ާ އުތުރުާ

ާާ ރުފިޔ ެގާމުސ ރަާކ ލައިެގނ62000ާާާާްވިސްނުންހުރިގ ތްާކ ންމެާދުވަހަކުާއެބަބުނޭ

 1580އަޅުަގނޑުމެންާމިތިބެނީއޭާއެީމހުންާބުނަނީ.ާއެހެންާބުނ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާ

ނެގާތެރޭަގއިާމިދައްކަނީާމުސ ރަާކުޑަކުރ ާވ ހަކަާވެއްޖިއްޔ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާމިތ 

ފަހަކަށް މިހ ާ މިހ ރުާ ކުޑަކުރަންާ މުސ ރަާ ކަމެއްތޯާާާާއަމިއްލަާ ކ ންާ އައިސްާ

މިތ ާާ ވ ހަކަދައްކައިެގންާ މީހުންެގާ އެހެންާ ހަމަާ ެއކަމުކުެވސްާ ކުރީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކ ންކަހަލަ މިއީާ ެގންދަނީ.ާ ޢަމަލުކުރަންާާާމިކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ގ ތަކަށްާ

 1585ާއަޅުަގނޑުމެންެގާހުަވޔ ާެއއްޗެހިާކީއްކުރަންތޯ....ާ.

ާ

މެންބަރު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ހަމަވެއްޖެ.ާ ވަުގތުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިއް ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ޒަތްތެރިާާމިހ ރުާ

އަޙްމަދުާ ާމެންބަރުާ )ވަުގތުކ ޅަކަށްފަހު(ާ ާޢީސ އަށް.ާ ނިޒ މ ާ ބެހޭާާއިއަޅުަގނޑުާ

އަރުވ ނަން ޢަބްދުާާ.ނުކުތ އެއްާ މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ  1590هللاާއ ދެ،ާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމަށް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

އަޅުާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިޒ މ ޝުކުރިއްޔ ާ މިނެީގާއިަގނޑުާ ނުކުތ އެއްާ  1595ާބެހޭާ

މަްއސަލަިއަގާޢަބްދުއްރަޙީމްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު ކުއްލިާ ބުނެފައިވ ގ ތުންާ ގަވ އިދުަގއިާ ބަހުޘްމަޖިލީހުެގާ ާކުރަމުންާާާއިާ

އެހުށަހެާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ބަހުޘްދ އިރުަގއިާ މައްސަލައ އިމެދުާ އެނޫާާޅިފަިއވ ާ ނާްާކުރަންޖެހޭނީ.ާ

ބަހުޘްާާއެހެންގ ތަކަށް މީެގކުރިންާާމިތ ނެގާ ޤަބޫލުކުރެިވެގންާ އަޅުަގނޑަށްާ ދ ހެންާ

ވ ހަކަާ އެހެންގ ތަކަށްާ އެނޫންާ މެންބަރުންވެސްާ ބަެއއްާ ާާވ ހަކަދެްއކެވިާ

 1600ބެހޭާނުކުތ އެްއާާއިދައްކަމުންދ ކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭތީވެާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ 

ދ އިރ ެގ އުތުރުާ މަްއޗަންޯގޅިާ ޚ އްޞަކ ށްާ ދެއްކާިާމިނެީގ.ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ

ވ ހަކަިއެގާމިއަދުެގާމަޢުޟޫޢ ިއާުގޅޭގ ތަކަށްާނޫންކަންާހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލައ ިއާާ
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ބެހޭގ ތަކުންާނޫންކަންާވ ހަކަދައްކަމުންާދިޔައީ.ާއ ދެ،ާދައްކަމުންާދިޔައިރުަގިއވެސްާާ

ޢިއްޒަތްތެ ދިޔައިރުަގއިާ އެދެމުންާ ނުކުތ އަށްާ ނިޒ މީާ ރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާ ރިާ

 1605ާނިޒ މީާނުކުތ ާނުދެއްވ ާތިއިންނެވީާކީްއވެތޯ.ާއެސުވ ލަށްާޖަވ ބުދެއްވުންާއެދެންާ.

ާ

ާ

އ ދެ،ާނިޒ މީާނުކުތ ެއއްކަމަކަށްާބަލައެއްާނުަގންނަން.ާއަޅުަގނޑުާމީެގކުރީަގިއވެސްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

ުގޅިެގންާނިޒ މީާނުކުތ ެއއްާާާާދަންނަވ ފައިާއ ންނ ނީާމެންބަރުންާދައްކަވ ާވ ހަކައ އިާ،

އަޅުަގނޑުާާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ ހުރިހާ  ދެންހަމަާ ވ ހަކަ.ާ ނ ރުވ ނެާ  1610އަޅުަގނޑުާ

ހު މިއަދުާ ދަންނަވައިފިންާ ތަކުރ ރުކ ށްާ ަމއްސަލައަށްާާއިލްތިމ ސްކ ށްާ ށަހެޅިފައިވ ާ

ާާ މިހ ރުާާބަހުޘް އ ދެ،ާ ވަޑައިނުަގންނަވ ށޭ.ާ ދުރަށްާ އެމައްސަލައިންާ ކުރައްވ ށޭ.ާ

މެންބަރުާއަޅު ޢިއްޒަތްތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ މިއަރުަވނީާ ފުރުޞަތުާ ަގނޑުާ

ާއަޙްމަދުާޢީސ އަށް.ާ
ާ1615 

އުތުރުާާާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މައްޗަންޯގޅިާ ހަަމާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މެންބަާާއަޙްމަދުާޢީސ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅަށްާާދ އިރ ެގާ އެވިދ ޅުވިާ ދީދީާ އަޙްމަދުާ މ ރިޔ ާ ރުާ

ބޭނުން.ާ އިތުރުކ ށްލަންާ ދަންނަވ ލަންާ އެއްޗެއްާ ތ އީދުކ ށްލަން.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

އިދިކ ޅުާ މަޖިލީސްާ ރައްޔިތުންެގާ ފ ހަަގކުރެވޭާ އެބަާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ

ޕ ޓީން ސިޔ ސީާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާާާާ.އެންމެބ ޑުާ މިދެންނެީވާ  1620ވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާ

ާާ އެބޭފުޅުންެގ ާާޑީ.އ ރް.ޕީންާ ވަސީލަތެްއާާޕްރ ޕަެގންޑ  މީޑިޔ ާ ބޭނުންކުރ ާ ފަތުރަންާ

ވ ހަކަ.ާާ ފ ހަަގކުރެވޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ބޭނުންކުރ ކަންާ މަޖިލީސްާ ރައްޔިތުންެގާ ގ ތުަގއިާ

މަޖިލީހ  ެއއްާާއިއަޅުަގނޑުާ އެއީާ އުންމީދުކުރިގ ތަކީާ އަޅުަގނޑުާާާާ.ނޫންާާދޭތެރޭަގއިާ

އެބޭފުޅަކުާާއުންމީދުކުރިގ ތަ ބޭފުޅަކުެވސްާ ކ ންމެާ މަޖިލީހަކީާ ރަްއޔިތުންެގާ ކީާ

ޤ ބިލުކަންާާ އެބޭފުޅެްއެގާ ޙިމ ޔަތްކުރަންާ ޙައްޤުާ ރައްޔިތުންެގާ ދ އިރ ެގާ  1625އިންތިޚ ބުވިާ

ތަނަކަށްވ ނެކަމަށް.ާާ މަސައްކަތްކުރަްއވ ާ ފުޅ ދ އިރ އެްއަގއިާ ތަންދީެގންވ ާ

ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވިދ ޅުިވާާއެހެންނަމަވެސް،ާއެހެނެއްނޫންާމިވަނީކީ.ާހަމަާއެާ

ރުފިޔ އެްއާާ ލަްއކަާ އެތައްާ ފައިސ އިންާ ރައްޔިތުންެގާ ދައުލަތުެގާ ދިވެހިާ ފަދައިންާ

މަޖިލީހުަގއިާާާކ ންމެ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިތަނަކީ.ާ ތަނެއްާ ޚަރަދުވ ާ ދުވަހަކުާ

އެއްދައު ނުނިންމިާ ޤ ނޫނެްއާ އެްއވެސްާ ލ ބަހުރިާ މަންފ އ ިއާ  1630ރުާާރައްޔިތުންނަށްާ
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މިދައްކަނީާ މިފެށުނީ.ާމިއަދުވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާ ނިމިެގންގ ސްާދެވަނަާދައުރަކަށްާ

ކުއްލިާާ ދުވަހަކުާ ކ ންމެާ ވ ހަކަާ ދެއްކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދައުރުަގިއވެސްާ މިދިޔަާ

ާާސަރުކ ރަށްާފ ޑުކިޔ ާސަރުކ ރުާބަދުނ މުާާާ،މައްސަލަެއއްާލައިެގންާހަމަާއެބަެއއްގެާ

ާާ ޕ ޓީެގ މިއީކީފެތުާާރ ޕަެގންޑ ޕްކުރުމ އިާސިޔ ސީާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ާާނޫންާރުން.ާ

ދެންާ އުންމީދުކުރ ނެގ ތަކީާ ދޭތެރޭަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންނ ާ ރަްއޔިތުންާ  1635ާާކަންނޭނެގާ

ދައްކ އިރުަގއިާާ ވ ހަކަާ ގ ތުންާ މައްސަލައ އިބެހޭާ ކުްއލިާ އ ތްާ ހުށަހެޅިފައިާ މިހ ރުާ

ވަރަށްބަާ ދެކެވިއްޖެ.ާ މިތ ާ ވ ހަކަތަކެްއާ ބައިވަރުާ ސުވ ލުއުފެދޭާާވަރަށްާ އިވަރުާ

ޯގސްނޫންާ މަޢުލޫމ ތުާ ހުރިާ ލިބިފައިާ ައޅުަގނޑަށްާ ދެކެިވއްޖެ.ާ ވ ހަކަތަކެއްާ

ޤ އިމުކުރެވިާާ ުގޅުންތަކެއްާ ދެމެދުާ އިޒްރ އީލ އިާ ދިވެހިރ އްޖެއ ިއާ ކަމަށްވަންޏ ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ެއކިގ ތަށް.ާ ދުަވސްވަރުާ އެކިާ ެއބަހުރިާ ކުރެވިފައިާ  1640މުޢ މަލ ތުތަކެއްާ

ހު ާާލިބިފައިާ ޯގސްނޫނިއްޔ  މަޢުލޫމ ތުާ 16ާާާާރިާ މިކަހަލ91ާާާަޑިސެމްބަރ ަގިއވެސްާ

ކަންތައްތަކެއްާދެޤައުމުާދޭތެރޭަގއިާވަރަށްާފުޅ ާދ އިރ އެްއަގއިާހިންިގފައިާއެބަހުރި.ާ

ދީނީާ ވަރަށްބ ޑަށްާ މެންބަރުާ ހުށަހެޅުއްވިާ މައްސަލަާ މިކުއްލިާ ހަމަާ ދެންާ

ދެކެ މިާ ބެހޭގ ތުންާ ިމުގޅުމ ިއާ ބެހޭގ ތުންާާނަޒަރަކުންވެސްާ ވ ހަކަތަކ އިާ ވޭާ

 1645ބައްލަވ ފައިާއެބަހުރި.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާހިތުަގއިާއުފެދޭާސުވ ލެއް،ާމިާއޯ.ައއި.ސީާާ

ކިޔ ާޖަމ ޢަތް،ާމިތަނުެގާބޭފުޅަކުާވަރަށްާސ ފުކ ށްާއެޖަމ ޢަތްާއުފެދިފައިާއ ތްގ ތ ިއާާ

ިވދ ޅުވެދެްއވައިފި. ކ ބަިއކަންވެސްާ ޤައުމުތަކަކީާ މެންބަރުާ ހަމަާާާއެޖަމ ޢަތުެގާ

ޤައުމުތައް.ާ މުސްލިމްާ ތިބީާ މިޖަމ ޢަތުަގއިާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

50ާާާާ ތެރެއިން ޤައުމެއްާ އިޒްރ އީލ27ާާާާްއެތައްާ ޤަބޫލުކުރޭ.ާ ިއޒްރ ޢީލްާ ޤައުމަކުންާ

އެންމެބ ޑަށްާާ އެކަންާ ލިބެމުންދ ާ އަނިޔ އެއްާ އެންމެބ ޑުާ  1650މައްސަލަިއަގއިާ

ފަލަސް ޤައުމު،ާ އެބަާތަޙަންމަލްކުރ ާ ޤައުމެްއގ ތުަގއިާ އިޒްރ ޢީލަކީާ ޠީނުވެސްާ

ފެނިެގންދިޔަާާ ޓީވީއިންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވަރަށްފަހުންާ ޤަބޫލުކުރޭ.ާ

ޚަބަރެއްެގތެރޭަގއިާމިޤައުުމެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާފަލަސްޠީނުެގާރައީސްާމަޙްމޫދުާ

ހަމަާ އެބޭފުޅ ވެސްާ ވ ހަކަފުޅެްއަގިއވެސްާ ދެކެުވނުާ ފޯނުންާ ޢައްބ ހ އިާ

ދެއްކިާާއެ ވ ހަކަާ ޤ އިމުކުރ ާ ުގޅުންާ އިޒްރ އީލ އިާ ދިވެހިރ އްޖެއިންާ  1655ްއގ ތަކަށްވެސްާ

ކުރެްއވި.ާާ ތ އީދުާ ަވރަށްާ އެކަމަށްާ ނެތް.ާ ކުރަްއވ ފަެއއްާ އިންކ ރުާ ދެއްކުމަކަށްާ

ވިދ ޅުވިާތިާުގޅުުމެގތެރެއިންާތިމަންނަމެންނަށްާމިވެނިާއެެވނިާވ ހަކަާިއޒްރ އީލ ިއާާ
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ެގންގ ސްދިނުން މ ނައަކީާހިސ ބަށްާ ޭއެގާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ އެދެމޭވެސްާ ާ

ުގޅުންތަކެްއާާ އިޒްރ އީލ އިާ ދިވެހިރ އްޖެއ އިާ ޤަބޫލުކުރެއޭާ އެބަާ ފަލަސްޠީންާ

ޙައްލެްއާާ މައްސަލައަށްާ ފަލަސްޠީނުެގާ ތެރެއިންާ ެއުގޅުންތަކުެގާ  1660ގ އިމުކުރެިވެގންާ

މެދުެވރިއެއްާ ވީކަުމަގިއވިޔަސްާ ޤައުމަކަށްާ ކުޑަާ ކިތަންމެާ ކިތަންމެާހޯދަންާ ރޯލުާ ެގާ

ކުޑަގ ތަކަށްާނަމަވެސްާދިވެހިރ އްޖެއަށްާއަދ ކުރެވިދ ނެާކަމަށްާފަލަސްޠީނުވެސްާއެބަާާ

ޤަބޫލުކުރެއޭ.ާދެންާއަޅުަގނޑުމެންާމިއީާއިޒްރ އީލ އިާެއއްކ ށްާުގޅުންާޤ އިމުކުރަންާ

ޤައުމެއްނޫން.ާ ފުރަތަމަާ ޤ އިމުކުރިާ ުގޅުންާ ނުވަތަާ ވ ހަކަދެްއކިާ

 1665ވުރެާމ ،ާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާޤުރުއ ނުެގާމ ނަވެސްާނޫނީާދީނީާއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ކައިރީގައި،ާާ މ ާ ހުރިާ ހުޅުވިފަިއާ ލޯާ މ ބ ޑަށްާ އަޅުަގނޑަށްވުރެާ ކަންތައްތަކަށްވެސްާ

ޤަބޫލުކުރ ާާ އެބަާ އިޒްރ އީލްާ ޤައުމުތައްވެސްާ ޢަރަބިާ ހުރިާ ކައިރީަގއިާ އިޒްރ އީލ އިާ

ދ އިރ އެއް ފުޅ ާ ވަރަށްާ އެބަހުރިާ ތިބިާޤައުމުތައްާ އެމްބެސެޑަރުންާ ަގއި،ާ

މިއ ތްާާ ބަޔ ންކ ށްފައިާ މީަގއިާ ހީވަނީާ ައޅުަގނޑަށްާ އިނޭގތޯ.ާ ޤައުމުތައްެވސްާ

ާާ ސޫރަތެްއެގ އާ 46ާާޤުރުޢ ންެގާ މީެގާާވަނަާ ވަރަށްބ ޑަށްާ މިބޭފުޅ ާ ވ ހަކަާ  1670ޔަތުެގާ

އިޒްރ އީލ އިާުގޅުންާާދައްކަވ ފައިާއެބައ ތް.ާއަޅުަގނޑުެގާހިތުެގާއުފެދޭާސުވ ލަކީާމިާާ

ާާގ އި ޤައުމަށްވެސްާހަމަާނޭނެގނީތޯއޭާޤުރުއ ނުެގާއެާސޫރަތުެގ27ާާާާމުކ ށްފައިާއ ތް

ޢަރަބިންެގ46ާާާ ވަރަށް.ާ އެނޭގާ ދިވެހިންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މ ނަާ އ ޔަތުެގާ ވަނަާ

ބަހުންާޤުރުޢ ންާބ ވ ލައްވ ފަިއާއ ތީ.ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާޔަޤީންާއެވަރުެގާބ ޑުކަެމއްާާ

އެބޭފުޅުންނެ ޚިލ ފަށްާ ޤަބޫލުކުރަންާދީނ އިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ ނުކުރައްވ ނެކަން.ާ  1675އްާ

ބައިަވރުާާ ހަމަާ އިޒްރ އީލ އިާ މިޤައުމ އިާ ވ ހަކައަކަށްާ އަނެްއާ ދެންާ އުނދަޫގ.ާ

މިދައްކަނީ.ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ ހުރިާ ގ އްސަާ މީެގކުރީަގިއވެސްާ ުގޅުންތަކެއްާ

އެކިާ އެބައ ތް.ާ ވ ހަކަާ އ ތްާ ހިގ ފައިާ ުގޅުންތަކެއްާ އެކިާާވިޔަފ ރީެގާ ފެންވަރުެގާ އެކިާ

ކަހަލަާމުޢ މަލ ތްތައްާކުރެވިފައިާހުރިާވ ހަކަވެސްާއެބަާދައްކ .ާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާ

 1680މަޢުލޫމ ތުާލިބިފައިާއެބަހުރި،ާއަޅުަގނޑުާދެންނެވިހެންާއަޅުަގނޑަށްާލިބިފައިާހުރިާާ

ެގާާމަޢުލޫމ ތުާޯގސްާނޫނިއްޔ ާއިޒްރ އީލްެގާސަރުކ ރުެގާމަތީާފެންވަރުެގާވަފުދެއްާމީ

ައޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަތަކެްއވެސްާ ކުރެްއވުާ ޒިޔ ރަތްާ ރ އްޖެައށްާ އަހަރުކުރިންާ ދެތިންާ

ހަމަާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެބަހުރި.ާ މަޢުލޫމ ތެއްާ ކިތަންމެާ މިކަހަލަާ އެހިން.ާ

ނަގ ލުމުެގާާ ވަުގތުާ މަޖިލީހުެގާ ވ ހަކަދަްއކަިއެގންާ މިތ ނަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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މަޤްޞަ މަޖިލިހުެގާ ބަދަލުަގިއާާބަދަލުގައި،ާ ނަގ ލުމުެގާ ވަުގތުާ ެގއްލޭގ ތަށްާ  1685ދުާ

އަޅުަގނޑުމެންާކީއްތޯއޭާވ ނީާމިކަހަލަާޚ އްޞަާޙ ލަތެއްާމެދުވެރިވީމ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ

ފަސޭހައިންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހ ޒިރުކ ށް،ާ މިތަނަށްާ ވަޒީރުާ ޚ ރިޖީާ

 ކުރެވެންާއ ތްކަމެއް.ާާ

ާ

މެންބަރު.ާާާވަުގތުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1690ހަމަވެއްޖެާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ެގމަނަފުށީާ މިއަރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ

ާމެންބަރުާއިލްހ މްާއަޙްމަދަށްާ.

ާ

ާާާާ.`ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާެގމަނަފުށީ މަޖިލީހުެގ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާފްލޯަގިއާާޝުކުރިއްޔ ާ

ކުރީާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއިލްހ މްާއަޙްމަދު އިިވެގންމިދަނީާ އަޑުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދައްކަމުންދ އިރުާ  1695ވ ހަކަާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަ.ާ އ ތްާ ޤ އިމުކ ށްފައިާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ސަރުކ ރުންވެސްާ

ާާހިތަށްއަރ ާމިހ ރުާސަރުކ ރުންާގ އިުމކ ށްެގންާިމއުޅެނީާބަނުގރ ާުގޅުންބ އޭ.ާބުދުާ

އުފައްދައިެގންާާ ުގޅުމެއްާ އ ާ އުފައްދައިެގންތޯާ ުގޅުމެއްާ ކ ންާ ުގޅުންބ އޭ.ާ ދީނުާ

އ ާާ ޤ އިމުކ ށްފައޭ.ާ އ ތީާ ުގޅުންާ ވިދ ޅުވަނީާ އެާ ސަރުކ ރޭާ ކުރީާ މިއުޅުްއވަނީ.ާ

ވިދ ޅުވަނީާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އެނޭގ.ާ އެބަާ ުގޅުިވކަންާ ުގޅުަމކުންާ  1700ުގޅުމެއްާ

ދ ޅުވަނީާުގޅުވިއްޖެއޭ.ާކިޔ ާއެްއޗެއްވެސްާދިމ ާާނުުގޅުވަމޭ.ާފ ރިންާމިނިސްޓަރާވި

މިފަހަރުާ ަގއިާ އ.ދާ ޤ އިމުކ ށްފިއޭ.ާ ުގޅުންާ ކިޔަނީާ މީޑިއ ތަކުންާ ދުނިޔޭެގާ ނުވޭ.ާ

ވ ހަކަދަްއކަމުންާއަޙްމަދުާޝަހީދުާއެވިދ ޅުވީާރަނަގޅަށޭާެއކަންތައްާއ ތީ.ާެއވ ހަކަާާ

ާާ ދަންނަވަން މިއުޅެނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ އިނޭގތޯާ ދ ުގާދައްކ ކަށްނޫންާ ވ ހަކައަކީ،ާ އުޅޭާ

ކިޔ ފަިއާާ ޤ އިމުކުރިއޭާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ނުހައްދަވ ށޭ.ާ އިތުރުފުޅުާ  1705ނަހައްދަވ ށޭާ

ވ ހަކަދަްއކ ފައި،ާކުރީާސަރުކ ރުންާސިޔ ސީާުގޅުންާޤ އިމުކ ށްފިއްޔ ާމިހ ރުާކ ންާ

ކެރިެގން.ާާ ވިދ ޅުވެބައްލަވ ށޭާ ުގޅުންތޯ.ާ ދީނުާ ބުދުާ ޤ އިމުކުރަނީ.ާ ުގޅުމެއްތޯާ

ހޫނުވޭ.ާާއަޅުަގނޑަ ލޭާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރަްއޔިތަކަށްވ ތީާ ދިވެހިާ ކީާ

އަޅުަގނޑަކީވެސްާމުސްލިމެއް.ާދައްކ ާވ ހަކަާދިމ ވެސްނުވޭާމަނިކުފ ނު.ާއެހެންވީމ ،ާ

ދެއިރުާާ ސ ބިތުކަންމަތީާ ރަނަގޅަށްާ ނިކަންާ ކެތްތެރިކަމ އެކުާ ނިކަންާ  1710މަނިކުފ ނުާ

ބަހުންާކ ންާުގޅުމެއްތޯާއުފެއްދެވީ.ާާދެދަޅައަށްާދެގ ތަށްާނުހުންނަވ ާވިދ ޅުވަންވީާތެދު
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އަޅުަގނޑުމެންނަށްާއިއްޔެާއިިވެގންދިޔައީާވަރަށްާހިތ މަވެރިާވ ހަކަެއއް.ާފައްޅިެއްއާ

ޖ ަގދޭންއުޅޭާާ މިތ ނަގއިާ ފުރުޞަތުދޭންާ މީހުންނަށްާ ދީންތަކުެގާ އެހެންާ ނުވަތަާ

ހޯއް ޚިޔ ލުާ މިނިސްޓްރީންާ އިސްލ މިކްާ އެކަންތަކަށްާ ދެވިާާހިއުމަންރައިޓްސްއަށްާ

ޚިޔ ލުތަކ ިއާާ މިާ ޙަވ ލުވީަމތޯއޭާ ސަރުކ ރ ިއާ މިާ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ  1715ވ ހަކަ.ާ

ސަރުކ ރުންާާ މިާ ނުދަންނަވަންާ ފަހަރެއްަގއިެވސްާ އަޅުަގނޑުާ އަންނަންވީ.ާ އެްއޗިހިާ

ލ ލަށްާ މަންޒަރ އިާ ފެންނަާ ެއކަމަކު،ާ އެދުނޭ.ާ ޤައުަމކުންާ ދުނިޔޭެގާ ވިދ ޅުެވެގންާ

ދުވާ  ކަންތައްތަކ ިއާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާފެންނަާ ކަންތައްތަކުންާ ކުރ ާ ވަހ އިާ ާ

ކުރީާާ ސަރުކ ރުެގާ މިާ ައޑުިއވުން.ާ ވ ހަކަާ ބަންިގގ ވ ާ ޝައްކުވޭ.ާ އެހެންވެސްާ

ތެދުފުޅެްއާާ ނުގ ވ ނެއޭ.ާ ބަންިގާ ޤައުމުަގއިާ މިާ ވިދ ޅުވީާ ބޭބޭފުޅުންާ  1720ސަރުކ ރުެގާ

އެވިދ ޅުވަނީ މިނިސްޓްރީންާ އިސްލ މިކްާ އެކަމަކު.ާ ބަންިގގ ވ .ާ މިާމިހ ރުާ ާ

ހަދައިެގންނުވ ނޭ.ާާ ފައްޅިތައްާ ބުދުާ ނުވ ނޭ.ާ ޤ އިމުކ ށްެގންާ ސިޔ ސީުގޅުންާ

އެބޭފުޅުންާވިދ ޅުވ ގ ތަށްާކަންތައްާސަރުކ ރަކުންާނުކުރައްވ ތީތ ާއެހެންާވިދ ޅުވ ނީ.ާާ

އެކަމަކު،ާައޅުަގނޑުާދެނެހުރިގ ތުަގއިާސަރުކ ރުާޙިއްޞ ވ ާބައެއްާއެީއ.ާެއކަމަކު،ާާ

ދެއް ނުަގނޭާ އިސްތިޢުފ ދެްއވުންާާލަދެއްވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ވިދ ޅުވ ން.ާ އެހެންާ  1725ތޯާ

ރަނަގޅުވ ނެާކަންނޭނެގ.ާރަީއސްާވިދ ޅުވަނީ.ާދެންާއެވ ހަކަާދޫކ ށްލ ނީާއިނޭގތޯ.ާާ

ކުރީާދައުރުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާވިދ ޅުިވާއެންމެާފަހުންާ

ާާ ވ ހަކަ.4ާާޖަލްސ ަގއި ޚަރަދުކުރިާ ރުފިޔ ާ ތެދުފުޅެއް.ާާާާލަްއކަާ ހަމަާ ތެދުފުޅެއްާ

ާާ ލަްއކ4ާާާާަބައްލަވ ާއެންމެާފަހުންާނިމިެގންާދިޔަާދުވަހުެގާޖަލްސ ާހުއްޓުވ ލެއްީވ

ާާ 2ާާާާރުފިޔ ާނުދޭތޯ  1730ރުފިޔ .ާެއކަމަކު،2ާާާާރުފިޔ ާދެްއތޯާދިޔައީ.ާަވކިާޖަލްސ ައކަށް

ާާ ްއ.ާާލަްއކަާރުފިޔ .ާއިތުރުފުޅުާނުހައްދަވ .ާދ ނީާއެްއވަރ4ާާެއެދުވަހުެގާޖަލްސ އަށް

ވ ހަކަނުދައްކަވ .ާާ ހުއްޓުވ ލެްއވީ.ާ ޖަލްސ ާ އެމް.ޑި.ޕީންާ އެދުވަހުާ އެހެންވީމ ،ާ

ޙަޤީޤަތްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ރަނަގޅުވ ނެ.ާ މ ާ ވ ހަކަދެްއކެވިމ ާ ތެދުބަހުންާ ރީއްޗަށްާ

ވ ހަކަާާ މެޝިނެއްެގާ ޕްރ ޕެަގންޑ ާ ރ އްޖޭެގާ މޯލްޑީވްސްއަކީާ ޓީވީާ އެނޭގނެ.ާ

މަޖިލީހަ ރައްޔިތުންާ ވަހަކަދަްއކ އިރުާާދައްކ އިރުާ މެޝިނެއްެގާ ޕްރ ޕެަގންޑ ާ  1735ކީާ

ޓެލެވިޜަންާމޯލްޑިވްސްއަކީާރ އްޖޭަގއިާއ ތްާއެންމެާޕްރ ޕެަގންޑ ާމެޝިނުެގާއައްޕަ.ާާ

އެތ ާވ ހަކަާދަްއކަވަންވީނޫންތޯ،ާޓެލެވިޜަންާމޯލްޑިްވސްާއެީއާޙަޤީޤަތ އިާއުންމީދޭ،ާ

ދައްކަނީ.ާާ އެްއޗެއްާ ފ ޑެއްެގާ ކިޔ ާ ޙަޤީޤަތޭާ ދެދަޅައަށްާއުންމީދ އިާ ދެއިރުާ
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ބޭފުޅުންާ ދައްކަވ ާ އުނދަޫގވޭާ އެހ ާ ނުކެރޭާ ބަލަިއލަންާ އެތިބެނީާ އަޅުަވިއެގންާ

 1740ދައްކަވ ާެއއްާވ ހަކަެއއްާދަްއކަވަނީވެސް.ާއޭތިާނޭޅުއްިވއްޔ ާކިހިނެއްތޯާވ ނީ.ާެއާާ

އ ންނ ނީާ ދުވ ލަކުާ މިއީާ ނޫންތޯ.ާ ވަރުަގދައެއްާ މ ާ މެޝިނުާ ޕްރ ޕެަގންޑ ާ

ބ ރަަގޑި ޓެލެވިޜަންާާޖަލްސ އެއް.ާ އެކަމަކު،ާ ނިމޭނެ.ާ ދޭއްޖަހ އިރުާ ބަިއާ ާ

ފ ޑެއްެގާާ އެއަންނަނީާ މެޝިނުންާ ޕްރ ޕެަގންޑ ާ އެއަންނަނީާ އަބަދުާ މޯލްޑިވްސުންާ

ވިދ ޅުވ ނަމަެވސްާ ވ ހަކަާ ނުކުރެވޭާ ކަމެއްާ ސަރުކ ރުންާ ސިޔ ސަތު،ާ ސަރުކ ރުެގާ

ދެން މިހ ތަނަށް.ާ ކުރެވުނީކީނޫންާ ކަމެއްާ ެއއްވެސްާ ރަނަގޅު.ާ  1745،ާއެންމެާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ ންނ ނެާ ބުނެފައިާ ައޅުަގނޑުާ ސިވިލްސަރވިސްާ

ރ އްޖެއިންާ ބޭފުޅެއް.ާ އިޙްތިރ މުކުރ ާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ އަށްާ

ބޭރަށްާމިފަހަރުާވަޑަިއެގންާބޭއްިވާނިއުސްާކ ންފަރެންސްަގއިާވިދ ޅުިވާ"ތިމަންނ ާ

ޒަފުންެގާމުސ ރަާއުނިކ ށްާއެބޭފުޅުންާކަނޑ ލަންާމިއީާސިވިލްސްރވިސްެގާާމުވައްާ

ރަްއޔިތުންތަކަކަށްާާ ރ އްޖޭެގާ ދަރިންނަށްާ ކުދިންތަކަކަށްާ ކުރަނީާ ޚިޔ ލުާ  1750މިާ

ދިމ ވެެގންާާ ޙ ލަތެއްާ ޚ އްޞަާ އެބައެނޭގތ ާ އެހެންވީމ ،ާ ެވެގންނޭ".ާ ކިޔަވައިދޭންާ

ެއކް ޓިވިސްޓުންނަށްާޤައުމުަގއިާފައިސ ާނެތިެގންާނޫންކަންާމިއުޅެނީ.ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ

ސިވިލްސަރވިސްެގާާ އެހެންވީމ ،ާ ރިއަލިޓިއަކީ.ާ މިއީާ ެވެގން.ާ ކިޔަވައިދޭންާ

ފަިއސ ާާ ވަކިކުރަނީާ ވަޒީފ އިންާ އެބޭފުޅުންާ ަގބޫލުނުކުރަނީާ މުވަްއޒަފުންާ

 1755ނެތިެގންކަމަކަށް.ާމަނިކުފ ނުާސީދ ާތެދުބަހުންާވިދ ޅުވިާއެދިވަހުާދެންާމަނިކުފ ނުާ

މަނިކުފ ނަށް މިާހުންނެވިގ ތެއްާ ތިމަންނަާ ވިދ ޅުވިާ އެނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ާ

އެހެންވީމ ،ާ ފ ނުވ ށޭ.ާ ކިޔަވަންާ ކުދިންތަކެއްާ ބޭރަށްާ ރ އްޖެއިންާ ޚިޔ ލުކުރަނީާ

މ ާރަނަގޅުވ ނެއޭާމިާ ދަްއކ ކަށްާނެތިން.ާދެން،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ އެވ ހަކަާ

އަތްފޯރ ފަށަށް ފުއްދުިވއްޔ .ާ ވަޢުދުތައްާ ކެމްޕޭނުެގާ ެގނައުން.ާާސަރުކ ރުންާ ތަކެތިާ ާ

ފްލެޓްތަްއ،ާ އިނީ.ާ މަތީަގިއާ ބ ލުންާ މިހ ރުާ ގ ސްާ ނުފޯރަމުންާ ނުފޯރަމުންާ  1760އަތްާ

އަބަދުވެސްާާ ކުރެވުނީ.ާ ކ ންކަމެއްތޯާ ކޯއްޗެއްތޯާ ނިޒ މު،ާ ދަތުރުފަތުރުެގާ ފަޅުތައް،ާ

ލ ދީނީކަމެއްެގާވ ހަކަާއަޑުިއެވނީ.ާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގާދެންާއިނޭގތޯާއެބޭފުޅުންާާ

އްާކުރަްއވ ކަމެއް.ާދެންާކުރިންާދެންނެވިާވ ހަކަާއަނެއްކ ވެސްާިއޝ ރ ތްާއެކަންތަ

ކިޔ ާ ޙަޤީޤަތްާ އުންމީދ ާ ކިޔަނީ.ާ އެއަށްާ ޙަޤީޤަތްތޯާ އުންމީދ އިާ ކ ށްލ ނަން.ާ
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ާާ  2ާާ1765ޕްރ ްގރ މެއްާދައްކަންާއެކިާީމޑިއ ތަކަށްާއެބަާޚަރަދުކުރަްއވ ާމަހެއްެގާަމއްޗަށް

ާއަދިވެސްާރަްއޔިތުންާއ ޅުވ ލުމަށްޓަކައި.ާާލައްކަާރުފިޔ .ާމިބޭފުޅުންާކީްއވެތޯާ

ާ

މެންބަރު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ވަުގތުހަމަވެއްޖެ.ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރުާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ

 1770ާޢަބްދުލްާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރު.

ާ

ވ ހަކަކ ޅުާާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ައޅުަގނޑުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާ.`ާ

ޅަާާޢަޒީޒްާޖަމ ލުާއަބޫބަކުރުާޢަބްދުލް ކ  ތު ގު އިާާާށްާވަ ކަ ޓަ ށް މަ ތު އް ާާާާފެ މިާފުރަތަމަ ާ ނީ ލ  ވ  ނަ ން ާމަޖިލީހުަގއިާާާާދަ

ާާާހަކަދެއްކެުވންާ:ވ  ތަފ ތުާ އަޅުމިތިއްބަވަނީާ ބޭފުޅުންކަންާ ަގނޑުމެންާާވިސްނުންފުޅުެގާ

ެއކަންާާ މިައންނަނީވެސް.ާ ޚިޔ ލުތަްއާ ތަފ ތުާ އެހެންީވމ ،ާ  1775ަގބޫލުކުރަންޖެހޭނެއޭ.ާ

ކ ންމެާބޭފުޅަކުާަގބޫލުކުރަްއވ .ާއެހެންާބޭފުޅުންެގާވިސްނުންފުޅަށ އިާފިކުރަށްެވސްާާ

އިޙްތިރ މްާކުރެްއވުމަކީާހަމަަގއިމުވެސްާކުރަންޖެހޭނެާކަމެކޭ.ާކ ންމެާބޭފުޅަކުވެސްާާ

ްއވަނީާއެބޭފުޅަކުާތަމްސީލުކުރައްވ ާދ އިރ އެްއެގާޚިޔ ލުކަމަށްާއަޅުަގނޑުާއެާފ ޅުކުރަ

ަގބޫލުކުރަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއެްއާބޭފުޅަކުާފ ޅުކުރައްވ ާޚިޔ ލަކ އިާއިނދިކ ޅުާޚިޔ ލެްއާާ

އެްއގ ތަކަށްވެސްާާ ކުރެއްުވމަށްާ ޖަދަލުާ ެއކަމ އިާ ފ ޅުކުރެއްވުަމކީާ ބޭފުޅަކުާ  1780އެހެންާ

ނުވ ނެ ކަމަކަށްާ އޯ.ައއި.ސީެގާާތަންދޭާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ އ ދެ،ާ ާ.

ާާ ޤ އިުމކ ށްފައ27ާާާާިޤައުމުތަކުެގތެރެއިން ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ިއސްރ އީލ ާ ޤަުއމަކ އިާ

އިސްލ މީާ އިތުރުފުޅެކޭ.ާ ކަނޑައެޅިެގންާ ހަމަާ އެއީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވެއޭ.ާ

ޤ އިމުކ ށްފަާ ުގޅުންާ ިއޒުރޭލ ިއާސިޔ ސީާ ާާޤައުމުތަކުެގތެރެއިންާ ހަމައެކަނި 2ާާއިވަނީާ

 1785ޤައުމު.ާއެީއާއުރުދުންނ އިާިމޞުރު.ާއެބޭފުޅުންނަށްާސިޔ ސީާުގޅުންާޤ އިުމކުރަންާ

މަޖުބޫރުވީާއެބޭފުޅުންެގާބިންތައްާބޯޑަރާލައިނުންާއިޒުރޭލ ިއާުގޅިފައިާއ ންނ ތީާއެާާ

އެއްެވސްާ އެހެންާ ލިބުން.ާ އަނބުރ ާ ބިންތައްާ ެއާ ފޭރިެގންފައިވ ތީާ ބިންތައްާ

ދައުލަތަށާްާޝަރުތެއްާާ އެާ އިޒުރޭލަށްާ އެބޭފުޅުންާ ސަބަބަށްޓަކައިާ އެާ ނެތީމަ.ާ

ާާާާއިޢުތިރ ފު އިތުރުފުޅެއް. އެީއާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅުންެގާވެފަިއވަނީ.ާ ބަެއއްާ ދެން،ާ

ބަހައްޓަވ ފައިާާ މަސައްކަތްތައްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ ވިދ ޅުެވއްޖެ.ާ  1790ވ ހަކަފުޅުަގއިާ

ޤަރ ރުތަކެްއެގ ބިލުތަކަކ އިާ ވަރަށްާާހަމައެނިާ ެއއީާ ުއޅެނިއްޔޭ.ާ ވަދެެގންާ ތެރެއަށްާ ާ
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މިއީ.ާާ ކަމެއްާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގިއާ މަސައްކަތްތަކުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ ޅުެމއް.ާ ބ ޑުާ

ރަްއޔިތުންެގާާ ކުރުވުމަށްޓަކައިާ ޖަވ ބުދ ރީާ ކަންތައްތަކަށްާ ކުރަްއވ ާ ސަރުކ ރުންާ

ކުރަ މަސަްއކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގނައުމަށްޓަކަިއާ އެީއާާސަމ ލުކަމަށްާ ންޖެހޭނެ.ާ

ހުަވޔ ިއާާ ކުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއް.ާ ހިމެނޭާ ވ ޖިބުެގތެރޭަގއިާ  1795އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ނުވ ނެ.ާ ކުރައްަވއިެގންާ މ ނަާ އެްއގ ތަކަށްވެސްާ ކަމަކަށްާ ކަމެއްާ ކުރެވޭާ ޚިލ ފަށްާ

ރައްޔިތުންެގާާ ފަރ ތުންާ ރައްޔިތުންެގާ ރ އްޖޭެގާ ވ ހަކަދަްއކަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ

ޚިޔ ލުެގާާއިޙްސ ސްތަކާ  ތަފ ތުާ ރައްޔިތުންެގތެރޭަގއިާ އެްއގ ތަށް.ާ ޝުޢޫރުތަކ ިއާ އިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ޖެހޭނެ.ާ ކުރައްވަންާ ޤަބޫލުާ ތިބޭފުޅުންާ ތިއްބެވިކަމަށްާ ބޭފުޅުންާ

މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައްޔިތުން.ާ ހަމަާ ތިއްބަވަނީވެސްާ ދ އިރ ތަކުަގއިާ  1800ނިސްބަތްވ ާ

ޚިޔ ލު ޝުޢޫރ އިާ މެންބަރުންެގާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާދ އިރ ތަކުެގާ ފ ޅުކުރުމަކީާ ތަްއާ

ކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާސަރުކ ރުންާ ޙައްޤެއްާއަޅުަގނޑުމެންާކުރަންޖެހޭނެާ ލިބިެގންވ ާ

މިކަހަލާަާ ވަންޏ ާ ިގނަކަމަށްާ ކުރެްއވުންާ ކަންތައްާ ކަހަލަާ ކައްސ ލ ާ ހަމަމަުގންާ

ހ ލެއްަގއި ެއްއވެސްާ ެއއީާ ިގނަވ ނެ.ާ އައުންވެސްާ މަޖިލީހަށްާ ަވުގތުާާާމައްސަލަތައްާ

 1805ނަގ ލުމަށްޓަކައިާކުރ ާކަެމއްކަމުަގއިާބައްލަވަިއެގންާނުވ ނެ.ާދެން،ާވަުގތުެގާވ ހަކަާާ

ދައްކަވަމުންާވ ހަކަފުޅުާދެްއކެވިާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއެވ ހަކަފުޅުާދެއްކެވުމަށްާ

ައޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވީމ ާ ވ ހަކަާ ނަންަގވ ލައްވ ާ ވަުގތުާ ކުރެްއވަމުންާ ހޭދަާ ވަުގތުާ

ދޫކ ށްާާހައިރ ން ހިތަށްައރަނީާއެަވުގތުާ އަޅުަގނޑުާ ކީްއވެެގންބ އޭާ އެބޭފުޅަކުާ ވެއްޖެ.ާ

ުގޅިެގންާާ އ އިާ މައްސަލަާ ކުއްލިާ މިާ އ ދެ،ާ ކުރެްއވުމަށްޓަކައި.ާ ައވަސްާ ނުލެއްވީާ

މ ތްާ ދަންނަވ ލ ނީާ ާއަޅުަގނޑުާ މުސްލިމުންނަކާީާهللا ހުރިހ ާ އ ންނަނީާ  1810އަންަގވ ފައިާ

ާާ هذއެއްާއުންމަތެއްކަމުަގއި.ާެއއީ واحده إن  أمة  أمتكم  .ާއެހެންވީމ ،ާދުނިޔޭެގާާ  ه 

ފަލަސްޠީނުެގާާ ބައެއް.ާ އެްއާ ހަމަާ ެއއީާ ވިޔަސްާ ތިބިކަމަށްާ ތަނެއްަގއިާ ކ ންމެާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އެހެންވީމ ،ާ ބައެއް.ާ އުންމަތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީހުންނަކީވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެ ކަމަށްވ ނަމަާ ކުރިމަތިެވއްޖެާ މުޞީބ ތެއްާ މަްއޗަށްާ ންާާއުންމަތުެގާ

ދެއްވަމުންާާ ހުށަހަޅުއްަވއިާ މައްސަލަާ ކުއްލިާ މިާ ޖެހޭނެ.ާ ތެދުވަންާ  1815އެކަމ އިާ

އުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާސޫރަތުލްާއަންކަބޫތުެގާ

އަނިޔ ވެރިެވއްޖ46ާާާާެ މަްއޗަށްާ އުންމަތުެގާ އެވ ގ ތުންާ މ ނަިއަގިއާ އ ޔަތުެގާ ވަނަާ

ައޅުަގނޑުމެ އަނިޔ ވެރިކަންާާބަޔަކ އިމެދުާ އެާ އެީމހުންާ ނެތް.ާ ޞުލްޙަވެރިވުެމއްާ ންާ
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އަނިޔ ވެރިވިކަމަށްާާ މަްއޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ދ ންދެން.ާ ދޫކ ށްފުމަށްާ

އަނިޔ ވެރިިވޔަސް.ާާ ަމއްޗަށްާ ބައިެގާ ެއއްާ އުންމަތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ  1820ބެލޭނީާ

ޙ ލެްއަގ ެއއްވެސްާ ބަލ ިއރުަގއިާ އެހަމައިންާ މީހުންެގާއެހެންވީމ ،ާ ފަލަސްޠީނުާ އިާ

އ ހ ރަމުންާ ނެތި،ާ ޙަްއޤެއްާ އެްއވެސްާ ލޭާ އެމީހުންެގާ އަނިޔ ވެރިވެާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ޙ ލެްއަގިއާާ އެްއވެސްާ ޤ އިމުކުރުމަކީާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ބަޔަކ އިާ ެގންދ ާ

ައޅުަގނޑުާ ނުކުރަްއވ ތިާ ހީފުޅުާ ކަމެއްނޫން.ާ ަގބޫލުކުރެޭވނެާ އަޅުަގނޑުމެނަށްާ

 1825ތުންެގާވ ހަކަނޫނޭ.ާމިއީާހަމަާރައްޔިތުންެގާޚިޔ ލު.ާރައްޔިތުންެގާާމިދައްކަނީާރައްޔި

ބޭފުޅުންާާ ވިސްނުމުެގާ ތަފ ތުާ ފިކުރުެގާ ތަފ ތުާ ޚިޔ ލުެގާ ތަފ ތުާ ތެރޭަގިއާ

ބޭފުޅުނާްާ ތިހުރިހ ާ ކުރައްވަންޖެހޭނެ.ާ ޤަބޫލުާ ބޭފުޅަކުވެސްާ ކ ންމެާ ތިއްބަވ ނެކަންާ

ތ އީދުކުރަ ތިބޭފުޅުންނަށްާ ހަމަާ ޚިޔ ލުފުޅުކަންާާތިދައްކަވަނީވެސްާ ރަްއޔިތުންެގާ އްވ ާ

އަޅުަގނޑުާާ އެކަމަކ އިާ ކުރަން.ާ އިޙްތިރ މުާ ެއކަމަށްާ ަގބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ހުރަހެްއވެސްާާ އެކަމަށްާ ނަަގިއެގންާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ އަދި،ާ ނުކުރ ނަން.ާ  1830ޖަދަލެއްާ

ފުރުޞަތުަގއިާ ލިބޭާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއިނީވެސްާ މަޑުކ ށްެގންާ އަޅުަގނޑުާ ނ ޅ ނަން.ާ

ވ ހަކަތައްާދަންނަވ ލަންާެވެގން.ާމިާމ ނަކުރެވޭާގ ތުންާމިާހީވަނީާއަޅުަގނޑުމެންާާމި

ވ ހަކަައކީާާ ދައްކ ާ އިދިކ ޅަށްާ ވިސްނުންފުޅ އިާ ސަރުކ ރުެގާ ނުވަތަާ ވ ހައަކީާ ދައްކ ާ

ރައްޔިތުންެގާޙައްޤުތަކަށްާނުބަލ ާދެކެވޭާވ ހަކައެއްާކަމަށް.ާއެހެންާއެްއގ ތަކަށްވެސްާާ

ނުކުރައްވ ތި ކުރައްވ ާާހީފުޅުާ ސަރުކ ރުންާ ކީެއްއާ ތިއްބަވ ނީާ ރ އްޖޭަގއިާ މުޅިާ ާ.1835 

ެއކަހަލަާ ނޫން.ާ ބޭފުޅުންނެއްާ ދަންނަވ ނެާ އ ެއކޭާ ކަމަކަށްާ ކ ންމެާ

ރައްޔިތުންނެްއވެސްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންެގާވިސްނުމ ިއާާ

އަ ކުރުމަކީާ ވަކ ލ ތުާ މިތަނުަގއިާ ެއްއގ ތަށްާ ފިކުރ އިާ ޅުަގނޑުމެންާާޚިޔ ލ އިާ

ދަންނަވަން.ާާ ކަމެްއކަމުަގއިާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ މަސްއޫލިއްޔަތުެގާ އަދ ކުރަންޖެހޭާ

ުގޅުންާާ ސިޔ ސީާ އިޒުރޭލ އިެއކުާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލ އިރުާ  1840އެގ ތުންާ

ތ އީދެްއާާ އަދި،ާ ނުކުރެޭވނެ.ާ ތ އީދެއްާ ޙ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ ޤ އިމުކުރުމަކަށްާ

އެކަ އެހެންވީމ ،ާ ގ ތުންާާނުވެސްކުރ ނަން.ާ އ ޅުވ ލުުމެގާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ންާ

ެއވ ހަކަާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކަމަށްޔަސްާ ވިދ ޅުިވާ ދައްކ ކަމަށްާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޤ ބިލާުާ ވަރަށްާ ތަޢުލީމީާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންނަކީާ މިއަދުެގާ ނުޖެހޭ.ާ ދައްކ ކަށްާ

 1845ާރައްޔިތުންތަކެއްާ.
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ާ

ރުާަވުގތުހަމަވެއްޖެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރާުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުަވނީާއިސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދާުާ

ާރަޝީދުާއިބްރ ހީމަށް.ާ

ާ1850 

ާާާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އ ދެ، ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޅުންާޝުކުރިއްޔ ާ ގު ާ އި ނ  ން ދި ހޫ ާންާާބަދަހިކުރަާާޔަ

ާމަސައްކަތްާކުރަނީކީއެއްާމިހ ރަކުެއއްާނޫން.ާއެންމެާފުރަތަމަާއެމަސައްކަތްކުރެއްީވާާާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާާާއަޙްމަދު

އެމަސައްކަތްކުރައްވަމުންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނަބިއްޔ ާ އެމ ތްާ ސ ހިބ .ާ އުންމަތުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ ولن  ޙީކުރައްވ ާއަންަގވަނީ.ާާތަޢ ލ ާވަهللاާގ ސްާއެކަންާބ ްއސުންލަިއެގންާދިޔައިމަ

ملتهم  تتبع  حتي  را  النصا  وال  اليهُود  َعْنك  މަްއޗަށްާާާާثْرُض   1855"ކަލޭެގފ ނުެގާ

އެބައިމީހުންެގާާ ކަލޭެގފ ނުާ ނުރުހޭނެއޭާ ޔަހޫދީނެއްވެސްާ ނަޞ ރ އިންނެއްެވސްާ

މިއްލަތަށްާޔަބ ވެއްޖައުމަށްާދ ންދެން".ާމިއީާކިހިނެއްާކުރެވޭނެާކަމެއްތޯާމިއީ.ާމ ތާްާ

ވެރިައކަށްާނަބިއް ައޅުަގނޑުމެންެގާ ުގޅުމެްއާ ނުއުފެއްދުނުާ ކަމެްއާ ނުކުރެވުނުާ ޔ އަށްާ

އެބައ ތްތޯާާ ކުރެވިދ ނެކަންާ ނަޝީދަށްާ މުޙަންމަދުާ ކެނެރީޭގާ ހުންނެވިާ މިއަދުާ

 1860ޔަޤީންކަމެއް.ާއެހެންވެއްޖެއްޔ ާއެއީާހ ދަާމަތިވެރިާބަޠަލަކަށްާވ ނޭ.ާައވަހަށްާެއކަންާ

ންާއިޒުރޭލުާމީހުންާބ ލުއްވ .ާބ ލުއްވ ފައިާފަލަސްޠީނުެގާާކުރަްއވ .ާފަލަސްޠީނުެގާބިމު

މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެްއވ .ާ ހޯއްދަވައިާ ބިންާ އެމީހުންނަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ސ ބަހާޭާ މިތިބީ.ާ ތަްއޔ ރަށްާ ވިދ ޅުވިޔަސްާ އެރެންާ ކަނޑަށްާ އެއްކ ށްާ މަނިކުފ ނ އިާ

ައޅުަގނޑު ސ ބަހޭާ އަްއސަރިބަހ އިާ ދަންނަވ ނީާ އަނެްއާާާާދަންނަވ ނަން.ާާއަޅުަގނޑުާ

ާާާާކަމަކީ މެންބަރަކު ޢިްއޒަތްތެރިާ ވިދ ޅުވިާ މިތަނުންާ ދެންމެާ  27ާާ1865އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާާ ޤައުމުާުގޅުންާބަދަހިކުރޭ.ާއެއީާކަނޑައެޅިެގންާދ ެގއް.ާއަޅުަގނޑ28ާާާާުޤައުމެއްތޯ،

ައޅުަގނޑުމެންެގާާ ވިދ ޅުވެއްޖެއްޔ .ާ އެބޭފުޅަކުާ ކ ށްދޭނަންާ ސ ބިތުެވސްާ އެކަންާ

ެއވިދ ޅުީވާާއަތ ޅު ޖަމ ލްާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މ ވަށުާ ެގާ

ތެދުފުޅެއް.ާދެޤައުމުާުގޅުންާައނެއްާބަދަހިކ ށްފައިާއ ތީ.ާއެހެންވީމ ،ާރަްއޔިތުންނަށްާ

ކަމެއްނެތް.ާާ ކިޔ ނެާ މެންބަރުންނޭާ އެހެންާ މެންބަރުންނޭ،ާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ  1870އ ޅުވ ލަްއވަނީާ

މިއަ ވަކިަވކިން.ާރައްޔިތުންނަށްާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ާ ދުާ

ކ ންާާ ކ ންބޭފުޅުންނެއްކަން،ާ އ ޅުވ ލައްވަނީާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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މެންބަރުންނެއްކަން.ާއަޅުަގނޑުމެންާބޭނުމެއްނޫން.ާސިޔ ސީާމަޤްޞަދެއްަގެއއްާނޫންާާ

ޙައްޤުގަާ ދީނުެގާ މިދައްކަނީ.ާ މިވ ހަކަާ މިދަްއކަނީ.ާާއަޅުަގނޑުމެންާ މިވ ހަކަާ ިއާ

މުޤައްދަސްާ އިސްލ މީާ ދައްކަނީ.ާ މިވ ހަކަާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ  1875ފަލަސްޠީންެގާ

ދައްކަންާާ މިވ ހަކަތައްާ ދައްކަނީ.ާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ޙައްޤުަގއިާ ބިނ ތަކުެގާ

އަޑުަގދަކ ށްާާ މިހ ާ ީމެގކުރިންާ މިއީާ އަޅުަގނޑުާ ނިކުންނ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޅޭއްލަވ ފައިާވ ހަކަާދައްކ ާމީހެއްާނޫން.ާރީކޯާމޫސަމެން،ާޢިއްޒަތްތެރިާާމިތ ނަގއިާހަ

ަގދަާ ައޑުާ މިތ ނަގއިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ މެންބަރުާ

ކަމުަގިއވެެގންާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ  1880ކުރަްއވ ފައިާމުޅިާމިތ ނަގއިާއެންމެާބ ރުަގދަާމީހާ 

ްއވ ތީާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާާތެރޭަގއިާނަމޫނ ާދަްއކަަވއިެގންާއުޅު

ތެރޭަގއިާބަެއއްާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވޭ،ާކަލޭމެންނަށްާހ ދަާވ ހަކަާނުދެއްކެޭއ.ާއެބޭފުޅ ާާ

ވ ހަކަާާ ދައްކަވ ގ ތަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ އެބޭފުޅުންާ އެއީ.ާ ބޭފުޅެކޭާ ކުޅަދ ނަާ ހ ދަހ ާ

ރައްޔިތުންާ ވ ކަމަށްާ ބަޔަކަށްާ ވ ހަކަދައްކ ާ ކުރެވެނީ.ާާދެއްކެވީމ ،ާ ޤަބޫލުާ ނަށްާ

ވ ހަކަާދައްކަންާނިކުމެއޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާާ މިތިބީާމިއަދުާއެގ ތަށްާ  1885އަޅުަގނޑުމެންާ

ހޯދ ފައިާހުރިާސަނަދަކ އިާހުރިހ ާއެއްޗެއްާދޫކ ށްލައިފީމޭ.ާބ ޒ ރުމަތިންނޭާއަޅުަގނޑުާާ

ޖަދަލެއްާ މިމީހުންނަކ އިާ އެހެންނޫނީާ ނިކުންނ ނީ.ާ ހޯދައިެގންާ ސަނަދުާ ދެންާ

ކަންތައްތައްާކުރެ ެއމީހުންެގާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތޭ.ާ ވޭކަށެއްާ

ސިޔ ސީގ ތުންވެސްާާ ޤ އިްމކުރެޭވނީ.ާ ުގޅުންާ އެމީހުންނ އިާ ކުރެވިެގންނޭާ ޤަބޫލުާ

ޤ އިމްކ ށްެގންާ ުގޅުންާ ޙައިޞިއްޔަތަކުންާ އެްއވެސްާ ނޫންގ ތުންެވސްާ  1890ސިޔ ސީާ

ރިއިރުަގއިާައޅުަގނޑ އިާދިމ ވިާިއޒުރޭލްާނުވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާމިޞްރުަގިއާކިޔަވަންާހު

ާާ އުޅޭތ  އެތ ނަގއިާ އޭނަާ އިނޭގތޯ.ާ ބުނަނީ.4ާާާމީހަކުާ އޭނަާ ވެްއޖެކަމަށްާ އަހަރުާ

ތިއުޅެނީ.ާާ އައިސްާ މިތަނުަގއިާ ދޫކ ށްފައިާ ޤައުމުާ ކަލޭާ ކީްއވެހޭާ ބުނިންާ އަޅުަގނޑުާ

ާިގނަމީހުންާބުނީމ ާބުނަނީާތިމަންނަމެންގެާޤައުމުަގއިާޢ ންމުާރައްޔިތުންެގާތެރެއިން

ވެރިޔަކުާާ އެްއވެސްާ ތިމަންމެންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމޭހިތައޭ.ާ ފަލަސްޠީނަށްާ  1895ހަމަާ

ނައޭާމިހ ތަނަކަށެއްާއެމީހުންނ އިާސުލްޙަާގ އިމުކ ށްެގންާއުޅެންާބޭނުންވ ާއެއްވެސްާާ

ބޭނުން އެމީހުންާ ވ ގ ތަކީާ މިވަނީ.ާ ކިހިނެއްތޯާ މުސްލިމުންާވެރިޔަކު،ާ ގ ތެްއާ ވ ހ ާ

ملتهمންވީ.ާެއއ ތީނޫންތޯާެއާއ ޔަތުަގއިާރަޤަބޫލުކު تتبع  ެއބައިމީހުންެގާމިއްލަތަށްާ حتى 

ކަލޭެގފ ނުާތަބ ެވއްޖައުމަށްާދ ންދެންާކަލޭެގފ ނަކަށްާއެބައިީމހުންާނުރުހޭނެއޭ.ާދެނާްާ
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އަޅުަގނޑުމެންާ ހަދައިެގންާ ރުހޭގ ތަކަށްާ އެމީހުންާ ކަމެްއާ ހުރިހ ާ  1900އަޅުަގނޑުމެންާ

ތަޢ ލ ވެސްާއެމީހުންނަށްާهللاާނިކަމެތިވެފައި.ާއެމީހުންނަކީާާާާތިބެންވީތޯާމިބިންމަތީގައި

ދެވޭނީ.ާާ ކ ންތ ކުންތޯާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބައެއް.ާ ނުދެއްިވާ ވަޒަނެއްާ ބިމުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާކ ންތ ކުންތޯާހޯދ ނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާފަޅުާރަށްތަކަށްާެގނަސްާލ ންާާ

ނުވާ  ވ ނެތޯ.ާ ޤަބޫލުފުޅުާ ރައްޔިތުންާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއީާ ނެ.ާ

 1905ނިސްބަތްވ ާކިތަންމެާބޭފުޅުންނެއްާައޅުަގނޑުާގ ތުަގއިާމިަމއްސަލަާމިގ ތަށްާވ ހަކަާ

ދައްކ ށޭ.ާތިމަންނަމެންާއެމް.ޑީ.ޕީއަކ ިއާމިހ ރަކުާތ އީދެއްެެާނުކުރަމޭާިގނަާކަންތަްއާާ

ާާ ރޭަގއި ވިދ ޅުިވ.ާ ގ ތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންނެއްާ ކިތަންމެާ އ ތްާާތަކަކަށެއް.ާ

ާާ އެމް.ޑީ.ޕީ ރައްޓެހިާ ައޅުަގނޑުެގާ ދިޔަާ ބައްދަލުވުމަށްވެސްާ 20ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ނުޖެހޭނާެާ ކަންތަކަށްާ ކުރ ހ ާ ކަންތައްތައްާ އެއީާ ކީްއވެތޯ.ާ އެއީާ އިނޭގތޯ.ާ ބޭފުޅުންާ

ސިޔ ސީާާ ފ ޅުވަމުން.ާ މިދަނީާ ޙަޤީޤަތްތައްާ މިކަންތައްާ ޖަހ ކަށެްއ.ާ ބެރުާ  1910ނަށ ކަށެއްާ

ނޫން މަޤ މެއްވެސްާާމަޤްޞަދެއްަގެއއްާ ބޭނުމެއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވެރިކަމެއްެވސްާ ާ.

ބޭނުމެއްާނޫން.ާހަތަރުާފަސްާމިލިއަންާރުފިޔ ވެސްާއަޅުަގނޑުާބޭނުމެއްނޫން.ާދީނުގެާ

ދަންނަވ ނީާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ނިކުންނ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ޙައްޤުަގއިާ

ކުރައްަވއިެގންާާ ބަދަހިާ ުގޅުންާ ޙ ލެްއަގއިާ ބަދަހިާއެްއވެސްާ ުގޅުންާ ނުވ ނޭ.ާ

އެހެންެވއްޖެްއޔ ާާ ސ ބިތުެވފައޭ.ާ މިއ ތީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1915ކުރަްއވ ކަންާ

ނިންމެިވާާ ނުވަތަާ ހިނދަކުާ ނުނިންމަވ ހ ާ އެގ ތަށްާ މިމަޖިލީހުންާ ފެށިެގންާ މިއަދުންާ

ފެށިެގންވެސްާާ ިމއަދުންާ ފެށިެގންވެސްާ މ ދަމ އިންާ އަޅުަގނޑުާ ކަމުަގިއވިޔަސްާ

ނަޝީދަކާީާދިވެހިރ އް ޖޭަގއިާމިއަދުާރަީއސަކަށްާހުރި،ާރައީސަކަށްާހުރިާމުޙަންމަދުާ

ތިކަންާ ނުކުރ ނަމޭ.ާ ޤަބޫލެްއާ ފެށިެގންާ މިއަދުންާ ައޅުަގނޑުާ ކަަމކަށްާ ވެރިެއއްާ

 1920ާކ ށްފިއްޔ ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާއިސްތިޢުފ ާދެއްވ ފައިާެގައށްާވަޑައިަގންނަވ ށޭ.ާ

ާ

ބޭނުންވަނީާާކެންދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ފަލަސްޠީނުެގާާމީންާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ސްތަ އެންމެބ ޑަށްާ އައިސްާ މިފަހަކަށްާ މިއީާ މިދުވަސްވަރަކީާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

އިހ ނެތިކ ށްާާ ސަރުކ ރުންާ އިޒުރޭލްެގާ ދޭތެރޭާ ރައްޔިތުންނ ިއާ މުސްލިމުާ

ާހަދަމުންެގންދ  ސުލްޙައެއް،ާާާ ދ އިމީާ ިއޒުރޭލަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ  1925ދުވަސްވަރޭ.ާ

މަސައްކަތަށްާ ކުރަމުންދ ާ ހޯދުމަށްާ ދ އިމީާސުލްޙައެއްާ މައްސަލައަށްާ ފަލަސްޠީންެގާ
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މިހ ރާުާ ކުރިމަތިލ ންޖެހިފައި.ާ ގ ންޖެހުންތަކ އިާ ވަރަށްބ ޑެތިާ މިވަނީާ މިދުވަސްވަރުާ

ޢަމަލުތަ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ ިއޒުރޭލްެގާ ސަބަބުންާާއ ތްާ ބަހައްޓ ގ ތުެގާ އްާ

ވަރަށްބ ޑެތިާާ މިވަނީާ ހޯދުމަށްާ ޙައްލެއްާ ދ އިމީާ މައްސަލައަށްާ ފަލަސްޠީނުެގާ

މިހ ރާުާ މުޖުތަމަޢިންާ ބައިނަލްއަޤުވ މީާ މުޅިންާ ޖެހިފައި.ާ ކުރިމަތިލ ންާ  1930ހުރަސްތަކ އިާ

ހޯދަިއާާ ޙައްލެއްާ ދ އިމީާ މަްއސަލައަށްާ ފަލަސްޠީނުެގާ އެެގންދަނީާ ގ ވ ލަމުންާ

ހިފ ފައިވ ާާދިނުމަށް ނަހަމަގ ތުަގއިާ ފަރ ތުންާ ސަރުކ ރުެގާ ިއޒުރޭލްެގާ ޓަކައިާ

ހުއްޓ ލުމަށް.ާާ ކުރުންާ ބިނ ތައްާ ކުރަމުންދ ާ މިހ ރުާ ބިންތަކުަގއިާ ފަލަސްޠީންެގާ

އެހެންނަމަވެސް،ާމިކަންކަމަށްާމިހ ރުާއިޒުރޭލްެގާސަރުކ ރުންާވަނީާބީރުާކަންފަތެއްާ

ފަލަސް ދަނޑިވަޅެްއަގއިާ މިކަހަލަާ ޙައްލެއްާާދީފައި.ާ ދ އިމީާ މައްސަލައަށްާ  1935ޠީނުެގާ

ދަނޑިވަޅެއްަގިއާާ ޖެހިފައިވ ާ ކުރިމަތިލ ންާ ގ ންޖެހުންތަކ އިާ މިހ ބ ޑެތިާ ހޯދުމަށްާ

އެއީާ ޤ އިމްކުރުންާ ުގޅުންާ ޑިޕްލ މެޓިކްާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ އެކީަގއިާ އިޒުރޭލ އިާ

މިދަނޑިވަޅަކީާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާކަންބ ޑުވ ންޖެހޭާމައްސަލައެއް.ާހަމަެއހެންމެ،ާާ

ރައްޔިތުންނ ިއާާ ފަލަސްޠީނުެގާ ިއޒުރޭލުންާ މ ޒީަގއިާ ކައިރިާ ވޭތުވެދިޔަާ މިާ އ ދެ،ާ

ކަންތައްތައްާާ ިއޒުރޭލުންާ ފަހަކަށްއައިސްާ މިާ މިވަނީާ ކ ށްފައިާ ކަންތައްތައްާ  1940ދޭތެރޭާ

ކ ށްފައިވ ާއެންމެާއިހ ނެތިކ ށް.ާއެންމެފަހުންާއިޒުރޭލުންާހިނިްގާބ ޑުާޢުދުވ ނުަގއި،ާާ

ފަ ބ ޑުާާއ ދެ،ާ ހިންިގާ ިއޒުރޭލުންާ އިދިކ ޅަށްާ ލަސްޠީނުެގާމުސްލިްމާރައްޔިތުންނ އިާ

އެމީހުންެގާާ އަދިާ ކ ށްފަިއވަނީާ ކަންތައްތައްާ ހަނުގރ މައިަގއިާ އ ދެ،ާ ޢުދުވ ނުަގިއ،ާ

މުޅިާޢަމަލުތަކުެގާމަޤްޞަދަކަށްާވެފައިވަނީާފަލަސްޠީންެގާލ ބުވެތިާރައްޔިތުންނަށް،ާާ

ޖެއް ހ ލުަގއިާ ބިކަާ މީހުންާާރައްޔިތުންާ އިޒުރޭލުެގާ މިކުރިާ އެންމެފަހުންާ  1945ސުން.ާ

ފަލަސްޠީނުެގާހިފ ފައިވ ާބިންތަކަށްާއަރަިއަގނެެގންާމިކުރިާހަނުގރ މައ އިާުގޅިެގންާ

އދ.ެގާފަރ ތުންާއެކުލަވ ލިާޓީމަކުންާތަޙްޤީޤުކ ށްފައިާމިހ ރުާމިވަނީާއެކަންކަުމެގާާ

އިޒުރޭލުން ސ ބިތުކ ށްދީފައި.ާ ދުނިޔެއަށްާ މުޅިާ ކ ށްފަިއވަނީާާޙަޤީޤަތްާ ކަންތައްތައްާ ާ

ފަލަސްޠީނު ބިކަކަނޑައެޅިެގންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޖެއްސުމަށްކަމަށ ިއ،ާާާެގާ ޙ ލުަގއިާ

ާ ފަލަސްޠީނުބ ޑެތިާ އަނިޔ ތައްާ ދޭތެރޭަގއިާާލ އިންސ ނީާ ރައްޔިތުންނ އިާ  1950ެގާ

ދަނޑިވަޅެްއަގިއާާ މިފަދަާ ގ ްއސ .ާ ހ މަވެެގންާ މިވަނީާ މިރިޕޯޓުންާ ހިންގ ފައިވ ކަންާ

އަރަނީާދިވެހިާސަރުކ ރުންާިއޒުރޭލ ިއާއެކީަގއިާޑިޕްލ މެޓިކްާާާާޑުާމިާހިތަށްއަޅުަގާނ

ސިއްރުތަކެއްބ އޭ.ާާ ފ ރުވިފަިއވ ާ ކ ންާ ވަނީާ ފަހަތުަގއިާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ ުގޅުންާ
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ަގިއާާރައްޔިތުންނަކީާފަލަސްޠީނުހަމައެހެން،ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާއ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ

އަ މުސްލިމުާ އުޚުދިރިއުޅެމުންެގންދ ާ ވަރަށްޚުންނ އިާ ޙަމްދަރުދީއެްއާާާާތުންނަށްާ  1955ބ ޑުާ

ރައްާާވަމުންދ ާާޒަމ ނުއްސުރެ ދިވެހިާ ިމއަދުާ އަދިާ ވަރަށްާބަެއއް.ާ ާާޔިތުންެގާ

އިޚްސ ޞް ޝުޢޫރުތަކަކީާ ާތަކަކީިގނަބަެއއްެގާ ރަްއޔިތުންނ އިާާާ ފަލަސްޠީނުެގާ

އިޚްސ ސް ޝުޢޫރުތަކެއްާ ސަރުކ އެކީަގިއވ ާ ދަނޑިަވޅެއްަގއިާ މިފަދަާ ރުންާާތަކެއް.ާ

އަޅު ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ ޢަމަލުާ ކުށްވެރިާާމިކުރެއްވިާ ެއންމެންވެސްާ ަގނޑުމެންާ

އަޅު ހަަމަގަގކުރަންޖެހޭނެ.ާ ކުށްވެރިާނޑުާ ޤަބޫލެއްާާއިުމވެސްާ އަޅުަގނޑުާ  1960ާާކުރަން.ާ

މި ާާނުކުރަންާ އިޒްރޭލ ދަނޑިވަޅަކީ، މިދަނޑިވަޅަކީާ ާާޚ ްއޞަކ ށްާ ާާއި ދިވެހިާއެކީަގއި

ކަމަށް.ާމިާޢަމަލުންާާާދަނޑިވަޅެއްާާާޤ އިމުާކުރަންވީސަރުކ ރުންާޑިޕްލ މެޓިކްާުގޅުން

ޤަބޫލުކުރ  ާއަޅުަގނޑުާ ާާ ނުބައިާ ވަރަށްާ މިފ ނުވެނީާ ސިްގނަލެްއ.ާގ ތުަގއިާ

ތަޞަްއވުރުާާއަޅުަގނޑުމެންނ އިާާ އ ތްާ ދުނިޔޭަގިއާ ޢަރަބިާ މުޅިާ ދޭތެރޭަގިއާ

ދޭތެރޭަގއިާކިލަނބު ރައްޔިތުންނ އިާ ފަލަސްޠީނުެގާ ސިްގނަލެއް.ާ  1965ާާވެެގންދ ނެާ

ހަމަާާޅުަގނޑުމެންއަ ފައިާ ޙަމްދަރުދީއއިެ ާ އެހެންވީމާ ވ ާ ސިްގނަލެއް.ާ ،ާާނުކުރ ާ

ދޭތެރޭަގިއާއަލުންާިވސްނ ވަޑައިެގންާިމކަންާއަޅުަގނޑުާގ ވ ލަންާސަރުކ ރަށް،ާމިކަމ 

ާއެނޫންގ ތަކަށްާބަދަލުކުރެއްވުުމެގާވިސްނުެމއްާެގންުގޅުއްވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

 1970ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާކުއްލިާާާާ.`ާންާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަލްހާ 

ގ ތުގައިމައްސަލަެއއްާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރަމުންދާ ާާެގާ ބަހުޘްާ ހުށަހެޅިެގންާ ތަޅުމަށްާ ަމޖިލީހުެގާ

އުޅޭާގައިމައްސަލައިާ ޤ އިމްކުރަންާ މިާ އެްއކ ށްާ އިޒްރޭލ އިާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ ާ

ުގޅުމ ޑިޕްލ މެޓިކް ދަާާއިާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަެަައކީ،ާާބެހޭގ ތުންާ ބޭނުންވ ާ ންނަވ ލަންާ

ާާމިމައްސަލަ މަޖިލީހުެގ ާާއަކީާ ާާެއހެން ިގނަ ވ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފުޅުާާހަކަމެންބަރުންވެސްާ

އޭެގާާދެއްކެ ައޅުަގނޑުވެސްާ ފަދައިންާ މަްއސަިވާ ކަންބ ޑުވ ާ  1975ލައެކޭ.ާޒ ތުަގއިާ

ގ ތުންާާލަތެއްަގއިާސިޔ ސީާއެްއވެސްާޙ ޑުވ ންޖެހޭާސަބަބަކީަގއިާކަންބާ މިމައްސަލައި

ުގޅުމެއްާބޭއްވުަމކީާެއީއާާނުވަތަާާާއެއްޤައުމުންާއަނެއްާޤައުމ އިާުގޅުމެއްާބަދަހިކުރުން

ސިޔ ސީމިއަދު އަންނަާ ތަރައްޤީވަމުންާ މިާ ނޫން.ާާދުނިޔޭަގއިާާާެގާ މައްސަލައެއްާ ާ

ދިވެހިރ އެހެންނަމަވެސް،ާާ ޙަޤީޤަތަކީާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަކީާާއްޖެއަޅުަގނޑުެމންާ

ޝަޚް އިސްލ މީާ ދިރިއުޅޭާ ޤައުމެއްކަން.ާާޞިއްޔަތެއްމުސްލިމުންާ ދަްއކުަވއިދޭާ ާ1980 
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ާއެހެންކަމަށް ައޅުަގނޑުމެންާ ުގޅުންތަކ އިޤ އިމްވ ނަމަާ ސިޔ ސީާ ،ާާކުރ ާ

ބައިނަލްއަޤުވ މީާާާެއކުވެރިންނ އި،އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ޢަމަލުތައްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ

ބަހަްއޓަންޖެހޭނީ އިސްލ މީާމުޖުތަމަޢުގައިވެސްާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާ

ރޫޙ ިއާާ ވިންދ އިާ ދުނިޔޭެގާ އިސްލ މީާ އުއްމަތުެގާ އިސްލ މީާ ޝަޙްޞިއްޔަތ އިާ

މިާ އެބަޖެހޭ.ާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ ގ ތުެގމަތިންާ  1985އެްއގ ތްވ ާ

ދިވެހިރ އްޖެާމިހެންާއ ންނަތ ާޒަމ ންތަކެއްާވެއްޖެ.ާއަދިާއިޒުރޭލްެގާޢަމަލުތައް،ާެއާާ

ެވއްޖެ.ާާނޭންގ  ޒަމ ންތަކެއްާ ހިންަގމުންދ ތ ވެސްާ މުސްލިމުންނ މެދުާ ޢަމަލުތައްާ ނީާ

މިއ ތްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އެބަާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އިޒުރޭލުންާާ ބަތ އި،ާ އިޒުރޭލުންާ އުޅުނީކީާ ކައިބ ިއެގންާ ދުވަހުވެސްާ ހުރިހ ާ

 1990ންކަން.ާނުވަތަާިއޒުރޭލުެގާއެހީތެރިކަމަކުންާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކ ންާދިނީތީކީެއއްާނޫ

ނޫންކަން.ާއެހެންވީމ ،ާމިާޙަޤީޤަތްތައްާއ ްއވ ،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑަށްާތުންތުންމަތިނާްާ

ޙ ލަތުއ ތީާ މ ލީާ ދައުލަތުެގާ ދިވެހިާ މިއަދުާ ވ ހަކައަކީާ ިއވެމުންދ ާ އަޑުާ މިއަދުާ

ދިއުމ އި ވަމުންދ ާ ފެއިލްާ ސިޔ ސަތުތައްާ އިޤްތިޞ ދީާ ުގޅިެގންާާސަރުކ ރުެގާ ާ

ވަރަށްބ ޑަށްާދަށަށްާގ އްސައޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމިހ ރުާސަރުކ ރުންާމަސައްކަތްކުރަމުންާާ

ލިބުނުާާ ލ ރިއެއްާ ކ ންމެތ ކުންާ ހަްއދަވަިއެގންާނަމަވެސްާ  1995އެެގންދަވަނީާކ ންމެގ ތެއްާ

ކަންތައްތަްއާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހޯދައިެގންާ ލ ރިެއއްާ އެާ ކަމަށްވިޔަސް،ާ

ސިޔ  ކ ބަފައިންާާކުރުމުެގާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ސަތެއް.ާ

ލަަގންާާ ވިްއކިައސްާ އަސްާ ެއއްޗެއްާ އަންނަާ ކިޔަމުންާ ޒަމ ނުއްސުރެވެސްާ

ޝަރީޢަތ އިާ ިއސްލ މީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ވިްއކ ނުލައްޗޭ.ާ

މިީއާާ ކަންތައްތަކަކީާ ފުށުއަރ ފަދަާ އ އިާ ޢަޤީދ ާ އިސްލ މީާ  2000އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާާކ ށްެގންާ ދެކެވޭއިރުާ ވ ހަކަާ މިމަޖިލީހުަގއިާ މިހ ރުާ ކަމެއްނޫން.ާ ވ ނެާ

ވިދ ޅުެވއްޖެ،ާާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ިގނަާ ަވރަށްާ ަވޑަިއަގންނަވ ާ ނިސްބަތްވެާ

ޑިމ ކްރަސީެގާާ އަޣްލަބިއްޔަތުންާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ މިއީާ ސަރުކ ރަކީާ މިއަދުެގާ

ާ ސަރުކ ރެކޭ.ާ ހ ވިފައިވ ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާއުޞޫލުންާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޑިމ ކްރަސީެގާާ އުޞޫލުން،ާ ރީތިާ ޑިމ ކްރަސީެގާ ހަމަާ  2005އެހެންނަމަވެސް،ާ

ޕްރިންސިޕަލްސްތަކ އިާއުޞޫލުތަކ އިާެއްއގ ތްވ ގ ތުެގާމަތިންާޤަބޫލުކުރަންާއެބަޖެހޭާ

ހަދަންޖެހޭނާީާ ސަރުކ ރުންާ ނުހެދޭނެކަން.ާ ގ ތެއްވެސްާ ހިތުހުރިހ ާ ސަރުކ ރަކުންާ



 75 

ގ ތަށް،ާާއެސަރު އެދޭާ ރަްއޔިތުންާ ހަވ ލުކުރިާ ބ ރުތައްާ ެއސަރުކ ރެއްެގާ ކ ރެއްާ

މުޅިާ އެބަޖެހޭާ ކުރަންާ ޤަބޫލުާ މިއަދުާ ގ ތަށްކަން.ާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންާ

 2010ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާތިބިާިގނަާރައްޔިތުންާފ ޅުަގއިާމިކަމ އިާދެކ ޅުހަދ ކަން.ާދެންހަމާަާ

އެކަންާކުރ ނަމޭ.ާނުވަތަާޤ ނޫނެއާްާާާބުނަންވީތޯާރައީސްާނަޝީދަށްާއ ތީާބ ރުދީފައި

ކުރިއަސްާާ ައޑުަގދަާ މަޖިލީހުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ބޭނުންިވޔަސްާ ރައްޔިތުންާ ނެތަސްާ

އެީއކީވެސްާާ ނުބުނެވޭނެ.ާ އެހެނެއްާ ކުރ ނަމޭ.ާ މިކަންާ ދެއްކިއަސްާ ވ ހަކަާ

ރައްޔިތުންެގާސަރުކ ރު،ާާ އެބައ ޭވާ ޑިމ ކްރަސީަގިއާ ނޫން.ާ އުޞޫލެއްާ ޑިމ ކްރަސީެގާ

ގ ތަށްާާރައްޔި ހަވ ލުކުރިާ ަވކިފަރ ތަކ އިާ ބ ރުތައް،ާ ރައްޔިތުންެގާ ވެރިކަން،ާ  2015ތުންެގާ

އެދޭާާ ރައްޔިތުންާ މަޞްލަޙަތަށް،ާ ރައްޔިތުންެގާ ގ ތަށްާ އެކަށީެގންވ ާ އެބ ރުތައްާ

ެގނައުުމެގާާ އަނބުރ ާ ކަމަށްވ ނަމަާ ނުެގންދ ާ މަޞްލަޙަތަށްާ ޤައުުމެގާ ގ ތަށް،ާ

ާމެދުވެސްާއެބަޖެހޭާވިސްނަން.ާއެހެންވީމ ،ާާބ ރުވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަންތައްތަކ އި

ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުއްވިާ މިމައްސަލަާ މިއަދުާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

 2020މެންބަރުާޑ ކްޓަރާއަފްރ ޝީްމެގާވ ހަކަފުޅުަގިއވެސްާވިދ ޅުިވގ ތަށްާައޅުަގނޑުމެންެގާާ

ޚިލ ފަށް ރޫޙ އިާ ޝަރީޢަތުެގާ އިސްލ މީާ ޝަރީޢަތ އި،ާ މިއަދާުާާާއިސްލ މީާ މިުގޅުންާ

ގ ތަށްާާ ޝަޚްސެއްެގާ ދައުލަތަކ ިއާ ދައުލަތަކުންާ އިސްލ މީާ ނުވ ނޭ.ާ ޤ އިމްކ ށްެގންާ

އިސްލ މީާ ވ ންޖެހޭނީާ ުގޅުެމއްާ ެއާ ކުރ ކަމަށްވ ނަމަ،ާ ޤ އިމްާ ުގޅުމެއްާ ބަލައިެގންާ

ނުވ ގ ތަށްާ ތަޢ ރުޟްާ ކަންތައްތަކ އިާ ޝަރީޢަތުެގާ އިސްލ މީާ ތެރޭަގއިާ އިމުެގާ

އެ މައްކ ެގާޤ އިމްކުރެވޭާ އެކަލޭެގފ ނުާ ދުވަސްވަރުވެސްާ ރަސޫލ ެގާ ކީރިތިާ  2025ްއޗަކަށް.ާ

ޣައިރާުާ އެހެނިހެންާ އަދިާ ބަދަހިކުރެއްވި.ާ ުގޅުންާ މުސްރިކުންނ އިވެސްާ

މުސްލިމުންނ އިވެސްާުގޅުންާބަދަހިާކުރެްއވި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޭއެގާއުޞޫލުތަކެްއާާ

ންެގާބިންތަކުަގިއާކ ފަރުންާާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާެގންުގޅެން.ާޖިޒީާދީެގންާމުސްލިމު

އ ތް.ާާ އުޞޫލުތަކެއްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދިޔަ.ާ ލިބިެގންާ ޙުއްދަެވސްާ ދިރިއުޅުމުެގާ

ިއސްލ މުންނ އިާ ކަނޑައެޅިެގންާ ވ ހަކައަކީާ މިދަންނަވ ާ އަޅުަގނޑުާ  2030އެހެންވީމ ،ާ

ކ ށްލުމަށްޓަކައި،ާާ ފުނޑުފުނޑުާ ޢަޤީދ ާ އިސްލ މީާ ހަލ ކުކ ށް،ާ އިސްލ މުންާ ދެކ ޅަށްާ

ހަލ ކުކ ށް،ާއިސްލ  ބިނ ތައްާ މުޤައްދަސްާ އިސްލ މުންެގާ މުޢައްސަސ ތަކ އި،ާ މުންެގާ

ކީއްކުރަންތޯޭއާާ ހޯދަންާ ކޯްއޗެްއާ ހެދިާ ކ ންކަމަކ އިާ އަރަމުންދ އިރުާ މިޙައްޤުތަކަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާމިރ އްޖޭަގއިާތިބިާމުސްލިމުންތަކެއްާއިޒުރޭލްާމީހުންނ އިާުގޅެންވީ.ާ
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ޙ ލެއް ެއއްވެސްާ ދެއްކެިވާާއަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަފުޅުާ އެާ ދެންމެާ ނުދަންނަވަންާ  2035ަގއިާ

ަގިއވެސްާވިދ ޅުވިފަދަިއންާމިދަނޑިވަޅަކީާމިއީާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާވ ހަކަފުޅުާ

މުސްލިމުންެގާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެމީހުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫނޭ.ާ އެދަނޑިަވޅެއްާ

ެއެެމީހުން މުސްލިމުންނަށްވެސްާ އަރައިނުަގނެ،ާ ބިންތަކުަގއިާޙައްޤުތަކަށްާ ެގާ

ބައިނަލްއަޤުވ ީމާ މިތިބީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދައްކ ށޭާ ދުވަހެްއާ އުޅޭނެާ ހެޔ ގ ތުަގއިާ

ޤ އިމްކުރުުމެގާާ ދައުލަތްތަކ އިާ ޤ އިމްކުރަންޖެހޭާ ސިޔ ސީުގޅުންާ  2040މަސްރަޙުަގއިާ

ވިސްނުމުަގއޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާޤަުއމެއްވެސްާބޭނުމެއްނުވޭ.ާާ

އަޅުަގ ޤ އިމްކ ށްެގންާާއަދިާ ުގޅުންާ އިޒުރޭލ އިާ ނުކުރަންާ ޤަބޫލެްއާ ނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާމަޞްލަޙަތެއްާއ ތްކަަމކަށްވެސް.ާއެމަޞްލަޙަތުާފެނިފައެއްވެސްާާ

މިއަދުާާ އަދިާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ ފެންނ ކަށްވެސްާ ނެތް.ާ

ުގޅައިފީމޭ. ރައީސަށްާ ފަލަސްޠީންެގާ ތިމަންނ ާ ވިދ ޅުިވޭއާާާާވަޑައިެގންފައިާ  2045ުގޅީމަާ

ިމީއާާ އ ނާވަރަށްާރަނަގޅޭ.ާމިހުރިހ ާކަމެއްވެސްާހަމަޖެހޭނޭ.ާމިކަހަލަާވ ހަކަތައްާ

ޑިޕްލ މަސީއ ިއާާ މިާ ވ ހަކަތަކެްއ.ާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމއީާ ވ ހަކަ.ާ ފްލޯކްާ

ކިހ ާ ދެކެވެމުންދ ތ ާ މެދުއިރުމަތީަގިއާ ވ ހަކަތައްާ ސަލ މަތުެގާ މިާ މިވ ހަކަތަކ އިާ

އްާެވއްޖެތޯ.ާދެންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުދީދީެގާވ ހަކަފުޅުަގިއާާޒަމ ނެ

ވ ހަކަދަްއކަމުންާ ހުށަހަޅައެިގންާ މައްސަލަާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2050އެވިދ ޅުވަނީާ

މިއީ.4ާާާމިެގންދަނީާާ އިސްރ ފެކޭާ ޚަރަދުކ ށްފަިއާ ދުވ ލަކަށްާ ރުފިޔ ާ ލައްކަާ

އަރަިއަގތީ މުދަލަށްާ މިދިޔަާރައްޔިތުންެގާ އިންނަަވއިެގންާ އެމެންބަރުާ ކ ބައިތޯާ އޭ.ާ

މަޖިލިސްތަކުަގއިާރައްޔިތުންާހައިޖެކްކ ށްެގން،ާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލިސްާހައިޖެކްކ ށްާާ

ނެތުނީތޯ.8ާާާާދުވ ލަކަށްާާ ހަނދ ންާ ދުވަސްތައް.ާ ޚަރަދުކުރިާ ރުފިޔ ާ ލަްއކަާ

އަޅުަގނޑު ދައްކަނީާ ވ ހަކަާ މިާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ޤަބޫލުކުރ ާއެހެންވީމ ،ާ  2055މެންާ

ވ ހަކަާާ މައްސަލަެއއްެގާ ކުއްލިާ ުގޅުންހުރިާ މަޞްލަޙަތ އިާ މިޤައުުމެގާ ގ ތުަގއިާ

ޝަޚްޞިއްޔަތުާ އިސްލ މީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިާ ބޭނުމެއްނުޭވާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާބައިނަލްއަޤުވ މީާމުޖުތަމަޢުަގިއާެގއްލުވ ލ ކަށް.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުާގ ވ ލަނީ..ާ.

ާ

މެންބަރު.ާާދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ހަމަވެއްޖެ.ާ ވަުގތުާ މެންބަރުާ  2060ޢިއްޒަތްތެރިާ

މިހ ރުާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާމެދުކަނޑ ލުމުެގާކުރިންާޖަލްސ ާކުރިއަށްެގންދ ނެާވަުގތުާާ
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ާާ 12ާާާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން.ާައޅުަގނޑު ޖަހ އިރ1ާާާާުޖަހ އިރުާމެދުކަނޑ ލ ފައި

އަ ާާފެށުމަށްފަހު،ާ މެދުކަނޑ ލ ނީ ޖަލްސ ާ ދެންާ 3ާާާާޅުަގނޑުާ ދެން 3:30ާާޖަހ އިރު.ާ

އަޅުަގނޑުާާ އެރުވުނީމ ާ ފުރުޞަތުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ފަށ ގ ތަށްާ ޖަލްސ ާ ވ އިރުާ

ދަންނަވ ލަމުން،ާ އެވ ހަކަާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަސްދުކުރަނީ.ާ ހުއްޓ ލަންާ  2065ޖަލްސ ާ

ާާާަގޑިއިރުެގާހުސްަވުގތުކ ޅެއްާއަރުވަން.1ާާާތިބޭފުޅުންނަށްާ

ާ

ާ]ށ13:01ާްނ12:00ާާާްާހުސްވަުގތުކ ޅު[

ާ

އަނެްއކ ެވސްާާާާ.`ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ައޅުަގނޑުާ މެދުކަނޑ ލުމަށްފަހުާ ހުސްަވުގތުކ ޅަށްާ  2070އ ދެ،ާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ ިމދަނީ.ާ ކުރިއަށްާ ޖަލްސ އ ިއެގންާ

ސަލަިއެގާބަހުޘްއ ިއެގން.ާއަޅުަގނޑުާާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާކުއްލިާމައް

ފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރ ޒައިނ ާ

ާއ ދަމްއަށް.ާާ

ާ2075 

ރައްޔިތުންެގާާާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މަޖިލީހަކީާ ރަްއޔިތުންެގާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މިތަނުަގިއާާާކެުވންާ:ރ ޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެއް ެއހެންވީމ ،ާ ތަނެއް.ާ ހުންނަާ ޚިޔ ލުފ ޅުކުރަންާ ރައްޔިތުންެގާ އަޑުއުފުލ ާ

އެކަންާނުކުރެވެންޏ ާދެންާއަޅުަގނޑަކަށްާނޭނޭގާކ ންތ ކުކަެމއްާއެކަންާކުރަންވީކީ.ާ

ދ އިރ ެގާާ އުތުރުާ މަންޗަންގ ޅީާ ކުރުމަކީާ ޚިޔ ލުފ ޅުާ މައްސަލަިއަގއިާ ކުއްލިާ މިާ

މ ރިޔ  އަޅުަގނޑުާާާާމެންބަރުާ ފެންނ ތީކީާ ކަމަކަށްާ ބޭކ ރުާ ދީދީއަށްާ  2080އަޙްމަދުާ

ކ ންމެހެންާ ފަިއސ ތަކެއްާ ރަްއޔިތުންެގާ އެއީާ ނުވޭ.ާ ހައިރ ނެއްާ ކ ންމެހެންާ

އަންނަންވެެގންާާ ވެރިކަަމށްާ އެމް.ޑީ.ޕީާ އެއީާ ނޫން.ާ ޚަރަދުވ ތީކީެއއްާ

ބަލައިާ ިއޒްރޭލްާ ފުއްދުމުަގއިާ ވަޢުދުތަްއާ ކ ށްފައިވ ާ ަގންނަންާއިނިގރޭސިންނ ިއާ

ކ ބައިތޯޭއާާ ސުވ ލަކީ،ާ ައޅުަގނޑުެގާ ދެންާ ކުރައްވަނީ.ާ ެއގ ތަށްާ އެކަންާ އ ތީމ ާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިއްދޫާ ވ ހަކަ.ާ ވަޢުދުތަކުެގާ ވީާ  2085ރައްޔިތުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަ.ާ ބަންިގގ ވ ާ މިސްކިތްތަކުަގިއާ ވިދ ޅުެވއްޖެާ ސަމީރުާ އަޙްމަދުާ

ސިޓީއެ މިއ ތީާ ދ ންބަންޑ ރާަާއަތުަގއިާ ތ ރީޚީާ ހުރިާ ހުރ ަގއިާ މިއީާ ިމސިޓީއަކީާ އް.ާ

މިސްކިތްާބަންދުކުރުމަށްާސަރުކ ރުންާފ ނުވ ފައިާއ ތްާސިޓީއެއް.ާއެހެންވީމ ،ާދެންާ
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ދަްއކ ކަށްާާ މިތ ނަގއިާ ވ ހަކަާ ބަންިގގ ވ ާ ިއތުރަކަށްާ ހިެއއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ގ ތ އި ޚަރަދުކުރ ާ ފައިސ ާ ރައްޔިތުންެގާ ކަންބ ޑުވ ާާޖެހޭހެނެއް.ާ އެހ ާ  2090މެދުާ

މިާ ދައުރުަގއިާ މިދިޔަާ ކީއްވެެގންތޯާ މެންބަރުންާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ކަމަށްވަންޏ ާ

އުފުރ ލ ،ާ ސިސްޓަމްާ މައިކްާ މަޖިލީހުެގާ ހުއްޓުވ ،ާ ކަމެއްާ އެތައްާ މަޖިލީހުަގއިާ

މަޖިލީހުެގާމޭޒުމަތީަގއިާމިހުރިާނަންބޯޑުތައްާއުފުރ ާކަންތަްއތައްާކ ށްފަިއާއ ތީ.ާެއާާ

ނޫންކަންާާއެްއޗެހި އެމް.ޑީ.ޕީއަކުންާ ހަމަޔަޤީންާ އަޅުަގނޑަށްާ ރިޕެއަރކުރަންާ ތައްާ

 2095ޚަރަދުކ ށްފައިާއ ތީކީއެްއ.ާއ ދެ،ާދެންާމިދައްކަނީާމަޖިލީހުަގއިާކުރަންާހުރިާއެހެންާ

ކަންތައްތައްާހުއްޓ ފައިާއަޅުަގނޑުމެންާމިތ ނަގއިާޚިޔ ލުާފ ޅުކުރ ާވ ހަެަކަ.ާކ ންާާ

ާާ އަރަނީާމިމަޖިލީހުންާކުރަންާއ ތީ.ާމިތަނުންާޤަރ ރެއްާކަމެއްތޯއޭާައޅުަގނޑުާހިތަށް

ކުރަނީކީެއއްާ މަސައްކަތްާ ެއއްގ ތަކަށްާ އެއަކ އިާ ސަރުކ ރަކުންާ ފ ސްކުރިޔަކަސްާ

އެެގންދަނީ.ާާ މިހ ރުވެސްާ ހަމަާނަަގމުންާ ނުދީާ ބަދަލެއްާ އިންޖީނުެގތައްެވސްާ ނޫން.ާ

 2100ކަރަންޓްާބިލުތައްވެސްާާާާއޭެގާއިތުރަށްާއެންމެާކުޑަމިނުންާސަރުކ ރުންާދައްކަންޖެހޭ

ރައްޔިތުންާާ ރަށްރަށުެގާ ޓީވީތަކުންާ އަބަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުދައްކަިއެގންާ

ހަލައްކަާ އެބައ ތްާ ބިލަށްާ ކަރަންޓްާ ހުރ ެގާ މިފެންނަނީ.ާ ޖައްސ ތަންާ މައްސަލަާ

ފަސްމަސްާ ނުދައްކ ތ ާ ބިލުާ ކަރަންޓްާ ދިއްފުށީެގާ އަރ ފަިއ.ާ މަތިންާ ރުފިޔ އަށްވުރެާ

މި ބަދަހިނުކ ށްާވެއްޖެ.ާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އިާ ނޫންތޯާ އުޅުއްވަންވީެއއްާ ކަންތައްތަކ އިާ

އުޞޫލުންާާ ލ މަރުކަޒީާ ދ އިރ ތައްާ އިދ ރީާ ެއވިދ ޅުަވނީާ ރައީސްާ  2105އިހަށް.ާ

ކަނޑ ލ ފަިއާާ ޕްރ ވިންސްާ އޭެގންާ އަންނައިރުަގއިާ ހެދިެގންާ ޤ ނޫނުާ ހިންުގމ އިބެހޭާ

ކ  ދެންާ ހަދ ނަމޭ.ާ ޕްރ ވިންސްާ ތިމަންނަާ ޤ ނޫނެއާްާއ ތަސްާ މަޖިލީހުންާ މިާ ބައިތޯާ

ދެނާްާ ނުފެނޭ.ާ އެްއގ ތަކަށްވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ބޭނުމަކީވެސް.ާ ހެދުމުެގާ

ބޭނުމެއްާާ ޤ ނޫނެއްެގާ ނެތްާ ބޭނުމެްއާ ޤަރ ރެްއެގާ އ ްއަވއިާ މިހެންާ ކަމެއްާ މިހުރިހ ާ

އެކަންތައްެވސްާ ފ ޅުކުރ ތީާ ޚިޔ ލުާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ދެންާ  2110ނެތް.ާ

.ޕީެގާމެންބަރުންނަށްާމިހ ރުާމިއުޅެނީާބ ޑުެވެގން.ާއ ދެ،ާމިހ ވަރުންާދަންޏ ާާއެމް.ޑީ

ދިވެހިާާ ހުރިހ ާ އިދިކ ޅުާ ސަރުކ ރ އިާ ުއވ ލ ފައިާ މަޖިލިސްާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަެަށްާ

ފަލަސްޠީނުެގާާ ިއޒްރޭލުންާ މިހ ރު.ާ ބ ލަންވެއްޖެހެންާ މިޤައުމުންާ ރައްޔިތުންެވސްާ

ދުނި އަނިޔ ތަކަކީާ ދޭާ ކަމެއްާރައްޔިތުންނަށްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އެންމެންވެސްާ ހުރިހ ާ ޔޭެގާ

 2115އިނޭގތޯ.ާހުރިހ ާއެންމެންވެސްާމިކަންާކުށްވެރިާކުރަމުންާހަމަާމިދަނީ.ާކ ންމެހެނާްާ
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މީހެއާްާ ހުރިާ އިންސ ނިއްޔަތުކަމެއްާ ކިރިޔ ވެސްާ ނޫން.ާ އެކަންޏެއްާ މުސްލިމުންާ

ހިއެއްނުވޭ ައޅުަގނޑަކަށްާ މިކަންތައްތަކެއްާ އިޒްރޭލުެގާ ާާވެއްޖެއްޔ ާ

ާާ ދަްއކ އިރަެަށް މިތ ާ މިވ ހަކަާ ދެންާ މަޢުމޫނ30ާާާްބަލައިަގންނ ނެހެންނެއް.ާ އަހަރޭާ

ވެފަިއާާ ޖަލުަގއިާ ދަްއކަނީ.ާ ިމވ ހަކަާ ކިޔަިއެގންާ އަނިޔ ވެރިކަމޭާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގާ

ހަމަާ ސަރުކ ރުަގއިެވސްާ މިހ ރުެގާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ކަންތައްތަކޭ.ާ  2120ހުރިާ

ާާ ވެޭއ ކަންތައްތައްާ މީެގާާޖަލުަގއިާ މިއީާ ސުޖ އުާ އަޙްަމދުާ މ.ނޫރުޒޭރުާ އިނޭގތޯ.ާ

ހުންނަާ ކުރިމަތީާ ޭގާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރީަގއިާ ދުަވސްާ ެއއްމަސްާ ގ ތްަގނޑަކަށްާ

ހުރިާާ ކ ށްފައިާ ހުރެެގންާ ބަންދުަގއިާ ފުލުހުންާ ޭއނައަށްާ އިނޭގތޯ.ާ މިެގއަކީާ ެގެއއްާ

މައްސަ މިާ މިހ ރުާ ގ ސްާ ފެނިެގންާ ޭގމީހުންނަށްާ އޭނަެގާ ލަތައްާއަނިޔ ތައްާ

މިއުޅެނީ.ާާ ކ މިޝަނެއްަގއ ިއާ އަނެއްާ އެތައްާ ކ މިޝަންަގއ އިާ  2125ހިއުމަންރައިޓްސްާ

މިހ ރުާއޭނައ އިާބައްދަލުކުރުންވެސްާއޭނަެގާޢ އިލ އަށްާވަނީާފުލުހުންާމަނ ކ ށްފައި.ާ

މައުމޫންާ އެއީާ ިވކ ލ އިރަށްާ ަގިއަގއިާ މީހެއްެގާ ހުންނަާ ޖެހިެގންާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ

ޒި ހަމަާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ވަންޏ ާ ކަމަކަށްާ ންމ ދ ރުވ ންޖެހޭާ

މިކަމުަގިއވެސްާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާޒިންމ ދ ރުާވ ންޖެހޭނެއޭ.ާއެހެންވެއްޖެއްޔ ާމިީއާާ

ހަމާަާ މިހ ރުވެސްާ ވެރިެއކޭ.ާ އަނިޔ ވެރިާ ހަމަާ ނަޝީދަކީވެސްާ  2130މުޙަންމަދުާ

ާާ ލިބެމުންދ  އަނިޔ ާ މީހުންނަށްާ ހުންނަާ އެހެންވީމ ،ާާސިފައިންޭގަގއިާ ކަަމށްވަންޏ .ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ނެތް.ާ ކިޔ ނެކަމެްއާ އެސަރުކ ރެއްާ މިސަރުކ ރެްއާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ދިވެހިާ އަހަންވީ.ާ އަޅުަގނޑުެމންާ އަޑުާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ކަމަކީާ ކުރަންވީާ

އެހެންވީމ ،ާާ ޤ ިއމްކުރ ކަށް.ާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލަކ އިާ ބޭނުމެއްނުޭވާ ރައްޔިތުންނެއްާ

ހަމާަާއަޅުަގނޑު އ ންނ ނީާ މަީގއިާ ނިމުނީ.ާ ނުކުރީމ ާ ެއގ ތަށްާ އެކަންާ  2135މެންާ

މިީއާާ އެހެންވީމ ،ާ އެދޭގ ތް.ާ މެޖޯރިޓީންާ ވިްއޔ ާ ޑިމ ކްރަސީެއްއަގއިާ

ރައްޔިތުންެގާާ ދިވެހިާ އަހަންވީނޫންތޯާ ކަމަށްވަންޏ ާ ސަރުކ ރެްއާ ޓްރ ންސްޕޭރެންޓްާ

ާާ ބުނ ނެ ެއއްފަހަރުާ ކ ބައިތޯ.ާ ޚިޔ ލަކީާ ގ ތުންާ އަނެްއާާމިކަމ އިބެހޭާ ޤ އިމްކ ށްފީމޭާ

އަޅުަގނޑަކަށްާާ މީހުންނަކަށްވެސްާ އިޒްރޭލްާ ނުކުރަމޭ.ާ ޤ އިމެއްާ ބުނ ނެާ ފަހަރުާ

އެމީހުންެގާާ ެއނޭގކަމެއް.ާ ނުކުރ ކަމެއްާ ކަމެއްާ ޤ އިމްކުރިާ މިާ މިހ ރުާ  2140ހިއެއްނުޭވާ

ވ ހަކަާ އެއްތަނުަގިއާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ ޤ އިްމކ ށްފީމޭ.ާ ކިޔަނީާ ރޭޑިއޯތަކުންާ

ވިދ  ޤ އިެމއްާާދައްކަމުންާ ވިދ ޅުވ ނެާ އައިސްާ މ ލެއަށްާ ޤ އިްމކ ށްފީމޭ.ާ ޅުވ ނެާ
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ދެންާާ ވ ނުވ އެއް.ާ މިާ ނޭނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްވެސްާ ދެންާ ނުކުރަމޭ.ާ

ާާ އ ތްގ ތަهللاާއެހެންވެއްޖެއްޔ  ނުކ ށްާ އ ތިްއޔ ާ ޤ އިމްނުކ ށްާ ބ އްވ ށޭާާއަށްޓަކައިާ ށްާ

 2145ާާާޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.އަ

ާ

ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާކަންބ ޑުވެެގންާާާާ.`ާފަރެސްާމ ތ ޑ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ުގޅުންާާާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ ެއކީަގއިާ ޤަުއމަކ އިާ ބޭރުާ ާމިއުޅެނީކީެއއްާ

ބ ޑުެވެގންާމިުއޅެނީާއިސްލ މުންެގާލޭާޤ އިމްކ ށްެގންނެއްާނޫން.ާައޅުަގނޑުމެންާކަންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 2150ބޯ،ާއިސްލ މުންެގާލޭާދުވ ލަކުާއެއްފަހަރުގ ތަށްާއ ހ ރުވ ،ާއިސްލ މުންާއެމީހުންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބެހޭގ ތުން.ާ ޔަހޫދީންނ އިާ ނެރެމުންދ ާ ވަޒަންތަކުންާ

ާ ާޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ ޔަހޫދީންނ އިާهللا އަންަގވ ފައިވަނީާ ވަތަޢ ލ ާ ސުބްޙ ނަހޫާ

އެމީހުންާނަޞ ރ  ނުބަލ ށޭ.ާ ެއކުވެރިންކަމުަގއިާ ތިޔަބައިމީހުންެގާ އިންާ

ބަދަލުކ ށްފުމަށްާދ ންދެންާތިޔަބައިމީހުންެގާއެކުވެރިންނަކަށްާާ ތިޔަބައިމީހުންެގާދީންާ

ޔަހޫދީންނ އިާާ ެއކަމަކު،ާ ނޭދޭނެއޭާ ހެވެއްވެސްާ ތިޔަބައިމީހުންނަށްާ  2155ނުވ ނެއޭ،ާ

ބަެއއްެގ ައނެއްާ ެއއްބަޔަކުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާާނަޞ ރ އިންނަކީާ މިއީާ އެހީތެރިންނޭ.ާ

ާާ މިއީ ނޫން.ާ ާބަހެއްާ މިއަށްާهللا އެހެންވީމ ،ާ ބަސްފުޅު.ާ ވަތަޢ ލ ެގާ ސުބްޙ ނަހޫާ

މިއަށްާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރެވޭނެ.ާ އިންކ ރެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ބައެއް ކ ންމެާ ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ ޢ ންމުާ އަދިާ ނޫނީާ މެންބަރުންާ ާާއިންކ ރުކުރ ާ

 2160ނަމަވެސްާެއއީާއެމީހުންެގާތެރެއިންާވ ާބަެއއްކަން.ާޤުރުއ ނުެގާއެންމެާއ ޔަތަކަށްާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރ ނެ.ާ އިންކ ރުާ އ ޔަތަކަށްާ ހުރިހ ާ އެހެންާ މީހ ާ އިންކ ރުކުރ ާ

ައއުރަާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޯނެ.ާ ރ ވެސްާ އެމީހުންާ ތިބެންޏ ާ ނިވ ނުކ ށްާ އައުރަާ

ޒިނޭ އެމީހުންާ ތިބެންޏ ާ އަންަގވ ފައިާާނިވ ނުކ ށްާ ޤުރުއ ނުަގއިާ ިމއީާ ކުރ ނެ.ާ ވެސްާ

އެްއާާ އެއީާ ނުެގނެވޭނެ.ާ ބަދަލެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ މިއަކަށްާ ެއއްޗެއް.ާ އ ތްާ

ކަމަކަށްާާ ނުކުރ ނެާ ޙުކުމްާ އަނެއްާ މީހ ާ އިންކ ރުކުރ ާ އަބަދުާ  2165ޙުކުމަށްާ

އްދެިވާާެގާބަސްފުޅު.ާައޅުަގނޑުމެންާއުފެهللاާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުނިންމޭނެ.ާއެއީާާ

ފަރ ތަކީާއެއީ.ާއެފަރ ތުެގާޙުކުމަށްާއިންކ ރުކ ށްާއެއަށްާޢަމަލުނުކުރ ާމީހުންާހުރިހ ާާ

ނޫން.ާ ކަމެއްާ ނައްތ ލަންވީާ ހަނދ ންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ކުރ ނެ.ާ ކަމެއްެވސްާ

ޔަހޫދީންނ އާިާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ޙ ލެއްަގއިާ ެއއްެވސްާ މިއިންާ އެހެންވީމ ،ާ
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ޤ އިާ ުގޅުންާ މިދަތުރުފުޅަށްާނަޞ ރ އިންނ އިާ ކ ންމެައކަސް،ާ ނުފެނޭ.ާ  2170މްކުރ ކަށެއްާ

ިވދ ޅުވެފައިާއެބައ ތްާފުރިހަމަާގ ތުަގއިާއަދިާސިޔ ސީާާ ފަހުަގއިާރައީސްާނަޝީދުާ

މެންބަރުާ ވ ހަކަދެއްކެވިާ ދެންމެާ ކުރިންާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރަްއވަމޭ.ާ ޤ އިމްާ ުގޅުންާ

ޤ  ުގޅުންާ ނޭނޭގާ އަޅުަގނޑުެމންނަކަށްާ އިމްކުރެްއވިކަމެްއާާވިދ ޅުވިފަދައިންާ

ތިންާާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކ ންމެައކަސް،ާ ނުކުރައްވ ކަމެއް.ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ މިާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއއްބަސްވިކަން.ާ  2175އެއްބަސްވުމެްއަގިއާ

މަޖިލީހުަގއިާވ ހަކަދެއްކެވިާބައެއްާމެންބަރުންާވިދ ޅުެވއްޖެާއިސްލ މީާއޯ.އައި.ސީންާ

27ާާާާ އިޒްރ އީލ އިާުގޅުންާޤ އިމްކ ށްފައި.ާއޯ.ައއި.ސީެގާމެންބަރުާޤައުމަކުންާއެބައ ތޭ

% ނޫނީާ ސައްތަާ ސައްތައިންާ ހިނގ ާ ވެރިކަމެއްާ އިސްލ މީާ ޤައުމަކީާ 75ާާހުރިހ ާ

% އިސްލ މ50ާާާާީނޫނީާ ނޫން.ާ ޤައުމުތަކެއްާ އުޅޭާ ތަކުަގއިާ ެއޤައުމުާ މުސްލިމުންާ

ބަ އިސްލ މްދީނުެގާ މިވަނީާ މެންބަރުންނަކަށްާ އުޞޫލުތަްއާާކ ންފަރެންސްަގިއާ  2180ެއއްާ

މަދާުާ ނޫނީާ ރައްޔިތުންތަކެއްާ ިގނަާ ތިބިާ ގ ތުަގއިާ އިސްލ މުންެގާ ނޫނީާ ޤަބޫލުކުރ ާ

ޙަރަކ ތްތެެެރިވ ާާ އެތައްާ ގ ތަށްާ ޖަމ ޢަތެއްާ ތިބިާ ނަމަވެސްާ ރައްޔިތުންާ

މެންބަރުާ ޯއ.އައި.ސީެގާ އިސްލ މްާ އެހެންވީމ ،ާ ހިމެނޭ.ާ އެބަާ ޤައުމުތައްެވސްާ

އި އިސްލ މުންެގާ ކިޔ ފަިއާޤައުމުތަކެއްާ ޤ އިމްކުރިއޭާ ުގޅުންާ ޒްރ އީލ އިާ

އަޅުަގނޑެްއާާ ކަމަކަށްާ ކުރަންޖެހޭނެާ ޤ އިމްާ ުގޅުންާ ިއޒްރ އީލ ިއާ  2185ދިވެހިރ އްޖެއިންާ

ާާ 1967ާާނުދެކެން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާހަނދ ންާބަހައްޓަންޖެހޭނެ

މި ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ޤަބޫލުކުރީާ ިއޒްރ އީލްާ ދިވެހިރ އްޖެއިންާ ނިވަންކަންާާަގއިާ

ާާ ޤ އިމްކުރީ ުގޅުންާ އިޒްރ އީލ އިާ މިސްރުންާ ހަމައެހެންމެ،ާ ެގ1976ާާާާބޭނުންވ ތީ.ާ

އުރުދުންއިންާ ހަމަެއހެންމެ،ާ ބޭނުންވެެގން.ާ ބިންތައްާ ހިފިާ ހަނުގރ މައިަގއިާ

ޤ ިއމްކުރީާާ ުގޅުންާ ބިންތަްއ76ާާާާއިޒްރ އީލ ިއއެކީާ ހިފިާ ހަނުގރ މަިއަގއިާ  2190ެގާ

އިާހަމައަށްވެސްާއިޒްރ އީލ އިާުގޅުންާޤ އިމްާނުކުރޭާބޭނުންވެެގން.ާއެކަމަކު،ާމިއަދ 

އ ތްގ ތުންާ ލިބިފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ ޤަުއމަކުން.ާ އަރަބިާ އެްއވެސްާ އެހެންާ

ުގޅުންާޤ އިމްާކުރެްއވި.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިހ ރުާއެމީހުންެގާއެތ ނަގިއާާ ޤަތަރުންާ

ފެންވަރެްއަގއިާ ދަށްާ ތަންކ ޅެއްާ ވ ނީާ ސަފީރުވެސްާ ޤ އިމްކުރެވި.ާާހުރިާ ުގޅުންާ ާ

 2195އެކަންވަނީާމިދިޔަާޑިސެމްބަރުމަހުެގާހަނުގރ މައަށްފަހުަގއިާއަނބުރ ާެގންގ ސްފައި.ާާ

ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާައޅުަގނޑުމެންާއެހެންާބަޔަކުާކުރ ކަެމއްާބަލ ކަށެއްާނުޖެހޭނެ.ާާ
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ނަޞ ރ އިންނ ިއާ ޔަހޫދީންނ އިާ ޚ އްޞަކ ށްާ އަދިާ ކަމެއްާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރަޢުޔުާއެ މުސްލިމުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެއްޖެްއޔ ާ ކުރ ކަމަށްާ ކަެމއްާ ކީަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާރަޢުޔުާދިވެހިާސަރުކ ރުންާހޯދަންޖެހޭނެާކަމަށާްާ

 2200އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއެނޭގނެާމިދިޔަާާ

އިޒްރ އީާ މަހުަގއިާ ސަތޭކައަށްވުރެާާޑިސެމްބަރުާ ސ ދަާ ޢުދުވ ންތަކުަގއިާ ދިންާ ލުންާ

ނޫނޭާ ފުދުނީކީއެއްާ ެއވަރަކުންާ ޤަތުލުކުރިކަން.ާ ރައްޔިތުންާ ފަލަސްޠީނުާ ިގނަާ

ޔޫރަޕްެގާާ އަދިާ އ އިާ އެމެރިކ ާ މަސްތެރޭަގިއވެސްާ މިދިޔަާ މިހ ރުެވސްާ އިނޭގތޯ.ާ

ޔަކުާެގދ ރުންާާޤައުމުތަކުންާގ ވަގ ވ ާތިއްބައިާފަލަސްޠީނުންާޖަރޫސަލަމުންާއެތައްާބަ

ޔަހޫދީނާްާ މިތަންތަނަށްާ ބައިތިއްބ ފަިއާ ޓެންޓްތަކުަގއިާ އެމީހުންާ ބައިތިއްބ ފަިއާ  2205ނެރެާ

ނޫން.ާ ހުރިބައެއްާ ރަޙުމެްއާ ގ ތަކަށްާ ެއްއވެސްާ މިމީހުންނަކީާ ވެއްދީ.ާ

ޤުރުއ ނުަގއިވެސްާއަންަގވ ފަިއާއ ތީާއެމީހުންާޤަބޫލުކުރ ގ ތުަގއިާއެމީހުންާއެކަންޏޭާ

ެގާދަރިންނޭ.ާެއހެންާބަޔަކުާދުނިޔޭަގިއާާهللاާންޖެހޭނީ.ާއެމީހުންނަކީާާދުނިޔޭަގިއާތިބެ

ތިބޭކަށްާނުޖެހޭނެ.ާއެވަރުާބަޔަކ ިއާއަޅުަގނޑުމެންާުގޅުންާޤ އިމްކުރުމުެގާކ ބައިތޯާާ

މަޢުލޫމ ތާުާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ނޫންާ ޤ އިމްކުރެވޭނީ.ާ ޙުއްޖަތެއްތޯާ ކ ންާ  2210އަސްލަކީ.ާ

ކު އެކަންާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ އ ތީާ ބޭފުޅުންާލިބިފައިާ ބައެއްާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ރެއްވީާ

އިނ މަށްާާ ޞުލްޙައިެގާ ނޯބަލްާ އެރުީވާ މަޝްވަރ ާ ނޫނީާ ދެއްވީާ މަޢުލޫމ ތުާ

ޔޫރަޕްެގާާ އެހެންވީމ ،ާ ކ ށްދޭށޭ.ާ މިކަންާ ހުށަހަޅައިދޭނަމޭާ ނަންފުޅުާ މަނިކުފ ނުެގާ

ރައީސް ުއންމީދުކުރަންާ ައޅުަގނޑުާ ކ ންމެއަކަސް،ާ ޖެހިވަޑަިއަގތީ.ާ ާާއެދަޅަިއަގިއާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމަށް.ާ ނުކުރަްއވ ނެާ ކަމެއްާ އެފަދަާ ދެންާ  2215ނަޝީދުާ

ޘްާކުރަނީކީެއއްާައޅުަގނޑުމެންާއަމިއްލަާމައްސަލައެްއާާބަހުއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާމިާ

ަގެއއްާނޫން.ާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާވިންދ އިާދިވެހިާޤައުމުެގާރޫޙުާއެކަމުަގއިާއެންެމާާ

އަެަޅުގަާ ވަުގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާާމުހިންމުާ ޖެހޭތީ.ާ ހ މަކުރަންާ ނޑުމެންާ

ދެކޭގ ތްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަެއއް.ާ ތިބޭާ ހ މަކުރަންާ ޝުޢޫރުާ ރައްޔިތުންެގާ

ކަންތައްތަކުަގއިާ ިމކަހަލަާ އެބަާ އެކަމަށްޓަކަިއާާާާރައްޔިތުންނަށްާ  2220އެނެގންޖެހޭ.ާ

ވ އަ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކުރަނީާ ބަހުޘްާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ މިއަދުާ ހަކަާާޅުަގނޑުމެންާ

މިވަުގތުާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ހަމަވީ.ާ ވަުގތުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މިދައްކަނީ.ާ

ާއިށީންނ ނަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ
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ާ

ހަމަާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަިއަގއިާ މިާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  2225ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާރަތަމަވެސްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާކުއްލިާމައްސަލައެްއެގާގ ތުަގއިާއުނޫގފ ރުާާފުާމުޙަްނމަދުާއަސްލަމްާ

މިވ ާމައްސަލައަކީާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ޢަލީާ ައފްރ ޝީމްާ މެންބަރުާޑ ކްޓަރާ ދ އިރ ެގާ

މައްސަލައެްއެގާާ ކުއްލިާ އ ތްގ ތުންާ ފެންނަންާ ޤަވ އިދުާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑަށްާ

ބަލަިއަގނެވޭނެާމައްސަލައެއްާނޫނޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމަޖިލީހުެގާރައީސްެގާާާގ ތުަގއި

 2230ގ ނޑީަގއިާއިންނަވ ާބޭފުޅަކުާއެކަންާނިންމަވ ާބަލަިއަގތީމ ،ާދެންާއެއަށްާދައްކ ނެާާ

އެހެންާާ ނުދެކެން.ާ އަެަޅުަގނޑުާ އ ތްކަމަކަށްާ ވ ހަކަެއއްާ ނުވަތަާ ޙުއްޖަތެއްާ އިތުރުާ

މަޖިލީ މިޖެހެނީ،ާ ާާދަންނަވ ލަންާ ޤަވ އިދުެގ ަގިއ70ާާާާހުެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މިވ ގ ތުންާމައްސަލަެއްއެގާގ ތުަގއިާހުށަހަޅައިފިކަމުަގއިާވަނީނަމަާއެކަމެއްެގާަވުގތުާާ

ވ ންޖެހޭ.ާ ަމްއސަލައަކަށްާ އެކުލެިވެގންވ ާ ަމޞްލަޙަތުާ ޤައުމީާ ދ ފަދަާ ފ އިތުެވެގންާ

ވަނީނަމަ އެހެންކަމުަގއިާ މިހުށަހެޅެނީާ މައްސަލަެއއްާ މައްސަލަެއއްަގިއާާއަދިާ ާ،2235 

ފުރިހަމަވ ންޖެހާޭާ ކަުމަގިއިވޔަސްާ މައްސަލައެއްާ ކުއްލިާ ސިފަތައްާ ހުންނަންޖެހޭނޭާ

ހުންނަންޖެހޭނާެާ މައްސަލަެއއްަގއިާ އެގ ތުންާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަމުަގއިާ

13ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާބަޔ ންެވެގންާދ އިރުާއެމ އްދ ަގއިާެއވ 65ާާާާސިފަތައްާާ

އަށްާބައްލަވ ލެްއވުމަކީާަމޖިލީހުެގާރިޔ ސަތުަގއިާއިންނަވ ާބޭފުޅަކުާކ ންމެހެންާނުކުތ 

 2240ކުރަްއވަންޖެހޭާކަމެއްކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކޭތީާއެވ ހަކަވެސްާފ ހަަގކ ށްލަން.ާއޭެގާާ

ުގޅޭގ ތުންާާ މައްސަލައ އިާ މިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އިތުރަށްާ

ޖުމްހޫރިްއޔ ގެާ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ާ115ާ މ އްދ ަގިއާާާ ވަނަާ

ބ ރުތަކ ިއާާ ބޭފުޅެއްެގާ ހުންނަވ ާ މަޤ މުަގއިާ ކަުމެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތައްާބަޔ ންެވެގންވޭ.ާއެާމަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުެގާތެރެއިންާއެާމ އްދ ެގާ

ަގއިާމިވަނީ،ާދިވެހިރ ްއޖޭެގާޚ ރިޖީާސިޔ ސަތުތައްާކަނޑައަޅ ،ާހިންގާ  ެއާާ)މ(ާ ާ،2245 

ބައިނަލްއަޤްވ މީާ ޤައުުމތަކ އިާ ބޭރުާ ބަލ ާ ނުހިނގ ގ ތްާ ހިނގ ާ ސިޔ ސަތުތައްާ

ެއއީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާާ ުގޅުންާޤ އިމްކ ށްާދެމެހެއްޓުންާ ޖަމުޢިއްޔ ތަކ އިާއެކުާ

މަޤ މުަގއިާހުންނަވ ާބޭފުޅެްއެގާމަސްޢޫލިއްޔަތެްއކަމުަގއިާބަޔ ންވެެގންާިމވަނީ.ާއަދިާ

( އެމ އްދ ެގާ ރަްއޔިތުންެގާާހަމަާ ނަންބަރުަގއިާ ދެވަނަާ ނަންބަރ އިާ ެއއްާ ެގާ ފ(ާ

ބޭނުންާނުވ ނެާކަންތައްތަްއވެސްާާ ބޭނުންވ ނެާކަންތައްތަކ އިާ  2250މަޖިލީހުެގާމަޝްވަރ ާ
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ބަޔ ންެވެގންވ ާވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ.ާއަޅުަގނޑުެމންާރިޔ ސީާނިޒ މަކަށްާ

ލިޔުމަށް އަސ ސީއެއްާ ޤ ނޫނުާ ބައްޓަންކ ށްާ ނިޒ މުެގާޤައުމުާ ބަރުލަމ ނީާ ފަހުަގިއާ

ތެރޭަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާއެންމެހ ާމަޝްވަރ ތައްާލިބިެގންާއެންމެހ ާބަސްާ

ވަނީނަމަާ ދިމ ވެއްޖެކަުމަގއިާ ހިންަގންާ ޤައުމުާ ބައްޓަމަށްާ ހިންގ ާ ޤައުމުާ ލިބިެގންާ

ިގ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ މަޖިލީހުަގއިާ  2255ނަާާރައްޔިތުންެގާ

އ ދެ،ާާ ބޭނުންވަނީ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރެިވެގންނޭާ ދ ނީާ މަސައްކަތްތަްއާ

ުގޅޭގ ތުންާ މަްއސަލައ އިާ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ ުގޅޭގ ތުން،ާ މައްސަލައ އިާ މިާ

މުހިންމުާ ދަންނަވ ލުމަކީވެސްާ ެއއްޗެއްާ ކ ންމެވެސްާ ހަމަާ މިފުރުޞަތުަގއިާ

ވޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއިޒްރޭލޭާބުނީމ ،ާހަމަާކަމެއްކަުމަގއިާވ ތީާދަންނަވ ލަންާބޭނުން

 2260ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާބިރުަގނޭާކަންބ ޑުވޭ.ާބިރުަގނެާކަންބ ޑުވ ންާމިޖެހެނީާއިޒްރޭލުެގާާ

ޚ އްޞަކ ށްާާ ދޭތެރޭަގއިާ މުސްލިމުންނ އިާ މީހުންާ ވެރިކަންކުރ ާ އެތަނުެގާ ދައުލަތުންާ

ދައުލަތެ ފަލަސްޠީންާ ދޭތެރޭަގއިާ ފަލަސްޠީނ އިާ އަވައްޓެރިާ ގ ތުަގިއާާހަމަާ އްެގާ

ޖަރީމ ތަކ އިާާ ހިންގ ާ އަރަިއަގނެެގންާ ބިންތަކަށްާ ފަލަސްޠީނުެގާ އަދިާ ބަލ ލުމެއްނެތިާ

ދޭތެރޭަގިއާ އ ިއާ އަނިޔ ާ ދެމުންދ ާ މުސްލިމުންނަށްާ ޚ އްޞަކ ށްާ އަދިާ ުގޅޭގ ތުންާ

އެކަމ ިއާާ ހަމަާ މިސަރުކ ރުންވެސްާ އަދިާ ކަންބ ޑުވަން.ާ އަބަދުވެސްާ  2265އަޅުަގނޑުމެންާ

ބޭނުންވޭ.ާާާާކަންބ ޑުވ ކަން ދަންނަވ ލަންާ ސ ފުކ ށްާ ވަރަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ

އެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުެމންާއިޒްރޭލޭާބުނ އިރުާކ ންމެެވސްާވަރަކަށްާމަޢުލޫމ ތާުާ

އެްއކ ށްލެޭވއިރުާައޅުަގނޑަށްާފ ހަަގެވެގންާމިދަނީ،ާިއޒްރޭލޭާމިބުނ ާޤައުމުަގިއވެސްާާ

ާާ ގ ތްަގނޑަކަށް 12ާާާާމިވަުގތުވެސްާ މިލިއަންާުމސްލިމުންާދިރިއުޅޭކަން.1.2ާާާާލަްއކަ

1.2ާާާާ ހަތަރުުގނ12ާާާާަމިލިއަން އ ބ ދީެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މުސްލިމުންނަކީާ  2270ލަްއކަާ

މިދިރިއުޅޭާާ މިޤައުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަެަށްވުރެ،ާ

ވ ހަކަާާ ޤައުމެްއެގާ ދިރިއުޅޭާ މުސްލިމުންާ ިގނަާ ހަތަރުުގނަާ މުސްލިމުންނަށްވުރެާ

ާާ މިދައްކަނީ.ާެއހެންވީމ ،ާމުޅިާއެޤައުމަކީާެއީއާޣައިރުާމުސްލިމުންެގާާއަޅުަގނޑުމެން

ގ ތުަގއިާނުވަތަާއިސްލ މްދީނުެގާދުޝްމަނުންެގާގ ތުަގއިާައޅުަގނޑުމެންާބަލަންވީތޯާާ

ސުވ ލުާާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަހުޘެއްަގިއާ މިފަދަާ ނޫންތޯާ  2275ނުވަތަާ

ކުރީގަާ އަޅުަގނޑުެގާ ހަމައެހެންމެ،ާ ބޭބޭފުޅުންާއުފައްދ ލެވިދ ނެ.ާ ިގނަާ ަވރަށްާ އިާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އެކުަގިއާ ހަމަާ އ ތުމ އިވެސްާ ދައްކަވ ފައިާ ވ ހަކަެވސްާ
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އެކިެއކިާާ ިއޒްރޭލ ިއއެކުާ ރ އްޖެއިންާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ތަކުރ ރުކ ށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ވ ހަކަާ ފައިދ ތަކުެގާ ދިޔަާ ކުރަމުންާ ރ އްޖެއަށްާ މުޢ މަލ ތްތައްކ ށްާ

ނު އެންމެންާމިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންާ މަޢުލޫމ ތުަގއިާ ައޅުަގނޑުެގާ  2280ދައްކަންވީތޯއޭ.ާ

ތެރޭެގާ ޓެކްނ ލ ޖީެގާ ިއޒްރޭލްެގާ ނިޒ މަކީވެސްާ ޕްރީޕެިއޑްާ ދިރ ުގެގާ މިެގންުގޅޭާ

ދަނޑުވެރިކަމ ިއާާ އަދިާ ޓެކްނ ލ ޖީތަކ އިާ މިފަދަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އުފެއްދުމެއް.ާ

ދި ކުރަމުންދ ާ މިހ ރުާ އިޒްރޭލުންާ ޓެކްނ ލ ޖީެގާާުގޅޭގ ތުންާ އެމީހުންެގާ ރ ސ ތަކުަގއިާ

ބޭސްވެރިކަުމެގާާ ހަމައެހެންމެ،ާ ސުވ ލަކީ.ާ އަޅުަގނޑުެގާ ނުހިފަންވީތޯއޭާ ބޭނުންާ

ނުކުރަންވީތޯޭއާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންާ އުފެްއދުންތަކުެގާ އެމީހުންެގާ  2285ރ ނުގަގއިާ

ރ އްޖޭަގއިާާ މިހ ރުވެސްާ މަޢުލޫމ ތުަގިއާ ައޅުަގނޑުެގާ ސުވ ލަކީ.ާ އަޅުަގނޑުެގާ

އުފެއްދުންތައް.ާާ އިޒްރޭލްެގާ ބޭސްތައްާ މ ޅެތިާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ބޭނުންކުރޭާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ައއުންވެސްާ ރ އްޖެއަށްާ މީހުންާ އިޒްރޭލްެގާ އަޅުަގނޑުެގާސުވ ލަކީ،ާ

ވައްތަރެއްެގާާ މިކިޔ ާ ޓުއަރިޒަޭމާ އިޤްތިޞ ދުާ ރ އްޖޭެގާ މަނ ކ ށްލަންވީތޯއޭާ

 2290ާވިޔަފ ރިއަށްާބައްޓަންވެފައި.....ާ.

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެެެރިާ ހަމަވެއްޖެާ ވަުގތުާ

މެންބަރު.ާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާަގލ ޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފަށްާ.

ާ2295 

ޢިއްޒަތްތެރިާަގލ ޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މަޖިލީހަށްާޝުކުރިއްޔ ާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ިމއަދުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ާާ

މިހުށަހެޅުއްވިާާއަޙްމަދުާމަޚުލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނ:ާ ޢަލީާ އަފްރ ޝީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ

އެކަމާ  އަޅުަގނޑުވެސްާ މައްސަލައެއް.ާ ސީރިައސްާ ވަރަށްާ ހަމާަާާާއިމައްސަލައަކީާ

ތަށްާއެކަންާނުކުރުމަށްާއަދުެގާސަރުކ ރަށްާއަޅުަގނޑުާާވަރަށްާކަންބ ޑުވ ާޙ ލުާެއގ 

ވ ހަކަ މިއަދުާ މަޖިލީހުަގއިާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ ބައެްއާާާާގ ވ ލަން.ާ  2300ދައްކަމުންާ

ފ ހަަގ މެންބަރުންާ އިންާާޢިއްޒަތްތެރިާ ރިޔ ސީާ ކުރީެގާ ތެރޭަގިއާާކުރަްއވައިފިާ ތިޚ ބުާ

ނުގ ވ ނެާވ ހަކަެަާާާާޑީ.އ ރް.ޕީެގާބަެއއްާމެންބަރުންާރ އްޖޭެގާމިސްކިއްތަކުންާބަންިގ

ދެއްކިކަމ އިާމިކަހަލަާވ ހަކަތަކެއް.ާއަޅުަގނޑުވެސްާހަމަާފ ހަަގކ ށްލަންާބޭނުންވަނީާ

ދުވ ލަކުާ ހަމަާ ެއކަމަކު،ާ އެބަގ ަވއޭާ ބަންިގާ މިހ ރުވެސްާ ހަމަާ ވ ހަކައެއްާ ރަނަގޅުާ
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ހަމައެއ މިސް ތަޅަމުންނޭ.ާ ެގންދަނީާ ހަމަާ ޝަހީެއކު،ާާއިކިތެްއވެސްާ  2305ދުާާޑރ.ާ

ުގޅުންާއެބައ ތޭާމިގ ތަށްވެސްާާ ވަކިގ ތަކަށްާވ ހަކައެްއާވިދ ޅުވިޭއާކުރިންާސިޔ ސީާ

ާާާާވަރަށްާވ ހަކަ ައޅުަގނޑު ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޑރ.ާޝަހީދަކީާާދަްއކަަވއިފި.ާ

ސަާ ކުޑޭއޭ.ާ ނަމެއްޖަނ ޒ ާ މިހުރިހ ާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާާއްޙ ފޭާ ހަމަާ ދެްއީވާ ވެސްާ

ދަކީާާމެންބަރުން.ާއެހެންވީމ ،ާޑރ.ާޝަހީާާބޭފުޅުންެގއެާާަވޑަިއަގންނަވ ާާާާނިސްބަތްވެ

މިއަދުާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ހުރިހ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭފުޅެއްކަންވެސްާ  2310ކ ންާ

.ާދެދުވަހުާާއެނޭގނެ.ާދަްއކ ާވ ހަކަެއއްާދިމައެއްނުވ ނެާދެފަހަރުާހުންނ ނީާދެގ ތަކަށް

ސަރުކ ރުަގ މައުމޫނުާ ދެންާ ޕ ޓީަގއި.ާ ދެާ އެތެރެކުރާިާާާއިއުޅުްއވ ނީާ ބުދުާ މަުއމޫނުާ

ވ ހަކަާދެއްކުމުން.ާއަޅުަގނޑުެވސްާކުރިންާފ ހަަގކ ށްލިންާނިޒ މީާނުކުތ އެްއަގއިާިމާާ

މޯލްޑިވްސްއިން.ާާ ލޯޑްާ ހެވީާ މޫސ ެގާ ރީކޯާ ސީދ ާ ހަމަާ ހުރީާ އެތެރެކ ށްފައިާ ބުދުާ

 2315ންެވސްާމިބ ލުަގއިާއެޅިފައިާޙަޤީޤަތުަގއިާމިއ ތީާމިބޭފުޅުންެގ.ާރީކޯާއެހެންވީމ ،ާމިކަ

ާާ މިތަނަށްާބުދާުާާާނިމުނީމ ،މޫސ އަށްާއެނިގހުރެާބުދުާއެތެރެކ ށްާއެހުރިހ ާކަމެއްކ ށް

ރ އްޖެއާ  ކުރިންާ ދެންާ އ ތީ.ާ ދައްކ ފަިއާ ވ ހަކަާ ުގޅުންާާއިާއެތެރެކުރިާ ސިޔ ސީާ އެކުާ

ވ ހަކަ އ ތްާ ޤ އިމްކ ށްފައިާ ފ ހަަގކ ށްލަންާއިޒްރޭލ ާ އަޅުަގނޑުާ ދެކެޭވއިރުާ ާ

މިހ ރުވެސް ބައްލަވ ާާބޭނުންވަނީާ ބޭފުޅަކުވެސްާ ކ ންމެާ އިޒްރޭލުެގާާހަމަާ ލަްއވަންވީާ

 2320ފ ރިންގާމިނިސްޓްރީެގާވެބްސައިޓްަގއިާެއއ ތީާވަރަށްާސ ފުކ ށްާކުރިންާރ އްޖެއ ިއާާ

ާާާާެއއްވެސްާާއިއިޒްރޭލަކާ  މިހ ރު ނެތްކަމަށް.ާ ުގޅުމެއްާ ސިޔ ސީާ އެުގޅުންާާކަހަލަާ

އެމް.އޯ.ޔޫާއެްއަގިއާސ ިއކުރިާވ ހަކަ.ާތަންކ ޅެއްާކުރިންާމިއަދ3ާާާާުފެށުމުެގާގ ތުންާާ

ގެާވ ހަކަފުޅުަގއިާވިދ ޅުިވާާދުވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީ

ިވދ ޅުވިކަމަށްާއެްއވެސްާާ ކުރީދުވަހުާޕްރެސްާކ ންފަރެންސެއްަގއިާރައީސްާނަޝީދުާ

ޕްރެސާްާލިޔެކިޔުމެއްާ އެާ ހަމަާ އެކަމަކު،ާ ވ ހަކަ.ާ ނެތްާ ސ ިއކ ށްފަިއާ  2325ަގއިާ

ވިދ ޅުވ ނެާާ ނަޝީދުވެސްާ ރައީސްާ ެއްއަގިއ3ާާާާކ ންފަރެންސްަގއިާ އެމް.އޯ.ޔޫާ

ސ އިކ ށްފަިއާއ ތްާވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަހަލަާކަންތައްތަކެްއާއެބަދޭ.ާއެހެންވީމ ،ާ

ބައެ ދެންހަމަާ ވ ހަކަ.ާ ކަންބ ޑުވ ާ ހައްތަހ ވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާމިއީާ އެހެންާ ްއާ

ކުރެްއވިހެންާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީވެސްާވިދ ޅުިވާާާާާމެންބަރުންާޑީ.އ ރް.ޕީާަގއިާފ ހަަގ

 2330ޑީ.އ ރް.ޕީާންާމަޖިލީހުެގާަވުގތުާނަގ ލ ާވ ހަކަާރައްޔިތުންެގާފައިސ ާބޭކ ރުާކުރ ާާ

ހަމައެކަނިާާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެން.ާ ކ ބައިތޯާ ވ ހަކަ.ާ
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ަގނޑުމެންާކުރަންާއ ތްާމަސައްކަތަކީާމިތަނުންާބިލުތަކެއްާފ ސްކުރުމެއްާނޫނޭާއަޅު

ރައްޔިތުންނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާާުގޅުންާާއިއިނޭގތޯ.ާ ކަމެއްަގއިާ ކ ންމެާ ހުރިާ

މިތަނުަގއިާ ައޑުާ ރައްޔިތުންެގާ ހުށަހަޅައިެގންާ އެކަންކަންާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ

އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތުާ ެއީއާާއިްއވުމުެގާ އެހެންވީމ ،ާ އ ންނަންޖެހޭނެ.ާ  2335ނަށްާ

އެބޭފުޅުންާހަމަާރ ޒައިނ ާއ ދަމްެގާވ ހަކަެަިއގަވެސްާެއވިދ ޅުވިހެންާއަޅުަގނޑުމެންާާ

މިކުރ ާާ އަޑުިއއްވަންާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްާ މިކުރ ާ މިއަދުާ

އ ޅުވ ލަން ރައްޔިތުންނަށްާ ކުރަމުންާ ަވއްޓ ލަންާ ައުގާ ދައްކ ާާމަސައްކަތްތަކުެގާ ާ ާ

ފުރަތަމަކަށްާއަޅުަގނޑުވެސްާާާާކަމަށްާފ ހަަގކ ށްލަން.ާއ ދެ،ާދެންާއެންމެާާވ ހަކަތަކެއް

ވަރަށްާާ ވަނީާ ބަލައިަގނެފައިާ ޤައުމެްއގ ތަށްާ އިޒްރޭލަކީާ ބޭނުންވަނީ،ާ  2340ފ ހަަގކ ށްލަންާ

ނަސީމަކީާ މަސްއ ޑިާ ނަސީމް.ާ މަސްއ ޑިާ ދެްއވ ފަިއވަނީާ ޯވޓުާ ަގއިާ އދ.ާ ކުރިންާ

ސަރުކ  ސްޓޭޓްާާމިއަދުެގާ މިނިސްޓްރީެގާ ފ ރިންގާ ނަޝީދުާ ރަީއސްާ ރުންާ

ކުރައްވ ފައިވ ާބޭފުޅެއް.ާއެހެންވީމ ،ާމިކަމުންވެސްާމިއ ތީާާާމިނިސްޓަރަކަށްާޢައްޔަން

ހަމަާއެބޭފުޅުންނ އިާުގޅިފައި.ާއެހެންވީމ ،ާމިހުރިހ ކަމެއްވެސްާޙަޤީޤަތުަގއިާބ ލުަގިއާާ

ާާ ހަމަާއެމް.ޑީ.ޕީ މިޖެހެނީާ ބޭފުޅުންާންާއިނޭގތޯއިއަޅަންާ ތިއްބެިވާ  2345.ާއެމް.ޑީ.ޕީަގއިާ

މިކަމުަގއިާރެކިަވޑަިއެގންނެވޭނެާއެްއވެސްގ ތެްއާނޯންނ ނެ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާާ

ހުށަހެޅުމ  މިތަނަށްާ މިމައްސަލަާ ފ ހަަގކ ށްލަންާއަޅުަގނޑުާ ުގޅިެގންާާާއިހިތ މަޔ އެކުާ

ާމިމައްސަލައަށް ބަހުޘްާ ާއިތުރަށްާ ނިކުރެއްވުާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ ާާސްބަތްވެާމަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ނުދެްއވ .ާ ވޯޓެއްާ ެމންބަރަކުާ އެްއވެސްާ ވަޑައިަގންނަވ ާ

ބޭނުންވަނީ ޔަހޫާާދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ މިތިއްބެވީާ  2350އެކީގައޭ.ާާއިާާދީންނ މިބޭފުޅުންާ

މުސްލިމުންނ  މިތިބީާ އަޅުަގނޑުާާއޭއެކީގަާާާއިއަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަމިއ އެކުާ އ ދެ،ާ ާ.

ކަމަށްވެސްާާާޑަާވ ހަކަެއއްާބުނެލ އިރުަގއިާއެންމެާފުރަތަމަދެންާމިމަޢުޟޫޢަށްާކުޑަކު

ލޭ މުސްލިމުނެްގާ ބޭނުންވަނީާ އަދ ކ ށްލަންާ ޝުކުރުާ މުސްލިމްާާާއަޅުަގނޑުާ ބޯ،ާ

ެގންދ ާާ ފުނޑަމުންާ މިސްކިތްތަްއާ ޯގތިެގދ ރ އިާ އެމީހުންެގާ މަރ ،ާ ތުއްތުކުދިންާ

އިޚްއިާބަޔަކ  ވަރަށްާ ހަމަާ ޤ އިމްކުރީތީާ ުގޅުމެްއާ މިފަދަާ  2355އެކުާާއިާލ ޞްތެރިކަމ އެކުާ

ދަންނަވަމޭރައީސްާނަޝީދަށްާޝުާ ހަމައެއ ކުރުާ ދެންާާއިާ.ާ އެދެންާ ައޅުަގނޑުާ އެކު،ާ

އެހެން މިތިއްބެާ މިތ ާ ދެންާ ނަޝީދުެވސްާ ރައީސްާ ެގާާއެމް.ޑީ.ޕީާާއިތުރަށްާ

ބޭފުޅުންނ އިމެންބަރުންނ  އިޒްރޭލުެގާ އިޒްރޭލަށްާ ހަމަާ ފަލަސްޠީނަށްާއިއެކުާ ެއކީާ
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ހަނުގރ މަކ  އޭރުންާާވަޑައިެގންާ ބައިވެރިވ ން.ާ ކަމެއްަގއިވެސްާ އެހުރިހ ާ ށްާ

 2360ކަންނޭނެގާމިކަންާއެންމެާރަނަގޅަށްާނިމިެގންދ ނީ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންާބައެްއާާ

ޙ ލަތެއްަގއި އެްއވެސްާ ފ ހަަގކުރެއްވިާ މެންބަރުންާ ައޅުަގނޑުމެންާާޢިއްޒަތްތެރިާ ާ

ޤައުމަކާ  ކަންއިމިއުޅެނީާ ޤ އިމްކުރ ތީާ ުގޅުމެއްާ ސިޔ ސީާ ނޫން.ާާާާބ ޑުެވެގނެއްެއކީާ

އެ މ ތްާ މުސްލިމުންެގާ މަސްޖިދުލްާާާއްއަޅުަގނޑުމެންާ ބިނ ކަމުަގިއވ ާ މުޤައްދިސްާ

މިހެނާްާ މިކަންާ އެހެންީވމ ،ާ ތަނެއް.ާ ފޭރަިގނެފަިއވ ާ އެމީހުންާ އަޤްޞ ައކީާ

ިއޒްރޭލ ާއިއ ތުމ  އ ްއވ ާ ދިމ ވެފައިާ އެހެންާ އެހުރިހ ކަމެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  2365ެއކުާ

ނުކުރަން.ާއ ދެ،ާާާާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑެއްާޤަބޫލެއްާާކަންތައްާކުރެިވދ ނެުގޅިެގންނެއްާމި

އިސްލ މީާއިހަމަމިއ  ސަރުކ ރުެގާ މިއަދުާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެކުާ

ހިންގެވުމާ  އެބޭފުޅުންާާާއިކަންތައްތައްާ ފަރ ތުންާ ޕ ޓީެގާ އަދ ލަތުާ ތިއްބެވިާ ޙަވ ލުވެާ

މީއިާާއިސްނެުގމާ  ީމެގކުރިންާ ިއޒްރޭލުންާެއކީަގއިާ ކުރިންާ މަސްާ ދެތިންާ ެގާ

 2370ފަލަސްޠީނުަގއިާހިންިގާއުދުވ ނީާހަމަލ ތަކެއްާއެތަނުަގިއާެއާހިންިގާޣައިރުާޤ ނޫނީާ

މުޒ ހަރައިަގާާއިކަންތައްތަކާ  ބޭއްިވާ ދީެގނާްާާާއިުގޅިެގންާ ދަޢުވަތުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޑުއުފުލި އެތަނުަގއިާ ބައިވެރިވިން.ާ ޭއަގިއާ ގ ސްާ އިޒްރޭލުާާާާންއަޅުަގނޑުމެންާ

އަނިޔ  މުސްލިމުންނަށްާ ތިބިާ ފަލަސްޠީނުަގއިާ ގ ވިން.ާ ނުކުރުމަށްާާާާނައްތ ލަންާ

ހެދިން.ާއެ ޙަވ ލުކ ށްާ ކ ށްެގންާއެފައިސ ާ ފަންޑްރަިއޒްާ އެތަނުަގއިާ ކަމަކު،ާާގ ވިން.ާ

ދިމ ވީމ ، އެނުގނުކަމަކީާާާާމިމައްސަލައެއްާ ކުރަންާ ހަމައެކަނިާ ޕ ޓީންވެސްާ  2375އަދ ލަތުާ

ބަޔ ންަގނޑެއްާާ ނުކުރޭ.ާާނޫސްާ އެްއވެސްކަެމއްާ އިތުރުާ އެނުގނުކަން.ާ ނެރެންާ

އަދ ލަތުެގާޕ ޓީަގިއވެސްާމިތިްއބަވ ާޝަޙީމްއ އި،ާމަޖީދުއ އިާއަދިާޝޭޚްާޙުސައިންާ

ާާ ާާބޭފުޅުންނަކީާހަމައެކަނިާއެބޭފުޅުންެގާމަޤ މަށްޓަކައިާދީންާބޭނުނ3ާާާްރަޝީދު.ާމި

ބޭނުން ނަންާ ޕ ޓީެގާ އަދ ލަތުާ މަސައްކަތްކުރައްވައިާާާކުރަްއވަިއެގންާ ކުރަްއވ ާާާާެގންާ

ކުރިއަށްާާ ކަންތައްތައްާ ރ އްޖޭަގިއާ ދީނީގ ތުންާ ޙ ލަތެްއަގިއާ އެްއވެސްާ  2380ބޭފުޅުން.ާ

ާެގންދަންާމަސައްކަތްކުރ ާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާނުދެންނެވޭނެ.

ާ

ޢިއްޒަތްތެާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަވެއްޖެާ މެންބަރު.ާވަުގތުާ ރިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މ ފ ންނުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ
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ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ބ ރަށުާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މީާ ފަހުމީއަށް.ާ އިމްތިޔ ޒްާ  2385މެންބަރުާ

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ހަމަާާާާތިހައްދަވަނީާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މިނެީގާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މީާ އަޅުަގނޑުާ ޯގސްކ ށް.ާ  2390ާވަރަށްާ

ބުނެާާާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ޔަހޫދީއެކޭާ މެންބަރުންނަކީާ ނިސްބަތްވ ާ އެމް.ޑީ.ޕީައށްާ ާޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ

ިއާާކަަމކ ާާއެމޭރުމުންާވ ހަކަދައްކަމުންާދިޔައިރުާމަނިކުފ ނުާއިންނެވީާހަމަާއެއްވެސްާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ޔަހޫއަޅ ނު ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުމެންާލ .ާ ނޫންާ ުގޅިެގންނެއްާ ދީއަކީާ

އަޅުަގނޑުެމންނަކީާާމިއުޅެނީކީ ޔަހޫާާައކީ.ާ ނޫން.ާ ުގޅިެގންާޔަހޫދިންނެއްާ ދިންނ އިާ

 2395ާއުޅޭާބޭފުޅުންާެއވ ހަކަާއެދައްކަވަނީ.ާކިނބިަގސްދ ށުޭގާމައުޫމނު..

ާ

ާ

ނުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނިޒ މ ބެހޭާ ނުަގންނަންާއ ދެ،ާ ބަލައެއްާ އަޅުަގނޑުާ ކުތ އެްއކަމަކަށްާ

އުތުރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރާުާވަޑަިއެގންނެވުންާއެދެން.ާމ ފައިށީނދެ ންނުާ

 2400ާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންގ ސްދެްއވުމަށްާ.

ާ

ައއްސަާމެްނބަރުާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޑީ.އ ރް.ޕީލ ޝުކުރިއްޔ ާ އ ދެ،ާ ާއަށްާާމްޢަލައިކުމް.ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާ ތިއްބަަވއިެގން މިމަޖިލީހުަގއިާ މެންބަރުންތަކެއްާ ިގނަާ ހުާނިސްބަތްވ ާ ލީ ޖި މަ ާާގެާމި

އެކަމ  އަޅުަގނޑުާ ވަމުންދ ތީާ މިގ ތްތަކެްއާ ހިތ މަކުރަން.ާާާާއިމަސައްކަތްތަކަށްާ

އަ އެދިޔައީާ ނިމިެގންާ ވ ޖިބުާާއެއްދައުރުާ ޙަވ ލުކ ށްފަިއވ ާ  2405ޅުަގނޑުމެންނ ާ

ނުކުރެިވ.ާއަޅުަގނޑުާމިހެންާމިދަންނަވަނީާއަޅުަގނޑުމެންނ ާާާާއެްއގ ތަކަށްވެސްާއަދ 

ޙަވ ލުވެފައިވ ާވ ޖިބަކީާއެންމެއިސްާވ ޖިބަކީާޤ ނޫނުާހެދުން.ާއެންމެާޤ ނޫނެއްވެސްާ

ފ ސްެވެގން ފްލޯރއަކުންާ ދުވ ލެާާމިމަޖިލީހުެގާ ކ ންމެާ ާާނުދިޔަާ ާާްއެގ 4ާމަްއޗަށް

ވެެގންދޭ.ާއެއީާާާާިގނަާރުފިޔ ާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާއަތުންާއެބަާހޭދަާާލައްކައަށްވުރެ

މަސައްކަތް ިމގ ތަށްާ ނިޔަތުަގއިާ މިާ ންާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ އަދިވެސްާ  2410ކުރ ތީާާާާއަޅުަގނޑުާ

ިއޒްރޭލ  އ ދެ،ާ ކުރަން.ާ ކުށްވެރިވެސްާ އެކަންާ ުގޅުންާާއިާއަޅުަގނޑުާ އެކުާ
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ވ ހަކަ ކުރެވޭާކަމެްއވެސްާނޫން.ާާދަާާބަދަހިކ ށްފައިވ ާ މިކަަމކީާއަލަށްާ ްއކ އިރުަގއި،ާ

ކ ށްފަިއވ  މިކަންކަންާ ކުރީެގާސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާސަރުކ ރުންާކުރ ާާާާމިއީާ ކަެމއް.ާ

މިތަފ ތުވ  ކުރ ގ ތ އިާ ސަރުކ ރުންާ މިހ ރުެގާ ކުރީެގާާާކަންތައްތަކ އިާ ގ ތަކީާ

 2415ޒުދަށުންާއަޑިާާރޭަގއިާމޭާސަރުކ ރުންާކުރަނީާމީހުންނަށްާއ ޅުވ ލަިއެގންާއަނދިރީެގާތެާ

ޔަހޫ އެީއާ ާާއަޑީން.ާ ސިފަެއއް. ޔަހޫދީާ އެއީާ މިދަންނަވަނީާ ސިފަައކީާާއަޅުަގނޑުާ ދީާ

ކު މިކަންތައްތަްއާ އުޞޫއަޅުަގނޑުމެންާ މަތިެވރިާ ިއސްލ މީާ މަތީންާރ ގ ތަކީާ ލުެގާ

ާާއިމީހުންނަށްާއެނޭގގ ތަށްާދެފުށްާފެންނަގ ތަށްާސ ފުކ ށްާރީތިކ ށް.ާއ ދެ،ާިއޒްރޭލ 

ާބަދަހިކ ށްފައިވ ާޤައުމުތަކުެގާތެރޭަގއިާއިސްލ މީާބ ޑެތިާޤައުމުތައްާހިމެނޭ.ާުގޅުން

ހިމެނޭ.ާ ޤައުމުތައްާ ދިރިއުޅޭާ މުސްލިމްާ މ ިގނަާ މ ބ ޑަތިާ  2420އަޅުަގނޑުމެންނަށްވުރެންާ

ހިމެނޭާ، މިޞްރުާ މިއަށްވުރެާާއޭެގތެރޭަގއިާ އަދިާ ހިމެނޭާ އިތުރުާޖޯޑުންާ ިގނަާ ެވސްާ

އަ ހިމެނޭ.ާ ޤައުމުތައްާ ޤައުމެއް.ާާބައިވަރުާ ކުޑަކުޑަާ އަދިާ ޅުަގނޑުމެންނަކީާ

ޤައުމުތަކާ  އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ ާާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ުއޅެވޭނޭާާއި ލަިއެގންާ ެއކުަގއިާ

ޤައުމެއް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއ ދެ،ާދިވެހީންާ

ާޤަބޫލު މިނިވަންކަމ ާ ރަމްޒެއްއިާކުރ ގ ތުަގއިާ ހަމަހަމަކަމުެގާ ާ،ާ  2425ކަމުަގއިވ ާާާ

ވ ހަކަފުޅުންވެސްާާ ދެްއކެވިާ ަގއިާ އދ.ާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ކަންތަްއާާ ައޅުަގނޑުމެންާ އ ތްގ ތް،ާ ނިޔަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ސ ބިތުވިާ އެކަންާ

ކުރަންާއ ތްގ ތް.ާައޅުަގނޑުމެންާފުރަތަމަވެސްާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާއެާޖެެެނެރަލްާ

ފުޅުާދަްއކަވަމުންާވިދ ޅުވެފައިާވަނީާތިމަންާމަނިކުފ ނުމެންެގާއެސަމްބްލީަގއިާވ ހަކަ

އިޒްރޭލާ  މިާ ެގާާއިސަރުކ ރުންާ ިއޒްރޭލަކީެވސްާއދ.ާ މިކުރަނީާ ބަދަހިާ ުގޅުންާ  2430ެއކުާ

ތެރޭަގއިާާޤައުމުެގ ޤައުމުެގތަކުެގާ އދ.ާ ޤައުމަކަށްވ ތީވެާ ހިމެނޭާ ތެރެއިންާ ތަކުެގާ

ޤައުމަކ  ނިޔަތުާާާއިހިމެނޭާ ބަދަހިކުރުމުެގާ ފަލަސްޠީނަށްާާުގޅުންާ އަދިާ ަގކަމުަގޔ ިއާ

ފަލަސްޠީނަކީާާ ލައްވ ފައިވޭ.ާ ގ ވ ާ އެމަނިކުފ ނުާ މިނިވަންކަމަށްާ ފަލަސްޠީނުެގާ

މިނިވަންކަމ  އަދިާ މުސްތަޤިއްލުާ ރައްޔިތުންތަކެްއާާއިާމިނިވަންާ ހެޔ ެ ގ ތުަގއިާ އެކުާ

 2435ތަށްާާގ ާާދިރިއުޅޭނެާތަނަކަށްާވުމަށްާގ ވ ލަްއވ ފަިއވޭ.ާއަދިާއެމަނިކުފ ނުާއެވިދ ޅުވާ 

ެއގ ތުންާ އ ދެ،ާ ޭވ.ާ ފައްޓަވ ފައިެވސްާ މިހ ރުާ ކުރައްވަންާ މިކަންތައްތައްާ

ތިބޭފުޅުންނަށާްާ ފޯނުންާ ުގޅުްއވ ފައިާ ވަނީާ އެމަނިކުފ ނުާ ރައީސަށްާ ފަލަސްޠީނުެގާ

ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ނެާާ ޒަރީޢ އިންވެސްާ ޓީީވެގާ މީޑިޔ އިންާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ
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ފައިާފުރަތަމަވެސްާވިދ ޅުވެފައިާވަނީާފަލަސްޠީނަކީާފަލަސްޠީނުެގާރައީސަށްާުގޅުްއވ 

ޤައުމެއް ޤަބޫލުފުޅުާާމިނިވަންާ އެމަނިކުފ ނުާ އަދިާާާާކަުމަގިއާ  2440ކުރަްއވ ކަމަށ އިާ

މިވ ހަކަާާ ކ ށްދެްއވ ނެކަމަށްާމިވ ހަކަ.ާއ ދެ،ާ ހުރިހ ކަމެއްާ ކ ށްދެވޭނެާ ފަލަސްޠީނަށްާ

بَْينَُهمْ  ُشوَرٰى  ާާލުތަކުެގާމަތީންާވ ހަކަތިވެރިާއުޞޫާމަލުެގާމަތީން.ާމިމިއުޞޫާ  َوأَْمُرُهْم 

ދެްއވ ނެ ހޯދ ާ ހެޔ ގ ތްތައްާ ފަލަސްޠީނަށްާ ާދައްކަިއެގންާ ިމގ ތުންާާ ކަމަށް.ާ

މަރުޙަބ ާާ ނަޝީދަށްާ މުޙަންމަދުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރައީސްވެސްާ ފަލަސްޠީނުެގާ

ވަޑަިއަގތުމަށްޓަކައިާ ފަލަސްޠީނަށްާ އެމަނިކުފ ނުާ މިކަމަށްޓަކަިއާ  2445ާާދަންނަވ ފައިވޭ.ާ

އެނގޭާ މިކަމުންވެސްާ އ ދެ،ާ އަރުވ ފައިވޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާާާާދަޢުވަތުވެސްާ ކަމަކީާ

ޤަބޫލުކުރ ކަންާާ ދުނިޔެާ މުޅިާ ކަެމއްކަންާ ރަނަގޅުާ ހަމަާ ކަމަކީާ މިކުރ ާ

ޤަބޫލު ކުއްލިާާާާފަލަސްޠީނުވެސްާ މިހުށަހެޅިފައިވ ާ އިތުރުާ އަދިާ އ ދެ،ާ ކުރ ކަން.ާ

މިކަާާއިާމައްސަލަިއަގ ޢިބ ރ ތުންާ މިާ ދިވެހިއެބަބުނޭާ އިސްލ ްމދީންާ ރ އްޖެއިންާާމަކީާ

ާާާާފ ހެ، ެއއީާކަރ މ އެދީނުެގާހައިބަތ އި ެގއްލޭފަދަާޢަމަލަކަށްާވ ނޭކަމަށް.ާއ ދެ،ާ  2450ތްާ

ިމސަރުކ ރަކީ،ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާެގާާހަމަާކަނޑައެޅިެގންާދ ުގާވ ހަކަތަކެްއާއަޅުަގނޑުމެންާ

ބައެއް.ާާާާދަންނަާާއަދިާއިންސ ނިްއޔަތުކަންާރަނަގޅަށްާާއިމިސަރުކ ރަކީާމުސްލިމުންނ 

ހިނގ ށޭ.ާާ ެވރިކަމެއްކުރަމ ާ ހެޔ ާ މިގ ވ ލަނީާ މިސަރުކ ރަށްާ މިގ ވ ލަން،ާ އަޅުަގނޑުާ

އެއީާއިސްލ މީާޝިޢ ރެއްނޫންތޯ.ާމިތަނުަގއިާޢަދުލުއިންޞ ފުާޤ އިމްކުރަމ ާހިނގ ށޭ.ާ

މަްއޗަށްާ އެންމެންެގާ ބައިތުލްމ ލުާ މިތަނުެގާ ޝިޢ ރެއްނޫންތޯ.ާ އިސްލ މީާ  2455އެއީާ

ާާ އަނދިރީަގިއާާހަމަހަމަކ ށް ޝިޢ ރެްއނޫންތޯ.ާ އިސްލ މީާ އެީއާ ހިނގ ށޭ.ާ ބަހަމ ާ

މިކަންތައްތަްއާ ޝިޢ ރެއްނޫންތޯ.ާ ިއސްލ މީާ އެއީާ ނުކުރަމ ހިނގ ށޭ.ާ ކަންތައްތައްާ

ވ ހަކަާާ ދީނީާ ވަނީ.ާ މިތެދުވެފައިާ މިހ ރުާ މިސަރުކ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމަށްާ

އިނޭގތޯާ. ހައިރ ންވޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ކުރީަގިއާާާާދައްކަވ އިރުަގއިާ ދީނ އިމެދުާ

ކަންތަެައްތަްއާާ ހިސ ބަށްާ ޝައްކުކުރ ާ މީހުންާ ދީނ މެދުާ އ ތްގ ތަށްާ  2460ކަންތައްވެފައިާ

ކ ށްފަިއވަނީ.ާާ ކަންތައްތައްާ ކުރ ގ ތަށްާ ނަފްރަތުާ ދީނ މެދުާ މީހުންާ ގ ސްފަިއވަނީ.ާ

އެީއާކީއްެވެގންތޯ،ާދީނުެގާނަންާބޭނުންކ ށްެގން،ާއެމަތިވެރިާނަންާބޭނުންކ ށްެގންާާ

ންެގާބ ލަށްާބަޑިޖަހ ާމަރަމުންާދިޔައީ.ާއިންސ ނީާޙައްޤުތައްާހަމަާރޯމ ާދުވ ލުާމީހު

ނަގ ލަމުންާދަނީ.ާބައިތުލްމ ލުާހުސްކުރަމުންާދަނީ.ާކ ބައިތޯާއޭރުަގއިާދީނުެގާވ ހަކަާާ

ކުށްވެރިކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ މިކަންކަންާ އެހެންވީމ ،ާ މިބޭފުޅުން.ާ  2465ދައްކ ފައިާ



 92 

ދުނިޔޭަގއިވާ  އިޒްރޭލ އިެއކުާއަޅުަގނޑުމެންާާމިހ ރުވެސްާއ ދެ،ާ ކަުމަގިއވ ާ ާޤައުމެއްާ

ފަލަސްޠީނުާ ކުރަނީާ މިމަސަްއކަތްާ ޤ އިމްކ ށްެގންާ ނޫނިްއޔ ާ ބަދަހިކ ށްެގންާ ުގޅުންާ

ކުރެވެންއ ތްހ ކަމެްއާާ ދިވެހިންނަށްާ ޙައްޤަށްޓަކައިާ ފަލަސްޠީނުެގާ މިނިވަންކުރުމަށ އިާ

މިޤަ ތ އީދުކުރަން.ާ މިކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެއްލައިލ ާާކުރުމަށް.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރ ރުާ

 2470ާވީދ ލ ާމިހިސ ބަށްާއަޅުަގނޑުާކަންތައްތައްާެގންދ ނަން.ާވަރަށްާބ ޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ދ އިރ ެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މ ވަށުާ ނުކުތ ެއއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ެމންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާއަބޫބަކުރު.ާާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލު

ާ

 2475ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާނެީގާމަޖިލީހުެގާޤަވ އިދުާހުއްދަެއއްނުދޭާމިތަނަށްާހުށަހެޅިފައިވ ާާާމ ަވށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ރިޔ ސަތުންާާާޢަބްދުލްޢަޒީޒްާޖަމ ލުާ ެއކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ވީދުމެއް.ާ ފ ޅުކުރުމުެގގ ތުންާ ނުރުހުންާ ާލިޔުމެއްާ

ާފ ހަަގކ ށްދެްއވުންާއެދެން.ާާާހަކަދެއްކެުވންާ:ވ ާޢަބޫބަކުރު

ާ2480 

ާ

އ ދެ،ާައޅުަގނޑުާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާކަމަށްާބަލައިެގންފިން.ާހުރިހ ާމެންބަރުންވެސާްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ެއީއާާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރެއްވުމަށްާ ޢަމަލުާ ޤަވ އިދ އެްއގ ތަށްާ މަޖިލީހުެގާ

ާ ޤަވ އިދުަގއިާ ެއއްޗެހިތައްވެސްާާމަޖިލީހުެގާ އަދަބުތަކ އިާ ދެއްކުމުެގާ ވ ހަކަާ

އަޅުަގނޑުާާ ކުރެއްވުމަށްާ ޢަމަލުާ އެގ ތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ހުންނ ނެ.ާ  2485ބަޔ ންކުރެވިފައިާ

މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ އިލްތިމ ސްކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ

މަށް.ާއަދިާހަމައެއ އިާނަންަގންނައިރުވެސްާހަމަާއެާޤަވ އިދުަގއިާވ ގ ތަށްާނަންަގތުާ

އެމެންބަރުންެގާާ ވިދ ޅުވ އިރުވެސްާ ބަސްފުޅުާ ނިސްބަތްކ ށްާ މެންބަރުންާ އެްއކ ށް،ާ

އ ދެ،ާާ ެގންދެވުމަށް.ާ ވ ހަކަފުޅުާ ނ ންނަގ ތަށްާ އުނިކަންާ ކަރ މަތަށްާ ހައިބަތަށ އިާ

ނުކުތ އެްއާާ ނިޒ މީާ ދެންާ އެކަމ ިއުގޅިެގންާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރު،ާ  2490އަޅުަގނޑުާ

ޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާާނ ރުވ ނަން.ާއަ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާޙަސަންއަށް.ާ
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ާ

ާ`.ާައއްސަލ މުޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާާާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާ

 2495ާންާބަޙުޘްކުރަމުންާމިދ ާކުއްލިާމައްސަލަައކީާޙަޤީޤަތުަގއިާހަމަާވަރަށްާާއަޅުަގނޑުމެާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޙަސަން އ ދެ، ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަެއއްކަމަށްާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ 1940ާާސީރިއަސްާ

އެމީހުންާ ބިމުަގއިާ ފަލަސްޠީނުެގާ އުފެދުނީއްސުރެާ ިއޒްރޭލްާ މިާ ފަހުކ ޅުަގިއާ ެގާ

ދި ާ%އުޅެމުންމިދ ާ އ ދެ،ާ ބަެއްއާ ބ ޑުާ ބިމުެގާ ފަލަސްޠީނުެގާ އެއްހ 25ާާާާއުމުަގއިާ

އެދަނީ.ާ އެމީހުންާ މަސައްކަތްކުރަުމންާ ފެށުނީއްސުރެާ ނިުގޅަިއަގތުމަށްާ ބ ޑުމިންާ

އައިާ ފެށިެގންާ ިއޒްރ އީލުންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ޢަމަލުތަކަކީާ ޓެރަރިޒަމްެގާ  2500އ ދެ،ާ

ންާޤަބޫލުާކުރަމުންދަނީ.ާއަދިާކަންތައްތަކެއްެގާގ ތުަގއިާމިޒަމ ނުެގާސިވިލައިޒްާމީހު

އިންާ އދ.ާ ކުރުމަށްފަހުަގއިާ ކުށްތައްާ ޖަރީމ ތަކ އިާ ބ ޑެތިާ ހަމައެހެންމެ،ާ

ކަނޑައަޅުްއވ ާޤަރ ރުތަްއ،ާނިންމަވ ާޤަރ ރުތަކަށްާއެްއވެސްާވަރަކަށްާކިޔަމަންވުެމްއާާ

ބައެއްާ ކުރަމުންދ ާ ޢަމަލުާ ގ ތަކަށްާ ބޭނުންާ މީހުންާ އެބައިާ ލެނބުމެއްނެތިާ ބޯާ

އިސްލ މީާއެމީ މ ތްވެެގންވ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަމައެހެންމެ،ާ އަދިާ  2505ހުންނަކީ.ާ

އެާ އެވަނީާ މިހ ރުާ މަސްޖިދުލްއަޤްޞ ާ ކަމުަގިއވ ާ ޤިބްލަާ ފުރަތަމަާ އުންމަތުެގާ

ދުވަހަކަށްާ ދުވަހެއްާ މަސައްކަތްާ ކުރަމުންދ ާ ނައްތ ލުމަށްޓަކަިއާ މިސްކިތްާ

ބިންަގރާ  ފެށިެގންާ ދުރުންާ އަޑިންާ ެއާ ކ ންނަމުންދ ކަމީާވަރުަގދަކ ށްާ ސްާ

އިންސ ނިއްޔަތ ިއާާ މިފަދަާ އ ދެ،ާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ އެނޭގާ އެންމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކުރަމުންދ ާާ ކަންތައްތަެަކެއްާ އެތައްއެތައްާ ދެކ ޅުވެރިާ އުންމަތ އިާ އިސްލ މީާ  2510ޚިލ ފުާ

ކުރެވޭގ ތުަގިއާާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޒްރ އީލަކީ.ާ ޤައުމެއްާ ދިރިއުޅޭާ ޔަހޫދީންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާއަޅުަގނޑު ެއކަމަށްޓަކައިާ ދިމ ވި،ާ ހަމަާ މިފަހަކަށްައއިސްާ މެންނަށްާ

މިދެންނެިވާާ އެްއކަމަކީާ ބޭނުންވ ާ ވ ހަކަދަްއކަންާ ބ ޑަށްާ އެންމެާ ރައްޔިތުންާ

މިުގޅުންާާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ ސަރުކ ރުން،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިޒްރ އީލ އިާ

ކު ބަދަހިާ މިުގޅުންާ ގ ތުންާ ސިޔ ސީާ އެކަން.ާާޤ އިމްކުރަްއވ ާ ެގންދަވ ތީާ  2515ރަމުންާ

ގައިުމވެސްާާ ދ އިރ އިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެއނެގނީ،ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެކަންާ

ޝަކުވ އެްއާާ ބަޔަކުާ އެހ ިގނަާ މައްސަލައެްއަގއިާ އެއްެވސްާ މިހ ތަނަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ

އެމީހުންެގާާ ކަންބ ޑުވެާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ އެކަމ ާ ކަންބ ޑުެވެގންާ މިކަމުެގާ ނުކުރޭާ

ނުކުންނަންާނުރުހުން މުޒ ހަރ އަށްވެސްާ އެބަބޭނުންވޭާ އެމީހުންާ އަދިާ ފ ޅުކ ށްާ ާ
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 2520މިކަމުަގއި.ާއެހެންވީމ ،ާއެހ ބ ޑުާސީރިއަސްާަމއްސަލަައކަށްވ އިރުާއަޅުަގނޑުާހަމަާ

މިދައްކަވ ާާ ެއކިގ ތްގ ތުންާ އ ޅުވ ލުމަށްޓަކައިާ މިކަންާ ބޭބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ ހައިރ ންވޭާ

ތަފ ތުވި އަދިާ މިޕ ޓީތައްާ މިތިބީާވ ހަކަ.ާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ކަމަކުާ ެއއްާ

% އެހެންނަމަވެސް،100ާާާާހަމަާ އެންމެންނަކީެވސް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މުސްލިމުންާ

ލޯބިކުރައްވ ާާ ދީނަށްާ ތިއްބެިވާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަންބ ޑުވޭާ އަޅުަގނޑުާ

ާާ ބޭފުޅުންެގ ބަެއއްާ ތިއްބެވިާ ޕ ޓީތަކުެގާ ިގނަާ ނޫނީާ މިދެޕ ޓީެގާ  2525ވ ހަކަފުޅުާބައެއް،ާ

މިހިރަާގ ތުންާކިތަންމެާބ ޑުާއިތުރުފުޅެއްާހައްދަވަންިވޔަސްާބައެއްާބޭފުޅުންާހަމަާ

ގ ތަކަށްާާ ހިތަށްއެރިާ އެްއޗެްއާ އައިާ ހިތަށްާ ހަމަާ ނެތް.ާ ކަންބ ޑުވުމެއްާ އެްއވެސްާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މައްޗަންޯގޅިާ ދެންމެާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެވިދ ޅުވަނީ.ާ

މ ރިޔ  ބޭފުޅުންާާމެންބަރުާ ބައެްއާ އެނޫނަސްާ އަދިާ އ އިާ ދީދީާ އަޙްމަދުާ ާ

ކުރުމުަގިއާާ މަސައްކަތްތައްާ ކުރަންޖެހޭާ މަޖިލީހުެގާ  2530އެފ ހަަގކުރެއްިވާ

ފ ހަަގާާ ގ ތުަގއިާ މީހުންެގާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ ބަޔަކީާ ހުރަސްައޅ ާ ކުރިއަށްެގންދިޔަނުދީާ

ހިތަށްާއަރ ާދިވެހިރ އްޖޭެގާރައްޔިތުންާޤައު މީާމީޑިއ އިންާކުރެްއވިއިރުާއަޅުަގނޑުާ

ބޭފުޅުންާާ ިގނަާ ަވރަށްާ ހިނަގމުންދ ގ ތްާ މިމަޖިލިސްާ އަބަދުވެސްާ މިދަނީާ

ބައްލަވަމުންެގންދަވ .ާއެބޭފުޅުންނަށްާއެނިގވަޑަިއަގންނަވ ާކ ންބައެްއކަންާމަޖިލިސްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ބ ޑަށް.ާ ހުރަސްއަޅަނީާ މަސައްކަތަށްާ މަޖިލީހުގެާ ނޫނީާ  2535ހުއްޓުވ ލަންާ

ވަރަ ކ ންެމވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާއެނޭގާ ހަމަާ ދަންނަވ އިރުާ މިހެންާ ކަށްާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ހުރަސްތަކެއް.ާ ވަރެްއެގާ ކ ންމެވެސްާ ހުރެދ ނެާ ފަރ ތުންވެސްާ

ހަމައެކަނިާާ ަމސައްކަތަކީާ ިމކުރ ާ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

ހެޔ އެދި ރައްޔިތުންނަށްާ ހެޔ ގ ތަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިއީާ ެގންާތިމަންނަމެންނޭާ

ނުކުރަްއވ ތިާާ މަސައްކަތްޕުޅުާ ދެއްވަންާ ވިސްނަަވއިާ އެހެންާ  2540މަސައްކަތްކުރަނީ،ާ

ދެއްކެިވޔަސްާާ ވ ހަކަފުޅުާ ވަރަކަށްާ ކިތަންމެާ ތިޔަބޭފުޅުންާ އެހެންާ އެްއގ ތަކަށްވެސް.ާ

އެކަންާޤަބޫލުކުރަްއވ ނެާިގނަާރައްޔިތުންނެއްާނެތްާރ އްޖެއަކު.ާއ ދެ،ާޑިމ ކްރެޓިކްާާ

ކ  ވެރިކަެމއްާ މިކަހަލަކަމެްއާާހެޔ ާ ކީްއެވެގންތޯާ ވިދ ޅުވ އިރުަގއިާ ށްދެއްަވންާ

ނިންމަވ އިރުަގއިާރައްޔިތުންެގާތެރެއިންާިގނަބަޔަކުާއެދޭގ ތްާބައްލަަވއިނުލަްއވ ާހަމަާ

ޙ ލެްއަގިއާާ އެްއވެސްާ އެީއކީާ ނިންމަވަންވީ.ާ ފެނިަވޑަިއަގންނަވ ގ ތަކަށްާ  2545އަމިއްލައަށްާ

ޢަމަލުކު މިގ ތަށްާ ރަނަގޅުާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޑިމ ކްރެޓިކްާ ސަރުކ ރަކީާ ރައްވ ާ
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ވިދ ޅުވ ާާ ތިޔަާ އ ދެ،ާ ބަލަެއއްނުަގނެވޭނެ.ާ ކަމަކަށްާ ސަރުކ ރެއްާ ވެރިކަމެްއކުރ ާ

އިޒްރ އީލްާ ނޫނީާ އަފަްއދ ،ާ ދެމުދުާ އިޒްރ އީލ އިާ ރ އްޖެއ ިއާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ

އެފ ހަަގކުރެއް ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ޤަބޫލުކުރެއްިވއިރުަގއިާ ވިހެންާާޤައުމެްއެގގ ތުަގއިާ

ބޭފުޅ 1965ާާާާ ވޯޓުދެއްވިާ ބަލަިއެގންއިރުާ ޤައުމެއްގ ތުަގއިާ ެއާ އަހަރުަގއިާ  2550ވަނަާ

މަޤ މުަގިއާާ ފ ރިންގާމިނިސްޓްރީެގާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރެްއެގާ މިހ ރުާ އެވިދ ޅުވ ހެންާ

އެހެންނަމަވެސްާާ ކުރަްއވ ފައި،ާ އެކަންތައްާ އެގ ތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ އެހުންނަވަނީ.ާ

1976ާ ައޅުަގާ ފެށިެގންާ ކ ންމެައކަސްާާންާ މިވަނީާ ެއުގޅުންާ ނޑުމެންެގާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އެހެންނެއްނޫންާ ކަނޑ ލެވިފައި.ާ

ާާ ިއޒްރ އީލަކީާތެދެންމެ ެއވިދ ޅުވިފަދައިންާ  2555މިލިއަންެގ7.4ާާާމެންބަރުާއަސްލަމްވެސްާ

ޤައުމެ ފުދޭވަރެއްެގާ އ ބ ދީގ ތުންާ ޤަުއމެއް،ާ ބ ޑުާ އ ތްާ އަދިާއ ބ ދީއެއްާ އް.ާ

ޤައުމެްއ.ާ ދިރިއުޅޭާ މީހުންާ މިލިައނެއްހ ާ މުސްލިމުންގެވެސްާ

މިތަނަށާްާ ރައްޔިތުންާ އިޒްރ އީލްެގާ ސަރުކ ރުންާ އޭރުެގާ އެހެންކަމަށްވ ތީއ އެކުަގއިާ

ެއއްޗެހިާާ އުފައްދ ާ އެތަނުަގއިާ އެހެންމެާ އަދިާ ނެތް.ާ ހުރަހެއްާ ުއޅުމުަގއިާ އައިސްާ

 2560މައްސަލަެއއްނެތް.ާއެކަންތައްާކުރިއަށްދިޔަ.ާާާާއެތެރެކުރުމުަގިއވެސްާވަކިާހިސ ބަކުން

އެްއގ ތަކަށްވެސްާާ ުގޅުމެއްާ ގ ތްާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ެއވިދ ޅުވ ާ އެހެންނަމަވެސްާ

ޙަޤީޤަތް.ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ނެތްކަންާ ސިފައެްއަގިއާ ރަސްމީާ

ރ އް އެްއޗެހިާ ބޭހ އިާ އުފައްދ ާ އެތަނުަގއިާ ފ ހަަގކުރެްއިވާ ދެންާ ޖެއަށްާާއ ދެ،ާ

ބޭހުެގާާ އަޅުަގނޑަކީާ ވ ހަކައެއްނޫން.ާ ޙަޤީޤީާ ެއްއގ ތަކަށްެވސްާ ެގންނަވ ހަކަ.ާ

 2565ދ އިރ ަގއިާއަޅުަގނޑުާމިމަޖިލީހަށްާއައުމ އިާހަމައަށްާސަރުކ ރުަގއިާއުޅުނުއިރުަގިއާާ

އެދ އިރ ަގއިާއުޅުނުާމީހެއް.ާރ އްޖޭަގއިާނޯންނ ނެާއިނޭގތޯާއިޒްރ އީލްަގއިާއުފައްދ ާ

ާާ ބޭހެއް ެއއީާއެްއވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައި.ާ ކުންފުންޏެއްާ އެްއވެސްާ

ކަނޑައެޅިެގންާހަމަާކ ންމެާކަމަކަށްާއިތުރުފުޅުާހައްދަވައިާމިތަނުަގއިާރަްއޔިެިތުންާާ

ާއ ޅުވ ލުންާމަސައްކަތްކުރެްއވުންާއެއީާހަމަާމިބޭފުޅުންެގާއ ދަފުޅެއް.ާާ

ާ2570 

ާބަރުާވަުގތުާހަމަވެއްޖެާ.ޢިއްޒަތްތެރިާމެންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން

ާ

ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާާާދ އިރ ގެާއުތުރުާާާފުވައްމުލަކު
ާރަފީޤްާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާ
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 2575ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޙަސަންާާ

ާ

ާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާތިމަރަފުށީ އުފުލިެގންާާ`. މިާ މިއަދުެގާ އަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ާޝުކުރިްއޔ ާ

ާާމުސްޠަފާ މުޙަްނމަދުާާ ާކުއްލިއުޅޭާ ައޅުަގނޑުމެންާާ ބަޔަކ އިާ ދަންނަވ ނީ،ާ ާމައްސަލައ ބެހޭގ ތުންާ

ުގޅުންާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބަޔަކ އިާ ެއީއާ ވ ހަކަދެްއކުމަކުންާ ބަޔަކ ިއާ ވ ހަކަދެްއކުމަކުން،ާ

ސ އިކުރިކަަމކަށްާ ެއްގރީމެންޓެްއަގއިާ ބ ޑުާ ސިޔ ސީާ ނޫނިއްޔ ާ  2580އުފެއްދިކަމަކަށްާ

ބަޔަކ އި އަދިާ ނެތޭ.ާ ޖ ގައެއްާ އެީއާާާާބެލެވޭނެާ ތިބުމަކުންާ ނުދައްކ ާ ވ ހަކަާ

ޙައްލެްއވެސްާނޫނޭ.ާޙައްލެއްާއަންނ ނީާވ ހަކަދެްއކިެގނޭ.ާައޅުަގނޑުާއަޑުއަހައިފިންާާ

ޗީޓިންގާާ ފޯރާ ފިލޯސަފީާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ މިތ ނަގއިާ

އަފްރ ޝީމާްާ ައލްފ ޟިލްާ އ ނަރަބަލްާ ޑިބޭޓްސް،ާ ރިލިޖަސްާ ޑިސްޓޯޓިންގާ އެންޑްާ

ކ ންފަރެންސްެގާާޢަ އ ފްާ އ ަގނަިއޒޭޝަންާ އިސްލ މިކްާ އޯ.ައއި.ސީެގ،ާ ވިދ ޅުީވާ  2585ލީާ

ކަމަށްާ ނިންމ ފައިވ ާ ނުބޭްއވުމަށްާ ުގޅުންާ ޑިޕްލ މެޓިކްާ އިޒްރޭލ އިެއކުާ ފަރ ތުންާ

އ ޅުވ ލަންާާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ެއއީާ ދ ެގއް.ާ ެއއީާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޤައުމެއް.ާ އެްއވެސްާ

ެއއީ.ާާ ދ ެގއްާ އުޅޭާ ިއސްލ މ29ާާާާީހަދައިެގންާ ވަނީ،ާ ޤައުމ29ާާާުޤައުމުާ

ދަންނަވ ނީާާ ައޅުަގނޑުާ ޭއެގތެރޭަގއިާ އުފައްދ ފައިޭވ.ާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އިެއކުާ

ާާ  2590ވަނަާއަހަރުަގއިާފުރަތަމަާސިޔ ސީާުގޅުންާޤ އިމުކ ށްފަޭއ1965ާާާދިވެހިރ އްޖެވެސް

ދުާާވަނަާއަހަރުަގއިާހަނުގރ މައަށްފަހުވެސްާއިޒްރޭލ އިާރ އްޖެއ އިާދެމ1967ާާެވަނީ.ާާ

ާާ ނުވޭ. އަިއސްފައެއްާ ބަދަލެއްާ ުގޅުމަކަށްާ މަސްޖިދުލ1969ާާާްއ ތްާ އަހަރުާ ވަނަާ

ކުށްވެރިކުރަމުންާާ ދުނިޔެާ މުޅިާ ކުށްވެރިކުރި،ާ ހ ދިސ ަގއިާ އަލިފ ނުެގާ އަޤްޞ ެގާ

އަޑުއުފުލ ފަެއއް.ާާ އެްއވެސްވަރަކަށްާ އެކަމ އިާ ނެތްާ ދިވެހިރ އްޖެެއްއާ އަިއއިރުެވސްާ

ާާ ދަންނަވ ނީ، ވެރިކަުމަގިއ1979ާާާާއަޅުަގނޑުާ އަންވަރުޞ ދ ތުެގާ އަހަރުަގއިާ  2595ވަނަާ

ބައެްއާާ ލީބިޔ އ އިާ ސީރިޔ އ އިާ ބަދަހިކ ށްެގން،ާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އިާ މިޞުރ އެކުާ

ވ ހަކަދެއްކިާާ ކ ށްލަންާ އެކަހެރިާ އެމީހުންާ އެމަްއސަލަ،ާ ޤައުމުތަކުންާ ޢަރަބިާ

ހު ަމްއސަލަާ ދިވެހިރ އްޖެއިންާ އެަމއްސަލައިަގއިާ ށަހަޅ ފައިވަނީާާވ ހަކަދެްއކުމުަގއިާ

އެކަހެރިާނުކުރުަމށް.ާޔަހޫދީާދައުލަތަށްާ ފިޔަަވޅެއްާނ ޅައިާ އިޒްރޭލ އިމެދުާއެކަހަލަާ

ދަންނަވ ނީ،ާާ ައޅުަގނޑުާ ދެންާ އަހަރުަގއ1965ާާާާިތ އީދުކ ށްފަިއވަނީ.ާ  2600ވަނަާ

ޔޫ.އެން.ޯއަގއިާ ޙ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ ނަސީމަކީާ އަޙްމަދުާ ހ.ހިކިފިނިފެންމ ެގާ

ިއޒްރޭލުަގއި އެއްެވސްާާނޫނިއްޔ ާ ފަރ ތުންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ތަްމސީލުކުރ ކަށްާ ާ
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ާާ ކުއްޖެއް. ކިޔަވ ާ އޭރުަގއިާ އޭނައަކީާ ބޭފުޅެްއނޫނޭ.ާ ހުންނެވިާ 1976ާާމަޤ މެއްަގއިާ

ފިޝަރީޒްާ އުޅުްއވީާ ނަސީމްާ އަޙްމަދުާ ހިކިފިނިފެންމ ެގާ އަހަރުަގއިާ ވަނަާ

 2605ެގއް.ާއެހެންވީމ ،ާާމިނިސްޓްރީެގާވަޒީފ އެްއަގއިާމ ލޭަގއި.ާެއވެސްާކަނޑައެޅިެގންާދ 

ރައްޔިތުންެގާާ ފަތުރ ާ ވ ހަކަާ މިކަހަލަާ ނެތްާ ޙަޤީޤަތެއްާ މެދުަގއިާ މީހުންނ އިާ

ގ ވ ލަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ނުދެއްކުމަށްާ ވ ހަކަާ އ ޅުވ ލަންާ ބުއްދިއަށްާ ސިކުނޑިއަށްާ

ދަތުރުކުރުމުެގ1994ާާާ ދިވެހިރ ްއޖެއަށްާ ޕ ސްޕޯޓުަގއިާ އިޒްރޭލުާ އަހަރުަގއިާ ވަނަާ

ވަނަާއަހަރުަގިއާމިޤައުމުަގއިާހުރ1994ާާާާީކ ންާސަރުކ ރަކުންތޯ.ާާާާހުއްދަާދީފައިވަނީާ

ވެރިއެއްތޯ.ާާ ދިވެހިރ އްޖ1994ާާާާެކ ންާ ުގރޫޕެއްާ ޓޫރިސްޓްާ އަހަރުަގއިާ  2610ވަނަާ

ެއއްކ ށް.ާާ ބޭފުޅުންތަކަކ ިއާ މިނިސްޓްރީެގާ ފ ރިންާ ިއޒްރޭލުެގާ ޒިޔ ރަތްކުރި.ާ

ާާ ހެދުނު. ިވޔަފާ 1994ާާއެްގރިމެންޓްތަކެއްާ އަހަރުަގއިާ މުޢ މަލ ތ އިބެހޭާވަނަާ ރީެގާ

މިޤައުމުެގާ އޭރުާ ހުރީާ ކ ކުތޯާ އ ތް.ާ ކުރެވިފައިާ ދިވެހިރ އްޖޭަގިއާ އެްގރީމެންޓެއްާ

ވެރިައކަށް.ާކ ކުތޯާހުރީާއޭރުާވެރިައކަށް.ާހަމަާއެދުވަސްވަރުަގއިާއިޒްރޭލުާެއކަހެރިާ

އ ރެންޖެއްާާ ޖަފ ާ އިދިކ ޅަށްާ ނިންމުމ އިާ ނިންމ ފައިވ ާ ދުނިޔެާ  2615ކ ށްލުމަށްާ

އެތެރެކ ށްެގންާާއިމްޕޯޓް އ ރެންޖްާ ޖަފ ާ ިއޒްރޭލުންާ ފަރިްއކުޅުްއވީ.ާ ކ ކުތޯާ ކ ށްެގންާ

ކ ކުތޯއޭާފަރީކުޅުްއވީ.ާހަމަާއޭރުަގއިާހުރިާވެރިައކު.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިާމިޤައުމަކުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދައުލަތަކަށެއްާ ޔަހޫދީާ ނުވިސްނަން،ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޖ ަގދޭކަށްާ

ލ މުންާއެކަހެރިކުރ ކަށްާޖ ަގދޭކަށްާވިސްނ ާެއްއވެސްާާއިސްލ މުންާބަލިކުރ ކަށްާއިސްާ

 2620މީހަކުާނެތް.ާއެކަމަކުާބަޔަކ ިއާވ ހަކަާނުދެްއކުމަކުންނެއްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއ ތްާާ

ވ ހަކަދައްކަިއެގންާ ލިބޭނީ.ާ ކ މިޔ ބުާ ދެއްކުމުންާ ވ ހަކަާ މީހުންނ އިާ ކ މިޔ ބެއްނޫން.ާ

ެއއްޗެއްާާ އެރިހ ާ ހިތަށްާ ެގނެވޭނީ.ާ ގ ވީމ ާާހައްލުވެސްާ އެރިގ ތަކަށްާ ހިތަށްާ

ނިޔަތުަގިއާާ ތެދުާ ޙ ލެްއަގއިާ އެްއވެސްާ ތިުއޅުއްވަނީކީާ އ ޅޭނީ.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ޤ ނޫނުާ ބޭނުންވ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ކުރ ކަށް،ާ މަންފ އެްއާ ރައްޔިތުންނަށްާ

 2625ހަދައިދޭކަށްނޫން.ާތިއުޅުްއވަނީާމިޤައުމުަގއިާމިއ ތްާސަރުކ ރުާފޭރިަގނެވޭނެާގ ތެްއާާ

ކުރީެގާާނެތިެގން ނޭނޭގނެާ ހިންގ ކަށްާ ސަރުކ ރެއްާ ޤ ނޫނީާ ނުވ ނެ.ާ ތިކަމެއްާ ާ.

ވެރިމީހ އަށް.ާމިހ ރުާމިއ ތްާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުންާވެރިކަންާހިންގ ކަށްާހަޖަމެއްާ

ނުކުރެވޭނެ.ާއެހެންނޫންނަމަާމިޤައުމުަގއިާމިހ ރުާއެހެރަާވެރިމީހ އ އި،ާކުރީެގާހުރިާ
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ވެރިކަ މިޤ ނޫނުއަސ ސީއިންާ ތިބޭނާީާވެރިމީހ ާ ފަނޑިޔ ރުންާ ކުރަންޖެހުނުނަމަާ ންާ

 2630 ޖަލުަގއި.ާކ ންާވ ހަކަެއއްތޯާދައްކަނީ.ާމިނިވަންކަމީާކޯއްޗެއްކަންާނޭނޭގނެއޭ.ާ

ާ

މެންބަރު.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހަމަވެއްޖެާ ވަުގތުާ

މިއަރުވަނީ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުާމިހ ރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތ ްއޑޫާ ާ،

ާޢަލީާވަޙީދަށް.

ާ2635 

އަޅުަގނޑުެގާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާތ އްޑޫ އެހެންވީމ ،ާ ނޫން.ާ އ ދެ،...ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާވަުގތުާހިނަގމުންދަނީ.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޢަލީާވަޙީދު

ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަުގތުާހަމަެވއްޖެ.ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގ

ދ އިރ ެގާާ ތ އްޑޫާ ދަންނަވަން.ާ ވަޑަިއެގންނެވުމަށްާ އިށީނދެާ މެންބަރުާ  2640ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާ.

ާ

އ ދެާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާތ އްޑޫ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފުރަތަމަާޝުކުރިއްޔ ާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ާ،ާ

މިކުރ ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޢަލީާވަޙީދު ޤ އިމުކުރަންާ ުގޅުންާ ސަޙްޔޫނީންނ އިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ

އ ންނަާާ އެކަންާ ހަމަާ ުމުގރ ލީމަވެސްާ ެއއްޗެހިާ ޭމޒުާ މަޖިލީހުެގާ  2645މަސައްކަތުަގއިާ

މެންބަ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ މިތ ނަގއިާ ހަމަާ ދެންާ ެއއީ.ާ މަްއސަލަިއެގާާގ ތްތޯާ ކުއްލިާ ރަކުާ

ލޯޯގ.ާ މަޖިލިހުެގާ މިއ ންނަނީާ ކަނުަގއިާ ވ ތްފަރ ތުާ މީެގާ އިރ ލައިފި.ާ ނޯޓިސްވެސްާ

بَْينَُهمْ  ُشوَرٰى  ލޯޯގެއއްާާ  ،َوأَْمُرُهْم  ޕ ޓީެގާ ކ ންޒަވެޓިވްާ ޙ ލެްއަގއިާ އެއްވެސްާ ެއީއާ

ާާ މައްސަލަިއެގ ކުއްލިާ މިާ 8ާާާާނޫން.ާ މ ތް މިއ ންނަނީާ ފ ޅުވަތުަގއިާ ާާގެާهللاވަނަާ

 2650ކަލިމަފުޅު.ާއިސްމުފުޅު.ާއެއީާޕ ލްޕެޓްެގާނަމެއްނޫން.ާމިަގނޑުެގާމިތ ނެގާމިއިރ ލީ.ާާ

ނޭނެގ.ާާ ައޅުަގނޑަކަށްާ ވަކިކުރަންާ ުމސްލިމުންނ އިާ ޔަހޫދީންނ އިާ އެހެންވީމ ،ާ

ދައުރުަގިއާާ މިދިޔަާ ވ ހަކައަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ ކ ންމެއަކަސްާ

އެ ފެސްޓިވަލްެގާ ފިލްމްާ ބަޠަލު،ާާދިވެހިާ އިޙްސ ސްެގާ ފިލްމްާ ފުރަތަމަާ ންމެާ

ހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާބަޠަލަކަށްާލައިެގންާމިތ ނަގއިާކ ންާ

ހަމަާ ކަނޑ ނީާ ދަނަގޑުާ ދެންާ އ ވެެގން.ާ މަޑުންާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ ފ ސްވީާ  2655ޤ ނޫނެއްތޯއޭާ
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ރައީސުލް ޖެހޭނީ.ާ ތިރިވ ށޭާ ސައިޒަށްާ ހަމަާ އެބޭފުޅުންާ ޖުމްހޫރިއްޔ ާާދަނަގޑުންނޭ.ާ

ސުވ ލުކުރެްއވީމ ،ާާ ނޫސްވެރިންާ ވިދ ޅުވަނީާ ވަޑަިއެގންފައިާ ބޭރުންާ ރ އްޖެއިންާ

ވިސްނަންާ ކުރެއްވިދ ނެތޯ.ާ ތިބޭފުޅ އަށްާ ނުކުރެވުނުކަމެއްާ އެމެރިކ އަށްާ ރަޝިޔ އ އިާ

ރައްޔިތުންެގާާ ވިދ ޅުވ އިރުާ މިހެންާ ވ ނެޭއ.ާ އ ނާ ވިދ ޅުވަނީ،ާ ހުންނަވ ފައިާ

ާާ ެއއްޗެހި ދިޔައިރުާާމުސ ރައ އިާ މައްޗަށްާ މީތިާ އޭތިާ ފީއ އިާ ކަރަންޓްާ  2660ކަނޑ ލައިާ

އެވޯރޑ ިއ،ާ އަނ ލިންދްާ މިއުޅެނީ.ާ ބޭނުންވެެގންާ ރަްއޔިތުންާ މިރ އްޖޭެގާ އ ވ ނޭތޯާ

ހޯދަންެވެގންާާ މިހ ރުާނޯބަލްާޕްރައިޒްާޕީސްާއެވޯރޑްާ ެއވޯރޑ އި،ާދެންާ ޓައިމްސްާ

ނެތުނީ ހަނދ ންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއުޅެނީ.ާ ކުރަންާ ޤުދުސާްާމިކަންާ މިތާ  ތޯާ

ބަޔަކަށްެވެގންާާ ރަނަގޅުާ މުސްލިމުންނަށްާ މ ާ ހަދައިެގންާ އެްއޗެހިާ ފަންޑަކ އިާ

މުއުމިނާްާ މުސްލިމްާ ކުރީކީ.ާ އެކަމެްއާ ކީއްކުރަންތޯާ ހަނދ ން.ާ އުޅުނުާ  2665ދިވެހިންާ

އަންހެނުންެގާނ ޒުކުާުގނަވަންތައްާބުރިކ ށްާއެމީހުންާަގޔަށްާދ ންާދަނަގޑުާހަދަިއާާ

ައވަނު ނެހެދިެގންާތުއްތުކުދިންާ ުގޅުންާ މީހުންނ އެކުާ ކުރިާ މިކަންާ ފިހެ،ާ ަގއިާ

ާާ މިލިައންާޑ ލަރުާނުލިބިެގން.ާިމއީާކަންެވެގންާުއޅޭގ ތަކީ.300ާާާާމިއުޅެނީާެއއްކަލަ

ދައުލަތެްއާާ މުސްލިމުންެގާ މިވިދ ޅުވަނީާ މަތިމައްޗަށްާ އެއްޗެްއވެސްާ ކ ންމެާ ދެންާ

 2670އިމުކުރަން.ާރ އްޖޭެގާއިޤްތިޞ ދުާބ އްވަންާތިމަންނަާއެބަޖެހެއޭާއިޒްރޭލ އިާުގޅުންާޤ 

ސަލ މަތްކުރަންާތިމަންނަާއެބަޖެހެއޭާހ ލިޑޭާއިންަގއިާރ ާިވއްކަން.ާމުސްލިމުންެގ،ާާ

އަޅަން.ާާ ފައްޅިެއއްާ އެބަޖެހެއޭާ ތިމަންނަާ މުސ ރަދޭންާ މުދިމުންނަށްާ މިރ އްޖޭެގާ

ކުރ ކަށްނުޖެހޭ.ާ ކަންތައްތައްާ މިމަޖިލީހުެގާ ބަރޯސ ެވެގންާ މިވ ހަކަތަކަށްާ

ވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާވަރަށްާސައްޙަާޢިބ ރ ތުންާވިދ ޅުވެފައިާއެބައ ޭވ،ާާދި

ނުކުރެވޭނެޭއ.ާާ މިކަންކަމެއްާ ނެތިާ ރުހުމެއްާ މިމަޖިލީހުެގާ އެބައ ތްާ  2675ބަޔ ންކ ށްފައިާ

އެހެންނަމަވެސް،ާއެބޭފުޅ ާކުރައްވަމުންާވިދ ޅުވަނީ،ާދެންާމިތ ނަގއިާމިދައްކަވަނީާާ

ެގނެ މިނިސްޓަރުާ ލަފ .ާާފ ރިންގާ ނުވަތަާ ވ ހަކަާ ހޯދ ާ ރުހުންާ އެބޭފުޅ ެގާ ސްެގންާ

މިއަދުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާމައްޗަންގ ޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާވިދ ޅުވެއްޖެާ

ހަމަާލަފ ފުޅެއްާހައްދަވައިެގންާރޯާބުހުތ ންާދ ގެއް،ާމަޖިލީހުެގާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ވިދ ޅުވީ ަވއްޓ ލަންވެެގންާ އަުގާ ދުވ ލަކަށްާމެންބަރުންެގާ ރުފިޔ ާ ހަތަރުލަްއކަާ ާ،2680 

ޚަރަދުވެއޭ.ާއެހެންެވއްޖެއްޔ ާމިއަދުެގާހެނދުނުާދިހައަކުންާއެްއަގޑިާސުންމިނެޓަށްާ

މިތަނަށްާެގނައިާހުރިހ ާހެދިކ އަކ އި،ާހަތަރުާލައްކަާރުފިޔ ާއ ތްާތަނަށްާދެލައްކަާ
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އެދިޔަީއާާ ޝަހީދުާ ޑ ކްޓަރާ އެއްޗެއްާ ހުރިހ ާ ައގ ިއާ ކަރަންޓްާ ރުފިޔ ެގާ

ކީއްކުރަންތޯާ ނޫންތޯ.ާ ބައްލަވަންީވާ އެކަންާ ިއންނެވީ.ާ މިތ ނަގއިާ ހިއްޕަވަިއެގން.ާ

ޑ ކްޓަރާާ ހުށަހަޅަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނޫނޭ.ާ މެންބަރެއްާ މިތ ެގާ  2685އެމަނިކުފ ނަކީާ

އަޙްމަދުާޝަހީދުާމިއަދުާމިމަޖިލީހުަގއިާކުރެްއވީާކީއްތޯާބައްލަވައިާދެްއވުމަށް.ާއެީއާާ

ރު ހަތަރުލައްކަާ އެމަނިކުފ ނަށްާމިއަދުެގާ ރުފިޔ ާ ތިންލަްއކަާ ތެރެއިންާ ފިޔ ެގާ

ޚަރަދުވެއްޖެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާ

ފުނޑުފުނޑުާ ބިންތައްާ ފަލަސްޠީނުެގާ އަރ ާ އެްއކ ށްާ ޑޯޒަރުތަކ އިާ ބުލްާ ބޭނުންވޭާ

 2690ންާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްާާކުރިއިރުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާެއބަާވިސްނެޭއ،ާއަޅުަގނޑުމެ

ހުންނަާާ ކައިރީަގއިާ މޯލްޑިްވސްާ ޓީވީާ އ ތީާ އަޤްޞ ާ މަސްޖިދުލްާ ވިސްނެއޭާ އެބަާ

އެތަންތަނަށްާާ ބިމުަގއި.ާ މުސްލިމުންެގާ ހަމަާ ހުރީާ އެތަންާ ނޫންކަން.ާ ހަރުެގއަކުާ

ުގޅުންާާ އިޒްރޭލ އިާ ނުޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނެއްާ ހަދަމުންދ އިރުާ ގ ތެއްާ ބޭނުންހ ާ

މާިާޤ އިމުނުކުރި މިތ ާ އައިބަެއކޭާ ފަށަންާ ސުމަކުންާ ހިންެގންޖެހޭނެާ މިރ އްޖެާ ޔަސްާ

ދެންާ މިވިދ ޅުވަނީ.ާ ކީކޭތޯާ ދެންާ ރިސޯޓަކުން.ާ އެންމެާ ސުމަކުން،ާ  2695ހަޅޭއްލަވަނީ.ާ

ހުރާިާ މިތ ާ މުުގރ ލައި،ާ މޭޒުާ އަރ ާ މޭޒުމައްޗަށްާ މިާ ވިދ ޅުވީމ ،ާ އިސްތިޢުފ އޭާ

ހު ކަންތަްއާ މިބޭފުޅުންެގާ މިީއާ އިރ ލ ާ ދެއްކިފަިއާާއެްއޗެހިާ ެއހެންވީމ ،ާ ންނަގ ތް.ާ

ބަލައިލިއްޔ ާވަރަެަށްާރަނަގޅަށްާާ ހުރިާވ ހަކަާރަނަގޅަށްާރޯލުތައްާއަނބުރ ލ ފައިާ

އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާކ ބަފައިންެގާކަންތައްވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާ

 2700ރ ާކުރެވިފަިއާާވިސްނަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާރ އްޖޭަގއިާއިޒްރޭލ އިާދެކ ޅަށްާމުޒ ހަ

ސަޙްޔޫނީންނ ިއާާ ވިދ ޅުވެފައިވަނީާ ޝިހ ބުވެސްާ އިބްރ ހީމްާ އަލްމަރްޙޫމްާ އެބަހުރި.ާ

ައޑެްއާާ ވ ހަކަާ ކ ބަފައިންެގާ މިއަދުާ ނުރުހެއޭ.ާ ތިމަންނ މެންާ ގ އިމުކުރަންާ ުގޅުންާ

ނީވޭނެ.ާއެއީާމިއަދުާފ ހަަގކުރަނީާބ ރަާތޭރައ އިާސެޕްޓެމްބަރުާނަވ ރަާވިއްސ އި.ާާ

ހެންާދުވަހެއްާފ ހަަގެއއްާނުކުރޭ.ާބ ޣީންާއަރ ާމަތީާމަޤ މުތަކަށްާލ ފައާިާމިއަދަކުާއެ

 2705ކ ބަފައިންާައުގަވއްޓ ލ ފައިާކ ބަފައިންާހަނދ ންާނައްތ ލ ފައިާއ ތްާޒަމ ނެއްާމިއަދުާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ވ ންީވކަމެއްާ ހައިރ ންާ ިމއީާ އެހެންވީމ ،ާ މިއ ތީ.ާ

ހަމަ ރ އްޖޭެގާ ބޭނުންވޭާ ވަނީާާާާފ ހަަގކ ށްލަންާ މިކަންާ ޖަމްޢިއްޔ އިންވެސްާ ސަލަފްާ

ވަނީާާ ޕ ޓީވެސްާ ައދ ލަތުާ ތިއްބަވ ާ ސަރުކ ރުަގއިާ އަދިާ ކުރަްއވ ފައި.ާ ކުށްވެރިާ

ކުށްވެރިާކުރައްވ ފައި.ާެއކަމ ިއާހައިރ ންވެސްޭވ.ާދެންާޔަހޫދީންެގާވ ހަކަާދަްއކ އިރުާާ
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 2710މިއިންނަވ ާޤ ސިމްާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާޔަހޫދީންނަށްާމިވަނީާކ ންބައެއްތޯއޭ.ާމިތ ާާ

% އ ތ30ާާާާްއިބްރ ހީމަކީާ ހަދ ފައިާ ެއްގރިެމންޓެއްާ ޙިއްޞ ެވެގންާ ސަރުކ ރުާ

މިނިސްޓަރުކަމަށާްާ ހޯމްާ ހައްދަވަނީ.ާ ދ ުގާ އިނޭގތޯާ ޔަހޫދީންާ އެްއޗެއް.ާ

މިސަރުކ ރުަގއިާއިންނަވ ާބޭފުޅ ާމިއިނީާދ ުގހައްދަވ ފައިާޔަހޫދީއަކަށްާހައްދަވ ފަިއާާ

ކ ބައިތޯ ޑީ.އ ރު.ޕީޭއާާބޭރުކ ށްލ ފައި.ާ މީހުންނަކީ.ާ ދ ުގހަދ ާ ކ ބައިތޯާ ޔަހޫދީންނަކީ.ާ ާ

ހަދަިއެގންާ އެްގރިމެންޓްާ މިއީާ އަނަގތަޅުވަނީ.ާ މިތ ނަގއިާ ކިޔަިއެގންާ އޭާ  2715ޕީ.އޭާ

ދ އިރ އަށްާ މ މިިގލީާ އިންނަވަނީާ މިތ ާ ބޭފުޅުންނޭ.ާ އައިާ ސަރުކ ރަށްާ

އިންނަ މިނިސްޓަރަކަށްާ ހޯމްާ މިއީާ ނުޖެހޭނެ.ާ ވަންާާކުރިމަތިލައްވ ކަށްާ

ޔަހޫދީންނަކީ.ާާ ކ ންބައެއްތޯާ ދ ުގހެދީާ ކ ންބައެއްތޯާ ބޭފުޅ .ާ އ ތްާ އެްގރިމެންޓްަގއިާ

ވ ހަކަކ ޅުާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ހައިރ ންެވްއޖެާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ލަނޑަޔ އޭ.ާާ ހަމަާ ވ ނީާ ލަނޑަޔ ާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ  2720ކުރުކ ށްލަމުންާ

މެްއާނެތް.ާކ ބަންާނިއުޓްރަލްާޤަުއމަކަށްާމިއ ތްާމިޤައުުމާއެކަމަކ އިާހައިރ ންވ ނެާކަ

ވަމުންދަނީ.ާމިމަސްާނިމޭއިރުާމުސ ރަވެސްާރަނަގޅަކަށްާނުއެއްާލިބޭނެ.ާކަރަންޓްާާ

ނޯބަލްާ އެވޯޑ އިާ ނިއުޓްރަލްާ ކ ބަންާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ދެންާ ދ ނެ.ާ މައްޗަށްާ ފީވެސްާ

ާއްބަވ .....ޕީސްާޕްރައިސްާއ އިާެއއްޗެހިާދެއްވަންާތިބޭފުޅުންާތި

ާ2725 

ޢިއްޒަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަމަވެއްޖެާ ޢިއްވަުގތުާ ޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރު.ާ މެންބަރު.ާތްތެރިާ ޒަތްތެރިާ

މިހ ރުާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާއިލްޔ ސްާލަބީބް.ާާ

ާ

ާ.`ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ާާ ދައުރުަގިއާާޝުކުރިްއޔ ާ މިދިޔަާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ  2730ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމަޖިލީހުގައި..ާ.ާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޑުކ ށްލަދެއްުވންާއެދެން.ާމަޖިލީހުެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ެގާމެންބަރުންނަށްާއުނދަޫގވ ގ ތަށްާާމެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުދައްކަމުންާދ އިރުާމަޖިލީހު

ޚ އްޞަކ ށްާާ އަދިާ ައޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުދެްއކެވުމަށްާ  2735ވ ހަކަފުޅުާ

ތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުސްޠަފ ެގާނަންާފ ހަަގކ ށްާާ
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ފުޅުާބަެއްއާާމިކަންާދަންނަވަން.ާމެންބަރުންނަށްާއުނދަގޫވ ގ ތަށްާތަކުރ ރުކ ށްާވ ހަކަ

ޖަލްސ ތަކުަގއިާދައްކަވ ތީާއެކަހަލަާކަންތައްތައްާނުކުރެއްވުަމށްާނަސޭހަތްތެރިވަން.ާ

ކުރިއަށްާާ ވ ހަކަފުޅުާ ލަބީބްާ އިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ

 2740ާެގންދެވުންާއެދެން.ާާ

ާ

އ ދެ،ާާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފުރަތަމަވެސްާާޝުކުރިއްޔ ާ އެންމެާ ާއަޅުަގނޑުާ

ިމާާާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވ ހަކައަކީ،ާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ފުރަތަމަވެސްާ އެންމެާ ފ ހަަގކ ށްލަން،ާ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ދ އިރ ެގާ ކެޔ ދޫާ ރަީއސް،ާ މަޖިލީހުެގާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ ޝ ހިދު،ާهللا

މަޖިލީހުެގާާ ދައުރުަގއިާ މިދިޔަާ ޕ ލިމެންޓްރީާއަޅުަގނޑުމެންާ ޤައުމުތަކުެގާ  2745އެކިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ޖަލްސ ަގއިާ އިފްތިތ ޙުކުރުމުެގާ ޖަމްޢިްއޔ ތައްާ ފްރެންޑްލީާ ްގރޫޕްެގާ

ސަރުކ ރެްއާ ޤައުމެްއެގާ ވިދ ޅުިވ،ާ ވ ހަކަދައްކަމުންާ މެންބަރުންނ އިާ ހުރިހ ާ

އެހެންވީމ ،ާ ބަދަލެްއނުވ ނެއޭ.ާ ޕ ލިސީއެއްާ ފ ރިންގާ އެޤައުމެްއެގާ ބަދަލުވިޔަސްާ

ދިޔަީއާާ ކަންތައްތައްާ ސަރުކ ރުަގިއވެސްާ ކުރީާ ކުރީަގިއވެސްާ އައުމުެގާ މިސަރުކ ރުާ

މިސަރުކ ރުންާ ތަފ ތަކީާ މިހ ރުާ އ ތް.ާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އިެއކީާ ހަމަާ  2750ހިނަގމުން.ާ

ދެފުށްާާ ހަމަާ ގ ތެްއަގިއ،ާ ގ ތުންާާފެންނަގ ތަފ ޅުކަންބ ޑުާ އެުގޅުމ އިބެހޭާ ށްާ

ާވ ހަކަދަްއކަމުން....ާ.

ާ

ތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޤަވ އިދަށްާޙުރުމަތްތެރިކ ށްާހިތްތެވުމަށްާާހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ 

 2755ނަސޭހަތްތެރިވަން.ާތިމަރަފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމަޖިލީހުެގާޤަވ އިދަށްާާ

ތިމަރަފު ނަޞޭހަތްތެރިވަން.ާ އެއްފަހަރުާ އަދިވެސްާ ހިތްތެވުމަށްާ ށީާޙުރުމަތްތެރިކ ށްާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ އިްއވަނީާ މިާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ދ އިރ ެގ،ާ

ނިކުންނެވުމަށްާ ދޫކުރައްވ ާ ޖަލްސ ާ ނަން،ާ މުޞްތަފ ެގާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ

ވ ހަކަފުޅުާ ލަބީބްާ އިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ދަންނަވަން.ާ

 2760ާ.ާކުރިއަށްާެގންދިއުމަށްާދަންނަވަން

ާ

ެއގ ތަށްާާާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ވަނީާ ރައީސްވެސްާ މަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމ ،ާ ާއ ދެ،ާ
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ފ ރިންގާާާއިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރ އްޖޭެގާ އެސަރުކ ރެްއެގާ ބަދަލުވުމަކުންާ ސަރުކ ރެްއާ ވިދ ޅުވެފައި.ާ

ހަ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަ.ާ ބަދަލެއްނުވ ނެާ ސަރުކ ރުެގވެސްާާޕ ލިސީއެއްާ ކުރީާ މަާ

ކުރިއަށްާ އިތުރަށްާ އެުގޅުންާ ހަމަާ މިސަރުކ ރަށްވެސްާ އ ތް.ާ ބަދަހިވެފައިާ  2765މިުގޅުންާ

ހުރިހ ާާ ހަމަާ މިކުރަނީާ މިހ ރުާ ދަށުން.ާ މޭޒުާ މިކުރީާ ކުރީަގއިާ މިެގންދަނީ.ާ

ރައްޔިތުންނަށްާފެންނަގ ތަށްާސ ފުާސީދ ކ ށް.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާމިުގޅުންާ

މިހ ާމިހ ާސ ފު ބޭފުޅުންާ ވަޑައިަގންނަވ ާ ޑީ.އ ރު.ޕީއަށްާނިސްބަތްވެާ ެގންދ ތީާ ކ ށްާ

ކަންބ ޑުވަނީާކީްއވެބ ޭއ.ާމިބޭފުޅުންނަށްާކ ންާނ ޖ އިޒްާފައިދ އެއްާނޫނީާކ ންކަހަލަާ

 2770މައްސަލަތަކެއްާފަޅ ާއަރ ފ ނެތީތޯއޭާމިާހ ސްވަނީ.ާއަޅުަގނޑަށްާމިހ ރުާޝައްކުޭވާ

ތައްތަކެއްާއެބަހުރިކަމަށް.ާައޅުަގނޑުމެންާޤައުމަކ އިާާމީެގާއަޑީަގއިާކ ންެމވެސްާކަން

އެޤައުމެްއަގއިާާ އެއީާ ގ އިމުކުރުމަކުންާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ނޫނީާ ުގޅުންާ ޑިޕްލ މެޓިކްާ

އ ންނަާދީނެއްާއައިސްާމިޤަުއމުަގއިާބަހައްޓަނީކީއެއްާނޫން.ާމިޤައުމުަގއިާތަޢ ރަފްާ

ޢިއް މިާ ބޭފުޅަކުާ ނޭނޭގނެާ އެވަރުާ ނޫން.ާ މަޖިލީހުަގއިާކުރަނީކީެއއްާ ޒަތްތެރިާ

ޝުކުރުވެރިވަން،ާާ ަވރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހިއެއްނުވޭ.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ  2775ހުރިހެންނެއްާ

ފަހުމީެގާ އަލްހ ންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފޭދޫާ އަޚްާ އަޅުަގނޑުެގާ

ވ ހަކަފުޅުންެވސްާއަޅުަގނޑަށްާދޭހަވީާހަމަާޔަހޫދީންނ އިވެސްާނަޞ ރ އިންނ އިެވސްާާ

ބޭ އެހެންާ ެއކަމަކު،ާާއަދިާ ބ އްވަންވީކަން.ާ މިުގޅުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފުޅުންނ ވެސްާ

ާާ ރީތިާއެުގޅުން އަޚްލ ޤ އިާ ރީތިާ އިސްލ މްދީނުެގާ ިއސްލ މްދީނ އިާ ބ އްވަންޖެހޭނީާ

 2780އުޞޫލުެގާދަށުންނޭ.ާއިސްލ ީމާޝަރީޢަތ އިާެއްއގ ތްވ ާގ ތުެގާމަތީންނޭ.ާއަޅުަގނޑުާާ

ާާ ޔަޤީންކ ށް ހަމަާ ފަހުމީއަށްާ އަލްހ ންާ އެކަންކުރ ނީާާހަމަާ މިސަރުކ ރުންާ އަރުވަންާ

ަމތީންކަން.ާއެހެންވީމ ،ާާ ގ ތުެގާ ެއއްގ ތްވ ާ އިސްލ މްދީނ އިާއިސްލ މީާޝަރީޢަތ އިާ

މިކަމުަގއިާތިބޭފުޅުންާހ ސްވ ންވީާއެްއވެސްާކަމެއްނެތް.ާހަމަާއެގ ތަށްާއެކަންތަްއާާ

ޕ ލި ޑީ.އ ރު.ޕީެގާ ކ ށްލަންާ ފ ހަަގާ އަޅުަގނޑުާ އަދިވެސްާ މެންޓްރީާާކުރިއަށްދ ނީ.ާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ ދ އިރ ،ާ އަޅުަގނޑުާ ލީޑަރު،ާ  2785ްގރޫޕުެގާ

ދޭހަިވާާ ހަމަގައިމުވެސްާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަފުޅުންވެސްާ ޢަލީެގާ ތަސްމީންާ އަޙްމަދުާ

އެމަނިކުފ ނުެގާާ އެކަމަކުާ ނުހައްދަވ ކަން.ާ ދެކ ޅެއްާ ިމުގޅުމަށްާ އެމަނިކުފ ނުވެސްާ

ައޅުަގާނ ތަންކ ޅެްއާާވ ހަކަފުޅުންާ މިވަުގތުާ ތަންކ ޅެއް،ާ މިަވުގތުާ ދޭހަވީާ ޑަށްާ

 ޯގހީކަމަށް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ....ާ.
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ދޫކުރައްވ ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޖަލްސ ާ މަޖިލީހުގެާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ

ހި ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ މަޖިލީހުގެާނިކުންނެވުމަށްާ ކުރަންާ ތ މަާ

ކަންތައްތަްއާާ އެކަހަލަާ ެގއްލުންދީާ ތަކެއްޗަށްާ މަޖިލީހުެގާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޖަލްސ ގައިވެސްާާ ފަހުާ ދައުރުެގާ މިދިޔަާ ޖަލްސ ަގިއވެސް،ާ މީެގކުރީެގާ ކުރަްއވ ތީ.ާ

ެއާާ އެފަހަރުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ މެންބަރަކު.ާ ކުރަްއވ ފައިާ ވަނީާ ކަމެއްާ  2795އެކަހަލަާ

އެމެންބަރަކަށްާމަރ މ  އަޅުަގނޑުމެންާ ނުދ ތީާ ޚަރަދެއްާ އެއްެވސްާ ހެދުމަށްާ ތުކ ށްާ

އެްއވެސްާކަހަލަާއެކަމ އިބެހޭގ ތުންާބިލެއްާއެއްޗެއްާނުފ ނުަވން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާާ

ހަރުކ ށްފަިއާާ މޭޒުމަތީަގިއާ މަޖިލީހުެގާ ދިނުމ އި،ާ ެގއްލުންާ ތަކެއްޗަށްާ މަޖިލީހުެގާ

ެގއްލުން އެއްޗިއްސަށްާ ތަކުރ ރުކ ށްާާާާހުންނަާ ކަންތައްތައްާ މިކަހަލަާ ދިނުމ އިާ

 2800ކުރަްއވ ާކަމަށްާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގ ތުަގއިާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންވެސްާ

އެްއވެސްާާ މަޖިލީހުެގާ އެހެންކަމަށްވުމ ިއއެކުާ ޖެހޭނެ.ާ ވަޑައިަގންނަވަންާ ޒިންމ ވެާ

ކުރަްއވައިފިނަމަ ކަންތައްާ ެއގ ތަށްާ ެގއްލުންދީާ މަޖިލީހުެގާއެްއޗަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާ

ދަންނަވަން.ާާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ކުރ ނެާ ބިލުާ އެކަމަށްާ މެންބަރުންނަށްާ

އެހެންކަމަށްވުމ ިއއެކުާމަޖިލީހުެގާރިޔ ސަތަށްާއިޙްތިރ މްާނުކ ށްާމަޖިލީހުެގާނިޒ މުާާ

ޢިލްތިމ ސާްާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރުމަށްާ މަސައްކަތްާ  2805ެގއްލުވ ލުމަށްާ

ާާ އ ދެ، ޖަލްސ ާާކުރަން.ާ އެްއގ ތަށްާ ޤަވ އިދ ިއާ މަސައްކަތްކުރެވޭނީާ ރިޔ ސަތަށްާ

ނުކުރެއްވުމަށްާާ އެކަންތަްއތައްާ ތަކުރ ރުކ ށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެގންދަން.ާ

ނުދެްއވުންވެސްާާ ހިތްވަރުާ އެކަންކަމަށްާ އަދިާ ޢިލްތިމ ސްކުރަމުންާ މެންބަރުންނަށްާ

ބައެއްާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުރަން.ާ ޢިލްތިމ ސްާ އެގ ތަށްާާާއަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންާ

 2810ހިތްވަރުާދެއްވ ތީވެސް.ާއެހެންވީމ ،ާެއކަންކަމުންާތިބޭފުޅުންާއެކަހެރިވެާވަޑަިއެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެގންދެވުމަށްާ ކުރިއަށްާ ޖަލްސ ތައްާ މަޖިލީހުެގާ ތިއްބަވ ާ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅުމީދޫާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދެްއވުމަށްާ ެއއްބ ރުލުންާ ރިޔ ސަތަށްާ

ާތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާއެދިާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތް

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާހުޅުމީދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ކުރީަގިއވެސްާާާާއ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ  2815ާޢިްއޒަތްތެރިާ
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ތަސްމީންާދެއްކެުވންާ:އިލްޔ ސްާލަބީބްާވ ހަކަާ އަޙްަމދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ ޢަލީގެާދެންނެވިހެންާ ާ

ހިތްހަމަފުޅު،ާ އެމަނިކުފ ނުާ މިދަނޑިވަޅުާ ދޭހަވީާ ައޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަފުޅުންާ

މަޖިލިސްއިންާރައްޔިތުންނަށްާބޭނުންވ ާއެތަްއާމުހިންމުާބިލުތަކެއްާހުއްޓ ާިމކަހަލަާ

ބޭކ ރުާާ މިވަުގތުާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ވައްދައިެގންާ މަޖިލީހަށްާ މައްސަލަތައްާ އެކިއެކިާ

އަޅުަގ ޢިއްޒަތްތެރިާާވެެގންދ ތީ.ާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ މައްޗަންގ ޅިާ ހަިއރ ންވޭާ  2820ނޑުާ

މެންބަރުންާ ބައެއްާ ދެކ ޅަށްާ ވ ހަކަފުޅ އިާ ދެއްކެވިާ ދީދީާ އަޙްމަދުާ މ ރިޔ ާ މެންބަރުާ

މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުލުސްދޫާ ޚ ްއޞަކ ށްާ ދަްއކަވ ތީ.ާ ވ ހަކަފުޅުާ

ައޅުަގނޑަށް ވ ހަކަފުޅުންވެސްާ އ ދަުމެގާ ެއކަމަނާ ާާރ ޒައިނ ާ ކުރެްއވި.ާ ފ ހަަގާ

ކުރީފަހަރުާ ވެދ ނެާ ފަހަރެއްަގއިާ ނޫންކަމަށް.ާ ވ ހަކަެއއްާ ރަނަގޅުާ އެހ ާ އެދެއްކެވީާ

ކަމަށްވެސް.ާާ ކުރެްއވީމ ާ ކ މިޔ ބުާ އެކަމަނ ާ ެއގ ނޑިާ ވ ދަކުރަްއވ ާ  2825ބައްޕ ފުޅ އިާ

އެކަމަނ ާާ ހަމަާ މިފަހަރުވެސްާ ޝައްކެއްނެތް،ާ ެއްއވެސްާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ

ށްާކުރިމަތިާލެްއވިނަމަާހަމަާކ މިޔ ބުވ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާޔަޤީން.ާއެގ ނޑިއަ

އެހެންވީމ ،ާއެކަހަލަާކަންތަކުަގއިާޒ ތީާކަންތަކުގައި،ާޒ ތީާކަންކަންާނުެގންުގޅުްއވ ާާ

ކުރެްއވުމަކީާާ ަމސައްކަތްާ މަސްލަޙަތަށްޓަކައިާ ރަްއޔިތުންެގާ މުޅިާ ޤައުމ އިާ މުޅިާ

ކުރަންޖެހޭނެާާ މިއަދުވެސްާއަޅުަގނޑުމެންާ ދެކެނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ  2830ކަމެއްކަމުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންާއަދިާކުރީދުވަހުެގާމަޖިލީހުަގިއވެސްާރައްޔިތުންނަށްާބޭނުންވ ާވަރަށްާާ

މަޖިލިސްާ ހުއްޓިާ މަޖިލިސްާ ކަންތައްތަކ ހެދިާ ިމކަހަލަާ އ އްވ ާ ބިލުތަކެއްާ މުހިންމުާ

ެއކަާ އަޅުަގނޑުާ ދެމިެގންދ ތީާ ވަުގތުާ ކަންކަމުަގއިާ ދެނާްާއެހެންާ ހިތ މަކުރަން.ާ މ ާ

ާއަޅުަގނޑު...ާ.

ާ2835 

ވަުގތުހަމަެވއްޖެާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ކުޅުދުއްފުށީާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ

ާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާ.

ާ

ޙަޤީޤަތްތަކެްއާާާއްފުށީާދެކުނުާދ އިރ ގެާކުޅުދުާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  2840ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާވަނަާމ އްދ ެގާ)މ(ާބުނ ގ ތުންާދިވެހިާދައުލަތުެގ115ާާާއެބަހުރި.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާ
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ހިންުގންާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކަ ކަނޑައެޅުމ އިާ ސިޔ ސަތުާ އުފެއްދުމ ިއާާޚ ރިޖީާ ުގޅުންާ ޤައުމުތަކ ިއާ ާ،

ޤ އިމްާކުރުން،ާމިއީާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާލިބިދޭާބ ރުތަކުެގާތެރެއިންާބ ރެއް.ާާ

އަޅުަގނޑުެވސްާޤަބޫލުކުރ ާޙަޤީޤަތެއްާއެބައ ތް.ާޤައުމުތަކ އިާުގޅިެގން،ާޤައުމުތަކ ިއާާ

 2845ބ ކީކ ށްާޤައުމުތަކ އިާާވ ހަކަާދަްއކަިއެގންާއުޅުންާމ ރަނަގޅުވ ނެާކަމަށްާޤައުމުތަްއާާ

އެބައ ތް.ާާ ހަމައެއްާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އުޅުމަށްވުރެ.ާ އެކަހެރިެވެގންާ

ކުރުމަށާްާ ކަންކަންާ އުޞޫލުންާ ޑިމ ކްރަސީެގާ ދިރިއުޅޭިއރުާ ޑިމ ކްރަސީެއްއަގއިާ

ހިތުަގިއާާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދޭންވ ނެކަން.ާ އިސްކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެއްާކަންތަްއތައްާއެބަހުރި.ާެއކަންކަމ އިާައޅުަގނޑުާސުވ ލުކުރަންާާޝައްކުާއުފެދޭާބަ

އުޞޫލުތަކަށްާ ޢ ންމުާ ހަމަެއކަނީާ ޑިމ ކްރަސީއަކީާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތަްއާ  2850ބޭނުންާ

ހަމަތަކެއްވެސްާާ ޢ ންމުާ ހަމައެކަނިާ ޑިމ ކްރަސީއަކީާ ނަމެއްނޫން.ާ ކިޔ ާ ޖުމްލަކ ށްާ

އެޤައުމެއް ބިނ ަވނީާ ޑިމ ކްރަސީއެއްާ މައްޗަށް.ާާނޫން.ާ ސިފަތަކެްއެގާ ައސ ސީާ ެގާ

ަމއްޗަށް.ާާ ވިސްނުމުެގާ ޢ ންމުާ ޤައުމުެގާ ދީނ އި،ާ ޤައުމުެގާ ޘަޤ ފަތ ިއ،ާ ޤައުމުެގާ

މީހެއްެގާާ ބުނ ބުނުމަކީާ ކަމަށްާ އުޞޫލުތަކެްއާ ޢ ންމުާ ޑިމ ކްރަސީއަކީާ ހަމައެކަނިާ

ކަމެއް.ާ ކަހަލަާ ބުނުންާ ެއކަންޏޭާ ލެއ އިާ މަހ އިާ ކައްޓ އިާ ހުންނ ނީާ  2855ަގިއގ ާ

އެހެންވީމ ،ާާޖަ ކަމެއް.ާ ބުނުންކަހަލަާ ނުހުންނ ނޭާ އިޙްސ ސެއްާ ވިންދެްއ،ާ ޒުބ ތެއް،ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާޑިމ ކްރަސީާބަްއޓަންާކުރެވެންވ ނީާޢ ންމުާޑިމ ކްރެޓިކްާމިންަގނޑުެގާާ

ދިވެހިާ ޖެހޭނީާ ައންނަންާ ސިފަާ ޑިމ ކްރެޓިކްާ އެާ ނަމަވެސްާ ކަމަށްީވާ ތެރެއިންާ

ސި ވިސްނުމުެގާ ޢ ންމުާ ޤަބޫލުކުރަންާދައުލަތުެގާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ތެރެއިން.ާ ފައިެގާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ކަމެްއކަން.ާ ރަނަގޅުާ އުފެއްދުމަކީާ ުގޅުންާ  2860ޤައުމުތަކ ިއއެކުާ

ކަނޑ ލ ފައިާއ ތްާުގޅުެމއްާއަލުންާއުފައްދ އިރުާނުވަތަާނެތްާުގޅުމެއްާއަލަށްާއީޖ ދުާާ

ޢ ން އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލައިލަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވިސްނުމުަގއިާާކުރ އިރުާ މުާ

ފަހުންާ އެންމެާ އިންާ އދާ އެކުަގއިކަން.ާ ޤައުމަކ ިއާ ކ ންާ އުފެއްދެނީާ މިުގޅުންާ

އިޒުރޭލުާމީހުންާފަލަސްޠީނުާމީހުންެގާމައްޗަށްާކުރިާޢުދުވ ނުެގާފަހަށްާއދާއިންާ

ެގާާ އދާ އެކުލަވ ލަންާ ރިޕޯޓެއްާ ބެލުމަށްޓަކައިާ ޙަޤީޤަތްާ ަވުގތުެގާ ދިޔަާ  2865ކަންހިނގ ާ

ވަފުދެއް އެފްރިކ ެގާާާާޚ އްޞަާ ސައުތުާ ހުރީާ ވެރިޔަކަށްާ ވަފުދުެގާ އެާ ޢަްއޔަންކުރި.ާ

މީހެއް.ާފަނޑިޔ ރެްއ،ާޔަހޫދީެއއް،ާހިބުރޫާބަހުންާވ ހަކަާދަްއކ ާޔަހޫދީެއއް،ާރިޗަޑްާާ

ޞަފްޙ ެގާރިޕޯޓެއްާތަްއޔ ރުކ ށްާމިދިޔަާހަފްތ ަގއިާއދާެގ575ާާާޯގލްޑްާސްޓޯން.ާާ
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ާ އޭަގއިާ ޝ ިއޢުކ ށްފި.ާ އޭތިާ މީހުންާއެސެމްބްލީަގއިާ އިޒުރޭލުާ ބުނ ގ ތުންާ

 2870ފަލަސްޠީނުެގާމީހުންެގާމައްޗަށްާއެންމެފަހުންާހިންިގާއުދުވ ނުގެވެސްާޙަޤީޤީާމުޅިާ

މަޤްޞަދަކަށްވެފައިާއ ތީާފަލަސްޠީނުެގާޢ ންމުާރައްޔިތުންނަށްާހަނުގރ މައިެގާވޭންާާ

އޭންާ އޭޒްާ ސަފަރާ ޕީޕަލްާ ދަާ މޭކްާ ދެއްކުން.ާ އަޒ ބުާ ހުރިާ ވޭނުެގާ ޖެއްސުމ އިާ

ެއއްޗެއް.ާާއެ އ ތްާ ފ ހަަގކ ށްފައިާ ރިޕޯޓްަގިއާ އެާ ިމއީާ ވޯރ.ާ ދެޓްާ އ ފްާ އިމްާ

ދޭތެރޭަގިއާާ އިޒުރޭލ އިާ ވިސްނުމުަގއިާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމ ،ާ

އިޒުރޭލ އިާާ ވ އިރު،ާ އ ތްކަމަށްާ ހިތްހަމަނުޖެހުންާ ތެރޭަގއިާ  2875އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ނަޒަރަކު ދެކ ޅުވެރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިއޒުރޭލަކީާާދޭތެރޭަގއިާ ދެކޭއިރު،ާ ންާ

ހަރުކަށިާާ ކިބުރުވެރިާ ފޯރުވ ާ ބ ރުވެރިކަންާ ަމއްޗަށްާ ދައުލަތުެގާ ފަލަސްޠީނުެގާ

ޢ ންމުކ ށްާާ އިޒުރޭލުަގއިާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރ އިރު،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަށްާ ދައުލަތެއްާ

މިަވުގތުާާ ވެރިޔަކުާ ބ ޑ ާ ކިބުރުވެރިާ ހަރުކަށިާ ލީޑަރުންނަށްވުރެާ ސިޔ ސީާ ފެންނަާ

ާާ މަތީާއެތ ެގ އެންމެާ ޤައުމުެގާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ހުންނަވަނިކ ށް،ާ  2880ބ ޑުވަޒީރަކަށްާ

އެޤައުމ އިެއކުާ ކުރިމަތީަގއިާ ދުނިޔޭެގާ މުޅިާ ވިދ ޅުވެާ ނަންާ އެޤައުމުެގާ ދަރަޖައިަގިއާ

ުގޅުންާބަދަހިާކުރައްވ ނެކަމަށްާއިޢުލ ންާކުރުމަކީާދިވެހިންެގާހިތްތަކަށްާކ ންމެވެސްާ

ާާ އަންނ ނެ އުނދަޫގާ ކުރަންޖެހޭ.ާާވަރަކަށްާ ޤަބޫލުާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެކަންާ ކަމެއް.ާ

ބަދަހިާ ުގޅުންާ ޤައުަމކ ިއއެކުާ ހަމައެކަނިާ މިއުޅެނީކީާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމަ،ާ

މިުއޅެނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ނުރ ކަށްވެސްާ ނުވަތަާ ނޫންާ  2885ނުކުރެިވެގނެއްާ

އަޅުާ ނޫން.ާ ދ ކަށްެވސްާ ކުރިއަށްާ ެގންާ އ ިއާ ޑިމ ކްރަސީާ ަގނޑުމެންާާހަމައެކަނިާ

ދ އިރުާާ ކުރިއަށްާ ޑިމ ކްރަސީއަކ ިއެގންާ ދިވެހިންެގާ މިބަލަނީާ ދެވޭތޯާ ކުރިއަށްާ

ޤަބޫލާުާ ކަމަށްާ ނުހުންނ ނެާ ހަމަތައްާ ޢ ންމުާ ޤަބޫލުކުރ ާ ދިވެހިންާ އޭެގތެރޭަގއިާ

ސިޔ ސަތަކީާ ޚ ރިޖީާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނުމެއް.ާ މ ޔަާ އެއީާ ކުރަމަކީާ

ބ ރުާ ސިޔ ސަތުާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އެާ ކަމެއްކަންާ ހިމެނޭާ ތެރޭަގއިާ  2890ެގާ

ކުރަންޖެހާޭާ ޤަބޫލުާ އެންމެންެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަނޑައެޅުން.ާ

ވިސްނުމުެގާާ ޢ ންމުާ އެޤައުމެްއެގާ ވެެގންދަނީާ ބިނ ާ ސިޔ ސަތުާ ޚ ރިޖީާ ޤައުމެްއެގާ

ދިވެހިންެގ މަްއޗަށް.ާ ނަޒަރިއްޔ ތުތަކުެގާ ޢ ންުމާ އެޤައުމުެގާ ތެރޭަގއިާާމައްޗަށް.ާ ާ

އުފެއްދުމަކީާާ ުގޅުންާ ިއޒުރޭލ ިއއެކުާ ވިޔަސްާ ބެލިކަމަށްާ ދެކުނަށްާ އުތުރުންާ

މަދުވ ނެ.ާ މިއަދުާ ދިވެހިންާ ބުނ ާ ކަމެއްކަމަށްާ ކުރ ނެާ ޤަބޫލުާ  2895ހިތްހަމަޖެހިެގންާ
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ބިނ ާާ ސިޔ ސަތުާ ޚ ރިޖީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވީމ ،ާ

ާާ ޢ ންމު އަސްލަކީާ ބަދަހިާވެެގންދ ާ ުގޅުންާ އިޒުރޭލ އިާ ކަމަށްވ އިރުާ ވިސްނުންާ

ކަމެއްނޫން.ާ ޖެހޭާ ކ ންމެހެންާ ކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިމއަދަށްާ މިއަދުންާ ކުރުމަކީާ

ގ ތެއް.ާާ އުނދަޫގާ މިދެންނެވިހެންާ ދެކޭގ ތަކީާ ދޭތެރޭަގއިާ އިޒުރޭލ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 2900ސްނުމުަގއިާޤަބޫލުކުރެޭވާާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭ،ާޢ ންމުާދިވެހިާވި

ޤަބޫލުކުރަންާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ެގންުގޅޭ.ާ އެާ ދޭތެރޭަގއިާ ފަލަސްޠީނ އިާ ކަމެއްނޫންާ

އަޅުަގނޑުމެންާބަޔަކ އިާއެްއކ ށްާޑިޕްލ މެޓިކްާުގޅުންާއުފެްއދުމަކީާއަދިާއެޤައުމުެގާާ

ހުރިހާ  ކުރ ާ އެޤައުމުންާ ނޫންކަން.ާ ބަލައިަގތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހުރިހ ކަމެއްާ

ޑިޕްލ މެޓިކްާޯގސް އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޫންކަން.ާ ބަލައިަގތުންާ ކަެމއްާ

މިދޭާާ ވ ހަކަައކީ،ާ މިބުނ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޤ އިްމކުރީމ ،ާ ޤައުަމކ ިއއެކުާ  2905ުގޅުންާ

މެސެޖަކީ،ާރަމްޒުކ ށްދޭާކަމަކީާއެޤައުމަކ ިއއެކުާެއއްާހަމައެްއަގއިާެއްއވެސްާއިތުރުާާ

ައޅުަގނޑުާ ރެޑީއޭ.ާާމައްސަލަތަކެއްނެތިާ ޤ އިމްކުރަންާ ބަދަހިކުރަން،ާ ުގޅުންާ މެންާ

ޙައިޞިްއޔަތުންާާ ދިވެއްސެއްެގާ ޢ ންމުާ އިޒުރޭލުވުމަކީާ ޤައުމަކަށްާ އެކަހަލަާ

ހިތްޭވާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ނޫން.ާ ކުރެވޭކަމެއްާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ

ލޯ އިޞްލ ޙަށްާ މީހެްއކަމ ިއ،ާ ޚިޔ ލުެގާ މިނިަވންާ ވަރަށްާ  2910ބިކުރ ާާއަޅުަގނޑަކީާ

މީހެއްކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމަށްާލިބޭާހުރިހ ާމިނިވަންކަމެއްާއަޅުަގނޑުމެންާ

ދ ންވ ނެކަމަށް.ާާ ކުރިއަށްާ ހިސ ބުންާ އ ތްާ މިހ ރުާ ކަމަށް.ާ ކުރަންވ ނެާ ބޭނުންާ

އެހެންނަމަވެސް،ާކިތަންމެާިވސްނުންާފުޅ ކުރިޔަސްާޤަބޫލުާނުކުރެވޭާބަެއއްާކަހަލަާާ

އެ ހުރޭ.ާ ނިންމެިވާާކަންތައްތައްާ ޤ އިމްކުރެއްވުމަށްާ ުގޅުންާ އިޒުރޭލ ިއއެކުާ ގ ތުންާ

 2915ނިންމެވުމަކީާއަދިާއެކަންާނުކުރެއްވިާކަމަށްވީާނަމަވެސްާެއކަންާއިޢުލ ންާކުރައްވ ާާ

ާއެކަމަށްާފިޔަަވޅުާއެޅުްއވިކަމީާއަޅުަގނޑުާެއކަމ އިާހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާާނައިފަރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މެންބަރުާޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ެގާ ރ.އުނޫގފ ރުާ ރައީސް.ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ހަމަާާއަޙްމަދުާމުޙަްނމަދުާ މިަވުގތަށްާ މައްސަލަައކީާ ކުއްލިާ ހުށަހެޅުއްވިާ ޢަލީާ ާޑރ.އަފްރ ޝީމްާ

 2920ކ ންމެހެންވެސްާހުށަހަޅަންޖެހޭާބޭނުންތެރިާމައްސަލައެއްާކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މި މިމައްސަލަާ ހުށަހެޅުްއވީތީާާވީމ ،ާ ގ ތުަގއިާ ަމއްސަލަެއއްެގާ ކުއްލިާ ފަދަާ

ދިވެހިާާ ކ ންމެއަކަސްާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ ޝުކުރުާ އަޅުަގނޑުާ އެމަނިކުފ ނަށްާ
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ކުށްވެރިކ ށްާާ ުއފެއްދުންާ އުފެއްދި،ާ ސިޔ ސީުގޅުންާ އިޒުރޭލ އިެއކުާ ސަރުކ ރުންާ

ކަނޑ  ވަުގތުންާ ސިޔ ސީުގޅުންާ އުފެއްދިާ އިޒުރޭލ އިެއކުާ ލުމަށްާސަރުކ ރުންާ

ދިވެހިންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިޒުރޭލަކީާ އ ދެ،ާ ގ ވ ލަން.ާ  2925އަޅުަގނޑުާ

އެްއގ ތަކަށްވެސްާއ ޅިފަިއވ ާޤައުމެއްާނޫން.ާިއޒުރޭލުންާއަޅުަގނޑުމެންެގާއަޚުންނ ިއާާ

ދިެވއްސަކަށްާާ ެއއްވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެގްއލުންތަކަކީާ ދޭާ އެާ އުޚުތުންނަށްޓަކައިާ

ކަމެއް ވެެގންވ ނޭާ މުސްލިމްާވަންހަނ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ިއޒުރޭލުންާ އ ދެ،ާ ނޫން.ާ

ހަދަމުންދ އިރުާާ އެރިގ ތެއްާ ހިތަށްާ ކުރަމުންާ ސުންނ ފަތިާ ތަޅ ާ ރައްޔިތުންތަކެއްާ

ސިޔ ސީުގޅުންާ އެމީހުންނ އިާ ނުވަތަާ ކުރުމަށްާ ބަދަހިާ ުގޅުންާ  2930އެމީހުންނ އިާ

ެއއް ނިންމެވުމ އިާ ނިންމިާ ސަރުކ ރުންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކ ޅަށްާާއުފެއްދުމަށްާ

ސަރުކ ރަށްާނިސްބަތްވ ާއެމް.ޑީ.ޕީެގާބޭފުޅުންާެއއަށްާތ އީދުާކުރެްއވީތީާއަޅުަގނޑުާާ

ވަރަށްާބ ޑަށްާހައިރ ންވަން.ާައޅުަގނޑުާހިތުންާސަރުކ ރަށްާތ އީދުާކުރެއްިވކަމުަގއިާާ

ލަނބައިެގންާާ ބޯާ އެބޭފުޅުންާ ކަމަކަށްާ ކ ންމެާ ކުރައްވ ާ ސަރުކ ރުންާ ވީނަމަވެސްާ

 2935ންާވިދ ޅުވެދ ނެާމިޤައުމުަގއިާމިހ ރުާބުދުާފައްޅިެއއްާހެދުންވެސްާނުވ ނެ.ާސަރުކ ރު

އެންމެާރަނަގޅޭ.ާެއކަމަށްވެސްާހަމަާތ އީދުާކުރަންވީތޯ.ާސަރުކ ރުންާވިދ ޅުވެދ ނެާާ

މިޤައުމުާމިހ ރުާއެމީހަކުާއުޅޭނެގ ތަކަށްާއުޅެންވީއޭ.ާއެމީހަކުާއުޅޭނެގ ތެއްާއެމީހަކުާ

އެމީ ދީނެއްާ އެމީހަކުާ ހަމަާޚިޔ ރުކުރ ށޭ.ާ އެގ ތަކަށްާ ޚިޔ ރުކުރ ށޭ.ާ ހަކުާ

ގ ތަކީ.ާާ އ ންނަންވީާ އެކަންާ އެްއގ ތަކަށްވެސްާ އެެއއްނޫންާ ތަރުޙީބުދޭންވީތޯ.ާ

 2940އަޅުަގނޑުމެންާމެންބަރުންނަކީާރައްޔިތުންާހ ވ ފައިާތިބިާރައްޔިތުންާތަމްސީލުކުރ ާާ

ވ ންޖެ ބަޔަކަށްާ ހޭނެ.ާރައްޔިތުންެގާޝުޢޫރ ިއާވިންދަށްާއިޙްތިރ މްާކުރަންާދަންނަާ

ނުދެްއކެވީތީާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެކ ޅުހައްދަވ ާ މައްސަލައ އިާ މިާ އެބޭފުޅުންާ އެހެންވީމ ،ާ

އަޅުަގނޑުާއެކަމަށްޓަކައިާވަރަށްާދެރަވެާހިތ މަކުރަން.ާއ ދެ،ާއިޒުރޭލަކީާދ ދިފަހުންާ

ޢިއްފަތްތެރިކަންާ އަންހެނުންެގާ އެތަކެއްާ މަރ ،ާ މީހުންާ އެތަކެއްހ ސްާ ފަލަސްޠީނުެގާ

އެ ޔަތީމްކ ށް،ާފޭރިަގނެ،ާ ކުދިންާ އެތަކެްއާ އަޅުވެތިކ ށް،ާ އަންހެނުންާ  2945ތަކެްއާ

އަނިޔ ތައްާާ ބ ޑެތިާ މިފަދަާ ެގއްލުމެއްދީާ އެތައްާ އެތައްާ މުދަލަށްާ ޯގތިެގދ ރަށ އިާ

އުފެއްދުމަކީާާ ސިޔ ސީުގޅުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަޔަކ އިާ އެފަދަާ ބައެއް.ާ ކުރަމުންދ ާ

ނަޒަރުން އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުެގާ ހިތުންާ ދީނީާއަޅުަގނޑުާ އަދިާ ބަލ އިރުަގިއވެސްާ ާ

އެހެންވީމ ،ާާ ނުވ ނެ.ާ ކަމުަގެއްއާ ރަނަގޅުކަެމއްާ ެއއީާ ބަލ އިރުަގއިވެސްާ ނަޒަރުންާ
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 2950އެއީާމިފަދަާދަނޑިވަޅެްއަގއިާސަރުކ ރުންާކުރެްއވިާވަރަށްާޯގސްކަމެކޭާއަޅުަގނޑަށްާާ

ބަދަލު އަވަހަށްާ ނިންެމުވެުންާ އެނިންމެވިާ ސަރުކ ރުންާ އެހެންވީމ ،ާ ާާދެންނެވޭނީ.ާ

ީމެގާ ވިދ ޅުވޭާ އެބަާ މެންބަރުންާ ބަެއއްާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރެްއވުމަށްާ

އެކުަގިއާާ އިޒުރޭލ އިާ ވަނީާ ސަރުކ ރުންެވސްާ ަމއުމޫނުާ ޚ އްޞަކ ށްާ ކުރީަގއިވެސްާ

އެްއގ ތަކަށްވެސްާާ އެއީާ އުފައްދ ފަޭއ.ާ ސިޔ ސީުގޅުންާ ޤ އިމްކ ށްފައޭ.ާ ުގޅުންާ

ެއބޭފުޅުންނަށް ހިެއއްނުވޭާ އެއްކުރެވިެގންާާއަޅުަގނޑަކަށްާ މަޢުލޫމ ތުާ ރަނަގޅަށްާ ާ2955 

ސިޔ ސީުގޅުންާާ އުފައްދ ފަެއއްނެތް.ާ ސިޔ ސީުގޅުންާ ހެންނެއް.ާ ވ ހަކަެއއްާ ދެކެވޭާ

އަލުންާސިޔ ސީުގޅުންާާ މިހ ރުާކީއްެވެގންތޯާ އ ތްކަަމށްވ ނަމަާ އޭރުަގއިާއ ފައްދ ފައިާ

އުފައް ކުރިންާ އަނެއްކ .ާ އ ކ ށްލީތޯާ ެއއީާ އެހެންވީމ ،ާ އ ތްާާއުފައްދަންވީ.ާ ދ ފަިއާ

އ ތްާާ ކުރިންާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރެވޭނެ.ާ އަލެއްާ އަލަކުންާ ުގޅުމެއްާ ސިޔ ސީާ

 2960އ ތްުގޅުެމއްާއ ތްކަމުަގއިާވަނީވިްއޔ ާދެވަނަާފަހަރަކަށްާސިޔ ސީުގޅުންާއުފައްދ ކަށްާާ

ިއޒުރޭލ ިއއެކުާާ އިވިެގންދިޔައީާ ފަހުންާ ދ ދިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެކަމަކުާ ނުޖެހޭނެ.ާ

އުފެާ ކުރީަގިއާާސިޔ ސީުގޅުންާ ެއއްޗަކީާ ެއނޭގާ ެއއިންާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަ.ާ އްދެވިާ

ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އ ދެ،ާ ނުވ ކަން.ާ އުފައްދ ފަިއާ ސިޔ ސީުގޅުންާ

މުސްލިމުން.ާާ އެބަތިބިާ ތެރޭަގިއވެސްާ އިޒުރޭލުެގާ ައދިާ ޤައުމެއް.ާ އިޒުރޭލަކީވެސްާ

% މީހުންެގާ ދިރިއުޅޭާ ިއޒުރޭލުަގއިާ އެބައުޅޭ.ާާމުސ20ާާްގ ތްަގނޑަކަށްާ  2965ލިމުންާ

ކަންތައްކުރަނީ.ާާ ކިހިނެއްތޯާ އެމީހުންާ ދޭތެރޭަގއިާ މުސްލިމުންނ އިާ އެާ އެކަމަކުާ

އެްއވެސްާާ އެމީހުންނަކީާ ނިކަމެތިގ ތަކަށް.ާ ކަންތައްކުރ ފަދަާ ދޭތެރޭަގއިާ އަޅުންނ އިާ

ޑިމ ކްރަސީއަށްާާ ކިތަންމެާ ެއއީާ ިއޒުރޭލުާ ބައެއް.ާ ކަމެއްނެތްާ މިނިވަންާ ކަހަލަާ

ޤައު އެމީހުންނަށްާލޯބިކުރ ާ ބުނިކަމުަގިއވިޔަސްާ އަމިއްލައަށްާ އެީމހުންާ މެއްކަމުަގއިާ

ކުރަމުންދަނީާ ކަންތައްާ ދޭތެރޭަގއިާ ރައްޔިތުންނ އިާ އެމީހުންެގާ ތެރޭަގއިާ  2970ޤައުމުެގާ

ވަރަށްާާ ގ ތަކަށް،ާ އަނިޔ ވެރިާ ވަރަށްާ ވެރިގ ތަކަށް،ާ ބޭއިންޞ ފުާ ވަރަށްާ

އެހެންވީމ  ނެތްގ ތެްއަގއި.ާ އަޅުަގނޑުމެންާާއިޙްސ ންތެރިކަމެއްާ ބަޔަކުާ އެފަދަާ ާ،

ޤަބޫލުކުރަން. ާާާާމިޖެހެނީާ ކުރީ މީެގާ އިޒްރޭލުންވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންާ ތެދެއްާ ެއއީާ

އެކަމުންާާ އ ދޭ.ާ ގ ތުަގިއވެސްާ ކްރިސްޓިއަނުންާ އެބައުޅޭ.ާ އައިސްާ މިތަނަށްާ މީހުންާ

މީހުންނ އިާ ބައެްއާ ިއޒްރޭލުެގާ އެފަދައިންާ ހަމަާ ެއއީާ ނުކުރޭ.ާ  2975މަނައެއްާ

އެބަހުރި.ާމުޢ މަލ ތު ކުރެވިފައިާ ކުރީަގިއާ އެކަންވެސްާ އުޅުނު.ާ ހަދ ާ ކ ށްވެސްާ
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މިތަނަށްާ މީހުންާ ިއޒްރޭލުެގާ އުފެއްދުމ އިާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ެއއީެއއްާ އެކަމުންާ

ވަރަށްާާ ެއއީާ ހިންުގމަކީާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ އެއީ.ާ ތަފ ތުކަމެްއާ ވަރަށްާ އައުމ އިާ

ާ.ާާއެއީާާބ ޑުކަމެއް

ާ2980 

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާަވުގތުހަމަވެއްޖެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޢަލާީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މިއަރުަވނީާވައިކަރަދޫާ އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާ

ާއ ރިފަށް.ާ

ާ

އަާާ.`ާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އެމް.ޑީ.ޕީާ މެންބަރުންކުރެާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިސްބަތްވ ާމިމަޖިލީހުެގާ  2985ާށްާ

ވ އިދ އިާާލީހުެގާޤަބައެއްާާބޭފުޅުންާއެބަާވިދ ޅުވޭާމިއަދުާމިމައްސަލަާހުށަހެޅީާމަޖިާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ބަލ ލ އިރުަގއިާާ )ށ(ާ ަގވ އިދުެގާ މަޖިލީހުެގާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ޚިލ ފަށޭ.ާ

ާމިއ ންނަނީާއެގ ތަކަށްނޫން.ާާ

ާ

 2990ދެއްކެވުންާފުޅުާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލައ އިާބެހޭގ ތުންާވ ހަކަާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން

ާވ އިދުަގިއވ ާގ ތުެގާމަތިންާރިޔ ސަތުންާމިަވނީާ..ރުާޤައެދެން.ާމިހ 

ާ

ާާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުެވސްާޤަބޫލުކުރ ގ ތުންާޤ ނޫނުާވައިކަރަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ލިބިދ115ާާާޭއަސ ސީެގާާާޢަލީާއ ރިފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ންާ )މ(ާ މ ްއދ ެގާ ވަނަާ

 2995ޅުންާޤ އިމުކުރުމ ިއާދިވެހިރ އްޖޭެގާޚ ރިޖީާާތެރޭަގއިާބޭރުާޤައުމުތަކ އިާުގބ ރުތަކުެގ

ސިޔ ސަތުާކަނޑައެޅުންާއެމަނިކުފ ނަށްާއެބައ ތް.ާއެހެންނަމަެވސްާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ދީނޭ.10ާާާާ އިސްލ މްާ ދީނަކީާ ދަޢުލަތުެގާ ދިވެހިާ އެބަބުނޭާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ކަމަށްވެ މުސްލިމުންާ މުސްލިމުންނަށާްާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ކަހަލަާ އިޒްރޭލުާ ތިބެާ

ބަދަހިާާއިބަޔަކާ ާާއަނިޔ ވެރި ދެާާުގޅުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ފަހަރަށާްާާާކުރ އިރުަގއިާ

ޖެހޭކަމެއް ސަރުކ ާާވިސްނ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިހެނާްާކަމަށްާ ދަންނަވަން.ާ  3000ރަށްާ

ފަލަސް އެތައްާ އިޒްރޭލަކީާ ކުޑަކ ށްާާޠީމިދެންނެވީާ ރަޙުމުާ ަވރަށްާ ރައްޔިތުންނެއްާ ނުާ

މަރ ާކުޑަކުދީންނ އިާއަންހެނުންނަށްާއެތައްާޯގނ ެއއްކ ށްާެއމީހުންނަށްާމަުގމަތީަގިއާާ

އެތަކެްއާާ ނިުގޅަިއަގނެާ ޙައްޤުތައްާ އަސ ސީާ އެމީހުންެގާ އުޅުމ އިާ ހިގ ބިގ ވެާ
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ބޭނުންާއަ ފ ހަަގކ ށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ އަދިާ ބައެއް.ާ ކ ށްފައިބ ާ ނިޔ ވެރިކަމެއްާ

ރިޕޯ ެގާ ފަލަސްޠީބީ.ބީ.ސީާ މީހުންާ ިއޒްރޭލުާ މީހުންނ ޓަރެއްާ  3005ދޭތެރޭަގއިާާާއިނުާ

ޢަމަލުކުރ ގ ތްާއޭނަެގާނަޒަރުންާެގނެސްދިނީތީވެާއޭނަވެސްވަނީާމަރ ލ ފައި.ާއެވަރުެގާާ

ޑިމ ކްރެޓިކްާ ެއވަރުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާާާބައެއްާ ބަހުންނަމަ.ާ އެމީހުންެގާ ޤައުމެއްާ

ުގޅުންާޤ އިމުކުރަން.ާދެންާބައެއްާމެންބަރުންާއެބަާާ މިއުޅެނީާމިއަދުާއެމީހުންނ އިާ

ލައްކަާރުފިޔ ާހޭދަކ ށްެގންާތިމަންނަމެންާމިތ ަގއިާމިކުރަނީާކީއްހެއްޔޭ.4ާާާާވިދ ޅުވޭާާ

 3010އިާވަކ ލ ތު.ާއެމީހުންެގާބަސްާއަޅުަގނޑުމެންާމިކުރަނީާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުގަާ

މިތ ާއިއްވޭތޯާިމއުޅެނީ.ާައޅުަގނޑަކަށްވެސްާހަމަާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ

އިންއެން ބ ޑުާ އެހިއަސްާ ކުރެންާ ނަހަދ ނެކަންާމެންާ ދެކ ޅުާ މިއަށްާ ސައްތަެއއްާ

އަޅުަގނޑަ ވިދ ޅުވުަމކީާ އެހެންވީމ ކައެވިދ ޅުވ ާ އެްއޗެއްނޫން.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ،ާާށްާ

ރަްއޔިތުންާ ނުވަތަާ ރިފަރަންޑަމަކަށްާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުާ ގ ވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ހަމަާ ސަބަބަކީާ ބަލައިލަންވެސް.ާ އ ތްގ ތެއްާ މިކަންާ ނަަގއިެގންާ ވޯޓެއްާ  3015ދެކޭގ ތެއްާ

ޤަބޫލެއްާ ބުއްދިާ މުސްލިމުންާާއަޅުަގނޑުެގާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ގ ތުަގއިާާާާެގނުކުރޭާ

ޑިޕްލ މެޓި އިޒްރޭލ އިާ ވެދ ނެތިބެެގންާ އެއްބަސްާ ޤ އިމުކުރަންާ ުގޅުމެއްާ ާކްާ

ކަމަކަށެއް.ާއެއީާއެމީހުންނަކީާމިހ ތަނަށްާއަޅުަގނޑުމެންާދުށްާހުރިހ ާހ ލަތެއްަގިއާާ

އަދިާާ ތިބިބައެއް.ާ އަނިޔ ވެރިެވފައިާ ވަރަށްާ މުސްލިމުންނަށްާ އިސްލ މުންނަށްާ ހަމަާ

 3020އްޔ .ާއެާޖަމްޢިއްޔ ެގާާދުނިޔޭެގާހުރިހ ާޤައުމުތަކުންާހަދ ފައިާއ ންނަާއދ.ާެގާޖަމްޢި

ާާ ދެންމެއަކުާާާއިޤަރ ރަކ އެތައް ފަހަރަކު.ާ އެތަްއާ އެބައ ތްާ އެމީހުންާ ޚިލ ފްވެފައިާ

މެންބަރުވެސްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ފަދައިންާާވިދ ޅުކުޅުދުއްފުށީާ ވިާ

ހަނުގރ މައިއެންމެ އެކުރިާ އެމީހުންާ ހަމަާފަހުންާ ޢުދުވ ނުަގއިާ އެކުރިާ ނޫނީާ ަގއިާ

ތަކުަގއިެވސްާއެބުނަނީާއެމީހުންާހަމަާއެކަންާާރައްޔިތުންާދިންާއަނިޔ ާެގފަލަސްޠީނު

މިއ ތީާާ ފިކުރީާފަލަސްޠީނުެގާާކ ށްފައިާ އެމީހުންާ ބިރުދައްކ ށޭ.ާ  3025ރަްއޔިތުންނަށްާ

ފިކުރ  އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކުރަނީ.ާ މިހ ރާުާއިާހަނުގރ މަވެސްާ ކުޅެނީ.ާ ެވސްާ

ންާއުޅޭާވ ހަކަވެސްާެއއީާބިރުހުރިާރުާބަދަލުާކުރަޅުަގނޑުމެންެގާތަޢުލީމީާމުޤައްރައަ

އެތަ ފިކުރީގ ތުންާ އެމީހުންނަކީާ ބަޔަކަށްާާކެާވ ހަކަތައް.ާ އެތަކެއްާ ބޯދ ވެލ ާ ބަޔަކުާ އްާ

ޤައުމަކ  އެަވރުާ އެހެންވީމ ،ާ ބައެއް.ާ ހަދ ާ އަނިޔ ކ ށްާ ގ ތްގ ތުންާ ުގޅުންާާާއިއެތައްާ

އެހެންވީމ ާާބަދަހި ނުެވވޭނެ.ާ އެއްބަހެއްާ އަޅުަގނޑަކަށްާ މިއަދުެގާާކުރ ކަށެއްާ ާ،3030 
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ކ ށްފައިާއ ތިއްޔ ާއޭތިާާާާސަރުކ ރަށްާއަޅުަގނޑުާގ ވ ލަންާތިބޭފުޅުންާއެުގޅުންާބަދަހިާ

ެއކަންާ އ ތްނަމަާ ޚިޔ ލުލުރ ާސްޓޭޖްަގއިާ ބަދަލުކުރަންާ ނުވަތަާ ެގންނަން.ާ އަނބުރ ާ

ާނުކުރުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާ

ާ

ޢިއްާާާ.`ާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މައްސަލައެއްާޝުކުރިއްޔ ާ ކުއްލިާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ  3035ާާގެާޒަތްތެރިާ

ާގ ތުަގއިާާ

ކުއްލާިާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ހުށަހެޅިާ އަފްރ ޝީމްާ ޑރ.ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން މިައދުާ ުގޅޭގ ތުންާ ާާމައްސަލައ އިާ މިދަނީ.ާާޘްބަޙުދިުގކ ށް ކުރަމުންާ

ރަ ވޭތުވެދިޔަާާާާފައިފ ރުވިާާ.އީސްޢިއްޒަތްތެރިާ ކަންތައްތަކެއްާ ިގނަާ ތިބެާ ވަންހަނ ވެާ

ާާ  3040ެއކުާކުރަމުންާދިޔައީ.ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާލިޔެާއިާއަހަރުާިއޒްރޭލ 30ާާދިުގ

ކިޔުންތަކުންާއެކަންާވަރަށްާސ ފުކ ށްާފެންނަންާއެބައ ތް.ާސިޔ ސީާގ ތުންާުގޅުންާ

ގ ތަ ުގޅުންާާޤ އިމުކ ށްެގންާނަމަެވސްާއަދިާއެނޫންާ އަޅުަގނޑުެމންާއިޒްރޭލ ިއާ ކަށްާ

ާެއކަންާާގ ތެއްާއ ތްކަމަށްވަންޏ ލުއެއްާލިބޭނެފަލަސްޠީނަށްާާޤ އިމުކ ށްެގންާނަމަވެސްާާ

ާާ ރައީސް ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރަންެވއްޖެ.ާ އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަލަސްޠީނުެގާާމިއަދުާ

 3045ާާއ ބ ދުާޠީނުަގއިާފަލަސްރައީސްާެއވިދ ޅުވަނީާދިވެހިާސަރުކ ރުންާާކ ށްދޭންވީާކަމަކީާ

ވަމުންދ ާއިޒްރޭލުެގާރަްއޔިތުންާއެކަންާކުރުންާހުއްޓުވުމަށްާބ ރުާއަޅައިދޭށޭ.ާޭއެގާ

އަލުންާާ ވ ހަކަތައްާ ޞުލްޙަިއެގާ އަލުންާ ވ ހަކަތައްާ އ ތްާ ހުއްޓިފައިާ އިތުރުންާ

އިތުރުންާާ ޭއެގާ ބަސްފުޅު.ާ ވިދ ޅުވިާ ރައީސްާ ިއޒްރޭލުެގާ މިއީާ ފަށައިދޭށޭ.ާ

ާާާާރައީސްާާފަލަސްޠީނުެގ ާާާާފަލަސްޠީނުެގވިދ ޅުިވާބަސްފުޅު. ާފަލަސްޠީނުެގމީޑިއ އިން

މުސްލި ކުޑަާ ުގޅުންާާާާމުނޫސްތަކުންާ އިޒްރޭލ އިާ އ ެވާ ގ ތުަގއިާ  3050ޤައުމެްއެގާ

ާާ ގ ތެްއަގއި ބ ޑުާ ފ ޅުކަންާ ބުނެ،ާ ޤަުއމުންާ މިާ ވ ހަކަާ ފަލަސްޠީނަށްާާޤ އިމުކުރ ނެާ

ކެނޑި ތެދުވީތީާ މިޤައުމުންާ މިއަދުާ ދިނުމަށްާ ހޯދައިާ އެދަނީާމަދަދުާ މިއަދުާ ނޭޅިާ

ދަްއކ އިރުާާ އެވ ހަކަާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ދަްއކަމުން.ާ މީޑިއ އިންާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ެވެގނެއްނުވޭ.ާ ވަންހަނ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިކަންކަންާ

ާ.ރައީސް މިމަާ ޑރ.އަފްރ ޝީއ ދެ،ާ ހުށަހެޅުއްވިާ ކަނުލ ާްއސަލަާ  3055މްާ

ައޅުަގ ާާއަޑުއައްސަވ ނެކަމަށްާ ހީކުރަން. އަޚުންނ ާާފަލަސްޠީނުެގނޑުާ ާއިމުސްލިމުާ

އެާ ނެތިކ ށް،ާ އަޚުންާ މުސްލިމްާ އެތ ެގާ އަޅުެވތިކ ށްާ އެބައިމީހުންާ ދެކ ޅަށްާ



 114 

ާާ މީލ ދީ ނައްތ ލުމަށްާ ނޫރުާ އިލ ޙީާ ބިމުންާ 1191ާާާާމުޤައްދިސްާ ާާށ1192ާާްން

ހަރުާއިންސ ނީާމުޑުދ ރުާޖަރީމ ތަކެއްާހިންިގ.ާއެފަނަޞ ރ އިންާވަރަށްާވަރުަގދަާލ 

ނަޞްރަށްާ މައްޗަށްާ މުސްލިމުންެގާ ހަނުގރ މ ަގއިާ ހުރިމީހ ާ ވެރިައކަށްާ  3060އެމީހުންެގާ

ބ ޑުާ ނަޞ ރ ާ އެާ ހަމަާ ބޭނުންކުރި.ާ ނަންާ ޖޯޖުެގާ ފ ދިރީާ ބ ޑުާ ނަޞ ރ ާ އެދިާ

ލަޤަބުާ ެގާ ޖީ.ސީ.އެން.ޖީާ ދެވިފައިވ ާ ނަންާ ނަމުންާ ޖޯޖުެގާ ފ ދިރީެގާ

ވަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުާ މަޢުމޫންާ އެތެރެކ ށްާކިނބިަގސްދ ށުޭގާ މިރ އްޖެއަށްާ ނީާ

ޖޯޖާްާ ފ ދިރީާ ކުރެހުމަކީާ ެއއްފަރ ތުަގއިވ ާ ސ ލީބުެގާ މިބ ޑުާ އ ދެ،ާ ފ ރުވ ފައި.ާ

ާާޝައިޠ  ާާއ ނ  މީލ ދީން ކުރެހުމ އި،ާ ބުނ ާ ަމއިތިރުކުރ ކަމަށްާ  3065ވަނ1818ާާާާަބަހައްޓ ާ

ނ އަކީާާލީބުަގިއާނަޞ ރ އިންާއެބުނ ާޝައިޠ ޖޯޖްާތަޢ ރަފްކުރިާމިާސ ާާއަހަރުާކިންގ

ނިސްބަތްކުމުސް އެމީހުންާ އަފްރ ޝީލިމުންނަށްާ ޑރ.ާ އ ދެ،ާ ެއއްޗެއް.ާ ޢަލީާާރ ާ މްާ

މަނިކުފ ނަށްާ އެްއޗެއްާ އަދިާ ހީކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އަޑުައއްސަވ ނެކަމަށްާ ކަނުލ ާ

ާކަަމށްާހީކުރަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާާާަވޑަިއަގންނަވ ނެާވިސްނި

ާ3070 

ާންމުާމައްސަލައެއްާތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިފަދަާމުހިޔ ާޢިްއޒަާޝުކުރިއްާާ.`ާފުނަދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

މައްސަލައެއްާާهللاޢަބްދުއްރަޙީމްާޢަބްދު ާާކުއްލިާ ެގނެސްެގ ތަޅުމަށްާ މިމަޖިލީހުެގާ އުނޫގފ ރުާާާާގ ތަށްާ ާދެއްވީތީާ

ޝުކުރުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަޅުަގނޑުާ ޢަލީައށްާ އަފްރ ޝިމްާ ޑރ.ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

އިޒްރޭލ ިއާާދަންނަ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ވަން.ާ

ޤ އިމު ުގޅުންާ ާސިޔ ސީާ ާކުރުމ އި،ާ ފ ނުއްވުމ އިާާ ސަފީރުންާ  3075ާާ،އިޒްރޭލަށްާ

އުފެއްދުމ އި ލެއްވުމ އިާާާ،ޕްރ ވިންސްތައްާ ބޭކ ރުާާާާ،ކައުންސިލަރުންާ ބޭނުމެއްނެތްާ

އުފެއްދެވުމ އި ާ،މަޤ މުތައްާ ކަންތައްާ މިހިރަާ ެއއްގ ތަކަށްވެސްާާމިހިރަާ ތަކަކީާ

ހައި ކަމެއްނޫނޭއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާރ ންވީާ މ ކުރިންާ މީެގާ އެއީާ ާ.

ހުރާިާ ތިމަންނަެގާ ދެއްވ ފައޭ.ާ މިއ ތީާ އިންޒ ރުާ ކުރަްއވަފ ނެކަމުެގާ މިކަންތައްާ

ދައްކަވ  ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ކުރައްވ ފަިއާާާާނުލަފ ކަންާ ތިމަންނަާ  3080ލަްއވ ނެކަމ އި،ާ

ނޭޭގނެނުކު ރައްޔިތުންނަށްާ ކ ންކަެމއްކަންާ ނަޝީދުވަނީާާާރައްވ ނީާ ރައީސްާ ކަމަށްާ

އެމަނިކުފ ނުާާ މިއީވެސްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ވިދ ޅުވެފައި.ާ

އިތުރު އަޅުަގނޑުާާާާމިސިލްސިލ އަށްާ އިތުރުންާ ޭއެގާ ދެންާ ބ ޅެކޭ.ާ ކ ށްލެއްވިާ

ދިވެހިރައްޔިތުންނ  ބޭނުންވަނީާ ާއިދަންނަވ ލަންާ މައްސަލައެްއާާާ ުގޅުންހުރިާ
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ތަޅުމަށް ބަހުޘްާާމިމަޖިލީހުެގާ އަށްާާާާފެށޭހުށަހެޅިާ އެމް.ޑީ.ޕީާ ދުވަހަކުާ  3085ކ ންމެާ

ނިސްބަތްވެާވަޑަިއަގންނަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމަޖީލީހަުގއިާވަުގތުާބޭކ ރުކ ށްާާ

ކުރަްއވަމުންާ މަސައްކަތްާ އިންާ ޕީ.އޭާ ޑީ.އ ރު.ޕީ،ާ ކުރުމަށްޓަކަިއާ ބ ޑުާ ޚަރަދުާ

އަޅުަގނޑުާާެގން ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ެއއްޗެއްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދަްއކ ތީ،ާ ދަވ ާ

ރައްޔިތުންނ އިާާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާޚަރަދުާމިާބ ޑުވަނީާހަމައެކަނިާމަޖިލީހުެގާާ

ބަޙުޘް ަމއްސަލަައކަށްާ ދެންނެވިފަދަާާުގޅޭާ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ފެށީމަތޯއޭ.ާ  3090ކުރަންާ

ޒިންމ ެއއްާމަސްޢޫލިއްޔަތެއްާނެތް.ާާމަސައްކަތެއްާާާާބޭކ ރުާމަޤ މުތައްާއުފައްދަަވއިެގން

މަޤ މުތައްާ ާ ނެތްާ ފައިދ ެއއްާ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ ޤައުަމށްާ ރައްޔިތުންނަށ އިާ އަދިާ

މީހުންލައްވަިއެގ މަޤ މުތައްާ ެއާ ަމސައްކަތުާާާންއުފައްދަވ ާ ސަބަބުންާާމިކުރ ާ ެގާ

ޚަރަދު ާޤައުމަކަށްާ މިކަންކަމ ާ ނުވޭތޯއޭ.ާ ާއިާބ ޑެއްާ ވިާ ސްނ ާާދޭތެރޭަގއިާ

ކަމެއްނޫން.ާާ އެހެންވ ާ ެއއްގ ތަކަށްެވސްާ މިއީާ ވަރަކަށްތޯއޭ.ާ ކިހ ާ  3095ވަޑައިަގންނަވަނީާ

މިމަޖިލިސްަގ ދައްކައަނެއްކ ާ ވ ހަކަެއއްާ ހިތަށްއަރަނީާއިާ ައޅުަގނޑުާ ިއެގންާ

ބަޔަކުވެސްާާ ކ ންމެާ ހަމަާ އ ޅުންފިލ ނީ.ާ ކޯއްޗެއްބ ަވއޭާ ބަޔަކަށްާ ތިބޭާ އަޑުއަހަެަންާ

ރައްޔިތުންނަ ވ ހަކަާާމިދައްކަނީާ ޙައްޤުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ވ ހަކަ.ާ އ ޅުވ ލ ާ ށްާ

އެމް. ހިތަށްއަރ ާ ައޅުަގނޑުާ ދައްކ އިރުާ ޕ ޓީތަކަށްާމިދައްކަނީ.ާ އެހެންާ ނޫންާ ޑީ.ޕީާ

 3100ޅުަގނޑުވެސްާާާނުވަނީާބ ވައޭ.ާއަާފުޅުންާއެއީާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްދުކުރަްއވ ާބޭތ އީ

ަގއިާއެްއާމަހަށްވުރެާިގނަދުވަހުާމިއައީާމިމަޖިލިސްެގާޗުއްޓީަގިއާއަޅުަގނޑުެގާދ އިރާ 

ހުރެފައި.ާއެރަްއޔިތުންެގާވިންދ އިާޝުޢޫރ އިާއިޙްސ ޞްތައްާއަޅުަގނޑުާައޑުއެހިން.ާާ

ިމާާ ހޯދިން.ާ ައޅުަގނޑުާ ޚިޔ ލުާ އެމީހުންެގާ ބ ްއވ ،ާ ބައްދަލުވުންތައްާ ތަފ ތުާ

ދަންނަވ ނީާާ ައޅުަގނޑުާ މައްސަލަިއަގއިާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ ުގޅުންާ އިޒުރޭލ އިާ

ާާއަޅުަގ ހަމަަގއިމުވެސް ދ އިރ ަގއިާ ެއކަމަކ99ާާާާުނޑުެގާ ހަދައޭ.ާ ދެކ ޅުާ  3105އިންސައްތަާ

ދިވެހިާާ ކަމެއްނު.ާ އަޖ އިބުވ ަވރުާ މިއީާ ނުވޭ.ާ ރައްޔިތުންނަކަށްާ ދިވެހިާ އެމީހުންާ

ވަޑައިަގންނަވ ާާ ނިސްބަތްވެާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ ހަމައެކަނިާ މިވަނީާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ބޭފުޅު ކުރައްވ ާ ތ އީދުާ ހީފުޅާުާބޭފުޅުންނަށްާ ނުހައްދަވ ާ އެއްގ ތަކަށްާ އެހެންާ ން.ާ

ތ އީދެްއާާ މިކަމަކަށްާ ރައްޔިތުންނެއްާ ދިވެހިާ ޯގހެކޭ.ާ ވަރަށްބ ޑުާ އެއީާ ނުކުރައްވ ށޭ.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ދެންާ ދައްކަވ އިރުާ ވ ހަކަާ ޚަރަދުެގާ ދިވެހި،ާ ދެންާ  3110ނުކުރައްަވއޭ.ާ

ާާ ލިބޭ މުަވްއޒަފުންނަށްާ ސަރވިސްެގާ ސިވިލްާ ބޭނުންވަނީާ މުސ ރާަާދަންނަވ ލަންާ
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ކުޑަކުރެއްވީމ ާެއކަނިތޯއޭ،ާކުޑަާކުރައްަވއިެގންާތިބޭފުޅުންނަށްާދެކ ޅުާޖެއްސެވިދ ނެާ

ދަންނަވ ލަންާ ދައްކ އިރުާ ވ ހަކަާ ނުލަފ ކަމުެގާ ކުރައްވަނީތޯއޭ.ާ ޤަބޫލުފުޅުާ ކަމަށްާ

އެއްޗެްއާާ އެހެންކަހަލަާ ވަރަށްާ ބުނެއުޅޭ،ާ މުސްކުޅިންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޖެހެނީާ

މިޖެ ައޅުަގނޑުާާދަންނަވަންާ ވ ހަކަ.ާ ދަންނަާ މީހ ާ ކ ންދޭާ ޖަނަވ ރުވެސްާ  3115ހެނީ.ާ

މަޤ މުތަކޭާ ބޭކ ރުާ ނުކުރެިވެގންނޭ.ާ މިއުޅެނީާ އެކަންެވސްާ މިއަދުާ ދަންނަވ ނީާ

ކަނޑުއްވ ލަްއވަނީާ ނުަވތަާ އުވ ލައްވަނީާ މިާ ފުރަތަމަިއންާ އެންމެާ ކިޔ ފައިާ

ލަްއވަިއގެާ ކައުންސިލަރުތައްާ ބޭކ ރުާ އެއްކަލަާ އެބޭބޭފުޅުންނަށްާމިހުރިހ ދުވަހުާ ން،ާ

ފަރިއްކ ޅުާތައްޔ ރުާކުރަްއވަިއެގންާކ ންދެްއވަންާއުޅުްއވިާައތ ޅުެގާތަކުަގއިާތިއްބެިވާާ

ސްޓޭޓްާ މިާ ނޫންތޯއޭާ ރަނަގޅެއްާ މ ާ އެައށްވުރެާ ރައްޔިތުން.ާ  3120ނިކަމެތިާ

މަޤ މުތަކުަގއިާާ ޕ ލިޓިކަލްާ ކައުންސިލަރުންތަކ ިއ،ާ ޕްރ ވިންސްާ މިނިސްޓަރުންތަކ އި،ާ

ވިާރައްޔިތުންާބަލައިނުަގނެ،ާރައްޔިތުންެގާތ ޢީދެއްާނުލިބިެގންާފެއިލްވެފައިާާމިތިއްބެ

ވަކިކުރަްއވ ،ާާ މީސްމީހުންާ މިާ ެއޑްަވިއޒަރުންނ އި،ާ ޕ ލިޓިކަލްާ ތިބިާ

މ ބ ޑަށާްާ ޤައުމަށްާ ދިެވހިާ ކުރެްއވިްއޔ ާ ސޭވްާ މުސ ރަާ ލިބޭާ އެމީސްމީހުންނަށްާ

މަޢުލޫމ  ހަމަާ ބޭފުޅުންާ ބައެއްާ ދެންާ އެކިގ ތްގ ތަށްާފައިދ ވ ނޭ.ާ އެކިތަންތަނުންާ  3125ތުާ

ާާ 27ާާހޯއްދަވަިއެގންާމިާވ ހަކަާދަްއކަވަނީާިއޒުރޭލ އިާއެްއކ ށްާުގޅުންާޤ އިމްކ ށްފައި

ާާ އެބައ ތޭ، ލިބިފައިހުރ28ާާާާިޤައުމުާ އަޅުަގނޑަށްާ ވިދ ޅުވ އިރު،ާ އެބައ ތޭާ ޤައުމުާ

ޤ އިމް ސިޔ ސީުގޅުންާ އިޒުރޭލ ިއއެކުާ ކަމުގައިނުވަންޏ ާ ކުށްާ ކ ށްފައިއ ތީާާމަޢުލޫމ ތުާ

މުސްލިމުާދެާޤައުމަކުންާއިނޭގތޯ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާކެރިހުރެާސ ބިތުާކަމ އެކީަގިއާާ

ފެންނަާ ދެފުށްާ މިދައްކަނީާ ދެންާ އުރުދުން.ާ މިސްރުއ އިާ އެއީާ ކެރޭާ  3130ދަންނަވަންާ

މިތ ނަގިއާާ ދައްކ އިރު،ާ ވ ހަކަާ ސިޔ ސަތުެގާ ފެންނަާ ދެފުށްާ ވ ހަކަ.ާ ސިޔ ސަތުެގާ

ފުޅުންާކުރައްވ ާޢަމަލ އިާއެްއގ ތަކަށްެވސްާދިމައެއްނުވޭ.ާމިއީާާދައްކ ާވ ހަކައ އިާއެބޭ

ާާ ފެށިެގން ިމސަރުކ ރުާ މިއ ތީާ ެއކަންާ ދަންނަކަމެއް.ާ ިމއަދުާ ރައްޔިތުންާ 6ާާދިވެހިާ

ތިއްބެިވާާ ވެރިކަުމަގިއާ ިމާ ސ ބިތުކ ށްދީފައިާ ރަްއޔިތުންާ ތެރޭަގިއާ މަސްދުވަހުެގާ

އެބޭފުޅު ވަޢުދ އި،ާ ވެަވޑަިއަގންނަވ ާ ދިވެހިާބޭފުޅުންާ ވ ހަކައަށްާ ދަްއކަވ ާ  3135ންާ

އަހަރުެގާސަރުކ ރެއްާނިންމ ،ާއަނިޔ ވެރ30ާާާާިރައްޔިތުންާޤަބޫލުާނުކުރައްވ ކަމަށް.ާާ

ސަރުކ ރަކ ިއާާ އަލަށްާ ނިންމ ާ ކަމަށްވިޔަސްާ އެހެންގ ތަކުންާ އަދިާ ކަމުންވިޔަސްާ

ާާ 6ާާާާހަވ ލުވެ ާާއިންސައްތ25ާާަމަސްދުވަހުެގާތެރޭަގއިާބޭްއވިާޢ ންމުާއިންތިޚ ބަކުން
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މިީއާާ އަޅުަގނޑުާ ވަޑަިއަގންނަވަންޖެހޭނެ.ާ ލަދުފުޅުެގންާ އެބޭފުޅުންާ ނުލިބުނީމ ާ ގ ޑިާ

 3140އެބޭފުޅުންނަމަާސަރުކ ރުާއިސްތިޢުފ ާދެއްވ ފައިާވަޑަިއަގންނަވ ނީ.ާމިފަދަާބޭފުޅުނާްާ

ސިޔ ސީުގޅުންާާ ިއޒުރޭލ އިެއކުާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ މިދަންނަވަނީ.ާ

ކުރެއްވުމަށްޓަ މަސައްކަތްާާޤ އިމްާ ެގންދަވ ާ ކުރައްވަމުންާ މިހ ރުާ ކަިއާ

ކަމެއްާ ބޭނުންވ ާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ދަންނަވ އިރުވެސްާ މިހެންާ ހުއްޓަވ ލައްވ ށޭ.ާ

އަތ ޅުތަކުެގާާ ރ އްޖޭެގާ މިހ ރުވެސްާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ހުއްޓުވ ލެްއވޭނީާ މިކަންާ އެބައ ތް.ާ

ބައި ބޭފުޅުންާ ިއޒުރޭލްެގާ ރަށްވެހިތަކުަގއިާ ރަށްރަށުެގާ އެބަާާބައެއްާ  3145ތިއްބަވަިއެގންާ

ޙަޤީޤަތެއް.ާާ ދެނެހުރިކަމެއް،ާ އަޅުަގނޑުާ މިއީާ ކުރައްވ .ާ އަދ ާ މެހްމ ންދ ރީާ

ހައްދުންމަތީަގއިާމިކަމެއްާމިހ ރުވެސްާއެބަާހިނގ .ާއެހެންީވމ ،ާމިފަދަާކަންތައްތައްާ

މިހ ރުވެސްާއެބަާހިނގ .ާއެހެންވީމ ،ާސިއްރުންާކަންތައްތަކެއްާކ ށްފަިއއ ތީާކުރީެގާާ

ރަކުންނެއްާނޫން.ާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާމ ބ ޑަށްާމިކުރަނީ.ާއެްއގ ތަކަށްވެސްާާސަރުކ 

މަކަރުހެދުމ އި،ާ ރަްއޔިތުންނަށްާ އ ޅުވ ލުމ ިއ،ާ ރައްޔިތުންނަށްާ އެއ ތީާ  3150މުޅިންާ

ބޭނުންާ ގ ވ ލަންާ މިފުރުޞަތުަގިއާ ައޅުަގނޑުާ މިހުރިހ ކަމެއް.ާ ޚިޔ ނ ތްތެރިވުމ އި،ާ

މިކު ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ކަންތައްތައްާާއަސްލުާ ޚިލ ފުާ ޤަވ އިދ ިއާ ޤ ނޫނ އިާ ރ ާ

މިހ ރާުާ މިމަޖިލިސްއިންާ ބެލުމަށްާ ކަރަޕްޝަންތައްާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ބަލ ،ާ

ެއީއޭއާ ފައްޓަން.ާ އެމަސައްކަތައްާ ނަަގިއެގންާ ކ މިޓީއެއްާ ވަުގތަށްާ ވަުގތުންާ ވެއްޖޭާ

އެންމެފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ޒިންމ ދ ރުާ  3155ާާސަރުކ ރުާ

ާކުރަންޖެހޭކަމަކީ.ާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

އެންމެފުރަތަމަވެސްާާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ އައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ ާ.`ާ

ާާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަމަހަމަކަމެއްނެތިާފ ހަަގކ ށްލަން ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިމަޖިލިސްެގާ ބޭނުންވަނީާ

 3160ާކަހަލަާގ ތަކަށްާޢަމަލުާކުރަްއވަމުންދ ތީ.ާއެކަންާއަޅުަގނޑުާާއިންޞ ފުންާެއއްކިބ ވ 

މުޙަންމަދާުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތިމަރަފުށީާ އެއީާ ވ ހަކަ.ާ ކުށްވެރިކުރ ާ

މުސްޠަފ އ އިާދޭތެރޭަގއިާިމއަދުާޢަމަލުާކުރެްއވީާވަރަށްާއިންޞ ފުންާބޭރުންކަމަށްާ

ތްތެރިވެ،ާއިންޒ ރުދެއްވ ާނަންާއިްއެވވީާއަޅުަގނޑުާދެކެނީ.ާއެއީާފުލުފުލުންާނަސޭޙަ

ކުރީދުވަހުަގިއާާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ އެދިޔަގ ތަށްގ ސް.ާ ފުލުފުލުންާ ހަމަާ

މިެިތ ނަގއިާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތ އްޑޫާ ފެނުންާ  3165އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ވި.ާާކުޅުނުާޑްރ މ .ާއެހެންނަމަވެސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސަކަށްާެއކަމެއްާކަންބ ޑެއްނު

ބޭރުކ ށްލެވޭނެާާ އިްއވ ފައިާ ނަންާ އެާ ނަސޭޙަތްތެރިވެ،ާ އިންޒ ރެއްދީާ ފުލުފުލަކުންާ

ޖ ަގެއއްާނުދިން.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާދެކެނީާމިއީާވަރަށްާބ ޑަށްާއިންޞ ފުނާްާ

މައްސަލައެްއެގާާ ކުއްލިާ އ ދެ،ާ ކަމެއްކަމަށް.ާ ކުރަްއވ ފައިވ ާ މަނިކުފ ނުާ ބޭރުވެާ

 3170ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާމައްސަލައ ިއާާގ ތުަގއިާއުނޫގފ ރުާދ އިރ 

ުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާއަޅުަގނޑުާަވރަށްާބ ޑަށްާހައިރ ންވޭާ

ނޫންާ އަފްރ ޝީމްާ ޑ ކްޓަރާ ހުށަހެޅުއްވީތީ.ާ އަފްރ ޝީމްާ ޑ ކްޓަރާ މިމައްސަލަާ

ދޭ މިމައްސަލައ އިާ ހުށަހެޅުއްވިނަމަާ ވ ހަކައ ިއ،ާާއެެެހެންބޭފުޅަކުާ ދައްކ ނެާ ތެރޭަގިއާ

ހަމަގައިމުާ އަޅުަގނޑަށްާ ވ ހަކަާ ދައްކ ނެާ ހުށަހެޅުއްވީމ ާ ވެސްާާއަފްރ ޝީމްާ

 3175.ާއެއީާދިވެހިާރަްއޔިތުންނަށްާަވރަށްާސ ފުކ ށްާވަރަށްާކ ންމެވެސްާވަރަކަށްާތަފ ތު

ދީނީާ ެއެެމަނިކުފ ނުެގާ އަފްރ ޝީމް.ާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ރަނަގޅަށްާ

ާާ އަޅުަގނޑުާާކަންތައްތައް. ެއހެންވީމ ،ާ ނަސޭޙަތްތައް.ާ ދީނީާ ދެއްވ ާ އެމަނިކުފ ނުާ

ޤަބޫލުކުރ ގ ތުަގއިާމިމައްސަލަާއެމަނިކުފ ނުާހުށަހަޅުއްވ ފައިާމިވަނީާހަމަާސިޔ ސީާާ

މައްސަލަެއއްެގާގ ތުަގއި.ާމިއީާސިޔ ސީކަެމއް.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންާޤަބޫލާުާ

 3180މެއްާމިކުރަނީ.ާހަމަގައިމުެވސްާއަޅުަގނޑުާާކުރަންޖެހޭނެާޙަޤީޤަތެއް.ާމިއީާސިޔ ސީކަ

އިސްރ އީލުންާާ ދެކ ޅުހެދީމުސް،ާ ބ އްވ ތީާ ުގޅުންާ އިސްރ އީލ ިއާ ދިވެހިރ އްޖެއިންާ

އެކަމަށްާާ ބ ރުނ ޅ ،ާ ހުއްޓުވުމަށްާ އަނިޔ ތައްާ ކުރަމުންދ ާ ދޭތެރޭާ ފަލަސްޠީނ އިާ

ންޏ .ާއަޅުަގނޑުާާމަރުޙަބ ކިޔ ާއަތްތިލަބަޑިޖަހ ާބައިަގއިާދިވެހިރ އްޖެާއ ންނަާކަމަށްވަ

ފަލަސްޠީނަށް އިސްރ އީލުންާ އިދިކ ޅުހަދ ނަންާ ާހަމަގައިމުވެސްާ އަނިޔ ާާާ

ސަރުކ ރުާާ ދިވެހިާ ބައެއްެގގ ތުަގއިާ ހިތްވަރުދޭާ އެކަންތައްތަކަށްާ  3185ކުރަމުންދ އިރު،ާ

ހަދ ނަންާާ އިދިކ ޅުާ ސަރުކ ރ ިއާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްވަންޏ .ާ އ ންނަާ

ފަލަސްޠީ ހަމަލ ދީ،ާ ދިނުމުަގިއާާފަލަސްޠީނަށްާ ނިކަމެތިކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނުެގާ

އެހެންނަމަވެސް،ާ ކަމަށްަވންޏ .ާ ވ ިގދޭާ އެކަމުަގއިާ ބަިއވެރިެވ،ާ ދިވެހިރ އްޖެއިންާ

ފަހުންވެސްާ އެންމެާ ނޫން.ާ އެމަންޒަރެއްާ މިފެންނަނީކީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

 3190ސަރުކ ރުންާފަލަސްޠީނަށްާއިސްެެރ ޢީލުންާއަރ ާއެކުރިާނޭންގ ނީާޢަމަލުތައްާދިވެހިާާ

މާިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރައްވ ފައި.ާ ކުށްވެރިާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ ވަނީާ

ކ ންމެހެންާާ ވ ހަކަައކީާ އެދައްކ ާ ސިޔ ސީގ ތުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެއއްޗަކީާ އެނޭގާ
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ޖަހ ާ އަތްތިލަބަޑިާ އެައށްާ ރަނަގޅުެވ،ާ ޢަމަލެއްާ ކ ންެމާ އެކުރ ާ އިސްރ އީލުންާ

އެ ނޫންކަން.ާ ޤަބޫލުކުރ ާާސ ބަސްދިނުންާ ހަަމގައިުމވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ހެންވީމ ،ާ

 3195ހަމައަކީާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިރ އްޖެއިންާހަމަާއެއްގ ތަކަށްެވސްާއިސްރ އީލުންާކުރ ާ

ދޭތެރޭާާ ނުރަނަގޅުފަލަސްޠީނ އިާ ކިޔައިެގންާާާާއެކުރ ާ މަރުޙަބ ާ ޢަމަލުތަކަށްާ

ހަމަަގއިމުވެ ކިޔ ކަމަށްވަންޏ ާ މަރުޙަބ ާ އެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާާނުވ ނެކަމަށް.ާ ސްާ

އިދިކ ޅުާހަދ ނަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާހަމައަކީާފަލަސްޠީނުެގާާ

ގ ތްތަކެއްާ ރަނަގޅުާ ފަލަސްޠީނަށްާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި،ާ މިނިވަންކަންާ

ކަންތައްތަކަށްާާ ދެްއކުމަކީާ ވ ހަކަާ ދައްކަންޖެހޭކަން.ާ ވ ހަކަާ  3200ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ

އ  ހޯދުމަށްާ ޙަޤީޤަތް.ާޙައްލުާ އ ތްާ ފެންނަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއީާ މަުގކަންާ ތްާ

ެއއީާާ ދިއުންާ ކަންތައްތައްާ ޤައުެމއްެގާ މަަގކަށްާ ނުދެްއކޭނެާ ވ ހަކަާ އެހެންވީމ ،ާ

ައޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމަ،ާ ނޫން.ާ ކުރެވޭނެކަމެއްާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑަށްާ ހަމަގައިމުވެސްާ

ފަލަސްޠީނުގެާ ކިޔަންާ މަރުޙަބ ާ ސަރުކ ރަށްާ މިނިވަންކަމަށްޓަކަިއ،ާދިވެހިާ ާ

ދ ރެްއާާ ވ ހަކަދެްއކޭނެާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ޙައްޤުތައްާ ރައްޔިތުންެގާ  3205ފަލަސްޠީނުެގާ

ވ ހަކަާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްޓަކައި.ާ ހުޅުވ ލަދެްއވިާ ދިވެހިރ އްޖެއިންާ

ިއާާދެއްކުމަކީާކ ންމެވެސްާވަރެްއެގާލުޔެްއ،ާކ ންމެވެސްާވަރެްއެގާޙައްލެއްާހޯދުމުަގ

ހަމަަގއިމުވެސްާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއްކަމަށް.ާ ވެެގންދ ނެާ ތަނަވަސްާ މަުގާ

ރައްޔިތުންނަށްޓަކަިއާާ ފަލަސްޠީނުެގާ ނުވަތަާ ފަލަސްޠީނ އިއެކުާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ

އަޅުަގނޑުާާ ބޭއްވުމަކީާ ެއކަމުަގިއާ ުގޅުމެއްާ ގ ތްާ ދަްއކ ާ ވ ހަކަާ  3210އިސްރ އީލ އިެއކުާ

ާ ނޫން.ާ ކަމެއްާ ކަންތައްތަކުަގއިާާދެކ ޅުހަދ ާ ފަލަސްޠީނުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ފަލަސްޠީނަށްާއަނިޔ ވެރިވުމަށްާއިސްރ އީލުންާހިންގ ާޢަމަލުތަކުަގއިާއެއްބ ރުލުންދީާާ

ކުއްލިާާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާ ނޫން.ާ ކުރެވޭނެކަމެއްާ ޤަބޫލުާ އެެެހީތެރިވުމަކީާ

ވ ހަކަ ހުށަހަޅައިެގންާ މިމައްސަލަާ ގ ތުަގއިާ ދައްކަމުންދ އިރުާާާމައްސަލަެއއްެގާ

ގ ތުަގއި.ާާ ޑްރ މ އެްއެގާ ކުޅޭާ މިއީާޑީ.އ ރު.ޕީއިންާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ ހަމަާ  3215އަޅުަގނޑަށްާ

ރައްޔިތުންެގާޙައްޤުތަކ އިާރަްއޔިތުންެގާކަންތައްތަކުަގއިާކަންބ ޑުެވެގންާމީެގާކުރިންާާ

ހުށަހެޅުން.ާ ވ ހަކަާ ކުޑަކުރ ާ މުސ ރަާ މުވަްއޒަފުންެގާ ސަރވިސްާ ސިވިލްާ ދުވަހަކުާ

މިއަދުާާއެ ގ ތަކަށްާ ބަލައިަގނެވޭާ މަޖިލީހަށްާ ެއއިޞްލ ޙުކ ށްެގންާ ހެންނަމަވެސް،ާ

ަމުގމަތީާ ކުޅެފައިާ ޑްރ މ ާ އެދުވަހުާ އެއީާ ކީއްެވެގންތޯ.ާ ނުކެރުނީާ ހުށަހަޅަންާ
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އެހެންވީމ ،ާާ ކުޅެނީ.ާ މިއ ށްާ މިއަދުާ ޑްރ މ ާ އަނެއްާ އަނެްއކ ާ  3220އިށީނދެފައިާ

ޑްރ  ސިޔ ސީގ ތުންާ މިަވުގތުާ ތިބާިާޑީ.އ ރު.ޕީއަކީާ ވަދެާ މިތަނަށްާ ކުޅެންާ މ ާ

ޙައްޤުަގއިާާ ރައްޔިތުންެގާ އެއްގ ތަކަށްވެސްާ ހަމަާ ދެކެނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ ބައެއްކަމަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ އ ތްނަމަާ ނިޔަތެއްާ ކ ށްދިނުމުެގާ އެކަންތައްތަްއާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ޤަބޫލުކުރަނީާމިއަދުާކީއްެވެގންތޯއޭާއެާކުއްލިާމައްސަލަާިއޞްލ ޙުާކުރައްަވިއެގންާ

 3225މަޖިލީހަށްާބަލައިަގންނަާގ ތަށްާތ އްޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާހުށަނޭޅުއްވީ.ާާ

އެހެންވީމ ،ާާ އިށީންނަންވީތޯ.ާ ގ ެަސްާ މިއަދުާ ދ ށަށްާ އ ފީސްާ ރައީސްާ އަނެއްކ ާ

 އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ގ ތަކީ...ާާ

ާ

އަާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވ ހަކަފުޅުާތ އްޑޫާ ދަންނަވަންާ ޅުަގނޑުާ

 3230ދައްކަވަމުންާެގންދަވ ާމެންބަރުންނަށްާއުނދަޫގާވ ގ ތަށްާވ ހަކަފުޅުާނުދެއްކެވުމަށް.ާ

ާމަނަދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވ ހަކަފުޅުާކުރުކ ށްދެއްވ .ާާ

ާ

ިމއަދުާމަނަދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ދަންނަވ ނީާ ނިންމ ލަމުންވެސްާ ވ ހަކަާ ހުށަހެޅިފައިވ ާާއަޅުަގނޑުެގާ ާާ

އިށީނދެާާާމުޙަްނމަދުާޠ ރިޤްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ގ ސްާ ދ ރުަމއްޗަށްާ އ ފީސްާ ރައީސްާ ުގޅިެގންވެސްާ މައްސަލައ އިާ

ދ އިމީާ އެބޭފުޅުންާ މިހ ރުާ މިޑްރ މ ައކީާ އެކަށީެގންވ ކަމެކޭ.ާ ހަމަާ  3235ވަޑައިަގތުމަކީާ

އަޅު ކަމަށްާ ޑްރ މ އެއްާ ރ އްަވވ ފަިއވ ާ ކުޅުްއވަންާ ފެނެއޭ.ާާގ ތެްއަގއިާ ަގނޑަށްާ

އެމް.ޑީ.ޕީންާާ ެގނަުއމަށްޓަކައިާ މިޤައުމުާ މަަގށްާ އިޞްލ ޙުެގާ މިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އޭރުާކުރިާމަސައްކަތްާމިހ ރުާތަކުރ ރުާކުރުމަކުންާއެއީާމ ާޚ އްޞަާސަމ ލުކަމެްއާާ

ާރައްޔިތުންާދޭނެާކަމެއްާނޫނޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ3240 

މެންބަރުެގާާާާާން:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދެންމެާ އ ދެ،ާ ެމންބަރު.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

މެންބަރުންނ ިއާ އެކިާ ރިޔ ސަތުންާ ވިދ ޅުވީާ ރައްދުކ ށްާ ރިޔ ސަތަށްާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ

ދޭތެރޭާއެކިގ ތަށްާޢަމަލުާކުރައްވ ާވ ހަކަ.ާދެންާއަޅުަގނޑުާހަމަާދަންނަވ ލަންާއ ތީާ

އެކޭާވިދ ޅުވީ.ާެއއީާކުރީދުވަހުެގާޖަލްސ ަގއިާތ އްޑޫާދ އިރ ެގާާޙަޤީޤަތ ާޚިލ ފުާވ ހަކަ

 3245ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަލީާަވޙީދަށްާއަޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކ ށްާނަސޭޙަތްާިއއްވުމުންާާ

އެމެންބަރުާއިށީނދެާވަޑަިއެގންނެވި.ާދެންާއެހެންާމެންބަރުންާތެދުވެވަޑައިެގންނެވީ.ާާ
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ާާ މެންބަރު ދ އިރ ެގާ ތ ްއޑޫާ ވަޑައިނުެގންނެވިނަަމާާއެހެންވީމަ،ާ އިށީނދެާ އެދުވަހުާ

މިއަދާުާ ނުޖެހުނީމުސް.ާ ފަހަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނެރޭކަށްާ މިމ ލަމުންާ އެމެންބަރުވެސްާ

ެގއްލޭގ ތްާމެދުވެރިވުމުންާއަޅުަގނޑުާާ އެންމެާމެންބަރަކ އިާހެދިާމަޖިލީހުެގާނިޒ މުާ

ެގންދެ ކުރިއަށްާ ނ އްސަވ ާ ެއއަޑުާ ނަސޭޙަތްދިނުމުންވެސްާ  3250ވީމ ާާތަކުރ ރުކ ށްާ

ހިތ މަވެސްާާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ އެކަމ އިާ އަޅުަގނޑުާ އިްއވަންޖެހުނީ.ާ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ

ދެކުނުާާ މައްޗަންގ ޅިާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ކުރަން.ާ

ާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދަށް.ާާ

ާ

ކުާމައްޗަްނގ ޅިާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ ރަީއސް.ާ މައްސަލަ،ާާޝުކުރިއްޔ ާ އިޒްރޭލުެގާ ގ ތުަގއިާ މައްސަލައެްއެގާ  3255ާއްލިާ

މިބ ވަތުެގާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާާ ވަުގތެއް.ާ ރަނަގޅުާ ވަރަށްާ މިއީާ މައްސަލަާ އ ތްާ ުގޅުންާ ާފަލަސްޠީނ އިާ

މަހަކުާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ މަޢުމޫންާ ރަީއސްާ ކުރީެގާ ހުށަހަޅަމުންދަނީާ މައްސަލަތައްާ

ތަކުރ ރުާާާާތިން މިކަންތައްތައްާ ހިނދެއްަގއިާ އެނުނިމިދ ހ ާ ބިލުާ ރުފިޔ ެގާ މިލިޔަންާ

ކަމަށްާ ލޯބިކުރައްވ ާ އިސްލ މުންނަށްާ ޔަޤީންކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވަމުންދ ނެކަމަށްާ

ނުެގންދިއުމަށްާާ ކުރިމައްޗަށްާ ޝަރީޢަތުެގާ އިސްލ މީާ އެހެނަސްާ ކުރައްވ ާ  3260ދަޢުވ ާ

މިބޭފު ހަމަާ ކުރަމުންދަނީާ މިފުރުޞަތުަގިއާާމަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުާ ޅުންކަންާ

ހިސ ބުާާ އ ޚިރަތްދުވަހުާ މިބޭފުޅުންާ އުންމީދުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ

މިތަނަށްާ ކަންތައްތައްާ ޒަޢީމްެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދަންނަވ ާ ބެއްލެވުމަށްޓަކައިާ ކިތ ބުާ

ކައުންސިލްެގ ޙައްޤުތަކ އިބެހޭާ އިންސ ނީާ އދ.ެގާ ފަރ ތުންާހުށަނ ޅުއްވ ނެކަމަށް.ާ ާ

މިާ ބައިވެރިވިާވަފުދުންާ ފަރ ތުންާ ޖަލްސ އެްއަގއިާރ އްޖޭެގާ ބޭްއވިާ  3265ކައުންސިލްަގއިާ

ރިޕޯޓަށްާ މައްސަލަިއެގާ ޢުދުވ ނުެގާ ދިންާ ޣ ޒ އަށްާ ވަނީާ ވަފުދުންާ އެއްބަސްވުންާ

ވަރަށްާާ މިަވުގތުާ އަޅުަގނޑުާ ކުރުވ ފަިއވ ކަމަށްާ ކުށްވެރިާ ިއޒްރޭލްާ ތ އީދުކ ށްާ

ދަންނަ ެއއީާާއުފަލ އިެއކުާ ޖަލްސ އެއް.ާ ކުރެުވނުާ މިދ ކަށްދުވަހުާ ދ ދިާ މިީއާ ވަން.ާ

ކިތަންމެާވަރަކަށްާއަޅުަގނޑުެމންާވ ހަކަާދެއްކިާކަމުަގއިިވޔަސްާޒަމ ނީާޓެކްނ ލ ޖީާާ

 3270ބޭނުންކ ށްެގންާމިހ ރުެގާޒުވ ނުންާއިންޓަރނެޓްާތްރޫކ ށްާމިހުރިހ ާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްާ

ޔަޤީންކުރަން އަޅުަގނޑުާ ކުއްލިައކަށްާާނަަގމުންދ ނެކަމަށްާ މިއަދުާ އިޒްރޭލަކީާ ާ.

އުފެއްދިާ ދޭތީާ އަނިޔ ާ ފަލަސްޠީނަށްާ އިޒްރޭލްާ ނޫން.ާ ތަނެއްާ ދުށްާ ދިވެހިރ އްޖެާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އްޑޫެގާ ޢިްއޒަތްތެރި،ާ ދެްއކިާ ވ ހަކަާ މިދޭތެރެއިންާ ފަންޑުތަކެްއވެސްާ
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ތް.ާއަދިާާމެންބަރުާޢަލީާވަޙީދުވެސްާފ ހަަގކުރެއްވިާފަދައިންާޤުދުސްާފަންޑުވެސްާއ 

އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ އުފެދުނު.ާ ފަންޑެއްެވސްާ ތެލިތޯންާ އަދިާ ޭއެގފަހުންާ  3275ބައެއްާ

ރ އްޖޭަގއިާއޭރުާކަންތައްާކުރަމުންާއައިގ ތް.ާރ އްޖެއިންާބޭރުެގާބަޔަކަށްާއެކަމ އިާާ

އުފައްދަނީ.ާ ފަންޑެއްާ ލިޔެފަިއާ ލިޔުންތަކެއްާ ސިންގ ާ ބ ޑުާ ފ ޅުކ ށްފައިާ ނުރުހުންާ

ފައި އަނިޔ ދިންާއެފަންޑުެގާ ޢުދުވ ނ އިާ މީހުންާ އިޒްރޭލްާ ކ ލީ.ާ ބަޔަކުާ ކ ލިާ ސ ާ

ފަލަސްޠީންާމީހުންާއަނިޔ ވެރިކަމުެގާތެރޭަގިއާތިބީ.ާއެމީހުންނަށްާއެންމެާކުޑަެވެގންާ

މިީއާާ ނުލިބުނު.ާ އެައކުންނެއްާ ލ ރިއެްއވެސްާ ަގންނ ނެާ ުގޅަެއއްާ  3280ޑިސްޕްރިންާ

ާާ ކަމެއް. 16ާާާާހިތ މަހުރިާ ަވަގ1991ާާޑިސެމްބަރު ކ ންމެވެސްާާަގއިާ މިރ އްޖޭެގާ ށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ކުރެިވފައިވ ކަންާ މުޢ މަލ ތުާ ފަރ ތަކުންގ ސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފަރ ތަކުންާ

ވަރަށްާއުފަލ އިެއކުާދަންނަވަން.ާއެފަރ ތްވެސްާމިހ ރުާެގނެސްެގންާމިތަނުަގއިާައޅެާާ

ސޯޓާްާސުވ ލުކުރޭާކ ންކަހަލަާމުޢ މަލ ތެއްތޯާތިބޭފުޅުންާކުރެއްވީ.ާދެންާރީތިރަށްާރި

ދީެގންާ ސަމ ލުކަމެއްާ ޚ އްޞަާ ވަރަށްާ މިހ ރުާ ބޭފުޅުންވެސްާ ހުރިހ ާ  3285އެީއާ

އިމްޕެކްޓްާ އެންވަޔަރމަންޓްާ ރިސޯޓްެގާ ރީތިރަށްާ ރިސޯޓެްއ.ާ ެގންދ ާ ބައްލަވަމުންާ

އެސެސްމަންޓްާރިޕޯޓްާހަދަންާއިޒްރޭލްާކުންފުންޏަކުންާކުރަްއވ ފަިއވ ކަންވެސްާހަމަާ

އިޒްރޭ މިީއކީާ ކުރައްވަން.ާ ސުވ ލެއްާާފ ހަަގާ އެހެންާ ައދިާ ައޅުަގނޑުާ ލް،ާ

ކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ފަރ ތަށްާ ހުށަހެޅިާ މައްސަލަާ ކުްއލިާ ހުށަހެޅި،ާ މިކަންތައްތައްާ

ދިެވއްސެއް،ާާ އެކަމަކުާ ައޅުަގނޑަކީާ ނުވ ތީވެ.ާ މީހަކަށްާ ދީނީާ  3290އަޅުަގނޑަކީާ

އިޒްރޭލްާާ ކުރެވިދ ނެތޯ،ާ އަޅުަގނޑަށްާ ކަިއވެނިާ މީހަކ އިާ އިޒްރޭލްާ ފިރިހެނެއް.ާ

ންހެނަކ .ާއިޒްރޭލްާއަންހެނަކ އިާައޅުަގނޑަށްާކަިއވެނިާކުރެވޭކަމަށްވަނީނަމަާެއްއާާއަ

ނުކުރެވެންޏ ާ މުޢ މަލ ތުާ ކުރެވޭނެ.ާ މުޢ މަލ ތުވެސްާ ޤައުމަށްާ އަނެއްާ ޤައުމުާ

ކުރީަގިއވެސްާާ މީެގާ ތެރޭަގިއ.ާ ހަރެއްެގާ ކަކުނިާ ތިބެންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 3295ިމހެންާކިޔ ނެކަމެއްާނެތ1979ާާ،1965ާާ،1969ާާ،1967ާާާާްމުޢ މަލ ތުާކ ށްފައިވޭ.ާާ

1994ާާާާ ފެށިެގން 1998ާާާާންާ ވަަގށ1999ާާާާްއ އި ހަމަާ ހަމައަށްވެސްާ އ އިާ

އެމީހަކުާާ އޯޕަންކ ށްާ ވަރަށްާ މިއ ތީާ ވ ެއއްޗަކީާ މިހ ރުާ ަވަގށް.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާބޭނުންާއެްއޗެއްާބުނެވޭާގ ތަށްާމ ޙައުލުާހުޅުވިފައި.ާއެހެންީވމ ،ާމިހ ރުާއިސްލ މީ

ދެންނެވޭނެ.ާާ އެްއޗެއްާ ބޭނުންވ ާ އެމީހަކުާ މުޢައްސަސ އަށްވެސްާ ކަންތައްތަކ އިބެހޭާ

އެހިނގ ާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހެޔ .ާ ލިޔުއްިވޔަސްާ  3300ލިޔުމަކުންާ
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ކަންތައްތަކ އިބެހޭާ އިސްލ މީާ ޙ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ ސަރުކ ރަކުންާ ރައްޔިތުންެގާ

އްާދެންނެވިާކަުމަގިއިވޔަސްާއެބޭފުޅުންާެގންގ ސްާާމުޢައްސަސ އަކުންާކ ންމެާއެްއޗެ

ކުޑަގ ޅިައކަށްާނުލ ނެ.ާއެއީާިމދަންނަވ ާރަްއޔިތުންެގާވެރިކަންާހިންގ ގ ތެއްާނޫން.ާާ

ފައިދ .ާ ރައްޔިތުންނަށޭާ ލިބޭނީާ މިކަމުންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެނަސްާ

ހެއްކެއް ޭއެގާ ނުގެއްލޭނެއޭ.ާ ކ ންމެހެންާ ދީނުންާ  3305އަޅުަގނޑުާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ކުރެވެންޏ މުާ ކައިވެނިާ މީހަކ ެވސްާ އިޒްރޭލުާ ފިރިހެނަކުާ ދިވެހިާ މިދެންނެވީ.ާ

އަޅުަގނޑުާާ ކުރެވޭނެ.ާ މުޢ މަލ ތުާ ހަމަާ ދިވެހިރ އްޖެއ ިއވެސްާ އިޒްރޭލްއ އިާ

ހުށަނ ޅ ާ އ ތްތ ނަގއިާ ކުރިއަށްާ ބިލުތައްާ ބޭކ ރުާ މިކަހަލަާ އުންމީދުކުރަންާ

ގ ތަކަށް ފައިދ ހުރިާ ތިންމަސްާާރައްޔިތުންނަށްާ މިާ ކުރުމަށްޓަކައިާ ކަންތައްތައްާ ާ

އެއްބ ރުލަމ ިއާާ މެންބަރުންވެސްާ ހުރިހ ާ ކުރުމަށްާ މަސަްއކަތްާ ަގދައަޅ ާ  3310ދުވަސްާ

ލިބާޭާ ދެންާ މަސްުވމަށްފަހުާ ތިންާ މިާ އ ތްތަނުަގއިާ ކުރިއަށްާ އަދިާ ހިނގ ށޭ.ާ

ދުރުވެާ ސަރަޙައްދަކަށްާ އެނިސްބަތްވ ާ އެބަޔަކުާ ރަނަގޅަށްާ ހަމަާ ާާޗުއްޓީަގިއވެސްާ

ބޭކ ރުާ މިކަހަލަާ ދެނަެގނެާ ޙ ލަތުާ އުޅުްއވ ާ ބޭފުޅުންާ ސަރަޙައްދުެގާ އެބޭފުޅުންެގާ

ހުށަހަޅައިދެއްަވިއެގންާ މިތަނަށްާ ވިންދުާ ފިކުރ އިާ އެބޭފުޅުންެގާ ހުށަނ ޅ ާ ބިލުތައްާ

ދެވޭނެކަމަށްާާ ކުރިއަށްާ މިކަންތަްއާ ދެއްވަިއެގންާ ެއއްބ ރުލުންާ  3315މިސަރުކ ރަށްވެސްާ

ާ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާާާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުކުރަން

ާ

މުހިންމުާާއޭދަފުށީާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ވަރަށްާ މައްސަލައަކީާ ކުއްލިާ މިހުށަހެޅިފައިވ ާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ާ.`ާ

މައްސަލަެއއް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިތ ރީޚުަގިއވެސްާހުށަހެޅުނުާއެންމެާމުހިންމާުާާާާމަދުާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:އަޙްާ

ެއއީާ މިއީ.ާ ަމއްސަލަޭއާ ތަންކ ޅެއްާާއެއްާ މަޖިލިސްތަކުަގއިާ މިދިޔަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ3320 

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ދެއްކުން.ާ ވ ހަކަާ މައްސަލަތަކުެގާ ދީނީާ ކަންނޭނެގާ ކުޑަާ

ވިދ ޅުވެފަިއވަނީާާ އެފެއ ޒްއިންވެސްާ އިސްލ މިކްާ މިހ ރުވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އެ ދީނ އިާ ބ ޑަށްާ ވީހ ވެސްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ްއގ ތަށްާާމަޖިލީހުެގާ

ޤ ނޫނ އިާޤަވ އިދުތަްއާހެދުމަށްާއިލްތިމ ސްާކުރަްއވ ފައި.ާއ ދެ،ާިއޒްރޭލް،ާިއޒްރޭލްާ

ހުންނަނާްާ ހަނދ ންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ދައްކ ިއރުާ ވ ހަކަާ  3325މީހުންެގާ

ެއއްެވސްާާ ހަމަާ ފ ޅުަގއިާ ކަމަކީާ އަނިޔ ވެރިާ މިާ އިޒްރޭލްެގާ ފެށީއްސުރެންވެސްާ

އަނިޔ ތަކެއް.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާއިޒްރޭލާްާާާޖެހިލުމެއްނެތިާކުރަމުންާއަންނަ
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ދުނިޔެާ މިއީާ އިނޭގތޯ.ާ ނޫނޭާ ކުރ ކަމެއްާ ޔަހޫދީންާ ހަމައެކަނިާ އުފެދުނީމ ާ

ފެށުނީއްސުރެވެސްާޔަހޫދީންާައއީާރަސޫލުން،ާނަބީބޭކަލުންާޤަތުެުލުާކުރައްވަމުން.ާާ

ވަނީ މަތިންާ ފަހަރެްއެގާ އެތައްާ ދޭންވެސްާ ޒަހަރުާ ރަސޫލ އަށްާ ޔަހޫދީންާކީރިތިާ ާ3330 

ނުލ ނެ.ާ ހުއްޓައެްއާ މިމަސައްކަތެއްާ އެމީހުންެގާ އެހެންީވމ ،ާ ކ ށްފައި.ާ މަސައްކަތްާ

އެމީހުންެގާނިމުމަށްާދ ންދެންވެސްާއެމީހުންެގާމަސައްކަތްާކުރިއަށްާެގންދ ނެ.ާމިއީާ

މައްސަލައެއްާ ދެބަސްވ ންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ނޫން.ާ ހުރިކަމެއްާ ޝައްކެއްާ

ޢި ބައެއްާ ހިެއއްނުޭވާާނޫން.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ޔަހޫދީންނަށް،ާ މެންބަރުންާ ްއޒަތްތެރިާ

 3335އެްއވެސްާމެންބަރަކުާތ އީދުާކުރައްވ ހެންނެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމީަގއިާޖެހިެގންއުޅޭާާ

ދަންނަވ ނީާާ އަޅުަގނޑުާ މިދައްކަނީ.ާ ވ ހަކަާ ކުޅުމެއްެގާ ސިޔ ސީާ މައްސަލައަކީާ

ކު އެމީހުންާ އުފެްއދުމަކީާ ުގޅުންާ ބަިއވެރިވުމޭ.ާާއެމީހުންނ އިާ ޢަމަލުތަކ އިާ ރ ާ

ފަހަރެއްަގިއވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާއިޒްރޭލްާއަޅުަގނޑުމެންާއެއްޗެއްާބުނެލ އިރަށްާާ

އެމީހުންާ ފ ނުއްވަިއެގންާ ރަސޫލުންާ އެައކީެއއް.ާ ނޫންާ ބަެއއްާ ހެއްލޭވަރުެގާ

 3340ޑުާާކިޔަމަނެއްނުިވ.ާދެންާމިހ ރުާއަޅުަގނޑުމެންާމިއުޅެނީާދުނިޔޭަގއިާއ ތްާއެންމެާބ 

އެންމެނާްާ މިހުރިހާ  ފަރަންސޭސިންާ ޖަރުމަނު،ާ ރަޝިޔ ،ާ އެމެރިކ ،ާ މިކިޔަނީާ ބ ރޭާ

މިއ ތްާާ ކީއްތޯވީާ ެއކަމަކު،ާ ކުރުމަށްޓަކައި.ާ ޙައްލުާ އެމީހުންާ މަސައްކަތްކުރެއޭާ އެބަާ

ހުރިހ ާދުވަހު.ާނުވ ނެ.ާމިއީާކީރިތިާޤުރުއ ނުަގއިާކަނޑައެޅިެގންާވަޙީާބަސްފުޅުަގިއާާ

އ ތްގ ތް ެއއްބަެއްއާާއައިސްފައިާ އިސްލ މުންނަކ އިާ ދުވަހަކުވެސްާ އެމީހުންނެއްާ ާ.

މިކަންާއ ތީާކީރިތިާާ ފަރ ތުންާއެހީތެރިާކަމެްއވެސްާނުލިބޭނެ.ާ  3345ނުވ ނެ.ާއެމީހުންެގާ

ފަރ ތް.ާ ހެއްދެވިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއީާ އެނެގން.ާ ސ ފުކ ށްާ ޤުރުއ ނުަގއިާ

އްޗެއްކިޔަސް.ާއަޅުަގނޑެްއާާއެފަރ ތުެގާބަހެއްާދ ެގއްނުވ ނެާކ ންމެާމީހަކުާކ ންމެާއެ

ޙ ލެްއަގިއާާ އެްއވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރ ނެ.ާ ޤަބޫލެއްާ ގައިުމވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އަދިާ ނޫން.ާ ކ ށްެގންވ ނެކަމެއްާ އުފެއްދުމަކީާ ުގޅުންާ ޔަހޫދީންނ އިާ

އަޅުަގނޑަށްާާ މިއަދުވެސްާ އެކަމަކ ެއއް.ާ ނުރުހޭާ ަގއިމުެވސްާ ރަްއޔިތުންާ  3350ދ އިރ ެގާ

ތްަގނޑަކަށްާވިްއސަކަށްާކޯލްާއަތުެވއްޖެާޭއާމިކަމަށްާވ ހަކަާދައްކ ށޭާކިޔ ފައި.ާާގ 

ައޅުަގނޑަށްާާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުދައްކަން.ާ ވ ހަކަާ މިކަމަށްާ އިނީާ އަޅުަގނޑުާ

ރައްޔިތުންާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އަޅުަގނޑުެގާ ބަހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މަޖުބޫރުވީާ

ބައެއް ހިފަން.ާ ބަހުަގއިާ ވަރަށްާާާާވިދ ޅުިވާ މިއީާ ެމންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ
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އެބޭފުޅުންނަކަށްާާ ދައްކަަވއޭ.ާ ވ ހަކަާ އެބަާ ހަދަިއެގންާ ކަމަށްާ  3355ކުޑަކުޑަކަމެްއާ

ކިހިނެްއކަމެއް.ާާ ވ ނީާ ފަހުންާ ނަތީޖ ާ މީެގާ ނުަގންނަަވޭއާ ވިސްނިަވޑަެއއްާ

ިމދައްކަނީާއަޅުަގނޑުމެންެގާދަރިންެގާދަރިންނަށްޓަކައި ާާއަޅުަގނޑުމެންާއަބަދުވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ވ ހަކަ.ާ ކުރުމުެގާ ކަންތައްާ ދަރިންނަށްޓަކައިާ ދަރިންެގާ އޭެގާ

މިއަދުާާ ޖެހިފައޭ.ާ ަމޅީަގިއާ ޔަހޫދީންެގާ މިާ ތިބޭނީާ އ ޚިރުަގިއާ ދަރިންާ ދަރިންެގާ

ގ ތެއްާ ކ ންމެވެސްާ ދަްއކ ލަިއެގންާ ވ ހަކަާ ޔަހޫދީންނ އިާ  3360އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އެހެ ނުބުނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނަތީޖ އަކީާާނުހެދޭނެއެކޭާ އ ޚިރުަގއިާ ންނަމަވެސް،ާ

އެމީހުންެގާާ ދަރިންނަށްޓަކައިާ ދަރިންެގާ ދަރިންނ އިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ކ ބައިތޯ.ާ

އެހެންވީމ ާ މިއީާ ޭގންަގކަށް.ާ ޔަހޫދީާ ވ ނީާ މިތަންާ އެންމެފަހުންާ ދުވަސްދ ނީ.ާ

މައްސަލައެއް.ާާ ބަހުޘްކުރަންޖެހޭާ މަޖިލީހުަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

 3365ރ ޝީމްާއެހުށަހެޅުއްވީާހަމަާކަނޑައެޅިެގންާހުށަހަޅަންޖެހޭާމައްސަލައެއް.ާބަެއއްާއަފް

ނަގ ލ ށޭ.ާާ ވަުގތުާ މިއީާ މިމައްސަލައަކީާ މިވިދ ޅުވަނީާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ަވުގތުާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކީއްކުރަންތޯ.ާ ބޭނުންކުރަނީާ ވަުގތުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރައްޔިތު މިމަޖިލީހުަގއިާ ިމއީާބޭނުންކުރަނީާ ކުރ ށޭ.ާ ކަންތައްތައްާ ފައިދ ހުރިާ ންނަށްާ

ރައްޔިތުންނަށްާއ ޚިރުަގއިާފަިއދ ާލިބޭނެާކަންތައްތަކޭާމިކަންާހުއްޓުވައިފިއްޔ .ާމިީއާާ

ނެތްާާ ބޭނުންާ މިމަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ނޫނޭ.ާ ހުރިކަމެްއާ  3370މައްސަލަެއއްާ

ރުލައްކަާރުފިޔ ާހިނގ ާވ ހަކަާވ ހަކަާދައްކައިެގންާަވުގތުާއިތުރުކުރ ާވ ހަކައ އިާހަތަ

މައްޗަންގ ޅިާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާމ ރިޔ ާހަމަާކ ންމެާދުވަހަކުާކަހަލަާގ ތަކަށްާާ

އެކަމަނ ެގާާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ާ ެއކަމަނ އަށްާ ިމއިރުާ ދަްއކަވ .ާ ވ ހަކަފުޅުާ އެބަާ

ާމަހަކު.ާމިއީާގެއަށްާކިތައްާލައްކަާރުފިޔ ާމަހަކުާވަދޭތޯ.ާހަތަރުާލައްކަާރުފިޔ ާވަދޭ

 3375ކ ންތ ކުންތޯ.ާމިއީާހަމަާމިސަރުކ ރުންނޭ.ާދެންާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާއ ފީހަކަށްާާ

ިމއީާާ ޚަރަދުވެއޭ.ާ ލައްކަާ ހަތަރުާ ހަމަާ ޚަރަދުވޭތޯ.ާ ރުފިޔ ާ ކިތައެެްާ ދުވ ލަކުާ

މިތަނަށ1ާާާްރައްޔިތުންެގާތިންާބ ރުެގާތެރެއިންާެއއްާބ ރު.ާދައުލަތުެގާބަޖެޓުެގާާ%

ާޚަރަދުނުވެއޭ. މިދައްކަނީ.ާާާ ވ ހަކަާ ޚަރަދުވ ާ މިތަނަށްާ ޕަސަންޓެއްާ އެންމެާ

ާާ ނޫނޭ. ބ ޑެއްާ ޚަރަދެއްާ ކަނޑައެޅޭއިރުަގިއ126ާާާާމިމަޖިލީހަކަށްާ ރުފިޔ ާ މިލިޔަންާ

ާާ އެބައ ތޭ އ ފީހަށްާ ކަނޑައެޅިފައި.123ާާާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ރުފިޔ ާ  3380މިލިޔަންާ

އެމަނިކުފ  އަދިާ ކ ބައިތޯާ ެއއ ފީސް.ާ ހަމަެއކަނިާ ޑިފެންސްާއެއީާ ބަލަހައްޓަންާ ނުާ
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މުލިއ ެގާއެބަހުރޭާާ ތީުމެގާއެބަހުރޭ،ާ ހޯމްއެފެއ ޒްާއެބަހުރޭ،ާ މިނސްޓްރީާއެބަހުރޭ،ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ިމއ ތީާ ހުއްޓ ާ އެހެންާ އެބަހުރެއޭ.ާ ތަނެއްވެސްާ މިހުރިހ ާ

ާާ މިދައްކަނީ.77ާާާާމިމަޖިލީހުެގ ވ ހަކަާ ޚަރަދެްއެގާ ކުޑަކުޑަާ ހިނގ ާ މެންބަރުންނަށްާ

 3385ެގާބަޖެޓުެގާއެންމެާޕަސަންޓެކޭާމިތަނަށްާމިޚަރަދުވަނީ.ާމިއީާރައްޔިތުންނަށާްާދައުލަތު

ޚަރަދުެވޭއާާ ތީމުގެއަށްާ ކުރީަގިއާ މީެގާ ނޫންބ .ާ ކުރ ކަމެްއާ އ ޅުވ ލުމަށްޓަކައިާ

އެކަމަކު،ާާ ދެއްކިޔަކަސް.ާ އެވ ހަކަާ ނެތްާ މަްއސަލައެއްާ ވ ހަކަދެްއކީ.ާ ކިޔަިއެގންާ

ބ ޑުވެާ ޚަރަދުާ ހިނގ ާ މިއީާާމިމަޖިލީހަށްާ ނެތް.ާ ޖ ގައެއްާ ވ ހަކަދެއްކޭކަށްާ ެގންނެއްާ

ާތިންާބ ރުންކުރެާއެންމެާބ ޑުާއެއްާބ ރު.ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް..ާ

ާ3390 

މެންބަރު.ާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ހަމަވެއްޖެ.ާ ވަުގތުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ދ އިރ ެގ މެދުާ ހިތަދޫާ ނުކުތ އެއްާ މުޙަންމަދާުާާާނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާރަޝީދު.ާ

ާ

 3395ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މަނިކުފ ނާުާާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ކުރިންާ ކުޑައިރުކ ޅެްއާ މީެގާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނަާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަމއްޗަންގ ޅިާ ދެއްވިާ ާންާފުރުޞަތުާ

ެއކަންާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހީވ ތީވެާ ައޅުަގނޑަށްާ ވިދ ޅުވިހެންާ ރަޝީދޭާ އަޙުމަދުާ ވިދ ޅުިވއިރުާ

 3400ާޔަޤީންކ ށްފައިާޔައުމިްއޔ ާރަނަގޅުކ ށްލުމަށްޓަކައި.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާ

ެއގ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: އެކަންާ ބެއްލެވުމަށްފަހުާ އެކަންާ އިދ ރީމޭޒުންާ ޝުކުރިއްޔ .ާ އ ތްާާއ ދެ،ާ ތަށްާ

ނިޒ މީާާ ެއކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވަން.ާ ކ ށްލެއްވުމަށްާ އިޞްލ ޙުާ ކަމަށްވަންޏ ާ

 3405ނުކުތ އެްއާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާބަލައެްއާނުަގންނަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާފުރުޞަތުާ

ާއަށް.ާާهللاާމިއަރުވަނީާަގލ ޅުާއުތުރުާދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާީއވ ާޢަބްދު

ާ

ރައްޔިތުންނަށްާާރ ެގާމެްނބަރުާަގލ ޅުާއުތުރުާދ އި ފަލަސްޠީނުާ ިއޒްރޭލުންާ ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ
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އަޅުަގނޑުމެންާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:هللاާއީވ ާޢަބްދު އަނިޔ ތައްާ އެކުރަމުންދ ާ އަޚުންނަށްާ މުސްލިމުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނެއްާާ އެކަމަކ އިާ ކުށްވެރިކުރ ނެ.ާ މީހަކުވެސްާ  3410ދެކ ޅެްއާާކ ންމެާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ކުރަން.ާ ކުށްވެރިާ އަޑުއުފުލ ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންެވސްާ ނުހަދަން.ާ

ރައީސް،ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިކުއްލިާމައްސަލަާހުށަހަޅުއްވަމުންާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާާ

އެްގރީމެންޓ އިާާ އޯ.ައިއ.ސީެގާ ވިދ ޅުީވާ ޢަލީާ އަފްރ ޝީމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާާ ރ އްޖެއިން ރައީސް،ާާޚިލ ފަށޭާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިއުޅެނީ.ާ ކުރަންާ ބަދަހިާ ުގޅުންާ

ފަހަރަކުވެސްާ ކ ންމެާ އިށީންނަާ މިގ ނޑީަގއިާ އުތުރުެގާ ަގލ ޅުާ  3415އަޅުަގނޑުެވސްާ

ހަމާަާ އެއީާ ބަލަން.ާ އ ޅުންފިލުވ ލެވޭތޯާ މަޢުލޫމ ތުާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ެއްގރީމެންޓަ އޯ.ައއި.ސީެގާ އިނޭގތޯ.ާ މަޢުލޫމ ތެއްާ ދ ުގާ ކ ިއާާކަނޑައެޅިެގންާ

ާާ ޤައުުމާތެރެއިނ56ާާާާްޚިލ ފެއްނުވޭ.ާއޯ.ައއި.ސީެގާެއްގރީމެންޓަކ ިއާެއއްބަސްވެފަިއވ 

ޤައުމެްއވަނީާއިޒްރޭލ ިއާުގޅުންާބަދަހިކ ށްފައި.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއެތަނުނ27ާާާާް

ބަދަހިކ ށްފައިވޭ.ާާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އިާ ފަލަސްޠީނުންާ ފަލަސްޠީނު.ާ ޤައުަމކީާ  3420އެއްާ

އިޒް އިޒްރޭލްާާފަލަސްޠީނުންާ ޖޯޑްންއިންާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރޭ.ާ ރޭލްާ

އިޒްރޭލ ިއާާ އ މ ންއިންާ މ ރޯކޯ،ާ ބަޙްރެއިން،ާ ޤަބޫލުކުރޭ.ާ އިޖިޕްޓުންާ ޤަބޫލުކުރޭ،ާ

ާާ ޤ އިމްކ ށްފައި. ުގޅުންވަނީާ އިޤްތިޞ ދީާ ނުވަތަާ އަހަރ2005ާާާާުސިޔ ސީާ ވަނަާ

މަނ ކ ށްފައިވ ާމަނ ކުރުންެވސްާސަޢޫދީާޢަރަބިއ އިންާއިޒްރޭލުެގާމުދ ާއެތެރެކުރުމަށްާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގނެސްފައި.ާ ހުއްޓުވުމަކަށްާ  3425ވަނީާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ ތ ޅަފިލިކަމަށްާ ޞުލްޙަިއެގާ އިސްލ މްދީނަކީާ މުސްލިމުންނަކީ،ާ

ސެކިއުރިޓީާާ އދ.ެގާ ތެރޭަގިއާ ހަފްތ ެގާ މިދިޔަާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އެންމެންވެސްާ

އްދަލުވުމުަގއިާވ ހަކަދަްއކަމުންާިއޒްރޭލުންާފަލަސްތީނ އިާއިދިކ ޅަށްާާކައުންސިލްެގާބަ

މިހ ރުންާާ ވަުގތަށްާ ަވުގތުންާ ކުށްވެރިކ ށްާ ައނިޔ ތައްާ ހަނުގރ މައ އިާ ކުރަމުންދ ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ވަފުދުން.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަޑުއުފުލީާ ފުރަތަމަާ ހުއްޓުވ ލުމަށްާ  3430މިހ ރަށްާ

ކުރިން ހަފްތ ެއއްާ އޭެގާ ާާާާރައީސް،ާ ބައްދަލުވުމުަގިއ64ާާާާއދ.ެގ ޢ ންމުާ ވަނަާ

ފުރަތަމަާ ެގނައުމަށްާ ހުއްޓުވުމަކަށްާ ޢަމަލުތައްާ އަނިޔ ވެރިާ އިޒްރޭލުެގާ އިޒްރޭލުންާ

ޢ ންުމާާ އދ.ެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ގ ވ ލީާ

ހޯދުމަށް ޞުލްޙަާ ވިދ ޅުވީާ ދައްކަވަމުންާ ވ ހަކަާ ޓަކައި،ާބައްދަލުވުމުަގއިާ

ކުރުމަށްވުރެާާ އެކަހެރިާ މުޢ މަލ ތަކީާ ބިނ ކުރަނިވިާ މަޝްވަރ ެއއްާ  3435ޞުލްޙައަށްޓަކައިާ
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ރ އްޖެއިންާާ ވިދ ޅުވީާ އެމަނިކުފ ނުާ ހަމަާ އަދިާ ކަމެްއކަމަށް.ާ ެވެގންވ ާ އިތުރުާ މ ޅުާ

ބިނ  ވ ހަކަެއއްާ ކ ންމެާ ދެކެވޭާ ގ ތުަގިއާާއިޒްރޭލ އިާ ވ ހަކައިެގާ ޞުލްޙައިެގާ ކުރ ނީާ

ލްާފަލަސްތީނުެގާމިނިވަންކަމަށްާގ ވ ލުމަށްޓަކައިާކަމަށް.ާރ އްޖެއިންާކަމަށް.ާއިޒްރޭ

މިހ ރުވެސްާާ މިމަސައްކަތްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އުފުލ ނީާ އަޑުކަމަށްާ ޞުލްޙައިެގާ

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔ ާާ ރ އްޖޭެގާ އެބަފެނޭ.ާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ  3440ފެށިއްޖެކަންވެސްާ

ރައީސް ފަލަސްޠީނުެގާ ނަޝީދުާ މަޙްމޫދްާމުޙަންމަދުާ ދައްކަަވއިފި.ާ ވ ހަކަފުޅުާ އ އިާ

ދިވެހިާާ ނަޝީދ އިާ މުޙަންމަދުާ ކީކޭތޯ.ާ ވިދ ޅުވީާ ރަީއސްާ ފަލަސްޠީނުެގާ ޢައްބ ސް،ާ

ސަރުކ ރުންާތިކުރަްއވ ާމަސަްއކަތަށް،ާފަލަސްޠީނުެގާމިނިވަންކަމަށްާމެދުވެރިއެްއެގާާ

ވި ޝުކުރުާ މަނިކުފ ނުވެސްާ ތިމަންާ މަސައްކަތަށްާ ތިކުރަްއވ ާ ދ ޅުވަޭމާާގ ތުަގއިާ

ރައީސް،ާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް.ާ ފަލަސްތީނުެގާ ވިދ ޅުީވ،ާ  3445އެމަނިކުފ ނުވެސްާ

ބަދަހިާާ ުގޅުންވަނީާ އިޒްރޭލ އިާ ނަަމވެސްާ ޙ ލަތުަގއިާ މަޖުބޫރުާ ފަލަސްޠީނުންވެސްާ

ދެކެޭވާާ އިޒްރޭލ އިާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ ރައީސްެވސްާ ފަލަސްތީނުެގާ ކުރެވިފައި.ާ

ދިވެހި މެދުވެރިއެްއެގާ ވަނާީާވ ހަކައ އިާ މަރުޙަބ ާ ހަމަާ ވުމަށްޓަކައިާ ރ އްޖެާ

ފިޔަވަޅެްއާާ ކ ންމެާ އަޅ ާ މިސަރުކ ރުންާ ތަފ ތަކީާ ހީަވނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ވިދ ޅުވެފައި.ާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ެގންދިއުންހެންާ ެގންދ ާ ހ މަކަމ އެކީާ ޙަރަކ ތެއްާ ކ ންމެާ  3450މިސަރުކ ރުެގާ

ށްާއިދިކ ޅަށްާވ ހަކަާާހީވަނީާމީެގާތަފ ތަކީ.ާމީެގކުރިންވެސްާމިތ ަގއިާކިތަންމެާވަރަކަ

ދެކެވުނުކަުމަގއިާވިޔަސްވެސްާމީެގކުރިންވެސްާހަމަާިއޒްރޭލ އިާވަނީާުގޅުންާބަދަހިާ

ާާ 19ާާާާކުރެވިފައި. ދަތުރުކުރ 1994ާާާޖޫން ރ އްޖެއަށްާ ޕ ސްޕޯޓުަގިއާ ިއޒްރޭލްާ ަގއިާ

ާާ ަގއިާރ އްޖެއ އިާިއޒްރޭލ އިާދެމެދ1994ާާާުމީހުންާރ އްޖެވަނުންާހުއްދަކުރި.ާޖުލައި

ާާމުވ  ޤ ިއމްކުރި. ޚިދުމަތްތައްާ 16ާާާާސަލ ތީާ އިޒްރޭލުެގ1994ާާާާއޯަގސްޓް  3455ަގއިާ

15ާާާާފުރަތަމަާޓުއަރިސްޓުންާރ އްޖެާއަންނަންާހުއްދަާދިން.ާާ ަގިއ1994ާާާާއ ކްޓޯބަރު

ާާ ޤ އިމްކ ށްފައި. އަލުންވަނީާ ޚިދުމަތްާ ޕޯސްޓްެގާ ދެމެދުާ ިއޒްރޭލ އިާ 13ާާރ އްޖެއ އިާ

ންުގމުެގާހުއްދަވެސްާާފ ރީެގާމުޢ މަލ ތްާހިަގިއާިއޒްރޭލ އިއެކުާިވޔ1994ާާަނ ވެމްބަރުާާ

ދީފައި ކުރިންވެސްާާވަނީާ ައޅުަގނޑުާ ތަފ ތަކީާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާ.

ކުރަމުންެގންދ ތީވެ.ާ ކަންތަްއާ ހ މަކަމ އިއެކީާ މިސަރުކ ރުންާ  3460މިދެންނެވިހެންާ

ނ ޒިުމވެސްާާ މެންބަރުވެސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ާާވިދ ޅުވި ގ ތުަގއ1998ާާާާިހެން މެދުވެރިެއއްެގާ އުފުލުމުެގާ ހަތިޔ ރުާ ިއޒްރޭލަށްާ ަގއިާ
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ރ އްޖޭެގާބޯޓެްއވަނީާމެދުވެރިކ ށްފައި.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމަުގމަތީަގއިާފ ޅުަގއިާ

ކުރީ.ާާ މުޒ ހިރ ާ އިދިކ ޅަށްާ އިޒްރޭލ އިާ ފެންނަތ ަގއިާ ރައްޔިތުންނަށްާ އޭރުަގއިާ

ހަ ހިންިގާ ފުރަަގހުަގއިާ ކިޔ ފަިއާާފަރުދ ެގާ ފަންޑަށޭާ ޤުދުސްާ ކ ބައިތޯ.ާ  3465ރަކ ތްތައްާ

ތަފ ތަކީާާ އެއީާ ކ ބައިތޯ.ާ ފައިސ ތައްާ ނެިގާ ައތުންާ ރައްޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 އިނޭގތޯ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް...

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަުގތުާހަމަވެއްޖެ.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ3470 

ާއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާނިންމ ލަމުންާއަޅުަގނޑު...ާާޢިާަގލ ޅުާއުތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ
ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާهللاވ ާޢަބްދުއީ

ާ

މިތ ާާާމަޑުއްަވރީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާިވސ މްާޢަލީ ުގޅުންާބަދަހިީވ ިއޒްރޭލ އިާ ުގޅުނުކަމެްއާާމިދެކެވެމުންމިދ ާވ ހަކައިންާ  3475ކަެމއްާނޫނީާ

ކުޑަކ ށްާ މިކަމުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ޔަޤީނެއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ނުުގޅޭކަމެއްާ

ނިއުސްާާ ބަެއއްާ ހަމަަގއިމުވެސްާ ބަލ ލިއިރުަގއިާ އިންޓަނެޓްާ ހޯދ ލަންާ މަޢުލޫމ ތުާ

ުގޅުންާާ އިޒްރޭލ އިާ ދިވެހިރ އްޖެއ ިއާ އެބަހުރޭާ ރިޕޯޓްކ ށްފަިއާ މީޑިއ ތަކުންާ

ހ މަކަންބ ޑު،ާޤ އިމްވެ ފެންނަ،ާ ދެފުށްާ މިއަދުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކަމަށް.ާ ފަިއވ ާ

ސ ފެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ މިކަންާ ސަރުކ ރަށްވެސްާ ފެންނަާ  3480ވަށަިއެގންާ

ނުކ ށްދެވުނު.ާއަޅުަގނޑުާއުންމީދުާކުރަނީާމިހ ރުާުގޅުންާޤ އިމްާނުކ ށްާއ ތްކަމަށްާާ

ތުންާސަރުކ ރުންާބައެއްފަހަރުާވިދ ޅުޭވާާއަދިާެއކަންނުކުރ ނެާކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާހި

ހިތަށްއަރ ާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމަށްވަންޏ މުން،ާ ިމުގޅުންއ ެވއޭ.ާ ކުރިންވެސްާ އެބަާ

ވަޑަިއެގން،ާާ މަޖިލީހަށްާ އދ.ެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކީްއވެެގންބ އޭާ

ސ އިކުރިާާ އެްގރީމެންޓެއްާ އިޒްރޭލ އިާ ޖެހެނީާ މިވިދ ޅުވ ންާ  3485އެނބުރިވަޑަިއެގންާ

ހިތަށްއަރ ާާވ ހަ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ ބަދަހިކުރ ާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އިާ ކައ އިާ

ިއޒްރޭލ ިއާާ ތ ރީޚެއްަގއިވަނީާ މިވެނިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ކުރީެގާ ކީްއވެެގންބ އޭާ

ހަމަަގއިމުވެސްާާ ނުކުރެއްވީ.ާ އިޢުލ ނެއްާ ޢ ންމުކ ށްާ ކިޔ ފަިއާ ބަދަހިކ ށްފައޭާ ުގޅުންާ

މަސަްއކަތް މިކަމަށްޓަކައިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާާމިހ ރުާ ކުރެވެމުންދ ތީާ ތަކެއްާ

 3490އެދުވަހުާއެހެންާވިދ ޅުވ ންޖެހުނީ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަޅުަގނޑުާހަމަާއަނެއްކ ވެސްާާ
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ވެފައިނުވ ކަމަށް.ާ ބަދަހިާ ެއގ ތަށްާ އެުގޅުންާ އުންމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަންާ

ބެ ނަޒަރަކުންާ ދީނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިދަންނަވ ލީާ ނަމަވެސް،ާާއެހެންާ ލިާ

ތަޞަްއވަރުާާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މުޖުތަމަޢުަގއިާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވިންދަށްާ ޝުޢޫރ އިާ ރަްއޔިތުންެގާ ރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބެލިނަމަވެސްާ

އެދޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުމަކީާ ބަދަހިާ ުގޅުންާ މިައދުާ އިޒްރޭލ އިާ  3495ބެލިނަމަވެސްާ

ނަޒަރަކުން ދީނީާ ދީނާީާާާކަމެއްނޫން.ާ މ ބ ޑުާ ކ ންމެހެންާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ ލ އިރު،ާ

ދީނީާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދައްކ ކަށެއްނޫން.ާ މިވ ހަކަާ ޢިލްމުވެރިއަކަށްވެެގންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަމަޖެހޭކަމެއްނޫން.ާ މިއީކީެއއްާ ވިދ ޅުވ ގ ތުަގިއާ ޢިލްމުވެރިންާ

އުނޫގފ ރު ޢަލީވެސް،ާ ޑރ.އަފްރ ޝީމްާ ނޫން.ާ ކުރެވޭނެކަމެއްާ ދ އިރ ެގާާޤަބޫލުާ ާ

 3500ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުވެސްވަނީާއެކަމ އިާދީނީާއެތައްާރ ނަގކުންާހެކިާދައްކަވ ފައި.ާާ

މ ނަާ އ ޔަތުެގާ ވިދ ޅުވެފައިާ އ ޔަތެއްާ މިވ ގ ތަކީ،ާ މިމަޖިލީހުަގިއާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ދައްކަވަނީާާ ވ ހަކަފުޅުާ ބޭފުޅުންާ ހަޖޫޖައްސަވ ާ ެއކަންކަމ ެވސްާ ވިދ ޅުވީމ ވެސްާ

ޝަްއކުާާާާއެބޭފުޅެްއެގ މެދުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ޢިލްމުވެރިކަމ އިބެހޭގ ތުންާ ދީނީާ

އެބޭފުޅެްއާާ ފެންވަރ އިާ ޔުނިވަރސިޓީއެްއެގާ ކިޔަވ ވިދ ޅުވިާ އެބޭފުޅަކުާ އުފައްދަވަނީ.ާ

ކުރުްއވަނީ.ާާ މަސައްކަތްާ އ ޅުވ ލެްއވުމަށްާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްާ  3505ކިޔަވ ވިދ ޅުވިާ

ލިބިަވޑައިާ އެބޭފުޅަކަށްާ ދަންނަވ ނީާ ދޭތެރޭަގިއާާއަޅުަގނޑުާ ޢިލްމ އިާ ެގންހުރިާ

އެކަމަށްޓަކަިއާާ އަދިާ ޖެހޭނެއޭ.ާ ފަޚުރުވެރިވ ންާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އެބޭފުޅ ާ ކ ންމެހެންާ ކުރަންޖެހޭނެއޭ.ާ އިޙްތިރ މްާ އެބޭފުޅަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ލައިެގންާާ އެބޭފުޅަކުާ ެއއްޗެހިކިޔ ާ ދިމ ލަށްާ އެބޭފުޅަކ އިާ ހުށަހެޅީތީާ މިމައްސަލަާ

އިންާހުންނެވި ޖަހ ފައިާ ޖީބަށްާ ނޫނީާ ގ ތ އިމެދުާ ހުރިާ ގ ޅިޖަހ ފައިާ ަގމީހުެގާ ާ3510 

ވ ހަކަާ ނަންބަރ މެދުާ އައިނުެގާ ހުރިާ އަޅައިެގންާ ނޫނީާ މެދުާ ކ ލިޓީއ އިާ ަގލަމުެގާ

ޢިލްމުވެރިންާ ދީނީާ ޤަބޫލުކުރ ާ ސަރުކ ރުންާ މިއީކީއެއް.ާ ނޫނޭާ ދައްކަންީވކަމެއްާ

އެބޭފުޅު އަދިާ ޕ ޓީންެވސްާ އަދ ލަތުާ ޤ އިްމާާއުޅުްއވ ާ ކޯލިޝަންަގއިާ ންނ އިެއކީާ

ކަެމއްނޫނޭ.ާ ކ ށްެގންވ ނެާ މިއީާ މިވިދ ޅުވަނީާ ބޭފުޅުންވެސްާ ކުރުްއވ ފަިއވ ާ

ކުރަންޖެހޭނެ.ާާ ޤަބޫލުާ މިގ ތަށްާ ހަމަާ މިކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ  3515އެހެންކަމުން،ާ

މިކަންކުރ ކަށްާާ ޢިލްމުވެރިައކުާ ދީނީާ އެްއވެސްާ ދިމ ވ ާ އަޅުަގނޑ އިާ ހަމަގައިމުވެސްާ

މުޖުތަމަޢުަގއިާއެއްބަ ބައިނަލްައޤްވ މީާ ހިނގ ތޯާ ބަލައިލަމ ާ ދެންާ ހެއްނުވޭ.ާ
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ސްކޫލްތަކ އިާ މިބުނަނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކީކޭތޯާ ތަޞަްއވުރު.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކުރުމެއްނެތާިާ ފަރަޤުާ އެްއޗެްއާ އެއްވެސްާ މިތ ާ ެގދ ރެއްާ މަެގއްާ ހ ސްޕިޓަލްތަކ އިާ

ފަރަ މީހެއް،ާ ސިފައިންެގާ ރައްޔިތެއް،ާ ބ ޑުާާޢ ންމުާ ކުޑަކުއްޖެއް،ާ ކުރުމެއްނެތިާ  3520ޤުާ

ޢުދުވ ނުތަްއާާ ބެލުމެއްނެތިާ އެހެންކަމެްއާ ފިރިހެނެއްާ އަންހެނެްއ،ާ މީހެއް،ާ

މިއަދުާ ދެކެންވީާ އަޅުަގނޑުެމންާ ދޭތެރޭާ އިޒްރ އީލ އިާ މިެގންދ ާ އެހިންަގމުންާ

ކ ށްެގނެއްނުވ ނެ.ާާ ބަދަހިާ ުގޅުންާ އެމީހުންނ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިގ ތަކަށްނޫން.ާ

ލ އިންސ ނީާބައި އެހ ާ މިބުނެވެނީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މުޖުތަމަޢުަގިއާ ނަލްއަޤްވ މީާ

އަތުުގޅ ލަންާާ އެމީހުންނ އިާ އެއްބައިވަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭވެސްާ  3525ބަޔަކ އިާ

މިައދުާ% އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީާ ތައްޔ ރަށޭ.ާ މިތިބީާ މުސްލިްމ100ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ނިއު މެސެޖެްއނޫން.ާ ދޭންވީާ ރިޕޯޓްކުރެވިފައިާޤައުމަކުންާ މީޑިއ ަގިއެވސްާ ސްާ

މިވަނ100ާާާީމިއ ންނަނީާ% މިއަދުާ ދިވެހިރ ްއޖެއިންާ ކަމަށްވ ާ ޤައުމެއްާ މުސްލިމްާ

ުގޅު ކީކޭތޯާއިޒްރ އީލ ާ ދެންާ ޤ އިމްކ ށްފައޭ.ާ މިހުންނަނީާންާ އެރިޕޯޓްތަކުެގާ ާ،

އަދިާ ދ އިރ ާ ތަޢުލީމުެގާ ދ އިރ އ އިާ ސިއްޙީާ މިާ ޤ އިމްކުރީާ ުގޅުންާ  3530ާއިޒްރ އީލ އިާ

ކުރުމަށްޓަކައޭ.ާ ބަދަހިާ އެކުވެރިކަންާ އެއްބ ރުލ ާ ދ އިރ އިންާ ފަތުރުވެރިކަމުެގާ

ކުރިންވެސްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދ އިރ ައކަށްާ އެްއވެސްާ މިއިންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

މިއަދުވެސްާާ އެހެންކަމުން،ާ ނެތޭ.ާ ބޭނުންވެފައެްއާ އެހީތެރިކަމެްއާ އިޒްރ އީލްެގާ

މިކަންކަންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއަދިާއެއ ނުލ  އަޅުަގނޑުމެންާމިއަދުާ ާއުޅެވިދ ނެއޭ.ާ

މުޖުތަމަޢުާ ބަިއނަލްއަޤްވ މީާ ބަދަހިކ ށްފިނަމަާ ުގޅުންާ އިޒްރ އީލ އިާ  3535ޤަބޫލުކ ށްެގންާ

ކަމަށް.ާާ ވިއްކ ލީާ ޤައުމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިކަންކަމަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެކޭނީާ

ދެން ނުދެކެވޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ދީނީާއެނޫންގ ތަކަށްާ ހިނގ ތޯ،ާ ބަލަމ ާ ާ

ނަޒަރަކުންާބަލ އިރުާނޫނީާބަިއނަލްއަޤްވ މީާނަޒަރަކުންާބަލ ިއރުާމިކަންކުރަންާއަދިާާ

ރަްއޔިތުންެގާާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ ހިންަގވ ާ ވިސްނަމ ާ ނުަގތަސްާ ފެނިވަޑަިއަގތަސްާ

 3540މީހަކުވެސްާމިއަދުާޝުޢޫރުާކިހިނެއްތޯާހުރީ.ާއަޅުަގނޑުާހިތުންާރީނދޫާހިތެއްާއ ތްާާ

މަކަށްާތ އީދެއްާނުކުރ ނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާތެރެއިންާއެްއވެސްާމީހަކުާމިކަމަށްާމިކަ

އެނޫންާާާާތ އީދު އެކަނި.ާ މަޤްޞަދެއްަގއިާ ސިޔ ސީާ ހަމަގައިމުެވސްާ ކުރ ނީާ

ތ އީދެއް މިކަމަކަށްާ ާއެްއވެސްގ ތަކުންާ މިވިދ ޅުވަނީާާާ ސަރުކ ރުންާ ނުކުރ ނެ.ާ

ފަލަސްޠީާާއިއިޒްރ އީލ  ބަދަހިކ ށްެގންާ ގ ތްތަކެްއާާުގޅުންާ ހެޔ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނުެގާ
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ހޯދ ދެވޭނެއޭ.ާާހޯދައި ގ ތްގ ތަކެއްާ މަޝްވަރ ކ ށްެގންާ އެމީހުންނ ިއާ  3545ދެވޭނެއޭ.ާ

ލ ލުަގިއާާ ރައްޔިތުންެގާ ހަމައެކަނިާ މިއީާ ނުކުރެވޭނެާ އެކަމެއްާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ

ާއަޅުވ ލ ާއަނދުނެއްާ.

ާ

މެންބަރުާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: މެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ހަމަވެއްޖެ.ާ ވަުގތުާ ންާ

ޢިއް ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރާުާމިހ ރުާ  3550ޒަތްތެރިާ

ާނ ޒިމްާރަޝ ދަށް.

ާ

އައްސަލ މްޢަލަާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ވަރަޙް`.ާ ާމަތުިއކުމްާ އ ދެ،هللا ާވަބަރަކ ތު.ާ ާމިއަދުާާ

ދަްއކަމުންދ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާާާވ ހަކަާއިާކުރެވެމުންާމިދ ާކުއްލިާަމއްސަލަިއަގބަހުޘްާާާދެއްކެުވން:ނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަ

ހަލުވިކަމ އެކުާާ އެންމެާ ދުނިޔޭަގިއާ އެބަހުރި.ާ ޙަޤީޤަތްތަކެްއާ  3555ބަލައިލަންޖެހޭާ

މިކަމަށްާާ ޝައްކެއްނެތް.ާ އެއްވެސްާ އިސްލ މްދީންކަމ މެދުާ ދީނަކީާ ކުރިއަރަމުންދ ާ

އެ އަދާިާދުނިޔޭަގއިާ ފ ދިރީންނ އިާ މަސައްކަތްކުރ ާ ފަތުރަންާ ދީންތައްާ ހެންާ

ާމިނޫންވެސްާފަރ ތްތަކުންާމިކަމަށްާއެއްބަސްވެާޤަބޫލުކުރޭ..ާ.

ާ

އެހެންވީމ ،ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ނިކުންނަވައިފިއްޔ .ާ ެގއްލޭނެާ ކޯރަމްާ މިހ ރުާ މެންބަރު،ާ  3560ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެދެން މަޑުކ ށްދެްއވުންާ މެންބަރުާޖަލްސ ަގއިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ ާ.

ާފުޅުާކުރިއަށްާެގންގ ސްދެއްވުމަށްާ.ވ ހަކަ

ާ

ާއ ދެ،ާމިކަމ މެދުާއެންމެބ ޑަށްާހަޞަދަވެރިވ ާެއއްބަޔަކީާޔަޙޫދީންނ އިާނަޞ ރ އިން.ާާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

 3565އިާނަޞ ރ އިންާމިކަމުެގާހަޞަދަވެރިކަުމަގިއާާޔަޙޫދީންނ އިާނަޞ ރ އިން.ާޔަޙޫދިންނ ާާާނ ޒިމްާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:

މަޅިތަކުަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާ އެމީހުންާރ ވަމުންދ ާރޭވުންތަކުަގއިާއެމީހުންާޖަހަމުންދާ 

ބެދިެގންވ ނެ ތިބެާ ގ ތުަގއިާ މުސްލިމުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމަކަށްާާާާދިވެހީންާ

މުސްލި އެންމެިގނަާ ދުނިޔޭެގާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުނުކުރެވޭ.ާ އެބަޔައަޅުަގނޑަކަށްާ ކަށްާާމުންާ

ޔަހޫ އިޒްރޭލުެގާ ޚ އްޞަކ ށްާ ޔަހޫދީން.ާ އެއްބަޔަކީާ ދީން.ާސަބަބުތަކެއްާާނަފްރަތުކުރ ާ

ޔަހޫާާނެތިއެއް ިއޒްރޭލުެގާ އަޚުންނ އިާނޫން.ާ މުސްލިމްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  3570ދީންނަކީާ

ދުކުރަމުންާެގންދ ާބައެއް.ާާލަމުންާމަރަމުންާޝަހީއުޚުތުންާކ ންމެާދުވަހަކުވެސްާކަތި
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އެހ ާާއެހެންކަ ހިތްހެޔ ކ ށްލުމަކީާ މުސްލިމުންާ މެދުަގިއާ އެމީހުންނ ިއާ މުން،ާ

އިސްވެރީންާފަސޭހަކަމަކަށްާނުވ ނެ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ގ ތުަގއިާއިޒްރޭލުެގާާ

ތަޚު ސަބަބުންާާއިނިގރޭސިވިލ ތުެގާ ކުރިނީސްކުރުމުެގާ ކުރީނީސްކުރ ،ާ ތަށްާ

އިޒްރޭލާ  ބަދަހިކުރ އިއަޅުަގނޑުމެންާ ުގޅުންާ ސަބަބަކީާެއކުާ ނުޖެހޭ.ާ  3575ކަށްާ

ައޅުވެތިކަމުަގއިާާ ބައެްއެގާ އެްއވެސްާ ޤައުމެއް.ާ މިނިވަންާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ

ޖެހިފައިވ ާބައެއްނޫން.ާވަކިބަޔަކުާބުނ ހ ާގ ތެއްާހަދަންޖެހިފައިވ ާބައެްއވެސްާނޫން.ާާ

ދީާވެރީންާކުރިނީސްކުރ ާތުެގާތަޚުތަށްާއިޒްރޭލުެގާޔަހޫއެހެންކަމުން،ާއިނިގރޭސިވިލ 

ޤަބޫލުކުރ ތީވެާ އެގ ތްާ އެމީހުންާ ތަބ ވެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިނީސްކުރުމަށްާ

 3580އަޅުަގނޑުމެންާއިނިގރޭސިވ ލުެގާއެދުމަކަށްާނުވަތަާއެހެންާބައެްއެގާއެދުމަކަށްވެސްާާ

ކުރަންޖެހޭނެ ޤަބޫލެއްާާމިކަންާ އަޅުަގނޑަށްާ އަޅުަގނޑުާާާާކަމަކަށްާ ނުކުރެވޭ.ާ

ާާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގ ދިވެހިރ އްޖޭެގ115ާާާޤަބޫލުެުކުރ ގ ތުަގއިާ މީހުންާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ބ ރެއް.ާާ ލިބިެގންވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ކަނޑައެޅުމަކީާ ސިޔ ސަތުާ ޚ ރިޖީާ

ވެދެަވޑަިއަގންނަވ އިރުާާ ތެރެއަށްާ މައްސަލައެްއެގާ ނ ޒުކުާ މިފަދަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ކިހިނެ ހުރީާ ިވންދުާ ވިސްނުމ އިާ ފިކުރ އި،ާ ޚިޔ ލ އި،ާ ރައްޔިތުންެގާ  3585އްތާޯާދިވެހިާ

އ ދެ،ާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމަށްާ ރަނަގޅުާ ހަމައެންމެާ ބަލައިލުމަކީާ

ބަޔަކުާ ިގނަާ ފެނުމުަގއިާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ ގ ތުަގއިާ އެނިގފަިއވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ

އެކުާާއިާދިވެހީންެގާތެރެއިންާދިވެހިރ ްއޖޭެގާރަްއޔިތުންެގާތެރެއިންާިގނަބަޔަކުާިއޒްރޭލ 

ުގޅު ސިޔ ސީާ ބަދަހިދިވެހިރ އްޖެާ ުގޅުންާ ނުވަތަާ ޤ އިމްކުރަންާ ކުރުމަކަށާްާާާންާ

މިކަމ  މިހުންނަނީާ ޚިޔ ލުާ ިގނަބަޔަކުާ އެހެންކަމުން،ާާާއިއެއްބަހެއްނުވޭ.ާ  3590ދެކ ޅަށް.ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ައޅުަގނޑުާ ކުރުކ ށްލަމުންާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ

ވެރި ސަރުކ ރުެގާ ދިވެހިާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ކަމ ިއާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

ާާ ދައުލަތުެގ ހަދިވެހިާ ދިވެހިންާ މަނިކުފ ނަށްާ ވެދުމަށްވެރިކަންާ އެރުވީާާާާވ ލުކުރީާ

ާާ އެއީ ނޫނޭ.ާ ގ ތުަގއެއްާ ހަހަދިޔ އެއްާ މަނިކުފ ނަށްާ ރަްއޔިތުންާ ާވ ލުކުރިދިވެހިާ

ރައްކ ތެރިވެ އަމ ނ ތައްާ އެާ ާއަމ ނ ތެކޭ.ާ މިވ ހަކަާާާ  3595ވަޑައިަގންނަވ ށޭ.ާ

ދަންނަ ކުރުކ ށްލ ނަން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ވ ލަމުންާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ
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ަމއްސަލައ އިާާާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ކުއްލިާ މިދ ާ ބަހުޘްކުރަމުންާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ފުރުޞަތަކަށްާާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ ދަންނަވ ލަންާ އެއްޗެއްާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ  3600ާބެހޭގ ތުންާ

ާ.ާާާކަދެއްކެުވން:ވ ހަ ނީ ދު މެންބަރުާާާއެ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ ރަީއސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

އަފްރ ޝީމްާޢަލީާހުށަހެޅުއްވިާމިާކުއްލިާމައްސަލައަށްާބަލ ިއރުާއިޒްރޭލ އިާުގޅުންާ

ބަދަހިކުރުމަކީާއިސްލ މްދީންާދިވެހިރ އްޖެއިންާފ ހެިވާއެދީނުެގާހައިބަތ އިާކަރ މ ތްާާ

މަތީާާާެގއްލޭފަދަ ދީނީގ ތުންާ ބަހެއްާ މިފަދަާ އެބައ ވޭ.ާ ވިދ ޅުވެފައިާ ޢަމަލެއްކަމަށްާ

ވަރަށްާ މިހިރީާ އަޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވުމުންާ ބޭފުޅަކުާ ހ ޞިލުކުރައްވ ފަިއވ ާ  3605ތަޢުލީމްާ

ދީނީާ އެއީާ މެންބަރުާ އެޢިްއޒަތްތެރިާ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ހައިރ ންވެފަިއ.ާ ބ ޑަށްާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި ބ އޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާޢިލްމްވެރިއެްއާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް،ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާދީނަކީާއިސްލ މްދީންކަމަށްާއ ވެފަިއާރ އްޖެައކީާސައްތައިންާސައްތަާާ

ފ ހެވިެގންދ ނެާާ ވަންތަކަންާ ދީންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވީހިނދުާ ޤައުމަކަށްާ މުސްލިމްާ

 3610ޔަކުާކުރ ާކަމަކުންާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑެއްާނުދެކެން.ާއެހެންކަމުން،ާމީހަކުާނުވަތަާބަ

އިސްލ މްދީނުެގާކަރ މ ތ އިާހައިބަތެއްާނުެގއްލޭނޭާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ާހިތްާއ ތީ.ާާ

އިސްލ މްދީންާާ އެއީާ ބަދަހިކުރުންާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އިާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢަމަލެއްކަމަށްާ ެގއްލޭފަދަާ ކަރ މ ތްާ ހައިބަތ އިާ އެދީނުެގާ ފ ހެވިާ ދިވެހިރ އްޖެއިންާ

ންާދ އިރުާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވިދ ޅުވަމު

ބަދަހިކ ށްފިނަމާަާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އިާ ބޭނުންވަނީާ އަހ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ  3615ކުރެންާ

ދ ނެތޯ.ާާ ެގއްލިެގންާ ވަންތަކަންާ އިސްލ މްދީންާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މ ތްާ ހުާهللاހަމަގައިމުވެސްާ އަޅުަގނޑުާ ވ ިގފުޅ ިއއެކުާ އިސްލ މްދީންާެގާ ންނ ނީާ

ކަންމަތީަގއި.ާައޅުަގނޑުާކިބަިއންާއިސްލ މްދީންާފ ހެލެވޭނެާއެްއވެސްާއިންސ ނަކުާާ

ނުހުންނ ނެ.ާއެމެރިކ އިންާއިރ ޤަށްާއަރ ާއަޅުވެތިކުރަންާސަޕޯޓްކ ށްާވ ހަކަދެއްކެވިާާ

ވަމުންދ  ޙަރަކ ތްތެރިާ އެކިގ ތްގ ތަށްާ މަުގމަތީަގއިާ އެބަފެނޭާ މިހ ރުާ  3620ާބައެއްބޭފުޅުންާ

ތަން.ާއޭެގތެރޭަގއިާބަެއއްާޕ ޓީތަކުެގާރަީއސުންވެސްާހިމެނޭ.ާއޭރުާއެބޭފުޅުންނަކަށްާާ

ިއޒްރޭލަކީާާ އިނޭގާ އެބޭފުޅުންނަށްާ އޭރުވެސްާ ބަެއއް.ާ ވަރުެގާ އެމެރިކ ާ ނެތްާ

މަޤްޞަދެްއާާ ސިޔ ސީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަރިެއއްކަން.ާ އެމެރިކ ެގާ

ފައި ރައްޔިތުންނަށްާ ޖައްސ ލ ފައިާާހ ޞިލުކުރުމަށްޓަކައިާ ފަހަށްާ ކަންކަންާ ދ ހުރިާ

 3625ގ ލުމަކީާހިތ މަހުރިާކަމެއް.ާޢިއްޒަތްތެރިާާމިފަދަާކަންތައްތައްާެގނެސްެގންާވަުގތުާނަ
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ރައީސް،ާއެްއވެސްާމުސްލިމަކަށްާއަނިޔ ކުރުމަކީާއަޅުަގނޑަށްާރުހޭވެނެާކަމެއްނޫން.ާާ

އަފްޣ ނި ކަުމަގިއިވޔަސްާ އިރ ޤުާ ކަމުަގިއވިޔަސްާ ފަލަސްޠީނުާ ސްތ ނުާއެއީާ

އިރ ޤ އިާ ައޚުންކަމުަގިއވ ާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމުަގިއވިޔަސް.ާ

ހިނދާުާ ހިންގ ާ ޢަމަލުާ ލ އިންސ ނީާ މުސްލިމުންނ އިމެދުާ އަފްޣ ނިސްތ ނުެގާ

 3630އަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާއެމެރިކ އ އިާުގޅުންާބަދަހިކ ށްާއެކިެއކިާތަހްނިޔ ތަށްާފ ނުވަާ

ވޭ ކީްއެވެގންތޯާ މިތިބީ.ާފ ނުވ .ާ ބަދަހިކ ށްެގންާ ުގޅުންާ ތ ރީޚުަގއިާ ދިުގާ ތުވެދިޔަާ

ކީްއވެެގންތޯާއިރ ޤަށްާއަރައިާއެާޤައުމުާސުންނ ފަތިާކ ށްލިިއރުާުގޅުންާކަނޑ ނުލީ.ާާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބިރުން.ާ ޔަޤީނުންވެސްާ ބިރުންތޯ.ާ އެއީާ

ބަލ އިާ ުގޅުމަށްާ އ ތްާ ކުރިންާ އިޒުރޭލ އިާ ދަންނަވަންޖެހޭނާީާރ އްޖެއ އިާ ރުާ

 3635ސިޔ ސީުގޅުންާރަސްމީކ ށްާޤ އިމުކުރުންާފިޔަވ ާއެހެންާހުރިހ ކަމެއްާކުރުމަށްާވަނީާ

ޤ އިމުނުރ ކަމޭ.ާ ސިޔ ސީުގޅުންާ ނުކުރ ކަމަކީާ ހަމައެކަނިާ ދެއްވ ފައޭ.ާ ހުއްދަާ

އަނިޔ ވެރިކަމަށްާާ އިރެްއަގއިާ އެްއވެސްާ އަޅުަގނޑަކީާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މީހެ އިރ ޤ އި،ާާތ އީދުކުރ ާ އެމަރިކ ،ާ ފަލަސްޠީނުަގއިާ އިޒުރޭލުންާ އެގ ތުންާ އްނޫން.ާ

ކުރަން.ާާ ކުށްވެރިާ އަޅުަގނޑުާ ޢަމަލުތައްާ އަނިޔ ވެރިާ ހިންގ ާ އަފްޣ ނިސްތ ނުަގއިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާ ވ ހަކަދައްކަވ ާ ތ އީދުކ ށްާ މިަމއްސަލައަށްާ ރަީއސް،ާ  3640ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަޅު ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ތިބެެގންާާމެންބަރުންނަށްާ ޤައުމުަގއިާ ަގނޑުމެންެގާ

އިޒުރޭލުެގާާ ދެްއކިއިރުވެސްާ ވ ހަކަތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ ބެހޭގ ތުންާ ފަލަސްތީނ އިާ

ޢަމަލުތަކަށްާބަދަލެއްާއައިކަމަކަށްާނުފެނެއޭ.ާޤުދުސްއ އިާފަލަސްޠީނުންާބިންާދަފ ޢާުާ

އެއް ކެރިދ ނެާ ދ ންާ ހަނުގރ މަކުރަންާ ދެކ ޅަށްާ ިއޒުރޭލ އިާ ވެސްާާކުރުމަށްޓަކައިާ

 3645ބޭފުޅަކުާމިާމަޖިލީހުަގއިާއެބަހުރިތޯ.ާހުރިނަމަާއަޅުަގނޑ ިއއެކުާދ ންާތައްޔ ރުވ ށޭ.ާާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.

ާ

ދަންނަވ ލަނާްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހިސ ބުންާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ވ ހަކަދެްއކުމުެގާާ މިހ ރުާ އ ތްާާބޭނުންވޭާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުާ 5ާާފުރުޞަތުާ

ވެެގންާާ ކ މިޓީއެްއަގއިާ ދެން،ާ ޤަސްދުކުރަން.ާ ބަންދުކުރަންާ  3650މިނެޓްތެރޭަގއިާ

ފުރުޞަތާުާ ނެތިެގންާ ވަޑައިެގންާ މ ލަމުަގއިާ ވެެގންާ މަސައްކަތުަގިއާ ކ މިޓީއެްއަގއިާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ ބޭފުޅުންނަށްާ ެގއްލުނުާ
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އެްއެގާމަސައްކަތުަގއިާނެތިާމ ލަމުަގއިާނެތްާބޭފުޅަކަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާާކ މިޓީ

އ ދެ،ާާ ބޭފުޅުންނަށް.ާ ެގއްލިެގންދިޔަާ ފުރުޞަތުާ ނުކުރަން.ާ ަގސްދެއްާ އަރުވ ކަށްާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ފ ނަދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ  3655މިހ ރުާ

ާޢަލީާސަލީމަށް.ާާ

ާ

މިދ ާާލީާމެްނބަރުާޢަފ ނަދޫާދ އިރ ެގާ ބަޙުޘްކުރެިވެގންާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ މިއަދުާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ނިސްބަތްވ ާާާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސަރުކ ރުާ އަދިާ ސަރުކ ރަށ އިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލައަކީާ

މުހި ެމންބަރުންނަށްާ ތިއްބެވިާ މިތަނުަގއިާ މެންބަރުންނަށްާ  3660ންމާުާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ

ކަުމަގިއާާ މައްސަލަެއއްާ ޖޯކުާ ކުޅޭކުޅޭާ އަދިާ ނުވިކަުމަގިއިވޔަސްާ މައްސަލައަކަށްާ

ބ ރުއަޅ ާ ބަދަހިކުރުމަށްާ ުގޅުންާ އިޒުރޭލ އިާ ޖަހަމުންާ ހަޖޫާ ދެކިެގންާ އެބޭފުޅުންާ

ވ ހަކަދެްއކިާކަުމަގިއވިޔަސްާޢ ންމުާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށ ިއާމުޅިާޤައުމަށްާވަރަށްާާ

މައްސަލައެކޭ ނިސްބަތްެވާާމުހިންމުާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ ހިތ މަކުރަން،ާ އަޅުަގނޑުާ ާ.

ބަެއްއާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ ތަމްޞީލުކުރައްވ ާ ރައްޔިތުންާ  3665ވަޑައިަގންނަވ ،ާ

ބަދަހިކ ށްާާ ުގޅުންާ އިޒުރޭލ އިާ ފ ޅުަގއިާ އެހ ާ ކަނޑައެޅިެގންާ މެންބަރުންާ

ދުއްތުރ  އެދ ާ ދެމުންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ނިކަމެތިާ އަނިޔ ތަކަށްާާފަލަސްޠީނުެގާ ތަކ އިާ

ބޭފުޅުންާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިާ އެމޭރުމުންާ ކުރައްވ ާ ތ އީދުާ ހިތްވަރުދީާ އިޒުރޭލަށްާ

އަދި،ާ ހިތ މަކުރަން.ާ އެކަމ ިއާ ެގންދެވީމ ާ އެގ ތަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ އެދެއްކެވިާ

މިާ މެންބަރުންވެސްާ އަދިާ ސަރުކ ރުންވެސްާ އެކަހަލަކަެމއްާ  3670މުސްތަޤްބަލުަގއިާ

ނުކުރަ ނުކުރުމަށްާާމަޖިލީހުަގއިާ އަދިާ އުންމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ ްއވ ނެާ

ދެއްކުުމަގިއާާ ވ ހަކަާ މިކުރަނީާ ބަދަހިާ މިާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ އ ދެ،ާ ގ ވ ވެސްލަން.ާ

މިނިވަންކުރުމުެގާާ ފަލަސްޠީނުާ ައއިސްާ ދ ށަށްާ މޭޒެއްާ އެއްާ މީހުންާ ދެބައިާ ނުވަތަާ

ައޅުަގނޑު ވ ހަކަައކީާ މިދައްކ ާ ކިޔަިއެގންާ ރައްޔިތުންނަށްާާާާނިޔަތުަގއޭާ ދަންނަވ ނީާ

ފެންނަާސަރުކ ރެކޭާ ދެފުށްާ ވ ހަކަެއކޭ.ާ ޖޯކުާ ބ ޑުާ ވަރަށްާ ހަމަާ ދައްކ ާ  3675އ ޅުވ ލަންާ

ހަމަާާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ވ ހަކައަކީެވސްާ މިދައްކ ާ އ ޅުވ ލަންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ކިޔަިއެގންާ

ާއަދިާވަރަށްާބ ޑުާއ ޅުވ ލުންތަކެއް.ާއެކަންާވަރަށްާސ ފުކ ށްާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށް

ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ނެާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ މިާ

އަދިާާ ރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ެގާ ބައްލަވ އިރުަގއިާ ޓީީވާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ
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ސިޔ ސީާާ ތިއްބެވިާ ކުރަްއަވންާ ތަންފީޒުާ ސިޔ ސަތުާ ސިޔ ސަތުަގިއ،ާ  3680ސަރުކ ރުެގާ

އިންޓަވިއު ޓީީވެގާ އަދިާ އ އިާ ރޭޑިއޯާ ވަރަށްާާބޭފުޅުންެގާ ކަންކަމުންާ މިާ ތަކުންނ ިއާ

ސަރުކ ރުާ މިާ ނޫންކަންާ ފެންނަގ ތަކަށްާ ދެފުށްާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާ ސ ފުކ ށްާ

ފަދައިންާާ ފ ހަަގކުރެްއވިާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަެއއްާ މަޖިލީހުެގާ އ ތީ.ާ

ކަމ އިބެހޭާ ތިއްބެވިާ ސަރުކ ރުަގިއާ އަދިާ ސަރުކ ރަށްާ ދިވެހިާ މިކަމުަގިއވެސްާ

މަންޒަރުާާޢިއްޒަ އުޅޭާ ނުކެރިެގންާ ހަމ ކުރައްވަންާ ޙަޤީޤަތްާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ  3685ތްތެރިާ

ލަނޑުދަޑިއެްއާާ ކ ންމެެވސްާ ސަރުކ ރުެގާ ސިއްރިއްޔ ތުަގއިާ މިފެންނަނީ.ާ

އެމީހުންެގާ ައޅުވަިއެގންާ އަނދުނެއްާ ލ ލުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ޙ ޞިލްކުރުމަށްޓަކައިާ

ރައްޔިތުންނަ ބ ޑުކުރުމަށްޓަކަިއާ މަސައްކަތްތަކެްއާާއަންބ ނޑިާ އ ޅުވ ލަިއެގންާ ށްާ

ކުރަމުންދ ާމަންޒަރުާފެނިެގންާމިދަނީ.ާޙަޤީޤަތްާހ މަކުރަންާނުކެރިެގންާނޫސްވެރިންާާ

މ ލެާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ފަހުންާ އެންމެާ ސުވ ލުކުރީމ ވެސްާ ފ ޅުަގއިާ  3690ވަރަށްާ

ސ ފުކ ށްާ ވަރަށްާ ކ ންފަރެންސްަގިއވެސްާ ނޫސްާ ބޭްއވިާ ވަޑައިަގންނަވ ފައިާ

މަތިމަސްާކ އްޓ ލަްއވ ާާނޫ ބައްލަވ ާ ތިރިާ މަތިބައްލަވ ާ ސްވެރިންާސުވ ލުކުރީމަވެސްާ

ނޭފަތްާކ އްޓ ލަްއވ ާމިކަހަލަާކަމެއްާކުރަްއވަިއެގންާއަރިމަތިންާރައްކ ވެެގންާބެޗީ.ާާ

ދެފުށްާ މިއުޅެނީކީެއއްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކެރުނު.ާ ދައްކ ލ ކަށްާ ދެފުށްާ

 3695ެގނެްއނޫން.ާއ ޅުވ ލަންާދެކެވޭާވ ހަކަާމިވ ހަކަތަކަކީ.ާދެން،ާާފެންނަާސަރުކ ރެއްާއ ވެ

ވ ހަކަވެސް.ާާ މިދައްކ ާ ބެހޭގ ތުންާ މަސައްކަތ އިާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ

ފަލަސްޠީނުެގާވ ހަކަާއަޅުަގނޑުާބ އްވ ލަންާބޭނުންވަނީާއިހަށް.ާއެކަމަށްާކީާދިވެހިާ

އެނޭގ ުމސްލިމުންނަށްވެސްާ ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ އެކަމ ިއާާހުރިހ ާ ަމއްސަލަެއއް.ާ ާ

މިތަނުަގއިާ މަސައްކަތްާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ މައްސަލައެއް.ާ ދެކ ޅުހަދ ނެާ

މާިާ މެންބަރުންބ .ާ ޑީ.އ ރް.ޕީެގާ މިކުރަނީާ ބޭކ ރުާ ދައްކ އިރުަގއިާ ވ ހަކަާ  3700ބޭކ ރުކުރ ާ

ކަމެއްނޫންބ .ާމިާޤައުމުެގާ މަޖިލީހުެގާމަސައްކަތް.ާމިއީާދިވެހިާޤައުމަށްާމުހިންމުާ

ޕަސެންޓްާާ ރައްޔިތުންވެސްާ ހުރިހ ާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ތެރެއިންާ ރައްޔިތުންެގާ

ދުނިޔޭަގއިާ މުޅިާ މަތީަގއިާ ހުދުމުޚުތ ރުކަންާ ރައްޔިތުންވެސްާ ހުރިހ ާ ކިޔ ކަށްނެތިންާ

ރައްޔިތުންނަށްާާ ދިވެހިާ ތިބިާ މިޤައުމުަގއިާ ގ ންޖައްސަވ ާ ޤައުމުތަކަށްާ މުސްލިާ

ހަރުކަ ސަރުކ ރުންާ ުގޅުންާާގ ންޖައްސަވ ާ އިޒުރޭލ އިާ ޒައިނިޒަމްާ  3705ށިކަންމަތީަގއިާ

އެހެންވީމ ،ާާ އެދަނީ.ާ ހަދަމުންނޭާ ދެކ ޅުާ ރޭއްވުމ އިާ ރ އްވަވ ާ މިާ ބަދަހިކުރުމަށްާ
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މިާ އެބަާ ބަޙުޘްކުރަންޖެހޭާ މައްސަލައިަގއިާ މިާ މިއީ.ާ މައްސަލައެއްާ މުހިންމުާ

ާާ ރައްޔިތުންެގ އެބަާ އަޑުއުފުލަންޖެހޭާ މަޖިލީހުަގއިާ މިާ މަންދޫބުންެގާމަޖިލީހުަގއި.ާ

މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައޭާ އ ތްާ ކުރިއަށްާ ދަރިންނަށްޓަކައޭާ ދަރިންެގާ ތިބެ.ާ ގ ތުަގއިާ

ފަހަތުަގިއާާ ކޯއްޗެއްތޯާ މިއުޅެނީ.ާ ހަދަންާ ކޯއްޗެއްތޯާ ދަްއކ އިރުާ ވ ހަކަާ  3710ކިޔަިއެގންާ

އިޒުރޭލ ިއާާ ބ ލަށްާ ކިޔަވ ކުދިންެގާ ޤައުމުެގާ މިާ ރޭވިފައިއ ތީާ އ ތީ.ާ ރޭވިފައިާ

ލޯތް ކުލުނުާާދޭތެރޭަގއިާ އޯގ ތެރިކަމ އިާ ދޭތެރޭަގއިާ ޔަހޫދިންނ އިާ ޯއގ ތެރިކަމ އިާ ބ އިާ

ފ ތްތަްއވެސްާާ ކިޔަަވއިދޭާ ބަދަލުކުރުން.ާ މުޤައްރަރުވެސްާ ޤައުމީާ ދިނުމަށްާ ވައްދ ާ

އައްޑުއަތ ޅުާާ ހިތަދޫާ ދަްއކަވަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރަކުާ މިތ ާ ބައްދަލުކުރުން.ާ

ވިދ ޅުާ ދައްކަުމންާ ވ ހަކަފުޅުާ ޔަހޫދީންނޭާމެންބަރަކުާ ރުޅިއ ދޭާ ބުނީމ ،ާ އިޒުރޭލޭާ  3715ވިާ

ިމއަދުާ ފިލުވ ލުމަށްޓަކައިާ ރުޅިާ މިއަންނަާ މަްއސަލައަކީ.ާ މިއީާ ރުޅިއ ދޭ.ާ ބުނީމަާ

މަސައްކަތްާމިާސަރުކ ރުންާމިކުރަނީ.ާޔަހޫދީންާމިާމަސައްކަތްާމިކުރަނީ.ާސަރުކ ރުާ

ވިްއކ  އަންނަުއނުވެސްާ އެމީހުންެގާ ބޭނުންެވއްޖިއްޔ ާ ލ ރިެއއްާ ގ ތަށް،ާާއ ތީާ

ިވއްކ ލ ގ ތަށް.ާާ ދީންވެސްާ ވިްއކ ގ ތަށް،ާ ޤައުމުާ ިވއްކ ގ ތަށް،ާ އަނބިދަރިންވެސްާ

ފަހުންާ އައިާ ސަރުކ ރުާ މިާ ޑިސްކޯވެސްާ ހުއްދަދެނީ.ާ ހަދަންވެސްާ ތަންތަންާ  3720ރ ބޯާ

ވަރަށްާފ ޅުކަންާބ ޑުގ ތުަގއިާދަރުބ ރުޭގަގއިާބޭްއވިތަންާއަޅުަގނޑުާދުށިންާލ ލުން.ާ

ދަންނަ ދީނީާ ބަންދުކުރަމުންާކ ބައިތޯާ މިސްކިތްތައްާ ޕ ޓީ.ާ ޢަދ ލަތުާ ބޭކަލުން،ާ ާ

ރަށްރަށްާ އެދަނީ.ާ ނުދީާ ލ ރިާ ދިއްލ ނެާ ވ ށްާ މިސްކިތްތަކުަގއިާ އިނޭގތޯ.ާ އެދަނީާ

ކ ންމެެވސްާ މިދިޔައިރުަގއިާ ރަމަޟ ންމަސްާ ބ ޑުާ މިއ ށްާ އެދަނީ.ާ ފަޅުކުރަމުންާ

 3725ހުންާކުރަނީާކިހިނެއްތޯ.ާބޭފުޅަކުާވިދ ޅުވިާދަމުާނަމ ދުކުރ ާމީހުން،ާދަމުާނަމ ދުާމީާ

ނިމިެގނާްާ ރަމަޟ ންމަސްާ ނުކުރެއޭާ މަރ މ ތުާ މިސްކިތްތައްާ އެާ ފުރަތަމަާ

މިސްކިތްތަކެއްާ ހުރިހ ާ ރަމަޟ ންމަހަށްާ މިރ އްޖޭަގއިާ އެހެންނޫނިްއޔ ާ ދިޔައިރުަގއި.ާ

ކުރެއޭ،ާާ ދަމުނަމ ދުާ ބުނ ނެާ އެކަމަކުާ މިޙ ލަތުަގއިާ ދިޔައީ.ާ ފިލުވަމުންާ އ ބ ތުރަާ

އަޅު ކުރިމަތީަގއިާާދީނަށްާ އަހަރުމެންެގާ އެއްޗެއްާ ދީންވަރުެގާ ކަމޭހިތަމޭ.ާ ަގނޑުމެންާ

ދެާ ނުދޭ.ާ މުސ ރައެްއާ މީހުނަށްާ ބަންިގގ ވ ާ ޙަޤީޤަތަކީާ އެކަމަކު،ާ މުހިންމު.ާ  3730ނެތޭާ

މުދިމުންާތިއްބިއްޔ ާެއއްާމުދިމުާކަނޑ ލ ފައިާެގއަށްާމިފ ނުވަނީ.ާވުޟޫާކ ށްލ ނެާ

ެއތަންތަން ދެނިއްޔެއްނޫން.ާ ެގއަށްާާާާދ ންޏެއްާ ކަނޑ ލ ފައިާ މީހުންާ ސ ފުކުރ ާ

ފ ނުވަނީ.ާތިންާސަފޭާނަމ ދުާކުރ އިރުަގއިާފުރެނީ.ާމަތީާމަޖިލީހުެގާއެންމެާއިސްާާ
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ކ ށްލ ފައިާ ނަމ ދުާ މެންދުރުާ އެދުވަހުާ އަރ ފައިާ ރަށަކަށްާ ަވޑަިއެގންާ އިމ މުާ ދީނީާ

 3735ރެނީ.ާބ ކާީާއެއްާސަފުާފުރިފައިާއ ތޭާމިބުނަނީ.ާމިމިސްކިތުަގއިާއެންމެާސަފެކޭާމިފު

ާއ ތްބައިާތަޅ ލަންހިނގ ށޭާޚަރަދުާކުޑަކުރަން.ާާ

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަުގތުހަމަވެއްޖެ.ާ.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 3740ާމިއީާމިާސަރުކ ރުެގާޙ ލަތު.ާާާމެްނބަރުާފ ނަދޫާދ އިރ ެގާ

ާާލީާސަލީމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޢަ

ާ

ައޅުަގނޑުާހިތަދޫާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ މައްސަލަައކީާާ`.ާ ބަޙުޘްކުރެވެމުންދ ާ މިހ ރުާ ކުރިމަތީަގިއާ ާމެންެގާ

މާިާާޙަސަންާލަޠީފްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢަލީާ ޑރ.ައފްރ ޝީމްާ މައްސަލައެްއ.ާ މުހިންމުާ ވަރަށްާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ

 3745ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާމައްސަލައިެގާމައްޗަށްާއަޅުަގނޑުމެންެގާެމންބަރުންާވ ހަކަދައްކަވ ާ

ގ ތްާ ިގނަާ ވަރަށްާާވަރަށްާ މިދިޔަީއާ ފ ހަަގކުރެިވެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ގ ތުންވެސްާ

އަޅުަގނޑުވެސްާާ އެހެންކަމުންާ މައްސަލަެއއްކަން.ާ އ ތްާ ތ އީދުާ ބޭފުޅުންެގާ ިގނަާ

ތ އީދުކ ށްާާ ކަންތައްތަކަށްާ މައްސަލައިަގިއވ ާ ެއވ ާ އެހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ

ކަން މިމައްސަލަިއެގވ ާ ސަރުކ ރަށްާ ޢަމަލުކުރެއްވުމަށްާއަދުެގާ ތައްތަކަށްާ

 3750ސަމ ލުކަންދެއްވުމަށްާގ ވ ލަން.ާއ ދެ،ާކުއްލިާމައްސަލަެއްއެގާގ ތުަގއިާއަފްރ ޝީމްާ

ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަބަބުންާ މައްސަލަިއެގާ މިހުށަހެޅުއްވިާ

ާކަންތައްތަކެއްާފަހިވެެެެގންދ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާސަބަބަކީ،ާމިހ ރު

ޤ އިމްކުރަްއވ ފައިާނުވ ނަަމާާ ދޭތެރޭަގއިާސިޔ ސީުގޅުންާ މިާއިޒްރޭލ އިާ ސަރުކ ރުންާ

ލިބިެގންދ ނެ.ާ ފުރުޞަތުާ ވަޑަިއަގތުމަށްާ ވިސްނ ާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ ސަރުކ ރަށްާ އ ާ

މުނ ސަބުާާ ވަރަށްާ ިމއީާ މިމައްސަލައަކީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ  3755އެހެންކަމުން،ާ

އިވ ާމައްސަލައެްއކަމުަގއި.ާދެން،ާކ ންމެއަކަސް،ާވަުގތެްއަގއިާހުށަހެޅިެގންާއަިއސްފަ

އަނބުރ ާާ ސ ިއކުރެްއވުންވެސްާ ެއާ ސ އިކުރަްއވ ފައިނަމަާ އެއްބަސްވުމަކަށްާ

ެގންދެވުމަށްާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއިލްތިމ ސްާކުރަންޖެހޭކަމަށްާޤަބޫލުކުރެވޭ.ާއެގ ތުންާާ

އަނބު ސ އިކުރަްއވ ފަިއވ ނަމަާ ެއގ ތަށްާ އެމައްސަލަާ ެގންދެވުމަށްާއަޅުަގނޑުާ ރ ާ

 3760ނުވަތަާއެާބ ޠިލުާކުރެއްވުމަށްާދަންނަވ ލަން.ާސަބަބަކީ،ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާާ

ވަނަާމ އްދ ެގ115ާާާާލިބިވަޑަިއަގންނަވ ާއިޚްތިޔ ރުތަކުެގާތެރޭަގއިާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ
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ލިބިވަޑައިަގންނަވ .ާާ އެބ ރުާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ދަށުންާ ެގާ )މ(ާ

ހަ ާާއެހެންނަމަވެސް،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ 115ާާާާމަާ ެގ )ފ(ާ މ އްދ ެގާ ެގ1ާާާާވަނަާ

ބ ވަތުގެާ އުފުލަންނުޖެހޭާ އިލްތިޒ މެއްާ ކަހަލަާ އެްއވެސްާ އ ންނަނީާ

 3765އެއްބަސްވުންތަކުަގއިާސ ިއކުރެއްވުން.ާއެފަދަާެއއްބަސްވުންތަކަށްާޢަމަލުކުރެއްވުން.ާާ

ބަާ ޤައުުމތަކ އިާ ބޭރުާ ިމއ ންނަނީާ ނަންބަރުަގއިާ ދެވަނަާ އިނަލްއަޤްވ މީާއޭެގފަހުަގއިާ

ތެރެއިންާާ އެއްބަސްވުންތަކުެގާ މުވ ޙަދ ތަކ އިާ ދިވެހިރ އްޖެއިންވ ާ ޖަމްޢިއްޔ ތަކ ެއކުާ

ރައްޔިތުންާެއްއވެސްާއިލްތިޒ ެމއްާއުފުލ ންޖެހޭާބ ވަތުެގާުމވ ޙަދ ތަކ އިާއެނޫންވެސްާާ

ސ ިއކ ށްާާ ރުހުމ އެކުާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ އެއްބަސްވުންތަކުަގިއާ

ދަންނަވ ނީާތަސްދީޤުކުރެއްާ ައޅުަގނޑުާ ބަލ އިރުާ ެއގ ތުންާ އެހެންީވމ ،ާ  3770ވުން.ާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހ އިާހަމަައށްާެއގ ތަށްާިއޒްރޭލ ިއާދޭތެރޭަގިއާސިޔ ސީާުގޅުމެްއާާ

ނިންމެވުމެއްާ އެފަދަާ ފ ނުއްވައިެގންާ ހަމަާ ކަމަށްެވއްޖެްއޔ ާ ޤ އިމްކުރަްއވ ާ

ކަމެ ކުރަންޖެހޭާ މިވަުގތުާ ކ ންމެހެންާ ދަންނަވަންޖެހޭ.ާާނިންމެވުމަކީާ އްކަުމަގއިާ

އެދޭާާ ރައްޔިތުންާ ައޑުިއވެނީ،ާ ރައްޔިތުންެގާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ސަބަބަކީ،ާ

ހަމައަށްާ މަޖިލީހ އިާ ޤ އިމްކުރެިވެގންާ ުގޅުންާ ބ ޑަށްާ އެންމެާ ވ ހަކަާ  3775ކަންތައްތަކުެގާ

އަންނ ނީާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންެގާފަރ ތުން.ާއެހެންކަމުން،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާާ

ގ ތްަގނޑަކަށްނޫން،ާާމި ހަމަާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިހ ރުާ މައްސަލައިަގިއވެސްާ

އަޣްލަބިއްޔަތުާާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކެރިދ ނެ،ާ ދަންނަވަންާ ހަމަޔަޤީނުންވެސްާ

ރައްޔިތުންެގާާ ބެއްލެވިކަުމަގިއިވޔަސް،ާ ރައްޔިތުންކަމުަގިއާ ެއއީާ މިއ ތީާ

ބެއްލެވިކަމުަގއިާ ބަލ އިރުާާމަންދޫބުންކަމުަގއިާ އެގ ތުންާ އެވަރިހަމަ.ާ  3780ވިޔަސްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާއަޣްލަބިއްޔަތުާމިއ ތީާސިޔ ސީާުގޅުމެއްާޤ އިމްާކުރަްއވ ފަިއވ ނަމަާ

ކުރަްއވ ފައިނުވ ނަމަާ ޤ އިްމާ ުގޅުެމއްާ ސިޔ ސީާ ައދިާ ކުރެްއވުން.ާ ބ ޠިލުާ އެކަންާ

ެއހެންވީމ  އިލްތިމ ސްކުރުން.ާ މަޑުޖައްސަވ ލެްއވުމަށްާ އަޅުަގނޑުާާއެކަންނުކ ށްާ ާ،

އަޅުަގނޑުމެންާާ ނިންމ ލ ނީާ ވ ހަކަކ ޅުާ ައޅުަގނޑުެގާ އިލްތިމ ސްކ ށްާ އެގ ތަށްާ

ކުރައްވަންވ ނެކަމަށްާާ ޤ އިްމާ މިުގޅުންާ ސަރުކ ރުންާ ފަރ ތަކުންާ  3785އެްއވެސްާ

އަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީާިއޒްރޭލުންާހިފ ފައިއެވ ާމަސްޖިދުލްއަޤްޞ ާހުރިާބިމުެގާ

ފަލަސްޠީނަށް ާސަރަޙައްދުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާާ އެާ އޭެގފަހުަގިއާ ލިބިެގންާ

އެހެންވީމ ،ާާ ޤ އިމްކުރެވެންވ ނީ.ާ ދޭތެރޭަގއިާ އިޒްރޭލ އިާ ުގޅުެމއްާ އެްއވެސްކަހަލަާ



 141 

ވ ހަކަކ ޅުާާ އަޅުަގނޑުެގާ ކުރަމުންާ އިލްތިމ ސްާ ހުށަހެޅުންާ އަޅުަގނޑުެގާ އެގ ތަށްާ

 3790ާ   .هللާورحمةާعليكم ާالسالم މ ލަން.ާނިން

ާ

ނެތުމ ެއއްކ ށްާާާުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެާ ަވުގތުާ އަރުވ ހ ާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރަކަށްާ އިތުރުާ ދެންާ އ ދެ،ާ

މިނެޓުެގާހުސްވަުގތުކ ޅެއްާއަރުވަން.30ާާާާއަޅުަގނޑުާމިހ ހިސ ބުންާތިޔަބޭފުޅުންނަށްާާ

މެންބަރުންެގާ ުގޅިެގންާ ެގންދިއުމ އިާ އިތުރުކ ށްެގންާ ަވުގތުާ ޖަލްސ ެގާ މިއަދުެގާ

 3795ށްާސައިފ ދުާހަމަޖެހިފައިވ ނެާވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާދެންާމ ލަމުަގއިާތިޔަބޭފުޅުންނަ

ާވ އިރު.15:30ާާާާއަޅުަގނޑުާޖަލްސ ާފަށ ނީާ

ާ

ާ]ށ15:32ާްނ14:59ާާާްާހުސްވަުގތުކ ޅު[

ާ

ހުސްަވުގާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރުާޝުކުރިއްޔ ،ާ އަޅުަގނޑުާ މެދުކަނޑ ލުމަށްފަހުާ ޖަލްސ ާ  3800ތުކ ޅަށްާ

ރަތަމަާފުރުސަތުާމިއަރުވަނީާުގރައިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމިފަށަނީ.ާއަޅުަގނޑުާފު

ާމެންބަރުާއިބްރ ޙިމްާރިޒ އަށް.ާ

ާ

cާާ ގުރައިދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ޢި. ޢިއްޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ާްއޒަތްތެރިާ

ހުށަހަާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާމްާރިޒ އިބްރ ހީ ޢަލީާ އަފްރ ޝީމްާ ަމއްސަލަައކީާާމެންބަރުާ ކުއްލިާ މިއ ތްާ  3805ޅުއްވ ފަިއާ

ގ ތުަގއިާާ ަމްއސަލައެްއެގާ ކުއްލިާ ހަމަާ ގ ތުަގއިާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ޤ އިމުާާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ މީ..ާ ިއޒްރޭލ ިއއެކުާ އ ދެ،ާ މައްސަލައެއް.ާ ހުށަހަޅަންޖެހޭާ

ރ ތުންާކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގ ތުަގއިާމިހ ރުާދިވެހިރ އްޖޭެގާެއއްެވސްާފަ

ކ ށްެގންާވ ނެާކަެމއްާނޫން.ާސަބަބަކީާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާމުސްލިމުންާކަމަށްވެފައިާ

ދިރިއުޅެމުންެގންދ ާ އުޚްތުންތަކެއްާ އަޚުންނ އިާ މުސްލިްމާ  3810އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ފަލަސްޠީނުަގއިާވަރަށްާބ ޑެތިާއަނިޔ ތަކެއްާފަލަސްޠީންާިއޒްރޭލުެގާފަރ ތުންާވަނީާ

އެހެ އެެގންދަނީ.ާ އެނޫންެވސްާާދެމުންާ އަދިާ މަރ ާ ކުދިންތަކެއްާ ތުއްތުާ ންީވމ ،ާ

އެދަނީ.ާ ކުރަމުންާ ފަރ ތުންާ ިއޒްރޭލުެގާ ައނިޔ ތަކެއްާ ބ ޑެތިާ މަރ ާ އެތައްބަޔަކުާ

ބ ލެއްާ މީހުންާ ިއޒްރޭލުެގާ ޤަރ ރަކަށްާ އެްއވެސްާ ޤ ނޫނަެަކަށްާ ެއއްެވސްާ ދުނިޔޭަގާ

އަމަލުތަ އެމީހުންެގާ ގ ތެއްަގއިާ ނޭއްގ ނީާ އެފަދަާ ސަބަބުނާްާނުލަންބ .ާ ހުރުމުެގާ  3815ްއާ
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ޤ އިުމާާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ އިޒްރޭލ އިެއކުާ ނުޖެހޭނެާ ދިވެހިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އުޅޭާާ ނުކުރެވިެގންާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަޤީޤަތުަގއިާ އ ދެ،ާ ކުރ ކަށެއް.ާ

ހުރިގ ތުން.ާ ޢަމަލުތައްާ އެމީހުންެގާ މިދަންނަވ ހެންާ ެއއީ.ާ ސަބަބަކީވެސްާ

ާާ މިތަނުަގއި މެންބަރުންާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވަމުންާާއަޅުަގނޑުމެންާ ބަެއއްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ދެމިެގންާ މީެގާކުރިންެވސްާއެުގޅުންާ ފ ހަަގާކ ށްލ ނަންާ ައޅުަގނޑުވެސްާ  3820ވިދ ޅުިވ،ާ

އ ތްނަމާަާ ދެމިފައިާ ުގޅުންާ ކުރިންާ ކުރ ގ ތުަގއިާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ އައިާ

އެވ ހަ ބުނެާ ކަމަކަށްާ އުފެްއދިާ ުގޅުންާ އަލަށްާ ޖ ަގއެްއާާމިއަދުާ ދައްކ ކަންާ ކަާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ކަމުަގިއވ ނަމަާ ދެިމއ ތްާ އެުގޅުންާ ކުރީންސުރެއްާ ނޯންނ ނެ.ާ

އިތުރަށްާ އެުގޅުންާ ޖެހޭނީާ ދައްކަންާ މިއަދުާ ދެންާ ކުރ ގ ތުަގިއާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ

 3825ހަރުދަނ ކ ށްާވަރުަގދަާކުރުުމެގާވ ހަކަާކަންނޭެގާދަްއކަންާޖެހޭނީ.ާއެހެންާނަމަވެސްާ

ާާ ކުރާ މިއަދު ޤ އިމުާ ުގޅުންާ އެކުަގއިާދިވެހިރ އްޖެާސިޔ ސީާ މިދައްކަނީާއިޒްރޭލ އިާ

ވ ހަކަ.ާއެހެންވީމ ،ާޤ އިމުކުރ ާމ ނައަކީާއަލުންާެއާއުފެއްދުންާނުވަތަާއެާުގޅުންާާ

އ ތްާ ކުރީއްސުރެއްާ ގ ތުަގިއާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އެކުލަވ ލުން.ާ

މެދުކެނ ކުރިންާ މީކީ.ާ ނޫންާ ސަރުކ ރުނާްާުގޅުމެއްާ މިހ ރުެގާ އަދިާ އ ވެާ ޑިފައިާ

 3830މިުގޅުންާމިއ ތީާއިތުރަށްާޤ ިއމުާކުރަންާފަށ ފައި.ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުެގާސަރުކ ރަށްާާ

މިހ ރުންާ ހުްއޓުވ ލެްއވުންާ އެކަންާ ވ ނަމަާ ކަމަކަށްާ ކުރަްއވ ާ ެއކަންާ ގ ވ ލަންާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި ިގނަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިތަނުަގއިާ އ ދެ،ާ މެންބަރުންާމިހ ރަށް.ާ

ވ ހަކަާދައްކ ާވިދ ޅުވެާައޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާނުކުރ ާވ ހަކަ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުާ

ިގނަާާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދައުރުަގއިާ ިމވޭތުވިދިޔަާ ގ ތުަގއިާ ކުރ ާ

ނުކުރެވޭާ ނުކުރ ނަންާ ޤަބޫލެްއާ އަޅުަގނޑުާ އެބަހުރިާ ކުރެވިފައިާ  3835މަސައްކަތްތަކެއްާ

އެސަބަބަކީާާ ހަމަާކަމަކަށް.ާ ބިލެއްާ އަންނަާ އަތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ

ފ ސްކުރަނީއެްއާާ ައހ ފައިާ ވޯޓަށްާ ހަދ ފައިާ އެއްޗެއްާ އެރިހ ާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ އެބިލުަގއިާ ފަހުަގއިާ ފިކުރުކުރުމަށްާ ވިސްނާ  މެދުާ އެބިލ އިާ ނޫން.ާ

އަޅުާ ބެލުމަށްފަހުަގިއާ ކ ންގ ތަކަށްާ އ ތީާ މަންފ ާ ދެންާލ ބަޔ އިާ ަގނޑުމެންާ

 3840މިފ ނުވ ލަނީާކ މެޓީއަކަށް.ާކ ިމޓީަގާމަރުހަލ ަގއިާމަސައްކަތްާކުރުމަށްފަހުަގާކ މެޓީާ

އެހުށަހެޅޭާާ ދެންާ އައިސްެގންާ މިތަޅުމަށްާ ފަހަރަށްާ ދެވަނަާ ނިމިެގންާ މަސައްކަތްާ

އެހެންވީމ ާާ މިދަނީ.ާ ބަދަލުވެެގންާ ޤ ނޫނަކަށްާ ބިލްތައްާ ެއކުަގިއާ އިސްލ ޙުތަކ އިާ
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ރިާމެންބަރުންާެއގ ތަށްާވ ހަކަފުޅުާދައްކަވ އިރުަގއިާބައްލަވ ާލަްއވ ާކ މެޓީާާޢިއްޒަތްތެ

ސްޓޭޖުަގއިާކިތައްާބިލްާމިހ ރުާއ ތްތޯާހުށަހެޅިފަ.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގ ތުަގއިާ

 3845މީާވަރަށްިގނަާކ މިޓީތަކެއްަގިއާވަރަށްިގނަާބިލްތަކެއްާމިހ ރުާމަސައްކަތްާކުރެވިފައިާާ

މިދައު ބިލްތަކެއްާކ މިޓީާސްޓޭޖްާނިމިެގންާއެބަހުރި.ާއަދިާ ދ އިރުަގއިާ ފެށިެގންާ ރުާ

އ ދެ،ާ ކުރަން.ާ ފ ހަަގާ އަޅުަގނޑުާ ހުރިކަންވެސްާ މަުގމަތީަގއިާ އައުމުެގާ މިތަޅުމަށްާ

ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ އިރުަގއިާ ވިދ ޅުވ ާ ކަމުަގއިާ ނުކުރެޭވާ މަސައްކަތްާ މީަގާ

ާ އަމިއްލައަށްވެސްާ އެބޭފުޅުންާ އެބޭފުޅުންާ އިހުމ ލުވަނީާކުރ ގ ތުަގއިާ އެާ

އަމިއްލައަށްވެސްާާ އެބޭފުޅުންާ ވ ނަމަާ ކަމުަގއިާ ނުކުރައްވ ާ އެާ  3850މަސައްކަތަށްެވސް.ާ

އެކަމުަގއިާއިހުމ ލުާެއވަނީޔޭ.ާއެއީާއަޅުަގނޑުާއެކަންޏެްއާނޫންާއަދިާމިތ ާތިއްބެވިާާ

ހުރިހާ  ނޫން.ާ ޒިންމ ެއއްވެސްާ ބޭފުޅެްއެގާ ވަކިާ ިމީއާ ބޭފުޅުންވެސްާ އެހެންާ

އަޅުަގނޑަށްާާާާބޭފުޅުންގެވެސްެެ ކުރުން.ާ ައވަސްާ މަސައްކަތްާ އެއީާ ޒިންމ އެްއާ

އަބުރ ާާ ބިލްާ އ ްއވ ާ ކައިރިވެފައިާ ނިމެންާ ސްޓޭޖުންާ ކ މެޓީާ ފެނިފައިާ އެބަހުރިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ތަޅުމުަގއިާ ދުވަހުތޯާ ކިތައްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަހުރި.ާ  3855ެގންގ އްސައިާ

ކިތައް ސްޓޭޖްަގިއާ ކ މެޓީާ އެއަށްފަހުާ ދެއްކީ.ާ މަސައްކަތްކުރީ.ާާާާވ ހަކަާ ދުަވހުތޯާ

ކީްއވެެގންތޯާއަބުރ ާެއެގންދެވީ.ާއެހެންވީމ ާމީާބޭކ ރުާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރެިވެގންާ

ާާ ދ އިމީ ަމޖްލީހުަގއިާ މީާ އަޅުަގނޑަކީާ ކުރ 3ާާާާއެދިޔައީ.ާ މަސަްއކަތްާ ކ މިޓީަގއިާ

ދެކެިވާާ ވ ހަކަާ ެއއ އިމެދުާ ހުށަހެޅިާ އިސްލ ހުާ ބިލަށްާ ސިފައިންެގާ އ ދެ،ާ މީހެއް.ާ

ޤަބޫލުާާ އަޅުަގނޑުާ ސްޓޭޖްަގއިާ ކ މެޓީާ ފަހުަގއިާ ދެއްކުމަށްާ ވ ހަކަާ  3860މިތަޅުމުަގއިާ

ާާ ތިއްބެވި އެކ މެޓީަގއިާ ތިއްބެވިާ ތެރޭަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެާ 7ާާކުރ ގ ތުަގއިާ

ާާ ބޭފުޅެއްެގާިއހުމ ލުންނޭާއަސްލުަގއ3ާާާާިބޭފުޅުންެގާތެރެއިންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީ

ތެ އެދައުރުާ ފ ސްނުވެާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެއިސްލ ހުާ އެބިލްާ ނުވަތަާ ރޭަގއިާ

އެިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ ލެްއވީމ ،ާ ބައްލަވ ާ ރެކޯޑުާ ެއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެދިޔައީ.ާ

 3865ހ ޒިރީާއެާހ ޒިރުވެފައިވަނީާކިތައްާބޭފުޅުންތޯ.ާކިތައްާދުވަހުތޯ.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާާ

ރަތަމަާދައުރުަގިއާާޤަބޫލުކުރ ާގ ތުަގއިާއެާސިފަިއންެގާޤ ނޫނަށްާެގނައިާއިސްލ ހުާފު

ކ މިޓީަގިއާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިދަންނަވ ހެންާ ނުދިޔައީާ ެވެގންާ އެފައިނަލްާ ނިމިެގންާ

ެއާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ އިހުމ ލުން.ާ މެންބަރުންެގާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބައެއްާ ތިބިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާގ ވ ލަންާމިއަދުާމިތަނުަގއިާއެވ ހަކަތައްާނުދައްކަވ ށޭ.ާ
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މީާާވަ ނުކުރައްވ ށޭ.ާ ބަނދުނ މުާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވަކިާ ނުވަތަާ ބޭފުޅަކުާ  3870ކިާ

އެކުަގިއާާ އެންމެންާ ހުރިހ ާ ެއކޭ.ާ ޒިންމ ާ އެންމެންެގާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ހަމައަށްާާ ކ މިޔ ބ އިާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މެނުީވާ ކ ށްެގންާ މަސައްކަތްާ

އެހެންވީ ކ ށެއްާނުދެވޭނޭ.ާ ވ ހަކަާާމަސައްކަތްާ މ ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުެމންާއިޒްރޭލުެގާ

ަވުގތުތަްއާާ ވ ހަކައ އިާ ނުކުރ ާ މަސައްކަތްާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިތަނުަގއިާ ފެށުނީމ ާ

ނުވަތަާާ ވ ހަކަޔ އިާ އިހުމ ލުވ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ފައިސ ައށްާ ވ ހަކައ އިާ  3875ނަގ ލ ާ

ޤަ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ ެގއްލުވ ލ ާ ފައިސ ތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޫލުކުރ ާާބޭކ ރުކ ށްާ

ބަދަލުަގިއާާ ޭއެގާ މިއަދަކު.ާ ނޫންާ ވ ހަކައެއްާ ބޭނުންވ ާ ދަްއކަންާ ގ ތުަގއިާ

ިމއަދުެގާާ ވެެގންާ ބަޔަކަށްާ ޒިންމ ދ ރުާ އެންމެންވެސްާ ހުރިހ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މަންފ ާ އ އިާ ލ ބަާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރުަވިއެގންާ ޒިންމ ާ ސަރުކ ރުާ

 3880ން.ާއަޅުަގނޑުާހުރިހ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށާްާހުރިގ ތެްއަގއިާކަންތައްތައްާކުރު

ާރައީސް.ާާާޢިއްޒަތްތެރިގ ވ ލަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ

ާާ 

cާާާއިނގުރ އިދޫާދ އިރ ެގާާ .ާާ ާާާާޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ  ަމއްސަލަިއެގ ކުއްލިާ އ ދެ.ާ އިާރައީސް.ާ ގަ ތު ާާާގ 

ާާާާމިއަދުާهللاއަބްދުާާމެންބަރުާހަމްދޫން ާާއަޅުަގނޑުމެންާބަހުޘްާކުރަމުންާމިދ  ންާމައްސަލައަކީާއަޅުަގނޑުމެން ތު ާހި

ކަމެއް.ާާާާ:ދެއްކެުވންހަމީދުާވ ހަކަ ކުރަންޖެހޭނެާ ކ ންމެހެންާ ންާމިދަނޑިވަޅުަގއިާ މެ ގަނޑު ޅު  3885ާާވަރަށްާާާއަ

ެގާއެކިކަހަލަާބަދުނ މުތައްާއެބަާިގނަާވ ހަކަާއަހ އިފީމު.ާއެކިފ ޑުާފ ޑުާާވަރަށްނަާގިާ

ޤ  ސަރުކ ރުަގއިާ ވޭތުވެދިޔަާ ހ އްސަކ ށްާ ުގޅުމެކޭ.ާާރައްދުކުރޭ.ާ އ ތްާ އިމުކ ށްފައިާ

އ ންމުާ ވ ހަކަާ ދ ުގބުހުތ ނުާ މިކަހަލަާ ބޭނުންވޭާ ހަމަާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ދެކޭގ ތުަގިއާާ ައޅުަގނޑުާ މީކަމަކީާ ހަޤީޤަތުަގއިާ ނ އްސަވ ށޭ.ާ އަޑުާ ރައްޔިތުންާ

ނުވަތަާާ ހުރެެގންާ އެއްބަސްވުންތަކެއްާ ފިކުރީާ ތަފ ތުާ ކަހަލަާ  3890ކ ންމެވެސްާ

މިއ ތީާާާަގޔ ވުންތަކެއް ދިވެހިރ އްޖެާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކަމެއް.ާ ހިނަގމުންދ ާ ހުރެެގންާ

ހަމަާސައްތައިންާސައްތަާިއސްލ މްާގައުެމއްާގ ތުަގ.ާހަމަާމުޅިާދުނިޔޭންާމިކަންާާ

ފ ހަަގާކުރޭާއެބަ.ާމިކަމ ިއާނަފުރަތުކުރ ާމިކަންާބަދަލުކުރަންާއުޅޭާކިތަންމެާބަޔަކުާާ

ާާ ޔަހޫދީންނ ކީާމިކަމަށްާއަމ ޒުކ ށްާޒަމ ންީވާާއެބައުޅޭ.ާހ ްއޞަކ ށްާނަޞ ރ އިންނ އި

މީެގތެރެއިންާާ އެއީ.ާ ބައެްއާ އަންނަާ ހިންަގމުންާ ޕްރ ްގރ މްތައްާ  3895އެކިއެކިާ

ޖެހިެގންާދަނީާއަޅުަގނޑުމެންާސަރުކ ރުާ މިހ ރުާމިއަދުާމިމަޅީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ކަމަށާްާމިހ ރުާމިއަދުަގއިާއ ތްާސަރުކ ރުންާމިކަމަށްާސަމ ލުކަންާނުދޭތީާނުވަތަާމި

މިއ ތްާާ ކަމަކީާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވަންާ އަސްލުާ އަޅުަގނޑުާ ަގޔ ވ ތީ.ާ ފިކުރީގ ތުންާ

ނުވަތަާާ ތެރޭަގިއވެސްާ ފަލްސަފ ެގާ މިދިޔަާ ދެމިެގންާ ރ އްޖޭަގއިާ ދުވަހުާ ހުރިހ ާ

ނުވ ނެ.ާާ ޤ އިމުކ ށްފަެއއްާ ުގޅުމެއްާ އިޒްރޭލ އިާ ތެރޭަގއިާ ސިޔ ސަތުާ  3900އަޅުަގނޑުމެންާ

ޤ  ުގޅުެމއްާ އެކުާ މިޖެހެނާީާއިޒްރޭލ އިާ ދައްކަންާ މިައދުާ މިހ ރުާ ވ ހަކަާ ކުރ ާ ިއމުާ

އޭެގތެރޭަގިއާާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ވީތީެއއްާ ަގއުމަކަށްާ އެއީާ ހަމައެކަނިާ

އިޤްތިޞ ދީާފައިދ ތަކެްއވެސްާހުރުންާއެކަށީެގންވޭ.ާއެހެންވީމ ،ާފަހަރެއްަގއިާވެދ ނެާާ

ކެއްާއެއީާސަރުކ ރުންާނުވަތަާމިސަރުކ ރުާއަރިއަޅަމުންދ އިރުާއިޤްތިޞ ދީާމަންފ ތަ

ވަންޏ ާ އެހެންކަމަށްާ ކަމަށް.ާ ލިބިެގންދ ނެާ ބޭފުޅުންނަށްާ އިސްާ ތިބިާ  3905ސަރުކ ރުަގއިާ

އެބޭފުޅުންާ ރައްޔިތުންާ ޢ ންމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ

މުޅިާ މުޅިާޤައުމުާ މީާ ކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާާ ހަމަާމަސައްކަތްާ ޒިންމ ދ ރުާކުރުވުމަށްާ

ށްާމިއަދުންާމިއަދަށްވެސްާހަމަާލިބިެގންދ ނެާގެއްލުމެކޭ.ާއިޒްރޭލ އިާމިުގޅުންާާޤައުމަ

ޒ ތީާ ކިހ ާ ތެރޭަގާ މެީގާ ބަލ ކަށްނުޖެހޭާ ކ ންމެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރީމ ،ާ ޤ އިމުާ

 3910އަމިއްލަާުގޅުންާތަކެއްާއ ތީކީާބަލ ކަށްާބޭނުމެއްާނޫން.ާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވަނީާމުޅާިާ

ޅިާޤައުމުެގާނަމަށ އިާމުޅިާޤައުމުެގާސަލ މަތަށްާއަންނ ނާެާޤައުމުެގާވިސްނުމަށ އިާމު

ކުރީަމާާ ޤ އިމުާ ުގޅުންާ ެއކުާ ިއޒްރޭލ ިއާ ހަޤީޤަތުަގއިާ ނުރައްކ ތެރިކަމަށް.ާ

ސިޔ ސަތުާ ޤައުމުެގާ ދިވެހިާ ނުވަތަާ ނަންާ ޤައުމުެގާ މިދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޤަ މިސަރަހައްދުެގާ އަދިާ ޤައުމުާ ިއސްލ މީާ ެއކުވެރިާ އުމުތަކަށްާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

 3915ފެނިެގންދ ނެާވަރަށްާނޭދެވޭާގ ތަކަށް.ާދެންާމިޤައުމުާެވެގންދ ނީާއެާބަެއއްާބ ޑެތިާާ

މަސަްއކަތްތަްއާާ އެކިއެކިާ ޢަމަލުތައްާ ޓެރަރިސްޓުާ މީާ ޚ އްޞަކ ށްާ ބ ރުތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ދ ނީ.ާ ވެެގންާ ޤައުމަެަކަށްާ އ ތްާ ފުރުޞަތުާ ެގންދ ާ ކުރަމުންެގންދ ާ

ައޅު މިހ ރުާ ވ ހަކަައކީާާމިސިޔ ސަތުާ ެއއްާ ބޭނުންވ ާ ދަންނަވަންާ ަގނޑުާ

ރ އްޖޭަގިއާާ ރ އްޖޭެގާ ހަމަާ ކުރަންވެެގންާ ޤ އިމުާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 3920ޓެރަރިޒަމަށްާހަމަާމަުގާހުޅުވ ލުންާފަދަާކަމެކޭ.ާއެއީާމުޅިާދުނިޔޭަގިއވެސްާހުރިހ ާާ

ާިގނަާޓެރަރިސްޓްެްާޤައުމުތަކެއްާމެދުަގއިެވސްާެއންމެާބ ޑުާއެންމެާބ ޑެތިާއެންމެ

އަމަލުތައްާހިންަގމުންެގންދ ާޤައުމަކީާއިޒްރޭލުާކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންވެސްާ

ކަމުަގިއާާ ވަދެއްޖެާ ތެރެައށްާ މިކަުމެގާ އެހެންވީމ ާ ޖެހޭ.ާ އެބަާ ޤަބޫލުކުރަންާ ހަމަާ
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ވަންޏ ާމިާުގޅުންާޤ އިމުާކުރެވިއްޖެާކަުމަގއިާވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާފިކުރީާއަދިާ

 3925ވެހިރ އްޖެއަށްާއަންނ ނެާފިކުރީާދީނީާެގއްލުންތަކުެގާބަދަލުާއިތުރަށްާހަމައެގ ތަށްާދި

އެހެންވީމ ާ އަންނ ނެ.ާ ތްރެޓެްއާ ވަރަށްބ ޑުާ ސެކިއުރިޓީައށްވެސްާ ރ އްޖޭަގއިވެސްާ

ޖެހޭނެ.ާާާާާާާާާާާާާ ބަލައިަގންނަންާ ޤަބޫލުކ ށްާ ެއންމެންވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެކަންާ

ާނޫނީާބަދަހިވެެގންާދިއުމަކީާއެއީާރަނަގޅުކަމެކޭ.ާއަދިާހަމަާާމިއީާުގޅުންާބޭްއވުމަކީ

ިމކަމަ ސަރުކ ރުންވެސްާ މިކަންާާއެހެންމެާ ވަޑައިެގންާ ވިސްނ ާ ފަހަރަށްާ ދެވަނަާ ށްާ

ިގނަާ ވަރަށްާ އ ދެ،ާ ކުރަން.ާ ހ މަާ ކަުމަގއިާ އެދޭާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އެީއާ  3930ނުކުރުންާ

ެވއްޖެ.ާމަޖިލިސްެގާވޭތުވެދިޔަާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާވ ހަކަާދެއްކެވިާއިރުާވިދ ޅުާ

ދަނީާ ހޭދަވެެގންާ ތައްާ ަވުގތުާ އަދިާ ނުކުރެޭވ،ާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ވެސްާ ދައުރުަގއިާ

އަޅުާ ނުކުރެވޭ.ާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ކުރެވުނިާ ކ ންެމވެސްާާބިނ ާ އެއަށްާ ެވސްާ ަގނޑުާ

ެވެގވަ ންާާރަކަށްާއެއްބަސްވަން.ާޙަޤީޤަތުަގއިާމިފަދަާމައްސަލަތައްާވަުގތުތައްާދިުގާ

އަދިާާ ޤަވ ެ ޢިދ އިާ ެގންދ ާ ކުރަމުންާ މިޢަމަލުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ  3935ދަނީާ

މަތީންާ ގ ތުެގާ ެއއްގ ތްވ ާ ެވސްާ އުޞޫލުތަކ އިާ ކުރަމުންދ ާ ޢަމަލުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ވެެގންާ ތަޢ ރަފްާ ޤަވ ޢިދުާ މިފެއްޓެވިާ ކުރަންާ މިއަމަލުާ އަލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ާކަންތައްތައްާމިފަދަާގ ތްތަކަށްާމަޖިލިސްާދިުގާދިއުންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިފަދަ

އަދި،ާ ައންނަމުންދ ނޭ.ާ ބަދަލުތަކެއްާ ވަރެްއެގާ ކ ންމެެވސްާ ދިއުމަށްާ ދ ާ ވެެގންާ

 3940އ ތްާދުވަސްތައްާެވެގންދ ނީާާހަމައެހެންމެާކުރިއަށްާއ ތްާދަުއރުާނޫނީާކުރިއަށް

ުގޅު ރަްއޔިތުންނަށްާ އަުގހުރިާ ބިނ ކުރެނެވިާ ވަރަށްާ ިގނަާމިމަޖިލީހުެގާ ހުރިާ ންާ

މަސައްކަތްތަކެއްާކުރެިވެގންދ ާމަޖިލީހެއްާކަމުަގއި.ާއަޅުަގނޑުާނިންމ ލުމުެގާކުރިންާ

ރަނަގޅުާ މީހުންނަށްާ ފަލަޞްތީނުާ ދިވެހިރ އްޖެާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ދަންނަވ ނީާ ވެސްާ

ާގ ތްތަކެއްާހޯދައިާދިނުމުެގާނިޔަތުަގއި...ާ.

ާ3945 

މެންާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޢިްއޒަތްތެރިާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ .ާ އ ދެ،ާ ހަމަވެއްޖެ.ާ ވަުގތުާ ބަރުާ

ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ މ ފަންނުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުާ މެންބަރު.ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިބްރ ހިމްާރަޝީދަށް.ާާ

ާ

ާ،ވ ާަމއްސަލައ އިާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާާހުށަހެޅިފައިާމެންބަރުާާާމ ފަންނުާދެކުނުާދ އިރ ެގ ރޭ ތެ  3950ާާާދޭ
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ކުއްލިާމައްސަލައ އިާދެތެރޭާއަޅުަގނޑަށްާވެސްާފެންނަާއެއްޗެއްާދަންނަވ ލ ނަން.ާާާމްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:އިބްރ ހީ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ދިޔައިރުަގއިާ ދައުރުާނިމިާ ފުރަތަމަާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އ ދެ،ާ

މަޖިލިސްަގ އަދިާ ޖެހޭާ ހުށަހަޅަންާ ހުރިާމިތަނަންާ ކ މިޓީތަކުަގއިާ ހުރިާ ކުރަންާ އިާ

ސަބަބުންާާ އެކަމުެގާ އ ދެ،ާ ނުނިމޭ.ާ ކަމެއްވަނީާ އެްއެވސްާ ތެރެއިންާ ކަންތައްތަކުެގާ

ގ ތުންާާ އިޤްތިޞ ދީާ އަދިާ ކުރިމަތިވަމުން.ާ ދަނީާ ދަތިތަކެއްާ އެތައްާ  3955ރައްޔިތުންނަށްާ

ހުއްޓެމު ކަންކަންދަނީާ އެހެނިހެންާ ކަންކަމ އިާ ކުރަންޖެހޭާ ން.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

މަޖިލިސްެގާކ މިޓީތަކުެގާތެރޭަގއިާކުރ ކަމެއްާރަްއޔިތުންނަށްާހ މަވެެގންާނުދޭ.ާއަދިާ

ކަންތައްތަްއާާ މަޖިލިސްެގާ މިމައްސަލަ.ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ކުއްލިއަށްާ މިހ ރުާ

ިމާާ މައްސަލަތަކަކީާ ކުއްލިާ މިާ ާ ކުރ ގ ތުަގއިާ ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ ލަސްކުރަމުންާ

ލަސްކުރުމަ ކަންކަންާ އ ދެ،ާާމަޖިލިސްެގާ ކުރ ކަމެއް.ާ ރ ަވިއެގންާ ބަޔަކުާ  3960ށްާ

ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ެވސްާ ދެތެރޭަގިއާ އ އިާ މައްސަލަާ މިހުށަހެޅިފައިވ ާ

ވިސްނ ފަކ ެއއް.ާާ މިކަމަށްާ ނެތޭާ ބޭފުޅަކުާ ެއއްވެސްާ ނުވިސްނ ،ާ މިކަންތަކ އިާ

ދިވެހިރ އްޖެާާ ދަޢުލަތެއް.ާ އިސްލ މީާ ވުރެނ880ާާާާްދިވެހިރ އްޖެއަކީާ އަހަރަށްާ

ާާިގނަެވއް ަގއިާއިސްލ މ1153ާާާްޖެާއިސްލ މީާއުޞޫލުތަކުެގާމަތީަގއިާދެމިއ ންނަތ .

ޤައުެމއް.ާާ އ ތްާ ރަސްކަލުނ83ާާާްވެފައިާ އިސްލ މީާ ވެރެާ  3965ރަސްކަލުންނަށްާ

ރަސްކަންކ ށްފި.ާމިޤައުމުަގއިާއިސްލ މީާވަންތަކަމެއްާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގ ތުަގިއާާ

ރުދުންެގާމެދުަގއިާއަދިވެސްާމިުއޅެނީާނަމ ދުކުރަންާހަށަންާބަނުމުަގއިާވެސްާދޭދޭާފަ

އެއްބަސްވުމަކަށްާނ ދެވިެގން.ާއަދި،ާހަމަާއެހެންމެ،ާމިޤައުމުަގިއާއެހެންާބ ްއވ ފަިއާާ

ާާ ތިްއބެވި މިތ ަގއިާ އިތުރުންާ އެްއަގލަކަށ77ާާާާްއޭެގާ މިއުޅެނީާ މެންބަރުންވެސްާ

ޤަބޫލު އަޅުަގނޑުާ ދުރުވެ،ާ މިކަންތައްތަކުންާ ައޅުަގނޑުމެންާ  3970ކުރ ާާނ ރައިެގން.ާ

ބިލްތަްއާާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިއ ތްތ ަގއިާ ކުރިއަށްާ ގ ތުަގއިާ

ނިޒ މ އިބެހޭާ ޓެކްސްާ އަދިާ އުޞޫލުންނ އި،ާ ލ މަރުކަޒީާ ހެދުމަށްޓަކައިާ ޤ ނޫނުތައްާ

ބިލްތައްާފ ސްކ ށްެގން.ާމިކަންތައްތައްާކުރިއަށްާެގންދިއުންާއަޅުަގނޑުާހިތުންާއެީއާާ

އިތު ނެތީމު.ާބުއްދިވެރިކަެމއް.ާ އަޅުަގނޑުާ ދަްއކ ކަންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަެއއްާ ރުާ

 3975ާ.ާޝުކުރިއްޔާ 

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާހުށަހެޅިފަިއާމިވ ާކުއްލިާމައްސަލަާާާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ
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ކުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާއަލީާރިޒ  ޤ އިްމާ ުގޅުންތަކެއްާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ މަްއޗަށްާއިޒްރ އީލ އިާ ރުމުެގާ

ދަންނަވ ނީާާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލައެއް.ާ ކުއްލިާ ހުށަހަޅ ފަިއވ ާ އަލިއަޅުވ ލައިާ

ެއއްކ ށްާާ އިޒްރ އީލ އިާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ އަދިާ ނުޭވ،ާ ހީއެއްާ  3980އަޅުަގނޑަކަށްާ

ވ ހަކަާާ ުގޅުންތަކެއްެގާ ވަރެްއެގާ ކ ންމެވެސްާ ދެން،ާ ޤ އިމްކ ށްފިހެންނެއްެް.ާ

މެދުވެރިކާ  މީޑިޔ ާ މިތ ާާއެބަދެކެޭވ.ާ އަދިާ ވެސްާ ގ ތްގ ތުންާ އެހެންާ އަދިާ ވެސްާ ށްާ

ވަރަށްާިގނަާބޭފުޅުންާވެސްާއެކިއެކިާވ ހަކަފުޅުާދައްކަަވއިފި.ާއަޅުަގނޑަށްާވަރަށްާާ

ރަނަގޅުާމިަވުގތުަގއިާދިވެހިާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާމިކަމ އިބެހޭާސަރުކ ރުެގާޚ ރިޖީާ

ކަންތައްތައް އ ތްތ ަގއިާ ކުރިައށްާ އަދިާ ަގސްތުފުޅުާސިޔ ސަތުތަކ އިާ ކުރަްއވަންާ ާ3985 

ދިވެހިާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި،ާ އެްއޗެއްާ މިހުރިހ ާ ގ ތަކ ިއ،ާ ކުރަްއވ ާ

ކ ށްާ ކްލިއަރާ ަވރަށްާ ގ ތެްއަގިއާ ބ ޑުާ ފ ޅުކަންާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާ

ހ މަކ ށްލައިާދިނުމަކީާައޅުަގނޑަށްާހީވަނީާިމވަުގތަށްާވަރަށްާމުހިންމުާކަމެއްހެން.ާ

ތ ަގއިާވ ހަކަާދެއްކެވިާއިރުަގއިާމިދެޕ ޓީންާވެސް،ާދެޕ ޓީާބ ލުަގިއާާދެން،ާހަމަާާމި

 3990ިގނަިގނަާއިލްޒ މުތަކ އިާއެކިެއކިާތުހުމަތުތަކ އިާވަރަށްާިގނަާތަފ ތުާފ ޑުކިޔުންތަކ ިއާާ

ރައްޔިތުންނަށްާ ތިމަންނަމެނޭާ މިބުނަނީާ އެއްޕ ޓީންާ މިދަނީ.ާ ެވެގންާ ކަންތައްތައްާ

ާާ ދައްކަވަނީ.ާއަނެއްާޕ ޓީައކުންާތިމަންނަމެންނޭ.ާހަމާަާއިޚްލ ޞްތެރިކަމ ިއއެކުާވ ހަކަ

ދެޕ ޓީެގާބ ލުަގއިާއިލްޒ މުާެއޅުވުންާނޫންކަމެއްާނުކުރެވޭކަންާނޭނެގާއަޅުަގނޑަށްާާ

މ ާާ ެގއްލުވ ލުމަށްވުރެާ ވަުގތުާ ިމގ ތަށްާ ެއްއގ ތަކަށްވެސްާ އެހެންވީމ ،ާ ހީވަނީ.ާ

ފަރ ތު ކަމ އިބެހޭާ ހީވަނީާ ހެންާއަޅުަގނޑަށްާ މިާރަނަގޅުވ ނެާ މިތަނަށްާއައިސްާ  3995ންާ

ކުރަންއުޅޭާކަަމކ އިާމިހ ތަނަށްާކުރެވުނުާކަމަކ އިާއަދިާއެާއެމް.އޯ.ޔޫާަގއިާސ ިއާާ

ކ ންާާ ކުރ ނެާ ޭއގައިންާ އ އިާ އެްއޗެއްތޯާ ކ ންކަހަލަާ އެއީާ ކުރިކަމަށްވަންޏ ާ

އިޒްރ އީލުެގާާ ިމހ ރުވެސްާ ގ ތުންާ ލިބިފައިވ ާ ަމޢުލޫމ ތުާ ައޅުަގނޑަށްާ ފައިދ އެއްތޯ.ާ

ސްޓުންާރ އްޖެއަށްާޒިޔ ރަތްާކުރަމުންާއެބަދޭ.ާއެކަުމންާވެސްާފައިދ ާތަކެްއާާޓުއަރި

 4000ވެދ ނެާކަންނޭނެގ.ާނުވަތަާުގޅުންާކަނޑ ލުމުންާވ ނީާކިހިނެއްކަމެއްާވެސްާނޭނޭގ.ާާ

ދެން،ާމިހ ރުާލިބޭާފައިދ ތަކ އިާެއއްޗެއްހިާވެސް.ާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާގ ތުަގިއާާ

ާާ ުގޅުމެއް ވެސްާއ ވޭ،ާއިނިގރޭސިވިލ ތ އިާއަދިާޔޫރަޕްެގާއެމެރިކ ާވެސްާސިޔ ސީާ

ުގޅުންާާ ގ ތުންާ ސިޔ ސީާ އ ވޭ.ާ ުގޅުންާ ވެސްާ ޤައުމުތަކ ިއާ އެހެންާ ބ ޑެތިާ

ހުރިހ ާ އިޒްރޭލަށްާ ގ ތުަގއިާ ކުރެވޭާ ޤަބޫލުާ ައޅުަގނޑަށްާ އެބައ ވޭ.ާ ޤ އިމްކ ށްފައިާ
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އެހެން ެއއީ.ާ ފަރ ތަކަކީވެސްާ ކ ށްދޭާ އެހީތެރިކަމެއްާ ހުރިހ ާ  4005ވީމ ،ާާޙިމ ޔަތަކ އިާ

އެންމެާ ތިބުމަކީވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކ ށްެގންާ ޤ އިމްާ ުގޅުންާ އެފަރ ތްތަކ އިާ

ފަރ ތްތަކަކުންާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިމަޢުޟޫއަށްާ ދެން،ާ އަރ .ާ ހިތަށްާ ރަނަގޅުކަމެއްބ އޭާ

ވ ހަކަާެވސްާދައްކައިފި.ާއެހެންވީމ ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާވެސްާމަޖިލީހުެގާއިދ ރ ާާ

ފުރުޞަތެާ ނަމަވެސްާ ހުރިާާއިންާ ުގޅުންާ މިކަމ އިބެހޭާ ވަންޏ ،ާ އ ތްކަމަށްާ ްއާ

 4010ސަރުކ ރުެގާބޭފުޅުންާކ ޅެއްާިމތަނަށްާވަޑަިއެގންާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާމިވ ންާއުޅޭާާ

ކަމަށްާ އ ތްކަމެއްާ ުގޅިފައިާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ ޝުޢޫރުތަކ އިާ މިރައްޔިތުންެގާ ކަމެއްާ

ވަ މިކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ ވެސްާ ސ ފުކ ށްާއަޅުަގނޑަށްާ ރަށްާ

ހ މަކ ށްލަދިނުމަކީާ މިކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ނަމަވެސްާ މެދުވެރިކ ށްާ މިމަޖިލިސްާ

ކ ންމެހެންާމިވަުގތުންާމިަވުގތަށްާވެސްާމުހިންމުާކަމެއްކަމަށްާފެންނ ތީާއަޅުަގނޑުާާ

 4015ާއެވ ހަކަާދައްކ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާދެއްވިާފުރުޞަތަށް.

ާ

ާާާއިރ ެގާާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ  ޢިްއޒަތްތެރި ާ.ޝުކުރިއްޔ ާ ސް އީ ާާއދ.ާާރަ ޔ ސަާަގއި ސި ޖީާ ރި ޚ  ާ ގެ ޖޭ އް ާާާތުާރ 

ކިާާރަޙީމްާއަބްދުއްާهللاާއަބްދުާމެންބަރު ވަ ާ އި ގަ މު ރު ކު މަ ާހ  ާާ ހިާފަރ ތަކަށްާ ާންާކަާިއވާ ފަާޖެ ާާާ ގެ ޖޭ އް ރ  ހި ވެ ާދި

އީސުާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ާާލްާރަ އެންމެޖުމްހޫރިއްޔ  ައޅުަގނޑުާ ޖެހިފައިވ ކަންާ ފުރަތަމަާާާވަކިފަރ ތަކަށްާ

ާާ ފ ހަަގކ ށްލަން. ބަެއްއެގާާއިނުންާ ބޭރުެގާ އަނެްއކ ވެސްާ ގ ތުަގއިާ ވަޢުދެްއެގާ  4020ހުސްާ

އަސ ސީެގާާ ޤ ނޫނުާ އަނދުނަކީާ މިއެޅުވިާ މިފަހަރުާ އަޅުވ ފަިއ.ާ އަނދުނެއްާ ލ ލުަގއިާ

ަގިއާބުނެވިފަިއވ ާމ އްދ ާފ ރުވަިއެގންާތިބެ،ާިއޒްރޭލ2ާާާާޭވަނަާމ އްދ ެގާ)ފ(115ާާާާ

ޒައި ޔަހޫދީންާ ޤ އިމްކުރުމ ިއާާކިޔ ާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ޤައުމަކަށްާ ކުރިއަރުވ ާ ނިޒަމްާ

ޖުމްހޫރިއްޔ ާާ ރައީސުލްާ ޤ ނޫނުާއަސ ސީަގއިާ ދަްއކައިފި.ާ ވ ހަކަތަކެއްާ ގ ތުންާ ބެހޭާ

 4025ވަނަާމ އްދ ެގ115ާާާާއަށްާލިބިދީފައިވ ާބ ރުތަކަކ އިާމަސްޢޫލިއްޔަތުާތަކުަގއިާހިމެނޭާާ

ާާ ބ2ާާަ)ފ( ޤައުމުތަކ ިއާ ބޭރުާ މިބުނަނީާ ޖަމިއްޔ ތަކ ިއާާަގިއާ ޢަޤްވ މީާ އިނަލްާ

އެްއވެސްާާ ރައްޔިތުންާ ތެރެއިންާ އެއްބަސްވުުމެގާ މުޢ ހަދ ތަކ އިާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްވ ާ

އިޢުތިޒ މެްއާއުފުލަންޖެހޭާބ ަވތުެގާމުޢ ހަދ ތަކ އިާއެނޫންެވސްާެއއްބަސްވުންތަކުަގިއާާ

މީަގ ކުރުން.ާ ތަޞްދީޤުާ ސ އިކ ށްާ ރުޙުމ އިއެކުާ މަޖިލީހުެގާ އިާާރައްޔިތުންާ

 4030ރައްޔިތުންެގާެއއްެވސްާއިޢުތިޒ މެއްާއުފުލަންޖެހޭނެކަމަށް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާާ

ބޭނުންވެެގންާިމއުޅެނީާރައްޔިތުންާއިޢުތިޒ މްާއުފުލަންޖެހޭާބ ވަތެްއާމައްސަލަެއކޭ،ާާ
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ސިޔ ސީާާ ޤަބޫލުކުރުމ އިެއކުާ ސ ވެންޓީާ އެމީހުންެގާ ޤައުމެްއާ މިއީާ މިމައްސަލައަކީ.ާ

ޤ އިމްކުރ  ރ އްޖެާާާާުގޅުންާ ދިވެހިާ ރަްއޔިތުންނ އިާ ދިވެހިާ މިދެކެވެނީ.ާ ވ ހަކަާ

ނުަގންނަން.ާ ބިރެއްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަތުވެދ ނެކަމަށްާ ޙަމަލ އެްއާ ޓެރަރިސްޓްާ

ފަދާަާ ކ ންމެާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ކ ށްފިކަމަށްވަންޏ ،ާ ޤ އިމްާ ުގޅުމެއްާ  4035މިކަހަލަާ

ާފަދަާގ ތެެެއްާދިމ ވެދ ނެ.ާތަނަކުންާވެސްާކ ންމެާފަދަާޙ ލަތެއްަގއިާވެސްާކ ންމެ

ހިމެނޭނެކަމުަގއިާ ތެރޭަގއިާ މީެގާ އިޢުތިޒ މްާ ރައްޔިތުންެގާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާވުމ ެއކު،ާއަޅުަގނޑުާސަރުކ ރުެގާުމޢައްސަސ ތަކަށްާއަދި،ާާ

ސިފައިންނަށްާ ދިވެހިާ ޚ ްއޞަކ ށްާ މުޢައްސަސ ތަކަށްާ އެެެހެނިހެންާ ދައުލަތުެގާ

އަސ ސީާސ ފުކ ށް މިޤ ނޫނުާ ހުރީ.ާ ޤ ބިލްކަެމއްތޯއޭާ ކިހ ަވރެއްެގާ ބޭނުންވޭާ  4040ލަންާ

އަދިވެސްާާ މ އްދ ތަކ އިާ ބުނެވެފަިއވ ާ އަސ ސީަގއިާ މިޤ ނޫނުާ ކުރުމަށް.ާ ޙިމ ޔަތްާ

ެގންުގޅޭާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ އަމަލުކުރުމުަގއިާ ޖަދުވަލުތަކަކަށްާ އެހެނިހެންާ

ނުެގާސެކިއުރިޓީާއ އިާމިކަންތައްތަކުަގއިާާކަންތައްތަކުަގއިާލަފ ާދިނުމ އިާއެމަނިކުފ 

ޒިންމ ެ ދ ރުާކުރެވުުމަގިއާކިހ ވަރުެގާޤ ބިލްކަމެއްތޯާދިވެހިާސިފައިންެގާހުރީ.ާއަދި،ާާ

ޤ އިމްކުރުުމެގާާ ުގޅުންާ އިޒްރ އީލ އިާ ބޭނުންވޭ،ާ ފ ހަަގކ ށްލަންާ ހަމަާ  4045އަޅުަގނޑުާ

ކުރިމަތިލ  އަދިާ ފައިދ އ އިާ ލިބިދ ނެާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ނުރައްކަލ އިާާސަބަބުންާ ނެާ

ރައްޔިތުންނަކަށްާ ދިެވހިާ މިީއއޭާ ކ ބައިތޯ.ާ ތަޞަްއވަރުކީާ މިނެކިރެވިފަިއވ ާ

ވ ހަކަާާ ކުރިންާ މީެގާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުވ ކަމަށްާ އ ޅުންފިލުަވއިދީފައިާ

އިޒްރ އީލ ިއއެކުާާ ކުރުމުންާ ބޭނުންާ ވަސީލަތްތައްާ މީޑިޔ ެގާ އެކިއެކިާ ދައްކަމުންާ

ޤ އި ުގޅުންާ ެއކިފަހަރުާސިޔ ސީާ ވެރިންާ ބައެްއާ އިސްާ ސަރުކ ރުެގާ  4050މްކުރުަމށްާ

ކުރުމުެގާާ ޤ އިމްާ ކުރެވިއްޖެ.ާ ޤ އިމްާ ުގޅުންާ ގ ތްގ ތަށް.ާސިޔ ސީާ ެއކިާ ވިދ ޅުވަނީާ

ކުރެވިއްޖެ.ާާ ސ އިާ ކުރެވޭ.ާާއެމް.އޯ.ޔޫެއއްަގއިާ އެބަާ މަސައްކަތްާ ޤ އިމްކުރަންާ

ާއ ތުމޭ.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާާވ ހަކަދެކެވޭ.ާބޭނުމަކީާފަލަސްޠީނުެގާމިނިވަންާދަޢުލަތެއް

މިނިވަންާ ފަލަސްޠީނަކީާ އ ތުމަށް.ާ ދައުލަތެއްާ މިނިވަންާ ފަލަސްޠީނުެގާ ތ އީދުކުރަންާ

ޤައުމެއް.ާާާާޤައުމެއް. މިނިވަންާ ދެކޭގ ތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ މިހ ރުވެސްާ  4055ފަލަސްޠީނަކީާ

ނުކުރެވިެގ އިޢުލ ންާ އެކަންާ އެބޭފުޅުންނަށްާ މައްސަލައަކ ހެދިާ އެންމެާ ންާާހަމައެކަނިާ

އާެާ ތަންތަނުންާ ކަހަލަާ އދާ ޖަމްޢިއްޔ ތަކުންނ އިާ ބ ޑެތިާ ދުނިޔޭެގާ އެއުޅެނީ.ާ

އެއުޅެނީ.ާާ އިޢުލ ންނުކ ށްާ އެކަންާ ހަމައެކަނިާ އަކަށްޓަކައިާ ދުއްތުރ ާ ކ ށްފ ނެާ
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ކ ސޯވޯާ ހަމަާ އިޢުލ ންކުރުމ އެކުާ އިޢުލ ންކުރަންވީ.ާ ހަމަާ ފަލަސްޠީންާ މިހ ރުވެސްާ

ފަލަސްޠީން ފަދައިންާ އިޢުލ ންކުރުމުންާއިޢުލ ންކުރިާ ދަޢުލަތަކަށްާ މިނިވަންާ ާ4060 

އިޒުރ އީލްާޖެހޭނީާއެތަނުންާފައިބަން.ާއދާެގާޤަރ ރުތަކަށްާބޯލަނބަންޖެހޭނެ.ާއދާާ

ޤައުމެްއވެސްާާ ިއޒުރޭލަކީާ ހިނދަކުާ އ ތްހ ާ އިޒުރޭލުާ ބޯނުލަނބ ާ ޤަރ ރުތަކަށްާ ެގާ

އަ ތަނެއްކަުމަގިއވެސްާ އ ންނަންޖެހޭނެާ ޗ ޓްަގއިާ ދުނިޔޭެގާ އަދިާ ޅުަގނޑ އިާާނޫން.ާ

އަޅުަގނޑުެގާދ އިރ ެގާޑީ.އ ރު.ޕީާތަމްސީލްކުރ ާރައްޔިތުންާހަމަޔަޤީނުންވެސްާއެދޭ.ާ

ފަރ  ޕ ޓީެގާ ރައްޔިތުންެގާ މައްސަލަދިވެހިާ ކުއްލިާ މިމައްސަލަާ  4065ެއއްެގގ ތުަގިއާާތުންާ

ހަތަރާުާ މިދަނީާ ބަހުޘަކުރަމުންާ މިާ މަޖިލީހުެގާ ވައްދަިއެގންާ ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހުެގާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާލައްކަެއއްނޫން ކުރިކަމުަގއިިވޔަސްާ ޚަރަދުާ ރުފިޔ ާ ފަސްލައްކަާ ާ،

މ އްދ ތަެައް،ާ ހުރިާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ

މިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާހުރިާމ ްއދ ތައްާވީހ ވެސްާރަނަގޅަކަށްާކަށަވަރުކ ށްދިނުމަށް،ާ

 4070އްކޭނެާއެހެންބަޔަކުާނެތޭ.ާާއަންަގއިާދިނުމަށްޓަކައި.ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާމ އްދ ތައްާދެާ

އޭަގިއާާ ހިސ ރުކ ށްފައި.ާ އ ތީާ މީޑިޔ ާ މުޅިާ ހިޞ ރުކ ށްފައި.ާ ވަނީާ ޓީވީާ މުޅިާ

ފެހިކުލައިެގ،ާފެހިކުލަެއއްވެސްާނެތް.ާއަދިާހަމައެކަނިާއ ތީާރީނދޫކުލަ.ާވަޒީރުންެގާާ

ދެންނެވިޔަސްާޯގހަކަށްާާ ގ ތުަގއިާތިބީާއެކިާތަންދ ރެްއާނުދަންނަާިގނަާބޭފުޅުންނޭާ

މިއަދުާާނު ސ އިކ ށްލުމުން.ާ ޕ ޓީއަށްާ މިވަނީާ ސަލ މަތްާ ވަޒީރުންާ ހަމައެކަނިާ ވ ނެ.ާ

ފެނިެގންހިނގައްޖެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިސ ލުާ އެއްލ މަސީލުާ  4075އެކަހަލަާ

އެމް.ޑީ.ޕީެގާާ ސ ިއކުރުމ އިއެކުާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ ވަޒީރުާ ޚ ރިޖީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

އަޅުަގނޑުމެން މަންޒަރުާ ހިނގައްޖެ.ާބަޠަލަކަށްެވެގންދިޔަާ ފެނިެގންާ ނަށްާ

ތައްޔ ރުކ ށްފަިއވ ާ ކުރަންާ އިސްތިޢުފ އަށްޓަކައިާ އެމަނިކުފ ނުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ައޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އިެއކުާ އަދިާ ބިރުން.ާ އެކަމ އިާ ފުރިހަމަވެދ ނެތީެވާ ކަންތައްތައްާ

އެާ އެމީހުންާ މިއ ތީާ ވަޒީރުވެސްާ ޚ ރިޖީާ އިޒުރޭލުެގާ ބޭނުންވޭާ  4080ދަންނަވ ލަންާ

އިނިގރޭސިބަހުންނޭާާވެބްސަ ޞަރީޙަކ ށްާ ވަރަށްާ ސ ފުކ ށްާ ވަރަށްާ އިޓެްއަގިއާ

ލިޔެފައި.ާދިވެހިރ އްޖެއ އިާެއްއކ ށްާސިޔ ސީުގޅުންާޤ އިމްކުރުމުެގާއެމް.އޯ.ޔޫއެްއަގިއާާ

އެމް.އޯ.ޔޫަގިއާ މިހ ރުާ ތައްޔ ރުވަމުންގ ސްާ ެއކަމަށްާ ސ އިކުރެވިާ

މުސްތަ ކައިރިާ ވަރަށްާ އަދިާ ތެރޭަގިއާާސ އިކުރެވިފަިއވ ކަމ އިާ ޤްބަލެއްެގާ

ދައުލަތް،ާާ ދިވެހިާ ބޭނުމެްއނުވޭާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށް.ާ ޤ އިމްކުރެވޭނެާ  4085ސިޔ ސީުގޅުންާ
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ދިވެހިާއިޤްތިޞ ދުާމިހ ބ ޑަށްާއަޑިައޅ ފަިއވ ާަވުގތެްއަގއިާދިވެހިރ އްޖޭެގާސަފީރަކުާާ

އިޒުރޭލުަގއިާހުންނ ކަށް.ާއަދިާއ ފީހެއްވެސްާހުންނ ކަށް.ާިމއީާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވ ާާ

މެންބަރަކުާާ އެްއވެސްާ އިތުރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ކަމެއްނޫން.ާ

ނުވަތަާާ ހުޅުވަިއެގންާ ހައިކ މިޝަނެްއާ އިޒުރޭލުަގއިާ އެނިގލަްއވ ތޯާ ބޭނުމެއްނުވ ނެ.ާ

ކަމަށްވަންޏ ާާ ބަހައްޓައިފިާ އެމްބަސަޑަރެއްާ ނުވަތަާ ހުޅުވަިއެގންާ  4090އެމްބަސީެއއްާ

ދިމ  ނުރައްކަލ ިއާ މަްއޗަށްާާދިމ ވެދ ނެާ މިކަމުެގާ ކަންތައްތަްއ.ާ ވެދ ނެާ

 ރިޢ ޔަތްކުރ ނެކަމަށްާއަޅުަގނޑު.....

ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާވަުގތުހަމަވެއްޖެ.ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ4095 

ާއުއްމީދުކުރަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަާކުރުކ ށްލަން.ާޝުކުރިްއޔ ާ.ާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ގެާ
ާދުއްރަޙީމްާާޢަބްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ުގޅުންާާާފުވައްމުލަކުާދެކުނުާދ އިރ ގެާ އިޒުރޭލ އިެއކުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  4100ާޝުކުރިއްޔ ާ

ފުންކ ށްާާމަޞީޙްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިކަމަކީާ އ ދެ،ާ ބަދަހިކުރުންާ ނުވަތަާ ާޤ އިމްކުރުންާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާާާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކަާާމުޙަްނމަދު އަޅުަގނޑުވެސްާ ކަމެއްކަމުަގއިާ ވިސްނަންޖެހޭާ ސީރިޔަސްކ ށްާ ވަރަށްާ

މިހ ރުގެާ ދައްކަންޖެހޭނީާ މިވ ހަކަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޤަބޫލުކުރަންާާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މިއުޅެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެރޭަގއި.ާ ކ ންޓެސްޓްެގާ

ޤަާ ދުނިޔޭެގާ ކަންވެސްާދުނިޔޭަގިއކަން.ާ ބަދަހިކުރަންޖެހޭނެާ ުގޅުންާ  4105އުމުތަކ އިާ

ޤަބޫލުކުރ އިރުވެސްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިގ ތަށްާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންނ ިއާާ ޤައުމުތަކ އިާ އެހެންާ ދުނިޔޭެގާ ކަމަކުންާ ކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މެދުވެރިވެދ ނެ.ާ އުފެދޭގ ތްާ ސުވ ލުާ މެދުވެސްާ ުގޅުމ ިއާ އ ންނަާ ދޭތެރޭާ

މައެފަދައިންާއަޅުަގނޑުމެންާދިވެހިާލ ބުވެތިާރަްއޔިތުންެވސްާއެކަމ އިމެދުާތަފ ތުާާހަ

ައޅުަގނޑުާ ކަމަށްާ މެދުވެރިވެދ ނެާ ކަންތައްތަކެްއވެސްާ ކުރ ނެާ  4110ސުވ ލުތަްއާ

ޤަބޫލުކުރަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާހަޤީޤަތަކީާއަޅުަގނޑުެމންާހިއުމަންރައިޓްސްެގާާ

ޑިމ  ކަމަށްވަންޏ ،ާ އިޒުރޭލުާާވ ހަކަދަްއކ ާ ކަމަށްވަންޏ ާ ވ ހަކަދައްކ ާ ކްރަސީެގާ

ބަދަހިކުރ ާ ުގޅުންާ އެމީހުންނ އިާ މިނެލަމ ތޯ،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެމިންަގނޑުންާ
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ކަމަށްވަންޏ .ާހިއުމަންރައިޓްސްާއޭންަގލުންާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ ާކަމަށްވަންޏ ާނޫނީާާ

އެމީހު ޙައްޤުތަކަށްާ އިންސ ނީާ ދަންނަވ ކަމަށްވަންޏ ާ ލޯބިކުރ ާާދިވެހިބަހުންާ  4115ންާ

އުޚުތުންާާ އަޚުން،ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެމީހުންާ ބައްލަވ ލައްވަމ ާ ހިންަގވ ާ ލޯބިކުރުންާ

ޢަމަލާުާ އެމީހުންާ އަޙުލުވެރިންނ އިމެދުާ ފަލަސްޠީންާ ލ ބުވެތިާ ކަމުަގިއވ ާ

މީޑިޔ އިން،ާާ އިލެކްޓްރޯނިކްާ މީޑިޔ ތަކުން،ާ ދިނިޔޭެގާ މުޅިާ މިއީާ ކުރަމުންދ ގ ތް.ާ

ޒަރިއްޔ އިން، ފެންނަނާްާާާޓީވީެގާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫސްތަކުންާ އަދިާ ރޭޑިޔޯިއންާ

 4120އ ތްާކަންތައް.ާދ ދިާއިހަކަށްދުވަހުާޯގލްޑްާސްޓޯންެގާރިޕޯޓްާއެާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ހ މަވެެގންދިޔައީާކީކޭތޯާޭއަގިއާމިބުނަނީ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަންޖެހޭނާީާ

އެާ އިތުރަށްާ ެއްއކ ށްާ ބަޔަކ އިާ ޯވކްާާއަޅުަގނޑުމެންާ ރިލޭޝަންޝިޕެއްާ އ ންނަާ

ކުރ ކަމަށްވަންޏ ާމިހ ރުެގާޙ ލަތަކީާކ ބައިތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންާބަލަމ ާހިނގ ާއ ބ މާ 

މިޑްލްީއސްޓަށްާާ ޚ ްއޞަކ ށްާ އޭނ ާ ޙަވ ލުވެަވޑަިއެގންާ ރައީސްކަމ ިއާ ފުރަތަމަާ

 4125ސްޕެޝަލްާއެންޯވީއއެއްާޢައްޔަންކުރެއްީވާސެނެޓަރާމެޗަރ.ާޓޯނީާބްލެއަރާކުރީެގާާ

ޔޫރަޕިއަންާާއިނ ެއހުންނެވީާ މިނިސްޓަރުާ ޕްރައިމްާ އެންމެފަހުެގާ ިގރޭސިވިލ ތުެގާ

އެނޭގާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ެއކަމަކުާ ދަްއކަންެވެގން.ާ ިމވ ހަކަތައްާ ޔޫނިއަން،ާ

ސަރުކ ރުންާ ހައްދުފަހަނަައޅ ފައިވ ާ ސަރުކ ރު،ާ އިޒުރޭލުެގާ މިހ ރުެގާ ޙަޤީޤަތަކީާ

ދުލެއް އެްއގ ތަކަށްވެސްާ ޔޫ.އެންެގާާއެކަންތައްތަކަށްާ ބޭނުމެއްނޫން.ާ ދޭކަށްާ

މެންބަރުާ ޔޫ.އެންެގާ ބޭނުމެއްނޫން.ާ ބޯލަނބ ކަށްާ އެމީހުންާ  4130ރިޒ ލިޔުޝަންތަކަށްާ

ޤަބޫލުކުރ ާާ ޑިމ ކްރަސީާ ރިޒ ލިޔުޝަންާ ހުންނަާ ފ ސްކ ށްފަިއާ ޤައުމުތަކުންާ

ހިއުމަންރައިޓްސްާާ ބޯލަނބަންވީނޫންތޯ.ާ ެއއަށްވެސްާ ކަމަށްވަންޏ ާ

ާާ ކެްއާާމިކަންތައްތަކަށްާބޯލަނބަންވީނޫންތޯ.ާމިކަހަލަާކަންތައްތަޤަބޫލުކުރ ކަމަށްވަންޏ 

މިވަޑަިއަގތީާާ ޕްރައިިމނިސްޓަރުާ އިޒްރ އީލުެގާ އިހަކަށްދުވަހުާ ދ ދިާ ޤަބޫލެއްނުކުރޭ.ާ

ހަމަހިލ ާާ ވ ހަކަތަކުަގއި.ާ ދެކެވުނުާ ެއތަނުަގިއވެސްާ ަވޑަިއެގންާ  4135ނިއުޔޯކަށް.ާ

ދުލެ ޕްރައިމިނިސްޓަރުާ އިޒްރޭލުެގާ ބޭނުންފުޅެއްނުވި.ާއެމަނިކުފ ނުާ ާ ދެއްވ ކަށްާ އްާ

ދޫނުދެއްވަން ބޭނުންފުޅުމިވަނީ.ާ ނުދެްއވަންާ ދޫާ ބޭނުންފުޅުވަނީކ ންކަމަކ ތޯާ ާާ

އެމީހުންާ ބިމުަގއިާ ފަލަސްޠީންެގާ ތިބެާ އަރައިާ ަގދަކަމުންާ ބިމުަގއިާ ފަލަސްޠީނުެގާ

ނަމޭ.ާޔަހޫދީންެގާެގތައްާބިނ ކުރުުމެގާކަންތައްާނޫނެކޭާތިމަންނަމެންާހުއްޓައެއްާނުލ 

ޔޫ.އެންާާ އެބައ ތޭާ އެކަމަކުާ ެގންދ ނީއޭ.ާ ހަމަކުރިއަށްާ  4140ތިމަންނަމެންާ
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ސީދ ާާ އަންގ ފައި.ާ ނަހަދަންާ މިހެންާ މަނ ކ ށްފައިާ މިކަންާ ރިޒ ލިއުޝަންތަކުންާ

ާާ އެބަދަންނަވ .ާޔޫރަޕިއަށްާޔޫނިއަނުންާާާރަީއސްާއެކަމަށްާއެތައްާއ ދޭހެއްއެމެރިކ ެގ

އެހެން ޕްރެޝަރކުރޭ.ާ އެބަާ ުއޅޭއިރުާާއެހ ވަރަށްާ މ ހައުލެއްަގއިާ މިހަކަާ ވީމ ާ

ދަނޑިވަޅެްއަގިއާާ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަލަންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ސިްގނަލެއްތޯ.ާާ ކ ންކަހަލަާ ދޭންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ  4145ދިވެހިރ އްޖެއިންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ޤައުމުތައްާ އޯ.އައި.ސީާ ޤައުމުތައްާ ޢަރަބިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ޢަމަލުކ ށްފައިާމިސަރަހައްދުަގ ެއމީހުންާ ކިހިނެއްތޯާ ޤައުމްތައްާ އިސްލ މިކްާ ުއޅޭާ އިާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ މިސަރަޙައްދުންާ ދައްކ އިރުާ މިވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ންނަނީ.ާ

މިާ ޕ ކިސްތ ންާ ބަންްގލަދޭޝް،ާ އަފްޣ ނިސްތ ން،ާ ބަލ ކަމަށްވަންޏ މުންާ

ާ އެމީހުންާ ުގޅުމެއްނޯވޭ.ާ ިއޒްރޭލ އިާ އިތުރަށްާޤައުމުތަކަކުންނެއްާ  4150ުގޅުންާ

ޤައުމުތަކަށްާާ ޖެހިލަމ ތޯާއ ޝިއ ންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ނޫޅޭ.ާ ބަދަހިކުރ ކަންވެސްާ

މިާ ބަލަމ ތޯ.ާ އިންޑ ނޭޝިއ ާ ބަލަމ ތޯ،ާ ،ބްރޫނ އީާ ބަލަމ ތޯާ މެލޭޝިޔ ާ

ދަމ ތޯއޭާ ދުރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންާ ުގޅުމެްއ.ާ އިޒްރޭލ އިާ ނޯވޭާ ޤައުމުތަކުަގއެއްާ

އަޅުާ އީސްޓަށް.ާ ޤައުމުތަކަށްާާމިޑްލްާ އީސްޓްެގާ މިޑްލްާ އެހެންގ ސްާ ަގނޑުމެންާ

ިވޔަސްާާ އ މ ންާ ކްަވއިތުިވޔަސް،ާ އިރ ޤުިވޔަސް،ާ ިވޔަސްާ ބަޙުރައިންާ  4155ބަލ އިރުާ

ޤައުމުތަށް.ާ ހުރިހ ާ ެއއުޅޭާ މިޑްލްއީސްޓުަގިއާ ގ ސްާ މިހެންާ ވިޔަސްާ ޔޫ.އޭ.އީާ

ޖުމްލ26ާާާާަޢަރަބިލީުގެގާާ ތެރެއިންާ އެީއވ2ާާެޤައުމުެގާ އުޅެނީ.ާ ސްާާޤައުމުާ

މިކަންާާ ޖޯޑަންއިންާ އިޖިޕްޓ އިާ މިބަހައްޓަނީާ މިރިެިލޭޝަންޝިޕެއްާ ކީްއވެެގންތޯާ

އެމީހުންެގާ މީހުންނަށްާ ފަލަސްޠީންާ ދައްކައިެގންާ ވ ހަކަާ އިޒްރ އީލ އިާ މިކުރަނީާ

 4160ހައްޤުާލިބިަގތުމަށްޓަކައިާކުރަންޖެހޭާކަންތައްާފަހިވޭތޯާމަސައްކަތްާކުރުމަށްޓަކައި.ާާ

މީހުންވެާ ފަލަސްޠީންާ އުޅެނީާާއަދިާ ޤ އިމްކ ށްެގންާ ުގޅުންާ ިއޒްރ އީލ އިާ ސްާ

މިހ ާާ ބޭނުމެއްނޫން.ާ ޢަދ ވަތްތެރިވ ކަންާ ކ ންމެހެންާ ފަލަސްޠީނުންާ އެކަމަށްޓަކައި.ާ

ކަންތައްތަްއާާ ިއޒްރޭލުންާ ކުރަމުންދ އިރުވެސްާ މިކަންތައްތަށްާ ރަނަގޅަންާ

އަ ދަނޑިވަޅެއްަގއިާ މިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ާ ޅުަގނޑުމެންާާކުރަނީމިހެންާ

މިސަރަހައްދުެގާާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ގ ތަށްާ ެއކަހެރިވ ާ ތެރެއިންވެސްާ  4165އޯ.ައއި.ސީާ

ގ ތަށްާާ ސުވ ލުއުފެދޭާ މެދުާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ ޤައުތަކުންެވސްާ އިސްލ މީާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާއ ޝިއ ންަގއިާތިބިާއަޅުަގނޑުމެންެގާއިސްލ ީމ...
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ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާަވުގތުހަމަވެއްޖެ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ރާުާޢިއްޒަތްތެރި

 4170هللاާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުަވނީާމުލަކުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާޔ މީނަށް.ާ

ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާާޢިްއޒަތްތެރިރައީސް،ާާާާޢިއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔ ާާާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާމުލަކު މީާ ާރައީސްާ

ކަންބ ޑުވ ާމައްސަލަެއއް.ާމިކަހަލަާމައްސަލަެއއްަގިއާސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީާާާށްާރަާވަާާންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޔ މީهللاާބްދުޢަ

 4175ކުރުވުމަށްާނޫނީިވއްޔ ާސަރުކ ރުންާކުރައްވ ާކަމަކ އިާދޭތެރޭަގއިާސުވ ލުާއުފައްދަންާ

ާާ ެގނައިމ ، ތަޅުމަށްާ މަޖިލީހުެގާ މިާ މައްސަލަާ މިާ މަންދޫބުންާ ާ އެީއާާރައްޔިތުންެގާ

އަޅުަގނޑުާހިތުންާއެްއވެސްާޕ ޓީއަކަށްާނިސްބަތްވ ާމީހަކުާާޕ ޓީެގާކުލަާނަަގއިެގންާާ

މިއަކަށްާވ ހަކަާދައްކަންވީާކަމެއްާކަމަކަށްާައޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާއެއީާެއއަށްވުރެންާ

ބ ޑުާޤައުމީާމައްސަލައަކަށްާމިކަންވ ތީވެ.ާއަޅުަގނޑުާނެތިންާމިާމައްސަލަާސިޔ ސީާ

ެގާާާާމައްސަލައަކަށް އދާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ެއހެންނަމަވެސްާ  4180ހަދ ކަށް.ާ

ނޫނީާ އުފައްދައިެގންާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ދިވެހިރ އްޖެއިންާ ދޭތެރޭަގއިާ ޤައުމުތަކަިއާ

ސުވ ލުާާ މިާ ނުކުރެެވއޭ.ާ މިސުވ ލެއްާ ޢ ންމުކ ށްާ އުފައްދ އިރުާ ުގޅުންާ އެހެންާ

އުފައްާ ުގޅުންާ އެކީަގއިާ ިއޒްރ ީއލ އިާ މިއުޅެނީާ އެހެންކަމަށްާކުރެިވެގންާ ދ ތީއޭ.ާ

ކަމަށްާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ މީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވަންޏ މުންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާ ހުރިގ ތްާ މިކަމުަގއިާ ިއޙްސ ސްާ ރައްޔިތުންެގާ  4185ވަންޏ މުންާ

ވިސްނ ލ ފަިއާާ އިޙްސ ސްތަކަށްާ މިާ މިއުޅެނީ.ާ ނޭިގެގންާ ާ ކީްއވެެގންތޯއޭާ

ކުރިއްާ މިކަންާ އެހެނާްާއަޅުަގނޑުމެންާ އުޅެނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރަނަގޅުވ ނެއޭާ ޔ ާ

ޤައުމަކ އިާދޭތެރޭަގއިާސިޔ ސީާުގޅުމެއްާއުފައްދ ތީކީެއއްާނޫނޭ.ާއެހެންވީމ ާމިކަންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ގ ތ ިއމެދުާ އ ތްާ އައިސްފައިާ މިހ ހިސ ބަށްާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ

މި މިކަންާ މެންބަރުންނަށްވެސްާ މަޖީލީހުެގާ އަދިާ އ ތީާޚ ރިޖީވަޒީރުާ މިާ  4190ހެންާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދެއްކެިވާ ވ ހަކަާ ދެންމެާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެ.ާ ކީްއވެެގންކަންާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ މިކަންކަމުންާ ކިހިނެްއވެެގންތޯާ ވިދ ޅުވިާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދެންާ އަންނ ނީ.ާ ބުރުލެއްާ ޝަޚްޞިްއޔަތަށްާ އިސްލ މީާ

ކ  ވ ނީާ އ ޅުންާމިކަންކުރުމުންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ދައުލަތުންާ ންފައިދ ެއއްތޯާ
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ވ ނީާާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ބަދަހިވުމުންާ ުގޅުންާ ިއޒްރ ީއލ އިާ  4195ފިލުވައިދެްއވަބައްލަވ ާ

އ ޅުންާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިފައިދ ާ ދައުލަތުންާ ކ ންފައިދ ެއއްތޯާ

އަޅުާ މެންބަރުންނަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންާ ަގނޑުމެންނަށްާފިލުވައިދެްއަވއިފިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަށްވަންޏ މުންާ ނޭނޭގާ ފައިދ ާ ކަންނޭެގ.ާ އެނިގދ ނެާ މިފައިދ ާ

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާކ ންމެާޤައުމެްއެގާރިކޯޑެްއާއ ންނ ނެއޭ.ާެއާރިކޯޑަކީާއދާާ

ކ ންކ ންާާ ރިކޯޑެއްތޯެއއީ.ާ އ ތްާ ކ އްފައިާ ކުށްވެރިާ ޤަރ ރުންާ ކިތައްާ  4200ެގާ

ޢަރަބާިާކަންތައްތަކެއްތޯާކުށްވެރިކުރަ މިާ ދިރިއުޅޭނެާ މިކުރަނީާއެކުަގއިާ ކުށްވެރިާ ނީާ

އަަވއްޓެރިާޤައުުމެގާރަްއޔިތުންނަށްާއެާދިރިއުޅެވޭނެާގ ތްާހަދއިނުދީެގން.ާކުށްވެރިާާ

ކ ރުާާ އަދ ކުރ ާ ވަޒީފ ާ އެމީހުންާ މިކުރަނީާ ކުށްވެރިާ ކީްއެވެގންތޯއޭ.ާ މިކުރަނީާ

ކީ މިކުރަނީާ ކުށްވެރިާ ނުދެިވެގންާ ޣ ޒ ަގއިާ ކުށްވެރިމިކުރަނީާާޚ ނ ތަކެއްާ ްއެވެގންތޯ.ާ

މީހުންނެއްނޫނޭ.ާާ ޖަރުމަންާ ނ ޒީާ ހިންިގބަޔަކީާ ިމާ ޖެނެސަިއޑްާ  4205އެތަނުަގއިާ

އެތައްާާ ދުނިޔޭެގާ ހަމަާ މިހ ރުވެސްާ ެއކަންކަމުަގއިާ ހިންގ ބަޔަކީާ ޖެނެސައިޑްާ

ބަިއވަރުާ އެތައްާ މިހަކަލަާ އެހެންވީމ ާ ކަންތަްއތަކެކޭމީ.ާ އުފެދޭާ ޤައުމެްއަގއިާ

ހައްޤު އދއިންސ ނީާ ރިކޯޑްތަކ ިއާ ކުށުެގާ އަރައިަގންނަާ ެއްއވެސްާާ.ތަކަށްާ ެގާ

ެއއްވެސްާޤަރ ރަކަށްާތަބ ނުވުމުެގާާާ.ޤަރ ރަކަށްާތަބ ނުވުމުެގާމިކަންކަމ އިާުގޅޭާއދ

 4210ާާާ.ރިކޯޑ އިާމިކަހަލަާކަންތައްާހުރީމައޭާދެންާކީއްެވެގންތޯއޭާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއދ

ރަ މިާ ހަމަާ ނުނިންމެނީ.ާ ކަންކަންާ ތެރެއިންާ މަޖިލީހުންވެސްާެގާ އްޔިތުންެގާ

ޕ ޓީކަމުަގިއާާ އަޑުަގދަާ އެންެމާ ވަރުަގދައީާ އެންމެާ ެއއީާ ނުނިމޭގ ތަށް.ާ ކަންތައްތަށްާ

ވަންޏ މުންާނޫނީާއެންމެާައޑުަގދައީާއެންމެާވަރުަގދަާޤައުުމާކަމަންވަންޏ މުންާއެާާ

ާާ ާާ.އދޤަރ ރުެގާވީޓޯާކުރުމުެގާބ ރުާއ ންނަކަމަށްާވަންޏ މުންާިއޒްރޭލ އިާދޭތެރޭަގއި

މިކަންާއ ތާްާ އެއްވެސްާގ ތެއްާނޯންނ ނެ.ާމީާ  4215އަކުންެވސްާކިޔަމަންާކުރެވޭނެާހަމަާ

އަސްލުާާ ނޫނޭ.ާ އ ތްގ ތެއްާ ރަޢުޔުާ ޤައުމުތަކުަގއިާ ދުނިޔޭެގާ ެއއީާ އެކަމަކުާ ގ ތް.ާ

މާިާ ބުނ ނެާ ނުވަމީހުންާ ތެރެއިންާ މީހުންެގާ ދިހަާ ކ ންމެާ ވަޑަިއެގންާ މަުގމައްޗަށްާ

ބޭނުމެންާ އުފައްދ ކަންާ ިމއިންާުގޅުންާ ކ ބައިހޭާ ސުވ ލަކީާ ާ ިމއުފެދޭާ ދެންާ ނުވެއޭ.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ދަްއކައިފިންާ ވ ހަކަާ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުެމންާ ފައިދ އަކީާ ލިބޭާ

 4220މެންބަރަކުާވ ހަކަފުޅުާދެއްކެިވާއިރުާވިދ ޅުވިާކ ސޯޯވއަކީާމިނިވަންާދައުލަތެްއކަންާ

މަޖިލީސް ރައްޔިތުންެގާ ކުރީމ ާ އެްގރިމެންޓެްއާ މެންބަރުންާޤަބޫލުކ ށްާ ެގާ
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ބަމައްސަލައަކަ އެމައްސަލަާ ހައްދަވަިއެގންާ އ ތްތޯ.ާާށްާ ރިޝްވަތެއްާ އޭަގިއާ އިފިއޭާ

މީހެްއާާ ކުރ ާ ަމސައްކަތްާ ކ މެޓީަގއިާ އެާ ބޭނުންވީާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

ނުކުރަމޭާާ އައުޓެއްާ ރޫލަރާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެްއގ ތަކަށްެވސްާ އަޅުަގނޑުމީާ

ނު ރިޝްވަތުާ ހިމެނިެގންާއަޅުަގނޑުމެންާ ރިޝްވަތުާ އެާ ކަމަކަށް.ާ  4225ހިމެނޭާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެވސްާެއއ ތީާއެކަންާހިނގ ފައިާއ ތްގ ތްާބަލަންާއަންގ ވ ފައޭ.ާާ

މިހ ރުާނުހިނގ ާނުހިނުގންާާ އެާމައްސަލަާ އެާމައްސަލަާނިމިފަކ އެްއާނޫނޭާއ ތީާ

ނު އިމްޕްލިކޭޓްާ ރިޝްވަތެްއާ ޭއަގއިާ މައްސަލައިަގއިާ ކ ސޯޯވެގާ ވ ާއެީއކީާ

ކީއްވެެގންތޯާާ ދަންނަވ ލ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ ނޫނޭ.ާ ވަނީކީެއއްާ މައްސަލައަކަށްާ

 4230އިޒްރޭއިލ އިާއެކީަގއިާުގޅުންާއުފެއްދީމ ،ާައޅުަގނޑުމެންެގާސިކުޑިތަކަށްާހ ސްކަެމއްާާ

ިއސްލ މީާ އަދިާ ދޫކ ށްލައްވ .ާ ވިސްނުންާ ޢ ންމުާ ރައްޔިތުންެގާ އަދިާ އަންނަނީާ މިާ

ާާ މައްސަލަެވސް ދޭތެރެއިންާޝަޚްޞިއްޔަތުެގާ ޤައުމ އިާ ެއާ އިޒްރޭލަކީާ ދޫކ ށްލ ާ

އެންމެާިގނަާޤައުމުތަކުންާއެންމެާިގނަާޢަދ ވަތްތެރިންާޢަރަބިާއިސްލ މްާދުނިޔޭަގިއާާ

ޓެރަރިޒަމްާ ައމިއްލައަށްާ ކީްއކުރަންތޯާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ޤައުމުާ ތިބިާ

ުގޅުންތައް އަޅުަގނޑުމެންާ މިއުޅެނީާ އިންަވއިޓްކުރަންާ އުފައްދަނީާާދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ާ4235 

އުފައްދ އިރުާާ ެއކީަގއިާ ިއޒްރޭލ އިާ މިާ ުގޅުންާ ވިޔަފ ރީެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މުސްލިމުންނަށާްާ އެހެންާ އަޅުަގނޑުމެންކަހަލަާ ވ ހަކައަކީާ މިދައްކ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަދ ކުރުމަށްާާ ވަޒީފ ާ އެމީހުންާ ުމސްލިމުންނަށްާ ތިބިާ ފަލަސްޠީންަގއިާ

ބޯ ހުންނަނީާ އެމީހުންާ އެތަްއާާފުރުޞަތުނުދެއޭ.ާ ދިއުމަށްާ ހުރަސްކ ށްފައިާ ޑަރތައްާ

ތިބިާ މ ދުރުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންުއޅޭއިރުާ އަޅ ފައޭ.ާ ހުރަސްތަކެއްާ  4240ބައިވަރުާ

އިސްލ މްާޤައުމަކުންތ އޭާއެމީހުންނ އިާއެކީަގއިާިވޔަފ ރީެގާުގޅުންތައްާއުފައްދަންވީާާ

ކަންތަ މިހުންނަާ އްެގރިމެންޓްތަކުަގއިާ ޘަޤ ފީާ މިއަންނަނީާ ވ ހަކަާާދެންާ އްތަކުެގާ

ޤަބޫލާުާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ދައްކަވައިފިާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މެންބަރުެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ހައްޤުތަކަށްާ ިއންސ ނީާ ބެލިޔަސްާ ރިކޯޑަށްާ ކުށުެގާ ހަޤީޤަތަކީާ ކުރަންޖެހޭާ

 4245އަރަިއަގތުމުެގާރިކޯޑަށްާބެލިޔަސްާއަދިާއެހެންާކަމަކަށްާބެލިޔަސްާހަމަާމިާނުވ ނެއޭާ

ގ ތަކަ ޔަހޫދީންނ އިާާމިނޫންާ ރިކޯޑެކޭ.ާ އ ތްާ ފެންނަށްާ ރިކޯޑަކީާ މިާ ށް.ާ

ނަޞ ރ އިންނ އިާއިސްލ މުންނ އިާެއްއަގލަށްާއަރ ނީާއެންމެާކަމެއްަގއި.ާއެްއަގލަންާާ

ނަޞ ރ  ޔަހޫދީންނ އިާ ދޫކ ށްލ ފައިާ ގ ތްާ އިސްލ މުންެގާ އިސްލ މުންާ އިންާއަރ ނީާ
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ގ ތަކަ ިއސްލ މުންެގާ ާ އެކަނިާ ބޯލަނބަންޏ ާ ޔަހޫދީންނެްއާާބުނ ކަމަކަށްާ ށްާ

 4250ނަޞ ރ އިންނެއްާބ ލެއްާނުލަނބ ނެ.ާމީާއަޅުަގނޑުމެންާެގާިއސްލ މީާތ ރީޚްާހެކިދާޭާ

ވ ހަ މިދައްކ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ މިހުންނަނީާ ކަާާކަންކަންާ

ޚ ރިއަޅުަގނޑުމެ ފަރ ތުންާ ދައުލަތުެގާ ީމެގންވ ނީާާންނަށްާ ވިދ ޅުވެދެްއވ ށޭ.ާ ޖީވަޒީރުާ

ންވ ނެާފައިދ ތަކެއްާވިދ ޅުވެާދެްއަވއިފިްއޔ ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާކ ންފައިދަެއއްތޯާމީެގ

ޤަބޫލުކުރެވޭނެއޭ.ާއެކަަމކުާައޅުަގނޑަށްާހަމަަގއިމުވެސްާއެނޭގާެއްއޗަކީާމީެގންވ ނެާާ

 4255ެގއްލުންތަްއާތަޞަްއވުރުާކުރެވޭއެބަ.ާއެހެންވ ންޖެހޭާސަބަބަކީާއެންމެާވަރުަގދައަށްާާ

މެރިކ ަގއިވެސްާމިކަންކަންާމިހ ާވަރުަގދައަށްާާސެކިއުރިޓީާމިހ ރުާއ ތީާއެެމރިކ .ާއެ

އެތައްކަެމްއާާ މިކަހަލަާ ގ ސްާ މިހ ވަރުަގދައަށްާ ހިމ ޔަތުަގއިާ އިޒްރޭލުެގާ

މިދެވުނީާާ ހަމަލ ތައްވެސްާ މިދެވުނުާ ެއމެރިކ އިންވެސްާ ސަބަބުންާ އިްގނޯކ ށްލުުމެގާ

ޙަމަލ ތައް ިމދެވުނުާ އެމެރިކ އަށްާ ދެއްތޯާ ސަބަބުންާ ވެސްާާއިުގނޯކ ށްލެވުމުެގާ

 4260މިދެވުނީ،ާޓެރަރިޒަމްެގާޙަމަލ ތައްާދެވުނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާއަމިއްލަާފައިމަްއޗަށްާ

ތެދުވެާތިބެެގންާއަޅުަގނޑުމެންެގާޤައުމީާސަލ މަތްާދެމެހެއްޓޭވަރުާޤައުމަކަށްާނުވޭާާ

އިނޭގތޯ.ާައޅުަގނޑުމެންާމިކުރ ާކަމެއްެގާސަބަބުންާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންވ ނެާ

އަޅުަގނޑުމެންނ އިާާއަޅުަގނޑުމެންނަ ކަމަކަށްތޯ.ާ ކ ންކަހަލަާ ދެވެނީާ ދަޢުަވތުާ މިާ ށްާ

އެކީާައޅުަގނޑުމެންާއަޚުންާގ ތުަގއިާމިހ ތަނަށްާތިބިާޢަރަބިާއިސްލ މުންނޭ.ާޢަރަބާިާ

ކީއްކުރަންތޯ.ާާ ކުރަންމިއުޅެނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުކުރ ކަމެއްާ ޤައުމުތަކުންާ  4265އިސްލ މްާ

އަ ޤައުމުތަކުން.ާ އަވަށްޓެރިާ ކުރަންާދެންއ ތީާ ނުކުެުރ ކަމެކޭާ ޤައުމުތަކުންާ ވަށްޓެރިާ

މިއުޅެނީ.ާއެހެންވީމ ،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާވިދ ޅުވެާދެްއވ ށޭާދައުލަތުެގާފަރ ތުންާމިާ

ވިދ ޅުވެދެއްވ ށޭ،ާާ ފައިދ އެްއތޯ.ާ ކ ންާ ލިބޭނީާ ދައުލަތަށްާ އުފައްދަިއެގންާ ުގޅުންާ

އަ ޭއރަށްާ ދެްއވ ށޭ.ާ ކ ންީވންސްކ ށްާ ޅުަގނޑުމެންާކަށަވަރުކ ށްދެއްވ ށޭ،ާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ދޫކ ށްލަފ ނަމޭ.ާ ޚިޔ ލުތައްާ މިކުރ ާ  4270އަޅުަގނޑުމެންާ

ދަންނަވ ލަންާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ދިވެހިސަރުކ ރަށް،ާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ

ސިޔ ސަތުާާ ޚ ރިޖީާ ތިެގންުގޅުްއވ ާ ބޭނުންާ ދަންނަވ ލަންާ ވަޒީރަށްާ ޚ ރިޖީާ ބޭނުން،ާ

 ރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާބަދަލުާކުރައްވ ށޭ.ާޝުކު

ާ

ާާާތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާބިލެ މެންބަރުާާާޢިއްޒަތްތެރި`. ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުނޫގފ ރުާ  4275ާރަީއސް.ާ
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ސިޔ ސީުގޅުންާޑރ.ާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސަރުކ ރ އެކުާ އިޒުރޭލްާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ ޢަލީާ އަފްރ ޝީމްާ

ބުނުާ ވ ހަކަާ ހުށަހަޅުއްވ އ ކުރ ނެކަުމެގާ ުގޅޭގ ތުންާާމުން،ާ މައްސަލައ އިާ ފަިއވ ާ

ެއއްކ ށްާާ އިޒުރޭލ އިާ ރ އްޖެާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ

ފުންކ ށްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބަދަހިކުރުމަކީާ ސިޔ ސީުގޅުންާ ުގޅުން،ާ

ވ ހަކައަާ މިދެކެވޭާ ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ  4280ކީާާވިސްނ ލަންޖެހޭކަމެއް.ާ

ކުރީަގއިާރަީއސްާމައުމޫންެގާސަރުކ ރުންވެސްާހަމަާމިކަންާމިގ ތަށްާެގންުގޅުްއިވއޭ.ާާ

އެހެންނަމަވެސް،ާއެކަންާކ ށްފައިވަނީާވަންހަނ ކަމުަގއޭ.ާއަދިާމިހ ރުެގާސަރުކ ރުނާްާ

ރައީސް،ާާ ޢިޢްޒަތްތެރިާ އެނޭގގ ތަށޭ.ާ އެންމެންނަށްާ ފ ޅުަގއިާ ސ ފުކ ށްާ އެކަންާ

ާާ ދަންނަވ ލަން ތަމްސީލުކުެުރާ އަޅުަގނޑުާ ރަްއޔިތުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީާ

 4285މަންދޫބުންާކަމަކަށްާވ ހަކަދަްއކ އިރުާއޭެގާޙަޤީޤަތްާހޯދަންާެއބަޖެހޭ.ާހަމަގައިމުވެސްާާ

އަޅުަގނޑަކަށްާނޭނެގާޙަޤީޤަތެއް.ާކުރީާސަރުކ ރުންާމިކަންާކ ށްފައިއ ތްތޯ.ާބައެްއާާ

އަޅުަގނޑުާ ކ ށްފައޭއ ތީ.ާ ވިދ ޅުޭވާ އެބަާ އެނޭގގ ތަކީާާބޭފުޅުންާ މެންނަށްާ

ވ ހަކަފުޅުތަްއާާ ިވދ ޅުވިާ ނަޝީދުާ ރައީސްާ ވިދ ޅުވި،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

އެނބުރިާާ ަވޑައިެގންފަިއ،ާ އަދިާ އަޑުިއިވެގންދިޔަ.ާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޔޫ.އެންަގއިާ

ިއވިެގންދިޔަ.ާާ އަޑުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަތަްއވެސްާ ވިދ ޅުވިާ  4290ވަޑައިެގންފައިާ

ންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާއިސްލ މީާއުޞޫލުތަކުަގިއާޒިންމީންނަކީާތިބޭާާއަޅުަގނޑުާދަ

ކަމެކޭ.ާ އ ންނަާ އެއީާ ޢަމަލުކުރުމަކީާ ރަނަގޅަށްާ ދޭތެރޭަގއިާ ޒިންމީންނ އިާ ބައެކޭ.ާ

އިސްލ މީާ މުޝްރިކުންނަށް،ާ ތިބިާ އޭރުވެސްާ ޙަޔ ތްޕުޅުަގއިާ ރަސޫލ ެގާ އ ދެ،ާ

މަލުކުރައްަވމުންދިޔައީާވަރަށްވެސްާާދައުލަތުަގިއާތިބިާމުޝްރިކުންނ އިާދޭތެރޭވެސްާޢަ

ބަެއއްބޭފުޅުންާ މިތ ނަގއިާ އަޑުއަހަމުންގ އްސީމުާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ  4295ރަނަގޅަށް.ާ

އަދިާާ މުސްލިމުން.ާ އެބަތިއްބޭާ ިއޒުރޭލްަގިއެވސްާ އަޑުާ ލަްއކ12ާާާާަވިދ ޅުވިާ

ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިޢްޒަތްތެރިާ ތިއްބޭ.ާ އެބަާ މުސްލިމުންާ

ސްލ މީާރިވެތިާއުސޫލުތަކުަގއިާއ ންނަގ ތަކީާައޅުަގނޑުމެންާކަންކަންާާބޭނުންވަނީާއި

ބެލުން.ާާ ކ ބައިތޯާ އ ންނަގ ތަކީާ ކަންކަންާ މަސަްއކަތްކުރުން.ާ ރަނަގޅުކުރުމަށްާ

ފަލަސްޠީނުެގާ ސަރުކ ރުންާ ިއޒުރޭލުާ ރައްޔިތުން،ާ އިޒުރޭލުެގާ  4300ހަމަގައިމުވެސްާ

ކު އަދިާ ޙަމަލ އަކީާ ޢުދުވ ނީާ އެދޭާ ައޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންނަށްާ އަނިޔ ތަކަކީާ ރ ާ

އިންސ ނަކުާާ އެްއވެސްާ އިންސ ނަކަށްވީތީާ ނޫން،ާ ރަްއޔިތަކަށްާ ދިވެހިާ އެްއވެސްާ
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މިހެންާ މިކަންާ އ ތްގ ތް.ާ މިކަންތަްއާ މިއީާ އ ދެ،ާ ޤަބޫލުކުރ ނެކަމެއްނޫން.ާ

ކުރީާާ ކ ބައިތޯ.ާ ޙަޤީޤަތަކީާ މީެގާ ސ ފުކުރަންވީކަމަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ތްއިރުވެސްާ

ސަރުކ ރުންާާސަރުކ  ކުރީާ ނުަވތަާ ފެށީތޯާ މިސަރުކ ރުންާ ކުރަމުންައއިކަމެްއާ  4305ރުންާ

ޖަވ ބުާާ މިސުވ ލުެގާ ފެށީތޯ.ާ އަލުންާ ނުކ ށްއ ތްކަމެއްާ އެްއގ ތަކަށްވެސްާ

ދައްކަމުންާ ވ ހަކަާ މިތަނުންާ ރައީސް،ާ ޢިޢްޒަތްތެރިާ ނުލިބޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ

ކު ސުވ ލަކީާ މިއަދުާ ވިދ ޅުިވ،ާ މެންބަރުންާ ކުރިތޯާާބައެއްާ މިކަންާ ސަރުކ ރުންާ ރީާ

ނުވަތަާނޫންތޯއެއްާނޫނޭ.ާމިހ ރުވެސްާކުރަންވީާސުވ ލަކީާިމހ ރުާމިކަންާކ ށްފިއޭ.ާާ

ދަންނަވ ނީާާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިޢްޒަތްތެރިާ ކިހ ހިސ ބެްއަގއިތޯ.ާ  4310މިކަންއ ތީާ

ުގޅުމެްއާާ އެްއވެސްާ މިކަމ އިބެހޭގ ތުންާ އަދިާ ފަހުމްވީގ ތުަގިއާ އަޅުަގނޑަށްާ

އެްއވެސް،ާާނުހިނގ  ކުރައްވ ކަމަށް.ާ ޤަސްދުާ ކުރަްއވަންާ އެކަންާ ކަެަމަށް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާވަރަށްާސ ފުކ ށްާއެބަބުނޭާއެއްެވސްާމުޢ ހަދ އަކީާ

އެކަންާ މިމަޖިލީހުންާ މިމަޖިލިސް.ާ އެއީާ ނިންމ ނީ.ާ އެާ ރައްޔިތުންނޭާ ދިވެހިާ

ދަންނަ އަޅުަގނޑުާ ނުވ ނެ.ާ އެކަންާ ބޭނުންވަނީާފ ސްނުކ ށްފިއްޔ ާ  4315ވ ލަންާ

ނެރުއްވަިއެގންާާ މަޞްލަޙަތުާ ޤައުމީާ ބޭފުޅުންވެސްާ ހުރިހާ  ހިމެނޭާ މިމަޖިލީހުަގއިާ

ރައްޔިތުންނަށްާތެދުާމަޢުލޫމ ތުާދޭގ ތަށްާވ ހަކަާދަްއކަވ ށޭ.ާޑީ.އ ރު.ޕީާބޭފުޅުންެވސްާާ

ކުރީާސަރުކ ރުންާއެކަންާކ ށްފައިާއ ތިއްޔ ާވިދ ޅުވ ށޭާތެދެކޭ.ާެއކަންާެގންދެވިޔޭ.ާާ

އީާރަނަގޅުާވ ހަކަެއކޭ.ާތިމަންނަމެންާމިހ ރުާޤަބޫލެއްާނުކުރަމޭ.ާއެާކުރަންޖެހާޭާއެ

މިސަރުކ ރުާާ ބަދަލުަގއިާ އޭެގާ ނުކުރ ށޭ.ާ ތިކަންާ މިސަރުކ ރުންވެސްާ ނޫނޭ.ާ  4320ކަމެއްާ

ވަރަށްާާ ނުެގންދެވުމަކީާ ެއކަންތައްާ އެގ ތަށްާ އެޅުވުނީ.ާ ބަދުނ މުތަކެއްާ ބ ލުަގއިާ

ރަީއސް، ޢިޢްޒަތްތެރިާ ކުރިނާްާާާރަނަގޅު.ާ ނިންމ ލުމުެގާ ވ ހަކަކ ޅުާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ދިވެހިން،ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ފަލަސްޠީނަށްާތ ޢީދުކުރަނީާހުސްއެކަނިާެއއީާމުސްލިމުންާުއޅޭާތަނެއްާނޫން.ާއެތ ާ

އެއީާ ތ ޢީދުކުރަނީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކްރިޝްޓިއަނުންެވސް.ާ  4325އެބަތިބިާ

ދިޔ މ ާއި ޤައުމުތަކަށްާ ޢަރަބިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވީތީ.ާ ންސ ނުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުާ ރަނަގޅަކަށްނޫން.ާ މ ކަާ ޢަމަލުކުރެވެނީކީާ ދޭތެރޭާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ

ތަޖުރިބ ކ ށްފައިާމިހުރީ.ާއެމީހުންާއަޅުަގނޑުމެންނަކ އިާދޭތެރޭާޢަމަލެއްާނުކުރޭާެއއްާ

ޢަ ދޭތެރޭާ އިސްލ މަކ އިާ އަނެއްާ ވަރަށްާާއިސްލ މަކުާ ކުރަންވ ގ ތަކަށް.ާ މަލުާ
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ިއމިްގެެރޭޝަނުންވެސް،ާާ ދޭތެރޭ.ާ އަޅުަގނޑުެމންނ އިާ  4330އިހ ނެތިކ ށްާ

ކުރ އިރުވެސްާާ ބޭނުންާ ބަސްާ ދޭތެރޭާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ އަދިާ ކަސްޓަމުންެެވެސްާ

މިކަމަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަނީ.ާ މުޢ މަލ ތްާ ބަހުންާ ހުތުރުާ ވަރަށްާ

ޢިއްޒަތްތެރި އިންސ ނަކަށްާާތ އީދުކުރަނީާ އަނެއްާ އިންސ ނަކުާ އެްއވެސްާ ރައީސް،ާ ާ

އެހެންވީމ ،ާ ކުރ ކަމެއްނޫން.ާ ތ ޢީދުާ އަޅުަގނޑުާ އަނިޔ ކުރުމަކީާ ނަހަމަގ ތުަގއިާ

ދެކ ޅު.ާާ އަޅުަގނޑުާ މީހ އަށްާ ކުރ ާ ެއގ ތަށްާ ކުރުމަކަށްާ ތ އީދުކުރ ާ  4335އެގ ތަށްާ

ދަންނަ ކުރިންާ ނިންމ ލުމުެގާ ވ ހަކަކ ޅުާ އަޅުަގނޑުާ އެފަދަާާއެހެންވީމ ،ާ ވ ނީާ

އ ތްކަމެކޭ.ާާ ހޯދުމަކީާ ރަނަގޅުގ ތްތައްާ ވ ހަކަދަްއކަިއެގންާ ކަންކަމަށްާ

ރަނަގޅަށްާާ ދޭތެރޭަގއިާ ޒިންމީންނ އިާ ގ ތެކޭާ އ ންނަާ އިސްލ މްދީނުަގިއވެސްާ

ާޢަމަލުކުރުމަށް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިޢްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ4340 

ވަާމީދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާއަޙްމަދުާ ައއްސަލ މްޢަލައިކުމްާ ާރަޙްމަތު`.ާ ކުއްލިާާވަބަރަކ ތުهللا މިއަދުާ އ ދެ،ާ ާ.ާ

ާމައްސަލަެއއްެގާގ ތަށްާމައްސަލައެއްާހުށަހަޅުްއވ ފައިާމިވަނީާޑ ކްޓަރާއަފްރ ޝީމް،ާާާސިޔ މްާމުޙަްނމަދުާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާޑ ކްޓަރާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ،ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރު.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ދެތިންާމިހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ  ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ބެހޭގ ތުންާ މައްސަލައ އިާ ާ

ދެކޭގ ތުަގއިާާ އަޅުަގނޑުާ މިހޯދ ލީ.ާ މިފުރުޞަތުާ ބޭނުުމަގއިާ ދަްއކ ލުމުެގާ  4345ވ ހަކަެއއްާ

ބައެްއެގާާ ލޯބިކުރ ާ މަޞްލަޙަތަށްާ ސުލްޙަާ ލ މަސީލުާ ވ ންޖެހޭނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ުގރ މަާކުރ ކަށެއްާނުޖެހޭ.ާއަދިާގ ތުަގއި.ާައޅުަގނޑުމެންާއަމިްއލައަށްާބަޔަކ އިާހަނ

އެާާ ައޅުަގނޑުމެންާ އަތުވެއްޖެނަަމ،ާ ކުރަންާ ހަނުގރ މަާ އަމިއްލައަށްާ ބަޔަކުާ

ލޭާ މިބިމުަގއިާ އެްއވެސްާ އިސްނަަގިއެގންާ އެބަޖެހޭ.ާ ކުރަންާ އެބަާ ހަނުގރ މަާ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާާ ވެރިވުމަކީާ ފަސ ދަާ ޙަސަދަެވރިވުމ ،ާ އަދިާ  4350އ ހ ރުވުމ އިާ

.ާއ ދެ،ާައޅުަގނޑުމެންާދެކޭގ ތުަގއިާޣައިރުާުމސްލިމުންނަކީވެސްާހަމަާއ ތްކަމެއްނޫން

ދޭންޖެހޭނެ.ާާ ހަމަާ ލޯތްބ އިާ އިޙްތިރ މ އިާ ދޭންޖެހޭާ އެމީހުންނަށްާ އިންސ ނުން.ާ

ކަހަލަާާ ިއޒުރޭލްާ ަވުގތެްއަގއިާ މިކަހަލަާ ވ ހަކައަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ބަދަހިކުރުން އިތުރަށްާ ުގޅުންާ އ ދެ،ާާާާޤައުމަކ އިާ ޖެހޭނޭކަމެއް.ާ ވިސްނ ލަންާ އެއީާ

މުސްލިމުންނ އިާ ޣައިރުާ ވިދ ޅުވެއްޖެ،ާ މެންބަރަކުވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  4355ދެންމެާ

ތުރުާރަސޫލ ާާދޭތެރޭަގއިާއަނެއްމީހުންާދެކެންޖެހޭގ ތ އިާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންެގާކައުއި
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ރަސޫލު ާމުޙަންމަދުާ ާޞައްލަهللا ވަهللا އެކަލޭެގފ ނުވެސްާާއްސަާއަލަޙިާ ލަމް،ާ

ޤ އިމްކުޔަހޫދީ ުގޅުންާ އެްއކ ށްާ އަދިާންނ އިާ އެބަހުރި.ާ ރައްވ ފަިއާ

ަވކިާާކްރިސް އެބަހުރިާ ޤ އިްމކުރަްއވ ފައިާ ުގޅުންާ ޤ އިމް،ާ ޓިއަނުންނ ިއވެސްާ

ެވއްޖެނަމަ،ާ އަނިޔ ވެރިވ ންާ އެބައިމީހުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ  4360އުސޫލުތަކެއްެގމަތިން.ާ

ނުގެުރ މަާއަޅުަގނޑުމެންާއެބަާާނޫނިއްޔ ާހަނުގރ މަައކަށްާއިޢުލ ންކ ށްފިނަމަ،ާއެާހަ

ާާ ހަސަދަވެރިވުމަކީާާކުރަންޖެހޭ ބަޔަކ އިާ ބައިޖެހިެގންާ މަތިންާ ަމތިންާ އެނޫންގ ތެއްެގާ

ކ ންމެާ ދެކެން.އ ދެ،ާ އަޅުަގނޑުާ ކަމެއްނޫންގ ތުަގއިާ ކ ށްެގންވ ނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އިންސ ނ އަ ެއާ ފ ނުްއވުމަށްފަހުަގއިާ ދުނިޔެއަށްާ އިންސ ނ ާ ެއާ ށްާއިންސ ނަކީވެސްާ

ބަޔެއް.ާާ ލިބިފައިވ ާ ބ ރުާ އިޚްތިޔ ރުކުރުުމެގާ މަުގާ ނުބައިާ މަގ އިާ  4365ރަަގޅުާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ވިސްނުމުންާ ހެޔ ާ ދެއްވިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ފ ހަަގކ ށްލަންެވސްާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ އަދިާ އެބަވިސްނަންޖެހޭ.ާ މިކަންތައްތައްާ

ާާ ދުނިޔޭަގއި ފ ނުއްވ365ާާިބޭނުންވޭާ ރަސޫލުބޭކަލުންާރަސޫލުންާ ިގނަާ އިރުަގއިާ

ފ ނުއްވ ފައިހުރީާހަމަާއިޒްރޭލުންނ އިާއަދިާޢަރަބިންެގާތެރެައށް.ާމީާއަޅުަގނޑުމެންާާ

ކީްއެވެގންތޯ.ާ ފ ނުއްވަނީާ މިާ ރަސޫލުންާ އ ދެ،ާ މައްސަލަެއއް.ާ  4370ވިސްނ ލަންޖެހޭާ

ާ އަބަދުވެސްާ ާރަސޫލުންާ އަނިޔ ވެރިކަމ ިއާާهللا އެތަނެްއެގާ ފ ނުްއވަނީާ

އެހެންވީމ ާާޖައްބ ރުވެރިކަ ިއތުރުވުމުން.ާ ހައްދުފަހަނައަޅަިއެގންާ އަނިޔ ވެރިކަންާ މ އިާ

ނުބަޭއާާ ބަޔަކުާ އެވެނިާ ޯގހޭާ ބަޔަކުާ މިވެނިާ ފަރ ތަކަށްާ ވަކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީަގާ

ދީނީާާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލ ލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބުނ އިރުަގއިާ މިހެންާ

އިސްލ މްދީނުގައި މ ތްެވެގންވ ާ ކަނޑައެޅިެގންާާާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤުރުއ ނުަގއިާ  4375އަދިާ

އަނެްއާާ ބަލައިެގންނެއްާ އ ޔަތްާ އެއްާ ހަމައެކަނިާ ގ ތްތަކަށްެވސް.ާ އަންަގވ ފަިއވ ާ

އޭރިއ ެއްއަގިއާާ ވަިއޑްާ ވަރަށްާ ނުކުރެވޭނެ.ާ މ ނައެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އ ޔަތަކަށްާ

ވިސްނ ލ އިރުަގއިާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިސްލ ްމދީނަކީ.ާ އ އްނައެްއޗެއްާ

ހުރާިާވިސްނ  ބިމުަގއިާ ފަލަސްޠީނުާ މިތަނުެގާ އެިގލަްއވ ތޯާ ފަލަސްޠީންާ ލަންއެބަޖެހޭާ

ާ ބ ޑުާ އެންމެާ އ ސ ރީާ އެންމެާ ާޗ ޗު.ކްރިސްޓިއަނުންެގާ އެބައުޅޭާާާ  4380މިތ ާ

މާިާ ޔަހޫދީން.ާ އެބައުޅޭާ އެތ ާ މުސްލިމުންާ ެއބައުޅޭާ އެތ ާ ކްރިސްޓިއަނުންވެސްާ

އެއްާ މަސްލަހަތުކަމ އިާ ސުލްޙަާ އެއްތަނެއްަގއިާ ބެހެއްޓުމަކީާާއެންމެންާ ކ ށްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާކ ންމެާފަރުދަކަށްާބ ލަށްާެއޅިފަިއވ ާވ ޖިބެްއ.ާއެހެންވީމ ާދުރުަގިއާާ
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ތިބިާބަޔަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންާއެމީހުންނ އިާދޭތެރޭަގއިާއެމީހުންނަކީާނުބައިާބަޔެކޭާާ

މިކުރިާ މީހުންނ އިާ ފަލަސްޠީންާ ިއޒްރޭލްމީހުންނ އިާ އެންމެފަހުންާ އަދިާ  4385ބުނެާ

ކަންވެސްާާހަނުގ އަނިޔ ކުރިާ މަރައިާ މީހުންާ ަގސްތުަގއިާ ިއޒްރޭލުންާ ރ މައިަގއިާ

މީހުންވެސްާ ހަމ ސްޖަމ އަތުެގާ ެއއްކ ށްާ ހަމައެއ އިާ ފ ހަަގކުރެވިފަިއވޭ.ާ އެބަޔ ނުަގއިާ

މާިާ އެހެންވީމ ާ ފ ހަަގކުރެވިފައިވޭ.ާ ރިޕޯޓްަގއިާ އެާ އަނިޔ ކުރިކަމަށްާ ހަމަާ އެގ ތަށްާ

ވަކިާފަރ ތެއްާކުށްވެރިކުރ ކަށްާވަކިާފަރ ތެއްާޢަމަލުާާާދެފަރ ތްާކުށްވެރިވ ާޢަމަލެއް.

 4390އެމީހުންާކުރީާނުބަޔޭާބުނ ކަށްވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާރިޕޯޓަކުންާބުނެވޭކަށެްއާާ

ނެތް.ާއަޅުަގނޑުެގާއެދުމަކީާިމފަދަާފުރުޞަތެއްަގއިާމިފަދަާނ ޒުކުާދަނޑިވަޅެްއަގއިާާ

ބަދަހިކުރު ުގޅުންާ އިތުރަށްާ ޤައުމަކ އިާ އަޅުަގނޑަކަށްވެސްާާމިކަހަލަާ މަކީާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ އަބަދުެވސްާ ދުނިޔޭަގއިާ އެހެންނަމަވެސްާ ފެންނަކަމެއްނޫން.ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ ޤައުމެްއކަން.ާ ކުޑަކުޑަާ ޤައުމަކީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވިސްނަންޖެހޭާ

 4395ުގޅުންާބަދަހިާކުރަންޖެހެނީާކ ންކ ންާބަޔަކަށްކ ކަން.ާކ ންމެކަމެއްެވސްާސަކްސަސްާާ

ރި އ ންނަާމިވަނީާ ދޭތެރޭަގއިާ އަނެކަކ އިާ އެމީހަކ އިާ ނޫނިއްޔ ާ ލޭޝަންޝިޕަކުން.ާ

އެހެންވީމ  ުގޅުމަކުން.ާ ތަނެްއެގާާާާާ،ގ ތްާ ކ ންމެާ ދުނިޔޭެގާ އެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ުގޅުންާާ ނޫނިއްޔ ާ އ ންނަާ ުގޅުންާ އެބަޔަކ އިާ ިވޔަސްާ ބަޔެއްކަމުަގއިާ ތިބިާ

ބ އްވަން އެުގޅުެމއްާ ފެންވަރަކަށްާ ވިސްނ ލަންާއ ންނަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ާ.

ވަކިާާ ހިސ ބުތަކުަގއިާ އެކިާ ކަންތަކުަގިއާ އެކިާ އެކިޤައުމުތަކުަގއިާ ދުނިޔޭެގާ  4400އެބަޖެހޭާ

ޤަބީލ ތަކަކ އިާވަކިާބަޔެއްާލަްއވ ފައިާމިތިބީާކީްއކުރަންތޯ.ާެއއްބަޔަކުާއަނެއްބަޔަކަށްާާ

ިމބަހުޘްކު މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންީވމ ާ މައްސަލައަކީާާތައ ރަފްވުމަށްޓަކައި.ާ ރ ާ

އަޅުަގނޑުާދެކޭގ ތުަގއިާހަޤީަގތުަގއިާމީާމިވަުގތުާމިާމަޖިލީހެުގާަވުގތުާނަގ ލަިއެގންާ

މިއަށްވުރެާ ދަްއކަންޖެހޭާވ ހަކައެްއކަމަށްާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާ އިތުރަކަށްާމިވ ހަކަާ

އަޅުަގނޑުާ ެގންދިއުމަކީާ ދައްކަިއެގންާ މިތަނުަގއިާ ވ ހަކަާ ކަންތައްތަކުެގާ  4405ާާމުހިންމުާ

މުހިންމުނޫނާްާ މިކަމަކީވެސްާ ދަންނަވ ލަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ވ ހަކަެއއްކަުމަގއިާ އެދޭާ

 .......އެެެހެންނަމަވެސްާމިކަމަށްާކަމެކޭނޫންާއަޅުަގނޑުާމިބުނަނީ.

ާ



 164 

މެންބަރު.ާާާޢިއްޒަތްތެރިމެންބަރުާަވުގތުާހަމަވެއްޖެ.ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ

 4410މެންބަރާުާާާޢިއްޒަތްތެރިއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީާނ ޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާާާާމިހ ރު

ާމުހައްމަދުާނަޝީދަށްާ.

ާ

ާާާނ ޅިވަރަމްާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ާާާާޢިްއޒަތްތެރިޝުކުރިްއޔ ާާ`. ާާރައީސް. ނީ ވ  ނަ ން ދަ ާ ނޑު ގަ ޅު އަ ާ، ދެ ާއ 

މަާާާމިާާމުހައްމަދުާަނޝީދުާާ ޖަޒްާއްާމި ދިވެހިންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބ ޑަށްާާސަލަައކީާ ވަރަށްާ ާބ ތ އިާ

އިާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: ފަ ޅި ޢިބ ރ ތުންާާާވާ ގު ސ ފުާ ަވރަށްާ މެނިފެސްޓޯަގިއާ އެމްޑީޕީެގާ  4415މައްސަލަެއކޭ.ާ

ކުރުމުަގިއާާ ބައްޓަންާ ސިޔ ސަތުާ ޚ ރިޖީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އ ންނ ނެާ ބަޔ ންކ ށްފައިާ

އަ ަމތިންނޭާ ެއގ ތުެގާ ބަލަިއާ ތ އީދުއ ތްގ ތެއްާ ރުހުމ އިާ ޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންެގާ

އުއްމީދުކުރަނީާާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ާ ެގންދ ނީ.ާ ކުރަމުންާ ކަންތައްތައްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވިސްނުމ އިާ ރަްއޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިމައްސަލައިަގިއވެސްާ

އަޅުަގނޑުާާ އ ދެ،ާ ބަލ ނަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިހިނެއްތޯާ ހުރިާ ފިކުރުާ  4420ރައްޔިތުންެގާ

ހޫދީާދައުލަތަކ އިާއަޅުަގނޑުމެންާުގޅުންާޤ އިމްާކުރަމުންާާހަމަާދެންނެވެންާއ ތީާޔަ

ެގންދ އިރުާއަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާބ ޑަށްާވިސްނ ލ ާކަންބ ޑުވ ންޖެހޭާކަންތައްތަކެްއާާ

ފަލަސްޠީނުަގިއާާ ކުރިންވެސްާ އެތައްދުވަހެއްާ މީެގާ އަދިާ މިއަދުވެސްާ އެބަހުއްޓޭ.ާ

ލ އިން ސ ނީާވ ހަކަތަކަކީާއަޅުަގނޑުމެންާާތަކުރ ރުވަމުންާއެއަންނަާއަނިޔ ވެރިކަމ އިާ

 4425ދަންނަާވ ހަކަތަކެކޭ.ާހަމައެކަނިާޝަބްރ އ އިާޝަތީލްާކަހަލަާކޭމްޕްތަކުަގއިާހިނިގާ

މުސްލިމްާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުވެސްާ ެއކަންޏެއްނޫން.ާ ާ ވ ހަކަާ ކަންތައްތަކުެގާ

އަމިާ އެމީހުންެގާ ގ ތެްއަގިއާ ނިކަމެތިާ ވަރަށްާ އަނިޔ ވެރިކަމ އިެއކުާ އްލަާއަޚުންާ

އެބޭބޭފުޅުންެގާާ ހ ލަތެއްަގއިާ މިފަދަާ އެހެންވީމ ާ ެގންދަނީ.ާ ެއއުޅެމުންާ ވަޠަންަގއިާ

ޢ އިލ ތަކ ިއާާ އެމީހުންެގާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޚުންެގާ މުސްލިމްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ކުރަމުންދ ާ އަނިޔ ާ އެމީހުންނަށްާ ނަގ ލެވިާ ޢިއްފަތްތެރިކަންާ ދަރިންެގާ  4430އެމީހުންެގާ

އަނިޔ  އެާ ެއއަނިޔ ވެރިންނ އިާާދަނޑިވަޅެއްަގއިާ ފަރ ތްތަކަށްާ ކުރ ާ ތައްާ

މުސްލިމާްާ ހަޤީަގތުަގއިާ އެއީާ ެގންދިއުންާ ބަދަހިކުރަމުންާ ުގޅުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ކަންކަެމއްނޫން.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭނެާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ ގ ތުަގިއާ ދަރިއެްއެގާ ދިވެހިާ

ާާ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދުާ މައިދ ނުަގއިާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ ޤައުމެްއެގާާއެހެންނަމަވެސްާ

ިވސްނ ލ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސ ބިތުކުރަންޖެހުމުންާ ފައިތިލަާ އަޅުަގނޑުމެންާ  4435ގ ތުަގއިާ
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އަޅުަގނޑުާާ ހުންނ ނެކަމަށްވެސްާ ކަންތައްާ ބައެއްާ ކުރަންޖެހޭާ ކ މްޕްރ މައިޒްާ އަދިާ

ޤައުމެއްެގާާ ހަމަާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ޤަބޫލުކުރެވޭ.ާ

އިޒްރޭލް އުޅެނީާާާާހައިސިއްޔަތުަގއިާ މިޖެހިެގންާ ބަލަިއަގންނަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާާޢިއްޒަތްތެރިާކީްއވެެގންބ ވައޭ.ާާ އަނިޔ ެވރިާ ވަރަށްާ ރައީސްާ

މީހުންާ މިދެންނެވިާ ކަންތައްތަްއާ އަނިޔ ވެރިާ ނުެގނެވޭފަދަާ  4440ޚިޔ ލަށްވެސްާ

އުޚުތުންނ  އަޅުަގނޑުމެންެގާ އަޚުންނ އިމެދުާ މުސްލިމްާ އިމެދުާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

މިކަމުަގއިާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކިހިނެއްތޯާ އެހެންވީމ ާ އެެގންދަނީ.ާ ކުރަމުންާ

މިޑިލްާ މިދެންނެވިާ ތެރޭަގިއާ އެހިސ ބުަގނޑުެގާ ޖަމ އަތްާ ހަމ ސްާ ހަމައެކަނިާ

އެމީހެްއެގާާ ކުރެވޭނީ.ާ ކުށްވެރިާ ކަންތައްތަކުަގިއާ ހިަގމުންދ ާ ިމއަދުާ އީސްޓްަގއިާ

ދިރި މުޅިާ އެމީހެްއެގާ ކ ޅަށްޖަހ ލައިފައިާޢ އިލ އ ިއާ ފިއްސ ލަިއެގންާ ބޯާ ލޯާ  4445އުޅުމ އިާ

އައިސްާާ ހިފައިެގންާ ބުލްޑޯޒަރުތަްއާ އެްއޗެްއާ މިހުރިހ ާ ގެއ ިއާ ހުންނަާ

އެމީހަކުާ ދެންާ ބަރުބ ދުކ ށްލީމ ާ ދިރިއުޅުންާ މުޅިާ އެމީހުންެގާ ސުންނ ފަތިކ ށްލ ފައިާ

ބަދަލުހި އެހެންގ ތަކުންވެސްާ އަދިާ ެވެގންވެސްާ ބ މ އަކަށްާ ފ ނާޭާސްވިސަސްާ

ދ ދިާާ މިކަމުަގއިާ އެެެހެންވީމ ާ އ ންނަގ ތް.ާ ުގޅިފަިއާ ެއކަންާ ޖަޒުބ ތ ިއާ އިންސ ނީާ

ވަރަށްާާ ޖަމ އަތްާ ހަމ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތެތެރިާ ދެއްކެިވާ ވ ހަކަފުޅުާ  4450ދެންމެއަކުާ

އެކަންާާ ބަދަލުަގއިާ ކުށްވެރިކުރުމުެގާ އަޅުަގނޑުާ ކުރައްަވއިފި.ާ ކުށްވެރިާ ބ ޑަށްާ

ވެނީއެއްާނޫންާއެހެންނަމަވެސްާމިކަންމިވަނީާކިހިނެއްތޯ.ާާއަޅުަގނޑުެވސްާތ އީދުކުރެާ

ކަމަށްާާ ކަމެއްާ ބަލަިއަގންނަންޖެހޭނެާ ިވސްނ ާ ބ ޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މީާ

ނޫން.ާާ ކުރަނީކީއެއްާ ތ އީދުާ އަޅުަގނޑުވެސްާ އެކަމުާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ

މުސްލިމުން އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަޤީަގތުަގއިާ ބިމެއްާއެހެންނަމަވެސްާ މުޤައްދަސްާ  4455ެގާ

ކުރީަގިއާާ އޭެގާ މިތިބިެިރުާ މިއަދުާ މުސްލިމުންާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެބިމުަގއިާ އެއީ.ާ

އެހެންވީމ ާާ އުޅެފަިއއެބަވޭ.ާ އެބިމުަގއިާ ނަޞ ރ އިންެވސްާ ޔަހޫދީންނ އިާ

ުއޅެވޭނޭާާ އަޚުންނަށްާ މުސްލިްމާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ އެބިުމަގއިާ ސުލްޙަވެރިކަމ ިއއެކުާ

މަުގފަހިކ ށް ހުރިހ ކަމެއްާގ ތެއްާ ކުރެވެންހުރިާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ ދިނުމަށްޓަކައިާ

 4460ކުރުންާއެއީާައޅުަގނޑުާތ އީދުކުރ ނެާކަމެއްެގާވ ހަކަެވސްާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަން.ާާ

ފުރިހަމާަާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ މިމޭރުމުަގއިާ ހަމަާ އެހެންނަމަވެސްާ

ިއޒްރޭ ދިވެހިރ އްޖެއ ިއާ ުގޅުމެއްާ ނުވަތަާާޑިޕްލ މެޓިކްާ ޖަމ ޢަތ އިާ އެކިއުނުާ ލޭާ
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ދެމެދުަގއިާާ ެއޤައުމަކ އިާ ބަލައިަގންނަންޏ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ގ ތުަގއިާ ޤައުމެްއެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާޤ އިމްކުރުމުެގާކުރިންާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާރުހުންާއޭަގއިާއ ތްގ ތެްއާާ

ޤަބޫލުާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ ކަމެއްކަމުަގއިާ މުހިންމުާ ކ ންމެހެންާ އެއީާ  4465ކުރެޭވ.ާާބެލުންާ

ދީނީާާ އިނޭގާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޖަޒުބ ތ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއީާ

ވަރަށްާާ ޖަޒްބ ތ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެއހެންނަމަވެސްާ މިކަމަކީ.ާ ކަމެއްނޫންކަންާ

ުގޅުންހުރިާއަޅުަގނޑުމެންެގާލެއ އިާުގޅުންހުރިކަމެއްާމިކަމަކީ.ާދެންާކ ށިދޫާދ އިރ ގެާ

މެން މިމައްސަލައިަގއިާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވިދ ޅުވިާ ނިންމ ލަމުންާ ވ ހަކަފުޅުާ ބަރުެގާ

ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައިާ ނަޞްރުާ ފަތަޙައ އިާ މުސްލިމުންނަށްާ  4470އަޅުަގނޑުމެންާ

ހުންނެވީ.ާާ ތައްޔ ރަށޭާ ވަޑައިަގންނަވަންާ އެމަނިކުފ ނުާ ހަނުގރ މައަށްާ

ޑުާދަންނަވ ނީާާއެމަނިކުފ ނ އިެއކުާދ ނެާއެްއެވސްާބޭފުޅަކުާއެބަހުރިާހެްއޔޭ.ާއަޅުަގާނ

ފުރ ނައިންާާ ޤަުއމަށްޓަކައިާ ދިވެހިާ އުއްމަތަށްޓަކައިާ އިސްލ މީާ ޤައިމުވެސްާ ހަމަާ

މ ތް އަޅުަގނޑުާ ތައްޔ ރަށްާ އެކަންކުރުމަށްާ ހ ލަތެއްަގއިާ هللاާޤުރުބ ންވ ންޖެހިއްޖެާ

އެހެންނަމަވެސްާ މިހިރީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެގ ތުަގއިާ ހުވ ކ ށްފައިވ ނެ.ާ  4475ޤަންދީާ

  ރ ާގ ތުަގިއާޖިހ ދަށްާދިއުމުަގއިާއުޞޫލުތަކެއްާގ ތްތަކެއްާއ ވޭާ.އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކު

އެޙ ލަތެްއާާ އެހެންވީމ ،ާ ހަމަޖެހިެގން.ާ ފަރ ތުންާ ދައުލަތުެގާ އަންނަންޖެހޭނީާ އެކަންާ

ފަލަސްޠީނުގާެާ ކުރިއަށްދ ންށޭ.ާ އެގ ތުަގއިާ ހަމަާ މިހިރީާ އަޅުަގނޑުާ އަތުެވއްޖިއްޔ ާ

ނީާފ ަގތިކަމ އިާބ އްޖަވެރިކަން.ާމިކަމުަގއިާާމުސްލިމުާރައްޔިތުންނަށްާއަޅުަގނޑުާއެދެ

އުންމީދުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވިސްނަވ ނެކަމަށްާ ވިސްނުންާ އިތުރުާ  4480ސަރުކ ރުންާ

 ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ދ އިރ ެގާާާކުޑަހުަވދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އުނޫގފ ރުާ ައޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާއ ދެ،ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޑރ.އަފްރ ޝީމްާޢަލީާހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާމިާކުއްލިާމައްސަލަާާާާުވން:މަދުާއ މިރުާވ ހަކަދެއްކެާއަޙްާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ެއީއާ ބަލަިއަގތުންާ ގ ތުަގއިާ މައްސަލަެއއްެގާ ކުއްލިާ  4485މިއަދުާ

ގ ތުަގއިާާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ މިކަމަކީާ އ ދެ،ާ ތ އީދުކުރިކަމެްއ.ާ

ހު ޤައުމުެގާ ވަރަށްާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ އެކަމަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންވެސްާ ރިހ ާ

އެހެންނަމަވެސް،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ކަމެއްކަމަށްާ ކަންބ ޑުވަމުންދ ާ

މިކަމަށްާާ އެްއކ ށްާ ަވުގތުާ މަޖިލީހުެގާ މުޅިާ ސުވ ލަކީާ އުފެދޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ
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ބަހުޘްކުރުމުން ދިުގކ ށްާ މިހ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިމައްސަލަައކީާ  4490މިކަމުނާްާާާނަގ ލ ފައިާ

ސުވ ލެްއާ އުފެދޭާ ހަމަާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއީާ ކަމެއްތޯ.ާ އަންނ ނެާ ޙައްލެްއާ ވަކިާ

އަޑުއިޭވާާ ފެށިެގންާ ކުޑައިރުއްސުރެންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އިނޭގތޯ.ާ

ކުރަމުންދ ާ ިއޒްރޭލުންާ ދޭތެރޭަގއިާ ފަލަސްޠީނ އިާ ވ ހަކަ.ާ ފަލަސްޠީނުެގާ

ށްާނަަމވެސްާައޅުަގނޑަށްާއެޤައުމަކަށްާާއަނިޔ ވެރިކަމުެގާވ ހަކަ.ާކ ންމެވެސްާޒ ތަކަ

އިޒްރޭލ އިއެކުާާ ދެންާ ިއޒްރޭލަކީ.ާ ޤައުމެއްާ ލިބުންވެސްާ ފުރުޞަތުާ  4495ޒިޔ ރަތްކުރުުމެގާ

ވިސްނ ފަިއާާ ސަރުކ ރުންާ އ ންނަާ އެއިރެްއަގއިާ ޤ އިމްކުރުންާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ

އިހެން.ާާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާކުރަންވ ނީާރައްޔިތުންެގާވިސްނުންާހުރިގ ތްާބައްލަވ ފަ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ ެއގ ތުެގމަތިންާ ވަނ115ާާާާައެހެންވީމ ،ާ

ަގއިާ )ފ(ާ ދަށުންާ ބ ރުެގާ ލިބިެގންވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ އަށްާ މ އްދ ަގއިާ

އިލްތިޒ ްމާާ ރައްޔިތުންާ އިލްތިޒ މެްއ،ާ ރައްޔިތުންެގާ ބަޔ ންކުރޭާ އެބަާ  4500ކަނޑައެޅިެގންާ

ޢ ންމު ބ ވަތުެގާ އުފުލަންނުޖެހޭާއުފުލަންޖެހޭާ އިލްތިޒ މެއްާ އެއްބަސްވުމެްއަގިއ،ާ ާ

މިކަމަކީާާ އެހެންވީމ ،ާ ސ އިކުރުން.ާ އެއްބަސްވުންތަކުަގއިާ ޢ ންމުާ ބ ވަތުެގާ

މިތަނުަގއިާ ތަމްސީލުކުރުމަށްާ މަޖލިސްާ ރަްއޔިތުންެގާ ސުވ ލަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ

ރައްޔިތުންާާ ދިވެހިާ ނުވަތަާ ޤަބޫލުކުރަްއވ ތޯއޭާ މެންބަރުންާ މިކަންާމިތިއްބެވިާ

އެހެންކަމަށްވ ނަމަާާ ކަމަށް.ާ ަމއްސަލަެއއްާ ެއބ ވަތުެގާ މިއީާ  4505ޤަބޫލުކުރައްވ ނެތޯއޭާ

އިޢުލ ންކުރުމުެގާާ ކަމެއްާ އަދިާ ކުރިންާ ކުރުމުެގާ ކަެމއްާ ވ ހަކައަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ިގނަާ ވަރަށްާ މިތަނުަގއިާ ދެންާ ވިސްނަން.ާ އެބަޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކުރިންވެސްާ

މެންބަރުން ބޭކ ރުގ ތުަގއިާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވަުގތުާ މަޖިލީހުެގާ ދައްކަަވއިފިާ ވ ހަކަފުޅުާ

ވ ހަކައަކީާާ އަޅުަގނޑުެގާ ވ ހަކައެއް.ާ އެއްާ މިދެއްކީާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ނަގ ލ .ާ

 4510މުސ ރައިެގާވ ހަކަވެސްާހަމަާދައްކައިފި.ާއެހެންާެއވިދ ޅުވ ާބޭފުޅުންެގާކ މިޓީތަކުެގާާ

ފަހަރެއްަގއިވެ އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ތެރޭަގިއާާބައިވެރިވުންާ އޭެގާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ސްާ

އަޅުަގނޑުމެންާާ ބައިވެރިވ ގ ތަށް.ާ ތެރޭަގއިާ އޭެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ހިމެނޭނަމަާ

މަސައްކަތްތައްާާ ޢަމަލީާ މަިއަގނޑުާ އިތުރުންާ މަސަްއކަތުެގާ ކުރ ާ މަޖިލީހުަގއިާ

މަރުޙަލ ތަކުަގއިާ ކ މިޓީެގާ މަރުޙަލ .ާ ކ މިޓީެގާ މަރުޙަލ އަކީާ ހިނގ ާ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ބޭނުންކުރައްަވިއެގންާ ވަުގތުާ އެބޭފުޅުންާ ދައްކަވ ާ ެއވ ހަކަާ ބޭފުޅުންތޯއޭާ  4515ކިތައްާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުެވސްާ ރައްޔިތުންނަށް.ާ މަސައްކަތްކުރައްވަނީާ އެކަންކަުމަގއިާ
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ހިތ މަކުރަންާއިނޭގތޯާމިދިޔަާދައުރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންެގާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާ

ާާ ނިންމިފައި ކަމެއްާ ވަކިާާއެްއވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ މައްސަލައ އިމެދު.ާ ނެތްާ

ރައްޔިތުންާާ އިނޭގތޯާ ނޫންާ ދިމ ލަކަށެއްާ މީހަކ އިާ ވަކިާ ނިސްބަތްވ ާ ޕ ޓީތަކަށްާ

އަމ ޒުކުރޭ.ާާ ދިމ ލަށްވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނ އިާ ޚުދުާ އަމ ޒުކުރަނީ.ާ  4520އެވ ހަކަތައްާ

ާމެންބަރެއްާނޫންާއެހެންވީމ ،ާމިީއާއަޅުަގނޑުެމންެގާރަްއޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާއެންމެ

ޙަޤީޤީާ އަސްލުާ ވަޑަިއެގންާ ވިސްނަވ ާ ރަނަގޅަށްާ މެންބަރުންވެސްާ ހުރިހ ާ

ކުރަންވެއްޖެާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތިބެެގންާ އެންމެންާ އަދ ކުރުންމަތީަގއިާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ

ކަމެއްާއިނޭގތޯ.ާއެހެންވީމ ،ާކ ންމެާބޭފުޅަކުވެސްާމިތަނުންާއަޅުަގނޑުމެންާޓީވީންާާ

މަ ކިޔަިއެގންާާފެންނަގ ތަށްާ މީއްޗެކޭާ ޭއއްޗެކޭާ ބޭކ ރުކުރަނީޭއ،ާ ވަުގތުތައްާ  4525ޖިލީހުެގާ

ބ ޑުާާ ވަރަށްާ އ ޅުވ ލ ާ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިވެސްާ ވ ހަކަދެްއކީމ ާ

ކ ށްފައިވ ާާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެންމެންނަކީވެސްާ ައޅުަގނޑުމެންާ އ ޅުވ ލުެމއް.ާ

ކަމުގަާ ބައެއްާ ކުރ ާ ކަންތައްާ ެއއްގ ތަށްާ ދައުރެއްާހުވައ އިާ މަޖިލީހުެގާ އިެވއްޖެނަމަާ

ހަމަާ މަސައްކަތްތަކަކީާ ކުރެވޭާ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނިމިެގންދ އިރުަގއިާ

އަޅުަގނޑުާާ ކަމަށްާ މަސަްއކަތްތަކަކަށްވ ނެާ ބިނ ކުރުވަނިވިާ  4530އުފެއްދުންތެރިާ

ކުރެވިފައިވ ނަމަާ ައޅުަގނޑަށްެވސްާ އެފަދަކަމެއްާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ާާހަމަޔަޤީނުންވެސްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ އިންޒ ރުދެްއވ ާ ައޅުަގނޑަށްާ އިނޭގތޯާ ޤަބޫލުކުރަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ

އަންގަވަންީވާާ އެްއޗެްއާ އަދިާ ރިޔ ސަތުންވެސްާ ވ ންވީާ ނަސޭޙަތްތެރިވެސްާ ހަމަާ

ހަމަާ ވ ހަކަައކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ދައްކ އިރުާ ިމވ ހަކަތައްާ އެހެންވީމ ،ާ އިނޭގތޯ.ާ

 4535ކަންާނުކުރަްއވ ށޭާބޭފުޅުން.ާއެކަންާެއކުރަްއވ ާާޑައިލ ެގއްާކިޔ ލުމުެގާބޭނުމުަގއިާއެާ

އެންމެާ ެއކަމ އިާ ދެވިފަިއވަނީާ ބަިއވެރިވުންާ ވަުގތުތަކުަގއިާ ކ މިޓީެގާ ބޭފުޅުންވެސްާ

ައޅުަގނޑުެގާާ ބައިވެރިުވންތަކުަގިއާ ހަމަާ މިދެންނެވީާ އިނޭގތޯ.ާ ރަނަގޅުގ ތަށްތޯާ

ެއހެންވެއްޖެާކަމަށްވަންޏ ާާާާވ ހަކަައކީާއެބައިވެރިވުންާދީެގންތޯއޭާވ ހަކަާއެދައްކަވަނީ.

އެގ ތަށްާެއވ ހަކަާނުދައްކަވ ށޭ.ާމިހ ރުާމިއ ތީާދެވަނަާދައުރަކަށްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މިާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހިނގ ށޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިދައުރުވެސްާ  4540ފެށިފައި.ާ

ނިންމުމަށްާ ކަންތައްތައްާ އުފުލުމުަގިއާ ަމސްޢޫލިއްޔަތުާ އަސްލުާ އުފުލަންޖެހިފައިވ ާ

ަގނޑުމެންާމަސައްކަތްތަކެއްާކުރަން.ާކުއްލިާމައްސަލަތަކުަގއިާއަޅުަގނޑުާހަމަާއަޅު

މިކަމ ާާ ނަގ ލަިއެގންާ އެްއކ ށްާ ދުވަސްާ މުޅިާ ތ އީދެއްނުކުރަމޭާ އެްއގ ތަކަށްވެސްާ
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ދުވަސްތަކުަގިއާާ އ ތްާ ކުރިއަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ކަމެއްކަމަށް.ާ ކުރަންޖެހޭނެާ ބަހުޘްާ

 4545ިއވެސްާދެޕ ޓީެގާފަރ ތުންާވ ހަކަާދައްކ ލުމަށްފަހުާމިބ ވަތުެގާކުއްލިާމައްސަލަތަކުަގ

މައިަގނޑުާމައްސަލަާައޅުަގނޑުމެންނަށްާއ ންނަނީާއެނިގފައި.ާކަންބ ޑުވ ާމައްސަލަާާ

މިކަންާާ އެހެންގ ތަކަށްާ މިނޫންާ ކަމަށްވަންޏ ާ އެހެންވެއްޖެާ އެނިގފައި.ާ އ ންނަނީާ

ކުރެްއީވމަ އެކަންާ ރިޔ ސަތުންވެސްާ ކުރެިވެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާާއިންތިޒ މުާ އޭާ

ކަންތައްތަްއާާ އެޤަބޫލުކުރ ގ ތަށްާ ރައްޔިތުންާ އެދެވޭގ ތަށްާ އެންމެާ މިމަޖިލިސްާ

 4550ާނިންމުމަށްާމަސައްކަތްކުރ ާބަެއއްެގާގ ތުަގިއވ ނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ޒަތްތެރިާާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު.ާމިހ ހިސ ބުންާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިއްާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާހުށަހެޅުއްވިާކުއްލިާމައްސަލަިއެގާބަހުޘްާނިމުނީާ.

ާ

 4555ާސަރުކ ރުންާހުށަހަޅ ާބިލުާ..4ާާ

ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާ ދޭކަށް.ާ ނަންބަރުާ އެޖެންޑ ާ މިދަނީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ

އަޅުަގ ފުރަތަމަކިއުންާ ބިލުެގާ މިބިލުެގާާޤ ނޫނުލްޢުޤޫބ ތުެގާ އިްއވަން.ާ ނޑުާ

ވަނަާރައްޔިތުންެގ17ާާާވ ާހޯމަދުވަހ2009ާާާާުއ ކްޓޯބަރ12ާާާުދެވަނަކިއުންާއ ންނ ނީާ

 4560 ވަނަާޖަލްސ ަގއި.47ާާާާމަޖިލީހުެގާ

ާ

ާ.ޖަލްސ ާނިންމުންާާާ-5



ާާވ ާއަންގ ރަާދުވަހުގ2009ާާާެއ ކްޓޯބަރ06ާާާާުދެންާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެއްާއ ންނ ނީާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 4565ާަގއިާ.9:00ާާހެނދުނުާ

ާ

ާޖަލްސ ާނިމުނީާ..ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

ާ

 _______________ާ




