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  (ސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ، ރައީރައީސް މަޖިލީހ ގެ؛ ޔ ސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސ   ަވނަސް ސ ޅީ ަވނަ އަހަރ ެގ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ 2020

 ދ ަވސް( އަންގ ރަ) 2020 މޭ 26

 

 

  :ވ ހަކަެދއްެކވ ން ރިޔ ސަތ ން

  މަޖިލިސް  .له وصحبه ومن واالهعلى آو هللا لوسر ىعلم الالة والس  الحمد هلل والص   ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން. އިއް   ޖަލްސ ގެ ހ ޒިރީ .2

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ރޯނ  ަވނަ ދ ަވސް.  3މަހ ން  ަޝްއވ ލްަވނަ އަހަރ ެގ  1441ދ ަވްސ.  އަންގ ރަ ީވ  2020 މޭ 26 ދަކީމިއަ

 ހ ޒިރ ެވަވަޑިއެގން ށްަވގ ތ  ަޖލަސ އަ މިނަ ޖަލްސ . ަވސްަވނަ އަހަރ ެގ ސ ޅީ  2020މިއީ ަވނަ ދ ަވސް.  7ނަކަތ ން 

އިްއޒަތްތެިރ  5ެގ ހ ލަތ ަގިއވ  ޭގޭގަގއި ކޮރަންޓީނ ެގ ނ ަވތަ މޮނިޓަރިން ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. 47ތިއްބެީވ 

 3ެގންނެޭވ. ގައި ަބއިެވިރެވަވޑަެއއް ނ  ، އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަކަށް ޖަލްސ މެންބަރަކ  އެބަޭވ. އެހެންީވމ  

  ސަލ މ ގައި އެބަޭވ.ކ ބަރަމެން އިްއޒަތްތެރި

 

 ން. ކ ރ  ން ޢ ލ  އި  ޖެންޑ  އެ  ގެ ހ  ދ ވަ  .3

 

 ން:ކަދެްއެކވ ހަސަތ ން ވ ޔ ރި

 .2020/1/40/ޖއ ،މިއަދ ެގ އެޖެންޑ އަކީ 

 

 ލީހަށް ތަޢ ރަފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  މަޖި .  4

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 ކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަ

  .ބިލ   ރަފްކ ރަންޖެހޭމަޖިލީހަށް ތަޢ 

 2019/5 ގ ނޫނ  ނަންބަރ  ،އްވ ފައިވ  ޅ ންބަރ  މ ޙައްމަދ  ނ ޡިމް ހ ށަހަމެތެރި ތްދ އިރ ެގ އިްއޒަ ދަނެގތީ -4.1

ނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން. ދިެވހިރ އްޖޭެގ ގ ނޫނީ ގެ ށް އިޞްލ ޙ  (އަދިެވހިރ އްޖޭެގ ގ ނޫނީ ފަންނ ެގ ގ ނޫނ )

 ެގ ބިލ .ެގނައ މ ނޫނަށް އިޞްލ ޙ ގ ފަންނ ެގ 

 

 ރިޔ ސަތ ން އަންގ  އެންގ ން .  5

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ރ ެގ ބަރި މެންތެތްރިޔ ސަތ ން އަންގ  އެންގ ން. އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ީސެގ ނ ަވތަ ހެންޭވރ  އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ އިއްޒަ

ގ ޅޭ ކޮމިޓީއަށް ެއ  ތަކ ިޓައށ އި އަދި ސަލ މަތީ ޚިދ މަތްގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ  ވ ނީ ޖ ޑިޝަރީ ކޮމި ސިޓީފ ޅަކ 

ނ ތ އި، ަވްއކަމ އި، މަރ ެގ ޔ ޚި  ؛ފައި އޮތީެވންބޮޑ ވ މ ެގ ސިޓީ ފޮނ ވ ފަ. މެންބަރ  ިވދ ޅ މެންބަރ ެގ ޝަކ ވ  ނ ަވތަ ކަ 

ން ަވމ ންދ  ޮގތް އެކަ ،އިިއަގތ މަށ  ހިސ ބެއް މެންބަރަށް އެނިގަވޑަތްތައް މިހ ރ  އޮޤ މައްސަލަތަކ ެގ ތަޙ ޤީ

 މިޓީެގ މަސަްއަކތް މިހ ރ  ކ ރިއަށް އެބަދޭ.ކޮމިޓީ ރޭަގއި ަވނީ ބަްއދަލ ެވފަ. ދެ ކޮއެ ދެ  ،ންީވމ  ށް. އެހެލ ވ މަފިޅ ންއޮ

 

 ން ތަކ ން ހ ށަހަޅ  ކަންކަ . ކޮމިޓީ 6

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

ނ އަސ ސީ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ބައްދަލ ެވ މި ތިބީ ޤ ނޫ ، ބަހ ސް. ެއނިގަވޑަިއަގންނަވ ނެއީއިބްތިދ  -6

 ެއކ . އިޓަމަކ އިޞްލ ޙ ކ ރ މ ެގ އެޖެންޑ  އަ 

 ބިެލތްދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް  ،ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން -6.1އެޖެންޑ   -{ 6.1} 

 ޞްލ ޙ އި ަވނަ 5ިދެވހިރ ްއޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔ ެގ ޤ ނޫނ ައސ ސީއަށް ) 2019/22 ގ ނޫނ  ނަންބަރ  ،ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ 

ަގިއ  2020 މޭ 18 އިްއވ ފަިއަވނީ ލ . މި ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ންެގނައ މ ެގ ބިށް އިްޞލ ޙ (އައ މ ެގ ގ ނޫނ ެގނަ

ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ  ،އްވ ނީދެ. މި ބިލ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްަވއި އިގަ ަވަނ ޖަލްސ  37ނ  ފ ރަތަމަ ަދއ ރ ެގ ބޭއްވ 
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ބެލތްދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި އަރ ަވީނ ރ ޞަތ ޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ  އަޙްަމދ  ޙަލީމް. އަބަރި މެންތްތެއިްއޒަ

 ރި މެންބަރ . މެންބަރަށް. ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެ

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ޙަލީމް މަދ އަޙްއިރ ެގ މެންބަރ  ދ ބިލެތްދޫ 

ލަ އ ނދަޫގ ހަބ  ދަންނަަވން މިކައަޅ ަގނޑ  މަނިކ ފ ނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް މަރ ޙަ އްޒަތްތެރި ރަީއސް.އި ޝ ކ ރިއްޔ  

މެީވތީެވ. ަވރަށް ބޮަޑށް ންްނ ނިަވސް ބ އްވަ ެވހ  އ ނދަޫގކޮށް ޮގތަށް މިސް މި މަޖިލިސް މިެވެޅއްަގއި ަވދަނޑި

 2019/22 ގ ނޫނ  ނަންބަރ  ؛ކީލަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން ހ ށަހަޅ  ބިސަޑ  ިމއަދ  ނއ ެދ! އަޅ ަގރިއްޔ  މަނިކ ފ ނަށް. ޝ ކ 

 2019/22 ަވނަ އިޞްލ ޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލ . ގ ނޫނ  ނަންބަރ  5ސ ސީއަށް އަނޫނ ޤ  ޖ މްހޫރިއްޔ ެގ ެގދިެވހިރ އްޖޭ

ނިިވ ިއޞްލ ޙ  ނަށް އަން( އަޞްލ ޙ  ެގަނއ މ ެގ ގ ނޫނ ަވނަ އި 5ދިެވހިރ އްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔ ެގ ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް )

ނަށް ގ ނޫ މި -)ހ( -4ޮގތަށް އިޞްލ ޙ ކ ރ ން.  ަވނަ މ އްދ  އަްނނަނިިވ 4ިވދިޔަ ގ ނޫނ ެގ ބ ނެ -1ެގނައ ން. 

ެގ އިންތިޚ ބ  ބ އްަވްނވ ނީ ލޯކަލް ކައ ންސިލ ަތއް ލ ރަތަމަ ލޯކަލް ކައ ންސިފަހ  ބ އްވ  ފ  ށ މަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެ

ވ  ޮގތ ެގ ނޫނ ގައި ކަނަޑއަޅ ަފއިގ ކަމަށް މި  ތްކަމަށް އަދި އެ ކައ ންސިލ ތައް އިންތިޚ ބ ކ ަރންޖެހޭ ޮގ ކ ެލޭވ ޮގތްއެ

ރަތަމަ ލޯކަލް ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ން ބ އްަވންޖެހޭ ފ މަތީ  ޮގތ ެގވ ދ ެގ )ހ( ގައި ބަޔ ްނކޮށްފައިއްމި މ  -ނޭ. )ށ(ންމަތީ

ހަވ ލ ަވންދެން މި   މަޤ މ  އެ މީހ ން މެންބަރ ން ކ ރެޭވ އިންތިޚ ބ  ބ އްވައި އެ ކައ ްނސިލ ތަކަށް އަލަށް އިންތިޚ ބ 

ތިބި ޤ މ ަގއި ދެމިކ ރަން ފަށ އިރ  މަލ  ޢަމަށްނޫނަގ މި  ވ  އަދިށ މ ެގ ކ ރިން އިންތިޚ ބ ކޮށްފައި ފެކ ރަން ލ ގ ނޫނަށް ޢަމަ

ެގ މަޤ މ ަގިއ ންރ ން އެ މީހ ބަލ ތަކ އި، ަރށ  ކައ ންސިލ ތަކ ިއ، ސިޓީ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ މެންސިއަތޮޅ  ކައ ން

ދިެވހި ސަރ ކ ރ ެގ ެގެޒޓ ަގިއ  ،ކޮށް ގ ފ ސްެވ ތަސްދީ ށ ނީ މި ގ ނޫނ ނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަމި ގ ނޫ -2. ނޭދެމިތިބޭ

 ތްތެރި ރައީސް. ޒަން ފެށިެގްނނޭ. ޝ ކ ރިއްޔ  އިއް ހ ޝ އިޢ ކ ރ  ދ ަވ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

ތެރި މެންބަރ ންނަށް ދަންނަވ ނަން. ތްެނިވ އިްއޒަެގންއިޑ  ދެންމެ ަވޑަ ނމެންބަރ . އަޅ ަގޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި 

އެއީ ހ ޅ މ ލެ ދ އިރ އިން ފެށިެގން ކީމ  އޮނަހިރި . ތިއްބެީވ އޮނަހިރި އަދަދ  އެ ކޮޅ ތަކ ަގއި އިށީނދެަވަޑިއެގންޒ މޭ

އިްއޒަތްެތރި މެންބަރ ން ފަށ އިރ ގައި . ދެން އެހެން އިޒަތްތެރި މެްނބަރ ން އެ ތިއްބެީވ މޭޒ ކޮޅ ަތކ ގަ އްވ  އި  އަދަދަށް

ވ  ބޭފ ޅެްއ ނ  . އޮނަހިިރ އަދަދަކަށްއިެއއްަކއިީރގައި އެ ހ ރި ޮގނޑިތަކ ގަ  މަށްއަޅ ަގނޑ  އެދެނީ މަޑ ކޮށްެލއްވ 

މިހ ރ   ،ޑ  އަމީންޢ އްމ  އަިރހ ގައި އެދިލ ނަންނ، އަޅ ަގވެއްެޖއްޔ  އެްއކައިީރގައި ަމޑ ކޮށްލެްއވ ން. އެހެްނީވމ 

. އަމީންޢ އްމ  ިވދ ޅ ެވދެްއވ ނީ މަށްޅ ެވެދްއވ އްެބިވ ބޭފ ޅ ން ކޮންކޮން ތަންތ ކ ތޯ އިށީްނނަަވންީވ ިވދ އެ ތިެގން ަވަޑއި
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ރި މެންބަރެއް އެބަ ހ ންނެިވތޯ އެ ބޭފ ޅަކީ ޒަތްތެ. މިހ ރ  އެއްެވސް އިއްއިްނ ޮގނޑިެއއްގަ މޭޒ  ކައިރީަގއި ނ ަވތަ ަވކި

 ؛އްލައިލަެދއްވ ން އަތް ހި؟ ތްތެރި މެންބަރަކ  ޒަދެއްތޯ އެނިގަވަޑއިނ ަގންނަވ  ިއއްއޮނަހިރި އަދަދެއްތޯ ނ ަވތަ ހިރި އަދަ

ދަދ ެގ މެންބަރެއްތޯ އައެދެން އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކީ އޮނަހިރި އަދަދ ެގ މެންބަރެއްތޯ ނ ަވތަ ހިރި 

ޒަތްތެރި އްމީންޢ އްމ  އެ އިދެްއވ ން އެދެން. އަ ލައެނިގަވަޑއިނ ަގންަނވ  އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ ން އަތް ހިއްލައި

 ،ދެްއވ ން އެދެންޢ އްމ  ކިަޔއިންއަމީ ؛ޑަްށ ފެންނަފެނ މ ގައިނން އެދެން. އަޅ ަގމެންބަރ ންެގ އަދަދ  ކިޔައިެދއްވ 

ބ ަވތެްއެގ އޮނަހިރި އަދަދެއްތޯ ހިރި އަދަދެއްތޯ އެނިގަވަޑއިނ ަގންނަވ  މެންބަރ ންނަށް އެ ބޭފ ޅ ންނަކީ ކޮން

 ތޯ. މެންބަރެއް

 

 ވ ން:އިްއވެ  މޭޒ ން އިދ ރީ

 ، ހިރި ައދަދެއްެގ. . އެހެންީވމ 56އެއީ  ؛ންބަރ  އިކްރ މް ޙަސަންދިއްަގރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

 ؟ހިރިތޯމަތިެވރި ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެއީ އޮނަހިރިތޯ  !މަޑ ކ ަރްއވ  !މަޑ ކ ރަްއވ 

 

 ވ ން:އިްއވެ މޭޒ ން  އިދ ރީ

، ހިރި އަދަދެްއެގ ނަންބަރެއް. ދެން މަތިެވރި . އެހެންީވމ 36ދަކީ އ ނޫގފ ރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީ

 .، އޮނަހިރި އަދަދެއް. އެހެންީވމ 49 ކީމަތިެވރި ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަ ؛ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ށީންނަަވންީވ. ޭމޒ  ަކއިރީަގއި އިީވ، ންނަަވން މަތިެވރި ދ އިރ ެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ ެގ ޮގނޑީަގިއ އި

އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ ންެގ އަރިހ ަގއި  ދެން ތްތެރި މެންބަރ ން. އަޅ ަގނޑ އ ދެ! ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަ )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

، ީވމ ލަނީ. އެހެންއިހ ޅ ަވމި އެދިަވަޑިއަގތ މަށް މޭޒ ން ފ ރ ޞަތަށް  ދެނީ އަޅ ަގނޑ މެން މިހ ރ  މި އިދ ރީއެ

ަކއިރީަގއި ތިއްެބިވ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންަނވ  އިްއޒަތްތެރި  ތައްމޭޒ ކޮޅ 

  ، ހިރި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީ އޮނަހިރި އަދަދ ތަކ ެގ މެންބަރ ންނަށް ،ފަހ  މެންބަރ ން ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއަގތ މަށް

ކައިީރަގިއ އިށީނދެަވަޑިއަގތ މަށް. ދެން އެ ބޭފ ޅ ން ފ ރ ޞަތަްށ  މޭޒ ކޮޅ ތަކ ެގ ކ ެގ މެންބަރ ންނަށްއަދަދ ތަ

ލަނީ މޭޒ ކޮޅ ތައް ކައިީރަގިއ އިފ ރ ޞަތ  މިހ ރ  ހ ޅ ަވ ، މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ ހެްނީވމ އެދިަވޑަިއަގންނަވ ނީ. އެ
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 .ށްންެވަވޑަިއަގންނަވ  މެންބަރ ންނަބަރ ންެގ ތެރެއިން ފ ރ ޞަތ  ބޭނ އިށީނދެަވަޑިއެގން ތިއްެބިވ އިްއޒަތްތެރި މެން

ހ ޅ މ ލޭ  ،ަވނީއިއ ދެ! ފ ރ ޞަތަށް އެދަިވަޑއިެގންފަ  )ަވގ ތ ކޮަޅކަްށފަހ (.ެލިވފަ. އިހ ޅ ަވ ށްއޮތީ ފ ރ ޞަތަ މިހ ރ  މި 

 އެދިަވަޑިއަގންނަަވން، މި ނޫން. މިހ ރ  ތި ބޭފ ޅ ން ފ ރ ޞަތަށް ،ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެކަނި. ނޫން

ަކއިރީަގއި ިތއްބެިވ ބޭފ ޅ ން ފ ރ ޞަތަްށ  މިހ ރ  ޮގނޑި ،ަގިއ ވ ހަކަަދއްކަން އެދިަވޑަިއަގންނަވ  ބޭފ ޅ ން ޢ ޟޫއ މަ

  އެދެނީ. އެދިަވަޑއިަގތ މަށްަފހ ގައި ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ ތި ބޭފ ޅ ން ތި ޮގނޑިން ދ ރަށް  އެދިަވޑަިއަގތ މަށް އަޅ ަގނޑ  މި

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން  )ަވގ ތ ޮކޅަަކށްފަހ (ޅ  ޮގނިޑއަްށ ަވަޑިއަގތ ން. ންނަވ  ބޭފ ޖެހިެގްނ އި އި،ަގންނަވަ ޖެހިަވޑައި 

ތްތެިރ މިހ ރ  ަވގ ތ  ދެިވއްޖެ. އެހެންީވމ ، ިއއްޒަތް ،ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑއިަގންަނަވން އެދިަވޑަިއަގންނަވ  ނަމަ 

ނދެަވަޑިއަގތ ން އެދެން. ކައިީރަގއި އިށީޅ ަތއް މޭޒ ކޮ އެހެން ބޭފ ޅ ން ،ޖެހިަވޑަިއެގން ދ ރަށް މެންބަރ ން މޭޒ ކޮޅ ތަކ ން

އ ދެ! ހ ޅ މ ލޭ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ  މަޑ ކ ރައްަވންީވ.  ޮގނޑިތަކ ން. ންނަވ ަވމިހ ރ  ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ން ތެދ  

ްއވ . ހ ރިހ  ގ ޑިނ ލަިތްއބަވ ނީ  އިތެދ ެވަވަޑއިެގން ހ ންނެިވ ތަނ ަގ ؟ތޯނަންފ ންން ކޮޅަށް ތެދ ެވަވަޑއިެގހ ރިހ  ބޭފ ޅ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ބޮޑަށް ބައްލަަވންީވ  ؛އ ޅެނީ އަޅ ަގނޑ  މިބައްލަވ . އ ދެ!   ބޭފ ޅ ން ކޮޅަށް ތެދ ެވަވޑަިއެގން

ދަޫގވ ނެތޯ ިއއްޒަތްތެިރ ނހ ރ  އ އެއް  ބޭފ ަޅކ  އަެނއް ބޭފ ޅަކ  ަކއިރީަގއި ނ ތިއްަބަވްނ އިނޭގތޯ. އ ދެ! މި

ން. މިސ ލަކަށް، ހެންޭވރ  މެދ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރ  އެ ޮގނޑި ކޮށްލަނޑި ބަދަލ ރ ންނަށް ޮގމެންބަ

ދެން ޖެހިެގން އިން ބޭފ ޅ  ނޫންތޯ އެ ޮގނިޑއަށް ަވޑަިއަގންނަވ ނީ. އ ދެ! އަޅ ަގނޑ  މިދެންނެިވ ބަދަލ   ދޫކޮށްލެއްީވމ 

ަވަބއްލަވ . ެއއީ ބައްަލވ ނީ އްދެެގނެސްތަށް ރި ނ ަގންނަ ޮގޖެހިެގން އެނބ  އްޮގތަށް ތޮ ނ ޖެހޭ އިެނކަކ  ަގއިގަ އެކަކ  އަ

ކޮބ ! ޮގނިޑތައް ބަދަލ ކޮށްލައްަވަބއްލަވ   ފ ރަތަމަ އެންމެން އެއްފަހަރ  މިކަން ނ ކ ރެއްވ މަށް. )ަވގ ތ ކޮަޅކަށްފަހ (

ހ ރ  ތި ބޭފ ޅ ން  އަޅ ަގނޑ  ދެެކނީ މި !އ ދެ! އިށީންނަވ  ހ ()ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަމިދެންނެިވހެން.  އަޅ ަގނޑ 

މިހ ރ  ތި އިނށީދެެވނީ. ޮގނޑިތައް ބަދަލ ކ ރަން އަޅ ަގނޑ  ދެންނެިވން. އެކަމަކ ، ންނަަވންީވ ތަނ ަގއި ކަަމށް އިށީ

 މިސ ލަކަށް މައްޗަންޮގޅީ ދެކ ނ  މިހ ރ . އެއީކަމެއް  އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ިވސްނ ނ  ީކއްެވެގން  ބަދަލެއް ނ ކ ރައްވ .

 ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެން  މެންބަރ  ދެން ަވޑައިަގންނަަވްނީވ ކ ިރއަށް. މ ފަންނ  މެދ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި 

ތެިރ ިއއްޒަތްދެންމެ މޭޒ  ަކއިރީަގއި އިށީނެދަވަޑިއެގން ތިއްެބިވ  ަވަޑއިަގންަނަވންީވ ކ ރިއަށް. )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

ޚައިތަމް ެވްސ  !، ިއށީންނަވ އެހެންީވމ އ ދެ! ިޑއަކަށް. ނޮގ ރ  ަވޑަިއަގންނަަވންީވ ޭމޒެއް ނެތްމިހ  މެންބަރ ން

 ؛އިނޭގތޯ. މިހ ރ  އެބައިނޭ އަނެކަކ . އަޅ ަގނޑ  އިނީ ެވސް ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭ  ށް ބ އްދިަވރަކަ  ކޮންމެެވސް !އިށީންނަވ 

ތްތެރި މެންބަރ  މިހ ރ   މަޑ ްއަވރީ ދ އިރ ެގ އިްއޒަ ންބަރ  ަވޑައިަގންަނވ  މިކޮޅަށް.ތ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެ

ފ ރ ޞަތަށް   ޅ ަގނޑ  ިކޔައިދެމ ްނ އެބަދަން.އެހެން ޮގނޑިައކަށް ަވަޑިއަގންނަަވންޖެހޭނެނޫންތޯ. އ ދެ! އަ

ަވނީ. ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވަޑއިެގންފައި ޮގނޑި ބަދަލ ކ ރެްއވ މަށް މި ބަދަލ ކ ރަްއވ ށޭ މި ދަންނަ އެދިަވޑަިއެގންފައި
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އ ދެ! މިހ ރ   ބަރ ން އިށީނދެަވޑަިއެގްނނެވ ން އެދެން.އިްއޒަތްތެރި މެން އ ދެ! ހ ރިހ  ށްފަހ (ދަންނަަވނީ. )ަވގ ތ ކޮަޅކަ

ޞަތަށް އެިދަވަޑއިަގތ މަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން. މިހ ރ  މޭޒ ކޮޅ ތަްއ ބޭފ ޅ ން ފ ރ  މޭޒ ކޮޅ ތައް ކައިީރަގއި ތިއްެބިވ

)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އ ދެ! މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ  ިއެގންނެޭވނެ. ކައިީރގައި ިތއްބެިވ ބޭފ ޅ ްނނަށް ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަ

އަރ ވ ނަން ފ ރ ޞަތަށް މިދަންނަވ ހެން އިންތިޒ މ  ެގންޮގސްެދއްިވއްޔ  ަވރަށް ރަނަގޅ . ައޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ 

ެގން އިންަނވ  ކ  ޖެހިބޭފ ޅަ އެ ،ޮގތަކީ  މ މަށްފަހ ގައި ދެން ެއއްންނި އިވަ އެދިަވޑަިއެގންފަިއވ  ތަރ ތީބ ން. ވ ހަކަދަްއކަ

ިވްއޔ  އެ ބޭފ ޅަކ  އެހެން ބޭފ ޅަކަށް މޭޒ ެގ ޖ ަގ ދެއްވ ން. ައޅ ަގނޑ   ކަމަށް ަވނީ އެއީ ފ ރ ޞަތެއް އޮތް ބޭފ ޅ 

ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒަށް. ހ ޅ މ ލޭ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ އަރ ަވނީ ހ ޅ މ ލޭ ތ މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަ

 މެންބަރ .

 

 ވ ހަކަެދއްެކވ ން: މ ލޭ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔ ޒްޅ ހ 

ަވނަ  5 އަށްޤ ނޫނ އަސ ސީސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް ހ ށަހެޅ އްިވ 

 މި އިޞްލ ޙަކީ .އިޞްލ ޙ  ެގނައ މ ެގ ިއޞްލ ޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތ ީއދ ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ގ ނޫނެއް ޞަ، ލޯކަލް ކައ ންސިލ ެގ އިންތިޚ ބ  ބޭއްވ ަމށް ޓަކައި ޚ އްސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން ،ަގންަނވ ނެއެނިގަވަޑއި

އަދި  ެވސް އިއިޞްލ ެޙއް. ސަރ ކ ރ ން އޭރ ގަ  ކޮްށ ެގނައި އެއް ށް ހ ށަހެޅި ހ ށަހެޅ މ ލީހަލ މަށް މި މަޖިއިއެކ ަލަވ

ެއކަމ  ކަމަށް. އެހެންނަމަެވސް،  އެަކއްަޗކަށް ައންނަންޖެހޭ އިޞްލ ޙެއްކި މިހ ރ ެވސް ދެކެނީ މި ދެ އިޞްލ ޙަކީ އެ

 .ަގނޑަށް އެނޭގ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްެވސް އަޅ   ތަފ ތ ވ ން އޮްތކަން ެގ ެތރޭގައި ިޚޔ ލ ދޭތެރޭގައި އަޅ ަގނޑ މެން

ަވނަ  2020 ޖޫން 2އަދި  ަގއި ހ ވ ކ ރި 2017ޖޫން  3 ،އޮތީ ތަފ ތ ވ ން މި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެޭރގައި ިޚޔ ލ 

އަންނަ ގ ނޫނީ ހ ސްކަމަށް ހަދަންޖެހޭ   ދެން މި ،ކައ ންސިލ ތަކ ެގ މ އްދަތ  ހަމަވ މ އެކ  ހަމަވ  އަހަރަށް މ އްދަތ 

ެދކޭޮގތ ގައި ޤ ނޫނ އަސ ސީ  ތަފ ތ ވ ން. އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ތެރޭގައި އެއްަބޔަކ  ން އޮތް ިޚޔ ލ ޮގތ  ބެހޭ ޮގތަކ 

 ެވސް މިަކން ކ ރެިވދ ނެ. އަދި އަނެއް ނ ެވބަޔަކ  ދެކޭޮގތ ގައި ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ  ނެއްއިޞްލ ޙ ވ ންޖެހޭ. އަ

 ހ ރިހ  އަޑެއް ެވސް ނޫން. އެ ނަގޅ  ަވގ ތެއްބަޔަކ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިއީ ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ ކ ރ މަށް އެންމެ ރަ

 ދެބަސްވ މަށް ނ ަވތަޮގތ ގައި ިމަވގ ތަށް  ކ ރ  ބޫލ ަގެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އަޑ އަަހން. އަޑ އަހ  ހިނދ  އަޅ ަގނޑ  

މެންބަރ ންެގ ދައ ރ    ތިބިތަފ ތ ވ މަށް އޮތް އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތަކީ ޤ ނޫނ ައސ ސީ އިޞްލ ޙ ކޮށް މިހ ރ  މި ޚިޔ ލ 

 އްދަތ  މ  ؟މެންބަރ ންެގ މ ްއދަތ  އިތ ރ ކ ރީމ  ދެން ަވނީ ކިހިނެއްތޯ .އިތ ރ ކ ރ ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

އިންތިޚ ބ ތައް ނ ޭބްއވ ނ   ؟ކ ރ މ ަގއި މިހ ތަނަށް އަޅ ަގނޑ މެން ރ އްޭޖަގިއ ޢަމަލ ކޮށްފައި އޮީތ ކިހިނެއްތޯތ ރ އި

ެވްސ އޮތް މ އްދަތަކަށް ނ ބޭްއިވ  ރިޔ ސީ އިންތިޚ ބެއް ؟ަގއި ކަްނކަން ކޮށްފައި އޮތީ ކިހިނެއްތޯ ލަތްތަކ ގައި ރ އްޖޭހ 
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ަވނަ ައހަރ  ރައްޔިތ ންެގ އ  ޤ ނޫނ އަސ ީސެގ ދަށ ން ފ ރަތަމަ   2008 ހިނގައްޖެ. މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް

ެވްސ ައއީ ހަމަ ރ  ކައ ންސިލ ެގ އިންތިޚ ބ  އަހަ ަވނަ 2017އިރ ަގއި އޮތް ތ ީރޚަކަށް ބޭްއިވފަެއއް ނެތް. އިލި އެކ ަލަވ

ދ ަވސް މަސްރަކަށް ރ ަވހަތަ ، ހަނދ ންވ  ޮގތ ަގއިދ ަވސް ައޅ ަގނޑ މަސް ތިން .އެ ބ ނ  އ ސޫލ ން ލަްސެވެގން

އެއީ  ،ތިބި މީހ ން ތިޚ ބ ކޮށްފައިލަސްެވެގން. އޭރ ެވސް އެ ހ ސްކަން ފޫބެއްދީ އޭރ  އެ މަޤ މ ތަކ ގައި ރަްއޔިތ ން އިން

އެހެންނަމަެވސް، އިންތިޚ ބ ކޮށްފައި ތިބި ަބއެްއ ެއކަން ން. މ ވ  ޮކށްފައި ތިބި ބަަޔކަށްަވކި މ އްދަތަކަށް އިންތިޚ ބ 

 ،ެއ މަފްހޫމ  ޤ ނޫނ އަސ ސީަގއި އޮްތކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ. ދެން އޮތީ  ،، ެއ އަސ ސްހެންީވމ  ކ ރީ. އެ

އަޅ ަގނޑ މެން ިމ  .މ ްއދަތ  އިތ ރ ކ ރީމ  ކިހިނެއްތޯ ަވނީ އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރ  ކަމަކީ ކައ ންސިލަރ ންެގ

ކައ ންސިލ ތަކ ެގ މ އްދަތަކީ  އެ  ހަމަ ،ބޫލ ކޮށްފައިަގބަޭވ ަވނަ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން އެ 19ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން 

، އި ބަދަލެއް. އެހެންީވމ ނަޤ ނޫނ އަސ ީސއަށް ގެ  ެގންބޫލ ކޮށްަގތަނ ގައި  ކަމަށް. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން މި އަހަރ  ފަސް

ހަރ . ެވސް މި އިތ ރ ަވނީ ެއއް އަ އަޅ ަގނޑ މެން މިހ ރ  މި އިޞްލ ޙ ެގ ސަބަބ ން އެްނމެ ިގނަެވެގން

ދ ަވހަށް ރައްޔިތ ންެގ އަހަރ  ލަތެއްަގއި އެއް ހ ބަބ ނޭ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިންތިޚ ބ  ނ ބޭއްޭވ ޤ ނޫނ އަސ ސީަގއި އެ

ހަމައިެގ  ދަށ ން އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ  ކަމަށް. ހަމަ އެ ސްކޮށްެގން މ އްދަތ  އިތ ރ ކ ރެިވދ ނެރ ރެއް ފ ަގމަޖިލީހ ން 

މ ސްކ  އަަޅިއެގން  ކ ރެެވންވ ނެ. ކ ޑަކ ަޑ ދަތިކަމެއް އެބަހ ރި އިނޭގތޯ ނޑ މެްނނަށްެވސް އަޅ ަގ މިކަން

 ވ ހަކަދަްއކ އިރ . 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ގެ ނިޒ މީ ަމއްސަލަެއއް ފެނޭ. އެހެންނަމަެވސް،އެބަ ިރ މެންބަރ ، އަޅ ަގނޑަށް ިތ ނިޒ މީ ަމއްސަލައ ދެ! ިއއްޒަތްތެ

 އިޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީެގ ލަފަޔ   ދަނީ ހެލްތ  ޖަލްސ  ކ ރިއަށް މި މި ދަނީ. މި ނެ ކ ިރއަށް ޮގތ ަގއި ބަލައިނ ަގ

 ން. އިރ ޝ ދ ެގ މަތީ

 

 ވ ހަކަެދއްެކވ ން: ޔ ޒްހ ޅ މ ލޭ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަލީ ނި

އ ދެ! ދެން  !ރައްވ ތިކ ފ މަކަށް އިނޭގތޯ. މ ކަ ޝ ކ ރިއްޔ  އަޅ ަގނޑ  ނިޒ ީމ މައްސަލަ މި ނެީގ އަޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ

ކައ ންސިލަރ ން  ތިބި މިހ ރ   .ކިހިނެއްތޯ ަވނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތިއްބީމ ބޭ ކައ ންސިލަރ ންއޮތީ މިހ ރ  ތިބި 

މިހ ރ  ބައެއް ފަރ ތްތަކ ން އެބަ  .ރ އްޖެއަށް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ ލަޙަތ  އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތްޞްތިއްބ މަކީ މަބޭ

އެނޭގނެ.  ،މަވ ކަން. އ ދެހަ ށް މ އްދަތ ޖޫނަ 3ނޫންހެއްޔޭ  ެވސް އެނޭގނެ  ތިބި ކައ ްނސިލަރ ންހ ރ މި ،ބޫލ ކ ރޭަގ

ތަ ރ އްޖެއަްށ ލަތ  ދ ނިޔެއަށް އަިއސްދ ނެކަން ނ ަވހ  މި ،. އެހެންނަމަެވސް، ނޭނޭގ ެއއްޗަކީ ނެއެނޭގ



0220 މޭ 62                                                ސ  ލްޖަ ވަނަ  40 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020  

 

8 

 

 ޞަެވސް ޚ އް ނަށްންލަތ ގައި ހ ރިހ  އެންމެހ  ނޫން. މި  ލަތެއްހ . މިއީ އެްއެވސް މީހަކަށް އެނގ ނ  ންކ ރިމަތިެވދ ނެކަ

ކައ ންސިލަރ ންެގ މ އްދަތ  ތަކ ެގ ތެރޭަގއި މިހ ރ  ތިބި  ޮގތްޞަ، މި ޚ އްހެންީވމ ޮގތްތަެކއް ހަދައިދެމ ންދަނީ. އެ

އަދި  ،ބޫލ ކ ރ  ހަމަަގޮގތަށް އެކަން ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ  ެދކޭޮގތ ގައި ސަރ ކ ރ ން އެދޭ ،އިތ ރ ކ ރ މަކީ

 ަވގ ތ  ކަތްަތކަށް ބަލ އިރ ަގިއ މިަކއ ްނސިލ ތަކ ން ކ ރ  މަަސއް ަވގ ތ  މި .މެ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ެވސް އ ސޫލ 

އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމ ގައި އެ ފަރ ތްތަކ ން  އިންނ ޓ ްސކ ފޯސްތަކ ެގ ރަށްރަށ ލަތ ގައި ހ  އ ޅޭ ކޮިވޑ ެގ  ދިމ ެވެގން މި

ަތއްަތްއ މ ލޭގައި އެިކއެކި ކަން ،ބަލ އިރ ަގއި  . މިސ ލަކަށް މ ލޭ ކައ ންސިލަށްކެްއ ކ ރަމ ންދަނީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަ

ައއްޑޫ ސިީޓ  ،ފަދައިން މަސައްކަތްތަެކއް ކ ރި. ހަމަ އެހިންގ މަށް ޓަކައި މ ލެ ސިޓީ ކައ ންސިލ ން ބ ރަ

ެވްސ  ށްރަށ ެގ ހ ރިހ  ކައ ންސިލ ތަކެއްހަމަ އެފަދަިއން ފ ވައްމ ލަކ  ސިޓީ ަކއ ންސިލ ން އަދި ރަ ން،ކައ ންސިލ 

މީހ ން މަދ މ    ހ ން އެފަ ތ ހަފ  މީެގ ެއއް ،ން ނެތް ޙަޤީަޤތެއް. މ ދަމ މިކަމ ގައި މަަސއްކަްތކ ރ ކަން އެއީ ދެބަްސެވެވ

އްމ  އ   ،ލަތަށް ެވެގންދ ނެ ޮގތ އިހ  އްމ އ  ރަށ ެގ  ދެން އެ ،ޓ ސްކ ފޯސްއިން ބޭރ ކ ރީމ  މަޤ މ ން ދ ރ ކޮށް

ެވްސ  ރަކ ން ބަލ އިރ އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްަނން އެބަޖެހޭ. އިންސ ނިއްޔަތ ެގ ނަޒަެވސް  ލަޙަތަށް ެވެގންދ ނެ ޮގތްޞްމަ

އެހެން ަވޒީފ ތަކަށް ދ ށޭ ބ ނ މަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްޯތ  ،އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ެއ މީހ ން އެ މަޤ މ ތަކ ން ދ ރ ކޮށް

، ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން އޮތް އެންމެ ރަނަގޅ  އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަންޖެހޭ. އެހެންީވމ 

ސަކަށް ދ ކަށް  ހ ޮގތަށް ޤ ނޫނ އަސ ސީ ިއޞްލ ޙ ކ ރ ން. އަޅ ަގނޑ  ޮކންމެހެން ބަ ޞްލ ޙ ގައި ބ ނ މި އި ،ކަމަކީ

ށް ވ ހަކަދެްއކިދ ނެ. އެްއަވރަކަެވސް ހަމަ  ފަރ ތ ން ނެތިން. މިއީ އެންމެ ރަނަގޅ  ަވގ ތ ތޯ ނޫންތޯ. ެއއަށް ަހމަ ދެ

މިހ ރ  ތިބި ކައ ންސިލ ތަކ ެގ  ،ރަނަގޅ  ޙައްލަކީ މިއަށް އޮތް ެއންމެ ،ބޫލ ކ ރަނީަގއެހެންނަމަެވސް، ައޅ ަގނޑ  

ކަމަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ   މ އްދަތ  އޮތް ޮގތަށް މި ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ ކޮްށެގން އެ ބަދަލ  ެގނައ ން

 ތަށް. ދެއްިވ ފ ރ ޞަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އޮނަިހރި އަދަދެއްެގ އިްއޒަތްތެރި ބަރަކީ  ިއއްޒަތްތެރި މެންޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މަރަދޫ ދ އިރ ެގ

 ަވގ ތ  އިށީނދެަވަޑިއެގންނެޭވނެ. އަދި ފ ރ ޞަތަށް ކަމ ން އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް މޭޒ ކޮޅ  ަކއިރީަގއި މި މެންބަރެއް

 ރ ޞަތ ަގއި. ެގ ަވގ ތ  އެބައޮތް ފ މިނެޓ  15ެވސް އެިދަވަޑއިެގންެނޭވނެ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް 

، އަޅ ަގނޑ  ދަނީ. އެހެންީވމ  ސް ކ ިރއަށް މިހ މިީއ ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ ކ ރ މ ެގ ބަ ،ިގަވަޑއިަގންަނވ ނެނއެ

ދ ން. ން ކ ިރއަށްއަރ ަވން. ަވގ ތ  އަރ ަވިއެގން ައޅ ަގނޑ މެހ ރީ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ންނަށް ަވގ ތ   ހިތ ލައި މި
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ށީ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމަށް. ހޯރަފ ށީ ދ އިރ ެގ އަރ ަވނީ ހޯރަފ އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ހޯރަފ ށީ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ވ ހަކަދެއްކެވ ން 

 ދ ަވހަކަްށ ޟޫޢަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ވ ހަކަދައްކ އ މ  މަންއ ދެ! ޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އ ދެ! ަވރަށް މ ހި

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ރިމަތީަގިއ  އިހ ށަހެޅިފަ ނ އަސ ީސއަށް އިޞްލ ޙެއްދަނީ. އ ދެ! ދިެވހިރ އްޖޭެގ ޤ ނޫ ެވެގން މިމިއަދ  

 ބެލި ކަށް ކޮންމެ ޤައ މަރި ރައީސް، ޤ ނޫނ އަސ ީސއަކީ ނަވ ލަން ބޭނ ން އިްއޒަްތތެަވނީ. އ ދެ! ައޅ ަގނޑ  ދަން މި

ކޮންމެ  ،ތެްއެގ ގ ނޫނީ އެންމެ މަތީ ފަރ ތް. ޤ ނޫނ އަސ ސީައކީ ެއްއޮގަތކ ން ދަންނަވ ނަމަނަމަެވސް އެ ަދއ ލަ

ކަން ކ ރިއަށްދ ނެ ޮގތ ެގ މިސްރ ބ  ޤައ މެްއެގ ހަމަޖެހ މ އި އެ ަޤއ މެްއެގ ކަން  ެވސް ޤައ މީ ބިްނގ . އެ  ޤައ މެްއެގ

ޤ ނޫނ އަސ ސީ. ގ ނޫނީ ެވރިކަމެްއ ޤައ މެްއެގ  އެެވސް  މ  އަސ ސަކީންމެންނަށް ަވޒަންކ ެރޭވ އެންމެ މ ހިއަޅ ަގނޑ 

އ ފެދިފައި އޮންނަ ސަރ ކ ރަކަށް ެއ ޤައ މެްއެގ ޤ ނޫނ ައސ ސީއަީކ ދިގ  މ އްދަތަކަށް  ހިނގ  ތަންތ ނަގއި  ،ނަމަ ހިންގ 

ކަންކަްނ  މި ؛ރައީސްކަމެއް. އ ދެ! ިއއްަޒތްތެރި  ެވސް ހަމަ ލ ޒިމ  ވ މަކީ ކ ެރޭވ ޮގަތކަށް އޮްތ އެއްަޗކަށްޑިކްޓްޕްރެ

ބައެއް ަޤއ މ ތަކ ަގިއ  ެއކ ަގއި އޮތ މ ަވގ ތ ަގއި، މިދެންނެިވ ކަންކަން އެޮގތަށް  މ ންއެކ ގައި މި މ ހި މިހެން ހ ރ މ 

އ ޅެެގން  ަވަރށް ބ ރަކޮށް އެކަމ  ،ަވަރށް ިގނަ މަސައްކަތ ން ،ންށް އ ނދަގ ލ ކ ރ ަމކީ ަވރައަސ ސީ އިޞްލ ޙ ޤ ނޫނ 

ޙަޤީޤަތ ގައި ެވްސ  .ލ ނަންއި އް ނޫން. ޭއެގ އެއް ިމސ ލެއް ައޅ ަގނޑ  ދަންނަަވކަމެޮގތަށް އޮންނަ  ނޫނީ ކ ރެޭވ

އެހެންެވ ކ ޑަ ހ އްޓ ންތަެކއް މ ސްކ  އަޅައިެގން ވ ަހކަދައްކަން.   ަވރަްށ އ ނދަޫގ އިނޭގތޯއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ނީ. އަންނަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އެރީ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރ ންނަށް އަރ ވ ފައިވ  ަވގ ތ  ކ ަޑކޮށް ދިގ  ެވސް ހިތަށް އ ދެ! އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  

މ ސްކ  އަަޅިއެގން ސ ހިތަކ  އ ދެ! އި  އަރ ވ ނަން.ފ ރ ޞަތ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ަގނޑ ދެމ ނަސް ެވސް އަޅ  

ކ ރ  ޮގތ ގައި ިމއަދ  ނިމޭއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމަށް ދެްއކ މ ެގ ހ ނަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ލިބޭ. އަޅ ަގނޑ  ލަފ ވ ހަކަ

 ދެން  ީވ،ބައްަލަވންއަޅ ަގނޑަށް ީހަވނީ ބޮޑަށް ! ެގންދަވ ތައްޔ ރ ެވ ތިބޭނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ިރައށް ހަމަ ަވރަށް

އެ ޓެކްނީކް  ޅ ަގނޑ  އެބަ ބަލަން ޓެކްނީކެއް ލިބޭތޯ. އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ލިބޭއިރަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނ  އަ

 ހިއްސ ކ ރ ނަން.

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ްނ:އަޙްމަދ  ސަލީމް ހޯރަފ ށީ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  
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މ ކަން ންއަސ ސީެގ މ ހިއި ޤ ނޫނ އ މ ތަކ ގަ ބަެއއް ޤަ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލީ އ ދެ! ޝ ކ ިރއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.

ެގނައ މަކީ އެހ  ފަސޭހަިއން ކ ރެޭވ ޮގތަކަށް އޮންނަ އަސ ސީއަށް ބަދަލ އެކ ަގއި ޤ ނޫނ  މި ދެންނެިވ މޭރ މ ން އޮތ މ  

ަގނޑ  އެމެރިކ ަގއި އަޅ   ،ނަމަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން މިސ ލެއްެގ ޮގތ ން އެންމެން ދަންނަ އެއް ޤައ މަކަށް ނަގ  ކަ

ހަމައަށް އަިއއްސަ އޮތީ އެންމެ އިޞްލ ޙެއް. އެ އިޞްލ ޙ   ަވނަ އަހަރ ން ފެށިެގން މިއަދ  1971ލ މ ން އިބަލަލިއިބަލަ

އަހަރ  ކ ރިން ހ ށަހެޅ ނ    203އަހަރ  ކ ރިން.  203މީެގ  ،ޅ  ކ ރެއްިވޔަސް ނ ކ ރެްއިވޔަސް ހ ށަހެޅިފައި އޮތީ ަގބޫލ ފ 

ހަމައަށް އެންމެ  ަވނަ އަހަރ ން ފެށިެގން މިއަދ  1971 .މަލ ކ ރަން ފެށ ނީޢަެވެގން އިޞްލ ޙެއް ފ ްސެވެގން ރެޓިަފއި

އަޅ ަގނޑ   މިންަވރ . ރި ސީރިއަްސކަްނ ދެކޭއިޞްލ ޙެްއެގ ވ ހަކަ މި ދެންނެީވ. މި ދެންނެީވ މި ކަންކަމ ގައި ހ 

 .ތަފ ތ  އެބަހ ރި އިވ ންޖެހޭނޭ. ޭއަގ ންމިކަެވސް ނ ދަންނަަވން މިހ  އ ނދަގ ލ ން މިހ  ދަތީގައި ކ ރަންޖެހޭ ކަމަކަށް 

އެބަފެނޭ ަވރަށް ރަނަގޅަށް ައހަރަކ  އެއް ފަހަރ  ބަދަލ ތައް  ހަމަ ޔޫރަޕ ެގ ޑިމޮކްރަސީތަކަްށ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލ އިރ ަގއި

 އެްއ ކޮންމެ ދެ އަހަރަކ ން އިފަރަންސޭސިިވލ ތ ގަ  ،ެގންނަ ޤައ މ ތައް ެވސް އެބަހ ރި. މިސ ލަކަށް ޖަރ މަނ ވިލ ތް

އެ މީހ ންެގ ބޭިސކް  ައސ ސީއަްށ. ޖަރ މަނ ގައި އެ މީހ ން މި ކިޔަނީތަކެއް އެަބެގނޭ އެ މީހ ންެގ ޤ ނޫނ އަހަރ  ބަދަލ 

ެއ  ،ފަހަރ  ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ެގނެްއސަ އެބަހ ރި. މ ނައަކީ ލޯ. ބޭސިކް ލޯއަށް މި ދަންނަވ ހެން އަހަރަކ  ެއއް

ޖެހޭނޭ. އެ ބަދަލަކީ  ަވންޏ  އެ ބަދަލެއް އަޅ ަގނޑ މެން ެގންނަން ނަންޖެހޭ ކަމަށްބަދަލެއް އަޅ ަގނޑ މެން ެގން 

 އަޅ ަގނޑ މެންގެ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޑިމޮްކރަސީއަށް ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ސްތަޤްަބލަށް ،މަށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ރިއެރ 

މެންެގ ެވސް ެގްނނަންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ ނަމަ ހަމަ ކިަތންމެ އަަވހަކަށް ވ  ށްތަރައްޤީއަށް ރަނަގޅ  ބަދަލެއް ކަމަ

މަްސނ ވ  ގ ނޫަނކަށް ައޅ ަގނޑ މެން  5އ މ ރ ން . އްމަސްނ ވ  ިއޞްލ ޙެ 5ކ ރިމަތީަގިއ މިއަދ  މި އޮތް އިޞްލ ހަކީ 

މަސް  5އަސ ސީއަްށ ެގނައި ބަދަލަކަށް ޤ ނޫނ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި މަޖިލީހ ން  ؛ެގންނަ އިޞްލ ޙެްއ. މި މަޖިލީހ ން

ޅެއް ައަވހަށް އ ޅެނީ. މިއީ އަޅ ަގނޑަްށ ހީަވނީ ތަންކޮ ބަދަލ  ެގންނަން މިނޑަކަށް ފ ރ ނ ތަނ  އަޅ ަގނޑ މެން ގ ތްަގ

އޭެގ  ،ނަމަެވސްެގނައި ބަދަލ  އަޅ ަގނޑ މެން ެގންނަން އ ޅޭ ބަދަލެއް ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވ  ޮގތަށް އަަވހަށް

 ،އެހެންނަމަެވސް  ތ އީދ ކ ރަން.ން އަޅ ަގނޑ  ނޑ ެމން ެގންނަޅ ަގއަ ،ނަމަ އ ޚިރ  ނަތީޖ އަކީ ރަނަގޅ  ކަމެއް

އ ޅޭ ބަދަލަީކ ޭއެގ ަނތީޖ އަށް ބަލ އިރ ގައި ަވރަށް ަވގ ީތ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ  ޑ މެން މިއަދ  ެގންނަން މިއަޅ ަގނ

 ،ެގންނ ނީތޯށް ބަދަލ ެގ ަފއ ންޑޭޝަނަެގންނަން އަޅ ަގނޑ މެން އޭޙައްލ  ހޯދަން ކ ރ  ކަމެއް. ަވގ ތީ ަޙއްލެއް 

ަވގ ތީ ބަދަލެްއ ެގ އޭއ ޅެނީ  މި؟ ެގންނ ނީތޯތ ެގ ސްޓްަރކްޗ ރަްށ ބަދަލ އިމ ރ  ،ެގންނ ނީތޯތަނބ ތަކަށް ބަދަލ 

 ،އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިމަތީގައި މި އޮތް މައްސަލައަކީ  ެގންނަން. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް މިއަދ  ކ ރެިވދ ނެ ސ ވ ލެއް.

ދޭތެރޭގައި މި އޮތް ަވގ ތ ކޮޅ ެގ ތެރޭަގިއ  ވ މ ތ  ހަމަވ ތީ ދެން އިންތިޚ ބ  ބޭއްންސިލަރ ންެގ މ އްދަމިހ ރ  ތިއްބެިވ ކައ 

އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް  ވ ތީ ދ ަވްސަވރ  ކަމަށް މި ދ ަވސްަވަރކީ ބޭްސެވރިކަމ ެގ ވ ހަކަ ދެެކޭވ ؟ކ ރ ނީ ކިހިނެއްތޯ ކަންކަން



0220 މޭ 62                                                ސ  ލްޖަ ވަނަ  40 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020  

 

11 

 

 ޖަހ  ބޭސް އ ފައްދ އިރ ގައި ކީއޭެގ ެއކްސްޕަޔަރީ ޑޭޓަ  ،ބޭހަކީ ،ޖަވ ަބށް ދިއ މ ެގ ކ ރިން ެގމީ ،އަރ  ސ ވ ލަކީ 

އަރަނީ ބޭހ ެގ މ އްދަތ  ހަމަވ ން ކައިރިީވމ ، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭެގ އެްކސްޕަޔަރީ ޑޭްޓ އެްއޗެއް. ައޅ ަގނޑ  ހިތަށް

 ހ ށަހެޅ އްިވ ިއއްޒަތްތެިރ މި ބިލ ؟ ކ ެރިވދ ނެ. ެއއީ ރަނަގޅ  ޮގތެއްތޯ؟ އެއީ ރަނަގޅ  ޮގެތއްތޯ؟ ބަދަލ ކ ރެިވދ ނެތޯ

މިނެޓަށް ީވމ ، މެޗ ެގ ަގވ އިދ   5. މެޗ  ނިމެން އެއްދ ނ  އެންމެ މޮޅ  ފ ޓ ބޯޅަ ކ ޅ ންތެރިމެންބަރަކީ ރ އްޖޭގައި އ ފެ

މިނެޓަށް ެވަފއި މި  5ެމޗ  ިނމެން  އޭރ ؟ ވ ނީ ހިސ ބ ން ދެން ކިހިނެއްތޯ ކ ޅ ންެތރިންނަށް އެ ؟ބަދަލ ކޮށްލެިވދ ނެތޯ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި  ،މެން ކ ރަންޖެހޭނެ ސ ވ ލ ތައް. އަޅ ަގނޑ ެގ ވ ހަަކއަކީ . މިއީ އަޅ ަގނޑ އޮތީ

  ނަމަ އަޅ ަގނޑ މެން ޖެހޭނީ އެ  ނ ެގނެސް މިކަން ކ ރެެވން އޮތްމ  ގ ނޫނީ ޓޫލަށް ބަދަލ ން އެންމެ މ ހި ،މ ންމ ހި

ކައ ންސިލަރ ންެގ މ އްދަތ   ށްެގން އަޅ ަގނޑ މެންގެ ަބދަލ ކޮ އަސ ސީޤ ނޫނ  ؛ރައީސް މަަގކ ންނޭ ދ ން. އިއްޒަތްތެރި 

އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެިވހެން މި މެޗ  ފެށިއިރ ަގއި އޮތް ރޫލެއް ނޫްނ އަޅ ަގނޑ މެން މި ެގންނަނީ  ،ނަމަ ދަމ ލައިފި

އަހަރަްށ  3 ތަެކއް.މައްސަލަ އި މި ޕްރިންސިޕަލްތަކ ަގ އެަބއ ޅޭ ީމެގ ،ަކމަށްވ ނަމަ. އެހެންމެޗ  ނިމެންވ އިރ 

، ރައްޔިތ ން ނިންމ ފައި އޮތް އަހަރ ެގ މ އްދަތަށް. އެހެންީވމ  3ރައްޔިތ ން ިނކ މެ ބަޔަކ  ހޮީވ  .އިންތިޚ ބ ކ ރީ

އަސ ީސ ނ އަހަރަީކ ރައްޔިތ ން ނިންމ ފައި އޮްތ ނިންމ މެއް. އަޅ ަގނޑ މެން އޭެގ ފަހ ން ޤ ނޫ 3 ،ނިންމ މެއް މިއީ

 މެން ައޅ ަގނޑ ެގ ވ ހަކައަކީ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ  އޭެލެވއިގައި ޭއެގ ފެށ ން އެބަ އޮޅ ވަ ޙަޤީޤަތ  ،ިވޔަސް ށްބަދަލ ކ ރި ކަމަ

ެގ އަިމއްލަ އަތ ން ނިންމ ފައި އޮތް ނިންމ މެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ިވސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މިހ ރ  ރައްޔިތ ން އެ މީހ ން

ޙަޤީޤަތ ަގއި ނިންމ މަކީ  ސްެގން އެަކންެގނެލ ބަދަ އޮތީމ  އަސ ސީއަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެޖޯރިޓީމި ޮގތަށް ޤ ނޫނ 

 ،ކ ޅ ން ަކހަލަ ކަމެއް. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަންޖެހޭ ނ ކ ތ އެއް. އަޅ ަގނޑ ެގ ވ ހަަކއަކީ  ޕަޔަރީ ޭޑޓ އެކްސް

 .އްދިެވިރއޭން މ  ބ ނ ެގނެްސ މިކަން ކ ެރެވން އޮްތ ޮގެތއް ޮއތްތޯ ބެލ ައސ ސީއަށް ބަދަލ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ޤ ނޫނ 

ތިރ މެއް އެޮގތ ން އެބަ ޭދހަޭވ. އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހ  ހ ައސ ސީއަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރ  މ  ބޮޑ  އި އެއީ ޤ ނޫނ 

ނ ެގނެސް ހަދަންޖެހޭނެ ޑޮކިއ މަންޓެއް ކަމަށް އެންމެ ޮގްތޮގތަށް ބަދަލ  ،ކޮށްތިރ މ ހ ޮގތަކ ން ެވސް އެންމެ ބޮޑަްށ އި

ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި މި ިދމ ެވެގން އ ޅޭ ަމއްސަލައަްށ  .އަސ ސީޤ ނޫނ  ެގެމންނޑ ޅ ަގއަ އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ

އެ ގ ނޫނ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވރަށް ރަނަގަޅްށ  އަޅ ަގނޑ މެން ޙައްލ  ހޯދަންޖެހޭނީ ހަމަ ސަންސެޓް ގ ނޫނަކ ން.

މަލ ކ ރ  ޮގތް.  ޢައީ އަޅ ަގނޑ މެން ތައް. އެމިހެން ދިމ ވ  ހ ސް ކަންކަމ ެގ ކަން ،ބ ނެިވދ ނެ އިޅަ ކަނޑައަ

ސިިވްލ  .ހ ރިހ  މައްސަލަތަކެއް ޙައްލ ީވ ހަމަ .އަޅ ަގނޑ މެން އިހަށް ދ ަވހ  ެވސް އެ ކަހަލަ ގ ނޫނެއް ފ ސްކޮށްފިން

 މިހ ރ  އެ މީހ ންނަށް ދިމ ެވފައި ހ ރި މައްސަލަތަކަްށ ޙައްލެއް ފެނިއްޖެ. ެއއީ  ،ރިވްސެގ މ ަވއްޒަފ ންނަށްސަ

ނ ލ  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ދ ަވހަކ  ެވސް ނޫނީ  ެގ ބޭނ ން. ހަމަ މި ޮގތަށް ކައ ންސިލަރ ންނ ނޫނ ސަންސެޓް ގ 

މި ދިމ ވ  ހ ސްކަންތައް  ދެން ،ކައ ންސިލ ތަކ ެގ އ ސޫލ އި ބޭރ ން އަޅ ަގނޑ މެން ހިންަގން ބޭނ ންނ ވ ތީ
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. އެކަން އެެހން ނ ވ ންީވ ސަބަބެއް ެވްސ ވ ހަަކއަކީ  އަޅ ަގނޑ މެން ފ ރ ނީ ސަންސެޓް ގ ނޫނަކ ންނޭ އަޅ ަގނޑ ެގ

އަސ ސީ ބަދަލ ކ ރަްނ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ިވސްނ ްނ ނޫނ ޤ ަވގ ތީ ޙައްެލއް ހޯދަން ކިހިނެްއތޯ  .އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނެތް.

، ިމއަދ  . އެހެންީވމ ެވްސ ނ ންނަ ކަމެއް. ަވގ ީތ ކަމެްއ ކަމަކީެގ ބ އްދިއަށް ހަމަ ެއްއޮގތަކަށް އެއީ އަޅ ަގނޑ  ؟ ދަނީ މި

ކ ރ ނެ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން  ހަމަ މ ދަން މިކަން އަޅ ަގނޑ މެން ،ވ ނަމަ ކޮށްފި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން

  ކ ރިއަށް އޮތް  ކ ރ ނެ މީހ ން ހެން ކަންކަން އެހެންކަން ެވސް މިސ ލ ެގ ޮގތ ން ދައްކަިއެގްނ އެމި ޮގތަށް ކ ރި

ން  ހޯދެ  ނ ެގނެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޙައްލ ލ އަސ ސީއަށް ބަދަޤ ނޫނ   ،އަޅ ަގނޑ ެގ ވ ހަަކއަކީ ،ތ ނގައި. އެހެންީވމ 

އެއަށްވ ރެ މ  ؟ ޖެހެނީ ވ ހަކަދައްކަްނ މި ކީްއެވެގންތޯ މިއަދ  މ ސްކ  އަަޅިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން ނިކ މެ އޮތް ކަމެްއގައި

ްއަގއި ެވން އެަބއޮތް. އަޅ ަގނޑ މެން އެްއެވްސ ހ ލެމ  ރަނަގޅަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިކަން ކ ރެ ،ފަސޭހައިން

ކ ރަނީެއއް ެވސް ނޫން. މިހ ރ  ކައ ންސިލަރ ންެގ ޮގތ ގައި ތިބި ބޭފ ޅ ންެގ ަދއ ރ  ދިގ  ނ ވ ނެ މިހ ރ  ތިބިދެކިެގން

ން މި އ ޅެނީ މަ މީަގިއ ޭގމް ފެށިއިރ ަގއި ރޫލަށް ަބދަލ  ެވސް ެގންނަނީެއއް ނޫްނ. އަޅ ަގނޑ މެއަޅ ަގނޑ މެން ފ ރަތަ

އެކަމެއް ؟ އިްނތިޚ ބ  ފަސްވެއްޖެއްޔ  ދެން ިކހިނެއްތޯ ހަދ ނީ ހޯދަން. އެއީ އްއަސ ސީަގއި ނެތް ކަމަަކށް ޙައްލެޤ ނޫނ 

ެވސް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ކަނޑައަޅ ަފއި ހ ރި މިހ ރ  ؛އަސ ީސގައި ެނތް. އިންތިޚ ބ  ނ ބޭއްިވއްޖެްއޔ ޤ ނޫނ  ،ނެތް

ނޫނ ގައި ލިެޔިވަފއި ގ ެވްސ ހަމަ އީ . އެ ޖެ. އެހެންނަމަ އިންތިޚ ބ  އޮންނ ނީ ބޭއްިވފަަގއް ހިނ އިމިންތައް ފަހަނައަޅަ

 ނެތް އަސ ސީ ބެލިއިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށްހ ރި ވ ހަކަ. އެ ކަންަތއް ނ ކ ރެވ ނ . ދެން، އެނބ ިރ ޤ ނޫނ 

 ،އްތޯ ހަދ ނީ. އެެއއް ނެތް. ނެތް ކަމަކަށްފެންނ ކަށެއް ހަދަންީވ ޮގެތއް. އިންތިޚ ބ  ނ ބޭއްިވއްޖެްއޔ  ދެން ކިހިނެ

އަސ ީސގައި ނެތް ޤ ނޫނ  ؟އަސ ސީަގއި ނެތް ކަަމކަށް އެޑްރެްސކ ރަން ގ ނޫެންއ ހެދ ން ކޮބައިތޯ މައްސަލަައކީޤ ނޫނ 

 ލެއް ހަދ ކަށް އެއްެވސް މައްަސލައެއް ޮއެވެގންވ ނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ ެގ ބ އްދި ަގބޫ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ގ ނޫނެއް

ަކމަށް ޙައްލެއް ހޯދ މަށްޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ކ ރިމަތިެވފައި އޮތް  ،ނ ކ ރޭ. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ ެގ ވ ހަކަައކީ

ހެއޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބައޮތޭ ސަންސެޓް ނ ޖެއަސ ސީއަށް އިޞްލ ެޙއް ެގްނނ ކަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޤ ނޫނ 

މި ދެންނެީވ ލޯކަލް ކައ ންސިލ ަތްއ  ؛ން ފ ރ މަށްޓަކައި ކައ ންސިލަރ ންސްތަހ  އެީކަގއި މިހ ރ  މި އޮތް ގ ނޫނަކ 

މަރ ކަީޒ އ ސޫލ ންނޭ ދިެވހިރ އްެޖ ައސ ސީ އެބަބ ނޭ ލ ހިންޭގނެ ޮގތް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގނެެވން. ޤ ނޫނ 

 ، ދިމ ވ  އަނެއް ކަމަކީންދެ ؛، އަޅ ަގނޑ މެން އެޮގތަށް ހިންގ ނަން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްންޖެހޭނީ. އެހެންީވމ ހިންަގ

ިތއްެބިވ އިތ ރަްށ  އަޅ ަގނޑ މެން އަިމއްލައަށް އ ޓިފިޝަލްކޮށް މިހެން ެގންނަ ބަދަލެއްެގ ސަބަބ ން ރަށްރަށ ަގިއ އެބަ

 .ެވރިކަމެއްޤ  ވ ނެ ބޭފ ޅ ން. އެ ބޭފ ޅ ން ދެން ނެތް އެކަމަށް ޝައ ނ ލައްކައ ންސިލ ެގ އިންތިޚ ބަށް ކ ރިމަތި

، ެއޮގތ ން އެހެންީވމ  ެވސް ކ ަރްއވ ފައެްއ ދެން ތިމަންނަ ބޭނ މޭ އިތ ރަށް ކ ރިއަްށދ ން.ރިމަތީަގއި ފ ޅ  ރައްޔިތ ންެގ ކ 

ދެމިތިބެން. އެއީ އެކަން  ކ ރިމަތިނ ލައްވ  ބޭފ ޅ ންނަށް މަޖ ބޫރ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެްނ މި ކ ރަނީ ޚިދ މަތ ގައި
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ިއންތިޚ ބަށް އަނެއްކ ެވސް ކ ރިަމތިލައްވ ފައި މިހ ރ  ތިއްެބިވ  ،އެހެނެއް ނޫން ؟އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެިވދ ނެ ޮގތެއްތޯ

ރެސްޓް ަރއްޔިތ ންނަށް ކައ ންސިލަރ ންެގ ހައިިސއްަޔތ  ތަފ ތ . އެ ބޭފ ޅ ން އެަބއޮތް ެއކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓް

 ކަށް ދެންއިންތިޚ ބަ ،މެން ދެކޭ ޮގތ އިއަޅ ަގނޑ  މެދ ގައި ، ެއފަދަ ބޭފ ޅ ންނ . އެހެންީވމ ފ ޅ ކޮށްފަ

ެވސް މީގައި ހަމަހަމަކޮށް ކިރަިއެގން   ރައްޔިތ ންނަށް ފ ޅ ކ ރަްއވ ަފއި ނެތް ބޭފ ޅ ންނ ޤ  ކަމ ެގ ޝައ ކ ރިމަތިލައްވ ނެ

އަޅ ަގނޑ  ނ ވ ނެ ކަމަށް ެގނެްސެގން އަޅ ަގނޑ މެން އެ މީހ ން ލައްވ  ަގދަކަމ ން ަކއ ންސިލ ަގިއ ބައިތިއްބ ނެ ޮގެތއް

އަޅ ަގނޑ މެްނ  ،ސް އިްނސ ފ ެވރި ޮގެތއް ނޫން. ައޅ ަގނޑ ެގ ހ ށަހެޅ މަކީ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްެވ ެއއީ ަގބޫލ ކ ރަނީ.

 ބަޔ ންކ ރަްނީވ ސަންސެޓް ގ ނޫނެއް އ ފަްނކޮށްެގން ޭއގައި ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް ައޅ ަގނޑ މެން

ކ ރ ނެ ޮގތްތައް. އްޔަންޢަހިންގ މ ގައި މީހ ން ސިލ  އ ންމި މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި ކަޮގތ އި، މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދ ކ ރަްނީވ 

ޮގތ ްނ  އަލަށް މީހ ން ަވގ ތީ  ،ހަދ  ބިލ ގައި ލިެޔިވދ ެނ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ެދކެން އަޅ ަގނޑ މެން އަލަށް މި ،އޭަގއި

ށް އަޅ ަގނޑ  މި ކަލަމަލ ކ ރ ނެ ޮގތްތައް. އޭެގ ސިފަތައް. މީހ ން ނެގ މ ގައި ބަލ ނެ ޮގތް. މިސ ޢަކ ރ މ ގައި އެޕޮއިންޓ 

މިހ ރ  ތިއްބެިވ ަކއ ންސިލަރ ންެގ ތެރެއިން ކ ރިއަށް އޮތް އިންތިޚ ބަށް ކ ރިމަތިލަްއވ ފައި  ،ދެންނެިވ ޮގތަށް އެްއޮގތަކީ 

އަހަރ ެގ ތެރޭަގިއ  3މި ޭވތ ެވިދޔަ  ،އަނެއް ކަމަކީ  އެއީ އެއް ޝަރ ތ . ؛ތިބި ކައ ންސިލަރ ންނަށް ިއސްކަންދިނ ން

މިކަްނކަން ެއއީ އަނެއް ޝަރ ތ . މި ޮގތަށް  ،އ ފެއްދ ންެތރިކަމ އި ،މަސައްކަތ އި ،ހ ޒިރީއ އި ،ފަރ ވ ތެރިކަމ އި

މި މ އްދަތ ެގ ތެޭރަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން ބަލ  މިންަގނޑެްއެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަޔަކ  ހޮަވިއެގން

ްއެގ އެޑ ެގ ެވސް ބޭނ މަކީ ީވހ ެވސް މަދ  ބަޅ ަގނކައ ންސިލ ތައް ހިންޭގނެ މަެގއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނެރެިވދ ނެ. އަ

ކަްނކަން  ެގނ ދ ނެ ޮގތަކަްށ އަޅ ަގނޑ މެންމި މ އްދަތ ެގ ތެޭރގައި ިގނަ ބަެއއްެގ ަވޒީފ  ގެއްިލެގން ؛ވަޒީފ 

 ންމެންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މީަގއި އެންމެންނަށް އެއް ފޯމިއ ލ އެްއ އެޕްލަިއކޮށްެގން އެ ،ބައްޓަންކ ރ ން. އެހެންނަމަެވސް 

ކ ްނ ެގނެްސެގން ެއއީ ަޙއްލެއް ައސ ސީއަށް ެގންނަ ބަދަލަޮގތެއް ީމަގިއ ޤ ނޫނ  ނެަގނޑ ކޮށް ބޭިތްއބޭ ނެ،ބޭތިއްބޭ

ކ ރިން ހަމަ މި ދަންނަވ ލި  މ ެގއެހެންީވމ ، ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަޅ ަގނޑ  ނިންމ ލ  ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން.

ޙައްލ   ައށް ބަދަލެއް ނ ެގނެސްއަސ ސީ ައޅ ަގނޑ  ދެކެނީ މިއީ ައޅ ަގނޑ މެން ޤ ނޫނ  ؛އިވ ހަކަތައް ޚ ލ ސ އެްއެގ ޮގތ ގަ 

 ހޯދިދ ނެ މައްސަލައެކޭ. ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔ  ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ  އ ތ ރ  މަްއޗަންޮގޅީއަރ ަވނީ ތ ޞަފ ރ މި ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  

 އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މައްޗަންޮގޅީ ރަޝީދަށް.  މެންބަރ  މ ޙައްމަދ 

 

 އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ވ ހަކަދެްއކެވ ން: މައްޗަންޮގޅީ
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ދޭތެރޭގައި  ހަމަ މި ބިލ  ،ެވްސ ަވރަށް ކަންޮބޑ ވ  ހ ލ ަގއި ނޑ  އަޅ ަގއ ދެ! ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ކަންބޮޑ ޭވ. އަދި އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑ ވ  އެއް ސަބަބަކީ އިްއޒަތްތެިރ 

ެގ ވ ހަކަ. މަސައްކަތެއްކ ރަްނޖެހޭ ސީއަށް އިޞްލ ޙެއް ެގނައ މަށް އަސ މި ދެކެެވނީ ޤ ނޫނ  ނަށްައޅ ަގނޑ މެން ،ރައީސް

ީމކީ  ،ޯހރަފ ށީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ިވދ ޅ ިވ ފަދައިން ،ންައޅ ަގނޑ  ހަމަ ތ އީދ ކ ރަހަމަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޔަކ  ކ އްލި ޮގަތކަށް ަގނޑ ކޮށް ކޮށްފައި ތިބި ބަްއޔަންޢަދ ަވހަށް އަހަރ  3އަޅ ަގނޑ މެން އިންތިޚ ބ ކޮްށފައި 

އަދި ައޅ ަގނޑ  ެވސް ދެޭކ  އިތ ރ ކ ރަންޖެހޭ ކަހަލަ ހ ލަތެއް ނޫނޭ މި ހ ލަތަކީ. ނަގ ަފއި މ ްއދަތ  އަޅ ަގނޑ މެން

އެހެްނ  ޔަކަށްކ އްލި  ނޫނިއްޔ  ،ށްއަސ ީސއަށް ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަންޏ  ެގންނަންޖެހޭނީކީ މިފަދަ ޮގތްޮގތަޮގތ ަގއި ޤ ނޫނ 

އަޅ ަގނޑ   .ރަންވ ނީކީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ލަ ޮގތަކަށް ނޫން މިކަން ކ ދޭތެރެއިން ނެރެންޖެހޭ ކަހަހަމަ ދޭތެރެފައި އ ޅެ

މ  ންމި ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑަށް ެފންނަ އެންމެ ބޮޑ  މ ހި ައސ ސީއަށް ބަދަލެްއ ެގންނަންޏ ޤ ނޫނ  ،ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލަން

އަސ ީސަގިއ ނޫނ  ޮގތެއް ޤ މަލ ކ ރ ނެޢަ ހ ލަތެއް ދިމ ވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މިކަހަލަ ،ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ

އ ދެ! އަޅ ަގނޑަށް މިހ ރ ެވސް މ  ކަމެއްކަން އަޅ ަގނޑ  ފ ަހަގކ ރަން އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ންެއއީ މ ހި .ބަޔ ންކ ރ ން

ދ ަވހަށް ތިމަންނ މެން  އަހަރ  3. ނ ވ ނޭށްެގންމިކަން މި ޮގތަށް ކޮ އެތައް ކޯލްތަކެއް ައއިއްސަ ެއބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ މެން

ކ ރ ކަށް ނޫނޭ   . އެއީ ތި ބޭފ ޅ ންނަށް އެކަންނ ވ ނޭދަމައިެގން  މ އްދަތ ެގކައ ްނސިލަރ ން ތިބި ކޮށްފައިންޔައްޢަ

އެްކސެޕްޓްކ ރ ނަމޭ. އިްއޒަތްތެރި އެކަން ތިމަންނ މެން  ،ނަމަ ެއކަހަލަ ހ ލަތެއް އައި ތިމަންނ މެން ހަވ ލ ކ ރީކީ.

 ،ަވރަށް ފ ރިހަމައަށް ޮއެވ ނޫނަކ ން މިކަްނ ކ ެރެވންގ  ޓް ންސެ ސަ ،އަޅ ަގނޑަށް ެވސް އިނޭގ ެއއްަޗކީ .ރައީސް

 ތ އެއްެގ މ އްދަބަ ން ހަމަ އެެގއަސ ސީ ބަދަލ ކޮށްޤ ނޫނ  އަރަނީ ކީއްެވެގންބ އޭއެކަން ނ ކޮށް އަޅ ަގނޑ  ހިތަށް

ބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްެތރި މެން ހަމައެކަނި އެަކން ކ ރަންީވ. އ ދެ! ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ންއިތ ރ ކ ރަ

ެވސް  ގައިމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީލ  ނޫނެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގނެސްދެއްިވ. އ ދެ! އަޅ ަގނޑ މެންެގގ  ސަންސެޓް

މަނިކ ފ ނ  ެވސް  އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ގައި އެ. ! އިްއޒަތްތެިރ ރައީސްއ ދެ .ދިޔަ މަޝްަވރ ކ ެރިވެގން ވ ހަކަދެެކިވެގން

ދެޭވެނ ނަށް ބަދަލެއް ނ ެގނެސް ހަމަ މިހ ރ  ތިބި ބަޔަކ  ޮގަވއިެގން ެވސް ކ ރިއަށްނޫގ  ަވރަށް މަސައްކަތްކ ެރްއިވ 

ޭއެގްނ ަވިކވ ން ބޭނ ން މީހަކަްށ  ށް. އަދި ޭބނ ންވެއްޖެ ހ ލަތެްއަގއި މައ އިންތިޒ މެްއ ކަނަޑއަަޅއިެގން ކ ރިއަށް ެގންދި

ްށ  ދ ރ ކޮްށެގން ެވސް އެކަން ކ ރެޭވނެ ހ ލަތަކައެއް ބަ ދ ރ ކ ރަންޖެހޭ ނޫނިްއޔ  ،ެއކަން ކ ެރޭވނެ ަބއެއް  ަވިކެވެގން 

އެކަން ކ ރެޭވނެ އިންިތޒ މެްއ ހަމަޖައްސައިެގން އެ މަނިކ ފ ނ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބިލެއް ެގނެސްދެްއިވ. އ ދެ! 

 ސްހ   މި އަންނަނެސްއަސ ސީއަށް ބަދަލެްއ ނ ެގމަަސއްކަތްކ ރިން ޤ ނޫނ  ތ ންޮގނޑ މެން ަވރަށް ިގނަ ޮގތްއަޅ ަގ

ަކއ ންސިލ ެގ މަޤ މ   ،ރ ން ނޫން ކަމަށް ިވަޔސްދ ަވސްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ތިބޭެނ ބަޔަކީ ހަމައެކަނި ކައ ްނސިލަ

 ަވަރށް މަސައްކަތްތަެކއް ކ ެރވ ނ . ޓަަކއި ެވސް ައޅ ަގނޑ މެންބޭތިއްބ މަށް ޔަކ އަދ ކ ރ ނެ ބަެއްއެގ ޮގތ ަގއި ތިބޭނެ ބަ
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އެކަމަކ  ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހޯރަފ ށީ  ދިޔައީ. ނ ެވ ން ޮގތަށް ެއކަންކައެ އިއެކީގަ  ޚިޔ ލ  ތަފ ތ ވ މ  ،ނަމަެވސް

ސަންސެްޓ  ،އަދިެވްސ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަަކކީ ،މެންބަރ  ެއ ިވދ ޅ ިވ ފަދައިން  އިްއޒަތްތެރި

ިމހ ރ  ތިބި ކައ ންސިލަރ ން  .ކީޮގތަ ގ ނޫނެްއެގ ތެރެއިން މިފަދަ ޙައްލެއް ެގނައ ން. އެީއ އެްނމެ ރަނަގޅ  ެއއް

އް ެވްސ ފެމ ެގ ެއއްެވސް އިޢ ތިރ ދިއ ެގންޮގަވިއެގން ބޭފ ޅ ން ކ ރިއަށް  ތިބި މިހ ރ ؟ ޮގަވިއެގން ކ ރިއަށްދ ނީތޯ

، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ނެތް. އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ެއއްެވސް ިއންޓްރަސްޓެއް ެވސް އޮތް ކަެމއް ނޫން މިއީ. އެހެންީވމ 

އަދިެވްސ  ،ލަތ ގައި އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލަންހ މަ ަވރަށް އ ނދަޫގވ  ހަ ސްއަޅ ަގނޑ  ެވ

ކަން މި ޮގތަކަށް  ނ ެގނެސް މިކަން ކ ެރެވން އޮިތްއޔ  އެ އޮތް އަށް ބަދަެލއްޤ ނޫނ އަސ ސީ ިވސްނ ަވޑަިއަގންނަަވްނވ ނޭ

 ކޮށްދިނ މަށް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ންސަތ ރިޔ 

 ދ އިރ ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒ މީ މައްސަލައެއް. ހެންޭވރ މެދ 

 

 ސަލަ()ނިޒ މީ މައް

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން:މް ޡިޢަލީ ޢ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ހެންޭވރ  މެދ 

ެވސް ފެޭނ  ނ ޑަށްލަތެއް ރައީސް. މިހެން އަޅ ަގނހ މިއީ ަވރަށް އ ނަދޫގ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

އިން ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފޮނ ިވ ސިޓީގައި ެއްޗ.ޕީ.އޭ ؛ރައީސް ،. އައިނ  ފ ްސެވފައި ހ ންނަނީއަނެއްހެން

ފަހ ން ދެަވަނއަްށ  މ ސްކ  އަަޅިއެގން. ދެން އަދިެވސް އިތ ރ  މިންަގނޑ ތަކެއް ަވރަށް ޮބޑަށް ލ ފައި ހ ރީ. ޭއެގޮއޭވއެބަ

ދަްއކަން ވ ހަކަައޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ކ ރަނީބޫލ  ަގ، އަޅ ަގނޑ  ނީ. އެހެންީވމ ަވނިކޮށްފައި އ  ަބއި ފޮނ ިވ ސިޓީަގއި އެ

. އ ނދަޫގވ  މެންބަރ ންނަށް މި ނަަގިއެގން ވ ހަކަދެްއކ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިދީފައި ކަމަށް އެ އޮންނަނީ އެހެންވެއްޖެްއޔ މ 

  ެވސް. ްއނ ޭވ އަޅ ަގނަޑކަށް މިކަން ެވދ ނެހެނެއްއެ ހިލ ނަމޭ. މި އަޅަިއެގންއިއަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއެރީ ދަންނަވަ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އި ޔ  ރ ްނެގ ލަފަމަްޝަވރ ކ ރިން. ދެްނ އަދި ޑޮކްޓަ ގައިމިަކމ  ބައެއް ޑޮކްޓަރ ންނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، އަޅ ަގނޑ  

ެޗއްކަން ެވސް އް ކޯއީ މި ބަްއޔަީކ ެވސް އެ  ށް.ދަނީ ހަމަ ބަދަލ ަވމ ންދ  އެްއޗަކަމި ެވެގންެވސް  ކަށްއިރ ޝ ދަ

އިްނ .އެޗް.އޯއ ޑޮކްޓަރ ންނަށް ެވސް މ  ބޮޑަށް ސ ފ ނ ވ ތީ. އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެ، އެންމެ ފ ރަތަމަ ޑަބްލި
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ދިޔައީ އިރ ޝ ދ ދެމ ންއަޅ ނެ ކަމެއް ނެތޭ. ދެން އަދި މ ޅި އެތައް ޑޮކްޓަރ ންނެްއ ެވސް ދިޔައީ މ ސްކ  ދެމ ންރ ޝ ދ އި

ކ ރޭ ޮގތ ން ެވސް މަޖ ބޫރ  އެބަ އ މ ތަކ ގައި ގ ނޫނީޤަ. އެހެންނަމަެވސް، މިއަދ  ބަެއއް އަޅ ނެ ކަެމއް ނެތޭކ މ ސް

ދެން އެހެން އިތ ރ  ކަމެއް ކ ރ ނެ ކަމެްއ  .ނިމ ނީ އެޅީމ މ ސްކ  އެޅ މަށް. ދެން ބައެްއ ބޭފ ޅ ންެގ ނަޒަރ ަގއި މ ސްކ 

، ދެން ައޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަކަްށ އެހެންީވމ  އެންމެ ރަނަގޅ . ްސ ނަިއެގން ބޭރ ގައި އ ޅ ޅަނެތް. މ ސްކ  އަ 

ބޭފ ޅ ްނެގ މ ސްކ ެގ އިރ ޝ ދަށް ލ ޔެއް ދެްއީވ. އަޅ ަގނޑ   ެވެގން ކަެމއް އެއްއިން ކިހިނެ ނޭނެގ ެއޗް.ޕީ.އޭ 

ޑަށް ރަނަގީޅ ށް ހަމަ ބޮނޑަގަ ިވްއޔ  އަޅ  ަވރަށް ގ ތ ގައި ެމންބަރަކ  ނެތީ ،ަކިއރީަގއި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ 

 ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން މ ސްކ  ައޅ ްއަވިއެގން މިކަން ޭވތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބެލ ން. ައޅ ަގނޑަށް މިދެންނެިވހެން

ންީވ. އަޅ ަގނަޑށް ފެންނަ ޮގތ ގައި މިއަދ  ހަރަކ ތް ބޮޑ ނ ކ ރ ެއހ  ބޮޑަށް އަނަގިއެގ  ،ޮގތަކީމިހ ރ  ހަދަންޖެހޭ 

 ؛އެީކގައި ކޮށްެލޭވ ބަޔަކަށް ވ ނެ. ފޭޝަލް މިކަން ަވރަށް އޮމ ންކަމ  އިމީަގ ނަށްމެންމަ އަޅ ަގނޑ  ހަ ށްނިމެންވ އިރަ

މި އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  . ބަލަންީވ ޭގތޯ އަޅ ަގނޑ މެންެގން ހިންޮގތަށް ބަހައްޓައި  މޫނ ެގ ހަރަކ ތްތައް ީވހ ެވްސ ހ ރި

. ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ އަށްޣ ނީޢަބްދ ލްމ މެންބަރ  ިރ ތެދ އިރ ެގ ިއއްޒަތް ތިނަދޫ އ ތ ރ އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ 

އެޅ ްއިވޔަްސ އިނޭގތޯ މ ްސކ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މައިކ  ޖެއްެސީވމ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

  !މަޑ ކ ރަްއވ  !އަޑ އިޭވނީ. އ ދެ! މަޑ ކ ަރއްވ 

 

 ން:ވ ހަކަދެއްކެވ  ޣ ނީމ ޢަބްދ ލްދ އިރ ެގ މެންބަރ  ތިނަދޫ އ ތ ރ  

 ނޫނޭ. އެކޮޅ ންނޭ ޖަްއސަނީ.  ،ނޫނޭ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . !އ ދެ! ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ކ ރިއަށްެގންަދވ 

 

 ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްމ ޣ ނީ ވ ހަކަދެއްކެވ ން:

 ައސ ސީއަށް މި ހ ށަހަޅ ފަިއވ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އ ދެ! އަޅ ަގނޑ  ެވސް ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީ ޤ ނޫނ ޔ  ޝ ކ ރިއް

ދ އިރ ެގ  އެްއކޮށް ހޯރަފ ށީ ލ ޙަށް ތ އީދ ކޮށްލ މ  ޞްލ ޙަށް ތ އީދ ކޮށްލ މަށް ޓަކައި. އެކަމަކ  ައޅ ަގނޑ  މި އިޞްއި

ކ ތ ަތއް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންެވފައި  ނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ފ ހަަގކ ރެްއިވ ބަެއއް

އެްއކޮށް ބަޔަކ   ޮގތ ަގއި މި އިސްލ ޙ  ބޫލ ކ ރ ަގހ ރ މ އެކ  ހަމަ އެ ތަކ ރ ރ ކޮށްލ ނަން. އަޅ ަގނޑ  ެވްސ ހަމަ 

ހި އެއްޗެ ލ ތަކ ކޯނ ޭވ. ެއއީ އަޅ ަގނޑަށް ެވްސ ހަމަ ފޯމީހ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޖ ބޫރ ކ ރެޭވ ކަމަށް އެބަ
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ބ ކ ރީ ަވކި މ އްދަތަކަށޭ. އެ މ އްދަތ  ހަމަވ މަށްފަހ  ދެން  ޚ ތިމަންނަމެން އިންތި ،ބޭފ ޅ ން އެބަ ިވދ ޅ ޭވ އ ދޭ. އެއެބަ

އޮތް. ެގން ދ ން ެވސް އެަބ ތައްޔ ރ ޭވ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ެއއަށް ދޭ ޖަވ ބެއް ެވސް އެބަ އިއަމިއްލަ ދިރިއ ޅ މ 

ނޭ ކޮންމެހެން ނ ކޮށް ތިބޭކަށް. އެކަމަކ  އް ނޫން އެއީ ަމޖ ބޫރ  ކަމެތިޢ ފ ދެއްވ ށޭ. އެއީ އެކަސްއި .އިސްތިޢ ފ ދެއްވ ށޭ

އެކަަމކ  ަކއ ންސިލ  ިހންގ މަށް އެތަްއ ހ ރަސްތަކެްއ  ، މި ަވގ ތ  ިތބޭ،ތިޢ ފ ނ ދީެވސް ހަމަ ެއއ ެއއްކޮށް ިއސް

ނ ދީ، ކައ ންސިލ  ބައްދަލ ވ މެއް ބޭްއިވޔަނ ދީ، މ ސ ަރ ންރ ލ އްބ ކ ރިމަތިކޮށް، ކައ ންސިލ  ހިްނގ މ ަގއި ދޭންޖެހޭ އެ 

 ލ ޙ ެއކ  މިޞްބޭފ ޅ ން ވ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަކންބޮޑ ވ  ކަމެއް. ައޅ ަގނޑަށް މި ެގނެޭވ އި ނަަގިއެގން ތިބޭ ބަޔަކަށް މި

ޙ  ެގނެްސެގން ލ ޞްއި މި އަޅ ަގނޑ މެން  ،ނަމަބޭފ ޅ ންެގ ފަރ ތ ން މި ޢަމަލ ތައް ތަކ ރ ރ ަވމ ންދ  ކަމ ަގިއ ވ 

ށް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރ ނެ ފައިދ އަށްވ ރެ ޮބޑަށް އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަނީ ލިބޭނެ ެގއްލ ން މ  ބޮޑ  ކަމަ

ނ ޭވތޯއޭ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހިތަށްއަރ . މިކަމ ަގިއ އަދި އިތ ރ  ޮގތެއް އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަން ،ނަމަވ އެހެންކަމަށް

އެއްޮކްށ  ެގނައ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ މެން މިހ ރ  ތިބި ކައ ންސިލ ންނ ޙ  ލ ޞް މި އިފ ރަތަމަ މެންއަޅ ަގނޑ 

އެީއ އަޅ ަގނޑ މެން ިމައށްވ ރެ ކ ރިން މަްޝަވރ ކޮްށ  ؟ކ ރިއަށްދ ނީތޯ ނޫނީ އެހެން ޮގތެްއ ހޯދައިެގްނ ކ ރިއަށްދ ީނތޯ

ރ  އޮތް ޮގތ ން އަޅ ަގނޑަށް ހީަވީނ ހ މި ،ކަސްޔަންމެނިންމ ލ ން ރަނަގޅ  ކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ފ ހަަގކ ރެޭވ. ކޮ

ދިއ ން ކަމަށް ިގަނ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެްއކޮށް ކ ރިން ލ ޙ ޞްއަޅ ަގނޑ މެން މި އި ،ަވގ ެތއް ނެތްހެން މިއަށް

 ކ  މައެކަން. ރ ނަދ ކ އީތ ލ ޙަށް ޞްއި މިފ ހަަގކ ރެޭވ ކަމަށް އަޅ ަގނަޑށް ެވސް ފ ހަަގކ ރެޭވތީ ައޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ 

ބޭފ ޅ ްނ  އަޅ ަގނޑ މެން ބައެއް ކައ ންސިލަރ ންަނށް މަޖ ބޫރ ކޮށް އެ ،ޮގތަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ފ ހަަގކޮށްލި

ެފނޭ އެއީ އަޅ ަގނޑަށް އެބަނ ވ ނެ. ތިއްބ ން އެީއ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރ  ކަެމއް ކަމ ަގއި ެވެގންމަޤ މ ގައި ބޭ

ޓ ސްކްފޯހަށް  ިވޑ ވ  ކޮ ރަށްރަށ ަގއި ހެިދފައި ކޮށްޞަޭވ. އަިދ ޚ އް އ ނދަގޫ އަށްހ މަ އިންތިކައ ންސިލ ތައް ހިްނގ މަށް ހަ

ޓ ްސކްފޯސް ހިންގ މަށް  ަބއެްއ ަކއ ންސިލ ތަކ ްނ ދޭންޖެހޭ އެއްބ ރ ލ ން ނ ލިިބެގން ،ލިބެންޖެހޭ އެއްބ ރ ލ ން ނ ލިބިެގން

ޮގސްިފ ލ ޙ  ފ ސްެވެގންޞްމި އި  ،ލ ކ ރަނީ ބޫަގ ހަމަ އ ނަދޫގތަެކއް ކ ރިމަތިަވމ ންދަނީ. އެކަމަކ  ައޅ ަގނޑ ެވސް 

ިއެގން ހަމަ ޝައ ޤ ެވރިކަމ ެއކ  ކ ރިއަްށޮގްސ މި ލިބޭ ަވގ ތ ަގިއ މަސއްކަތ  ނަށްކައ ންިސލަރ ން އެ ،ނަމަކަމ ގައި ވ 

 ަގއި ތ ޮގ ލިބޭ ަވގ ތ ެގ ބޭނ ން ފ ރިހަމަ ،ދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތް ފ ރިހަމަޮގތ ަގއި ދީ ރަްއޔިތ ންނަށް ެގއަޅ ަގނޑ މެން

ޮގްސ  ބޭފ ޅ ްނެގ ަޝއ ޤ ެވރިކަމ ެއކ  ކ ިރއަށް އެ ؛ވ  ަކއ ންިސލަރ ންނިސްބަތް  އަށްކޮްށ އެމް.ޑީ.ޕީޞައަދި ޚ އް އި،ހިފަ

 ،އޮތް ޯލކަލް ކައ ންސިލް އިންތިޚ ބަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަގ ފަހިވ ނެ ރަނަގޅ  ކަންަތއްތަެކއް ކޮށްދީ ކ ރިއަށް މި

  ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މ ނެން މިކަން ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި ނި

 

  ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން
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ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ހެންޭވރ  ދެކ ނ އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  

 . ރ ންބަޙ ސައިން ޝަހީމަށް. ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެމެންބަރ  

 

 ވ ހަަކދެއްކެވ ން:ޙ ސައިން ޝަހީމް ދ އިރ ެގ މެްނބަރ  ހެންޭވރ  ދެކ ނ  

ިދެވހިރ އްޖޭެގ ޤ ނޫނ އަސ ީސއަށް ބަދަލެއް ެގނައ މަށް ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.

ަވނަ އިސްލ ޙ   5 އަށްައސ ސީނޫނ ޤ  ދިެވހިރ ްއޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔ ެގ، 2019/22 ގ ނޫނ  ަނންބަރ  ،ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ 

ރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން މި ބިލ  މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ސަެގނައ މ ެގ ބިލަށް އަޅ ަގނޑ  ތ އީދ ކ ރަން. 

 ހ ށަހަޅ އްވައިެދްއިވ ކަމަށް ޓަކައި ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ  

ެގ 19-ިވޑ ރި ަރީއސް. މި ދަނޑިަވޅަކީ ިދެވހިރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް، ިދެވހިރ އްޖެއަށް ކޮތްތެޒައަދ ކ ރަން. ިއއް

މ  ޞިއްޙަތ  ރައްކ ތެރިކ ރ މ ެގ އްއ ) 2012/7 ގ ނޫނ  ނަންބަރ  .ދިމ ެވފައިވ  ދަނޑިަވޅ ލަތ  ހ ޞިއްޙީ ކ އްލި 

އިން އިޢ ލ ންކޮށްަފއިވ  ލަތ  ެއޗް.ޕީ.އޭހ ލ ެގ އްކަރަަވނަ މ އްދ ެގ ދަށ ން ދިެވހިރ އްޖޭގައި ކ ްއލި ނ  33ެގ (ގ ނޫނ 

ން ަގނޑ މެންނަށް ަކއ ންސިލަރ ން ޢައްޔަންކ ރ ައޅ  ިއ،ލަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންތިޚ ބ  ބ އްަވހ ަވގ ތ . މި 

ލަތ  ހ ނެސް މި ެގދަލ ލަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ކެމްޕޭނ ކޮށް ނ ހެދޭނެ. އެހެންކަމ ން، ގ ޫނނަށް ބަހ މި ނ ެގންދެޭވނެ. 

ަދއ ރ   ދ ަވހަށް މިހ ރ  ތިބި ކައ ންސިލަރ ންެގއަހަރ  1 ،ަވކި މ އްދަތަކަށް ،ނިމެންދެން އަދި ަވކި އަދަދަކަށް

އ އި ގ ނޫނ ތަކަީކ ޫނނ އަސ ސީޤ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅ ަގނޑ  ތ އީދ ކ ރަން. ލ ޙަށޞް ދިގ ކ ރ މަށް އޮްތ މި އި

ޔ ތ ގައި ައއި ކަހަލަ ހަ، ކައ ންސިލ ެގ ގ ނޫނ  ލިޔ ނ އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެްނެގ އިރ ގަ ދިެވހިރ އްޖޭަގއި ލިޔ ނ އި

 މަތ  ޫސޓް ލަިއެގން އ ޅެންޖެހިފައިވ ން، އަތަށް ައންިގލަްއަވިއެގން، ހަޒ މެން މ ސްކ  ައޅަިއެގދ ަވސްަވެރއް ނޫން. އެން

 ،މިޮގތަށް ގ ނޫނ  ލިެޔފައި އޮްއވ  މިކަން ދިމ ީވމ  ،މ ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަހޔ ތަކ  ދ ނިޔެައކ  ނެތް. އެެހންީވދ ަވހެއް

ލަތެއް، އެ ބައެްއެގ އ މ ރ ގައި އެ ަބޔަކ  ހ މ ނ ވ  ނީ. ދިދެކެ ޅ ަގނޑ  ޖެހޭ ކަމަށް އަެގންނަންބަދަލ ގ ނޫނަށް  ބައި މި

  ނީ. މިހ ރ  މި ކ ރަލ ބޫަގން ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  މ ނެތ ގ ނޫނ  ލިޔެފައި ،ނ ކ ރ  ކަމެއް އައިްސދ ނެ ކަމަށް ދެކިތަޖ ރިބ 

ޤ ނޫނ އަސ ސީއަްށ ، މިކަން ަގިއ މިކަން ދިމ ެވފަ. އެހެންީވމ ހަޔ ތ  އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހަޔ ތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ދ ަވހަށް ތިބ ން، އެއީ އަހަރ  1. އަދި މިހ ރ  ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ންެގ ދައ ރ  ދެކެން ޖެހޭނެ ކަމަށްއިތ ރ ެވެގން ދ ން

ަވގ ަތކަށް ހެދޭކަށް ނެތް. ދެން މީަގއި ަބއެްއ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން   އެނޫްނ އިތ ރ  ޮގތެްއ މިަގއި ތ  އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގ

ނ ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑަަކށް ދެން އެހެން ޮގތަކ ން އިތ ރ ކ ރެޭވނެ ކަމަކަށް ؛ން ޮގތަކ ން އިތ ރ ކ ރ އެ ިވދ ޅ ވ ހެން އެހެން

ކ ޑަޮކށް ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް ެގެނޭވނެ ބަދަލ ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ   މެއެންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިޮގތަށް އިތ ރ ކޮށްެގން 

އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި އަޮތޅ ތައް  ،އްސި ަނމަ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްގޮ ދެކެނީ. އެޮގތަށް ެގނެސް ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށް 
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ށް ަވަޑއިެގންެނޭވނެ. އަދި ހަމަ ިރއަކ  ބޭފ ޅ ންެގ މަސައްކަތަިއެގން ހިންގ މ ގައި މިހ ރ ެވސް ިތއްެބިވ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ

ބޭފ ޅަކަށް  ލެވ މ ެގ އިޚ ތިޔ ރ  ެވސް އެއެއ އެކ ގައި އިތ ރަށް މަސައްަކތްކ ރަން ބޭނ ންފ ޅ ނ ވ  ބޭފ ޅަކަށް އެކަން ދޫކޮށް

  ނަށް ތައެެހން ބޭފ ޅ ން އެ ތަން ،އްސަަވންޖެހޭއޮންނ ނެ. އަދި ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތީރިޓީން ކަމ  ގ ޅިެގން ހަމަޖަ

 ހަމަ އިޚ ތިޔ ރ އި ބ ރ  ލޯކަލްއިންިތޒ މެއް ހަމަޖެއްސ މ ެގ ފ ރިޮގތ ްނ ހިންގ ނެ ކޮންމެެވސް  ޢައްޔަންކ ރ ން، ަވގ ތީ

އަޅ ަގނޑ   ަވގ ތ  މަށްދެއްކ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ަވގ ަތކީ މ  ިގނަ ވ ހަކަ ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަްށ އޮްނނ ނެ. 

ލ ޙަށް ތ އީދ ކ ރ  ވ ހަކަ ދަންނަަވން. މިކަމަށް ޞްައޅ ަގނޑ  ހަަމ މި އި ،ކަށް ނ ވ ތީތަަވގ ކޮންމެހެން ނަަގން ބޭނ ން 

 ިއ،ނޑ  އެދެނީ ީވހ ެވސް ިގނަ ބޭފ ޅ ން މި ބިލަށް ޯވޓ ެދްއަވ. އަިދ އަޅ ަގދަންނަަވން ހ ރި ކަަމށްައޅ ަގނޑ  ޯވޓ ދޭން 

ެގ ިވޑ  ތޮޅ ތައް ބ ރަށް ހިންޭގނެ ޮގތަކަްށ، އަދި ކޮއަ ެގއަޅ ަގނޑ މެން ،ސަރ ކ ރ ން މި ފޮނ އްިވ ޮގަތށް މީތި ފ ސްކޮށް

އެކ ގައި ެވްސ  މ އަދި އ މްދަނީަގއި ހ ރި ދަތިކަ ،އިތ ރ  އ ނދަޫގތަކ އި ،ލަތަށް ފަހ  މި ދިމ ވ  އިތ ރ  ދަތިތަކ އިހ 

އަތޮޅ   ،އިދިނ މަށްަގހިންރަށް  ،ތިްއބެިވ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެހައި ބޭފ ޅ ންނަށް ފަހިކޮށް އިރަށްތަކ ަގ އަތޮޅ ތަކ ެގ

  ފަރ ތ ން އަޅ ަގނޑ  އެދޭ ވ ހަކަ ެގއިންތިޚ ބ ެގ ދައ ރ  ިދގ ެވެގންދ  ބޭފ ޅ ންހިންގައިދިނ މަށް މިކަމ  ގ ިޅެގން 

 ދަންނަަވން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަްށ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ދ ިއރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ދޫތ ޅ އަރ ަވނީ ފ ރ ޞަތ މި ަގނޑ  މިހ ރ  އަޅ  . ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ 

 . ތ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . ށްޙިސ ން ޙ ސައިނަ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ޙިސ ން ޙ ސައިންދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޅ ދޫ ތ 

ތިބި ކައ ންސިލަރ ންެގ މ އްދަތ  ނ ަވތަ ދައ ރ  މި ރ  މިހ ޖޫންގައި  2އ ދެ!  ޝ ކ ރިްއޔ  އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އ ދެ!

އްލެއް ހޯދ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ިއްއޒަތްތެރި ޙަތ ން ދެން އަންނ ނެ ހ ސްަކމަށް ހަމަެވެގންދ އިރ  އަޅ ަގނޑ  ހި 

އި ލޯކަްލ ަގލަތ ހ އޮތް  ދިމ ެވފައި މި މަޖިލީހ ެގ ދ ސްތޫރީ ޒިންމ އެއް. އ ދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މ ޅި ދ ނިޔެއަށް

އަޅ ަގނޑ މެން މިހ ރ   ށްބޫލ ކޮހަ ޙަޤީޤަތެއް ކަމަށް ކައ ންސިލ ެގ އިންތިޚ ެބއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ބޭްއޭވނެކަްނ އެއީ 

 ގ ނޫނ  ފ ސްކޮށްފަ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޞަމި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ން ަވނީ ލޯކަލް ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ިއންތިޚ ބ ެގ ޚ އް

ލ  ކަމެއްކަން. އެ ހީހަމައަށް ދިއ މަީކ މ ސްތަ އޭރ ެވސް އިންތިޚ ބަކ  ،ެގ މ ްއދަތ  ހަމަވ އިރ ތަކ  ލ އެނޭގ ަކއ ންސި

ސްކ ރ މ ން ޙަޤީޤަތ ެގ މައްޗަށް ބިނ ކޮށް އިންތިޚ ބ  ފަސްކ ރ މ ެގ ހ އްަދއެއް މި މަޖިލީހ ން ަވނީ ދީފަ. އިންތިޚ ބ  ފަ

 މަޖިލީހ ެގ ޒިންމ އެއް. އ ދެ! އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.މި ސް އްލެއް ހޯދައިދިނ މަކީ ެވޙަނ ކ ންނަ ނަތީޖ އަށް 
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ލ ޙ ކ ރ މަީކ އެންމެ ަފހ  މަރ ޙަލ ގައި ކ ރަންޖެހޭނެ ޞްބޫލ ކ ރަްނ، ޤ ނޫނ އަސ ީސ އިަގއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެވްސ 

ޅ ަގނޑ މެން އަ ން.ނ ވ ނެކަލ ޙ ކޮށްެގން ޞްނޫނީ ޤ ނޫނ އަސ ސީ އި އްލެއް ނ ލިބ ނީމ ޙަކަމެއްކަން. އެހެން ޮގތަކ ން 

ްސޮކށްފިން. މަޝްަވރ ކޮށްފިން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެދ ަގއި ހ ތ ން ބަޮގ ގ ޅޭ ލ ޙ ކ ރ މ ޞްޤ ނޫނ އަސ ސީ އި

އެ މީހ ންެގ ދައ ރ  ހަމަވ މ ން އިތ ރަށް އެ  ،ޚިޔ ލ ތަފ ތ ވ ންތަކެއް ެއކަމ ަގއި އ ފެދިއްޖެ. މިހ ރ  ތިބި ކައ ންސިލަރ ން

އްލެްއ ޙަނ ަވތަ އެހެން  ، ެގންދ ނީތޯދައ ރ  ދިގ ދަންމ ލައިެގން ، މި މަޖިލީހ ން ދޭނީތޯއެއް ދަ ޒިންމ  އަދ ކ ރ މ ެގ ހ އް

އް. ޢެޟޫއ  ްސކޮށް ހަދ ފއިވ  މަހ ބަ ،ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ގައި ދިގ ކޮށް މަްޝަވރ ކޮށް އެއީ ؟ހޯދ ނީތޯ

ސްަތކ ން ޙަޤީޤަތ ގައި ަޙއްލެްއ ހ ން، ބަތަކ ރ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ިމ މަޝްަވ ؛ނަމަެވސް، ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

  ލ  ހ ވ ންތަކަށް އިހ ތިރ މ ކ ރ  ތަފ ތ  ކަށް ެވސް ނ ދެވ ނ . އެ ޚިޔ ލ ޔައަދި އެއްބަސްެވޭވ ގ ނޫނީ ހަމަނ ހޯދ ނ . 

އި ޤ ނޫނ އަސ ީސ ޮގތ ގަ  ބޫލ ކ ރ  ަގމި ހ ސްކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދޭނީ އަޅ ަގނޑ   ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން ބޭނ މީ

ނ އަސ ސީން މ އްދަތެއް ނ ަވތަ ދައ ރެްއ ކަނަޑއަޅ ފަިއ ލ ޙ ނ ކޮށް، ޤ ނޫޞްނޭ. އ ދެ! ޤ ޫނނ އަސ ސީ އި ލ ޙ ކޮްށެގޞްއި

ނ ކ ރެޭވ. އެހެންކަމ ން،  ޫބލެއްަގއްލެއް ހޯދޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަކަށް ޙަމ  ގ ނޫނަކ ން އ އްއޮންނަ ކަމަކަށް 

ކޮށް  ފ ސްކ ރަން. އަދި ހަމަ އެއ އެއް ޙ ލ ޞްޅިފަިއ އޮތް އިހެހ ށަ ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް ،އަޅ ަގނޑ  ތ އީދ ކ ރަނީ

އެިކ  ،އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން، މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ަގިއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެކި މަރ ޙަލ ތަކ ަގއި

އެ މީހ ންެގ މ އްދަތ   ،ންމިހ ރ  ތިބި ކައ ންސިލަރ  ،ކަންބޮޑ ވ ންަތކެއް ފ ޅ ކ ރިކ ރ މ ގައި ސްކ ރިހ ދ ަވހ  ބަދ ަވސް

މެދ . އ ދެ! މި މަޖިލީހަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން  ކ ކަދިމ ެވދ ނެ މައްސަލަތަ ހަމަެވެގންޮގސް އިތ ރަށް ތިބޭިއރ 

ލ ޙ ކޮށް އެ މަސައްަކތްތައް ނިންމ ފަ. އަޅ ަގނޑ  ޞްލަޠީފް ހ ށަހަޅ އްވ ފައި އޮތް ބިލ ، ލ މަރ ކަޒީ ކޮމިޓީން ަވނީ އި

ތަނ ގައި އެ ކަންބޮޑ ވ ންަތއް  ނ ން، އެ ބިލ ން މިމެންބަރ ންެގ މަޢ ލޫމ ތަށް ޓަކައި ދަންނަވ ލަން ބޭ ރިތްތެއިްއޒަ

ތި ދެއްިވ  ލިބިެގންދ ެނ ކަމަށް. އ ދެ! އްލެއްޙަފ ޅ ކ ރި މެންބަރ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް ކޮންމެެވސް މިންަވރެްއެގ 

 ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ޝ ކ ިރއްޔ .

 

 :ދެްއެކވ ންކަވ ހަރިޔ ސަތ ން 

ިއއްޒަތްތެރި ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ އަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . މެންބަރ ިއއްަޒތްތެރި  ދ އިރ ެގ ދެކ ނ  ތިނަދޫ  .ށްސަނީފަهللا މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 :ންެކވ ވ ހަކަދެއް ސަނީފްهللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 
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ބޭނ ންތެރި   ހަމަ އެހ މެ  ،ަވރަށް ރަނަގޅ  ،ނީަވ ޖެހިފައި މިދައްކ ލަން`. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވ ހަކަ

ަވަނ  5އަށް ދިެވހިރ އްޭޖެގ ޖ މްހޫރިއްޔ  ޤ ނޫނ އަސ ސީ، 2019/22 ނޫނ  ނަންބަރ ގ ޮގތ ން. އެޮގތ ްނ  ކަމަކ  ބެހޭ

 ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ ،ޙަލީމް ަވނީ އަޙްމަދ  ކޮށްދީފައި މިރންސަޕޮ ބިލ  ސްއިޞްލ ޙ  ެގނައ މ ެގ ހ ށަހެޅ ން. މި 

ޅ ަގނޑ މެން އަ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ެވްސ ހަމަ ޝ ކ ރ  ދަންނަަވން. އެހެންމެ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން އޮތީ

ނަށް ފ ދޭަވރެްއެގ މެންނޑ މަޖިލީހ ގައި މި ބައްދަލ ވ ން ބޭއްވ މަށް ޓަަކއި އިްއެޔގައި ތަވ ލ ކ ެރވ މ  ހިސ ބ ން އަޅ ަގ

އިދ ތަަކށް އަޅ ަގނޑ މެން ރ އްޖޭަގިއ ހެދިފައި ހ ރި ޤ ނޫނ އަސ ސީއ އި ަގވ   ،ިގނަ ފޯނ ކޯލްތަކަކ އި

ެވސް އަޅ ަގނޑ ެމންނ  ކ ރިމަތިެވެގންދިޔަ. ެއހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ   ވ ހަކަތަކެއްެގ ނ ހިތ ކަމ ޙ ރ މަތްތެރިކޮށް

މި  ،އި މަޖިލީހ ެގ އެންމެހައި އިދ ރީ މ ވައްޒަފ ންނ އިހ ެގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލ ލީމަޖިއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،ދަންނަވ ނީ

ދިެވހިރ އްޭޖގައި ހެދިފަިއ  ،ޤ ނޫނ އަސ ސީއ އި  ންނައޮމަޖިލީހ ެގ އެންމެހައި މެންބަރ ން ދިެވހިރ އްޖޭަގއި ހެދިފައި 

ކަށް ިމ ޔައީ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ކ އްލި. އެރ ނޭކ  ނ ެއއްެވސް ކަމެއް އިޚިލ ފަށް މި ދިެވހިރ އްޖޭގަ  ހ ންނަ ަގވ އިދަަތކ 

 އެއީ ޖެހ ނީ. މިކަން ކ ރަން ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން ޖެހ ނީ ހަމަ މިނޫން އެހެން އެއްޮގތް ެވސް ނެތ ނީމ ބައްދަލ ވ ން ބ އްަވން

ޖޫން ދެަވނަ   .އޮތީ މިދ ަވސް  ހައެއްކަ .ިގނަ ދ ަވހެއް ނެތް މ   ؛މިއަންނަ މަހ  ،ނަމަ އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން ނ ކޮށްފި 

ބައ ދޭ ދ ނެ ދ ަވސް. އެހެންީވމ ، ޤ ނޫނީ ހ ސްކަމަކަށް އެދ ަވހަކީ މިހ ރ  ތިބި ކައ ންސިލ ންެގ މ އްދަތ  ހަމަެވެގން 

 ޖެހޭ. އެހެންނަމަެވސް، މި  މި ކަމަށް ޮގތެއް ދައްަކންއަޅ ަގނޑ މެން ޮގތެއް ނ ދަްއކ  ތިއްބ . އެހެންީވމ ، ައޅ ަގނޑ މެން

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި ަވރަށް  ،މިތ  ޚިޔ ލަށް އެބައ ދޭހަމަ ވ ހަކަަދއްކ އިރ  އަޅ ަގނޑ  ެވސް ރެ ހ ަވގ ތ  ހ އްޓި

ޚިޔ ލ  ތަފ ތ ވ ން ހ ރި   ،ފ ތ ވ ންތައް ހ ރިކަން. އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ަރނީބޮޑަށް މިކަމ ގައި ޚިޔ ލ  ތަ

ނޫނަކ ން ކަމެއް ނ ކ ރެޭވނެ. އެހެންީވމ ، ގ ފަށް ލ ޚި ޮގތަކ އޮތް  ަގއިޤ ނޫނ އަސ ސީ ،ކަމ ގައި ިވޔަސް 

، ނޫނ ތައް. އެހެންީވމ ގ ނަނީ އަން ން ދެން މިއެހެންީވމ ، ޭއެގ ދަރި .ެގ މަންމަޫނނ ގ  އީޤ ނޫނ އަސ ސީައކީ މި

ޑ މެން ަގނޅ  އަ ؟އެހެން ޮގތަކަށް ބަަދލ ކ ރެޭވނީއަޅ ަގނޑ މެން އޭަގއި އޮތް ކަމެއް ކިހިނެއްތޯއޭ މި ޤ ނޫނ އަސ ީސއ އި 

ޮގތް  ރ ޝ ދ އި މިކަމ ގައި ދެކޭނޫނީ ބޭފ ޅ ންެގ ތަފ ތ  އިގ ދަްއކަިއެގން ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަފ ތ  ޮގތަކަށް ވ ހަކަ

ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ ކޮށްެގން ނޫން ޮގތަކަށް މިކަން ކ ރެެވން ނެތްކަން. ދެން އޮްތ  ؛ަވރަށް ސ ފ ކޮށް ކިަޔއިދީފި

މައިެގން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ތިބެޭވކަްށ ެވްސ ނެތް. މިކަން ީވހ ެވސް އަަވހަކަްށ ންދަގ   ދިކަން ނ ކޮށް މި ،ޮގތަކީ

މިހ ރ ެވސް  ތަްއ،ތަކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކައ ންސިލ ދަނީ. ޙަޤީޤަ ން މިކ ރަންޖެހޭތީެވ އަޅ ަގނޑ މެްނ މިކަން ކ ރަމ 

އ ޅެނީ އެ  ކޮންމެހެން މި  ؛މީހ ންރ  ތްކ ކަލ ޞްތެރިކަމ އެީކ މަސައްހަމަ އިޚ  އިގަ ތަކ ލ ހިނަގމ ންދ  ކައ ންސި

މިއަދ  ން ނޫމަސް ކ ރިން އޮތް ހ ލަތެްއ ފަސް މީެގ  ،ބޭފ ޅ ންނަށް ދައ ރެއް ދޭްނެވެގނެއް ނޫން. ދ ނިޭޔެގ މި ހ ަލތ 

މަސް ކ ރީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ޭގ ބަންދ ަގިއ  ފަސްއ ޅެނީކީ. ދ ނިޭޔެގ މީެގ  ކ ރިމަތިެވެގން އަިއސްެގން މި
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ކ ީރގައި އަޅ ަގނޑ މެން ޭގ ބަންދަށް ދަނީ މަސް ަވންދެން. އެހެންނަމަެވސް، ީމެގ ތިން ،މަސް ނ ޖެހޭ ދެށްތިބޭކަ

ތިބެނީ   އަޅ ަގނޑ މެން މިމިއަދ   ،ކޮށްެގން. އެހެންނަމަެވސްންކ ހ  ކ ށެއް ކޮްށެގންކޯޓަކ ން މީހެއްެގ މަްއޗަށް 

އެހެންީވމ ، ައޅ ަގނޑ މެން ނ  ހ ލަތެއް ނޫން. ދެކ ޔެ ިތބެން މި ޖެހެނީ. މިއީ ދ ނި  ޭގ ބަންދ ގައިއެންމެން 

އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫން ީވމ  އ ޅެނީ. އެ ހ ަލތ  ފެނިެގން މިމިއަދ  ދ ނިޔެ ެދކ ނ  ހ ލަތެއް ނޫންކަން  ،ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ

ަތކ ން މިއަދ  ލ ސިކައ ން .ނ ޖެހޭ ކަންތައްތައް ެވސް ކ ރަންޖެހޭ ަވގ ތ  ައިއްއސިހިތ  ދެކޮޅަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން

ގ ިޅެގން ކ ރަންޖެހޭ  އ 19-ޮކިވޑ   ،ޫނން ތަންތަނ  ގ ޅިެގންއެއ އި އަދިެވސް އ ދެ! އެޗް.ޕީ.އޭ ؛ތްކ ރަމ ންދަނީމަސައްކަ

ކަށް މިފަދަ ޔަކ އްލި .ކ ރަމ ންދަނީ ކައ ންސިލ ން. ެއންމެ އިސް ދައ ރެއް އަދ ކ ަރމ ންދަނީ މަސައްކަތްަތއް އިއެންމެހަ

ދެން  މ ދިޔައިތިބި މީހ ން ބަދަލ ެވެގން ކަށްޔަ ނ ބޭއްިވ ކ އްލި އިންތިޚ ބެއް ،ިގއެ ބޭފ ޅ ންނަށް ނޭނ މ ބަދަލެއް އައި

އ ފެދޭ. ހަމައެހެންމެ، ލޯކަލް ަގަވރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބޭނ ންވ  ަބޔަކ  ސ ވ ލ   އިޮގަތކީ ކޮަބއިތޯ ެވސް މީަގ ވ ނެ

ރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ހިންެގވ މަްށ ކަލް ަގަވޑ  ޯގހެއް. އެއީ ލޯ ބޮ ށްޢައްޔަންކ ރ މަކީ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހެދޭނެ ަވރަ

 ،އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަންަތކ ްނ ެވސް ބައެއް ކައ ންސިލ  މިއަދ  ،ދަށ ގައި ތިޭބއިރ  ެގކައި ހޯމް މިނިސްޓްރީޓަ

 ގެ ނިންމަވ  ކައ ންސިލ  ބަ އެ އިންއޭއެލް.ޖީ. މިސ ލަކަށް ނައިފަރ  ކައ ންސިލ ން މީހަކ  ހ ށަހަޅ  މައްސަލައެއް ހ ށަހެޅީމ 

 އިން ފަދަ ފ ރ ޞަތެއްަގއި އެލް.ޖީ.އޭމި ،އްޔ ކަމަށް ޮގތްތަްއ އެބަ އެލް.ޖީ.ޭއއިން ނިންމަވ . އެހެންވެއްޖެ ބަހެއް ނ ހޯދ  އެ

 ބޭނ ްނވ  އެންމެ ،ްއޔ  ައޅ ަގނޑ މެން މި ބޭނ ންވ  އެންމެ ރަނަގޅ މިކަން ކ ރ މަށް ޓަކަިއ ދޫކޮްށލައިފި ކަމަށް ެވއްޖެ

އ ފެދޭ. އެހެންީވމ ، މިއީ މ  ދިގ  ބަހ ސަކަށް ދ ންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން.  ދ ނެތޯ ސ ވ ލ ހ ރި ޮގތަށް މިކަން ކ ރިެވއިދ ފަ

  އިޞްލ ޙ  އަޅ ަގނޑ މެން ފ ސްކ ރަން އެބަޖެހޭ  އޮތްހ ށަހަޅ ފައި އެ ކ ރ ން ސަރ  މ އިއަޅ ަގނޑ މެން މި ހ ލަތ  އަ 

ޅ ަގނޑ މެން މީެގ ކ ީރަގިއ މި ބިލ  ހަމަ އަ ،ނަމަނޫންއް. އެހެން ކަމެހޭ މިއީ ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެ ،އަޅ ަގނޑ މެން

ނޫނެއް ހެދިއިރ  ގ ސަންސެޓް  ،ނޫނީ ބަދަލެއް ެގނެިވގ ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން ގ ޅ ންހ ރި ބިލެއް އިންތިޚ ބ  ލަސްކ ރ މަށް

އޮންނ ނީ މިއަދ   ،މަނަ ިވނޫނީ ބޭފ ޅ ން އެ ލަފ  ދެއް ގ   ،ނޫނެއް ހެދެން އޮތް ނަމަގ މިއަށް ެވސް ސަންސެޓް 

  .ެގންނަން މި ޖެހ ނީ އަށް ިއޞްލ ޙ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޤ ނޫނ އަސ ސީ ނެތީމ . ެއކަން ެއޮގތަށް ކ ރެެވންއެޮގތަށް ކ ެރިވފަ

ނޫނެއް ިވަޔސް ގ ނޫެންއ ިވަޔސް، ކިތަންމެ ދިގ  މ އްދަތެްއެގ ގ  ގެ އެީއ އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ކިތަންެމ ކ ރ  މ އްދަެތއް

ަަށްތަކެއް ނ ހިންޭގނެ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރަށްތަކ ެގ މިކަން ކޮށްެގން މެނ ީވ އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރަން. ހޭބަޖެމިކަން އެ

ތަރ ތީބ  ނ ހިފެހެއްޓޭނެ. ސަރ ކ ރ ން ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ މިކަހަލަ ނ ޒ ކ  ދަނިޑަވެޅްއގައި ސަރ ކ ރ ން ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ 

ރަްއޔިތ ންެގ  ،މަހ ރޫމްެވ ކ ން މި ހ ރިހ  ކަމަ ންނެގ ަރްއޔިތ ތަކ  ށްރަ ،ހ އްޓި ކ ަގއި އަސ ސީ ޚިދ މަތްތަްއ ރަށްތަ

ބޮޑ   ،ސަެގންދ ެނ ޮގތެއް ރައްޔިތ ންނަށް ނޭނިގ ރަށްތަކ ގައި ހ ލިވ  ތަން އައިއްކަންތައްތައް ކ ިރއަށް

ތެެރއަްށ ެގ އް އްމ  ަރއްޔިތ ން ބޮޑ  މ ސީބ ތެއ  ،ޮބޑ  ަގޑ ބަެޑއް އ ފެދި ،ރަށްތަކ ަގިއ އ ފެދި އްއެފަސ ދަނަފިތ 
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ކޮށްލ މަކީ އެީއ ކ ރަން ހެޔޮވ ެނަވރ ެގ ކަމެއް ޓ ލ މަށް މިފަދަ ދަނޑިަވެޅއްަގއި ެވރިންތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެން އެއްަކއިރިވައް

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެންމެ ެއްއޮގތްކޮށް ހ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤ ނޫނ ައސ ސީެގ ރޫ ށްއަ ނޫން. އެހެންީވމ ، އިންތިހ 

ެވސް ހަމަ  ންެގ މ ްއދަތ  ދިގ ކ ރ ން. އަޅ ަގނޑ ެމން މި މަޖިލީހ ެގރ ކައ ންސިލަ ދ  ތިބިިމއަސް ކ ރެޭވނެ ކަމަކީ ެވ

ކީއްެވތޯ ަކއ ންސިލަށް އަޅ ަގނޑ ެމން  ،އޮެވމެ ދިގ ކ ެރޭވނެ ޮގތް ރ ރަކ ން މ އްދަތ ަގ ހ ލަތަށް ބަލ ފައި މަޖިލީހ ެގ

މެންބަރ ންެގ ޚިޔ ލ  ބައެއް  ؟ޅެނީ އ  ތެއް ނ ދޭން މިޞަފ ރ ސް ޤ ނޫނ އަސ ސީން މިފަދަ ވެ އި ނ ޒ ކ  ަވގ ތެްއގަ  މިފަދަ

މިއީ ކައ ންސިލަރެއްެގ ަހއިސިްއޔަތ ްނ  އ ަފއްދަން.ހަމަ ސ ވ ލ ކިހިނެްއެވެގންތޯ ެވސް އަޅ ަގނޑ  ހ ރީ މި މިޮގތަށް

ޖ މްހޫރިއްޔ  ލްއީސ ނ ެގނެސް އެއިެރއްަގއި ހ ންނަ ރައަށް ބަދަލ މަސައްކަތްކ ރި މީހެއް. ިދެވހިރ އްޖޭެގ ޤ ނޫނ އަސ ސީ 

 ހަތަރ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެވސް ތިން މަސް .އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް ފެނ ނ ތަން ެވސް  ހިތ ހ ރި ޮގތަކަށް ކަންތައް ކ ރި

 . ނީ ެވރިކަމެްއގައި ކަންެވެގްނ ދ ންޖެހޭނެ ޮގތެއް ނޫންނޫ ގ ިމއީ  ،ކަށް އިތ ރ ެވެގންޔަ މަސް ނޭނިގ ހ އްޓ  ކ އްލި 

ހަދ  މަޖިލީހ ން މި  ނޫނ ގ  ،މި މަޖިލީހ ން ،ޮގތަކީ ޖެހޭނެެވެގންދ ން ނެއްަގއި ކަންތަ ނަނޫނީ ެވިރކަމެއް އޮންގ 

ނޫނީ ޙައްލ  މިކަމ ަގއި ޯހދައިދޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ގ ން ެވސް ހ ރިހ  ބޭފ ޅ  .ކަންކަމަށް ޙައްލ  ހޯދައިދޭންީވ

ދެއްވ ނެ އެންމެހައި މެންބަރ ން ެވސް ޯވޓ  އިޓަކަމި ބިލ  ފ ސްކ ރ މަށް  ،ބިލަށް ތ އީދ ކ ރ މަށް މި ،އ އްމީދ ކ ރަމ ން

 .ކަމަށް ެވސް ައޅ ަގނޑ  ހަމަ އ އްމީދ ކ ރަން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  ެދއްިވ ފ ރ ޞަތަށް 

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން

ަގނޑ  ޅ   އަޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އޮޅ ން އަަރއިދ ެނ ކަމަށް ޓަަކއި

 އިެވސް މި މައްސަލަިއަގ ަވކީލ ންެނއް ،ެވސް  ، ޢިލްމްެވރިންނެއްެވސް  ނޫނީ ަވކީލ ންނެއްގ  ދަންނަަވން އެބަޖެހޭ.

ނޫީނ ގ  ނ ވ ނެ. ިމއީކީތި ބޭފ ޅ ންނަށް ހީވ  ޮގަތކަށް މިކަން ބ އްަވިއެގން ،އަޅ ަގނޑ  އެހެން .އިއްތިފ ޤެްއ ނ ޭވ

އަށް ބެއްެލީވމ  އެބަ ދި އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ން މި ދެ މ އްދ . އަންބޭފ ޅ ން އިއްތިފ ޤ ވ  ކަެމްއ ނޫ

ތީ ރ ދީމިޤް ؛ޓިކް އ ސޫލ ންރައްޔިތ ންެގ ޑިމޮކްރެ  ،ޮއންނަނީ ަވނަ މ އްދ ެގ )ހ( ގައި މި 231 ،ަވަޑއިަގންަނވ އެނގި 

މ ، ހ ރިހ  ތަނަކަށް ެވްސ ންީވހެން ިސއްރ  ޯވޓަކ ން އިންތިޚ ބ ކ ރ  ަބޔެޭކ ތިއްބަަވްނ މި ޖެހެނީ. އެއ ސޫލ ތަކ ެގ މަތީ

މި ބަހ ސް  ،ލިއްޔަތެއް އެއީ އޫ އަޅ ަގނޑ ެގ މަސް ،ނޭގއަޅ ަގނޑަްށ އި .ޖެހޭނެތިޔަ ިވދ ޅ ވ  ވ ހަކަަތއް ހަމަޖައްސ ވ ން

 ެގންެދޭވނެ ޮގަތކަށް ައޅ ަގނޑ  މި ބަހ ސްެގ ކަންތައް އިންތިޒ މ ކ ރަމ ން ތި ބޭފ ޅ ންނަށް މަޢ ލޫމ ތ  ލިބިެގން ކ ިރއަށް

 ހޯއްދަަވްނ ޮގތ ން ަވކި ޚ ްއޞަ ވ ހަކަެއއް ގ ޅޭ ނޫނ ގ އ ން. އެހެންީވމ ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް ންދިެގ

އަދި ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި އެބަ  ،ލަރެއްޫނނީ ކައ ންސެގ ބޭނ ންެވަވަޑިއަގންނަަވންޏ  މިތ ނގައި އެބަ ހ ންނަވ  

މެންބަރ ންެގ ޮގތ ަގއި. އެހެންީވމ ، އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ން ތ ނޫނީ ަވކީލ ން އަޅ ަގނޑ  ހިގ  ހަތްތިއްބެިވ 
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އޭެގތެެރއިން ެއކި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ެއކި  ،ހ ރި. ދެން އެނިގަވަޑއިަގްނނަވ ނެިވދ ޅ ވ  ވ ހަކަަތއް ެވސް ެއބަ

ނބ ރި ބައްދަލ ވ ނީ  އެމެންޮގތްޮގތަށް ިވދ ޅ ަވނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މެންދ ރަށް މި ހ އްޓަނީ. ދެން އަޅ ަގނޑ  

 ަގއި. ޝ ކ ރިްއޔ .12:45

 

 {އަށް 12:52 ން އި 12:10 :ޅ ކޮތ  ގ ަވސްހ }

 (ނަޝީދ   ދ އްމަ، ރައީސް މ ޙަސްއީރަގެ ހ  ޖިލީމަ ؛ވީނެންއި އިތ ގަސަ)ރިޔ 

 

 :ވ ންކެ ވ ހަކަދެއް  ތ ންރިޔ ސަ

ބ ރ  އަޅ ަގނޑ މެން ަބއްދަލ ީވ. އަނން ެވްސ އަލ ލ މަށްފަހ ގައި އަނެއްކ  މެންދ ރަށް ހ އްޓ . الم عليكمالس  `. 

 !އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ ކ ރ މ ެގ ބަހ ސް. އ ދެ! މެންބަރ ން ެވދެަވަޑއިަގންަނވ 

 ކޮންމެެވސް އެއް މެންބަރަކ  ޖެހޭނީ  ،ނަމަ ން ޖެހިަވޑަިއަގންނަވ ޖެހިޖެހިެގން ތިއްބަަވ، އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެިވހެން

ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދ އިރ ެގ  ،ދ ިއރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޮގނޑިއަކަށް ބަދަލ ވ ން. މިހ ރ  މަޑ އްަވރީހަތ ފަ

އ ދެ! އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  ފ ރ ޞަތ  ؟ ތޯަވަޑއިެގންފ ނެ ދެއް؟ މޭޒ ޮކޅ ަގއި ނެެތއްނޫންތޯ ބޭފ ޅެއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ 

 ތެރި މެންބަރ . ތްދ ިއރ ެގ ިއއްޒަ ށް. މަޑ އްަވރީމެންބަރ  އ ަދމް ޝަރީފަ ތްތެރިޒައްދ އިރ ެގ އި  މި އަރ ަވނީ މަޑ ްއަވރީ

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: އ ދަމް ޝަރީފްދ އިރ ެގ މެންބަރ   މަޑ އްަވރީ

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިއަދ  މި ބައްދަލ ވ ން މި ޭބއްެވީނ މ ބަނޑ  މީހަކ  އޭނަ ިވހަްނ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް.

ލ  ހަދައިެގން ޖަލްސ ެއއް ބ ްއވ  ކަށް ހޭހަންކޮށްރަ ސް ަވއަދި ަމސްތ ރަނ ެވެގން އ ޭޅއިރ  ކޮްނމެެވ އި،ޗަށް އަރަ މައްންތަ

މި ށް ސ އެއް ކަމަލްްއވ ނ  ޖަބޭކޮށްލަިއެގން  ތައްކަހަލަ ޮގތަކަށް. އ ދެ! މަްސތ ރަނ ީވމ  ކޮށްލ  ކަހަލަ ކަންތައް

 ނ އަސ ސީއަށް އިްޞލ ޙެއް ެގނައ މ ެގ ވ ހަކަ ނޫަގނޑ މެން ޤ ޅ   އަކަސް މި ޖަލްސ ގައިޔަނީ. ކޮންމެފެންނަ

ެގ ކަނީ ަވރަށް ބޮޑ  ކަެމއްއްމި ދަ  ،ންޖެހޭނެނަންއްކަމ ންދ އިރ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ މެން ހަނދ ނަށް ެގދަ

ެވސް  ރ  ހަމަ ހީނ ކ ންޑ މެަގނއަޅ   ،ޮގތަކަށް  ދަނީ ރ އްޖޭގައި ހަމަ ަވރަށް ކ އްލި ައޅ ަގނޑަށް ފެންނަމ ން މި ހަކަ.ވ 

ޖޫންަގއި  3ން. ތަ ދ ންއް ެވެގތަ އްަގއިދ ނެ ޮގތަކަށް ކަންތަނހ ސްަކމެއްެގ ތެެރއަށް ޤައ މ  ހި ގ ނޫނީ ޮގތަކަށް ިތއްބ 

 ދަނީ ގ ނޫނީ އެ ،ވ ނަމަ ނަންޖެހޭ ރަނަގޅ  ފަރ ވ  ނ ެގނެިވއްޖެ ކަަމށްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ޤ ނޫނ ައސ ސީއަށް ެގން

ޮގތަކަށް ކަންަތއްތަްއ ެވެގންިދއ މަކީ ައޅ ަގނޑ   ެގ ތެެރއަށް. ެއ ގ ނޫނީ ހ ސްކަމެްއެގ ތެރެއަްށ ދ ނެއްމެކަހ ސް

 އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސ ޕަރ މެޖޯރިޓީއެއް އޮންނައިރ ަގއި ނެ ކަމެއް. ހޭޖެދެކޭޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ެއންމެން ެވސް ކަންބޮޑ ވ ން
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ެގ ކަެމއްަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ ތ ބ ަވ މި ،ިވޔަސް ަގއިމ ްތކަޮގެތއްަގއި އަދި ބައިބަިއވ މެއް އޮ ޚ އްޞަ

 ކެއްތައްތަންމ  ކަންހޭ ަވރަށް މ ހިޖެއަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ން މިކަހަލަ ކަމެއް ނިންމ އިރ  ައޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަން

ޅ ަގނޑ މެންެގ މި  އައަކީޤ ނޫނ ައސ ސީ ،އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން ެވސް ަގބޫލ ކ ރ ނެ

ަދ ދ ސްތޫރީ އެއް ިލޔ ން. ެއ ަގއެންމެ ަވރ   ،ބިެގންވ ލިއެންމެ ބޮޑ  ބ ރެއް  ،ދަަގޤައ މ ަގއި އޮތް އެންމެ ަވރ  

ެގން. ތިން ބ ރ  ިކެވކަން މި ހިނަގނީ ތިން ބ ރ  ަވއ މ ގައި ެވރިެގ ޤަންއަޅ ަގނޑ މެ ،ލިޔ މ ަގިއވ  ޮގތަށް ބަލ އިރ 

ރަކ ން އަނެްއ ބ ރަކަްށ ބ އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި އެްއެވސް  ،މ ންދ އިރ ނަގމެްއ ހިކަެވރި ަވިކެވފައި އޮންނަ 

 ،ބޫލ ކ ެރޭވ ޮގތ ންއަޅ ަގނޑަށް ަގ ރ މަކީ ރަނަގޅ  ޮގތަކަށް ނ ވ ނެ. އަދިށް ކަންކަން ކ ތަެވިރެވޭވ ޮގ ށްއޭެގތެެރއަ

މ ޅި ދައ ލަތ ެގ ހިއްސ   ،ބައިެވރިވ ން ެގލަތ އ މ ޅި ދަ ،ޯވޓަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދ އިރ  ެވސް އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ

 ސްކ ރ މ ެގ މައްޗަށް. އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރ ރ ކޮށް ކ ރިން ެވ ންދ  ކަމެ އޮންނ ނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ޯވޓ 

 ،ކ ަގއިއެ އ ތީސްތޫރީ މައްސަލައެްއެގ ތެރެއަްށ ަވންނަމ ންދ ދ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ވ ނީ ފައިދަންނަަވމ ން ޮގސް

ެގ ތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެން މިއަށް ފަރ ވ އެްއ މ ދ މ ގައި ޝަރ ޢީ ނިޒ ހޯނީ ފަރ ވ ެއއް މެންނަށް ގ ނޫނޑ ަގއަޅ 

 ،ިވޔަސް  މ ަގއިކަިވނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެންނެޒ މ ެގ ތެރެއިްނ ފަރ ވ އެއް ހޯދަންޖެހޭނި ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ޝަރ ޢީ

 ށް މ މ ެގ ބަދަލ ަގިއ ދައ ލަތ ެގ ތިން ބ ރ  އެކ ެލޭވ ޮގތަކަން  ނިއިންެގ ތެރެ ޒ މ ނިރ ޢީ އެކަން ެވސް ހަމަެއކަނި ޝަ 

 ނެ ކަމަށް ވ  ނަގޅ  ޮގތްއެންމެ ރަ ހ ރިތ  ޙަލަޞްށް ޙައްެލއް ހޯދ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގިއ ެއއީ އެންމެ މަމިއަ

 ޙ ކ ރ މ ެގ ވ ަހކަޞްލ އި ސ ސީ އައަޅ ަގނޑ މެން ޤ ނޫނ  .ިރ ރައީސްކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ެރެވނީ. ިއއްޒަތްތެ

 ،ފައި އޮންނ ނެންކޮށްޔ އްދ ގައި ަވރަށް ރަނަގޅަްށ ބަމ ަވނަ  42މި ޤ ނޫނ އަސ ސީެގ  ،ދައްކ އިރ  

ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި  މ ންހޭ މ ހިޖެއެކަަމކަށް ސަމ ލ ކަންދޭންއަޅ ަގނޑ މެން  ،އެނިގަވަޑއިަގންަނވ ނެ ފަދައިން

 އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެްނމެންނަށް ެވސް އެނިގެގންދ ނެ ކަމަށް. ކ ރެެވންޖެހޭތްރީޢަޝަ ެއކ ރިކަމ އި، ހަމަހަމަކަމ ެވޢަދ ލ 

 ންނަށް މެތ ން އެންރަީއްސ ޔ މީނ ެގ ޝަރީޢަތަީކ. ައޅ ަގނޑ  ހި ،ޮގތެްއަގއި ކ ރެވ ނ  ޝަރީޢަތެއް  ބޮޑ  ފ ޅ ކަން

 ޝަރީޢަތެއް ނޫންކަން ެއއީ. ވ ނ ރެ ކ އެކ ހަމަހަމަކަމ  ،ންެއއްޮގްތވ  ޮގތ ެގ މަތީ ޤ ނޫނ އަސ ީސއ  ،ަގބޫލ ކ ެރޭވނެ

 ަވނަ  42ެގ ސީދައްކ އިރ ަގއި ޤ ނޫނ އަސ  ވ ހަކަެގނައ މ ެގ ސ ސީއަށް އިޞްލ ޙ  އަނޫނ ޤ ، އަޅ ަގނޑ މެން މި އެހެންީވމ 

ބޮޑަށް އެީކަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ަވރަްށ އ އެ ތެރޭަގއި ެވްސ ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އެަބ ިވްސނަންޖެހޭ. ހަމަދޭ މ އްދ އ 

 ކަމ ަގއި   ވ ހަކަެދއްކިށްޮގަތކަ މެ ބަޔަކ  ކޮންމެން. ކޮކަެގ ވ ހައި ލަސަ މައް ެގ.ސީރ އެމް.އެމް.ޕީ.އ   ،ކަންއް  ދައެބަ

. ރައީްސ ަގިއކަންަވނީ ސިޔ ސީ ބޭނ މެއް އެ މީން ޖަލަށް ލ ފައިރައީސް ޔ  ،އް އެއީ ތެސ ބިތ ވ ން އޮތް ޙަީޤޤަ ،ސް ިވޔަ

ސް ެވއް ނ ވ ނެ. އަދި ެއއީ ގ ޅ ެވން އޮތް ކަެމއް އެ ގ ޅ ވ ފަ ސަލަައކ އް މަ ެގސީ.ރ އެމް.ޕީ.އ .އެމް ކ މަކ ހ ޔ މީނ ެގ 

ތަން.  މަިނކ ފ ނ  ޖަލަށް ލ ފައިވ   ށްފައި އެކ މެއް ކޮހ ސިޔ ސީ  ،ވ ރެ ޮބޑަށް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަނީނޫން. އެއަށް 
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ެއ  ،ވި ރެކ ނ އްަސލަތައް ޙައްލ  މަސ ެގ.ީސެގ ފައިމް.ީޕ.އ ރ އެމް.އެ ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއަށްވ ެރ މ  ކަންބޮޑ ޭވ

 ނެއްތޯ ެވސް ީވ ކިހި ެގންދ ތީ. އެ ފައިސ އަށްމައްސަލަތައް ތަޙ ޤީޤ ނ ކ ރެިވ އެތައް ދ ަވސްތަެކއް މިޮގަތށް ދިގ ދެމި

ބަ އެ ިވ ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސްބެތިއް ގައިހ މި މަޖިލީ ،ވ ހަކަދަްއކ އިރ ދޭތެރޭގައި  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ބަލަން. އެކަމ 

އެީކަގއި އެއ   އްބެިވ ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް އެބަ އިނިގލި ިދއްކ ަރއްވ . ހަމަތި ރ ެގ ތެޭރގައި ކ  ސަރ  .ކ ަރއްވ ިދއްލި އިނިގ

 ތަން. ދިްއކ ރެޭވ ލިރ ަގއި އ ޅ ްއިވ ބޭފ ޅ ންނަށް ެވސް އެބަ އިނިގކ ސަރ   ފެނޭ ކ ރީެގނަށް އެބައަޅ ަގނޑ މެން

 އްސަަލއަށް...މަެގ .ސީ، އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ އެހެންީވމ 

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

 ތ އެއް. ނ ކ ޒ މީ ނިބަރ  މެން ރިތްތެްއޒަހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ އި

 

 މައްސަލަ()ނިޒ މީ 

 ވ ހަަކދެއްކެވ ން:ޙ ސައިން ޝަހީމް ދ އިރ ެގ މެްނބަރ   ހެންޭވރ  ދެކ ނ 

ބަރ  ރި މެންތްތެޒައް ދ ިއރ ެގ އި އްަވރީޑ  ވ  މަދަެގންއެ ން އްކަމ . މިހ ރ  ވ ހަކަދަޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ކ މެްއ ޯގްސކަމަށް. ެއީއ ނިޒ މީ މައްސަލަެއއް ކަމަށް ހ ރ އްޭޖެގ ކޯޓ ން ިއއްވ ަފިއވ   ،ދަމް ޝަރީފް އެ ިވދ ޅ ަވނީ އ 

 ކ ރަން. ލ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫ

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ރިޔ ސަތ ން

ޝަރީޢަތ ން   ،ރި މެންބަރަށް ދަންަވންޖެހޭތްތެދ އިރ ެގ އިއްޒަ ަވރީޑ އްމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔ  

 އެކީަގއި ެއކަން ކ ރިއަށް  ަވމ ން ެގންދަވ އިރ ގައި ިވސްނ ންތެރިަކމ ވ ހަކަަދއްކަ ޮގތ ން  ގ ޅޭ ނިންމ ފައިވ  ކަންކަމ 

 ރ . ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ ެގންދަަވން. މަޑ އްަވރީ

 

 ބަރ  އ ދަމް ޝަރީފް ވ ހަކަދެއްެކވ ން:މެންެގ ދ އިރ  މަޑ އްަވރީ

ަގނޑ  ން އަޅ މ ކ ރަމ ތިރ ހ އި ޝަރ ޢީ ނިޒ މަށް ެވސް އި އެީކގަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ހ ޝިޔ ރ ކަމ 

ސީެގ ަމއްސަލަ .މް.ޕީ.އ ރ އެމް.އެ  ،އަކީވ ހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެްނނަމަެވސް، ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވ  ވ ހަކަ 

ިއ ަގޑ މެން ދައްކ އިރ  ނ ވ ހަކަ ައޅ ަގެގޮގތ  ނޑ މެންނަށް އެބަ ބެލެންޖެހެއޭ. އެ ފައިސ އަްށ ީވަގއަޅ 

ރ ކ ރަކީ މިއީ ސަދޭ. ކަނަޑއެިޅެގން މި ބަނަށް އެކި ޮގްތޮގތަށް ޭއެގ ވ ހަކަަތއް އަޑ އިެވމ ން އެނޑ މެންއަޅ ަގ
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ސ ެގ އެ ފައި ،ވ އިރ  ކަށްރަ ށް ެގނައި ސަރ ކ ޮގތަވ  ަގްނނައި  ބައިެވރިެވަވޑަކަނޑައެިޅެގން ރައީސް ނަީޝދ  ެވސް

ތެރި ރައީސް ެވސް ތްދ ނ މ  ނ ަވތަ އޭެގ ޒިންމ  ހަމަ އިއްޒަބަ ނ ަވތަ އް ނ ބެލި އޮންނަކަމ ެގ އިލްޒ މ ތަމައްސަލަ

ންނަށް ޔިތ އް އެކ ަގއި ރަ މިނިަވްނކަމ  އިފ  އިންސ އީނަންަގަވންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. މި ސަރ ކ ރ  އަ

އަދި އެ  ،އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ސީެގ ަމްއސަލަ ނ ބެލި ދ އިރ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ކަމެއް ކޮށްދޭން ކަމަށް ބ ނ އިރ ަގއިެވރި

 ހަމަ  ؛ކަމަށް ިވރެްއވެ  ކ ޔ މަތ  ނ ަވތަ އެ ފަިއސ ެގ ބޭނ ން ސީދ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްހ ޮގތ ެގ ތ  ފައިސ އަށް ީވ

ބޮޑެިތ  ެއއީ ަވރަށް ،ެދކެޭވއިރ ކ ރ މަށް ކަމަށް ވ ހަކަނީ ަރއީސް ރަޝީދ  މިނިަވންކ ރެވ ނ ންބޭ ފައިސ   އެ ިއ އެީކަގއ  އެ

އްޔ  ެވއްޖެ ދޭތެރޭަގއި ޮގތެްއ ނ ނިންމ  ކަމަށް އެއ   އި،، އެ މައްސަލަަތއް ަބލަތަެކއް އެޅ ެވނީ. އެެހންީވމ ލްޒ މ އި

ބޭނ ންވ  އ ފ ެވރިކަެމއް ރައްޔިތ ންނަްށ އްޔިތ ންނަށް ރަ ންއަސ ސީޭއެގ ޒ ތ ގައި މި ފެހި ޤ ނޫނ  ،ރައްޔިތ ން ބޭނ ންވ 

ޚިލ ފަށް އެތައް ކަެމއް  އ ކަނަޑއެޅިެގން ޤ ނޫނ ައސ ސީ ،ދަނީ ލިބިެގނެއް ނ ދޭ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަމ ން

ަމއްސަލަތަކ ގައި  މި ،ޭވބޮޑ ޑ  ަވރަށް ކަން ތަން. އަޅ ަގނ ކ ރަމ ންދ ކ ރ މަށް ޓަަކއި ބަޔަކ  މަަސއްކަތް ކ ރ މަށް މަގ ފަހި

މި ޭވތ ެވދިޔަ ދ ަވސްތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެތައް  ،އަޅ ަގނޑ މެން މި ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް ބަދަލ ެގންނަން ވ ހަަކ ދައްކ އިރ 

މިދިަޔ  ،ބޫލ ކ ަރއްވ ނެ ތިަޔ ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ން ެވސްަގބޮޑެތި އިހ މ ލ ތަކެއް ެވފަިއ އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ްނ 

ަްޮބޑެތި ިއހ މ ލ ތަކެއް ެވފައި އެބަހ ރި.  ޭއެގ ކ ިރން ެވސް ަވރަށ ،ެގ ތެރެއިން ެވސް ަގއި ޮކިވޑ  ތެރޭެގ ދ ަވސްތަކ  

ަވނީ  އެއަށް ، ކ ރ މ ެގ ތެރޭގައި ބޮޑެިތ ކޮރަޕްޝަންެގ މައްސަލަތަްއ ހ ރި ކަމަށްެމނޭޖ   ޮގތެްއަގއި ކޮިވޑ ޞަޚ އް

ދޭ. ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންެގ ަމއްސަލަތައް ހ ރި ކަމަށް އެބަ ބަ  އެްއކަމ ންދަކިހިނެއްކަން ނޭނިގ އެތައް ޮގތަކަށް ވ ހަކަ

ވ ހަކަ ެވްސ ހަމަ ދައްކަމ ން އެބަދޭ.   ކަމ ެގތެރެއިން ަބއެއް ފައިސ  އެކި ފަރ ތްަތކަށް ދިޔަވ ހަކަދެެކޭވ. ޭއެގ

ދ  ޮގތަށް ެގންެވއަށް ދަތިހ ރައްޔިތ ންނަށް އިންތި ؟މައްސަލަތައް ނ ބެލެންީވ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކީއްެވެގްނތޯ އެ

ތަން  ކަންކަން ނ ެވެގްނދ އިރ  އެތައް ަބޔަކ  އިހ މ ލ ން މަރ ެވެގންދ  މި ،ކަންތައްތައް ެވެގންދ އިރ ަގއި 

އްޔ  ވެއްޖެ  ނޭޅޭ ކަމަށްދޭތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަނަގޅ  ިފޔަަވޅ  މައްސަލަތަކ  ފެނޭ. އެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ

 ،ކ ރ މަކ ން ެވސް އަދި ރައްޔިތ ްނ ބޭނ ންވ  އ ފ ެވރިކަމެއް  އިޞްލ ޙ ސ ސީއަވ ނީ ޤ ނޫނ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަ

އިނޭގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެތައް ޮގތަކ ްނ  ހަމަޖެހ މެއް ރައްޔިތ ންަނކަށް ނެތޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަތްހި

 ،ން. އެހެންނަމަެވސް ކަދ  ބަ  އެފެދިެގންއެމް.ޑީ.ޕީެގ ތެޭރަގިއ ެވްސ ބައިަބއިވ ންތަެކއް އ  ،ފ ހަަގކ ރެިވެގން އެބަދޭ 

އަޅ ަގނޑ މެން ވ ދަެވރި ޕ ީޓައކ ން އަޅ ަގނޑ މެން މިތިބީކީ ފަހަރެއްގައި ެވސް އެހެން ެއއްެވސް ކަމަކަށް އިްސކަންދޭ 

ަވގ ތ  މި ޤައ މަށް އޮތް މ ހިންމ    ކ ރ މަކީ އެއީ މިޮގތަކަށް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެްނ މިތިބީ ރައީސް ޔ މީން މިނިަވން

ކ ރ މަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހ  މަސައްކަތެއް ކ ރ މަށް. ރަީއސް ޔ މީން މިނިަވން ،ވ ތީެވ މަށްކަ ކަމެއް

ކ މެއްަގއި އެްއެވސް ޙަޤީޤަތެއް ެނތް ކަންތައްތަކެްއެގ މައްޗަްށ ހ ނ އިންސ ފ ން ކޮށްފައިވ   ،ކ ރަނީބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ މެން 
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 ،ކަމަށް ެވސްަޤއ މ ެގ މިނިަވން ، އެީއ މ ޅި ޤައ މަށް ެވސް މަކީހ ނަންޖެބިނ ކޮށްެގން ރައީްސ ޔ މީން ޖަލ ގައި އޮން

ހ ރިހ  ކަމަކަށް ބަލ އިރ  ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެީއ  ،ޒީބ ހ ތަ ޤައ މަށް މިހ ތަނަށް އައި ކ ރިއެރ މ އި

 ެވެގންވ ނެ ކަެމއް ނޫން. ރަންއަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ކ 

 

 ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ 

 ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް. ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ޭވރ ންހެމެދ 

 ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް. 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 ވ ހަަކދެއްކެވ ން: ޙ ސައިން ޝަހީމް ހެންޭވރ  ދެކ ނ  ދ އިރ ެގ މެްނބަރ 

هللا ޢަބްދ  ،ކ ރީެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ،ނެީގ އެއް މިނ ކ ތ  މީނިޒ އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކ މެއް. ހ ގ ޅިެގން ިއްއވ ނ   އެކަމ  ،ހ އްޓ   މިިލއަން ޑޮލަރ  ަވދެފައި 1އްޔޫމްެގ އެަކއ ންޓަށް ޤަޔ މީން ޢަބްދ ލް

ވ ހަަކ  އެ  އ ދަމް ޝަރީފް ރ ންބަ ތްތެރި މެަލއިެގން ަމޑ ްއަވީރ ދ އިރ ެގ ިއއްޒައި، ހަމަ ކަނޑައެިޅެގން އޮޅ ަވއެހެންީވމ 

 ނެީގ.  ދައްކަވ ތީ އަޅ ަގނޑ  ނިޒ މީ މައްސަލަެއއް މި

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

މަޑ ްއަވރީ ދ ިއރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  ،ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަށް

ކ ރ މ ެގ އެޖެންޑ  ކީ ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ އެޖެންޑ ަގއި އޮްތ އައިޓަމަ  ރ މިހ  ،ހަނދ ންކޮށްދޭން އެބަެޖހޭ ެވސް

 އައިޓަެމއްކަން. މަޑ އްަވރީ ދ ިއރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 މަޑ އްަވރީ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އ ދަމް ޝަރީފ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

ކ ރ މ ެގ ވ ަހކަ ދަްއކަމ ންދ ތީެވ ޞްލ ޙ  އި ސ ސީޝ ކ ިރއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އ ދެ! ޤ ނޫނ އަބޮޑަށް ަވރަށް 

ން ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤ ތަކ ެގ ޤ ނޫނ އަސ ީސގައި ައޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔ  ޤ ނޫނ އަސ ސީ ،އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވ  ވ ހަކަައކީ

ންދ އިރ  މ އްކައެކ  ކަމެއް ކ ރ މ ެގ ވ ހަކަ ދަކ  ނެތޭ. އިންސ ފ ެވރިކަމ  ކަމ ެގ ފ ރ ޞަތ  ެވސް މިއަދަތެރެއިން ހަމަހަމަ

ެއްއޮގތަށް ކަންަތއްތަެކއް  އ ެކކ ރި އ އި ކ ޑަެކކ ރިޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް ބޮޑ  ،ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަމ ން މި

ން ފެހި ޤ ނޫނ އަސ ސީމި  ގެ ން އަޅ ަގނޑ މެންނޫންކަ ޔަކީއް ެއއި ،ބޫލ ކ ރަން އެބަޖެހޭަގތަން. އަޅ ަގނޑ މެްނ  ެވެގންދ 
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ނިކަމެތި   ،ދަނީ ިޚލ ފަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަމ ން މި  ކަމަކީ. އެހެންނަމަެވސް އެއ މަމަހަެގންނަން ބޭނ ންިވ ހަ

ަކްށ ނ ިވތ އަދި  ،މީހ އަށް ނިކަމެތި ޮގތް، ބޮޑ  މީހ އަށް ދައ ލަތ ން ހިމ ޔަތ އި ރައްކ ތެރިކަން ެވސް ދިނ މަށް ފަހ ގައި

އެކ ގައި ެވރިކަމެްއ ކ ރަން ބޭނ ންވ   ކަމ ނެއްތޯ ހަމަހަމަހި  ކިތަން. ެއކަމަކ  ސެކިއ ރިޓީ ެވްސ ދީެގން ެގްނގ ޅެމ ންދ 

އްޔ  ެވއްޖެ ކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް، ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ އެހެންީވމ  ؟އްޔ  ެއޮގތަށް ަކންތައް ކ ެރިވެގންދ ނީެވއްޖެ ކަމަށް

ފަރ ތަކަްށ  ހަމައެކަނި އެއް ތަ ނ ަވމަލ ކ ރ އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ަވކި ބަޔަކަށް ޢަ އަޅ ަގނޑ މެން ދޭތެޭރގައި އެއ 

ކ ރަންޖެހޭ މ ޅި ދައ ލަތް ހިމެނޭ ޮގތ ން މިއަށް ބަދަލެއް މިކަން ބ ރަވ މ ެގ ބަދަލ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ މަސައްަކތް

 އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ބޮޑަްށ ޝ ކ ރިއްޔ   ކ ރަން. ަވރަށްެގންނަން މަސައްކަތްއިޞްލ ޙ  ،ސްެގނެ

 

 ން:ވ ްއކެ ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެ

އަރ ަވނީ ިވލިނިގލީ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. ސަޢ ދ  ޙ ސަިއނަ !ކ ރައްވ ފ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މ ިވލިނިގލީ ށް. ނަސަސަޢ ދ  ޙަ

 

 ހަކަދެްއެކވ ން:ވ  ންިވލިނިގލީ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައި

ަވނަ އިޞްލ ޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލ  މިއަދ   5ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދިެވހިރ އްޭޖެގ ޤ ނޫނ ައސ ސީއަށް 

ދިމ ެވފައިވ   މި ،ށް ެގންދ ކަމީއަވ އިރ  ެވސް ކ ރި  ހ ލަތ ގައިޞަގައި ަޤއ މ  މި ޚ އްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ 

 މަސައްަކތްތަކެއް ކ ަރްއަވމ ންދ ކަން ޞައްވ މަށް ޓަަކއި ަރއްޔިތ ްނެގ މަޖިލީހ ން ޚ އްދެއި އްލ  ހޯއްަދަވޙަ މައްސަލައަށް 

ކަޒީ އ ސޫލ ން އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ހިންެގވ މަށް ޓަަކިއ ދައްކައިދޭ ެހއްެކއް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ދިެވހިރ އްޖޭެގ ލ މަރ 

 އިޤ ނޫނ އަސ ީސގަ  އިށްފައި ިތއްބެީވ ކ ރީގަ ވ ކޮހ  މ ެގޤ ރ ންެގ މަދ  ކައ ންސިލަމިހ ރ  މ އްދަތ  ހަމަަވމ ން

އްވ ަފއިަވނީ ެވްސ ދެބ ަގއި އެ މެންބަރ ންނަށް ޯވޓ ޚ އިންތި ެގކައ ންސިލ   ލ ފަިއވ  މ އްދަތަށް. އަދި ރައްޔިތ ންއިއެކ ަލަވ

ތަކ ގައި ިތއްަބވ  މ މަޤ ބީ ޚ އިންތި ، ބޫލ ކ ރަނީ ަގވ  ޮގތަށް. އެހެންކަމ ން ައޅ ަގނޑ  ަވކި މ އްދަތެްއގައި އެްކސްޕަަޔރ

ނ ޖެހޭނެ ކަމަށް.  މ ގައި ދެމިތިބެންޤ ކ ންތަކ  ެވސް އެ މަބޭފ ޅ ން އިތ ރަށް އެންމެ ސި އެ  މ އްދަތ  ހަމަީވމ ެގބޭފ ޅ ން

 އަދިެވސް ޚ އެީކަގއި ިދެވހިރ އްޖޭެގ ތ ރީ އަންނަ ބަދަލ ތަކ ޑިމޮކްރެީސއަށް  ތެރި ރައީސް. ިދެވހިރ އްޖޭެގ ޒަމ ނީއިްއޒަތް

ޅަފަތ ެގ ދައ ރ   އަޅ ަގނޑ މެން މި ހޭދަކ ރަމ ންދ  އިޑިމޮކްެރސީަގމެން ދިރ ސ ކ ރަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ޅ ަގނޑ އަ

ޖެހެނީ. ދިެވހިރ އްޖެއަކީ  ަގކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އަބަދ ެވސް ޅަފަތ ގައި އ ޅެން މިބޮޑ ނ ވ ކަން އަޅ ަގނޑ  ފ ހަ

 ޚ އްކަން ދިެވހި ތ ރީއެކައި ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް ެވސް ކޮށްފ ނެ ބަތިބ މަށް ޓަމ ތަކ ގައި ދެމިޤ ެވރިން މަ

ެވރިކަެމއް  މީެގ ކ ީރެގ ޤ ޫނނ އަސ ސީެގ ދަށ ން ިދގ  މ އްދަތެއްެގ !ބަލަމ ހިނގ ދައްކ ަވއިދީފަިއަވނީ. 



0220 މޭ 62                                                ސ  ލްޖަ ވަނަ  40 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020  

 

30 

 

އެީކަގިއ  ތަކ އައި ބަދަލ  ފަހ ންދިަޔއީ އ  ޤ ޫނނ އަސ ސީެގ ދަށ ން. ޭއެގަގއި ބަދަލ ެވެގން 2008 ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން

ދިަޔއީ ކ ޑަކ ޑަ ްސ ބޭއްިވެގންބ  ވެ ޚ ެގ ރިޔ ސީ އިންތ2013ިއ ޅެީނ ހަމަޖެހ މެއް ނ ލިބިެގން.  އަދިެވްސ މި

އްލެއް ހޯއްދަވައިދިނ މ ެގ ޙަޤ ނޫނ އަސ ސީަގއި ނެތް ކަމެއްެގ ތެރެއިން ޖ ޑިޝަރީއަްށ ލިބ ނ  ބ ރެއްެގ ތެރެއިން 

 ގެ ެވސް މިކަހަލަ ހ ލަތެއް. ޤ ނޫނ އަސ ސީގައި. ދެން މި ދިމ ަވނީ ހަމަ އަނެއްކ ކ ރ މަށްފަހ ބ  ފަސްޚ ނަމ ގައި އިންތި

ފޮތ ގައި ކަޅ އި ހ ދ ން އެއްެވްސ  ހ ރި މ ްއދ ތަކަކީ ަވގ ތީ ޮގތ ން ކަްނތައްތައް ކ ރ މަށް މި އި ލިޔެފައިފޮތ ަގ

ތަކ ަގިއ އަދި ރ އްޖޭެގ ހެދޭ ގ ނޫނ އ އި ޤ ނޫނ އަސ ސީ ،ބޫެލއް ނ ކ ރަންަގނ ވ ނެ. ައޅ ަގނޑ  މ އްދ އެއް ޮއެވެގން

ދައްކ   ތަކެއް. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މިކ ރަންޖެހޭ ތަރ ތީބ ލ މަޢަހ ންނަންޖެހޭނީ ދ އިމީކޮށް އެ މ އްދ ތަކަށް 

 . ކައ ންސިލ އޮތީ ހ ލަތެއް ދިމ ެވފަ ކ ރ  ބަހ ސްގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ،ވ ހަކަިއަގއި

ތަކ ގައި ބޭތިއްޭބކަށް ނެތް. މ ޤ ބ  ނ ވ ްއވ  ކައ ންސިލަރ ން އިތ ރަށް މަޚ އިންތި ބ  ބޭއްޭވކަށް ނެތް. ަކއ ންސިލ ޚ އިންތި

ރަށްތަކ ެގ އިދ ރީ ހިންގ ްނ  ނ ލ  އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ހިންޭގކަށް ެނތް. ރ އްޖޭެގ އަޮތޅ ތަކ އި ނ ކައ ންސިލަރ ން

ހ ލަތ ަގއި   ހ ލަތެއް. ދެްނ ކިހިނެއްހޭ މިޞަ، މިއީ ޚ އް ތް. އެހެންީވމ ނ ލ  ެވްސ ހިންޭގކަށް ނެ ކައ ންސިލަރ ންނ 

ރައްޔިތ ްނެގ  ،މި ފ ރ ޞަތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ފ ހަަގކޮށްލަން ؟ައޅ ަގނޑ މެން ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނީކ ރ މަލ ޢަ

ބ  ޚ ކައ ންސިލް އިންތި ،ފޮނ ިވ ބިލެއްތަނ ގައި ސަރ ކ ރ ން  އަށް ބޮޑ . މިހ އިންތި އިމަޖިލީހ ެގ ފަރ ވ ކ ޑަކަން މިކަމ ަގ

ކޮށް ައޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ން ބިލ  ފ ސްކޮށްފައި ސަރ ކ ރަްށ ގ  ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެން ތަސްދީ ގ ޅޭ ފަސްކ ރ މ 

ބިލ   ކީްއެވހޭ އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަދަލ  ނ ެގނެސް އެ  ،ބިލ  ތަސްީދގ ޮކށްފައި އެަބއޮތް. ސ ވ ލަކީ އެ ފޮނ ީވމ 

ޭއެގ  ؟ލީއިތަނ ން ފޮނ ަވ ނ ެގނެސް ގ ނޫނެއް ަބދަލ ކޮށްފައި އަޅ ަގނޑ މެން މި ނޫނ އަސ ީސއަްށ ބަދަލ ޤ  ،ފ ސްކ ރީ

އިްއޒަތްތެރި . އޮތީ ކޮށްފަ އަޅ ަގނޑ މެން ފަހ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަން މި  ،ފ ރަތަމަ ކ ރަންޖެހޭ ކަން ނ ކޮށް ،މ ނައަކީ

ަވގ ތ   . މިއްޙީ ކ އްލި ނ ރަްއކަލ ެގ ހ ލަތ  ދިމ ެވފަޞިަވނީ މި ޤައ މ ގައި  ޭއެގ ސަބަބ ން މިއަދ  މި .ރައީސް

އްޙީ ކ އްލި ނ ރަްއކަލ ެގ ޞި، ޖެހ ނީ މިހެން. އެހެންީވމ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ،ވ  އަޅ ަގނޑ މެން އެކަން ނ ކ ެރިވ ޮއއް

އް އ ފެދޭ ކަެމއް. ބޮޑ  ޚިޔ ލ  ތަފ ތ ވ މެ ަވނަ މ އްދ ަގއި ބަޔ ްނކ ރ  ޮގތ ން ަވރަށް 267މި ޤ ނޫނ އަސ ީސެގ  ،ހ ލަތ 

ހ ލަތ ަގިއ  މި ،ަޔކ  ބ ނަނީނ ކ ރެޭވނޭ. އަނެއް ބަ ހ ލަތ ަގިއ ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިްޞލ ޙ  މި ،އެއްބަަޔކ  ބ ނަނީ

ކ ެރޭވ ޮގތް. ފ ޅ  ޮގތަކީ ެވސް ރަނަގޅ  ޮގެތއް. ޚިޔ ލ  ދެޮގތް ެވސް ރަނަގޅ .  ކ ެރޭވނޭ. ދެޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ 

ސ ބަށް ހި މިކަން ނ ކޮށް މި ،ބޫލ ކ ރަންަގ ެގނެެވން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ އްެލއް ޙަ، މިކަމަށް އެހެންީވމ 

. ރ އްޖޭެގ ހ ލަތ  ަވނީ ކައ ންސިލަރ ްނެގ މ އްަދތ  ެވސް ސ ންަގޑި ހަމަވ ން ކައިިރެވފަ  މިއަދ  މިއައ މ ެގ ސަބަބ ން

 ށް އޮތްއަތީ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ކ ރިއޮ ނ ކ ެރޭވ ކަހަަލ ހ ލަތެއް މިޮގތ ން ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ  އޮތް މި

ަވގ ތީ މ ްއދ ތަކެއް ލ ން ފައްޓައިފިްއޔ   ،ކޮށް ކ ޅެމިހ  ފަސޭހަ އ ގައި ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ޤ ނޫނ އަސ ސީނތ 
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ޮއންނަ އެއްެޗއް ކަމެއް ެވސް  އިރ އްޭޖަގ ނިމިދިޔަ ސަރ ކ ރ ަގއި ޤ ނޫނ ައސ ސީއަކީ މި ؟މ ދަމ  ކިހިނެއްތޯ ވ ނީ

ސިޔ ސީ ޕ ީޓެއއްެގ  ،ނެގ. ޤ ނޫނ އަސ ީސ ބ ްއވ ފައި، ރ އްޖޭެގ ހ ރި ގ ނޫނ ަތއް ބ ްއވ ފަިއ، ަގވ އިދ ތަްއ ބ އްވ ަފއިނޭ

ކޮަބއިތޯ ރ ްއޖޭެގ ރައްޔިތ ްނެގ މަޖިލިސް ކޮށ  ކ ދިކޮށްލި ހަނދ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަހ ރި.  ސ ލޫކީ ކޮމިޓީައކ ން މި

ބ ރ ެގ ތެރޭަގއި ހިންޭގނީ ނަމެއްަގއި. އޭރަކ   3 ެގރ އްޖޭަގއި މި ދައ ލަތ  ، މިމ . އެހެންީވނެތޭ އިނޭގތޯ ؟ގ ނޫނީ ބ ރ 

އޮންނަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަކ ން ތިރ މް، އޭރަކ  ހ ނ ކ ރ  އި ށްކ ރަކ ން ޤ ޫނނ އަސ ސީއަންނަ ސަރ އޮ

ތިރ މެއް ހ ށް ނ ކ ރ  އިއޮންނަ ޖ ޑިޝަރީއަކ ން މި ޤ ނޫނ އަސ ސީއަކ  ރަތިރ މް، އޭހ ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް ނ ކ ރ  އި 

ރ ޞަތ ގައި ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލަން ފ  އަޅ ަގނޑ  މި .ނ ޖެހޭ ކ ރ ކަށް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ؟ރައްޔިތ ން ކ ރަންޖެހޭތޯ

ނ ޖެހޭ ކަމެއް . ކ ރަންއޮތީ ިދމ ެވފަ  ހ ލަތެއް މިޞަނެތް ަވރަށް ޚ އް އިމިއީ މި ޤ ނޫނ އަސ ީސަގ ،ބޭނ ންަވނީ

 ބަ އްލެއް ހޯދަން އެހަމިކަމަށް ކޮންމެެވސް  ،ބޫލ ކ ރަނީަގހ ލަތ ގައި އަޅ ަގނޑ  ެވސް ހަމަ  . މިއޮތީ ކ ރަންޖެހިފައި މި

ދޭތެރޭގައި ކޮންމެެވްސ  ކައ ންސިލަރ ންނ  ،ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ހިންަގން ބ ނެފައިވ އިރ   އޭ.ޖެހެ

ރ ންނަކީ ރައްޔިތ ންނަށް އ ނަދގ ލަކަށް ެވަފއި ތިބި ބައެއް ޮގތްތަެކއް ކަނަޑއަޅަން އެބަެޖހޭ. މިހ ރ  ތިބި ކައ ންސިލަ

ހެދި   ކައ ންސިލަރ ންނ  ،އިން އެއް ރަށެއް ިވލިނިގްއޔަކީ. ިވލިނިގލީ ރައްޔިތ ންތެރެ. އޭގެ ހ ރިރަށްރަށް ެވސް އެބަ

 ހ ށަހަޅަން މިކަމަށް އ ޅެނީ. އަޅ ަގނޑ  ވ ހަަކއެްއ ނޫން ދައްކަން މި އެ .އ ނދަޫގެވެގން އ ޅެނީ. ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް

ކ ރަން. އަކ ެރއް އިތ ރ   އަށްަވނަ މ އްދ   4ިމ އިޞްލ ޙ ެގ  ،އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ އިޞްލ ޙެއް. އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަނީ

ން ބ އްވ  ފ ރަތަމަ ލޯކަލް  ތީ މަ ކޮށްފަިއވ  ޮގތ ެގމ އްދ ެގ )ހ( ގައި ބަޔ ން އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަނީ މި -)ނ(

  މީހ ންެގ މަޤ މ   ބ ކ ރެޭވ މެންބަރ ން އެޚ ތަކަށް އަލަށް އިންތިަކއ ންސިލ  އެ އިއްަވބ  ބ ޚ ެގ އިންތިކައ ންސިލ  

ަވނަ މ އްދ   4ެގެނޭވ އިޞްލ ޙ ެގ  މި ،ަވނަ މ އްދ  4 ؛ަވނަ މ އްދ ެގ )ނ( 4ެގެނވ ނ  ިއޞްލ ޙ ެގ  ހަވ ލ ވ މ ން މި

ހ ލަތަށް   މި .. އިއްޒަްތތެރި ރައީސްއ ިވެގންދ  ޮގތަށް. މިކަން ނ ކޮށް ވ ކަށް ނެތް. މިކަން ކ ރަން އެބަޖެހޭ

ދޭތެރޭގައި  ން މިކަމ ހިމެނޭ ޮގތަށް ކ ރި ދޭތެރޭގައި ދައ ލަތ ން މަޖިލިސް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން އައީ މިކަމ  

 ބ  ބ އްަވން...ޚ އިންތި ،ބޫލ ކ ރީަގއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން  !ސްކޮށް ނ ިވސްނ މ ެގ ނަތީޖ . އޯކޭސީރިއަ

 

 ެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެއް 

ނެންެގވ މަށް އެދެން. ެއއް ިރ މެންބަރ  މޭޒ ކޮޅ  ކައިިރއަްށ ަވަޑއިެގން ނިޒ މީ މައްސަަލ ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެ

އަނެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ަވަޑއިަގންަނވ އިރ ަގިއ  ިއ،ޑިކޮޅ ން ތެދ ެވަވަޑއިަގންަނަވނއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކ  ޮގ

 ކ ރަން. ބޮޑަށް އިލްތިމ ސް ކަން ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ަވރަށްެވސް ަގއިދ ރ ކޮށް އެ
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 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 ނައިފަރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔ މް ވ ހަކަދެއްެކވ ްނ:

 2ބޮޑަށް ިވލިނިގލީ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ވ ހަކަފ ޅ ަގއި  އ ދެ! ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވރަށް

މިހ ރ  މި  ،ިވދ ޅ ީވ ފަހ ން އެ އެންމެ ؛ނީމ ވ ގެއްޭލ ކަހަލަ ވ ހަަކއެއް އަޅ ަގނަޑށް އަޑ އި ން ނިޒ މ މަތީ ފަހަރ 

ަވނަ މ އްދ ެގ )ހ(  4ަވނަ އިޞްލ ހ ެގ ގ ނޫނ ެގ  5ސީއަށް ެގެނޭވ ަވނަ މ އްދ ، ޤ ނޫނ އަސ  4ެގެނޭވ އިޞްލ ޙ 

ޮބޑަށް  ، ަރއްޔިތ ންނަށް ަވރަށްއެހެންީވމ ޅ ީވ އިނޭގތޯ. ިވދ   ލ ފައި )ނ( ބ ްއަވން އެއި ަވނަ މ އްދ  އ ވަ  4)ށ(، 

ޤ ނޫނ އަސ ސީ  ިސޔ ސީ ޕ ޓީެއއްެގ ކައ ންސިލ ން ،އޮޅޭނެ ެއޮގތަށް ިވދ ޅ ީވމަ. އަނެއްކ  އޭެގ ކ ރިން ިވދ ޅ ވެއްޖެ

ކަފ ޅ  އެ ދެްއކެެވނީ. ވ ހަކަންނޭނެގ އެޮގަތށް  ނ ަގންނަވ  ޭބފ ޅެއް ީވމ ޕ ޓީައކަށް ނިސްބަތްެވަވޑައިބަދަލ ކ ރ  ވ ހަކަ. 

ން ޤ ނޫނ އަސ ސީ ބަދަލ ކ ރެޭވނެ އެްއެވސް ޮގެތއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ އިއްޒަތްތެރި ކ ަކއ ންސިލަ ޓީެއއްެގ ޕ ސިޔ ސި 

 ޮބޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ .  ރައީސް. ަވރަށް

 

 :ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން

 ޝ ކ ރިއްޔ . ިވލިނިގލީ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން: ނިގލީ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިންިވލި

ކ ރި ވ ހަކަެއްއ އ ދެ! ޝ ކ ރިްއޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސިޔ ސީ ޕ ީޓެގ ކައ ންސިލ ން ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ 

ނ އަސ ީސ ، ސިޔ ސީ ޕ ޓީއެްއެގ ސ ލޫީކ ކޮމިޓީއަކ ން ޤ ނޫން އަޅ ަގނޑ  ނ ދައްކަން. ސިޔ ސީ ޕ ޓީއެްއެގ ކައ ންސިލ 

 އަށް،ަވނަ މ އްދ  4 އަޅ ަގނޑ  ހަމަ .ތެރި ރައީސްިއއްޒަތް ކ ދިކޮށްލި ވ ހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދެއްކީ.  އިކޮށަ

ަވނަ މ އްދ އަށް  4 ؛އަޅ ަގނޑަށް މ އްދ  ؛ަވނަ ނަންބަރ ެގ 3ަވނަ އިޞްލ ޙ ެގ  5ެގެނޭވ ިމ ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް 

ޖެހޭނެ ންަވގ ތީ ހ ލަތ  އ ިވެގންދ ، އެކ ަގއި  ެއއްެޗއް، އެކަން ނިމ މ އެއީ ަވގ ތީ ޮގތ ން ެގެނޭވ ،އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަނީ

 ،އްަލކީޙަން. ދެން އޮތް މިކަން ނ ކ ރެޭވނެ މި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ  އްޔ  ކ ރަނީ. އެހެންެވއްޖެބޫލ ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ  

ކ ެރިވފަިއ ނ އަސ ީސެގ މ އްދ ތައް ތަރ ތީބ ޤ ނޫ މަށް، މިކައ ދެ! އެހެްނީވމ  ހޯދ ން. ްއލެއްޙަބ ރ  ެއއްކޮށް ިމކަމަށް  3

ކ ރަންޖެހޭ މަލ ޢަ. ދ އިމީ ޮގތަށް ކ ރަންޖެހިފަމަލ ޢަދ އިމީ ޮގތ ގައި  ،ކ ރ މަށްއްލ ޙަކަންަކން ހ ރީ ދ އިމީ ޮގތ ަގއި އެ

ލަތެްއ އޮންނ ެނ ކ ރެޭވނެ ހ ފޮތަށް އިތ ރ   މަލ ކ ރަންޖެހޭ މ އްދ އެްއ މިޢަމ އްދ އަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ަވގ ތީ ޮގތ ން 

މ އްދ   ހ ލަތ  ނިމ މ ން އެ އެ ؛މ އްދ   ެގންނަންޏ  ެގންނަންޖެހޭނީ އެހ ލަތ  ބޫލެއް ނ ކ ރަން. އެަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ  
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މ އްދ  މިޮގތަށް މިއަދ  ަލއިފި  ަވގ ީތ ޮގތ ން މި ؛މ އްދ  ބޫލެްއ ނ ކ ރަން މި ަގދ ނެ ޮގތަށް. ައޅ ަގނޑ  ބ ތިލ ެވެގން

ދެން އަންނަ   ؛ ހަމަ ހ ވ ތަކ ން ެވސް މ އްދ އަކީ ދެން އަންނަ ހ ރިހ  ކައ ންސިލ  މި އިފޮތ ަގ މި ،ވ ނަމަ ކަމަށް

ބ  ެވސް ބ އްަވފ ނެ މިޮގތަށް ފަސްކޮށްެގން. ޚ ރިޔ ސީ އިންތިމ އްދ  އޮންނ ނެ.  ކައ ންސިލެއް އޮންނަންދެން މި

ބޮޑ    ބަލިމަޑ ކަމެއް ފަތ ރ ލ މަކީ ެވސް މ  ރ އްޖޭގައި ދިމ ކޮށްފައި މި  ބ ޚ ރިޔ ީސ އިންތި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

، މިއީ އްލެއް ހޯދަންޖެހިދ ނެ. އެހެންީވމ ޙަޓެކްނޮލޮޖީ އެބަހ ރި. ހަމަ ަވގ ތީ  އިދ ނިޔޭގަ  .އ ނދަޫގ ކަމަކަށް ނ ވ ނެ

ން މިކަ ހ ލަތ ގައި މިަކން ކ ރަން އެބަޖެހޭ. މި ،ބޫލ ކ ރަންެޖހޭ ހ ލަތެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސްަގއަޅ ަގނޑ މެން 

މ އްދ   އ ިވެގންދ  ޮގތަށް މި ަވގ ތީ މ އްދ  ަވގ ތީ ޮގތ ން އެކަެމއް ނިމ ނީމ  ،ކ ރަނީލ ބޫަގކ ރެޭވއިރ  އަޅ ަގނޑ  

ކ ރ  ކަމެްއެގ ޮގތ ަގިއ ފ ހަަގކ ރަން. ޝ ކ ރިްއޔ  ކ ރ މަކީ ައޅ ަގނޑ  ެވސް  ހަަމ ތ އީދ ބަދަލ ކޮށްެގން އިޞްލ ޙ  

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ކަދެްއެކވ ން:ހަރިޔ ސަތ ން ވ 

ގ ނޫނ  އަށް.  2019/22ެގންނަނީ ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލ ޙ  މި

ދީފ ނަން. ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް ލ ވ ހަކަ ދެންނެޭވތޯ ބަ އަށް. ައޅ ަގނޑ  އެހެން ބަސްތަކަކ ްނ މި 2019/22ނަންބަރ  

 !ދެބައްލަވ ނބަދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިށީމަހި ؛ންެގމަޖިލީހ ން ހެދި ޖޫ މި އ މަށް ޓަކައި އިޞްލ ޙެއް ެގނަ 

ަވނަ އިޞްލ ޙ   5ންނަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް ފެެއއް ރިޔ ސަތ ްނ ކަންތައް ހިންަގން  އިތަނ ަގ މި

ެގނައ މަށް ަޓކައި އެޅި ިއޞްލ ޙ  ށްނޫނަގ  ޓެްއ. މިށްެގނައ މަށް ަޓކައި ހެދީ ގ ނޫެނއް. ެއ ގ ނޫނަީކ ޙަޤީޤަތ ަގިއ އަ

ނ ލ  ހ އްޓ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފ ރ ޞަތެއް ހޯދަންޖެހ ނީ އެ އަށި އިއެ އަށި ރޫޅަ ،ދިޔަ ޮގތަކީ ޓެއް. ެވެގން މިށްއަ

  ެގންނަން މި ޤ ނޫނ އަސ ސީއަކަްށ ނޫނޭ އިޞްލ ޙ  ، ަވދޭށް، އަޅ ަގނޑަށް އެބަ ހިތަބެހެން. އެހެނީްވމ  އެޅި ކަންތަކ 

އަްށ  2019/22. އަޭށ. އެހެނެއް ެވސް ނޫން މިަވނީކީ 2019/22އ ޅެނީ ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ޅެނީ. މިއ 

ދ ަވހަށް ދައ ރ  އަހަރ  5ަވދެެގންދަނީ. ޤ ނޫނ އަސ ސީއަްށ  ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް އެ އިޞްލ ޙ  މި ެގަނއިމ އިޞްލ ޙ 

އަރ ަވނީ އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ ނަނީ. ެގން ެއ ގ ޫނނަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިޞްލ ޙ  މި ،ކ ރި ގ ނޫނ އިތ ރ 

 ޫގފ ރ  ދ އިރ ެގ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރ .  އ ނޫގފ ރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ަވޙީދަށް. އ ނ

 

 ވ ހަކަދެްއކެވ ން:ަވޙީދ  މަދ  އިރ ެގ މެންބަރ  މ ޙައްދ އ ނޫގފ ރ  

ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ   ،ެގ ފަރ ތ ންސަރ ކ ރ  އްަޒތްތެރި ރައީސް.އި `. ޝ ކ ިރއްޔ  

ަވނަ  5ދިެވހިރ އްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔ ެގ ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް  ،2019/22ގ ނޫނ  ނަންބަރ   ،ޙަލީމް ހ ށަހަޅ އްވ ފަިއވ 
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 ޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ   އަބިލ  ހ ށަހަޅ އްވައިެދއްިވ ކަމަށް ޓަކައި އެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ެގަނއ މ ެގ މިއިޞްލ ޙ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ކަލްްޓ ހަދައިެގން އ ޅޭ ބަެޔކޭ.  ،އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ބަެއއް ބޭފ ޅ ން ިވދ ޅ ޭވ ދަންނަަވން.

ތަޢ ރަފ ކޮށްެގން ޕ ީޓ ހަދައިެގން އ ޭޅ މީހ ން  ރ އްޭޖަގިއ އަލަށް ޕ ީޓ ނިޒ މ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ  ؛ތެދ ފ ޅެއް

ކަ އެބަ ިވދ ޅ ޭވ. އެމް.ީޑ.ޕީ ިވހެއީ ެވސް ދެބަސްވ މ ެގ ންެގ ތެރޭގައި ދެބަްސވ  ވ ހަަގނޑ މެއަޅ ަގނޑ މެންނަކީ. އަޅ  

ދެބަްސވ މ އި، ބަހ ްސކޮށްެގން ކަންކަްނ  ،ކ ރ މ އި މައްޗަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ އަބަދ  ެދމިއޮންނަނީ ެވސް ހަމަ ަގދަަޔށް ޒ ވ ބ 

ނޑ މެން ބޭނ ންީވ . އަޅ ަގެވރި ސިޔ ސީ ނިޒ މ އި ވ ދަނިންމ މ ެގ މައްޗަށް. އެއީ ައޅ ަގނޑ މެން ރ އްޖެއަށް ެގނަ 

ވ ދަެވރި ސިޔ ީސ ނިޒ މެްއ ޮއންނަން. އެ ސަބަބަށް ޓަަކިއ  ،ރ އްޖޭަގއި އަދ ވ ތްތެރި ސިޔ ސީ ނިޒ މެްއެގ ބަދަލ ަގއި

  ލެވ ނީމ   ށްޖަލަ ފަހަރ  27އްޤ ްނ ޙަބީ ރައީސް. ކ ރީެގ ެވިރކަމ ެގ ނ ޚ ކީ ފ ރަތަަމ ރ އްޖޭެގ އިންތިއިްއޒަތްތެރި ރައީސަ

. އިްއޒަތްތެރި  ވ ދަެވރި ިސޔ ސީ ނިޒ މ ކ ރެްއިވ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން ފެއްޓިެވރިކަން އިހިއްޕަަވެވސް ބަދަލ  ނ 

ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  އަޑ އެހިން ތަންކޮޅެއް ކ ރިން މަނިކ ފ ނ  ިވދ ޅ ިވ ވ ހަަކއެއް. ގ ނޫނަކ ން ކަމެއް ކަނޑަައޅަިއެގްނ 

 ކަނޑައަޅަންޖެހޭ. އަދި އެ ހެދ މަށް ބަސްތަކަކ ން އެކަެމއް އެަބ . ޙަޤީޤަތަކަށް ށް ނ ހެދޭނޭތަކައަދި އެކަެމއް ޙަޤީޤަ

ޤ ނޫނ އަސ ސީ ެވްސ  .ކ ރެޭވ ޒ ތ ެގ ެއްއޗަކަށް ވ ން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްބޫލ ަގބަސްތަކަކީ މީހ ންނަށް 

ެވސް ައކ ރަކ ންނެްއ އޮންަނނީކީ ދި  ލިޔެަފއި މި ެވސްގ ނޫނ ތައްއޮންނަނީ ދިެވްސ އަކ ރަކ ންެނއް ނޫން.  ލިޔެފައި މި

އްޔ  ެދން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ވެއްޖެމ ނަކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން ރޮކެޓް ސައިންސް ޮގތަށް މ ނަކ ރަން ނޫން.

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ   ، މިއީއޮތީ ަވނަ މ އްދ  މި 267ކ ރެެވނީ ކީއްބ ވައޭ. ޤ ނޫނ ައސ ސީެގ  ިވސްނ ލަންޖެހޭ މި

ކ އްލި ނ ރައްކަލ ެގ ހ ލަތ   ، ެވސް ނޫން. މ ޅިން ަވކިން އޮތް މ އްދ ެއއްރަްއވ  ކ އްލި ނ ަރއްކަލެއްކ އިޢ ލ ން

އަޅ ަގނޑަކީ ހަމަ ނ ވ ނޭ. ކޮށްފައިވ  ަވގ ެތއްަގިއ ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް އެްއެވސް އިޞްލ ޙެއް ެގނެްސެގންއިޢ ލ ން

ހިސ ބަކަށް އިސްލ މީ  ،ނަމަެވސްއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އެހެން ނޫން އި ގ ނޫނީ ޢިލްމ ެގ މީހެއް ،ެވސް ދަންނަަވންއަނެއްކ  

 ،ك  بالشل زوليقين اليأ ޝަރ ޢީ ގ އިދ އެއް އޮްނނ ނެ ،ޝަރީޢަތް ކިޔެިވން އަޅ ަގނޑ . އަޅ ަގނޑ މެން ކިެޔވިއިރ  ިކޔެވީ 

ަގނޑ  އަޅ  .ބިރ ެވރި ،މ ންނ  ؛ނަނީގައި ނ ރައްކ  ބ ެނއް ބަދަލެްއ ނ ވ ނޭ. ދިެވހި ބަހ ެގ ރަދީފ ޤީޝައްކަކަށް ޔަ

، އ ަފއްދ . އެހެންީވމ ރ އްޖޭގައި އިްނސ ނަކ  ނޫޅޭނެ މިއީ ނ ރަްއކ ތެރި ހ ލަތެއް ނޫން ކަމަށް ސ ވ ލ  ހިތ ން މި

މ ހިންމ   ބ ނަނީ ަވރަށްެއ ނ ކ ރ ށޭ ޤ ނޫނ އަސ ސީަގއި ނ ރަްއކަލ ެގ ހ ލަތ ަގއި ތިބެ ޤ ނޫނ އަސ ސީ ބަދަލ 

އްދ  ކަނޑަައޅ  ހަޤ ނޫނ އަސ ީސއަކީ ަދއ ަލތ ެގ ސަރަ ؛ްއޒަތްތެރި ރަީއސްޒަތްެތރި ރައީސް. އިއި އިއް ދަކަށް ޓަކަޤްޞަމަ

 ދައ ލަތ ެގ ބަސް ކަނޑައަޅ  އެތި. ދައ ލަތ ެގ ސިޔ ދަތ  ކަނޑައަޅ  އެތި. މި އެތި. ދައ ލަތ ެގ ދީން ކަނަޑއަޅ  އެތި. 

މަޖިލީހ ެގ  ،ނޑަްށ ެވސް އިނގޭ . އަޅ ަގލ ފަ ހަމަ ތިބެައޅ ަގނޑ މެން ،ކ ރ ކަްށ ނ ވ ނޭ ިމދަންނަަވނީއިޞްލ ޙ 

ހ ލަތ  މިޮގތަށް   ކ ރަން. އެކަމަކ  މިޤ ޫނނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ  ،ތިޔ ރ  އެބައޮތްޚ މަޖިލީހަށް އި މެންޑޭޓ ެގ ކަމެއް މި
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މިކަްނ އެއީ އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނ ލަންޖެހޭ ކަމެއް މިއަދ   ،ކޮށްފައި އޮތ މ ންަވނަ މ އްދ ަގއި ބަޔ ން 267

މި ނ ރައްކަލ ެގ ހ ލަތ ގައި އަދި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ   ،ބަބަށް ަޓކައި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލަންއިރ ގައި. އެ ސަކ ރ 

ނ ަރްއކަލ ެގ ހ ލަތެްއގައި ތިެބ  ،ނ ކ ރެއްިވޔަސް އަދި އެހެން ބޭފ ޅަކ  ކ ރެްއިވޔަސްކ އްލި ނ ރަްއކ  އިޢ ލ ން

ގ ޅޭ  ތ ޙަލަޞްމެ ރަށެއްެގ ކޮންމެ ރައްޔިތެްއެގ މަވ ނެ. ިމއީ ކޮންނ ކޮށްެގންއަޅ ަގނޑ މެން ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ 

ރަްއޔިތ ންެގ މަންދޫބ ން އަޅ ަގނޑ މެންަނކީ. އަޅ ަގނޑ މެން ަކއިީރަގިއ  ؛ޮގތް  ެދކޭ އިކަމެއް. ރަްއޔިތ ންނަށް މިކަމ ަގ

ރި ރައީސް އިްއޒަތްތެ ަކމަކަށް ިވެގންވ ނެބ ނ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ނެތި ޭގ ބަންދ ގައި ތިބެެގން މިކަން ކ ރެޭވނެކަން، ކ ރެ

ޤ ނޫނ އަސ ސީ  ؛ރަނަގޅ އ ދެ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބޫލެއް ނ ކ ރަންަގެވސް އަޅ ަގނޑެއް ހަމަ އެްއޮގތަަކށް

ކޮންމެ  ،ަވނަ މ އްދ ަގިއ އެަބއޮތް 231ކ ރޭ ދައ ލަްތ ހިންަގންޖެހޭނީ ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ންނޭ. ޤ ނޫނ އަސ ސީެގ ބަޔ ން

ެވފަިއ ތިބޭ ކައ ންސިލަރ ންތަެކއް ބ  ޚ ރ ީތ އ ސޫލ ން އިންތިމިޤްިވ އަދި ދީކ ރ ަވނި  ޖަވ ބ ދ ރީ  ެވސްރަށެއްަގއި

އަޅ ަގނޑ  ހަަމ  ،ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވ ލަކީ  ؛ބީ ހައިސިއްޔަތ  ޚ ބ ނ  އިންތި އެކަމަކ  ޤ ނޫނ ައސ ސީަގއި މިތިބެންވ ނޭ. 

މި ބ ބ ަގިއ ކަނަޑއެޅިފައި ހަަމ  ެގގ ނޫނ އަސ ސީ  މި ،ެގ އ މ ރ  ކަނަޑއެޅިަފއި ބ އްދިއަށް ނ ންނަނީ ަކއ ްނސިލ 

ބީ ކައ ންސިލަކަށް ނ ވ ނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޚ ބ ނ  އިންތި މީގައި މި އިރ ގައި އެ މ އްދަތ  ހަމަީވމ އޮތް

ތ ްނ ބީ ޮގޚ ންތިަގއި ެވސް ހަމަ އަޅ ަގނޑ  އި 2050ށް އައިއްސަ ހ ރި މީހެއް. ހަެވެގން މަޖިލީބ ޚ އަޅ ަގނޑަކީ އިންތި

ދީފައި ނެތިްއޔ . ައޅ ަގނޑ މެން މީގައި ހަމައެަކިނ ނަ މީހަކަށް ނ ވ ނެ އެހ  ހިސ ބަށް ދ އިރ  ރަްއޔިތ ން ޯވޓ މިތ  ހ ން

ޮގތ ން ެވސް ައޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަންޖެހޭ. އަޚ ލ ޤީ ޮގތ ން  ގ ނޫނީ ނ ކ ތ އެްއ ނޫން. ސިޔ ސީ ފ ހަަގކ ރަންޖެހެނީ

ކ ރަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެިރ ޮގތަށް ެވސް ރިޢ ޔަތް ރަށ ެގ ކަން އޮތްތ ން ެވސް ރަށްއިޖ ތިމ ޢީ ޮގެވސް ިވސްނަންޖެހޭ. 

ަވނަ އަހަރ  ރިޔ ީސ  2013އެމް.ޑީ.ޕީަގއި މިދިަޔ ދ ަވސްތަކ ގައި އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރި މަސައްކަތ ގައި  .ރައީސް

ހ ރި އިއްޔެެގ  ހަނދ ން އެބަ އަދިެވސް ޖ ޖ ައޅ ަގނޑ މެން ކ ރި އިހ ތި އް ެގނައިމ ޚެބަށް މިޮގތަށް ތ ރީޚ އިންތި

ބ  ޚ ަވނަ އަހަރ  ބޭްއވ ނ  ލޯކަލް ކައ ންސިލްތަކ ެގ އިންތި 2017 ،ކަމެއްހެން. އަޅ ަގނޑ މެން ަހނދ ން އެބަހ ރި

  މ އްދަތ  ހަމަީވމ   ކައ ންސިލ ން އިސްތިޢ ފ  ދެއްީވ ،ެވސްއިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އެބަ އިންނެިވ މިހ ރ  ލަސްކ ރީމ 

 3ކ ރައްަވއިފި ހިމެނޭ ހ ޅ ދ އްފ ރ  ކައ ންސިލްެގ ަރއީސް މިހ ރ  އިޢ ލ ން އިނޑ  ދ އިރ ގަ އަޅ ަގ .ރައީސްއިްއޒަތްތެރި 

ޖޫންެގ ފަހ ން ނ ހ ންނ ނެ ކަމަށް.  3ކ ަރްއވ  ބޭފ ޅެއް މިދެންނެީވ. ހަމަ ރަނަގޅަށް މަސައްކަތް ؛ޖޫންެގ ފަހ ން

ްއެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންނަްށ އެރ  ބަ ކ ނަށް އަްއޔަންޅ ަގނޑ މެންއަ  ،، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރަނަގޅ އެހެންީވމ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ބީޚ އިްނތި ؛ބީޚ ދީެގން އިންތިފ ރ ޞަތ  ދެިވދ ނެ. އެކަަމކ  ަވކި މ އްދަތަކަށް ަރއްޔިތ ްނ ޯވޓ 

ން ނޑ މެހަމަ ެއ އަސ ސް ައޅ ަގބަކ ން ނޫނިއްޔ . ޚ  ކ ރ  ބަޔަކަެށއް އިންތިްއޔަންޢަސ ިވެޗއް ނ ކޮށްެލޭވނެ 

ދެްއވ  ގ ނޫނީ ަވރަްށ ފ ންނ ބ  އ ސް ބޭފ ޅ ން އެބަ ލަފ  ،ެވސް ހިފަހައްޓަންޖެހޭނެ އަބަދ ެވސް. ކޮންމެ ފަދަ ބޭފ ޅެއް
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އެޅ ޭވ ަވރަްށ ގ ނޫނ ަގއި ތަޅ  ،ދ ލ އިއަ ،ދަމ ން ޮގސް ހަމަ އިންސ ފ އިއެޅ ޭވ ަވރަްށ ެވސް. ދަމ ންތަޅ  އިއިންސ ފ ގަ 

 ބަހ ން ރީތިކޮށް އިރ ދަކ ެރއްިވއްޔ  ހަމަ ދިެވހި ،ރ . އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ  ެވސް މި ދެންނެީވދެްއވ  މިހ އެބަ ލަފ ެވސް 

ިކ ދަށ ގައި ަވ ެގއިނޭގ މި ގ ނޫނ  އަޅ ަގނޑ ެގ ބ އްދިއަށް އެބަ ،އިނޭގ ހަދ  މީހެއް. އަޅ ަގނޑަށް އެބަ އިލިޔެކިޔަ 

ހ ރެ   މިހެން .ހެންެވެގންކަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްއޮންނަނީ މި އި މިަވކި ތަރ ތީބަކ ން ކަންކަން ލިޔެފަ ،ޮގތަކަށް

ތިބީ  ިޑ އަތ ަރއިެގން މެންބަރ ން މިނެއކި ތަންތަނ ަގިއ ދ ރ ދ ރ ގައި ޮގ ؟ޖެހެނީ ީކއްެވެގންތޯ  މިވ ހަކަދަްއކަން

ެގން ފ ރަތަމަ  ބ އްަވްނެވެގން އަޅ ަގނޑ ެމން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޖަލްސ ހ ރިހ  ދ ަވހ  ޭގަގއި ތިބެ މި ؟ކީްއެވެގންތޯ

މިކަން ކ ރަންޖެހޭތީ   ؟ހެއްޔޭ ތެރޭގައި ދެކެވ ނ  ަވރަށް ޮގތްޮގތަށް ވ ހަކަ. ތިއީ ކީްއކ ރ  ތަނެއްރަށ  އ ޅ ްއަވން ހެދީމ 

ނ ދ ކަން ތީ. މި ޤައ މ  ހ އްޓިބަހ ސް ކ ރަންޖެހޭ  މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސ ތައް ބޭއްެވީވ. 

 ،ނަގ ކަންދައ ލަތ ެގ މ ައއްަސސ ތަކ ން ޒިންމ  ،ރ އްޖޭެގ ަރއްޔިތ ން ބަނޑަށް ނ ޖެހޭކަން މިށް ަޓކަިއ. ކ ރ މަކަށަަވރ 

ދ ކަން ކ ިރއަށް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދ މަތްތައް ނ ހ އްޓި ަނށްރައްޔިތ ން ،ބޭފ ޅ ން ކ ރަންޖެހޭ ތިބިހަވ ލ ެވފައި ޒިންމ  

ނޫން އައިސް މިތ   އްނޑ މެން ެވސް ހަމަ މެޗެއް ކ ެޅލ ހެނެއަޅ ަގ ،ވ ތީ  ރ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޒިންމ އަކަށްކ ކަށަަވރ 

، އަޅ ަގނޑ މެން . އެހެންީވމ ތިބެނީކީ ތަނަށް އަންނަ ހިތަކ ންނެއް ެވސް ނޫން އައިސް މި އ ފަލަކ ން މި. މިތިބީކީ

އޭެގ  ންޖެހޭނޭ ބ ނީމ ންަގލ މަރ ކަޒީ ނިޒ މ  ހި .ނެ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސްރަންޖެހޭކ ބޮޑަށް ރިޢ ޔަތް މިކަންކަމަށް ަވރަށް

ލ ަފއި އިކަށް ގ ނޫނަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން ދައްމަޔަ ބ ކޮށްފައި ތިިބ ަބޔަކ  ކ އްލިޚ ކ ިރން އިންތި ހަމަެއކަނި މ  ،މ ނައަކީ

އެްގޒެކެިޓްވ  ،. ަދއ ަލތް ހިންގ މ ެގބޭތިއްބ މ ެގ ވ ހަކަެއއް ނޫން. ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫަލކީ ބޮޑ  ނިޒ މެއްެގ ވ ހަކަ

ދައްކަނީ. ރަށްރަށް ހިންަގނީ މިހ ރ  ކައ ންސިލަކ ންނެްއ  ތަެކއް ރަށްރަށަށް ދޭ ވ ހަކަ މިތިޔ ރ ޚ އްެގ އިކެ ކަންތައްތަ

ބަންދ ގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ފޯސްތަކަކ ން ހިންަގނީ. ިގނަ މީހ ން ތިބީ ރަށްރަށ ގައި ޭގސްކްނޫން. ޓ 

ހ ލަތ ގައި ތިބެ  ކ ރެޭވނެ ފ ރ ޞަެތްއ ނެތް. މިޭވެނ، ހަޅ ތ ލ ކ ރެޖ ތިޖ ހ އި ،ބ ނ ނެބަސް އިއްޔިތ ންނަށް މިކަންކަމ ގަ ރަ

 ،ނައިބ  އެބަ ިވދ ޅ ވޭ  ބަންޑ ރަ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ޭޅކަށެއް.  އ ހެޔޮނ ވ ނެ އަޅ ަގނޑ މެން ޤ ނޫނ އަސ ސީ

ބޫެލއް ަގަގނެޑއް މޭ. އަޅ  ެގަނއ މ ްއދ އަށް މިޮގތަށް އިޞްލ ޙ   ސ ީސެގ މިޤ ނޫނ އަ ،އްަލކީޙަ ހަމައެކަނި އޮތް ގ ނޫނީ 

ޮކންމެ ބޭފ ޅަކ  ިވދ ޅ ިވޔަސް. ހަމައެކަނި ޤ ނޫނ އަސ ީސ  ،ނައިބެއް ނޫން ނ ކ ރ ނަން އިްއޒަތްތެރި ބަންޑ ރަ

 އިތ ރ ކޮށްލަންީވ ނޫންތޯ ަވނަ މ އްދ ެގ ދަށަްށ ައކ ެރއް 231ބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި ަގކ ރަންޏ  ެވސް އަޅ ަގނޑ  އިޞްލ ޙ 

 ެވސް ޮގެތއް ނޫންތޯ އެއީ. އަޅ ަގނޑ  . ހަމަ އެޭވ ހ ލަތެއްގައި ކަންކ ރ ނީ މިހެންނޭ ކިޔ ފަނ ޭވއް  ބެއްޚ މިފަދަ އިންތި

އެންމެ ޮގތެއް  ،ދ ނިޔޭެގ ބ ަވިއލެއްިވ ހަމައެކަނި ޮގަތކީ ަވަރށް ހަނިހަނި ،ބޫލ ކ ރ ނެ ކަމެއް ނޫންަގދ ަވހަކ  ެވސް 

ބަހ ސްކޮށްެގްނ،  މަޖިލީހ ން. އަޅ ަގނޑ މެން މި މަންޖެހޭނީކަށެއް. ބަިއަވރ  ޮގތް ހ ންނ ނެ. އެޮގތެއް ނިންކަމަ

އެކަން ކ ރ މަށް  އަޅ ަގނޑ މެން ހ ރިހ  ކަމެއް ކޮށްެގން މިކަން ކ ރަންޖެހޭނީ.  ،އަޅ ަގނޑ މެން ދެބަސް ެވސް ެވެގން 



0220 މޭ 62                                                ސ  ލްޖަ ވަނަ  40 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020  

 

37 

 

ތަނަށް   ަގނޑ މެން މިއެކަން ކ ރ މަށް ޓަކައި ެގއިން ނިކ މެެގްނ އަޅ  .ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން އެްއެވ މިތިބީ އެކަމަށް

 ޮބޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  އައިސް މިތިބީ. ަވރަށް

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ތެރި ފަރެސްމ ތޮޑ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްއަރ ަވނީ ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

ިޑއަކަްށ ނދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ  އެްއކައިރި ޮގ މަަޑެވލީ ،. އެހެންީވމ ށްފަޠީމެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަ

. އެދެން ބޭފ ޅ ެގ ޮގިޑައށް ަވަޑިއެގންނެވ ން ަވަޑއިެގންަފއި ފަރެސްމ ތޮޑ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  އެ

އަރ ަވނީ މި ފ ރ ޞަތ  ރ އަޅ ަގނޑ  މިހ  ؛އިރ ެގ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރ ަވގ ތ  ފަރެސްމ ތޮޑ  ދ  މި ،އެހެންނަމަެވސް

 ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސ އަށް. ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

ހަމަ ަވރަްށ  މި ޤ ނޫނ އަސ ީސަގިއ އަތްލ މ  ރަކ އަރ ހ  ފަހަށްޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަޅ ަގނަޑކީ ހިތަ

އަޅ ަގނޑ މެން  ،ބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގއި ޤ ނޫނ އަސ ީސގައި ައތްލެެވންވ ނީަގދެކޮޅ  މީހެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  

ތަކ ެގ ލ އ ންސިތެްއ އަޅ ަގނޑ މެންަނށް ނެތިއްޖެ ހ ލަތެއްަގއި. އަިދ ހަމަ މި ކައަތްލ ންވ ނީ ދެން އިތ ރ  ެއްއެވސް ޮގ

ިގނަ ރައްޔިތ ްނެގ ކަންބޮޑ ވ ން އޮތް ވ ަހކަ އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ެގ ަވަރށް ގ ޅޭ މ މ ންދެދައ ރ  ދިގ 

އަޅ ަގނޑ ެގ ކަންޮބޑ ވ މެއް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ދ ޚ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަންަނވ ލަން ބޭނ ން. ހަމައެއ އިެއކ  ހަމަ 

 އެ  ،ވ ން އަޅ ަގނޑ ިއ އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ެގ ިގނަ ަރއްޔިތ ންެގ އޮްތ ސަބަބަކީ ންބޮޑ  ކަ އެއެބައޮތް. 

ތަކަކީ ހ ރިހ  ިގނަ ކައ ންސިލ  ،ަތކަކީކައ ންސިލ  ،ަވގ ތ  ތިބި ކައ ންސިލަރ ންނަކީ މި ،ބޫލ ކ ެރެވނީަގރައްޔިތ ންނަށް 

 އެ  ،ބޭފ ޅ ންެގ ަދއ ރ  ނިންމ ލައިެގން ތިބި އެބޭފ ޅ ން އަިމއްލައަށް  ތަކަކީ އެިގނަ ކައ ްނސިލ  ؛އ ންސިލަރ ންކަ

ކ ޑަކޮްށެގން ތިބި  ބޮޑަށް ފަރ ވ  މ ެގ ޒިންމ ތަކަށް ަވރަށްޤ ރައްޔިތ ންނަށް ަޓކައި އ ފ ލަންޖެހޭ މަ ެގބޭފ ޅ ން

 ތައް ބޫލ ނ ކ ރެެވނީ މިހ ރ  އޮތް ކައ ންސިލ ަގތ ންނަށް ކައ ންސިލަރ ންތަެކއް ކަމަްށ ރައްޔިތ ން ދެކޭތީ ރައްޔި 

ޚ ދ   ތަކ ން ލިބިދ ނެ ކަމަށް. ކައ ންސިލ   ރައްޔިތ ންނަށް އެ އެ ،ރަްއޔިތ ން އ އްމީދ ކ ރ  ޚިދ މަތްތައް އިެގން އެދައްމ ލަ

 ެވސް އެކަން މިހެން މިފެންނަ މަންޒަރ ތަކަށް ބަލ އިރ  އަޅ ަގނޑަށް މިދެންނެީވ ؛އަޅ ަގނޑ  ެވސް މިހ ރ  ފެންނަ

ތަކ ެގ ދައ ރ  ދަންމ ލަން  ކައ ންސިލ  ން ައޅ ަގނޑަށް ެވސް  ހައިސިްއޔަތ ޤަބޫލ ކ ރަން އ ނދަޫގވ ީތެވ އަމިއްލަ

ގ ޭޅ  އ ޮކށް ޤ ނޫނ އަސ ސީޞަޚ އް ،ައޅ ަގނޑ މެން ގ ނޫނީ ކަންކަމ ގައި ،ނ ެވެވނީ. އެހެންނަމަެވސްއެއްބަސް

ހ ރި ކަަމްށ  އްކަންތައްތަކެ  ިގނަ މ  ޒިންމ ދ ރ ކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭ މ  ،ފ ޅ ކޮށް ކަންކަމ ަގއި ެއއަްށވ ރެ މ 
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 ލްނައިބ އި މި ަރއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަކއ ންސެ ކޮށް ދައ ލަތ ެގ ބަންޑ ރަޞަ އަދި ޚ އް ،އ އި ބޫލ ކ ރެޭވތީ ަގއަޅ ަގނޑަށް 

ހަމައެކަިނ  ،އްލަކީ ޙަ ން އޮތްހޯދެ އްސަލައަށްމަ ޖެނެރަލް ެވސް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް މިހ ރ  ދިމ ެވފައިވ  މި

ެއކ  މިީއ ައޅ ަގނޑ  އްެލއް ކަމަކަްށ ގ ނޫނީ ލަފ  ެދްއވ ފައިވ މ ޙަ ޞްލ ޙަކ ން ހޯދެން އޮތް އަށް ެގންނަ އި ޤ ނޫނ އަސ ސީ

ޤ ޫނނ އަސ ސީއަްށ ހ ށަހެޅިފައިވ   އިމިދެންނެިވ، ދެން އިތ ރ  ެއއްެވްސ ޮގެތއް ނެތް ފަދަ ހ ލަތެއް ކަމަށް ބަލަ

 ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން.  ަރއީްސ އަޅ ކ ރ  ވ ހަކަ ިއއްޒަތްތެރިޞްލ ޙަށް އަޅ ަގނޑ  ތ އީދ އި

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ދ ވ ފަރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރ ެގ ނިޒ މީ ނ ކ ތ އެއް. 

 

 )ނިޒ މީ މައްސަލަ(

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން:ދ ވ ފަރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ިއސްމ ޢީލް އަޙްމަދ  

މަ. ިމ އިިދޔައަަރއިެގންއަޅ ަގނޑަށް ކ ޑަ ކަމެއް އޮޅ ން ،ނެީގ ެއއް މިޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނިޒ މީ ނ ކ ތ 

ޖެނެރަލް ލަފ ދެއްވ ފަިއ  އްެލއް ެނތް ކަމަށް މަޖިލީހ ެގ ަކއ ންެސލްޙަގ ނޫނ  އިޞްލ ޙ ކޮށްެގްނ ނޫން ޮގތަކަްށ މިކަމަށް 

ބެހޭ ޮގތ ން ދެއްިވ  ލަކ ރިން އޮްތ ބިކ ރެޭވ. ެއއީ ކ ެއއީ އޮޅ މެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް ލަފ  ،ދ ޅ ވ ތީއޮތް ކަމަށް ިވ

 ބޫލ ކ ރެެވނީ. އެހެްނެވ އެކަން ސ ފ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން.ގަ ލަފައެއް ކަމަށް ައޅ ަގނޑަށް 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ތެިރ ރ  ތިޔަ ވ ހަކަ ތި ިވދ ޅ ީވ ހެޔޮކޮށް. ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްދ ވ ފަރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަ

 ބަރ .މެން

 

 ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

ގ ނޫނަކ ން އެކަމަށް ޖެނެރަލްެގ ގ ނޫނީ ލަފ  މ ނަކ ރެވ ނީ  ކ ރައްވ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑަށް ަކއ ންސިލެފ މ 

 ދައ ރ  ދެއްމ މ  އް ހޯދޭނީ ޤ ނޫނ އަސ ީސއަށްއްލެޙައްލ  ނ ހޯދޭނެ ކަމަށް. އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރަން އ ޅޭ ކަްނތަކަށް ޙަ

 ...ޮގތ ން ޤ ނޫނ އަސ ސީއަްށ ެގންނަ ބަދަލަކ ން ކަމަށް ގ ޅޭ
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 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރ . ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ 

 

 ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

ބޫލ ކ ެރވ ނީތީ އެހެން ދެންނެީވ. އަޅ ަގނޑަށް ަގޖެނެރަލް ގ ނޫނީ ލަފ  އަޅ ަގނޑަށް  ލްމަށް ަކއ ންސެ ކައ ދެ! ެއޮގތަށް

 ލް ފަށް އެދެން. އަދިެވސް އަޅ ަގނޑަށް ކައ ންސެމ ވ ނަމަ އަޅ ަގނޑ  ެއަކމަށް  ބޫލ ކ ެރވ ނ  ޮގތް ޯގސް ަކމަށްަގ

 ޖެނެރަލް...

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 އެހ  ޯގސް ނޫން ކަމަށޭ ަވނީ.  ؛މެންބަރ ިއއްޒަްތތެރި ދ އިރ ެގ  ކެނދިކ ޅ ދޫ

 

 ކެނދިކ ޅ ދޫ ދ އިރ ެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސ  ވ ހަކަދެއްެކވ ން:

ދެްނ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  ދެްނނެިވ ވ ހަަކިއގައި އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރި ަރއްޔިތ ްނެގ ؛ ރައީސް އިްއޒަތްތެރި 

އްލ  ޙަ ނ ކ ރ  މައްސަލައަށް ިވހެން ކައ ންސިލ ތަކ ން ޒިންމ ދ ރ ކަމ އެކ  މަސަްއކަތް ައޅ ަގނޑ  ދެންނެ ،ކަންބޮޑ ވ މަކީ 

ޮގތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހ ރ  ހ ރި ގ ނޫނ ތަކ ެގ ތެެރއިން ެވސް އ ފެދިފަިއ ހ ރި  ބޫލ ކ ރ  ަގހޯދ މަކީ އަޅ ަގނޑ  

އެ  ،ކަަމށް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭތީވެ  ކަމެއް ރެިވދ ނެދައ ލަތ ެގ މ އައްަސސ ތަކ ެގ ތެރެއިން ެވސް ހަރ ދަނ  ޮގތެއްަގއި ކ 

 ނ ދޭ ކައ ންސިލަރ ންނ  ދ މަތް ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްޒިންމ ދ ރ ކަމ އެކ  ޚި ،ެވސް ދަންނަވ ލަން. މިސ ލަކަށް ވ ހަކަ

ެވްސ މިހ ރ   ލ މަރ ަކޒީ ގ ނޫނ ގައި ،އެޅޭނެ އ ސޫލ ތައް ގ ނޫނ ތަކ ަގއިދޭތެރޭގައި އެލް.ޖީ.އޭ މެދ ެވރިކޮށް ފިޔަަވޅ 

ކަށް ރައްޔިތ ްނެގ މި އަށ އި އަދި ގ ނޫީނ ބ ރ ެވރިކަން ލިބިފަިއވ  ަފރ ތްތަކަނޑައެޅިަފިއޭވ. ައޅ ަގނޑ  އެލް.ޖީ.އޭ 

ެއޅ ން ހަރ ދަނ ކ ރ މަށް މި މެދ  ފިޔަަވޅ   އަޅަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކ ފިަޔަވޅ   އި،ެވސް ަކއިިރން ބަލަކަންބޮޑ ވ ން ީވހ 

އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވ   ،ދެަވނަ ކަމަކީ .ކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްތިމ ސްފ ރ ޞަތ ގައި އަޅ ަގނޑ  އިލް 

ބީ މަޤ މ ެގ ޚ އިންތި ،ބީ މަޤ މ  ހަމަވ އިރ  ޚ ކީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ޚ އްޞަ ހ ލަތްތަކ ަގއި އިންތިތިންަވނަ ނ ކ ތ އަ

ދެކެޭވ ވ ހަކައ އި މި ފެންނަ މަންޒަރަށް ބަލ އިރ  މަލ ކ ރެޭވނެ އ ސޫލެއް މިހ ރ  މި ޢަހަމަވ އިރ ގައި  މ އްދަތ 

ތަނ ގައި ެވސް ިއއްޒަތްތެިރ  . ީވމ ، ކ ރިއަށް އޮތްޖެހޭބޫލ ކ ރަންަގކަމަށް  ޤ ނޫނ އަސ ސީަގއި ކަނަޑއެިޅފައި ނެތް

ދިމ ވ  ކޮންމެ  ކަމަށް ބަލައި، މިފަދަ ހ ލަތެއް  ދ ނިެޔއަށް ދިމ ެވދ ނެ ހ ލަތެއް ،ހ ލަތަކީ ދިެވހިރ އްޖެއަށް ރައީސް، މި

ން ޤ ނޫނ އަސ ސީ މި ޚިޔ ލ  ތަފ ތ ވ ންތަކ ެގ ތެެރައށް ނ ޮގސް ،ފަހަރަކ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަހ ސްެގ ތެރެއަށް ނ ޮގސް



0220 މޭ 62                                                ސ  ލްޖަ ވަނަ  40 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020  

 

40 

 

ބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ  ަގހޯދައިދީފައި އޮތ މަކީ އަޅ ަގނޑ   ،މިކަމަށް ފަރ ވ  ހޯދިފައި އޮތ މަކީ

ބީ މަޤ މ ތަކަށް ޚ އިންތި .ލީހ ެގ ިޒންމ އެއް ކަމ ަގއި ެވސް ައޅ ަގނޑ  ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމި މަޖި ކަމެއް. ެއއީ

  ކ ރ  ވ ހަކަ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ނ ަވތަ ބ ރ ަގދަ ފަރ ތްތަކ ން އެ މަޤ މ ތަކަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ަވން ންއްޔަޢަމީހ ން 

ކަމެއް.  އ ެފދޭ ޮގތަށް ދޫކޮށްލ ފައި އޮތ މަކީ އެއީ ނ ރަްއކ ތެރިސ ވ ލ  ،ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ މެން ދޫޮކށްލ ފައި އޮތ މަކީ

ނ ޖެހޭ. ކައިރި ތ ރީޚަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދ ރ  ތ ރީޚަށް ބަލ ކަށް ؛މި ޤައ މ ަގއި ެވރިކަމ ެގ ތ ީރޚަށް ބަލ އިރ 

ފައިވ  ޤައ މެއް. ައޅ ަގނޑ މެްނ ތ ރ  ެވރިންެގ އަނިޔ ެވިރކަން ަވރަށް ރީތިކޮށް ދެކެޚްދ މ ޚ  ެވސް މި ޤައ މަކީ ބަލ އިރ 

ކ ރަން ފ ރ ޞަތ   އްޔަންޢަމަޤ މަށް މީހ ން  ބީ މަޤ މެއްެގ ދައ ރ  ހަމަީވމ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ ޚ މިކަން މިޮގތަށް އިންތި

 ޮގތަށް. ެއކަމަށް މަގ ަފހިވ  ޮގތަށް ފ ރ ޞަތ  ޫދކޮށްލ ފައި އޮތ މަކީ ޔ މީން ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމް ފަދަ އަނިޔ ެވރި  ލިބޭ

ތ ރ  ޚްދ މ ، ޚ ސް ެވސް ހިސޯރ ކޮށް ޤ ނޫނ އަސ ސީއަްށ ބަދަލ ެގނެސްެވރިޔަކަށް މި ޤައ މ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލި

ރިކަމަކަށް މި ޤައ މ ެގ ޑިމޮކްރެސީ ނިޒ މ  ފ ރޮޅ ލަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެޭވ ފ ރ ަޞތަކަށް ވ މަކީ ެއކަށީެގްނވ  ެވ

ކ ރަން. އެ ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި ައޅ ަގނޑ  ސިފަ ރަށް ނ ރަްއކ ތެރިއެއީ ަވ ،މަށް އަޅ ަގނޑ  ެދކޭތީެވކަ ކަމެއް

އްލ  ޙަބީ މަޤ މ ތަކަށް ޚ ން މިކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން އިންތިނ އަސ ސީޤ ނޫ ،ބޫލ ކ ރަނީ ަގސަބަބަށްޓަކައި ެވސް އަޅ ަގނޑ  

ެގ އަތްމަތީަގއި އޮންނަ ަރއްޔިތ ން ،ރައްޔިތ ްނެގ ެވރިކަެމއްަގއި ކަމަށް. އަދި ރައްޔިތ ންނަށް ޖެހޭހޯދައިދޭން

ން ހަނިކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް  ީވހ ެވސް މި މަޖިލީހ ބ ރ ެވރިކަމ ެގ ކ ަޑ މިންަވެރއް ެވސް ނިގ ޅަިއަގތ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  

އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ެއއީ މި މަޖިލީހ ެގ އެންމެ ބޮޑ  އެއް ޒިންމ ކަމ ގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ  ދެކޭތީއ އެކ  

ެގންނަށް އަޅ ަގނޑ  ތ އީދ ކ ރ  ވ ހަކަ ތަކ ރ ރ ކޮށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން. ތ އީދ ކ ރ   ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް މި އިޞްލ ޙ 

ކަމަށް ބަލައި ސަންސެޓ   ިމއީ ަވގ ތީ ކަމެއް  ،ފ ހަަގކ ަރއްަވއިފި ން ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްވ ހަކަ. ަބއެްއ މެންބަރ 

އްލ  ހޯދ  ޙަހޯދ  ވ ހަކަ. ސަްނސެޓ  ގ ނޫނަކ ން  އްލ ޙަކިޔ  ގ ނޫނީ މަހ ފޫމ ން ގ ނޫނަކ ން  އަޅ ަގނޑ މެން މި ގ ނޫނޭ

 .ކަމަށް ބެލެޭވކަށެްއ ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އްވ ހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއީ ަވގ ތީ ކަމެ

މެއް ދ ނިޔޭގެ ބެްއ އޮންނަ ތ ރީޚަށް ނ ބޭއްޭވނެ ފަދަ ހ ލަތެއް މެދ ެވރިެވދ ނެ ކިތަންމެ ކަޚ އިންތި ؛މިފަދަ ހ ލަތެއް

 ެވސް ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. ހަނގ ރ މަިއެގ ހ ލަތެއްަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ތަޖ ރިބ އަށް ބަލ އިރ ގައި ިދމ ެވދ ނެ

ތަނ ގައި ެވސް  ހިނގައިދ ނެ. އަދި ކ ރިއަށް އޮތް ށްބެއް ނ ބޭްއޭވ ހ ލަތަޚ މެދ ެވރިެވެގން އަޅ ަގނޑ މެްނނަށް އިންތި

ބ ން ެވސް އަދި ގ ދ ރަތީ އެހެްނ ހ ދިސ އެްއެގ ސަބަބ ން ެވްސ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެފަދަ މަޑ ކަމެއްެގ ސަބަމިފަދަ ބަލި

 އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން އެަބޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މ ޒީެވދިޔަ ތ ރީޚަށް ބަލ އިރ  ކަމަށް  ހ ލަތެއް މެދ ެވރިެވދ ނެ

މި ދެންނެިވ ސަބަބ ތަކަށް ބަލ އިރ ގައި މިއީީކ  ކަމަށް ދެކެޭވކަެށއް ނެތް. ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެަކން ނ ވ ނެ

ސް ދިމ ެވދ ނެ ހ ލަތެއް. ދިމ ެވދ ނެ ކަމަށް  މިއީ މ ސްތަޤްބަލ ގައި ެވ .ަވގ ތީ ހ ލަތެއް ނޫން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް
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 ން ފަރ ވ އެއް ޯހދައިދޭންޖެހޭ ހ ލަތެއް. ޤ ނޫނ އަސ ސީ ހެދި ަވގ ތ ަގއި،ބަލައި އަޅ ަގނޑ މެން ޤ ޫނނ އަސ ސީ

ކ ރ ކަށެްއ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ބަހ ސް ،ހެދ މ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ިވސްނ ން ެގންގ ޅެވ ނ  ނަމަހެދި

ހިސ ބަށް ިވސްނ ން ނ ެގންދެިވ އޮތަތީ، ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް ބަދަލެްއ  ހ ނީސް. އެ ދ ަވހ  އެނ ޖެ

 ކ ރިއަްށ އޮތް  ،. މި ހ ލަތ  މެދ ެވރިިވ ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން މިކަންކޮށްކ ރަންޖެހެނީކަމަށް މި ބަހ ސް ޖެހޭންެގންނަ

އެ ސަބަބަށްޓަަކިއ އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ މިކަން ކީ ބ އްދިެވރިކަމެއް. ހޯދ މަ އިއްލ  ދ ރ ލަޙަތަނަށް އަޅ ަގނޑ މެން 

 ން. އެންމެ ފަހ  ވ ހަކައަކީބޫލ ކ ރ  ވ ހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވަގކަމަށް ތަކ ރ ރ ކޮށް އަޅ ަގނޑ   ކ ރަންޖެހޭ

ޑ  ޒިންމ އަކީ މި މަޖިލީހ ެގ އެންމެ ބޮ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ ަގނޑ  ތަކ ރ ރ ކޮށް ދަންނަވ ލަން ބޭނ ން

 ނ ދީ ހިފެހެއްޓ މަށްޓަަކއި، ޑިމޮކްރެޓިްކ ނިޒ މެްއެގ އެންމެ އަސ ީސ ެއއް ސިފަ ޑިމޮކްރެޓިކް ިނޒ މ  ފ ނޑ ފ ނޑ ިވޔަ

ްނެގ ެވިރަކމ ެގ ބ ރ ެވރިކަން ަރއްޔިތ ްނެގ އަތްމަީތގައި ޭބއްވ މަށްަޓަކއި، އަޅ ަގނޑ މެން ގ ނޫނީ ަރއްޔިތ  ،ކަމަށްވ 

ެވްސ މި ދ ސްތޫރ  ހިފެހެއްޓ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން އެއްޮގަތކަށް ،ކަންޮގތ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަން

އެަކން ކ ރަންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޒ ތީ މަޞްލަޙަތ  ފަރ ވ ކ ޑަނ ކޮށް ޒިންމ ދ ރ ކަމ އެކ  އަޅ ަގނޑ މެން 

 ހ ރި ޚިޔ ލ  ތަފ ތ ވ ންތައް އެއްފަރ ތްކޮްށ އަދި ަވގ ތ ެގ އަޖަލ ގައި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭގައި ،އެއްފަރ ތްކޮށް 

ްއޔިތ ންެގ އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ ބޮޑ  ޒިންމ އަީކ ތަކ ރ ރ ކޮށް ައޅ ަގނޑ  ދަންަނަވން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ރަ

ކަން ެވރިކަމ ެގ ބ ރ ެވރި  ،ން ކަނޑައަޅ  ބަޔ ންކޮށްަފިއ އޮތް ރައްޔިތ ންެގ ބ ރ ެވިރކަންޤ ނޫނ އަސ ސީ  ؛ބ ރ ެވރިކަން

އެީއ  ؛އެންމެ އިންޗިެއްއެގ މިންަވރ  ެވސް ރައްޔިތ ްނެގ އަތ ްނ ެގއްލ ނަނ ދީ ރައްޔިތ ންެގ އަތްމަތީގައި ޭބއްވ ން 

ަރންޖެހޭ ކަމެއް. ެއއީ ައޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ ބޮޑ  ޒިންމ އަީކ. އަޅ ަގނޑ ެގ ނަޒަރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެހެން ކ 

ޮގތ ން ބަލ އިރ . ެއ  ދ ސްތޫރީ އ ފ ލަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑ  ޒިންމ އަކީ ެއއީ މި ޮގނޑީަގއި އިނދެެގން ައޅ ަގނޑ 

ބެއް ޚ ިސލ ތަކ ެގ ދައ ރ  އިންތިަކއ ން ،ސަބަބަށްޓަކައި އަޅ ަގނޑ  ޤ ނޫނޫއަސ ސީއަށް މި ިއޞްލ ޙ  ެގނެސް

 ބޮޑަށް ޝ ކ ިރއްޔ  ބޭއްެވންދެން ދައްމ ލ މަށް ހ ށަހަޅ ފައިވ  އިޞްލ ޙަށް ތ ީއދ ކ ރ  ވ ހަކަ ދަންނަަވން. ަވރަށް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދ ިއރ ެގ މަރަދޫއަރ ަވނީ ރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ 

 ށް.ޝަރީފަ އިބްރ ހީމް

 

 ކަދެއްކެވ ން:ވ ހަ ޝަރީފް އިބްރ ހީމް މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މަރަދޫ
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ހ ީރ  އ ދެ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެންބަރ ން ފ ޅ ކ ރައްވ  ޚިޔ ލ ތަކަށް އަޅ ަގނޑ  މި ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އި ޝ ކ ރިއްޔ  

ކ ރެިވފަިއވ  ބ ޚ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޒ ތީ މަޞްލަޙަތ ިއ، މިހ ރ  އިންތި .ކޮށް ިވސްނަިއެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފ ން

މެންެގ ދިެވިހރ އްޖޭެގ ދ ސްތޫރީ ނިޒ މ ިއ، ދޭތެރޭގައި އޮތް ހިތްހަމަނ ޖެހ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ބައެއް ަކއ ންސިލަރ ންނ 

  ،ނަމަ މަލ ކޮށްފި ޢަތަކަށް ހަދައެިގންނ ވ ނެ. ެއޮގތަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކޫމަތ  ފ ނޑ ކ ރ މަށް އޮތް ފ ރ ޞަޙ ގ ނޫނީ 

މެން އަޅ ަގނޑ  .ޑެންަޓކަށް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްއެކަން ެވެގންދ ނީ އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ކަނޑައެޭޅ ަވރަްށ ނ ބައި ޕްރެސީ

ަވނަ މ އްދ ަގއި ކަނޑައެިޅ  231އ އި ަވަނ މ އްދ  230ދިެވހިރ އްޖޭެގ ޤ ނޫނ އަސ ީސެގ  ،އެއްމެންނަށް ެވސް އިނގޭ 

ން ނޯންނ ނެކަން.  ހޯދެޚިލ ފަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ގ ނޫނަކ ން ފަރ ވ  ބަޔ ންެވެގންވ  އ ސޫލ ަތކ ިއ ހަމަތަކ 

ދިެވހިރ އްޭޖެގ ކައ ންިސލ ތައް ލ މަރ ކަީޒ އ ސޫލ ްނ  ، ަބޔ ންކ ަރނީދިެވހިރ އްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔ ެގ ޤ ނޫނ އަސ ސީ

ކަމަށް.  ކޮށްފައިވ  ބަެއއްބ ޚ ކަަމށ އި، އަދި އެ ަކއ ންސިލ ތަކ ަގިއ ތިބޭނީ ރަްއޔިތ ން އިންތި  ޖެހޭނެއަތޮޅ ތަްއ ހިންަގން

  ،  ދެބަސްނ ަވން. ހަމަ އެހެންމެައޅ ަގނޑ މެން އެކަކ  ެވސް ނެތް. އެއަކ  ޝައްެކއް ؛އ ދެ، މ އްދަތ  ހަމަަވނީ

 .ބޫލ ކ ރަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްަގއަޅ ަގނޑ މެން ެއއްމެން ކަމ ަގިއ ެވސް  އޮތީ ޚ ްއޞަ ހ ލަތެއް ދިެވހިރ އްޖޭަގއި މި

ވ ނ  ރ އްޖެެއއް ނޫން. މި ރ އްޖެއަކީ ފ ރަތަމަ ވައިލެ މި ރ އްޖެއަކީ ފ ރަތަމަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހެއް ެއކ ލަ 

ރެޓިކް ނިޒ ަމކަށް ެއކ ލެވ ނ  ޤައ މެއް ެވސް ނޫން. މި ރ އްޖެއަކީ އެންމެ ފ ރަތަމަ ދ ނިޔޭގައި ޑިމޮކްޤ ނޫނ އަސ ސީެއއް 

 ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަ އަޅ ަގނޑ މެން  .ކ ރަން ފެށި ރ އްޖެެއއް ެވސް ނޫން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްެވރިކަން

ކޫމަތ  ޙ އި ގ ނޫނީ ހ ބ ކ ރ މ އި، ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީޚ އިންތިބީ މަޤ މ ތަކަށް މީހ ން ޚ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ރިން އިްނތި

 ކްރެޓިކް ނިޒ މ  އޮތް ޤައ މ ތައް ދ ނިޔޭަގއި ަވރަށް ިގަނއިން އެބަހ ރިކަން. ހިންގ ފައިވ  ޑިމޮ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ެގންގ ޅ އްވ ެމއް  ަގއި އަނެްނހެން މ ސްކ އެޅ ން މީެގ އިރ ޝ ަދކީ ިއނޭގތޯ. ެއއްކައިރީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . މ ސްކ 

 ނޫން. 

 

 ކަދެއްކެވ ން:ވ ހަ ޝަރީފް މްއިބްރ ހީ މެންބަރ  ދ އިރ ެގ މަރަދޫ

މި  ،އ ޅޭ ވ ހަަކއަކީ  ހ ރީ. އ ދެ، ައޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން މި ނޫން އިނޭގތޯ ައޅ ަގނޑ  މި އްއަޅަިއެގނެ  އ ދެ، މ ސްކ 

ބީ މަޤ މ ގައި ތިބި މީހ ންެގ ަދއ ރ  ޚ ފަހ ން އިންތި ،ބ ތަްއ ބޭްއވި ޚ ައިއސްެގން އިންތިބަލިމަޑ ކަމެްއ  ރ އްޖެއަށް

ދ ނިޔޭެގ މިދިޔަ ަގރ ނ ގައި ސްޕެނިޝް ފްލޫއ އި،  ، ފ ރަތަމަ ފަހަރަށް މިކަހަލަ ކަމެއް ކ ރަންޖެހ ނަސްހަމަެވެގން

ބީ ދައ ރ  ޚ ބީ މަޤ މ ތަކަށް، އިންތިޚ ންތިމިކަހަލަ ބައިަވރ  ކަންތަްއ އައިްސެގން އި އ ިއ،2 ،އ އ1ި ޯވލްޑް ަވރ
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ކ ރި ބ ޚ އިންތި އެެހންީވމ ، ެއއިން ކޮންމެ ހ ލަެތއްަގއި ެވސް ހ ްއޓޭ. ހަމަެވެގން އިތ ރ ކޮށްފައި ހ ިރ ޮގތްތައް އެބަ

ެގ ދައ ރ  ހ ލީމީހ ންެގ ދައ ރ  އިތ ރ ކ ރ ން މި އޮންނަނީ. ދިެވހިރ އްޖޭެގ ޤ ނޫނ އަސ ސީަގއި އެބައޮތް ަރއްޔިތ ންެގ މަޖި

. އެހެންީވމ ، ްސ ބަޔ ންކޮށްފަެވ އްޔ  ހަދ ނެ ޮގތްބ  ނ ބޭްއިވއްޖެޚ އިންތި ،އްޔ  މިކަހަލަ ހ ލަތެއްގައި އިތ ރ ެވއްޖެ

ބ ކޮށްފަިއވ  ޚ ބީ މަޤ މ ތަކ ގައި ތިެބެގްނ މީހ ން އިންތިޚ ެއްއޮގތަށް އިްނތި ތަކ ންގ ޫނނީ ހ ކ  ،ކ ންޔަ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަ

ތް. ޑެންޓް އެބައޮޑިމޮކްރެޓިކް ަހމައިން ހިންގ ފައިވ  ަޤއ މ ތަކ ގައި މިކަން ކޮށްފައި އޮތް ޮގތ ެގ ޕްރެސީ ތަންތަނ ގައި،

ސަރ ކ ރ ެގ  ،އެހެންީވމ  .އ ޅެނީކީ އަލ ން ފ ރޮޅ  އީޖ ދ ކ ރ ކަށެްއ ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް  އަޅ ަގނޑ މެން މި

ެއ  ،ބެއް ބޭއްިވެގންޚ  ކައ ންސިލަރ ންެގ މ އްދަތ  އަލ ން އިންތިފަރ ތ ން ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ ކޮށްެގން މިހ ރ  ތިބި

 ންެގންނަ ދެހެއްޓ މަށް ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށްހަވ ލ ަވންދެން  ަތކ ިވ ކައ ންސިލ ކ ރެއްޔަންޢަމީހ ން  ންބ ޚ އިންތި

 .އްޒަތްތެރި ަރއީސްހ ށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލ ަޙށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަްށ ތ އީދ ކ ރ  ވ ހަކަ ދަންނަަވން. އި 

ެއއްެޗއްެގ ޮގތ ަގއި ނ ބަލ ނެ.  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ޤ ނޫނ އަސ ސީައކީ ސީރިއަސް

އެީއކީ ގ ނޫނ ން ބަދަލ ެގނެިވދ ނެ ކަމަށް މި ދައްކަވ  ވ ހަކަ ދައްކަވ ތީ އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ެވެގން. ިއއްޒަތްތެިރ 

ލ  ތިޚިލ ފ  ގ ނޫނެއް، ަގވ އިދެއް ިވޔަސް ެއއީ ބ  އްޭޖެގ ެއއްެވސް ތަނެއްަގއި ޤ ނޫނ އަސ ސީއ ދިެވހިރ  .ރައީސް

މ ަގއި ކަނަޑއެޅި ބަޔ ންެވެގން އެަބއޮތް. އަދި ދިެވހިރ އްޖޭެގ ގ ނޫނީ ބ ރ  ަރއްޔިތ ން ހަވ ލ ކޮށްފައި އޮްތ ކަ އެްއޗެއް

ަވނަ މ އްދ ަގިއ ބަޔ ންެވެގން އެަބއޮތް. ބަެއއް  8ސ ސީެގ އެންމެ ސ ޕްރީމް ގ ނޫނަކީ ިމއީ ކަމ ގައި ެވްސ ޤ ނޫނ އަ 

ަވނަ މ އްދ ަގއި ދިެވހި ދައ ލަތ ެގ ސިޔ ދަތީ ބ ރ   8ނ އަސ ސީެގ ޤ ނޫ ،ބޭފ ޅ ން އެހ  ފ ންކޮށް ިވސްނ ަވަޑއިނ ެގން

ްއިވ ނ ލެއިަވނަ މ އްދ  ބަޔ ންކޮށްަފިއ އޮތްކަން ަބއްލަވަ  8ކަން، ޤ ނޫނ އަސ ީސެގ އޮތީ ޤ ނޫނ އަސ ީސަގއި

މަޖިލީހ ން   ވ ން އެކަށީެގްނޭވ. ައޅ ަގނޑ މެން މި ޤ ނޫނ އަސ ސީެގ ިސޔ ދަތީ ބ ރ  މިކަމަށް  ވ ހަކަފ ޅ ދެްއކެެވނީ

ހެއްޓޭނެ. ދެނ ދެން ދިެވހިރ އްޖޭގައި ގ ޫނނީ ެވރިކަމެއް  ، ނަމަ ނ ހިތައިފިރ މަތްތެރިކޮށްޙ ެއއަށް  އި،މިއަދ  ކަނޑ ލަ

ފ ށަށް  މިފ ށްތައް ކެނޑިެގން ހިނަގއިދ ނެ. ދިެވހިރ އްޖޭގައި އޮތް ގ ނޫނީ ދައ ލަތް އެގ ނޫނީ ެވރިކަމ ިއ، ގ ނޫނ ެގ ބ ރ 

ސަރ ކ ރ ެގ ފަރ ތ ން ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ،ކަމ ންށް ބިރ ހ ރިކަމެއް. މިހެންޖެހިދ ނެ. މިއީ ަވރަ

ން. ދަންނަަވ އެ މަނިކ ފ ނަން ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ  ،ދ ކޮށްއަޙްމަދ  ޙަލީމް މި ހ ށަހެޅ އްިވ ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތ އީ

 ،ނ ވ ނޭކަތީބ ން ތިބެެގން ،ދިޔައީ މެން ަވކ ލ ތ ކ ރަމ ންމީެގ ކ ރީަގއި ައޅ ަގނޑ  އ ދެ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ބ ކ ރ  ބަެއކޭ. ޚ . އިންތިބ ކ ރި ބައެކޭޚ ރަށްރަށ ަގއި ތިބެްނވ ނީ ރައްޔިތ ން އިންތިރައްޔިތ ންެގ ކަންތައްަތއް ބަަލހައްޓަން 

ކ ރ މަށްފަހ ، އަޅ ަގނޑ މެްނ ސްކަތީބ  ނިޒ މ  ކަމ ނ ޮގސްެގްނ އަޅ ަގނޑ މެން މިތ ނަގއި ެއތައް ދ ަވެހއް ަވންދެން ބަހ 

ިއދ ރީ ދ އިރ ތަކ ަގއި ތިބޭނީ  ދިެވހިރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް ހިންގ ނީ ލ މަރ ކަޒީ އ ސޫލ ންނޭ. އަދި ،ނިންމީ

ދިެވހިރ އްޖެއަށް ޞިއްީޙ  ،އ ޅޭ ޮގަތކީ ެވެގން މި މިހ ރ ؟ އ ޅެނީ ެވެގން މި ކ ރި ބައެކޭ. ކީއްތޯ މިހ ރ ބ ޚ އިންތި
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އަޅ ަގނޑ މެން  ،އަޅ ަގނޑ މެން މިސ ލ  ހޯދަންީވ ؛ނެތިެގންބެއް ބޭްއެވން ޚ އްކަލ ެގ ހ ލަތެއް އައިސް އިންތިކ އްލި ނ ރަ

ގ ނޫނީ ެވރިކަްނ  ،ކޫމަތ ޙ ތޯ. ދ ނިޔޭެގ ގ ނޫނީ އްއް ކ ރ ީނ ކިހިނެން ކަންތައްތައެންމެ ޑިމޮކްރެޓިކް އ ސޫލ ތަކ ެގ މަތީ

ތޯ. ެއކަން އް ހިންަގމ ން އައި އެހެން މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ގައި ކަްނކަން ކ ރީ ކިހިނެބ  މަޤ މ ތަކަށް ކޮށްެގން ދައ ލަތްޚ އިންތި

ހެން ގ ނޫނަކ ން އެކަން ކ ރެެވން ނ ަވތަ އެ ،ްއޔ  ޤ ނޫނ އަސ ީސއަށްއޮެވއްޖެ ަގއިަވރަށް ސ ފ . ެއއީ ޤ ނޫނ ައސ ސީ

ޖެހޭ އިޞްލ ޙ   ންެގންނަ ސ ީސައށްޤ ނޫނ އަ އޮތިްއޔ  އެހެން ގ ނޫނަކ ން ބަދަލ ކ ރ ން. ދިެވހިރ އްޖޭގައި މިއަދ 

 ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ނީ ،ނަމަ  ނ ެގނެސް ައޅ ަގނޑ މެން އެހެން ޮގްތޮގތަށް ަގވ އިދ ން ކަންކަން ކޮށްފި

ަވނަ މ އްދ ަގއި ބަޔ ންކޮށްފަިއވ  ޮގތ ްނ  143ޤ ނޫނ އަސ ީސެގ  ،އެޅި ބަޔ ންެވެގންވ  ކަމެކޭ ޤ ނޫނ އަސ ސީަގއި ކަނޑަ 

،  ކޮންމެެވސް މީހަކ  ހ ށަހަޅައިެގން. އެހެންީވމ ކޮށްލ ނޭތިލ އަޅ ަގނޑ މެން ފ ސްކ ރ  ގ ނޫނ  ބ  ،ކޯޓ ތަކ ން މި ގ ނޫނ 

އް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އެހ  ަގޔ ނ ވ  ބައެ ؛އެ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ މެްނ ދޭނެ ކަމެއް ނެތް. ތެދެއް 

ކަމެއް ނޫން. އެކަމަކ  ދިެވހިރ އްޖޭަގއި ލ މަރ ކަީޒ  ބ ެވފައި އެބަތިބި. ޝަްއކެްއ އޮތްޚ ކައ ންސިލަރ ން މިހ ރ  އިންތި 

ބި  މިހ ރ  ތިބަހ ސްކ ރ  ހ ރިހ  ފަރ ވ ެއއް އެބައޮތް.  ގ ނޫނ  އެބައޮތް. އެ ގ ޫނނ ން އަޅ ަގނޑ މެން މިތ 

ޅޭނެ އެދޭތެރޭގައި ފިަޔަވޅ   ިވއްޔ  އެ ބޭފ ޅ ންނ  ކައ ންސިލަރ ން އެ ބޭފ ޅ ްނެގ މަޤ މ  އަދ ނ ކ ރައްވ  ކަމަްށ ަވނީ

ެވސް އެބަހ ރި. އެހެންީވމ ، އެއީ ހ އްޖަތަކަށް ހެދެން އޮތް ވ ހަކައެއް ނޫން.  ހަމަތައް ،ަގވ އިދ ަތކ އި  ،އ ސޫލ ތަކ އި

އަކަށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ގ ނޫީނ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދ ނ ކޮްށ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ ައކަށް ެވސް އަދި އެލް.ޖީ

ދިެވހިރ އްޖޭެގ ޤ ނޫނ އަސ ީސަގިއ  ؛ލިްއޔަތެއް ހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ގ ނޫނީ މަސްއޫޖެނ ިއލ ކަެމއް ބޮލަ ެގއަޅ ަގނޑ މެން

ހަމަތައް ހިފެހެއްޓ ން. ގ ނޫނީ ެވރިކަން ދެމެހެއްޓ ން. ދިެވހިރ އްޖޭެގ ޤ ނޫނ އަސ ީސެގ  ބަޔ ންެވެގންވ  އ ސޫލ ތަކ އި

ތިބި  ރައްޔިތ ންެގ ފަރ ތ ން ބ ރ  ލިބިެގން ،ސިޔ ދަތީ ބ ރ  ދެމެހެއްޓ ން. އަޅ ަގނޑ މެން ރަްއޔިތ ންެގ މަންދޫބ ން

ދެން އެކަން ދަމަހައްޓ ނީ  ،ލ ނަމައިރ މަތް ކަނޑަޙ ނ ލަނބ  ޤ ނޫނ އަސ ސީެގ މީހ ން ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް ބޯ

ެވސް އަިދ  އަކ .އޭ އެލް.ޖީ .ބަޔަކ ތޯ މިީއ އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި އ ފެދޭ ސ ވ ެލއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސްކޮން

މިތ ނެގ ބައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ތަކ ރ ރ ކޮށް ފ ހަަގކ ރެއްިވ  ެވސް ހަވ ލ ކ ރ މަށް ވ ރެ އްޔ އ ހޫރިރައީސ ލްޖ މް

ލަރ ންެގ މ އްދަތ  ެގނެސްެގން މިހ ރ  ތިބި ކައ ންސިދަލ ބަ އަޅ ަގނޑ މެން މި ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް ،ފަދައިން

އިްއޒަތްތެިރ ނ ެވސް އޮންނ ނެ.  ކަށްނ ނެރެޭވނެ. ނެރެޭވ ހަމައެއް  ކްރެޓިކް އެހެންވ ރެ ަވކިން ޑިމޮ އިތ ރ ކ ރ މަށް

 އ ރި އެލް.ޖީ.އޭ ކ ލަކ ތ ކ ބައެއް ބޭފ ޅ ން މިތ  ަވ ، ހިނގ  ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނަޑކަްށ ނ ފެނޭއްމިއީ ޝައްކެ  .ރައީސް

އްޔިތ ްނ ެވސް. ރަ  ތަށްޮގ ތިބޭ ކ ރ  ބަަޔކ ެވސް. އަދި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  ޢައްޔަން ންހަވ ލ ކ ރަ ެވސް

ިމ  ކީއަލ ން އައ  އިންތިޚ ބެއް ބޭްއެވންދެން މި ދައްކ  ވ ހަަކއަތިބި. ކޮށްފައި ތިބި ބަަޔކ  އެބައިންތިޚ ބ 

މިކަން ކ ރެޭވނެ ޮގތް. ކ ރަންޖެހޭނެ މިއީ ނ އަސ ސީއަށް ެގންނަ ބަދަލަކ ން އެ މީހ ންެގ ދައ ރ  ދަންމ  ވ ހަކަ. ނޫޤ 
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ގައި ަކޅ އި ހ ދ ން ސީ އަސ ޤ ނޫނ  .ކީބީކ ޑަކ ދިންނެއް ނޫން މި ތ ނގައި މި ތި ؛ޮގތް. އެހެންީވމ ، މިތ ނަގއި ނެތް

ނ ކ ެރޭވނެ ކަމަށް މި ދައްކ ، ެއ ބައެއް ކައ ންސިލަރ ްނެގ މައްސަލަަތއް ޙައްލ  ،ކޮށްފައި އޮތް ހިނދ ންމިކަން ބަޔ 

އިސްތިޢ ފ  ދެއްަވންީވ ގ ނޫނ ެގ ން އެ ބޭފ ޅ ތިބި. އެބަނ ވ  ބަޔަކ  ބޭފ ޅ ންެގ ތެރެއިން ަވޒީފ  އަދ ކ ރަން ބޭނ ން

ޮކްށ ޒަމްޕްޝަނެއްެގ ަމއްޗަށް ބިނ ދެން އެ އޮންނަ ޮގތަކަްށ އެކަން ދ ނީ. އެހެންީވމ ، އެހެން ޕްރީ ،އިންހަމަތަކ ެގ ތެރެ

ކަމެއް، މަސްއޫލިއްޔަެތއް ނ ކޮށް ދޫކޮށްލެެވން ނޯންނ ނެ ވ ހަކަ   އަޅ ަގނޑ މެން ޤ ނޫނ އަސ ސީން ކ ރަން ލ ޒިމ 

ެގނެސް، މިހ ރ  އިޞްލ ޙ ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް މި  ،ަވނީނަމި ދަން ނިންމ ލަމ ން ެވސްނޑ ެގ ވ ަހކަ ނަަވން. އަޅ ަގދަން

ނޫން ޮގތަކަށް އަޅ ަގނަޑްށ ށް ވ ތީ، އެކަމަ މ މަކީ އެންމެ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމައްދެ ލަރ ންެގ މ އްދަތ ތިބި ކައ ންސި

ތަކ ރ ރ ކޮށް  ވ ހަކަ ތ ީއދ ކ ރ އި އޮތް އިޞްލ ޙަށް އަޅ ަގނޑ  ފަކަންތައް ކ ރަން ނ ފެންނ ތީ، މިހ ރ  ހ ށަހެޅި

 ދަންނަަވން. ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަްށ ޝ ކ ރިއްޔ ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

. ފެނޭަގނޑ މެން އެންމެނަށް ެވސް އެބަތަފ ތ ވ ން އަޅ   ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ . މެންބަރ ންެގ ޚިޔ ލ 

ކ ރި ބަަޔކ  އަަހރަށް އިންތިޚ ބ  3 ،ނަްނަގވ  އެންމެ ޮބޑ  ެއއް ސ ވ ލަކީމެންބަރ ންެގ ސ ވ ލެްއެގ ޮގތ ގައި މި 

އިންތިޚ ބީ ބަޔަކީ  ؟އިންތިޚ ބީ ބަޔަކަށް ބަދަލ ޭވހޭ ،ވީއޭ. އެހެންީވމ  އަހަރަށް 4 ،ޤ ނޫނ އަސ ސީަގއި މި ޖެހީއޭ

ިލޔެފަ. އެހެްނީވމ ،  ތްއޮސީަގއި އެބަޤ ނޫނ ައސ ޮހވ  ބަެޔކޭ  ންަނަގިއެގއް ޓެ ސިއްރ  ޯވ ،އިންތިޚ ބީ ަބޔަކީ ؟ކޮބައިތޯއޭ

ެގނެސްެގން ނޫން ޮގތަކަށް ަޙއްލެއް ހޯދޭކަށް ނެތޭ. ދެން ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް ބަދަލ   ،ިވދ ޅ ަވނީމި އެއްަބއި ބޭފ ޅ ން 

ބި ބަޔަކ ، މ އްދަތ  ތިޚ ބ ެވފައި ތިއިން ،ބަދަލަކީ  ވ ން އެ ިވދ ޅ ވ ެގންނަ އަށްސީއެހެން ިވދ ޅ ެވފައި ޤ ނޫނ ައސ 

ހަމަެވފައި ތިބި ބަަޔކ  ެއއީ އަނެއްކ ެވްސ އިންތިޚ ީބ ބައެްއެގ ޮގތ ަގިއ ކަނަޑއެޅ މޭ. އެހެންީވމ ، އެީއ 

ބަރ ންެގ ންރި މެތެިއއްޒަތް ،ކަަށަވރ  ންނަށް ޙައްލެްއ ނ ލިބި މި އޮތް ތަނަކީ. އެަކމ  އަޅ ަގނޑަށް ަޔީގންއަޅ ަގނޑ މެ

ޔ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއކ ގައި އިރ ަދކ ެރއްިވއް ޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮމިޓީގައި މީެގ ަމސައްކަތ ފަހ ގައި އަ ށްބަހ ސްތަކަ

މަކީ ބަެއއް ކައ ންިސލ ތަކ ގައި މިހ ރ  ތިއްބެިވ ބަރ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންރި މެތެލެއް ހޯދޭނެ. އިއްޒަތް ޙައް

ބެިވ ބަެއއް ނޫނޭ. އަދި ރައްޔިތ ން ން ތިއްނޑައަޅ އްަވިއެގން ކަަވބަފަހ  އެތ  ތިއް އަހަަރށް 3ކައ ންސިލަރ ންނަކީ 

މި މައްސަލަތައް ތިޔަ ބައިތިއްބަން އެދޭ ބައެއް ނޫނޭ.  އަހަރަށްވ ރެ ދިަގށް  3ެވސް ބަެއއް ކައ ންސިލަރ ްނނަކީ 

 ޅ ަގނޑ މެންނަށް ފަހ ގައި އަ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ތި ބޭފ ޅ ންެގ ތަނަަވސް ބަހ ސަށް .ބޭފ ޅ ންނަށް ތި ނިކ ންނަނީ

ޙ ސައިން  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ެކޔޮދޫ ދ އިރ ެގ  ،އަރ ަވނީމި ކަމ ގައި ޮގތެއް ހޯދޭނެ. ައޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  

 .ށްޤ ސިމަ
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 ވ ހަކަދެްއކެވ ން: ޤ ސިމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ކެޔޮދޫ

އެމް.އެމް.ޕީ.އ ރ .ީސެގ ވ ހަކަ ދަްއކ ކަށް ެވްސ ދީ ހޯ ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެތރި ަރއީސް. ައޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ެވސް ެގއްނޫން. އަދި ހިނަގމ ންދ  ޝަރީޢަތެއްެގ ވ ހަކަ ެވސް ދައްކ ކަށް ެވސް ނޫން. އަދި ނިމިފައި އޮތް ޝަރީޢަތެ

ޑ މެންނަކީ ަގނނެތް. ައޅ ބައިަބއިވ ެމއް ެވސް ްނެގ ތެޭރަގިއ ތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެއިްއަޒތް ،ވ ހަކަ ަދއްކ ކަްށ ނޫން

ން އަންނަ ބަެއއް. އަޅ ަގނޑ މެން މ ކ ރަކ ރަން މަސައްކަތް ފެށ ނީއްސ ރެ ެވްސ ޚިޔ ލ  ަތފ ތ ވ ންތަކ ެއކ  ކަްނކަން ޙަްއލ 

އިއްޒަތްެތިރ  .ކަހަލަ ވ ހަކަހަމަ މި ،މިއަދ  މި ޚ އްޞަ ހ ލަތ ގައި ެވސް މިތަނަށް އެއްެވ، މި ދައްކަން އ ޅޭ ވ ަހކައަކީ 

ން ކަނޑައެޅ ަފއި އޮތް ކަމެްއަގިއ ސީޤ ނޫނ އަސ   ؛ތަފ ތ ވ މެއް އޮތް ބޮޑ  ޚިޔ ލ  ތެޭރގައިެގ މެންނޑ ޅ ަގއަ. ރައީސް

ން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި އޮްތ ބޮޑ  ޚިޔ ލ  ތަފ ތ ވ މެްއެގ ކަމަކަށް ޙައްލ  ހޯދ މ ެގ ބޭނ މ ގައި ައޅ ަގނޑ މެ

ކޮންމެ ހ ލަތެއްަގއި ެވސް ަރއްޔިތ ންެގ  .އިްއަޒތްތެރި ރައީސްެވސް މި ތަނަށް މި ހ ލަތ ގައި އަިއސް މި އ ޅެނީ. 

ެގ މެންބަރ ންނަށް އެ ބޭފ ޅ ންެގ މަޖިލީހަށް އ ދެެވންޖެހޭނެ ކަމަށް އެއްެވްސ ހ ، ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީމަޖިލިސް ބޭއްިވ

ރައީސް. އަެނއް  ތް ކަެމއް އިްއޒަތްތެރިށް އެނެގން އޮކޮ ނ ލ . އެއީ ޤ ޫނނ އަސ ސީން ަވރަށް ސ ފ  ހ އްދައަކ 

 ،އި ިތއްބެވި ގަ ކ ތަ ރ އަށް އަޅ ަގނޑ މެްނެގ ދ އި 2ޖޫން އަޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅެނީ  ،މައްސަލައަީކ، އަނެއް ކަމަކީ

ޅ  ކައ ންސިލ ، ސިޓީ ކައ ންސިލ ަތކ ަގއި ތިއްބެިވ ކައ ންސިލަރ ްނެގ އަތޮރަށ  ަކއ ންސިލ ، ރަށްރަށ ގައި ިތއްބެިވ 

ދޭތެރޭަގިއ  އެ ކަމ  އި،ަގނޑ މެންނަށް ެގނެޭވނީ ކޮން ޙައްެލއްތޯ ބަލަޅ  ޮގތ ން އަ ނީނޫއަށް ގ އެ ހަމަވ ތީ މ އްދަތ 

، ެއއަށް ޮގެތއް ނިންމަން އަޅ ަގނޑ މެން މި ، ެއއަށް ެގނެޭވނެ ަޙްއލަކީ ކޮބައިތޯ ށްސްކޮއަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެޭރގައި ބަހ  

 އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިހ  ބޮޑ  އަޣ ލަބިްއޔަތެއް ޮއެވ، ކ ރ  ޮގތ ގައިބޫލ ަގއ ޅެނީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް 

ކަޒީ ނިޒ މ  ކ ރ  ލ މަރ ތ އީދ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޕ ޓީަގއި މިހ  ބޮޑ  އަޣ ލަބިއްޔަތެއް ޮއެވ، އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ބޮޑަށް 

، ތި ދެއްވ  ސްދެމެހެއްޓ މަށް އަޅ ަގނޑ މެްނ ކ ރަންޖެހޭ ހ ރިހ  މަސައްކަތެއް ެވސް ކ ރަން ިއއްަޒތްތެރި ރައީ

 ފަހަރެއްަގިއ ެވސް  ދަންނަަވން ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ  ނ ދަންނަަވން ރި ޝ ކ ރ ތެޞްއިޚްލ ހަމަ ފ ރ ޞަތަށް 

. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަަވން އ ޅޭ ވ ހަކަައކީ އިްއޒަތްތެިރ އެކޭމިއީ ަވކި ޮގތަކަށް މިކަން ކޮށްެގން މިކަން ކ ރަންވީ 

ސް، މިކަމަްށ ައޅ ަގނޑ މެން ނ ޮގ އަށްސްކަމ ެގ ތެރެއަންނަ ހ   ޮގތ ންގ ނޫނީ ނަށްރައީސް، އަޅ ަގނޑ މެން

ން އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ދައްލ  ހޯޖެހޭ ޙައަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ ޮގތެްއގައި ެވސް އަޅ ަގނޑ މެން ެއބަ

ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ ރ މިހ  ،ައޅ ަގނޑ މެން މި އ ޅޭ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން މި އ ޅޭ ވ ހަަކއަކީ  .ރައީސް

 މެދ ެވރިެވ، ކައ ންސިލަރ ންމ ހިންމ  ަވގ ތ ަގއި ޓ ސްކްޯފސް ެއކ ލެިވފަިއ ެވސް މި ޮއންނަނީ ހަމަ ރަށްރަށ ގައި ތިިބ 

ދ  ތެރޭަގއި ަރށްރަށ ގައި މި ހިންަގމ ން ެގކޮިވޑ  ތެރެއިން މިހ ރ ެވސް  ހިންގ  އިންތިޒ މެްއެގ އެ ބޭފ ޅ ން
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ށ ެގ ަވރަށް ރަނަގޅ  ވ ަހކަެއއް. ބައެއް ރށްރަ .. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްެގންދަނީ ެވސް ކ ިރައށްޓ ސްކްފޯސްތައް

ަގނޑ މެން ައޅ  އެީއއަކީ .ނ ލ . ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްއިއަޅަ  ަވގ ތ  އެްއެވސް ކަމަކ ތިބި ހަމަ މިއެބަކައ ންސިލަރ ން 

 ން މޯލްޑިިވއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕ ޓީ ެގޓީެގ، ައޅ ަގނޑ މެންޕ ޓީެގ ކައ ންސިލަރ ންެނއް ނޫން އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ މެން ޕ 

ިމ ަވގ ތ ަގއި ެވސް އެންމެ  ،ހަމަ މިއަދ  ެވސް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކައ ންސިލަރ ންނަީކ މިހ ރ ެވސް، ބިހޮިވފައި ތި

ހަމަ މި  .ސްކ ރަމ ންދ  ބޭފ ޅ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީރަށްތައް ތަްމސީލ  އް،ފ ރިހަމައަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަތޮޅ ތަ

 ،ލަރެއް އެްއެވސް ަކއ ންސި މި ހ ލަތ ަގއި  ކަމ ގައި ެވސް އޮތީ އެހެން. ައޅ ަގނޑ  ފަހަރެްއގައި ެވސް ތ އީދެއް ނ ކ ރަން

 ތި " ީވ.ފ ޅ ންެގ މ އްދަތ  ހަމަބޭ އެެއއީ  ؛ސް ބޭފ ޅަކ  ެވއެއް  ހ ރި ރަްއޔިތ ން އިންތިޚ ބ ކޮށްފައިެއއީ  އެއީ ނޫނިްއޔ 

ބޫެލއް ނ ކ ރަން. ަގށް ައޅ ަގނޑ  ކައަްނނަންޖެހޭ ަވގ ތެްއ ކަމަ ނެ ޖ ގަ މިހެނެއް ބ ނެޭވ " ަވިކވީއޭފ ޅ ން ވަޒީފ އިންބޭ

އަހަރަށް. ނަމަެވސް  3ިވދ ޅ ވ  ޮގަތށް އެ  ހަމަ ރަނަގޅަށް ެވސް ގ ނޫނ ަގއި ބިތި ކޮށްފައިންތިޚ ބ  އިރައްޔިތ ން 

ަގނޑ މެންނަށް އިންތިޚ ބ  ނ ބޭއްިވެގން މި އ ޅެނީ. އަޅ  މިހ ރ  ދިމ ެވެގން މި އ ޅޭ ހ ލަތަކީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އ ޅެނީ. ެއހެންނަމަެވސް، މި ކަމ ަގިއ ިވެގން އަ އް ޚ އްޞަ ހ ލަތެއް ައއިސްެގްނ އިންތިޚ ބ  ނ ބޭ

ންނޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ންސިލަރ ންތަެކްއ ތިބެެގބި ކައ ްށފައި ތިކޮރައްޔިތ ން އިންތިޚ ބ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަކއ ންސިލަރ ން

ފ ހަަގކ ރަންޖެހޭ  މެންއަޅ ަގނޑ ެވސް އީ އޮތް ބ ނެފަ. ހަމަ މިެވސް އެބަ މިހެން ؛ެގ ކައ ންސިލ  ހިންަގންވ ނީކ ރަށްތަ

އޮތް ކޮންމެ ޮގތަކަށް ެވްސ ސް. ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހަމަ މި ަވގ ތ  ފ ރ ޞަތ  އެބައީ ޕޮއިންޓެއް އިްއޒަތްތެރި ރަ

. އެހެންނަމަެވސް، ދ އިރ ތައް، ރަްށތައް ހިންޭގނެ އިންތިޒ މެއްެގ ތެރެއަށް ދ ންޖެހޭނެ. މިއީ  ރަންކ މިކަން އިޞްލ ޙ 

،  ަގނޑ މެންެގ ިއއްޒަތްތެރި ހ ރިހ  ބޭފ ޅ ންއަޅ  ކ ރ  ޮގތ ަގއި ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ  ެވސް  ؛ ހ ރިހ ެގޅ ަގނޑ މެންއަ

އެބަ ފ ހަަގކ ރޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިންތިޚ ީބ  ޕޮއިންޓ ެވސް ވ ހަކައިން ހަމަެއކަނި ެއ  ެގއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން

. އެހެންީވމ ، ކަމަކ  ނެއްއޮތް ހ ލަތ ގައި ނ ބޭްއވ ކައ ންސިލ  ިމހ ރ   ލ ަގއިއޭ ކައ ންސިމަޤ މ ތައް އޮންނަންޖެހެ

ރ  ކަމަކީ. ކ ތިއްބެިވ ަކއ ންސިލަރ ން ހަމަ ތިބ ން އެއީ ައޅ ަގނޑ  ެވްސ ތ އީދ  މިހ ރ ެވސް ؛ރި ރައީސް ތެއިްއޒަތް

ބަެއއް ކައ ންސިލ ތަކ ަގއި ތިބޭ  ، ިވދ ޅ ވެއްޖެަވމ ންކަދައް ރ  ބައެއް އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ން ވ ހަކަފ ޅ މިހ 

ނޫންތޯ.  މަޤ މ  ދޫކޮށްލ ފައޭ އެ ބޭފ ޅ ން. ގ ނޫނ ގައި ަވރަށް ސ ފ ބީއެ ތި ެވސްކައ ންސިލަރ ން، އެ ބޭފ ޅ ން މިހ ރ 

 ން ކަމަށް ަވންޏ ކ ރި މަޤ މެއްގައި ހ ންނަަވން ބޭނ ންފ ޅ  ނޫއިންތިޚ ބ  ނޫނިއްޔ  ،ަވންކޮންމެހެން ވަޒީފ ަގއި ހ ންނަ

އް ނޫން. އެހެންީވމ ، އެދެްއވ ފަިއ ަވަޑިއަގތ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ަމނަޢ ފ ކޮންމެ އިރެްއަގއި ެވސް އެ ބޭފ ޅަކަށް އިސްތި

އެ ބޭފ ޅ ން  ށްމަތިކ ރ މަކ ރ ނޫނީ ޮގތ ން މަތިގ  އެ ބޭފ ޅ ންނ  ،އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ެވސް ިމ ދައްކ  ވ ހަަކއަކީ 

 ދ ަރށް ަވަޑިއަގންނަވ ށޭ. ިމއަދ  .އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ރަށް ަވަޑއިަގންަނވ ށޭދ އެ ބޭފ ޅ ން  ،މަށް ަވންޏ އިޙ މ ލ ވ  ކަ

 މަނިކ ފ ނ ށް ފެންނަނީ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެންނަެވސް ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި ރިޔ ސަތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 
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އ ސް  ަގނޑ މެންެގ ކިަތންމެ ބޭފ ޅ ންނެއް ިވދ ޅ ަވމ ްނދިޔަ، ހަމަ ފ ންނ ބ އަޅ  ނޫންނަމަތި ނަންަގވ  ޒިންމ . އެހެން

 އ  ނެތޭ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މ ޅިން އެ އްމިކަން ކ ރ ކަށެ ސްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ތަނަށް އައި ،ަވމ ންދިޔަބޭފ ޅ ން ިވދ ޅ 

އެންމެ ޚައްސ ސް ދަނޑިަވޅ ަގއި ެވްސ  ؛ހަދ  މަޖިލިސްގ ނޫނ   ،. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ަރއީސްދެކޮޅ  ިއއްޒަތްތެރި

ކ ރ  ޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަރީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  އިޢ ލ ންނިންމަން ޮގތްޮގތް  ސ  ބޭއްިވ،ލްހ ެގ ޖަހަދ  މަޖިލީގ ނޫނ 

ށް ނެރޭ ހ ލަތ ގައި ދެން ފައި މަގ ަމްއޗަދީ ހަތިޔ ރ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މިލިޓްރީައކަށް ސްކ އްލި ހ ލަތ ން ެވ

އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ އަަވހަށް ބ އްަވންޖެހޭ ކަމަކީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް. އެއަށް ޮގތެއް ނިންމަން. ރައްޔިތ ންެގ 

  އަދި އެ ަގރ ރ ެގ ބަެއއް ިވަޔސް، ެއއްކޮށް ިވޔަސްނެރޭ ަގރ ރ ، މަޖިލިސް ބ އްވ ފައި ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔ  

ރ އްޖެއަށް އެންެމ  ،ަވޅ ަގއިތައް ެވސް އޮތީ ހަމަ މި ތަނ ގައި. އެހެންީވމ ، އެންމެ ަޚއްސ ސް ދަނޑިބ ތިލ ކ ރ މ ެގ ކަން

ީމެގ  .ޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްންނ ރައްކ ވ  ދަނޑިަވޅ ަގއި ެވްސ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ތ ނަގއި މަޖިލިސް އޮންނަ

. ނަމަެވސް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ަވރަްށ ށްދ ެވރިކޮމެ  ޓީމ  ،ންެގ ޭގަގއި ތިެބެގންައޅ ަގނޑ މެ ކ ރިން ބޭްއީވ

ެގ ވ ހަކަ ައޅ ަގނޑ މެން މި ަދއްކަނީ. އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަްއކަނީ ޚ އްޞަ ކަެމއް. މި އ ޅެީނ ޤ ނޫނ އަސ ސީ 

ަގއި ބ ނ  ހ މެން ޤ ނޫނ އަސ ސީެގ ރޫއަޅ ަގނޑ  .ޤ ނޫނ އަސ ސީއަށް އިޞްލ ެޙްއ ެގންނަ ވ ހަކަ. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް

މޭޒ ަގއި ވ ހަކަދަްއކަންޖެހޭ. މިއީ ކޮފީއަޅ ަގނޑ މެން ރެލީތައް ބ އްަވންޖެހޭ، ޖަލްސ ތައް ބ އްަވންޖެހޭ،  ްއޔ ޮގތ ން ިވ

 ކީ.ހަރޫ އަސްލ  ންަނ މ އްދ ެގބ ނެފައި އޮ ،ކިޔ ފައި އަޅ ަގނޑ ެމން ނ ކ ރެޭވނޭިއޞްލ ޙ  އަށްއެްއކަލަ ޤ ނޫނ އަސ ސީ

ަގިއ ކ  ކ ެރެވންޖެހޭނެ. ނޫސްތަކ ަގއި ލިެޔެވންޖެހޭނެ. މިހ ރ ެވސް ނޫސްތަޔިތ ން ެއްއެވ، ަރއްޔިތ ްނެގ ޚިޔ ލ ފ ޅ ރައް

 ،ނިންމެީވ ލިޔޭ. ސޯޝަލް މީިޑގައި ިލޔޭ. އެހެންީވމ ، ޭގގައި ތިެބެގން މިކަން ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

، ިމއަށް ެއްއ އިއެންމެންެގ ޚިޔ ލ  ތަފ ތ ވ މ އެކ  ެވސް މި ވ ހަކަ ދައްކަ ނޑ މެން ޅ ަގއަމި މަޖިލީހ ެގ ފްލޯއަށް އައިސް 

ނޑ  ހަމަ އަބަދ ެވސް ފެށ ނީއްސ ރެ ެވސް ައޅ ަގނޑ  ަގ މިއަށް ޮގެތއް ނިންމ ން. ައޅ ންޚިޔ ލެއް ެގނެސް، އަޅ ަގނޑ މެ 

ީޓގައި. އެ ބޭފ ޅ ން ހަމަ ޕ  ެގންއަޅ ަގނޑ  ދ އިރ ަގއި މެޖޯރިޓީ އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެ މިހ ރ  ؛ދ އިރ ަގއި

ދަނީ. އެހެންީވމ ، ައޅ ަގނޑ  ބޭނ މެއް ނޫން މި އެ  ކ ރަމ ންެވސް މަސަްއކަތް ހަމަ ިމއަދ  ލ ޞްތެރިކަމ ެއކ އިޚ 

، ދެރަ ހ ލަތ ަގއި ެވފަިއ މި އޮތް ހ ަލތ ަގިއ، މިހ ދިމ ރައްޔިަތކަށް ކޮންމެ  ،އްޖެއަށް ދިމ ެވަފއި މި އޮތް ހ ލަތ ގައި ރ  

 ށްކަކަމަ ަގނޑ  އެދޭޅ  ެގއަށް ަވަޑއިަގތ މަކީ ެއއީ އަޮގތަކަށް  ަވިކވ  އިންފ ޒީއްެވްސ ބޭފ ޅަކ  ަވއެ  ،މެތި ހ ލަތ ގައިނިކަ

 .. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  ލ ނީއި ހަކަ ދަންނަަވމ ން އަޅ ަގނޑ  ވ ހަކަ ނިންމައެ ވ ނ ވ ތީެވ، 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:
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މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ަގއްދޫ ދ އިރ ެގ ، އަރ ަވނީއަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . ކ ރިއްޔ  ޝ 

 ގައްދޫ ދ ިއރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ށް.ޒ ހިރައަޙްމަދ  

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޒ ހިރ  އަްޙމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ގައްދޫ

 ،އަަޅިއެގން މިކަން ކ ރަން  ކ އީސް. އަޅ ަގނޑަށް ެވސް ަވރަށް އ ނަދޫގޭވ މ ސް ިއއްަޒތްތެރި ރަޝ ކ ިރއްޔ  `. 

 . އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ެވސް...ތީެވއައިނ  ފ ްސވ 

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

ނަންީވ އިން ެގ މ ސްކ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ، އެކަަމށް އަޅ ަގނޑަށް ކ ޑަ ޮގެތްއ ފެނިއްޖެ. މިހ ރ  އަޅ ަގނޑ މެން

 އަރަންީވ.  އައިނ ެގ ކ ޑަ ތަންޮކޅެއް މަީތގައި. ކ ޑަކ ޑަކޮށް އައިނ ެގ މައްޗަށް މ ސްކ 

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޒ ހިރ  އަްޙމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ގައްދޫ

ޮކންމެހެން ެވސް އިއްޒަތްތެރި ޮގތަށް ެވސް މިކަން ކ ރެޭވތޯ. ައޅ ަގނޑ  ކ ރ ނަން އެއ ދެ! އަޅ ަގނޑ  މަސަްއކަތް 

ލީހަށް  ޖިޮގތަށް ބިލެއް މި މަކ ރ  މި ދަނޑިަވޅ ގައި މިރައީސް، ފ ރ ޞަތަކަށް އެދ ނީ ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ  

ޮގތް ހ މަކ ރަން ކޮންމެހެން ެވސް  ކޮންމެހެން ެވސް އަޅ ަގނޑ  ެވްސ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ފައި އޮތީމ ހ ށަހެޅި

އަޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ެގ  ،ހިތ ން އަޅ ަގނޑ  ެވސް ފ ރ ޞަތަށް މި އެދ ނީ. އަޅ ަގނޑ ައޅ ަގނޑ   ،ބޫރ ވ ތީެވމަޖ 

ެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ެވސް ދެކޭ ޮގތް ހ މަކ ރަން މި ަވގ ތ  ޖެހޭ.  ރައްޔިތ ންނަށް ޓަކައި އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ މަޤ މ 

ހ  އެ ،ލ އިރ އިކ ރަން ހިފައިޞްލ ޙ މި ހ ަލތ ގައި އަޅ ަގނޑ މެން ޤ ނޫނ އަސ ސީ ޚ އްޞަކޮށް  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އެއްަގިއ ބޫލެއް ނ ކ ރަން އެ ކަމަކީ. އަޅ ަގނޑ މެން ފ ޅ  ދ އިރ ަގފަސޭހައިން ކ ރެެވންޖެހޭ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  

ދެެކިވެގން ިމއަްށ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޙައްލެއް ދެކޮޅަށް ެވސް ވ ހަކަެވސް ތަފ ތ ވ ންޖެހޭ.  ޚިޔ ލ  .ންޖެހޭކ ރެެވބަހ ސް

ލަތަކީ އ ނދަޫގ ދަނޑިަވެޅއް އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހ  ފަސޭހަ ޮގތ ަގިއ ޭވނީ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މި ހ ނެރެ

ބޫލެއް ނ ކ ރަން މި ދަނިޑަވޅ ަގިއ ެވސް. އަޅ ަގނޑަށް ަގކ ެރެވންޖެހޭނެ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ޤ ނޫނ އަސ ސީ ިއޞްލ ޙ 

މެންބަރ ން އެބަ ތިބިކަން.  65ީޕެގ ކަން މަޖިލީހ ގައި އޮތީ. އެމް.ޑީ.އިނޭގ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ސަރ ކ ރ ެގ މެޖޯރިޓީ

ނ ޖެހޭ ެވސް އިްސެވަގންނ ކަށްށްެމންބަރ ން ތިއްބެކޭ ިކޔ ފައި އަޅ ަގނޑ މެން ެއއްޮގަތކަ 65އެހެންނަމަެވސް، މި 

ލިބޭ   ހަމަ މެޖޯރިޓީ ؛ނ ކ ރ ަކށް މި ދަނޑިަވޅ ަގއި. ައޅ ަގނޑ މެން އެހ  ފަސޭހައިން ގ ނޫޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ 
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ްއޔ  އެީއކީ ހަމަޖެހޭ ލައިފިއިށްެގން ކަންަކން ކ ރަން އަޅ ަގނޑ މެން ހިފަޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ ކޮ ކ ކޮންމެ ފަހަރަ

 ނ ކ ރ ީތެވ، އެ ވ ހަކަ...ބޫލ ަގށް ކަެމއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ކަޮގތަ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

 ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރ ެގ ނިޒ މީ...ބިލެތްދޫ ދ އިރ ެގ އ ދެ! 

 

 މައްސަލަ( )ނިޒ މީ

 

 ވ ހަކަދެއްކެވ ން: ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ބިލެތްދޫ

ކޮށްެގްނ ގައްދޫ ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ދައްަކވ  ވ ހަކަފ ޅ ން ަވރަށް ބޮޑަްށ އެމް.ޑީ.ީޕެގ މެޖޯރިޓީ ބޭނ ން

 ،ނަށް ދޭހަވ  ޮގތ ަގއި ވ ހަކަދަްއކަވ ތީ ކ ރަން އ ޭޅ ކަމަށް ރަްއޔިތ ންޤ ނޫނ ައސ ސީ އިޞްލ ޙ  ނ ޖ އިޒ  ޮގތ ަގއި 

އެްއ ކަމަށް މ ، ިނޒ މީޞަދަީކ އެީއ ނޫންކަން ދަންނަވ ަލން ބޭނ ން ރައްޔިތ ންނަށް. އެހެންީވއަޅ ަގނޑ މެންެގ މަޤް

  އަޅ ަގނޑ ...

 

 ވ ހަކަދެްއެކވ ން:ރިޔ ސަތ ން 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .ޮގތ ަގިއ ބަލައެއް ނ ަގެނޭވ. ަގއްދޫ ދ އިރ ެގ ެގ ޒ މީ މައްސަލަެއއްނި

 

 ވ ހަކަދެއްެކވ ން: ޒ ހިރ  އަްޙމަދ  މެންބަރ  ދ އިރ ެގ ގައްދޫ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޚިޔ ލ  ތަފ ތ ވ މަކީ މި ޕ ޓީެގ އެއް ސިފަ އިނޭގތޯ 

އެއްކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން   ތަފ ތ ވ މ ޖަދަލ ކޮށް، ޚިޔ ލ ެވސް ަކންކަން ނިންމަނީ ބަހ ސްކޮށް، ދ އަޅ ަގނޑ މެން އަބަ

ެވއްޖެ. އަޅ ަގނޑ   ަވރަށް ދ ަވސްނީ. އަޅ ަގނޑ  މި ޕ ޓީގައި އ ޅޭތ  އަބަދ ެވސް ކަްނކަން ކޮށްފަިއ މި ހ ންނަ

ައޅ ަގނޑ  މި ޕ ޓީަގއި މި ހ ރެެވނީ. ެއއްކޮްށ ފ ޅ ކ ރަން. އެހެންީވމ ،  ަގނޑ ެގ ިޚޔ ލ  މިނިަވންކަމ އަބަދ ެވްސ އަޅ  

އެްއކޮށޭ.  އަޅ ަގނޑ  މި ޕ ީޓަގިއ މި ހ ންނަނީ އަޅ ަގނޑ  ފ ިރހަމަ މިނިަވންކަމ  ،ްސ އަޅ ަގނޑަްށ ކެރޭ ބ ނަންއަދިެވ

 18މިދިޔަ ސަރ ކ ރ ގައި ެވސް،  ،ޔަ ތަންތ ނގައި ފެނިފައި އޮންނ ނެެވދި ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް ކ ރީަގއި ޭވތ 

ކަދައްކ ެނ ހައިދިކޮޅަށް ވ  މ ކ ރި ިއނޭގތޯ. އެހެންނަމަެވސް، ެއކަ ޙ ލ ަވނަ މަޖިލީހ ގައި ެވސް ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞް

ނ ފެންނ ނެ. އެހެންނަމަެވސް، އެމް.ޑީ.ީޕގައި ތިބޭ މެންބަރ ންނަކީ ކަންކަމ ގައި އަބަދ ެވސް ެއއްކޮޅަށ އި  ކ މެންބަރަ
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ކަން ނިންމ  ޕ ޓީއެއް. ެތރޭގައި ެވސް ބަހ ސްކޮށް، ބޭރ ގައި ެވސް ބަހ ސްކޮްށ، ކަންބަހ ސްކޮށް، އެ ޅަށްކޮއިދި

 އްޔ އަޅ ަގނޑަށް ޯގހި ޑަށް ފެންނަންޏ  އަޅ ަގނޑ  އަބަދ ެވސްކަންކަން ރަނަގޅ  ނޫން ކަމަށް އަޅ ަގނ ،އެހެންކަމ ން

 ސަރ ކ ރ ްނ ކަންކަން ކ ރ އިރ  ަބެއއް ،ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަންހޭ ޯގއަޅ ަގނޑ  ބ ނ ނަން 

ސަރ ކ ރ   ވ ަހކަ ދައްކ ނަން. ެއއީ ން ހިތްހަމަނ ޖެހޭ ޮގތަށް ކަންކަން ކ ރީމ ، އަޅ ަގނޑ މެން އެފަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެ

ވ ަހކަ ެއޮގތަށް ދައްކަނީ އެީއ  ެއޮގތަށް އެ ،ކަންކަން ައޅ ަގނޑ މެން. އަޅ ަގނޑ މެން އެނޫން  އިދިކޮޅ ަވނީކީ

ފޮނ ީވ ހިތްހަމަނ ޖެހޭ  ކޮށްފައި މިތަނަށް ންތިޚ ބ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވ ޖިބަށް ވ ތީެވ. ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން އި

ޮގތ ން   ަވންޏ  އެކަންކަމ  ބެހޭ ކަމަށް ދ  ކަންކަންރައްޔިތ ން ހިތްހަމަނ ޖެހޭ ކަންކަން ޯގސްކޮށް  ،ކަންކަން

ފޮނ ވ ފައި  ތަނަށް ަރއްޔިތ ންެގ ޚިޔ ލ  މި މަޖިލީހ ގައި ފ ޅ ކ ރ މަށްޓަަކއި އަޅ ަގނޑ މެން މި ،ބަހ ސްކޮށް އިވ ހަކަދަްއކަ

ން ެގންދ ނަން އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ސަރ ކ ރ  ތިބީ. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ މެން އެ މަސައްކަތް ބަރ ބަރަށް ކ ރަމ ން މި

 ައޅ ަގނޑ މެން އެ ،ނަމަވ  ކަމަށް ޮގތަށް ކ ރ  ނ ޖެހޭެވސް އަދި ަވޒީރ ން ެވސް ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެން ހިތްހަމަ

އިްއޔެަގއި ައޅ ަގނޑ ެގ ދ އިރ ެގ ަވރަްށ  ،ދަނޑިަވޅ ގައި ބޭނ ން ޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން މިވ ހަކަ ދައްކ ނަން. އަޅ ަގނ

ހ ރެ ފ ރ ަނ  ޑެންޓަކ ކ ރަްއވ ފައިޭވ. އެއީ ދިމ ިވ ޑަިއްވ ެއކްސިތ ރ ޒ ވ ން މަސްެވިރެއއް ދެމިއޮތ މ ެގ އ ލަމަށް ދަ

ެވސް މި މަޖިލީހ ގައި ދެއްކިން.  ހަކަ މީެގ ކ ރިންވ  ދޫކޮށް ދެމިއޮތ މ ެގ އ ލަމަށް ދަތ ރ ކ ރަންޖެހ ނީ. އަޅ ަގނޑ  މި

 މ ވ ދި ަގއި މަސްެވރިކަމ   ،ންއަތޮޅ ަގއި މަސްެވރި  ޚ އްަޞކޮްށ ހ ަވދޫ .ސަރ ކ ރ ެގ އެޓެންޝަނަށް ައޅ ަގނޑ  ެގނައިން

ިގަނ  ކ ފައި މ ވ ހަކަ ދައް އެ . އޭއްލެއް އެބަ ބޭނ ންެވޙަޑަިއްވ އެކްިސޑެންޓް ަވރަށް ިގނަެވފައޭ އޮތީ. މިކަމަށް އަަވްސ 

ޖެހ ނީ.   މަެވރި ހ ދިސ އަކ  ކ ރިމަތިލ ން މިހިތ  ،ޑެންޓެއް ދިމ ެވދ ަވހެއް ނ ަވނީސް އަެނއްކ ެވސް ޑަިއްވ އެކްސި 

ހަމަ އިއްޔެަގއި މި ެވްސ ހަމަ  އިއަތޮޅ  ތިނަދޫގަ  ހ ަވދޫ ،ެއއް ނޫންަހމައެކަނި ަގއްދޫ ،ަގކޮށްލަންއަޅ ަގނޑ  ފ ހަ

އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން ަވރަށް   ،ނީ. އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންެވފައިަވދިމ  އެކްިސޑެންޓް

އެކ  ޔ ހިތ މަ ،ެގ ބިލެއް ފ ސްކ ރީމ . އެހެންނަމަެވސްކަމަށް ދެކިެގން މަސްެވރިން އ ޖެންޓްެވެގން ަވރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް

ވ ޒ ރ އަކ ން ކޮށްފަެއއް ނެތޭ.  ،ސް ކަމެއް ސަރ ކ ރަކ ންމިހ ތަނަށް އެ ބިލ ެގ އެްއވެ  ،ނީޖެހެއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވ ލަން

ނިންމ    އަަވސްކޮށް އަޅ ަގނޑ މެން މިކޮޅ ން ސ ރ ކ ރ ްނ ސްޕީޑ  ،ަވގ ތ  ޮގވ ލަން އެހެންީވމ ، އަޅ ަގނޑ  މި

ން ަތކަށް ައަވސް ޮގެތއްަގއި ސަރ ކ ރ ޝަންައަވްސެވެގންނ ށޭ. ސަރ ކ ރ ެގ އެކްކ ރ މ ަގއި ތަންފީޒ ނިންމ ންތައް 

އެބަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލީހ ން ނިންމ  ކަންކަމ ގައި މަޖިލީހ ން ނިންމ  ބިލ ތަކަށް އެކްޝަންތަެކއް ެގންނަން. 

ހ ލަތ ަގިއ  މި ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ .ޮގތް ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ އި މި މައްސަލަ ،އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮްށލަން

ޒަމ ނަކ  ނ ރައްކ   އިންމި ދ ނިޔެއަށް މިހ ތަނަށް އަޅ ަގނޑ ެގ ހަޔ ތ ަގއި މި ،އަށްެގ ހ ލަތ ގައި މި ރ އްޖެ 19-ިވޑ  ކޮ

 ޙީއްޞިހ ލަތެކޭ. ހަމައެކަނި  އޮތީ ނ ރައްކ ެވަފއޭ. އެހެންީވމ ، މިއީ ނ ރައްކަލ ެގ ނ ވ ަވރަށް މި ދ ނިޔެ މި 
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 ނ ރައްކަލެއް ނޫން. ިއކޮނޮމިކް ޙީއްޞި  ޮގތް މިއީ. މި ހ ލަތ ަގއި އޮތީ ހަމައެކަނި ނ ރައްކަލެއް ނޫނޭ. ައޅ ަގނޑ  ދެކޭ

އަސ ީސ ނޫނ ޤ ހ ލަތ ގައި  ނ ރައްކ  ެވސް އެބައޮތް. ހަމަ އެޮގތަށް ސޯޝަލް ނ ރައްކ  ެވސް އެަބއޮތް. އެހެންީވމ ، މި 

 އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއް ނ ކ ރަން މި .ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގެތއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްލ ޙ ޞްއި

  ފް ޠީ އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޙަސަން ލަ .ކަމަކަށް ޖެހޭނެއ  ކ ޅެން އަސ ސީނޫނ ޤ ގައި ތިބެެގން އަޅ ަގނޑ މެން ހ ލަތ 

ދ ކ ރ  އީ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ  ަވރަށް ތ ޓަަކއިއްލ  ެގނައ މަށްޙަކަމަށް ހ ށަހަޅ އްވ ފައި އެަބއޮތް  ަވރަށް ރަނަގޅ  ޮގތެއް މި

 .ހަދަނީކީ ނޫންެވސް ައޅ ަގނޑ  ދެކޮޅ ނީ ސަންސެޓް ގ ނޫނަކ ން. އެއްޮގަތކަށްންޖެހޭކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން ކ ރަ

ތަނަށް ލ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތެއް ނޫން.  ބަަޔކ  ޮކންމެހެން އެ ކ ރ ްއޔަންޢަ ،މިހ ރ  ތިބި ކައ ންސިލަރ ން ަވކިކޮށް

ޒީފ ަގއި ދެމިތިބޭނެ ޮގތަކަށް އަޅ ގނޑ މެްނ ވަ  މީހ ންެގ ޮގތ ަގިއ މިހ ރ  ތިބި ކައ ންސިލަރ ން އެ ރ ލ ކ ަގބޫއަޅ ަގނޑ  

ފް ެގ ބިލ  ހ ށަހަޅ ފައި އޮތީ. އެހެންީވަމ، ޠީމަގ ން އެކަން ކ ެރޭވނެ ޮގތަކަްށ ޙަސަން ލަ ކ ރަންޖެހޭނެ. އެމަސައްކަތް

ދި އަ ެވސް ދަންނަަވން. އަޅ ަގނޑ  ކ ރ  ވ ހަކަދ އީބިަލށް ތ  އަޅ ަގނޑ  ޙަސަން ލަތީފަށް ޝ ކ ރ  އަދ ކ ރަން. އެ

 އަސ ސީ ބަދަލ ކޮށްެގން ކައ ްނސިލަރ ންެގ ދައ ރ  ދިގ ކޮށްފި ނޫނ ޤ ނ ކ ތ . އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮށްލަން ބޭނ ން އެފ ހަަގ

ޞަދ   ޤްނިންމި މަ އަޅ ަގނޑ މެން މިހ ރ  ލ މަރ ކަޒީ ކޮމިޓީން މި ،ނަމަ ކައ ންސިލަރ ންެގ ދައ ރ  ދިގ ކޮށްފި ،ނަމަ

ކ ރީމ ، ެއ އަސ ސީން ަކއ ންސިލަރ ންެގ ދައ ރ  ދިގ  ނޫނ  ޤ  ،ަވނީ ގެއްިލެގން އެބަެދއޭ. އެީއ ސަބަކަށް

ބޭފ ޅ ންނަީކ ގ ނޫނީ  އެ ،ދަނީ. އެހެންެވއްޖެަނމަ ކަމަށް ނިމިެގން އެ  ްޓ ކައ ންސިލަރ ންމޭކައ ންސިލަރ ންނަކީ ލެޖިޓި

ކަމަށް   ޖެހޭނެދޭން ލިބިއަސ ސީން ލިބިދީފައިވ  ހ ރިހ  ބ ރ ތަކެއްނޫނ ޤ ބޭފ ޅ ންނަށް  ޮގތ ން އެތ  ތިބި ބައެއް. އެ 

ކަމަށް  މަލ ކ ރެޭވނެ ބިލެއް ނޫންޢަައޅ ަގނޑ މެން މިހ ރ  މި ނިންމ ފައި އޮތް ބިލަކީ  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ ީތެވ

 ލ ނަން. ޝ ކ ރިްއޔ  ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށްަޓކައި. އިެވސް ފ ހަަގކޮށްލ ަފއި އަޅ ަގނޑ  ނިންމަ ވ ހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭީތެވ އެ

 

 ެކވ ން:ވ ހަކަދެއް  ރިޔ ސަތ ން

އަރ ަވނީ ިދއްަގރ  ދ އިރ ެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރ  ޝ ކ ރިއްޔ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހ ރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށް. ދިްއަގރ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އިކްރ މް ޙަސަނަ

 

 ދިއްަގރ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  ިއކްރ މް ޙަސަން ވ ހަކަދެްއކެވ ްނ:

ެވްސ  ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ވ  މައްސަލައ  ބެހޭ އަށް ހ ށަހެޅިފައި މިިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އ ދެ! މިހ ރ  ފްލޯ ރިއްޔ ޝ ކ 

ޮގތ ަގިއ  ެވސް ަގބޫލ ކ ރ  އަސ ސީއަށް އަޅ ަގނޑ ނޫނ ޤ   ހޯދީ. ފ ރ ޞަތ  މި ކޮންމެެވސް ެއއްެޗއް ދަންނަވ ލަން

ކޮންމެ ހ ލަތަކަށް ެވސް ފެތޭ ބަދަލަކަށް ެވެގން  ،ެވސް ތަކަށްންމެ ހ ލައެ ބަދަލަކީ ކޮ ،ވ ނަމަ  ބަދަލެއް ެގންނަ ކަމަށް
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 އަސ ސީނޫނ ޤ ވ  ބަދަލ  މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެން ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. މިހ ރ  ހ ަށހެޅިފައި ދ ންޖެހޭނެ

 ބަދަލެއް ނ ވ ނެ މި ،މަެވސްދ ނެ. އެހެންނައިބަދަލަކަށް ެވެގން ހިނަގ ރަނަގޅ ަވގ ތަށް ަވރަށް  ލ އިރ ގައި މިއިކިޔަ

 އަސ ސީއަށް އެހ  ފެތޭ ބަދަލަކަށް. އެހެންީވމ ، ކޮންމެ ހ ލަތަކ ނޫނ ޤ  ލ މ ންއިދެން މިކަން ނިމ މަށްފަހ ގައި މި ކިޔަ 

އަސ ސީއަށް ެގންނަ ނޫނ ޤ  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ ކަމަށް ެވސް ގ ޅޭ ެއކަމ  ބައްދަލ  ބަދަލަކަށް ވ ންޖެހޭނެ 

އެއީ ކ ރަން އޮތް އެންމެ  ،މަށް ވ ނަމަކަ އަސ ސީައށް ބަދަލެއް ނ ެގނެސް މިކަން ވ ން އޮތްނޫނ ޤ  ބަދަލ ތަކަކީ.

މިކަމަކީ ެވސް ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ހ ސްކަމެއް ައއ މަކީ އަޅ ަގނޑ   ،ރަނަގޅ  ޮގަތކީ. އެހެންނަމަެވސް

މިއީ  ނޑ މެންއަޅ ަގ ، ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީްއެވސް ޮގތަކަށް ެވެގން ދ ންވ ނެ ޮގެތއްަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ގައި އެ 

ކ ރ  ބައެކޭ. ިޑމޮކްރެޓިކް އ ސޫލ ން ހޮިވަފިއ ތިބި ބަޔަކ  އަބަދ ެވސް އަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ އިހްތިރ މ ސީޑިމޮކްރެ

ތިބި މިހ ރ  ހޮިވފައި  ،ބޭތިއްބޭނޭ ޮގތެއްމީހ ން  އެޮގތަށް އެކަމެކޭ.  ންމ ހިތަކ ގައި ތިބ މަކީ މ ކައ ންސިލ 

 ދިއ މަކީ އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތް ކަމ ަގިއ ައޅ ަގނޑ  ެވސް ެދކެން. މި ކައ ންސިލަރ ން ބޭތިއްބޭނެ ޮގތެއް ެވެގން

އެކަްނ  ،ކަމަށް ވ ނަމަ އަސ ސީއަށް ބަދަލެއް ނ ެގނެސް ސަންސެޓް ގ ނޫެނއްެގ ތެރެއިން މިކަން ކ ރެެވން ޮއތްނޫނ ޤ 

 ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރ  ޮގތ ަގިއ މި   ޮގތްދިއ ަމކީ ެއންމެ ރަނަގޅ ެގންކ ރެވި  އެޮގތަށް

އަށް ސިޔ ސީ ޮގތ ްނ އެމް.ޑީ.ޕީ ،ކަމަށް ވ ނަމަ މެންބަރ ން ބޭނ ންވެއްޖެ 65ެގ މެޖޯރިޓީެއއް އޮެވ ަވގ ތ  އެމް.ޑީ.ޕީ

ތ  އެންމެ ޙަލަޞްކަނީ ޤައ މ ެގ މަދައް އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި  ،ސްނެޭގނެ ފައިދ ތަކެއް އެބަހ ރި. އެހެންނަމަެވ

ތަށް ިވސްނ ފައި މިއަދ  ޙަލަޞްެގންދެޭވެނ ޮގތްކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އެންމެ މަރަނަގޅަށް ކ ރިއަށް 

ންނަކީ ރައްޔިތ ންެގ ަވގ ތ  ހޮިވފައި ތިބި ކައ ންސިލަރ  މި ،އެޮގތ ން .ދައްކަނީ އަޅ ަގނޑ މެން ނިންމ މ ެގ ވ ހަކަ މި

ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދ ނެމ ގައި ދެމިެގންޤ މަ ެގމީހ ން ކ ން ހޮިވފައި ތިބި ބަޔަކަށް ވ އިރ ގައި އެބަޚ އިންތި

އަސ ީސއަށް އަނެްއކ ެވސް ައޅ ަގނޑ  ނޫނ ޤ ކ ރަން. ފ ހަަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް ިވސްނ ން ބެހެއްޓ މަކީ ބޭނ ްނތެރި

ެވސް ކޮންމެ ހ ލަތަކ އި  ސ ސިގައި ައޅ ަގނޑ މެން ލިޔ  ކޮންމެ އެްއޗަކީއަނޫނ ، ޤ  ދަންނަަވން ބޭނ ންހަމަ ތަކ ރ ރ ކޮށް

ދ ންޖެހޭނެ އެއްެޗްއ ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ެވސް އެ ކިޔ ލ މ ން އެ ަވގ ތ ިއ ހ ލަތަށް ފެތިެގން ަވގ ެތްއގައި

ަވގ ތަށް ފެޭތ  އެކަނި މިއޮތް ބަދަލަކީ ހަމަ ފައި މިމިހ ރ  ހ ށަހެޅި ،ތަކ ރ ރ ކޮށް ފ ހަަގކ ރަން. ެއހެންނަމަެވސް

 އެްއެޗއްެގ ލައަސ ސީެއއްަގއި ލިޔަންވ  ކަހަނޫނ ޤ  ލ ޙެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން. އެހެންީވމ ، މިއީކީޞްއި

އްލ ކ ރަން. ަވގ ތ  ޙަ އަެނއްކ ެވސް އިނޭގތޯ ހަމަ މައްސަލަ އެބަޖެހޭ ،އަޅ ަގނެޑއް ނ ދެކެން. އެހެންނަމަެވސް ޮގތ ަގއި

. މިހ ރ  ތިބި ކައ ންިސލަރ ންނަށް ތިބެޭވނޭ ކޮންމެެވސް ޮގެތއް އެބަޖެހޭ ހަދަން. ަވރަށް ޮބޑަށް ކ ޑަަތންެވފައޮތީ  މި

ދިޔަ ހަމަ ކ ރިން ހ ށަހެޅިެގން ެވސް ފ ހަަގކ ެރޭވ ކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ  ޮގތެއް އެހެންީވމ ، އެކަން ކ ެރިވެގްނ ދ ނެ

. ަވނީ ފ ހަަގކ ެރިވފަ ވ  ގ ނޫނެްއެގ ޮގތ ގައި މިޟ ސ ީސއ  ތައ ރައަނޫނ ޤ  . އެކަމަކ  އެ ގ ނޫނަކީ ސަންސެޓް ގ ނޫނ 
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ކ ރެޭވނެ ބަދަލެއް ެގަނއ މަީކ ހ ލަތ ގައި ބޭނ ން ައސ ސީއަށް އެ ސަންސެޓް ގ ނޫނ  މިނޫނ ޤ  ،ވ ނަމަށްކަމައެހެން

ލިެޔޭވ ެއއްަޗކީ  އިއަސ ީސަގނޫނ ޤ  ،ލިޔެވޭ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. މީގައި ކަމެްއ ކަމަށް އަޅ  ފަހަރެއްގައި ރަނަގޅ 

ލ ކ ރ މަށްޓަކަިއ އަބަދ ެވސް ބޭނ ންކ ރެޭވެނ އްޙަެއ ހ ލަތެއް  ،ކަމަށް ވ ނަމަ މިކަހަލަ ހ ލަތެއް މީެގފަހ ން ދިމ ވެއްޖެ

އެހެންީވމ ، އެކަން ހަމަ ފ ހަަގކޮށްލ މަށްޓަަކއި ައޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން.  ށްދ ންޖެހޭނެ ކަމަމ އްދ އަކަށް ެވެގން

 . ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ޝ ކ ރިްއޔ ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް ަވަރށް ބޮޑަށް ހިފީ.   ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ން މިދެއްިވ

 

 ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެްއެކވ ން:

އަރ ަވނީ ހެންޭވރ   ފަހ  ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  މި އެންމެޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ . އަޅ ަގނޑ މެންެގ މިއަދ ެގ 

ށް. ހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދ އިރ ެގ އިްއޒަތްތެިރ ފަޠީ ޙަސަން ލަޛ ސްތ ޢ ޒަތްތެިރ މެންބަރ  އަލްހ ޅަނގ  ދ އިރ ެގ ިއއް

 މެންބަރ .  

 

 ފް ވ ހަކަދެއްެކވ ން:ޠީޙަސަން ލަހެންޭވރ  ހ ޅަނގ  ދ އިރ ެގ މެންބަރ  

އަސ ީސއަށް ނޫނ ޤ  ،ސަކީހ ރ  ބަކ  ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މިޝ ކ 

ކަމަމަށް  ންމ  ހިހ ސެއް މި ބަހ ސަކީ. އަދި މ ބަ ންމ ހިސް. މ ހ މަށްޓަކައި ކ ރ  ބައ ެގނައަޅ ަގނޑ މެން ބަދަލ 

ައސ ސީައްށ ނޫނ ޤ  ؛ަވނީ ެވްސ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް މި ކ ރަންޖެހިފައިބަހ ސްއަޅ ަގނޑ މެން 

ަމކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން އެއް ކަ ށްއޮންނަ ހ ލަތަަވގ ތ   އެ  ޤައ މ  އިގަ ެގނައ މ ބަދަލ 

ެގންނައިރ  ބަލަންޖެހޭ. އަށް ބަދަލ އަސ ސީ ނޫނ ޤ ޤައ މެއްަގއި ، ކޮންމެ ށް ބަދަލެއް ެގންނައިރ ަގއި އަސ ސީއަނޫނ ޤ 

އ ލެއް އޮތ މަކީ ެއއީ ޙަކ ެރޭވެނ މ  މަޝްަވރ ޔިތ ންެގ މެދ ަގއިފ ރިހަމަ ޮގތެއްަގއި އެ ެގންަނ ބަދަލަކ  ގ ިޅެގން ރައް 

 ެގނައ މ ަގއި. ިއއްޒަތްތެރިއަސ ސީއަށް ބަދަލ ނޫނ ޤ ވ ްނޖެހޭ އެއް އ ންސ ރ  ފ ރިހަމަ ،އެންމެ އަސ ސީ ެއއް ސިފަ

ޑ  ިއއްޒަތްތެިރ ރަކީ ެވސް. އަޅ ަގނދެކޭ ތަަޞްއވ ރަީކ ެވސް. އަދި ތަޞަްއވ ދ ށް އަސ ީސ ނޫނ ޤ  އެއީ  .ރައީސް

ިދެވހިރ އްޖޭެގ ޖ މްހޫރިްއޔ ެގ އޮތީކީ  ަވގ ތ  ރ އްޖޭަގއި މި މި ،ސް ަގބޫލެއް ނ ކ ރަންެވ ސް ކ ޑަކޮށްރައީ

ކަށް. އަޅ ަގނޑ  އެހެން މިދަންނަވ  ސަބަބ  އަޅ ަގނޑ ެގ އް ކަމައ ލެޙަެގެނޭވނެ ކަހަލަ މ އަސ ސީއަށް ބަދަލ ނޫނ ޤ 

 އެހެރީ ފެންނަން.  ން މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންެގ މޫނ ފ ޅ މަތީތްތެރި ރަްއޔިތ ންެގމޫނ މަތިން މިހިރީ ފެންނަން. އިއްޒަ

ޒަތްތެރި ރައީްސ މި ޖަލްސ  ބޭްއވ މަށް އިއް  .ތެރޭގައި ކަމެްއގެ ބިރ ެވރިއަަޅއިެގން  ތިބީ މ ސްކ  އަޅ ަގނޑ މެން މި

ނ ޭވ.  ަވހެއްނެތޭހ  ދ ދ ންނހަ މި މަޖިލީހ ން ކ ރެއްިވ މަސައްކަްތ އަޅ ަގނޑ މެން އަދި ،ކ ރެްއިވ މަސައްކަތް

އްލ  ލިބޭނެ ޙަެވސް ަވރަށް ިގނަ މެންބަރ ންެގ ކަންބޮޑ ވ ންތަކަށް އި ހ ރިހ  ކަމަކ  އެކީަގ މި .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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ނ ެގނެސް މިކަން ކ ރެޭވނެ ޮގތްތަެކްއ އަސ ީސއަށް ބަދަލ ނޫނ  ޤ އެބަ ހޯދަންޖެހޭ.  އެހެން ޮގތްތަެކއް އަޅ ަގނޑ މެން

  ެވސް މިހ ރ  މި  ނ ކޮށްއަސ ސީ ބަދަލ ނޫނ ޤ  ،ރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވ  ވ ހަކަައކީބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެހޯދަން އެ

ނ ކ ެރޭވނެީތ ބ ޚ އ  ކައ ންިސލ ތައް އިންތި، އިއިންތިޚ ބ  ބ އްވަ  ،ލޯކަލް ކައ ންސިލ ތަކ ެގ މ އްދަތ  ހަމަވ އިރ   އޮތް

އްސޭނެ އ ސޫލ ތަެކއް ައޅ ގނޑ މެންނަށް މި ރައްޔިތ ްނެގ ތަކެްއ ހަމަޖެބ  ބޭްއެވން ދެން އިންތިގ ލީ އިންިތޒ މ ޚ އިންތި

ޑ  ކަމެއް ކަމަކަށް އަޅ ަގނ އަސ ސީއ  ޚިލ ފ ނޫނ ޤ މަޖިލީހ ން ކަނޑައެޅޭނެ. އެީއ ގ ނޫނަކ ން ކ ރެޭވނެ ކަމެްއ. 

މިހ ރ  ތިބި  ،އްެގ ޮގތ ންކަމެއް އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން. ފ ރަތަމަ ކަމެ 9 .ނ ދެކެން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ބޭނ ންވ  ގ ނޫނ .  އެއީ ވ ޖޫދ ކ ރަން ައޅ ަގނޑ  ،ކައ ންސިލަރ ންެގ ތެެރއިން މި ގ ނޫނ ގައި މިދަންނަވ  ގ ނޫނ 

ކ ރ މަށް ނޫނ ަގިއ ކަނޑައެޅޭ ޝަރ ތ ތަކ  ެއއްޮގތަށް މަސަްއކަތްއެ ގ  ،ޝަރ ތ ތަކ  އެްއޮގތަށް ވ  ގ ނޫނ ަގއި

ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެން އެ މަސަްއކަތ ަގިއ  ؟ކޮން ަކއ ންސިަލރ ންތަކެއްތޯ ބޭނ ންަވނީކައ ންސިލަރ ންެގ ތެރެއިން 

ކަން ދެނެަގތ މަީކ ބައިނ ވ  ކައ ންސިލަރ ންނަކީ ކޮކަން އަދި ބޭނ ންއިކޮބަ ނަކީރ ންތިބެން ބޭނ ންވ  ކައ ންސިލަދެމި

ތަކ ން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކ ިއ ލ ކައ ންސި ތިބިލ ަގއި މިހ ރ  ޙައިންތިގ ލީ މަރ  ،ަވނަ ކަަމކަށް 2ކަމެއް.  މ ހިންމ 

ަވނަ  3ންނަވ  އިންިތގ ލީ ގ ނޫެނއްަގއި. މިދަ ،ކަމެއް ންމ ހިނ ވ ނެ ކަންަތއްަތއް ބަޔ ންކ ރ ން އެީއ މ އަދި ކޮްށެގން

ެއކަން  އި،ދައ ލަތ ެގ ފަިއސ  ބޭނ ންކ ރެޭވނެ އ ސޫލ ތަކ އި ހަަމތައް ކަނޑައަޅަ  ،ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ަރން

ތިޞ ްޞގައި ހިމެނޭ ޚްއަދި ކައ ންސިލ ަތކ ެގ އި ، ޮގތ ެގ ަގއިޑްަލއިލެްއ ކަނޑައެޅ ން ގ ނޫނ ެގ ތެރެއިންރ ނެކ 

މ އްދަތ ެގ ތެރޭގައި ޢަމަލ ކ ރ ނެ އ ސޫލެްއ މި ގ ނޫނ ެގ ތެރެއިން  އްސ  ެމދ  މިއެއްޗެ  ތަންތަނ އި

މި މ އްދަތ ަގިއ  ،ނޑ  ފ ހަަގކ ރަން ބޭނ ންަގަވނަ ކަަމކަށް އަޅ   4 ؛ދިއ ން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްކަނޑައެިޅެގން

އެ ޕްރޮސީޖަރ   އިަލއި،ސީޖަރެއް ެއކ ލަަވޑް ޮއޕަރޭޓިންގ ޕްރޮކައ ންސިލ ތަކ ން މަަސއްކަތްކ ރ ނެ ޮގތ ެގ ސްޓޭްނޑަ

ރ މ ެގ ކ އެކަެމއް ތަންފީޒ  ،ަވނަ ަކމަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަން  5އެްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރ ން ލ ޒިމ ކ ރ ން ގ ނޫނ ން. 

ކ ރ ން ެއކަންކަން އެ ޭމރ މ ން ކ ރ ން ލ ޒިމ  ،ކ ރިން ސަރ ކ ރ ން ހ އްަދ ހޯދަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔ ންކޮށް

ކައ ންިސލ ތަކ ެގ މަސަްއކަތް ެއއީ  ،ަވނަ ކަަމކަށް ފ ހަަގކ ރަނީ 6ލ ތަކ ގައި ިތއްަބވ  ބޭފ ޅ ންނަށް. ކައ ންސި

ން. އިލ ިއންތިޒ މެއް ލޯކަލް ަގަވރމަންްޓ އޮތޯރިޓީން އެކ ލަަވ ނެ ޚ އްޞަލީ މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގިއ ިވލަރެސްކ ރ ގ އިންތި

 ޭވ އިންތިޒ މަކަށް އިލެ ީޒ ޮކމިޓީއ އެކ  މަޝްަވރ ކ ރެިވެގްނ އެކ ަލަވއަދި ެއ އިންތިޒ ަމކީ ސަރ ކ ރ އި މަޖިލީހ ެގ ލ މަރ ކަ

އިންިތގ ލީ  ،ފ ހަަގކ ރަންްސ، އަޅ ަގނޑ  ަވނަ ކަމަކަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީ 7ންމ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި. ހިެއއީ މ  ،ވ ން

ލ ފ ވ މ ން ޢަމަލ ކ ރެޭވެނ ޚި ެލޭވ އ ސޫލ ތަކ  އިމ އްދަތ ެގ ތެޭރަގިއ ތިބޭ ަކއ ންސިލަރ ން ގ ނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ަލަވ

ެރޭވނެ ކ ަވކި އަދި ،މ ން ަވކިކ ރ މަީކ ފިަޔަވޅެްއ ކަމަށ އިޤ  މަޮގތ އި އެޅޭނެ ިފޔަަވޅ ަތއް ަބޔ ންކ ރ ން. މިސ ލަކަށް 

 ؛ކ ރެިވފައި އޮތ ން މިދަންނަވ  އިންތިގ ލީ ގ ނޫނ ގައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަން ސ ފ ޮކށް ބަޔ ންއިތަކަކީ ކޮބަހ ލަތް
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އިންތިޚ ބ  ބޭއްެވންދެން  ،ަވނަ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި 8 ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި ައޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ަރން ންމ ހިށް މ ަވރަ

 އެ  ،ސްޔަކަމ ަގއި ވި ތައް ރ ންެގ ޮގތ ގައި އިންތިޚ ބ ކޮށްފަިއވ  ފަރ ތްރ ެވސް ަކއ ންސިލަކައ ންސިލ ތަކ ގައި ތިބޭނީ މިހ 

ެއ ފަރ ތްތަކަކީ  އިފަރ ްތތަކަކީ ަކއ ންސިލަރ ންެގ ޮގތ ަގއި ނ ބަލައެ  ވ ތީ،ކ ރި މ ްއދަތ  ހަމަެވފައިފަރ ތްތައް އިންތިޚ ބ 

އިްއޒަތްތެިރ  ނޫނަކ ްނ ކަނޑައެޅީމަގ ޮގތ ަގއި  ތްތަކެްއެގއަދ ކ ރ  ފަރ  ލިްއޔަތ އޫކައ ންސިލަރ ންެގ މަޤ މ ެގ މަސް

ަގނޑ  އެްއެވސް ޖ ަގެއްއ އޮންނ ނެ ކަމަކަށް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ައޅ  ، ޤ ނޫނ ައސ ސީައކ  ޚިލ ފ ވ ނެރައީސް

 ޅ  ޝަރ ތ ތަކ ޫނނ ން ކަނޑައަ، ގ ަވނަ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފ ހަަގކ ރަންނ ަވ .ނ ދެކެން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

ކ ރ ެނ ދެންނެިވހެން ިވލަރެސްމިން ކ ރި ތަކަށް އަޅ ަގނޑ ތް ކައ ންިސލ  ަކއ ންސިލަރ ން ނެއެްއޮގތަށް މަސަްއކަތްކ ރ ނެ

ކަނަޑއެޅ ަމީކ ކ ރެޭވނެ ޮގތެއް ޚ އްަޞ އިންތިޒ މ ތަކ ެގ ތެެރއިން ެއކަން އަދި  އި،ކަނޑަައޅައެލް.ޖީ.ޭއއިން ބައެއް 

ނ ކ ތ   9ެލޭވނެ. އަޅ ަގނޑ  ވ ނީ މިދެންނެިވ އިނޫނ ން އެކ ަލަވގ  ކަމ ގައި މިދަންނަވ  ކަމެއްެވސް މ ހިންމ  

 އަޅ ަގނޑ  ެއދެން އަނެއްކ ެވސް ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، އަެނއްކ ެވސް  .ހިއްސ ކޮށްފަކޮމިޓީއ  ެވސް  ލ މަރ ކަޒީ

އް ކޮމިޓީަގއި ބަހ ސްތައް ކ ރެެވމ ންދ އިރ  އަދި އެ މަޝްަވރ ތަ  ،ެގނައ މ ެގ ވ ަހކަ ދެކެވި އަށް އިޞްލ ޙ ނޫނ އަސ ސީޤ 

ނ ކޮށް މިދެންނެިވ ޮގތަށް ޙައްލ ތަެކްއ ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ  އިލަވަ މައްޗަށް ަބއް ަކމ ެގ 9އަނެއްކ ެވސް މިދެންނެިވ 

ެރޭވނެ ޮގެތއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އިންިތޤ ލީ އިންތިޒ މ ތަކެއް ހަމަޖެހިެގން މިކަން ކ  ،ހޯދައިެގން އިންތިޚ ބެްއ ބޭްއޭވނެ

ަގނޑަކަށް ަގބޫލެއް ނ ކ ރެޭވ ހޯދ ން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ ދެއްިވ ފ ރ ޞަތަށް. އަޅ  

ދިެވހިރ އްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔ  ޤ ނޫނ އަސ ސީ އިޞްލ ޙ ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިހެން ތިބެެގން މިކަން ކ ރަންވ ނެ 

 ޔ  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް .ކަމަކަށް

 

 މ ން ން ނި

 

 ވ ން:ްއކެ ރިޔ ސަތ ން ވ ހަކަދެ

ޖަހ އިރ   11ނިންމަނީ މ ދަމ  އަނެއްކ ެވސް  އަދ  މިމެްނބަރ  އަޅ ަގނޑ  މިއަދ ެގ ޖަލްސ  މިޝ ކ ރިއްޔ  ިއއްޒަތްތެރި 

ހ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ަބއްދަލ ވ ން އޮންނ ނެ. ފ ރ ޞަތަށް އެދިަވޑަިއެގންފައި ތިއްެބިވ ހ ރި

ޔ  މ ދަމ  އަޅ ަގނޑ  ޯވޓަށް އަހ ނަން. ޯވޓަށް އެއަށްފަހ  އިރ ދަކ ރެއްިވއް .ނިމޭނެ އިއަރ ަވމ ދަމ  ފ ރ ޞަތ 

މ ޅި މަޖިލީހ ގެ  ،މ ޅި ހައ ސްެގ ކޮމިޓީއެއް ،ދެން މ ޅި ޭގެގއަޅ ަގނޑ ެގ އަމ ަޒކީ. އެހ ން މ ދަން އިރ ދަކ ރެްއިވއްޔ  

ހ ެގ ކޮމިޓީަގިއ ށް މި ބިލ  ެގންދިއ ން އަޅ ަގނޑ  ދެޭކޮގތ ަގއި ބ އްދިެވރި ޮގތަކަށް ވ ނީ. ދެން އަދި މ ޅި މަޖިލީއަކޮމިޓީ

މ ދަން ނޫން އަނެއް ދ ަވހަށް އަޅ ަގނޑ މެން މ ޅި މި މައްސަލަ  އި،ޮގތ ން ޮގތެއް ނިންމަ އަޅ ަގނޑ މެން މިއ  ގ ޅޭ



0220 މޭ 62                                                ސ  ލްޖަ ވަނަ  40 ގެއ ރ މަ ދަތަރަފ   ގެހަރ  އަވަނަ  2020  

 

57 

 

 ެއއްބ ރ ލ މ އި އަދި ތިކ ރެްއވ  . އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ ން ތިޔަ ދެއްވ ދިނ ންޙައްލެްއ ހޯދައި އިއެކ އެކަށް ނިންމަ

ަވރަްށ ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ެވރިވ ކަމީ،  ވ  މަސައްކަަތއް ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރައްޔިތ ންކ ރައް ތި ބޭފ ޅ ން ތިޔަ  ހިތްަވރ އި

މަޖިލިސް މިޮގތަށް ނ ހިންގ ނ    ޮގތ ގައި މިއަދ  މިދޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭއ ފެއަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގއި ޝަްއކ  

މަށް ަވރަށް ބޮޑަްށ އ ލެއް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގނައެަތއް ބަދައަށް ެގންނ ން ހ ރި އެަތއްނަމަ، އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރ އްޖެ

އެކ ގައި  ގ ދަތިެވެގންދ ނެ. އަދި ަވކިްނ ޚ އްޞަ ޮގތެްއަގއި ދިެވިހރ އްޖެ އަލ ން އަނބ ރ  ހ ޅ ިވެގން މި ރޯ

ަވކި އެހެން  ވ ރެ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރ ންނަށް ޔަތިން އ ޅެންޖެހޭ ޮގތ ެގ މިސ ލ  ދައްަކއިދޭން އެބަ އިނޭގ. އ ޅެންޖެހޭކަ

ބައެއް ައޅ ަގނަޑކަށް ނ ފެނޭ. ތިޔަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަކީ މި ދިެވހިރ އްޖޭެގ ރައްޔިތ ންެގ ަވކީލ ން. ރަްއޔިތ ންެގ 

 . ަދއްަކަވނީވ ހަކަތައް ޔަފަރ ތ ން ތިޔަ ބޭފ ޅ ން ތި
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