
 ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ 

އްޤުތަްއ ދި މަަދނީ ޙައުލާއި، ސިޔާސީ އަިދެވހިރާއްޖޭގައި ޑެމޮކްރެޓިްކ ޙަަރކާތަށް އޮތް މަާޙގައި ެފނިގެންދިޔައީ  6102
، ކާރުން ފިޔަވަޅުއެޅި މްަނޒަރެވެ. ދުައލުަތގެ ިތްނބާރު ވަކިވަެވފިައ ެނުތމާއިއިތުރްަށ ފްިއތާ ބާރުކުރުމްަށ ިދެވހި ސަރު

ގޮުތގައި ބޭުންނުކރުަމނާްދކަްނ އިދިޮކޅު ސިޔާސީ ަފރާތްތަކާ ދޮެކޅްަށ ޓެރަރިޒަމް މާަނކުރުމާބެހޭ ޤޫާނުނގެ ބޭުނން ަނހަަމ
 ޮބޑުވްުނ ފުައޅުުކރުަމްނނެވެ.ދިޔައީ ކަްނ އެކުވިެރ ބައިންަލއަޤްވީާމ ބައިވިެރްނނާއެކު ިއނގިރޭސިވިލުާތންހެިމޭނގޮތްުނ، 

ށްވީަނ ެދފުށްނެުފްނނަ، އަދި ޢަދުލިްއްނާސުފގެ ނިޒުާމގެ އިދިޮކޅު ލަީޑރްުނ ހެިމިނަވޑައިގްަނަނވާގޮތުން ސިޔާސީންގެ މަްއޗަ
މްުސތަޤިއްލުކަާމއި، ޝަރީޢަތުގެ ހަަމތަކާއި، އިޖުރާޢަތުތަކާ ޚިލަާފށް ހިންގުނު ޝަރީޢަތްތަކެއްގެ ތެރިެއން ޙުުކމް އިއްވާަފެއވެ. 

ސްކުރުުމގެ ސަބަބުްނ ޫނސްވިެރްނނާއި، އަދި އުަބރު ޙާިމޔަތްކުރުމާއި، ިޚޔާލު ފުައޅުުކރުމުގެ މިނިވްަނކަމާެބހޭ ޤޫާނެންއ ާފ
ވިެރްނ ޫންސ ފައެވެ. ަބއެއްއަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތްަތކަށް ޙަަރކާތްތެރިވުމަށް އޮތް ޖާގަވީަނ އިތުރްަށ ުކޑަވެ

ބަްނދުުކރާުވފައި އެބަހުރިމެވެ. އޯގަސްްޓ  ބިރުދްައކާ އަދި ހައްޔަރުކުރެވުނެވެ. އަދި ބައެއް ޫންސތަކުގެ އޮފީސް ބަާލާފސްޮކށް،
ްނ އެއްވެ އުޅުުމގެ ަޙއްޤުަވނީ ހިަނކުރެވިފައެވެ. ެއީއ މުަހ ާފސްކުރެވުުނ އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވްަނކަމާބެހޭ ބިލުގެ ސަަބބު

 އި ފުާޑކިޔުން އަމާޒުވެފިައވެއެވެ. ޤޫާނުނައސާސީއާ ޚިާލފު ބިލެއްެގގޮތުގަ
 

ކޮމަްނެވލްތުގެ މިިނސްޓީިރއަލް އެކްޝަން ގްރުޫޕްނ )ސީމެގް(ަވީނ އިސާްލުޙ ެފްނަނުމްނނުދާކުަމގެ މައްޗަށް ކަނޮްބޑުވުން 
ކޮމަްނެވލުްތްނ ފުައޅުކޮށް، އެގްރޫޕްގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގައި ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހަިމނާފައެވެ. ޮއކްޓޫބަުރގައި 

ވަކިވީކަމްަށ ިދވެހިރާއްޖިެއްނ ޢިއާުލްނކުރިއެވެ. ިމިނވްަނކަމާިއ، ހަމަހަަމކަމުގެ އުސޫުލގެ މަތިން މުޖުތަަމޢުތަްއ 
މާޒުަގިއ ތަރައްޤީކުރުމަށާއި، ޑެމޮކްރަސީއާއި، ހެޔޮވިެރކަމާއި، ިއްނސާނީ ޙާއްޤުތައްަފދަ އަުގތައް ހިަފހަްއޓާ، ކުރިއެރުވުމުގެ އަ
 އޮތް ކޮމަްނެވލުްތން ިދވެހިރާއްޖެ ވަކިވްާނ ިނންމިަކުމގެ މައްޗަްށ ިއނގިރޭސިވިލުާތން ކަނޮްބުޑުވްނ ފުައޅުުކރިއެވެ. 

 
އަދުަބ ތްަނީފޒުކުރަން އަލުން އެ، ަފސޮްދަޅސް އަހަރާުވނެްދން ަމރުގެ އަދަބު ަތްނީފޒުކުރުން ުހއްޓާލައިފައި އޮތުމަށަްފުހ

މަރުގެ އަދަުބ ވުަޅތަކެއް އަޅާފައެވެ. ިދވެހި ސަރުކާރުްނަވނީ ފިޔަަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެ ުފަރތަމަ ަހ 6102 ެފށުމަށްޓަކައި
މީހެއްގެ މައްޗަށް އަދި ތްަނީފޒުކޮށްފިައުނާވަނަމވްެސ، މަރުގެ ޙުކުމް ަދުށޯކުޓތަުކން އިއްވާފައިާވ ގަިނ މަސްއަލަތަކެއްގަިއ 

ީނ އޭގެތެރިެއްނ ތްިނ މްަސައލައެއްގައި ޝާިމުލަވމަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަުކްނަވނީ ތާޢީދުކޮށްަފެއވެ. އެޙުކުމަށް 
މުޢާހާަދތަާކިއ  އަހަރުނުުފޭރ ކިުދްނނެވެ. މިއީ ިދެވިހރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވީާމ 01ކުށްކުޅައިރުގައި 

 ޚިާލފަުކމެކެވެ.
 

ޙައްޤުތަާކއި، މަރުގެ އަދަބު ތްަނީފޒުކުރުާމއި، ޤޫާނުނގެ ވިެރކަމާއި، ޑެމޮކްރެޓިްކ ވިެށ ފިއްތުަމނާްދކަުމެގ ިއްނސާނީ 
ިމގެނަްދނީ ިދވެހި ސަރުކާރާއެުކ  މައްޗަށްހިުރ ކަނޮްބޑުވުންތަްއ ފުައޅުުކރުމުގައި ިއނގިރޭސި ސަރުކާރުން

ޖަނަވީަނ ަމުހ  ްނެނިވ އެފްސޯީއ ިމިނސްޓަރ ޮފރ އޭޝިޔާ ހިއޯުގ ސްވަޔަރއިހު ުހ މަސައްކަތްުކރުަމްނނެވެ. ެއގުޮތން 
ެއންޑް ެޕސިފިކް އަލޮކް  ފްސީއޯ މިިނސްޓަރ ޮފރ އޭޝިޔާމާލޭގައި ރައީސް ޔާމިްނާއއެކު ބޭއްވެވި ބައަްދލުުވުމގައްޔާއި، އެ

ޝަރްމާ ސެޕްޓެންބަރު ިދވެހި ޚިާރޖީ ވަޒީރު ޑރ މުޙައްމަދު އާސިމާއި ބަްއަދުލކުރެއްވުުމގަިއވެސް އެކަންޮބޑުވުްނަތއ 



އިދިކޮޅު ސިޔާސީ  ފިޔަވުަޅ އެޅުން ހުއްޓުވުމަށާއި،ެއެވ. ިއްނާސނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދިާއާރގައި ަފަހތްަށ ނެ ފައިވާޙިއްސާޮކށް
އިޚްާލސްތިެރ މަޝްވާަރކުރުމްަށ ބާރުއެޅުުމގައި، އދ ހިމޭެނގޮތްުނ ބަިއންަލައޤްވީާމ  ިދެވހި ސަރުކާރުން  ޕާޓީތަާކއެކު

 މިޢިޝާރާތްވެވުނު ޚިާރޖީ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރުތްުކރުަމްނނެވެ. ބައިވިެރްނނާއެކު ިއނގިރޭސިވިލުާތން ިމގެނަްދނީ މަސައްކަ
 ިއނގިރޭސިވިލާތުގެ މާީލ އެހީތިެރކަމާއިއެކު  ިދެވހިރާއްޖޭގެ ިއްނާސނީ ޙައްޤުތަކާއި، ޑެމޮކްރަސީ ވަރުގަަދކުރުމްަށބާރެުދީނ 

ުކގެ އެޮގތްުނ ޑެިސންބަުރގަިއ ިއްނސާނީ ޙައްޤުތަ މަަދނީ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތްތައް މެދުވިެރކޮށް ހިންގޭ ްޕރޮގްރާމަްތކެވެ.
ޖިންސުގެ ހަަމހަަމކަން އިތުރުުކރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބާއްވާފައިވެއެެވ. އަދި ބެހޭ ކޮނަްފަރްނސެއް ުދަވސް ާފހަަގުކރުމަށް ކަމާ

 ފިައެވއެވެ. ޝާމުިލާވ ައންހުެންނގެ ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތްތަކުގެ ޤާިބލަުކން އިތުރުުކރުމަށް އެހީތިެރކަްނ ޯފރުކޮށެްދވި 
 

ހަާމކޮށްާނިއ، ޫންނކޮށް  މާޢަތްތަކާއި، މީޑިޔާއަށް،އްޔާ/ޖަިދވެހި ސަރުކާރާއި، އިދިޮކޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، މަަދނީ ޖަމްޢި
 އާއި، ިއްނސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދިާއާރގަިއ ޑެމޮކްރަސީ މިިނސްޓަރްުނާނިއ، ސީނިއަރ އޮފިޝަލުން މެދުވިެރޮކށް

ލަޯކލް ކައުްނސިލް ގެ  2017އަދި ފުައޅުުކރުަމްނގެނާްދަނެމވެ. ގައިވެސް  6102މެްނގެ ހުރި ކަނޮްބޑުވުންތައް އަޅުގަނޑު
ގެ ރިޔާސީ ިއންތިޚާބުގެ ކުރިން ޑެމޮކްރެޓިކް ޖާގައާއި، މާޙައުލެއް ިދެވހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުުކރުމަށް  6101ިއްނތިޚާބު އަދި 

 ބާރުއަޅުަމްނގެނާްދެނެއވެ.  ިއނގިރޭސިވިލުާތން

 


