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 (هللاއީވާ ޢަްބދ  ރައީސްނައިބ   މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި 

 

 ޖަލްސާ ވަނަފަސް  ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް(  ހޯމަ) 2021  މޭ 24

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن    މަޖިލިސް   .به ومن واالهوصحله  آى  عل و  هللا  لوسر  ىلع   مالالة 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތިއްބެވީ    އަށްލްސާޖަވަގ ތ   މި   ތްތެރި އިްއޒަ  3  ސަލާމ ގައިމެންބަރ ން.  އިއްޒަތްތެރި    24ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން 

 ތްތެރި މެންބަރ .އިްއޒަ  1އަދި ރަސްމީ ދަތ ރ ފ ޅެއްަގއި   ން.އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  14ނ ަގއި ކޮރަންޓީ ން.މެންބަރ 

 

 ން ރ  ކ ން ލާ ޢ  އި  ޑާ ންޖެ އެ  ގެ ހ  ވަ ދ   .3

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

   .2/5/ 2021/ޖއ އެޖެންޑާ ނަންބަރ  ައކީ،ޑާއެޖެން

 

 ން  އަންގާ އެންގ  ސަތ ން ޔާ ރި .  4

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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މ އްދަތެއް  ދިގ   ދައ ލަތަށް  އެންގ ން.  އަންާގ  ޚިދ މަތްކ ރަްއވާރިޔާސަތ ން  މަޖިލީހ ެގ  ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ައދި  ފަިއވާ، 

އިްއޒަ މެންބަރ ކ ރީެގ  އަލްތްތެރި  ވެރިޔާ  އިްއޒަތ ެގ  ޢިްއޒ އްދީންެގ  ނިޝާން  އަދި  އި  ވަނީ  ފާޟިލް  ފަތ ޙީ  ސްމާޢީލް 

ކަން  ފަތ ޙީއަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްމާޢީލްޙޫމް އިސްއިްއޔެެގ ަވގ ތެއްަގއި ދެމިއޮތ މ ެގ ޢާލަމަށް ދަތ ރ ކ ރައްވާފަ. އަލްމަރ 

އިވެ ކ ރެްއވ މ ެގ  ރާއްޖޭަގއި  ފެށިެގން  1981ޑިސެންބަރ     14ތ ރ ން،  ސް  ނިޔަލަށް  1989ޖަނަވަރީ    15އިން  ެގ 

ބޭފ ޅެއް.   ކ ރަްއވާފައިވާ  މެންބަރ ކަން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިްއޔާެގ  ދައ ރ ަގއި  ދެ  މަޖިލީހ ެގ  ޙޫމް އަލްމަރ ރައްޔިތ ންެގ 

ފަތ ޙީއަމާޢީލްއިސް މެންވަރ ކޮ  ނިޢ މަތް  ދާއިމީ  ސ ވަރ ޭގެގ  ދ ޢާށް  އެދި  ޢާން.  ވަނަދަން  ށްދެއްވ މަށް  އިލާއަށް އަދި 

ފާހަަގކ ރ މަށް ެގ ހަނދާނ ަގއި ސ ކޫތެއް   ފަތ ޙީމާޢީލްޙޫމް އިސްއަލްމަރ މަށް އެދި ދ ޢާ ދަންނަވަން.  ކެތްތެރިކަން ދެްއވ 

  153  ލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގމަޖި  ގެ ޔިތ ން ރައްން ތެދ ވެވަޑައިަގތ މަށް އެދެން. )ސ ކޫތ ެގ ަވގ ތ ކޮޅ (  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

)ކ ދި    2013/6ރ   ބަނަން  ކޮމިޓީން ާގނޫނ   ޞާދީ ދަށ ން ކޮމިޓީތަކ ން ފޮނ ވާފައިވާ ސ ންަގޑިތައް. އިޤ ތިވަނަ މާއްދާެގ

އާއި އާއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީ. ޤައ މީ ތަރަްއޤ2021ީޖޫން    30ށް  ައކަެގ ވިޔަފާރީެގ ާގނޫނ (ެގ ސ ންަގޑިފަންތީ  އަދި މެދ 

ނ (  ރިޓީެގ ާގނޫ)މޯލްޑިްވސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯ  2016/3ޑިތައް. ާގނޫނ   ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީެގ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީެގ ސ ންަގ

ބިލަށް،   ނަންބަރ   2021ސެޕްޓެންބަރ     30އ ވާލ މ ެގ  ާގނޫނ   ދަތ ރ   5/ 2009.  ާގނޫނ (އަށް  )އެްއަގމ   ފަތ ރ ެގ 

ބިލަށް  )ދިެވހިރާއްޖޭެގ މަސްވެރިކަމ ެގ    2019/14ާގނޫނ  ނަންބަރ   .  2021ސެޕްޓެންބަރ     30  ،އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ 

ބިލަށް،   އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ  ނަ.  2021ސެޕްޓެންބަރ     30ާގނޫނ (އަށް  ދ ްއވާ  ކަ)  67/ 78ންބަރ   ާގނޫނ   ނޑ ަގއި 

  .2021ސެޕްޓެންބަރ    30އ ޅަނދ ތައް ދ ްއވ މާ ބެހޭ ާގނޫނ (އަށް އިޞްލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ، 

 

 ސ ވާލ  .  5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 ސ ވާލ .  -5ބަރ  ންއެޖެންޑާ ނަ

އި ތިމަރަފ ށީ    -5.1 މެންބަރ ތެތްޒައްދާއިރާެގ  އޮهللا ޢަބްދ   ރި  މިނިސްޓަރ  އައްޝައިޚް  ރިޔާޟް،  ހޯމްއެފެއާޒް  ފް 

 އާ ކ ރަްއވާ ސ ވާލ . هللاޢިމްރާން ޢަބްދ 

 

 : އްކެވ ންވާހަކަދެ  ޟްޔާރިهللا ޢަބްދ މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މަރަފ ށީތި

ފޮނ ؛ އީސްރަ  އިްއޒަތްތެރި  އީސް.ރަ  އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  `.   ސ ވާލ   ިމ   17ވާފަިއވާނީ  އަޅ ަގނޑ  

މާރިޗ ަގިއ. މިއީ މޭ މަސް. މިހާހިސާބަށް އައިއިރ ަގއި މި ޤައ މ ަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެްއ ހިނާގފަިއ އެބަހ ރި.  
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 ލ  ފ ރަތަމަ ކ ރަންނޑ ެގ ދާއިރާއާ ގ ޅޭ ސ ވާއަޅ ަގ؛ އެ ސ ާވލ   ނދަޫގެވެގން މި އ ޅެނީއ  ތަންކޮޅެއް  އަޅ ަގނޑަށް

ޚާއް ވަކިން  ހ އްޓާ.  ހިނާގފައި  ކަންތައްތަކެއް  ރައީސްބޮޑެތި  މަޖިލީހ ެގ  ނަޝީޞަކޮށް  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ދ  ، 

ޮގތ ން   ސްޓަރ  ވިދާޅ ވާންޖެހޭނެ ނިމިޒަތްތެރި  އިއް ވެސް އެްއޗެއް  މެ ކޮންއަވަހާރަކޮށްލ މަށް ބަޔަކ  ދިން ހަމަލާއާ ގ ޅޭ 

ަގބޫލ ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ   ފ ރަތަމައިނ ން  ކަމަށް  ނޭޝަނައަދި  .  އެންމެ  މައްސަލައެްއެގ  ލް ސެކިއ ރިޓީ  ހަމައެއާއެކ ަގއި 

އަޅ ަގނޑަށް   މިނިމިަގބޫލ ކ ރެވޭ  މިހާރ   ޮގތ ަގއި  ވެސް  ދޭތެރޭަގއި  މައްސަލައާ  ހާލަތ ެގ  ޞިއްޙީ  ސްޓަރ  އަދ ެގ 

ވިދާޅ ވ ން އެްއޗެއް  ޖަވާބެއް ނ ދެ ކޮންމެވެސް  ެއ  ؛ އްަވއި. އެއަށް  އ ޅެނީ  މި  ތަންކޮޅެއް އ ނދަޫގވެެގން  އަޅ ަގނޑަށް 

ބެހޭ ސ ވާލ  ކ ރަން. އެހެންވީ ދާއިރާާއ  ައޅ ަގނޑ ެގ  ެއ ފ ރ ޞަތ  ދެއްވ ން އެދޭ    އީސްރަ   ިއއްޒަތްތެރިމާ،  ސ ވާލ  

 އީސް. ރަ އިްއޒަތްތެރިވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

މަޖި  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   ނަޝީރައީސް  ލީހ ެގމެންބަރ .  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  އ ސޫލަށް  ދ   ،  ކަންކ ރައްވާފައިވާ 

ސ ވާލާ ސީދާ ނ ގ ޅޭ ން. ކަންކ ރައްވާފައިވާ ޮގތަކީ،  އަޅ ަގނޑ  މިކަން ކ ރިއަށް ެގންދެވޭތޯ އަޅ ަގނޑ  މަސަްއކަތްކ ރާނަ

ވި މިނިސްޓަރ  ކަމެއް  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ޔަސް،  އެހެންވީމާ، ނެޖަވާބ ދެްއވޭ  ނަމަ،     އަޅ ަގނޑ   މިނިސްޓަރަ  .  ށް 

 ދާޅ ވާން ނ ވަތަ ވިދާޅ ނ ވާން.  ތ އަރ ވަން، އެްއޗެއް ވި ފ ރ ޞަ

 

 : ްއކެވ ންވާހަކަދެ هللاޢަބްދ  ޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާންމިނިސް

؛ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  އީސް.ރަ  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  ައއްސަލާމް ޢަލައިކ މް.  `.  

ށްެގން ދެވ ނ  ޓަރަރިޒަމްެގ ހަމަލާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް މޭަގއި ރައީސް ނަޝީދަށް އަާމޒ ކޮ  6އާދެ! ތި ވިދާޅ ވިހެން  

ސަތޭކަ   ހަތަރ   ފ ރަތަމަ  އެންމެ  ތެރެއިން  ފ ލ ހ ންެގ  އެކަމަށް  ބަލަމ ން.  ތަޙ ޤީޤ ކޮށް  ދަނީ  ފަރާތ ން  ސަރވިސްެގ 

ޚާއް އޮފިސަރ ން  ތަޙ ޤީފަންސާހެއްހާ  މިޞަކ ރެވި،  ފެށި،  މަސައްކަތް  އައި ޤ ކ ރ މ ެގ  ހަމައަށް  ެއކަށީެގންވާއަދާ   އިރ  

އްޔަރ ކ ރެވި، އަދި ވަށަިއެގން ޓެރަރިޒަްމެގ ހަދާ މައްސަލައާ ގ ޅޭ ހަތަރ  މީހަކ   ކ ރިއެރ ންތަކެއް ލިބިފައިވޭ. ސީ  ވަރ ެގ

އަށްދާ ސް، މި ތަޙ ޤީޤ  ކ ރިންމެައކަ މީހ ން ވަނީ ހައްޔަރ ކ ރެވިފަ. އާދެ! ކޮދަވަރަކަށްފައިވާ ސާކާ ގ ޅިހާލަތްތަ  ތ ތަފާ

ކޮމިޓީއަ ބެހޭ  ސަލާމަތާ  ޤައ މީ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ކޮންމެޮގތް  ބްރީފްކޮށް  ދަނީ  ވަރަކަށް  އަދި ށްދެވެމ ވެސް  ން. 

މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސަށް ެވސް މިކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ދަނީ އެރ ވެމ ން. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  

 ހިއްސާކ ރަމ ން އެބަ ެގންދެވޭ. ައޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަނީ، އަދި އްކަތް ކ ރަމ ންދާ ޮގތް މި މަޖިލީހާމި މަސަފ ލ ހ ން  

ދ ޢާއަކީ،   ޢަމަލ   هللا އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޓެރަރިޒަމްެގ  މި  ހޯދި،  ޙަޤީޤަތް  މިކަމ ެގ  ރަޙ މަތ ން  ވަތަޢާލާެގ  ސ ބ ޙާނަހޫ 
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ކ ރި ާގނޫނ ެގ  މީހ ން  އިންސާފ  ހިންިގ  އާދެ! ެގމައްޗަށް،  ލިބިެގންދިއ ން.  އިންސާފ   ފ ރިހަމަ  ެގނެވި،  ކ ރިަމއްޗަށް   

؛ ފަދަ ދެރަސް، ތި ވިދާޅ ވިހެން މިއަދ ެގ ިމ ޕެންޑަމިކ ެގ ހާލަތަކީ، އަޅ ަގނޑ މެން އ އްީމދ  ވެސް ނ ކ ރާ  ކޮންމެއަކަ

ހާލަތަކީ މި  ދެރައާދެ!  ފަދަ  ހީނ ކ ރާ  ފަދަ،  ނ ކ ރާ  ވެސް  އ އްމީދ   އަޅ ަގނޑ މެން  ހާލަތެ  ނިކަމެތި  މިކަމ ެގ  ،  އް. 

ރައްޔިތ ން ިގނަ  ެގއްލެސަބަބ ން  ފ ރާނަ  މަރ ތަކެއްެގ  އެ  ސ ވަރ ޭގެގ  ސ ބ هللا ޙޫމ ންނަށް  މ ންދާތީ  ވަތަޢާލާ  ޙަނަހޫ 

ނި ކެތް  ދ ޢާކ ރަން.އެދި  ދެއްވ މަށް  ޢ މަތް  ދާއިމީ  ޢާއިލާތަކަށް  ދ ޢާކ ރައަދި  އެދި  ދެްއވ ން  މި ތެރިކަން  އާދެ!  ން. 

  5ނަވަރީ  ވަނަ އަހަރ ެގ ޖަ  2020،  ހާލަތ ން އަރައިަގތ މަށް ޓަކަިއ، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ މި ޕެންޑަމިކ  ފެށ ނީއްސ ރެ

ލީ ޮގތ ން ދ ވަހ ން  ވަމ ން ެގންދަވާ. އަދި އެ މަސައްކަތްތައް ޢަމަތަކެއް ކ ރައް ވަނަ ދ ވަހ ން ފެށިެގން ިގނަ މަސައްކަތް

މިހަދ ވަ އާދެ!  ެގންދަވާ.  ބައްލަވަމ ން  ކައިރިން  ވެސް  ށް  ހާލަތ ަގއި  މި  ވެސް  އަދ ެގ  ނ ޮގސް  ލޮކްޑައ ނަކަށް  ފ ލް 

ތަނަވަސްކޮށްދެވޭ ަމގ ތަކެްއ  ހެޔޮ  ިގނަ  ރައްޔިތ ންނަށް  ވަރަށް  ވެސް  ތޯ  މިހާރ   ކ ރަްއވާފަިއވޭ.   12މަސަްއކަތްތަކެއް 

އި ކ ރިއަށް ދާއިރ  ވެސް އިތ ރ  ފިޔަވަޅ ތައް ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް އެޅޭތޯ މަސަްއކަތްކ ރަްއވަމ ން  ަގޑިއިރ ެގ ކާފިއ އެްއަގ

ކޮިމޓީ ޚާއްޞަ  ވަޒީރ ންެގ  ޚާއްޞަކޮށް  މިކަމަށް  އެ ެގންދަވާ.  ނަންަގަވިއެގން  އިއެއް  މަސައްކަތްތަކެްއ  ކަމަށް  ތ ރ  

އެ ެގންކ ރަްއވަމ ން  ަގދަވާ.  ބަ  ސަރ ކާރާއި އަޅ ަގނޑ   އަރައިަގތ މ ަގއި  ހާލަތ ން  ޮގތ ގައިމި  ރަްއޔިތ ން،   ބޫލ ކ ރާ 

ެގ ައއްސޭރިއާ ހަމައަށް ދެވޭނެ. މިކަމ ަގއި ަގއި ގ ޅިެގން ކ ރާ މަސައްކަތ ން އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ކާމިޔާބ  އެންމެން އެކ  

ރައްޔިތ ންެގ މެންބަ ؛ހ ރިހާ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މ ހިންމ   ޚާއްޞަކޮށް  ވަރަށް  ސަރ ކާރަށް  އެހީތެރިކަމަކީ  ރ ންެގ 

ން ވެސް މަގ މަތީެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓ މ ެގ މަސައްކަތްތަކެްއ  ގ ޅިެގކަމެއް. ފ ލ ހ ންނާއި ސިފައިން  

 ކާމިޔާބ  ދެއްވާށި!  ޙަނަހޫ ވަތަޢާލާ ސ ބ هللا ޅ ަގނޑ މެން އެންމެންނަށް . ެއކަމ ަގިއ އަކ ރެވެމ ން ެގންދެވޭ

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 ށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަން ސ ވާލ  ވިދާޅ ވާން. މެންބަރަ އިްއޒަތްތެރި. ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ ތ

 

 : އްކެވ ންވާހަކަދެ  ޟްޔާރިهللا ޢަބްދ މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މަރަފ ށީތި

ސ ވާލަކީ، ތ. ތިމަރަފ ށި އަދި ތ.    ވާފަިއވާފޮނ   ާމރިޗ ަގއި  17އާދެ! ައޅ ަގނޑ     ީއސް.ރަ   ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

ދީ  ތ. ތިމަރަފ ށްޓަކީ ތ. އަތޮޅ ެގ އެންމެ އާބާ؟ ކ ރެވޭނެ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯފ ލ ހ ންެގ މަރ ކަޒެއް ގާއިމ ޑޫަގއި  ންވޭމަ

ތ.   ރަށް.  އަތޮޅ ބޮޑ   އަތޮޅ ެގ  މ ޅި  ރަށް.  ވެރިކަންވޭމަންޑޫއަކީ  ރަށެްއަގިއ   ކ ރާ  އެްއވެސް  ކ ރެ  ރަށ ން  ދެ  މި 

  އަޅ ަގނޑ  މި ސ ވާލ  މި އ ފެއްދީ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ތީމަނެމިހާހިސާބަށް ފ ލ ހ ންެގ މަރ ކަޒެއް 
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 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 ަވޒީރ .  އިްއޒަތްތެރި

 

 : ްއކެވ ންވާހަކަދެ هللاޢަބްދ  ޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާންމިނިސް

އެނ   އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިްއޔާ    ،އީސްރަ   ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ   އާދެ!  ފަދައިން،  މެންބަރ .  ިގަވޑަިއަގންނަވާނެ 

ަވކި  ން.އެސް.އެސްއިން  އެ  ،ލ ހ ންފ  ަވކިވެ،  މ އައްސަސާ  މަސައްކަތްކ ރަން ފ ލ ހ ންެގ  ޮގތ ަގއި  މ ައއްސަސާއެްއެގ 

ާގތްަގނޑަކަށް   ދި  16ފެށިތާ  މިހާހިސާބަށް  ދިޔައީ.  މި  ވެެގން  ފ ލ  ައހަރ   ވެސް  މަރ ކަޒ ެގ  ޔައިރ   އަމިއްލަ  ހ ންެގ 

ބިނާކ ރެވިޮގތ ަގއި   ހ ރީ  އަތޮޅ ތެރޭަގއި  ޚިދ މަތް    16ފައި  ފ ލ ހ ންެގ  މިކަމަކީ  އާދެ!  މަރ ކަޒ .  ނ ވަތަ  ސްޓޭޝަން 

އެހެންކަމ ތެރޭއަތޮޅ  ކަެމްއ.  ކ ރިމަތިވާ  ދަތިތަކެއް  ބޮޑ   ވަރަށް  ނ ވަތަ  ފ ދޭވަރެްއެގ  ދިނ މ ަގއި  ފ ލ ހ ންެގ  ަގއި  ން، 

މި ސަރ ކާރ ން  ޒ ތަްއ ާގއިމ ކ ރެވޭނެ ވިސްނ މެއް  ޚިދ މަތް އަތޮޅ ތެރޭަގއި ދިނ މަށް ޓަކަިއ ައވަހަށް ފ ލ ހ ންެގ މަރ ކަ

ފ ލ ހ ންެގ ާގތްަގނޑަކަށް ފަންސާހަކަށް    ން.ބީެގ ދަށ .އެސްނ . އެޮގތ ން، ޔޫކަތްތަކެއް ކ ރެވ ެގނައ މަށް ޓަކައި މަސައް 

އަތޮޅ ތެރޭަގއި  މަ އަންއެ   ރ ކަޒ   ފެށިެގން  އަހަރ އްސ ރެ  މިދިޔަ  ޓަކައި  ކ ރަމ ންޅ މަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  . ނަނީ 

ހ ރަސްތަކެްއ  ޮގންޖެހ ންތަކަކާއި  ބޮޑެތި  ޕެންޑަމިކ ެގ ސަބަބ ން އެކަމަށް ވަރަށް  މި  ފަދަިއން،  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ 

އ އްމީދ ކޮށްެގއެބަ އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް. ތިބީ،    ންއޮތް.  ފެށިެގންދާނެ  މަސައްކަތް  އެ  ފެށޭއިރ   އަހަރ   މި 

އެބަހ ރި. އެހެންވީމާ،  ބަބ ން  ތަކާއި ހ ރަސްތައް މި ޕެންޑަިމކ ެގ ސަ ެއއް ދަތި ބަނަމަވެސް، އަދިެވސް މިކަމ ަގއި އެހެން

އެހެންނަމަވެސް، ނޭނޭގ.  ދަންނަވާކަށް  މ ޅިން  އަދި  ދ ަވހެއް  އެ  އަޅ ަގނޑަކަށް  ދަނީ    ސީދާ  މި  މަސައްކަތްކ ރަމ ން 

ޕްރޮޖްކެޓ ތަކ   ދޭ  އިސްކަމެއް  ޕްރޮޖެކްޓ ތައެންމެ  މި  އާދެ!  ކ ރެވޭތޯ.  މިކަން  ތެރޭަގއި  އަތޮޅ   ެގ  ތ.  ތެރޭަގއި  ކ ެގ 

ކަތް ސައް ، އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ މި މަނޭ. އެހެންކަމ ން، ައޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަނީވެސް ހިމެ  މަންޑޫތިމަރަފ ށްޓާއި އަދި ވޭ

 . ޝ ކ ރިއްޔާ. މި މަރ ކަޒ  އެޅިެގންދާނެ ކަމަށްނިެގންދާ ޮގތ ން ތިމަރަފ ށި ހިމެ  އަދިޑޫންފެށިެގންދާއިރ  ވޭމަ

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

ކ ރެ ސ ވާލ   އިތ ރ   ވަޒީރ .  އިްއޒަތްތެރި  ހ ޅ ވާލަން.  ފ ރ ޞަތަ  އްވ ަމށްޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ރެށް  ސ ވާލ    ްއވ މަށްއިތ ރ  

ހ ޅަނ ދާއިރާެގހެންވާރ   މާފ ކ ރައްމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދ   ލަޠީފް.  ޙަސަން  ފ ރަތަމަ  .  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރިވާ!   

 ށް.ޔާޟަރިهللا  ޢަބްދ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރިތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ  ފ ރ ޞަތ 

 

 : އްކެވ ންވާހަކަދެ  ޟްޔާރިهللا ޢަބްދ މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މަރަފ ށީތި
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ޮގތ  ައޅ ަގ؛ މިނިސްޓަރ  ިއއްޒަތްތެރި   ީއސް.ރަ  ިއްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   ަގބޫލ ކ ރާ  ލަކީ،  އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާިއ  ަގނޑ  

ތާރީޚެްއަގިއ   ކ ރެވޭނެތޯކޮން  އަޅ ަގނޑ ؟ މިކަން  މިނިސްޓަރަށް  ޕްރޮޖެ؛ މިހާރ   ިގނަ  އެބަ  ކްޓ ވަރަށް  ކ ރިއަށް  ތައް 

ވޭމަ  ެގންދޭ ތިމަރަފ ށްޓާއި  އެހެންވީމާ،  ސަރ ކާރ ން.  މި  ވެސް  އިންމިހާރ   އެ  ވެސް  ޖެހޭނެ ސްކަންދެްއވަންޑޫއަށް 

އަ ދާއިރާައށްޅ ަގނޑ ކަމަށް،  ކަމަށްސްކަންދެްއވަންއި  ެގ  ވަރެްއެގ  ޖެހޭނެ  ކޮންމެވެސް  ަގބޫލ ކ ރާތީ  މި ؛ އަޅ ަގނޑ  

؟ ނޫނިއްޔާ މި ދައ ރ ަގއި މި ޕްރޮޖެކްޓ  ހިނާގނެތޯ؟ ތޯނޫނިއްޔާ މިއަންނަ ައހަރ ؟ ން ކ ރެވޭނެތޯއަހަރ ެގ ތެރޭަގއި މިކަ

ކަނޑާ؛ އެވަރ  އެޓްލީސްޓް   އެްއޗެހި  ބިމާ  އިނޭގތޯ.  ސ ވާލ ކ ރޭ  އެބަ  ނަާގފައިރަްއޔިތ ން  އެތައް    ފައި،  އޮންނަތާ 

ރައްޔިތ  އެހެންވީމާ،  ވެއްޖެ.  ޖަވާބ ދެްއވ މަކީޒަމާނެއް  ސަރ ކާރ ން  ސ ވާލަށް  ބޭނ ންވާ  އެ  މިނިސްޓަރެގ    ން 

 ވައިލީ. ޝ ކ ރިްއޔާ. މި ދަންނަމަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާތީ މި ސ ވާލ   

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 ަވޒީރ .  އިްއޒަތްތެރި

 

 : ްއކެވ ންވާހަކަދެ هللاޢަބްދ  ޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާންމިނިސް

ޕްރޮ  .ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ތެރޭަގއި  އަހަރ ެގ  މި  ދަނީ  މި  މަސައްކަތްކ ރަމ ން  ދިއ މަށް. އަޅ ަގނޑ މެން  ފެށިެގން  ޖެކްޓ  

ެގން ދިއ މަށް. އެހެންނަމަވެސް، މިދެންނެވިހެން ފެށިނިމ މ ެގ ކ ރިން    އަހަރ    އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ ރަން، ލަސްެވެގން މި

ސަމި ޕެންޑަމިކ ެގ  ހ ރި  އެބަ  ހ ރަސްތައް  ިގނަ  ވަރަށް  ތިޔަ  ބަބ ން  ވެސް   އިއްޒަތްތެރިކަން  މެންބަރ ން 

އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  ަގބޫލ ކ ރައް  ދަވާނެ.  ކަންކަމަކީ.  ބާރ ެގ  ހިނަގމ ންދާ  މި  މިހާރ   ނޫން  ކަންކަމެްއ  ހ ރި  ށ ަގއި 

 ޮގތަކަށް ނ ވާނެ.  ތ ން އެންެމ ރަނަގޅ  ހިނޑ ންދިއ މަކީ އަޅ ަގއެ ދ ވަހަށް ނ ވެެގ  ފައިޚެއް ދީ އެހެންވީމާ، ސީދާ ތާރީ

މަސައް ެގންދެވޭތޯ  ކ ރިއަށް  މިކަން  ައަވހަށް  ވަރަށް  މި ކަތް އެހެންނަމަވެސް،  ފެށިެގންދާއިރ ަގއި  ދަނީ.  މި  ކ ރަމ ން 

 ، ެގން މި ދަނީ. އެހެންވީމާޮގތަކަށް ރޭވި  ޕްރޮޖެކްޓ ަގއި ހިމެނޭ ހ ރިހާ ރަށެއްހެން ދާދި އެކ އެކ ަގއި ފެށިެގންދާ ކަހަލަ

މި  ޖެޕްރޮމި   އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ފެށ ނީމަ  ކައިރީ ކްޓ   ދާދި  ެވސް  ރަށެއް  ހ ރިހާ  ހިމެނޭ  ކަހަލަ   ގައިޕްރޮޖްކެތ ަގއި 

 . ޝ ކ ރިއްޔާ ކަށް ކ ރިއަށްދާނެ.ޮގތަ

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

  ޙަސަން ލަޠީފް.މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދ  ދާއިރާގެ ހެންވާރ  ހ ޅަނޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . 
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 : އްކެވ ންވާހަކަދެ ޙަސަން ލަޠީފްމެންބަރ  ދާއިރާެގ  ގ ހެންވޭރ  ހ ޅަނ

ވަޒީރ !  މަރ   ީއސް.ރަ  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރިޙަބާ  އަރިހ ން  ބޭނ   ވަޒީރ   ން ސާފ ކޮށްލަން 

ދާއިރާެގ އިތ ރ ން، އަދި ދިވެހި    މަޖިލީހ ެގރައްޔިތ ންެގ    ، ލަކީ، އަޅ ަގނޑ  މި ތަމްސީލ ކ ރާ ދާއިރާެގ އިތ ރ ންސ ވާ

ޕާޓީ ޑިމޮކްރެޓިކް  ކަމަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ޗެއަރޕާސަން  ވަެއކ ާއ  ވާތީވެސ  ެގ  ޕާޓީެގ  މެންބަރ ންެގ ،  ިގނަ  ރަށް 

ކަމ ަގއި  ނެތްސީދާ މަިއ ސ ވާލާ ގ ޅ ން    ލަން ބޭނ ންވީ. ، މި ސ ވާލ  ދަންނަވާބޮޑ ވ ން އޮތް ކަމެްއ ކަަމށް ވާތީކަން

ސީ ވެސް،  ޮގތ ންވިޔަސް  ނަޝީ؛ ދާ  ދިން  ރައީސް  ައަވހާރަކޮށްލަން  ގ ޅިެގން  ދ   ނަޝީހަމަލާއާ  ށް ދަރައީސް 

އެމަނިކ ފާނ ެގ ހާލ ކޮޅ    ތޯވާ ކީްއވެެގ ހާލ  ބައްލަަވއިނ ލައް ދ ރައީސް ނަޝީރ ާވކ ރެވެމ ން ދަނިކޮށް  ޑީ.ކޭަގއި ބޭސްފައޭ.

 ރިއްޔާ. ޝ ކ ؟ ރ  މީޑިާއަގއި ވިދާޅ ވީރި ަވޒީިއއްޒަތްތެރަނަގޅ ކަމަށް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޢިމްރާން އައްޝައިޚް  އެފެއާޒްހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ރައީސް.  އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ     ދެންށް  ޑައަޅ ަގނ.  މެންބަރ ންިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ސީދާ 

ލަޠީފް އެްއޗެދެންނެ  ޑ އަޅ ަގނ  ޙަސަން  ބައްވި  ނ އަޑ އައްސަވާފައި   އިލަވަ އް  ޔަވާކަން  ނޫންކަން  ނޫން. ީގވަތަ  ނެއް 

ވެސް   އެހެން  އިލާެގ މެންބަރ ންނާއިޢާނ ަގއި ތިއްބެވި  ސް ެއ ތައެ ތަނަށް ޮގ  ،ދެންނެވި އެްއޗެއް ދެންނެވީ  ޑ އަޅ ަގނ 

ބައްދަލ ކޮށްލ މަށްފަހ ގައި ފަރާތ ން  ޑޮކް  ބޭފ ޅ ންނާ  މަޢ ލޫމާތަކާއިލާޢާޓަރ ންެގ  ދެްއވި  ހަވާލާދީ  އަށް    ޑ އަޅ ަގނ 

ން  ފެންނަ  ވެން ނެތް ޮގތަށް ޙަޤީޤަތްއެ ދެންނެވި ެއއްޗެއް މ ޅިން ދޮެގކޭ ބ ނެ  ޑ އަޅ ަގނ ހިތ ން    ޑ އަޅ ަގނ ނެވީ.  ންދެ

  ޑ  އަޅ ަގނ  ތ ެގ ތެރެއިން ވަރަށް ސާފ  އެއްޗެއްމަ ދެއްިވ މަޢ ލޫމާއެ ބޭފ ޅ ން ހަ  ،ނެވީހަމަ ދެން   ޑ ައޅ ަގނ   އެބައޮތް.

ރައީސް ނަޝީދ ެގ ހާލ ކޮޅ  އެ ވަގ ތ ަގިއ   ،ން އެބައޮތް. އެހެންނަމަވެސްދެންނެވީ. އެއީ ދޮެގއް ނޫންކަން މިއަދ  ފެންނަ

  ، ރިހަމައަށް ބަލާނެ ވާހަކަާއއިފ    ންކަ  ން ވާހަކަެއއް ެވސް ދެންނެވިން. އެަގއި އެހެތެރޭ އޭެގހަމަ  ޑ އަޅ ަގނ ؛ވެސް

  ޝީދަށް އަަވސް ޝިފާައކަށް މިއަދ . އަދި ރަީއސް ނަޑ ވާ ާވހަކަ ދޭތެރޭަގއި ކަންބޮކަމާއެ    ،އި ރާނެ ވާހަކައާޤީޤ ކ ޙ ތަ

 އެދެން އަވަސް ން ހަމަޟްރަތ ޙަެގ  ތައާލާހޫ ވަނަޙާސ ބ هللا މެން  ޑ އަޅ ަގނން.  މެން އެންމެން އެދެޑ ައޅ ަގނވެސް  

ދެންނެީވ    ޑ ައޅ ަގނ ،  ށް. އެހެންވީމާމަިއެގންނެވ ވަޑަ   ށް މަސައްކަތަށް އެނބ ރި، ރައީސް ނަޝީދައިޝިފާއެއް ދެއްވަ 

 . ޔާ. ޝ ކ ރިއް އްމަޢ ލޫމާތެއިލާއަށް ލިބިފައި ޢާ އިޓަރ ންނާ ހަވާލާދެއްވަ ޑޮކް، ށްއިލާއަޢާހަމަ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 



1202 މޭ 24                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  5 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

8 

 

އިލާއިން  ޢާވެސް އަދި    ޓަރަކ ހިޔެއްނ ވޭ ޑޮކް   ކަށްޑަ ައޅ ަގނންބޮޑ ވެއްޖެ.  ކ ޑަކޮށް ކަ  ޑ އަޅ ަގނ  ؛ަވޒީރ އިްއޒަތްތެރި  

ކަމަ ރަނަގޅ   ހާލ ކޮޅ   ނަޝީދ ެގ  ރައީސް  ވެސްވެސް  ފަހަރަކ   ެއންމެ  ތެރޭ   20ީވ    އެ  ކަށް  ަގިއ  ަގޑިއިރ ެގ 

އޮންނާނެހެ އެހެންވީމާވިދާޅ ވެފައި  ކަމަށް   އިލާއާޢާ  ،ނެއް.  ެއއްޗެއް  ވިދާޅ ވި  ވިދާޑޮކް  ،ހަވާލާދެއްވާ  އަދި  ޅ ވެޓަރ ން   

ވިދާހަވާލާދެއް   އިލާއާޢާ އެްއޗެވާ  ކަމަށް  ޅ ވި  ވައިްއޒަތްތެ  ވިދާޅ ީވމާްއ  ެއއީ    ޑ  ައޅ ަގނ  ،ޒީރ  ރި  ހިތާމަކ ރަން. 

އޮންނެޑައަޅ ަގނ  ސާޖަރީަގއި  ނަޝީދ   ރައީސް  ަވގ ވިކީ  ވަރައްޔިތ ން   ،ތަކ ހާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ   ؛ނ މަށްެގ 

ޖަލްސާއަށްހ މަޖިލީ ފިޔަވަ  ެގ  ނި  އިވަނ މަށް  ހޮސްޕިޓަލ ން  މީހެއް  އެ  ޑޮކ ތް  އަދި  ދެްއވަމ ން، ކްނޫން.  ޓަރ ން 

  ،ށް ކަށަވަރ  ޑައަޅ ަގނ ޑ އެހިން.  ަގއި ވެސް އަހ ރިހާ ވަގ ތެއް   ޑ އަޅ ަގނވަޑައިަގންނަވަމ ން ދެއްވި ހ ރިހާ އަޕްޑޭޓެއް  

ވަގ   އަކ ންއިލާޢާ އެ  ހާލަތ   ނަޝީދ ެގ  ވިދާޅ ވެފަ ރައީސް  ރަނަގޅެކޭ  ދާއިރާގެ   އެއްތ   ހޯރަފ ށީ  ނޯންނާނެކަން. 

  އަޙްމަދ  ސަލީމް.ބަރ ންމެތެރި އިްއޒަތް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ސ ޑ އަޅ ަގނ ޝ ކ ރިއްޔާ  ފ ރަތަމަ  ދެ  ،ކީ ވާލަެގ  ނަޝީދަށް  ގ ޅިެގންރައީސް  ހަމަލާއާ   ވ ނ  

  ދެން، މީެގ މޯޓިވާ  ؟ނަވާތޯ އެ ސްޕީޑާ މެދ ގައިަގންޑައިވަހަމަޖެހި މެދ  މިނިސްޓަރ ހިތްޕ ޅ   ކ ރިއަށްދާ ޮގތާ  ތަޙ ޤީޤ 

ނިސްޓަރ ނޫންކަން  މި  ނޭގ ހެލްތ ށް އެޑައަޅ ަގނ  ދެން؟ ޢ ލޫމާތެއް މިހާތަނަށް ހޯއްދެވިއްޖެތޯޮގތ ން އެްއވެސް މަ  ބެހޭ

ކަންކަން އޮތް    ކ ރަމ ންދޭ. އެކ ވާ  ޝަ އްެގ ބަޔަކ ދެވަނަ ޑޯޒް ނ ލިބިެގން ވަރަށް ިގނަ އަދަދެ  ،ވެސް އެހެންނަމަވެސް.  

 ؟ންނަށް ސާފ ކޮށްލަދެއްވަފާނަންތޯމެޑ އަޅ ަގނނަވާތީ ން ފޯހ ަގއި ެވސް ހިމެނިވަޑަިއަގ  ހިސާބެއް މިނިސްޓަރ ޓާސްކް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޢިމްރާން އައްޝައިޚް  އެފެއާޒްހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

އޭރ ަގއި ވެސް   ޑ އަޅ ަގނ  ދެން ؛ަގއިވާހަކައިކ ރިން ދެންނެވި    ޑ އަޅ ަގނ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކ ޝ އާދެ!  

ޙަ  ،ދަންނަވާލިން ެމންބަރ   ލަޠީިއއްޒަތްތެރި  އަ ނެދެން  ޑ އަޅ ަގނފް  ސަން  ވާހަކަެއއް    ޑ  އަޅ ަގނ؟ ޑ ެއއްސެވިންތޯވި 

އޮތީ ނަ  ،ދަންނަވާފައި  ފ ރާރައީސް  ެގއްލޭޝީދ ެގ  އަނިޔާ  ނަފ ޅ   އިރާދަފަދަ  ެއ އެއް  ހަމައެކަނި  ނެތޭ.  ކ ރެއްިވއްޔާ 

ވަރަކަށް    ،ބާރާތްއި ެއއްެވސް  އަނެއް  ދެންނެވީ.  ވަރަށް  ހާލ އެހާ  ނަޝީދ ެގ  ރަނަގޅެކޭ ކޮރައީސް  އަނިޔާެގ    ،ޅ  

 ނަޝީދ ެގ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ ރައީސް.  ނެވީ. އެހާވަރަށް ދެންއިނޭގތޯ  ޑ އަޅ ަގނ ހަމަެއކަނި ެއ މެސެޖ     ،މިންކ ޑަބޮޑ 

ެގއްލ ންވާ ފ ރާ ލިބިފަެއއް ނެތޭ  ،ޚަމެއްޒަވަރ ެގ  ނަފ ޅަށް  ހަމައެކަނި. އެހެންވީމާ  .އިނޭގތޯ  އަނިޔާއެއް  ، ރަީއސް ެއއީ 
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ހާލ ކޮޅާ ބެހޭނަޝީދ ެގ  ލިބ ނ     ނ ވަތަ  ޑީޓެއިލަެގއްލ މ    ޮގތ ން  ވަރަކަށެ   ޑ  އަޅ ަގނކަށް  ެގ  އެްއވެސް    އްނ ދަން 

ހަަގކޮށްލަން. ދެން،  ހަކަ ހަމަ ފާ، އެ ވާއާދޭ. އެހެންވީމާ  ރަކ  އަދި ނ އެއް ތެއް ވެސް އޭދަ މަޢ ލޫމާ . އަދި އެފައިނޭގތޯ

 ؟ތޯ ދެވަނަ ސ ވާލަކީ. ކޮބައިޮގތ ން އެްއޗެއް ދަންނަާވކަށް ނޭނޭގ  ބެހޭށް ސީދާ ވެކްސިނާ  ޑައަޅ ަގނ  ،ކަސް ކޮންމެއަ

   !ޓްކޮށްލަދެްއވާރިޕީއާދެ! ސ ވާލ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ސަލީމް އަޙްމަދ  ބަރ މެން ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ސ ވާޑ  އަޅ ަގނއާދެ!   ފ ރަތަމަ  ޮގތާރައީސް  ،ލަކީެގ  ކ ރިއަށްދާ  ތަޙ ޤީޤ   ނަޝީދ ެގ  މިނިސްޓަރ   ބެހޭ    ޮގތ ން 

މިހާ؟ ހިވަޑައިަގންނަވާތޯ ޖެހަމަހިތްޕ ޅ  ހަމަލާެގ މޯޓިތައަދި  މަޢ ލޫމާތ ން މި  ހޯއްދެވ ނ   ކަ  ވާނަށް  އެްއވެސް  މެްއ  ބެހޭ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ޖެތޯއްދެވިއްހޯ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޢިމްރާން އައްޝައިޚް  އެފެއާޒްހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

މިކ ެގ  . ޕެންޑަނެޖެހޭ ވަރ ވެއެކޭ ދަންނަާވކަށް ނ ކެރޭއެންމެ ހިތްހަމަ   ކ ރިއަށްދާ ސްޕީޑ ކޮންމެައކަސް ތަޙ ޤީޤ އާދެ!  

ިގނަ އޮފިސަރ ން ވަރަށް  މީހ ން ވެސް ވަނީ ޕޮޒިޓިްވވެފަ. އަދި ޓީމ ެގ    4އްޔަރ ކ ރެވިފަިއވާ  މިހާރ ވެސް ހަ  ،ސަބަބ ން

ޕޮޒި އެހެންވީމާޓިްވވެފަތިބީ  މީެގ ސަބަބ ން  .  އެންމެޑ އަޅ ަގނ،  ނ ެގންދެވޭ.  ބޭނ ންވާ    ެމންނަށް  ކ ރިައކަށް  ވަރަކަށް 

ަވގ ތާކ  މަސައްކަތް  ،އެހެންނަމަވެސް ހޭދަކ ރާ  އެފައެ  އި ރ މ ަގއި  ލެވޭ  ޚާއްއިޓާ ރކަމަށް  އޮފިސަރ ން  ޞަ،  ކޮށް 

ހަތަރ  މެން ވެސް ހަމަ ފ ރަތަމަ ތިންޑ އަޅ ަގނ  ،ހަމަ ހަނދާން އެބަހ ރި  ޑ އަޅ ަގނ ؛ކަމެއް ނެތި ދެްއވާ ަވގ ތ ވަރ ބަލި

ން  ތްކ ރަމ ސަްއކަަގޑިއިރ  މަ  24ކ ދިން    ދަިއެގން ތިބީ. ބައެއް ރ  ނިހާއިަގޑިއެއް  ތްަގނޑަކަށް ދެެގ ތެރޭަގިއ ާގދ ވަހ 

ފ ރަތަ އެންމެ  ދެންނެވިހެން  ކ ރިން  ކޮޅ   ދިޔައީ.  ސަތޭމަ  ފަންސާހެހަތަރ   ހަމަ  އްހާ  ކަ  އިރ  ަގޑި   24ފ ލ ހ ން 

އެހެންވީމާެގންދި  ކ ރަމ ންމަސައްކަތް މަސައްކަތްޔައީ.  ިގނަ  ވަރަށް  ކ ރެވ ނ ،  ޮގތ ތަކެއް  ނަތީޖާއެއްެގ  ޭއެގ  ިމ    ،ން. 

މިހާރ    ހައްޔަރ ދެންނެވިހެން  މީކ ރެއެ  ހައްޔަރ ކ ރެވިވ ނ   ކަންތައްތަކަ  ،ހ ން  ިގނަ  ހ ރި  ހަމައަށް  ވަށައިެގން  ކާ 

ށް އެ  ކަޑައަޅ ަގނ،  ވީމާ ހިނަގމ ންދާ ތަޙ ޤީޤަކަށް ،ފަިއ އެބަހ ރި. ދެން، ަގބޫލ ކ ރައްވާނެ ތި ބޭފ ޅ ން ވެސްވިވާސިލ ވެ 

ރިއްޔާއަށާއި ޖ މްހޫރައީސ ލް  ،ހެން ކ ރިން ދެންނެވިދާ ޮގތްޤ  ހިނަގމ ންހ ރިހާ ވާހަކައެއް ނ ދެއްކޭނެކަން. ދެން، ތަޙ ޤީ

ބޭފ ޅ ންނަށް    241 ގ ޅ ންހ ރި  ކަމާ  މަޖިލީހ ެގ  އަދި  ބޭރ ެގ މެޑ އަޅ ަގނކޮމިޓީ  އަދި  ެގންދަން.  ބްރީފްކޮށްދެމ ން  ން 

ކަތް ކ ރެވެމ ންދާ ޮގތާ އްސަމަ  ،ންކަމ ންދަނީ. އެހެރިއަށްރިހަމަ އެހީތެރިކަމާ އެކ ަގއި މި ތަޙ ޤީޤ  ކ ތަޖ ރިބާކާރ ންެގ ފ 
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ޮގތާ  ،މެދ  އެބަޑ  އަޅ ަގނމެދ ަގއި    ކ ރެވެމ ންދާ  ހިތްހަމަޖެހ ން  ބޭނ ންވާ މެޑ ައޅ ަގނ  ސްޕީޑ    އޮތް.ެގ  ވަރަށް  ން 

ބައި ސަބަބ ތައް  ނ ެގންދެވ މ ެގ  އެ ވަރ   ބާރ ކ ރަން  އެބަހ ރި.  އިތ ރަށް  އަދި  ވަރަށް  މެޑ އަޅ ަގނކަން  ބޭނ ންވޭ.  ން 

 އްޔާ. ޝ ކ ރި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާޔާސަތ ރި

 ރ  ޙަސަން އަޙްމަދ .އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ. އިނގ ރައިދޫ ދާަވޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ބޭނ ންސ ވާލ   ޑ ަގނޅ އަ ؛ވަޒީރ    !މަރ ޙަބާ ވަޒީރ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   ރައީސް މ ޙައްމަދ    ،ކޮށްލަން 

ށް  އަދި މިނިސްޓަރަ  އި،ޙ ޤީޤަށް ކިހާ މ އްދަތެއް ނަާގނެތޯއާޮގތ ން މި ތަ  ޓެރަރިސްޓ  ހަމަލާއާ ބެހޭށް ދެވ ނ   ނަޝީދަ

ފ ރާރައީސް ނަޝީދ ެގ  ޔަ ނަ  ެގއްލ ންނ ާވކަން  ކިހިނެއްތޯއާންކ ގީ ފ ޅަށް  ާގނޫނ ފ ލ   ދިވެހި  ިއ،ރެވ ނީ   ހ ންެގ 

އަނެއް  ؟ މަނިކ ފާނ  ެގރެންޓީކ ރައްވަންތޯ ؟ އެ ާގނޫނާ އެްއޮގތަށް ފ ލ ސް އިދާރާ އެބަ ހިނާގތޯފަހ ން  ކ ރިގ ތަސްދީ

ވިފަިއ ކ ރެ   ،ޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް މި މ އައްސަސާިއން ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭން އަޅާފައި އޮތް ދިވެހިރާއް  ،ސ ވާލަކީ 

؟ ހ ން ހޯދިއްޖެތޯޤަށް މިހާހިސާބަށް ފަންޑ ކ ރި މީމި ތަޙ ޤީ؟ ޕްލޭނަކީ ކޮބައިތޯ  ކ ރިއަށް ރޭވިފައި އޮތް  ،ލޭނަކީއޮތް ޕް

ނީ ކޮން އިތ ރަށް ބައިވެރިވާ މީހ ން ރަްއޔިތ ންނަށް ސާފ ކޮށްދޭ  މި ހަމަލާަގއި ދެން؟ ތޯތެއް ނަާގނެ ދަހޯދަން ކިހާ މ އް

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ؟ ތާރީޚެއްަގއިތޯ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޢިމްރާން އައްޝައިޚް  އެފެއާޒްހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ފ ރަތަމަމީޑިާއަގއި    ޑ އަޅ ަގނ   ،ދަންނަވައިފިންކ ރިން    ޑ އަޅ ަގނ  އާދެ! ދަންނަވައެންމެ  އެްއޗެއް  ންޖެހ ނ  ކޮޅ ަގއި 

މަޢ ޑަައޅ ަގނހަމަ    ، ވީދެންނެ  ގ ތ ަގއިވަ ލިބ ނ   ވާހަކަ    މާތ  ލޫށް  ޮގތ ެގ  ދެންދަންނަވަ   ޑ އަޅ ަގނލިބ ނ     އިފިން. 

ކަށް ނ ދެންނެވޭނެ. އެ މަސައްކަތް އެ  ޑަައޅ ަގނ ަގއި ސީދާ ނިމޭނެ ދ ވަހަކީ ކޮން ދ ަވހެއްކަން  ދާއިރ  ކ ރިއަށް  ތަޙ ޤީޤ 

ހިތ ން   ޑ ައޅ ަގނ ވ މަކީ  ނެ ކޮބަިއކަން ދެން، ސީދާ ނިމޭނެ ދ ވަހަކީަގޑިއިރ  ކ ރެވެމ ން. އެހެންވީމާ  24ދަނީ ހަމަ  

ކ ރެވެމ ންދާއިރ   މަސައްކަތް  ން ފ ލ ހ ންެގ އާ ާގނޫނ ެގ ދަށ   ،ކަސްށް ކ ރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އާދެ! ކޮންމެއަޑައަޅ ަގނ 

ވެމ ންދާ ކ ރެ އްކަތްކަމަށް މަސައެ   ،ނޑެއް ރޭވިތްކ ރެވޭނެ އޮނިަގތެރެއިން މި މަސައްކަނ ވަތަ އޭެގޔާރ ވެ  އެ ކަމަށް ތައް 



1202 މޭ 24                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  5 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

11 

 

ކ ރެއްވީމަ  ،ކޮންމެއަކަސްދަންނަވަން.    ޑ އަޅ ަގނ މަށް  ކަ އެއްފަހަރާ  ިގނަ ސ ވާލ ތަކެއް  ެއއް ؛ވަރަށް    ހަ ސ ވާލެއް 

އެބަވޭ. ކ ރައްވާފައި  އެހެންީވމާހ ރި  ފަހަރާ  ނެތް.  ވެސް  ނޯޓ ކޮށްލެްއވިފައި  ސ ވާލެއް  މީހާ  މ ހިންމ     ެގ،  ތެރެއިން 

 ން. އެދެ ދެްއވ ންދި ވިދާޅ ވެސ ވާލެއް އޮތިްއޔާ އަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ހ ރި މީހ ން   ށްފައިއެކި ޮގތްޮގތ ން ރާވަން ޕްލޭންކޮ  މި ހަމަލާ  ،ރި މީހ ންހަމަލާއަށް ފަންޑ ކ މި    ،ދެންނެވީ   ޑ އަޅ ަގނ 

މަށް ރައްކާތެރިކަންެގ  ދިވެހި؟ ހާ ކ ރިއެރ މެއް އެބަ ލިބޭތޯ ަގއި ކިތަޙ ޤީޤ   މަށްކައަދި އެ؟ ނިގލަްއވާތޯމިނިސްޓަރަށް އެ

އަރިހ ން    ރ އިްއޒަތްތެރި މިނިސްޓަ  ،ނީމި ދަންނަވަ  ޑ އަޅ ަގނމިހެން  ؟ ތޯތި މިނިސްޓްރީން ރޭވިފައިވާ ކަމަކީ ކޮބައި

ސީޕީ ެވސް   ،ގައްޖެ. އަދި އަދަށް ވެސް ކ ރީެގ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ހިއް   އި ރެްއ މި ރާއްޖޭަގިއ ހިނަގތައް މަމީެގ އެ

 ކަމަކަށް ވެސް މިާވނަމޭ. މިހާހިސާބަށް އެއްވެސް ކަމެއް އެރޮޅާ ާގަގނޑެއް ެވސް ނ  ބާއްނ ފ  ؛ޝީމްއަފްރާވިދާޅ ިވ،  

ތަޙ  އިޤީޤީރާއްޖޭެގ  ކަމަކަ  ފެނ ނ   މިދާރާތަކ ން  ނ ވޭ.  ސީ.  ށް  ކ ރީެގ  ދާޕީއިންނެވީ  ތިމަރަފ ށީ  މިހާރ   އިރާެގ . 

ދަނީ  އިހިނަގ  ވާނަމޭ. މި ޤައ މ ަގއި ކަންއެންމެ ާގަގނޑެްއ ވެސް ނ  ބާއް   ނ ފ ރޮޅާ  ،ވި ޅ ވިދާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   

  ވާންނަދަ  ޑ އަޅ ަގނއެބަޖެހޭ. އެއީ    ންކަން ބެލެ  ަގއި މި، މިއިްއޔަކީ އާދަިއެގ ކަމެއް ނޫން ޮގތ އެޮގތަށް. އެހެންވީމާ

 . ައކީވާހަކަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ރ . ވަޒީ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޢިމްރާން އައްޝައިޚް  އެފެއާޒްހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ރައީސް  އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި  ތަޙ ޤީޤ އި   ، ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  އާދެ!  މެންބަރ .  ކ ރިއަށްދަނީއްޒަތްތެރި  ރާވަ   ،   އި ތަޙ ޤީޤ  

ންކ ރެވިެގން  ހޯދޭނެ ޮގތަށް ޕްލޭކަން ވެސް  ކަމަށް ބަޔަކ  ފަންޑ ކޮށްފައިވާނަމަ އެ އެއަދި  އި،މެންޓްކ ރި މީހ ންނާއިމްޕްލި

އަމާޒ  ތައެއަށް  ޮއފް އި  ތައް،ޙ ޤީޤ ެގ މަސަްއކަތްހިފިެގން.  ބިނާންލައިން  ހަމަލާ  ވިފައި ކ ރެ ކ އަރީސްތައް  މި  މ ޅި  ވަނީ 

އިން ފަހަތ ކ ރ ންޓ މެޕްލިރޭވި  ކަމެއް  މ ެގ  ހ ރިހާ  ހ ރި  ެއޮގތަށް ތެރެހޯދ މ ެގ    އިބަލަަގއި  އާދެ!  އިން. 

ދެންނެވި  ކ ރި  ޑ އަޅ ަގނ ނީ.  ދަމާޒ ކ ރެިވެގންއަ ވެސް  ދިމާ  ،ންއިފަދަން  ލިބެމ ންއެ  ކ ރިެއރ ންތައް  ދޭ.  އެބަ  އަށް 

ންމ  ކޮށް މި ހާދިސާ ހިނގ މަށްފަހ ަގއި ވެސް ެއޅިފަިއވާ މ ހިޞަ ޚާއް  ،މަށް ޓަކައި ކަރަްއކާތެރި  އިސަލާމަތާރައްޔިތ ންެގ  

ޮގތ ަގއި  ފި އެހީތެރި  އިފ ލ ހ ންނާ  ،ހިތ ން  ޑ ައޅ ަގނޔަވަޅ ތަކ ެގ  ލިބިެގން އިތ ރަށްސިފައިންެގ  ބަލަމ ން   ކަން ވެސް 

ކަމ ަގއި   މި  އަދި  ެގންދޭ.  ޚާއްރައީސ ލްޖ މްހޫއެބަ  ެވސް  ިއސްކަމެއްޞަރިއްޔާ  ކޮމިޓީއެްއ  އެއި،  ދެއްވަ     ކަމަށް 
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  ރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ރައްޔިތ ންނަށް މީދ ކ ރަނީ އިއްއ   ޑ ައޅ ަގންއވަމ ން އެބަ ެގންދެޭވ.  އެ މަސަްއކަތްތައް ކ ރަ  އިނަންަގވަ 

ސަލާމަތާރިހަފ ޖެހޭ  ދޭން ޓަކައި  ރައްކާތެރިކަން  އިމަ  ގ ޅިެގން ސަ  ދިނ މަށް  މ އައްސަސާތައް  ޚިދ މަތްތަކ ެގ  ލާމަތީ 

 ކ ރެވޭނެ ކަމަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ. ކަން ކަށަވަރ ކ ރެވި އެ އި މަސައްކަތްއެކ ަގ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 އިބްރާހީމް ނަސީމް. ންބަރ މެ ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރިވަޒީރ .   ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ނަސީމް ިއބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ތ ލ ސްދޫ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ތ   ،ޑ އަޅ ަގނ ޝ ކ ރިއްޔާ  އަތޮޅ  ކ.  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އަދި ވެރިކަންލ ސްދޫއަކީ  ރަށެއް.  ކ ރާ 

މިނިސްޓަރަށް   ޑ  އަޅ ަގނ،  ަގއި ހިމެނޭ ރަށެްއ. އެހެންވީމާެގ ތެރޭ ކ  ތައަރާފަިއވާ ރަށްކ ރި  ރިޒަމް ވެސް އެންމެލޯކަލް ޓޫ

އި އަދަބ   ދަހ ވަރަށް  އަޢ ތިރާމާއެކ   ބޭނ ން ވަތެއް  އެތާ  ަގބޫލ ކ ރާ  ޑ އަޅ ަގނ  .ަވނީރ ވަން  ފ ލ ހ ންެގ    އިގަ ނޮގތ ަގއި 

ދެ ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ތ   ވެންޖެހޭޚިދ މަތް  އެހެލ ސްރަށެއް  ދަވަޒީ  ޑ ައޅ ަގނ ،  ންވީމާދޫއަކީ.  ކ. ތ  ވަޢ ރަށް  އަރ ވަން 

ލެއްވ މަށް. އެއީ ވަރަށް ކ ރި  އިޚިދ މަތް ދެމ ންެގންދާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ބައްލަވަ   ފ ލ ހ ން  ،ތ ލ ސްދޫއަށް ވަޑަިއެގން

ވެއްޖެ.    ިގނަ ދ ވަސްރަށް  ހ ން މަސައްކަތްކ ރާތާ ވަޒަމާނ ަގއި އަންހެނ ންެގ ކޮމިޓީއަކަށް ެއޅި ތަނެއް. އެ ތަނ ަގއި ފ ލ 

ތިބޭފ ލ  އެތާ  ވިދާޅ  ؛ހ ން  ފ ލ ހ ން  ތިއްބަވާ  ޚިދ މަތް   ސްޓޭޝަނ ަގއި  ރަނަގޅަށް  ކަވަނީ  ތަނ ަގިއ ނ ދެވޭ  އެ  މަށް 

ދޫއަށް ބޭނ ންވާ ކަމަށް އާ އިމާރާތެއް ތ ލ ސް  ،އިެގން އެ ތަނަށްސްޓަރ އެ ތަނަށް ވަޑަ ނި، މިތިއްބަަވއިެގން. އެހެންވީމާ 

 .. ރިޓީ ލިސްޓަށް އިމާރާތް.ހަރ ެގ ބަޖެޓަށް ޕްރިއޮއަންނަ އަ ،ނަމަވޭލ ކ ރެއް މިނިސްޓަރަށް ަގބޫ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ވަޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޢިމްރާން އައްޝައިޚް  އެފެއާޒްހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ތެރޭަގއި މިހާރ ވެސް  އަތޮޅ  ، އިފިންން ފެށިއިރ  ވެސް ދަންނަވަ ކ ރި  ޑ އަޅ ަގނމެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  އާދެ!

މަށް ވަރަށް ދިނ  މަތްެގންާވ ފެންވަރ ެގ ސްޓޭޝަން ނެތ މ ން ޚިދ ކަށީރަށ ަގއި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ދެވޭއިރ ަގއި އެ   104

ެގ ހާލަތ   ރަށްތަކ ަގއި ފ ލ ހ ން ތިއްބަވާ ތަންތަނ  ތިއްބަވާ  ވެަގބޫލ ކ ރަން. އަދި ފ ލ ހ ން ގާއިމ    ޑ ައޅ ަގނ ދަތިވާކަން  

ލަތ ެގ ބަޖެޓ ެގ  އ ރި ކަމެއް. އާދެ! ދަމެން އެކަމާ މެދ  ކަންބޮޑ ވާ ހިސާބ ަގއި ހ ޑ އަޅ ަގނ ވެސް  ޤަތ ަގއި   ޙަޤީއެއީ ހަމަ

މިން ކެރިފޯރ ންތެރި ހ ރި  އެ ކަން  ިވސްނ މ ަގއި    ންކަވަރަކ ން  ޓަކައި މެޑ އަޅ ަގނކ ރ މ ެގ  ސަބަބަށް  އެ  ތިބީ.  މި  ން 
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ގާ ތެރޭއަތޮޅ  ަމރ ކަޒ ތަްއ  ފ ލ ހ ންެގ  ޚާއްމ ކ ރ މ ެގއިަގއި  އެޞަ  ނ ވަތަ  ެވސް  ފައްޓަވާފައި  ޕްރޮޖެކްޓެްއ  ކަމަށް   

މި އިރާދަކ ރެްއވިއް މީދ ކ އްއ   ޑ އަޅ ަގނދަނީ.    ތައްޔާރ ވަމ ން  ސަލާރަން  ޕެންޑަމިކ ން  މި  ހަމަ  ކަންކަން    ،ވެމަތްޔާ 

ތ ހިނގައިަގ ޒިޔާރަތްކ ރެވި ތ މ ން  ވެސް  ފ ލ ހ ން  ، ލ ސްދޫައށް  ޚިދ މަގެ ތ ލ ސްދޫަގިއ  ެވސް   މަރ ކަޒ   ތްދޭ 

 ލާނަން. ޝ ކ ރިއްޔާ. އިބަލަ  ޑ ައޅ ަގނ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  އަޙްމަދ  ސަޢީދ . މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ށީ ދާއިރާެގެގމަނަފ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ސަޢީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ެގމަނަފ ށީ 

ެގ ެއްއވެސް  މެދ ަގއި އޮންނަ ދެްއވަދޫަގއި ޕޮލިސް  ެގތޮޅ އަ  ދޫޒީރ . ހ ވަމަރ ޙަބާ ވަ.  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ހައި  ޑަކަށް  ނޯވޭ. އަތޮޅ ެގ އެހެން ރަށްރަށ ން ދެއްވަދޫއަށް ދިއ މަށް ާގތްަގނޚިދ މަތެއް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ލިބިފައި  

ންވާ ތަން ތައްޔާރ ކ ރެވިފައި  ދޭން ބޭނ ލިސްެގ ޚިދ މަތްދަކ ރެވޭ. އަދި ޕޮލޯންޗ ަގއި ވެސް ތިރީހަކަށް މިނެޓ  ހޭ  ސްޕީޑ 

ބ ނެފައިހ  ކައ ންސިލަރ ން  ކ ރީެގ  ކަމަށް  އެހެންވީމާރި  ޕޮވާނީ.  ދެއް،  ޚިދ މަތް  ލިބިެގންވަލިސްެގ  ކޮދޫއަށް  ން ދާނީ 

 ރިްއޔާ. ޝ ކ ؟ ދ ވަހަކ ތޯ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ރި ަވޒީރ އިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޢިމްރާން އައްޝައިޚް  އެފެއާޒްމްހޯ އޮފް މިނިސްޓަރ

ޝ   އާދެ! ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ފެށ ނ އިރ   ކ ރިޝ ކ ރިްއޔާ  އަހަރ   މި  ާއދެ!  މެންބަރ .  އިއްޒަތްތެރި  ްއޔާ 

ފ ލ ޑ އަޅ ަގނ  އަހަރ   މި  އަތޮޅ ހ ންމެން  ޚިދ މަތް  ާގއިމ ކ ރެވޭތެރޭެގ  އަލަށް  ަގބޫަގއި  ކަމަށް  ރަށްލ ކ ރެނެ  ތަކެްއ  ވޭ 

މަ އެޮގތ ންމަށްޝްވަރާކ ރ ވަރަށް  ނިންމިން.  ދިނ މަށް  ރަށެއްގަ   14  ،ފަހ ަގއި  ޚިދ މަތް  ފ ލ ހ ންެގ  އަހަރ   މި  އި 

ޤީޤަތ ަގއި ވެސް  . ޙަރަށ ގައި  4ގާއިމ ކ ރެވ ނީ  މަތް  މެންނަށް ޚިދ ޑ އަޅ ަގނނޑަައޅާފަިއޭވ. މިހާތަނަށް  މެން ކަޑ އަޅ ަގނ 

ދަތ ހަމަ   ހ ރެ  މަސަޕެންޑަމިކާ  މި  މަޑ ޖެހިފައިރ ނ ކ ރެިވެގން  ފ ލ ހ ން  ވަނީ.އްކަތް  އަހަރ   އަލަށް  މި  ޚިދ މަތް  ެގ 

ކަނޑަެއޅިފަ ތެރޭ   14ިއާވ  ގާއިމ ކ ރ މަށް  ހިމެރަށ ެގ  ދެއްވަދޫ  ގއ.  ކ ރަން  މީދ އްއ   ޑ އަޅ ަގނ،  ހެންވީމާ އެ  ނޭ.ަގއި 

ކިރިޔާއިރާދަކ  ދަތ ރ ކ ރެޑ އަޅ ަގނެވސް    ރެްއިވއްޔާ  ޢަމަލީ  ، ވިމެންނަށް  މަސަްއކަތް  ކ ރެވޭ  މި  ހިސާބަށް  ޮގތ ން   

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  . އަހަރ  ޚިދ މަތް ފެށިެގންދާނެ ކަމަށް  މި ދެއްވަދޫގައި ދާއިރަށް
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  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން

މައްސަ  މާނިޒާ ޝަފީ  ،ލައެއްބެހޭ  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވަރަށް  ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ވަގ   ޤް. ވެލިދޫ 

މާބޮ އެދެންފަޑަށް  އެކަމަކ މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި    ށް  ނަން  .  މެންބަރ ެގ  ލިސްޓ ަގިއ    އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ ެގ 

މެންނޯޓ  އިއްޒަތްތެރި  އަދި  އިންނެވިޖެހި  ރާބަކ ރާނަން.  ހޮވަޑައިެގން  ދާއިރާ  ޔޫނ ސް ޅ ދޫ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ެގ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް   ެގ މަިއކ ން  ރޫންޙްމަދ  ހާމަނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަެގ  މައިކ ން ނ ވަތަ  ޢަލީ

 އަޙްމަދ  ނަސީމް.  އީލ ކާކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މީދެ  ނެ. ަގލޮޅ ެވވޭޅ  ސ ވާލ  ވިދާ

 

 ސީމް ވާހަކަދެްއކެވ ން: އަޙްމަދ  ނަ އީލ މީކާ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ެގލޮޅ 

މެންބަރ .  އްރިޝ ކ  ިއއްޒަތްތެރި  އެމް.ޑީ.ޕީ  2019  ރ ބަންސެޕްޓެ  9ޔާ  ަމޖިލީ  ެގަގިއ  ބައްދަލ ޤައ މީ    ވ މެްއަގއިހ ެގ 

ދީފައިވާ ކަމަށް  ށް ޚަބަރ ޔަކ  އެ މަނިކ ފާނަން ބަ.ޑީ.އެފ މް.އެންކަމަށް އެ  ން ެގންދާނަށް ފާރަލަމ މަނިކ ފާ  ފ ލ ހ ން އެ

ގ ޅިެގން ހަްއޔަރ ކ ރެވ ނ     އާ މަލާހަދެވ ނ     ފާނަށްމަނިކ   މިހާރ  އެ   ނަޝީދ  ވިދާޅ ވެފައިޭވ. އަދި   ރައީސް މ ޙައްމަދ 

އް ކަމަށް ވާ މީހެކޮށްފައި މަސަްއކަތްަގއި  ލިޖެންސްއިންޓެ  ކ ރިން ފ ލ ހ ންެގ  ،. ަގމަކީއ ފާ، ލދ ންފިނި  ،ޙްތިފާއަޙްމަދ   

ގައި  2019  ޓެންބަރ ސެޕް  9  ، ދ  ރައީސް ނަޝީ  ،ލަކީނޑ ެގ ސ ވާ. އެހެންކަމ ން، އަޅ ަގމާތ  ދެއްވާފަިއވޭފ ލ ހ ން މަޢ ލޫ

މަޢ ލޫ މި  ފ ލ ހ ންހަމާކ ރި  ސީރިއަސްކޮށް  އޭރ   ކީ   މާތ   މަނިކ  ؟އްވެތޯނ ނެންެގވީ  ެއ  ހާމަކ ރެއްވިފާނ   އަދި   އެ 

އިންޓެ  ތާއިލޫމާމަޢ  މަސައްކަތްކ ޖެންސްލިފ ލ ހ ންެގ  އަޙްަމދ   ަގއި  ފާހަަގވާ  މި  ކަމަށް  ކ ރެްއިވ    ރ އޭ  ،ޙްފާޠިރި 

ގ    ކަތާމަސައް ވާއެްއވެސް  މިނިސްޓަކަ  ޅ މެްއ  މަޢ ލޫރަމަށް  މިހާތަނަށް  ލިބިފައިވޭތޯށް  ދެވަނަ  ؟ މާތ   އަޅ ަގނޑ ެގ 

ވަރަށް    ތާހައްޔަރ ކ ރެވ ނ   ޙްޠިއަޙްމަދ  ފާ  ،ާވއިރ ލ ހ ން ހާމަކޮށްފައި ފ ކަމަށް  ފޯނ  އަތ ލި  ެގޙްފާތިޙްމަދ   އަ،  ސ ވާލަކީ 

 . ޔާޝ ކ ރިއް ؟ ކީެއއްވެތޯ ން ނިންމެވީފ ލ ހ  ކ ރަންހައްޔަރ ފަހ ން އޭނާެގ ފޯނ   ފާއިތިވި ވަގ ތ 

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

 އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ . 

 

 ން: ވާހަކަދެްއކެވ هللا މްރާން ޢަބްދ އައްޝައިޚް ޢިޒް  އެފެއާހޯމްޓަރ އޮފް ސްމިނި

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޝ އާދެ!  ިއއްޒަކ .  މެންބަރ .ތްތެރިރިއްޔާ  ނަ  2019    ރައީސް  އެ ަގއި  ޝީދ  

މެދ ަގއި ސީދާ ކ ރެވ ނ     ލާރަފާ  ކ ބަޔަކ ފާނަށް  މަނި ެއކަމާ  މަސަްއކަތްތައް އަޅ ަގނޑަށް މިއަދ  ކަމަށް ވިދާޅ ވެެގން 
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ނ ެއއްއިބަލަ ބަލަ  ލެވިފަެއއް  އަޅ ަގނޑ   ގ   އްޔާ ިއރާދަކ ރެއްވި   ނަންލާއިނެތް.  ހ ރީ ކ ރެވިފައި    ސީދާ  ންޅިގެ ެއއާ 

 ކަންތައްތައް ހިންާގފައި އޮތީ.   ކިހިނެއްތޯ  ،ކޮންކަމެއްތޯ

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ޔާރި

 ؟ ތޯ އަދިނެތޭެއއް ްއވިފައިލެބައްލަވަ  ،ވީ ޅ ދާތި ވި .ނ ވި ފެއްަގނޑަކަށް ސާައޅ ؛ ަވޒީރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ން: ވާހަކަދެްއކެވ هللا މްރާން ޢަބްދ އައްޝައިޚް ޢިޒް  އެފެއާހޯމްޓަރ އޮފް ސްމިނި

ނެތްފ  ބެލިފަެއްއ  މަސައްކަތެއް  ދެންއިނޭގ  ލް  ސ ވާލަކާ  ތޯ.  އެހެންސީދާ  މިއަދ ެގ  ނެތް.  ގ ޅިފަެއްއ  ސީމާވީ  ދާ  ، 

ދ  އެ  ތަ ރަީއސް ނަޝީނ ވަ،  ނެތް  ެއއްކޮބައިތޯ ބެލިފަމަކީ  އޮތް ކަކޮށްފައި    ެގން ގ ޅި ޝަނާ މޭއިންފޮެއ  ކ   ސްޕެސިފި

 ފ ެވއްޖެހެން.ސާ ތަންކޮޅ  ހީވަނީ އެަގނޑަށް އަޅ  ގ ޅިެގން.    ފ ޅާވާހަކަވި  ދެއްކެ

 

 ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ 

 .ތޯ ވީމަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލީ އިނޭގހަމަ ސާފ ނ  ށްއަޅ ަގނޑަ  !ެގންދަވާއަށް! ކ ރި ! އާދެއާދެ

 

 ން: ވާހަކަދެްއކެވ هللا މްރާން ޢަބްދ އައްޝައިޚް ޢިޒް  އެފެއާހޯމްޓަރ އޮފް ސްމިނި

ނަޝީ  2019  ބަރ ންޕްޓެސ9ެ   ރައީސް  ގ  ަގިއ  ވާހަކަފ ޅާ  ވިދާޅ ވި  ސީދާ  ދ     އިނޭގތޯ.   މަސައްކަތެއްކ ރި  ޅިެގން 

، އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ން. އެހެންވީމާލައިބަލަޖެހޭނެ     ހަމަަގނޑ މޭޝަން އަޅ  އިންފޮ  ތ ން އެހާ ސްޕެސިފިކ ހި  އަޅ ަގނޑ 

ބަލަ  ނޫންއިއެއަށް  ކަމެްއ  ކޮށްެގންވާނެ  ައޅ ަގނޑ   ދެންނެވ މަކީ  ެއއްޗެއް  ނޭނޭގ  ނ ލާ  މަ.  ވާނަ  ކަމަށް  އަޅ ަގނޑަށް 

ބަ ބޭނ ން.  އިލަލައަޅ ަގނޑ   ނޫންތިޙްފާ  ،ދެންން  ފޯނެއް  އެއީފޯނ ެގ  ންެގ  އަންހެނ   ފާތިޙްެގ.  ެގ  ތޯ.  އިނޭގ  ވާހަކަ 

ފާ  ތިޙްފާ،  އެހެންވީމާ ހ ރެޅ ގ ތިޙާ  ހައްޔަރ ކ ރ މަށްފަހ ަގއި  މަޢ ލޫމާތ ތަކެއް    ތިޙް ފާ  ރެވޭތީލ ކ ބޫަގމަށް  ދާނެ ކަންހ ރި 

 .  ވަނީނިެގފައި ފަހ ން ނ   ންެގ ފޯއަންހެނ 

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

 ރި ަވޒީރ . މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ތްތެރިއްޔާ ިއއްޒަޝ ކ 

 

 ކެވ ން:މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްމަރަދޫ ދާއިރާެގ 
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ރައީސްރިއްޝ ކ  އިްއޒަތްތެރި  ދިއ މ  ޔާ  ސ ވާލެއް  ހ ށަހެ.  އަޅ ަގނޑ   ކ ރިން  ހ ޅ ެގ  މިހާރ  ނަލާއިހަޅަށަމެއް    ން. 

.  ހަކަމަށް އެދޭ ވާއްމާލ ެގ ވަގ ތ  ދަސ ވާލ   ހ ެގލީޖިރަން ތިއްބެވި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ސ ވާލ ކޮށް ނިމެންދެން މަކ ސ ވާލ 

އަޅ ަގނޑ  އެއަ އެބަށްފަހ   ސ ވާލެއް  ދެ  ސ ވާއޮތް.    ެގ  މަރ ކަޒ ތައް    ،ލަކީފ ރަތަމަ  ފ ލ ހ ންެގ  މިހާރ  

ކޮއިމ ާގ ވި  ވިޑާ ނ ކ ރެިވެގންދަނީ  އެބަ  ކަމަށް  ކޮދާޅ ވޭ ހެދި  ބަޖެޓ   ،ތޯހެދި  ޑާވި.   މި  ؟ކަމ ންތޯތާށިެގ  ނޫނިއްޔާ 

ސ ވާލަކީ  .މިނިސްޓަރ   ންތޯސާފ ކޮށްދަވަފާނަ ނޫން.  ރި  ހ ގ ޅ ން  ސީދާ  ިމނިސްޓަރާ  ،ދެވަނަ  ސ ވާލެއް  ހ ރި  ސީދާ 

ން.  ލާނައިނަވަ ިމ ސ ވާލ  ދަންށް ވާތީބިނެޓ  ވަޒީރަކަާއއި ރާއްޖޭެގ ކެވާތީ  ކަމަށް  ނިސްޓަރ  މިހޯމްއެހެންނަމަވެސް،  

މިރައް އެންމެ    ޔިތ ން  ކަމަކީ  ަވގ ތ   މިފެތ   ބާރަށްކަންބޮޑ ާވ  މައްސަލަ.  ކޮވިޑ ެގ  ޙަރެމ ންދާ  ލ ކ ރެވޭނީ  އްކަން 

ކ ރައްވަމ ން    ، ރ ކަމަށް ނ ވިޔަސްކޮން މަސަްއކަތެއްތޯ ހެލްތ  މިނިސްޓަކާރ ން  ސަރ   ،ާވތީ  މަށްޖަހަިއެގން ކަކްސިންވެ

ހ ރިހޯކ ރީަގއި    ންދަވަނީެގ ޑޯ  އްދަވާފައި  ލައްކަ  ވެކްސިނަށްޒ  ހަތް  ނެތް ންވެކްސި ؟ެގ  ޮގތެއް  އެހެން  ނޫން    ޖެހ ން 

ވަޒީ  އިނޭގތޯ ެއއައެހެންވީމާ  . ރ ިއއްޒަތްތެރި  އެއް ،  ވިދާށް  މަސަްއކަ؟ އޮތްތޯ  ވެދެއްވެން ޅ ޗެއް  ކޮން   އްތޯ ތެދެން 

  ؟ސިން ހޯދ މަށްވެކް  ކ ރަްއވަނީ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ަވޒީރ  ތެރިތްްއޒައި

 

 ން: ވާހަކަދެްއކެވ هللا މްރާން ޢަބްދ އައްޝައިޚް ޢިޒް  އެފެއާހޯމްޓަރ އޮފް ސްމިނި

ންތަކ ެގ   ސްޓޭޝަ  ދާޅ ވިހެންތި ވި  އްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .! ޝ ކ ރި ރައީސް. އާދެރި  ތެރިއްޔާ ިއއްޒަތްއާދެ! ޝ ކ 

. ބަޖެޓ  ހަމަޖެހ މ ގައި ޖެހޭތީނ ޓ  އަދި ހަމަ ބަޖެނ ންވާއެކަމަށް ބޭވަނީ    ލަސްވެފައި މިކޮންމެއަކަސް ފެށ ން    ،ކަންތައް

ެގ  ފައިނޭންސް  ެގޓ ކްޕްރޮޖެ ހަމަޖެހ ނީމަ  ، ބަޖެޓ  ހަމަހެންީވމާވޭ. އެގ ޅިފައި   ކާ ޕެންޑަމިލަސްތަކެްއވ ން ވަރަށް ބޮޑަށް

ނިމ  ކަމެއް  މަނީމަ  ހ ރިހާ  ވަރަށް  ފެށޭ  ޑ ންދެން  މިއަދ  އެނނަމަވެސް    ރ މ ގެ ފަތ ރ ކ ދަތ ރ   ،ނެވާޑަިއަގންނަވަ ިގނެ. 

ޮގތްހާ އޮތް  މަސައްކަ،  ލަތ   ވަރަތްކ ރ މ  އަދި  ޮގތް.  ެގންދެވޭ  ކަންކަން  މަސައްކަތް ައވަ  ށްަގއި  ނިންމާ  ކ ރަން  ހަށް 

ރަށް ބޮޑ   ވަ  ކަމެއް ކ ރާއިރ   ޑ ތެރޭަގއި މިފަދަ ބޮއަތޮޅ   ، ށް ދަތިވ މ ެގ ސަބަބ ންކޮޞަތ ރ ފަތ ރ ކ ރަން ޚާއްވެސް ދަ

ެގންނަންމޫވް އެހެންވީމާޖެހޭމަންޓެއް  އެހެންނެ.  ހ ންނާނެ.  ދަތިތަކެއް  މިކަމ ަގއި  މި  ،ނަމަވެސް،  ލަސްވެެގން   ފެށ ން 

ވަރަށް ބޮޑ     ކާއި ޕެންޑަމިމ ަގލަސްވ ހަމަޖެހ ން    ފައިނޭންސް  .ނ ޖެހޭތީހަމައަދި  އެކަމަށް ބޭނ ންވާ ފައިނޭންސް  ދަނީ  

ވިދާޅ   ދެން  .އޮތް  އެބަ  ޅ ންގ  ހިތ އަ  ، ވިހެންތި  ތަޢާރ ފ ކ ރެވ މާދ ނިޔޭަގއި  މި    ންޅ ަގނޑ   ެއކ ަގިއ    ެވކްސިނެްއ 

އަ ވެކްސިންއެންމެ  ރަްއޔިތ ންނަށް  މަސައްދިނ މ ަވސްކޮށް  ފެށިެގ  ކާމިޔާބ ކަމާ  ،ކަތް  ެގންދެވ ނ     އަދި  އެކ ަގއި 
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ތެރޭަގއި  އ މ ތަޤަ ދިވެ ކ ެގ  މިކަމަ ހިމެނިެގންދޭ  އްޖެހިރާމި  ރައީ.  އިސްކަމެއް  ސ ލްޖ ށް  ވަރަށް  ިއެގން  ވަދެއް މްހޫރިއްޔާ 

ށް  ކޮޞަޚާއް   ،ހާލަތ   ވިމެދ ވެރި  ށް މިިމއަދ  ދ ނިޔެއަރަްއވާފައިވޭ.  ކެއް ކ މަސައްކަތްތަ  ޖެހ މަށްރައްޔިތ ންނަށް ވެކްސިން

މާއިންޑިއާގަ   ،ލަތާއި ހާމެދ ވެރި    ށްއައިންޑިއާ  ެއކްސްޕޯފެތ ރި  ރަށް  ބާ  އި  އިތ ރަށް  ދިމާވެފައި    ަގއިރ މ ޓ ކ ވެކްސިން 

ކަންކަމާއި ލިއަށް އްޖެރާ  ،ހ ރި  ވެކްސިން  އަ  ބ މާ  އޮތްކަން  އެގ ޅ ން  އެނޭގ. ޅ ަގނޑ މެން  އެބަ  ންމެނަށް 

މި އަރަިއަގނެހާ  އެހެންނަމަވެސް،  ވެކްސިއިތ ރަ  ވެސް  ލަތ ން  ހޯދައިށް  ވެކް  ން  ރަްއޔިތ ންނަށް  ދެވޭތޯ  އަދި  ސިން 

ވަރަޖ މްހޫރިއްސ ލްރައީ މަސައްކަތްތަޔާ  ިގނަ  އަށް  ެގންދަވާކަން  ކ ރަްއަވމ ން  އެނޭގ.އް    ަގނޑ އަޅ   ޅ ަގނޑ މެންނަށް 

 ރިއްޔާ.  ޝ ކ އ ން. ޔާބ  ލިބިެގންދިްއޔާ ކާމިއެ މަސަްއކަތަށް އިރާދަކ ރެްއވި  ،އްމީދ ކ ރަނީއ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ޔާސް ލަބީބް.ލްއިއްޒަތްތެރި ެމންބަރ  ދޫ ދާއިރާެގ އި ޅ ހ 

 

 ްއކެވ ން: ލްޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެއިރާެގ މެންބަރ  ދޫ ދާއިޅ ހ 

އި ރަްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި  .  ީއސް  މަރަދޫ  އިބްރާހީ  ރިތްތެިއއްޒަފ ރަތަމަ  ޝަރީފް  މް  މެންބަރ  

ހ ށަ ތާއީހެހ ށަހެޅި  އަޅ ަގނޑ   ރައީސްޅ މަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ވަ ؛ދ ކ ރަން.  އިްއޒަތްތެރި  އަރިހ ން އަޅ ަގނޑ   ޒީރ  

ބޭނ ން ސ ވާލަކީސާފ ކޮށްލަން  ައވަާގނޫނ މް  ޓެރަރިޒަ ؛  ނިންމަންޖެހޭ  ވަޒީހަށް  ކަމަށް  ވިދާޅ ވޭ   ައޅ ަގނޑ މެން    ،ރ  

ރިސަސްޖިލިމަ ރިސެވަ  ޮއްއވާ  ަގއި ސް  ވިދާޅ ވެެގން  މަޖިސްޒީރ   ތެރެއިން  ބާއްވާފައި ޖަލްސާެއއް  ހ ެގލީެގ   

ހާރ ވެސް ރަކަށް މީހ ން މިވަފަނަރަނ ރައްކާވާ    މ ޖްތަމަޢަށް  ،ޅ ވީ ވަޒީރ  ވިދާ  ން.ން އެ ާގނޫނ  ފާސްކޮށްދިނިޅ ަގނޑ މެއަ

ތެރޭަގއި ޖަލްސާ   ެގސްރިސެ  ،އިން ފަށަޅިެގން މި މަޖިލިސް އަލ އެކަމާ ގ   .ނ ންވާވަހަށް ބޭއަ   މި ާގނޫނ   ،އޭއ ޅެ   އެބަ

ކ ރީބާ އެކަން  ައޅ ަގނޑ މެން  އަހަރ ެގ  2019  އީއެ   .އްވާފައި  ތެރޭަގިއ.  ހ ކޮޅ  ފަ  ވަނަ  އަ   މިއަދާެގ  ރ   އި އިހަމައަށް 

މީރެ އޭެގތެ ކިތައް  ހައްޔަރ ވެ އިން  ކިހ ން  ހިނިގ  ތައްެގން  ސާފެއްކަ  ކަން  އަޅ ަގނޑމ މެންނަކަށް  . ނ ވޭ  މެއް 

ނ ރައްޖްމަތަޢަމ  ތިކާށް  މީހ ން  ސ ވާލަކީ ވިދާޅ   ކަމަށް   ބިވާ  އަޅ ަގނޑ ެގ  މަނިކ ފާނ   އޭ،  ވި.  ލ ކ ރެއްވި  ބޫަގރ  

ނ ރައްކާމ ޖްތަމަ ކޮންތާކ ތޯޢަށް  ތިބީ  މިހާރ   މީހ ން  ހި ؟ވާ  ؟ ތޯއިަގބަންދެއް  ؟ތޯއިޖަލ ަގ ؟އްަގތޯސާބެކޮން 

،  ވަނަ ސ ވާލަކީދެ  ؟ތޯއިވެފަމ ންެގ ތެރެއަށް ދޫ ންއާޮގތަށް  ށް ނ ރައްކާވާ  ސް މ ޖްތަމަޢަނޫނީ މިހާރ ވެ  ؟ތޯއިމެއްގަ ކ ހ 

  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މީޑިއާތަކ ން   ،ކ  އެކަ  ރެވ ނ ރ ކ ޅިެގން ހައްޔަގ   މި ދިން ހަމަލާއާެގ ފ ރާނަފ ޅަށް  ރައީސް ނަޝީދ 

ޮގޅިއެްއގަ . އޭނަ ކ ރީަގިއ ހޭދަކ ރިއިރ  ޖައެކަކ  ހ ންނަނީ ޖަލ ގައި ؛ޚަބަރ  ލިބ ނ  އޭނަ    ،ރ ހ ންނައި  އިލ ަގއި ަވކި 

އެތާ ކާ  ނޫނީ  މީހަކ   ެއ ސަ ޅިއަކަޮގ  ރިބޭނ ން  ވެސް  ވެސްއްދަރަޙަށް  އޭގޮ   ، ކަށް  ނ ލެވޭ.  އެ  ޅިައކަށް ވެސް  ނަައކީ 
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ރ ން ދީނީ ދަރ ސް އަޑ އަހަން ފިސައިރިއަށް ޖަލ ެގ އޮ. އޭނަ ކަމީހެއް  ބާރ ަގދަ  މާ  ވ ރެ  ެގ އެންމެ ބޮޑ  މީހާއަށްލ ޖަ

 ؟ެވެގން ހިނާގ ކަމެއްތޯ  ކިހިނެއް  ށޭ. ިމއީ ކައިރިއަރ ން ދަނީ އޭނަފިސައޮ  ލ ޖަ  ނީ ވާހަކަތައް ވެސް އަހަންދީ،  ވެސް

 ،ތި ކ ށްކ ރާ މީހ ންބޮޑެ ؛ށްވެރިންށްލ ަގއި ތިބި ކ ޖަ؟ ންތޯ ެއކަން ހިނަގނީއްެވެގކީހޯމް މިނިސްޓަރ .    ނަކީމަނިކ ފާ

ހައްދ ޞަޚާއް މީފަހަނަޅާކޮށް  ހަރ ކަ  ،ހ ންފަިއވާ  ފިދީނީ  މީހ ން  ކ ށި  ެގންގ ޅެލ ޖަރ ެގ  ފޯނ     އެތަނ ގެ   ،ތެރޭަގއި 

ރާވަ ޖަރީމާތައް  މަނިކ   އި ތެރެއިން  ކީއެްއވެެގހިންާގކަން  އެނިގވަޑައިަގންނަާވނެ.  ސާފ ކޮށް  ެއއަށް  ފާނަށް  ންތޯ 

 ދިނ މަށް ރާވާކަން ސީދާ ސަރ ކާރ ެގ ވެރިންނަށް ހަމަލާ  ،އިށާމަޖިލީހަ  ،ދަށާއިދި ރަީއސް ނަޝީއަ ؟އްވަނީރަމަލ ނ ކ ޢަ

ކޮން    ،އް ނ ނަންަގވާ އޮތީ އިރ  ެއއަށް ެއކްޝަނެހާ ދ ވަސްވީ ންތޯ މިވެެގކީއް ހ ރި.    ންނަން އެބަފެތަކ ން  ކޯޑ އެކި ރި

 ؟ ހެދިތޯ ސަބަބަކާ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ޒަތްތެރި ަވޒީރ .  އިއް 

 

 ން: ވާހަކަދެްއކެވ هللا މްރާން ޢަބްދ އައްޝައިޚް ޢިޒް  އެފެއާހޯމްޓަރ އޮފް ސްމިނި

ިއްއޒަތްތެރި   އިއް   ރައީސް.ޝ ކ ރިއްޔާ  ވިދާޒަތްތެޝ ކ ރިްއޔާ  ތި  މެންބަރ .  ާގނޫނަށް ރި  ޓެރަރިޒަމްެގ  ޅ ވިހެން 

އަޅ ަގނޑ  އިޞްލާޙ  ވަރަމެން  ެގނައ މަށް  އަވަ އޭރ ަގއި  އެކަހަށް  މަޖިލީއަދިއެދ ނިން.    ކޮށްދިނ މަށްން  ށް   ހ ެގ 

ކަިއ  ވި މަސައްކަތަށް ޓަ ަގއި އެ ކޮށްދެއްއާދެ! އޭރ    .ކ ރިންކަތްމަސައް  ަގއިއެކ   ންނާބޭފ ޅ ތިވެސް    ްއވާއޮ   އިގަ ސްރިސެ

ބޮޑަ ވަރަށް  މިހަމަ  އަ   ހާރ ވެސް ޝ ކ ރ ށް  އޭރ  ދަންނަވަން.  މިހާރ   ،ދެންނެވިންވެސް    އިަގޅ ަގނޑ މެން   ވެސްއަދި 

އެދަންނަ އިޞްލާޙ ވެެގންމިހާރ   ،ޖެހޭ  ބަވަން  ވިއި އަ   ވެސް  ތި  ވެސް  ބޭދާއިރ   ބަންދ ަގއި  ފަރާތްތައް  ނެ ތިއްބޭޅ ވާ 

ވެސް އަޅ ަގނޑ     މާހަމަލާ ހިނީގ  ހ ން މިފަދައްކަެއއް ނ ދޭ. މިކަށް ަމގ ޔަވެސް އެއިން އަދި އެ ާގނޫނ ެގ ތެރެ އްޮގތެ

  ، ހ ަގއި ވެސް މިހާރ ވެސް އެބަ ދަންނަވަންޮގތަށް ތި ބޭފ ޅ ން އަރި  ެގ މެންބަރ ން ހިމެނޭހ މަޖިލީ  ،އެތައް ތަނެްއަގއި 

މީ ބަންދ ަގއި   ؛ހ ންނަކަށްމި  މީހ ން  އަމި  ބަންދ ބައިތިއްބާކަށް  ރިހެށްކޮދޫ  ންދި  ޕްރޮްގރާމެއް ބިލިޓޭލާފައި  ޝަން 

ބެމަންގ ހި ދައ ލަތ ެގ  ވެސް  ދަލ ށް  އަދިމ ެގ  ބައިތިްއބާކަށް  ާގށ ަގއި  ނ ދެޖާގައެއްނޫނަކ ން  ވެސް  އަޅ ަގނޑ  އޭ   .

އެކަމަށް  މިހާ އެދެންރ ވެސް  އަރިހ ން  ބޭފ ޅ ންނެގ  ތި  އަދިވެސް   .ހަމަ  އިޞްލާޙ ާގނޫނަށް  އެބަޖެ  ހޭ. ެގންނަން 

ހަރަށް އެބަ ތަން ިގނަ ފަ  ރިވާކ ރާ މީހ ން ކ ށްވެން ނ ވަތަ އެކަން  ޑ މެކަންކަން ކ ރެވ ނީމަ އަޅ ަގނ  ދެން  ،ނޫނީއެހެން

މިފަހ ންއާ ބަންދ އަވެސް    ދޭ.  އަތޮޅ ން  މީހ ނެްގ  އްޑޫ  އިްއޔެތެރެކ ރި  ެއކަ އިން  ދޫކޮށްލައިފި.  ަގއި    ންއެކޮޅ ކ  

ދޭނެ   ހަމަވ މ ން އިތ ރަށް މ އްދަތ   ރ  ދެވިފަިއވާ މ އްދަތ އެ މީހ ންނަށް މިހާ  ،މީހ ން ވެސްހަތް  ހައްޔަރ ކޮށްފަިއވާ  
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އަޅ   ނ ީގަގނޑަކަށް ޔަ ކަމެއް  ިމއީ  ންވީމާއެހެ  .ވޭނެްއ  އަ،  ކަމެއް.  ވިސްނަމިއަށް  ން  އެންމެޅ ަގނޑ މެން  ހަމަ  ންޖެހޭ 

އަސްލ ަގ ފަރާތްތައް  ބޭ  އި މިފަދަ  ހ މަށް  އްބ ތިބަންދ ަގއި  ހ ރި  ޮގތ ން  ކޮބައިތޯރަާގނޫނީ  ކަންކަން   މި  ،ސްތަކަކީ 

ނޑ މެންނާިއ  ޅ ަގމިއީ ހަމަ އަތްކ ރަންޖެހޭ.  ަގނޑ މެން އެންމެން އެކ ަގއި މަސައްކައަޅ   ، ކީ ކޮބައިތޯނެ ޮގތަފ ރިހަމަކ ރާ

  ޒަްމެގ ހަމަލާއާ ޓެރަރިދަށް ދެވ ނ   ަގއި ރައީސް ނަޝީން. ޖަލ ބޫލ ކ ރަަގއެްއ ކަަމށް އަޅ ަގނޑ    ޒިންމާބޭފ ޅ ންެގ  ތި

 ދަ ޮގތަކަށް ކަމެއްހ ންނާނެ. އެ މީހަކަށް އެފަނ   ވި ބާރ މިނެއްގައިދ ކޮށްފައިވާ ެއްއވެސް މީހަކ  ތި ވިދާޅ ޅިެގން ބަންގ 

ޖަ ތެރޭގަ ނ ކ ރެވޭނެ.  ނ ލ ެގ  ހިންަގއި  އެ ެއޮގ  ިއ،ފޫޒ   އެބަތަށް  މީހ ން  ކ ރާ  ކަންކަން  އެ  ޮގތަށް  ކަންކަން   އ ޅޭ. 

ައޅ ަގނޑ  ޓަކައި  ކ  ޙައްލ ކ ރ މަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  ސީމެން  އެހެންނަމަވެސް،  މައްސަލައާރަން.  މި  ެގން  ޅިގ   ދާ 

ނާނެ. އަދި ނ ވެސް  ބާރ ަގދަކޮށް އ ޅޭކަށް ފ ރ ޞަތެއް ނޯންތެރޭަގއި އެޮގތަކަށް    ލ ެގޖަވެސް ފަރާތަކަށް  ކ ރި އެއް ބަންދ 

 ްއޔާ. ރިކ ޝ އާދެ!  ރަނަގޅެއް ނޫން.މ ޅިން ނެތް. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ތި މަޢ ލޫމާތ  

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

 ފީޤް. ޝަهللا މަދ  ޢަބްދ  ޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައް އިއް ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަވޒީރ . ވެލިދޫ ދާއިރާެގޝ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ފީޤް ޝަهللا ދ  ޢަބްދ ންބަރ  މ ޙައްމަވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެ

  އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  !ރ  މިނިސްޓަމަރ ޙަބާ  އިނޭގތޯ.  ސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ ރިކ ޝ 

ވެލި  2007  އެޕްރީލް  15،  އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ   ގ ޅ ންހ ރި ސ ވާލެއް.   މިއަދ ެގ ރަސްމީ ސ ވާލާ ހަމަ ދޫަގއި  ަގއި 

ައޅަޕޮ ސްޓޭޝަނެއް  ައކަފޫންވެެގން  ލިސް  ހާސް  ވެ  ެގޓ ފަނަރަ  އިދާރާއާ   އެބަ   އިލިދޫގަ ބިމެއް  ފ ލ ހ ންެގ    އޮތް 

އެހެންނަމަވެސް، ށްފަވާލ ކޮހަ މި ބި  އެ  .  މަސައްކަވީމ ަގއި  އެްއވެސް  ނ ހާތަނަށް  ޭގަގއި  އާން.  ކ ރޭތެއް  މީހެްއެގ  މ  

 ެގ ރަކ ންތޯ ފ ލ ހ ންކޮންއި ؟ރެވެން ފަށާނީކ ންތޯ ކ ރަބޭނ ން ކޮންއިެގ  އެ ބިމ   ަގމ ން އަންނަނީ.ެގ އިދާރާ ހިންފ ލ ހ ން

 ޝ ކ ރިްއޔާ.  ؟ ނީއިމ ކ ރެވޭގާ އެ ބިމ ަގއި  އްއިދާރާއެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ތްތެރި ަވޒީރ އިްއޒަ. އްޒަތްތެރި މެންބަރ ޔާ އި ޝ ކ ރިއް

 

 ން: ވާހަކަދެްއކެވ هللا މްރާން ޢަބްދ އައްޝައިޚް ޢިޒް  އެފެއާހޯމްޓަރ އޮފް ސްމިނި
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ރައީ ޝ ކ ރިއް އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ްއޔާސް. ޝ ކ ރިޔާ  މެންބަރ .  ކ ރިން ިއއްޒަތްތެރި  އިޝާރާތްކޮށް      ، ފިންވެސް 

ސްޓޭތޮޅ އަ ހަމަ  އެތައް  ޝަންތެރޭަގއި  ޚިދ މަނެތ ން  ފ ލ ހ ންެގ  ކަންތައީ  އެއް  ދަތިވާ  އެންމެ  ދިނ މ ަގއި    ކ ގެ ތް 

ކ ރަމ ން މި ައންނަ ޕްރޮޖެކްޓ ެގ ތެރޭަގއި  މަސައްކަތް ކ ރާ އަދި    މިއްމީދ   ށް އ މަހިންގ   އަޅ ަގނޑ މެން   އި. މިހާރ ޮގތ ގަ 

އެހެންވީމާ ހިމެނޭ.  ޕްވެލިދޫ  މި  ފެށިެގންދާއިރ ،  އިރާދަކ ރެްއވި ރޮޖެކްޓ   ވެ  ސްޓޭންޝަން  އްޔާ  ލިދޫެގ 

 ރިްއޔާ. ިވެގންދާނެ. ޝ ކ އިމ ކ ރެ ާގ

 

 ކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަ

 މް. ޙްމަދ  ޝިޔާރި މެންބަރ  އަްއޒަތްތެފަރ  ދާއިރާެގ އިކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރ  ަވޒީރ . ނައިޝ 

 

 ންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެ

ދާ ގ ޅޭ އީސް ނަޝީޅޭ. ރަ ހަތަރ  ސ ވާލެއް އެބައ ަގނޑ  ތިންޅ  އަ  ށްަވޒީރަދާޚިލީ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އެބަ ވާލެސ  ެވސް  ފ ރަތަމަ ސ ވާލ  އ   ްއ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ކޮންޓްރޯލަތ ހާިވޑ ެގ  ކޮ ؛ޅޭ.  ނެއްޓިއްޖެ  ދިވެހި  ކަ  ލ ން  މަށް 

މާލެ  ؟ލެްއ ކަމަށްތް ނ ރައްކަލ ފ ޅ ކ ރައްވަންތޯ މިއީ ޤައ މީ ސަލާމަތަށް އޮބޫަގ  ފާނ ކ ބޫލ ކ ރޭ. މަނިަގ އެބަ  ޔިތ ންރައް

ޯގލަތ ހާ  ެގޑ  ފިޔަވަިއ ކޮވި މި ެއއް  ސް   އެންމެ  ފ އިފަރ އޮތީ ނަ  ހިސާބަކަށް  ލ ހ ން އެންމެ ރަނަގޅ  . ނައިފަރ ަގިއ 

ނަޝީ ؛ސ ވާލ ދެވަނަ  ؟ ންތޯކ ރަްއވަލ ބޫަގމަނިކ ފާނ     ދެއްވާތޯމިކަމަށް  ކޮންޓްރިބިއ ޝަނެއް   ެގ  ދ ރައީސް 

އޮތް    ރޭަގއި އެބަޑަކަށް ދެަގޑިއިރ  ތެާގތްަގނ  ޭއެގ  ގައިމަލާ ހިންިގ ރޭހަދަށް މި ދެވ ނ   އީސް ނަޝީ ބަލ ން ރަދަރިކަނ

ބަލ ން ދަރިކަނ  އަދި ހަމަބެއް ކަަމށް.  ޖޮ  މިއީ އިންސަިއޑް  90%   ،ނޭީގޑަށް ޔަތިމަންނައަށް ަވރަށް ބޮ  ފައި،ވިދާޅ ވެ

  މި.  ށްމަތ ދ ރަށް ވަޑައިަގ  ދާރައީސް ނަޝީ   ސަރ ކާރ ެގ ެއކި މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިްއބެވި ބޭފ ޅ ން  ، އިއެބައޮތް ވިދާޅ ވެފަ

ކިހާވަރަކަށް ކިހާވަރެ ؟ވޭތޯއެބަ    ކ ރެވިފައިޤީޤ ތަޙ   ކަންތައްތައް  ޙަްއެގމީަގއި   ؟ތޯފެނިފައިވޭ  މިހާތަނަށް  ޤީޤަތެއް  

ސ ވާލ  ފަހ   ދ ވަހ     2015  ބަރ ންސެޕްޓެ 28 ؛އަޅ ަގނޑ ެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިަވނަ  ޔާމީން  އޭރ ެގ  ރައީސް  އްޔާ 

ދެވ ނ ދަތ ރ ފ ޅ  ލޯންޗ ކޮޅަށް  އަދީބް  ކ ރެއްވި  އަޙްމަދ   ދައިެގރބަލީޕް  ،ހަމަލާަގއި  ެއްގރިމެންޓެއްެގ  އަޙްމަދ  ށ ން  ން 

ކ ރ މަށް  އަދި އ ފ ލިފައިވާ ދަޢ ވާ މ ރާޖާންކ ހ ށް ކ ރެވ ނ   ބަދ  އަދީދި އަޙްމައަ ؟ފަިއވާނެތޯއަށް ބަދަލ ކ ރެވި ެގއަދީބް

ޒަމަށް ރިމިކަމަކީ ޓެރަ  ،ނަމަކަމަށް ވަނީ   އޮތް  ވިފައިމިކަން ކ ރެ  ލޒަމަށް ބާރ  ޓެރަރިކީއަދި މިކަމަ ؟ންމިފައިވާނެތޯނި

 .  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ؟ބޫލ ކ ރަްއވަންތޯަގ މަނިކ ފާނ ށް ކަމަކަމެއް ބާރ ދޭ 

 

 ދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަ
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 . އިްއޒަތްތެރި ަވޒީރ 

 

 ން: ވާހަކަދެްއކެވ هللا މްރާން ޢަބްދ އައްޝައިޚް ޢިޒް  އެފެއާހޯމްޓަރ އޮފް ސްމިނި

އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާއާދެ!   ޝ  ރައީސް  މެންކ .  އިްއޒަތްތެރި  ކޮ  ބަރ ން.ރިްއޔާ  މި  ާއދެ!  ލަތަކީ  ހާިވޑ ެގ 

މެދ  އެކަމާ  އެންމެން  ހިތްދަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވަރަށް  ހާކަންބޮޑ ާވ  ހިތާމަވެރި   ىوتعال سبحانههللا  ކަމ ން  މި  .ލަތެއްތި 

ޤައ މާ  ދިވެހި  ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާ  އިއަޅ ަގނޑ މެން  ދ ނިޔެ  ކޮިވޑ އާދެ  !ށިމ ޅި  ދިވެހި!  ހާލަތ   ިމއަދ  ެގ  ރާއްޖޭަގއި 

ެއކަ  ޑ ާވކަން އަޅ ަގނ ކަށް ޮގއްސައިޫގ ހާލަތަދަދަތި އ ނ  ކޮންޓްރޯލްކ ރަން ހަކ  މެދ ަގއި ކޮންމެ ދ ވަ  މާަގބޫލ ކ ރަން. 

އެކަމ ން    އި،ބައްދަލ ކ ރައްަވއި ނިންމ ންތައް ނިންމަވަ  ބޭފ ޅ ންނާގ ޅ ންހ ރި    ކަމާ  ،އީސްއަދި ކޮންމެ ރެއެއްަގއިހެން ރަ

ޓަ އެބަކައި  އަރަިއަގތ މަށް  މަސައްކަތްތަކެއް  ވި  ިގނަ  ތި  ނަކ ރަްއވާ.  ހާދާޅ ވިހެން  ވަރަށް ލައިފަރ   މަވެރި ހިތާ  ތަކީ 

އެކަމ   ރައީހާލަތެއް.  ސީދާ  މީޓިންަގއި  އެ  ތަކ ަގއިސްެގ  ލިބޭތޯޙަަވއި  ޑްރަސްކ ރައްެއކަމަށް  ޚާއްޞަކޮށް   ،ްއލެއް 

  ،ށްވެ ދަ  ހާލަތ ދީ  ޞާތިޤ ވަނީ މަސްވެރިންނަށް މަހަށް ނ ދެިވ އި  ވަސް އެހެއްހާ ދ ނޑަކަށް މިހާރ  މަފަރ ެގ ާގތްަގނައި

ހާލަތަށް ހެޔޮ ެގ  ކައި ޚާއްޞަކޮށް ހަމަ ނައިފަރ ފަިއވަނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަމަށް ޓަވެހާލަތ  ވަރަށް ނާޒ ކ  ންެގ  ރައްޔިތ 

އަމިއްލަފ ޅަދަލެއް  ބަ ހަމަ  ރައީސް  އެ   ށްެގނެވޭތޯ  އެނޭގ.  އަޅ ަގނޑަށް  ެގންދަވާކަށް  ކ ރައްވަމ ން    މަސައްކަތްތަކެއް 

ޚި  ރަށ ގައި ޚާއްޞަކޮ  ގައިދިނ މ   ދ މަތްފ ލ ހ ންެގ  އަދި  އެބަހ ރި.  ދަތިތަކެއް  ފަހ ންހަމަ  މައްސަލައާ   ށް  ދިމާވި   މި 

. އެކަމަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ރިއި އެބަހ ަގއި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް ދިނ މ ަގިގނަ ދަތިތަްއ އެ ރަށ   ގ ޅިެގން ވަރަށް

ވެސް ެއ    ންސީިއ އެން.އައި.ޗް.އާރް.ސީ.އެމާއެ  އެބަެގންދަން. އަދި  ން ޓީމެއް ފޮނ ވައިެގން ެއކަން ބަލަމ ން ވެސްލޭމޭ

ބެމަ އިންވޯލް އްސަލަ  ެއކަންކ ރ ލ މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ަވއިެގން  އެބަކ ރަމ ން  އ    މެން  އަޅ ަގނޑ   މީދ ކ ރަނީ އްެގންދަން. 

އަޅ ަގނޑ މެ  ޤީޤަތާޙަެގ  މިކަމ  ވާހަމައަށް  ނަ  މަށް.ކަ  ލ ެވވޭނެ ސިނަށް  ރައީސް  ދަރިފ ޅ ޝީކޮންމެއަކަސް   ދ ެގ 

އެ ވިދާޅ ވެފަ  ވާހަކަތައް  އި އީ  އިވާ  އެކަމަނާެގ  ވަރަށް  ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   އ ދާސްތަްއ  ސާސްތަކާހ ދެން  އި 

އިރ ަގއި ގ ޅ ންހ ރި ހ ރިހާ  ޤ ކ ރެވެމ ންދާބަލައި ތަޙ ޤީ  ލ ކ ރެވޭ. މި މަްއސަލަަގބޫ  ،ސާސްކ ރެވޭހ ންނަށް އިއަޅ ަގނޑ މެ

ހިމެނިކަންތައް ތަޙ   ެގންދާތައް  މި  އަ  ދާމ ންވެކ ރެ  ޤީޤ ޮގތ ން  ަގބޫލ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ     ަގއި ބަންދ  ޭގ  ދީބ ކަމަށް 

ބަލިހާލާ އޭނަެގ  އެހެރީ  އިރ ޑޮކްޓަރ   ެގއޭނަ  ގ ޅިެގން  ބެހެއްޓިފައި  ދެއްވާފަިއވާ  މައްޗަށްޝާން  އަދީބ ެގ  ދ ެގ  އަދި   .

އަޅ ަގނޑ    ..ޖީެގ ނިންމ ންޕީ  ޭގކަމެއް އަޅ ަގނޑަކަށް ނޭނ  ންމިފައިވާކ ރ މަކަށް އެއްެވސް ނިންމ މެއް ނި ރާޖާދަޢ ވާ މ 

ކ ރެވިފަ.  ންކ ހ ކަމ ެގ މައްޗަށް  އެނީ  ށް ވައަެގ ހާލަތެއް ނޯންނާނެ. އޭނާކ ރ މ ން މިހާރ  އެ ދަޢ ވާ އިތ ރަށް މ ރާޖާހިތ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޝާން.ރ ސައިން ފިމެންބަރ  ޙ   ިއއްޒަތްތެރިދާއިރާެގ  މަޑަވެލީ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޝާންންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ  މެދާއިރާެގ މަޑަވެލީ

  ޚާއްޞަ  ؛ކ ރ ެގފި  ކަށިރަތަމަ ސ ވާލަކީ، ހަރ ދެ ސ ވާލެްއ އެބައޮތް. ފ ޅ ަގނޑ ެގ  އަޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ކީ ފ ލ ހ ންނަށް  ތަކަކައަދި އެ ފަރާތް  ،ބިލ ކަން ލިބިފައިވާޤާދ މ ެގ  ދަ ތަކެތި ހެފަ  ައިއ.އީ.ޑީ  ،ޮގތެްއަގއި ބޮން ހެދ މ ެގ

ެއއީ    ،ބިނަމަތި ؟ތިބިތޯ  ތެރެއަށް ދޫކ ރެވިފަިއ އެބަ  ެގޖ ތަމަޢ އެްއވެސް ބައެްއ މ   ،ޑެންޓިފައިކ ރެވިފަިއވާ ފަރާތެއްއައި 

މީހ ން އަދަދެްއެގ  ބަންދ ނ ކ ރެ  ؟ތޯކިހާ  ކީްއވެތޯ  އ ޅެނީައދި  ސ ވާލަކީ ދެ ؟ވިެގން  ދާއިރާެގ  މަޑަ   ،ނަަވ  ސް  ޕޮލިވެލި 

ޓޭޝަން ފެށޭނީ ކޮން ން ނިންމާފައިވާ ޕޮލިސް ސްތި ބޭފ ޅ ން އަޅަ  ހޯޑެްއދޫ ނިސްބަތްވާ ޮގތަށް  ،ލި މަޑަވެ  ،ސްޓޭޝަން

 ވަރަށް ބޮޑަށް.   ޝ ކ ރިއްޔާ ؟ތްތޯއޮ ައޅާ ލިސްޓްަގއި އެބަ އަދި މި އަހަރ  ؟ތޯއިރަކ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މަނިކ ފާނ . ވަޒީރ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޢިމްރާން އިޚްއައްޝަ   އެފެއާޒްހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

 މި  އަޅ ަގނޑ  ކ ރިން ވެސް  ،ހެން. ތި ވިދާޅ ވިމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި   ޝ ކ ރިއްޔާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ކަންތައި އެ  އަޝާރާތްކ ރީ  ހެދ މ ެގ  އި. ކަށް.  ދޫވެފައި  ހ   ބިލ ކަންޤާއީ.ޑީ  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  ފަރާތްތައް  އޭ ތިބ ރި  ެގ މަކީ 

ޚާއްޞަކޮށް އެ މީހ ން   ،ޔަރ ކޮށްހައް  ދަ ފަރާތްތައްހިތ ން މިފައަޅ ަގނޑ     ތިހާއަށް ބޮޑ  ކަމެއް.ންއި  ރައްކާތެރިކަންނ 

ދޭންޖެހޭ.  އް ާގނޫނ ެގ ތެރެއިން ލިބިއި ބޭތިއްބޭނެ ނިޒާމެށ ަގއި ބަންދ ކޮށްފަލަތ ެގ ބެލ މ ެގ ދައ ންދެން ދަރީހެބިލިޓޭޓްވަ

އައި.އީ.ޑީ  މިހާރ  ފަރާތްތައްޤާހެދ މ ެގ  ވެސް  ހ ރި  މ ޖ ތަމަޢ ެގބިލ ކަން  އެބަ    ދޫވެފައި  ވާހަކަ    ތިބި.ތެރޭަގއި  އެ 

މަޖިލީހ ަގއަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ވެ  އިމެން  މީޓިންތަކ ަގިއ  ބޭްއވޭ  މީޓިންތަ  ،ސް މި  ބްރީފިން  ެއ  ކ މީެގ  ެވސް  ވާހަކަ ަގިއ 

އެބަ އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކަމ ން  ިއޞް    ާގނޫނ   ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ވާހަކަ    ރ ޙަލާގައިމަލާޙ ކ ރ މ ެގ  ެގންދަން.  ހަމަ  އެ 

 މިފަދަ ފަރާތްތައް ދޫވެފައި  ދައްކަން.  ވެސް އެ ވާހަކަ އެބަ  ކ ގައިއެ  ެގންދަން. އޭ.ޖީއާ  ބަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަްއކަމ ން އެ

ޢަމަލެއް  އެފަދަ  އޭނަ  ،ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް  ތަކ ން އެނގ ނ ކަމަށް ފ ލ ހ ންެގ ރިޕޯޓ   ބިލ ކަން ހ ރިޤާއެ    ،ތިބެނީ  މި

ހ ރެ އޭނަ    ބިލ ކަމަކާޤާހ ރި    އޭނައަށް ލިބިފައި  ،ނެތީތީވެ  ވެންމަށް ސާބިތ ކޮށްދެކަ  ހިންާގކަން ނ ވަތަ ހިންަގން އ ޅޭ

ހ ރެ ެއ    ކާމައްސަލަތަތައް  ނ ދޭ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ އެ  އްކަެއއް ދ ަގއި ބެހެއްޓޭނެ ޮގތެއް ާގނޫނ ެގ ތެރެައކ ން ދަބަން
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ޑ  އ އްމީދ ކ ރަނީ ހިމެނޭ. އަޅ ަގނ   ަގއިލިސްޓ އެ  ެގ ތެރޭަގއި  ކްޓ ޖެޕްރޮމި  ދެން މަޑަވެލި    ނީ.ން ދޫވެފައި އެ ތިބެހ މީ

 އްޔާ. ކަމަށް. ޝ ކ ރި  ކަން ކ ރެިވެގންދާނެފެށިެގންދާއިރ ަގއި އެ  އްޔާ އެ ޕްރޮޖްކެޓ އިރާދަކ ރެްއވި 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މަދ  ޙަލީމް. އަޙްރ  މެންބަ  ިއއްޒަތްތެރިދާއިރާެގ  ބިލެތްދޫ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްބި

 ސ ވާލެއް އ ފެދިއްޖެ.ބޮޑ   ވަރަށް    ،ތެރެއިން  ވާލ ކ ރ މ ެގ ަވގ ތ ެގސ  ޑަށް  ނއަޅ ަގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އެ   އެބަ މިހާރ   ޅ ަގނޑަށްއަ ؛ޑ  ކަމެއްބޮ  މާސް ނަޝީދ ެގ  ިވދާޅ ވެއްޖެ ފ ރާނައަށް ނައީ  ؛އަޅ ަގނޑ ެގ އެ ސ ވާލަކީ

އެބަ ޙަޤީޤަތް  ވާހަކައިެގ  ސ ވާ  ދެއްކ ނ   އަޅ ަގނޑ ެގ  ފެންނަން.  ނ ރައްކާކިހާވަރެްއވީމަ  ،ލަކީއޮތޭ  ފ ރާނައަށް   ވާ ތޯ 

މަނިކ ފާ ަގބޫލ ކ ރަްއވަނީނ ކަމަށް  ޣާ ރޭމިހާރ  އިޒް ؟  ބޮލ ން  އަޅާ  ެއ  އަޅާިއރ ޒާއަށް  އިމާރާތްންތައް  ބަެއއް  ތައް ަގއި 

ދިޔައިމާވެއްޓި ދ    ،  މަރ ނ ވެދެ  ކ އްޖެއް  ކ ޑަކ ޑަ  ފަހ ން  ެއބަ  ވަސް  ފެނިފައި  މަނިކ ފާނ  ހ އްޓާ  ދެން  އޮތް. 

ކ އްޖާ  ،ނީްއވަަގބޫލ ކ ރަ އެ  ފ ރާނަެއއީ  ނ ރައްކާާވވަރ ެގ  ހަމަލާއެއްތޯއަށް  އޮންނަިއޒ   ެގ  އެ  ދީފައި  އެ   ،ނީރޭލ ން 

މަރ ނ ވެ އަޅ   ؟އޮތީމަ  ކ އްޖާ  މިއީ  ކަންަގެއހެންވީމާ،  ކަެމއްބ ނޑ   ފިނިޑ ވާ  ވަރަށް   އަދިެވސް  ،ޮގތަކަށް  . 

 ؛ކަމަށް  ނ ރައްކާވެފައި  ،ރ ެގވަވާ މިއީ ފ ރާނައަށް ނ ރައްކާ  ،ނޫން  އޭ. އެހެނެއްނ ވެ  ނީތި ވިދާޅ ވަ  ޖަދަލ ކ ރައްވާ ޮގތަށް

ރަ މިހާރ   ބަލަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަވަހާރަކޮށްލީއަދި  ނަޝީދ   ޑޮ  އީސް  އަދި  ެއވަރަށް  ވެސް  ކަމަށް.  ކްޓަރ ން 

ކޮންފަރެންސްތަކ   ދައްކަވާފައި  .ހ ރީ  ަގބޫލ ކ ރަްއވާފައި ޕްރެސް  ފ ރާހ ރި  ކިރިޔާ  ވެސް  ސަލާމަތްަގއި  އޮފަވެނަ  ތް އި 

ނަ ވާތީ ފ ރާ  އެްއޗަކަށް  އެހެން ފަރާތެއްަގއި އޮތްފ ރާނައަކީ    ކަމަށް. އެހެންވީމާ،  ރާ އިންބައި މިލިމީޓަރ ެގ ނާ  ،ކަމަށް

ފ ޅ ން  ެގ ބޭ ފިކ ރ ރޭަގއި ހަރ ކަށިތެ  ގެ ރީނ ެގ މިނިސްޓްމަނިކ ފާ   ،ނަ ސ ވާލަކީދެން އަނެއް ދެވަނ ެގންދެވ ނީ.    އަދި

ނޑަށް  މަށް އަޅ ަގެގ ެއްއ ނައިބ  ކަކ ފާނ ނިބަދޭ. އަދި މަވަރަށް ބޮޑަށް ރަށ ތެރޭަގއި ތ ޙ މަތ ކ ރައްވަމ ން އެ  ކަމަށް  ތިބި

އެބަވީބަެއއް ޓް   ،ކ ރެވެނީަގބޫލ  ެވސް  އައިޓްތައް  ެއއްކޮ  ެއސް.އާ. ހ ރި  ޓްވީޅަށް އެްއކޮށް  ބޮޑަށް  ަވރަށް   ރަްއވާފައި ޓްކ  

ެގ ބޭފ ޅ ން  ތެރޭަގއި އެވަރ ެގ ހަރ ކަށި ފިކ ރ   ެގނ ެގ މިނިސްޓްރީޕޯޓްކ ރަްއވާފައި ހ ރި. އެހެންވީމާ، މަނިކ ފާސަ  ހ ރި

ނޑ ެގ އެންމެ އަޅ ަގ ؟ރާނީން ރަނަގޅ ކ ނޑ މެން މި ކަންކަވަންޏާ ކިހިނެއްތޯ އަޅ ގަ   ކަމަށް  ނޫނީ އެ ބޭފ ޅ ން ތިއްބަވާ 

ސ  ވިދާޅ ވޭވާލަކީފަހ   ޕޮލިސް  ،  ނ ވާ  ޑާކޮވި  ،އިޖެޓާބަ  ޝަންެގޓޭސް  އެބަ  ކަންކަން  ފީއަ  އެކީަގއި  ލީަގިއ  ވާހަކަ. 

ޑައިނ ަގންނަވަިއެގން ނޫނީ ކަނި ހ ޅ ވާލަން ވަހަމައެ  ،އަށް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް އަޅައި ނިންމާފައިއްލަ ރައްޔިތ ންެގ އަމި

ހ އްދަ އެތައްއޭެގ  މިހާރ   އޮންނަތާ  ނ ލިބިފައި  ޒަމާނެއްެއއް  އޮންނަތާ.  ެވއްޖެ.      އަޅާފަިއ  ޚަރަދ ަގއި  އަމިއްލަ 

ައޅ ންއެހެ ަގބޫލެއްވީމާ،  ކޮވިޑާ  ނ ކ ރެވޭ  ަގނޑަކަށް  ކަން   ހަމައެކަނި  ނ ކ ރެވިއެކީަގއި  . ކަށެއްކަމަ  އޮތް  ކަން 
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. އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން ޖަވާބ ، މި ތިން ސ ވާލަށް  ވެނީ. އެހެންވީމާކަމަށް ަގބޫލ ކ ރެ  އޮތްމާލެްއ  ހ ެގ އިވެސް ވަރެއް ކޮންމެ

 ޔާ. އްޝ ކ ރި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޒީރ . ވަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޢިމްރާން އައްޝައިޚް  އެފެއާޒްހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ދަށް ދެވ ނ  ހަމަލާ ރަީއސް ނަޝީ  . އާދެ!ންބަރ މެއިްއޒަތްތެރި  ޔާ  ޝ ކ ރިއް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ވާހަކަ ދެއްކި  އެ  އޭރ ަގއި  އޮއަޅ ަގނޑ   ފ ރަތަމަ  އެންމެ  ހަމަ  ވެސް  ހަމަލާ  ،ންނާނީިއަގއި  އިބާރާތ ން އެ  ހަރ ކަށި   

ދެއްކީ    އެ ވާހަކަ  ނޑ ކަމަށް. އަޅ ަގ  ފައިވާ ފެށިރ  ވެސް  އަދި އެކަން ހޯދ މ ެގ މަސައްކަތް އޭ   ،އި ކަމަށާ  ރާ ކ ށްވެރިކ 

ނ ަގއި  އެ ވަގ ތ ަގިއ ެއ ތަ  ރ  ހ ރީ.ލޫމާތެއް އޭ މަޢ ވަރަށް މަދ   ،  ަވގ ތ ކޮޅެްއެގ ތެރޭަގއިލާދެވ ނ ތާ ވަރަށް މަދ ހަމަ

ދެންނެވިން އަޅ ަގނޑ   ދަންނަަވންޖެހ ނީމާ  ެއއްޗެއް  މިއީ  ،ހ ރެެގން  ކ ރީކޮޅޭ  ތަފ ސީލ  އާ  މި  .ވަރަށް  ބެހޭ 

ނޭނެގމަޢ ލޫމާތ ތަކެ ައޅ އް  މިއަދ   ެއހެންވީމާ،  ހާމަވެޙަަގނޑ މެނަށް  އޭ.  ރަީއސް  ހިސާބަށް    މި  ،ޤީޤަތް  ދިޔައިރ  

ެއކަމާ،  ތައް ފެނ ނީމާއްލ ންެގހ ރި    ކޮޅަށް ލިބިފައި ެގ ހަށިޝީދ ނަ ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ އެންމެން   އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން 

ކަންބޮ  ،ހިތާމަކޮށް އޮއަސަ  އޭެގ  ،ވެޑ  އެކަމަށް  އެ  ސަބަބ ން  ޭއެގ  ނ ވަތަ  އެންމެންރ   އަޅ ަގނޑ މެން  ހިތާަމ  ެގ  ތް 

އަޅ ަގނޑ އެބަ އަދި  ރައްޔިތަކ   އޮތް.  ދިވެހި  އެްއވެސް  ލޯ  އާދެ!؛ ހިތ ން  ރައް ބިއިންސާފަށް  ދިވެހި  ހެޔޮ  ތަކ   ޔިކ ރާ 

ކަމެއްލ ކ ރާބޫަގ އެފަދަ    ނެ  ނަޝީދައެއްލާއެއް  މަހަނޫން  ރައީސް  ފަރާތަކަށް،  ފަރާތަކަށް  ، ށްވެސް  އަދި    ،އެއްެވސް 

ރިއްޔާ  ލްޖ މްހޫދެވ މަކީ ރައީސ   މަލާއެއްހަށް މިފަދަ  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސަ  ،ެގ ރައީސް ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ށްޚާއްޞަކޮ

އިޅިމ   ، ފަދައިން  ވިދާޅ ވި  ޤައ މަށާއި  ހަމަލާއެއް  ، ދަށްޞާތިޤ   ދެވ ނ   ރައްޔިތ ންނަށް  ައޅ ަގނޑ މެން   ހ ރިހާ  ކަމަށް 

އެހެންވީމާ ވެ  ،ަގބޫލ ކ ރަން.  ފަހަރެއްަގއި  އަޅ  ެއކަން  ކ  ސް  ނޫަގނޑ   ކ ޑަ  މިޅެން.  ޑަކ ރާކަށް  ވަރަށް  ދެންނެވިހެން 

ހަމަ ހާދިސާ ހިނިގތާ އެތާނަގއި ހ ރެެގން ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެއްެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ެއ    ،ހަމަ ފެށިެގން  ،ވަގ ތ ކޮޅެއް

ތ ަގއި ބ ނި ވަގ   ތާ ހ ރެެގން އެއެ ށް ޮގސްމް ސީނައިކްރަ  ންސް ދެނޑ  ޮގވާހަކަދެްއކީ. ހަމައެކަނި ހޮސްޕިޓަލަށް އަޅ ަގ

ެއކަން    ސްަގއި ވެ އްފަހަރެ  ، ވީ  އަޅ ަގނޑ  ދެންނެ ލިބިފަިއ އޮތް މަޢ ލޫމާތ ެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށްށްތަަވގ   އެްއޗެއް. އެ

މާއަޅ ަގ  .ނޫން  ކ ރާކަށްޑަކ  ެއ  ެއޮގތަށް  ނ ނޑަށް  ބޮންގެވ ން ނެނަ  ވަރަށް  އާދެޑަ  އެދެން.  މިނިސްޓްރީެގ  ށް  ހޯމް   !

ޞަތެްއ  އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ެއ ފ ރ   މެންޅ ަގނޑ ނެ. އަ ނޯންނާއްށް ޖާަގއެހަރ ކަށި ފިކ ރ ެގ ެއއްވެސް މީހަކަތެރޭަގއި  

ހިނަގިއެގން އެޮގތަށް  ެވސް އަޅ ަގ  ،ނ ދާކަންނ ދޭނަން. އެކަން  މިެއއްކޮށް ސްޓޭ ނޑާ  މިހާރ   މި ރ   މާހި  ނިސްޓަރ ޓް 

ހަރ ވީހ ންނެ ތެރޭަގއި  މިނިސްޓްރީެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ފި.  ވެސް    ކ ރާކަށި  ޔަީގނ ން  ހަމަ  މަސަްއކަތް  ކ ރާ  ދެކޮޅަށް 
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ރަނަގ ވަރަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް  މަސަްއކަތްކ ރައްާވ  އެނިގވަޑައި މިނިސްޓްރީެގ  ެއކަމަޅަށް  ޓަކައި  ަގންނަވާނެ.  ށް 

ިގނަ   ސްޓްރީންނިމި އަޅ    ވަރަށް  ރާވަިއ  ދަމަސައްކަތްތަކެއް  މ އައްސަސާތަކާއ ަގނޑ މެން  އެހެން  އެކ ަގިއ    ލަތ ެގ 

އޮ އިންޓަނޭޝަނަލް  އަދި  ފިކ ރ   ަގނައިޒޭޝަންސްތަކާގ ޅިެގން  ހަރ ކަށި  ގ ޅިެގން  ނ ރަްއކާތަެވސް  ރާއްޖެ ެގ  ކ ން 

ބ ރަ މަސައްކަތްތަކެއްތޯ މިނިސްޓްރީ ސަލާމަތްކ ރެވޭ ކ ރަމ ންދާ  ،ން ވަރަށް  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ     ިގނަ މަސަްއކަތްތަކެއް 

ެގ  ހީހ ރި އެއްޗެމި  މާތެއް  ވަގ ތ  މަޢ ލޫ  ނޑަށް މިޅ ަގޮގތ ން އަ  ބެހޭ  ންެގ ހާލަތާފީއަލީެގ ސީދާ ސްޓޭޝަ  ނަވަން.ދަން

އަޅ ަގނޑ ެގ   ނެނ ތެރޭަގއި  ސީދާ  ެވްއ  މަޢ ލޫމާތ   އެ  އަޅ ަގނޑ   ބަލައިލާފަތް.  މަޢ ލޫމާތ   މެންބަރަށް ފީއަލީެގ  އި 

 އްޔާ.  ނަން. ޝ ކ ރިލާ އިކ ރެްއިވއްޔާ ދަންނަވަ އިރާދަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޒް ފަހ މީ. ޔާތިމެންބަރ  އިމް ިއްއޒަތްތެރިމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒް ފަހ މީރ  އިމްތިޔާމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   ތެރޭގ ތ  ނަން ވަލާއިއަޅ ަގނޑ  ތިން ސ ވާލެއް ދަންނަވަ  !ރ ޙަބާ ވަޒީރ މަޝ ކ ރިއްޔާ  .  އިގަ ެގ 

ައވަހާޝީނަ  ރައީސް ހަމަލާއާރަކޮށްލ މަށް  ދ   ޓެރަރިސްޓް  އެކަކީ  ދިން  ހައްޔަރ ކ ރެވ ނ   ފ ލ ހ ންެގ    ،ގ ޅިެގން 

މަސައްކަތްކ ރިއިންޓެ މީހެއްލްަގއި  ފާހަަގ    އޭކަމަށް  އެބަވޭ.  މަކ ރެވިފަިއ  އެ  ވަކިވ މާމ ޤާނާ  އެްއވެސް    ން  ހަމައަށް 

 ބަންކަން އެހާ ޔަީގއަދި މިހާރ  ކި ؟އެއީ ކޮން ހާލަތެއްަގއި ހ ރި މީހެއްކަން  މަޢ ލޫމާތެއް ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވޭތޯވަރެްއެގ  

ފ ލ  މި  ހ ންެގއޮތްތޯ  ނ ތިބޭނެކަން ތިބި    ވެފައިލައިޒް ރެޑިކަ  ބާވަތަށް  އިންޓަލްަގިއ  އިންޓެ ؟މީހ ން  ވަރަށް ލަ އެީއ  ކީ 

ދަރައާ މަތީ  ޚިލާފަށް  މީހ ދަޔާ  އެ  އަޖައެއްަގއި  މީ  ،އި ޤާޚްލާންެގ  އަޚްލާޤ    ،ކާއި ން ސ ލޫހ އެ  އ ޅ މ ެގ  މީހ ންެގ  އެ 

ބައެއް އަޅ ަގނ ކަމަށް   ހ ންނަންޖެހޭނެ  އަނެއް    ދެކެނީ.  ރައީޔިތ ންރައް   ،ސ ވާލަކީ ޑ   މަޖިލީހ ެގ  ކޮޓަރިކޮޅާިއ  ެގ  ސްެގ 

ލ ހ ން ބައިވެރިެވެގން ެއ  ފަ  ބަެއއް ،  ލ ހ ންރޭަގއި ފ ތެ  ޅ  ބަްގކ ރ މަށް މި މަޖިލީހ ެގެގ ކޮޓަރިކޮސްއަދި ނައިބ  ރައީ 

މަޢ ލޫއްކަތްކ ރި މަސަ ތެކަމ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  އިޢ ލާމާތ   ވެސް  ލިކ ރަްއވާފައި ންރޭަގއި  މަޢ ލޫމާތ   މި  ވަޑައިެގންފަިއ  ބިވޭ. 

ެއޅި؟ ވޭތޯ ފިޔަވަޅެއް  އެކަމަށް  ސ ވާލަކީ؟ ފަިއވޭތޯއަދި  ހަމަ  ، އަނެއް  ބޭފ ޅ ންއަރި   ަވޒީރ ެގ  ބައެްއ  ވެދާނެ  ؛ސް 

ފޮޓޯތަކ ަގިއ    ސް އެބަހ ރޭތަން ވެ  ްއކ ޅ ވާއެކ ަގއި ފަރީ  . އެ ބޭފ ޅ ންނާސްމަށް ވެކަ  ކަލް ޕާޓީއެްއެގ ބޭބޭފ ޅ ންޓިޕޮލި

މީހ ންނަކީ ބައެްއ  ފެންނަ  އޭެގތެރެއިން  ބޭފ ޅެއްވަ  ،ފެނިފަ.  ލާދީނީ  އެއީ  ނަޝީދ   ރައީސް  ބޮޑަށް  ކަމަށް،   ރަށް 

ބޭފ ޅެއްނޫނި ބޭރ ވެފަިއާވ  ދީނ ން  ސިފަކ ރެ   އްޔާ  އެއް އް ކަމަށް  ހަމަ  ބަެއއް.    ވާނަކަށްވ މ ަގއި  ކ ރަމ ންެގންދާ  ެއކަން 

އަވަހާރަކޮށްލ މަށްމި އެނދ މަ  ހާރ   ދީފައި  ހަމަލާ  ވެސްތީދިން  ވަނިކޮށް  ެއކިެއކި  މިހާރ   ަގއި  ފ ރައްސާރަިއެގ  ެވސް 

ރައީސް ނަޝީދަށް ެއ   ހަމަ  ، ަގިއ މިއީޮގތ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ  ؛ބަސްތައް ރައްދ ކ ރަމ ން އެބަދޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ 
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ވަޒީރ     އިްއޒަތްތެރިމެދ ަގއި    ތަކަށް ވެދާނެ. މި ކަންކަމާސަބަބ   ޅ ން ހަމަ ރަނަގނ މ ެގ ސަބަބ ތަކ ެގ ތެރެއިދި  ހަމަލާ

 . ރިއްޔާ ޝ ކ ހިނެއްތޯ. ދެކެވަޑަިއަގންނަވަނީ ކި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ވަޒީރ .  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޢިމްރާން އްޝައިޚްއަ  އެފެއާޒްހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ތި ވިދާޅ ވިހެން ފ ލ ހ ންެގ   ، މެންބަރ . އާދެ! ކޮންމެއަކަސްިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޑްރަގ   ލިޖެންސްެގއިންޓެ ޑްރަގ    ންޓާއެންފޯސްމަ  ތެރެއިން  ނ ވަތަ  ބެލ މާގ ޅޭ  ކަންކަން  އިންޓެ  ެގ  ލިޖެންސްަގިއ  ގ ޅޭ 

ވަކިވ   މަސައްކަތްކ ރި  އޭނަ  ކިބައި  މާމީހެއް.  އޭނަެގ  ފާހަަގކ ރެވިފަ  ދަން އެފަހަމައަށް  ށް  ކަކަމަ  ވާއި އެްއވެސް ކަމެްއ 

އެކަމާއަޅ ަގނ  ނެތް.  އެނިގފަެއއް  މިހާރ   ބެހޭ  ޑަށް  އިޮގތ ން  އެބަތ ވެސް  ބަލަމ ން  އަދި    ރަށް  ެގންދަން. 

ިމފަދައިންޓެ ތެރޭަގއި  ފަރާތްތަކެއްލިޖެންސްެގ  ފަރާތެއް  ނ ވަތަ  ބަންދ ކ ރ   ދޮރ ތައް  ހ ރި  މަސަްއކަތްކ ރ މަށް   މަށް 

ކ ރެވިމަޝްވަ ހެދެމ ންދާ  އެކަމާ  ،ރާތަކެްއ  ރިވިއ އެްއ  މަޖިލިސް ވާފަށާފައިން  މެދ ަގއި  ދެން  ދަންނަވަން.  ހަމަ  ކަން 

ގ ޅިެގން   އާ. އެ  ވިދާޅ ވިސްސް މަޖިލީހ ެގ ރައީ ވެ  އި ހ ެގ ތެރޭަގހެން މަޖިލީވިދާޅ ވި  ރ ަގިއ ތިއޭ ؛ްގކ ރ މ ެގ ވާހަކަބަ

ތަ ބަޔާންފ ލ ހ ންެގ  ެއހެންނަމަ  ،ޙ ޤީޤީ  ކ ރި.  ކ ރިއިތ ރައި  ޭއަގ  ،ސްވެމަސައްކަތްތަކެއް  މާށް  ޑ  ބޮ  އަށްދިއ މަށް 

ނ ލިބ  ދެން  މަގ ތަކެއް  ނ ވަތަ  މ ން  ހިސާބެއް  އޮތް  މަޑ ޖެހިފައި  ައޅ ަގނޑ     ފައިވެސީދާ  ޮގތެއް  ރަށް އިތ އޮތް 

  އެ ތަކެއް ނ ލިބިެގން  ިގނަ މަގ   މާއިތ ރ   ހިސާބ ން ކ ރިއަށްދާނެ  އެ  އިޭއގަ   ،. އަޅ ަގނޑަށް އެނގ ނ ލަންޖެހޭނީލައިބަ

އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ އިތ ރަށް   ކަެމއް   އޮތީ ކިހާހިސާބެއްގައި  ސަ އްސަލަ ގޮއްން ސީދާ މަފަހ ކަން. ދެން އޭެގޔަހިސާބަށް ދި

ޮގތ ަގއި ރައީ  ،ސް ޔައަދި އެހެން ފަރާތަކ ން ވި  ސްޔަޕާޓީެގ ތެރެއިން ވިބަލައިލަން. ދެން   ަގބޫލ ކ ރާ  ސް  އަޅ ަގނޑ  

ހަމަ ދެވ ނ   މި  އެްއވެސްނަޝީދަށް  ތާއީދ ކ ރާނެ  އަޅ ަގނޑ ެގލާއަށް  ފަރާތަކަށް  ތާއީދެއް   ނޯންނާނެ. އްޕަތީއެމްސި  ،   

ނޫން.   ން ަގބޫލ ކ ރާނެ ކަމެއް ކ ޔަހަމަކ ން، ިއސްލާމްދީނ ެގ އެްއވެސް ކަހަލަ  ޔައިސްލާމީ ހަމަަގނޑ  ހިތ ން  އަޅ    މީކީ

ތާއީ ކަމަށް  ފަރާތަކަށްތްވަރ ހި  މިކަމަށް  ،ދ ކޮށްމި  ާގނޫނީ  ،ވާނަމަމަށް  ކަ  ވާ  ދޭ  ލި  އެއީ  އަދަބ   ޖެހޭނެ  ންބެޮގތ ން 

އެހެންވީމާ  މީހެއް ަގބޫލ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ކ ކަމަށް  ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް  ޢަމަލެއް  އެފަދަ    ، ވާނަމަ  ކަމަށް  ރާ، 

އަޅ ަގނޑ ެގ ގ ޅ ެމއް ނޯންނާނެ.   އެކ . އަދި އެ މީހަކާ  ަގންނަންނ ން ެވސް އެ މީހަކ  ބަލައެއްނ ނޑަށް ހަމަ ޔަީގއަޅ ަގ

ަގބޫލެއް ނަޝީރައީ  ، ނ ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   ހަމަސް  ދެވ ނ   ތާއީދަށް  އިލާއަށް  ެއއްެވސް  ހަމަތަދ ކ ރާ  ްއ  ސްލާމްދީނ ެގ 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. . ށްކަމަކަ ށްެގން ވާނެަގބޫލ ކ ރާ މީހަކ  މި ހަމަލާއަށް ތާއީދ ކޮ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ހެން ވަނަ ދ ވަހ   30އެޕްރީލް    ،މަހ   ދަރޯ  ،ށް ހީވަނީނޑައަޅ ަގ ؛ވަޒީރ    އިްއޒަތްތެރިަވޒީރ .  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ރ  މާފަންނ  އ ތ   ،ވަނީ. ދެން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީެއއް ހާމަވެފައިެގ ފޮޓޯއްލަން އިންނަވާ ތަނ ަވޒީރ  ރޯދަވީ   އިްއޒަތްތެރި

ކީ  ޅ ންނަފ ރެްއވި ސ ވާލަކީ، އެ ފޮޓޯަގއި ެއ ފެންނަ އެތައް ބޭ އެ ކ އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރިދާއިރާެގ  

މ   އާމޭ  6  ހަމަ ނަޝީދަކީ  ރައީސް  ވެސް  ލާދީނީ    ،ނޫނޭ  މ ސްލިމެއް،  ނޫނޭ   ސްލިމެއްމ   ،ނޫނޭ  ސްލިމެއްހަމައަށް 

މ ން ެގންދެވި ބޭފ ޅ ން. އެހެންނަމަވެސް، އެޕްރީލް  ދާޅ ވަބަސް ވިަގއި  ހަމަ ފާޅ   ،ލާދީނީ މީހެކޭ  ،ލާދީނީ މީހެކޭ  ،މީހެކޭ

އެކީ   ސް މަނިކ ފާނ  އެ ބޭފ ޅ ންނާ ދ ވަސް ކ ރިން ވެ  ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާެގ ހަ ؛ަގއި ެއއީ ހަމަލާ  30

އިންނަވާރީފަ ފޮޓޯތަ  އްކ ޅ ވަން  އޮތީމަހެ  އެއްނ ެގ  އަޅ ަގހާމަވެފައި  އ ށްނޑަން  މާފަންނ   ހީވަނީ  ދާއިރާެގ   ތ ރ  

ޮގތަށް އެފަދަ ބަސްފ ޅ    އްދ ވާރަސް ނަޝީދަށް  ރައީ ؛އެ ސ ވާލ ކ ރައްަވނީމެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީ    އިްއޒަތްތެރި

  ، ކެއް ނެތްކަށް ޝައްއަޅ ަގނޑ މެނަ ؟ޑައިނ ަގންނަވަނީހޭަގއި ފެނިވަކަމެްއެގ ޮގތ   ސްމަކީ ވެސް ޯގވިދާޅ ވަމ ން ެގންދިއ 

ގޮ  މަނިކ  ގޮ ްއވާލިއެ  ކ ށްވެރިކ ރައްވާ އްވާލ ން  އެ  ފާނ   ވާހަކައަކީ ކަމެްއ.  ދަންނަވާ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން   ، ކަމަކ ، 

ނަޝީދަށް    ،ތަކ ރާރ ކޮށް ރައީސް  ނެތި  ރަރައްދ މެދ ކެނޑ މެއް  ބަސްތަކ ން  ެގންދިޔަ  އެ  ނަކ ރަމ ން  ޝީދަށް އީސް 

ކަމެއްެގހަމަލާދި ވަރިހަމަ  ހަމަ  ހި  ނ މަކީ  ފެންނަ  މީހ ންނަށް  ބަައކ   ސިފަކ ރަސާޮގތ ަގއި  އެ  ބަށް  ެގންދެވ ނޭ.  މ ން 

  ޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ކެލާ ދާއިރާެގ ިއއް.  ނީވަޅ ދާއިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އެ ވި ވަނީ  ހީށް  ޑަހަކަހެން އަޅ ަގނވާ

  .ޢީދ ސަދ   ޙައްމަމ ރި މެންބަރ  ރާެގ އިްއޒަތްތެމާވަށ  ދާއި ޝަރީފް.

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ދ މ ޙައްމަދ  ސަޢީ މެންބަރ  ދާއިރާެގމާވަށ  

ވަޒީރ .  ރަީއސް  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   ޝ ކ ރިްއޔާ  ިއއްޑ  ައޅ ަގނ.  ސ ވާލަކީ،  ވަޒީރ  ެގ  މަނިކ ފާނަކީ   ؛ޒަތްތެރި 

ބޮ ޕްރީޑަވަރަށް  ކަންކަން  މެށް  ބޭފ ޅެއްކަން  ނިޗ އަރކޮށް    ޑ  އަޅ ަގނ އި  ގަ ެގތެރޭއޭ ވޭ.  އެބަ  ފާހަަގމިހާރ   ންމަވާ 

މޭ ެގ2015  ،ލާނަންަގކޮށްހަފާ ބޮޑެރެއް ކ ޑޭަގއި      ވަރަށް  މ ޒާހަރާަގިއ ވެސް  އިވި  ރަށް  ކާރ ސަރ ެގ  އޭލްޒާމ ތަކެއް  ތި 

ަގއި އެކަން  އާދަިއެގ ކަމެްއެގ ޮގތ    ރަށްދިޔަ ރޭޕް މައްސަލައެްއަގއި ވެސް ވައިފަހ ން ހިނަގ  ހަމައެއާެއކ  ދާދިިވ.  ޅ އެ

ސްޓ  ހަމަލާއާ ގ ޅިެގން ވެސް އޭަގއި ީވ  ޓެރަރި  ތަވަން ނ ޔަ ބޮދި  މިއި  ވަ ޮގ  ދ ވަހ ށްިއހަ  އެކ ްއވި. ހަމައެއާ ސިފަކ ރެ

ހޯނިއަ ކަންކަމ ަގއި  މި  ދައްކަނީ.  މި  ވާހަކަ  މިޔާެގ  ހ ންމް  ޕާޓީއެ   ،ނަވާއިރ  ނިސްޓަރަކަށް  ޒިންމާދާރ   އްެގ  އަދި 

ތެރޭގައި  ،ހ ންނަވާއިރ ަގއި ވެރިޔަކަށް   ނަފްމ ޖ ތަމަޢ ެގ  ކަ  އިރަތާ  ޯގސްެއކި  ކަންކަންހަލަ  އ ފެދޭނެ  ޮގތަށް  މި  ތަްއ 

މާ  ތ ންެގރައްޔި  ،މ ންދާއިރ  ވިދާޅ ވަ އެދިވަޑަ ކިބައިން  ދެ ޑ އަޅ ަގނ؟ ހޭތޯޖެނ ންއިަގންނަވަފަށް  ލަކީ، ސ ވާވަނަ  ެގ 

ޕޮމާ ސްޓޭޝަންލިވަށ ެގ  ޕޮށ  މާވަ  .ލ ؛ސް  ކަންތަލިސް  ެގ  ދާއިމީ  ސްޓޭޝަން  ހޯދަން  ކ ެގ  މެން  ޑ އަޅ ަގނޙަްއލެއް 
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ީވމަ ހޯދަން މަސައްކަތް އެބަ    ްއ ކަމަށްރެ ިގނަ އާބާދީއެވ   މީހ ންނަށް  2000ްއ  ކަލެބަ ކ ރަން. އަދި ވެހިމަސައްކަތް އެ

 އްޔާ. ކ ރި . ޝ ދެްއވ ންލައިންވީމާ، މިކަން ބައްލަވަ ކ ރަން. އެހެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ަވޒީރ . އިްއޒަތްތެރި .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޢިމްރާން އްޝައިޚްއަ  އެފެއާޒްހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ރައީސް.  !  ދެއާ އިްއޒަތްތެރި  އާދެމެންިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ޝ ކ ރިްއޔާ  ކ ރަމ ން  މި  މެން  ޑ އަޅ ަގނ   !ބަރ . 

ބ ދަެގން ވަރަށް  ވަރަރަނީ  އ ށް،  މަސައްކަތް  ރައްކާތެރިތަނދަޫގ  ސަލާމަތާއި  ރަްއޔިތ ންނަށް  ކަން  ކެއް. 

ދަޫގތަކާއި  އ ނށް ވަރަޭއެގ ފަހަތ ގައި  ،ބ ރަ މަސައްކަތްތަކަކީހޭ  ން ދ ވަހަށް ކ ރަންޖެއި ދ ވަހ ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މަށް ޓަކަ 

ސަރިހ ތައް  ދަތި މ ޙައްމަދ   ހިތ ން  އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތެއް.  މަސައްކަތްޢީ  އެ  ވެސް  ވަން  ކޮށްލައް  ދ  

އެނިގވަ ިއެގންނެވީމަހިވަޑަޖެ އަ  ،ޑަިއަގންނަވާނެ  ދަތިތައް.  ހ ރި  ވަޒީފާކ މަނި  ދިޭއަގއި  އަދާކ ރަްއވަމ ން ނ   ފާ 

ޮގންޖެހ ންތަކާއި  ިވއިރ ަގއިެގންދެ ހ ރި  މަލާމާތްތަ  އި،ދަތިތަކާ  ،އެ  ރައްދ ވި  ސަބަބ ން  ވެސް  އްޭއެގ   

އާދެންނަވާނެޑައިަގވައެނގި  ކަ.  ެއއްވެސް  ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ކިމެ!  ރަްއޔިތ ންެގ  މާއްަގއި  އެފަބަިއން    ، މަނަ  ޖެހޭ ދެންށް 

މަކީ ދ ބައިން މާފަށް އެ ކިެގން. ރައްޔިތ ންތަކަށް ނ ޖެހޭނަފަށް އެދޭނަން. އެކަމަކަށް ފަހަޔާ މާރެއްިވއްއިރާދަކ   ޑ އަޅ ަގނ 

ކަމެއް  ޝަރަފ ވެރިކަމާ  ޑ އަޅ ަގނ  ކ ރާނެ  ހިނގައި  ެއކ   ކަމަށްއެފަދަ  މާވަށ ަގއި    ފި  އާދެ!  މެން  ޑ އަޅ ަގނވާނަމަ. 

ތެރޭލިޕޮ ސްޓޭޝަންތަކ ެގ  ޕޮސް  މާވަށ ެގ  މާވަޝަސްޓޭލިސް  ަގއި  އަދި  ހިމެނޭނެ.  އިރާދަކ ރެްއިވްއޔާ  ވެސް  ށ ެގ ން 

ެގންދާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް  ރަމ ން ްއޔާ މަސައްކަތްކ މެން އިރާދަކ ރެްއވިޑ ައޅ ަގނ ށް ޓަކައި ތައް ގާއިމ ކޮށްދިނ މަތްވަސީލަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ސަނީފް. هللا ބްދ ޢަ ރ މެންބަިއއްޒަތްތެރި  ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ސަނީފްهللا ބްދ ޢަ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ

ވާލަކީ، ފ ރަތަމަ ސ .  ލެްއ އެބަވޭެގ ދެ ސ ވާއަޅ ަގނޑ  ަވޒީރ .  ތްތެރިމަރ ޙަބާ އިއްޒަޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ސްޓޭޝަންޕޮަގއި  ތިނަދޫ ހިޕްރޮޖެކްޓ ތަކ ެގ  މި  ލިސް  ތެރޭަގއި  މިނިފައިމެ  އޮ  ބަޖެޓ ކ ރެވިފައި  އެތްހާރ     . އްޗެއް  
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ރިޕީ  އަޅ ަގނޑ ހެންނަމަވެސް،  އެ  .ޖެކ ރެވިއް   ސ ވާލ މިރާރ ކޮށް  ތަކ  ނ ވޭ  އަހަރަކ ން ވަޓްބޭނ މެއް  އަހަރަކ ން  މ ން 

ެގ ިގނަ ރަށްރަށ   ށްވަރަ ؛. އެ ތާރީޚ ެގ ތެރޭަގއި ފެނ ން ބޭނ ންވޭއަހަރ   ތަން ފެންނާކަށް. މި  ނަމި ނ ފެން  ،ސަ ގޮއް

ހިމެނިފައިސްޓޭޕޮލިސް   ތެރޭަގިއ  ޕްރޮޖެކްޓ ެގ  ހ ރީ  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް  ޝަން  ދ ވަ  ވިދާޅ ެވއްޖެ.  ްއ  ހެފެށޭނެ 

ން.  ޅ ވާ ވިދާކަވެއްޖެްއޔާ ނ ފެށޭ ވާހަށް  ރ  ނ ފެށޭ ކަމައަހަ  ށް ހީވަނީ މިއަޅ ަގނޑަ.  ނޭނޭގތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑ ވޭ

ސ ޅ ަގނޑ  އަ ދެވަނަ   ގ ޅ ންހ ރިެގ  ނަޝީދާ  ރައީސް  އެއީ ވާލަކީ،  ސ ވާލެއް.  ރަ  ދަރިއީ  ނަޝީދ ެގ  ކަނބަލ ން  ސް 

ޖޮޑްސައި އިން  ،ޅ ވޭ ވިދާ ޮއތް  ބެ  ބ ނެވެން  އެހެން  ކަމަށް.  އެބަޮއތްތަބ ބަސަްއ  ވެސް  އިންސާނެްއެގ    ކެއް  އެއީ  މެ. 

މާތް  އަރާނަފ  ެއއްޗަކަށްވާއް ރަކ ޙ ރ މަތްތެރިهللا ކީ  ނަޝީ  ،ނދ ވީހި  ފަިއވާ  ފ ރައީސް  އަދި ދ ެގ  ވެސް  ރާނަފ ޅަކީ 

  އެްއވެސް  ؛ފަ ވާކ ރައްޙ ރ މަތްތެރިهللا އީ  އެޅަކީ ވެސް  ކޮސް އަދި ހަށިވެ  ެގ ފ ރާނަފ ޅަކީއަޅ ަގނޑ    ،ށިަގނޑަކީ ވެސް ހަ

އަ ހަށިކޮޅަކަށް  އެ  އެހެންނަމަވެނިޔާއެއް އިންސާނަކަށް  ނ ދެވޭނެ.  މަސައްކަތްކ ރި އަނިޔާ  ސް،  ތ ދޭން  ްއ  ތަހ މަތ ކަމ ެގ 

ޭއެގތެރޭކ ރެިވއްޖެ ޓޫއަޅ ަގނޑ ަގއި  .  މެންބަރަކ ފޯ މެންެގ  ކޮމިޓީެގ  ދެމި  ބަހ ރި  އެ  ވަން  ރައީސް މަޢ ލޫމާތ   އްވާފައި 

ކ   އެާއއެ  ދެންވެެގންދިޔައީ.  ހިސާބ ން ޯގސް   އެ  ބޭފ ޅާ. އެހެންނަމަވެސް، އެ  ކަކޮޅަށް ނ ރަްއކާ އޮތް ވާހަށިނަޝީދ ެގ ހަ

އިންޓެ މީެގތެރޭ   ލިޖެންސްޕޮލިސް  ކ ރީަގއި  މީެގ،  ަގއި ބޭފ ޅަކ   ކ ޅެއ   ހ ރި  ހިމެނޭފައި  އެބަ  ހަމަލާ  އްޖަކ    ެގ މި 

ރ   ބާވާހަކައަށް  ކަނބަލ ން އެ ވިދާޅ ވާ  ، ރަީއސް ނަޝީދ ެގ ދަރި އެބަހ ރި ކަންތައްތަކެްއ. އެހެންވީމާ  ންގައި. ގ ޅ ރޭތެ

ލި އެހެއެބަ  ކަހަލަބޭ.  ނ ރައްކާވާ  ބޮޑެތި  ދައ ލަތަށް  ޮގނޑ   ،ންވީމާ،  މީހ ންދޮހިނބަޅިދޫެގ  ފޮރ ވި  ހަތިޔާރ   ، ށ ަގިއ 

ލޯންޗ  ތިބޭ ؛އާދެ!  އެބަ  މ ޖ ތަމަފ ޅ ން  ނ އްބެވި  މިއީ  ދޫކ ރެވިފަ.  ބޮޢ ަގއި  ޓެރަރަްއކާތެރި  ރައީ ޑެތި  ސް  ރިސްޓ ން. 

ލޯނ ޔާމީ ޮގއްވާންެގ  ތ ޗ ކޮޅ   ކަލިކަމ ެގ  އެހެހ މަތ ަގއި  ބޭނޑާލީ.  މިފަދަ  ތިދޫ  ފ ޅ ންންނަމަވެސް،  ން  ެގބެކޮށްލާފައި 

ހަ ހިމަޓެރަރިސްޓް  ނަޝީ  ،ންީގމާލާ  ރައީސް  ދަރިދެން  ބ ނެވޭނެކަނބަލ ންދ ެގ  ޖޮބެކޭ.    ،ނަށް  ނެވެން ބ އިންސައިޑް 

އެހެންވީމާއޮ  އެބަ ޖާަގ.  ހ އްޓ   ، ތް  ތިމިކަން  ޓަކަިއ  މިއަވ މަށް  ބޭފ ޅ ން  މަސައްކަތް   ޒިންމާދާރ ކޮށްރެ  ވ ށް  މި 

 ؟ ެގ ސ ވާލަކީައޅ ަގނޑ  ކ ރަްއވާނީ ކޮންއިރަކ ންތޯއޭ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޒަތްތެރި ަވޒީރ . އިއް  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ޢިމްރާން އްޝައިޚްއަ  އެފެއާޒްހޯމް އޮފް މިނިސްޓަރ

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  އާއިްއޒަތްތެރި  ޔާ  ޝ ކ ރިއްޝ ކ ރިއްޔާ  ސްޓޭޝަނ ެގ    ެގތިނަދޫ  !ދެމެންބަރ .  ޕޮލިސް 

. ދެން ސީދާ މ ންދަނީ އިނޭގތޯނެ. އެކަމަށް ހަމަ ތައްޔާރ ވަށޭްއވިްއޔާ ފެރެރޭަގއި އިރާދަކ ތެއަހަރ ެގ    ކަތް މިއްމަސަ
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ދެންނެވ ން  ވަދ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް އ ނދަޫގއަޅ ަގނޑަހެއް  ހަމަ  މިހާރ ތޯއިނޭގ  ށް  ެއކަމަކ   މަސައްކަތް ެގނަދޫތި  .   

މިފެ ތައްޔާރ ވެފަިއވަނީ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބައެއް   ށ މަށް  ޕްރޮޖެކްޓ ެގ  ޕީ.އެސް.ައއި.ޕީ  ޮގތ  އަހަރ ެގ  ތިނަދޫެގ  ެގ  ަގއި 

އެހެ  ޓޭޝަން އެބަސް އެކަން  އަނެންވީމާ،  އޮތް.  ޕްރޮޖެކްޓ ަގއި ވެސް ނޫން  އެކައޮތީކީއް  ތަްއޔާރ ވަމ ން އެބަ  މަ.  ށް 

ކަށް ޓީސްތަކަހ ރިހާ ޕޮސިބިލި  ، ހަމަ ދަންނަވަން ބޭނ ން  އަޅ ަގނޑ  ؛ލާށް ދެވ ނ  ހަމަ ނަޝީދަސް. ދެން ރައީެގންދޭ

އެކި ން ފ ހިތ   އަޅ ަގނޑ  ؛ އެދެން އިނޭގތޯމަ ހަ  އަޅ ަގނޑ  ޤީޤ ކ ރެވެމ ންދަނީ.  ެގން ތަޙ އި ސްނ ން ބަހައްޓަވި  ލ ހ ން 

ކޮމަތީ  ފަހަރ  އިވަންމެވެސް  ން  ރައްޔިތ ން   ،ރިއެބަހ   ލްތިމާސްކޮށްފައި ރަކަށް  ތެރެއާންމ   ވެސް އިެގ  ވަކިން    ،ން 

ރަ  މަޖިލީހ އްޔިޚާއްޞަކޮށް  ހަމަ  ތ ންެގ  ލިއިރެތެެގ  ކ ރިއެރ ން  އިތ ރ   މިކަމަށް  ރަނަގޅ   ން    ރިހ   މަޢ ލޫމާތެއްބޭނެ 

މަޢ ލޫމާ  ،ވާނަމަ  ކަމަށް ފޯރ ކޮށްދެތެއެ  ވެސް  ލިކީމަްއވ އް  އިތ ރަށް  ހިބި  ނ ވައިނަގެގން  ބާރަކަށް  ޤީޤ  ތަޙ   ތަދާނެ 

ނޫނީ ތަޙ ޤީއަވަސްވ މަށް  ލިޤ   ފަސޭހަވ މަށް  ހިނގައިބި  ބާެގން  އެދާނެ  ވެދާނެ.  ހަމަ  އެްއވެސް  ހެންވީމާރަކަށް   ،

މަޢ ލޫ ކަމަށްމާތެބޭފ ޅަކަށް  އޮތް  ދެވެން  ދެއްވ   ،ވާނަމަ  އް  މަޢ ލޫމާތ   އެދޭ  އަޅ ަގނޑ  މަކީ  އެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ، ހަމަ 

 މެއް. ޝ ކ ރިއްޔާ. ކ ރާ ކަސް ލްތިމާއެންމެންެގ ކިބައިން އި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ަވޒީރ ަވޒީރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ިއްއޒަތްތެރި  ަވގ ތ  ކަނޑައެޅިފަ ؛.  ިގނަ  ާމ  ވެސް  ަވގ ތަށްވ ރެ  ިއވާ 

ދެއްަވއިފި.މެއަޅ ަގނޑ  އިްއޒަތްތެރި  ހެންވީމާއެ  ންނަށް  ޖަވާ  އަޅ ަގނޑ ވަޒީރަށް  ،  ދެއްވ މަށް  ބ ސ ވާލ ތަކަށް 

 ވަން. ނަޝ ކ ރ  ދަން ައޅ ަގނޑ ށް  ތި ހޭދަކޮށްދެއްވި ވަގ ތ ކޮޅަޑައިެގންދެއްަވއިވަ

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އެޖެނ6ްނަންބަރ     އެޖެންޑާ ނަންބަރ   .  ކ ރިން  6ޑާ  އެބަނަމެންއަޅ ަގނޑ ެގ  ލިބިފައި  ަމއްސަލަެއއް  ކ އްލި  ޭވ. ށް 

ަމއްސަލައްކ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   ދާއިރާ ؛ލި  ިއއްމާވަށ   މ ޙައްމެން  ތްތެރިޒަެގ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ    ދ ޢީސަދ   މަބަރ  

   .ންވަށް ފ ރ ޞަތ އަރ ރަބަރި މެންްއޒަތްތެއި އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅ މަށް  ލި ަމއްސަލައްލި މައްސަލައެއް. ކ އްކ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގމާވަށ  
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ހާ.  ރަީއސް  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   އިކޮވިޑ ެގ  ޯގލަތ   ހާލަތ   ށ ެގމާވަ  ލ. ިއ،  މާދިއ   ވަމ ންސް ތ ރަށް  ޯގސްވެ،   

އެ ؛ހިތަދޫ ހިތަދޫއަތޮ  ހަމަ  އަޅ   އިންތިޒާ  އަތޮޅ ތެރޭެގ  މައްދި  ހ ރި  ސަރ ކާރ ެގލަސަމ ތަކ ަގއި    މާލ ކަމަށްސަ  ތައް 

މައްެގނައ މަ ކ އްލި  ހ ށަހަޅާ  އެދި  ކޮވިށް  ރާއްޖޭަގއި  ފެށީ  ޑ  ސަލަ.  ބޮޑ އްސ ރެ  ފެތ ރެން  އެންމެ    ރައްޔިތ ންެގ 

 ހަކަށް އާންމ  ހާލަތަށް އައ ން ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަރަިއަގނެިމ ބަލިން ވީ އެންމެ އަވަ  ،ވަނީވެފައި ށް  ކަކަންބޮޑ ވ މަ

ވީހިނދ  މަޤް  ،ކަމ ަގއި  ބޮޑ ލ ކ ރ މަށް  ޞަދ  ހާސިއެ  ޮގބަޔަކާ  ކަމަށް ދައ ލަތ ެގ އާމްދަނީެގ  ހިލޭ އެހީެގ  ތ ަގއި  ިއ، 

ފައި ކޮވި  2020ސާ  ލިބިފައިވާ  ފެށިެގން  ގާއިމ ކޮށްވަ   ެގޑ  އިން  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  އްތަތިޒާމ ން އި  ،ސީލަތްތައް   

 ނީދަވާ  ކަމ ެގ ޝަކ  ލިބޭނަށް އެކަމ ެގ މަންފާެއްއ ނ ތ ންދާއިރ ، ރަްއޔި  ރަދ ކޮށްފަިއވާ ކަމަށް ބ ނަމ ންސަރ ކާރ ން ޚަ

ބޮޑަށް  ބައިތ ރ    ވަރަށް  އިނައެ ގ އެތައް    ފެތ ރ ން  ލިވަމ ން.  ދިރިތ ރ ްއ  މީހ ން  މި  ރަ  70ޅޭ  އ ެވ،  ބަންދ ކޮށް،  ށެއް 

މީ މަރ ވަމ ންދާ  އިތ ރ  ހ ބަލީަގއި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަދަދ   ގ ޅި ވަމ ންންެގ  އަ މިކަމ   ެގންދިއ މާ  ފިޔަވަޅ ތަކެްއ  ވަަގއި  ސް 

މާއްދާެގ ދަށ ން މި   ވަނަ  170ެގ  ދ އިަގވާ   ެގޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ސަމާލ ކަމަށް ެގނައ މަށް ރައް ސަރ ކާރ    ،ދި ޅ ން އެއެ

 ޔާ. އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަން. ޝ ކ ރިއްލަ  ކ އްލި މައްސަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ނިންކ  ޮގތެއް  ޮގތ ން  ބެހޭ  ބަލަިއަގތ ާމ  މައްސަލަ  ޓަކައިމަމ އްލި  އެހ މަށް  ވޯޓަށް  ރަނަގބީލ    އިދާރީ  ، ށް  މޭޒ ން 

ާމވަށ    ،ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ ން  170ާވއިދ ެގ  ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގން ރައްޔިތ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ަވގ ދެްއވ ން އެދެން.  ލަވާޖައްސަ

މެދ     ސްކ ރ މާހ މަޖިލީހ ަގއި ބަ  ،އްސަލަ އްލި މަފަިއވާ ކ ވާރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ  ހ ށަހަޅ އްމެންބަ  ތްތެރިޒަދާއިރާެގ ިއއް

 ދެއްވ ން އެދެން.  ނަވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ  ބަރ ންނަށް ފެނިވަޑައިަގންރި މެންތެތްޒައް އި

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

   ޢީދ ސަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 32    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 23    : ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ 
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 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 03 ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  

    23     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  12      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ޔާރި

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 23؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 32؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ަގއި   .3؛ ދަދ ންެގ އަވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންވޯޓ ދެ

ައޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ މި ބަހ ސް    ފާސްވެއްޖެ.. 12؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 23؛ ެގ އަދަދ ރިވި މެންބަރ ންބައިވެ

ކ  ރަނަގށް ރިއައަޅ ަގނޑ މެން  އެންމެ  މެދ ކަނޑަ  10:30ޅ ވަނީ  ެގންދިޔ ން  ފަށާއިރ .  ޖަހާއި  11އި  ފަ ލާއިަގއި  ރ  

އަޅ ަގނޑ   ރ   ޖަހާއި  11އެހެންވީމާ،   މަފަމަސައްކަތް    ދެންަމޖިލިސް  ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  މި ކ އްލި  އްސަލަިއެގ  ށާނީ 

 ކ .  ބަހ ސާއެ

 

 { އަށް 11:03 އިން  10:23 :ޅ ކޮތ  ގ ވަސްހ }

  (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ  ؛ވީނެ ންއި ތ ަގއިސަރިޔާ)

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަވާ ންރިޔާސަތ 

މެދ ކައަ`.   މަޅ ަގނޑ މެން  ކ އްލި  ބަހ ސާނޑާލީ  ފ ރަތަ  އްސަލަިއެގ  އަޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަމަހިސާބ ން.  މި  ތ    

 .ޢީދ ސަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ ށް. މެންބަރައިްއޒަތްތެރި ހ ށަހެޅ ްއިވ  ނީ މައްސަލައަރ ވަ

 

 :ން ދެއްކެވ ކަވާހަ ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ދި މައްސަލަ  ކ އްލި  މި  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އަ   އިއްޖޭގަ ރާވެހިޝ ކ ރިއްޔާ  ވަށ ެގ  މާޅ ަގނޑ ެގ 

ބަ  ވެސް އެ  އެކްޓިވް ކޭސް މާަވށ ަގއި މި ވަގ ތ ކޭސް،    160ރައީސް،    ޖެހ ނީ އިއްޒަތްތެރިނަން އަޅ ަގނޑ  ެގންނަން

ަގއި  އިރ ށް ލިބޭވާ ފަހ ން ނަތީޖާ ރަށަލްތައް އޭެގ ނަތީޖާ ނ ލިބި ވަރަށް ިގނަ ދ ވަސް ނ ވާ ސާމްޕައޮތް. އަދި ރަށ ން ފޮ

ބަޔަކ   އޭެގތެރެއިން ިގނަ  ޕޮޒިޓި  ވެސް  ތިބެނީ  ރައީސްމި  އިްއޒަތްތެރި  ނ ރައް   ިމއީ،؛ ްވވެފަ.  ކާތެރި އެންމެ 
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ވަނީ ކޮވިޑަށް    ރޭ   ންައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ހިތަދޫން  ތ ޮގހަމަ އެ  މ ގައި.ފެތ ރ ތެރެއަށް  މައްސަލައަކީ މި މައްސަލަ ރަށ 

އެންމެ   އިމިއަދ  ދިވެހިރާއްޖޭގަ   ، ވިޔަސްމި ދެ ރަށް ފާހަަގކ ރި ކަމ ަގއި ؛. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޕޮޒިޓިވް މީހަކ  ފެނިފަ

މައްސަލައަ ކޮވި ބޮޑ   އެންމެންޑި ކީ  އަޅ ަގނޑ މެން  މައްސަލަކަން  މަޖިލީހ ންެގ  މި  ހެކިވާނެ.  މައްސަލަ،    މި  ކ އްލި   

ބަ ހ ރި މައްސަލަ  ވޯޓ ދެއްބޭހާ  ލައިަގތ މަށް  ސަބަބަކީ  ފ ޅ ން  ނ ވެވި  ކަމަށް  ރައީސްމިއީ  އިްއޒަތްތެރި  .  ނ ދާނެ 

ކީއްެވެގންތޯ  ،ޖެހެނީިމ    ވިސްނާލަން  ންމެނޑ އަޅ ަގ ޖެހ ނީ  މި  ހ ށަހަޅަން  ަމއްސަލަ    200ާގތްަގނޑަކަށް   ؟ކ އްލި 

ކާރ ން  ރ މި ސަ،  ސީދާކޮށްސީދާކޮށް، ނ ހޭދައިެގ ޮގތ ަގއި  ެގ  ިވޑ ބިލިއަން ރ ފިޔާ ކޮ  ހަތަރ ،  ކާ ޑޮލަރ މިލިއަން އެމެރި

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ޚަރަދ ކޮށްފި.  ވާހަ ؛ސީދާކޮށް  ބާްއވާލާމި  އިހަށް  ހޯއި  ފަކަ  ދެއްކެވި ިމއަދ   މިނިސްޓަރ   މް 

މި   ވާހަކަ  ، ވިދާޅ ވަނީވާހަކަފ ޅ ަގއި  ހ ރި  ނ ރައްކާ  ކައެއް ޤައ މީ ސަލާމަތަށް  ތަޙ ޤީޤ ،  ކޮިވޑ  މެއް  ވެސް    ކ ރ މ ަގއި 

ންސް،  މިްގރޭޝަސް، އިސިފައިން، ފ ލ ހ ން، ކަސްޓަމް ؛މ އައްސަސާތައް ފޯމް އެޅި  . ޔ ނީވެއޭ  ށް އެބަރަހަކަމިއަދ  ހ 

ފަްއސި ކޮވިޑަށް  މ ވަްއޒަފ ންނެއް  ބައިވަރ   ނ ވަތައެތައް  ޕޮޒިޓިްވވަމ ން  ވަމ ން  ރައީސް.    އެ  އިްއޒަތްތެރި  ިމ  ދަނީ 

ވާ މަްއސަލަެއއް ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ އ މީ  މައިނ ން ޤަތަމަ މިކަން އެންމެ ފ ރަދިޔައި  ްއަގއިދީއެމިހާ ކ ޑަ އާބާ  ށްހާލަތަ

ނ ވެނ ދާނެ.   މި  ޮގތ ަގއި  ބިހަތަރ ދެން  ރ ފިޔާއޭވަރަކަށް  ނޫލިއަން  ކަމެއް  ނިންމާލެވޭވަރ ެގ  ބ ނެލާފައި  މި     4ން. 

ރ ފިޔާއަ އިްއޒަބިލިއަން  އިންސައްތައެއް  ބޮޑ   ވަރަށް  އާމްދަނީެގ  އަހަރެްއެގ  ރާްއޖޭެގ  މި  ހެލްތ  ކީ  ރައީސް.   ތްތެރި 

ވަގ  ؛ދާއިރާ ރޭެގ  ވާހަކަ  ފެސިލިޓީެގ  ހ ޅ މާލޭެގ  ަވގ ތ   ޝިޔާްމެގ އިތެްއަގމި  އަޚް،  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ ެގ   

ތިމަންނައަޅ  ވާހަކަފ  އޮތް.  ޕެަގއި  ގ ޅިޭއ  ތިމަންށް  ހޯދަންވެެގން.  ގ ޅައޭނަޑޯލް  އެބަ  ކާޑެްއ  ޕެ  ،ނަމެންނަށް  ނަޑޯލް 

 ؛އީސް ެގ ފޮޓޯތައް. ިއްއޒަތްތެރި ރައް، މި ފެސިލިޓީ ނާެގ ފޮޓޯތަފާޚާބަ ދައ ރ ޭވ  ީމޑިާއަގިއ އެެގން. ސޯޝަލް  ހޯދަންވެ

ތ ެގ ހ ރި ޮގތް. ެއއީ ޯގސް  ލަ އެތަނ ެގ ހާ  !ޅަށް ެގންނަވާ ރާނެ ކަރ ނ  ވިސްނ ންފ ލޮލ ން އޮހޮ  އެތަނަށް ވަންނަ މީހ ން

ނަމަ ތަޙ ޤީޤ   ،ފޮޓޯއެއް  ފޮޓޯރަކ  އެ  ރަނަގޅ   އި  ،ނަމަ  އެއްންޖެހޭ.  ަވގ ތަށް  ވަގ ތ ން   ދޭންޖާބައެކަމަށް ސަރ ކާރ ން 

ރަީއސްޖެހޭ.  އެބަ   ވާނަމައެ ؛ިއއްޒަތްތެރި  ކަަމށް  ވަދެއްޖެ  ބަ  ،ތަނަށް  ނިކަމެ  ލިތަކެއް އިތ ރ   ތައް  އެތި  ޖެހިެގން 

ލް ނ ކ ރޭ. ސޯޝަ  ްއ ސާފެއްނާއެއް، ކޮޓަރިތެރެއެޚަފާތަން އެ ހ ރީ.    ދާވަރ ެގ ހާލަތ ަގއި އެދޫކޮށް  ކ  ދ ނިޔެރައްޔިތަ

މ ން ވެސް ރޮ  ތެްއގައިގ ވަ   އި. އިްއޔެގެ ދ ވަސްީވ އެތައް ބަޔަކ  ރ  އ މ ރ ން    ،ވެސް ދައ ރ ވަމ ންދިޔަ  މީޑިއާަގއި ރޭަގއި 

 ޓެކްސް ފައިސާއިން ެގލަތ . މިއީ ދިވެހި ދައ ތިެގންނެ  ށްލާނެ މީހަކ  އެތާމަތި ބަދަލ ކޮންތަ   ހެދ ން،  ހ ންެގއެ މީ  ޔައީދި

ޚަރަދ ކޮބިލިއަން ރ ފި  4 ބޭނ ންންން ނެރެެގށްޔާ  ނަމަ އިއްޒަތްތެރި ރަ  ހާލަތެއްަގއިތޯވާ ނަތީޖާ  މި އީސް، ކޮންފަދަ   

ރަށް    70ވަނީ.    ރަށް ިމ ަވގ ތ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ ދައްކަމ ންދާއިރ  ވެސް ބަންދ ގައި  70އ މ  މި އޮތީ.  ޤަ

ކޭސްެއއް  23  ،ާވއިރ   ބަންދ ގައި އެތައް  މި  ހާސް  ކޭސްެއއް  ެއކްޓިވް  އެރާ،  އ ޅޭއްޖޭަގއި  އަދި  ބަ  މީހ ން    129. 

މީހ ން މި ވަގ ތ  ވެސް    10މީހ ން،   6 ؛ރައީސްތަނަށް. އިއްޒަތްތެރި  ެގ ވަބާަގއި މިހާކޮިވޑ   ދ ނިޔެ ދޫކޮށް އެ ދިޔައީ
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އޮކްސި  ދ ނިޔެ ދ ވާލަކ .  ދަނީ  އެ  ހ ރިތޯޖަދޫކޮށް  އެބަ  ވާވަރަށް  ޤައ މ ؟ ން  މި  ހ ރިތޯވެންޓިލޭޓަރ   އެބަ  ؟ ަގއި 

 ؟ރިތޯތްތައް އެބަ ހ ލަސީތެރޭަގއި އެނދާއި ބަލަހަްއޓާނެ ވަ  ގެ ފެސިލިޓީޒް؟ ވެކްސިން އެބަ ހ ރިތޯ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ވެސް ބޭނ ންވާނެ   އަހަން މިއަދ އިސާއެއް ޚަރަދ ކ ރ މ ަގއި އެންމެ ބޮޑަށް އަޑ  މި ކަންކަމަކީ ރައްޔިތ ން މިފަދަ ބޮޑ  ފަ

ރ ން ޒީޒިންމާދާރޭ ައޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ ވަ ؛ދާރ  ެއްއވެސް ބޭފ ޅަކ ޒިންމާ  ސަރ ކާރ ެގ  ،ދެރަކަމަކީ   ކަންތައްތައް. 

ކި  ރައްޔިތ ންނާ  .އިފެންވަރ ގަ  ދ ވަހަކ   ކޮންމެ  ވާހަކަތައް  މި  އަޑ ދޭޔައިާގތ ން  އަޅ ަގނޑ މެން      ހާދަހާ  ައހަން 

،  ރ ންނާއި ކެބިނެޓ ވަޒީ  ،މާނައަކީ ؟އ މެްއަގއިތޯ މިކަން މިޮގތަށް ނ ކ ރަނީޤަކ ރަމޭ. ދ ނިޔޭެގ ކޮން  އް އެބަ  ޒާރެތިއިން

މި  ރައްޔިތ ންނާ  އިއަރަސީދާ  ވެރިމީހާ    ޤައ މެްއެގއެ   މަޢ ލޫމާތ ބައްދަލ ކޮށް،  ދެ ތަ  އެމެރިއް  ޚ ދ   ވެސް  ނީ.  ކާަގއި 

 މައްސަލަތައް.ޢީ  އިޖ ތިމާ  .ދެން އޮތީ މީެގ އަނެއް ފަރާތް ؛ރި ރަީއސްތެރަމ ން ދިޔައީ މި ޮގތަށް. އިއްޒަތްމިކަން ކ 

ބަންދ ކ  އި ރެވިސްކޫލްތައް  ހ ރީ.  އެ  ރައީސް ފަިއ  މިނޭތްޮގ ؛ްއޒަތްތެރި  މަރެއް  އެތައް  އެނޭގ  ރާއްޖޭަގއި  މި  ބަ  އަދ  

މަތީން  މީހަކ  ަމރ ވެެގން. ރޭަގއި ަމގ ޓިއްޖޭތަކ ން ލިޔަމ ން އެބަދޭ. ރޭަގިއ މިެވނި ތާކ ން ެވއްސ ރ ޚީ  ނޫސްތަކ ެގ ފަލަ

މިީއ  .  ޒިޓިވްވޭށް ޕޮރ  ކޮވިޑަކ ރާއި  މަރ ވެެގން. ޓެސްޓ ވާ ފެނިއްޖޭއި އޮއް ފަ. މޫދ ން ވެއްޓިން މަރ ވެެގއްޖޭހަކ  ފެނިމީ

އިނޫސް ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ  ހ ންނަ  ލިޔެފައި  ދަނީ. ތަކ ަގއި  މި  ވެެގން  މިކަން  މ ސީބާތަކަށް  ބޮޑ   ޖ ތިމާޢީ 

ިގނަކ   އެ ހަމައެއާ ދ ަވސްޭގަގއި  ބަތަ  ވަންދެން  ތިބެންކެއް  ދިމާވާންއިޖ   ންޖެހ ނީމާދ ަގިއ  ގޮތ ން  އެތައް ތިމާޢީ  ނ ޖެހޭ 

މ ންދާ ބައްޔެއްކަން. ދ ނިޔޭެގ  ތ ރ  އި ފެދ ނިޔޭަގ  ،ންކ ރަބޫލ ގަ ނޑ  ވެސް  ދޭ. މިއީ އަޅ ަގކަންތައްތަކެއް ދިމާވަމ ން އެބަ

 އް ހޭދަކ ރަނީ މި ބޮޑ  އަދަދެ  މިހާ  ބަޖެޓ ގައި  ،ދަ މި ކ ރަނީ މިކަމަށް ހޭޓަކައި ޤައ މ ތަކ ން  ލާޙ ކ ރ މަށްކަންކަން އިޞް

  ވަިއެގން ރައްޔިތ ންނާ ޕަހިއްތަކ ެގ ބޭނ ންތަކަށް، މަިއކ އިކ ސީދާ މަ  ދި ވެރިންއަ  . ންވެެގންޔަތްކ ރަޢާރިމައްސަލަތަކަށް  

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،   ؛އިޤ ތިޞާދ   ކައި.ރ މަށް ޓަން ކ ޑަކ ޝަ މި ވަނީ މިފަދަ ސޯޝަލް ޓެން  ޖަވާބ ދާރީ  ންހާ ާގތ ވީ

 20އެ އަގ ަގއި ލިބިދާނެ. އެހެންނޫނީ    ،ށް ލިބޭ ނަމަލާރި. ރަނަގޅ  ޮގތަކަ  40ޔާ  ރ ފި  19ކީ  މިއަދ  ޑޮލަރ ެގ ައަގ

ޑޮރ ފި  22ރ ފިޔާ،   އަރައި ޔާއަށް  ައގ   އިްއޒަތްތެރި  ދިޔައީ   ެގންލަރ ެގ  ހ ސްވަނީ  ޑިކްލީޓްވީ.  ރިޒާވް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   .

މިކަން ރައީ ހ ސްވަނީ.  މާލޭަގ  ސް.  މި  ހ ޅ ވަވާއިރ   ފިހާރައެއް  ކެއިއި  ނެތް.  ހ ޅ ވޭ ލެވޭކަށް  ނެފޭއެްއ  ތް. ކަށް 

ހ ޅ ވޭ ދާރެސްޓޯރެންޓެއް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ނެތް.  ހ އްކަށް  ދަތ ރ އިރާ  ޓެކްސީޓ ނީ.  ހ އްޓ ނީ.  ތައް ފަތ ރ  

ން ނ ވ މަށް ޓަކައި މިހާ ބައިވަރ  ފައިސާ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ން މި އިްއޒަތްތެރި މިކަ ؛އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއިނދަޖެހ ނީ.  

ވެސް  ލީމަޖި ދެނީ.ހ ން  މި  ޗާންޓ ޕްރި ބިލިއަން    4  ފާސްކޮށްފައި  ހ އްދަ ޕ ކ ރަން،  ޓަދިކ ރަން  ސަބަބަށް  މި  އި. ކަނީ 

  އަޅ ަގނޑަށް އަޑ ިއވޭ ؟ބައިތޯނަތީޖާ ކޮ  ސް.ފަހަރަށް ވެސް ހ އްދަދިނީ މި ސަބަބަށް ޓަކައި އިްއޒަތްތެރި ރައީ  ދެވަނަ

ތަށް  ން ކ ރާ ސ ވާލ . މި ފަިއސާ މިޮގރާ ސ ާވލ . އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ައޑ ިއވޭނެ ބަެއއް ރައްޔިތ ބައެއް ރައްޔިތ ން ކ 

  ،ޔާއި ކ އް   ،މ ސާރައާއި މީހ ންނަށްރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ  ދ ަވހ  މ ޅިތިން މަސް  ޚަރަދ ނ ކޮށް،ވާ ނޭނގި ނ  ރ  ޮގތ ަގއި ވާބޭކާ
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ފެނާ ނަމަ  ކަރަންޓާއި  ެގންގ ޅ ން  މާ  ،ވެސް ދީެގން  ޙައްލ ކ ރަން  މިކަން  ެއީއ  ފަސޭހަ  ަގއިމ   ނޫންހެން.  ވެސް  ވީ 

ހިތަޖަޒ ބާ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމައެކަނި.  ނޫން  ވާހަކަެއއް  ވިދާޅ ާވ  އ ނދަގ ލާެއކ  ށްތ ަގިއ  ހަށިަގނޑަށް   ،

ިއއްޒަތްތެރި  ދައްކާ ވާހަ   އިލ ކ ރަމ ންދާ ވޭނ ގަ އްމަތަޙަ ޒިންމާދާރ ވާން އެބަ ޖެހޭ. އަދ   މި،  އެހެންވީމާ  .އީސްރަކަެއއް 

ޓަ ޒިންާމދާރ ކ ރ ވ މަށް  މިއަށްވ ރެ  މަސަރ ކާރ ން  މި  ހަމައެކަނިޤްކައި  އަޑ   މަޖިލީހ ެގ  މި  މަޖިލިސް،  މި   ޞަދ ަގއި 

ކޮޅެއް ރަނަގޅަށް މ ޅި ދައ ލަތް ންކ ން ވެސް މި ކަންކަން ދިރާސާކޮށް، ތަތަމިޓީެގ ބަދަލ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ކޮވ މ އިއް 

ޙަގ ޅި  މައްލ ކ ެގން  އަެގ  އްސަލަެއއްރަންޖެހޭ  ފެންނާޮގތ ަގއި  މަްއސަލަތީ  ޅ ަގނޑަށް  ހ ށަހެޅީ. ނޑ   އަޅ ަގ  މި 

ޒިހަމައެ ހާލައާެއކ   ރާއްޖޭެގ  މިއަދ   އިތ ރަށް  ރައީތާ  ންމާދާރ ވ މ ެގ  ޮގތ ން  ކެބިނެޓ  ބެހޭ  ެގ ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއާއި 

ކިޔައި ވާހަކަތައް  ރައްޔިތ ންނަށް  ދ ވަހަށް  ދ ވަހ ން  ެގންދިވަޒީރ ން  މ ން،  ރައިލްތިމާސްކ އަޅ ަގނޑ   ޔ މަށް  ދެމ ން 

 . ތަށް ކ ރ ކޮށްލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާކަ މި ަވގ އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަ އިްއޒަތްތެރި  ހ ޅ ވަޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތަށް.  އިރ .  ބަހ ސްެގ   ެގދާއިރާ މަހިބަދޫލަނީ 

 .ޠާރިޤް އަޙްމަދ  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ޠާރިޤް އަޙްމަދ  ރ މެންބަ ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ ެގ   ،ެގ ނ ރަްއކާތެރި ހާލަތ ގައިޑ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤައ މަށް މި ދިމާވެފައިވާ ކޮވި

ރ މ ަގިއ  ކ އެކަން ކޮންޓްރޯލް  ، ފެތ ރެމ ންދާތީކަން  ބަލިމަޑ ެގ ނ ރަްއކާތެރިކަން،  ެގ މަހިބަދޫަގއި މި ަވގ ތ  ކޮވިޑ  ދާއިރާ

ކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން. އަދި މިހާރ   ރ ޝާދާއެކ  މަސައްކަތްއްޙީ މާހިރ ންދޭ އި، ޞިރަށ ެގ އެންމެހައި ރައްޔިތ ން

އަ ބަލި ެވސް  ފަރާތްތަކަށް  ޝިވަޖެހިފައިވާ  މިންވަރ ފާ ސް  ދ ޢާކ ރަ އެއް  އެދި  އިްއޒަތްކ ރެއްވ މަށް  ރަީއސްތެން.   ؛ރި 

ދިޔައީ. ފ ރަތަމަ މި  ވ ރެ ިގނަ ދ ަވސްެވެގން    އ ޅޭތާ އަހަރަކަށްން  ެގކްޑައ ންކޮށްމި ޤައ މ  ލޮ  ޑ ކަާމއިެގ ބަލިމަކޮވިޑ  

މިން ކްޑައ ލޮ ހަތަރ   ހިސާބ ަގއި  ޖ ލައި  އަހަރ ެގ  މިދިޔަ  ާގތްަގނޑަކަށް  ފަހ ން  އެން.އޯ.ސީ ކ ރި  ެއްއވެ،  ނިސްޓަރަކ  

ސެންނ  ކޮމާންޑް  ދަރ ބާރ ޭގވަތަ  ސެންޓަރ  އޮޕަރޭޝަން  ނ ވަތަ  ކޭކ ޓަރ  ޮގތ ން  ހ އްޓާލ މ ެގ  ފޮފެާގއި  ތަްއ ޓޯޅި 

ލާފަ.   ވަނީ ދ ރަށް  ސްއޫލިއްޔަތ ންރެއް މިއަދ  މަޤާމ ެގ މަޓަފެންނަން. މީެގ ދެ މިނިސްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ހ ރީ  

ދެ މިނިސްޓަރ ންނަކީ ތިބި  އިހ މާލ ދ ެގ ބޮޝީރައީސް ނަރ   މިހާ  ،ދެން  ހަމަލާަގއި  ތ ހ މަމ ެގ  ދެ ކ ރެވޭ  ތ ިވ ކަމަށް 

އެއީ ސްމިނި މިނިސްޑި  ޓަރ ން.  މިނިސްޓަރ ފެންސް  ހައ ސިންގ  އަދި  ޤައ މަށް ޓަރާއި  މި  ލައިެގން  ބޭފ ޅ ން  މި   .

ންދާއިރ  ބަލިމަޑ ކަމ ން ނިމެމެ  ގެ އ ފައްދަންޖެހޭ. ކޮވިޑ  ސ ވާލ މިހާރ  ރައްޔިތ ން    މެންދޭތެރޭ އަޅ ަގނޑ   ކަމަކާ  ކ ރެވޭނެ
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ދަނީ   މި  ވެޙަޤީޤަތ ަގރައްޔިތ ން  ބަލިމަޑ ކަމާެއކ ިއ  މި  ދ   ސް  މީހ ންނިމެން.  ފަސް  ދ ނިޔެ   ،ވާލަކ   މީހ ން  ހަ 

ކޮވިޑ   ދޫކ ރަމ ން ބަލ މަޑ ކަމާދަނީ  ކޮވި  ތަމަފ ރަ.  އެކީެގ  މާލެއިން  މި  ރަށ ން،  ބަލިޑ މި  ނިޔާވެެގން ެގ    މަޑ ކަމާއެކ  

އެމް.އެ ދެމަފިރި ދިޔައީ  އޭެގތެރޭ ޗް.އޭެގ  އެން.  އިހ މާލަކީ  ަގއި  މީހާެގ  ފާހަަގކ ރަން  ،އަންހެން  އަޅ ަގނޑ     ، އަދިވެސް 

އިޒިންމާވާންޖެސަރ ކާރ ން   ޓެސްޓ ކ ރަން  ހޭނެ  ޮގވަހ މާލެއް.  ބޮޑ ވެެގން  ހާލ   އަޅާ   އިނ ެގންދިޔ ން.  ވެސް    ހެދިއިރ  

ނ ލ ން.   އެބާއްވާފަިއ،    ަގއި ލޮކްޑައ ން ވެސް  ހ ޅ މާލޭހާލ ހާ  ޭގތެރޭަގއި  ޚާއްޞަކޮށް  މިއަދ   ޖެހ ނީ.    ކޮވިޑ    ަގއި 

ދިޔައީމާ  ފެސި ފާޅ ކ ރަމ ން  މީޑިއާަގއި  ސޯޝަލް  ރައްޔިތ ން  އާންމ   ވާހަކަތައް  ޮގސްފަިއވާ  ބޮއްސ ންލަިއެގން  ލިޓީެގ 

ތަ ދަންނަވަޖ ރިބާއަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ކަންތައް  ރޯދައިކ ރި  މި  ތެރޭަގއި  މަހ    ލާނަން.  ދިހަިއެގ  ފަހ   ެގ 

. ައޅ ަގނޑ  ހ ރިން ަގޑިއިރ ވި  10ފައި އިންނަތާ  އްަގިއ ބައިންދާނޑިއެ ލިޓީ ޮގފެސި  ކޮވިޑ    މަ ހ ޅ މާލޭއަޅ ަގނޑ ެގ މަން

ންވީމާ،  ހެތެރި ރަީއސަށް ވެސް އެނިގލައްވާނެ. އެވާންދެން ވެސް. އިްއޒަތް  ަގޑިއިރ   10  އެ  އެ ފެސިލިޓީެގ ބޭރ ަގއި

ވާހަކައެއް. އަޅ ަގނޑ   ތެދ   ރަނަގޅ ،  ފ ،  ކަންތައްތައް. ރަްއޔިތ ން އެ ދައްކަނީ ސާ  ހަމަ ޙަޤީޤީއެއީ   ހާލަތ   އެތާނެގ

ހ ޅ މާލޭތަޖ ރި ދެންނެވީ.  މި  މެފެސިލިޓީ  ކޮވިޑ   ބާކޮށްފައި  ދޯދިޔާކޮށް ނޭޖ ައކީ  ފެސިލި  ނ ކ ރެވި،  މ ޅި ދާ  ޓީއެއް. 

ބޮޑެސަރ  އިކާރ ެގ  ފަިއސާހ ތި  އެތައް  ޚަރަދ ކޮށްެގން،  މާލ ތަކ ން  ޚަ  ބިލިއަނަށް  4ެއއް  ރ ފިޔާ  ިގނަ  ރަދ ކޮށްފި  ވ ރެ 

ކީއްތޯ  ކޮ ފައިސާ    7  ކޮބައިތޯ ؟ކ ރެވ ނީވިޑަށް.  ދިން  ަގންނަން  ޑޯޒް  އެންެމ   ؟ޑޯޒްތައްން  ވެކްސި  ދެއްކިލަްއކަ 

ވެސް ޖަހަން ނޭނިގެގން     ހިސާބ  ދިން ޖަހާެގ ކ އް ދޭްގރޭޑް  ،  ހިސާބ   'ލައްކަ ޑޯޒް ދެ  ދިން    އިންއާދެރަވެެގން އިންޑި 

 ތިބީ ހ އްޓިެގން. ދެން އެ ލިބޭނެ ޮގތެްއ ފަހ  އެ  ލްޑް ނ ލިބިެގން އެްއ ޑޯޒަށްހާސް މީހ ން ކޮވިޝީ  92މި ދިޔައީ.  

ވަންނަނީބަންދ ކޮރީ  ފެކްޓަނެތް.   ކޮންތާކަށްތޯ  މޫނެއްތޯ    މެން،އަޅ ަގނޑ   ތޯކޮންތާކަށް ؟ށްފަ.  ރައްޔިތ ންނަށް ކޮން 

 ؟އޮތީތޯ ދެން މީަގިއ ކިޔަން  ޒަށްފަހ  ދެވަނަ ޑޯޒް ނ ލިބި. ކީކޭޑޯހާސް މީހ ން ެއއް   92 ؟ތީސަރ ކާރ ން ދައްކަން އޮ

ވަގ   އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަ  ިއއްޒަތްތެތ  ނިންމާލަން  ރައީސްކޮޅެއް.  މެ ިވޑ ކޮ ؛ރި  ކަންކަން  ދިޔައީ  ވިނ ކ ރެނޭޖ ެގ  މި  ެގން 

ޒި ސަރ ންމާސަރ ކާރ ން  ޤާނޫނ އަސާސީނ ނަާގތީ.  ޚާއްޞަކޮށް  ފަރާތ ން ކާރ ން  އޮތް  ނަަގން  ޒިންމާ  މި  ަގއި 

ޓަރެއްެގ ބޮލަށް ޖަހާފައި ހ ރީ. މިއަދ   މިނިސް  އަށް ހ ރިހާ ޒިންމާތަކެއް.އޭ ާގ، އެޗް.ޕީނ ނަޖ މްހޫރިއްޔާ ޒިންމާރައީސ ލް

މިނިސް  އ މ ރ ން ހ ރި  ރައްޔިތ ޓަދ ވަސްވެފައި  ކޮބައިތޯ  ރެއް  ދަނީ.  މި  ހިސާބަށް  ހަންނޮޅާ  ނިކ މެ    ،ސަރ ކާރ  ން 

ންނަ ސްޕީޗެްއ  އޮފައި  ކޮށްރެކޯޑ ؟ މީހާވެރި  ރިފައި ހ ށްކޮވެހި ރައްޔިތ ން އިންތިޚާބ ދިކޮބައިތޯ   ؟ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާރައީ

ރެއެްއެގ   ދައްކާލީމަ  ޖަހާ  7ކޮންމެ  ނަމާދ އިރ   ދެ  ނޫނޭ.  ރަްއޔިތ ންނަށް  ދޭތެރޭގައިނިމ ނީކީ  ފައި  ވެ  މިނެޓ ދެ   

އޮޑ ރެކޯ ރައްޔިތ ންނާކޮށްފައި  ސްޕީޗަކ ން  ވިދާޅ ވަނީ.    ކޮށްބ ޠަމ ޚާ  ންނަ  ކޮވިއެއްޗެއް  ދ ނިޔޭ ހާ  ެގޑ  މި  ެގ ލަތ ަގއި 

ލީ ތަންތާނަގިއ  ނިކ މެ،ޑަރ ން  އެހެން  ޮގތަށް  ޮގ  !ްއވާފޭސްކ ރަ  ނިކ ންނަ  ކިވަމ ންދާ  ރައްޔިތ ންނަށް   !ދެްއވާޔައިތް 

ބޭނ ން  އަދި ރިސޯސެނ ވީތާކަށް  ހ ރިހާ  ހ އްކ ރަންޖެހޭ  ބޭނ ންކ ރ މ ެގ  މައް  މި  ކޮބައިދީ  ވަނީ  ޖިލީހ ންދަ  ތޯ ފަ. 
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އެހެނި މ އައްސަސާތައްސިފައިންނާއި  ބޭނ ން ؟ހެން  ވެސް  މީހ ން  ނިންމާލަމ ން    ޑ އަޅ ަގނ ންީވމާ،  އެހެ  !ކ ރައްވާއެ 

އޮތީ ެމނޭޖ ،  ދަންނަވާލަން  މިކ ރ މ ަގއި  ކޮވިޑ   ބޮޑ   ސަރ ކާރ ން  ވަރަށް  ސަރ ކާރ    ވަނީ  މ ޅި  ފެއިލްވެފަ.  ތަނ ން 

މި ަގޔަށް  ފެއިލްވެފައޭ  އަނެއްހެން  ރައްޔިތ ން  އޮތީ  މި  ހިސާބ  ބޮލަށް  ވަނީ.  ބަލިމަޑ   . ގައިއަރާ  ކަާމއެކ   ކޮވިޑ ެގ 

ރ ކާރ  ނިކ މެ މި ސަ  ށް ހީވަނީ ރަްއޔިތ ންޑައަޅ ަގނއިރ   ވިޑ ެގ ކަންތަކ ން ނިމޭތިބީ. މި ކޮރައްޔިތ ން ނ ނިކ މެ އެ  

 އީސް. ރަިއއްޒަތްތެރި  ށް ޝ ކ ރިްއޔާޑަވެރިކަމ ން ބާލާނެހެން. ވަރަށް ބޮ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަޠީފް.  ންބަރ  ޙ ެގ އިްއޒަތްތެރި މެރާދާއިފަރެސްމާތޮޑާ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   ގ ޅޭކޮވިޑ ެގ  ؛ އްޒަތްތެރި ރައީސް އި ޝ ކ ރިއްޔާ  ާމވަށ  ދާ  ހާލަތާ  ިއއްޒަތްތެޮގތ ން    ރި އިރާެގ 

ކަމ ެގ ކަންބޮޑ ވ ން  ދަންނަވަން. ސަރ ކާރަށް މި  އެ މަނިކ ފާނަށް ޝ ކ ރ   ޑ އަޅ ަގނހ ށަހެޅ އްވި މައްސަލައަށް    މެންބަރ 

ހ ށަހަޅ އްވާހާމަކޮށްދިނ އޮތްވަރ    މައްސަލަ  މަނިކ ފާނ   އެ  ޮގތ ން  ަގބޫލ ކ ރަން.   ޑ އަޅ ަގނ   ކަަމށްއޮތް  އި  ފަމ ެގ 

މި  އެހެން ރައީސްނަމަވެސް  ސަރ ކާރަކަށް   ، އިްއޒަތްތެރި  ދިވެހި އަ  މި  ނ ފެންނާނެ.  ސަރ ކާރަކަށް  މި  ނީވޭނެ.  ޑެއް 

ތަށް އަޑ ިއްއވ މަށް ކަންފަރ ބީ  ސަރ ކާރ ގެ  ؛ރ އޮތް ބީދަނީ. ސަރ ކާރ ަގއި   މި ކަން ވަރަށް ސާފ ވެެގންރައްޔިތ ންނަށް އެ 

ކ  ތެރޭަގިއ  ދ ވަސްތަކ ެގ  މިދިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނެރެ ޓަކައި  މަސައްކަތ ން  ނ ފެރި  ނަތީޖާއެއް  ވަރަށް  ވ ނ   ނ ނ . 

ދަންިއއްޒަތްތެ  އެކީޔާހިތާމަ މި  ވާހަކަ  މި  ރަީއސް  ފަހ ކޮޅ ަގއި  ނަވަރި  އަހަރ   މިދިޔަ  ވާހަކަ  އަންނަ  ބޫމެއް  ނީ. 

މިތާ ވިދާޅ ވި.  ވިދާޅ ވިރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ބޭފ ޅ ން  ބައެއް  ހ ރާއް  ،ތެރޭަގއި  ބޯޑަރ ތައް  ކޮޅ އިޅ ވަ ޖޭެގ  ނެތް  ލީމަ، 

ޓޫކޮޅަ ތަނަށް  މި  އެރިސްޓ ންށް  އައިމަ  އަ  އ ފަލ ަގއި  މެކަމ ެގ  މިތްޖެއްސެިވ  ތިއްބެވި  ންބަރ ން  އެބަ   ތަނ ަގއި 

އެހެންނަމަވެސް ރައީސް.  ދިޔައީ  ،އިްއޒަތްތެރި  ކަންެވެގން  ކިހިނަކ ންތޯއާޚިރ ަގއި  ލިބ ނ ؟   ލިބ    ؛ެއ  އެ  ނޭވާލާން 

ނ މަށް ޓަކައި ވަރ ަގދަކޮށްދިއްޙީ ނިޒާމ   ޞިނަށް  އްޖޭަގއި ރައްޔިތ ންމި ރާ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ެވސް އިޅ ަގވަގ ތ ކޮ

ން އިދަން ބޭނ ންވާ މެޝިންތައް ފޯރ ކޮށްދިނ ން. މިހަދަން ބޭނ ންވާ ޕީ.ސީ.އާރ  ޓެސްޓ  ހަސްޓ ޓެ  ،ބޭނ ންވާ  ށްތަކަށްރަ

ވެެގން  ހާއަށް ޯގސް ތ  އިންތިހާލަ  ެގމެންޑ އަޅ ަގނ   ،ާވ އަނެއްކާވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއްއެްއވެސް ކަެމއް ނ ކޮށް އޮ 

އިން  ޖަން ިމ ރާއްޖެށް އޮކްސިބޭނ ންވާ ވަރަ  ،އިކަމާން މަދ ކޮޅ ަގއި ވެސް މި ރާއްޖޭަގއި އޮކްސިޖަ ދިޔައީ. އެ ދ ވަސް މި

ނެތް ކަމާ  ،ކަމާއިލިބެން  ނެތް  އެ  އި،ވެންޓިލޭޓަރ   ކަމެއް  ހ ރިހާ  އަނެއްކާވެމި  އޭރ ަގިއ  މަނިގތިބެ  ޖާކ ރ މ ަގއި ސް 

އ ޅެނީ ެއއްކަލަ    ދިމާވެެގން މި  މިއަދ  އަނެއްކާވެސް؟ ވީމި    ކާރ . މިއަދ  ކިހިނެއްތޯން ތިބީ މި އޮތް ސަރ ވެެގފިލ ޣާ

މެންނާ  ޑ އަޅ ަގނއޮކްސިޖަންތައް ނ ލިބިެގން. ެވންޓިލޭޓަރ  ނ ލިބިެގން އެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ރަްއޔިތ ން މިއަދ  ދަނީ  
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 މެއް ނެތް. މި ހ އްޓ   ، މ ންދާ ވާހަކަތައްނަށް ިއވެމެންޑ ައޅ ަގނކޮންމެ ދ ވަހަކ     އީއިލާތަކާ ވަކިެވެގން. މިޢާން.  ވަކިވެެގ

ން ބޭނ ންވާ ވާހަކަ.  ދައްކާލަ  މެންޑ އަޅ ަގނމިއީ    ،ރި ރައީސްޮގތަކީ ިއއްޒަތްތެހާލަތ ަގއި ެވސް ސަރ ކާރ ން ޢަމަލ ކ ރި  

ހާސް   ްއކަ ވިހިލަ  ، އެބަލިބޭ އެއް ރައީސް  ރިެއއް ަގންނަން އިްއޒަތްތެރޓެއިނައޮކްސިޖަން ކޮން  ން،އޮކްސިޖަން ަގންނަ

ޔޫރޯއަށް ލިބޭ އޮކްސިޖަން ލައްކަ ވިހި ހާސް    ރާނެ. އެއްޔާއެއް ނާފިޑަކަށް ދެ މިލިއަނެއްހާ ރ ޔޫރޯއަށް. ެއއީ ާގތްަގނ 

ލޮކް މި  އ ޅޭއިރ   ނ ެގނެިވެގން  ޗާ  ެގޑައ ންރާއްޖެ  ފައިސާ  ރ   200  ޕ ކޮށްފައިތެރޭަގއި  ާގތްތިމާެގ  ފިމިލިއަން  ޔާ 

އް ވެސް ނެތް ަގނޑެމާސްކ ؟ ތިބީ ކިހާ ނިކަމެތި ހާލެްއގައިހ ންނަށް ބަހާލައިފިއޭ. ރާއްޖޭެގ ރަށްތަކ ެގ ރައްޔިތ ން އެ  މީ

. މިހާ  ރައީސްއިއްޒަތްތެރި  ހާލަތެއްަގއި އެ އ ޅެނީލާނެ ފޮތިކޮޅެއް ވެސް ނ ލިބޭ  އިއ ޅެނީ. މާސްކ  ފަހަ  ހާލަތެއްަގއި އެ

އ ޅޭ  ސަރ ކާރެއް ޖީބަށް  މެންގެ ތިމާ  ،ނިކަމެތިކޮށް  އ ޅޭ  ނ ލެވިެގން  އެްއޗެއް  ބަނޑަށް  ،  ނޫނީ  އޮތް    މި  ޖެހިފައި 

ަމއިންބަޑ އަޅ ަގނ މެންނެއް. ހަޔާތ ަގއި ވެސް  ޑ އަޅ ަގނ ކާރެއް ނ ދެކެން  ސަރ  ަގއި  ންެގ ހަޔާތ  ފައިންެގ ކާބަފައިމެންެގ 

ސްތަްއ  ހ ސާންެގ އިހި ރައްޔިތ ސް. ިމއީ ދިވެން އިްއޒަތްތެރި ރައީާގ ސަރ ކާރެއް ނ ދެކެލަދ ވެތިކޮށް ހިން   ވެސް މިހާ

ންޑަމިކެްއ ޕެ  މިއީ  ނޫނީ  ،މިއީ ލޮކްޑައ ނެއް ނޫންނަމަ  ،ހ އްޓޭ. ދެންމެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެއްވި   މިއަދ  އެބަ

ދިެވހި  ނޫންނަ ސަރ ކާރ   މި  ޖަމަ  ތިމާމެބ ދާރީ ވާރައްޔިތ ން  ފެނިެގންދާނެ.  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  ޮގތް   ެގންކ ރ ވާނެ 

ކ ންކަން  ދެވ ނީ ކިހިނަ  މެންެގ ޕާޓީެގ ރައީސަށް އެ ދެވ ނ  ހަމަލާ އެތިމާ  ،ބާރ ަގއި  އިތިމާމެންެގ އާރާ   ،ކަމ ަގއިވެރި

ވަރ ެގ  އް، އެ ެއވަރ ެގ ވެރިކަމެ   އެންމެ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް.  ، ދެވިެގން ވެސް ނ ވާނެހަމަލާ  ނ ަގނެވިެގން އެ އ ޅެނީ.ދެނެ

ކ ރިްއޔާ  ވެރިކަމެްއ ނޫނީ ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް މިއަދ  ިމ އޮތީ ފާވެފަ. ޝ  ލިމަޑ ބަ  ގެ ވަރ  ނީ ވެރިކަމެްއ، އެ ނޭއްާގ

 ށް. ޞަތަދެއްވި ފ ރ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ރީފް.ޝަ ބަރ  އިބްރާހީމް ރި މެންްއޒަތްތެމަރަދޫ ދާއިރާެގ އި .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް މްއިބްރާހީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ކ ރި ޑ ައޅ ަގނ އާދެ!  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކަފ ޅ ެގ  ބޭފ ން  މަޢ ލޫމާތ   ދެްއކެވި  ބެހޭ  ކަމާ  ޅ ންނަށް 

ވާހަކަ ސާފ ވެަވޑައިނ ެގން  އިްއޒަތްތެރަނަގޅަށް  ފާހަަގކޮށްލެވޭ.  ރައީސް ދެއްކިކަން  ދ ނިޔެއަށް ؛ ރި  މ ޅި  މިއީ 

ބޮކ ރިމަތިވެފައި  ވަރަށް  ބަލިޑ   ވާ  މި  ދިމާވީ މަޑ  ބަލިމަޑ ކަމެއް.  ކަމެއް  ވައްތަރެއްެގ  ދެ  ދިމާވ މ ން  ެއއްބަިއ ކަން   .

ެއއްކޮށް ކޮލެޕްސްވީ. ވަރަށް މަދ  ސަރ ކާރަކ ން އެކަށީެގންވާ   ޗް.ޯއއިން  ފިޔަވަޅ ތަްއ އެޅ ނީ. ޑަބްލިއ .އެ ސަރ ކާރ ތައް 

ެމނޭޖ  ކޮވިޑ   ޮގތ ަގއި  އެ އެ  އިކ ރ މ ަގފާހަަގކ ރާ  މަސައްކަތްކ ރި  ރަނަގޅަށް    ދިވެހި ސަރ ކާރ .   ،އް ސަރ ކާރަކީންމެ 

މި ބަލިމަޑ ކަމ ން ނިޔާވަމ ން އެބަދޭ. ރާއްޖޭެގ  ހިރާއްޖޭަގއި ވަރަށް ިގނަ މީހ ން  ދިވެ  !ތެދ ފ ޅެއް؛  ރައީސް އިްއޒަތްތެރި
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ވަރަށްތިއިޤ  ސަބަބ ން  މީެގ  އަރައިގަ ކޮށް  އަސަރ ތައް ވޭ  ނޭދެ  ޞާދަށް  އެކަމ ން  ސަރ ކާރ ތ ފި.  ޓަކައި  ން  މަށް 

މަސަްއކަތް ެގންދަވާ  ރައީސް  ޑ ައޅ ަގނ  ޅ ތައްޕ ކ ރަްއވަމ ން  އިްއޒަތްތެރި  ވަގ ތ   ؛ ފާހަަގކ ރަން.  މެން ޑ އަޅ ަގނމި 

މަމަކަމ ން ސަލާމަތްވ މި  ،އެންމެންނަށް ވެސް އެނޭގ ހަމައެކަނި  ކީ  ކަން. ދިވެހިރާއްޖެއަދިނ ންވެކްސިން   ،ކީަގށް އޮތް 

މިލިއަން ޑޯޒް.    60ނެކާ އެބަހ ރި ެއމެރިކާެގ  ސްޓްރާޒެއެ  ، މި ވަގ ތ ނޫން. އެހެންނަމަވެސްއް  ޤައ މެފައްދާ  ސިން އ ވެކް

ކޮށްދެއްވ މަށް. ިއއްޒަތްތެރި  މަސައްކަތްޅެއް ލިބޭތޯ  ކޮއެ ތަނ ން ވެކްސިން  ،ސަރ ކާރަށް ޮގވާލަން  ޑ އަޅ ަގނވީމާ،  އެހެން

އެޖޯކ ރެވިދާނެ،  މަލާމާތްކ ؛ ރައީސް ޖެހިދާނެ.  ވެސް  މީހ އީ  ިއދިކޮޅ   އެ  އެން  ޮގތް.  ކ ރާނެ    ޑ  އަޅ ަގނ ކަަމކާ  ކަން 

އޮކްސިޖަން  ނ ވޭ.  ނެތްޓްރޭޓްތަކެކޮންސެން  ހައިރާނެއް  މިންވަރަކަށް  އެކަށީެގންވާ  ރާްއޖޭަގއި    ޑ  އަޅ ަގނކަން  އް 

ޖެ އޮކްސިޖަން  ޕްލާންޓްފާހަަގކ ރަން.  ރާއްޖެތަކެއްނެރޭޓްކ ރާ  ެވސް  ަގބޫލ ކ ރަ  އެެވސް  ނެތް.  ޙަޤީޤަތެއް. އަކ   ންޖެހޭ 

އެހެ އޮއެކަން  ކަންކަމާން  ކ ރިމަތިވި  މި  ރާއްޖެއަށް  އަވަ ޑ އަޅ ަގނ  އި،ތަސް،  ހ ރި  އްމެންެގ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ޓެރި 

 ދަންނަވަނީކީ  މި  ޑ އަޅ ަގނތަނ ން ރާއްޖެ ރަނަގޅ .  ބަލާއިރ  ލައްކަޤައ މ ތަކަށް ދިމާވި ކަންތަކާ އަޅާ  ،އިވަސީލަތްތަކާ 

މި   ބޮޑ ވާ ކަމެއް.ން ކަންން އެންމެމެޑ އަޅ ަގނ  ،ން. ފެތ ރޭ. ޝައްކެއް ނެތްކަެއއް ނޫރޭ ވާހަ ނ ފެތ   މީހ ންނަށް ބަލި 

ތިއްބެވި  މި  ގައިބަލީ ހާލ ގައި  ޑ އަޅ ަގނބޭފ ޅ ންނަށް  ބޭހާރ   އެދޭ  ޝިފާއަކަށް  ދ ނިޔެ    ، ައވަސް  ބަލިން  މި  އަދި 

ކަން  އިލާތަކަށް ކެތްތެރިޢާއެ  ،   އެދޭ ހާލ ްއވ މަށްވަރ  ކ ރެން މިޭގެގ ދާއިމީ ނިޢ މަތް  ރ ދޫކ ރައްވާފައި ފަރާތްތަކަށް ސ ވަ

ހާލ ަގއި   ދ ޢާކ ރާ  ހަމަޑ  އަޅ ަގނ   ،އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ،މި ދަންނަވަނީ  ޑ އަޅ ަގނ ދެއްވ މަށް   ން އިންސާފ   ޔާއިމެން 

ފ ރަބަންދަކަށް  ވާހަކަދަްއކަމާ   ރާއްޖޭ  އޮއ ޅޭށޭ.  ބަދިއ މަކީ  ރައްޔިތ ން  ރާއްޖޭެގ  ނޫން.  ޖަޕްޝަނެއް  ށް އްސާކަނޑަށް 

ކީ މި ބަލިން ފަރ ާވ ހޯދ މަށް ޓަކައި މި ވަގ ތ   ، ސަރ ކާރަށް ހަމަެއކަނި އޮތް މަަގދެވޭނެ. އެހެންވީމާތެއް ނ ފ ރ ޞަ

ހ ރއިމަ ފ ރ ޞަތ ދީފައި  ޮގތ ން  އެތެރެކ ރ މާއިޖެންސީ  ބޭސްތައް  ައވަހަކަ   ،ރި  ދިވެހިވީހާވެސް  ތިބި  ށް  ބާކީ  ރާއްޖޭެގ 

ވެކް ރައްޔިތ ންނަށް  ފަހިތަޮގޖެހޭނެ  ންސިހ ރިހާ  އެކަމަށް  މަސައްކަތްކޮށް،  އިއްޒަތްތެށް  ހޯދ ން.  ފ ރ ޞަތެއް  ރި  

އެޑ އަޅ ަގނ؛ ރައީސް ެއންމެންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގަ   ،ނޭގމެން  މިހާރ ކާކ ކަން  ކޮވިޑ ެގ    ެގއި  ަގިއ ހާލަތ މި 

ތިމަންނަ    އިން އިރ އިރ ކޮޅާ އަރަތެއް ކަނޑައަޅަނީ. ެއއީ ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ. ކޮންމެހެޔާސަ ރ މ ެގ ހ ރިހާ ސިކ ޖ މެނޭ

ކޮށްފީމޭ ކަމެއް  ކަމެމިވެނި  ެއެވނި  ބ ނާކަށް،  ކޮށްފީމޭ  އެހެންވީމާއް  ޖޯނ ޖެހޭ.  އެޮގތަށް  ތްކ ރ މަކީ  މަލާމާ  އިކ ޖަހަ، 

އިްއޒަތްތެރި   ؛މިއީ ޤައ މީ ބޮޑ  މަްއސަލައެއް. ިމއަދ  އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކ ން ވެސް  !. ތެދެއްކަމެއް ނޫން  ބަލައިަގނެވޭނެ

މިީއ   ،ޮގވާލަން  ޑ އަޅ ަގނއިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކަށް ެވސް    !ލަން ފ ރ ޞަތ  ދެއްވާށް މި ވާހަކަ ނިންމާޑަނއަޅ ަގ  ،އީސްރަ

ން އަތ ގ ޅާލަިއެގން ރާއްޖެ މެން އެންމެޑ ައޅ ަގނ   ،ތްކޮށް ޖޯކ ޖެހ މ ެގ ބަދަލ ގައިޤައ މީ މައްސަލައެްއެގ ޮގތ ަގިއ މަލާމާ

ައދި ބަތިޞާދީ ފ ން ވަޅ ަގނޑ ންމި ވެއްޓިފައި އޮތް އިޤ  ހ ރި ހ ރިހާ    އި ކ ރެވެންަގތ މަށް ޓަކަލިކަމ ން އަރައިނާއި 

ކ ރަމާތޯ ކަމަކަށްޔޭެގ  ދ ނި   އޭ.މަސައްކަތެއް  މި ސިޔާސީ  ެވސް  ޤައ މެްއަގއި  ބޮޑަ  ކޮންމެ  މިވ ރެ  ބޮޑ   ށް  ޤައ މީ  އީ 
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ބަލައިެގސަލަމައް ޮގތ ަގިއ  ހ ރިެއއްެގ  މިން  މަސައްކަތްކ ރަނީ  އެންމެން  އަރަިއަގ  ހާ  ކ  އެ ޔާހިތާމަށް.  މަތ ކަމ ން 

މަޖި  ،ދަންނަވަންޖެހެނީ އިއްޒަތްތެރި  ދޭމި  އެއްބާރ ލ ން  ސަރ ކާރަށް  ވެސް  އެއްބާންވާލީހ ން  ނ ދެަވރަށް  އޭ. ރ ލ މެއް 

ވެސްދިކޮޅ   އި  ،ހަމައެހެންމެ ފިތ ކަމ މި  ފަރާތްތަކ ން  ބަދަލ ަގއި  އަރައިަގތ މ ެގ  އ ފެފަސާ  އިނައާން  އްދ މަށް  ދަ 

ވަރަ  ،ތަން  ކަތްކ ރާ މަސައް ހިތާމަމިީއ  ޤައ   ށް  ކަމެއް.  ޓަކައި  ހ ރި  އަރައިަގތ މަށް  ކާރިސާތަކ ން  ބޮޑެތި  ފަދަ  މީ 

ރަ ހ ރިހާ  ޚާއްއްޔިތ ންެގ  ޤައ މ ެގ  ކަމެއް.  މ ހިންމ   ލިބ މަކީ  ވެސް  ޞައެއްބާރ ލ ން  ފަރާތްތަކ ން  ިއދިކޮޅ   ކޮށް 

  ޞަތިބީ ޚާއް  މެން މިޑ އަޅ ަގނމެންނަށް އެނޭގ  ޑ ނ އަޅ ަގހޭ.  ކޮށްދޭންޖެންދީ ެއހީތެރިކަން ފޯރ ބާރ ލ ސަރ ކާރ ން އެއް

ރަްއޔިތ ން .  ކަންަގނޑ ން އަރަިއަގތ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއްވަޅ    ޮގތ ން ެވއްޓިފައި އޮތް ފ ން  ތިޞާދީހާލަތެއްަގިއކަން. އިޤ 

މަސައްކަތް ކ ރާ  ަމސައްކަތްކ ރަންޖެހޭނެ  ،ބަންދ ކ ރ މަށް  ތައްދިރިއ ޅ މަށް  ނ ކޮށްވޭތޯ  ބޮޑަށް  ދެއްވި ވީހާވެސް   . 

 ތެރި ރައީސް. އިްއޒަތް  ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާރ ފ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޣައްސާން މައ މޫން.ގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  . ތ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންވާ މައ މޫން ޣައްސާން މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ގ ރައިދޫ. ތ 

ރައީސް.   ިއްއޒަތްތެރި  ކ ރިއަށްވ 19-ކޮިވޑ ޝ ކ ރިއްޔާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އޮތީ  ިމ  ބަލި  ނ ރައްކާތެރި  ެގ  މާ  ރެ 

މި ފެތ ހާލަތެއްަގއި  ދިމާވެފަ.  މިއަދ   ހަލ އިކަމާ  ރެމ ން  ވަރަށް  ަގބޫލ ކ ރަން   ޑ ައޅ ަގނއެއްކޮށް.    ދަނީ   މި  ،ވެސް 

މަްއސަލަ ސިޔާސީ  ަވގ މައްސަލައަކީ  މި  ނ  އަކަށް  ހަދަިއެގނެއް  އެހެންނަމަވެ ތ   ޚަބަރ ތަްއ 19-ވިޑ ކޮ   ،ސްވާނެ.  ެގ 

ނ އަރީ މަހ ެގ ތެރޭަގއި . މި ބަލީެގ ވާހަކަތައް ޖެފެށީ  ވަނަ އަހަރ ެގ ޑިސެންބަރ  މަހ ަގއި ފެތ ރެން  2019ދ ނިޔޭަގއި  

ޝާ ނޫސްވެރިން  މާރި  2020ކޮށްފަިއވޭ.  އިޢ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އަހަރ ެގ  ޤައ މާ    25މަހ ެގ    ޗ ވަނަ  ދ ވަހ   ވަނަ 

ތެޖ މްހޫރިރަީއސ ލް  އިބ ކ ރައްވަ ޠަމ ޚާ ވާހަކަފ ޅ ތަކ ެގ  ދެއްކެވި  އެ  ިއޝާރާތްކ ރެްއވި.  ކަމަށް  މި  ަގއި ރޭ އްޔާ 

  ިމއަދ  އާބާދީގެ   ،ފ ޅާ ެއއްކޮށް ކަމަށް ވިދާޅ ވި. ތަފާސްހިސާބ ތަކަށް ބަލާއިރ ކ ރަްއވާނީ ޞިއްޙީ މާހިރ ންެގ ލަފާކަން

ދ ނިޔޭގައިތ ނިސްބަ ހަލ އި  19-ޑ  ވިކޮ   ން  އެންމެ  ހިތާމަފެތ ރެމ ން  ޤައ މަކީ  މި މެންެގ  ޑ އަޅ ަގނެއއްކޮށް  ޔާ  ކޮށްދާ 

އެއްކޮށް އެްއވެސް ވަރަކަށް ސިޔާސީ ނ ފޫޒެއް    ެގ ލަފާފ ޅާރ ންޙީ މާހިޞިއްއ ފައްދާ.  ން ސ ާވލ ދިވެހިރާއްޖެ. ރައްޔިތ 

މެންެގ ޤައ މ   ޑ އަޅ ަގނިމ ހާލަތަށް    ،ލ ކޮށްެގން ނޫނީބަދަރާ ޮގތް  އް އައިސްެގން ކަންކ ނޫނީ އެހެން ފަރާތެްއެގ ނ ފޫޒެ 

އޮންނާނެތޯ އަ  ޑ އަޅ ަގނ ؟ ގޮއްސަ  ތ.  އަތަމްސީލ ކ ރާ  ތ.  ދާއިރާެގ  ގ ރައިދޫ  މިހާރ  ތޮޅ   ެވސް  ގ ރައިދޫަގއި  ތޮޅ  

ާގތ ން    19-ޑ  ވިކޮ ވަރަށް  މައްސަލަ  މި  އެބަދޭ.  ސަރ ކާރަށް  ވައިދެއްވ ބައްލަ ފެތ ރެމ ން    ޑ  އަޅ ަގނަމށް 

 ިއދިކޮޅ  އެްއވެސް ސިޔާސީ ދާ ވަގ ތަކ  ރައްޔިތ ންނާ  މި   ފެތ ރެމ ން  19-ވިޑ ޮގތ ން ކޮ  އިލްތިމާސްކ ރަން. ސިޔާސީ
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ެގ  ލ ކޮށްދޭނެ މި މައްސަލަ ޤައ މަށް ދިމާވި ތަނާ މަދ  ދ ވަސްކޮޅެއްެގ ތެރޭަގއި ޕީ.ޕީ.އެމްކަން ދަލީ   ފަރާތެއް ނ ވާނެ. މި

ވޮފަ ބޮޑ   ވަރަށް  ވާނީ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްރާތ ން  ތައްޔާރ ކޮށް  ލިސްޓެްއ  އެީއ  ލަންޓިއަރ ންެގ  ފޮނ ވާފަ.  ޔާއަށް 

ތެރޭޑ އަޅ ަގނ  ތިބިމެންެގ  ކ ރި ޞިއް  ަގއި  ވ ޒާރާަގއި  މަސައްކަތްކޮށްފައި ޙީ  މީހ ންނާން  އެހެންވެސް   އި،ވާ    އަދި 

ދިެވހިއެކްސްޕާޓ ން  ޚިދ މަތް  ޓަކައި. ރައްޔިތ ންނަ  ެގ  ދިނ މަށް  ދަނޑިަވޅަކީ    ށް  މިމި  މިހާރ   ދޭ   ސަރ ކާރ ން 

ން ލައިން ނައްތާކަން ރާއްޖެ އަހައްމިއްޔަތެއް ދީެގން ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަށް ޓަކައި މި ބަލިމަޑ   ތަށްވ ރެ ބޮޑ އަހައްމިްއޔަ

 ރި ރައީސް. ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެ މި ކަމަށް އިލްތިމާސްކ ރަން. ޝ  ޑ ައޅ ަގނމަސައްކަތްކ ރަންވީ ަވގ ތ . 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދަމް ޝަރީފް.އާމަޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ  މާަވށ   ޓަކައި  ކަމަށް  ހ ށަހެޅ އްވި  މައްސަލަ  ކ އްލި  ިއއްޒަތްތެމި  ރި   

ދަންނަަވމ ން   ޝ ކ ރ   ބޭނ ންދަން  ޑ އަޅ ަގނ މެންބަރަށް  ބަލިމަޑ  ؛ނަވާލަން  ތެރޭަގއި  މި  މެންނާ ޑ ައޅ ަގނ ކަމ ެގ 

ލޯބިވާ އަޚ ޑ އަޅ ަގނވެެގންދާ  ވަކި  ވަތަޙާސ ބ هللا ންނާިއ އ ޚްތ ންނަށް  މެންެގ  ދާއިމީ  ލާ ސ ވަރ ޭގޢާނަހޫ  މަތް ނިޢ ެގ 

ހާލ ަގ ދ ޢާކ ރާ  އެދި  ޝިފާއެއް ބަލި  ،އި ލެއްވ ން  ައވަސް  ކެތްތެރިޢާއަދި    ،މީހ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ   އިލާތަކަށް  ކަމަށް 

ފ ރ ޞަތ   މި  އަދި  ލެވެންއެދެން.  ހާލަތ ަގިއ  ނ ރަްއކާތެރި  މި  ޕެންޑަމިކ ެގ  ލަްއވައި   ަގިއ  ހިތްވަރެއް  ެގން  ހ ރި 

އްބެވި ޑޮކްޓަރ ން ކ ރަްއވާ މަސައްކަތްޕ ޅ ތަްއ  ކ ރަްއވާ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނާއި ރާއްޖޭަގއި ތިތް ނ ަގއި މަސައްކަންޓްލައިފްރޮ

ޝ ކ ރ ވެރިކަމާ  ޑ އަޅ ަގނވެސް   ބޭއެކީ  މިއަދ   ފާހަަގކޮށްލަން  އިއްޒަތްތެަގއި  ރައީސްރިނ ން.  މި ؛   ކޮވިޑ ެގ 

ހާލަތ ނ ރައްކާތެ މީހަކ ރި  ެއއްވެސް  ކ ރިން  ީމެގ  އައީ  މި  މިހިސާބަށް  ޚާއްބާރ  ސްޕީޑެްއަގއިހީނ ކ ރާހާ      ކޮށް ޞަ . 

އޮހިރާއްޖެދިވެ ައއިސޮލޭޓްވެފައި  ޮގތ ަގއި  ރަށްތަކެްއެގ  ވަކިވަކި  ޤައ މަކަށްއަކީ  ވެސް  ންނަ  އެ  ،ާވއިރ   ކި  ރާއްޖޭެގ 

ކޮިވޑ  ފެ  ހިސާބ ތަކަށް  މިއް ޮގތ ރިެގންމިހާރ   އިންތިމެންޑ އަޅ ަގނ ވަނީ    ސަ  ެވސް  އެންމެން  ކަންބޮޑ ވާ    ހާއަށް 

ވޭނެ  ކ ރެކަތް ެގންާވ ޮގތަކަށް މަސައްރ މ ެގ ޤާބިލ ކަމެއް ެއކަށީކޮންޓްރޯލްކ   ކ ންނެއް މި ކޮވިޑ މިންވަރެއްަގއި. ސަރ ކާރަ

ލި  ެމންނަކަށް ފެންނާކަށް ނެތް. އެއަށްވ ރެ ފެންނަނީ މާ ބަޑ އަޅ ަގނ  ށެއްޮގތްތަކެއް ރާވާިއެގން ކ ރިއަށްެގންދާ ކަމަކަ

ޮގތ ގައި. އެއްވެ   ސަރ ކާރެްއެގ  ވެސް  ބަލާއިރ   ޮގތަކ ން  ކަމެްއަގހ ރިހާ  ޒިންމާދާރ ސް  ނެތިވ އި  ނާ ހަރ ދަ  ،މެއް 

މަސައް  ،ނެތި  ެމއްއެޅ ޔަވަޅެއް  ފި ކ ރިއަށްައދި  ނެތި  ކަތްތައް  ބެލ މެއް  ވެސް  ޮގތެއް  ބަލި   ،ެގންދެވޭނެ  ވަރަށް 

ޚާއް ވަކިން  ފެންނަމ ންދަނީ.  ސަރ ކާރ   ޮގތ ަގއި  ެއއްވެސް  ސަރ   ، ޮގތެްއަގއި  ޞަސަރ ކާރެްއެގ  ކާރ ެގ 

ކަމަކަށް  މްޙަންނަށް ޓަކައި  ރައްޔިތ   ؛ތެރިކަމެއް ޞްލާއިޚ  އޮތް  ބަ  މެންނަކަށް ނ ފެނޭ.ޑ ައޅ ަގނދަރ ދީއެއް  ޔަކ   އެތައް 
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ވެރިންނެއް   ސަރ ކާރ ެގ  ބައްދަލެ މެޑ ައޅ ަގނ މަރ ވެެގންދާއިރ   ރައްޔިތ ންނަކާ  ނ ދޭ.  ފެންނަމަކ ންނެއް  އް ންނަކަށް 

މަށް  ކަ ން ސަރ ކާރެއް ކަކީ ަވއް ވަްއކަން. ސަރ ކާރަަގއި ވެސް ކޮވިޑ ެގ ތެރޭ މެންނަށް ފެނިެގން ދިޔައީޑ އަޅ ަގނ. ނ ކ ރޭ

މަޖިލީ ވާހަކަހ މި  ވެސް  ވެ  ެގންދެކެވި ަގއި  ވައް ޓަންޓިލޭދިޔައީ.  ކ ރީ  ވެސް  ޮއކްސިޖަރ ތަކ ން  އަދި  ން ކަން. 

ހަމަ  މިއީ    ،ންނަނީމެންނަށް މި ފެޑ އަޅ ަގނންދިޔައި. އެހެން ެއޮގތަށް ދާއިރ   ތަކ ން ވެސް ވަްއކަން ކ ރަމ ސިލިންޑަރ 

އެ  އިޙަޤީޤަތ ަގއި  މަސައްކަތްޞްލާ ޚ ްއވެސް  ނެތް  ޓަކައި  ތެރިކަމެއް  ފޮރ ވ މަށް  ކަންކަން  މި  ކަމަށް.  ބައެއް  ކ ރާ 

ނެއެމް. ލިސްޓ   އެހެންނަމަވެސްރ ނީއެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ  ދަންޑ އަޅ ަގނ   ، .  މިއަދ   ބޭނ ންމެން  ަގއި   2024 ؛ނަވާލަން 

ދެވަނަ  ނިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ  ލިސްޓެއް  ލިސްޓ ަގިއ    އެ  ޑޮލަރ ،    19ކ ންނާނެ.  ރ ފިޔާ    19މިލިއަން  މިލިއަން 

އަދީ ފަރާތާއިއަޙްމަދ   ދިޔަ  ބަލާ  ެގއިން  އޭ  އެ  ،ބ ެގ  ތިބި  ސަރ ތަނ ަގިއ  ވަޒީރ ންނާއިކާރ ެގރ ެގ  ދެ  މަޖިލީސް   ، 

ދަމެން ވާހަކަފ ޅ ތައް  އެ  ބޭފ ޅ ން އަދި  ތިއްބަވާނެ. އެ  މި ލި  24އްކަވާނެ.  ބަރ ން ވެސް  ސްޓ ަގިއ ނިކ މެެގން  ަގިއ 

މެންނަކަށް ޑ ައޅ ަގނ ށް  ލިބޭނެ ކަމަކަ އިންސާފ  ވެސް ިމ ޤައ މ ަގއި  ކ ރެިވެގން ނޫނިްއޔާތް ްއކަޞައްޙަ ޮގތެްއަގިއ މަސަ

ހާރ  ކާރ ން މިހޯދާދިނ މަށް ޓަކައި ސަރ  އިންސާފ    ؛ވާލަން ބޭނ ންތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަ  ޑ  އަޅ ަގނނ ކ ރެވޭ.    ަގބޫލެއް

ބޮޑަ މަސައްކަތްވަރަށް  އެބަޖެށް  ޚާއްކ ރަން  ޮގތެްއގައިޞަހޭ.  ޓަކަ    ސަލާމަތްވ މަށް  ވަބާއިން  ވެސް އިކޮވިޑ ެގ   ،  

ހޭ. ވަރަށް އެބަޖެއިމ ކ ރަން  ާގކާރެއް މިތާ  މިއަށްވ ރެ ހަރ ދަނާ ސަރ ތ މަށް ޓަކައި  ކަމ ން ރައްޔިތ ން އަރައިަގބަލިމަޑ 

   ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާސަތ ރިޔާ

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމް. .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ންވަރަކަށް ދާތީާއ  ކޮވިޑ ެގ ހާލަތ  ކަންބޮޑ ވާ މިއަދި ލ. ހިތަދޫަގއި    މާވަށްޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

ދ  މި  ރި ެމންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީރާެގ ިއއްޒަތްތެެގނައ މަށް ޓަކަިއ އެ ދާއިމަށް  އެކީަގއި އެކަމަށް ސަރ ކާރ ެގ ސަމާލ ކަ

. މާވަށ  އަދި ލ ވެސް ހަމަ   އެންމެ ފ ރަތަމަވާހަކަދައްކާއިރ ަގއި  ޑ އަޅ ަގނ ގ ޅިެގން  ހ ށަހެޅ އްވި ކ އްލި މައްސަލައާ 

އެކީަގިއ  އެއާ  ހަމަ. އަދި  ންާވލަމަށް ޮގމަސައްކަތްތަކެއް ކ ރ   ވޭދެއި ސަރ ކާރ ން އެތ މަށް ޓަކަކަމ ން އަރައިަގމިހިތަދޫ  

ބަލިމަޑ  މި  ވަޑ އަޅ ަގނ ކަމ ަގއި  ކޮވިޑ ެގ  ފަ ކި މެންނާ  ނިޢ މަތް  ރާތްތަކަށް ސ ވަރ ޭގެގ  ވެދާ  ވަރ ކ ރެއްވ ން މިންދާއިީމ 

؛ ރައީސްދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި    ިއލާތަކަށް ކެތްތެރިކަން ދެްއވ ން އެދި ދ ޢާކ ރާ ވާހަކަޢާއަދި އެ    ،ކ ރަންއެދި ދ ޢާ

 މި . އެހެންކޭއްކާތެރި ހާލަތެމީ ސަލާމަތަށް ނ ރަ ކޮވިޑ ެގ މި ހާލަތަކީ ިމއީ މިއަދ  ޤައ   ،ނީމެން މި ދަންވަޑ އަޅ ަގނ 

ހާލަތ   ،ނަވަނީދަން މި  ޕެންޑަމިކ   ،ކޮވިޑ ެގ  ފެއިލްެވއްޖެކަޖ  މެނޭ  މި  ސަރ ކާރ   ދިވެހިކ ރ މ ަގއި  ރައްޔިތ ން    ން 
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ދަނީ.    މެންނަށް ފެންނަމ ން އެޑ އަޅ ަގނދަނީ. ސަރ ކާރ ެގ އިހ މާލ  މީަގއި އޮތް ވާހަކަ އެތައް ޮގތަކ ން    ބ ނަމ ން އެ

 ތ  މާ ެގ ހާލަމ އ ބަށް މި ޤަހީތެރިކަން ބޭނ ންވާ ހިސާކަމ ަގއި އެހެން ޤައ މ ތަކ ެގ އެމި  ، ން ކައެހެން ބައެްއެގ އެހީތެރި

ވެ ކަންކަންބޮޑަށް  މި  ހިނގައްޖެ.  މެސް  މިއިަގކ ރ މ ނޭޖ   ކޮވީންނެދެ    އެހީ  ލޯނ   ލިބިއްޖެ.  އެހީ  ހިލޭ  މި .   ވިޑ ެގ 

ލި ލިބ ހާލަތ ަގއި  އަދަދ ތަބިއްޖެ.  ބިލިއަނ ނ   ރައީސްއް  ިއއްޒަތްތެރި  ބިލިއަން  ޑ ައޅ ަގނ  ،ން  ގ ނާލެވޭނެ.  ެމންނަށް 

ގ ޔާއިރ ފި އެހެންނަމަވެސްނެނާލެވޭން  މި  ،.  މެނޭޖ ނ   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް    އަޅ ަގނޑ މެންގެ ،  ކ ރެވިކަންތައްތައް 

ޞިއް  އިަގންޓ ލައިންރޮފް ތިއްބެވި  މަސައްކަތް ޙީމަސައްކަތްކ ރަްއވަން  ދާއިރާެގ  ވަރ ބަލިވާތެރި  ތަން   ން 

ްއަގއި ެއ މަދ  ިއންސާނީ ވަސީލަތްތަކެ  ،ލަތްތަކެއްަގއިސީރައީސް. މަދ  ވަ  ރިންނަނީ އިއްޒަތްތެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެ

ވަފަ އަޅ ަގނޑ މެންނަރާތްތައް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ނޭނޭގރ ބަލިވެއްޖެ  މެ  ކަށް  ކަންތައްތަްއ  މި   ކ ރަންޖ ނޭމާދަމާ 

ކ ރާނޭ  ކަންތައް ރައްޔިތައް  ދިވެހި  ނޭނޭގގީ ޔަ   ށްކަތ ންނަޮގތެއް.  ވެސް  ބިނ ން  ތެރޭގައިރ ވެ.  ތިބީ.   މި  ރިކަމެއްެގ 

ޮގތަކަށް   މިނޫން  އެބަޖެހޭ  މެމިކަންތަސަރ ކާރ ން  މަސައްކަނޭއް  ޓަކައި  މަހިބަދޫ  ތްތަކެ ޖ ރ މަށް  ދެންމެަގއި  ކ ރަން.  އް 

 ން މި ލީހ ޖިެގ މަމި ރައްޔިތ ން،  އޮތީ  މި  ންމިތަނ ،  ތަށްތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޠާރީޤް ވިދާޅ ވި ގޮ ރާެގ ިއްއޒައިދާ

  ޖެްއޔާވެއްއް  މެކަހީތެރިވެން އޮތް އެ. މާލީ ޮގތ ން ދެކައިނޭކ ރ މަށް ޓަޕެންޑަމިކ  މެމި    އި އޮތީ ހ ރިހާ ހ އްދައެއް ދީފަ

 ،މ ންމ ހިވަސީލަތްތައް    ޖެހޭ. އިންސާނީ  ރަން އެބައް ބޭނ ންކ ލަލްތަތަވަސީ  ،ކަަމށް ވަނީނަމަ  ެވއްޖެހެންއެ  ސް ދީފަ.ވެ

ފާހަަގކ ރެ  އެމް.އެން.ޑީޖެހޭ  އެބަން  ބޭނ ންކ ރަވޭ  އަޅ ަގނޑަށް  ސަމޯލްޑި  ،ފް .އެ.  ޕޮލިސް  ފަދަ ރވްސް  ވިސް 

ެއދޭވޭމ އައްސަސާތަ  ބޭނ ން  ފ ރިހަމަކ ެގ  ޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ     ށްމަކަ  އްޖެހިފި  ޮގތެްއގައި      ،ލ ކ ރަނީބޫަގވަނީނަމަ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަންތައް  މިއަށްވ ރެ ރަނަގޅަށް މި ކަަމށް.  މެނޭޖ ކ ރެވިދާނެ  ދާއިރާއަ ައޅ ަގނޑ   ؛ތައް  މާލެ ެގ  ކީ 

  ތި! ކ ރަްއވާފ . މާިއއްޔެއަށް  ،ންނަތާ މިއަދަށްއޮއި  ަގނިޓަރިންމޮ  ލަތ  އެންމެ ޯގސް ދާއިރާ. ނައިފަރ ހާެގ  ޑ  ފިޔަވަިއ ކޮވި

މަސް  މިށް  އިްއޔެއަ ދެ  މަވސަްއކަތްތަކެވީ  ހ ރިހާ  ކ ރަމ ންދިޔަ  ރައްޔިތ ން  ޓަކައި ްއ،  ދ ވަސް.  ހޯދ މަށް  އާމްދަނީ 

ހ  މަސައްކަތްތަކެއް  ހ ރިހާ  އެއްޓިކ ރަމ ންދިޔަ  ސޮތީއޮ  ފައި  ނައިފަރަށް  ދޭން.  މިރ ކާސަ  ލިއ ޝަނެއް   ވަނީ  ރ ން 

ަގއި ިގނަ އަދަދެްއެގ ރައްޔިތ ން އެބަ ދިރިއ ޅޭ. އެްއ  ޭގބިސީތަކ   ، ބައިބޯ ފަރަކީިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ނައި  އިޅެދިފަނ ކ 

ސޯ  ދިރިއ ޅޭ  ވިޅަ،  ޭގބިސީެއްއަގއި  މީހ ން  ރަށަށެއް  ރަހި  އިއެ  ރައީސް ކީ.  މި ؛ްއޒަތްތެރި  ވާހަކަ    އަޅ ަގނޑ މެން 

ޓީއެްއ  ޑ  ފެސިލިރ  ވެސް ނައިފަރ ަގއި ކޮވިއިއޮތް  އިފަރެވިވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ ހޭދަކ    ށްނަލިއަ ރ  ބިކާއިރ  ވެސް ހަތަދައް

ޮގތެއް  ާގ މިނެތިފަެވސް  އިމ ކޮށްލެވޭނެ  ކޮވި އި  ނައިފަރ ަގއި  ޓެސްތިބީ.  ވެސް ޓ ކ ޑަށް  ވަސީލަތެއް   ރެވޭނެ 

ދެއްިވ   ؛ހޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްމަކ ރަންޖެމެން ހިތާޖެހ މަކީ މިއީ އަޅ ަގނޑ ވިފަިއ މިއަދ  ތިބެންޖެހޭއިނ ކ ރެ ާގ

ވެފައި އިހ މާލ   އި ަގން މިކަމ މިކަމާ ގ ޅިެގދަންނަވަން. އަޅ ަގނޑ  އޮންނާނެ    ޑަށް ޝ ކ ރ ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮ 

ދ މަށް ޓަކައި ރާނެ ޮގތެއް ހޯއަދި އެ ކަންތައް ޙައްލ ކ    ،ންޤ ކ ރ ޤީތަޙ އި  ބަލަ  ތައްމައްސަލަ  ހ ރި ބައެއް ދިމަދިމާލ ެގ
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މަޖިލީއި  ޮގވާލަ   ސަރ ކާރަށް ރައްޔިތ ންެގ  ވަމައްސަލަ  ހަށް  މިހާރ   އޮދާފައްވެސް  ދަންނައި  ވާހަކަ    ، ވަމ ންންނާނެ 

 ޑަށް. ލާނަން. ޝ ކ ރިްއޔާ ވަރަށް ބޮއިޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  ނިންމައަޅ ަގނ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި  .ޖްރާރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ ސިއިނަދޫ ދާފޮރި މެންބަރ .  އްޔާ އިްއޒަތްތެކ ރިޝ 

 . ޤާސިމްމެންބަރ  ޙ ސައިން 

 

 މް ވާހަކަދެްއކެވ ން: ސިން ޤާކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައި

ިއއް ޝ ކ ރިްއޔާ  ކޮިވޑ `.  ރައީސް.  ރާއ19ް-ޒަތްތެރި  އަދި  ެވސް  ދ ނިޔެއަށް  ބަލިމަޑ ކަން  ވެސް  ެގ  ޖެއަށް 

އަހަރަފެތ ރި ދ ވަސްކަށްވ ރެ  ެގން  ޞި ދިޔަ ވެެގން  ިގނަ  ވެސް  މިކަމ ަގޚިދ މަތްތެރިއްޚީ  އިރ   ކޮށްދެއް ން  ވަމ ން ިއ 

އިޚ  އަޅ ަގނޑ   ެގންދަވާ  ޚިދ ަމތަށް  ހ ރިހާހަމަ  ލާޞްތެރި  ވެ  އެ  އަދާކ ފަރާތްތަކަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ރަސް ޝ ކ ރ   ން. 

ދަނނ އ   ވަރަށްމިއީ  ؛ ރައީސް ދަތި  ިމކަޑިވަޅެއްދަޫގ  އ .  ދަނޑިވަ  ދަޫގނހަލަ  ރަްއޔިތ ންެގ  ދަތި  ޅ ތަކ ަގއި 

ވެސް އަދި    ސްކ ރ މަކީ ެއއީހ ށް ލައިެގން ިމޮގތަށް ބަނަތަ  ކ އްލި މަްއސަލަ މި މިކަހަލަ  ތަވަސްކ ރ މަށް ޓަކައިހިތްނ 

އ ފ ލޭދާޒިންމާ ރަނަގޅަށް  އެންމެ  އަޅ ަގނޑ   ރ ކަން  ކަމ ަގއި  އި  ބޫލެއްަގ  ކަމެއް  ރައީސް ްއޒަތްތެނ ކ ރަން.   މި ؛ރި 

ދާއިރާގަ ދަނޑި ައޅ ަގނޑ ެގ  ކޮވި   އިވަޅ ަގއި  ހަމަ  ބޮންބަލިމަޑ ކަ  ެގ19-ޑ ވެސް  ވަރަށް  ފެތ ޑަށް  އެބަދޭ.     ރެމ ން 

ޅ ަގނޑ މެންނަށް . އަފެތ ރިފަކަން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް  މަޑ ތ  މި ބަލިަވގ   މިކޮށް އަޅ ަގނޑ ެގ ރަށް ކެޔޮދޫަގއި  ޞަޚާއް

ސީދާ   ނެ  ދެނެަގނެވޭރަނަގޅަށް    ބަލިމަޑ ކަންއަދި  ވެސް  ހ ރިހާ  ިގހިސާބަށް  ދިރާސާއިން   ތައްޓެސްޓ  

 އަދި ޕޮލިހާ  ކައ ންސިލާ  ،ންޓަރާއިހެލްތ  ސެ  ،ާއއިސްއެހެންނަމަވެސް، ޓާސްކ ފޯ ނެތް.  ކަށް މެންނަކަށް އެނގޭ އަޅ ަގނޑ 

މ ންެގންދާކަން ކަންކަން ކ ރަ  ކ އެތެރިކަމާކިޔަމަންބޮޑަށް  ތަށް ރައްޔިތ ން ވަރަށް  އެްއޮގ  ސޫލ ތަކާަވއިލާ އ އެކ ލަ  ޅިެގންގ 

ފ ޅ ން  ންނަވަން. ެއ ބޭތެރި ޝ ކ ރ ދަލާޞްއިޚ ހަމަ  ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް    ، ހަަގކޮށްވަގ ތ  ފާ   އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި

ކ ރަްއވަނީ އެ  މަސައް  ވެސް  ބ ރަ  ރައީސްކަވަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދި ؛ތެއް.  މިހިސާބަށް    ށްރަށާރަ  ،ޔައިރ މިކަމ ަގއި 

ރައީސް  ދިޔައިރ   ހަމައަށް ިގނަ  އަޅ ަގނ  ،އިްއޒަތްތެރި  ވަރަށް  މިއިއެބަ    ޖެހ ންތައް ޮގންޑ މެންނަށް  މި އްޔަހ ރި.  ކީ 

ފ ރަތަމަ   ރައީސް ޤައ މ ަގއި  އިްއޒަތްތެރި  ނޫން.  ފަހަރެއް  ވެރިކަންކ ރާ  އެންމެ ނިދ މި  ކ ރިން    ެގމީ ؛ ފަހަރަށް  ޔޭެގ 

ްއވި. ިއއްޒަތްތެރި   ކ ރެ ޔަކ އަހަރެއްހާ ދ ވަހ  ކ ރެްއވި ބަ  ވެރިކަން ހަތްްއވާ   އޮކޮށްކޮނޮމީ އެންމެ ރަނަގޅ އި  ،ަގޅ ނރަ

ލާމަރ ކައަޅ ަގނޑ މެން ؛ރައީސް ކިޔާ  މި  އ ސޫ  ޞިއްޒީ  ެގންދިޔަޙީލ ން  ތަރައްޤީކ ރަމ ން  ވެސް  ދާއިރާ    ، ނަމަ 

މިއަޅ ަގނޑ މެންނަ ބޮށް  މިޮގޑ   ހާ  އަޅ    ަވގ ތަކ   ންޖެހ ންތަކެއް  ކަމަކަށް  ނ ކ ރެވޭ. ލެބޫަގޑަކަށެއް  ނގަ އަންނާނެ  އް 
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ވީމަ ބަލިމަޑ މަކެއް ދިމާ ވެސް. މިކަހަލަ ބޮޑ   ކަށް ނެތީ ހަމަ އެްއޮގތަ ދާއިރާއަށް އަޅާލާފައިޙީ ޞިއް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އެނއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި  މި    ކޮންހާެގނީ  ދެން  އޮތްވަރ .  ބޭފ ޅަކ މެވެސްލަތ   މެން  އަޅ ަގނޑ   ، ފާހަަގކ ރަްއވައިފި   

މަޖިލީހ ން ދިން ވާހަކަ. އެޔާ ޗާޕ  ހަތަރ  ބިލިއަން ރ ފިރަށް ވެސްހަވަނަ ފަދެ ހެންނަމަވެސް، މި ކ ރ މ ެގ ހ އްދަ މި 

މަޖިލީހ ަގ ތިްއބަވާއިްއޒަތްތެރި  މަޖިއި  މި  ބޭފ ޅ ން  ކ ރަްއވާލީހ   ކަންތައްތައް  ން  ލާ  އިވަ އޮޅ   !ނއާ  ،އިރައްވަ ދޮގ ކ   

ދިން ވާހަކައެްއ  ކ ރަން  ޕ ފަހަރަށް އޭތި ހަތަރ  ބިލިއަން ރ ފިޔާ ޗާނަ  ކީ ދެވައްޔަކ ނ ދާނެ. އެއި ތަށް ވާހަކަދެއްކީމަ ކަމަޮގ

ފ ރަތަމަ އެންމެ  ައޅ ަގނޑ މެން  ކ ރީަގއި  ހ އްދަނޫން.  ދިން  ެއއްއަހަރައެ  ،  ހ އްދަ  އަނެއްކާ   ދަށް  ވާހަކަ ވެސް    މާލާ 

ރައީސް  ށްފައިފާހަަގކޮއޭަގއި   އިްއޒަތްތެރި  އެ؛ އޮތީ.  އަޅ  މީަގިއ  އަވަހަށް  ސަލާަގންމެ  އޮތްތްވެނޑ މެންނަށް   ވެން 

ބޭ  ، ޮގތަކީ ހ ރިހާ  ފާން  ފ ޅ ހަމަ  ވެ ވެސް  ފ ރިހަމަކ ކްސިހަަގކ ރައްވާހެން  ފާހަަގކޮން  އަޅ ަގނޑ ވެސް  ،  ށްރެްއވ ންކަން 

ހ އަވީހާ  ހަމަ ވެކްސިންވަހަކަށް  ވެސް  ބޭފ ޅ ންނަށް  އިންތިރިހާ  އަޅ ަގނޑ ޖެހޭނެ  ހަމަޖެހިގެންދިއ މަކީ  ވެސް    ޒާމެއް 

 ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ވަރަށް ބޮ. އެދ ންދޭއެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ ނގ ރައިދޫމެންބަރ . އި ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ އިނގ ރައިދޫ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މިއަދ ެގ    އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކަދަްއކާރަށްރާަގވެސް  ކޮވި  މިއަދ   ބޭނ ންވީ،  ެގ  ޑ  ލަން 

އިލާތަކަށް ޢާކ ރަން. އަދި އެ  ދ ޢާ   އެދިލެއްވ ން  ނިޢ މަތްތ ަގއި ނިޔާވަމ ންދާ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް ސ ވަރ ޭގެގ ދާިއމީ  ލަހާ

އެދި ދެއްވ ން  ނާކެތްތެރިކަން  ދ ޢާކ ރަން.  އޮތީޤައ މަށް  މި  ލަތެއް  ހާ  ކ ޒ   މ ޅި    .ދިމާވެފައި  ވެސް ދ ނިޔެއަށް  އަދި 

މި ޤައ މ ެގ ސަރ ކާރ އޮތީ  ދިމާވެފައި  މި  ފ ރަތަމަން އެން. އިއްޒަތްތެރި  ފިޔަވަ  މެ  ހަރ ދަނާ  ން ައޅަމ ތަކެއް  ޅ ވެސް 

އަދި  ެގންދޭ އެދ ނިޔޭ.  ެގންދޭ.  އަޅަމ ން  ފިޔަވަޅ ތަކެއް  ވެސް  އަހެންނަމަެގ ސަރ ކާރ ތަކ ން  ފިޔަވަޅ ތަކ ވެސް،   ންޅާ 

ޑިއޯތަކ ން  ޓީވީާއއި ރޭ  ،ދާ މަންޒަރ  ނޫސްތަކާއި  ހިސާބަށް  ޤައ މެއް މި ހާ  ނަ ފަހަރަށް ހ ރި ވަދެ  ،ކަންކަން ރަނަގޅ ވެ 

އެބަ ފެނިެގން  މިއަ  .ދޭއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޞިއްއަޅ ަގނޑ މެން  މާޙީދ   މައްޗަށް  ރ ންހި  ލަފެާގ  އަޅ ަގނޑ މެން    ދޭ 

ކަމެއް ބ އްދިވެރި  އެއީ  ރަީއސް.  ޢަމަލ ކ ރ ން  އެޗް.ޕީ.އޭއަ ސަ  މި؛ އިއްޒަތްތެރި  އަދި ރ ލާރަކ ންނެއް  ެވސް  ކަށެއް 

ކ ރ މަށް ޓަކައި ލ ޑ ކަން ކޮންޓްރޯކާރ ން މި ބަލިމަދެއްވާ. މި ސަރ ށް ވެސް ސިޔާސީ ލަފައެއް ނ ންނަކަ މާހިރ ޙީއްޞި

ދަޫގ  ނރި. އ ހ  ންތައްތައް އެބަ. ދަތި ކަން އެކަން ކ ރަނީމަތީ ލަފާެގ މާހިރ ންެގ ޙީޞިއްއި އ ފެދިފައި ތިބި ަގމި ރާއްޖޭ

އެބަ ވެސް  ރަނަގޅ   ކަންތައްތައް  ކަންކަން  އެހެންނަމަވެސް،  އަހ ރި.  މި  ކ ރެވޭނީ  މިއިން  ލަތ ހާޅ ަގނޑ މެން  ަގއި 
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ސި   އެްއވެސް ނ ހަދަކަމަކީ  ކަންކަމަށް  ޤަ   ،އިޔާސީ  މ ސްތަޤްއ މ ެގމ ޅި  މ ބަލް  މ ސްތަޤްބަ،  ރައްޔިތ ންެގ  ށް  ލަޅި 

ހާސް    ސް ތޮޅަކީ ސައ ވީރ. އަ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން.  ސްތެރި ރައީ އިްއޒަތް  އަޅ ަގނޑ މެން ިވސްނަިއެގން

ޮގވާލައާބާދީ މިއަދ   ސަރ ކާރަށް  އަޅ ަގނޑ   އަތޮޅެއް.  ބޭނ ންެގ  އަތޮ  ،ން  ސައ ވީސްއެ  އާބާ  ޅ ެގ  އަދި  ދީހާސް  އާއި 

ޕޓަލެއް.  އަރާ ހޮސް  ސްރަްއޔިތ ން ވެތަކ ެގ  ޅ އެހެން އަތޮ  އޮތް. އަދި  ކަށް ރިސޯޓ  ވެސް އެބަސަ ވިއް  ،ރަވަރަކަށްނަފަ

ހޮސް ީވހާލ ޕިޓައ ނޫގފާރ   ހެކޮ  ށްއަވަހަކަ  ަގއި  ޓެސްޓ   ވަސީލަތްިވޑ   އަތޮއިމ ކޮށްދިނ ގާ   ދޭނެ  މ ޅި  މަކީ  ޅ ެގ 

އެދ   ބޮޑ   ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ރައްޔިތ ންެގ  ލަސްތަކެއްފ ޅ އިރާދަ  ،އ އްމީދ ކ ރަންމެއް.  ސަރ ކާރ ން  ނ ެވ   ކ ރެއްިވއްޔާ 

؛ ޒަތްތެރި ރަީއސްމ ކޮށްދޭނެ ކަމަށް. އިއް އިާގލަތް   ހެދޭނެ ވަސީޓެސްޓ ރ   ލ ަގިއ ޕީ.ސީ.އާހޮސްޕިޓައ ނޫގފާރ     ގެ އަތޮޅ 

ރަނަގ ދާއިރ ަގިއ  މިޮގތަށް  މ ހިބެޅަށް  ކަންކަން  ަވރަށް  ެއއީ  ކަމެއްންލ ން  ިގނަ މ   ޚަބަރެއް  .    ،ނ ވާތީވެ  ފަހަރ  

ކަން ކޮންމެރައްޔިތ ން  ނަންބަރެއް  ވެސް    އިފެސިލިޓީއެއްގަ   ބޮޑ ވޭ.  ެގންދާ   ؛ތަކ ެގއިލާޢާ  އެގ ޅޭނެ  ލާެގ  އިޢާއެ 

  ، އިލާއަކ ން ޢާކޮންމެ    އެއިން؛ ސްރެވެން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީއިމ ކ ާގތް  ތް ވަސީލަލ  ބެލޭނެ ޮގހާ  ކަށްމެންބަރަ

ސަކަށް އްޓެރައް  ،އިލާ މީހަކަށް ޖެހ ނަސްޢާ  ،ހ ނަސްށް ޖެބައްޕައަކަށް ޖެހ ނަސް އަދި ދަރިއަކަ ންމައަކަށް  މަ  އިއްޔަކީ،މި

  ތަކ އިލާެގ ކޮންމެ ރައްޔިޢާ، ެއ  ންވީމާ ރި ބައްޔެއް. އެހެތެޑ  ނ ރައްކާ ނޫން. އޭެގ ބޮ  ޒާމެއްޖެހ ނަސް ފެންނަން އޮތް ނި

ިމ    ށްކާރަސަރ   ،ވާލަންބަލަން ރައްޔިތ ން އެދޭ. ައޅ ަގނޑ  ގޮ   ލ ހާ  ،ކިހިނެއްތޯ ވަނީ   ،ތާކ ތޯންއެ މީހާ ވަނީ ކޮ  ،ވެސް

އިފަސޭހަކަން   ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް.  މިކަކ ރެއްވި ރާދަފ ޅ ރައްޔިތ ންނަށް  އެންމެން  ައޅ ަގނޑ މެން  އަރައިއްޔާ  ތ މަށް  ަގމ ން 

ޙަމާތްރަސްކަކައި  ޓަ ދ ޢާޟްރަތ ލާެގ  ޤް  ،ދަންނަވައި  ަގއި  ައޅ ަގކިޔަސް  ވެދ އަބަ  ންއާރ ކީރިތި  هللا ނޑ މެން  ަވއި، 

ޒަތްތެރި  ޔާ ިއއްރިއް ޖެހޭ. ޝ ކ  ތެްއ އަޅ ަގނޑ މެން ހޯދަން އެބަން ސަލާމަތްވެވޭނެ ޮގތ ބާސީމި މ ، ހަނދ މަކޮށްމަތިން 

 ޞަތަށް.ރައީސް ދެްއވި ފ ރ 

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

  ވަޙީދ . هللاމެންބަރ  ޢަބްދ ޒަތްތެރި އިއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދިއްދޫ ދާއިރާެގ    ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   ވަޙީދ  هللاދ ދިއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބް

ިއއްޒަތްތެރި ރައީ ޝ ކ  އަޅ ަގނޑ މެން!  ސް. އާދެރިއްޔާ  ދ ވަހެްއ    ދ ނިޔެ މި  ،ވެސް  ޤައ މ   ެގމިއަދ   ތަފާތ   ދެކެނީ 

ހާައށް  ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަްއ އިންތި  ން އަރައިަގތ މަށް ޓަކައި ލަތ ހާ ައޅ ަގނޑ މެން މި  ލަތާއި ހާެގ  ޮގތ ަގއި. ިމއަދ 

އިއް ިގނަ ރަީއސްޒަތް.  ދާއިރާ  ؛ތެރި  ައޅ ަގނޑ ެގ  ބަލިމަޑ ކަ  އި ަގމިއަދ   މި  ތަޙަވެސް  އެބަލ މައްން  ދޭ.  ކ ރަމ ން 

އަ އެފަރާތްތަ އެދެން.    ވަސްކަށް  ަމސައްކަތ ަގއި ޝިފާއަކަށް  އެ  އ ބަލިކަެމއް  ވަރ   އަދި  ފަރާތްތަކަށް ހ ރިހާ  ޅޭ  ނެތި 
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ިއްއޒަތްތެރިއަ  ޝ ކ ރ  މިމެން ައޅ ަގނޑ  ؛ސްރައީ  ދާކ ރަން.  ބަދަލ ކ ރ މަށް    މި  ލަތ ންހާއަދ ެގ  ނަށް  ޓަކަިއ ކަންކަން 

  ޅ ތައް އަޅ ްއވާ.. އެކި ފިޔަވަތައް އެބަ ކ ރައްވާ މަސައްކަތް  އެކިން ވެސް  ލ ލެވެެގ  އީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރައަދި    ،ޤައ މ 

އިތ ރ  ހަރ ދަނާ   ،ވެތީބަދަލ ަވމ ންދާ  ލަތ ހާބޮޑަށް މި    ރެވ ށް ލަތަހާކ ރި  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން އ އްމީދ 

އެޅިެގފިޔަވަ އަޅ ަގނޑ މެންޅ ތަކެއް  މި  އ މ ޤަ  ނަށްން  ކަންކަމަށް   އޮތީ.  ސަލާމަތްކ ރެވެން  ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ 

ހ.އިބަލަ ދާއިރާަގސްޕިހޮެގ  ޅ ތޮ އަ  ލާއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ންނަނީ  ހާއި ޓަލް  ހަތާވީސް  އެއާެއކ ަގއި  ހަމަ    ހ ގެ . 

ޚިދ މަތްއާބާދީ ދެމ އަކަށް  އަތޮޅ ންދާއިރ ގަ   ހޮސްޕިޓަލްއި  ނި   އިގަ     އަދާ މިޖެހޭ.  ވާންއިމ ގާ ބަ  އެ  ޒާމ ޓެސްޓ ކ ރެވޭނެ 

އާއި  ޓެސްޓ  ހަމައަށް  ނެިގސާމްޓަކައި  ކ ރ މަށް  އިރ ަގއި  ޚަރަދ   ،ާމއިނ ވ ފޮފޮނ ވޭެގން  ޕަލްތަްއ  އަޅ ަގނޑ މެން   ،ކ ރާ 

ދަތ ރ  ޫމސ ޓަކަ  ރަކަމަށްބ   އ ޅެންޖެހޭ  ،ވަގ ތާއި  ހޭދަވާ  ަގއިއަދި  މިއަދ ެގ  އަދި  ބަލާހާ  މ ެގއި   އިރ ަގއި ލަތަށް 

ަގިއ  ޅ  ހއ. އަތޮޮގތަށް    ހާއަށް ިގނަ. އެކަންކަން ބަދަލ ވެެގންދާނީ ވެސް މިދެންނެވިތްތައް ިއންތިކަޖެހޭ މަސައްކ ރަން

ނިޒާމެއް  ރަނަގޅ   ޓެސްޓ ކ ރެވޭނެ  ރައީސް   އިމ ކ ރެިވެގން.ާގ  ައތޮޅ ހ ؛ިއްއޒަތްތެރި  އެއ.  ދ ރ ެގ    ތ ރ  އ   ންމެ 

އަށް    ށ. ސަބަބ ން    ެގތް. އޭ ަވގ ތ  ނެ   މިިވޑ  ފެސިލިޓީސް  ަގއި ކޮޅ ންނައިރ ަގއި އެ އަތޮއ. އޮޮގތ ަގިއ ހ  ެގއަތޮޅެއް 

އެްއ  މެންނަށް ކޮވިޑ  ފެސިލިޓީ، އެކަމަށް ވެސް ހ އްޓ މެއް އަންނާނީ އަޅ ަގނޑ ޖެހެނީ. އެހެންވީމާރ ކ ރަންމީހ ން ދަތ މި  

ދިޔައިރ ަގއި ެއ    ިވެގންޒީ ނިޒާމ ން ކަންކަން ބަދަލ ކ ރެޮގތ ަގއި ލާމަރ ކަ  ބޫލ ކ ރާަގަގނޑ   އިމ ކ ރެިވެގން. އަޅ  ގާ ސް  ވެ

ލަތ  މެދ ވެރިވާއިރ ަގިއ  ހާ  ޖެހޭ. މިތްކ ރަން އެބަސައްކަވެސް މަކ ރ މަށް ޓަކައި  ޖ ނަށް މިކަން މެނޭމަަގށް އަޅ ަގނޑ މެން

މޮނިޓަރި މޮނޮޓަރިންންރަށްރަށް  ލެވޭ.  އެބަ  އެކަމާލ މަށް އަށް  އަށް  ހ އްދަ  ފަހ ަގއި  ޖެހެނީ  ތައް  ގ ޅޭ  މި  ވެސް  ހޯދަން 

އެޗް. އީމާލޭެގ  ައޅ ަގނޑ މެން  ރާއްޖޭމެއްޕީ.އޭއަށް  މިހާރ     ތ ރެ  ހަށްޅަފަސްދޮއި  ގަ އިލްކ ރަން.  ރަށްރަށް  ިގނަ 

މާލެއަށް.    ޔަންޖެހެނީ  ދ މަށް ޓަކައި މި ލި ހޯހ އްދަ  ން  ވެސްލަތ ަގއި އޮންނައިރ ަގއި އެ ހ ރިހާ ރަށަކ ހާެގ  ރިންމޮނިޓަ

އަތޮ  ،ވީމާއެހެން މި  ޅ މިއަދ   ދީެގން  ފ ރ ޞަތ ތައް  އެ  ކައ ންސިލ ތަކަށް   ،ޓަކައިބަދަލ ކ ރ މަށް    ލަތ ހާތެރޭަގއި 

ށ ެގ ކަންކަން ެއ ރަށަކ ން  ރަށްރަ   ،ކަށް ެއ ފ ރ ޞަތ  ދީމަސައްކަތްކ ރ މަށް ިމއަދ  އަލަށް ހޮވިފައި އޮތް ކައ ންސިލ ތަ 

ޮގތަ އެބަނިންމޭނެ  ބަދަލ ކ ރަން  އެކަންކަން  ހެލްތ   ށް  ދަންނަވާލަމި  ޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ   އޮތީނިސްޓަރަށް  އަަވސް   ،ން 

ހއ. ފ ރ ޞަ ޓެލްސްޕިޓަހޮ  އަތޮޅ    ތެއްަގއި  ނިޒާމ   ކ ސްޓ  ަގިއ  އަދި  ގާ ރެވޭނެ  އަތޮޅ  އިމ ކ ރ މާއި  ކޮވި ހއ.  ޑ   ެގ 

 އީސް.   ރަޔާ އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއް ދިނ މަށް.ނ މަށް މަސައްކަތްކޮށްށްދިއިމ ކޮާގވަހަކަށް ވީ އެންމެ އަ  ފެސިލިޓީ

 

 :ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ންރި

 ލްޔާސް ލަބީބް. އިރ  ބަޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންހ  މެންބަރ .ޔާ ިއއްޒަތްތެރި އްކ ރިޝ 
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 ސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވ ން: ލްޔާއިދާއިރާެގ މެންބަރ  ޅ ދޫ ހ 

 ށްމަކައި  ގަ ލަތެއްހާ  ށް ނ ރައްކާތެރިތީ ވަރައޮވަގ ތ     އްޖެ މިރާޅިެގން މި  ގ ޑާ  ވި ރަީއސް. ކޮޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ށް ފެތ ރެމ ންދަނީ. ައދި އިތ ރަ.  ށް ފެތ ރިފަޑަށް ބޮ ޑ  ޮއތީ ވަރަށ ަގއި ކޮވިށްރައަޅ ަގނޑ  ދެކެން. މ ޅި ރާއްޖޭެގ އެކި ރަ

  މެންނަށް އަޅ ަގނޑ ތަން    ްވވަމ ންދާޒިޓިޕޮ ޑަށް  ވިކޮ   ބޮޑ ތަން ކޮންމެ ދ ވަހަކ   ރަށްށް މާލެ އޭރިާއަގއި ވަކޮޞަ ޚާއްއަދި  

އަދި   ، ޖެހިވެސް އެތަްއ ބަޔަކަށް ކޮިވޑ   އިދާއިރާގަ ދޫ  ހ ޅ    ، ދާއިރާނިސްބަތްާވ    މ ންދޭ. އަޅ ަގނޑ ފެންނަސާފ ކޮށް  

އައްޑޫ  ޑ  އެބަ ހިމެނޭ. އަދި   ސިޓީަގއި ވެސް ކޮވި އްޑޫއަދި މ ޅި އަ  .ވެފަިއވޭ  ވެސް  އެތައް ބަޔަކ  ކޮިވޑ ން ރަނަގޅ 

އް  ނޑ  ފާހަަގކ ރަން. މި ކަންތައްތަކަށް ައވަސް ޙައްލެ ައޅ ަގކަންއި އައިސޮލޭޝަންަގވެސް ޮއތީ  ދޫ  ހ ޅ   ،ސިޓީ ވެސް 

މަލްކ ރަމ ން އްޙަ ތަ ބަލީަގއި  ވެސް މި ހާރ  ކ  މިން އެތައް ބަޔަގ ޅިެގ ިމކަމާ  އިތ ަގަގނޑ  ދެކޭޮގެގންނަންޖެހޭ. އަދި އަޅ  

ޝިފާ ދެއްވ ން. އަދި މި ބަލީަގއި ދ ނިޔެ  هللا ށް މާތްހަކަވައަ   ނަށް ވީހާެވސްއެ ބޭފ ޅ ން  ، އެބަދޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢާައކީ

އެންމެދޫ ދެއްވ ންނަށް  ންކ ރެއްވި  ނިޢ މަތް  މަތިވެރި  ދެއްވ ން.  ލާއިޢާ  އެ  އަދި  ،ސ ވަރ ޭގެގ  ކެތްތެރިކަން  ތަކަށް 

ން ބަރ ންޑިސެ  ،ބަރ ންއަހަރ  ނޮވެވަނަ    2019 ފެށިެގން ނޫނީ  ވަނަ އަހަރ  ކ ރީކޮޅ ން 2020 ؛ ރައީސްއިްއޒަތްތެރި

ސަރ ކާރ ން   ފިޔަވަކޮވި  އައީ ފެށިެގން  އަޅަންޖެހޭ  ގ ޅިެގން  މަސައްކަތްކ ރަޑާ  މިކަމަށް  ައޅަިއ  މިއަދާޅ ތައް   މ ން. 

  ސަރ ކާރ ން މިއަދާ   ،ބޫލ ކ ރަންަގކެއް ކޮށްފި. ައޅ ަގނޑ   ތްތަިގނަގ ނަ މަސަްއކަ  ރ ން ވަރަށްރ  ސަރ ކާިއއިހަމައަށް އަ

ެވސް    ޅ ތަކަކީވަޔަ  އެޅި ފިއޮތީ. އަދި  އިފަ ނަތީޖާެއއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިރަނަގޅ ށް މި ކ ރި މަސަްއކަތ ން  ހަމައަ

އޭ ފިޔަވަޅ ތަކެއް.  ރަނަގޅ   ރަހަމަ  ދިވެހި  ނަތީޖާ  ފެނިއްޔިތ  ެގ  ލިބެ  ،ންނަށް  މަންފާ  ޭއެގ  މ ން  އެންމެންނަށް ވެސް 

މިއައީ އެހެންނަމަވެސް،  މި    ަވގ ތ   .  އަޅ ަގނ  ވީސްވެފައި ގޯ   ތ ލަހާއިތ ރަށް  ިވޔަސް  ހަމަ  ކަމ ަގިއ  ފ ރިހަމަ ޑަށް 

އެބަ ކަމަށްސަރ ކާރަ  ،އޮތް  އިރ ބާރ   މެނޭޖ ކ ރެވޭނެ  މިކަން  މަސަްއކަތްތަކަ  އަދި.  ށް  ައޅ ަގނޑ  ކ ރަްއވާ  ެވސް  ށް 

އަދިވެ  ކ ރ ޝ  އަޅ ަގނޑ   ސަރ  ދަންނަވަން.  ބޭނ ންވޭސް  ޮގވާލަން  އަޅަ  ، ކާރަށް  ގ ޅިެގން  މިކަމާ  ންޖެހޭ ހަމަ 

ކ ރަންޖެހޭ  .ޅ މަށްއެފިޔަވަޅ ތައް   ކ ރ މަށްމަސައްކަ  އަދި  އެއްބާރ އަ.  ތްތައް  ލިބެންޖެހޭ  ފަރާތ ން  ލ ން ޅ ަގނޑ މެންެގ 

ށްލަން  ހަަގކޮޅ ަގނޑ  ފާއަ   ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ާއއެކީ  ންކަން އަޅ ަގނޑ  އަރ ވަން. ހަމަ އެީގޔަ  މަލިބޭނެކަމ ެގ ފ ރިހަ

ނ އަ  ޑ ކޮވި  ؛ވޭބޭނ ން ރަށްރަށް  ރަށްރަށް   ހ ރި  ފެތ ރިދި  މި  މަސައްކަތްތައް   އެބަހ ރި.    ޕްރޮޓެކްޓ ކ ރަން ސަރ ކާރ ން 

އެނޭގ   އަޅ ަގނޑަށް  މަސައް   ކ ރަމ ންކ ރަންޖެހޭ.  ވިސްނ ންތެރިކަމާއެކީ  އެހެންނަމަވެސް،  ވެސް.  ކޮށް  ކަތްެގންދާކަން 

ކޮންޓްރޯލްކ ރެވެން   ފެތ ރ ން  ފިޔަ ؛ހ ރިއިތ ރަށް  މ ހިވަޅ ައޅަންޖެހޭ  އެޅ މަކީ  ކަމެންތައް  ައޅ ަގނޑ  މ   ކަމ ަގިއ  އް 

ހަމަ  ވަޅ ތައް އަޅަންޖެހޭ.  ލްކ ރ މަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަށް ފެތ ރ ން ކޮންޓްރޯއިތ ރަ  ދ ަގއި ެވސްސަރަޙައް  ލެދި މާދެކެން. އަ

ސް އެކި މަށް ވެބަ ދޭ. މަޖާކ ރ ތައް ވެސް އެތ ރ ބައެއް މީހ ން ދަ ؛ވޭން ބޭނ ންަގކޮށްލަތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހައޭެގ

ދޭ.    ތަންތަނަށް ހ އްކަންތައްތަ  ހ ރިހާ އެކަހަލަ  އެބަ  ކޮން  ،ޓ ާވފައިއް  ކަންތައްތަމެހެން  ހަމައެކަނި  ކ ަގއި  އ ޅެންޖެހޭ 
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މި ހަމައެކަނި  މ ހިަވގ ތ     އ ޅ މަށް  ކަމެއްންއ ޅ މަކީ  އަ  މ   ދެކެންކަމ ަގއި  ައދިޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   އެއާމަހަ  .  ެއކީ 

ކަންތައްތައްތަކަކާ  ތިޞާދާިއޤ   ިއ،ކޮިވޑާ  ،ލަންށްކޮަގފާހަ ބަހައްޓާއިިވސްނ އެކީ    މި  ދައ ންތައް  މ ޅި  ލަތް ރ  

ނިޒާމަކަހިންަގންޖެހޭ ހިންޭގނެ  ދައ ލަތް  މ ޅި  ފިޔަވަޅ ތައް.  އަޅަންޖެހޭ  މ ހިށް  އެޅ މަކީ  ކަމ ަގއި  ން  ކަމެއް  މ  

ފެންނަ އަޅ ަގނއަޅ ަގނޑަށް  މިކަމ ންނީ.  ދި  އަމަސައްކަތ ން،    ކ ރައްވާ  މިހާރ ވެސް ސަރ ކާރ ން  ،ވޭ އެބަ ސާފ   ޑަށް 

މިކަމ ން   ،  އެނޭގވެސް އެބަ  ނ ންީގޔަ ޑަށް ހަމަ   ހ ރި މަސައްކަތ ން އަޅ ަގނ އި  ގ ޅިެގން ކޮށްފަމިކަމާ   ؛ކޮށްފައި ހ ރި

އްކަތަށް ކ ރާ މަސަމި    .އަދި މިކަމ ން އަރައިަގނެވޭނެކަން  ، ވޭނެކަންޅ  ދިމާލަކަށް ެގންދެނަށް އަދި ރަނަގއަޅ ަގނޑ މެން

ލިބޭނެކަމ ެގ ވާހަކަ ދަންނަވަމ  ފ ރިހަމަ އެްއބާރ ލ ން  ާވހަކަން އަޅ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ށް ކ ރ ކޮށްލާނަން. ވަރަ  ަގނޑ ެގ 

  ރައީސް. ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޑަށް ޝ ބޮ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ހީމް ޝަރީފް. މެންބަރ  އިބްރާޒަތްތެރި  މެންބަރ . ކެލާ ދާއިރާެގ އިއް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވ ން: ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެ

ހ ރިހާ    ކ ރާވިޑ ޖެހިެގން ދ ނިޔެ ދޫލަތ ެގ ސަބަބ ން ކޮހާމި    ،ގައިލަތ ހާ  މި  ޑ ެގރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮވިޝ ކ 

ން.  ދަންނަވަ  ދ ން އެދި ދ ޢާ އްލެތިވެރި ނިޢ މަތް  ރ ޭގެގ މަފ ރާނައަށް ސ ވަ   ކ ެގއަޅ ަގނޑ  އެ ފަރާތްތަކަށް،  ފަރާތްތަ

  އެ  ެގބޭފ ޅ ންއެ    ،ށްމ ެގ މަސަްއކަތްކޮރައިަގތ ން އަލިމި ބަ  ،ދެއްވައި   ންތްތެރިކަކެލާތަކަށް  އިޢާއެއްކޮށް  އަދި ހަމަ އެއާ

ރ  ެގ ހާލަތ  މިހާޑ  ވިެއްއކޮށް ކޮ ހަމަ އެއާ   ދ ޢާދަންނަވަން. އަދިއެދި  އަޅ ަގނޑ   ން  ދެއްވ   ޤ ފީ ތަޢ ޔޮއްކަތ ަގއި ހެސަމަ

ޝިފާއަކަށްޙަތަ އަަވސް  ވަރަށް  ފަރާތްތަކަށް  ެގންދާ  ރައީސް  އެދެން.  އްމަލ ކ ރަމ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ިއއްޒަތްތެރި 

ހާލަތ ޑ  ކޮވިސަރ ކާރ ން   ެގންދަނީ  އްރާ  ެގ  މެނޭޖ ކ ރަމ ން  ރަނަގޖޭަގއި  ޤައ މ ތަކ ވަރަށް  ދ ނިޔޭެގ  ން ޅަށް. 

ކ ރަމ ން ެގންދާ މޮނިޓަރ،  ދާ ތަނ ން މި ހާލަތ  ދ ނިޔޭަގއި ބަލަމ ންެގންޗް.އޯ ކަހަލަ ފަދަ ތަންއެ ވާ ޑަބްލިއ .ފައި އ ފައްދާ

ރާ މަތަންތަނ ން  ކ ރާ  ތަޢ ރީފ ކ އްޖޭަގއި  އަދި  ސައްކަތަށް  އެއާ ރަްއވާ.  ޤައ މ ތަކ ން  ެއއްކޮށް  ހަމަ  އެހެން  ދ ނިޔޭެގ 

ފ ޅ ން ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ފަރާތްތައް އެ ބޭ  ވެސްއެހެން    ،ރ ވެރިންނާއިޔާރަތްކ ރާ ފަތ އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މަށް ޒި

ފިޔަވަޅ ތަ ބައްލަވައި ހަރ ދަނާ  ޒިޔާރަތްކ   ،އި ބާރ ކ ރަްއވައިތ   ،ކަށް  ބޭފ ޅ ން  އެމ ންރަެއ  އަޅ ަގނޑ   ހެންވީމާދަނީ.   ،

ހަރ ދަނާއޭ  ،ނަވާނީދަން ވަރަށް  ފިޔަަވޅ ތައް  އޮތް  އެޅިފައި  ތަޙައްމައަޅ ަގނ .  ރާއްޖޭަގއި  މި  މިހާރ    ، ލ ކ ރަނީޑ މެން 

ިމ  ހިރާދިވެހަމައެކަނި   ރާއް  އޮތްއްޖޭަގއި  ހަމައެކަނި  ހާލަތެއްޖޭހާލަތަކީ  އޮތް  ހ ރިހާ   ަގއި  އެހެން  ދ ނިޔޭެގ  ނޫން. 

ހާެވސް  ޤައ މެްއަގއި   އައިްއސަމި  އަޅ ަގނޑ މެއެބަހ ރި  ލަތ   ބޮ  ވ ރެށް  ނަން.  ވ ރެ  ،ޑެތި މާ  މާ   އަޅ ަގނޑ މެނަށް 
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ފ ޅެްއ ނ ވަތަ ެއްއވެސް ޖަނަވާރެއް  ެވސް ބޭއެތާނެގ ެއއް  . ޅ ވެފަބަެއއް އާބާދީތައް ފަ  ،ތިބި  ނދި ޤައ މ ތައް އެބަމ އްސަ

ނޫޅޭޗެއެއް  ބައެއް .  ްއ  ކަހަލަ  މ ތަންަގއި  ޤައ މ ތަކ    އިޓަލީ  އާބާސްކޮޅެއް  ެއއްކޮށް    ގެ ކ ޅި  ހަމަ  އެބަތިބި  ތަންތަން 

ފަެއްއ  އެނިގކަށް  ޑ މެންނަނކަމަކަށް އަޅ ަގފަޅ ވި  އ މ ަގިއ ެއއްެވސް ރަށެއްައޅ ަގނޑ މެން ޤަ  . އެކަމަކ ްއސަޮގން ވެެގފަޅ 

އެކ ވެރިވާންީވ    އީތަކ ން ވެސް މިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ވާދަވެރި ފަރާތް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނެއް.ބ ންމިކަމ ެގ ސަބަ  ނެތް

ޑ މެން އަކަށް އަރައިެގން ފެތިެގންދާއިރ  ައޅ ަގނ ތެރޭަގއި. އޮޑި   ްއެގރި ހާލަތެނ ރައްކާތެ  ޑ މެން މި ތިބީ . އަޅ ަގނވަގ ތ 

ޅ   ކޮދި ޮގތ ަގއި އިނޑ  ދެކޭ އަޅ ަގ  ،ވީމާ އެހެންލާމަތެްއ ނ ކ ރެވޭނެ.  ކަތ ން ނޫނީ އެ އޮޑިއެއް ސައެންމެން ކ ރާ މަސައް

އަޅ ަގނޑ މެންނާ ވެސް  މިއްކޮއެ  ޕާޓީން  ަމސަވަގ   ށް  ކިތ   ބޭފ ޅ ން  ެއ  އެބަޖެހޭ.  ެގންދެވީއްކަތްކ ރަން   ،ޔަމ ން 

ނަށް  ންނީ އަދިވެސް މަދޭ ތިމަންނަމެދަނިއްޔޭ. ނ ވަތަ މިހާރ  އެ ބޭފ ޅ ން އެ ކިޔަމ ންކ ރަޗާޕ  ން ފައިސާ  އަޅ ަގނޑ މެ

 ން އ ފަްއދަން ބޭނ މޭ، ކިހިނެއްތޯ އެސި، ވެކްދަން ބޭނ މޭަގއި ހަރަށ   ،ދަންހަ  ވަރ . ތިމަންނަމެން ޓެސްޓ ދ ކ ރާޚަރަ

ން ބޭނ ންވީ އެންމެ  މިއީ ހ ރިހާ ކަމަކީ ވެސް ފަިއސާ ބޭނ ންވާ ކަންތައް. އެ ބޭފ ޅ ން ކ ރަ ؟ކަންތައް އެހެން ވާނީ

އެ ކަންތަްއ    ފ ޅ ން. އެ ބޭހައްޓަންަގއި ނ ބަޖަލ   ޖެހިދާނެތީ  ިވޑ ކޮ  ،އެ ބޭފ ޅ ންެގ ލީޑަރ  ގެއަށް ެގންނަވަން  ކަމެއް.

ފެށީމަ    ްއވަނީ. ދެން އަޅ ަގނޑ ެމން ވެކްސިން ޖަހަންޔ އެއްޗެއް ެއ ކިމ ޅިން އެހެން    ފ ޅ ންނަށް. މިހާރ  އެ ބޭްއވީކ ރެ

ަވގ ތ ކޮޅެ ށް ކ ނޑައަޅ ގަ  ؛އެ ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވީ  އިން  ޑިއާއިން  ،ނީނަފ ޅ ން އެ ެގން. އެ ބޭއް ދެްއވިްއޔާ ރަނަގޅ ޑަ 

ފ ޅަކަށް ޖަހާކަށް ބިރ ން  އެްއވެސް ބޭ  ،ށް ކައެ ޖަހަނީ. އެއްޮގތަ  ެގ ނަޖިހެއްޖަނަވާރ ނ ވަތަ    ެގ ވޭސްޓޭނަވާރ  ނައި ޖަެގ

ެގން އެ ބޭފ ޅ ން އެ ދ ވަނީ.  ވެކްސިން ނެތި  މިއަދ  ކިހިނެއްތޯ، ކޮވިޑ   ބޭފ ޅ ންނަށް. އެކަމަކ   ވެސް ނ ކެރޭ ބަެއއް

ވެސް މިސާލަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނާ    ބޭފ ޅ ން  ، އެހިޗެއެއް   މި ކަންތައްތަކާވީމާ،  އަކ  ވެކްސިނެއް ނެތޭ. އެހެންރާއްޖެ

އެ  ،ންެވެގއެއްބައި ބޭފ ޅ ންއަޅ ަގނޑ މެންނާ  އެ  ވާހަކަދަްއކަިއެގން  ޖެހ މަށެއް   ؛ކީަގއި  މީހެއްކޮިވޑް   ، ޕީ.ޕީ.އެމް 

ޅ ަގނޑ މެން މި ތ  ދިމާވޭ. އެހެންވީމާ، އަލަހާ  މި  ،ދިމާވޭލަެއއްނ ަގނޭ. ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް  ހެއް ބަޑީ.ޕީ މީ.އެމް

ދިމާވެފައި  ،ހާލަތ ގައި ދ ނިޔެއަށް  މި  މި  އޮތް  އަޅ ަގނ  ނދަގޫ އ ދަތި  އެހީތެރިވެށްސަރ ކާރަޑ މެން  ހާލަތ ަގއި  އެ   ، 

އެއްބާރ  ދަންނަވަންމި  ، ދީލ ންބޭފ ޅ ން  އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތްކ ރ މަށް  ެއކީަގިއ  އަރަިއަގތ މަށް    ދީޞާތިޤ އި.  ކަމ ން 

އަޅ ަގނ ޙަޤީކަންތައްތައް  އެބަޖެހޭ.  ކ ރަން  ެގންނަޑ މެންނަށް  ެގސްޓ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަޖެހޭ.   ންޤަތ ަގއި 

  ށްވ ރެ ރިކަން އެހެން ޤައ މ ތަކަނޑ މެންެގ އ ފެއްދ ންތެއިރ  އަޅ ަގއަޅާބަލާ   ކާނަކީ ދ ނިޔޭެގ ެއހެން ޤައ މ ތައަޅ ަގނޑ މެން

ން ނ ެގނެސް  ން ެގސްޓ ބޭރ   ،ންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނެތް ބޭރ ން ތަކެތި ނ ެގނެސް . އެހެޤައ މެއް  އޮތްދަށ ަގއި  

އި ޤައ މ ެގ  މި  ހިފެހެޞާތިޤ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  އަދި  ށް.އްޓޭކަ ދ   އަޅ ަގނޑ   ޮގވާލައެހެންވީމާ،  އެއްފަހަރ   ން ވެސް 

ފަރާތްތައި  ހަމަ ެވސްދިކޮޅ   ާގިއމ ކޮށް  ،ދީރ ލ ންއެްއބާ  ށްނޑ މެންނަަގައޅ   ،ކަށް  ކަންތައްތަކ ން   ،އެކ ވެރިކަން  މި 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ޞަތަށް ފ ރ  ާމ ހިނާގށޭ. ދެއްވިއަރަިއަގނެވޭތޯ މަސައްކަތްކ ރަ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ؛މެންބަރ ން  އިއްޒަތްތެރި  .މަދ  ޙަލީމްޙްއަ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ    .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ހިތަދޫ   ،ޤައްރިރ  ކޮމިޓީެގ މ   241ަގއި    12:30  ،މެންބަރ ންެގ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވަންިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   

ޤައްރިރ  ޕްރެސް  އް އޮންނާނެ. މ ސެރެސް ކޮންފަރެންެގ ޕްއްމަދ  އަސްލަމްޙަރ  މ ންބަމެިއއްޒަތްތެރި  ތ ރ  ދާއިރާެގ  އ 

ެއ    .ޮގތ ން  ބެހޭ  ރީ އިންކ އަރީއާދާ ޕާލިމެންޓަަގމ ންހިނތ ން މިަވގ ތ   މިޓީެގ ފަރާކޮ  241  ،ކޮންފަރެންސް އެ ދެްއވަނީ

 ހަމަލާއާ   ޓެރަރިސްޓ ދަށް ދިން  ަގއި ރައީސް ނަޝީމޭ  6  ،ވާނެންަގނީ އެނިގވަޑައިަގންނަ ޕާލިމެންޓަރީ އިންކ އަރީެގ ހި

ހި އިންކ  ެއއްއިންކ އަރީ   ންާގގ ޅިެގން  އެ  ބްރީ.  ސެކިއ ރިޓީ  ހިންގ މާ ؛ޗ އަރީއަކީ  ހަމަލާ  ހިނާގފައި  އެ  ވާ ހަމައަށް 

މެންބަރ ންެގ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކަިއ އިއްޒަތްތެރި  ފަރާތ ން.    ގެ 241ދެނެަގތ މަށް ހިންާގ އިންކ އަރީެއއް    ޗ ޓީ ބްރީ ސެކިއ ރި

 މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް. އިްއޒަތްތެރިެގ  ދަންނަވާލީ. ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމްބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅިފައިޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ވެސް  ބ ނެލަން    އަޅ ަގނޑ   އެްއޗެއް  މަްއސަލައަށް  ކ އްލި  އޮތް 

ަވނަ ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ   6މި މަހ ެގ    ،ންާވލަން ބޭނ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަެގ ކ ރީމަވެސް، އޭބޭނ ން. އެހެންނަ

 ، ޔާދިން އަނި  މަށްޙައްމަދ  ނަޝީދަށް އަވަހާރަކޮށްލ މް.ޑީ.ޕީެގ ރަީއސް މ ، އަދި އެއިއްޒަތްތެރި ރައީސްހ ެގ  ޖިލީ މި މަ

  ޑ ވ މެއް އޮތްޑ  ކަންބޮއަޅ ަގނޑ ެގ ވަރަށް ބޮ  ،ނދ ހި  ށްވެރިކ ރާސްޓް ހަމަލާ އަޅ ަގނޑ  ކ ޓެރަރި  ،އެ ދިން ހަމަލާ

ބޭނ   ،އީސްރަ  ކަމަށް ދަންނަވާލަން  ކަންބޮއަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ ެގ  ދިވެހި   ،ޑ ވ މަކީން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ތަޙ ޤީޤ   މި 

މީެގ   ؟ހަމައަށް އަންނާނެތޯ  އެ ތަޙ ޤީޤ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ރައްޔިތ ންނާ  ؟ނާގތޯޔިތ ން އެންމެ ބޭނ ންވާ މިންވަރަށް ހިރައް

މިކަމަށް  އަޑީ  ހިަގއި  މިކަން  މި  ؟ެގނެވޭނެތޯ  ށްކ ރިމައްޗަ  ެގނަށް އިންސާފ މެންންިގ މީހ ން އަޅ ަގނޑ ޚަރަދ ކޮށްެގން 

އަޅ ަގނލ ސ ވާ އ ފެދޭ.    އެބަ  ހިތ ަގިއ  ރައީސްޑ ެގ  ދެކޭއަޅ   ؛ިއއްޒަތްތެރި  މި  ަގނޑ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގިއ 

  ، ންއެއް މިންވަރަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަމަ  ން ހަމަ އެއާއަޅ ަގނޑ މެން ދޭންޖެހޭ އިސްކަަގއި މި އޮތް ހާލަތ ަގއި  ކޮވިޑ  

ޮގތ ަގއި ިމ އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ   ނެ.ންޖެހޭ ޑ މެން ދޭމާޔަތްކ ރ މަށް އަޅ ަގނހިލަޙަތ   ޞްމަޙަމެން ސ ލްޑ ނ ަގއަޅ 

ޝަރީޢަތ ެގ  ތްތައް  އީސް ނަޝީދަށް މި ހަމަލާދިން ފަރާރަ  ،ވާނީ  ޑ  ެއއް ކަމަކަށްތްކަމ ެގ އެންމެ ބޮރާއްޖެއަށް ސަލާމަ

އްޖޭަގއި މިއަދ  ެގ ހާލަތ  މި ރާއަޅ ަގނޑ  ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން ކޮިވޑ ؛ ސްިއްއޒަތްތެރި ރައީކ ރިމައްޗަށް ެގނެވ ނީމަ.  

 މި ަގރާރ  ލީ ފަރާތަްއ ެވސް ، އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލެއް އެބައޮތް ނަމަވެސް ހެން. އެއްސަ ްއޗަށް ޮގމިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަ

ޤަކޮ ކޮން  މިކަން  ށްލަން.  ދިޙައ މެްއަގއިތޯ  ސަޔައްލ ކ ރެިވެގން  މިކަމ ން  އަ  ،ލާމަތްެވވ ނީއީ،   ؟ނީރަިއަގނެވ މިކަމ ން 
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ަގ ޙަޤީޤަތަކީބޫއަޅ ަގނޑ މެން  ދ ނިޔޭެގ  ،ލ ކ ރަންޖެހޭ  މިކަމ ޅި  ވެސް  ޤައ މ ތަކަށް  ބޮޑެތި  އެންމެ  މި  އ ޅެނީ   މ ން 

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ހާލ ަގއަދި  ވ ރެއަރައިނ ެގނެިވެގން.  ާމ  ރައީސް.  އި  ޭއގެ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ރަށް އިތ އަދި 

ރާއްއަޅ ަގނޑ މެ މި  ވެރިކަން  ންނަށް  އަޅ ަގ  2018ޖޭެގ  ައހަރ   މިއިރ ލިބ ނ   ނޑ މެންނަށްވަނަ  ރާއްޖޭެގ ަގއި ވެސް   

މި    ،ކީމެންެގ ޞިއްޙީ ހާލަތަންވަރ  މި ރާއްޖޭަގއި ދިރިއ ޅޭ ރައްޔިތ ންނަށް އެނޭގނެ. އަޅ ަގނޑ  ޞިއްޙީ ހާލަތ  އޮތް މި

ޒާމ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ އަތ ަގއި އޮތީ.  ޙީ ނިއްތް ޞި ށް އޮކޮވަރ  އި ވެސް އޮތް އެންމެ ދެރަގަ މި ރީޖަން  ،ަގނޑ ަގއިހިސާބ 

  ، ޓަރެއް ވެސް ވެންޓިލޭ  ،އަޅ ަގނޑ ެމންެގ އަތ ަގއި ނަރ ހ ންނެއް ެވސް  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ އަތ ަގއި ޑޮކްޓަރ ންނެއް ވެސް

އިާމރާތެއް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެ އަތ ަގއި  އަހޮ  ،ންެގ  ވެސް  މަދ ސްޕިޓަލެއް  ަވރަށް  ނެތް.  އެހެންނަމަވެސް، ނެއްހެނެއް   .

ދެ އަހަމިދިޔަ  ބައްޔާ   ތެރޭގައި  ެގރ   މި  އަޅ ަގ  ،ކ ރިމަތިވެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދ ވަސްކޮޅ ަގިއ  ވަނީ މިދިޔަ  ނޑ މެން 

ޞިއްޙީނަިގވަރަށް   ބޮ     ވަރަށް  ރާޚިދ ަމތްތައް  މިައދ   އިރާދާކ ރެްއވިްއޔާ  ފ ޅާކ ރެވިފަ.  ވަރަށް  ަގއި އްޖޭޑަށް  ިގނަ   

ައޅ ަގތަންތަނ  ޚިދ މަތްތަނޑ މެންނަަގއި  މި  އޭ ޅާފ އެބަ  އް  ށް  އެބަދޭ.  ދެވެމ ން  ދާއިރާެއްއަގއި  ެވސް    ނަތީޖާ  ެގ 

ައޅ މެޑ އަޅ ަގނ  ެއހެންނަމަވެސް،  އެބަފެނޭ.  ަގބޫލ ކ ރަން ނަށް  ެވސް  ރަ  ،ަގނޑ   އެބަޖެހޭނަގޅ ކަންކަން    ، ކ ރަން 

އަޅ ަގނޑ މެން  ؟ތޯ ޚަރަދ ކ ރީކަށްހ ރިހާ ލާރި ލިބިެގން ކޮންތައޮތް    މިއް ބޭފ ޅ ން،  ބައެ  އްޖެވިދާޅ ވެއެބަހ ރި. ދެން  

  ތީކީއޮ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ހަަމއެކަނި މި ކޮވިޑަށް ކ ރި ޚަރަދ   މިތަނަށް އެކި ޮގތްޮގތަށްންއްޖޭެގ އެތަ ރާމ ޅި    ޚަރަދ ކ ރީ

ނޫން. އޭެގތެރޭަގިއ     ބޭސްފަރ ވާ އެކަންޏެއްމީހ ންނަށް ކ ރަންޖެހޭބަލި  ނޫނިއްޔާ  ،ފަރ ވާޓަލަށް ަގންނަންޖެހޭ ބޭސްހޮސްޕި

ހ ރި   މާޔަތްކ ރ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެނަށް ދެވިފައިހިދެވިފަ. ިވޔަފާރިތައް    އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެބަހ ރި

ވިޔަފާރިތައް  ލާ އެބަހ ރި.  ރަްއޔިތ ންނަށް  ށްދިނ މަނ ިވޔަބަނގ ރޫޓ ރި  ޓަކައި  ޚަރަދ   ބޮޑ  ވަ  ،ކ ރިސަރ ކާރ ން  ރަށް 

އޭެގތެއަދަދެއް  އެބަހ ރި.  ފައިސާ  މި ެގ  ވެސް  ނިޒާމ   ޞިއްޙީ  ައޅ ަގނޑ މެން  ބޮ  ރޭަގއި  ވަރަށް  ނ ން ޑ ތަވަނީ 

ކ ރެވެމ ން ިމ ށް މި ހާލަތ ަގއި ވެސް މިވަރަށް މެނޭޖ ފ ޅ ކ ރެއްިވއްޔާ މިއަދ  ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަވާފަ. އިރާދަކ ރިއަރ  

އި ސަރ ކާރާ ގ ޅިެގން ކ ރެވ ނ  ރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހާމިދިޔަ ދެ އަހަރެއްެގ ތެ  ،ދަނީ ވެސް

ނ ކ ރެވޭ   ލެއްއް ަގބޫނޑަކަށެ ތިބެވ ނީ. އަޅ ަގމި  ސާބ ަގއި ވެސް  މިހާހި  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން  ، މަސައްކަތަކ ން. އެހެންވީމާ

އެއްވެ  މިއީ  ފަރާތަކަމިއަދ   ދިއްށްސް  އިނިގލި  ކަމެއްކ   އޮތް  އޮތް    މަކަށެއް.ކަ  ރެވެން  ދ ނިޔޭަގއި  މ ޅި  މިއީ 

ޒިންމާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑ .  ނޑ މެންެގ ފަރ ދީ  އްޔާ އަޅ ަގސަލާމަތްވާންވެއްޖެ . މި ކަމ ން އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލިމަޑ ކަމެއް

ެއއީ ވަރަށް ބޮ ފެތ ރިެގންަގއި މި ބަލިތެރޭއެކ ކީަގއިހެން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ އަތޮޅ އެއާ    ލައަކަށް ސަޑ  މައްދާއިރ ަގއި 

ހިނަގއިދާ އޭރިާއައށްވ ރެވެެގން  މި  ޚިދ މަތް  ޞިއްޙީ  ެއއީ  އެތައަދިވެ  ނެ.  ގ ސް  ދަ  ކ ންޔަނަ އް  ށް  ކޮށްތަންކޮޅެއް 

އަޅ ަގނޑ   ހ ންނާނީ. ރައެހެންވީމާ،  ދާއިރާތަކ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ށްމެންެގ  މިއީ  ފެތ ރިެގންދާިއރ ަގއި  ބަލި  މި  ތަކ ަގއި 

ކަންބޮ  ކަމެ ޖެޑ ވާންވަރަށް  ދާ  ްއ.ހޭ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ފާހަަގކ ރަން  ޚާއްޞަކޮށް  ފީއަލި އަޅ ަގނޑ   ވަރަިއރާެގ  ކ ޑަކ ޑަ  ށް   
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އެހެންނަމަވެސް، އާބަދީއަށްވ ރެ  އާބާދީއެްއ.  ބޮ  އެ  ބ ނަންޏާ  ައނެއްހެން  އެމިހާރ   ކޮ   ޑ ކޮށް  ްވވެފަ.  ޒިޓިޕޮ   ވިޑ އޮތީ 

ލި  ތަކަށް ފީއަލަހާވަނީ ވަރަށް ނާޒ ކ     . ިމއަދ  މިއިަގހަމައެކަނި ފީައލީ  ގައްޖެއިެގން ހިނއަރަ   ދަދ އަ  ވ ރެއަށް  200

ޮގ އޭ ސައްވެސް  ބިއިެގ.  މިވަނީ  ތ ރަށް  ވެސް  ހާލަތަކަހަމިހަމަ  ލެތްދޫ  ައޅ ކަލަ  އެހެންވީމާ،  ވެްއޓިފަ.  ަގނޑ  ށް 

ޮގވާލަން ޚިއަޅ   ،ސަރ ކާރަށް ވެސް  މި  ދާއިރާަގއި  މިހާރަށްވ ރެަގނޑ މެންެގ  ހަލ ވި  ދ މަތްތައް  ދެވޭނެ  ކޮތަންކޮޅެއް  ށް 

ހަމަޖަ ސްޕީޑ    ކ ރެވޭނޭބޭސްފަރ ވާ  ދި  އަ  ،ދިނ މާއިއިއްސައިންތިޒާމެއް  ތަންކޮޅެއް  ޮގތް.    ޮގތް  ެގންދެވޭނެ  ބާރ ކޮށް 

އެމިހާރ  އެހެންނަމަވެސްވެސް  ެގންދޭ.  ކ ރަމ ން  އަދިެވސްބަ  ޮގތަކަށް އަށްވ ރެން  މި  ،  ކ ރެވޭނޭ  މިކަން  ހަލ ވިކޮށް 

 ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ޒަތްތެރި ރައީސްިއއް  . ޝ ކ ރިްއޔާރ ންއަމާޒ ކ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ލިސް ހިންގ މ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން  މަޖިއަޅ ަގނޑ މެން   ؛މެންބަރ އިއްޒަތްތެރި    .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

އިރ ޝާދާ ފ ރިހަމަ  އެޗް.ޕީ.ޭއެގ  ދަން  .އެއްޮގތަށް  ކ ރިއަށްެގންދާނީ  ވެސް  ވާހަކަ  ދާއިރާެގ ަގލޮ  .ނަވާލީއެ  ދެކ ނ   ޅ  

 . ސިރާޖްމޫސާ މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ !އްވާތިޑ ކ ރަ މަ ؛މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން  މޫސާ ސިރާޖްފޮނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

މި ހ ށަހެޅިފައި   ،ނެވި އ ޅޭތީ ނ ގަ މެން އަދިވެސް އަރައިެގ ވަބާއިން އަޅ ަގނޑ ކޮިވޑ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މައް ެއއްޗެއް  ސަލައާއޮތް  ވެސް  ައޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވޭ.    ގ ޅިެގން  ވަރައަތޮ   ލ.ދަންނަވާލަން  ވެސް  ބޮޅ ަގއި    ޑަށްށް 

ބޮކޮވި ކަންތައް  އ   ، ވެޑ  ޑްެގ  މިކަމ ެގ  މީަގވަ އިފަންޖެހިލާތިކ ރިމަ  ނދަޫގތަކާރައްޔިތ ންނަށް  ބޮޑ     ވަރަށް  އިނީ. 

 ަގިއ ކޮވިޑ އަތޮޅ    ޞަކޮށް ލ.. އަދި ޚާއް އިރ ރިއަށްދާތައް ކ ެގ ކަންވިޑ  ކެއް އަޅ ަގނޑ  ވެސް އެބަހ ރި ކޮ ވ ންތަޑ ކަންބޮ

ަގނޑަށް ވެސް  ކަމަށް އަޅ   ރިކަންތައްތަކެއް ލަސްވެފައި ހ ފައި ހ ރި  ންޖެހިން މިހާރަށް ކ ރައި މިހާރ އިރ ގަ ރިެގންދާފެތ 

ނެ ހެދޭ  ޓެސްޓ   ޑ އަތޮޅ ން ކޮވި  ލ.،  ޑ ވ މަކީތ ން އަންނަ އެްއ ކަންބޮންމެ ބޮޑަށް ރައްޔިތ ންެގ ފަރާއެ  . ހަަގކ ރެވޭފާ

ނެތ މ ެގ މައްސަޮގތެއް  ފަރާތްތަ  ކަރަންޓީންކ ރެވިފައިާވ  ސާންލަ.  ވ ފ ހަ  އި ނަަގލް  ޕަކ ެގ    ިގނަ   ރެތާއަކަށް 

ނ ލިބި   ނަތީޖާ  ވެސް  ސަބަބ ން  ންހ ންނަދ ވަސްާވއިރ ަގިއ  ކަރަންޓީންަގއިދ ވަހ    25،  20ޖެހ މ ެގ  ތި  ބެންޖެހޭ  

ވަރަށް ބޮއަޅ ަގނ އެހެންވީމާ،  ިގނަ.    ފަރާތްތައް  ވަރަށް  އެދެންޑ   ރީޖަނަސަރ   ، ޑަށް  ަގން  ހޮކާރ ން  ޓަލް ސްޕިލް 

ރައްޔިތ ންނަށް    ،ޮގތަކަށް  ނަތީޖާ ލިބޭނެ  ،ސްޓް ހެދިެގ ޓެޒާމަކ ން ކޮވިޑ  ފަސޭހަ އިންތި  ،ވެރިކޮށްެގން ނަމަެވސްމެދ 

ކޭސްތައް    އިރާެގ މާމެންދޫަގއި ެވސް މިހާރ  ކޮވިޑ ދިއ ން. އަޅ ަގނޑ  ދާޓަންވެެގންފަސޭހަވާނެ ޮގތަކަށް ކަންކަން ބައް

ދޫެގ މާމެން  ،ބަލާއިރ ކަރަންޓީނަށް ލެވިފަ. އަދި މާެމންދޫއަށް  ހ ރީ  ަވގ ތ  ވެސް    ތައް މިވަނީ ފެނިފަ. ވަރަށް ިގނަ ގެ 
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މަށް  ކަ  ނެތް  ނެ ޮގތެއް ވެސްދޭ. އީ.ސީ.ޖީ ހެއެބައޮތް  ެގޑ ވ ން ައޅ ަގނޑ  މ ެގ ކަންބޮކަންކަ  ހ ރި  ނިޒާމ ަގއިޞިއްޙީ  

މަޢ ލޫ އެބަލިއަޅ ަގނޑަށް  ކަންކަން  ބޭމާތ   ޮގތްތަކަކަށް  ހަމަޖެހޭނެ  މަރ ކަޒ ން  ޞިއްޙީ  ފަސޭހައިން  ކަންކަން  އެ   .

 މަށްށް މި އޮންނަ ދަތިކަސް ލިބ މަބޭރަށ ން ޞިއްޚީ ކަންކަމ ަގއި  ށްރަ  ،ދި ޚާއްޞަކޮށް ބަޖެހޭ. އަ އެ  ންެވެގންދާންބައްޓަ

ޚާއްޞަކޮޙަ އަދި  އެބަޖެހޭ.  ބައްޓަންވާން  ކަންކަން  ޮގތަކަށް  ލިބޭނެ  ޮގތަށްމިށް  އްލެއް  ދެންނެިވ  އާބާދީތަކ ެގ  ކ ދި    ، 

ހަމަޖެހޭ ފަސޭހައިން  މިކަން  ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  ޮގތަކަރަށްތަކަށް  ބޮ ށްނެ  ވަރަށް  ަގމ ަގއި  އެބަޖެހޭ.  ބައްޓަންވާން   ޑަށް 

މި  ،ސްމަވެއެހެންނައެބައޮތް.    ކޮވިޑ   ކޮންޓްރޯލްކ ރެވިފަ  ފޮނަދޫަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ަވގ ތ   ިއވަނީ. 

މިަގނ އަޅ  ކަޑ ެގ  ރަފޮނަދޫ-ަގން  ،ންބޮޑ ވ މަކީކަމ ެގ  އަނެއް  ރަށ ން  އެއް  އަރާއިރ ގައިން  ބަންދ ކ ރ މ ެގ    ށަށް  ބޯޑަރ 

އަޅ ަގނޑ މެ ބޮންކަންތަކ ަގއި  ވަރަށް  ވާހަކަދެކެ ޑަނަށް  މިއަދާ ށް  އެހެންނަމަވެސް،  ފ ލ ހ ންެގ    ިވއްޖެ.  ގިނަ  ހަމައަށް 

  ، ޑަށް އެދެންށް ބޮ . އަޅ ަގނޑ  ވަރަނ ވޭ  ލ ހ ންނަށް އެކަން ބެލެހެއްޓޭ ޮގތެއްކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ފ އް ކަރަންޓީންފަރާތްތަ

ޑަށް  ަގމ ަގއި އެހާ ބޮ  ތައް ކޮވިޑ ށް. އެއީ ަގމ ެގ ފަރާތްދިނ މަބަލަހައްޓައިއެމް.އެން.ޑީ.އެފ ން ސިފައިން ނ ކ މެ މިކަން  

 ނ ކޮށްފި   ކ ންކ ރެވޭނެ ނިޒާމަމ ެވެގން އެކަން  ަގއި ފޮނަދޫއަށް އެރޭިއރ ަގއި ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް އަދި އިންތިޒާއޮތްއިރ  

ވަނީ ކޮ ފޮ  ،ނަމަކަމ ަގއި  ވެސް  ދިއ ނަދޫަގއި  ސްޕްރެޑެއް  ކޮމިއ ނިޓީ  ފެތ ރިެގން  ކަމެއް.  މަވިޑް  އެކަށީެގންވާ  ކީ 

ބޮއެ ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  އަޅ ަގނޑ   ވީޑަށް  އަވަހަކަށް  ދެން  އެންމެ  ބެލެހެ-ންަގ  ބޯޑަރ   ޮގތަކަށް އްފޮނަދޫެގ  ޓޭނެ 

އިރާެގ  ދާ  ައޅ ަގނޑ ެގ  ،ދ ޢާއަކީޅ ަގނޑ ެގ  އަށް.   ދިނ މައެން.ޑީ.އެފ ން ނެރެެގން ނަމަވެސް މިކަން ހަމަޖައްސައިމް.އެ

ދިއ ން. ެގ ވަބާއިން ސަލާމަތްވެެގންކޮިވޑ    ެވސް  ކެއްއްޖޭެގ ހ ރިހާ ފަރާތްތަދި މ ޅި ރާއަރައްޔިތ ންނަށް ވެސް    ދެ ރަށ ެގ

 . ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޙްމަދ  ނަސީމް.އަލ  މެންބަރ  މީކާއީއިްއޒަތްތެރި   އިރާެގނ  ދާލޮޅ  ދެކ ަގ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން މްނަސީއަޙްމަދ   ލ މީކާއީ ރާެގ މެންބަރ  ދާއިދެކ ނ  ލޮޅ ަގ

ވެންޓިލޭޓަރަށް ލެޭވ  ،ވަމ ންދާ މީހ ންނާއިަގއި މަރ ޖޭޅިެގން ދިވެހިރާއްގ   އ19ާ-ކޮިވޑ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ހޮ  ،މީހ ންނާއި ޖ މ ލަކޮށް  މިސްޕިޓަލައިޒްކ ރެވޭއަދި  އަދަދ   މީހ ންެގ  އެ    ހަމަ  އަނެއް  ދަނީ  ދ ވަހ ން  ދ ވަހަށް  ްއ 

ދ އެހެން  8،  10،  5  ،7މައްޗަށް.   ކޮންމެ  ހިތަޮގސް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ށް ވަހަކ   އ ނދަޫގ،   

ން ކޮންމެ އިމި ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސްެގންދޭ.  އަދަދ ތަކެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނި  ،ވާ ނަންބަރ ތަކެއްނ ތަނަވަސް  ހިތަށް

ނަންނަ ހަމައެކަނި  ވެސް  އެ  އަދަދެއް  ،ނޫން  ންބަރެއްބަރަކީ  ކޮނޫން.  ކޮންމެވެސް    ލާއެްއ،ޢާއި  މީހެއްެގވެސް  ންމެއީ 
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މަންމައެއް  ބައްޕަެއއްމީހެއްެގ  ބޭބެެއއްށްކޮ ކޮ،  ،  އެ،  އެްއ،  މީހެއް.  ކޮންމެ ތިމާެގ  ފެންނަ  ނަންބަރ ތައް  އެ  ހެންވީމާ، 

ނަންބަރ ތަްއ    ،ކީ ޅަދަނޑިވަ ކޮންމެ  އެ  އެފެންނަ  ކޮއިހިނދަކީ  ދ ނިއިޢާވެސް  ންމެން  މި  މެންބަރެއް   ޔެއާ ލާއެްއެގ 

ައޅ ަގނޑ މެން އެންމެދަނޑިވަ  ވަކިވެެގންދާ ެގންނަންޖެހޭ.    ެވސް އެބަ  ންޅ ކަން  ކަެމްއ   ؛އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްހިތަށް 

ކަމެއް  ނޑަށް  އަޅ ަގ ؛ރަނަގޅ ކ ރަން އަހީވަނީ  އެއް  މ ހިންމ   އެންމެ  ޯގ  ،ކީ ސާސަރަނަގޅ ކ ރަން  ސްކޮށް ކަމެއް 

ައޅ ކަހިނގައިފި ަގބޫން  ދަނޑިވަޅަކީ ަގނޑ މެން  މި  މ ައއްސަސާއަކަށް   ،ލ ކ ރ ންހެން.  އަނެއް  މ ައއްސަސާއިން   ،ެއއް 

ޕާ ސިޔާސީ  ޕާޓީއަ  ންޓީއެއް  ސިޔާސީ  ދިއަނެްއ  އިނިގލި  ޮގންޖަހައި  ަވގ ތެއްށް  އަޅ ަގ  ްއކ ރަންވީ   ށްނޑަނޫންހެން 

ހާލަތ19ަ-ޑ ކޮވި   .ހީވަނީ މި  މިއަށްވ ރެެގ  ޕާޓީ  މާންނާ  ވ ރެށްއަމި  ، ރ ވެރިބި  ކީ  ެގ އ ލަތ  ދަ  ރެއަކަށްވ ސިޔާސީ 

ރަީއސްހާލަތެއް.  ޑ   ބޮ  އައްސަސާއަކަށްވ ރެމ  ޯގސްއަޅ ަގ ؛އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  އެންމެނަށް  ހެދިއްޖެ.  ނޑ މެން 

ހައްދެއް ނެތް    ބަށްޚާޯގސް. އިންތި  ސް. މ ޒާހަރާކ ރ ން މާލޭެގ މަގ ތަކ ަގއިށް ވާހަކަދެއްކ ން ގޯ ދެކޮޅަ  ޖެހ މާވެކްސިން

ދެވ ނ ވަރަންމި ޯގސް  ދޫތައް  ށް  ރޯއަ.  ެވސް  ފ ރ ޞަތ ދި  ދެވ ނ   އެ  މާހަފަން  އެންމެނަށް  ތައް ވެސް  ދަމަހ   ޯގސް. 

ބޮ ހަމަ  ދަޯގސްތަތި  ޑެވެސް  ހެދިއްޖެ.  މ އައް އ ކެްއ  ޕާ  ،ސަސާތަކަށް ވެސް ލަތ ެގ  ހަމަ އަދި ސިޔާސީ  ެވސް  ޓީތަކަށް 

   ހީވަނީ. ށް ނެތްހެން އަޅ ަގނޑަށްއަރައިަގނެޭވކަ  ން މިކަމ ވީ ނ ލ ކޮށްެގން މެޑ މެން ަގބޫޯގސް ހެދިއްޖެ. މިކަން އަޅ ަގނ

ރައީސް  ޮގތަ ؛އިްއޒަތްތެރި  ހިނަގމ ންދާ  ކަން  ބަލަމިހާރ   އިކާ  ،އިލާނަމަށް    އެބައޮތް.  އި ކ ރެވިފަންޢ ލާފިއ ެއއް 

ަގޑިކާއެ  އެކަނި  ހަމަ،  އެހެންނަމަވެސް ބަދަލ ގައިފިއ   ބެލ މ ެގ  ވަގ ތ ކާ އެ    ،އަށް  ނޯންނަ   ވެސް   ފިއ  

ދައ މަލ ޢަ ޮގތަށް  މ އައް ލަކ ރެވެމ ންދާ  ެއކި  ޚާއްޞަ   ،ސާތަކ ންސަތ ެގ  ފ ލ އަދި  ސަމާލ ވާންޖެހޭހެން  ހ ކޮށް  ން 

ފިއ   ކާ  ،ތިބ ންތިބޭ  ލައިެގންން އެއްވެ ބޯފީމަތީ ކޮންކަންކަ ؛ސްއީ ރަ ރިތެިއއްޒަތްރެވޭ.  ށް ވަރަށް ބޮޑަށް ަގބޫލ ކ ޑަަގނ އަޅ 

ަގޑިެއއް ނޯން އެ   ގައިނަ  ހައްދެ  އީނަމަ  މިންހަމަ  ނެތް  މިށްަވރައް  ކ ރިއަށްދާހާ  ހަމަ  ެއއް  ފިއ ކާ.  ކަންކަން  ރ  ވެސް 

އަ އިޢ ލާންކ ރ މަކ ން  ކަ ަގނޅ  ހަމައެކަނި  މި  ހީވަނީ  ނާދޭހެން. ކަމަންޑަށް  ޙައްލެއް  ސައި  ކަށް  މީހާ ހަމަ  ދާ  ކަލ ން 

 ،އެްއވެ   ންަމއްޗަށްޑަ މާލޭަގއި ކަންކަކ ޑަކ   މި  ،ވެނީށް ހަމަ ަގބޫލ ކ ރެޑަަގނޅ  ކ ރެވޭ އ ސޫލ ން އަރިމަނާޖޫ  ހ އްޓ ވާފައި 

ށް ދި އަޅ ަގނޑ މެންނައަ  ،ސާތަކަށްސައްެގ މ އަހެން ދައ ލަތ ހޭބަޖެ އެންއް ހ އްޓ ވެޅ ތަދަނޑިވަ  އަންނަ  ބަލި ފެތ ރ މަށް 

ިއއްނަމެންއެން ރައީސްޒަށް ވެސް.  ހަމަ  އަ  ؛ތްތެރި  ހ ރިހާ  އ ޅ ަގނޑ ެގ  ހ ރިހާ ޕާ  ސިޔާސީ އްމީދަކީ  ޓީތަކ ން ވެސް، 

، އަވަސް  ރ ކަށި، ހަރެ ހަރ ދަނާވ ހާރަށް އެްއޮގތަށް މިޔާރ ންެގ ލަފަ މާހިތަކ ން ވެސް ޞިއްޙީއްސަސާއަ އ ލަތ ެގ މ ދަ

 .  ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް  ްއޔާ ރިންމެން އަރައިަގތ ން. ޝ ކ ން އަޅ ަގނޑ މެން އެމި ބަލިމަޑ ކަމ  ،އި ޅ ތަކެއް އަޅަފިޔަވަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޙީދ . ވަރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ   ތެތްޒަފާރ  ދާއިރާެގ ިއއް އ ނޫގ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 :ވ ންްއކެވާހަކަދެ ޙީދ ވަމެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ފާރ  ދާއިރާެގ އ ނޫގ

  ،ންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަައކީ މައްސަލަިއަގިއ ައޅ ަގނޑ  ދަ އްލި  ކ  ވާ   ހ ށަހެޅިފައި މިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ށް ރަނަގޅޭ. ހަމަ ވަރަށް ފ ރިހަމައޭ. ރަދާނެ ހަމަ ހ ރިހާ ކަމެއް ވެސް ވަމެންނަށް ކީއަޅ ަގނޑ   ،ރައީސް   އިްއޒަތްތެރި

އަނެންއަޅ ަގނޑ މެ ހަމަ  ދައްކާ ނަށް  ކީ  ، ލަންވާނަންވެސް  ެވސް  ސަނާ  ބޮޑަށް  އެހެންވަރަށް  އެީއކީ  ނަމަދާނެ.  ވެސް، 

ކަމަކަޙަޤީޤަ ނ  ށެތެއް  އެއީއް  ރައްވާނެ.  ަވގ ތ   ކީ  މި  ކަމަކަޔިތ ން  ވާނެ  ވާހަކައަކަށް  އަޅ ަގށްބަލައިަގންނާނެ  ޑ   ނ 

ަގބޫލ ކ   ޑ  ނއަޅ ަގރައްޔިތ ން  އް ނ ކ ރަން.  ަގބޫލެ އަިއސް  ޑ ނައޅ ގަ އް ނ ކ ރޭ  ދެމީއްއ    ،ރަންވެސް  މެން ވެރިކަމަށް 

ޖަޑ ނ އަޅ ަގ ދަތ ރ އްމެން  ފަށާނެ  ތަވަށް  ރާޑ ނ އަޅ ަގކަމަކަށެއް.  އް  ެއއްމެން  ބައްވެއްޖޭަގއި  ނައިސް  ސް  ޔެއް 

ރަްއޔިރާދިވެހި އެްއވެސް  ފ ރާނަތެއްޖޭެގ  އ އްމީދ ކ ބަލަހައްޓަވާނެ    ،ވެންނ ެގއްލ ށް  އަްއެގ  ރައްޔިތ ން    ރޭކަމަކަށް. 

ޅެްއ ން ތަންކޮޅ ފ . އިސް ބޭފެންނާނެ ކަމަށް  މާ ކ ޑަމިނ ން ސަރ ކާރ ެގ ވެރިން ތަންކޮޅެއް ާގތ ންހިސާބަށް ދިޔައިމިހާ

 މާބ ނީލް ލިޑެޭގްމސްަގިއ ރަން މެ  ންޑްޝަން ައއިލެޑިައން އޯއިން  ،ފެންނާނެ ކަމަށް. ރަްއޔިތ ން އ އްމީދ ކ ރޭތ ން  ާގ

ވެރި ހާލަތަކަށް އައިަމ  މާ ބިރ   ،ށްވ ރެ މާ ނ ތަނަވަސްއަވެރި ހާލަތެއް. އެފާ ެއއީ އ  ؛ކަެމއްރި ޝައ ޤ ވެވަރ ެގބެހެއްޓި

  އެ   ،ތައް އެ އަންނަނީ ަގޑިއަކ ން ަގޑިައކ ންހާރ  މަރ ވަމ ންދާ ރޭޓ މި ؛ސްތްތެރި ރައީޒަ. އިއްސް ފެންނާނެ ކަމަށްވެ

ިގތަބަނިސް އެ ވަނަށް  އިްއޒަތްއަންނަނީ  މ ން  ރައީސްތެ.  ރަނަގނަށްންއަޅ ަގނޑ މެ ؛ރި  މިކަމ ެގ   ! ޅ ،  މިކަން 

ރަނަގޅަ ރީކޮޅ  ކ  ވަރަށް  މެަގއި  ައއިކ ރައްވަމ ންނޭޖ ށް  ފެނިެގން    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެހެންދިތަން  މަވެސް،  ނަޔަ. 

ދަން މި  އަންނައިރ ަގއި    ،ވަނީނައަޅ ަގނޑ   ަގޑ ނ އަޅ ަގމިހާހިސާބަށް  ވެސް  ޙަޤީޤަލ ކ  ބޫމެން    ، އެއީ   ތެއްރަންޖެހޭ 

. އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ މަތިލެވޭނީރިކ   އެކީަގިއކަން މިކަމާ  ޕޭސިޓީއަކާކެރާއްޖޭަގއި ހ ރި    ،ލ ކަމެއްބިޤާ  ރިރާއްޖޭަގއި ހ 

މަޢ ލޫމާތ   ، އިލާނީދަންނަވަޑ   ނ އަޅ ަގތަކ ރާރ ކޮށް   ސާފ   މިކަމ ެގ  ވެސް  ފަ،  މިކަމ ަގއި  މަތީ   ންތިން ތަންކޮޅެްއ 

މިކަ މަޢ ލޫމާތ މ ެގ  ފެށިެގން  ފޯރ ކޮށްދެރައްޔިތ ންނަ  ސާފ   ޮގތެއްށް  އަ   ވޭނެ  ތަންކޮޅެއް  ތަންކޮޅެްއ  ހަށްވަވ ަމކީ   ،

 ؛ރި ރައީސް ތްތެޒަ. އިއްެގންދާނޭއްލީއަކަށް ވެ ބޮޑ  ތަސަވ މަކީ ރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް    ކޮށް ދެވޭނެ ޮގތެއްހަލ ވި

މަރ ވީމަޑ ނ އަޅ ަގ މީހަކ   ާގތްތިމާެގ  މީމެޑ  ނ ައޅ ަގވެސް    މެން  ފަރާހ ންން ޢާއިލާ  ބަިއވަރ   ތ ން އ ެގ  އްމީދ ކ ރަނީކީ 

އެހީ މާއްދީ  ބަިއވަރ   ފޯތަފައިސާތަކެްއ،  ނޫން.  ކެއް  ކަަމކަށެއް  އ އްމީދ ކ ރަޑ ނއަޅ ަގރ ކޮށްދޭނެ  ނ ން ކ ޑަމި  ،ންމެން 

ައއިސްއަކައިރި  ދޭންރެ ހިތްވަ  ށް  އަޅ  ްއ  ހިތާމަމެަގނޑ ،  ކ ރާ  ބަ ން  އަޅ އިަގއި  އެްއކޮށް    ަގނޑ މެންނާއިވެރިވާން 

ެއކަމ ެގ ހިތްއް  ނެތިއްޖެނ ވަތަ  ،ންހ ންނަކަ މެން ހިތ ލައިެގން  ޑ ނ އަޅ ަގސްކަން  ވަ ތަނައެކަމ ެގ ނ   ނ ަވތަން  ކަދަތިޔާ 

އ ޅެނީޑ ނ އަޅ ަގ މި    .މެން  ދާއިރ އެހެންވީމާ،  މިއަހާލަތަށް  ރައީއިްއޒަތްތެދ   ަގއި  މިއަދ ރި    ހެނދ ނ ގެ   ސް، 

 ޑާ ބެހޭ ކޮވި  ،ހ ން ސ ވާލ  މި ކ ރީރިޚިލީ ވަޒީރ  އަމިނސްޓަރ ، ދާ  އިރ ަގއި ހޯމްދަންފަޅީަގއި ަވޒީރަކާ ސ ވާލ ކ ރެވ ނ 
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ކީ ޞިއްޙަތާ  ެއއީ  ކަށް ނޯޅޭޅަ ނޭގ، މަޖިލީހ ެގ ެއއްެވސް ބޭފ މެންނަށް ވެސް އެއެން  މެންޑ ނ ައޅ ަގ  !. ރަނަގޅ  ޮގތ ން

ނޫންކަން ވަޒީރ   އެހެ ބެހޭ  ޓާންނަމަވެސް.  ތިއްބަ   ސްކް،  ލެވެލްކެބި  އަދި  ވާފޯހ ަގއި  ބޭފ ޅަކ   ނަ އިން  ަގއިނެޓް  ވާ 

ިމކަމާ ބެހޭ ކޮންމެވެސް ރައް ސާށްވ ރެއައެ ނީ ެވސް  ާގނޫ  ޖެހޭނެ. އެއީން އްވައް ދެލޫމާތެޢ  ސާފ  މަށްނަންޔިތ ފ ކޮށް 

  ެވެގން މާ ކަންބޮޑ މިކަ  ،ންނަށްކޮޅެއް ސާފ ކޮށް ރައްޔިތ ތަން  މިކަން  އަދި އަޚްލާޤީ ވެސް އަސާސެްއ އެއީ. އެހެންވީމާ،

ފަ. އެކަމަކ   ވާެގ ފަރާތ ން ބޭފ ޅ ން އަރ ްއވަ ޗް.ޕީ.އޭ ތައް ބާްއވަވާ އެނޭގ ކޮންމެ ރެޔަކ  ޕްރެސްށް އެޑަނއަޅ ަގ ؛ކަންޅޭއ 

ކ   ވަހަންމެ ދ ަގއި ކޮކ އ މ ތަފަދަ ޤަ   ކަށް، އެމެރިކާޔަ މިސާލަދިންމެންނަށް ފެނިެގޑ ނައޅ ަގ ؛ަގއިންތީރެ މަތީ ފަވ އެއަށް 

ޤަ ވެރިން އެ  އަރައީ   ،އ މ ތަކ ެގ  އެބަރ ސް  ރަްއޔިތ އްވާ  އެންމެ ޖ  ސެމެއެބަ  ންނަށް    އެމެރިކާަގއި  އިނޭގތޯ.  ދެއްވާ   

އެންފ ރަތަ މިކަން  ޯގހަށްމަ  އެނިގަވޑަޔައިދި  މެ  ަގަވރ ނަރ ނި  ، ަގންނަވާނެއި ރ ަގިއ  ދަ  ފަ  ލޭންޑ ނިއ ޒި،  އ ޔޯކ ެގ 

ދޭކަންންސްކައަސީރި  އެހެންވީމާ، ؛ޤައ މ ތަކ ަގއި ހިނގައި  މި  ކަންކަެގ،  އ ޅޭ  އަދި ޑ ނ އަޅ ަގއަދި    ، ން ން  މެން 

އީ   ފެނ ން އެޔިތ ންނަށްކަން ރައްޙައްލަށް މަސައްކަތްކ ރާ   ،ވިޔަސް ންމެ އަަވސް ސްޕީޑ ަގއި އަދި ޙައްލ ނ  ވާ އެންނ ބޭ

ބޮޑ އި ރައްޔިތ ންނަށް ލިބޭނެ އެންވަޅ ގަ މިދަނޑި މަންޒަރެއްތަސަ  މެ   ނ ފެނޭ. ދެން  އްލީ. އެ މަންޒަރެއް ނ ފެނޭ. އެ 

މި ނަމެންޑ ނައޅ ަގ ؛މެންކޮތ ން  ހި  ޑ ނ އަޅ ަގ އެހެންނަމަވެސް،  ވާހަކަ.  ވެސް  ޮގތަކަށް  ކޮންމެ  ހަމަ  ދެއްކިދާނެ  ށް 

މެން ާގތްތިާމެގ  ޑ ނއަޅ ަގ  ،ބަޖެހޭ އެރަން  ކ މެން ަގބޫލ ޑ ނއަޅ ގަ ކ  މަރ ވެެގންދާއިރ ަގއި  ޔަ ދ ވާލަކ  އެތައް ބަ   ަގޑީގައި

މަރ ވީމާ ކ ރެޑ ނއަޅ ަގ  މީހަކ   އިނޭގތޯހ އިއެ    .ސާސްހ އި  ވޭެމންނަށް  އަދަދ ތަކެއްހަމައެކަ  . ސާސްަގއި  މި   ނި 

ޔަކ   ޢާއިލާއެްއެގ އެތައް ބަ  ންމެެވސް ކޮހަމަ    ،ްއެގކޮންމެެވސް ޢާއިލާއެ  ،ގެ އިލާެއއްމެ މީހަކީ ޢާކޮންފެންނަނީ. އެއިން  

ލޯ ެގއްލިެގން  ޑ ނއަޅ ަގ  ،ބިވާވަރަށް  ފ ރާނަ  ެއކެްއެގ  ތެރެއިން  އެހެންވެއްޖެެމންެގ  ދަނީ.   ، ވާނަމަ   ގައިކަމ  އެ 

ކާރ ން  ރ ބައިވެރިާވތަން މާ ބޮޑަށް ފެންނަން އެބަޖެހޭ. މިކަމ ަގއި ސަ ކަންބޮޑ ވ މ ަގއި  އިަގއި، މިމި ހިތާމަ  ،މިކަމ ަގއި 

ކަ ބޮ ންކ ރާ  މާ  މިޑަކަން  އެބަޖެހޭ.  ފެންނަން  ޙައްލަކަށްކަމ ެގށް  ނެތިއްޤާބިލ   އެ   މެންގެ ޑ ނއަޅ ަގ؛   ބޭރ ން  ޔާކަން   

ޤާ އެ  ހޯދ ބިއެކަން  ޓަކައިލ ކަން  އެހީތެރިމަށް  މަސަ  ހޯދ މަށްކަން    މިއްކ ރާ  ވެސް  މާހާރަށްވ ކަތް  ބޮޑަށް    ރެ 

 ރި ރަީއސް.  ތެތްޒައްރިްއޔާ އި ކ ދަންނަވަން. ޝ  ޑ ނ އަޅ ަގަގއި ކަމ  ފެންނަންޖެހޭ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ބޮޑަށް   ދާއިރާކަނޑިތީ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަރަށް  އިމ   ޢަބް ތެތްޒައްެގ  މެންބަރ   ޝަހީމް  هللا ދ ރި 

 ޙަކީމް.ޢަބްދ ލް

 

 ހަކަދެއްކެވ ން: ވާ ޙަކީމްޝަހީމް ޢަބްދ ލްهللا ދ މެންބަރ  ޢަބްެގ މ  ދާއިރާކަނޑިތީ
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ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ކަން ދެްއވަިއ  ރިކެތްތެލ ކ ރަމ ންދާ ފަރާތްތަކަށް  މައްއާދެ! މިއަދ  މި ބަލީަގއި ތަޙަޝ ކ ރިއްޔާ 

އެ  ފަރާތްތައަދި  ޝިކަ  އަވަސް  އެފާއަށް  ދ ޢާކ ރަންކަށް  ރައީސް.  ދި  މަދ   މިއަ ؛އިްއޒަތްތެރި  މި ލީހ ޖިމި    ަގއި 

ފި   ެއއްކޮށް މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅައި އިޚ ލާޞްތެރިކަމާެގ  އެ ބޭފ ޅާ  ،އްވި މެންބަރ މައްސަލަ ހ ށަހެޅ   ރަމ ންދާކ ބަހ ސް

ވާނަ ބަނައޅ ގަ   އެއީ،  މަކަމަށް  ނ ހަނ   ހަމަ  ރައީސްމެކަ  އިަގންނަލަޑ   އިއްޒަތްތެރި  އެހެންނައް  ،  ވެސްމަ. 

ީމަގިއ  ؟  މި އޮތީ ކީއްވެތޯބަށް ޮގއްސަ ހިސާ  މި  ރާއްޖެ  ިމއަދ  މި  ،ވީ ޙަޤީޤަތަކީންރަމިއަދ  ަގބޫލ ކ    ނޑ މެންއަޅ ަގ

މީހ ންތަކެއް ބައިވަރ  އެބަެގ    މިއައިނޭގތޯ  ތްއޮ  އިހ މާލ   މީނޑ އަޅ ަގދ   .  ވަކި  އިނިގލި މެން  ދިމާލަށް  ހަކާ 

މި މައްސަލަ ޮގއްސަ މި   ރެ ވެސް ބޮޑ ެވެގންވ   ށްވަރަ  އްނ ކޮށް ތިބެވޭދި ދިމާލަށް އިނިގލި  ަވކި މީހަކާ  ،އްކޮށްފައި ދި

.  ެއއް، ދައްތަެއއްހެއްެގ މަންމައެްއ، ކޮއްކޮ ލާއެއްެގ ކޮންމެވެސް މީއިސް ޢާމެވެ. ހަމަ ކޮންނީފ ރާނަތަކެއް މި ދައޮތީ.  

އްކަންވީ ަވގ ތ .  ސް އެއްބައިަވންތަކަން ދަވެރައްޔިތ ން    އި އެންމެހަ ރާއްޖޭެގ  މި  މެންނޑ އަޅ ގަ ، މިއަދ  މިއީ  އެހެންވީމާ

ޗެްއެގ ޮގތ ަގއި ކައްމެން އެނޑ އަޅ ގަ ސީ ފިކ ރަކަށް ނ ބަލައި  ލަޔަކަށް، ަވކި ސިޔާ އީ ވަކި ކ މެން މިނޑ އަޅ ަގތ   މި ވަގ 

ޞި  އަދި  ލަފަ އްމަސަކަތްކޮށްެގން  ދެއްވާ  މާހިރ ން  ތަބާވެ ނޑ އަޅ ަގޔަށް  ޙީ  ެއކ ަގއި  ނޑ ޅ ަގއަ،  މެން  މެން 

  ތްތަކެއް ހަނަސޭބައި  ޤަތަކީ ރައްޔިތ ންނަށް ނ ޙަޤީ ؛އީސްރަ  އްޒަތްތެރިވަގ ތ . އި ނެރެންވީ    ން ނަތީޖާކޮށްެގމަސައްކަތް

އަދ   ތަކަށް މިންކޮޅ ެގ ކައްޖޭމ ޅި ރާ   ،މެން މިއަދ  ނ ހަނ  ކަންބޮޑ ވާ ަމްއސަލައެއް. ެއޮގތ ންނޑ އަޅ ަގއެއީ   ؛ދެވ ން

ބަ މި  ވަނީ  ފެތ ރި މި  ދާޑިނކަ  ،ފާހަަގކޮށްލާނަން  ނޑ އަޅ ަގފަ.  ލި  ބަތީމ   މި  ،ލައިލާއިރ ަގއިއިރާއަށް   ކަނޑިތީމ ަގއި 

ނ  ތިބީ  ރައްޔިތ ން  ދ ޢާއަކީ ނޑ  އަޅ ަގރޭަގއި.  ތެ އްެގ  ނ ތަނަވަސްކަމެހަނ   ވަގ ތ   އެން  ،ެގ   އިމެހަކަނޑިތީމ ެގ 

ން ތ ެއޮގ . ހަމައ ންެގންދިބިވަސް ޝިފާ ލިއަދި އެ ބަލީަގއި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އަ   ،ކަން ދެއްަވއިރައްޔިތ ންނަށް ކެތްތެރި

އަދި ޚާއްޞަކޮށް    ،ންފަހީެގ ރައްޔިތ އަދި ބިލެތް  ، ހަމަ ނޫމަރާެގ ރައްޔިތ ންނަށް ވެސް  ، ށް ެވސްގޮއިދޫެގ ރައްޔިތ ންނަ

ރާމ  އެންމެހަންކަ  އްޖޭގެ ޅި  ތިބި  އަޑ އިިވެގންދަނީ  ނަންމެނޑ އަޅ ަގ  ށް.ނަރައްޔިތ ން  އިކޮޅ ތަކ ަގއި  މިހާރ   ށް 

ޚިދ މަތްތަ  ތަކ ަގއިފެސިލިޓީ ރަްއޔިނޑ އަޅ ަގކ ން  ދޭ  ސަރ ކާމެންެގ  މިއަދ   ހ ރިވަރ .  ނ ތަނަަވސްކަން  ރ ން ތ ންެގ 

އެ   ދެްއވަިއެގން  ވަރަސިލިޓީފެޚާއްޞަ ސަމާލ ކަމެއް  ޮގތް  ހިނަގމ ންދާ  ކަންކަން  ބަށްތަކ ަގއި  ާގތ ން   ލަމ ން ވެސް 

މ ހި ޮގތ ަގއި  ކަމެ  މ ންދިއ މަކީ  އެހެންވީމާ،    ނޑ އަޅ ަގއްެގ  ދ ނޑ ައޅ ަގފާހަަގކ ރަން.  ައވަހަށް   ،އަކީޢާެގ  މިކަމ ން 

މިންޖ ވެ،  ނޑ އަޅ ަގ ރައްޔިތ ން  ފަސޭހަކަމާނޑ އަޅ ަގމެންެގ  އ   މެންނަށް  ރާއްޅެ އެކ ަގިއ  ފެނި، ޖެއެވޭނެ  ްއ 

ދެއްވިއްޙަތެއް  ޞިޔޮ  ޅަހެދ މެންނަށް  ނޑ އަޅ ަގ ޝ ކ ރިްއޔާމިންވަރ ކ ރެްއވ ން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފ ރ ޞަތަށް    

  ރައީސް.  ޒަތްތެރިއިއް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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 މީ. ހ ފަ ޒްތެރި މެންބަރ  އިމްތިޔާތްއިްއޒަރާެގ  ދާއިއ ތ ރ ންނ  މާފަ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންވާ މީހ ފަ ޒްޔާމެންބަރ  އިމްތިރާެގ  ދާއިއ ތ ރ ންނ  މާފަ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ހ ރިޝ ކ ރިއްޔާ  އިއްހާއެހެން  މެންޒަ   ފާވެރ ން  ބަތްތެރި  އެ  ކަސް  ވ ން ބޮޑ  ންޅ ކ ރައްވާ 

އެބަ ވެސް  ކޮ  އަޅ ަގނޑ   ބަލިއޮތް.  ރާއްވިޑ ެގ  ވެއިގަ ޖޭހާލަތ   އި  ބޮޑ ވަމ ންތ ރ ސް  ިގނަ  ،ވަމ ން،  ވަރަށް   އަދި 

ރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކ ރަން މިކަމާ.  ވަމެން  ައޅ ަގނޑ ހަަގކ ރެވޭ.  ފާން  ެގއްލެމ ން އެބަ ދާކަރާނަ  ެގ ފ ން ތ ޔިއަދަދެްއެގ ރައް

ބޭފ ޅ ން ވެސް  ބޭްއވާ  ރަކ ްއކަތްއި މަސަ ދާއިރާގަ ޙީއްޞި  ،ަގއި ަގކ ރެވޭއިރ  ހަމެންނަށް މި ކަންކަން މިހެން ފާއަޅ ަގނޑ 

ސައްކަތްކ ރަން ތިބޭ މީހ ން ަގއި މަ ރާ އަނެްއކާ އެ ދާއި  ،ޅ  ޖެހ މ ންފ ސްކަންއާލާޅ ންނަށް ވެސް ކޮިވޑ ެގ މި  ބޭބޭފ އެ  

ހ ން ވެސް މަދ ވަމ ން ވެސް ރ  ން ވެސް އަދި ނަރ ެގ ޑޮކްޓަތަކ ލްޓަ. ހޮސްޕިކަން ވެސް އެބަ ކ ރިމަތިވޭދަތި  ވ މ ެގމަދ 

ިގ ވަރަށް  ކޮއެބަދޭ.  ބަޔަކަށް  ސަބަވިނަ  ޖެހ މ ެގ  ނަރ ހ   ،ބ ންޑ   ނ ކ ންނަ  ވެސް  އަންެގ  ޑިއ ޓީއަށް  ދަދ  

ފާހަަގކ ާގ  ށްވަރަ  ށް އަޅ ަގނޑަންދާކަން  މ ވަމަދ  އެބަ  އިއް ރެ ތ ން  ރަީއސްތެތްޒަވޭ.  ެގ ން މެއަޅ ަގނޑ މިީއ   ؛ރި 

ވަރަ ވެސް  ބަޖެޓ ން  ހާށްދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކޮވިޑ ެގ  މި  ހޭދަެއއް  ބޮޑ   ގ  ލަ  ހޭދަކޮށްތާ  ފަިއސާ  ވޭތ ވެދިޔަ ޅިެގން  މި  ފި 

ވެ ހައްތަހާ  ބޭ ތާނަގއި.  ހާކޮ .  އްޔާރ ވ ންތަ  ،ކީމަނ ސް  ތައްޔާރ ވ ކޮމްބެ  ތާލަިވޑ ެގ  ޓަކައި  ޓަކައި ކްޓްކ ރ މަށް  މަށް 

ކޮއަޅ ަގނޑ  ދައ ލަތ ން  ހޭދައެއް  މާލީ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސްށްމެން  އެބަައޅ ަގ،  ފި.  ފާހަަގކ ރެވޭނޑަށް     

ށް އަދިވެސް  އެކި ރަށްރަށަ  ، އްންެގ ދާއިރާތަޅ ފ އެ ބޭ  ރ ންމެންބަރި  ތްތެޒައް ދައްކަވާ ަވރަށް ިގނަ އިތަނ ަގއި ވާހަކަފ ޅ މި

އެާއއެކ ަގިއ    ޑަށް ހަމަައޅ ަގނަގއި.  ކޮށްފައިވާއިރ  ދަސާ ހޭފައި ްއެގ  ކަން ވަރަށް ިގނަ އަދަދެނ ވާ ތައްޔާރީތައް ވެފައިއެ

ފާހަަގކ ރެެވނީކަންބޮޑ ވ ާމއެކ  މަޖިލީހ މި    ެގމެންއަޅ ަގނޑ   ،  އެރައްޔިތ ންެގ  ފާހަަގކ ރި  ެއއް ން  ބޮޑ   ންމެ 

 މެންއަޅ ަގނޑ ތ މަކީ   ކޮޅެްއަގއި ނ ޖެހި އޮ. އެ މަްއސަލަ ވެސް ަވކިވެންޓިލޭޓަރ ެގ ވަްއކަމ ެގ މައްސަލަ  ،އަކީ މައްސަލަ

ރަްއޔި  މަހަ ކަމެއް.  ކަންބޮޑ ވާ  މަސަ ންތ އަދިވެސް  ކ ރި  އޭރ ަގއި  މަޖިލީހ ން  ސަބައްެގ  ޚިޔާނާތްކަތެްއެގ  މި    ، ބ ން 

ަވއްކަން ހިންނޫ ހިސާބަށް ދިޔައިރ  ވެސް ެއ  ރެވެނީ. އަދި މިހާރ  މިހާހަަގކ މެންނަށް ފާއަޅ ަގނޑ ާވކަން  ާގފައި ނިއްޔާ 

ެއއީ ވަރަށް ދެވެ  ލޭ ހިސާބަށް ނ ދިއ ަމކީ ދަޢ ވާެއއް އ ފ ށްޗަެގ މައް އްތަކެމައްސަލައަށް ތ ހ މަތ ކ ރެޭވ ފަރާތް  ރަ ސް 

ޮގތ  ފާއަޅ ަގނަގއި  ކަމެއްެގ  އަހަޑަށް  އެވެ ނެްއކާަގކ ރެވެނީ.  މީސް  އެހެން  ފ ރ ޞަތ ތައް  ލިބ މ ފަދަ  ގެ  ސްމީހ ންނަށް 

ލިބި ވެސް  އިއް ެގޖާަގ  ރައީސްތްތެޒަންދާނެ.  މިކަހަލަ ؛ރި  ކޮހަމައެާއއެކ ަގއި  ބަލިމަޑ ކަިވޑ   ހާލަތ ެގ  ތެމ ެގ    އި ރޭގަ ެގ 

ންެގ މެން ރައްޔިތ ަގނޑ އަޅ ދާކަން  ލި ގެއްރޫލް އޮފް ލޯ  ، ރޭަގއިތެެގ  ޓ މަކަށް ައިއސް އޮންނަ ވަގ ތ  އްޤައ މ ޤައ މ  ހ 

ފާހަަގކ ޖިމަ ކަ  ،ރެވޭތީލީހަށް  ވަރަިމ  ވެސް  ރެކޮމެންކަމ ަގއި  ބައިވަރ   ރިޕޯޓ ތަކ ަގއި  ންށް  ެއކިެއކި  ޑޭޝަންތައް 

އެކ ލަވަ އަޅ ަގނޑ  ސަމާލ   .ލާފައިވާނެއިމެން  ކަންކަމަށް  ތިބ މި  ވެސް  މެން  އަޅ ަގނޑ   މަށްވެ  ކ ރީަގއި  މީެގ 
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އެހެން  އަދި  ވަރަދަންނަވާފައިވާނެ.  ކަންށްނަމަވެސް،  ިގނަ  އަތްދަށ ން  މެން އަޅ ަގނޑ ން  ކަ  އެބަ    ޮގއްސަެގ  ވާކަން 

ިގނަ ވަރަށް  ހ އްޓ މަކަށް  ހިންގ ން  ދައ ލަތް  މި  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ޤަމ ސީދަ  ފަފަހަރ   ދިމާވެބާތްތައް  ވާ  ފައި އ މަށް 

ެއބައަޅ ަގނޑ ރިމަތިކ ރ ވާކަން  ކ ނޑިވަޅ ތަކ ަގއި  ދަ އެ އިނޭގ  މެންނަށް  ައމާޒ .  ހަމަ  ކޮށްެގން ޓާެގޓ   ،ކޮށްެގން ޮގތ ން 

ކަހަލަ މި  ،ަގއި ވެސް ފާހަަގކ ރިން މެން އޭރ އަޅ ަގނޑ އެބަ ފެނޭ.  މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ ތަން    ރާކ ވެސް އެފަދަ ކަންކަން  

ވަރަށް  ދަނޑިވަޅ ތަ ޤަގި ކަކީ  ދ ޝްއ މ ޤައ މ ެގނަ  ފަ  ބަލާނެވަރަށްރާތްތަކ ން  މަން  ބޮޑަށް  ދަނޑިވަޅ ެގ   ، 

  އްާގނީ ކަންކަން ކ ރ މަށް ތައްޔާރ ވ މަށް. އެފަދަނޭ   ،ވީންނެމަށް. މި ދެކަންކަމަށް ތައްޔާރ ވ   ،ފައިެގން ބަލާނެހިނ ންބޭ

  އަޅ ަގނޑ ވާކަން  ފައިދީހަމަލާއަވަހާރަކޮށްލ މަށް    ،ހަމާލަދީށް  ލީހ ެގ ރައީސަން ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިތައްޔާރ ތަކެއްެގ ތެރެއި

ެގ ކަންކަމަށް ޙައްލ  ހޯދ މަށް  މްރަރިޒަޓެ  ،މެން ގޮވަމ ންދިޔައީ އަޅ ަގނޑ ސް   ވެނީ. އޭރ ަގއިރަހަަގކ އެކ  މި ފާޔާހިތާމަ

ފިޔަވަޅ ތަ ޮގވާލަބަދ ެމން އައަޅ ަގނޑ ންދިއ މަށް  ެގ  މ ންއް އަޅ ްއވަ ކެ އަވަސް  މަޖިލީވެސް  ގެ ހ މ ންދިޔައީ ރައްޔިތ ންެގ 

ންކަމަށް އަދިވެސް  ވެސް، އެ ކަމަހެންނަތްތަކ ން. އެފަރާ  ން ވެސް އަދި ސަރ ކާރ ެގ ވެސް ބަެއއް ފަރާތ ރ ންެގ  މެންބަ

ށް ވެސް ދީފަިއ  ރައީސަ  ެގ މަޖިލީހ ެގތ ންށް، ރައްޔިތްތެރި ރައީސަޒަމި ދެންނެވި ހަމަލާ އިއް  ،ނ ވާތީވެޙައްލ  ލިބިފައި

 ،އިަގސަފ   ރީހަމަ އެންމެ ކ އި  ަގލަތްތަކ ފަދަ ހާަވޑަިއަގތީ މިރ  ެވސް  ، އޭެގ ރައީސްންެގ މަޖިލީހ މި ވަނީ. ރައްޔިތ 

ފްރޮފޯމެ  އެން ހ ން   ޙަންޓ ަގއި  ކަންކަން  ބޮޑަ އްލ ކ ރެއްވ ނަވަިއެގން  ވަރަށް  ޓަކައި  އަމަށް  ބޭފ ޅެއް ފ އ ޑ ށް  ެގ  އްލެވި 

ފާހަަގކ ރެއްވީ މިކޭޮގދެ  އަޅ ަގނޑ .  ޮގތ ަގއި  ކަނޑ ވާލ ތ ަގއި  އަޑ   ޓަ  މިމަށް  ހަމަ  ދިދަނޑި  ކައި   ންވަޅ ަގއި 

ވެސް  ެގ  ހަމަލާއެއް އަވަހާރަކޮށް މަނިކ ފާނ    އެ  ކ ރެވޭ މާނަ  ބައެ  ށްއަޅ ަގނޑަޮގތ ަގއި  ހަމަލާއަކީލަ  ދިން  އެ  . ން 

ވި ޮގތަށް ހަމަ މި ދެންނެ  ،ފާންހި ބޭނ ން އެބަހ މީނަ  ތަކ ަގއި ހަމަ ވަރަށް ިގ ދަނޑިވަޅ ލަމިކަހަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ހޭ ކ ރ މަށް.  ކަންކަން  ސްޕީޗ ހޭ  ، ފައްދަިއެގންއ ޓް  ނޭއްާގނީ  މީދ ވެރިވެ މެތައް  ޓް  ހަމަލާނަށްހ ންެގން  .  ށްނ މަދި  

އ މ ތަކ ަގއި ވެސް ހަމަ އެކަން ޮއތީ  ހ ޒީބ  އެނޫން ޤަތަމެންެގ ޤައ މ ަގއި ެއކަންޏެއް ނޫން އިނޭގތޯ. ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ 

ްއ  ނެާގނޫ  އެެމރިކާަގއި ވެސް އާ  އިހަކަށް ދ ވަހ ަގއި މިދިޔަ މާރިޗ  މަހ ެގ ތެރޭގައިތ ަގއި ހަމަ  ޮގެގ  ތަށް. މިސާލެއް އެޮގ

ާގނޫނެއް   ފާސްކ ރި،  ކ ރިށް ތައްޔާރ ކޮ. ހަމަ އެ ހާލަތަށް ދިމާކްޓް އިނޭގތޯހޭޓް ކްރައިމްސް އެ  19-ކޮިވޑ   ،ކޮށްފިފާސް

ކްރަހޭ ެއކްޓެއް ޓް  ކް  19-ކޮިވޑ "،  އިމްސް  އެކްޓްރަ ހޭޓް  ކިޔާފައި  "އިމްސް  ނަން  މި  ބަޔަކަށްއޮތީ  ހަމަ  ވަކި   .  

ށް ދިނ މ ގެ ކަތައިެގން ހަމަލާތަކެއް ސިލްސިލާ ޮގފައްދައ   ތ ރަެގޓްކޮށްެގން ނަފްޓާަގއި ވެސް  އެ ޤައ މ    ،ޒ ކޮށްެގންއަމާ

މިބ ން  ސަބަ ދިހަމަ  ކޮވި މާކޮށްދަނޑިވަޅާ  ހާ،  ޮގތަށް ދި   ދަނޑިވަޅާމި    ،ެގންޅި ގ   ކާލަތަޑ ެގ  ދެންނެވި  މި  މާކޮށް 

އ މ ަގއި ވެސް ހަމަ ެގ ޤަންމެ އަޅ ަގނޑ ބޫރ ވީ. މިއީ  މަޖ   ނޫނ  ހަދަން ވެސްބ ން މި ާގޢަމަލ ތަކެއް ހިންގ މ ެގ ސަބަ

ހެންވީމާ،  ދަނޑިވަޅ ަގއި ނަމަވެސް ހެދ ން. އެ  ަގއި މިލީހ ޖި ތެއް މިފަދަ ާގނޫނެްއ ރަްއޔިތ ންެގ މަނާސަބ  ވަގ ވަރަށް މ 

 ށް.  ރައީސް، ތި ދެއްވި ފ ރ ޞަތަ ށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ފާހަަގކޮށްލަން. ވަރައަޅ ަގނޑ މިކަން 
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ނީ.  މ ގ ތ  ނިިއވާ ވަށް ކަނޑައެޅިފަލި މަްއސަލައައްކ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  ށް ބޮޑަށް ވަރަ

 

 . މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އެ ފަށަނީ  މި  މިހާރ   ނަންބަރ އަޅ ަގނޑ   ޤާނޫރިމްހޫޖ ރާއްޖޭެގ  ވެހިދި  -6  ޖެންޑާ  ވަނަ    154ެގ  ސީއަސާނ އްޔާެގ 

)ށ( ޮގއި ގަ   މާއްދާެގ  މަތީވާ  އަ  ،ންތ ެގ  ކޯޓ ެގ ޤާޟީ  އިސްމާޢީލް ރަޝީދ ކްރިމިނަލް  ޔާރ ކަމ ެގ  ފަނޑި  ލްއ ސްތާޛ  

ވަކިކ މ ންމަޤާ ގ ރ   ޖ ޑީޝަޮގ  ޅޭމާ  ދިރާކޮސް  ލް ސަރވިސަތ ން  މަްއސަލަ  ފޮނ ވާފައިވާ  ޮގތެއް    ،ށްސާކޮމިޝަނ ން 

ގ   ،ނިންމ މަށް މައްސަލައާ  ކޮމިއެ  ދާއިމީ  ފޮނ ވ މަށް.  ޓީޅޭ  ސަރވިސަޖ ޑީޝައަށް  ފޮނ ވާފައިވާކޮ  ސްލް   މިޝަނ ން 

 . ންމަށް ދަންނަވަންމަށް އަމީންޢާްއވ  ހަށް އިއްަވއިދެލީސިޓީ މަޖި

 

 : ވ ންން އިްއވެ މޭޒ  ދާރީއި

ެގ  . ކްރިމިނަލް ކޯޓ ވެނަވަމެވެދ ން ސަލާމަށްފަހ  ދަން ،  ށްދަރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީ

ަމއްޗަށް ހ ށަހެޅި ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވ ނ  ސ ލޫދ  ރަޝީލްޢީ މާސްސްތާޛ  އި އަލްއ  ޤާޟީ ޤާޟީ   ، ޅިެގންކީ މައްސަލައާ ގ ެގ 

  ނ ވާ ންޤާމާ ެއކަށީެގމ ެގ މަރ ކަޑިޔާފަނ  ، ޢަމަލަކީ  ސަލަިއަގއި ޭއނާ ކ ޅަެގ ަމއްޗަށް ސާބިތ ވި ަމއްދ ރަޝީއިސްމާޢީލް  

ކޮމި މި  ކަމަށް  ޢަމަލެއް  ަގބޫޝަފަދަ  ރަޝީދާތާލްއ ސްއަ   ،ރެވޭތީލ ކ ނަށް  ިއސްމާޢީލް  ނަންބަރ  މެ  ޛ   ާގނޫނ   ދ  

ކޮޖ ޑީޝަ)  2008/10 ސަރވިސް  ެގ    32-1ެގ  ( ާގނޫނ މިޝަނ ން  ލް  )ހ(  މާއްދާެގ  ނަން  4ވަނަ  ާވ އިބަރ ގަ ވަނަ 

ވަކިފަނޑި   ،ިއވާަގކަމ    ފިޔަވަޅ  ފިޔަވަޔާރ ކަމ ން  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ކޮމިކ ރަން  މި  ެއޅ މަށް  ނަންބަރ  ޅ           ޝަނ ެގ 

JSC-B-CB/21/314   (23  ޭ2021  މ )ަނިންމ ނިންމ މ ން  ދި ފައިވާތީވާެގ  ޖ މްހޫރިވެހި،  އްޔާެގ  ރާއްޖޭެގ 

ެގ (ނޫނ ްއޖޭެގ ފަނޑިޔާރ ންެގ ާގރާ ދިވެހި)  13/ 2010ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،  ާއއި(ށވަނަ މާއްދާެގ )  154ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

ަގއިވާވަ  22 )ށ(  މާއްދާެގ  އ ސޫނަ  ވަކި  ޤާޟީ  ،ލ ން  މަޤާމ ން  ފަނޑިޔާރ ކަމ ެގ  ރަޝީދ     ެގކ ރ މ ިއސްމާޢިލް 

ނިންމ މަށް  މައްސަލައާ ޮގތެއް  މަ  ،މެދ   ހަވާލާދެރައްޔިތ ންެގ  ޓަކައި  ހ ށަހެޅ މަށް  ކޮމިޝަންެގ ނ ވ ޖިލީހަށް  މި   

ފޮނ ވީމެވެ.   މަޖިލީހަށް  ތިޔަ  އިނިންމ ން  ރަޝީދާޤާޟީ  ތަޙ ޤީޤ   ސްމާޢީލް  ކޮމިޝަނ ން  ޮގތ ން  ކޮށްފައިވާ ގ ޅޭ 

އަހަރާއި    2014  . މައްސަލައަކީ މެދ ވެރިކޮ  2015ވަނަ  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ  އަހަރ ަގއި  ހިން ވަނަ  ާގފަިއާވ  ށް 
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ލޯންމަނީ  ،ޚިޔާނާތާއި   ،ކޮރަޕްޝަނާއި ހ.ތ ގ ޅިެގން    ތަކާޢަމަލ  ެގ  ޑްރިން  އަދީބް މަސާ  ހ މަތ ކ ރެވޭ  އަޙްމަދ     ރާ، 

ޖެ ޕްރޮސިކިއ ޓަރ  މައްޗަށް  ޮއފީޢަބްދ ލްޣަފޫރ ެގ  ކްރިމިނަނަރަލްެގ  ހ ށަހަޅަހ ން  ކޯޓަށް  ކ ރިއަށް ލް  ެގންދިޔަ  އިެގން 

ކޯޓ  ނަކްރިމިނަލް  ެގ ޔާ އް ޟިޤަ  C-CR/642/ 2019  އަދި  641،  640،  639،  638،  637،  636  ންބަރ ެގ 

އަ އީތިދާއިބ  ނަންބަރ     ާގނޫނ   އިޖ ރާއީޖިނާ)  2016/12ޑ އެހ ންތަްއ،  ާގނޫނ އަ  ބާބ ަގއި   13ެގ  (ތ ެގ    ވަނަ 

އިޖ ރާ ކޮންބަޔާ ކ ރިއަށް   ތްތަކާއަށްފަިއވާ  ދަންެގޚިލާފަށް  ކ ރިޢ ޮގސް،  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ދަވާ  ޮގތް   ވާއާޢ ން  މެދ  

މައްސަލައެ  އެޮގތ ންނިންމަވާފައިވާ  މައް  ،ވެ.  ތަޙ ޤީޤ އެ  އިކ ރިއިރ   ސަލަ  ފާޅ ކަން  ޤާޟީ  ރަޝީދ   ޑ  ބޮސްާމޢީލް 

ފަރ  ނެތިޮގތެްއަގއި  އިޖ ކަނޑައެޅި   ،ވާލެއް  ނިންމާފައި  ތާއަރާެގން  މައްސަލަ  އި  ،ވާކަމާއިޚިލާފަށް  ސްމާޢީލް ޤާޟީ 

މޭޒ ކޮޅ  ޮއތް  ރަޝީދ ެގ  ފޯމެޕެންޑްރައިވެމަތީަގއި  ޕީ.ޑީ.އެފް  ދ ވަ  32020  ރީވަފެބްރ    22ޓްަގއި  ްއަގއި  ހ  ވަނަ 

ފިނާ"ސޭވްކޮށް،   ޓޫ  ލޭޓްރިޕް  ނަން  ނަ  ެގ"ވީ  އިޖ ރާފައިލްަގދެވިފައިވާ  މ ަގއި  ހިމެނޭ  ނިންމާއީއި  ޮގތ ން  ނިންމ ން   

ދ ވަހ  ކ ރެއްވި    2020ލައި  ޖ   22ޝީދ ،  ރަލް  ސްމާޢީޟީ އިޤާ  ،ަގިއވާ ނ ކ ތާތަކާއި ޓް ޑޮކިއ މަން ަގިއވާ މ ކ ހ ވަނަ 

ނ ކ ތާތަނ ކ ތާތަކަ ެއއް  ވ މ ކީ  ކަމަށް  އިޖ ކެްއ  ކަންތައްތަކާ އީރާން،  ފާހަަގވާ  ޮގތ ން  ފަރާތ ން      ދެ  ޮގތ ން  ގ ޅޭ 

ނިންމ މައި  ވާހަކަދަްއކަ ދ ވަހ   2020ލައި  ޖ   12  ،ށްޮގތް  ކ ރިން  ބޭއްވި  ވަނަ  ައޑ އެހ މ ެގ    ޟީޤާ  ،ޝަރީޢަތ ެގ 

މައްސަލައާ އެ  ރަޝީދ   ޮގ  އިސްމާޢީލް  ކަނޑައަމެދ   ލިޔެފަިއވާކަންންކ ހ ،  އިޅަ ތް  އޮންނަކަ  ެއނެގން    22  ،މާއި 

ޮގތ ން ނިއީރާ ޖ އި"އިާވ  ފަ ސޭވްކޮށްންޑްރަިއވްަގއި  ވަނަ ދ ވަހ  ޕެ  2020  ރީވަފެބްރ  ަގިއވާ މި ނަމ   "ންމާ ނިންމ ން 

   ަމއްސަލައާ ބާވަތ ެގންމ  ޮގތެއްަގއި މި  މި ނަމަކީ އާ  ،ކަމާއި  "ވީ ޓޫ  ޕް ފިނޭލޭޓްރި"  ، ފައިވާ ނަމަކީ ވްކޮށްލިޔ ން ސޭ

ހ ރި ސަބަބ ފަނޑި  އްއިލެފަ  ގ ޅ ން  ނަމެއްކަން  ސޭްވކ ރާނެ  ވިސްނ   ވެރިޔާރަކ   ސްނާއިރ   ވި  މ ންއިންސާނެްއެގ 

މައްސަލަ  ،ކަާމއި  ނ ކ ރެވޭލ ބޫަގ މި  ނަމަކި  ނެތްގ   އާމި  ނަމެއް   އާދަޔާ  ޅ މެްއ  ފާހަަގކަޚިލާފ   ޤާޟީ    ،ވާތީާއއިން 

ކޮމްޕިއ ޓަ ބޭނ ންކ ރ މަށް  ރަޝީދ   ކްރިމިއިސްމާޢީލް  ސިސްޓަމެއް  ހ ންނަރ  ކޯޓ ަގއި  ކޯޓ ަގއި  ނަލް  ހިންާގ  އިރ ، 

ޕެލިޔެކިޔ   ެގމައްސަލަެއއް ެގންގ ޅ މާއިންންތަްއ  ަމއްސަލަެއްއގެ   ،ޑްރައިެވްއަގއި  ވަކި  ޚާްއޞަކޮށް  ވަކިން  އަދި 

ޕެންޑްރައިވް އެކަނި  ހަމަލިޔެކިޔ ން   ހ ރ މާއިއެ  ދަލަމައްސަ  ،ަގއި  ހ ށަހެޅ މާއެްއެގ  ނ ދަނީސް  ޢ ވާ  އެ   ،ހަމައަށް 

އި ތައްޔާރ ކޮށްފައި އޮތ މ ން، ފަނޑިޔާރ ެގ  ންޑްރައިްވަގޮގތ ެގ ފައިލް އެ ޕެ  ނެނިންމާ  ތައް ނ ވަތަ މައްސަލަ  ސަލަމައް

ހެޅ މަކަށް ބިނާކ ރ މެއް ށަށަހެޅި ހ ޚަސްމ ންެގ ފަރާތ ން ހ ކ މަކީ  ހ ަމއްސަލަިއެގ    ،ކަމާއި  އ ފެދޭމެދ  ސ ވާލ   ޢަމަލ ތަކާ

ނަތީޖާއެ  ،ނެތި ަވކި  މައްސަލައިެގ  ނެރ އަދި  ޓައް  މާކައްވ މަށް  ލިޔެ  އި  ކަމަކ ޙ ާވ  އިފަކ ރިން   ބޫލ ކ ރެވޭަގ  ށްމެއް 

އިސްމާޢީލް ރަޝީދ     ޤާޟީއްޔާަގިއ  ޟިޤަ  7އިސްެވ ދެންނެވ ނ     ،ރާއިރ ޔަތްކ ޢާކަންކަމަށް ރިމި އެންމެހައި    ،ކަމާއި

ށް މި މަކ  ނޫން ކައެ ލ ކަމާސްތަޤިއްމާއި މ ނީ ެއއްވެސް ފަރާތެއްެގ ނ ފޫޒެއް ނެތި، މިނިވަންކަވަ  ކ ރަްއވާފައި އެންކ ހ 

ކޮމިޝަންެގ ކޮމިޝަ މި  ހަވާލާދެވ ނ   ދަންނަވަމެވެ.  ކަމ ަގއި  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ކަންތައްތަކ ެގ  ފާހަަގކ ރެވ ނ   ނަށް 
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ކ ރި  އިސްމާޢީލް ރަޝީދ ެގ މައްސަލަ ތަޙ ޤީޤ  ޟީޤާ  ،ެގ ނިންމ މާއި( 2021  މޭ  23)  BCB/JSC/314/21  ނަންބަރ 

ނަންބަކޮމިޓީެގ ނިމ ނ   10TF/138TC-D/ 5/2021  ރ   ރިޕޯޓ ެގ    މަްއސަލަ  މަ  ،އިތ ރ ންޮގތ ެގ    އްސަލައާ މި 

ލިޔެކިޔ ގ ޅ ން އެހެނިހެން  ފޮނ ވީމެވެންތަކ ެގ  ހ ރި  ސިޓީާއެއކ   މި  އިކޮޕީ  އެދެމެވެ.  ބޫލ ގަ ތިރާމ   ހ .   11ކ ރެއްވ ން 

 ޝަންެގ ރައީސް. . ޚާދިމަތ ކ މް، ޙިސާން ޙ ސައިން. ކޮމ2021ި މޭ 23. 1442ވާލް  ޝައް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އަމީންޔާޝ ކ ރިއް މަޖިލީއްޔިރަންމ .  ޢާ  ަގާވއިދ  ތ ންެގ  ޮގތ ެގ  208ެގ  ހ ެގ  ަގިއވާ  )ށ(  މާއްދާެގ  މި   ،މަތީން  ވަނަ 

 ރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވަން. އަސާކ ރ މަށް ޖ ޑީޝިމައްސަލަ ދިރާ

 

 . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 7

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ވަނަ   115ސީެގ  ނޫނ އަސީެގ ޤާެގ ޖ މްހޫރިއްޔާއްޖޭދިވެހިރާ  -7.1ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން. އެޖެންޑާ ނަންބަރ   

ޟިލް ސަފީރ ، އަލްފާ  ފައި ހ ންނަވާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާއަށް ދިވެހިރާސްރީލަންކާ ން،މަތީ  ޮގތ ެގ  ަގިއވާ  )ދ(ެގ  އްދާމާ

ހ.ހިކިފިނިފެންމާޤ ބްދ އްރައްޒާޢަ ޢ މަރ  ސްޓޭ،  ޤަެގ،  އޮފް  ދިވެހިރާޠަޓް  ކަނޑައަޅާ ރަށް  ރެސިޑެންޓް  -ނޮން  އްޖެއިން 

މަޤާ ހަމަޖެއްސަފީރ ކަމ ެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާސ މަށް  މަށް  ޚާ ފައިވާފޮނ އްވާ  ޓަކައި  ގ ޅ ންތަކ ެގ  ަމއްސަލަ  ރިޖީ 

ރަދޫ  މަޤައްރިރ ،  އްވާނީ ކޮމިޓީެގ މ އިދެ ހަޅ އްވަ. މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަޮގތ ެގ ރިޕޯޓ   ކޮށް ނިންމިސާކޮމިޓީން ދިރާ

 .ރީފްމެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަ ރިއިްއޒަތްތެ  ދާއިރާެގ

 

 ވ ން:ކެއްކަދެހަވާ ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  ރިޕޯޓަކީޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހަޅާ  އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  ވަނަ    115ސީެގ  ނޫނ އަސާޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،. 

ޤައ   ން،މަތީ  ޮގތ ެގ  ަގިއވާ  )ދ(ެގ  އްދާމާ ރާއްޖޭބޭރ   ނޮންމ ތަކަށް  ޓަކައި  ރެސިޑެންޓް-ެގ  ކަނޑައެޅ މަށް   

ކަނޑައަޅ އްވާފައިސްރީލަންކާއިން   ސަ  ދިވެހިރާއްޖެައށް  ޢ މަރ  އަލްފާ  ޭގހިކިފިނިފެންމާ  ހ.  ،ފީރ ހ ންނަވާ   ޟިލް 

ޤަސްޓޭ  ،ޤް ބްދ އްރައްޒާޢަ އޮފް  ދިވެހިރާޠަޓް  ކަނޑައަޅާރަށް  ސަފީރ ކަމަ-ނޮން  އްޖެއިން   ކ ރ މާއްޔަންޢަށް  ރެސިޑެންޓް 

ރަމެ މަޝްވަރާއްދ   މަޖިލީހ ެގ  އެދިވަޑައިެގންޔިތ ންެގ  ޚާރިޖީ   ައކަށް  ަމއްސަލަ  ހ ށަހެޅ އްވި  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން  ބެހޭ  މައްސަ  ނިންމި  ގ ޅ ންތަކާ  މި  ރިޕޯޓ .  ކޮމިޓީޮގތ ެގ  ގ ޅ ންތަކ ެގ  ޚާރިޖީ  ން  ލަިއަގއި 
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ޮގތެއް ނިންމަވާފަ. ެއ  މ ަގއި ވަނީ  ވަނަ ބައްދަލ ވ   15ެގ  ްއވި ކޮމިޓީވަނަ ދ ވަހ  ބޭ  2021  ލްޕްރީއެ  26  ،ވެބައްދަލ 

ނިންނަވާ އަށް  ސްރީލަންކާ އަކީ  ހިކިފިނިފެންމާެގ  ހ.،  ރައްޒާޤް އްބްދ ޢަޢ މަރ   މިހާރ ވެސް    ، ޮގތަކީއޮތް    ފައިކޮމިޓީން 

  އް ބޭފ ޅެ އްވާފައި ހ ރި  ދެ  ހ ން ރ ހ ންމަޖިލީ  ްއޒަތްތެރިތ ަގއި މި އިރ ންެގ ޮގސަފީ  ޅ ްއާވފައިވާއަ އްޖެއިން ކަނޑަރާދިވެހި

އެ  ،ކަމާއި ބޭމަ  އަދި  އެކަށޭނެ  މިކަމަށް  ހޯ  އެ  ،ކަމާއި  ފ ޅެއްނިކ ފާނަކީ  ޮގތ ން  ބެހޭ  ހ ރިހާ  ދަމަނިކ ފާނާ  ންޖެހޭ 

ޑެންޓް  ރެސިދި މި ވަގ ތ  ވެސް  އަ  ، ވާތީދާފައި ބެހޭ މ ައއްސަސާތަކ ން ކޮމިޓީއަށް ކ ރިން ވެސް ހޯ  މަޢ ލޫމާތ ތަކެއް ކަމާ

ޮގތ ަގއި  ސަފީ   ނެ ނަކީ މިކަމަށް އެންމެ އެކަށޭނިކ ފާމަ  އެ،  ވާތީ   ކ ރައްވާ ބޭފ ޅަކަށްމަސަްއކަތްސްރީލަންކާަގއި  ރެއްެގ 

މަނިކ ފާނ  ސްޓޭޓް    މި ދެންނެވި ސަބަބ ތަކަށް ޓަކައި އެ  ، މިޓީން ނިންމާފައި އޮތީކޮ  ،އެހެންކަމ ންބޭފ ޅެއް ކަމ ަގއި.  

 . ށް ކަމައްމަކީ ެއންމެ ރަނަގޅ  ކަމެވ ކަމަށް ހ ންނެރ އިން ކަނޑައަޅ ްއވާފައި ހ ންނަ ސަފީޖެރާއްރަށް ދިވެހިޠަފް ޤައޮ

ރ ހ ން މަޖިލީހ ން  މި  ދެއްވ މަށްއަދި  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ނިންމެ  ންތީމަ  ޮގތ ގެ   ފެނިވަޑަިއަގންނަވާ   ވި ކޮމިޓީން 

ިވ . ދެއްމަށް ޓަކައިން ނިންމ މަތީ  ންމަވާ ޮގތެއްގެ ހ ން ނިރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީ   ،ަގނޑ  މި ހ ށަހަޅަނީން އަޅ  ވ ނިންމެ

 ޞަތަށް ޓަކައި ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފ ރ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއް

ރިޕޯޓަ  -{ 7.2}  ބަހ ސްކ ރެށްމި  މެންބަރަ  ިއއްޒަތްތެރި  ެއއްެވސް  ިމ    ،ނ ވާތީއެދިަވޑަިއެގންފައި  ކ ްއވ މަށް  އަޅ ަގނޑ  

އެޖެން ކޮމިޝަނަރ އިންފޮމޭޝަން  -7.2ނަންބަރ   ޑާ  ދަނީ  މަޤާމަށް    މްހޫރިއްޔާ  އީސ ލްޖ ރަކ ރެްއވ މަށް  އްޔަންޢަެގ 

ިމނިވައްފޮނ  ނަންތައް  ނިންމިވާފަިއވާ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން  މ އަްއސަސާތަކ ެގ  މަޖިލީހަށް    ން  ރިޕޯޓ   ޮގތ ެގ 

 . އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި އިރާެގދާ މީދޫ ައއްޑޫމ ޤައްރިރ ،   ދެްއވާނީ ކޮމިޓީެގއިހ ށަހަޅ އްވަ

 

 ވ ން:ކެ އްކަދެހަ ވާ އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  މަޝ ކ ރިއްޔާ  ކޮމިޝަނަރ ެގ  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރައީ  ކ ރ މަށްއްޔަންޢަ  ޤާމަށްއިންފޮމޭޝަން 

ނަންތައްފޮނ އްވާފަިއވާ ކޮމިޓީ ވަމިނި    މ އައްސަސާ  ނިންމި ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ދިރާސާކޮށް،  ރިޕޯޓ    ން  ޮގތ ެގ 

ފ ރަތަމަ  އިދަންނަވަ ނަލިބިފައިވަހ ށަހަޅ އްަވއިެގން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ކޮމިޓީއަށް    ،ކަމަކަށްލާނަން.  ތިން  . އްމެނީ 

މ ޙައް ޝިހާމް  އަލްއ ސްތާޛ   ވަޙީއެއީ  ދަފ މަދ   ނަންބަދ ،  އަލް 5143ރސ    ރ ތަރ   އަ.  ހިދ  ޢާދ   މަޙްއ ސްތާޛ  

ހ.ރަޝީ އަލްފާޟިލާ  ގ   ދ ،  ގ ޢަޔަމް  މަރްރަވަ.  ހަމަވޭތޯ   . ލީމް،  ޝަރ ތ   ެވސް  ބޭފ ޅ ންެގ  ތިން  މި  ދާސްތާން. 

ންޓަރވިއ ެގ  އި  އެ ބޭފ ޅ ންނާ  ،އި ކަމަށް ނިންމަހަމަވާ  ބޭފ ޅ ންެގ ޝަރ ތ އެ    ބެލ މަށްފަހ ން  ނަލ ކޮމިޓީން ނަާގ ޕެ
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މަޖިމަރ  ެގންޮގސްފައިވަނީ.  ކ ރިއަށް  އިންޓަރިވއެ ޙަލާ  ޮގތ ން  އޮންނަ  ަގވާއިދ   ކޮމިޓީ ލީހ ެގ  ކޮމިޓީެގ ްއަގއި  މ ޅި  ެގ، 

 ރ ޙަލާ ނިމ ނިއިރ މަ  އ  ނ ވޭ. އިންޓަރވިއްދެބައި ވޯޓ  ލިބިެގން ނޫނީ ނަމެއް ތަޅ މަށް އަންނާކަށް ފާހެ  ޅަ ބައިކ   ތިން

ތަނ ން ޝިޔާމަށާއި   މި،ހަަގކޮށްލާނަން  . އަޅ ަގނޑ  ފާނ ވޭ  ދެބައި ލިބިފަެއއްޅަ  ބައިކ   ންމަކަށް ތި ނަސް  މިއިން އެްއވެ

ހަތް    ހިދާޢާއަދި   ލިބިވަޑަިއެގންފަިއވަނީ  ބޭފ ޅ ންނަށް  މަރްވޯޓ ދެ  އެާއއެކީަގއި  އަދި  ށް ލީމަޢަމް  ޔަ. 

ބޭނ ންާވ    ނ ވަންފޮތަޅ މަށް  ސް ނަމެްއ  އްވެކ ރެ އެ   ން ނަމ ންިއވަނީ ފަސް ވޯޓ . އެހެންވީމާ، ިމ ތިބިވަޑަިއެގންފަލި

  ،ނަންލާށްކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮހަމަ  ފާހަަގކޮށްލަން. މިާއެއކީަގއި  ަގނޑ   ޅ ނ ވާކަން އަ ހަމަ  އަދަދަށް ވޯޓ 

ހ ށަހަަގނޑ މެޅ  އަެގންނަން  ަގވާއިދަށް    އާންމ  ކޮމިޓީއަށްއަޅ ަގނޑ މެންވާނެ   ބަދަލ ތަކެއް  ފެންނަ   . ޅާފަން ކޮމިޓީއަށް 

މަޖިލީހ ެގ    ރަްއވާފައިދިރާސާކ ވަހަކަށް އާންމ  ކޮމިޓީން އެ ަމއްސަލަ  ވީހާވެސް އަ  ،ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން  އަޅ ަގނޑ 

ވަރަށް ިގނަ    ،ަގއި އޮންނަ ޮގތ ންނަންތައް ދިރާސާކ ރ މ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ަގިއ  އްވަން. މިހާރ   ވައިދެ ތަޅ މަށް ފޮނ އް

އެބަވޭ  ދަތިތަކާ އެކ ރިމަތި  އެހެންވީމާ،  ެއ  ކަންކަން    .  ކ ރިއަށް ޙައްލ ކ ރ މަށް  ވަރަށް  ން  އ ންދިެގމަސަްއކަތް 

ކޮމިޓީގެ   ،ވާކަންމ ހިންމ  ވެސް  އަދި  މެންބަރ ން  ދަކައެ  ވާހަކަ  އެދޭ  ައވަސްކޮށްދެއްވ މަށް  ންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ  ން 

 ރި ރައީސް. ތެއިްއޒަތް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އި  ެމންބަތެއްޒަތްޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ ރި  އިއްޒަތްތެރި  އެ  ؛ރ .  ވެސް  ދިމާާވ   ،ނޭގއަޅ ަގނޑަށް  މައްސަލަތަކެއް 

ޞަކޮށް މިދިޔަ ފަސް ތަޖ ރިބާަގިއ، ޚާއް  . އެހެންނަމަެވސް، އަޅ ަގނޑ  ހަނދާންވަނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގއީކަމެއްކަން މި

އީ. އެހެންނަމަވެސް،  ނަ ކެއް ެގނޑ މެން ަގާވއިދަށް ބަދަލ ތަނާކޮށް އަޅ ގަ ތަޖ ރިބާއަށް ބިއަހަރ ެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  

ަގާވއިދާެއކ  ިއްއޒަ  މި  މެންބަރ ވެސް  ދިމާ  ތްތެރި  އ ނދަޫގތަކެްއ  ފާހަަގކ ރަްއވާ  ކަމަށްއެބަ  އެހެންވީމާ،  ވާ   .

ޮގތަށް ކަން ނ ކޮށް  ،ޖެހޭެގންނަންެއބަ  އް  ޙައްލ ތަކެއަޅ ަގނޑ މެން     ،އެހެންނަމަވެސް ؛ކ ރިން މަޖިލީހ ަގއި ކަންކ ރި 

ޝ ކ ރިއްޔާއެބަ  ޑ މެން  ައޅ ަގނ ތްތަކެއް  ޮގހަރ ދަނާކ ރެވޭނެ    އަދި މެންބަރ .  ހޯދަންޖެހޭ.  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީ    މި 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ަމޑަވެލީ ؛ށް ެއއްވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ ނަމަޕޯޓަށް ބަހ ސްކ ރެއްވ މަރި

 .އިން ފިރ ޝާންޙ ސަ މެންބަރ 

 

 ވ ން: ކެ އް ކަދެހަވާ ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލީ



1202 މޭ 24                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  5 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

66 

 

ރި މި  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ   ބަހ ސްކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތަކަށް  ޝ ކ ރިއްޔާ  މި މި ރި  ،އެދ ނީމި  ޕޯޓަށް  ޕޯޓ  

އެހެންވީމާ،  ތަޅ ަމށް ނ ަގނެވޭކަން.    އްނަމެއެްއވެސް  ނޭގ  އެބަ އެ   ށްއަޅ ަގނޑަ ؛މީެގ  އޮތް ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

 އަށް ފޮނ ވ މަށް. ޝ ކ ރިްއޔާ. ޓީޅަން މި ރިޕޯޓ  އަނބ ރާ ކޮމިއަޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހެޅ މަށް. އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ރީރ  ންޙަސަ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ރިމަތިވެ. ތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަވާ ރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

 ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އެ ހ ށަހެޅ އްވި ހ ށަހެޅ މަށް އަޅ   ،ތްތެރި މެންބަރ އިްއޒަ

 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ހީވަނީ މެންބައިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ެވލީމަޑަ  ، އަޅ ަގނޑަށް  ފި  ރ   އެބަ  ރ ޝާން  ޙ ސައިން  ފ ރ ޞަތަކަށް 

 އެދިަވޑަިއަގންނަވާ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ން: ކެ އް ކަދެހަވާ ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލީ

އިްއޒަތް ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސްތެ އާދެ!  ހ .  ރި  ހ ށަހެޅި  އަޅ ަގނޑ   ެގންދެންމެ  އަނބ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ށަހެޅ ން  ނަން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ދަންނަވަން.  ކަންމާފައިވާ ވާހަނި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދެްއކެވީކ ޝ  އެ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  މެންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ެއބަ    ،ރިއްޔާ  މަސައްކަތް  މި 

ނބ ރާ ެގންދިޔ މަކަށް  މަްއސަލަ އަދިނ މ ެގ  ކޮންމެހެން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ، މި ރ ހ ންއަދި  ސްކ ރަންޖެހޭ ދެއްތޯ.  އަވަ

އެކަމަ ެގންނަކަން  މި   ކ ނޫން.  އަވިސްނ މަކަށް  އަލ ން  ކޮމިޓީތަކ ން  އެބަ  ޝ ކ ރިނބ ރާ  ން  ްއޔާ  ިވސްނަންޖެހޭ. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

ޒަ

ޒަ
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 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

މެ ދެންނެވިހެން ؛ންބަރ ންއިްއޒަތްތެރި  ެވސް  ކ ރިން  ތަތ ރައްޔި  ައޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ެގ  ިމއީ ޅ ންެގ  މަސައްކަތް  މ ެގ 

ޖަމާވެއަޅ  އެންގ ންތަކާ ަގނޑ މެން  ެއޗް.ޕީ.ޭއެގ  މަސަްއކަތެއް.  ހިންާގ  މިހާރ ވެސް   ެގން  އަޅ ަގނޑ މެން    ެއއްޮގތަށް 

ީވވަރަ މާސްކ  ؛މާސްކ   ކ ން ގައިދ ރ ކޮށްެގން،  ނ ަވތަ  މަސަ އަޅަިއެގ  ގައިދ ރ ކޮށްފައި  މި  ްއކަތްން  ދަނީ.  ެގންކ ރަމ ން 

ހާލައެ ޤައ މ ެގ  ިމއަދ   ވެސް  ތ ހެންނަމަވެސް،  އެންމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދާކަން  ޯގހަށް  ޯގހ ން  އެބަ  .  ނޭގއެ 

ދަންނަވަނީ މި  އަޅ ަގނޑ   އިރ ޝާ  ،އެހެންވީމާ،  ޚާއްޮގއެއް   ދާެއޗް.ޕީ.އޭެގ  މަޖިލީހ ެގ،  އަޅ ަގނޑ ެމން  ޞަކޮށް ތަށް 

ަމޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ެގ މަސައް  .ެގންދާނީކ ރިއަށް  ތް  މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ެގ މަސައްކަ ކަތަކީ އަޅ ަގނޑ މެން ޖަމާވެެގން  އެއީ 

މަޖިލިސް ން ހިންަގންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށް ވާތީ. އެހެންވީމާ،  މެއް ހަމަކޮށްެގވަކި ކޯރަ  ،ތީަގންޖެހޭ މަސައްކަތަކަށް ވާހިން

ބަދަލ ކ ރަ އޮންލައިންކޮށް  އިއްޒަތް ންފަހަރ ަގއި  މެންބަރ ންނަށްޖެހ ނަސް  ައވަހަކަށްވީ  އަޅ ަގނޑ   ތެރި    ހާެވސް 

އޮތީ   މޭޒ   އިދާރީ  މަޖިލީހ ެގ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  އަދި  އޮންލަ  ހަމައަންާގނަން.  ޖެހ ނަސް ކ ރަންއިންމާދަމާ 

ހިންގ މަށް  އްޔާރ ވެ ތަޮގތަށް    ނޭހޭކ ރަންޖެއޮންލައިން އަޅ ަގނޑ   މާދަމާ  މަސައް ަގސްތ  ެގން.  ކޮމިޓީ   ،ކަތަކީކޮށްފައިވާ 

ެއއީ އައޮފް ދަ ހޯ ބިލ ތަކެއް ހޯލް ހައ ސްދަ  ޅ ަގނޑ މެން ކޮމިޓީ އޮފް  ލް ހައ ސްެގ މަސައްކަތް.  އިން ނިންމަންޖެހޭ 

އެ    ވެ.ތީހ ރީ ތަޅ މ ެގ  މާދަމާ  ޖިލިސް  މަ  އަޅ ަގނޑ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ    ަމސައްކަތަށްއެހެންވީމާ،  އެއީކީ  ގޮވާނީ. 

  9ބ ދަ ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ   ާވ    2021  މޭ  26  ،، ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީސައްކަތެއް ނޫން. އެހެންވީމާ މަ

 ރ .ޖަހާއި

 

 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
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