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 ސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލި  
 ، މާލެ 

 ދިވެހިރާއްޖެ 

 ޔައުމިއްޔާ 
2009 /62 

 

 2009 އަހަރު: 

 

 - ދައުރު: 

 

   ޖަލްސާވަނަ  62ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  17 ޖަލްސާ: 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެ  ޖަލްސާ ބޭއްވި ތަން: 

 

 ދުވަސް  އަންގާރަ ވީ 2009 ނޮވެމްބަރ 10 ތާރީޚް: 

  1430 ޛުލްަޤއިދާ 23 

 

 ަގއި   9:02ހެނދުނު  ޖަލްސާ ފެށި ގަޑި: 

 

 އަށް  11:01ން  9:55 : އިންޓަވަލް ހުސްވަގުތުކޮޅު އަދި  

 

 އަށް  13:01ން  12:02 ފުރަތަމަ ހުސްވަގުތުކޮޅު: 

 

 ަގއި   14:52މެންދުރުފަހު  ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި: 

 

 މިނެޓް  45 ަގޑިއިރާއި 3 ޖަލްސާގައި ހޭދަވި ޖުމްލަ ވަގުތު: 

 



 II 

 ހާޒިރީ 

 

 

 ޝާހިދުهللا ޢަބްދުރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ރައީސް އަލްފާޟިލް  ތު: ރިޔާސަ 

 

          ،49 ، އިންޓަވަލް ފަހުނ60ްއިންޓަވަލް ކުރިން   ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

 60 ފުރަތަމަ ހުސްވަުގތުކޮޅު ފަހުން

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު : ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން 

 މެދުހެންވޭރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމް 

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

 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  

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ 

 ޢަބްދުއްރަޙީމްهللا މާފަންނު ހުޅަނުގ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 މަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކުވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙް 

 ހޯރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު  

 هللا އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޝިފާޒް 

 ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު  

 މަޢުޞޫމްهللا ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 



 III 

  ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް ހަނިމާދޫ 

 ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ އާރިފް 

 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު  

 ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޙުސައިން 

 ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލީ ރިޒާ މިލަންދޫ 

 ކޮމަންޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން ވަޙީދު 

 ފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ 

 ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ މުޙަންމަދު  

 އަލިފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޝިޒް 

 އިރާެގ މެންބަރު ޢަފްރާޝީމް ޢަލީ އުނޫގފާރު ދާ 

 ޙަމީދު هللا އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަމްދޫން ޢަބްދު 

 މަޑުއްވަރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ވިސާމް ޢަލީ 

 ތުޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު 

 އޭދަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމް  

 ޢަލީ  ކެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ތަސްމީން 

 ހިންނަވަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ޞާލިޙު  

 ނައިފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙަންމަދު 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ  

 ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ޢަބްދުލްޙަމީދު  

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް  

 ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޒާުގރައި 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙަންމަދު 



 IV 

 ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙަންމަދު 

 ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް  

 ޝާހިދުهللا ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޒިމް  

 ޔާމީންهللا މުލަކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ބިލަތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ 

 ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު  

 ޙްމަދު އާމިރުކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ 

 ވިލުފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު  

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ  

 ކިނބިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މޫސާ ޒަމީރު 

 އިސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް  

 ަގމު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔޫސުފް ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 هللاރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއި 

 މާވަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްއަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު  

 ވިލިނިގލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް  

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރިޔާޒް 

 ެގމަނަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު 

 ބަރު މުޙަންމަދު ޤަސަމް  ތިނަދޫ ދާއިރާެގ މެން 

 މަޑަވެލި ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނާޒިމް  

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބް 

 ގައްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޒާހިރު އާދަމް 



 V 

  ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ ެމންބަރު މުޙަންމަދު ރަފީޤް  

 ރު ޝިފާޤް މުފީދު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާެގ މެންބަ 

 މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް 

 ފޭދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަލްހާން ފަހުމީ 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ޢާދިލް  

 މް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު އަސްލަ 

 ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރަޝީދު  

 ހިތަދޫ ދެކު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން ލަތީފް 

 

 މަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ތާރިޤް  : ން މެންބަރު ތިއްބެވި  ޗުއްޓީގައި  

 މީދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙަންމަދު 

  

 ދުވާފަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ޒުބައިރު : ން މެންބަރު   ސަލާމުގައި ތިއްބެވި 

 

 މަޖިލީހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި  

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙަންމަދު ނަޝީދު            ވަޑައިގެންއުޅުއްވާ މެންބަރު: 

 

 ވަކި ސަބަބެއް ނާންގަވާ 

 - ވަޑައިނުގަންނަވާ މެންބަރު: 

 

 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަހީދު ން: ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރު 

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ޑޮކްޓަރ އާމިނަތު ޖަމީލް 



 VI 

 މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ މުސްޠަފާ ލުޠުފީ 

އޮފް    ސްޕޯޓްސް  މިނިސްޓަރ  އެންޑް  ޔޫތް  ރިސޯސަސް،  ހިއުމަން 

  އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަޠީފް

  

 ލްސާ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވި ޖަ 

 19 ޢާންމުންގެ އަދަދު: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     ،ުއަޙްމަދު  މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު   އިންޓަވަލްފަހ 

هللا ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުهللا، ދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއާމިރު، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބް

އިންޓަވަލްފަހު،  މަސީޙު މުޙަންމަދު  ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި. އަދި  ޙުސައިން، އަދި ިތމަރަފުިށ    ޖަލްސާއިން  މުޙަންމަދު  އިރާގެ މެންބަރު  ދާކަނޑިީތމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.   މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް، ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު    ހުސްވަގުތުކޮޅަްށފަހު،ފުރަަތމަ  

އިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ، ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނަޢީމް، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޒިމް،  އަޙްމަދު ަތސްމީން ޢަލީ، ގުރަ

ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ  އާމިރު،  އަޙްމަދު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ޢަބްދުލްއަޒީهللا، ކުޑަހުވަދޫ  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  އަބޫބަކުރު،   މާވަުށ  ޖަމާލް  ޒް 

 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.   މަސީޙު މުޙަންމަދު هللا ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު ރާމިޒް، އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ާވަނަާޖަލްސ ާ.ާވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާާާނަންބަރުާ:ޔައުމިއްޔ ާ

ވަސް.ާާދުާއަންގ ރަާާނޮވެމްބަރާާާތ ރީޚްާ:

ާ

ާާާާ

 5ޖަލްސ ާފެއްޓުން.ާާ .

 

الحمد ާالرحمنާهللاާبسمާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ާآلهާوعلىާهللاާرسولާعلىާوالسالمާوالصالةާهللާالرحيم، 
ާމަޖިލިސްާފެށުނީ.ާ.واالهާومنާوصحبه



 10ރިޔ ސަތުންާއަންގ ާއެންގުންތައްާ. .

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޙ ޒިރުވެަވޑަިއެގންތިއްބެވީ މަޖިލީހަށްާ އެޖެންޑ ެގ39ާާާާމިވަުގތުާ މިއަދުެގާ މެންބަރުން.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ

ރަޝީ ރިޔ ޒްާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިފުށީާ މިއޮތީ،ާ އައިޓަމަކަށްާ ދު،ާފުރަތަމަާ

މިނިސްޓަރާއޮފްާޓުއަރިޒަމް،ާއ ޓްސްާއެންޑްާކަލްޗަރާޑޮކްޓަރާއަޙްމަދުާޢަލީާޞަވ ދ އިާކުރައްވ ާާ

ދަތުރެއްަގިއާާ ރަސްމީާ ކަލްޗަރާ ެއންޑްާ އ ރޓްސްާ ޓުއަރިޒަމް،ާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ  15ސުވ ލެއް.ާ

.ާއެހެންވީމ ،ާާރ އްޖެއިންާބޭރަށްާފުރ ަވޑަިއަގންނަވަންޖެހިެގންާެއވ ހަކަވަނީާމަޖިލީހަށްާއަންގަވ ފައި

ާމިއަދުާއެާއެޖެންޑ ާއައިޓަމްާައޅުަގނޑުމެންާއެޖެންޑ އިންާއުނިކުރީ.ާ

ާ

މެންބަރުންާހުށަހަޅ ާމައްސަލަާ. .

ާ20 

މިއޮތީދެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ައއިޓަމަކަށްާ އެޖެންޑ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާާާވަނައަށްާ މައްސަލަ.ާ ހުށަހަޅ ާ މެންބަރުންާ

35ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހެުގ101ާާާާާާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީގެާ

މެންބަރަކުާސޮއިކުރަްއވ ާމިނިސްޓަރާއޮފްާފޮރިންާއެފެއ ޒްާޑޮކްޓަރާއަޙްމަދުާޝަހީދުެގާމައްޗަށްާާ

މަސައްކަތްާާ މިމައްސަލ ަގއިާ ހުށަހެޅުއްވުން.ާ މައްސަލަާ ނެތްކަމުެގާ އިތުބ ރުާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ

ޤަސްދުކޮށްފައިވަނީާާކުރިއަށްެގންދ ނެ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އެންމެފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ  25ޮގތްާ

މައްސަލަާހުށަހަޅުއްވ ާޢިްއޒަތްތެެެރިާމެންބަރަކަށްާއެންމެފުރަތަމަާފުރުޞަތުާއެރުވުމަށް.ާެއއަށްފަހުާ

ށްފަހުާމައްސަލައަށްާޖަވ ބުދެްއވުމަށްާމިނިސްޓަރާއޮފްާފޮރިންާއެފެއ ޒަށްާފުރުޞަތުާއެރުވުން.ާެއއަ

މައްސަލަިއެގާބަހުސަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލ ނަން.ާއަޅުަގނޑުާޤަސްދުކުރަނީާމިބަހުސްަގިއާާ
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ބައިވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަންާޤަސްދުކުރަްއވ ާހުރިހ ާބޭފުޅުންާސެކްރެޓޭރިއޭޓްަގއިާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާ

ޢި ހުރިހ ާ އެހިސ ބުންާ ހުޅުވ ލަން.ާ ފުރުޞަތުާ ނޯޓުކުރުމުެގާ ނަނާްާނަންާ މެންބަރުންާ  30އްޒަތްތެރިާ

ދެބައިކުޅަާާ ލިސްޓްެގާ އެރުވުމުަގއިާ ފުރުޞަތުާ މެންބަރުންނަށްާ އެޢިްއޒަތްތެރިާ ނޯޓްކުރެްއވީމ ،ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ އަނެްއކ ވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ނިމުނީމަ،ާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ާ މެންބަރުންާ އެއްބަޔަށްާ

ާާ ލިސްޓްެގ އެއަށްފަހުާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ ނިމުނީމ ާާމިނިސްޓަރަށްާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ާ ބ ކީބައިާ

ވޯޓަށްާ ެއއަށްފަހުާ އަރުވ ނަން.ާ ފުރުޞަތުާ މިނިސްޓަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ވިދ ޅުވުމަށްާ ބަހެއްާ ފަހުާ

މިދަންނަވ ލީާ ޮގތްާ ކުރިއަށްދ ނެާ މިކަންާ އެންމެކުރިންާ އެހެންވީމ ،ާ އޮތީ.ާ ޤަސްދުކޮށްފައިާ  35ދިއުމަށްާ

ެގންދި މިމަސަްއކަތްާ ކުޑަކޮށްާ ބޭފުޅުންނަށްާއޮޅުންތައްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ވ ހަކަދައްކަވަންާ އުމަށްޓަކައި.ާ

އަޅުަގނޑުާފުރުޞަތު،ާފުރަތަމަާމައްސަލަާހުށަހަޅުއްވ ާމެންބަރަށްާދީފައިާއޭެގފަހުންާމިނިސްޓަރާ

ވ ހަކަދަްއކަވ ާނިމުނީމ ާއެާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލ ނެާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާއެހެންވީމަ،ާއަދިާފުރުޞަތަށްާ

ިމމައްސަލަާއެދިަވޑަިއަގންނަ މިއަރުވަނީާ މިފުރުޞަތުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނެކަެމއްނެތް.ާ

ނުކުތ އެްއާާ ނިޒ މ ބެހޭާ ވަހީދަށް.ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮްއޑޫާ  40ހުށަހަޅުއްވުމަށްާ

ާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކުާ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

 45ާމަޖިލީހުަގއިާިއއްޔެެގ،ާމަޖިލިސްާހިނަގމުންާދިޔައިރުވެސްާއަދިާބަެއއްފަރ ތްތަކުންާައޑުިއވެމުންދޭާާރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާހުޅުހެްނޭވ

ވ ހަކަތަްއާާާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޮގތ ބެހޭޮގތުންާ ހަމަޖެހިފައިވ ާ ވޯޓުނެުގމަށްާ މިމައްސަލ ަގއިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

ދެއްކިފައި އަދަބުވެރިކ އެކީަގިއާާމަޖިލީހުަގއިާ ވަރަށްާ ރައީސަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ވ ތީވެ.ާ

މިަމއްސަލަާާ ޢަދަބުވެރުކަމ އެކުާ ަވރަށްާ މައްސަލައެްއޮގތުަގއިާ ނިޒ މީާ ބޭނުންވޭާ ދަންނަވ ލަންާ

އަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަނީ،ާައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިާވޯޓުނެުގމުަގއިާކުރިއަށްާެގންދ ނެޮގތެއްާަމނިކުފ ނުާ

ވ ހަކަދެއްކުމުެގާާވިދ  އެހެންނޫނީާ ފަސޭހަވ ނޭ.ާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ފެއްޓެވިްއޔ ާ  50ޅުވެފައިާ

މައްސަލައަކަށްވެެގންާާ ބޮޑުާ ެއކަންތައްާ ތ އީދުކޮށްާ އެއަށްާ ހުށަހަޅ ާ ހުށަހެޅުމެއްާ ތެރޭަގއިާ

ާހިނގައިދ ނެތީވެާއަޅުަގނޑުާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލަން.ާާ
ާ

ާ

ކުރެއްިވާާނިާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސ ފުކުރެއްވުމަށްާ ޮގތްާ ކުރިއަށްެގންދ ނެާ މިކަމުަގއިާ ބޮޑަށްާ ނުކުތ އަކަށްވުރެާ  55ޒ މ ބެހޭާ

ަވޒީރެްއެގާާ މިވަނީާ ކުރިމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ސުވ ލެްއކަމަށްާ
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މައްސަލަާ އިތުރުާ އެހެންވީމ ،ާ ހުށަހެޅިފައި.ާ މަްއސަލައެއްާ ވޯޓުާ ޮގތުަގިއާާއިތުބ ރުނެތްކަމުެގާ އެްއެގާ

ނުޖެހޭ ހުށަހަޅުއްވ ކަށްާ މަޖިލީހަށްާ ާާމިކަންާ މަރުޙަލ ބަހުނެ. ވޯޓަށްާާާާސްެގާ ރިޔ ސަތުންާ ނިމުނީމ ،ާ

އިތުބ ރުާ މިނިސްޓަރުެގާ ފޮރިންާ މިއޮތީާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ ހުށަހެޅުމ މެދު.ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ދަންނަވ ނީާ

ދަ ވޯޓަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުންާ ހުށަހެޅިފައި.ާ ވޯޓުދެއްވ ނީާާނެތްކަމަށްާ ހިސ ބުންާ  60ންނަވ ާ

މިހުށަހެޅުމަށްާ ފެހިކުލައަށް.ާ ފިއްތަވ ނީާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ އީދުކުތައެެްވ ާ މިހުށަހެޅުމަށްާ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅުހެންވޭރުާ ރަތްކުލައަށް.ާ ފިއްތަވ ނީާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތ ޢީދުނުކުރައްވ ާ

ާާޖަވ ބުދެިވއްޖެތޯ.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުެގާސުވ ލަށްާއަޅުަގނޑަށް

ާ

 65ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ވ ހަކަތައްާާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޚިޔ ލުތަފ ތުވުމ އިާ ބައެްއާ ިމާ ބޭނުންވީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

އ ޮގތެއްާމޫސ ާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އަލުންާ ކަންކަމުަގއިާ މިކަހަލަާ ދިޔައިރުަގއިާ ސިއްރުވޯޓެއްވެސްާާދެކެިވެގންާ ޤ އިމުކޮށްެގންާ ާ

ރަނަގޅަށްާާ ވަރަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސަެީަގއިާ އޮތީމަ.ާ ދެކެވިފައިާ ެއވ ހަކަާ ބޭނުންވެެގންާ ނަަގންާ

ޮގތަކަށްާާ މިކަހަލަާ އެހެންވީމ ،ާ ެއބައޮވޭ.ާ ބުނެފައިާ ނަަގންީވޮގތްާ ޙ ލަތްތަކ އިާ ނެޭގނެާ  70ސިއްރުޯވޓުާ

އަޅުަގނ ފުރޮޅ ލަފ ނެތީވެާ މައްސަލައެއްާ ދެކޭޮގތުަގިއާާމިކަހަލަާ އަޅުަގނޑުާ މިދެންނެވީ.ާ އެވ ހަކަާ ޑުާ

މިމައްސަލ ަގއިާއެްއވެސްާޮގތަކުންާސިއްރުވޯޓަކަށްާދ ނެާފުރުޞަތެއްާޤ ނޫނުއަސ ސީައކުންާނުދޭ.ާާ

ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާވަރަށްާރަނަގޅުާމަނިކުފ ނުާމިކަންާހ މަކޮށްދެއްަވއިފިއްޔ ާ.
ާ

ާ75 

ޤ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބުނެފައިހުރިާޝުކުރިއްޔ .ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ބެހޭޮގތުންާ ވޯޓ ާ ސިއްރުާ ނޫނުއަސ ސީަގއި،ާ

ވޯޓުާ ސިްއރުާ ތަޅުމުަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ނެުގމަށްާ ވޯޓުާ ސިއްރުާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުރި.ާ ކަންތައްތައްާ

ވޯޓުާާ އިތުބ ރުނެތްކަުމެގާ ވަޒީރެއްެގާ ބުނެފަިއވ އިރުާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ކަންތައްތައްާ ނަަގންވީާ

އަޅުަގނޑުާާާާނަގ އިރު ނޯންނ ނެކަމަށްާ އެފުރުޞަތެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ ނަގ ކަށްާ ވޯޓެއްާ ސިއްރުާ

 80ާޤަބޫލުކުރަނީ.ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއ،ާަގއްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެެެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާއ ދަމް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އ ދެ، ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރިމައްޗަށްާާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ ާކޮންމެައކަސްާ
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 85މިއައީ،ާވ ހަކައެއްާދައްކ ކަށްނޫން.ާކުރިމައްޗަށްާއައްސަވ ފަިއާމިއޮތީާރ އްޖޭެގާފޮރިންާމިނިސްޓަރާާޒ ހިރުާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މަްއސަލައެއް.ާާ ހުށަހަޅ ާ ނެތްކަމަށްާ އިތުބ ރުާ މަްއޗަށްާ ޝަހީދުެގާ އަޙްމަދުާ ޑޮކްޓަރާ

ކުރެޭވާާއި ތުޙުމަތުާ ހިއެއްނުވޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ތުހުމަތުކުރެވޭތީއޭ.ާ މިބުނަނީާ މީަގިއާ ތުބ ރުނެތްކަމަށްާ

ާމައްސަލަެއއްަގއިާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާވޯޓުނެިގދ ނެކަމަށް.ާާ
ާ

ާ90 

ތިފ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރު،ާ ބަހުސްެގާޢިއްޒަތްތެރިާ ޚިޔ ލަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ޅުކުރައްވަންާ

ާވަުގތުަގއިާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާއިށީނދެވަޑައިަގންނަވ ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްނޫން.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްެގންދިއުން(

ާ95 

ާތ .ާކަމެއްނެތްކަމެއް..ާާވ ހަކަދަްއކ އިރުަގއިާވ ޮގތަކީާވ ހަކަދައްކަންޖެހޭނީާކަމެއްޮއެވެގންާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ
ާާޒ ހިރުާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާ

 100ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާއިށީނދެވަޑައިެގންދެްއވުންާއެދެން.ާއަޅުަގނޑުާމިމައްސަލަާހުށަހެޅުއްވުމަށްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއކެުވންާ:

ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެެެރިާމެންބަރުާޢަލީާވަހީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

ާާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މަޖިލީހުެގ ރަްއޔިތުންެގާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސޮިއކޮށްފަިއ35ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ ާމެންބަރުންާ

އިޒްރޭލ ިއާާޢަލީާަވހީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ދިވެހިރ އްޖެއ އިާ މިއީާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ މަޖިލީހަށްާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަާ މިހުށަހަޅ ާ

ޤ އިމުކުރެާ ރައްޔިތުންނަށްާދެމެދުަގއިާ ސިޔ ސަތުާ ޚ ރިޖީާ ރ އްޖޭެގާ ބެހޭޮގތުންާ ުގޅުންތަކ ާ  105ވިފަިއވ ާ

ޝަހީދުާ އަޙްމަދުާ ޑޮކްޓަރާ އޮނަރަބަލްާ އެފެއ ޒްާ ފޮރިންާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ ހ މަކުރުމުަގއިާ

ނެރެފައިވ ކަމަށްާ ކުރިއަށްާ މަޞްލަޙަތުާ އަިމއްލަާ އޮޅުވ ލ ،ާ ޙަޤީޤަތްާ ކަންކަމުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ

ިއތުބ ރުާނެތްކަމަށްާހުށަހަޅ ާމައްސަލަ.ާާތުހުމަތުކުރެވޭ ތީާއޮނަރަބަލްާޑޮކްޓަރާއަޙްމަދުާޝަހީދުެގާ

ހ މަކުރުމުަގއ ރަްއޔިތުންނަށްާ ސިޔ ސަތުާ ޚ ރިޖީާ ދިވެހިރ ްއޖޭެގާ އައިސްާ މިނިސްޓަރާާާމިފަހަކަށްާ

ެގންދަވ ޮގތުެގ ޢަމަލުކުރައްވަމުންާ ޝަހީދުާ އަޙްމަދުާ ޑޮކްޓަރާ އޮނަރަބަލްާ އެފެއ ޒްާ ފޮރިންާ  110ާާއޮފްާ

ނުތަނަވަސްކަންާާ ހިތްތަކަށްާ ރައްޔިތުންެގާ އޮޅި،ާ ޙަޤީޤަތްާ ކަންކަމުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ސަބަބުންާ

ވެރިވ ާފަދަާމޭރުމަކުންާޑޮކްޓަރާއަޙްމަދުާޝަހީދުާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާެގންދިއުމ އި،ާރ އްޖޭެގާާ
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ކިބައި ވަޒީރެްއެގާ ދައުލަތުެގާ ެގންދިއުމުަގއިާ ކުރިއަށްާ ރ ވ ާ ސިޔ ސަތުާ ފެނިެގންާޚ ރިޖީާ ންާ

ނުވ ނޭފަދަާޢަމަލުތަކެއްާޑޮކްޓަރުާއަޙްމަދުާޝަހީދުެގާކިބައިންާފެނިފައިވ ތީ،ާމިކަންކަމަކީާޑޮކްޓަރާ

 115އަޙްމަދުާޝަހީދުެގާއަިމއްލަާމަސްލަޙަތުާކުރިއަށްނެރެާކޮންެމޮގތަކަށްާކޮންމެާކަމެްއކޮށްެގންނަމަވެސްާ

މަޞްާ ޤައުމީާ ދެިމހުންނެވުމަކީާ މަޤ މުަގއިާ އިސްކަމެއްދޭކަެމއްކަމަށްާާވަޒީރުކަމުެގާ ލަޙަތަށްވުރެާ

މައްޗަށްާާ ޝަހީދުެގާ އަޙްމަދުާ ޑޮކްޓަރާ އެފެއ ޒްާ ފޮރިންާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ ދެކޭހިނދު،ާ

މައްސަލައެކޭ.ާާ ހުށަހަޅ ާ ހުށަހެޅުމުެގޮގތުންާ މަޖިލީހަށްާ ރައްޔިތުންެގާ މައްސަލަާ އިތުބ ރުނެތްކަމުެގާ

ޢަރަ ޒަމ ނުއްސުރެާ ދިވެހިރައްޔިތުންނަކީާ ައޚުންނ އިާމިޮގތުންާ ފަލަޞްތީނުެގާ ދުނިޔެއ އިާ ބިާ

ނަޞްރުާ އުއްމަތަށްާ އިސްލ މީާ ެގންޮގސްފައިވ ާ އެހީތެރިވަމުންާ އެކިޮގތްޮގތުންާ  120އުޚުތުންނަށްާ

ާާ މިޮގތުން ރައްޔިތުންތަކެކޭ.ާ ކުރަމުންެގންދ ާ މަސައްކަތްާ އަހަރުތަކުަގއ80ާާާާިހޯދައިދިނުމަށްާ ެގާ

ވެހިާރައްޔިތުންެގާޚ އްޞަާފަންޑެއްހުޅުވ ާފައިސ ެގާާފަލަޞްތީނުެގާރައްޔިތުންނަށްާއެހީތެރިވުމަށްާދި

ިއޒްރޭލުންާ ބިންތަކުަގއިާ ފަލަޞްތީނުެގާ ދ ދިފަހުންވެސްާ ފޯރުކޮށްދީފަިއުވމ އި،ާ އެހީތެރިކަންާ

އަޚުންނ އިާ ފަލަޞްތީނުާ މުޒ ހަރ ކޮށްާ ޮގތުންާ ދެކޮޅުހެދުމުެގާ އުދުވ ނ އިާ ެގންދ ާ ހިންަގމުންާ

 125އިސ ާހަދިޔ ކޮށްފައިކަންާފ ހަަގކުރެޭވ.ާމީެގާއިތުރުންާއަލްއަޤްޞ ާާއުޚުތުންނަށްާއެހީތެރިވުމަށްވަނީާފަ

ާާ 21ާާާާޙަރަމްފުޅުަގއި ޢަރަބ1969ާާާިާދުވަސް ުގޅިެގންާ ހުޅުޖެހުމ ާ ިއޒްރޭލުެގާޔަހޫދީންާ ވަނަާދުވަހުާ

ޯއަގނަިއޒޭޝަންާ މަސައްކަތްކުރުމަށްާ ދިފ ޢުަގިއާ ޙަރަމްފުޅުެގާ އެާ ޖަލްސ ކޮށްާ ޤައުމުތައްާ އިސްލ މީާ

އިސް ދަާ ާާއޮފްާ ނަމުަގއި ެގާ އޯ.އަިއ.ސީާ ކަންޓްރީޒް،ާ 25ާާާާލ މިކްާ ަގއ1969ާާާާިސެޕްޓެމްބަރު

ޖަމ ޢަތުަގިއާާ މިާ އެންމެބޮޑުާ އޮތްާ ދުނިޔޭަގއިާ މަޖިލީހަށްފަހުާ ެގާ އދ.ާ އުފެއްދިެއވެ.ާ ޖަމ ޢަތެއްާ

ޢުދުވ ނީާ އިޒްރޭލުެގާ މިީއވެސްާ ބަިއވެރިެވފައޭ.ާ ދިވެހިރ އްޖެވަނީާ މުސްލިމުާ ސައްތަާ  130ސައްތައިންާ

ކ ާމެދުާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާނަފްރަތ އިާނުރުހުންތެރިކަންާއޮތްކަންާހ މަކޮށްާދިނުމުެގޮގތުންާާހަމަލ ތަ

ާާ ފ ހަަގކުރެވޭ. ފިޔަވަޅެްއކަންާ ހަރުދަނ ާ ައޅ ފައިވ ާ ސަރުކ ރުންާ ދިވެހިާ ސެޕްޓެމްބަރ15ާާާުއެއިރުާ

2009ާާާާ ދަރުބ ރުޭގ ދުވަހުާ ނޫސްެވެެރިނ25ާާްވަނަާ ބޭއްވިާ ފަރ ތުންާ ޚ ރިޖީުވޒ ރ ެގާ ގެާަގއިާ

އިޒްރޭލ އެކުާާ ރ އްޖެއިންާ ވިދ ޅުވެފަިއވަނީ،ާ ޝަހީދުާ އަޙްމަދުާ ޑޮކްޓަރުާ ބައްދަލުވުމެްއަގިއާ

ބަދަހިނުކުރުމަށްާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އެކުާ ެގންދ ކަމަށ އި،ާ ބަދަހިކުރަމުންާ  135ސިޔ ސީުގޅުންާ

ބަދަހިކުރަ ެއުގޅުންާ އަދިާ ނުވ ކަމަށ އިާ އަންގ ފައިާ ފަރ ތަކުންާ ެއއްވެސްާ ންާބައިނަލްއަޤްވ މީާ

ޝަހީދުާ އަޙްމަދުާ ޑރ.ާ މޭރުމުންާ މިާ ޤަބޫލުފުޅުނުކުރެއްޭވކަމަށޭ.ާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ނުޖެހޭކަމަށްާ

ާާ 25ާާާާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަނިކޮށްާދިވެހިރ އްޖެއ ާއިޒުރޭލ އިާދެމެދު ަގިއާފުރިހަމ2009ާާާަާސެޕްޓެމްބަރު

ސޮިއކޮށް އެބަސްވުންތަކުަގއިާ މުހިންމުާ ބައެއްާ އަދިާ ޤ އިމުކޮށްާ ުގޅުންާ ފައިވ ކަމަށްާސިޔ ސިާ
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ފަތުރ ފައެވެ.ާާ ޚަބަރުާ ވަނީާ މީޑިއ އިންާ ބައިނަލްއަޤ ވ މީާ ޙަވ ލ ދީާ ޚ ރިޖީުވޒ ރ އ ާ  140އިޒުރޭލުެގާ

އިޒުރޭލުެގާފަރ ތުންާމިާއެއްބަސްވުންތަކުަގއިާސޮއިކުރެްއވީ،ާއެާޤައުމުެގާޚ ރިޖީާަވޒީރުާމިސްޓަރާ

ފަރ ތުންާސޮއިކުރެްއވީާރާ  ރ އްޖޭެގާ ލީބަމަންކަމަށ ިއ،ާ ފޮރިންާއަިވްގދޯރުާ އޮފްާ އްޖޭެގާމިނިސްޓަރާ

އެފެއ ޒްާޑރ.ާޝަހީދުކަމަށްާބައިނަލްާއަޤްވ މީާމީޑިއ ަގއިާހ މަކޮށްފައިާވެެއވެ.ާމިހ ތަނަށްާމިކަމާ 

ނުވ ކަމުަގިއާާ ހަރުދަނ ާ ނެރިފައިާ ބަޔ ނެްއާ ެއއްެވސްާ ޚ ރިޖީުވޒ ރ އިންާ ރ އްޖޭެގާ ބެހޭޮގތުންާ

ާާ  145ވަނަާދުވަހުާނޫސްާހަވީރަށްާޑރ.7ާާާކްޓޯބަރާާއ2009ާާޮއަޅުަގނޑުމެންާފ ހަަގކުރަމޭ.ާއެއަށްފަހު

ކަންތައްތަްއާާ ރައްޔިތުންނަށްާ ުގޅޭޮގތުންާ އިޒުރޭލ ާ ިއންޓަވިުއއެްއަގއިާ ދިންާ ޝަހީދުާ އަޙްމަދުާ

ރަނަގޅަށްާއޮޅުންފިލުަވއިދީފަިއާމެނުވީާއިޒުރޭލ އެކުާދިވެހިރ އްޖެއިންާުގޅުންާބަދަހިކުރަންާބޭނުންވެާ

ިވދ  އޭެގާާވަޑައިނުަގންނަވ ކަމަށްވަނީާ ވިދ ޅުވިިއރުާ މިފަދައިންާ ޝަހީދުާ އަޙްމަދުާ ޑރ.ާ ޅުވެފަެއވެ.ާ

ދުވަސްކުރިންާދިވެހިރ އްޖެއ އިާއިޒުރޭލ ާދެމެދުާސިޔ ސީާުގޅުންާޤ އިމުކޮށްާެއއްބަސްުވންތަކެއ16ާާާާް

ިއޒުރޭލ އިާާ ފަތުރ ފައެވެ.ާ މަޢުލޫމ ތުާ ވަނީާ ޚ ރިޖީުވޒ ރ އިންާ ިއޒުރޭލުެގާ  150ސޮއިކޮށްފަިއވ ކަމަށްާ

ދިވެހިރ އްޖެއ ިއާާދިވެހިރ އްޖެ ހަމަގައިމުވެސްާ ޤ އިމުކުރުމަކީާ ުގޅުންތަކެއްާ މިފަދަާ ދެމެދުާ އ ާ

އޯ.ައއި.ސީެގާ ޚ އްޞަކޮށްާ ޤައުމުތަކ އި،ާ އިސްލ މީާ ޢަރަބިާ ެގންދިޔަާ ބ ްއވަމުންާ ގ ތްުގޅުމެއްާ

މީެގާާ ނުކުރަެމވެ.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއްކަމުަގއިާ ރުހޭނެާ ެއއްޮގތަކަށްެވސްާ ޤައުމުތަކުންާ

އިތުރުންާދިވެހިރ އްޖެއ އިާއިޒުރޭލ ާދެމެދުާގ އިމުކުރެވެމުންާދިޔަާުގޅުމުެގާސަބަބުންާފަތުރުވެރިންެގާާ

މަސަލަސްކަމ ިއާާ ސުލްޙަާ އޮތްާ ޒަމ ނުްއސުރެންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ ލިބިފައިވ ާ ދަރަޖަާ  155ސުވަރުެގާ

ކަ އެކަށީެގންވ ާ ވަރަށްާ ކުރިމަތިވުމަކީާ ނުރައްކ ތެރިކަންާ ެމއްކަމުަގއިާާއަމަންއަމ ންކަމަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަމެވެ.ާއެހެނީާދުނިޔޭަގއިާޓެރަރިޒަމްާޢަމަލުތައްާހިންަގމުންާެގންދ ާއެކިއެކިާާ

ފަރ ތްތަކުންާއަބަދުވެސްާބަލަމުންާެގންދަނީާއިޒުރޭލ އެކުާުގޅުންާޤ އިމުކުރަމުންާެގންދ ާފަރ ތްތަކަށްާ

ރ އްޖެފަދަާސައްތައިން ދިނުމަށްކަމަށްވެފައި،ާ ގ ތްާާޙަމަލ ާ ިއޒުރޭކ ާ ޤައުމަކުންާ ާސައްތަާއިސްލ މީާ

ޖަމ ޢަތްތަކުެގާާ ޓެރަރިސްޓްާ ހައްދުފަހަނައަޅ ފައިވ ާ ދުނިޔޭެގާ އުފެއްދުމަކީާ  160ުގޅުމެއްާ

ައޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއްކަމުަގއިާ ވެެގންދ ނެާ ދިވެހިރ އްޖެާ ކުޑަކުޑަާ މިާ އަމ ޒުފަތްަގނޑަކަށްާ

ޖަމ ޢަތެ ޓެރަރިސްޓްާ ހަރުކަށިާ މިފަދަާ ރ އްޖޭެގާާޔަޤީންކުރަމޭ.ާ ޙަމަލ އަކުންާ އެންމެާ އެްގާ

ގ ތްާާ ވަރަށްާ ދިއުމަކީާ ޙަވ ލުެގެވެގންާ ފުނޑުފުނޑުވެާ ިއޤްތިޞ ދުާ ޤައުމުެގާ ފަތުރުވެރިކަމ އިާ

އަލްފ ޟިލްާ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާ ދ ދިފަހުންާ ޤަބޫލުކުރަމެވެ.ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ކަމެއްކަުމަގއިާ

ާާ ރަސްމީ ކުރެއްިވާ އިންޑިއ އަށްާ ނަޝީދުާ މީޑިއ އަށްާާމުޙަންމަދުާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ  165ދަތުރުފުޅުަގއިާ

އަފްޣ ނިސްތ ނުަގިއާާ ޕ ކިސްތ ނ އިާ ބަޔަކުާ ސަތޭކަާ އެތައްާ ރ އްޖޭެގާ އިންޓަިވއުެއއްަގއިާ ދެއްވިާ



 7 

ޖަމ ޢަތެއްކަމުަގިއވ ާާ ޓެރަރިސްޓްާ ަގންދ ކަމަށ އި،ާ ބައިވެރިވަމުންާ ޙަރަކ ތްތަކުަގިއާ ޓެރަރިސްޓްާ

ާދިވެހިންާވަންނަމުންާެގންދ ކަމަށްވަނީާވިދ ޅުވެފަެއވެ.ާމިއީާޠ ލިބ ނުންެގާތެރެއިންާއެތައްާސަތޭކަ

ޓެރަރިސްޓުންެގާާ ނުރައްކ ތެރިާ ހައްދުފަހަނައަޅ ފައިވ ާ ފަދަާ ޠ ލިބ ނުންާ ޔަޤީނުންވެސްާ ހަމަާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ނުވ ނެކަމަށްާ ނޫނީާ ފެށުންކަމަށްާ ބަދަލުވުމުެގާ ދިވެހިރ އްޖެާ  170ޝިކ ރައަކަށްާ

ާފަދަާހުރިހ ާޮގތަކުންވެސްާނ ޒުކުާޤައުމަކުންާިއޒުރޭލުާފަދަާދުނިޔޭެގާާޤަބޫލުކުރަމެވެ.ާދިވެހިރ އްޖެ

އިސްލ މީާއުންމަތުެގާނަފުރަތުާރައްދުވެފައިވ ާޤައުމަކ އެކުާޚ ރިޖީާުގޅުންާޤ އިމުކުރ އިރުާއިތުރަށްާ

ާާވިސްނެވުަމކީާކޮންމެހެންވެސްާކުރަންޖެހިފައިވ ާކަމެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރަމޭ.ާމަތީގައި

އަޅުަގނޑުާއިސްވެާމިާބަޔ ންކުރިާކަންކަމުެގާމައްޗަށްާފުރިހަމައަށްާރިޢ ޔަތްކޮށް،ާމިނިސްޓަރާއޮފްާ

ރަްއޔިތުންނަށާްާ ޢަމަލުތަކަކީާ ފެނިފައިވ ާ ކިބައިންާ ޝަހީދުެގާ އަޙްމަދުާ ޑރ.ާ އެފައ ޒްާ  175ފޮރިންާ

ޑިމޮ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ާ އެކިޮގތަށްާ އެކިފަހަރުާ އޮޅުވ ލަިއާ ޙަޤީޤަތްާ ޅަފަތުަގއިާާކަންކަމުެގާ ކްރަސީެގާ

ހިތްތަކުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ އިޙްތިރ މުކުރެްއވުމެްއނެތިާ މުއަްއސަސ ތަކަށްާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ

ވަޙުމްާ ޝައްކ ާ ހިތްތަކުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ މަްއޗަށްާ ސަރުކ ރުެގާ އިތުރުވެާ ނުތަނަވަސްކަންާ

ރައްޔި މިކަންކަމަކީާ އަދިާ ފެނުނުހިނދު،ާ ޢަމަލުތަކެއްކަމަށްާ ރުޙުނާްާއުފެއްދުމުެގާ މަޖިލީހުެގާ ތުންެގާ

ކިބައިންާާ ަވޒީރެްއެގާ ހުރިާ ހުވ ކޮށްެގންާ ޚިދުމަތްކުރުމަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޤައުމަށ އިާ  180ލިބިެގންާ

ފެނިެގންާނުވ ނެާފަދަާޢަމަލުތަކަކަށްވީހިނދުާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމުހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާ

ންާމިނިސްޓަރާއޮފްާފޮރިންާއެފައ ޒްާޮއނަރަބަލްާވަނަާމ އްދ ަގއިާބަޔ ންކުރެވިފައވ ޮގތުެގމަތ101ާާި

މަޖިލީހަށާްާ ރަްއޔިތުންާ މައްސަލަެއއްާ ނެތްކަމުެގާ އިތުބ ރުާ މަްއޗަށްާ ޝަހީދުެގާ އަޙްމަދުާ

ާާ 27ާާާާއަޅުަގނޑުމެން 2009ާާާާއޮކްޓޯބަރު އިތުރުނ35ާާާްަގއި ޭއެގާ ހުށަހަޅަން.ާ ސޮިއކޮށްފައިާ

ފ ހަަގ ހުށަހަޅަމުންާ މައްސަލަާ މިާ ހަމަާ ފޮރިނާްާއަޅުަގނޑުމެންާ އިޒުރޭލުެގާ ބޭނުންވޭާ  185ކޮށްލަންާ

ާ"ދަާކަރަންޓްާގަވަމަންޓްާއޮފްާޯމލްޑިވްސްާާވެބްސައިޓްަގއި،ާފޮރިންާމިނިސްޓްރީެގާވެބްސައިޓްަގއި

ޑިސްޕައިޓްާލޮޓްާއޮފްާކްރިޓިސިޒަމްާހޭޒްާޑިސައިޑެޑްާޓުާއިނީޝިއޭޓްާދަާރިލޭޝަންސްާބިޓްވީންާ

ާިއޒްާއަާސްމޯލްާކަންޓްރީާއެންާއިޒްާނީޑިންގާފޯާޓޫާކަންޓްރީޒް"ާމިހެންާލިޔެފައިާ"މޯލްޑިވްސް

މީަގިއާާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އޮތްކަމުންާ ލިޔެފައިާ ޓައިމް"ާ ިއކޮނޮމިކްާ ހ ޑްާ ދިސްާ އިންާ މަނީާ

ވ ކަ ލިޔުންތަކެއްާ އެތަކެއްާ މިާސޮއިކޮށްފަިއވ ާ ރައްޔިތުންނަށ އިާ ދިވެހިާ ޙަޤީޤަތްާ ޭއެގާ  190މ ިއ،ާ

ރުކ ރުެގާކަމ ބެހޭާފަރ ތްތަކަށްވެސްާނޭނޭގކަމަށްާވ ހިނދު،ާރައްޔިތުންާމަޖިލީހަށ އިާއަދިާދިވެހިާސަ

ދިފ ޢުކުރުމުަގިއާާ ސަރުކ ރުާ ޚުދުމުޚްތ ރުާ ވިދ ޅުވ ޮގތުންާ މިހ ރުާ ޭއރު،ާ ސަރުކ ރުަގިއާ ކުރީެގާ އަދިާ

ޮގތްޮގތަށްާާ މިފަދަާ ޮގވ ާ ޖަނ ޒ އަށްާ ބޭފުޅުންނަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ތިއްބެިވާ މިތ ާ މިއަދުާ އަދިާ
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ބޭފުޅެއްެގާފަރ ތުންާވަޒީރުކަމުަގއިާހުންނަވަިއެގންާނުފެންނަާލިޔުންތަކަކ ިއ،ާާާާވ ހަކަދަްއކ ފައިާހުރި

ކޮށްފައިވ ނަަމާާ ޯގސްކަެމއްާ ސަރުކ ރުންވެސްާ ކުރިންާ މީެގާ އަދިާ ުގޅުންތަކެއް،ާ ދެމެދުާ  195އިޒުރޭލ ާ

ާއެކަމެއްާބަދަލުކުރުންކަންނޭނެގާދިވެހިާރައްޔިތުންާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެނަށްާވޯޓުލައިެގންާނުވަތަ

އެތަކެްއާާ އަޑިނޭނޭގާ އެހެންވީމަ،ާ ެގނަީއ.ާ ބަދަލަކަށްާ ވޯޓުލައިެގންާ ސަރުކ ރަށްާ މިާ މިދިޔަާ

މިާ އަމަންއަމ ންކަމ ިއ،ާ ޤައުމުެގާ މިާ އަދިާ އިޤްތިޞ ދ ާ ކުރިއެރުމ އިާ ޤައުމުެގާ މިާ ކަންތައްތަކެއްާ

މަްއސަލަައކަށް ުގޅުންހުރިާ ކަމަކ ާ ުގޅިފައިވ ާ ވަޙުދަތ އިާ އިސްލ ީމާ ދީނ ިއާ ވ ތީާާާާޤައުމުެގާ

ާާ ދޭތެރ35ާާާޭއަޅުަގނޑުމެން މިކަމ ާ މަޖިލީހުންާ މިާ މިހުށަހެޅީާ މިމައްސަލަާ ސޮއިކޮށްފައިާ  200މެންބަރުާ

ާާ މީެގ ފުރުޞަތުަގއިާ މިާ ައޅުަގނޑުާ އަދި،ާ ނިންމުމަށް.ާ އަޅުަގނޑުެގ5ާާާާޮގތެއްާ ކުރިންާ އަހަރުާ

ދަންނަވ  ވ ހަކަވެސްާ އިޙްތިރ މްކުރ ާ ވަޒީފ ެގޮގތުންާ ޝަހީދަށްާ ޑރ.ާ ލަން.ާވެރިައކަށްވ ތީާ

ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

 205ޝުކުރިއްޔ .ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއ،ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ ިއރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާުމޙަންމަދާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދަށްާމައިކް.ާނަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

 210ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެްއާމިނެީގާރައްޔިތުންާަމޖިލީހުެގާާކުޅުދުއްފުށިާދެކުނުާދ އިރ ގެާ

ާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނަޝީދުާ 25ާާާާަގވ އިދުެގ 75ާާާވަނަާމ އްދ ެގާދަށުން.ާއަޅުަގނޑަށްާއެނޭގާކުރީެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާދަށުން

ވަނަާމ އްދ ަގއިާޮއވޭާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ތަކަށްާވަނުމުެގާޙައްޤުާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހުެގާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ވަޑަިއެގންފައިާާ ވަޑައިެގންނެވޭ.ާ ޖަލްސ ައކަށްވެސްާ ހުޅުވ ލ ފައި.ާކޮންމެާ ޢ ންމުކޮށްާ މެންބަރުންނަށްާ

މިހ  ެއހެންނަމަވެސް،ާ އިންނެވޭ.ާ ނެތް.ާއަޑުއައްސަވަންާ މ އްދ ެއްއާ ެއާ ޤ ނޫނުއަސ ސީައކުާ ރުެގާ

 215މިހ ރުެގާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ އެއްާހިނަގމުންދ އިރުާެއާޖަލްސ އަށްާ

ވަނަާމ އްދ ާއެކަނި.99ާާާާވަޑައިެގންނެވޭނެާބޭފުޅުންކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ާާ މ އްދ ގައ99ާާިޤ ނޫނުއަސ ސީެގ މަޖިލީހުެގާވަނަާ އެާ ނުވަތަާ މަޖިލީހުންާ ރަްއޔިތުންެގާ ބުނަނީ،ާ ާ

ކޮމިޓީއަކުންާއަންނަނިވިާކަންތައްތައްާކުރުމުެގާބ ރުާލިބިެގންވެއޭ.ާކޮންމެާމީހަކަންމެާރައްޔިތުންެގާާ

ޮގތެްއެގމަތިނާްާ ކަނޑައަޅ ާ މަޖިލީހުންާ އެާ ހ ޒިރުވެާ ކޮމިޓީއަކަށްާ މަޖިލީހެުގާ އެާ ނުވަތަާ މަޖިލީހަށްާ

 220ނެާކަންތައްތަކެްއ.ާދެން،ާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހަށްާނުވަތަާއެާމަޖިލީހުެގާކޮމިޓީއަކަށްާާދެންާކޮށްދެވޭ

ސުވ ލަކީ،ާ އަޅުަގނޑުެގާ އެންުގން.ާ މުއަްއސަސ ައކަށްާ ވަކިާ ނުވަތަާ މީހަކަށްާ ވަކިާ ހ ޒިރުވުމަށްާ
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ަވޒީރ  ނިސްބަތްވ ާ މައްސަލަާ މިާ ބޭފުޅުންެގތެރޭަގއިާ ތިއްބެވިާ ވަޑަިއެގންާ މިތަނަށްާ ިއ،ާާމިއަދުާ

ާާ ޮގތުން އެހީތެރިެވވަޑަިއެގންދެއްވުުމެގާ ާާވަޒީރަށްާ ފިޔަަވއި، ބޭފުޅުންާ މ ނައިަގިއާާތިއްބެވިާ ަވޒީރުެގާ

އެބޭފުޅުންާހިމަނ ފައިާއަޅުަގނޑުާމިދެންނެވީ.ާދެންާތިއްބެިވާބޭފުޅުންނަށްާމިތަނަށްާވަޑައިަގތުމަށްާ

ާާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާރަީއސްާއަންަގވ ފައިާވޭތޯާޤ ނޫނުއަސ ސީަގ  225ވަނަާމ އްދ ެގާދަށުން.99ާާާއި

ަމޖިލީހަށާްާ ރަްއޔިތުންެގާ ހައިސިްއޔަތަކުންކަންާ ކޮންާ އެތިއްބެވީާ މިތ ާ މިހ ރުާ އެބޭފުޅުންާ ނުވަތަާ

ާއަންަގވައިދެއްވ ނަންތޯ.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ
ާ

ާ

 230ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހުާ(

ާ

ާާެގާދަށުންާތިކުރެްއވިާސުވ ލަށްާއަޅުަގނޑުާޖަވ ބެއްޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާދެންމެާނިޒ މީާނުކުތ އެއްާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޢިްއޒަތްތެރިާއެރުވޭތޯ ކުރަމުން.ާ މިެގންދަނީާ މަސައްކަތްާ ަގވ އިދުެގާ އ ާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަލ ނަން.ާ

މެންބަރުންނަށްވެސްާާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެހެންާ ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ކޮމިޓީަގިއާ އަދިާ މެންބަރުާ

ާާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާއ ާަގވ އި  235ލުކޮށްާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ާހިނގަމުންދ ާމާިާވަރަށްާތަފްޞީދުަގއި

ވަދެވަޑައިނުެގންނެވޭނެާ ބޭފުޅުންނ އިާ ވަދެަވޑަިއެގންނެވޭނެާ ހިނަގމުންދ އިރުާ ކަންތައްތައްާ މ ލަމަށްާ

ަމޖިލީހުގެާ ަވޒީރުންާ ޢަމަލުކުރެވެމުންދ ޮގތުންާ މިހ ތަނަށްާ ހިމެނިެގންދޭ.ާ ވ ހަކަާ ބޭފުޅުންެގާ

ާ އެހުއްދަދެއްވަމުންާާޖަލްސ ތަކަށްާ ރައީސްާ ަމޖިލީހުެގާ އެދިވަޑައިަގތުމުންާ ވަޑައިެގންނެުވމަށްާ

އ ާާމީގެާެގންދަވ ފަިއވަނީ.ާާ އަދިާ އަިއއިރުެވސްާ ހިނަގމުންާ ދަށުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ކުރީެގާ

 240ވ ލުވުމަށްފަހުވެސްާއަދިާއަޅުަގނޑުާރިޔ ސަތ އިާޙަާޤ ނޫނުއަސ ސީއަށްާޢަމަލުކުރަންާފެށުމަށްފަހުވެސްާ

ހުެގާޖަލްސ ތައްާއަޑުއެްއސެވުމަށްާވަޒީރުންާަވޑަިއެގންނެވުމުެގާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިަގތީަމާާމަޖިލީ

މިތިއްބަވ ާާ ަވޒީރުންާ ތިއްބަވަނީާ ވަޑަިއެގންާ ވަޒީރުންާ އަދިާ އަރުވަމުން.ާ މިދަނީާ އެފުރުޞަތުާ

ކަދެއްކެވުމުެގާާޮގނޑިތަކުަގއި.ާއަދިާކަންާއެހެންާއޮތްކަމުަގިއިވޔަސްާމަޖިލީހެުގާޖަލްސ ތަކުަގއިާވ ހަ

މިހ ރުެގާ އޮތްކަމަށްވިޔަސްާ ައރުވ ފައިާ ވަޒީރުންނަށްާ ޤ ނޫނުައސ ސީންާ ކުރީެގާ ފުރުޞަތުާ

މާިާ މިތަނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ ލިބިވަޑަިއެގންފަެއްއާ އެފުރުޞަތުާ  245ޤ ނޫނުއަސ ސީައކުންާ

ާާ ވަޒީރުންނަށް އެހެންާ ފިޔަަވއިާ ވަޒީރުާ އިންނެވިާ ވަޑަިއެގންާ ުގޅިެގންާ އެފުރުޞަތެއްާާމައްސަލައ އިާ

ލިބިވަޑަެއއްނުަގންނަވ ނެ.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްވެސްާއެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާމީެގކުރިންވެސްާާ

ާާ ާާމިޖަލްސ ތައް ދިޔައިރު، ވަޒީރަކުާހިނަގމުންާ ޖަވ ބުދެްއވ ާ އެބިލަކަށްާ ުގޅިެގންާ ބިލުތަކ އިާ ބަެއއްާ

ވަޑަިއެގންފަާ މިޖަލްސ ތަކަށްާ ބޭފުޅުންވެސްާ އިތުރުާ ައޅުަގނޑުާާފިޔަވައިާ އެހެންވީމ ،ާ އެބަހުރި.ާ އިާ
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އައިޮގތަށްާާ މިކަންކުރަމުންާ މިހ ތަނަށްވެސްާ އެދެންާ އަރިހުންާ މެންބަރުންެގާ  250ޢިއްޒަތްތެރިާ

ަގވ އިދުާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ާ ެގންޮގސްފައިާއަޅުަގނޑުމެންެގާއ ާ އަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާ

ރަނަގ ެގންދިއުންާ ެއޮގތަށްާ އެމަސައްކަތްާ ފުރުޞަތުާހިސ ބުންާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ޅުވ ނެކަމަށް.ާ

ާާ ޖަވ ބުދެްއވުމަށް މައްސަލައަށްާ ާާމިއަރުވަނީ،ާ ފޮރިން އޮފްާ އަޙްމަދުާމިނިސްޓަރާ ޑޮކްޓަރާ އެފެއ ޒްާ

ާޝަހީދަށް.ާ

ާ255 

ާާާއެފެއ ޒްާާާމިނިސްޓަރާއޮފްާފޮރިން ރައީސް.ާ`. ޢިއްޒަތްތެރިާ ރައީސް،ޝުކުރިއްޔ ާ މެންބަރުނާްާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ބެހޭޮގތުންާާޙްމަދުާޝަހީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަ ުގޅުންތަކ އިާ ޤ އިްމކުރެވިފަިއވ ާ ިއޒްރޭލ ދެމެދުާ ދިވެހިރ އްޖެއ ިއާ ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާާާ ކަންކަމުެގާާޚ ރިރ އްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުާ ހ މަކުރުމުަގިއާ ރައްޔިތުންނަށްާ ސިޔ ސަތުާ ޖީާ

މަޞްލަ އަމިއްލަާ އޮޅުވ ލ ާ ތުހުޙަތުޙަޤީޤަތްާ ނެރެފައިވ ކަމަށްާ ކުރިއަށްާ ވިދ ޅުވެ،ާާާ މަތުކުރެވޭކަމަށްާ

ާާ ބަޔ ން.ާއިތުބ ރުއަޅުަގނޑުެގ އަރުވ ާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުންާ މައްސަލައ ިއާ ހުށަހެޅިާ  260ނެތްކަމަށްާ

ންާެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރުންެގާރުހުވ ލުީވާރަްއޔިތުންއަޅުަގނޑުާޙަާަވޒީރުކަމ އިާާާާރިޖީމިސަރުކ ރުެގާޚ 

ާދެއްަވއިެގ ާޚ ން.ާ މަޖިލީހުެގާ ޚިދުމަތްކޮށްދިނުމުަގއިާ ޤައުމަށްާ ދ އިރ ަގއިާ ނާްާރުހުރިޖީާ

އަދ ކުރުމުަގިއާާ ޒިންމ ތައްާ މަޤ މުެގާ އަޅުަގނޑުާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްވިކަމަށްޓަކައިާ

ާާ.ލ ޞްތެރިކަމ އެކުަގއިކަުމަގއިވެސްާދަންނަވަން.ާއަދި...އިޚްދެމިާމިހުންނަނީާވަފ ތެރިކަމ އިާ

ާ265 

އަޅުަގނޑުާާާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރި މޫސ މަނިކު.ާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެްއ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ާމިނިސްޓަރަށްާފަހުންާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ270 

ނިާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަޖިލީހުަގިއާާޝުކުރިއްޔ ާ މިނެީގ،ާ ނުކުތ އެއްާ ާޒ މ ބެހޭާ

ނިޒ މީާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ފ ޅުކުރެއްިވާ މެންބަރަކުާ ކަންކަންކުރ ޮގތ މެދުާ މަޖިލީހުންާ އަދިާ އުސޫލުތަކ އިާ ޢަމަލުކުރ ާ

އަޅުަގނޑުާސަރުކ ރުެގާފަރ ތުންާސަރުކ ރުާތަމްސީލުކުރ ާދ އިރ ެގާއަދިާާ.ާާމައްސަލައަކ އިާުގޅިެގން

ޤަބޫލުފުޅުާޕ  މެންބަރަކުާ އެްއވެސްާ އެދެންާ އަޅުަގނޑުާ ހައިސިއްޔަތުންާ އިސްމީހެްއެގާ ޓީެގާ

ބޭފުޅަކުާ ަމއްސަލަިއެގާ ުގޅޭާ މިކަމ ާ ބޭފުޅަކުާ ެއއްވެސްާ ތިއްބެވިާ ސަރުކ ރުަގިއާ  275ނޫންކަމަށްވ ނަމަާ

ދެން ނުތިއްބަވ ނެކަމަށް.ާ އެބޭފުޅުންާ އަންަގަވއިފިނަމަާ މަނިކުފ ނުާ ނިކުންނަންާ އޭެގާާާާނޫނިއްޔ ާ

ހެޔޮހިތުންާއެކަންާަގބޫލުކުރަްއވަިއެގންާމައްސަލައެއްާނެތްކަމަށްާވަނީވިްއޔ ާއެބޭފުޅުންާތިއްބަވ ނެ.ާާ
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ަވޑަިއަގތުމުެގާ ބޭރަށްާ ބޭނުންފުޅުކަމަށްާވަނީިވްއޔ ާއެބޭފުޅުންާ ހައްދަވަންާ ަމއްސަލަެއއްކަމަށްާ އެއީާ

އަޅުަގނޑު ޔަޤީންކަންާ ނޯންނ ނެކަމުެގާ ަމއްސަލަެއއްާ ޑިސައިޑްކުރައްވ ނީާާާާއެްއވެސްާ އަރުވަން.ާ

 280ާމަނިކުފ ނު.ާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ާ

ޮގތެްއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވަނީާ ރިޔ ސަތުންާ މައްސަލައިަގއިާ ނެންެގވިާ ކުރިންާ ނިޒ މ ބެހޭޮގތުންާ ޝުކުރިއްޔ .ާ

ހުއްދަާ ރިޔ ސަތުެގާ ތިއްބެީވާ ވަޑައިެގންާ ިމކޮޅަށްާ ވަޒީރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނިންމ ފައި.ާ

އަޅުަގނޑުާާލިބިވަ ދެންާ ކުރިއަށްެގންދ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެޮގތަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  285ޑަިއަގންނަވަިއެގން.ާ

ފޮރިންއަ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ ިމައރުވަނީ،ާ ފުރުޞަތުާ އަޙްމަދުާާާނެއްކ ވެސްާ ޑޮކްޓަރާ އެފެއ ޒްާ

ާޝަހީދަށްާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްެގންދެވުމަށް.ާ

ާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާމިނިސްޓަރާއޮފްާފޮރިންާއެފެއ ޒްާ މަޞްލަޙަތުާާ ޤައުމުެގާ މުޅިާ މިެގންދަނީާ މަސައްކަތްކުރަމުންާ ާައޅުަގނޑުާ

ފުރިހަމާަާާއަޙްމަދުާޝަހީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: އެންމެާ ތަންދިންާ ޤ ބިލިއްޔަތުާ ލަޔ ޤަތ އިާ އަޅުަގނޑުެގާ ސަމ ލުެވ،ާ  290ރައްކ ތެރިކުރުމަށްާ

ހިން ކަނޑައަޅ ާ ސިޔ ސަތުާ ޚ ރިޖީާ ދަންނަވަން.ާ ކަމުަގިއވެސްާ ޞަރީޙަާމިންވަރަށްާ ވަރަށްާ ުގންާ

ދި ޙަޢިބ ރ ތުންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އ ވެހިރ އްޖޭެގާ ރ އްޖޭެގާ ާވ ލުކޮށްފަިއވަނީާ

ޒިންމާ  އެމަނިކުފ ނުެގާ ދައުރަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންކަމުން،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ ކަމުަގިއވެސްާ

އެމަނި މިކަމުަގިއާ އަދިާ އެހީތެރިެވދިނުން.ާ ދެއްވ ާާއަދ ކުރެްއވުމުަގއިާ އަޅުަގނޑަށްާ ކުފ ނުާ

މަސްޢޫލިއްޔަ މިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އެަމނިކުފ ނަށްާ އަދ ކުރުމުަގިއާާއެއްބ ރުލުމަށްޓަކައިެވސްާ  295ތުާ

އިހު ެއއްވެސްާާއަޅުަގނޑުާ ޝަކުވ އެއްާ ނުކުރެްއވުމުެގާ ކުރަންޖެހޭކަމެއްާ ނުވަތަާ މ ލުވ ކަމުެގާ

ކުރިމަތިކުރުވ ފައެ ހަމައަކަށްާ އަޅުަގނޑ އިާ ކުރަމުންދ ާާފަރ ތަކުންާ އަޅުަގނޑުާ ނުވޭ.ާ ައދިއެއްާ އްާ

ޤ ނޫނުެގާ ސުވ ލުތަކަށްާ ކުރަްއވ ފަިއވ ާ މެންބަރުންާ ނުވަތަާ މަޖިލީހުންާ ބެހޭޮގތުންާ މަސައްކަތ އިާ

ސ ފުކޮށްދެމުނާްާ ޖަވ ބުދީާ އަޅުަގނޑުާ އުސޫލުންާ އޮންނަާ ކުރަންޖެހިފައިާ އެކަންާ ތެރޭަގއިާ

މަޖި ކިބައިާ ައޅުަގނޑުެގާ އަދިާ ޝަކުވ އެްއާާެގންޮގސްފައިވ ނެ.ާ ނުލިބޭކަމުެގާ އެއްބ ރުލުންާ  300ލީހަށްާ

ާާ މަޖިލީހުން ިމާ މިނޭވ ަގއިާ ހަމަާ ދަންނަވަން.ާ ނުވ ވ ހަކަެވސްާ ކަންކަމަށްާޚ ރިލިބިފައިާ ޖިއްޔ ެގާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ އެއްބ ރުލެްއވުމަށްޓަކަިއވެސްާ ދެއްވ ާ

ކު ޖަވ ބުދ ރީވުުމެގާ އިޖްރ ޢީާމައްސަލައަށްާ އަދިާ ދުސްތޫރީާ ުގޅޭޮގތުންާ މައްސަލައ އިާ އެާ ރިންާ

ނުކުތ ތަކެއްާފ ހަަގކުރެވޭތީާެއވ ހަކަާދަންނަވ ލަންާބޭނުން.ާދިވެހިާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާ

ހުށަހެޅުމެއ101ާާާް ބަޔ ންކޮށްފައިވ ފަދަާ ަގއިާ )ހ(ާ އެމ އްދ ެގާ ދަށުންާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ  305ވަނަާ
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އެކަ ާާހުށަހެޅިއްޖެނަމަާ ފެށުމުެގ ބަހުސްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އެކަނ14ާާާްމަށްާ ކުރިންާ ދުވަސްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ވީނަމަެވސް،ާ ބުނެފައިާ އަންަގންވ ނެކަމަށްާ މެންބަރަކަށްާ ެއާ މަޖިލީހުެގާ ވަޒީރުންެގާ

ާާ ދުވަހުެގާނޯޓިސްާލިބިފައިާނެތްކަމ އިާއަދިާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާބަޔ ންކުރ ާމުއްދަތ14ާާާުފުރިހަމަ

ާާލިބިފަ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ އެހެނީ،ާ ދަންނަަވން.ާ ނުވ ކަމަށްާ މަޤްޞަދަކ101ާާާީއިާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ފުރިހަމަ ވަޒީރަށްާ ލިބިދޭާ ޙައްޤުާ މަސައްކަތްކުރުމަށްާ ދިފ ޢުަގއިާ ދަށުންާ  310ދުވަސ14ާާާާްއެމ އްދ ެގާ

ހުށަހެޅުއްވިާާ މައްސަލަާ މިާ އެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ރައީސްއަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ލިބިދިނުންކަންާ

ާާޢި ހުށަހަޅުއްވ ފައިވަނީ މަޖިލީހަށްާ މަްއސަލަާ މެންބަރުންާ 27ާާާާއްޒަތްތެރިާ ވަނ2009ާާާާައޮކްޓޯބަރު

ާާ 11:40ާާާާދުވަހުެގ ނަމަވެސް، ެއނޭގ.ާ ފޮރިންަގިއކަންާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ އެފެއ ޒަށްާާާާމައްސަލަާ

ާާ އެދުވަހުެގ އޮތ1:15ާާްލިބިފައިވަނީާ އެދުަވހުާ ލިބުނީާ އަތަށްާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލަެަާ މިާ ާަގއި.ާ

ާާ  315ަގއި.ާއެހެންކަމުން،ާސުރުޚީަގއިާދަންނަވ ފަިއވ ާމަްއސަލައިެގ3:45ާާާާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހުެގާފަހުން

ލިބިފައިވަނީ،ާާ އަޅުަގނޑަށްާ މެންދުރުފަހުެގ2009ާާާއޮކްޓޯބަރ27ާާާާުނޯޓިސްާ ދުވަހުެގާ ވަނަާ

ތ ވަލްކުރެވޭނީާާ އަވަހަށްެވސްާ އެންމެާ މައްސަލަާ މިާ ބަރުާނޮވެމ10ާާްވަުގތެްއަގިއކަމަށްވުމުންާ

ފ އިތުވުމުންކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއަެަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވ ާއިޖުރ ޢީާނުކުތ އަކީ،ާާ

ނޫންތާޯާ ނުވަތަާ މައްސަލައެއްތޯާ ޤަބޫލުކުރެއްޭވނެާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ މައްސަލައަކީާ މިާ

 320ާޒ ތުންާދިވެހިާދައުލަތުެގާާބައްލަވ ފަިއވ ކަމަށްވެސްާސުވ ލުއުފެދޭތީާއެވ ހަކަ.ާއަދިާއެާމައްސަލަިއެގ

ެއކަމުެގާޙަޤީޤަތްާބައްލަވ ފައިާނުވުމަކީާާތުހުމަތެއްކޮށްފައިވ ހިނދު،ާާވަޒީރެއްެގާަމއްޗަށްާމިފަދަާބޮޑުާާ

އަޅުަގނޑުާވަރަށްާހިތ މަކުރ ާކަމެއްކަމަށްެވސްާދަންނަވަން.ާދިވެހިާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ކަނޑައެޅ101ާާާި ަގއިާ )ހ(ާ މ އްދ ެގާ ބަޔ ންކޮށްފައިާާވަނަާ އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ ސަބަބެްއާ ެގންާ

ވީހިނދު،ާމިާމައްސަލަާބިނ ކޮށްފައިވ ާސަބަބަކީ،ާސައްޙަާސަބަބެއްތޯާބެއްލެވުމަކީާކޮންފަރ ތެއްެގާާ

ާާ 17ާާާާޒިންމ އެއްތޯާއަޅުަގނޑުާރަީއސްާއަރިހުންާސ ފުކޮށްލަންާެއދެން.ާއެހެނީ،  2007ާާ325ނޮވެމްބަރު

ބުެގާމަްއޗަށްާހުށަހެޅުނުާއިތުބ ރުާނެތްކަމުެގާމައްސަލައ އިާުގޅިެގން،ާާަގއިާއެއިރުެގާބަންޑ ރަާނ އި

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާެއއިރުެގާރައީސްާނިންމަވ ފަިއވަނީާއެކަމަނ ެގާމަްއޗަށްާއިތުބ ރުާނެތްކަމަށްާ

ާހުށަހެޅުނުާމައްސަލައަކީާހަރުދަނ ާސަބަބެއްާނެތިާހުށަހަޅ ފައިވ ާމައްސަލައަކަށްވ ތީާއެާމައްސަލަ

މައްސަލަތައްާ މިފަދަާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ އެހެންކަމ އެކު،ާ ބަލައިނުަގނެވޭނެކަމަށް.ާ

ތަފ ތުކޮށްާ އަޅުަގނޑ މެދުާ އެމަްއސަލައިަގއިާ އޮވެމެާ ޤ އިމްވެފައިާ ޕްރެސީޑެންޓެްއާ  330ބަލައިަގތުމުެގާ

ޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާޢަމަލުކުރައްވ ފަިއވަނީާކިހިނެްއކަންާއަޅުަގނޑުާސުވ ލުާއުފެދޭ.ާތިނެއް،ާއަޅުަގާނ

ދޭހަވަނީާ ސަބަބެއްކަމަށްާ މައިަގނޑުާ ހުށަހެޅުމުެގާ މިމައްސަލަާ ނުކުތ އަކީާ އަނެއްާ ބޭނުންވ ާ
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ެއުގޅުމުެގާާ އަދިާ ހީވުމ އިާ އުފެއްދިކަމަށްާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ދިވެހިރ އްޖެއ އިދެމެދުާ އިޒްރޭލްއ އިާ

ބޭފުޅުންނަ ބައެްއާ ކޮށްފ ނެކަމަށްާ މުޖުތަމަޢުއަށްާ ދިވެހިާ ނޭދެވޭާސަބަބުންާ ހީފުޅުކުރެއްޭވާ ށްާ

އަދިއެއްާ މިސަރުކ ރަކުންނެއްާ ތަކުރ ރުކޮށް،ާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ  335އަސަރުތައް.ާ

އުފަްއދ ޮގތަކީާާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ނުވެއޭ.ާ އުފައްދ ފަެއއްާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ އެްއކޮށްާ އިޒްރޭލްއަކ އިާ

ބަޔ ން ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އުފައްދަނީކަމަށްާ ުގޅުންާ އެކުލަވ ލ ފަިއވ ާސިޔ ސީާ އެޮގތުެގމަތިންާ ކޮށްާ

އެްގރީމަންޓެްއަގއިާމިދެޤައުމުެގާފަރ ތުންާސޮއިކުރުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްއަށްާމިކަންާރަނަގޅަށްާާ

ުގޅުންާާ ސިޔ ސީާ ިއޒްރޭލްއ އިެއކުާ ވީމ ،ާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެކަމަށްާ

ލިޔުމެއް އެފަދަާ އެނގިވަޑަިއަގންނަވ ނެ.ާާާޤ އިމްކޮށްފަިއވ ނަމަާ މަނިކުފ ނަށްާ  340އޮންނަންވ ނެކަންާ

ކުރުމުަގިއާާ މުޢ މަލ ތްތައްާ ކުރަންޖެހޭާ ދެމެދުަގިއާ ދެޤައުމުެގާ މ ނައަކީާ ުގޅުމުެގާ ސިޔ ސީާ

އިޤްރ ރުވުން.ާ އެްއޮގތްވ ޮގތުެގމަތިންކަންާ ޤ ނޫނ ާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ ޢަމަލުކުރ ނީާ ދެޤައުމުންވެސްާ

ސިޔ ސީާ ޙ ލެްއަގއިާ ތަރުޙީބުދީާއެްއވެސްާ ސިޔ ސަތަށްާ ޤައުމެްއެގާ އެހެންާ އުފެއްދުމަކީާ ުގޅުންާ ާ

ދަށުނާްާ ނިޒ މެއްެގާ ރިޔ ސީާ ފުރިހަމަާ ދިވެހިރ އްޖެއަކީާ އެންޑޯޒްކުރުންކަުމަގެއއްނުވޭ.ާ އެކަންާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާާދައުހިނަގމުންދ  ުގޅިެގންާ ނިމުމ އިާ ވޯޓަކުންާ ޢ ންމުާ ރައްޔިތުންެގާ  345ލަތެއްކަމަށްާ

ާާބައްޓަންކޮށްފަިއވަ މިޮގތުންާދައުނީ ޤ އިމްކުރުުމެގޮގތުން.ާ ނިޒ މެއްާ ވަކިވެފަިއވ ާ ބ ރުތައްާ ލަތުެގާ

ނިންމުމުަގއިާާ ޮގތެއްާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ ވަކިކުރުމަށްާ ަވޒީރުންާ ނިޒ މުތަކުަގއިާ ރިޔ ސީާ

މިދެންނެވިާ ނޫން.ާ ފުރުޞަތެއްާ ޮއންނަާ މެނުވީާ ޙ ލަތްތަކެއްަގއިާ ޚ އްޞަާ ވަރަށްާ ފުރުޞަތަކީާ

އަދ ކުރުމަށްާޚ އްޞަާާ ވ ޖިބުާ މަޤ މުެގާ ނުވަތަާ ކުށެއްކުރުންފަދަާ ޖިނ ޢީާ ބޮޑުާ ޙ ލަތުތަކަކީާ

 350ނުކުޅެދުންކަމަށްާވ ންޖެހޭ.ާރިޔ ސީާނިޒ މުތަކުަގއިާެއަވުގތަކުާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާއަޣްލަބިއްޔަތުާާ

ވަާ ކަނޑައަޅ ާ ނެތްކަމަށްާ އިތުބ ރުާ ވަޒީރުންެގާ ހިނދެއްަގއިާ ބޭނުންވެއްޖެާ ބަޔަކުާ ޒީރުންާލިބޭާ

07ާާމަޤ މުންާދުރުކުރުމުެގާފުރުޞަތެއްާޢ ންމުކޮށްާނޯވޭ.ާއެކަަމކީާބަރުލަމ ނީާނިޒ މުެގާސިފައެއް.ާާ

ާާ ރިޔ ސ2008ާާާާީއޮަގސްޓް ފުރިހަމަާ ތަޞައްވުރަކީވެސްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ޢަމަލުކުރަންފެށުނުާ ަގއިާ

ދެ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޤަސްދުކުރަނީާނިޒ މެއްކަންާ ންާ

 355ނުކުތ ތައްާފ ހަަގކުރުމަށްފަހުާސީދ ާާާާދެންނެވިާދުސްތޫރީާއަދިާއިޖްރ ޢީއެމައްސަލައ އިާުގޅިެގންާމި

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިާ ޖަވ ބުދ ރީވުމަށް.ާ މ އްދ ަގއ101ާާާާިމައްސަލައަށްާ ވަނަާ

ާާ މަދުވެެގން މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ސޮއިކޮށްާާމެންބަރ10ާާުބުނެފައިވަނީާ ބަޔ ންކޮށްާ ސަބަބުާ ންާ

ނެުގމަށްާ ވޯޓެްއާ ނެތްކަމުެގާ އިތުބ ރުާ މެންބަރެއްެގާ މަޖިލީހުެގާ ވަޒީތުންެގާ ހުށަހެޅުމަކުންާ ހުށަހަޅ ާ

ބަލ އިރުާ މިމ އްދ އަށްާ މިހެން.ާ ހުށަހެޅިދ ނެއޭާ މަޖިލީހަށްާ ހުށަހެޅި،ާ ަމއްޗަށްާ ރައްޔިތުންެގާ
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ާާ މަޖިލީހަށް 27ާާާާރައްޔިތުންެގާ އިސްެވާާވ2009ާާައޮަގސްޓް ަމއްސަލަައކީާ ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ދުވަހުާ  360ނަާ

ާާ 101ާާާާދެންނެވި ބުނެފައިވ ފަދަާޝަރުޠުވަނަ މިހެނާްާާާމ އްދ ަގއިާ ނޫން.ާ މައްސަލައެއްާ ފުރިހަމަވ ާ

ފުރަތަމާަާ ޞަފްޙ ަގއިާ ފުރަތަމަާ މައްސަލަިއެގާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ސަބަބުތައްާ މިދަންނަވ ާ

ދ ޮގތުެގާސަބަބުންާރައްޔިތުންނަށްާކަންކަމުެގާޙަޤީޤަތްާޕެރެްގރ ފްަގއިވަނީާައޅުަގނޑުާޢަމަލުކުރަމުން

ވ ހަކަދައްކަމުންދ ކަމަށްާ މޭރުމަކުންާ ނުތަނަވަސްކަންވެރިވ ފަދަާ ހިތްތަކުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ އޮޅިާ

ސ ފުކޮށްދެްއވ ފަެއއްނުޭވ.ާާ ކޮންކަމެއްަގއިކަެމއްާ އޮޅުނީާ ޙަޤީޤަތްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ  365ވިދ ޅުވެފައިވ އިރުާ

ރަްއޔިތުން ސ ފުކޮށްދެްއވ ފަެއއްނުޭވ.ާާއަދިާ ކިހިނެއްކަމެއްވެސްާ ލިބުނީާ ނުތަނަވަސްކަންާ ނަށްާ

މައްސަލަާހުށަހަޅ ފައިވ ާޞަފްޙ ެގާދެވަނަާޕެރެްގރ ފްަގއިާރ އްޖޭެގާޚ ރިޖީާސިޔ ސަތުާރ ވ ާކުރިއަށްާާ

އަޅުަގނޑުެގދައުެގންދިއުމުަގއިާާ ޢަމަލުތަކެއްާ ފެނިެގންނުވ ނޭފަދަާ ކިބައިންާ ަވޒީރެްއެގާ ާާލަތުެގާ

ަމސްލަޙަތުާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުެގާ އެކަަމކީާ އަދިާ ބަޔ ންކުރައްވ ފައިޭވ.ާ ފެނިފައިވ ކަމަށްާ ކިބައިންާ

ޕެރެްގރ ފްަގއިާާ ދެންނެވިާ އިސްވެާ ބަޔ ންކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާ ކޮށްފަިއވ ކަމެްއކަމަށްވެސްާ  370ކުރިއަށްނެރެާ

އަޅުާ ެގންދިއުމުަގއިާ ކުރިއަށްާ ރ ވ ާ ސިޔ ސަތުާ ޚ ރިޖީާ ރ އްޖޭެގާ ކިބައިންާާބުނެފައިވ ާ ަގނޑުެގާ

ފެނިފައިވަނީާަވޒީރެްއެގާކިބަިއންާފެނިެގންނުވ ނޭފަދަާކޮންާޢަމަލުތަކެއްކަމެއްާމިފަދަާމަްއސަލަތައްާ

އަޅުަގނޑުެގާާ އަދިާ ފަސޭހަވ ނެ.ާ ޖަވ ބުދޭންާ އަޅުަގނޑަށްާ ސ ފުކޮށްދެްއވިނަމަާ ހުށަހަޅުއްވ އިރުާ

ރަްއވ ފައިވ އިރުާައޅުަގނޑުާކުރިއަށްާނެރުނީާއަމިއްލަާމަސްލަޙަތުާކުރިއަށްާނެރެފައިވ ކަމަށްާބަޔ ންކު

ޖަވ ބުދ ރީވ ންާ ައޅުަގނޑަށްާ ބަޔ ންކުރެއްވިނަަމވެސްާ މަސްލަޙަތެއްކަންާ ކޮންާ  375އަޅުަގނޑުެގާ

ާާ 2009ާާސެޕްޓެމްބަރ25ާާާާފަސޭހަވ ނެ.ާމައްސަލަިއެގާދެވަނަާޞަފްޙ ެގާއެންމެފަހުާޕެރެްގރ ފްަގއި

ުގ ދިވެހިރ އްޖެއ އިދެމެދުާ އިޒްރޭލްއ އިާ މުހިންމާުާަގއިާ ބައެްއާ އަދިާ ޤ އިމްކޮށްާ ޅުންާ

ިއޒްރޭލްެގާޚ ރިޖީާވުޒ ރ އ އިާޙަވ ލ ދީާބައިނަލްއަޤްވ ީމާާ އެއްބަސްވުންތަކުަގއިާސޮއިކޮށްފައިވ ކަމަށްާ

ުވޒ ރ އިންާާ ޚ ރިޖީާ ރ އްޖޭެގާ ބެހޭޮގތުންާ މިކަމ ާ މިހ ތަނަށްާ ޚަބަރުފަތުރ ފަިއވ ކަމަށ އިާ މީޑިޔ އިންާ

ާާއެްއވެސްާބަޔ ނެއްާނެރެފައިނުާ  25ާާ380ވ ކަމަށްާވިދ ޅުވެފަިއވޭ.ާމިނުކުތ އ އިާުގޅިެގންާދަންނަވަންޖެހެނީ

ދިވެހިރ ްއޖެއ އިދެމެދ2009ާާާުސެޕްޓެމްބަރުާާ އިޒްރޭލްއ އިާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ފުރިހަމަާ ަގިއާ

އަދިާ ވ ހަކައެއްކަން.ާ ޚިލ ފުާ ޙަޤީޤަތ ާ އެއީާ ބުނ ނަމަާ ފަރ ތަކުންާ އެްއވެސްާ ޤ އިމްކޮށްފަިއވ ކަމަށްާ

މުހިންމުާއެއްބަސްވުންތަކެްއަގއިާސޮިއކޮށްފަިއވ ކަމަށްާވިދ ޅުވ ާާދިވެހިރ އްޖެ އ އިާއިޒްރޭލްއ އިދެމެދުާ

ާ ސ ފުނުވިނަމަވެސްާ ެއއްބަސްވުންތަކެއްކަންާ ކޮންާ އެއިޝ ރ ތްކުރައްވަނީާ 15ާފަރ ތްތަކުންާ

ާާ ރޮނުގންނ އި،2009ާާާާސެޕްޓެމްބަރ ތަޢުލީމީާ ރޮނުގންނ އި،ާ ސިއްޙީާ ސޮއިކޮށްފަިއވަނީާ  385ަގއިާ

އަދިާފަތުރުވެ ދަންނަވަން.ާ އެއްބަސްުވންތަކެއްކަުމަގއިާ އެއްބ ރުލުމ އިބެހޭާ ރޮނުގންާ ރިކަމުެގާ
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ސޮިއކުރެވުނުާާ ސޮއިކުރިކަމަށ އިާ އެއްބަސްވުންތަކެއްަގއިާ އިޒްރޭލްއ ިއދެމެދުާ ދިވެހިރ އްޖެއ އިާ

ހަ ވެބްސައިޓުަގއިާ އެފެއ ޒްެގާ ފޮރިންގާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ ވ ނީާ ކޮބަިއކަންާ މަާއެއްބަސްވުންތަކަކީާ

މެންބަރުންނަށްޓަކަިއާާ ކޮޕީއެއްާ ޚަބަރުެގާ ވެބްސައިޓުަގއިާޝ އިޢުކުރެވިފަިއވ ާ ހ މަކޮށްފައި.ާ އެދުވަހުާ

 390އަޅުަގނޑުާހިފަިއެގންާމިުއޅެނީާައއިސްފައި.ާއަޅުަގނޑުާކުރިންވެސްާދެންނެިވާފަދައިންާސިޔ ސީާާ

ޅުންާޤ އިމްކުރަނީާއެކަންާުގޅުންާޤ އިމްކުރުމުަގއިާޢަމަލުކުރ ާވަކިާއުސޫލުތަކެއްާޮއވޭ.ާސިޔ ސީާުގ

ޤ އިމްކުރުންކަުމަގިއވަނީާާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ އަދިާ އެއްބަސްވުމަކުން.ާ ޚ އްޞަާ ސޮިއކުރ ާ ބަޔ ންކޮށްާ

ޤ އިމްކުރުމަށްޓަކައިާާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ފުރިހަމަކުރުމުން.ާ އެކަންކަންާ އުސޫލުންާ މިދެންނެވިާ

ާކޮޕީާމެންބަރުންެގާމަޢުލޫމ ތަށްޓަކައިާާދިވެހިރ އްޖެއިންާކޮށްފައިާއޮތްާމިފަދަާބައެއްާއެއްބަސްވުުމގެާ

ޮއންނ ނާެާ ލިޔުމެއްަގއިެވސްާ ކޮންމެާ ިމއިންާ މިއުޅެނީ.ާ އަިއސްާ ައޅުަގނޑުާ  395ހިފައިެގންާ

ިއޤްރ ރުެގާ ެއކަމުެގާ ުގޅުންކަމަށ ިއ،ާ ސިޔ ސީާ ޤ އިމްކުރަނީާ އެޤައުމަކ ެމދުާ ދިވެހިރ އްޖެއ އިާ

ާާދެޤައުމުންާސޮއިކޮށްފައި.ާދިެވހިރ އްޖެއ އިާއިޒްރޭލްއ  ވަނ1965ާާާަިއއެކުާއޮންނަާުގޅުމަށްާބަލ އިރު

ޤަރުނުާ ެއކަންާ އެބައޮތް.ާ އެނެގންާ ޤ އިމްކޮށްފަިއވ ކަންާ ުގޅުންާ ިއޒްރޭލްއ އިެއކުާސިޔ ސީާ އަހަރުާ

ވަރަށްާާ ފޮތުަގިއާ ނެރުްއވ ފަިއވ ާ މަރުކަޒުންާ ޚިދުމަތްކުރ ާ ތ ރީޚަށްާ ދިވެހިބަހ ާ މިނަމުަގއިާ ފޮތްާ

ާާާާސ ފުކޮށްާބަޔ ންކޮށްފައިާއެބަޭވ.  400ވަނަާައހަރުންާފެށިެގންާއިޒްރޭލްއ އިާުގޅުނ1975ާާާާްނަމަވެސް،

ާާކެނޑު ާާބަލަމުނީކަމަށް ލީހުެގާފެންވަރުަގއިާާޅުންާވަޒީރުންެގާމަޖިވަނަާއަހަރުާެއގ1994ާާާުންާއަިއސް

ާާާާވަނީާމުރ ޖަޢ  ާާއިޒްރޭލ ކުރައްވ ފައި.ާއަދި ުގޅުންތައްާޤ އިމްކުރަންާނިންމެވީ މަރުޙަލ އަކަށ3ާާާާްއިާ

ލިޔުންތަކުބަހ ލައިެގން ތ ރީޚަކީކަންވެސްާ ނިންމެވިާ އެާ އިނޭގ.ާ 13ާާާާާާންާ މިޮގތުނ1994ާްޖޫން ާ.ާ

ިއޒްރޭލު މަރުޙަލ ަގއިާ ާާފުރަތަމަާ ޕ ސްޕޯޓްަގިއ ދިވެހިެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ އައުންާާިއޒްރޭލްެގާ ރ އްޖެާ

ކުރެްއވުމ އި،ހުއްދަކު އިޢުލ ންާ ހ މަކުރެއްވުމ އި،ާ އެކަންާ ިވޔަފ ރ2ާާީާާރަްއވ ާ މަރުޙަލ ަގއިާ  405ެގާާވަނަާ

ކުރެ އިޢުލ ންާ އެކަންާ ދޮރުހުޅުވ ލެއްވުމ އިާ ާާުގޅުންތަކަށްާ ާާްއުވމ އި، މަރުޙަލ އެްއަގިއ3ާާާާއަދި ވަނަާ

މިދެާ ނިންމަވ ފައި.ާ ވަނީާ ޤ އިމްކުރަްއވަންާ އަލުންާ ސިޔ ސީުގޅުންާ ންެެނެވިާމުސްތަޤްބަލުަގއިާ

ނޮވެމްބަރ8ާާާުދިާާއިާއަަގއ 94ާާޖޫނ13ާާާާްވަނީާކުރީަގއިާދެންނެވިާފަދައިންާާނިންމެވުންާނިންމަވ ފައި

މުރ ޖަޢ ގައ94ާާި ުގޅުންާ އޮންނަާ އިޒްރޭލ އެކުާ ުގޅޭޮގތުން.ާ ފޮރިންގާާާކުރުމ އިާ އޮފްާ މިނިސްޓްރީާ

ާާއެފެއ  އޮފީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ ާ 12ާާާާޒުންާ ކޮޕީއެްއ94ާާާާޖޫން ސިޓީެގާ ފޮނުްއވިާ  410ަގއިާ

ޢިްއޒަތް އަިއސް.ާ ހިފަިއެގންާ ިމވަނީާ ައޅުަގނޑުާ ބެލުމަށްޓަކައިާ މެންބަރުނާްާމެންބަރުންާ ތެރިާ

މައްސަލަިއގަާ ޞަފްޙ 3ާާާާއިހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ޕެރެވަނަާ ފުރަތަމަާ ާާަގއިާ ޮއކްޓޯބަރ7ާާާްގރ ފްަގއި

ދީފައ2009ާާާި އަޅުަގނޑުާ ނޫހަށްާ ހަވީރުާ ިއޒްރޭލާ ެއްއަގިއާ ިއންޓަރވިުއއެްއަގއިާ ުގޅޭޮގތުންާާވ ާ
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ކަން ރަނަގޅަށްާއޮޅުންފިލުަވއިރައްޔިތުންނަށްާ ާާތައްތައްާ މެނުވީ ދިވެހިރ އްޖެއިންާާދީފަިއާ އިޒްރޭލ އެކުާ

ބޭނުންނުވ ކަމަ ބަދަހިކުރަންާ ބުނެފަިއވީނަމަވެސް،ާާސިޔ ސީުގޅުންާ ައޅުަގނޑުާ  16ާާ415ޭއެގާާށްާ

ފައިވ ކަމަށްާދުވަސްކުރިންާއިޒްރޭލ އެކުާސިޔ ސީުގޅުންާޤ އިމްކޮށްާއެއްބަސްވުންާތަކެއްަގއިާސޮއިކޮށް

ޚ ރިޖީ މަޢުއިޒްރޭލްެގާ ފަތުރ ފައިވުޒ ރ އިެިންާ ބަޔ ނުލޫމ ތުާ ާާވ ކަމަށްާ ޞަފްޙ 3ާާެގ ދެވަނަާވަނަާ ެގާ

އޮތުމ ިއުގޅޭޮގތުން ާާާާޕެރަްގރ ފްަގއިާ ޚ ރިޖީއަޅުަގނޑު އިޒްރޭލުެގާ ާާދަންނަވ ލަން.ާ 25ާާުވޒ ރ އިން

ޢ ންމުކޮށްފައިވ 2009ާާާާސެޕްޓެމްބަރުާާ ނެރެފަިއވ ާ ެއވުޒ ރ ަގއިާ އަދިާ ނެރެފައިވ ާ ެއއްަގއިާ

 420ކުާސިޔ ސީުގޅުންާޤ އިމްކުރިާވ ހަކައެއްާބަޔ ންކޮށްފައެްއާާޚަބަރުަގިއވެސްާިއޒްރޭލ އިާދިެވހިރ އްޖެއ އެާ

ާާ ުވޒ ރ އިން ޚ ރިޖީާ އިޒްރޭލްެގާ 25ާާާާނެތް.ާ ނެރެފައ2009ާާާިސެޕްޓެމްބަރ އެުވޒ ރ ެގާާާާވ ަގއިާ

ދެާޤައުމުެގާމެދުަގއިާއޮތްާުގޅުންާވަނީާއިވ ާމިދެންނެވިާޚަބަރުަގއިާއޮތީ،ާާވެބްސައިޓްަގއިާހ މަކޮށްފަ

ިއޒްރޭލްއ އިާދިވެހިރ އްޖެއ ިއާދެމެދުާމިކުރެވުނުާާހިފެހެއްޓިފައިކަމަށ ިއ،ާާާާންިގނަާއަހަރުތަކެއްާވަންދެ

.ާާކުރުމަށްޓަކައިާއެޅޭާފުރަތަމަާފިޔަވަޅެއްކަުމަގއިާބެލެވޭކަމަށްާާސްވުންތަކަކީާުގޅުންާނޯމަލައިޒްއެއްބަ

ސ ފުކޮށްދިނުމުެގޮގތުން މަޖިލީހަށްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އިތުރަށްާ ޙަޤީޤަތްާ މިކަމުެގާ  425މިދެންނެިވާާާވީމ ،ާ

މެންބަރުނާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އައިސް.ާ ހިފައިެގންާ މިހިރީާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ ކޮޕީެއއްާ ޚަބަރުެގާ

ާާ މައްސަލައިެގ 3ާާާާހުށަހަޅުއްވ ފައިާ ޢަމަލުތައް ޓެރަރިޒަމްާ ދުނިެިޔޭަގއިާ ޞަފްޙ ަގއިާ ހިންގ ާވަނަާ

ރަމުންާެގންދ ާފަރ ތްތަކަށްާކުފަރ ތްތަކުންާއަބަދުވެސްާބަލަމުންާެގންދަނީާއިޒްރޭލ އެކުާުގޅުންާޤ އިމް

ިމހ ތަނަށާްާޙަ ކަމަށްާވިދ ޅުވެފައިވޭ.ާނަމަވެސްާޓެރަރިސްޓުންާއޮޕަރޭޓްކުރ ޮގތ އިާއަދިާ މަލ ދިނުމަށްާ

ާާ ހިނގ ފަިއވ  ާާދުނިޔޭަގިއާ ހިސ ބަށ އި، ތަފ ސްާ ޢަމަލުތަކުެގާ އަޑީަގިއވ ާާއެކަންކަޓެރަރިޒަމްެގާ  430މަށްާ

އަާާއެކަންކަންާާސަބަބުތަކަށ އި، ބަލ އިރުހިންގ ފައިވ ާ ފަރ ތްތަކަށްާ ރައްދުވ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާދިާ ާ

ާާމެންބަރުންާބަޔ ނު ާާަގއި ާސ ފުކޮށްާވިދ ޅުވެފައިާވަނީާކޮންކަހަލަާދިރ ސ އެއްާބިނ ކޮށްކަމެއްއެޮގތަށް

ނަމަާއެާނުކުތ އ އިމެދުާއަޅުަގނޑަށްާދިފ ޢުަގއިާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލަންާވަރަށްާބަޔ ންކޮށްދީފައިާއޮތް

ދުނިޔޭ ުގޅޭޮގތުންާާފަސޭހަވީސް.ާ ޙަރަކ ތްތަކ އިާ ޓެރަރިޒަމްެގާ ހިނގ ފައިވ ާ މިހ ތަނަށްާ ަގއިާ

ދިރ  ާާކުރެވިފަިއވ ާ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތިބޭފުޅުންނަށްާ ކޮޕީއެއްާ އައިސް.ާާސ ެއްއެގާ ހިފައިެގންާ  435މިވަނީާ

އޭެގއިންާދައްކައިދޭާމިފަދަާގުޅުމެއްާޤ އިމްވެފައިާނޯންނަކަން.ާއަދިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވޭާއދ.ާ

ދ އިމީާޮގތެއްަގއިާިއޒްރޭލ އިާެއއްކޮޅަށްާވޯޓުާދެމުންދ ާޤައުމެއްާކަމުަގއިާހިމެނާޭާާާޖިލީހުަގއިާހަމަމަ

ހިމެާ ޤައުމުތައްާ ކުދިާ މައިކްރޮވަރަށްާ ޕަލ އޯ،ާ އޭެގތެރޭަގއިާ އަިއލޭންޑްސްާނޭ.ާ މ ޝަލްާ ނީޝިއ ،ާ

އުމަކަށްާޓެރަރިޒަމްެގާާންާއެްއވެސްާޤަރީޖަނަލްާޤައުމުތަކެއް.ާމިއިހިމެނޭާމިރ އްޖެާފަދަާވަރަށްާކުދިާާ

ުގ އިޒްރޭލްއ އިާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ އަދިެއއްާ ދިމ ވެފައިާ ތ އީދުކުރ ާާޢަމަލެއްާ ނުވަތަާ އޮންނަާ  440ޅުންާ
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ާާ ވަނީ ދިވެހިރ އްޖެއިންެވސްާ ބޭނުންާ ފުރިހަމާަާދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ އިޒްރޭލްއ އިާ ދުވަސްަވރެއްަގއިާ

ާާާާުގޅުން ެއއީ 65ާާާާޤ އިމްކުރަްއވ ފައި.ާ ުގޅުުމެގ75ާާާާން އިޒްރޭލްއ އިާ އެދުވަސްވަރަކީާ އެއީާ ށް.ާ

ޭއރަކުވެސްާާ ހިނަގމުންދިޔަާދުވަސްވަރު.ާ ދުނިޔޭަގއިާ ބޮޑަށްާޓެރަރިޒަމްެގާ މަސައްކަތްތަކުެގާއެންމެާ

ިއޒްރޭލްއ ިއާާާއެްއވެސްާޙަނެތްާޓެރަރިޒަމްާާދިވެހިރ އްޖެއަކަށް  445މަލަެއއްާރައްދުވެފަެއއް.ާއެހެންވީމ ،ާ

ވ ހަކަދެްއކުމަކީާނުވަތަާުގޅުންާއޮތުމަކީވެސްާޓެރަރިޒަްމެގާއަމ ޒުވެފަިއވ ާވ ހަކަައކަށްާިވދ ޅުވުމަކީާާ

ެމންބަރުނާްާ ޢިއްޒަތްތެެެރިާ ޤަބޫލެްއނުކުރެވޭ.ާ ވިދ ޅުވ ކަމަށްާ މައްޗަށްާ އަސްލުެގާ އެްއވެސްކަހަލަާ

ާާހުށަ ަމއްސަލަިއަގއި 3ާާާާހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ޞަފްޙ ެގ ދިވެހިރ އްޖެއ ިއ3ާާާާވަނަާ ޕެރަްގރ ފްަގިއާ ވަނަާ

ޚ އްޞަކޮށްާއޯ.އައި.ސީާާކީާޢަރަބިާއިސްލ މީާޤައުމުތަކ ިއ،ާާއިޒްރޭލްއ އިާދެމެދުާުގޅުންާޤ އިމްކުރުމަ

ބަޔ ންކޮ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުށަހެޅުްއވިާ ަމއްސަލަާ ނޫންކަމުަގއިާ  450ށްފައިވިިއރުާާރުހޭނެކަމެއްާ

ާާ ހިމެނޭ ާާާާޤައުމު.57ާާއޯ.ައއި.ސީަގއިާ އިޒްރޭލާ 27ާާއޭެގތެރެއިން ސިޔ ސީުގޅުންާާޤައުމުާ އިެއކުާ

މިޤައުމުެގތަކުެގާާ އަދިާ އައިސް.ާ މިހިރީާ ހިފައިެގންާ އަޅުަގނޑުާ ލިސްޓެއްާ އޭެގާ ޤ އިމްކޮށްފަިއވޭ.ާ

ޚ ރިޖިއްުގޅު ިއޒްރޭލްެގާ އޮންނަކަންާ ބަޔ ންާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އެބައޮތް.ާާޔ ަގިއވެސްާ ންކޮށްފައިާ

އުފެދިފައިވ  ދަށުންާ ޤ ނޫނުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއާ ައޅުަގނޑަކީާ ރައީސް،ާ ާާޢިއްޒަތްތެެެރިާ

ފު ިއޙްމުޢައްސަސ ތަކަށްާ ާާރިހަމަާ މީހަކީމް. ޚ ރިޖިއްތިރ މްކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރ ާގަާޔާ އަދިާ މިައދުާ  455އިާ

ްއސަސ ތައްާތަރައްޤީކުރުމަށްާމުއަާާއެއްާމަސަްއކަތަކީާޑިމޮކްރަސީާހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައިާާއެންމެބޮޑު

ވ ފަިއވ ާމައްސަލައިަގއިާާބޭރުެގާއެހީާނުވަތަާއެހީތެރިކަންާހޯދުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާހުށަހަޅުއް

ތިރ މްާޮމކްރަޓިކްާމުޢައްސަސ ތަކަށްާިއޙްވަނަާޞަފްޙ ަގއިާއަޅުަގނޑުާދައްކ ފަިއވ ާވ ހަކަތަކަކީާޑ4ާާި

ވ ހަކަތަާ ދައްކ ާ ާާކެކުރުމެއްނެތިާ ވިދ ޅުވެފަިއވ އިރު، ކަމަށްާ ކަމަށްާއްާ ވ ހަކަެަތަކެްއާ ކޮންާ އެއީާ

ާާ މިހ ރު އަދިާ ފަސޭހަވ ނެ.ާ ދަންނަވަންާ އެްއޗެއްާ ުގޅޭޮގތުންާ އެކަމ އިާ  460އޮތްާސ ފުކޮށްދެއްަވއިފިނަމަާ

ކޮންކަމެއްތޯާިއާާމައްސަލަިއަގ ވަނީާ އޭަގއިާ ނުވަތަާ އެްގރިމަންޓްތަކެއްތޯާ ކޮންާ އެސޮއިކުރީާ

ާސުވ ލުކުރެއްވިނަަމވެ ހޯއްދަވަންާ އެާ ނުވަތަާ ކޮިމޓީއަކަށްސްާ އަދިާ ާާުއޅުއްވިނަަމވެސްާ

ާާ ތިބޭފުޅުންނ ާޙިހ ޒިރުކުރުވިނަަމވެސްާއަޅުަގނޑުާއެ ާާހުރިހ ާމަޢުލޫމ ތުާ ކުރަންާފަސޭހަވ ނެ.ާއްޞ 

ާާ މިހިއެކަމަކު އައިސްފައިާ ެއްގރިމެމިއަދުާ އެާ އޭތި،ާ ހިފަރީާ ކޮޕީާ ބޭނުންފުޅުނަމަާންޓްސްާ އިެގން.ާ

އިތުބ ރުާާާލައްވ ާ.ބައްލަވ  އަޅުަގނޑ މެދުާ ނ ޅުއްވ ާ ފިޔަަވޅެއްާ އެްއވެސްާ މިއިންާ  465އެހެންނަމަވެސް،ާ

ާާނެތްކަމުެގާވޯޓަކަށްާސީދ ާަވޑަާ ރައްޔިތަކަށްވީތީާއަޅުަގނޑުާއެކަމ ިއާާއިެގންނެވިާކަމަށްޓަކައިާދިވެހި

ފަހުންވެސްާ ލިބުނުާ އަޅުަގނޑަށްާ ނޯޓިސްާ ަމއްސަލަިއެގާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާާހިތ މަކުރަން.ާ
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ދިވެހިރ އްޖެއ ިއާދެމެދާުާާާއަޅުަގނޑުާމިހ ތަނަށްވެސްާމިައއީާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަށްާއިޒްރޭލްއ އި

މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިޮގތުންާ ކުރަމުން.ާ މަސައްކަތްާ ވަރަށްާ ސ ފުކޮށްދެވޭތޯާ ުގޅުންާ ޮގތްާ

ާާތެ ައޅުަގނޑުެގ ުގޅޭާލިމިނިސްޓްރީއަށްާވަޑަިއެގންާމިމައްސަރެއިންާއެކިާބޭފުޅުންާ  470ޔުންތަްއާާލައ އިާ

ފުރުޞަތުާ ހުށަހެޅުބެއްލެވުމުެގާ މައްސަލަާ ނަމަވެސްާ އަރުވ ފަިއ.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާާވ ނީާ އްިވާ

ާާމެންބަރުންެގ އެފެއ ތެރެއިން ފޮރިންާ އޮފްާ ސ ފުކުރެްއީވާާމިނިސްޓްރީާ މަޢުލޫމ ތުާ ވަޑަިއެގންާ ޒަށްާ

ސިޔ ސީ ރ އްޖެއ އިާ އިޒްރޭލްއ ިއާ ބޭފުޅަކު.ާ ޤ އިމްއެންމެާ ާާުގޅުންާ ނުވަތަ ކަޅ ާާކުރިތޯާ އެއީާ ނޫންތޯާ

އޮތް ސ ފުވ ންާ ބަހުސެއްހުދުންާ އެީއކީާ މައްސަލައެއް.ާ އެީއކީެއއް.ާާާ ކަމެއްނޫންާ އޮތްާ ޖ ަގާ ކުރަންާ

 475އެންމެާފޯނުކޯލަކުންާނުވަތަާއެންމެާސިޓީއަކުންާނުވަތަާއެންމެާވެބްސައިޓަކުންވެސްާެއކަންާވަރަށްާ

ިއޒްރޭލު ާސ ފުވެަވޑަިއަގންނަވ ނެ.ާ ވެބްާ ސިޔ ސީުގޅުންާާޚ ރިޖީާ އިޒްރޭލްއ ިއއެކުާ ސައިޓްަގއިާ

ައޅުަގނޑުާާ ނުހިމެނޭ.ާ ދިވެހިރ އްޖެެއއްާ އޭަގއިާ ޝ އިޢުކޮށްފަިއވޭ.ާ ލިސްޓެްއާ ޤ އިމްކޮށްފަިއވ ާ

ާއެލިސްޓްެގާކޮޕީެވސްާމިހިރީާހިފައިެގން.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

މިނިސްާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިްއޒަތްތެރިާޝުކުރިއްޔ ާ ދ އިރ ެގާ ވިލުފުށީާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ  480ޓަރު.ާ

ާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ދަާާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ވ ހަކަފުޅުާ ދެންމެަގއިާ ރަީއސް،ާ ާާޢިއްޒަތްތެރިާ ވިދ ޅުވެއްޖެ ވަޒީރުާ  485ާާާޤ ނޫނުައސ ސީގެާއްކަވަމުންާ

އޮތ101ާާާީާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާރިޔ ޟް ދީފައިާ ނޯޓިސްާ ތިމަންނ މެންނަށްާ ޚިލ ފަށޭާ އ އިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ އެއަށްާާވަނަާ ާ.

ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާކޮންމެެވސްާއެްއޗެއްާވިދ ޅުވ ންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާާ
ާ

ާ

ނިޒ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ޖަލްސ ަގއިާ މަޖިލީހުެގާ ނޫން.ާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ ނިޒ މ ބެހޭާ ކަމެއްާމ ބެހޭޮގތުންާ ޚިލ ފަށްާ  490މ އިާ

މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އެރުވޭނީ.ާ ނިޒ މ ބެހޭޮގތުންާ ދަށުންާ ަގވ އިދުެގާ މަޖިލީހުެގާ ހިނަގމުންދ ނަމަާ

ހުޅުވ ލަނީ ާމިފުރުޞަތުާ މެންބަރުނާްާމިބަހު،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ބަިއވެރިެވވަޑަިއަގންނަވ ާ ސްަގއިާ

ކަމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާހުޅުވ ލަން.ާނިޒ މ ބެހޭާނޯޓްކުރެްއވުމަށް.ާއެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްަގއިާނަން

ާނުކުތ އެއްާވިލުފުށީާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ޟްާރަޝީދު.ާ

ާ495 



 19 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

އެދެން.ާާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ މަސަްއކަތްނުކުރެްއވުންާ ހޫނުކުރަްއވަންާ މަޖިލިސްާ ާމިއަދުެގާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާޔ ޟްާރަޝީދުރި އެފަދ101ާާާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ވަޒީރަކ ބެހޭޮގތުންާ އެފަދަާ ބުނަނީ،ާ ެގާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ އެބޭފުޅަކަށް ހުށަހެޅިއްޖެކަމަށްވަންޏ ާ 14ާާާާމައްސަލަެއއްާ އެ ނޯޓިސްެއއްދޭންވ ނެއޭ.ާ  14ާާ500ދުަވހުެގާ

އެވަާ މިކަންާ އެހެންވީމ ،ާ މުއްދަތެއްދޭންވ ނެއޭ.ާ މައްޗަށްާާދުވަހުެގާ އޭނ ެގާ ފ ހަަގކުރީމ ާ ޒީރުާ

ަވުގތުނުދީާ އެދޭންޖެހޭާ ތައްޔ ރުވ އިރުަގިއާ ނަަގންާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވޯޓެއްާ އިތުބ ރުނެތްކަމުެގާ

ބަދުނ މެއްާ އެފަދަާ ބޮލުަގއިާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިމަޖިލީހުެގާ މިކަންކުރުވަންުއޅޭކަމަށް،ާ

ހިފެ ކަރ މ ތްާ މިމަޖިލީހުެގާ ރައީސްާާއެޅިެގންދ ހިނދުާ މަޖިލީހުެގާ ހެއްޓުމަކީާ

ސ ފުާ މިކަމަށްާ ަގވ އިދުަގިއއޮތްހިނދު،ާ މަޖިލީހުެގާ މިަގވ އިދުަގއި،ާ  505ކުރަްއވަންޖެހޭނެކަމެއްކަމަށްާ

ޖަވ ބެއްާމަނިކުފ ނުާދެްއވަންޖެހޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާމިއަދުާމިތަނުންާއިންޒ ރަކ އެކުާާ

ާއަޅުަގނޑަށް.ާާާާނުކުންނަންާވަރަށްާފަސޭހަާދުވަހެއްާމިއީ
ާ

ާ

ުގޅިެގންާާޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރި ވ ހަކަފުޅ އިާ އެދެްއކެވިާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މިނިސްޓަރުެގާ ނުކުތ ެއއްނޫން.ާ ނިޒ މ ބެހޭާ  510އ ދެ،ާ

ޖަވ ބުާ އެސިޓީެގާ ފޮނުްއވ ފައި.ާ ސިޓީއެއްާ އިްއޔެާ އަޅުަގނޑަށްވަނީާ މިނިސްޓަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަރު މިނިސްޓަރަށްާ ާާއަޅުަގނޑުވ ނީާ ޮގތުެގމަތީން ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ ާ އެއީާ ދުވަހުެގ14ާާާާވ ފައި.ާ

ާ އަރުވ ފައި.ާ 27ާފުރުޞަތުވަނީާ ރައްޔިތުންެގާާާ މިނިސްޓަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮއކްޓޯބަރުަގއިާ

މަޖިލީހުންވަނީާސިޓީފުޅެއްާފޮނުވ ފައި.ާއަދިާމަޖިލީހުެގާކަންތައްތައްާމިެގންދަނީާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ިއާ

ޤ ނޫނުއަސާ  ާާއެްއޮގތަށް.ާ މުއްދަތުތަކ ިއ272ާާާާސީެގ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއވ ާ ބުނަނީާ މ އްދ ަގިއާ  515ވަނަާ

މިޮގތަށްާ މިކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ކަލަންޑަރުންނޭ.ާ މީލ ދީާ ުގނަމުންެގންދ ނީާ ތ ރީޚުތައްާ އުމުރުތަކ އިާ

ތެރެއިންާާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިހުޅުވ ލަނީާ ފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ މިެގންދަނީ.ާ

ރަޖިސްޓްރީކުރެްއވުމަށް.މިބަހުސްގައި ބޭފުޅުންނަށްާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގންނަވަންާ ާާ

ފުރުޞަތަށްާ އިޢުލ ންކުރ ނަން،ާ އަޅުަގނޑުާ ނަންފުޅުތައްާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަލުންާ ބޭފުޅެއްވިއްޔ ާ ނެތްާ އެލިސްޓުަގއިާ އޭރުންާ ބޭފުޅުން.ާ ހުރިހ ާ ތިއްބެވިާ  520އެދިަވޑަިއެގންފައިާ

ނިޒ މ ބެހޭާއިޝ ރ ތް )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ެގންދ ނަން.ާ ހިމަނަމުންާ ލިސްޓުަގއިާ ކޮށްލެްއިވއްޔ ާ

ާނުކުތ އެއްާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު.ާާ

ާ
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ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ525 

ނިޒ މީާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިހުށަހަޅ ފައިވ ާާާާޝުކުރިއްޔ ާ މިނެީގާ ާނުކުތ އެއްާ

ނުވ ާާާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ ެއވިދ ޅުވަނީާ މިނިސްޓަރުާ ވ ހަކަ.ާ ގ އިމްކުރެވިފައިވ ާ ެއުގޅުމެއްާ ިމއޮންނަނީާ ާމައްސަލަިއަގއިާ

ސ ފުކޮށްލަދީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިކަންާ ބޭކ ރުކޮށްލުމަކީ.ާ ަވުގތުާ މިމަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކޮބައިތޯާ ާވ ހަކަ.ާ

ާއަޅުަގނޑަށް.ާައޅުަގނޑުާބޭނުންާމިކަންާއެނެގން.ާާ
ާ530 

ާ

ނުކުތ ެއއްނޫން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ާ

ާގައްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޒ ހިރުާޢ ދަމްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް.ާާ

ާ

 535ާމ ބެހޭާނުކުތ ()ނިޒ 

ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މިހ ރުާ ބޭނުންވަނީާ ސ ފުކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މިބުނ ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޒ ހިރުާޢ ދަމްާ އެބުނ 101ާާާާމިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ދުވަހަށްވ ވަރަށ14ާާާާްވަނަާ

ާއޭ،ާަގޑިހަަމވެްއޖެތޯއޭ.ާަގޑިއަށްާބަލަިއެގންާނޫނިއްޔަކ ާއެކަމެއްނުކުރެވޭނެއޭ.ާާަގޑިހަމަެވއްޖެތޯ
ާ540 

ާ

ޮގތެްއާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ރިޔ ސަތުންާ މިހ ރުވަނީާ ތިމައްސަލަިއަގއިާ އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

އަރިހުންާއެދެންާމިހ ތަނަށްާފުރުޞަތަށްާާާނިންމ ފައި.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަޅުަގނޑުާއަމީންޢ ންމު

ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުރިހ ާ އިްއވ ލަދެއްވުމަށް.ާ ނަންފުޅުތައްާ ބޭފުޅުންެގާ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާ

 545މެންބަރުންވެސްާކަނުލ ާމިނަންތައްާައޑުައއްސަވ ތި.ާއެެެއްެވސްާބޭފުޅެއްެގާނަންފުޅުާނަްއޓ ލ ފައިާ

ާންމަށް.ާއަމީންޢ ންމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަންާ.އޮެވއްޖެްއޔ ާއިޝ ރ ތްކޮށްލަްއވ ާއަމީންޢ 

ާ

ާ

މެންބަރުންެގާާއިދ ރީމޭޒުންާއިއްެވުވންާ: ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިވަޑައިަގންނަވ ފަިއވ ާ ބަިއވެރިެވވަޑަިއަގންނަވަންާ މިބަހުސްަގއިާ

މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނދުާ މ ފަންނުާ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  550ނަންފުޅުތައްާ

މެދުާهللاާޢަބްދު ހިތަދޫާ ސަމީރު.ާ އަޙްމަދުާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދިްއދޫާ ޢަބްދުއްރަޙީމް.ާ
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މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ ރަޝީދު.ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ

ާާ ޢީސ . އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެނދިކުޅުދޫާ ރަޝީދު.ާ ދ އިރ ެގާާއަޙްމަދުާ ފޭދޫާ

އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ ިއރ ެގާ އިހަވަންދޫާ ފަހުމީ.ާ އަލްހ ންާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާޢަބްދު ދ އިރ ެގާާهللا. އުތުރުާ މ ފަންނުާ ރިޔ ޒް.ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ  555ދ ންދޫާ

ާާ ދ އިރ ެގ ެގމަނަފުށީާ ފަހުމީ.ާ އިމްތިޔ ޒްާ މެންބަރުާ އިލްޙ ްމާޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

މަޑަވެލިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް،ާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ެގާާާާއަޙްމަދު.

ޙަސަން، ރަފީޤްާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ މެންބަރުާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ާާއުނޫގފ ރުާ

ދ އިރ ެގާޢިއް ާޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިލްޔ ސްާލަބީބު،ާފުވައްމުލަކުާމެދުއަފްރ ޝީމްާޢަލީ،ާހުޅުމީދޫާ

މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރުާާދ އިރ ެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިމ ފަންނުާ މުފީދު،ާ  560ާާޝިފ ޤްާ

ޙުސައިންާމުޙަންމަދު،ާާާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު،ާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާ

ާާރިޔ ޟްާރަޝީދު،ާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުވިލުފުށިާދ އިރ ެގާާ

މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މުލަކުާ ވަޙީދު،ާ ާޢަބްދުާާޢަލީާ ދ އިރ ެގާާهللا ބ ރަށުާ ޔ މީން،ާ

މެންބަރު މެންބަރުާާޢިއްޒަތްތެރިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އުތުރުާ ަގލޮޅުާ ޝިފ ޒް،ާ އީވ ާާާާމުޙަންމަދުާ

ާهللاޢަބްދު މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ދ އިރ ެގާާާާަގލޮޅުާ ތުޅ ދޫާ މަޚްލޫފް،ާ  565އަޙްމަދުާ

ޙުސައިންާވަޙީދު،ާާާނ ޒިމްާރަޝ ދު،ާކޮމަންޑޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު

ތުރުާދ އިރ ެގާާހިތަދޫާއުތުރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާއަސްލަމް،ާމައްޗަންޮގޅިާއު

ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދުާދީދީ،ާތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރޮޒައިނ ާާ

ޢަބްދުލްޙަމީދު،ާމެދުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާާ އ ދަމް،ާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިސްމ ޢީލްާ

ޢި ދ އިރ ެގާ އިސްދޫާ ޢ ޒިމް،ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ރަޝީދާުާޢިއްޒަތްތެރިާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ  570އްޒަތްތެރިާ

ދ އިރ ެގާާ މ މިިގލީާ ސަލީމް،ާ އަޙްމަދުާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އޭދަފުށީާ އިބްރ ހީމް،ާ

ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ އިބްރ ހީމް،ާ ޤ ސިމްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމޫސ މަނިކު.ާ
ާ

ާ575 

އެބަވޭތޯ.ާާފުރުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރެއްެގާނަންފުޅުާނުހިމެނިާ ޞަތަށްާއެދިަވޑަިއެގންނެިވާއެްއވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
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ާ580 

ކުރިާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ފެށުމުެގާ ބަހުސްާ ރައީސް،ާ މިނިސްޓަރެގާާޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރ ޮގތުަގއިާ ަގބޫލުާ އަޅުަގނޑުާ ާންާ

މައްޗަށްާއިތުބ ރުާނެތްކަުމެގާވޯޓެއްާނެެގމުންދ އިރުާއެމަނިކުފ ނުާޖަވ ބުާދެއްވަމުންާެގންނަވ ފަިއވ ާާާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކަާއަޙްމަދުާސަމީރުާާ

މަޢުލޫމ ތެ ކުރެވެންޖެހޭނެާ ޙިއްސ ާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ މަޢުލޫމ ތަކީާ ކަމުަގިއާާބައެއްާ އްާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ތަންާ ކުރެވެމުންދ ާ އެކަންާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރިން.ާ ބަހުސްެގާ ދެކެންާ އަޅުަގނޑުާ

 585ާނުފެންނ ތީާއެކަމުެގާސަމ ލުކަމަށްޓަކައިާދަންނަވ ލީ.ާާ

ާ

ާ

ލިޔުންތަކަކީާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރެްއވިާ އިޝ ރ ތްާ ދެންމެާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ މިނިސްޓަރުެގާ ކުރިންާާާޢިއްޒަތްތެރިާ

މަޖިލީހަށްާލިބިފައިވ ާލިޔުންތަކެއްާނޫން.ާއެހެންވީމ ،ާއޭެގާކޮޕީާއަދިާމަޖިލީހުންާހަދ ފައެއްާނެތް.ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ހަދ ފައިާ ކޮޕީާ ޙަވ ލުކުރީމ ،ާ އެާ ސެކްރެޓޭރިއެޓ އިާ އެާ މިނިސްޓަރުާ  590ޢިއްޒަތްތެރިާ

ފޮނުވ ނަން ލިޔުންތަްއާ އެާ އަޅުަގނޑުާ މަްއޗަށްާ މޭޒުކޮޅުާ ނުކުތ އެްއ،ާާމެންބަރުންެގާ ނިޒ މ ބެހޭާ ާ.

ާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒް.ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ595 

ބައްލަވަންޖެހޭާާރ ެގާމެްނބަރުާމުޙަްނމަދުާދ އިާބ ރަށުާ މަނިކުފ ނުާ ހިތުންާ ައޅުަގނޑުާ ދ އިރުަގއިާ ހުށަހެޅިެގންާ ކަމެއްާ ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ެއކަމުެގާާޝަާކަދެއްކެުވންާ:ވ ހަޝިފ ޒްާ ހުށަހަޅ އިރުާ ނަަގންާ ވޯޓެއްާ މިތަނުަގއިާ ދެކޮޅަށްާ މިނިސްޓަރަކ އިާ ވަހުމަކަށްާ އްކަކަށްާ

ދެއްވުންާާ ޖަވ ބުާ މިއަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ މިއޮތީ.ާ އެޖެންޑ ކޮށްފަިއާ ބަލ ފައިތޯާ މަނިކުފ ނުާ ޙަޤީޤަތްާ

ާއެދެން.ާމަނިކުފ ނުާބެލިންތޯ،ާނޫންތޯާއެއަށްާޖަވ ބުާދެްއވުންާއެދެން.ާ
ާ600 

ާ

ާާާސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ  ބުނެފައިވަނީ، ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ނޫން.ާ ނުކުތ ެއްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ މ އްދ ަގއ101ާާާާިއ ދެ،ާ ވަނަާ

ާާ މެންބަރުންާސަބަބަކ އިެއކުާމަޖިލީހަށްާހުށަހަޅައިފިނަމަާއެާެގންނަންޖެހޭނެާކަމަށް.10ާާާމަޖިލީހުެގ

މަޖިލީހުެގ އެީއކީާ ނެތްާ ބުނެފަެއއްާ ޙ ލެްއަގއިާ ސަބަބެއްާާއެްއވެސްާ ކުރަންޖެހޭާ ޤަބޫލުާ ރައީސްާ ާ

އަރުވަނީ،ާާ މިފުރުޞަތުާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނިމިފައި.ާ ޮގތެއްާ އެއޮތީާ އެކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  605ކަމަށް.ާ

ެއއްވެސްާާ އެދިވަޑައިެގން،ާ ކުރައްވަންާ ނޯޓްާ ނަންފުޅުާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެްއވެސްާ
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ެގާފުރުޞަތުަގއިާއެބައޮތްތޯާނަންާނޯޓްާނުކުރެވި.ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކަށްާނަންާނޯޓްާކުރެއްވުމުާ

ާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއަމީންޢ ންމަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާައރުވަންާ.

ާ

ާ610 

މެންބަރުންެގާާުވންާ:އިދ ރީމޭޒުންާއިއްވެާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެދިވަޑަިއެގންފަިއވ ާ ވަޑަިއަގތުމަށްާ ބަިއވެރިވެާ މިބަހުސްަގއިާ އ ދެ،ާ

އަ ދެންމެަގއިާ އެދިވަޑަިއެގންނެިވާާނަންފުޅުތައްާ ފަހުންާ އޭެގއިތުރުންާ ދަންނަވ ލީ.ާ ޅުަގނޑުާ

ބިލެތްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ،ާކުޑަހުވަދޫާާ؛ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންނަކީ

ދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢ މިރު،ާމަހިބަދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާރުޤިއްޔ ާާ

 615ާޙަންމަދު.ާާމު

ާ

ާ

މުޙަންމަދާުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މެންބަރުާ ދ ިއރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާ މެންބަރަކަށް،ާމަޑަވެލިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއއްވެސްާ އިތުރުާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ އިހަވަންދޫާ ނުކުތ އެއް،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ އޮތީ.ާ ހިމެނިފައިތޯާ ނަންފުޅުާ ނ ޒިމްާ

 620ާهللا.ާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ބޭފުޅަކުާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ހުންނެވިާ ޙަވ ލުވެާ މަސްޢޫލިއްޔަތުަގއިާ ރައީސްކަުމެގާ މަޖިލީހުެގާ ާ....ކުރަންާ

 625ށްާާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޚިލ ފަށްާމަޖިލިސްާކުރިއަށްާެގންދެވުމަށްާނިންމަވ ،ާެއކަންާެއޮގތަށްާކުރިއަާދެއްކެުވންާ:ވ ހަކަهللاާއަޙްމަދުާޢަބްދު

މަނިކުފ ނުާ އެނޭގާ އަޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވ ލީ.ާ މިވ ހަކަާ ައޅުަގނޑުާ ރެކޯޑަށްޓަކައިާ ެގންދެވ ތީާ

ވިދ ޅުވ ނެކަންާނިޒ މީާނުކުތ ެއއްާނޫންކަން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޤ ނޫނުއަސ ސީާއ އިާޚިލ ފަށްާކަމެްއާާ

އްޔަތެއްާކަމަށްވ ތީާެގންދަވ ާކަމަށްާވަންޏ ާއެކަންާފ ހަަގކޮށްާދިނުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސްޢޫލި

ދުވަހުެގާނޯޓިސްާލިބެންޖެހޭނެާކަމަށްާޮއޭވ.ާމަނިކުފ ނުާރޫލިންގެއއްާދެއްަވއިފި.14ާާާާއެކަންާކުރީ.ާާ

ާާ ޤ ނޫނުައސ ސީަގިއ14ާާާާއެކަމަކު އޮންނަނީ.ާ މިާ އިނޭގތޯާ ކަމަށްާ އަންަގންޖެހޭނެާ ކުރިންާ  630ދުަވސްާ

ާާ ާާދުވަސްާކުރިންާކަމަށް.ާއެހެންވ14ާާީބަޔ ންކޮށްފައިާއޮންނަނީ ދުވަސ14ާާާާްމ ،ާއަޅުަގނޑަކަށްާއެ

ާާ މިމަޖިލީހުެގ ކަމަކީ،ާ ދެވަނަާ ދެންާ ނޭނެގ.ާ ކަމެއްާ ދިޔަާ ސޮއިކޮށް،10ާާާާކުރިންާ މެންބަރުންާ

ބަޔ ންކޮށްފައި.ާާ ސަބަބުާ އޮންނަނީާ ކަމަށްާ ލެވިދ ނެާ ވޯޓެއްާ ނެތްކަމެުގާ އިތުބ ރުާ މަޖިލީހަށްާ

މަކުންާއަޅުަގނޑަކަށްާފެންނ ކަށްާނެތް.ާާސަބަބެއްނެތް.ާތުހުމަތެއްާއޮތީ.ާއެއްވެސްާސަބަބެއްާމިާލިޔު
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 635އެހެންވީމ ،ާމަޖިލީހުެގާރައީސް،ާމިކަންތައްތައްާތިެގންދަވަނީާވަރަށްާޢަދުލުއިންސ ފުންާއެއްކިބ ވެާ

ދަންނަވ ލީ.ާ މިވ ހަކަާ ރެކޯޑަށްޓަކަިއާ ހަަމާ އަޅުަގނޑުާ ކަމަށްވ ތީާ އިންނަަވިއެގންާ ވަޑައިެގންާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ
ާ

ާ

ދ އިރ ެގާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޑަވެލިާ ނިންމ ފައި.ާ ޮގތެއްާ ވަނީާ މިކަމުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ނޫން.ާ ނުކުތ އެއްާ  640ނިޒ މ ބެހޭާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާނ ޒިމް،ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ެއއްާ.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ ރައީސްާާޝުކުރިއްޔ ާ މަޖިލީހުެގާ މިނެީގާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ އަޅުަގނޑުާ ރަީއސް.ާ ާާ645 

ކަމަށާްާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހިނގައިދ ނެާ ކަންާ އޮތްތަނުަގއިާ ކުރިއަށްާ ދެންާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ކަންކުރ ޮގތަކީާ މިާ މިއަދުާ

ޔ ާމ ދަމ ާމަނިކުފ ނ އިާދޭތެރޭަގިއާާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަނީާަގވ ިއދުާތަންދޭާޮގތުން.ާއެހެންވެއްޖެއް

ާާ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަްއވަިއެގންާ ތުހުމަތެއްާ ވިޔ ނުދ ާ މިތަނަށ10ާާާްާވަރަށްާ ސޮއިކޮށްފައިާ މީހުންާ

ަގބޫލުފުޅުާ މަނިކުފ ނުާ ހުށަހަޅުއްަވއިފިްއޔ ާ ޤަރ ރެްއާ ނެތްކަމުެގާ އިތުބ ރުާ ނުވަތަާ އިސްތިޢުފ ެގާ

 650ޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިތިބީާތައްޔ ރަށްާމަނިކުފ ނުެގާާކުރަްއވ ނަންތޯ.ާއެސުވ ލަށްާޖަވ ބުާދެއްވަން

ާއިތުބ ރުާނެތްކަމުެގާޯވޓުާހުށަހަޅަން.ާ

ާ

ާ

ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާނޫން.ާއެކަންާކުރެއްވުުމެގާއިޚްތިޔ ރުާއޮންނ ނީާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ޤަސްދު މިހ ރުާ ައޅުަގނޑުާ ައޅުަގނޑުާާއަތްޕުޅުމަތީަގއި.ާ ދިއުމަށް.ާ ކުރިއަށްާ ބަހުސ އިެގންާ  655ކުރަނީާ

ާާ މެންބަރަކަށް ޢިްއޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ ައޅުަގނޑ3ާާާާުބަހުސްަގއިާ ެގންދ ނަން.ާ އަރުވަމުންާ މިނެޓްާ

ޢަބްދު ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅަނުގާ މ ފަންނުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ هللاާއެންމެފުރަތަމަާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމް.ާ

ާ

 660ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުން..ާ.ާރ ެގާާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިާ

ާޢަބްދުއްރަޙީމްާާهللاާޢަބްދު

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާސަމީރު.ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ665 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ޙައްޤުތަކެްއާާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާއަޙްމަދުާާދިއްދޫ ހުރިހ ާ ލިބެންޖެހޭާ އެފެއ ޒަށްާ ފޮރިންާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ެގންދަވަންވ ނީ.ާާާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ ކުރިއަށްާ ބަހުސްާ މަޖިލީހުެގާ މިތަނުަގއިާ ދެއްވުމަށްފަހުަގއިާ އެމަނިކުފ ނަށްާ

އެ މަނިކުފ ނުާ ޮގތަކަށްާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންފުޅުާ މަނިކުފ ނުާ ކަމަކުާ ުއޅުްއިވއެއްާ  670މިނިސްޓްރީަގއިާ

ާެގންދެވޭނެާކަމަކަށްާއަޅުަގނޑުާަގބޫލެއްނުކުރަން.ާާާ
ާ

ާ

ާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއިށީނދެަވޑަިއެގންާދެްއވުން.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ675 

ާދެވުން()ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްެގންާ

ާ

ާއަޅުަގނޑުާަގބޫލުކުރަނީާއެމަނިކުފ ނުާމިތަނަށްާހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާހެކީެގާޮގތުަގއިާހެއްކ ާސ ބިތުވ ާާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ފެއްޓެވުމަކީާާާއަޙްމަދުާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިބަހުޘްާ ޙިއްޞ ނކުރަްއވ ާ ހަމައަށްާ ެމންބަރުންނ އިާ އެކަންތައްތައްާ މަޢުލޫމ ތުާ

ދެކެން.ާމަ ައޅުަގނޑުާ ކަމެއްކަމުަގއިާ ޒިންމ ދ ރުވެވަޑަިއަގންނަވަންޖެހޭާ މައްޗަށްާ އެކަމުެގާ  680ނިކުފ ނުާ

ާއެހެންވީމަ،ާެއކަންާެއޮގތަށްާނުކުރެްއވުމަށްާއަޅުަގނޑުާތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވަން.ާ
ާ

ާ

ެގާޙުރުމަތްާކެނޑޭޮގތަށްާވ ހަކަފުޅުާނުދައްކަވ ާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާމަޖިލީހުާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ކަމަކަށްާާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އިންނެވުމަށްާ  685މަޑުންާ

ަގބޫލެއްާނުކުރަން.ާއެކަމަކު،ާދިއްދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާރިޔ ސަތަށްާތިދެއްިވާލަފަޔަށްާ

ސެ ދަންނަވަން.ާ ަވުގތުކޮޅެްއާާޝުކުރުާ ހެދުމަށްާ ކޮޕީާ ދެއްވ ޮގތުަގއިާ މަޢުލޫމ ތުާ ކްރެޓޭރިއެޓުންާ

ބޭނުންތެރާިާ އެއީާ ހުސްކޮށްލުންާ ވަުގތުކޮޅެއްާ އެކަމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ހޭދަވެެގންދ ނެ.ާ

މޭޒުކޮޅުާާ މެންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ލިޔުންތައްާ އެާ ފެންނަނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްެވސްާ ކަމަށްާ ކަމެއްާ
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ާާމައްޗަ އަޅުަގނޑުމެން ެގނެސް،ާ ެގންދ ނީ.10:15ާާާށްާ ކުރިއަށްާ މަސައްކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ  690ަގއިާ

ާއ އިާހަމައަށްާހުސްަވުގތުކޮޅެއްާނެީގ.ާަވއްސަލ މްޢަލަިއކުމް.10:15ާމިހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުމެންާ

ާ

ާިށ11:01ާާްނ09:55ާާްއިންޓަވަލްާހުސްަވުގތުކޮޅުާއަދާާ

ާ

 695`.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަސައްކަތްާމިހ ރުާއަލުންާފަށައިެގންާކުރިއަށްެގންދަން.ާޢިްއޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

މެންބަރުންެގާމޭޒުާކޮޅުމަތީަގިއާލިޔުންތައް،ާައޅުަގނޑުމެންާމަޖިލިސްާމެދުކަނޑ ލިއިރުާބޭނުންފުޅުވިާ

މ ފަންނުާހުޅަނުގާލިޔުންތައްާމިހ ރުާހުންނ ނެ.ާއަޅުަގނޑުާއެންމެާފުރަތަމަާފުރުޞަތުާމިއަރުވަނީ،ާާ

ޢަބްދު މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާދ އިރ ެގާ ާާهللا މެންބަރަކަށް ޢިއްޒަތްތެރިާ ކޮންމެާ 3ާޢަބްދުއްރަޙީމަށް.ާ

 މިނިޓްެގާފުރުޞަތެއްާއޮންނ ނެ.ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ700 

ބޭނުންާމ ފަންނުާހުޅަނުގާދ އިރ ެގާާ ވަޒީރުާ މ ނަކުރުމުަގއިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީާ ފުރަތަމަިއނުންވެސްާ އެންމެާ ާކުރެއްވިާއަޅުަގނޑުާ

ބޭނުންވޭާާރަޙީމްާާޢަބްދުއްާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ެއޮގތުންާ ކުށްވެރިކުރަން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާބަސްމަުގާ

ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: މީލ ދީ ފުރިހަމަާ ބަސްމަުގަގއިާ ބޭނުންކުރެްއވިާ ެގންނަވ ފައިވ ތީ،14ާާާާވަޒީރުާ ވ ހަކަާ ދުވަހުެގާ

ާމިއޮތީާމިކަންާއޮތްޮގތްާވަރަށްާޞަރީޙަކޮށްާބަޔ ންކޮށްފައި.ާމިޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއި

ޢުމުރުތަކ އިާާ ބަޔ ންެވެގންވ ާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ސުރުޚީއެްއ،ާ އެްއވެސްާ  705ހިމަނ ފައިވ ާ

އެބަސްާާ އެތަންކޮޅުާ މީލ ދީ.ާ ފުރިހަމަާ ކަލަންޑަރުންނޭ.ާ މީލ ދީާ ބަލ ނީާ ތ ރީޚުތައްާ މުއްދަތްތަކ އިާ

ހަމަާާާވަކިން އަޅުަގނޑަށްާ ކޮންބޭނުމެއްގައިތޯ.ާ ކުރެްއވީާ އިންސަރޓްާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ

ޤަބޫލުކުރެވޭާަވޒީރުާމަސައްކަތްާކުރައްވަނީާމަޖިލިސްާހަމަާސީދ ާވީހ ވެސްާބޮޑަކަށްާހޯލްޓްކޮށްެގންާާ

ޮގތުންކަންާ. ބުރޫއެރުވުމުެގާ ވޯޓަށްާ އިތުބ ރުނެތްކަމުެގާ މިއުޅޭާ ނަަގންާ މެދުާ ދެނާްާާާއެމަނިކުފ ނ އިާ

ވަޒީރުާާ ވ ހަކަތަކުަގިއާ ވަޒީރުެގާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ  710ހަމައެއ ެއއްކޮށްާ

މިޤ ނޫނުައސ ސީަގއިާާ ެއއްބަސްެވވަޑައިެގންފި.ާ ކުރަްއވ ފަިއވ ކަމަށްާ އެްގރީމަންޓްތަކެއްާ

އެބަވޭާާ ެގ115ާާާާބަޔ ންކުރެިވެގންާ )ފ(ާ މ އްދ ެގާ އެއ2ާާާާީވަނަާ ނަންބަރުަގިއާ ވަނަާ

ހޫރިއްޔ އަށްާލިބިދީެގންވ ާބ ރުތައް.ާއެބ ރުތަކުެގތެރެއިންވެސްާއެބައ ދޭާބޭރުޤައުމުތަކ ިއާާރައީސުލްޖުމް

ބައިނަލްއަޤްވ މީާޖަމްޢިއްޔ ތަކ އިާދިވެހިރ އްޖެވ ާމުޢ ހަދ ތަކ އިާެއއްބަސްވުުމެގތެރެއިންާރައްޔިތުންެގާާ

އެނޫންވެސްާ މުޢ ހަދ އ ިއ،ާ ބ ވަތުެގާ އުފުލަންޖެހޭާ އިންތިޒ މެްއާ  715ެއއްބަސްވުންތަކުަގއިާާާާއެްއވެސްާ

ޮއތްޮގތަކީ.ާާ މިކަންާ ިމއީާ ތަސްދީޤުކުރަންވ ނެއޭ.ާ ސޮއިކޮށްާ ރުހުމ އެްއކޮށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންާ



 27 

ެއހެނިހެނާްާ އަދިވެސްާ ދ އިރ އ އިާ އެޑިއުކޭޝަންާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކީްއވެެގންބ ޭއާ އޮްއވ ާ އެހެންާ

ދ އިާ ދަނޑުވެރިކަމުެގާ ނޫނިއްޔ މުާ ދ އިރ އ ިއ،ާ އެްގރީމަންޓްތަކެްއާާޓޫރިޒަމްެގާ ުގޅޭޮގތުންާ ރ އ އިާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީާާ ކަެމއްބ ަވއޭ.ާ އުފުލަންނުޖެހޭވަރުެގާ އިންތިޒ މުާ ދިވެހިރައްޔިތުންާ މިާ ހެއްދެވީ.ާ

އެްއޮގތަށްާާ ރުޙ އިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ މިންަގނޑުތަކަށް،ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ  720މ ނަކުރުމުަގއިާ

ވަޒީ ެގންުގޅޭާ އުސޫލުާ ޑިމޮކްރަޓިކްާ ދަންނަވ ލަންާޢަމަލުކުރުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ރެއްކަުމަގިއވަނީނަމަާ

ބޭނުންވަނީ،ާެއޮގތަށްާކަންތަްއތައްާކުރ ާަވޒީރެްއކަމުަގއިވަނީނަމަާއެމަނިކުފ ނުާމިހ ރުާހުންނަވ ނީާ

އެމަނިކުފ ނ އިާދެކޮޅަށްާމިހ ރުާހުށަހެޅިފައިވ ާމައްސަލައ އިާހެދިާއިސްތިޢުފ ާދެއްވ ފައޭ.ާދެންާމާިާ

ބޭ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ބަޔ ންކޮށްފަިއާާހަމަާ ސަބަބުތަކެއްާ މިއޮތީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިމަޖިލީހުންާ ނުންވޭާ

ިވދ ޅުވުމަކީާާ އެވިދ ޅުވ ާ ނެތްކަމަށްާ ސަބަބުތަކެްއާ ކަނޑައެޅިެގންާ އޮތްކަމެްއަގިއ،ާ  725ހުށަހަޅ ފައިާ

އަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލުކުރެޭވކަެމއްާނޫނޭ.ާމީަގއިާމިއޮތީާއަލިފުންާޔ އަށްާކަނޑައެޅިެގންާސަބަބުތަކެއްާާ

އެދުވަހުންާާ ފުރަތަމަާ މަސައްކަތަށްާ ކުރެއްވިާ ގ އިްމކުރަންެވެގންާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އިާ ބަޔ ންކޮށްފައި.ާ

ފެށިެގންާއެމަނިކުފ ނުާފެއިލްަވޑަިއެގންފި.ާމިއީާދިވެހިރ އްޖޭެގާއިސްލ މީވަންތަކަމ އިާދިވެހިރ އްޖޭެގާާ

ލަކީާއަޅުަގނޑުމެންާޤަބޫލުކުރ ،ާާމުސްލިމުންާދިރިއުޅެމުންދ ހިނދުާޤަބޫލުކުރެވޭނެާކަެމއްނޫން.ާއިޒްރޭ

ދުނިޔޭާ ނެތް.ާ އިޒްރޭލެއްާ ތެރޭަގއިާ ވިސްނުމުެގާ ސިޔ ސީާ ހަމަަގއިމުެވސްާ  730އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ ކީއްވެތޯާ ނުކުރަން.ާ ޤަބޫލެްއާ އަޅުަގނޑެްއާ އޮތްޤައުމެްއޮގތުަގެއއްާ ޗ ޓްަގިއވެސްާ

އަޅުަގާނ ވިސްނަންީވކީެއއް.ާ ެއޮގތަށްާ ވަޒީރަކުާ ައޅުަގނޑުާާޚ ރިޖީާ ނުކުރެވޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ ޑަކަށްާ

ބަޔ ންާ އޮތްާ އުޚުތުންނަށްާ އަޚުންނ އިާ ފަލަސްޠީނުެގާ ީމަގިއާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ

ކަޑުްއވ ލައްވ ފައިާއެކަމަށްާރައްދުާނުދެއްވީާހަމަާފަލަސްޠީނުެގާރައްޔިތުންެގާޙައްޤުަގއިާއެްއވެސްާާ

ބޭނުންފުޅުނުވ  ބުނުްއވަންާ އެމަނިކުފ ނުާ އަޅުަގނޑަށްާާބަހެއްާ ރަީއސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  735ތީތޯ.ާ

ޤަބޫލުކުރެވެނީާފަލަސްޠީނުެގާރައްޔިތުންނަށްޓަކައިާދިވެހިންާމީެގާކުރިންާކޮށްފައިވ ާކަންތައްތަކުެގާ

މިޤައުމުންާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ފަލަސްޠީނުެގާ އަވަހަކަެަށޭ.ާ ހ ދަާ ނައްތ ެ ލީާ ހަދ ންާ މަތިންާ

ގާ  ޭއެގކުރިންާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ބޮޑެތިާވަނީާ ވަރަށްާ ދެކޮޅަށްާ ޤައުމަކ އިާ އިމްކޮށްފަިއވ ާ

ާއިހްތިޖ ޖުތައްކޮށްާއަދިާހަމައެއ ...

ާ740 

އޮފްާާދިއްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ މިނިސްޓަރާ ފެށުމުެގކުރިންވެސްާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދުާޝަހީދަށްާއަޅުަގނޑުާފުރިހަމަާތ އީދ އިާެއއްބ ރުލުންާއޮތްާވ ހަކަާާފޮރިންާއެފެއ ޒްާޑރ.ާއަޙްމަާސަމީރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަޙްމަދު

ނ އިންޞ ފުނާްާ ދޭތެރޭަގއިާ އެމަނިކުފ ނ އިާ އުންމީދުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އެކުަގއިާ ދަންނަވަން.ާ
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ނުހަނާުާ އަޅުަގނޑުާ މަޖިލީހުންާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ެއކަންާ ކުރެވެމުންދ ތީ،ާ މިކަންތައްތައްާ

 745އި،ާއެކަންާއެަމނިކުފ ނ އިާމެދުަގިއާކަންކަންާކުރެވެމުންދ ާޮގތުންާއެންމެާޢަދުލުވެރިާހިތ މައ އިެއކުގަާ

އިންޞ ފުވެރިކޮށްާނުދ ތީާެއކަމ އިާހިތ މަކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުާާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ބޭނުންވޭާ އަރިހުންާސ ފުކޮށްލަންާ )ބ(115ާާމަނިކުފ ނުެގާ މ އްދ ެގާ ަގިއާާާާވަނަާ

ވަނަމ އްދ ެގާ)ބ(ާަގއިާވަނީ،ާވ ެއއްޗަކ އިާޤ ނޫނުއަސ ސ115ާާާާީވަނީާކޯޗެއްތޯ.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

ވަނަމ އްދ ެގާ)މ(ާަގއިާބުނ ާއެއްޗަކ އި،ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ލަންޖެހޭާނުކުތ .ާ)ބ(115ާާާާ

ެއސިޔ ސަތުތަާ ކަނޑައަޅައިާ ސިޔ ސަތުތައްާ ަމއިަގނޑުާ ދައުލަތުެގާ މިބުނަނީ،ާ ސަރުކ ރުެގާާަގއިާ  750އްާ

އެއީާާ އިރުޝ ދުދިނުންާ ބޭނުންވ ާ އެކަންތަްއތައްާ އަންގ ާ މުައްއސަސ ތަކަށްާ އިދ ރ ތަެަކ އިާ ކަމ ުގޅޭާ

ސިޔ ސަތުާާ ޚ ރިޖީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ަގއިާ )މ(ާ ހަމަާ މަސްޢޫލިއްޔަތެކޭ.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

ޤައުމު ބޭރުެގާ ބަލަިއާ ނުހިނގ ޮގތްާ ހިނގ ާ ހިންގ ާއެސިޔ ސަތުާ ބައިނަލްއަޤުވ ީމާާކަނޑައަޅ ާ ތަކ އިާ

މަސްޢޫލިއްޔަތެކޭ.ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދެމެހެއްޓުމަކީާ ގ ިއމްކޮށްާ ުގޅުންާ ޖަމްޢިއްޔ ތަކ އިާ

މަޖިލީހުެގާ ވަޒީރުންެގާ އަދ ކުރުމަށްޓަކައިާ މަސްޢޫލިއްޔަތުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ  755އެމަނިކުފ ނަކީާ

ދެްއވަ އެއްބ ރުލުންާ ހައިސިއްޔަތުންާ ެއމަނިކުފ ނާުާމެންބަރެއްެގާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅެއް.ާ ންޖެހޭާ

އެްއކުރެްއވިާމަސައްކަތްޕުޅ އިާއެމަނިކުފ ނުެގާުވޒ ރ ެގާމަސައްކަތްޕުޅުާކުރެއްވުމުންާއެމަނިކުފ ނުެގާާ

މައްޗަށްާއެކަމ އިާުގޅުވަިއެގންާއިތުބ ރެއްނެތްކަމުެގާވޯޓެއްާނަގ އިރުާއަޅުަގނޑުާސުވ ލުާއުފެދެނީ،ާ

ާާ ކިހާ ވަނ75ާާަޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ބައިވެރިަވޑަިއަގންނަަވނީާ މިކަމުަގއިާ މަނިކުފ ނުާ ދަށުންާ މ އްދ ެގާ

 760މިންވަރަކަށްތޯ.ާމަނިކުފ ނަކީާމީެގކުރީަގއިާެއުވޒ ރ ަގއިާަވޒީރުކަންާކުރަްއވ ފަިއވ ާބޭފުޅަކަށްވީހިނދުާ

ންވޭ.ާމަނިކުފ ނުެގާޒ ތީާމަސްލަޙަތެްއާމީަގއިާއެބައޮތްތޯ.ާެއކަންެވސްާއަޅުަގނޑުާސ ފުކޮށްލަންާބޭނު

އެމަނިކުފ ނުެގާާ ުގޅޭޮގތުންާ މިމައްސަލައ އިާ ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑަށްާ ހަމައެއ ެއކުަގއިާ

ޤ ނޫނުައސ ސީެގާާ ބަޔ ންކުރ ފަިއވަނީާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާ ކުރައްވ ފައި.ާ ތުހުމަތެއްާ އޮތީާ މައްޗަށްާ

ނޯޓިސްާދޭންޖެހޭނެކަމަށް.ާާާވަނަމ އްދ ެގާ)ށ(ާަގއިާބަޔ ންކޮށްފަިއވަނީާވަޒީރަށްާމައްސަލަިއެގ101ާާ

އަތްޕުޅުަގިއާާ މަނިކުފ ނުެގާ ޑޮކިއުމެންޓެއްާ އޮތްާ ކުރައްވ ފައިާ ސޮއިާ ަވޒީރުާ ސުވ ލަކީާ  765އަޅުަގނޑުެގާ

އެޙަވ ލުކުރީކަމުަގިއާާ ެއވަޒީރަށްާ ޙަވ ލުކުރުމުންާ ިމނިސްޓްރީއ ިއާ ވަޒީރުެގާ އެބައޮތްތޯއޭ.ާ

ބުނަ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާބެލެވިެގންނުވ ނޭ.ާ ވަނ101ާާާަނީ،ާ

ހުށަހެޅުމަކ އިމެދުާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ ފަދަާ ަގއިާ )ހ(ާ މިމ އްދ ެގާ މިބުނަނީާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ

ާާ ފެށުމުެގ ބަހުސްާ ފެށުމުެގ،ާ ބަހުސްާ މަޖިލީހުެގާ މަޖިލީހުގ14ާާާެރައްޔިތުންެގާ ަވޒީރުންެގާ ދުވަސްާ

 770ާއެކަންާއަންަގންވ ނެ.ާއެހެންވީމ ،ާޑރ.ާއެމެންބަރަކަށް،ާއެމެންބަރަކަށް،ާޑރ.ާއަޙްމަދުާޝަހީދަށް
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އެަމނިކުފ ނުާ ސޮއިކުރަްއވ ާ ލައްވ ާ އެމަނިކުފ ނުާ އެންެެެގިވކަމަށްވ ނީާ އެކަންާ ޝަހީދަށްާ އަޙްމަދުާ

ެއތ ރީޚުތައްާ ފޮނުއްވ ފަިއވ ާ އެމިނިސްޓްރީއަށްާ އޭެގބަދަލުަގއިާ ރައްދުކުރެއްވުމުން.ާ އެކަންާ

ކުރަ ެއތ ރީޚުާ އޭަގއިާ ޤަބޫލުކުރަނީާކަނޑައެޅުްއވިއިރު،ާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ އިރުާ ަވުގތަްއާ ްއވ ފަިއވ ާ

މިއަދުެގާމިޖަލްސ ާފެށެންވ ނީާއެތ ރީޚުންާކަނޑައަޅ ފަިއވ ާަވުގތުަގއިކަމަށް.ާއެހެންނޫންކަމަށްވަންޏާ 

އަޅުަގނޑުާާ މިކަމުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭރުގައޭ.ާ އިންޞ ފުންާ މިދަނީާ ދަންނަވ ނީާ  775އަޅުަގނޑުާ

ދި މިއީާ މަޖިލީހުނާްާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ހިންުގމަށްޓަކައިާ ދައުލަތްާ ވެހިާ

ައޅުަގނޑުާާ ކުރެވެމުންދ ކަެމއްކަމުަގއިާ ހުރަސްއެޅުމަށްޓަކަިއާ އެހީތެރިކަމަށްާ އެއްބ ރުލުމ އިާ ދޭންޖެހޭާ

މުސްތަޤުބަލުަގއިވެ ކަންތައްތަކަށްާ މިފަދަާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ ސްާާހިތ މައ އިެއކުާ

ފުރިހަމާަާ މަނިކުފ ނުެގާ ހަިއސިއްޔަތުންާ ރައީސްެގާ މަޖިލީހުެގާ ނުދިނުމަކީާ ފުރުޞަތުާ

 780ާޒިންމ އެްއކަމުަގއިާއަޅުަގނޑުާހަދ ންކޮށްދެމުންާއަޅުަގނޑަށްާދެއްވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުދަންނަވަން.ާ

ާ

ނޮވެމްބަރުާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ އަހަރުާ މިދިޔަާ އައްސަލ މްއަލައިކުމް.ާ އަްއޑުއަތޮޅުނ8ާާާްާާ`.ާ ާވަނަދުވަހަކީާ

ދޯންޏެއްާާމުޙަްނމަދުާރަޝީދުާ ައއިާ ދަތުރުކުރަމުންާ ރަްއޔިތުންތަކެްއާ ކުޑަކުދީންނ އިާ އަިއ،ާ ާދަތުރުކުރަމުންާ

އެންމެާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދުށްާ މިހ ތަނަށްާ ރ އްޖެާ ޮގސް،ާ މަނަވަރެއްަގއިާ ބޮޑުާ އެރުުމެގކުރިންާ ހިކިފަސްތަނަކަށްާ

ވެރިޔ  ބިޑިއަޅުވަިއެގންާާއަނިޔ ވެރިާ އެރަްއޔިތުންާ ވެރިކަުމަގއިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގާ މައުމޫނުާ ާ785 

ެގންޮގސް،ާމިއަދަކީާދޫނިދޫަގިއާއެާކުޑަކުދީންނ އިާބޮޑެތިމީހުންާތިބިާދުވަސް.ާއެކަމ އިާައޅުަގނޑުާާ

ންކަންާާހިތ މަކުރަން.ާހަރުކަށިާޢިބ ރ ތުންާއެކަންާކުށްވެރިކުރަން.ާައދިާހަމައެއ ެއކުާމިއަދުާއެމިނިވަ

ހުރިހ ާާ ހ ޟިރުވުމަށްާ ދޮށަށްާ މިމަޖިލިސްާ އުފުލ ލުމަށްާ އެައޑުާ މިއަދުާ ލިބިފައިވ ތީެވ،ާ

ބޭނުންވަނީ،ާާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަެއއ އެްއކޮށްާ ޮގވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ރައްޔިތުންނަށްވެސްާ

ިއޒްރޭލ ާދެމެދުާގ އިމްކު ުގޅުމޭ،ާާމިއަދުާހުށަހެޅިފައިމިވ ާމައްސަލ ަގއިާދިވެހިރ އްޖެއ އިާ  790ރެވިފަިއވ ާ

ހުށަހެޅުއްވިާާ މީތިާ އުންމީދުކުރިންާ އަޅުަގނޑުާ އެބައޮތް.ާ ލިޔެވިފައިާ މީަގއިާ ސ ބިތުކޮށްާ ވަރަށްާ

ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ވަހީދު،ާ ޢަލީާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތޮއްޑޫާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޙަޤީޤަތެއްވ  ތެދުާ ކޮންމެވެސްާ މީަގިއާ ބޭފުޅެއް.ާ މިނިސްޓަރުެގާާޤަދަރުކުރ ާ ނަމަވެސްާ ނެކަމަށް.ާ

މިކަންތައްާ ދޮުގތަކެއްކަމަށް.ާ ބުހުތ ނުާ ހުރިާ ކަނޑަެއޅިެގންާ މިއީާ ދިޔައީާ އެނިގެގންާ ވ ހަކަފުޅުންާ

މީަގިއާާ ެއކަމަެަކުާ ދޭން.ާ ޯވޓުާ ެއޮގތަށްާ ހަމަާ މިހިރީާ  795މިހ ރުވެސްާސ ބިތުކޮށްދީފިއްޔ މުާއަޅުަގނޑުާ

ވ ހަކަ ނެތްާ ހަޤީޤަތެއްާ ވ ހަކަތަކަކީާ މިއީާމިހިރަާ އެބައޮތް.ާ އެނެގންާ މިލިޔުންތަކުންާ ތަކެއްކަންާ

ނޫނިއްޔ ާާ ޙީލަތް،ާ މަކަރ އިާ ދޮގ އިާ ކަނޑަެއޅިެގންާ އެހެންވީމަ،ާ ކަންތައްތަކެއް.ާ ހުރިާ ސ ބިތުވ ންާ
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ހިނަގމުންދ އިރުަގއިާާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ކަންތައްތަކެްއާ ޚިލ ފުާ ކަނޑަެއޅިެގންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ

ރައީ ހިތ މަކުރަންާ ައޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ އެްއކޮށްާ އަދިާ ެގންދަވ ތީވެ.ާ ކުރިއަށްާ މިކަންާ ސްާ

 800ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާތުހުމަތުކުރެވޭާކަމެްއަގއިާހަމަާމަޖިލީހަށްާކަމެއްާހުށަހަޅ އިރަށްާއެކަމެްއާާ

އެއީާާ ކަމެްއކުރުމަކީާ ެއވަރުެގާ ޑިސިޝަނެްއނަގ ާ އެކަމަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުބަލ ާ ވީނުީވއެއްާ

ައޅުަގނޑުމެންާރަނަގޅު ބޭނުންވޭާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ެއއްކޮށްާ އަދިާ ކަމެއްބ ަވއޭ.ާ

އަްއޑުއަތޮޅުެގާރައްޔިތެއްާމ ލޭެގާޖަލެްއަގއިާހުރެާވީނުީވއެްއާނޭނިގާމަރުވީ.ާޙުސައިންާސޮލ ޙުެގާާ

ޒިންމ  އެކަުމެގާ ނޭނިގ.ާ ވީނުީވއެއްާ ދިޔަީއާ މަރުވެެގންާ މިދަްއކަނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ ވ ނެާވ ހަކަާ

ޢަލީާ ތަސްީމނުާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،ާ ަމއުމޫނުާ އެކަުމަގއިާ އަޅުަގނޑުާ އެބަތިބި.ާ ވެސްާ  805ފަރ ތްތަކެއްާ

ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަެަކަާ މީސްމީހުންެގާ މިތިބިާ ޑރ.ސައީދު،ާ މިހެންޮގސްސަާ

ދޭ ވޯޓުާ މިާ ހަމަާ ިމހިރީާ ައޅުަގނޑުވެސްާ އެކަމުަގއިާ ސ ބިތުެވއްޖިއްޔ ާ މިހިރީ.ާާއެކަމުަގއި،ާ ޮގތަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ހުށަހަޅައިެގންާ މަޖިލީހަށްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ސ ބިތުނުވ ކަމެއްާ މިކަމުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ

ާމިކުރިއަށްާމިެގންދަނީާކީްއެވެގންބ ވައޭާައޅުަގނޑުާހިތަށްާައރ .ާދެއްވިާފުރުޞަތައްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ810 

ޢިްއޒަތްތެރިާހޯރަފުށިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ވަރަށްާާާޝުކުރިއްޔ ާ ޤައުމަށްާ ދިވެހިާ މިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މިއަދަކީާ ާރަީއސް.ާ

ވ ހަކަދެއްކެުވން: ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާހަމަާކެރިހުރެާވަރަށްާސ ބިތުކަމ އެކުާާާާހިތ މަވެރިާދުވަހެކޭ.ާާއަޙުމަދުާރަޝީދުާ

ާާ ެއްއޮގތަކަށްވެސް ދެކެާ ޑރ.ޝަހީދުާ މިުއޅެނީކީާ މިއަދުާ ރުޅިައިއސްެގނެއްާާމިދަންނަވަނީ،ާ ބަޔަކުާ

ނޫން.ާއަދިާމިޤައުމުެގާބަޔަކުެވސްާރުޅިއައިެިސްެގންނެއްާނޫން.ާއެހެންވީމަ،ާމަނިކުފ ނުާއައްސަވ ާާ

 815މިޤައުމުެގާއެްއވެސްާރައްޔިތެްއެގާޝަކުވ ެގާސިޓީެއއްާއަދިާހިތްހަމަނުޖެހޭާވ ހަކަެއއްެވސްާލިޔެފައިާާ

ެގާމަްއސަލަ.ާމިސަރުކ ރ އިާދޭތެރޭަގއިާޑީ.އ ރު.ޕީެގާާދެންނެވިތޯ.ާމިއުޅެނީާއެމް.ޑީ.ޕީއ އިާޑީ.އ ރު.ޕީ

ދެރަދުވަހެކޭާާ ހުރިާ ހިތ މަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފިލުވ ލުން.ާ ޙަސަދަާ ހިތްހަމަނުޖެހުންާ

ާާ ެގކޮޅު ރަީއސްެގވެސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ 6ާާާާމިދެންނެވީ،ާ ހަދ ، މައްޗަށ10ާާާާްބުރިއަށްާ ހަދ ާ ބުރިއަށްާ

މިޤައުމު،ާމިޤައުމުާވިއްކައިެގން.ާޤައުމުާދެކެާލޯބިވ ންާާާއަރަިއެގންާލިބޭާފައިސ އިން ހަމަާލިބެނީާ

ާާ ވޭތުވެދިޔަ މައްސަލައަކީ.ާ މިއީާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދުވަހުެގ30ާާާާދަސްކުރަންވީ.ާ  820އަހަރުާ

މިޤައުމުެގާދަރިންެގާހިތުންާޤައުމ އިާދޭތެރޭަގއިާއޮތްާލޯބިާނެތިެގންާދިޔައީާޑީ.އ ރު.ޕީަގިއާމިވަުގތުާާ

އިސްާބޭފުޅުންެގާޢަަމލުކުރިޮގތެްއެގާސަބަބުން.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާިމއީާމަްއސަލައަކީ.ާާާާތިއްބެވި

ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްެގވެސްާާާާމިޤައުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންެގާމަންމަ.ާމިޤައުމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާބައްޕަ.

އްބެވިާޢިއްޒަތްތެރިާދަރިންނ އިާކ ފަދަރިންާއުޅެންޮއތްާތަންާމިއީ.ާމިާޢިއްޒަތްތެެެރިާމަޖިލީހުެގާމިތި
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 825ޑީ.އ ރު.ޕީ.އަށްާނިސްބަތްވ ާެމންބަރުންވެސްާއުޅެންާއޮތްާޤައުމުާމިއީ.ާމިޤައުމުާިވއްކައިެގންާލިބުނާުާ

ލ ރިާލިބިފައިާހުންނ ނީ.ާބޮޑެތިާބިލްޑިންގތައްާމަްއޗަށްާއަރ ފައިާހުންނ ނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ބޭތީާމިސަރުކ ރުާހިންުގމަށްާދަތިކުރުމަށްޓަކައިާއެޅޭާާމިޤައުމަށްާމިއަދުާބޭރުާޤައުމުތަކުންާއެހީއެއްާލި

ފިޔަވަޅެއްާމިފިޔަވަޅަކީ.ާމިއީކީާޑރ.ާޝަހީދުައކ އިާޖެހިެގންާއުޅޭާަމއްސަލަެއއްނޫން.ާޢިްއޒަތްތެރިާ

ކަންތައްތައްާާ ޝައްކުކުރެވޭާ ނެތް.ާ އެްއވެސްކަެމްއާ ބުނެވޭނެާ ސ ބިތުކަންާ މިލިޔުމުަގއިާ ރައީސް،ާ

 830މަށްާދަރ ހުރިާފައިސ ެގާވ ހަކަތައްާޑިފެންސްާމިނިސްޓްރީންނ އިާސަރުކ ރުެގާާއެބަހުރިާބައިވަރު.ާޤައު

ސ ބިތުވެެގން.ާާ ޖަހަމުން.ާ އެހެރަދަނީާ ޒަރީޢ އިންާ ނޫސްތަކުެގާ އިޢުލ ނުކޮށްާ ވުޒ ރ ތަކުންާ ކަމ ބެހޭާ

ނެތްާ. ލޯތްބެްއާ ނުކުރި.ާ އަސަރެއްާ އަޅައިފި.ާ ކަތިލ ާ މަުގމައްޗަށްާ ދަރިންނެްއެގާ އެތައްާ ާމިޤައުމުެގާ

މިއީާ ލިބޭތީ.ާ އެއްޗެއްާ މިޤައުމަށްާ މިއުޅެނީ.ާ ކޮންކަމަކ ތޯާ ހަމްދަރުދީވެެގންާ މިއަދުާ ކޮބައިތޯާ

ނަފުސަށޭ.ާ އަމިއްލަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ހަރ މްކޯރުވެވެނީާ މިާ ބަލަަގާ ަމއްސަލަައކީ.ާ ކަންބޮޑުވ ާ

އަާ މިހެންވެެގންާ ަމއްސަލަައކީ.ާ މިއީާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަރިންނަށޭާ  835ޅުަގނޑުާާއަޅުަގނޑުމެންާ

ފިކުރުކުރޭ،ާާ ވިސްނ ާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދުވަހެކޭ.ާ ހިތ މަވެރިާ މިއީާ މިއަދުާ މިދެންނެވީާ

ދ ނީާާ އެންމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަރުވެެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާهللاމ ދަމ ވެސްާ ހަޟުރަތައް.ާ ެގާ

ޤައުމަާ ދަސްކުރަންީވާ ޤުރުބ ންވ ންާ ޤައުމުދެކެ.ާ ލޯބިވ ންވީާ ޤައުމަށް.ާ ށްޓަކައި.ާާއަމ ނ ތްތެރިވ ންވީާ

ާާ ދިޔަ ފ އިތުެވެގންާ މަދީތޯާ އެއްޗެއްާ ލިބުނުާ ނޫން.ާ ނަފްސަށްޓަކަެއއްާ އަހަރުދުވަހު.30ާާާއަމިއްލަާ

ކުލުނެްއާނެތީ.ާ ލޯތްބެއްާނެތީ.ާ ިމއީާމައްސަލައަކީ.ާ ބައްލަވ .ާ ޖަވ ބުދެއްވަާ  840ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާ

ާާ ޢިއްޒަތްތެރި މިއީާ ބޮޑީ.ާ އެދުންާ ނަފްސުެގާ ބޮޑީ.ާ އެދުންާ މައްސަލައަކީ.ާާއަމިއްލަާ ރަީއސްާ

އަިއސްެގންާާ ދެކެާ ޑރ.ޝަހީދުާ އެްއޮގތަކަށްެވސްާ ޑރ.ޝަހީދުއ އިާ މިއުޅެނީާ މިއަދުާ އެހެންވީމ ،ާ

މިޤައުމުެގާާ ޮއމ ންކަމ އެއްކޮށްާހިނގ ޮގސްާ ިމއޮތްާއެމް.ޑީ.ޕީާސަރުކ ރުާ ިމއީކީ.ާ އުޅޭާރުޅިއެއްނޫންާ

މް.ޑީ.ޕީާސަރުކ ރުެގާތ އީދުާރަްއޔިތުންެގާާރައްޔިތުންނަށްާފައިދ އ އިާލ ބަހުރިާކަންތައްތަކެްއެވެގންާއެ

ާާ މިކަންވ ނެކަން. އެބައިނޭގާ ިމއުޅެނީ.ާ ބޮޑެވެދ ނެތީާ ާމެދުަގއިާ މިންަވރުފުޅުން،ާهللا  845އިރ ދަފުޅ ިއާ

ސަރުކ ރުންާهللاމ ތް އެމް.ޑީ.ޕީާ ރަްއޔިތުންނަށްާ މިޤައުމުެގާ މިންވަރުފުޅުންާ އިރ ދަފުޅ އިާ ެގާ

ެގނެސްދޭނެކަ ހެޔޮވެރިކަންާ ލޮބުވެތިާމިެގނެސްދޭންއުޅޭާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަރުވަންާ ޔަޤީންކަންާ މުަގއިާ

މައްސަލަާާ އުޅޭާ ޖެހިެގންާ ޑރ.ޝަހީދުއ އިާ މިއުޅެނީކީާ އެްއޮގތަކަށްވެސްާ ރައްޔިތުންނަށް.ާ އެންމެހ ާ

ާނޫން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޝުކުރިއްޔ ާދެއްވިާފުރުޞަތަށްޓަކައިާ.

ާ850 

ާާާފޭދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޢިްއޒަތްތެރި މަްއސަލައ ިއާާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާ އުޅޭާ ހުށަހެޅިެގންާ މިާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ ާރައީސް.ާ
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ފުރަތަމަކަމަކަށްާާންާފަހުމީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަލްހ  އެންމެާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ އެއްޗެއްާ ދެތިންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ުގޅޭޮގތުންާ

މީހުންެގ ސޮިއކުރިާ ވެއްދުމުަގއިާ މަޖިލީހަށްާ މައްސަލަާ މިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ތެރޭަގިއާާދަންނަވ ލަންާ

ފެށިެގންާ ަވުގތުންާ ކުރިާ އެސޮއިާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސްާ ހިެމނޭ.ާ ނަންވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ

އަޅުަގނޑަށްާާ ޙަޤީޤަތްތައްާ ައސްލުތަކ އިާ މައްސަލައިެގާ ބެލުމުންާ ބެލިާ ދިރ ސ ކޮށްާ  855އެމައްސަލަާ

ންާބަދަލުވެފަިއވ ާާސ ފުވިާމިންވަރަށްާބަލ ފައި،ާމިވަުގތުާމިހ ާހިސ ބަށްާއައިރުާއަޅުަގނޑުެގާވިސްނު

ދިެވހިރ އްޖޭެގާާ މިއަދުާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ފުރަތަމަާ ެއންމެާ ދަންނަވަން.ާ ވ ހަކަެވސްާ

މަޖިލީހަށާްާ ރައްޔިތުންެގާ ބ ރ އި،ާ ލިބިދީފަިއވ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ށްެގންާޤައުުމެގާކަންތައްތަްއާާލިބިދީފައިވ ާބ ރ އިާއަޅުަގނޑުމެންާޑިމޮކްރަސީއެްއަގއިާތިންބ ރުާވަކިކޮ

 860ހިންުގމުެގާމަސައްކަތްާކުރަމުންދ އިރުާމަލްޓިޕ ޓީާސިސްޓަމެްއެގާތެރޭަގއިާއަޅުަގނޑުމެންެގާހިތުަގިއާާ

އޮންނަާޒ ތީާހަސަދަވެރިކަންާނައްތ ލަންޖެހޭކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަމޭ.ާމިމައްސަލަާއަޅުަގނޑުާާ

ންޓްމަންޓެއްާހަދަިއެގންާބައްދަލުކޮށްާސ ފުކޮށްާދިރ ސ ކޮށްާއަމިއްލައަށްާފޮރިންގމިނިސްޓަރަށްާއެޕޮއި

މިކަމުެގާ ވ ހަކަތަެަކ ިއާ ދެކެވުނުާ ބެހޭޮގތުންާ މިކަމ އިާ އަޅުަގނޑުމެންެގތެރޭަގއިާ ބެލިއިރުާ

ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ފ ހަަގކުރަންޖެހޭ.ާ ޚިލ ފުވ ކަންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ އަސްލުތަކ އިާ

އި މިއަދުާ ހިންަގއިެގންާާދިވެހިރ އްޖެާ ކަންތައްތަކެއްާ އ ާ ނުވަތަާ އުފައްދަިއެގންާ ުގޅުމެއްާ  865ޒްރޭލ ެއކުާ

ާާ އެބަހުރި އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރަމޭ.ާ ޤަބޫލެއްާ އަޅުަގނޑުާ 1994ާާާާއުޅޭކަމަކަށްާ 8ާވަނަައހަރު

ނިންމުންތަކަކ ިއ،ާާ ނިންމެވިާ ަމޖިލީހުންާ ވަޒީރުންެގާ ކެބިނެޓުން،ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނޮވެމްބަރުަގިއާ

ބަހައިެގންާާއެދު މަރުޙަލ އަކަށްާ ތިންާ ުގޅުންތައްާ އޮންނަންވ ާ ިއޒްރޭލ އެކުާ ދިވެހިރ އްޖެއ އިާ ވަހުާ

ވުޒ ރ ތަކަށްވެސްާާ ކަމ ބެހޭާ އެކަންތައްތައްާ ނިންމަވ ފައި،ާ ސަރުކ ރުންާ ެގންދ ޮގތަށްާ ކުރިއަށްާ

ޝަހީދަކީ ޑރ.ާ ޙ ލެއްަގއިާ އެްއވެސްާ ައޅުަގނޑުާ ލިޔުންތަކެއް.ާ ސ ބިތުކޮށްދޭާ  870ާއެންިގކަންާ

ސިޔ ސީާާ ޝަހީދުެގާ ޑރ.ާ އަދިާ ބޭފުޅެއްނޫން.ާ އެްއޮގތްާ ވިސްނުންާ ައޅުަގނޑ އިާ ސިޔ ސީޮގތުންާ

ސިޔ ސީާާ އެމް.ޑީ.ޕީ.ެގާ ނޫން.ާ ކަންތައްތަކެއްާ ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ޙަރަކ ތްތަކަކީވެސްާ

ޤަބޫލުކުރ ާ ައޅުަގނޑުާ ޒ ތުަގިއާ އޭެގާ ވިސްނުމަކީވެސްާ ސިޔ ސީާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ކަންތައްތަކ އިާ

ައޅުަގނޑުމެންާކަންތަ ވިސްނަންއެބަޖެހޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިއަދުާ އެހެންނަމަވެސްާ އްތަކެއްނޫން.ާ

މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ނުވަތަާ ހައިސިްއޔަތުންާ ޕ ޓީއެްއެގާ  875އޮޕޮޒިޝަންާ

ެގާާހައިސިއްޔަތުންާމިތަނުަގއިާައދ ކުރ ާޒިންމ އަކީާދިވެހިާޤަުއމުެގާމަސްލަޙަތަށްޓަކައިާދިވެހިރ އްޖޭ

ކުރެޭވާާ ހަރުދަނ ކަމަށްޓަކައިާ މައިދ ނުާ ސިޔ ސީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މަސްލަޙަތަށްޓަެަކައި،ާ

ސިޔ ސީާާ އެންމެާ ދައުލަތުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ކަންތައްތަކެއްކަމަށްވ ންޖެހޭނެ.ާ
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ވ ހަކަތަކެ ބެހޭޮގތުންާ އިޒްރޭލ އިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ ފަރ ތަކީާ ކަނޑަައޅ ާ ްއާާކަންތައްތައްާ

ެއހެންވީމ ،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ .ާ އެސެމްބްލީަގިއާ ޖެނެރަލްާ ެގާ އދ.ާ  880އިޢުލ ންކުރެވީާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާަމއްޗަށްާއިތުބ ރުާނެތްކަމުެގާވޯޓެއްާނަަގންާއަޅުަގނޑުމެންާއެދެނީ.ާއެކަންާާ

މިކަ ނަަގއިެގންާ މިވޯޓެއްާ މައްޗަށްާ ޝަހީދުެގާ ޑރ.ާ މިއަދުާ ކުރުމުެގާާނުކުރެވޭކަމަށްވެއްޖިއްޔ ާ ންާ

ނުޖެހޭ.ާާ ސ ބިތުވ ކަންާ ކުށެއްާ ވ ހަކަެއއް،ާ ރަނަގޅުާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާ ފުރުޞަތެއްނެތް.ާ އެްއވެސްާ

މިއަދުާ އެބަޖެހޭ.ާ ސަބަބަކަށްވ ންާ ޤަބޫލުކުރެވޭާ ސަބަބަކީާ ދައްކ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސްާ

 885.ާމިއީާއަޅުަގނޑުެގާސިޔ ސީާާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްާނުކުރެވޭާމިސަބަބަކީާރަނަގޅުާސަބަބެއްކަމެއް

ޕ ޓީއެްއެގާާ ޤުރުބ ންވ ާ އެޕ ޓީއަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުާ ދުވަހެއް.ާ ހިތ މަވެރިާ ވަރަށްާ ޙަޔ ތުަގއިާ

ވިސްނުމ އިާދެކޮޅަށްާމިއަދުާވ ހަކަދައްކަންޖެހޭކަން.ާއެހެންނަމަވެސްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާޮގތުަގއިާާ

ތިބެން ސ ބިތުވެާ އެންމެންެވސްާ ަމުގަގއިާ ޖެހާޭާޙައްޤުެގާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ޖެހޭނެ.ާ

ނެުގމަކުންާާ ވޯޓެއްާ އިތުބ ރުނެތްކަމުެގާ ނުވަތަާ ދުރުކުރުމަކުންާ މަޤ މުންާ ޙަޤީޤަތެއް.ާޑރ.ާޝަހީދުާ

 890އަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަންާިމސަރުކ ރުާޒިންމ ދ ރުކުރުންާކަމަކަށް.ާއަޅުަގނޑެއްާޤަބޫލެއްާނުކުރަންާ

ޤ ނޫނު ެއއްޮގތަށްާާއަޅުަގނޑުމެެެންނަށްާ ހުވަޔ އިާ މިކުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަސ ސީަގއިާ

ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ މިސަބަބަށްޓަކަިއާ ެއހެންވީމ ،ާ މަސައްކަތްކުރެވޭކަމަކަށް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ބިނ ކޮށްާ މައްޗަށްާ ކަންތައްތަކެްއެގާ ހަޤީޤަތްތަކެއްނެތްާ އަސްލެއްނެތްާ

މަސަްއކަތް މިއަދުާ އަނދިރިާމިތަނުަގއިާ ތ ރީޚުަގއިާ ދިވެހިާ އެއީާ ނިންމައިފިކަމަށްވ ނަމަާ ކޮށްާ

ައޅުަގނޑަށްާާ އުންމީދަކީާ ައޅުަގނޑުެގާ ދުވަހެކޭ.ާ ލިޔެިވެގންދ ނެާ ތެރޭަގއިާ  895ޞަފްޙ ތަކުެގާ

ބޭފުޅުންނ އިާ ާާތ އީދުކުރަްއވ ާ މިވ ހަކަާ، ބޭފުޅުންެވސްާ ތ އީދުކުރަްއވ ާ ޕ ޓީއަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ

ާވ ނެކަމަށް.ާއަދިާޙައްޤުެގާަމުގަގއިާސ ބިތުވެ..ާ.މިޮގތަށްާޤަބޫލުކުރައްާ

ާ

ވ ހަކަާފަށައިަގތުމުެގާކުރިންެވސްާމިއީާާއިހަަވންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ާ`.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާ

ތަކުރ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާބްދުޢައަޙްމަދުާ ވ ހަކަާ ކަމެއްކަމުަގއިާ ޚިލ ފަށްދ ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ވ ހަކަާހަމަާ އަޅުަގނޑުެގާ  900ރުކޮށްލަމުންާ

ާާ ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދ ނަން.ާ ސ ފުކޮށ101ާާާްކުރިއަށްާ ވަރަށްާ ަގއިާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ އެވ ހަކ14ާާާާަބުނަނީ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ އެއްފަހަރުާ އަދިާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރިންކަމުގައި.ާ ދުވަސްާ

ނެތް އިތުބ ރުާ މިާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިއަދުެގާާތަކުރ ރުކޮށްލިން.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ވޯޓުާ ކަމުެގާ

އެްއވެސްާާ ކުރަނީކީާ މަސައްކަތްާ މިާ ނެުގމުެގާ ނޫނީާ ނެެގމުންާ މަްއޗަށްާ ވަޒީރެއްެގާ ސަރުކ ރުެގާ

ދެކެާ ަވޒީރުާ ނުވަތަާ ހިތްހަމަނުޖެހިެގންާ ަވޒީރުދެކެާ ވިދ ޅުވިހެންާ ބޭފުޅުންެވސްާ އެހެންާ  905ޙ ލެއްަގއިާ
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ޢިއްޒަތްތެ ނޫން.ާ ފިލުވ ލ ކަށްާ މިާޒ ތީކަމެއްާ ިމއަދުާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް،ާ ރިާ

ދުނިޔެއަށްާދިމ ވެފައިވ ާއިޤްތިޞ ދީާހީނަރުކަމުެގާތެރޭަގިއ،ާއަދިާރ އްޖެއަށްވެސްާމިާދިމ ވެފައިވ ާާ

އިޤްތިޞ ދީާހީނަރުކަމުެގާތެރޭަގއިާމިއަދުާޤައުމަށްާއެހީތެރިކަންާފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިާވަރަށްާބުރަާ

ހީވ ިގކަމ އެކުާާމަސައްކަތްތަކެއް ވަރަށްާ ދުވ ލު،ާ ރެއ އިާ މަސައްކަތްތަކެއްާ ިގނަުގނަާ ވަރަށްާ ާ،

ހަނދ ންކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ަވޒީރުކަމަށްާ ޚ ރިޖީާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ެގންދަވަނީާ  910ކުރަްއވަމުންާ

ކޮޅުތަްއާާ މިޤައުމަށްާއެކަމުެގާސަބަބުންާހެޔޮާމަުގާދަނީާފެންނަމުން.ާބޭރުެގާއެހީތެރިކަންާލިބޭނެާ

ދު އެމަސައްކަތްާާވަނީާ ހިތްހަމަނުޖެހިެގންާ މިކަމަށްޓަކައިާ ފެންނަމުން.ާ ިގނަވެާ ދުވަހެއްާ ވަހަކަށްވުރެާ

ލިބިދ ނެާ މިކަމުންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ބަންދުކޮށް،ާ ދޮރުތަްއާ ހުޅުވިފަިއވ ާ އެމަސައްކަތަށްާ ބަންދުކޮށް،ާ

ސި މަސައްކަތެްއެގާ ކުރެޭވާ ކުރުމަށްޓަކައިާ މަޙްރޫމްާ ޤައުމުާ މުޅިާ ތެރެއިންާފައިދ އަކުންާ ލްސިލ ެގާ

ދިވެހިާ އެްއެވސްާ ލޯބިވ ާ ދެކެާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ދަންނަވ ނީ،ާ އަޅުަގނޑުާ މިީއ.ާ މިއަދުާ  915އެއްބޮޅުާ

ދޮރުާ ވަނުމުެގާ ފައިސ ތަކެއްާ ހުރިާ ވަންނަންާ ޤައުމަށްާ ނުކުރ ނެއޭ.ާ ތ އީދެްއާ މިކަމަކަށްާ ދަރިއަކުާ

ާާ ހަމައެއ އިެއކު ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުކުރ ނެއޭ.ާ އިތުބ ރުާބަންދެއްާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ތުހުމަތެއްާ މައްޗަށްާ މީހެއްެގާ ތުހުމަތެއް.ާ މިކުރެވެނީާ މިމައްސަލަިއަގއިާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ނެތްކަމަށްާ

ިމމަޖިލީހުގެާ ެއއީާ ބަޙުސްކުރުމަކީާ ެގނެސްާ މިމަޖިލީހަށްާ ސ ބިތުނުކުރެވޭކަމެއްާ ކުރެިވެގންާ

ހިމެނޭކަމެއްނޫން. ކުރެވޭނެާާާމަސްޢޫލިއްޔަތުެގތެރޭަގއިާ މިމަޖިލީހުންާ މިދަންނަވަނީާ  920ވަރަށްާސ ފުކޮށްާ

ާާ ޤަބޫލުކުރަން އަޅުަގނޑުވެސްާ ރައީސް،ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނޫން.ާ ެމންބަރަކ10ާާާުމަސައްކަތެްއވެސްާ

ަމޖިލީހުގެާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ލެވިދ ނެކަމަށް.ާ ނެތްކަމަށްާ އިތުބ ރުާ މިމަޖިލީހަށްާ ހުށަހެޅުމުންާ

މަނި ހައިސިއްޔަތުންާ ައޅުަގނޑުާާރައީސެްއެގާ ވ ނެކަމަށްވެސްާ ޒިންމ އެއްާ އުފުއްލަވަންޖެހޭާ ކުފ ނުާ

މަޖިލީހުެގާ ހޮވަނީާ ރައީސަކުާ މަޖިލީހަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ

ހަމަމަުގންާ މިމަޖިލިސްާ އަދިާ އަދ ކުރުމަށްޓަކައިާ އިޙްތިރ މްާ އެމީހަކަށްާ  925މެންބަރުންވެސްާ

ދަންނަ މިއީާެގންދިއުމަށްޓަކައި.ާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެބަހުރި.ާ ވ ހަކަާ ިގނަާ ވަރަށްާ ހުރިާ ވަންާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ދޮރެކޭ.ާ ބޮޑުާ ވެެގންވ ާ ނުބަިއާ ހުޅުވޭާ ެގންދިއުމަށްޓަކައިާ މިޤައުމުާ މަަގކުންާ ނުބައިާ

މިއީާ ެއއްބަސްވުންތަކ ިއ،ާ ސިޔ ސީާ މުއ ޙަދ ތަކ ިއ،ާ ެއްގރިމެންޓ އިާ މަސަްއކަތުާ ރައީސް،ާ

އެ އެނިގެގންާާއަޅުަގނޑުމެންާ އެްއޗެހިތަކެއްާ ކޮންކަހަލަާ މިއީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެނެގން.ާ ބަޖެހޭާ

އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަންތައްތަކަށްާ މަސައްކަތްކުރ ނީ.ާ މަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުެމންާ ކިހިނެއްތޯާ  930ނޫނީާ

ސިޔ ސީާާ އެއީާ ކޮށްލ އިރަށްާ މުޢ މަލ ތެއްާ ބަޔަކުާ މިހ ރު.ާ ވިސްނަންާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ އެބަޖެހޭާ

މަޖިލީހުެގާއެ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ދެކެވޭކަމުަގިއވ ނަމަ،ާ އްބަސްވުމެްއކަމަށްާ
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ވަރަށްާާ މިހުށަހެޅުމުަގިއާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަދަލުވ ން.ާ އެބަޖެހޭާ ވިސްނުންެވސްާ މެންބަރުންެގާ

ޔޭެގާމީޑިއ ތަކުންާސ ފުކޮށްާއެބަބުނޭާމީޑިއ ެގާވ ހަކަތަކުންާއެބައެނެގއޭ.ާައޅުަގނޑަށްާމިއަދުާދުނި

ތެދުކަންވެސްާާ މަޢުލޫމ ތުތަކުެގާ ހަމަކުރ ާ އެބައިނޭގ.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ  935މަސައްކަތްކުރަމުންދ ޮގތްާ

ޞައްޙަކަންވެސްާާ މަޢުލޫމ ތުެގާ ހުންނަާ ނޫސްތަކުެގާ ނުކުންނަާ ރ އްޖޭަގއިާ މިއަދުާ އެނަބއިނޭގ.ާ

ރައީ ޢިއްޒަތްތެރިާ ނުޖެހޭ.ާ ދަންނަވ ކަންާ އިތުރަށްާ ނުޖެހާޭާއަޅުަގނޑުމެންާ ތ ކުންތ ކުާ މިފަދަާ ސް،ާ

އަދިާާ ެގއްލުވ ލ ާ ވަުގތުާ މިމަޖިލީހުެގާ ލިޔެ،ާ ވ ހަކަތަކެއްާ ނެތްާ ޙަޤީޤަތެއްާ މިފަދަާ ނޫނީާ ޮގތަށްާ

މަސައްކަތަށްާާ ކުރަމުންދ ާ ރަްއޔިތުންނަށްޓަކައިާ ވަޒީރުާ ތުހުމަތެއްކޮށް،ާ މިފަދަާ ދޭތެރޭާ ވަޒީރަކ ާ

 940ާތީާއަޅުަގނޑުާއެކަމ ާހަމަާހިތ މަކުރަން...ހުރަސްއެޅޭާޮގތަށްާމިމަޖިލީހުންާމަސައްކަތްކުރ 

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއަޅުަގނޑުާަވުގތުާދޫކޮށްލީ.ާއ ދެ،ާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ
ާާސ ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޢީއަޙްމަދުާ

ާ

ބަޙުސްކުރަާދ ންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުެމންާ މިއަދުާ އ ދެ،ާ އައްސަލ މަލަިއކުމް.ާ އ ދެ،ާ`.ާ މިދަނީ،ާ  945ާމުންާ

ނެތްކަމުެގާާާމުޙަްނމަދުާރިޔ ޒްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: އިތުބ ރުާ މައްޗަށްާ ޝަހީދުެގާ އަޙްމަދުާ ޑޮކްޓަރާ ެއފެއ ޒްާ ފޮރިންާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ އެހެންާ މިއަދަކީާ އ ދެ،ާ ހުށަހެޅިެގން.ާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްެެތެރިާ މައްސަލަެއއްާ

ފަދަ ވިދ ޅުވިާ ޑިޮމކްރަސީެގާާމެންބަރުންވެސްާ އ ދެ،ާ ދުވަހެއް.ާ ހިތ މަވެރިާ ދުވަހެްއ،ާ ކަޅުާ އިންާ

އެހެންާ ބޭފުޅުންނަށް،ާ ތިއްބެވިާ ހިންަގަވންާ މުއައްސަސ ތަކުަގއިާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ޅަފަތުަގިއ،ާ

މަޖިލީހުަގިއާާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ މެދުވެރިކޮށްެްާ ތުޙުމަތެއްާ ިވދ ޅުވީފަދައިންާ މެންބަރުވެސްާ  950ޢިއްޒަތްތެރިާ

އެީއާާޢިއްާާބަޙުސްކޮށް ނެުގަމކީާ ވޯޓުާ ނެތްކަމުެގާ އިތުބ ރުާ މައްޗަށްާ ވަޒީރެއްެގާ ޒަތްތެެެރިާ

މިއަދުާ އޮތްކަންާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ތ އީދުާ އަޅުަގނޑުެގާ ޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ހުށަހެޅިާ މަްއސަލ ަގއިާ ނެތްކަމުެގާ އިތުބ ރުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ޔައުމިްއޔ އަށްޓަކަިއާ މަޖިލީހުެގާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ ޚިލ ފުާ ޙަޤީޤަތ އިާ ޖަވ ބުަގިއާ ދެއްވިާ އެަވޒީރުާ އަދިާ ބަލ ލ އިރު،ާ ލިޔުންތަކަށްާ

ވަޒީރަކުާ މިމަޖިލީހުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބައިނޭގ.ާ ދައްކ ފައިވ ކަންާ ވ ހަކަތަކެއްާ  955އޮޅޭފަދަާ

ރަްއޔިތުންނަށްާާެގނެސްެގންާއިތުބ ރުާނެތްކަުމެގާމައްސަލަާނަގ ާބަޙުސްާކުރ އިރުަގއިާމުޅިާރ އްޖޭެގ

އެބަާ ޒިންމ ާ މެންބަރުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ކުރ އިރުަގއިާ ެއކަންާ ހ މަވ ޮގތަށްާ އެކަންާ

ާާ ކުރުމަށްޓަކައި.ާއެކަންާهللاާއަދ ކުރަންޖެހޭ.ާއަޅުަގނޑުމެން މިތިބީާވަކިކަމެއްާ ހުވ ކޮށްެގންާ ަގންދީާ

ނިޔަތު ދުއްތުރ ކުރުމުެގާ ޖެއްސުންކޮށްާ ސަރުކ ރަށްާ މިއަދުާ މިއަދުާނުކޮށްާ އެކަންކުރ ކަމަކީާ ަގއިާ

މިކަންކަމުެގާާ އެއީކީެއއްާ ކޯޅުންާ އޮންނަާ ދެމެދުަގއިާ ޕ ޓީާ ދެާ އަޅުަގނޑުެމންާ  960ހިތ މަކުރ ކަމެއް.ާ
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ތެރެއަށްާަވއްދަންވީކަެމއްނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާމަސައްކަތްާކުރަންވީާޤައުމުެގާމަސްލަޙަތަށްާޤައުމުެގާާ

މަންފ  ލ ބައ އިާ ރައްޔިތުންެގާ އެހެންާހަމަޖެހުމަށް،ާ އަދިާ އ އިާ މިނިސްޓްރީާ ފޮރިންާ އ ދެ،ާ އަށް.ާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށާްާ ެއކަންކަންާ ފަތްކޮޅުދެއްވ ،ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ުގޅޭުގޅުުމަގިއ،ާ ޤައުމުތަކ އިާ

އެކަންާާ ނޫންޮގތަކަށްާ އެކަންކުރ ޮގތްާ އެހެންވީމ ،ާ އުސޫލު.ާ ކުރ ާ އެކަންާ އެބަފެނޭާ

ޤަބޫ އަޅުަގނޑަކަށްާ ެއފެއ ޒްެގާކުރެިވެގންދ ނެކަމަކަށްާ ފޮރިންާ  965ލެއްނުކުރެވޭ.ާއަދިާމިނިސްޓްރީާއޮފްާ

ރަްއޔިތުންެގާާ އަދިާ އެބަހުރި.ާ އެެގންާ ހުރިހ ކަމެއްާ ސ ފުކޮށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވެބްސައިޓުންާ

މަޢުލޫމ ތާުާ ހުރިހ ާ ފޮނުވ ލީމ ،ާ މިނިސްޓްރީައށްާ އެާ ލެޓަރހެޑްަގއިާ މެންބަރެއްެގާ މަޖިލީހުެގާ

ައދި އައީ.ާ ދެމުންާ ރައީސްާާާާމިހ ތަނަށްާ މަޖިލީހުެގާ އެޖެންޑ ކުރުމުަގއިާ މިކަންާ މިމަޖިލީހުަގއިާ

ކަންކުރަްއވ ފައިާއޮތީާދިވެހިރ އްޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުައސ ސީެގާދުސްތޫރ އިާޚިލ ފަށްާކަމަށްާ

ބައްލަަވންޖެހާޭާ ރައީސްާ މަޖިލީހުެގާ އ ދެ.ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ައޅުަގނޑުާ ޔައުމިްއޔ އަށްޓަކައިާ  970މިއަދުާ

ހިތ މައ ެއކުާކަންތައްތަކަ އަޅުަގނޑުާ އޮތްކަންވެސްާ އެކަންކަންކޮށްފައިާ ނުލައްވ ާ ބައްލަވ ާ ށްާ

އެކަންާ ތިޔަކުރެއްީވާ ތިކަންާ މަނިކުފ ނުާ ބަލ އިރުާ ލައިނުންާ ޕ ޓީާ އ ދެ،ާ ފ ހަަގކުރަން.ާ

ކަންކުރަންވ ނީާ މަނިކުފ ނުާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރެިވެގންވ ނެޮގތަށްކަންވެސްާ

ދުސްތޫރުެގތެރެއިން.ާއ ދެ،ާކޮންމެާމިފަދަާވޯޓެްއަގއިާމަޖިލީހަށްާއިންތިޚ ބުކޮށްފައިާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

 975ތިބިާބައެއްާބޭބޭފުޅުންާބޭރުަގއިާކިޔަވ ާވިދ ޅުވ ންާތިއެެްބަވ ާސީދ ާޓިކެޓްާކަނޑުއްަވިއެގންާވޯޓަށްާާ

ންާައޅުަގނޑުާާވަޑައިަގންނަވ ތީާއަޅުަގނޑުާހިތ މަކުރަން.ާއެީއވެސްާެއކަންާވެެގންވ ނެާޮގތެއްނޫންކަ

ޙަޤީޤަތ ިއާ އެްއވެސްކަމެއްާ މީަގއިާ ބަލ އިރުާ ލިޔުންތަކަށްާ މިހުށަހެޅިާ އ ދެ،ާ ދަންނަވަން.ާ

މުއައްސަސ އަކުންާާ ނުވަތަާ ވަޒީރަކުެގނެސްާ ތުހުމަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެްއޮގތަކަށެއްނެތް.ާ

ވަންޏ ާއަޅުަގނޑުެމންނަށްާވެރިައކުާެގނެސްާމިތ ނަގއިާޯވޓެއްާނުނެޭގނެ.ާެއކަންާެއޮގތަށްާކުރ ކަމަށް

މެންބަރަކުވެސްާާ ކުރިވިާ ސޮއިާ މީަގއިާ އ ދެ،ާ މަސައްކަތެއް.ާ ޒިންމ ދ ރުކުޑަާ ވަރަށްާ  980އެކުރެވުނީާ

އެންމެާ ކަންކުރަންވ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވިދ ޅުވެއްޖެ.ާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ އެވ ހަކަވެސްާ

ރައްޔިތުންނަށްޓަ މިތިބެނީާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރައްޔިތުންެގާާއެކަށީެގންވ ޮގތަކަށް.ާ ކައިާ

އެހެންވީމ ،ާާ ހުވ ކޮށްެގން.ާ އެކަމަށްާ ނިޔަތުަގިއާ ކުރ ކަމެއްކުރުމުެގާ މިތަނުަގިއާ މަންދޫބުންެގޮގތުަގއިާ

ާއަޅުަގނޑުމެންާމީެގާކުރީަގިއެވސްާއަދިާމިހ ރުވެސްާ.ާ.

ާ985 

މިޒ ާމ ފަންނުާއުތުރުާދ އިރ ގެާ އ ދެ،ާ ައއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ނެތްކަމުެގާޝުކުރިއްޔ ާ އިތުބ ރުާ ާތަށްާ

ާވޯޓުާަވޒީރުންނ އިާމެދުަގއިާަމޖިލީހަށްާހުށަހެޅިމިދ ާދިއުމަކީާމިޒ ތުެގާއޮޕޮޒިޝަންާއޮންނައިރުަގއިާާާމެންބަރުާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީާ
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ދުވަހެްއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިނޫންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަދިާ ހިތ މަކުރަން.ާ އެކަމ ާ އަޅުަގނޑުާ ނުވެނުދ ނޭކަމެއް.ާ

އ ދެ،ާާ ހަރުދަނ ވުމުން.ާ އ ލ ވެާ ރަނަގޅަށްާ ޑިމޮކްރެސީާ ޤައުމުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފެނިެގންދ ނެ.ާ

އޮންނަންާ ސަބަބެއްާ ނަގ އިރުާ ވޯޓެއްާ ނެތްކަމުެގާ އިތުބ ރުާ ވަޒީރަކ ެމދުާ  990އެވިދ ޅުވަމުންދަނީާ

ހަމަ ތުޙުމަތަކީވެސްާ ނިމުނީކަަމށް.ާ އެހިސ ބުންާ ތުހުމަތެއްވީމަާ އަދިާ އަނަގބަހުންާނުޖެހޭނެކަމަށް.ާ ާ

ތުހުމަތެކޭާބުނީމަާނިމުނީ.ާއެއީާމެޖިކެއްހެންާޖ ދުލެއްހެންާވ އެްއޗަކަށްާެއވަނީ.ާއެއީާައޅުަގނޑުމެންާ

ައޅުަގނޑުާާ ޝަހީދުައކީާ ޑޮކްޓަރާ އ ދެ،ާ ވިސްނުމެއްނޫން.ާ ޤަބޫލުކުރ ާ މިޒަމ ނުަގއިާ މިހ ރުާ

ވަޒީ ޚ ރިޖީާ ތ ރިޚުަގއިާ ދިވެހިާ މިާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގިއާ އެންމެާދެކޭޮގތުަގއިާ ކުރަްއވުމުަގިއާ ރުކަންާ

މުޅިާ ޤ ބިލުކަމ އެކުާ ވަރަށްާ އެދިވަޑައިެގންާ ހެޔޮޮގތްާ އެންމެާ މިދިވެހިރ އްޖެައށްާ  995ޤ ބިލުކަމ އެކުާ

މިފަދާަާ މެދުަގއިާ މިބޭފުޅ އ ާ ބޭފުޅެއް.ާ ޤ ބިލުާ ވަރަށްާ ެގންދ ާ ތަމްޞީލުކުރަމުންާ ރ އްޖެާ ދުނިޔެއަށްާ

ނުވ ނެ ނެިގެގންާ ވޯޓެއްާ ނެތްކަމުެގާ ދިވެހިރައްޖޭެގާާއިތުބ ރުާ އަދިާ ޤަބޫލުކުރަނީ.ާ ައަގނޑުާ ކަމުަގއިާ

އިތުބ ރުާ ވަރަށްާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ނަޝީދުވެސްާ މުޙަންމަދުާ ރައީސުލްޖުމހޫރިއްޔ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ހަފްލ ތަކުަގިއާ އެކިާ އެކިާ ބަޔ ންތަކުންާ އެކިެއކިާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ކުރަްއވ ކަންާ

 1000.ާއ ދެ،ާދިވެހިރ ްއޖޭެގާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވަމުންވެސްާވިދ ޅުވެފަިއވަނީ

ޒިންމ ތަކ ިއ115ާާާާ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔ ެގާ ބަޔ ންކުރޭާ އެބަާ ަގއިާ )މ(ާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކުެގާތެރޭަގއިާ)މ(ާަގއި.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާޚ ރިޖީާސިޔ ސަތުާކަނޑަައޅ ާހިންގ ާއެާާ

ބޭ ބަލ ،ާ ހިގ ާނުހިގ ޮގތްާ ުގޅުންާާސިޔ ސަތުާ ޖަމްޢިއްޔ ތަކ އެކުާ ބަިއނަލްއަޤްވ މީާ ޤައުމުތަކ އިާ ރުެގާ

ތެރޭގައި.ާާ ޒިންމ ތަކުެގާ މަސްޢޫލިއްޔަތ އިާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ އެީއާ ދެމެހެއްޓުންާ ޤ އިމުކޮށްާ

 1005އެހެންވީމަ،ާމިކަންާމިކުރައްަވނީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާބެްއލެވުމުެގާދަށުން.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާާ

އެެގންދަވަނީ.ާއަންގަާ ކުރަްއވަމުންާ މިކަންތައްާ ވަޒީރުންާ ޚ ރިޖީާ ޮގތެްއެގމަތިންާ ވ ާ

އެހެންވީމަ،ާާ ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވޭ.ާ އެމަނިކުފ ނަށްާ އިތުބ ރުާ ފުރިހަމަާ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

މިމަސައްކަތްާާ ޮގތަށޭާ މަންފ ވަނިވިާ އެންމެާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ޤަބޫލުކުރަނީާ އަޅުަގނޑުާ

މ ާކުރުވަމުންމިެގ އެއީާ ވ ހަކަާ ެގންދ ާ ޤ ިއމުކުރަނުންާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އެކުާ އ ދެ،ާ ންދަނީ.ާ

ކޮށްފައި.ާާ ެއކަންވަނީާ ސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ އެުގފައިވ ކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ  1010ކުރީޒަމ ނުއްސުރެާ

ކުރަމުންދަނާީާ ެއކަންކަންާ ެއއިރުަގއިާ ތަފ ތުކަަމކީާ އެއިރުާ މިހ ރ އިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މިޒ ތަށްާސިއްރިްއޔ ތު މޭޒުދަށުން.ާ ދަންނަވ ލިންާ އަޅުަގނޑުާ ކުރީދުވަހުވެސްާ އަޑިއަޑިން.ާ ން.ާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ މިޮގތަށް.ާ ތަފ ތުވަނީާ މިހ ރުާ އެއިރ ާ ކުރަުމންދަނީ.ާ ކަންތައްތައްާ އެއިރުަގާ

ޮގވ ލަމުންާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންވެސްާ ަގިއވެސްާ އދ.ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ
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ުގޅުްއވަިއެގންާާއެެގންދަ ސީދ ާ ރައީސ އިާ ފަލަޞްތީނުެގާ އަދިާ މިނިވަންކަމ އި،ާ ފަލަޞްތީނުެގާ  1015ނީާ

އެކަމަށްޓަކައި.ާާ ދަންނަވ ފައިވޭާ މަރުޙަބ ާ ރައީސްާ ފަލަސްޠީނުެގާ ދަްއކަވ ފަިއވޭ.ާ އެވ ހަކަފުޅުާ

މިނިވަންކަމަށްޓަކައ އިާާ ފަލަޞްތީނުެގާ މިމަސައްކަތްކުރަނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ

ދަންނަބައެއް.ާާއިންސ  މިކަންކަންާ އިންސ ނިްއޔަތުކަމ އިާ އަޅުަގނޑުމެންނަކީާ ނިއްޔަތަށްޓަކައި.ާ

އިސްލ މްކަމ އިާމިކަންކަންާދަންނަާމީހުންނަކީާއަޅުަގނޑުެމންެގާމިސަރުކ ރު.ާއަޅުަގނޑުެމންެގާމިާ

ޝަ ޑޮކްޓަރާ ކުށްވެރިކުރަންާ ވަރަށްބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ސަރުކ ރު.ާ ެގާ  1020ހީދާ އެމް.ޑީ.ޕީާ

ޔަޤީންކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ކުށްވެރިކުރަން.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ވޯޓުާ ނެތްކަމުެގާ އިތުބ ރުާ މިނަގ ާ މެދުަގއިާ

ާއިރ ދަކުރެްއިވއްޔ ާެއކަންާެއޮގތަށްާވެެގންާނުދ ނެކަމަށް.ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

ާށަހެޅިފައިާމިވ ާަވޒީރެްއެގާއިތުބ ރުާނެތްކަމުެގާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެެެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާިމއަދުާހުާމަޑަެވލިާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

 1025ވޯޓުެގާމައްސަލ ަގއިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއޮތީ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުަގިއާާާމުޙަްނމަދުާނ ޒިމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ެއްގރީމެންޓ އިާމިާއެނުގންވ ންާއެބަޖެހޭ،ާޢިްއޒަތްތެރިާއެންމެހ ާމެންބަރުންނަށްާއެނެގންާއެބަޖެހޭ

ދުނިޔޭެގާާ ނުވަތަާ ޤައުމުތަކުންާ ސިޔ ސިާ ދުނިޔޭެގާ މިކަންތައްތަކަށްާ މުއ ހަދ ތަކ އިާ ސިޔ ސީާ

ބައިނަލްއަޤްވ މީާއެހެންާޖަމްޢިއްޔ ތަކުންނ އިާއަދިާއެހެންާޤައުމުތަކުންވެސްާމިކަންތައްތައްާކުރަމުންާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެުގނީމ ،ާ އެކަންާ ކޮންޮގތަކަށްތޯ.ާ ބައިެވރިވުމަށްާމިދަނީާ ބަޙުސްަގއިާ މިާ ާ

ސިޔ ސިާާ ިމވަނީާ ރިޕޯޓްަގއިާ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ ކުރިމަްއޗަށްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެއއީާ  1030ފަސޭހަވަނީ.ާ

ުގޅުމެއްާާ ސިޔ ސީާ މިއަދުާ ހިނގައްޖެާ ެއިގެގންާ ައޅުގނޑުމެންނަށްާ ޤ އިމުކޮށްފިކަމަށް.ާ ުގޅުންާ

ކަހަލަާދޮުގާވ ހަކަތަކެއްާޢިްއޒަތްތެރިާަވޒީރެްއެގާާމުޅިއަކުންާޤ އިމުވެފަިއާނެތްކަމަށް.ާއެހެންވީމަ،ާމި

މުޅިރ އްޖެއަށްާާ ޚިލ ފަށްާ ޙަޤީޤަތ އިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިޢިއްޒަތްތެެެރިާ އަޅުަގވަިއެގންާ އިސްތަށިފުޅުަގއިާ

ރަްއޔިތުންނަށްާ މިޤައުމުެގާ ކޮބައިތޯާ ތިބޭއިރުަގިއާ ބަލައިެގންާ ެއންމެންާ ޓީވީއިންާ ދަްއކ ާ ލައިްވކޮށްާ

ކޮ ހުވައެއްކޮށްެގންާއަޅުަގނޑުމެންާ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތެދުކަމަކީ.ާ ހުވަިއެގާ  1035ށްފަިއވ ާ

ބަލަންއެބަޖެހޭ.ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީެވސްާ ދެންާ ޙިމ ޔަތްކުރަން.ާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީާ

ޤައުމަކަށްާާ ވަކިާ ދުނިޔޭެގާ ނެތޭާ ތަނެްއަގއިާ ެއްއވެސްާ މ އްދ އެްއެގާ ެއްއވެސްާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ

ސިޔ ސަތު ވިސްނަންޖެހޭކަމެއް.ާޚ ރިޖީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ނުކުރުމަށް.ާ ނުވަތަާ ޤ އިމުކުރުމަށްާ ާ

އެހެންވީމ ،ާމިާއަދިާއިޒްރޭލ އިާުގޅުންާޤ އިމުކުރިއަސް،ާކުރީކީވެސްާނޫން.ާއަދިާދުނިޔޭެގާކޮންމެާ

ސިޔ ސަތުާ ޚ ރިޖީާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ދަށުންާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ  1040ޤައުމަކ ެވސްާ

އެބަޖެހޭާބައްޓަންކުރެ ބަލަންާ މިކަންާ ނެޭގނެކަމެއްނޫނޭ.ާ މަްއޗަށްާ ޝަހީދުެގާ ޑޮކްޓަރާ މިީއކީާ ޭވ.ާ
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އަދިާ މަޖިލީހުަގއިާ މިއުޅެނީ.ާ މިކިހިނެްއވެެގންތޯާ ކޮންކަމެއް،ާ މިކުރެވޭކަމަކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާސުވ ލުކުރަންާއެބަޖެހޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާާރައީސްވެސްާިމކަންާވިސްނަންާއެބަޖެހޭ.ާނުބައިާދޮރަކުންާ

ފ ހަަގކުރިން.ާާ މިއަދުާ ނުކުތ އެއްެވސްާ ނިޒ ީމާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްވަނީ.ާ ތިކޮށްޓަަވއިާ މަެގކޭާ ނުބައިާ

ވަކިާާ ނެތޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއަކުާ މިާ ޤ ނޫނުއަސ ސީ.ާ މިއޮތީާ މިުއޅުްއަވނީ.ާ  1045ކޮންކަމެްއވެެގންތޯާ

ާހިތަންޖެހޭނީ.ާާޤައުމަކަށްާުގޅުންާބަދަހިކުރުމ އިާނުކުރުމަށް.ާމިއަށްާއަޅުަގނޑުމެންާޙުރުމަތްތެރިކޮށް

ރައްޔިތުންާާ އެންމެހ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ޤ ނޫނުައސ ސީއ ިއާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ މިާ ހިފަހައްޓަންާ މިާ

އެނެގންާާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ މިތިބީ.ާ ހުވަެއއްކޮށްެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިފަހައްޓަންާ

ޅުާޕ ޓީެގާމެންބަރަކުާމިތަނުަގިއާާއެބަޖެހޭާމިވަނީާކޮންކަމެއްތޯ.ާދެންމެާއަޅުަގނޑުާއުފ ކުރަންާއިދިކޮ

ޕ ޓީާ އެާ އެބައިނޭގާ އެހެންވީމ ،ާ އެދިޔައީ.ާ ވަރަށްރަނަގޅުޮގތެްއަގއިާ  1050ވ ހަކަފުޅުދަްއކަަވއިފި.ާ

ތެރޭގަވެސްާމަސްލަޙަތުާއޮތްކަމެއްނޫންކަންާމިއީ.ާމިީއާޒ ތީާތަޢައްޞުބުންާފުރިެގންާއެމަނިކުފ ނ ިއާ

ޒ ތީކަމެްއއޮވެާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ ސަރުކ ރުަގިއާދޭތެރޭަގއިާ ކުރީާ ފަހަރެއްހައިާ ވެދ ނެާ ެގން،ާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާާ ނެންގެވީމ ،ާ މިއަދުާ ނެތްކަމަށްާ އިތުބ ރުާ ތިޮގތަށްާ ކުރަްއވ ފައިާ ވަޒީރުކަންާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ައކީެވސްާތިޮގތަށްާދޮުގާތުހުމަތުތަކެއްާކުރަްއވަިއެގންާއެމަނިކުފ ނުެގާމައްޗަށްާާ

ޙުކުމެްއކުރެއްާ ބުހުތ ނުާ ލޮބުވެތިާދޮުގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދިޔައީާ ެވެގންާ ނަތީޖ އަކަށްާ އ ޚިރުާ  1055ވިއޭ.ާ

މަެގކޭާާ ނުބަިއާ ތިއީާ ދޭން.ާ ވެރިޔ ކަންާ އެންމެމަތީާ މިޤައުމުެގާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ނިންމީާ ރައްޔިތުންާ

އެންމެާ މިޤައުމުެގާ ވ ޮގތަކުންާ ފަހަރުަގއިާ ސިޔ ސީކަމެކޭ.ާ އިތުބ ރުނެތްކަމަށްާ ޝަހީދުެގާ ޑޮކްޓަރާ

މަޤ މު ވިސްނަންޖެހޭނޭ.ާާމަތީާ މިކަމަށްާ ދެންާ ދެއްވަފ ނޭ.ާ ރައްޔިތުންާ އެމަނިކުފ ނަށްާ ވެސްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއެެްޒަތްތެރިާރައީސް.ާާ

ާ1060 

ާއައްސަލ މްާޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާޑޮކްޓަރާޝަހީދަކީާމިމަޖިލީހުނާްާާފުވައްމުލަކުާއުތުރުާދ އިރ ގެާ

ެއންމެިގނަާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަފީޤްާ ރ އްޖޭެގާ ވީހިނދު،ާ ބޭފުޅަކަށްާ އަްއޔަންކުރެްއވިާ ވަޒީރުކަމަށްާ ޚ ރިޖީާ ާރުހުންދީެގންާ

ތަމްޞީލުކުރ ާާސަންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ޙަ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެންމެިގނަާ މިމަޖިލީހުެގާ އަދިާ މެންބަރުންތިބިާ

ހުންނަވައިާ ވަޒީރުކަުމަގިއާ ޚ ރިޖީާ ރ އްޖޭެގާ ޖަލްސ އެްއަގިއާާކޯލިޝަނަށްވީއިރުާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ެގންާ

ާ އިތުރުާ ޑީ.އ ރް.ޕީާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަިއެގންާ 5ާހުންނަވައިެގންާ ކަރަންޓީންާާ  1065އަހަރަށްާ

ބައެްއާާ ެގާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ހިމެނިވަޑައިަގންނަވ ާ މިމަޖިލީހުަގއިާ އަދިާ ވިދ ޅުވުމ ިއ،ާ ކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ

ާާ ޯގސްކޮށް ނަންފުޅުތައްާ މެންބަރުންެގާ ކުރެއްވުންާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންފުޅުާ ބޭއަދަބީކޮށްާ ވަރަށްާ

ޤައުމުތަކުންވެސްާާ އިސްލ މީާ ބައެއްާ ުގޅިެގންާ މުއ ހަދ އ އިާ އޮސްލޯާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ހިމެނޭ.ާ
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ރައްޔިތުންނަށާްާ ލޮބުވެތިާ ފަލަޞްތީނުެގާ މިނިވަންކޮށްާ ފަލަޞްތީނުާ ބަދަހިކުރި.ާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އިާ

 1070އަމިއްލަާބިމުަގއިާުއޅެވޭނެާޮގތްާހެއްދެވި.ާނަމަވެސްާިމދެންނެވިާާާރައްކ ތެރިކަމ އެކުާއެބައިމީހުންެގ

މުއ ހަދ ަގއިާސޮއިކުރިާފަހުންާފަލަޞްތީނުެގާލޮބުވެތިާރަްއޔިތުންާނިކަމެތިާކުރުމަށްޓަކައިާބ ލިންގާ

ރައްޔިތުންާާ ލޮބުވެތިާ ފަލަޞްތީނުެގާ ރ ނ ާ ބިމުަގއިާ ފަލަޞްތީނުެގާ ފ ރެއްލ ާ ވަރުަގދަާ ފަދަާ ފ ރުާ

އެތަްއާާއެކަހެރިކޮށް ބޭރުާ އިމުންާ ހަނުގރ މައިަގއިާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ މަހުާ ޖެނުއަރީާ މިއަހަރުާ އަދިާ ާ

ރަްއޔިތުންނެއްވަނީ،ާާ އެތަކެއްާ އަޅ ާ ބޮންާ ފޮސްފަރެސްާ ތެރޭަގއިާ އޭެގާ ކަންތައްތަކެއްކުރި.ާ

އެތަކެްއާާ މަރ ާ އަނިޔ ވެރިޮގތެްއަގއިާ ވަރަށްާ ބައްޕައިންާ އެތަކެއްާ އަދިާ ަމއިންާ  1075ކުޑަކުދީންނ އިާ

އިލ ތަކެއްާބިކަހ ލުަގއިާއިޒްރ އީލުންާޖެއްސި.ާއަދިާފަލަޞްތީނުާސ ދަސަތޭކަާއެތައްާމީހުންނެއްާއ 

ކޮށްކޮށްާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އިޒްރޭލުންާ ޢަމަލުތަކެްއާ އެތަކެއްާ އިންސ ނީާ ލ ާ މިފަދަާ ޝަހީދުކޮށްލި.ާ

ންވެސްާއެވަނީާާކެނޑިނޭޅިާހިަގމުންދިޔައިރު،ާޢަރަބިާއިސްލ މީާޤައުމެއްކަުމަގއިވ ާޤަޠަރުާސަރުކ ރު

ދ ދިފަހުންާުގޅުންާކަނޑ ލ ފަިއ.ާނަމަވެސްާދިވެހިރ އްޖެާމިފަދަާދަނޑިވަޅެއްަގއިާއިޒްރޭލ ިއާުގޅުންާާ

މިދެވެނީާ އަޅުގނޑުމެންނަށްާ ދުނިޔެއަށްާ ސޮއިކުރެއްވުމުންާ ތަކުަގއިާ އެމް.އޯ.ޔޫާ ތަފ ތުާ  1080ޤ އިމުކޮށްާ

ދުނި އިސްލ މީާ ދިވެހިާ ކުރިންާ މީެގާ މެސެޖެއްތޯ.ާ މިހ ރާުާކޮންކަހަލަާ ުގޅުންާ ބަދަހިާ އޮތްާ ޔެއ އިާ

ވީމ ،ާާ ކަންބޮޑުވ ކަމެއް.ާ ބަޔަކުާ ވަރަށްިގނަާ ރ އްޖޭެގާ ފެނުމަކީާ މަންޒަރުާ އަންނަާ ހީނަރުވަމުންާ

ނެތްކަމަށްާ އިތުބ ރުާ މައްޗަށްާ ޝަހީދުެގާ އަޙްމަދުާ ޑޮކްޓަރާ އެފެއަރޒްާ ފޮރިންާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ

ާށްާތ ޢީދުކުރ ާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާޝުކުރިއްޔ .ާާހުށަހަޅ ފައިވ ާމައްސަލައަށްާައޅުަގނޑުާފުރުހަމައަ

ާ1085 

ާ.ާައއްސަލ މްޢަލައިކުމް.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާރ އްޖޭެގާފޮރިންާމިނިސްޓަރާ`ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ާާާއަފްރ ޝީމްާޢަލީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ލިސްޓްަގިއ ނެުގމުެގާ ވޯޓުާ ނެތްކަމުެގާ އިތުބ ރުާ އަޅުަގނޑުާާޑރ.ާޝަހީދ އިމެދުާ ފުރަތަމަާ އެންމެާ

ހަރ މްކަމެެެއްާާ ކަނޑައެޅިަގއިާ އިސްލ މްދީނުަގއިާ ސަބަބަކީ،ާ ފަޚުރުވެރިކަމ އެކު.ާ ވަރަށްާ ސޮއިކުރީާ

އޭނ ކުރީތީ.ާކަނޑައެޅިެގންާހަރ މްކަމަކީާއަނިޔ ވެރިންނަށްާބައިޢަތުހިފ ާއެމީހުންނ ާއެއްވެސްވަރެްއެގާާ

 1090އް.ާޔަހޫދީންނަށްވެސްާނަޞ ރ އިންނަށްވެސްާހެޔޮޮގތުަގިއާާުގޅުމެއްާބޭްއވުމަކީާމިއީާދީނުަގއިާމަނ ކަމެ

ސޫރަތުލްާާމުޢ  އޮތްކަމެއް.ާ ދީނުަގއިާ ޢ ޔަތުަގިއ46ާާާާންކަބޫތުެގާާޢަމަލ ތުކުރުމަކީާ هللاާވަނަާ

ންާޔަހޫދީންނ ިއާއަހުލުކިތ ބީَواَل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إاِلا بِالاتِي ِهَي أَْحَسُن إاِلا الاِذيَن َظلَُموا ާ،ވަޙީކުރައްވަނީާ

ފިޔަަވއެވެ.ާާ މީހުންާ އަނިޔ ވެރިވިާ އެކަމަކު،ާ މުޢ މަލ ތުކުރ ށޭ.ާ ރީތިކޮށްާ ނަޞ ރ އިންނ މެދުަގއިާ

ނެރެލ ާ ެގއިންާ އެމީހުންާ ޢަމަލުތަކ އި،ާ ހަރުކަށިާ އެެގންދ ާ ފަލަސްތީނަށްދެމުންާ މީހުންާ އިޒްރޭލުެގާ

މަރަމުންގެާ ބަޔަކުާ އެތައްހ ސްާ ބިކަޙ ލަށް،ާ އެމީހުންނަކީާޖައްސަމުންެގންދ ާ ދުނިޔެާ މުޅިާ  1095ންދ ކަމަކީާ
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އިސްވެރިޔ ،ާާ އެންމެާ ސަރުކ ރުެގާ މިހ ރުެގާ އެހެންކަމަށްވީމ ،ާ ހެކިވ ކަެމއް.ާ އަނިޔ ވެރިންކަމުަގއިާ

ކީކޭ،ާާ ވިދ ޅުވަނީާ ބޮޑުބޭބެވެސްާ މައިފުށުެގާ ނަޝީދުެގާ މުޙަންމަދުާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

މ  މީހ ާ ޤަބޫލުކޮށްފިާ އެސަރުކ ރުާ ާާއެސަރުކ ރުކ ރ ާ ާތް އަދިާާهللا ރަސޫލ އަށ އިާ އެކަލ ނެގާ އަށ އިާ

ދުނިޔޭެގާާ މިއީާ ހަރ މްކަމެއްާ ކަނޑައެޅިެގންާ ޚިޔ ނ ތްތެރިވެއްޖެއޭ.ާ މުސްލިމްތަކުންނަށްާ އެންމެހައިާ

ޑރ.ޝަހީދުާ މިއީކީ.ާ ެއއްބަސްވ ކަެމއްނޫންާ ޢިލްމުވެރިއަކުާ ބުއްދިެވެެރިާ ޝަރުޢީާ  1100އެްއވެސްާ

ލަފ ނޭރު ިމކަމުެގާ އިތުބ ރުނެތްކަމުެގާާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ އޭނ ެގާ އެއީާ ިވކަންާ

ހުރިހ ާާ އިސްލ މީާ މުޅިާ ޯވޓުނަަގންޏ ާ އިތުބ ރުނެތްކަުމެގާ އޭނ ެގާ ވޯޓުނަަގންޖެހޭކަމެއްނޫންތޯ.ާ

މަޤ މުކަމުަގއިާާ މިނިސްޓަރުކަމުެގާ މިނިސްޓްރީެގާ ފޮރިންާ އެއްބަސްވ ނެއޭ.ާ މިކަމަށްާ އެެެންމެންާ

މިކަމުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ވ ހަކައިަގިއާާާާހުރެެގންާ އޭނ ެގާ އަދިވެސްާ ލަފ އެރުުވމަކީާ

ފޮރިންާ ރިނިއުކުރިކަމަށްާ އަދިވެސްާ ާ ކުރެވިދ ނެކަމެްއކަމަށް.ާ މިއީާ ިމކަމަކީާ ކިހިނެއް،ާ  1105އެެގންދަނީާ

ައޅުަގނޑުާާ ރިނިއުކުރަންީވ.ާ ކޮންއެްއޗެއްތޯާ އިޒްރ އީލުެގ.ާ އެބަހުރިާ ވެބްސައިޓްަގިއާ މިނިސްޓްރީެގާ

ސަރުކ  ކުރީެގާ ކުށް.ާމިދަންނަވަނީާ އެމީހުންެގާ އެއީާ މިކަންކުރިކަމަށްވަންޏ ާ މީހުންާ ރުެގާ

ކޮންާ މިއީާ ކަނޑ ލުން.ާ މިކަންާ ވ ޖިބަކަށްވ ންޖެހެނީާ މިމީހުންެގާ މިހ ރުާ އެހެންވިޔަސްވެސްާ

ފަލަސްތީނުންާ މީހުންާ އިޒްރޭލުެގާ ބަލ ެވސްނުލެވޭނެ،ާ ސަލ ންނުކުރެވޭާ މިއީާ މިކުރީ.ާ ރިނިއުެއއްތޯާ

ވަާ އަނިޔ ާ އެެގންދ ާ މިއީާާދެމުންާ ހަމަކުރުމަކީާ ހަތަރުކަޅިާ އެމީހުންނަށްާ ހުއްޓ ނުލަނީސްާ  1110ުގތުންާ

އެހެންކަމަށްެވއްޖެއްޔ ،ާާ ނޫޅޭނެ.ާ ޢިލްމުވެރިއެއްާ އެއްވެސްާ ބުނ ާ ހުއްދަކަމެްއކަމުަގިއާ ދީނުަގއިާ

ޤަބޫލުކުރާ  ޤުރުޢ ންާ މީހެއްކަމަށްވަންޏ ،ާ ލަދުވެތިާ އެއީާ ޑރ.ޝަހީދުާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ

ާާ ައޅުަގނޑުާާމީހެއްކަމަށްވަންޏ  މިއީާ ކަނޑަެއޅި...ާ މިކަންާ އިސްތިޢުފ ދޭން.ާ ޖެހޭނެާ ޭއނަާ މިހ ރުާ

ާތަނުަގއި..ާ.36ާޤަބޫލުކުރ ޮގތް.ާމިއީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތް.ާހަމަާކަނޑަެއޅިެގންާޤުރުޢ ނުަގއިާާ

ާ1115 

ާންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު..ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު...ާޢިއްޒަތްތެރިާމެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ާތަނުަގއިާމިޔަހޫދީންެގާނުބައިކަުމެގާވ ހަކަާޮއވޭ.36ާާާާތަނުަގއި،ާކީރިތިާޤުރުއ ނުެގ36ާާާާޤުރުއ ނުެގާާާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ވ ހަކަެއއްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއަފްރ ޝީމްާޢަލީ ނެތްާ ޤުރުޢ ނުަގއިާ އެއީާ ެއވ ހަކަދެްއކީމ ާ ައޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑ ާާއޮްއވ ާ ހަދ ާ ކަުމަގއިާ

ބަދަލުހިފުމުެގޮގތުންާާ ެއކަމުެގާ ދެންނެވީތީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަާ އޮތްާ މިވ ހަކަާ ޤުރުޢ ނުެގާ  1120އިދިކޮޅަށްާ

މިއީާ ކަންތައްތައް.ާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ީމހ ާ ސޮއިކުރިާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ

ާާމިވ ހަކަާޮއވޭާ.ތަނުަގއ36ާާިމިހުންނަނީ.ާޤުރުޢ ނުެގާާ…ކަނޑައެޅިެގންާދޮގުާ
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ާ

ނިޒ މ ބެހޭާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިށީނދެަވޑަިއަގންނަވ .ާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ ެމންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

 1125ާނުކުތ އެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކަށް.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (
ާ

އުސޫލުތަކަށްާާބަރުާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެން އަސްލުތަކ އިާ އިސްލ މްދީނުެގާ ބުނޭާ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ރައީސް،ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވިާ ދެންމެާ ވ ހަކަދަްއކަން.ާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ހިތައިެގންާ  1130ޙުރުމަތްތެރިކޮށްާ

ކަނޑައެ ޙުކުމްާ މިމަޖިލީހަށްާ ޢައްޔަންކޮށްފައިވ ާާމެންބަރަކީާ ޤ ޟީއެްއޮގތުަގއިާ ޅުމުެގާ

މިމަޖިލީހުަގިއާާ ކަނޑަނޭޅޭނެކަމަށްާ ޙުކުމްާ ހަރ މްކަުމެގާ މައްޗަށްާ މީހެްއެގާ މީހަކަށްނުވ އިރުަގއިާ

މިތަނަށާްާ ޤ ޟީއެއްނޫންާ އެއީާ ދަންނަވަން.ާ ކުރެވޭނެކަމެއްނޫންކަމަށްާ އެްއޮގތަކުންވެސްާ

ނަާބަޔަކުާޤަބޫލުކުރ ާދަންނަބޭކަލުންެގާކެޓަަގރީެގާހިމެނާޭާކަނޑައަޅ ފައިއިން.ާއަދިާދިވެހިރ އްޖޭެގާިގ

 1135ާބޭފުޅެއްވެސްާނޫން.ާޝުކުރިްއޔ .ާ

ާ

ާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ޤަބޫލުނުކުރަން.ާ ނުކުތ ެއްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނެންެގވީާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ޢިއްޒަ ދަންނަވ ލ ނަން.ާ ސަމ ލުކަމަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާ ތިޔަާ މިނިސްޓަރުާ ފޮރިންާ ތްތެރިާ

ކޮޕީާ މިހ ރުާ އެލިޔުންާ އެބައޮތް.ާ ފޮނުއްވ ފައިާ ލިޔުމެއްާ އިތުރުާ ރައްދުކުރުމަށްާ  1140މެންބަރުންނަށްާ

ކޮޕީއެއްދެއްވ ފައި.ާާ ޭއެގާ އަތަށްާ ައޅުަގނޑުާ މިވަނީާ ޢ ންމުާ އަމީންާ ސެކްރެޓޭރިެއޓުން،ާ ހަދ ފައިާ

ޢި އެކޮޕީތައްާ ޢ ންމުާ އަމީންާ ެއހެންވީމ ،ާމިހ ރުާ ރައްދުކުރަްއވ .ާ އެބަާ މެންބަރުންނަށްާ އްޒަތްތެރިާ

ަގވަރމަންޓްާ ދަާ ބިޓްވީންާ ޓުއަރިޒަމްާ އޮފްާ ފީލްޑްާ ދަާ އިންާ "އެްގރީމެންޓްާ ދަންނަވ ލީ.ާ އެވ ހަކަާ

މޯލްޑިވްސް"ާ އޮފްާ ރިޕަބްލިކްާ ދަާ ޮއފްާ ަގވަރމަންޓްާ ދަާ އެންޑްާ އިޒްރެއިލްާ އޮފްާ ސެޓޭޓްާ އޮފްާ

ޑޮކިޔުމަ ކިޔ ާ މިހ ރާުާމިހެންާ އަޅުަގނޑުާ އެބަފޮނުވަން.ާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ިމހ ރުާ  1145ންޓެއްާ

ނިޒ މ ބެހޭާ ލަބީބަށް.ާ ޢިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ

ާނުކުތ އެއްާވިލިމ ފަންނުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާމަނިކު.ާ

ާ

ާނުކުތ ()ނިޒ މ ބެހޭާ

ާ1150 
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ާޑރ.އަފްރ ޝީމަކީާބަރ ބަރުާޝޭޚެއްކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަން.ާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ
ާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙުސައިންާާ

ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމަނިކު

ާ

ާ1155 

ޢިއްޒަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ އިރ ެގާ ަގއްދޫާ ނުކުތ އެއްާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނުކުތ އެއްނޫން.ާ ޒ ހިރުާނިޒ މ ބެހޭާ މެންބަރުާ ތްތެރިާ

ާޢ ދަމްާ.

ާާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1160 

މިއަދުާާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ހިތ މަކުރަންާ ވަރަށްާ ައޅުަގނޑުާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާ ރައީސް،ާޝުކުރިއްޔ ާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

އެއީާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާޒ ހިރުާއ ދަމް ދޭތެރޭަގއި.ާ މިދ ޮގތ ާ ކަންތައްތަްއާ މިއަދާުާާާމިމަޖިލީހުަގއިާ މަޖިލީހަށްާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ

ތުހުމަތެްއކޮށްެގންާާ މައްޗަށްާ މީހެއްެގާ ޙަޤީޤަތެއްނެތިާ އެްއވެސްާ މައްސަލަައކީާ ހުށަހެޅިފައިމިވ ާ

މިޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހަކީާ މިޢިްއޒަތްތެރިާ މަްއސަލައަކަށްވ ތީެވ،ާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ

 1165ާތަނެއްނޫން.ާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހަށްާހުށަހަެަޅަންޖެހޭނާީާމަޖިލީހުެގާފްލޯރަގއިާތަޙުޤީޤުކުރަންާއޮތް

ަމޖިލީހުެގާ މިޢިްއޒަތްތެރިާ އެހެންކަމަށްވ ިއރުަގިއ،ާ ކުށ އެކީަގއި.ާ އެމީހެްއެގާ ސ ފުސީދ ކޮށްާ

މިހައްދަވ ކަމަކީާާ ޮގވ ާ އިސްތިޢުފ އަށްާ ަވޒީރުންެގާ އެބޭފުޅުންެގ،ާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަުމންާ މެންބަރުންާ

ތެރިާމަޖިލީހުަގއިާކުރެިވެގންވ ނެކަެމއްާނޫންކަމަށްާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާބޭނުންވ ތީާއެއީާމިޢިްއޒަތް

ާއަޅުަގނޑުާމިވ ހަކަާދަންނަވ ލީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ
ާ1170 

ާ

ޢިްއޒަތްތެާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ އިރ ެގާ މަތިެވރިާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ ނުކުތ އެއްނޫން.ާ މެންބަރާުާނިޒ މ ބެހޭާ ރިާ

ާޙުސައިންާމުޙަންމަދު.

ާ

 1175ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ވ ހަކަ.ާާާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ދެްއވ ާ ކޮޕީއެއްާ ެއްގރީމެންޓެއްެގާ ވިދ ޅުވެއްޖެާ ދެންމެާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

މިނިސްޓްާޙުސައިންާމުޙަްނމަދުާ ފޮރިންާ ިއޒްރޭލްާ މިާ އެބަޮއވޭާ ލިޔުންތަކުެގާ ނަންގަވ ފަިއާާކުރިންބެހިާ ވެބްސަިއޓުންާ ާރީެގާ

ާއިންނަާލިޔުމެއް...ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
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ާ1180 

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ވ ހަކަފުޅުާ ބޭނުންފުޅުވ ާ ތިދައްކަވަންާ މެންބަރުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މެންބަރު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑުާ ފުރުޞަތުަގއިާ ލިބިވަޑައިަގންނަވ ާ ނިޒ މ ބެހޭާމެންބަރަށްާ އަރުވ ނަން.ާ

ނުކުތ އެއްނޫން.ާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާބޭނުންފުޅުވ ާލިޔުމެއްާފޮރިންާމިނިސްޓްރީއިންާހޯއްދެވުމުެގާާ

ރައްދުކުރަމުނާްާ މިހަރުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ އޮންނ ނެ.ާ އަދިވެސްާ  1185ފުރުޞަތުާ

އެފެއާ މިެގންދަ ފޮރިންާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ ސެކްރެޓޭނީާ ލިޔުންތައް.ާޒްާ ހަވ ލުކުރަްއވ ާ ރިއެޓ ާ

ނިޒ މ ބެހޭާ ެގންދ ނަން.ާ ރައްދުކުރަމުންާ އަޅުަގނޑުާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އެލިޔުންތައްާ

ާނުކުތ އެއްާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާޢީސ .ާާ

ާ

 1190ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ާާާކެނދިކުޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ވަރަށްާވަރުަގދަާޝޭޚެްއކަމަށްާވިދ ޅުވެއްޖެ.ާާއަޅުަގނޑު މިތަނުަގއިާޑރ.އަފްރ ޝީމަކީާ ާދެންނެވީ،ާ

އަޅުަގނޑުެވސްާއެައކަށްާއިންކ ރެއްނުކުރަން.ާއެކަމަކު،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންާމިުއޅޭާވ ހަކައަކީ...ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާޢީސ 

ާާ އަޅުަގނޑު މަޑުކުރަްއވ .ާ މިއީ.ާ ނުކުތ އެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާނިޒ މީާ ވ ހަކައަކީ،ާ މިއުޅޭާ ދަންނަަވންާ

މިނިވަންާ މިތަނުަގއިާ ދެޮގތްވުަމކީ.ާ ދެފުށްާ ސިފަެއކޭާ މުނ ފިޤުކަމުެގާ ދީނީޮގތުންާ  1195އަޑުއަހަމޭާ

ާމުޢައްސަސ ެއއްަގއި..ާ.
ާ

ާ

ާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ1200 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ ާކުރިއަށްެގންދެވުން(

ާ

ދީނާީާާޅުދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާކެނދިކު ދައްކ ާ މީހަކުާ ވޯޓުލީާ ިއދިކޮޅަށްާ ވ ހަކަދަްއކ ާ ތ އީދުކޮށްާ ޢައްޔަންކުރަންވެެގންާ ާމެންބަރުންާ

ާވ ހަކަ..ާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާޢީސ 
ާ1205 

ާ

އިށީނދެަވޑައިަގންނަވ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އިށީނދެވަޑައިަގންނަވ ،ާ ނިޒ މ ބެހޭނުކުތ ެއއްނޫން.ާއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ ،ާ ާ.

އިތުރުާ ނިޒ މ ބެހިެގންާ ނުކުތ ،ާ ނިޒ މ ބެހޭާ މިބުރުަގއިާ ަގސްދުކުރަނީާ މިހ ރުާ ދެންާ އަޅުަގނޑުާ
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އަޅުަގނޑުާާ ލަބީބަށްާ ޢިލްޔ ސްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުމީދޫާ ނ ރުވ ާ ފުރުޞަތުތައްާ

 1210ާފުރުޞަތުާއަރުވ ނަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާ.

ާ

ދަންނަވ ލަންާާާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާހުޅުމީދޫ ފެށުމުެގކުރިންާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

އޮޅުވ ލެްއިވާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާއިލްޔ ސްާލަބީބް ރުކުންތައްާ ިއސްލ މްދީނުެގާ މަޖިލީހުެގާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ ޑރ.އަފްރ ޝީމަކީާ ބޭނުންވަނީާ

މަޖިލީހުެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާއެކަންާރަނަގޅުކޮށްދެްއީވމ ވެސްާާާބޭފުޅެކޭ.ާއަދިާމިޢިްއޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަާ ދައްކ ާ އެބޭފުޅ ާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅެކޭ.ާ އިންކ ރުކުރެއްިވާ  1215އެކަމަށްާ

އޮޅުވ ލެްއިވާާ ރުކުނެއްާ ިއސްލ މްދީނުެގާ އެީއާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެކަމަކަށްާ

ާާާާބޭފުޅަކަށްވ ތީ. ބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ފަށަމުންާ މިވ ހަކަާ ނުކުތ އެްއ.3ާާާއ ދެ،ާ

ާާ ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާއެބަބުނޭާރަްއޔިތުންެގ101ާާާާފުރަތަމަާވ ހަކައަކީ،ާމީެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގ

މެންބަރުންާސަބަބުާބަޔ ންކޮށް،ާީމެގާެއްއވެސްާސަބަބެއްނެތް.ާސަބަބަކ10ާާާީމަޖިލީހުެގާމަދުވެެގންާާ

 1220މަތެއް.ާއެހެންވީމ ،ާތުހުމަތަކަށްާކަމެއްާބަލ ފައިާއިތުބ ރުނެތްކަމުެގާވޯޓަކަށްާހުށަހެޅޭނެކަމަކަށްާތުހު

މިބަލައިަގންނަންޖެހޭނެކަމަކަށްވެސްާާ ރައީސްެވސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަދިާ ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

މަނިކުފ ނުާއެޕ ޓީެގާއިންނަވ ިއރުވެސްާތި ޢިއްޒަތްތެރިާޮގނޑިކޮޅުަގިއާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ

ޒިންމ ާ މަނިކުފ ނުެގާ އިންޞ ފަށް،ާ ހަމަހަމައަށް،ާ ހަމަާ ހުންނަވަންޖެހޭނީާ މަނިކުފ ނުާ ހުންނަވ އިރުާ

ދެަވނަކަމަކީ،ާާ ދަންނަވ ލަން.ާ އެވ ހަކަާ ދެކޭތީާ އަޅުަގނޑުާ އަދ ކުރެއްވުންމަތީކަމުަގއިާ ރަނަގޅަށްާ

ކުރިކަމަށް ވ ހަކަ،ާ ގ އިމްކުރިާ ުގޅުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާއިޒްރ އީލ ާ ލިޔެފަިއވ އިރުާ މީަގއިާ ތުހުމަތުކޮށްާ ާ1225 

ބޭފުޅަކުާ އެްއވެސްާ މިއިންާ ސ ފުކޮށް.ާ ވަރަށްާ ވ ހަކަާ އެކަންނުކުރައްވ ާ އެވިދ ޅުވީާ މިނިސްޓަރުާ

ަވޑަިއެގންވެސްާާ މިނިސްޓްރީއަށްާ ފޮރިންާ އަދިާ ފޯނުކޯލެްއވެސްާ ސިޓީފުޅެްއެވސްާ އެމަނިކުފ ނަށްާ

ސ ފުކުރެއްިވކަަމށް އެންމެާާާއެމަޢުލޫމ ތުާ ސ ފުކުރެްއީވާ ލިބިފައިނެތް.ާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ހިނގައްޖެ.ާ އަޑުއިިވެގންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ވ ހަކަާ އެބޭފުޅ ެގާ ބޭފުޅަކު.ާ

މަޢުލޫމ ތެއްާނުބަލ ާކަމުެގާޙަޤީޤަތެއްާނުބަލ ާހިތަށްއަރ ހ ޮގތަކަށްާާ  1230ދަންނަވ ނީާމަޢުލޫމ ތެއްާނުހަދާ 

ވަުގތ އިާާކަންތައްތަ މިމަޖިލީހުެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތިބޭތީާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ބަޔަކުާ ކުރަންތިބޭާ އްާ

ބޭކ ރުވެެގންދަނީއޭ.ާ ަވުގތުާ މަސައްކަތްތަކުެގާ ކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަރައްޤީކުރަންާ މިޤައުމަށްާ

ާ ތަރައްޤީވިޔަނުދޭންވެެގން.ާ މިޤައުމުާ އެމަސަްއކަތްކުރަނީާ މިޤައެމީހުންާ އުމުާއެމަނިކުފ ނުާ

މަސައްކަތްޕުޅަށްާާާާ،ތަރައްޤީކުރަްއވަން ޙަވ ލުކުރަްއވ ފައިވ ާ އެމަނިކުފ ނ ިއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

ާާހުރަސްއެޅުމުެގާޮގތުންާއެބޭފުޅުންާކުރަްއވ ާމަސަްއކަތެއް.ާެއބޭފުޅުންާކެމްޕޭ  1235ވިދ ޅުިވާއެތަްއާާންަގއި
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ާާއްކަތްކުރ ނީހުވަެއއްކޮށްފައިާރަްއޔިތުންެގާކުރިމަތީަގއިާތިމަންނަމެންާމަސަ ސަރުކ ރުާޒިންމ ދ ރާުާާ

ވަންށޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިފެންނަނީާސަރުކ ރަށްާޮގންޖަހ ާރައްޔިތުންނަށްާޙަރ މްކޯރުވަމުންދާ ކުރު

ހުށަހަޅުއްވ ފަިއާމިއޮތްާ މިބޭފުޅުންާ ކަަމކީ.ާ މިތަނުންާދެކެވެންވ ާ ައޅުަގނޑުެމންާ ތަން.ާމިއެއްނޫންާ

ތަނަ ކޮންމެާ ބަލ އިރުާ މިޕެޓިނަޝަނަށްާ ާާކުވެސްާ އޮޅުވ ލ ފައި، ޙަޤީޤަތްާ ކަމެއްތޯާާއޮންނަނީާ ކޮންާ

ާާ  1240އަހަރުަވންދެންާރައްޔިތުންާތިބީާއޮޅުވ ލ ފައޭ.30ާާާޙަޤީޤަތްާއޮޅުވ ލީ.ާކ ކަށްތޯާޙަޤީޤަތްާއޮޅުވ ލީ.

ަމުގފުރައްދ ފަ ާާރައްޔިތުންާ ޖަލަށްލ ފައި އޮޅުވ ލ ފައިާ ކިތަްއާާއިާ ރައްޔިތުންެގާ ތިބިާ ިމޤައުމުަގއިާ

ނުޙައް ާާބަޔަކުތޯާ ޖަލަށްލ  އޮޅުވ ލ ފައިާ ބަޔަކީ.ާާއަޤުންާ އެކަންކުރިާ ެއއީާ އަނިޔ ކުރީ.ާ ދިނީ،ާ ދަބުާ

އައިސްާއޯޤ ތެރިާސަރުކ ރެއްާއައިސްާރަްއޔިތު ންނަށްާކަމެއްާކޮށްދޭންާއުޅޭތީެވ،ާާއެމީހުންާމިހ ރުާ

ޙައިރ  އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަދައްކަމުންދ ތީާ ކިޔ ފައިާ އޮޅުވ ލ ފައޭާ ކަންތައްތަްއާ ނިކުމެާ ވޭ.ާާންއެކަމ އިާ

މިޤައުުމަގިއ،ާާ އަޅުަގނޑުއެބޭފުޅުންނަކީާ ތ ރީޚުަގިއވެސްާ ނުދެކޭފަދަާާާދުނިޔޭެގާ  1245ދަންނަވ ނީާ

ފެންނ ނާީާޚުދުމުޚް އެބޭފުޅުންނަށްާ އެހެންވީމ ،ާ ބޭފުޅުންނޭ.ާ ހިނިގާ މިޤައުމުެގާ ވެރިކަމެއްާ ތ ރުާ

ފެން އެބޭފުޅުންނަށްާ އުޅުނަސްާ ބަލަންާ ރަނަގޅަށްާ ކިތަންމެާ އެޮގތަކަށްާ ނ ނެކަމަކަށްާއެކަންތައްާ

ދެ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ.ާ ފޮރިނާްާއަޅުަގނޑެއްާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ންާ

ާާ އެބަޮއތޭ. އިތުބ ރުާ ދިވެހިާާމިނިސްޓަރަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބައޮތޭާ އެންމެންެގވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

 1250ާސްާއެބައޮތޭ.ާހަމަާޑީ.އ ރް.ޕީ..ާ.ރައްޔިތުންވެާ

ާ

ޚުދުމުޚްޝުކުރިއްޔާ ާބަރުާެގމަނަފުށިާދ އިރ ެގާމެންާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މަންޒަރުތަކެއްާ ހުރިހ ާ ފެންނ ނެާ ސަރުކ ރެްއަގިއާ ާތ ރުާ

ޚުދުމުޚްއަޅުަގނޑުމެންާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިދަނީ.ާ ފެނިެގންާ ރައްޔިތުންެގާާނަށްާ ފެންނ ނެާ ސަރުކ ރެްއަގއިާ ތ ރުާ

ނިސް ސަރުކ ރަށްާ އެާ މެންބަރަށްާ ައޑުަގދަކޮށްާާމަޖިލީހުެގާ ހަޅޭލަވ ،ާ ބޭފުޅުންާ ބަތްެވވަޑައިަގންނަވ ާ

 1255ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީސްާހައިޖެކްކުރަމުންދ ާމަންޒަރު.ާމިއީާޝައްކެއްާއޮތްާކަމެއްނޫން.ާހިތަދޫާމެދާުާ

މުޙަންމަދު މެންބަރުާ ާާާާދ އިރ ެގާ މައްސަލައިަގިއ ސަލ ޙުެގާ ޙުސަިއންާ ވިދ ޅުވި،ާ ވަނީާާރަޝީދުާ

އޮޅުވ ލަްއވ ފަ ސަރުސަރުކ ރުންާ ކުރީެގާ ާއޭ.ާ އެމަނިކުފ ނު.ާ އެއިންނެވީާ އެހުރިހ ާކ ރުން.ާ

ާާ އަޙްމަދު ެއއިންނެވިާ ބޭފުޅަކީާ އޮޅުވ ލެްއވިާ ސަރުކ ރުާ އެާ ޢިއްޒަތްތެރިާޝަހީދުއޮޅުވ ލެްއވުމެއްާ ާ.

މަނި ާާމ ތްާ 30ާާާާކުފ ނު ފައިދ ، ތެރޭަގއިާ ާާއަހަރުާ މަނިކުފ ނު މ ތްާ އަހަރުެގ30ާާާާޢިއްޒަތްތެރިާ

 1260ާތެރޭގައި...ާ.

ާ

ާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދުާ.ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއް،ާާންާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާރިޔ ސަތު

ާ
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ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ1265 

ދެއްވީމަ.ާާާހިތަދޫާމެދުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ނުކުތ ާ ނިޒ މީާ ުއފ ކޮށްފިންާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދަންނަވ ލަާާރަޝީދުާމުޙަްނމަދު ނޯންނ ނެއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާ ބޭނުންވަނީާ ާާާާންާ މިޝަހީދުޑރ. ވ ހަކައެއްާ ާެގާ

ާާާާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާާ އެޮގތަށް. ހ މަކޮށްފައިާ ާާދަނޑިވަޅުަގއިާ އޮންނ ނީ، ދަންނަވ ފައިާ ކަންތައްތަްއާާއަޅުަގނޑުާ މިކަހަލަާ

ކަން ސ ބިތުކުރަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަހުއްޓޭާ ސ ބިތުކޮށްފައޭާހިނގ ފައިާ މިއީ.ާ ތައްތަކޭާ

ައދިާއެހެ  1270ންާމީހަކުވެސްާމިކަންކަމުަގިއާާމިޢިއްޒަތްތެރިާމަޖިލީހުންާނޫނިއްޔ މުާއެހެންާތަނަކުެވސްާ

ދ އިރ ެގާާޑިސި ެގމަނަފުށީާ އެާ ޮއޅުވ ލަިއެގންާ ެއކަންތައްާ އެހެންވީމ ،ާ ނަަގންޖެހޭނީ.ާ ޝަނެއްާ

ެއވ ހަ އަޙްމަދުާ އިލްހ ްމާ މެންބަރުާ ފ ހަަގކޮށްލީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާ އެކަންތައްާ އަޅުަގނޑުާ ދެއްކެވީމަާ ކަާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.
ާ

ާ1275 

ާާާާފައިދ ތައްާލިބިފައިވ ާބޭފުޅުންެގތެރޭަގއިާެގމަނަފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ާާއަޙްމަދު ާއޮތްާކަމެއްނޫން.ާޝަހީދުާހިމެނޭކަމީާޝައްކެއް

ާާާާއަހަރުެގ30ާާާއިލްހ މްާއަޙްމަދުާވ ހަކަދެއްކެުވން:ާ ޖަރީމ ތައް ހުރިހ ާ ާާހިންގެވިއިރުާތެރޭަގއިާ ހިނެްގވ، ޖަރީމ ތައްާ އިރiާާުއެވިދ ޅުވ ާ

ާާ އަޙްމަދު ޑރ.ާ ހުރީާ ބަޔަކަށްާ އެންމެބޮޑުާ އިންޓަރިވުއާާޝަހީދުއޭެގތެރެއިންާ ިގނައިންާ އެންމެާ ާ.

Iާާވދެއްވ ާހެއްދެވިއުންާއެންމެާަގދައަށްާއިންޓަާދެއްވ ާޓެލަވިޜަންާމޯލްޑިވްސްއ އިާދިވެހިރ އްޖެާއަޑު

އެވ ހަކަާާޝަހީދުކަމެއް ޮއޅުވ ނުލެޭވނެ.ާ ރައްޔިތުންނަކަށްާ ދަންނަވ ކަށްާާދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުާ ާ1280 

ާާ ބޭނުންވަނީާކެނެރީޭގާނަޝީދުާމައިއަޅުަގނެތިން. ލިޔެފަިއާާނޑުާދަންނަވ ލަންާ ބޮޑުބޭބެއަށްާ ފުށުެގާ

ާާާާއޮތް މިއޮންނަނީ، މިއޮންނަނީާާއަލްއިޙ ބުލިޔުމެްއަގއިާ ލިޔުމެްއަގިއާ ސަރުކ ރުާާާކިޔ ާ އެމީހުންނަށްާ

އަށ އި،ާއެކަލ ނެގާރަސޫލ ާއަދިާެއންމެހައިާމުސްލިމުންނަށްާޚިޔ ނ ތްތެރިާهللاާޤަބޫލުކޮށްފިކަމީާމ ތް

ކޮންމެތ ނ ދުނިޔޭެގާ މިއޮންނަނީާ އެލިޔުމުަގއިާ ާވެއްޖޭ.ާ އެމީހަކުާކުވިާ ނަމަވެސްާ

މަ ެއމީހެއްެގާ އިޒްރާ މުސްލިމެއްކަމުަގއިވ ނަމަާ ވަނީާ ވ ޖިބުެވެގންާ ސަރުކ ރުާއީްއޗަށްާ  1285ލްާ

އަށ އި،ާާهللاާޤަބޫލުނުކުރުމޭ.ާއެމީހުންެގާސަރުކ ރުާޤަބޫލުކޮށްާއެމީހުންނަށްާެއއްބަސްެވއްޖެާމީހ ާމ ތް

އެީމހުންނަކީާ ޚިޔ ނ ތްތެރިވެއްޖެއޭ.ާ އިސްލ މުންނަށްާ އެންމެހައިާ ައދިާ ރަސޫލ އަށ އިާ އެކަލ ނެގާ

ކީރި ބަެއކޭ.ާ ޢަދުްއވަތެރިންކަމުަގއިވ ާ މައްޗަށްާ ޢިބ ރ ތުންާއިސްލ މުންެގާ ސ ފުާ ޤްރުޢ ންަގއިާ ތިާ

މިއޮތީާ ވ ހަެަކަެއއްނޫންާ ދަްއކ ާ ައޅުަގނޑުާ މިީއާ ލިޔެފައި.ާ މިއޮންނަނީާ އަންަގވ ފަިއވ ކަމަށްާ

ާާ ބޭނުންވަނީ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަެއއ އެކުާ އަޅުަގނޑުާ ާާާާނޯކޮންފިޑެންސްއެލިޔުން.ާ މީަގއި  10ާާ1290ވޯޓުާ

ެއވޯޓުަގއ2007ާާާިއޯަގސްޓްާާ ނެިގެގންދިޔައޭ.ާ ފެނިެގންދިޔަީއާާާާަގިއވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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މް،ާޢަލީާވަޙީދު،ާމުޙަންމަދާުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާމޫސ މަނިކު،ާމުޙަންމަދުާއަސްލަމް،ާޒ ހިރުާއ ދ 

އިބްރ ހީމްާމުާޝިހ  ޙަމްޒ ،ާ އަޙްމަދުާ ޢަފީފް،ާ ޙަސަންާ ޝިހ ބް،ާ އިބްރ ހީމްާ ބާްާޙަންމަދުާޞ ލިޙް،ާ

މި ލިޔުމެއްާ ސޮއިކުރައްވ ފައިވ ާ މިމަންޒަރުާމިބޭފުޅުންާ ކެމެރ އިންާ ފެނޭާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތީ.ާ

އިތުބ ރުާ މިމަނިކުފ ނަށްާ ބޭފުޅުންާ ބޮޑެތިާ ތިއްބެވިާ މިހ ރުާ މިސަރުކ ރުންާ މިއީާ  1295ދައްކ ލަން.ާ

ްއޗެއްާައޅުަގނޑުާާނުކުރައްަވިއެގންާފޮނުވ ފައިާޮއތްާއެއްޗެއް.ާހަމައެއ ެއކުާއެާޢިބ ރ ތުަގއިާއޮތްާއެ

ޢިބ ރ ތުަގދަންނަވ ލ ނަން.ާާ ރަމިާ މިއޮންނަނީާ ހ އިބަތ އިާާއިާ މަޖިލީހުެގާ ޤަދަރާުާއްޔިތުންެގާ

ކުޑަކު ކުރިމަތީަގއިާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ާާރައްޔިތުންެގާ ކަމަށްވ ތީ، މަޤްޞަދުަގއިާ ޑރ.ާރުުމެގާ

ާާ ދޮުގާވ ހަކަތަކެއްާދެއްކުމުެގާސަބަބުންާއަޙްމަދުާާާދައްކ ފައިވ ާޙަޤީޤަތ އިާޚިލ ފުއަޙްމަދުާޝަހީދު

މައްޝަހީދު ައޅުަގނޑުމެންާެގާ މިއީާ ލިޔުމެއް.ާ ލިޔެފައިވ ާ ކިޔ ފައިާ ނެތްކަމަށްވ ތީއޭާ އިތުބ ރުާ  1300ޗަށްާ

ދ އިރ ެގާާ ހުޅުހެންވޭރުާ ބައްލަވ ާ މަނިކުފ ނުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިިއންނެވީާ ނޫން.ާ ލިޔުމެއްާ ލިޔުނުާ

ފ ނުާމޫސ މަނިކުާމިސަރުކ ރުެގާއ ދެ،ާަމނިކުނީ،ާާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާފުރަތަމަާސޮިއކުރަްއވ ފަިއވަ

އެވ ހަކަާާާާލުފުޅުކުރައްވ ާބޭފުޅެއް.ޤަބޫާާޝަހީދުވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާއެަމނިކުފ ނަކީާމިހ ރުވެސްާާ

ާާ މިހ ރުވެސްާއިސްތިޢުފ ާާާޝަހީދުއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ކަންާނެތިންާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާައޙްމަދު

އަޅުަގ އެކަންތައް.ާ ފެނިެގންދ ނޭާ މިއަދުންާ މުހިންމީާ އެންމެާ ނެތިނާްާދެއްވުމޭާ ދަންނަވ ކަށްާ  1305ނޑުާ

މި ޮގންޖަހ ލ ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ސަރުކ ރުެގާ މިރ އްޖޭެގާ އެމަނިކުފ ނަކީާ ެއކަމަކު،ާ ނަގ ޮގތެއް.ާ ވޯޓުާ

ައުގ ާާާާމިސަރުކ ރުެގާ ދަންނަވ ނީ، އަޅުަގނޑުާ އޮތްާާވައްޓ ލ ާ ރ އްޖޭަގއިާ މުޅިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ

ާާ އަޙްމަދު ބޭފުޅަކީާ ކޮށްލިާ ފުނޑުފުނޑުާ ވަޙުދަތުާ ވ ހަކަާާހީދުޝައިސްލ މީާ ދައްކަވ ާ އަނެްއކ ާ އޭ.ާ

ދެކޮޅުނުޖެހޭނެާދޮުގާހައްދަވ ނީާއަބަދުވެސް.ާޓީވީާމޯލްޑިވްސްާއ އިާދިވެހިރ އްޖެެގާއަޑަށްާއަރުްއވ ާާ

އަާ ޙަޤީޤަތެއް.ާ ޤަބޫލުކުރ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ ބުނަމުންދ ކަމީާ ަގދަބަސްާ  1310ޅުަގނޑުާާއަބަދުވެސްާ

ށްާހުރެާމިނިސްޓަރުކަމުަގއިާހުންނަވަިއެގންާސަރުކ ރުެގާާޚ ރިޖީާވަޒީރަކަދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާާ

ަގދަބަސްާބުނަމުނާްާާާނުންހ ޮގތަކަށްާރައްޔިތުންނ އިދޭތެރޭނުފޫޒުާބޭނުންކުރައްަވއިެގންާެއމަނިކުފ ނުާބޭ

ދިޔުމަކީާއެއީާރައްޔިތުންެގާަމޖިލީހުެގާމެންބަރުންާޤަބޫލުކުރ ނެާކަމެއްނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާ

ހުރިހ ާާއެމަނިކުފ ނު ރުހުމެއްނެތޭ.ާ މެންބަރުންެގާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ރުހުމެއްނެތޭާ ެގާ

ާާ އަޙްމަދު ވޯޓުދެްއވ ށޭާ މެންބަރުންވެސްާ ހުރިހ ާ ޮގވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  1315މާިާާާޝަހީދުމެންބަރުންނަށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާވަޒީފ އިންާވަކިކުރަންްއވަން.ާާ

ާ
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ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ ިއރ ެގ މެދުާ ފުވައްމުލަކުާ މިއަރުވަނީާ ފުރުޞަތުާ ާާއަޅުަގނޑުާ ޝިފ ޤްާޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުާ

މަިއކްތަކުަގިއާާ ޖެހިއްޖެާ މައްސަލައެއްާ ސިސްޓަްމެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.ާ މުފީދު.ާ

ދ ނެ ހިނދުކޮޅެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ސްޓ ޓްކޮށްލަން.ާ މައިކްާ އަލުންޖެހޭނީާ  1320.ާއެހެންވީމ ،ާ

މުފީދަށާްާމެންބަރުާޝިފ ޤްާާޢިއްޒަތްތެރިާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާާާާއަޅުަގނޑުާާާ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(.

ާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.

ާ

ފައްކ ާާފުވައްމުލަކުާމެދުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަފްރ ޝީމަކީާ ޑރ.ާ ޤަބޫލުކުރަންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

 1325ސޭކެްއކަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް،ާއަޅުަގނޑުމެންެގާކުރިމަްއޗަށްާހުށަހެޅިފައިާމިއޮތްާމަްއސަލައަކީާާާހަކަދެއްކެުވންާ:ޝިފ ޤްާމުފީދުާވ 

ޤަބޫލެއްނުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ވޯޓެއްކަމަށްާ ނެތްކަމުެގާ އިތުބ ރުާ ނެޭގާ މައްޗަށްާ ޝަހީދުެގާ ޑރ.ާ

ބަރުންާފ ހަަގކުރެއްވިާފަދަިއންާމިއީާއަދި،ާހަމަާއެއ ެއކުާމިތ ނެގާވަރަށްާިގނަާޢިއްޒަތްތެރިާެމން

ރެކޯޑަށްޓަކައިާާ ހަމަާ ކަމެއްކަމަށްވެސްާ ކުރެވެމުންދ ާ މިތ ނަގއިާ ޚިލ ފަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ

ދަންނަވ ލަންާއެބަޖެހޭ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާޑރ.ާޝަހީދުާެގންނެިވާ

ާާ މިއޮތީ، 12ާާާާލިޔުންާ ފަތުޙ1994ާާުޖޫން ާަގއިާ އެފައ ޒްާާޖަމީهللا ފޮރިންާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ  1330ލުާ

ުގޅުންާ މީހުނާ  ބަޔަކުާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސިޓީފުޅު.ާ އޮތްާ ފޮނުވ ފަިއާ ސޮއިކުރައްވ ފައިާ

ޤ އިމުކުރުމަކީާބަޔަކުާމީހުނަށްާދެނެފަރިތަވުމަކީާއެއީާއެބަޔަކަށްާބައިޢަތުާހިފުންކަމުަގއިާއެްއވެސްާާ

ާާ މިާދުނިޔެމަތީަގއިާތަފ ތުާދީންތަކުެގާތަފ ތުާނަސްލުތަކުެގާާބަޔަކުާޤަބޫލެއްނުކުރޭ.ާއެހެންނޫންނަމަކަ

ގ ތްާާ ފެނިދެނިވެާ ތަޢ ރަފުެވާ ބަޔަކަށްާ އަނެްއާ އެއްބަޔަކުާ މައްޗަށްާ އިންސ ނުންެގާ ތިބެާ މީހުންާ

ޢިއްޒަތްތެރިާ ނޭޅުނީސް.ާ ބޮލުަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ވ ޖިބެއްާ ބަދަހިކުރުމެުގާ  1335ރަޙްމަތްތެރިކަންާ

ފަހަރެ އަޅުަގނޑުާ ޤައުމުާރައީސް،ާ ލޮބުވެތިާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނުދަންނަވަންާ އްަގއިެވސްާ

އިޒުރ އީލުާމީހުންނަށްާބައިޢަތުާހިފަންޖެހޭނެާކަމަކަށް.ާއަދި،ާޑރ.ާޝަހީދުގެވެސްާވ ހަކަފުޅެއްނޫންާ

ާާ ތަފ ތު ފ ހަަގކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ޝަހީދުާ ޑރ.ާ 2ާާާާއެީއކީ.ާ ބައިނަލްއަޤްވ މީ 2ާާފަހަރެއްެގމަތިންާ

ާާ ޖެނީވ ަގއިާާޖަލްސ އެްއަގއި ޔޫ.އެންަގއ އިާ ެވއްޖިއްޔ މުންާ ޮގތުެގމަތިންާ އެނިގފަިއވ ާ އަޅުަގނޑަށްާ

އެއ އެކުާާ ހަމަާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުށްވެރިކުރަްއވ ފަިއވޭ.ާ ހަރުައޑުންާ ޢަމަލުތައްާ  1340އިޒްރ އީލުެގާ

ދެކެވެންފެށި އަޅުަގނޑުމެންެގތެރޭަގިއާ ިމވ ހަކަތައްާ މިދިޔައީާ ފެނިެގންާ ފަހުނާްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ފަލަސްޠީނުެގާރައީސްާމަޙްމޫދުާއައްބ ސްާދިވެހިރ އްޖޭެގާރަީއސުލްޖުމުހޫރިއްޔ ާމުޙަންމަދުާނަޝީދ ާ

އެކުވެރިކަމ ާާ މިދަނީާ އެނިގެގންާ ައޅުަގނޑުމެނަށްާ މިއިންާ ވ ހަކަތައް.ާ ދެއްކެވިާ ުގޅުްއވ ފައިާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާނަތީ އުޅުމ ެއކުާ ހިތްވެރިވެާ އެއްާ ޖ ތަކެއްާނެރެވިދ ނެކަން.ާއެއްބައިވަންތަކަމ އި،ާ
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 1345ބަޔަކުާމީހުނ ާުގޅުންާކަނޑ ލައިެގންާައޅުަގނޑުމެންާއުޅެފީމު.ާއަދި،ާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާބަޔަކުާ

މީހުންނ ާުގޅުންާއުފެއްދީކީެވސްނޫން.ާއެހެންނަމަވެސް،ާައޅުަގނޑުމެންާެއއްާބަޔަކުާއަނެއްާބަޔަކުާާ

އަޅުާ ުއޅުންާ މިއުޅޭާ ދެކިެގންާ މަސްރަޙުންވެސްާާހަތުރުންެގޮގތުަގއިާ ސިޔ ސީާ ަގނޑުމެންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާއެބަޖެހޭާދޫކޮށްލަން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާަމއްސަލަައކީާޑރ.ާޝަހީދުެގާިމންނެތްާ

ސަލ މަތްވ ންއުޅޭތީާ ޤައުމުާ ދިވެހިާ އިނދަޖެހުމުންާ ިއނދަޖެހިފައިވ ާ ދިވެހިރ އްޖެާ މަސައްކަތުންާ

ޢިއްޒަ ކަންބޮޑުވަނީ.ާ އެކަމ ާ މީހުންާ ާާބަޔަކުާ ރައީސް، ދަށުނ2ާާާްާތްތެރިާ ސިޔ ސަތުެގާ ފެންނަާ  1350ފުށްާ

އުންމީދުާ ފުރ ލަދެވިދ ނެކަމުެގާ ރައްޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ތިޖޫރީތައްާ ހުރިާ ހުސްކޮށްާ

ޑރ.ާޝަހީދުާެގނެސްދޭތީާެއކަމަށްާބަޔަކުާމީހުންާކަންބޮޑުވަނީ.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާެގދޮރުެގާާ

އިޔ ދަކުރަނިވި ދިރިއުޅުންާާާާތަނަވަސްކަންާ ރަްއޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހީތެރިކަންާ ހަކަތައިެގާ

ޤައުމަށްާ ދިވެހިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މުޖުތަމަޢުންާ ބައިނަލްއަޤްވ މީާ ެގނައުމަށްޓަކަިއާ އަތްފޯރ ފަށަށްާ

ބަޔަކުާާ ކަންބޮޑުވަނީ.ާ އެކަމ ާ މީހުންާ ބަޔަކުާ ޮއއްސިދ ނެތީާ ބަސްތ ތައްާ އެހީެގާ ޖިޒީތައްާ  1355އެހީެގާ

30ާާާާާާމީހުނަށް އަހަރުާދުވަހުެގތެރޭަގިއ5ާާާާއަހަރުާދުވަހުެގތެރޭަގއިާދިވެހިރ އްޖެާނުެގނެވުނުާތަރައްޤީ

ޑރ.ާޝަހީދުެގާޚ ރިޖީާސިޔ ސަތުެގާދަށުންާެގނެސްދީފ ނެކަމަށްާބަޔަކުާމީހުންާކަންބޮޑުަވނީ،ާއެީއާާ

އ ާޚިލ ފަށްާމައްސަލައަކީ.ާއެހެންވީމަ،ާމިާމައްސަލައަކީާިމއަދުާމިތ ާމިނެޭގާވޯޓަކީާޤ ނޫނުއަސ ސީާ

އަޅުަގނޑުެގާާ އަޅުވަމުންާ މިކަންާ އިސްތަށިފުޅުަގއިާ މަނިކުފ ނުެގާ ކަމެއްކަަމށްާ ކުރައްވ ާ މަނިކުފ ނުާ

 1360ާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާ.

ާ

ާޖޭެގާފޮރިންާމިނިސްޓަރުެގާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާޑރ.ާއަޙްމަދުާޝަހީދު،ާރ އްާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ޙު ނިހ ންާ ާާއަޙްމަދުާ ާާސެއިންމަނިކު އެބަޖެހޭ. ނަަގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވޯޓުާ ނެތްކަމުެގާ ހެކިއިތުބ ރުާ އަތުަގިއާާާާކ ފީާ ާއަޅުަގނޑުމެންެގާ

ބޭފުޅުންާއެބަހުރިާމިއީާތުހުމަތެއްނޫން.ާމިއީާތުހުމަތެއްކަމަށްާމިތަނުަގއިާހައްދަވަންާއުޅުއްވުަމކީާއެާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

 1365އަމިއްލައަށްާމިކަުމަގއިާފަޟީޙަތްވެެގންާދ ނެާކަންތައްތައް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާ

ާާ ަގއިާނިވްޔޯކްަގއިާހުންނަވަިއެގންާިއޒުރޭލ އެކ2009ާާާާުސެޕްޓެމްބަރ25ާާާާޑރ.ާއަޙްމަދުާޝަހީދު

އަޅު އޮޅުވ ލެވިފަިއވ ކަމަށްާ މިހ ރުވެސްާ ެއްގރީމެންޓްތަކުންާ ފ ހަަގކުރެވޭާާކުރެްއވިާ 1ާަގނޑަށްާ

ޕޮއިންޓް.ާހޮލޮކ ސްޓްކީވ ާދިނުމުެގާއޮތްާތަންކޮޅުާހަމައެކަނިާއެންމެާއިނީޝިއަލްެއއް،ާެއފަރ ތުނާްާ

ކަނޑ ާސޮއިކުރައްވ ފައި.ާމިކަހަލަާއޮޅުވ ލުމ ާމަކަރުާހެދުަމކީާޑރ.ާޝަހީދުާޢ ންމުކޮށްާކުރަްއވ ާާ

އެންމެހ  ދިވެހިާ މުޅިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އ ދެ،ާާާކަމެއްކަުމަގއިާ ޮގވ ލަން.ާ ކުރިމަތީަގއިާ  1370ރައްޔިތުންާ

މިފ އިންާ ވެބްސައިޓުންާ ރަސްމީާ ިއޒުރޭލުެގާ ޑޮކިއުމަންޓެއްާ އެއްާ އޮތްާ އަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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އަޅުަގނޑުާނަގ ފައިާއިންާެއކައްޗެއް.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލ ނަން،ާއިނިގރޭސިބަހުންާމީތިާމިއޮތީ.ާ

ާާ ވަންާސައިންޑްާރިނީވަލްާއޮފްާޑިޕްލޮމެޓިކްާރިލޭޝަންސްާ"ވިތްާވަންާސްޓޭޓްާވީާއީމީަގއިާމިއޮތީ

ސްމޯލްާ އަރާ ހެލްތްާ އެންޑްާ ކަލްޗަރާ އޮފްާ އޭރިޔަރސްާ ދަާ އިންާ އެްގރީމެންޓްސްާ ތްރީާ އެންޑްާ

ކީ އައިލެންޑް".ާ މޯލްޑިވްސްާ ދަާ ނައިސްާ އެންޑްާ ބިއުޓިފުލްާ ވެރީާ ސޭާ ދޭާ ބަޓްާ  1375ކޭތޯާާކަންޓްރީ.ާ

ދިވެހިރ އްޖެއ ެއކުަގއި ވ ހަކަ.ާާމިވިދ ޅުވަނީ.ާ ފެއްޓުނުާ މަރުޙަލ ާ ޤ ިއމުކުރުމުެގާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާނުދަންނަވަންާނުވަތަާައޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ކަށްާބޭނުމެއްނޫންާމިއީާތުހުމަތެއްކަމަކަށްާާ

ތިބޭފުޅުންާތިވިދ ޅުވ ޮގތަކަށް.ާޝަހީދުާވިދ ޅުވެދެްއވަމުންާެގންދެވީާެގނެސްދެްއވިާކަރުދ ސްތަކުަގއިާ

ާާއޯ.ައއި ުގޅުންާއޮތްވ ހަކަ.ާދަންނަވަންތ27ާާާޯ.ސީާޤައުމުތަކުތެރޭާހިމެނޭާޤައުމުތަކުަގއި ޤައުެމއްެގާ

އެކެއްާާ އޮތީާ ބަދަލުކޮށްލ ފައިާ ޤ އިމުކޮށްފައިާ ުގޅުންާ ޖެނުއަރީ،1996ާާާާޓިއުނީޝިއ ،ާ  1380ަގއިާ

ާާ ދިހައެއް ދިހައ2000ާާެސަލްޓަނޭއަޓްާއޮފްާއޮމ ންާ މޮރޮކޯާ ުގޅުންާކަނޑ ލ ފައިާއިޒުރޭލ .ާ އްާާަގއިާ

ޮއތްކަމަށްާ ޤ އިމުކޮށްފައިާ ުގޅުންާ މިޙ ލަތުަގއި.ާ ހުރީާ ޤައުމުތައްެވސްާ އެހެންާ މިނޫންާ ދެހ ހުަގއި.ާ

ދެއްކިާކަރުދ ހުަގއިާރަސްމީާލިޔެކިޔުންތަކުަގއިާހިމެނޭާބަެއއްާޤައުމުތަކުންާފަހުންާރިނިުއކޮށްފައިާާ

މިތަނު ެއއްޗަކީާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ ެއާާއޮތްކަން.ާ އަފްރ ޝީމްާ ަގއިާ

ސަރުކ ރުާ މިާ ކުރިތޯާ ސަރުކ ރުާ ކުރީާ ބަލަންީވކީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ  1385ވިދ ޅުވެދެްއވިފަދައިންާ

ުއންމަތުެގާ ދިވެހިާ މުޅިާ ވަކިވެލ ނީާ ތިބޭފުޅުންނ ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރ ނެތޯއެއްނޫން.ާ މ ދަމ ާ ކުރިތޯާ

ާާޤ އިމުކުރުުމެގާމަސަްއކަތަށް....އެދުމެކޭާމިއަދުާޑރ.ާޝަހީދުާގެއަށްާފޮނުވ ލުން.ާއިޒުރޭލ ާުގޅުން

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާހުޅުހެންވޭރުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާެމންބަރުާމޫސ މަނިކު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ1390 

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މޮރޮާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ބަލ އިރުަގިއާ ލިޔުންތަކަށްާ ހުރިާ އަތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުންާއ ދެ،ާ ޓިއުނީޝިއ އ ާ ާކޯއ އިާ

ލިޔުމުގައި.ާާާމޫސ މަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިާ މިއޮތީާ ދަންނަވ ލީ.ާ ރަނަގޅުކޮށްލަންާ ދިމަެއއްނުވ ތީވެާ ތ ރީޚްތައްާ އެވިދ ޅުވިާ

 1395ާޝުކުރިއްޔ ާ.

ާ

ާ

ާންާވިދ ޅުވ ށޭާއޭެގާމ ނަ.ާ"އޭާވަނަާއ ޔަތްާތިބޭފުޅ51ާާުއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަނީާމ އިދ ާސޫރަތުެގާާާިވލިމ ފަްނނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

އެކުވެރިންކަމުަގިއާާާސެއިްނމަނިކުާއަޙްމަދުާނިހ ންާޙު އެއީާ ނަޞ ރ އިންާ ޔަހޫދިންނ އިާ ތިޔަބައިމީހުންާ މީސްތަކުންނޭވެާ ާއީމ ންވެއްޖެާ
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ތިޔަބައިމީހުންެގާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެކުވެރިންނޭ،ާ އަނެއްބައެްއެގާ އެއްބަޔަކީާ އެއުރެންެގތެރެއިންާ ތެރެއިންާނުބަލ ށޭ،ާ ާ1400 

ާާ އަނިޔ ވެރިބަޔަކަށް ކަށަވަރުންާ ހަމަާ ފަހެާ ދަންނ ށޭާ ބަލައިފިމީހ ާ ާއެކުވެރިކަމުަގއިާ ތެދުމަެގއްާާهللا

އަޅުަގނޑަށްާ ހިސ ބު.ާ އޮތްާ ބެހޮޭގތުންާ ނަޞ ރ އިންނ ާ ޔަހޫދީންނ އިާ މިއީާ ނުދައްކަވ ނެއެެވ".ާ

ޅު،ާއިޒުރޭލޭާއިޒުރޭލުެގާޔަޤީންކަންާލިބޭާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަންާޑރ.ާއަޙްމަދުާޝަހީދުާޤަބޫލުފު

ސަރުކ ރުންވެސްާާ މިއަދުެގާ މިނިސްޓްރީންވެސްާ ތިޔަާ ވ ހަކަެއއްާ ެއއްެވސްާ އިތުރުާ ކިޔ ާ ުގޅުމޭާ

މަޖިލީހުަގިއާާ މިާ ވަޑައިަގންނަވ .ާ އިސްތިޢުފ ދެއްވ ާ އަަވހަށްާ ކުރިންާ  1405ދެއްކެވުުމެގާ

ރައްޔި ދިވެހިާ މެންބަރުންާ އެންމެހައިާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޕީ.އޭެގާާހިމެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ޕ ޓީާ ތުންެގާ

މެންބަރުންނ ާއަދިާއެމް.ޑީ.ޕީެގާމެންބަރުންވެސްާއެއްބަިއެވެގންާޑރ.ާޝަހީދުާގެއަށްާފޮނުވ ލުމަކީާާ

ާމިާމުސްލިމުާއުންމަތަށްޓަކައިާމިއަދުާކުރަންޖެހިފައިވ ާކަމެއް.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.ާ

ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ނިޒ މ ބެހޭ ދ އިރ ެގ،ާ ެމންބަރުާމަތިވެރިާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުނޅަުގާ މ ފަންނުާ  1410ނުކުތ އެއްާ

ާާޢަބްދުއްރަޙީމް.هللاާޢަބްދު

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

 1415ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށްާސ ފުކޮށްލަދެއްވަފ ނަންތޯާމެންބަރުންާބަހުސްކުރަމުންދ އިރުަގއިާާާމ ފަންނުާހުނޅަުގާދ އިރ ގެާ

ހަމަާާމްާޢަބްދުއްރަޙީާهللاާމެންބަރުާޢަބްދު ޖަވ ބުދ ރީެވވޭނެތޯާ މިާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ަވޒީރުންނަށްާ ތިބިާ ޖަވ ބުދ ރީވެަވޑަިއެގންާ ާމިތަނަށްާ

ވަުގތުންާވަުގތަށް.ާއެތ ތިބެެގންާފ ޑުފ ޑަށްާއަނަގއިންނ ާމޫނުންނ އިާއަތުންނ ާހުރިހ ާޮގތްޮގތަކަށްާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާމިޖަވ ބުދ ރީވޭ.ާާ
ާ

ާ1420 

ނުކުތ ެއއްނޫން.ާާާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން ނިޒ މ ބެހޭާ އިށީނދެަވޑަިއަގންނަވ ާ އިށީނދެވަޑައިެގންނަވ .ާ އިށީނދެ،ާ އިށީނދެ،ާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުާމިއަރުަވނީ،ާމަތިވެރިާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙުސެއިންާމުޙަންމަދަށް.ާާ

ާ

ާ،ާމިމައްސަލަާހުށަހެޅިާމެންބަރުންެގތެރޭަގއިާހިމެނާޭާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެާާމަތިެވރިާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

 1425ާމީހެއްާއަޅުަގނޑަކީ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިމައްސަލައިަގިއާއޮޅުމެއްާނެތޭ.ާމިލިޔުމުެގާފުރަތަމާަާާޙުސެއިންާމުޙަްނމަދުާ

ރ2ާާަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ކުރަްއވ ޮގތުންާ އޭނަާ ވަޒީރުކަންާ ޚ ރިޖީާ ަމއްސަލަާ އެއޮތީާ އްޔިތުންނަށްާޕެރެްގރ ފުަގއިާ

ފަހުނާްާ ެއާ މިއޮތީ.ާ ވައްދ ފައިާ މަްއސަލަާ އުފެދޭތީވެާ ކަންބޮޑުވުންތަކެއްާ ރަްއޔިތުންާ އޮޅުންއަރ ާ
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މިތަނަކީާ އަދި،ާ ނުޖެހޭ.ާ ވ ހަކަދައްކ ކަށްާ މައްސަލަތަކުެގާ ެއހުރިާ ތަފުޞީލުތަކުަގއިާ އަންނަާ

އަާ އ ދެ،ާ ސ ބިތުކުރ ކަށެއް.ާ މައްސަލަތައްާ ތަނެއްވެސްނޫންާ އަޅުަގނޑުާާޝަރީޢަތްކުރ ާ ޅުަގނޑުމެންާ

 1430ދެންާއެްއޗެއްާދަންނަވ ލ ނީާައޅުަގނޑުމެނަށްާމިާލިޔެފަިއާޮއތްާލިޔުންތަކުެގާަމއްޗަށް.ާއަދި،ާޑރ.ާާ

ފޮރިނާްާ ސަރުކ ރުެގާ އިޒުރޭލުާ މަްއޗަށް.ާ ވ ހަކަފުޅުތަކުެގާ ދެއްކިާ ދިފ ޢުަގއިާ އޭނަެގާ ޝަހީދުާ

އެބައޮާ ލިޔުެމއްާ އޮތްާ ނަގ ފައިާ ވެބްސައިޓުންާ ލިޔުމުަގިއާާމިނިސްޓްރީެގާ މިާ އ ދެ،ާ ދެއްވ ފައި.ާ ތްާ

ާާ ެއްގރީމެންޓެއްަގއިާސޮިއކުރެްއވިކަމަށްާއެބަވޭ.ާސުރުޚީަގއިާއޮންނަނީާޢ ންމ3ާާާުާއޮންނަޮގތުންިވއްޔ 

އޮންނަކަމަށްާ ނޯމަލައިޒްކުރުމަށްާ ައޅަންފަށައިފިއޭ.ާ ފިޔަވަޅުތައްާ ޤ އިމުކުރުމަށްޓަކަިއާ ުގޅުންތައްާ

ބެއް ތިާ އޭެގތެރެއިންާ އެްގރީމެންޓްތަކެްއާާމިއޮންނަނީ.ާ ހުރިާ ދެން،ާ ޑޮކިއުމަންޓެއް.ާ އެންމެާ  1435ސެވީާ

ނުދެއްވ .ާދެންާވިދ ޅުވީާއޯ.ައއި.ސީެގާބައެއްާޤައުމުތަކ އިާއިޒުރޭލ ާުގޅުންާޤ އިމުކުރިާޤައުމުތައް.ާާ

މިކިތ ާ ޤައުމުތަކޭާ މުސްލިމުާ ކިޔ ،ާ ޤައުތަްއކަމަށްާ މުސްލިމުާ ބައްލަވައިލެއްވިންތޯާ ލިސްތްާ މިާ

ާާ ހައެއްކަާާޤައުމުތަކުެގ ނުވޭ،ާ ޤައުމުވެސްާ ހައެއްކަާ ހިމެނެނީ.ާ ލިސްޓްަގއިާ މިާ ޤައުމުތޯާ ކިތައްާ

ޤައުމުވެސްާނުވޭާމެދުާއިރުަމތީަގއިާނުވަތަާދުނިޔޭަގއިާމިާމުސްލިމުާޤައުމުތަކޭާކިޔ .ާެއހެންވީމަ،ާ

 1440ރ ފަދަާމިތައްާޤައުމުާއެބައޮތޭާކިޔައިެގންާމިހެންާމިާއޮޅުންއެރުވުަމކީާއަނެއްހެންާމައްސަލަާއޮޅުންއަ

އަދިާ ަމއްސަލަައކީާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވ ނީާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ދަންނަވ ލަން.ާ ކަމެއްކަމަށްާ

އަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާމިާމަޖިލީހުެގާމައްސަލައަކީެވސްާއިޒުރޭލ އިާފުރިހަމައަށްާޑިޕްލޮމެޓިކްާ

އިޒުރޭ ބަދަހިކުރުން.ާ ުގޅުންާ އިޒުރޭލ ާ މިދަނީ.ާ ޤ އިމުކުރެވެމުންާ ބަދަހިކުރުމަށްާުގޅުންާ ުގޅުންާ ލ ާ

މައްސަލައަކީ.ާާ ިމއީާ ޮގތަށްތޯ،ާ ެއދޭާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ މިެގންދަނީާ ައޅަމުންާ ފިޔަވަޅުތައްާ

ާާ މެނިފެސްޓޯެގ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ބެްއލެވިންތޯ.ާ މެނިފެސްޓޯާ 51ާާާާއެމް.ޑީ.ޕީެގާ މ އްދ އ   1445ވަނ52ާާާަވަނަާ

ރީ.ާއަދި،ާކުރުމުއްދަތުެގާއަމ ޒުތައްވެސްާާމ އްދ އ ާއެބަދޭާޚ ރިޖީާސިޔ ސަތ ާބެހޭާލިޔުންތައްާއެހެ

ވަނަާޞަފުޙ ގައި.ާމިއޮންނަނީާދިވެހިާރައްޔިތުންެގާޚިޔ ލ ާމަޖިލީހުެގާޚިޔ ލުެގާަމއްޗަށ16ާާާާްއެބަވޭާާ

މަޖިލީހ ާާ މިާ ނުދެނަހުރިންާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމުން.ާ ުގޅުންތައްާ ސިޔ ސަތުެގާ ޚަރިޖީާ ބިނ ކޮށްާ

ބަދަ ުގޅުންާ ިއޒުރޭލ ާ ާާ،ހިކުރުމަކަށްމަޝްވަރ ކުރިކަެމއްާ ދިވެހިާާ ނުދެނަހުރިންާ އަޅުަގނޑުާ

ރޭޑިޯއާާ އެކިއެކިާ ޚިޔ ލުާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ކިހިނެއްކަމެއް.ާ ހުރީާ ޚިޔ ާ  1450ރައްޔިތުންެގާ

އަޅުަގނޑުާާ އެދަނީ.ާ އެނެގމުންާ ޕޯލްތަކުންާ ނަގ ާ އެހަދ ާ ތަންތަނުންާ އެކިާ ސްޓޭޝަންތަކުަގއިާ

ސަރުކ ރަކީ އޮތްާ މިހ ރުާ އިޒުރޭލުަގއިާ ނޫނޭ.ާާދަންނަވ ނީާ ސަރުކ ރެްއާ ބަދަހިކުރ ވަރުެގާ ުގޅުންާ ާ

ވަރަށްާާ އޮތީާ މިހ ރުާ އިޒުރޭލުަގއިާ ވަުގތެއްނޫނޭ.ާ ރަނަގޅުާ ބަދަހިކުރަންާ ުގޅުންާ މިވަުގތަކީާ މިހ ރުާ

މިހ ރުާމިއޮތްާ އ ދެާ އ ދެ،ާއެާސަރުކ ރަކީާ ހަރުކަށިާސަރުކ ރެއް.ާ ވަރަށްާ ފިޔަޖެހިާ ބޮޑަށްާކަނ ތުާ
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އެރި ޕ ޓީައކީާ ހިންގ ާ ޕ ޓިއެްއާާސަރުކ ރަކީާ އެހެންާ ކެތްނުކުރެވިެގންާ ޝެރޯނަށްވެސްާ  1455އަލްާ

މިމީހުންނަކީާ އެހެންވީމަ،ާ މިއޮތީ.ާ ވެރިކަމުަގިއާ ޕ ޓިއެއްާ ފަދަާ ަވކިެވެގންދިޔަާ އުފައްދަިއެގންާ

ފަލަސްޠީނަށްާހަމްދަރުދީވ ނެާބައެއްނޫން.ާދިވެހިާރަްއޔިތުންނަކީާފަތަސްޠީނަށްާހަމްދަރުދީވ ާބަެއއް.ާާ

އަޅުަގނ މިދަންނަވާ އެހެންވީމަ،ާ ސަރުކ ރަށްާ އ ދޭހަކީވެސްާ އަދިާ ހުށަހެޅުމަކީާ މިާ ޑުމެންެގާ

އެދޭޮގތްާާ ރަްއޔިތުންާ ދިވެހިާ އިޙްތިރ ުމކުރައްވ ށޭ،ާ އެދުންތަކަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ދެންނެވުމަކީާ

މިހެނާްާ އަނެކެްއޗެކޭާ ޖެއްސުންކުރެޭއާ ދެން،ާ ެގންދަވ ށޭ.ާ ކުރިއަށްާ ުގޅުންާ ޚ ރިޖީާ  1460ބައްލަަވއިެގންާ

މިީއާކިޔައިާ އިޙްތިރ މުކުރައްވ ށޭ.ާ ެއދުމަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ދިވެހިާ ވ ހަކަނުދައްކަވ ށޭ.ާ ެގންާ

ތިހެނާްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ކޮބައިތޯ.ާ ޮގތަކީާ ބޭނުންވ ާ ރަްއޔިތުންާ ދިވެހިާ މައްސަލައަކީާ

ތިަމންނަމެ އެދުންތަކަށްާ ރައްޔިތުންެގާ ވިދ ޅުވިނޫންތޯާ ތިބޭފުޅުންވެސްާ ނާްާވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ އިރުަގއިާ

މިހެނާްާ ވަކ ލ ތުކުރަްއވ ނީ.ާ މަޖިލީހުަގއިާ ތިމަންމެންާ ބޭނުންވ ޮގތަށޭާ ރައްޔިތުންެގާ ބަލ ނަމޭ،ާ

ޚިޔ ލުާ ރަްއޔިތުންެގާ ދިވެހިާ މިދަންނަވަނީާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ އެބައޮތް.ާ  1465ވިދ ޅުވެފައިާ

ާބެއްލެވިންތޯއޭާމިމަޖިލީހުެގ...ާ.

ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާއ ދެ،ާމިއަދުާހުށަހެޅިފައިާމިވ ާއިތުބ ރުނެތްކަމުެގާާ.  السالم عليكم ާިވލުފުށީާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

މިކުރާ ާރިޔ ޟްާރަޝީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ޝަހީދުއ ބެހޭޮގތުންާ ޑރ.އަޙްމަދުާ މިނިސްޓަރާ ފޮރިންާ މައްސަލަިއަގިއާ ވޯޓުނެުގުމެގާ

ައޅުަގނޑު މިއީާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ބަލ ،ާތުހުމަތުތަކ ބެހޭޮގތުންާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ  1470މެންާ

އަޅުަގނޑުމެންާދިރ ސ ތަކެއްާކުރަންޖެހޭާކަންތައްތަކެއްާމީަގއިާހުރިކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާޤަބޫލުކުރެޭވާާ

ފުރަތަމާަާ މިދެންނެވީ،ާ އަޅުަގނޑުާ އެބަހުއްޓޭ.ާ މީަގއިާ ކަންތައްތަކެއްާ ިގނަާ ވަރަށްާ

ައއުމ  މައްސަލައެއްާ ކުއްލިާ މިތަނަށްާ ައޅުަގނޑުާާމިމައްސަލައ ިއުގޅިެގން،ާ އެދުވަހުވެސްާ ުގޅިެގންާ

ހިނގ ފައިއޮތީާާ މިކަންާ ބަލަމ ހިނގ ށޭާ މަޖިލީހުންާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދެންނެވިންާ

ތ ރީޚުާ އަޅުަގނޑަށްާ ނިންމ ލ ފައި،ާ ދަތުރެްއާ ކޮންމެވެސްާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ  1475ކޮންޮގތަކަށްކަން.ާ

ާދެްއވިާިއންޓަވިުއއެްއަގއިާވިދ ޅުވިާވ ހަކަތަކެްއާާދަންނަވ ކަށެއްާނޭނޭގ.ާހުޅުލެ،ާއ ދެާެއއަރޕޯޓްަގއި

ައޅުަގނޑުާާ ވިދ ޅެއްނުވޭ.ާ ވ ހަކަާ ސޮއިކުރިާ ެއއްޗެއްަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވ ހަކަ.ާ ދެކެވުނުާ

ބ ރ އިާ އެބައޮތޭާ ލިބިފައިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ ދެންނެވިންާ އޭރުވެސްާ

ތީާކިހ މިންވަރަކަށްތޯާބެލުމަށް.ާދިމ ވެެގންާމިުއޅޭާމަްއސަލައަކީ،ާާއިޚްތިޔ ރުާިމުގޅުންާބަދަހިވެފައިއޮ

އެްއާާ އަޅުަގނޑ ާ ޑރ.ޝަހީދަކީާ އަދިެވސްާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނީާ  1480އަޅުަގނޑުާ

އަދިވެސްާާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ނުހައްދަވ .ާ ދެކޮޅެްއާ ބޭފުޅެއް.ާ ޕ ޓީއެްއެގާ
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ޤަބޫ ރަނަގޅުޮގތަކަށޭާާއަޅުަގނޑުާ އެންމެާ ރަނަގޅަށް،ާ އެންމެާ މިޤައުމަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ލުކުރަނީާ

މިމަްއސަލައަކީާާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރިމަލަްއވ ނީ.ާ ކޮންމެކަމަކަށްވެސްާ ޤައުމުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މިވަުގތުންާާ ޙައްލެްއާ މިކަމުަގއިާ މަްއސަލަެއއްކަމަށްވ ނަމަާ ކަންބޮޑުވ ާ ތެރޭަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ހޯދަދެއްވަން.ާމިވަ ހަމައަށްާ ރައްޔިތުންނ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެބަޖެހޭާ ސަރުކ ރުންާ  1485ުގތަށްވެސްާ

ބަޔ ނެއްާާ މިހ ރަށްާ މިހ ރުންާ ސަރުކ ރުންާ މިކަންނުކުތ ކަމެއްކަމަށްވަންޏ ާ މިދަންނަވަނީާ އަޅުަގނޑުާ

މިވަހަކަތަ މިމަޖިލީހުަގއިާ ކޮންމެހެންާ ބޭނުމެއްނުވެއޭާ އަޅުަގނޑުމެންާ އޭރުންާ ކެއްދައްކ ާާނެރެދޭށޭ.ާ

ދަންނަވަންާ އަޅުަގނޑުާ ހަމައެއ ެއކު،ާ މިތަނުން...ާ ޝަހީދުާ ދުއްވ ލ ާ ަވުގތުތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޓީވީތަކަށްާާ ބޭނުންވަނީާ ދަންނަވަންާ އިޚްލ ސްތެރިކަމ ެއކުާ ދަންނަވ ނީ،ާ ޑރ.ޝަހީދަށްާ ބޭނުންވަނީާ

ާ ިމވެސްާ ހުއްޓ ލައްވ ށޭ.ާ ފެށިެގންާ މިހ ރުންާ އިންޓަިވުއާ ތިދެއްވ ާ  1490އަޅުަގނޑުމެންާއަރ ާ

ސިޔ ސީާާ ސިޔ ސީޮގތުންާ ހުރެެގންާ ކަންތައްތަކެއްާ ތަފ ތުާ މިކަހަލަާ ކަންބޮޑުވ ންޖެހޭކަމެކޭ.ާ

ައޅުަގނޑުާާ މިމައްސަލައިަގއިާ ވ ހަކަދަްއކަމުންދަނީ.ާ ތަފ ތުޮގތްޮގތަށްާ ހުރެެގންާ ފިކުރުތަކެއްާ

މިތ  އެހެންނަމަވެސް،ާ ނޭނޭގ.ާ އަދިއެއްާ ައޅުަގނޑަކަށްވެސްާ ކަންކަންާކަންކުރ ނެޮގތެއްާ ަގއިާ

މިލިބުނާުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ އަދިާ ކަންކުރަންޖެހިދ ނެ.ާ މީެގކޮންެމޮގތަކަށްވެސްާ ވެނިމިދ ޮގތަކުންާ

 1495ކަރުދ ސްތައްާއިތުރަށްާބަލ ާދިރ ސ ކުރަންާއަޅުަގނޑުމެންާެއބަޖެހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއިތުބ ރުނެތްކަމުެގާާ

ޑރ. ާވޯޓުނަަގންާ ވަޒީރުާ އަޢުލ ކަންބޮޑުވ ާ މ ާ ސަރުކ ރުެގާާޝަހީދަށްވުރެާ މިހ ރުެގާ ންާ

ޝަހީދުެގާ އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވަން.ާ ޔަޤީންކަމ އެކުާ އަޅުަގނޑުާ ތިބިކަންާ ވަޒީރުންެގޮގތުަގއިާ

ކުރ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެކަންާ ޙ ލަތެއްަގއިާ ވޯޓުނަަގންޖެހިއްޖެާ އިތުބ ރުނެތްކަމުެގާ

ލަކީާމިީއ.ާއެހެންީވމ ،ާމިީއާާއެހެންނަމަވެސް،ާއެޙ ލަތުާއަތުވެއްޖެތޯާމިީއާއަޅުަގނޑަށްާައންނަާސުވ 

 1500އަޅުަގނޑުމެންާވަރަށްާރަނަގޅަށްާބަލ ާދިރ ސ ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަކީާސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީކުރުވ ނެާ

ައޅުަގނޑަކީާާ ެއވ ހަކަދަްއކަމުންދިޔައިން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކެްމޕެއިންަގއިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ ބައެކޭާ

ކެންޑިޑޭޓްާދެންާހޮވައިފިކަމަށްެވއްޖެއްޔ ާެއސަރުކ ރުާާާއެވ ހަކަދެއްކިާމީހެއް.ާއަޅުަގނޑ ާވ ދަކުރެްއވި

ޖަވ ބުދ ރީކުރެވޭނެއޭ.ާާ ސަރުކ ރުާ ހޮވައިފިއްޔ ާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުރެވޭނެ.ާ ޖަވ ބުދ ރީއެްއާ

އެހެންނަމަވެސް،ާސަރުކ ރުާޖަވ ބުދ ރީކުރުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރުާހޯދަންޖެހޭާމަޢުލޫމ ތުތަކެއްެގާވ ހަކަާާ

ކޮށްފައިހުރިާއަޅުަގނޑުާމިދަންނަވަނީ.ާމިާ  1505ައދުާއަޅުަގނޑަށްާލިބިފަިއާއެބަހުރިާކުރީެގާސަރުކ ރުންާ

ބަލ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އިތުރަށްާ މިކަންތައްތަކަކީާ އެހެންވީމ ،ާ ވ ހަކަ.ާ މުޢ މަލ ތްތަކެއްެގާ

ދިރ ސ ކުރުމަށްފަހުަގއިާނޫނިްއޔ ާމިފަދަކަމެއްާައޅުަގނޑުމެންާނިންމައިފިކަމަށްވަންޏ ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ދިވެހިާޤައުުމެގާެއއްވެސްާރަްއޔިތަކ ާދޭތެރޭާނިކަމެތިކޮށްާކަމެްއކޮށްފިކަމަށްަވންޏ ާއޭެގާާއެްއވެސް،ާާ
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ހިތިާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާއ ޚިރުަގއިާައޅުަގނޑުމެންނ ާކުރިމަތިލ ންޖެހޭނެއޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާާ

ދަ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޑރ.ޝަހީދުާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ނީާ  1510ންނަމޭ.ާާނިންމ ލަމުންވެސްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާ އިސްލ މްދީންާ އަޅުަގނޑުެމންެގާ ދިވެހިރ އްޖެ،ާ ޤަބޫލެއްނުކުރެެވއޭާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

ޤަބޫލެްއނުކުރަމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ ކޮށްފ ނެކަމަކަށްާ އެމަނިކުފ ނުާ ފުހެވޭވަރުެގކަމެްއާ ތެރެއިންާ

ހުަގއިާމިއަށްާޖަވ ބުދެއްވަމުންާާއެކަންކޮށްފައިާއޮތްކަމަށްވެއްޖެއްޔ ާމިހ ރުންާމިހ ރަށްާމިއަދުާމިމަޖިލީ

ާވަރަށްާސ ފުކޮށްާމިމަޖިލީހަށްާއެކަންާބަޔ ންކޮށްދެއްވުމަކީާައދި....

ާ1515 

ފުރުޞަތުާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ މެންބަރު.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާޔ މީން.ާهللاާރުާޢަބްދުމިއަރުވަނީާމުލަކުާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަ

ާ

ާއަހަރުވެެގނ60ާާާާްޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާއިޒްރ އީލަކީާފަލަސްތީނުެގާބިމުަގއިާާާމުލަކުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

މުއ ޙަދ ތަކެއްާާާޔ މީންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާهللاާޢަބްދު ހުރިހ ާ ކޮންެވންޝަންަގއިާ ޖެނީވ ާ ިއޒްރ އީލަކީާ  1520ާވަޒަންވެރިެވެގންދިޔައިރުާ

ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ތެރެއިންާ ރެޒޮލިއުޝަންތަކުެގާ އދ.ެގާ އިޒްރ އީލަކީާ ޤައުމެއް.ާ 68ާާވައިލޭޓްކޮށްފަިއވ ާ

ރެޒޮލިއުޝަނުންާަވއިލޭޓްކޮށްފައިވ ާބަެއއް.ާިއޒްރ އީލަކީާެއްއޮގތަކަށްވެސްާހިއުމަންާރައިޓްސްއަކަށްާާ

އިޒްރ އީލް އެއީާ ބައެއްނޫން.ާ އޮންނަާ އިޙްތިރ މެއްާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާއެްއވެސްކަހަލަާ މައްސަލައަކީ.ާ ެގާ

އުސޫލުތަކަކ ާާ އޭެގމ ނައަކީ،ާ ބުނީމ ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އޭާ ކަނޑައަޅ ނީާ ސިޔ ސަތުާ ޚ ރިޖީާ

ސިޔ ސަތަށްާާ ޚ ރިޖީާ ކަނޑައަޅ ނީ.ާ ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތްތަކެްއެގމަތީންާ ރައްޔިތުންނަށްާ  1525ހަމަތަކަކ ާ

އެހެންވީމ  ވަޒީރު.ާ ޚ ރިޖީާ ބޭފުޅަކީާ މިތަނަށާްާޒިންމ އުފުއްލަވ ާ މައްސަލަާ ވަޒީރުެގާ ޚ ރިޖީާ ާ،

ފުރަތަމާަާ ބެންޫގރިއަންާއެންމެާ ބެންޫގރިއަން.ާ ހުށަހެޅިެގންާމިއަންނަނީ.ާއިޒްރޭލްާއުފެއްދީާކ ކުތޯ،ާ

މުޚ 1948ާާ ސްޓ ފ ާ ޖެނެރަލްާ އޭނ ެގާ ޔޫޒްާާަގއިާ މަސްޓްާ "ވީާ ައއްސަވ .ާ ވ ހަކަާ ބުނ ާ ޠަބްކޮށްާ

ާކޮންފިސްކޭޝަންާއެންޑްާކަޓިންގާއޮފްާއޯލްާާޓެރަރ،ާއެސެސިނޭޝަން،ާިއންޓިމިޑޭޝަން،ާލޭންޑް

ބެންޫގރިއަންާާ ޕޮޕިއުލޭޝަން".ާ އެރެބްާ އިޓްސްާ އޮފްާ ެގލިލީާ ދަާ ރިޑްާ ޓުާ  1530ސޯޝަލްާސަރިވސަސްާ

ޕްލޭސެސް".1937 ދެއަރާ ޓޭކްާ އެންޑްާ އެރެބްސްާ އެކްސްޕެލްާ މަސްޓްާ "ވީާ ޗެއަރމަންާާާާ،ާ

ާާ މޭޔަރު ޓެލްޢަބީބުެގާ މިއީާ އިތިޚ ބ1983ާާުހެލިބްރަން.ާ މީނަާކުރެށްާ ރައީސް.ާ ކޮމިޓީެގާ ވުނުާ

ާާ ާާމިބުނަނީ،ާ"ވީާހޭވްާޓުާކިލްާއޯލް ާޓުާލިވްާއަންސްާއަންލެސްާދޭާއަރާރިޒައިންޕެލެސްޓީނިދަ

މަނަހި ވ ހަކަ.ާ މިދެކެޭވާ ެއނިގަވޑަިއަގންނަވ ތޯާ ސްލޭްވސް".ާ އޭޒްާ ާާހިޔަރާ ބޭިގން، ،1988ާާންާ

ޖުއިޒްާ ޓުާ "ޕެލެސްޓީނިާާސްޕީޗްާ ކީކޭތޯ.ާ ބުނަނީާ މީނަާ ކްރަޝްޑްާާސެޓްލަރސް.ާ ބީާ ވުޑްާ  1535އަންސްާ
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އިސްލ މުންނ ާާ މިޢަރަބިާ މިމީހުންާ ބ ނީންނަކީ.ާ އުފެއްދިާ އިޒްރޭލްާ މިީއާ ްގރ ސްހޮޕަރސް".ާ ލައިކްާ

ކިތަްއާާ ލީްގަގިއާ ޢަރަބިާ ތެރެއިންާ ޤައުމުތަކުެގާ އިސްލ މްާ ޢަރަބިާ ކަންތައްކުރ ޮގތް.ާ ދޭތެރޭަގއިާ

ފަލަސް އޮތީ.ާ އުފައްދ ފައިާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ ެއކީާ އިޒްރޭލުެގާާޤައުމުތޯާ ޢައްބ ސްާ މަޙްމޫދްާ ތީނުެގާ

ެއބައޮތްތޯާ ޢައްބ ސްާ މަޙުމޫދްާ އެދައްކަވަނީ.ާ ވ ހަކަާ ުގޅުއްވިާ ރަީއސ ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނޫނިއްޔ ާ

 1948ާާ1540އިޒްރޭލ ާުގޅުންާއުފައްދ ފައި.ާކޮންާުގޅުެމއްތޯާއުފެއްދީ.ާިމޞްރުާކީްއވެތޯާުގޅުންާއުފެއްދީ.ާާ

ާާ އުފައްދ ފައިާއޮންނަާުގޅުންތައްާއުފައްދ ފައިާހުންނަޮގތް.ާާާހެރީހަނުގރ ަމއަށްފަހުާއުފެްއދީ.ާއެަގއި

ކުށަކަށްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުޖެހޭާ އަޅުަގނޑުެމންާ އޮތްޮގތަކީ.ާ ޙ ލަތުާ އިޒްރޭލުަގއިާ މިއީާ

ަވއިލޭޓްކުރ ާާދައު މިޮގތަށްާ ރެކޯޑްސްާ ހިޔުމަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނުޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ވަތުދޭކަށެއް.ާ

ކަށް..ާެއއްާޤައުމަކ ދޭތެރޭަގއިާދުނިޔޭެގާއެންމެާިގނަާރައްޔިތެއް،ާެއންމެިގނަާބައިނަލްއަޤްވ މީާބަޔަާ

ާާ ޔަހޫދީ ރުޅިއަންނަކަމަކީާ ާާދައުބަޔަކުާ ޔަހޫދީ މިކަންއޮތްޮގތް.ާ މިއީާ އިސްލ މުންެގާދައުލަތް.ާ  1545ލަތުންާ

ާާ ންާަގިއާބ1945ާާިބިންތައްާހިފ ފައިާހުރިޮގތްާބައްލަވ ލައްވ .ާއެހެރީާޗ ޓުތަކުންާފެންނަންނޫންތޯ.

ޝަ އެޮއތީާ ދެންާ ހުރިޮގތް.ާ މިކަންތައްތައްާ މިއީާ ކިހިނެއްތޯ.ާ ާބްރ ޝަތިއޮތީާ ޮއތްާާهللا ހިންގ ފައިާ

މިހ ރުާކީއްތޯާއެކުރަނީ.ާމިހ ރުެގާއެޓްރޯސިޓީސްާބައްލަވ ލައްވ .ާފެންާއެޖައްސަނީ.ާާާާޤަޠުލްޢ ންމު.

ނީާކިޔުަގއިޖެހިެގންާފެނަށްާޖައްސަނީ.ާޢަރަބިންނަކަށްާނުލިބޭާފެންފޮދެއް.ާޢަބަރިންނަށްާފެންާލިބެ

އަދިާ ހިޔުމަންރައިޓްސްާ މިއީާ މިލިބެނީ.ާ ފެންާ ހުންނަާ ތަޣައްޔަރުކޮށްފައިާ މިލިބެނީ.ާ  1550ފެންާ

ާާ ުގނަާިގނައިންާއެބަދ20ާާާާޭފަރ ތުންާލިޔެފައިާހުންނަާބަޔ ންާމިއީ.ާާއެމްނެސްޓީެގާާއިންޓަނޭޝަނަލް

ާާ އެދެނީ، މިހ ރުވެސްާ މީހުންނަށް.ާ ޖުިއޝްާ ސްޓްލްކޮށްެގންުއޅޭާ އެދެނީާއެތ ާ ައޅަމުންާ ެގތަްއާ

ޮގންޖަހ ފައިާ އޮބ މ އަށްާ ޚިލ ފަށް.ާ ޤ ނޫނަކ ާ ހުރިހ ާ ެއއަޅަނީ،ާ ބިމުަގއިާ ފަލަސްތީނުެގާ

ނަތަންޔ ހޫ މިހ ރުާ ާކުރ ކަމެއްކަމަށްާ ެއކުރުވަާ އެއީާ އެހެންވެެގންާާއެވިދ ޅުވަނީ.ާ ނީ..ާ

ިއޒް އުފައްދަން.ާ ުގޅުންާ އިޒްރޭލ އެކީާ ޤަބޫލުނުކުރެވެނީާ އެތަްއާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ  1555ރޭލ އެކީާ

ާާ ާާކުއެްގރީމެންޓެްއ އެްގރީމެންޓެއް، ސިޔ ސީާ ދަރިންާރެވިފައި.ާ މިކުރަނީާ އެްގރީމެންޓްާ ިމހިރަާ

ތަރުބިއްޔަތުކުރަން،ާތަޢުލީމުެގާއެްގރީމެންޓް.ާސިއްޙަތުެގާެއްގރީމެންޓް.ާދެންާކޮންާއެްގރީމެންޓެއްތޯާ

ނަނީާޓުއަރިޒަމްެގާދަށުންާމިތަނަށާްާއިތުރަށްާސިޔ ސީާެއްގރީމެންޓްަގިއާއޮންނ ނީ.ާމިތަނަށްާމިައން

ކަށްވީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާނޭޝަންއަޑެސްޓިާާއެލް.އެލްާމަތިންދ ބޯޓްާއަންނަނީ.ާދިވެހިރ އްޖޭެގާހައިރީސް

 1560ރެންސްާެއއަރޕޯޓްެގާޕްރީމެމްާބޮޑުކޮށްފައިާއެއަރޕޯޓްާޓެކްސްާބޮޑުކޮށްފިންާއިހަށްދުވަހުާއިންޝުއަ

ކިހި ވ ނީާ މިތަނަށްާ ިމތަނުަގއިާާމިސަރުކ ރުން.ާދެންާ ދޫކޮށްލައިފިންާ ައޅުަގނޑުމެންާ މިހ ރުާ ނެއްތޯ.ާ
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ޕޮލިސްާ އެއްބަސްވެެގންާ މީހުންާ ިއޒުރޭލުާ އެއޮތީާ ދިއްފުށިމ ދޫާ ައޅަން.ާ އެކަޑަމީއެްއާ ޕޮލިސްާ

ާއެކަޑަީމއެއްާއަޅަންާއެމީހުންާހުށަހަޅ ފައި.ާއަޅުަގނޑުމެންާެއކަންާޤަބޫލު...

ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާާާޝުކުރިއްޔާ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ނުކުތ އެްއާ ނިޒ މ ބެހޭާ ެމންބަރު.ާ  1565ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާމެންބަރުާމޫސ ާމަނިކު.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ބޭބެާާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ އަމިއްލަާ ތިމ ެގާ ބ އްވ ފަިއ،ާ ވ ހަކަާ އިޒުރޭލްެގާ ފަލަސްޠީނ އިާ މިނެީގާ ނުކުތ އެއްާ  1570ާނިޒ މ ބެހޭާ

ތިބިއިރުާާާާމަނިކުާވ ހަކަދެއްކެުވން:މޫސާ  ކެބިނެޓްަގއިާ ައނިޔ ކުރިއިރުާ އަންދަވައިެގންާ ޯގނިާ ލައިެގންާ ޖަލަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ާކޮންބައެއްތޯާޒިންމ ނަަގނީާޭއެގ.ާ
ާ

ާ

ދިއުމާ ާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުސްަވުގތުކޮޅަށްާ މިއޮތީާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނޫން.ާ ނުކުތ އެްއާ  1575ހަމ ގައި.ާާނިޒ މ ބެހޭާ

ފަށ ނީާާ މަސައްކަތްާ އަލުންާ ދެންާ އެންމެފުރަތަމަ،1ާާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުާ ޖަހ އިރު.ާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ އަރުވ ނީާ ފުރުޞަތުާ އެންމެފުރަތަމަާ ފަށ އިރުާ މަސައްކަތްާ އަލުންާ އަޅުަގނޑުމެންާ

މެ އެހެންާ އެދިވަޑައިެގންފަިއވ ާ އޭެގފަހުންާ ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށް.ާ ންބަރުންނަށާްާމިނިސްޓަރަށްާ

ާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަރުވަމުންާެގންދ ނަން.ާވައްސަލ މްޢަލަިއކުމް.

ާ1580 
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ާ

ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހުސްަވުގތުކޮޅަށްާެމދުކަނޑ ލުމަށްފަހުާއަލުންާމަސައްކަތްާާައޅުަގނޑުމެންާާ`.ާއަޅުަގނޑުމެން

އަޅުަގނޑު އެާާފަށަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ދެންނެވިފަދައިންާ ފުރުޞަތުާމެދުކަނޑ ލިއިރުާ ންމެފުރަތަމަާ

ާާ ައޅުަގނޑުާާމިނިސްޓައަރުެުވ ނީ، ޝަހީދަށް.ާ އަޙްމަދުާ ޑޮކްޓަރާ އެފެއ ޒް،ާ ފޮރިންާ ޮއފްާ  1585ރާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ރައީސްާއެފެއ ޒްާ،މިނިސްޓަރާއޮފްާފޮރިންާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާާޝުކުރިއްޔ ާ އަޅުަގނޑަށް ިމއީާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ާ.24ާާާާ 14ާާާަގޑިިއރު

ފަސްޖެހޭތީއެއްނޫން.ާާޝަހީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ާއަޙްމަދު އަންނަންާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލީކީާ ނުލިބޭކަމަށްާ ާދުވަސްމަތިންާ
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 1590ެގންާމިއަދުާކަެމއްާފެއްޓެވުުމަގއިާއެަވުގތުާލިބޭނެކަމަށްާއަޅުަގނޑަށްާބަލައިާާާސަރުކ ރުންާވަރަށްބޮޑު

ބޭރުާދައުލަތްތަކުެގާވަރަށްިގނަާޢިއްޒަތްތެރިންާޚ ޖިރީާަވޒީރުާހިމެނޭޮގތަށްާރ އްޖޭަގއިާއެބަތިއްބެވި.ާާ

ތިބީާާ އިންތިޒ ރުކޮށްެގންާ ލިބޭކަމުގައިވ ނަމަ،24ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާ ދުވަސ14ާާާްަގޑިއިރުާ

އެާ އެބޭފުޅުންނ އިާ ލިބުނީހޭާ ަވުގތުާ އަޅުަގނޑަށްާ ަވުގތުާލިބުންކަމުަގިއވ ނަމަާ މިއަދުެގާ އްކޮށްާ

ޤައުމުެގާާ ދިވެހިާ އެއީާ ނޫން.ާ މަސައްކަތެއްާ އަޅުަގނޑުެގާ އެމަސައްކަތަކީާ ހޭދަކުރަން.ާ

ދަރިންެގާ ދަރިންނ އިާ ައޅުަގނޑުމެންެގާ މަސައްކަތެއް.ާ ވަރަށްބޮޑުާ ކުރެވޭާ  1595މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައިާ

ބެލުމަށްޓަކައި އަޑީގައިތޯާ ފެނުެގާ މަތީަގއިތޯ،ާ ފެނުެގާ އުޅޭނީާ ެއއީ.ާާދަރިންާ މަސަްއކަތެއްާ ކުރެވޭާ ާ

އެވ ހަކަާދެންނެވިާސަބަބަކީާައޅުަގނޑުާއެްއވެސްާޙ ލަތެްއަގިއާމަޖިލީހަށްާއަންނަންާވިދ ޅުވީމަކައެްއާާ

އަޅުަގނޑުާާ ވިދ ޅުވެއްޖެ.ާ ބޭފުޅުންާ ވ ހަކަާ ވަރަށްިގނަާ ދެންާ އ ދެ،ާ ޖެހިލުމެއްނުވޭ.ާ އަންނ ކަށްާ

މަސައްކަތް ދެޭވތޯާ ޕޮއިންޓެއްމަތިންާ ހިތ މަކުރ ކަމަކީާފަހަރަކުާ އެންމެފުރަތަމަާ އަޅުަގނޑުާ ކުރ ނަން.ާ

 1600މިތ ާހުވައެްއކުރީާއަޅުަގނޑުާއެކަންޏެއްާނޫނޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންނަކީވެސްާހުަވެއްއކޮށްެގންާާ

ހުވ ަގއިެވސްާމިއޮންނަނީާރައްޔިތުންނަށްާކަންތައްާާ އަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންެގާ ބައެކޭ.ާ އައިސްތިބިާ

މިއޮން ބައެއް.ާާކޮށްދޭޮގތަށްާ ނަަގިއެގންއުޅޭާ މުސ ރަތަކެއްާ އެންމެންނަކީވެސްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނަނީ.ާ

އޭެގވެސްާބޭނުމަކީާހަމަ،ާރަްއޔިތުންެގާއަތުންާލިބޭާފައިސ ެއއްާެއއީ.ާޭއެގާބޭނުމަކީާރަްއޔިތުންނަށާްާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މުސްލިމުންނަށްވީތީާ ރައްޔިތުންނަކީާ ދިވެހިާ ދެންާ ކޮށްދިނުން.ާ ކަންތަކެއްާ

ެއކަންޏެއްނޫން.ާއެންމެ ތިބޭފުޅުންާ ވަކިާ މައްސަލައިަގއި.ާ އިޒުރޭލްާ ކަންބޮޑުވޭާ  1605ންވެސްާ

މިއަދުާ އެހެންވީމަ،ާ ެއއީ.ާ ކަންބޮޑުވ ކަެމއްާ ސަރުކ ރުންާ ެއއީ.ާ ކަންބޮޑުވ ކަެމއްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ

ންާރައްޔިތުންާވަރަށްާކަންބޮޑުވ ނެާއިޒުރޭލޭާކިޔައިެގންާމިހެންާފުޓްބޯޅަާކުޅޭޮގތަށްާކަންތައްާދ ތަ

ުގޅުމަކީާ ިއޒުރޭލ އިާ އޮތްޮގތަކީ.ާ ކަންތައްާ ކޮބައިތޯާ ބޭނުންވޭާ އެނެގންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ފެނުނީމަ.ާ

ކޮށްދޭނީާ ކޮންކަމެއްތޯ.ާ ކުރަނީާ ފަލަސްޠީނަށްާ ރ އްޖެާ ކީއްތޯ.ާ ކުރަނީާ ިއޒުރޭލުންާ ކޮބައިތޯ.ާ

އަާ ބޭނުންވ ކަމެްއ.ާ އެނެގންާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ މިއީާ  1610ޅުަގނޑުާާކޮންކަމެއްތޯ.ާ

މިކަންތައްތައްާާ މެކޭނިޒަމްތަކެއްާ އެބަހުރިާ މަޖިލީހުަގއިާ ރަްއޔިތުންެގާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ

އެކަންާ މިކުރެވެނީކީއެްއާ ޮގތްތަކެއް.ާ އޮޅުންފިލުވައިދޭނެާ ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އަދި އަސްލުަގއިާ ޤަބޫލުކުރެވެނީާ ައޅުަގނޑަށްާ މިދަނީކީއެއް.ާ އޮޅުންތަްއާސ ފުވ ޮގތަކަށެއްނޫންާ ާ

އިތުރުކަންނޭނެގާވ ނީާމިޮގތަށްާބަހުޘެއްެގތެރެއިންާމިާެގންދަންާދިމ ވީމަ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާާ

ފެންވަރުާ ވަރަށްާ ުގޅުންާ އޮންނަާ ރ އްޖެއ އިާ އިޒުރޭލ އިާ މުސްތަޤްބަލެއްަގއިާ ކައިރިާ  1615އުންމީދުކުރަނީާ

ރައްޔިތުން ޭއަގއިާ ބައްލަވަިއ،ާ މަޖިލީހުންާ އޮތްކަމަށްވަންޏ ާރަނަގޅުޮގތެްއަގއިާ ކަންބޮޑުވ ކަެމއްާ ާ
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އިތުރުން.ާ ސަރުކ ރުެގާ އަންަގވައިދެއްވ ކަންާ ެއކަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ ސ ފުކުރަްއވަިއ،ާ އެކަންާ

ާާ ސަރުކ ރުނ7ާާާްއަޅުަގނޑު ދިވެހިާ މިވ ހަކަ.ާ ހަމަާ ދެންނެީވވެސްާ ހަވީރުަގއިާ އޮކްޓޯބަރުަގިއާ

ކޮށްާއިޒުރޭލްެގާމައްސަލަިއަގއި.ާއަޅުަގނޑުމެންާނުކުރައްވ ނަމޭާރަްއޔިތުންާނުޤަބޫލުވ ކަމެއް.ާޚ އްޞަ

 1620ސިޔ ސީުގޅުންާޤ އިމްކުރ ނީާސިޔ ސީުގޅުމަކީާކޮންެއއްޗެއްކަންާރައްޔިތުންނަށްާއޮޅުންފިލުަވއިދީފައޭ.ާާ

އެހެންާ ބަލައިަގންނ ނެކަމަށް.ާ އެާ ރަްއޔިތުންާ ކުރެިވއްޖެނަމަާ އެކަންާ ޤަބޫލުކުރަމޭާ އަޅުަގނޑުާ

ދަންނަ ސަބަބުވެސްާ ސިޔ ސީުގޅެޭމާާދަންނަވ ާ ދެކެިވއްޖެާ ވ ހަކަާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިތ ާ ވ ފ ނަން.ާ

ކިޔަިއެގން.ާައޅުަގނޑަށްާސ ފުވ ެއއްޗަކީާކަމަކީާައޅުަގނޑުމެންނަށްވެސްާއެހ ބޮޑަކަށެއްާސ ފެއްނުޭވާާ

އެއީާކޮންއެެެްއޗެްއކަމެއް.ާސިޔ ސީުގޅުންާކޯްއޗެއްކަންާސ ފެއްނުވޭ.ާއ ދެ،ާބޭފުޅުންކޮޅެއްާވިދ ޅުިވާާ

ބަ ސަރުކ ރެއް.ާާސަރުކ ރުާ އޮތްާ މިހ ރުާ ބަލައެއްނުަގންނ ނަމޭާ ތިމަންނ މެންާ ވ ހަކަ.ާ  1625ލައިނުަގންނަާ

މަނިކުފ ނަށްާ ދަންނަވަންއުޅުނީާ އަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރެކޭ.ާ ވީރ ނ ވެފައިއޮތްާ އެއީާ

ސަރުކ ރަށްާ ބޭރުޤައުމު،ާ ދިވެހިރ ްއޖެއަކީެއއްާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެާ

ސަ ނޫންބަލައިަގންނަާ ވ ހަކައެއް.ާާ…ރުކ ރެއްާ ކުރީޒަމ ނެއްެގާ މ ާ ބަލަިއަގތުމަކީާ ސަރުކ ރުާ ާ.

ދުނިޔޭެގެވސްާިގނަާޤައުމުތަކުެގާޕްރެކްޓިސްައކީާސަރުކ ރުތަކެއްާބަލައެއްނުަގންނ ނެ.ާވަރަށްާމަދުާ

 1630ޤައުމުަގއިާއުޅޭކަންނޭނެގާސަރުކ ރުާބަލައިަގންނަ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާބަލަިއަގންނ ނީާދަުއލަތްތައް.ާ

އަޅުަގނޑުާހަނދ ންއެބަހުރިާޠ ލިބ ނުންެގާވެރިކަންާއަފްޣ ނިސްޠ ނަށްާއައިމ ާއަޅުަގނޑުާކައިރިއަށްާ

މިޤައުމުާ ސައުދީޢަރަބިއްޔ ާ މިހ ރުާ ވިދ ޅުިވާ ވަޑަިއެގންާ ސަފީރު.ާ ޕ ކިސްތ ނުާ ވަޑައިެގންނެވިާ

އަޅުަގނޑު ބަލައިަގންނަންވީނޫންހޭ.ާ ކަލޭމެންާ ސަރުކ ރު.ާ ޠ ލިބ ންާ ދެންނެވިން،ާާާާބަލައިެގންފިއޭާ

ބަލަިއަގތުމެްއާާ ސަރުކ ރުާ ސިޔ ސަތަކީާ ދައުލަތުެގާ ދިވެހިާ ސޮރީއޭ.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ދަންނަވަންތޯއޭާ

އެހެންވީމަ،ާާ ރަްއޔިތުންނޭ.ާ ެއޤައުމެްއެގާ ނިންމ ނީާ ވެރިކަންކުރ ާސަރުކ ރެއްާ އެޤައުމެްއަގިއާ  1635ނޫނޭ.ާ

ޔަކ އިާމުޢ މަލ ތްާހިންގ ނީ.ާއެއީާރައްޔިތުންާއެޤައުެމއްެގާރަްއޔިތުންވެސްާނިންމީމ ާސަރުކ ރުާއެބަ

ދެނާްާ ބަލައިަގންނަނީ.ާ ދައުލަތުާ އޮންނަކަމަށް.ާ ސަރުކ ރެއްާ ޑީފެކްޓޯާ ބަލައިަގންނ ނީާ ސަރުކ ރުންާ

ވަރަށްިގނަާާ މިހެންޮގސްާ ވ ހަކައ އި،ާ ބޭިގންެގާ ދެންާ ވ ހަކައ އިާ ޔޫނިންެގާ ބެންާ ވިެިދ ޅުވިާ ބަޔަކުާ

އިނ ވ ހަކަެއއްާ ރަނަގޅުާ ދައްކަވައިފި.ާ ޢަރަބިންެގާވ ހަކަާ އެތިބީާ ރައްޔިތުންާ ިއޒުރޭލްެގާ ޭގތޯ.ާ

ާާ މީެގ މިދުވަހުާ މިދުވަހުާ މީެގާ ޒައިނިޒަމް.ާ ކިޔަނީާ މިކަމަށްާ ވެރިވެެގން.ާ  1640އަހަރ34ާާާުބިންތަކަކަށްާ

ަގއިާއދ.ަގއިާޯވޓެއްާނެުގނު.ާަވފްދުގައިާތިއްބެީވ،ާިއސްކޮށްާހުންނެވ10ާާީނޮވެމްބަރ75ާާާުކުރިންާ

ެއހު އެވޯޓުަގއިާ ވެރިވެތިބުމަކީާާކެލަންސަނިކް.ާ އިޒުރޭލްާ ބިންތަކަށްާ ޢަރަބިންެގާ ސުވ ލަކީާ ނުާ

ރ ްއޖެއިންާ ެއވޯޓަށްާ ރެޓިޒިޒަމްޭއ.ާ ކަމެކޭ،ާ ކަހަލަާ ައޕަރޗެޑްާ އެީއާ ޞައްޙަކަމެއްނޫނޭ.ާ
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ތ އީދުކޮށްެގންނޭާޙަޤީޤަތުަގއިާއިޒުރޭލ އިާުގޅުންާކެނޑުންކަމަށްާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރަނީ.ާއެފަހަރުާ

 1645ާއިޒުރޭލްާޙައްޤެއްނެތޭާފަލަސްޠީނުެގާބިންތަކަށްާވެރިވެާތިބޭކަށެއް.ާމ ނައަކީާރ އްޖެއިންާތ އީދުކުރީ

ެއހެންއޮއްވ ާާ ުގޅުންތައްާވަކިވެެގންމިދިޔައީ.ާ ޒައިނިޒަްމއަކީާރެޓިޒަްމއޭ.ާެއާފ ސްކުރީ.ާއެހިސ ބުންާ

91ާާާާ އަހަރު ހަނދުމަފުޅުހުންނ ނެކަންނޭނެގ16ާާވަނަާ މަނިކުފ ނުވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޑިސެމްބަރުާ

ކުރީަގިއާާ އެާ މ ނަައކީާ ބައެކޭ.ާ ޞައްޙަާ އިޒުރޭލްާ މިއަންނަނީާ މައްސަލަާ ތ ރީޚު.ާ މިދެންނެވިާ

އުވ ލަންވިްއޔޭ.ާއދ.ާއަށްާބަެަޔަކުާމިހުށަހަޅަނީާކުރީަގއިާއުވ ލަންވިްއޔޭ.ާޒައިނިޒަމްައކީާޞައްޙަާ

 1650ރޭލްާވެރިވެތިބުމަކީާާއެްއޗެްއކަމަށްާބަދަލުކުރަންާމިއުޅެނީ.ާއޭެގާމ ނައަކީާޢަރަބިންެގާބިންތަކަށްާއިޒު

ޤަބޫލުކުރެެވނިއްޔޭ.ާާ އެބައޮތޭާ ޙައްޤެއްާ އެމީހުންނަށްވެސްާ ދެންާ ޒ ތުަގއި.ާ ރަނަގޅުކަމެކޭާ އެންމެާ

ހުށަހެޅިާ އަލްޖީރިޔ އިންާ ސޫދ ންއ އިާ އިންކ ރުކޮށްާ ހުށަހެޅީމ ާ މިކަަމށްާ އިންކ ރުކޮށް،ާ މިކަމަށްާ

.ައށްާދެބައިކުޅަާތިންބައިާއަޣްލަބިއްޔަތު.ާާޤަރ ރެއް.ާއޭތިާފ ސްކުރ ކަމަށްާެވއްޖިއްޔ ާބޭނުންވ ނޭާއދ

ޯވޓުދިނީ.ާމ ނައަކީާރ އްޖެއިންާބުނިއްޔޭާާ ދިވެހިރ އްޖެއިންާއިންކ ރުކުރީ.ާއެާއޮޕޯސްކުރީ،ާދެކޮޅަށްާ

ބުނ ާާ އެްއޗެްއކަމަށްާ ޞައްޙަާ ޒައިނިޒަމްއަކީާ އިޒުރޭލްާ އެއީެވސް.ާ ޤަރ ރެކޭާ އ ދައިެގާ ހަމަާ  1655ހޯހޯ.ާ

ާާޤަރ ރަކީާއ ދަިއެގާޤަރ ރެކޭާރ އް ަވނ75ާާާާަޖެއިންާދެކޮޅުހެދީ.ާދެންާައއިާއަނެއްާވޯޓު.ާުއވ ލަން.

މ ނައަކީާ ބަޓަންއަށް.ާ ޔެލޯާ ފިތީާ ރ އްޖެިއންާ އެހީމަާ ެއވޯޓަށްާ ުއވ ލަން.ާ ފ ސްވެފައިވ ާ އަހަރުާ

އޮބްސްޓެއިންކުރީ.ާއޭރުާައވަށްޓެރިާޤައުމުތައްާސްރީލަންކ ،ާއިންޑިޔ ،ާޕ ކިސްތ ން،ާބަނުގލަދޭޝް،ާ

ވޯ އެދެންާއެއ ދެކޮޅަށްާ ވަޑަިއަގތީާ ސަރުކ ރަށްާ ދިވެހިާ ފެނުނީާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ ެއކަމަކުާ ޓުދިނީ.ާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ޙަޤީޤަތް.ާ މިާ ދަންނަންޖެހޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރ ންވީކަމެކޭ.ާ  1660ކަމެއްާ

ޤަބޫލުކުރިދުވަހު އެކަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތ ރީޚުަގއި.ާ ެއާ ބަލައިަގތީާ ދައުލަތެްއޮގތަށްާ ެއާާއިޒުރޭލްާ ާ

ާާ އެނިގެގންދިޔަކަމަކީ އެކަންާ ޭއެގއިތުރަށް،ާ އަދިާ ައންނަނ94ާާާީާބަލައިަގނެވުނީ.ާ އަހަރުަގއިާ ވަނަާ

މިހ ރާުާ ދެންާ ކަލޭމެންވެސްާ ދިވެހިރ އްޖެައށް.ާ ސިޓީއެއްާ އޮންނަާ ފަރ ތުންާ މިސްރުެގާ

ނު ހަފްތ ެއއްެވސްާ މ ިގނަދުވަހެއްނުވެާ ލިބުނުތ ާ އެސިޓީާ ިއޒުރޭލް.ާ ވ ނެާބަލައިަގންނަންވީނޫންހޭާ

ފުރަތަމާަާ އިޒުރޭލ އި.ާ ޤ އިމްކުރަންާ ުގޅުންތައްާ ހިނގ ށޭާ އ ނ،ާ ނިންމަވަނީާ މަޖިލީހުންާ  1665ވަޒީރުންާ

ހައްދަވަނީ.ާާ އ ދެވޭޮގތްާ އެމީހުންނަށްާ ޕ ސްޕޯޓުންާ ހުޅުވ ލަނީ.ާ ދޮރުާ ފަތުރުވެރިންނަށްާ

ާ 19ާއިޢުލ ންކުރަްއވަނީާ ުގޅުންާާ މުވ ޞަލ ތީާ ނިންމަވަނީާ ޖުލައިމަހުާ ދެންާ ޖޫންަގއި.ާ

ވަފްދެއް.ާާޤ އި ހިމެނޭާ ބަޔަކުާ ޚ ރިޖިއްޔ ެގާ ިއޒުރޭލްެގާ އަންނަނީާ ޮއަގސްޓްަމހުަގއިާ މްކުރެްއވުމަށް.ާ

ިއޒުރޭލްެގާާ ިގނަާ ވަރަށްާ ދެންތިބީވެސްާ ޭއަގިއާ ދެބޭފުޅުން.ާ ިއސްާ ޚ ރިޖިއްޔ ެގާ ހިމެނޭާ އޭެގާ

ލިޔުއްވަނީާ ސަރުކ ރުންާ ފެށީމަާ އަންނަންާ ވަފްދުާ އެާ ބޭފުޅުންތަކެއް.ާ މިފަދަާ  1670،ާމީޑިޔ އ އިާ



 62 

ޭއަގިއާާ ދަތުރަކަށްިވޔަސްާ ނުރަސްމީާ މިއީާ ޑިފެންސަށް،ާ ކަސްޓަމަށ އި،ާ ލިޔުްއވަނީާ ޚ ރިޖިއްޔ އިންާ

ހިމެނޭާރަސްމީާފަރ ތްތަކެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއެމީހުންނަށްާެއައރޕޯޓްަގއިާޮގތްތަކެއްާހަމަޖައްސައިދޭށޭ.ާާ

ސަ އޮތީާ އެމީހުންނަށްާ މިދެވެނީ.ާ އިމްތިޔ ޒްާ ޑިޕްލޮމެޓިކްާ އެްއކަލަާ ދެއްވ ފަިއާާމިއީާ ރުކ ރުންާ

އެީމހުންނަށާްާ ނުބަލ ށޭ.ާ ެއއްޗެހިާ ކުރީާ މ ނަައކީާ ޢިނ ޔަތް.ާ ޚ އްޞަާ އިމްތިޔ ޒްތަކެއް.ާ ޑިޕޮލޮމެޓިކްާ

 1675އަވަހަށްާދޫކޮށްލަދޭށޭ.ާއެދެވުނީާޑިޕްލޮމެޓިކްާއިމްތިޔ ޒެއް.ާސިޔ ސީުގޅުންާޤ އިްމކުރުމުަގިއާހިމެނޭާ

ާާ އެފަދަާޢިނ ޔަތްތަކެއްާދިނުން.ާއެީއކީެއއްާރައްޓެހިާއެްއކަމަކީާއެހެންާއަންނަާރަސްމީާވަފްދުތަކަށް

ނުވަތަާމަޤުބޫލުކަންާދިނުމެއްނޫންާއެީއކީެއއް.ާއެހެންވީމަ،ާމިއީާހިނގ ފަިއއޮތްކަެމއް.ާއެާަވފްދަށާްާ

ޕޯސްޓްަގއިާ ޖެލްސަންާ މިއޮންނަނީާ ލިޔުންާ ޝ އިޢުކުރިާ އެނބުރިގޮއްސަާ އެމީހުންާ ދެންާ ފަހުަގއިާ

އަޅުަގނޑުމެންގެާ މިާާާލިޔެފައި.ާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޖަހ ފައި.ާ ސިއްރުާ ވަނީާ ފައިލްތަކުަގއިާ

 1680ސިއްރެނުވ ނެތ ާޢ ންމުކޮށްާނޫހެއްަގއިާއޮންނަާއެއްޗެއްާެވްއޖިއްޔަކ އެއް.ާމީަގއިާއެބައ ދޭާވަފްދެްއާާ

އެބަދެއޭ.ާާ އިޒުރޭލަށްާ ައވަހަށްާ ވަރަށްާ ވަފްދެްއާ ރަސްމީާ ރ އްޖޭެގާ އެބަބުނޭާ އަދިާ ވ ހަކައ އި.ާ ދިޔަާ

ާާއަދިާސުރުޚީ އޮފް ރިޕަބްލިކްާ މިއޮންނަނީ،ާ ކޮންސިޑަރިންމޯލްޑިަގއިާ ރީއެސްޓެބްލިޝިންގާވްސްާ ގާ

ދެންާމިއޮންނަނީާިއޒުރޭލ އިާސިޔ ސީުގޅުންާޤ އިމްކުރުމަށްާރ އްޖެއިންާވިސްނ ާވ ހަކަ.ާާާާާ،ރޭލްއިޒު

ޤަބޫލެއްނުކުރެ ވ ހަކަާ ދެންނެވިާ އަޅުަގނޑުާ އިިވެގންހިނަގއްޖެއޭާ މިއަދުާ ވ ހަކަައކީާ ވޭ.ާާއަޅުަގނޑުާ

މ ާާ އެބުނ ެއްއޗެއްާ ސަރުކ ރުާ ިއޒުރޭލްެގާ ވިދ ޅުވ ާ ެއއްޗެހިާ ތިޔަާ ތިބޭފުޅުންާ  1685އެހެންނަމަވެސް،ާ

ނުވ ނޭ.ާ ައޑުއަހ ކަށްާ ނޫނޭ.ާ ބައެއްާ ކަމުދ ާ ޔަހޫދީންނަކީާ އެބަވިދ ޅުވޭާ ދެއްވައިފި.ާ ބުރަދަންާ

ޤަބޫ ދަންނަވ ެއއްޗެއްާ އަޅުަގނޑުާ މުސްލިމަކަށްވ އިރު،ާ ައޅުަގނޑުާ ލުނުކުރެްއވޭ.ާާއެހެންނަމަވެސް،ާ

ބޭނުމެއްނުވޭ.ާާ ބަލ ކަށްާ އެްއޗެްއާ އެްއވެސްކަހަލަާ އިޒުރޭލްއަކީާ ބޭނުންފުޅުވީަމާ އެހެންވީމަ،ާ

ބައެއް.ާާ ބަރ ބަރުާ އެމީހުންާ ހަމަާ ވެއްޖެްއޔ ާ ހެކިބަސްދޭންާ އަތަކުާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

 1690އެްއވެސްާޤައުމަކ ިއާުގޅުންާާާދަންނަވަންމިއުޅެނީާއެނިގވަޑަިއަގންނަވ ނެާސަރުކ ރުެގާޕްރެކްޓިސްއަކީ

ޑިޕްލޮމެޓިކްާ ެއކިއެކިާ ހުރިާ މީެގއިތުރުންާ ލޮޖީކުރުން.ާ އދ.އަށްާ އެްގރީމެންޓްާ އެާ ޤ އިމްކޮށްފިނަމަާ

ފޮރިންގާ އޭރުާ ކަންނޭނެގ.ާ ރައީސްާ އިޒުރޭލްެގާ މިހ ރުާ ޕެރޭޒްާ ޝިމޯންާ މިއޮތީާ ުގޅުންތައް.ާ

ކ ރުންާފޮނުވިއެްއޗެްއ،ާތިމަންނ މެންެގާމިނިސްޓަރުާލިޔުއްވ ފައި،ާވަރަށްާޝުކުރުއަދ ކުރަމޭ،ާސަރު

ބެހެއްޓިާ މެހްމ ންދ ރީއަށ އިާ ދެއްވިާ އޭނ ާ މަންދޫބު.ާ ޚ އްޞަާ އެމްބެސެޑަރީ،ާ ސްޕެޝަލްާ ޚ އްޞަާ

ލިޔުންތައްާާ އެހެންާ އަދިާ ދެންާ ކުރަްއވ ފައި.ާ އެކަންތައްާ މިއޮތީާ ޝުކުރުއަދ ކުރަމޭ.ާ  1695ގ ތްކަމަށްާ

މަންދޫބ  ޚ އްޞަާ ކަލޭމެންެގާ މިއީާ ވަނީާއެބަހުރި.ާ ވަޒީރުާ ޚ ރިޖީާ ރ އްޖޭެގާ ެއްއކޮށްާ އިާ

މިކަންތަްއާ މ ނައަކީާ އެހެންވީމަ،ާ ކުރަްއވ ފައޭ.ާ މަޝްވަރ ތައްާ ެއކިެއކިާ ވިޔަފ ރިއ އިބެހޭާ
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އަޅުަގނޑުމެންނ އިާހަމައަށްާވ ރުތަކުރީާމިމައްސަލައޭ.ާއިޒުރޭލްެގާފަރ ތުންާއެއޮތީާބަލައިެގންފައި.ާ

ޖ  އިންކ ރުކުރެވޭނެާ ދެންާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ބަލައިަގނެފައިއޮތީ.ާ އެކަންތައްާ އިނޭގތޯ.ާ ަގއެއްނެތްާ

ާާ ނިންމަވ ފައި ކެބިނެޓުންާ އެބައޮތްާ އެބައޮތް.ާ ޤ އިްމކޮށްފައިާ ުގޅުންތައްާ  1700މަރުޙަލ ަގިއ3ާާާާއިޒުރޭލ އިާ

ތަންފީޒުކުރަްއވ ފައި.ާާ ދަންނަވަނީާ އެދެންާ ކުރަްއވ ނެކަމަށް.ާ ބަިއތައްވެސ3ާާާާްކަންތައްާ ވަނަާ

ާާ އެުގޅުންތަްއާާހިނަގމުންދިޔައީ. ހިސ ބުންާ ނިސްބަތްވިާ ޚ ރިޖިްއޔ އަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޙަޤީޤަތުަގިއާ

ވިސްނުންާ އ ާސަރުކ ރުެގާ މިހ ރުާ އެހެންނަމަެވސް،ާ ހުރެެގން.ާ ފެންކޮށްލީ.ާސަބަބުތަކެއްާ ކުޑަކޮށްާ

އިހަށްވުރެެވސްބޮޑަށްާ ފަލަސްޠީނަށްވެސްާ ކުރިކަމަކީާ މިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ތަފ ތު.ާ ވަރަށްާ

 1705ވަނަާއަހަރުނ87ާާް.ާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާޚ ރިޖިއްޔ ެގާލިުއންތަކުންާދައްކައިދޭާާސަމ ލުކަންދިނީ

ވަނައަހަރ އިާހަމައަށްާއދ.ަގިއ87ާާާާފެށިެގންާކުޑަކޮށްާދިވެހިރ އްޖެާދިޔައްޔޭާފަލަސްޠީނ އިާދުރަށް.ާާ

އެ އެހެންނަމަވެސް،ާ މައްސަލައިަގއި.ާ ފަލަސްޠީނުެގާ ވ ހަކަދައްކ ފައިވޭާ ބަރ ބަރަށްާ އަހަރުާާހަމަާ

މަޢުޟޫޢުއަކަށް.ާާ އެާ ނުދައްކ ނަމޭާ ވ ހަކައެްއާ މިއަހަރުާ ތިމަންނ މެންާ ނިންމަވަނީާ ސަރުކ ރުންާ

ކޮބައިތޯާފަލަސްޠީނުެގާރަްއޔިތުންެގާޙައްޤުެގާވ ހަކަެއއްާނުދައްކ ނަމޭާއދ.ާއަކު.ާއެއަހަރުާނިމުނީ.ާާ

88ާާާާ ނޮވެމްބަރު ދިޔައ3ާާީެގާ އިތުރުެވެގންާ ބޮޑަށްާ އަދިާ އެބައިާ ފަހަށްާ ތަންކޮޅެއްާާެގާ ެއއީާ ާ.1710 

އަޅުަގނޑުމެންނާ  މ ނައަކީާ މިދިޔައީ.ާ އެހެންޮގތަކަށްކަންނޭނެގާ ދުރަށްޖެހިލ ާތަންކޮޅެއްާ އަރަބިންނ ާ

ެއއްެވސްާާ ނެތްާ ބައްލަވ ފަެއއްާ ރ އްޖެއަކުންނެއްާ އޮތީ.ާ މިކަހަލަޮގތަކަށޭާ އަިއއިރުާ ހަމައަށްާ

ާާއިރެްއަގެއއްާިއޒުރޭލަކީާއެްއެވސްކަހަލަ...ާބައެއްނޫންާކަމަާ ވަނ91ާާާާަކަށެއް.ާއެކަންާނިމިެގންދިޔައީ

އަހަރު.ާއެހެންވީމަ،ާައޅުަގނޑުމެންނ ާހަމައަށްާއައީާކަންކަންާހިނަގމުންދިޔަާޘަޤ ފަތެއް.ާދެންާއޮތީާ

އެީއާާ ބަލަިއަގތުމެއްނޫނޭ.ާ ސަރުކ ރުާ އެީއާ ދަންނަވ ލަން،ާ އ ދެ،ާ ކޮބަިއކަން.ާ ުގޅުމަކީާ  1715ސިޔ ސީާ

އަޅުަގ ބަލައިަގތުމެއްނޫން.ާ ދެާާސަރުކ ރުާ ުގޅުުމަގއިާ ސިޔ ސީާ މިއީކީ.ާ ކުރ ކަެމއްނޫންާ ނޑުމެންާ

ވިސްނުމެއްާޮއވޭ.ާރަނަގޅުާވ ހަކައެއްާެއއީ.ާއިލ ހެްއވ ކަންާޤަބޫލުނުކުރ ާދައުލަތްތަކެއްާދުނިޔޭަގއިާ

އުޅުނުއިރުަގިއާއެމީހުންެގާވ ހަކަެއއްާސިޔ ސީާުގޅުންާޤ އިމްކުރުމަކީާތިމަންނ މެންެގާމޯރަލްާވެލިޔުާާ

ެއހެނެއްނޫންާޤ އިމްކޮށްދޭާާ އެއްޗެކޭ.ާ ޤ އިމްކޮށްދޭާ ބައެްއާ ޞައްޙަާ ތިމަންނ މެންނަކީާ ކަމެކޭ.ާ

އެްއެވސްކަހަލަާ ޤ އިމްވަނީކީއެއްާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ ޑިޕްލޮމަސީަގއިާ އޮންނަނީކީެއއް.ާ  1720ޑިޕްލޮމަސީާ

އަނެްއބައެްއެގާާ ޙ ލަތެްއަގިއާ ެއއްވެސްާ އެީއކީެއއް.ާ އެްއޗެއްނޫންާ އޮންނަާ ވެލިޔުެއއްާ މޯރަލްާ

ދެޤައުމުާޞައްޙަ ވ ހަކަައކީާ ހަމައެކަނިާ އެީއކީއެއް.ާ އެއްޗެއްނޫންާ ބަޔ ންކޮށްދޭާ ބ ޠިލްކަންާ ކަމ އިާ

އޮތަސްާާ އެހެންކަމެއްާ އަދިާ އަރ ރުެމއްއޮތަސްާ ދެޤައުމެއްަގއިާ އެބަޖެހެއޭާ އޮންނަކަމަށްެވއްޖިއްޔ މުންާ

ާާ އަސްލު ބޭނުމަކީާ އެންމެބޮޑުާ ޑިޕްލޮމަސީެގާ ރ ވަން.ާ ޙައްލުކުރ ނެޮގތްތަކެއްާ މަްއސަލަތަްއާއެާ
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ދުރުަގއިާ ހައްލުކުރެވޭނީކީއެްއާ އެބަހުރި.ާ މައްސަލަތަކެއްާ އިޒުރޭލ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ  1725ޙައްލުކުރުން.ާ

ތިބެެގންާގ ުއކަިއެގނެއްނޫންާލޮނުޒިޔ ރަތްކޮޅަށްާއެްއވެތިބެެގނެއް.ާހައްލުކުރެވޭނީާމައްސަލަާބުނެެގންާ

ރޭލުންާދެންމެާވިދ ޅުވިާފަދައިން،ާކިތަންމާެާއެމީހުންާކައިރީަގއި.ާއަޅުަގނޑުމެންެގާމައްސަލަައކީާިއޒު

ެއހެންވީމަ،ާ ވ ހަކަދަްއކަިއެގން.ާ ޮގސްާ ބ ރުއަޅަނީާ މީހުންނަށްާ އެކަންތައްކުރ ާ އިހްތިރ މްނުކުރެާ

ޑިޕްލޮމެޓިކްާުގޅުންާޤ އިމްކުރެވެންާމިއޮންނަނީާެއއީާބައިނަލްއަޤްވ މީާމުޖުތަމަޢުެގާފަރުދަކަށްވީތީވެާާ

ބުނު އެއްޗެއްާ މ ނައަކީާބުނަންޖެހޭާ އޭެގާ އޮތުން.ާ ނުޖަހ ޮގތަށްާ ަގިއގ ާ މީހ ާ ބުނ ާ އެާ  1730މަށްޓަކައިާ

ސަފީރަކުާޮގސްފިްއޔ މުންާއޭނައަށްާއަނިޔ ނުކުރ ށޭ.ާއޭނަާމަރ ނުލ ށޭ.ާސަފީރަކުާޮގސްފިއްޔ ާމިހެނާްާ

ޢަމަލުކުރ ށޭ.ާއެއީކީާއެްއވެސްާޙ ލެއްަގއި،ާމިއަދުާދިވެހިރ އްޖޭެގާފަސްަގނޑުަގއިާއެބަހުންނެވިާބޭރުާ

ވިލ ތަށްާދަ މީހެއް.ާ ުއޅޭާ ބޭނުންވެެގންާ ކޯޓުންާ ކްރިމިނަލްާ ވެރިޔ އަކީާ އޭނ ެގާ ސަފީރެްއ.ާ އުލަތުެގާ

ވަޑައިެގންާާ ރ އްޖެާ މިއަދުާ ސަފީރުާ އެޤައުމުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ހަްއޔަރުކުރ ނެ.ާ ވަޑައިެގންފިއްޔ ާ

ާާ  1735ނަމޭ.ާއަޅުަގނޑުމެންާނުވަންާާއެަމއްސަލަަގނޑުެގާތެރެއަށްއެބަހުންނެވި.ާއެކީްއވެތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެން

ބޭނުމެއްނޫންާ ވަންނ ކަށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ޤައުމަކަށްވ ތީވެ،ާ އޮތްާ ުގޅުންާ ރ އްޖެއ އިާ އެއީާ ބަލަނީާ

ސަރުކ ރު.ާ ކުށްވެރިކުރަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަމައެއ އެްއކޮށްާ އޭެގތެރެއަކަށެއް.ާ ކޮންމެހެންާ

ވ ހަކަދައްކ އި އެޮގތަށްާ ކުށްވެރިކުރަންާސަރުކ ރުާ ަގވ އިދުންާާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ރުަގއި.ާ

ވޯޓުތައްާސަރުކ ރުންާދެްއވ ނީާދެކޮޅަށް.ާބަރުމ ،ާނޯތުކޮރެޔ ،ާސުދ ން.ާއަދިާޚ އްޞަކޮށްާބަރުމ ،ާ

ފަލަސްޠީނަށްާ މިސަރުކ ރަކީާ ދެންާ މައްސަލަތަކުަގއި.ާ ޙައްޤުތަކުެގާ އިންސ ނީާ އެއީާ  1740ނޯތުކޮރެޔ ާ

ސަރުކ ރަކުންނެއް ރ އްޖެާ ދުވަހަކުވެސްާ ބައްލަވ ާާާާމިެިއިންާ ބަެއއް.ާ އޮތްާ ތ އީދުކޮށްފައިާ

ޖެނީވ ަގއ އިާނިވްޔޯކްަގިއާާ ައލަށްާނުވަތަާ ޖެނީވ ަގއިާ ެއއްޗިހި.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާސްޓޭޓްމަންޓްތަކ ާ

އިޒުރޭލްާާ އެންމެބޮޑަށްާ ދިވެހިރ އްޖެއިންާ ޒަމ ނެއްަގއިެވސްާ މިއިންާ ސްޓޭޓްމަންޓްތަކަކީާ މިހ ރުެގާ

މަންޓްތައް.ާއެއ އިާއެްއކޮޅަށްާތ އީދުކުރެވިފައިާއެބައޮތް.ާމިހ ރާުާކުށްވެރިކޮށްފައިާދީފައިހުރިާސްޓޭޓް

 1745އަޅުަގނޑުމެންާމަޝްވަރ ކުރަުމންާމިެގންދަނީާއަޅުަގނޑުމެންާޤަރ ރެއްާހުށަހަޅަިއެގންާފަހަރެއްަގިއާާ

ާާ ޑްރޯވިންގާާމިާފަލަސްޠީންާއިޒުރޭލްާމަްއސަލައަށްާކޮންމެވެސްކަހަލަާމެދުާފެނިދ ނޭ.ާއެާއެބައޮތް

މ ބޯޑުަގއި އަޅުަގނޑުމެންާ.ާ ނޫނޭ.ާ ޤ އިމްކުރަނީކީާ ުގޅުންާ އިޒުރޭލ އެކުާ ނޫނޭ.ާ ތިބީކީާ ހަމަާ ނައަކީާ

ބޭނުންާމައްސަލަާޙައްލުކުރަންވެސް.ާހަމަެއއ ެއއްކޮށްާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާމިސަރުކ ރުާަވރަށްބޮޑަށްާ

އަ ޤައުމުތަކަށްވެސް.ާ އިސްލ މްާ ުގޅުންތަކުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޅުަގނޑުެމންނަށްާއަހައްމިްއޔަތުދޭާ

ބަޔަކުާ އެތައްާ މުސްލިމުާ އެތ ތިބިާ ދައުލަތަކަށްވެފަިއާ މުސްލިމްާ ކޮސޯވޯައކީާ  1750ފ ހަަގކުރެވުނީާ

ނުވަތަާ ނުޤަބޫލުވެދ ނެތީވެާ ސަރުކ ރުާ އިންޑިޔ ާ ކުރީސަރުކ ރުންާ ދިޔައިރުވެސްާ ޤަތުލުކުރަމުންާ
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ވ ހަ އަޅުަގނޑުމެންާ ފަސްޖެހިވަޑަިއަގތީ.ާ ނުޤަބޫލުވެދ ނެތީާ މީސްމީހުންނ .ާާއެހެންބަޔަކުާ ކަދެްއކީމޭާ

ޤ އިމްކުރީ.ާާ ުގޅުންާ ނިންމައިެގންާ ަމއްސަލަެއއްނޫންކަމަށް.ާ އެއީާ ނިންމީާ ވ ހަކަދަްއކަިއެގންާ

އަހަންމިއްޔަތުކަންާާ ޤައުމުތަކަށްާ މުސްލިމްާ ައޅުަގނޑުމެންނަކީާ ބަލަިއަގތީވެސްާ ކޮސޯވޯާ އެހެންވީމަ،ާ

ޤައުމުތަކަާ އޯ.ައއި.ސީާ ވިދ ޅުިވާ ދެންާ ލީގ ިއާާބަޔަކަށްވ ތީވެ.ާ އަރަބިާ ރަނަގޅު.ާ އ ދެ،ާ ކޮބައިހޭ.ާ  1755ކީާ

ޢަރަބިާ ޤައުެމއްނޫން.ާ ލީުގެގާ އަރަބިާ ރ އްޖެއަކީވެސްާ އިނޭގތޯ.ާ ެއީއާ ދޭއްޗެއްާ އޯ.ައއި.ސީއ އިާ

ބޮޑަށްާ ލީަގށްވުރެާ އަރަބިާ އެހެންވީމަ،ާ ލީުގަގެއއް.ާ ޢަރަބިާ ނުހިމެނޭާ ކޮބަރޯސްއ ިއާރ އްޖެާ ލީގ ިއ،ާ

ލީ ައރަބިާ އޯ.އައި.ސީއަށް.ާ ުގޅުން.ާބަލަނީާ އިޒުރޭލ ާ އޮތީާ ޤައުމެއްާ މަދުާ ވަރަށްާ ުގެގާ

އެހެންނަމަވެސް،ާއޯ.އައި.ސީެގާވަރަށްިގނަާޤައުމުތަކުެގާުގޅުންާއެބައޮތް.ާދެންާދަންނަވ ލަން.ާކުށުެގާ

ފ ހަަގކޮށްދެއްވީމަ،ާާ އޮތް.ާ ކުށެއްާ ދެާ ލިސްޓްަގއިާ ދެންާ ައޅުަގނޑަށްާ ދަންނަވ ލަން.ާ  1760އިޞްލ ޙެއްާ

ފ  ހަަގކުރެއްވީާރަނަގޅުާވ ހަކަފުޅެއް.ާއެތ ާޓިއުނީޝިޔ އ އިާމޮރޮކޯާއެއޮތީާާވިލިމ ފަންނުާމެންބަރުާ

ޤައުމުާހަމަވޭ.ާެއއީާސުރެންޒ އި،27ާާާާކުށެއް.ާއެހެންނަމަވެސް،ާއަދަދުެގާމައްސަލަެއއްާނެތް.ާެއީއާާ

ާާ އެހެންވީމަ، އޮތީމަ.ާ ވެްއޓިފައިާ އިޒުރޭލ27ާާާާްމޮޒަންބިޔ ާ ހިމެނޭާ އޯ.އައި.ސީަގއިާ ހިމެނޭ.ާ ޤައުމުާ

ޤައުމަކަށްވެފަިއާާބަލަ މެޖޯރިޓީާ މުސްލިމްާ އެޤައުމަކީާ ބައިވެރިެވވެނީާ އޯ.ައއި.ސީަގިއާ އިަގންނަ،ާ

 1765ޔޫ.އެންާމެންބަރަކަށްވަންޏ މުން.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާނުނިންމޭނެާދެއްތޯާެއއީކީާކ ފަރުާ

އެ އޯ.ައއި.ސީންާ އެބަލަންޖެހޭނީާ ދައުލަތެއް.ާ މުސްލިމްާ ެއއީާ ނުވަތަާ ބަލައިަގންނަާާދައުލަތެއްާ ކަންާ

ވަކިންާ އިޒުރޭލ ާ ބައިވެރިީވކީާ އޯ.ައއި.ސީަގިއާ ދިވެހިރ އްޖެާ ދެންާ މިންަގނޑަކުން.ާ

ާާ ބައިވެރިވީ އޯ.ައއި.ސީަގިއާ ދިވެހިރ އްޖެާ އިނޭގތޯ.ާ އަހަރުގައި.74ާާާާދުރަށްޮގސްފަެއއްނޫންާ ވަނަާ

ބަިއވެރިވުންެވސްާެއީއާާއަހަރުފަހުން.ާއެހެންވީމަ،ާއޯ.ައއި.ސީަގިއ1ާާާާއިޒުރޭލ ާުގޅުންކަނޑ ލީާޭއެގާާ

ވިދ ޅުވެްއޖެާާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ މީަގއިާ ދެންާ އޮތްކަމެއް.ާ ޮގސްފައިާ  1770އެހެންޮގތަކަށްާ

އަޅުަގނޑުާސޮއިކޮށްފަިއާހުރިާއެްގރީމެންޓްތަްއާއެހެރީާޯގސްކޮށްާސޮެައިކޮށްފައޭ.ާދަންނަވ ލަފ ނަނާްާ

ބަލަމުންެގ އަޅުަގނޑުމެންާ ސަރުކ ރުންާ ޕްރޮސެސް.ާ ލިބުނީމާަާހިނގ ާ އެްގރީމެންޓެއްާ ންދަނީާ

މިއީ.ާ ެއއްޗެްއތޯާ ފެތޭާ ތެރެއަށްާ ޕޮލިސީެގާ އެބޭފުޅުންެގާ ފޮނުވަނީ.ާ ވުޒ ރ އަށްާ ދ އިރ ެގާ އެކަމ ބެހޭާ

މީަގިއާާ ޤ ނޫނީޮގތުންާ އަރިހަށްާ ނ އިބުާ ބަންޑ ރަާ ފޮނުވަނީާ ދެންާ ވިދ ޅުވީަމާ އ އެކޭާ އެބޭފުޅުންާ

އަ ދ އިރ އެއް.ާ އިޢުތިރ ޟްކުރ ނެާ އޮތްޮގތުަގިއެވްއޖިއްޔ މުންާއެބައޮތްތޯާ އެނިގފައިާ  1775ޅުަގނޑަށްާ

ސޮިއކުރެްއވޭ.ާާ ސަރުކ ރަށްާ އެޮގތުންާ ވެއްޖިްއޔ މުންާ އެްއޗެއްާ އިޚްތިޞ ސްނުވ ާ ދިވެހިރައްޔިތުންާ

ދެންާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިާެއްގރީމެންޓްާއެމް.އޯ.ޔޫތަކުަގއިާމިފަދަާކަމެއްާނެތްކަމަށްާވަނީާބަންޑ ރަާ

އަޅުަގނޑަ އޮފީހުންާ ވަނީާނ އިބުާ ުވޒ ރ ތަކުންެވސްާ އެއ ބެހޭާ އަދިާ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވ ފައި.ާ ށްާ
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ޮއންނ ނާީާ ސޮިއކޮށްފައިާ އަދިާ ރަނަގޅުވެޭއ.ާ އުނިކުރީމަާ މިހެންާ އެބޭފުޅުންނަށްާ ވިދ ޅުވެދެްއވ ފައިާ

 1780އިތުރުާސޭފްގ ޑެއްލ ފައި.ާއެާސޭފްގ ޑަކީާއަދިާއަޅުަގނޑުމެންާސޮއިކުރިކަުމަގިއވީނަމަެވސްާއަނބުރ ާ

ާާ ވ ނީާދިވެހި އަޅުަގނޑުެމންާ ޢަމަލުކުރަންފެށޭނީ.ާ އައިސްެގންނޭާ ލިޔުމެއްާ ރަސްމީާ ސަރުކ ރުންާ

އެލިޔުންތައްާމިހ ރުާފޮނުވ ފައިާކެބިނެޓަށް.ާކެބިނެޓްާމަޝްވަރ ކުރެިވެގންާކެބިނެޓުންާނިންމަވަންީވާާ

ނުފޮނުއްވ ނީ ނެތިްއޔ ާ ފޮނުއްވ ނީ.ާ އެހެންވެއްޖިއްޔ ާ މަޖިލީހަށް.ާ ފޮނުވަންާ .ާާއެބައޮތްތޯާ

އެހެންވީމަ،ާާ އަންނ ނީ.ާ ސިފަާ ޢަމަލީާ އެއަށްާ ދެންާ ނިންމެވީމައޭާ ސަރުކ ރެްއާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

 1785މުޅިންާނިމިފައިާހުރިާއެްގރީމެންޓްތަކެްއވެސްނޫންާއެީއކީެއއް.ާއެއީާމިހިނގ ާޕްރޮސެސްައކީ.ާދެނާްާ

އުމުތަކ ެއއްކޮށްާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާއިނޭގތޯ.ާސިޔ ސީުގޅުންާއަދިާޤ އިމްނުކުރިޔަސްާޤަ

އެްގރީމަންޓްތަކުަގިއާސޮިއކުރުމަކީާބައިނަލްއަޤްވ މީާއ ދަެއއް.ާސްޓޭޓްާޕްރެކްޓިސްަގއިާހިެމނޭކަމެއްާ

ިމދަންނަވަނީާ ބެލިޔަސްާ ބެއްލެިވޔަސް،ާޗައިނ އަށްާ ބެއްލެިވޔަސް،ާރަޝިޔ އަށްާ އެމެރިކ އަށްާ އެއީ.ާ

ޤައުމުތަ އަރަބިާ ބައެއްާ އަދިާ ނިޒ މުތައް.ާ ޤ ނޫނީާ އިންޑިޔ އަށްާާތަފ ތުާ އެތެރެވަރިއަށް،ާ ނޫނީާ ކަށްާ

ކޮންޓިނެންޓަލްާ ބަެއއްާ އަދިާ ބެްއލެވިޔަސްާ ޔޫ.ކޭއަށްާ ބެއްލެވިޔަސް،ާ ޕ ކިސްތ ނަށްާ  1790ބެއްލެވިޔަސް،ާ

ޤައުމުތަކަށްާބެއްލެވިޔަސްާކުރަމުންދ ކަމެއްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލ ނަންާމިސ ލެއްެގޮގތުންާއިނޭގތޯ.ާާ

ުގ ސިޔ ސީޮގތުންާ ާާސަންމެރީނޯއ އިާ ޤ އިމްކުރުމުެގ ވަނ82ާާާީޅުންާ ބެލްޖިއަމްާ ކުރިންާ އަހަރުާ

ވަރަށްިގނަާާ ސޮއިކުރަންފަށ ފައި.ާ އެްގރީމަންޓްތަކުަގިއާ ުގޅުންތަކުަގިއާ ޤައުމުތަކ އިާ

ަވނީާާ ޗައިނ އިންެވސްާ ސޮިއކޮށްފައިވޭ.ާ ފެށިެގނ71ާާާްއެްގރީމަންޓްތަކުަގިއާ އަހަރުންާ ވަނަާ

 1795ންޓްތަްއކޮށްފައި.ާެއހެންނަމަވެސް،ާސިޔ ސީޮގތުންާުގޅުންާާސަންމެރީނ އ އިާެއއްކޮށްާތަފ ތުާއެްގރީމަ

ާާ ސޮއިކޮށްފައި އެްގރީމަންޓްަގއިާ ހަންޭގރީ،91ާާާާޤ އިމްކޮށްާ ފްރ ންސް،ާ މިޮގތަށްާ އަހަރު.ާ ވަނަާ

މިއިންާ ބޭނުންފުޅިއްޔ މުން.ާ އަރުވަފ ނަންާ ލިސްޓެއްާ ވަރަށްާ މިހެންޮގސްާ ކެންޔ ާ އިންޑިޔ ،ާ

ރެކްޓިސްަގއިާސިޔ ސީާުގޅުންާޤ އިމްކުރ ާލިޔުމުަގއިާސޮއިކުރުމުެގާާދައްކައިދެނީާބައިނަލްއަޤްވ މީާޕް

ސޮިއކުރެވިދ ނެާ ދެމެދުަގއިާ ދެޤައުމުާ އެާ ކުރިންވެސްާ އަހަރެްއާ އެތައްާ ާާކުރިންވެސް،ާ ތަފ ތާުާއޭ.

 1800އެްގރިމެންޓްތަްއާމީެގތެރޭަގއިާހިމެނޭ.ާކްރިމިނަލްާއެކްސްޗޭންޖަސްއ އިާއެްއޗެހިާހިމެނޭ.ާކަލްޗަރަލްާ

ާާ ހިމެނޭ.ާތަފ ތުާއެކިާދ އިރ ެގާެއއްބ ރުލުމުެގާެއްގރިމެންޓްާހިމެނޭ.ާއެހެންވީމ ،ާއެީއކީާާކޯޕަރޭޝަން

ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ދެންާ ނޫން.ާ ގ އިމުކޮށްދޭކަމެއްާ ޤ އިމްކޮށްދޭކަށްާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ އެްއވެސްާ

ާާ އޮންނަނީ ޤައުމުތަކ އިާ ދުނިޔޭެގާ އަރަބިާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުމެންނ އިާ ދަންނަވަންާ ވަރަށްާާއުފަލ އެކުާ

ނިއުޔޯކަށްާާ ދިޔައިންާ ައޅުަގނޑުާ ކުރީަގއިާ ެއްގރިމެންޓްެގާ އިޒްރޭލްާ އަޅުަގނޑުމެންާ ގ ތްުގޅުމެއް.ާ

 1805ޮގސްފައިާބައްދަލުކުރިންާބައެްއާއަރަބިާޤައުުމެގާސަފީރުންނ އި.ާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާއުޅުނިންާ
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ނަސޭހަތް އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ނެތޭާ މައްސަލަެއއްާ އޮންނ ނެހޭ.ާ ކަލޭމެންާމައްސަލަެއއްާ ދެއްވިންާ ާ

ބައެްއާާ މިދެންާ ނ ހަްއޗޭ.ާ އަޑުާ އެމީހުންެގާ ޤައުމުތަކަށް.ާ ރެޑިކަލްާ ވ ނެޮގތޭާ އެންމެންނަށްވެސްާ

ފެނިވަޑަިއަގންނަވަން.ާ ޚ ރިޖިއްޔ ަގިއާ ހުންނ ނެާ ޔައުިމއްޔ ތައްާ މިާ ވ ހަކަެއއް.ާ ވިދ ޅުވިާ ބޭފުޅުންާ

މަސައް ކުރ ާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަައކީ،ާ އެހީާދެންވެސްާ ދިވެހިރ އްޖެައށްާ ކަތަކީ،ާ

 1810ހޯދުމަށްޓަކައިާބޭރުެގާއެހީދޭާފަރ ތްތައްާެއއްކުރުން.ާމިކަުމަގިއާއެންމެާބޮޑުާމެދުވެރިއެްއާމިތަނުަގިއާާ

އ ދެ،ާދިވެހިރ އްޖޭެގާފޯރަމްތަްއާކުރިންާބ އްވ ފައިާއޮންނ ނީާވިލ ތުެގާާ އަދ ކުރަނީާޔޫ.ޭއ.އީާއިން.ާ

އަ ރ އްޖޭަގއ އި.ާ ދެންާ ނޫނާީާޖެނީވ ަގއ އިާ ޑިސެމްބަރުާ މިއަންނަާ އުންމީދުކުރަނީާ ޅުަގނޑުމެންާ

ރަމްޒުކޮށްދެނީާ ިމވެސްާ ޔޫ.އޭ.އީަގއޭ.ާ ބ ްއވ ނީާ ބައްދަލުވުންާ އެާ ކުރީކޮޅުަގއިާ އަންނައަހަރުާ

އަޅުަގނޑުާާ މިންވަރު.ާ ބަދަހިވަމުންދ ާ ުގޅުންާ އޮންނަާ މިހ ރުާ ޤައުުމތަކ އިާ އަރަބިާ ދިވެހިރ އްޖެއ އިާ

އަ މިހ ހިސ ބުންާ ބައެްއާާހީކުރަނީާ ދަންނަވ ލަންޖެހޭާ ކަިއރިވ ވަރަކަށްާ ަވުގތުކޮޅުާ ދޭާ  1815ޅުަގނޑަށްާ

ތަންކޮޅެްއާާ ޢިޝ ރ ތްކުރެއްިވާ ބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ ބޭނުންވޭ.ާ ދަންނަވ ލަންާ ވ ހަކަާ ެއއްާ ވ ހަކަތައް.ާ

ހަނދުމަފުޅާުާ އުންމީދުކުރ ޮގތުަގއިާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލ ހިތްވަނީާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަތަކަށް.ާ ކުރީެގާ

ާާހުންނ  އަހަރުެގ މިދިޔަާ މިހުރީާ މިއަދުާ މަޤ މުަގއިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ނޮވެމްބަރުަގިއ12ާާާާނެާ

ައޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ިވދ ޅުވެެގންނޭ.ާ އޮތްކަމަށްާ ރުހުންާ ވޯޓުދެއްަވއިެގންާ މަޖިލީހުންާ އެއިރުެގާ

އަޅުަގނޑުާާ ހަމަާ ދެންާ ކަންނޭނެގ.ާ ދެމޭނެާ ރޮނެގއްާ ކަހަލަާ ކޮންމެވެސްާ އެހިސ ބުންާ  1820ހިތުންާ

އަޅުަގނޑުާާތަ އަންނ ނަން.ާ ހަމަާ އޮެވްއޖެއްޔ ާ ކަމެއްާ ހަމަާ ކަމެއްަގއިާ އެްއވެސްާ މިހުރީާ އްޔ ރަށްާ

ވަޒީރުާާ ޚ ރިޖީާ ޤައުމުެގާ އެބަާ ހުރުމުންާ މިތ ާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބަކީ،ާ ދަންނަވ ލިާ މިހެންާ

އަޅުަގނޑަށްާކަކުރަންޖެހޭދ އަ ޖަލްސ އަށްާ ިމދެންނެވިާ މ ނައަކީ،ާ ޭއެގާ ހުރަސްއަޅައޭ.ާ މަކަށްާ

ސަބަބަކީާނު ަގޑިހަމަކޮށް.ާ އައުމުަގއިާ މިތަނަށްާ އަޅުަގނޑުާ ސަބަބަކީާ ހަމައެކަނިާ އެއީާ ދެވުންކަން.ާ

މީލ ދީންާ އަދިާ ުގނިޔަސްާ ތ ރީޚުންާ ހިޖުރީާ މަޢ ފަށްއެދެން.ާ ަވރަށްާ ުގނުމުަގއި،ާ  1825އަޅުަގނޑަށްާ

ާާ ދުވަހަކީ 24ާާާާުގނިޔަސްާ އެހެންވީމ ، 14ާާާާަގޑިއިރު.ާ ފޯޓީނ24ާާްދުވަހަކީ އިންޓުާ ެއާަގޑިއިރުާ ާ

ާހަމަނުވ ތީާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލީ.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާާތޮއްޑޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ މި ހިތަށްއަރ ާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކ24ާާާާަޝުކުރިއްޔ ާ ާަގޑިއިރުެގާ

 1830ާމަދުީވމަތޯއޭ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާހައިރ ންވެއްޖެާާތަކުރ ރުކޮށްާމިދައްކަވަނީާއަދިވެސްާހެއްދެވޭާދޮުގތައްާޢަލީާަވހީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:

މިސ ލުބަހުން،ާ ވ ހަކަާ ުގޅުންތަކުެގާ ބެލްޖިއަމްެގާ ސެލްމަރީނޯއ އިާ ވ ހަކަފުޅުަގިއާ ވަޒީރުެގާ ދެންމެާ

ތެރެއަށްާމިސ ލުާޖެއްސީމަ.ާއަޅުަގނޑުާާ ުގޅުުމެގާވ ހަކަާ މިބ ްއވަންާއުޅޭާ ިއޒްރޭލ އިާ މިރ އްޖެއ އިާ
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ދިވެ މިާ ހަމަާ ހަމަާހިތަށްއަރަނީ،ާ ނުަވތަާ ނޭނގިވަޑައިެގންތޯާ ހަމަާ އުދޯވަޯވާ މިއަޅ ާ ކަނޑުަގިއާ ހިާ

އެނޭގކަމަށްާނަހައްދަވަންތޯއޭާތިހެންާތިހައްދަވަނީ.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭާމިއަދުާ

އޭެގާާ ނަންަގަވއިެގންާ ަގނޑުތައްާ ެއކިާ ތަކުރ ރުކޮށްާ އެމަނިކުފ ނުާ އެްއަގޑިއިރު،ާ  1835މަޖިލީހުަގއިާ

ައއުޓްާދަްއކަވަިއެގންާބައްސަވަންާެއއްަގޑިއިރުވަނީާބޭކ ރުެވެގންާޮގސްފައި.ާއަޅުަގނޑުާހަމަާޕޮއިންޓް

އެދެންާމިޑްލްއީސްޓްާއިޒްރޭލްާފަލަސްތީންާކޮންފްލިކްޓްާޓައިމްލައިންަގއިާައޅުަގނޑުާއަތުަގިއވެސްާާ

ބައް ޕްރިންޓްކުރައެެްވަިއެގންާ ިމވެސްާ ަގނޑުތަކެއްާ ފުދޭވަރަކަށްާ ހަމަާ އެީއާާއެބައޮތްާ ސަވަން.ާ

ސަބަބަކީ،ާޑޮކްޓަރާޝަހީދުެގާވ ހަކަފުޅުތައްާއަޅުަގނޑަށްާހަމަާޔަޤީންާފުލުހުންެގާމިހ ރުާހުންނ ނާެާ

 1840ޕޮލިއޮްގރަފީާޓެސްޓެއް.ާޭއަގިއާދޮުގހަދ ާމެޝިނެއްާމިތ ާބަހައްޓ ފައިާއެމަނިކުފ ނުާވައްދަަވއިފިއްޔ ާާ

ޔަ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހަލ ކުވ ނެކަންާ ހަމަާއެމެޝިންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ މިދަނީ.ާ ޤީންެވެގންާ

ސުވ ލުކޮށްލަންާބޭނުންވ ާނުަވތަާއަޅުަގނޑުާހަމަާހައިރ ންޭވާއަދިާކުރީަގއިާމިރ އްޖޭެގާިއޞްލ ޙަށްާ

ކުރީެގާޚުދުމުޚްތ ރުާވެރިކަެމްއާވައްޓ ލުމަށްޓަކައިާމަސަްއކަތްކުރިާބޭފުޅުންާތިއްބެިވއިރު،ާައޅުަގނޑުާާ

ިމއަ ކީއްެވެގންބ އޭާ ަވޑައިނުަގތީ.ާހިތަށްއެރީާ ހިފައިެގންާ ަގނޑުތައްާ ެއާ ހިލްއެންއޯލްޓަންެގާ ދުާ

ޮއފީހުަގއިާާ ރައީސްާ ެގނައުމަށްޓަކައިާ ޖަނ ޒ ާ ބޭފުޅުންެގާ މަސައްކަތްކުރިާ އިޞްލ ޙަށްާ  1845އެމް.ޑީ.ޕީެގާ

ިއންޓަވިުއާާ ބީ.ބީ.ސީއަށްާ ެގނުއްަވއިެގންާ ޓިންފަލަންމެންާ ހުންނަވަިއެގންާ އިސްކޮށްާ މަނިކުފ ނުާ

އަޅުަގ ޓްރެއިނީެއއް.ާާދިންއިރުާ ސެކްރެޓަރީާ އެސިސްޓެންޓްާ އެއިރުާ އިންާ ކުރިަމތީަގއިާ ނޑަކީާ

ތަފްސީލުކޮށްާ ކޮންމެހެންާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިވެހިާ ދޮުގތައްާ ތިހައްދަވ ާ މަނިކުފ ނުާ އެހެންވީމ ،ާ

ދައްކ އިރު،ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހިންގ ވ ހަކަާ ުގޅުމެއްާ އިޒްރޭލ އެކުާ ނުޖެހޭ.ާ ކިޔައިދޭކަށެއްާ އަޅުަގނޑުާ

ޤައުމ އިާާއިޒް އަނެއްާ ެއއްޤައުމުާ ޤަުއމުތަކ އިާ ޔޫރަޕްެގާ ކޮމްޕެއަރކުރަްއވ ާ އެބަާ މަނިކުފ ނުާ  1850ރޭލްާ

މީެގންާ އެހެންވީމ ،ާ އެްއޮގތްކުރައްވ .ާ ުގޅުންހިންުގމ ިއާ އިޒްރޭލ އިާ ރ އްޖެއ ިއާ ހިންުގމަށްާ ުގޅުންާ

ދައުލަ ދިވެހިާ މިާ ނުވަތަާ ނަންާ ދައުލަތުެގާ ދިވެހިާ މިާ މިޤައުމުެގާ ެއއްޗަކީާ ބޭނުނާްާއެނޭގާ ތުެގާ

ޓްރޭޑްމ ކެްއެގާޮގތުަގއިާރައީސްާނަޝީދަކަށްވެސްާމަޢުމޫންާޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކަށްެވސްާއަދިާޑޮކްޓަރާ

ތިނާްާ އަދިާ ޔަހޫދީންނ އެއްކޮށް.ާ ޤ އިމްކުރ ކަށްާ މިުގޅުމެއްާ ނުނިންމޭނެާ އެކަނިާ ޝަހީދަކަށްވެސްާ

އެއްބަސްވެފަ އެާ ކުރީަގއިާ ބައްސަވ ލަްއވަިއެގންާ މަްއޗަށްާ ވ ކަމުަގިއާާފޭސްެގާ އެއްބަސްވުެމއްާ  1855ިއވ ާ

މަސައްކަތްާާ ިއޒްރޭލުންާ އެްއޮގތަށްާ ފޭސްތަކ އިާ އެާ ަވނީނަމަ،ާ ވިދ ޅުވ ކަމުަގއިާ ތިބޭފުޅ ާ

އަމިއްލަާާ ޝަހީދުެގާ ޑޮކްޓަރާ އެީއާ ކޮންޓިނިުއކުރަންޏ މުންާ އޭތިާ ވަނީނަމަާ ނުކުރައްވ ކަމުަގއިާ

އަދިާކުރީެގާރައީސްާއަމިއްލަައކަށްެވސްާާނިންމެވުމަކަށްާރައީސްާނަޝީދުެގާއަމިއްލަާނިންމެވުމަކަށްާާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންވަނީ،ާ ތަކުރ ރުކޮށްާދަންނަވ ލަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ނުނިންމޭނެ.ާއެހެންވީމ ،ާ



 69 

 1860މިއަދުާމިނަަގންއުޅޭާވޯޓުާކޮންމެާޮގތަކަށްާދިޔަކަމުަގއިިވޔަސްާއަޅުަގނޑުމެންާމިކުރ ާމަސައްކަތެްއާާ

މަނިކުފ ނަކީާާ ރ އްޖޭަގއިާާހުއްޓަެއއްނުލ ނަމޭ.ާ ކުރިންވެސްާ ެވރިކަމެއ30ާާާާްމީެގާ އަހަރުެގާ

ހަމާަާ އަޅުަގނޑުާ އެކަމަށްޓަކައިާ ބޭފުޅ އޭ.ާ ހުންނެވިާ ކުރީސަފުަގއިާ އެންމެާ ދިފ ޢުކުރައްވަންވެސްާ

ެއއިރުާއެވިދ ޅުިވޮގތުންނަމަާއެމް.ޑީ.ޕީެގާާ ސެލިއުޓްެވސްކުރަމޭ.ާއަނެްއކ ާމިއަދުވެސްާއަނެްއކ ެވސްާ

އަޅުަގނޑުމެ މޫސ މަނިކުެގާާބަހުންނަމަ،ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ންާ

 1865ބަހުރުވައިންނަމަާޚުދުމުޚުތ ރުާވެރިކަމެްއާދިފ ޢުކުރުމަށްޓަކަިއާހަމަާތިކަހަލަާޕްރޮޑަކްޓުންނަށްާއެކަންާާ

ސެލިުއޓްކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަާ ކަންތައްތަކަށްާ ތިކުރަްއވ ާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރެްއވޭނީ.ާ

ދިފ ޢުކޮށްާއެހެންނަމަވެސް ެއކަންާ ޤ އިމްކޮށްާ ުގޅުންާ ދައުލަތަކ ިއާ ޔަހޫދީާ ރ އްޖެއ ިއާ ާ،

ލަދުަގނެއޭ.ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތަށްާ ތިކުރ ާ ޖަސްޓިފައިކޮށްދޭންާ

މީހުނާްާ ކޮންޓެއިނަރެއްަގިއާ ަވކ ލ ތުކޮށްާ ކަންތައްތަކ އިާ ޖަލުެގާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ ހައިރ ނެއްނުވޭާ

ލަނޑަޔ އޭާާބަންދުކުރީމަ ވ ނީާ ލަނޑަޔ ާ ހަމަާ އެހެންވީމ ،ާ ޖަސްޓިފައިކޮށްދޭން.ާ ުއޅުނީާ  1870ވެސްާ

ާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

ހަމަާާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ވަޒީރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ރަީއސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

އަޅުަގނޑުމެންާާދުާޝިފ ޒްާމުޙަްނމަ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވ ލަން.ާ އަޅުަގނޑުާ އޮތްވ ހަކަާ އިތުބ ރުާ ާފުރިހަމަާ

 1875މިތަނުަގއިާހަމަާއަޑުއަހަމުންާމިދިޔައީާޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރުާއެދެއްކެވިާވ ހަކަފުޅު.ާޭއަގއިާއޮޅިފަެއްއާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ވަރަށްާސ ފުކޮ ބޭފުޅުންނަށްާ ހުރިހ ާ ޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާާނެތްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ އެނިގލަްއވ .ާ ށްާ

ެއވުޒ ރ ެގާާ ުވޒ ރ ކަމަށްވ ތީާ އުޅުްއވިާ ކުރީަގިއާ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިންނަވަިއެގންާ ތިޮގނޑީަގއިާ

ބައެއްާކަންތައްތައްާލީކުވެދ ނެކަމަށްވެސްާހީފުޅުވ ތީާކަންނޭނެގާޢިއްޒަތްތެރިާވަޒީރުާމިހުރިހ ކަމެއްާ

އަ ޑީ.އ ރު.ޕީާތިކުރަްއވަނީާ ނޫން.ާ ކުރ ކަެމއްާ ހަަމއެކަނިާ ޑީ.އ ރު.ޕީވެސްާ ނަޒަރުަގއި.ާ ޅުަގނޑުެގާ

 1880ބޮލަށްވެސްާއެރިވަޑަިއަގންނަަވނީާހަމަާޢިއްޒަތްތެރިާތިޔަާރައީސްާއިނޭގތޯ.ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސްާާ

ނަގ ލައިާ ަވުގތުތަކެއްާ މިތަނުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީާ އެހެންވީމ ،ާ ކުރަްއވަނީ.ާ ެގންާާހުރިހ ކަމެއްާ

ސ ފުކޮށްާ ވަރަށްާ ރީއްޗަށްާ ވަރަށްާ ރައީސްައށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކަމެްއނޫން.ާ ވ ހަކަދަްއކަންވީާ ބޭކ ރުާ

އެނޭގާާ އަޅުަގނޑަށްާ ެވެގންދ ޮގތް.ާ ކަންތައްތައްާ އެުވޒ ރ ތެރޭަގއިާ އެނިގލައްވ ނެާ

އަާ އަދިާ ހުންނ ނެކަން.ާ ކޮށްފައިާ ކަންތައްތަކެއްާ ސިއްރުކޮށްާ ވަރަށްާ ޅުަގނޑުާާއެުވޒ ރ ތެރޭަގިއވެސްާ

 1885ހަމަާމިފުރުޞަތުަގއިާފ ހަަގކޮށްލަންާބޭނުންވޭ،ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްއަށްވެސްާެއުވޒ ރ ެގާަވޒީރުކަންާާ

ދެންނެިވކަންވެސް.ާާ ގ ތުަގއިާ ނަޝީދުާ މުޙަންމަދުާ ބޭނުންވެެގންާ ރަީއސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ
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ނުދެ މަނިކުފ ނަށްާ އެފުރުޞަތުާ ސަރުކ ރުންާ ނަޝީދުެގާ މުޙަންމަދުާ އޭެގާާއެހެންނަމަވެސް،ާ އްވީތީާ

ޖަދަލެއްެގާޮގތުަގއިާމިއަދު،ާިމއަދުާއެހުންނެިވާަވޒީރުާމިތަނުންާބޭރުކުރަްއވަންާތިކުރ ާަމސައްކަތްާާ

އަޅުަގނޑުާހަމަާކުށްވެރިކުރަން.ާއަޅުަގނޑުާމިާޢިއްޒަތްތެރިާަމޖިލީހުެގާަވޒީރަކ ިއާދެކޮޅަށްާިއތުބ ރުާ

އަ ދ އިރުަގިއާ ތައްޔ ރުވަމުންާ ނަަގންާ ވޯޓުާ ކުށްވެރިކުރަމޭާާނެތްކަމުެގާ ފަށްފަށުންާ  1890ޅުަގނޑުާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާރޫހ ވެސްާޚިލ ފަށްާމަނިކުފ ނުާމީތިާއެޖެންޑ ކުރަްއަވއިެގންާތިެގންދ ާެގންދިއުން.ާ

ދުަވސްާހަމައެއްނުވޭ.ާސަބަބެއްާބަޔ ނެއްނުކުރެވޭ.ާމިހެންާއޮތްކަމެއްަގއ14ާާާިޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާާ

ދި ައޅުަވިއެގންާ ބޮލުަގއިާ ހ ޒިރުކޮށްެގންާތުހުމަތެއްާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ރައްޔިތެއްާ ވެހިާ

ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ތިބޭފުޅ ،ާ ބޭނުަމކަށްޓަކައިާ ސިޔ ސީާ ނަގ ލ ،ާ ޢިްއޒަތްާ އަބުރ އިާ އެމަނިކުފ ނުެގާ

 1895ތިބޭފުޅ އޭާމިދަންނަވަނީާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްއަށްާއެމަނިކުފ ނުާކަތިލައްވަންާތިކުރައްވ ާަމސައްކަތްާާ

ައސަރ އެްއކޮށްާހުއްޓުވ ލައް ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ނޫނޭ.ާ ވ ޖިބެއްާ ތިަމނިކުފ ނުެގާ ތިއީާ ވ ށޭ.ާ

ހެޔޮޮގތުަގިއާާ ސަރުކ ރެއްާ އެބަތިއްބޭ.ާ ބަލަންާ މިތަންާ މިއަދުާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ މިދަންނަވަނީާ

ވ ޮގތޭާ ނުތިއްބެވޭތީާ ކެއްތެރިެވވަޑަިއެގންާ ތިބޭފުޅުންނަށްާ ބަލަންާ ހިނަގމުންދ ތަންާ ާާއޯގ ތެރިކަމ އެކީާ

ސަރުކ ރެކޭ.ާާ ހެޔޮލަފ ާ މިސަރުކ ރަކީާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއީ.ާ

ދެކޭކަށްާ ވ ތަންާ ފައިދ ތައްާ އެާ ވ ނެއޭ.ާ ފައިދ ތައްާ ރައްޔިތުންނަށްާ  1900ކެއްތެރިވެަވޑަިއަގންނަވ ށޭ.ާ

ާފެންނާަާއިދިކޮޅުާމެންބަރުންނަކަށްާކެތެއްނުވ ނެކަންވެސްާއެނޭގ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާޭއެގާބޭނުމަކަށް

އަޅުަގނޑުމެންާ އެއީކީާ ނުޖެހޭނެ.ާ ވ ހަކަދަްއކ ކަށްާ މިތަނުަގއިާ ފަޅަިއެގންާ ކަރ ތައްާ ބޮޑެތިާ

ާކުރަންއަިއކަމެއްާނޫން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިްއޔ .ާާ

ާ

މެާަގލޮޅުާއޮތުރުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ކެންދޫާ މިއީާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  1905ާންބަރާުާޝުކުރިއްޔ ާ

ޔ މީންނަމަާނުވަތަާކެޔޮދޫާهللاާތަސްމީންާޢަލީާނުވަތަާމުލަކުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:هللاާއީވ ާޢަބްދު

ޝ ހިދުނަމަާއަޅުަގނޑުވެސްާހަމަާހިތަށްއަރ ާމިފަދަާޒ ތީާهللاާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޢަބްދު

ާާ ސިޔ ސަތެއް ނަފްރަތުެގާ ފަނަރާަާހަސަދަވެރިާ ެގންުގޅެވޭނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްވެސްާ އަޅެާ ނޫންބ އޭާ

ރައުސުލްމ ލުާ ޤައުމުެގާ ބޭނުންހިފ ،ާ ބ ރުެގާ އ ރ އިާ ފުރިހަމަާ ޤައުެމްއެގާ އަހަރުެގާ ވިއްސަކަށްާ

 1910މުއްދަށުަގއިާއޮެވ،ާބެންކްާޮއފްާމޯލްޑިވްސްެގާތިޖޫރީެގާތަޅުދަނޑިާއޮެވ،ާބަޑިުގދަނުެގާތަޅުދަނޑިާ

އެ ދުވަހެއްެގާ އެންމެާ ދިޔައީަމާއޮެވ،ާ ބީވެެގންާ ބ ރެއްާ މިހުރިހާ  ނަތީޖ އިންާ އިންތިޚ ބެއްެގާ ންމެާ

އަޅުަގނޑުާހަމަާހިތަެަށްއަރ ާހަނަފަސްާސަހަރ އެްއގައިާރޯަމސްާފަތ ހެންާފެތީމަާއަޅުަގނޑުމެންނެއްާ

ޤ ބިލުކަންާ ޝަހީދުެގާ ޑޮކްޓަރާ ޚ ރިޖިއްޔ ަގިއާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެެެރިާ ހައިރ ނެއްނުެވއޭ.ާ
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އެ މަނިކުފ ނުމެންނަށާްާއަޅުަގނޑުމެންާ ރައީސްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ މ ރަނަގޅަށްެވސްާ މް.ޑީ.ޕީއަށްވުރެާ

ަމުގމަތީަގއިާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިއދިކޮޅަށްާ ވެރިކަމެްއަގއިާ ައނިޔ ވެރިާ  1915އެނިގވަޑައިަގންނަވ ނެއޭ.ާ

އެމް.ޑީ.ޕީންާއިހުތިޖ ޖްާކުރިއިރުާއެތެރެއިންާއެާއަނިޔ ވެރިާވެރިކަންާނުއަތަށްާއަނބުރ ލަންވެެގންާާ

މަސައްކަތްކުރެއްިވާެއއްާމ ހިރެއްކަންާއަޅުަގނޑުމެންާއެންމެންނަށްވެސްާއެނޭގާޑޮކްޓަރާޝަހީދަކީ.ާ

ާާ މައްސަލައަކީ. އުޅޭާ މިދިމ ވެެގންާ ޑިޕ ޓްމަންޓުނ2009ާާާްމިއީާ ސްޓޭޓްާ އެމެރިކ ެގާ އަހަރުެގާ ވަނަާ

ާާ ައހަރުެގާއިންތިޚ ބުާނ2008ާާިނެރުނުާރިޕޯޓެއްަގއިާބަޔ ންކޮށްފައިާމިއޮތީ، މިެގންާދިޔައިރުާާވަނަާ

ދުވަހަކުވެސްާާ ޚިލ ފަށްާ އ ދަޔ އިާ މިހެން.ާ ސިފަކުރައްވަނީާ ެއބޭފުޅުންާ އިޤްތިޞ ދުާ  1920ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ނުހިފެހެއްޓޭާ ދަރަނިވެރިކަންާ ބޭރުެގާ ޚ އްސަކޮށްާ ދަނީއޭާ ބޮޑުެވެގންާ ދަރަނިވެރިކަންާ ނ ރ ވަރަށްާ

އުފެއްދުންތެރިކަ ރ އްޖޭެގާ ޮގސްފައޭވަނީ.ާ އަރައިެގންާ %ހިސ ބަށްާ އެރީއ70ާާާޭމުެގާ ޚަރަދުާ އަށްާ

%ާ އަހަރުެގ10ާާާާއުފެއްދުންތެރިކަމުެގާ މިދިޔަާ މިއީާ ދިޔަީއއޭ.ާ ފުޅ ެވެގންާ ޑެފިސިޓްާ ބަޖެޓްާ އަށްާ

ފުރަތަމާަާ ސަރުކ ރުެގާ އ ާ އޮތްޮގތް.ާ ޙ ލަތުާ އިޤްތިޞ ދީާ ރ އްޖޭެގާ ޖެހުނުއިރުާ މިދުވަހ އިާ

 1925ނޑިންާސަލ މަތްކޮށްާއައި.އެމް.އެފްާާފިޔަވަޅަކަށްވެސްާވ ންޖެހުނީާޤައުމުެގާމިާއިޤްތިޞ ދީާއަނދަޮގ

ވޯލްޑްާބެންކްާފަދަާބައިނަލްއަޤްވ މީާމ ލީާޖަމުޢިއްޔ ތަކ އިާުގޅިެގންާއަޅުަގނޑުމެންެގާއިޤްތިޞ ދުާ

ާާ ލިބިެގންިމދ  ރައްޔިތުންނަށްާ ދިެވހިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއަދުާ މަސަްއކަތްކުރުން.ާ 65ާާކުރިއަރުވަންާ

ޢިނ ޔަތްތަކ  މީހުންެގާ މަތީެގާ ހަްއތަހ ވެސްާއަހަރުންާ މިއީާ ސްކީމ އިާ އިންޝުައރެންސްާ ހެލްތްާ އިާ

މިލިބުނުާލުއިލޯނުެގާއެހީަގއިާއަޅުަގނޑުމެންާރައްޔިތުންނަށްާފޯރުކޮށްދޭާކަންތައްތައް.ާމިާލުއިލޯނުާ

 1930އެހީާހޯދުމުެގާއެއްާމ ހިރަކީެވސްާހަމަާޑޮކްޓަރާޝަހީދު.ާމިއީާމިދިމ ވެެގންާއުޅޭާމަްއސަލައަކީ.ާާ

ރައީސް ދުރުކުރެވޭތޯާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުމީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ނިންމ ލަމުންާ ާ،

ރަްއޔިތުންނ އިާ ތިުއޅުްއވަނީާ ދުރުކުރެވޭތޯާ މަޤ މުން.ާ ނޫނޭާ ޝަހީދެއްާ ޑޮކްޓަރާ ތިއުޅުްއވަނީކީއެއްާ

ދުރުކުރެވޭތޯާާ ކުރިއެރުންާ މިޤައުމުެގާ ރައްޔިތުންނ ިއާ ފ ަގތިކަމ ިއ،ާ ރައްޔިތުންނ ިއާ ތަރައްޤީއ އި،ާ

ހައިރ ނެއްނުވޭ.ާާތިއުޅުްއވަނީ ކުޑަކޮށްާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނޫޅެން.ާ އޮޅިެގންނެއްާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ ާ.

 1935ޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާމަނިކުފ ނުމެންާހުންގ ނުަގއިާތިއްބަަވިއެގންާމިފަދަކަމެއްާކުރަްއވަންާއުޅޭތީކީާާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ރަީއސް. ޢިްއޒަތްތެރިާ ހުންނަވަިއެގންާާޝުކުރިއްޔ ާ މަނިކުފ ނުާ ޕ ޓީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ާއ ދެ،ާ

ވަރަށްާާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާމަޚް ިއވުނީމަާ ވ ހަކަާ ެއދިވަޑައިެގންާ ހޯއްދަވަންާ މިނިސްޓަރުކަންާ ފޮރިންގާ ނަޝީދަށްާ ރައީސްާ

 1940ްއޒަތްތެރިާމެންބަރާުާހައިރ ންވެއްޖެ.ާއެކަމަކު،ާައޅުަގނޑުާހަމަާމިފުރުޞަތުަގއިާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢި
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ޯގޅީަގިއ،ާާ ސޭބޫާ ނުކުންނަާ ޓިކެޓްަގއިާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ އިންތިޚ ބަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ޝިފ ޒްާ

ސޭބޫާފިހ ރަާކުރިމަތީާހުރެެގންާއަޅުަގނޑުާކައިރިއަށްާައިއާވ ހަކަވެސްާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކޮށްލަންާ

ާބޭނުން.ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،.....

ާ

 1945ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާބ ރަށުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާޝިފ ޒް.ާާާއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެާ

ާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ހީވަނީާާބ ރަށުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ައޅުަގނޑަށްާ ފިހ ރައަކީ،ާ ސޭބޫާ ޖޯކެއް.ާ ވަރަށްބޮޑުާ ދެންާ މިއީާ ރައީސް،ާ  1950ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ައޅުާމުޙަްނމަދުާޝިފ ޒްާ ފަސްލައްކަާާއެބޭފުޅ ާ ދޭނަމޭާ ދޭށޭާ މިވޯޓުާ ބުނީާ ުގޅ ފަިއާ ވަުގތެއްަގއިާ ރޭެގާ ގ ތުަގއިާ ާަގނޑުާ

ާރުފިޔ .ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާސ ފުކޮށްާބުނިންާއަޅުަގނޑު...ާ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:
ާ

ާ

ވ ހަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ދައްކަވ ާ މެންބަރަކުާ އެްއާ އިށީނދެވަޑަިއަގންނަވ .ާ މެންބަރުާ  1955ކަފުޅަށްާާޢިއްޒަތްތެރިާ

ޖަވ ބުދެއްވުމަށްާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އަކަށްާފުރުޞަތެއްާނޭރުޭވނެ.ާއަޅުަގނޑުާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާމަޚްލޫފަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާ

ާ

ާާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ ާާައޅުަގނޑުާހުރީާވޯޓުާވިްއކ ލަން.ާލަްއކަާރުފިޔ ާދީފިްއޔ 5ާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާއަޅުަގނޑަށް

ާާާލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްމަދުާމަޚް ދޭނީ ޝިފ ޒަށްާ އަޅުަގނޑުާ ކިހިނެއްތޯާ ފ ހަަގކޮށްލަނ5ާާާްދެންާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ  1960ލައްކަ.ާ

ވ ހަކައެްއާާ ރަނަގޅުާ ނުކުތްއިރު،ާ އިންތިޚ ބަށްާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ ބޭނުންާ

އަޅުަގނޑުމެންާއަޅުަގނޑުމެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެކަމަށްާ މިމަޖިލީހުަގއިާ ޙައްޤުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ ންާ

މިފެނިެގންދަނީާ ޕޯލްތަކުންާ މިނަގ ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ޓީވީތަކުންާ ރޭޑިއޯތަކ އިާ ިމއަދުާ ވަޢުދުވިން.ާ

ެއާ އަޅުަގނޑުެމންާ އެހެންެވެގންާ ފ ސްކުރަން.ާ ނެތްކަމަށްާ އިތުބ ރުާ ޝަހީދަށްާ ޑޮކްޓަރާ

 1965ޞްލަޙަތުަގއިާމިތ ާމިާމަސައްކަތްކުރަނީ.ާއިމްތިޔ ޒްާފަހުމީެގާވ ހަކަފުޅުަގއިާވިދ ޅުިވ،ާމިބ ވަތުެގާާމަ

އެހެންވީމ ،ާާ މިހެން.ާ ހުންނ ނީާ މަސައްކަތްތައްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އޮންނައިރުަގއިާ ޕ ޓީެއއްާ އިދިކޮޅުާ

އ  ަވއްދ ނެކަމަށް.ާ މަޖިލީހަށްާ މައްސަލަތައްާ ނޯކޮންފިޑެންސްާ ރަްއޔިތުންެގާާމިބ ވަތުެގާ ކުރީެގާ ދެ،ާ

މަޖިލީހުަގއިާއެމް.ޑީ.ޕީއިންވެސްާމިާޢިއްޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރުާބޭރުކުރަންާވަނީާމަސައްކަތްކޮށްފައި.ާާ
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ޤ ނޫނުއަސ ސީަގިއާާ ވިދ ޅުވިާ ނ ޒިމްާ މެންބަރަކު،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އެްއާ މިތަނުަގއިާ ހަމައެހެންމެާ

ނެތްވ ހަކަ ބަދަހިކުރަންާ ސިޔ ސީުގޅުންާ ބޭނުންވަނީާއިޒްރޭލ އެކުާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ާ.1970 

މ ތްާ ޤުރުއ ނުެގާ ކީރިތިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެއަށްވުރެާ ނުޖެހެއޭ.ާ އޮންނ ކަށްާ ޤ ެ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ

އޮތްއިރުާާ ބަޔ ންކޮށްފަިއާ އެކަންާ ކަނޑަެއޅިެގންާ އެފޮތުަގއިާ ފޮތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ފޮތް.ާ

އ ދެ ނުޖެހެއޭ.ާ އުޅޭކަށެއްާ އެކަމަކ ާ ޙަޤީޤަތުަގިއވެސްާާއަޅުަގނޑުމެންާ ހަމަާ ވަރަށްާ އަޅުަގނޑުާ ާ،

އަޅުަގނޑަކ އިާާ ޙ ލެްއަގއިާ އެއްވެސްާ ވެއްދީމަ.ާ މިތަނަށްާ މައްސަލަާ މިާ މިހުރީާ އުފަލުންާ ވަރަށްާ

ިއޙްތިރ މްާ އަޅުަގނޑުެގާ ޮގތުންާ ފަރުދެއްެގާ އަމިއްލަާ ހަމަާ ނެތް.ާ ޒ ތީކަެމއްާ  1975ޑޮކްޓަރާޝަހީދަކ އިާ

ާޒްރޭލްެގާމައްސަލައިަގއިާކުރީެގާސަރުކ ރުން...ާ.އެމަނިކުފ ނަށްާއެބައޮތް.ާއެކަަމކުާއި

ާ

ާނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ އެއްާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދު.ާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

 1980ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

މެންބަރުާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ދެކުނުާ ަގލޮޅުާ ވިދ ޅުވެއްޖެާާާާއ ދެ،ާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ާމަޙްލޫފްެގާ

އެކަންާާާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ުއޅޭތީެވާ ނ ޒިމްާ ިގނަާ ވަރަށްާ މިތަނުަގއިާ އެހެންވީމ ،ާ ނ ޒިމްއޭ.ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ާސ ފުކޮށްލުންާވަރަށްާއެދޭާވ ހަކަާދަންނަވަން.ާ
ާ1985 

ާ

ނުކުތ އެްއކަމަާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ަމޖިލީހުގެާނިޒ މ ބެހޭާ ވ ހަކަފުޅުަގއިާ ެމންބަރުންެގާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ށްާ

ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ައޅުަގނޑުާ ިވދ ޅުވުމަށްާ ނަންފުޅުާ މެންބަރުެގާ ދ އިރ އ އެކުާ ވ ޮގތަށްާ ަގވ އިދުަގއިާ

ާއަރުވަން.ާައޅުަގނޑުާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފަށްާފުރުޞަތު

 1990ާއަރުވަން.ާާ

ާ

އަޅުަގނޑުާާާަގލޮޅުާދެކުނުާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ އ ދެ،ާ މަޢ ފަށްއެދެން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ާއ ދެ،ާ

އެވ ާއަޙްމަދުާމަޙްލޫފްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ: ވ ހަކަފުޅުަގިއާ ނ ޒިމްެގާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ މަޑަވެލިާ ހަކަާާދަންނަވ ލީާ

ސަރުކ ރ ިއާާ އޮތްާ ކުރީަގއިާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ ައޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ފ ހަަގކޮށްލެްއވީމަ.ާ

 1995އިޒްރޭލަކ އެކުާއެްއވެސްާކަހަލަާުގޅުމެއްާނެތޭ.ާހަމައެކަނިާޤައުމެްއެގާޮގތަށްާއެކަންާބަލަިއަގނެފައިާާ

ާ ފ ހަަގކޮށްލަންޖެހެނީާ ހިތ މައ ެއކުާ އަޅުަގނޑުާ ިމއަދުާ ެއކަމަކު،ާ އަޅުަގނޑުމެންގެާއޮތީ.ާ
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ާާ ފައްޓައިެގން އެކަކުންާ ްގރޭޑްާ ނެތިދިޔަޮގތުެގ12ާާާާސްކޫލްކުދިންނަށްާ ޔަހޫދީންތަކެއްާ ހަމައަށްާ އ އިާ

ހިތ މަކުރ ކަމެކޭ.ާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެއއީާ ދިޔައީމަާ ހިސ ބަށްާ ކިޔަަވިއދޭާ އެމީހުންނަށްާ ވ ހަކަާ

ާާ މުސްލިމުންނަކީާދުނިޔޭަގއިާތިބިާާާނިންމ ފައިާނިކުންނައިރުގައ12ާާިނިމިެގންދ އިރުާއެކުދިންާްގރޭޑް

މިހުރާިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ހިތ މަކުރަންޖެހޭކަމެއް.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވެެގންދިއުމަކީާ ބަޔަކަށްާ  2000ނުބައިާ

ކަންތައްތަްއާާ ހުރިާ ލިޔެފަިއާ ބެހޭޮގތުންާ ކަލްޗަރއ އިާ މިއޮތީާ ެއްގރިމެންޓްތަކުަގއިާ ހުރިާ ލިބިފައިާ

މިހު އ ޓްާ މިއުޒިކްާ އެމީހުންެގާ މީަގިއާާބަލ ލީމަާ ބަދަހިކުރަންާ ައޅުަގނޑުމެންނ އެކުަގއިާ ރިހ ކަމެއްާ

ފ ހަަގކޮށްފައިާހުރިކަމަކީާއަޅުަގނޑުމެންާހިތ މަހުރިކަމެއް.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުމެންާމިކަމައިެގންާާ

ޒ ތީކަމެއްާާ އަޅުަގނޑުމެންާ ދޭތެރޭަގިއާ ޝަހީދ ިއާ ޑޮކްޓަރާ ޙ ލެއްަގއިާ ެއްއވެސްާ މިއުޅެނީ.ާ

އެކަަމކު ެއއްވެސްާާއޮތީެއއްނޫން.ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ާ،2005 

ބޭފުޅަކުާ އިތުބ ރެްއވެސްާނެތޭ.ާކުރީެގާސަރުކ ރުަގއިާހުންނަވަިއެގންާއެސަރުކ ރަށްާޙިޔ ނ ތްތެރިވިާ

ހިތ މައ އެކުާާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމ ،ާ ކަންކުރަްއވަފ ނެއޭ.ާ ެއޮގތަށްާ މިހ ރުވެސްާ

ާާ ދޭނަމޭ.ާާދަންނަވ ލަންޖެހެނީ، ހަމަގައިުމވެސްާ ވޯޓުާ އަޅުަގނޑުެގާ މިފުރުޞަތުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ޢިްއޒަތްތެރިާ ިގނަާ ވަރަށްާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ޢިއްޒަތްތެރި،ާ ވަރަށްިގނަާ އެވިދ ޅުވިހެންާ ޝިފ ޒްާ

ކުރި.ާ މަސައްކަތްތަކެްއާ ިގނަާ ަވރަށްާ ރޭގައިވެސްާ ހޯދުމަށްާ ވޯޓުާ މިތަނުންާ  2010މެންބަރުންކޮޅެއްާ

އަޅުަގ ސ ބިތުކަމ އެކުާާއެކަމަކު،ާ ވަރަށްާ މިކަމުަގއިާ ބޭފުޅުންނަށްވެސްާ ހުރިހ ާ އެދެނީާ ނޑުާ

މިކަމުަގިއާާ ދީނަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ޤައުމަށްޓަކައިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ތިއްބަަވއިެގންާ

ވަރަށްާާ ކުރިއަށްެގންޮގސްދެްއވުމަށް.ާ މިކަންތަްއާ ބައިވެރިެވެގންާ ުގޅިެގންާ އަެަޅުަގނޑުމެންނ އެކުާ

ާރިްއޔ .ާާބޮޑަށްާޝުކު

ާ2015 

ވަރަޙްމަތުާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާނ ޒިމްާ މައްސަލައަކީާާهللاާ`.ާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާ މިވ ާ ހުށަހެޅިފައިާ މިއަދުާ ާވަބަރަކ ތު.ާ

ދިވެހިރ އްޖެއ އިާިއޒްރޭލ ދެމެދުާޤ އިމްކުރެވިފައިވ ާުގޅުމ އިާބެހޭޮގތުންާރ އްޖޭެގާޚ ރިޖީާސިޔ ސަތުާާާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ައޙްމަދާުާރައްޔި ޑޮކްޓަރާ އޮންރަބަލްާ ެއފެއ ޒްާ ފޮރިންގާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ ހ މަކުރުމުަގއިާ ތުންނަށްާ

ޝަހީދުާރައްޔިތުންނަށްާކަންކަމުެގާޙަޤީޤަތްާއޮޅުވ ލ ާއަިމްއލަާމަޞްލަޙަތުާކުރިއަށްނެރެ،ާއަމިއްލަާާ

މިހުށަހެޅި އަޅުަގނޑަށްާ ތަކުރ ރުކުރީާ މިާ މިބަސްާ ައޅުަގނޑުާ ކުރިއަށްނެރެާ  2020ފައިވ ާާމަޞްލަޙަތުާ

އަދިާ ނެރިފައިވ ކަަމށްާ ކުރިއަށްާ މަޞްލަޙަތުާ އަމިއްލަާ އެމަނިކުފ ނުެގާ ތެރޭަގއިާ ކަންތައްތަކުެގާ

އ ދެ،ާާ ފެނިފައިނުވ ތީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ މިހ ތަނަށްާ ކަމެއްާ އެްއވެސްާ ޤަބޫލުކުރެޭވވަރުެގާ އަޅުަގނޑަށްާ

ފު ވ ހަކަދައްކަންާ އަޅުަގނޑުާ ބެހޭޮގތުންާ މިކަމ ާ ރައީސް،ާ ލިބާިާޢިއްޒަތްތެރިާ ރުޞަތުާ
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އަދިާ ލިޔުންތަކަށ ިއާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ބަލ ލަންޖެހޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ހަކަދަްއކަމުންދ އިރުާ

ައޅުަގނޑުމެންނަށްާމިވޯޓުދޭނީާކިހިނެއްކަމަށްާާ ކުރީަގއިާ  2025އެމަނިކުފ ނުާއެދައްކަވ ާވ ހަކަތަކަށް.ާއޭެގާ

އަދި ކަުއންސިލަރަކުާ ފަރ ތުންާ ރައްޔިތުންެގާ ނޯންނ ނެ.ާ ކިތަންމެވަރަކަށްާާނިންމޭކަށްާ ާ

ރައްޔިތުންލަްއވ ާއެސް.އެމް.ެއސްާކުރަްއަވއިެގންާބިރުދައްކައިެގންާިމވޯޓެްއާކ މިޔ ބެއްާނުކުރެވޭނެ.ާާ

އެަމނިކުފ ނުާ އަދިާ ލިޔެކިޔުންތަކ އިާ މިހުރިާ ޑޮކިއުމެންޓްތަކ އިާ މިހުރިާ ހަމަާ ކުރެވޭނީާ މިކަންާ

ވ ހަކަފުޅު ބަހުސްއ އިާއެދައްކަވ ާ މިކުރެވޭާ ިމތ ާ ާާތަކ އިާ ބިނ ކޮށްާ، މަްއޗަށްާ އެއްޗެްއެގާ ިމހުރިހ ާ

މިކަމުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނޫނީާ ނިންމ ފައިާ ބަލ ާ އެއްޗެއްާ ވޯޓުާާާމިހުރިހ ާ ނިންމ ާ  2030ވަކިޮގތެއްާ

ާާ ޑުާދަންނަވ ނީާނިންމެނީާއަޅުަގނދެވޭކަށްާނޯންނ ނެ.ާަވކިޮގތެްއާއޭެގކުރިންާނިންމ ކަމަށްވ ނަަމާއެ

ާާ ނޫނޭ. އައިންޞ ފަކުންާ މިދެންނެވިާއިންޞ ފުންާ މިޮގތަށްާ ނިމޭނީާ ކަންތައްތައްާ ޅުަގނޑުމެންނަށްާ

ކަންތައްތައްާބަލ ފައިާފަނޑިޔ ރަކުާޙުކުމްވެސްާމިާއިްއވެނީާހަމަާދެކެވޭާވ ހަކަތަކުެގާމަްއޗަށްާބަލާ 

ބޭރުާފުށަށް.ާއެހެންކަމުން،ާައޅުަގނޑުމެންެގާނިންމުންވެސްާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާނިންމޭނީާމިދެކެވޭާާ

ލިޔެކިޔުންާާވ ހަކަތަކ އި އަޅުަގނޑުާާމިާާތަކ އިާމިއޮތްާ ބަލ ފައިކަމަށްާ މައްޗަށްާ  2035ކަންތައްތަކުެގާ

ދުެގާމަްއޗަށްާއިތުބ ރުާނެތްކަމުެގާވޯޓެްއާާދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާޑރ.ޝަހީދަންނަވ ލަން.ާއ ެެ

މިހ ރާުާ ނަަގންާ ވޯޓެއްާ ނެތްކަމުެގާ އިތުބ ރުާ މަްއޗަށްާ ސަރުކ ރުެގާ ދިވެހިާ ނުނެުގނަސްާ ނެުގނަސްާ

ދަންނަވ ލަންާލަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުާ ސްވެއްޖެއޭ.ާ

ބޭނުންވަނީާމަނިކުފ ނުއޭާ"ކިޔ ހުވ ާތޭރ ާވ ދ އޭ"ާކޮބައިތޯއޭާމަނިކުފ ނުާވީާވަޢުދުތައް،ާކޮބައިތޯޭއާާ

ހުވ ތައްާ ާ.މަނިކުފ ނުެގާ ވިސްނ ވަޑައިަގންނަވަާ މަނިކުފ ނުާ އ ދެ،ާާިމކަންތައްތަކ މެދުާ  2040ންތޯޭއ.ާ

ކޮންމެވެސްާ ދުވަސްވަރުާ އިންތިޚ ބުެގާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ފެނިެގންދިޔައީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މުޚ ތަބުކުރައްވ ާވިދ ޅުވަނީާާ ތުޅ ދޫާރައްޔިތުންނ އިާ ޢިއްޒަތްތެރިާސްޓޭޓްާމިނިސްޓަރަކުާވަޑައިެގންާ

.ާތިމަންާމުެގާމަޝްރޫޢުާފެށޭނެކަމުަގއިހިއްކުާާާބިންވަހުެގާތެރޭަގއިާތުޅ ދޫެގާބަނދަރުހެދުމ އިާާދ40ާާު

އެ ނުވ ނަޭމާ ވިދ ޅެއްާ ޮއްއވައޭ.ކަމަނ ާ ފެްއޓިފައިާ ފެންނ ނީާ ދިޔައީާާާާކަމަކުާ ކަންތައްތައްާ

ާއެހެނެއް 40ާނޫން.ާ ާާ ނުނިމުނު.ާ އެކަމެއްާ ފ އިތުވެދިޔަީއ.ާ އެއަށްފަހުާދުަވސްާ  2045ދެންާ

ނިމު އިންތިޚ ބުާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ ވަޑައިެގރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ތުޅ ދޫއަށްާ ންާާނުފަހުންާ

ާާ ހިސ ބުަގިއ، އޯަގސްޓްާ ބިންވިދ ޅުވިާ ފެށޭނާެާާާތުޅ ދޫާ މަޝްރޫޢުާ ހެދުމުެގާ ބަނދަރުާ ހިއްކުމ އިާ

ާާާާ.ވ ހަކަ މިދިޔައީ. ޮއކްޓޯބަރުވެސްާާމިކަންވެސްާ ދިޔައީ،ާ ސެޕްޓެމްބަރުވެސްާ ދިޔައީ.ާ ޮއަގސްޓްވެސްާ

ތީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާރިޔ ސީާއިންތިޚ ބުަގިއާާއެންމެފަހުންާމިއޮދިޔައީ.ާދެންާމިއޮތީާނޮވެމްބަރު.ާާ

 2050ވެަވޑަިއެގންނެވިާވަޢުދެއްާތުޅ ދޫާރައްޔިތުންނ އިާމުޚ ތަބުކުރައްވ ާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާިވދ ޅުވަނީާާ
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ާާ ހުވ ކުރަްއވ ތ  ޙަވ ލުވެާ ވެރިކަމ އިާ މަނިކުފ ނުާ ބިނ1ާާާްތިމަންާ ތުޅ ދޫާ ތެރޭަގއިާ ދުވަހުެގާ ާާއަހަރުާ

އްދުމުެގާމަސައްކަތްާފައްޓ ާދެއްވ ނަމޭ.ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާހިއްކުމ އިާބަނދަރުާހެ

ާާއެމަނިކުފ  ނުެގާމިާވަޢުދުާކިހިނެއްތޯާދުވަހޭ.ާއެހެންވީމ ،ާމަނިކުފ 11ާާނުއޭާމ ދަމ އަކީާނޮެވމްބަރު

ނދަށާްާމިހިނދުންާމިހިާމިާވަޢުދުާފުއްދުމުަގއިާމަނިކުފ ނަށްާކުރެވެންހުރިާހުރިހ ާމަސައްކަތެއްއޮތީ.ާ

 2055މިކަންތައްތައްާރަްއޔިތުންނަށްާކޮށްދެވިދ ނެކަންާމަނިކުފ ނުެގާޢަމަލ އިާބަހުންާދައްކަވަިއާާކުރަްއވ ށޭ.ާާ

ާާ މިކަންތައްތައް ނޫނޭާ ބަހަކުންާ ހަމައެކަނިާ ާާދެއްވ ށޭ.ާ ޢަމަލުފުޅުންވެސްާާކުރަްއވ ނީކީ. މަނިކުފ ނުެގާ

ާރައީސް.ާާާމިކަންތައްތައްާސ ބިތުކުރަްއވ ށޭ.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރި

ާ

އެ ތުލުސްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ބޭނުންވަނީާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ  ންމެާޝުކުރިއްޔ ާ

 2060ނެތްކަުމެގާމޯޝަންއެއްާލެވޭާފުރަތަަމާފަހަރާުާފުރަތަމައިނުންވެސްާޑރ.ޝަހީދުެގާމައްޗަށްާއިތުބ ރު ާާރޮޒައިނ ާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވން:

ވަނަާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންވެސްާމިކަނ16ާާާްވަނަާމޯޝަންކަން.2ާާާާއީ.ާމިއީާމިހ ރުާާނޫންކަންާމި

ާާ އަތުަގއި އަޅުަގނޑުާ އަދިާ ހަމަާާާމިަވުގތުކޮށްފައިވ ކަންާ ީމަގިއެވސްާ އެބައޮތް.ާ ކޮޕީއެްއވެސްާ އޭެގާ

ވ ހަކައަާ މަިއަގނޑުާ އޮތްާ ޑރ.ޝަހީދެކެވިފައިާ ވ ހަކަތައް،ާ ދެކެވެމުންދ ާ ދައްކީާ ާކަވަމުންދާ ދުާ

ިގނަފަހަ ާާވ ހަކަތަކަކީާ ދޮުގ ހުށަހަޅ ފަާާވ ހަކައަށްާރުާ މިމައްސަލަާ އަދިާ މެންބަރުންނަކީާވ ކަން.ާ ިއވ ާ

 2065ރުާޢީސ ާޖައުފަާއަޙްމަދުާނ ޒިމް،ާާއަސްލަމް،ާޒ ހިރުާއ ދަމް،ާޢަލީާަވޙީދު،ާާމޫސ މަނިކު،ާމުޙަންމަދުާާ

ޝިހ  މުޙަންމަދުާ ޢަފީފްއ ދަމް،ާ ޙަސަންާ އިބްރ ހީމް،ާ ޢައްބުދުލްޣަފޫރުާ ޢަބްދުބް،ާ ާ،ާ ޔ މީން،ާهللا

އިސްމ ޢީލް ޞ ލިޙް،ާ މުޙަންމަދުާ އިބްރ ހީމްާ ޙަމްޒ ،ާ ބައެްއާާޝިހ ާާއަޙްމަދުާ މީެގތެެެރެއިންާ ބް.ާ

ނިސްބަތްވ ާާ އެމް.ޑީ.ޕީއަށްާ އަދިާ ބޭފުޅުން.ާ ތިއްބެިވާ މިމަޖިލީހުަގއިާ މިހ ރުވެސްާ ހަމަާ ބޭފުޅުންނަކީާ

ައޅުާ ހިމެނޭކަންާ ީމެގތެރޭަގއިާ ބޭފުޅުންވެސްާ އޭރުާާަގނޑުވަރަށްިގނަާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ހަމަާ ާ

ވިދޮުގހަދ  ތެދުވ ހަކަާ މިއަދުާ ހަމަާދ ޅުވެފައިާ ދަންނަވ ލަނީާ އަޅުަގނޑުާ ބަދަލުވީތޯޭއާ  2070ހަދ ޮގތަށްާ

ާާާާއެމް.ޑީ.ޕީގެާ ސޮއިކުރުމ ެއކީަގއި. ައޅުފޯރމެއްަގއިާ އިޒުދެންާ ބޭނުންާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ރޭލްެގާާަގނޑުާ

ަމއްސަ މައްސަލައަކީ.ާ ނޫނޭާ އެކަންޏެއްާ އެބަހުއްޓޭމައްސަލަާ ބައިވަރުާ ޣިލަތަްއާ ޔ ސުއްދީންާ.ާ

ކުރެިވެގންޕްރަ ައޅުަގއިވެޓައިޒްާ އޮތްދ އިރުަގއިާ ލިބިފައިާ މަޢުލޫމ ތުާ އެޑިުއކޭޝަންާޮގތުަގއިނޑަށްާ ާ

ލަ މިމައްސަލ ަގއިާ ޑރ.ޝަހީދަށްާ ކިހިނެއްތޯާމިނިސްޓްރީންާ ސަރުކ ރުންާ ޖަޕ ނުާ ހޯދުމަށްާ ފ ެއއްާ

ސުވ ލުކޮށް ދެކެނީާ ދޭތެރޭާ ލިބިމިކަމ އިާ މަޢުލޫމ ތުާ އަޅުަގނޑަށްާ އޮތްކަމަށްާ އަދިާފައިާ އޮތީ.ާ  2075ފައިާ

ދުާޖަޕ ނުާސަރުކ ރަުގއިާމިކަމަށްާމައްސަލަެއއްާނެތޭާވިދ ޅުވެފައިާއޮންއިރުަގިއާމިހ ރާުާޑރ.ޝަހީ

މިކަހަލަާމައްސަލަތަކެްއާޖަޕ ނުާސަރުކ ރުެގާފަރ ތުންާފެންމަތިކޮށްފައިވ ކަމަށްާައޅުަގނޑަށްާޚަބަރުާ
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އެހެން އަމިއްލިބޭ.ާ މައްސަލަތަކުަގިއވެސްާ މިކަހަލަާ ޑިސިވީމ ،ާ ނަންަގވ ޮގތަކަށްާާލަފުޅަށްާ ޝަންާ

އަދިާ އެހެންވީމ ،ާ ދެކެނީ.ާ ައޅުަގނޑުާ ނުވ ނެކަމަށްާ ކުރައްަވއިެގންާ ކަންތައްާ ވަޒީރުާ ޚ ރިޖީާ

ފ ޑުމީގެއިތުރު މަޖިލީހަށްާ ކުރީަގިއވެސްާ މޯޝަންަގއިވެސްާާންާ ކުރީެގާ އޮތްކަމަށްާ  2080ވިދ ޅުވެފައިާ

ބޭނުންމިއޮން ފ ހަަގކޮށްލަންާ ހަަމާ އަޅުަގނޑުާ ހަރުގެާާާނަނީ.ާ އެމް.ޑީ.ޕީެގާ ތަކުަގއިާިމހ ރުވެސްާ

ވަޒީރެއް ދަްއކަވަންދައުލަތުެގާ ހުންނަަވއިެގންާ ޙައިޞިއްޔަތުންާ ވ ހަކަާާެގާ ވަރަށްިގނަާ ކަހަލަާ ނުޖެހޭާ

މެން ޢިއްޒަތްތެރިާ ަވރަށްިގނަާ ތިބޭާ މިތަނުަގއިާ ހަމަާ ެއޮގތުންާ ބަރުންނ އިާދެއްކެވިފަިއވ ކަމަށް.ާ

ދެކެވިފައިާ ވ ހަކަާ ފ ޑުފ ޑުެގާ ޑީ.އ ރުދިމ ލަށްާ އަދިާ އެބަހުރި.ާ އިދިކޮާ އެންމެބޮޑުާ ޅުާާ.ޕީއަކީާ

ޑީ.އ ރު އަޅުަގނޑުާާޕ ޓީކަމަށްވ އިރުަގއިާ ވ ހަކަތަކަކީާ މިކަހަލަާ ޮގވ ލ ާ ބ ްއވަންާ ޖަނ ޒ ާ  2085.ޕީެގާ

ޑީ.ޕީާެގާޗެއަރޕ ސަންާނުވަތަާކަެމއްނޫން.ާއެމް.އިާދައުލަތުެގާވަޒީރަކުާކޮށްެގންވ ނެޤަބޫލުކުރ ޮގތުގަާ

ދ އި ހުޅުހެންވޭރުާ މޫސ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެމންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަާާރ ެގާ މިކަހަލަާ މަނިކުާ

މައްސަލައެއްދެއްކެވުަމކުންނެ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނިކުމެާއްާ ވަޒީރަކުާ ދައުލަތުެގާ ެއކަމަކު،ާ ނެތް.ާ

ޤަބޫލުކު އަޅުަގނޑުމެންާ ދެްއކެވުަމކީާ ވ ހަކަާ އެމިކަހަލަާ އުސޫލެއްނޫން.ާ ަވޒީރުންނަކީާާާއީާރ ާ

ބަެއއް ތިބިާ ހޮވ ފައިާ ޚިދުމަތްކުރަންާ ޤައުމަށްާ މުޅިާ ފައިސ ދީެގންާ ދ ިއރ އަކަށްާާާާ.ދައުލަތުންާ  2090ަވކިާ

ނޫންއެ ބަޔަކަށެްއާ ވަކިާ އެާާެެހެންނޫނީާ އެކަންޏެއްއެހެންނޫނީ،ާ މީހުންނަށްާ ނޫން.މް.ޑީ.ޕީެގާ ާވެސްާ

ހުރުާ މިހެންާ މިހުރިހ ކަމެްއާ ިއޒުރޭލުެގއެހެންވީމ ،ާ ާމ އެކުާ ިއތުރުންވެސްާާާ މައްސަލަިއެގާ

ޑރ.އަޅު ހަމަާ ނެތްާާޝަހީދ އިަގނޑަށްެވސްާ ކޮންފިޑެންސެއްާ ދަންނަވ ލަން.ާދޭތެރޭަގއިާ ވ ހަކަާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ2095 

ރައީސް.ާާާކ ށިދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ރަީއސް،ާާޝުކުރިއްޔ ާ އަާޢިްއޒަތްތެރިާ ވަރަށްާާމަނިކުފ ނަކީާ ާޅުަގނޑުާ

އެއްދުާާ،ނަމަވެސްބޭފުޅެއް.ާާާާއިޚްތިރ މްކުރ ާއިސްމ ޢީލްާޢަބްދުލްޙަމީދުާ ދަންނަވ ލަންޖެހެނީާ އަޅުަގނޑުާ 24ާާާވަކީާާމިއަދުާ

މިާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: މިއަދުާ ޢިްއޒަތްތެރިާަގޑިއިރުނަމަާ އެހެންާ ސަބަބަކީާ ނުބޭްއވޭނެކަމަށް.ާ ބަހުސްާ މިާ ަގޑީަގއިާ

ފަ ވިދ ޅުވިާ ރ އްޖޭެގމެންބަރުންާ ޑރ.ދައިންާ މިނިސްޓަރާ ފޮރިންގާ މިހ ރުެގާ ޝަހީދަށްާާ އަޙްމަދުާ

ާާާާލ ެގމިމައްސަ ފޮނުއްވިފަހުން މަނިކުފ ނުާ 24ާާާާނޯޓިސްާ ހަމަނުވ ތީ.14ާާާަގޑިއިރުެގ  2100ދުވަސްާ

މިބުނަނ101ާާީޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ ަގިއާ )ށ(ާ މ އްދ ެގާ ަގިއާާމިމ އްާާ،ަވނަާ )ހ(ާ ދ ެގާ

ދުަވސްކުރިނ14ާާާްރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުަގއިާބަހުސްާފެށުމުެގާާާާފަދަާހުށަހެޅުމަކ މެދުބަޔ ންކޮށްފަިއވ 

މަޖިލީހުެގާާ އަންަގންވަޒީރުންެގާ އެކަންާ މެންބަރަކަށްާ ބަހުސްަގިއާާއެާ އެާ އަދިާ ވ ނެކަމަށް.ާ

މެންބަރަކަށްާ އެާ ޙައްޤުާ މަސައްކަތްކުރުމުެގާ ދިފ ޢުަގއިާ އޭނ ެގާ ލިޔުމުންާ އަނަގބަހުންނ އިާ
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މިމ އްދ އި އެބަލިބިެގންވ ކަމަށް.ާ ާާއެާާންާ ފުރިހަމަ ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް.14ާާާނޭގާ ޙައްޤުާ  2105ދުވަހުެގާ

ާާ .ާމިއީާއެފަދަާހޮޓަލެއްނަމަާމިއީާަމސ ޖްކުރަންާވަޑަިއަގންނަވ ާހޮޓަލެއްނޫންޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،

ާާާ،ޝަހީދަށްާމަނިކުފ ނުާނޯޓިސްާދިންާދުވަހަކީާފުރިހަމަާެއއްދުވަސްކަމަށްާުގނިދ ނެ.ާނަަމވެސްޑރ.

ައދިާާޤައުމެއްެގާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލީހޭ.ާމިއީާއަޅުަގނޑުމެންެގާކ ބަފައިންނ އިާމިއީާހެނީާދަންނަވަންޖެ

ޤަ އެާ މުތްތަކެއްއަޅުަގނޑުމެންާ އިތ ާ ފަޚުރުވެރިވ ާ އެކުލެވިެގންވ ާާއުމަކަށްާ ޖަޒީރ ތަކަކުންާ ފަދަާ

 2110އ އިާައދިވެސްާާމިނިވަންާދިވެހިރ އްޖޭެގާޤ ނޫނުާހަދ ާމަޖިލީހޭ.ާމިއީާމަނިކުފ ނ އިާމަނިކުފ ނުެގާޕ ޓީ

ނޫނޭ.ާޢިްއޒަތްތެރިާނުހެންާމޮޑެންާއޮތްާފުއްަގނޑެއްވެއްޓުނުާސަރުކ ރުެގާއިސްބޭފުޅުންާކުރިންާމޮޑު

ރައީސް،ާމީެގކުރިންވެސްާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާޚިލ ފުާމ އްދ އެއްާއޮތްާބިލެއްާމިމަޖިލީހުެގާތަޅުމަށްާ

ޕ ޓީެގާމެންބަރުންާލަްއވ ާިމތ ނަގިއާާާާޢިްއޒަތްތެރިާމަޖިލީހުެގާއެންމެާބ ރުަގދަކޮށްާދެާާާެގނެސްާމި

ވަނީ ކުޅުްއވ ފައި.ާާމަނިކުފ ނުާ މިއަދުާާާނ ޗަރަންީގާ ރައީސް،ާ ތިޔަާޢިްއޒަތްތެރިާ ކުރަްއަވންާ ވެސްާ

ާާާާއުޅުްއވަނީވެސްާއެފަދަ މަނިކުފ ނަށްާނުކުރެއްވޭނެކަން ާާކަެމއް.ާއެކަމެއްާ މަޤ މުަގިއާާއަޅުަގނޑު  2115މިާ

ޝަހީދަށްވުރެާކުރިންާމަނިކުފ ނުާއިސްތިޢުފ ާދެއްވ ފަިއާާޑރ.ތްއޮތީ.ާއެހެންކަމަށްވ ނަމަާާދަންނަވ ާހި

ޤައުމެއްާާ ދެާ ރައީސް،ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ަވޑަިއަގތުމަށްާ ޮގނޑިކޮޅަށްާ މިހިރަާ

ަވއްޓ ލ ާާ،އަޅުވެތިކޮށް ސަރުކ ރެއްާ ުއފެދިފައިވ ާ ވެރިޔަކުާާާާ،ޤ ނޫނީޮގތުންާ ހޮވ ފައިހުރިާ ރައްޔިތުންާ

ސްާމަރުޙަބ ާކިޔަކިޔ ާތިބީާކޮންބަެއއްތޯ.ާއެޤައުމަށްާިއޒުރ އީލްާނުކިޔ ތީތޯާާމުންވެދަންޖައްސ ާމަރ ލު

ާާ ޤ އިމްކޮށްެގން ޔަޙޫދީންާތިއްބެސިޔ ސީުގޅުންާ އިޒުރޭލްއަށްވުރެާ އެޤައުުމަގއިާ ހަަމގައިުމވެސްާ  2120ވީ.ާ

ާާރ އީިގނަވ ނެކަންާކަށަވަރު.ާއަދިާއެޤައުމަކީާިއޒު .ާއޭރުަގިއާާޤައުމެއްލަށްާހުރިހ ޮގތަކުންާއެހީތެރިވ 

މިމަޖިލީހުަގއިާާ ތިއްބެވިާ ހަމަސަރުކ ަގއިާ ތިބީާ ޢިއްޒަތްތެރިންާ އަމިއްލަާާހިމެނޭާ ހިމޭނުން.ާ

ެވއްޓުމުންާ ސަރުކ ރުާ ހިތަށްއަރ ާ އަޅުަގނޑުާ ނުކެރިފައި.ާ ބުނަންާ އެްއޗެްއާ ފައިދ އަށްޓަކައިާ

ކޮންވ ހަކައެއްއެ މިދައްކަނީާ މިއަދުާ މަްއސަލައަބޭފުޅުންާ ހުށަހެޅިފައިވ ާ ާާބ އޭ.ާ ބަލ އިރު 1978ާާށްާ

ާާ ާާއ11ާާިނޮވެމްބަރު 11ާާާާންާފެށިެގން 2008ާާާާނޮވެމްބަރު  2125ާއަހަރުާއޮތ30ާާާްއ ިއާހަމައަށްާވޭތުވެދިޔަ

ިއޒުރޭލ ސަރުކ ރު ބ އްވ ންާ މަޢުލޫމ ތުއިާ ުގޅުމ އިމެދުާ މިވަުގތުާާފައިވ ާ ނުވ ކަންާ ދީފައިާ

ިއޒުރޭލ ފ ހަަގކޮށްލަން ދިވެހިރ އްޖެއ އިާ އަދިާ ސިޔ ޖެހޭ.ާ ދެމެދުާ ޤ ިއމްކޮށްާސީުގއިާ ޅުންާ

އިޒު ސޮިއކޮށްފައިވ ކަމަށްާ މަޢުލޫމ ތާުާއެއްބަސްވުންތަކެއްަގއިާ ވަނީާ ވުޒ ރ އިންާ ޚ ރިޖީާ ރޭލްެގާ

ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު،ާާފަތުރ ފަ ސ ބިތުކޮށްދެވިފަިއާާއިވ ކަމަށްާ ޤ އިމްކުރުމަށްާ ުގޅުންާ ސިޔ ސީާ

 2130 ނުވ ކަންާއަޅުަގނޑުާފ ހަަގކުރަން.ާ

ާ
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اْلعَالَِمينَ .ާ` ާާއިސްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރު  ِ َربه  ِ ّلله المتهقْين  .اْلَحْمدُ  الظالمينާوالعاقبه  على  إال  عدوان  االّصاله    .وال 

 والسالم  

ާައޅުަގނޑުމެންާާރިާރައީސް،ާޢިއްޒަތްތެރިާަވޒީރު.ޢިްއޒަތްތެާعلى رسول هللا وآله وصحبه أجمعين. އަޙްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާާ

ބަދަހިާވ ހަކަދެއެެްކެުވންާ: ާކުުގޅުންާ ުގޅުންބަދަހިކުރަންާ ޤައުމުތަކ އިާ ޤައުމުތަކަރަންޖެހޭާ ކޮބައިތޯާނުޖެހޭާ  2135ކީާ

ޙަޤީޤަތުަގިއާޤައުމުތަކ އިާުގޅުންާބަދަހިކުރުމަކީާވަރަށްާމ ތްކަމެއް،ާާލަންޖެހޭނެ.ާާއަޅުަގނޑުމެންާބަލ 

ޚ އްޞަކޮށް އެހެންނަމަވެސް،ާ ޮއތްކަމެއް.ާ އަންގަވ ފައިެވސްާ ތިބިާާކުރަންާ ދައުލަތުަގއިާ ޔަހޫދީާ ާ

ދެންތިކިވަ ފިޔަަވިއާ ުގޅުންާ ބަދަހިކުރ ބަޔަކ އިާ ުގޅުންާ މީހުންނ އިާ ާާބިާ َضلُموْ ށޭ. لذْين   إآل 

މީއޭެގ އަނިޔ ވެރިންވ ާ ތިބިާ ާާތެރޭަގއިާ މީހުންނ ، ދެންތިބިާ ފިޔަވައިާ އެހުންާ މީހުންނ އިާހެޔޮޮގތުަގއިާ

ާާ ާާާާތިޔަބައިއަޅުަގނޑުމެންނަށްާމިއަންަގވަނީ،ާާާާދެންުގޅުންާބަދަހިކުރ ށޭ،ާއިނޭގތޯ.  2140އަށްާާާهللاމީހުން

އަޅުަގނޑުާހިތަށްއަރ ާކިހިނެއްބ ޭއާާާާއެކުަގއި.ާތެދުވެރިންނ އަދިާތިޔަބައިާމީހުންާވ ށޭާާށޭތަޤްވ ވެރިވ 

ާާ ޔަހޫދީ ހޯދ ނީާ މ ތާްާދައުތެދުވެރިންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މ ކުރިންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްުވރެާ ލަތުން.ާ

ާާ ބަ  وسلم ާعليهާهللاާصليރަސޫލ  ުގޅުންާ ޔަހޫދީންނ ާ ވަނީާ ިގނަާވެސްާ ވަރަށްާ ދަހިކުރަްއވަންާ

ކޮންެމފަހަރަކުާ އެކަލޭެގފ ނަށްާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނަޞ ރ އިންނ .ާ ކުރަްއވ ފަިއާ މަސައްކަތްތަކެއްާ

 2145ާاْليَُهودُ ާَعنكَ ާتَْرَضىާَولَنވަޙީކުރައްވަނީ،ާ هللا تعالىކޮޅުކެހިާއެމީހުންދެނީާއިނޭގތޯ.ާއެންމެފަހުންާ

ކުރަްއވ ާާ .لَّتَُهمْ مِ ާتَتَّبِعَ ާَحتَّىާالنََّصاَرىާَولَ  މަސަްއކަތްކުރައްވ ާ އެކަމ ާ އެކަލޭެގފ ނުާ

ާާ ަވުގތުަގއި އިންނަވ ާ ފިކުރުބޮޑުވެެގންާ އިންނަވ ތީާ تعالىވަރުބަލިފުޅުެވެގންާ ަވޙީކުރެްއީވާާ هللا 

ޔަހޫދީންނެއްެވސްާާ އަދިާ ނަޞ ރ ިއންނެއްވެސްާ މަްއޗަށްާ ކަލޭެގފ ނުެގާ ކަލޭެގފ ނަށްާ ކިހިނެއް،ާ

ކަލޭެގފ  މިހިރާީާނުރުހޭނެއޭާ އިނޭގތޯ.ާ ތަބ ެވއްޖެއުމަށްދ ންދެންާ މިއްލަތަށްާ އެބައިމީހުންެގާ ނުާ

ާާ ޔަހޫދީ ކޮބަިއތޯާ ދެން،ާ ކަންތައްތައް.ާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ އަޅުަގނޑުމެންާދައުއަޅުަގނޑުމެންާ  2150ލަތ ާ

ފައިދ އަކަށްާާ އިޤްތިޞ ދީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ބަލ ލ އިރުަގއިާ ބޭނުމަކީ.ާ ުގޅުންބަދަހިކުރުމުެގާ

ބޭނުންވ ނީ.ާައޅުަގނޑުވެސްާބޭނުންާައޅުަގނޑުެގާޤައުުމެގާއިޤްތިޞ ދުާރަނަގޅުވ ން.ާާާޙަޤީޤަތުގައި

އެއީާާ ބޭނުމެއްގައި.ާ އެންމެާ ުގޅުންބަދަހިކުރަނީާ އަޅުަގނޑުމެންނ ާ އެާ މިމީހުންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ަގންނަންާއެމީހުންެގާއަނިޔ ވެރިކަންާމަްއޗަށްާދިޔަދިޔައިނުންޮގސްާއެީމހުންާޤައުމެއްެގޮގތުަގއިާބަލައިާ

އެމީހުންާ ޤައުމުތަކ ާ މުސްލިމްާ ޚ އްޞަކޮށްާ އެހެންވީމ ،ާ ިގނަ.ާ ވަރަށްާ ޤައުމުތައްާ  2155ބޭނުންނުވ ާ

މުސްލިމުންވެސްާާ އެމީހުންނަކީާ ބޭނުންވޭާ ދައްކަންާ ދުނިޔެއަށްާ އެއީާ ުގޅުންބަދަހިކުރަން.ާ ބޭނުންވޭާ

އެ އދ.މަޖިލީހުަގއިާ ބޭނުންވޭާ މިމީހުންާ ދެން،ާ ބަެއއްކަން.ާ ބައެްއކަންާއިޙްތިރ މްކުރ ާ މީހުންނަކީާ

އެއޮތީާާ ޤައުމުތަްއާ ިގނަާ ދުނިޔޭެގާ ޤައުމުތަކަށްދީެގންެވސް.ާ އެހެންާ ރިޝްވަތުދީެގންާ ހ މަކުރަންާ

އަނިޔ ވެރިކަންާާ މިމީހުންެގާ ކީްއެވެގންތޯ،ާ އިނޭގތޯ.ާ ނުކެރިފައިާ ކުރިމަތިލ ންާ އެކަމ ާ
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ހޯދ  ކޮންމެކޮންމެޮގތަކުންާ ދެން،ާ ބޮޑުކަމުން.ާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާމައްޗަށްޮގސްފަިއވ ލެއްާ ފައިސ ާ ާ2160 

ފައިސ އ އިެމދުަގިއާާ ހޯދ ާ ކޮންމެޮގތަކުންާ ކޮންމެާ ކ ންދޭކަށްނުވ ނެ.ާ ރައްޔިތުންނަށްާ

އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ފައިސ އ އިމެދުަގއިާ ޖަމ ކުރިާ ެއއްކޮށްާ ސުވ ލުކުރެވޭނެ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

މުސްލިމުންކަމުަގ އަޅުަގނޑުމެންާ ޮއންނ ނެ.ާ ދުވަހެއްާ މިމަްއސަލަތަކުަގއިާާސުވ ލުކުރެވޭނެާ ިއވ ތީާ

ތިބޭނީާ ދިވެހިންާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނޫންނަމަ،ާ ވ ހަކަދައްކަންޖެހެނީ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިޮގތަށްާ

ެއކަމަކު،ާާ އެންމެކުރީަގިއ.ާ އެކަމުެގާ ނުކުންނ ނެާ ައޅުަގނޑުވެސްާ އެންމެކުރީަގިއ.ާ  2165އެކަމުެގާ

އެބައޮތް ދުވަހެއްާ މިނޫންާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ ާއަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް.ާ هللاާކަންާ

ُ ާيَتَقَبَّلُ ާإِنََّماޤަބޫލުކުރައްވަނީ،ާތަޤްވ ވެރިންެގާކިބައިން.ާާ اْلُمتَِّقينާَللاَّ .ާތަޤުވ ވެރިންެގާކިބައިންާާِمَن 

ނުވ ނެާ ައޅުަގނޑުމެންާ އެހެންވީއިރުަގިއ،ާ ޤަބޫލުކުރަްއވަނީ.ާ އެކަލ ނެގާ ތަކެތިާ ހޯދ ާ ހެޔޮޮގތުަގއިާ

ލިމުާއަޚުންނ އިާއުޚްތުންާކަތިލ ،ާެގދޮރުާތަޅ ާސުންނ ފަތިކުރުވ ާބަޔަކ ާާއަޅުަގނޑުމެންެގާތިާމުސް

އަނިޔ ކުރ ާާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ުގޅުންބަދަހިކުރ ނީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކިހިނެއްތޯާ  2170ުގޅުންބަދަހިކުރ ކަށް.ާ

މައްޗަށްާާ އެމީހުންެގާ ކިހިނެއްތޯއޭާ ައޅުަގނޑުމެންާ ބަޔަކ .ާ އަަވށްޓެރިވ ާ ދެންާ ެގއަކ ާ އަވަށްޓެރިާ

ނެތްާރު ހިތުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންޏ ،ާ ނުކުރެވޭނެ.ާ އެހެންާ އެކަންާ ހޭނީ.ާ

އެންމެާ ައޅުަގނޑުމެންނަށްާ އެހެންެވއްޖެއްޔ ،ާ ހަމްދަރުދީއެއް.ާ އެްއެވސްާ މައްޗަށްާ އެމީހުންެގާ

ައޅުަގނޑުމެންާާާރަނަގޅުާއެމީހުންނަށްާކޮންމެޮގތެއްިވޔަސްާލ ރިާލިބެނިކޮށް.ާކަމަކުނުދ ނެާއެޮގތެއް.

އަޅުަގނޑުާާ އެހެންވީމ ،ާ ފުރިހަމަވ ންޖެހޭނެ.ާ އެއަށްވުރެާ އީމ ންތެރިވ ެ ންޖެހޭނެ.ާ  2175އެއަށްވުރެާ

ނިންމަވ ށޭާ ހަމަޖެހޭޮގތްތަކަކަށްާ ވިސްނަވ ފައިާ ރަނަގޅުޮގތްތަކެއްާ މިކަމ މެދުަގއިާ ބޭނުންވަނީާ

ާކަންތައްތައް.ާއަޅުަގނޑުާވަރަށްާޮގވ ލަން..ާ.

ާ

ާ`.ާއ ދެ،ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް،ާޝުކުރިއްޔ .ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީާާބަރުާމ މިިގލީާދ އިރ ެގާމެންާ

މިއީާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޤ ސިމްާއިބްރ ހީމް ކަންތަކުަގިއާ ވޯޓުެގާ އިތުބ ރުނެތްކަމުެގާ މިއުޅޭާ ހުށަހެޅިެގންާ މައްޗަށްާ މިނިސްޓަރުެގާ  2180ފޮރިންާ

ހުށަހެޅިެގންއު ޚިލ ފަށްާ މެންބަރުންނ ާާޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވ ާ އުޅުމެްއކަަމށްާ ޅޭާ

ާާ މިބުނަނީ ޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ އ ދެ،ާ ވ ހަކަ.ާ ތަފ ތުާ ޚިޔ ލުާ މ ްއދ ަގިއ،101ާާާއަޅުަގނޑުެގާ ވަނަާ

ާ ބަޔ ންކޮށްާ 10ާސަބަބުާ މައްސަލަެއއްާާ ހުށަހަޅ ާ މެންބަރުންާ މަޖިލީހުެގާ ރައްޔިތުންެގާ

ބަޔ ންކު ސަބަބުާ އ ދެ،ާ ހުންނާަާހުށަހެޅިދ ނެކަމަށް.ާ އެމީހަކުާ އަދިާ ޝައްކުވުމެއްާ ރުމުަގއިާ

ބުނެފައިާ  2185ވައްތަރަކަށްާނުވަތަާކުލައަކަށް،ާސިފައަކަށްާކޮންމެާސަބަބަކ ހެދިާނަމަވެސްާއެސަބަބެއްާ

ހަމައެހެންމެ،ާާ އ ދެ،ާ އޮތީ.ާ ޤަބޫލުކުރ ހިތްާ އަޅުަގނޑުާ ހުށަހެޅޭނެކަމަށްާ 24ާާހުށަހަޅައިފިއްޔ ާ
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ިމދައްކަ މަްއސަލަިއަގއިާ ާާަގޑިއިރުެގާ ނުވަތަ ވ ހަކަާ ދައްކަވ 14ާާާާވ ާ މައްސަލަިއަގއިާ ދުވަހުެގާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ މީލ ދ272ާާާީވ ހަކަިއަގއިާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ބުނަނީާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

ންާފެށިެގންާދުަވސްާުގންނަންޖެހޭނީ.ާއެހެންކަމަށްވަންޏ ،12ާާާާކަލަންޑަރުންނޭ.ާއެހެންކަމަށްަވންޏ ،ާާ

ާާ ުގނ ކ12ާާަރޭަގނޑު ފެށިެގންާ ފްލޯރއަށްާންާ މިމަޖިލީހުެގާ މަނިކުފ ނުާ ޢިްއޒަތްތެރިާ  2190މަށްވަންޏ ާ

ވ ހަކަާާ ބަލަިއަގންނަާ އަޅުަގނޑުާ މައްސަލައެްއެގޮގތުަގއިާ ޞައްޙަާ މަްއސަލައަކީާ ެގންނަވ ފަިއވ ާ

ރަނަގޅަށްާާ ޕްރޮސީޖަރއަކީާ މިެގންނަވ ފަިއވ ާ އޮތްޮގތްާ އެމައްސަލަިއަގިއާ ދަންނަވ ނީ.ާ އަޅުަގނޑުާ

ވ ދަވެރިާާޮގސްފަިއއޮތްކަމެްއކަމަ ބަހުސްކުރަމުންާ ޕ ޓީންާ ދެާ ބޮޑުާ މިކަންތަކުަގއިާ ދެންާ އ ދެ،ާ ށް.ާ

މިއަކަށްާާ މިދަނީ.ާ ފެނިެގންާ އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ ދިމ ވ ނެޮގތްާ ކަންތައްތަްއާ ބޯޓެއްަގއިދ އިރުާ

ބަޔަކަށްވ އިރުާާ ހިންގ ާ ނުޖެހޭ.ާޑިމޮކްރެޓިކްާއުސޫލުންާކަންތައްތައްާ ހައިރ ންވ ކަށްާ  2195އަޅުަގނޑުމެންާ

މިޮގތަށްާއަޅުަގ އުފެދިެގންދ އިރުާ ސިސްޓަމެއްާ ޕ ޓީާ ދެކޮޅަށްާ އެބަޖެހޭާ ބަލައިަގންނަންާ ނޑުމެންާ

މަޖިލީހުން،ާ މިޢިއްޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މީެގކުރީަގއިެވސްާ ދިމ ވެެގންދ ނެކަން.ާ މިކަންކަންާ

މިނިސ16ާާާް ހުށަހެޅިާ މަޖިލީހަށްާ ރަްއޔިތުންެގާ އޭެގކުރީަގިއވެސްާ އަދިާ މަޖިލީހުންާ ޓަރުންެގާވަނަާ

ޮގސްފަިއާާ ނުކުރެވޭފަހަރުވެސްާ އަދިާ ފަހަރ ާ ހުރިާ ކ މިޔ ބުކުރެވިފައިާ ވޯޓުއަހ ާ އިތުބ ރުނެތްކަމުެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާ ހައިރ ންވ ކަށްނުޖެހޭ.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެއކަންކަމަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  2200އެބަހުރި.ާ

އަޚްލ ޤެާ ސުލޫކެްއަގއި،ާ ރީތިާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތިބެެގންާކަންބޮޑުވ ކަށެްއވެސްނުޖެހޭ.ާ ތެރޭަގއިާ އްެގާ

މީހަކ ާާ ވަކިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ނިމުނީ.ާ އަދ ކުރީމ ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ވ ޖިބުާ ޤ ނޫނީާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

ދިމ ލަށް،ާވަކިާބަޔަކ ާދިމ ލަށްާއިނިގލިދިއްކުރުމަކީާއަޅުަގނޑުާޤަބޫކުރ ޮގތުަގއިާއެްއޮގތަކަށްވެސްާާ

މިދެންނެވިޮގތުންާއަޅުަގނޑުވެސްާތަކުރ ރުކޮށްާާާއަޅުަގނޑުމެންާކޮށްެގންވ ނެކަެމއްނޫން.ާއެހެންވީމ ،

ަގވ އިދ ާާ އަދިާ ތެރެއިންާ ޙުދޫދުެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާ ޤ ނޫނ ާ ބޭނުންވަނީ،ާ ދަންނަވ ލަންާ  2205އަދިވެސްާ

އެްއޮގތްވ ޮގތުެގމަތީންނޭާމަނިކުފ ނުާމިއެޖެންޑ ކުރަްއވ ފައިާިމވަނީ.ާއަޅުަގނޑުާެއއަށްާފުރިހަމައަށްާ

ވަުމންާއަޅުަގނޑަށްާދެްއވިާފުރުޞަތަށްާޝުކުރުއަދ ކުރަމުންާއަޅުަގނޑުާާތ އީދުއަރުވ ާވ ހަކަާދަންނަ

ާއިށީނދެލ ނަން.ާވަރަށްާބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ހިތ މަހުރިާމައްޗަްނޮގޅިާއުތުރުާދ އިރ ގެާ ވަރަށްާ މިއީާ ދެކޭޮގތުަގއިާމިއަދުާ ައޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާ  2210ާޝުކުރިއްޔ ާ

ކުރިމަތިވިކަމެްއ.ާާާދީާދީާާމެންބަރުާމ ރިޔ ާއަޙްމަދު ައއިސްާ ވިލ ަގނޑެއްހެންާ އަނދިރިާ ޑިމޮކްރެސީއަށްާ ދިވެހިާ ާދުވަހެއް.ާ

ައޅުަގނޑުާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ހަމަގައިުމވެސްާ ހުވ ކުރީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަޖިލީހުަގއިާ ރައްޔިތުންެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ރިކޮށްހިތުމަށ އިާދިވެހިރ އްޖޭެގާާހުވ ކުރީާއަހުރެން،ާމ ރިޔ ާައޙްމަދުާދީދީާއިސްލ މްދީނަށްާޙުރުމަތްތެ
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އަިއާާ މިހެންޮގސްާ ދެމެހެއްޓުމަށ އި،ާ ޙައްޤުތަްއާ ރައްޔިތުންެގާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ ާ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ

 2215ހުވަެއއްާއަޅުަގނޑުކުރީ.ާއަޅުަގނޑުާމިއަދުާމިތެދުވެާމިވ ހަކަދައްކަންޖެހެނީާމއ.ރޯޒްވިލ ،ާއަޙްމަދުާ

ާާ ވޯޓެއް. އިތުބ ރުނެތްކަމުެގާ ނެޭގާ އެބޭފުޅ ެގާާދައުޝަހީދަށްާ އަޅުަގނޑަކީާ ަވޒީރެްއވެސްމެ.ާ ލަތުެގާ

އެމް.ޕީާމިތ އިންނަ.ާއެހެންވީމ ،ާއަޅުަގނޑުާބޭނުންވޭާއެބޭފުޅ ެގާއެާފަރުދީ،ާއެާރައްޔިތެއްހެންާލިބޭާ

ާާ ދަންނަވ ލަން.ާއަދިާޙައްޤުތަކުެގާވ ހަކަވެސްާދަންނަވ ލަން.ާއ ދެ،ާާމިނިވަންކަމުެގާވ ހަކަެވސްާހަމަ

ޤ  ާާއަޅުަގނޑުމެންާ ލިޔުނީމު ނެތްކަމަށ101ާާާްނޫނުއަސ ސީަގިއާ އިތުބ ރުާ ަވޒީރެްއެގާ މ އްދ ެގާ ވަނަާ

ާާ ެއކަން އޭނ އަށްާ 14ާާާާނެޭގކަމަށްވަންޏ ާ ފެށުމެުގ ބަޙުސްާ ލިބެންވ ނެކަމަށް.ާ ކުރިންާ  14ާާ2220ދުވަސްާ

ާާ އަދި ވ ހަކައަކީާ މިއުޅޭާ ދަންނަވަންާ ލިބެންވ ނެކަމަށް.ާ ކުރިންާ 15ާާާާދުވަސްާ 16ާާދުވަސްވިޔަސް،

ދިފ ޢުަގއިާާދުވަސްިވޔަ އޭނަެގާ ރައްޔިތ އަށްާ ެއާ އުޅެނީާ ބޭނުންވެެގންާ އަޅުަގނޑުމެންާ ސްާ

ވ ހަކަދެްއކުންކަން.ާޑރ.ޝަހީދަކީވެސްާއ އިލ ައކ ިއ،ާޑރ.ޝަހީދަކީވެސްާދިވެހިާރައްޔިތަކަށްވެފަިއާާ

ބޭފުޅެއް. ހުރިާ އ އިލ ެއއްާ އަވަހ ރަެވފައިވިޔަސްާ އަދިާ އެހެންޮގސްާ އަދިާ ބައްޕައަކ އިާ ާާމަންމައަކ އިާ

ޙިމ ޔަތްކުރަންޖެހޭނެ.ާާ ޙައްޤުތަްއވެސްާ އެލިބޭާ ރައްޔިތެއްހެންާ އެބޭފުޅ ެގާ  2225އަޅުަގނޑުމެންާ

ާާ 14ާާާާއަޅުަގނޑުމެންާވިސްނަންޖެހޭނެާއެބޭފުޅ ެގާދިފ ޢުަގއިާއެބޭފުޅ އަށްާއެާލިބެންޖެހޭ 12ާާދުވަހަކީ

ާާ ކުރ12ާާީއިން ވަނުމުެގާ އެާ މަޖިލީހަށްާ މިާ ބަލ ފައިާ ތ ރީޙަކަށްާ މީލ ދީާ ކިޔ ފައިާ އޮތްާއަށޭާ ަގިއާ

ވަުގތުތަކެއްާލ ފައިާެއކަންާކުރީމ ާއަޅުަގނޑުމެންާމިކުރަނީާމިހުވައ އިާއެްއޮގތަށްތޯ.ާއަޅުަގނޑުމެންާ

ޙައްޤުަގިއާާ ހުވައެއްކޮށްެގންާ މިތިބީާ އަޅުަގނޑުމެންާ ިވސްނ ލަންޖެހޭކަމެއް.ާ އެއީާ މިއަދުާ

ހަމަ އަޅުަގނޑުާ ދޭތެރޭަގއިާ މިކަމ ާ އެހެންީވމަ،ާ ހުރިހ ާާާާމިކަންކުރުމަށްޓަކައި.ާ  2230ުއއްމީދުކުރަންާ

ސަބަބުާ ވ ހަކަ.ާ ސަބަބުެގާ މިދައްކަނީާ ދެންާ ަވޑަިއަގންނަވަން.ާ ވިސްނަވ ާ ބޭފުޅުންވެސްާ

އެީއާާ ދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުާ ބަޔ ންކުރަންޖެހޭނެކަމަށްާ ރަނަގޅަށްާ ަވރަށްާ ސަބަބުާ ބަޔ ންކުރެވުނުއިރުާ

އެ ދިފ ޢުަގިއކަމަށްާ އެބޭފުޅ ެގާ ވ ހަކަދައްކަވަންޖެހޭނީާ ދިފ ޢުަގިއާާއެބޭފުޅ ާ އެހެންވީމަ،ާ ބަޮއވޭ.ާ

ރަނަގޅަށްާާ ވަރަށްާ ފުޅ ދ އިރ އެްއަގއިާ އެންމެާ އެފުރުޞަތުާ އެވ ހަކަދައްކަންާ މީހަކަށްާ ވ ހަކަދަްއކ ާ

ބުނެިވެގންނޫނިއްޔ ާާ އެނޭގޮގތަށްާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ކޮންކަމެއްކަންާ  2235ސ ބިތުކަމ އެކީަގއިާ

ރަްއޔިތުން ނުކުރެވޭނެ.ާ މިކަމެއްާ މިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްާ ކިޔ ފައިާ މެންބަރުންނޭާ މަޖިލީހުެގާ ެގާ

ތިްއބެއްކަމަކުާާ ލިބިެގންާ އިމްތިޔ ޒްތަކެއްާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިތަނަށްވަދެާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ނުދެއްވ .ާާ އިމްތިޔ ޒްތަކެއްާ އިތުރުާ ވަކިާ ފަރ ތުންނެއްާ ހުވ ކުރިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ

އަޅު ލިބެނީާ ހަމަާ ޙައްޤުަގއިާާއަޅުަގނޑުމެންނަށްާ މިާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ މިއޮތްާ ަގނޑުމެންެގާ

 2240އަޅުަގނޑުމެންާމ ތްރަސްކަލ ނެގާަގންދީާހުވ ކުރިާޮގތަށްާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާޤ ނޫނުތަކ ާއެްއޮގތަށްާާ
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ެގންދިއުމުެގާޙައްޤު.ާއެހެންވީމަ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަނީާމިއަދުާއަޅުަގނޑުމެންާމިނަގ ާވޯޓުާލ އިރުާާ

ވި ޒ ތީާއަޅުަގނޑުމެންާ ނުަވތަާ ކުރ ކަެމއްތޯާ ކަމެއްކުރައްަވއިެގންާ އެބޭފުޅ ާ މިއީާ ސްނަންޖެހޭނޭ.ާ

މީހެކޭ،ާޝަހީދުާ ނުލަފ ާ ވަރަށްާ ޭއެގތެރޭަގއިާޝަހީދަކީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ތެރެއަށްވަދެާ ތަޢައްޞަބުާ

ހުރެެގންާ ކަންކަންާ ކަލޭމެންތެރޭަގިއވެސްާ ޝަހީދުާ ބަލ ބަލ ށޭ،ާ ކަންކުރިޮގތްާ ކުރިންާ

 2245.ާއެހެންކިޔަިއެގންާއެހެންވ ހަކަދަްއކަިއެގންާނަގ ކަހަލަާކަމެއްނޫން.ާއަޅުަގނޑުމެންާރަނަގޅެއްނުވ ނޭ

ާމި.....

ާ

ވަޒީރުާާعليكم ާاسالمާهللاާبسم ާމެދުހެްނޭވރުާފ އިރ ެގާމެންބަރުާ ޚ ރިޖީާ މިއެދުނީާ ފުރުޞަތަކަށްާ އަޅުަގނޑުެވސްާ އ ދެ،ާ ާ.ާ

ާޑރ.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާޢަލީާޢ ޒިމް ނަާ މައްޗަށްާ ނަަގމުންދ ހިނދެއްަގއިާާޝަހީދުެގާ ވޯޓުާ ނެތްކަމުެގާ އިތުބ ރުާ ގ ާ

 2250އަޅުަގނޑުމެންވެސްާބަޙުސްެގާމަރުޙަލ ަގއިާއަޅުަގނޑަށްވެސްާފެންނަާބައެއްާވ ހަކަާދަންނަވ ލުމަށް.ާ

ތަފްސީލުކޮށްާ މ ާ އަޅުަގނޑަށްާ ފަހަރެއްަގިއާ ޮގތުންާ ވަުގތުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ޅުަގނޑަށްާފ ހަަގކުރެވޭާބަެއއްާނުކުތ ތައްާފ ހަގކޮށްލެވޭތޯާވ ހަކަނުދެންނެވުނުކަމުަގއިާވީނަމަވެސްާއަ

ޕ ޓީެގާ ސަރުކ ރުެގާ އަދިާ ަވޒީރުވެސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އ ދެ،ާ މަސައްކަތްކުރ ނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ

ސަރުކ ރަށްާނިސްބަތްވ ާިގނަާޕ ޓީެގާމެންބަރުންވެސްާއަދިާސަރުކ ރުންވެސްާމިާއެޖެންޑ ކުރިޮގތ ާާ

ވ ހަކަ ވަރަށްިގނަާ އަޅުަގނޑުމެންާބެހޭޮގތުންާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އެބަެގންދަވ .ާ ދައްކަވަމުންާ  2255ތަކެއްާ

ޤ ނޫނ ިއާ ޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑުާ ހަމަާ މިވަނީާ އެޖެންޑ ކުރެވިފައިާ މިާ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެާ

އެހެންނަމަވެސް،ާާ ފ ހަަގކޮށްލަން.ާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ެއއްޮގތްވ ޮގތުެގމަތީންކަންާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ

ާރަްއޔިތުންނަށްާއޮޅުވ ލުމަށްޓަކައިާއެކިއެކިާޮގތްޮގތުންާވ ހަކަދައްކަވަމުންާެގންދ ތީެވާމިކަންާދިވެހި

މ ނަާ ޯއގ ތެރީެގާ މިާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ ދަންނަވ ލަން.ާ ވ ހަކަވެސްާ ކަންބޮޑުވ ާ ެއކަމ ާ އަޅުަގނޑުާ

މިބޭނުންކު މިބޭފުޅުންާ އޯގ ތެރިާ މިާ ބަދަލުކުރަންހެން.ާ އެހެންޮގތަކަށްާ ހީވަނީާ  2260ރަނީާއަޅުަގނޑަށްާ

ބޮޑަށްާ މިާ އެހެންެވެގންކަންނޭނެގާ ލަފ ކުރެވެނީ.ާ ބޮޑަށްާ އަޅުަގނޑަށްާ މަކަރުހެދުންކަމުަގއިާ

ހެއްކަކީާާ އެއްާ ހަމަާ އޭެގާ ދަންނަވ ލަފ ނަންާ އަޅުަގނޑުާ މަސައްކަތްކުރަނީ.ާ އޮޅުވ ލެވޭތޯާ

ާާ 15ާާާާމިވިދ ޅުވަމުންާެގންދަވަނީާފުރަތަމަާމައްސަލައަކީ ކަ.ާދުވަސްާނުލިބޭާވ ހ14ާާަދުަވސްާނޫނީ

ާާ ބަލ ލަިއފިކަމުަގިއ1ާާާާއެހެންނަމަވެސް،ާރަނަގޅުާކަލަންޑަރަކުން، ިއންނަާކަލަންޑަރަކުންާ ޖަހ ފައިާ

 2265ދުވަހުެގާމުހުލަތ14ާާާުާދުވަހޭ.ާއެހެންވީމަ،15ާާާާވަނީނަމަާއަޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިއަދ ހިސ ބަށްާވީާާ

ާާޢިއްޒަތްތެރިާަވޒީރަށްާލިބިވަޑައިެގންފައިާއޮންނ ނޭ.ާއެހެންީވމަ،ާފަހަ ދުވަހުެގ14ާާާާރެއްަގިއވެސްާމި

ރައްޔިތުެުންނަށްާ ދިވެހިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ވ ހަކައެއްނޫން.ާ ދައްކަވ ާ ނުލިބިެގންާ މުއްދަތުާ
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ައޅުަގނޑުާާ ވ ހަކަތަކެއްކަުމަގއިާ ދަްއކަވަމުންެގންދަވ ާ ނިޔަތުަގއިާ މަސަްއކަތްކުރުުމެގާ އޮޅުވ ލެވޭތޯާ

ާާ ވަކ ލ ތުކުރައްވަމުންާނޫނީާވ ހަކަފުޅުދައްކަވަމުންާވަރަށްބޮޑަށްާޤަބޫލުކުރަން.ާދެވަނަާސަބަބެއްކަމަށް

 2270މިެގންދަވަނީާމިާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާޚިލ ފުވ ާމައްސަލައަކީާމިާހެއްކެއްާސ ބިތެއްާމިކަހަލަާކަމެއްާ

ސ ފުކޮށް،ާ ވަރަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީންާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ޮގތުަގއި.ާ ނެތްކަމެއްެގާ

އެބައޮ އިބ ރ ތުންާ ސ ފުާ މިތަނަށާްާވަރަށްާ ސ ބިތުހެއްކ އެްއކޮށްާ ޤަރީނ އ އިާ ހެްއކ ާ ލިޔެފައިާ ވޭާ

ދަންނަވަނީނަމަާ މިސ ލަކަށްާ ބޭބޭފުޅުން.ާ ނޫނީާ ޙ ލަތްތައްާ ލ ންޖެހޭާ ވޯޓެއްާ އިތުބ ރުނެތްކަމުެގާ

މުސްތަޤިއްލުާ މިނިވަންާ ފަނޑިޔ ރުން،ާ ނ އިބު،ާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ،ާ

މުޢަްއސަސ ތަ މިކަހަލަާބައެއްާ ދޭތެރޭަގިއާ ަވޒީރަކ ާ ފަހަރެއްަގިއެވސްާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ  2275އް.ާ

ދައްކ ާާ ހެއްކެއްާ ސ ބިތުާ މިކަހަލަާ ައޅުަގނޑުމެންާ ނަގ އިރުަގއިާ ވޯޓެއްާ އިތުބ ރުނެތްކަމުެގާ

ަވުގތުތަކެއްާ ޑިފެންޑްކުރ ކަށްާ އެާ ެއއ ބެހޭޮގތުންާ ވ ހަކަދަްއކައިެގންާ އެއ ބެހޭޮގތުންާ

އެްއާާާާދޭކަށްނުޖެހޭނެކަމުގައި މ ލޭެގާ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ ވަރަށްބޮޑަށްާ ައޅުަގނޑުާ

ދ އިރ ެއއްެގާމެންބަރެްއެގާޙަިއޞިއްޔަތުންާހަމަާމިފުރުޞަތަުގއިާދަންނަވ ލަންާބޭނުންާފަހަރެއްަގިއާާ

 2280ވަުގތުާނެތިދ ނެ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާހަމަާކަމެއްދިމ ވ ާކޮންމެފަހަރަކުާސަރުކ ރުންާމ ލޭެގާމަުގތަކަށްާާ

ކަންތައްތައްކުރައްވަމުންާާމީ އުނދަޫގވ ކަހަލަޮގތަށްާ ރަްއޔިތުންނަށްާ ދިރިއުޅޭާ މ ލޭަގއިާ ނެރިާ ހުންާ

އުނދަޫގނުވ ނެކަހަލަޮގތަކަށްާ ރައްޔިތުންނަށްާ މ ލޭެގާ މެންބަރުންވެސްާ ދެޕ ޓީެގާ ނުެގންދަވ ށޭ.ާ

ވަ ހަމަާ އަޅުަގނޑުާ ެގންދެވުމަކީާ ކުރަްއވަމުންާ މުޒ ހަރ ާ ެއްއވެާ ތަނަކަށްާ ރަށްބޮޑަށްާވަކިކަހަލަާ

އަދިާާ ކުދިންނަށ ިއާ މަދަރުސ ާ ރައްޔިތުންނަށ އިާ ދިރިއުޅޭާ މ ލޭަގއިާ ޭއެގސަބަބުންާ އެދޭކަމެކޭ.ާ

ދެއްވިފުރުޞަތަށްާ ކުރިމަތިވޭ.ާ އެބަާ ދަތިތަކ ާ އުދަޫގާ ތަފ ތުާ ިވޔަފ ރިވެރިންނަށްާ  2285ޚ އްޞަކޮށްާ

ާވަރަށްބޮޑަށްާޝުކުރިއްޔ .ާާ

ާ

ބުާމައްޗަްނޮގޅިާދެކުނުާދ އިރ ގެާ ބުނ65ާާާިާނިާާޝުކުރިއްޔ .ާ ކުރީ.ާ އެކަންވެސްާ ލ ރިއެއްނުދެވޭނެ،ާ މީހުންނަކަށްާ ާއަހަރުާ

ެއކަންތައްވެސްާާާާާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާރަޝީދު ބަދަލެއްނުވ ނޭ،ާ ވެރިކަންވެސްާ ބުނިާ ކުރަނީ.ާ ެއއޮތްާ ނުކުރެވޭނޭ،ާ ާދަތުރުފަތުރުާ

 2290ދ ކޮށްފައިާއޮތީާކޮންބަޔަކަށްކަންާައޅުަގނޑުާާކުރީ.ާދަންނަވަންތޯ،ާއިޒުރޭލ ާުގޅުންބަދަހިކޮށްެގންާފައިާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާާ ދ އިރ ެގ1984ާާާާދަންނަވަފ ނަން. އިނުގރައިދޫާ އިންޓަރިވޔުަގއިާ މޯލްޑިވްސްެގާ ޓީވީާ އަހަރުާ ވަނަާ

ޙަމީދުާއިޒުރޭލަށްާމަރުޙަބ ކިޔައިާޘަނ ާދަންނަވ ފައިާއަދިާهللاާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާޙަމްދޫންާޢަބްދު

ާާ ދ އިރ ެގ މުލަކުާ ާޢަބްދުހަމައެހެންމެާ ުއޅުންތަންާهللا ޘަނ ދަންނަވ ފައިާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ ޔ މީންާ

ާާ އެއަހަރު ހަމަާ އަދިާ ދުށިން.ާ ދެދޮލުންާ ފަލަސްޠީނުެގ1984ާާާާއަޅުަގނޑުާ ތެރޭަގއިާ އަހަރުެގާ ވަނަާ
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ތުއްތޮންބެާ ނުދިޔައީމަާ ކިޔަންާ މަރުޙަބ ާ އެބޭފުޅުންާ ައއިސްެގންާ ޔ ސިރުއަރަފ ތުާ  2295ރައީސްާ

މިއީާރުޅިވަޑަިއެގންނެވިތަންެވސްާާ ވ ހަކަދައްކަންާ ިއޒުރޭލުެގާ އެހެންީވމަ،ާ ދުށީމޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ

ހެޔޮާވެރިކަެމއްކުރަންާރައްޔިތުންނަށްާ ރަނަގޅުަވުގތެއްނޫން.ާމިހ ރުާދައްކަންީވާއަޅުަގނޑުމެންާމިާ

އުޅުނުާ ނ ށިލައިެގންާ ލަޮގނޑީަގއިާ އެްއކަލަާ ކެތްނުވެެގންާ ހިތަށްާ ހިތްދަތިވެެގން،ާ ކަމެއްކޮށްދޭތީވެާ

ންާއަންބޮނޑިާފުރަމުންާހަތްާއަތަވަޅިންާގ ނަގ ހެންާއުޅުނުާދުވަސްާދިޔައީމަާދެރަވެެގންާާމީސްމީހު

ާާ މިއީ ޒ ތީޮގތުންާ ެގނެސްެގނ9ާާާާްއުޅުނީ.ާ ތަޢައްސަރެއްާ ޒ ތީާ ުގޅިެގންާ އުވ ލުމ އިާ މ އްދ ާ  2300ވަނަާ

ެގންާާސަރުކ ރުާވައްޓ ލުމަށްޓަކައިާކުރަމުންދ ކަމެއްާމިއީ.ާކޮންމެހެންާޑރ.ޝަހީދުާދެކެާރުޅިއައިސް

ކޮށްެގންުއޅޭާކަމެއްނޫންާމިއީކީ.ާދަންނަވަންތޯ،ާކޮންމެޮގތެްއިވޔަސްާއިންޑިޔ ާސަރުކ ރުންެވސްާއަދިާ

އެހެންާސަރުކ ރުތަކުންވެސްާޑރ.ޝަހީދުާނ ށިަގނޑުާހިފަިއެގންޮގސްެގންާއެހެރަާެގންނަނީ.ާދެންާ

ޖެހި މިއީާ އެހެންވީމަ.ާ ައީއާ ކުންފުނިާ ޓ ޓ ާ ސަރުކ ރުންވެސްާ އިންޑިޔ ާ އުޅޭާާޓ ޓ .ާ ެގންާ

ލޯނުތަކ ާ ލުއިާ އެދެނީާ މިހ ރުާ ނުލިބޭ.ާ ލޯނެއްާ ކުރީަގއިާ ނިކަެމތިންނަށްާ ރ އްޖޭެގާ  2305މައްސަލައަކީ.ާ

ބޮޑެތިާ ތިކަހަލަާ ޢިއްޒަތްތެރި،ާ ބޮޑެތިާ މިތިބަާ ހަމަާ މިދެނީާ އެްއޗިހިާ ލޯނުތަކ ާ ކުރީާ އެްއޗިހި.ާ

އެހެންވީމަ އެހެނެއްނޫން.ާ މިހ ރުާ ޮއންނަނީ.ާ ދީފައިާ މީތާިާޢިއްޒަތްތެރިންނަށްާ ޭއތިާ ލޯނ އިާ ލުއިާ ާ،

ބޭރުަގިއާާ އެހެންވީމަ،ާ މިޖެހެނީ.ާ ިމކަންތަްއތައްާ އަންނ ތީވެާ ހޯދައިެގންާ އެކިތަންތަނުންާ ޝަހީދުާ

ކިޔަވަންތިބިއިރުަގއިާއެދިމ ވިާހަނުގރ މައިވެސްާހަމަާިއޒުރޭލުެގާއެހީތެރިކަމ އެކުާެގނެސްދެއްިވާދެާ

ެއކަ އެހެންވީމަ،ާ އެބަތިބި.ާ މިތ ެވސްާ ޝުކުރިއަދ ކުރިކަންާރައްޔިތުންާ އެބޭފުޅުންާ  2310މަށްޓަކައިާ

ޝުކުރުދަންނަވަން.ާ ފުރުޞަތަށްޓަކައިާ ދެްއވިާ ފ ހަަގކުރަން.ާ މިދަނޑިވަޅުަގިއާ އަޅުަގނޑުާ

ާޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ާބިާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަނިޔ ވެރިޔަކުާިއސްވެހުރެާހިންިގާސަރުކ ރެއްަގއިާތިާހުޅުހެްނވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ

ތިބެެގންާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާމޫސ މަނިކު ތެރޭަގއިާ އެސަރުކ ރުެގާ އަދިާ ނުދެކެން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ އަނިޔ ވެރިންކަމަކަށްާ  2315އެންމެނަކީާ

ހަމާަާ އޭެގތެރޭަގިއާ ތިބި.ާ ބޭބޭފުޅުންާ ބަެއއްާ މަސައްކަތްކުރިާ އިޞްލ ޙުކުރުމަށްާ ޤައުމުާ

އަޅުަގ ޚ އްޞަކޮށްާ އަދިާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ އިންފޮމޭޝަންާޑރ.ޝަހީދުވެސްާ ކުރީެގާ ނޑުމެންެގާ

މީހުނާްާ ވަރަށްިގނަާ ކިޔޭނެާ ނަންާ ދެންާ މިހެންޮގސްާ ފ ހަަގކުރެވޭ.ާ ނަޝީދުވެސްާ މިނިެިސްޓަރުާ

ހަދ ،ާ މިޤ ނޫނުއަސ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިތެދުީވއަކީ.ާ ައޅުަގނޑުާ އެކަމަކަށްނޫންާ އެބަތިބި.ާ

ޤ އިމްކޮށްދޭން ޙައްޤުތަކެއްާ ރައްޔިތުންނަށްާ ޤ ނޫނުައސ ސީެގާާމިޤ ނޫނުއަސ ސީންާ އެނޭގ.ާ  2320ޖެހޭކަންާ

ހިންުގމުަގއ20ާާާާި ޤ ނޫނުާ މައްޗަށްާ އެީމހެއްެގާ ކުރިމަތީަގއިާ ޤ ނޫނުެގާ އެބަބުނޭާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ
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ލިބިދާޭާ ޤ ނޫނުންާ ރައްކ ތެރިކަމ އިާ ޤ ނޫނުެގާ އަދިާ މީހެކޭ.ާ ހަމަހަމަވެެގންވ ާ މީހަކީވެސްާ ކޮންމެާ

ކޮން ހަމަާ ލިބުމަކީާ ހަމަހަމަކަމ އެކުާ އ ދެ،ާާމަންފ ތައްާ ޙައްޤެއްކަަމށް.ާ މީހެއްެގވެސްާ މެާ

މިުއސޫލުންާ ކުރިއިރުަގއިާ ވެރިކަންާ ިއސްވެހުރެާ ައނިޔ ވެރިޔަކުާ ދެކުނީމުާ އަޅުަގނޑުމެންާ

ައނގައިންާާ ހަމަހަމަކަމެއްނެތިާ ކުރިމަތީަގއިާ ޤ ނޫނުާ ޝަރީޢަތްކުރުމުަގއިާ  2325ޝަރީޢަތްކުރ ތަން.ާ

ލ  ކުޑަޮގޅިއަށްާ ފުރުޞަތުނުދީެގންޮގސްާ މަޢުމޫނާްާބުނުމެއްނެތިާ މެރީާ އަނިޔ ކޮށްާ ލ ާ ޖަލަށްާ ާ،

ޑީ.އ ރު.ޕީާ ދަށުަގއިާ ޒަޢ މަތުެގާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ މަޢުމޫންާ މިއަދުާ ވެރިކަމުަގއި.ާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްެގާ

ހ ސްވ ާާ އެނޭގ.ާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ަގންނ ނެކަންާ މިޮގތަށްާ މިސަކަރ ތްާ އޮތްހ ދުވަހަކުާ

ށްާއެނިގތިބެާިމވ ހަކަާމިދައްކަނީ.ާޭއެގމ ނައަކީާމިކަންާމައްސަލަެއއްނޫންާއެއީކީެއއް.ާއެކަންާެއޮގތަ

މިއަދުެގާާ މިރ އްޖޭެގާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކައެއްނޫން.ާ ފުރުޞަތުދޭނެާ އަޅުަގނޑުމެންާ  2330ތަކުރ ރުވުމަށްާ

އަޅުަގނޑުެމންނަށްާ މިސަރުކ ރުންާ އެބައޮތް.ާ އިތުބ ރުާ ވަރަށްާ ދޭތެރޭަގއިާ މިނިސްޓަރ އިާ ފޮރިންގާ

ރައްޔިތުންނަށް ކުރ ނެކަމުެގާާާާމިރ އްޖޭެގާ މަސަްއކަތްާ ކުރުމުަގއިާ ކަންކަންާ ފޯރުކޮށްދޭންހުރިާ

ދޭތެރޭަގިއާާ އެމަނިކުފ ނ އިާ ޮގވ ލަން،ާ މަޖިލީހަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ އަޅުަގނޑުާ ޔަޤީންކަންވެސްޮއވޭ.ާ

ނަަގންާތިއުޅުްއވ ާއިތުބ ރުނެތްކަމުެގާވޯޓުާއަނެއްކޮޅަކަށްޖަހައިެގންާހަމަާމިހ ރުވެސްާއަޣްލަބިއްޔަތުާާ

ވަރަށްބޮޑަށްާާއޮތް ފ ހަަގކޮށްދެއްވުމަކީާ މިފަހަރުާ އިތުބ ރުއޮތްކަންާ އެމަނިކުފ ނުެގާ  2335ޮގތަށްާ

މައްސަލައިަގއިާާ އިތުބ ރުނެތްކަުމެގާ މެންބަރެއްެގާ މަޖިލީހުެގާ ަވޒީރުންެގާ އ ދެ،ާ އެދެިވެގންވ ކަމެކޭ.ާ

ޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ މިއޮންނަނީާ ރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހ101ާާިއަޅުަގނޑުމެންާ މ އްދ އަށްާ ފައި.ާވަނަާ

ާާ މަދުވެެގން މަޖިލީހުެގާ ހުށަހަޅާ 10ާާރައްޔިތުންެގާ ސޮއިކޮށްާ ބަޔ ންކޮށްާ ސަބަބުާ މެންބަރުންާ

ހުށަހެޅުމަކުންާވަޒީރުންެގާމަޖިލީހުެގާމެންބަރެއްެގާއިތުބ ރުނެތްކަމުެގާވޯޓުާނެިގދ ނެ.ާއ ދެ،ާސަބަބުާ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ހަމަހަމަކަމަށްާ މ އްދ ަގއ20ާާިބަޔ ންކުރިކަމަށްވޭތޯާ މިއަދުާވަނަާ ބުނ ޮގތުންާ ާ2340 

އެއީާެއއްކަންތައް.ާއަނެއްކަެަމަކަށްާައޅުަގނޑުާާާާއިވ ާހުށަހެޅުމަށްާބަލ އިރުގައި.މިމައްސަލަާހުށަހެޅިފަ

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔ އަށްާ ދިެވހިރ އްޖޭެގާ ބޭނުންވަނީާ ވަނ115ާާާަފ ހަަގކުރަންާ

ބުނަާ ަގއިާ )މ(ާ އ ދެ،ާ ބ ރު.ާ ލިބިދޭާ އިންާ )މ(ާ ސިޔ ސަތުާމ އްދ ެގާ ޚ ރިޖީާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ނީާ

ބައިނަލްއަޤުވ މީާާ ބޭރުޤައުމުތަކ ިއާ ބަލ ާ ހިނގ ނުހިނގ ޮގތްާ ެއސިޔ ސަތުާ ހިންގ ،ާ ކަނޑައަޅ ާ

އޮތްކަމެއް.ާާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްާ އެއީާ ދެމެހެއްޓުމޭ.ާ ޤ އިމްކޮށްާ ުގެުޅުންާ  2345ޖަމ ޢަތްތަކ އިާ

ާާކަމަށްާވަނީިވއްޔ ާއަޅުަގނޑަށްާހީވަނީާޑރާ.ޝަހީދުާކުރައްަވިއެގންއުޅޭާާާއެހެންވީމަ،ާއެކަންާޑރ.

ޝަހީދުާއަޅުަގނޑުމެންާމެންޑޭޓެއްާކަނޑައަޅ ާޤ ނޫނުއަސ ސީންާދީފައިވ ާކަމެއްާޯގސްކޮށްާކޮށްެގންާާ

ޝަހީދުާމިތަނަށްާޙ ޒިރުކުރަންޏ ާކުރަންވީާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާކުރަންޖެހޭކަމެއްާާާއެކަމ ހެންާޑރ.
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ތިންބަ މިާ ެއއީާ އަލިއަޅުވ ލީާާކުރަްއވަިއެގން.ާ މިާ ތިންކަމަށްާ މިާ އަޅުަގނޑުާ މިއޮތީ.ާ އިާ

ޙިމ ޔަތްކުރަންޖެހޭ.ާާ އިދިކޮޅުޕ ޓީވެސްާ ނެތް.ާ ަވކިމީހެއްާ ޙިމ ޔަތްކުރުމުަގއިާ  2350މިޤ ނޫނުއަެަސ ސީާ

ހިންަގންވެސްާާ ސަރުކ ރުާ އޭގެއިތުރުންާ އަދިާ ޙިމ ޔަތްކުރަންޖެހޭ.ާ ސަރުކ ރުެވސްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ

އެރަްއޔިތު ރައްޔިތުން.ާ ައނިޔ ވެރިާާތިބީާ އެހެންވީމަ،ާ ރައްކ ތެރިކަންއޮވޭ.ާ ޚ އްޞަާ ލިބިދޭާ ންނަށްާ

ކުރ ާ ކަންކަންާ ބ ރުއޮތީމަާ އަތުަގއިާ ތިމަންނަމެންާ ެގނަސްާ ލިޔެލ ފައިާ އެއްޗެއްާ ހަމަާ އުސޫލުންާ

މުސްތަޤްބަލުަގިއާާ ދެންާ މިކަމ ާ ދަންނަވ ލަންއޮތީާ އަޅުަގނޑުާ ކަންކުރަންޏ ާ އުސޫލަެަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންާވިސްނ ަވޑަިއަގންނަވަންޖެހެ އެބަހުއްޓޭ.ާ ހ ލިާ ިގނަާ ލައްކަާ ހުރިހ މީހުންވެސް.ާ  2355އޭާ

އިރ ދަކުރެއްިވއްޔ ާާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ނުނަގ ހުރީ.ާ ބިސްތައްާ ހުރިާ އެހ ލީަގއިާ

ބިސްއަޅ ފަިއާާ ކ ކުކަންާ ހ އްޔަކަށްާ ކޮންާ ދައްކައިދޭނަންާ ރައްޔިތުންނަށްާ މުސްތަޤްބަލުަގއިާ

ިގނަާާާރައްކ ވެެގންޮގސްފައި ވަރަށްާ ހ ވ ލީމަާ ހ ލިާ އެާ ދޭތެރޭަގއިާވިސްނުެމްއނެތި.ާ ހ އްޔ އިާ ހުރީ.ާ

ިވހަންވެސްާ ހުރީާ ެއއްޗެހިާ ބައެއްާ ފީވެސްވެފައި.ާ ހުރީާ އެްއޗެހިާ ބައެއްާ ނިކުންނ ނެ.ާ ބިސްާ

 2360ާތައްޔ ރުވެފައި.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާާ

ާ

އިާތްދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާބިލެ ދެވޭާ މިނިސްޓަރަށްާ ރައީސް،ާާ`.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ތ އީދު.ާ ދެވޭާ ސަރުކ ރަށްާ ާތުބ ރަކީާ

ވަނަާމ އްދ ަގއިާބުނެފައިވ 101ާާާާވަބަރަކ ތު.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާهللاާއައްސަލ މްޢަލަިއކުމްާވަރަޙްމަތުާާާއަޙްމަދުާޙަމްޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން:

އ ދެ،ާާ ފޮރިންދުވ14ާާާަމުއްދަތު.ާ ޮއފްާ މިނިސްޓަރާ ކުރިންާ ނުދެއްވިާާާސްާ ކަީމާއެފެއ ޒަށްާ

 2365ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(2ާާާާވަނަާމ އްދ ަގއިާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުެގ101ާާާާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

މަޖިލިސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިާ ެއްއޮގތަށްާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ ބުނެފަިއވ ޮގތަށްާ ަގއިާ

ޮގތަށްާކުރިއަށްެގންދިއުންކަމުަގއިާބެލެވޭކަށެއްނެތް.ާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާމިާޅަފަތުަގއިާއަސ ސެއްާނެތް

މިކުރ ާ ުގޅިެގންާ ޕީ.ޭއއިންާ ޑީ.އ ރު.ޕީއ އިާ ވޯޓުނެުގމަށްާ އިތުބ ރުނެތްކަމަށްާ ވަޒީރަކަށްާ ސަރުކ ރުެގާ

ެގންދަންޖެހޭނާީާ މިފަދަކަމެއްާ އިންާ މިމަޖިލިސްާ ކަމެއް.ާ ޒިންމ ދ ރުކަންކުޑަާ މަސައްކަތަކީާ

 2370އި،ާރައްޔިތުންެގާވަސީލަތްތަްއާހަރުދަނ ޮގތަކަށް.ާތަޙްޤީޤުކުރުމެއްނެތިާކަންާއޮޅުންފިލުވުުމެގާބަދަލުަގ

ޒަޚަމެއް.ާާ ފުންާ ލިބުނުާ ޑިމޮކްރަސީއަށްާ ބޭނުންކުރުމަކީާ ޒިންމ ދ ރުކަންކުޑަޮގތަކަށްާ މިފަދަާ

މުހިންމުކަމެއް.ާ ވޯޓެއްނެުގމަކީާ ޒިންމ ދ ރުާ އިންާ މިމަޖިލިސްާ ޖަވ ބުދ ރީކުރުވަނިވިާ

ހިތ މަކުރަން ެގންދ ކަމީާ މިަމއްސަލަާ ޑރ.ޒިންމ ދ ރުކަންކުޑަޮގތަކަށްާ އ ދެ،ާ ހީދުެގާޝަާާޖެހޭކަމެއް.ާ

ތުހު ކޮށްފަިއވ ާ ރަމައްޗަށްާ އަސ ސަކީާ ޔަހޫމަތުެގާ ސަރުކ ރުންާ މަޢުމޫންެގާ ދައުލަތަކ ެއކުާާއީސްާ ދީާ

މެންބަރާުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ުމލަކުާ ދެއްކެވިާ ވ ހަކަތަކެއްާ ޖަޒުބ ތީާ ބިންަގލެއް.ާ  2375އަޅ ފަިއވ ާ
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ާޢަބްދު ހިމެނިވަޑަهللا ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްާ މިތުހުާާއިެގންނެވިޔ މީންާ ޮއޅުވ ލުމެްއ.ާ މަތަކީާސަރުކ ރުެގާ

އަެަހަރ1ާާާުއޮޅުވ ލުުމެގާއ ާުއސްމިންތަކެްއ.ާމިނެޭގާވޯޓަކީާޤ ނޫނީޮގތުންާއުފެދިފައިވ ާސަރުކ ރަށްާާ

ދޫދުންާބޭރުަގއިާއެްއވެސްާާށްޓަކައިާކުރެވޭކަެމްއ.ާޤ ނޫނީާހުފުރޭދުވަހުާއެސަރުކ ރުާބިރުަގންނުވ ލުމަ

ާާ ޤ ނޫނާުާހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ޖ ގައެއްނުދޭނެ.ާ އެމް.ޑީ.ޕީންާ ބޭނުންކުރުމ ިއާ އެްއވެސްބ ރެއްާ ދައުލަތުެގާ

ޚިލ ފަ ހަމަތަކ އިާ ޤ ނޫނީާ މަޖިލިސްާ ރައްޔިތުންެގާ ބ ރުާ ާާހެދުމުެގާ ޑީ.އ ރު.ޕީ، ކޯލިޝަންާށްާ  2380ޕީ.އޭާ

ޑރ. ކުށްވެރިކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުމެންާ ހަރުއަޑުންާ މިކަންާ ކުރުމަށްާ ޝަހީދަށްާާާބޭނުންކުރ ާ

މ ތްއެމް.ޑީ. އެބައޮތް.ާ އިތުބ ރުާ މެންބަރުންެގާ ެއންމެހ ާ ހެޔޮވިސްނޭާ ހެޔޮވިާهللاާޕީއ އިާ ާާމިމަޖިލީހަށްާ

ސްނުންދެއްވުމަށްާއެދިާދުޢ ކުރަމުންާއަޅުަގނޑުެގާވ ހަކަކޮޅުާނިންމ ލަން.ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާރައީސް.ާާ

ާ2385 

މިާާމިލަންދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިްއޔ ާ ބެހޭޮގތުންާއ ދެ،ާ މަްއސަލައ އިާ ހުށަހެޅިފައިމިވ ާ ާއަދުާ

މިފުރުޞަތުެގާާާާާޢަލީާރިޒ ާވ ހަކަދެއްކެުވން: ހ މަކޮށްލުމަށްާ އެކަންާ ހުރީމ ާ ޝުޢޫރުތަކެއްާ ުއފެދޭާ ހިތުަގއިާ އަޅުަގނޑުެގވެސްާ

މައްޗަށްާ މިނިސްޓަރެްއެގާ ސަރުކ ރުެގާ ބަލ ލ އިރުަގއިާ މައްސަލައަށްާ އ ދެ،ާ ބޭނުންހިފ ނަން.ާ

ާާއިތުބ ރު ހުށަހަޅ ފައިވ  ިމއަދުާ ނެުގމަށްޓަކައިާ ވޯޓެއްާ ހުށަހަޅ ފައިވ 35ާާާާނެތްކަމުެގާ މެންބަރަކުާ

 2390ވަނަާފޮޅުވަތަށްާބަލ ލ އިރުަގއި،ާހުށަހަޅ ފައިވ 7ާާާާމައްސަލައ އިާބެހޭޮގތުން.ާއ ދެ،ާމިމައްސަލަިއެގާާ

ާާ ކޮށްެގންނަމަެވސ7ާާްމައްސަލަިއެގ ކޮންމެކަމެއްާ ބަލައިލ އިރުަގއިާ ފޮޅުަވތަށްާ ަވޒީރުކަމުެގާާވަނަާ ާ

އިސްކަންދޭކަމެއްކަމަށްާ ބޮޑަށްާ މަޞްލަޙަތަށްވުރެާ ޤައުމީާ ދެމިހުންނެވުމަކީާ މަޤ މުަގއިާ

ކޮންމެޮގތަކަށް ކޮންމެކަމެއްާ ހިތަށްއަރަނީާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާާާާބަޔ ންކޮށްފައިއޮތްހިނދު،ާ ކޮށްެގންާ

ތުހު ކަމެއްކިހ ވަރަކަށްާ ކޮންމެާ އަދިާ ކޮށްާާާމަތުކުރެވިދ ނެާ ދެންނެވީމަާކޮންމެޮގތަކަށްާ ެގންނޭާ

އިނިގލިާާ ތުހުމަތުެގާ އެބޭފުޅ އަށްާ ކަންތައްތަކުަގއިާ ިގނަާ ވަރަށްާ ހަމަާ ސިފަކުރެވޭާ  2395އަޅުަގނޑަށްާ

ދިއްކުރެވޭނެޮގތަށްާޢިބ ރ ތްކޮށްފައިާއޮތްާބަހެއްކަންާއަޅުަގނޑަކަށްާޤަބޫލެއްނުކުރެވޭާެއކަެމއް.ާއ ދެ،ާާ

ވަޒީރެއްާ ސަރުކ ރުެގާ ނުވަތަާ ވުޒ ރ އެްއެގާ ވޯޓެްއާާސަރުކ ރުެގާ އިތުބ ރުނެތްކަމުެގާ މައްޗަށްާ ެގާ

ހެކިާ ސ ބިތުާ މަްއޗަށްާ އެބޭފުޅެްއެގާ ޤަބޫލުކުރެވޭޮގތުަގއިާ ައޅުަގނޑަށްވެސްާ ނަަގމުންދ އިރުަގއިާ

ހީވ ާ ނުވަތަާ ތޙުެުމަތަކަށްާ ކުރެވޭާ ހަމައެކަނިާ ޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާ އަޅުަގނޑަށްާ ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށްާ

އަޅުާ ކުރުމަކީާ މިފަދަކަމެއްާ އ ދެ،ާހީއަކަށްާ ބޮޑުކަމެއް.ާ ވަރަށްާ ޤަބޫލުކުރެޭވޮގތުަގއިާ  2400ަގނޑަށްާ

ވ ހަކަފުޅުތައްެވސްާާ ދެްއކެިވާ ދެއްިވ،ާ ވަޑައިެގންާ މިމަޖިލީހަށްާ ޑރ.ޝަހީދުާ އަޅުަގނޑުާ

ވ ހަކަފުޅުތައްާ ދެއްކިާ މެންބަރުންވެސްާ އެހެންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ މިމަޖިލީހުެގާ އަދިާ އަޑުއަހައިފިންާ
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ޤަ ައޅުަގނޑަށްާ ހަމާަާއަްއޑުއަހައިފިން.ާ މައްސަލަައކީާ މިދިމ ވެެގންއުޅޭާ މީަގިއާ ބުލޫކުރެވޭޮގތުަގއިާ

ދެޕ ޓީެގާދެމެދުަގއިާހިނގައިދ ާކޯޅުންަގނޑެއްހެންާއަޅުަގނޑަށްާބޮޑަށްާޤަބޫލުކުރެވެނީ.ާއެހެންވީމަ،ާާ

ހަމާަާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ތ އީދެއްނުކުރެވޭ.ާ ބޮޑަކަށްާ ެއހ ާ އަޅުަގނޑަކަށްާ  2405މިކަމަކަށްާ

ވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(،ާ)ށ(36ާާަވޒީރަށްާހަނދުމަކޮށްލަދެންާބޭނުންވޭާޤ ނޫނުައސ ސީެގާާާޢިއްޒަތްތެރި

ރިޢ ޔަތްކޮށްެގންާާ އޮތްތ ނަގއިެވސްާ ކުރިައށްާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ދެމ އްދ އަށްާ މިާ މިދެކަމަށްާ

ވިސްނުންތެރިކަމ އެއްކޮށްާާ ބޮޑަށްާ މިހ ރަށްުވރެާ ކުރިންާ ކަންތައްތަކަށްާ ބުނ ާ އެދެމ އްދ ަގއިާ

އުންމީދުތަކ ިއާާމަސައް ދެއްވ ާ ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ޑރ.ޝަހީދުއަށްާ އަދިާ ކަތްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް.ާ

 2410ރައްޔިތުންނ ާުގޅިފަިއވ ާއުންީމދުތަކަށްޓަކައިާއަޅުަގނޑަށްާިމވޯޓުާޑރ.ޝަހީދަށްާއިދިކޮޅަށްާނުދޭނާެާ

އުފެދިފައިާ މިއަދުެގާ ހަމައެއ އިެއއްކޮށްާ އަދިާ ދަންނަވަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ސަރުކ ރުެގާާވ ހަކަެވސްާ ވ ާ

ދޭާއުންމީދުތަކަކީާ ޮގވ ލަންާރައްޔިތުންނަށްާ އަޅުަގނޑުާ ޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށްވެސްާ

ހަރުދަނ ކަމެއްާނުވަތަާކުރެވޭނެކަމެކޭާ ހަމައެކަނިާބަހަކުންދޭާއުންމީދުތަކަކަށްާނަހައްދަވ ށޭ.ާއޭަގއިާ

ާާ ފަންސަވީހަށްާއަރ ާދެްއވ ާއިންޓަިވުއތަކަކުންާވިދ ޅުވ ންޖެހޭނީ.ާހަމައެކަނިާއުންމީދުތަކުންާނުވަތަ

 2415ފުއްދ ނުލައްވ ށޭާރައްޔިތުންާތިބީާވަރަށްާބޮޑުާއުންމީދެްއަގޭއާމިސަރުކ ރުާބަދަލުކޮށްާމިސަރުކ ރަށްާ

ޙ ސިލްކުރެޭވނެކަމުެގާާ ކަންތައްތަކެއްާ އުންމީދެއްަގއޭ،ާ ބޮޑުާ ވަރަށްާ ތިބީާ ރަްއޔިތުންާ ވޯޓުދީެގންާ

ކެްއާޙ ސިލްކުރެވޭނެާއުންމީދުގައޭ.ާއެއުންމީދުތައްާމިއަދުެގާސަރުކ ރުންާއުންމީދުަގޭއ،ާކުރިއެރުންތަ

ފުރިހަމަކޮށްދެވޭތޯާމިހ ރަށްވުރެާބޮޑަށްާހަރުދަނ ކަމ އެއްކޮށްާަމސައްކަތްކުރުމަށްާއަޅުަގނޑުާޮގވ ލަން.ާ

ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސް.ާ

ާ2420 

ރައީާާގައްދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޑރ.ޝަހީދުާޝުކުރިއްޔ ާ މިނިސްޓްރީއަކީާ ފޮރިންގާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ާސް.ާ

ފޮރިންގާާޒ ހިރުާއ ދަމްާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ސަރުކ ރުަގިއވެސްާ ވޭތުެވދިޔަާ ތަނެއްހެން.ާ އުޅުްއވ ާ ލިޔުއްަވިއެގންާ ވަރުވ އެްއާ

އަޔަސްާާ ސަރުކ ރެއްާ މ ދަމ ާ މިނިސްޓަރު.ާ ފޮރިންގާ ސަރުކ ރުެގވެސްާ މިއަދުެގާ މިނިސްޓަރު.ާ

ދޭތެރެާއަޅު ދެންާ މިނިސްޓަރަކަށްހެން.ާ ފޮރިންގާ ހުންނަވ ނީާ ޑރ.ޝަހީދުާ ހީވަނީާ ަގނޑަށްާ

ަވކިވެސްވޭ.ާާ ނުދެއްކިެގންާ ވަރުވ ާ ރަށްރަށްެވސްާ އުޅުއްވ ާ ލިޔުްއވަިއެގންާ ވަރުވ އެއްާ  2425ދޭތެރެއިންާ

ދާ އެީއކީާމ ބޮޑުާަމއްސަލަެއއްކަަމކަށްާއަޅުަގނޑުާނުދެކެން.ާއަޅުަގނޑުާއެްއޮގތަކަށްވެސްާޑރ.ޝަހީ

ނެތިން.ާާ ވޯޓުދޭކަށްާ ދެކޮޅަށްވެސްާ ޑރ.ޝަހީދާ  ނެތިން،ާ ވޯޓުދޭކަންާ އެްއކޮޅަށްެވސްާ

އޮތްާާ މިހުށަހެޅިފައިާ މަްއޗަށްާ ޑރ.ޝަހީދުެގާ މައްސަލައަކީާ އަޅުަގނޑުެގާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

ައޅުަގނޑަށްާާ ވޯޓުދިނުމަކަށްާ ނެތްކަމަށްާ އިތުބ ރުާ ޑރ.ޝަހީދުާ އަޅުަގނޑަށްާ މައްސަލަިއަގއިާ
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 2430ހަލަާސ ބިތުާހެްއކެއްާޤަރީނ ެއއްާފެންނ ކަށްާނެތޭ.ާމީަގއިާމިބުނަނީާތުހުމަތުކުރެވޭތީ.ާާއެްއވެސްާކަ

ދެންާމިބުނަނީާމީެގާދެވަނަާޕެރެްގރ ފްަގއިާރ އްޖޭެގާޚ ރިޖީާސިޔ ސަތުާރ ވ ާކުރިއަށްާެގންދިއުމުެގާާ

ޝަހީދުދައު ޑރ.އަޙުމަދުާ ޢަމަލުތަކެއްާ ފެންނަންނުވ ފަދަާ ކިބައިންާ ަވޒީރެްއެގާ ކިބައިންާާލަތުެގާ ެގާ

ކޮންމެާ ކުރިއަށްނެރެާ މަސްލަޙަތުާ އަމިްއލަާ ޝަހީދުެގާ ޑރ.އަޙުމަދުާ މިކަންކަމަކީާ ފެނިފައިވ ތީާ

ޤައުމީާ ދެމިހުންނެވުމަކީާ މަޤ މުަގއިާ ވަެަޒީރުކަުމެގާ ކޮށްެގންނަމަވެސްާ ކޮންމެކަމެއްާ ޮގތަކުންާ

 2435ާޑރ.ޝަހީދުާދަންނަނާްާމަސްލަޙަތަށްވުރެާއިސްކަންދޭކަމެއްކަމަށްާދެކޭހިނދު.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުެވސް

ވަރަށްާކުރީއްސުރެންާފެށިެގންވެސް.ާއަޅުަގނޑަކަށްާމިއަދ ާހަމައަކަށްާއަިމއްލަާމަސްލަޙަތުާކުރިއަށްާާ

ނެތްާ ެގއެްއެވސްާ ހުރިާ އަޅުްއވ ފައިާ ނެތް.ާ ފެންނ ކަށެއްާ ކޮށްފައިހުރިކަމެއްާ ނެރުއްަވއިެގންާ

ފެންނ  ބިންތަކެއްވެސްާ ހުރިާ ަގނެފަިއާ އަދިާ އެހެންކަަމށްވަންޏ ާފެންނ ކަށެއް.ާ ނެތް.ާ ކަށެއްާ

ޙައްޤެއްާާ މީހެްއެގާ އެްއވެސްާ މީހަކަށްާ އެްއވެސްާ ބުރަވެާ ަމއްޗަށްާ މީެގާ އަޅުަގނޑަކަށްާ

އަޅުަގނޑުާާ ޤަބޫލެއްނުކުރޭ.ާ ޟަމީރުާ އަޅުަގނޑުެގާ ވޯޓުދިނުމަކަށްާ އަޅުަގނޑުާ  2440ނިުގޅަިއަގތުމަކަށްާ

ާ އެހުަވޔަކީާ ހުވައެްއކޮށްެގން.ާ ހުރީާ ވަދެާ ާމިތަނަށްާ ަގންދީާސުބުهللا ވަތަޢ ލާ  ޙ ނަހޫާ

މިޤ ނޫނުއަސ ސީއަށ އިާދިވެހިރައްޔިތުންެގާޙައްޤުތަކަށްާޙުރުަމތްތެރިކޮށްާހިތުމަށްާކޮށްެގންހުރިާހުވ .ާ

ީމަގއިާކުރިކަމ ިއާާ އެހުވަޔ ާޚިލ ފުވ ކަށްާައޅުަގނޑަކަށްާނުކެރޭނެ.ާއެހެންނޫންާއަޅުަގނޑަށްާދައްކ ާ

ާާ އެްއކޮށް. ޕްރޫފްއ ިއާ ޤަރީނ އ އިާ ިއދިކޮޅަށްާހެއްކ ިއާ ޑރ.ޝަހީދ ާ އަޅުަގނޑުާ ހަމަޔަޤީނުންެވސްާ

ގޮވ ނަން.ާާ މިމަޖިލީހުގައިވެސްާ ގޮވ ނަން.ާ އިސްތިޢުފ ދޭންާ ޑރ.ޝަހީދުާ  2445ވޯޓުދޭނަން،ާ

އަރަިއެގންނ ކަށްާ ޙައްޤުތަކަށްާ ެއބ ވަތުެގާ މީހެއްެގާ ސަބަބެއްނެތިާ އެްއވެސްކަހަލަާ އެހެންނަމަވެސް،ާ

އަޅުަގނޑު ވ ހަކަާ ނުކެރޭނެާ ޖެހުނީކަމަށްވެސްާާއަޅުަގނޑަކަށްާ ަވުގތުާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވަން.ާ ާ

އެބައިނޭގ.ާއެހެންވީމަ،ާދެވަނަާރަނަގބީލުޖެހުމުެގާކުރިންާައޅުަގނޑުާދަންނަވ ނީާމިޮގތަށްާމިކަންާ

ޚިލ ފަށޭ.ާ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާ މިދަނީާ މިހިނަގމުންާ މިއަދުާ މަޖިލީސްާ މިޢިްއޒަތްތެރިާ ކޮށްދެއްވ ށޭ.ާ

މަާ އެކަންވެސްާ ަވއްސަލ މްޢަލައިކުްމާާއެހެންވީމަ،ާ ޝުކުރިްއޔ .ާ ރަނަގޅުކޮށްދެއްވ ށޭ.ާ  2450ނިކުފ ނުާ

ާވަބަރަކ ތުާ.هللاާވަރަޙުމަތު

ާ

ޙަޤީޤަތުަގިއާާާފަރޮސްމ ތޮޑ ެގާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާ ނ ޒުކުކަމުންާ ަމއްސަލަިއެގާ މިއަދުެގާ ރައީސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ ާ.`ާ

ވ ހަާއިބްރ ހީމްާމުއްޠަލިބްާާ އެއްެވސްާ ހުރީާ އަިއއިރުާާއަޅުަގނޑުާ މިހިސ ބަށްާ ެއހެންނަމަވެސް،ާ ނުދަންނަވަން.ާ ާކަެއއްާ

ބޭނުންވީ.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވން: އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލަންާ ެއއްޗެއްާ މިއަދުާާާކޮންމެވެސްާ ރަީއސް،ާ  2455ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ ހަކަދެްއކުމުަގިއާާ އޮންނަޮގތުންާ ދިވެހިބަހުަގިއާ އަޅުަގނޑުމެންާ ކުރިމަތިމިވީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ
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ކުރިމަތިވެވަޑަިއެގންނެިވާާޙިކުމަ މިއަދުާ ޑރ.ާޝަހީދަށްާ އެއީާ ފިތުނައަކަށޭ.ާ އެވ ނީާ ނެތްނަމަާ ތެއްާ

އެއްާމައްސަލައަކީ.ާހަމައެހެންމެާހަނުހުރުމުަގއިާޢިބްރަތް،ާޙިކުމަތެއްާނެތްނަމަާއެވ ނީާޢަފްލަތަކަށޭ.ާ

ަގނޑުމެންާިމތ ނަގއިާާކަމެއްާކުރުުމެގާޙުކުމަތެއްާނެތްނަމަާއެވ ނީާއަނިޔ އަކަށޭ.ާމިއީާމިއަދުާއަޅުާ

ވ ހަކަދައްކަވ ާާ ތަފ ތުޮގތަށްާ ތަންތަނުަގއިާ ތަފ ތުާ ޑރ.ޝަހީދުާ މައްސަލައަކީ.ާ  2460މިބަހުސްކުރަންޖެހޭާ

މިޖެހުނީ.ާާ މިހޭދަކޮށްލަންާ އެއްދުވަސްާ މަޖިލިސްަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ހިތިނަތީޖ ާ އެކަމުެގާ

ެމްއާޑރ.ޝަހީދުާފުރަތަމަާއެމް.ޑީ.ޕީއ ިއާާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސް،ާައޅުަގނޑުވެސްާވަރަށްާކަންބޮޑުވިކަ

ޑރ.ާ ފެނިވަޑަިއެގންނެީވާ ހުޅުވ ލެއްިވއިރުާ ޓީވީާ އެމަނިކުފ ނުާ ވިދ ޅުވިާ ދުވަހުާ ުގޅިވަޑައިެގންނެވިާ

ާާ ޔަހޫދީ ޢ ޔަތެއްާ ޤުރުޢ ންެގާ ޢަލީާ އެހިނދުާދައުއަފްރ ޝީމްާ އަޑޭ.ާ ވިދ ޅުވިާ ބެހޭޮގތުންާ ލަތ ާ

 2465އޭާމިވަރުެގާބަެއއްިވއްޔ ާމިމީހުންނ އިާކޮންމެހެންވެސްާާهللاާނަހިތްޕުޅަށްާއަރ ަވޑަިއެގންނެިވޭއާސުބުޙ 

އޭެގާާ ުގޅިަވޑަިއަގތީ.ާ އެމް.ޑީ.ޕީއ އިާ ަވޑަިއެގންާ ެއަވުގތުާ އެހެންވީމަ،ާ ޤ އިމްކުރަންޖެހޭނެއޭ.ާ ުގޅުންާ

މިފިތުނަވެރިާ ކަރަންޓީންކުރަންވަންވީއޭ.ާ ޑީ.އ ރު.ޕީާ ވިދ ޅުވީާ ހަރުޭގަގއިާ އެމް.ޑީ.ޕީ.ެގާ އަނެއްދުވަހުާ

ރައީސް،ާާވ ހަކަ ޢިްއޒަތްތެރިާ މިޙިއްޞ ކުރަެަން.ާ މިތ ނަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ނަތީޖ ާ ތަކުެގާ

ިމޢިބްރަތްާ މުސްތަޤުބަލުަގއިާ ވަޒީރުންނަށްވެސްާ އެހެންާ ސަރުކ ރުެގާ ޮގވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ

ފިތުނާަާ ތެރޭަގިއާ ޤައުުމެގާ ޮގތަކަށްާ ެއއްވެސްާ މަސަްއކަތްކުރަްއވ ށޭ.ާ  2470ޙ ސިލްކުރަްއވަިއެގންާ

މިއަދުާއުފެ ޤަބޫލުކުރަނީާ މިއަދުާ ައޅުަގނޑުާ ހަމައެހެންމެާ ނުކުރައްވ ށޭ.ާ ކަންތައްތައްާ ދޭނެޮގތަކަށްާ

ވޯޓަކީާާ މިނެޭގާ މިއަދުާ ނޫނޭ.ާ ވޯޓެއްާ ނެޭގާ ދެކޮޅަށްާ ޑރ.ޝަހީދ އިާ ހަމަެއކަނިާ ވޯޓަކީާ މިނެޭގާ

ބީރު ސަރުކ ރުންާ މިއަދުެގާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ޤަރ ރުތަކ އިާ ނިންމޭާ މަޖިލީހުންާ ކަންފަތެއްާރައްޔިތުންެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މިއަދުާ ނަތީޖ އޭާ ެއކަމުެގާ އެއްފަރ ތްކުރަްއވ ާ އެެއްއޗެހިތައްާ ބަެއއްފަހަރުާ ދެއްވ ާ

ާާ މަޖިލިސްައކީ ރައްޔިތުންެގާ ޮގވ ލަންާ ސަރުކ ރަށްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންވީމަ،ާ  2475ލަތުެގާާދައުމިދެކެނީ.ާ

ރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހުންާނިންމ ާާާާބ ރުތައްާހިމެނިެގންާއަންނައިރުާއެންމެާފުރަތަމަާބ ރުކަމަށްވ އިރު

ިމއަށްވުރެާާ އަދިާ އަޅުަގނޑުމެންާ އެހެންނޫނީާ ބޯލަނބ ށޭ.ާ ފުރިހަމައަށްާ ޤ ނޫނުތަކަށްާ ޤަރ ރުތަކަށ އިާ

ިގނަަވުގތުާމިކަމަށްޓަކައިާހޭދަކުރަންޖެހޭނެ.ާއަޅުަގނޑުމެންާރ އްޖޭެގާރަްއޔިތުންެގާއިޙުސ ސްތަކ ިއާާ

ސަރުކ ރު ދޭތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާއެކަންތައްތަކ އިާ މިއަދުާ ނަތީޖ އަކީާ ފަރުވ ކުޑަކުރުމުެގާ ންާ

ދެކޭޮގތްާާ ދޭތެރޭަގއިާ ސަރުކ ރ ާ ކަންތައްތަކަށްވެސްާ އެނޫންާ އަދިާ ފޯނުކޯލްތަކ ިއާ ނެޭގާ  2480ރ އްޖޭަގއިާ

ޝަހީދުާ ޑރ.ާ އުންމީދަކީވެސްާ އަޅުަގނޑުެގާ ބަދަލުވެެގންދިއުން.ާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ރައްޔިތުންާ

އަޅުަގނޑެްއާާސަލ މަތްވެަވޑަިއެގންނެވުން ވޯޓުދޭނެޮގތެއްާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ާ.

ާހ މައެއްނުކުރ ނަން.ާޝުކުރިްއޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރަީއސްާ.
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ާ

ހުރިހ ާާާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވން: ތިއްބެިވާ ަވޑަިއެގންާ މިވަުގތުާ ޖަލްސ އަށްާ އެދިވަޑައިެގންާ ފުރުޞަތަށްާ  2485ޝުކުރިއްޔ .ާ

އަޅުަގ މެންބަރުންނަށްާ ފުރުޞަތަށްާޢިއްޒަތްތެރިާ މިނިމުނީ.ާ އަރުވ ާ ފުރުޞަތުާ ނޑުާ

އެދިަވޑަިއެގންނެވިާމެންބަރުންެގާތެރެއިންާިމވަުގތުާޖަލްސ ަގއިާއިތުރުާމެންބަރަކުާަވޑަިއެގންނެތް.ާ

ފުރުޞަތުާ މިނިސްޓަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޮގތުންާ ވިދ ޅުވުުމެގާ ފަހުބަހެއްެގާ އަޅުަގނޑުާ އެހެންކަމުން،ާ

ާތްތެރިާމިނިސްޓަރުާޑރ.ޝަހީދަށްާފުރުޞަތުާއަރުވަންާ.އަރުވ ނަން.ާައޅުަގނޑުާޢިއްޒަ

ާ2490 

މެދުވެރިކޮށްާާާމިނިސްޓަރާއޮފްާފޮރިންާއެފެއ ޒްާ މަނިކުފ ނުާ ނިންމ ލަމުންވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އ ދެ،ާ ރަީއސް.ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާޝުކުރިއްޔ ާ

ދަންާމަދުާޝަހީދުާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:އަޙްާ ޤައުމަށްާ ދިވެހިާ މެންބަރުންނަށ އިާ މިސަރުކ ރަކުންނެއްާާޢިއްޒަތްތެރިާ ބޭނުންވަނީާ ާނަވ ލަންާ

އިޒްރޭލަކ ާސިޔ ސީާުގޅުެމއްާޤ އިމެއްާނުކުރަމޭ.ާއަދިާޤ އިްމކުރުމަކަށްާހުށައެްއވެސްާނ ޅަޭމ.ާއަދިާާ

ޤ އިމްކުރުމުެގާެއްގރީމަންޓެްއެގާދެލިކޮޕީއެްއވެސްާނުެގންުގޅެމޭ.ާއަދިާއެކަހަލަާއެްއވެސްާވ ހަކައެްއާާ

ޮއޅިފައިާއޮންނަންީވކަމެއްާނޫންާއެއީކީެއއް.ާެއއީާވަރަށްާފަސޭހައިންާނުދައްކަމޭ.ާެއއީާއޮޅިެގން ާ،2495 

ސ ފުކޮށްލެވެންާއޮތްކަމެއް.ާިމތ ާދެއްކިާވަރަށްާިގނަާވ ހަކަފުޅުތަކުަގއިާދަްއކަވައިފިާބައެއްާބޭފުޅުންާ

މެންާވިދ ޅުެވއްޖެާއެާކީއްކުރަންހޭާއެްއވެސްާކަހަލަާުގޅުމަކ މެދުާވިސްނަންީވވެސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑު

ާާ އޮންނަތ  ސަރުކ ރެއްާ މިެިނިވަންާ ދިވެހިރ އްޖޭަގއިާ މިއައީާ ައހަރުވ ނ40ާާާްމިސަރުކ ރުާ ށްާ

ހަނުގރ މައަކީާާ ކުރަންޖެހުނުާ ރ އްޖެއިންާ ވަދެވުނީއްސުރެާ ދިވެހިރ އްޖެާ އދ.ާ އޮްއވ .ާ ގ ތްވެފައިާ

 2500ހިރ ްއޖެފަދާަާއދ.އަކީާހުރިހ ާޤައުމުތަކަށްާހުޅުވިފައިާއޮންނަާމުޢައްސަސ އަކަށްާހެދުން.ާއެއީާދިވެ

ކުދިާޤައުމުތައްާެއކަހެރިކޮށްލަންާމަސައްކަތްާބަޔަކުާކުރަމުންާެގންދިޔަތީވެ.ާއެދުވަސްވަރުާފެށިެގންާ

ާާ ލަތުެގާސިޔ ސަތަކީާޔުނިވަރސަެަލްާުގޅުންތަކެއްާއޮންނަންޖެހޭނެއޭ.ާދައުާދިވެހިާސަރުކ ރުެގާދިވެހި

އެންމެންނ ވެ ސްާުގޅުންާޤ އިމްކުރަމުންާެގންދިއުމޭ.ާމ ނައަކީާސަރުކ ރުެގާޕޮލިސީައކީާހަމަާހުރިހާ 

ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ.ާާ ުގޅުންތައްާ އޮތްާ ިއޒްރޭލްއ އިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދަށުން.ާ އެޕޮލިސީާ

 2505އެހެންނަމަވެސް،ާބަެއއްާެއއްޗެހިވަނީާާދޫކޮށްލެވިފައި.ާއެހެންވީމަ،ާެއވ ހަކަާދަްއކަންޖެހޭާސަބަބަކީާ

ާާ ރަކަށްާބިނ ެވފައިާމިެިއޮތީާހަމަާހުރިހ ާޤައުމަކަށްާާއެތައްާއަހ40ާާަސަރުކ ރުެގާސިޔ ސަތްާމިދިޔަ

އދ.ެގާާ ެއއީާ ޙ ްއޞަކޮށްާ އަދިާ މަތީަގިއ.ާ ވިސްނުމުެގާ ޤ އިމްކުރުމުެގާ ލަތަކަށްާދައުާުގޅުންާ

ވެއްޖިއްޔ މުާުގޅުންާޤ އިމްކުރ ޮގތަށް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުެގާމައްޗަށްާމައްސަލަާހުށަހެޅިެގންާމިއުޅެނީާ

ތުހުމަ މައްޗަށް.ާ ަވޒީރަކ އިމެދުާތުހުމަތެއްެގާ ެއްއވެސްާ ޔަޤީންވ ކަމަކީާ އަޅުަގނޑަށްާ ޮއވެެގން.ާ ތެއްާ

 2510ތުހުމަތެއްާކުރެވިއްޖެނަމަާމަޖިލީހަށްާލިބިވަޑައިެގންވޭާކިތަންމެާފުރުޞަތުތަކެއްާއެކަންާހަމަާވަރަށްާ
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ރަނަގޅަށްާސ ފުކުރައްވަން.ާހަމަާމިޮގތުންާއަޅުަގނޑަށްވެސްާއެބަހުރިާފޮނުއްވ ފައިާބައެްއާސިޓީ.ާ

ހުރިހ ކަމަކަށްވެސްާާއެ ހަމަާ ވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ސ ފުކޮށްދެއްވުމަށް.ާ ކަންކަންާ މައްސަލަތަކުަގއިާ ހެންާ

އިތުރުާާ ސ ފުެވވަޑައިަގތުމަށްާ ެއކަންކަންާ ހިތުންާ އަޅުަގނޑުާ އަރުވ ފައި.ާ ޖަވ ބުާ ހަމަާ

މިއަދުާ ޢަމަލުކުރެްއވިނަމަާ އެހެންާ ހަަމާ މިކަުމަގިއވެސްާ ނުވޭ.ާ ސުވ ލުކުރައްވ ފައެްއވެސްާ

ދަންނަވ ލަންާމި އަޅުަގނޑުާ ޙިއްޞ ކުރެވުނީކަމަށްާ މަޢުލޫމ ތެއްާ ހުރިހ ާ ހަމަާ  2515ބަހުސްއަށްނުޮގސްާ

ރަނަގޅަށްާާ ވަރަށްާ ހަމަާ ައޅުަގނޑުާ ލިޔުންކޮޅަށްާ ހުށަހެޅުމުަގއިާ މިއޮތްާ އ ދެ،ާ ބޭނުންވޭ.ާ

ޤައުމަކު ނ ޒުކުާ ޮގތަކުންވެސްާ ހުރިހ ާ ދިވެހިރ އްޖެފަދަާ މިޮއންނަނީާ ޭއަގއިާ ންާބަލައިަގންނަން.ާ

ޚ ރިޖީާ ޤައުމަކ ެއކުާ ރައްދުވެފަިއވ ާ ނަފްރަތުާ ޤައުމުތަކުެގާ އިސްލ މީާ ދުނިޔޭެގާ އިޒްރޭލުފަދަާ

ކަމެކޭ.ާާ ކުރަންޖެހިފައިވ ާ ކޮންެމހެންވެސްާ ވިސްނެވުަމކީާ ިއތުރަށްާ ޤ އިމްކުރ އިރުާ ުގޅުންތައްާ

 2520އިރުވެސްާއެުގޅުންާާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ާވ ހަކަެއއް.ާއެހެންެވެގންާމިސަރުކ ރަށްާއަހަރެްއާމ ދަމ ާވާ 

މިއޮތީާ ފެންނަންާ ޕްރެސީޑެންޓަކީާ ކުރީެގާ މީެގާ ފ ހަަގކޮށްލަންާ ައޅުަގނޑުާ ޤ އިމްކޮށްފައިނެތީ.ާ

އިޒްރޭލ ާއޮތްާުގޅުންތައްާމުރ ޖިޢ ކުރުމަށްޓަކައިާސަރުކ ރަށްާއިޒްރޭލްެގާބަޔަކުާމެދުވެރިކޮށްާއައިސްާާ

އެ މުރ ޖިޢ ކުރައްވ ފަިއ.ާ ެއުގޅުންާ އޮތީާ އަޅުަގނޑުމެންާހަފްތ އެއްނުވެާ ހެންނަމަވެސް،ާ

ޤަބޫލުކުރ ކަމެްއާާ ެއއީާ އެހެންވީމ ،ާ ނުކުރަން.ާ އަދިާ ެއކަމެއްާ އަހަރުެވެގންދިޔައިރުވެސްާ

 2525.ާއަދިާލަފ އަރުވަންާމިމަޖިލީހުންާއެއްވެސްކަހަލަާަގއިޑެންސެއްާ…ވިސްނަންޖެހިފައިާއޮތްކަމެްއކަން

ާާ އެައށްާފުރިހަމަާއިޙްތިރ މްކުރ ާވ ހަކަވެސްާާދެއްަވއިފިނަމަާޚ ރިޖީާސިޔ ސަތ ާބެހޭޮގތުންާއަޅުަގނޑު

ބޭފުޅަކުާ އ ދެ،ާ ެއއީކީއެއް.ާ ނޫންާ އޮތްކަމެއްާ އިޚްތިޔ ރެްއާ އިތުރުާ އަޅުަގނޑުާ އެީއކީާ ދަންނަވަން.ާ

ދުވަހެއް.ާާ ހިތ މަވެރިާ ވަރަށްާ ެއްއޮގތަކުންާ އ ދެ،ާ ދުވަހެކޭ.ާ ހިތ މަވެރިާ ވަރަށްާ މިއަދަކީާ ވިދ ޅުވިާ

އަޅުަގނ އެހެންނަމަވެސްާ އަޅުަގނޑަށްވުރެާާއެީއކީާ މިއީާ އ ދެ،ާ ނޫން.ާ މެދުވެރިވ ތީއެްއާ އެކަންާ ޑަށްާ

ޚ ރިޖީާ އަދިާ މިުއޅެނީކީ.ާ ނޫންާ މަްއސަލައެއްާ ޝަހީދުެގާ އަޙުމަދުާ ިމއަކީއެްއާ މައްސަލަެއއް.ާ  2530ބޮޑުާ

ވިސްނ ލަންޖެހާޭާ ބޮޑަށްާ ެއއަށްވުރެާ އަޅުަގނޑުާ މިއުޅެނީކީެއއް.ާ ނޫންާ މައްސަލައެްއވެސްާ ވަޒީރުެގާ

ން.ާއަދިާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަންޖެހޭާދިވެހިާރައްޔިތުންާވަރަށްާބުރަާމަސައްކަތުންާާމިކަމ ާބެހޭޮގތު

އަހަރެއްވ ންާާ ސަރުކ ރަކަށްާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ ޤ އިްމކުރިާ ބައިވެރިވެެގންާ ިގނަބަޔަކުާ ވަރަށްާ

އިޒްރޭލްެގާ ވ ހަކަތަކަކީާ ދެކެވޭާ އަދިާ ނެޭގތީވެާ ވޯޓެއްާ ިމފަދަާ އޮްއވ ާ އެއްދުވަހަށްވެފައިާ

ަމއްޗަށްާާވ ހަކަކަމަ މިމަޖިލީހުެގާ ކަށަވަރުކުރަންާ އޮންނ ނީާ ނަޒަރުާ ޤައުމުެގާ ދިވެހިާ މުޅިާ  2535ށްވ ތީެވ،ާ

ހުއްޓިފައިކަން.ާެއއްާސަބަބަކީާދެކެވޭާވ ހަކަތަކުެގާއިތުރުންާމިއަދުާތިދެއްވ ާވޯޓުެގާނަތީޖ އަކީެވސްާާ

ބޮޑަށްާ ވަެަރަށްާ އުންމީދުތަކ އިާ ކުރ ާ ޑިމޮކްރަސީއަށްޓަކައިާ ރައްޔިތުންެގާ ާދިވެހިާ



 94 

އިންތިޚ ބުކުރެއްވިާާ ރައްޔިތުންާ ދިވެހިާ ސުވ ލަކީާ އަނެއްާ ކުރެވޭާ ިމއ އިާ ުގޅިފަިއވ ކަެމއްކަމަށްވ ތީ.ާ

ސަރުކ ރުެގާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާތިޔަބޭފުޅުންެގާރުހުމ އެްއކޮށްާޢައްޔަންކުރިާެއއްެވސްާަވޒީރަކަށްާާ

 2540ސަތުާދެމެހެއްޓުމުަގއި.ާއ ދެ،ާާއެބޭފުޅެްއެގާމަސަްއކަތްކުރުމަށްާދެމިހުންނެވޭނެތޯއޭާސަރުކ ރުެގާސިޔާ 

ބޭރުކޮށްލެވޭކަމަށްވެްއޖިއްޔ މުާ ހަމަާ ނުރުހުމ އެއްކޮށްާ މަޖިލީހުެގާ ސ ބިތުކަެމްއނެތިާ ކުށެއްނެތިާ ކުރިާ

ސަރުކ ރުަގއިާހުންނ ނެާަވޒީރަކުާެއވަޒީރެްއެގާމަސަްއކަތްތަްއާކުރެްއވުމުަގއިާއެންމެާދުވަހަކަށްވެސްާާ

ބޭ ނެތްާ ޔަޤީންކަންާ ވަރަށްާާހުންނ ނެކަމުެގާ މަސަްއކަތަށްާ އެސަރުކ ރުެގާ އެހެންެވއްޖިްއޔ މުާ ފުޅެއް.ާ

އެކަހެރިކޮށްާ ބަލައިލަންޖެހޭާމިއަދުާރ އްޖެއަކީާ ައޅުަގނޑުމެންާ ހަމަެއއ ެއކުަގއިާ ލޮޅުންއަރ ނެ.ާ ބޮޑުާ

އަދިާ ޤ އިމްކޮށްފަިއ.ާ އެބަހުރިާ ުގޅުންތައްާ ތަފ ތުާ ބޮޑެތިާ ވަރަށްާ ދުނިޔެއ އިާ ނޫން.ާ ޤައުމެއްާ  2545އޮތްާ

ާާ ދުނިޔެާޚ ރިޖީ މީހެއްކަމަށްާ ދަތުރުކޮށްއުޅޭާ ހިފައިެގންާ ޕަވަރސްާ ފުލްާ ޢ ންމުޮގތެްއަގއިާ ވަޒީރަކީާ

ޮގތުެގމަތިންާ ެއއްޮގތްވ ާ ޤ ނޫނުތަކ އިާ ހުރިހ ާ ޮއއްވ ާ އެކަންާ އެހެންާ މީހެއް.ާ ބަލައިަގންނަާ

ާާ ނެތްާސަރުކ ރުެގާސިޔ ސަތ ާއެްއޮގތްވ ާޮގތުެގމަތިންާއަދިާއެކަންާމަނ ކުރެވޭނެާއެއްެވސްާކަމެއް

ޙ ލަތެއްަގއިާކުރިކަމަކ އިާބެހޭޮގތުންާސ ބިތުކަމެއްނެތިާޚ ރިޖީާވަޒީރުާބޭރުކޮށްލެްއިވއްޖިްއޔ ާއަދުެގާާ

މީހުނާްާ ބޭރުެގާ ބެހޭޮގތުންާ ަވޒީރަކ އިާ ޚ ރިޖީާ ެއއްވެސްާ ފޮނުްއވ ާ  2550ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ

.އެމް.އެފްއަށްާމިހ ރުވެސްާއިތުބ ރުކުރ ނެތޯ.ާވަރަށްާބޮޑެތިާމަސައްކަތްކުރަންޖެހިފައިާއެބަހުރި.ާއައި

މަސައްކަތްތައްާާ އިތުރުެުާ އަދިާ އޮތީ.ާ ކަންތަްއާ ެއްގރީމަންޓުެގާ ފައްތަރެއްެގާ ނ ޒުކުާ ވަރަށްާ އޮތީާ

އެބަހުރި.ާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއ އިާއެްއޮގތްވ ާޮގތުެގމަތިންާޢައްޔަންކުރައްވ ާޚ ރިޖާީާ

ޢަ ތެރެއިންާ ޤ ނޫނުހެާ ފޮނުއްަވިއެގންާ ދެންާވަޒީރަކުާ ބޭރުކޮށްލެްއވިއްޖިްއޔ ާ އޭނ ާ މަލުކުރަނިކޮށްާ

އަޅުަގނޑުެގާާ ދެންާ މީހަކުާ ކޮންމެާ ހުންނ ނެތޯ.ާ އަދިާ ވަޒީރުާ ޚ ރިޖީާ ވ ހަކަދައްކ ނީާ ބަޔަކުާ  2555ބޭރުެގާ

ދިވެހިާ ކަމެއް.ާ ވިސްނ ލަންޖެހޭާ ބޮޑަށްާ ވަރަށްާ ެއއީާ ވަޑަިއެގންނެވިޔަސް.ާ މިމަޤ މަށްާ ފަހަތަށްާ

ުގޅުންތައްާ ޚ ރިޖީާ ދެރަކޮށްާާާދައުލަތުެގާ ވަރަށްާ އެީއާ ކަނޑުްއވ ލެްއވުމަކީާ ޤ ބިލްކަންާ ހިންުގމުެގާ

ނޫން.ާ ވ ހަކަެއއްާ ައޅުަގނޑުެގާ ވ ހަކައަކީާ މިއަދުެގާ ޙަޤީޤަތުަގއިާ އ ދެ،ާ ދިމ ވ ނެކަމެއް.ާ ރ އްޖެއަށްާ

އ ދެވުނީ.ާާ ހަމައަށްާ މަޖިލީހ ާ މައްސަލަވެސްާ ނެތްާ ސ ބިތުކަމެއްާ ކަންނޭނެގާ އެހެންވެެގންާ

 2560އަދުާއިމްތިޙ ނުކުރެވެނީާއަޅުަގނޑެްއާނޫން.ާއިމްތިޙ ންކުރެްއވެނީާައޅުަގނޑުާހިތުންާޙަޤީޤަތުަގއިާމިާ

ޤ ިއމްކުރެވި،ާާ ޕ ލަމެންޓެއްާ މުސްތަޤިއްލުާ ައއިސްާ ޑިމޮކްރަސީާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްެވސްާ ތިޔަބޭފުޅުން.ާ

ކު ހުށަހެޅިެގންާ މައްސަލައެއްާ މިފަދަާ ނުވަނީސްާ ައހަރެއްވެސްާ ޙަޔ ތުަގއިާ ޕ ލަމެންޓްެގާ ރިއަށްާާއެާ

އޭެގާާ ހިމެނޭޮގތަށް.ާ ޭއެގތެރޭަގއިާ ތިޔަބޭފުޅުންވެސްާ ހަމަާ އެކުރެވެނީާ އިމްތިހ ނުާ ެގންދަވ އިރުަގއިާ

ކުރެވޭާއަދިާއިތުރުާއިމްތިހ ނަކީާދިވެހިރަްއޔިތުންާމީެގާދެައހަރުާކުރިންާބޭނުންވިާރިޔ ސީާނިޒ ުމާ
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ނިޒ  ރިޔ ސީާ އޮތްާ ަވކިކޮށްފައިާ ބ ރުތައްާ ހިންިގދ ނެތޯ.ާ ހިންިގދ ނެތޯ.ާރ އްޖޭަގއިާ ރ އްޖޭަގިއާ  2565މުާ

އެަމނިކުފ ނުާ މަސައްކަތެއްާ އޮތްާ ޙަވ ލުކޮށްފައިާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ާ ތެެެރެއިންާ އެނިޒ މުެގާ

ރިޔ ސީާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްާ ނުވަތަާ ަވޑަިއެގންނެވިދ ނެތޯާ ކުރިއަށްާ އެމަނިކުފ ނުާ ކުރެްއވުމުަގއިާ

ކުރިމަތިވެދ ނެތޯ ހުރަސްތަކެއްާ ހިންުގމުަގއިާ ވަޒީރުންާާނިޒ މުާ ސަރުކ ރުެގާ އ ދެ،ާ ާ.

މޮޅުކަންާ ޕ ޓީެއއްެގާ އިދިކޮޅުާ ނެތްޮގތުަގއިާ ޝައްކެްއވެސްާ ދައްކ ލުމަކީާ ބޭރުކޮށްލެވިދ ނެކަންާ

ކުރަންާ ެއކަންާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ދެކެފ ނެ.ާ ބަޔަކުާ ފުރުޞަތެއްކަމުަގއިާ ލިބޭާ  2570ދައްކ ލުމަށްާ

ކުރެވޭކަމަ އެކަންާ ޚިލ ފަށްާ އޮންނަޮގތ އިާ ޙަޤީޤަތުަގިއާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ޝައްކުކުރެވެންޏ ާ ށްާ

ނުތިބޭނެ. އެްއެވސްބަޔަކުާ މަންފ ކުރ ނެާ ޅަފަތުަގއޭާާާާއެކަމުންާ ވަރަށްާ މިއޮތީާ ޑިމޮކްރަސީާ ރ އްޖޭެގާ

ކުރަންޖެހާޭާ ނުވ ނެ.ާ ފަސޭހަކަމަކަށްާ އެްއވެސްވަރަކަށްާ ހަރުދަނ ކުރުމަކީާ ޑިމޮކްރަސީެއއްާ މިއޮތީ.ާ

އިންސްޓިޓިއު ެއކިއެކިާ ކަމަކީާ އެީއާާއެންމެބޮޑުާ ހަރުދަނ ކުރުން.ާ ޝަންތައްާ

އަދިާ ކަމުަގިއވީނަމަވެސްާ ކޯޓުތައްާ ޝަރުޢީާ  2575ޕ ލަމެންޓްކަމުަގިއވީނަމަވެސް،ާ

ކުރަންޖެހާޭާ އެންމެބޮޑަށްާ ހަރުދަނ ކުރުންާ މުައއްސަސ ތައްާ ެއކިއެކިާ މީޑިއ ކަުމަގިއވީނަމަވެސް،ާ

ގ އިމުކުރުމަކީ މިސ ލެއްާ ރަނަގޅަށްާ ކަމެއްކުރ ިއރުަގއިާ އަލަށްާ ާކަމަކީ.ާ މުހިންމުކަމެއް.ާާާ

ދިވެހިރ އްޖޭެގާއ ާޤ ނޫނުއަސ ސީއެއްާގ އިމުކުރެވިާއެާޤ ނޫނުއަސ ސީާދަށުންާއުފެދުނުާޕ ލަމެންޓްެގާ

މިސ ލުާ ރަނަގޅުާ ކުރުމުަގއިާ އެކަންާ ނެެގމުންދ އިރުަގިއާ ވޯޓެއްާ ނެތްާ އިތުބ ރުާ ފަހަރަށްާ ފުރަތަމަާ

ވަރަށް މައްސަލަތައްާ ދިމ ވ ާ ފަހުންާ ދެންާ އަޅުަގނޑަށްާާާާނުދެއްކިއްޖެނަމަާ ދެންާ  2580ިގނަވ ނެ.ާ

ައޅުަގނޑުާާ އ ދެ،ާ އިނޭގތޯ.ާ އަވަހަށްާ ވަރަށްާ ނިންމ ލ ނަންާ އިޝ ރ ތްކުރައްަވއިފި.ާ ކުރުކޮށްލަންާ

ދަންނަވ ލަންާބޭނުންވަނީ،ާބަެއއްާބޭފުޅުންާވިދ ޅުވެއްޖެާައޅުަގނޑުާވަރަށްާހޫނުކޮށްާޒުވ ބުދޭވ ހަކަ.ާާ

ހަރުކަށިާ ތަންކޮޅެއްާ ވ ހަކަާ ދަްއކ ާ ކޮންމެހެނާްާއަޅުަގނޑުާ އަޅުަގނޑުާ އެދެންާ އ ދެ،ާ ދަނީއޭ.ާ ކޮށްާ

ބޭނުންވަނީ، އިނޭގތޯ.ާއެހެންނަމަވެސްާދަންނަވ ލަންާ ކުރ ކަމެްއވެސްނޫންާއެީއކީެއއްާ ާާއެނިޔަތުަގއިާ

ބ ރުގެާ ނުވަތަާ އަތްނުލުން.ާ ގައިަގއިާ ދެންާ ދިނީމަާ ޒުވ ބެއްާ އެއީާ އުސޫލެކޭާ ެއއްާ  2585ޑިމޮކްރަސީެގާ

ާާ ދޭ ހަމަާޑިޮމކްރަސީާބޭނުންާނުކުރުން.ާޒުވ ބެއްާ ހަރުކަށިާޒުވ ބެއްާދިނުމަކީާއެއީާ ހަމަާ މީހ އަށްާ

އެއީާާ އަތްލުން،ާ ބ ރުަގއިާ ނުރުހިެގންާ އެކަމ ިއާ ދިނީމަާ ޒުވ ބެއްާ އެހެންނަމަެވސްާ އ ދައަކީ.ާ ރީތިާ

ނުވަތަާ ކެންސަލްކޮށްލުންާ ލޯނެއްާ މީހަކަށްާ މިސ ލަކަށްާ ބ ރެްއކަމުަގިއވީނަމަވެސް،ާ ފައިސ ެގާ

ބ ރުންކަ އެބ ރެްއާާހަތިޔ ރުެގާ ބ ރެއްކަމުަގިއވީނަމަވެސްާ އެހެންާ ނުވަތަާ މުަގިއވީނަމަވެސްާ

އ ދެ،ާ ސިފައެއްނޫން.ާ ރަނަގޅުާ ެއންމެާ ޑިމޮކްރަސީެގާ ހިތުންާ ައޅުަގނޑުާ އެއީާ  2590ބޭނުންކުރެވޭނީާ

މީެގާާ ވަރަށ1ާާާްއަޅުަގނޑުާ އުންމީދުތަކަކ އެއްކޮށް.ާ ފޮނިާ ވަރަށްާ ނިދީާ މިރޭާ އަހަރުކުރިންާ
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ނިދީ. ސަރުކ ރެްއާާާާހިތްހަމަޖެހިެގންާ ޑިމޮކްރެޓިކްާ ދިވެހިރ އްޖެއަށްާ އިރުއަރ ނީާ މ ދަމ ާ އެއީާ

ހިތަހަމަޖެހުމ އިއެކީަގިއ.ާާ ވަރަށްާ ނިދ ނީާ މިރޭވެސްާ އަޅުަގނޑުާ އުންމީދުގައި.ާ އުފެދޭނެކަމުެގާ

ތިބޭފުޅުންާވޯޓުންާކޮންމެޮގތަކަށްާނިންމެވިޔަސްާއަޅުަގނޑަށްާފެންނަނީާވަރަށްާސ ފު.ާއަޅުަގނޑުެގާާ

މި ައޅުަގނޑުާާސުވ ލެއްާ އެހެންވީމ ،ާ ނެތް.ާ ސ ބިތުެވފައެއްާ ކުރިކަމެއްާ ައޅުަގނޑުާ ނެތް.ާ  2595ައކުެއއްާ

ޟަމީރަކ އެކުކަން.ާާ ސ ފުާ މިފަދަާ ލައްޕަވ ނީާ އަވަހ ރަފުޅުާ މިރޭާ ތިބޭފުޅުންވެސްާ އުންމީދުކުރަނީާ

ޕ ލަމެންޓްަގއިާ ފުރަތަމަާ ައއިާ ދުނިޔެއަށްާ އ ދެ،ާ އެރީ،ާ ހިތަށްާ ލިބުމ ެއކުާ ނޯޓިސްާ ާާއަޅުަގނޑަށްާ

ޕ ލަމެންޓާްާ ދުނިޔޭަގއިާ ބޭނުންވޭ،ާ ދަންނަވ ލަންާ އަޅުަގނޑުާ ވ ހަކަ.ާ ކަމެްއެގާ ހިނގައިދިޔަާ

ޢަމަލުކުރެްއވިޮގތ އި،ާާ ބޭފުޅަކުާ ކިޔ ާ ކޮންވެލްާ އޮލިވަރާ ގ އިުމވެެގންދިޔައިރުަގއިާ ސްޕްރިމަސީާ

ދިމ ިވޮގ އޭނައަށްާ އަވަހ ރަވުމަށްފަހުންވެސްާ އޭނަާ އަދިާ ދިމ ވިޮގތ އި،ާ ފަހުންާ ެއީއާާއޭނައަށްާ  2600ތ ިއ،ާ

ދަންނަވަން.ާ އެވ ހަކަާ އެއީކީ.ާ މަންޒަރެއްނޫންާ ފެންނަާ ވ ކަށްާ ރ އްޖޭަގިއާ ހިތަށްާ އަޅުަގނޑުާ

 ޝުކުރިއްޔ .ާ

ާ

ޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާމިނިސްޓަރ.ާއަޅުަގނޑުމެންާމިހ ރުާމިމައްސަލައިަގއިާބަހުސްާމިާނިމުނީ.ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ

ދެންނެާ ވޯޓަކަށްާ އޮތީާ ާާދެންާ ޖަހަންޖެހޭ ދެންނެވުމަށްޓަކަިއާ ވޯޓަށްާ އެހެންވީމ ،ާ  2605މިނިޓްެގ5ާާާުވން.ާ

ދަންނަވ ލުމުެގާާ ވޯޓަށްާ ޝުކުރިްއޔ .ާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ ޖައްސަވައިދެއްވުންާ ރަނަގބީލުާ

ހަނދުމަފުޅުކޮށްާ ައޅުަގނޑުާ ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށްާ ކ ޑުކޮޅުތައްާ މެންބަރުންާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ކުރިންާ

ހުށަހެޅިފައިވ ާާާާއަރުވަން. މިާ ދެންނެވިޮގތަށްާ އެންމެފުރަތަމަާ ހެނދުނުާ މިއަދުާ އަޅުަގނޑުާ

ޑޮކްޓަރާާ އެފެއ ޒްާ ފޮރިންާ އޮފްާ މިނިސްޓަރާ މައްސަލ ަގއިާ ދެންނެުވމުން،ާ ވޯޓަށްާ މައްސަލ ަގއިާ

މެންބަރުނާްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ ނެތްކަމަށްާ އިތުބ ރުާ މައްޗަށްާ ޝަހީދުެގާ  2610އަޙްމަދުާ

ވަންވީާފެއްސަށް.ާއިތުބ ރުާނެތްކަމަށްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާފެނިވަޑައިަގންނަވ ާފެއްސަށް.ާާފިއްތަ

މެންބަރުނާްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ވޯޓުދެއްވ ާ އިދިކޮޅަށްާ މިމައްސަލައ އިާ ނުވަތަާ އޮތްކަމަށްާ އިތުބ ރުާ

ނުކުތ ަގއިާ މިދަންނަވ ލިާ މެންބަރަކަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ެއްއެވސްާ ރަތަށް.ާ އޮޅުމެއްާާފިއްތަވަންވީާ ާ

މަނިކަށްާ މޫސ ާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ހުޅުހެންވޭރުާ ައޅުަގނޑުާ އަރ ަވޑަިއެގންފަިއވޭތޯ،ާ

 2615ާފުރުޞަތުާއަރުވަން.ާާ

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ

ވޯޓުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާާހުޅުހެްނވޭރު ފެންނަކަމަށްާ އިތުބ ރުނެތްކަމަށްާ މަްއޗަށްާ ަވޒީރެްއެގާ ބުނަނީާ ވ ހަކަ.ާާޤ ނޫނުއަސ ސީަގއިާ ާލ ާ
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އޮބަންޖެހޭނެކަމެއް.ާއެހެންީވމ ،ާއެާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާމޫސ ާމަނިކު  2620އަޅުަގނޑަކަށްާހިެއއްނުވޭާނުފެންނަކަމަށްާރަތްކުލަާކޮންމެހެންާ

ެއޮގތަށްާއޮބަންޖެހޭނީ.ާތިޮގތަށްާވިދ ޅުވީމަާއޮޅުންއަރ ނެތީވެާއެވ ހަކަާާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާބަޔަކުތ ާ

އޮބިެގންާއެކަންާނުކުރެިވެގންާބައެްއާބޭފުޅުންާއަނެއްކ ާއުޅެފ ނެތީވެ،ާނޫނީާމިދަންނަވ ލީ.ާރަތަށްާނު

ެމޝިނުަގއިާާ ަގސްދެއްނުކުރަންާ އަޅުަގނޑުާ ދަންނަވ ލީ.ާ ެއވ ހަކަާ އެހެންވީމ ،ާ ފެއްސަށް،ާ

ުގޅުންހުރި،ާހަމަާ އަތްލ ކަށެއް.ާއަޅުަގނޑުާޤަބޫލުކުރ ޮގތުަގއިާއަޅުަގނޑުެގާޕ ޓީއ އިާއަދިާމިކަމ އިާ

އަތެއްނުލ ނެ.ާޚ އްޞަ މެޝިނަކުާ މިާ މީހަކުާ ެއއްެވސްާ ކުރ ާ ކަންތައްާ އެދޭޮގތަށްާ ައޅުަގނޑުާ  2625ކޮށްާ

ާޝުކުރިއްޔ ާ.
ާ

ާ

ެއވިދ ޅުީވާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ ހީވަނީާ އަޅުަގނޑަށްާ ެއއީާ ޤަބޫލުކުރަން.ާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެްއކަމަށްާ ނިޒ މ ބެހޭާ

ލަްއވަން ވޯޓުާ މިމައްސަލަިއަގއިާ ތ އީދުކުރަްއވ ކަމަށްާާރަނަގޅަށްހެން.ާ މައްސަލައަށްާ ެއާ  2630ވީާ

ދ އިރ ެގާ ހޯރަފުށީާ އެނިމުނީ.ާ ފިއްތެވީމަާ ފެއްސަށްާ މެންބަރުންާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ާ

ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާއަޙްމަދުާރަޝީދު.

ާ

ާ)ނިޒ މ ބެހޭާނުކުތ (

ާ2635 

ވިދ ާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާާހޯރަފުށީ ރައީސްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ޙައްޖެްއާާއަޅުަގނޑަށްާ ދެންާ ސ ފުވި.ާ ރަނަގޅަށްާ ވަރަށްާ ާޅުވިެއއްޗެއްާ

ާނަންަގވ ލަްއވ ފައިާމިތ ާބޭފުޅަކުާވަޑަިއެގންާއިންނެވީމަާހަމަާއެވ ހަކަާފ ހަަގކޮށްލަންެވެގން.ާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާއަޙްމަދުާރަޝީދު
ާ

ާ

މިާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ މިހ ރުާ އަޅުަގނޑުާ ނުކުތ އެއްނޫން.ާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާާާާނިޒ މ ބެހޭާ ދަންނަވ ލަނީ.ާ  2640ވޯޓަށްާ

35ާާވަނަާމ އްދ ެގާ)ހ(ާެގާދަށުންާރައްޔިތުންެގާމަޖިލީހެުގ101ާާާާޖުމްހޫރިއްޔ ެގާޤ ނޫނުއަސ ސީެގާާ

މެންބަރަކުާސޮއިކުރަްއވ ،ާމިނިސްޓަރާއޮފްާފޮރިންާއެފެއ ޒްާޑޮކްޓަރާއަޙްމަދުާޝަހީދުެގާިއތުބ ރުާ

މައްސަލައިަގއި ހުށަހަޅ ފައިވ ާ ފެނިވަޑައިަގންނަވ ޮގތަކަށްާާނެތްކަމަށްާ މެންބަރުންނަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ާ

ާވޯޓުދެްއވުމަށް.ާ)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާއިށީނދެވަޑައިަގންނަވ ާ.

ާ2645 

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ
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ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

ާ

 73ާ2650ާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

37ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 02ާާާާާޓުނުދެްއވ ާ:ވަކިޮގތަކަށްާވޯ

 

ާ2655 

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން އަދަދު މެންބަރުންެގާ ބަިއވެރިވިާ 37ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.39ާާ ޖުމްލަ ާ.37ާާ.

ާާ ޤ ނޫނުއަސ ސީެގ ޖުމްހޫރިއްޔ ެގާ ދިވެހިރ އްޖޭެގާ ދަށުނ101ާާާްއެހެންކަމުންާ ެގާ )ހ(ާ ވަނަމ އްދ ެގާ

ާާ މަޖިލީހުެގ ފޮރިންާއެފެއ ޒްާޑރ.ާާމެނ35ާާްރައްޔިތުންެގާ ބަރަކުާސޮއިކުރައްވ ،ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާ

މަޖިލީހަކުންާ މައްސަެަލަާ ހުށަހަޅުއްވ ފަިއވ ާ ނެތްކަމަށްާ އިތުބ ރުާ މަްއޗަށްާ ޝަހީދުެގާ އަޙްމަދުާ

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެޖެންޑ ެގ،ާ މިއަދުެގާ އަޅުަގނޑުމެންާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ  2660ފ ހެއްނުވި.ާ

ެއހެންވީމ ،ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު ައޅުަގނޑުާކުރިއަށްދ ންކަމަށް.ާ ން،ާމަޖިލީހުެގާމަސައްކަތ ިއެގންާ

ބޭރަށްާނުކުމެވަޑައިަގންނަވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންާބޭރަށްާނުކުމެވަޑައިަގތުމަށްާފުރުޞަތުއަރުވަންާާ

ާނިމުނީ.ާ)ވަުގތުާކޮޅަކަށްފަހު(ާައޅުަގނޑުމެންާމިއަދުެގާއެޖެންޑ ެގާދެވަނަާައއިޓަމްާމިހިސ ބުންާމި

ާ

. .ާަ2665ާމެންބަރުންާހުށަހަޅ ާމައްސަލ 

ާ

މަރުޙަލ ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: ބަޙުސްެގާ ކިޔުމުެގާ ދެވަނަާ ބިލުެގާ ބެހޭާ ހެއްކ އިާ މިއޮތީާ އައިޓަމަށްާ ތިންވަނަާ

ާާާާކުރިއަށްެގންދިއުން. ކަނޑައަޅުއްވ ފަިއވަނީ ކޮމިޓީންާ މަސަްއކަތުާ ބަޙުސްކުރެްއވުމަށްާ 5ާާމިބިލަށްާ

މިނިޓް.ާއަދިާދެވަނ7ާާާަމިނިޓްާއެބައޮތް.ާފުރަތަމަާފުރުޞަތުަގއ40ާާާާިަގޑިއިރ އ4ާާާާިކީާާަގޑިއިރު.ާބ 

ވ ހަކަފުޅުދެއްކެވުމަށ3ާާާްފުރުޞަތުަގއިާާ ބިލުެގާ ބެހޭާ ހެްއކ ިއާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ  2670މިނިޓް.ާ

ިއެގންާއެދިަވޑަިއެގންފަިއވ ާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުންެގާތެރެއިންާމިހ ރުާމަޖިލީހުެގާޖަލްސ ަގއިާވަޑަ

އެހެންވީމ ،ާާ ިގނިކަންޏ .ާ ރަޝީދުާ ރިޔ ޒްާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ވިލިފުށީާ އިންނެވީާ

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާޢިއްޒަތްތެރިާ މިހ ރުާފުރުޞަތުާއަރުަވން.ާ މެންބަރަށްާ ޢިްއޒަތްތެރިާ އަޅުަގނޑުާ

ފުރުޞަތެއްަގއިާާ އެހެންާ ބޭނުންފުޅުވަނީާ ވ ހަކަފުޅުދައްކަވަންާ މިވިދ ޅުވަނީ.ާާމެންބަރުާ ކަމަށްާ
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 2675އެްއވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑަިއަގންނަވ ތޯ.ާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާޢިއްޒަތްތެރިާާ

ާމެންބަރުާނ ޒިމްާރަޝ ދުާފުރުޞަތުާބޭނުންފުޅުކުރަންވަންތޯ.ާދެވަނަާފުރުޞަތަކަށް.

ާ

ާ،ާއަޅުަގނޑުާދެވަނަާފުރުޞަތަކަށްާއެދިާދަންނަވ ލީާހަމާަާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާާ

އެބަޮއޭވާާރަޝ ދުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާނ ޒިމް މިބިލުަގިއާ އ ދެ،ާ ދައްކ ލުމަށްޓަކައި.ާ ވ ހަކަާ ބެހޭޮގތުންާ މުހިންމުކަމަކ ިއާ މިބިލުގައިވ ާ

އަ ރިސްޓޯޓްކުރުމަކީާ ދެންާ ލިޔުްއވ ފައި.ާ މ އްދ އެއްާ ބެހޭޮގތުންާ  2680ޅުަގނޑުމެންެގާރިސްޓޯޓްކުރުމ އިާ

ހެއްކ އި ާތެރޭަގިއާ ބެހޭާ އަލަށްާާާ މުޅިންާ ިމއީާ ވެއްދިފައިވ އިރު،ާ މިމ އްދ ާ ޤ ނޫނަށްާ

ކިހ ާ ރިސްޓޯޓްކުރެވެނީާ ިއކުއިޕްމަންޓްތަކ އިާ ބޭނުންކުރެވޭާ ރިސްޓޯޓްކުރުމަށްާ ކުރެވޭކަަމކަށްވ އިރު،ާ

މު ވަރަށްާ އޮތުމަކީާ އެނިގފައިާ ކުރިންާ ފަރ ތަށްާ ހެކިދޭާ ހިންމުކަމެއްކަމަށްާާމިންވަރަކަށްކަންާ

އެާމެޝިނަރީެގާމައްޗަށްާއެހެކިދޭާފަރ ތުެގާާާ,އަޅުަގނޑުާދެކެން.ާއަޅުަގނޑުާމިހެންާމިދަންނަވަނީ

މިއޮންނަނީާ މިހ ރުާ އަންނ ނެ.ާ ހެކިދޭތަންާ ޖެހުލުމެއްނެތިާ ހެކިދޭންާ  2685އިތުބ ރުއޮތްކަމަށްވ ނަމަާ

ދަތިކަ އުނދަޫގ،ާ ވަރަށްާ ހޯދުންާ ހެކިާ ތެރޭަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާާއަޅުަގނޑުމެންެގާ މަކަށްވެފައި.ާ

ހަދަމުންދ އިރުވެސްާާ މަރ ާ މީހުންާ ތިބެެގންާ ވަށ ލެވިފައިާ ބަޔަކުާ އެތަްއާ ޢ ންމުންެގާ ތެރޭަގިއާ

ހެކިދޭާ މެޝިނަށްާ ރިސްޓޯޓްކުރެޭވާ މިާ އެހެންކަމަށްވ އިރު،ާ ނުލިބިފައި.ާ ހެއްކެއްާ މިއޮންނަނީާ

މިކަންކުރެވޭކަމަށްވ  އިތުބ ރުއޮންނަޮގތަށްާ ވަރަށްާފަރ ތްތަކަށްާ މިީއާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ ނަމަާ

ވ ހަކަވެސްާާ އުންމީދުކުރ ާ އަޅުަގނޑުާ ކުރެވޭނެކަމަށްާ އެޮގތަށްާ އަދިާ ިމކަންާ  2690ރަނަގޅުކަމެކޭ.ާ

4ާާވަނަާމ އްދ ެގ175ާާާާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަން.ާހަމަެއހެންމެ،ާދެންާއަޅުަގނޑުާމިބަލ ލަނީާމިބިލުެގާާ

ާންނަނީ،ާހެކިދޭ....ވަނަާނަންބަރުަގއިާމިއ4ާޮވަނަާނަންބަރަށް.ާ

ާ

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: އެދެން.ާ ރަނަގބީލުޖަްއސަަވިއދެއްވުންާ ކޯރަމްާ އެހެންވީމ ،ާ ެގއްލިއްޖެ.ާ ކޯރަމްާ

ކުރިއަށްެގންދިއުމަށްާ ވ ހަކަފުޅުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ދ އިރ ެގާ ތުޅ ދޫާ  2695އަޅުަގނޑުާ

ާހަމަވެއްޖެ.ާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާމިހ ރުާކޯރަމްާ

ާ

ާާާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ 175ާާާާޝުކުރިއްޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރަީއސް.ާއ ދެ،ާއަޅުަގނޑުާދަންނަވަމުންދިޔައީ ާ.4ާާވަނަާމ އްދ ެގ

175ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާނ ޒިމްާރަޝ ދު މ އްދ ެގ އޭނ އ ިއ4ާާާވަނަާ ބަދަލުކޮށްާ އަިއޑެންޓިޓީާ މީހ ެގާ ހެކިބަސްދޭާ މިއޮންނަނީ،ާ ަގިއާ

ޢ  އެހެންތަނަކަށްާއޭނ ެގާ ޤައުމުނޫންާ ނުވަތަާ ރަށްނޫންާ ނުވަތަާ ދިރިއުޅެމުންދ ތަންާ  2700އިލ ާ
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ވަކިާާ ކަނޑައެޅޭާ ބަދަލުކުރުމަށ އިާ މީހުންާ ބަދަލުކުރެޭވާ ިމޮގތުން،ާ ބަދަލުކުރެވިދ ނެއޭ.ާ

ާމުއްދަތެއްވަންދެންާއެމީހުންާޚަރަދުތައްާއެހެކިވެރިޔ ާހުށަހަޅ ާފަރ ތުންާބަލަހައްޓ ދޭން...

ާ

.ާއަނެއްކ ެވސްާރަނަގބީލުާ…ޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރު،ާކޯރަމްާމިދަނީާހަމަާހިފިނުހުންނަމުންާމިހ ރުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ

ހަމަވެއްޖެ.ާާ ކޯރަމްާ އަނެއްކ ވެސްާ މިހ ރުާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެދެން.ާ  2705ޖައްސަަވއިދެްއވުންާ

ޢިއްޒަތް ފުރުޞަތުއަރުވަންާ ެމންބަރަށްާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ވ ހަކަފުޅުާާއެހެންވީމ ،ާ މެންބަރުާ ތެރިާ

ހަމަވެއްޖެ.ާާ ކޯރަމްާ މިހ ރުާ މެންބަރުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ ކުރިއަށްެގންޮގސްދެއްވުމަށް.ާ

ާވ ހަކަފުޅުާކުރިއަށްެގންޮގސްދެްއވުންާއެދެން.ާާ

ާާ

ތެާތުޅ ދޫާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ އިރުއިރުކޮޅ ާ މިޮގތަށްާ ވަރަށްާއުނދަޫގވޭާ ރަީއސް،ާ އިށީނދެފައިާޢިއްޒަތްތެރިާ އަނެއްކ ާ  2710ާދުވެފައިާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާނ ޒިމްާރަޝ ދު ރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރިާ ބަދަލުކުރެޭވ4ާާާާމިހެންދ ންވީމ .ާ މިޮގތުންާ މިއޮންނަނީާ ނަންބަރުަގއިާ ވަނަާ

މީހުންާބަދަލުކުރުމަށ އިާކަނޑައެޅޭާަވކިާމުއްދަތެްއވަންދެންާއެމީހުންާޚަރަދުތައްާހެކިވެރިޔ ާހުށަހަޅ ާާ

މައްސަލަތަކުަގިއާާފަރ  ޖިނ ޢީާ ޤަބޫލުކުރަންާ އަޅުަގނޑުވެސްާ ބަލަހައްޓަދޭންވ ނެއޭ.ާ ތުންާ

ާދައު ާދައުވ މިކުރަނީާ ފަރ ތުން.ާ ބެލެހެއްޓުމަކީާާދައުލަތުެގާ އެޚަރަދުތައްާ ފަރ ތްޕުޅުންާ ލަތުެގާ

 2715ށްާއުނދަޫގކަމަކަށްާނުވެހިނަގއިދ ނެއޭ.ާއެހެންނަމަވެސް،ާމިފަދަާކަންތައްތައްާައޅުަގނޑުމެންާމިޮގތަ

ތަނެއްަގއިާާ އެހެންާ ބަދަލުކޮށްާ ައއިޑެންޓިޓީާ އެމީހުންެގާ ބަލަހައްޓަދީާ ޚަރަދުތައްާ ހެކިވެރިޔ ެގާ

އަޅުަގނޑުމެންާ މައްސަލަތަކުަގއިކަމަށްބަލ ާ ޖިނ ޢީާ ހަމައެކަނިާ ބަދަލުކުރަންޖެހޭނީާ ދިރިއުޅުންާ

ފެނޭ.ާސަބަބަކީ،ާބައެއްާާޤ ނޫނެއްަގއިާކަނޑައެޅުމަކީާެއހ ާބުއްދިވެރިކަމެްއކަމަކަށްާއަޅުަގނޑަކަށްާނު

އުނދަޫގކަަމކަށްވެފަިއ.ާާ މިއޮންނަނީާ ހޯދުންާ ހެކިާ މައްސަލަތަކުަގއިެވސްާ މަދަނީާ ޙ ލަތްތަކުަގިއާ

މައްސަލަެއއްަގއިެވސްާާ ވިޔަފ ރިެއްއެގާ ނުވަތަާ ފަރ ތަކީާ އެިވޔަފ ރިކުރ ާ  2720ފަހަރެއްަގިއވ ޮގތުންާ

ފަރ ތަކަ މ ނުފޫޒުަގދަާ މ ބ ރުަގދަާ ފަރ ތަކީާ ހެކިދޭންާއެިވޔަފ ރިކުރ ާ ދެކޮޅަށްާ އޭނައ އިާ ށްވ އިރުާ

ޖެހިލުންވ ާމީހުންާތިބެދ ނެ.ާމިފަދަާޙ ލަތެއްަގިއާމިމ އްދ ެގާދަށުންާއެހެކިާހޯދަންާބޭނުންވ ާމީހ ާ

ައއިޑެންޓިޓީާބަދަލުކޮށްާއެހެންާތަނަކަށްާފޮނުވަިއެގންާއޭނ ާެގންުގޅުމަށްޓަކަިއާކުރަންޖެހާޭާ އޭނ ެގާ

ާ އެަމއްސަލައެްއަގިއާ އޭނ ާ ބޮޑުާާދައުާޚަރަދުާ ެއއްޗަކަށްވުރެާ ލިބޭާ ވ ކޮށްެގންާ

ައޅުަގނޑުާމިމ އްދ އ މެދުާކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގއިާވިސްނަންާއަޅުަގނޑަށްާާ  2725ޚަރަދަކަށްވެދ ނެކަމަށްޓަކައިާ

ޢިއްޒަތްތެރިާާ ޝުކުރިއްޔ ާ ނިންމ ލ ނަން.ާ ވ ހަކަާ އަޅުަގނޑުެގާ ދަންނަވ ލަމުންާ ވ ހަކަާ ފެންނަާ

ާރައީސް.ާާ
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ާ

ޝުކުރިއްޔ .ާއަޅުަގނޑުާދެވަނަާފުރުޞަތަށްާއެދިވަޑައިެގންފައިވ ާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާާންާ:ވ ހަކަދެއްކެުވރިޔ ސަތުންާާ

 2730ާމެންބަރުާއަފްރ ޝީމްާޢަލީއަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާާ

ާ

ފުރުޞަތުަގއިާާާއުނޫގފ ރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާ ފުރަތަމަާ މިބިލުެގާ އަޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ ޢިްއޒަތްތެރިާ ޝުކުރިއްޔ ާ

ާކިއިރުވެސްާާވ ހަކަދެއްާ

އެީއ141ާާާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:އަފްރ ޝީމްާޢަލީާ ޝަރުތުކޮށްފަިއވ ކަަމކީާ ޢުޤޫބ ތްތަކުަގއިާ ބޮޑެތުާ އަދަދުާ ފިރިހެނުންެގާ މ އްދ ަގއިާ ވަނަާ

 2735ހުރިހ ާދަންނަާބޭކަލުންާއެއްބަސްވެފަިއވ ކަެމއްާނޫންކަމުެގާވ ހަކަާދެންނެވިން.ާއެހެންާައޅުަގނޑުާާ

4ާާސްާނުވަތަާޭއެގމ ނަައކީާހައްދުތަްއާބޮޑެތިާއުޤޫބ ތްތަްއާކަނޑައެޅުުމަގއިާާދެންނެވިކަމުަގއިިވޔަސްވެ

ފިރިހެނުންެގާހެކިބަސްާކޮންމެހެންާޤަބޫލުނުކުރ ންވީކީނޫން.ާއަޅުަގނޑުެގާހުރިހ ވެސްާބޭނުަމކަށްވަނީާާ

އެމީހެ މިންވަރަކަށްވެސްާ މިންަވރުނޫންާ ކަނޑަެއޅަމުެގާ އެހައްދުާ އުޤޫބ ތްތައްދިނުމުަގއިާ އްެގާާބޮޑެތިާ

ޝައްކެއްއުފެދޭތީާާ ސ ބިތުވެދ ނެ.ާ ެއކުށްާ ިގނ4ާާާަމައްޗަށްާ ވަރަށްާ ހުރިހ ،ާ ފިރިހެނުންާ

ާާ މަްއސަލަތަކުަގއި އުފެދޭާ ޝައްކެއްާ ވިދ ޅުވ ތީާ އެޮގތަށްާ ނުލިބޭތ4ާާާީާދަންނަބޭކަލުންާ  2740ފިރިހެނުންާ

އ ދޭ. ޙ ލަތުާ ސ ބިތުވ ާ މަްއޗަށްާ އޭނ ެގާ ކުށްާ މީަގއިާ އެހެންނަމަވެސް،ާ ެއކަހަލަާާާދޫކޮށްލެވިދ ނެ.ާ

މީހުނާްާ ކުށްތަކުެގެވސްާ މިހުންނަާ ޠަބީޢީޮގތުންާ އަދިާ އިސްލ ްމދީނުގެވެސްާ ހަމަާ ޙ ލަތްތަކުަގިއާ

ާާ ނުދިނުމަށްޓަކަިއ 3ާާާާކުޅިވަރުކުޅުނަާ ބޭނުންކުރެވޭޮގތަށ2ާާާާްފިރިހެނުންނ އި ހެކިބަސްާ އަންހެނުންެގާ

ާާ އެންމެ ހެދުމެުގާ ޤ ނޫނުތައްާ ދަންނަވ ނީާ އަޅުަގނޑުާ އެއީާ މަޤްޞަދުާއޮެވއްޖެްއޔ ާ އެއްާ މުހިންމުާ

ާާ ދެން ދަންނަވ ލ ފައިާ އެހެންާ ހުންނ ނ123ާާާެާޙ ސިލުވ ނެކަމެކޭ.ާ އަޅުަގނޑުާ މ އްދ ަގިއވެސްާ  2745ވަނަާ

ޝަރުތު.ާާ މުސްލިމަކަށްވުމުެގާ އަދ123ާާާާިވ ހަކަދަްއކ ފައި.ާ މ އްދ ގެވެސްާ ވަނ142ާާާާަަވނަާ

ެގނެ މަރުޙަލ ަގއިާ ކޮމިޓީެގާ މަފްޙޫމްާ މ އްދ ެގާ އެދެާ ައޅުަގނޑަށްާާމ އްދ ަގިއވެސްާ ސްދެއްވަންާ

އޮންނަންވީ،ާާ ނަަމވެސްާ ބްރެކެޓެްއަގއިާ ޭއެގާ ދެން،ާ މުސްލިމަކަށްވުން.ާ ފެންނަޮގތަކީ،ާ

ޙ ލަތުަގއިާާ މަޖުބޫރުާ ނުލިބިއްޖެާ މުސްލިމަކުާ އެއްވެސްާ ހެކިބަސްދޭނެާ )އެހެންނަމަވެސް،ާ

 2750ކޮމިޓީާމަރުޙަލ ަގިއާާާާމުސްލިމްނޫންާމީހަކުާމުސްލިމެއްެގާމައްޗަށްާހެކިބަސްދެވިދ ނެއެވެ(.ާމިޮގތަށް

ައޅުަގނޑުެގާާ ދަންނަވ ލަމުންާ ވ ހަކަާ ފެންނަާ އަޅުަގނޑަށްާ އިޞްލ ޙުކޮށްދެްއުވމަށްާ އެބޭފުޅުންާ

ާފުރުޞަތުދެއްވީތީާޝުކުރުވެރިވަމުންާއަޅުަގނޑުާއިށީންނ ނަން.ާ

ާ
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ވ ހަކަފުޅުދަާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ރިޔ ސަތުންާާ އެދިވަޑައިެގންާ ފުރުޞަތަށްާ މިވަުގތުާ ފުރުޞަތަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ އްކަވަންާ

 2755އެދިަވޑަިއެގންނެވިާމެންބަރުންެގާތެރެއިންާއެްއވެސްާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާޖަލްސ ކުރ ާމ ލަމުަގިއާާ

ާާ މިހ ތަނަށް ދެވަނ15ާާާަވަޑައިެގންނެތް.ާ އަދިާ ފުރުޞަތުގައި،ާ ފުރަތަމަާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ

ވ ހަކަފުޅުދަްއކަވ ފައި. ދެބޭފުޅަކުވަނީާ މިބިލ ބެހޭޮގތުންާާާފުރުޞަތުަގއިާ ބޭފުޅަކުާ އިތުރުާ އެހެންީވމ ،ާ

އެދިވަޑައިނުަގންނަވ ކަަމށްވަންޏާ  ބައިވެރިެވވަޑައިަގންނަަވންާ ބަހުސްަގއިާ ޚިޔ ލުފުޅެއްދެްއވަންާ

ބަހުސްާމިހިސ ބުންާއަޅުަގނޑުާނިންމ ލަންކަމަށްާަގސްދުކުރަނީ.ާއެްއވެސްާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރަކުާ

 2760ލުެގާބަހުސްެގާމަރުޙަލ ާމިހިސ ބުންާނިމުނީ.ާބިލ އިެގންާކުރިއަށްދިއުމަށްާއެދިަވޑައިނުަގންނަވ ތީާމިބި

އެހެންވީމ ،ާ ދަންނަވަންޖެހޭނެ.ާ ޯވޓަކަށްާ ނިންމެވުމަށްޓަކައިާ ފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތެއްާ މަޖިލީހުންާ

ާ ޖަހަންޖެހޭާ 5ާއެވޯޓުނެުގމަށްޓަކައިާ އެދެން.ާާ ޖައްސަަވއިދެްއވުންާ ރަނަގބީލުާ މިނިޓުެގާ

ކަށްފަހު(ާޝުކުރިްއޔ .ާވޯޓަށްާދަންނަވ ލުމުެގާކުރިންާޢިއްޒަތްތެރިާމެންބަރުާކ ޑުކޮޅުތަްއާާ)ވަުގތުކޮޅަ

ޗެކްކޮށްލެއްވުމަށްާައޅުަގނޑުާހަނދުމަފުޅުކޮށްާއަރުވަން.ާއަޅުަގނޑުާމިހ ރުާވޯޓަށްާމިދަންނަވ ލަނީ.ާ

މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރިާ ެގންދިއުމ ެމދުާ ކުރިއަށްާ މަޖިލީހުންާ ބިލުާ  2765ނަށްާހެއްކ އިބެހޭާ

ާފެނިވަޑަިއަގންނަވ ޮގތަކަށްާވޯޓުދެއްވުމަށްާ

ާ

ާ]ވޯޓުދެްއވުން[

ާ

 2770ާވޯޓުެގާނަތީޖ ާ:

50ާާހ ޒިރުެވވަޑައިެގންާތިއްބެވިާެމންބަރުންެގާއަދަދުާ:

42ާާވޯޓުާދެްއވީާ:

00ާާާާާާާވޯޓުާނުދެްއވ ާ:

 02ާާާާާވަކިޮގތަކަށްާވޯޓުނުދެްއވ ާ:

 2775 

ާ

ާާާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ބަިއވެރިވި ާާވޯޓުަގއިާ އަދަދު 42ާާމެންބަރުންެގާ އަދަދު ބޭނުންވ ާ ފ ސްވުމަށްާ ާ.22ާާ ޖުމްލަ ާ.42ާާ.

ކުރިއަށްާެގންދެުވމަށްާފ ސްވެއްޖެ.ާދެންއޮތީާމަޖިލީހުެގާ އެހެންކަމުން،ާހެއްކ ބެހޭާބިލުާމަޖިލީހުންާ

ހަނިމ ދާޫާ އަޅުަގނޑުާ ކަންތައް.ާ ކޮމިޓީއެްއެގާ ޓެްގކުރ ނެާ މިމައްސަލަާ ބުނ ޮގތުެގމަތީންާ ަގވ އިދުަގއިާ

 2780އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒަށްާފުރުޞަތުއަރުވަން.ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ .ާއަދިާާދ 
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ހަނިމ ދާޫާ )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ާ އެރުވޭނީ.ާ މައިކްާ ޕްރިންޓްވީމަާ ނަތީޖ ާ ވޯޓުެގާ މަޑުކޮށްލަްއވ ތިާ

ާރުވަންާ.ދ އިރ ެގާޢިްއޒަތްތެރިާމެންބަރުާމުޙަންމަދުާމުޖުތ ޒަށްާއަޅުަގނޑުާފުރުޞަތުއަ

ާ

ާއ ދެ،ާޝުކުރިްއޔ ާޢިްއޒަތްތެރިާރައީސް.ާހެއްކ ބެހޭާބިލު.ާއ ދެ،ާޝުކުރިއްޔ ާޢިއްޒަތްތެރިާރައީސްާާާހަނިމ ދޫާދ އިރ ެގާމެްނބަރުާ

ައޅުަގނޑުާާާމުޙަްނމަދުާމުޖުތ ޒުާ ފޮނުވަންާ ކޮމިޓީއަށްާ ކަންކަމުެގާ ދ ޚިލީާ މަޖިލީހުެގާ ރަްއޔިތުންެގާ ބިލުާ  2785ާހެއްކ ބެހޭާ

ާހުށަހަޅަން.ާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:

ާ

ދ އިރ ެގާވޭރުާދ އިރ ެގާމެންބަރުާހެންާާމެދު ހަނިމ ދޫާ ައޅުަގނޑުާ ރައީސް.ާ މުޖްތ ޒުެގާާާާޝުކުރިއްޔ ާ މުޙަންމަދުާ މެންބަރުާ ާޢިއްޒަތްތެރިާ

ާހުށަހެޅުމަށްާތ އީދުކުރަން.ާާމްާވ ހަކަދެއްކެުވްނާ:ޢަލީާއ ޒި

ާ2790 

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހުާވ ހަކަދެއްކެުވންާ:ާާރިޔ ސަތުން ފުރުޞަތަކަށްާޝުކުރިއްޔ .ާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ އިތުރުާ އެއްވެސްާ ާ)

އެދިަވޑައިނުަގންނަވ .ާއަޅުަގނޑުމެންާކުރިމަތީަގއިާމިވަނީާެއއްޮގތަކަށްާހުށަހެޅިާތ އީދުލިބިފައި.ާެއއީާާ

ދ ޚިލީާކޮމިޓީއަށްާހެއްކ ާބެހޭާބިލުާފޮނުވުމަށް.ާއެހެންވީަމ،ާއިތުރުާހުށަހެޅުމެއްާނެތުމ ެއކުާއަދި،ާާ

މަޖިލީހުނާްާއެްއވެ ެއޮގތަށްާ އިޢުތިރ ޟުނުކުރަްއވ ތީާ އެކަމަށްާ މެންބަރަކުާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ސްާ

ދ ޚިލާީާ އަޅުަގނޑުމެންާ މަސައްކަތްާ މިާ އެހެންވީަމ،ާ ބަލައިަގންނަން.ާ އަޅުަގނޑުާ  2795ނިންމެވީކަމަށްާ

މަޖި ލީހުނާްާކޮމިޓީއަށްާފޮނުވުމަށްާނިމުނީ.ާއަޅުަގނޑުމެންާހެއްކ ބެހޭާބިލަށްާބިލުެގާބަޙުސްާމަރުޙަލާ 

މަރުޙަލ ާާ ބަޙުސްެގާ ބިލެއްެގާ ހުރިހ ާ ފޮނުއްވ ފައިވ ާ މަޖިލީހަށްާ ސަރުކ ރުންާ ހަމައިންާ ނިންމެވުމ ާ

ދެންވަނީާ އަތްމަތީަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ނިމުނީ.ާ ޙަވ ލުކުރެވިާ މަސައްކަތްތައްާ ކޮމިޓީތަކަށްާ ނިމިާ

ކު މިދެންނެވުނީާ އަމިއްލައޭާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ،ާ މެންބަރުންާ ޮއޅުމަކުން.ާއަމިއްލަާ ދުލުެގާ ޑަާ

ކުރިއަށްާާ ައޅުަގނޑުމެންާ ެއމަސައްކަތްާ ބިލުތަކެއް.ާ ހުށަހަޅުއްވ ފައިވ ާ މެންބަރުންާ  2800ޢިއްޒަތްތެރިާ

މެންބަރުންެގާ އަރިހުންނ އިާ މުޤަްއރިރުންެގާ ކޮމިޓީތަކުެގާ ައޅުަގނޑުާ އެއ ެއކުާ ހަމަާ ެގންދ ނީ.ާ

މަ ކޮމިޓީތަކުެގާ ކަމަކީާ ވ ހަކައަކީ،ާ އޮތްާ އެދެންާ ބޮޑަށްާއަރިހުންާ ވަރަށްާ ސައްކަތްތައްާ

ކުރިއަށްާާ ދެންާ މަސަްއކަތްާ އަޅުަގނޑުމެންެގާ ެއއީާ ވ ހަކަ.ާ އެދޭާ އަޅުަގނޑުާ ހަލުވިކޮށްދެްއވުމަށްާ

އަޅުަގނޑުމެންެގާާ މަސައްކަތްކޮށްެގން.ާ ހަލުވިކޮށްާ ވަރަށްާ ކޮމިޓީތަކުަގއިާ އަޅުަގނޑުމެންާ ެގންދެވޭނީާ

 2805ބަޖެޓްެގާވަުގތުާމިއައިސްާމިޖެހެނީ.ާއެކަމަށްާޚ އްޞަާާކުރިމަތީަގިއވ ާމަސައްކަތުާތ ަވލަށްާބަލ އިރުާާ

ވަުގތުތަކެއްާކަނޑަެއޅުމަށްާމަޖިލީހުެގާަގވ އިދުަގއ އިާޤ ނޫނުަގއިާވ ޮގތުަގމަތިންާއެާމަސަްއކަތްތަްއާާ

މުޤަްއރިރުންެގާ ކޮމިޓީތަކުެގާ އެކަމަށްާ އެހެންވީމަ،ާ ެގންދަންޖެހޭނެ.ާ ކުރިއަށްާ އަޅުަގނޑުމެންާ
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ޢިއްޒަތް ދަންނަވ ލަން.ާސަމ ލުކަމަށ ާ އަޅުަގނޑުާ މިވ ހަކަތައްާ ސަމ ލުކަމަށްާ މެންބަރުންެގާ ތެރިާ

މ ދަމައަކީާ އަޅުަގނޑުމެން،ާ ނިމުނީ.ާ އެާ މިހިސ ބުންާ އައިޓަމްާ ފަހުާ އެންމެާ އެޖެންޑ ާ މިއަދުެގާ

ތިޔަާާ ތަޙުނިޔ ާ ހެޔޮއެދުމ އިާ ދުވަހުެގާ ޖުމުހޫރީާ އެހެންކަމުން،ާ ދުަވސް.ާ ޖުމުހޫރީާ  2810ދިވެހިރ އްޖޭެގާ

ޢި މެންބަރުންެގާހުރިހ ާ ޢިއްޒަތްތެރިާ ތިޔަާ އަދި،ާ ދަންނަވަން.ާ މެންބަރުންނަށްާ އްޒަތްތެރިާ

ތަހުނިޔ ާ ހެޔޮއެދުމ އިާ ޖުމުހޫރީާދުވަހުެގާ ލޮބުވެތިާއެންމެހ ާރައްޔިތުންނަށްާ ނަންފުޅުަގއިާރ އްޖޭެގާ

ާއަޅުަގނޑުާފޮނުވަން.ާާ

ާ

 2815ޖަލްސ ާނިންމުންާ. .5



ާާާރިޔ ސަތުންާވ ހަކަދެއްކެުވންާ: މަޖިލީހުެގ ާާދެން،ާ އޮންނަނީ 16ާާާާޖަލްސ އެްއާ 2009ާާާާނޮވެމްބަރު ހެނދުނު ހޯމަދުވަހުާ 9.00ާާވ ާ

ާގައިާ.

ާ

 2820ާޖަލްސ ާނިމުނީާ..ާާالعالمينާرب ާهللوالحمد 

 _______________ާ
 




