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

 

 ޖަލްސާ ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް(  ހޯމަ) 2021  މޭ 17

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن    މަޖިލިސް   .وصحبه ومن وااله  هلآعلى  و  هللا  لوسر  ىلع   مالالة 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ން.މެންބަރ ތްތެރި  އިްއޒަ  2  ތިއްބެވީ  ސަލާމ ގައިމެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި    38ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން ތިއްބެވީ    އަށްލްސާޖަ

 ރި މެންބަރ ން. ިއއްޒަތްތެ 10ރަންޓީނ ަގއި  ރަކ  ނެތް. ކޮބަންރަސްމީ ދަތ ރ ފ ޅެއްަގއި އެްއެވސް އިްއޒަތްތެރި މެ

 

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

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

   .1/ 2/ 2021/ޖއ ބަރ ، އެޖެންޑާ ނަންކީ އަޑާ އެޖެން މިއަދ ެގ

 

 . ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ ން 4

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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އެއް ކ އްލި މައްސަލަ ދެ އިއްޒަތްތެރި ؛ ފެށ މ ެގ ކ ރިން ދެ ކ އްލި މައްސަލައެއްށް މަޖިލިސް  ނަންމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެ

ައޅ ަގނޑ މެން   އެހެންވީމާ،  އެބަވޭ.  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއ  މަތީމެންބަރ ން  ޮގތ ެގ  ކަންކ ރަމ ންދާ  ން މަޖިލީހ ަގއި 

ގ ރ އަތ ލ މ ެގ ކ ރިން (  ގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ )ވަދާނީ.  އަށްރިކ ޖެހޭނީ ކޮން މަްއސަލައަކާއިެގންތޯ އަޅ ަގނޑ ެމން  ގ ރ އަތ ލާން

އެބަ  އެންގ މެއް  އަންާގ  ރައްޔިތ  ރިޔާސަތ ން  ެއއީ  ނަޝީދ ެގ އޮތް.  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ރައީސް،  މަޖިލީހ ެގ  ންެގ 

އެ ތިޔަ  މަޖިލީ  އި މެހަންފަރާތްޕ ޅ ން  މެސެޖެއް.  ފޮނ އްވާފަިއވާ  މެންބަރ ންނަން  އަމީހ އިްއޒަތްތެރި  އެ ންޢާންެގ  މ  

 މެސެޖ  ވިދާޅ ވެދެްއވ ން އެދެން.

 

 އިްއެވވ ން:  އިދާރީ މޭޒ ން

ންނަށާިއ، ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަން ކ ޑަ އީދ   ބ ވެތި ރައްޔިތ ހާ ލޮދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރި

އަރިސް ތަހ ނިޔާ  އެދ މާއި  ހެޔޮ  މަޖިލީހ ދ ވަހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  ދެވަނަ  2021  ެގކ ރަން.  އަހަރ ެގ  ދައ ރ   ވަނަ   

މެންބަރ ންނަފެށިެގން އިްއޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  ތިޔަ  އަޅ ަގދާއިރ   މަރ ން  ދައ ރ ެގ ނޑ   މި  މަޖިލީހ ެގ  ދަންނަވަން.  ޙަބާ 

އަޅ ަގނޑަށް   ހަމަލާއެއް  ނ ރައްކާތެރި  ނިޔަތ ަގއި  ދ އްވާލ މ ެގ  ފ ރާނަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ދަނީ  މި  ފެށިެގން  މަސައްކަތް 

ދެވިފައި ކޮޒ އަމާ މަޖިލީހ ށް  ރައްޔިތ ންެގ  ވެސް  ހާލަތ ަގއި  ބިރ ވެރި  ނ ރައްކާތެރި  މި  މަސްއޫލިއްޔަތ  ވަނިކޮށް.    ެގ 

އެ ހީވާިގއަދާކ ރެްއވ މ ަގއި  ނެތި  ފަސްޖެހ މެއް  މެންބަރ ން   ކަމާްއވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  ތިޔަ  ެއކ  

ނ ކ   ކަމާކ ރައްވާނެ މަސައްކަތް ޝަްއކެއް  އަޅ ަގނޑ   މަންރަމެދ   ޤައ މ ެގ  އިސްކ ރަްއވަޙަ ލަޞް.  ދިވެހި  އި ތ    ،

ެގ  هللا. މާތްކ ރަންންީގކޮށްދެްއވާނެކަން އަޅ ަގނޑަށް ޔައަށް މަސަްއކަތްންފާއި މަޔާބަރައްޔިތ ންެގ ރައްކާތެރިކަމަށާިއ، ލާ

އެއިރާދަފ  ތިޔަ  އިސާހިތަކ   މަސައްކަތ ަގިއ  މަޖިލީހ ެގ  މެންބަރ ންނާިއއްޒަތްތެރި  އިމެހަންޅާއެކ   އަޅ ަގނކ އެ  ޑ    

ޔަ ކ  ތި ތްފ ޅާއެމަޙްެގ ހެޔޮ ރަهللا. މާތްކ ރާނަންއަޅ ަގނޑ  ބައްދަލ   ވެރިވާނަން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ލޮބ ވެތި ރަްއޔިތ ންނާބައި

 ހ ންނާނަން.  ތިބޭފ ޅ ން ތިޔަ އެދިވަޑަިއަގންނަވާ ޮގތަށް ައޅ ަގނޑ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ ން މަތީ ހިތްވަރާެއކ  ދެމި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަވާ ންރިޔާސަތ 

 ޢާންމ . ޝ ކ ރިއްޔާ އަމީން

 

 މައްސަލަ ކ އްލި  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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  ޝިޔާމް  އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ނައިފަރ އި  ސަލީމާ ދ އަޙްމަ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ވަޑައިެގންދެްއވ   އެދެން.  ގ ރ އަތ ލ މަށް  ހ ށަހެޅ އްވ މަށް  ށްފަހ (  ކަޅަކޮ )ަވގ ތ ން  ަމއްސަލަ   ދާއިރާގެ  ނައިފަރ ކ އްލި 

 އަރ ވަން.  ށް އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ ޝިޔާމަ އަޙްމަދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޔާމްޝި ައޙްމަދ  ންބަރ މެ ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ` އި  ފަލަސްޠީންެގ ރައްޔިތ ންނާ  .ޝ ކ ރިއްޔާ  ހިންަގމ ންދާ  ސްރާީއލ މެދ    ދ ވާންޢ ން 

 ހ ށަހަޅާ ކ އްލި މަްއސަލަ. މި  އިލައި ށް ޮގވަ މަށް ސަރ ކާރަަމލީ ޮގތ ން ފިޔަވަޅ ތަކެއް އެޅ  ޢަ  ،ކ ރ މ ެގ ޮގތ ންކ ށްވެރި

ދ ސްެގ  ޤ  ތީމަމާރ ކޮށްފައިާވ އިރ ޢ ން އިސްތިސްރާއީލ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އި ދ ވަސްއަހަރ ެގ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހ ެގ 

ޝްފަލަސް ތެރެިއން  ބިންތަކ ެގ  ފަލަސްޠީން  އިޚްޠީން  ދިރިއ ޅޭ  އަމިއްލަ  ޢާއިލާތަ  ޖައްރާަގއި  ޢާއިލާތަކ ެގ  އެ  ްއ 

ނެރެ އިސް  ،ބިންތަކ ން  ބިންތަކ ަގއި  ޣައިރ   އެ  ނިންމ މާާގރާއީލ ެގ  ާގިއމ ކ ރަން  އާބާދ ވ ންތައް  ޅިެގން ގ   ނޫނީ 

ޅަށް އިސްރާީއލްެގ ފ ލ ހ ންނާއި ސިފައިން ދެކޮ  ިއހ ތިޖާޖ ތަކާ  އެ  ،ކ ރ މ ންމ ޒާހަރާ  ށްފަސްޠީން ރައްޔިތ ން އިހ ތިޖާޖ ކޮ

ޚިލާފަށް   ވާމީ ާގނޫނ ތަކާގ  ެގ ބިންތަކ ަގއި ބައިނަލްއަން ފަސްޠީންއިސްރާއީލ   ،އާއި ނެރެ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންާގފައިވާތީ 

ނ ވަޞި ާގއިމ ކ ރ މަށްހ ޔޫނީ  އާބާދ ވ ންތައް  ޒައިނިސްޓ   މަސައްކަތާކ   ތަ  ރައްޔިތ ން  ޅަށް  ދެކޮ   ރާ  ފަސްޠީން 

  ،ރަްމފ ޅަށް ަގދަކަމ ން ވަދެަގނެ ޙައެ މާތް    ،ައށް ހަމަލާދީޞާ ރައްދ ަގއި މަސްޖިދ ލް އަޤްކ ރ މ ން އެކަމ ެގ  އިހ ތިޖާޖ 

  ،ރަމްފ ޅ ޙަ  ނަވައިސްލާމް ދީނ ެގ ތިން  އި،ކަން ކ ރަން ތިބި މީހ ންނަން ހަމަލާދީ އެ މީހ ންެގ ލޭއޮހޮރައެތަނ ަގއި އަޅ  

ެގންނެވި ާމތް ޑައިދަތ ރ ފ ޅ ަގއި އެ ިމސްކިތަކަށް ވަ  ެގިއސްރާ  ެގލައިހި ވަސައްލަމަޢަهللا ލަ އްސަކީރިތި ރަސޫލާ  ދި  އަ

ޒާއަށް އިސްރާއީލ ން ދެމ ން އަންނަ ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހެއްަގއި ހެން ޣައް  ،އާއި ރ މަތް ކަނޑާފައިވާތީ ޙ މިސްކިތ ެގ  

އި ހަމަލާތައް  ވަރ ަގދަކޮށްރަ ތ ސިލްސިލާ  އަސްކަރިްއޔާިއސް  ،ށް  ެގންގ ޅޭރާއީލ ެގ  ޑޮކް  އިން    އާ ޓްރައިން""ޑާހިޔާ 

ދާ އަނިޔާވެރި  ޒާއަށް ދެމ ންމަދަނީންެގ މެދ ަގއި ތަފާތ ކ ރ މެއް ނެތި ޣައްންނާއި  ން ހަނގ ރާމަވެރިއެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގ މަތީ

ވަސްވީ މީހ ން ިގނަ އަދަދަކަށް ޝަހީދ ކޮށް ތާހިރ  ލެއިން ދ   ، އަންހެނ ންނާއި  ،ދ ވާނީ ހަމަލާތަކ ަގއި ކ ޑަކ ދިންނާއިޢ 

ތަޣައް ބިން  ލާއިންސާނީ  އި، ތްތަޅ ވަ ޒާެގ  ކ ޑަކަާމއި  ނިހާކައަަގލ   ދައ ލަތ ެގ  ޞި ށް  ޔަތަމ ެގ  މަލ ތައް ޢަހ ޔޫނީ 

ޔޫނީ ނ ވަތަ ހ ޞިކިޔާ    ރާއީލޭެގ ބިމ ަގއި އިސްވަނަ ދ ވަހަކީ ފަސްޠީނ   15މަހ ެގ    ހިނަގމ ންދާ މޭ  ،ވާތީ ވާސިލ ވެފައި

ފަ އ ފެއްދ މަށް  ދައ ލަތް  ތެރެއިން  ލަސްޠީނ ޒައިނިސްޓ   ރައްޔިތ ންެގ  މީހ ން  އަށްެގ  މީ  ،ލައްކަ  ެގދޮރ ން  ހ ންެގ  އެ 

ވެފައި  73ކަށް  ހަނދާންތަ  ބޭރ ކ ރި ދ ވަހަށް  ތާރީޚީ  ފާހަަގކ ރާ  މ ނާސަބާ  ފ ރ މ ެގ  އިސްތިޢ މާރ   ،އަހަރ   ެގ  މިއަދ  

އައް ހ ޅަނގ   ބިންތަކ ެގރީ ސޭދަށ ަގިއވާ  ބައިނަލްއަ އަށް  30% ތެރެއިން    ެގ  ސަރަޙައްދެްއަގއި  ބޮޑ   ވާީމ  ގ ވ ރެން 

ަގވާއިދ ތަކާާގނޫނ ތަކާ އިސްރާ  އި  ނިންމައީލ ޚިލާފަށް  ާގއިމ ކ ރަން  އާބާދ ވ ންތައް  ޮގތ ން    މަލީޢައެކަމަށް    ިއ،ެގ 
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ވަނަ   1982  އި، ރޯކޮށްލަޞާޤްލް އަޖިދ ސްމަމަހ ަގއި    ޮއަގސްޓް ވަނަ އަހަރ ެގ    1969  ،ާއއިދާތީކ ރަމ ންމަސައްކަތް

ންަގރާސް ކޮންނަން  ެގ ދަށ ން ބިއަޤްޞާވަނަ ައހަރ  މަސްޖިދ ލް    1996  ،އަހަރ  މިސްކިތް ޮގްއވާލަން މަސައްކަތްކޮށް 

  ، މީހ ން ޝަހީދ ކޮށްލ މާއި   63އަޚ ންނާއި އ ޚ ތ ންެގ ތެރެއިން    ެގޠީންލަސްކ ރި ފަދެކޮޅަށް އިހ ތިޖާޖ   އެކަމާ  އިނިންމަ

މިސްކިއޭެގ މަތިެވރި  އެ  ެވސް  އިސްފަހ ން  ސ ންނާފަތިކޮށްލ މަށް  ހަލާކ ކޮށް  ސިފަެއއްަގއި  ތް  އިންތިޒާމީ  ރާއީލ ން 

 ލަ ލިޔ ނ  ަވގ ތާ މައްސަ  ޖެހޭތީއާއި، މި ކ ްއލިދެކޮޅަށް އަޑ އ ފ ލަން  ޖަރީމާތަކެއް ފާހަަގކޮށް ެއކަމާހިންަގމ ންދާ އެތައް  

އީލ ެގ  މީހ ން އިސްރާ  174އަންހެނ ން ހިމެނޭ ޮގތަށް ޖ މ ލަ    29ކ ދިންނާއި،    ޑަކ   47ހަމައަށް ޣައްޒާއިން އެކަނި  

ޝަހީދ ކޮށްލާފަިއވާތީޢ  ސ ލްޤ އިރ މަތީ    ،ާއއިދ ވާނ ަގިއ  އިހ ތިޖާޖ ކޮޙަދ ސްަގިއ  ފަލަސްޠީން ވެރިކޮށް  މ ޒާހަރާކ ރާ  ށް 

އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކަށް ބޮޑެތި   އިލަކޮށްދ ހީމީހަކ  ޝަ  އެާގރަރައްޔިތ ންެގ ތެރެއަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ އެތަނ ން ވެސް  

ސިއްޔަތ ން ދިވެހިރާއްޖެއިން އްެގ ހައި މެދ  ސައްތައިން ސައްތަ މ ސްލިމ  ޤައ މެ  ކަންކަމާމި    ،ވާއިރ  އަނިޔާތައް ދީފައި 

ހަކ ން  ބަ  ލާބ ނެ  ،ރ މަކީ ހަމަ އެކަނި ނެރެލާ ބަޔާނަކ ންނ ރ ހ ން ފާޅ ކ    ،ާއއިކަމަށް ދެކޭތީ  ޖެހޭނ ރ ހ ން ފާޅ ކ ރަން

ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ކޮންެމވެސް ކަމެްއ  މަލ ތައް ކ ށްވެރި ޢަލްެގ މަލީ ޮގތެއްަގއި އިސްރާއީ ޢަ ،ކަމ ަގއި ނ ދެކޭތީ  ކ ރެވޭ ކަމެއް 

ކަމ ަގއި  ދި ކ ރަންޖެހޭ  ދައ ލަތ ން  މި  ިއސްރާއީލ   ، ބޫލ ކޮށްަގވެހި  އައ ން  ފަތ ރ ެވރިން  ރާއްޖެއަށް  ދ ވާން  ޢ ން 

ެގ ވެރިކަމ ަގއި ނިންމި  ޢަބްދ ލްޤައްޔޫމްޔާމީން  هللا ޢަބްދ ވަނަ އަހަރ  ރައީސް    4201މަށާއި،  ރ ކ ހ އްޓާލަންދެން މަނާ

ނިމ މެއް  ޢ އިސްރާއީލ ެގ    ،ފަދައިން އިސްރާދ ވާނަން  އެތެރެކ ރ ން  އީލ  އަންނަންދެން  ރާއްޖެ  އ ފެއްދ ންތައް  ެގ 

ޅެްއ  ހ ރި ފިޔަވަޅ ތައް ބެލ މަށްފަހ ، އެ ފިޔަވަ  ންއިތ ރ ން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ނިސްބަތ ން އެޅެމީެގ  ،ކ ރ މަށާއިމަނާ

ށ ން މި ކ އްލި މައްސަލަ ވަނަ މާއްދާެގ ދަ  170ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ގަވާއިދ ެގ    އިލައިއެޅ މަށް ސަރ ކާރަށް ޮގވަ 

 އަޅ ަގނޑ  މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ނ ަގތ މާ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ބަލަިއަގތ މާއި  މައްސަލަ  ޯވޓަ  މި  އިދާރީ    ށްދޭތެރޭ  ޭމޒ ން އެހ މަށް 

ޖައްސަވަ އެދެން.ރަނަގބީލ   ަގާވއިދ ެގ  ރައްޔިތ   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އިދެްއވ ން  މަޖިލީހ ެގ  މާއްދާެގ    170ންެގ  ވަނަ 

ދާއި ނައިފަރ   ިއއްރާދަށ ން  ޝިތްޒަެގ  އަޙްމަދ   މެންބަރ   ކ އްލިހ ށަހަޅ ޔާމް  ތެރި  މައްސައްވާފަިއވާ  މަޖިލީލަ  ަގިއ ހ  

 ެއދެން.  ދެްއވ ންޓ  ޮގތަކަށް ވޯވަޑައިަގންނަވާބަރ ންނަށް ފެނިންއްޒަތްތެރި މެމެދ  އި ބަހ ސްކ ރ މާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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  ޝިޔާމްައޙްމަދ  ރ ބަދާއިރާެގ މެން ނައިފަރ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ 

 56    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެންބަރ ންެގ ައދަދ :

 55    އަދަދ :  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  އްދެ ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ 

    55     ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ ަގއި 

  28      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

  ފާސް       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 55؛ ދަދ އަ  ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ. 56؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވި  ނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރި ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ން

އަދަދ  އަދަދ ފާސްވ . 55؛ މެންބަރ ންެގ  ބޭނ ންވާ  ފ   ފާސްވެއްޖެ. . 28؛ މަށް  އެންމެ  ރަތަަމ  ބަހ ސްކ ރ މ ަގިއ 

ައރ އަ  ތ ޞަރ ފ  މި  މައްޅ ަގނޑ   ހ ށަހެޅ އްވި ވަނީ  ިއއްސަލަ  މެން  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިނައިފަރ   ،  ރ ބަޒަތްތެރި  ރާެގ 

 ށް. މަޔާމަދ  ޝިމެންބަރ  އަޙް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ފަލަސްރައީިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މަޠީސް.  ރައްޔިތ ންނަޞޫ ޢ ނ ެގ  ދެމ ށްމް  އަންެގންދާ    ނިޔާތަކާ  ލާއިންސަނީ 

ބަލައިަގތ ަމށް ޓަކައި ވޯޓ ދެްއވި ހ ރިހާ   ލަލި މައްސައްކ   މި   ރި މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅިތެގ ޅިެގން އަޅ ަގނޑ  މި އިްއޒަތް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ނ ހަނ   މެންބަރ ންނަށް  ދަންނަވަެއކީަގއި    އިްއޒަތްތެރި  ރައީސްޝ ކ ރ   ިއއްޒަތްތެރި   މި  ؛ން. 

ޤަމަ ހ ރިހާ  މައްސަލައެއް.  ދ ނިޔޭެގ  މިއީ  އަޅ ަގނޑ މެންއްސަލައަކީ  ެއބަނައ މަކ ން  މި  ޠީލަސްފަ ފެނޭ    ށް  ނ ެގ 

ޤައ  ؛ަގއި އްސަލައި މަ ފެނޭ  ހ ރިހާ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ރައްޔިތ ން  މައްސަލައި ޠީސްފަލަމެއްެގ  މި  ެއކި  ނ ެގ  ަގއި 

އިތްޮގޮގ މިއަދ   ކ ރަމ ންދާތިޖާޖ ހ ތަށް  ލިބެމ ންޠީސްލަފަ  ތަން.  ރައްޔިތ ންނަށް  އަނ ެގ    ނ ެގޠީސްފަލަ  ،ތަކަކީޔާނިދާ 

ޮގނޑިއަށް ކެތްކ ރެޭވވަރ ެގ އަނިޔާތަކެއް  ނިޔާތަކަކީ އިންސާނެްއެގ ލައަ  ނީދަރިންނަށް އެ ލިބެމ ންދާ ލާއިންސާ  މްޞޫޢ މަ
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އި ޮގތ  ަގބޫލ    އަޅ ަގނޑ ސް.  ޒަތްތެރި ރައީ އްނޫން   އ މަކަށްސައްތަ މ ސްލިމ  ޤަ  ންއިަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ސައްތަކ ރާ 

ވ ރެ    ވަރަށް  ތިބެވޭނި ކ ށްވެރިކޮށްލައިެގން  ކައެހަމަމ ސްލިމ  ޢާއިލާތަކަށް މި ދެވޭ ހަމަލާތައް    ނ ެގޠީސްފަލަ  ،ތިބެވެ

މަންޒަރ  އިްއޒަތްތެހިތްދަތި  މަންޒަރ ތަކަކީ  އެ  ރައީސްރިތަކެއް  ޮގތ ަގއި    ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ     ނ ެގޠީސްފަލަ. 

ހަމަންމ ލިމ ސް ދެވޭ  މި  އަމާޒ ކޮށް  ދެނަށް  އިންސާނިއްޔަތަށް  މ ޅި  ހަމަލާތަ ލާތަކަކީ  އިންވޭ  މ ޅި    ތ  ނިއްޔަސާކެއް. 

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  ފެންނަނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތ ަގިއ  ހަމަލާތަކެއްެގ  ދެޭވ  ޓަކައި   ؛ނެތިކޮށްލ މަށް 

ފިޔަރައްޔިވެހިރާއްޖޭެގ  ދި ފަސްަގނޑ   މި  އ ފަން  ލޯއިވަ ތ ން  އެންމެ  ދެން  ޮގތ ަގއި ބި   ފަސްަގނޑެއްެގ  ާވ 

ފެންނަނީ  ށްނަންމެއަޅ ަގނޑ  މި  މި ރައްޔި  ނ ެގޠީސްފަލަ  ،ފަސްަގނޑ   ނ ެގޠީސްފަލަ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ތ ން. 

ތަކ ރާރ ކ  ވާހަކަ  މި  ދަންނަވާ  އަޅ ަގހެނީޖެރަން  ހަމައެކަނި  .  ކ ށްވެރިކޮށް  ނ ގެ ޠީސްފަލަނޑ މެން   ގެ މ  ލ މައްސަލަ 

ކަމ ަގއި   މި  ، ރ ން އެބަ ބަލަންޖެހޭ، ސަރ ކާލަންޖެހޭލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން އެބަ ބަބޫއަޅ ަގނޑ  ަގ  ،އިތ ރ ން

ތިރަްއޔިތ ންނާ  ނ ެގޠީސްފަލައިތ ރަށް   އެކީަގއި  ކޮބައިތޯ  ކަންކަމަކީ  ކ ރެވިދާނެ  ޓަކައި  ހާމަކ ރ މަށް    ބިކަން 

ބަ ެއޮގތ ލައަޅ ަގނޑ މެން  އަ ންޖެހޭ.  ފާހަަގކޮށްފައިވާނެ ނޑ ަގޅ ން  ވެސް  މައްސަލަިއަގިއ  ކ އްލި  ޢ   ،ެގ  ވާން  ދ މި 

ދެން  ންތައް ހ އްޓެންޢ ދ ވާ  މިރ ވެރިން އައ ން ހ އްޓ ވަން.  ށް އަންނަ ފަތ  ތަނަ  މި ންދެން އަޅ ަގނޑ މެން ެއބަޖެހޭ  ހ އްޓެ

ިމީއ   ؛ސް ރައީރިވަން. އިްއޒަތްތެއްޓ  ހ   އެތެރެކ ރެވޭ މ ދާ  ސްރާއީލ ންއީސް، އިހޭ ިއއްޒަތްތެރި ރައަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެ

ކ ރަ ކަމެއްންއަޅ ަގނޑ މެން  ދެކ ނިން  ތަ  މި  .ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ   އި   2020ނ ަގއި  މި  ވެސް  އަހަރ   ޒަތްތެރި  އްވަނަ 

ވި މެންބަރ   ލިނިގލީމަޖިލީހަށް  އިްއޒަތްތެރި  ނެ  ،ދާއިރާެގ  ވަޑަިއެގން  ވިލިނިގލީމިއަދ   އި ދާއި  ތް.  ޒަތްތެރި  އްރާެގ 

ޙ   ރ މެންބަ ަގރާރެސަޢ ދ   މަްއސަ  ްއވިހ ށަހެޅ އް  ސައިން  މަްއސަލަންޠީސްފަލަ  ،އިަގއިލަމި  އަހަރ     2020ަގއި.  އި 

މިދިޔަނިމިެގން ދަހައަ  އީ.  ވެސް  ނ   ތައްރ އ ރ   ޮގތެއް  ަގރާރަށް  ެއ  އެހެންނަމަވެސް،  ދަނީ.  މި  ނިންމި  ނިމިެގން 

އޮތްމަޖިލީ މަޖިލީހ ން  މި  އަޅ ަގނޑ   އެއީ  ހި ނިސްބަތް  ބަރަކަށްންމެ  ހ ެގއޮތ މަކީ  ކަމެއްތާވާތީވެ  ރި  ތެތްޒަިއއް  މަކ ރާ 

އް އޮތ މަކީ ޮގތެ  ން ދެކޭކ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަ  ،މަކީނ އް ބ އި ޮގތެކަމ ަގންހަކ ން މި ކަލީރައީސް. ރައްޔިތ ންެގ މަޖި

ބައިނަލްއަ އެއީ މ ޖ ތަމަޢަގ    މ ހިންމ ވާމީ  އިއްމެކަ  ށް  އަޅ ަގނޑ   ރަތްތެރި  ޒައް  އިއްޒަތްތެދެއެ އީސް.  ރައީން  ސްެގ  ރި 

ނައި ބައްލަަވއިމަސްނެންެގވ މަކ ން  ކަންތައް  މި  ރައްމިކަމ   ،ވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އޮތީ ރ ޔިަގއި  މަޖިލިސް  ންެގ 

އެކީަގއިރައްޔި  ނ ެގޠީސްފަލަ ހާމަކ ކަތ ންނާ  ޮގތަރެ ން  ވީކަވޭނެ  ައަވހަކަށް  ނަމަެވސް ހާވެސް  ަގރާރ   އެ  ށް 

އަ ނިންމަވައި ވަރަަގޅ ދެްއވ މަކީ  އެދޭނޑ   ދަންނަވަ  އްކަމެ   ށް  އަދިކަމ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ދި   ން.  ސަރ ކާރަށް  ވެހި 

ދަންނަވާހެން    ނަކަށްވ ރެ ބޮޑަށް މިރެލާ ބަޔާކީަގއި ނެއެ  ތ ކަމާއި ސާބި އެކީގަ ތ ންނާރަްއޔި  ނ ެގޠީސްފަލަ  ،ޮގަވއިލަން

ތިބިކަން  ންތ ރައްޔި  ނ ގެ ޠީސްފަލަޮގތ ން    ޢަމަލީ އެކީަގއި  އަ ށްކޮމަހާނާ  ޮގވާލަމ ންދެއްވ މަށް  މިއަދ    ، ޅ ަގނޑ  
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ފ ރ ޞަ ދެްއވި  އަޅ ަގއަޅ ަގނޑަށް  ދަންނަވަމ ން  ޝ ކ ރ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ނިންތަށް  ވާހަކަ  ވަލާމައިނޑ ެގ  ރަށް  ނަން. 

 ޝ ކ ރިްއޔާ.   ބޮޑަށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އެދި ވ ހ ސްކ ރެއްބަ ފ ރ ޞަރ މެންބަިއއްޒަތްތެރި    ވަޑަިއަގންނަވާމަށް  އެދިވަޑަިއެގންތަން  އެދެދެއް ށް   ކެލާން.  ވ ން 

 މް. މަދ  ސަލީ އަޙްންބަރ މެ ތްތެރިޒައް ރާެގ އިދާއި ހޯރަފ ށީ ... )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ރާެގދާއި

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  އަޙްމަދ  ސަލީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ށީހޯރަފ 

ލާތަކާ ގ ޅިެގން ެއކަން  ދާ ހަމަެގންޅަށް އިސްރާއީލ ން ދެމ ންކޮ ދެނާޠީސްފަލަރައީސް.    ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިްއޔާ  ދެ!  އާ

އައީ. އެއެ މައްސަލަ ހިފައި  ހަމަ   ށް ައޅ ަގނޑ  ވެސް ކ ށްވެރިކޮ ބ  ދިމާކ ރި ނަސީވެސް،  މަހެންނަެގން މި މަޖިލީހަށް 

ހ ށަހެޅ  މައްސަލަ  ފ ރ ޞަޮގތ ން  ލިބިވަޑައިަގފ ތ   މ ެގ  މި  ދާއިރާ ތީރަތަމަ  ނައިފަރ   އިއް   މެންބަރަށް. ތްޒަެގ  ތެރި 

ވެ ކަމ ން،  އެހެން މި  އަޅ ަގނޑ   މައިއްސް  ހ ށަހެޒަތްތެރި  ެގނަޅ ޖިލީހަށް  ޓަކައި  މ ހިންމ  މަށް  މައްސަލަިއެގ  އި 

މަ  ރަތަސްލާމ ންެގ އެންމެ ފ މި މައްސަލަައކީ އި  ؛ތްތެރި ރައީސްޒައިއްފާހަަގކޮށްލާނަން.  މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ  ކަންތައްތައް  

ސިފަިއން ވަދެ، އެ މިސްކިތ ަގއި   ެގތް ކަނޑައި، އެތަނަށް އިސްރާއީލް ޞާެގ ޙ ރ މަޤް އަ ދ ލްޖިސްޤިބ ލަ ކަމަށްވާ މަ

ތިބި   މ ސްލިމ ނ ެގ ޠީސްފަލަނަމާދަށް  އަނި  ބަޔަ  ށް، ޔާކޮންނަށް  ޝައެތައް  ރައްޔިނ ެގޠީސްފަލަހީދ ކޮށް،  ކ   ތ ންެގ   

އ   ހިތްތަކ ގައި ކަންކޮޅ ދ ނިފައްދައި،  ބިރ ވެރިކަން  އ ނިމ ސްލިމ ންެގ    އިއެންމެހަ  ވާއި ތަކ ަގޔޭެގ  ދިން  ންކަޤަދަރަށް 

މާތްެވެގން ބައިތ ލްމައްސަލަ.  ދިރިއ ޅޭ  ޤްދިމަ  ވާ  އަސްަގއި  ރަށ ެގ  ޢާއިލާނ ެގޠީ ސްފަލަ  ވެރިލ  ހ ެއ  ަގދަ  ބާރ ން  ތައް 

ނެރެެގދޮރ  ތަ  ން  އިތަނ ަގިއ  ންެއ  ަވޒަންވެރިކޮށް،  ރަށްވެހިން  ައއ   އާސާރ އިސްރާއީލ ެގ    ސަރ  އަ  ެގތަކ  ސްލާމީ 

ިއސްލާމީނަ ޙަޟާރަތާއްތާލައި،  ހެދ     ސަހަރަކަށް  ތަކ ރާރ ކޮބީރައްޓެހި  ކ މަށް  މަށް  މައްސަލަސަރަމ ންދާ  .  އްކަތ ެގ 

އިޚްތިޔާރ ތަކ ން    އިރ ކޮށްދޭ ޙައްޤ ތަކާމ ޢާހަދާތަކ ން ކަށަވަ  ތަކާއިމީ ާގނޫނ ވާގ  ނަލްއަތ ންނަށް ބައި ރައްޔިނ ެގޠީސްފަލަ

އެކަހެ މީހ ން  ކަރާމަތާއިއި   ،ށްކޮރިއެ  އެއަބ ރ ެވރި  ންސާނީ  ދިރިއ ޅ މަކ ން  އަނި  ލާއިންސާނީ  ޔާތައް  ކަހެރިކޮށް، 

ދ   ދ ވަހެއް  އިތ ވަހިންގައި،  އަނިޔާތައް  އެ  މަރ ހަކަށް  ޮގރ ކ ރ ަމށް  މ އަ ތެްއަގކަޒީ  ދައ ލަތ ެގ  އެ  ތަކަށް ސަސާއްއި 

ޞިއްޙީ    ެގ ރަްއޔިތ ންނ ޠީސް ފަލައ ޅޭ މައްސަލަ.    ންެގނޑ މެންނަށް ކ ރިމަތިވެ ތީ އަޅ ަގެގންދާށް ދިނ ން ކ ރިއަހިތްވަރ 

މަޙ ރޫމ ޚިދ މަތ  ބޮ  ސްފަތާލ ތަކާއިހަ ކޮށް،  ން  އަޅަކ ލިނިކ ތަކަށް  ަވކިަވކިހަމަ  ބިމާ  އިން  ޞިއްޙީ ކޮށް،   

ބޭނެ  ލި  ންވާ ފަރ ވާނަށް ބޭނ ން  ރައްޔިތ ނ ެގޠީސްފަލަކޮށް،  އިލާތަކަށް ހަމަލާދީ ފަނާހ ންެގ ޢާއެ މީ  ނާއިޚިދ މަތްތެރިން

އިހ  ބަންދ ކ ރ މަށް  ވަސީލަތެއް  ކ ރިއަށް ސްރާއީރިހާ  ނޭއްލ ން  ހަރަކާތްތަެގންދާ  މަްއސަލަާގނީ  ގ ޅޭ  އި ކާ    ރިތްތެޒައް. 
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ށް، ކޮޙ ރޫމ ން މަެގ ފ ރ ޞަތ މ ޒ ވާނ ން ތަޢ ލީ  ކ ދިންނާއިނ ެގ ކ ޑަ ޠީފަލަސް  ،ރަނީން މި ފާހަަގކ ައޅ ަގނޑ މެ ؛ރައީސް

ހެދޭ   އިނ ަގޠީސްފަލަ،  މަތިކޮށްލ ެގ އެންމެން މަގ ޖީ  މި ދެންނެވި  ،ނާފަތިކޮށްޅައި ސ ންއަ  ންސާތަކަށް ބޮމަދަރ   ކޫލްސް

މި ؛ކ ރި މަރައިއާދެ!  ކ ޑަކ ދިން  އާ  ެގންދާކ ރަމ ން ހީދ ޝަ  އަދ ެގ  މައްސަލަ.  އިްއޒަތްތެރި ބިރ ވެރި  މިކަން  ދެ! 

ދިވެހި  އަެގ ސަމާލ ކަމަށް  މަޖިލީހ  ެގނަކާރ ެގ ސަސަރ ދި  މި  މައ މާލ ކަމަށް  ކ ރަންޖެހޭނެ  ތެ ތްޒައް އިކީ  މަޖިލީހ ން  ރި 

ކަމަށްކަމެ މައްސަލަ  އް  މި  އަޅ ަގނޑ   ޙަޤީޤަ  ވާތީ،  އިްއޒަތްތެހ ށަހެޅީ.  ރަތ ަގއި  ނިޔަލަށް  ރި  ިމއަދ ެގ  އީސް، 

މީހ ން  ނަލައްކައަށްވ ރެ ިގ ަގއި ދެ އެންމެ ފަހ ން މި ދެމ ންދާ ހަމަލާތަކ   ،ސްވެވީނަމަ  ަގއިކަމ   ލިއިލަބަަގނޑ މެން އަޅ 

ިގނަ އަިގނަ އަޖެ. ވަރަށް  ވެއްޝަހީދ  ށެއް  ޖެ. ކ އްވެދަދެްއެގ އަންހެނ ން ޝަހީދ ދަދެްއެގ ކ ޑަކ ދިން ޝަހީދ ވެއްޖެ. 

ސައްތަ    އްތައިންނެތެމ ން މި ދަނީ. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސަ   އަނިޔާވަމ ންންމެ ދ ވަހަކ   ކޮމް ބަޔަކ   ޞޫޢ އް މަނެތް އެތަ

ޤައ މަކަށް އަބަދ ަގނޑ މެންއަޅ   ،ވެފައި  މ ސްލިމ   ޙައްޤ ަގއި ނ ެގޠީސްފަލަެވސް  ނަކީ  ވާތީ،   ބަޔަކަށްކ ރާ  ތ ވަކާލާ   

އަބަދ  ރައް ނ ެގޠީސްފަލަެވސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ފާހަގަ ތ ންޔި  އ ފަލާއެކ   ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ތިބޭނީ.  އެކީަގއި    ، ކ ރަންނާ 

ދި ރައީސް،  އަވަހަހި  ވެއިްއޒަތްތެރި  ަވރަށް  މިކަމ ަގއި  ފިޔަވަޅ އި  ށްސަރ ކާރ ން  ޚ ސްނަންަގަވއި  ދ   ެއޅ ްއވި. 

 ްއވާފަ. ރ ޓޭޓްމަންޓެއް ނެކ ރަްއަވއި މި ވަނީ ސްއް ކ ށްވެރި ތަ މިހާރ  ދެމ ންދާ ހަމަލާ ންރާީއލ ރިއްޔާ އިސްރައީސ ލްޖ މްހޫ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   .ނަސީމްއަޙްމަދ   މީކާއީލ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ލޮޅ  ދެކ ނ ަގ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ނަސީމްޙްމަދ  އަ ކާއީލ މީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ 

 އެންމެ ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ  ައޅ ަގނޑ  ހަމަދައްކާއިރ ކަ ަގއި ވާހަޢ މި މައ ޟޫ  ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

ކަމަކީ އިއ ޤަ   ،އެއް  ިމ  ެގންގ މ ތަކ ން  ބަޝޫަގއި  ވަރަށް  ޅޭ  އަޅ  ންހިމ ސްަމަގކީ  ކަމަށް  ކަމެްއ  ދެކެން.  ޑ ަގނމ    

އެ ؛ސް އީރަތްތެރި  ޒައިއް  ނޫންހާްއވެސް  މިއީ  ހަމަނ ޖެހ މެއް  މިއީ  ނޫން.  ކޮންފްލިކްޓެއް  ހަމަ ސީލެްއަގއި  މިއީ  ދާ . 

މިކި އޮ މީ .  އްޝަނެޕްރެއޮ  އީއ ޕޭޝަން.  ބަޔަކ   ދިއެހެންވީމާ،  އައިޅެމ ރިއ ހ ން  އާރާއި  ށްތަނަ   ން  ބާރ ން   ބައެްއެގ 

ކޮންފްލިކްޓެއްެގ ޮގތ ަގއި ނޫނިްއޔާ   އީމި  ، ޝޫއަށްމި އި  ،ށްތ މ ެގ ބޮޑ  ރޭވ މެްއ މި ކަމަކީ. އެހެންވީމާ، ިމކަމަެވަގރިވެ

ެގ   ދެކޭޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންޑ ަގނަގިއ ހިނާގ ހަމަނ ޖެހ މެއްެގ ޮގތ ަގއި ސިފަކ ރ މަކީ އަޅ  މެދ ހަމަހަމަ ދެ ބައެއްެގ  

ންސާފެްއ  ވޭ ވަރަށް ބޮޑ  ބޭއިމް ރައްޔިތ ންނަށް ދެ ޞޫޢ ތިބި މަޅ ަގއި ވެސް   އަނެއްކޮ ދިއަ  ެގ ރައްޔިތ ންނަށްނ ޠީފަލަސް

ޮގފްލިކޮން ސިފަކ ރ މަކީކްޓެްއެގ  ފާހަަގކޮށްލަން  ންވީމާ،އެހެ  .ތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ެއއްފަހަރ   އި  ،އަދިެވސް  ަގިއ  ޝޫ މި 



1202 މޭ 17                                                    ސާލްޖަފ ރަތަމަ  ގެރ  އ  ދަދެވަނަ ގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

9 

 

ހަމަހަމަ ދެ ފަރާތެއްެގ މެދ ަގއި ހިނަގމ ންދާ   ކީއީމިކަމެއް.    ންމ ހިވަރަށް މ ބަސްމަގ  މިއީ    ޅޭގ ންމެން ެގއަޅ ަގނޑ 

   ރި ރައީސް.ތެޒަތްއް އް. ޝ ކ ރިއްޔާ އި ޕޭޝަނެ އ ހަމަނ ޖެހ މެއް ނޫން. މިއީ ހަމަ ސީދާ އޮކި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  އާދަމް ޝަރީފް.   މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ެގރާދާއި މަޑ އްވަރީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މް ޝަރީފްދައާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ފަލަސް  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   މާތްވެެގން ޠީރައީސް.  ބިމ ަގިއ  މ ސްލިމ ނ ެގ  ޤ ދ ސްަގއި  އެއް   ންެގވާ   މ ހިންމ  

 . ވާ..ަގއި ބިނާކަމ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މަށް އްތެވ ހިޙ ރ މަތްތެރިކޮށްަގވާއިދަށް    ރ ބަމެންިއއްޒަތްތެރި  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  ،  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ  

އަދިވެސް އެއްފަހަރ     މަށްއްތެވ ހިޙ ރ މަތްތެރިކޮށްަގވާއިދަށް    މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ކާށިދޫ ދާިއރާެގ  ވަން.  ތެރިތްހަސޭނަ

 ދެ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .އާ .ން ޖެހޭނީ ނަން އިްއވަންދެ .ދަންނަވަން

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ދަމް ޝަރީފްއާ ރ މެންބަ ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ފަލަސް  އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   މާތްެވެގންޠީރައީސް.  ބިމ ަގއި  ޤ ދ ސްެގނ ެގ  ޙަރަމްފ ޅ ެގވާ  ތެރެިއން    

ޔަކ  އެހީތެރިކަމަށް އެދި  ބައް   އެތަތިނިކަމެ،  ނ ންނާއިޑަކ ދިންނާއި، އަންހެިއެވމ ންދަނީ ކ   ޑ މެންނަށް މިއަދ ނ އަޅ ަގ

ދިވެހި   ނަމ ން މި ދަނީ މ ސްލިމ ފެންމެންނަށް  ދާއިރ  އަޅ ަގނޑ ދަެވެގންައޑ ތަްއ މިއަދ  އިންތިހާއަށް ަގ  މި  ޮގާވ ައޑ .

 ތަން.   އޮތް މަތް ނިދާފައިއްއ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ޖާބިރ هللا ޢަބްދ  ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ކާށިދޫ   ،ބެހޭ މައްސަލައެއް ޒާމާނި

 

 ( ލަސަމީ މައް)ނިޒާ

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޖާބިރ هللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ކާށިދޫ
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ދަންނަވަނީ ޔާހިތާމަ މެން  ،އެކ   ިއްއޒަތްތެރި  ވާހަކަދަްއކަވާ  ދައ ެއ  ދިވެހި  ޖޭެގ  އްރާ  .ނަގާއްޖޭހަރ މ ދާ  ލަތ ން  ބަރ  

 އަޅ ަގނޑ  ؟މިތާނގައި  އެއްތޯކަ ހަމީނާ މި ދައްކަނީ ކޮން ވާ   އޮތްއިރ ގައިލާފައިއިރަެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސް މަރައްޔިތ ން

 ... ން، ަވއްކަންކ ރ ންދަންނަވަ ެއއްކޮށް ޔާތާމަހި އޭނާއަށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ެގންދެްއވ ން އެދެން.  ަގއި އެދިވަޑައިހ ސްެގ ފ ރ ޞަތ ބަވަންޏާ  ދިވަޑަިއަގންނައެހ ސްކ ރަްއވަން  ބަ  ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

 ޮގސްދެްއވ ން އެދެން.  ޅ  ކ ރިއަށް ެގންފ ކަ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަ، އާދެނޫން. އަދި އްނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ދަމް ޝަރީފްއާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

މެން ނޑ ަގހިތ ން މިއަދ  އަޅ ޅެމ ންދާއިރ  އަޅ ަގނޑ   ރައްޔިތ ން ދިރިއ ނ ެގ  ތީފަލަސްލެއްަގއި  ހާދެ! އެފަދަ ހިތްދަތި  އާ

އްިވ ކަމަށް ޓަކައި ނައިފަރ  ށް މި މައްސަލަ ހ ށަހެޅ ހަތާމަކ ރޭ. މި ަމޖިލީހި  ،ބޮޑ ވެ ހާއަށް އެކަމާ ކަންވެހިން އިންތިދި

މެން އެޖެންޑާކޮށްެގން   ޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. އަދި މި މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ ނޑ  މެންބަރަށް އަޅ ަގެގ ިއްއޒަތްތެރިރާދާއި

އިސްގައިތަނ   މި މ ސްލިމ ންއްއ  ލާމީ    ޙައްޤ ަގއި  އެކ ަގއިމަތ ެގ  ފަލަސް  ،ނާ  ނިކަމެތި ޠީޚާއްޞަކޮށް  ނ ެގ 

ސަލާމަތްކ ރ މަށް   އަނިޔާތަކ ން  ލިބެމ ންދާ  އަޅ ަގނރައްޔިތ ންނަށް  މިންވަރަކ ން  ވ ނ ރެކ ޑ މެންނަށް  ޓަކަިއ   

އަޅ  ޢަޒ މ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ ަގނޑ މެމަސައްކަތްކ ރ މ ެގ  ވާހަކަދައްކާކަމީ  މިތާ  ކަމެއް.ފާއ   ން   އެހެންނަމަވެސް   ކ ރާ 

،  ވަސްވީނ ެގ މި މަްއސަލައަކީ ވަރަށް ދ  ޠީފަލަސް  ،ރަންޖެހޭކ ބޫލ  ަގމިއަދ   އެބަ  ، އަޅ ަގނޑ މެން  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ޙަ މައްސަލައަށް  މި  މައްސަލައެއް.  އަހ ލީ  އަޅ ަގނޑ   ޒަމާންވީ  ޓަކައި  ހޯދ މަށް  އަޅ ަގނޑ މެން މިއަތ ން  ހި އްލެއް  ދ  

ފެންޤައ   މެކޮން ޤައ މެްއެގ  އެ  ވެސް  ކ ރަންޖެހޭ  ވާމީ  ގ  ބަިއނަލްއަ،  ވަރ ަގއިމެއް  މަސައްކަތްތަކަކީ ފެންވަރ ަގއި 

ވާހަ މި  މިޮގތަށް  އަޅ ަގނޑ   ހަމައެކަނި  ނޫން.  ދައްކާލ މެއް  އިބޫލ ަގކަތައް  މ ސްލިމ   މިއަދ   ޮގތ ަގއި  ސްލާމީ ކ ރާ 

އެބައްއ  އެކަތިަގނޑަކަށް   ޖެހޭ  މަތ ން  ވަރ ގަ ތެ  ވެއެންމެން  އެންމެ  ތ ރ ކީެގ  ކަމަދ ަވން.  ލީޑަރެއް  އެއް  ށް  ކަދަ 

ލްއަމ ރ . އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ޔ  އްކަށް ހ ންނެވި ވަލިޔައެ ޤައ މ ަގއި މިއަދ  ވެރިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ  މި ފެންނަނީ  

ންމެން އެައޅ ަގނޑ މެން  އި  އެކ ަގ  ނާ، އެ ބޭފ ޅ ންއި ތ ެގ ތެރެއިން އ ފައްދައިސްލާމީ އ ންމަ  ތަކެއް ބޭފ ޅ ންދަޖެހޭ އެފަ

ަމސައްކަތްގ ޅާ  އަތް  ތާއިއަ ޢ ރ ލައިެގން  ފަދ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ މެންޤާން  ނެތި  ބޭފ ޅ ން  ނ   ޠީސްފަލަނަކަށް  ދަ 

ޢ ރ   ނ ކ ރެވޭނެ.  ބޭފ ޅ ން  ދ މިނިވަނެއް  ފަދަ  ިއސްލާމީ  ޤާން  އ މަތ އްއ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫނީ ފައްދަ ަގއި  ިއެގން 

ފަލަސްށެއްކަނައަޅ ަގނޑ މެން މީހ ންނަކަށްޠީ  އ ފައްދައެއްޙަމާ  ނަގޅ ރަ  ނ ެގ  އެ  އ ލެއް  ހެންވީާމ، ނ ދެވޭނެ. 

 ؛ރައީސް ތެރި  ތްކ ރަން. އިްއޒަންމެން މަސައްކަތް އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން އެ  ކަމާއަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ މިއަދ  ސާބިތ 
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ބޭނ ން ދަންނަވާލަން  ނިންމާލަމ ން  އަމެއެން  ންއަޅ ަގނޑ މެ   ،އަޅ ަގނޑ   އޮންނާނެން  ވާހަކަެއއް  ކ އްޖަކ   ކ ޑަ  ،ޑ އަހާ 

ނި ސަލާމަތްކ ރ މަށް  ހިނާގލަން  ސްޓަރފިޝް  އެ  ވާހަކަ.  ހ ރި  ސްޓަރފިޝްތަކެއް  އަތިރިމަތީަގއި  ކަިއ ޓަކ ތްއިރ  

  ށް ޝް ބޭރަފިރޓައޭނަ ސް ؟ހޭ އެންމެ ކ އްޖަކަށް ކ ރެވޭނީއް ކަމެކ  އަހާލި، ކޮންމ ސްކ ޅިއަ   ދިޔައިރ   ރަމ ންކ މަސައްކަތް

 ! އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ މީހަކ  . އާދެމަންނައަށް ސަލާމަތްކ ރެވޭނޭސްޓަރފިޝް ތި  އްލާލ މަށްފަހ ަގއި ވިދާޅ ވި، އެއެއް

ފަ ސަޠީސްލަވެސް  ފަލަނ   ޓަކައި،  ރައްޔިތ ންޠީސްލާމަތްކ ރ މަށް  ފޯރ ކޮނ ެގ  އެހީތެރިކަެމއް  ޓަކައި  ނަށް  ށްދިނ މަށް 

އަދ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ވާޖިބެއް.  ކޮންމެ ކަމެއް ކ ރ މަކީ މި  ކ ރެވޭނެ  ށްމެން އަމިއްލައަނޑ އަޅ ަގ

 . ޝ ކ ރިްއޔާ  ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށްފ ރ ޞަތ  ދެއްވި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ދ ރަޝީ އިބްރާހީމް މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ވެރިވެރިކ ރ މ ެގ  ށްދ ވާނ  ކ ޢ   ދާަގމ ންޒްރޭލ  ހިންމެދ  އި  ނ  ރައްޔިތ ންނާޠީޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފަލަސް

ކ އްލި    ތި!އްވާރަކ ފ ށަހަޅާފަިއވާ ަގރާރަށް، މާހ   އިލައިވަ ޮގރ ކާރަށް  ެއޅ މަށް ސަޮގތ ން ފިޔަވަޅ ތަކެއް    މަލީޢަތ ން  ޮގ

އަޅ ަގނޑ މައްސަ ތާީއދ ލައަށް  ދަންނަވަން  ވާހަކަ  ރައީސް  ކ ރާ  އިިއއްޒަތްތެރި  ރަ.  އަޅ ަގނޑ މެން   ؛އީސްްއޒަތްތެރި 

ާގތްަގނޑަކަށް  ފަލަ  ލޮކްޑައ ންަގިއ  އެހެންނަމަވެސް،  ދިޔައީ.  މި  ހޭދަެވެގން  އަހަރ ވަރ   ރަްއޔިތ ން ޠީސްދޮޅ   ނ ެގ 

ތިބޭތާ  އ ލޮކްޑަ ދ ނަަގރ   އިބަ ންަގއި  ިގނަ  ފަލަސްއްވެ  ވަސް ށްވ ރެ  ކ ރާ ޠީޖެ.  މިނިވަންކަމަށް  ރަްއޔިތ ން  ނ ެގ 

އަބަދ ވެ މަސައްކަތ   ދި ަގއި  ެއއްބާސް  ރަްއޔިތ ން  ރަްއޔިލ ރ ވެހި  ދިވެހި  އިހ ސާސްތައްންދޭ.  ފަލަސް  ތ ންެގ  ނ   ޠީހ ރީ 

އިްއޒަ  ރައްޔިތ ންނާ ކަށަވަރ .  ައޅ ަގނޑަށް  ރައީެއކ ަގއިކަން  ނިންމ މަ ؛ސްތްތެރި  ހ ށަހަޅާ  ށްޮގތްތަކެއް  އޮތީ  ފަ. މި 

މިތަނ ން ެގނެސް  ންއެތަ  ެގނ ންވަނީ މިނިވަންކަން. އިޒްރޭލ ން ކ ރާ މަސަްއކަތްތަކަކީ ބޭރ ެގ ރަްއޔިތ ން ބޭނ ޠީފަލަސް

ޯގތި  ދ ނި ވަޒަންވެރިކ ރ ވ ން.  މިއީ  ނެރ ން.  ދ ޔެެގދޮރ ން  މ ޅި  ނޫން.  ކަމެއް  ބަލައިަގންނަ  ޔެއިން ނި 

ދަނީ. ކ ރިއަށްމިކަން  އް ނެތި  މެ ހ އްޓ ރަމ ންދާއިރ  ވެސް  ކ ވާމީ މ ޖ ތަމަޢ ން ކ ށްވެރި ގ  އަލް . ބައިނަމ ންދަނީކ ރަރިވެކ ށް

ިއޒްރޭލ ެގ    ،އިކޮޓްކޮށް ރިހާ ރައްޔިތ ން ވެސް ަވކިަވކިން ބޮހ   ަގއި ތިބިޮގތ ން ވެސް ދ ނިޔޭ  ދީފަރ މިއީ އަމިއްލައަށް  

ދ ވަސްަގނޑަކ ން އެ ތަކެތި   ،ނެތިހަނދާން  އަކ ންދޭތެރެ  އަނެއްކާވެސް   ިއ،ހ އްޓަ  ންއިދޭތެރެއ ފެއްދ ންތައް ވެސް ދޭތެރެ

ބޮޑ  މައްސަލައެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމ މައްސަލައަކީ މ ޅި ދ ނިޔޭެގ   ިމޮގތަށް ހިނަގމ ންދާެއޮގތްއި  ަގނެ، ދ ނިޔޭަގ

ބި  ސ ލްޙައަށް މީެގއޮތް  ހަމަޖެހ ން  ދ ނިޔޭެގ  ނެތިރެއް.  ސަބަބ ން  ދ .  ދޭ  އެތަމ ޅި  ކޮންމެ  ނަގތާމިންނިޔެޭގ  އި 
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ެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން  ނިޔޭދ   ނ ވަތަ ޒާހަރާތަްއ ފަށާ. އ.ދ އިން ެވސް  ރަމަޟާން މަހެއްަގިއ ނ ވަތަ އެކި ދ ވަސްވަރ  މ 

އަޅ ަގއެއްގ ޅިެގން ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލަ ައޅ ަގނޑަށްނޑަށް ކަށަ .   ނ ޠީފަލަސް  ، ޔަީގން ވަރ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ނ ކ ރަން.    އްޝައްކެ ކަން. އެްއވެސް  ވާނެފ ރ ޞަތ  ތަނަސްެގ ޮގތ ަގއި ދިރިއ ޅ މ ެގ  އްއ ލަތެމިނިވަން ދަ  ށްނަރައްޔިތ ން

ެއއްެވސް ބަޔަކަށް އަނިެގ އެ ދ ނިޔޭ ަގދަްއވެސް ޒަމާނެްއަގއި  ޯގތި  ބާރ ންޔާވެރިެވެގން،  ، ރެެގދޮރ ން ނެބަޔަކ  މީހ ން 

އ   އްވެސްއެ   ެއޮގތަކަށް  އްވެރިވެަގނެ ގެއަށް   ނެތް.  ވިޅެ ޒަމާނެްއަގިއ  އ ޅެވިދާނެ.  ފައެްއ  ދ ަވސްަގނޑެއްަގއި 

އަރަބީ ތާރީނ ވަތަ  ންެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ބަ ޚަދ ނިޔޭެގ  އަނިޔާކޮށްެގން    ،ލާއިރ ށް  މިޮގތަށް  ދާިއމަށް  ިއޒްރޭލަށް  މިީއ 

ނޫސް އަލްޖަޒީ  ،ޑިއާތައްމީދ ނިޔޭެގ  ނޫރާައދި  ތަންއޮފީ  ހ ެގ  ޮގސްތަކާއި  އް ރ ތަޚަބަމި   ؛ނޫސްވެރިން  ،އިވަ އްތަން 

އަނަގ ފަރާތްތައް  މަސައްކަތަބަންެގންނަ  ކ ރަމ ންދާ  މި  ހ އްޓ ަވިއެގން  ދ ކޮށް،  ކ ރެަގދަބާރ ކީ  .  ނޫން  ކަމެއްވޭނެ  ން 

ރަީއސްއި ފަެގ  هللا ؛ްއޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ  ޠީސްލައިރާދަފ ޅ ން  ކަމަށް  ލިބޭނެ  މިނިވަންކަން  ރައްޔިތ ންނަށް  ނ ެގ 

 . ރ ޞަތަށްފ  ވިޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްނެތް.  އްކެ އްޝަ އެްއވެސް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ޠީސްލަފަ  .ޝ ކ ރިއްޔާ  ނިކަމެތި  ކ ރިއަށް  ދެ  ނާންނ ެގ  ކ ރަމ ންދާ،  އިޒްރޭލ ން  ކޮޅަށް 

 ކ އްލި   ށް ކީ ކޮބަިއތޯ ބެލ މަށް މިތަނަން ކ ރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަ ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖެއި  ދާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލ ތަކާެގން

 ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ރަށް އަޅ ަގނޑ  މެންބަރިތެރާެގ އިްއޒަތްށަހެޅ އްވި ކަަމށް ޓަކައި ނައިފަރ  ދާއިމައްސަލަެއއް ހ 

  ރި އްޒަތްތެތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. އިއަށް  ކ އްލި މައްސަލަ  ،ރާރަށް، މި މައްސަލަަގ  މިއަދި އަޅ ަގނޑ   

ހ އްޓ މެއް ނެތި އަބަދ ެވސް   ؛ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއީެއއްއަންނަ ވާހަކަ   އިވެމ ންމިއީ  ށް ނަންައޅ ަގނޑ މެ  . 

ައޅ ަގނޑ މެން  ތްަގއިމ  ވާހަކަތަކެކަން އެހާ ފަސޭހަ ހިދައް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަެވސް،  ބަލަންވީ  ްއ ނޫން 

ށްދިނ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން މ ސްލިމ ން އެކީަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ތިބިކަން ހާމަކޮ  ނ ެގ ރައްޔިތ ންނާޠީމިއަދ  ފަލަސް

ވީތީ  އިްއޒަތްކަމ ަގއި  މ ހިންމ   ރައީސް،  ރި ތެވެ  ހަތިޔާ  އެންމެ  ވާމ ސްލިމަކަށް  ،ރަކީ އެއް  ކަމ ަގއި  އެއީ ވާ  ، ނަމަ 

  ، ދ ޢާައކީ  ެގ ހެޔޮްއޔާ އަޅ ަގނޑ ވިއިރާދަކ ރެއް هللا ންވީ.  ަގނޑ މެން ދެމިތިބެދ ޢާ. އެ ދ ޢާ މަތީަގއި ައޅ   ޔޮމަތިވެރި ހެ

ޖިށް  ރައްޔިތ ންނަ  ލޮބ ވެތި  ނިކަމެތިނ ެގ  ޠީލަސްފަ ފަރާތްތަކަށްهللا ދ ަގއި  ހާކ ރެވެމ ންދާ  ނަޞްރ    އެ 

ނިމިންވަރ  ދ ނިޔޭ  މ ޅި  ދެމ ންދާއިރ   ފަރާތްތަކަށް  އެ  އަނިޔާ  ލާއިންސާނީ  އޮތްކ ރެްއވ ން.    ށްއޮތ މަދާފައި 



1202 މޭ 17                                                    ސާލްޖަފ ރަތަމަ  ގެރ  އ  ދަދެވަނަ ގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

13 

 

ިއ  ޔާޮގތ ަގއި ހަމަދަތި ވަގ ތ ތައް މ ސްލިމ ން ބޭނ ންވާ    ޫގންދާ އ ނދަ މ މ ންނަށް މި ކ ރެވެއަދި މ ސްލި  ،އިލައިހޭލައްވަ

ކަންކ ަމގ   ެގފ އިންސާ ފ ރ ން  ދ މިންވަރ  هللا   ތ ޞަރާނެ  އަޅ ަގނޑ ެގ  އެީއ  އ ކ ރެއްވ ން  އަޅ ަގނޑ ެގ    ، މީދަކީއްޢާ. 

މިކަދި ސަރ ކާރ ން  ވިސްނަ   މާވެހި  ފ ންކޮށް  މިއަދ   އިދޭތެރޭަގއި  ސަރ ކާރ ން   ެގންައޅ ަގނޑ މެ  ،ސަރ ކާރ ން، 

އަ   ، އެކަމާއިބަލަ  އްކަތެ ޅިެގން ކ ރެއްވޭނެ މަސައްގ    ނ ެގ ރައްޔިތ ންނާޠީސްފަލަ ެއޅ ްއވ ން.  ވަދޭތެރޭ  ފިޔަވަޅެއް  ސް 

 ޞަތަށް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ދެްއވި ފ ރ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަ ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް،  ނި

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  ރ ބަމެން ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ހިތާމަކ  ވަރަށް  މަ  ،ރަންއަޅ ަގނޑ   މި  މިޖިއަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   ވަގ  ؛އައީ  ލީހަށް  މަޖިލީހެއްަގއި  ތިބި  ން 

ރައީސް  ންނަންޖެހެނީހ  އިްއޒަތްތެރި  ކ ނި  ؟ކީއްވެެގންތޯ  ނ ބައި  ދ ވާ  އެނިގވަޑައިަގންނަވާތޯ  ިމތާނަގއި  ވަސް 

އެޒައް އި ؟ކަމަނާއަށް ރައީސަށް  މިތާ  ންނަވާ ނިގަވޑަިއަގތްތެރި  ވާހަކަދައްކަން އްކަންވަނެ  މީހ ން  ތިބި  ކޮށްެގން 

 ަވގ ން... ބަރ ތިލާންވެއްޖެކަން. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދާއިރާގެ  ކެލާ.  ނ ވޭ  އްވާ ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގެއއްސަލައެއް ފާހަަގކ ރަ ނިޒާމާ ބެހޭ މައް  މެންބަރ ،ތެރި  އިްއޒަތް

 .ފްޝަރީ އިބްރާހީމް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާ ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެލާ

ދ ން މި  އަޅ ަގނޑ  މި ހިނ  މަލާތައްހަ ދ ވާނީ  ޢ މ ންދާ  ން އިޒްރޭލ ެގ ސިފައިން ދެނ ޠީފަލަސް ؛އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަން 

ކ  އިހިނދަށް  މ ޠީފަލަސް ؛ސް އީރަ  ރިޒަރްތެއްށްވެރިކ ރަން.  އިސްލާމ ންެގ  ބިމެއް.  ޤައްނަކީ    ކީ ނަޠީފަލަސްދަސް 

ޤިބ ލަ ފ ރަތަމަ  މ ސްލިއިސްލާމ ންެގ  އެހެންވީމާ،  ދެވަނަ  .  މ ހިންމ   މިއަށްވ ރެ  މަދީ ؛ތަނެއްމ ންނަށް   ނާމަްއކާާއއި 

ރަީއސްމ ސްލިމ   އި ފިޔަވަ އިްއޒަތްތެރި  ނެތް.  ބިމެއް  މ ހިންމ   މިއަށްވ ރެ  ދ ނިޔޭަގއި  ނަޠީފަލަސް  މި  ؛ންނަށް  ކީ 

ދިރި ސަރަޙަްއދ ަގއި  އެކި  ހ ރިހާ  ދ ނިޔޭަގ  ފެށީއްސ ރެ  އ ޅެންއިންސާނ ން  އ ފެދ ނ   ވެސް ރަޟާޙައި   ތަކ ން 
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ާއއި އެފްރިކާާއއި އަދި  ، އޭޝިނ ެގ ބިމަކީ ތިން ކޮންޓިނެންޓ ެގ މެދ ަގއި ޠީެވރިވޭ. ފަލަސްޤ ޝައ ނ ެގ ބިމަށް  ޠީސްފަލަ

އޮންނަ   ރީަގއިއަްއސޭ  ކަނޑ ެގޑިޓޭރިއަން  މެ ބިމެއް. އެއީ    ހިންމ އި އޮންނަ ވަރަށް މ ަގދ  ޙައްރަގ ޅޭ ސަ  މެދ އިރ މަތި

ސަބަބ ން  ވަ މ ހިންމ ވ މ ެގ  ޤައ މ   މި  ޤައ މެއް.  މ ހިންމ   ވެސްޙަކޮންމެ  ރަށް  ކޮންެމ ޟާރާތެއްަގއި   ،

. ކޮންމެ  ދެކިެގން އައީ  އިކަމ ަގެގ  އްނެހިންމ  ތަ ނ  ވަރަށް މ ޠީވެސް މި ބިން ނ ވަތަ ފަލަސް  ޝަނެްއަގއިިއޒޭލަސިވި

އެ  ޙަ ފަލަސްޙަ ޟާރާތެއްަގއި ވެސް  ދަށަށް  ބިންޠީޟާރާތ ެގ  ިގނަ   ނ ެގ  ވަރަށް  ެއކަމ ެގ ސަބަބ ން  ެގނެއްސަ.  ވަނީ 

  ަގނޑ މެންެގ ޒަމާންވީރަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދީންތަްއ، އަޅ  އިތ  މީހ ން އެތަނ ަގއި ވަޒަންވެރިފަިއވޭ. އޭގެ ޟާރާތްތަކ ެގ  ޙަ

ވެސް އެ ބަެއއްެގ ތަނެްއ    ކޮންމެ ބަޔަކ   ،ނ ަގއި ތިބި. އެހެން މިޮގތަށް ޮގސްޠީފަލަސްލ ވެރިން ވެސް  އަހ ތަކ ެގ  ންދީ

އ ޅ ނ  ދެކިެގން  ފަ  ކަމަށް  ހަނގ ރާމަ  ވަނަ    1946އެޮގތ ން  ނަކީ.  ޠީލަސްތަނެއް  އޮ  ،ރ އިފެށ ނ އަހަރ   ތީ  އޭރ  

ނަ އަހަރ  މިތަން ބަިއކ ރި. ބަިއކޮށްފައި އިޒްރޭލ ެގ  ވަ  1948ން  ސިރޭ. އިނިގއި އިސްތިޢ މާރ ެގ ދަށ ަގރޭސީންެގއިނިގ

ާގއިމ ކޮދަ ފެދިން.  ށްއ ލަތެއް  މ ސްލިމ ންޠީލަސްފަ  ށިެގންެއހިސާބ ން  މީހ ން،  ތިބި  ،ނ ެގ  ދީންތަކ ެގ  އެތާ  އެހެން   

ޮގންޖެހ ންތަކަކާ ބޮޑެތި  ވަރަށް  ޖެހ ނީ  ބިން ޠީސްފަލަ  ،އިލަރެނެެގދޮރ ން  ންެގ  މީހ އެ  ކ ރިމަތިލާން.    މީހ ން  ނ ެގ 

މީބޮޑ ކ ރ މ  އެ  ދަށ ން  ސިޔާސަތ ެގ  ދ ނި  ،ހ ންެގ  ތަންތާޔޭަގިއ  އިޒްރޭލ ން  އެހެން  ނ ވަތަ  ތިބި  ިއޒްރޭލ ެގ  ތިބި   

ހަނގ ރާމަެއއް    ވަނަ އަހަރ   1967ެއއަށްފަހ   އީ.  ޔަރަމ ން ދިޒަންވެރިކ ވަ   ނަށް ެގނެސްޠީސްފަލަ  ންޔަހޫދީ  ޒައިނިސްޓް

ވަނީ އިސްތިޢ މާރ ެގ    ހޫދީންނ ެގ ވަރަށް ބޮޑ  ބިންތަކެއް ޔަޠީފަލަސް  ޮގސްށިެގންފެނާއި އިޒްރޭލާ.  ޠީސްލަފެށިެގންދިޔަ ފަ

 .. .ދަށަށް ެގންޮގްއސަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ޢީދ ސަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މާވަށ 

 

 ވ ން:ކެ އްދެކަހަވާ ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

މިލ ރާއީޒްއިސް.  ރައީ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ޢަލާއިންސާ  ެގ  އެންމެ  މަލ ނީ  އިބާރާ  ކ ށްވެރިކ ރަން.  ތ ހަރ ކަށި  ން 

ރައްޔިތ ންނަނ ޠީފަލަސް،  ނަށްޠީސްލަ ފަ ؛ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި ދެމ ންެގންދާ  ެގ  މި  ރަށް  ނެތް އެއްެވސް  ހ މެއް 

ހިތަ  ދ މިއަ  ކީންމަޢާތ ލ ޤައަނިޔާައކީ،   ވާހަކަދަްއކާށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހަމައެކަނި  ެގނެސް،  ވާހަކަ  އެ  ިއެގން  ލަ 

 ، ވިސްނާލަންޖެހޭލ  ައޅ ަގނޑ މެންހާ  ރާިމ ޢަމަލ  ކ ށްވެރިކ  ؛ވޭނެވަރ ެގ ކަމެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ލެއިފ އްދަ

  މެންނާ ޕަ ދަރިފ ޅ  މާދަމާ ބައްއެނދ މަތީ   ޅ ފ ރިދަތ  ތ އްތ އިރ  ބޮމ ެގ އަޑ  މަޑ ވާ ވަގ    1:30ޖަހާއިރ ،    12ދަންވަރ   

ނިން ބ ނެ،  ކ އްޖެބައްދަލ ކ ރާނަމޭ  ފަސް  ތިބި  ދަށ ވެ ދަވަން  އިމާރާތ ެގ  ފ ނޑ ފ ނޑ ވެ،  އިމާރާތް  ހޭލިއިރ   ،  ްއ 
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މަދ ވެފައިޝަހީ އޮތް  މިއަދ .އެން .އެންރ  ސީންޒަ  ހެނ  އިން  ދައްކާލަނީެވސް  އެ  އި.  ޮގތ ގަ   ޚަބަރެްއެގއާދަިއެގ    ދ ނ  

އާދަިއެގށްރަވަ ޮގތ ގަ ޚަބަރެ    އަ ްއެގ  އަ ޅ އި.  ވިސްނަވާަގނޑ މެންެގ  ދަރީންނަށް  އެއް   ! މިއްލަ  ހޭލާއިރ   ހެނދ ނ  

ނޭނޭގ ހިސާބަށް ޮގސް  ވެފަ. ޮއތް އިންސާނީ ސިފަ ވަކިކ ރަން  ސްވެފަ. އަނެއް ކ އްޖެއް ޗިސްޗިބ ރި  ކ އްޖެްއެގ ކަރ 

ށް  މީޑިާއތަކ ން މި ދައްކާލަނީ ވަރަ ޔޭެގ ބޮޑެތިދ ނި ،ރ ޓިފައި ޮއތްއިއްވެ  ެގންއެްއެގ ޝަހީދ ވެ ޕަ ެއއް ބައް ،ފަސް ކ ދިން

ޮގެގ  ދައި އާ އިންސާނިއް ތ ަގއި.  ޚަބަރެްއެގ  ރައީޔަތެްއތޯ  ކޮންކަހަލަ  އަ ؟ސްއިްއޒަތްތެރި  ޤައ ޅ  ިމއަދ   މ   ަގނޑ މެންެގ 

ޤަ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޤައ މ ،  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ދައ މި  ށްއ މަކ ޑަވެދާނެ.  އަދާކ ރެވޭނެ  ތަކީ  ރަކަމ ަގއި 

 ކޮބައިތޯ ބަލާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް...

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ   ދާއިރާެގ  މާވަށ  އެދެން.  މަޑ ކޮށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެްއވ ން  هللا ބްދ ޢަ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ކާށިދޫ 

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް. ، ޖާބިރ 

 

 ( އްސަލަމަމީ )ނިޒާ

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ޖާބިރ  هللاޢަބްދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

 ކޮށްފަިއ ހ ރި މީހެއް.ޤާސިމަކީ ެއންދެރިމާގެއިން ަވއްކަން؟ ެއއްތޯހީވަނީ ކި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މައްސަލައެއް ނޫން. މި ހޭމާ ބެޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ، ނި، ނިޒާމެންބަރ ތެރި  އިްއޒަތް

ކ ރިއަ ފ ރ ޖަލްސާ  ެގންދިއ މަށް  ބޮޑަށް  ޞަތ ށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   މާވަދެއްވ ން  ިއްއޒަތްތެރި އެދެން.  ދާއިރާެގ  ށ  

 ންޮގސްދެްއވ ން އެދެން. އިެގން ކ ރިއަށް ެގޅާމެންބަރ  ވާހަކަފ 

 

 :ވ ން ކެ އްކަދެހަވާ ސަޢީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރ   އިނިޔޭެގ ކ ރިމަތީަގއި ދާތް ކަންތައްތައް ކ ރަމ ން މ ޅި ދ ރަޙ މަތް ނެ، އެހާ  ތައް! މިފަދަ ލާއިންސާނީ ކަންތައްދެއާ

ރައީ ައޅ ަގނޑ މެންއިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތަކަށް  ހި  ެގސް،  ރައީސްފަސޭހައެއްނ ވާނެ.  އެްއެވސް   ؛ތެރި  ދ ނިޔޭެގ 

މި    ،ައޅ ަގނޑ  މިއަދ  ދިވެހި ސަރ ކާރަށް ޮގވާލަންނ ވާނެ.  ޒަރަކަށް  ންމަ  ހަމަކަށް، ެއއްވެސް ރަްއޔިތަކަށް ފަސޭމ ސްލި

ދިވެހި ސަފ ަގިއ  ދ ނިޔޭެގ  މިސާލަކީ  ޖެއަށްރާއްހާލަތ ަގއި  ކޮބައިދެްއކޭނެ  ޢަމަލީ   މިކަމ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލާ،  ތޯ 
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ިއއްޒަތްތެރި ބަިއވެރިވ މަށް.  ވަގ ތ  މަޖިލީ ؛ރައީސް  ޮގތ ން  މި  ވާހަކަދައްކަން    އިގަ ލ ޙައ މާ  ެގހ ެގ  މި  ައޅ ަގނޑަށް 

ރައީސް، މި މަޖިލީހ ެގ   ދެން ކަމަނާ، ިއއްޒަތްތެރިނަން. ައޅ ަގނޑ  އެކ ރ ކޮށްލާކަ  ެގ ވާހަނޫންވީމަ އަޅ ަގނޑ    ހަފަސޭ

 . الم عليكم ورحمة هللا وبركاتهوالس  ށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. ރަ ވަ  .ންވ ނިޒާމ  ހަމައަށް އެޅ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  އިރާެގދާ މީދޫ އަްއޑޫ

 

 ވ ން:ކެ އްކަދެހަ ވާ އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

 ޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮންމެ ދ ވަހަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް....ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ އިްއޒަތް އެދެންލަދެޑ ކޮށްމަ،  ތެރި  މެންބަރ އްވ ން  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކާށިދޫ  ކ ރިއަށް  ؛.  ޖަލްސާ  މި 

ފ ރ ޞަތ ދިއ ެގން ައޅ ަގނޑަށް  އެދެން.  މަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ    އިްއޒަތްތެރި   އިރާެގދާ މީދޫ ައއްޑޫ ދެއްވ ން 

 .އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ 

 

 ވ ން:ކެ އްކަދެހަ ވާ މްއާދަ ނާރޮޒައި މެންބަރ  ދާއިރާެގ މީދޫ އަްއޑޫ

ފަލަސްޝ  ދ ވަހަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޓީވީތަކ ން  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޮންމެ  ހިނަގމ ންޠީކ ރިއްޔާ  ދާ    މި  ނ ަގއި 

ލޯބި ބިލޯ  ،ތ އްތ  ކެތްވާ މަންޒަރ ތަކެއް ނޫން. ކ ޑަކ ޑަ ތ އްތ ށްަގނޑ މެންެގ ހިތަޅ ދަނީ އަ  ކަންތައްތައް ފެނިެގން މި

މިނޑ މެޅ ަގއަ   ންކ ޑަކ ދި ފެންނަންނަށް  ލިބި  ނީ  އަނިޔާތައް  މި   ،ބޮޑެތި  މިއީ  މަންޒަރ .  ދޫކޮށްދާ  ދ ނިޔެ  އަދި 

އަޅ ަގނޑ މެން   ،ނަގމ ންދާ ކަމެއްކަން މިއީހި  ޒަމާނ ަގއި ހަމަ އެންމެން ބަލަހައްޓައިެގން ތިބެ  ފަދައޮތް    ަގއި މިދ ނިޔޭ

ރައީސް  ިއްއޒަތްތެރި  ކަމެއް.  ފަލަސް  ޖެއަކީރާއް ހިވެދި  ؛ހިތާމަކ ރަންޖެހޭ  ޤައ މެއް.    ނާޠީއަބަދ ވެސް  އޮންނަ  އެކީަގއި 

ޤައ މަކަށް  100%   ނަކީންއަޅ ަގނޑ މެ އަނިޔާއާ   ، ވެފައި  މ ސްލިމ   ވާތީ ދެކޮ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ  ޤައ ަމކަށް  ،  ޅ  

މި އަބަދ ވެސް ނަާގ ސްޓޭންޑަކީ ފަ އަޅ ަގނޑ މެން  އީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ރަ   ެގއްޖޭތިބ ން. ރާ އެކީަގިއ    ނާޠީލަސްކަމ ަގއި 

 ކަމާއި އަދި  އ މެއްއެކީަގިއ އޮތް ޤަ  ނާޠީޖެއަކީ ފަލަސްކ ރައްވާފަ. ދިވެހިރާއްވެސް ވަނީ މިކަން ވަރަށް ފާޅ ކޮށް ހާމަ

ދެމ ން ކ ށްދާ  އިޒްރޭލ ން  ހަމަލާތައް  ދިވެހިރާއްޖެއިން.ލާއިންސާނީ  އެއާއެކީަގއި    ވެރިކ ރާކަން  ހަމަ   މޭ  16އަދި 

ބޭއްވި  2021 މެންބަރ   އި.އައޯަގއި  މިނިސްޓްރީެގޤަ.ސީ  ފޮރިން  ބައްދަލ ވ މ ަގިއ މިނިސްޓަފޮރިން    އ މ ތަކ ެގ  ރ ންެގ 
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ަވނަ    1967. ެއއީ  ރާއްޖޭެގ ފޮރިން މިނިސްޓަރ  ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސްޓޭންޑް ވަރަށް ސާފ ކޮށް ވިދާޅ ވެދެްއވާފަދިވެހި

މައްޗައަހަރ  ބޯޑަރ ތަކ ެގ  ބިނާެގ  މ ސްދިއަ  މިނިވަން  ،ވެެގންވާ ށް  ފަލަސްޠީ  ދައ ލަތެްއެގ  ތަޤިއްލ   ވެރިރަށ ެގ  ނ ެގ 

ދިވެހިރާއްޖެއިން  ޮގތ  ޮއންނަން  ޤ ދ ސް  އިރ މަތީ  އަދި  ަގއި  ރަްއޔިތ ންނަފަލަސްޠީނ  ތާީއދ ކ ރާކަން.  ދެމ ންދާ ެގ  ށް 

އަނިޔާތަކާލާ ދެކޮޅ ހަދާކަންދިެވހިރާއްޖެ  އިންސާނީ  ކަނޑައެޅިެގން  ކ އަދި  ،  އިބާރާތ ން  ހަރ ކަށި  ރިކ ރާކަން. ވެށް 

ނިސްބަތްވާ ގ  އަނަލްބައި ާގނޫނ ތަކަށް  އެ  މައްޗަށް  އޭެގ  ވަނީ  މި  ހެދިފައި  ާގނޫނ ތައް  ބަިއވެރިާވ    އެ  ،ވާމީ  ކަމ ަގއި 

ޢަ އޮ  މަލ ކ ރީމާގައ މ ތަކ ން  ހަމަޖެހ ން  ދެކިެގން.ދ ނިޔޭަގއި  ކަމަށް  ހިތާމަ  ންނާނެ  ެއކީަގިއ  ޔާ  އެހެންނަމަވެސް، 

ކ ރަމ ންޒްރޭއި  ދ މިއަ  ،ޖެހެނީދަންނަވަން ކަންތައްތައް  ޮގލ ން  މި  ދާ  މި  ޕީތ ން  ނ ވަތަ  ވަނީ  ސް  ހަމަޖެހ ން 

ލ ކ ރެވެނީ މި މަޖިލީހ ެގ ފަރާތ ން ވެސް މިއަދ  މި  ަގބޫަގނޑަށް  އަޅ    ،އަޅ ަގނޑ މެން  ، މާޮގއްސަ. އެހެންވީެގއްލިެގން

ވެފަިއވާ ކޮންވެންޝަންތަކާއި އަދި  ބައިވެރި   ސް ވެޒްރޭލްއި،  އަދި ފަލަސްޠީނ  ވެސް  ،ައޅ ަގނޑ ެމންޮގވާލ މަކީ  ލާއިޮގވަ 

ކަމާ.އދ ކައ ންސިލ ެގ  ސެކިއ ރިޓީ  އެ   ެގ  ާގނޫނ ތަކާއި  ޮގތ ގެ ގ ޅ ންހ ރި  އި  ްއޮގތްވާ  ެވސް  ލ ޒްރޭމަތީން  ން 

 .  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކ ރ މަށް. ޝ ކ ރިއްޔާލ ޢަމަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . هللاބްދ  ބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ންނަޝ ކ ރިއްޔާ  ނިކަމެތި  އި ފަލަސްޠީނ ެގ  ދެމ ންޒްރޭށް  އަނިޔާތަކާލ ން    ގ ޅޭ  ެގންދާ 

ެގ ސަރ ކާރ ން ކ ރަމ ންެގންދާ އަނިޔާތަްއ  ލ  އިޒްރޭ  ޠީނ ެގ ރައްޔިތ ންނަށްފަލަސްަގިއ  ޅ  ވަސްކ ރެވޭ މި ދަނޑި ހ ޮގތ ން ބަ

 ެއ  ކ ށްވެރިކ ރަން. އަދި  އަޅ ަގނޑ  ތަމްސީލ ކ ރާ ބާރަށ  ދާއިރާެގ ރައްޔިތ ންެގ ނަމ ަގއި އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ ނަމ ަގއި

މިކަ ދަންނަވަންރައްޔިތ ން  ދ ޢާ  އެދި  މިންޖ ވ ން  ބައެއް  ؛ރަީއސް  ރިތެތްއިއްޒަ.  މ ން  އެތައް  އެތައް  ފަލަސްޠީނ ެގ   ،

މީހ ންޞޫޢ މަ އެތައް  ނެތް  ކ ށެއް  އެްއވެސް  ދަނީ  މި  ިމއަދ   ކ ޑަކ ދިންނެއް  މަރަމ ން. ޤަ  ނެއް މ   ޠ ލ ކ ރަމ ން، 

ރައީސް ދ ނި ؛އިްއޒަތްތެރި  ވަމ ޅި  މި  ކަންބޮޔެ  ކަމ ެގ  މި  ވަނީ  މި  ތެރޭަގގ ތ   އިންސާނީ އިޑ ވ މެއްެގ  އަދި   .

މި ހ ރިހާ ކަމެއް މި   ،އިންސާނީ ކަރާމާތާއި  ،ފަލަސްޠީނ ެގ ރަްއޔިތ ންެގ އިންސާނީ ޙައްޤ ތަކާއި   ދެންނެވީމި ؛ޤ ތައްއްޙަ

ނެތި ގެއްލި  ރައީސްޮގްއސަ.  ވަނީ  ާގނޫގ  އަބައިނަލް  ؛ިއއްޒަތްތެރި  އަވާމީ  ބައިނަލްއަނ ތަކާއި  މ ޢާޙަދާތަކާ ގ  ދި   ވާމީ 

އަދި ތަޢ ލީމާިއ    ،ކޮށްރެ އަދި އެ މީހ ން ޞިއްޚީ ޚިދ މަތ ން މަޙ ރޫމ ެގދޮރ ން ނެ  ސްޠީނ ެގ ރައްޔިތ ންެގޚިލާފަށް ފަލަ

ނެްއ  ކ ދިން  މ ޞޫޢ ޮގތަށް ކ ށެއް ނެތް އެތައް މަ  މިދެންނެވި  ،ކޮށްއް ލިބ ން މަހ ރޫމ ވަސީލަތްތަދިވެސް އެހެނިހެން  އަ



1202 މޭ 17                                                    ސާލްޖަފ ރަތަމަ  ގެރ  އ  ދަދެވަނަ ގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

18 

 

ހަރ މ ންދާޠ ލ ކ ރަޤަ އަޅ ަގނޑ   ކ ށްވެރިކ ރަންދިއ ން  އިބާރާތ ން  ރައީސް  .ކަށި  ިމއަދ   ؛އިްއޒަތްތެރި  މިއީ 

ހޭ ކަމެއް.  ވ ން ފާޅ ކ ރަންޖެމެއް. މިކަމ ެގ ކަންބޮޑ މެދ  ތެދ ވަންޖެހޭ ކަ އަޅ ަގނޑ މެން މ ޅި ިއސްލާމީ މ ޖ ތަމަޢ  މިކަމާ

އަޑ އ ފ ލަންޖެ  މިކަމާ ކަމެއް.  މެދ   ރަީއސްހޭ  ެވސް ؛އިްއޒަތްތެރި  ވަގ ތ   ފާހަަގކޮށްލަން  މި   ހި ދިވެ  ،އަޅ ަގނޑ  

ފަލަސްޠީ ސަ ވަނީ  ކ ރީކޮޅ ަގއި  މައްސަލައިެގ  މި  ރައްޔިތ ންނާރ ކާރ ން  ސަރ ކާރ އެކ   ނ ެގ  ދިެވހި  ކަމަށް   އޮތް   

  ރ  ރިޖީ ވަޒީރާއްޖޭެގ ޚާ  ސީެގ ބައްދަލ ވ މ ަގއި ެއއާެއްއކޮށް އޯ.އަިއ.ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ އިޢ ލާންކ ރަްއވާފަ. އަދި ހަމަ  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސްޓޭންޑް  ޮގމ ކަމި  ،ވަނީ  އޮތް  މިއަދ ެގ  ަގއި  އެއީ  ވިދާޅ ވެދެްއވާފަ.  ވަރަށް ސާފ ކޮށް ޞަރީޙަކޮށް  ތް 

މ ަގއި ނ ންޖެހޭ ބަސް ބ ަގއި ބ ނައަދި އެ ރައްޔިތ ންެގ ޙައްޤ    އެކ  ތިބިކަމާއި  ނ  ރައްޔިތ ންނާސަރ ކާރ ން ފަލަސްޠީ

އަ އެއީ  ކަމެއް.  ފަސްނ ޖެހޭކަން  އ ފާކ ރާ  ެއކަމަށް  ފަލަސްޠީނ ެގ  އަ ؛ސްއީރަ   އިްއޒަތްތެރިޅ ަގނޑ   އެދެނީ  ޅ ަގނޑ  

އެކ    ީމހ ންނަށް މިނިވަންކަމާ  އެބައި  ،މާތައް ހ އްޓިރައްޔިތ ންނަށް މި ލިބެމ ންދާ އަނިޔާތަކާއި އަދި ލާއިންސާނީ ޖަރީ

 ،ންމެންމީހ ންެގ ެގދޮރ ަގއި ދިރިއ ޅެވޭނެ ޮގތް މެދ ވެރިވ ން. ައދި އަޅ ަގނޑ މެން އެ  ަގއި އަދި އެއ މ ޤަ  އެ މީހ ންެގ

ދ ނި ފަމ ޅި  މިކަމ ން  ތެދ ވެ  އެކީއެކައްޗަކަށް  ކ ރަންޖެހޭ  ޔެ  ޓަކައި  ސަލާމަތްކ ރ މަށް  ރައްޔިތ ން  ލަސްޠީނ ެގ 

 ތަށް. ފ ރ ޞަްއވި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެ  މަސައްކަތްކ ރ ން.

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ރ  މ ޙައްމަދ  ޝާހިދ . ބަންފ ނަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ދ ޝާހި މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފ ނަދޫ

މައްސަލަެއއް.    ނޭހިމެ ތެރޭަގއި  މިއީ ދ ނިޔޭަގއި އޮތް ެއންމެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކ ެގޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ދ ނިޔެ އަދި  މިހާތަނަށް  ހޯދިފައިޙައަށް  މައް އްލ   ބޮޑ   މ ޅިލަސަނ ވާ  ކ ށްވެރިދ ނި  އެއް.  އަބަދ މެ  އޮތް  ޔެ  ކ ރ މ ަގއި 

މައްސަލަމައްސަލަެއއް.   އަބަދ އިމި  ފަލަސްޠީަގއި  ރައްޔިތ ންނަށްެވސް  ދިވެހިންނާއި  ނ   އަނިޔާ  ދިވެހި    ،ލިބޭ 

މަޖިލިސަރ ކާ މި  އަދި  ކ ށްވެރިކ ރޭ.  ރާއި  އަބަދ މެ  ވެސް  ރައީސް ސް  ދ ނިޔެއަ ؛ިއއްޒަތްތެރި  މ ޅި   ށް އަޅ ަގނޑ  

ދޭން އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދައިއްލެއް  ޙަވަސް  މި މައްސަލައަށް އަ  ،ތަށް ޮގވާލަންއ އްމަ  ލާމީޮގވާލަން، އިސް

 ޢަމަލީ  މިކަމަށް ެއކަށޭނަ މަސައްކަތްތަކެއް  .ދައްކާލަދަްއކާލާ ވާހަކަ  ފަލަސްޠީނ ެގ ނަމ ަގއި ކ  ނެތް ތިބެވޭކަށްތާ އަބަދަ

  ދާދި ފަހ ން...ރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ ކ   ންޮގތ ން މ ޅި ދ ނިޔެ ގ ޅިެގ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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، ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި ތެރި މެންބަރ ކާށިދޫ ދާިއރާެގ އިްއޒަތްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން.  

 ބެހޭ މައްސަލައެއް.   ނިޒާމާ ،ޖާބިރ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 މީ މައްސަލަ( ޒާ)ނި

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ޖާބިރ  هللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ކާށިދޫ

ރަީއސް ރާއާދެ!  ކ ރިއަށްނ ެގންދެވޭނެ.  ަމޖިލިސް  މި  ދެން  މަޖިލީހަ،  ރަްއޔިތ ންެގ  މ ޤައްޖޭެގ  މަޤާމެއް.  ދަސް  އްކީ 

 ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް...

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ފާހަަގެއއް  ނިޒާމާ   ،މެންބަރ   ރިއިްއޒަތްތެ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ކަމަކަށް    ނ ކ ރެވޭ. ނިޒާމާ   ބެހޭ މައްސަލަެއއް ކަމަކަށް 

ޖާބިރ ެގ  هللا ރ  ޢަބްދ މެންބަ  އިރާެގ އިްއޒަތްތެރިއިްއވަނީ ކާށިދޫ ދާ  އަޅ ަގނޑ  މި ؛ފ ނަދޫ ދާއިރާ  .ނ ކ ރެވޭ   ފާހަގައެއް 

  .ރ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ނަން.  ެގރ ޖާބިهللا ނަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ދ ޝާހި މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފ ނަދޫ

ތާއީދ ކ ރަންޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   ފަހ   ،.  އިސްލާމީ  އެންމެ  ގ ޅިޤަން  މަސައްކަތްކ ރާ  އ މ ތައް  އެ  ެގން 

އްލެއް ހޯދަން ޙައޮތް ބޮޑ  މައްސަލައަށް އަވަސް    ޖެހިފައި މި  މެދ ގައިދެ  ، އިސްރާއީލްނ މަސައްކަތްކ ރ މަށް. ފަލަސްޠީ

ދިވެހިރާއް އަބަދ މެ  މަސަްއކަތްތަކ ަގއި  ކ ރަްއވާ  ރާއެ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮއންނާނެ.  އަޖެ   ދ ނިޔެއަށް   ،ާމޒަކީއްޖޭެގ 

އްލަ ަވޒަނ ން ބޭރ ކޮށް، އެ  އަމި   ގެ ންއެ މީހ   ކޮށް ފަލަސްޠީނ ެގ ނިކަމެތި ރައްޔިތ ންނަށްޞަ ޚާއްއޮތް،    ދިމާވެފައި މި

ލާމަތްކ ރ މަށް ކ ރެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެްއ  ލ ން އެ ރައްޔިތ ން ސަހާރ ން ބޭރ ކޮށް ެއ ޖައްސާ އިހާނެތި  މީހ ންެގ ެގދޮ

މައް.  ކ ރ ން މިޙަ އިެގ  ސަލަ މި  ވެސް  މަސައްކަތްކ ރާއިރ   ަގދައަށް  މިހާ  ދ ނިޔެ  އެކަށޭނަ    އްލަކަށް  އްލެއް  ޙަކަމަށް 

މިލިނ  އޮބި  ދިވެހި ތް  މ ޅި  އެދެން  އަޅ ަގނޑ   ނޫން.  ކަމެއް  ބަލައިަގނެވޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެީއ  އޮތ މަކީ 

ސަރ ކާރާއި  ،އި ރައްޔިތ ންނާ މަޖިލިސް  ،ދިވެހި  މި    ސްޠީނާފަލައި  މިކަމ ަގ  މި  ރަޙ މާއި  މެދ   ދަރ ދީެގ މްޙަގެންގ ޅޭ 

ކ ރެ  ،ރ ތައްޝ ޢޫ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އޮއަދި  ކަމެއް  ތްވެން  ކ ކޮންމެ  މި  ޮގތ ން  އެހީތެރިވ މ ެގ  މީހ ންނަށް  އެ  ރާ  ، 

  ފަލަސްޠީނ ެގ  އިފަލަސްޠީނާ  ، އަކީެގ ވެސް ދ ޢާތ ން. ައޅ ަގނޑ ެގ އަބަދ  އޮއިމ ވެ  ގާ ކޮންމެ ކަމެއް މިޮގތަށް ކ ރ މ ަގއި  

ލ ަގިއ  ހާހ ންނަށް ވެސް ހެޔޮ  މީ  ، އެމަސައްކަތްކ ރާ މިނިަވން ފަލަސްޠީނެއް ލިބި  އެންމެހައި ރައްޔިތ ންނަށް އެ މީހ ން

   .م ك يلع م ال لس  اوބ ން. ޔޭަގއި ަވޒަންވެރިވެ އ ޅ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިލާމަތ ން މި ދ ނިސަ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ސާ. މަދ  ޢީިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްދާއިރާެގ ޅ ދޫ ކެނދިކ 

 

 :ންވ  ކެ އްވާހަކަދެ ސާޢީއަޙްމަދ   މެންބަރ  ދާއިރާެގކ ޅ ދޫ ކެނދި

އަޅ ަގނޑ މެން މ ސްލިމ ން ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާ   މައްސަލަައކީ ފެށ ނީްއސ ރެ ވެސްޠީނ ެގ  ފަލަސް  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަ  ދިވެހިރާއްޖެޅ ަގނޑ މެންނަކީމައްސަލަެއއް.  ސައް ،  މ   ތައިންއަކީ  ވީމާޤަ މ   ސްލިސައްތަ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ   އ މެއް 

ން އެ ހިންަގމ ންެގންދާ ކަންތައްތަކަކީ ެއއީ  ލ ޒްރޭކޮށް ިމހާރ  އިޞައްނޫން. ޚާ  ދަކ އަމި  ،ވ ން އޮތީ ިއއްޔެއަކ  ކަންބޮޑ 

ާއއަށް  ޑިމިނިވަން މީ  ،ަގނޑ  މިހެން މިދަންނަވަނީ. އަޅ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ،  އަޅ ަގނޑ ެގ ނަޒަރ ަގިއ ޤަތ ލ ޢާންމެއް

ހަމަލާދީ ކ ޑަކ ދިންނާިއ އަންހެނ ންނަށް ަގިއ  ތ  ސްަގނެތި     ރައްޔިތ ންނަށް ެވސް ބެލ މެއް ންމ އާ  ، ވެސް ބެލ މެއްނެތި

ހަނގ ރާމަދަ ެގންދަނީ  އެ  މަރަމ ން  ެވސްހާއެއްެގ  ންދެން  މައިދާނ ަގއި  ހަނގ ރާމަެއްއެގ  ވެސް،  ދ ނިޔޭެގ    ލަތ ަގއި 

ބަބަށް ސަ  އެައސާސީ ހ ރިހާ ޙައްޤަކަށް އަރައިަގނެެގން ތިބެ.    ،ކ ރާ ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ލާޒިމ ާގނޫނ ތައް ރަްއޔިތ ންނަށް

ކަށް ނެތް.  ޮގތަކަށް ައޅ ަގނޑަކަށް ސިފަކ ރެވޭ  ނޫންަގިއ އެއީ ބޮޑ  ޤަތ ލ ޢާންމެްއެގ ޮގތ ަގއި  ރ ޓަކައި އަޅ ަގނޑ ެގ ނަޒަ

ވީތީ އަޅ ަގައޅ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެކޮޅަށް    ނޑ މެންެގ މައްޗަށް ލާޒިމް އަނިޔާވެރިކަމާަގނޑ މެން މ ސްލިމ ންނަށް 

ޢަމަ އެއީ  ވިޔަސް ކ ލަތެދ ވަން.  އަނިޔާވެރިންނާ  ،ން  އަދި  ވިޔަސް  ވިޔަސް  ބަހަކ ން  ދ ޢާއަކ ން  ކ ރާ    ދެކޮޅަށް 

ރަީއސް، މަްއޗަށް    އިްއޒަތްތެރި  ކަމެއް ެވެގންލާޒިމް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތެދ ވެށްދެކޮޅަ  އަނިޔާވެރިކަމާ  ،ާވ    ތިބ ން. 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،އ ަމކަށް ިވޔަސް ވެސް ޤަ  ކިތަންމެ ކ ޑަޑ މެން މިތިބީ ތެދ ވެ. އަޅ ަގނޑ މެން މިއީ އަދި  އަޅ ަގނ 

ނަށް ވެސް ކ ރެވޭނެ ކޮންމެވެސް  ދެކޮޅަށް ައޅ ަގނޑ މެން  ތަކަކާ ށް ދޭ އަނިޔާސްޠީނ  ރައްޔިތ ންނަފަލަ  ންލ ޒްރޭވެސް އި

އޮ ދިނ   .ންނާނެވަރެއް  މ ސްލިމ ންނަށް  ފަލަސްޠީނ ެގ  އަނިޔާއަށް  އެ  އަދި  ނ ވަތަ  އިބާރާތަކ ން  ބަހަކ ން،    ށް މަ އަދި 

ދެކޮޅަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވެން އޮތް ކަމެއް ކަމ ަގއި ވިޔަސް    ، ވާިގވެރިވާ ފަރާތްތަކާޔަހޫދީ ދައ ލަތަށް އެހީތެރިވާ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރެވެން  ްއޔަތ ން  ސިައޅ ަގނޑ މެންެގ ހައި   ،ބައިތޯ ދެނެަގނެ ކ ރެވެން އޮތް ކަންތަްއތަކަކީ ކޮވެސް  

ނިސްބަތްވާ  އަޅ ަގނޑ     ،ެވސް  ގައިމ  ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަެގ މައްޗަށް ލާޒިމ ޑ މެންަގނޅ  އަ  ން އެއީއޮތް ކަމެއް ކ ރ 

ޔާވެރިކަން ކ ށްވެރިކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ިމ މަޖިލީހ ަގިއ   ހަރ ކަށި އިބާރާތ ން މި އަނިޅ ަގނޑ ދާއިރާެގ ރައްޔިތ ންނާއި އަ

ހައި މެންބަރެއްެގ  މަޖިލީހ ެގ  ހައިނިޔާވެރިއަ   އްޔަތ ން އެސި ރައްޔިތ ންެގ  ހ އްޓ ވ މަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އްޔަތ ،  ސި ކަން 

ކޮ އޮތް  ކ ރެވެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިންވަރ ން  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކަމެއްަގއި  ވާހަކަ  ންމެ  ބަިއވެރިވާނެ 

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ފަހ މީ.    އިމްތިޔާޒްމެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ެގރާތ ރ  ދާއިނ  އ މާފަން

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންފަހ މީ  އިމްތިޔާޒް ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ މާފަންނ  އ ތ 

ރައީސް.  ޝ ކ  ިއއްޒަތްތެރި  ކ އްރިއްޔާ  ރޫމި  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ  ރަްއޔިތ ންނާހަލި  ފަލަސްޠީނ ެގ  ދެކޮޅަށް    ކީ 

މަށްކ ތައް  ހަމަލާ  ދ ވާނީޢ ދޭ    އިސްރާއީލ ން މަރަމ ންދާ  މ  ޞޫޢ ވެރިކ ރ ން.  އަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ން  ދިއ ން 

 ެގ ފ ރާނައަށް ރަޙ މަތްވެސް ީމހ ންމ  ކ ޑަކ ދިންނާއި އަދި އެނޫންޞޫޢ މަރ ވެދިޔަ މަ،  ބަލައިނ ަގތ ން. އަޅ ަގނޑ މެން

ރަކީ. އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން  ޢޫަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން ވެސް މި ފާޅ ކ ރާ ޝ ިމއީ އަޅ    .ދ ޢާކ ރ ންލެއްވ މަށް އެދި  

ރޫޙ ގައި މި  ވަނީ  މި،  މި  ވަނީ  މި  މަޖިލިސް  ރައްޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެ  މި  އެބަ  ރޫޙ ގައިކަން  އެންމެންނަށް  ން 

މައްސަލަެއއް. މި ހަނގ ރާމަ    ަގބޫލ ކ ރަން މިއީ ފެށ ނީއްސ ރެ އޮތްއަޅ ަގނޑ މެން   ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްަގބޫލ ކ ރެވޭ.  

ހިނަގ އެބަ  ންމ އެބަ  އަނިޔާވެރިކަން  މި  އިދޭ.  ފަލަސްޠީނަށްޒްރޭލ ދައްކަމ ންދޭ  ފަރާތ ން  ފަލަސްޠީނ ެގ   .ެގ 

މިހާރާއޭރާ  ރައްޔިތ ންނަށް. ތަފާތަކީ  އި  މަ  ،ހ ރި  މިހާރ   ފެނޭ.  އެބަ  މަންޒަރ   ޓައިމްަގއި  ރިއަލް  މ   ޞޫޢ މިހާރ  

ޮގތަކަށް ޝަހީދ ކޮށް މަރަމ ންދާ  ކ ދިންތ އްތ  ލޮލ ން ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އަޅ ަގނޑ މެން  ޅ އަ  ތަން  އަނިޔާވެރި 

ލަ ފ ރިެގންދޭ.  އަސަރ ން  އާދޭ.  ނ ވޭޮގކަރ ނަ  ކެތެްއ  ކަމަކީ ނޑިއަށް  އޮތް  ކ ރެވެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހަމަ   ،. 

ނި   ،ދ ޢާކ ރ ން ކަންކަން  ެގނައ މި  އިމަށްމ މަކަށް  ބައިނަލްލ ން  ޒްރޭ.  ކަމަކީ  ކ ރާ  ާގނޫގ  އައެ  ހ ރިހާ  ްއ  ތަނ ވާމީ 

މ ގ ރައިމ ގ ރަ ކަމެއް  ހ ރިހާ  ހ ރިހާ ސަރ ކާރ ތަކ ެގ ސްޓޭން  އި،  ހިންަގމ ންދަނީ.  އެ  ޖަރީމާތަކެއް  ކީ  ޑަހިންަގމ ންދާ 

ސްޓޭންޑަކީ ވެސް  ސަރ ކާރ ަގއި  މިހާރ ެގ  މިއަދ ެގ  ކ ށްެވރިކ ރ ން.  މިކަން  އަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިއީ.  ހަމަ   

މި ކަންކަމަށް   ،މިލ ވޭ. މިކަމާ މެދ ަގއި ރާއްޖޭެގ ސްޓޭންޑް ހާމަކޮށް ޝާބައެޖެ  ވާމީ މަޝްރަހ ަގިއ ރާއްގ  ބައިނަލްއަ

ކ ރެވެ ޓަކައި  ެގނައ މަށް  ހ ރިނިމ މަކަށް  މިއަދ ން  ކ ރ މ ަގއި  ކަމެއް  ހ ރިހާ  އެބަ    ެވސް  ސަރ ކާރ   ެގ 

އެހެންކަ ކ ޑަމ ންމަސައްކަތްކ ރައްާވ.  އެންމެ  އޮތް  ކ ރެެވން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ިމން،  ވެސް    ހަަމގައިމ   ،ކީރަވަކ ޑަ 

މަ ފަލަސްޠީނ ެގ  އަނިޔާވެރިކަމ ން  މި  ދ ޢާކ ޢ ޞޫދ ޢާކ ރ ން.  އެދި  ސަލާމަތްކ ރ މަށް  ރައްޔިތ ން  އިމ   ެގ  ލ ޒްރޭރ ން. 

ޓަކަިއ   ސަލާމަތްވ މަށް  އެންމެން  ދ ޢާކ ރ މާއަނިޔާވެރިކަމ ން  ހ ރިހާ   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހ ރި  ކ ރެވެން  އެކ ަގިއ 

   ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ .ންމަސައްކަތެއް ކ ރ 
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 ސައިން މ ޙައްމަދ ދީދީ.ތްތެރި މެންބަރ  ޙ ިއްއޒަމެދ  ދާއިރާެގ ފ ވައްމ ލަކ  

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ދީދީމ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  ފ ވައްމ ލަކ 

ިއއްޒަތްތެ ހ ށަހެޅިފައިރަ   ރިޝ ކ ރިއްޔާ  މި  އާދެ!  ފ ރިހަމައަށް   ވާއީސް.  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   މައްސަލައަށް  ކ އްލި 

ދިގ  މ އްދަތަކަށް ހިންަގމ ންދާ    ،ދ ވާން މިއީ އެތައް ދ ވަސްވީޢ ަގމ ންެގންދާ  ލ ން މި ހިންޒްރޭއިތާއީދ ކ ރަން. އަދި  

ންޓަރނޭޝަނަލްެގ  ރ ެގ އެްމނެސްޓީ އިވަނަ އަހަ  2020އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އާދެ!    މާއެއްބޮޑ  ޖަރީ

ކ ށެއް ހަމަ އެ މީހ ން ނ ކ ރާކަށް    ،ަގއި އެބަ ބ ނޭއަހަރީ ރިޕޯޓ   ،މީަގއި  ،ރީ ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރ ަގއިއެ މީހ ންެގ އަހަ

އި ނެތް.  ލިބިފައެއް  މިހާހިސާބަށް  ައބަދެއް  ެއއްެވސް  އެކަމަކ   މީހ ންޒްރޭލ  ނެތް.  މީހ   ،ެގ   ،ންފަލަސްޠީނ ެގ 

ތައް އެފަދަ އެ  އިލައިއަދި އިތ ރަށް އެ މީހ ން މަރަ  ،ބި މީސްމީހ ން ގެއިން ނެރެ މަގ މަތިކޮށްވެސްޓްބޭންކ ަގއި ެވސް ތި

ޢިއްޔާތަކ ން ހަމައެކަނި ކ ށްވެރިކޮށްލާފައި މިއިން  ޖަމ ދ ނިޔޭެގ ޔޫ.އެން ފަދަ    ،މާތައް ހިންަގމ ންދާއިރ  ވެސް ރީތި ޖަބޮޑެ

އިރ ަގއި ެވސް ފަލަސްޠީނ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް އިބަށް އަމިހާހިސާނެތް  ދ ނިޔޭަގއި  ނެްއ ނާދޭ.  ތަ  އެްއވެސް އަދަބެއް ލިބޭ

ލ ން ދަނީ ދ ނިޔޭަގއި ލެްއވިހާ ކ ށެްއ ކ ރަމ ން. ޒްރޭއިނެތް.    މަެގްއ އަދި ފެނިފަެއއްސް އަލިެއްއވެ  ެގންސާފ  ލިބ މ އި

އެ އިންޓަރނޭޝަނަލްއެއީ  ފާހަަގކ   ެގމްނެސްޓީ  ރަްއޔިޮގތ ން  ރާރިޕޯޓ ަގއި  ފަލަސްޠީނ ެގ  މީހ ން  އެ  ތ ންނަށް  

އިތ ރަށް    ޑިސްކްރިމިނޭޝަންެގ އަދި  ކ ރޭ.  އެބަ  ކަމެއް  ހ ރިހާ  މެރ މ ަގއި މީހ ންތަވެސް  މެ ؛އް  އަދި  މީހ ން  ރ މާއި 

ހަނގ ރާމައިެގ   އެްއޗެހާއިތ ރަށް  ބޭނ ންކ ރާ  އެ  ވެސް  ކ ޑަކ ދިލަތްތަކ ަގއި  ވެސް  ބޭނ ންކ ރާއިރ ަގއި  އި  ށާންނަހި 

  މަލާދިނ މަށް ވެސް ެއކްސެސިވް ފޯސްތައްހައެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް    ،އަދި އަންހެނ ންނަށާއި  ،މީސްމީހ ންނަށް ވެސް

ލ ން ޒްރޭއި  ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށްބަޔަކ  އެ ދަނީ މަރަމ ން. އެހެންވީމާ  ދީ އެތައްމަލާތައްހަބޭނ ންކޮށްެގން  

ދ  ދާއިރާެގ  ރަން. އަޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ ނަމ ަގާއއި އަދި ފ ވައްމ ލަކ ެގ މެކ ށްވެރިކ   ށްޑަރީމާ ވަރަށް ބޮ ދާ ޖަހިންަގމ ން

 ށް ޝ ކ ރިއްޔާ. މާ، ައޅ ަގނޑަށް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަވެސް މިކަން ކ ށްވެރިކ ރޭ. އެހެންވީ ހާ ރައްޔިތ ންހ ރި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ރ .ރީސަން ޙަ ނމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   މަތިވެރި ދާއިރާެގ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރީރ ތިވެރި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން މަ

ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި  މައްސަލަ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  ފަދައިން  އަކީފަލަސްޠީނ ެގ  ދ ވަސްީވ    ،އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ވަރަށް 

މައިެގ ދ ވަސްވަރ  ޔަހޫދީންނަށް ވަކި  ރާގ ލާއިރ ަގއި ފ ރަތަމަ ބޮޑ  ހަނއިހިންަގ  މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލައަށް ނަޒަރ 

ޒަ

ޒަ
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ޓަކަިއ  އިމ ާގދައ ލަތެއް   ިގނަ  ކޮށްދިނ މަށް  ވަރަށް  ދިޔަ ޤަޔޫރަޕ ެގ  އާޚިރ  އ މ ތަކ ން  އޭެގ  މަޝްވަރާކ ރަމ ން.  އީ 

ކްލަރޭޝަންެގ މައިަގނޑ   ކްލަރޭޝަންަގއި ސޮިއކ ރ ން. މި ޑެފޯ ޑެބަލްރ   ޝްހޫަގއި މ1917ަ  ބަރ ންނޮވެ  2  ،ނަތީޖާއަކީ

ދައ ލަތެްއ    ،ނ މަކީ ބޭ  އްއެ ޔަހޫދީ  ބިމ ަގއި  ޓަކައިމ  ާގފަލަސްޠީނ ެގ  ޔޫ ކ ރ މަށް  އެތަނަށް ރަިއ  ޔަހޫދީން  ޕ ން 

  ، ާއއި ހިލޭ ެގދޮރާއިހިލޭ ބޭސްފަރ ވާ  ހޫދީންނަށްޔަތަނަށް ދިޔަ    ކަން މަގ ފަހިކޮށްދިނ ން. އެޓަކައި ކަން   ހިޖ ރަކ ރ މަށް

ކެޕި ދިޔައީ  ޓަކައި  ވިޔަފާރިކ ރ މަށް  އިންެވސްޓްމަންޓް  ލްޓައަދި  ނަބޮޑެތި  އާޚިރ   މެީގ  ކޮށްދެމ ން.    ،ވީ ތީޖާއަކަށްތައް 

އ1948ި އ ފެއްޒްރޭލޭ ަގއި  ދައ ލަތެއް  ކިޔާ  % ދ ން  ފަލަސްޠީނ ެގ  އި   60.  އ ފައްދަލޭ ޒްރޭބިމ ން  ދައ ލަތެްއ  ކިޔާ    އި 

އދޒްރޭއި ވަނީ  އެބޭފ ޅ ން  އިން.  ލަށް  ވެސް  އެވަރ ން  ފ ރ ނީ  ެގހިބަކޮށްދީފަ.  އަނޫ  ކީހިތް  ަގިއ  1967ނެއްކާ  ން. 

ހަނގ ރާމަޒްރޭއި  ،އަރަބި ވަނީ  އި ލް  ފަލަސްޠީނ ން  ބިންތަކެްއ  އެތައް  ެވސް  އަދިވެސް  ފޭރިެގންފަ  ޔަހޫދީންަގިއ   .

 ކ ރެޭވ މާ  ،އެހެންނަމަވެސްބަލަެއއްނ ަގނޭ.    ެގ ޮގތ ަގއި ލ ެގ ބިންތަކ ޒްރޭއް ެއއީ އިޮގތ ން އެ ބިންތަ  މީވާގ  ބައިނަލްއަ

ކަމެއްބޮޑ  ހަމަ ނެ    ބޭނ ން   ތް.  ފާހަަގކޮށްލަން  ބަެވސް  ަގއި    1926  ،އެއާއެްއކޮށް   ށްކްލަރޭޝަނަޑެ  ލްފޯ މަޝްހޫރ  

ެގނެސް ބަދަލ ތަކެއް  އިތ ރ   ކ ރަމ ންަވޒަންޔަހޫދީން    ،އަނެއްކާ  ކަންތައްތަކެއް  ބައިަވރ   ދިޔައީ  ޓަކައި   .ވެރިކ ރ މަށް 

ނ ެގ  ޠީގ ޅިފައި އޮތް މައްސަލަެއއް. ފަލަސް  ތާޙަލަޞްމަޙަލްސ    ެގީއ މ ޅި ދ ނިޔޭ މި  ،އަރާ ސ ާވލަކީހިތަށް  ގެ ޑ އަޅ ަގނ 

އިމެްއ ނ ކ ރެވޭނެ. ފ ރަތަމަ ބޮޑ   ގާ ތެއް  ޙަލަޞްމަޙަިއ ސ ލްބޭހާ ދ ވަހަކ  ދ ނިޔޭަގއިމީ ޙައްލެްއ ނ ލިއަށް ދާ މައްސަލަ

ވެހަނ ޙަޤީޤަތ ަގއި ގ ރާމަ  އެންސް  ފެށ މ ެގ  އަސާ  އެއް  ބޮޑ   މައްޔަހޫދީހަމަ    ،ކީސަމެ  ދެލަސަންެގ  ބޮޑ  .  ވަނަ 

ތި  ިގ ބޮޑެހާތަނަށް ދ ނިޔޭަގއި ހިނ، މި. އެހެންވީމާނާންހ ހަނގ ރާމަ ވެސް ގ ޅިފަިއވަނީ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކ ން އެ މީ

ކ ޑ އަޅ ަގނތައް  ނގ ރާމަހަ ދ ނިޔެ  މި  ތިރިމަމެންނަށް  އޮތީ  މި  ސަބަމީހ ބައިލާފައި  އެހެންެގ  މި ންވީމާބ ން.   ،

ކޮ   އެބައަށް  މައްސަލަ ޙައްލެއް  ންޖެހޭ  ެއ  ެގންނަން.  ޙައްލެއް  ދާިއމީ  ވެސް  ޮގތެްއަގިއ  މެންނަކަށް  ޑ އަޅ ަގނމެ 

ފަލަ ފަލަ  ގެ ސްތީނ ނ ެގނެވޭނެ  ކަށަވަރ ކޮށް،  ޙައްޤ ތައް  ދައ ލަތެއް    ނަށްތ ންްއޔިރަ  ގެ ނ ޠީސްރައްޔިތ ންެގ  މިނިވަން 

ެގ ސަރ ކާރ ން ވެސް ދަނީ ރަނަގޅ  ޖޭއި ރާއްަގމ ކޮށް މި ކަޞައަދި ހަމަ ޚާއް  ،ޮގވާލަން  ޑ ޅ ަގނ އަ ގާއިމ ނ ކޮށްދީއެއް.  

ފާހަަގ ެއކަމަކ   އަޅަމ ން.  ބޭނ ންފިޔަވަޅ ތަކެއް  ފަލަސް  ،ކޮށްލަން  އިޠީއޯ.އޭ.ސީން  ބިމަށް  ދ ވާނީ  ޢ ދޭ    ލ ންޒްރޭނ ެގ 

ލާތަކ ަގިއ  މަހަމި  ؛ އީދ ކޮށްފަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވަނީ ތާ  ކާރ ންއް ކ ށްވެރިކ ރ މަށް ހ ށަހެޅި ަގރާރަށް ސަރ ހަމަލާތަ

ފަލަހާތަނަމި މީހ   192ނ ެގ  ޠީސްށް  ިގނަ  ޝަމީހ ންނަށްވ ރެ  ކ ޑަކ   40ހީދ ވެއްޖެ.  ން  ދިންނެްއ  އެތަްއ 

މަ އެތައް  ނޫއިންނެޝަހީދ ކޮށްލައިފި.  ފ ނޑާލައިފި.  އިމާރާތެއް  އެތަްއ  މަރާލައިފި.  ބޭ،  ސްވެރިންއް  ފ ޅ ން އެ 

މިއިން  ؟ ތ ންސާނިއްޔަކޮބަިއތޯ އި ؟ވަންކަންއިތޯ ނޫސްވެރިންެގ މިނިބަކޮ  ންދިޔަ އިމާރާތްތައް ފ ނޑާލައިފި.ނ ންކ ރަމ ބޭ

އ ސޫލަކަށް  އ ސޫގ  ލްއަބައިނަ   ،އެްއވެސް  ެއްއވެސް  ހަމައަކަށް  ،ށްލަކަ ވާމީ  ފޮެއއްވެ  ، ެއއްެވސް  އެްއވެސް  ސް  ތަކަށް، 
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 ވެހޭހެން މަތިންވާރޭ  ،މަތިން،  ންވެހޭހެދަނީ ވާރޭ   ނެތި ހިތ ހ ރި ޮގތަކަށް އެއެްއވެސް ޮގތަކަށް ބެލ މެއް    ،ާގނޫނަކަށް

 ؟. ކޮބައިތޯ ދ ނިޔެންތަްއ އަޅަމ ންބޮ ،ސައިލްތައްމައްޗަށް މިނ ެގ ރައްޔިތ ންެގ ބޯޠީސްފަލަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ޢަފީފ ބަރ  ޙަސަން ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 : ންވ ކެވާހަކަދެއް ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  އިރާެގދާ ވިލ ފ ށީ

ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ރައް ނ ޠީސްފަލަމިއަދ   !  ދެއާޝ ކ ރިއްޔާ  ިއޒ ރޭ  ނާޔިތ ންެގ  މީދެކޮޅަށް  ހ ން ލ ެގ 

ލާއިންޢ ެގންދާ  ހިންަގމ ން ައދި  ކ ށްދ ވާނީ  ޢަމަލ ތައް  ތަމްސާނީ  ައޅ ަގނޑ މެން  ވިލ ސީލ ވެރިކޮށް  ދާއިރާ،  ފ ށީ ކ ރާ 

ރައް ކ ށްވެ  ެގއަޅ ަގނޑ  އަދި    އިޔިތ ންނާ ދާއިރާެގ  ކަންތައްތައް  ިމ  އިބާރާތ ން  ހަރ ކަށި  ނަމ ަގިއ  ރިކ ރަން. އަމިއްލަ 

ރައީ މައްސަލަ  އި  ،ނ ޠީސްފަލަ؛ ސް އިްއޒަތްތެރި  މި  ަމއްސަލަެއއް.  ދ ަވސްވެފައިވާ  ވަރަށް  މައްސަލަައކީ  ޒ ރޭލ ެގ 

ޮގތަކީ  އިކަންހިނގަ   ަގއިސަލައިއ ފެދ ނ  ޮގތާއި އަދި މި މައް ފަިއވާ ކަމެއް ނޫން.  ދ  އޮޅިއަމި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށްދިޔަ 

ބޮޑެތި ފަލަސް  ،ވަރ ަގދަ  ،ދ ނިޔޭެގ  އެހީަގިއ  ޤައ މ ތަކ ެގ  އިޒްރޭޠީބާރ ަގދަ  ރައްޔިތ ންނ ަގއި   ނަށް ޔަހޫދީން  ،ނަށްލ ެގ 

ވަނަ    1957.  ދަނީ  ތައް ކ ރަމ ން އެވެސް އެ ކަން  ައދ މި  .ދީއްޤައ މ  އ ފެ  ލ ެގޒްރޭއިޒްރޭލ ެގ ވެރިކަމެއް ނޫނީ އި 

ހަމަލާދީރަފ   ރ އަހަ އިސްވެ  އަރަބިންނަށް  މިހާރ   އަރަބީ  ،ތަމަ  ބިނ ޠީސްފަލަ  ންއަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަިމއްލަ   މ ަގއިެގ 

ެގ ރަްއޔިތ ން ނ ޠީސްފަލަތިބި  އަދި އެ ތަނ ަގއި    އި، ބިން ވެސް އަތ ލައްކަތްކ ރާ ދެ  ސަދައ ލަތެއް އ ފެއްދ މަށް މި މަ

ކ ރަމ ން މި ެގންދަނީ. މިއީ ކ ރިން ވެސް ރޭވިފައި އޮތް ކަެމއް. އާދެ! ެއ  ދީން އާބާދީހޫއެ ތަނ ަގއި ޔަ  ، ނެރެެގދޮރ ން

އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ެގންދަނީ  އެ  ކ ރަމ ން  ދ ނިޔެއަށް  މ   ެގކަންތައްތައް  މީހ ންނަށް ޅި  އެ  އެޮގތަށް  ޮގންޖަހާފަ. 

ދަނީކ ރެކަން އެ  ކަން  ،ވެމ ން  ކ ރާ  އެ  މީހ ން  ކަެއ  އެ  ނ ވަތަ  ބެލ މަށް،  ހ އްޓ ވ މަށްއްތަން ތައްތައް  މިއަދ     ތައް 

ބާރ ަގދ ނިޔޭެގ ނ ކ ޅެދިފައިވ   ޤައ މ ތަްއ  ކަންތައް  ންމ ދަ  އެ  ބޭނ ންނ ވ ން.    ތައްނ ވަތަ  މެންނަށް އަޅ ަގނޑ ކ ރަން 

  މެ ިއޒްރޭލ  ހިންގާ ، އަބަދ ރ ން ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކ މެން މި ކަންތައްތަްއ ކ ށްވެރިކ ރަން. ސަރ ކާައޅ ަގނޑ ވީވަރަކ ން 

ނެލާ ބަޔާންތައް  ކ ށްވެރިކޮށް،  ޢަމަލ ތައް  އެއިންސާނީ  އަދި  ކ ރިރެ  ކަންތަްއތަކެއް  ވެސް  އިޒްރޭލ ެގ  ންހެން   .

އި ބޭްއވި. އާދެ!  ނާކޮށްފަ. އިޒްރޭލ ެގ ީމހ ން މި ތަނަށް އައ ން ވެސް މަވޭފެއްދ ންތައް ެގނައ ން ވެސް މަނާކޮށްފައިއ 

؟ ންޒަރަކީ ކޮބައިތޯ އަނެއް މަފެނިެގން މިދާމި  މެންނަށް މިއަދ   ަގނޑ ޅ އަ   ،ވެސް ކ ރި. ނަމަވެސް ކަމެއް  މި ހ ރިހާ

ައވަނ ޠީފަލަސް އިޒްރޭލާއްެގ  ޤައ މ ތަކ ން  ކަން  ޓެރި  މި  ެގންދޭ.  އެބަ  އ ފައްދަމ ން  މީހ ން ގ ޅ ން  އެ  ތައްތައް 

މީހ ންނަ  ދ ރ ގައިމެން  އަޅ ަގނޑ ރ ަގއި  ކ ރާއި އޮތިބޭ  ކ ރެވެން  ކަންތައްތައްށް  މިއީ މެނޑ ަގއަޅ    ތް  ކ ރަނީ.  މި  ން 
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ނެމެން  އަޅ ަގނޑ  ކ ށްވެއަޅ ަގނޑ ރެ  ބަޔާނެްއ  ކަންތަްއތައް  އެ  ވާހަމެން  އިއް ރިކޮށް  ރައީސްކަދެއްކ ން.  ؛ ޒަތްތެރި 

.  ންމެން އެބަ ކ ރައަޅ ަގނޑ ވަރ   މެންނަށް ކ ރެވޭ  ައޅ ަގނޑ އ މ ން   ޤައ މެއް. ިމ ޤަންނަކީ ވަރަށް ކ ޑަކ ޑަމެއަޅ ަގނޑ 

އެ ކަންތައްތައް ވެސް    އިމެން ފައިސާ ވެސް ހޯދައަޅ ަގނޑ ން  ެއކި ފަހަރ  މަތީ ރައްޔިތ ންނަށް އެހީވާން  ެގނ ޠީސްފަލަ

  ގެ ންމެއަޅ ަގނޑ   ވަންޏާ  ސައްކަތް ކ ރާ ކަމަށްއެ މަވެސް އެފަދަ ކަންތައްތަކެއް ޯއަގނަިއޒްކޮށް ނ ވަތަ    ކ ރިން. މިއަދ 

ނ  ރައްޔިތ ންނަށް  ޠީފަލަސްްއ  ލ ަގއި ވެސް އެ މީހ ންނަށް ދެވޭނެ އެއްޗެ ހާ ލޮބ ވެތި ދިވެހި ރައްޔިތ ން މި ތިބި ނިކަމެތި

ންނަށް  މެއަޅ ަގނޑ މިއަދ   ؛ ކަށަވަރ  ކަމެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ން ީގހަމަ ޔަ  އަޅ ަގނޑ ން ެއއީ  ކަޓަކައި ދިއްކޮށްލާނެ

 ... ޢަމަލ ތައްނީ ހިންާގ ލާއިންސާ މި ދޭތެރޭަގއި އިޒްރޭލ ން ނ ެގ ރަްއޔިތ ންނާޠީލަސްފަ ،މަކީ ކަރެވެން މި އޮތް ކ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޝަފީޤް.هللا ންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެވެލިދޫ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤް هللاޢަބްދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވެލިދޫ

ިއްއޒަތްޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް.    ފައާތެރި  ރައްޠީލަސްދެ!  ެގންދާ ންނަތ ޔިނ ެގ  މި  ދެމ ން  ސިފައިން  ިއޒްރޭލ ެގ  ށް 

ޖިލީހަށް ކ އްލި މައްސަލަެއއް ހ ށަހެޅ ްއވ ން މިއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއްެގ  ތައް ކ ށްެވރިކޮށް މި މަލާއިންސާނީ ޢަމަލ 

ފ ރިހަ  ޑ އަޅ ަގނަގއި  ޮގތ  މައްސަލައަށް  މި  އަދި  ތާއީދ ކ   ޑ  އަޅ ަގނމައަށް  ދެކެނީ.  ދާއިރާެގ    ގެ ޑ ައޅ ަގނ ރަން. 

ެގންދާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލ  ހަރ ކަށި    ހިންަގމ ންެގ ސިފައިން، އިޒްރޭލ ނަމ ަގއި މި ލާިއންސާނީ ޢަމަލ ރައްޔިތ ންެގ  

އިޒްރޭލ   ދާ މައްސަލައެއް.  މެންނަށް އިވެމ ންޑ އަޅ ަގނރިކ ރަން. ާއދެ! މި މައްސަލައަކީ އަބަދ ެވސް  ން ކ ށްވެބާރާތ އި

އެންެމ    ޑ އަޅ ަގނއަކީ  ސާނީ އަނިޔާތަކ ެގ ާވހަކަނ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް ދެމ ންެގންދާ ލާއިންޠީ ސްލަފަެގ ފަރާތ ން  ސިފައިން

ރަކ  އޮތް  އް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޭރަތ ކ ރާ ވާހަކައެ އިރ  ެވސް އަޑ އަހާ ވާހަކައެއް. ެއ ކަންތަކަށް އިންތިހާައށް ނަފްކ ޑަ

މިބަދ ވެރ ކާރަކީ އަސަ ފަލަސް  ސް  މިހާރ  ވެިމ ސަރ ކާރ ން    ،ެއޮގތ ންކ ރާ ސަރ ކާރެއް.  ދ އީތާށް  ނަޠީކަމ ަގއި   ސް 

ވަނީ   ސަރ ކާރަށްންމ ދެށް  ނަޠީސްފަލަވެސް  ހ އްޓ ވާލ މަށް  ޢަމަލ ތައް  ލާއިންސާނީ  ސަރ ކާރަށް    ،ދާ  ިއޒްރޭލ ެގ 

އެހެންނަމަވެސްއިޮގވަ  ެގންދަ  ،ލާފަ.  ެއ  ކަންކަންއިޒްރާއީލ ން  ެއ  ތަކ ރާރ ނީ  ހަމަ  މި    ކ ރިއަށް.  މަހ    ދަރޯކޮށް 

މިެގފެށި ހަމަލާތަކ ަގިއ  މިދާ  ޝަހީދ ކޮއަށްވ ރެ    200ނަށް  ހާތަން  މީހ ން  ކ ޑަކ ދިން ިގނަ  ސާޅީހެއްހާ  ށްލައިފި. 

ރެ ިގނަ މީހ ން އެ  އަށްވ   10،000ލައިފި.  ކޮށްޚަމ ޒަ  ،ވަރ ެގ އަނިޔާދީފިތެރޭަގއި ހިމެނޭ. ހާހެއްހާ މީހ ންނަށް އެކިއޭެގ

ބޭރ ކޮމީ ެގދޮރ ތަކ ން  ލީޑަރ ން ސ ލް  ،އިފިލަށްހ ންެގ  ދ ނިޔޭެގ  މަޙަމަގ މަތިކޮށްލައިފި.  ިއެގ ޙަސ ލް  ،ސައްކަތްކ ރާ އަށް 

ވޯޑެއް ހޯދަމ ންދޭ. އަނެއް އެ   ،އިކާ ނާމައަނެއް އި  ،ނާމާއިލް އިފަހަރ  ނޯބަ  ވާހަކަ ދައްކާ ލީޑަރ ން ކޮންެމ އަހަރަކ  އެއް
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ފަލަސްއެހެންނަމަ މައްސަލަ،  ޠީވެސް  އި ޠީފަލަސްނ ެގ  ފަލަސްރޭޒްނާއި  ަމއްސަލަ،  ދައ ލަތެްއެގ    ެގނ ޠީ ލ ެގ  މިނިވަން 

އި މަލާންޢ ޮގތ ަގއި  ކ ރަމ ންދާ  ހޯދައިކ ރ މަށް  ޙައްލ   މިހާތަނަސައްކަތަށް  ދ ނިޔެައކ   ލީޑަރެއް  ެއއްވެސް  ކަށް ދެވޭނެ 

އިންސާނީ   ނެތް.  ވާހަކަދައްފެންނާކަށް  އެ  އި ކަ ޙައްޤ ތަކ ެގ  ނެރޭ.  މަ  ،މަވެސްހެންނަރިޕޯޓ ތައް    ލަސައްމި 

ކ ރެވެން އޮތް ކަަމކީ    ވެސް  މެން މިއަދ  ޑ އަޅ ަގނ،  މާނެތް. އެހެންވީވީހާ ތާކަށް  އް މިލ ކޮށްދެވޭނެ އެްއވެސް ފަރާތެޙައް

ކ ށްވެ މައްސަލަ  ކ ރަމ ންމި  އަބަދ ވެސް  ސަރ ކާރ ތަކ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މި  ރިކ ރ ން.  ޮގތަށް  ވެސް   އަދ ެގންދާ 

މަޖިލީހ ން ވެސް މި އެދެނީ ރަްއޔިތ ންެގ    ޑ އަޅ ަގނ ބާރާތ ން ކ ށްވެރިކ ރަން.  އި  ށިމެން މި މައްސަލަ ހަރ ކަޑ އަޅ ަގނ 

ބަޔާނެއްެގ ސިފައިގަ  ޮގތް  ދެކޭ  މެދ   މި މައްސަލައަކީ  ންވަ އި އާންމ ކ ރައްކަމާ  މ ޑ އަޅ ަގނ .  ދ މެން  ނިޔެ އެންމެ  ޅި 

މަްއސަލަބޮޑ  މައްސަލައެއް.    ެއއް.ވެފަިއވާ  ޙައްލ ކ ރަންޖެހޭ  ކޮންމެމީދައްއ   ޑ ނަގއަޅ  މިއީ  މައްސަލަ  މި  ސް  ވެކީ 

ޙައްލ  ފަލަސްހިސާބަކ ން  ފެނިެގންނ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް އަމާން މ ސްތަޤ ބަލެޠީވެ،  އްޒަތްތެރި  ދިއ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ އި އް 

 ރައީސް. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދ .ޙަސަން އަޙްމަ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ ދޫއިއިނގ ރަ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ިއްއޒަތްނައިފަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  ަގ  ހ ށަހެޅި  މެންބަރ   ވެސް    ޑ އަޅ ަގނރާރަށް  ތެރި 

މިައދަކ ތާއީ މިިއއްޔަކީ  ނޫން.  ދ ކ ރަން.  ކަމެއް  ހިނަގމ ންދާ  އަހަރެއް  ިއއްޔެއަކ   މ ންދާ ނަގހި  ވަންދެން  އެތަްއ 

ވާހަކަ،   ދަްއކަ ން މިއަދ   މެޑ އަޅ ަގނހަނގ ރާމައެްއެގ  ދ ވަސްވަރ މި  ެއކި ލާ ނީ. އެކި  ިއޒްރޭލ ން   އިންސާނީ އަނިޔާ 

ލޮބ ވެޠީފަލަސް ޓީ.ވީތަކ ންނާއި ނ ެގ  މަންޒަރ   ދެމ ންެގންދާ  ރައްޔިތ ންނަށް  ނޫސްތަކ ން    ،ރޭޑިއޯތަކ ންނާއި  ،ތި 

އެހެންނަމަވެސް ލިބިފައިމި  ،ފެންނަމ ންދޭ.  ހަމައަށް  ިމއަދާ  ޙައްލެއް  ކަމަކަށް  ެއއްެވސް  ިއްއޒަތްތެރި   އެއްން  ނ ވޭ. 

މިއަދ ހ ހިތާމަ؛ ރައީސް ޤައ މ ތަކ ަގއި  ބޮޑެތި  ދ ނިޔޭެގ  ކަމެއް.  މ ޒާހަރާކ ރަމ ންދާރި  މަގ މަތީަގިއ  ތަން     

ފަލަސްޑ އަޅ ަގނ  ފެނޭ.  އެބަ  ޙައްޤ ަގއި ޠީމެންނަށް  ފަލަސްނ ެގ  ރައްޔިޠީ،  ޙައްޤ ތ ނ ެގ  މ ޒާހަރާންެގ  ކ ރަމ ންދާ ަގއި 

ބޮޑެތި ޤައ މަކ ން    މަންޒަރ   އެހެންނަމަވެންނަމެޑ އަޅ ަގނހ ރިހާ  އެބަދޭ.  ފެނިެގން  މެން ޑ ައޅ ަގނ   ،ސްށް 

؟ ދޭތެރޭަގއި ކ ރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ  ނ ެގ ރައްޔިތ ންނާޠީސްފަލަރީަގއި ތިބި އަރަބި ޤައ މ ތަކ ން  އެތާ ކައި  ،ންޖެހޭވިސްނާލަ

ކޮވެކޮށްދެ ކޮންށްނީ،  ެވސް  އ ޅެނީ  ބަލަޑ އަޅ ަގނކަމެއްތޯ  ޤައ މަކ ޑަ  ެގމެންޑ އަޅ ަގނ ލަންޖެހޭ.  އިެމން  ކ ން ކ ޑަ 

ކ ރެވޭނީ މެޑ އަޅ ަގނ  ތިބެެގން  މިތާ  ކ ންނަށް  ފަންޑ ޑ އަޅ ަގނށްވެރިކ ރެވިދާނެ،  ،  ހ ޅ ވިދާނެށްފޮމެންނަށް    ، ޓެއް 
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  ތިބ ވެ ހ ރިހާ ލޮދާނެ. އެކަން މިއަދ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެންނެވި  ޢާދ ޟްރަތ ަގއި  ޙަެގ  ރަސްކަލާނމެންނަށް މާތްޑ އަޅ ަގނ 

ިއެގ ަމަގށް ޙަެގން. ސ ލްދަްއކައި ކަން ޙައްލ ވާނީ ވާހަކަ  މި  ،ން އޮތީދަންނަވަ  ޑ އަޅ ަގނ ން އެބަދޭ.  ރައްޔިތ ން ކ ރަމ 

ބޭނ  އެބަ  ލީޑަރެއް  އިޒް ޠީސްފަލަ  .ންވޭވާހަކަދަްއކާނެ  ވާހަކަދެދެމެ  ރޭލާނާއި  ޙައްވި ކެ ދ ަގއި  ފަރާތ ެގ  ދެ  ޤ ތަްއ  ެގން 

ވާހަކަހޯދަ އިންސާނަކ   ވޭނެ ދެކެއިދިނ މަށް  ވާހަކައެއް  ދ ަވރ ެގ  ފަހަރަކ   ކޮންމެ  ބޭނ ންވޭ.  އެބަ    އްކާފައި ދަ ނިޔެއަށް 

ނ ެގ ބިންތައް ޠީިއޒްރޭލ ން އެ ތިބެނީ ފަލަސް  އި ޙައްލެއް ނ ވޭ. މީގަ ކަމެއް  ސަމިޓެއް ބާްއވާފައި ދިއ ަމކ ން އަދި މި

އެފަފާހި ެގދޮ.  އެ  ރަްއޔިތ ން  ތިބި  މަންޒަރާބޭރ ކ ރަ  ރ ންތާ  ިމ  ެއކަމަކ     ނީ.  ފެނޭ.  އެބަ  ޓީ.ވީން  ެއއްޗެއް  ހ ރިހާ 

ެއއްެވސް ޤައ މަކ ން މި ކަމަދ ނި ެގ ދާއިރާާއއި ރ. ޑ އަޅ ަގނ ކަށް.  ތަނެއް ނ ފެނޭ އަޅ ަގނޑ މެންނަ  އިލާށް އަޅަޔޭެގ 

ނަމ ަގ ރައްޔިތ ންެގ  ހ ރިހާ  އިއަތޮޅ ެގ  ހިންލ ރޭޒްއި  މި  އިބާރާތ ން  ާގން  ހަރ ކަށި  އަނިޔާ  ލާއިންސާނީ    ޑ އަޅ ަގނ  

ދ ޢާއަޑ  އަޅ ަގނކ ށްވެރިކ ރަން.   މާތް  ޠީފަލަސް  ،ކީެގ  ރަްއޔިތ ންނަށް  މީހ ންެގ ރަޙ މަތް  ހެޔޮ ެގ  هللاނ ެގ  އެ  ފ ޅ ން 

ލިބި ަވޒަނެއް  އަނިޔާވެރިކަމ   ،އަމިއްލަ  ހެއެ  މިންޖ ވ މ ެގ  މާތް  ން  ތަޢ ފީޤ    ކ ރެްއވ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ ރ ވަމިންهللا ޔޮ 

 . ތަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވި ފ ރ ޞަދެއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ނ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޖަމްޝީދ  މ ޙައްމަދ .ދެކ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދ މަމ ޙައް ޖަމްޝީދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ

ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ކ އްލި    ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ތާއީދ ކ ރަމައްސަލައަ ފ ރިހަމައަށް  މައްސަލައަކީ  ށް  މި  ފަދައިންަވޑަިއަގންނަިގނ އެން.  ބޮޑ    ،ވާނެ  ދ ނިޔޭެގ 

މިއީ އޮތްކަ  މައްސަލަެއއް.  އ ނދަޫގ  ،ންބޮޑ ވ ން  މައްސަލައެއް.    ،ޙައްލ ކ ރަން  އ މ ރެއް    ެގއަހަރ   73ދަތި  ދިގ  

އިރ   އިލާ ހަށް ބަލަދ ވަ  ތިންހަތަރ   ރ  ފާއިތ ވެދިޔަ  ވަންލަށް މ ޅި ދ ނިޔެ ބޭނ ންވާ މިަގއި ޙައްވެފަިއވާ މި މައްސަލައި 

ކަން ފެން  ކޮޅ ތަކ ންދ ނިޔޭެގ  ސާފ ކޮށް  އެބަަވރަށް  އެނިގވަޑަިއަގންތްއޮ  ނަން  ން އަޅ ަގނޑ މެ  ،ނަވާނެ. 

ތަމްސީލ ކ ރަމ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ފަލަހޭލައިަގތީްއސ ރެ  ދައ ލަތްތަކ ން  ސަރ ކާރ ތަކ ން،  ހ ރިހާ  ނ ެގ  ޠީސްންދިޔަ 

ޢަމަ މަޢ ޮގތ   ލީޙައްޤ ަގއި  ބައިވެރިވެންނާިއ  ވަނީ  ޮގތ ން  އެޮގތ ން    ވަނީ  ނަވީ    ޑ  އަޅ ަގނމަސައްކަތްކޮށްފަ. 

ނ ެގ ޠީސްއޭރ ެގ ފަލަ  އެއީ.   އިރ ެގ ހަނދާނެއް ޑަކ  ކ ޑަ  .ަވނީނދާންހައަޅ ަގނޑ     ަގއޭކޮޅ ެގ ކ ރީ 1980  ،ންލަށްކޮފާހަަގ

ހި ރައްޔިތ ން ބަލަިއަގތީ  ދިވެލ ވި ބައްދަލ ވ ން.  ބައްދަ  ންނާދިވެހި ރައްޔިތ    ތ  ރާްއޖެ ވަޑަިއެގންޔާސިރ  އަރަފާ  ޑަރ ލީ

ވެސް     ވެސް ެއކަން އޮތީ އެހެން. ދިވެހި ރައްޔިތ ން މިއަދ ެގ ޮގތ ަގއި. މިއަދ އްމެއެއީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ އ ފާެވރި ކަ
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. އެ ކަންތައްތަްއ  ދެކޮޅަށް  ށް ލިބޭ އަނިޔާއާނ ެގ ރައްޔިތ ންނަށް އެ ރައްޔިތ ންެގ ޖިސްމަށާއި ނަފްސަޠީމި ތިބީ ފަލަސް

ޮގޢަމަ  ،ކ ށްވެރިކޮށް  ދެންލީ  އަދި  ވެސް    ތ ން  ޮގތަކ ން  ފަލަމެޑ އަޅ ަގނއޮތް  ރައްޔިތ ން  ޠީސްންނަށް  ނ ެގ 

ކޮންސަލާމަތްކ  ބަލަރެވޭނީ  ކޮށްދިނ މ ެގ  އިޮގތަކަށްތޯ  ކަމެއް  އެ  ސަރ ކާރ ތަކ ޒ މ ަގާއއިޢަ،  ހިތްވަރ ަގއި.  އެ  ކަން  ން 

ބޮ  ައއ މަށްވ ރެ  ރަްއޔިތ ންރަްއޔިތ ން  ންނަށްއަޅ ަގނޑ މެ  ޑަށް ދައްކަމ ން  އެ  ފަރާތ ން،  ޝ ެގ  މިއަދ   ކ ން  ޢޫރ ތަެގ 

ދިވެހިޞަޚާއް  ންދޭ.ެގނިފެ މީސްމީޑިއާަގއި  ދިޔައެ    ، ރައްޔިތ ން   ކޮށް  ފާޅ ކ ރަމ ން  އިރ ަގިއ  ރައްޔިތ ންެގ ޝ ޢޫރ ތަްއ 

ވެހި  އްކޮށް ދިއެ   ނ ެގ ރައްޔިތ ންނާޠީސްމިނ ން ފަލަލޯތްބާއި ހިތ ެގ އެންމެ ފ ން  ،އާއިމްދަރ ދީޙަ  ،ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގވޭ

އެހެން ތިބީ.  މި  ރައްޔިތ ން  އެޢ އ ޟޫމަވީމާ،  ބަސްބ ނާއިރ ަގއި  އިއްތިފާޤ ވޭދިވެ  އިންމެހަަގއި  ނ ެގ  ޠީފަލަސް  ،ހިން 

ފަލަސް ލިބެންޖެ ޠީބިން،  ރައްޔިތ ންނަށް  ފަލަނ ެގ  ރައްޔިތ ންނަޠީސް ހޭނެ.  ރައްއެހެ  ށްނ ެގ  ވެސްން  ޔޭެގ ނިދ   ،ޔިތ ން 

، އަޅ ަގނޑ މެން މި ބ ނާ ކަހަލަ  އި ހޭލަދާނި  މަޖެހިލައިެގންހަ،  އެހެން ރައްޔިތ ން ފަދައިން ވެސް ހިތްހަމަޖެހިލައިެގން

ެގ  ޑ  އަޅ ަގނމެން ދެކޭ ޮގތް.  ޑ  އަޅ ަގނއްޔިތ ން ދެކޭ ޮގތް. މިއީ  އީ ދިވެހި ރަރީތި ދިރިއ ޅ މެއް ލިބެންޖެހޭނެ. މިރ   ތާހި

 .  ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  އްޔާންކަން. ޝ ކ ރި ނިވަ، މިއްޔިތ ންނަށް އ ފާފާަގތިކަންނ ެގ ރަ ޠީފަލަސް ،ދ ޢާއަކީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ  ޙ ސައިން. އިރާެގ އިްއޒަތްއަލިފ ށީ ދާ

 

 : ާވހަކަދެއްކެވ ން ޙ ސައިން ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އަލިފ ށީ

މަޖިލީހ ެގ   ެގއި ރަްއޔިތ ންަގރީކ    ޅ  ފެށ މ ެގކޮފ ރަތަމަ ވެސް މިއަދ ެގ ވާހަކަ  ޑ އަޅ ަގނ އާދެ!   ؛އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

މ  ރައީސް  ނަރައީސް،  ޓެރަށް  ޝީދަޙައްމަދ   ކ ށްވެރިކޮށް   ގެ ރިޒަމްދިން  ރައީ  ،ހަމަލާ  ނަޝީއަދި  އަވަސް  ސް  ދަށް 

ފެށ ނ    އވަނަ އަހަރ ގަ   1948  ،ނީނަވާދަން  ޑ އަޅ ަގނ ަގިއ  ފަހ  ދ ޢާކ ރަން. އޭެގވަރ ކޮށްދެްއވ ން އެދި  ޝިފާއެއް މިން

ަގއި ތިއްބެވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގ ތެރެއިން މަދ  ތާނން މިމެޑ އަޅ ަގނގ ރާމައަކީ  ލ ެގ މި ހަނރޭޒްއި  ،ނ ޠީސްފަލަ

މެން ޑ އަޅ ަގނ  ،ައއ ންއައި  މި  ކަން ފެށިެގން. މިޚެއް އޮތް ކަމެކޭ އިނޭގތޯތާރީށްވ ރެ ެވސް ދިގ   މ ރަންބަރެއްެގ އ މެ

ފެށީ ޑައަޅ ަގނތ އްތ އިރ     އެންމެ ފެންނަން  މި  ނޫހެންމޫ  ށް  ކިޔާ  ނެރޭނެއޭ  އްލައިޓް  ނޫސް    .ރ   މެން  ޑ އަޅ ަގނއެ 

 ،މެންނަށް މި ފެންނަނީޑ އަޅ ަގނއ ޅެވޭ ދ ވަސްވަރ  ކިޔަން ފެށި ހިސާބ ން  ލާ  އިކިރިޔާ ައކ ރ  ކިޔަ ރިޔަކި ؛ޔަމ ންކި

   މަންޒަރ . އޭރ އްސ ރެ ވާގ ންިއޒްރޭލަށް ހަތިޔާރ  ދީެގން މި ޖަރީމާ ހި   ކާށް ާވިގވެރިވާ ޤައ މ ތަކަާއއި އެމެރިކާއައެމެރިކާ

ޮއންނަނީ ބިންވަޅ  ނެިގފައި  ބޮޑެތި ޤައ މ ތައް  މި ކަން ދ ނި  ،ހިތ ަގއި  ހ އްޓ ވެން އޮތް  ހ އްޓަން،  ފެންވަރ ަގއި  ޔޭެގ 

ކ ރ ވާ  ތިބި އަޑީަގއި   ބިންވަ ެގން  ޮގތ ަގއި  ައޅ ނެގި ޅ ކަމެއްެގ  ވެސް  މިހާރ   އޮންނަނީ.  މި  މި ފައި  ަގނޑ މެންނަށް 
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ހިންަގމ ންދާ  ހާމި  ،ފެންނަނީ މި  އެމެ  ދ ވާންތަކާޢ ރ   ވެސް  ވިދާޅ ވަނީ  ރިކާެގގ ޅިެގން  ނަށް  ޠީސްފަލަ  ،ރައީސް 

 ނ ންޠީސްފަލަ  ،އި ިމ ވިދާޅ ވަނީހޭނޭ. އިޒްރޭލަށް ގ ޅ އްވާފަ ދެ ޤައ މ ، ދެ ސްޓޭޓް އޮންނަންޖެ  ، ގ ޅ ްއވާފައި ވިދާޅ ވަނީ

ޓެރަރިޒަމް އެހެން   ެގދޭ  ކ ށްވެރިކ ރަމޭ.  މިދަންނަވަ  ޑ އަޅ ަގނ ،  މާވީހަމަލާތައް  މި  ން  ޙައްލ ކ ރެވޭނީ    ކަންއ ޅެނީ 

ސ ލްޙަ  ގ ޅިެގން  ޤައ މ ތައް  ބޮޑެތި  ފެންވަރ ަގއި  ހޯދަދ ނިޔޭެގ  ޙައްލެއް  އ ޅެއިވެރި  މަޝްވަރާކ ރެވިދޭން     ، ެގންނޭ. 

ލ ކ ރެވޭނެ ބޫަގަގއި  ތ ޮގ  އ ލަތެްއެގސްޠީނަކީ ވެސް ދަ ޒ ރޭލަކީ ވެސް އަދި ފަލަދިނ މ ަގއި އިއިލްޙަވެރި ޙައްލެއް ހޯދަސ 

ޤަ  މިންވަރަށް ބޮޑެތި  ކ ރަންއ ދ ނިޔޭެގ  މަސައްކަތް  މި  ދެކޭޮގއ ޅެ  މ ތަކ ން  އަޅ ަގނޑ   ކޮންމެ  ެގންނޭ.  މިފަދަ  ތ ަގއި 

ގ   ހަނގ ރާދިސާއަހާ  ،ން ޅިެގކަމަކާ  ގ ޅިެގން،  ެއކި  މަ ކާ  ގ ޅިެގން  ބަޔާންތައް  މ ޤައ އަކާ  ބަ ތަކ ން  އެ  ޔާންތައް  ނެރޭ. 

އ ޅ  އެ  ެގމ ނެރެން  ޤަބަދަލ ަގއި  ކ ޑަ  ވީނަމަވެސްމ ކަ  އްއ މެއީ  ގ ދ ނި  ،ަގިއ  ޤައ މ ތައް  ޕެޓިޝަނެއް  ޔޭެގ  ޅިެގން 

ނަމަވެސްހަ ދައ ލަތެއް  ،ދައިެގން  ބަލަަގޮގތ ަގއި  ެގ  ދެ  ކޮބައިތޯ  ހަމައަކީ  މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަބޫލ ކ ރެވޭނެ   ،އި 

ކ ރިއަށް ޑަށް  ަގނ އަޅ  ހަމަގައިމ ތާނ  އޮތް  ހީވަނީ  އަ  ސްވެ  ަގއި  ލިބޭ  ކ   ، ނިޔާތަކާއި މި   ،ޑަކ ދިންނާއިމަރ ވަމ ންދާ 

ބޮޑެތި  އި ކ ދި އަދި  ހޯދ މަށް ޓަކަ  ގައިވެރި ޙައްލެއް މީ ސ ލްޙަ  .ޓިެގންދާނޭވެސް ހ އް  ތައް ހަމަަގިއމ ލާ ހަމަލާއިންސާނީ

ގ ޤައ މ ތައް ކާމި  ިމކަން  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ކޮށްފިއްޔާ  މިކަން  ވަރަށް  އަޅ   ކަމަށް  ކ ރެވޭނެބ ޔާޅިެގން  ދެކެނީ.  ަގނޑ  

 ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ 

 

 ން:ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ރިޔާ

މެންބަރަކ  ވާހަކައެއޮތީ  ބާކީ    ،ދެން ަވގ ތ . މަޑަވެލީދެްއކެވ ންމެ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ    މ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ 

، ދެ އިްއޒަތްތެރި ވީމާއެހެން  .އޮތް  ބާކީ އެބަ  ،ޓ މިނެ  8މެންނަށް  ޑ ނ އަޅ ަގ  ކ ރަްއވާތި! ައދި އެބައޮތްފ މާ ؛ޙ ސައިން

 . ސަނީފްهللا ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ މެންބަރަކަށް ވާހަކަފ ޅ ދެއްކެޭވނެ. ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފްނީސަهللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ 

ިއއްޒަތްތެ ރަޝ ކ ރިއްޔާ  ދެވަނަ  ރަްއޔިތ ންެގ  .  ސްއީ ރި  ފ ރަތަމަ  މަޖިލީހ ެގ  ދެކ ނ   ތިނަަގއި  ޖަލްސާދައ ރ ެގ  ދޫެގ 

މައްސަލަިއަގ  މި  ކޮށް މ ޅި ތިނަދޫެގ ފަރާތ ން ދ ނިޔޭަގއި ހިނަގމ ންޞަޚާއް  ، ފަރާތ ންދާއިރާެގ ޠީނ ެގ  ފަލަސް  އިދާ 

މި  ޔިތ ނާރައް ރައް  އިގަ ހިތާމައި  އެކީަގިއ  ތިނަދޫ  މ ޅި  ބަިއެވރިވާޔިައޅ ަގނޑ މެން  އަޅ    ތ ން  ަގނޑ މެން  ކަމަށް 

 ހިތާމަ މ ސްލިމ  އ އްމަތަށް ލިބިެގން   މި  ،ވަނީ   ބައިވެރި މި  އިގަ  ހިތާމައިއެހެންމެ ައޅ ަގނޑ މެން މިން. އަދި  ދަންނަވަ

ދަސް  އްޤަ މ އިސްލާމީ  މިއީ  ، ބަިއވެރިވާންޖެހ ނީ  އިއީ ައޅ ަގނޑ މެން މި ހިތާމައިަގދާންޖެހ ނީ ކީއްވެެގންތޯ ބަލަމ ން. އެ

މަސްންބި ތެރެއިން  ދެމ ޤްއަ  ޖިދ ލްތަކ ެގ  ހަންސާަގއި  ބޮޑ   އަވާތީ  މަލާއަކަށްދާ  ެއއީ  މީެގތެރޭ ،    ޅ ަގނޑ މެން 
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ހިތާމަކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދެން  މ ސްލިމަކަށް ވީތީ އަޅ   ިއންސާނަކަށްއަނެއްއޭެގ  ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ  ވީތީ  ކޮޅ ން  ވެ 

އަހަރ ަގއި  1917  ،ތާމަކ ރަނީހި ބޮޑެތިދ   ވަނަ  ދ ނިޔޭެގ  ންޤައ މ ތަކ   ނިޔޭެގ  ޤައ މ ތަކ ން،  އެއްބަސްިވ  ބޮޑެތި   

ފެއެއްބަ ތެރެއިން   ހަރަކާތ ަގސްވ މެްއެގ  މި  މިއީ.  ހަރަކާތެއް  ޖެހިެގންދިޔައީ    ޤީޤީޙަ  އިށ ނ   ބޮޑ   ދެކ ލަެއއް  ވަނަ 

ހިހަނގ ރާމައި ޖަރ މަނ ެގ  ތެރޭަގއި  ޖަހޫދީން ؛ޓްލަރ ެގ  އަނަށް  ވާހަކަައކީ  ސަބަތަކެޔާނިދިން  ހިއްެގ  މި  ތްދަތި ބ ން 

ޔަހޫރިތަޖ  ބޭނ ން  ައއިސްފަހިފަ  ދީންބާެގ  ދައ ލަތެއް    ިއޒ ރޭލޭ  އި އިެގން  ޖެއިާގކިޔާ  މި  އެޮގތ މ ކ ރަން  ން  ހ ނީ. 

އ1940 އަހަރ ަގއި  ކަނދ. ވަނަ  ތެރެ ޗާޓެއް  ތްއޮ  އިފަ ޑައަޅާިއން  ދާއަެގ  ިމއަދ މަކަ  ށް  ެވއްޖެއްޔާ  ިގނަ    ށް  ވެސް 

 މިކަން ކ ރާކަށް  ކ ން ތިބީކީއ މ ތަތި ޤަ ސް. އެހެންނަމަވެސް، ބޮޑެްއ ލިބ ނީއެޙަލްޞ މިއަށް  އްބަސްވެ  އެ   ތަކ ންއ މ ޤަ

އަޅ ަގނޑ    ބަލަރާއްޖޭ ވެހިދި   ،އޮތީ  ހިތްބޫލ ކ ރާަގނޫން.  ވެސް  ރިކޯޑަށް  އެބަ އިެގ  ދިވެހިރާއްއޭޖެހެ  ލަން  މި  .  ޖޭެގ 

މެންބަ ިގނަ  މަޖިލީހ ެގ  އެބަ  މެންބަރ ންެގ  ސަރ ކާރ ތަކ ހ   ،ބ ނޭރ ން  ވެސްރިހާ  ވަރަށްން  ޅަށް ރަނގަ    

އެހެނެއް.  ދިޔައީ  ނޭކ ށްވެރިކ ރަމ ން ދިވެ  ނޫން،  މިނިވަންކަން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވެެގންދިޔައީ.  ލިބ ނޫން  މާ ހިރާއްޖެއަށް 

 އިބްރާހީމް ވިނެންޖޭެގ އޭރ ެގ ެވރިކަމ ަގިއ ހ އ މެްއެގ ޮގތ ަގިއ ދިވެހިރާއްެވސް ތިންވަނަ ޤަ   ގ ޅިެގން އެންމެ ފ ރަތަމަ

ގ ޅ  ބަދަހިކ ރެ ނާޞިރ   ިއޒ ރޭލާން  ފާހަަގކ ރެ  .އްވީ  މ ޙައެއީ  ކަމެއް.  ޖަވ ނ   ދެކޮޅަށް   މީލް އްމަދ   އެކަމާ 

މިއީ  ނ ކ މެވަޑައިަގތީ ދެވެމ ންދިޔަ.  އަނިޔާ  ޙަޤީޤަހަމަމާ  ެއއާތެއް  ޖަ  ،ެއއްކޮށް .  .  ވިފާދެއްއިސްތިޢ   މީލްމ ޙައްމަދ  

ފަހ ން   ދެން  މިކަންތައް  ކަންރިވެ  އައިއަނެއްކާ  އ ފާކ ރަނީ  .ވެެގންދިޔައީބަދަލ ތަކ ަގިއ  ވެސް    އަދ މި   ،ައޅ ަގނޑ  

ވާހަކަދަްއކާތީ  ،އަކީވާހަކަ   ސަރ ކާރ ން ދެކޮޅަށް  ރައްޔިތ ން  .ިމކަމާ  ތިނަދޫ  ރާއް  ،ނާއިމ ޅި  ރަްއޔިތ ންނަށް ޖޭެގމ ޅި   

ލިފަލަސްޠީ އަނިޔާތަކާނަށް  ތާ    ބެމ ންދާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ަވކާލާތ ކ ރާދ ބައަދެކޮޅަށް  ޔަ ަގ  އިތ ބާރ   ންކަމާީގނެކަމ ެގ  އި 

 .  މާލަން. ޝ ކ ރިއްޔާކަކޮޅ  ނިންަގނޑ ެގ ވާހަޅ ދެމ ން އަ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާންދާއިރާެގ  ވެލީމަޑަ

 

 : ންކެވ ވާހަކަދެއް  ންލި ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާމަޑަވެ

ރަޝ ކ  ިއއްޒަތްތެރި  މައްސަލައަކީ   ޙަޤީޤަތ ގައިއީސް.  ރިއްޔާ  މި  އަޅ ަގޞަޚާއް  ،ވެސް  ދިވެކޮށް  ން، ހީނޑ މެން 

ތި ރަްއޔިތ ންނަށް ދެޭވ  ނ ެގ ލޮބ ވެވާ މައްސަލަެއއް. ފަލަސްޠީޑ  ބޮވަރަށް ކަންރައްޔިތ ން  ދާއިރާެގ    ޑަވެލީށް މަކޮޞަޚާއް

އަދި  ލާއިންސާނީ އަޅ ަގނޑާއި  އަނިޔާ  އެންމެޅ  އަ  ދާިއރާެގ  އެރައް އި  ހަަގނޑ ެގ  ނަމ ަގއި  ހަރ ކަށި ޔިތ ންެގ    ންމެ 

ކ ށްވެރިކ ތ ން  އިބާރާ ިއއްޒަތްތެރިއަޅ ަގނޑ   ރައީސްރަން.  ަމއްސަލައި މިއަދ  ؛  މި  ިއ  ބަސްބ ނެފަ  އި ަގެގ ސަރ ކާރ ން 
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އެކ ަގއި ކަމަށް.    ނާއޮތީ ފަލަސްޠީ  މި  ޖެ ދިވެހިރާއްކ ފާނާއިނިމަމަން، ތިވަނީ އި  އްޔާ ިވދާޅ ވެފަވަނީ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރި

ލ ެގ އިޒ ރޭ ؛ރައީސް ނަވަން. އިއްޒަތްތެރި  ދަން  ނަށް ޝ ކ ރ ކ ފާ  މަނި އެކައިނޑ  ހަމަ އެކަމަށް ޓައެހެންކަމ ން، އަޅ ަގ

އަނިޔާ ޓެރަ ކ  ފަލަސްޠީ  ރިސްޓ   އަންހެނ ެގ  ރަްއޔިތ ންޑަކ ދިންނާއި  ފަލަސްޠީނ ެގ  މ ޅި  އަދި  ނަށް ނ ންނަށް 

،  ތެްއަގއި ޮގ  ޞަޚާއް  އިތ ގަ ޤައ މ ތަކ ން އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގދ ނިޔޭެގ    ތ ަގއި ވެސް ޙަޤީޤަކީވަޅަ ދަނޑިދާ މިންމ ވައަމާޒ  

ލަޙަތަށް ޞްތ ންެގ މަރަްއޔިއި   ޙައްޤ ތަކާ ކ ރ މ ަގއި އަދި އިންސާނީވަކާލާތ ސާނީ ޙައްޤ ތަކަށް  ޮގތެްއަގއި އިން  ޞަޚާއް

ފ ންނާބ  ވަކާލ ތ ށްކޮހަރ އަޑ   ،އ ސްވަކާލާތ ކ ރ މ ަގއި  ޤައ މ ތަކ ން  ވަކާލާތ ކ ރާ  ކަމެއް.  އިއްޒަތްތެރި    ކ ރަންޖެހޭ 

މެދ ޔޭެގ  ދ ނި ؛ރައީސް ޚި ޤައ މ ތަކ ެގ  ނ ވަތަ  ހަމަނ ޖެހ ން  ސިޔާސީ  އޮންނަ  ތެރެ  ޔާލ ަގއި  އަކ ން ތަފާތ ވ މ ެގ 

އަދި މި މަޖިލީހަށް   ،ންނަވަންދަ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް  ނ ލެވޭނެ. އަޅ ަގނޑ އިންސާނިއްޔަތެއް ނަަގއެއް  ، އިންސާނީ ޙައްޤެއް

 ދާއިރާެގ  ލިދޫވެ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   ޮގތެްއގައި  ޞަޚާއްދި  އަ  ،ޮގތް  އްޖެއިން ދެކޭމ ަގއި ރާ މިކަ  ،ލަންގޮވާ  ވެސް

ޮގތެއް   މި މަޖިލިސް ދެކޭ  ،ލީހ ން ވެސްޖިށަހެޅ އްވި ޮގތަށް މި މަހ   ފީޤްޝަهللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ   މެއްމ  ކަންރ ން އެއީ މ ހިނެ  އިނެްއެގ ސިފައިގަ ޢ ލާވަތަ އިނ   އްރާރެަގ  ،ކޮށްޢ ލާންއި  މ ކޮށްންއާ

  .ވ ންރެއް ނަށް ކާމިޔާބ  މިންވަރ ކ ތ ންސްޠީނ ެގ ރައްޔި ފަލައަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢާައކީ ؛ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވެސް ދެކެ

މިންވަރ ކ ރެއްވ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް    ނަށްެއ ބޭފ ޅ ންهللا ލިބޭނެ މަެގްއ މާތް  ނަށްންޅ ެއ ބޭފ އަދި ެއ ބޭފ ޅ ންެގ ވަޠަން  

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. ޔާ އްކ ރިޝ 

 

އިްއޒަތްޝ  ހަމަޖެ ކ ރިއްޔާ  މައްސަލައަށް  ކ އްލި  މެންބަރ .  މިތެރި  ދެން  ހަމަވެއްޖެ.  ވަގ ތ   ވަގ ތ    ހިފައިވާ 

 ަގއި.   12:15ށާނީ ފަ ތްފަހ  މަސައްކަދ ކަނޑާލ މަށްއަޅ ަގނޑ މެން މެ

 

 { އަށް 12:28 އިން  11:55 :ޅ ކޮތ  ގ ވަސްހ }

  (هللاބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ މަޖިލީހ ެގ ނައި ؛ވީނެ ންއި ތ ަގއިސަރިޔާ)

 

 ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން ސްގެ މޭޒ  މަޖިލީހ ގެ ރައީ .  5

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާސަތ ރިޔާ

ރައީައޅ ަގނޑ   .  ` މަޖިލީހ ެގ  ފަށަނީ  މި  ކަންކަމ ޒ މޭ  ސްެގޖަލްސާ  ހ ށަހަޅާ  ައޅ ން  ަގނޑ މެން ން. 

އެ ރަްއޔިތ ން  2021  މޭ  6  ތީއޮ  އެޖެންޑާކޮށްފައި  ރައީަގއި  ރައީސް  މަޖިލީހ ެގ  ނަޝީދ ެގ  މ ޙައްމަދ    ސް 
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ނ ރައްކާތެހާރަކޮށްއަވަ ދިން  ހަމަލ މަށް  ޓެރަރިސްޓ   ރިޔާސަތ ގ ޅި  ލާއާރި  ހ ެގން  މައްސަން  ޮގތ ގައި.  ށަހަޅާ  ލައެްއެގ 

މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ެގހ މަޖިލީ ރަީއސް  އަވަހާނަޝީ،  ބ    2021  މޭ  6މަށް  ލ ރަކޮށްދ   ދ ވަހ ެގ  ވީ  މި ރާސްފަތި  ރޭ 

ދިރިއ ޅ  މަނިކ ފާނ   އެ  ެގކޮޅ މާލޭަގއި  މަޖީދީކައި  ްއވާ  ދިންމަގ ރިން  ހަމަލާަގިއ  ަގއި  ޓެރިސްޓ   ނ ރައްކާތެރި   

 ވަނީ  ަގއި  2021  މޭ  13  ،ދެްއވ މަށްފަހ ެގ ޓީމަކ ން ފަރ ވާން ރ ތަކަށް އޭ.ޑީ.ކޭެގ ޑޮކްޓަޚަމ ޒަިއެގންނެވި ބޮޑެތި  ލިބިވަޑަ

ހޯއްދެވ މަށް ފަރ ވާ  ފ ރާވަޑަމަނ ޖަރ   އިތ ރ   ަގެގންއި ވިލާތަށް  ސަލާމަތްވީ  ފ ރާނަފ ޅ   މަނިކ ފާނ ެގ  އެ  ދަ ފަ. 

މާރިތިކީ ޙަމްކިބަފ ޅަށް  ެގهللاމާތްކ ޅަދ ންވަންތަކަމ ން.  ެގ  هللاތް ވަންތަ  ޝ ކ ރ    މަނި  ދާއި  އެ  އާދަޔާ ނަފާކ ހ ރި.    ށް 

  ، ންނާއިރަވެރިފާހަށި   ދެއްވިމަކަށް ބެލ މެއްނެތި އެހީތެރިކަންލ އެކ  އަމިއްލަ ހައްޓަށް ލިބ ނ  ގެއް  ޔާރ ކަމާސިހ   ޚިލާފ 

ެގ ޓީމަށް ޑޮކްޓަރ ން  ރ ވެރިފަޚ   ވިދެއް ފަރ ވާކ   އެ  ރ ވެރިކަމާިއ، ހ ނަކަމާޯއާގތެރި  އެކ    މާެގންދެވ   ލަށްއަދި ހޮސްޕިޓަ

ޔަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނާއި ތި  ދިއެ  މަނިކ ފާނަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ދެްއވ ންދަންނަވަން. އެ    ރ ކ ޝ   ފަށްފަށ ން

ލޮބ ވެޖޭރާއް ކޮެގ  ރަްއޔިތ ން  ދ ޢާހެޔޮށްދެއްިވ  ތި  އޯާގތެރި    ،ތަކާއި  ށް  ކަބަސްތަޔޮއެދ މ ެގ  ހެ  ،މެސެޖ ތަކާއިފޮނ އްވި 

ވި ފަރާތްތަކަށް ައވަސް  ދ ެގ އިތ ރ ން ޒަޚަމ މަލާަގއި ރައީސް ނަޝީހަ  . އަދި މިނަވަންންދަ   ޝ ކ ރ ކ   އެ  ތްބާލޯ  އިޓަކަ

 ންނާ ދިވެހިރާްއޖޭެގ ލޮބ ވެރި ރަްއޔިތ   ،ޝީދަކީއީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝިފާއެއް މިންވަރ ކޮށްދެްއވ ން އެދި ދ ޢާކ ރަން. ރަ

  ޅައިލައިމާވާ ބޮޑެތި ކަންކަމ ަގއި އަ ދި  އަނެކ ންނަށް  ،ހިތްހެޔޮ  ،ވެސް ބަްއވަވާ ގ ޅ މެއް އަބަދ ތްތެރި  މަހ ރަ  ،ވަރަށް ާގތް 

މަގ މަތީަގއި    ނެ.ނާވެސް ދަން  އްކަން އެންމެންވާ ބޭފ ޅެންނަވެސް ހ   ކ ރީަގއި އަބަދ ެގ ެއންމެ  އެހީތެރިވެދިނ މ ެގ ސަފ 

ެއކ   މާޒ ރާއި އަަގއި ވެސް ހިތްވަމަޖިލީހ ދި މި  ކަމ ަގއި ިވޔަސް، އައިރ   ކަމ ަގިއ ިވޔަސް އަދި ވެރިކަމ ަގއި ހ ންނެވި 

ެގންދަ މަސައްކަތްޕ ޅ ކ ރަްއވަމ ން  ބ ރަ  ހެކިހ   ވާ  ވެސް  މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ންނަވާނެ.  ަގަވޑައި ވެރިހާ 

 ؛ރ މަށް ލައްވަމ ން ެގންދެވި ހިތްވަރ  ޖިލީހަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކ ާގނޫނ ތަކ ން މި މަ   އިނާންނ އަސާސީޤާނޫ

ރަްއޔިތ ދިވެހިރާއްޖޭ ވިޔަސް ވާ  މާދިންނަށް  ެގ  ވި ހި  ،ދައްޗެއް  ވިޔަސް   ޔަސްތްޗެއް  އ ފަލެއް  ވިފޮން  ،އަދި  ޔަސް  ޏެއް 

ލޮބ ވެ ރައްދިވެހި  މަނިކ ފާނ     ޔިތ ންނާ ތި  އެ  ވީހާލެއްަގއި  ރައްޔިތ ން  އެ  މަނިކ هللا މާތް ؛ކަންވާ އެކ   ފާނ ެގ  އެ 

އީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ެގ ރަ ؛ންބަރ ންމެ  ރިތްތެންެގ މަޖިލީހ ެގ އިއްޒަތ ޔިރައް   !ލައްވާށި  ކާތްަގއި ބަރަމަސައްކަތްޕ ޅ  

ދ އްފ ރާ ނ ރައްކާނަފ ޅ   ދިން  މަނިކ ވާލަން  އެ  ހަމަލާއިން  އިރާދަފާތެރި  މިނ   ތްވި  ސަލާމަފަހަރ     ކ ރަްއވަިއެގން 

މަ އެ  ފ ރާނަނަމަވެސް،  އަދިޅަފ ނިކ ފާނ ެގ  ނ ރައްކާ  އޮތް  ފިލަިއެގންނ ދާކަންށް  ައޅ ަގނޑ މެން   ވެސް 

ދިމާިވ   ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް  ކީކަމެއް ނޫން. މީ   ޑަމިއީ ރައީސް ނަޝީދަށް ދިމާިވ ކ   ނ ވާނެ.ންެގއިލައްތާނދާންނަހަ

ގެ ނ ރައްކަލެއް ނޫން. މީ  ޑަމާވި އަދި އޮތް ކ ޤައ މަށް ދި  ، ދިވެހިށްތަމަޢަމިއީ މ ޅި ދިވެހި މ ޖ   ކަމެއް ނޫން.  ކ ޑަ

.  ަގއި ބަހައްޓަންވާނެހަނދާނ ،  ވެސް ދަންނަންވާނެން  ެއންމެ  ންމެއަޅ ަގނޑ   ލައިެގންނ ދާކަން ފިސްވެ ތައް އަދިސަބަބ 

ގ ޅި އަމާންކަން  ޤައ މ ެގ  އިން  މިފަިއ  ދިވެހި  ނަޝީދަށް  ރައީސް  މިކަމ ަގިއ  އެްއވެސް މެދ     ކަމާލިބ މާ  ފ ސާ ވަނީ 
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ޝަ ދިވެހިްއކެްއ  ބޭފ ޅަކ   ހައްދ ފަހަހަރ ކަށިކަމާ  ރާއްޖޭަގއިނ ކ ރަްއވާނެ.  ންގ ޅޭ  ެގ  ފިކ ރ    ރިވެރ ބި  ޅާފަިއވާ ނައި 

އިތ  ދ ވަހަކަށް  ދ ވަހެއް  ބޮޑ ވަމ ން  ،ރ ވަމ ންފަރާތްތައް  ހ ރިހާ ފ ޅާވަމ ންދާ  ،ނ ރަްއކާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިއ މަކީ 

ވެސް   ނާޑ ބޮއޮތް  ރައްޔިތ ންނަށް  މިފަ  ތަކ ރާރ ވި ދަ  މާންކަމެއް.  ޤަޔަހަމަލާއެއް  މ ޅި  ަގިއ އެކީ  އ މ ނ ދިނ މަށް 

  ، ށްލ ކޮބޫަގޒިންމާ އަޅ ަގނޑ މެން    ތެްއ ނެތް. މިޮގތ ން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ދައ ރާއިޮގ  ނޫންން  މަސައްކަތްކ ރ 

  ރާރ ވާން އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ގ  ތްކ ރ މަށް އި މަސައްކަ  ރަށް ނ ވިސްނައިކ ފި  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން އެކ ަގއި ސިޔާސީ

އަޅ ަގނޑ ެގ   ނަ  ، ކީދ ޢާއަޖެހޭ.  މ ޙައްމަދ   އެތި  އިޝީދާ ރައީސް  އަ ޔަ  ބޭފ ޅ ން  ހެޔޮންމެ  ޅ ަގިއ  ކޮލ ހާ  ބަދ ވެސް 

ޑަށް އެނޭގ ނ އެކ  ވ ން. އަޅ ަގށާއި އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެނާމަނިކ ފާނަ އެ    ފ ޅ ރަޙ މް  ެގ ތަނަަވސްهللاެވވ ން. މާތްލެއް

ެއއްޗެއް ވި  ބަރަކ ންރި މެމިކަމ ަގއި ކޮންމެ އިްއޒަތްތެ ައޅ ަގނޑ  މި މާންވީނެކަން. އެހެނ ންފ ޅ ވާދާޅ ވާން ބޭވެސް   ، 

ހ ޅ  މި  ފ ރ ޞަތ   އި އިވަވަގ ތ   ދާއިލަނީ  މެދ ހެންވޭރ   ވާހަކަފ ޅ ދެއްކެވ މަށް.  މެންބަރ ންނަށް  ރާެގ އްޒަތްތެރި 

 .ލީ އާޡިމްޢަްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އި

 

 ހަކަދެއްކެވ ން: ވާ ޡިމްހެންވޭރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާދ މެ

މަ އަ ދަމިއަ  .ސްރި ރައީ ްއޒަތްތެއްޔާ އި ޝ ކ ރި މި  އަޢަ ޟޫއ ކީ  ވަރަށްށް ވާހަކަދައްކާލަން  ދެކޭޮގތ ަގިއ  ވެސް    ޅ ަގނޑ  

ނަޝީ  ސަބ މ ނާ ރައީސް  މިއަދަކީ  އ ފަންދ ވަހެއް.  ކަމ ަގއިދ ެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ވާ  ދ ވަސް  ނަޝީދަށް  ރަީއސް  ތީވެ، 

ފާއަކަށް ވެސް  އަދި ައވަސް ޝީ  ،  ރައްދ ކ ރަންދީބާރިކ ބާާއއި މ  ށް ދ ވަހ ެގ ތަހ ނިޔާ ނިކ ފާނަމަިއ ެއ  މ ަގދާއިރާެގ ނަ

  ވަނަ ދ ވަހ ެގ ރޭ ރައީސް ނަޝީދަށް ސީދާ  6މި މަހ ެގ   ؛ސް އީފާނަށް އަޅ ަގނޑ  ެއދެން. އިްއޒަތްތެރި ރަކ އެ މަނި

ބަދ ވެސް  ތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން އަލާއަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގ އެ ދިން ހަމަ ނޫނީ  ،އަކީދިޔަ ހަމަލާއިނަގޒ ކޮށްެގން ހިއަމާ

ކޮންމެންއަޅ ަގނޑ މެ މެންބަރަކ   ެގ  މި   އިްއޒަތްތެރި  ފ ންކޮށް  ދޭ  ކާއެކަމަތަނ ަގއި    ވެސް  އެވިތެރޭަގިއ  ީއ  ސްނައި، 

ދޭތެމ ސްތަޤ   ެގއަޅ ަގނޑ މެން އެކަމާ  ފިޔަަވޅ ބަލަށް  ދެކޭނެއަރޭަގިއ  ކަމ ަގިއ  ކަމެްއ  އަޅ    ޅަންޖެހޭ  ަގނޑ  ކަމ ަގިއ 

ތްވ މަށް ތަކ ން ސަލާމަމ ޚަނިޔާއިން އަދި ީވ ޒައަ  ތްލިބިވަޑައިަގ  ނަށްއެ މަނިކ ފާ  ،އިންއްކެއް ނ ކ ރަން. އެ އަނިޔާޝަ

ފ ރ ރަޙަޟް هللاަގނޑ   އަޅ  މި  ރައީ  ދ ޢާޞަތ ަގއި ވެސް  ތ ަގިއ  މަހ ެގ   ؛ސްދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި  ވަނަ    6މި 

ށް ދިން  ތާލ މައްސީދާ ނަ  ،ދ އްވާލ މަށްދ ެގ ފ ރާނަފ ޅ   ދާ ރައީސް ނަޝީލާއަކީ ސީދިޔަ ހަމައި އެ ހިނަގރޭދ ވަހ ެގ  

މި   ، ދަކީނަޝީ  ޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ ރައީސް އަ  ކަމ ަގއި  ޙ ޒީބ  ޢަމަލެއްންސާނީ ނާތަލާއި  ،ފިނޑި

މަޖިލީހ ރައްޔިތ  ރައީސަކީ ންެގ  ރާއް  ،ެގ  ރާއްމި  ޒަމާނީ  ރާއްބިލްޑ ކ ރ މަށް  ެއއްޖެޖެއަށް  ޒަމާނީ    އެއް ޖެ ، 

ިގނަ ންއަ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން  ،ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަ ބ ރަ  ވަރަށް  ޓަކައި  ެގނެސްދިނ މަށް  ޖީލ ތަކަށް  އޮތް  ނަން 

ކ ރަ މަސައްކަތްތަ ބޭފ ޅެއް.    މ ންްއވަކެއް  ހަމަލާއަކީ ެގންދަވާ  ދިން  އެ  ބޭނ ންވާއަ  ،ޙަޤީޤަތ ަގއި  މި  ،  ޅ ަގނޑ މެން 
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ަގނޑ   ކަމ ަގއި ައޅ   އްހަމަލާއެ  ންއްޓ ވ މަށް ދި ހ ންކ ރ ބިނާ  ،ކ ރ މަށްބިނާ  ބޭނ ންވާ ރާއްޖެ ެގ ޒ ވާނ ން  އަޅ ަގނޑ މެން

އެކެނީދެ ތެރެއިން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބަޔަކ    ؛ވެސް  ންމެން.  ރާއްޖޭ  ،ރާނެބޫލ ކ ަގިގނަ  މީހ ންެގ މި  ސިޔާސީ  ެގ 

ކީ  ޅަދ ކ ރާ އެއް  ބޭފ ކ  ތާއީއެންމެ ިގނަ ބަޔަ  ،ބިވާކ  ލޯތެރެއިން އެންމެ ިގނަ ބަޔަ  ބޭފ ޅ ންގެ   ސިޔާސީ  ،ތެރެއިން

ނަ މަނިކ ފާ  ން.ކަދ ޝީރައީސް  ރައްޔިތ އެ  ރާއްޖޭެގ  މި  ނެތިނ   ވަރ ބަލިކަެމއް  ނެތި ޖެހިލ ން  ،ންނަށް  ވ މެއް 

ރައްޔިތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ޙައްެގ  މިންވަރ ނަށް  މެ  ޤ   މާދ ކެނޑ ހޯދައިދިނ މަށް  ނެތި   އްސ ރެކ ރީ  މެއް 

ނަވަމ ންެގންދިކ ރައް  މަސައްކަތ ެގ  ހިސާބަަގނޑ މެައޅ   ތައްތީޖާޔަ  އެބަނަންފެށް  ންނާ  ކ އްލިައކަ  ން  ރައީސް  ހ ރި.  ށް 

އަޅ  ރައްޔިމެންނަށްަގނޑ ނަޝީދ   ރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކޮތ ،  ކަންތަށްދީފައިންނަށް  ހ ރި  ހަމަ   ބަލާއިރ   ކަށް 

ދެތިންފަސޭވަރަށް   އަންނާނެ  އެބަ  ހަތަރ  ހައިން  ރައްޔިތ ން  ކަމެއް  ރާއްޖޭެގ   މި  ެއއީ  ރާއްޖޭގެ  އޮވޭ.  މި  ނަށް 

  ން ނޫނިއްޔާ ސިޓީެއއް ނަަގބޭސް  ފައި ދައްކާޓަރަކަށް ޮގސް  ކްކ ރަން ދިމާލަކަށް ޑޮ   ެއއްލިވެެގން ބޭސްފަރ ވާބަ  ންތ ރައްޔި

ބަލަ  ށްއިތ ރަ ކ ރަން  ކަމެއް  ހޯދ މަށް  ފަރ ާވއެްއ  އޭރަކ ލާއިރައިއިތ ރ   އެކ   ވެ ،  ޒަމާނަކ   ނ ދޭ. ެގނެ   އް 

ބޭ ސަސްއެހެންނަމަވެސް،  ހިފައިެގން  ހ އްޓ ވަޔ ދިދިޔަ  މ ންޖަހަންލާސިޓީ  އެންމެންއިދެއް ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް    ވީ 

 ެއއީ ސިޔާސަތެއްެގ ޮގތ ަގއި މިއަދ  މި   ކަން.ންޝީދ  ކ ރައްވަމ ން ެގންދިޔަ މަސައްކަތްޕ ޅ ބޫލ ކ ރަްއވާނެ ރައީސް ނަަގ

ތަންފީ ހިެއކަ  ،ވެ ޛ އޮތީ  ތަރ ތީބ ން  ދަނީނން  އެ  ބަލައިލާ.  ަގމ ން  ފަހައިރ ގައިތަޢ ލީމަށް  މިއަދ ެގ  ގަ ރ   އި 

މެންެގ  އަޅ ަގނޑ ހ ރި    އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރިންނަށް ެއކަން ނޭނިގދާނެ. އެހެންނަމަެވސް، ައޅ ަގނޑ މެން ހަނދާން

ަމގ މައްޗަށް ނ ކ މެ ފޮތް  ބަފައިން  މައިން   ފޮތް ނ ލިބިެގން އެ ކްސްޓެ  ، ސ ރ ފަންތަޢ ލީމީ އައ  އަހަރ  ފެށެންވާއިރަށް 

ޙަޤީޤަދާ އަނެްއކާއްހ   ތ ަގއި ދިއ ން  ެގނެޓ މަކަށް  ނަޝީ   ހަމަ  އްވީސްދެެވސް  ައޅ ަގނޑ ރައީސް  މިއީ  މެންެގ  ދ . 

ހެ ަގބޫލޯ  ،ތ ންހިޔޮރައްޔިތ ން  ރައީސް  ކަން.ންކަލ ކ ރާނެ  ބިން  ވާޮގމިހެން ؛ިއްއޒަތްތެރި  ބައިވަރ   އެބަހ ރިސް    . ހަކަ 

  ދ ވަސްވީ  ލަމާހިނާގ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އ މ ރ ން ބަ  ކޮށްދެއްވާފައި ހ ރި ކަންކަން.  ހިނާގ އެކަނިވެރި މައިންނަށްމާބަލަ

ޓެްއ  ށްސައި ތަކަޅ   ،އް ނެތިށްޓެއް ަގނެލާނެ ޮގތެ  ފޮޓްހ ން ކ ރާނެ ކަމެއް ނެތި ސިނިގރޭއެ ދ ވަސްވީ މީ  ،މީހ ންނަށް

ހޮޓަލަށްބޯލަ ކައިރި  ނެތީ  ން  ކ ރެވެން  އެކަން  ފައިސާަގއި  އަމިއްލަ  އިރާދަކ ރެ ވަދެ  ފ ރ ޞަތ  ވެސް  އެ    އްޔާވި އްސް 

ދ ވަސްވީއަ އ މ ރ ން  މީހ ންނަށް ޅ ަގނޑ މެންެގ  އޭ    ނަޝީމިއަދ ،  ރަީއސް  ހޯދައިދެއްވީ  އެހެންނަމަރ ަގއި  ވެސް،  ދ . 

ފަިއސާ  މިއަދ  އެ  ވެސް    ފަހަރެއްަގއި  ކަންކަން  އެ  އެހެންނަމަެވސް،  ހިނގައިދާނެ.  އިތ ރ ެވެގން  ތަންކޮޅެއް 

 މި ކަންކަން ހ އްޓ ވ މަށް  ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެމންައޅ ަގނޑ  ދެކޭ  ؛ރައީސް  ރިއިްއޒަތްތެ.  ެއއީ  ވި ފަރާތަކީ ދެއް ފައްޓަަވއި

އެ ހަމައެކަނި  ހަމަ  ޓަކައި  އެ  ޢަމަލީދި  ލާދ ވަހ   ހޯދައިޮގ  ނ މ ަގއި  ީމހ ން  ތިން  ބަިއވެރިވި  މީހ ންނަށް   ،ތ ން  އެ 

ެގންޮގސް ޝަރީޢަތަށް  ބޭނ ންވާ  އަދަ  ނޫނިއްޔާ   ،އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތާ  އެ  ދިނ މަށްބ ޙައްޤ   ހިސާބ ން    ކ ރާ 

ނަޅ ަގނ އަ ފަހަރެްއަގއި  މިއަދ   ނެތް.  ނިންމާލެވޭކަށް  ނަޝީޑ މެންނަށް  މާީއސް  އަނެއްދަާމ  ދ ،  ކ   ދ ވަހަ  ކަމަނާ، 
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މިއީ ހ އްޓ މެއް ނެތް  ؛ންމެވެސް އެހެން މެންބަރެއްޒީރެއް، ދެން ޖެހިެގން އަންނަ ދ ވަހ  މިތަނ ން ކޮކޮންމެވެސް ވަ 

ކަކަމެއް މި  ހ ްއޓ  ކަން.  ބޭން  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެނ ވަން  އަޅ ަގނޑ   ވަނީނަމަ  ފަހަތ ަގިއ  ކޭންކަމަށް  ީމެގ  ޮގތ ަގއި 

ތި އެބަ ފޮރ ވިފައި  މީހ ން  ކޮބައިތޯހޯ  ބި  މިދަންޖެހޭ.  ކ ރަންކަކަން    މީހ ންނަކީ  ން  ކަންކަމަށް    ،ރޭވި  މި  ކޮބައިތޯ 

އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭ. މި ކަންކަން  ކީދ ކ ރި މީހ ންނަރަޚަ  ސާ މި ކަންކަމަށް ފައިކޮބައިތޯ ،ހިތްވަރ ދިން މީހ ންނަކީ

ދޫކޮށްލައި  ބަލާނ  ވަނީ  ފިއަޅ ަގނޑ މެން  ކަންއަނެްއކާ  ،ނަމަކަމަށް  މި  ތަކ ރާރ ވެެގންވެސް  ެއކަށީެގންވާ  ކަން  ދިއ މަކީ 

އެހެ ދެކޭޮގތ ަގއިންވީކަމެއް.  އަޅ ަގނޑ   އެންމެން  މާ،  އެއަޅ ަގނޑ ެމން  ެއއްބާރ ލަިއެގން  ެވެގން    ަގނޑަކަށް ތި ކަ 

ވެސް މިކަހަލަ ކަމެްއ  ދެން  ، ވައި ޅ ންފިލ މީެގ ޙަޤީޤަތް އޮ   ،ންމެ ފ ންމިނަށް ދަތ ރ ކޮށްއެބަޖެހޭ މީެގ އެ  ންމެޅ ަގނޑ އަ

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރިްއޔާ ޝ ކ ބޮޑަށް ދިނ މަށް ކ ރެވެން އޮތް ހ ރިހާ މަސައްކަތެއް ކ ރަން. ވަރަށް ޔަނ ތަކ ރާރ ވި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަވާ ންރިޔާސަތ 

 މީ.ހ ތިޔާޒް ފަމެންބަރ  އިމްއިްއޒަތްތެރި  މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް ފަހ މީއިމާފަންނ  އ ތ ރ  ދާ

ކޮންމެ ފަހަރަކ     ެއ އިންސާނާ  ،ޝ ކ ރ ކ ރަން  އިމާތްރަސްކަލާންެގ ކިބަފ ޅަށް ޙަމްދާޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މަދ  ނަޝީދަށް އަވަސް   ރައީސް މ ޙައްއަޅ ަގނޑ  ؛އީސްިއއްޒަތްތެރި ރަވެ.  ނާތީފ ރާނަ ސަލާމަތްވެެގން އެނބ ރި އަން

ދ ޢާކ ރަން.  ޢަކަށްޝިފާ އެ  އެދި  ހަށި  އަދި  ޓަކައި  ސިހ   ރަވެރިންެގފާމަނިކ ފާނ ެގ  ވަފާތެރިކަމަށް    އެ ޔާރ ކަމާިއ 

އެބޭ ދ ޢާކ ރަން.  އެދި  ރަޙ މަތްލެއްވ ން  ވެސް  ޓީމަށްނިމަ  ފ ޅ ންނަށް  ޑޮކްޓަރ ންެގ  ފަރ ވާދެއްވި  އަކ ފާނަށް  ޅ ަގނޑ    

ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.   ފ ންމިނ ން  ރަީއސްހިތ ެގ  ނަޝީރައީސް ؛އިއްޒަތްތެރި  މ ޙައްމަދ   އަވަހާރަކޮށް  ދިން ލ މަށް  ދ  

ޙަޓެރަރި ދާއިޒަމްެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ދާެގރާ މަލާ  ނިސްބަތްވާ  އަޅ ަގނޑ   ރައް ،  ނަމ ގައާއިއިރާެގ  ައޅ ަގނޑ ެގ   ޔިތ ންެގ 

ނަމ  ހަރ ަގއަމިއްލަ  ކ ށްައޑ އި  ރާއްވެރިން  ފިކ ރ ތަކާއި  އި ޖޭަގކ ރަން.   އަނިޔާވެރިކަމާ   ،ޓެރަރިޒަމާއި  ،ހަރ ކަށި 

ރަމްޒެ ދެކޮޅ  އަބަދ ވެްއެގ  ހެއްދެވ މ ަގއި  އިންސާނިއްޔަތ ކަމ ެގ  ކަޓަ ށް  ކަމަ  ވިވެަވޑަިއެގންނެސް  ޮގތ ަގއި  އި 

އަބަދ ދ ޝް ައމާމަނ ންެގ  ަގބޫހަދާފައިވާކަން    ކ ފާނ މަނި  އެތްަގނޑަކަށް  ފަޒ ވެސް  މީހާއަކީ އަޅ ަގނޑ   މި  ލ ކ ރަން. 

މީހެއް އެ    ވަރ ބަލިވާނެ  މަރާލ މަށް  ބ ނީމާ  ވެމަލާދިނީހަނޫނޭ  އެއަށްވ ރެ.  ތެދ ވެ  އްޓ ނީމާ   ަގތ މަށް އްަވއިދ   ައވަހަށް 

ހަމ ވ އ ޅ އް  މަރާލ މަށް  ގެ ން  އެ  އަބަދ ވެސް  ރަީއސް .  ންދަނީމަލާދެމ ން  ޓ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ަގއި  ރ ވީޓަައޅ ަގނޑ ެގ 

. އެ ޓ ވީޓްަގއި ައޅ ަގނޑ  ދައްކަިއދީފައިވާނީ އެމެރިކާެގ ސިވިލް  ނާނެ ޓ ވީޓެއްތަކެއް ވަންދެން ޕިންކޮށްފައި އިންއަހަރ 

މ ޙަރައިޓް ރައީސް  ފޮޓޯފ ޅަކާއި  ލީޑަރ ެގ  ނަޝީ މައްސް  ފޮޓޯފ ޅެއް.ދ   ނެިގފައި   ދ ެގ  އްތިފާޤެއްެގ  އި  ،ވާތީއެްއޮގތަކަށް 
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އެްއކަހަލަ ހަރަކާތެއްަގއި ވަނިކޮށް. އަޅ ަގނޑ      ޝެއަރކޮށްފައިވާނީޅ ަގނޑ  އެ ފޮޓޯއަ  ތީ ނަމަވެސް ނެިގފަިއވާ  ޮގތ ން

ސްޓޯ "   ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާނީ ޕިކް އަ  އިން  ޓ ރީ  ވޯންޓެޑް  އައި  ދެޓް  މަ ޓެ  ޗަރސް  ިއއްޒަތްތެރި  .  "ޗިލްޑްރެން  އި ލް 

  ކ ރ މަށް ވެސް ލިޔެފައިވާ ދ ނޑ  ހ ޝާމަނޫން. އެއީ އަޅ ަގ  ޔެފައިވާ އިބާރާތެއް އެއީ އަޅ ަގނޑ  އޮޅ މަކ ން ލި ؛ރައީސް

އެކ ަގިއ    ރާޤީޤަތެއްެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އަޅ ަގނޑ  ައސަަގބޫލ ކ ރާ ޙަ   ންހިތ ެގ ައޑި  ނޫން. ެއއީ ައޅ ަގނޑ   އިބާރާތެއް

ށް ންނަދަރީއެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ފޮޓޯތަކެއް.  އިޢ ކޮށްފަިއވާަގއި ލިޔެފަިއވާ އިބާރާތެއް. ޝާރީކ   މާ

ދަރީ އަޅ ަގނޑ ެގ  ވާހަކަެއއް.  ކިޔައިދޭނެ  ައޅ ަގނޑ   ވެސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ތަކ ރާހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ރ ކޮށް  ންނަށް 

ެއއީ   ވާހަކައެްއ.  ދަރީަގނޑ މެންއަޅ  ައޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަތައް    އެ   ޙަޤީޤަތެއް. ބަޔާންކޮށްދޭނެ  ޓަކަިއ  ެގ  ންނަށް 

ވާތީވެ މިދެންނެވި ޓްވީޓް ޕިންކޮށްފައި މީެގ    ައޑިން ަގބޫލ ކ ރާ ޙަޤީޤަތަކަށްެގ ހިތ ެގކަމަށް އަޅ ަގނޑ   ނެއިދެންޖެހޭކިޔަ

ކ ރި އެތަ އަހަރ   ައޅ ަގނޑ   ސ ރެއްކެއް  ރައީސް ވާނީ.    ފަށައިެގން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ   އިޖޭަގއްރާ  މި ؛އިްއޒަތްތެރި 

ދަރިން މ ސްދަރިންނާއި  އަދިެގ  ޓަކައި  އ ތަޤ ބަލަށް  އޮތް  ފެންނަން  މ ޙައްމަދ  ނަޝީރަދާ  ސީ  ކީމީދައްވެސް    ދ  އީސް 

ައޑިންއަޅ ަގނޑ    ށްކަމަ ހިތ ެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  އަދިވެސް  ަގބޫލ ކ ރަން.  ދަރިންނާ  ދަރިންމެންެގ  ޓަކަިއ  ިއ  ޙައްޤަށް  ެގ 

އޮތް  ފެންނަ އެ އްއ ން  ަގބޫލ ކ   މަނިކ ފާނ   މީދަކީ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސްރަން.  ކަމަށް  ފ ހާެއްއ  ތިން ސަދެ ؛އިްއޒަތްތެރި 

ނެ.  ނަށް ފެންނަން ހ ންނާންއަޅ ަގނޑ މެ   ތައްޙަޤީޤަތް  . މިއީންކަން ފެންނަން ހ ންނާނެއި ވިޔަސް މިހިރަ ކައ ކާލިކަމ ަގ

މަދ   މ ރަށް ރައީސް މ ޙައްދިންެގ އ ެގ އ މ ރ ފ ރަިއެގ ކ ރ ހަ އަ  23،  22،  21މ ރ ން  އ   މިއަދ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މަނިކ ފާނ    އެ  ކ ފާނ  ކ ރިމަތިލާފައިވޭ. މާ ބޮޑެތި ޮގންޖެހ ންތަކާމަނި  އެނ ރައްކަލާ    މާ  ަގއި އިރ ދ  ވަޑަިއެގންނެވި ނަޝީ

ނިކ ފާނ   މަ  ކ ރައްވާފައިވޭ. އެލ މަމަނިކ ފާނަށް ލިބިވަޑައިެގންފައިޭވ، ތަޙައް  . މާ ބޮޑެތި ައނިޔާތައް އެކ ރިމަތިލާފައިވޭ

އިތ ރ  ފަރާތެއް ހ ރި    ދެިވ ކާމިޔާބ  ހޯްއދެވިވި އ މ ރ ަގއި ެވސް އެ ހޯއްހ ންނެ  މ ރ ަގިއ ެވސް އަދި މިހާރ ަގއި އެ އ 

އިންސާނިއްޔަތަށް ޓަކަިއ    ައދި  ،ަގއި ވެސްޙ ރަެގ ސިޔާސީ މަސްމި ރާއްޖޭ  ކ ރެވޭނ   ބޫލެއްނޑަކަށް ަގކަމަކަށް އަޅ ަގ

މިއްވި ކަތްކ ރެ އްސަމަ ޓަކައި  ،  ބަދަލ ކ ރ މަށް  ޓަކައި  ،ރާްއޖެ  ހޯދައިދިނ މަށް  ރަްއޔިތ ންނަށް  ރާއްޖެ  ދިވެހި   ައނެއް 

ޝަޚ މަސައް ެއވަރ ެގ  އަޅ ަގނޞިކަތްކ ރ މ ަގިއ  ފެންނަްއޔަތެއް  އަޅ ަގނޑ   ންޑަކަށް  ޓ ވީޓްަގއި  ދެންނެވި  މި  ނެތީމާ 

ިއއްޒަތްތެރި    ހ ރެެގން.  ތަކާނ ންވަނީ މި ސަބަބ ބޭ މި ވާހަކަ ކިޔައިދޭން  ށްނަންދަރީ  ޅ ަގނޑ ެގއެޮގތަށް ބަޔާންކ ރަނީ. އަ 

ޙަ؛ ރައީސް ސިޔާސީޤ ތަކާއި އްމަދަނީ  ޗެޙައްޤ     އަޅ ަގނމް ތަކ ެގ  ޮގތ ަގއި  ިގނަ ޕިއަނެްއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޑ މެން 

ދ ނިޔެ މ ޅި  ަގބޫލ ކ ރޭ.  އެކަން  އަޅ  ރައްޔިތ ން  ބަލައިެގންފައިވާކަން  އެކަން  ފެންނަޑ ނަގ  އެބައޮތްމެނަށް  ވަރަށް    .ން 

އ ފާކ ރާނަބޮ އަޅ ަގނ ޑަށް  ވަގ ތ ކޮން  އިތ ރ ކޮށްދެއްަވއިފިޑަށް  ރަީއސްްއޔާ  ޅެއް  ރައީސް  .ިއއްޒަތްތެރި   ؛އިްއޒަތްތެރި 

ޚިޔާލ އަހަރ     23ފ ޅ ން  އ މ ރ  މިފަފާޅ ކ   ީވއިރ ަގއި  ޖަލ ގަ ރ މާިއ  ޙަްއޤ ަގއި  މިނިވަންކަމ ެގ    ލިޔ ންތައް   އި.ދަ 

ޖަލ ގަ ނޫސް  ،ްއވީމާޔ ލި ލިޔ އްވީމާ  ފާ  24.  އިތަކަށް  ފާހަަގކ ރެއް   24  ފ ޅ ން އ މ ރ   ،ހަަގކ ރެްއވީއަހަރ     ވީއަހަރ  
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އަނިޔާަގއި އިޖަލ ަގ އަދި  ރައީސް  ،.  ބަނދެޮގ.  އިްއޒަތްތެރި  ަގޑިއިރ   ،ޖަހައިޗޭނ   ،ނޑީަގއި  މި   ެއތަކެއް  ވަންދެން 

އ މ ރ ފ ޅ ން    ، ެގންދެވީފާނަށް  ކ މަނި  އެނދެ އަނިޔާދެމ ން  ބަ   ޓަރ ަގއި ރޭނަޖަކ ފާނަށް ެގންދެވީ.  މަނި  އަނިޔާ ދެމ ން އެ

ަވގ ތ ކޮޅ  މިނެޓ   10ދާލ މަށް ޓަކައި  ނި  މ ން ެގންދިޔައީ.އަނިޔާދެ  ަގއި ، ޖަލ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އިއަހަރ ަގ  24 ެގ 

ނ ދީ އަވަހާރަލެހިފަހައްޓާލި  ވެސް  ވަގ ތ ކޮޅ .  ކ ޑަކ ޑަ  ދެންނެވި  މި  ދެއްވާފަިއވަނީ.   އެ  އްޕ މަށް  ަމނިކ ފާނަށް 

  ވެސް ފާހަަގކ ރެއްވީ   އަހަރ   26  ފ ޅ ން. އ މ ރ އިެވސް ާގާމދޫ ޖަލ ަގ އަނެްއކާއަހަރ  ފާހަަގކ ރެއްވީ  25އ މ ރ ފ ޅ ން  

ޖަލ ަގ ރައީސް  އިާގމާދޫ  އ މ ރ ފ ޅ ން  ިއްއޒަތްތެރި  ޖަ  29،  ާގމާދޫ  ހަމަ  ވެސް  އްީވ. ފާހަަގކ ރެ   އިލ ަގއަހަރ  

މާފ ށީ  48  ންއ މ ރ ފ ޅ  ފާހަަގކ ރެްއވީ  އަހަރ   ޔ ނިޓ ވަނަ  ޖަލ ަގއި  ރައީސް.  އިގަ 10    ިމއަދ   ؛ިއްއޒަތްތެރި 

ިއއްޒަތްތެރި    އި ނދ މަތީަގޓަލ ެގ އެސްޕިހޮލ މަށް ދިން ހަމަލާަގއި  ވަނަ އަހަރ  މި ފާހަަގކ ރެްއވީ މަރާ  54މ ރ ފ ޅ ން  އ 

ދަރިޑ ނ ައޅ ަގ  .ރައީސް ވާެގ  މި  ކިޔައިހަންނަށް  އަޅ ަގދޭ ކަތައް  ދަރިންނަށް.  ނަން.  އަޅ ަގނޑ ެގ  ކިޔައިދޭނަން  ނޑ  

ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ  ކިޔައިދޭނަން.  ކަތައް  މި ވާހަޔާ އޮތް މީހަކަށް  ތިއް އޮންކަތައް ރައްދ ކޮށްދެވެހަ މި ވާއަޅ ަގނޑަށް

  !ލަްއވާއިބައްލަވަކަން  ނި  ސްތަކަށް ވެ ދެއްވި ކާިމޔާބީހޯއްމަނިކ ފާނ     މި ހ ރިހާ ކަމެއްެގ ތެރެއިން ވެސް އެ ؛ރައީސް

ިއަގތް ަވޑަވެ  ކ ފާނ މަނި  އިދިނ ަމށް އެޅައެކަށައަ   ޕާޓީ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއްއި ހެޔޮވެރިކަމ ެގ ނިޒާމެއް މަލްޓިމި ރާއްޖޭަގ

ފެށި  ކަމާސާބިތ    ، މިސާލ   ވައިދިންދައްކ    ކ ފާނ މަނި  އެ  ،ރ ބާނީޤ  ދ ވަހ ން  ެއ  އެ  ެގން  އެކ ަގއި  ހަމައަށް  މިއަދާ 

ންތިޚާބ ކ ރެވ ނ   ކް އ ސޫލ ން އި، ޑިމޮކްރެޓި ފ ރަތަ އިންތިޚާބ ކ ރެވ ނ އި  ަގރާއްޖޭ   !ކަން ބައްލަވާ ހ ންނެވ ން ނިވިނެންހ 

އެޔަވެރި ވެސް  ކާމިޔާބ   މި  ެވވަޑައިެގންނެވި.  ހޯއްދެކ ފާމަނި  ކަށް  އިންިގލާބ ޑެބޮބޮޑެތި  ވި.ނ   ރާއްޖޭެގ  ތައްތި  މި   

ހެޔޮ ޮގތަށް   .ދިންމ ޅި ނިޒާމ  ބަދަލ ކޮށް  ،ންނަށް ފޯރ ކޮށްދިން. މ ޅި ވައްޓަފާޅި ދިވެހި  އި ފަހ ގަ ށްިއަގތ މަޑަވެރިކަމަށް ވަ 

ެއ    ،ނިޒާމ    ދަތ ރ ކ ރ މ ެގ   ރަށ ން އަނެްއ ރަށަށްއްތ ން އެދިނ މަށް މަސައްކަތްޕ ޅ ކ ރެްއވި. ރާއްޖޭެގ ރައްޔިބަދަލ ކޮށް

ޮގތް  ފިކ ރ  ެގން  ޕ ޅ  ކޮށްދެްއވި. ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ރަށ ަގިއ ތިބެތްކަ ތަރ ތީބ ކޮށްދެއްވި. ެއ މަސައް   ެގންނަވައި އެ 

ިއއްޒަތްތެރި    ތަޢާރަފ ކޮށްދެއްވި  ތައްހައ ސްެގ ސިޔާސަތ ެގސްޓް  ދެްއވި.ެގނެސް  ޖީބަށް ޑޮލަރ  ވަންނާނެ ސިޔާސަތ ތައް

ތ ންނަށް ެއ ލ އިކަން  ޔިއްެގ ރަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭ ޮގ  ނ ޖެހޭޖަހަންންލާސަ  ،ކ ރ މ ެގ ހިލޭފަރ ވާބޭސް  ،އާސަންދަ  .ރައީސް

މ  އަހަރ ެގ  ތިން  ކ ޑަކ ޑަ  އެ  ެގންނެވި.  ތެރޭަގއި.  އެމަނިކ ފާނ   ރައީސްިއއް ްއދަތ ެގ  ސޫރަށް  ފަންފޮތް ؛ޒަތްތެރި 

މ އްދަތ ެގ  ޑަކ ޑަ  އެ ކ    ދެއްވިށް ވަކާލާތ ކ ރައްަވިއެގން އެ ތަރ ތީބ  ވެސް ކޮނ ނެ ޮގތަށް އެމަނިކ ފާނ ޖެހޭ ޖަހަންންސަލާ

ރަީއސްއްއި   .އިތެރޭަގ ދަންފަ ؛ޒަތްތެރި  ސްކޫލްތަކ ގަ އެއް  އެކިޔަަވއިދެ  އިޅިއަށް  ވެސް  ޮގތްތައް  ނިކ ފާނ  މަ  ވޭނެ 

ނިޒާމ ޓެވައިދެއްިވ.  ހައްދަ ތަޢާރަފ ކޮށްދިން.  ދެމިއޮ  ތައްވެރިކަން  ،ކްސްެގ  ނިޒާމ   ޓެކްސްެގ  ބޭނ ންވާ  ޓަކައި  ތ ަމށް 

 ހަމައަށް ެގނެސްދިނ މަށް ެގ ރަްއޔިތ ންނާންމެ ކަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭކޮ  ނޫން. މިއިން  ންޏެއްހަމައެކަނި ތަޢާރަފ ކ ރ ން އެކަ

. ޓެކްސްެގ ނިޒާމ   ންނެވިހ   ލީފްލެޓް ބައްސަވަން ވަޑަިއެގން  .ަގއި ހ ންނެވިން އެންމެ ކ ރީ ސަފ ޮގތ   ޢަމަލީ  ޓަކައި
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އި އްސެވ މަށް ޓަކަ ތީަގިއ ލީފްލެޓް ބެމަގ ނ މަށް ޓަމައި މަތ ންނަށް މި މަޢ ލޫމާތ  ފޯރ ކޮށްދިއެކ ަގއި ރަްއޔި  ތަޢާރަފ ކ ރ މާ

ރަީއސް  .ހ ންނެވި ދަ ؛އިއްޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ ެގ  ކިޔައިދޭނަންނަށް  ރިއެހެންވީމާ،  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަތައް  ން. މި 

 .ނ ންޑ  ކިޔައިދޭން ބޭހަކަތައް ައޅ ަގނމީހަކަށް މި ވާ  ،ފ ޅަކަށްބޭށް ކިޔައިދެވެން އޮތް  އަޅ ަގނޑަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ރައީސް  ދ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ތަރިެއއްެގ  މ ޅި  ވިދާލި  ބަލައިަގންނަޮގތ ަގނިޔެ  ދ ނިޔެ  މ ޅި  އް  ބޭފ ޅެ  ދަންނަ  ،ވާއި 

ނަޝީދަކީ.  ޚ ޞިޝަ މ ޙައްމަދ   ރައީސް   "ންސް ކޮންސެއޮފް    ރނަޕްރިޒަ "ެގ  ނޭޝަނަލްރއިންޓަ  ސްޓީ އެމްނެއްޔަތެއް 

ގައިދީއަކަމީޟަ ފ   ށްރ ެގ  ވެވަޑަިއަގތީ.އެންމެ  ދި ޗެންޕިެގ  ޔޫ.އެން ށްފަހ ަގއި  އަ އެ   ރަމަ  އޮފް  އެ އަރތަ  ައން   ށް 

ވެވަޑައި  އެ  .ަގތީމަނިކ ފާނ   ވެސް  ހޯކ މަނި  އެ ޝަރަފ   ީވކްގެ އްފާނ   ނިއ ސް  މެގެޒިން  ދ ނިޔޭ  ،ދެވީ  މަޝްހޫރ   ެގ 

ޑަ   ކ ޑަކ  އީމި  ނޫން.  ކަންކަމެއްޑަިއަގތީ. މިއީ އާދަިއެގ  މަނިކ ފާނ  ެވވަ    އެލީޑަރ ންެގ ތެރޭަގއި   10ނިއ ސް ވީކްެގ  

ަގދަ ތަނ ެގ ދ ނިޔޭެގ އެންމެ  ތަން ނޫން. މަޝްހޫރ  ނިއ ސް ވީކް ފަދަ    . މިއީ އާދައިެގ ކަންކަެމއްއިނޭގތޯ  ޤައ މެއް

ެގ ލަަގބ  ޓްންންމަަވޔަރަންެގ ހީރޯ އޮފް ދަ އެންޓައިމް މެަގޒިވެަވޑަިއަގތީ.   ނިކ ފާނ މަ ަގއި އެލީޑަރ ންެގ ތެރޭ 10ަގދަ  

ދެއް ބޭފ ޅާއަށް  ކަންކަެމއްއާ  .ވީއެ  ރައީސްނޫން.    ދަިއެގ  ހަރަކާތ   ؛ިއއްޒަތްތެރި  ވައިލެންޓް  ނޮން  އެ އަދި   ަގއި 

ސަންގެ ސް ލޯންޓް ޖޭމްރެވަރެސްޓްރެޓެޖިސްޓް    ކީެގ  ރތާ ކިން ޖޫނިއަޓް ލޫމާ  ކައިޔާބަށް ޓަމިއްދެވި ކާމަނިކ ފާނ  ހޯ

ައތްޕ ޅ ން ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށްލޯ  ،ވޯޑް ޚާއްޞަ އެ  ންނަށް މި ވާހަކަތައް  ައޅ ަގނޑ ެގ ދަރި  .އްވިދެ  ސަންެގ 

ނަޝީދ ގެ ރައީސް މ ޙައްމަދ    ؛ތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ  .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ހ ރެ  ކިޔައިދޭނީ މި ދެންނެވި ސަބަބ ތަކާ

ސި ދެ  ރީތި  އަޅ ަގނޑ  ނ ކަންވައް   ، ފައަކީއެންމެ  ދަރިންނަށް  އަޅ ަގނޑ ެގ  މިއީ  އަނިޔާވެރިނ ވ ން.    ކ ރެްއވ މާއި 

ހާ ހ ރި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ތަކަށް.  ންނެވި ސަބަބ ޑ  މި ފާހަަގކ ރަނީ މި ދެ ވާހަކަތަކެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޔައިދޭނެކި

ފްރޮ ހ ރިހާ  ވާދަވެރިން  ވައްތަރެްއެގ  ހ ރިހާ  އެވައްތަރެއްެގ،  ނައްތާލ މަށް ކ ފާމަނި  ންޓަކ ން  ނ  

ިއރާދަމަސައްކަތްކ ރަ  އެއްާވއިރ ަގއި  މިއެކަހެ  ކ ފާނ މަނި  ކ ރެއްިވއްޔާ  އެ  ރިކޮށްނ ލެިވެގން  ކ ފާނ  މަނި  އ ޅެނީ. 

މ   ޒ ޢައެ ވަރ ަގދަ    ޒ މ ފ ޅ ،ޢަމަނިކ ފާނ ެގ    ނ ލެވިެގން، އެކ ޑަކޮށް  ެގ ހިތްވަރ ފ ޅ ކ ފާނ މަނި  އެ  ، ށްނ ލެވިެގންބަލިކޮ

 ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކ ރަން. ދ އްމަނިކ ފާނަށް ރަ އެއްސަރިބަހާއި ސާބަސް އ ޅެނީ. އަޅ ަގނޑ  އަ  ލިކޮށްނ ލެވިެގން މިބަ

އޮންނާނެ ވާހަކަ  ދަްއކާ  އަބަދ ވެސް  ނޫނިއްޔާ    ،އަޅ ަގނޑ   މަދ ން  ަގރ ނެއްަގއި  ސިޔާސީ  ނޫފެދޭޤައ މެްއަގއި  ވަރ ެގ 

އިޞިޚ ޝަ އަދި  ހ ރިއްޔަތެއް  ރަޞިޚ  ޝަ  ންސާނިއްޔަތ ކަން  މ ޙައްމައްޔަތެއް  އެއީސް  ނަޝީދަކީ.  މަނިކ ފާނަށް   ދ  

ހެއަޅ  ޝިފާޢާދ ޔޮަގނޑ   ައވަސް  ައޅ ަގނޑ މެކ ރަން.  ދެްއވައި  ބަިއވެރިވ މަށް  ނާންޢެްއ  މަޖިލީހ ަގއި  މި    ، ެއކ ަގއި 

ަގތ މަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ  އެކ ަގއި ވަޑައި   މާތާއި ހިތ ެގ ގ ޅ  އޮތް ހި  ެއކ ަގއި  ެގ ރަްއޔިތ ންނާދިވެހިރާއްޖޭ

 ްއޔާ. ވި ފ ރ ޞަތަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރި އްދެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ 
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 ލްޔާސް ލަބީބް.މެންބަރ  އިިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ލްޔާސް ލަބީބްހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އި

ޮގތ ން ވެސް ރައަދަކީ ކަމި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ެގ އ ފަންދ ވަސް.  ންދިމާކ ރި 

އެ އ ފަންދ ވަހ   އެހެންކަމ ން،  ތަހ މަނިކ ފާނަށް  ނަެގ  އަމިއްލަ  އަޅ ަގނޑ ެގ    ދާއިރާެގއަޅ ަގނޑ ެގ  ،  އިމ ގަ ނިޔާ 

ލޮ އެ އެންމެހައި  ނަމ ަގިއ  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހި  އަެގހ އ ފަންދ ވަ  ށްކ ފާނަމަނި  ބ ވެތި  ތަހ ނިޔާ  އަދި    ރިސްކ ރަން. 

މިހާއެމަނި ވީބަ  ެގރ ކ ފާނ ެގ  ހާލަތ   ރަނަގޅ ވެލި  އަަވހަށް  އަޅ ަގ  ،ހާވެސް  ހަމައަށް އެނބ ރި  ނޑ މެންނާ 

އެދި  ވަޑައިެގންދެއް ދ ޢާދަންނަވަޙަޟްެގ  هللاވ ން  ރައީސް ން.  ރަތ ަގއި  ވަނަ    2021  މޭ  6މިއަދަކީ   ؛އިއްޒަތްތެރި 

މ ޙަދ ވަ ރައީސް  ރޭ  ނަޝީދ މަ އްހ ެގ  ބަ ދ   ޓަކައި  އަވަހާރަކޮށްލ މަށް  ޓެރަރިސްޓް  ޔަ  ދިން  ރާވަިއެގން   ، މަލާހަކ  

ނ ރަ ދިނ މަށްރ  ބިއްކާތެރި  ޓެރަރިސްޓް  ހަމަލާ  މަޖިލީހ   ފަހ  ވެރި  މި  ޖަލްއަޅ ަގނޑ މެން  ރަސްމީ  ެގ  ބާްއވާ،  ސާއެއް 

ކ   ޔަ ބަވާލ މަށް  ރާނަފ ޅ  ދ އްކ ފާނ ެގ ފ  މަނި  އެ،  ދިމާވިމަނިކ ފާނަށް    ފ ރަތަމަ ދ ވަސް. މިއަދަކީ އެޖަލްސާއެއް ބާއްާވ  

ވާެގ  ޖަރ މަނ ަގއި ބޭސްފަރ  މަނިކ ފާނ     ވަގ ތ  އެ  މި  މަތްވެަވޑަިއެގންނ  ސަލާއެ ހަމަލާއިން ެއ މަނިކ ފާ  ،ވަިއެގންރާ

ހިރާއްޖޭެގ  ވެދިކީ  އްަމދ  ނަޝީދަޙަރަީއސް މ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމ ންދާ ދަނޑިވަޅެއް.  ންދަެގ  ކަންތައްތައް ކ ރިއަށް

ޑިމޮ ބަދަލ  ކްރަޒަމާނީ  ދިވެހިސީއަށް  ޑިމޮކްރަސީ ރާއްޖެ  ެގނައ މ ަގއި  އަންނަ  އެންމެދަތ ރ ކ ރަމ ން  ދައ ރ  ެގ  މ ހިންމ    

ފަޚ ރ ވެރިއަދާ ލީކ ރަްއވާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި ވެސް އެހާމެ އަގ  ކީ އަދި ބައިނަލްނިކ ފާނަމަ  ޑަރ . އެ  ވާމީ 

ދައ ރެއް ސިޔާސީއަ  މ ހިންމ   ވަރ ަގދަ  ެގންދަވާ  މި  ދާކ ރެްއވަމ ން  ލީޑަރެއް.  ނ ހަ  އަދި މަލަާގއި  ހިތާމަވެރި  ހަނ  

ފ ރިބިރ  އަޅ ަގނހަމަލާއެެގންވާ  ވެރިކަމ ން  ަގބޫއްކަން  އެންމެން  ދިވެހި ޑ މެން  ެވއްޓެމ ންރާއްލ ކ ރޭ.  އަންނަ   ޖެ 

ހާމަވާ އަނދަވަޅ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނ ރައްކާތެރި  އެބަ ފ ސާ  ކަެމއްކަން  މ ފެނޭ  ކޮށް  ރައީސް  ނަޝީދ ެގ   ޙައްމަދ . 

 މި ޤައ މ ަގއި ތިބިކަމީ އަޅ ަގނޑ މެން އެކަމާ  ބައެއް  ވިނަާގލ މަށް މިވަރ ެގ ބޮޑ  ނ ބައި ނ ލަފާ ހަމަލާއެއް ރޭ  ފ ރާނަ

ކަންބޮޑ ވެ ނ ހަނ   ނަަމެވސްކަ  ހިތާމަކ ރާ  ،މެދ   ސަބަބ ން  ބައެްއެގ  މަދ   އެފަދަ  ޤަ  ،މެއް.  ން ެގތި ނެ  މ އ މި 

ަގބޫލ  މި  ކ ރެވޭ ހިނގައިދާނެ ކަމެްއކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ  ފައިވާ  ކ ރަންޖެހި ހ ން  މަޖިލީ. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  

މ ހި މައެންމެ  ބޮޑ   އެންމެ  މ އައްސަސާއެ އ ދަ  ،ސައްކަތަކީ ންމ   ހ ރިހާ  މަސައްކަތްކޮށްއްލަތ ެގ  ެއކ ަގއި  މިފަދަ   ، 

ޤައ މ ަގޔަބަ  ތެރިނ ރައްކާ މި  ކޮންތިބީ  އިކ   ހިށްމިކަމަ  ،ހޯދައި  ،ބަލައި  ތޯތަނެްއަގއި    ހޯދައި  ދޭތްވަރ   ެއ   ،މީހ ން 

މިކަން އަދަބ ދީ  ޙައްޤ   ކ ރ ން.  މީހ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތް  ނެތިކޮށްލ މ ެގ  ޤައ މ ން  މި  އިއްޒަތްތެރި   

  ށްލި. ހާރަކޮޝީމް ޢަލީ އަވަ ޑރ. އަފްރާ ރ ބަމެންއިްއޒަތްތެރި  ެގ  މަޖިލީހ އިްއޒަތްތެރި    ވަނަ އަހަރ  މި 2012 ؛ރައީސް

އަހަރ     2014 އަޙްމަދ  ރިޟް މަޝްވަނަ  ެގއްލ ވަ ހޫރ  ނޫސްވެރިޔާ  ޔާމީން ރަޝީދ    2017.  އިލީވާން  އަހަރ   ަވނަ 
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ކީ އެއީ ސިޔާސީ ޕާޓީ ތާަގއި ރައީސް ނަޝީދ  މަރާލ މަށް ހަމަލާއެއް ދިނީ. ޓެރަރިޒަމަމިދިޔަ ހަފ   ެގ. މި އަހަރ މަރާލި

ޓެރަރިޒަމަވެެގން  އްޗަކަށްއެ  ނަދަން ކޮންނ ާވނެ.  ނިސްބަތްވޭތޯޤައ   ކީ  ނިސްބަތްވޭތޯ    ،މަކަށް  އ މ ރ ފ ރައަކަށް  ކޮން 

ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން   މަޖިލިއަޅ ަގނޑ މެން  ޮގްއވާލަން ރޭވިސްމިތާ  ެގ ވެސް  ބަެއއް، ރޭިވ    ކ ރާ 

ށް ދެވ ނ  ިމ  ދަޝީޖެހޭ ކަމެއް. ރައީސް ނަކ ރަންފިކ ރ   އި ވިސްނަ  ންމެށް ތ ހ މަތ  އެބަ ކ ރެވޭ. މިއީ އަޅ ަގނޑ ކަމަ

ން.  ީގލާއަކީ އެ މަނިކ ފާނ ެގ ހިތްވަރ ފ ޅަށް ކ ޑަ ވެސް ބަދަލެްއ އަންނާނެ ހަމަލާއެއް ނޫންކަން އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަ ހަމަ

އެނބ ރިއިރާދަ ދެން  މަނިކ   ކ ރެްއިވއްޔާ  ހިތްވަރ ފ ފާނ އެ  މާ  ވަޑައިަގންނަވާނީ  ބޮޑ   ަގ  ޅ   މާ  ޒ މާއެކީ ޢަދަކޮށް. 

އެނބ ރި ނ ލަފަހަތަށް  އެޅ މަކާ  ފިޔަވަޅެއް  އެއްވެސް  ވަޑަ   ިއ،  ކ ރިއަށް  ރައީސްބާރަށް  އިްއޒަތްތެރި  މި   ؛ިއެގން. 

ކ ރައްވަމ ން  އަހަރ ން ފެށިެގން އެތަކެއް ައނިޔާ ތަހައްމަލ   23އ މ ރ ން    އްމަސައްކަތ ަގއި އެ މަނިކ ފާނ  އެތައް ދ ވަހެ 

ނަރޭޓަރ ަގއި  ޖަހިނާގ ހ ރި  ވޭ. ހިނާގއި އެތައް ދ ވަހެއް އެކަހެރިކޮށްފައި ބަހައްޓާފައި ޅީަގގޮ ކ ޑަ ވަނީ. ޖަލ ެގ  ދަންއެ ެގ

ހަކ ރ ޖަހަޗޭނ  ަގޔަށް  ބަނދެފަިއވޭ.  ކާންދީފަިއވޭ.   އިއަޅ ވާފައި  ބިއްލޫރި  ބަހައްޓާފައިވޭ.  ކާންދިނ މަށް  ހިންޏަށް 

 މި ދ ނިޔެއަކ  މީހަކަށް ކޮށްފައި ހ ރި  ، ދިވެހިރާއްޖޭގައިކަށް އަނިޔާއެއް މިރާކ ނ ޮގސް ޖަލ ަގއި އެ މަނިކ ފާނަން  މިހެން

 ޅ ަގނޑ  އެދެން ބަހަްއޓާފައިވޭ. ަވގ ތ ކޮޅެއް އިތ ރ ކޮށްދެއްވ ން އަ  ކަމެއް ނޭނެގ. އޭންަގލަށް ނަާގފައި އެތަްއ ދ ވަހަކ 

އި އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޖެއާރާއް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި  ތިވެސް ބެއްލެވ މެއް ނެ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި އަނިޔާތަކަށް ކ ޑަ

ދިވެހި ސަލާމަތްރާއްޖެމި  އިޚ ލާޞްތެ ކ ރ މ   ނ ހަނ   މަސައްކަތްކެތްތެރި  ، ކަމާއެކީރިަގއި  ވަރ ަގދަ  ކަާމއެކީ  ކ ރައްާވ 

ދިވެހިރާއްޖޭގަ  މި  މަނިކ ފާނަކީ  އެ  ނިންމ މަށްޚްޚ ދ މ އަހަރ ެގ    30  އިލީޑަރެއް.  ވެރިކަމެްއ  ހަނ  ނ   އިޓަކަ  ތާރ  

ކ ރެއްވީ ޑިމޮކްރެޓިކް ރިވެތި އ ސޫލ ެގ ދަށ ން. އަޅ ަގނޑ މެން  ޅެއް. އެ މަސައްކަތްްއިވ ބޭފ ކ ރެއްކަތް ހިތްވަރާއެކީ މަސަ 

ތާރ  ޚްޚ ދ މ އެއްމެންނަން ދަސްކޮށްދެްއވީ ޑިމޮކްރެޓިކް ރިވެތި ނަމޫނާެއްއ. ޑިމޮކްރަސީަގިއ ރިވެތި ނަޫމނާއެްއެގ ދަށ ން  

ބަދަލ  ދ ރާކ ވެރިކަމެްއ  މ ޅި  ޮގތް  ދައްކަ ނެ  ފަޚ ނިޔެއަށް  އެ ވައިދެްއވި  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ .  ލީޑަރަކީ ރަީއސް  ރ ވެރި 

މަލްޓި ފ ރަތަމަ  ބޭއްވ ނ   ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ާވދަކ ރައްވަ މަނިކ ފާނ   އިލެކްޝަންަގއި  ވެރިކަން    އިޕާޓީ  އެ 

ެއއަށްފަހ   އިލަްއވައިނިންމަވަ ވަޑައިެގންނެވީ.  ދިށްމަެވރިކަ  ވެރިކަމަށް  މ ޅި  ވަޑަިއެގން  ބޮޑެތި ޒަމާ  އަށްެވހިރާއްޖެ  ނީ 

ކ ރެްއިވ.  ކ ރެއްިވ. ޓެކްސްެގ ނިޒާމ  ތަޢާރަފ ނިޒާމ  ތަޢާރަފ ކ ރެވޭނެ  ތަކެއް ެގންނެވި ބޭފ ޅެއް. ހިލޭ ބޭސްފަރ ވާބަދަލ 

ދެއްިވ. ތެރިކަން ހޯއްދަވައިތްމަދެއްވި. އ މ ރ ން ދ ަވސްވީ މީހ ންނަން ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާ އްލ  ހޯދައިޙަބޯހިޔާވަހިކަމަށް 

ރ ވެސް އެތައް ިގނަ ބަޔަކ  ރާއްޖޭެގ ެއކި ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި އ ޅ ނ ކަން ނ ކ ރެިވެގން އޭކެތް  ށްޙީ ބަދަލ ތަކަމި އިޞްލާ

ބަދަލ ތަ އިޞްލާޙީ  އެ  ސާފ .  ފެނިެގންކެތް  ކަށްއަޅ ަގނޑ މެންނަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ދެން  އެ ނ ކ ރެިވެގން  ދިޔައީ 

ބަޣާ ނ ފާމަނިކ  ވެރިކަން  ަވއްޓާލެެގ  ނ ރައްކާ ތަ  ވ ނ ާވތަކ ން  ފ ރާނަފ ޅަށް  މަނިކ ފާނ ެގ  އެ  ވެސް  ދ ވަހ   އެ  ން. 

ވެެގންވެެގން ނ ރައްކާ  ފ ރާނަފ ޅަށް  މަނިކ ފާނ ެގ  އެ  ވެސް  ދ ވަހ   ައއި  ޖެހިެގން  އެހެންނަމަވެސް ދިޔަ.    ،ދިޔަ. 
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ހިތްވަރާެއކީ  އަނެއްކާ  ވަޑައިެގންނެ ވެސް  ބާރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް   ެގންއަޅ ަގނޑ މެ  .ކ ރެއްވި މަސައްކަތް  ،ވީނ ކ މެ    މި 

ރަްއޔިތ ންނަން  ، ޓަކައި ލޮބ ވެތި  ދިވެހި  މަސައްކަތ ަގއި   މި  ނ   ޓަކަިއ  މަނިކ ފާނ  ފަހަތަށް  އެ  ޖެހި 

ކަން  ނެވާނަފަހ  ވެސް އެ މަނިކ ފާނ  އެނބ ރި ވަޑަިއަގން   ެގންދެވީ. މިއަދ  ވެސް މި ހަމަލާއަށް ކ ރައްވަމ ންމަސައްކަތް

ޔައަ ހަމަ  މި  ީގޅ ަގނޑަށް  އެނބ ރިޤަން.  ދެމިއ މަށް  މަސައްކަތ ަގއި  މި  މަނިކ ފާނ   އެ   ކަންހ ންނަވާނެވަޑައިެގން 

ވެސް ރައީސް ނަޝީދ  އެނބ ރި ވަޑައިެގން  ފ ޅ ން އަނެްއކާ ންެގ އިރާދަކަލާރަސް . ހަމަ އެާއއެކީ މާތްންީގއަޅ ަގނޑަށް ޔަ

އަޅ ަގ މަޖިލީހ ަގއި  އިރ ޝާ  ، ކީއެ  ނާެމންނޑ މި  ައޅ ަގނޑ މެން  އި ދެްއވަދ އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ޤައ މ ަގއި  ެގ  މި 

ޮގތ ަގއި މަސައްކަތް  ައޅ ަގނޑ  ދ ޢާ ޟްޙަ ެގ  هللا  އެދި  ކަމަށް، އެ ފ ރ ޞަތ  ދެއްވ ން  ކ ރަްއވާނެލީޑަރެްއެގ  ރަތ ަގއި 

ޤާނޫނ އަސާސީ މަނިކ ފާނަކީ  ެއ  އަދި  ސަލާދަންނަވަން.  ާގނޫނ ން  ކަށަވަރ ކޮށްދީފަިއވާ ކާއް ރަމަތާއި  ންނާިއ،  ތެރިކަން 

ކ ރެވެންޖެހޭނެބޭފ  އެކަން  ފަރާތްތަކަށް  ެއ  ައޑިން  ޅ ަގނޑ އަ   ކަމީޅެއް.  ހިތ ެގ  ސަލާމަތާިއ    ބޫލ ކ ރާަގެގ  އެ  ކަމެއް. 

ކަންތައް ކ ރަންޖެހޭ  ކަށަވަރ ކ ރަން  މަޖިލީހ ންނާއިރައްކާތެރިކަން  މި  މ އައްއ ދަ  ތައް  ކ ރަންޖެލަތ ެގ   ހޭނެސަސާތަކ ން 

އަޅ ަގނޑ   ކަ މަނިކ ފާނަން  ބޫލ ކ ރަން.ަގމަށް ވެސް  އެ  މިާއއެކީ  ހަމަލާ  އަދި  މީހ ންނާއިހަމަލާ ؛ދިން  ހަމަލާ    ،ދިން 

ހަމަ މީހ ންނާއި،  ޚަރަދ ރޭވި  ހިތްވަރ ލާއަށް  މިކަމަށް  މީހ ންނާއި،  ހޯދަކ ރި  ދޭން  އި،ދިން މީހ ން  މީހ ންނަން  ޖެހޭ  އެ 

މި ދ ނިޔޭަގއި ވެސް    ،މި ފަސްަގނޑ ަގއި   ،ކަމެއް އިތ ރަށް މި ރާއްޖޭގައި  ންއިން މިއެ މީހ ންނަ  ،އަދަބ  ދީ  ޙައްޤ 

ދެމިެގންތަކ ރާރ  އަބަދަށް  ތާ  ޮގތަކަށް  މީނ ވާނެ  އެ  ޮގތަކަށް  އަދާނެ  ދާންޖެހޭނެހ ންެގ  ދެމިެގން  ކަމ ަގއި   ދަބ ތައް 

ވާހަަގއަޅ ަގނޑ    ައޅ ަގނޑ ެގ  ނިންމަބޫލ ކ ރަން.  މާތްއިކަކޮޅ   ދ ޢާ   ަގއިތ  ރަޟްޙަެގ  هللاލާނީ  މަނިކ ފާނަން  އެ 

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ދަންނަވަމ ން

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  އިރާެގދާ މީދޫ އައްޑޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރ  އިރާެގދާ މީދޫ އަްއޑޫ

އިްއޒަތްތެ ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ  ރަީއސް.  ނަޝީރި  ައޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑާއި  ތަހ ނިޔާ  އ ފަންދ ވަހ ެގ  ދާދ ެގ  އިރާެގ  ެގ 

ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް    ގައިމ ކީ ހަމަ ން. ރައީސް ނަޝީދަށް އަރިސްކ ރަެގ ނަމ ަގިއ ރައީސް ނަޝީދަލޮބ ވެތި ރައްޔިތ ން 

ބ ރަ   ެއންމެ  ެގނައ މ ަގއި  ފަރާތްއްސަމަޑިމޮކްރަސީ  ެއއް  ކ ރެއްިވ  އަޅ  ކަތް  ވެސް    މެންންއެ  ަގނޑ މެންކަން 

ހަ  ބޫލ ކ ރަން.ަގ ހިއަދި  ެއއާެއކީަގއި  އެތްވަރ ަގދަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނަމޫނާއެއްކަން  ހަމަ  ވެސް  ންކަމ ެގ  މެން 

ބިރ ވެރި  މޭ   6ބޫލ ކ ރަން.  ަގ ނ ރައްކާތެރި  ހިނިގ  ފަސްަގނޑ ަގއި  ރާއްޖޭެގ  ިމ  މި ނޑ ަގއަޅ   މަލަކީޢަަގއި  މެން 
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ވެ  ދ ވަހަކ   ނޫންރާއްޖެއިން  މަންޒަރެއް  ކަހަލަ  ބޭނ ންވި  ދެކެން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަން ޔާ . 

 ދިން ހަމަލާއަކީ ސީދާ އެ މަނިކ ފާނ  އަވަހާރަކޮށްލ މަށް އަދި މަޖިލީހ ެގ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްެގ ހަށިކޮޅަށް   ،ކޮށްފައިވާ 

ހަމަލާއެއްކަން މިއީދިން  ޔަމި     ކަށަީގހާރ   އަޅ ޢަމި    ކަމެއް.  ވަރ ވާންވެ  ނަަގނޑ  މަލ   އަމިއްލަ  އަދި  ެގ  މ ަގއި 

ކ ށްވެރި އިބާރާތ ން  ހަރ ކަށި  ކ ށްެވރިކ ރަން.  ނަމ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ހ ރިހާ  ދާއިރާެގ  ހަމަލާ އަޅ ަގނޑ ެގ  މި  ކ ރަން. 

އަންކާމިޔާބ  ރަނަގޅ ވަމ ން  ހާލ ކޮޅ   ނަޝީދ ެގ  ރަީއސް  އެއީމި  ނަކަންނ ވެ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ވެސް    މެންން 

މަލެއް ހިންާގ ފަދަ ބަޔަކ  މި ރާއްޖޭަގއި މިއަދ  ތިބިކަން މިީއ  ޢަކަމެއް. މިފަދަ    ކ ރާއަދާ  ރ އަށް ޝ ކ ެގކަލާނރަސްމާތް

ވ މ ން އެ  ންނ ރ ހ   ހަކާމީ  ،ނ ކޮށް ަވޒަން  އަގ  ނެްއެގ ފ ރާނައިެގ  އިންސާން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑ ވާ ކަެމއް.  އަޅ ަގނޑ މެ

ބިކަން މިއީ ބިރ ވެރިކަމެއް. މިހިސާބަށް މިކަން ދިޔައިމާ  ކ  މި ޤައ މ ަގިއ ތިހެއްެގ ފ ރާނަ ދ އްވާލަން ފަސްނ ޖެހޭ ބަޔަމީ

ކަން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވަމ ންޤައ މެްއެގ ހައިސިއްޔަތ ން އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަނީ ފެއިލް  ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭަގމެން  އަޅ ަގނޑ 

އަޅ ަގނޑ މެން    ،މިއީދިއ ން  ނަވެެގން އަދަދ  ިގ  ެގ ފ ރާނަ ދ އްވާލަން ފަސްނ ޖެހޭ މީހ ންެގަގއި މީހެއް ރޭ ތެރައްޔިތ ންެގ  

ފެއިލްވަމ ންދާ ހައިސިއްޔަތ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޤައ މެްއެގ  ައގ   ފ ރާނަިއެގ  އިންސާނެއްެގ  ނިޝާނެއް.  ކަމ ެގ 

އިހ ސާސްވާ  މަ ރައްޔިތ ންނަން  މިއީ  ބ ނެނ ދެވެންޏާ  މިސައްަވރަށް  އަލަެއއް.  ވިސްނ ން  ތެރެއިންފަދަ    ޅ ަގނޑ މެންެގ 

ޔަކަށް ދެކޮޅ  ބަ  ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރިންނަކީ އަނިޔާއާ  ކ ރަން އެބަޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން މަސައްކަތް  ތާލ މަށްއްނަ

މަސައްކަތް ެއބަހެދ މަށް  ތަފާތ ވ ން  ޖެހޭ.    ކ ރަން  އ ސޫއްލ ކ ރަންޙަޚިޔާލ   މަޝްވަރާެގ  ކަން  ންސްކޮށްެގއި  ލ ޖެހެނީ 

ކ ޑައިރ އްސ ރެ ދަސްކޮށްދޭންޑ މެން  ައޅ ަގނ  އެންމެ  ވިދާޅ ވެފައެބަ  ވަނީ  ކޮމިޝަނަރ  ޕޮލިސް  މިފަދަ   ،އިޖެހޭ. 

ކަމަށް.   ިގނަ މީހ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި އެބަ ތިބި  ނ ރައްކާތެރި ކަންކަން ކ ރ މ ެގ ވިސްނ ންހ ރި ހާހަކަށް ވ ރެ

ދެ އެބަ  އިސްކ ރ މ ެގ    ،ޖެހޭންނަންގަ ނެއަޅ ަގނޑ މެން  މީހ ންއަނިޔާވެރިކަން  އަންނަނީ ވިސްނ ން  މި  ނަން 

މި ވިސްނ ން ބަދަލ ކ ރަން ކ ރެވޭނެ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ. މިއަދ  މި ހިތާމަވެރި ބިރ ވެރި ހާދިސާ ދިމާވެފަިއ    ޮގތަކަށްތޯ.ކޮން

  ރަން ބޫލ ކ ަގއަޅ ަގނޑ މެން    އްކަން  ކަމެނެދާށް. އެކަމަކ  މިއީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ދިމާވެވަނީ ރައީސް ނަޝީދަ  މި

ފެނިެގން  އެބަ އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ައޅ ަގނޑ މެންޖެހޭ.  ކ ރިމަތީަގއި  ލޯ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ިމ ހިނގައްޖެ  އެްއކޮށް  ނާ 

ށް  އަމީހ ސް މެންބަރަކަށް ހ ންނެވި އަލްހާން ފަދިޔަ ޮގތް. އޭރ  މަޖިލިށް ވެެގންައފްރާޝީމަ  .ރމަޖިލީހ ަގއި އިންނެވި ޑ

ރިޟް ހަމަލާ.  ގެއްދެވ ނ   ޮގތް.  ލިެގންވާން  ރިޔާސީ ދިޔަ  ހަމަލާ.  ބިރ ވެރި  ދިޔަ  ދޫކޮށް  ދ ނިޔެ  މި  ރަޝީދ   ޔާމީން 

ައޅ ަގނޑަށް ޔަ  މަންޒަރ .  ދިޔަ  ޮގަވިއެގން  އެްއޗެއް  ތެރޭަގއި  އިްއޒަތްތެރި   ،ންީގލޯންޗެްއެގ  ެއްއވެސް  މަޖިލީހ ެގ  މި 

ވަނީ ދ ނިޔެ   މި  ރާޝީމް، ޔާީމން ރަޝީދ އަފް  .ރކަށް. ޑދާއް ތަކ ރާރ ވަމ ންތަލ މަޢަމެންބަރެއް ނޭދޭނެކަން މިފަދަ  

ެގ  هللاއ ޅެނީ ނޭނިގެގން. މާތް  ހަމައަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަން މި  ޮގތެއް އަދި އަދާ  ވީ  ވާނަން. ރިޟްސްފަދޫކޮށް ޮގ

ރަ އެއް ހ ހެޔޮ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ރައީސް ނަޝީދ   ހ ރިމަތްފ ޅާއެކ   މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެން ޝ ކ ރ ކ   ކަންކޮށް  ރާ  ިމީއ 
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އަޅ ަގނޑ މެންނާ ތެދ ވެ  ިމައދ   އެއްކޮށް  ހިތްވަރާ  މަނިކ ފާނ ެގ  އެ  އަދި  އައ މަށް  ކަމެއް.  ޓަކަިއ    ހަމައަށް 

މާދަމާ ދިމާވާނީ   ،ނީމާ އަޅ ަގނޑ މެން އ ފާވޭ. އެހެންނަމަވެސްކ ރަމ ން ެގންދާ މަންޒަރ ތައް ފޮޓޯތަކ ން ފެނ މަސައްކަތް

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް    ކަމެއްކޮން އެއްޮގތަކަށްީގޔަކަމެއް  ނޫން.  ނޭނެއް  އަވެސް  ބިރ ވެރިކަމެއްަގިއ  ނެގ.  ބަދ  

މަޝް ޮގތ ަގިއ  ޤައ މެްއެގ  އަމާން  ދ ނިޔޭަގިއ  މ ޅި  ދިވެހިރާއްޖެައކީ  ނ ތިބެޭވނެ.  ހޫރ ވެފަިއާވ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް 

ބިނާ ދިރިއ ޅ ން  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ތަސައް އެ  ނީ ވަ  މިވެފައި  ޤައ މެއް.  މަްއޗަށް.  ވ   ބަދަލ ވެެގންރ ެގ  ދިއ މަކީ  އެކަން 

ވަނީ އެ ވިސްނ ން    ިމހާރ  މި  ،ތިޞާދީ ޮގތ ން ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަން އ ފ ލޭނެ ބ ރަެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްޤ އި

 މ ެގ މ ސްތަޤ ބަލާއ ޤަ   ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެްއ. މިރައްޔިތ ން ވެސް  ފަ. މިއީ ހ ރިހާ ދިވެހިފަށާޔޭަގއި ބަދަލ ވާން  ދ ނި

ކީ މަސްއޫލިްއޔަތެއް. މި ޒިންމާ އަދާކ ރ މ ަގއި މި ރާއްޖެއަ  ، ންމެ ދިވެހި ރަްއޔިތެްއެގ ޒިންާމއެއް ވިސްނ މަކީ ކޮދޭތެރޭ  

ހެދ މަށް   ،އަމާން ޤައ މަކަށް  ރަ  ހިތްފަސޭހަ  ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  އަދި  އަޅ ަގނޑ   ފ ރިހަމަ  ޓަކައި  އްޔިތ ންެގ 

ދި އަ  ހިވެއެއްބާރ ލ ން  ސިފައިންނަން  ލިބޭނެފ ލ ހ ންނާއި  ސަރ ކާރަށް  ޔަދި  ފ ރިހަމަ  އަރ ވަން.ީގކަމ ެގ   ންކަން 

ްމވި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ައވަސް ޝިފާެއްއ  ޚައަދި ިމ ހަމަލާަގއި ޒަ ށާއި ރައީސް ނަޝީދަ هللاމާތް ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢާއަކީ 

މި ހަމަލާަގއި ބަިއވެރިވި    ްއެގ ޮގތ ަގއި ލެްއވ ން. ައދިމެއ މެންެގ މި ރާއްޖެއަކީ އަމާން އ ފާވެރި ޤަ އަޅ ަގނޑ   އި،ދެއްވަ 

ކަށް ެގނައ މަކީ އަޅ ަގނޑ ެމން އެއްމެންެގ ވެސް އެންމެ  ހ ރިހާ ފަރާތެއް ހޯދާ އިންސާފ ެގ ކ ރިމައްޗަށް ވީހާވެސް ައަވހަ

ޮގވާލަން. އަދި    ޕީ.ޖީ އަދި  ،އިނ މަށް ތަޙ ޤީޤީ އިދާރާތަކާމި މަސައްކަތް ައވަސްކޮށްދި  ،ބޮޑ  އެދ ން. ވީމާ ކޯޓ ތަކަށް 

ފެނިެގން  ެގهللاމާތް ައވަހަށް  ވަރަށް  ނަޝީދ   ރައީސް  ރިޔާސަތ ަގއި  މަޖިލީހ ެގ  އެްއކޮށް  ކަމަށް   ދާނެއިރާދަފ ޅާ 

 ކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ދ އިބްރާހީމް ރަޝީންބަރ  މެއިްއޒަތްތެރި ނ  މެދ  ދާއިރާެގ ންމާފަ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 : ދެއްކެވ ންވާހަކަ ދ ރަޝީ އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ 

ރައީސް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  އޮތީ  މި  ކ ރިމަތީަގިއ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މ ޙައްމަދ    ޝ ކ ރިއްޔާ 

އަވަހާރަ ހަމަލާއާމަލ ކޮށްނަޝީދ   ޓެރަރިސްޓ   ދިން  ދިރާސާ  ށް  މައްސަލަ  ކޮމިޓީގ ޅޭ  ޮގތ ެގ  ކ ރ މަށްފަހ   ނިންމި  ން 

ރައީސް.  އިއްޒަތްތެ  ރިޕޯޓ  ރިޕޯޓ ެގ  ރި  މި   5.3މި  ރޭ    2021  މޭ  8އިތ ރ ން  މީެގ  ،ވަނީ  ަގއި  ދ ވަހ ެގ  ވަނަ 

މަ ރައްޔިތ ންެގ  ތެރެއިން  ބާރ ެގ  ތިން  ދައ ލަތ ެގ  މ ޙައްމަ  ެގޖިލީހ ބައްދަލ ވ މ ަގއި  ރައީސް  ނަޝީދަ ރައީސް،  ށް  ދ  

ޚިދ މަތްތަކ ން   ފޯރ ކޮށްދެސަލާމަތީ  ރައްކާތެރިކަން  ދަނިކޮށްސަލާމަތާއި  އެ    2021  މޭ  6  ،މ ން  ރޭ  ދ ވަހ ެގ  ވަނަ 
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  އް ބޫލެަގަގނޑ   އަޅ   ؛ތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްއޭން ނިންމިޮގތ ެގ އިންކ އަރީއެއް ހިންގ މަށް ކޮމިޓީ  ވީޗ ރައްކާތެރިކަން ބްރީ 

ނަ  ނ ކ ރަން ފޯރ ކޮށްދެިވފައިވާޝީދަރައީސް  ރައްކާތެރިކަން  ބ ނަނީ   ،އެހެންނަމަެވސްށް.  ކަކަމަ  ށް  މި  ރިޕޯޓ ަގއި 

މިއީފޯރ ކޮށްދެ ޒަމާން  ޓެކްނޮލޮޖީެގ  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ޒަމާނ ަގއި  މި  ދަނިކޮށްނޭ.  ސެކިއ ރިޓީައކީ   .މ ން 

ރިޓީެއއް  ބަިއެގން ބެލެހެއްޓޭ ސެކިއ ޑ ން ބައިތިއްާގަގއި ދެތިން ބޮޑީރީ އިރައީސް. ކަ   ތެރިމ ސާރައެއް ނޫން އިްއޒަތްބަނޑ 

ބޭނ ން ޒަމާނ ަގއި  މި  އޮންނަނީ.  ޒަމާނ ަގއި  މި  މިހާރ   ރައީސްނޫން  އިއްޒަތްތެރި  ޓެކްނޮލޮޖީ.  އަޅ ަގނޑ    ؛ކ ރަނީ 

އެބަހ  މަޖިލި  ،ރިހަނދާން  ރައްޔިތ ންެގ  މި  ފަހ   މަޖި  ،ސްބަޣާވާތަށް  ޖޭމްލިމ ޅި  ޖޭެގށްކޮ ސް  ހިފެހެއްޓީ.  މަރ   ން 

މެން ެއއްެވސް  މިހާރ  ވެސްބޭނ ންކޮށްެގން  އެބަހ ރި  ޓެކްނޮލޮޖީ  ެއ  ނ ކ ރެވޭ.  ފޯނެއް  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްަގއި.    ބަރަކަށް 

  ، ޖެހޭ ފަރާތެއް. މ ޅި ދ ނިޔެ އެީއ ސެކިއ ރިޓީ ފޯރ ކޮށްދޭން   ،ށްކީއްެވެގންތޯ ރަީއސް ނަޝީދަ  ، އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

ކަމަށް.   އޮތް  ކާ އެބަކަމަށް. ނ ރައް  ޖޭަގއި ބޮން ގޮއްވާނެ ގޮވަމ ން ދިޔައީ ދިވެހިރާއްވާމީ މ ޖ ތަމަޢ  ވެސްގ  ލްއަބައިނަ

ސެކިއ ރިޓީ ފޯރ ކޮށްދިނީމޭ   ، ބަޔާންނެރެފަ. އެހެންނަމަވެސް  އެމެރިކާއިން ެވސް އޮތް   ެވސް  އޭެގ ހަތަރ  ދ ވަސް ކ ރިން

ހ ޒީބ  ޒަމާން. މި ޒަމާނ ގައި ސްނަންޖެހޭ މިއީ ތަ ތް. އަޅ ަގނޑ މެން ވިނެ  ސްވެ  ރެއްހަނި މަގެއްަގއި ޖޭމަބ ނިއިރ  ހަނި

ކ ޅޭ ޓެކްނޮލޮޖީ.  ކ ރަނީ  ކަމެއް  ރިހ ރިހާ  ބައްތިކ ޅޭ  ނ ވަތަ  ހަރ ކޮށްފަމޯޓަކ ން  ބޮމެއް  ލެވޭނެ ނ ޮގްއަވއެއް  އިފޯނަކ ން 

އޮންނަސެ ފޯރ ކޮށްދީފައި  އެ ނަމަކިއ ރިޓީ  އަޅ ަގނޑަށް  މި.  އެބައާ  އެރާއްޖޭަގއި    ނޭގ  ކަން.  ހ ރި  ލާތްތައް 

ސެކިދިވެހި ހައި  ޖަލ ރާއްޖޭަގއި  ރީ  ތަކ ގައިއ ރިޓީ  ގ ޅާފައި  މެންބަރ ންނަން  ަގިއދީން  ބ ނޭ  ތިބޭ  އެބަ  ލޯޑްކޮށްދޭން 

މިީއ   ؟ހޯމް މިނިސްޓަރ ެގ ޒިންމާައކީ ކޮބައިތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮބައިތޯ ހޯމް މިނިސްޓަރ 

މަޖިލީެގންރައްޔިތ  ރަ ހ   އަވަެގ  އި ީއސް  ހަމަލާއެއް  ދިން  ރައީސް  ހާރަކޮށްލަން  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  މިއީ  ރައީސް.  އްޒަތްތެރި 

ސ ވާލަކީ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ހަމަލާއެއް.  ދިން  އަވަހާރަކޮށްލަން  ރައީސް  ކ ރީެގ  ިމއީ  ހަމަލާއެއް.  ދިން   ، އަވަހާރަކޮށްލަން 

ކ ރި  ތޯއޭ ނ ވަތަ ފަންޑ  ށް އިނިގލި ދިގ ކ ރާނީ ބަޔަކަބަޔަކ  ައނެއްއްއެ އަޅ ަގނޑ މެން   ؟ފަންޑ ކ ރި މީހ ންތޯޭއ  ކޮބައި

އ މ ތަކ ަގއި ކ ރާ  ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤަ  ވީނ .އިޢ ލާނ ކ ރަން ؟މަްއޗަށް ނ ެގނެވެންވީ ކީއްެވެގންތޯއޭ ކ ރި ؟މީހ ން ހޯދާނީތޯއޭ

ތިބި.    ކޮށްދޭ ފަރާތްތައް އެބަފޯރ  ލޫމާތ   ޢ މައިނާމ  ކަނޑައަޅާ.    ތަކަށްލޫމާތެއް ދޭ ފަރާޢ ކެއް އޮވޭ. އެފަދަ މައ ސޫލ ތަ

އަށް ލޫމާތ  ނ ވަތަ ޑިމޮކްރަސީޢ މީހާ އެ މަ ވާ  މެން ވެސް. ފައިސާ ބޭނ ންންރިހާ އެކ ރަނީ ހ ފައިސާއަށް މި މަސައްކަތް

ިއއްޒަތްތެރި ރަ  ށްބޭނ ންވާ މީހަކ ، ނ ވަތަ ިއޞްލާޙަ  ންނައަޅ ަގނޑ މެން ؛އީސބޭނ ންވާ މީހާ ކ ރާނެ އެ ކަންތަްއ. 

މިނިވަންމިނިވަން  އޮތްބިފައި  ލި އ ފެއްދ މ ެގ  ނަފްރަތ   ނޫން.  ކަކަމަކީ  ސްޕީޗެއް  ހޭޓް  ސްޕީޗަކީ  ފްރީ  ނޫން.  މެްއ 

މަނާކޮށްދ ނިޔޭ ޮއވޭ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  އެހެން  ބ ނަނީފަެގ  މި  ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  ެވވޭނީ   ،.  ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި 

އެހެންނަމަވެމ ސްލި  ،އިސްލާމަކަށޭ އެއްއަޅ ަގނޑ   ،ސްމަކަށޭ.  ދިވެހިންނަން    މެން  ބަޔަކަށް  އަނެއް  ބަޔަކ  

ދިވެހި  ފައިކޮށްއް އިނިގލިދި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކ ށްވެރިެއއް  އެއީ  މީހަކީ  ބ ނާ  އެހެން  ބ ނޭ.  އެބަ  ވެސް   ކާފަރެކޭ 
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އ އްމަތަށް  ނޫނަސް މިންހެއެލާމަކަށް ވެެގން. ރައްޔިތަކަށް ވެވޭނީ އިސް ދިމާލަށް ކާފަރެކޭ ނ ބ ނެވޭނެ. ދިވެހި ރައްޔިތަކާ

ދ ަގއި އެކި ފަރާތްތަކ ން ނަފ ރަތ  އ ފައްދަިއެގން  ޤްޞަދިމާލަށް ކާފަރެކޭ ނ ބ ނެވޭނެ. ސިޔާސީ މަ  ކިޔާ މީހަކާޝަހާދަތް

ޖި ހަނގ ރާމަތަކަށް  ދ ނިޔޭެގ  ރެކްރޫޓްނ ވަތަ  މީހ ން  މ ހާދަށް  މ ޅި  ބޭނ މ ަގއި  ހޯދ މ ެގ  ފައިސާ  ޖ ތަމަޢ   ކ ރަން 

ކޮބައިތޯއޭ    އަދިެވސް  ،އްޓ ވަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީކަންތައް ޖެހޭނީ ހ މި ކ ރާ    ންެގފަސާދަކޮށް

އި ރާވާފަިއ އޮތް  ތީަގރާވަމ ން އެންމެންެގ ކ ރިމަންރާވަމ ހެން  މި ؟ވީނ ކ ރެިވެގންކީްއވެެގންތޯއޭ ހާމަ ؟ފަންޑ ކ ރި މީހ ން

ތް ބޮމެއް.  ލާފައި އޮއިޮގްއވަ   ބާޒާރ މަތީ ާގފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން. މިއީނހި  ކަމެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ނޭނިގ

ކ ޑަކ ދިއީމަގ ަގއި  މަޖީދީ ފަރާތްތަކ ން  އެކި  މީހ ން  ޮގަވިއެގން  ންދަށް  ޢާއިލާތައް  ދިމ ރަކ ފާރިޔަވިނާއި،  ޔަ ން 

ޮގްއވަ ރަޙ މ އިވަގ ތެްއަގއި  ބޮމެއް.  ޮއތް  އިްއޒަތްތެރިލާފައި  ޢަމަލެއް  ފަރާތްތައް ސްއީރަ  ކ ޑަ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން   .

 ރި ރައީސް، ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. އިްއޒަތްތެ  ޔާޝ ކ ރިއް. ރަންޖެހޭޅި މަސައްކަތްކ ނޑިނޭހޯދ މަށް ކެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ތީމ  ކަނޑި  !މާފ ކ ރައްވާތި.  ސާ ސިރާޖްެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫރާނަދޫ ދާއިފޮ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޔާ  ޝ ކ ރިއް

 ކީމް.ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަهللا ރި މެންބަރ  ޢަބްދ ތްތެދާއިރާެގ އިްއޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ކީމްޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަهللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ކަނޑިތީމ  

އާ  ތްތެރިޒައިއް ޝ ކ ރިއްޔާ   މަހ ެގ  ދެރަީއސް.  މި  ދ ވަވަނަ  6!  ރޭ  ހ   ނަޝީދ  ެގ  ރައީސް  ހަމަލާއިން  ދެވ ނ  

ޙަ  ވިތްސަލާމަ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޝ ކ ރ   މްދާއިކަމަށް ޓަކައި  މަދ ން  މި  ކީ  ދަރައީސް ނަޝީ  ؛ކ ރަން.  ދ ނިޔެއިން 

ވައްތަރ ނޫނީ ނ ފެންނާނެ  އިންސާނެއް  ރަްއޔިތ ެގ  ޙައްޤ ަގއި.  ޙައްޤ ތަްއ  ތ  ކާލާވަ  ންެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ނ ކ މެ،  ކ ރަން 

ށް އައިއިރ ަގއި އެ ބޭފ ޅާެގ  އަ  ހަމައިެގން ވެސް މިއަދާ ކ ރިމަތިލަކާމައާއި އެ ހ ރިހާ ކައަނިޔާ   ކަށަވަރ ކޮށްދޭން ނ ކ މެ

ނެ. އޭެގ ތަފާތ  މަދ ވާޔޭަގއި  ޑަރ ން މި ދ ނި އި އެފަދަ ލީޢަޒ މ ަގެއ    ރާއިއެ ހިތްވަ  ،ހިތްވަރަށް ބަލިކަށިކަމެއް ނ ެގނެވި

ނަޝީ ރައީސް  މިލީޑަރެއް  އިޞްލާޙ   ދަކީ.  ފެށިއިޤައ މ ެގ  ދަތ ރ   މަަގށް  ޙިކ މަތްތެރި    އިަގރ  ެގ  ނަޝީދ ެގ  ރަީއސް 

 ަގބޫލ ކ ރެވ ނ   ނަށްންތ ަގއި ވެސް ރައްޔިރ ރާއްޖެ ބަދަލެއްެގ ތެރެއަށް ދާންޖެހޭ ކަމަށް އޭ  އެކ ަގއި މި  ންފ ޅާވިސްނ 

ރައީ  ނަހިނދ ަގއި  ބަދަލ ރާއް  މިހ ންނަވަިއެގން  ވެއިސް ޝީދ   ސް  މަ ޖެ  އެ   ،އި ނަވަެގން   ށްަގެގ  ބޭފ ޅާ  ފެށި   ެއ 

ންނަށް އަދި ޔިތ އްޖޭެގ ރައް ރާ  ނޭގ މިއެ  ކަށް ވެސް އެބަނަތިބި ކޮންމެ އިންސާ ރިދިރާއްޖޭަގއި    މިއަދ  މި  ންމަސައްކަތ 

ވާ  ންނަށް ޙައްޤ  ތ ޔިއެ ރައް   ވަރ ކ ރ މަށް ޓަކައި އްޤ ވާ ިމންވަރ  ކަށަ ޙަޔިތ ންނަށް  ވެރިކަމ ެގ ތެރެިއން ރައްޚާއްޞަކޮށް  

ބޭ ެއ  ޓަކައި  ހޯދައިދިނ މަށް  މަސައްކަކ   ފ ޅާމިންވަރ   ނަތީޖާރި  ައޅ ަގނޑ މެންމިއަދ   ތ ެގ  ތި    ބި  ޭގޭގަގއި 
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ވަރައްޔިތ ންނަ ރަނަގޅަރަށް  އެށް  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެނޭގނެށް  ރައްޔިތ ންނަށް  ދައ ލަތަކ ން  ޙައްޤ ތައް.  އަސާސީ   ހޭ 

މިއަދ    ؛ތްތެރި ރައީސް ޒައް އި  .ޖޭެގ ރަްއޔިތ ން ަގބޫލ ކ ރާނެކަން އަދި ދިންކަން ދިވެހިރާއްން ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭލަތަކ ދައ 

ކިޔާފައި މަސަްއކަތްކޮށް، އެކަން  ސްއި ހެބަލިކ ރ މަށް ޓަކަސް ނަޝީދ   ރައީ ތ ން  ޮގ  ޮގތަކީ، ސިޔާސީ  ޅޭން އ މި ވެެގ

ތިބެވީބ ނާކާމިޔާ ބަޔަކ   މަސަ  ންެގމާ އަޑީަގއި  ފެށި  ތިބިހަނައަޅާހައްދ ފަ  ،ކަތަކީ އްމިއަދ  މި  މ ގައި،  ެގ ނަދީނ  ؛ފައި 

ނަމ  ހަރ ކަށިކައިަގދީނ ެގ  ނ ކ މެ  ފަތ   މެދ ެވރިން  ބަޔަކ   ޓަކައިައވަ ސް ނަޝީދ   ރައީށް  ކޮރާ  ނ   ދެވ   ހާރަކޮށްލ މަށް 

ވ ނ  ހަމަލާެގ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި  ވަހ  ދެވަނަ ދ   6ހަމަލާއެއްެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ދައްކަނީ. މި މަހ ެގ  

ވާހަކަ   ؛ރައީސް ނެރާގ ދިއަޅ ަގނޑ   އިތ ރ ންތިކ ރާކަށް  މިތަނ ަގއި  މެން.  އެ  ޖަޒ ބާތ ތައް  ެވސް  . ރިބަހ ބަރ ންެގ 

ކ މެްއ  ހ ން ކ ރާ ކ ލަތައަޑީ ދައ   ،ބ ނެލަން ބޭނ ންވަނީަގނޑ  ޅ ، އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ކ ރ ކޮށްލާނަން. ހަމަ އަ ހެންވީމާއެ

  އެއީ މިރައީސް.    ތްތެރިޒަިއއް  ރެއްބި  ޑ ބޮ  ޔެއަށް އޮތްދ ނިމ ޅި  ، އެއީ  ވާނަމަ  ވެއްޖެ ކަމަށްންރަގ މަތިން ތަންފީޛ ކ މަ

  ރި ތެތްޒަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްށް ބޮޑަ ރަޗެއް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވައްހޭ އެ ޖެންޑަށް ވިސްނަތ ން ވަރަށް ބޮ ރާއްޖޭެގ ރައްޔި

 ރައީސް.  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޝަފީޤް.هللا  ޢަބްދ ދ މަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްވެލި .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  މަހ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދ   6މި  ރައްވަވަނަ  ރޭ  އަދި  ެގންޔިތ ހ ެގ  ރައީސް  މަޖިލީހ ެގ  ެގ  ރާއްޖޭ 

ރައީސް އަ  ކ ރީެގ  ނަޝީދ   ދ ރާލައިވަމ ޙައްމަދ   އަޅ  އިެގން  ވަ ރާ  ހާރަކޮށްލ މަށް  ހަމަލާ  އަޅ ަގނޑ ެގ    ،ަގނޑ ދިން 

ފާނ  ކ ނިމަ  ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ އެ ެގ ރައްޔިތ ންެގ ނަމ ަގިއ އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ އަިމއްލަ ނަމ ަގއި ކ ށްވެރިކ ރަން.  ދާއިރާ

ޝިފާއަ ލިވަސް  އަޅ ަގނޑ މެބިވަ ެއއް  އަވަހަކަ  ނާންޑައިެގން  އެންމެ  ީވ  މަސައްކަތ ަގއި  މަޖިލީހ ެގ    ށް ެއކ  

ިމއަދ  މިކަހަލަ ތަނެއްަގއި އަޅ ަގނޑ ތ ންަގރިެވވަޑައި އިވެބަ   ކާއިރ  އް  ދަ. އާދެ! ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ެގ ވާހަކަ 

ފަޚ ރ ވެރިކަމާ ދަންނަވަ  ވަރަށް  ބޭނ ންވަނީ،ެއކީ  ފެށ ނީހަެގ  ކ ފާނ ނިމަ  އެ   ން  ސާކ ރ މ ެގ  ދިރާރެ  އްސ ޔާތްޕ ޅ  

ައޅ ަގނޑަ  މީހެއް  ކ ރި  އ މ ރ ފ ޅ ން    1990.  ކީމަސައްކަތެއް  އަހަރ   އެ  23ވަނަ  ފ ރަތަމަ    އަހަރ ަގއި  މަނިކ ފާނ  

ލި ލީ  ގ ޖަލަށް  ލިޔ މަކާ  ވާހަ  .ޅިެގންޔ ނ   ކޮރަ ؟ޔ ނީލި  އެްއތޯކަ ކޮން  ވާހަކަ،  ވާހަޝަޕްވައްކަމ ެގ  ،  ކަ ނ ެގ 

ކ ރީކަ. ކީވާ ވާހަންނަށް އަނިޔާވެރި ރައްޔިތ  ެގންޮގސް ކ މަނި   އެ؟ އްތޯ  ިމއަދ ެގ  ޑަ ކ   ފާނަށް އަނިޔާކ ރީ.  ޮގޅިއަށް ލީ. 

ކ ރިއިރ  މީެގ  ނޫސްވެރިކަން  ންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މެންދާޒާކ ރަން ވެސް ދަތިވެދާނެ. ެއހެނޫސްވެރިންނަށް މިކަން އަން
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ފަނަ ކ ރީަގހައަރަވަރަކަށް  ާގތްަގނޑަކަށް  ހާލަ  އިރ   ިމ  ކ ޑަޮގޅީެގ  ވެސް  މިޮގތަށް.  ހަމަ  އޮތީ  ެއއީ  ދައަތ   ބ  

ދެ ފ ދަބައަދާ  ންމ ނޫސްވެރިންނަށް  ނަޝީދަށް  ރައީސް  އޭރ ެގ ސަރ ކާކީ.  ދިން  ރަތަމަ  ނޫސްވެރިޔަކަށް އަރ ން    ދަބަކީ 

ން ދި  ަގިއ ލިޔ ނީމާމަޖައްލާ  ޚިޔާނާތ ެގ ވާހަކަތަްއ ސަންގ    އިދިޔަ ވަްއކަމާއިރ  ހިނގަ އޭ  ،ދެކޮޅަށް   ޕްޝަނާކޮރަ  ،ތީވީ

ނީ ގާމާދޫ  ރ  ފ ރ ހައަ  26.  ޖަލ ގައިރ ނީ ާގމާދޫ  ރ  ފ ހައަ  24ޮގތަށް    ަގއި ޖަލަށް ލީރ ހަ އަ  23ފ ޅ ން  ދަބ . އ މ ރ އަ

ވަނަ   2008 ؛ފަހ ގައި  ކަމަށްއެއީ ރައީސް،  ވަނަ ައހަރ  ފ ރ ނީ  48ަގއި.  ޖަލ   މާދޫާގނީ  ހަރ  ފ ރ އަ  29ޖަލ ަގއި.  

ން  އްމީދ ކ ރިއ    ޑ ަވހ  އަޅ ަގނލްޖ މްހޫރިއްޔާައކަށް ވެަވޑަިއެގންނެީވ. އެ ދ އަހަރ ަގއި ރަީއސ   41ޅ ން  އަހަރ  އ މ ރ ފ 

އެ އަ  އޭެގފަހ ން  ނ ލިބޭއްޔާތަނިމަނިކ ފާނަށް  ކަމަ  އެނެ  އެމަނިކ ފާނ   ށް.  ޓެތީވަޑަިއަގ  ހިސާބަށް  ކ ށާ    އި ރަރިޒަމްެގ 

ކ  ބަިއވަރ   އެތައް  ހިން  ގައިތަކެއް ށް އެކަހަލަ  އިންކ ހ އި،  ަގތަޙ ޤީޤ   ކަމަ  އިވައް  ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ  .  ހ ފަ  ކަށްއެ 

ންނާ އެކީަގއި  ތ ނ  ހަމަ ރައްޔިމަނިކ ފާ  އޭ. ދެން އެަގތީއި ހ ރިހާ ކަމަކ ން ސަލާމަތްވެަވޑަ  ނ  އެ ކ ފާނިމަ  ކ ރީ އެއްމީދ އ 

ވަޑަ   ވަންކަމާމިނި ކ ރިއަށް  އަޅ ަގނޑ   އިއެކީ  އޭރ   އާރޓިވަރަށް  ލިޔ ނ   ަގންނަވާނީއޭ.  ވެކަލެ ދިގ   ނަން    ސްއްެގ 

ޖަލ އިދަންނަވަ ކ ޑަޮގލާނަން.  ދިވެހިރާއްޖޭޅިެގ  ރަެގން  އަޅ  ސް އީ   އ  ަގކަމަށް.  އޭެގފައްމީނޑ   ނ ކ ރަން  އެ ދެްއ    ހ ން 

ފާނ  ނިކ މަ  ން. އެ  އެހެންނެއް ނޫކީ އެހެންނަމަވެސް، ކަންތައް ވީ  .ވަންޖެހޭނެ ކަމަކަށްލަށް ވަޑަިއަގންނަ ފާނ  ޖަކ ނިމަ

ވަޑައި  މ ެގންވެރިކަމަށް  ބަދަލ ކ ރައްވަ   ނިޒާމ   ރައްޔިޅި  ޓައި  ރައްޔިތ ންތ ންނަށް  ފަކައި  އ ތ ރާެގ  އަންނަ ން  ފެދިެގން 

މާ ފ ރިހަމަ  ރައްޔިތ ންނަށްނަވެރިކަމެއް  ލިބޭ  އިަގއި  ކ ރައް  ފައިދާތަްއ  ފެއްޓެވަޮގތަށް  ހަނދާން  ވީން  ައޅ ަގނޑ    .

ނ އްވަނީ  މަނިކ ފާނ  ފޮ  ނަވާ އެހ ން  ނިގރޭސިވިލާތ ަގއިއި  ބާރަތޭރަިއަގއި ވަނަ އަހަރ ެގ    2004ރި މިއަދ  ވެސް  އެބަހ 

އެ   ރައްޔިޚިޚިޠާބެއް.  އޮންނަނީ،  ޙަތ ންޠާބ ަގއި  ދިވެއްނަށް  މިއަދ   ނޫނޭ  މިންވަރެއް  އްޔިތ ންނަށް  ރަ އްޖޭެގ  ރާހިޤ ވާ 

ބަދަލ ކޮށްދެ އެކަން  ވަޑައިަގތީ  ލިބެމ ންދަނީކީ.  އެނބ ރި  ޖެހިެގ  30  ، 2005އްވާނަމޭ.  މޭއެޕްރީލްަގއި.  އަިއ  މަހ    ން 

ޖަލްސާއެޕާވެސްޓް ބޭްއވި  މިންވަރެ ޙަށް  ންނަރަްއޔިތ   ،ޅ ވަނީދާވި   ވެސްކާ އަނެއް ްއަގއި  ކ ަގއި  ނޫނޭ. އްއްޤ ވާ   

މި  ހޯްއދަޅެއ   ތިމަންނާމެން  ޮގތެއް  ރަނަގޅ   ރަްއޔިތ ންނަށް  އ ފައްދަިއެގން  ޕާޓީއެއް  އެ ވައިދެއްނީ  ދ ވަހ   އެ   ވާށޭ. 

އެތައް  ނިމަ ވިދާޅ ވި  އަޅ ަގނޑ ކ ފާނ   މިކަންކަމެއް  ތަ  މެން  އި  ގަ ޔާތ ހަ  ރ ސީދަމަ  ކީަގނޑައަޅ ރިބާކ ރަމ ން.  ޖ ދަނީ 

ެއކަމަސ ފަންތްފޮ މީހެއް.  ސަލާންޖެހި  ސްކޫލް  ރަށް  ެއއްވެސް  ިމއަދ   ފޮތްަވރަކ ދަރިކ   ނ ޖެހޭނެ  ފަންސ ރަށް  

ބަދަލ ކ ރީ ނިޒާމ   މި  ސަލާންޖަހާކަށް.  ބޭސްފަރ ވާއަށް  ލާރި.  ސަލާންޖަހާކަށް.  ދައ ލަތަށް  ވެސް  ލިއޭރ   އޭރ    ބ ނ . 

އ ޅ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރި ރައީސ ލްޖ ެގންދަ  ންމ ވަ އް އްޔާ  މިހާރ ެގ  މާ  ޔާއަށްމްހޫރިއްވަނީ  ަގނޑ ވަރެއްަގއި.    ވ ރެ  ބޮޑ  

މިއޭރ   އެހެންނަމަވެސް،   ލިބޭ  މާރަްއޔިތ ންނަށް  ދ   ންވަރ   ނެވީވަސް ކ ޑަ.  އެއްޗެއް  ލިބޭ  މީހ ންނަށް  . ތް 

ދާންވީބޭސްފަރ ވާއަ ސިޓީއެޖެހެނީ  މި  މާށް  ތީމ ގެއަށް  ެއކަމަ  އަދި  ލައިެގން  ހާލަތ     ސް ވެށް  އް  މި  ސަލާންޖަހަން. 

ންެގ ޙައްޤ ަގއި ތ ންެގ ޙައްޤ ަގއި. ރަްއޔިޔިތ ޅ  ރައްޕ ޔާތްހަ  ކީ. މ ޅިނަޝީދަމ ޙައްމަދ   ސް  ރައީ ބަދަލ ކ ރެއްވި ބޭފ ޅެއް  
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ރަްއޔިތ ން މިޙަ  ނަށްވަކާލާތ ކ ރެްއވ މ ަގއި،  މަސައްކަތްޕ ޅ ވަންއްޤ ވާ  ޓަކަިއ  ހޯއްދަވައިދެއްވ މަށް   .އިމ ގަ ކ ރެްއވ ރ  

ޗެކޭ ކިޔައިެގން  ހެން އެއް ނެތީމާ ކޮންމެވެސް އެރެވެންކ ލިބަޮގތ ން    ނ  ސިޔާސީފާކ މަނި  ނަމަވެސް، މި ފެނ ނީ އެ ހެންއެ

 ؛މެ މީހަކަށްންކޮކާ ކޮންމެއް. ފ ރާނަޔަލްކެެގ މިهللا ޔަކީ  އާދެ! ފ ރާނަ ؛އްވާލ މަށް ޓަކައި ރާނަ ދ މަނިކ ފާނ ެގ ފ   އެ

ައޅ ަގނޑ މެއެ  ށްއިންސާނ ންނަކަ  ެގމެންއަޅ ަގނޑ  ނެތް.  ބާރެއް  ރޭވ ންތައް  ރޭވ ންތަކެއް   އިބަނ ންމެ  ތަކި  ، ންެގ 

ވީނަަމވެސްރޭ އަޅ ަގބ ޙާނަސ هللا   ،ވިކަމ ަގއި  ފ ރިހަމަ.  މާ  އެއަށްވ ރެ  ރޭއްވެވ ން  ވަތަޢާލާެގ  އ އްމީހޫ  ދަކީ  ނޑ ެގ 

ޅ ަގނޑ މެން އަ  ކަށް ައއ ން. އާދެ!މަމ  ކަންތައްތައް ނިދާ  ަގއި ހިނަގމ ން މިށް ރާއްޖޭތަ ސިލްސިލާެއއްެގ ޮގ  ތަށްމިޮގ

ހި  4ޖޫން    2012  ހ ންނާނެހަނދާން ހަމަލާއަލްަގއި  ދިން  ޑރ.  01އޮކްޓޫބަރ     2012  ،ތަށް  ޝީްމ  އަފްރާ  ަގިއ 

އަނިޔާކޮށް    ށްނަަގއި ޔާމީ  23އެޕްރީލް    2017  ،ލ ންއިވާން  ެގއްލ ވަ ޟް ަގއި ރި  8  އޮަގސްޓ   2014  ،ންވަހާރަކޮށްލ އަ

އަޅ ގަ ކ މ ހ  ރަމަރާލ ން.   މަރާލ ން.  ދީފައި  އަނިޔާތަކެއް  އ އްމީޑަ  ސިލްސިލާއަނީދ ކ ރަނޑ   މި  ނިމ   ށް  މެއް އަވަހަށް 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް އައ ން. ދެްއވި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޠީފް.ސިރ  ޢަބްދ އްލަޔާ  ރ ބައްޒަތްތެރި މެންރާެގ އި އ ތ ރ  ދާއި  ކ ޅ ދ އްފ ށީ .މެންބަރ ތްތެރި ިއއްޒަޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ކަދެްއކެވ ންވާހަ ޠީފްސިރ  ޢަބްދ އްލަޔާ ެމންބަރ ރާެގ އ ތ ރ  ދާއި ކ ޅ ދ އްފ ށީ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.   ދ ވަހ ެގ ރެ  2021  މޭ  6ދެ!  އާޝ ކ ރިއްޔާ  މި ދިކީއަަވނަ  މ ޅި  އަދި އްޖެރާވެހި  އަށް ވެސް 

ހި ފ ން  ނ ހަނ   އަޅ ަގނޑަށް  ޚާއްޞަކޮށް  ރެއެއް.  އެމަތާ ވަކިން  ލިބިެގންދިޔަ  މަޖިލީއް  އަދި  ހ ިމ  ރައީސް  ެގ 

ރައީ އަޅ ަގނޑ މެން ޕާޓީެގ  ނަޝީދ ސްރައީ  ،ސްެގ  ޓަކަ  ދ އްވާލ މަށް  ފ ރާނަފ ޅ   ދެެގ  އަޅ ަގނޑާ ިއ  ހަމަލާ   އިވ ނ  

އެންެމހައަޅ ަގނޑ ެގ   އަޅ ަގނޑ ރަ  އިދާއިރާެގ  ނަމ ަގއި  ކ ށްވެރިކ އްޔިތ ންެގ  ހަމަރަ  އެ މި   ާއއެކ ގައިއެ  ން.    އަދ  

ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އ ފަލާއެކ    އެ  ްއވާތްކ ރަން މަސައްކަޅެ ނިކ ފާނ ެގ ފ ރާނަފ ޅ  ސަލާމަތްވެ، އަޅ ަގނޑ މެންނާ ގ މަ

ހަމައެ ފާއާ ބަލައިަގންނަ ކަމެްއ.  އަޅ ަގނޑ މެންޒަތްތެރި ރައީސް،  އިއް ަގކޮށްލަން  ހައެކ   މި ދައްކާ ވާހަކައަކީ،   މިއަދ  

ރަންމެއަޅ ަގނޑ  މަސައްކަތްކ ސެ އީެގ  ދ އްވާލަން  ފ ރާނަފ ޅ   ވާހައްެގ  ކ ރެވ ނ   ަވގ ތ ކޮޅެްއ،  ކ ޑަކ ޑަ  މީެގ  ޑަކ ޑަ  ކަ. 

އަހަރަ  90  ،ދ ވަސްކޮޅެއް މިޖެހިލާށް  ވަނަ  އަޅ ަގނޑ މެންޤަ  އިރ ަގއި  ހާލަތަކީ  އޮތް  ރާެގ  އ މ ަގއި  އްޖޭެގ  ތެރެއިން 

ކެން ބޭނ ންވާ ދެ  އެންމެ  ކ  ތިމަންނާރަްއޔިތަ  ވޭ. އެ  ކަށްމަ ކަ  މ ން އެއީ ޖަލަށް ލެވޭކޮށްލ ހާމަޮގތް  މީހަކ  ބޭނ ންވާ  

ެވރިއިރެްއގައިއެދ ވަހަކީ   ލ ަގއި  ޖަ  ، ހަދައި ކަށްއެއީ ދައ ލަތ ެގ ބޮޑ  ކ ށްވެރިޔަ  ،ންބ ނ މ  ކަން ނޫން ދ ވަހެކޭ   އޮތް 

އެ ބައެްއެގ    ،ކަމާއިންޖެހޭނެވެރެ ކ ފާޅ   ލ  ޚިޔާަގއި. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭތަކެއްބަންދ ކ ރެވ ނ  ދ ވަސް
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ދެއްކެންޖެހޭނެކަސާސްތަކ ެގ  ހ އި ދެއްކެީވ  ވާހަކަ  ވާހަކަ  ނަޝީގެ މެންއަޅ ަގނޑ މ ެގ  ރައީސް  ހަމަ  ިއ  އެކީަގއެއާ   ދ . 

އެތައަޅ ަގނޑ މެ ޓަކަިއ  މަސައްކެންނަށް  ދި  ،ކަތްތަކެއް އް  ރައްޖޭއްވެހިރާމި  ބޭސްފަރ ތ ޔިެގ   ާއއިވާންނަށް 

ކިނިހެން  ހެއެއި،  ފަންސ ރާތްފޮ ކަންތައްތަކެއްއެހެނިހެން  އެތަކެއް  ރަފްޢާތަ  ތަންމެ  ޓަކައި  ތަކެއް  ދ ވަސްކޮށްދެްއވ މަށް 

  ، ނ ންވޭފާހަަގކޮށްލަން ބޭ  ައޅ ަގނޑ އެއާެއކީަގއި    . ހަމަލ ަގއި ހޭދަކ ރެއްވިނ  ޖަކ ފާމަނި  މެންނަށް ޓަކައި އެއަޅ ަގނޑ 

އްޖޭަގިއ  މ  ދިވެހިރާޒާނިަގއި މި  އިކ ރިއިރ ހ ވަ   ންސިލ ތަކެއްކައ  ؛އް ތަލ ކ ރި ކައ ންސިއިހ ވަމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި  

އެ ޓަކައި  ކ ރެއްކ މަނި  ފައްކާކ ރެއްވ މަށް  މަސައްފާނ   ބ ރަ  ޮގތ ަގއި  .  ކަތްވި  ވެރިންެގ  އެ  ބެންޖެހޭނީތިރަށްރަށ ެގ   

އިންތިޚާބ ރަށެ ބަޔަކ   ބަޔަކ ކަމ އްެގ  ހަދައިކ ރާ  ފ   ،ަގއި  މަސައްކަތްތައް  އެމަކ ރެްއވ މަށް  ހަރިއެ  ފާނ   މަނިކ   ޓަކައި 

އެއަޅ ަގނޑ ދ   ބަތާއަ މަސައްކަތްތަްއ.  ކޮށްދެްއވި  ޓަކައި    ގެ މެންއަޅ ަގނޑ ދ   މިއަ  ،ހިތާމައަކީ ންނަމަވެސް،  ހެމެންނަށް 

ލަތެއް،  އ ދަމ ަގއި ފާޅ ކ ރެއްވި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަނދިރި  ފާނ ެގ ވެރިކަކ މަނި  ފާނ  ފާޅ ކ ރެއްިވ، އެކ މަނި  ތެރޭަގއި އެ

ފި  ހަރ ކަށި  ފާކ އާދެ!  ވާހަކަ.  ރެއް  ބޮޑ  ޅ ވަމ ންދާ  ފާޅ ވަމ ން  އެކަން  ރަީއސްެގ  އަޅ ަގނޑ ޮގސް  ވަމ ންމިއަދ   މެންެގ 

ދ އްވާ މިއީ  ފ ރާނަފ ޅ   މަސައްކަތްކ ރެވ ނ އިރ ަގއި  ނ ހަނ ައޅ ަގނޑ ލަން  އިއްޒަތްންޖެހޭނެވިސްނަ  މެން  ކަމެއް.    ރި ތެ 

، ބޭނ ންވާ މ ދަލެއް  ރާނަ ހ އްދަކޮށްބޭނ ންވާ ބައެއްެގ ފ ހ ން  އިމީއެބަ ވަކި ބޭނ މެއްަގއި    ކ ދ  ަވކި ބަޔައަމި ؛ރައީސް

އެބަ ެގންދޭ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައްޔިޣަނީ  އި ހި އެންމެހަހ ން ވެސް އަދި ދިވެލީޖިންެގ މަތ މާ މ ދަލަށް ހަދަމ ން 

ބޮޑަށްރައްޔިތ ން   ނ ހަނ   މި  ވެސް  ކަމެއް.  ޔަޑަައޅ ަގނ އްކަތ ަގއި  ސަމަ  ސަމާލ ވާންޖެހޭ   ނޑ މެންަގއަޅ   ،ންީގށް 

އެކ ގަ އެންމެން މަސަްއކ ނަށް  ހަމައި  ފާހައަޅ ަގނޑ އެކީަގއި  އާ އެ  ރެވޭނެ.  ދެވ ނ    ،ަގކޮށްލަން  މި  ނަޝީދަށް  ރައީސް 

ގ ޅި  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިހަމަލާއާ  އަދ ެގ  އަ އްެގން  ނެންެގވި  ފިޔަވަޅ ޔާ  ކ އްލި  ރ    ޝ ކ ނޑ އަޅ ަގޓަކައި  ށް  ކަތަ ވަސް، 

  ށް ނާ ރަީއސް ނަޝީދ  ބައްދަލ ކ ރެްއވ ން. ވަރަމެންައޅ ަގނޑ ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް    އަކީނޑ ެގ ދ ޢާަގރަން. އަޅ  ކ އަދާ

 ރި ރައީސް.  ތެތްޒަބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މަދ  ސަލީމް.ޙްންބަރ  އަމެ ްއޒަތްތެރިއިދާއިރާެގ  ށީހޯރަފ  .މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ކަދެއްކެވ ން ވާހަ މަދ  ސަލީމްޙްމެންބަރ  އަ ދާއިރާެގ ށީހޯރަފ 

އަދި   ،ދަ ވިޔަސް ތަންމެ ބޮކި ިގނަެވފައި އަލިަގަގއި ކިލ އާދެ! މި މާޙައ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  `.  

މިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ބައި  ކި  ހެއަދ   ައޅ ަގނޑ މެންޔޮތަންމެ  ކަމަށް  ފެށްނަިވ  ވީނަމަވެސްނ ނ ކަ  ރި ޒަތްތެިއއް  ، މ ަގއި 

ހ ގައި ހަދާ މަޖިލީާގނޫނ އ މ ެގ   މިޤަމިއީ  ،ޔަންޖެހޭނީލި ލިޔާނަމަ  ޔާއް ޔައ މިއަދ ެގ  ފްޒ ތަކ ން މިރައީސް، ރަނަގޅ  ލަ
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ހިތަށް    ެގނޑ  އެ ފަޅ ކަން އަޅ ަގ ؛ރައީސް   ރިތެތްޒައި. އިއް ގަ ކަމ   ސާލް ޖައެންމެ އެކަނިވެރި  ،ފަޅ އޮންނާނެ އެންމެ  

ން  ނަން ެގންނަޚ ެގ ތެރެއިން ބައެއް ކަންކަން އަޅ ަގނޑ ެގ ހަނދާދަންނަވާލ މަށް ޓަކައި ތާރީބައެއް ސަބަބ ތައް    ރިވާވެ

ސީލަތްތައް  ވަ  އިމާ ކަ  އްޖެއަކީ ކ ޑަ ޤައ މެއްހިރާ ދިވެ  ،ނައިދީފައި އޮތީއްސ ރެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވިސްމާނ . ޒަންވޭނ ބޭ

ކަށް މަހަކ   މ ދިމަ އި،ލަސްކިތ  ވޮށް ދިއްބާނާ މަހ ން ނަާގ ވާރ ން ކަތީބަށް ދީ، މި ،ނަތީޖާއަކީ ެގއޭ މެއްކަން. އ މަދ  ޤަ

ދިނީމާހަތް   ބައި  ރައްޔިތަކަ  ދައ ލަތ ން  ،ނާޅި  މިންވަރ   ދެދޭންޖެހޭ  ނިމ ނީ  ށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ން  އޮތީ  ކަަމށް 

ބައްބޫލ ކ ރެވިަގ ދަމެއް  ޔެްއވެފަ.  ކަމެއް  ހި،  ޖެހ ދެނބޮޑ ެވއްޖެ  އެ  ކަމަކަށްވ ރެއްަގއި  ޖެނ   ދަމެއް  ބޮޑ   ން  ހެ 

ހޯ ފަރ ވާެއއް  ޭއެގ  އޮތީ  އެއަޅ ަގނޑ ދ ންކަން  މަޖ ބޫރ ވެފައި  މަޔަކ ެމންނަށް  ހޮސްޕިޓަލ ަގއި  ޑްމިއެ  ބަފަޔަކ  ނޭގ.  ޓ ވެ 

ެވއްޖެނަމަ ނިޔާ ؛ސްއީންދޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަބާރ ެވެގވެސް    ބޮޑަށް  ރޭޓް މާލީ ވަރަކަށް ޢާއިލާެގ ދ ވަސްދާ  ދ ވަސް ދިގ 

  ން އެރި ކައިދޮޅ  ލައް   ން، ލަްއކައި ހާހ ންހަށްޑިއަ  ހަތްދިހަ  ،ކ ެގ ބ ރަ ކަށްވަޅ ން އ ފ ލައިދޭނެ. އެހެންވިޔަސް ސަންދޯ

ބިލަށް  އައި ދ ވަހެއްންޖ ވެވޭމިބީންނަށް އެކަމ ން  ތިދިރި  އިފައިސާ ދައްކަ  ންމެ އަޅ ަގނޑ ސީޔޫ  ައވަހަކަށް ނ ފެނޭ. ނެ   

ލ   ހާ ޖެހ މ ން ދެން ޖެހޭ    ަގއިލ ހާލިބަ  ބާރ  ދެރަވެވެ، ގައިޅިދަކ ރ މަށްފަހ  މ ސްކ ށް ހޭަމޢަތަކަތަ މ ޖ ހަ  ެގރ މ ޅި އ މ 

ދ ށީމ އަޅ ަގނޑ  ބަމެން  ފެންނާނީ  މަގ މަތިން  ރަށ ެގ  ކ އްނ .  އަނެއް  އ ރ ަގއި  ކ އްޖަކ ،  ެއއް  އަދި ޑ ަގއި  ޖަކ  

  އިވެހި މައިމީހާ. މިއިން ކޮންމެ ފަންތިއަކާ އެކަނިވެރި މާޔޫސް ދި   ،ރިހެން ކ އްޖަކ  ހ ފަހައްޓަިއެގން އެހި  ފަސްބައިަގއި

އެތެރެ ޮއހޮޓަށްހަިގންތިއަކަށް  ކަރ ނަށް  ިގހ ެގ    އާއި ރި  ކަންފަޑ އިވ އަލީ  އެ ތެއްނ   ހ ރިްއޔާ  ލޮލެއް  ދ ށް  ިމ  ،  އީ 

ރައީސްތެއިްއޒަތް މަޖިލީހ ެގ  މ ޙައްރި  ރައީސް  ނަޝީދ ،  އެމަދ   ޙަ.  އިއް ޤަޤީއީ  ރައީސްތެތްޒަތަކީ.  ޤައ މެްއ   ؛ރި 

ކ ފާނ  މަނި  ަގއި އެ ތެރޭެގއަހަރ   3މ ެގ  ކަ. ވެރިންންތެރިވެެގފ ދ   ،ވެތ ން ބާރ ވެރި ވަނީ އެ ޤައ ެމއްެގ ރައްޔި  ޤައ މަކަށް

މިން ޙަކަތ މަސައް   ތްނެކ ރެްއވި  ޚިޔާއްން  ެއއްެވއ ޅ މާިއ،  މިންވަރާިއ،  ދ ރ ފާޅ ކ   ލ  ޤ ާވ  ލަމ ެގ ަގލާއި  މާއި، 

ހިލޭ  އި  ،އިންކަމާމިނިވަ ައދާލަތާއި،  ދަތ ރ ފަފަރ ވާބޭސްޖްތިމާޢީ  ތަނަވަސްއާއި  ދިރިއ ޅ މ ެގ ތ ރ ެގ  ތާހިރ   ކަމާއި، 

ަގއި އަދާކޮށް،  ޤ ޤީޤަތް. މި ހ ރިހާ ޚިދ މަތެއް ރައްޔިތ  މީހާެގ ޙައްއީ ޙައެ ދެްއވި.  ފަލްސަފާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ެގނެސް

ޑ ެމން އިސްކޮށްފީމ . އެ އަނިޔާެގ ން އަޅ ަގނނިޔާވެރިކަބަދަލ ަގިއ އަ  ެގމާއި، އޯާގތެރިކަން އިސްކ ރ މ ން އޭ ކަޔޮހިޔްހެ

އެ ނަތީޖާއަކީ   ޝިކާރަޔަކަށް  ވެވަޑަިއަގތ މ ެގ  މާޙަ  ، މަނިކ ފާނ   މި  ބަނަކަން.އ މިއަދ   އައިސްފައިވާ  ދިވެހި    ލަށް 

ެގނެސްދިނ މ ލާބީ  ިގިއންފާއަށް  ފަލްސަދިރިއ ޅ މ ެގ   ބަދަލ   ބަދަލ   ންހެޔޮ  ކޮށަ ޅ އަ  އެކަމ ެގ  ދޭޮގތަކީ  އި  ަގނޑ މެން 

ެއއީތޯ   ،އާދަކާދައާއި   ،އި ފަތާާގރ ވެރިވާންޖެހޭ ސަޚ ހިން ފަދިވެ  ،ކަމ ަގއި ވާނަމަ  ރ ންކ ދިކ  ތަރިކަާއއި ޤައ މިއްޔަތަކީ 

ހި ރައީސްއަރާށްތައަޅ ަގނޑ   ިއްއޒަތްތެރި  ނަޝީރަ  ؛.  ލިބިއީސް  ޒަޚަ  ވަޑަިއެގންފައިވާދަށް  މްތަްއ  އަނިޔާއާއި 

ްއެގ  ބައެ   ،އެހެންނަމަވެސް، އެ ލަކ ނ ތައް ރަމްޒ ކޮށްދެނީ  ނެތް.  އްޝައްކެއެްއވެސް  .  ދާނެންކަށް ބަދަލ ެވެގކަލަކ ނ ތަ

 އަޅ ަގނޑ މެން ވެއްޓިފައިާވ ދަށ   .ްއ ނެތްކަންރ މެއް، ތަމީސެ، ައގ ވަޒަންކ ލ ނެއްބެއް، ކ ތް ޤެްއ، ލޯލާ، އަޚ އް ޮގތެއްފޮތެ
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އިންދަރަޖަ މ ޅި  ބައިނަ.  މ ގ އަ ލްސާނިއްޔަތާއި  ކ ރިމަތީވާމީ  ފެނިެގންޖ ތަމަޢ ެގ  ލަކ ނ ތައް  އެ  ޤައ މ ގެ ަގއި  ދަނީ 

ލަކ ނ  ޖެހި  ރައީސްމޫނ މަތީަގއި  ޮގތ ަގއި.  ހަށިކޮޅ    ތަކެްއެގ  ފިލައިނަޝީދ ެގ  ވޭން  އެޅި  އެހެންނަމަވެސް،  ދާނެަގއި   .

މި ހާލަތަށް،   ؛ތްތެރި ރައީސްރާ. ިއއްޒައަށްހިތަ  ެގއިދާނެތޯ ައޅ ަގނޑ  ވޭން ައވަހަށް ފިލަ  މަތިވިޤައ މަށް މިކަމ ން ކ ރި

ެވއްޓި  މި އަޅ ަގނޑ މެން  ހިނަގނީ  ،ދިޔައީ  މި  ޙައްލަށް  އެދ ނިޔެ  ވަ  އަނެްއ  މަތިން  ބ ނެްއވަތ   ދަށ ންނޭ  އެ   ،ތ  

 ނެވިެގން އެންމެންެގދެފެނި،  ން އެނިގއެއް ނޫން. މިއީ އެތައް ދިގ  ޒަމާނަކ ން ފެށިެގތީކަން ހިނީގތަށް ކަންޮގ  ހިނާގ

  ހަކަށް މ ޅި ޤައ މ  އެްއޯގސްވެ، ޣާފިލ ވެފައި ތިބ މ ެގ ހިތި ނަތީޖާ. ވާންވީ އައި ޯގ  މ ންފާޅ ވަ   ، މަތީަގއި ހެދިބޮޑ ވެރިކ 

ކ ރަންވީ އ ނަގންނައި  ޮގތަކީ،  އ ނެގނ ން.  ހެޔޮދިކަމަކީ  ޮގތް،  ރަނަގޅ   އަޅ ަގނޑ   ލަފާ ނ ން.  މެންނަށް ޮގތް 

ކަނ  ތިބެބ ނެދިނ ން.  އަނދަ  ބަދެވި  މޮޅ ވަ ވެއްޓޭ  ކަނ   ކ ރިން  ތެރެއިން  ހައިދޭނެ  ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބަޔަކ  

މާތެދ ވަ އެކަން  ވެ  ންެވއްޖެ.  ރައީސް ބޮޑަށް  އިްއޒަތްތެރި  ލަސްވެއްޖެ.  ޔަީއ ދިއިހިނަގމި  އްޖޭަގއި  ރާމި   ؛ސް 

އެއްެވސް ގ ޅ ެމއް   މާޔ ދިޅައި އްދ ފަހަނަހަ  ،އަޚްލާޤާއިާމތް    ،ނީ ރިވެތި ދިރިއ ޅ މާއިސާހަނައެޅި ޢަމަލެއް. އިންފަހައްދ 

އިއް  ކ ރިން  ނިންމާލ މ ެގ  ރައީ ތްޒަނެތް.  ދ އް ތެރި  ފ ރާނަފ ޅ   ނަޝީދ ެގ  ރައީސް  ލާއިންސާނީ ސް،  ހިންިގ  ވާލ މަށް 

ނ ެގ  އ ލިަގމ ، ތ ރާކ ،  ހޯރަފ ށި ؛އި އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި ހިމެނޭނަމ ަގލަ  ޮގތްކ ޑަ ޢަމަލ  އަޅ ަގނޑ ެގ އަމިއް

ލޮ ކ ށްވެރި ތިވެބ އެންމެހައި  ނަމ ަގއި  ރަްއޔިތ ންެގ  ހަރ ކަށި    އެންމެ  ނ ބަިއ  ކ ރަން.  މި  ކ ށްވެރިކ ރަން.  އިބާރާތ ން 

ެގ ކ ރިމައްޗަށް  ބައިވެރިވި މީހ ން އިންސާފ ން  ޮގތ ، އެކި ޮގތް ށް ހިތްވަރ ދީޢަމަލަ  އެ މީހ ންެގޢަމަލ  ހިންިގ މީހ ންނާއި  

މަލާަގއި އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ރައީސް ނަޝީދާއި އަދި މި ހަ  ދ ން.އެ  އްމެ ބޮޑ  އެދޭ އެންެގނައ މަކީ ައޅ ަގނޑ މެން އެ

ފަރާތްތަޒަޚަމްވި ެއކި  ޝި  ައވަސް  މާތްކަށް  ޞިއްޙަތ ގަ އިިމންވަރ ކ ރަްއވަ هللا ފާެއއް  ފ ރިހަމަ  އެ،  ނ   މަނިކ ފާ  އި 

ޤައ  ދ އެނބ ރި  އ ޅ އްވާނެ  ޚިދ މަތ ަގއި  ޤައ މީ  ބާރަށް  ެވސް  ކ ރިއަށްވ ރެ  ވަޑަިއެގން،  ައވަހަށް    ސް ވަމަށް 

 ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ޢީރާ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

 ؛ލ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑާއި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ތިން ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންެގ ފަރާތ ން މި ޢަމަ  ޝ ކ ރިއްޔާ

ޓެރަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް މިކ ޢަމަލ   ރިސްޓ   މި  އަދި  ނަށްވެރިކ ރަން.  ރަީއސް  އިންސާފެއް އާއެއްކޮށް  ފ ރިހަމަ  ޝީދަށް 

ވަރަށް ވެސް  އަޅ  ޑަބޮ  ލިބ މަށް  އެދެން.  ހަމައެކަނި ށް  ހަމަލާއަކީ  މި  ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  ފާހަަގކޮށްލަން  ަގނޑ  
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ނޫ ހަަމލާއެއް  ދިން  ނަޝީދަށް  ިމއީރައީސް  ކަންތައްތަ  ން.  ދާޚިލީ  ހަ  ކަށް ރާއްޖޭެގ  މި ދިން  ހަމަ  އަދި  މަލާއެއް. 

ނޫމަލާހަ ޤައ މެއް  އަމާން  ރާއްޖެއަކީ  ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   ބޭރ   ންކަންއަކީ  ދިން ދަްއކަން  ދ ނިޔެއަށް  ެވެގން 

ސީއަށް ވެސް ދިން ހަމަލާއެއް.  ކްރަލާއެއް. އަދި ހަމަ ރާއްޖޭެގ ޑިމޮދިން ހަމަޒަމް ހަލާކ ކޮށްލަންރި ހަމަލާއެއް. ރާއްޖޭެގ ޓޫ

 ނޭދެން ނޑ ަގސްޓ  ހަމަލާއެއް. އަޅ  ރިރަދިން ޓެ  އަވަހާރަކޮށްލަން  ެގ ބާނީ، ރައީސް ނަޝީދ ކްރަސީ ރާއްޖޭެގ ޑިމޮ  އާދެ!

ހަ ؛މިކަން އަޅ ަގނޑ   މި  ތިބޭނެ.  ބަޔަކ   ކިތަންމެ  ފަހަތ ަގއި  ހަމަލާ  ަގމަލާެގ  އެ  ނ ކ ރަން  ެއ  ބޫލެއް  ހަމައެކަނި 

އަޅ ަގނ   ރިސްޓާޓެރަ ކަމަކަށް.  ނިމޭނެ  ޓެރަބޫ ަގޑަށް  ހަމައިން  އެ  ނ ކ ރެވޭ  ނަޝީދާ  ރިސްޓާއިލެއް    ޒާތީ   ރަީއސް 

ކަަމކަށް.  މަ އޮންނާނެ  ތި  ެގމީއްސަލަތަކެއް  މީފަހަތ ަގއި  އެ  ބަޔަކ .  ޖެހޭބޭނެ  އެބަ  ެގންނަން  މި ހ ން  މިކަން،   .

ށް މީން ބޮޑ  ނަގ ލަމަ ކަމަކ ނ ދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ފެނޭ ރިޟްވާން އަދި ޔާލަށް ދިޔައިފ  ބޮޑ  ނަގ އިންސާ

 ރަްއޔިތ ންެގ  ކ ރާ ޮގތ ަގއި ބޫލ ަގ  ޑ  ނައޅ ަގނޑ މެން މިކަން ދޫކޮށްލީމަ ކަމަކ ނ ދާނެ. އަޅ ަގ  ޮގތަކަށް އޮތީ. މި  އްސަ ޮގ

ތެރެއަށް ވަނީމާ ހަމައެކަނި އޮންނަ ރައްކާތެރިކަެމއްެގ  ެގ  ތެރިކަެމއް ނެތް. މި ވަށާފާރ ޖިލީހ ެގ މެންބަރ ންނަކަށް ރައްކާމަ

އަ ތ ގަ ޮގ މިއަޅ އި  ފެންނަން.  މަޖިަގނޑަށް  އަޅ ަގނޑ މން  އައިދ   މިލީހަށް  ދ ށިން  އަޅ ަގނޑ   ވަންތަ  އިރ   ން  ެގއިށަ 

ވެސް  މަ  ރޕޯޓަށް ދިޔައިބަލަހައްޓަން ތިބި ތަން. އަޅ ަގނޑ މެން ކައިރި ޤައ މ ތަކ ެގ އެއަ  ރިޓީކިއ ރ  މީހ ން ސެ ބައިވަ

. އަޅ ަގނޑަށް  ކީންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭނީން ައޅ ަގނޑ މެށް ނޫންދާއިރ  ހަމަ އެޮގތަށް ފެނޭ. އެޮގތަކަ ފ ރަމަހަ

ޮގތ ގައި ރައްޔިތ ންެގ  ންމެއަޅ ަގނޑ   ؛ފެންނަ  މަސައްކަތްމަޖިލީ  ދ ށިން  ކ ރާ  ކަނޑ ވާލަން  އަޑ   އެީއ    .ހ ެގ 

އަފްރާ ހ ންނަވަނިކޮށް  މެމެންބަރ ކަމ ަގއި  ހަމަ  އަވަހާރަކޮށްލި.  ހ ންނަޝީމް  ފައަލްވަނިކޮށް  ންބަރ ކަމ ަގއި  މީ  ހ ހާން 

ވަހަ ވެސް  ހަމަލާދެވިޅިޖެށިކޮޅަށް  ނަޝީދަށް  ރައީސް  މިޮގތަށް  ހަމަ  ދިޔައީ އެ  ންެގހީ.  ރައީސްހ މަޖިލީ    މ ަގިއ  ކަެގ 

ކޮބައިހ  އެހެންވީމާ،  ކަށަވަންނަވަނިކޮށް.  ރައްކާތެރިކަން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތަކީތޯ  ވަރަށް   ؟ރ ވާ  އަޅ ަގނޑ   ދެން 

ފާ ބޭނ ންވޭަގކޮހަބޮޑަށް  ކި  ،ށްލަން  މި  ފިކ ރޭ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ހަރ ކަށި  ދީޔަނީ  ފިކ ރަކީ  އޮގ ޅި  ނާހަރ ކަށި    ތްފައި 

އެއީ   ނޫނޭ.  ކަޖާހިލިއްޔަތ ކަމެއް  ެއޑިއ ކޭ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ޮގވާލަން  މެކޭ.  މިނިސްޓަރަށް  ފިކ ރ    ،މިއަދ ޝަން  އެ 

ލ ވާން އެބަ  މިނިސްޓަރ  މިކަމަށް ސަމާ  ޝަންޑިއ ކޭއެ   އޮތް.ބަ  އެަގިއ  ެގ އެޑިއ ކޭޝަން ސިސްޓަމ ެގ ތެރޭ އަޅ ަގނޑ މެން

ބ ނޭޖެހޭ. ސްކޫ ކަެމއް ރިކ ރާކަށް ރަްއކާތެރާަގއި މަސަްއކަތްމް ދާއިރިޒަ ޓޫން ތިމަންނަމެ  ،ލ ން ނިކ ންނަ ކ ދިން އެބަ 

ވާހަކަ މި  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ނޫނޭ.  ކަމެއް  އޮންނަ  ދީނ ަގއި  ނިކ މެެގންދާއިނޫނޭ.  އަޅ ަގނޑ   ދައްކާފައި  ރ  

މަތީންންނަހ  ޝަހާދަތް  މީހ ން  ޖެހޭނީ  އެ  ޮގތ ކ ބޫލ ަގަގއޭ.  މަރާ  އަޅ ަގނޑ   އެހެހޭޖެރަންަގއި  މިއަކީ ނެ.  ންވީމާ، 

ހަރޭވި ހިނާގފައިވާ  ހިނާގމަެގން  ކ އްލިއަކަށް  މިއަކީ  ފަހަލާެއއް.  މީެގ  ބަޔަކ   ެއތައް  ނޫން.  ހަމަލާއެއް  ތ ަގިއ  ފާިއވާ 

ގެ ފައި ނިންމާލ މ ެގ ކ ރިން މީއަޅ ަގނޑ  މިތާ ބަހ ސަށް ދޫކޮށްލާ  ،ންދެޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް އެބޭނެ. އެހެންވީމާ، އަތި

  ކޮށް ބޮޑ   ްއޔިތ ންނަށް ފާޅ ކަންވާނީ. ރަ   އެ އިންސާފަކަށް  އިމ ކ ރެވ ނީމާާގ ތިބި މީހ ން ެގނެސް އިންސާފ   އިަގތ ފަހަ
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  ހަމައެކަނި   . މިއަކީކ ރި ހ ރިހާ އެންމެންރަދ ޚަރި  މިއަށް ލާ ؛، މި ހ ރިހާއިހަމަލާ ރާވަ  ،މިކަން  ،ނަން އެބަ ޖެހޭފެން

ސަިއކަލ ެގ    އިތަނަށް އަންނަން، އޭނައާ  ެގންދާނެ ކަމެއް ނޫން. އޭނަ އެމިނި ހިސާބ ން    ހަމަލާ، އެ   މި  އިންޓާޓެރެރިސް

ކ ދި  ،ވެރިފަރާތް ކަމެއް.  އެތައް  ޮގސް  ކަންތަކ ން  މިޮގތަށް  ހަމަލާއަފެށިެގން  ކ ދި  ިގނަ  ދާއިރ     ކަށްބޮޑ   ވަރަށް 

ފަިއވާ  ރާްއޖޭެގ ރައީސްކަން ކޮށް  އްއެ ލާޮގތ ަގއި ިމވަރ ެގ ހަމަ  ކ ރާބޫލ ަގފަ. ދެން އަޅ ަގނޑ   ށިފެ  ކަންތައްތައް ހ ންނާނެ

އަދި މިއަށްވ ރެ   ،ލާ ރޭވި ފަރާތްތަކަށް އޮންނާނެތޯއޭ ެއ ހަމަކޮބައި  ،ސަށް ދެވ ނ އިރ ރައީ  ެގ ިއއްޒަތްތެރިދި މަޖިލީހ އަ

ނަކަށް ންތ އްޖޭެގ ރަްއޔިރާކަމެްއ ނެތް.  ރަްއކާތެރި  ،ކ ރަންބޫލ ަގއްތައް ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . އަޅ ަގނޑ   ބޮޑެތި ކަންތަ  މާ

ރާފަިއ  ވީއަށް އަޓީއަޅ ަގނޑ  ދ ށިން   ؛ވެސް ރައްކާތެރިކަެމއް ނެތް. އެވަރ ެގ ކަެމއް ރޭިވެގންދާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންގެ 

އަޅ ަގނޑ މެން  ؟ރ އިންނަށް އެނގ ނ ތޯ މިކަން ރޭވިެގން އައި ތ ރައްޔި ؛ތައްެގ ހިމާޔަތ ަގިއ ތިބި ފަރާތްއަޅ ަގނޑ މެން

ރަ ސ ވާލ ،  ސ ވާލ  ތ  ޔިއްކ ރަންޖެހޭ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ކ ރަނީ.  އެ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ސ ވާލ   ކ ރަންޖެހޭ  ން 

އެހެންވީމާ،   ؟ތައްތޯންތައްހ ރި ކަ  އްސަނިގެގން ޮގދާއިރ  މިއީ ހަމަ ނޭ ކަމެއް ރޭވިެގންވަރ ގެ ޭގތޯ. މިއ ފައްދަން އިނ

ބިއްޔާ ެއ  ތަކ ަގއި ތިފާވަޒީ  އެ ބޭފ ޅ ން   ށް ވެސް،ތަރާފަދި އިހ މާލ ާވ  މި ކަހަލަ ކަންތައް މީެގ ފަހަތ ަގިއވާ ބަޔަކަށް އަ

އަދިންޖެދޭެވސް    ސްތިއ ފާއިފ ޅ ން  ބޭ ޮގތ ަގއި.  ރީތި  ޮގތ ަގިއ،  އަމިއްލަ  ފ ނަ  ހޭނެ  މި  އެންމެ  ފީނަންޖެހޭނެ.  ށް 

ިމކަން ލާފައި  އިއް ނިންމަެވސް ބަލަންޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެ ބަހ ސެ  ތިބީ  ިމކަމ ަގއި   ވެސް،  ތޯ ތިބެންންބައެއްކޮ

ބީދައި  ފައިކ ށްވެރިކޮށްލާ މިކަންތައް ދިނިންމާ  މިތަނ ގައިޅ ދާނެ. އަކަަމކ ނ   މަޔައިން  ކަނީ  މި ދައް  ކަވާހަ  ަގނޑ މެން 

ރައީ އިްއޒަތްތެރި  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  ބޭނ ންވާތީ.  ކ ރަން  އަދި  އަ  ސް،މިކަން  ވެސް  މިކަން  ރިހ ަގއި 

ފަރާތްތަކ ތަޙ ޤީޤ  އެ  އިގަ ކ ރާ  މި  އަޅ ަގނޑ   ޔަ އަޅ ަގނ ؛ދެނީވެސް  އަދ ެގ  ރާއޮޭވ  ންކަން  ީގޑަށް  އްޖޭެގ 

ވަރަށްރައީސ ލްޖ މްހޫރި ިމކަން  ވެސް  ާގތ އްޔާ  ބައް  ނަމަން  މިކަން  ބޮ ލަާވނެކަން.  ނަގ ލަށްނނަމަ    !ޔަނ ދެއްޗޭދި  ޑ  

  ސް، ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.އީވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަވާ ންރިޔާސަތ 

 .މަޙްމޫދ  ޖީހާން މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ރާެގދާއި ރ ހިންނަވަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ން:ކެ އްކަދެހަވާ މަޙްމޫދ  ޖީހާން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހިންނަވަރ 

ނ ވޭ. ކަރޭޖް ނ ވަތަ   ނ ވީމެ  ދަށް ހެޔޮ ދ ޢާސް ނަޝީއީތ ަގިއ ރަ ހިޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ ެގ  

އި މާޙައ ލ ަގިއ،  އަ ބޮޑ ެވެގން  ން މި ދަންނަ ދ ނިޔޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަމަ އަޅ ަގނޑ މެ ޑިފައިން މީހަކ  ކ ރާރ ހިތްވަ

ކަ ނ ވަތަ  ހިތްވަރ   ސިފައިން  އިންސާނެއްެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ސިފަކ ރާމި  ޑިރޭޖް  ކ ރާނެ   ކ ރާފައިންނަމަ،  ނަމަ 
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އަވަހާރަކޮށްލަން ހަމަލާދިނ މ ން ވެސް  ؛ދިން ހަމަލާ  ސް ނަޝީދ . އަވަހާރަކޮށްލަންޔަީގނ ން ވެސް ރައީ  މަހަ  ،ތަކީފަރާ

ވިދާޅ ވާތީ  މަ،  މާއެކ ވ ންތ ހިނި ފ ރ ޞަތ ގަ   ،ރަނަގޅޭ  ލިބ ނ   ވާހަކަދައްކާލަން  ެގޓިންގ  ފޯނ ން  އޭމް  ައއި  ޖީ،  ިއ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ހަރ ކަށި    ،ރަން އޮތް ބޮޑ  މަސަްއކަތްކ   ންއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެނަށް ދެ  ،ވާތީ އޭ ވިދާޅ ބެޓަރ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދިރިއ ޅ މ ެގ ތެރޭގައި   ،ތަކ ަގއާއި އިލާޢާަގއާއި ބޮޑެތި  ކ ދި ރަށްރަށ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ދިއި އަދި  ފިކ ރާ

ފެތ  ނޭނިގ  ދައ ލައަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަނދިރި  މި  ކައ ންޓަރ   ،ތްރިފައިވާ  ދައ ލަތ ން ށްމަކ ރ މިއަށް  އަނދިރި  މި   ،

ސަލާ މ ސްތަޤ ބަލ   ދަރީންެގ  ދިވެހި  ކ ރަންޖެހިފަޓަމަތްކ ރ މަށް  ދިވެހިރާއްޖެާއއި  އޮތް  އިކައި  މަސައްކަ  މި  ތަށް ބޮޑ  

ވަނަ    މޭ  6ޙަްއމަދ  ނަޝީދަށް  އީސް މ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް، ރަ ؛ ރައީސް. އިއްޒަތްތެރިންދޭހިތްވަރ  ލިބިެގ

  ަގއާއި އަދި ައޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ ނަމ ަގއިނަވަރ  ރައްޔިތ ންެގ ނަމ ރިސްޓް ހަމަލާ ހިންދިން ޓެރަދެވ ނ ،    އެ  ހ ދ ވަ

ކ  އިބާރާތ ން  ޢަރިކ ރަންވެށް ހަރ ކަށި  މިފަދަ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި.  ރާވަ   ،މަލ ތައް  ފަސްަގނޑ ަގއި  ހިންއިމި  ،  ަގއި، 

ކަންކަމަށްފަންޑ ކޮށް އެ  ތަރ ހީބ ދީ،  މި  ،  ހިނގާއިފައަދި  ކަންކަން  ފަރާތަށްރ ކޮސިއް  ންއެކަރ   ދަ  މިއަދ  ދޭ  ށް 

ތަށް ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާކަން. އަޅ ަގނޑ މެން އެކަމަށް ހިތްވަރ ދޭ ޮގ  ތިބިކަމާއި އަދިނެގނީ އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އެ

ދެވ ނ    ދަށްއީސް ނަޝީރަ  ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ންނަމަވެސްފަށައިފިން. އެހެދައްކަން ތަންކޮޅެްއ ކ ރިން    ވާހަކަމި  

މި   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިކަމ ަގއި  ،ކަމަކީ  ޔަީގންވާހަމަލާއިން  މަޖ ބޫރިިވ، ައޅަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅަން  ންޖެހޭ، 

ކަންކަން   ކ ރެވިފަިއނ ވާކަންކ ރަންޖެހިފައިވާ  ވަގ ތ ަގއި  ހިނދ ކޮކ ރަންޖެހޭ  މި  އެހެންކަމ ން،  ދަނޑިވަޅ ،  .  މި  ޅ ، 

ހިތްވަރ ލާންވީ  ސްވަދ މި    ،މިއަދ  އެންމެން  އެްއފަދައިން    ،އަޅ ަގނޑ މެން  ނަޝީދެކޭ  ލައިެގން  ރ ހިތްވަރަީއސް 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ކ ރަންވީމަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެން   މ ސްތަޤ ބަލ ،  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ  

އަންހެ ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ ެމން  ކ ޑަކ ދިން،  އަދި  ނ ރައްކާތެރިކަމާއިތަލާއިޢާނ ން  މި  ފިކ ރާއި  މި  މި   ،އް 

ހެޔޮައޅ ަގނ ؛ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ސަލާމަތްކ   ކ ޑަކަމ ންމ ހ ރަ ހިތ ަގއި  މެނ ވީ ރައީސް  ޑ ެގ   ނަޝީދަށް  ދ ޢާ 

  ކ  ނަސާނީ އިން މީހާ ނައްތާލަން މަސައްކަތްކޮށްފައި އެ ވަކ ރިދެކޮޅަށް މަސަްއކަތް  މާރ  އަނިޔާވެރިކަނެތް. މ ޅި އ މ 

ޮގތަށް.   އަނިޔާެވރި  އެންމެ  ރައީސްއިނައްތާލެވޭނެ  ޢަމަލ  ؛އްޒަތްތެރި  ތަމްސީލ ކ ރ މަކީ ކޮތަމްސީލ ން  އެ  ށްދިން 

ހި އަޅ ަގނޑ މެންތ އަޅ ަގނޑ   ދ ވަހަކ   ެގން  ހިތްތަކ ން  ފިލަިއެގންދާނެ  ދިވެހިންެގ  ިމ  ބިރ ވެ  ެވސް  ނޫން.  ރިކަމެއް 

މަްއޗަށް އަޅ ަގނޑ މެ ޖެހޭނީ ރ ވެރިކަމ ން އަރައިަގންނަންބި  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ޖެހޭނީންންނަރިވެަގވެ  ންބިރ ވެރިކަމ ެގ 

ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރައީސް ނަޝީދ ެގ އަމިއްލަފ ޅ      ހިތްވަރ  މިއަދ ން. އަދި އެރަ ލާފ  ހިތްވަރެއް ކ ޚި  އާދަޔާ

ވަނަ  19  މި ވަގ ތ   ،ސް މިތާނަގއި  ވެންނ ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ޔަީގ  ވަމ ންެގންދަވާތީމިސާލ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދައްކަ

މެ ލިބ ނ   އިންނަން  ހިތްމަޖިލީހ ަގއި  ހިތްވަރ ން  އެ  ހައިސިއްޔަތ ން  ތާނަގިއ    އި،ހޯދަ  ވަރ  ންބަރެއްެގ  އޮތް  ކ ރިއަށް 

ޤައ މ    މި  ނ ރައަޅ ަގނޑ މެންެގ  ސަލާމަމި  އަޅ ަގނޑ  އްކާތެރިކަމ ން  ހައިސިތްކ ރ މަށް  އަޅ ަގނޑަށް ެގ    ްއޔަތ ން، 
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އަ ވެރެކ  ޔަީގންކަން  ކ ރާނެކަމ ެގ  ކަެމްއ  ހ ރިހާ  ހ ރި  ވާ  މ ންވަރ ން  އަޅ ަގނޑ ެގ    ހަކަ އަޅ ަގނޑ ެގ  ކ ރ ކޮށްލަން. 

ނަ ރަީއސް  އަދ ޢާއަކީ  ދެޝީދަށް  ޝިފާެއއް  ައވަސް  ވީ  ، އި ްއަވވަވަސް   އަޅ ަގނޑ މެންނާފ ރ ޞަތެއްަގއި    އެންމެ 

އަޅ ަގނޑ މެންނާއެކ ބައްދަލ ކޮށް މަސައްކަތ ގަ   ،  ލީޅ އަ   އިމި  ިއއްޒަތްތެރި  ން.  ްއވ ޑްކޮށްދެަގނޑ މެން  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ރައީސް. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ފްޠީލަ މ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ޓެރަ  .އީސްރަ ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ދިން  އަމާޒ ކޮށް  ނަޝީދަށް  އަޅ ަގނޑ ރިސްޓް  ރައީސް  ހަރ ހަމަލާ  ކަށި  

ކ ށްވެރިއި އެކ ބާރާތ ން  އަދި  ޝި  ރަން.  އަަވސް  ޟްރަތ ަގިއ ޙަ  ެގهللا  މިންވަރ ކ ރެއްވ މަށްއް  އެފާމަނިކ ފާނަށް 

ހަަގކޮށްލަން ކަން އަޅ ަގނޑ  ފާއެމ ަގއި ވެސް  ޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރައްޔިތ ންެގ ނައަ   ދިދަންނަވަން. އަ  އަޅ ަގނޑ  ދ ޢާ

އިއްޒަތް ރައީސްތެބޭނ ން.  މައް ؛ރި  ވީމި  ޝާމިލ ސަލަ  މިކަމ ަގއި  ބެލ މަށްފަހ   ައވަހަށް  ފަރާތަހާ  ހ ރިހާ   ކަށްވާ 

އަދ  ޮގވާލަން.  މިށް  ެގ މަްއޗައަްއސަސާތަކ  މ   ހޭކަށް ދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ކަމާ ބެހާ އަވަހަލިބެންޖެހޭ ޙައްޤ  އަދަބ  ވީ

ިއ  ޅެްއެގ ތެރޭގަ ދިޔަ ކ ޑަ ދ ވަސްކޮވެ، ވޭތ  ތަކ ން މިދިޔަޑިއާބޭފ ޅެއް ކަމ ަގއި މީ  ރިސްކ   ހައި  ފަދަ  ރައީސް ނަޝީދ 

ދަކީ  ޝީނަ  ރައީސް   ، އްސަސާތަކ ން ދެްއވި ބަސްދީަގތ މ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގެވެގންދިޔައީއަ މ   ހ ރި  ގ ޅ ން   ކަމާ

ހައި މިއިރިސްކ ގަ   ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ބޭފ ޅެއްކަން.  ހ ންނެވި  ސ ވާލ ކ ކ ރިމަތި  ޑިއާތަކ ން  ތަކަށް ރ ވި 

ބޭފ ޅ ންސާއައްސަމ  އިސް  ތިބި  ސަމ ވ ވެނ ޖަވާބ ދާރީ  ތަކ ަގއި  އެެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެންެމ  ނބަބ ން  ިގެގންދިޔަ 

މ ައއްސަ  ،ކީ އެކައްޗަ  މ މ ހިން ތިބި  ގަ ކ  ސާތައެ  ތިއި  އެ  ފެއިލްވެފައިއިސްެވރިން  އެކަމަށް  އެހެންކަމ ންބީ    ، ކަން. 

މިއީ   ފާހަަގކ ރަން.  ކަން އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ގައިކަމ ަގއި އިންސާފ  ލިބ މަށް ދަތިތަކެއް ހ ރިރައީސް ނަޝީދަށް މި

އަޅ ަގނޑ ެމންއެްއޮގތަކަށް  ތާއީދ ކ ރާނެވެސް  އެކަމަކަށް  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ޚ ދ   އިންސާނ ންކަ  ،  ނޫން.  ެގ  ންކަމެއް 

ދަވެރިކަން  ކިތަންމެ ވާ  ސް ނަޝީދާއީ ސިޔާސީ ޮގތ ން ރަައޅ ަގނޑ މެންނަށް    ކަެމއް.ވާ  ެވެގން ރ މަތްޙ އަކީ ެއއީ  ރާނަފ 

ންޑަކީ.  ކަމ ަގއި ީވނަމަވެސް މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ނަަގންޖެހޭނެ ސްޓޭފ ޅެއް  ހެން ބޭކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް، އަދި އެއޮތް

ނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން. އިްއޒަތްތެރި  ައޅ ަގޔިތ ންނަށްއް މިޮގތ ަގއިކަން ދިވެހި ރަ  އަޅ ަގނޑ މެން ތިބޭނީސްވެއަބަދ 

ހިތާމަާއއެކީ ؛ރައީސް ކަންބޮޑ ވ މާވަރަށް  ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ މެ  ،  ވާހަކަެއއް  ންއެކީ  ބޭނ ންވާ  ދަްއކާލަން  އަޅ ަގނޑ    ،

ރައީސ އޮތް  އެބަ އަންނަ.  ލިބެމ ން  ވާރިސްޓ   ރަޓެ  ންނަށް  ދަްއކާހަމަލާތަކ ެގ  އަ  ލަންޖެހޭހަކަ  ިމ  ކަމަށް  ޅ ަގނޑ  
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ޓެރަ  .ރަންބޫލ ކ ަގފ ރ ޞަތ ަގއި   ދެވ ނ   ޔާމީނަށް  ޕާޓީރައީސް  އެ  ހަމަލާަގއި  ނަން އަކީ  ރިސްޓ   ރާއްޖޭަގއި  މި 

އެއް  މަޝް އިސްޕާޓީ ހޫރ   ޕާޓީެގ  އެ  ީވއިރ ،  ކަމަށް  އެޅ ބޭބޭފ     ސިޔާސީން  ކަކަން  ޮގވެ ންކ ރެއްވީމާ  ތް ެގންދިޔަ 

މިއަދ އަޅ ަގނ  ހަނދާނަޑ މެން  ރައީސް،  ިއއްޒަސް  ެގނެށް    ެއކަމާތްތެރި  މި   ދެރަވަން.  ވާހަކަ  ހިތާމަކ ރާ  އަޅ ަގނޑ  

ހިތާމަދަ ރައްޔިތ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަ  ކ ރާންވަނީ.  ދަ  ނަަމވެސް  ންނަވަމި  ހ ރި.  އެބަ  ހަނދާންތައް  އެ  ނީ. 

މިފަދަ ކޮންމެ   ،ނެއް. އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީކޮންމެހެ  ންކަށް ނެތިކާއަޅ ަގނޑ  ެއ ވާހަކަތައް ދައް 

  !ޓަވަްއޗޭނދ މަފ ޅ  ބަހައްެވސް ކ ރިމަތިވެދާނެ ކަންކަން. ހަ  ށްރައްޔިތަކަ  ން ކޮންމެ ދިވެހިކަމަކީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެ

އަޅ  ދަރީ  ވެސް،  ދަރިންނާ  ނޑ މެންަގމާދަމާ  ކަމަ  ނާންަމއިންބަފައިންނާިއ  މިފަދަ  ކަން ކ ރިމަތިލާންޖެހޭ  ކާވެސް 

އިންސާނ ން  !މަބަހައްޓައްޗޭދ ހަނ އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް،   މިއީ  ކަންކަން.  ކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ީވމަ، 

ނަށް  މީޔާ  ރައީސް  ،ބަބަކީކަ ދަންނަވަންޖެހޭ އަނެއް ސަރިން މި ދެއްކި ވާހަކަ ދަންނަވަންޖެހ ނީ. އެ ވާހަހިތާމައާއެކީ ކ 

އްސަލަ އަލ ން  ަވއިެގން އެ މަ ހައްދަޑީލް  ހިމެނ ނ  ބޭބޭފ ޅ ންނާ  ހަމަލާަގއި ރިސްޓް  ދިން ޓެރަށް ޓަކަިއ އޭރ   އަނިޔާކ ރ މަ

ން ށް ެވސް ެއކަމ ސް ޔާމީނަސް ނަޝީދަށް ވެސް، ރައީތ މަކީ މިއަދ  ރައީއޮ  މި ސަރ ކާރ ންނިންމާފައި  ކ ރަން  ރާޖާމ 

ތާަގއި ދިވެހި ރަްއޔިތ ންނަށް އިންސާފ  ނ ލިބޭނެކަން   އަދި ކ ރިއަށް އޮތް  .އްލެދޭ ދަލީއިވަ އިންސާފ  ނ ލިބޭކަން ދަްއކ 

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ނ ހަނ  ކަންބޮޑ ވާ ކަމެްއ. ދިވެހި    އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ށް ފެންނަން އޮތް ކަމެއް،  ރީހަކޮސަވަރަށް  

ހައި ކަމެސި ރައްޔިތެްއެގ  ކަންބޮޑ ވާ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެތަމީ  .އްއްޔަތ ން  މެސެޖ ތައްެގ  މިދިޔަ ކެއް  އަޅ ަގނޑ މެން   

ގ ޅިެގން  ތެރޭެގ  ހަފ ތާ ެއކަމާ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ަގިއ  ނަޝީދަށްމްދަރ ޙަައއި.  ރައީސް  ައޅ ަގނޑ މެން އޮތް  އެބަ  ދީ   .

މިދަންނަވަ އެހެންނަމަވެސް،  އޮތް.  އެބަ  އިންތިހާއަށް  ތެރޭ އިކަންބޮޑ ވ ން  މާޒީ  ކ ރ   މި  ރާއްޖޭެގ  މި  ން  ކަ  އިގަ ލީ 

ޢާއަކީ ިމފަދަ ކަންކަމ ން އަޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނޑ ެގ ދ   ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ން ނިއ ޅެމ ން އައި ޮގތ ެގ ވާހަކަ،  ނަގމ ހި

ރައްޔިތ ންނަށް ޤަ ދިވެހި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހަރ ދަނާކަން  މ ައއްސަސާތަކ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ސަލާމަތްކ ރ ން.  އ މ  

ާގނޫނީފެނިެގން ޒިންދިއ ން.  ރަ  މާ  އ ފ ލަ  ަގޅ ނ އޭެގ  ތަންފީ  އިޮގތ ަގިއ  ކަންކަން  ކ ރެވޭނެ ޛ ތަންފީޛ ކ ރަންޖެހޭ 

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ   ކޮށްދިނ ން.އިމ ާގޞަތ  ފ ރ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ސައިން.ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙިސާން ޙ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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ރައީސް.އާދެ!   ިއްއޒަތްތެރި  ނަޝީ  ޝ ކ ރިްއޔާ  ރައީސް  ފ އާދެ!  ޓެރަރިދ ެގ  ދިން  މި  އަމާޒ ކޮށް  ޒަމްެގ ރާނަފ ޅަށް 

.  ކ ރަންއި ކ ށްވެރިަގމ އަޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ ނަމ ަގާއއި އަދި އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ ރަްއޔިތ ންެގ ނަ  ،ހަމަލާ އަޅ ަގނޑ 

ސް  ިއ ދ ޢާކ ރަން. އާދެ! ރައީޟްރަތ ގަ ެގ ޙަهللاތްމަނިކ ފާނަށް ައވަސް ޝިފާއެއް މިންވަރ ކ ރެްއވ މަށް އެދި މާ  އަދި އެ

ލާއިންސާނީ ދިން  މި  ހަ  ،ނަޝީދަށް  ޮގތްކ ޑަ  އަދި  އެންމެރަޙ މްކ ޑަ  ބަިއވެރިިވ  ދިނ މ ަގިއ  ފަރާތްތަްއ މަލާ  ހައި 

ކ ރިމައް އަ  ށް ޗައިންސާފ ެގ  ނަޝީެގނައ މަށް  ރައީސް  ޮގވާލަން.  މިޅ ަގނޑ   ޚިދ މަތާއި،  ޤަ   ދ   ކޮށްދެއްާވ  އ މަށް 

ންގެ ތަކަކީ ދިވެހީރ ބާނީޤ ލާޙީ ބަދަލ ތައް ެގނައ މަށް ޓަކައި ވެަވޑަިއެގންނެވި  ޞްއ މަށް އިޤަ، މި  ޚިދ މަތާއި   ކޮށްދެއްވި

ނަޝީދަ ރަީއސް  ނޫން.  ކަންތައްތަކެއް  ފިލައިެގންދާނެ  ކ ރިމަ  ކީހިތ ން  ހިތްވަރ ކ ރެްއވ މާއި އަނިޔާެގ    ، ތީަގއި 

ނޫނެކޭ   ފަސްޖެހިވަބޭއިންސާފަށް  އެވިދާޅ ވ މ ަގއި  ނޫން.  ބޭފ ޅެއް  މ ޅި    ޑަިއަގންނަވާ  ޅ   ޔާތްޕ ހަަމނިކ ފާނ ެގ 

ވަނީ ބަދަލ ކ ރަން.  ހާދިވެހިންެގ    ހޭދަކ ރައްވާފައި  ބަދަލ ކ ރަން.  ހާއ މ ެގ  ޤަ ލަތ    ؛ސްއީރައިްއޒަތްތެރި  އާދެ!  ލަތ  

ވާހަކައެއް ކަމ ަގިއ    ކިތަންމެ އ ނދަޫގއަޑ އަހަން    ،އިބާރާތ ން ވިދާޅ ވ ން އެއީ  ޮގތް ސާފ   ކަން އޮތް  ،ތ ލަހާއ މ ެގ  ޤަ

ސާފ  އިބާރާތ ން    ،ވާހަކަެއއް ކަމ ަގއި ީވނަމަވެސްއ ެމއްެގ ލީޑަރަކަށް ދައްކަން ކިތަންމެ ދަތިފ ޅ   ޤައަދި    ،ވީނަމަވެސް 

ބަޔާންހާއ މ ެގ  ޤަ ލީޑަރަކ ލަތ   ހަމައެކަނި  ޮގތ ްއވާ  ފެންނަ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެރަކީ  ނަޝީދ .  ރައީސް    ަގއި 

ަގބޫލ ކ ރާ   ނ ވަތަ ތިމަންނާ  ،ކަށް ވީތީއަ ނ ވާ ވާހަކަތިމާ އަޑ އަހަން ބޭނ ން  ،ޅ ވާ ބައެއް ާވހަކަތަކަކީމަނިކ ފާނ  ވިދާ

  ކ  ކ ރަމ ންދިޔަކަމާ އް ބަޔަ ސިލްސިލާ މަސައްކަތްތަކެ  ށްމެދ  ނަފ ރަތ  އ ފެއްދ މަ  މަނިކ ފާނާ  އެ  ،ފަލްސަފާއަކަށް ނ ވާތީ

އް އެީއ. ދީނ ެގ  ނ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް  ވެސް ޝައްކެ މެދ  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން  

އެ ނަތީ  މަނިކ ފާނާ  ނަމ ަގއި  ނަފ ރަތ ެގ  އ ފެއްދި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މެދ   ފެނިެގން    މޭ   6ޖާ  އީ.  ޔަދިދ ވަހ  

އަިއޑިއެކްސްޓްރީމިސް" ވައިލެސަޕޯ  ،ލޮޖީއޮ ޓް  އެކްސްޓްރީމް  ރަީއސްއާދެ!    ،ންސް"ޓްސް   ؛އިއްޒަތްތެރި 

ނަޝީޅާފައިވާ  ހައްދ ފަހަނަ ރައީސް  ފެނ ނީ.  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ނަތީޖާ  ފެތ ރ މ ެގ  ހައްދ ފަހަނަކީދަފިކ ރ   ޅާފައިާވ   

ންމެ ާއންމ ކޮށް އެ ވާހަކަ އެވިދާޅ ވި ބޭފ ޅާ.    ށް އެންމެ ފ ރަތަމަކޮމ ންއާކަމަށް    އ މ ަގއި ފެތ ރެމ ންދާޤަފިކ ރ  މި  

ާވ  ޅާފައި އ މ ަގއި މި ހައްދ ފަހަނަޤަ ފ ރަތަމަ ދެއްކެވި ލީޑަރ . އެައށްފަހ  ކެނޑިނޭޅި ެއ މަނިކ ފާނ  ވަޑައިެގންނެވީ މި  

ފެތ  ވަކިތަ ރ ނަފިކ ރ   ދައ ލަތ ެގ  ައޑީ  މަސަްއކަތްކ ރަމ ން.  ޓަކައި  ފެތ ރ ނަނ ދިނ މަށް    އ މ ަގއިޤަމި    އްނ ދިނ މަށް 

އަޅ ަގނޑ ެމން އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނޭގ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްން.  މ ޓަކައި މަސައްކަތްކ ރަ

 އިން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޅިމ ެގ ތެރެޔ ދިދިޔަ  ، މި ހަރ ކަށި ފިކ ރ  ފެތ ރެމ ން މި އެނޭގ މި ހަރ ކަށި ފިކ ރ ެގ ނަތީޖާ

ދި  ،ޖ ތަމަޢ މ  އެންމެ    ،ވާހަކަ ރައީސް ނަޝީދ  އެއީ  އި އޮތްކަން. އެއ މަށް މިއަދ  ނ ރައްކަލެއް ދިމާވެފަޤަވެހި  މި 

ތަން.   ެގ ައޑ  ކަނޑާލ މަށް ބަޔަކ  މަސައްކަތްކ ރިމަނިކ ފާނ   އެ ،ބާރަށް ދެއްކެވި ބޭފ ޅާ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެނ ނީ

ކ ރައްވަމ ންދާ   އެ  ފަހަތަށްއްސަމައެމަނިކ ފާނ   ހަމަލާދިން   ކ ރި މަސައްކަތްބަޔަކ   ން  ސައްޖަ  ކަތް  ތަން.    ތަން. 
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ރައީސް  ދަންނަވާލަންއަ ؛އިްއޒަތްތެރި  ބޭނ މީޅ ަގނޑ   ކ ރައްވަމ ން  އެ  ،  އެ  މަސަްއކަތ ެގ    މަނިކ ފާނ   ެގންދެވި 

ެވސް އެސްޕީޑަކަށް  ވާހަކަފ ޅ    މަނިކ ފާނ   ،  ެގންދެވި  އަ  ެގދައްކަވަމ ން  ވެސް  އްވަމ ން ކ ރަމަނިކ ފާނ     އެ  ދި އަޑ  

މަސައްކަތާއެ އެެގންދެވި  ައޅ ަގނޑ މެން  ނާންނާނެއޭ.   ކ   ބަދަލެއް  ވެސް  އެއްބާރ ލ މަށް  ދެމ ންދިޔަ  މަނިކ ފާނަށް 

ރައީސް މި  ؛އިްއޒަތްތެރި  ކ ރިއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  މަސައްކަތް  މި  އަޅ   ތިބީ  ދިެގންދަން.  މި  ވެހި ަގނޑ މެން 

މިކަހަމ ޖ ތަމަ ލާއިންޅައިހައްދ ހަފަނަ  ލަޢ ަގއި  ޖާަގެއއްދާ  ފިކ ރަކަށް  ރައީސް ނ ދޭނަން.    ސާނީ   ؛އިއްޒަތްތެރި 

މަސައްކަތެއް    އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ ކޮންމެ  ކ ރަންޖެހ ނ   މަޖިލީހ ން  މި  މަ  ،ކ ރާނަންއަޅ ަގނޑ ެމން  އްސަލައަށް މި 

 ރި ރައީސް. ތެތްއިްއޒަޝ ކ ރިްއޔާ  ށް ޓަކައި. އ މަށް ހޯދައިދިނ މަޤަ އްލެއް ދިވެހި ޙަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މޫސާ ސިރާޖްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރާޖްމޫސާ ސި މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ   ނަ  އިްއޒަތްތެރި  ދިން  އަވަ  ޝީދ ރައީސް  މިއަދ   ރަޓެހާރަކޮށްލ މަށް  އަޅ ަގނޑ   ހަމަލާ  ރިސްޓް 

އި ފަރާތްތަްއ  ހ ރިހާ  ބައިވެރިވާ  ހަމަލާަގިއ  ެއ  އަދި  ކ ށްވެރިކ ރަން.  ހަމަ  ކ ރިމަްއޗަށް  ވެސް  ންސާފ ެގ 

ކ ރަންޖެެގނެިވެގން ކޮންމެހެން  އެކަން  އަދި  ކަމެއް.  އެދޭ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ދިއ މަކީ  ކަމެއް  ހޭ 

ދެކެން. ނަޝީ  23ން  ރ މ އ   ވެސް  ރައީސް  ފެށިެގން  މިއަހަރ ން  ކ ރިމަތިވަމ ން  އަނިޔާތަކ    ދަށް  ވާހަކަ  ދާ  ެގ 

ވެސް   ބޭނ ން.އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކޮށްލަން  އެ   އަހަރ   24  ހަމަ  ދިޔައީ  ޖަލ ަގިއ  ފ ރިެގން  ކަހެރިކޮށް 

މާދޫ ޖަލ ަގއި ބަންދ ކ ރެވިފަ.  ާގ،  ދިޔައީ ޖަލ ަގއި ފ ރިެގން  ރ  ވެސް ވަނަ އަހަ  26އަދި    25ވަނިކޮށް.  ބަންދ ކ ރެވިފައި 

ވަނަ އަހަރ  ވެސް    48  އި ބަންދ ަގިއ ވަނިކޮށް. ައދިދިޔައީ ާގމާދޫ ޖަލ ަގވަނަ އަހަރ  ވެސް ހަމަ ފ ރިެގން  29އަދި  

ބަންދ ކ ރެވިފައި ފ ރިެގން ޖަލ ަގއި  ނަޝީދިޔައީ  ރައީސް  މިއަދ   މިހާރ   އަދި  އަހަރ   54ދ   ވަނިކޮށް.  ިމއަދ    ،ވަނަ 

ަވނަ އަހަރ  ފާހަަގކ ރަން މި ޖެހ ނީ ރައީސް ނަޝީދ ެގ ފ ރާނަ ދ އްވާލ މަށް ޓަކައި ބަޔަކ     54ދާއިރ ަގއި  ންމ ފާހަަގކ ރަ

ސަލާމަތްދިން   ހަމަލައަކ ން  ޖަރ މަނ ަގއި ޓެރަރިސްޓް  ފަރ ވާ   ،ވ މަށް  ކ ރިއަށްދަނި  އާސަލާމަތްވ މ ެގ  ކޮށް. ެއކީަގއި 

މި  ،ސ ވާލަކީ  ހ އްޓ މެއްނެތި  ނަޝީދަށް  ކޮބައިތޯކ ރިމަތިލާންޖެހިފައި  އާ އަނިޔާށް  ތަޮގރަީއސް  ސަބަކަކީ   23 ؟ާވ 

މިއަދާ ފެށިެގން  ހަމައަށް ވެސް  އަހަރ ން  ކ ރިމަތި   އަނިޔާ  ިމ  ކީއްެވެގންތޯހ އްޓ މެއްނެތި  ފ ރަތަމަ 1990 ؟ވަނީ  ަގއި 

ނަޝީ ހައްޔަރ ކ ރެރައީސް  ޚިޔާލ ވިފައި ދ   މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިހާރ   އޭރަކީ  ނ ވަތަ ށްތަޮގ  ފާޅ ކ ރާ  ވަނީ.   

ޮގތަށް     އޮތްންތަ ރައްޔިތ ންެގ ބާރ ވެރިކަޮގތަށް ނ ވަ  ހަކަދައްކާދެކޮޅަށް މި ވާ  އަޅ ަގނޑ މެން ކޮރަޕްޝަނާއި ވަްއކަމާ
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  ، ބާރ ވެރިކަމާއި ޔިތ ންެގ  ރައް  ިއ،ވާހަކަދަްއކަރެްއ ނޫން. އޭރ ަގއި ވެސް އެ ނިޒާމާ ދެކޮޅަށް   އިކަންކަން ހިނަގމ ންދިޔަ

ޝަރީޢަ ނިކ ތްއިންސާފާއި  އިންސާފ  ރ މ ެގ  ހ ރި  ކަމަށް  ވެރިކަމާއެ ޒާމ ަގއި  ެގންދަންޖެހޭނެ  ެއކަން  އެ ކ   ަގބޫލ ކޮށް 

ވާ  އަނިޔާވެރިކަމާ އަހަކަދެއްދެކޮޅަށް  އޮތ ން.  ބަންދ ަގއި  ނަޝީދ   ރަީއސް  ނަތީޖާއަކަށްވީ  ދ ނިޔެއަށް  ކ މ ެގ  ޅ ަގނޑ  

 ަގނޑ މެން ދ ނިޔޭަގއި މި ައޅ ،  . އެއީ އިމަސައްކަތ ގަ   މި  . އެއީ އިދ  އޮތީ ޖަލ ަގއީސް ނަޝީަގއި ވެސް ރަރ  އިއ ފަންވީ

ދ ވަވީ ނަޝީހާ  ރައީސް  އަޅ  ހެްއ  ޓަކައި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެގންދެވީ  އެ  ތިބެ  ދ   މިތާަގއި  މިއަދ   ަގނޑ މެން 

ރައްޔިތ ންއަޅ ަގނޑ މެން އަޅ ަގެގ  ވާހަކަ،  ިމ  ތިބެ  މިޮގތަށް  ދަރިން  ދަރިންެގ  ފ ރ ޞަ   ނޑ މެންެގ   ތ  ދެއްކ މ ެގ 

މަސައްކަތްކ ރ މ ަގދައިދިނ މ ހޯ ބޮޑ  .  އިެގ  ވަރަށް  ނަޝީދ  މިހާރ   ރަީއސް  މަސަްއކަތ ަގއި  މި  ކާމިޔާބ ތަކެއް   

ބަްއޓަން ނިޒާމެއް  ޮގތަށް  ލިބޭނެ  ބާރ ވެރިކަން  ރައްޔިތ ންެގ  ހޯދައިދީފި.  ފ  ޞާދ ލ އިންޢަކޮށްފި.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ބަްއޓަންކޮށްފި.  އިމ ާގ ނިޒާމެއް  ފަ  ،ލަކީވާސ ކ ރެވޭނެ  ލިބެންވީ  ޭއެގ  އިތ ރަށް  އަނިޔާވެރިކަން  މި  މިހާރ   ހ ން 

އެ އޮތް  އ މ ަގއި ހ ންނަ ކަންބޮޑ ވ ންތަކ ެގ ވާހަކަ  ޤަބޮޑ  ޮގތެއްަގއި    އަޅ ަގނޑ މެން ތެރޭަގއި ފާޅ ކަން ؟ކީްއވެެގންތޯއޭ

އެކަނި ރައީސް ނަޝީދ . ހަރ ކަށި މަހަ  ޮގތ ގައި  ރަްއޔިތ ންނަށް ހާމަކ ރާ ލީޑަރަކީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަ  ޮގތަކަށް

ފާހަަގކ ރީ އޭރ ަގއި  ހ ރެެގން  މަޤާމ ަގއި  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ވާހަކަ  ދިވެހި  ައޑީ  ،ފިކ ރ ެގ  ދައ ލަތެއް  ދައ ލަތ ަގިއ   

ހ އްޓ ަވިއެގން އެކަން  އޮތޭ.  އަޅ ަގނޑ މެންއެބަ  ޮގތަކަށް  ނޫން  ދިެވހިރާއް    އަނެއް   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ޖެބޭނ ންވާ 

ފެށީނ  ވާހަކަދައްކަން  އެ  މަސައްކަތ ަގިއ  އެ  ފެނި  މާލިބޭނޭ.  ދިޔައީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މި  މި  ،ެގން  ހާރ   މިއަދ  

ައނިޔާވެރި   އ ޅޭ  މި  ހަމަލާއަކީކ ރިމަތިވެެގން  ނަޝީދ  ޓެރަރިސްޓް  ރައީސް  ފާޅ ަގއި  ވާހަކަ  އެކަމ ެގ  ހަމަ   

ސް ނަޝީދ ެގ ފ ރާނަ ދ އްވާލ މަށް ޓަކައި ދީފައިވާ  އަދި ރައީ  ށްދ ެގ އަޑ  ކަނޑ ވާލ މަ ނަޝީސްރައީ  ،އްކަމ ންދާތީވެދަ

ޑަށް  ށް ބޮންބޮޑ ވާ ކަންކަމެއް އެބަ ހ ރި. އެީއ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކ ން ވަރަަގނޑ  ކަމި ހަމަލާަގއި އަޅ  ހަމަލާއެއް.  

މަށް. އެހެންނަމަވެސް،  ކަ  ދ އީސް ނަޝީއްޖޭަގއި ހ ރި އެންމެ ހައި ރިސްކ  ފަރާތަކީ ރަދިވެހިރާ   ،އްވާ ފާހަަގ އެބަ ކ ރަ 

ދިޔައީ މި  ފެނިެގން  މިކަމ ެގ    ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވަރަކަށް  އެްއވެސް  ދިޔައިރ ަގއި  ދެިވެގން  ހަމަލާއެއް  ބޮޑ   މިފަދަ 

ށް . އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް. ައޅ ަގނޑަން އެބަ ފާހަަގކ ރޭސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކ   މަޢ ލޫމާތެއް ނ ލިބޭކަމ ގައި

ތަން އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް ފެންނާތީވެ. ދ ނިޔޭެގ    އިންޓެލިޖެންސް ފެއިލްވެފައި އޮތް  ، ެގ އެންމެ ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މަކީމ ކަމި

އ މ ަގއި ހ ރޭ. އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަޅި  ޖެންސް ޔ ނިޓެއް މ ބ  މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ަގއި ެވސް ސެންޓްރަލް އިންޓެލިތަހ ޒީ

  ،ވޭ. ެއކަން އޮންނަންޖެހޭ ސަބަބަކީމަށް. ސެންޓްރަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔ ނިޓެއް އޮވ އްއެދެން ަވގ ތ ކޮޅެއް އިތ ރަށް ދެ

ދައ ލަތ ަގ ކަންކަން  އިމ ޅި  ރައްޔިތ ޞަޚާއް  ،ހިނާގ  ސަލާމަތްކ ރ މަށް  ކަންކަން  މިފަދަ  ރަްއކާތެރިކޮށް  ކަން ންެގ 

އް. އެހެންނަމަެވސް، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދާ  ނެތަނ މ ަގިއ އޮންނަ  ހޯދައިދިނ މަށް ޓަކައި އިންޓެލިޖެންސް އެްއކ ރ މ ެގ ބޭ

އެ އެކަހަލަ  އަބަބާވަތ ެގ    ހަމައަށް  ނެތް.  ޔ ނިޓެއް  އެއް ޝަކ ވާެއއް  ދ އިންޓެލިޖެންސް  އަންނަ  ފ ލ ހ ންެގ   ؛ެވސް 



1202 މޭ 17                                                    ސާލްޖަފ ރަތަމަ  ގެރ  އ  ދަދެވަނަ ގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

60 

 

ވީއިންޓެލިޖެން ީވނަމަވެސްސް  އެމް.އެން.ޑީކަމ ަގއި  ީވނަމަވެސް،  ކަމ ަގއި  އިންޓެލިޖެންސް  ފަރާ  ،.އެފްެގ  ކަށް  ތަތްއެ 

މަޢ ލި މ އައްސަސާއާބޭ  އަނެއް  ޝަކ ވާައކީ  ލޫމާތ   އަބަދ ހިއްސާނ ކ ރާކަމ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ލިބެ  މ ންދާ  ވެސް 

އެހެންވީމާޝަކ  ހ ާވއެއް.  ެއކަން  ެގނެސް،  ޮގތަކަށްއްޓ މަކަށް  ނޫން  ހ އްޓ   ؛ެގން  މިދެންނެވި  އެކަން  މަކަށް އަންނާނީ 

އިންޓެލިޖެންސް ސެންޓްރަލް  މަޢ ލޫ  ،ނިޓެއްޔ   ޮގތަށް  އިންޓެލިޖެންސް  މި  ހ ރިހާ  ތަނަކ ން  އެއްކ ރެިވ، ެއއް  މާތެއް 

އެ ޒް އެލަނައި ތަނެއް  ކަންކަން    ކ ރެިވ  އެކ ރެވޭނެ  ކ ރ މަކީހެންވީމާ ާގއިމ ކ ރެވިެގން.  އެކަން  ކޮންމެހެން ،  ހަމަ   

ށް ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށްވ ރެ  ކޮއްމިހިނދ ން މިހިނދަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. އަދި ެއއާއެ 

ކަންކަން   ފިކ ރ ެގ  ހަރ ކަށި  ރާއްޖޭެގޙަބާރަށް  މަސައްކަތްކ ރަން.  ޖެހޭ  އެބަ  ޓަކަިއ  ލ ތަކ ން ސްކޫ  އްލ ކ ރ މަށް 

 ށިކ މެ ހަރ ކަތައް އަދި ރާއްޖޭެގ ޔ ނިވަރސިޓީތަކ ން ކިޔަވަިއެގން ނިކ ންނަ ދަރިވަރ ން ނި ކ ދިންކ ންނަކިޔަވަިއެގން ނި

ަގިއ  ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ބަލައިަގނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ރާއްޖޭެގ ކިޔަަވއިދޭ ނިޒާމ  ސްނ ން ހ ރ މަކީ އެްއޮގތަކަށްވި

ހ ރި އަޅ ަގނޑ މެއްލ ކ ރަންޙަމައްސަލަތައް    މި  ޖެހޭ  އެބަ  މައްސަލައެއްޤަ  .ން  ދެކި  އ މީ  ކަންކަން    މި  ،ކަމ ަގއި 

ޔ ނި ޙަ ޖެހޭ.  އެބަ  މީހާނި  ންސިޓީވަރއްލ ކ ރަން  އަނެކަކ   ، ކ ންނަ  މ ސްލި ؛އެކަކ   އެކަކ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މ ން 

ޅަށް  ަގނޑ މެން ރަނގަ އްލ ކ ރެވޭނީ ެއ ކަންކަަމށް އަޅ  ޙަކަންކަން  ެއ  ކ ރީމަ އޭަގއި މައްސަލަ އެބަ އ ޅޭ.  ކާފަރ   އަނެކަކ  

ކ ރެވ  ކަންކަން  އެ  ޚިނީމައެޑްރެސްކ ރެވި  ޓީޗަރ   ދާ  ކިޔަަވިއދޭން  ސްކޫލަށް  އޮންނަ   ،ފާޅ ކ ރީމަ  ލ ޔާ.  ކަމެްއަގއި 

ފާޅ  ޚިޔާލެްއ  އޭޮގތަކަށް  ބޭރ ކޮށް   ނަކ ރީަމ  ބ ނާ  ، ދީނ ން  ހ ރީމަ ހިސާބ ގަ   މަރަން  ޓީޗަރ ން  ހ ންނަ  ިއ 

ކަ އެ  ކަމަކ ނ ދޭ.  ިމ ޙަ   ންކަންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ޮގތަކަށް  ނޫން  އްލ ކ ރެވިެގން 

އި  ކަެމއް ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނ ލިބޭނެ. އަޅ ަގނޑ  ދ ޢާއަކީ މި ހަމަލާގަ ޖެއެއް ނ ލިބޭނެ. ރައްކާތެރިއްރާދިވެހި  ބޭނ ންވާ

އީސް ކީ ރަދިއ ން. އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދަ ލިބިެގންށް ައަވސް ޝިފާއެއްއަނިޔާވި ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަދި ރައީސް ނަޝީދަ

އަޅ ަގނޑ މެންނާނަޝީ އަޅ ަގނޑ މެން  ދ   ބަިއވެރިވެ   މި   އެކީަގިއ  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ީވ    ،މަސައްކަތ ަގިއ 

 އި ދެމިހ ރ ން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. އެކީގައި މިކަމ ަގ އަޅ ަގނޑ މެންނާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިތ ރަށްމެޑ އަޅ ަގނ  .މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ވަގ ތ   މަޖިލީހ ެގ  އަހަންވޯންދަން  ެގ  ން  އެބަ   ޖެހޭ.ޓަކަށް 

އެ ވޯއެހެންވީމާ އެހ މަށް އިދާރީ،  ކެޔޮދޫ  އިސަވަ މޭޒ ން ރަނަގބީލ  ޖައް  ޓަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދެްއވ ން އެދެން. 

   ންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމް.މެ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޤާސިމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ
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އެހެންނަމަވެސް މ ހިންމ    ،ން ބޭރ ޢ ޟޫއ އެކ  އަޅ ަގނޑ  މި މަޔާ ރައީސްެގ އިޒ ނަރަީއސް.    ރިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

ވިޑ ެގ  ަގއި މި ަވގ ތ  ކޮ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫއަޅ    ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ  ން.  އިލާނަވާހަކަެއއް ދަންނަވަ 

ބޮޑަލަހާ ވަރަށް  ފެތ ރިފައިތ   ފިޔަަވޅ ތަކަށް  ކަ  ފޯސްއިންނާއި ޓާސްކް  ،ވާތީވެށް  ހ ރި  ައޅާފައި  ަވގ ތ   މި  އ ންސިލ ން 

 ރައްޔިތ ންެގ އަރިހ ަގނެ އެއަށް ތަބާވ ން އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ވާހަކަ  ތ ން ވީހާ ބޮޑަކަށް ކިޔަމަންތެރިރައްޔި

ޟްރަތ ަގިއ ައޅ ަގނޑ   ޙަ هللاކޮށްދެއްވ ން އެދި މާތް  ވީހާ ައވަހަކަށް ސަލާމަތްވިޑ ެގ ވަބާއިން ކެޔޮދޫއެދެން. އަދި މި ކޮ 

ެގ ހަމަލާ އަޅ ަގނޑ    ެގދަށް މި ދިން ލާއިންސާނީ އަދި ޓެރަރިޒަމްދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ރައީސް. ރައީސް ނަޝީދ ޢާ  

އެންމެ ހަރ ކަށި އިބާރާތ ން  ޅ ަގނޑ މެން  ތ ންެގ ނަމ ަގިއ ވަރަށް ބޮޑަށް އައަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ރައްޔިނަމ ގައާިއ އަދި  

އަޅ ަގނޑ މެންރަކ ށްވެރިކ  ދ ޢާއަކީ .  މާތް   އެ  ،ންެގ  ޝިފާއެއް  އަވަސް  އެ هللاމަނިކ ފާނަށް    މިންވަރ ކ ރެްއވ ން. 

ފަރާތަކީ ވެސް  ނަ  ދެކޮޅ ހައްދަވާ.  ކަމާވެސް އަނިޔާވެރިމަނިކ ފާނ  އަބަދ  ލިބެމ ންދާ  ބޮޑ  އަނިޔާއެްއ  މަވެސް، އެންމެ 

ބޭރ ން  މަނިކ ފާނ   އެ  އެއީ. އިންސާފ ން  ދަތ ރ ކ ރެްއިވ  ންކަ  ދެކޮޅ ހައްދަވާ  ޔާމީން  ރަީއސް  ހިނާގތީވެ.  ކަން 

ހަމަލާދިނީލޯން ކ ށްވެރިކ ރެއްވި  މާޗ ކޮޅަށް  ެވސް  އެކަން  އެއްއިރެްއަގ  އެ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް މަނިކ ފާނ .  އި 

އަނިޔާެވރިކަމެއް  ބޫލެއްަގ ބޭއިންނ ކ ރަން  މަނިކ ފާ  ކ ރިއްސ ރެ  މާ  މެންނަށްޑ އަޅ ަގނ ެއއީ    ސާފެއް. ،    ނ  އެ 

ޑ ވަމ ން ައީއ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން އެންމެ އެ މަނިކ ފާނ  ކަންބޮ  ،ނިކ ފާނަށްމ ން އައި ކަންތައްތައް. އެ މަށްދެއްވަސްކޮދަ

ވާ ދަރިވަރ ންނަށް ކިޔަ   އިަގރާްއޖޭ  ،އައީ   ކ ރަމ ންވެ ފާހަަގކ ފާނ  ކަންބޮޑ ނިއެ މަ އ ޅ ނ  ކަންކަން.  ބޮޑަށް ބޭނ ންވެެގން

އ ޅެންޢާއެ   ހާލ ން އެ  ހ ޖެއިލާތައް  އެޢާނ   ވާއިއިލާތައް  ެއއީހަ ން ސަލާމަތްކ ރ މަށް ދެއްކެވި  މަނިކ ފާނަށް  ކަ.  ތޯ އެ 

ދޭންޖެ ވާހަކަދައްކަ ؟ ސަބަބަކީހޭ  އަނިޔާ  ކަންބޮޑ ެވެގން  މަނިކ ފާނ   ބޭފ ންވަމ އެ  އ މ ރ ެގ  ދޮށީ  ދިޔައީ  އެ    ޅ ން، 

އެހީ ވާންޖެހޭނެބޭފ ޅ ންނަށް  ބަލައޭއެްއ  ދައ ލަތ ން  ެއއީ  ބައެއްހަ.  ހ ސްކޮށްލީ  ޓަންޖެހޭނެ  އ މ ރ   ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ކޭ. 

ސް އެހީތެރިކަން   ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެަގއޭ. އެހެންވެ އެ މަނިކ ފާނ ކ ރ މ ދ މަތްކޮންމެވެސް ޚިދ މަތެްއަގއި ދައ ލަތަށް ޚި

ެއއީރ ކޮށްދެފޯ ަމނިއްވި.  އެ  ސަބަބަކީތޯ  އަނިޔާވެރިވާންޖެހޭ  މަނިކ ފާނ   ؟ ކ ފާނަށް  މެންެގ ޑ އަޅ ަގނވީ  ޅ ފ ބޭނ ންއެ 

 ކ ރަން. ންާގނެ ނިޒާމެއް ގާއިމ  ތައް ހި، ރަށްވެރިކޮށް އެ ދާއިރާތައްބާރ   އެ ރަށެއްެގ ރަްއޔިތ ން  ،ރަށްތައް   ،ދާއިރާތައް

ރަށްރަ ޓޫރިޒަމެއް  ލޯކަލް  ބޭނ ންފ ޅ ވީ  މަނިކ ފާނ   ރަްއޔިތ ންށ  އެ  ރަށްރަށ ެގ  އެ  އެއީ  ގާއިމ ކ ރަން.  އެ    ،ަގިއ  އަދި 

ވީ އެ މ ޅިން ެވސް ދައްކަވަމ ން ެގންދެދައިދިނ މަށް ޓަކައި. އެ މަނިކ ފާނ    ހޯތަނަވަސްކަންްއޔިތ ންނަށް  ރަ  ދާއިރާެގ

ނިޔަތެއްށްބަޔަކަ ެވސް  ފަހަރެއްަގއި  މަނިކ ފާނ ެގ  އެ  ވާހަކަ.  ކ ރ މ ެގ  ކަންތަްއ  ހެޔޮކޮށް  ބަޔަކަ   ނެތް  ށް  

މ ން މި ދަނީ އެ މަނިކ ފާނަށް ންނަމެންނަށް ފެޑ އަޅ ަގނ  ސްވެ   ފެށ ނީއްސ ރެ   ،ނަމަވެސް  ހަކަެއއް.ވ މ ެގ ވާވެރިއަނިޔާ 

ލިބިެގންދާ ފެނ ޑ އަޅ ަގނތަން.    އަނިޔާ  މަ  ،ނ މެންނަށް  މަ ޢާނިކ ފާނ   އެ  އެ  ހ ރި   އަނިޔާވެފައި  ށްނިކ ފާނައިލާއިން 

ހ ރިޚަމ ޒަ ލިބިފައި  ހިސާތައް  އެ  ފޮޓޯތައް.  އެމެޑ އަޅ ަގނން  ބ   ބޮޑަށޭ  ،ނގިއްޖެންނަށް  މަނިކ ފާނަށް   އެ  ަވރަށް 
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 ތ ރ ކ ރައްަވއިެގން ހ ންނެވިފެނިެގންދިޔަ އެ މަނިކ ފާނ  ހެދ ންކޮޅ   މެންނަށް  ޑ އަޅ ަގނފަހ ން  ެގއޮތީ. އޭ   އަނިޔާވެފައި

 ވަރަށް ހިތްވަރާެއކ  ހ ންނަވާއިރ  ވެސް  އެ މަނިކ ފާނ   ،ާވއިރ  ވެސް ތަން. އެ ހެދ ންކޮޅ  ތ ރ ކ ރައްަވއިެގން ހ ންނަ

މެން ފަހަރެއްަގިއ ެވސް ޑ އަޅ ަގނހ ރި ވަރ .    ވެފައި  ވޭ އިނޭގތޯ އެ މަނިކ ފާނަށްސްހ ސާއިން  އެކަ  ށްމެންނަޑ އަޅ ަގނ 

މީހަކަށް އަނިޔާއެްއވެސް  ބޭ  އަދި  ކ ރާކަށެއް  އިންސާވ ަމކަށް  ކަންކަން  އެއްބަޑ  އަޅ ަގނފ ން  ނ ވާނަމެން  ން. ހެއް 

ސް ފަރާތްތަކާއި އަދި އޭެގ ފަހަތ ަގއި ތިބި ފަރާތް ވެ  ންދިހަމަލާ ކ ފާނަށް  ނިވެސް ޮގާވލަން. އެ މަ  އަދ މި  ޑ އަޅ ަގނ 

ކ ރިމަ  ެގނެވި،  އިންސާފ ެގ  ބަ   އެއްޗަށް  އެ  އަބޭފ ޅ ންނަށް  ޙައްޤ   އަވަހަށް  ޔަކަށް  މައްސަލަ  މި  ލިބިެގން  ދަބ  

 ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނިމިެގންދާނެ ކަމަށް. ޝ ކ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަލީމް.ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ .މެންބަރ ތްތެރި ޒައްއި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޙަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

އީސް ނަޝީދ  އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން   ރަެގ ރޭހަވަނަ ދ ވަހ  މަހ ެގ    މި ހިނާގ މޭޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ހަމަލާ  ޓެ  ނީޝައިތާ  ،މ ކ ޑަހ ރަ  ،އަނިޔާވެރި ފ ންެގޑ އަޅ ަގނ ރަރިސްޓ   ެއންމެ  ހިތ ެގ   ޑ  އަޅ ަގނމިނ ން   

ރައީ އިްއޒަތްތެރި  ކޮބައިތޯޑ ައޅ ަގނމިއަދ    ؛ސްކ ށްވެރިކ ރަން.  އެްއޗަކީ  ހަމަކ ރި  އަރާ  ައދ  މި؟ މެންނާ 

ން އި ނަފ ރަތ . އެ  އ ޅޭ ބޭފ ޅ ންެގ ޒާތީންެގނީ ތާކިހާ އަޅ ްއަވއި ސިޔާސީ އަދި ދީމި ހަމަކ ރީއި  މެންނާ އަރަޑ އަޅ ަގނ 

އެޑ އަޅ ަގނ  މި  ތެރޭަގއިޑ  އަޅ ަގނރާއްޖޭަގއި    މި  ،ނީނގ  މެންނަށް  އެމް.ޑީ.ޕީ ޞަޚާއް ؛މެންެގ  މެންބަރ ންނާިއ  ކޮށް  ެގ 

ނަޝީދާ ދަރައީސް  ދޭތެރޭަގއި  ތާއަބަދ ންދިއްކަމ   ނަތީޖާ.  ވާހަކަތަކ ެގ  ބޮލ ަގއިއަބައިއަބަދާ   ،ޔަ  އެކަކ ެގ  ދީނީ ލާ  ދ  

ކާފަރ ކަ  އިވަ އަޅ  އިކާފަރަށް،  ކަނޑައަޅަ   ،ތ ރ ކޮށްން  ކަމަށް  ކާފަރެއް  މަރ އިެއއީ  ހ ްއދަކޮށް،  ލޭ  ހ އްދަކޮށް، މި   ، 

އ ޅެނީ. މިީއ    ތް ދިމާވެެގން މި މ ސީބާމި  ށްމެންނަޑ ައޅ ަގނމިއަދ     ،ކަން ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްކަން

  މެންނާ ގ ޅޭ ޑ އަޅ ަގނ މި ރާއްޖޭަގއި ެއކިެއކި ޕްލެޓްފޯމްތަކ ަގއި    ،ކ ރަން ރާތ ން ކ ށްވެރިބާއި   ކަށިވަރަށް ހަރ   ޑ އަޅ ަގނ 

އަޅ ވަޑ އަޅ ަގނޮގތ ން،   ޓެގ   ލާދީނީ  ތަކ ރާރ މެޑ  އަޅ ަގނ،  އި މެންެގ  ވާހަކަ  ހަދަމ ން،  ކަމަށް  ކާފަރ ން  ށް  ކޮންނަކީ 

ދައްކަމ ންދިޔަ ޝަ ފަންނާއިއިޚ ތަންތަނ ަގއި  އަދި ސިޔާސީ  ޮގތ ަގ  ޑ އަޅ ަގނ .  ތައްތްރާ  ޖޯކެއް ބޫލ ކ ރާ  މިއީކީ  ަގއި 

ން.  އް ވެސް ނޫމެން މާފ ކ ރާނެ ކަމެޑ އަޅ ަގނވަރ ެގ ކަމެއް ނޫން. އަދި  ކޮށްެގން ތިބޭހަމަ ވަރިހަމަ  ނޫން. މި ދިމާވީކީ

ވެސް  ޢާ ެގ  ޑ އަޅ ަގނ  މާ  ޑ ނަގައޅ އިލާ  ބަޔަކަށް  ކ ރި  މިކަން  ެވސް  ދ ވަހަކ   ނ ކ ރާނެ  ވެސް  ރި ޒަތްތެއް އިފެއް 

އް.  ގެ  ވެސް ދައްކަނީ އެހެން މަންދީމްލާސްއިންސާނ ންެގ ތެރޭަގއި އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މިއީ އި  މިއީކީސް.  ރައީ
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  ދީން ދައްކާލާމް ނެތް. އެއީ އިސްޔާ ކ ރ މެއް ވެސްން މީހަކަށް އަނިއަމިއްލައަށް އަނިޔާ ލިބ މެއް ެވސް ނެތް. އަދި އެހެ

އެހެންވީމާޙަޤީ އަނިޔާ ފަމި،  ޤަތް.  މިދަ  މަރަން  މީހ ން  އިސްލާ  ވަރ   ،  ެއީއ  ކ ރީމާ  ނަމ ަގިއ  މްދީނ ެގ  ކަންކަން 

ސީން ޤާނޫނ އަސާ  ،ން އ ޅެނީމިއަދ  މި ދިމާވެގެ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ށެއް ނ ވާނެ.ކަެއއީ އިސްލާމަކ ންނަ  ،ސްޔަރިކ 

ހެްއެގ މ ޅި ހަޔާތް މި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަށް މީ  . އަދި އެެއ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ފަރާތެއް  ތެރިކަންސަލާމަތާއި ރައްކާ

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ޤ ރ ބާންކ ރި މީހަކަށް ދިން އަނިޔާއެއް.  ހަޔާތް  މ ޅި  އޭނަެގ  ަވއްކަންނ ކޮށް  މިއަދ  މި ؛ ޓަކައި 

އަ މިައދ ވަނީ  ނޫން.  ވަނީ  ނިޔާއެއް  މި  ޮގތ ަގއި    ޑ އަޅ ަގނ ލާފަ.  އިމަރަ  ހަމަ  ނަޝީަގބޫލ ކ ރާ  މަ ހަ  ދ ރައީސް 

އެހެން ކަމަކަށްމަ  ،ނަމަެވސްއަވަހާރަކޮށްލީ.  އޮންނަ  އަތްމަތީަގއި  ފަރާތެއްެގ  އެހެން  މިއަދ    ،ވާތީ  ރަކީ 

އެކަޑ އަޅ ަގނ  ދިޔައީ.  ސަލާ  މ ންމެންނަށް  އަދި  ގެ هللاމަތްވެެގން  ރަޙ މަތ ން  ރައީސް  ހަމަ  މެންނާޑ  އަޅ ަގނ  އިަގއި 

އަތ ވާނަޝީދ  އެބަ    ޮގތަކީ    ޑ އަޅ ަގނ ންނެވި.  ހ ވަރ ަގއި  ރަނަގޅ   އެންމެ  ޮއތް  ރާއްޖެއަށް  މި  ޮގތ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ 

ނަޝީދ    ރައީސް  އަދިެވސް  ރާއްޖޭެގ  ންނާމެޑ އަޅ ަގނވެސް  މި  ރައްޔިތ ންނަށް ތަރައްޤީ  އެކީަގއި  ރާއްޖޭެގ  މި  އާިއ 

މަސައްގ   ރިމަކ  އެކ ރ ންކަތް ހޯދަން  ވަތަޙާސ ބ هللا   ،ހެންވީމާ.  އެޮގތަށް  ޢާނަހޫ  އެލާ  އްވީ.  ރެ ކ   މެދ ވެރި 

މިއަދ   ންނޫއެހެން އަތެއް ޑ އަޅ ަގނނަމަ  އެކަން  އަދި  މެންނަކަށް  ރަނަގޅ   ނ ވާނެ.  އެންމެ  އޮތް  ރާްއޖެއަށް  މި  ވެސް 

މެ އިރަކ   ށް ކިތަންޑައަޅ ަގނ  ؛ތްތެރި ރައިސް ދިއ ން. ިއއްޒަމެން ކ ރިއަށްޑ އަޅ ަގނއެކީަގއި    ނަޝީދާ  ޮގތަކީ ރައީސް

ރާއްޖެއަ މި  ނަޝީދ   ރައީސް  ވާ  ށްވެސް  ކަންތަްއތަކ ެގ  އަ ކޮށްދެއްިވ  ދެއްކިދާނެ.  ބަ  ދިވެސްހަކަ  ތަނ ަގއި  ެއްއ  މި 

ތިބީތީއާމެންބަރ  ވާހަކަދައްކަން  ކ ރީ   އި،ން  ބަލާިއރ އޭެގ  ވާހަކަފ ޅ ތަކަށް  ދެއްކި  މި  ަގއި  ވެސް  ރާއްޖޭެގ  ަގއި 

ށް ެއ  ކޮިއ ތަކ ރާރ ަގ. ެއ މަސައްކަތ  ދ ރަީއސް ނަޝީދީފަިއ އޮތީ  އި، ރަނަގޅ  މަެގއް ދައްކަ ހެޔޮ ކަެމއް  ޔިތ ންނަށްރައް

އި މަންފާއަށް އެ ޔާމެންެގ ލާބަޑ  އަޅ ަގނވެސް އެ ކ ރަްއވާ ކަމަކީ  ހާލ ަގއި ހ ންނަވަިއެގން  ބަލި  ހ ންނެވީ. މިއަދ  ވެސް

ިއއްޒަތް  މަސަްއކަތް.  ކ ؛ ސްރައީތެރި  ކ ރަްއވާ  ދ ަވހެއް  ދެ  ވާހަކަދައްކާލ   ށްޑަައޅ ަގނރިން  ީމެގ  ފޯނ ން   ގެ މ  ެވސް 

  ،  އެ ދ ވަހ  ެވސް ދެކެވ ނ  ވާހަކަިއަގއި ވިދާޅ ވީ ޑާއަޅ ަގނ   .ހަރަށްފަހ  ފ ރަތަމަ ފަ  ސާއަށްމި ހާދި  ،ޞަތ  ލިބ ނ ފ ރ 

ދައ ލަތެއް މި    ނދިރިންޖެހޭ ކަމަށް. އަދާމެން ކ ރިއަށްޑ އަޅ ަގނަގށް ބަލައިެގން އަދިވެސް  ހިތްވަރ  ދެރަނ ކޮށް ކ ރިމަ

އެ   ކަމަށް.  އޮތް  ކ ރާ  އ ދަރާއްޖޭަގއި  ތަންފީންކ ހ ލަތ ން  މަގ މަތިން  މިހާރ   އަންނަޛ ތަްއ    ޑ  ައޅ ަގނ  .ކަންކ ރަމ ން 

 ންނާމެޑ އަޅ ަގނމ ަގއި  ދިކޮޅ  ފަރާތްތައް މި ކަމެންެގ އިޑ އަޅ ަގނމެންެގ ވާޖިބެއް  ޑ ައޅ ަގނަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއަދ   

ހި ތެދ ވެރި  ބޭފ ޅ އެކ ަގއި  އެ  މިހާރ   ތެދ ވ ން.  ޢަމަލ ކ ރައްވަންވީ   ންތަކަިއެގން  ނޫން  ޮގތަކަށް  ކ ރަްއވާ  ެއ  ކީއެ   .

ރިކ ރޭ.  ރައީސް ޔާމީން ވެސް ކ ށްވެހަރ ކަށި ފިކ ރާ ކ ށްވެރިކ ރޭ.    އި، މި އަޑީ ދައ ލަތާެގ އަޑިން ބޭފ ޅ ންެގ ވެސް ހިތ 

ކަމެ ވެސް  ބޭނ ންވާ  އެހެންނަމަވެސްނޫ  އް އެއީ  ފެންނައިރަށް  ، ން.  ޕްރޮގ ރާމަކަ  ،މައިކެްއ  އަރާއިރަށް    ށްޓީ.ީވ 

އްތަކ ެގ ވާހަކަދަްއކަނީ ސިޔާސީ މަންފާއަކަށް  ލާދީނީ ކަންތަ  އިން އަޅ ވަ މެން ބޮލ ަގއި އަނެްއކާވެސް ކާފަރ ކަޑ އަޅ ަގނ 
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، މިއީކީ  ވީމާ . އެހެންނޫން ކަެމއް ެވސް  ޅ ަގނޑ ނޭނެގ އަމާދަމާ  .  ށް އެކަން ދިމާވީދަޓަކައި. ިމއަދ  ރައީސް ނަޝީ 

ވާދަ  ފަރާތްސިޔާސީ  ދޫކޮށްލެވި ކަ ތަވެރި  ވެސް  ތިބެށް  ޚާއް ވޭެގން  ނޫން.  ކަމެއް  ޕީ.ޕީ.އެމްޞަނެ    ވެސް   ކޮށް 

ންޖެހޭ. މި ެގންނަކަށް  މެން ނިމ މަޑ ައޅ ަގނ ނދިރި ދައ ލަތް  ވަންޖެހޭ. މި އަެއކީަގއި މި ކަމ ަގިއ ތެދ   ންނާމެޑ އަޅ ަގނ 

މީެގ    ،ންނަމަވެސްނ ދެކެން. އެހެ  ޑ ައޅ ަގނ   ށްކަރ ވާންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަމެން ރާްއޖޭަގއި ތަކ ރާޑ ަގނައޅ ކަންކަމަކީ  

ކަންކަންކ  ހިނާގރީަގއި  އާފަިއ    ވެސް  މިއީ  އަނެއްކާ  ޮގތ ން  ކަމަކަށްހ ރި  ބިރ ަގނޭ.    ޑ އަޅ ަގނވެދާނެތީ    ންމ  

ރި  ތެތް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަހ ން ވަރަށް އަވަހަށް ެގންނަންޖެހޭމެން މި މީޑ ައޅ ަގނއްޗަށް  ކ ރިމަ، އިންސާފ ެގ  އެހެންވީމާ

 ށް.ށް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަޑައަޅ ަގނރައީސް،  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދަންމިހާރ   ޑ   އަޅ ަގނ   .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މި  ޖަ  ،ނަވަނީޯވޓަށް  އެޖެލްސާެގމިއަދ ެގ  ންޑާަގިއވާ   

ޖަކަންކަން ނިމެންދެން  އިތ ރ ކ ރ މާ  ވަގ ތ   އިއް   ލްސާެގ  މެންޒަތްތެމެދ   ޮގތަކަށް ނަންބަރ ރި  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ށް 

 ން. ދެްއވ ން އެދެވޯޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

   ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    :ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 32    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 31    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ންެގ އަދަދ : ރ ބަނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެން 

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

    31     ންެގ އަދަދ : ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ވޯޓ 

  16      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 31؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 32؛ ވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ބެ އްހާޒިރ ވެ ތި

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަވޯޓ ދެ

އަދަދ  ބޭނ . 31؛ މެންބަރ ންެގ  ޖަލްސާ    ،ންއެހެންކަމ   ފާސްވެއްޖެ.. 16؛ އަދަދ   ވާންފާސްވ މަށް  މިއަދ ެގ 

 ނެ.ށްދާރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމެންދެން ކ ރިއަފަިއވާ ހ ންޑާކޮށްއަޅ ަގނޑ މެން އެޖެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މަސައްކަތް މި ަވގ ތ    ެގނީ މިއަދ  ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ކ ރަތ ނޑ  މިހާރ  ަގސްއަޅ ަގ ؛ންމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  

ސަބަބަކީކ ރިއަ ދާ  ،ށްެގންދަން.  ބަހ ސެއް.  ދެ  ގ ޅިފަިއވާ  މަސަްއކަތަވަރަށް  ކ ރެވެމ ންދާ  ހަމަ  ެއކ ެއކީަގއި    ކަށްދި 

ރިޕޯކ ރަ ތ ަގސް  ޑ އަޅ ަގނވާތީވެ   ކޮމިޓީ  ހ ށަހަނީ  ވަގ ތ   މި  ކޮމިޓ   އެޅާފައި  ބަހ ސަށް  ރިޕޯޓ ެގ  ަގޑި    ޓީ  އޮތް 

އަމަށްނިންމ  ކ ރިއަށްެގންދަން.  ދިފަހ   ވެސް  ބަހ ސް  މި  ވަމ ޤައްރި  މިއަދ ެގ  ިމ    ޑ އަޅ ަގނޑައިަގންނަވަންދެން  ރ  

 ފިރ ޝާން.ޙ ސައިން ރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދާއި ވެލީބަހ ސް ކ ރިއަށްެގންދާނަން. މަޑަ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ފިރ ޝާން ޙ ސައިން ންބަރ މެ ދާއިރާެގ މަޑަވެލީ 

ެއއްކޮށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަށް އަދި   ނިވި ވަގ ތ ަގއި ހިތްވަރާމި ވޭންދެޒަތްތެރި ރައީސް.  އް އިޝ ކ ރިްއޔާ  `.  

އ ފާވެރި އ ފަންދ ވަހަކަށް ައޅ ަގނޑ    ށްޅަށް މަސައްކަތްކ ރަމ ން ެގންދަވާ ރައީސް ނަޝީދަހަށިަގނޑ ަގއި ައޅާ ވޭނާ ދެކޮ 

އެންމެހަ  ޑ އަޅ ަގނއަދި   ނަމ   އިދާއިރާެގ  ިއއްޒަތްއިަގރަްއޔިތ ންެގ  އެދެން.  ރައީސް  ސ ރަށް  ފަންފޮތް؛ ތެރި 

ހ އްޓ ވަ ލިބޭއިސަލާންޖެހ ން  ތަކެތި  އެ  ހިލޭ  މަ،  ބަދަދޭން  ށްދެއްވީމާހިކޮގ ފަނެ  ބަވީ  ނ ވަތަ  ދޭންވީ ދަލ ލަކީ 

ވެސް  އްއެވި ހިތްދަތި އަދި  ، އެ ވޭންދެނިއިބޭސްފަރ ާވއަށް ސަލާންޖެހ ން ހ އްޓ ވަ؛ ސްއިއްޒަތްތެރި ރައީ ؟އިންތޯފ ރާނަ

؛ ސް އިއްޒަތްތެރި ރައީ؟ ނައިންތޯންވީ ފ ރާދޭއެ ހާލަތ ން މިންޖ ކޮށްދެއްވީމާ، ބަދަލ   އްތައް ފަރާތެޮގތެއް ނ ފެނި ތިބި އެ

، ެއ  އެ މީހަކ  ބޭނ ންވާ ޮގތަށް  ނިވަންކަން އަދި އެ ީމހަކ  ބޭނ ންވާ ވާހަކަެއއްމިއ ޅ މ ެގ  މާިއ ެއްއވެކ ރ ފާޅ   ޚިޔާލ 

އ ފ ލ މ ެގ މަގ  ފަހިކޮށްދެްއވީމާ  ޑ  ގ  އަދި އައެއް ބޭނ ންވާ ޮގތަށް ދ ލާިއ ަގލަމ ން ލިޔެވޭނެ މަ ކަ ވާ ވާހަހަކ  ބޭނ ންމީ

ފ ރާނަބަދަލ  ރަީއސްޒަތްތެއިއް ؟ ތޯއިންހިފަންވީ  މައިންނާ ؛ ރި  އެތައް އި  ެއކަނިވެރި  ހ ންނަ  ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަން 

މެންެގ  ޑ އަޅ ަގނ؛ ރި ރައީސްިއއްޒަތްތެ ؟ ހިފަންވީ ފ ރާނައިންތޯލ މެއް ހޯދައިދެްއވީމާ، ބަދަތަކަކަށް ތާހިރ  ދިރިއ ޅ  ފަރާތް

ކާފައިންނަމަ މާމައިންނާއި  އަދި  އައިންބަފައިންނަށް  ދިރިއ ޅ   އި،ލަ ޅާށް  ހަމަޖެހޭ  ފަރާތްތަކަށް  ހޯދައިދެއްވީމާމެއެ    އް 

ށް ޮގސް ރައްޔިތ ންެގ އިރިއަ ކަެގންމީހާ، ރަްއޔިތ ރައްޔިތ ންެގ ވެރި؛ ރި ރައީސް އިްއޒަތްތެ؟ ންތޯހިފަންވީ ފ ރާނައިދަލ ބަ
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ބަލަ ާގތ ން  ވެރިކައިހާލ   ޮގތަށް  ބޭނ ންވާ  ރައްޔިތ ން  ެއ  އަދި  ފ ރ މ  ،  ހިންަގން  ނިޒާމ   ފަހިެގ  މި ޞަތ   ކޮށްދީ، 

ކަމާއި މި ރާއްޖޭެގ ނިކަމެތިންނަށް އަޅާލަ   ހޭންޖެތަރައްޤީވާ ކީ  ރާއްޖޭެގ ރަށްރަށަ މި ރާއްޖެ     ،ންޖެހޭ ކަމާއިތަންތަން 

ރަށް  ށްކަތަނަ އެ  ނ ވަތަ  ނިކަމެތިންނަށް  އެ  ަގބޫލ ރަށަވާނީ  ލިބިެގންކަން  ކ ރިއެރ ން  ނިޒާމ    ،ކޮށްށް  ވެރިކަމ ެގ 

ބަދަލ ދޭންވީ   ކޮށްދިނީމާގ ފަހިކ ން ހިންޭގނެ މަތަރ ތީބ ކ ރެވި ދެ ފ ށް ފެންނަ ރަނަގޅ  ނިޒާމަ  ށްކޮށް، ރަށްރަބައްޓަން

ފ ރާނައިދަލ ބަ  ނ ވަތަ ރައީސް ތެތްޒައިއް  ؟ންތޯހިފަންވީ  އ މ ރ ެގ؛ ރި  މ ޅި  އ މ ރ ަގއި،  ޖަލ ަގިއ  މ ޅި  ބައި  ބޮޑ    

ޒ  މ ޅި  އަނިޔާއިން  ވާންހޭދަކޮށް،  އ މ ރ   ޮގތެއްޅ ަގނޑ އަ  ،ރ ބާންކޮށްޤ   ރަނަގޅ   މެންެގ  އަޅ ަގނޑ ،  މެންނަށް 

ޮގތެއް،   ރަނަގޅ   ދަމެއަޅ ަގނޑ ރާއްޖެއަށް  ހޯދައިދޭދަރީން  ރީންެގންެގ  ޮގތެއް  ރަނަގޅ   ާމ ކ ރީމަސައްކަތް  ންނަށް 

ރައީސް އިްއޒަތްތެ ؟ންތޯފ ރާނައިދޭންވީ  ދަލ ބަ ވިދާޅ   އަޅ ަގނޑ  ؛ރި  އަބަދ ވެސް  ނަޝީދ   ރައީސް  ާވ ހަނދާންވަނީ 

ޖެހޭނެ   ފަހަތަށްނެ ީމހެއް ނޫން. މި މީހާއަކީ އިދާރަކ ރެްއވިްއޔާ  ވާރެއްިވއްޔާ ވަރ ބަލި ބަސްފ ޅެއް. މި މީހާައކީ އިރާދަކ 

ރައީސް  . ނޫންވެސް  މީހެއް   އާންމ ކޮށްމިއީ  ނަޝީދ   ބައްދަލ ވ ންތަކ ަގއާ   ކެމްޕޭން  ޕްލެޓްފޯ  އި  ަގިއ  މްތަކ އެހެނިހެން 

ބަވިދާޅ  ރައީސްއިްއޒަތްތެސްފ ޅެއް.  ވާ  %އަޅ ަގނޑަ ؛ރި  ކަމަކީ ީގޔަ   100ށް  އަނބ ރާ   ބޭސްފަރ ވާއަށް  ،ންވާ  ފަހ  

ކ ވަޑައިަގންނަވާނީ ހިތް   މާ  ަގދަކޮށް،  މާ  ރައީސްށް ކޮދަަގ  ވަރ ރިއަށްވ ރެ  އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް.  މެންެގ ައޅ ަގނޑ ؛  

އެންމެ އަދި  ކ ދިބޮޑ   ެވސްމެައޅ ަގނޑ ން  ދަރީން  ޅަ  ީމހ ންދ ވަސް   ންއ މ ރ ،  ންެގ  އެއް  ަގ  ވެސް  ވީ  ބޫލ ކ ރާ 

ސް  އީ ޤައ މ ެގ އ އްމީދަކީ ރަ. މިކަމަށް  ދ ދަކީ ރައީސް ނަޝީއ އްމީ.  އަބަދ ވެސް އޮވޭ  އިބޫލ ކ ރ މެއް މި ރާއްޖޭގަ ަގ

ރައީސް  ނަޝީދ  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަ ؛ކަމަށް.  މި  ހިތ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ތަ އަޑިން  ވާހަކަށްލާނަކ ރާރ ކޮއަދ   އެ  .  ން 

ރަީއސް ކ ޑަ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ރައީ ަވގ ތ ކޮ   އަޅ ަގނޑަށް  ރަނަގޅ .  ވަރަށް  ދެްއވިްއޔާ  ނަޅެްއ  މިސް  ރާއްޖޭެގ    ޝީދަކީ 

   އަދި މި ގ ޅިެގން  އްޔިތ ން މި ހަމަލާއާޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ިގނަ ރައަ   ވެސްނ ންީގެގ އ އްމީދ . ހަމަ ޔަމ ސްތަޤ ބަލ 

ތަފަ  ލާއަށްހަމަ ދަންނަވަމ ން  ކ ރާހ   ވާހަކައެއް ރ ކޮށް  ނަޝީދ ެގ    ،ެގންދިޔަ  ކިހިނެއްތޯހާރައީސް  ކޮޅ  ލ ހާ؟ ލ ކޮޅ  

ަވޑަިއަގންނަވާނެތޯ؟ ތޯރަނަގޅ  އޮއަޅ ަގނޑ މެ؟ އެނބ ރި  އ އްމީންނަށް  ކޮބައިތް  ނަޝީދަކީ  ރައީސް ؟ތޯދަކީ   

މި ފ އްމީސް، އެ ބޭފ ޅ ންެގ އ ތްތެރި ރައީއިްއޒަ   ށް ދެވ ނ  ލާއިންސާނީސް ނަޝީދަރ ޞަތ ަގއި ރައީދ . އަޅ ަގނޑ  

އިބާރާތ ން ކ ށްވެރިކ ރަން.    ހަރ ކަށިރައްޔިތ ންެގ ނަމ ަގއި އެންމެ    އިހައެންމެހަމަލާ އަޅ ަގނޑާއި ައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ  

ޢަމަލ ަގއަ މި  ޓެ  ،އިދި  ހަރަކާތްތެރިމަހަރަރިސްޓ   މި  އަޑީ   ވިލާަގއި  އިއަދި  އެންމެން  ހ ރިހާ  ތިބި   ފ ެގސާންަގއި 

ފެހި   ،ފަހި  ވ ރެ  ދަށްއަކީ މިއަަގނޑ ެގ ދ ޢާއަޅ   ؛ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޮގވާލަސަރ ކާރަށް  ށް ެގނައ މަށް  ކ ރިމައްޗަ

ރައީކާމިއަދި   ދ ވަސްތަކެްއ  މާތް ޔާބީ  ނަޝީދަށް  އަޅ ަގނޑ އަ  .ކ ރެްއވ ންރ ވަިމންهللا ސް  އެންމެދި  ހެޔޮ ންމެން  ނަށް 

އެްއކޮށް ހެޔޮ ދ ވަސްތަކެއް    ތަކާ ޔާސަތ ދ ެގ ސިސް ނަޝީންނަށް ރައީ ެގ ރަްއޔިތ އަދި މ ޅި ރާއްޖޭ  .ޤ  ދެއްވ ންފީއ ތަ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.   ންވަރ ކ ރެްއވ ން. ވަރަށް ބޮޑަށްމި
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 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

 ރި މެންބަރ . ތެތްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ  6

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

 މ ޙައްމަދ ސް  ރައީ  ،ރައީސްެގ މަޖިލީހ ެގ  ންޓީތަކ ން ހ ށަހަޅާ މަސައްކަތ ން. ރައްޔިތ ކޮމިމި ފަށަނީ    އަޅ ަގނޑ  މިހާރ 

ތީ ޚިދ މަތްތަކާ މައްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ސަލާމަ  ޞަޚާއްޅޭ  ގ   ރިސްޓ  ހަމަލާއާރަލ މަށް ދިން ޓެއަވަހާރަކޮށް  ނަޝީދ 

  އ ތ ރ   ހިތަދޫ،  ނިންމި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވާނީ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ   ބެހޭ ކޮމިޓީން

 1  ލަ ޖ މ ިއވަނީފަ ޅިސްކ ރ މަށް ވެސް ކަނޑައެހ ށް ބަބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް. މި ރިޕޯޓަތްތެރި މެންދާއިރާެގ އިްއޒަ

ސަށް ހ ކ ރި ބަމެން އަލ ން ައނބ ރާ ކ ރިން  ަގޑިއިރ  ހަމަވ މ ން އަޅ ަގނޑ   1ަގޑިއިރ . އެހެންނަމަވެސް، ެއ ޖ މ ލަ  

 ރ . ދާނަން. މ ޤައްރިއަޅ ަގނޑ މެން 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްމެންހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ 

ިއްއޒަތްތެކ ޝ   `. ރައީސް  ރިރިްއޔާ  މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  ނަޝީދ  މ ޙައްރައީސް    ،ރައީސް.  މަދ  

ދިންއަވަހާ ޓެރަކޮށްލ މަށް  ހަމަލާއާރަ   ޚާއް   ރިސްޓ   ސަޞަގ ޅޭ  ދިރާސާކ ރ މަށް  މައްސަލަ  ބެހޭ   ތީލާމަ  ޚިދ މަތްތަކާ 

މި މަކޮމިޓީން  ބަ   ރިޕޯޓ ތ ޮގނިންމި    އިލައްސަލަ  ފ ރަތަމަ  ރިެގ  މި  ދ ވަ  2021  މޭ   6ޕޯޓަކީ  .  ރޭ ވަހ ެގނަ     

 ޒ ކޮށް އަމާ  ކޮޅަށްށިހަފާނ ެގ  އެ މަނިކ   ލ މަށްކޮށްއަވަހާރަ  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ރައީސް    ،ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަީއސް

ޓެ ޚިދ މަގ   އާ ލާހަމަރިޒަމްެގ  ރަދީފައިވާ  ސަލާމަތީ  މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  ކޮޅިެގން  ބެހޭ    އިސްނަަގއިމިޓީން  ތްތަކާ 

މަ ފެށި  ސީ  ،ސަލައްބަލަން  އަދި  ަމއްސަލައަަވސް  ދިރާސާކ ރ މަެގ  އެއް ރިއަސް  ނިޮގތ ަގއި  ކޮމިޓީން  ޮގތ ެގ   ންމިށް 

މައްސަލައާރިޕޯޓ .   ބައްދަލ    މި  ކޮމިޓީެގ  އަވ ންތަކެްއ  ގ ޅިެގން  ބައްބާއްަވއި  މި  ކޮމިޓީން  އަލީ  ދަލ ވ ންތަކ ެގދި  ަގއި 

ޒަްމެގ މިފަދަ ޓެރަރި؛ ކަންކަމަކީ  އެ  ،މި. އެޮގތ ން ނިންށް މަކަންކަން ކ ރ   ، މިފާހަަގކޮށް  ެމއްކަ  6ވެސް    ރަތަމަފ 

ދިތަޙ މައްސަލަތައް   މިހާތަނަށް  ރިޢާޔަތްކޮޮގ  މާވެފައިވާޤީޤ ކ ރ މ ަގއި  އަންޖެހ ންތަކަށް  ސީރިއަސް  މައްސަލަ  ދި ށް 

މައްސަ ތަޮގތ  ެގ  ލަެއއްއަވަސް  އެޙ ަގއި  މޯދިޤީޤ ކޮށްދިނ މަށް  ވާލްޑި  ޕޮލިސް ސަރވިސްަގއި  ެއ    ފަ.ދެންނެވި  ނީވްސް 

ަމއްސަލައަށް ބޭނ ންވާ ހެކި ހޯދ މަށް ާވނީ    ކ ރިންެގ  ލ މ ކި ނައްތާމައްސަލަިއެގ ހެކީެގ ޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރެވިދާނެ ހެ
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 ބޭފ ޅ ންެގ އެހީތެރިކަން  ންނީ އަދި ޤާބިލ ރ ެގ ފަޅ ންހ ރި ބޭމާ ގ ކަ  ،ދާއިރ ރިއަށްޤީޤ  ކ ޙ . މައްސަލައިެގ ތަފަދެންނެވި

ކ ރިއަޤީތަޙ   ންެގހޯއްދަވައި  މިދެންނެވިފަ.  ވަނީ  ެގންދެވ މަށް    ށްޤ   ކ ރިއަށްދާ  ތަތަޙ ޤީޤ   ގ ޅޭ    ޙ ޤީޤާންވަރަކ ން 

ކައެންމެ ސަލާމަތީންކަން  ހައި  މަޖިލީހ ެގ  ޚިދ މަތްތަކާރައްޔިތ ންެގ  ކޮމިޓީބެ    ވާނީ  ސާއްހި  އާހޭ  ކޮށްދެްއވ މަށް 

ވްސް ޕޮލިސް  މައްސަލަ މޯލްޑިވެސް ދަންނަވަން. މި  ހަކަ ވާދާންއެޮގތަށް ހިނަގމ   މިކަންވެސް  . އަދި މިހާރ ފަދެންނެވި

ތަޙ ސަރވިސްއި ބެލ މަށް  މިޓީރ  ކޮންދާއިޤީޤ ކ ރަމ ން  ާގތ ން   ތ ަގއިޮގެގ  ތެއްކޮމިޓީން ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަން އެކަން 

ގ  ފިކ ރާ  ހަރ ކަށި  ނިންމިފަ.  އެންމެޅޭވަނީ  އަ   މައްސަލަތައް  ނެރެވޭވަހައި  ނަތީޖާ  އަދި  ތަޙ ޤީޤ ކޮށް ޮގ  ސް  ތަކަށް 

މޯލްފިޔަވަޅ   ޕޮއެޅ މަށް  ކޮމިޓީ ޑިވްސް  ސަރވިސްަގއި  ދެންނެވިވާން  ލިސް  މީެގފަނީ  ވަނަ    2021  މޭ  8  ،އިތ ރ ން. 

ދައ ދ ވަހ    ބައްދަލ ވ މ ަގިއ  ތިބޭއްިވ  ރައްޔިތ ލަތ ެގ  ތެރެިއން  މަންބާރ ެގ  ރައީސްންެގ  މ ޙައް  ،ޖިލީހ ެގ  މަދ   ރައީސް 

ވަނަ ދ ވަހ ެގ    2021  މޭ  6  ،ކޮށްމ ން ދަނިތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދެތާއި ރައްކާކ ން ސަލާމަމަތްތަ ދ ޚި  ސަލާމަތީށް  ޝީދަނަ

ބްރީ ރައްކާތެރިކަން  އެ  ޮގތ ެގރޭ  ހިންގ އަކ އިން  ޗ ވީ  ނިން   ކޮމިޓީން  މަށްރީެއއް  މިދެންނެވިވަނީ  ރީ  އިންކ އަ  މިފަ. 

 ތަންދޭ އިދ ނާއި ަގވާަގއި މަޝްވަރާކ ރ މަށްފަހ  ާގނޫދ ޮގތ ން ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންެގ މެ  ޅޭޮގތާ ގ    ކ ރިއަށް ެގންދާނެ

ފ ޅާ އިންކ އަދާއިރާ   އެންމެ  މި  ކ ރި އެްއަގިއ  ނިންމާފަ.ރީ  ވަނީ  ކޮމިޓީން  ެގންދިއ މަށް  ހަމަ  އަށް  ،  އެއާެއކ އަދި 

ރާއްޖެާއއި  ސަމަ ބޭރ ެގއްކަތ ަގއި  އެކްސް  ރާއްޖޭން  ހޯދ މަށްފަރާތްތަކ ެގ  އެހީތެރިކަން  ވެސްޕާޓ   ކޮމި  ވަނީ ޓީ  ން 

ބާރ ެގ ތެރެއިން    ތިންދައ ލަތ ެގ ؛ނޑ މެންެގ ކޮމިޓީެގ ނިންމ މަކީޮގތ ން ައޅ ަގ  ޅޭކާ ގ މި ނިންމ ންތަ ނިންމާފަ. އަދި  

މަޖިލީރައްޔި ރަީއސްތ ންެގ  ނައްމަމ ޙަ  ރައީސް  ،ހ ެގ  ޚިދ މަޝީދަށް ސަލާމަތީދ   ރައްކާތެރިކަން   ތްތަކ ން ސަލާމަތާއި 

 8ހިންގ މަށް    ރީއަތ ެގ އިންކ  ވީ ޮގޗ ން ބްރީރައްކާތެރިކައެ  ވަނަ ދ ވަހ ެގ ރޭ    2021  މޭ   6  ،ކޮށް ދަނިންދެމ ފޯރ ކޮށް

ވަނަ   19ހަރ ެގ  ނަ އަވަ  2021 ކޮމިޓީެގ  ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ   ެގ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ސަލާމަތީވަނަ ދ ވަހ   2021  މޭ

ބަިއވެރި  ޒިރ ވެހާ  ބައްދަލ ވ މ ަގއި މެންބަޯވޓ ަގއި  އި ރ ންވި  ވީފާޤ ތިއްެގ  ނިންމާފައިާވކަން.  ކޮން  ޓީން މިމާ، 

ތިންފާސްކޮށް ދައ ލަތ ެގ  ތެރެއިން  ފައިވާ  ރައީސް  ބާރ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ނަޝީދަށް   ރައްޔިތ ންެގ  މ ޙައްމަދ   ރައީސް 

ރައްކާތެރި ދ މަޚި  ސަލާމަތީ ސަލާމަތާއި  ެއ  ދ ވަހ ެގވަނަ    2021  މޭ  6  ،ކޮށްމ ންދަނިފޯރ ކޮށްދެ  ކަންތްތަކ ން  ރޭ   

  ެގންދިއ މ ެގ މައްސަލައާ ށްތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ކ ރިއަޚިދ މަމައެއް ސަލާމަތީ  ރީ ވީ ޮގތ ެގ އިންކ އަޗ  ރީކަން ބްތެރިކާރައް

އިްއޒަތް  ގ ޅޭ ޮގތެޮގތ ން  ަމޖިލީހ ން  ނިތެއްރި  އެންމަަވއިދެއްވ   ހ ށަހަޅަން.  ދި  މަށް  ރިޕޯޓ   ބޮމި  ޑަށް  ވަރަށް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 :ންން ވާހަކަދެްއކެވ ރިޔާސަތ 
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ަގންނަވާ ެއްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކ   ސްކ ރައްވަން އެދިވަޑައި ހ . މި ރިޕޯޓަށް ބަ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

އެދިވަޑަެގފ ރ   އްޔާވި އިންނެ އެދެންއް ންދެޞަތަށް  ދެކ ވ ން  ހެންވޭރ   ޙ ސައިން .  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނ  

 . ހީމްޝަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ހީމްއިން ޝަރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިދާ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 

ވާލަން.  ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް އެއްޗެއް ދަންނަސަލާމަތީރައީސް.    ރިޝ ކ ރިްއޔާ އިގްއޒަތްތެ`.  

 ފ ސާއިން  . ކޮށްދިނ މަށްއްވެރި ވެރިކަމެ ލ ދްންދަނީ ޢަެގ  ވަމ ން މި ޮގ  ،އަބަދ މެ އެދެމ ންން ތާެގ ރަްއޔިތ ރާއްޖޭހިދިވެ

އަޑ އަހަ  އިމ ކޮށްދިނ މަށް.ާގ މި  މިއަދ އަޅ ަގނޑ މެން  ދިވެހި  ނީ  މިކަވެސް  ހަމަ  ރަްއޔިތ ން  ޮގވާ މަށް  ރާއްޖޭެގ    އެދި 

ފޯރ ކޮށް މިކަން  އިދާދިނ މ ަގތަން.  ފަހަތ ރާތައި  ބ ރަވާފަ   ކ ން  ހި  ޔަށް  ބޮޑ   މި  ޮގސްއި ަގނތަން.    ، ކަމަކީ   ވާ 

  ގެ ފަިއވާ ރާއްޖޭ ތްބެއް ދެވިންމެ ބޮޑ  ލޯރަކާއި އެޤަދަންެގ ހިތްތަކ ަގއި އެންމެ ބޮޑ   ތ ޔިނަ ރައް އެންމެ ިގެގއްޖޭހިރާދިވެ

އެ    ،ހަށިކޮޅަށްދ ެގ  ނަޝީޙައްަމދ   މ ސް  ރައީ  ،، އެމް.ޑީ.ޕީެގ ރައީސް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް  ،ކ ރީެގ ރައީސް

އަވަހާރަކޮށްލ މަނި ޓެރަށް  މަކ ފާނ   ހަމަރިސްދިން  ކަންތަލާޓ   އަޅ ަގނޑ މެންއްެގ  ދިޔަ  ދެވިެގން  ހަމަލާމި  ނަށް  . 

ނޭ. މިއީ  ެއއް ނ ފެކ ރާތީ  އްވާ މަސައްކަތެ ެގން ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ެއކަށީަގރައްޔިތ ން    މ ންއާހަމައަށް    ވަގ ތ ަގއި މިއަދާ

ތ ން އަޅ ަގނޑ   ޔިއް ނޫން. މިއީ ދިވެހިރާްއޖޭެގ ރައްާވހަކައެ  ތަނ ަގއި ދަންނަވާ  ތ ނަކ ރަން މިކޮންމެހެން އަޅ ަގނޑ  ފި

ހިތްހަމަޖެހޭ މިންވަރަށް މިކަމާ   ބޭފ ޅ ން. އެ  ންނަ ޝަކ ވާއަށް އަހަމަޅ ަގނޑާތ ން އަރި ރަްއޔިތ ންެގ ފަރާއިންތިޚާބ ކ 

ކަންކަން    ޅޭގ  މީޑިއާަގޮގތ ން  ކަެމއްކ ރާކަމަށް  މިވެނި  ކަމެއް ެއވެ  ،އި  ވެއްޖޭއްޖޭވެ  ހެންމި  ،ނި  މިހެން    އެ  ،، 

ޔާތ ަގިއ  ސިއްރި  ަގއިޝަނެއްގޭ ސްޓިމިކަހަލަ އިންވެ  ،. އަޅ ަގނޑެއް ނ ދަންނަވަން ނާންނަ ވާހަކަންމ ހާމަކ ރަ  އް ތަވާހަކަ

ހާމަ ރަްއޔިތ ންނަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ނ ހިނަގއެކޭ.  ކަންކަން  ޮގތަށްހިންާގ  ޮގތަށް ރަްއޔިތ ންނަށް  ، ވާ  ފެންނަ   

މިންވަރަށް  ަގއްޔިތ ން  ރަ ރައީސްއިއްޒަ  .ކަމަށް  މ ންނ ދާ ބެލެމިކަން  ބޫލ ކ ރާ  ކޮދިވެހިރާއްޖޭ  'ތްތެރި  ން  ެގ 

ތޯ ހ ރީ އެ މީހަކ  މ  ރައްޔިތެއްއާންކޮން  ؟މަށް ފައިސާ ނ ދޭރ  ހިންގ ސަރ ކާ ޮގތ ަގއިެގ ހ ރީ ޓެކްސް  ތޯންކ އަ ވިޔަފާރި

މީހެއް މ އްތިކ ރ ރާނަބަނޑ ފ  އެ  ނޫނީ  ވިޔަފާރިއަރޫރީ  ޒަެގ  މަށް  ކޮންމެ  ކ ރާ  ހި  ކ ންބޭނ ންތަކަށް  މަށް ގ ންދައ ލަތް 

ނ  ޓެކްސް ފައިސާ  ޮގތ ަގއި  ރައްޔިތަކަ ؟ދޭެގ  ރަްއކާކޮން  މިވަރަ  ތެރިކަންށްތޯ  ކ ރާ   ؟ރ އިދ ކ ރާޚަރަ   ށްއޮތީ  މިވަރަށް 

ވިޔަފާރިއަ  ސަރ ކާރަށް  ކޮންމެ  ކޮންކ ން  ައންނައިރ ަގއި  ދައްކަމ ން  ރައްކާ  ޓެކްސް   ؟އޮތީ  މެއްރިކަތެރައްޔިތަކަށްތޯ 

ިއއްޒަތް  ަގއިމ   ،އޮތްނަމަ މަތެމި  ރަްއކާތެރިކަން  ރި  އެ  ރައީސަށް  އިްއޒަތްތެ  .ސްއީދިޔަ  ލިބިެގންޖިލީހ ެގ  ރި  މި 

ނޭހ ެގމަޖިލީ ހަމަލާއެއް  އެވަރ ެގ  ރައީސަށް  ޤާނޫނ އަސާސީއާ   ެއއީ  ރައް ސަލާ  އި ާގނޫނ ގަ   އިރީސް.  ރިކަން  ކާތެމަތާއި 

ބޭފ ންޖެކަށަވަރ ކޮށްދޭ ލިޔެފައިވާ  ކަމަށް  އެހޭނެ  ހަމަލާ.  އެރި  ނެތް މާވީހެންޅަކަށް  ލިޔެފައި  އެހެން  އަދި  ވާހަކަ  އެ   ،
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އައިސް ހަ  އިފަބޭފ ޅ ންނަށް  ޮގމަ  ،ތަކާއިމަލާހ ރި  އަދި  ރ ވެެގން  ފަރާތްތަކަށް  އ ޅެނީ   މި  ވެސް  އަދަށްސްފަިއވާ 

ްއ  މެކަވެރި   ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން އެތައް ؛ކޮށްދެވިެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނ މ އިާގފ   ސާ އިންަގނޑ މެންނަށްއަޅ 

ބަދަލ ކޮށް  ،ނިންމައިފި ކަމެއް  ކަމަ  .ފިއެތައް  އެންމެ  ހަތައެދެނީ  މ ސާރައިގަ ހާ  ސަތޭކައެއް  ރ ކަށް.  ހ ރި   އިރ ފިޔާ 

ޮގސް  ރާފަ މިހާރ   ސަރ ކާރ ން  ހާސްތްތަކަށް  ރ ފިޔާއަށް  ބާވީސް  ހާސް  ތިރީސް  މިދިޔަ  ،  ޖައްސައިދީފި  މ ސާރަ 

ރަ  ިއ،ސަރ ކާރ ތަކ ަގ ދ ވަސްތަކ ަގިއ.  ކޮންއް މިދިޔަ  ވީ  އ ޅ ؟ ތޯކަެމއްޔިތ ންނަށް  ފ ލ ހ ބައިސްކަލ ަގއި   އިންނާނ ހާ 

ކާރަ އައިސް  ބޮޑެސިފައިންނަށް  ދީފި.  ދަންދެން  ޖިޕަށްށް  ދީފި  ތި  ކޮން  .ދަންދެން  ލިބ ނީ   ؟ކަމެއްތޯރައްޔިތ ންނަށް 

އެބަޖެހޭ ބަލަން  ފޯރ ކޮޚިދ މަތްތަ  .އަޅ ަގނޑ މެން  ސަލާމަތީށްދޭންއް  ތަ  ،އްދ މަތްތަޚި  ޖެހޭ.  ޤީޤީ  ޙ އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

ތަރައްޤީ  ފޯރ ކޮށްދޭން  ،ކ ރަންޖެހޭއިދާރާތައް  އަޅ ަގޚިދ މަތް  ކަންބޮޑ ވ މަކީޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ ެގ  ސ ވާލަކީ،  ެއ    ، ނޑ ެގ 

ޚަބޭ ކ ރާ  ވާހަކަފ ޅ ންނަށް  މާލޭރަދ ެގ  ނޫން.  ހަތް އްދ ސަރަޙަ  ެއއް  ދިރިއ ޅޭ  މި  އެއް ހާ  ހަދިަގއި  މީހ ން   ހެއްހާ 

 ނޫން ބެންޖެހޭ ބައެއް ލަތ ަގއި ތިހާ  ހެއްޓޭ. މިލެވާ ކަމެއް ނ ބެ،  ހެއްޓޭ ލެތަނ ަގއި ހިނާގ ކަމެއް ނ ބެ  ހާއްމީޓަރެލޯކި

މާދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާއް  ކާރޫޞަލޭަގއި،  މި  މިބާރ ކޮށް  މާލޭަގއި  ރައްޔިތ ންނަކީ  ބޮޑ   އަތޮ  .އ ޅޭ  ތެރެ ޅ އަދި 

ހަ ހާހެއްހާ މީހ ން  ހަތްދި  ދަންނަވަނީ. މާލޭަގއި މިއ ޅޭ  މި  ަގނޑ  ނޫން އަޅ    ވާހަކައެއް   ޓޭ ނ ބެލެހެއްލެހެއްޓެންޖެހޭނެ.  ބެ

އެއް އ   މި ބެލެހެއްޓެންޖެހޭއްދެސަރަޙަރ ެގ  މީޓަކިލޯ  ޅޭ  ކަންކަން  ހިނާގ  އަޅ  ްއަގިއ  ކެމެރާ  އެައށް   ެއއީ   ،ން ަވއިެގނެ. 

  ވެސް ދ ވަހެްއގައިމެންކޮ  އިރައަ  ލިސް ކޮމިޝަނަރ  ޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ  ޕޮޑ  ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަ ބޮނިޔޭަގއި ނެތްވަރ ެގ  ދ 

އިންޓަ  ،ތަން   ވާހަކަދެްއކެވި ތަނެކޭ  މި  ނޭވިދާޅ ވާ  ރަްއޔިތ ން  .އެްއަގއި ރވިއ  ކޮންމެެވސް  ކ ޑަކ ޑަ  މިތާނަގިއ    ، އޮތީ 

އެ ބޭފ ޅ ން ހަރ ކޮށްފައި  މެރާ  އެތައް ސަތޭކަ ކެ  މޭ.ޓޭޖ  ބަލައިފީކަ ފ ސަތޭ  އްނޑ މެން މިތައަޅ ަގ  ،މިހާ ކެމެރާ ހ ރެއޭ

 ފެންނަ އަކ ންމެރާންނަ ކެހ ިއ  މ  ރައްޔިތެއްެގ ތަނެއްަގއި ހަރ ކޮށްފައާންޓޭޖެއް ބެލޭނީ.  އް ސަތޭކަ ފ ެގންތާ އެތަރެހ 

މާ،  އެހެންވީ ؟ންކަމެއްތޯ ބަލާނީަގނޑެްއ ފެންނަހެން ފެންނަ އެއްޗަކ ން ކޮ. ނެެގޓިވްއޭއް ނޭނެގއެްއޗެއް ނ ފެން އެްއޗެ

ތަނ ަގއި ހިނާގ މިފަދަ   ހާހެއްހާ މީހ ން އ ޅޭއިރ ަގއި މި  ހަތްދިހަަގއި  ޓަރެއްހާ ތަނ ކިލޯމީ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ރާއްޖޭގައި

ހަމަލާތަނ ރައްކާ ކޮށްެގކާތެރި  ދެނެަގނެޭވވަރ   ތިބެންޖެހޭނެ  ިއ ކަންކަން  އެ  ،ކަމަށްން  ޚަރަދ ކައަދި   މަށް ސަރ ކާރ ން 

  އި ބަޖެޓާ  އި،ތަކާ ކަންބޮޑ ވ ން  ހ ރި   ށް އެ ބޭފ ޅ ންެގއި ހަމައަހާތ ންެގ މަޖިލީދި ރައްޔިއަ  ،ންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ކޮށްދޭ

ކަ  މި ެގނެސްެގންހ ރިހާ  ދަންނަވައިވެސް    ންކަން  ރައީސަށް  ރާއްޖޭގެ  އަދި  ކ ރަންޖެހޭނެ.  ެއކަން  ވެސް  ެގން 

ރަްއކާ ސަލާމަތާއި  އަޅ ތެރިކަންރައްޔިތ ންެގ  އެބަޖެހޭ.  ކަށަވަރ ކޮށްދޭން  އ އްީމދަަގ  ހިނަގ  ،ކީނޑ ެގ  މިމި  ދަ ފައިދާ 

ތެރި  ކައި ރައްކާ ޚިދ މަތްތަކ ން ރައްޔިތ ންނަށް ޓަަގނޑ މެންެގ ސަލާމަތީއަޅ    ނަގައިތްބ ރަ ޢިކަމ ން  ނ ރައްކާތެރި ކަން

 ޞަތަށް. ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދެއްވި ފ ރ . ޝ  ވާނެ ކަމަށްތާނަގއި އަޅ އް  ތްއޮ ތަކެއް ކ ރިއަށްޔަވަޅ ފި
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 ން:ކަދެްއކެވ ހަރިޔާސަތ ން ވާ

 .  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފްެގ ރާ ގ  ދާއިރ  ހ ޅަނހެންވޭ މެންބަރ .ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝ 

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފްެގ ރާ ގ  ދާއިރ  ހ ޅަނހެންވޭ

ރައީ އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ރަ ؛ސްޝ ކ ރިއްޔާ  އ ފަންމިއީ  ނަޝީދ ެގ  ތީ،  ވާ  ށްކަމަ  ދ ވަސްއީސް 

އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ  ރައީސް ނަޝީދަށް  ތަހ ނިޔާ  ހ ޅަނހެން ؛ދާއިރާ  އ ފަންދ ވަހ ެގ  ދާއިރާެގ  ވޭރ   ރައްޔިތ ންެގ  ގ  

ޑިމޮކްރެއާަގނަމ  ރަްއޔިތ ންެގ  ދިވެހި  އަދި  ޕާޓީ ިއ  ެމންބަރ ންޓިކ   އިްއޒަެގ  ެގ  ދަންނަަވން.  ރަީއސްނަމ ަގިއ   ؛ތްތެރި 

ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން. ވި ރިޕޯޓަށް އަޅ ޅ އްރ  އެ ހ ށަހެބެހޭ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރި  ދ މަތްތަކާ ޚިދެންމެ ސަލާމަތީ  

އް ކަމ ަގއި  ދ ކ ރާ ކަމެމަކީ އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމަައށް ތާއީ ހ ށަހެޅ މ ެގ  ކޮންެމ ކަަގިއވާއެ ރިޕޯޓ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ޕާލައިދަންނަވާ އިރ ،  ހެދ މަކީ  ރީ އަންކ މެންޓްރީ  ވަރަށް  ވަގ ތ    މިެއއް  ކަންމ ހި  ޮގތަށް    ،މެއްމ   މިދެންނެވި 

ރ  އެ  ފ ލ ހ ން މިހާ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކ ރ މަށް ޓަކައި.  ން ހާސިލ  ާވ އެހެނިހެން ކަންކަމެން އެ ރިޕޯޓ ަގއި އަޅ ަގނޑ 

ތަޙ  ެގންދާ  ހަމަހިންަގމ ން  ޝާމިލާދިނ މ ޤީޤ ން  ހ ރިހާލ ވިަގއި  ފަރާތްތަކާ  އެ  ހޯދައި  ފަރާތްތައް  ފިޔަވަޅ  ދޭތެ    ރޭ 

ހަމައެކަނި އޭނަ   އެޅެންޖެހޭނެ.  ހޯދައި  މީހާ  ފިޔަވަޅ    އާ ބޮންޮގްއވާލި  އިންނީއެޅ ދޭތެރޭ  ެއއީ    ކ ރެވ ނީ މ  އިާގފ   ސާމާ 

ތަކ ރާރ ނ ވާނެ  ،ކަމަށް އިތ ރަށް  ކަންކަން  މިފަދަ  އޮތް  ކަ  ނ ވަތަ  އަދި  ރަނޫ  އްލެއްޙަމަށް  އިއްޒަތްތެރި   ؛އީސްން. 

ބޮންހެދިއޭގެ  ޚަރަމީހ ންނާއި    އިތ ރ ން  ފައިސާ  ޚަދ ކޮށްފައިވާމިކމަށް  ފައިސާ  އެ  މީރަދ ނަމަ  ވެސް   ހ ންކ ރި 

އަމީެގ ހޯދެންޖެހޭ.  ހަމަތެރޭަގއި  އެ  ތަޙ ޤީލާދި  ފ ރިހަމަ  ހިނަގެގ  އެބަ  އޭޤެއް  ފ ންޖެހޭ.  ފ ންމިން    ޅާމިނާއިެގ 

އެކަން އަދި    ެގންރޭވި  ދެނެަގންނަންޖެހޭ.  ޮގތާއި  ހަމަލާައއި  ހިތްއެ  ލިބ ވައަށް  ޮގތްރ   އަޅ ަގނޑ މެން   ނ  

ޮގތަކަށްަގންނަދެނެ އިތ ބާރ ކ ރެވޭ  އެއީ  ތަޙ ޤީޤ   މިދެންނެވި  ހިންއިތ ބާރ   ،ންޖެހޭ.  ޮގތަކަށް  ތައްޖެިގހިފޭ    ޤީޤެއް ޙ  

ނ ވާނަކަ ައޅ މ ަގިއ  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ދެވެމަ  އެ  ހިތްވަަގނޑ މެންނަށް  ކަންކަން  ރެއް  ނީ  މިކަހަލަ  އަނެއްކާވެސް 

ކަމަށް   ޖެޮގތެްއަގިއ ނ ކ ރެވިއް  ހިފޭއިތ ބާރ ޤ   ޤީޙ ެގ ތަފ ލ ހ ން  ،ރ ކ ރ މަށް. ައޅ ަގނޑ  މިދަންނަވާ  ވާހަކައަކީ ތަކ ރާ

މި ތަޙ ޤީޤ    އެއް ސަބަބ   ރެއް. ެއއީ ެވސްހިތްވަ  ތައް ހިންާގ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ަވރަށް ބޮޑ ވަންޏާ އެީއ މިފަދަ ޢަމަލ 

މިތަނ   އޮތް  ކ ރިއަށް ؛ތްތެރި ރަީއސްަގންޖެހޭ. އިއްޒަހިން  ފ ރިހަމައަށް މި ފަދަ ޢަ  ދެންނެވިަގއި  ހ އްޓ ވޭނީ  މަލ ތައް 

އޭގެ ހިންިގެގން  ވެސް  ޙ ޤީޤ ތަ ފާހަަގ.  ރިޕޯޓ ަގއި  ޮގތ ަގިއ  ސީދާ  ޮގތ ންރީ ންކ އައި  ށްފައިވާ ކޮއިތ ރ ން  ގ ޅޭ   އާ 

މ ހި ދަންނަވަންފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ  ކަމެއް  ދެ  ިއއްޒަތްތެލާއިމ   ރަނަން.  ނަޝީ ؛ސްއީ ރި  ދެމ ންެގންދިޔަ ރައީސް،  ދަށް 

އެންކ އަބްރީޗްވެފަިއވާ    އ ރިޓީސެކި ފ ރިހަމަ  ދަންނަވާ ރީއެޮގތ ެގ  މި  އަޅ ަގނޑ   ހިންަގންޖެހޭ.  މަޖިލީހ ން  މި  ްއ 

ސަލާމަދައ   ،ވާހަކަައކީ ެގންދެިވ  ލަތ ެގ  ދެއްވަމ ން  ނަޝީދަށް  ރައީސް  ޚިދ މަތްތަކ ން  ބްރީޗ ސެކިއ ތީ  ެވއްޖެތޯ ރިޓީ 
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އަދި ކޮމިޓީެގ އެްއވެސް    .ނ ކ ރަން  ޅ ަގނޑ  ޝައްކެއްއަ  ވެއްޖެކަމާ މެދ ބްރީޗްނޫން.    ސ ވާލެއް  މިއަދަކ އީކީ  ންތޯ އެނޫ

  ،ވަނީ  ހިންަގން ފާސްކޮށްފައި އެ  ެއއް އަޅ ަގނޑ މެންރީއެންކ އަެގ  ވީ ޮގތ  . ބްރީޗ ބޭފ ޅަކ  އެކަމަކަށް ޝަްއކެއް ނ ކ ރޭ

ސީލ   މ ން ެގންދާ ޮގތ ެގ ތަފ ެގ ކަންކަން ބަލަހައްޓަސެކިއ ރިޓީމ އަްއސަސާތަކ ން    ލަތ ެގދައ ވަނީ.     އެއެ ރިޕޯޓ ަގއި

އެންކ އެމެން  އަޅ ަގނޑ  މި  ހާމަވެތެރޭ ެގ  ރީބޭނ ން  އިންޓެަގއި  ެއއާެއކީަގއި،  ފާހަގަވެެގންދާން.  ލިޖެންސް ެގންދާން. 

އެއްކޮށްމަޢ ލޫމާތ  މަޢ   ،  ފ ރިހަމަ  ޮގތ ެގ  ކޯޑިނޭޓ ކ ރާ  މަޢ ލޫމާތ   ރިޕޯޓ ލޫއެ  މި  ވެސް  މި  ރަކ ފ މާ ؛މާތ   ްއވާ! 

ތެންކ އައި މިފަދަރީެގ  އެއާެއކީަގއި  ހަމަ  ދެނެަގންނަން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ތަކ ރާރ   ރޭަގއި  ޮގތަށް  ޢަމަލ ތައް  ނ ވާނެ 

ފިއަޅަ އިންކ ންޖެހޭ  މި  ވެސް  ކޮބަިއކަން  ޖ މ އަޔަވަޅަކީ  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ފާހަަގވާންޖެހޭނެ  ލަކޮށް ރީަގއި 

ދީންދަ ައދި  ޓެރަރިޒަމް  ހައްދ ފަހަނަވަންޏާ،  ހ އްޓ ވ މައެނަނީ  ރާއްޖޭޅ ން  ޓަކައި  ފެތ ރެމ ންދާަގއި ށް   ؛ތ ރިފައިވާފެ  ، 

މ ހިޓަކައި އަ  ހ އްޓ ވ މަށް ފިންޅަންޖެހޭ  މި އެންކ އަޔަވަޅަކީ ކޮމ   ން،  ޖެހޭނެ. އެހެންކަމ ދާންރީން ސާފ ވެެގންބަިއކަން 

ރަ ހ   އީސްއިްއޒަތްތެރި  އިންކ އަށަައޅ ަގނޑ   މި  ހެދ މަށްހަޅަން،  މަޖިލީރީ  މި  އި  އިގ ހ ން  ރެްއ  ރާގ ރާރ ވ މަށް 

 .   ރައީސްޒަތްތެރިއިއް   ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާވަރަށް ބޮރ މަށް. ކ ފާސްއަޅ ަގނޑ މެން 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދ .ހި މަދ  ޝާމެންބަރ  މ ޙައް އިްއޒަތްތެރިއިރާެގ ނަދޫ ދާފ  .މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  ޔާޝ ކ ރިއް

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝާހިދ އްމަދ  ޙަ މ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފ ނަދޫ

ން.  ޓަށް އަޅ ަގނޑ  ެވސް ތާއީދ ކ ރަެގ މި ރިޕޯ ކޮމިޓީބެހޭ  ރަީއސް. ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ  އިްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

ަގއި ކ ރަން ޮގތ   ރިހަމަ ކަމެއް އޭެގ ެއންމެ ފ   އްވާފަިއ ހ ރި ކޮންމެމެހެން ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ލިޔ ންއި ކޮަގއަދި ރިޕޯޓ 

ރައީ  ތާއީދ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ މެއަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ ،  ނަޝީދަކީ  ރައްޔިތ ންސް  ދިވެހި  ައޅ ަގނޑ މެން    އެ  .ން، 

ެގ  ނ ފާކ މަނި  މ ޅި ރައްޔިތ ންނަށް ދެޭވ ެގއްލ ެމއް. އެ  ެގައޅ ަގނޑ މެން  ކީއްލ މަ ެގ  ކޮންމެ  ވޭކ ފާނ ެގ ހަށިކޮޅަށް ދެ މަނި

. ެއއީ ރާއްޖޭެގ  ރައްކާތެރިކަން  އިމަތްތެރިކަމާކީ ައޅ ަގނޑ މެން މ ޅި އެންމެ ރައްޔިތ ންެގ ސަލާރިކަމަތާއި ރައްކާތެލާމަސަ

ފ ޅާއޭ. އެ ބޭފ ޅާއަށް އެހާ ހައި ބޭ   ންމެ ރިސްކ އެ  ، ވިދާޅ ވޭސްބެހޭ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކ ން ވެ  ދ މަތްތަކާސަލާމަތީ ޚި

ށިކޮޅަށް އަމާޒ ެވ ެގ ހަނ މަނިކ ފާ  މެއް އެމި ބޮ  ،ސ ާވލ އ ފެދެނީ  ށްވަންޖެހ ނ އިރ  އަޅ ަގނޑަހައި ރިސްކެްއަގއި އ ޅ އް 

ކީ ޮގ ؟ވެތޯއް ގޮވަންޖެހ ނީ  ބޮން  އަޅ ވަިއެގންެއ  ކަަމކަށް  ަގބޫވާނެ  ކ ރިއަނ ކ ރެވޭ  ލެއް ަގނޑަކަށް  އޭެގ  ށް  . 

ތެއް ކ ރިން ހެދިފައި އޮންނަންޖެހޭނީ. ެމވެސް ޮގންނ ގޮވާނެ ކޮ  ،ބިޢ ލޫމާތ  ލިށް އެ މަންެގ އިންޓަލިޖެންސައަޅ ަގނޑ މެ

އޮތް ައޅ ަގނޑ މެންއެކަން ނ ވެ  މި އ  ސ ވާ  ނަށްއޮތ މަށް  މެދ . އަޅ ަގނޑ  ވެސް    ޖޭެގ އިންޓަލިޖެންސާދެނީ ރާއްފެލ  
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ވި  ބޫލ ކ ރަން،ަގ ބޭފ ޅ ން  ިގނަ  މިއިންޓަލި  ،ދާޅ ވޭވަރަށް  ކަންކަން   ޖެހޭންރަނަގޅ ވާ  ބޮޑަށް  ވ ރެ  ހާރަށްޖެންސްެގ 

 ، އިކިހިނެްއކަމާވިެގން ައއީ  ރޭ  ،ާމއިމަލާ ދެވ ނީ ކިހިނެއްކަހަކަމަށް. އެކަން މިހާރ ން މިހާރަށް ރަނަގޅ ވާންޖެހޭ. މި  

މިންވަރަކި  ބައެއްކޮން  ލ ވަނީމިޝާ  މިކަމ ގައި އަޅ ަގނޑ މެނަކަށްހާ  ބެލިކަން  ފަރާތްތަކަށް    އެކަން   ،ށް  އްޤ   ޙަކ ރި 

ލި މި  ބެންޖެހޭނެ.އަދަބ   ސަލާމަތްތެ  އެީއ  ކޮންމެރާއްޖޭެގ  ކ ރަރިކަމަށް  މިއަދ   މި ހެން  ކަމެއް.  އޮތް  ކަހަލަ ންޖެހިފައި 

  ،ވި ރާސާކ ރެއެ ކަންކަން ދި  ،ކޮންކަން ކަންކަމެއްތޯ ބަލައި  ގ ޅ ންހ ރި  މާެއކަ ؟ކަށް އަންނަނީ ކީއްވެތޯޔަވިސްނ މެއް ބަ

  ގެ އަޅ ަގނޑ މެންޮގތަކަށް    މަަގށް ކަންކަން ެގންދެވޭނޭ  ނާނެނ ން ނާން ސްވިެގ ރައްޔިތ ން ސިނކ ޑިތަކ ން މިފަދަ  ރާއްޖޭ

މިކަމާ އެބަޖެހޭ.  ބައްޓަންކ ރެވެން  ވެސް  ނިޒާމ   ކަ  ތަޢ ލީމީ  ބަިއވަރ   އެތައް  ިގނަ  ވަރަށް  ތަކެްއ  އްންތަ ގ ޅ ންހ ރި 

ރިޕޯއެބަހ ރި މި  އެދެން  އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގޓ .  ކަމެަގިއ  ހ ރިހާ  އޮތް  ދިރާކ ރަްއވާފައި  ކަންކަމަށް   އެ  ،ސާކ ރެވި ްއ 

ނެ ތ ެގ މައްސަލަތައް ދެން އިތ ރަށް ނ ހިނާގނެ ޮގތަކަށް ެގނެވޭއްލ ތަކެްއ މި ބާވަޙަ ނަ ރަނަގޅ  ެއކަށޭ ،  ބެލިވަކިވަކިން

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  އްވި ފ ރ ޞަތަށް. ދެކ ރަން ކަމެއްހ ރިހާ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޔާމް.މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝި  ިއްއޒަތްތެރިެގ ރާނައިފަރ  ދާއި .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  މ ޙައްމަޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް  މަޖިލީހ ެގ  ނަޝީ ރައްޔިތ ން  އަވަހާރަކޮދ ދ   ދި  ން  ށްލ މަށް 

ހަމަ ދިރާ  އާލާޓެރަރިސްޓް  މައްސަލަ  ޚާއްޞަ  ޚިކ  ސާ ގ ޅޭ  ސަލާމަތީ  ކ ރެްއވި    ކޮމިޓީން  ބެހޭ  ދ މަތްތަކާ ރ މަށް 

އަޅ ަގނޑ މެންނާމަސައްކަތްޕ  ދި  ޅ   ކޮމިޓީެގ  އައީ.  މި  މަ  6ސާަގއި  ރާހިސާބަށް  ޮގތެްއަގިއ  ކަެމއް  ިއަގނޑ  

މ ހިންމ     ހަމަ ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށްކަންތަކަށް ވެސް    6ހަމަ އެ    ފާހަަގކ ރަްއވާފައި އެބަވޭ. އަޅ ަގނޑ 

މިކަމ  އ އިންކ އަރީެއއް  ރައީސް ފައްދާ.  ަގއި  ނަ ؛ިއއްޒަތްތެރި  މަހ ެގ  ޝީރައީސް  މި  ދ ވަހ   6ދަށް  ދެވ ނ     ވަނަ 

  ، . އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ވެސް ކ ށްވެރިކ ރަންނާތަހިޒީބ  ލާއިންސާނީ ހަމަލާއެއް  ،ލާއަކީ މިއީ ދަށ  ދަރަޖައެިގ ފިނޑިހަމަ

 އެ ޕާޓީއަކަށް  އަޅ ަގނޑ   .އި ަގތ ންެގ ނަމ ތި ރައްޔިދި އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ ލޮބ ވެއަިއ  އަޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ ނަމ ގަ 

ދިޔަތާ  އިހިނަގ  ދިސާ މި ހާރެސް ކޯލިޝަނ ން ވެސް ވާނީކޮންގް   ޕްރޮްގރެސިވް  ހިމެނޭ  މް، ޕީ.ޕީ.އެ ނިސްބަތްވާ ޕީ.ޕީ.އެމް

ައޅ ަގނ ވަގ ތ  ހަމަ ކ ޑަ ނަންފ ޅ   އީސް ޔާމީންެގ  މެންެގ ޕާޓީެގ ލީޑަރ  ރަޑ ކޮޅެއްެގ ތެރޭަގއި މިކަން ކ ށްވެރިކޮށްފަ. 

މިކަން  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފަ.  ށްވެރިކޮށްކ   މަލާ އަޅ ަގނޑ މެން ވާނީހަ ޮގތަށް ރައީސް ނަޝީދަށް މި ދިން    ހިމެނޭ

ތިބި  ކ ރެވެންޖެހޭ.ޙ ޤީޤ ތަ އަޑީަގއި  އެބަޖެހޭޔަބަ  މިކަމ ެގ  ހޯދެން  ރައީސް  ކ   މިކަމ ަގއިއިއްޒަތްތެރި  މާލ ވާ  ހ އި  . 
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ހޯ އެ ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރި    ، އޮތްނަމަމިކަމަށް ފައިސާ ޚަރަދ ކޮށްފައި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ދަން އެބަޖެހޭ.ފަރާތްތައް 

ހޯޔަބަ ވެސް  ބަ ކ   ެއ  އެބަޖެހޭޔަދަިއ  ވެސް  އަ  ކަށް  ބޮޑ   އެންމެ  ހ އްދަކ ރާ  މިީއ  ދެ   ދަބެއްާގނޫނ ން  ވެން. 

އް. މިއީ  އ މީ ކަމެމިއީ ޤަ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ނޫން.  . މިއީ ސިޔާއީ ކަެމއްކީވެސް ސްޓޭންޑައަޅ ަގނޑ މެންެގ އަބަދ  

މަލާއެއް  ހަމަލާއެއް. ިމ ޤައ މަށް ދެވ ނ   ހަވ ނ   ނޫން. ިމއީ އިންސާނިއްޔަތަށް ދެ   މަލާއެއްހަ   ވ ނ  ނަޝީދަށް ދެ ރައީސް

މިީއ ސިޔާސީ  ރައީސް އިްއޒަތްތެރި   އަޅ ަގނޑ މެން  ެއހެންވީމާ،  ކަންކަމިއީ.  ޮގތ  މ   ނ ބަލަނީ. ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ަގިއ 

ވަނަ    28ެގ ސެޕްޓެންބަރ  މަހ ެގ  ނަ އަހަރ  ވަ  2015އި  ކާއިރ ގަ ދައް  އަޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ދާންޖެހޭ.   ވަހާދ  އަޅ ަގނޑ ެމން  ރައީސ    ހިސާބަށް  ހ ންނެވި ލްޖ މްހޫރިއްޔާއޭރ ެގ  ޢަބްދ   އަކަށް  ޔާމީން هللا ރައީސް 

ލޯންޗ ނ މަނިކ ފާ  އެ  ،ޔޫމްއްޤަލްޢަބްދ  ދަތ ރ ކ ރެއްވި  ދެވ ނ ކޮ  ޓެރަރިސްޓް  ޅަށް  ވާހަކަހަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަލާެގ   

މި   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނޭނޭގނެމަލާތަހަނ ދައްކާ  އަޑި  އަޅ ަގނކ ެގ  ފާޑ ކަން  މި  ؛ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ހަަގކ ރަން.   

ޓެންބަރ  ނަ އަހަރ ެގ ސެޕްވަ  2015ދ ވަހ     މާ ވަރަށް މ ހިންމ . އެންރެއްެގ ޒިރ ކާމ ަގިއ ސަަގތ ން ހޯދައި ދެނެކަންކަ

ދ ވަ  28މަހ ެގ   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާމަލާއަކީ  ހަދެވ ނ     ހ ވަނަ  ފ ރާނައޭރ ެގ  ދެވ ނ   ެގ  މަލާއެއް.  ހަފ ޅަށް 

ރައީސް.  ެއއީ  މަލާއެއްހަނ   ވ ދެފ ރާނަދ އްވާލަން   އެހައެ   ؛ިއއްޒަތްތެރި   ،ނޫން  ންޏެއްކައެމަނިކ ފާނ     މަލާަގއި 

ދެނ ެގ  މަނިކ ފާ މަސްއަނބިކަނބަލ ން  ހޮ  ދ ވަސް  އެޑްމިޓ  ވަންދެން  ކޮބައިތޯސްޕިޓަލ ަގއި  އޮތް.  ރ ަގއި  އޭ  ކ ރެވިފައި 

އެ   އެ  ލާއާޢާއިއަދި  ހަށިފާރަވެރިން  އެކީަގއި  ޮގމަނިކ ފާނ ެގ  ތިއްބެވިެގ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ތ ަގއި  އެ    މަލާަގިއ  ހަވެސް 

ލިބިފަކޮ  ލިބިެގންދިޔަ.އަނިޔާ އިންސާފ   އެދެންލާއަށްޢާއިއެ    އިބައިތޯ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް  ދަށާޝީނަ  ސްރައީ  .  އި 

މި ދިން  ނަޝީދަ  އަދި ރައީސް  އި،ލާއަށާ ޢާއިދ ެގ  ޝީނަ ލޮހަށް  ދިވެހި  ހ ރިހާ  މަލާަގއި އަނިޔާވި  ފަރާތްތަކަށް ބ ވެތި 

ލިބެއި ބޮންޔާރ  ޝިނައިފަ  . އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ބޭނ ން  ން އަޅ ަގނޑ ންސާފ   މަރާލަން  ެއއީ ކ ނިމް  ސް ބިޮގްއވީމާ 

ޮގތަކަށް    .ޑީއަކަށް ވާ.އީވަރ ަގދަ އައިރފ ލް  އެއީ ޕަވަ  މަކީލާ ބޮ އިދ  މަރާލަން ޮގްއވަރައީސް ނަޝީ  ،އި ވެފަ  ބޮމަކަށް

ބަލި  އަޅ  ެއއީ  ެގންގ ޅ ަމކީ  ިވސްނ ން  ތެރޭަގއި  ރައީސް  ވިސްނ މެއްަގނޑ މެންެގ  ޑި  .އިްއޒަތްތެރި   ސްންފެމިހާރ ެގ 

އޭމިނި ޓް  ކ ރަްއވާފައި   ރ ސްޓަރ   ބައްލަވާވީހ ރި  ހާ  !ޓްތައް  ދިވެހިމި  ޮއވެއްޖެލަތ   ައޅ ަގނޑ މެން   ،ނަމަރާއްޖޭަގއި 

ދިވެހިރާއްޖޭ ހަތިޔާރާަގބޫލ ކ ރަމޭ  ފ ލ ހ ން  މަގ ތަކ ަގއި  ރައީއިއްޒަތް  ވާންޖެހޭރިހަރަކާތްތެއެކ     ެގ  އެީއ   .ސްތެރި 

ވީ. ހަމަނ ވާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރެއް މި ހ ންނެފޫކ   ވެެގންނ ވާނެ.  ބަބަށްންޖެހޭ ސަނަރިސްޓ ން ނާންދިވެހިރާއްޖެއަށް ޓޫ

 ށް އެްއޞަކޮގ ޅިެގން ވެސް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަކިން ޚާ  އާމަލާހަދ ެގ މި  އީސް ނަޝީށް ނަ ވަކިން ޚާއްޞަކޮ

އޮތް ޢަމަލ ކ ރައްވާ  ކަމަނާ އަ  ފައި  ނޫސްތަކ ން  ޮގތް  މިއަދ ން  ޮގ  ިއވޭ  މިޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިއަދ ެގ   މިއަދަށްތްތަކަކީ 

 ކަމަނާއާ  އެހެރީ އެން  ލާއިޢާއި  ސް ނަޝީދ ގެ ރައީ   .ހ ރީ ކަންތައްތަްއ އެ  ފާދެއްވަންޖެހޭއ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ  އިސްތި 

އީ މި  ސަރ ކާރަށް  ރީ މިއަދ ެގހެލާެގ ތެރެއިން އެ ޢާއިދ ެގ  ރައީސް ނަޝީ  ރ ތައް.ޝ ޢޫ  ފާޅ ކ ރައްވާފައި ހ ރި  ދެތެރޭގައި
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. ތައް ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވެންޖެހޭ ާވހަކައެހެރީ ވާހަކަތައް ދައްކާފަ. މި  މަތ ކޮށްހ ށް ތ ކަމަ  އެތެރެއިން ހިނާގފައި އޮތް ކަމެއް

ރަީއސް ވާހަކަ ؛އިްއޒަތްތެރި  ދަްއކާ  ބޭނ މެްއަގިއ  ައޅ ަގނޑ މެން ސިޔާސީ  މިީއ  ފަހަރ ަގިއ   ތަކެއްއެހެންވީމާ،  ނޫން. 

ހިނގައިދާނެ.  ަގއި  ފަހަރ ެވސް    ނ ވެށް   ވާހަކަތަކަ އެންމެ މ ނާސަބ ށްކަކީ މި ވަގ ތަތަކަ ވާހަވެދާނެ އަޅ ަގނޑ ެގ މި  

އައެހެންނަމަވެސް ަގބޫލ ޅ ަގ،  ޮގތ  ނޑ   ތަޙ ޤީކ ރާ  ކަމެއް  ހ ރިހާ  މި  މި  ކ ރެވިެގންޤ ަގއި  އަޑި  ައޅ ަގނޑ މެން  ކަމ ެގ 

ރައީސްޒަތްއިއްހޯދޭނެ.   ރަީއސް ؛ތެރި  ތެއިްއޒަތްތެރި  ނިޔަތެ ، ސަރ ކާރ ެގ  ކަމ  ދ   މި  އަޅ ަގނއް  އޮތްތޯ  މެން ޑ ަގއި 

ސަރ ކާރ ެގ ބަލަން.  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ތެ  އެބަޖެހޭ  ނިޔަތެއް  އޮތް ދ   ނައްތާލަން  އެބަޖެހޭ ޓެރަރިޒަމް  އަޅ ަގނޑ މެން  ތޯ 

ދެންނެވީ މި  އަޅ ަގނޑ   ދިން  ،ބަލަން.  ޔާމީނަށް  އޭރ   މަލާއާހަ  ރައީސް  ދައޭ  ،ހައްޔަރ ކ ރެވ ނ   ގ ޅިެގން  ޢ ާވ  ރ  

.  ވެރިވި ފަރާތްތައްަގއި ބައިއެކީ  ނާއާދީބާއި އޭޢައަޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ އަޙްމަދ    ؛ކ ރެވ ނ  ފަރާތްތައްންކ ހ   ،އ ފ ލި

ސް  އިވަން. މި ސަރ ކާރ  އަ ން އިތ ރ  ަވގ ތ ކޮޅެއް ައޅ ަގނޑަށް ދެއް ދެވެސް ވަރަށް އެ  ޑ ައޅ ަގނ  ؛ޖަލ ން މިނިވަންކޮށް

މީހ ން   ޭގަގއި އެ   ތިބީރީަގއި އެޓަސް ފިނި ކޮމި ސަރ ކާރ  އައި   .ރެއިން ބައެއް މީހ ންެގތެ އޭ  އިތިބީ މިނިވަންކޮށްފައެ

ރައީސް.  ބައިތިއްބާފަ އިން ؛އިްއޒަތްތެރި  ކ ރަނީސަރ  ؟ސާފަކީކޮބައިތޯ  މި  ކޮންކަމެްއތޯ  ފ   ންސާއި  ކާރ ން 

މި   ތޯނޫންޅަނީކީބާރ އަ ؟ޒަމް ނައްތާލަން މި ޤައ މ ން ޓެރަރިރަނީކަމެއްތޯ މި ކ މި ސަރ ކާރ ން ކޮން ؟ނ މަށްހޯދައިދި

ޓެރަރިޒަމްމ ޤައ   މިސަރ ކާރ ން   ހިންަގން.ހަ  ެގޓެރަރިޒަމް  ،ބާއްވަން  ަގއި  ބ ނެދޭ  ނޫންތޯ    އީމި  މަލާތައް  މި 

އަޅ  ވާހަކަތަކަކީ އެހެންވީމާ،  ވާހަކަދަޑ ަގނ.  އިތ ރަށް  އަދި    ، ެގ ރައީސް ކ ރީ  ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ބޭނ ންވޭ އްކަން   

މިރައީ ނަޝީދ ެގ  ވާހަކޮ  މައްސަލައާ  ސް  އަޅ ަގނޑ   ރިޕޯޓަށް  މި  ނިންމަގ ޅިެގން  އަޅ ަގއިޅ   އެދެނީ ޑ ނ ލާނަން.   

ެއއަށްވ އެ  މަނިކ ފާނ  ހެޔޮ ޞިއްޙަތާ  އެ  ،ަގނޑ  ޔަީގންކ ރަންއަޅ   ޝިފާއެއް.ޝީދަށް އަަވސް   ނަސްރައީ  ރެ ކީަގއި 

އަޅ ަގނޑ ެގ ހެޔޮ  ނ ކ ރަން.    ނޑ  ޝަްއކެއްދޭތެރޭަގއި އަޅ ަގ  މާކަަގންނަވާނެ ސީ މަސަްއކަތަށް ވަޑައި ވަރ ަގދަކޮށް ސިޔާ

 . السالم عليكم وއްޔާ. ށް ޝ ކ ރި ޑަ. ވަރަށް ބޮ އެކީަގއި ާވނެމަނިކ ފާނާ ޢާ އެދ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މަދ  ނަސީމް.އަޙް ލ މެންބަރ  މީކާއީއިްއޒަތްތެރި ޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ  ލޮަގ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ޙްމަދ  ނަސީމްއަ ލ ޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މީކާއީަގލޮ

ަގއި މި އަޅ ަގނޑ  ސިފަކ ރާ ޮގތ   ،މަލާއަކީހަހ  އެ ދެވ ނ   ވަނަ ދ ވަ   2021  މޭ  6ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އ ރާ ދެވ ނ   އްއްޖޭެގ  ރައީސް ލާއެއް.  މަހަ މީދަށް  ނަޝީދަ ؛ިއްއޒަތްތެރި  މ ޙައްމަދ   ޤަރައީސް  މި  ސިޔާ ކީ  ސީ  އ މ ެގ 

 ، ޑަރ ންެގ ތެރެއިން ހަމަ އެކަކަށް ވެސް ދައްކަންނ ކެރޭ ވާހަކަ ލީ   ސީސިޔާ  .ވަކި މީހެްއ ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް  ،މީހ ން
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ވާހަކަ ހެޔޮނ ވާ  ދަްއކަން  ވެސް  އެކަކަށް  އެކަ ،  ހަމަ  ސިޔާސީހަމަ  ވެސް  ވާހަ  ކ   ބޭނ ންނ ވާ  ދައްކަން   ، ކަ ޮގތ ން 

ރ ން ނ ެގ މިތ މަނިކ ފާ  އެ   ،ކ ފާނ ެގ ހަތ ރ ން ެވސްމަނި  ށް ހީވަނީ އެޑަޅ ަގނ. އަދަކީފ ޅެއް ރައީސް ނަޝީދައްކަާވ ބޭ

ަގބޫލ  ޙަޤީޤަތެއްކ ރާނެވެސް  ެއއް  ރާއް  ،  ޖެހިމި  ނެތި ސިޔާސީ  ލ ޖޭަގިއ  މަންމެއް  ޓަކަިއ  ފާއަށް  ލީޑަރ ން ސިޔާސީ 

ކަނި ސިޔާސީ ލީޑަރަކީ މި ޤައ މ ަގއި  ވާ ހަމައެދަްއކަވަން ކެރިވަޑައިަގންނަ   ،ހަކަ ވާ  ބައެއް ފަހަރ  ނ ދަްއކާ ދޫކޮށްލައްވާ

މީދ  ނަާގލައި  އްމަލާއަކީ މި ޤައ މ ެގ އ ހަދެވ ނ   ކ ފާނ ެގ ފ ރާނަފ ޅަށް  މަނި  . އެޝީދ އީސް މ ޙައްމަދ  ނަރަ  ،ހ ންނެވި

ޤައ މ  އަޅ ަގބަސް  ަގއިމި  ފަހަތަށްނ ބ ނަން  ދެވ ނ ޖަްއސާ  ޑ މެން  ރަީއސް  މަލާއެއް ހަ  ލަން  އެކަން   .އިްއޒަތްތެރި 

ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ.   އެންމެން ވެސް  ރައީސްއަޅ ަގނޑ މެން  މ ޙައް ؛އިްއޒަތްތެރި  ވަރަށް  ރައީސް  ަމދ  ނަޝީދަށް ވެސް 

ނ  ވާހަކަތައް  ބަެއއް  ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށް  ފިކ ރ   ،ދައްކާ ފަސޭހަފ ޅ ވާނެހެން  ނ ދަހަރ ކަށި  ވާހަކަ  ކާ  އްެގ 

އެ ފިކ ރ ެގ ބަެއއް މީހ ންެގ   ދޭނެހެން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީޓ ކޮޅެއް ވެސް ހޯރ  ވޯއިތ   ޖަހައިެގންން. މަކަރާވައް ށްލަމަޑ ކޮ

ކަތައް އެންެމ އެ ވާހަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވަންޏާ.    ކަމަށް  ވާ ހ ންނަވާނިކ ފާނ  އެ ވާހަކަތައް ނ ދައްކަ މަ  ފަރާތ ން އެ

ފެ ދައްކަވަން  ކީކޭފ ރަތަމަ  އެބައިތޯއްޓެީވމާ  ބ ނީ    ދިވެހިރާްއޖޭއެއީ   ؟މީހ ން  އަގ ވައްޓާދޮެގކޭ.  ދައްކާ  ލަން  ެގ 

ނިކ ފާނ  މަ  އެ ިމވެނި އަދަދެއްެގ ބައެކޭ.  އެއީމާ ިގނަ ބަެއއް ނޫނޭ.    ކީއެއީ   !އާނ ؟ބ ނީ   ވާހަކަތަކެކޭ. ދެން ކީކޭތޯ

މާ ވާހަކަ  އެ  ރަީއސްޑ ކޮށްެގނޭ.  ބޮ   ދައްކަވަނީ  އެ ؛ިއއްޒަތްތެރި  ފ ރާނަފ ޅަށްކ މަނި  މިއަދ   އަމިއްލަ  އެ   ؛ފާނ ެގ 

ވަހަކަތަކާ އެ  ދައްކަވާ  ދެވ ނ   މަނިކ ފާ  ހ ރެ  ފ ރާނަފ ޅަށް  އަމިއްލަ  ކީކޭތޯހަނ ެގ  ދެން  ދެވ ނީމާ  ބ ނީމަލާ   ؟ 

މި ޤައ މ ެގ   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ؟ނަވާނީ ައޅ ަގނޑ  ދަންން ކީކޭތޯހަމަލާއެކޭ. ދެއެއީ ފޭކް   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ބަސްމި    ،ފ ނޑާލަން  އ ންމީދ  ޙައްޤ  ޤައ މ ެގ  ބަސް  ، ބ ނ މ ެގ  ޤައ މ ެގ  ކެރ މި  ދެވ ބ ނ މ ެގ  ނައްތާލަން  ނ  ން 

މާ   ވ ރެކ ޅަދ ންވަންތަކަން އެއަށް   ލާންެގރަސްކަމަވެސް، މާތްއެހެންނަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކީ.  ލާއަމަހަމަލާއެއް މި  ހަ

ރޭމާތް  ބޮޑ . މާ  އެއަށްވ ރެ  ވ ންތެރިކަންރަސްކަލާންެގ  ރައީސް ބޮޑ .  ން  ބަސް ؛ިއއްޒަތްތެރި  ޤައ މ ަގއި    ވެސް   މި 

މަވެސް،  . މި ޤައ މ ަގއި ހަރ ކަށި ފިކ ރ ެގ ވާހަކަ ވެސް ދައްކާނެ. އެހެންނަނެރޭކެރެން ވެސް  އި ކެބ ނާނެ. މި ޤައ މ ަގ

އަޅ ަގނޑ ެގ    . ރައީސްރިިއއްޒަތްތެނޭ  ށް ލަދ ަގޑ  ވެސް ކ ޑަކޮ ވެސް ައޅ ަގނ ދައްކާއިރ   ނޑ  މި ވާހަކަމިއަދ  އަޅ ަގ

ައޅ ަގސިޔާސީ ވެސް  ހަޔާތ ަގއި  ބަެއއް   ހަމަ  ވެސް  ދައްކަންނ ކެރިނޑަށް  ވާހަކަތައް  ޖެހިލި ފަ    އެއީ ލ ޖެހިހަތަށް  ން 

މި ވެސް  އެ އަޅ ަގނޑ   ހާލ ގައިމަނި  އަދ   އެ  އަޅ ަގ  ކ ފާނ   ކ ޑަކޮށްނޑ   އޮންނަވާއިރ   ހަމަ  ނަ ަގންލަދ   ވެސް 

އޮނަރ ؛ީއސްރަިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަެއއް.   ހިޒް  އިން  މިއަދ   ދެވ ނ  މަނިކ   އެ  ،އެހެންނަމަވެސް،  މި  ޓަކައި   ފާނަށް 

ކަނޑައަޅަނީ  އެްއޮގތަށް މި ައޒ މ   ނެކޭމެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރިލީހ ެގ ިގނަ  ދެކޮޅަށް ައޅ ަގނޑ  ވެސް މި މަޖި  ހަމަލާއާ

ރައީސްއިްއޒަތް ހަރ ތެރި  ފިކަށި،  ކ ރިމަތީ  އަޅ ަގނޑ މެނެއްކ ރ ެގ  ފަހަތަދެ    ނ ޖެހޭކަން  ފިކ ރ ގެ މޭނަށް  ހަރ ކަށި   .

ށް ވީތީ  ކަލިދާނެތޯ ވާހަކައައްނަށް ވޯޓެއް ގެ ންއަޅ ަގނޑ މެ  ، ވީތީ  ކަށްކައަ ދަޫގ ވާހައ ނ  އީއެ   އަކީ ވާހަކަ   ން އެއިތީ  ކ ރިމަ
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މި ޤައ މ  މި    ންއަޅ ަގނޑ މެ  ،ސަބަބަކީއް  އެނެ  ޖެހޭނ  ؛ޒަތްތެރި ރައީސްއިއްއަޅ ަގނޑ މެނެއް ފަހަތަކަށް ނ ޖެހޭނަން.  

  މި   އި،ފަތާ ސަާގއި މި ޤައ މ ެގ  ހަމައަށް ޓަކައި މި ޤައ މާ   ދަރިންނާ ދަރިންނާއި ދަރިންެގޮގތަށް ައޅ ަގނޑ މެންެގ    ތްއޮ

ޮގތަށް    ތްމި އޮރާއްޖެ  ޒީރާ ދިވެހިޖަ، މި  ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   ރާއްޖެރާއއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ދިވެހިެގ ކަލްޗަޤައ މ 

އަރީއަށް  މި އިންކ  ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސްޖެހޭނަން.  ކަށް ނ ނޑ މެނެއް ފަހަތަ ނ ންވާތީ އަޅ ަގންދަން ބޭން ެގއަޅ ަގނޑ މެ

ައޅ ަގނޑ  ހަމަ  ، ލާއިރ އިވައަޅ ަގނޑ މެން ގޮ  ދަށް މި ދެވ ނ   ފާހަަގކޮށްކަން ބޭނ ން، ރައީސް ނަޝީ  އެހެންނަމަވެސް 

ޮގހަމަލާ     ގައިޤައ މ ރ މެއް މި  އް އަޅ ަގނޑަކަށް ނ ފެނޭ ކ ރިއެކޮށްެގނެޤ ތ ަގއި ތަޙ ޤީއެއީ އައިސޮލޭޓެޑް ހަމަލާއެްއެގ 

ތަނެއް.   ރައީސްލިބޭނެ  ީމެގ  ހަމަ   ؛ިއއްޒަތްތެރި  ތެރެއިން  ރޭވ ންތެރިކަމ ެގ  ހަމަލާތަކ ެގ  މި  ފިކ ރ ަގިއ  ކ ރިން  މި 

ން ޔާމީ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   .ރިލާފައި އެބަހ އިމަރަ  ،ދ ކޮށްލާފައިޝަހީ  ،ލާފައިކ  މި ޤައ މ ަގއި ައވަހާރަކޮށްޔައެތައް ބަ

ހ ރިހާ ކަމެއް އަޅ ަގނޑ  ، މި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   މިހެން ކިޔާނެ ކަމެްއ ނެތް  ،ޟްވާން، އަފްރާޝީމްދ ، ރިރަޝީ

ގ ޅި އަންނަނީ  މި  ނަތީލާމެހިެގންދެކޭޮގތ ަގއި  މީެގ  ދިވެހި.  މިއަދ   ޮގތ ން  މަޖިލީހ ެގ ޖާއެއްެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ރާްއޖޭެގ 

އައީ  ށްރައީސަ މި  ހަމަލާ  ރައީސް .  މި  ކޮ ؛އިްއޒަތްތެރި  ކ ރިން  ކ އްޖަކަށް  ލާޢާއިންމެވެސް  މީެގ  ކޮންމެވެސް  ެއއްެގ 

ަގއި ލިޔެލާ ެއއްޗަކ ން ޓ ވީޓާ   އިބ ކްަގއާ ެއއީ ފޭސް  ،ކ ރީން ވަރަށް ިގނަ މީހ ން ހީމާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިވީ  ކަމެއް

މިއީ ހަމަ ،  ސާސްވޭހެންހ ށް ވެސް އެބަ އިނީ އެންމެނަޅ ަގނޑަށް ހީވަ، މިއަދ  އަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސްށް ވީ ކައޭނާއަ

ވެސް   ރި މީހާއަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމެްއކަން. ައދި ޭގ ައވަްއޓެރިައކަށްޑަށް ެވސް ވެދާނެ ކަެމއްކަން. ޖެހިެގން ހ ނ އަޅ ަގ

ކަމެްއކަން. ރައީސް  ވެދާނެ  އަމި  ، ިއްއޒަތްތެރި  ހ ރެ  މި ސަބަބާ  އަޅ ަގނޑ މެން    ހަތަށްފަމެން  ޅ ަގނޑ ހެންވެ  ޖެހެން 

އަޅ ގަ ހަދަޅ ދެކޮ މިއަދ   ކ ރިއަށް ންވީ.  ވާހަކަ  ފިކ ރ ެގ  ހަރ ކަށި  ދަްއކާނަން. ބާރ ލާ  ވ ރެނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ފަިއ 

  މި ވާހަކަ  ށް ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންދެކޮޅަ  ހަމަލާއާ  މިައދި   ނަޝީދަށް ޓަކަިއ    ރައީސް  ، ނަރަގއި ދ ެގ އޮސް ނަޝީރައީ

މަށް  ހެޅ ްއވ މެންބަރ  ެއ ހ ށަހެޅ އްވި ހ ށައިްއޒަތްތެރި  އިރާެގ  ގ  ދާ. އަދި މި ފ ރ ޞަތ ަގިއ ހެންވޭރ  ހ ޅަނ ންދައްކާނަ

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވާލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދ .މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީއިްއޒަތްތެރި ެގ މެދ  ދާއިރާ މާފަންނ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ކ ރިއްޔާ  ޝ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ 

ަގއި  ަގއި މި ރިޕޯޓ    5.3  ،އަދިެވސް ެއއްފަހަރ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންަވނީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ފާހަަގކޮ ކަން  ށްފައިވާމި  ބަޔާންކ ރަނީ  .ކަންވާހަކަ،  މި  ރައީސް  ،މީަގއި  މަޖިލީހ ެގ  މ ޙައްމަދ     ،ރައްޔިތ ން  ރައީސް 
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ސަޝީނަ ސަލާމަތާއި  ލާމަތީދަށް  ފޯރައްކާ  ޚިދ މަތްތަކ ން  ދަނިކޮށްތެރިކަން  ރައީސް ؛ރ ކޮށްދެމ ން  ،  އިްއޒަތްތެރި 

މ ޙައް  ތަކ ންމަތްޚިދ   ސަލާމަތީ  ، ލަކީއަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާ ރައްކާތެރިދ  ނަޝީމަރައީސް  އެބަދަށް  ފޯރ ކޮށްދިނ ން.    ކަން 

ރައީސް   ޭގއެނ އަޅ އިްއޒަތްތެރި  ކިޔަންަގނ ،  އެބަ  ސެކިއ   ޑ މެން  ވާހަކަ.ފޯރ ކޮށްދި  ރިޓީހައި  މ ޅި    ެއކަމަކ   ން 

ވެސްދިވެހިރާއްޖޭގަ  ބޭފ   އި  އޮތް  ނ ރައްކާ  ނަޝީދ ކަންއެންެމ  މ ޙައްމަދ   އެޅަކީ  ެއކި    އެނޭގ.  ވެސް  ންމެނަށް 

ޭގ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  އެނ   ޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަން އިންޒާރ ދެމ ން ައއީ. ތަކ ރާރ ކޮށް އިންޒާރ ދެމ ން އައީ. އަރާތްތަކ ފަ

ވެސް  ދ ނިޔޭަގއި  އެ  ،އަދި  ވިޔަފާރިއަންމެދ ނިޔޭ  ބޮޑ   ރައީސްކީ    ވިއް އިއްޒަތްތެރި  ހަތިޔާރ   ހަތިޔާރ ެގ  ،  ކ ން. 

ކ ރ މ ެގ ިވޔަފާރި. ދިވެހިރާއްޖެައކީ ސައްތައިން  އަކީ ހަނގ ރާމަވެރިން ރެކްރޫޓްރިޑ  ިވޔަފާނިޔޭެގ އެންމެ ބޮ ޔަފާރި. ދ ވި

ދ ނިޔޭަގ އިސްލާމީ  ޤައ މެއް.  އިސްލާމީ  ބޭނ ންވާ   އި،ސައްތަ  ހަނގ ރާމަތަކަށް  ހިނާގ  ތެރޭަގއި  އެފްރިކާ  އަރަބި 

ޓަކަިއ    މަށްިވޔަފާރިއެްއ. އެކަން ކ ރ   ކ ރޭ. ެއއީ ބޮޑ ވެރިން އިންތިހާއަށް ތަމ ރީނ ކޮށް ރާއްޖެއިން ރެކްރޫޓްހަނގ ރާމަ

ކ ރަނީ.   އިރ އްސ ރެތ އްތ  ކަމެއް  އެންމެ  ހަމަ  ަވއްދަިއެގން  ފިކ ރ ތައް  ހަރ ކަށި  ތަފާތ   ބޮލަށް  ކ ދިންެގ  ެއކި 

ދިޔަ ރައްޔިތ ން  ނޭގ ސީރިާއއަށް ފ ރައިެގންހ ރިހާ ރައްޔިތ ންނަން ވެސް އެ  ،ައޅ ަގނޑ މެންނަން ؛ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ

ދައްނއަ އެ  އަިއއިރ   ހަކަމ ންބ ރާ  އިސްލާމ ންނަކާ  އިސްލާމ ން  ވާހަކަ.  ކ ރާ  ދިޔަ  ެއއީ  ނ ކ ރާނެ.  ނގ ރާމައެއް 

އެ    އަދި އެހެން މަހެއް ވިޔަސް  ،ޟާން މަހެއް ވިޔަސްވެެގންވާ މައްސަރ ތަކެއް ހ ރޭ. ރަމަކަންތައްތަކެއް ނޫން. މާތް

ވެރިންނަން ހަދަިއެގން ރާމަދިވެހި ރަްއޔިތ ން ެވސް ހަނގ   ، ހިރާއްޖެވެދި  . ކ ރ މ ގައިރާމައަބަދ  ހަނގ  ތާ.  މީހ ން ނ ބަލާ

  ، ކޮށްެގން ހަމަ އެންމެ ކަމެއް މި ކ ރަނީ. ފައިސާ ހޯދަނީ. ރާއްޖޭަގިއ އެބަހ ރި ތަފާތ  ތަންތަންމިތަނަން ރެކްރޫޓްއެތަން

އެ އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ތަންތަން.  ކ ރާ  ފިކ ރ .  ސްވެ   ންކައް ބައެ  ކޮން  ނީކ ރަރެކްރޫޓްނޭގ  ރެކްރޫޓް  ެއކި ހަރ ކަށި  ެގ 

ފަރާތްތައް އ ޅ ނ   ބޮންޮގްއވަން  އަދި  ސ ވާލަކީ   ފަރާތްތައް  ކ ރޭ.  ހަްއޔަރ ވެސް  ެގންޮގސް  އިންޓެލިޖެންސްވެސް   ؛، 

ބޫލެއް ނ ކ ރަން  ަގއަޅ ަގނޑ   ؟ ބެހޭ ވ ޒާރާތަކަށް މައ ލޫމާތ  ނ ލިބިެގންތޯ  ކަމާދިވެހިރާއްޖޭެގ އިންޓެލިޖެންސް ނ ވަތަ  

ފަރ ވާކަށް ކަމަ  ބިެގންމާތ  ނ ލިމައ ލޫ ފަރ ވާ.  އިންތިހާއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން ވިސްނަން އެބަ ކ ޑައީ.  ދިވެހި   ޖެހޭ  ކ ޑައީ. 

ފިހާރައަށް   ކ ދިންނާތ އްތ   ،ރ  ކ ދިންނެއް ތިބިެއތައް ބަިއވަ  .ލީއިމަތީަގއި ބޮން ޮގއްވަ ރައްޔިތ ންެގ ސަލާމަތަށް. ބާޒާރ 

ބޮެމއްެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ. އެތައް   .ލީއިަގއި ޮގްއވަމަގ  ދީމަޖީ  ،އިވިޔަފާރިކ ރަން ޮގސް ތިބި ތަނެއްގަ 

ރިޕޯޓ ަގއި  ބަޔަކ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ސ ވާލަކީ  މަރައިފި.  ޑެފިނިޝަން   ސެކިއ ރިޓީެގ  ހައި 

  ، ހޭ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ ޖެ  ން އެބަ ށްދޭންކޮއ ރިޓީއަކީ އަޅ ަގނޑ ެމން ބަޔާކޮބައިކަން ހައި ސެކި،  ޑިފައިންކޮށްފައި 

 ނޫނޭ. ިމއީ ޓެކްނޮލޮޖީެގ ޒަމާން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފޯނ ެގ ސިްގނަލް ާގޑ ންނެއްހަމައެކަނި ބޮޑީހައި ސެކިއ ރިޓީައކީ 

އަށް ފަހ ،  ރީވަރ ފެބް 7 ކ ރެވޭ. މި މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަހ ރިކޮންޓްރޯލް ެއއްޗެހި ޖޭމްކ ރެވޭ. ރިމޯޓްޖޭމް

ބަހައްޓަިއެގން ހާހެ  ،ޖޭމަރެއް  އެއީ  ޑޮއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މިހާރ . ކީ ހާ  އެްއޗެކޭ  ލިބޭ  ަގންނަން  އްެވެގންތޯ  ލަރަށް 
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ޖެހޭ ކ ރަންހައި ސެކިއ ރިޓީަގިއ ބޭނ ން ؟ނ ކ ރީޖޭމަރ  ބޭނ ން ؟ނ ކ ރެވ ނީމ ޅި ރައީސް ނަޝީދ  ހ ންނެވި ހިސާބ  ޭގމް

ފަރ ވާ ޒައިއް އެއީ  ޗެއް  އެއް  ރައީސް.  ރިކ ޑައީ.  ތްތެރި  ހެދިންއަޅ ަގނޑ މެން  ފޯނ ން   .އޮތީއެ    ކޮމިޓީ  241  .ޕޯޓެއް 

ނޭގ. ކާކ ކަން އެބަ ބ ކ ން އިންޒާރ ދޭ މީހާ އެބަ އެނޭގ. ފޭސްނޭގ. ފޯނ  ނަންބަރ  އެބަ އެއިންޒާރ ދޭ މީހާ އެބަ އެ

ޓ ވިޓަރނޭގއެ އި.  މަރާލަން  މީހައިން  އެބަންޒާރ ދޭ  ކާކ ކަން  އިއެ  ކީ  ކީްއވެެގންތޯ  ރަީއސް،  އްޒަތްނޭގ.  ތެރި 

މިނިސްޓްރީ ހޯމް  އެބަހ ރި  ފައިސާއިން  ޓެކްސް  ރަްއޔިތ ންެގ  މިނިސްޓްރީަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހޯމް  އ ފައްދާފަ.  އެއް 

ކޮން ރައީސްތިއްބެވީ  އިްއޒަތްތެރި  ބަ ؟ބައެއްތޯ  ޮގިވ  ހަޔަކ މަރަށް  އަދި  ބައެއް.  .  ތާއީދ ކ ރި  ފިކ ރަށް    7ރ ކަށި 

ަގއި ވެސް. ފ ލ ހ ންެގ  .އެފް  އެމް.އެން.ޑީތިބި  އެތައް ިގނަ ައނިޔާތަކެއް ދިވެހިންނަން ދިން ބަޔަކ  އެބަ  އިގަ ރީވަބްރ ފެ

  އްޖޭަގއި މި ނޭގ ދިވެހިރާއެބަ އެ  ކ ރީމަފިކ ރ   އި ަގނޑ މެންނަން ވިސްނަައޅ   ،ނޭގ ދެއްތޯ ، އެބަ އެމާވެސް. އެހެންވީ

ނޭނިގެގން ކަންކަން   ،އ ޅެނީ  އ ޅެނީކީ. ރާއްޖޭަގއި މި  ރާއްޖޭަގއި މި  ންނޫވެސް    އ ޅެނީ އިންޓެލިޖެންސް މައްސަލައެއް

ފަރ ވާ ނޫން.  ވެސް  މައްސަލައެްއ  އ ޅޭ  ަގސްތ ގަ   .ކ ޑައީނޭނިގެގން  ދ އްވާލަން  ހަމަ  ފ ރާނަ  ނަޝީދ ެގ   އި ރައީސް 

ބައެއްތޯ މިކަމަށް  ކޮންޖެހެނީހޯދަން   ،އްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ މެން ދެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމަކީއި އޮތް ކަެމއް އި ފަރާވާ

ކޮންފަންޑ  ފަންޑ ކ ރީ.  ރައީ  21  ކ ރީ.ބައެއްތޯ  ފަހ  އިއްޒަތްތެރި  ޔަ  ،ސް ދ ވަހަށް  ނެތް  ކަންީގއަޅ ަގނޑަކަށް    މި ެމއް 

ވާންެގ  ، ރިޟް މްެގ މައްސަލައަފްރާޝީ  .ރދަމ ން ޮގސް ޖެހެނީ ވަޅ . ޑއް ވެސް ދަމ ންކޮންމެ ކަމެނެ ކަމަކަށް.  ހޯދާ

ރަީއސްސަލަމައް ިއްއޒަތްތެރި  މައްސަލަ  ރަޝީދ ެގ  ޔާމީން  ވިސްނަންޖެހޭ  ،،  ފ ންކޮށް  ދިވެހިރާއްޖެ    .ައޅ ަގނޑ މެން 

ނ ރައްކަލ ގައި ކޮވިޑ ެގ  އޮތީ  މި  ރައްޔިތ ންމިހާރ   ބަ  ެގ.  އެތައް  ދާއިރ ަގއި   ލިތަކެއްނަފްސާނީ  އެބަދޭ.  ިއތ ރ ވަމ ން 

ފ ރާނަ  އެްއކޮށް  މިކަމާ ނަޝީދ ެގ  ނަޝީދަރަ  ، އަށްރައީސް  ހަމަލާއާއީސް  ދިން  ބަޔަ   ށް  އެތައް  ކ   ގ ޅިެގން 

އެބަހިތާމަ އެ  ކ ރަމ ން  އަޅ ަގނޑަށް  ޤައ މ ެގ.  ފަހ  ދޭ  އެންމެ  ނ ވާނެކަން.  ބައްޔެްއ  ހިތްވަރެއް  މަނިކ ފާނ   އެ  ނޭގ 

މަސަްއކަތް  ވަގ ތާ  ޙައްޤ ަގިއ  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހި  ާވހަކަޖެހެންދެން  އަޅ ަގނޑ   ވެސް    އި ރޭަގ  .ންކިދެއްކ ރާނެކަން. 

އެންމެ   ވެސް  . އެ މަނިކ ފާނ ެގ ހިތްވަރަކަށް ދ ވަހަކ އް ނާދޭދަލެއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހިތްވަރަކަށް ބަ  ދެްއކިންވާހަކަ

ރައް  ފަހ  ސިކ ންތާ ކ ރ މަށްޔިތ ންނަން  ޖެހެންދެން ވެސް  ވެރިކަމެއް  އޯާގތެރި    ،ޓަކައި  ހެޔޮ  ރައްޔިތ ންނަން  ދިެވހި 

ކޮށް ކެނޑިނޭޅި  ނ މަށްދިވެރިކަމެްއ  މަސަްއކަތްޓަކައި  އިއްޒަތްތެރި މ ންދަނީކ ރަ  ދެްއިވ   ؛ރައީސް  .  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ފ ރ ޞަތަށް.

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ފަލާޙް ޙައްމަދ މ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  މާފަންނ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ފަލާޙް ޙައްމަދ މ  ރ މެންބަ ެގދާއިރާ ހ ޅަނގ  މާފަންނ 

ކަން ކޮށްފައިާވ  ވަނަ ދ ވަހ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  6މަހ ެގ    ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މޭޝ ކ ރިއް

އި  އާ ަގ ނަމ ެގއަދި މި މަޖިލީހ ެގ ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް ދެވ ނ  ނިރ ބަވެރި ހަމަލާ އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާ

ނަމ  އަމިއްލަ  ކ ށްވެރިއަޅ ަގނޑ ެގ  ރައީސްަގިއ  އިްއޒަތްތެރި  ެއބަޖެހޭ   ؛ކ ރަން.  މަލ   ޢަޓެރަރިޒަމްެގ  އަޅ ަގނޑ މެން 

ޕޯޓަށް  މަލ  ހ އްޓ ވަން ބަލާއިރ ަގއި ކޮމިޓީެގ ރިޢަ  އަޅ ަގނޑ މެން މި  ؛ހިންާގ މީހ ން ހ އްޓ ވަން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ތާއީ ހަމަ  ވަރަ ދ އަޅ ަގނޑ   ިވސްނާލަންޖެހޭ  އަދި  އެބަކ ރަން.  ކަންކަން  ިގނަ  ރައީ އިްއޒަ  ހ ރި  ށް  ސް.  ތްތެރި 

ރައީސް ޓެރަރިޒަމް ؛އިްއޒަތްތެރި  މި  އެބަޖެހޭ  ބަލަން  އަންނަނީ ޢަ  ެގައޅ ަގނޑ މެން  އ ފެދިެގން  މީހ ން  ހިންގާ  މަލ  

ވަމ ން މި ދިޔައީ ވަމ ން އެޑްވާންސް ޑްވާންސް  އެށްޮގތަކަށްތޯ. ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި މި މީހ ން ދ ވަހ ން ދ ވަހަކޮން

މި މަޖިލީހ ެގ ކ ރީެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ   ،ނީފިލ ވަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަން ފ ރަތަމަ ފެނ ކިހިނެތްތޯ އެބަ އޮޅ ން

ހަމަލާ ކަތިވަޅިން  ފެނ މެންބަރެއް  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  އެއަށްފަހ   ތަން.  މަރާލި  ރިޟްދީ  ކިޔާނީ  ކ އްޖަކ     ވާން 

ކަމެއް ވީ ވެސް  އް  ދިޔަ ތަން. އަދި އަދަށް ވެސް ނޭނެގ ވީ ކޮންތާކ  ކަމެއް ވެސް. ކިހިނެެގއްލިެގން  ޓާނޭނިގހ އް

ން މިތަނަ ން. އެއަށްފަހ  އަޅ ަގނޑ މެންނަން ފެނ ނީ ޔާމީން ރަޝީދ  ކިޔާ ކ އްޖަކ  ހަެއއްކަ މީހ ން ވެެގން އެތަނޭނޭގ

ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އެންމެ    ،ނީން އަނެްއކާ ައޅ ަގނޑ މެންނަން މި ފެނ  އް ދ ވަހެއް ފަހ މަރާލި ތަން. ޭއެގ އެތަ  އިހަރަވަޅި

ދޭން ކަމ ގައިވާ ހައި ސެކިއ ރިޓީ  މީހާ  ރައީސް  ،ޖެހޭ  މަޖިލީހ ގެ  ނަޝީދަށް  މި  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ރައީސް  ކ ރީެގ   ،

،  ތަން. އެހެންވީމާ   ދިޔަރެވިެގންކ ސަްއކަތް މައިމަށްޓަކައެ މަނިކ ފާނ ެގ ފ ރާނަ ދ ްއާވލ   އިލައި،ހަމަލާދީ ބޮމެއް ޮގްއވަ

ޓެރަރި މި  ދ ވަހަށް  ދ ވަހ ން  ވިސްނަންޖެހޭ  އަންނަނީ  ޢަމްެގ  ޒައަޅ ަގނޑ މެން  މި  މީހ ން  ހިންަގމ ންދާ  މަލ  

 ކަމަށް ވަންޏާ ކ ރިއަށް އޮތް  ، ިމކަންތަްއ އަޅ ަގނޑ މެން ނ ބަލައިފިއެޑްވާންސްވަމ ން. އެހެންވީމާ  ،ވަމ ންއެޑްވާންސް

ެގ.  ކަމެއް ވެސް ނޭނ  ކާތެރިކަމެއް ނޯންނާނެ. މާދަމާ އަޅ ަގނޑ  ނޫންައޅ ަގނޑ މެން ެއްއެވސް މީހަކަށް ރައްަގއި  ތާނ

ނޫން މެންބަރަކ   އެހެން  މަޖިލީހ ެގ  މި އިއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  ކަމެއް ވެސް    މާދަމާ  ނޭނެގ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް 

ތޯ. އްމީހ ންެގ ވިސްނ ން ހ ރީ ކިހިނެ  ދޭން ތިބިލީމ ޢ ން ރާއްޖޭަގއި ތަމެނޑ ަގއަޅ   އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަންޖެހޭ ؛ރައީސް

މީހ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތޯ. އެ މީސްއްމީހ ންެގ ފިކ ރ  ހ ރީ ކިހިނެދޭން ތިބި މީސްލީމ ޢ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ދަރިންނަން ތަ

ތަ ކޮންމ ން ދެ  ލީމ ޢ ދަރިންނަން  އ ފެދިދަނީ  ޭއެގތެރެއިން  ެއއްއަ  ެގންޮގތަކަށްތޯ.  ައޅ ަގނޑަށް    އްޗެ ންނަ  ކަމަށް 

ން ދާ  ކިޔަވަ  ،ން ފޮނ ވާ ޒ ވާން ކ ދިންރާއްޖެއިން ކިޔަވަ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ބޫލ ކ ރެވެނީ  ަގ

ކޮން ފިލ ވަންތަންތަނަކީ  އޮޅ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަ  ތަނެއްތޯ  ރައީސް  . ޖެހޭކަހަލަ   ށްނައަޅ ަގނޑ މެން ؛އިއްޒަތްތެރި 

ދަސްކ ރަންލިޚަބަރ  ހަދަން  ބޮން  ކ އްޖާއަށް  ދާ  ކިޔަވަން  ފ ރަތަމަ  އެބަޖެހޭ  ބޭ  ވެސް  ކިޔަވަންދާ   ތަންތަން  ހ އްޓޭ 

ކ ދިން ކިޔަވަން    50ޖެހޭ.  ފިލ ަވންޅ ަގނޑ މެން އެބަ އޮޅ ންޙަޤީޤަތެއްތޯ އަ ، މިއީ ތެދ   އެހެންީވމާ  ތަންތަނ ެގ ތެރޭގައި.
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ކ ދިން މި އަންނަނީ ސިކ ނޑި ދޮވެިވެގން.    ވިއްސަކަށް  ގޮއްސި ކަމަށް ވަންޏާ  ނަކަށްަވކި ތަ  ،ވަންޏާ  އްސި ކަމަށްޮގ

ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޖ ތަމަޢ ެގ މީހ ން އައިސް މި މަސައްކަތް  އެްއކަލަ ނ ބައި ފިކ ރ ެގ ތެރެއިން ހިމެނިެގން. އެ

ހި ައމަލ   ނ ބައި  މިކަހަލަ  މީތެރޭަގއި  ތެންާގ  ފިކ ރ ެގ  މަރާ  އަޑ ިއޭވ  މެހި  ރޭަގއިހ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ނިެގން. 

ހަމަލާރައީސް ނަޝީދަ ީވޑިއޯށް  ވެެގން  މަޖިލިދޭން  ރައްޔިތ ންެގ  މި  އޭނަ  ކ އްޖާ  ފެނ ނ   އެ  ގޮއްވާލ މަށް ތަކ ން   ސް 

ޕިކަޕެ ވާހަްއަގއި  ޓަކައި  ެގންދިޔަ  ރާވަމ ން  ވަންނަން  ހަރ ކޮށްެގން  އެބަދޭ  ކަބޮން  އަޑ ިއިވެގން  .  އަޅ ަގނޑ މެންނަން 

ވިސްނަންޖެހޭމާހެންވީއެ އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ރައީސް   ،،  ިއއްޒަތްތެރި  އެބަ    ށް ދަރިންނަ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން  ،ބަލަންޖެހޭ 

މިތަ ދޭއިރ ަގއި  ކޮ  އ ލީމ   ދަނީ  ކ ރެިވެގން  އައްކިހިނެ  ،ޮގތަކަށްތޯން ކަންކަން  މައިންތޯ  ވެސް  ބަފައިން  ޅ ަގނޑ މެން 

ށް ފ ރިހަމަ ޞިއްޙަތެއް ދަރައީސް ނަޝީ  ،އަކީ ޢާަގނޑ ެގ ދ ހެންވީާމ، އަޅ  އެިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.    ،އެބަޖެހޭ ވިސްނަން

ކޮށް ތި ޮގނޑީަގއި  ބައްދަލ   ެއކ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ ކ ރަން. ައދި އެ މަނިކ ފާނ ެގ ފ ރިހަމަ ޞިއްޙަތާޢާލެއްވ ން އެދި ދ 

އެހެން  ދެއްކޭހަކަވާ  އަޅ ަގނޑ މެންނާއިނދެ   ބޭނ ން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެކެން  އެދ މަކީވީތަން  އަޅ ަގނޑ ެގ  މި   ،މާ، 

މީސް ތިބި  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނ ވިރާއްޖޭަގއި  ކަންކަން  މި   ލާދޫކޮށްނ   އި،ސްނަމީހ ން 

ރައްކާތެރި ސަލާމަތާއި  ކ   ކަމަށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހ ރިހާ  ޓަކަިއ  ހ ރި  ރައީސް،   ؛މަސައްކަތެއްރެެވން  ިއއްޒަތްތެރި 

ައޅ ަގނޑ   ރިހާ މަސަްއކަތެއް ކ ރަންހ ކ ރެވެން ހ ރި   ބޫލ ކ ރަން. ދެްއިވ ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް  ަގޖެހޭނެ ކަމަށް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ކަނި ވޯޓަކީ  އެަގއި. އަޅ ަގނޑ  ަގސްތ ކ ރަނީ މިއަދ ެގ ހަމަ  3:05ނީ  ތ  ހަމަވާކ ރ މ ެގ ަވގ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް ބަހ ސް

ވާއިރ  ކަމަށް  ވޯޓ   ރިޕޯޓ ެގ  ކޮމިޓީ  މެދ ކަނޑާލ މަކަށް  3:05  ،މި  ކ ޑަ  އެއަށްފަހ   ދަންނަވަން.  ޯވޓަށް  ފަހ  ަގއި 

ރި ތެއިްއޒަތް ދާއިރާެގ ނދިކ ޅ ދޫކެެގންދަން.  ވެސް ކ ރިން ކ ރެވެމ ން ެގންދިޔަ ބަހ ސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރިއަށްއަނެއްކާ 

   .ސާޢީ އަޙްމަދ  މެންބަރ 

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ސާޢީ އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެނދިކ ޅ ދޫ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސް ނަޝީދަ ަވރަށް އިޝ ކ ރިއްޔާ  ެއއްމެން ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ވަރަށް    ،ކ ރާތިރާމ ހ ކީ 

ބޭފ  ރާއްޖޭެގލޯބިވާ  މި  ޙައްޤަށް  ޅެއް.  މީހާެގ  ރައްޔިތ   އާދައިެގ  ވަކާ  އެންމެ  ވެސް  ފެށ ނީއްސ ރެ ޓަކައި   ލާތ  

ބޭފ ޅެއް.  އަންނަ  ހިމާޔަތް  ކ ރަްއވަމ ން  ޙައްޤ ތައް  ވަރ ބަލި  ކޮށްދިނ މަށްއެ  މަސަްއކަތްތަކެއް  ބ ރަ  ނެތި    ކަމެއްޓަކައި 

ނޑ މެންނަން ވަރަށް  އަޅ ަގ،ބިވަޑަިއެގން ހ ންނެވި  ބި ލިތިރާމާއި ލޯހ މ ޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އި  ،އެކ  ކ ރެްއވި  ކަމާހީވާިގ
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ޓަކަިއ ދެވ ނ     ފ ރާނަ ދ އްވާލ މަށް  ެގެއ ބޭފ ޅާއަށް އެ ބޭފ ޅާ   ފ ޅެއް. އަޅ ަގނޑ ެމން ވަރަށް ލޯބިވާ ބޭފ ޅެއް.ބޭމ ހިންމ   

  241ޮގތ ން    ގ ޅޭ  ކ ރާ ކަމެއް. އަދި ެއ ހާދިސާއާ ހ ރިހާ އިބާރާތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެން އިންތިހާއަށް ކ ށްވެރިހަމަލާއަކީ

އަކޮމިޓީ މަސަްއކަތަށް  ކ ރެއްވި  މި  ޝ ކ ރ    241ަގނޑ   ޅ ން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް    ވާހަކަ  ކ ރާ  އަދާ  ކޮިމޓީއަށް 

ހިސާބަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހާލަތ  ދިއ މ ަގއި ވަރަށް ބައިވަރ     ކ ރާ ޮގތ ަގއި މި ބޫލ  ަގއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން. އަޅ ަގނޑ   

ރ  ނަތީޖާ މި ޚިމ ެގ އާހަމައަށް ނ ދެވ އެންމެ ފ ރިވެސް ދޭންވާ ސަމާލ ކަން    މެންނަންންައޅ ަގނޑ މެން އެ  ށްކަންތައްތަކަ

މ ހިންމ  ފަދަ  ބަލަހައްޓަން  ،ދެންނެވި  އަޅ ަގނޑ މެން  ބޮޑަށް  ެއހާ  އަދި  ލޯބިވާ  ާގނޫނ ތަކ ން   ،ޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެން 

ބޭފ ޅަކައަޅ ަގ އޮތް  ލާޒިމ ކޮށްފައި  ކަށަވަރ ކޮށްދޭން  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ބޭފ ޅާެގ  އެ  އެވަރ ެގނޑ މެންނަން    ށް 

މި ކ ރިމަތިެވެގން  ހަމަލާއެއް  އެ  . ދިޔައީ  ބޮޑ   ފެށ ނީްއސ ރެންއަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ރައީސް    ،މެންނަން  ޚާްއޞަކޮށް 

ފެށ ނީ ވާހަ  އްސ ރެނަޝީދ   އައި  ސަދައްކަވަމ ން  ދޭންވާ  ައޅ ަގނޑ މެން  ނޭނގ މ ެގ  ކަތަކަށް  އެނގ ާމއި  މާލ ކަން 

އެކަން ދިމާވާން މެދ ވެރިވި ސަބަބ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އެީއ   ؛ބ ން ދިމާވި ބަނ ދެިވ ދޫކޮށްލ މ ެގ ސަ  ަގނޑ މެންތެރެއިން އަޅ  

އްޔިތ ންެގ ކިބައިން ވަރަށް ބޮޑަށް ތީ ައޅ ަގނޑ  ދިވެހި ރަ ބޫލ ކ ރެވޭަގވަރަށް ބޮޑ  ސަބަބެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް މިއަދ   

ކަން. އަޅ ަގނޑ   ހިސާބަށް ނ ދެވި އޮތްހާޖެހޭ ސަމާލ ކަން މިމަށް ދޭން ދ  ައޅ ަގނޑަށް ެވސް ެއ ކަންކަޚ   ،މާފަން އެދެން

ޑަކޮށް   މިފަދަ އެއްވެސް ކަމެްއަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ކ ކ ރެްއވިްއޔާ މީެގ ފަހ ންއިރާދަ  ،ދިވެހި ރައްޔިތ ންނަން ވައ ދ ަވން

ފަރ ވާ  ނ ކ ރާނެ ވެސް   އަތް  ކ ޑަ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަދި  އެކަދަކަމަށް.  ފ ރ ޞަތ ތައްށ ން  ހ ރި  ދާން  ކަމެްއ   ހަލަ 

  241ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  ަގ. ައޅ ަގނޑ   ށް ކ ރާނަންއަޅ ަގނޑ މެން އިންތިހާއަށް ހަނިކ ރާނަން. ކ ރެވެން ހ ރި މިންވަރަކަ

ދަ ކަމެއް ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ން ބަލަން އެބަޖެހޭ މިފަކޮމިޓީ  241އެބަޖެހޭ.    މިކަން ބަލަންއަދިެވސް  ން އަދިވެސް  ކޮމިޓީ

ހ ރީ  ިއ  ރާވަ ފަހިވެފަިއ  ފ ރ ޞަތ ތަްއ  ރ ޞަތ ފ ން  ކޮހިންަގން  އެ  ައޅ ަގނޑ މެންނަން  ޮގތ ން  ާގނޫނީ  ތަކެއްތޯ. 

ބާރ ތަކ  ސަލާމަތީ  ފ ރ ޞަތ ތައް  އެފަދަ  އަދި  މިންވަރަކަށްތޯ.  ކިހާ  ހ ރީ  ތެރޭބަންދ ކ ރެވެން  އެނގ ާމއި  ެގ  ަގއި 

ންނަން މިހާރ ން ޅ ަގނޑ މެން އަރަ. ެއ ފ ރ ޞަތ ތައް ބަންދ ކ ހ ޅ ވިފަިއ ހ ރީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯަގިއ  ނޭނގ މ ެގ ތެރޭ 

ތަނ ަގއި ދ ރ  މ ސްތަޤ ބަލ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން އަޅަންޖެހޭ   އަދި ކ ރިއަށް އޮތް  ،ތަކެއްތޯމިހާރަށް އެޅޭނީ ކޮން ފިޔަވަޅ  

އަޅ ަގނޑ   ފިޔަވަޅ  ކޮބައިތޯ  ދެނެަގންނަންޖެހޭ ކ ބޫލ ަގތަކަކީ  މަޖިލީހ ން  މި  ޮގތ ަގއި  ިމ    .ރާ  ކ ރ މ ަގއި  އެކަން 

ބާވަސަލަިއެގމައް ކޮމިޓީއެއް  241ތ ން    އ ފ ލަންޖެހޭ  ޒިންމާއެއް  ބޮޑ   ވަރަށް  އަޅ ަގނޑަށްކޮމިޓީއަކީ  ޔަ .  ިމ    ،ންީގ 

މެންބަރ ން   ހ ރިހާ  އެހެން  އެ  ކޮމިޓީއަށް  241މަޖިލީހ ެގ  ފ ރިހަމައަށް    ންކޮމިޓީ  241ދޭނެ.  އްބާރ ލ ންމިކަމ ަގއި 

ސަލާމަތީ ނިންމާލަން.؛ ބަލަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ   ކޮިމޓީ  241  އަޅ ަގނޑ   ސަލާމަތީ ބޫލ ަގން  ބަލަންޖެހޭ  ޮގތ ަގއި  ކ ރާ 

 . ތޯއްރީ ކިހިނެކައި މަތިން ތިރިއަށް ކަންކަން ރޭވިފައި ހ ޓަ  ބާރ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި މިފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލ ކަން ދިނ މަށް 

އިންޓެލިޖެންސް ކޮންޖެހެނީ  ކ ރަންރަނަގޅ  ބޭފ ޅ ން  ިގނަ  ވަރަށް  މިސާލަކަށް  ދައްކަމެއްތޯ.  ވާހަކަ   ދ ޚ ކަވާ.  ެގ 
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ވެސް   އަ  ،ބޫލ ކ ރަނީަގއަޅ ަގނޑ   ާގނޫނަކ ން  މިއަދ   ޖެހެޭއ  އެބަ  ޓްރަލް ސެން  އިދިވެހިރާއްޖޭަގޅ ަގނޑ މެން 

ޑިޕާ އ ފައްއިންޓެލިޖެންސް  އިންޓެލިޖެންދައ ލަ  ދައި،ޓްމަންޓެްއ  މަތ ެގ  އެްއ  ޢ ސް  މ އައްސަސާތަކ ން  އެއްކ ރާ  ލޫމާތ  

އަނެ  މަ އްމ އައްސަސާއިން  ެއއްކ ރާ  މ އައްސަސާއަށް  ހިއްސާކ ރަންީވ  ޢ   ހާލަތްތަކާއި  ހިއްސާކ ރަންޖެހޭ  ލޫމާތ  

ކަނޑައަޅާ ހަމަތަކެއް  ާގނޫނީ  ބަޔާންކ ރެޭވ  ކަ  މިންވަރ ތައް  މ ހިންމ   ވަރަށް  ެއއީ  އޮތ ން  ކަމ ގަ ާގނޫނެއް    އި މެއް 

އަޅ ަގނޑ    ދެކެން.  ސައެ ން  ކޮމިޓީ  241ިމކަމ ަގިއ    ،ބޫލ ކ ރަނީަގއަޅ ަގނޑ   އަދި  ބަލަންޖެހި  ވެސް  ރ ކާރަށް އީ 

ލަފާލަދައ  ކ ރ ތަށް  ވަގ ތ   އަޅ ަގނޑ   ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ކަމެއް  އަޅ ަގނޑ     ވ މާއަރ ވަންޖެހޭ  އެްއކޮށް 

  ިމއަދަކީ ،ނެއްކާ އެންމެ ފަހ  ވާހަކަައކަށް ވެސް ައޅ ަގނޑ  ދަންނަަވން އޮތް ވާހަކައަކީއަ ނިންމާލަމ ން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ

ާވންވީ ަވގ ތެްއ ނޫނޭ. މިއަދ  ތަކަށް ޣާފިލ އަޅ ވަިއެގން ައޅ ަގނޑ މެން އެ ޒިންމާލ ަގިއ ޒިންމާމިއީ އެކަކ  އަނެކެްއެގ ބޮ

މިސާލަކަށް ހަމައެކަނި އެ ރިމޯޓަށް   ؟ތޯއްއޮތީ. ކިހިނެ  މި  އި މިކަން މިހެން ވެފަ ؛މެން ވެެގން ންއަޅ ަގނޑ މެން އެ  ،މިއީ

ކ ރި ފަރާތްތަްއ  ނަފ ރަތ  އ ފައްދަން މަސައްކަތް ޮގތ ަގއި  ބޫލ ކ ރާ ަގ  އަޅ ަގނޑ   .އިނޭގތޯ  ފިތި މީހާ އެކަންޏެއް ނޫން

ތޯ ވެސް  ތަކަކީ ކޮބައިޓޫލްރި  ކ ބޭނ ންނަފ ރަތ  އ ފައްދަން އެ ބޭފ ޅ ން    ވެސް އެއީ ހަމަ ބޮޑެތި ކ ށްވެރިން. އަދި އެ

ރިން ދ ވަހ  ދެކ ނިން ދައ ލަތ ެގ  ަގނޑ  ތަންކޮޅެއް ކ ޅ އަ  ، ޖެހޭ. މިސާލަކަށް ލާދީނީ ކިޔ ންަގނޑ މެން ދެނެަގންނަންއަޅ 

  އެ  ހަމަވެސް  އޭ. އަޅ ަގނޑ   އޮތް ާގނޫނަކ ން މަނާކ ރަންޖެހެކޮށްފައި  ޓ ވިޓ   ކ މ ތަކެއް އަދާކ ރެްއިވ ބޭފ ޅަޤާއިސް މަ

އަޅ ަގނޑ   އެއްބަސްވަން  އާބޭފ ޅާ އ ފެއްދ މަށްަގ.  ނަފ ރަތ   ޮގތ ަގއި  ބޭނ ންކ ރަ  ބޫލ ކ ރާ  ޮގތ ން ޓަކައި  ާގނޫނީ   ން 

ނިމ މަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނ ތަކ ން  ފ ރ ޞަތ   ބޭނ ންކ ރާނެ  މިއަދ   ބަސްތައް  އެފަދަ  ހ ރި  ލިބިފައި  ފ ރ ޞަތ  

އެ ކިޔ ން  ލާދީނީ  އަޅ ަގެގންނަންޖެހޭ.  މަނާކ ރަންއީ  މިއަދ   ާގނޫނަކ ން  ކިޔާނޑ މެން  އެހެން  ކަމެއް.   ކިޔާ ކިޔާވެއްޖެ 

އޭެގ   . އ ފައްދާފައި މި އޮތީކޮށްމަސައްކަތް  ފައްދަން ބަޔަކ  ފެށ ނީއްސ ރެހ ނެްގ ހިތ ަގއި އ ޮގސް ބޮޑެތި ނަފ ރަތ  މީ 

މެން މީެގން އަރަިއަގންނަން ކ ރަންޖެހޭ . ައޅ ަގނޑ އ ޅެނީ  ރ  ނަތީޖާ މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެންނަން ކ ރިމަތިވެެގން މިޚިއާ

ކިތަ ލިބޭ  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ޮގތ ން  ސިޔާސީ  ކަމެއް  ފާޑ ކިހ ރިހާ  އަމާޒ ިވޔަސްމެއްޔ ންމެ  މަޤާމ ަގއި      މި  ެވސް 

ހ ންނަ    ،ތިބެެގން ކޮށްލާފައި  މީހަކ   ބަޔަކ   ކަންކަން  ކ ރަންޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ތިބެެގން  މަޖިލީހ ަގއި  ޓ ވިޓަކަށް  މި 

ނެތިން ފަހަތަށް    ކަށް ދެނެއް ސަލާމަތެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑެއްޅ ަގނޑ މެން ބިރ ން ފަހަތަށް ޖެހިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނައަ

ރައްޔިތ ންޖެ ދިވެހި  ތައްޔާރަށް.  ކ ރަން  ކަމެއް  ހ ރިހާ  އެ  މިހ ރީ  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ން    ނަށްހޭކަށް.  ސަލާމަތީ 

ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ   މެންެގ ޒިންމާެއއް. އެ ޒިންމާ އަދާކ ރ މަށްކީ އަޅ ަގނޑ ދިނ މަ ހޯދައިއ ލެއް ޙަ މާ  ،ރައްކާތެރި ޤައ މެއް

 ޔާ.  ށް ހ ރި ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްރަޅ ަގނޑ  ކ ރަން ތައްޔާއަކޮންމެ ކަމެއް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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 . ދ ޒިޔާ ޙ ސައިން މެންބަރ ތެރި އިްއޒަތް ރާެގދާއި ވަިއކަރަދޫ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ްއކެވ ންވާހަކަދެ ދ ޒިޔާ ޙ ސައިން މެންބަރ  ރާެގދާއި ވަިއކަރަދޫ

މަޖިލީހ ެގ ރައީސް އަދި މި ެގ ރޭ ރައްޔިތ ންެގ  ވަނަ ދ ވަހ    6މަހ ެގ    މި ހިނާގ މޭޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

ށް ޅަޓަކައި އެ މަނިކ ފާނ ެގ ހަށިކޮ  ށް އަވަހާރަކޮށްލ މަށްދ  ނަޝީދަރާއްޖޭެގ ރައީސްކަން ކ ރައްވާފައިވާ ރައީސް މ ޙައްމަ

ދެވ އަމާޒ  ޓެރަކޮށް  އަޅ ަގނޑާއި ރިސްޓް  ނ   ޢަމަލ   ދާއިއަޅ ަގނޑ   ފިނޑި  ރައް ެގ  އަޅ ަގނޑ   ރާެގ  ނަމ ަގއި  ޔިތ ންެގ 

ިގނަ ޅ ަގނޑ މެން ހަނދާންކ ރަންޖެހޭ އެއް ކަމެއް އެބަޮއވޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް  ވެސް ކ ށްވެރިކ ރަން. މިކަމ ަގއި އަ

މެންބަރ ން ނަޝީމ   ރަީއސް  ،އިްއޒަތްތެރި  މިޙައްމަދ   ހ ރިކޮށްދެ  ށްޤައ މަ  ދ   ވަކަންކަމ ެގ    ްއވާފައި  ރަށް  ވާހަކަ 

ތަފ ސީލ ތިރީ ވަރަށް  ދައްކަވައިފި.  ކޮށް،  ކަމެކޮށް  އެްއ  ވައި   ،އްޭއެގ  މިތާނަގއި  ދާއިރަކައަޅ ަގނޑ   ނަމ ަގިއ  ދޫ  ރާ 

މިށް  ކަރަދޫ މީހަކައި ވަ ީމެގ ކ މަށް ކޮށްދެނ  މިޤައ ފާކ މަނި  ވެސް އެ އީ  ހ ރެވ ން  ޅ ަގނޑ މެން ރީަގއި އަ ްއވި ކަމެއް. 

ައޅ ރަށ ަގއި  މާލެއިަގނޑ މެން  ،  ކ ރީ. އަޅ ަގނޑ މެންއަތޮޅ ަގިއ ެވސް  މެންބަރ ކަން  ޮގސް  ަވޒީރަކ   ދެ  އެ  ން  ނަކަށް 

ެގ ދާއިރާެގ ައޅ ަގނޑ ެގ އަތޮޅ ެގ މީހ ންެގ  އަޅ ަގނޑ  ،  ޅޭ ވާހަކައަކީއް ނ ލިބ ނ . އަޅ ަގނޑ  ބ ނެދޭން މި އ ރ ޞަތެފ 

ނޑ  ދަްއކާފައި  ހަކަ އަޅ ަގ. މި ވާދ  ނަޝީދޭއިދިނީ ރަީއސް މ ޙައްމަ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދަރ ބ ނ މ ެގ އިޚ ތިޔާވާހަކަ  

ކ  ނެއަޅ ަގނޑ މެން  ނިންމާލެވޭކަށްކޮށްލާފައި  ރިށްވެމިކަން  މިއަދަކ   ވާހަކަ  ނަކަށް  މި  އެބަ  އަޅ  ތް.  ަގނޑ މެން 

މި    ސާރިފި  ދައްކަންޖެހޭ ރައީކެރިެގން.  މ ޙައްމަދ   ހަމަލާ  އަންނާށް ދަޝީނަސް    ށް ންސަ ޖެޓަލިއިން  އަދ މިނެކަން   

ނޭތޯކީްއވެ ސ  ަގނޑ  އަޅ  ގ ނީ  ނ  އެބަ  ހަމަވާލ ކ ރަމ މެން  ިމ  މިޮގ.  ދިމާލަށް ތަލާ  ނަޝީދާ  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ށް 

  ްއެގ ތެރެއިންތައް ހަމަލާއެނޭގ. މިކަހަލަ އެރަނަގޅަށް ވެސް އެ  ކ ރިން ވެސް، މާ  މާ  ށްމަނިކ ފާނަ  ންނާނެކަން އެއަ

ޚިދ މަތްތަހ މި   ރަރިހާ  ހަމަޔަށްއްޔިކެއް  އެެގނައީ  ކ ފާނ އެމަނި  ތ ންނާ  ވާހަކަ  .  ދަންނަ  ަގނޑ އަޅ ނޭގ   ވަނީ.މި 

ވާހަ  އޮތް  ދައ ލަތެއް  ވާހަކަ ރ ކަށި  ހަ  ،ކައަނދިރި  އަ   ، ފިކ ރ ެގ  ކ ރީަގއި  ނަމަވެޅ މިއީ  ބިރ ން  އަދި ަގނޑ މެން  ސް 

މި ާވހަކަ މިހިސާބަށް ތިލަކޮށްދިނީ   ށް،ކަމަ  ންޖެހޭހަކަ ދައްކަމި ވާ  .ރި ވާހަކަކާ ހ އްބަކާ ހ ރެ ވެސް ނ ދައެހެން ސަބަ

ހަމަަގނޑ އަޅ  ފ ސް  ރައީށް  އަމެންނާ  އެންމެ  މިއަދ   ރަޝީދ .  އަޅ ަގނޑ މެމ ޙައްމަދ   ެގ އަޅ ަގނޑ މެން  ނާއިންރަތަމަ 

ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ އެއް ޙަޤީ ަގބޫތްއޮ   ދައ ލަތެއް އެބަ  ދިރިޤަތަކީ އަނސިޔާސީ ވާދަވެރިން ވެސް  ހިތ ެގ   .ންލ ކ ރ ކަން 

ަގބޫއަ މިކަން  އެއީ ޑިން  ކަމަކީ  ފ ރަތަމަ  ހަރ ކަ ލ ކ ރ ން.  އެބަ.  މިތާ  ފިކ ރެއް  ަގބޫ  ށި  ިމ  ލ އޮތްކަން  މިއީ  ކ ރ ން. 

ރައީ ތަވަގ  ދީެގންށް  ހަމަލާއެއް  ނަޝީދަށް  މ ޙައްމަދ   އަފްރާސް  ރިޟް،  އަވަހާރަކޮށްލައިެގން،  ވާން  ޝީމް 

ތާންނޫއް  ެގނެލައި އިެގއްލ ވަ އެބަަގނޑ އަޅ  އަބަދަށް  .  ަގބޫލ ކ ރަން  މިއީ  މެން  މިކަން  ޖެހޭ  ކަމެއް.  ދާއިމީ   

ތެރޭ ަގނޑ އަޅ  އެބަ މެންެގ  ހިމެންަގނޑ އަޅ  ކަން.  އޮތް  ަގިއ  ކޮންޓްރޯލްނ ވާ  ދަެގ  ިމ  އަިމއްލަ ސާބ ަގއި  ބޭރ   އ ލަތ ން 
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  ފަހަރ   ވީމާ ބައެއްންކައް. މި ވާހަކަ ދަތްއޮ  ބައެ ދައ ލަތެއް މިޤައ މ ަގއި  ރިދިނއިެގން އ ޅޭ އަތަކެއް ނިންމަނިންމ ން

ބިރ ސިޔާ ވެސް  މީހ ން  އ ޅ އްސީ  ކަންކަމ ަގއި  އެހެން  އަދި  ނެތިއެްއ  ންފ ޅ ބޭ  ވާަގނޭ.  ސަބަބެއް  ބިރ ަގނޭ.  ވެސް   

ހަމަ މިއަދާ  ޮގތް  ަގނޑ އަޅ ށް  އަނޫން.  އައި  ވަމ ން  ކަންކަން  މަޖިލީހ ގައިަގނޑ އަޅ  މެންނަށް  މި  މިއަމެން  ސް ވެދ    

ށް އަމިއަދާ ހަމަހަކަ ދައްކައިފިން.  ފަިއވާ ބަެއްއެގ ވާލެވިއިމަރަ   ބަޔަކާއިއިލިވަ ިއން ެގއްލ ތެރެ މީެގ ؛އެތައް ބަެއއްއެތައް 

ވެސް  އައި  ހަމަަގނޑ އަޅ  އިރ   ނަތީޖާއަކާ  ކަެމްއެގ  ެއއްެވސް  މިއިން  ހަ  މަގެއް، އަލި   ،ށްއަމެންނަށް  މަޔަކަށް  ނަތީޖާއާ 

ވާހަ މި  މިއީ  މީހ ން  ކަނ ދެވ ނ .  ޖެހިލ ންވާ  މިއަދ   ލ ންޖެހި ދައްކަން  އެހެންނަމަވެސް،  ސަބަބ .  އެއް   ަގނޑ  އަޅ ވާ 

މި ވާހަކަ   ރީ ރައީސް ނަޝީދާއެކ  ހަމަހ   ވެސް މި  ަގނޑ އަޅ ކ   އެއީލާތްތެރި މެންބަރ  މީކާޒަެގ އަޚް އިއް ަގނޑ އަޅ 

ރައީންކަންީގޔަ   ަގނޑ ައޅ ދައްކަން.   އަންނާދެން  ެއނބ ރި  ނަޝީދ   ވައަނީ  ސް  ވެސް  ެއައށްވ ރެ  ަގދަކޮށް.  ރ  ދި 

ހ ންނާހަރ ކަ  މި  ވެސް   ހަމަގައިމ ރ   އަންނައި ވާހަކަދައްކަން  ފިކ ރ ެގ  ނަށި  ރައީސް  ނޫންކަން. ނީ  އެކަނި  ޝީދ  

އަދި    ަގނޑ އަޅ  ދައްކާނަން.  ވާހަކަ  މި  ނަޝީދާއެކ   ރައީސް  ިމ  ަގނޑާ އަޅ  ކ ރަން  ންގީ ޔަ   ަގނޑ ައޅ ވެސް  އެކ  

ށް  ށް ވަރަށް ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް. ދެއްވި ފ ރ ޞަތައަމަރިހަ ރަށް ފ ރާ ވަެގ ދާއިަގނޑ  އަޅ  ިއވެރިވާން  ަގއި ބައި ވާހަކަ

 ށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  ޑަބޮ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  މެންބަރ  ޙަސަން ައޙްމަދ . ރިތެތްޒަިއއް  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަޙްމަދ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން  އިދޫނގ ރަ އި

ވަނަ    6މި މަހ ެގ    ،ދާލީއް ހޯވާހަކަދަްއކާލަން ަވގ ތ ކޮޅެ ށް  ެގ ރިޕޯޓަކޮމިޓީ  241ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ނަދ ވަ ރައީސް  ހަމަލާއެޝީހ   ނ ރައްކާތެރި  ފ ރާނަނިމަ  އެ  ، ދީ  އްދަށް  ޮގތައަކ ފާނ ެގ  ގެއްލ ންވާ  ބޮމެއް ށްށް   

އަދި   ،ންވަދ ޢާ ދަންނަ  ެގ ޙަޟްރަތ ަގިއ އެދިهللاމާތް    އިމަނިކ ފާނ  އެކަމ ން ސަލާމަތްވި ކަމަށް ޓަކަ  އެލާފައި  އިޮގްއވަ

އިއް ޙަމްދާއި ޝ ކ  ފެށިެގންޤައ   މި ؛ރައީސް ތްތެރި  ޒަރ ކ ރަން.  ވާހަ  މ ަގއި ކަންކަން  ދައްކަން  ކައަންނައިރ ަގއި  ތައް 

ފަރާތް އެތައް  ތިބޭބޭނ ންނ ވާ  ލި  ،ތަކެއް  މީހާއަށް  ެގއްލ މައެ  ތެރެއަބިދާނެ  ހާސްކަމެއްެގ  ޓަކައި.  މީހާ ށް  އެ  ށް 

މިދާނެތީދާންޖެހި އެހެންނަމަވެސް،  ޮގ  .  އޮންނަ  އެކަމެްއ  ރައްޔިތ ންނަށް  ކެރިެގން  ދާފ ސީސާ  ތްރާއްޖޭެގ  ބަހ ން   

ބޭފ ޅަވި ނަޝީދ ދާޅ ާވ  ރައީސް  ޖެހިލ ންވެވަޑައިނ ަގންނަވަކީ  ހިނާގ  މ  ޤައ   ިއ،.  ަވގ ތަކަ ަގއި  އެ  އެންމެ މެއް  ކަށް 

  ދ ކަން މި ޖޭަގއި ހ ރީ ރައީސް ނަޝީއްރިަވޑަިއަގންނަވާ ބޭފ ޅަކަށް ރާ ށީެގންވާ ަވގ ތެްއަގއި އެކަމެއް ހާމަކ ރަން ކެއެކަ

އެންމެހަ ޙަޤީ  އިރާއްޖޭެގ  ަގބޫލ ކ ރާ  އެއީ  ސިޤަރައްޔިތ ން  މައިދާތެއް.  މައިދާނ ފެ  ންޔާސީ  އެ  ޮގތާިއ،  ަގިއ  އްޓެވި 
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އި ދި އިރަކ ރިއަ އެހެން  ޮގތް  މެންޔަ  ވާހަކަފ ޅ ރ ބައްޒަތްތެރި  އަޅ ަގދައްކަވައިން  ދައްކާކަށް.  ފި.  ވާހަކަ  އެ  ނެތިން  ނޑ  

ެގ  ރާއްޖޭ  ން ކަހަލަ ކަމަކަށް ވެެގންދާނީ. މިްއކ ވިސަރާއަށް ކަދ ރ   ވާހަކަ ދައްކައިފިއްޔާ ހަމަ ބަ  ނޑ  އެއެއީ ައޅ ަގ

ެވސް. އިންސާނެްއެގ ހިތ ަގއި    އްވާ ބޭފ ޅެއްކަންކ ރަ ޅެއްކަން. ކީއްކޮން ބޭފ ކީ  ދަސް ނަޝީނޭގ ރައީތ ންނަށް އެރައްޔި

ެގ  ން ބަލާ ބޮޑ ކޮށްފައި ދަރިން ބޮޑ ކ ރީމާ އޭބަފައިމައިން  ،ޚްލާޤީ މިންަގނޑެއްމެއް، އަކަ މެްއ، ތެދ ވެރިޙްސާންތެރިކައި

ދިމައް ބިނާކޮށް  އަރިއ ޅޭޗަށް  އަބަދ ދަކީނަޝީ  އް ދަރިއެ ޢާއިލާެއއްެގ  ޚްލާޤީ    ނަޝީދ   ރައީސް    ، ދާޅ ވާނެވި  ސްވެ. 

މ ެގ ރ އް ބިނާކ ޢެމ ޖ ތަމަށް އެދޭ އިސްލާމީ  ތަރައާޚި  ކާއިއިސްލާމީ އ ސޫލ ތަ  ޞަދެކޭ. ެއއީޤްއެންމެ މަ  ެގ އޮތީތިމަންނާ

އެނިޔަ އެހެން  ނޫން  އެވެ އްތް  އެްއޗެއް  އަނެހިތްޕ ޅ ަގއި    ެގމަނިކ ފާނ    ސް  ވާހަކަ  ވިދ ބަތް  ެއއީ ދާޅ  ވެސް  ވޭ. 

ނިޒާމ ރިވެޔޮހެ ޖެހިލ  ހާ  ،ކަމ ެގ  ރައްޔިަގއި  ތިބި  އަނަތ ންފައި  ނިޅާށް  އަލ ން،  ދައ ލަތަޅާކަމެތިންނަށް  ށް  ލ ން، 

ޞަދ ަގއި ހިނާގ ކަން ހ ންނަ މިންވަރަކ ން ދައ ލަތ ން ރައްޔިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ން. މި މަޤްފޯރ ންތެރިކެރި

އަދި    ،ސިޔާސީ މައިދާނ ަގއި ލީމާ  އިލަރީޚ ތައް ބަ ތާނިޔޭެގވެސް ތިބޭނެ. ދ  ހ ން  ރަތ ވާ މީފްމާ ނަީގކޮންމެ ކަމެއް ހިން

ލީމާ ެއ މީހާ އަންނަ ޮގތާއި، ެއ  އި ބަލަރީހިސްޓް  ވެސް  އް ނޫނަސް ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ެގތައިސްލާމީ ޤައ މ 

އ ޅެ ޮގތާމީހާ  ތިއިބަލަ  މ ންދާ  ބަޔަކ   އެތަްއ  ނަފްރަތ ވާ  ހައިރާންވާންވިައޅ ަގނޑ    އްޔަކީއެއި   .ބޭނެލީމާ  ކަމެއްމެން     

އްތޔިތ ން އެ މީހެއްެގ އަމިއްލަ  ތި ރަބ ވެއްޖޭެގ ލޮދިވެހިރާ  ، މި ދަންނަވާ އެްއޗަކީ އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ   ނޫން.

އިްއޒަތްތެރި  ؛ގެ ހ ދ ވައަހަރ   5ޔ ނިވަރސިޓީައކ ން  ބިޔާެގ  އަރަ   ދީޢޫސަދިނީމާ    ލަންކާއާ ހިސާބަށް ެއއްކޮޅ  ޓިކެޓް   ދަރި

އަޅ ަގނ ވަގ ތ ކޮޅެޑަރައީސް،  ރަނަގޅ .    އްަވއިފިްއޔާދެ އް  ށް  ކޯހެދ ވައަހަރ   5ވަރަށް  ެއ  ލިއް  ހ ެގ  ބ ނީމާ  ބެއޭ 

  5.  ކަށް، ކީއްކ ރަންކަން މި ފޮނ ވެނީ ކޮން ހިސާބަންނާެގ ދަރިމަތި  ،ސްނާވަޑައިަގންނަވަން އެބަޖެހޭންބަފައިން ވިމައި

ކޯހަކަށްއަހަރ  ބ ނަނީ  ދ ވަހ ެގ  މި  އައިސް  އެެގލަންކާ  ،މީހަކ   ޓިޅ ްއކޮ  އަރަބިއްޔާ ދީ  ޢޫސަ  .ދޭށޭ  ކެޓް 

ކޯދ ވައަހަރ    5ޔ ނިވަރސިޓީއަކ ން   ކޮންހ ެގ  ކަނީ  ދަރިވަރ   އެ  ދޭނަމޭ.  ކޮންހެއް  ނިދަނީ  އ  ޮގތަކަށް،  ނީ ޅެޮގތަކަށް، 

ބަލާކަށް    ޮގތަކަށް ކޮން ކާކ ތޯނޭނެގކަމެްއ  ބޭ.  ކިޔަވައަޓީ ޔ ނިވަރސިެގ  ޔާއަރަބިއް ދީ  ޢޫސަ ؟ނ ާވނީނ ން  ން  ކ ން 

ލިފ ރ ޞަތެ ަމއިންބަނީބ އް  އެްއވެސް  ރާއްޖޭެގ  ނަހަމާ  ދެކޮޅެްއ  އެކަމ  ފަޔަކ   އެހެންވީގައިދާނެ  ެއކަމަކ   .  ާމ، 

 ސް އެ ޓިކެޓ ޔަޔަތީ ފިހާރަޔަކަށް ދިކަންމަ  މިތާ؟ ތޯކ ނީ ކާދޭނ   ޓ ލަންކާއަށް ެއއްކޮޅ  ޓިކެ  ، އެއްޗަކީޖެހޭލަންނާވިސް

ސަންމަތި  ދޭނެ ދަރިއަށް  ކޯހެއް ބިއަރަދީ  ޢޫނާެގ  ބ ނީމަލިބިއްޖޭ  ޔާއިން  ދަރިފ ޅ .    އެ  ދަނީ   އެހެންނަމަވެސް، 

މި ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން މި  މެންައޅ ަގނޑ ކޮންތާކަށްތޯ   ފައިސާއިން  ނަާގފައި  ކަން އަދ  ޤައ މ ަގިއ ޓެކްސް 

ްއ  ޮގތެ   ވާ  .ޖެ ނ ބެލޭއް ކަެމއް ވަޅ ޖެހި ހިނަގއްއެތަމީެގ  ،  ސް ރި ރައީތެއިއްޒަތްަގއި މީެގ އެއް ކަެމްއ ނޫން  ކ ރާއިރ  

އެހެންވީމާ .  ކޭ ށް ހ ރި ނ ރައްކަލެސަލާމަތަމިއީ  ކ ަގއި ިއވެމ ންދަނީ  ތަފަހަރ  އެކި ދ ވަސް  ންނަށް. ިގނަ ރަްއޔިތ   ނޭނޭގ

  އް ޮގތެ  އް ރަނަގޅ ށެސް ޤައ މަކަ ވެކ ދ ވަހައް  ނެއޮެވެގން  ހާމަކ ރެވޭކަށް ނެތޭ. އެހެން އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ގައި
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ން ވެސް  ނަވިސް  ންނަށްމާ ރައްޔިތ ނީނގ ަގއި އެސީދާ ޮގތ ސާފ  ށް  ންނަޮގތެއް ރައްޔިތ   ވީ ްއ،  ންނަ ޮގތެނ ވާނެ. އެ އޮ

އޮންނަނީ. ދެން ރަްއޔިތ    ފައިށީަގއި ބޮޑ  ތަޅެއް ލާހަމަ ފޮ  ފައިލާއިވަވެސް އެހެން ބާ ނޭގނީ. ހަމަ ކޮންމެ ކަމެްއ  އެ

ތަށް ރައީސް ނަޝީދ   ޮގމި ވާހަކަ މި  ޮގސް މިއަދ ،  ޮގސް،  ޮގސްން  . އެހެކިހިނެއް ކަމެއްށް ނޭނެގ އެ ވީ  ކަމީހާއަ

ފ ޅ ވަނީ  ބައެއް ބޭފ ޅ ންނަށް ހީޅ ވީމަރައީސް ނަޝީދ  ވިދާވެސް  ހައްތަހާ  ؟  އަޅާލީވިދާޅ ވާތާ އެތައް އަހަރެއް. ކާކ ތޯ

 ކާ ވާހަކައެކޭ.  ރަން ދައްކ  ކ ލާނަ މިޤައ މ  ހަތަ އޭނ ވަ ހަކައެކޭ ވާއްކާ  ދަެވެގން ވާންއެއީ ސިޔާސީ ޮގތ ން މަޝްހޫރ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އޮތީ  އެމް.ޑީ ބާކީ  ވަގ މި  3.ޕީއަށް  ރިޕޯޓ ެގ  ކޮމިޓީ  ރިޕޯޓަށްނެޓ   މ ޅި  އަދި  ވާހަތ ަގއި.  އޮތީ    ބާކީ    5ކަދެއްކ މަށް 

އިްއޒަތްމިނެޓ  މެންބަރ ން.  ދަންނަ  އަޅ ަގނޑ   ؛ތެރި  މިމި  އަދި  ވޯޓައަދ ަވނީ  ބަހ ސް،  މި  ހަމަ  ވެސް  ށް  ިމ    ފަހ  

  މަށް. ފާސްވ މ ންކަ  މި ބަލަނީ ފާސްވާނެ  އަޅ ަގނޑ  ؛ފާސްވ މ ން  . އަދި ިމއަދ ެގ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ އަށްދާނެބަހ ސް ކ ރި

އެހެންވީމާ،  ށްދާނެ.  ސް ކ ރިއަމި ބަހ    ެވސް ހަމަ އަނެއްކާންށަހަޅައިގެ  ަގރާރެއް ހ ޅޭމެން އަދި ހަމަ މިކަމާ ގ އަޅ ަގނޑ 

 ކެލާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް. ރި މެންބަރ ންނަށް.  ތެތް އިްއޒަވާނެ ނަޑަިއަގންފ ރ ޞަތ  ލިބިވަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން  އިބްރާހީމް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ފ  އަޅ ަގނޑަޝ ކ ރިއްޔާ  ލިބ ނ   ކ ށް  އެްއކޮށް  ރ ޞަތ   ވާހަމާ    ައޅ ަގނޑ ޑަވ މާ  ެއއް  ކަދިގ  

ހ   ވަވަނަ ދ   6މަހ     މޭލާނަން.  ހަމަ ދެތިން އެއްޗެއް ބ ނެ  އަޅ ަގނޑ ކާކަށް ަގސްތެއް ނ ކ ރަން. އެހެންނަމަވެސް،  ދައް

ނަޝީދަށްރައީ ފ ރާނަފ ރައީ،  ސް  ނަޝީދ ެގ  ދ އްވާލަސް  ނ ރަން  ޅ   ހަމަލާ،  ހަމަލާ  ދިން  މަ ހަ  އަޅ ަގނޑ އްކާތެރި 

ނަމ ަގމިއްއަެގ  އަޅ ަގނޑ ބާރާތ ން  އިހަރ ކަށި   ައދި  ލަ  ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ  ާއއި  ދާއިރާެގ  ނަމ ަގިއ  ރައްޔިެގ  ތ ންެގ 

ހޫ ވަތަޢާލާެގ ޙަޟްރަތަށް ޙާނަސ ބ هللا ކ ރަން، އެތައް ދ ޢާއެއް ކ ރަން    ޙަމްދެއްމެން އެތައް  އަޅ ަގނޑ ކ ށްވެރިކ ރަން.  

ޤަތ ަގިއ ޙަޤީ  ، އޮތީވަންނަދަން  ނޑ އަޅ ަގތްވީމަ. ދެން  މަނަޝީދ ެގ ފ ރާނަ ސަލާ  މަދ ޙައްމެންެގ ރައީސް މ އަޅ ަގނޑ 

ިއވެމ ންމެއަޅ ަގނޑ  އިންޒާރ   ޖ ތަކ ންނާސެމެ  ފޯނ ކޯލ ތަކ ންނާއި  .ޔައީދިންނޭ  ނަށް  ދެމ ންމަރ ެގ  އައީތައް  މިީއ    . ނޭ 

މެއް ހ ރިހާ ކަ  ،އްތަކެ ރ އިންޒާ  މަ ހ ރިހާ ހަ  .އީމި  ކަމެއް ނޫނޭ  ެމންނަށް ކ އްލިއަކަށް ދިމާވިއަޅ ަގނޑ ވެސް  ކަށް އެްއޮގތަ

ވެހޭނެކަން ވެސް  އް ނެީގމާ ވާރޭ ނޭގ. ވިލާަގނޑެ އެ  ން އެބަނަކަ ންޑެްއ ނަަގމ ން އަނލާަގވި މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ އެބަހ ރި.  

އެށްނަންމެއަޅ ަގނޑ  ހ   މި  ދަނޭގ.  ކަމެއް  މިހިސާބަށް  އަޅ ަގނޑ ނެެގން  ރިހާ   މެންނަށްައޅ ަގނޑ އަީއ.  މެން 

ބޮޑެޕޯއެއަރ  ޔައީއަޑ އިވެމ ންދި   ޓ  ޖެ   އެކ  އަންނަ  ނާހ ންމީއްތަ ތިން ސަތޭކަ  ދ އިސަ،  ޓް ޖެ  މި ދެންނެވީ  ،ތިޓ ަގއި 

ހަމަލާދޭން ޮގްއވާލަން  ތެރޭަގއި  މާމާ  މިއީ ؛ނޑ މެންނަށްއަޅ ަގ  ވަިއެގ  އިސް  މި  ނޭގތޯޑަރސް  މިހެން  .  ންނަވަނީދަ 
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ރާވަމ ންދާ ކ ރަން  އިންންެގ  ހ ލި ޕޮކަމަށް    ކަންތައްތައް  ޕޮލިންސާޓަލިޖެސިފައިންެގ  އިހ ިއ،   އިންޓަލިޖެންސްންެގ 

މި  މެންއަޅ ަގނޑ  ކަންތައްތަކަށް  ށް  ތަނަނަށް  މިކަހަލަ  ކީްއވެތޯ  ދެމ ންދިޔައީ.   ނަށްމެންއަޅ ަގނޑ މަޢ ލޫމާތ  

ކަންތައްތައް   ؟ހ ރަސްނޭޅެންވީ މި  މިސްއަޅ ަގނޑ ؟ ވީންހ އްޓ ވެނ ކީއްެވެގންތޯ  ފެނޭ  ލޭ  ކިމެންނަށް  ތްތަކ ަގއި 

  ޓަކައި އެ ށްހ ންެގ ފ ރާނަ ދ އްވާލ މަހަމަ މިތާނގައި ދިރިދިރި ތިބި މީ  .ދަކ ރަނީއްތޯ އެ. ލޭ ހ ނީ އިނޭގރައްދަކ ހ 

މެން އެތަްއ  ައޅ ަގނޑ ަގއި.  ެގ މިސްކިތްތަކ  ންމެއަޅ ަގނޑ   ،ތްތަކ ަގއި މިސްކި  ،ފާޅ ަގއި އެބަ ބ ނޭ  ،އެބަ ބ ނޭބޭފ ޅ ން  

 ނ ވަތަ  ނ ބ ނެވެނީނޑ މެންނަށް  އަޅ ަގ  ޗެއް ެއއްްއވެސް އެހ ންނާ ދިމާލަށް   ެއ މީ ދެކެފިން. ކީްއވެތޯއްބައިވަރ  ީވޑިޯއއެ

ނ ކ ރެވެނީ ކަމެއް  އ ފެދޭއަޅ ަގނޑ މިއީ  ؟ އެްއވެސް  މިހާރ   ވީމަސ ވާ  މެންނަށް  މިކަންތައް  ނޫން.   ެއއްލ ތަކެއް. 

ދިޔައީ. ހަމަ   ެގ ކ ރިމަތީަގއި ފ ރާނަމެންއަޅ ަގނޑ މެންބަރަކ     ރި މަޖިލީހ ެގމި އިްއޒަތްތެަގއި  ތީއަޅ ަގނޑ މެންެގ ކ ރިމަ

ތައް ބަިއވަރ  ަމއްސަލަތަކެއް  ހެންޮގސް އެ ންނެއް ެގއްލިއްޖެ. އެނ ހ ން އެތަްއ ޒ ވާެގފައޭ .  ނ ލާ ދިޔައީޤަކާސް ޙައްވެއެއް 

ހިނގައްތެމެންެގ  އަޅ ަގނޑ  ވޭތ ވެދިއަޅ ަގނޑ ޖެ.  ރޭަގއި  ވެސްރ  ޔަ ސަރ ކާމެން  ތެރޭަގިއ  ބޮ   ަގއި  ކަންތައްތަކ ެގ  މ ެގ 

މި ހަމަލާތައް  ޓެރަ  ތާނަގއިނ ވަތަ  އަމާޒ ވެފަިއވާތީެވ  ައޅ ަގނޑ ރިސްޓް  އިންޓަލިޖެންސާރ  އޭމެންނަށް  އޭއިެގ  ރ ެގ ، 

ދ  ދިޔައީ  ސަރ ކާރ ން   ހިންކާއި  ހެްއަގވައެތައް  ހ އިނޭގތޯ.    ޔައީަގމ ންދި ފިއ   މިޮގތަށްރިމި  ކަމެއް  މި އޮ   ހާ  ްއވާ 

ެއތައް    ހ ންފަ  އިއަމެން އ ފެދިެގން  ޅ ަގނޑ އަ  ސަރ ކާރ    .ޖެދެވިއް  މެންނަށްއަޅ ަގނޑ   އްވަރ  ކަންތައްތަކެ ބައިވެސް 

ދ ވާލަކ އަޅ ަގނޑ  އެބަ    މެންނަށް  ދ ވަހަކ   މެބޭލިކޮންމެ  ފޯސެ  އެްއޗެހި،  ެއއްޗެހި.  ޖ ތަކާ  މެން ައޅ ަގނޑ ނ ކޯލ ތަކާ 

އެބައަޅ ަގނޑ ނަށާ  އިންފަސި  އިހ ންނަށާޕޮލި ކިހިނެހ ށަހަޅަން  މެން  ވީ.  އެބަ  ައޅ ަގނޑ   އްތޯ  ވާލ  ސ  މެން 

ވިއަޅ ަގނޑ އ ފައްދަންޖެހޭ.   އެބަ  ވީމެން  ކިހިނެއްތޯ  އިކޮން؟ ސްނާލަންޖެހޭ  ބައެްއެގ ކޮން  ،މާލެއްތޯހ ބައެްއެގ 

  241  ަގނޑ  ައޅ ހޭ ސ ވާލ ތަކެްއ.  ޖެރަންއަދ  ހަމަ ކ މިމެން  އަޅ ަގނޑ ންވީމާ، މިއީ  ެއހެ ؟ނީތޯ މި އ ޅެއްމައްސަލައެ 

މ ހިން މި  މަސައް ކޮމިޓީެގ  ތާއީ  އަޅ ަގނޑ ކަތްތަކަށް  މ   ބޮޑަށް  ަވރަށް  ރިޕޯޓަހަމަ  މި  ހަމަ   އަޅ ަގނޑ ށް  ދ ކ ރަން. 

 ރިްއޔާ.  ވަން. ޝ ކ ނަށް ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންއަރިހަމަފ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން ޓަށް އެހ މަ . ވޯ 7

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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އަ  ެގދ އަމި  ،މ ންންޢާއަމީ ވޯޓަ  ހަންވޯޓަށް  ކަންކަމަށް  އެހ މަށްހ ރި  ޖައްސަވާރަނަގބީ  ށް  އެދެލަލ   . ންދެްއވ ން 

ރިސްޓ  ލ މަށް ދިން ޓެރަށްކޮމަޖިލީހ ެގ ރައީސް، ރަީއސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  އަވަހާރަ  ރަްއޔިތ ންެގ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  

ަމއް   ހަމަލާއާ ޚާއްޞަ  ދިރާސާކ ރ މަށްގ ޅޭ  ނިންމިސަ  ،ސަލަ  ކޮމިޓީން  ބެހޭ  ޚިދ މަތްތަކާ  ރިޕޯޓ    ލާމަތީ  ޮގތ ެގ 

 ން އެދެން.ދެއްވ ވާ ޮގތަކަށް ވޯޓ ޑައިަގންނަ ތެރި މެންބަރ ންނަށް ފެނިވަތްމެދ  އިއްޒަ މަޖިލީހ ން ފާސްކ ރ މާ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

   ނަތީޖާ:  ވޯޓ ެގ

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 43    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 42    ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވޯޓ ކަމަށްފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 00 ބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެން

    42     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  22      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ޓ ެގ ނަތީޖާ: ވޯ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 42؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 43؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވި  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރި ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ   ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންވޯޓ ދެ

އަދ  އަޅ ަގނޑ  މި ؛ރ ންބަމެން  އިްއޒަތްތެރި  ފާސްެވއްޖެ.. 22؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 42؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

މެ މި ފާސްިވ  ަގއި. އަދި ދެން  3:45ލާފަިއ އަނެއްކާެވސް ބަހ ސް ފަށާނީ  އިލާނަން. މެދ ކަނޑައިމެދ ކަނޑަ   ވަގ ތ    މި

ރިޕޯޓާ ައޅ ަގނޑ   ކޮމިޓީ  ކ ރަންޖެހޭގ ޅިެގން  އެބަ  މަސައްކަތް  އިތ ރ   އިންކ ައރީއާ  ،މެން  ދިޔ މަށް.  ކ ރިއަށް  ެގންއި އެ 

އަޅ ަގނޑ    ޖަލްސާަގސްތ އެހެންވީމާ،  އެ  ނިންމާލަ  އިަގކ ރަނީ  ތަޅ މ ން  މަސައްކަތް،  ކަންކަން  ކ ރަންޖެހޭ  ންޖެހޭ 
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މި ޓަކައި  އެކަމަ  8:30ރޭ    ނިންމ މަށް  ބާްއަވން.  ޖަލްސާއެއް  ބަހ ސް    ކ ަގއި  ޖަލްސާެގ  ަގިއ    3:45މިއަދ ެގ 

 އަނެއްކާވެސް ކ ރިއަށްދާނެ.  

 

 { އަށް 15:48 އިން  15:10 :ޅ ކޮތ  ގ ވަސްހ }

  (هللاބ  ރައީސް އީވާ ޢަބްދ ހ ެގ ނައިލީމަޖި ؛ވީނެ ންއި ތ ަގއިސަރިޔާ)

 

 . މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 5

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ޔާރި

  ދާއިރާެގ ރިމަތިވެ  ން.ކ ރަމ ންެގންދިޔަ ބަހ ސ މި ފަށަނީ ކ ރިން  މެން މި ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ `.  

 .ރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ރިއިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ިއއްޒަތް މިތ ޝ ކ ރިއްޔާ  ރަީއސް.  ދަތިތެރި  ހިތަށް  ރެއެއް ޅ   ކަކ ރި  ރ ންެގ  ނިމިދަނީ ތ ފިތ ރަ  ،ކޮންމެ  އ ސޫލ ން  ެގ 

 ދިން   މާޒ ކޮށް އަނަޝީދ ެގ ފ ރާނަ ދ އްވާލަން    ަގއި ރައީސް   8:30  ރޭަގނޑ   ދ ވަހ   2021  މޭ  6.  ދ ން އަމ ހަށެފަތި

ހަމަލާރިސްޓ ޓެރަ ސަލާމަތްކ ރެމަނިކ ފ  އެ  އިން  ފ ރާނަ  ޙަމްދާއި  هللا  އްވީތީނ ެގ  ވަތަޢާލާއަށް  ސ ބްޙާނަހޫ 

ވެރިވި  ލާަގއި ބައި މަހައެ    ައދިކ ރަން.  ބާރާތ ން އަޅ ަގނޑ  ކ ށްވެރިހަމަލާ އެންމެ ހަރ ކަށި އި  އެ އަދި    ން.ކ ރަޝ ކ ރ 

ފަރާތްތައެން ފ   އްމެހައި  ފަނޙ ޤީޤ ތަ  ރ ޞަތެއްގައިއަަވސް  ޙަ   ންެގޑިޔާރ ކޮށް  ެގނެސް،   ؛އްޤ ވާ ކ ރިމައްޗަށް 

މިީއ    ؛ން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އް ދިނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ދައ ލަތަށް ޮގވާލަޤާނޫނ އަސާސީން ޙައްޤ ވާ އެންމެ ބޮޑ  އަދަބެ

ރައީސް ނަޝީދަށް  ހަމައެކަނި  މިއީ  މ ޙައްމަދ   ނޫން.  ހަމަލާއެްއ  ޤަމ   ދިން  ހަމައ ޅި  ދިން  މިއީ މަށް  ލާއެއް. 

ައޅ ަގނޑ މެންެގ ދ ލ ެގ މިނިވައަޅ ަގނޑ މެންެގ އިޤ ތިޞާދަށް   ކަމަށް ދިން ހަމަލާއެއް. މިއީ  ން ދިން ހަމަލާއެއް. މިއީ 

ެއްއވެސް ޝަްއކެމަލާދިން ހަ  އީ މ ޅި އިންސާނިއްޔަތަށްއަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޅި ނިޒާމަށް ދިން ހަމަލާއެއް. މި   އް އެއް. 

  ،ޙައްޤ ތަކަށް ޓަކައި އެންމެ ބ ރަކޮށް  ޖަންަގއި އިންސާނީރީ  އީސްޓް   ދަކީ މި ސައ ތ ސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީއީނެތް. ރަ

އެ ނެތި،  ޖެހިލ މެއް  ޤ ރ ބާންމަނިކ ފާނ   ކެރިެގން  ހަޔާތް  މ ޅި  ލީޑަރ .  ކ ރަމ ންދިެގ  މިއެޔަ  ކޮހެންވީމާ،  ންމެ  ފަދަ 

 ، ކަމެއް ކޮށްފާނެތީވެ   މިފަދަނަން އޮތް ޖީލ ތަކަށް ވެސް  ނޫން. ައން  ފާނ  ދ އްވާލ މެއް މަނިކ   މައެކަނި އެހަމަލާއަކީ ހަ

، ބިރ ދެއްކ މަށް ަގތ މަށް ޓަކައި ެއކަމ ެގ ބިރ ވެރިކަން ރައްޔިތ ންެގ ހިތ ަގއި އަށަ   ،ދިދާނެތީވެތަ މިފަދަ ލީޑަރެއް އ ފެނ ވަ

ޒަ

ޒަ
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އެްއވެސް  ޑ މެން ފަހަތަށް ޖެހިެގންނ ވާނެ.  ނކަށް އަޅ ަގދަ ހަމަލާތަމިފަ ؛އީސްތްތެރި ރައް. އިްއޒަ ދޭ ހަމަލާތަކެ  ޓަކައި

ީމހަކ  އެްއވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ހަމަލާއަކަށް  މިފަދަ  ތަފާތ   ،ހާލެއްަގިއ  ޚިޔާލ   ޮގތ ން  ސިޔާސީ  އައަދި  ދި ިވޔަސް 

ފިކ ރެއްަގއި ތި   ަގނޑ މެންއަޅ  ދެ  ހަމަލާމިފަދަ ޓެރަ  އްބަސްސިޔާސީ  ހ ރިހާ ސިޔާސީ  އަ ތަކަކީ  ރިޒަމްެގ  ޅ ަގނޑ މެން 

ވާ އ މަށް ޓަކައި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން ޙައްލ ކ ރ މަށް ޖެހިފައިމެން އެއް ރޫހެއްަގއި މި ޤައަޅ ަގނޑ  ެގން  ޅި ގ   ންތަކ ޓީޕާ

  ން. ށް ދޭކަން ެއއްބާރ ލ ން ފ ރިހަމައަޕާޓީޅ   އިދިކޮ  މިކަމ ގައި  ،ންބޮޑ  މައްސަލަެއއް. އަޅ ަގނޑ  އ ފަލާއެކ  ފާހަަގކ ރަ

ބަ ކަހައެހެންނަމަވެސް،  ވާހަެއއް  ބަރޯކަލަ  ެވސް  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  މަންސާތައް  ސިޔާސީ  ހަމަ  އަދިެވސް    ފާ ވެެގންދަނީ 

އަ  ދ މަށްހޯ މިީއ  ނ ރައް  އެ  ނަށްޅ ަގނޑ މެންޓަކައި.  ވަރަށް  ދައްކަނީ  މި  ނޫން.  ވާ  ރިކާތެަވގ ތެއް  ހަކަ.  ކަމެްއެގ 

ރައީސް ޤައ މެޓެރަ  !ލަވާބައް  ެގންިވސްނާވަޑައި ؛އިްއޒަތްތެރި  އެ  ދާއްރިޒަމަކީ  ހަމަެގ  ޤައ މެޖެހ ނ ޚިލީ  އެ   އްަގއިން 

 ،މާއިހ މަޖެހަމ ޅި ޤައ މ ެގ    ، ން މ ޅި ޤައ މ ެގ އިޤ ތިޞާދާއި ޭއެގ ސަބަބ އީފެށ މަށް ޓަކައި މަގ ފަހިެވެގންދާ ކަމެއް. އެ 

ސ ލް ޤައ މ ެގ  ކަ  ލަޙަތ ޞްމަޙަމ ޅި  ވީރާނެވެެގންދާ  ހަލާކ ެވ،  ކިތައްންތައްއެއްކޮށް  ހ ރީ.  ޤައ މ ތޯ  މިފަދަ    ތައް 

ބައްލަވަ   ތައް ކަންތައް ނިކަން  ނިއް އިލަދިމާވެފަ.  ސީރިއާ.  ބައްލަވަ ވާ  ބަޤ ރާ ޢިލަްއވާ  އިކަން  ނިކަން  ލަްއވާ އިއްލަވަ. 

ބަިއވަރ     ރަލްނެޗ   ޞާދީ ޮގތ ންެއއީ އިޤ ތިކިސްތާނ .  ޕާއޮތް    ލައްވާ ކައިރީަގއި މިއިއަފްޣާނިސްތާނ . ނިކަން ބައްލަވަ

ށް  ނ ރައްކާތެރި ހަމަލާތަކ ެގ ސަބަބ ން ޕާކިސްތާނަެއހެންނަމަވެސް، މިފަދަ ޓެރެރިސްޓ ންދޭ  ސްތައް އޮތް ޤައ މެއް.ސޯރި

އޮ   އެ  ވެސް އަތ ަގއި  ޮއވެމެ،  އަތ ަގއި  ރިސޯސްތައް  ހ ރިހާ  އެ  އެ    ،މެވެވަނީ  ބޭފ ޅ ންނަށް   ނީއ ޅެެއ 

ރައީވިހިންދެމިނ ލެ އިއްޒަތްތެރި  އެބަ    ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަ ؛ސްެގން.  ޤައ މަކީ  ޖެވިސްނާލަން  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހޭ 

އޮތް   އިޤ ތިޞާދެްއ  ނާޒ ކ   މިވަރަށް  ބަެއްއ  ބޮޑ   އާމްދަނީެގ  ޤައ މ ެގ  މ ޅި  ،  ޓ އަރިޒަމަށް  އޮތީ  ޤައ ެމއް. 

 އެްއވެސް  ކީމަޒަމްެގ ހަމަލާތަކެއް ހިންގ ރިފަދަ ނ ރައްކާތެރި ޓެރަތ ރ ވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެފަ. މިފަދަ ޤައ މެއްގައި، މިފަ

ބަލަަގހާލެއް އޭންަގލަކ ން  އެްއވެސް  ކަންތައި  މިފަދަ  އަދި  ނޫން.  ކަެމްއ  ފަރާތްތައް    ތައްއްއިަގނެވެނޭ  ކ ރާ 

،  އަވަހަށް ޝަރީޢަތްކޮށްކޮށްެގން  ސްތަކެއް ބޭނ ންރިސޯހ ރި ހ ރިހާ    ބަ ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން އަތ ަގއިއަޅ ަގނޑ މެން އެ

ދަބ ތަްއ  ެގ ާގނޫނ ަގއި މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދޭން އެކަށީެގންވާ އަޑ މެން. އަދި އަޅ ަގނއަދަބ ތައް ދޭން  ބޮޑެތި  އްޤ ވާޙަ

ނަމަކަނޑައެޅި ހަރ ކަށިކޮށް   ،ފައިނ ާވ  ާގނޫާގނޫނ ތައް  ެވސް،  ކޮެގން  ހަރ ކަށި  މ ސްތަޤ ބަލ ަގިއ  ނ ތައް  ވެސް  ށްެގން 

ތަކ ރާރ   މިފަދަ ޓަނ ދިނ ވިޔަކަމެއް  ހަރ ކަށިމަށް  އަދަބ ތައް  އެކަންކ ރަންކައި  އަޅ ަގނޑ   ރަކ   ޖެހެންޏާ  ވެސް  ން 

ރަީއސް ިއްއޒަތްތެރި  ދެ  އަޅ ަގނޑަށް ؛ޮގވާލަން.  ވަގ ތ ކޮޅެއް  އިއްޒަތްތެކ ޑަކ ޑަ  ެއދެން.  ރަީއސްްއވ ން   ؛ރި 

ފ ރިޓެރަ އިންސާނިއްޔަތ   ސަބަބ ން  ޭއެގ  އެީއ  ޒަމަކީ  ކަމެއް.  ކަހަލަ  ފ އިޤ ނޑާލ ން  ނޑާލ ން، ތިޞާދީ 

ރައްއިންފްރާސްޓްރަ ފ ނޑާލ ން،  އިތ ރ ކ ރ ންޔިކްޗަރ  ބިރ ވެރިކަން  މެދ ަގއި  ހަމަނ ޖެހ މ ގެ  ތ ންެގ  ޤައ މ   މ ޅި   ،

. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދެތިން ންނ ާވނެެގތާއީދ ކޮށް  ޅެއްމާ، މިފަދަ ހަމަލާއަކަށް އެްއެވސް ބޭފ ތެރެއަށް ަވއްޓާލ ން. އެހެންވީ 
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ދަންނަވާ ހަޔާ  ންލައެްއޗެއް  ނަޝީދ ެގ  ބެހޭރަީއސް  މިއަ  ޮގތ ން.  ތްޕ ޅާ  ބޭފ ޅާެގ  އަދި  އެ  މިއީ  ވަނަ    54ދ  

މީ އ ފަންދ  ޖެހިލާއިރ ރ އަހަ  30ެގ  ވަސް. އަޅ ަގނޑ   ކ ރިއަށް   ން މަނިކ ފާނ  އ މ ރ ފ ޅ    އެ  ،ހަނދާންވެެގންދަނީ  ަގއި 

ބޭފ ޅާގެ   އަހަރ   24 އެ  އެވެސް  ބޭފ ޅާ  އެ  ޖަލ ަގއި.  ފާހަަގކ ރީ  އ ފަންދ ވަސް  އޮޖަލ ަގ  ދ ވަހ     ވަްއކަމާއިތީއި    ،  

މިނިވަންކަމާއި  ޚިޔާނާތާއި މިދިވެހިރާއްޖޭަގ  ،ދ ލ ެގ  އެ  ދެއްކީނިވަންކަން  އި  ވާހަކަ  އޮންނަންނެތް  ޖަލ ގައި. މާ  ޖެހ ނީ 

ޚިޔާނާތާއި އަދި    ، ވަްއކަމާއި  ، ރަޕްޝަނާއި ަގކ ރަމ ންދާއިރ ަގއި ކޮއ ފަންދ ަވސް ފާހަވަނަ    54މަނިކ ފާނ ެގ    މިއަދ  އެ

ފިކ ރާހަރ ކަ ވާހަކަދެއްދެކޮ  ށި  އެތީޖާނަމ ެގ  ކ ޅަށް  ޮގތ ން  އޮންނަންމަ  ެއއްެގ  ބަލިޖެހ ނިކ ފާނަށް  އި.  ަގއެނދ ނީ 

މިންވަރ ކ ރަދ ޢާއަެގ  އަޅ ަގނޑ  ޝިފާެއއް  އަވަސް  ނަޝީދަށް  މ ޙައްމަދ   ރަީއސް  ކ   އި،އްވަ ކީ  އަށްވ ރެ  ރިއަދި 

އްކަތް ކ ރ މަށް ައވަހަށް މަސަ  ކޮށް މި އިޞްލާޙީއެއް   އަޅ ަގނޑ މެންނާއިެއއްކޮށް    އައ  ހިތްވަރަކާވަރ ަގދައަށް، ބާރަށް  

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.   !ކ ރައްވާށިރ ފީޤ  މިންވަތަޢ  މ ެގ ހެޔޮ ވަޑައިަގ  އަށްއެ ބޭފ ޅާ

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ޔާރި

 .ތަމްޚައި ދ ައޙްމަ މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީރ . ތެރި މެންބަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޚައިތަމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ޅީގޮ މައްޗަން

ިއްއޒަ ބަހ ސްކ ރެވެމ ންތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މިއަދ   އާދެ!  ބަލަރައީސް.  މައ ޟޫޢަށް  ެވއްޖެ  ލާއިދާ  އްޔާ  ކަމ ަގއި 

އަދި   ،ދާއިރާެގ ފަރާތ ން  ކ ރާނޑ  ތަމްސީލ ނޑާިއ އަދި އަޅ ަގއަޅ ަގ  ،ދެންނެވޭނީއަޅ ަގނޑަށް  ސް،  އިްއޒަތްތެރި ރައީ

ން ކ ށްވެރިކ ރާނެ ކަންތައް.  ރާތ  ަގނޑ  އެންމެ ހަރ ކަށި އިބާޅ  ދިޔަ ކަމަކީ އައި، މި ހިނަގތަކަކީ ކަންތައްޔަދިއިމި ހިނަގ

ޓެރަ ހަމަ  މިކަމަކީ  ޢަރިޒަޙަޤީޤަތ ަގއި  ޓެރަމްެގ  ކަމ ަގިއ،  އަޅ ަގނޑ މެންމަލެއް  ކަމ ަގއި  އް  އެތަބެލެވޭ    ނަށްރިޒަމް 

މިވަބައި ހ ރި.  އެބަ  ސަބަބ ތަކެއް  ކޮން  ރ   ކަމެކަކަމަކީ  ބަލަހަލަ  ނަޝީދ ެގ    ،ލާއިރ އިއްތޯ  ރައީސް  ސީދާ  ހަަމ 

އެބަ    ނެތި ފެންނަންއް ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ެއއްވެސް ޝައްކެ އި ހ ރި ކަމެއްފަންެވެގން ކޮށްޅ  ދ އްވާލަފ ރާނަފ 

އިްއޒަތް މީަގއި.  ރައީސްހ ރި  ައޅ މީގަ  ؛ތެރި  އަޑ  އި  ކ ރިން  ތަންކޮޅެއް  ޮގވިއޭ.  އިވި ަގނޑ މެންނަށް  ބޮމެއް  ެގންދިޔައީ 

ކ  ެއއްޗެ ބ ނެލާއިރ   ތަނެއްޑަކ ޑަ  ޮގްއވާލައި   ެގްއ  އޮތީ ކަންމަތީަގއި  އެ  ފަހަރ   މި  ކ ރީ.  ކަމެއް  ކަހަލަ  އެ   ެގން 

ައިއއްސަ.    އަށްވ ރެއެ މީކަފަހަރަބޮޑ ކޮށް  ފަހަރެއް  ބޮށްވ ރެ  އައިތި  އަޅ ަގޑ ވަމ ން  އިރެްއަގއި  ސް  އެއް  ނޑ މެންނަށް 

ިމއީދެކެ ވާހަކަެއއް  ދި  ،ވެމ ންދިޔަ  ކަމެއް  ކަހަލަ  މި  ރައީސް،  ެއއްޮގތަކަށްނޭާމވެދާއިްއޒަތްތެރި  އޭރަކ  .  ވެސް 

ހިއެއް އެކްސްޕެކްޓްއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ކަމަކަށް.  ކޮށްފާނެ  ކަމެއް  މިވަރ ެގ  އެއްެވސް  ނޫން  ކަމެއް    ކ ރެވ ނ ނ ވޭ 

އެކ   ޔާ . ކ ރިއިރ  ހަަމ ވަރަށް ވަރަށް ހިތާމަކ  ބަޔަ  އެކަމެއް   ފައިތީ ކޮށްއޮ  މި  ،ތްތެރި ރައީސް ަމކ  އިްއޒަށް. އެކަވަރަކަ
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ވިޔަސް  ނ ނ ލެވ ރަކޮށް ވަހާއަ  ،ދަންނަވަންޖެހޭނީ އަނިޔާތަ   ކަމ ަގއި  ބޮޑެތި  ރައީ  އްކެވަރަށް  އޮތީ.  އެ  ސް  ދީފައޭ 

ޒަމޭ މި ކިޔާ  ރިަގނޑ މެން ޓެރަސް. އަދި މިކަމ ެގ ސަބަބ ން އަޅ   ރައީނޫން ިއނޭގތޯ ިއއްޒަތްތެރި  އްނަޝީދަށް އެކަންޏެ

އަޑެއް   ންެގ ކ ޑަކ ދިަގނޑ  ބ ހިސާ  އަދި އެ   ،މިކަމ ެގ ސަބަބ ން އިތ ރ  އެތައް ބަޔަކަށް އަނިޔާތަކެްއ ލިބި  ،ސަބަބަކީ

ކ ޑަކ ދިއިިވއްޖެ އެ  މިހާްއޔާ  ބިރ ަގނޭ  އެބަ  ތެރޭަގއި  ން  ބިރ ެވރިކަމެއްެގ  ކޮންމެހެން  .ތިބެނީ  އެރ .  ވެސް    ހަމަ 

ިއއްޒަތްަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެއަޅ  ޮގތަށްނޭގ  ފާހަަގކ ރެްއވި  މެންބަރ ން  ހަމަ ދިވެހި ކޮ  ،ތެރި  ންމެ ރައްޔިތަކ   އަދި 

ސެކިއ ރިޓީ ރަނަގޅ   އެންމެ  ފަދައިން  ެއއްބަސްވާނެ  ނަޝީދަށް.    ވިފައިވާނީދެ  އެއްވެސް  އެ ރައީސް  އެކަމަކ  

  ދެރަަވރ    ލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ިމއީ ވަރަށްއަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ އަސްހިންާގލެވ ނީމާ  ހަލަ ކަމެއް  ކަ  ލާފައި ޮގސް މިއިފޫއަޅ ވަ 

ހަދަ  ކަމެކޭ. ޮގތެްއ  ކޮންމެ  ައޅ ަގނޑ މެން  ޖެހޭ  އެބަ  ނަމަވެސް މީަގއި  ކަ  ،އިެގން  ކަހަލަ  ފަހަރ މި  ދެވަނަ    މެއް 

، ޕޮލިހަށޭ  .މިތާނަގއި އެބަ އެނބ ރޭންތައް އެތަކަހަވާފާޑ ފާޑ   ނ ދޭން. ދެން  އަޔަކަހަލަ ކަމެއް    މި.  ނ ދޭންވިޔަޕީޓ ރި

އެބަ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފަ ވާހަކަތައް  އެކި  ކިޔައިެގން  ކ ރިން    އަޅ ަގނޑ   ބ ރޭ.އެނ ށޭ  އިްއޒަތްތެރި ވެސް  ތަންކޮޅެްއ 

 ނީ.ންނަހ ނ   އިންޓެލިޖެންސް އެޖެންސީއެއް  ރާއްޖޭަގއި ސެންޓްރަލްކީއްެވެގންބާަވއޭ    ،އަރާ އެްއޗެއް މިއީށްސް، ހިތަރައީ

ޕޮލިހަ ވަކި  އެމް.އެން  ށް،ސާވާކަ ބަރޯ  ށްއެ  އެކަމަޑީ.ެއފައެހެންނޫނީ  ނޫން.  ބަރޯސާވާކަށް  އެ   ކ ށް  ބަޔަކަށް    އްވަކި 

ފ ރ ޞަތެއްަގއި   ކަހަލަ  ހީވަނީ ޙަޤީޤަތ ަގއި މި  ަގނޑަށް. އަޅ ބާަވއޭެގންންނަނީ ކީއްވެނޯންނަ ެއއްޗެްއ  އޮބަރޯސާވެފައި  

އެކ ލަ ހަލަ  ކަ  އެ މާކ ރަމަސައްކަތް  ެގންކޮށް ެގދަރ  ޖެންސްއިންޓެލި  ރަލީސެންޓް،  ން ލައިެގއިވަތަނެއް   ން 

  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ހަމަ އެއް   އަދި  އަޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީަގއި    ހެންރަނަގޅ ވާނެ

އެއީ  ސަރޖަރީއެަގޑިިއރ   16  ،ކަންތައް  ނިންމާލީއް  ެގ  ސަރޖަރީތަކެްއ  ރ ެގަގޑިއި  16  ސަރޖަރީތަކެއް.،  މި   

ރަށް ން އެބަ ލިބިެގންދޭ. ރިކަވަރީ ތެރޭަގއި ވެސް ވައިނިންމާލިއިރ  މެންޓަލީ ވެސް ވަރަށް ބަިއވަރ  އަނިޔާތަކެއް އެ

އެހެންވީމާ،    ލިބިެގން އަނިޔާތަކެއް    ބައިވަރ  ނޫން  ކ ޑަމިއީކީ  އެބަދޭ.  ސަަގޑިއި  16  ،ކަމެއް  ހަމަ ރޖަރީައކީރ ެގ   .  

ފާހަަގކޮށްލަންއެާއއެްއކޮ އެކަނި  ށް  ނަޝީދ   ރަީއސް  ބޭފ ޅަކ   އެންމެ  މީހަކ ،  އެންމެ  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި   16  

 ށްޔައީ. ެއޮގތަ ޭއެގތެރެއަށް މި ދި މަސައްކަތްތަކެއްެގވަރަށް ބައިވަރ  ޑޮކްޓަރ ން  އަކަށް މި ދިޔައީ.ެގ ސަރޖަރީ ަގޑިއިރ 

  ވާނީ   ނަމަ ކިހިނެއްތޯމީހ ން ައނިޔާވި  5،  ނަށްމީހ ން  4ށް  ވާ ލެވެލަކައިރި   ނޫނީ އެއާށް އެހެންލައަނިޔާވިއިރ  އެ ލެވެ

ރައީސްއިްއޒަތްތެ މީ ؟ރި  މިއެ  ޢަަމލ ޓެރަ  ހަކ   އޮތްއިރ   ރިޒަމްެގ  ހިންާގފައި  އޮތީ  މީހަ  ިމ  ސީދާ ކަށް  ަވކި 

މި  ބަހަްއޓާފަކިޔާ  ޓާެގޓްކޮށްފައޭ ބޮމަކ ން  އައި.  އޮތީިއ  އެކަން ޑީއީ. ހަމަ.  އޮތީ  އެ  ޭއެގ    ފަ.ކޮށް  ައކ ން  އެހެންވީމާ، 

ބަޔަކ   ،ނައަކީމާ ތިބި  ތިބިއްޔާ  ދެން  ޙަޤީޤައަސްލ     ދާނީެގންނޭޮގަވއިެވސް    ކައިރީަގއި  އިރާދަފ ޅ ން  هللا ތ ަގިއ. 

ެއޮގތައެކަން އަޅ ތައް  އޭަގއި  އެހެންވީމާ،  ދިމާނ ވީ.  ބެލެވޭނީ  ށް  ހަޤީޤަތ ަގނޑަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަސްލ   ަގއި 

ނެތޭ  ކެ އައިިއ  ގަ އްޖޭރާޕޭސިޓީެއއް  ކަމެއް  ކަހަލަ  ވެއްޖެ  އްސި މި  ެއއަކަމ ަގއި  އެހެންވީމާ،  ލްކ ޓެކ   ށްްއޔާ  ރެވޭނެ. 
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ކްޓަރ ންނަކީ މި ކަހަލަ ކަންކަމަށް ހާރ . އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޑޮ މި  ޖެހޭއެބަ    ކ ރަންރ އިތ ސިޓީ ެވސް  ކެޕޭއަޅ ަގނޑ މެން  

ޖެއިން  ވާން އެބަ ޖެހޭ. ވަގ ތަކ ން ރާއް  ކަމަށް  ރ ންޓަކްޑޮ  ހެދިފައި ތިބި  އްތަންވެފައި ތިބި، މި ކަހަލަ ޓްރެއިނިއަރއެވެ 

ފޮނ ވަ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެއްބޭރަކަށް  އެކަން  އެ  ނަށްނ ލެވޭނެ.  އެހެންއެބަ  ިމކޮޅ ގަ ނޭގ.  ފަރ ވާދީެގން    އިވީމާ،  ހަމަ 

  ، ނެއް ކަމަކީ ވޭ އަފާހަަގކޮށްލެޅ ަގނޑ   ދެން އަ ؛ތެރި ރައީސްއިއްޒަތް  ވެސް މި ޖެހެނީ.  ެގންދަންށް އަކ ރި   ތައްއެކަން

ހަރ ކަށި  ދީނީ  ތި ވެދާނެ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ މީ  އަސްލ   ށި ފިކ ރޭ ކިޔާފައި ވާހަކަދައްކާއިރ މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ހަރ ކަ

  ޔަނީ ކ ރ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ކިހަރ ކަށި ފިފިކ ރަކަށް ވެސް.  ހަރ ކަށި  ހެން   ވެދާނެ އެވެސް. މީަގއި ށް ކަމަށް  ފިކ ރަ

ދީނަށް    ސަށް ބެލީމަ.އްޗެ ދާ އެއް  ވ ރެ ތަންކޮޅެއް މައްޗަށްށްކަކ ރަމަލް ފިނޯ އެއީ އޭަގއި އެބަ އ ޅޭ މިސާލަކަށް ހަމަ 

މީހ ން.ބިލޯ ސްޕީޗ   ކ ރާ  ހޭޓް  މިއީ  ކަމެއް  މައްސަލަޖައްސާ  ދޭ  .  ވަރަށް  ވާހަކަދަްއކާ  އި  ދީނާއެބަ  އެބަ  ދިކޮޅަށް 

 މި މީހ ން ނ ކ މެ އަނެއްކާ އެ މީހ ންނާ  ެގން އަނެްއކާކިކެމީހ ން އަނެއްކާ ެއކޮޅ ން ކެކެނީ.    ތިބެެގން. ދެއްކީމަ މި

އެއްޗެ ެއއްހިދިމާލަށް  މީަގއި  ކަންކިޔަނީ.  ބަޔަކ ެގ  ެއކަ  ބެލެންތައްތަކެއް  ނޫން  ރައީސް ޖެހެނީންޏެއް  އިްއޒަތްތެރި   ، .

ސްޕީޗ  ހޭޓް  ހަމަ  އަނެއްކާ  ދެން  ޖެހޭ.  އެބަ  ބަލަން  ވެސް  ކަންތައްތައް  ދެތެރެ  ެގދެކޮޅ ެގ  ންމެއަކ   އިން 

ތެރެިއންއީ  އޮތް އަ  މިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ބ ނެފަ  ސްކްރީންޝޮޓެްއެގ  ޮގްއވާލަންވީ މަޖިލި  އިމީހަކ   މީހ ން   އެ  އޭ.ސް 

އެ ކަންތައްތަްއ  ށް  ކީއްެވެގންތޯ އިންޓެލިޖެންސަ  ،އެއީ ޮގްއވާލަންވެފައި ތިބި ބައެކޭ. މިކަހަލަ ކަންތައް ކ ރަމ ންދާއިރ 

ހަ ؟ނ ބެލެންވީ މީހަކ   ފިޔަވައެ  ޖެހޭ  އެބަ  ވަގ ތ ން  މިތަނ ން  އެޅ ްއޔަރ ކޮށްފައި  އޮންނާނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޅެން. 

ޮގތަށް ތަންފީޛ ކ ރެވެން އެބަ    އެހެންވީމާ، އެ ާގނޫނ ަގއި އެ ކަންތައް އޮތްންމާފަ.  ސްކޮށް ނިާގނޫނެއް ފާޓެރަރިޒަމްެގ  

ޖެހޭ އެބަ  ހައްޔަރ ކ ރެވެން  މީހާ  އެ  ރައީސް  ޖެހޭ.  ދ ޢާއަކީ  .އިއްޒަތްތެރި  ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ،އަޅ ަގނޑ ެގ  އަސްލ  

ައޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢާއަކީ ރަީއސް   !ކޮޅެއް ދެއްވާވަގ ތ  ކ ޑަ  . ކ ޑަލާނަންއިކ ރ ކޮށްލާފައި، ވީހާވެސް ކ ރ ކޮށްލާފައި ނިންމަ

ައވަހަކަށް   ވީހާވެސް  މިންވަރ هللاނަޝީދަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ފ ޅާެގ  މިކޮޅަށް  ރިކަވަރީވެެގން    ކޮށްެއއް  ެއްއކޮށް 

 .  ޝ ކ ރިއްޔާށް ވަޑައިެގންނެވ ން. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަމަސައްކަތްކ ރަން  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔޫނ ސް ޢަލީ.   .މެންބަރ ޒަތްތެރި އްއި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔޫނ ސް ޢަލީ

ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ   އަނިޔާވެރިިއއްޒަތްތެރި  ބަެއއްެގ  ރޭވ   ،އަނިޔާވެރި  ދިންކެހިވެރި  ނ ރައްކާތެރި   މަކ ން  މި 

ނަޝީހަމަލާއިން    ޓެރަރިސްޓ  ފާޑެރަީއސް  ޮގތ ން.  މ ޢ ޖިޒާތެއްެގ  ސަލާމަތްެވވަޑައިަގތީ  މިއީ. ދ   މ ޢ ޖިޒާތެްއ  ްއެގ 



1202 މޭ 17                                                    ސާލްޖަފ ރަތަމަ  ގެރ  އ  ދަދެވަނަ ގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

95 

 

ެގންދަވަން   ރައީސްއިްއޒަތްތެ އިނޭގތޯ.    ނެތީތީ ސަލާމާތްވީފ ރާނަ  ޓެރަރިސްޓ  ؛ރި  ނ ރައްކާތެރި  އެ  މި   ހަމަލާއިން 

ސަލާމަތްވީތީ   ޙަމްދ ކ ރަން.هللا މަނިކ ފާނ   ވަތަޢާލާއަށް  އަޅ ަގނޑ   ސ ބ ޙާނަހޫ  ިމ    ،އެދ މަކީ  ެގޝ ކ ރ ދަންނަވަން. 

ބައިވެ ރޭވ މ ަގިއ  ރޭވ ން  ފަރާތްތަކާއި އަނިޔާވެރި  ފަރާތްތަކާރިވި  އެންެމހައި  ބައިވެރިވާ  މިކަމ ަގއި  މިކަމަށް    ،އި، 

ފަރާތްތަކާ ތިޚަރަދ ކ ރާ  ފޮރ ިވެގން  ައޑީަގއި  މިކަމ ަގއި  ކ ރިމައްޗަށް  އި،  ާގނޫނ ެގ  ފަރާތްތައް  އެންމެހައި  ެގނެިވ،  ބި 

 ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްދިއ ން. ބ  ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ލިބިެގންހޭ އެންމެ ހަރ ކަށި އަދަލިބެންޖެާގނޫނ ން އެ ފަރާތްތަކަށް 

ނަޝީ ޓެރަރިސްޓ   ދ ރައީސް  މިފަދަ  ބޭފ ޅަކަށް  ދަނީ  ފަދަ  މި  އެނިގެގން  ދިނ މ ން  އ މ ަގިއ  ޤަމި    ،ހަމަލާއެއް 

އަނިޔާެވރި ބައެްއެގ އަނިޔާވެރިކަމ ން    ތަކަށްއ މ ެގ ެއއްވެސް ރައްޔިޤަމި    ،އަޅ ަގނޑ މެން ފަދަ އެްއވެސް ރައްޔިތަކަށް 

ފެންނަން    މަތްވާނެސަލާ އަދި  އަ ތަން  އެހެންވީާމ،  އެބަ  ނ ޅ ަގނެތްކަން.  އެންމެން   ،ޖެހޭ ޑ މެން  ައޅ ަގނޑ މެން 

ެގން  ރ ެގ ބޭފ ޅ ން ވެސް ެއންމެން އެކަްއޗެއް ކިޔައިސިޔާސީ ތަފާތ  ފިކ   ، ޮގތ ންނާއި  ސިޔާސީ ކައްޗެއް ކިޔަިއެގން  އެ

ޓެރަރިސްޓ  އަނިޔާވެރި  މި    މި  ފިކ ރ ން  މި  ޤަހަރ ކަށި  ސަލާމަތްވާން.  މ ސްއ މ ޤައ މ   އ ޖާލާވާން    ،އޮތީ  ތަޤ ބަލ  

ސަލާމަތްވެެގން.   ފަރާތްތަކ ން  ރައީސް މިފަދަ  ހަމަލާއަކީ ؛އިްއޒަތްތެރި  ނަހަމައެކަ،  މި  ރައީސް  ދިން ނި  ޝީދަށް 

  ލައި ދިވެހިރާްއޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ފ ނޑާ  ިއ،އޮތް ސ ލްޙަމަސަލަސްކަން ނަާގލަ  މިނޫން. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި    ހަމަލާއެއް

ފަރާދޭތެރޭ   އާދިވެހިރާއްޖެ ބޭރ ެގ  ދެ  ބަދަލ ކޮށްލ މަ  ކޭތްތަކ ން  ޓެރަރިސްޓ ށްޮގތް  ދިން  ިއއްޒަތްތެރި  ހަމަލާއެއް.     

ިމ  ޅަކ ދިން ވެސް     ދަރިން ވަރ ނަންޖެހޭ، ވިސްނާލަން ެއބަ ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެންސްބަ ވިއަޅ ަގނޑ މެން އެ ؛އީސްރަ

ވިސްނ މާ ހަރ ދޭތެރޭ  ހަރ ކަށި  އެނބ ރެ ،  ވިސްނ މަށް  ޮގމ ކަށި  އަޅ ަގނޑ ންދާ  ޖެހޭ. ތް  އެބަ  ދެނެަގންނަން  މެން 

  ، ބޭފ ޅ ން އެބަ ފާހަަގކ ރައްވާ   މާތ ަގއި އެލޫތަކ ން ލިބިފައި ހ ރި މަޢ ައޅ ަގނޑަށް ބަެއއް ފަރާތް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އޯލެވެ ކ ޖީ.ސީ  ނިންމާ  އެޑި ދޭ  އާލެވެލް  އޭ  ދިންލް  ހަޔަރ  ނ ަވތަ  އޮންނަ  ދޭތެރޭ  ދިއ މާކޭޝަނަށް  އ ތެރޭ  އެ  ަގއި 

އެ    ،ޅ ން، މީހ ންފ ސްނ މ ެގ ބޭއެ ކ ދިންނަށް މި ހަރ ކަށި ވި  މާަގއި މިސްކިތްތަކަށް ެއކަނި ނަމާދަށް ދިޔައިމަރ ޙަލާ

ންނަށް އިސްލާީމ  އެ ކ ދި  ،ދީވިސްނައި   ސިކ ނޑިއަށް މި ހަރ ކަށި ވިސްނ ން  ެގދިންކ   އެ  ،އެ ކ ދިންނަށް  ،މީހ ންނަށް

ބައެްއ    ންޓ ލ ން ހަރާ، ައޅ ަގނޑ މެންނަކީ ވޯއިންތަކެްއކަން ދައްކަ ކަޯގސް ވެރިއ ލަތްތަކ ަގއި މި ހިންާގ ެވރިކަމަކީ  ދަ

ދައްކަމ  ވޯޓ ލަ އިކަ ަގިއ  ނިންމ   ިއެގން،  ހަނިންމާ  ދައްކަ ންރާންތަކަކީ  ޮގތ ަގިއ  ކަންތައްތަކެއްެގ  މިއި  ކ ދިންެގ  ،  ފަދަ 

ދޮވެލަ ކ    އި، ސިކ ނޑި  ބޭރ ން  އެ  ރާއްޖެއިން  ޖަމާޢަތްތަކާހަރ ދިންނަށް  ނަމ ަގއި    ންކިޔަވަންދާެގން  ގ ޅި   ކަށި 

  އި،ެގން އެ ކ ދިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނ ވާލަންޓްތައް އަތ ލައި މައ ކިއެ ކ ދިންެގ ހ ރިހާ ޑޮ  ،ފަހިކޮށްދީފ ރ ޞަތ ތައް  

ފޮނ ވަ ހ އިއެ  ކ ދިންެގ  އެ  ހިސާބ ން  ވީދަލާ  ޑޮކިއ މަންޓެއް  ހަނގ ރާއިރިހާ  ކ ދިން  އެ  ޖަމާލާފައި    ޢަތްތަކާ މަވެރި 

އަޅ ަގނޑ  ގ ޅިެގން ވާހަކަ  އަޑ އިިވެގންދޭ.  ދާ  ރައީސް މެންނަށް  ނ ރައްކާތެރި ؛ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަތަކެއް.    މިއީ 

ޮގތަކަށްޤައަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ  ަގނޑ މެންއަޅ  މިނޫން   ؛ބައެއް ޓީޗަރ ން ވެސް   ،އ މ ެގ ޒ ވާނ ން 
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މަ  މެންެގއަޅ ަގނޑ  ދާިއރާަގއި  ބައެއް  ސައްކަތްކ ރައް ތަޢ ލީމީ  އެއްބާރ ލ ންދީޓީޗަރ ވާ  ވާހަކަތަކަށް  މިފަދަ  ވެސް    ،ން 

އިއްޒަތްތެރި    ހަަގކ ރަން އެބަ ޖެހޭފާކ ރަމ ންދާކަން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން  ަގއި ހާމައާ ސޯޝަލް މީޑިމިފަދަ ވާހަކަތައް  

ން ހަމަލާއެކޭ ސް ނަޝީދަށް ދިދަކ  ހަމައެކަނި ިމއީ ރައީނެތް މިއައަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް   ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   ރައީސް.

އަޅ ަގނޑ  ތިބެވޭކަށް.  މިހެން  ޖެހޭކިޔާފައި  އެބަ  ރާމެން  ހަމަލާ  މި  ފަރާތްތަކެއް  ހިންާގ  އިވަ  ސޯޝަލް  ؛ހ ރިހާ 

، ހިފޭނެ ޮގތް މިއަދ   ދޭ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކެއް ހިފޭނެ ޮގތްހިތްވަރ ަގއި މީހ ން މެރ މަށް ޮގވާ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކެއް،  އާމީޑި

ވަނީ   ހަމި  ފާސްކޮށްދީ  ާގނޫނަކ ން  އެހެންވީމާމަޖިލީހ ން  އެދައިދީފަ.  ދަށ ން  ާގނޫނ ެގ  އެ  ފަރާތްތަ،  ހިއް    އި ފަ 

ފަރާތެ ކޮން  ެއއީ  އެންމެންނަށް  ؛އްކަންހައްޔަރ ކޮށް  އެނޭގ.  ވެސް  އެންމެންނަށް  ބައެްއކަން  ކޮން  ފަރާތްތަކަކީ  ިގނަ 

ޖޭެގ އެކި  ، މި މާލޭގައި، ރާއްއ މ ގައިޤަ  މީހ ން ދޫވެފައި މި  ވެސް އެ  ނޭގއިރ ނޭގ ެއއީ ކޮން ބައެްއކަން. އެވެސް އެ

އ ޅެމ ންށްތަކ ަގރަ މިިއ  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ދާކަން  ފަރާތްތަކާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަދ   ހަރ ކަށި ދޭ  މިފަދަ  ތެރޭަގއި ވެސް 

  އި ހިފަ، އެ ފަރާތްތައް  އިައޅަ  ޅ ހޭ އެންމެ ހަރ ކަށި ފިޔަވަ ޅަންޖެހޭ. އެ ފަރާތްތަކަށް ާގނޫނ ން ދޭންޖެފިޔަވަޅ  އެބަ އަ 

ޖެހޭ.  ހައްޔަ އެބަ  ރައީސް ރ ކ ރަން  ނ ބ ނެވޭނެ  މިއަދ  ؛އިއްޒަތްތެރި  ބާރ ތަކަކަށް  ސަލާމަތީ  ާގނޫނ     ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ށް  ބޭފ ޅ ންނަ  . މިއަދ  އެބަ އޮތް މި މަޖިލީހ ން އެ ާގނޫނ  އެކޭނެތިެގން އެ މީހ ން ގައިަގއި އަތްނ ލެިވެގން އ ޅެނީއެ 

ާގނޫނ ެގވަސްކޮށްދީފަ.  ތަނަ އޮތް  އެ  ތަނަވަސްކޮށްދީފައި  ފަރާތްފ ޅ ންނަށް  ބޭ  ތެރެއިން  ހިފައެފަދަ    އި ތައް 

ދ ވަހަ ބޭނ ންވާ  އެބޭފ ޅ ން  އަދި  އޮތް.  އެބަ  ފ ރ ޞަތ   ފަރާތްތަ  އެ  ކ ހައްޔަރ ކ ރ މަށް  އެފަދަ    އްބޭފ ޅ ންނަށް، 

ހައްޔަރ ނ ކޮށް    އިކަެމއް ެއ ފަރާތްތައް ހިފަ  ނެގ ކީއްެވެގންވޭ. ައޅ ަގނޑަކަށް ނޭބަންދ ަގއި ބޭތިއްބޭނެ ޮގތް ެވސް އޮ 

ތި ބާރެ  ،ބެނީއެ  ފަރާތެްއެގ  ނ ކޮން  ފަރާތެއް  ކޮން  ޮއެވެގންޒެ ފޫއް،  ކަމަކީ   އް  އަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ  އެފަދަ    ،ކަމެއް. 

  ، ދ ޢާއަކީ   ެގައޅ ަގނޑ  ؛ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ ވަރަށް މިނިވަންކަމާއެކ  އ ޅެމ ންދާކަން.  ، ވީއްލިފަިއ  ފަރާތްތައް ދޫވެފައި 

ވީހާވެސް ައވަހަކަށް    ،ރަނަގޅ ވެ  ، ފަސޭހަވެ އަނިޔާއިން  ހަމަލާއިން ލިބ ނ   ސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  މި ޓެރަރިސްޓ ރައީ

އަޅ ަގނޑ މެންނާ ވަޑައިެގން  މަސައްކަތްކ ރާ އެކ   ރާއްޖެ  އަޅ     ދެކ ން.  ައވަހަކަށް ތަން  ވީހާވެސް  ދ ޢާއަކީ  ަގނޑ  

 ދެްއވ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ބަްއޔަށް ޝިފާއެއް ެގއެމަނިކ ފާނ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ވަޙީދ . މ ޙައްމަދ   އ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ދ ޫގފާރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީއ ނ
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މިއަދަކީ ެވސް އައ  ދ ވަހެއް. ތަފާތ  ިއހ ސާސްތަކެއް ކ ރެވޭ ދ ވަހެއް. ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  `.  

މި    ހަމަގައިމ  ައޅ ަގނޑ ވެސް  ޚާއް މަޖިލީހ ަގއި  އަދި  ިއސްވެޞަމެން  ނަޝީދ   ރައީސް  ކ ރެްއވި  ނަ އިންކޮށް  ވަިއެގން 

ނަތީޖާ  ވަރަށް މަސައްކަތެްއެގ  ދ ވަސްފެންނާ  ބޮޑ   އެއް  ފަށާ  އަޅ ަގނޑ   .ން  ެގނަިއ ެއއީ  ާގނޫނަށް  ލާމަރ ކަޒީ  މެން 

  ެއކީަގއި އިންތިޚާބީ ފ ރަތަމަ ކައ ންސިލ ތަކ ެގ ހ ރިހާ ކައ ންސިލަރ ން ހ ާވކ ރެްއވި  ބޮޑެތި ިއސްލާޙީ ބަދަލ ތަކާބޮޑެތި

އެ އިންނެވި  ދ ވަސް.  މިތާ  އ ފާފ ޅ ވާނެމަނިކ ފާނ   ވަރަށް  މިއަދ   ނ ކ ރަން.  އް  އްކެޝަދޭތެރޭ    ކަމާނަމަ  އަޅ ަގނޑ  

ކައ ންއި ހ ރިހާ  އިންތިޚާބ ެވވަޑައިެގންނެވި  ދެވަނަ  ދަންނަވަން.  މަރ ޙަބާއެއް  ހޫނ   ރައީސް   ؛ސާސްހ ސިލަރ ންނަށް 

ދަންނަވާކަށް ނެތިން. އެހެންނަމަވެސް،   ހެކޭވައަހަރ  ފ ރޭ އ ފަންދ ވަސް. އަޅ ަގނޑ  އ ފާެވރި އ ފަންދ   54ދަށް  ނަޝީ

ނ ވަތަ  ސ ރެ އަމިއްލަ އ ފާތައް  ހ ެގ ތަހ ނިޔާ ދަންނަވަން. ފ ރާވަރަށް އެޅީއްއ ފަންދ ވަމަނިކ ފާނ ެގ    މަނިކ ފާނަށް އެ   އެ

އެއީ ހިތާަމ  އަމިއްލަ  އިޝްތަޙައްމަލ ކ ރި  ހައްދަވަިއެގންޤަ  މަނިކ ފާނ ެގ    އެ ؛ދ ރ ަގއި   ލާއާ ޢާއިމަނިކ ފާނ ެގ    އެ  ށް 

މަޖިލީ ނެތިން.  ކިޔާކަށް  އަޅ ަގނޑ   ރައީސޭ  ކ ރީެގ  ތިބޭ.  ދަރިން  ކިރަ  ހ ެގވެސް  އެމް.ޑީ.ޕީ އީސޭ  ނެތިން.    ެގޔާކަށް 

ދ ރ ަގިއ    އާލާ ޢާއި  ޮއވޭ.ލާއެއް  ޢާއިއާއި ބައްޕަެއއް ހ ރޭ.  ޔާކަށް ނެތިން. އެީއ ދެ ކ ދިންެގ ބައްޕައެއް. މަންމަރައީސޭ ކި

ހާޒިރ ަގޣައި ޝާރ   މަސައްކަތް  ކ ރެްއވި  އެ  ބާރާއި ޢިއި  ލާރި  ފަދައިން.  އަންނަނިވި  ވަނީ  ސިފަކ ރަްއވާފައި  ރަކ  

ނ ހިކޭ ފާރ   ޗަމަން،  ކިލަނބ ކޮށް  ވަޠަން  ނ ފޫޒ ން  ނެތީމޭ  ދޭކަށް  މަ  މާރިދ ންނަށް  ޒަޚަމް،  ކ ރިއޭ  ހިތް  ،  އަލ ން 

އަނގަ ސާ ނަރިދޯޅ ންެގ  ގ ލްޒާރ ަގއި  އަތްލާނަމޭ.  ަމ  ނޫރާޔަށް  މަޭގ  ކޮކާތަކާ ޔާ  ބ ލްބ ލްތަކާއި  ފޮޅޭނެއޭ،  މާ   ނީ 

އ ޅޭ ބ ލްބ ލްފަރިވާހިތ ން  ރައްޔިތ ންނަކީ  މ ނިނެއޭ.  ކަމަށް،  ކޮކާތަކެއް  ކަމަށް،  ެއ  ތަކެއް  ދެކިެގން  ކަމަށް  ޔާތަކެއް 

ވީ   މީހަކ   ޓަކައި  އ ފާވެރިކަމަށް  މިޤ ރައްޔިތ ންެގ  ވާހަކަ  ރައީސްދަްއކަނީ.    ރ ބާނީއެްއެގ   ؛ިއއްޒަތްތެރި 

ތި ކަންކަން ދިމާވޭ. ސާފ    ބޮޑެޞަ ދިމާވޭ. ޚާއްނޑ މެންެގ ހަޔާތ ަގއި ކިތަންމެ ކަމެއް ދިމާވޭ. އާދައިެގ ކަންކަންއަޅ ަގ

ޓެލެތޯންތައް ބާއްަވއިެގން ަވގ ތ ން ވަގ ތަށް  އ ކީ ޓީމ  ކ ޅޭ ދ ވަހ   ޤަ މ ބާރާތެއްަގއި ދިވެހި  ޅަފ ޓ ބޯ  ންޝިޕްއަޕިޗެމް

ެއކަމ ަގިއ އ ފާ ހިއްސާކ ރާތީ.    ، ފޯރ ކޮށްދެނީ އަޅ ަގނޑ މެންއޭެގ މަޢ ލޫމާތ  ރައްޔިތ ންނަށް   އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން 

މިއ މަޤަ އާދަޔާށް  ދިމާވި  ވަރ ެގ  ކަމެއް  ރައީޚިލާފ   ނަޝީދ އިރ   ރައީސް މިދަންނަވަނީ،    ލސް  މި   ،އިއްޒަތްތެރި 

ެމ މީހ ން ިގނަ ަގޑީަގއި ބޮމެްއ  ގައި، ިމ މާލޭެގ ތޮއްޖެހިފައި އޮންނަ މަޖީދީމަގ ަގއި ރޭަގނޑ  އެންދަންނަވަނީ މަޖީދީމަގ 

ފ ރޭންޮގްއވާލަިއެގން އެ،  ތޮރ ފާލައިެގންމަނިކ ފާނ   ޏެއްހެން  ހަށިކޮޅ   ރައީސް.   ދ ަވސްވީ،   11  ެގ   ިއއްޒަތްތެރި 

ފަން ަގޑިއިސާދ އިސައްތަ  މިހާރ ހަކަށް  ބޭނ ންރ ީވ  އަހާލަން  އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ ންނަށް  މަޖިލިސް  މި   . ، 

ޓައީ ރީނދޫ  އަޅަ ވައްލަބައެއްހެން  ކ ށްވެރިކޮށްލަކޮށްލާތަކެއް  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ކ   ،އިެގން  ކިޔާފައި  ރާދ ލެއް  ނަމޭ 

އަޅ ަގތަ ތިބެނީތޯ  ޖަލްސާއެއްހެން  އިއްެވިވ   ؟ނޑ މެންޢ ބީނ ެގ  ރިޔާސަތ ން  ނަޝީދ   ރައީސް  ވެސް  މިއަދ  

އޮތީ އެ  އަދާކ ރ   ،ޢިލްތިމާސްަގއި  މަސްއޫލިއްޔަތ   އެ  މެންބަރ ން  މަޖިލީހ ެގ  ތިބޭނެކަމާރައްޔިތ ންެގ  ދޭތެރޭ   މ ަގއި 
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ދ ވަހ ެގ ނޯޓިސް   14ޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވި ބޮޑެތި ކަންކަމ ަގއި ަވޒީރ ންނަށް  ނ ކ ރަމޭ. މި މަޖިލީހަށް އައް  ޝައްކެ 

ދ ވަހ ން ދ ވަހަށް މިތަނަށް ެގނެސް މިހިރަ ޮގނޑިބަރި ފ ރާފައި ބަހައްޓައިެގން ކިތަންމެ ދ ވަހަކ  ކިތަންމެ    އިނ ފޮނ ވަ

 ؟ތ ން ރައްޔިތަކަށް ޖަވާބ ދޭނެ މީހ ން ކޮބައިތޯޮގ  މިކަމާ ބެހޭ  ،މިއަދ  ކޮބައިތޯވަރާެއއް ހިންިގން އަޅ ަގނޑ މެން.  މަޝް

އަޕްޑޭ  އެބަ މިކަމ ެގ  ރައީސް  ؛ޓް  ބަިއްއޒަތްތެރި  އެތައް  ދާއިރާެގ  އ ނޫގފާރ   ކައިރީ  އަޅ ަގނޑ   ގ ޅާފައި ،  ، ޔަކ  

 ؟ޔޭހެއްއްޝީދ  ހާލ ކޮޅ  ކިހިނެރައީސް ނަ  ؟ހޭ ވަނީއްނެކިހި  ،ހީފައި އެބެ ގ ޅާފައި ރޮއިސް މާކ ރަތ  ނިޒާރ ދެންމެވެ

ިމ ތަޙ ޤީޤ ެގ މަޢ ލޫމާތ ، މި    ، ކަމަކީރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑ މި ަގޑީަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ  ؟ދަނީހޭ  އްތަޙ ޤީޤ  ކިހިނެ

ބިރ ވެރިކަންހިނގައިެގން   ަވގ ތ  ފ ކޮސާ  ،މާތ ސާފ  މަޢ ލޫ  ،އ ޅޭ ކަންތަކ ެގ  ން ވަގ ތަށް ރަްއޔިތ ންނަށް ށް ސާދާކޮށް 

މި   މި    އ މ ެގޤަފޯރ ކޮށްދިނ ން.  ހާދިސާތައް.  ލަދ ވެތި  ވަރަށް  ހިނގައިފި  ހިނަގއިފި  އ މ ެގ  ޤަ ތާރީޚ ަގއި  ތާރީޚ ަގއި 

ދ ވަސްތައް.   ކަޅ   ކަނޑ ފެޡ ޔާޣި ވަރަށް  ބަނދެފައި  ހަރަތެސްފައި  ރަދ ން  ދި ؛އްތ ންއްދީން  ލަދ ވެމާޒީަގއި   ތި މާވި 

ސ މ އްވ ލް  ރައީސް  ފ ރަތަމަ  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހި  ދޮށި  އަމީރ ހާދިސާއެއް.  އަމީން  ކިލެެގފާނ  މޭނާމ ޙައްމަދ  

ހާދިސާއެއް.  ލަދ ވެ ؛ހަވަރަށްދިނ ން ރައީސް   ދިވެހިރާއްޖޭެގތި  ޑިމޮކްރެޓިކް  ރައީސް   ،ފ ރަތަމަ  ،  އިްއޒަތްތެރި 

ޖަލަށް  23އ މ ރ ފ ޅ ން   އެހެން    އަހަރ ަގިއ  ފަހަރަކ .    ޖަލަށްލިލާފަ.  ކިޔައިދެއްަވއިފި  ތާމިއެތައް    ، ބޭފ ޅ ން 

އެތައްޖަނަނޭޓަރެ ބޭއްވި  ބަނދެފައި  އަނިޔާކޮށްއްަގއި  ތަޅާ  ފަހަރަކ .  ރޭވިފ  ؛  ދައ ލަތ ން  އިންތިޒާމ ެވެގން   ރަތަމަ 

އޭ.ސީއަށް  . އެންމެ ފަހ ން  ކ ރިއްވާ އެތައް މަސައްކަތެއް  ޭގންގ ތައް ލަ  ރި.އެތައް މަސައްކަތެއް ކ   ދ ވަސް ދ ްއވާލަން

ެއ    އްޓާލައިޣާވާތްކޮށް ވަބަ ؛ނިޔާތައްއަވަހާރަކޮށްލަން އ ޅ ނ . މިހެން އަވިހަލަިއެގން އޭ.ސީން ވިހަ ދ ން ބޭރ ކޮށްެގން  

މަތީ ސެކިއ ރިޓީ ދީފައި   މަގ  މެދ ަގއި ެއންމެންޖައްސަން އ ޅ ނ . ހަވަރަށް ދޭން އ ޅ ނ . އެންމެ ފަހ ން މަޖީދީދ ވަހ  ދަ

އެކީ، ިމއަށްވ ރެ މާ ނާމާން، މިއަށްވ ރެ މާ ތިކަމާހަމަ ލަދ ވެ  ،ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް؛ އޮްއވަޔޯ. އެންމެ މަތީ ސެކިއ ރިޓީ

އައްލ ގައިހާދަތި   ބޮޑީ  މަރ ޙޫމް  ތިބިއިރ   ދިން  ިމއަދ   ހިވަރ ެގ  ޔަމެން  ނެތ މަކީ އެ  މާޔަތެއް  މަނިކ ފާނަށް 

ލަދ ަގންނަލަދ ަގންނަންޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން.  ކަމެއް  ނޫން ން  ކަމެއް  އާދަިއެގ  ެއއީ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއް  ޖެހޭ 

 ޚަރަދ ެގ ގޭ   ެގޅ ަގނޑ ެގ ބައްޕަ އަޅ ަގނޑ މެންިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅ ަގނޑ ެމން ޭގަގއި އަ ކީ ެގން މި އ ޅެނީހިނގައި

ރޭންޏެއްހެން ހަދާލަން ފ ،  ން، ތޮރ ފާލަމަރާލަން  އްޕަކަންކަން ބަލަހައްޓާ އަޅ ަގނޑ  ބަ  ގެ އަޅ ަގނޑ މެން ގޭ   .ބަލަހައްޓާ

މި  ދިނީމާ  އްހަމަލާއެ ހަހަމަ  ކ ބަނދެލައިެގން  ށަންހެން  ތިބޭނީތޯ  ބަލަން  އަ ށްޓީީވ   ؟ޅ ަގނޑ މެންވެރިކޮށްލަކޮށްލާފައި 

ބާ ައޅ ަގނޑަށް އެކޮމިޓީތައް އެބަ  މަޢ ލޫމާތ  ދިނ ން އެއީހާރ ކޮމިޓީ އެބަ ހިނާގ މި  241ނޭގ  އްވާ.   ،ވެސް. ސާފ  

ެއއީ ކޮންމެ ރައްޔިތެްއެގ ޙައްޤެއް. އެކަން މި މަޖިލީހ ން   ސާފ ކޮށް މިއަށްވ ރެ މާ ބޮޑަށް ކަމ ެގ ތެދ  އެނގ ން  މާ 

،  ިގ ބާވަތ ެގ ޮއޑިޓެއް ކެޔޮަގނޑ  ހޯދަންވެެގން ހިންމޫސަ ޯގތީެގ    ޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން،ޖެހޭނެ. ސަރ ކާރަށް އަކޮށްދޭން

. މާ ބާރަށް  ވީއްޙަ މަޢ ލޫމާތ  ދޭންލޫމާތ ، މީެގ ސަ. މީެގ ސާފ  މަޢ ކ  ބޭނ ންވަނީ މިހާރަތަޙ ޤީޤެއް ނޫން ހިންގަވަން
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ރ  ވެެގން ދިޔައީ. ކޮޅެއް މެދެއް ނޭނޭގ އަހަ  9އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލިތާ    ދ ވަސްވީ. ޑރ.  11މިހާރ   ދޭންވީ.  

.  އްޅެއް މެދެްއ ނޭނޭގ ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށެވެެގން ދިޔައީ. ކޮ  އަހަރ   7ން ވަަގށް ނެިގތާ  . ޔާމީން، ރިޟްވާކ އައަދި

ރަޙ މ  ރަޝީދ   މަރާލިތާ  ޔާމީން  ނޭނޭގެވެގން  އަހަރ   7ކ ޑަކޮށް  މެދެްއ  ކޮޅެއް  ދިޔައީ.  އެޮގތަށް    މިކަން   .

ޅ ަގނޑ މެންނެއް. މާތްކަލާކޯ! މިކަން އެހެންެވެގން  ދަްއކާނެ ކަމެްއ ނެތް އަ   ވާހަކައ މ ެގޤަޔާ ދެން މި  ޮގްއސިއް ވެެގން 

 ތިކަމާވެަގިއ ލަދ އެކީ   ކާނެ ކަމެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ ެގ ނަފ ސަށާއ މ ެގ ވާހަކަެއއް ދައް ޤަޮގއްސިއްޔާ ައޅ ަގނޑ މެން މި  

  ،  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޗެއަރޕާސަންދައްކަނީ. މިތާަގިއ އިންނެވި   ެއކީ މި ވާހަކަ މި   އެކީ މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ލަދ ވެތިކަމާ

އެމް.ޑީ.ޕީ ތަސްދީނޫނ ޤާ  މި ؟ކޮބައިހޭ  ދ ވަހ   ގ  އަސާސީ  ވިދާޅ ވީ ކ ރި  ނަޝީދ   މ    ،ރައީސް  ޒާހަރާެގ  މިއީ 

ޖާޖެއް ށްވ ރެ ބޮޑ  އިހ ތިއ މަކަށް، މިއަކަޤަމި    ،ތިޖާޖ ެގ ޤާނޫނ އަސާސީއޭ. އެމް.ޑީ.ޕީއަކަށް . މިއީ އިހ އޭޤާނޫނ އަސާސީ

.ޕީެގ .ޑީލަތެއް ނާންނާނެ. އަޅ ަގނޑ  އެމްހާކ ރަންޖެހޭ    . މިއަކަށްވ ރެ ބޮޑ  މ ޒާހަރާެއއްލަތެއް ނާންނާނެހާހޭ  ކ ރަންޖެ

ޮގވާލަން މިކަތިޖާޖަހ  އި  ،މެންބަރ ންނަށް  މިކަމ ެގން ސާފ ވަންދެންށް ނ ކ ންނަވާށޭ.  ޖެހެންދެން،  މިކަން ކޮޅެއްަގއި   ،  

އިޙ ަގިއ  އަޑީ  އެނެގންދެން  ބަޔަކ   ނ ކ ންނަވާށޭތިބި  ދަންވަރ   މްޝަ  !ތިޖާޖަށް  ރަނދ ން  ޒ ލ ކޮށްފަިއ  ޢަސ އްދީން 

ލާފައިބޯ ފ ރ ވަޓަކަށް  ލާފައި  އޮޑިއަކަށް  މި  ،ލީ އި،  ބޭރ ވ މޭ  ަވގ   މަނިކ ފާނަށް  މާލެއިން  ރަނަގޅީ  މި  ކިތ   ޔާފަ. 

ލާފަިއ މާ ދ ރަށް. އަޅ ަގނޑ މެން އިނ ވަޓަކަށް ލާފައި ވެއްޖެ ފޮ. ޖެޓް ހ ންނާނީ. ޖެޒަމާނ ަގއި ޮއޑިެއއް ނޫން ހ ންނާނީ

އެމް.ޑީ އަހަނީ  ކައިރީ މި  ޗެއަރޕާސަން  އެ .ޕީ  ވަޑަިއަގންނަވާނެ  ަގއި  އަނބ ރާ  އަނބ ރާ  ؟ހޭމަނިކ ފާނ  

 ! ކޯކ ޑަ ކަމެއް ނޫން މާތްކަލާ  ކީއެއް.ކ ޑަ ކަމެއް ނޫން މިއީ ؛އީސްއިއްޒަތްތެރި ރަ ؟މަނިކ ފާނ   ވަޑައިަގންނަވާނެހޭ އެ

ދޭ  . މި ރާއްޖޭަގއި އެންމެ މަތީ ސެކިއ ރިޓީ   ނޫން މި ޖަލްސާއަކީެގ ޖަލްސާއެއްެވެގން ބާްއާވ ތަޢ ބީނ   އާދަިއެގ މަރެއް

ޮގްއވާ މެދ ަގިއ ބޮމެޖީދީމަގ މީހަކ  މަ هللا ލަިއެގން. ފ ރާނަ ހިއްޕަވަނީ ހަމައެކަނި   ހަށިަގނޑ  ފ ރާނާލަިއެގން މ ޅިއް 

ވަތަޙާސ ބ  ހަމައެޢާނަހޫ  ޚާއްއަށްهللاކަނި  ލާ.  ކަވެޞަ   އޮެގންވާ  ބާރ   އެ  ބަޔަކަށް  ކ ރި  އެކަން  އެީއ.  އެ މެއް  ތްނަމަ 

ނ  ަގދަެވެގން އެނބ ރި ނިކ ފާރެްއވިްއޔާ އެ މަ ންނަކަށް. އަދި މި ފަހަރ  އިރާދަކ މެޑ އަޅ ަގނއް ނ ލިބ ނީސް  މަނިކ ފާނެ

ނިކ ފާނ ެގ ލައިެގން  މަ  ަގއި އެ ދޭ ހަމަލާމަނިކ ފާނަށް  އެ  ދެންއްޔާ  ފިޔަވަޅެއް ނޭޅިއްޖެ ،  ކަން ނ ބެލިމި  ދެން  ،އަޔަސް 

އިވާން ކިބަ  ފަހަރ  ެވއްޖެއްޔާ އެ ފަ   ތ ވާނެ ކަމެއް. މިހ ރި ހެދ ންކޮޅ ެގ ރޮދިފަށެއް ވެސް ނޭނޭގ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އަ

ފޯނ  އޮތްފެންއޮތް   މަނިކ ފާނ ެގ  ޮއތް ފޯ  ،ނަން. އެ  ފެންނަން އޮތް  ފ ނޑިފައި  މަޖީދީޑ އަޅ ަގނނެއް  މަގ  މެންނަށް. 

  ވާނެ ސްމެން ސީރިއަޑ އަޅ ަގނ ހި ހިނާގ ތަނެއްަގއި.  ޗެއެއް   ޑަކ ދިންތަކާކ   ،އ ޅެނީ  ވާލައިެގން މިޮގއް   އި ބޮމެއްމެދ ަގ

ކޮން އޮންނާދެން  މަތި ؟ނީކަމެއްތޯ  އައިސް  ބޮންއެޅީމަބަޔަކ   ސީރިއަސް ޑ ައޅ ަގނތޯ  ން  މިއަދ  ؟ ވާނީެމން 

ލިޔެވޭނެ ވާހަކަެއއް ެއއީ.  ޔެވޭނެ ޮގތެްއ.  ތާރީޚ ަގއި ލި  ،އިއީ މާޒީގަ ކ ރާ ޮގތެއް އެ މެން މިއާ ދޭތެރޭަގިއ ކަންޑ އަޅ ަގނ 

ދަންނަވާލަން  ޑ އަޅ ަގނ،  އެހެންވީމާ ތަކ ރާރ ކޮށް  ކ   ޑ ނއަޅ ަގވެސް  ައދި  ،ހަމަ  ނެތިން  ރައީސެކޭ.  ކިޔާކަށް  ރީެގ 
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  ބަދަލ ކ ރަން ޔިތ ން މި ރާއްޖެ  ރައީސް. ެއއީ ރައް  ެގކިޔާކަށް ނެތިން މަޖިލީހ ެގ ރައީސެކޭ. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ  ޑ އަޅ ަގނ 

ނަތީޖާ  ތް  ކ ފާނަށް ނ ކ ނ ކޮށް މަސައްކަތްކ ރެއްވީތީ އެ މަނިނ ކ ންނެވި ރައީސް. ބަދަލ ކ ރަން ފަހަތަށް ނ ޖެހި، ޮގތްދޫ

  ކ ރަްއވަިއެގންނިކ ފާނ ެގ އަމިއްލަ އ ފާތައް ޤ ރ ބާންއެ މަ  ،  މަނިކ ފާނ މެން އެންމެންެގ ޙައްޤ ަގއި އެ ޑ އަޅ ަގނއެއީ.  

ފަކޮ ފަހަރަކ   ފަހަކޮ  ،ޖެހިވަޑައިެގން ހަތަށްންމެ  ފަހަރަކ   ކަމެްއަގއި ތަށްންމެ  ޤައ މ ެގ  ެއކަމަކ     ،ޖެހިވަޑައިެގން. 

،  ެގ ނަތީޖާ ެއއީ. އެހެންވީމާސައްކަތ  ށް ޖެހިވަޑައިނ ެގން ކ ރެްއވި މަެއއް ވެސް ފަހަތައިންޗެ  ، ކަމެްއަގއި ރައްޔިތެްއެގ

ތަކ ރާރ  މެޑ އަޅ ަގނ  ހަމަ  ފެނޭ  ށްކޮން  އެބަ  ޕްރެ   ،ދަންނަވާލަން  މިސްޔޫ  ނަޝީދ ،  ޕްރެޒިޑެންޓް  ފޯ  ޒިޑެންޓް  ޕްރޭ 

ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ބ އަދަ  މަކ  ދ ޢާކ ރ މ ގެ ނެ. އެކަޢާކ ރަންޖެހޭ. ދ ޔޫ ޕްރެޒިޑެންޓް ނަޝީދ   ރއަ  ނަޝީދ ، ހައ 

ރިއްޔާ  ޝ ކ ؟ ީވއިރ ދ ވަސް  11ވީ  ހޭ  މެއްކަކޮން ؟ ވީއިރ ދ ވަސް   11މެއްހޭ ވީ  ކަތްކ ރ ން ެއއީ. ކޮންކަމެއް މަސަްއކަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 އިން ޝަހީމް.އިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސަދާހެންވޭރ  ދެކ ނ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 

ރައީސް.  `.   ިއްއޒަތްތެރި  ދެއީރަ ޝ ކ ރިއްޔާ  ހަށިކޮޅަށް  ނަޝީދ ެގ  މ ޙައްމަދ   ޓެރަރިޒަމްެގ  ސް  ވ ނ  

ބި ދެައވަހާރަކޮށްލ މަ  ،ރ ވެރިނ ރައްކާތެރި  ހާދިށް  ޮގތ ަގިއ    ަގބޫލ ކ ރާ   ޑ  ައޅ ަގނ.  ށްވެރިކ ރަންކ   ޑ އަޅ ަގނ ސާ  ވ ނ  

ބާ  ޑ އަޅ ަގނއަދި   ނ ދެންނެވިއެހާ  ވީނަމަެވސް  ރަށް  ދައ ލަތ ން  ،ކަމ ަގއި  ފައިސާ   ރަްއޔިތ ންެގ  ،ދިވެހި  ެގ  ޓެކްސް 

  ، އި އެކ ަގއި މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ފޯސްއާ  ސާއާލިބޭ ފައި  އަށްތ ެގ އެހެން އާމްދަނީތެރެއިން ބައެްއ ހިމެނިެގން ދައ ލަ

ޑިފެންސާއި މިނިސް އޮފް  ަމއްޗަށް  މޯލްޑިވް  ، ޓްރީ  އަހަރެއްެގ  ޕޮލިސްއަށް  ިގނަ   3ަގނޑަކަށް  ާގތް ސް  ބިލިއަނަށްވ ރެ 

ދިވެހި ދަ  ނަށް،ރައްޔިތ ންރާއްޖޭެގ  ރ ފިޔާ  ދިއ ލަތަށްދިވެހި  ދިވެހި ސަރ ކާރަށް،  ރައްޔިތ ންނަށް ވެ،  ހ ރިހާ  ހިރާްއޖޭެގ 

ޚިދ މަތްޖ މ  ޮގތެއްަގއި  އަންނަލަ  މި  އިކ ރ މަށް  މި  ހޭދަކ ރަމ ން.  ބަނީ  މަޖިލީހ ން  އަންނަނީ    ޖެޓ އްޒަތްތެރި  މި 

ަވޑަިއަގންނަ އެ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އެފާސްކ ރަމ ން.  ޗެކ  އެްއޗެ  ވަނީ  މިންވަރެއް   އި ކ ރަްއވަ ހިތައް  ބޭނ ންފ ޅ ވާ 

މެފިނޭ މިނިސްޓްރީ  ހިމަނ ްއވައިދެއްވަ ދ ވެންސް  ފާސްކޮށްދެްއވައިރިކޮށް  ބޭފ ޅ އި ،  ެއ  އެކައ ން،    ތަކަށްޓ ންނަށް 

ފައިސާައކީ    ޑ ައޅ ަގނ ދެކޭޮގތ ަގއި    ޑ އަޅ ަގނ.  ލައިދެްއވަމ ން މި  ޮގތ ަގއި  މީހ ން  3ަގބޫލ ކ ރާ  ގެ ލައްކަެއއްހާ 

ބެލެހެސެ ށް އާމްދަނީ  މި ރާއްޖެއަ  ،ރ މަށް އެކަށީެގންވާ އަދަދެއްން ވެސް ކަންކަން ކ ދި އެހެނިހެއި އަ މާ އްޓ ކިއ ރިޓީ 

ބަލާ.  ލިބޭ ނިސްބަތަށް ަގޑައަޅ ަގނ  ކަމަކީ ނ ކ ރެ ބޫލ ށް  ރާއްޖޭ  ، ވޭ  ރަްއޔިތ ންމި  ދަރަޖައަށް ެގ  މަތީ  އެންމެ  ލޯބި  ެގ 

އެންމެ އެ ؛ހޯއްދަވާފަިއވާ  ރައްޔިތ ރާްއޖޭެގ  ިގނަ  ލޯބި  ންމެ  ކ ރީަގ  ، ހާސިލ ކ ރަްއާވފައިވާންެގ    އި ރާއްޖޭެގ 
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ރައީސަށް  ވާކ ރަްއވާފައި ވެރިކަން މަޖިލީހ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ލިބިވަޑަިއެގން  މި  ކީްއވެެގން ވަލޯބި   ޑ ައޅ ަގނ   .ކަންނީ 

ނިކ ފާނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި  ނީ އެ މަވަ  ންސަލާންޖެހ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން އެތައް އަހަރެްއަގިއ ސަލާންޖެހި  ،ދަންނަވާނީ

ެގނެސްދެްއވާފަމ މަނި ބޭސްކަށް  ހޯލްސިޓީއަށް.  މާލޭެގ  ެއއްކޮޅ ން  ބާޒާރ ަގއި  ދިގ     ައނެއްކޮޅަށް  ސޭލް  ނ ފެންނަހާ 

ާގތަަގކިޔޫ  މަހ ޖަނ ން  ކިޔޫއި  ބޭސްށް  އެ ޖެހިެގން  މީހ ންނަށް  ތިބި  ހިފައިެގން  ނިމ މަކަށް   ސިޓީ  އެކަން  ވަނީ 

ފޮވާފަެގނެސްދެއް  ނ ަގނެތް.  ކި ފަންސ ރ   ފިހާރަޔޫވިފައި  ޮގހަދަިއެގން  މީ  ސްތަކަށް  ވަނީ  ތިބި  އެކަން  ހ ންެގ 

މައިނި އެކަނިވެރިން  އިންމަވައިދެްއވާފަ.  ނެތިދައާމް ؛ސްހ ސާންެގ  ތިބިނީއެއް  މަ  ފައި  އިހ ސާއިންއެކަނިވެރި    ، ސްެގ 

މިންޖ ކޮށްދެއް ބޭފ ޅ ން  އެ  ވަނީ  ލިބޭއެއަ  ިއ،ވައެކަމ ން  ާއމްދަނީ  ހައްދަވަ   ށް  ޚާއްޮގތް  އެހީއަށް  ޞަިއދެއްވާފަ.   

ފަރާތްތަ އެކިއެކި  އިބޭނ ންވާ  ދަތި  ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާފަހ ސާކ ެގ  ވަނީ  ކޮންމެ މަތީެގ    އަހަރ ން  65.  ސްތައް 

އަދާ ވަޒީފާއެއް  ބޭނ ކ ރެެގެއއްަގއި  ހ ރިހާ  ތިބި  އ މ ރ ަގއި  މިހިރަ  ށްފ ޅ ންނަވޭ  ދެއްވާފަ.  އެްއޗެްއ  އެތައް   ވަނީ 

ހިތްތަކ    ބަބ ތަކާސަ ރައްޔިތ ންެގ  ރާއްޖޭެގ  ރައްޔިތ ން ޑ އަޅ ަގނަގއި  ހ ރެ  މަމެންެގ  ރައީސް ެގ  އިްއޒަތްތެރި    ،ޖިލީހ ެގ 

ނަންފ   ކ ރީެގ ނަޝީދ ެގ  ގޮ ބިންވަޅ ޅ   ރައީސް  އަބަދަ  ވަނީ  ސްފައިނެިގެގން  ތާ  މަނިކ ރަްއޔިތ ން  އެ  ފާނ ެގ ށްމެ 

ރައްޔިތ ންނަށް ޓަކައި ެއ    ،ދާނެ ފަދަ ހަރ ދަނާނ ފަސްަގނޑ ން ފޮހެވިެގން  މަނިކ ފާނ ެގ ޚިދ މަތް މިހަނދާންތަކާއި އެ  

ގ ޅިެގން އެ ރައްޔިތ ންނަށް     ެގންނެވި ބަދަލާއެ  ،އިަވިއދެއްވަ ވިސްނަ  ލީ ވޯޓ  ބަދަލ ކ ރަން  ރައްޔިތ ން އެތައް އަހަރަކ 

އްޖެއަށް ބޮޑ   ދިވެހިރާ   މިފަދަ ފާހަގަކ ރެވޭޢ ދ  ފ އްދަަވއިދެްއވި ރައީސަކަށް އެ މަނިކ ފާނ  ެވަވޑަިއެގންފަިއވާތީ.  ވަވީ  

ދަލ ކޮށްެގން ކަމަށް ތިޞާދ  ބަރާއްޖޭެގ އިޤ ޒާމަކަށް  އޮތީ ޓެކްސްެގ ނި  ތަރައްޤީއަދި ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ބަދަލެއް ެގންނެވި

ވި ރައްޔިތ ންނަށް  ނިއި ދެްއވައިސްނަ ވެސް  ޓެކްސްެގ  ނިޒާމ   އެ  ބަދަލ ކޮށްދެއްވަ ،  ވެސް  ދިއިޒާމަކަށް  ވެހިރާއްޖެ  ، 

ގެ  ، މި މަނިކ ފާނ ވަޑައިެގންވާތީ. ެއހެންވީމާ މި ބޭފ ޅާ ވެެގންދާތީ. ރައީސް ނަޝީދ  ހިމެނިބަދަލ ކ ރެއްވި ރަީއސަކަށް

ންހ ރި އެ ކަމާ ާގނޫނ ން  މާ ގ ޅ ނޫންނަމަ އެކަ ،މަތްތަކ ން އަދި ސަރ ކާރ ންދ ޚިއިން ސަލާމަތީ އްޖެސަލާމަތަށް ދިވެހިރާ

އެްއވެ ހިމާޔަތްމަތިކޮށްފައިވާ  ދަރަޖައިެގ  މަތީ  އެންމެ  ފަރާތެއްެގ  މިފަދަ ސް  ހަށިކޮޅަށް  މަނިކ ފާނ ެގ  އެ  ނ ދެވި 

ައއި  ހަމަލާއެއް  އެނ ރައްކާތެރި  ފ ރާސް  މަނިކ ފާނ ެގ  ނ ރައްނަފ   ސަބަބަކީކާވާންޅަށް  ދިމާިވ  މި   ޑ އަޅ ަގނ  ، 

މަޖިލީހ ަގއި   ދާއިޑ  އަޅ ަގނއިްއޒަތްތެރި  ދެކ ނ   ހެންޭވރ   ތަމްސީލ ކ ރާ  ރަްއޔިތ ންެގ  ެގ  ކ ށްވެރިކ ރާ ރާެގ  ނަމ ަގއި 

މި އަދި  ކޮންމެކަމެއް.  އިހ މާކަމ ަގއި  މިންވަރެއްެގ  ކޮންެމވެސް  ބައެްއެގ  ކަށަވަރ   ހ ވާ  ށްޑައަޅ ަގނ ކަން  ވާ   ލެއްވެސް 

ެއ    ،ނަވާނީދަން  ޑ އަޅ ަގނ މިހާރަށް ވެސް    އިހ މާލެއްވާ ފަރާތްތައް އެއީ މިހާރ ން، އެ  ން. އެހެންވީމާީގށް ޔަޑައަޅ ަގނ 

އެކަހެރިކ ރެވި ޒިންމާއިން  ކަމަށް ބޭފ ޅ ންެގ  ބަލަންޖެހޭ  އިތ ރަށް  މީަގއި  މަްއސަލައެއް  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  އެ   ،    ވާނަމަ 

ބަލަމައްސަ އަޅަންޖެ  ،އިލަެއއް  ކަމަކަށް  އޮތްއެ  ފިޔަވަޅެއް  އަދިނަހޭ  އެޅ ން.  ބަލާއިރ މަ  މަްއސަލައެއް  އެފަދަ   ަގއި 

ފ ޅ ން ެގންނަންޖެހޭ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސް އެ ބޭނބ ރާ ހަމަ ހ ރި މަޤާމަށް ވެން އަޔާ އަލ ކަމެއް ފާހަަގނ ކ ރެވިއްޖެއް
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މަ ކަޙަލަޞްރައްޔިތ ންެގ  މި  ދިވެހިމ ަގއި  ތ   ބޮޑ .  ރައްޔިތ މާ  މަރާއްޖޭެގ  މާޙަލަޞްންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭ   ތ   ެގ  ބޮޑ . 

ކޮންމެ ކަމެްއެގ ވާހަކަ   ،ބިއެްއޮގތަށް ޮގސް އޮ  ނ ކ ރޭ މިއީ ހިނާގދިޔަ އެހެން ހ ރިހާ ކަންކަމާ  ރައްޔިތ ންނެއް ަގބޫލެއް

ންމާލައިެގން ނި  ންފައި މިކަލާއި ން ވާހަކަދައްކަމިހެ  ،އޭ ބ ނާހެންވެސް ދިވެހިންެގ ތެރޭަގއި ދައްކާނީ ތިން ހަތް ދ ވަހ 

އް. މިއީ ލާއެވ ނ  ހަމަށް ދެބާރ ން އެއް ބާރަ  3ެގ  ކެން. މިއީ ދައ ލަތ އް ނ ދެޑެއަޅ ަގނ ތިބެންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި  

އ  ހިދިވެ ދިއްންެގ  ހަމަމީދ ތަކަށް  މ ސްތަން  ދިވެހިންެގ  ދިން  ލާއެއް.  އެހެޤްބަލަށް  މި    ޑ އަޅ ަގނ  ،މާންވީހަމަލާއެއް. 

ފަިއނޭންހަމަލާ ހަމަލާއަށް  ރޭވި،  ހަަމލާ  ބަިއވެރިވި،  ނެތް،  ންއެހެ  ދެން ؛ސްކ ރިަގއި  ކަމެއް  ކިޔާނެ  ޮގސް 

ތަ  ެގޓެލިޖެންސްންއި މިޙ ބޭފ ޅ ންނަށާއި  ބޭފ ޅ ންނަށް  ކާކ ތޯއާކަމާ    ޤީޤީ  ހޯދަންޖެހެނީ  ކ ރަންޖެހެނީ   ިއ،ގ ޅިެގން 

އެހެންނީނޭގއެ  ކީއްތޯއާ ފަރާތްތަކަށް  ަގބޫލ ކ ރަނީ  ޑ އަޅ ަގނ  ކަމަށް  .  އެފަދަ  އެހެންވީމާ،   ،ޮގވާލަން   ޑ އަޅ ަގނ. 

ނަ  ޑ އަޅ ަގނ  ރައްޔިތ ންެގ  ނަމ ަގއިޑ  ައޅ ަގނ  މ ަގާއއިއިންތިޚާބ ކ ރި  އަމިއްލަ   ހ ެގލީމަޖި  ރަްއޔިތ ންެގ  ،ެގ 

ނަމ ަގއި  މެ ނަޝީދަ  ،ންޮގވާލަ  ޑ ައޅ ަގނންބަރެއްެގ  ކ ރިމަތި  ށްރައީސް  ނ  ންޖެހ ކ ރަ  ންގ ޅިެގ  ހަމަލާއާ  ކ ރ ވިމި 

ެގ ކ ރިމައްޗަށް  ޤ ތަޙ ޤީަގއި އެކި މިންވަރަށް ބަިއވެރިވި މީހ ންނަށް ޙައްޤ  އަދަބ  ދިނ މަށް  ކޮށް، އެ ހަމަލާންމެ ކަމެއްކޮ

މިރައްޔިތ   ،ސްެގނެ މިހާރ ވެސް    ންނަށް  ހާމަވާންޖެހޭ.  ލަސްވެއްޖޭ  ޑ އަޅ ަގނކަން  އެހެންވީމާދަންނަވާނީ  ެއ  ،  . 

މިހާރަށްފަ ކ ވ ރެރާތްތަކ ން  މަސައްކަތް  ސީރިއަސް  އިތ ރ   އަދި  ެވސް  ހިތްއި ރަްއވަ  ރައްޔިތ ން  ހަމަ  ެއކަން  އެދޭ  ، 

 ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނަަވން. ޝ ކ އެދޭ ވާހަކަ ދަންއްވ ން ކަން ެގންޮގސްދެ  ސްޕީޑ ަގއި އެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 هللا.ދ  ޢަބްދ  އްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަބާރަށ  ދާއިރާެގ އި  .ރ މެންބަިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاޢަބްދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ބާރަށ 

ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ   މަހ ިއްއޒަތްތެރި  މި  ނަޝީދަށް  މ ޙައްމަދ   ދ ވަހ ެގ    6ެގ  ރައީސް  ދެވަނަ  ހަމަލާއާ ރޭ    ވ ނ  

ތަ  ޑ އަޅ ަގނގ ޅިެގން   ދާިއރާ  ދާއިއެ  ރަ މްސީލ ކ ރާ  އަދި  އްޔިތ ންެގ  ރާެގ  އަޑ  ައޅ ަގނނަމ ަގއި  ނަމ ަގިއ ެގ  ިމއްލަ 

ދަން ދ ޢާ  ެއދި  ލިބ ން  ޝިފާެއއް  ހަނަވައަވަސް  އަދި  ފަރާތްތައެއާއެ މަ  ން.  އެފަދަ  އެ  އްއްކޮށް  ހިންިގ    ލ ޢަމަ، 

އަދަބ  ޙައްޤ   ޮގވާލަދި  ފަރާތްތަކަށް  ިއއްޒަތްތެނ މަށް  ރައީސްން.  ބާވަމި؛ ރި  ފިނޑި    މި  ތަކަކީޢަމަލ ތ ެގ  މިހާރ    

ރައްޔިތ ންނަށް    ތ ެގ ހަމަލާތަކ ންބާވަކަންކަން. އަދި މި    ވަހ ން އަނެއް ދ ވަހަށް އިތ ރ ވަމ ން އަންނަރާއްޖޭަގއި އެއް ދ  

ބަށް ހިސާމިހާ  އިން އެ ދެވ ނ  ހަމަލާއަކީ މީގަ ރަކޮށްލަދ  ައވަހާައށް ބޮޑ . ރައީސް ނަޝީހާލިބެމ ންދާ ެގއްލ ން އިންތި

އެންއަިއއިރ  ނ   ރައީސްމެ  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަލާ.  އެއް  އަ؛ ރައްކާތެރި  ޓަކައި، ނިޔާވެމިފަދަ  ހިންގ މަށް  ޢަމަލ ތައް  ރި 

އާއެްއކޮށް  އެ  ބޭނެ. އަދި ހަމަނ ން ވެސް ތި ީގއި ޭއެގ އަޑީަގއި ތިބި ކޮންމެވެސް ބަޔަކ  ހަމަ ޔަޓަކަ ހިންގ މަށް    ވައިރާ
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އަ ދިނ މަށްމިފަދަ  އަ  ނީނޫ  ،ނިޔާ  ޢަމަމިފަދަ  ެއކިނިޔާވެރި  ޮގތަށް  ލިބޭ  ހިތްވަރ   ހިންގ މަށް  ވާހަކަތަްއ  ލ ތައް  ެއކި 

ންެގ މެދ ަގިއ  ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ   ،އިއި ރ ޅިވެރިކަން އ ފައްދަ ރަތާަގއި ނަފ ކ މީހ ންެގ ހިތްތަ  ،ފިތ ނަ އާންމ ކޮށް  ،އި ދައްކަ

އ ފެ ބިރ ވެރިކަން  މަސައްކަތްމި  ޓަކައި  މަދ ންކ ރެވެމ ންއްދ މަށް  މިއަދ   ދެދަނީ  އިއްނޭ  ނެތް.  ތެރި  ޒަތްންނެވޭކަށް 

ޓެރަރި؛ ރައީސް ދެންނެވި  ހިންމި  ޢަމަލ ތައް  އަދަޒަމްެގ  ހަރ ކަށި  ފަރާތްތަކަށް  ދިނ މާއެކ ިގ  ޢަމަލ ތަކަށް    މިފަދަ  ،ބ  

ފަރާތްތަކާ ޢަމަލ ތައް ރާވަ  އަދި  އި،ހިތްވަރ ދޭ  ފަރާތް  އިމިފަދަ  ކަމ ަގއި ކ ޑަ  އި،ތަކާހިންާގ    މިނ ން ބައިވެރިވާ ބޮޑ މި 

ހޯދަ ެއީއ  އިންސާފ   އިފަރާތްތައް  ެގނައ މަކީ  ކ ރިމައްޗަށް  ޮގތ ަގއި ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މި ަގ  ޑ އަޅ ަގނެގ  ބޫލ ކ ރާ 

މި ކަމަށް ވާހަކަދައްކަމ ން އެ ެގންދަވަނީ މި   އިންބަރ ން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރ އަޅަެގ ހ ރިހާ މެހ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީ

ބޮޑ ކަމ ެގ ނ ރައްކާތެރިކަން  ދިމާވެދާނެ   އި،ކަމާ  ރާއްޖެއަށް  ތަނ ަގއި  އޮތް  ކ ރިއަށް  ސަބަބ ން  ކަމ ެގ  މި  އަދި 

ައސަރ ތަކ   އި،ެގއްލ ންތަކާ  ނ ރަނަގޅ   އަންނާނެ  ރާއްޖެައށް  އަސަރ ތައަދި  ނ ރަނަގޅ   ކ ރާނެ  ކަންތައްތަްއ ެގ،  ކ ެގ 

އެ ތިރަނަގޅަށް  ކޮންމެވެސް މެންޑ އަޅ ަގނ؛ ރައީސް   ތެރިއިްއޒަތް  އްބަވާ.ނިގަވޑަިއެގން  ފެންނަނީ  މި  މިއަދ   ނަށް 

ހ އްދައްމީހެ ލޭ  ކޮންމެތަން  ކ ރާ ެގ  ިމެވނި.  މީހަކަށް  ކ ރ ން  ވެސް  ކަމަށްޖެހިއްންކ ރަ  އެއީ  ކަމެއް  ކަމެއް    ޖެ 

މެ މި ދެންނެވި އަބަދ މެ،  ނ ންކޮށްެގން ައބަދ އް ބޭއިޢ ލާނ ކޮށް މ ޅި ސޯޝަލް މީޑިާއަގއި އަދި އެހެނިހެން ަވސީލަތްތަ

ދަްއކަވާހަކަ ދެން  އިތައް  މި  އ ފައްދަިއެގން  ރ ޅިވެރިކަން  ނަފ ރަތާއި  ހިތ ަގއި  ކަންމީހ ންެގ  ނަތީޖާ ނެވި  ތައްތަކ ެގ 

ނަޝީދ    ހަމަލާ. ރައީސްދެވ ނ     ށްނަޝީދަރައީސް    އީތެރެއިން ެއއް ހަމަލާ މިެގތަން. އޭ  ކ ރަމ ންދާނެރެން މަސައްކަތް

ދިން ހައަވަހާރަކޮށްލަން  ހަމައެކަނި    ޑ އަޅ ަގނ  އެއީ  މަލާ  ޮގތ ަގއި  ނ ވާނެ.  މީހެއްެގ    3ަގބޫލ ކ ރާ  ކަމަކަށް 

 ޑ  ައޅ ަގނ މީހ ން ކަމ ަގއި ިވޔަސް    3  ނީވަހަްއޔަރ ކ ރެވިފައިނޫނީ    ވާންނަށް މިހާހިސާބަށް އަދި ހޯދިފައިމެޑ އަޅ ަގނ 

މީަގއި ޮގތ ަގއި  މިަގބޫލ ކ ރާ  ބަޔަކ   އެތައް  ިގނަ  ރަީއސް  ނެ.ވާ  އަށްވ ރެ  މިހެމި ؛އިްއޒަތްތެރި  ކަންކަން  ން  

ޮގތ ަގއި  ަގބޫ   ޑ އަޅ ަގނދަނީ  އިހިނަގ ތިބ މާލ ކ ރާ  ވެސް  މީހ ން  ޚަރަދ ކ ރާ  ކަ  އި،ޓެރަރިޒަމަށް  މި   ންކަމަށްއަދި 

ބަ މިޔަޚަރަދ ކޮށްެގން  ލައްވާ  މީހ ން  ކ   ކ   ކަމ އެހެންވީމާ  ތީ.ރ ވާ ކަން  މި  އަސްލަށް  ،  ން މެޑ އަޅ ަގނެގ 

ައޑިއަލާ އިނަވިސް އެންމެ  ނ ފީނާއިރ ަގއި  މި  ޑ އަޅ ަގނ   ށް  ނައްތާލެވެން  މެންނަށް  ބިރ ވެރިކަން  މި  އޮތް  ރާއްޖެއިން 

ކަމ ެގ މޫ އޮތީ ޑިއަށް ފީނަން. މި މެން އެބަޖެހޭ މި ކަމ ެގ އެންމެ އަޑ އަޅ ަގނ، ކަމަކަށް ދެންނެވޭކަށް ނެތް. ެއހެންވީމާ

، އެ ފަރާތްތަކާ މެދ   އިން ބައިވެރިވާ އެންމެން ހޯދަނ މިކ ޑަބޮޑ   ،ބަިއވެރިވާ  އެކަމ ަގއި  ތޯ ބަލަން. ައދިކިހާހިސާބެއްަގއި

ރައީސް  އިމ ކ ރެވެން.ާގއިންސާފ    މިހެޑ ައޅ ަގނމިއީ  ؛ ިއްއޒަތްތެރި  ކަމ ަގިއ  މަ  ން މެންނަށް  ދައްކާލި  އަދި  ޑ މަޑ ން 

ކ ރެވޭ ވަރަށްވ ރެ ބަޔާންނޫނީ ބަހަކ ން    ،ވާހަކައަކ ން   މިހެން ދައްކާ  ނޫނީ  ،ޑ މަޑ ން ދައްކާ ވަރަށްވ ރެވިޔަސް މިއީ މަ

މަްއސަލަެއއް.  ސީރިއަ ރައީެގ  ންމެޑ އަޅ ަގނ ސް  ަގބޫލ ކ ރޭ  އެންމެން  ރާއްޖޭަގއި  ނަޝީމި  އެންމެ ސް  ދަކީ 

ފަރާތްނ ރައްކާތެ އެއް  ބޮޑ   އޮތް  އެ  ރިކަން  ކ ޅަދާނަކަމާ.  ހަށިފާރަވެރިންެގ  އެ    އި،މަނިކ ފާނ ެގ   ށްމަނިކ ފާނައަދި 
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ރަޑޮކްޓަރ ން ލިބ ނ   ފަރާތ ން  ސަބަބ ން  ެގ  ފަރ ާވެގ  ސަލާމަތ ން ޑ އަޅ ަގނނަގޅ   ވަގ ތ   މި  އަދި  ވަކިނ ވެ  މެންނާ 

ވީނަމަެވސް ކަމ ަގއި  ޮގ  ޑ ައޅ ަގނ   ،ހ ންނެވި  ހަމަލާަގބޫލ ކ ރާ  މި  އެ  ތ ަގއި  ސީދާ  ހަމަ  ކ ފާނ  މަނިައކީ 

 ެމންބަރ ން ވެސް ފާހަަގކ ރެއްިވ  ން އިއްޒަތްތެރިމެ އެހެދެން  ،އެއް. އެހެންނަމަވެސް އަވަހާރަކޮށްލ މަށް ދެވިފައިވާ ހަމަލާ

އޮ އަތ ަގއި  މީހެއްެގ  ެއހެން  މަރަކީ  މީހެއްެގ  އެއީ  ފަދައިން  ނޫން.  އެއްޗެއް  ވަޙާބ ސ هللا ންނަ  ލާއަށް ޢާތަނަހޫ 

ސަ  މެންނަށްޑ އަޅ ަގނ  ،ާވތީ  ކަމަކަށްެވެގންވާ  ޚާއްސަ މަނިކ ފާނ   އެ  އަދި  ފެންނަން މިއަދ   . ހ ރީ  ލާމަތ ން 

މަ  ،އެހެންނަމަވެސް ވޭނާއިއެ  ައޅާ  ެއ  ހަށިކޮޅ ަގިއ  މަ  ، ނިކ ފާނ ެގ  ލިބެމ ންއެ  މިހާރ  ދާނިކ ފާނަށް   ،

މަލ ތަކ ެގ ސަބަބ ން  ތ ަގއި މި ދެންނެވި ޢަަގބޫލ ކ ރާ ޮގ  ޑ  އަޅ ަގނއީ  ތަކަކީ އެ ޔާދާ ހ ރިހާ އަނިެގންތަހައްމަލ ކ ރަމ ން

ކަން އ ޅޭ  އަ  ،ވާތީ  ކަމަށްދިމާވެެގން  ފިނޑި  ނިމިފަދަ  ހ ރި ޢަމަލ ތައްޔާވެރި  ހިންާގ  ހޯދެންޖެ  ފަރާތެއް  އެ ހާ  ހޭ. 

އަދަ ޙައްޤ   ރާއްޖޭފަރާތްތަކަށް  މި  ދޭންޖެހޭ.  އަމާންކަމާެގ  ބ   ޮގތަރަްއކާތެރިކަ  އިރައްޔިތ ންނަށް  ލިބޭނެ  ށް ން 

 ތްތެރި ރައީސް.  ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ ބ ކ ރަންޖެހޭ. ަވރަށްކަންކަން އިންތިޒާމ ކޮށް ތަރ ތީ މެންޑ އަޅ ަގނ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ރިޔާސަ

 ނާޒިލް. ތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމްހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތް .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ނާޒިލް އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހިތަދޫ

އިއާދެ!   ރައީސް.  ޝ ކ ރިްއޔާ  އިރާކޮޅ   6  މޭްއޒަތްތެރި  ރޭ  ދ ވަހ   ރައީސްވަނަ  މ ޙައް  ނަޝީ  ވ ނ   ދެ  ދަށްމަދ  

ހަމަލާބިރ  ދާއިރާެގ  ޑ އަޅ ަގނ ިއ  ޑާ އަޅ ަގނ  ވެރި  ބޮޑ ކޮ  އިއެންމެހަެގ  ވާހަކަ  ރައްޔިތ ން  ކ ށްވެރިކ ރާ    ޑ އަޅ ަގނށް 

މެއް  ށިކޮޅަށް ެގއްލ ން ނޫނީ ރައީސް ނަޝީދ ެގ ހަލަައަވހާރަކޮށް  ރައީސް ނަޝީދ ؛ ސްތެރި ރައީނަވާލަން. އިްއޒަތްދަން

ރާވަމ ދި އަންނ މަށް  މި  އިއްޔެއަކ ން  ނޫން.    ،ނަނީ  އެނޑ އަޅ ަގނ މިއަދަކ   ވެސް  އެންމެންނަށް  ޙަޤީޤަތެއް  މެން  ޭގ 

އެކި    ،ވޭކ ރެވެއްޖެ ރައީސް ނަޝީދަށް ެއޮގތަށް އެ ކަންތަްއ ކ ރަމ ން އަންނަ ކަމަށް ތ ހ މަތ   އެތަކެއް ޒަމާނެއް  ،އެއީ 

ޝީދާ ދިމާލަށް ލާދީނީއޭ  ރައީސް ނަ  ،ނ ންލަން ބޭއިބަލަ  ޑ ައޅ ަގނ .  ތާވޭައޑ އި މެންނަށް މި ވާހަކަ  ޑ ނއަޅ ަގޮގތްޮގތަށް  

ކިޔާފައި ކިޔަ ލާ  ކިޔާފަނޫނެ،  އި،  ދީނޭކޭނޫނެައކީ  ލާ ؛އިކޭ  ކިޔާފަ،  .  ނޫނޭ  މީހެއް  އަޅ    ،އިދީނީ  ޓެގ   ިއެގން ވައެ 

ތެރޭަގއި  ދޭތެރޭަގއި ރަ   އެއާ  ނިކ މެ ނިކ ރަތ   ނަފ އްޔިތ ންެގ  ބަޔަކ   މިއ ފައްދަން  އަދަކ   މެ  އައީ  މި  ކ ރަމ ން  ކަން 

ނޫ ރައީސްމިއަދަކ   އިްއޒަތްތެރި  ޒަމާ  .ން  ގ ޅިެގންމެޑ އަޅ ަގނެވއްޖެ.    ނެއްއެތަކެއް  އެއާ  މިތާ ންނަށް   

ބޮޑ ޅ ަގއި  ކޮރަތްޒިޔާލޮނ  ެވސް  ވެސް  ެއްއވ މެއް  ރަސިންާގ  ނަޝީބާއްަވއިފި.  ދެކޮޅަށްއީސް  ޓެ  "ދީނީލާ"  ،ދާ  ގ   އެ 

،  އ ފައްދަމ ން،  ރަތ  އ ފައްދަމ ންނަފ   ތ ގައިދޭތެރޭަގއި މީހ ންެގ ހި  ސް ނަޝީދާވަހ ން ފެށިެގން ރައީއަޅ ަވިއެގން އެ ދ 

މި އޮތް    މި ރާއްޖޭގައި؟ މެންނަށް ކ ރެވ ނީޑ އަޅ ަގނތޯ  ކަެމއްކޮން ހިސާބަށް  ވަނަ ދ ވަހާފަސް   ައއިސް މޭ  މ ންއ ފައްދަ
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އަޅ ަގނޑ މެން ހަމަ  ؟ކ ރެވ ނީ  ކޮންކަމެއްތޯށް  އިދާރާތަކަ  ބިތި   އިހިފަހަމަޖެތައްތައް ބަލަން  ކަން  ،ދާރާތަކ ންޙ ޤީޤީ އިތަ

ިމ ދިމާވާންޖެހ ނީ ަވރ  ކަމެއް  ވަނަ ދ ވަހ ެގ ރޭ ރައީސާ ހިސާބަށް މިހާ  6ޖާެއކޭ  ލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ. ޭއެގ ނަތީމި ސ ވާ

ނ ކ ރެކަންތައްތަ  ،ންނޭެގޅިގ  އާ  އެ ފެނޭ  އަޅ ަގނޑަށް    ،ދީނީލާވ ނީމަޭއ.  ކެއް  ހަތަރ ހަމަ  އަނޮގޅިެއއްެގ  ކޮންމެ 

  އި ވެސް އެޗެކޭ ކިޔާފަ   ކޮންމެ  އި،ދީނީ ކިޔާފަ. ލާދ ރައީސް ނަޝީ  އި،ފަލާދީނީ ކިޔާ  އި ންނަ ފާރެއްަގހ   އިކަންމަތީަގ

ލާ  އިަގލ ބޮ.  ދ ރައީސް ނަޝީ އަްއސާލަިއެގން  ކިދީފޮތިކޮޅ   މިހާހިސާބ އި ޔަނީ  ތަކ ންރާރ ވަމ ތަކ ން  ެގން.  ރާރ ވަމ ން   

  އެކަން   އެހެން ؛ން ބޭނ ންވާ ހިސާބަށްމީހ   ތީ ހަމަ އެއޮ  ހ ން އެ ފަ  ޅަށް އެންމެހަށިކޮ  ގެ ދ ީއސް ނަޝީރަ  އިފަ އައިސް

ހެއްދެވި  ވި ވިޔަސް  އެކަމ ަގއި  ފަރާތަކީފަރާތް  ބާރ ަގދަ  ބޭނ ންބޭނ ންވާ  .ންމެ  ބަޔަކަށް  ކަމެއްހާ  ކަން ނެރެވޭނ ކ   ހާ 

ންނާ ން އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ އަޅ ަގނޑ މެީގައޅ ަގނޑަށް ހަމަ ޔަ ؛ސްވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީބަ ސާފ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ

މި  އި އެކީަގނާ ންއަޅ ަގނޑ މެ އި.ަގހ ރެ ހެޔޮ ހާލ  ސަލާމަތ ންވެ  ސް ނަޝީދ  ަވޑަިއަގންނަވާނީ ހަމަ ަގދަހިސާބަށް ރައީ

 ށްކަމަ  ކޮށް ކ ރާނެރެ ަގދަވ އަށްއަދި މި  ތަނ ގައި  އޮތް  ރިައށްއްޔާ ކ އިރާދަކ ރެއްވި .  މަސަްއކަތްކ ރާނެއި  މަސައްކަތ ަގ

އެބައޮތްންީގޔަހަމަ  އަޅ ަގނޑަށް   އަޅ ަގކަން  ސިޔާސީ  ޑ  ނ.  އަޅ ަގނޑަށް ޔާހަެގ  ިގ  ތ ަގއި  ސިޔާސީ  އެންމެ  ނަ 

ނަޝީ  އިދަސްވެފަ ތަކެއް  ކަންތައް ރައީސް  ބައްދަލ ވ  އަރިެގ  ދ ޮއތީ  ިގނަ  އެންމެ  ނަޝީރަ ންތަކ ަގއި  ހ ން.    ދާ އީސް 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،   ،ވ ނ  ެއްއވެސް  ވާހަކަެއްއަގއި . މިވީތަނަށް ދެކެރިެވވ ނީވެއިަގިއ ބަކ ތަސިޔާސީ ކަން  އިަގއެކީ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް ނަޝީދ   ޮގތ ގަ ބޫ ަގަގނޑ   އަޅ   ؛ރައީސް  ައޅ ަގނޑ ލ ކ ރާ  މި  މެންއި  މަޖިލީހ ަގއި    ތިބި މި 

ބައްދަލ ވ މެްއަގއި ެއއްެވސް ވެސް  އް  އެވެސް ބޭއްވ ނ   އިއެކީަގ  ތްތަކާން ފަރާއި ައދި އެހެނިހެންނާރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ެއއްެވސް    ،ސްއެްއވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެ   ،ން ވެސްހެނިހެން ޮގތަކ އެ  އަދި  ވެސް  ހިސާބެއްަގއި ސިޔާސީ ޮގތ ން

ތަނެއް    އޮތް  އިްއ ވެސް ބ ނެފަކ ރެ ންމެ އަތަނަށް އެ  ވީ  އިންސާނަކަށް ެވސް ޖިސްމާނީ ޮގތ ން އަނިޔާއެއް ދިނ މަށް މި

މަޖިއަޅ ަގނޑ  އަ  ހ ރި  ައޅ ަގނޑ   މީހަކަށް  ހެލީޑެއް ނާހަން.  ިމވެނި  ދ ވަހަކ  ވެސް  ދޭންެގއްަގއި  ިމވެނި    ،އްލ މެއް 

ަގނޑ   ޅ ނ ވޭ. މިއީ ހަމަ އަ  އްކ  ވެސް ވިދާޅެއްެގ ޖިސްމަށް އަނިޔާއެއް ކ ރަން ދ ވަހަ، މިވެނި މީހެމީހެއްެގ ނަފްސަށް

ރައްޔިތ ންނަދިމަ  ހަ އެންމެށްވެހި  އަދި  ރައްޔިތ ންނަށް  ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ   އ  ،  މި  މ ސްލިމ ންިއ  އްމަތ ަގހަިއ   ތިބި 

އަޅ ަގނޑ    ވެސް  އ ޚ ތ ންނަށް  އެްއޗަކީހަމަ  އަޚ ންނާއި  މި  ،ދަންނަވާނެ  އަޅ ަގނޑެތަ  ވީ  ރައީސް ނަޝީދ     އް ނަށް 

އެ  ޮގތަކަށް އް އެ  މޭނާހަޑެއްއަ ވިދާވެސް  އަބޭފ ޅާ  އަނިއިންސާނަކަ  ، އްޑެ ޅ ވި  ކ  ށް  ްއަގއި. ލަތެހާއެްއވެސް    ރާށޭޔާެއއް 

ކީްއވެއެހެންވީމާ އަނިޔާކ ރަތޯ،  ހަށިކޮޅަށް  ނަޝީދ ެގ  ރައީސް  ބޭފ ޅ ން  ތި  ދަރަޖައިަގ  ،ން   ކަންތަްއ    ތި  އިތި 

ތިރ ކޮށް  ކ ރާތަ ސްޓޭޖ   ބައި  ެގންދަވަނީ  ޮގތަ  ސްޓޭޖ   ތި  ސ ވާލެއ ފެ  ހަމަ  ށްއަޅ ަގނޑަ ؟ތޯްއވެކީށް  އެ ދޭ  އީ.  އް 

ދި  އަރަނަގޅ   ށް  ޖެއްޔާ އަޅ ަގނޑަކޮޅެއް ލިބިއްަގނޑަށް ކ ޑަ ަވގ ތ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅ  ؛ަގނޑ  ދަންނަވާނީއަޅ 

އަރައިތ  މިކަޅ ަގނށް  ައޅ އިގަ މ ޑަށް  ލޯ.  އެންމެ  ރައްޔިތ ން  ިގނަ  ދާއިރާެގ  ލީ ބިަގނޑ ެގ  ރައީސް  ާވ ސިޔާސީ  ޑަރަކީ 
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ސް ނީއަކީ ވެސް ރައީެގ ބާސިޓީެގ ތަރައްޤީ  ދި ހަމަ އެޮގތަށް އަްއޑޫއަ.   ޝައްކެއް ނ ކ ރަންނޑ ަގ ައޅ އެކަމާ  ނަޝީދ .

ހަރ އަ.  ނަޝީދ  ހަމަ  އައްޑޫމިއީ  ލަ  ޑ ން  ޮގވާ  ރަްއޔިތ ން  އަޅ ަގނޑަސިޓީެގ  މިއީ.  ތަަވެއއް  ދާއިރާެގ  ށް  ކ ރާރ ކޮށް 

ކޮންމެ ރައީ ދ ވަހަ  ރައްޔިތ ން  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  ނަޝީކ   ކިހިނެްއތޯލ ކޮހާ  ދ ެގސް  ނަޝީދ ރަ؟ ޅ   އެބަ   އީސް 

ވަޑައިަގންނަވާކޮން؟ ތޯއިަގންނަވާވަޑަ  ދ   މިއީ؟ ނީދ ވަހަކ ތޯ  ކޮންމެ  އަ ތަކ ރާރ ކޮށް  ހިސާޅ ވަހަކ   އަންނަ ަގނޑާ  ބަށް 

ދ ވަހ ން  ެއއް ؛ކަށްދ  ހެޔޮ ހާލ ަގއި ހ ރެެގން ދ ވަހަކަށް ދ ވަހައެ ބޭފ ޅ ން ރައީސް ނަޝީ  ،ވަރަށް އ ފާވޭސ ވާލ ތަކެއް.  

ޑާ ވެސް ައޅ ަގނ  ކޮށް. އެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދ ވެރިކަން އެނޭގތީމ ން އަންނަން ފަސޭހަވަށް ބަލިއް ދ ވަހަނެއަ

އާދޭހިސާ އަޅ ަގނޑ   ބަށް  އަބަދ ދަންނަހަމަ  .  ނަޝީ  ވެސްވާނީ  ހިސާރަީއސް  އަޅ ަގނޑ މެންނާ   ،ށްބަދ  

. ެއީއއޭ ެއކަން ނީތައް ކ ރާއ ސޫލ ންނޭ ކަން   ޑިމޮކްރަސީެގ ރިވެތިއި ކަންކަމ ަގ  ،ތަކީހަންނަށް ދެއްވާ ނަސޭއަޅ ަގނޑ މެ

ބަޔަ ވަކި  ކޮންމެހެން  ޮގތަކީ.  ރަނަގޅ   އެންމެ  އޮންނަ  މަރަކ ރަން  އަރައަނެއްބަ   ،ލާފައިއިކ   ބޮލަށް    ،ލާފައިއިއެްއެގ 

ބަޔަ  ފިއްތަ އަނެއް  ނޫ  ، ލާފައި އިކ   ޑިމޮކްރަސީ އެޮގތަކަށް  ކ ރާނީ.  ކަންތަްއ  އޮން ަގނޭ  ރީތިިއ  ތައް  ކަން  ލ ންއ ސޫ  ނަ 

އަޅ ަގނ  ށޭ،ކ ރާ އަބަދ ެއއީ  ނަޑ މެންނަށް  ދޭ  ނަޝީދަ  ތަކީ.ހަސޭވެސް  ރައީސް  ދ ޢާއަކީ  އައަޅ ަގނޑ ެގ  ވަސް  ށް 

،  ރެ މާ ރަނަގޅަށްވ  މިއަށްދ  އެނބ ރި އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހިސާބަށް ރައީސް ނަޝީއަދި  ،ޝިފާއެއް މިންވަރ ކޮށްދެއްވ ން 

ކ ރިއަށް   ފާނ ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށް އަދި އެ މަނިކ ރައްޔިތ ންނަށް    ވެހިކްރަސީ ދިޑިމޮ  ދަކޮށް މި ވަރ ަގ   މާރެވ މިއަށް

 . ވ ން އެދި ދ ޢާކ ރަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ަގއި ަވޑަިއެގންދެއް އެކީ  ޝާބޭނ ންފ ޅ ވާ ކަންތައްތަކ ަގއި އިތ ރ  ޖޯ ެގންދަވަން

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 . ގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފްނޅަވޭރ  ހ ރ . ހެން މެންބަރިކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެޝ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފްހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީ

 ރިސްޓ  ހަމަލާ ރަކޮށްލ ަމށް ދިން ޓެރަ ައވަހާރައީސް ނަޝީދ  ؛ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި  

މެންބަ ދާއިރާ   ަގނޑ ގެ އަޅ  ނަމ ގަ ެގ  އަޅ  އާރ ންެގ  އަދި  އަިމއްއި  ނަަގނޑ ެގ  ކ ށްވެރިލަ  ިއއްޒަތްތެރި  މ ަގއި  ކ ރަން. 

ވެސް  ެގ  ސްތަކަކީ އަޅ ަގނޑ  ހ ސާއި  ދ ެގ އެ ހ ރިޙީއ ނޫގފާރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަ ؛ރައީސް

ސާސް  ހ ޣާތްތެރި ބަސްތަކ ން އެ ފާޅ ކ ރެްއވި އިލާޝާއި އެ ބަޖޯެގ  ންބަރ ސާސްތައް. ފަހަރ ަގއި އެ އިްއޒަތްތެރި މެހ އި

ފާޑައަޅ ަގނ  އެޅ ކަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އަޅ ަގނޑ ެގނ ކ ރެވިދާނެ.  ހަމަ  އި  އީ  ރައީހ ވެސް  އިއްޒަތްތެރި   ؛ސް ސާސް. 

ތްތަކެްއ  ރިހާ ފަރާ ޝާމިލ ވި ހ އެ ހަމަލާަގއި  އި،މީހ ންނަކީ ކޮބައިކަމާ  އެ  ؛ރިސްޓ ންހަމަލާދިން ޓެރަ ށްރައީސް ނަޝީދަ

ދިވެހި   ހޯދެންޖެމިއަދ   ތަޙ ސަރ ކާރަށް  އެ  ހިންެގންޖެހޭޤީޤ ތަހޭނެ.  ފ ރިހަމަކަމާއެކީ  އެންމެ  އް  މައްސަލައިެގ  އެ  ނެ. 
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އެންމެ  ފ ޅާމިނ  އަދި  ކ ރެވި ަގއި  ތަޙ ޤީޤ ތަްއ  އެ  އިތ ބާރ ރަްއޔިތ   ،ފ ންމިނ ަގއި  ތަޙ ޤީޤ ެގ  އެބަ    ންނަށް 

ެގ  ދިނ މަށް ޓަކައި ކ ރެޭވ މަސަްއކަތެއް ނ ޔަވި ތަކ ރާރ މަލާއަކީ  އީސް. އަދި މިފަދަ ހަރަ  އިްއޒަތްތެރި   ހޭޖެންށްދެވެފޯރ ކޮ

އަދ  ދ  މިއިރާދަކ ރެްއީވތީ ރައީސް ނަޝީ  ރައީސް،  ވަންޏާ އިއްޒަތްތެރި  ކަމަށް   ހޭ. އެހެންނޫންޮގތ ަގއި އެބަ ފެންނަންޖެ

ދާނެ.   އިދ  ފަހައީސް ނަޝީން ރައެ ޓެރަރިސްޓ ވެސް  އަނެއްކާ   ހަމަ  ،ސް ވެއްކާ އަނެ  ސަލާމަތްވެއްޖެ. އެހެންނަމަެވސް

ެއ އަ ދާނެ.  މީހ ން  އެ  ފަހަތ ން  ެއ މަސައްކަތް    ،ދ  ނެތިކޮށްލ މަށްރައީސް ނަޝީ  ،ކ ރ މަށްނިޔާރައީސް ނަޝީދ ެގ 

ޢަ  ހ އްޓަެއއް އަނިޔާވެރި  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެނ ލާނެ.  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކ ރަނީ  މި  ކ ށްވެރި  މަމަލ   ރ މ ެގ  ސަްއކަތްކ  

ބ ނެކެއް  ކީ ބަސްތައެއީ  ށް.މަނ ބޭ ބ ނާ ލ އަޅ ަގނޑ މެން  ތަކ ރާރ ވި   މަށް  އިޔަވާހަކަެއއް ނޫން.  ޒަތްތެރި އް ދީެގންނ ވާނެ 

ދަކީ ޝީރައީސް ނަ؛ އްޒަތްތެރި ރައީސްން. އި ށްެގޤ  ފ ރިހަމައަށް ކޮޢަމަލެއް. ެއކަން ކ ރެވޭނީ މި ތަޙ ޤީއެ    ،ރައީސް

ންމެ ންސާނަކ  ކ ރި އެޔަތަށް ޓަކައި މި ޤައ މ ަގއި ެއއް އިޔަތެއް. އިންސާނިއް އްޞިޚ ސީ ޝަެގ ސިޔާވަރ ޖެ ނ ދެކޭރާއް

ޑިއިރ   ގަ   24،  ަގޑިއިރ   24ެގ  މަނިކ ފާނ  އެ   ނަޝީދަކީީއސްދަކީ. ރަޝީިގނަ މަސައްކަތް ކ ރި އިންސާނާ ރައީސް ނަ

ށް ލަތަކަހާރެ ރަނަގޅ   ވ ލަތަށްހާ އޮތް  ޓަކައި ެއއިރެްއަގިއ އެ   ންނަށްދިވެހި،  ތ ންނަށް ޓަކައިށް ރައްޔިޔާތް ެއއްކޮހަމ ޅި  

ހެން  ަވގ ތ ކޮޅެއްަގއި ެވސް އެނޫން އެ  ެގންދެވި ބޭފ ޅެއް. އެންމެމ ން  ކ ރައްވަށް ޓަކައި އަބަދ މެ މަސައްކަތްެގންދިއ މަ

ކ ރަްއވާއެއް  މަސަްއކަތެއް  ރައީ  އްބޭފ ޅެ  ވެސް  ިއއްޒަތްތެރި  ނަޝީ ؛ސްނޫން.  ެއކި އެކިއި  ށްދަރަީއސް    ރ އިރ ަގއި 

އަތްޮގ ވާހަކަ  އަނިޔާެގ  ދީފައިވާ  ތަކ ރާރ ކ ރާކަށް  ޮގތ ން  ނެތިޅ ަގނޑ   ރައީސްންމިއަދަކ   ރައީސް   ،ނަޝީދ   . 

  އޮތް  ރިއަށްވެސް އަދި ކ   ަވގ ތ   . އަދި މިންެގ ހިތްވަރ ެއއީ ރައީސް ނަޝީދ   ،ދަކަށް ެވވަޑައިެގން ެއ ހ ންނެވީނަޝީ

ރަ   އިތަނ ަގ ނަ ވެސް  ޮގތ ަގއި  ޝީއީސް  ނަޝީދ   ރަީއސްދ ެގ  ހ ންނަ  ހަމައެ  އެ  ވަނީ  ހިތްވަރ ން.  ނިކ ފާމަ  ނ ެގ 

ނަޝީއަޅ ަގނ  ރައީސް  މިންޑަށް  އެނޭގ  ރައީސްވަރ ދ   އިއްޒަތްތެރި  ބަލަ  ،ން  ދަންނަވާއެއްޗެ   އި އެއަށް  ަގިއ  ކަމ   އް 

ހިތްވަރ ރަ  ،ވަންޏާ ނަޝީދ ެގ  ރަ ގ ޅި   މަލާއާހަމި    އީސް  އަދި  އިތ ރ .  ވާނީ    ކ ރައްވަން   ނަޝީދ އީސް  ެގން 

  ،ބާރަށްއެ މަސަްއކަތ ެގ ސްޕީޑ  ދާނީ    ،ތަނ ަގއި ކ ރައްވާނެ މަސައްކަތް   އޮތް  އަދި ކ ރިއަށްތް  މަސައްކަވާ  ޓަވާފައި އްފަ

މަސައްކަތް އެ  އިރާދަކ ރެ   އަދި  އަޅ ަގނޑ   ހަލ ވި.  ރައީސްްއވިއް ވާނީ  މަ  ޔާ  އެ  އަރިހ ަގއި  ސަްއކަތާިއެގން  ނަޝީދ  

ތަންކޮއެ ވެ ންމެ  ނ ޖެޅެްއ  ފަހަތަށް  އަޅ ަގނސް  އަދި  ހ ންނާނަން.  ޔަހި  ރައްޔިތ ންެގ    ،ަވރ ކަށަން ީގޑަށް  ދިވެހި  މި 

މެންބަރ ންޑި ބައިވަރ   އެތައް  ޕާޓީެގ  ތެރެއިންނަމޮކްރެޓިކ   ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހި  ައދި  އެބަިއވަރ     ކާއި  އެތައް 

ނަޝީރައްޔިތ ން ރައީސް  މަސައްކަތާއިނެއް  ެއ  އަރިހ ަގިއ  އެެގން ދ ެގ  ތަންކޮޅެއް   ނ ޖެހި   ންމެ  ފަހަތަށް  ވެސް 

ނޫން. ރައީސް    ވާނެ ބޭފ ޅެއްނަ ން ދޫކޮށް ވަޑަިއަގންދިވެހި  ، ދ  ެއއީރައީސް ނަޝީ ؛ތިއްބަވާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އެއީ ހިނދ ކޮޅަކަށް  އެ  ،ނަޝީދ   ދިވެންމެ  ދިވެއްހިރާެވސް  އަދި  ކ ރި ހީޖެާއއި  އަށް  މަންފާ  ،ފައިދާއަށް  ،ށްރ މައެންެގ 

  ކ ރާއްކ  ވެސް ޮގތަކަށް ޝަ    ައޅ ަގނޑ  ކ ޑަކީނޫން. އެއީ   ފ ޅެއްހިވަޑަިއަގންނަވާނެ ބޭއި ފަހަތަށް ޖެަގއްކަތްކ ރ މ  މަސަ
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ނަޝީދ  އެނބ ރި   ޔާ ރައީސްމަށް އިރާދަކ ރެްއވިއް ންނަށް ޚިދ މަތްކ ރެްއވ ޖެިއން އަދި ދިވެހީން. މި ދިވެހިރާއްކަމެއް ނޫ

ނަޝީދ  ކ ރިއަށް ވަޑައިަގންނަވާނެ. ައޅ ަގނޑ  މި   އަވަހަށް ރައީސް  އިެގން ދާދިތާ ަމސައްކަ   އެއަދި  .ަގންނަވާނެވަޑައި

ރައީސްފ ރ  އިްއޒަތްތެރި  ނަމ ަގޞަތ ަގއި  އަމިއްލަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ދާއިރާެގ  އާ ،  އަދި  ނަމ ަގރައްޔިތ އި  އަދި  އާ ންެގ  އި 

ރަންމެއެމް.ޑީ.ޕީެގ   ބޭނ ން.  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން  ނަމ ަގއި  ރައީއީސްބަރ ންެގ  ނަޝީދަށްސް ،  މަދ  ހަމަލާދިނ މާ    އެކ  

ވަރަށް ބޮޑަށް   ޅ ަގނޑ ެގންދިޔަ ހަށިފާރަވެރިންނަށް އަ  ައށްނަގައިެގން އޭ.ޑީ.ކޭ ކ ފާނ   ކޮޅެްއެގ ތެރޭަގއި އެ ަމނިމިނެޓ 

އޭ މަނިކ ..ޑީޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  އެ  ފަރ ވާދެްއވިކޭަގއި  ނ ހަނ  ފާނަށް  އަޅ ަގނޑ   ޓީމަށް  ޑޮކްޓަރ ންެގ   

ޝ ކަމާތެރިޞްލާއިޚ  ހޮސްޕިޓަލ ކ ރ ދަންނަވައިެއކ   އެ  މެނޭޖ މަން،  ޝ ކ ރ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް    ން.ދަންނަވަޓަށް 

މް މ ޙައްމަދ  ބްރާހީއްޔާ އިރައީސ ލްޖ މްހޫރި  ،ރ ކާރ ންށް ެގންދެވ މަށް ދިވެހި ސަސްފަރ ވާއަލާތަށް ބޭވިރ މަނ ދ  ޖަނަޝީ

އެހާ ހަލ ޞާލިޙ   މަސަކޮށްދެއް ވިކަާމއެކ   މެ  ރަވި  އިޚ ލާޞްތެރިކަާމއެސ ލްޖ މްހޫއީްއކަތްޕ ޅަށް  ައޅ ަގނޑ   ކީ ރިއްޔާއަށް 

ށް ެއ   އެހީތެރިކަމަެގންދަވާ  ދެއްވަމ ން . އަދި ބޭސްފަރ ވާެގ ކަންކަމ ަގއި ޖަރ މަނ  ސަރ ކާރ ން ވެވަންދަންނަ  ކ ރ ޝ 

ޝ  ައޅ ަގނޑ   މިއަދ   ވެސް  ޖ މ ކ ރ ސަރ ކާރަށް  ރައީސް  ލަކޮށްދަންނަވަން.  އަދިނަޝީ،  ހެޔޮއެދޭ  ދ ޢާ ހެޔޮ  ދަށް 

ޅ ަގނޑ ެގ  އަދަންނަވަން.     ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ އަދ ށް އަޅ ަގނޑ  މިނަ ރަްއޔިތ ންގ ނަ ދިވެހިނަ ިގެގންދަާވ    ވަމ ންކ ރައް 

މިންވަރ ކ ރެ  ،ދ ޢާއަކީ ޝިފާއެއް  އަވަސް  ނަޝީދަށް  އަ  .ންްއވ ރަީއސް  އަ ދާދި  ނަޝީދ   ނެއްކާވަހަށް  ރައީސް  ެވސް 

 އްޒަތްތެރި ރައީސް.  ރިްއޔާ އި ކ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ވ ން. ތ ގައި ބައިވެރި ކައެކ  މި މަސައް މެންނާނޑ އަޅ ަގ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހ ޅ މާލޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 އްކެވ ން: ކަދެ ވާހަ ޔާޒްލީ ނިޢަެގ މެންބަރ  އިރާލޭ ދާޅ މާހ 

ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ   ދިމާޤައ މ  އިްއޒަތްތެރި  އެްއވާ  ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަދަްއކަން  ބޮޑ ކަމެއްެގ  ކޮންމެ  ވާ 

ބައެއް މަޖިލީހަކީ.  މި  ފޯރީގަ އި ަގޝްޖޯ  ފަހަރ   މަޖިލީހެއް  ޚިޔާދެ    ފަހަރ   ބަެއއް  އި.،    މ ަގއި. ތަފާތ ވ   ލ ބަސްވ މާއި 

ށް ސަތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީއްކަނީ އެއް ވާހަކައެއް. ެއއީ ރަްއޔި  މި ދައެންމެން  މެންނޑ އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ  އަޅ ގަ 

ތް، މި  ކަމަށް ޓަކައި އަދި މި މަސައްކަ  ކ މަށް މި ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގންދިޔަދެއް . މި ހަމަލާެގ ވާހަކަ  ހަކަދިން ހަމަލާެގ ވާ

ނޑ ެގ ހިތ ެގ  ޓަށް ައޅ ަގސެކްރެޓޭރިއެ  އަދި މަޖިލީހ ެގސަތަށް ރިޔާ ހ ެގ ކަމަށް ޓަކައި މަޖިލީށްދެްއވިމައްސަލަ އެޖެންޑާކޮ

މަލާއަކީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް މި ދެވ ނ  ހަ ؛އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްކ ރ އަދާކ ރަން.  ނ ން ޝ ފ ންމި  އެންމެ

މެންބަރ   ދާއިރާެގ  އަމިއްއާ ެގ ނަމ ަގންއަޅ ަގނޑ ެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ    ރާ ށްވެރިކ ށް ކ ންތިހާއަލަ ނަމ ަގއި ވެސް އިއި އަދި 
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ެއއްވެސް   މިއީ  ެއްއވެސްލެއްަގއިހާޢަމަލެއް.  ދެ    ހަމަން ވިެގއިންސާނަކަށް  އަޅ  ކަމަ  އެއްލާވާނެ  ްއ  ލެބޫަގަގނޑ   ކަށް 

ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރި  ދި ؛ނ ކ ރަން.  ރިވެތި  ިއންސާނީ  ހަމަޖެހ މާއި  ބަޔަކ ޅ މ ރިއ ޤައ މ ެގ  ނެ ން  ރިޒަމްެގ  ޓެރަ  ،އްޓި 

އަ  ވެރިކަންބިރ  މިމިއަދ   މަޖިލީހަ  މާޒ ވެފައި  މި  ތަޅ މަށްއޮތީ  މަޖިލީހ ެގ  މި  މަޖިލީ  ،ށް،    މިއީ  .ށްޔާސަތަހ ެގ ރިމި 

އަޅ  ކަން މިއީ  ކަމެްއ.  ދޫކޮަގނޑ މެންބޮޑ ވާ  ތިށްލައިނަށް  ކަމެއް  ެގން  މ ހިނޫބެވޭނެ  އެކަމ ެގ  އެކަމ ގެ މ ކަމާންން.  އި 

އިބޮޑ ކަން   ަމޖިލީހ ންމި  ރިޔާސަތ ންކޮޞަޚާއް  ،އްޒަތްތެރި  މިށް  އަޅ ަގނޑ މެ  ކަމާ  ފަރ ވާތެރިކަން  ބަހައްޓާ   ދ  

އަށްދާނެކަމ ެގ ހި ކ ރިނ ޖެމެން ފަސްަގނޑ ަގއި އަޅ  ސައްކަތްތަކަކީ މިކަމ މ ަގއި މިހާތަނަށް ކ ރެވ ނ  މަފާހަަގކ ރަން. އެކަ

މިސާލެއް ޔަ   ކަންފ ރިހަމަ  އަޅ ަގނޑ   މިކަމ ަވންއަރ  ށްންކޮީގވެސް  އަދި  އަޅ ަގ.  ފަހަަގއި  ނ ނޑ މެން    ކަމީ ނެޖެހޭ ތަށް 

އަޅ ަގ ރައްޔިވެސް  ދިވެހި  މެއަ  ،ނަށްތ ންނޑ   ދާއިރާެގ  އެންމެހައި ނަންބަރ ންޅ ަގނޑ ެމން  ޕާޓީެގ  އަދި  ށް 

ކަެމއް.  އަރ ވާންކޮށްީގޔަ   ވެސް  މެންބަރ ންނަށް ދެމިއޮތ މަށް  ޮގތ ެގ  އް ދައ ލަތެ  ންދައ ލަތ ދިވެހި    ކޮންމެހެން ަގއި 

ޝީދަށް ރައީސް ނަ؛  ރައީސްނ ލެވޭނެ ކަންތަްއތަކެއް ހ ންނާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ށްކޮދޫ.  ތަކެްއ އެބަހ ރިހޭ ކަންތައްކ ރަންޖެ

ހަ ހޯދަސާއިން  ށްލާއަމަމިދިން  ދިވެކީދިނ މައިފ   އެީއކީ  ހި  ކަމެއް.  ކޮށްދޭންޖެހޭނެ  ަގނޑ މެންނަށް ޅ  އަ  ދައ ލަތ ން 

ވެތި  އިެގން ދޫކޮށްލަ ެއކަން  އެހެން  ނޫން.  ކަމެއް  ދައ ލަދި   ،މަނައްޖެބެވޭނެ  އިންވެހި  މަޖިލީހަށް  މި  ފ  ސާތ ން 

ރަްއޔިތ ންދިވެ  .ނ ދެވ ނީހޯދައި އިންހި  ނަ   އަދި  .ދެވ ނީހޯދައިނ   ފ ސާނަށް  ފ   ސާންއި  ވެސް  ޝީދަށްރައީސް 

ރައްޔި  .  ނީނ ދެވ ހޯދައި އިންތ ންނަދިވެހި  ހޯދަސާށް  ޚާއްއިފ   ވަކިން  އަދި  ނަޞަދިނ މަށް  ރައީސް  މި ކޮށް    ޝީދަށް 

ހިދި އިންގައިސާ ހާދި  ތާމަވެރިމާވި  ހޯދަސާ  ޔައިފ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އަބަދ   ނ ންީގދިނ މަށް  ެވސް ވެސް 

ެއންމެ  .ނަންމަސައްކަތްކ ރާ ވަގ ތާ  އަދި  އާދެ  ފަހ   ދެމިހ ންނާނަން.  މަސައްކަތ ަގއި  މީހިސާބަށް  ދ ވަސްކޮޅެއް !    ެގ 

ހ  އެ މަނިކ ފާނ   ދ ވަ  އެ  ލިބ ނ .ތ   ކަދެއްކ މ ެގ ފ ރ ޞަާވހަ  ސް ނަޝީދާހަމަލާއަށް ފަހ  އަޅ ަގނޑާއި ރައީ  މި  ،ކ ރިން

ވާހަކަ ހަނދާނ ަގ  ދެއްކެވި  އަޅ ަގނޑ ެގ  އެވެސް  އެބަހ ރި.  އަޅ ަގނޑ މަ  އި  މަސައްކަތަ  ނިކ ފާނަކީ  ށް  ސިޔާސީ 

އ ފެ ޤ އ  ާމއި ޝަެގ ވިސްނ ނ ކ ތ މ  ބޭފ ޅާވެރިކަން  އައްދެވި  ކަންކަމާ.  ރައްޔިތ ންެގ  ހިތ ަގއި    އި ލަ ރިމަތިކ   ޅ ަގނޑ ެގ 

ދެއްއ ޅ މަމެނިކ  ހިތްވަރ   އަށް  އެކަން  ބޭފ ޅެއް.  ހަނދާިވ  އެކަޅ ަގނޑ   އެބަހ ރި.  އެން  ޓަކައި  މަނިކ ފާނަށް   މަށް 

ވަނަ އަހަރ ެގ ރިޔާސީ    2008ކ ތީ  ޮގތ ން ނ   ތަމަ ޢަމަލީޅ ަގނޑ  ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ފ ރަ ދާކ ރަން. އައަ  ޝ ކ ރ 

މަނިކ ފާނަށް    ިއ،ަގރީމަޕްރައި މަސައްއެ  ޮގތ ން  ހެޔޮރާއް  ،ށްދިނ މަށްތްކޮކަސިޔާސީ  ހޯދަޮގ  ޖެއަށް  ެގ ދިނ މ އިތް 

ތާހިއިވިސްނ މ ގަ  ދިރިއ ޅ މެ.  ހޯދައް  ރ   މެނިފެސްޓޯއާއިރައްޔިތ ންނަށް  އަދި އަޅ ަގނޑ  އެ މަސަްއކަތް   ،ކ  އެދިނ މ ެގ 

އެ ވެވ ނ   ރައަޅ ަގނޑަށް  ކޮށްދިނިނަގޅަކަންމެ  އިރާދަކ ރެންށް  ައހަރ   2008އްވީތީ  .  އިންތިވަނަ  އެ  ރަީއސް    ޚާބ  

ވެރިކަމ ަގ  ،ކާމިޔާބ ކ ރެްއވި  ދ ޝީނަ އެ  ަވޑަިއަގތް.  ވެސް  ވެރިކަމަށް  ރާއްޖޭެގ  މަނިކ އަދި  އެ  ފާނާއެކ   އި 

ފ ރ ޞަތ    އައަމަސައްކަތްކ ރ މ ެގ  ލިބިެގންދިޔަ.  ދާއިރާއަކަޅ ަގނޑ   އަދި  ޅ ަގނޑަށް  އެއެ  ޝަށް    ވާ ރި ވެޤ  އ ންމެ 
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އިރާތަްއ   ދާކަެމއް. ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިދާރީ  ޔަކަމީ ައޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރާލިބިެގންދި  ފ ރ ޞަތ   ކަތްކ ރ މ ެގމަސައް   ދާއިރާަގއި

ފެ މަސައްކަތް  ހިންގ މ ެގ  އ ސޫލ ން  އޭރ  އްލާމަރ ކަޒީ  ދ ވަސްވަރ   ،ޓެވީ  އ ފެދ ނ    2008  .އެ  އަހަރ ަގއި  ވަނަ 

ރައްޔިތ  ަމޖިލީސަރ ކާރ ަގއި  ހ  ންެގ  ފ ރަތަމަ  އެންމެ  ބިލަކީހަށް  ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މަށް  ދިވެ  ،ށަހެޅ ނ     ހ ށަހެޅިހިރާއްޖެ 

ފ ޅާެވެގ ތަނަކ ން  އެތައް  މިައދ   މަސައްކަތް  އެ  ިމއަދ   ންބިލ .  ދައ ރަކަށް  4ޮގސް  ކައ ންސިލ ތަްއ   ވަނަ 

އެމަނިކ ފާނ  ހ ވާ އާ  ެގކ ރާއިރ ަގއި  މަސައްކަތްކ ރ .  ރަންޖެހޭކ ހަނދާން  އެ  މި  ޓަކައި  ދެމަށް  ްއވި މަނިކ ފާނ  

އަޅ ަގނޑ ކ ރެއް  އިދާރ ޝާއި މަސަްއކަތަކީ  ވަރަ  ވި  ެގންހަ  ކަށްެއްއވެސް  އަދި    އްމަސައްކަތެ  ނަނދާނަށް  ނޫން. 

 އެންމެހައި  ށް އެބައޮތް. އަދިނޑަ ކަމ ެގ ފ ރިހަމަ ޔަީގންކަން އަޅ ަގކ ރިއަށް އޮތް ތަނ ަގއި ވެސް އެކަމ ަގއި ދެމިހ ންނާނެ

ވެސްކައ  ޓިކެޓ  އެްމ.ޑީ.ޕީ  ، ންސިލ ތަކައް  ހޮިވވަޑަ ެގ  އަދިަގިއ  ވެސް  ބޭފ ޅ ންނަށް  ނިޒާމ ިއެގންނެވި  މި  މ ޅި  ަގިއ   

އޯާގތެރި    ،ރައީސް ނަޝީދަކީ ހިތްތިރި.  ނޑ  ޔަީގންކަން އަރ ވަން އެންމެހައި ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް އަޅ ަގމަސައްކަތްކ ރާ

 އެ  ރަނަގޅ  ޮގތްތައް  ،ލަވައި އަހ ވާލ  ބައް  ހާލ ޔިތ ންެގ  އާދަިއެގ ރައް   ބޭފ ޅެއް. މީހ ންނަށް އަޅާލާ ބޭފ ޅެއް. އާންމ 

.  ވެރިކ ރަން ކ ށް ޅ ަގނޑ ސް އެއް ފަހަރ  އަވެދިން މި ހަމަލާ އަދިމަނިކ ފާނަށް    . އެއްދޭ ފަރާތެ މީހ ންނަށް ވ މަށް އެ

ރި  ތެޞްެގ އިޚްލާނޑ  އަޅ ަގެއކ .    ލާއާ ޢާއިމަނިކ ފާނ ެގ    އެ  އިއީސް ނަޝީދާ ރަ އެްއ ވަނީ   ދ ޢާ ހ ރިހާ ހެޔޮއަޅ ަގނޑ ެގ  

މެންބަރ ންނާއި އަދި އަޅ ަގނޑ  އަމިއްލަ ނަފ ސަށް ރައްދ ާވ    އިްއޒަތްތެރިެގ  ރިޔާސަތާއި މަޖިލީހ   ެގލީހ މްދަރ ދީ މަޖިޙަ

 .ހޫވަބަރަކާތ هللا ވަރަޙްމަތ  ޢަލައިކ މް ެގ ވާހަކަ ކ ރ ކޮށްލާނަން. ވައްސަލާމްލ  އަޅ ަގނޑ  ހާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް. މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ މަރަދޫ .މެންބަރ ތްތެރި ިއއްޒަޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.     އީސަށް ރަ  އިްއޒަތްތެރިމި މަޖިލީހ ެގ  ،  އީސް ނަޝީދަށްސް ރައެންމެ ފ ރަތަމަ ވެޝ ކ ރިއްޔާ 

  އެ   ،ޢާައކީރާތ ން ކ ށްވެރިކ ރަން. އަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޅ ަގނޑ  އެންމެ ހަރ ކަށި އިބާހަމަލާ އަ  ޓެރަރިސްޓ   ވާނީދ ޢ ދެވ ނ   

  ށްކ ފާނ  އެނބ ރި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ާގތަށް ވަޑައިަގތ މަމަނި  އެ  ،މްތަކ ން ފަސޭހަވެޚަޒަފާނަށް ލިބިވަޑަިއެގންނެިވ  ކ މަނި

ކ  ދ އެދި  އެރާ  އަވަސް ޝިފާނިކ ފާނަމަ  ޢާ.  މިންވަރ ކ ރެއްވ ންއެ ށް  އެދި  އް  ދ ޢާ ޟްރަތ ަގިއ  ޙަ ެގ  هللا   އަޅ ަގނޑ  

މައް  ؛ރަީއސް  އިއްޒަތްތެރިދަންނަވަން.   ވިސްނަންޖެހޭ  ފ ންކޮށް  ވަރަށް  މައްސަލައަކީ އަޅ ަގނޑ މެން  މި   . ސަލައެއް 

ޤައ މ ެގއަޅ ަގނޑ  ދި  މެންެގ  ދަރަޖައަށް  މި  ކީްއވެެގންތޯހާލަތ   ހަމަލާއަކީ   ؟ޔައީ  ނަޝީދަށް    ނިކަހަމައެމި  ރައީސް 

ޓެކ ރި ހަމަލާއެއްތޯމަތިވި  މިނޫނި   ،ޓަރިސްޓް  މ ޅިއީއްޔާ  ތެރެައށް   ބިރ ވެރިކަމ ެގ  ނ ރައްކަލާއި  ރަްއޔިތ ން  ޤައ މ ެގ     
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އެއް  ލާމަމިފަދަ ނ ރައްކާތެރި ހަކަށް  ފަދަ ބޭފ ޅަ  ދ ރަީއސް ނަޝީ ؛ރައީސް   އިްއޒަތްތެރި ؟ވެއްޓިެގންދިޔަ ހަމަލާެއއްތޯ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކޮބަ   ،ދެވޭއިރ  އަޅ ަގނޑ މެން  އިތޯ  ސަތިބި  އޮތް  ރައްޔިތ ންނަށް  އާދައިެގ    ، މަތަކީލާކަހަލަ 

ޮގތ ަގއި   ؟ކަމަކީރައްކާތެރި ސ ލްޙަ ޤައ ެމއްެގ  މެދ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  އޮންނާނީ  އަކަމަސަލަސްޤައ މެއް  ންކަމެއް  މާމާއި 

ައޅ ަގނޑ މެންނެއް ދައޮެވެގން.  އ ޅެ އްތެލައ   ޮގތ ަގއި  ރައްޔިތ ންވޭެގ  ރައްކާނީ  މިއަދ  ެގ  ކަށަވަރ ކޮށްދީެގން.  ތެރިކަން 

ނަ ބޭޝީރައީސް  ފަދަ  ޓެ  ފ ޅަކަށްދ   ބިސްރިރަމިފަދަ  ނ ރަްއކާޓް  ދެވ ރ ވެރި  ހަމަލާއެްއ  ޤައ މ ެގ މ ޅިމަކީ  ތެރި   

އެކަމާރައްޔިތ ން ބިވަރަށް      ރައްޔިތ ން  އަދި  މައްސަލަެއއް.  ވެވެރ ކަންބޮޑ ވާ  ތެރެއަށް  ގެއިން    ،އްޓިރިކަމެްއެގ 

ފަދަ ހާލަތަކަށް   ހިތ ަގިއ ޝަްއކ އ ފެދޭ ކަމެއް. މިމެދ  އެ މީހ ންެގ  އަށް އާދެވޭނެކަމާން އަނެއްކާ އެނބ ރި ެގނ ކ މެެގ

ޤައ އަޅ ަގ ދިޔައީ  ނޑ މެންެގ  ވަރަށް   ؟ކީއްވެތޯމ ެގ  ވިސްނާމިއީ  ކަމެއް.  ފ ންކޮށް   ؛ރަީއސް  ިއއްޒަތްތެރިލަންޖެހޭ 

އިޖ ތިމާ ހަރ ކައަޅ ަގނޑ   ،ޅިރޫފޭރާން    އީޤައ މެްއެގ  ތެރޭަގއި  ޮގސްމެންެގ  ކ ރިއަށް  ފި  ށިކަން  ޖާަގ    ށްކ ރަހަރ ކަށި 

ދަ  ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިފަތިރާމ  ލިބިެގންވާހ އެންމެ އިިއއްޒަތްތެރި  އި ތިބި އެންމެ  ަގނޑ މެން މި ޤައ މ ަގއަޅ  ،  ލިބި

އަޅ ަގނޑ ހޭޖެކ ރިމަތިލާން  ހަމަލާތަކާ ރަކަމީ  ހ ރިހާ  ިވސްމެން  ފ ންކޮށް  މި  ންޖެހޭނާލަްއޔިތ ން  ކަމެއް.  އިްއޒަތްތެރި   

ވެސް މެންބަރ ން  ޚިދ މަތްތަކ   ،މަޖިލީހ ެގ  ބޭމަސަ  ގައިސަލާމަތީ  ވެސްފ ޅ ންއްކަތްކ ރައްވާ  ކަމާއ ދަ   ،  ބެހޭ   ލަތ ެގ 

ވެ  މ އައްސަސާތަކ ން  މިހ ރިހާ  ވަރަށްސް  މިފަކަންދީެގއިސް  ކަމަށް  ކަންކަން  ހ ރިހާ   މެދ ވެރިވ މަށް  ންދަ  ދިމާވާ 

ނައްތާލަންތަސަބަބ  ފިކ ރ ހޭޖެ  އެބަ  އް  ހަރ ކަށި  މިހާ  ތެރޭަގއި  ރަްއޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފެތ ރެނީ .  މި    ތައް 

  ރެޒަމާނ އްސ   އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ތެރޭގައި  ،ބަލިމަޑ ކަމާއި  ތް އިޖ ތިާމޢީެގ ތެރޭަގއި މި އޮއަޅ ަގނޑ ެމން  ،އި ކީްއވެެގންތޯއާ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގިއ    ،ފޭރާން ވީދި  އީއިޖ ތިމާ  ،ެއއްބައިވަންތަކަން ރޫޅިއި  ވެރިކަމާއެކ    ،ރިކަމާއި ޚ ްއވަތްތެއޮތް އ 

ބިރ  ނ ރައްކާތެރި  ވެމިފަދަ  މީހ ންތަކަތަހަމަލާރި  ޖެހިލ ންނ ވާ  އ ފެށް  ސައް  ކޮން  ދިޔައީ  މި  ބަބ ތަކެއް ދިެގން 

އެބަޖެމެދ ވެރިެވެގންތޯ ހޯދަ  ބަލަންހޭ  އި  ކަމާ  ،އި  އިބެހޭ  މި  އަދި  ބަލިމަޑ ކަމ ން   ޢީޖ ތިމާދާރާތަކ ން.  ބޮޑ  

ހ ރިހާ މ އައްސަސާތަކަކ ން    ބެހޭ   ައޅަންޖެހޭ އަވަސް ފިޔަވަޅ ތަްއ ކަމާތްކ ރ މަށް ޓަކަިއ  އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ  ސަލާމަ

މި    ،އެކ ވެެގން  މައިްއޒަތްތެރި  ޚާއްޞަކޮށް  ކަންކަން  ްއވަިއެގން  ރަ ސައްކަތްކ މަޖިލީހ ން  މ ހިންމ  އްލ ޙަމި  ކ ރ މަކީ 

ްއޔެ އެކަން އެ ދިމާވީ  . އިމ ކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއްއިްއ ާގރައްޔިތ ންނަށް އަމާން ވެއްޓެ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއް.  ކަމެ

ދިމާވާ މާދަމާ  ނަޝީދަށް.  ކާކަށްތޯރައީސް  އަބަދ ވެސް  ؟ނީ  ކަމެްއ.  ވިސްނާލަންޖެހޭ  ފ ންކޮށް    އަބަދ ވެސް  ،މިއީ 

ސަލާ ސ ލްއަމާން  ،ރިކަމާއިމަތްތެރައްޔިތ ންނަށް  މާ  ޙަަމސަލަސްކަމާކަމާއި  ފަދަ  އެޅެވޭނެ  ގާއިމ ވެފައި  ޙަެއކ   އ ލެއް 

މި   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވެސް މ ހިންމ  ކަމެއް.     ކޮންމެހެންށްޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ދެމިތިބ މަ  ޤައ މެްއެގ  މަކީއޮތ 

ޮގތ ން   ބެހޭ  ޝީދާޅ ދައްކަަވއިފި. ރައީސް ނަކި ޮގތްޮގތ ން ވާހަކަފ ބޭފ ޅ ން އެ ިއއްޒަތްތެރި  ނަ  ަގއި ވަރަށް ިގއި މައްސަލަ

ހެ ވަރަށް  ބަސްފ ޅ ވެސް  ވިޔޮ  ހ ރިހާތައް  އެ  އަޅ ަގބޭ  ދާޅ ވި.  ވާހަކަފ ޅ ތަކަށް  ހ ރިހާ  ދެއްކެވި  ހިތ ެގ  ފ ޅ ން  ނޑ  
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ކަށް  އިތ ރަކަށް ތަކ ރާރ ކ ރާޅ ތަކެއް   ބަސްފ ނަވަން. އެދަން  ޝ ކ ރ   ފ ޅ ންނަށްއެ ބޭ  ، ތާއީދ ކޮށް  އެންމެ ފ ންމިނ ން

މެ  ޔާލ  ތަފާތ ވާ ކޮންޚި  ،ބަސްވ ެމއް އ ފެދ ނަސްދެ  ެގ މެދ ގައިއަޅ ަގނޑ މެން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ނެތިން  ޅ ަގނޑ އަ

އެކަ ވެސް  ހަމަލާދީފަހަރަކ   އަނެކަމަށް  ކަންތައްެގ  ޓެރަރިޒަމް  ،ކ   ހިސާބަށް  ހިންާގ  ވަރަށް    ޢަމަލ ތައް  ދިއ ަމކީ 

ކަންކަކަންބޮޑ ވާ  އެފަދަ  ކަމެއް.  ނ   އިންތިން  މ ޖ ތަމަޢ   މ ޅި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޮގތަކަށް  ރޭވެން    ،ވެ ޒާމ ވާނެ  އަލ ން 

 ؛އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އަޅަންޖެހޭ.  މ އައްސަސާތަކ ން ވެސް އަޅަންޖެ  ހޭބެ   ލަތ ެގ ކަމާއ ޖެހޭ. ދަ  އެބަ

ޖެހ މާއެ ވާހަރަނަގބީލ   އަޅ ަގނޑ ެގ  ދިގެ ކ   އަޅ ަގ  އްކަ  ވެސްނ ކ ރާނަން.  ނިންމާލަމ ން  ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ ެގ    ނޑ ެގ 

މާ   އެނބ ރި އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ާގތަށް ކ ރިއަށްވ ރެ  ،ކ ރައްަވއިސް ޝިފާެއއް މިންވަރ ދަށް އަވަރައީސް ނަޝީ  ،އެދ މަކީ

ކައި ޓަތަށް  ތ ން. ދެއްވި ފ ރ ޞަަގޚިދ މަތްކ ރ މަށް ޓަކައި ވަޑައި  ނަށްރަްއޔިތ ން  އެކ މަރ ަގދަކޮށް މާ ހިތްވަރާއި އަޒ މާ

 .ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ން ޔާމެންބަރ  ޙަސަން ޝިިއއްޒަތްތެރި ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ްއކެވ ންކަދެވާހަ އްޑޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޝިޔާންތޮ

އިއް  ރައީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގ  5  މޭޒަތްތެރި  ރޭ  ދ ވަހ ެގ  ރައީވަނަ  ނަޝީދާސްނޑާއި  ބޯން ށްސައިތަ    ޓެއް 

ހެޔޮ  هللا  ފ ރ ޞަތ ކ ރަން  ބައްދަލ  ލިބިެގންދިޔަެގ  ރައީސް  ރަޙ މަތ ން  ވަރަށް   . ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ރޭ  އެ 

ހިތްހަމަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެންެގއިމާޙައ ލެއްގަ   އ ފާވެރި  ރޭ  އެ  ކ ރިއަށްންވ ބައްދަލ      ވައަ ދި    ވާހަކަތަްއ  އީ.  ިގނަ  ރަށް 

އެހެންނަމަވެސްނަންއަޅ ަގނޑ މެ ދެކެވ ނ .  ރައީސް  ށް  މޭއިްއޒަތްތެރި  ދިޔައީ    6  ،  މި  ެވެގން  ރޭ  ދ ވަހ ެގ  ވަނަ 

  ތާއި އެ ަވގ ެގ  2012ފެބ ރ ވަރީ    7.  އަށްރ ވެރި އެއް ރެއަށް އައި އެންމެ ބިސީ ހަޔާތ ަގއި ދެވަނަސިޔާ   ެގއަޅ ަގނޑ 

ފަހ ވަގ ބ ރ ވަރީެގ  ފެ  8ދި  އަ ބި  ،ތަްއ  އެންމެ  ހަޔާތ ަގއި  ސިޔާސީ  ފިއްކަނޑަިއެގންއަޅ ަގނޑ ެގ  އެންމެ   ދާރ ވެރި 

ރޭ   އެއް  ލިބިެގންދިޔަ  އަޑެއް  ރައީސް ކަހަލަ  ޓެރަ  ،ިއއްޒަތްތެރި  ނަޝީދަށް  ބަރިސްޓަރައީސް  ދިން ޔަ ންެގ  މި    ކ  

މި ރާއްޖޭަގިއ   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ  އ ންދިއަޑ . އެ މަންޒަރ ތައް ފެނިެގން  ދ ވާނީ ހަމަލާެގޢ 

ފި މީހ ހަރ ކަށި  ހައްދ ފަހަނަންކ ރ ެގ  އަހަރަކ ޅާ،  މި  އ ޅެންފެށީކީ  ރާއްޖޭަގިއ  މި  މީހ ން  ފިކ ރ ެގ  ހަރ ކަށި    ، ފައިވާ 

ދިޔަ  އިޅަނަފަހަަގއި ހައްދ އްޖޭެގ ފަހ  ދ ވަސްކޮޅ ން ފެށިެގން މި ރާމ ކަެގ ވެރިންމޫމިދިޔަ އަހަރަކ  ނޫން. ރައީސް މައ 

ޢަފަރާތްތަ ފެތ   ،މަލ ތައްކ ެގ  ދިޔައީ  ކަންކޮޅ ތަކ ަގއި  އެކިެއކި  ރާއްޖޭެގ  ހަރަކާތްތައް  ބޭފ ޅ ންެގ    ،ރިެގންެއ 

ދި ވެސް  ހަރަކާތްތައް  ރައްރަށ ަގއި  އެ  ޔަ އިތ ރ ވަމ ން.  އޭރ ަގއި  ވެރިކަމ ަގއި  މައ މޫންެގ  ރައީސް  އިތ ރ ވަމ ން.  އީ 
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ހިއްހަރަކާތްތަ ގޭ ން  ދިޔައީ  ސިޓިަގމ ން  ކޮޓަރިޭގ  ބަންދ ކ ރެވިފަިއވާ  ރައީސް    .އި ތަކ ގަ ންރޫމްތަކާއި  އެހެންނަމަވެސް، 

ނިމި ވެރިކަން  ވެރިކަން    ،މައ މޫންެގ  އައި  ވަނަ  2008އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފެށިެގން  އަޅ  އަހަރ   ަގނޑ މެންެގ ސް 

 ންވާ ފަރާތްތަކަށް މިނިވަންކަމާ ސާލ ން ބަސްބ ނަން ބޭނ މިސީެގ ރީތި  ޑިމޮކްރަ  މަދ  ނަޝީދަކީރައީސް މ ޙައް  ކީ،ސަރައީ

ަގއި ދީނީ ބޭފ ޅ ންނަށް އެ  އޭރ    ،ކަމ ަގއި ވާތީވެ   ވާ ބޭފ ޅެއްރ އެކަމަށް މަގ ފަހިކ   ،ދީފ ރ ޞަތ   އެކީަގއި ބަސްބ ނ މ ެގ

  ، ހިތާމައަކީ ތެރި ރައީސް ިއްއޒަތް  ސް ދިން. އެހެންނަމަވެ  ޅ ން ބޭނ ންވާ ކަންތައްތައް ކ ރ މ ެގ ޖާަގއެ ބޭފ   ޖާަގ ދިން.

ލާފަ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން  ޓައިއަށް ަވއްބިރ ވެރިމަމެއްެގ ތެރެ   ވަނީމ ޅި ޤައ މ  މިއަދ     ، ފައިދާ ނަަގއި  ޖާިއޒ އޭެގ ނާ

 ދޭތެރޭ  ަގިއ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމާއެކީ   ވިސްނ ންތެރިކަމާ  ރައްޔިތަކ   ހިމިއަދ  ކޮންމެ ދިވެ

އިތ ރ ކޮށްންތެލ ހޭ މިައޅ   ،ރިކަން  ކަމެއް    ންއިަގނޑ މެން  ރައީސްއަރަިއަގންނަންޖެހޭނެ  އިްއޒަތްތެރި .  އިއްޒަތްތެރި 

އަހަރ   2018އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ؛ރައީސް ލ.ވެރިކަމ ެގ  ވަނަ  ހިނގައްޖެ  ފެނިެގން  ފ ލ ހ ންެގ އަތޮޅ    ަގއި  ަގިއ 

ރޯ އް ލޯންޗެ އދ.ަގއި  ލޯންޗ   ކޮށްލައިފި.  ރޯކޮތަކެ މާމިިގލީަގއި  ރައީސްއި   ށްލައިފި.ްއަގިއ  ެގން ވި ރޭ މިއީ   ؛އްޒަތްތެރި 

ސާފ ެވެގންދާނެ  ާގފައިހިން  އިންތިޒާމ ެވެގން ފަރާތްތަކަށް  ރާއްޖޭެގ  މި  ހަރަކާތްތައްކަން  ޚާއްޞަހ ރި  ަގއި  ޮގތެއް   . 

  ކެއް އަޅ ަގނޑ  ޝައް ރޭ  ދޭތެ  ކަށް މި މަޢ ލޫމާތ ތައް ލިބިެގންދާނެކަމާއ ޅ ްއވާ ފަރާތްތަަގިއ  ންސްޖެލ ހ ންެގ އިންޓަލިފ 

  ނެ ރ ަގބި  ދައްކަން  ރ ަގންނަނީ. މި ވާހަކަދައްކަން ބި  ކަމި ވާހަ  ،ެވެގން މި އ ޅޭ ޮގތަކީ އެހެންނަމަވެސް،  ނ ކ ރަން.  

ސަބަބ ން ހާ  ،ފަސްޖެހ މ ެގ  މިތިބަ  އަިއއްސަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެރިކަ  ،ލަތަކީމިައދ   ބާރ ތަދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކ ެގ  ންކ ރާ 

އޮތީ.   ހަމަކޮށްފައި މި އިރިސްޓ ން އަރަމި ޓެރަ ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއޮތީ   މި ހިސާބަށްކާ ޔަވެރި ރ ެގ ތެރެއިން ެއއް ބާ

ބިރ ވެރި ކިހިނެްއތޯ  މިއީ  ކ ރިއަށްދާއިރ   މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެންކަމެއް.  މަޖިލިސް  އިމި  މަޖިލީހ ެގ  މި  ދާރާެގ  ަގިއ 

މި   ،ަގއިތަކެްއެގ ކ ރިމަތީކޫލ  ސް ހ ރިހާ ރާއްޖޭެގޮގތަށް މި    ތިބޭއެކީަގއި    ފަހަތ ަގއި ފ ލ ނ ންނާއި ސިފައިން ހަތިޔާރާ

އޮ ހ ރިހާ  ބަހައްޓާރާއްޖޭެގ  ކިހިނެއްތޯ  ފައ ޖ ތައް  ފ ލ ހ ންެގ  ފައ ޖ ތަކާއި  ސިފައިންެގ  ކ ރިމަތީަގއި   ؟ނީފީސްތަކެްއ 

އޮތީ  ކާކަށް ގޮއްވަ   ޔަީގންކަންތޯ  ކޮންތަނެއް އިމާދަމާ  އޮފީހެ  ،ކަންލާނީ  ހޮސްޕިޓަލެއްކަންކޮ   ،އްކަންކޮން  ން ކޮ  ،ން 

އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ   ،ހެންކަމ ން. އެމި ހާލަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މިތިބީ ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟ކަެމއް  މިސްކިތެއް

ބަ ކ ރި  ހޯދަންހޯ  ކ ޔަމިކަން  ޮގތެއް  އަރަިއަގނެވޭނެ  ކަމ ން  ިމ  ރަީއސް.  ދައި  ދީނީ  ރާއްދިވެހި ؛އިްއޒަތްތެރި  ޖޭަގއި 

އިްއޒަތްތެރި ލްމ ވެރިންނަށް  ޢިބެވި  ތިއް  ޮގތ ން  ާވއިރ ަގއި މި ރާްއޖޭަގއި ދީނީއް ހެދިފައިާގނޫނެ   ބެހޭ  މާކަވަންތަ އްބައިއެ

ބޮ  ،ރައީސް އެހާ  ނ ކިޔޭ.  އެކައްޗެކޭ  މީހަކަށް  އެ  ދެ  ފިކ ރ ތަކާބޭފ ޑަށް  ޚިޔާލ ތައް  ޅ ންެގ  ހ ންނަނީ ިއ  މި 

އެހެތަފާތ ވެެގން  މިއަޅ ަގނޑ މެން  ،ންކަމ ންގޮއްސަ.  ޮގ  ޤައ މެްއެގ  އެއ ދަ  ،ތ ަގއި އަދ   މި  ޮގތ ަގއި  ންމެން ލަތެއްެގ 

ަގއި ދިރިއ ޅޭ  އެކީ   ބަިއވަންތަކަމާއްކ ވެރިކަމާއި އެ މިއީ އެ   ،ޔައި ކަްއޗެއް ކިެގން މި އެންމެންނަށް އެތަނަކަށް ެގނެސް އެއް

ޮގތ ަގޤައ މެ ވާންްއެގ  ޮގތް  އި  ރައީސް ޖެހޭނެ  ރައީސްއިއް ވާންޖެހޭ.    އެބަ  ، ިއއްޒަތްތެރި  ނޑ މެންެގ  ައޅ ަގ ؛ޒަތްތެރި 
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ހ  މި ވަނަ ދ ވަ  6މަހ ެގ    ށް މޭ އީސް ނަޝީދަރަ ޮގތެއްަގއި    ރިކ ރޭ. ޚާއްޞަ ށްވެދާއިރާެގ ރައްޔިތ ން ިމއަދ  ެއބަ ކ 

ކ ޅަހ ެގ  އ   ،ރަސްދޫ  ، އްޑޫތޮ ، އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ  ސްިއއްޒަތްތެރި ރައީހަމަލާ،  ދ ވާނީ ހަމަލާ، ޓެރަރިސްޓް  ދިން ޢ 

އިބާރާތ    ންޔިތ ރައް ބޭށްވެރިކ ކ   ންހަރ ކަށި  ެއ  އެދޭޅ ން  ފ ރޭ.  ތަޙ ފ   ،އެބަ  ސިފައިންެގ  ޤީޤާލ ހ ންެގ  އަދި  އި 

ހޯދައި ކަންކަން  މި  ޓެރަރި  ،ތަޙ ޤީޤ ން  ރާއްޖެއިން  ނައްތާލ މަށް  މި  ކޮޓަކަޒަމް  ކ ރަންޖެހޭ  މަސައްކަތެިއ  ްއ  ންމެ 

ބޭކ ރ މ  އެ  ެއހީތެރިކަންަގއި  ފޯފ ޅ ންެގ  ދިވެހި  ނެރ ކޮށްދޭ  ކަންތައްބޭން  ލަތ އ ދަ  ކަމަށް.  ކ ރ މ ަގިއ ނ ންވާ  ތައް 

ެވއްޖެ އެއްބާރ ލ މެއް  ދޭންޖެހޭ  ފަރާތ ން  އަޅ ރައްޔިތ ންެގ  ފަރާތ ން ޑ މެަގނއްޔާ  ރައްޔިތ ންެގ  ދާއިރާެގ  އެ ެގ  ން 

ރަ  ލިބޭނެ  އެއްބާރ ލ ން މ ޙައްމަ  .އީސްއިްއޒަތްތެރި  ރައީސް  ޚާއްޞަކޮށް  ވަކިން  ނަޝީދ   އަދި  ކ މެވަޑަިއެގން ނ ދ  

އަޅ ަގނޑ     ދޭތެރޭގައި  ކަމާެގ ދާއިރާެގ ރައްޔިތ ން ތިބޭނެވާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްަގއި އެންމެ ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ  ކ ރައް 

އްޖެއިން ނައްތާލ މަށް ކަންކަން މި ރާ  މ ެގޅ އެހަރ ކަށި ފިކ ރާިއ ހައްދ ފަހަނަ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނ ކ ރަން  ޝައްކެއް

ކ ރަން މަސަޓަކައި  ކ ޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެ އްކަތްތައް  ސަރ ރ މ ަގއި  މި  ޕާޓީއާއި  ދެމިންެގ    ދޭތެރޭ  އޮންނާނެކަމާކާރ  

ޝަްއކެއް ރައީސް  ރަންނ ކ   އަޅ ަގނޑ   ރަީއސް  .އިއްޒަތްތެރި  ހިއެހެންނަމަވެސް ؛ިއއްޒަތްތެރި  ރައީސް   ،ތާމައަކީ ، 

ހާދިސާނަ މި  ހިނިގ ޝީދަށް  ވިދާޅ   މިނިސްޓަރ   ހޯމް  ރޭ  ދ ވަހ ެގ  އަރާވަޑަ   ޓީ.ީވއަށް  ބޮ  ،އިެގން ވަނީ  ކަެމްއ  މާ  ޑ  

މިއަދ  މިނިސްޓަރ   ހޯމް  ރަީއސް  ނ ވެއޭ.  މާއިއްޒަތްތެރި  އެދިވަޑައިަގން،  ދިވެހިފަށް  ރައްޔިތ ންެގ ނަވަންޖެހޭނެ   

އެ މަޢ ލޫމާތ   ފަރާތ ން.  ތެދ   ކަމ ެގ  އޮޅ ވާމަނިކ ފާނ   ބޮޑ   އެހާ  ސާފ ނ ކޮށް  ރައްޔިތ ންނަ  ރާއްޖޭެގ  މި  ށް ލ މެއް 

މިނިސްޓަރ     ލާފަިއވާތީއިއޮޅ ވަ  ރައީސް ހޯމް  މާއިްއޒަތްތެރި  އެދިވަޑަިއަގންނަަވން،  އެހެންމެ ޖެހޭފަށް  ހަމަ  އަދި   .

ރައީސް  މިއަދާ އިްއޒަތްތެރި  އައި   ،  ދާއިރާެގ  ދެންމެ    ،ރ ަގއިއިހަމައަށް  ފާހަަގކ ރި ރި  ިއްއޒަތްތެއ ނޫގފާރ   މެންބަރ  

ސް މިކަމ ެގ  ، އަދިވެއިއްޒަތްތެރި ރައީސް   ދިޔައީެވެގން މި  ދ ވަސް  11އީ.  ވެެގން މި ދިޔަ  ދ ވަސް  11  ،ދައިންފަ

އަދިވެސް   މީހ ން  ހޯދަންވާ  ރަީއސްތެރެއިން  ނ ނިމެ  ިއއްޒަތްތެރި  ރަހޯދައި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޔާމީންެގ އޭ.  އީސް 

މ ޒާވެރި އަޅ ަގނޑ މެން  އ ޅޭތީ  ކަމ ަގއި  ރައީސްހަރާކ ރަން  ހޯދަން  ،އިްއޒަތްތެރި  ފ ލ ހ ން    11  އަޅ ަގނޑ   ފަހަރ  

  ޮގސް ހައްޔަރ ކ ރީ ޅ ން އަޅ ަގނޑ  ފޮލޯކ ރަމ ންބޭފ ން އެ  ލްެގ ފަރާތ  އިންޓެޅ ަގނޑަށް ގ ޅި. އަޅ ަގނޑ  ދާހާ ތާކަށް  އަ

ރައީސް ނ ކ ރެވެންވީ  .އިްއޒަތްތެރި  އެކަން  މިއަދ   ޮގޅީ   28ނޑ މެން  ައޅ ަގ ؟ކީްއެވެގންތޯ  ބޭްއވިދ ވަހ   .  ަގއި 

މަސައްކަތްކ ރިއޭ.    ން ފ ލ ހ ންހ ރިހާ ފަރާތެއް ހޯދަ  ައށް ލީއޭރ ަގއި ޮގޅި ކީ  އެ  ޑ މެންނާއަޅ ަގނ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އް . މި ރާއްޖޭަގއި ތެޔޮ ޕީސްއެިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އެދެން  ދެއްވ ން  ނިންމާލ މަށް ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ  ؛މި ރާއްޖޭަގއި

ޒ ޕީހަކ ރ     ،ހިފައިެގން އ ޅޭ  ހިފައިެގން  ަގވާން  ސްއެއް  ެއއް  ހޯދަން  ނ ނަާގ  ޑި ކ އްޖަކ   ރަީއސްއިރ   .  ިއްއޒަތްތެރި 

ކަންކަން    ްއވެެގންތޯކީ މިނ ހ މި  ެއކިއެކި  ބަރާ  ؟އ ޅެނީ  އްޓ ިވެގން  މީޑިއާެގ    ދަނީ  އެ  ތަކ ންރީޢާޛަބަރަށް ސޯޝަލް 

އްދަކ ރަނީ މި. މިކަން ލޭ ހ   .އިއްޒަތްތެރި ރައީސްދެނީ    އެ   ޒާރ ލާނެކަމ ެގ އިންއިންޒާރ  ދެމ ން. މަރާ  މަރާލާނެކަމ ެގ



1202 މޭ 17                                                    ސާލްޖަފ ރަތަމަ  ގެރ  އ  ދަދެވަނަ ގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

115 

 

ރައީސް  ންޖެހޭނެހ އްޓ ވެ މ އަްއސަސާތަކ ގަ   .ިއއްޒަތްތެރި  ކީއްކ ރަންތޯ  ނ ހ ްއޓ ވެންޏާ  ތި  އިމިކަން  މި   ؟ބެނީވެރިން 

 ބަސް ޔަރ ކޮށްެގން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ހެޔޮހައް ؟ނީޅެއ   ނ ކ ރެިވެގން މި ހައްޔަރ ކީްއވެެގންތޯ ؟ާގނޫނީ ކޮން ބާރެއްތޯ ނެތީ

ޮގތެއް  އްދަކ ރ ން ނިމޭލޭ ހ   ދީެގން ނަމަވެސް ތްހަސޭނަ  ،ދީ ެއބަ ހަދަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ   ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްނެ 

ކ ރ ކޮށްވާ މިރަީއސް މ   ،ލަމ ން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން އޮތީހަކަ    އެނބ ރި   ،މަތްވެމ ން ސަލާކަ  ޙައްމަދ  ނަޝީދ  

ަގިއ އ ޅ ން އެީއ އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހި ކަތ   ބާރަށް މި މަސައްވެސް    ކ ރިއަށްވ ރެ ހިސާބަށް ަވޑަިއެގން  ނާއަޅ ަގނޑ މެން

ބޮޑ  ވަރަށް  އަދި  ރައްޔިތ ންެގ  ފިހަރ ކަ  ެއދ މެއް.  ރާށި  މި  ނައްކ ރ   އެންމެންނަކީ   ، އިތާލަ އްޖެއިން  އަޅ ަގނޑ މެން 

 ؛ްއެގތެރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރަްއޔި  ދިއ ަމކީ މިެވެގން  އ ޅެވޭނެ ބަެއއްެގ ޮގތ ަގއި  އެއްކޮށް  ، ަގއި ކަމެއްެގ ޮގތ  އެއްބައިވަންތަ 

  ން ގޮވަިއެގ  ދަރި  މީހާެގތް. ކާކ ތޯ ބޭނ ންވާނީ އެ  ސް ބޭނ ންވާނެ ޮގން ވެޤ ބަލަށް ޓަކައި އެންމެސްތަެގ މ މި ރާއްޖޭ

މިކަހަލަ ބިރ ވެރިކަމެއް އޮތް މިކަހަލަ  ؟ އެދޭނީކާކ ތޯ  ޖަހަންއެހެންނޫނީ ވަޅި ؟ން ގޮއްވަން އ ޅޭ ަގޑީަގއި ބޮމަގ މަތީގައި

އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ނިންމ މަށް ޓަކައި މި   ؟އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނ ންވާނީ  އ ޅެން ކާކ ތޯ ބޭބިރ ވެރި ޤައ މެްއަގއި  

އަ އެކީ  ރަްއޔިތ ން  މަނ ކ މެ  ލަިއެގން  އޮޅާ  ތ ކ ރިރާއްޖޭެގ  މި  ކ ރ މަކީ  ތިބެ  ރައީސްއިއްޒަސައްކަތް    ، ޤައ މީ  ތްތެރި 

 މި ؛ޖޭެގ ރައްޔިތ ން އްރާޅި  ންެގ މ މާދަމާ ައޅ ަގނޑ މެފިއްޔާ  ށްނ ކޮ. މިކަން  ނެންޖެހޭކ ރަ  . މިކަންއަދ އް މިޖިބެދީނީ ވާ

ކަމަކައަ  ސް،ޒަމަކަޓޫރި  ސް،ތިޞާދަކަޤ އި  ރާއްޖޭެގ އެހެން  ރައީސް  ހަލާކ ެވެގންދާނެ  ސްދި  ޤައ މ    .އިްއޒަތްތެރި    މި 

ނޭދޭނަމަ  ށްޣާނިސްތާނައަފް ވާން  ސީރިއާއަށް  އެބަ  ،ނޫނީ  ކ ރަން  ރައީސްއިއްޒަ  ނ ކ ންނަންޖެހޭ  މިކަން  .  ތްތެރި 

ދ އަޅ ަގ މާތް    ،ޢާައކީނޑ ެގ  މަސައްކަތ ަގއި  ކ ރާ  މި  ދ ޢާން.  ލެްއވ ބަރަކާތްهللا އަޅ ަގނޑ މެން  އަކީ  އަޅ ަގނޑ ެގ 

م  السال وކ ރެްއވ ން.  ންވަރ ޮގސްފަިއާވ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ ވިސްނ ން މިޅައިފަހަނަށް ހައްދ ަގއި ހަރ ކަށި ފިކ ރަދިވެހިރާއްޖޭ

 ركاته وب عليكم ورحمة هللا

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ހާރޫން އަޙްމަދ  މެންބަރ ތެރި އިްއޒަތް  ދާއިރާެގ މަނަދޫ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ހާރޫން އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަނަދޫ

ވެރި ހަމަލާ މަނަދޫ ދާއިރާެގ ނަމ ަގިއ  ރ ބަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ނިރައީސް ނަޝީދ  އަ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ްއކަލ ެގ ރަނަގބީލެްއ. މިއީ މ ޅި ރައްޔިތ ންނަން އޮތް ބޮޑ   ނ ރަމިއީ ؛ކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ  ކ ށްވެރި 

މެންނަން ންއަޅ ަގނޑ މެން އެ ، ނަންމެންންދަށް ދިން ހަމަލާއެއް. މިއީ މި ޤައ މ ެގ އެޞާތިޤ ބިރެއް. މިއީ މި ޤައ މ ެގ އި

ޖެހޭނެ މައްސަލައެއް ކަމ ަގިއ  ންރަނަގޅަށް ބެލެ  މި މައްސަލައަކީ ިމއަށް ވ ރެ ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސްދިން ހަމަލާއެއް. އި

ބިނާަގވެސް    އަޅ ަގނޑ  ޤައ މެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  މިހާކ ރަމ ބޫލ ކ ރަން.  އައިސް  އައިން  އިރ ަގިއ ހިސާބަށް 
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ޖެންސް ކޮށްދެވިފަ. އިންޓެލިެއ ބޭފ ޅ ން އެ ދ ނ  ހ ރިހާ މިންވަރަކަށް ތަރައްޤީ    ދިފާއީ ބާރ ތައް ވަނީެގއަޅ ަގނޑ މެން

ތަރައްޤީޚިދ މަތްތައް ވަނީ  ތިއްކޮ   ރިސެސްަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  އަހަރ   މިދިޔަ  ފަހ ން  އެންމެ  ބަވަނިކޮށް ށްދެވިފަ. 

އެދ ނީ  ސަރ  އިޞްލާޙ ކޮކާރ ން  ާގނޫނ   އެށްދެ ޓެރަރިޒަމްެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ާގނޫނ   އްވަން  އެ  ނ ކ މެ  ދ ވަހ    

ޮގތަށް ވާނީ ައޅ ަގނ ހެންެވއްޖެކޮށްދީފަ. އެ ރަނަގޅ ސަރ ކާރ ން ެއ ދ ވަހ  އެދ ނ   ަމއްސަލަ  ަގޑ   ްއޔާ  ބޫލ ކ ރަނީ މި 

ބެލެންވާނޭ   މިއަށްވ ރެ ރަީއސްއަވަހަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދިވެހި ؛.  ނަޝީދ   އ   ރަީއސް  ހަރަްއޔިތ ންނަން  މަޖެހޭ ފާވެރި 

ހޯ ކޮށްދެމ ންދިރިއ ޅ މެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދައިދޭން  މަސައްކަތްތަކަކީ  މަސަެގންދާ  އްކަތްތަކެއް.  ބަލަިއަގންނަންޖެހޭ 

ދަްއކަން.މެއަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ  އާސަންދައިެގ  އެބަޖެހޭ  ފޮތް  ން  ދައްކަންހިލޭ  ވާހަކަ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ   ލިސްޓ ެގ  އެބަޖެހޭ. 

ވާހަކަ   އެ ދަ ނިޒާމ ެގ  އ މ ރ ެގ  އްކަން  ދޮށީ  އެމީހ ންނަން  ބަޖެހޭ.  ދައްކަން  ވާހަކަ  އިނާޔަތ ެގ  ަވކިން ލިބޭ  ބަޖެހޭ. 

މިީއ   ؛ޖެހޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްދެވޭ އިނާޔަތ ެގ ވާހަކަ ދަްއކަން  ވެރި މައިންނަން އަޅާލ މ ެގ ޮގތ ންޚާއްޞަކޮށް އެކަނި 

ކ ޑަ  ްއވާފައި ހ ރި ވަރަށް ކ ޑަެގ ވިސްނ ންފ ޅ ން ކ ރަމަށް އެ މަނިކ ފާނ ކ ރ މި ޤައ މ ެގ އިޖ ތިމާޢީ ކަންކަން ރަނަގޅ 

ވޭނެ ޮގތް  ހަމަޖެހިެގން މިތާ އ ޅެ،  ކ ރަންހަފަސޭނޑ މެންެގ ދިރިއ ޅ ން ލ އިއަޅ ަގ  ،ރެއް. މިކަހަލަ އެތައް ކަމެއްމިންވަ

އިސް ެގންދަވަނީ  އެ  މަނިކ ފާނ   އެ  ކަމެއް  ކޮންމެ  ކ ރަންޖެހ ނ   ކ ރައްވަމ ަގވައި ނަންހަދަން  ިއއްޒަތްތެރި  ެގން  ން. 

ވާހަކަ  ައޅ ަގ ؛ސްރައީ މި  ެވއްޖެ.ނޑ މެން  ދ ވަސްކޮޅެއް  ޤައ މ ެގ    ދައްކާތާ  މޮޑެލް   ެގޖެންސްއިންޓެލިމި 

ކަމަށް. އަޅ ަގނޑަކަށް   ބޫލ ކ ރަނީ މިއީ އެ ވަގ ތ ަގބަދަލ ކ ރަންޖެހޭ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ދައްކަން. އަޅ ަގނޑ   

ަމއްޗަށް ނެރެފައި ތިބެެގން ިމކަން ދީެގން ބަޔަކ  މަގ ތ ން މ ސާރަންސްެގ ނަމ ަގއި ދައ ލަކ ރެޭވ އިންޓެލިޖެބޫލެއް ނ  ަގ

އްޤީވެފަިއ ހ ރި ޤައ މ ތަކ ަގއި މިކަން  ޑ މެންނަކަށް ކ ރެވޭނެ ކަމަކަށެއް. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ދ ނިޔޭެގ ތަރައަޅ ަގނ 

ނިޓަކަށް ޓްރަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔ ެގ އިންޓެލިޖެންސް ސެންކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެން ޓަމަށް ބަދަލ އެ ބައް  ،ށްލަ މޮޑެކ ރާ

އެމް.ެއން.ޑީ. އެބަޖެހޭ.  އިންޓެލިޖެންސެއެފްގަ ބަދަލ ކ ރަން  އިންޓެލް   ،އްއި  އިންޓެލް   ، އް އެޕޮލިހ ަގއި    ،އެއް ކަސްޓަމްަގއި 

އިންޓެލް އިމިްގރޭޝަންަގ ބަޔަކަ  ،ެއއްއި  އަނެއް  އެއްބަޔަކ   އަނެ  ،ށްމިއިން  މ އަްއސަސާ  މ އައްސަސާެއއް    އާއް 

ވާދަވެރިދޭތެރޭ އޮތް  ހިއްސާަގއި  މައ ލޫމާތ   އެބަހ ކަމެްއެގ ސަބަބ ން  ރައީސްނ ކ ރެވި  ިއއްޒަތްތެރި  ދެންނެ؛ ރި.  ވި  މި 

އަޅ ަގނޑ    އި ަގޮގތަށް  މިކަން  މަޖިލީހ ން  މި  ނަމަވެސްނަަގސްބޫލ ކ ރަނީ  އެބަޖެހެ  ،ިއެގން  ސެންޓްރަލް   .އޭކ ރަން 

ޔ ނިޓެއްއި އ ފައްންޓެލިޖެންސް  ައޅ ަގނޑ މެން  ހޯދާ    އިންޓެލިޖެންސް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެއާއެކ   ހަމަ  އެބަޖެހޭ.  ދަން 

ދެކ ން  ދެކޭ  ންެގ ތެރެއަށް ނެރެެގން ކަމ ގައިމ ންބަޔަކ  އާ  ، ނޫނީ ހޯދާ ޮގތަކީ ދައ ލަތ ން މ ސާރަ ދީެގން  ،ކީ ވަސީލަތަ

ދ ނި އެބަޖެހޭ.  ބަދަލ ކ ރަން  ޤައ މެއް އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ރިހާ  މަޔޭެގ  ވެސް  އެއްލޫމާތަކީޢ ަގއި  ހޯދާ  ހިލޭ  ނޫން.   ޗެއް 

ެއއް    ،ންނަމާތ  ަގންނަން ފަށަން އެބަޖެހޭ. މިހެން އެކަހެރިވެފައި ހ ލޫޢ ދައ ލަތ ެގ ބޭނ މަށް މި ރާއްޖޭަގއި ވެސް މަ

ގެއްލިފައި   މަ ފަރާތަށް  ލިބޭނެ  ޢ ހ ރި  ކިޔާލީމަ  އަެގއް  ރަނަގޅ   ހަމަ  ދ ނިޔޭެގލޫމާތ ތަކަކީ  އެހެން   އެްއޗެހި. 
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ހިސާބަށް ަގއި ވެސް މިހާމި މަްއސަލައި ؛ަގނީ ެއޮގތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޖެންސް ހިންވެސް އިންޓެލި  ޤައ މ ތަކ ަގއި

އިތ ރ  ކ ރިއެރ މެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މި ތިބެވެނީ.    ލައިެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަންއަިއއިރ  ތިން މީހަކ  ހަްއޔަރ ކޮށް

ޔަ ނ ފެނޭ އަޅ ަގނޑަށް  މިއަދ   ، ންީގ.  ވެސް  މަ  މާދަމާ  އެ  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  ކިޔާފައި ލޫމާތަށް  ޢ ެވސް  އަެގއް 

 އެއީ ޤައ މަށް   ތިބޭނެ.ލޫމާތ  ވިއްކާނެ މީހ ން މި ރާއްޖޭގައިޢ މައަގ  ދިނީމަ އެ  ލައިފިްއޔާ ހަމައިވަ ހިއްސާކ ރަން ހ ޅ 

އިްއޒަތްތެރި ކަމެއް.  ކ ރާ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ރައީޓަކައި  ރައަޅ ަގނޑ    ؛ސް   ކ ރިން  ނަޝީދ ެގ  ނިންމާލ މ ެގ  އީސް 

ދަށ ން ާގނޫނ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ  ހެދި  އަޅ ަގނޑ ެމން  ކައ ންސިލަރ ންނަން   އިސްނެންެގވ މަށް  ހ ރިހާ  ހ ވާކ ރެވ ނ   އަލަށް 

އި ދަންނަވަން.  މަރ ޙަބާ  ރައީސްއަޅ ަގނޑ   އ ފަންމިއަދ  ؛ްއޒަތްތެރި  ނަޝީދ ެގ  ރައީސް  ތަހ ނިޔާ     ދ ވަހ ެގ 

ރައްދ ކ ރަންއަޅ ަގނޑ މެން އަ  ދ ޖެހޭ.  ވަތަޙާސ ބްهللا   ،އަކީ ޢާޅ ަގނޑ ެގ  ހެޔޮޢާނަހޫ  މިންވަރ ލާެގ  ރައީސް   ފ ޅ ން 

ވަރ ަގދަކޮށް އެނބ ރި    ހ ނަންވ ރެކ ރެއްވ ން. އަދި ެއ ވަރ ަގދަ މީހާ އިމިންވަރ   ދ ެގ ބަްއޔަށް އަވަސް ޝިފާއެއްނަޝީ

   ރި ރައީސް.ޔާ އިްއޒަތްތެޝ ކ ރިއްހަމައަށް އައ ން.  އަޅ ަގނޑ މެންނާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ޢީދ މ ޙައްމަދ  ސަމެންބަރ   މާވަށ  ދާއިރާެގ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޢީދ ސަ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

އްޖޭެގ ކ ރީެގ  އަދި ދިވެހިރާ  ،ރައީސް  ހ ެގ ރޭ މި މަޖިލީހ ެގވަނަ ދ ވަ   2021  މޭ  6ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ރައީ ނ ރަރައީސް  ދިން  އަމާޒ ކޮށް  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް  ކ ށްވެރިއްސް  އަޅ ަގނޑ   ހަމަލާ  އިްއޒަތްތެރި ކާތެރި  ކ ރަން. 

އެްއވެސް    ހަމަލާ  ކާތެރިއެ މަނިކ ފާނަން އަވަސް ޝިފާައކަށް އެދެން. ައދި ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ނ ރައް ؛ރައީސް

އެްއވެސް ކަެމއް   ނެއެޅޭށް ހ ރަސްކ ރ މަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން. އެ ތަޙ ޤީޤަތަޙ ޤީޤ ކ   މިނިވަންކަމާއެ   ،އް ނެތިނ ފޫޒެ

ޮގވާލަން ވެސް  ހަމަ  ، ނ ކ ރ މަށް  ރައީސް.  ހަނދ މަފ ޅ އިއްޒަތްތެރި  ރަީއސް  ިއއްޒަތްތެރި    ، ހ ންނާނެމިއާއެކ  

ދިވެ  2015  ބަރ ންސެޕްޓެ ރައީ ަގއި  އޭރ ެގ  ޔާމީނަސްހިރާއްޖޭެގ  ރައީސް  އަ ،  ލޯންޗ ކޮޅ ަގއި ށް  އެ    ،މާޒ ކޮށް 

ރ   ލާފަ. އެ ހަމަލާ އަޅ ަގނޑ މެން އޭއިޮގތަށް ވަނީ ޮގއްވަ   ެގ ޢާއިލާ ހިމެނޭމަނިކ ފާނ ެގ ލޯންޗ ކޮޅ ަގއި ެއ މަނިކ ފާނ 

ޮގތ ެގ ޒިންމާދާރ  ފަރާތްތަކަށް އޭރ ވެކ ރިން. އަދި ދިވެހި ދައ ލަވެސް ކ ށްވެރި  އިންސާފ     ،ވާލިންސް އަޅ ަގނޑ މެން 

ރައީސްކޮށްގާއިމ  ިއއްޒަތްތެރި  އަނބިކަނބަލ ންނަން ؛ދިނ މަށް.  މަނިކ ފާނ ެގ  ނ ރަްއކާތެރި    އޭރ    އެ  ވަރަށް  ވަނީ 

ހިތާމަ އަޅ ަގނޑ   އަދި  ވެފަ.  ރައީސައަނިޔާތަކެއް  މަޖިލީހ ެގ  މި  ދިން ނަޝީދަރައީސް    ،ށްކ ރަން  މި  އަމާޒ ކޮށް  ށް 

މިހަމަލާ މަނިކ ފާނ   އެ  ކަޑައްތ ކ ރަމ ންަގއި  ަވގ ތަށްދާއަދ   ވޭންދެނެވި  ރައީސްހާލަތަ  ،  އިްއޒަތްތެރި  އޭރ ަގިއ   ؛ށް. 
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ރައީއި ހިމެނޭްއޒަތްތެރި  ވެސް  ދިފާ  ސް  މިއަދ ެގ  އަދި  ޓ ޢީޮގތަށް  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  ެވސް  ވަޒީރ   ކ ވީ   ރަމ ން  ޓ ތައް 

ބިސް  ،ެގންދިޔަ ހަމަލާއެއްެގކ ނި  ؛ެއއީ  ދަ  ބިސް  އަޅ ަގނޑ   އިއްޮގތ ަގއި.  ބޭނ ން  ރައީސް ންނަވާލަން  ،  ޒަތްތެރި 

ން ވިއްޔާ ވާނީ ބޮމަށް. ހަމަލާ ވިއްޔާ ވާނީ ހަމަލާއަށް. . ބޮރިހި ބޮމެއް ނ ހ ންނާނޭ  ،ރަން ބޮމެއް   ،ބިސް ބޮމެއްކ ނި

އަމާޒ ވެ ފަރ ދަކަށް  ކޮންމެ  ައއިދިވެހި  ކޮށްދޭންެގން  ދައ ލަތް  މި  ިވޔަސް  ކަމަކީޖެހޭކަމ ަގއި  ންސާފ  އި  ،ނެ 

ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެ  ކޮށްދިނ ންގާއިމ  މި    2019  މޭ  20ރި  ލޯންޗ   ،ންކ ހ ަގއި   ބޮން  އިަގފިނިފެންމާ 

 އިންސާފ  ނ ލިބި. އިްއޒަތްތެރި އަށް ވަނީއެކޮށް   ބާޠިލ ންކ ހ  ަގއި ކ ރި    2016 ބާޠިލ ކޮށް  ންކ ހ ޮގްއވާލ މ ެގ  ވާލިޮގއް 

މިތި ؛ރައީސް ސައަޅ ަގނޑ މެން  އ އްމަތެްއަގއި.  މ ސްލިމ   އިސްލާބީ  ސައްތަ  އ އްމަތެއްަގއި.  އްތައިން  މީ 

ރައްޔިތ  މަޖިލީހ ަގއި  މި  ެގންނަން އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ހިތަށް  ތިބެ  ބާރ ަގިއ  އެއް  އަދާލަތ ންެގ  އިންސާފ ،    ، ޖެހެނީ 

ރަ ިއްއޒަތްތެރި  އަންނިސާ ސޫރަތ ެގ  ާއޔަތ ަގއި    135  ،އީސް ޖަސްޓިސް.  ގާއިމ ކ ރަންޖެއިންސާފ ވަނަ  މިންވަރ    ހޭ 

ނިސާ ސޫރަތ ެގ   ؛ރައީސްއަންގަވާފައި އެ ވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި  هللا  ައޅ ަގނޑ މެންނަން މާތްސާދާކޮށް  ،ރަށް ސާފ ކޮށް ވަ

ޢާއިލާއަކ ން ައވަށެއް އ ފެދެނީ. ޢާއިލާައކ ން   ؛ކަރާމާތް ދެމެހެއްޓ ން  ކ ރ މާއި ޢާއިލާއެްއެގޢާއިލާއެއް ބިނާ  ،ބޮޑ  ބަޔަކީ

އ ފެދެނީރަށެ މ ޖ އް  ޢާއިލާައކ ން  އ ފެދެނީ.  މަޢެތަ.  ރާއްޖެއެއް އައް  އ ފެދެނީ.  ޢާއިލާ  ،ތޮޅެއް  އ ފެދެނީ  ތަކެްއެގ  ޤައ މ  

ކިތައް އިންސާފ މައްޗަށް ނިސްބަތްވެ.  މިއަދ   ޢާއިލާތޯ  ތިބީ  ކިތައް  ހިތާމައިަގއި  ރާއްޖޭަގއި  ބައެއްތޯ  ކޮން ؟ނ ލިބި މި 

ާވހަކަ ދައް ؟ވަނީ  މި  އިންސާފ  ލިބ މ ެގ ހ ރަހަކަށް ހ  އަޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ   ދ ވަކާއިރ  މިދިޔަ އީދ އަޅ ަގނޑ  މި 

ފޭސްބ  ފޮޓޯެއއް  ޖަހާލީދަރިފ ޅާއެކ   ފޭސްބ ކްކްމ ބާރިއީދ   ،ކްަގއި  ބައްލަވާ  ބާރ ތައް  ތަންފީޛީ  ރާއްޖޭެގ  މި  މި   .. 

ދިނީ ހަވަރަށް  ނަން  ައޅ ަގނޑ ެގ  ެއއްެވެގން  ކޮމިޓީއެއް  ދެ  ކި ޚިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ    މަޖިލީހ ެގ  . ފަޔާޔާނާތޭ 

ނިސްބަތްވާ ޮގތ ަގއި    ށްއަޅ ަގނޑަިއ  އަޅ ަގނޑަށް ދެްއވާ ކ ޑަ ވަގ ތ ކޮޅެއް. އަޅ ަގނޑ ެގ ދަރިފ ޅާ  ،ީއސްތެރި ރައިްއޒަތް

އެ  ދޭން  އިންސާފެއްތޯޮގވަ  ހަވަރަށް  ކޮން  ހ ވާهللا ޅ ަގނޑ   އަ ؟ނީ.  މި   ؟ކ ރަންވީތޯަގންދީ  ތީ އޮ  ށްމަޖިލީހަނޫނީ 

ނަން  ކޮން ައޅ ަގނޑ ެގ  ދިނ މ ެގއެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީ   ސ ވާލ ނ ކޮށް  އަޅ ަގނޑާދައ ރެއްތޯ  ހަވަރަށް  ބ ނެ  މި   ؟އޭ 

ަވކި އިންސާފެއް. ވަކި ކެކ ރިެއއް.   އިންސާފަށް. މި މަޖިލީހ ން ސިޔާސީ އެއް ކ ލައަށް އައިމާ  ލަނީއިވަމަޖިލީހ ން މި ޮގ

ނަޝީދަށް އިންސާފ    ވާނެ. ރައީސްފަކަށް ނ މިއީ އިންސާ ؛ކ ރިެއއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަނެއްކޮޅަށް ޖެހ ނީމާ ވަކި ކެ

ގާއިގާއިމ ކޮށްދޭން އިންސާފ   ވެސް  ޔާމީންނަން  ރައީސް  ރައީސްމ ޖެހޭ.  އިްއޒަތްތެރި  ކޮންމެ  ؛ކޮށްދޭންޖެހޭ.  ދިވެހި 

ގާއިމ ކޮށްދޭންޞޫޢ މަ އިންސާފ   ރައްޔިތަކަށް  ނިރ ބަމ   މިފަދަ  ސިފައެްއަގިއ ޖެހޭ.  ކޮންމެ  އެއީ  ހަމަލާތައް  ވެރި 

އިްއޒަ ކަމ ގަ އައި  ވިޔަސް  ކަންތައްތަކެއް  ތްއި  ބަލަިއަގނެވެންވާނެ  ދައ ލަތ ަގއި  މި  ރައީސް،  ބައެއް  ތެރި  ނޫން. 

އަން ވަރަށް ސާފ ކޮށް  މިކަން  ނޫން.  ކަންތައްތަކެއް  ނިންމޭނެ  މެޖޯރިޓީއަށް  ވަނަ    116މް ސޫރަތ ެގ  ޢާކަންތައްތަކަކީ 

ރައީސް.  އާ ިއްއޒަތްތެރި  އޮތީ  އެ  ނިންމ މ ަގިއ  އި  ޔާހަމަ  ،ކަމާއި ތެރިކ މަތްޙި ޔަތ ަގއި  ކަންކަން  ތެރެއިން  އިންސާފ ެގ 
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ދައ  ކ ހަމައެކަނި  ނޫ،  ޅެނީކީރ   މެޖޯރިޓީއަކ ން  ރައީސްއަދާކ ރަނީކީ  އިއްޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭ  ؛ންކަން.    ަގއި މި 

ސް   މިއީ. ެއއްވެވަގ ތަކީ  ރިން އެއް މޭޒަކަށް ައއިސް ވާހަކަދައްކަންވީސިޔާސީ ވެ  ،އިންސާފ  ާގއިމ ކ ރަން ބޭނ ންނަމަ

 ވެސް އަދި ެއއްވެސް   އެްއވެސް ކޮމިޓީއަކަށްެގހ މި މަޖިލީރައިޓެއް    ،ކ ރ މ ެގ ޙައްޤެއްދިވެހި ރައްޔިތެއްެގ ލޭ ހަލާލ 

ވެސް ރައްޔިތަކަށް  ލިބިެގން  ،ދިވެހި  އިންސާނަކަށް  ރަ އެްއވެސް  ިއއްޒަތްތެރި  އިޚ ލާޞްތެރި ނ ވޭ  އަޅ ަގނޑ ެގ  އީސް. 

ޮގތ ަގއި  ،ތަހ ޒީބާއި   ،އާއި ްއޤީތަރަ   ޤައ މަކީ  މި  ،އަކީޢާދ    ،ވެރި ޤައ ެމއްެގ ޮގތ ަގއި އިންސާފ   ، ފ ދ ންތެރި ޤައ މެްއެގ 

  އިންސާފ  ނ ލިބި ތިބި   އިކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ހަމަޖެހިލައިެގން އ ޅެވޭނެ ޤައ ެމއްެގ ޮގތ ަގއި ވ ން. ދިވެހިރާްއޖޭަގ

 .وبركاته السالم عليكم ورحمة هللاو ރިއްޔާ. ޑަށް ޝ ކ ވަރަށް ބޮ. ންންނަން ވެސް ިއންސާފ  ލިބ ކ ރީެގ ރަީއސ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އަޅ ަގ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މެންބަރ   މި ދަންނަވަނީއިްއޒަތްތެރި  ވާހަކަފ ޅ ައދި  ، ނޑ   ދަްއކަވަން  ވެސް 

ދެއްވ ން އެދެން.  ކޮށްލަޓަށް ވާހަކަފ ޅ  ފިޓ ސް މިނެއެހެންީވމާ، ފަ  .ތިއްބެވި  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން އެބަިގނަ  ވަރަށް  

ފަށައި ދޭން  ވަގ ތ   އިތ ރ   ދެން  މަޣްރިބ އަޅ ަގނޑ   ހިޔެއްނ ވޭ  އަޅ ަގނޑަކަށް  ވެސް  ފިއްޔާ  ގޮވާއިރ   ނަމާދަށް   

 . ސާމްވި މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ަގމ ނެއް. ހެއަޅ ަގނޑ މެންނަން ޖަލްސާ ނިންމޭނެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ސާމްވި މ ޙަްއމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ަގމ 

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ މި ދިން    !ޝ ކ ރިއްޔާ  އަމިއްލަ  ރައީސް ނަޝީދ  އަވަހާރަކޮށްލ މަށް  ހަމަލާ އަޅ ަގނޑ ެގ 

ދާއިރާނަމ ަގ އަޅ ަގނޑ ެގ  އަދި  ކ ށްވެރި  އިމެހަންއެ  ެގއާއި  ނަމ ަގއި  އަކ ރަްއޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ ެގރަން.  އަކީ  ޢާދ   ދި 

އަޅ ަގނޑ ެމންެގ މި މަސައްކަތ ަގއި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބަިއވެރިވ ން.   ،ރައީސް ނަޝީދަށް އަވަސް ޝިފާއެއް ލިބި

މިއަދ އަޅ ަގނޑ     !އާދެ އަންނަނީ  އަޅ ަގނޑ މެހަނދާނަން  ހަމަލާއަކީ  މި  މި    ވަރަށް މ ޖ ތަމަޢަންެގ  ޤައ މަށް  މި  ށް 

ރަނަގނ ރައްކާތެ ޮގތ ގަ ރި  މިއި.  ބީލެްއެގ  ހައްދ ފަހަނައަދި  އަޅ ަގނޑ މެންީއ  ފިކ ރ ން  ހަރ ކަށި  ޤައ މ ަގއި  ޅާފައިވާ  ެގ 

އިޢ ލާނ  އާދެހަނގ ރާމައެއް  ޮގތ ަގއި.  ކަމެއްެގ  ފަދަ  އާދޭ  !ކ ރ ން  އެބަ  ހަނދާނަން  ވަނަ  ސަތާރަ  ،އަޅ ަގނޑ  

  ދީނީ ހަރ ކަށި ވިސްނ މާ   !އާދެ  ؛ރ  އިވިށް އ ޅ އް ންބަރަކަސް މެއަފްރާޝީމް ޢަލީ މަޖިލި  . ރެގ މަޖިލީހ ަގއި ޑރައްޔިތ ން

ވާހަކަފ ޅ  މަޖިލީހ ަގިއ  މި  ޮގތ ން  އޮތްގ ޅޭ  އަންަގވާފައި  އެކަން  ދީނ ަގއި  އަދި  ތަން.  މަ  ދެއްކި  އެ  ތީޮގތ ެގ  ން 

ދި  ކަވާފައި އެބަހ ރި. އަދައްޅ  ޮގތ ން ވެސް ވާހަކަފ   ގ ޅޭ  ދިމާވެދާނެ ކަންކަމާ ނަމަ  ދި އެކަން ނ ހ ްއޓިއްޖެވާހަކަތަްއ އަ

ިއއްޔެ    ،ާއއި މަޖިލީހ ަގއި ދައްކާފައި ހ ރި ވާހަކަތަކ ެގ ރިކޯޑިންގ ވެސް އެބަހ ރި. އެހެންނަމަވެސްޓީވީ ޕްރޮްގރާމ ތަކ ަގ

ލޯކ  ޮގތ ަގއި އައަޅ ަގނޑ މެންެގ  މިހާރ ޅ ަގރިމަތިން ވީ ކަމެްއެގ  ޢައަ  .ރވެސް ސިފަވޭ ޑނޑ މެންނަން  ލީ ފްރާޝީމް 
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ޭގެގ   ،ވަރަށް ެވސް އެހެން ކަހަލަ ޮގތަކަށް. އާދެ، ވަޅިން ހަމަލާދީ  !އާދެ ؛ދިޔައީ ެގންއަދި މަރާލެވި   ވި،ށްލެ އަވަހާރަކޮ

މަރާލެިވފައިސި ތެރޭަގިއ  މަރަށް  މިއަ  ،ރ ާވއިޑިޮގޅީެގ  އެ  ެވެގން  9ދ   އެކަމ އަހަރ   ވެސް  އިންސާފ   ދާއިރ   ެގ 

ބި އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި މަޖިލީހ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަން ނ ލި  ެގ އިންސާފ . މިއަދ  ެއކަމ އަޅ ަގނޑ މެންނަން ނ ލިބޭ

ެއއަށްވ ރެ  ދ  މިޖެ މިއަދަްއކާއިރ  މި ރާއްވާހަކަ  މިއަދ  ޮގތ ަގއި. މި މަޖިލީހ ަގިއ  ތެމާ ނ ރައްކާ  އޮތީ  ރި ހާލަތެއްެގ 

ަގިއ  ރިޔާސަތ   ،ނޑ  ހަނދާންވޭނ  ދ ވަހެއްަގއި އަޅ ަގކ ރެވ ޮގތ ން ބަހ ސް  ގ ޅޭ  ެގ މަރާޝީމްއަފްރާ  .ރޑމީެގ ކ ރިން  

ބ ެގ މަަގށް ރާޚަނަމަ މި ރާއްޖެ  ހަރ ކަށި ފިކ ރ  މި ރާއްޖޭަގއި ނ ހ އްޓިއްޖެ  ،ދާޅ ވި އިންނަަވއިެގން ރަީއސް ނަޝީދ  ވި

އާދެޮގސްފާނޭ ކަން  !.  އެ  އަދި  ވާހަކަތައް  ރައްޔިތ ންނާއެ  މ ޅި    ،ލަކޮށްދީތިހަމައަށް    ކަން  ޓަކަިއ    ޤައ މަށްއަދި 

ސް ލީޑަރަކީ ރައީސް ނަޝީދ . މިއަދ  ެއ  ވެ  ގައިމ ހަމައި އެ މަސަްއކަތް ކ ރެްއިވ  ޓަކަށް  މެންނަންމެން އެއަޅ ަގނޑ 

މި ކަންކަމަށް    ! މ ން. އާދެވަދަ އްޅިެގން އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލ ަގިއ ފަރ ާވ ހޯގ    އާނީ ެއ ހަމަލާކ ފާނ  އެ ެގންދަވަމަނި

ހި ނަޒަރ   ނ ރައްއަޅ ަގނޑ މެން  މި  ސަލާމަތް  ންލ ކަންގާއިރ   ޒިންމާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫނ އަސާސީަގއި  ޤާކ ރ މ ެގ 

ބޫލ ކ ރާ  ަގމިއަދ  އަޅ ަގނޑ     ،. އެހެންކަމ ންށްފައިންެގ ޚިދ މަތަހަވާލ ކ ރެވިފައި އޮތީ ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތާއި، އަދި ސި

ެގ  ، މިއަދ  ދެ މ ައއްސަސާ ފަހ އޮތ މަށް ޮގތ ަގއި އޮތްއެްއ މ އަްއސަސާއެްއެގ  ، ީމެގ ކ ރިން މި ދެ މ އައްސަސާޮގތ ަގއި

އިންޓެ ެވސް  މ އައްސަސާެގ  ދެ  ކ ރާިއރ   މަސަްއކަތް  މަޮގތ ަގއި  ނަަގނީ. ލޫ ޢ ލިޖެންސް  މި  ވަކިން  މާތ  

މަ  ،ވާނަމައެހެންކަމަށް އެންމެ  ޢ އިންޓެލިޖެންސް  ައޅ ަގނޑ   ލޫމާތ   ކަމަކަށް  ލިބޭނެ  ނ ކ ަގރަނަގޅަކަށް  ރަން.  ބޫލެއް 

ޤައ މ ތަކ ތަހ ޒީބ  ކ ރެ   ަގއި ވެފަިއވާ  މިކަން  އެހެންކަމ ންވެސް  ނޫން.  މިޮގތަކަށެްއ  ދަނީ  ސެންޓްރަލް   ،ވެމ ން 

މ  އެްއކަން. ކަންކަމަށް އެންމެ މ ހިން  ގ ތ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި މިވަ   ްއ ާގިއމ ކ ރ މަކީ މިއިންޓެލިޖެންސް ޔ ނިޓެ

ޔ ނިޓެ އިންޓެލިޖެންސް  ސެންޓްރަލް  ާގއިމ ކޮށްއަދި  އިދާރާއަކަ  ، އް  އެކަމ  އެއް  މަށް  ލިބިއްޖެނަމަ ލޫމާތ ޢ ެގ  ތައް 

ނ ރައް މިފަދަ  ބޮޑ ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހަމަލާތަކ ެގ  ހަމަ  ،މިންކ ޑަ ކާތެރި  ކަނޑައަޅަން  ިގންތި  ވެސް    ަގއިމ އަދި 

ޝަ  ކަމާދާނެއެނިގެގން އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެން  މެދ   ކަންކަން  މި  އަދި  ނ ކ ރަން.  މިއަދ   ޙަްއކެއް  އްލ ކ ރ މަށް 

ށް ޙަޤީޤަތ ގައި  މެން މިއަދ  އެއް އަޑަކަންކައްޗެއް ކިޔަން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން އެމެން މިއަދ  އެންން އެއަޅ ަގނޑ މެ

ގ ތ . މިކަން  އްކަތް އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރަންވީ ވައ ފ ލަން އެބަޖެހޭ. މިއީ އެ މަސަައޑ   ،ދެކޮޅަށް ތެދ ވެ  ހަރ ކަށި ފިކ ރާ

ނ ކޮށްފިއަޅ ަގ މިއަދ   އަޑީަގ  ހަމަލާ އެ    ،ނަމަނޑ މެން  އަދި  ދިނ މ ެގ  މީހ ން  ތިބި  ވާިގއި  ފިކ ރަށް  ވެރިވާ  ހަރ ކަށި 

ނޑ މެން  ށް އަޅ ަގދަނީ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ޖ ތަމަޢަ  ތ ަގއި ކޮންމެ ފަހަރަކ  ވެސް މޮޅ ެވެގން މި ޙަޤީޤަމީހ ން

ހިންަގ މ އިނަޒަރ   މ ޅި  ހިތްވަތެރޭަގެގ  ތަމަޢ ޖ ލާއިރ   ކަންކަމަށް  އެ  ވެސް  ބަރ އި  އެކަމ ަގއި  އަދި  އިވެރިާވ ދީ 

ޙަޤީޤަތ ަގއި ޖަލ ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި ހަރ ކަށި ފިކ ރ     ،ކ ރަންއަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ހިތާމަ  .ތިބި  އެބަ  ކިތަންމެ ބައެއްކިތަންމެ

ފެތ ރ މ ެގ ކ ރިއަށްކަ  އިންތިހާއަށް  ކ ށްންކަން  ެއކިެއކި  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  މީދާތީވެ.  ބަންދ ކ ރެވޭ  ލަށް ޖަ  ،ހ ންތަކ ަގއި 
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މީހ ންހ ކ  މ ޖ ތަމަޢަކ ރެވޭ  މި  އަނބ ރާ  ނ ކ ންނައިން  ެއ  ށް  އަދި  ބަދަލ ވެފަ.  ހ ންނަނީ  ސިކ ނޑި  މީހ ންެގ  އެ  ރ  

އާ ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ވިސްނ ން  ދިރިއ ޅ ންމީހ ންެގ  ވިސްނާ ދި  މ ަގއި މ   އެބަދޭ.ތަފާތ   މ ޅިން  ވިސްނ މާވެހިން   ވެެގން 

ޙަޤީމި  މިއަދ ން އެބަޖެތ ޤައަދަށް  ޖަލ ތަކ ސަރ ކާ  ،ހޭަގއި  ބަންދ ކޮށްރ ން  ކެޓަަގ  އި ފަަގިއ  މީހ ން  ކ ރަން ޒް ރައިތިބި 

ޙަޤީޤަ  ޖެހޭ.އެބަ ޖަލ ތަކ ަގއި  މިއަދ ެގ  ފިކ ތ ަގއި  އަދި  ފަތ ހަރ ކަށި  އައްޑާއެ ރ   އަޅ ަގނޑަެގ  އް ރާ  ހަމަ ޮގތ ަގއި  ށް 

ދ ޢާއަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ  އަދި  ރަންއިމަލާހަނ ރައްކާތެރި    މި  ،ސިފަވޭ.  ނަ  ޝިޝީދައީސް  އަަވސް  ލިފާެއއްށް  ބި،   

 ިއަގތ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ާގތަށް ވީ ެއންމެ އަވަހަކަށް ަވޑަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް. ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި އްވަރީޑ މަ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވ ންކަދެއްކެ ވާހަ ޝަރީފް މްމެންބަރ  އާދަދާއިރާެގ  އްވަރީޑ މަ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ހަޝ ކ ރިއްޔާ  ވެ ިއއްޔެއާ  އަޅ ަގނމަޔަށް  ދިވެސް  ދަނޑަށް  ، ހިންނަކީޑ މެން  ނޫހެނދ ނ   ނީ   

އަދި    ، ކާެއކ އަޑ ތަ   ވޭަގއި އި ކާ އެކީ ތަދޮށ ަގިއ ހިތްގައިމ  ރާޅ ލި ޮގނޑ ވެ ރަށ ެގ ދޮންދެން  ،މަހަށް ޮގސްލާފައި އައިސް 

ށް  ކޮށްލައިެގން ވަރަދ ފަސްިއރ  ނަމާ  ،ހާލަން ތިބެފައިަގއި އަޑ އަގ ތަކާ އެކީ ރާ ކީ  އ ޒި ޭވ މިން އި ކ ެގ ފަންވަތ ވެހި ރ ދި

ފ ޅަފެއް ވެސް ނެތި މީހ ން   ، ވެސް ވަށާފާރެއް ންެގ ވަށަިއެގއެކީަގއި ދިރިއ ޅ ނ  ބަެއއް. ޭގގޭ   ކަމާހަމަޖެހިެގން އަމާން

މައިދޮ  ންމ ޅެދިރިއ  ޭގެގ  އެދިޔައިރ ަގއި  ނ ަވތަ  ވެސް  ފޮތިަގނތެރެގޭ ރާށީަގއި  ވެސް  ވަރަށް  މާދައް  ޑެަގއި  ލައިެގން 

ދިރިއ  އެ  ސާދާކަމާ  އިކަމާމިނިވަން އެ މ ޅެކީަގއި  ސީވެްއޮގތަކަށް ންދިޔައީ.  ހަށިފާރަވެރިެއއް،  ޓީސީ.ސް  ކެމެރާއެ  ްއ  ވީ 

އެނޫންނ  އ ވަތަ  ނެތި  ވަސީލަތެއް  ެއްއވެސް  ވަދިޔަޅެމ ންވެސް  ހަމަޖެހިލައީ  އެހެންނަރަށް  މިއަދ  މަވެސްއިެގން.   ،

މި ސަލާެގންފެނި   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދެމަދަނީ  ރައްކާތެރިކަން  ވަރ ަގދަ  އެންމެ  ޚިދ މަތްތަކ ން  ކަމަށް އް ތީ  ވާ 

މަނިކ ފާނ    އެ  ،ޔާރާއްޖޭެގ ކ ރީެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް  ،ންެގ މަޖިލީހ ެގ މިހާރ ެގ ރައީސްވިދާޅ ވަމ ން ެގންދަވާ ރަްއޔިތ  

ެގކޮ ޅ ދިރ އ  ކާރ ކޮޅަށް އަރ އް  ،ޅ  ކައިރީަގއި ްއވާ  ދިންއ ޅ ްއވާ ހިސާބ ަގއި  އ ޅ ްއވަނިކޮށް  ށް ނ ރައްކާތެރި ރަވަ  ވަން 

ެގއްލ ންތަކެއްބަނިރ  ބޮޑެތި  ަވރަށް  ހަމަލާއެްއަގިއ  ބޮޑެވަެވެގން    ވެރި  އަރަށް  ފަރ ވާ ތި  ޓަކަިއ  ކ ނިޔާތަކަކަށް  ރ މަށް 

 އޮތް ހިސާބ .  ސަޮގއްވެހިރާއްޖެ  ދި   ،އޮތްވަރ   ްއޖޭެގ ހާލަތ ހިރާވެ މިއަދ  ދި. މިއީތަން  ފައިވާ ިއަގންނަވާޑަޖަރ މަނަށް ވަ

ނަޝީދަމަރަްއޔިތ ންެގ   ؛ރައީސް  ރިތެއިްއޒަތް މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ދިން  ޖިލީހ ެގ  ނަޝީދަށް  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ށް، 

ހަމަލާ  ރ ބަނި ހަރ ކަ  އަޅ ަގނޑ  ވެރި  ކ ށްވެބާރާތ އި  ށިވަރަށް  އަރިކ ރަންން  ހަމަ.  ފ ރ ާއއެކީަގއި  އެ  ދި  ޞަތ ަގއި މި 

އެާއއެކީަގިއ    ކ ރެްއވ ން އެދި ދ ޢާކ ރަން. ހަމަފާެއއް މިންވަރ ޝިތަޢާލާ ައވަސް  ބ ޙާނަހޫ ވަސ هللا ރައީސް ނަޝީދަށް  
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އި،  ރާތްތަކާންިގ ފަހި  ެއކަމ ަގއި ރޭވ މ ަގއި ތިބި ފަރާތްތަކާިއ، ޢަމަލ  ؛ފަރާތްތައް  އިއެ ފިނޑި ޢަމަލ  ހިންިގ އެންމެހަ

ތައް ކ ރައްަވއި  ޤ ޙ ޤީ ތަސަރ ކާރ ން ވީ އެންމެ ރަނަގޅަކަށްކައި  އަދި އެ މޯޓިވް ހޯދ މަށް ޓަ  އި،ތަކާފަންޑ ކ ރި ފަރާތް

 އެ ؛ރި ރައީސްތެތްޒައިއްލަން.   ސަރ ކާރަށް ގޮވާއަޅ ަގނޑ ކ ރ މަށް  ށް ހާޒިރ ރަބާތައް އިންސާފ ެގ ދަރ ހޭ ފަރާތްކަމާ ބެ

ވަގ ޚ ޠޫހަމަލާެގ   ފާހައަޅ ަގނޑ ތ ަގއި  ރަތްތެރި  ބޭ  އޮ  ،ނ ންަގކޮށްލަން  ޮގތ  ޒިޝަނެޕޮޒިންމާދާރ   ރައީސް  އްެގ  ަގއި 

ޢަބްދ ލްޤަްއޔޫهللا ޢަބްދ  ލަފާފ ޅާއި ޔާމީން  ަވރަށް  އިރ ޝާ  މްެގ  އޮޕޮޒިޝަނ ން  އެކީަގިއ  ހަމަލާ ވައަދާ  އެ  ހަށް 

ބަކ ށްވެރިކޮށް  ނެރެ،  އޮޕޮޒިޝަ  ،ޔާން  ސަޕޯޓަރ ންންއަދި  ަމއްސަލަސްވެ  ެގ  އެ  މައްސަލަ   ައކީ    ގެ އެއް ސީރިޔަސް 

ފާ ވަރަށް  ޮގތ ަގއި  ނަމޫނާއެރީހަަގކޮށް،  ދެްއކެިވކަން  ތި  އ ފަލާއަޅ ަގނޑ އް  ބޭ    ފާހަަގކޮށްލަން  ނ ން. ެއކީަގއި 

ދިއަޅ ަގނޑ  ދިޔައީ  މި  ފެނިެގން  ބާރ ވެހިރާމެންނަށް  ދިފާޢީ  ޤައ މީ  ރައްކާތެރިކައްޖޭެގ  ފޯރ ކޮށްދެއްވާފަިއވާ  ން  ން 

ރައީސ ލްޖ މް  ،ބޭފ ޅަކަށް ކ ރައްވާރާއްޖޭެގ  ހަފައި ހޫރިއްޔާކަން  ނ ރައްކާތެރި  ބޭފ ޅަކަށް  ކ ރިވާ    ތިވެެގންދިޔަ މަމަލާއެއް 

 ަގބޫލ ކ ރާ ައޅ ަގނޑ  ދިސާއާ ގ ޅިެގން  . ެއ ހާދިޔައިމާ  ޗްެވެގންއ ރިޓީ ބްރީދިޔައީ ސެކިެއ    ެގންކ ރިމަތިވެ ކަން  އެ  ން.ތަ

ސަ އެީއ  ނެޝަޮގތ ަގއި  އިންރ ކާރ ން  ހަދަންޖެހޭނެކ އަނަލް  މ ހިންމ ރީެއްއ  ސީ  ަމއްސަލަެއއް،   .ރިޔަސް 

އެ ނަމަވެސްންއެހެ ތަނެއް  ،  ކ ރެއްވި  ނ ފެނ ނ އަޅ ަގނޑ ކަން  މިއީ  މެންނަކަށް  ޙައަޅ ަގނޑ .  ވަރަށް    ޤީޤަތ ަގއި 

ޮގތަކަށް ެއ    ދިޔާދޯ  މާ  ،ށްޮގތަކަ  ތޯތޯ  ލަ މައްސަލަތައް ައއިމާހަމީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވާ މިކައ ކަންބޮޑ ވި ކަމެއް. ޤަ

ދިން ހަމަލާއާ   ތަކީ ރަީއސް ނަޝީދަށްޤަވާނެ ކަމެއް. ޙަޤީކާެގ ޒާތ ަގއި މ ޅި ޤައ މަށް ވެސް ނ ރައް ކީ އޭ މަކ ރ  ކަންކަން

ކަަމށްއަޅ ަގނޑ ެގން  ޅި ގ  ނ ބެލޭ  ސްޕީޑ ަގއި  ބާރ   މިހާރ   ކަންތައްތަްއ  ެއ  ސް  ވެއްކާ ނެއަ  ،ވާނަމަ  މެން 

އެބަވެރިންރ ނި ދެވެނަށް  ހަމަސެމެނ ބައި  ނީ    ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭއަޅ ަގނޑ އެއާެއކީަގއި    ޖެއް.  ިމއަދ   އެބަ    ، މެން 

ލޯންޗ  ހާދިސާ ވެސް މިއަދ  ވަ  ފިނިފެންމާ  ހަމައޮތ މަކީ އެ  ޖަހާފައިޅ ގޮއްވާލި  ދޭ ފަރާތްތަކަށް  އީ ނިރ ބަވެރި  ލާތައް 

ހިތްވަރަލިބޭ ކަންކަން  ކަ  މި  ވެެގންދާނެ.  ވިހޭއެބަޖެމެން  އަޅ ަގނޑ ށް  އިއްޒަ   ރައީސްތެތްސްނަން.  ސަލާމަތީ  ؛ރި 

އަރާފަިއ ންޑ ، ގ  ނެަގނެސަލަތައް ދެ ދިމާވެފައި ހ ރި މައްތަނަށް އެ ރ ކޮށްދިނ މ ަގއި ިމއަދ  ޚިދ މަތްތަކ ން އެ ޚިދ މަތް ފޯ

ތަ ހ ހ ރި  ފެންޖެރެއްނެއް  ރަނަގޅ ކޮށް،  އެކަމެއް  ހ ރެއްވަންއްޔާ  ތަނެއް  ކަމަޖެނަ  ވެ   މަޔާއްޖެއްށް  އެ  ންދަ  ައޅައި   

ރަ ސަރ ކާކަންކަން  ެއއީ  ސަބަރ ނަގޅ ކ ރ ަމކީ  ކަމެއް.  ކ ރަްއވަންޖެހޭނެ  ޤާން  ވަނަ    105ނޫނ އަސާސީެގ  ބަކީ، 

ާގނޫނަކ ން    އިމާއްދާއާ އެތައް  ލިބެހިއަދި  ނ ރައްކާވެެގންމާޔަތް  ފަރާތަކަށް  ހިތ ން އަޅ ަގނޑ ދެން    ދިޔައިމާ   ންޖެހޭ   

 މިއަދ  އާންމ  މީހަކަށް  ކޮބައިތޯ  ،ސ ވާލ ކ ރެވޭނެ   ،ޮއންނާނެ  ވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބިރ މިއަދ ތ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ ހި

ސަލާމަތާއި ސަލާމަތާއި ؟ކީމަކަރައްކާތެރި   އޮތް  ސަރ ކާ  އެ  ކަށަަވރ ކޮށްދިނ މަކީ  އޮތްކަން  ރ ން ރައްކާތެރިކަން 

ކަޖެކ ރަން މިއަދ   މެހޭނެ  ބިރ ވެރިކަން  އެ  ތެރޭމެއަޅ ަގނޑ  އް.  މިންެގ  އެހެންވީމާ،  އޮ  ަގއި  މެން  ަގނޑ އަޅ  ތީ. 

  ސ ލްޙަމަސަލަސްކަމާ  ،އެކީަގއި  މާންކަމާއޮ،  އަކީ ައމާން ތަނަކަށްވެހިރާއްޖެޖެހޭ ދި  އެބަ  ރި ރައީސް، މިއަދ އިްއޒަތްތެ
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ހޭ. ރަންޖެކެއް އެބަ ކ ކަތްތަސްޓްރެޓެޖިކް މަސައްއ ޅޭ ތަނަކަށް ހެދ މަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަކެްއ ކ ރަން.  އެކީަގއި ދިރި 

ކ ރ މަކީ    ކަތްއް ަގއި ހ ރިހާ ފަރާތްތަކެއް ގ ޅިެގން އެ މަސަ ދެކޭޮގތ  އަޅ ަގނޑ ަގއި  ރިއަށް ެގންދިއ މ ކަންތައްތައް ކ   އެ

  އަޅ ަގނޑ  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި ؛ވެސް  އް. ދިވެހިންނަކީ އަބަދ މެމެންނަށް ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކައަޅ ަގނޑ މިއަދ   

ނިންމާލަ  އެންހަމަ  މިން  ދިވެހިރާއްޖެއަނެ މެ  ލޯބިކ ޓެއް.  ސ ލްޙައަށް  ވެސް  އަބަދ   އިސްލާމްދީނ ކީ  ތަރަރާ،  އިެގ  ހަެގ 

އަޅ ަގނޑ މެން  ފަތް  ާގޅާލ މާއި، އެ ބައެްއެގ ސަމާއި، އަ ށް އޯާގތެރިކަޑަޅެން ބޭނ ންވާ ބައެއް. ވަރަށް ބޮއ ރިތެރޭަގއި ދި

ބަެއއްެގ   ފަޚ ރ ވެރިވާ  ބަޔަކަށް  ބަެއއް.  ން އަ އ ޅެމ ދިރި ޮގތ ަގއި  އެ  ޮގތ ަގިއ ވެހީދި  ،ން ދިވެހިންމެއަޅ ަގނޑ އި  ންެގ 

ތަރަ  ،ދިރިއ ޅ މަށް ތެރޭހައިސްލާމްދީނ ެގ  ހިތްވަރ އަޅ ަގނޑ އ ޅ މަށް    އިގަ އިެގ  އަލ ން  ޮގތަކަލިމެންނަށް  ށް ބޭނެ 

  އްޔާބޮޑަށް ޝ ކ ރި  ރަށްވަ  .ލާނަންއިޅ  ނިންމަކޮ ހަކަެގ ވާއަޅ ަގނޑ ރަންޖެހޭ ކަމަށް ދަންނަވަމ ން،  މަސައްކަތްތަކެއް ކ 

 . ރި ރައީސްތެތްޒައިއް 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިއް   ކ ޅ ދ އްފ ށީ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ދާއިރާެގ  މ ޙަޒަދެކ ނ   ޖަމްޝީދ   މެންބަރ   މަދ . އްތްތެރި 

މެންބަރ ންތެއިްއޒަތް ނިންމަ  5ަގނޑ   އަޅ  ؛ރި  ޖަލްއިމިނެޓ ވީމަ  އެހެންނޫނީ  މަޣްރިބ  ސާލާނަން.  ނަމާދަށް     

 މަދ .އްތްތެރި މެންބަރ  ޖަމްޝީދ  މ ޙަޒަދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއް ކ ޅ ދ އްފ ށީަގނޑ މެންނަކަށް ނ ނިންމޭނެ. ޅ އަ

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ  މަދ އްމެންބަރ  ޖަމްޝީދ  މ ޙަ ކ ޅ ދ އްފ ށި ދެކ ނ  ދާއިރާެގ

هللاب هللا . سم  ހިންމ  ކީ ވަރަށް ވެސް މ ދާ މައ ޟޫޢަވެމ ންބަހ ސްކ ރެހެޅި  ހ ށަ  . ރައީސްިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  .لحمد 

ާވ  ންވެފައިނަމާދ  ދަ  އިޝާ  ، ހައިެގ ހ ކ ރ  ވިލޭރޭމަހ ެގ ފަހ  ދި  ޔަ ރޯދަމިދިނި  ،ނިގލަްއވާނެ ފަދައިންމައ ޟޫޢެއް. އެ

ދ  މ ޙައްމަ  ލީހ ެގ ރައީސްންެގ ަމޖިރައްޔިތ   ،ޚަބަރަކީ  ތ ންނަށް ލިބ ންޔިރައް   އިވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހި އެންމެހަ

ަމގ މަތީމަނި  އެ  ،ނަޝީދ  ސެކިއ ރިގަ ކ ފާނ   ެއްއކޮށް  ޓީ އި  ވަޑައިަގންނަވަނިހިއާ  އެ ންގަވާފައި  ކ ފާނ ެގ  މަނި  ކޮށް 

ެއކި ދ ނިޔޭެގ    އި ކަންކޮޅ ތަކާ  ހަށިކޮޅަށް ސީދާ އަާމޒ ކޮށް ދިން ހަމަލާއެއްެގ ވާހަކަ. މި ހަމަލާެގ ވާހަކަތައް ރާއްޖޭެގ 

އެ    ން މިއަދ  މި ތިބީރައްޔިތ   އިއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެހަ.  އްކޮށްއެ  ޔާމަތާނ  ފ ން ހިޑ އެހީ ނ ހަން އަޅ ތަކ ކި ކަންކޮއެ

އި.  ހ ސްަގ މި ބަކ ރެއްވީދަތައް ހޭތ ަގއި މިއަދ  ިގނަ ަވގ ޒަތްތެރި މެންބަރ ން މި ފްލޯއް ިގނަ އި  ބިރ ވެރިކަމ ަގއި. ވަރަށް

މާ ޮގނަ  ވަރަށް  ޤަދި  ،ަވއިފިދެއް ވެވިދާޅ އްަގިއ  ތެފ ން  މިވެހި  ހާލަތ .  މި އ މ ެގ  ފ ރަމާލޭެގ    ޤައ މ ެގ  ޮގތަށް  މި 

އެފަދަ   ހިނަގއިެގންއްދިސާއެ ހާމަގ މަތީަގިއ  ހި  ޮގތަކަށް  ފ ރ ޞަތ ނ ވާނެ  ކިނގ މ ެގ  ލިބ ނީ  އެންމެ  ؟ ހިނެއްތޯ  މިީއ 

ކ ރާ  ވެދި ރައްޔިތ ން  އެހި  އެބަ.  ބޭނ ންވޭ  ޖަވާބ   ސ ވާލަށް  މި  ހި ދިވެސ ރެ  އް ޒަމާނ   ،ވާނެނިގލައް ސ ވާލެއް. 
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ރައްކާތެރިކަން  ރައްޔިތ ންނަކީ އަމާން  އ  ވަރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދެންމެއަ މ ން  ޅެމަތީ  ބަެއއް.  ިއއްޒަތްއި    ތެރި ަގއި 

  ންެގ ދިރިއ ޅ ން ބިނާވެެގން އޭެގ މައްޗަށްވެހީދި   ދިވެހިވަންތަ  ،ފި ދެްއވައިކ ޑަކ ޑަކޮށް ވިދާޅ ވެ  މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް

މަނިކ ފާނ ެގ އ މ ރ ފ ޅ ން ތޭވީހަކަށް     މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަކީ އެރައީސް  ،ޮގތް. އެނިގލަްއވާނެ  ޔަހިން ދިރިއ ޅެމ ންދިދިވެ

ހަނދާންވަނީ ؛އަހަރ ަގއި ޒ ވާން  ،ައޅ ަގނޑ   ކ ށްވެރި އެންމެ  ސިޔާސީ  ދ ަވސްވަރ ަގއި  އެ   ށްކަޔަ  ޖަލ ަގއި    ެވެގން 

ހޭދަކެ ވަސްތަދ މަނިކ ފާނ    ބޭފ އް  މަންޒަކ ރެްއވި  ެވސް  އޭރ   އަޅ ަގނޑަށް   ޑ އެހިއަ  ތަނާއި   ދ ށްރ   ޅެްއ.  ތަނ ން 

އެ ލަހާއެ    ،ޖ ރިބާކ ރެވ ނީތަ ކިޔަމަން  ތ ަގއި  ކަންކަމ ެގ މަޑ މައި  ކަމާއިތެރިމަނިކ ފާނ   މިންވަރ .  ިއސްކ ރާ  ތިރިކަން 

އް ދ ވަހ  ކ ން އެސީނަ  ،ެމއްޔަ ކަދި އި ދ ށް ތަނެއްަގއި ހިނަގއަޅ ަގނޑ .  މިއްޔަތ ކަންއްމަށް ދޭ އަހަސ ލްޙަމަސަލަސްކަ

ހައްޔަ  އެ ަވގ މަނިކ ފާނ   އެ  ެގނެވ ނ .  މަރަށް  ދެންނެީވ  އަރިންމާފ ޅ ތ   ބަައޅ ަގނޑ   ، ހ ގައި  އަތ ެވއްޖޭ  .  ލާ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަން    ދަބ  އަދާކ ރިއަ. ވަރަށް ކިޔަމަންތެރިކަމާ ެއއްކޮށް އެ ދ ވަހ  ވެސް  ޖެހިއްޖޭން، ދާމާއެހެންވީ

އޭެގފަހ އީޔަންދިފެނިެގ ޖަ.  ހައްލ ން  ެގނެސް  އަޔަރ ކ ަގއި  ދ ވަސްތަްއ  ރެވ ނ .  ޖަލ ެގ  ކޮންމެވެސް  މެން  އަޅ ަގނޑ ދި 

ދޭތެރެދޭތެރެ ތަޖ ރިއިވަރަކަށް  ވެސް  ން  އޭރ ަގއި  ޤައ މ ަގކަހަވާބާކ ރިން.  ވެސް  ވަރަށް  ހ ންނަނީ  ހިނާގ،  ފ ޅ   އި 

ފަހަރ    ން ޮގތެއްތޯ ހޯދައިދިނ މ ަގއި. ބަެއއްށް އެންމެ ރަނަގޅީ ކޮނަތ ން ރައްޔިތ ންތްތަކާ ގ ޅޭ ޮގހިނިގ ހާލަަގއި  އޭރ 

ކަންތައަޅ ަގނޑ  ކ ދިކ ދި  އެ ތައްމެން  ދެބަސްވަން.  ވެސްކާ  އަނެއްކާ   .ވިއްބ ނެދެ  ކަމަކ   އެމިއަދ   ނ   މަނިކ ފާ  ވެސް 

އަނިޔާެގ  ވެސް  ކީ އަނެްއކާދިސާއަދިމާވި އެންމެ ބޮޑ  ހާ  ދެވަންފ ރާ ހ ރަސްކ ރި ފަހ ން،  ވީ ފަހ ން   ޅި ނ ރަޔަށްކަންހ ދެ

ދިވެހި   ،މާނ ވާ ޮގތަކަށް ދިާމވި ވާހަކަ. އެނިގލަްއވާނެމެން މި ދައްކަނީ މި ހާދިސާ ހިނަގން ދިއަޅ ަގނޑ ދިސާއެއް.  ހާ

ނެތް އެއްެވސް ޝައްކެއް    މާ ދޭތެރޭ ޤާބިލ ކަ  ރިލިބިފައި ހ   އިލީމާޢ ންެގ ތަބޭފ ޅ   ކީ މި ރީޖަނަްގއި އެތީ ބާރ ތަކަސަލާމަ

ފ ރިހަމަވެފަންމި އެހެންވީހިނދ ަގއި  އިވަރަށް  ބައެއް.  ސަލާމަައޅ ަގނޑ ވާ  ޚިދ ތީމެންެގ  ހ ން  މި  މަތްތަކ ަގއި  ނާނެ 

ދ ކ ރަނީ   އ އްމީއަޅ ަގނޑ  ޝައްކެްއ ނ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ .  ށް ދިއ މ ެގ ޤާބިލ ކަންއަހަމަ އެންމެ ފ ނާ  ސަލަ މީެގމައް

މި،  ންށް ނިއަޤ  ވަރަށް ފ ރިހަމަެގ ތަޙ ޤީކަމ ށް ލިބި، މިމާތ  ވަރަށް އަަވހަޢ ލޫމެންނަށް މި ހ ރިހާ ކަމެއްެގ މައަޅ ަގނޑ 

މެން ައޅ ަގނޑ   ،ެގ ދ ޢާއަކީ އަޅ ަގނޑ  ނެ ކަމަށް.  ެގ ޖަވަބ  ލިބޭން މި ބޭނ ންވާ ސ ވާލ  ތ  މެން އެންމެ ރަްއޔިއަޅ ަގނޑ 

މ ޙައް،  ޤައ މަށްދިވެހި   ވަރަށް ސަލާމަރައީސް  އެދި  ތެރިކަރައްކާ  ތާއިމަދ  ނަޝީދަށް  ށް  އަކ ރި   ނާންމެނޑ އަޅ ަގމަށް 

 .  ތްތެރި ރައީސްޒަން. ޝ ކ ރިްއޔާ އިއް ރ އްދަލ ކ ބަތަނ ަގއި ވަރަށް ައވަސް މ އްދަތެއްެގ ތެރޭގައި ވަޑަިއެގން  އޮތް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ޢަފީފ  ސަން ޙަރ  ންބަްއޒަތްތެރި މެެގ އިދާއިރާ ވިލ ފ ށީ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 ވ ން: ކެއްދެކަހަވާ ސަން ޢަފީފ ރ  ޙަ ންބަމެެގ ދާއިރާ ށީވިލ ފ 

 ން ހާރަކޮށްލ މަށް ދިވަެގ ރޭ ރައީސް ނަޝީދ  އަ ަވނަ ދ ވަހ   6މި މަހ ެގ    !ދެއާ  .ރަީއސްިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

މ ަގއި ވަރަށް  ރައްޔިތ ންެގ ނަ  ހާރިހ ޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ  މ ަގާއއި އަދި އަނަޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ  

ކ ށްވެރިކ  ތ ބާރާއިހަރ ކަށި   އިއްރަންން  ރަީއސްޒަތްތެ.  ހަ ؛ރި  ދެވ ނ   މި  ނަޝީދަށް  ހަމައެރައީސް  އެކަމަލާއަކީ   ނި 

ދެފާކ މަނި މިނަށް  ނަޝީދަކީ  ރަީއސް  ނޫން.  ހަމަލާއެއް  ރަ  ވ ނ   މިޤައ މ ެގ  ދެކޭޮގތ ަގިއ  ޤައ މ ެގ    ްއޔިތ ން 

ެއ  ލ ބަސްތަޤ މ  އަދި  އ    އެހެންވީމާ،  ބޭފ ޅ ންެގ  ހަލާއްމީދ .  އ އްމީދ   ހަމަލާއެއް ކ ކޮށްލ މަށްއެ  ދެވ ނ   ތ ަގިއ  ޮގެގ   

ހަމަލާ  މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ  ރައީސްސިމި  ިއއްޒަތްތެރި  ކ ރެވެނީ.  މި  ރައީ ؛ފަ  ނަޝީދ ެގ  މިއަދަކީ  ވަނަ    54ސް 

ނިކ ފާނަށް ރައްދ ކ ރަން. އާދެ!  މަ  އެ  އަޅ ަގނޑ ޔޮއެދ ން  ހެ ެގ  ދ ވަހ އ ފަން  ،މިއަދ ެގ  ، ވ މާއެކ     ކަމަށްސްވައ ފަންދ 

ސަ މެންއަޅ ަގނޑ  އިސްލާމ ން.    ންތައި އްނަކީ  ޮގވަމެންއަޅ ަގނޑ ސައްތަ  ދީން   ެއކ ވެރިކަމާއި   ، ލަނީއިެގ 

ާގއިމ ކ ރ މަށް.  މެންައޅ ަގނޑ ން  ވަތްތެރިކަޚ އް އ  ތެރޭަގއި  ގޮ މެންއަޅ ަގނޑ ެގ  ދީން  އަަވއެއްެގ  ެއކަކ   ނެކަކަށް  ނ ލާ 

ެއކަނަފްރަތ ކ ރަން އަނިޔާވެ،  މީހ ންނަށް  އަނެކަކަށް  ެއއީ  ކ   ދީން  އަޅ ަގނޑ ރިވާކަށް.    ފަިއވާރަްއވާކ ންރާހަމެންެގ 

މެން ޖެހޭނީ އަޅ ަގނޑ  ،ހިނދ ވާ  މ ންކަމ ަގއި ލިސައްތަ މ ސް  އްތައިންސަ މެންނަކީ ައޅ ަގނޑ . އެހެންވީމާ، މިއަދ   ކަމެއް

މެން އަޅ ަގނޑ !  އާދެ ؛ސްރި ރައީއ ން. އިްއޒަތްތެައށް ެގންދިން ކ ރިމެއަޅ ަގނޑ ށް  ކަސިފަތަ  ބާރ އަޅާ  އިސްލާމްދީނ ގައި

  ، ކ ރީެގ މެންބަރ  ! މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ  ދެއާ  .ރި ޢަމަލ ތައްޔާވެާގ މިފަދަ އަނިންަގއި ހިއްޖޭރާ  ކ ރަން މިކ ށްވެރި

ޟްވާން ރި  ،ކަމ ަގިއވާ  އްސްވެރިއެނޫއް   އެެގމެންައޅ ަގނޑ   .ލީއަވަހާރަކޮށް  އަފްރާޝީމް  ރ  ޑރ.ތްތެރި މެންބަްއޒައި

ފ ރާނަ  ެއތައް  ސް  ޮގމިހެން.  ލީއިވަލ  ގެއް ެގއްލިެގން  ،ދަނީ  މި  މެންއަޅ ަގނޑ ބަެއއްެގ   ޖެ.ހިނަގއް  މަގ މަތިން 

ނޫން  އްޔަ މިއި ގޮވަންމެ އަޅ ަގނޑ ކީ  ދީން  މިއިއިެގ  ޮގތަކީ.  ނޫން  ކީއްޔަލާ  ޮގޅެއ   މެންއަޅ ަގނޑ   . ތަކީންޖެހޭ 

  ންތޯ ޖެހޭ މިކަމ ެގ އަޑިއަށް ދާން. ކީްއވެެގމެން އެބައަޅ ަގނޑ .  ދ ރ ހެލިވާންއްތަކ ން  ބަޖެހޭ މި ކަންތަމެން އެއަޅ ަގނޑ 

މި  މި  ،ކަންމި ކަންތަޤައ މ ަގިއ  ހިނކަހަލަ  މި  ރައީސްޒައިއް  ؟ަގނީ އްތަްއ  ބޮޑަށް  ައޅ ަގނޑ  ؛ތްތެރި  އެންމެ  މެން 

ބޭފ ޅެއްމާޔަތްހި އެއް  މަދޭންޖެހޭ  ރައްޔިތ ންެގ  މިއީ  ރައީސް   ކ ރީގެ   ،ޖިލީހ ެގ  ިމ  އްޔާރިމްހޫޖ ރައީސ ލް  އަދި   .

ދިމާވެ  ށްމެންނައަޅ ަގނޑ  މައްސަލަ  ހާދިސާ   ،ެގންމި  ދިމާވެމި  ބާރ އަޅ ަގނޑ ެގން    ސަލާމަތީ  ދިން  ތަކ ން  މެންެގ 

ގ މި  އާދެ!  ؛ިވއ ެއްއަގއި އިންޓަރ ދެއްޅިކަމާ  ވާހަކަިއަގއި  ކި ެގން  ބޭ  ،މަކ ރަންހިތާ  އަޅ ަގނޑ     ޅ ން ފ އެ 

އިންޓަ ވިދާޅ ވީސަންލިޖެ ތިމަންނާމެންނަށް،  ކަމަށް  ނެތް  ލިބިފައި  މަޢ ލޫމާތ   މިއީކީ  ށް  އާދެ!  މެންނަށް  އަޅ ަގނޑ . 

ބަ ޚަރަދ ކ ރަން  ވަރ  އެތަްއ ބައި ސާއިން އެކްސް ފައި ތ ންެގ ޓެ ހި ރަްއޔިމެން ދިވެައޅ ަގނޑ މެްއ ނޫން.  ކަރެވޭނެ  ަގބޫލ ކ 

ޓަށްމިކަމަ އިންޓަ  ޚާއްޞަކޮށް  ހޯންސ ޖެލިކައި.  މަޢ ލޫމާތ   އެހެންދ ން  ޓަކައި.  މަޢ ލޫޖެއިންޓަލި  ،ވީމާމަށް  މާތ   ންސް 

މެން އަޅ ަގނޑ ތައްތައް  ދިފަ. އާދެ! މި ކަންހޯންޖެހޭނެ  ހޯދޭނެ ޮގތްތައް ހ ންނަލޫމާތ   ޢ . އެ މަނީންނަންޖެހޭހ ފައި  ލިބި
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ކ ެގ  ތީ ކަންތައްތަސަލާމަ  ޖެހޭދޭން  ރި ބޭފ ޅ ންނަށްއްޒަތްތެކަނި މި އިއެމަހޭނީކީ ހަޖެެމން  އަޅ ަގނޑ   މިއަދ  ؛އެބަޖެހޭ

ޮއޑިޓެއް ެވސް އެބަ ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން ކަންތައްތައް އޮތް ޮގތ ެގ  އް ނޫން ހަދަން. މ ޅި ޤައ މ ެގ ސަލާމަތާ ބެހޭ  ޓެ އޮޑި

ރައީސްހަދަން.   އަ ؛އިއްޒަތްތެރި  ޖެހޭޅ  އާދެ!  އެބަ  ވިސްނަން  ކަމިފަ  ،ަގނޑ މެން  ކ ރާ  ދަ  ފަރާތްތަްއ  ންތައްތައް 

ކ ރަނީކޮބައިތޯ ކަންތައްތައް  އެ  މީހ ން  އެ  ރަ  .  އެީއ  އާދެ!  ބޭނ މެއްަގއިތޯ.  ބި  ްއޔިތ ންކޮން  ރ ވެރިކަން ތެރޭަގިއ 

.   ފިނޑި ޢަމަލ ތަކެއް މިއީޞަދ ަގއި ހިންާގޤްރޯލްކ ރ މ ެގ މަޓްޔިތ ން ކޮންވެރިކަން އ ފައްދަިއެގން ރައް އ ފެއްދ މަށް. ބިރ 

އެކޭ  ކަމަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން އާ ، މިފަދަ އަނިޔާވެރިކަށްތައްތަކަން  ދަ ބިރ ވެރިއަޅ ަގނޑ މެން މިފަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކޮޅަށް  ދެ  ކެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެހޭ މިކަމާތަކ ރެވޭނެ އ ސޫލ ލ ބޫަގނަށް  ަގނޑ މެންޅ  ނެ. މިއީކީ އަނ ބ ނޭވޭ

ލަން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޔިތ ންެގ ތެރެއިން ނައްތާވެރިކަން ރައްޖެހޭ މިފަދަ ބިރ ނަށް  ންކ ރަން. އަޅ ަގނޑ މެ މަސައްކަތް

! އަޅ ަގނޑ މެން ށް ެގންނަން. އާދެއެ މީހ ން އިންސާފ ެގ ކ ރިމައްޗަ  އިތައް ހޯދަ މިފަދަ ކަންތައްތައް ކ ރާ ފަރާތްޖެހޭ

ވާހަކަފ ޅ  މެންބަރ ން  ބަެއއް  އިްއޒަތްތެރި  ތިން  .އޭވީ ދ ވަސް   11މިހާރ     ލދެއްކެވިމިތާނަގއި  މީހ ން    ހަމައެކަނި 

ދޭ  ކޮބައިތޯ މި ކަހަލަ ކަންކަމަށް ހިތްވަރ  ؟ތިބި އެހެން މީހ ން   މިކަމ ެގ ފަހަތ ގައި  ނީ. ކޮބައިތޯޅެެގން މި އ ހައްޔަރ ކޮށް 

އެ މީހ ން   ؟ތޯ މިއަދ ބައިހ ން ކޮމީލާ މީހ ން. މިފަދަ  އިމީހ ން މެރ މަށް ގޮވަކޮބައިތޯ މީސްމީޑިއާަގއި މިފަދަ   ؟މީހ ން

ހަ  ނެސްެގ މީހ ން  އެކަންރ  އްޔައެ  މީހ ން  ެއ  ކީްއވެ  ތައްކޮށް،  އެކ ރަނީ  ޖެހޭތޯ  ރައީސްބަ  ބަ  އިްއޒަތްތެރި   ؛ލަން. 

ކޮށްލައިެގން  ޮގތަށް ދޫ  ވާ  ށްރޮވިންސަހާރ  ޕްދަޤައ މ  މި އަފްޣާނިސްތާނ ެގ ކަންނޑ މެންނަކަށް ނެތް މި  މިއަދ  އަޅ ަގ

އަޅ ަގ އަތިބެވޭކަށް.  ނެތް  ދަނޑ މެންނަކަށް  ގެއަށް  ޅ ަގނޑ މެންެގ  ނިކ މެފައި  މަގ މައްޗަށް  ނާދެވޭނެކަމ ެގ  ރީން 

އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ންނެތިކަށް  ބޭއި އަޅ ަގނޑ މެން ތިމެްއެގ ތެރޭގަ ކަބިރ ވެރި

ކަ ސަލާމަތީ  ބާރ ތަކަށާއި  ބަލަހަދިފާޢީ  ފަ ންތައްތައް  ބިރ ވެރިކަން  މެންެގަގނޑ އަޅ    ،ރާތްތަކަށްއްޓާ  ރައްޔިތ ންނަށް   

 ...ިއެގންހޯދަ މީހ ން ވަގ ތ ން ަވގ ތަށްކ ރާ މަސައްކަތް  އްދަންއ ފަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ޒ މ ޢިއް ބްރާހީމްއި މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އ ތ ރ  ހެންވޭރ . ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާ މ ޢިއްޒ  ހީމްރާއިބް މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ންވޭރ ހެ

ބ ރާސް  މޭ  6.  ރައީސް  ޝ ކ ރިއްޔާ ރަޭގނޑ     ފަތިވީ  މ ށްއެހާކަ  8:15ދ ވަހ   ރައީސް  ނަޝީދ  ހާއިރ   ޙައްމަދ  

ަގނޑ   އަޅ    ށް ދެވ ނ  ހަމަލާކޮަގތ މަށް ތައްޔާރ ވަމ ންދަނިޑައި ވަ ކާރަށް އަރާނިކ މެ  ން  ޅ ކޮ އެމަނިކ ފާނ  ދިރިއ ޅ އްވާ ގެ 

ދާއިނިސްބަ އަޅ ަގނޑ  ؛ރާތްވާ  ނަމ ަގއާއި  ރަްއޔިތ ންެގ  ދާއިރާެގ  އ ތ ރ   ހަރ ކަށި    ހެންވޭރ   ނަމ ަގއި  ައމިއްލަ 
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ކ އި އަޅ  ށްބާރާތ ން  ހަމަލާއަކީ  ދެވ ނ   ނަޝީދަށް  ރައީސް  ރައީސްވެރިކ ރަން.  ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  ނަޝީދ ެގ   ަގނޑ  

ދ އްފ ރާނަފ  ނ ރައްވާލ މަށްޅ   ދެވިފައިވާ  ހަމަލާކާތެ  މީެގއެ ރި  އަދި  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އް.  ނަޝީދ   ރަީއސް  އިތ ރ ން 

ދީފަިއވާ ހަމަލާއެްއ ކަމ ަގިއ ވެސް އަޅ ަގނޑ    ނިމ މަކަށް ެގނައ މަށް ވެރިކަމ ެގ ނިޒާމ އިމ ކ ރ މަށް ފަްއޓަވާފައިވާ ހެޔޮާގ

ރާއްޖޭަގއި ހިނާގފަިއވާ    ންކ ރިެގންދަނީ މީެގހަމަލާތައް ތަކ ރާރ ވެ   ެގރިޒަމްޮގތ ަގއި މިފަދަ ޓެރަ  ދެކެން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ

ތ   އ ޅެން ފ ރ ޞަ  މިނިވަންކަމާއެކ ދޫވެ،    ށްއަމ ޖ ތަމަޢ ެގ ތެރެ  ހިބަިއވެރިެވފައިވާ ފަރާތްތަްއ ދިވެ  ކ ގައިމިފަދަ ހަމަލާތަ

ހިންދެވި ހަމަލާތައް  މިފަދަ  ބައި   ،ގ މާއިފަިއވާތީ.  އެހީވ މ ަގއި  ޮގތ ން  މީހ  މާލީ  މި  ތިބޭނެ.    އި ހޯދަން  ވެރިން 

ނި  ބ ދެިވެގންއަދަ ހަމަލާތައް  މިފަދަ  ބިނޫނީ  މި  އަދި  ނާންނާނެ.  މ ޖ ތަމަމ މަކަށް  ދިވެހި  ތެރޭަގިއ ރ ވެރިކަން  ޢ ެގ 

ހޯދަ  ވެސް  ނެތިެގން ފަރާތް  ހިންިގ  ހަމަލާ  މި  ެގނެސްކ ފ ެގ  ޞާންޢަދ ލ އި  އި ނ ދާނެ.  ޮގތ ން   ،ރިމަްއޗަށް  ާގނޫނީ 

އަދަ ައވަހަކަ  ބ ދޭންޖެހޭ  އަޅ ަގވީހާވެސް  ދިނ މަށް  މ އައްސަސާށް  ބެހޭ  ކަމާ  މަރަން ނޑ   މީހ ން  ޮގވާލަން.  ތަކަށް 

މ ޖ ތަ  ތޭރަޖެހިލ ންނ ވާވަރ ެގ   މި  މީހ ން  ތެރޭަގއި  ސަތޭކައެއްހާ  ޕޮލިސް ކަ  އ ޅޭކ   މިނިވަންކަާމއެމަޢ ެގ  މަށް 

ޑ  ދެކެން. ިމ ެމއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ ވާންޖެހޭ ކަވަރަށް ކަންބޮ  ، ެއއީ  ވ ންމީދ  ވިދާޅ ވެފައި ކޮމިޝަނަރ މ ޙައްމަދ  ޙަ

ދާ  ތޭރަ ހިނާގ  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ެއކި  ދ ނިޔޭެގ  މީހ ންނަކީ  ެއކިެއކި  ޚިސަތޭކަ  ބަިއވެރިވެ،  ހަނގ ރާމަތަކ ަގއި  ލީ 

ބޮ ބަިއވެރިެވ،  ޤާބިލ ކަން  ތަމްރީނ ތަކ ަގއި  ކަމަށްންހެދ މ ެގ  މީހ ން  މ ޖ ތަދިވެސް    ވ މީ  ހ ރި   ހ ރި   ށްމަޢަވެހި 

ދާދެކެން.    ައޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  އްމެބިރ ވެރިކަ ޤައ މ ތަކ ެގ  ބޭރ   ހަނގ ރާމިފަދަ  ދިވެ  ތަކ ަގއިމަޚިލީ   ހިބަިއވެރިވެ، 

ރިހެބިލިޓޭޢަމ ޖ ތަމަ މީހ ން  އަންނަ  އެނބ ރި  ރަނަގޅ   ޓްށް  މަސައްކަނިޒާކ ރެވޭނެ  މިހާރ ވެސް  ކ ރަމ ންދާ ތް މެއް، 

ނިޒާެމއް ރަނަގޅ   އިނިޒާމަށްވ ރެ  އެެގ  ޮމނިޓަރމީހ ން  ތ ރ ން  ރޭވޭކ ރެވޭނެ    މެކޭނިޒަމެއް  ކަމ ަގއި  ރަނަގޅ   ންޖެހޭ 

ދެ ޓެރައަޅ ަގނޑ   ާގނޫނ ެގ  ރިޒަކެން.  މަނާކ މ ރ ެގ  ބަލާއިރ  ވަނަ    8ްމ  ނ ވަ  ސީދާ  ،މާއްދާއަށް  ނ ޮގތ ން  ސީދާ ތަ 

ދޭ    ނ ވަތަ  ބ ނ މަކަށްނާއަދި މީހަކ  ބ   ،ވާއިރ    މ ަގއިރ ދީ، އެކަން ކ ރ މަކީ ކ ށެއް ކަރިޒަމް ޢަމަލަށް ހިތްވަޮގތ ން ޓެރަ

 ށްވަރ ދޭ ކަމެއް ކަމަށް އާންމ ންނަކ ރ މަށް ހިތްކ ރ މަށް ނ ވަތަ ރޭވ މަށް މަގ ފަހި  ރިޒަމް ޢަމަލެއްއީ ޓެރައެ  އްބަޔާނެ

ޓެރައާން  ނ ވަތަ ފެނ މަކީ  ބަޔަކަށް  ވާ މ ންެގ  ކަމ ަގިއ  ހިތްވަރ ދިނ ން  ހިންގ މަށް  ޢަމަލެއް    ، ރ އިރިޒަމް 

މިޅ އަ ފެންނަނީ  ަގނޑ މެންނަށް  ހޮޓާތަކ ގަ   އެކިއެކި  ސޯރާއްޖޭެގ  އެކިއެކި  މީޑިއާއާއި  ލޭ ޝަލް  މީހ ންެގ  ތަކ ަގިއ 

އަދަބ    މި ދެވޭާގނޫނ ަގއި    ގެ ރިޒަމްނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ޓެރަހ އްދަކ ރ މާއި މީހ ން މަރަން ގޮވަމ ންދާ މަންޒަރ . އަޅ ަގ

މި ކ ރެވި ތަންފީޛ  ނޫނީ  ލިބިެގންޙައްކަށް  ކަމަންކަ  ެގން  ބޮޑަށް  ފ ރ ޞަތަށް  ދެއްވި  ދާނެ.  ނ ލެއް  ވަރަށް  ޓަކައި 

  ޝ ކ ރިއްޔާ.

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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 .ސަޢީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ ރި ިއްއޒަތްތެ ދާއިރާެގ ެގމަނަފ ށީންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވ ން:ކެ އްކަދެހަވާ ސަޢީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ެގމަނަފ ށި

އިޝ ކ ރި  ،` ރައީސް. އްޔާ  ރޭދ ވަ  ނަ ވަ  2021  މޭ  6  ްއޒަތްތެރި  އޭ.ޑީ. ހ ެގ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ކޭ   

އަޅ ަގނޑ ެގލ ހޮސްޕިޓަ ގޮ   ަގއި  ޚަބަރަކީ ހ އްޓާ    ސްދަރިފ ޅަށް ވެކްސިންދޭން  ހަމަލާދިން   ށްރައީސް ނަޝީދަ  ،ލިބ ނ  

ލިބ ޚަ ޚަބަރ   އެ  ތިރިއަށް  މާބަރ .  ވެސް  އަޅ ގނޑ   ނަޝީދ     ރިއަށްތި  ކޭެގ.އޭ.ޑީ  ،އެކީަގއި  ރައީސް  ދިޔައިރ  

ހ ރިއޭ.ޑީ.ކޭ ހަމަލާދީފައި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ަވގ ތ   ެގނަިއ  އެހެ  ކަންއަށް  ޓެރަ  ،ންކަމ ންފާހަަގިވ.  ދިން  ރިސްޓް  މި 

ެގމަނަފ ށީ އިބާރާތ ން  ހަރ ކަށި  އެންމެ  ނިސްބަތްވާދާއި  ހަމަލާ  ެގމަނަފ ށި ؛ރާއަށް  ކޮނޑޭ،  އަދި ދެއްވަދޫ،   

ފަރާތ ންރައް އެންމެހައި    ެގނޑ ހ ޅ ދޫކަ ނަމ ގައިއިނާޔިތ ންެގ  އަމިއްލަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  މިއަދަކީ      އަދި  ކ ށްވެރިކ ރަން. 

 ؛ޒަތްތެރި ރައީސްއެދ ންތައް ރައީސް ނަޝީދަށް ފޮނ ވަން. ިއއްވަނަ ދ ވަހ ެގ ތަހ ނިޔާއާއި ހެޔޮ  54ސް ނަޝީދ ެގ  ރައީ

ވިސްއަޅ  މިއަދ   ޖެަގނޑ މެން  އެބަ  ކ ޑަ  ،ހޭނާލަން  މީހ ން   މި  ކެރޭ  ކޮށްލަން  ކަެމއް  މިވަރ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

މި ކީްއެވެގންތޯ  އ ފެދިެގން  ބަ ؟ދަނީ  ޖެހޭލަންއިލަ އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަ  ކަމެއް  ،  ޤައ މ    މިފަދަ  ަގިއ  މި 

ބައްޓަންެވެގމ ހިނަގ މިހާރ   ނިޒާމ   ތަޢ ލީމީ  ރާއްޖޭެގ  ކިންދާއިރ ަގއި  ނިޒާމ ަގއި  ތަޢ ލީމީ  ރާއްޖޭެގ  ދޭ ޔަވައިން، 

ބަލަ އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮންޓެންޓް  ހ ރި  ޖެހޭ.އިސަބްޖެކްޓްތަކ ަގއި  އެބަ  ތަ  ލަން  ރަނަގޅ   ނިޒާމަކަށްތޯ ހަމަ  ޢ ލީމީ 

މިހާ ދަރީންނަށް  ދެެވނީމ އިދެރ  ކިޔަވައަޅ ަގނޑ މެންެގ  މި  ބަލަ  ން  ހަމައެއާއެކީަގއިއަޅ ަގނޑ މެން  ޖެހޭ.  ިއ  ލަން އެބަ 

އަޅ ަގނޑ މެން މި   ،ލަން ެއބަ ޖެހޭއިލައިރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެން ބަ ފެތ ރެމ ންދާކ ރ މ ޅި ދ ނިޔޭަގއި ވެސް ހަރ ކަށި ފި

އަޅ ަގނޑ މެން ކިޔަވަން މި   ައކަށްތޯކޮން ޔ ނިވަރސިޓީެގ،  އް ކެ މަދ  މީސްކޮޅ  ހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮން ޤައ މ ތަ

ލި އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަދަނީ.  ައޅ ަގނޑ މެ  މިޓްކ ރަން  ކިޔަވަ ޖެހޭ  ދަރީން  ޔ ނިވަރސީޓީއިން  ފޮނ ވާ    ،ކާއިތަދޭން 

ފޮ ކިޔަވައިދޭން  ދަރީން  ޖެހޭ.  ލިމިޓްއަޅ ަގނޑ މެން    ލެޖ ތަކާކޮ  އ މ ތަކާއި ޤަ  ނ ވާއަޅ ަގނޑ މެން  އެބަ  ކ ރަން 

  ން ަގނޑ މެންނަށް ބިނާވެެގޅ ބަލ  އަަގނޑ މެންެގ މ ސްތަޤ ޅ އްެގ މައްޗަށް އަ ތަޢ ލީމެ  ެގ ދަރީންނަށް ލިބޭއަޅ ަގނޑ މެން

ކަމެއް ކަމަށް. މިއީ މޮޅ     ޑާ ކޮށްެގންނ ވާނެ މިއީ ަގއް ލ ބޫގަ ނޑ މެން މި ކ ރާ ކަމަކީ ައޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގ  ދަނީ.  މި

ކަމެއް  ަގއްޑާ  ނޫން.  ކަމެއް  މޮޅ   ިމއީ  ކަމަށް.  މިއީ    ކަމެއް  ނޫން.  ނަޝީެވސް  ރަީއސް  ޢަަމލެއް.  މި ފިނޑި  ދަށް 

ހަމަލާއަކީ މިދެވ ނ   ޢަމަލެއް.  ފިނޑި  އަދިވެ    އަޅ ަގނޑ    އެއް  ސް ހަމަލާ  އިބާރާތ ން  ހަރ ކަށި  އެންމެ  ފަހަރ  

ރައީސްކ ށްވެރި ިއއްޒަތްތެރި  ހަތަރ ދަމ  ؛ކ ރަން.  މ ޅި  މަޖލީމިއަދ   މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަށް   އެކި  ހ ަގއި 

މިންޝ ޢޫރ ފާޅ ކ ރަމ  ދެދަނީ      ނަޝީދަށް  ކ ށްވެރި  ވ ނ  ރައީސް  އޮ ކ ރަމ ހަމަލާ  ސަބަބެއް  ހަމައެކަނިން.   ެވެގން. 

ވާފަިއާވ  އް ކައި ރަީއސް ނަޝީދ  ކޮށްދެޓަ ދިެވހި ރައްޔިތ ންނަށް ން. މި ދިވެހި ޤައ މ ެގނޫ  ކީވީތީ  މަޖިލީހ ެގ ރައީސަކަށް
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ޚިދ މަތެއްއެ ފަސޭހައަ  ،ތައް  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  މި  ކޮށްދެްއވާފަިއވާ  އަދި  މިއަދ އެށް  ސަބަބ ން  ކަމެއްެގ    ތައް 

ނ ދިނ މަށް ދަނީ. އަދި މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި މިކަން ތަކ ރާރ ވިޔަ  ން މިހ ަގއި ކ ރަމ ޖިލީއްކަތް މި މަސަޑ މެން މި މައަޅ ަގނ 

މ ސްތަޤ ބަ އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ޓަކައި  ކ ރަން  ކަންތައްތައް  ލަށް  މ ރާޖާރި  ޖެހޭ  ެއބަ  ބަލަން. އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮށް 

 ، އަޅ ަގނޑ މެންނާ އިމިންވަރ ކ ރައްވަ   ފާއަވަސް ޝި  ށްރައީސް ނަޝީދަ  ،ައކީޢާއަޅ ަގނޑ ެގ ދ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ސ ބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ  هللا ފީޤ   އ ތަ  ޔ މ ެގ ހެޔޮބަިއެވރިވެެގންދި  އިއްދަތެްއގަ ވަސް މ ތ ަގިއ އަމި މަސައްކަ  އެކީގައިކ  އެ

މިންވަރ ކޮށްދެއްވ ން.އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެން  ނަށް  އަޅ ަގނޑ ެމން  ކ ރާ  އަދި  ދިވެހިރާއްޖެއަ  މި  މި  ށް މަސައްކަތ ން 

 ޢަލައިކ މް.  މް ކ ރިްއޔާ. ަވއްސަލާ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ެގންދިޔ ންދަށް ލިބިބަސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ތާއަ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ތެރި ްއޒަތްއި ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާ އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  ންބަރ މެ ެގދާއިރާ އ ތ ރ  ހިތަދޫ

އަވަ ނަޝީދ   ރައީސް  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މަހ ެގ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ދެވ ނ     6ހާރަކޮށްލ މަށް  މި  ރޭ  ދ ވަހ ެގ  ަވނަ 

ރަްއޔިތ ން އެންމެހައި  ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ހަމަލާ  އަދިނ ރައްކާތެރި  ނަ  ނާއި  އަމިއްލަ  ކަށި ހަރ   މ ަގއިއަޅ ަގނޑ ެގ 

ކ ށްވެރިކ ރަން. ދެވ ނ    އިބާރާތ ން  އެންމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއީ  ހަމަލާއެއް.  ނ ރައްކާތެރި  ވެސް  ވަރަށް  މިއީ 

އްޖެއިން  ބައްދަލ ވި ރާ  ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ައޅ ަގނޑާ  ،ބޭ މަޢ ލޫމާތ ެގ އަލީަގއި  ލިގ ޅޭ ޮގތ ން  ލާއާހަމަލާއެއް. މި ހަމަ

  މި ހަމަލާއަކީ ހަމައެކަނި ހަށިަގނޑަށް އަނިޔާއެއް   ،ފެނ މ ަގއި ވެސްފެނ ނ ށް  ބަސާހިވީ    މި  މިހާރ   ންެގރ ެގ މާހިބޭރ 

އެތައް ބަޔަކ     ،ނަމަވިގޮ ވާ ހަމަލާއެއް ނޫން. މި ހަމަލާ ރޭވިފަިއވާ ޮގތަށް މި ބ ނާ އެްއޗެއް  އިދެވިފަ  ދިނ މ ެގ ޮގތ ން

ސަރަޙަ ސިންާގމާ  ،މަރ ވެ ފަދަ  އްްއދެ  ފަނާެވެގންދާ  ދިޔައީކަމެއް  ތެރި  ކާނ ރައް  ިމ  ރޯދަ ރޭިވެގން  ރަމަޟާން   . 

މިފަދަ ޖަމާޢަތެއްަގިއ    ލިމ ސްލާމ ންެގ ޮގތ ަގއި ތިބި މ ސްއި ސައްތަ    މަހެއްަގިއ، އަޅ ަގނޑ މެން ެއންމެން ސައްތައިން

  ން ވެސް ނ ސ ވާލަކީ. ހަމަ ޔަީގބޮޑ     ވެސް މި ކ ރާ  އެންމެން  މިއީ  ،ހިސާބަށް ދާންވީ ކީްއެވެގންތޯ  މިކަން މިހެން މި

އެނެގނީ ޔަީގނ ން  ކަންކަން  މި  ،އަޅ ަގނޑަށް  ހަމަ  އެނެގނީ  ހ އްޓ ވަންޖެހޭކަން.  ައޅ ަގނޑަށް  މިފަދަ   ،ވެސް 

ޮގތ ެގ ާގނޫނ ގައިވާ  އަދަމަ  މީހ ންނަށް  ދެވެންޖެހޭ ތީން  ޔަީގބ   ހަމަ  އެ  ނ ންނެކަން.  އަޅ ަގނޑަށް  ެއއީ   ،ނެގނީވެސް 

ކަމ ަގހަސޭނަ ވީތްދީެގން  ރަެއއީނަމަވެސް،  އި  ދީނީ  މި ހަމަ  ނަގޅ   ކަމ ގަ   މަގ   ކިޔަަވއިދީެގން  މީހ ންނަށް  ިއ  ބައި 

ރި  ައޅ ަގނޑ މެން  ،ޔަސް ވި ކިޔާ  ިވޔަސްހެބިލޭޓްމި  ކަމ ަގއި  ޖެހޭ.    ، ކޮށްެގން  އެބަ  ނައްތަން  މިކަން  ރާއްޖެއިން  މި 

ޖެއިން ފޮހެލަން އެބަ މް މި ރާއްޒަމިއެކްސްޓްރީ  ޓްވަޔަލެން  މި ކިޔާ  ،ރ ބަވެރި ޢަމަލ ތައް، ފަނާކ ރަނިވި ނިފަނާކ ރަނިވި  
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ހަ އޮތީ  ޒިންމާ  މިކަމ ެގ  މިކަމ ގައި،  މިކަން  ޖެހޭ.  ނޫން.  ވެސް  ިއސްތަށިފ ޅ ަގެއއް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މައެކަނި 

މި    ،މިކަން ކ ރަންވީ.  މްހޫރިއްޔާެއއް ވެސް ނޫން ވެސް ނޫން. ރައީސ ލްޖ އްކ ރަްއވާނީ ހަމައެކަނި މަޖިލީހ ެގ ރައީސެ

ހ ރިހާ    ،މެހައި ސިޔާސީ ލީޑަރ ން އެކ ަގިއ. މިކަން ކ ރަންވީންއެ  ،ރަްއޔިތ ން. މިކަން ކ ރަންވީ  ހައިއެންމެޖޭެގ  ރާއް

ަގއި. ވަކި ީމހަކަށް އޮތް ޒިންމާއެއް ނޫން މަސައްކަތެއްެގ ޮގތ ރާ ޤައ މީ  ެގން ކ ގ ޅި  ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއް ެވސް އެކ ވެ

މި އަޅ ަގމިއީ.  ވާހައީ  ދައްކާ  މި  ޅަދަރީން  މިއީ ކައަކީ.  ނޑ މެން  ޖީ  ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އޮތް  ތައް ލ ކ ރިއަށް 

މާން،  އަ  ،ވެރިޙަ އަބަދ ވެސް ސ ލްކީ  މި ރާއްޖެއަ  ،ނަމަވަނީ  ަގއިަގނޑ މެން މިކަމ ން ސަލާމަތްކ ރަން ބޭނ ންވާ ކަމ އަޅ 

އަބަދ  ޅ އަ މި ަގނޑ މެން  ވަނީޔާ  ކި  ވެސް  ކަމ ަގއި  ޤައ މެއް  އެ  ަގނޑ މެންައޅ   ،ނަމަހަމަޖެހޭ    ކަމ ަގއިދޭ ޤައ މަކަށް 

މިކަމ ވަނީ އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރަންޖެހޭ.  މިކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަތަކެއްނަމަ  ބޭކާރ   އެއި  ދައްކަ   ަގއި  ކަކ   ނ ވަތަ 

މި ން.  ަވގ ތެްއ ނޫ  ތިބެންވީށް  ކަކަށް އިނިގލި ދިއްކޮނ ވަތަ ެއކަކ  އަނެިއ،  ޅ ވައަބޮލ ަގއި  ލްޒާމ ތަކެއް  އި  ށްއަނެކަކަ

 ކޮމިޓީެގ  ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ  ތ . ސަލާމަތީތް ކ ރަންވީ ަވގ މި މަސަްއކަ  އެންމެން ގ ޅިެގން  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ކީ މިއީ ވަގ ތަ 

ހަިއސިއްމ  މިކަމާޤައްރިރ ެގ  މަޢ ލޫ  ޔަތ ން  ލިބެމ ންދޭ  މާތ ގ ޅޭ  ބަެއްއ  އަޅ ަގނޑަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ  އަދި   .

ވެމެންބަ ހިރ ން  ޮގސް  މަޢ ލޫމާތ މެނޭ  ފ ތަށް  ފަރާތ ން  ލިލ ހ ންެގ  އެ    މިކަމާ  ިމއަދ   ،ަގންނަވާނެނިގަވޑައި ބެމ ންދޭ. 

މި   ފާހަަގކ ރަްއވަ  ބަހ ސްގައިގ ޅިެގން  ބޭފ ޅ ން  މަޢ ލޫމާތ ތައް  އިބަެއއް  ތަދ މަވެސް  ފި  ކަމަށް.  ލިބޭ  ޤީޤެއް  ޙ ން 

މަޢ ލޫމާތ ތަކަކީހިނަގމ  ހ ރިހާ  އެ  ފ ލ ހ ން  ންދާއިރ   ދ ވަނަށްއެއީ  ކޮންމެ  ވެސް  އެންމެންނަށް  ދެވޭނެ  ހަކ    

ޢ ލޫމާތ ެގ އަލީަގއި އިތ ރަށް ހެކި  ލިބޭ މަމަޢ ލޫމާތ  ހޯދަނީ.  ެގ އަލީަގއި އިތ ރ   މާތ ތަކެއް ނޫން. ލިބޭ މަޢ ލޫމާތ މަޢ ލޫ

  ނ ވީ ވަދެެގން މެހެކިތަކާއެކ  ކޯޓަށްއެ  ަގއި އެ ހެކިތައް ެއއްކޮށްެގން،  މާތ ެގ އަލީއެްއކ ރަން މި ޖެހެނީ. ލިބޭ މަޢ ލޫ

 ؟ކ ރީތިން މީހ ން އެކަނި ކީްއވެެގންހޭ ހައްޔަރ    ،ންބޮޑ ވ މަކީ ޅ ަގނޑ މެން ކަނެތް. އަ  އްށެ ކ  ބެހެއްޓޭކަމީހަރ ަގއި  ހައްޔަ

އެކ ރަންވީއޭހައްޔަރ  އިޖ   ކ ކަމަ.  އަޅ ަގނޑ މެންއަރާާގނޫނީ  ތެރެއިން  މީހ ންތްތަކ ެގ    ކ ރެވެންހައްޔަރ   އިހިފަ  ނަށް 

ނޑ ެގ މަޢ ލޫމާތ ަގއި ފ ލ ހ ން ކ ރައްވަމ ން ެއ ެގ މަސައްކަތް އަޅ ަގންކަން ފ ރިހަމަކ ރ މ ންވީމާ، އެ ކައަންނަނީ. އެހެ

ބާރ  ނެތް ދ ވަހަކ ން ތި  ިއތ   ތް. އަޅ ަގނޑަށް އެބާރ  އެބަ އޮތއި   ވެސްޔަީގނ ންހަމަ    އަޅ ަގނޑަށް އަދި.  ެގންދަވަނީ

ކ  ެއ  ތާ ހަިއސިްއޔަތ ން އަޅ ަގނޑ  އެ  ޤައްރިރ ެގޓީެގ މ ތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިން ސަލާމަތީ ޚިދ މަދެބޭފ ޅ ންނަށް ޔަީގންކަން

ން ވެސް މިކަމާ  ހިރާއްޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ސަރ ކާރ ދިވެ ؛އީސް ން. އިްއޒަތްތެރި ރަބާރ  ނެތިއެއް ނީންނާނައިތ 

ބައްލަވަ  އަޅ ްއވަމ   އިާގތ ން  އެނިގވަޑަިއަގންނަފިޔަވަޅ ތަކެއް  ެގންދަވާ.  އެބަ  އޮޑިޓެލިޖެއިން  ، ވާނެން  ޓެްއ  ންސް 

ރަިއސ ސަރ ކާ ފަރާތ ން  އިސްނަންަގވައި ރ ެގ  ހިންަގވާލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އެބަ  ބޭރ ެގން  އަދި  ެއކްސްޕާޓ ންެގ .  ެގ 

މިކަ ވެސް  އަމ ަގިއ  އެހީތެރިކަން  އަދި  ދ ވަޅ  ހޯއްދަވާ.  މަޢ ލޫމާތ ަގއި  މި ަގނޑ ެގ  ާގތ ން  ވަރަށް  ދ ވަހަށް  ހ ން 

ޮގތް،ންދާ ެގ  ތައްޤ ެގ ކަންތައްމި ތަޙ ޤީ  މ ން،ބައްލަވަމަސައްކަތް   ޮގތްކ ރިއަށް     ބައްލަވަމ ން އެބަ ެގންދަވާ.    ެގންދާ 
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ޭއެގ  ،އެހެންކަމ ން ބޭއަދި  ތި  އަވެ  މިއަދ ފ ޅ ންނަށް  އިތ ރަށް  ރިޕޯ  ޅ ަގނޑ މެންސް  ފާސްކޮށްފިން. ޓ   އެއް 

މި  241  ،ޑައިަގންނަވާނެއެނިގވަ މިހާރ   ފަރާތ ން  މި  ކޮމިޓީެގ  ޮގތ ން   ޮގތާ  ދިޔައިހިނގަ   ޗ ރީބްވަނީ  ގ ޅޭ 

ެމ ރިހަމަ ޔަީގންކަން ތިޔަ އެންހަމައަށް ކ ރަމ ންެގންދާނެކަމ ެގ ފ  މަސައްކަތް ފ ރިހެދ މަށް ނިންމާފަ. މި  ންކ އަރީެއއްއި

އަޅ ަގނޑ   ބޭފ ޅ  އަރ ވަން.  އަޅ ަގނޑ ެގނަކ ރ ކޮށްލާއަޅ ަގނޑ   އެއްކޮށް    ނިމ މާވެސް  ތ ކޮޅ   ަވގ ންނަށް   ހަމަ  ން. 

އެއަ ދ ޢާދިވެސް  އަޅ ަގނޑ ެގ  ސަލާމަތ   ރައީސް  ،ައކީދ މަކީ،  އަޅ ަގނޑ މެނަޝީދ   އެނބ ރި    ންނާން  ހިސާބަށް 

އިތ ރ  އައ  ހިތްވަރަކާެއކ  ކ ރިއަށް  ،  އެކ  ކަމާރިހަމައެ ކ ރަްއވާ އިޞްލާޙީ މަސަްއކަތ ަގއި ފ މަނިކ ފާނ     އެ  ،ވަޑައިެގން 

 . وبركاتهورحمة هللاالم عليكم والس  ފީޤ  ދެއްވ ން. ދިޔ މ ެގ ތަޢ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ޙ ސައިން ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ރި އިްއޒަތްތެ ދާއިރާެގ އަލިފ ށީންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ  ޙ ސައިން ރަޝީދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އަލިފ ށީ

ހޫނ     ،މި ފެންނަނީކ ްއލިއަކަށް  ޓީވީން  ރޭ    އެ،  މޭ  6ޅ ަގނޑ   ! އަސް. އާދެރައީ  ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެޝ ކ ރި  ،`

ހަމަލާއެއް ފެންނަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް  މި  ފ ރަތަމަ   ޚަބަރެއް. އަޅ ަގނޑަށް  އ ޅޭ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  އެންމެ  ދީެގން 

.  ހ ރިއި  ރިައކަށް ކައިރީަގފާރަވެމަސައްކަތްކ ރީ ެއއީ ކޮން ހަމަލާއެއްތޯ ދެނެަގނެވޭތޯ. ެއޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ގ ޅާލީ ހަށި

 ރައީސް ނަޝީދ  ވެއްޓިަވޑަިއަގތީއޭ. މިހާރ  އޭ.ޑީ.ކޭަގޭއ. އެ ހަށިފާރަވެރިޔާއަށް ެވސް މި   ، ބ ނ އްވީ ޅާބޭފ   ލީމަ އެގ ޅާ

ބޮޑ  ވަރަށް  ޒައޮތީ  ައވަޚަ  ައޅ ަގނޑ   އެހިސާބ ން  ލިބިފައޭ.  އެމްތަކެްއ  ޮގސް  އޭ.ޑީ.ކޭއަށް  ައވަސްެވަގތީ  ކަން  ހަށް 

 އިއައި ވަގ ތެއް ފިޔަވަ   ހަށްދ ނ ކެނޑި، ދެން މަޖިލީން މެވަންދެ  ަގޑިއިރ   16،  ދެންވަން  ދެ ދ ަވސްދިޔަ ޮގތް  އިހިނަގ

ޓެރަރިޒަމް ލިބ ނ   އެ  ނަޝީދަށް  ރައީސް  ހ ރީ.  ައޅ ަގނޑ   ބަޔަކ  އަނިޔާ   ެގއެތަނ ަގއި  އަނިޔާ    ،  ޓެރަރިޒަމް  ދިން 

ކ ފާނަށް މަނި  އެ  ،ނަމ ަގއި ކ ށްވެރިކޮށް  އަދި ައޅ ަގނޑ  އަިމއްލަަގއި  ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންެގ ނަމ   4އަލިފ ށީ ދާއިރާެގ  

އެދި   މިންވަރ ކ ރެއްވ ން  ރައީސް ނަޝީދ ޢާކ ރަންއަވަސް ޝިފާއެްއ  އަޅ ަގނޑަކީ  ާއދެ!  ފާއިތ ވީ  އެ  ދާ.    30ކ ަގއި 

ހަރަކާ  އަހަރ  މަސައްކަސިޔާސީ  މީހެއް.  ތ ަގިއ  ފެ  ،ިމޮގތ ންތްކ ރި  ކައަޅ ަގނޑަށް  ހ ރި  ބަލާއިރ  ނިފަިއ    ، ންކަމަށް 

ސިޔާސީ ރ ަގދަހިތްވަ ކެރޭ  ޮގ،  ލީޑަރެްއެގ  ދެތ ގައި  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑަކީކޭ  ލީޑަރެއް.  ޓަކަިއ   އެ،    ބޭފ ޅާއަށް 

އެ ލޭ  އަމިއްލަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  އަދި  ހ ރި  ބޭފ ޅާ  ފަޚ ރ ވެރިވާ  ދެކޭ  ަގިއަގއި  އަޅ ަގނޑ   އަ  ،ކަމަށް  ޅ ަގނޑ   އެހައިމެ 

ށްވެރިކ ރަން. ރަީއސް ނަޝީދ  ދިނ ން ހަރ ކަށި އިބާރާތ ން އަޅ ަގނޑ  ކ  ދިންއަނިޔާއެއް ބަޔަކ ލޯބިވާ ބޭފ ޅެއް. މިފަދަ  

އި  އެޞްފެއްޓެވި  އަނިޔާތައް  ޮގންޖެހ ންތަކާއި  ިގނަ  ވަރަށް  ހަރަކާތ ަގއި  ލިބިވަޑަިއެގންނެވި. ަމނި  ލާޙީ  ކ ފާނަށް 
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އަނިޔާތަ  އެ  ހަމަލޮލ ންއަޅ ަގނޑަކީ  ފ ރ ޞަކައިރިން    އް  ލިފެނ މ ެގ  ރައީސް މަތީން    ފަހަރެއްެގ  ދެއެކަކ .  ބ ނ   ތ  

ތަަމ  ދިޔަިއން. މިޮގތ ން އެންމެ ފ ރަ ކެމ ންކ ރަްއވަމ ން ެގންދެިވ އަނިޔާތައް އަޅ ަގނޑ  ހަމަލޮލ ން ދެތަޙައްމަލ  ނަޝީދ 

ހޭދަކ ރެްއިވ   ޮގޅިއެްއަގއި  ހިތްދަތި  މަ  6ޓިނ   އެންމެ  މާ.  މަސްދ ަވސް  6ސްދ ވަހަކީ  ދ ރ ނޫއަޅ ަގނޑ   ހިސާބ     ން 

މަނިކ ފާނަށް ލިބެމ ންދާ އަނިޔާތައް ޮގޅިން ނެރޭ ވަގ ތ  ހަމަލޮލ ން ދ ށް    ެއއްަގއި ޮއވެެގން ލޯވަޅަކ ން އެކައިރި ޮގޅި 

ހަމަ ިމއީ.  އަޅ ަގނޑަކީ  ދޫނިދޫަގއި  ވަ  ވަސްމަސްދ   18  ފަހ ަގއިއޭެގ  ،އެއާެއކ މީހެއް  ޮގޅިެއއްަގއި ންދެން  ކ ޑަ 

ވެ ދިޔައީ  ހަމައަނިޔާދެމ ން  ލޯސް  އަޅ ަގނޑ ެގ  އަޅ ަގނޑައިކ ރިމަތީަގ  ެއ  .  ހ ންނައިރ   މިތާ  ވެސް  މިހާރ   ށް 

ށް ބަދަލ ކ ރެްއވީ އަޅ ަގނޑަށް ވ ރެ  ާގމާދޫ ޖަލަ  އިކ މެއް އިްއވަހ ހ ަގއި  އޭެގ ފަމަންޒަރ ތައް ހަމަލޮލަށް ފެންނަ ކަހަލަ.  

އެކ ަގިއ ެއ    މަނިކ ފާނާ  ސް ފަހ ން އަނެއްކާ އެދ ވަަމހެއްހާ    ފަހ ަގިއ ައޅ ަގނޑަށް ދެކ ޑަ ދ ވަސްކޮޅެއް ކ ރިން. ޭއެގ

ތަޙައްމަލްކ ރަން އެކީަގއަނިޔާތަްއ  ރައީސް އިޖެހ ނީ  ޮގޅިެއއް.  އެްއ  ނަޝީދާ  އަޅ ަގނޑ   އެކަނި    މެންަގއި  މީހ ން  ދެ 

ހޭދަކ ރިިއރ އަހަ ދ ަވސް  ތަޖ ރި  ހިތްވަރ ަގދަކަމާއިމަނިކ ފާނ ެގ    އެ  ،ރެއްހާ  އަމިްއލައަށް  މީހެްއ  ބާކ ޯއާގތެރިކަން  ރި 

އަޅ ަގނ މިއީ.  ބަލިވ މ ންޅެިއެގން ނޫލާ ހާއަޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ    ޑަށް އަޅ ަގނޑ   ޮގޅިއެްއަގިއ    ، ޭވވަރަށް  އެއް  ޖަލ ަގއި 

މީހ ން   ދެ  ދ އަޅ ަގނޑ މެން  ހ ރިހާ  އެ  އަޅ ަގނޑ  ހޭދަކ ރި  އަންނައ ވަހެއްަގިއ  ދާ  އަމިއްލަ  ެގ  ދޮންނަނ    އަތްޕ ޅ ން 

އަޅ  ވެސް  މިހާރ   ފެންނަަގނޑަތަން  އި  ށް  ލީޑަރެއްެގ  ސިޔާސީ  ޓަކައި  ސަބަބަށް  އެ  ައޅ ަގނޑ ެގ    ،ތ ރ ންފަދަ. 

  ަވގ ތ  ހަމަވާތީއާ   ކެނީ. އަޅ ަގނޑ ބޭފ ޅާ ދެ  ޅ ަގނޑ  އެއެއްބަފާ މީހަކަށް ވ ރެ ާގތް ބޭފ ޅެއްެގ ޮގތ ަގއި އައެއްބަނޑ  

ެއކ  މި   ފެށީ ހިތްވަރ ަގދަކަމާ  ަގއި އަމާޒ ވާން މިޤަތ ންދިޔަ އަނިޔާތައް ޙަޤީފާނަން. މި ލިބެމ އެކ ަގއި ކ ރ ކޮށްލަން ހި

އި މަސަްއކަތަށް  ޞްރާއްޖޭެގ  މަސައްކަތްލާޙީ  މިންނެތް  ބ ރަ  މިޮގތ ންކ ރަްއވަމ ންެގންދެވި  ފަރާތްތަކ ެގ   ،.  ހަރ ކަށި 

ސައްކަތްތަކެްއ   މަށްމަތީން ނައްތާލ މަ އެކި ފަހަރ  .ފެށި ބޭފ ޅާއަށް އަމާޒ ާވން މިމަތީން  ފަހަރ  ކަށް އެކިޔަވެރި ކާރަޝި

މަލާއަކަށް   ފަހ ެގ ހަފެންނަމ ން އަޅ ަގނޑަށް ދިޔަީއ. އެންމެ  ،، މި ހ ރިހާ ކަމެއް ެވސް ވަރަށް ާގތ ން އަޑ ިއވިވިކ ރެ

، ދ ނިޔެއިން ނައްތާލ މަށް ޓަކައި ދިން އެންމެ ނ ރައްކާތެރި ހަމަލާ. މި  ދ އްވާލ މަށް ޓަކައި  ަގއި ފ ރާނަމޭ  6  ވީ  މި

އަސްލ ހަމަލާ އި  ލިބ ނ   ެގ  އަޅ ަގނޑ   ހ ވޭނާއި  ކައިރިން  ވަރަށް  ހ ރިން  ސާސްތައް  އަޅ ަގނޑ   މިއީ.  މީހެއް  ދ ށް 

ކްޓަރ ން ޑޮ   ،ަގޑިއިރ  އެތެރެހަށީެގ ސަރޖަރީތައް ހެދެމ ން ދިޔައިރ   16. އެ  އިއެކ ަގ  ލީ ބޭފ ޅ ންނާޢާއިޓަލ ަގއި  ސްޕިހޮ

އަިއސްދޭތެރެ ީވޑި  ދޭތެރެއިން  އަޅ އެްއޗެ  ތަކާއޯދަްއކާ  ދިޔައިރ ހި  ފެންނަމ ން  ަވގ ތަށް  ަވގ ތ ން  އަޅ ަގނޑ     ،ަގނޑ  

ސަލާމަތްކަން މި   ރައީސް ނަޝީދަށް  ފަހަރ . އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ   މިރަޙ މަތްލައްވައިފިއޭ  هللا   .ރި ނަސީބ ަގދައޭށްއެތަހި

ހިތްވަރާއި ޖޯޝާ  ކ ރިއަށް އިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ  ،ދެއްވީ  ރަްއވާފައި އޮތީތީއޭ.  ކ މިންވަރ هللا މާތް  ކ ތ މަށްއެކ ަގއި ނި  މާ 

އެންމެ ފަހ ން   ،ށްވ ރެ މާ ބޮޑަށް ހިތަށް ނ ތަނަވަސްކަން އަޅ ަގނޑަށް ލިބ ނ އަދި އޭރ  އެ ީވޑިއޯތަކ ން ފެނ ނ  ފެނ މަ

ދައ ރ ވި ފޮޓޯތަްއ  ެގްއލ ންތަކ ެގ  ހ ރި  ލިބިފައި  އެ  ހަށިކޮޅަށް  ވޭން  ހިސާބ ން.  ލިބ ނ   މި  ައސްލ   ތަކާިއ  ހިސާބ ން 
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ދިން މީސްމީހ ން    ަގއި މި އަނިޔާޮގތ   ބޫލ ކ ރާ ަގސާސްކ ރެވ ނީ. ައޅ ަގނޑ   ހ ަގނޑަށް އެންެމ ބޮޑަށް އިއަނިޔާތަްއ ައޅ 

މި އަނިޔާވެރިން    އި،ްއވަ ައވަހަށް އަޅ   ހައި ފަރާތްތަކ ން އަވަސް ފިޔަވަޅ ގ ޅޭ އެންމެ  ހޯދ މަށް ޓަކައި ސަރ ކާރ ެގ ކަމާ

ެގނައ  ކ ރިމަްއޗަށް  ސަރ ކާރަށް  އަޅ ަގނޑ   ،މަކީއިންސާފ ެގ  އެދި  ކޮށްދިނ މަށް  މިހާރަށް  ކަމާ   ،މިހާރ ން   އަދި 

އެ ތަޙ ޤީޤ ެގ    ،ެގ މ ޤައްރިރ  ދެންމެ ފާހަަގކ ރެްއވިކޮމިޓީ  241ލާ ކަމެއް.  އިގ ޅ ންހ ރި އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ޮގވަ 

މެންބަރ ންނާ  241މަޢ ލޫމާތ ތައް   ބައެއް  ވާހަކަ.    ކޮމިޓީެގ  ވީވަރަކ ން   ،އެދެން  އަޅ ަގނޑ މެންހިއްސާކ ރަްއވާ 

މަޢ  ެއ  ވެސް  ލިބެންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެއީ    ،ލޫމާތ   ހަމައެނެގން.  މިންވަރަށް.  ހ ރަސްނޭޅޭ  އެާއއެކ   ހެްއކަށް 

ފާހަަގކ ރަގ  އަބައިނަލް ވެސް  ވާހަކަ  ހޯއްދަވާ  އެހީތެރިކަން  އެދެނީވާމީ  އަޅ ަގނޑ   ވެ  ،ްއވައިފި.  ޓެްއ  ށްއިންސާފ ވެރި 

ޓަކައި އިމ ާގ ވެކ ރ މަށް  އިންސާފ ވެރި  ސަރ ކާރ ން  ކ ރ މަށް އިމ ާގޓެއް  ށް،  މަސައްކަތެއް  ހ ރިހާ  ެގންނަންޖެހޭ  ޓަކައި   

ންޖެހޭ ބަދަލ ތަކެއް އެ ާގނޫނަކަށް ެގންނަ  ،މިހާރ  އޮތް ޮގތ ން ހ ރަހެއް އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ  އަދި ާގނޫނ   ިއ،ކ ރަްއވަ

ފަރާތްތައް   ހ ރިހާ  ގ ޅ ންހ ރި  ކަމާ  ދެވެސް  ތިބެ  މަޖިލީހާ  ،ނެަގނެއިށީނދެ  ފޮނ ވ ހަމައަ  މި  ހިނދ ކޮޅެއްެގ  މ ށް  ން 

  ކޮޅ  ޖެހިވަޑައިނ ަގންނަވާނެ. އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަކަށްމަޖިލީހ ެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ފަހަތެރޭަގއި ެއކަން ކ ރާކަށް މި  

 ައވަސް ޝިފާެއއް  އަށް މި ލިބ ނ  އަނިޔާނިންމާލ މ ެގ ކ ރިން ވެސް ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން ބޭނ ން، ރައީސް ނަޝީދަށް 

ރަޙ މަތްލަ  ،އިދެއްވަ  މަސައްކަތާ  ،އިއްވަ ައވަސް  ޢަމަލީ  ވަޑައިެގން  ރާއްޖެ  އަވަހަށް    ރަނަގޅ ެވވަޑަިއެގން 

 އިަގތ މަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.ގ ޅިވަޑަ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މަ  .މެންބަރ ރި  ޒަތްތެއް އި ޔާ  ޝ ކ ރިއް ވާހަކަފ ޅ ޢަޟޫއ މި  އެދިަވޑަިއެގންފައިވާށް  އިއްޒަތްތެރި    ދައްކަވަން  ހ ރިހާ 

 ނިމ ނީ. )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  އި މެންބަރ ން ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަ

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

އަޅ ަގނޑ މެން މި ންނަވާލަން ބޭނ ން. މިއަދަކީ  ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  ކ ޑަ އެްއޗެއް ދަމާލ މ މިއަދ ެގ މި ޖަލްސާ ނިން

ޖާ ފެންނަން ފަށާނެ ދ ވަސް. ލާމަރ ކަޒީ  ޔޮ ނަތީމ ހިންމ  މަސައްކަތެއްެގ ހެ   ،ވަނަ މަޖިލީހ ން ކ ރި ަވރަށް ބ ރަ  19

ރެވ ނ  ައއ   ެއްއޮގތަށް އިންތިޚާބ ކ   ބަދަލ ތަކާ   ލާޙީޞްބޮޑެތި އިާގނޫނަށް ތިޔަ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރ ން ެގންނެވި ބޮޑެތި

މޭޔަރ ންނާިއ،  ކައ ންސިލ ތަކ   ތަރައްޤީެގ  އަންހެނ ންެގ  އަދި  ކައ ންސިލަރ ންނާއި  މަސައްކަތްކ ރާ  ރައީސ ންނާއި،  އަށް 
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ވާލ ވެަވޑަިއަގންނަާވ އެންމެ ބޭފ ޅ ންނަށް ވަރަށް  ހަ  ވާކ ރި ދ ވަސް. މިއަދ  ހ ވާކޮށް މަޤާމ ތަކާކޮމިޓީތަކ ެގ މެންބަރ ން ހ 

މަރ ޙަބާއެއް ރައްޔިތ ންެގހޫނ   އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވަން    ނަމ ަގއި  އިރާދަކ ރެއްިވއްމަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  .  މި  ޔާ 

ބޭފ ޅ ންނާމަޖި އެންމެ  ތިޔަ  ދެމިއޮންނާނީ  ރައްޔިތ ންނަ  އެކ   ލިސް  ރަށްރަށ ެގ  އެންމެހަިއ  ާގތ ން   ށްދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ންކަން އަރ ވަން. ދެން ީގަގއި ައޅ ަގނޑ  ޔަކ ރ ންމަތީަގއި ކަމ ޒީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކޮށް ފ ރިހަމަލާމަރ ކަ  ޚިދ މަތްދިނ މ ެގ

 . އިަގ8:30ވާ ދ ވަހ ެގ ރޭަގނޑ    2021 މޭ 17އް އޮންނާނީ ހ ެގ ޖަލްސާއެމަޖިލީ

 

 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
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