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 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ޖަވާބު   2021

 

الّرحيم الّرحمن  هللا  ربّ . بسم  هلل  والسّ والصّ   ، العـالميـن  الحمد  سيّ الة  على  محمّ الم  خاتم  دنا  د 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين ، األنبياء والمرسلين

 

 ؛ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

  .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 

އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ދެވަނަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިޔަ އިއްޒަތްތެރި   9އާދެ!  

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުރީ،  މި  ހުއްޓި  އަޅުގަނޑު  ކުރިފުޅުމަތީގައި  މެންބަރުންގެ 

ދަށުން    84ާޤނޫނުއަސާސީގެ   މާއްދާގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2021ވަނަ  އަހަރު  ދެއްވި  ވަނަ   

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޖަވާބު   32ރިޔާސީ ބަޔާނަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 އިއްވުމަށްޓަކައި. 

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ  ޕާޓީތަކުން  ސިޔާސީ  ވާދަވެރި  ސިފަޔަކީ،  ޚާއްޞަ  އެންމެ  ޑިމޮކްރަސީގެ  މަލްޓިޕާޓީ 

 ޙައްުޤގައި މަސައްކަތްކުރުން. ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވުން. މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީގައި އިދިކޮޅު  
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ސަރުކާރު އެކުގައި  ރައްޔިތުންނާ  ވެސް  ގޮތަކުން  ހުރިހާ  ލީޑަރަކީ،  ޕާޓީގެ    ސިޔާސީ 

 ޖަވާބުދާރީކުރުމުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ލީޑަރު. 

 

ޖަލުގައި   ނުޙައްުޤން  ލީޑަރު  ސިޔާސީ  އިދިކޮޅު  ކުރަމުންދަނީ  ވެރިކަން  މިހާރު  ރާއްޖޭގައި 

ޚުދުމުޚްތާރުކަމާއި   ވެރިކަންކުރުމަކީ  ލައިގެން  ޖަލަށް  ލީޑަރު  ސިޔާސީ  އިދިކޮޅު  ބަންދުކޮށްގެން. 

ސިފައެ އަނިޔާވެރިކަން  އަނިޔާވެރިކަމުގެ  ސަރުކާރުގެ  މި  ސިފައެއް.  ބީރައްޓެހި  ޑިމޮކްރަސީއާ  އް. 

ޢަބްދު ރައީސް  ލީޑަރު،  ސިޔާސީ  އިދިކޮޅު  ލާފައިވާ  ޖަލަށް  ވީމާ،  ކަމެއް.  ޔާމީން  هللا ހާމަވާ 

 ލަން.  ޢަބްދުލްަޤއްޔޫމް ވަގުތުން މިނިވަންކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ގޮވާ

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމަށް ވެފައި، ދިވެހި ަޤއުމިއްޔަތާއި، ދިވެހީންގެ ސިލްމާއި  ދިވެހި ދައުލަތުގެ  

ކަމަށް   އިސްލާމްދީން  ބިންގަލަކީ  ތަމައްދުންގެ  ތަހުޒީބާއި  ލިބިފައިވާ  ދިވެހީންނަށް  ސަލާމަތާއި، 

ކަމަށް   އިސްލާމްދީން  މަސްދަރަކީ  މައިގަނޑު  ގާނޫނުތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ވާއިރު، 

ގާނޫނެއް ާޤނޫނު އެއްވެސް  ޚިލާފުވާ  އަސްލަކާ  އިސްލާމްދީނުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  އަސާސީގައި 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވޭ.  10ނެހެދޭނެ ކަމަށް ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

 

ކަންކަމަށް   ކުރަމުންދާ  ފަރާތްތަކުން  އެކިއެކި  ފެތުރުމަށް  ދީންތައް  އެހެން  ރާއްޖޭގައި  ނަމަވެސް، 

 ފުރުޞަތު އެބަދޭ. މި އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރެގައި މާލޭގެ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގައި  ސަރުކާރުން

އެފަދަ ކަމެއް ބާއްވާފައިވޭ. މިއީ އިސްލާމްދީނާއި ަޤއުމުދެކެ ލޯބިވާ އެތައް ބަޔަކު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް.  

   އަދި ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނާ ވެސް ޚިލާފު ކަމެއް.
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 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މާތް   އަޅާ،  هللا ހަމައެހެންމެ  އެކަލާނގެ  صلّ   دمحمّ އާއި  هللا  وسلّ رسول  عليه  هللا  އަށް    مى 

މުޅި   ރިޕޯޓާ ދެކޮޅަށް  އެ  ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯރކުން ރިޕޯޓް ނެރުމުން  މޯލްޑިވިއަން  ފުރައްސާރަކޮށް 

ބަޔާނުގައި   2021އެހެންނަމެވެސް،  ރާއްޖޭގައި ކެނޑިނޭޅި އިހުތިޖާޖުކުރި.   ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ 

ވެސް އެ މައްސަލައާ މެދު އަލިއަޅުވައިނުލެވުމަކީ ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ވަޙްދަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގައި  

ފަރާތްތައް   ލިޔުނު  ރިޕޯޓު  އެ  އަދި  ކަމެއް.  ހާމަވެގެންދިޔަ  ބުރަވާކަން  ފަޔަށް  ފަހަތު  ސަރުކާރުން 

މަތީ ކުޑަކުރާކަން  ސަރުކާރުގެ  ޤަދަރު  ސަރުކާރުން  އިސްލާމްދީނަށް  ބޭތިއްބުމަކީ  މަާޤމުތަކުގައި   

އެ   ކުށްވެރިކުރަމުން،  ރިޕޯޓު  ނެރުނު  ނެޓްވޯރކުން  ޑިމޮކްރަސީ  މޯލްޑިވިއަން  ކަމެއް.  އަންގައިދޭ 

އިބާރާތުން   ހަރުކަށި  އެންމެ  މައްސަލަ  އަލިއަޅުވައިނުލެއްވި  ބަޔާނުގައި  ރިޔާސީ  މެދު  ރިޕޯޓާ 

އެއްވެސް  ކުށް ދީނަކަށް  އެއްވެސް  އެހެން  ފިޔަވައި  އިސްލާމްދީން  ބިމުން  މި  ދިވެހި  ވެރިކުރަން. 

 ޖާގައެއް ދީގެންނުވާނެ. ނުވެސް ދޭނަން. 

  

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރާއްޖޭގައި  ރޭވިގެން  ޓަކައި  ބަލިކަށިކޮށްލުމަށް  ޢަޤީދާ  އިސްލާމީ  ފުރައްސާރަކޮށް،  އިސްލާމްދީނަށް 

އެ އަޅަންޖެހޭ.  ހިންގަމުންދާ  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ހަރުދަނާ  ސަރުކާރުން  ދެކޮޅަށް  ކަންކަމާ  ކިއެކި 

ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ އެއް ކަމަކީ، އިސްކަމަކަށް ވާންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ވަޙްދަތު 

ތައް  ދަމަހައްޓައި، ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖައްސައި، އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލު

ވަޙްދަތު  އިސްލާމީ  ރާއްޖޭގެ  ސަރުކާރުގައި  ޔާމީނުގެ  ރައީސް  މަސައްކަތްކުރުން.  ދެމެހެއްޓުމަށް 

  ރައްކާތެރިކުރުމަށް ނުހަނު ގިނަގުނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރެއްވިކަން ފާހަގަކުރަން.
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 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ގަބޫ ދީނެއް  ވަކި  އަދި  ފިކުރާއި  ލާދީނީ  ފިކުރާއި،  ރައީސް  ހަރުކަށި  ދެކޮޅަށް  ފިކުރުތަކާ  ލުނުކުރާ 

އެ   ނަމަވެސް،  ކުރައްވާފަ.  މަސައްކަތްތަކެއް  އިސްތިރާޖީ  ގިނަގުނަ  ވަނީ  ސަރުކާރުން  ޔާމީނުގެ 

އިސްތިރާޖީ މަސައްކަތްތަކާއި ސިޔާސަތުތައް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ބަދަލުކޮށްފަ. މިކަމުގެ ސަބަބުން  

 ނެ.  ރާއްޖެއަށް އޮންނަ ނުރައްކާ އިތުރުވެގެންދާ

ބަދަލުކޮށް   ސިޔާސަތުތައް  ގެންގުޅޭ  ސަރުކާރުން  ދެކޮޅަށް  ފިކުރާ  ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ  ވުމާއެކު، 

ގޮވާ ސަރުކާރަށް  އިސްކުރުމަށް  އުކުޅުތައް  އިތުރުވަނީ ޙިކުމަތްތެރިކަމުގެ  ފިކުރު  ހަރުކަށި  ލަން. 

ކަމުގައި ވާނަމަ، އިތުރުވަނީ ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ފަސްޖެހުމާއި،  

 ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ދީނާ ބީރައްޓެހި ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން. 

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ަޤއުމެ އެ  އަދި  ސިޔާދަތާއި،  މިނިވަންކަމާއި،  ގުޅިލާމެހިފަ.  ަޤއުމުގެ  ވަނީ  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު  އްގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ބެލެންސް ގެއްލި، ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތީ ބާރުތައް  

އެއްކޮށް   ބާރުތައް  ސިޔާދަތީ  ރާއްޖޭގެ  ގެއްލެމުން.  ދަނީ  މި  ދުވަހަށް  އަނެއް  ދުވަހުން  އެއް 

އަޅުވެ ދިވެހިރާއްޖެ  ކާބަފައިން  ގެއްލިއްޖެނަމަ،  ދިވެހި  ކަނޑުގައި  މި  ދިވެހިންގެ  ތިވެދާނެ. 

 ވާރުތަކޮށްދިން ބާރުވެރިކަން ދިވެހީންގެ އަތަކު މިއަދަކު ނެތް.  
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 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަމުގައި އިހުބަސް ވެސް އަދި ފަހުބަސް ވެސް ބުނަންޖެހޭނީ ދިވެހިން. ދިވެހިންގެ 

ނިންމަ  ގޮތް  އަދިކަންކަމުގައި  ނިންމުމުގައި  ކަންކަން  ަޤއުމުގެ  ދިވެހި  މި  ދިވެހިން.   ންވާނީ 

ބަސްބުނުމުގައި އެހެން ބަޔަކު އިހުބަސް ބުނުމަކީ، ަޤއުމުގެ ސިޔާސަތު ގެއްލިފައިވާކަން ހާމަކޮށްދޭ  

 ކަމެއް.  

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދިވެހި ކަނޑުތަކުގެ ވަތުބަތާނަ އެހެން ބަޔަކަށް ދެއްކުމަކީ އަމިއްލައަށް އޮރިޔާންވުން ފަދަ ކަމެއް.  

ދިވެހި ަޤއުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ، އަދި ދިވެހި ކަނޑުތަކުގެ މުއްސަނދިކަމާއި 

ކު  ހައިޑްރޯގްރަފީ  ރާއްޖޭގެ  ދިނުން،  ބަޔަކަށް  ބޭރު  ޚަޒާނާ  ކަނޑުގެ  ބަޔަކަށް  މުޅި  ބޭރުގެ  ރަހަން 

ދިނުމަކީ ަޤއުމިއްޔަތުގެ ވިންދުޖަހާ ހިތެއް އޮތް އެއްވެސް ދިވެއްސަކު އެއްބަސްވާނެ ކަމެއް ނޫން. 

އެ   ފުންމިނާއި،  ކަނޑުއޮޅިތަކުގެ  ހާތަކާއި،  ގިރިފަރުތަކާއި،  ވިލުދޮޅިތަކާއި،  ރަށްރަށާއި،  ރާއްޖޭގެ 

ނެ ކުލައެއް ޖައްސަން އެ ތަންތަން ޚަރާބުކޮށްލުމަށް  ތަންތަނުގެ މަންޒަރުތަކަށް ބޭރުގެ ބަޔަކު ޖައްސާ

 ޓަކައި ދޫކޮށްލުމަކީ މި ަޤއުމުދެކެ ލޯބިވާ ބަޔަކު ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން.  

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރާއްޖޭގެ   ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ދިވެހިންގެ  ދިވެހިރާއްޖެއާއި،  ސިޔާސަތަކީ  ޚާރިޖީ  ރާއްޖޭގެ 

މަޞްލަޙަތު   މަތީ  ބޭރުގެ އެންމެ  ވިޔަސް،  ބުނިކަމުގައި  ސަރުކާރުން  ހިމާޔަތްކުރުންކަމުގައި 

އަސްކަރިއްޔާއަކުން ރާއްޖެ ހިފަން ގޮވައިލި ބަޔަކު ސަރުކާރުގައި ތިބޭހާ ހިނދަކު، ދިވެހިރާއްޖެއާއި 

ދިވެހިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ފަދަ އިޚުލާޞްތެރިކަމެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް  

 ގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން.އަޅު
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 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކޯ ޞިއްޙީ  ރާއްޖޭގައި  ހަރަކާތްތެރިވާ  ކުރީސަފުގައި  އެންމެ  ހަނގުރާމައިގެ  ކުރާ  ދެކޮޅަށް  ވިޑާ 

ޚިދުމަތްތެރިންނާއި، ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި، އެހެނިހެން ބޭފުޅުންގެ ބުރަ މަސައްކަތަށް  

 ރައްދުކުރަން.   އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް

ކޯ ދައްކާފައިވާ  19-ވިޑުއަދި  ރައްޔިތުން  ލޮބުވެތި  ދިވެހި  ތެރޭގައި  ތަދުމަޑުކަމުގެ  ބަލިމަޑުކަމާއި  ގެ 

ނަމޫނާއަށް  ފުރިހަމަ  ދެއްކެވި  ކިޔަމަންތެރިކަމުގައި  އެއްބައެއްވަންތަކަމާއި،  އެއްބައިވަންތަކަމާއި، 

 ޔިތުންނަށް ލޯތްބާއެކު ޝުކުރު ރައްދުކުރަން.  ޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާ ހާލުގައި ހުރިހާ ދިވެހި ރައް

ކޯ ވެލެއްވި އަދި  ުޤރުބާނީއެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ތަޢުލީމު  ދުވަސްވަރުގައި  މި  ވިޑުގެ 

އެންމެހައި   ވެރިންނަށް،  މަދަރުސާތަކުގެ  ސްކޫލް  ހުރިހާ  މަރުކަޒުތަކާއި،  ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ  ރާއްޖޭގެ 

 . ހާނީ ރައްދުކުރަންމުދައްރިސުންނަށް ޝުކުރާއި ތަ

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކޯ )އެޗް.ޕީ.އޭ(އަށް   ވިޑުރާއްޖެއަށް  އެޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތު  ވަނީ  ސަރުކާރުން  އައުމާއެކު 

ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ދޫކޮށްލާފަ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި  

 ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިުޤތިޞާދީ ހުރިހާ ކަމެއް މި ވަނީ ބޮއްސުންލާފަ. 

އެޗް މުއައްސަސާ ސިޔާސީކޮށް،  އަދި  އެ  ގެއްލުވައިލައި،  މުސްތަިޤއްލުކަން  މިނިވަންކަމާއި  .ޕީ.އޭގެ 

ކުރުމަށް   ކަންކަން  ބޭނުންވާ  ސަރުކާރުން  ބޭނުންކޮށްގެން  ނަން  މުއައްސަސާގެ  އެ 

ކޯ އަތޮޅުތެރެއަށް  ފާހަގަކުރަން.  އަޅުގަނޑު  ސަރުކާރުން    19-ވިޑުމަގުފަހިކޮށްފައިވާކަން  ފެތުރުނީ 

 ވިޑު މެނޭޖުކުރުމުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ އިހުމާލުވެފަ. ރެއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ސަބަބުން. ކޯއަތޮޅުތެ
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 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ބަލި   ރަށްރަށަށް  ވާއިރު،  ރަށްތަކަކަށް  ހުރި  ވަކިވަކިން  ވެސް  އުފެދުމުގައި  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 

ކު ސިޓީއާއި، ހުވަދޫ އަތޮޅުގެ ބައެއް ފެތުރެމުންދިއުމަކީ، ޚާއްޞަކޮށް އައްޑޫ ސިޓީއާއި، ފުވައްމުލަ

ކޯ ޚިލާފަށް  އާދަޔާ  އުސޫލުތަކަށް  ރަށްރަށަށް  ހަދާފައިވާ  މާހިރުން  ޞިއްޙީ  ފެތުރިގެންދިއުމަކީ  ވިޑު 

ޚާއްޞަ  ބޭނުންތަކުގައި  ސިޔާސީ  ކަމެއް.  މެދުވެރިވި  ސަބަބުން  އިހުތިރާމުނުކުރުމުގެ  ސަރުކާރުން 

ރަށްރަށަ  ސަރުކާރުން  ދަށުން  ތެރެއަށް  ހުއްދައިގެ  ނުރައްކަލުގެ  ރައްޔިތުން  ފޮނުވައި،  މީހުން  ށް 

 ވައްޓާލުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ކަމެއް.  

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކުރިއަށް   ގޮތުން  އިުޤތިޞާދީ  ަޤއުމެއް  އެ  ވިޔަފާރިތަކަކީ  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި  ަޤއުމެއްގައި 

ވަ އެއް  ވަރުގަދަ  އެންމެ  ބޭނުންވާ  ފަންތީގެ  ދިއުމަށް  މެދު  އަދި  ކުދި  ސަރުކާރުން  ސީލަތް. 

ބުނާ   ކަމަށް  ދޫކުރި  ޕާޓީގެ   355ވިޔަފާރިތަކަށް  ހިންގާ  ސަރުކާރު  ދޫކުރުމުގައި  ރުފިޔާ  މިލިއަން 

އެކްޓިވިސްޓުންނާ ގާތް އެ ޕާޓީގެ އިސްވެރިންނާއި ރައްޓެހިންނަށް ދޫކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ، ކުދި އަދި  

ވިޔަފާރިތަކަށް ފަންތީގެ  ވަނީ މެދު  ވިޔަފާރިތަކެއް  ގިނަ  ނުލިބުން.  ކުރިއެރުމެއް  އެއްވެސް   

ލޯނު  އަދި  ދަރާފަ.  ބޭންކުތަކަށް  ނެތި،  ގޮތެއް  ދެއްކޭނެ  ލޯނުތައް  ނަގާފައިވާ  ބަނގުރޫޓުވެ، 

ދޫކުރާއިރު ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ލޯނު ލިބޭ ފަރާތުގެ ކިބައިން ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާ  

އަޅުގަނޑު ދަތިތަކާ    ނަގާކަން  ދެއްކުމުގައި  ލޯނުތައް  އެފަދަ  އެހެންކަމުން،  ފާހަގަކުރަން. 

ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. އަދި މިފަދަ ލޯނުތައް ދެވުނު ފަރާތްތައް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުމަށް  

 ލަން.  އަޅުގަނޑު ގޮވާ
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 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އ19ާ-ވިޑުކޯ މީހުންނަށް  ގެއްލުނު  ވަޒީފާ  ސަބަބުން  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ގެ  އެހީތެރިކަން  މްދަނީގެ 

ބުނާއިރު، އެ ފައިސާ   221ނަމުގައި   މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން 

ފައިސާ   އެ  ގާއިމުނުކޮށް.  ނިޒާމެއް  ހަރުދަނާ  އިންސާފުވެރި،  ފެންނަ  ދެފުށް  ދޫކޮށްފައިވަނީ 

 ސްބަތްވާ މީހުންނަށް ކަމަށް އާންމުން ދެކޭ.  ދޫކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނަށް ނި

 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ   އެހީތެރިކަން  އާމްދަނީގެ  މީހުންނަށް  ގެއްލުނު  ވަޒީފާ  ތަނުގައި  އޮތް  ކުރިއަށް 

ކަންތައް   ގޮތަކަށް  ފެންނަ  ދެފުށް  ރައްޔިތުންނަށް  އިތުބާރު،  ކަންކަމުގެ  ހިންގާ  ނަމުގައި 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ލިބެމުންދާކަން   ތަރުތީބުކުރުމާއެކު،  ވަޒީފާ  ޒުވާނުންގެ  ގެއްލުނު  ވަޒީފާ  ތެރޭގައި 

 ލަން.  ކަށަވަރުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާ

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުން ބިރުން ތިއްބާ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފެނިގެންދިޔައީ، ކޯ

ގުޅިގެން   ވުޒާރާތަކެއް  ނަމުގައި ގިނަ  ހޯދުމުގެ  ތަކެތި  ބައެއް  އެހެނިހެން  ވެންޓިލޭޓަރާއި 

ވިޑާ ގުޅިގެން އެތައް ކޮރަޕްޝަނެއް ހިންގަމުން  ކޮރަޕްޝަނާއި ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތަކެއް ހިންގި ތަން. ކޯ 

މައްސަލަތަކަށް   ކޮރަޕްޝަންގެ  ހިންގި  އަދި  ނުހުއްޓުވައި،  ކަމެއް  އެއްވެސް  އެއިން  ދިޔައިރު 

 ނުމަކީ، މި ސަރުކާރު ފާސިގުވެފައިވާ މިންވަރު އަންގައިދޭ ކަމެއް. ބީރުކަންފަތެއް ދި

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކޯ އެކިއެކި 19-ވިޑުއަދި  ކޮރަޕްޝަނުގެ  ސަރުކާރުން  ގޮތުގައި  ނަހަމަ  ބޭނުން  ހާލަތުގެ  މި  ގެ 

 ށް  ޢަމަލުތައް ހިންގާފައިވާއިރު، އެ ކަންކަން ތަޙުީޤުޤ ނުކުރެއްވުމަކީ، އަދި އެ ފަރާތްތަކަ
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ޓޮލަރެންސް ސިޔާސަތު   ޒީރޯ  ކޮރަޕްޝަނަށް  ކަމެއް. ސަރުކާރުގެ  ހިތާމަކުރަންޖެހޭ  އަދަބުނުދެވޭކަމީ 

 ފެއިލްވެފައިވާކަން އަންގައިދޭ ކަމެއް.  

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޚިޔާނާތުގެ   އެ  ނުލިބި،  ކުރިއެރުމެއް  އެއްވެސް  މައްސަލައަށް  ޚިޔާނާތުގެ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ 

އެންމެ ފައިސާފޮއްޗެއް ވެސް ނުހޯދި، ކޮރަޕްޝަން ހިންގި މީހުންނަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި،  

ފައިސާ  ޚިޔާނާތުގެ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ  ބޭތިއްބުމަކީ  ބޭރުގައި  މިހާރު    ރާއްޖެއިން  ސަރުކާރުގައި 

އެއްވެސް  މިއިން  ބަޔާނުގައި  ރިޔާސީ  ކަމެއް.  ދޭހަކޮށްދޭ  ހޭކިފައިވާކަން  އަތުގައި  މީހުންގެ  ތިބި 

 ކަމަކަށް އަލިއަޅުވައިލައްވާފައެއް ނުވޭ. 

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ފިޔަވަޅެއް އެއްވެސް  ހުއްޓުވުމަށް  ޢަމަލުތައް  ކޮރަޕްޝަނުގެ  ހިންގަމުންދާ  އަޅުއްވާނެ    ސަރުކާރުން 

ގެންގުޅުއްވާ   ދެކޮޅަށް  ކޮރަޕްޝަނާ  އަމިއްލައަށް  ވިދާޅުނުވުމަކީ  ބަޔާނުގައި  ރިޔާސީ  ކަމަށް 

 ސިޔާސަތުތައް ފެއިލްވީ ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން.  

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޚަރަދުކުރާ  ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ މުދަލާއި، ފައިސާ ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ ބައިތުލްމާލުން  

ގޮތަށް އުފެއްދި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ފެނިފައިނުވާއިރު، 

 އަދި ޚާއްޞަކޮށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީން ގެއްލުނު ފައިސާގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް ހޯދިދާނެކަމުގެ  
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ކީއްވެތޯ ސުވާލުއުފެދޭ ހިންގަނީ  ކޮމިޝަން  އެ  ނެތްއިރު،  ކޮމިޝަންތައް  އުއްމީދު  ބޭކާރު  މިފަދަ   .

 ލަން. އުވައިލުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާ

 

ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްދެމުންދާ ކަމަށް ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް،    ންސަރުކާރު

ވަނީ   ސަރުކާރުން  މި  މިންވަރަށް  އިތުރުނުކުރާ  މަާޤމުތައް  ސިޔާސީ  ވެސް  ދުވަހަކު  ކުރިން  މީގެ 

މީ ސަރުކާރު  ސިޔާސީ  އަދި  އިތުރުކޮށްފަ.  ވަޒީފާތައް  އާންމުންގެ ހުންގެ  ކުންފުނިތަކުން  ހިއްސާވާ 

މަާޤމުތައް   ސިޔާސީ  ތަންތަނަށް  އެ  ހަމަ  ވަކިކުރަމުންދާއިރު،  ވަޒީފާއިން  ބަޔެއް  އެތައް 

 އިތުރުކޮށްފައިވާކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަން.  

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 ހާސް ވަޒީފާ އުފައްދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއިރު، މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން މިއަހަރު ތެރޭގައި ފަސް 

ޒަޢާމަތުގައި   ޔާމީންގެ  ރައީސް  އުފެދެނީ  އެ  މިއަހަރު  ވީމާ،  ނެތް.  ރިސޯެޓއް  އެއްވެސް  ނިންމާ 

ހަދަން ފެށުނު ރިސޯޓުތައް. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި މަސައްކަތްކުރި އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ 

މަސައްކަތެއް  ގެއްލި އެއްވެސް  ހޯދައިދިނުމަށް  އަލުން  ވަޒީފާތައް  މީހުންގެ  އެ  ފައިވާއިރު، 

މަސައްކަތްކުރާ   ލުއިކޮށްދެނީ  ސަރުކާރުން  ކުލި  ބިމު  ރިސޯޓުތަކުގެ  ފާހަގަކުރަން.  ނުކުރެވޭކަން 

ރިސޯޓުތަކު ނަމަވެސް،  ޝަރުތުކޮށްފަ.  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ރައްކާތެރިކަން  ވަޒީފާތަކާއި  ގެ  މީހުންގެ 

ހިތާމަޔާއެކު  އަޅުގަނޑު  ބުނެފައިނުވާކަން  ބަހެއް  އެއްވެސް  ސަރުކާރުން  ޙައްުޤގައި  މުވައްޒަފުންގެ 

 ފާހަގަކުރަން.  
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 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގެ  ފުރުޞަތުތަކެއް  ފަހި  މަސްވެރިންނަށް  ދިވެހި  ޒަޢާމަތުގައި  ޔާމީންގެ  ރައީސް 

ޔޫރަ އިނގިރޭސިވިލާތާއި  އުފެއްދުންތަކަށް  ގޮތުން،  މަހުގެ  ދިވެހި  ބާޒާރުގައި  ޔޫނިއަން  ޕިއަން 

މިއަދު   ނަތީޖާ  ހުރަސްއެޅުމުގެ  އެމް.ޑީ.ޕީން  މަސައްކަތަށް  ކުރި  ހޯދުމަށް  އަގެއް  ރަނގަޅު 

ގިނަ  އަހަރަށްވުރެ  ދެ  ސަރުކާރަށް  މި  މަސްވެރިންނަށް.  ދިވެހި  ތަޖުރިބާކުރަންޖެހިފައިވަނީ 

 ޑީ.ޕިން ކުރި ދުއްތުރާތަކަށް އަދިވެސް ޙައްލެއް ނާދޭ.  ދުވަސްވީއިރު ވެސް އޭރު އެމް.

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ބެހޭ އެތައް ގަރާރުތަކެއް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް، އެކަމުން އެއްވެސް އިތުރު   މަޖިލީހުގައި މަސްވެރިކަމާ 

މަންފާއެއް މަސްވެރިންނަކަށް ނުކުރޭ. ފަރުމަހާއި ހުއިފިލަނޑާ އަދި ކަނޑުގެ ޚަޒާނާއިން ލިބެންހުރި  

ކެމްޕޭނުގައި  ރިޔާސީ  އެމް.ޑީ.ޕީން  ކަމަށް  ހޯދައިދޭނެ  ޢާއިލާތަކަށް  މަސްވެރިންގެ  މަންފާތައް 

އެއްވެސް ވަޢުދު ގޮތުން  ބެހޭ  އެކަމާ  ބަޔާނުގައި  ރިޔާސީ  ނުދައްކާ  ވާހަކަތައް  އެ  މިއަދު  ވިޔަސް، 

 ވާހަކައެއް ހިމަނާފައިނުވުމަކީ މަސްވެރިންނަށް ކުރި މަލާމާތެއް.  

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދިވެހި   ނެތް.  ރަނގަޅު ސިޔާސަތެއް ސަރުކާރަކު  ކުރިއެރުވުމުގެ  މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް  ދިވެހި 

އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ.  ސަރުކާރަށް  ޙައްލުކުރާކަށް  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  މަސްވެރިންނަށް 

 މަސް  މަސްވެރިން ތިބީ ސަރުކާރާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފަ. ދިވެހި މަސްވެރިން ބާނާ

ޝަކުވާ   ލަސްވުމުގެ  ލިބުން  ފައިސާ  ނުލިބުމާއި،  ހަމައަގު  މަސްކޮޅަށް  ކިރާ  ނުކިރޭތީއާއި، 

މަސްވެރިން ކުރަމުންދޭ. މަސްވެރިންނަށް ދެއްކި ދަޅައާއި ހުވަފެންތަކަކީ ބިލާހެއް ކަމަށް މަސްވެރިން  

 އް ހޯދުމުގެ ާޤބިލުކަން  މިއަދު ގަބޫލުކުރޭ. މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ރަނގަޅު ޙައްލެ
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މަސްވެރިންނާއި   ގުޅިގެން،  މަސްވެރިންނާ  އަދި  ފަރާތްތަކާއި  އިދިކޮޅު  ނެތުމާއެކު،  ސަރުކާރުގައި 

 ދަނޑުވެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ސަރުކާރަށް އިލްތިމާސްކުރަން.  

 

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އުފެއްދު ދަނޑުވެރިންގެ  މީހުންނަށް  ރާއްޖޭގެ  ބޭނުންވާ  ގަންނަން  އަދި  މާކެޓުކުރެވޭނެ  ންތައް 

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އުފެއްދުންތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ވަރަށް ވެސް މުހިންމު  

ބަޔަކަށް   ރާވައިގެން  ދުރާލައި  ސަރުކާރުން  ނަމުގައި  ޙައްލުކުރުމުގެ  މިކަން  ނަމަވެސް،  ކަމެއް. 

ސައްތައިން  ފަޅުރަށްތަކެއް  ސަރުކާރުގެ  ގަންނާނެ  އުފައްދާތަކެތި  ރަށްރަށުން  އެ  ފަހު،  ބަހާލުމަށް   

ރައްޔިތުންނަށް  އާންމު  ކޯޕަރޭޝަނަކީ  ނޭޝަނަލް  އެގްރޯ  އުފެއްދި  ގޮތަށް  ހިއްސާވާ  ސައްތަ 

 އެއްވެސް ފައިދާއެއް ކުރާ ކުންފުންޏެއް ނޫން.

 

އެ ކުންފުންޏަށް ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް،  މިލިއަން ރުފިޔާ    48ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި    2021

އެފަދަ   އަދި  ނުގަނޭ.  އުފެއްދުމެއް  އެއްވެސް  ދަނޑުވެރިއެއްގެ  ދިވެހި  މިހާތަނަށް  ކުންފުނިން  އެ 

ބޭނުންވާ   ސަރުކާރުން  ކުންފުންނަކީ،  އެ  ނުވޭ.  ހަމަޖައްސާފައެއް  ވެސް  އިންތިޒާމެއް  އެއްވެސް 

ކު ސިޔާސީ  އުފެއްދި  ވަޒީފާދޭން  ހުރިހާ ބަޔަކަށް  މިފަދަ  ފައިދާނުވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ންފުންޏެއް. 

 ލަން.  ކުންފުނިތައް އުވައިލުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާ 
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 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑޮލަރުގެ ކަޅު ބާޒާރެއް އުފެދުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިުޤތިޞާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރަށް  

ށާއި އާންމުންގެ ބޭނުންތަކަށް ޑޮލަރު ލިބުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޚައްސާސް މައްސަލައެއް. ވިޔަފާރިތަކަ

ދިރިއުޅޭ   ބޭރުގައި  ކުދިންނާއި،  ކިޔަވަމުންދާ  ބޭރުގައި  ސަބަބުން  އޭގެ  ކުރިމަތިލާންޖެހޭ.  ދަތިތަކާ 

މީހުންނަށް މިހާރުވެސް ދަނީ ގިނަގުނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން. މި މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް  

ދިވެހި ދިވެހީން ނުހޯދޭނެ.  ޙައްލެއް  އެއްވެސް  މައްސަލައަށް  ހޯދުމަކުން  ޑޮލަރު  ހުރި  އަތުގައި  ގެ 

ތެރޭގައި   އިުޤތިޞާދުގެ  ރާއްޖޭގެ  ފައިސާ  ބޭރު  ވަންނަ  ރާއްޖެއަށް  ހިފަހައްޓައި،  އަގު  ރުފިޔާގެ 

މާ  ސަރުކާރުގެ  ބުނެނުދެވުމަކީ  ސަރުކާރަށް  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  ޓަކައި  ލީ  ދައުރުކުރުމަށް 

 ސިޔާސަތެއް ނެތްކަން ހާމަކޮށްދޭ ކަމެއް.  

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކުރާނެ   އެކަން  ނަމަވެސް،  ވިދާޅުވި  ބަޔާނުގައި  ރިޔާސީ  ކަމަށް  އިުޤތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރަންޖެހޭ 

ގޮތެއް، ކުރާނީ ކޮން ކަމަކުންކަން ވިދާޅެއް ނުވޭ. އަދި އިުޤތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރުމަށް އެއްވެސް  

 ތެއް ސަރުކާރަކަށް ނުކުރެވޭ.  މަސައްކަ

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އިުޤތިޞާދު ސިންދަފާތުކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފައްޓަން އުޅުއްވި ފ. އަތޮޅުގެ ބިޔަ 

ސިންދަފާތުކުރުމުގެ   އިުޤތިޞާދު  ހުއްޓުވިކަން،  އެމް.ޑީ.ޕީން  ހިމެނޭ  ޞާލިޙް  ރައީސް  މަޝްރޫޢު 

ށް ދޭހަނުވާތީ ކުރި ކަމެއްކަން، އަދި ަޤއުމަށް ހެޔޮނޭދޭތީ ކުރި ކަމެއްކަން  މަފްހޫމު އެއްވެސް ވަރަކަ

އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ރައީސް ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ  

 ހަމައަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ރެކޯޑު އަދަދަކަށް ދަރަނި އުފައްދާފަ. ތަރައްީޤެޤ އެއްވެސް ބޮޑު 
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ނަގަމުން މަޝް ލޯނު  ބޮޑެތި  އަދާކުރުމަށް  ދަރަނި  އުފައްދާ  ސަރުކާރުން  ފެށިފައިނުވާއިރު،  ރޫޢެއް 

 އަންނަކަމީ މާލީ އަޅުވެތިކަމަކަށް ަޤއުމު ވައްޓާލުން ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. 

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ން ވަނީ އިންތިހާއަށް ނުފޫޒު ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމަށް ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ފޯރުވާފަ. މުޅި ޝަރުޢީ ނިޒާމު ގަޑުބަޑުކޮށްފަ. ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ  

ވެސް   ދުވަހަކު  ކުރިން  މީގެ  ކަމެއް.  ކަންބޮޑުވާ  އިންތިހާއަށް  އަތްގަދަކުރަމުންދާކަމީ  މަޖިލީހުން 

 މިންވަރަށް މިހާރު ރައްޔިތުން ސަރުކާރަށް ތުހުމަތުކުރޭ.  ރައްޔިތުން ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ތުހުމަތުނުކުރާ 

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ޝަރުޢީ ނިޒާމަކަށް އެއްވެސް އިތުބާރެއް ނުކުރޭ. ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ  

ޢަމަ ދަށުދަރަޖައިގެ  މިފަދަ  ހައްޔަރުކުރެވިފަ.  ފަނޑިޔާރުންވަނީ  ނުކުރާ  ހުކުންތައް  ލުތައް  ގޮތަކަށް 

ހުއްޓާލައި، އަދި މިނިވަންކަމާއެކު ހުކުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަނޑިޔާރުންނަށް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު  

ރައްޔިތުންގެ ގޮވާ ދާއިރާއަށް  ޝަރުޢީ  އަދި  ގާއިމުކުރެވޭނީ  އަދާލަތު  އިޖުތިމާޢީ  ރާއްޖޭގެ  ލަން. 

ތްކުރެވުނު ދުވަހަކުން.  އިތުބާރު ލިބޭނީ ސިޔާސީ ވަކިތަކުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ސަލާމަ 

 ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓާލި ދުވަހަކުން.  
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 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގައި ސިޔާސީ މީހުން ތިބޭހާ ދުވަހެއްގައި ޝަރުޢީ ނިޒާމު ސިޔާސީ  

ނުކުރެވޭނެ. މިކަމަށް ޓަކައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން ނުފޫޒުން ސަލާމަތެއް  

އުޅުމަކީ   ނުކުރަން  އެކަން  މިހާރު  ބަޔަކު  އައި  ވެރިކަމަށް  ވަޢުދުވެގެން  އެކަމަށް  ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. 

ކޮމިޝަނުގެ  ސަރވިސް  ޖުޑީޝަލް  ކަމެއް.  ހާމަވާ  ނެތްކަން  އިޚުލާޞްތެރިކަމެއް  ސަރުކާރުގެ 

 ލަން. ން ބަދަލުކުރުމަށް ބަހަނާނުދެއްކެވުމަށް އަޅުގަނޑު ސަރުކާރަށް ގޮވާ ކޮމްޕޮޒިޝަ

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޕާީޓތަކުގެ މެންބަރުންނާއި ވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން   ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި ވާދަވެރި ސިޔާސީ 

ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހެކި  ހިންގަން ވަނީ ފަށާފަ. ޚާއްޞަކޮށް ސަރުކާރުން  ޝަރީޢަތްތައް ކޯޓުތަކުގައި 

ޔާމީ ރައީސް  ލީޑަރު،  އިދިކޮޅު  ރާވައި،  ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  ގޮތްތައް  މައްޗަށް  އުފައްދާނެ  ންގެ 

ކަމެއް.   ހިތާމަކުރާ  އަދި  ކަންބޮޑުވާ  ނުހަނު  ދިނުމަކީ  އަދަބުތައް  ބޮޑެތި  ހިންގައި  ޝަރީޢަތްތައް 

މާތް ކުރުމަކީ  ހުކުންތައް  ފާސިގު  އުފައްދައިގެން  ބިރުވެތިވާންޖެހޭ هللاދޮގުހެކި  ޢަޒާބަށް  ކޯފާއާއި  ގެ 

  ހުއްޓާލުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަން.  ކަމެއް. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފު ކަމެއް. އެފަދަ ޢަމަލުތައް

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ަޤއުމު  ހުތަ ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާއި  ދަރީން  އަންހެނުން.  ބިންގަލަކީ  ތަމައްދުންގެ  ތަރައްީޤއާއި  ޒީބާއި، 

އަންހެނުންނަށް   ަޤއުމުގައި  ދިވެހި  ބޮޑު.  ވަރަށް  ހިއްސާ  އަންހެނުންގެ  ދިވެހި  ބިނާކުރުމުގައި 

ނަފްސާ ގާއިމުކޮށްދިނުމަކީ  ދުޅަހެޔޮ،  މާޙައުލެއް  ރައްކާތެރި  ގޮތުން  ޖިސްމާނީ  ގޮތުންނާއި  ނީ 

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ކަރާމާތްތައް ހިމާޔަތްކޮށް،  

 ރައްކާތެރިކޮށް ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ.  
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އެ ހިތާމަވެރި  ގޯނާކުރުމުގެ  ޖިންސީ  ހިނގަމުންދާއިރު،  އަންހެނުންނަށް  ރާއްޖޭގައި  ހާދިސާއެއް  ތައް 

ޙައްޤުތަކާއި،   އަންހެނުންގެ  ތަފާތުކުރުމެއް.  ޖިންސީ  ނުލިބުމަކީ  އިންސާފު  އެކަންކަމަށް 

 އެކަނބަލުންގެ ކަރާމާތާއި އެކަނބަލުންގެ އިހުސާސްތަކާ މެދު ޣާފިލުވެފައިވާކަން އަންގައިދޭ ކަމެއް.  

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދައު މީހުން  އަދި  ގޯނާކުރާ  ޖިންސީ  އަންހެނުންނަށް  ބޭނުންކޮށްގެން  ފައިސާ  މުދަލާއި  ލަތުގެ 

ޝަރީޢަތްތައް  މީހުންގެ  ހިންގާ  ބޭނުންކޮށްގެން  މުދާ  ދައުލަތުގެ  ޢަމަލުތައް  އެފަދަ  މިނިވަންކޮށް، 

ގޮތްތަ ހީލަތްތެރި  ފުރޭނެ  ރާއްޖެއިން  ހިމާޔަތްދީ،  ސަރުކާރުން  މީހުންނަށް  އެފަދަ  އް  ސިއްރުކޮށް، 

ވަރަކަށް   އެއްވެސް  ރައްކާތެރިކަމަށް  ކަރާމަތާއި  އަންހެނުންގެ  ސަރުކާރުން  ރޭވައިދިނުމަކީ 

 އިހުތިރާމުނުކުރާކަން އަންގައިދޭ ކަމެއް.  

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މި ކަންކަމުން އަންގައިދެނީ އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މުޑުދާރު ޢަމަލުތަކަށް ސަރުކާރުން  

ކަން. އެފަދަ ފަރާތްތައް ފުރުވައިލުމަކީ ޖިންސީ ގޯނާކުރުމަށް ސަރުކާރުންދިން ހިތްވަރެއް.  ހިތްވަރުދޭ

އަންހެނުންނަށް ކުރި މަލާމާތެއް. މިއީ ސަރުކާރުން ހިންގި ވަރަށް ހަޑިހުތުރު، އަދި ދަށު ދަރަޖައިގެ  

 ޢަމަލެއް. މި ޢަމަލު އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން.  
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 ؛ ރި ރައީސްއިއްޒަތްތެ

އެފަދަ   ކުދީންނަށް،  މީހުންނާއި  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  މީހުންނާއި،  ތިބި ނުކުޅެދޭ  ރާއްޖޭގައި 

ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  ގޮތުން  ޖިސްމާނީ  ގޮތުންނާއި  ނަފްސާނީ  ޢާއިލާތަކަށް  ކުދިންގެ 

މިހާރަށްވުރެން އަހައްމިއްޔަތު  ނުކުޅެދޭ    ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުންދޭ ސަމާލުކަމާއި  އިތުރުކުރަންޖެހޭ. 

ފަސް  އިނާޔަތްތައް  ކުދީންނަށް ސަރުކާރުންދޭ  މީހުންނާއި  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  މީހުންނާއި، 

 ލަން.  ހާސް ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާ

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ބޭނު އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  ތިބި  ރާއްޖޭގައި  ޒަޢާމަތުގައި  ޔާމީންގެ  ވަޒީފާގެ  ރައީސް  މީހުންނަށް  ންވާ 

ގިނަގުނަ  ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް  ފުރުޞަތުތަކެއް  ހަމަހަމަ  ފަހިކޮށްދެއްވި.  ފުރުޞަތުތައް 

ރަނގަޅު  މިފަދަ  ހުންނަ  ފަށާފައި  ކުރިން  ބަދަލުވިޔަސް،  ވެރިކަން  ކުރެއްވި.  މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް 

ރައީސް އިއްޒަތްތެރި  ގެންދަންޖެހޭ.  ކުރިއަށް  ރާއްޖޭގައި  މިއަ؛ ކަންކަން  ހަމައެކަނި  ބޭނުންވަނީ  ދު 

އެންޑް  މެނޭޖްމެންޓް  ޑިސްއެބިލިޓީ  ކުދިންނަށް  މީހުންނާއި  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޚާއްޞަ  ތިބި 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް މާލެ ސެންޓަރުގައި ގާއިމުކުރުމެއް ނޫން. އެފަދަ  

 ނެ ވަސީލަތްތައް މުޅި ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރުން. ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެރަޕީއާއި ފަރުވާ ލިބޭ

  

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ތަޢުލީމާއި،   ފުރުޞަތުތަކާއި،  ވަޒީފާގެ  ޒުވާނުންނަށް  ބާރުވެރިކުރުވައި،  ޒުވާނުން  ޔާމީން  ރައީސް 

ތަމްރީނާއި، ކުޅިވަރުގެ ފަހި ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދެއްވި. ޒުވާނުންނަކީ ަޤއުމީ ތަރައްީޤގެ ހަކަތަ.  

 ރިކަމުގައި ޒުވާނުންގެ ހިއްސާއެ ހަކަތަ ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ ަޤއުމީ ތަރައްީޤއަށް. ަޤއުމީ އުފެއްދުންތެ
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ދައުރެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް  ވަޙްދަތު  އިސްލާމީ  ރާއްޖޭގެ  އިތުރުކުރުމަށް. 

ހިއްސާ  ޒުވާނުންގެ  އާލާކުރުމުގައި  ދިރުވައި  ަޤއުމު  ދިވެހި  ޒުވާނުން.  ބަޔަކީ  އެއް  އަދާކުރެވޭނެ 

 އިތުރުކުރަންޖެހޭ.  

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މިއަދު ަޤއުމުގައި ޒުވާނުން ނިކަމެތިވެ، ގޮނޑުހޮވައިގެން ކައިބޮއިހަދާ ހިސާބަށް ދިޔުމަކީ ސަރުކާރު  

ޖާމިނުވާނެ   ރައްޔިތުންނާ  ހޮވީ  ވޯޓުދީގެން  ރައްޔިތުން  ދިވެހި  ހެއްކެއް.  ފެއިލްވެފައިވާކަމުގެ 

އެޗް.ޕީ.އޭގެ ކަމެއް  ހުރިހާ  ރައްޔިތުންގެ  އޮތުމާކީ  ސަރުކާރެއް.  ފިލާ  ސަރުކާރު  ޖަހާފައި  ބޮލަށް   

 ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަދި އެއްވެސް ހިންގުންތެރިކަމެއް ނެތްކަން ހާމަވީ ކަމެއް. 

  

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޒުވާނުން ބޭނުންވަނީ ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ވާން. ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފުރުޞަތު، ވަޒީފާގެ  

އާމްދަ ކުޅިވަރާއި  ފުރުޞަތުތައް،  މަޤާމު.  ޙައްުޤ  މުޖުތަމަޢުގައި  ގޮތްތައް،  ލިބޭނެ  ނީ 

ގޮތްތައް.   އިންތިޒާމުކުރާނެ  ވަގުތު  ގޮތުގައި  ހުރި  ފައިދާހުރި  ހަރަކާތްތައް.  މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ 

 ޒުވާނުންނަށް މިދެންނެވި ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނީ އިސްލާމީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި.  
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 ؛ ރައީސްއިއްޒަތްތެރި 

މަސްތުވާތަކެތި މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް އެތެރެނުކުރާ ވަރަށް ރާއްޖެއަށް ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުގެ 

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ ަޤއުމީ މައްސަލައެއް  ؟ ތެރޭގައި އެތެރެކުރެވުނީ ކީއްވެތޯ ބަލަންޖެހޭ

 ލަތައް ރާވައި، އެކަންކަން ކުރަންޖެހޭ.  ކަމަށް ބަލައިގެން މުޅި މުޖުތަމަޢު ބައިވެރިވާ ނިޒާމީ މައްސަ

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ވަބާއިން   އެ  ވާއިރު،  މައްސަލައަކަށް  ފެތުރިފައިވާ  ރާއްޖެއަށް  މައްސަލައަކީ މުޅި  މަސްތުވާތަކެތީގެ 

ސަލާމަތްވެ، އާންމު މުޖުތަމަޢަށް ނިކުމެވޭނެ ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭ ފަރުވާއާއި، އެހީތެރިކަމާއި،  

ބޭނުންވާ  އެ މިކަމަށް  ގާއިމުނުކޮށް  ކަންކޮޅުތަކުގައި  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ  ވަސީލަތްތައް  ބޭނުންވާ  ކަމަށް 

ޖެހިފައިވާ   ވަބާގައި  މަސްތުވާތަކެތީގެ  ނުފެނޭ.  އަޅުގަނޑަކަށް  ކަމަކަށް  ފަރުވާދެވޭނެ  އެންމެންނަށް 

މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ ޢާއިލާ ދިނުމާއެކު، އެ  ޙައްުޤ އަދަބު  ތަކަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން  މީހުންނަށް 

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް   ނުވިސްނައި،  މެދު ސަރުކާރުން  ގޮތްތަކާ  ކުޑަކުރެވޭނެ  ގެއްލުންތައް  ލިބެމުންދާ 

 ސަރުކާރުން ހިތްވަރުދިނުމަކީ ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. 

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދައުލަތާ ދިވެހި  ާޤނޫނުއަސާސީގައި  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިފާޢުކުރުމުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިސްލާމްދީން  އި 

ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވަމުންދަނީ ވަރަށް  

ތެދުވެރިކަމާއި،   އަބަދުވެސް  ފުލުހުންނަކީ  ސިފައިންނާއި  ދިވެހި  ުޤރުބާނީއެއް.  ބޮޑު 

 އުޖެއް. ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާއާއި ދިވެހި ތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރައްވާ ވަރުގަދަ ފަ ޞްއިޚުލާ
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ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ހައިބަތާއި ބާރު ނުގެއްލޭނެ ގޮތަކަށް އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ގާނޫނީ ވާޖިބު  

 އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރަށް ލާޒިމް ކަމެއް.  

 

ލަށް އުފައްދާ ގާނޫނުތަކުން އެ ދެ  އެ ދެ މުއައްސަސާއަށް ސިޔާސީ ނުފޫުޒ ވައްދައިގެންނުވާނެ. އަ

ތަންތަން   އެ  މިންވަރަށް  ނުހިންގޭ  އަމުރުމަޢުރޫފު  ކަރާމާތާއި،  ހައިބަތާއި،  މުއައްސަސާގެ 

އަދި އާންމުންގެ ކުރިމަތީގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނުވާ ތަންތަނުގައި   !ގަޑުބަޑުކޮށްގެން ވެސް ނުވާނެ

ވެ ތަންތަނަށް  ނެތް  މާނައެއް  ހިންގާ  ޚިދުމަތްކުރުމުގެ  ޅިޔަންފަހަރިން  އަދި  ހަދައިގެންނުވާނެ.  ސް 

   !ތަނަކަށް ހަދައިގެން ވެސް ނުވާނެ

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޓެކްނޮލޮޖީއާއި   އައު  ޒަމާނީ  އަދި  ހޯދޭނީ  ރާއްޖެއަށް  ކުރިއެރުންތައް  އިތުރު  މަގުގައި  ތަރައްީޤގެ 

އަ ޚިދުމަތުގެ  އިންޓަރނެޓްގެ  ބޭނުންހިފޭނީ  ގޮތްގޮތުގެ  އިންޓަރނެޓްގެ  އީޖާދީ  ހެޔޮކޮށްގެން.  ގު 

ޚިދުމަތުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ ސިޔާސަތު މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު ވެސް ތަންފީޛުކުރެވިފައިނުވުމަކީ  

މިނިސްޓަރު   މާޔޫސްވެފަ.  ވަނީ  ރައްޔިތުން  ސަބަބުން،  ވުމުގެ  މިހެން  ކަމެއް.  ކަންބޮޑުވާ 

. އެކަންކަން ކުރެވޭނީ ކަންކަން ކުރަން ދަންނަ  ބަދަލުކުރުމަކުން އިންޓަރނެޓްގެ އަގު ހެވެއް ނުވާނެ 

 ސަރުކާރެއް ގާއިމުކުރެވުނު ދުވަހަކުން.  
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 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކިޔެވުން  ކޯ މަދަރުސާތަކުގެ  ސްކޫލް  މަރުކަޒުތަކާއި،  ތަޢުލީމުދޭ  މަތީ  ރާއްޖޭގެ  ގުޅިގެން  ވިޑާ 

އަގު   އިންޓަރނެޓްގެ  ކިޔެވުމުގައި  ބޮޑުއޮންލައިންކޮށް  ދިމާވި  ލަސްވުމަކީ  ޚިދުމަތް   ބޮޑުވުމާއި 

ންޖެހުމެއް. ދައުލަތުން ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ނަމުގައި ހިންގީ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަންގެ ގޮ

ޢަމަލެއް. އޭގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް ލިބުނު މާ ބޮޑު ފައިދާއެއް ނެތް. އެކަން ވެގެންދިޔައީ ބޮޑު 

ހަރު މިކަން  ގޮވާއިސްރާފަކަށް.  ސަރުކާރަށް  ކުރުމަށް  ތެރެއިން  ނިޒާމެއްގެ  މިފަދަ  ދަނާ  ލަން. 

 އެއްވެސް ވާހަކައެއް ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިނުވުމަކީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް.  

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އުޅޭކަމުގެ  ކުންޏަކީ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ވަސީލަތަކަށް ހަދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވީ ވަޢުދު، ފުއްދަން

ގެންގުޅޭ   މެނޭޖުކުރަން  ކުނި  ދުވަސްވީއިރު  ގިނަ  ވުރެން  އަހަރަށް  ދެ  ނުވޭ.  ވެސް  ހިލަމެއް 

ކުނި   އެބަހުރި.  އުފެދިފައި  ފަރުބަދަތައް  ކުނީގެ  ރަށްރަށުގައި  ބައެއް  ސަބަބުން  ސިޔާސަތުގެ 

ތަކުލީފާއި އުފުލާ  ރައްޔިތުން  އާންމު  ސަބަބުން  ވުމުގެ  ދުވަސް  ގިނަ    އުކައިނުލެވި 

އަވަހަކަށް   ވީހާވެސް  އުފުލަންޖެހޭނެ.  ސަރުކާރުން  ޒިންމާ  އުނދަގޫތަކުގެ  ބަރުދާސްތުކުރަމުންދާ 

 ލަން.  މިކަން ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާ 

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މައްސަލަތަކަށް   ނެތުމުގެ  ބޯހިޔާވަހިކަން  ބޭނުންވާ  ދިރިއުޅުމަށް  ޙައްލެއް  ރައްޔިތުންގެ 

ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢެއް ހިންގެވީ ރައީސް ޔާމީން. ރައީސް ޔާމީންގެ  

 ރިކަން ފެށުމާ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުން ފެށިގެން، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެ؛ ވެރިކަމުން ފެށިގެން
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ގާތްގަނޑަކަށް   އަޅާފައިވަނީ  ހުޅުމާލޭގައި  ޔާމީންގެ   2050ހަމައަށް  ރައީސް  ޔުނިޓު.  ހައުސިންގ 

 ހައުސިންގ ޔުނިޓު ހުޅުމާލޭގައި އެޅުއްވި.  11610ފަސް އަހަރުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 

 

 

 

ނިގުޅައިގަނެ،  ރައީސް ޔާމީންގެ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ހަތް ހާސް ފްލެޓު އޭގެ ޙައްުޤވެރިންގެ އަތުން  

އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް. ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ދިން އަނިޔާއެއް.  

މި މައްސަލަ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން. އަދި ފްލެޓުތައް އަތުލި ފަރާތްތަކަށް އެ ފްލެޓުތައް  

ގޮވާ ސަރުކާރަށް  ދިނުމަށް  އަދި  ވަގުތުން  ވެސް  ލަން.  ނުކުރުމަށް  ޢަމަލުތައް  ހަޑިމުޑުދާރު  މިފަދަ 

 ލަން.  އަޅުގަނޑު ގޮވާ

 

 ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ޕްލޭންކުރަމުންދާ ކަމަށް ދައްކަނީ އެއްވެސް ޕްލޭނެއް ނެތި.  

ހުރި ރާއްޖޭގެ  މުޅި  ފޯރުވަންވެގެން.  ނުފޫޒު  އިންތިޚާބަށް  ކައުންސިލު  ރައްޔިތުންނަށް ލޯކަލް  ހާ 

ޚާއްޞަކޮށް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވައިލުން. ގުޅީފަޅުން ދޭން ވަޢުދުވި ގޯތިތަކާއި ބޯހިޔާވަހިކަން  

 ބިލާހަކަށް ވުމުން، ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ އުދާސްތަކަށް ފިނިކަމެއް ހޯދައިދޭން.  

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ސަރުކާރުން ސިފަ    މިހާތަނަށް  ޢަމަލީ  ޕްލޭންތަކަށް  އެ  ނުބާއްވާތީ،  ވެސް  ގާބުރިއެއް  އެންމެ 

 ނާންނާތީ، އެ ޕްލޭންތަކުގައި ކުލަޖެހެމުންނުދާތީ ރައްޔިތުން ސަރުކާރަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރޭ. 
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މިކަމުގައި   އެހެންކަމުން،  ބޭނުންވެފަ.  ބަދަލަކަށް  މާޔޫސްވެފައި،  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ތިބީ  ރައްޔިތުން 

 ލަން. ރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ގޮވާއިދިކޮޅު ފަ

 

ބަދަލުކުރުމަކީ   ގުޅިފަޅަށް  ބަނދަރު  ވިޔާފާރި  މަރުކަީޒ  އޮތް ރާއްޖޭގެ  ގާއިމުވެފައި  މިހާރު  މާލޭގައި 

ކަމެއް.   ކުރާނެ  އަސަރު  ނޭދެވޭ  ސަބަބުން  އޭގެ  މާލެއަށް  މުޅި  ޚާއްޞަކޮށް  ރާއްޖެއަށް،  މުޅި 

 ރާސްތާގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ދޮރު ބަންދުވާނެ ކަމެއް.   ޚާއްޞަކޮށް ދުރު

 

ވީމާ، މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވިޔަފާރު ބަނދަރު ތިލަފުށްޓަށް  

ގު ބޯހިޔާވަހިކަމަށް  ތަރައްޤީކުރެވި،  އިތުރަށް  ބަނދަރު  ވިޔަފާރި  ޅިފަޅު  ބަދަލުކުރުމަކީ، 

ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމެއް. މިއީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގައި ކޮންމެހެން ވެސް ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭނެ 

ކަމެއް. ބޭރު ބަޔަކު ބުނާހާ ގޮތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުން ހުރި ކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް ވެސް  

 ލަން.  ސަރުކާރަށް ގޮވާ 

 

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ރިކަމަށް އަންނަން ކެމްޕެއިންކުރިއިރު ރައްޔިތުންނަށް ވިއްކީ އިންސާފު ހޯދައިދިނުން. އެމް.ޑީ.ޕީން ވެ

ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރި އިންސާފެއް ރައްޔިތުންނަކަށް ނުލިބުނު. ގޮތްނޭނގޭ މަރުތަކާއި ވީނުވީއެއް  

ވަނީ   ސަރުކާރުން  ކޮމިޝަން  ތަޙުީޤުޤކުރާ  މައްސަލަތައް  މީހުންގެ  ގެއްލިފައިވާ  ނޭނގި 

ކޮމިޝަން  ސި އެ  ޚަރާބުވެފަ.  ވަނީ  ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް  ވަދެ،  ޔާސީކޮށްފަ. ސަރުކާރު ނުފޫޒު 

ވެސް ވަނީ ވީނުވީއެއް ނޭނގޭ ގޮތަށް މަރުވެފަ. އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވި، މިފަދަ ދިރުމެއް  

 ނެތް ކޮމިޝަނަކަށް ބޭކާރު ޚަރަދުތަކެއް ހިންގާކަމީ ރައްޔިތުން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. 
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ފަދަ   އަނަސް  މުޙައްމަދު  ރަޝީދު،  ޔާމީން  ރިޟްވާނާއި،  އަޙްމަދު  ޢަލީއާއި،  އަފްރާޝީމް  ޑރ. 

 މީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭނެކަމުގެ ވާހަކައަކީ ވޯޓު ހޯދުމަށް ޖަހާ ސިޔާސީ  

 

އިންސާ މަރުތަކަށް  ބުނަމުން.  ދަނީ  މިހާރު  ފަރާތްތަކުން  އަނިޔާލިބުނު  ކަމުގައި  ފު  ދަންމަޅިއެއް 

ހޯދައިނުދެވުނީމާ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދުމަށް ފަހު، މަސައްކަތުން ތަނާޒިލުވުމަކީ ަޤއުމަށް  

 އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތް. 

  

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ވީ ވަޢުދުތައް ނުފުއްދުނަސް، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަާޤމުތައް  

އިންތިހާއަށް ސިޔާސީ  ވަނީ  އެންމެ  އުފެދުނު  ރާއްޖޭގައި  މިހާތަނަށް  ސަރުކާރަކީ  މި  އިތުރުވެފަ.   

މީހުން ގިނަ ސަރުކާރު. ސަރުކާރުގެ މަތި ބުރަވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ރިކަރެންޓް  

ލޯނު   ބޭރުން  ޓަކައި  ފޫބެއްދުމަށް  ޚަރަދުތައް  އެ  ގޮއްސަ.  ހިސާބަށް  އަތްނުފޯރާ  ވަނީ  ޚަރަދުތައް 

ސަރުކާރުގެ  ނަ ކަމެއް.  ހުރަސްއެޅޭނެ  ތަރައްީޤއަށް  އަދި  ކަންބޮޑުވާ  ރައްޔިތުން  ގަންޖެހުމަކީ 

ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ޓަކައި ސިޔާސީ މަާޤމުތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މަދުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް  

 ލަން. ގޮވާ
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ޓަކައި   ހަރުދަނާކުރުމަށް  ނިާޒމު  ބާއްވަންޖެހޭ. ލާމަރުކަޒީ  އަވަހަށް  އިންތިޚާބު  ކައުންސިލު  ލޯކަލް 

އެހެންނަމަވެސް، މި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭއިން މިހާރު އެކުލަވައިލާފައިވާ  

 އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމާއި، ކެމްޕެއިންކުރުމާއި، ވޯޓުލުމަށް ވެސް ބޮޑެތި 
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އުސޫލަށް  ގޮންޖެހުންތަކެއް   އެކުލަވައިލާފައިވާ  މިހާރު  އެޗް.ޕީ.އޭއިން  ފާހަގަކުރަން.  ހުރިކަން 

މެދު   ޞައްޙަކަމާ  އިންތިޚާބުގެ  މަދުވެ،  އަދަދު  މީހުންގެ  ވޯޓުލާ  ނުގެނެސްފިނަމަ،  ބަދަލުތަކެއް 

 ސުވާލުއުފެދިދާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް. 

 

އިންތިޒާމުތަކަކާއެކު، ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރުކުރެވޭ މިންވަރަށް  އިންތިޚާބު ބާއްވަންވާނީ އެކަށީގެންވާ  

ނިޒާމުތައް ގާއިމުކޮށްގެން. އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އެ 

މުއައްސަސާއަށް ރައްދުކޮށްދީގެން. ހަމަ އެހެންމެ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވެސް ކެމްޕެއިންކުރުމުގެ  

ކުރަންޖެހޭ  ހަމަހަ ކޮންމެހެން  ބޭއްވުމަކީ  އިންތިޚާބު  މި  އަވަހަކަށް  ވިހާވެސް  ފަހިކޮށްދީގެން.  މަކަން 

 ކަމެއް. 

  

 ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކަމަށް   ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ ހިންގާފައިވަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން. ރައްޔިތުން ހޮވި

ބުނާ ވެރިއަކު މާލިމީއަކަށް ހުރެގެން ވެރިކަމުގެ ނައު ދަތުރުކުރިކަމުގެ އިހުސާސެއް ރައްޔިތުންނަކަށް  

ނުކުރޭ. ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހު އިސްކޮށްގެން މަލްޓިޕާޓީ ޑިކޮމްރަސީގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ކުރެވެމުން  

 ދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް.  ޚުމި ދަނީ 

 

ސްރާބު ހުރީ އައުރާސްތުކަމެއް ނެތި، ބަނަ ދުނިޔެއަކަށް. ަޤއުމުގެ މިސްރާތު  ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ މި 

ބަދަލުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖެ އަލުން ދިވެހީންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގައި،  

އޮޕޮ ވާދަވެރި  އަޅުގަނޑުމެން،  ގޮތުގައި  ބައެއްގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ރައްޔިތުންނާއެކު  ޒިޝަން ދިވެހި 

 އަބަދުވެސް ތިބޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަން.  
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ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން، ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީގެ ބަދަލުގައި ޢާއިލީ ވެރިކަމެއް ކުރަމުންދާތީއާއި،  

 ދަވެރި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށްއިދިކޮޅު ލީޑަރު ނުޙައްުޤން ޖަލަށް ލާފައިވާތީއާއި، ވާ 

 

ނިޒާމަށް  ޢަދުލުއިންޞާފުގެ  ހޯދިފައިނުވާތީއާއި،  އިންސާފު  މަރުތަކަށް  ހުރަސްއަޅަމުންދާތީއާއި، 

އެކަށޭނެ   ސަރުކާރުން  މަދުކުރުމަށް  ކޮރަޕްޝަން  ފޯރުވަމުންދާތީއާއި،  ނުފޫޒު  ސަރުކާރުން 

ސީ ގޯނާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތްކުރަމުންދާތީއާއެކު،  ފިޔަވަޅުތަކެއް ނާޅާތީއާއި، އަންހެނުންނަށް ޖިން

މި ސަރުކާރާ މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމުން، ފަސް އަހަރުގެ ރިޔާސީ  

މަޝްވަރާތައް   އެޅުވުމުގެ  ހަމަމަގަށް  ަޤއުމު  ޔާމީނާއެކު  ރައީސް  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ދައުރެއް 

 ލަން. ށް ގޮވާފެއްޓެވުމަށް ސަރުކާރަ
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ދިވެހިންނަށް  އަލުން  ދިވެހިރާއްޖެ  ޙައްުޤގައި  ރައްޔިތުންގެ  ދިވެހި  ދުޢާއަކީ  އަޅުގަނޑުގެ 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ބަރަކާތްލައްވައި، މި ަޤއުމު  هللا ހޯދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް

ޣައްދާ މަސައްކަތްކުރާ  ތައުފީުޤ  އަޅުވެތިކުރުމަށް  ހެޔޮ  ަޤއުމު ސަލާމަތްކުރުމުގެ  މި  ކިބައިން  ރުންގެ 

ރައްޔިތުން   ދިވެހި  ލޮބުވެތި  މި  މުސީބާތްތަކުން  ބަލިތަކުންނާއި  އެންމެހައި  މިންވަރުކުރެއްވުން. 

މާތް މިންވަރުކުރެއްވުން.  ފަހިކަން  އާރޯކަމާއި  އިުޤތިޞާދަށް  ަޤއުމުގެ  هللا ސަލާމަތްކުރެއްވުން. 

ލޮ މި  އާމީން.  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސަލާމަތްކުރައްވާށި!  ަޤއުމު    عليه ،  إالّباللَّـه  توفيقى  وماބުވެތި 

 .وبركاتـه  اللّـه ورحمــة عليـكم والّسـالم .أنيب وإليه، توّكلت

_________________________ 


