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 ( ރައީސ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ ، ރައީސ  މަޖިލީހ ގެ؛ ޔާސަތ ގައި އިނ ނެވީ)ރި 

 

 ޖަލ ސާ ވަނަ  12ދައ ރ ެގ   ވަނަ ތިނ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސ ( އަނ ގާރަ) 2022 ސެޕ ޓެނ ަބރ  13

 

 ޙަމ ދ  ޞަލަވާތ  .  1

 

  :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 . ފެށ ނީ  މަޖިލިސ   .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن الر  بسم هللا الر  

 

 ވ ނ  އިއ    ޖަލ ސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވަނަ ދ ވަސ .    17މަހ ނ     ޞަފަރަ ވަނަ އަހަރ ެގ    1444ދ ވަސ .    އަނ ާގރަވީ    2022  ސެޕ ޓެނ ބަރ   13މިއަދަކީ،  

ވަނަ ދައ ރ ެގ  ތިނ ވަނަ އަހަރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެނ  އިށީނދެ މި ތިބީ،  .  ދ ވަސ   ަވނަ  7ނަކަތ ނ     ރައ ތ މިއީ،  

ވަގ ތ     ވަނަރަބާ ިމ  ތިއ ބެވީހާޒިރ ވެ  ށ ޖަލ ސާއަޖަލ ސާަގއި.  މެނ ބަރ ނ .  24  ަވޑަިއެގނ    އިއ ޒަތ ތެރި 

ެގނ  އިނ ތިޚާބ ކ ރެވިފައި އޮނ ނަ މަޖިލީހެއ . އާދެ!  އިދާރީ ދާއިރާެގ މައ ޗަށ  އެކ ލެވި  87މިއީ    އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ،

އިއ ޒަތ ތެރި  ތިނ     އެބަ ތިއ ބެވި  ރަސ މީ ދަތ ރ ފ ޅ ގައި  ނ . އަދި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   6ތިއ ބެވި  ސަލާމ ަގއި އެބަ  

ނަމަވެސ ،  ހެނ މަޖިލީހަށ  ވަޑައިނ ެގނ ނެވޭ ޮގތަށ  ެއބަ ތިއ ބެވި. އެ  ނ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   9ނ . އެހެނ ވީމާ، އެ  މެނ ބަރ 

ސާރަ ލިބެމ ނ ދާ ތަނެއ ަގިއ ހެނދ ނ  ޖަލ ސާ ފަށާއިއ  ެގ މަޖިލީހެއ ަގއި އަދި ަގާވއިދ ނ  މ ނ މެނ ބަރ ތ ތެރި  ިއއ ޒަ  87

ތެރިކަނ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ާގނޫނީ ވާޖިބަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފަރ ވާތިބ މަކީ،    ނ މެނ ބަރ   24

 ނ .ނ ބެހެއ ޓ 

 

   ނ ދ ވަހ ގެ އެޖެނ ޑާ އިޢ ލާނ ކ ރ   .3
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . 12/ 3/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެނ ޑާ މިއަދ 

 

 ނ  އަނ ގާ އެނ ގ ނ  ޔާސަތ  ރި .  4

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ހ ރި. ބައެއ  ފަހަރަށ  ބައެއ  ބިލ  މަޑ ޖެހިފައި މި   ރިޔާސަތ ނ  އަނ ާގއެނ ގ ނ . ަމޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީތަކ ަގއި ބިލ ތައ  އެބަ

ވަނީ. ދެނ ، ެއއަށ ފަހ  ސަރ ކާރ ެގ   ފައިސަރ ކާރ ނ  ަވކި ޮގތަކަށ  އެ ބިލ  ެގނ ދާނ  ބޭނ ނ ވެެގނ  މަޑ ޖެހި  ،ހ ނ ނަނީ

ހ ރި އެކިެއކި ކޮމިޓީތަކ ަގއި.    ެވެގނ ދަނީ. ހަމަ އެއާެއކ ަގއި ވަރަށ  ިގނަ ކ ދިކ ދި އިޞ ލާޙ ެގ ބިލ  އެބަފޮލޯއަޕ  ނ ލިބި ލަސ 

އ ދަވައިދެއ ވ ނ .  އަދި ައޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެދެނ ، މި ބިލ ތަކ ެގ ސ ނ ަގޑި މަޖިލީހ ެގ އިދާރާއަށ  ލިބޭނެ ޮގތ  ހަ

ވެއ ޖެ މަޖިލީހ ގެ    ރީ ކޮމިޓީަގއި އެބަވޭ ބޮޑ  ބިލެއ . އެއީ އިފ ލާސ ކ ރ މ ެގ ބިލ . މި ބިލ  ވަރަށ  ިގނަ ދ ވަސ ޝިއަޖ ޑީ

ކޮމިޓީަގިއ އޮނ ނަތާ. ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ މި ބިލ  ވީހާވެސ  ައަވހަކަށ  ކޮމިޓީނ  ނިނ މަވައިދެއ ވ މަށ . އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީަގއި  

  ، ސަލާމަތީ ޚިދ މަތ ތަކާ ގ ޅޭ ކޮމިޓީަގއި ެވސ   ،މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީަގއި ވެސ    ،ދި ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީަގއި ވެސ  ވެސ ، އަ

ޤައ މީ ތަރައ ޤީއާއި ތަރިކަިއެގ ކޮމިޓީަގއި ވެސ  އަދި    ،މަނ ޓ  އެނ ޑ  ކ ލައިމެޓ  ޗޭނ ޖ  ކޮމިޓީަގއި ެވސ ނ އެނ ަވޔަރަ

ިގނަ ވަގ ތ     ،ހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ހ ރިހާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ އަރިހ ނ  އެދެނ    ކޮމިޓީަގއި ވެސ  ބިލ  އެބަތިޔާޒ މ އި

ހޭދަކ ރައ ވަ  ކަމަށ   އެ  އިމި  ވޯޓަށ   ނިނ މަަވއިދެއ ވ މަށ .  އަވަހަށ   މަސައ ކަތެއ   ިގނަ  މިއަދ  ީވހާވެސ   ހ މަށ  

ބިލ  އަނެއ ކާވެސ  ކޮމިޓީތަކަށ  ދަތ ރ ކ ރަނީ.   9  ،އައިޓަމ . އޭެގ ާމނައަކީ  9އޮތ     އަޅ ަގނޑ މެނަށ  ތައ ޔާރަށ  ެއބަ

 އެހެނ ވީމާ، ކޮމިޓީތަކ ެގ މަސައ ކަތ  ހަލ އިކ ރ މ ެގ ބޭނ ނ ތެރިކަނ  ބޮޑ . 

 

 ތިދާއީ ބަހ ސ  އިބ  .  5
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ާގނޫނ     ، ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާهللا  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ ޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނޮ  -5އެޖެނ ޑާ ައއިޓަމ   

ާގނޫނ )  5/ 2009ނަނ ބަރ    ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  އިޞ ލާޙ (އަެއއ ަގމ   ކިޔ ނ  ށ   ފ ރަތަމަ  ބިލ ެގ  މި  ބިލ .  ެގނައ މ ެގ 

ލ   ވަނަ ޖަލ ސާަގއި. މި ބި  22ވަނަ އަހަރ ެގ ދެވަނަ ދައ ރ ެގ    2022  ،ަގއި ބޭއ ވ ނ    2022ޖޫނ     30އިއ ވާފަިއވަނީ  
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މަޖިލީހަށ  ހ ށަހަޅ އ ވައިދެއ ާވނީ ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ . ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ 

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ޢަބ ދ  ނަޝީދ  މ ޙައ މަދ   މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނޮޅިވަރަމ 

ށ   (އަެއއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ )   2009/5ާގނޫނ  ނަނ ބަރ    ؛ށ  ހ ށަހަޅާ ބިލ ހަމަޖިލީ. ރައ ޔިތ ނ ެގ  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

ެގ ދަށ ނ  ހަދާފައިވާ ަގާވއިދ ެގ  (އެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ )   2009/5ނައ މ ެގ ބިލ . ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ެގއިޞ ލާޙ 

ވ ރެ ިގނަ ފ ރޮޅ ލީ އ ޅަނދ     ފ ރޮޅަށ   ކ ރާއިރ  ދެރީދަށ ނ  އެއ ަގމ ަގއި ދ އ ވާ ިއނ ޖީނ ލީ އ ޅަނދ ފަހަރ  ރަޖިސ ޓަ

ރަޖިސ ޓަ އޮނ ނާތީަގރާޖެއ ަގއި  މިހާރ   ޮގތަށ   ފައިދާ  ،ރީކ ރާ  ނާޖާއިޒ   އެކަމ ެގ  ބޮޑެތި  އިނަގަ   އެކަމ ެގ ސަބަބ ނ    ،

 ،މ ނ  ެގނ ދާތީފީެގ ޮގތ ަގއި ނ ވަތަ ަގރާޖ  ކ ލީެގ ޮގތ ަގއި ބަެއއ  ަގރާޖ ތަކ ެގ ވެރިފަރާތ ތަކ ނ  ނަަގ  އަދަދ ތަކ ނ  ަގރާޖ 

ޖާަގއަށ  އޮނ ނަ  ަގރާޖ ަގއި  ރަޖިސ ޓަ  އަދި  ަގރާޖ ަގއި  އ ޅަނދ ފަހަރ   ިގނަ  ބައެއ    ،ރީކޮށ ދީވ ރެ  ޢަމަލ ތައ   އެފަދަ 

މި އަދި  ެގނ ދާތީ،  ހިނ ަގމ ނ   މޮނިޓަރފަރާތ ތަކ ނ   ރަނަގޅަށ   ނ ފެނ ނާތީކަނ   ތަނ   ހ އ ޓ މެއ     ،ކ ރެވޭ  ކަމަށ   އެ 

ކަމ ނ  މި  ، ބަބ ނ  ވެހިކަލ  ރަޖިސ ޓަރކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ ފަރާތ ތަކަށ  ބޮޑ  ތަކ ލީފަކަށ ވެއަދި މި ކަމ ެގ ސަ  ިއ،ެގނައ މާ

ެއތަކެއ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ ވާ މައ ސަލައަކަށ ގ ސަސަރ ކާރ  ހާސިލ ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ މަ   ދ  ހާސިލ ނ ވެ 

ރީކ ރ ނ   ރީކ ރާއިރ  ަގރާޖެއ ަގއި ރަޖިސ ޓަހަރ  ރަޖިސ ޓަާގނޫނ ެގ ދަށ ނ  އެއ ަގމ ަގއި ދ އ ާވ އިނ ޖީނ ލީ އ ޅަނދ ފަ  ،ވާތީވެ 

ށ  މި (އައެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ )  5/ 2009ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ،ލާޒިމ ނ ވާ ޮގތަށ  ާގނޫނ ަގއި ހިމެނ މަށ  ޓަކައި  

 އިޞ ލާޙ  ހ ށަހަޅަމޭ. ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ެގ ބިލެއ  މީެގ ކ ރީަގިއ ވަނީ ހ ށަހެޅިފަ. ޢ މި ަމއ ޟޫ  ،ނިގވަޑަިއަގނ ނަވާނެއެޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  އާދެ!  

ަގާވއިދ  ބ ނާ ޮގތ ނ  ކޮނ މެ ދައ ރަކ  އެއ  ފަހަރ  ވެސ  ހ ށަހަޅަމ ނ  ެގނ ދެވޭނެ. މަޖިލީހ ނ  ވަނީ   ،އެހެނ ނަމަވެސ 

ބަލައިނ ަގ ބިލ   ހ ށަހަޅާފައިވާ  ހ ޅ ވަކ ރީަގއި  މި  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ވަގ ތައިނެފަ.  ބަހ ސ ެގ  މީެގ    ށ  ލަނީ 

 ޖާބިރ . هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ  ފ ރ ޞަތ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޖާބިރ  هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 
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ރައީސ .  އާދެ!   ިއއ ޒަތ ތެރި  ތާއީދ ކ ރަޝ ކ ރިއ ޔާ  ވަރަށ   ވެސ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ހ ށަހެޅ ނ    ނ ައޅ ަގނޑ   މި  މިހާރ  

ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ަވރަށ  އާމ ދަނީ ލިބޭ ކަމެއ . އެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ  ވެސ   ؛. އެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ ނ ށ އިޞ ލާޙަ

އަޅ ަގނޑ  ާގތަށ  މީހަކ  އެއ  ދ ވަހ  ައއިއ ސަ ިމ   ،މި އޮތީ ދެނ  އީ.ކަށ  މިހާރ  ވެެގނ  މި ދިޔަޔަސަރ ކާރ ެގ ިވޔަފާރި

މ ެގ ސިޓީެއއ   ކަރ ފިޔާ ދައ ކަނ ޖެހެއޭ ަގރާޖެއ ަގއި އޮނ ނަ  75000  ތިމަނ ނާ ކާރެއ  މި އޮތީ ެގނެއ ސައޭ. ދެނ   ،ބ ނަނީ

މި ކަމ ަގއި މާލޭ ސިޓީ ކައ ނ ސިލާިއ    .ރީއެއ  އޮނ ނަ. އެީއ ަގރާޖެއ  އޮނ ނަ، އެ ބ ނާ ރަޖިސ ޓަނ އެ މީހަކ  އަތ ނ  އަތ ލަ

އަޅ ަގނޑ  ސީދާ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  މެޑަމ  ނަހ ލާއަށ     އެޅޭ ޮގތަށ  އޮތ  ވާހަކަ. ދެނ ސީދާ މިނިސ ޓަރަށ  ބައި

ޅ ަގނޑ   ޓީ މިނިސ ޓަރަށ  ގ ޅިނ . މި މައ ސަލައިަގއި ވަރަށ  ބޮޑ  އިނ ެވސ ޓިޭގޝަނަކަށ  އަޔ ގ ޅިނ . އަދި އޭނާެގ ޑެޕި

އެނ މެ   ޓެކ މާއި ަވއ ކަނ ކ ރ މ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  ،މިއީ ހަމަ ސީދާ ފޭރ މާއި  ،ދާނ ޖެހ ނ . އެއީ ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

ރާއ ޖޭެގ ޕ ރައިވެޓ     ،ބާތ  ލިބެނ ޖެހޭ ކަހަލަ ކަނ ތައ ތާ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީޤޫޢ ބޮޑެތި  

އެ  ސެކ ޓަރ ނ  ހ ރިހާ ކ ރާނެ  ޤައ މ ެގ  މި  އެާއއެކ ެއކީަގއި  ހަމަ  ނެތޭ.  ޤައ މ ަގއި  މި  ވެސ   ވިޔަފާރިއެއ   އ ވެސ  

ނަމ ަގިއ   ތަހ ޒީބ ކ ރ މ ެގ  ިމއަދ   ވެސ   ފެށިެގނ   އ ޅަނދ ފަހަރ ނ   ކަނޑ ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރާ  އެީއ  ވިޔަފާރިތަކެއ ، 

މ ތަކ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާ ޮގތާ ޚިލާފަށޭ މި އޮޕަރޭޓ ކ ރަނީ. ކ ރަނ ޖެހޭނެ. އެކަމަކ  ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ޤައ   ކަނ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ

 ތެރޭަގއި ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  މިނިސ ޓ ރީއަކީ ވަރަށ  އެހެނ  ކަހަލަ ޮގތަކަށ  ހިނާގ މިނިސ ޓ ރީއެއ . އެއީ ވިލާ ގ ރޫޕަށ އޭެގ

ދިޔައީ  ަގނޑަށ  މި ފެނިެގނ އިއ ޔެަގއި ައޅ   މިނިސ ޓ ރީއެއ . އެހެނ ވީމާ، ވިލާ ގ ރޫޕ ެގ ިމނިސ ޓ ރީ. ދެނ   ނ ނަދީފައި އޮ

އައިލެނ ޑ  ޭއވިއޭޝަނ ެގ    ،ައނެއ  ދ ވަހ  ފެނިެގނ  މި ދިޔައީ  ،ކ ރެވިެއއ ކޮށ  އެގ ރިމެނ ޓ އަރއާ  އާސަނ ދަާއއި ވިލާ އެ

އާިއ  ރ ެއ ހ ރިހާ ެއއ ޗެއ . އެހެނ ވީމާ، ވިލާ އެއަ  ށ އަރ މިހާރ  ބަނގ ރޫޓ ާވތީ ދޫކޮށ ލަނީ. ދޫކޮށ ލީމަ ވިލާ އެއަ  ފަހަރ ބޯޓ 

  މިހިސާބަށ  ދިޔައިމާ ދެނ    ، މިނިސ ޓ ރީއާޒ  ފިޝަރީ  ،ޓޫރިޒަމ  މިނިސ ޓ ރީއާއި   ، ޓ ރާނ ސ ޕޯޓާއި  ،ވިލ  އޭިވއޭޝަނާއި ސި

އެހެނެއ  ނޫނޭ   ،ސ ވާލ ކ ރީމަ ވިދާޅ ވި   އެައޅ ަގނޑ     ާގތ   އެހެނ ީވމާ، ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  މިނިސ ޓަރ   ދެނ ؟ ކިހިނެއ  ހަދާނީ

އޮތީކީތި ތިކަނ   ރަނަގޅ ވާޔާ .  އެހެނ ނަމަވެސ  ކަނ   މިއެ  ، ނޭ.  ރަނަގޅ ނ ވެ  އަޅ ަގނޑ    .ދިޔައީ  ކަނ   އިއ ޔެަގއި 

ބ ނަނީ މި  މީހާ  ޓެކ ސީ  އެރީމާ  ރައީސ    ،ޓެކ ސީައކަށ   ފޭރިެގނ ފިއޭ.  ސަރ ކާރ ނ   ވެސ   ިވޔަފާރި  ތިމަނ ނާމެނ ެގ 

ޞާލިޙ  މ ޙައ މަދ   ޮގ  އިބ ރާހީމ   ހ އ ޓޭ  ވިޔަފާރިތައ   ތިމަނ ނާމެނ ެގ  ެގނައީ  ނޫނޭ. ވެރިކަމަށ   ހަދާކަށެއ   ތަކަށ  

ތަރައ ޤީކޮށ  ވިޔަފާރި  މިނީ  ،ތިމަނ ނާމެނ ެގ  ނޫނ ހޭ  ދ އ ވަނ ޖެހޭނީތިމަނ ނާމެނ ނެއ   ވެސ   ތިމަނ ނާމެނެއ  ؟ ބަސ  

އަޅ ަގނޑ  ލޯނ ޗ  ކ އ ޔަށ  ހިފަިއެގނ  ދަތ ރ ކ ރާ މީހާ ނ ވަތަ ލޯނ ޗ  ދަތ ރ ކޮށ ެގނ  ކައިބޮއިއ ޅޭ   ދެނ  ؟ނޫނ ހެއ ޔޭ

މިހާރ  އިނ ޓަރނަލ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ ކ ރަނ  އެތިބަ    އެ ވިޔަފާރި ވެސ  ސަރ ކާރ ނ  ނެީގމާ ؛ށ ެގނ  ހ ރި މީހާއިނ ވެސ ޓ ކޮ

ބަނޑަށ  ތިބީ  އެ  އެހެނ ތާ  މީހ ނ   ހިސާބ ަގިއ.  ދ ނިޔޭަގިއ    . ވާނީ  ޖެހޭ  އެހެނ ވީމާ،  ހ ނ ނާނެ.  ހަކަތަ  ސަރ ކާރ ަގިއ 
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. މި ތަނަށ  ެގނ ވ ނ   އަބަދ ވެސ  ޕ ރަިއެވޓ  ސެކ ޓަރ ޑ ރިވެނ  އިކޮނޮމީއެކޭމ ަގއި  ވ ތިޞާދ  ކ ރިެއރ އާނ މ ކޮށ  އިޤ 

ދ ވަސ   ސާޅީހަކަށ  އަހަރ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ތަފާތ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ނިޒާމ ތައ . އެކަމަކ  މިދިޔަ ދިގ  ތާރީޚ ަގއި   ، އިނޭގތޯ

ސ ޕޯޓ  މިނިސ ޓ ރީއެއ  އޮޭވ، ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  އެކިއެކި ނިޒާމ ތައ  ެގނެވ ނ . އެނ ޑ  ޓ ރާނ   ެގޓޫރިޒަމ ަގއި ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ 

އެހެނ ނަމަވެސ  އެމ .ޓީ.ސީ.ސީ.  އެއީ  ޮއވޭ.  ކޮމ ޕެނީއެއ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓިނ ގ  ހ ރިހާ   ،އެނ ޑ   ެގނ ގ ޅޭ  ޒަމާނ އ ސ ރެނ  

ރައިވެޓ   އ ޅަނދ ފަހަރެއ  ހަލާކ ވެދަނީ. މާދަމާ އެހެނ  ބަޔަކ  އަތ ވެއ ޖެއ ޔާ ތިޔަ ހ ރިހާ އ ޅަނދެއ  ހަލާކ . އެކަމަކ  ޕ 

ެއއ ޗެ  ޮއެވއ ޖެ ކަމަށ  ވަނ ޏާ ެއ  ހި މެއިނ ޓެއިނ ކޮށ ެގނ ދާނޭ.  ސެކ ޓަރ ަގއި ވިޔަފާރިކ ރާ ފަރާތ ތަކަށ  އެ ފ ރ ޞަތ  

މިސާލެއ ެގ ޮގތ ނ   ؛ކިޔާފައި ސަރ ކާރ ނ  އިނ ތިޚާބ  ކ ރިމަތީަގއި އާނ މ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ިވޔަފާރިތައ މިއަދ  ވަރަށ  އަނ ބާ

  ަގއި ޤާނޫނ އަސާސީ ؛ހ ނ  މީހ ނ ެގ މ ދާ އަދ ލ ވެރި ބަދަލ ނ ދީ ނަަގމ ނ ދަނީ. އަދ ލ ވެރި ބަދަލ ނ ދީފަ  މި ސަރ ކާރ  އައި

މީހ ނ ެގ ރަށ ރަށ  ނަަގނީ.    ނ ވާނެ. ދައ ލަތ ނ  އެއ ވެސ  މީހެއ ެގ މ ދަލެއ  ނަަގއިެގނ   ދީކަމެއ . އަދ ލ ވެރި ބަދަލ  ނ   މަނާ

؟ ދިނ މ ަގިއ ސަރ ކާރ ނ  ކޮނ މެވެސ  ެއއ  ބަޔަކ  އެބަ ފެއިލ ވޭ ނޫނ ތޯބަދަލ   . އަދ ލ ވެރިދޭއަދ ލ ވެރި ބަދަލެއ ނ    ރ ނަގާއި

އެއ ަގމ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ ަގއި ިމއަދ  ވާހަކަދައ ކާއިރ  ހަނދާނ  ބަހައ ޓަނ ޖެހޭ    ،މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ 

މި ވަގ ތަށ .    އަށ އޮތ  އެމ .ޑީ.ޕީ  މެޖޯރިޓީ އެބަ  !ކޭ އޯ ؛ނ ކަމެކޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ބިލ  މިއަދ  ތާއީދ ކޮށ ފައި ބަލައިނ ެގ

ޔާމީނ ެގ މެޖޯރިޓީ ެގއ ލ ނ  ހިސާބ ނ  ނޫނ ތޯ   ނެގނ ވާނެ.މެޖޯރިޓީ އެއީ ެގއ ލޭ ެއއ ޗެއ ކަނ  ޔާމީނ ެގ ފަހ ކޮޅ ަގއި އެ 

. ކ ޑަކަކ ލަށ  ޔާމީނ  ކ މެނިނ   ނޫނ ތޯ މި މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ގ ދ ކ ރ ވީޔާމީނ  ފ ނޑިެގނ ދިޔައީ. ޔާީމނ  ކ ޑަކަކ ލަށ   

 ތިއ ބޭ.   ކ ރި މީހ ނ  އަދި ވެސ  ދ ނިޔޭަގއި އެބަ ނ ކަގ ދ ކ ރ ވީ. ސީދާ ޔާމީނ  އަިމއ ލައަށ  ެއއ ބަސ ވީ. އެހެނ ީވމާ، އެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މަރަދޫ ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ     ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  އަރ ވަނީ

 އިބ ރާހީމ  ޝަރީފަށ .

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޝަރީފ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ކަސ  ނ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޔައިޞ ލާޙެއ  ހ ށަހެޅި  ،އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހެޅި އިޞ ލާޙަށ  ތާއީދެއ ނ ކ ރަނ . އިޞ ލާޙަކަށ 

މި ރަށަށ  އެކަށީެގނ ނ ވާ ިމނ ވަރަށ  ވެހިކަލ  އެރ ވ މަށ  އި،  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ވެރިރަށ  ތޮއ ޖައ ސަ   ، ކ ރިމަތީަގިއ މި އޮތީ

ދޮރ ހ ޅ ވަ ފ ޅާކޮށ   ޚިލާފަށ     !ތެދ ފ ޅެއ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؟ލާނީތޯ ނ ވަތަ ނޫނ ތޯއިމިހާރަށ ވ ރެ ވެސ   ަގވާއިދާ 

އ ލ ކ ރަނ   ހަހ ރި. އެ ކަނ ކަނ      ސިޓީތައ  ވެސ  ދޫކޮށ ފައި އެބަސަރ ކާރ ެގ ބައެއ  މ ަވއ ޒަފ ނ  މަސައ ކަތ ކޮށ ެގނ  ަގރާޖ 
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ހި އެތެރެކ ރ މ ެގ ހ އ ދަ ދޭނީކީ  މާލެއަށ  އެއ ވެސ  ކަހަލަ ހިފެހެއ ޓ މެއ  ނެތި އެއ ޗެ  ،އަޅަނ ީވ. އޭެގ މާނަައކީ ފިޔަވަޅ  

ިއކަލެއ  ޕާކ ކ ރާނެ ތަނ ކޮޅެއ  ވެސ   އާނ މ  ރައ ޔިތަކަށ  ސަ  ،ހި ިގނަކަމ ނ ނޫނ . މިހާރ  ވެސ  މަގ މަތީަގއި ހ ރި ެއއ ޗެ

  ށ  ކޮށ  ބޮޑެތި ވެހިކަލ ، ލަގ ޒަރީއަޞަނެތ . މި ހާލަތ ަގއި ސައިކަލ  އެތެރެކ ރ ނ  ވެސ  އެބަ ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރަނ ޖެހޭ. ޚާއ 

ެއ  ؛ކާރ  އޮނ ނަ ހާލަތ ަގއި އެ ކަނ ކަނ   ރަދިހަބާެއކެއ ެގ އަތ ަގއި    މާލޭަގއި ؛ރާއ ޖޭެގ މ އ ސަނދިނ  ދ އ ާވ ކާރ ތައ 

މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ؛ ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ައޅަނ  އެބަތަކެތި ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރ މަށ  މިހާރަށ ވ ރެ ވެސ  އިތ ރ  ފިޔަވަޅ 

ވ ރެ   ށ ެގނެސ  މިހާރަާގނޫނަށ  ބަދަލ   ،މި ރާއ ޖޭަގއި މި އޮތ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ސިޔާސަތ ، އެ ޕޮލިސީ އެއ ކޮށ  ބަދަލ ކޮށ 

އެތެރެކ ރެވޭ ެވހިކަލ ތައ  ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރ މަށ     ށ ވ ރެ ފ ޅާ ދާއިރާެއއ ަގއި މި ރާއ ޖޭެގ ވެރިކަނ ކ ރާ ރަށަ  މިހާރަށ   ،ބޮޑަށ 

އެބަ އަޅަނ   ރައީސ    ފިޔަވަޅ ތަކެއ   އިއ ޒަތ ތެރި  ސެކ ޓަރަ؛ ޖެހޭ.  ޕ ރައިވެޓ   ދޫކ ރާ އެއ ކޮޅ ނ   ތަކެތި  އެބަ  ށ  

ބަެއއ     . ވިލާެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ  މި ދެނ ނެވީ ؛ވެޓ  ސެކ ޓަރެގ މީހަކ  މާ ފ ޅާވާތީވާހަކަދައ ކަމ ނ ، އަނެއ ކޮޅ ނ  ޕ ރައި

ކިހާވަރަށ ، ހިސާބަކަށ ތޯ ޕ ރައިވެޓ    ؟ކީ ކޮބައިތޯޕ ރައިެވޓ  ސެކ ޓަރަ  ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ފާޅ ކ ރާއިރ  

ސ ވާލެއ . މިތާނަގއި ެއއ ކޮޅ ނ  ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރަގިއ    މިއީ ވެސ  އ ފެދޭ ؟ސެކ ޓަރ ޑިވެލޮޕ ވާނ  ފ ރ ޞަތ  ދޭނ ޖެހޭނީ

  އަނެއ ކާެވސ   ،ބޮޑަށ  މ އ ސަނދިވާތީ އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ކަރ ަގއި ވާޖަހާފައި ަގނ ހިނ ާގ ވާހަކަދައ ކަމ ނ   ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ  މާ

ކަެއއ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރ ފ ޅާކ ރަނ  ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ތިމާެގ އަނ ބޮނޑި ބޮޑ ކ ރަނ  ދެކެވޭ ވާހަ

މާލޭަގއި ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ައދި ރާއ ޖޭެގ ރަށ ތައ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ނެޓ ވޯކަކ ނ  ގ ޅާލ މަކީ  ؛ ދަނ ނަވަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ކ ރަނ ޏާ  ސަރ ކާރ ނ  އެޅި ހަރ ދަނާ، ކ ރިއަށ  އެޅި ރަނަގޅ  ފިޔަަވޅެއ . ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރަކ ނ  އެ އަގ ަގއި އެ ކަނ 

ެއއ ޮގތަކަށ މާ   އަދި.  ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރަ ރަނަގޅ   ހަމަ  ތ ނެ  ކ ނ ވެސ   ޮގތަކަށ   ޔަމިއަދާ  ެއއ ވެސ   ރާއ ޖޭަގއި  ކަށ  

އެހެނ  މީހ ނ ނަށ  ވާހަކަދައ ކަނ     ،ިއއ ޒަތ ތެރި، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ދިނ މަކަށ  މަނާކޮށ ފައެއ  ނ ވޭ.  

. އެހެނ ވީމާ، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ތިބޭ މީހ ނ  ވެސ  ަގޔަށ ބޮލަށ  އަރަިއަގނ ނާނެ  ޔާ ދެނ އެހެނ ނޫނިއ   !ފ ރ ޞަތ ދެއ ވާ

ޖާބިރ  އޭ  އޮނ ނަނީ.  އަޑެއ   އެކަނ ޏޭ  ތިމަނ ނަ  ހ ނ ނަވާ  !ހީފ ޅ ނ ކ ރައ ވާ  މަޑ ނ   މީހ ނ ނަށ     !އެހެނ ވީމާ،  އެހެނ  

އަޅ ަގނޑަކީ ވެސ     .ވެސ   ނ ދޭނަނ  މަކަޔަެއއ ޗެއ  ބ ނި  ނގައިއެހެނ ވިއ ޔާ ޖާބިރަށ  މިތާ  ! ދެއ ވާވާހަކަދައ ކަނ  ފ ރ ޞަތ 

ކެތ ލަވައިެގނ   އިރ  އަޅ ަގނޑ  ެވސ  ހ ނ ނަނީ  ެގ މެނ ބަރެކޭ. އެހެނ ވީމާ، މަނިކ ފާނ  ވާހަކަދައ ކާ އެއ  އަތޮޅ  ދާއިރާ   އައ ޑޫ

 !މަޑ މަޑ ނ . އެހެނ ވީމާ، މަޑ ނ  ހ ނ ނަވާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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އިއ ޒަތ ތެރިއ ޒަތ ތެރިއި ދަނ ނަާވލަނ ޖެހޭެމނ ބަރ   ،  އަރިހ ަގިއ  ނިޒާމ  ؛ނ   ތަނ ެގ  އަނެއ     ، މި  މެނ ބަރަކާއި  އެއ  

މ ޚާ އެޠަމެނ ބަރަކާ  ނިޒާމެއ ަގއި  ބަރ ލަމާނީ  އެއީ  އޮނ ނަނީ.  ހަމަޖެހިފައި  ނޫނ   ޮގތަކަށ   ވާހަކަދައ ކާ  ކަނ   ބ ކޮށ  

ޮގތެއ .  ޞަޚާއ  އޮނ ނަ  މ ޚާވެފައި  ވެސ   މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ރިހާ  ތި  ރިޔާސަތާ. އ ވަނ ބ ކ ރަޠަމިހާރ   ޖެހޭނީ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޝަރީފ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 މަބޮލަށ  އަރަިއަގތީަގޔަށ   ެގބޭފ ޅަކ  އަޅ ަގނޑ   ،ބ ކޮށ  ވަރަށ  ރީތިކޮށ  ވާހަކަދައ ކަނިކޮށ  ޠަމ ޚާ  ރިޔާސަތާ  އަޅ ަގނޑ 

މިތެާގ ނިޒާމ  ެގއ ލ ނީމާ އެހެނ  އީ  ނ ހ އ ޓ ވީމަ އަޅ ަގނޑ  އެއ ޗެއ  ދަނ ނަވަނ ޖެހ ނީ. އެ  ރިޔާސަތ ނ  އެއ ޗެއ  ވިދާޅ ވެ

 ދެނ ނެވީ. ައޅ ަގނޑ  ރާނެ. އެހެނ ވީމާ، އެ ވާހަކަ ރިޔާސަތ ެގ ސަމާލ ކަމަށ  މީހ ނ  ވެސ  އެޮގތަށ  ޢަމަލ ކ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ ސަމާލ ކަމަށ  ޓަކައި ދަނ ނަވަނ . ދެ ނ ބައި އެއ ވެެގނެއ  ރަނަގޅެއ  ނ ނ ކ މޭ. ެއއ  ނިޒާމ  

ޖެހިަވޑަިއަގނ ނަވާނީ ނިޒާމ  އަލ ނ  މައ ޗަށ  އެހެނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  މަސައ ކަތ ކ ރައ ވަނ އެ    ެގއ ލ ނީމާ، ދެނ 

 ! ކ ރިއަށ  ެގނ ދަވާ .އަނބ ރާ ރ ޖޫޢަކ ރ މަށ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޝަރީފ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

  ، އަޅ ަގނޑ  ތި ޮގތަށ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދާނަނ . އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކައަކީޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ބޮޑަށ   އާދެ! ވަރަށ   

. މި ވެސ  ސަސ ޓެިއނ ކ ރެވޭނެ ކަމެއ  ނޫނޭަމކީ އެއ ޮގތަކަށ  ޔ މިހާރ  ވެސ  އޮތ  ޮގތަށ  ެގނ ދި  އި،މި މާލެ ތޮއ ޖައ ސަ

ބަ ހަދަނ ޖެހޭ. ޕާކ ކ ރާ ބިލ ޑިނ ގ ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ތަނ ތަނ ަގއި ހ ނ ނަހެނ  އެ ޕާކިނ ގ ޒޯނ ތައ  އެ  މާލޭަގއި ޕަބ ލިކ 

އެބަޖެހޭ. ެއ އިނ ވެސ ޓ ކ ރ ާމއެކ  ވެސ  ރާއ ޖޭަގިއ ކޮނ ޓ ރޯލ ޑ  ނިޒާމެއ ެގ    ކ ރަނ  ސަރ ކާރ ކަމަށ  ވެސ  އިނ ވެސ ޓ 

  !  ފިޔަވަޅ ތަކެއ  ައޅަނ ޖެހޭ. ބައ ލަވާޞަޚާއ   ސަރފޭސ  ކ ޑަ ތަނ ތަނ ގައި  މަދ ، ރޯޑ   ބިނ    ،ތެރެއިނ  ވެހިކަލ  ިގނަވާ

ވ ރެ މާ ބޮޑ  ބިނ  އޮތ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   .މިސާލަކަށ  ސިނ ަގޕޫރ  މިސާލަކަށ  ނަާގ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ 

ށ  ކިލޯމީޓަރ ެގ އެއ ފަސ  ބިމެއ  އޮނ ނަ ތަނެއ  އެއީ، ސިޓީ ސ ޓޭޓެއ . އެތާނަގއި ވެސ  ވަރައަކަ   650ތަނެއ  އެއީ.  

ރީކ ރ މަށ . ދ ނިޔޭެގ ކޮނ މެ ޤައ މެއ ަގއި ެވސ  ިގނަާވ ސަރަޙައ ދ ތަކ ަގއި ކޮނ ޓ ރޯލ ތައ  ހ ރޭ ެވހިކަލ  ރަޖިސ ޓަ ބޮޑެތި

ހ ރޭ. ނެތ އެހެނ ވީމާ  ކޮނ ޓ ރޯލ ތައ   ކޮނ ޓ ރޯލެއ   އޮނ ނަނ ޖެހޭ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އަދިވެސ   މާލޭަގއި   ހަމަ  އަދިވެސ .  ، 
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އ ސޫލަކ ނ  ދަނީއެތ ރެކ ރަމ ނ  ހިއެއ ޗެ ނެތި ހިފެހެއ ޓ މެއ  ވަކި  އެހެނ ީވމާ،  ތެރެއިނ   ،.  ހަމައެއ ެގ  ލާފަިއ  ަވކި 

ރައީސ   ެގނ ގ ޅ މަށ   ،އިއ ޒަތ ތެރި  ވެހިކަލ   ސަރ ކާރ ނ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ    ނޫނަށ ާގ ޓަކައި  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ބަދަލ  

 ހި ނެތި އެ މީހަކ  އެތެރެކ ރާނެ އެއ ޗެ ޓ މެއ ހިފެހެއ   ހެޅީދ ކ ރާނަނ . މިހާރ  މި ހ ށަހ ށަހަޅައިފިއ ޔާ އަޅ ަގނޑ  ތާއީ

ކ ރާނެ . ޕާކ ނެތ  ތަނެއ  ރާޖ ކ ރާނެަގ. ނެތ  ތަނެއ  ބާއ ވާނެ؟ އެތެރެކޮށ ެގނ  މާލޭެގ މަގ މަތީަގއި ކިހިނެއ ތޯ ދ އ ވާނީ

ހާލަތ  އިތ ރަށ  ޯގސ ވ މަށ  ޓަކައި މި ިއަގނެވޭނެ  ދެއ ކ މަކީ ބަލަހަކަތަނަށ  ބިލެއ  ހ ށަހަޅައިެގނ  ވާ  ތަނެއ  ނެތ . މި 

އަޅ ަގނޑ  ކ ށ ވެރިކ ރަނ ަގކަމެއ  ނޫނ .   ކަމެއ  ނޫނ . އެކަނ    އެއީ  ބަސ މިނީ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ،ބޫލ ކ ރެވޭނެ 

ބަރ ނ ނަށ  ނ ސީެގ މެ.އެނ .ށ ، ޕީއެމަ. ޕީ.. ޕީފިޔަވަޅެއ  އެޅޭ އިޓަކަ   ކ ރ މަށ ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ައގ ަގއި ހެޔޮ ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

ކަހަލަ އެނ ވާނެ މިހާރ   ހަޖަމ ނ ވެ ހިނަގއިދާނެ. އެއީ އެއ ވެސ  މައ ސަލައެއ  ނޫނ . އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ހަޖަމެއ   ގައިފަހަރެއ 

 ހަޖަމ   ހަމަ އެކަނ  ވަނ ޏާ ކަމަށ  ދޭއ   ޚިދ މަތެ ެއކަށޭނަ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެކ   ކާމިޔާބ ކަމާ ސަރ ކާރ ނ   ކަނ ކަމެއ .

އެއީ ހަމަ ސީދާ   .އެއީ  ބައ ޔެއ  ދިމާވާ  ށ ފަރާތ ތަކަ ިއދިކޮޅ ިގނަ    ވަރަށ   ޔޭގެ ދ ނި އެއީ  ނ ވ މަކީ  ފަރާތ ތަކަށ   އިދިކޮޅ 

ވާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެކަމަކާ އަޅ ަގނޑ  ކަނ ބޮޑެއ  ނ ޭވ.  ކަނ ކަނ  އެހެނ   ، އެއެހެނ ވީމާ  އެއީ.  ނަފ ސާނީ ބައ ޔެއ 

ރަށ ނ  އަނެއ  ރަށަށ  ދެވޭ   ނ  އެއ  ސ ޕޯޓ  ނެޓ ވޯރކ ޓ ރާނ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ  ފޯރ ކޮށ ދެނީ. މިހާރ  ރާއ ޖޭަގއި  

 ބައި  ފޭދިެގނ ދާ.  ކ ރަނ ވީނ ޓ އެފިޝެ ނިޒާމ . ކ ޑަކ ރަނ ވީ ައގ  އަދިެވސ    ރައ ޔިތ ނ ނަށ .އަދިެވސ  ައގ ބޮޑީ   ؛ޮގތ 

ދ މަތ  ފޯރ ކޮށ ދޭނެ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިރކ ނ   . ހެޔޮ ައއ ަގއި ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ނެޓ ވޯމަދ ކ ރަނ ވީ ރަފ ޝަނ ކޮ.  ކ ޑަކ ރަނ ވީ

ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި  ތަނަވަސ ކޮށ ދޭނ ވީ  ފ ރ ސަތ   ފަހިކޮށ ދޭނ ވީ.  ހޯދަނ ވީ.  ކަނ ކަނ   މި   ޮގތ ތަކާއި  އެހެނ ވީމާ، 

 ޅާ ވ ރެ ވެސ  ފ  ަވނީ މިހާރަށ  އެނ މެ ެއކަށީެގނ  އަށ ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މާލެ ،އި ކަނ ކަނ  މިހެނ  އޮނ ނައިރ ަގ

އަޅ ަގނޑ   ނެޓ ވޯ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   އ ަގއިދާއިރާއެ  އާދެ!  ފ ޅާކ ރ ނ .  ެއީއ  ، ބޫލ ކ ރަނ ަގރކ   ވެސ   ނިޒާމ   ޓެކ ސީެގ 

ބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ.  ަގނ  ވެސ   ެއކަ .މަދ  ވ ރެ  ވަރަށ   އެކަށީެގނ ވާ ޓެކ ސީ ވެސ  މިހާރ  އަށ ާމލެ  ޤައ މަކަށ  ބޭނ ނ ވާ އެއ ޗެއ .

ވ މަށ  މި އޮނ ނަ ފ ރ ސަތ  ވީހާވެސ   އ ރީ ބޮޑެތި ބިޔަ ކާރ ތައ  ދ މ އ ސަނދި މީހ ނ ނަށ  ލަގ ޒަ  ،ޕ ރައިވެޓ    އެކަމަކ ،

ކ ރ މަކީ މ ހިނ މ  ކަމެއ ަގއި ދަނ ނަވަމ ނ ، އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ނިނ މާލީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި  ބޮޑަކަށ  ކޮނ ޓ ރޯލ 

 ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފ ރ ޞަތ   މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ެމނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދާއިރާެގ  މެދ   މާފަނ ނ   އަރ ވަނީ 

 ރަޝީދަށ . މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ހީމ  ބ ރާއި މެނ ބަރ 
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  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރަޝީދ ހީމ  ބ ރާއި މެނ ބަރ މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ 

،  ވާ މައ ސަލައަކީ  ބަރ  ހ ށަހަޅާފައި މިނ މެ  ؛އިޞ ލާޙ   ށ ނޫނަާގދަތ ރ ފަތ ރ     މ އެއ ަގ .ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

މައ ސަލައެއ ރައ ޔިތ ނ     މިހާރ   ެގނ ނަ ނ ވަތަ ކޮށ ނ ރީޓަޖިސ ރަ އ ގައިތަނެ ބޭނ ނ  އިއިރެއ ަގބޭނ ނ   .ކަނ ބޮޑ ވާ 

. ޮގތ ގައި  ވ މެއ ެގކަނ ބޮޑ   އެއީ ވަނީ  މި ހ ށަހަޅާފައި ެމނ ބަރ .  މައ ސަލަ ބާއ ވަނ ޖެހޭ ނ ކ ރެވިރީރަޖިސ ޓަ ވެހިކަލ ތައ 

 އ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ރީކޮށ ެގނ  މާލޭަގއި ދ އ ވޭ ޮގތަށ . ދެނ  މާލެއަކީ އި ހަމަ ެގނ ނަ ކޮނ މެ މީހެއ ެގ ެވހިކަލެއ  ރަޖިސ ޓަ

  ދެ   ،ދިރިއ ޅެނ  މީހ ނ   ހާސ   ފަނ ސާސ  ލައ ކަ  ދެ މީޓަރެއ ގައިކިލޯ  އަކަ ހިތަށ އަރަނީ އަޅ ަގނޑ   މީޓަރެއ .ކިލޯ އަކަ

މީހ ނ ،  ؟ކ ރާނީރީރަޖިސ ޓަ ކިހިނިއ ބާއޭ ސައިކަލާ ހާސ  ފަނ ސާސ  ލައ ކަ ދެ  ،ކާރާއި ހާސ   ސާސ ފަނ  ލައ ކަ

. އެއީ ާގތ ަގނޑަކަށ  ފަނަރަވަރަކަށ  މިނެޓ  ހިނާގފައި ދެވޭ  ނ މ ކޮށ  ބޭރ  މީހ ނ  ވެސ  ބ ނޭ ވޯރކިނ  ޑީސ ޓެނ ސޭއާ

 ވެސ   ދާއިރ  ބަދިެގއަށ  ެގއިނ  ދެނ   .ފަހަރަށ  ބައެއ  ވެސ  ހިނާގފައި މަޖިލީހަށ  މި އަނ ނަނ   ަގނޑ އަޅ  އ .  ހިސާބެ

 ފަނ ސާސ   ަގރާޖަށ  ެއއ  ،މައ ސަލަައކީ .ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި ބާއ ވާ މައ ސަލަ އެ.  ދާނ ޖެހޭނީ  މި ސައިކަލެއ  ހަމަ

ލާފައި، މާލޭަގިއ  އިއެކ ލަވަ ތަރެއ  ނެތ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ  ދަފ . ަގރާޖެއ  ނެތ ، ަގރާޖ   ދިޔައީކޮށ ދެމ ނ ރީރަޖިސ ޓަ ކާރ 

މައ ސަލަ   މީޓަރެއ ެގކިލޯ . އަކަނޫޅޭ މައ ސަލައެއ   ރާއ ޖޭަގއި މ ޅި. އ ޅެނީ  މި މައ ސަލަ  އިމީޓަރެއ ގަ ކިލޯ  ޚާއ ޞަކޮށ . އަކަ 

 ؛މިހާރ  ފަރިތަވެފައި އެބަ ވޭޖެހެނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މީޓަރ ަގއި ހ ރިހާ ކަމެއ  ވެސ  ކ ރަނ ލޯކި އ ޅެނީ. މި އަކަ

އައި.ޖީ.އެމ .ެއޗ ަގއި ވެސ  ކެޕޭސިޓީއެއ  ނެތ . ބެޑ  ކެޕޭސިޓީ ެއއީ އޮނ ނަ ެއއ ޗެއ  ނޫނ .    މިސާލަކަށ  ައއި.ޖީ.އެމ .އެޗ . 

ނޫނ .   އެއ ޗެއ   ބޭނ ނ ވާ  ވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ    އެނދ  200އެތާަގއި  ، ނަމަެވސ އެހެނ ވިސ ނަނ   ދެނ   ހ ރީ. 

ހ ރިހާ އެނ މެނ ނަށ  ޚިދ މަތ  ނ ލިބޭނެކަނ . އަދި ސަރ ކާރ ނ    ކ ނ އެނދ ެގ ކެޕޭސިޓީ ހ ރި ތަނަ 200ރަނ ޖެހޭ،  ބޫލ ކ ަގ

ބ ނަމ ނ ދަނީ ލިބޭނޭ  ،ވެސ   ލިބޭނޭޚިދ މަތ   ބަރާބަރަށ   ކިއ ޖެހިެގނ   .   ެވއ ޖެހެނ  ދަސ ކ ރަނ  ކެޕޭސިޓީ މިތިބޭށޭ.  . 

ެއއ ކޮޅ ނ  މާލޭ މަގ ތައ   ، އޮތ  އ ސޫލ ނ  މިހާރ  މި  ،ދެމ ނ  ޮގސ  މިޮގތަށ ދެމ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ     .ހީވަނީ އަޅ ަގނޑަށ 

ަގއި ތިބޭ  ރަގއި އިނ ނަ މީހަކ . ވީލ ޗެއަރ އަިވއ ކަނީ. ިމއީ މީހ ނ  ހިނާގ މަގ . ޭގަގިއ އިނދޭ ވީލ ޗެފައި  ހަދާ  ށ ަގރާޖަ

އޮތ  މަގ ަގއި   އަނެއ ކާ ދީނ ަގިއ ވެސ  އެބަ.  ދޭނ ޖެހޭނެހިނާގ މީހ ނ ނަށ  އިސ ކަނ ދެނ ޖެހޭނެ.  އިސ ކަނ   ށ މީހ ނ ނަ

އިނ ސާނާ އަނެއ   އިސ ކަނ ދޭނ .  މީހ ނ ނަށ   ހ ނ ނަނ ޖެހޭނެހ އި  ެގހިނާގ  ވީލ ޗެއަ  . ސާސ   ެގއިނ   ރއޭނަ  އިނ  

 ، ކީކަމަ   ވާއ ހެ  އަނެއ ކާ އ ޒ .ޢިޕާކިނ  ޒޯނަށ  މި ވިއ ކާލަނީ މ   .ނ ކ ނ ނައިރ ަގއި ޭގ ދޮރ މަތީ ޕާކ ކޮށ ފައި މި ހ ނ ނަނީ

އޮތީމާ   .ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދެއ ކީމަ ަގރާޖެއ  ދެނީ ޓެކ ސީކ ރަނ  ކާރެއ   ދޭއިރ ަގއި ސިޓީނ   މާލެ ަގރާޖެއ  

އޭނާ    އެބަ އެދޭ ަގރާޖެއ  ނެތީމަ. އެކަމަކ ށ އެކަމަކ ، އޭނަ އަނެއ ކާ ެވސ  މާލޭ ސިޓީނ  ަގރާޖަކަ ކޮށ ދެނީ.ރަޖިސ ޓަރީ
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ދ ވަހ  މި  އެކަމަކ ، އަނެއ  ކ ރީ ަގރާޖެއ  ދައ ކައިެގނ .ރީ ޮގތަށ  ވެސ  ރަޖިސ ޓައެއ   ކ ރީ، ޓެކ ސީ ކާރ  ރަޖިސ ޓަރީ

 ހަރާސަ މާފަނ ނ  ވިއ ކަނީ.  ، ަގރާޖެއ  ނެތޭ. އަޅ ަގނޑަށ  ދޭށޭ މަގ މަތިނ  ަގރާޖެއ .  ދެނ  މަގ ތައ  ވިއ ކަނީ  ،ބ ނަނީ

މިހާރ  ނ ހަދާ އޮތީ ިއސ ލާމީ މަރ ކަޒ     ނ ފަހ  . އެނ މެހަދަނީ ޒޯނަށ   ޕާކިނ  ބ ރ ސ ތާނ ގަ  މިސ ކިތ   ހ ކ ރ  .ވިއ ކާލަނީ

 ދ ނިޔޭެގ ޅ ަގނޑ މެނ އަ އަޅ ަގނޑ ެމނ .  ކަމެއ  ވިސ ނަނ ވެއ ޖެ މިއީ.  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ،ލާފައި ދާނީއިވެސ  ތަޅަ

 ؟އ ޅެނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ތޯ މާލޭަގއި މިށ ޮގތަ . ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ޤައ މ ަގއި މީހ ނ  އ ޅޭޖަހާ މިސާލ  ށ ޤައ މ ތަކަ އެހެނ 

މާލަޭގ މީހ ނ   އެހެނ   އ ޅޭދ ނިޔޭެގ  ރައީސ ؟ ޮގތަށ ތޯ އި  ބެއިޖިނ ،  އަޅ ަގނޑ   ؛ިއއ ޒަތ ތެރި  ދަތ ރ ކ ރިނ   ެވސ  

އާބާދީމިހެނ ، ޝަނ ހާއީ ދ ނިޔޭެގ  އ ޅޭ މީހ ނ އ   އަޅ ަގނޑެ  ؛ޮގސ   މީހެނ    ގ ޅޭ ޮގތަށ މިތަނެއ .    އ ޅޭ    ނ ދެކެނ  

 ހ ރިހާ. ނެތ  ވާހަކަެއއ  ނ ދައ ކާ މީޑިާއަގއި ސޯޝަލ .  ނ ދައ ކަ ވާހަކަެއއ  ހ ރިހާ އަޅ ަގނޑ ެމނ . އިނ ސާނ ނ ތަކެއ 

ެއކަމަކ ދައ ކާ ވާހަކަެއއ  މޮޅެތި ެގއި  .  ނ ދެވޭ.  ނ އަިމއ ލަ  މިސ ކިތަށ   ހިނާގފައި   ކޭ މައ ސަލައެ މިއީ  ނިކ މެެގނ  

ތަރެއ  ނެތ . މާލެ ސިޓީ ކައ ނ ސިލ  . ަގރާޖ  ދަފ ދ ވަސ  އ  އެތަ  ކިޔާތާ އެކ ލަވާލަނ  ތަރެއ ދަފ . ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި

 ޒީވެސ  ލާމަރ ކަ މިހާރ    ތަކ ރާރ ކޮށ  ދަނ ނަަވިއފިނ   ަގނޑ އަޅ . ދަނީ ވިއ ކަމ ނ  އެބަރާބަރަށ  ހިނާގ. މަގ ތައ  ވިއ ކަމ ނ 

. ަމއ ސަލަ ވިއ ކ މ ެގ މާލޭ މަގ ތައ   ،އޮތ   އެބަ ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ބޮޑެތި ވަރަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  އެކަނ  ހ އ ޓ ވާށޭ.   ،ކޮމިޓީއަށ 

 ޔަސ ތ ރެއ  ކ ރިސ  ދަތ ރ ފަބަސ ތަކެއ  ެގނެ   ބަިއވަރ   . ދެނ  މާލެއަށ  އަދިނީ ހިނާގފަހިނާގފައި އ ޅޭ މީހ ނ  އ ޅެނ ޖެހޭ

ތަނެއ  ވެސ  ހ އ ޓާނެ، ޕާކ ކ ރާނެ   އެ ބަސ  ދ އ ާވނެ ތަނެއ  ވެސ  ނެތ .  ،މާލޭަގއި މިހާރ  އެނ މެ ބޮޑ  މައ ސަލައަކީ 

ބަސ ޓޮޕެއ  ވެސ  ނެތ . ތި ބަހެއ  ައޅ ަގނޑ  އެނ މެ ކ ޑައިރ ަގއި ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ . މާފަނ ނ ކޮޅ ނ  މ ޅި ނެތ .  

 ؛ދޭތެރެއިނ  އެެއއ  ވެސ  ނ ވި. ދޭތެރެ  ވެސ   ކ ކ ރި. އެކަމަރ  ވެސ  މަސައ ކަތ ޞިރާހީމ  ނާމާލޭަގއި ދ އ ވަނ  އިބ 

، މާލޭަގއި ވެސ  ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ޤައ މ ތަކ ެގ  ކަނ  ވެސ  ކ ރަނ . އެހެނ ވީމާއެ ކ ރެއ ވި  ރަީއސ  ވެސ  މަސައ ކަތ   ދެ!އާ

ޮގތ ނ  ވިއ ޔާ މިހާރ  މިއޮތ  ިއޞ ލާޙ  އޮތ    ެއޮގތަށ  އ ޅެވޭނީ.ޮގތަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނީމަ   ތަހ ޒީބ  ބަޔަކ  އ ޅޭ 

 ވެހިކަލ   ހާސ   ފަނ ސާސ  ލައ ކަ ދެ ކިހިނެއ ތޯ  ދޭނ  ެއ ބ ނަނީ.އިަގއި ބާއ ވަ ދެ ލައ ކަ ފަނ ސާސ  ހާސ  ވެހިކަލ  މާލޭ

ލާމަރ ކަޒ ކ ރ ނ . އަޅ ަގނޑަށ     ،ު ކަމަކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އަނެއ ކާ މޮޅ  ނ .މާލެ އާބާދީ އެއ ކޮޅ   ؟ބާއ ވާނީ މާލޭގައި

ލާމަރ ކަޒ ކ ރާ   ނޫނ ަގއި، ާގއޮތީ މި  އި ލިޔެފަދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ   ލާމަރ ކަޒ ކ ރަމ ނ   !ކ ޑަ ވަގ ތ ކޮޅެއ  ދެއ ވާތި

މި ސަރ ކާރ ނ  މި ބ ނަނީ   ؛ފަސ  ސަރަޙައ ދ  ލިޔެފައި މި ބ ނަނީ އިއޮތީ. މިކޮޅ ަގ އަޅ ަގނޑ މެނ  ލިޔެފަިއ މި އ ސޫލ 

 ނ ނަވަނީވަޑައިަގ ރައީސ ލ ޖ މ ހ ރިއ ޔާ އަނެއ ކޮޅ ނ ފަސ  ސަރަޙައ ދެއ .    އ ދ  ތިމަނ ނަމެނ  ތަރައ ޤީކ ރާނަމޭޙަފަސ  ސަރަ

އެތަނ ނ  ވެސ   ؛ އިހަށ ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނ އަޅ ަގނޑަށ  . ވަޑައިެގނ   ތާކަށ  ކޮނ މެވެސ  ކަރެކ ޝަނ  ކޮނ މެވެސ 

ބޭފ ޅ ނ  ވެސ  އެދ ނީ ފ ލެޓ   ،އެ  ތިބި   ؟ކޮނ ބައެއ ތޯ މިއީ .މޭދެއ ވާނަ  ފ ލެޓ   !އާދެ  ؛ތިމަނ ނަމެނ ނަށ   މާފ ށީަގއި 
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އެތާަގ ިގނައީ  އެރައ ޔިތ ނ ނޭ  ވަޑަިއަގނ ނަވަނ ީވ   ިއ.  ދ ވަހ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  އަނެއ   ފ ލެޓ .  މީހ ނ ނަށ  ވެސ  

! އާދެ. ފ ލެޓ  ބޭނ މީ ތިމަނ ނަމެނ .  އެއީ ކ ރީ ސަރ ކާރ ނ   ؛ތަނ ނ  ެވސ  މި ބ ނަނީ މިސާލަކަށ  ސ ޓެލ ކޯއަށ . އެ

ނީ މާލެއިނ ނޭ. ހ ޅ މާލެއިނ ނޭ ދެނީ. އެއ ތާކ ނ ނޭ . ދެނ  މިތަނަށ  ނޫނ ތޯ ޖަމާވާނީ. ފ ލެޓ  ދެފ ލެޓ  އެނ މެނަށ  ހ ރިހާ

ފަސ  ސަރަޙައ ދ  ތަރައ ޤީކ ރަނ . މި ފަސ  ސަރަޙައ ދ ަގއި ތިބި ބަޔަކ    ،ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ަގއި އޮތީ މި ދެނީ. އެކަމަކ 

ހިނ ާގނީ ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ  ށ  އަނެއ ކޮޅ   ،ބ ނެކަމަށ    ނޭނިގ މި ެގނ ނަނީ. އެއ ކޮޅ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެރިކަނ  

. މައ ސަލައަކީ މި ެއއީ  .ތަރައ ޤީކ ރިއ ޔާ ސަރަޙައ ދ  ފަސ  އެ ުާނީ  ކީއ ތޯވ  ނ .މ ތަނަށ  ޖަމާކ ރަ ހ ރިހާ އެނ މެނ  މި

 . އެހެނ ނޫނިއ ޔާ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .ވާނީ މިކަނ  ކޮށ ެގނ  އެކަނ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

އަރ ވަނީ ނޮިއރަމ  ދާއިރާއިެގ އިއ ޒަތ ތެރި  . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ އ ސަތ މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ! އާދެ

  އަށ .هللا މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ 

. ަގރާޖ  ސިޓީ ިވއ ކައިެގނ   ތިބޭނެ މިތާގައި މީހ ނ  ިގނަ ވަރަށ  މޭކަރާ ޅީމަހެހ ށަ ބިލ  މި އަޅ ަގނޑ . ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 ފ ރަތަމަ  ؟ދަކީ ކޮބައިތޯގ ސަަގރާޖ  ސިޓީ ހެދ މ ެގ މަ   ކައިބޮއިހަދާ ބަޔަކ  އެބަ ތިބި ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި. ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި

ޕެޓ ރޯލ  އ ޅަނދެއ  ިއނ ޖީނ ލީ ހަމަ ކާރެކޭ ،ސައިކަލެކޭ  އިރ ވިސ ނާ  ށ ޓަށ ތިމާވެ ! ވިސ ނާ ޓަށ ށ ތިމާވެ ކަމަކަށ   .

 . ެއއަކަށ  ަގރާޖެއ  ބޭނ މެއ  ނ ވޭ  . އެކަމަކ  ހ ރި  އެބަ ސަިއކަލ  ހަ ފަސ  ނަމ ަގއި  އެކަކ  . ބޭނ ނ ކ ރަނީ ވެސ  ދޭތީގައި

ރަޖިސ ޓަ ކ ރަމ ނ ހަމަ  ފ ރިފަ  ޮގސ ކ ރަމ ނ ރީ  އޮތީ  މާލެ   މި  ކާރެއ  ،ކަމަކަށ  ދެވަނަ.  ނ ސައިކަލ ތަކ   އިމ ޅި 

ިވއ ކާފަ ަގރާޖ ަގއި ކ ރަނީރަޖިސ ޓަރީ ެއއ  ގެއިނ    1400އި،  . މިތާ އެބަ ތިބި އެ މީހ ނ ެގ ޭގެގއިނ  ަގރާޖ   ަގރާޖ  

ކަށ   ޔަޅީ ގެ ކާރ  މައ ޗަށ ގޮ   1779 ،ކޮށ ފައި ހ ރިގެ ކަށ  ރަޖިސ ޓަރީޔަގެ  ކާރ  ެއއ  1779ހ ރި   ބައެ  އިރާއ ޖޭގަ   .ވިއ ކާފަ

  .ނ ނަނީއޮ މި ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފައި ެގއަށ  އެ ކާރ ތަކެއ ތޯ ހޮޓ ވީލ  މިއީ ކާރ  1779 .އޮތ   ކޮށ ފައި އެބަސ ޓަރީރަޖި

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

ތަނ ެގ  . މިވިދާޅ ެވއ ޖެ ެވސ  ެގެއކޭ ޅިމައ ޗަށ ޮގ އަދި ވިދާޅ ވެއ ޖެ  ވެސ  ތަނޭ  މި މިހާރ   ؛މެނ ބަރ  އ ޒަތ ތެރިއި

އެހެނ ވީމާ ވިދާޅ ެވއ ޖެ.  ވެސ   އަޅ ަގމީހ ނ ނޭ  ވަރަށ ،  ހިމަނައިދެއ ވ މަށ    ނޑ   ނަނ ތައ   އެދޭނ   ބޮޑަށ  
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 އަދި.  ލަވަނ ޖެހޭއ މި ބ ރަ ހ ރިހާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  އެބަ އ ފ   ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާ ނަމަ. ެއހެނ ނޫނިއ ޔާ މިކަނ 

 .ތިބެނ ޖެހޭ އެބަ އިބ ރަިއަގ އެ ރައ ޔިތ ނ   ހ ރިހާ ޅިމައ ޗަށ ގޮ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ 

ހ ރި.  މިހާރ  ބައެއ  ކަނ ތައ ތައ    ބަިއވަރ  ެގތައ  އެބަ  ޅީަގއި  . މައ ޗަނ ގޮ ނޫނ  އ ގެއެ އެނ މެ އިނ ނާނީ ޅީަގއިމައ ޗަނ ގޮ 

އެހެނ ވީމާ ވެސ   ރިޔާސަތ ނ   ކަނ ތައ   ހާމަނ ކ ރާ  ހ ރޭ  ޓަކައި  ައޅ ަގނޑ މަސ ލަހަތަށ   ަވގ ތ    ،  މި  މިކަނ   ެވސ  

ސ  ހާމަކޮށ ލާނަނ  ވެ  ކ ރަނ ޖެހޭ ހާލަތެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ ފަހ ނ  ހާމަ ށ  ޓަކައި އިހަށ  ބަހައ ޓާނީ. ދެނ  ތަނ ކޮޅެއ މަސ ލަހަތަ

ރާއ ޖެއަށ  ކާރ  އެތެރެކ ރ ނ  މަނަލެއ    މިޮގތަށ .  ހ ރިހާ ކަމެއ  ، މިއެއީ ކޮނ ެގތަކެއ ތޯ ނަނ ތަކާ އެއ ކޮށ . އެހެނ ވީމާ

ނީ ބިނ ވެރިެއއ ެގ އަތ ނ  ދިގ  ކަށ  ނޫޔަޔާ އެބަ ޖެހޭ މާލޭަގއި ބިނ ވެރިކ ރަނ ވެއ ޖެއ ކާރ  ރަޖިސ ޓަރީ  ނޫނ . އެކަމަކ 

ދައ ކަނ  ޖިޒީއެއ   މީހަކަށ   ރާއ ޖެތެރޭ  ނަާގފަިއވާ  ބިނ   ކ އ ޔަށ   ަގރާޖަށ   .މ އ ދަތަކަށ   އެ  ކާރ   ެވއ ދޭތޯ   އެ 

އެ ކާރެއ  ނ ެވއ ދޭނެ އެއ ވެސ  ަގރާޖަކަށ . މަގ ތައ  ފ ރ ނީ ތިބ ނާ ަގރާޖ  ސިޓީއެއ  މިޮގތަށ     ؟ކ ރ މަށ  ފަހ ރަޖިސ ޓަރީ

ރަޖިސ ޓަރީ މިހެ އ ޅަނދެއ   ފ ރޮޅ ލީ  ހަތަރ   އޮއ ވާ.  އެކަަމކ ނ   ަގރާޖެއ .  ެއއ ޗެއ     ކ ރަނ ވެއ ޖެއ ޔާ  ފ ރޮޅ ލީ  ދެ 

ެގނ ނަރަޖިސ ޓަރީ ހަމަ  ކަމެއ .  މަނާ  ނެތ   ެގނ ނާކަށ   އެތި  ފ ރޮޅ ލީ  ހަތަރ   އެއ ކަލަ  ަގރާޖެއ .  ނެތޭ  ނ ވީ.  ކ ރާކަށ  

ެގނެސ ފަ އ ސޫލެއ ތޯ މިއޮ  . ނ ކ ރެވޭސ ޓަރީރަޖިއި  ބޭނ ނ ވަރަކަށ  ެގނ ނަނ ވީ.    އެ ަގރާޖ ަގއި ކާރ  ؟ ތީކޮނ  ހަމަޖެހޭ 

މި    ؟ކ ރާ ވަގ ތ  މީހަކަށ  ޖިޒީ ދައ ކަނ ވީހާސ  ރ ފިޔާ ދީފައި ރަޖިސ ޓަރީ ނޯނ ނަ ކަމަށ  ވެއ ޖާ ކީއ ކ ރަނ ހޭ ހަތ ދިހަ

ކ ރާ ކަމަށ   ޕާކިނ  ޒޯނ ތަކަށ  ރަޖިސ ޓަރީ  އެ  ،ޕާކިނ ޒޯނ ތައ  ވިއ ކަިއެގނ   ނ ތޯ. ދެނ  މާލޭގައިވީނޫސަރ ކާރަށ  ނަަގނ  

މީހަކަށ    ެއއަށ   އ ޔާވެއ ޖެ  ވަކި  ެއކަމަކ ،  ނެތ .  މައ ސަލައެއ   އޯކޭ!  ލިބިެގނ ވެސ   ފަިއދާ  ބަޔަކ     ،ނާޖާޒ   ވަކި 

ނ ކ ރާށޭ މިކަނ   ކ ރާށޭ  !މ އ ސަނދިކޮށ ދޭނ   މިކަމެއ   ނަަގިއެގނ  ސަރ ކާރ ނ   އެއ ޗެއ   ނަާގ  މި  ވަކި    !ސަރ ކާރަށ  

ކަމެއ  ނެތޭ. ހަމަ މިވެސ  ކޮރޮޕ ޝަނަށޭ ވާނީ. އަޅ ަގނޑ  ީމެގކ ރިނ  ވެސ   ޖެހ ނީމަ ހަމަހަމަކަށ  މި ޖިޒީ ދައ ކަނ ބަޔަ

 ތިބި  ހޮވިފައި އަލަށ  ކައ ނ ސިލަށ  ސިޓީ މާލޭ  ތަނަށ  ެގނައި. ރީ މި ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  މިނިސ ޓ   . ޅިނ ހެމި އިޞ ލާޙ  ހ ށަ

މިހާރ    ؛ެއ މީހ ނ ނަށ  ލިބޭ ކަޓ   ،ނ ވޭ  ހަމަ އެއ ވެސ  ބަޔަކ  ބޭނ މެއ   ؛މިކަނ މީހ ނ   . އޭރ ަގއި ތިބި  އިެގނަ މީހ ނ 

ިވއ ކަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައ ނ ސިލ ނ . . ހަމަ  މިނިސ ޓ ރީނ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ިވއ ކީ ސިޓީ ަގރާޖ  ކ ރީަގއި   ަގރާޖ  ސިޓީ 

މެއ  . ހަމައެކަނި ލިޔ ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ފަެގއެއ ެގ ކޮޓަރިއެއ  ވެސ  އެބަހ ރި ަގރާޖެއ  ޮގތ ަގއި    ،ަގރާޖެއ  ނޫނ   .ކަޓ ދީެގނ 

އެ  ދެނީ.   ގެއެއ ގަ  މި  ހިތ ހަމަޖެހޭ  ދޮރ   އިބަޔަކ   ަގރާޖ ަގިއ  ހަދަނ ވީމާ  ެއީއ   ަގރާޖެއ   ނ ބަލާ.  ވެސ   ިއނ ތޯއެއ  

ތަނ ތަނ   ދެނީ. ަގރާޖަކަށ  ހަދާފައި ހ ނ ނަ  ތަނެއ ތޯއެއ  ވެސ  ނ ބަލާ. ހަމަ މި ހ އ ދަ ކޮނ ތަނެއ ތޯ، ފިހާރަެއއ ތޯ، ެއހެނ 
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 އ ޔާ، . އެހެނ ވެއ ޖެޮގތ ަގއި ކ ރަހާފަ  ެގއިނ ނަނީ ަގރާޖެއ    އިކަށ  ހަދާފައި ވެސ . ެގ ކ ރަހާއިރ  ޭގަގޔައެބަ ހ ރި ފިހާރަ

 އ ޔާ، ތަނެއ  ކ ރެހ މ ަގއި. އެހެނ ވެއ ޖެ ތ   ދެވިެގނ ނ ވާނެ ަގރާޖަކަށ  ހަދަނ  ހ އ ދަދީފައި އޮތަނ  ހ އ ދަ ކަށ  އެޔަފިހާރަ

ކަށ  އެތައ  ހަދާ ދ ވަހ ނ  ޔަކ ރެވެނ ޖެހޭނެ ފިހާރަ ލ ޠި ބާރީއެ ކާރ ެގ ރަޖިސ ޓަ  އ ޔާެވއ ޖެއެތާ ކާރެއ  އޮ  ؛ބަދަލ ކ ރަނ 

މޮނިޓަރ ފެށިެގނ . މިތާ  ނެތ .  ކަމެއ   ބޭނ ނ ވީމާއެއ ވެސ   ތިމާމެނ   ހަމަ  ނެތި  ނިޒާމެއ   ރަނަގޅ   މާލެ  ކ ރެވޭނެ   ،

މާލެ ކިލޯ  އަށ ތޮއ ޖެހެނީ.  ކިލޯއެހެނ  ކަމެއ  ވަނީ. އެއ   ދެ  މިމީމީޓަރ ،   ؟ތަނަށ  އެތެރެކ ރެވެނ ވީ ޓަރ . ކީވެެގނ ހޭ 

ރަޖިސ ޓަރީއެތެރެކ ރެ  ވެއ ޖެއ ޔާ  ކަމަށ   އެހެނ ވޭ  ކައެތެރެ  ޏާކ ރެވެނ ޖެހެނެ.  ލިމިޓެއ    އ ލިމިޓެ  !ޅާ ނޑައަކ ރ މ ަގއި 

ޓީއެއ  ޮއެވެގނ .  ޖ  ސިބ ނާ ަގރާ ތި  ؛ަގރާޖ ނީމަ މި  އ  ފ ރ އެ ލިމިޓަށ  ެއތެރެކ ރެވޭ ޮގތ  ހަދާ! ަމގ ތަކަނޑައަޅާފައި  

މާނައ   އ ލެއ ނ ިވއެހަ އޭެގ  ދެނ   ހ ނ ނަނ ވީހޭ    ، އަކީނޫނ ތޯ.  އަނެއ ކާވެސ   މީހާ  ބޭނ ނ ވާ  ެގނ ނަނ   ކާރ   ދެނ  

ކަމެއ ގައި އެހެނ   ނޫނީ  ދޯހަޅިކަމ ނ ހަިމއަށ     ؟އިނ ތިޒާރެއ ަގއި  ނ ހޯދ ނީ ސަރ ކާރ ެގ  އެ    ،މި ސަރ ކާރެއ    .އ ލެއ  

މަޖިލީހ ެގ   ؛ީއ. އެއ ވެސ  ކާރެއ ކ ެވެގނ ދޔަލޮސަރ ކާރެއ  ކިޔާނެ ކަމެއ  ނެތ . ސަރ ކާރ ެގ ދޯހަޅިކަމ ނ  މިތާ މަގ ތައ  ބ 

ސިފައިނ ެގ ވަށައިެގނ  ެއއ ެވސ    ؟ޕާކ ކޮށ ފައި ރީކައި މ ލިއާގެ  އޮތ ތޯ އެބަ ކާރެއ  ެއއ ވެސ  ؟ ސ  ދެކެވަޑަިއަގތިނ ތޯރައީ

ށ  ކަމަ ިއ ބަސ ދ އ ވާ މަގ ތަކ ަގއި ޕާކ ކ ރާއާކ ރެވޭތީވެ. ިމއަދ ެގ ތާރ މަގ ގަ ތަނ ފީޒ ؟ ސަިއކަލެއ  ޕާކ ކ ރެޭވތޯ  ، ކާރެއ 

  ތިބި ސ ޓިކާޖަހަނ . އެކަމަކ   މީހ ނ  ތިބޭހެނ  ޕޮލިހ ނ  އެބަ  އިފަހަތ ކޮޅ ގަ   އ ޔާ ކ ރ ދޮށީަގއި މަސ ބާނަނ  ދޯނިތަކ ެގވެއ ޖެ 

ޕާކިނ  ޒޯނެއ  ނެތ  ތަނ ތާަގއި ވެސ  ޕާކ ކޮށ ފައި ހ ރީ. ސ ޓިކާެއއ  ނ ޖަހާ. ހަމަ އެ   ހ ރި ހަނިމަގ ތަކ ަގއި ހަމަ މި

ހެދި ހިނަގނ    ތެރޭަގއި ދިެވހިރާއ ޖެަގއި މާލޭެގ މަގ ތަކ ަގއި ޕޮލިހ ނ ނާ  ެގކޮވިޑ    ،ށ  ފެނ ނ އ ސޫލ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނަ

ނ ވޭ އިޚ ލާޞ ތެރިކަމާ އެކ   ބޭނ މެއ    .މިއަދ  ިމކަނ  ހައ ލ ކ ރާކަށ  އިޚ ލާޞ ތެރި ނިޔަތެއ  ނެތޭ  އ ނދަޫގވި ެއކަމަކ 

ެވސ  ހަމަ އެހެނ   މިއަދ   ،އިޚ ލާޞ ތެރި ނިއަތެއ  އޮތ  ނަމައ ލ ކ ރަނ   ހަކަނ ތައ  ހައ ލ ކ ރާކަށެއ . ެއކަނ     ޕާކިނ 

ޯގޅިއަޅަނ  ވެއ ޖެއ ޔާ ޓެކ ސީ    !އ ލ ކޮށ ދެއ ވާށޭހަވެސ    ބޮޑެތި މަގ ަގއިތަކ ެގއ މިތިބި ޮގތަށ  ތިބެެގނ  ، މަގ ތަކ ަގއި

 އި ލ  ފަހަތ ކޮޅ ަގއި ހިފާފަސަިއކަ  ިއ،ޖެހޭ ފައިބާފަ ޑ ރަިއވަރ ، ޕިކަޕ  ޑ ރަިއވަރ  ނޫނީ ޕ ރައިވެޓ  ކާރ  ދ އ ވާމީހާ އެބަ

ދިޔައީ އިއަނބ ރަ ހާލަތަށ   އެ  ދ އ ވާލަނ .  ކާރ   އަރާއިފައި  ކާރަށ   ޖެހެނީ  މި  ޮގއ ސަ  އޭނަ  އަނެއ ކާެވސ   ލާއިފައި 

ރަޖިސ ޓަރީ ؟ކީއ ވެެގނ ތޯއޭ ކާރ   މި  ސިޓީއަށ   ަގރާޖ   ތޮއ ޖެހ ނީހަމައެކަނި  މާލެ  ހަމަ    ؟ކ ރެިވެގނ ތޯ  ސައިކަލ ތައ  

.  ބޭނ ނ  ވަރަކަށ  ބޭނ ނ ތާކ  އޮނ ނަނީ ބާއ ވާފަ  .ތިރީސ  ސައިކަލ  ކ ރަނީއި ވިހިނެތި ެއކަކ  ނަމ ަގ  ލަމައެއ ހަމައެއ 

މިކަނ     ވީމާ،އެހެނ   ނީ.އ ޅެ ެވެގނ  މިވީމަ މިކަނ  ކ ރަނ   ކާރަށ   އެކަމެއ  ހ އ ޓ ވާކަށ  އެއ ވެސ  މެނ ބަރަކ  ނޫޅޭ. ހަމަ

 ... މިޮގތަށ  ނ ކޮށ 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

ހ ރިހާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ    ،ލ  ހ ށަހެޅި މެނ ބަރަށ  ލިބިވަޑައިަގނ ނަވާނެ ފަހ ނ . ބިމެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ 

ނިމ ނީމަ ފ ރ ސަތ  ލިބިވަޑަިއަގނ ނަވާނެ. މިހާރ  ވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދެވަނަ ފ ރ ސަތ  ތިޔަ   އިވާހަކަދައ ކަވަ 

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޝިފާޢ އަށ .    އަރ ވަނީ އިހަވަނ ދޫބޭނ ނ ކ ރެއ ވީ. ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ސަތ 

 

 ކެވ ނ : ވާހަކަދެއ  މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޝިފާޢ ދާއިރާެގ  އިހަވަނ ދޫ

ނޫނަށ   ާގއެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ   . އާދެ! ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ   ދެވަނަ ފަހަރަށ ރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ 

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ  ަގ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ ؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އޮތީ ހ ށަހެޅިފަ ވެސ  މިހަމަ އެއ  އިޞ ލާހެއ  އަނެއ ކާ

މައ ސަލަ،  މާލޭެގ މަގ ތަކ ގަ  ތޮއ ޖެހ މ ެގ  ަމއ ސަލައަ  އިމާލޭެގ  އެ  މައ ސަލަައކީ  އަޅ ަގނޑ މެނ    ށ ބާރ ބޮޑ ވ މ ެގ 

ިގނަ ދިރާސާތައ  ކޮށ ،   ރައ އިތ ނ  މައ ޖީހ ނ  ަވރަށ   ،އ ލ  ހޯދަނ ޖެހޭ މައ ސަލައެއ . އެހެނ ނަމަެވސ ހައެޑ ރެސ ކޮށ   

ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ނ . ނިނ މާފައި އޮއ ާވ   ލާޙ  ެގނ ނަނ  ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ނިނ މީ ހަމަ މިޞ އިއެ   ،ބަހ ސ ތައ  ކ ރެވި 

ެގނަ މަޖިލީހަށ   ބިލ   އެ  ފަހަރަށ   ދެވަނަ  ނިޔަތެއ އ އަނެއ ކާ  ސާފެއ ނ ވޭ.ގ ސަމަ  ،މ ެގ  އެހާ  ައޅ ަގނޑަކަށ    ދެއ  

 ޅ ވަިއެގނ  އޮބިއަ ަގދަކަމ ނ  ކަމަކީ  އެއ ވެސ  އިޮގތ ަގ ބޫލ ކ ރާަގ ައޅ ަގނޑ  ،ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި އެހެނ ނަމަވެސ 

 ، މަނާކޮށ ެގނ  އެތެރެކ ރ ނ  ކާރ  ވެސ   ނ ވ ބޮޑ  ބާރ  ،ވެސ  ތޮއ ޖެހ ނ  މަގ މަތީެގ މާލޭެގ  .ނޫނ  ކަމެއ  އިޞ ލާޙ ކ ރެވޭނެ

 .ވޭނ ކ ރެ  ބޫލެއ ަގ އަޅ ަގނޑަކަށ  ކަމަކަށ  ކ ރެވިދާނެރަނަގޅ  ެއކަނ  ހަދަިއެގނ  ކޯޓާ ،މަނާކޮށ ެގނ  އެތެރެކ ރ ނ  ސައިކަލ 

 ޖެހޭނެ ހޯދަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނަމަ ކ ރަނ ވެއ ޖެމަދ  ،ނަމަ  ހ އ ޓ ވަނ ެވއ ޖެ  ޯގސ ކަެމއ  ޮގތ ަގއި ބޫލ ކ ރެވޭަގ އަޅ ަގނޑަށ 

 ، ޢަމަލ ކ ރާށޭ ަމގ ނ  އެ ،ދައ ކާފައި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޮގތ  ރަނަގޅ   ތ އޮ  އިޭއގަ  ،ޮގތ  ރަނަގޅ   ެއއަށ ވ ރެ ،ހައ ލަކީ

 ނަމަ   ވެއ ޖެއ ލ ކ ރަނ  ހަ ކަނ ކަނ  ެގނ  ައޅ ަވއިއޮބި ަގދަކަމ ނ   .ޖެހޭނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބ ނަނ  ކަނ ކ ރާށޭ  ނ  މަގ  އެ ނޫނީ

 ިގނަ  އިބަހ ސ ަގ .ހ ޅ ހ ިވެގނ ދިޔ ނ  މަގެއ  ކޮނ މެވެސ  ކަރަފ ޝަނަށ  ،ވެެގނ ދާނީ ނަތީޖާއަކަށ  ފަހަރަށ  ިގނަ

 ނާޖާއިޒ   ޭއެގތެރެއިނ  ،ަގނެ  ޑ ކޮށ އަގ ބޮ ސިޓީ ަގރާޖ   ެއބަފާހަަގކ ރައ ވާ ބަރ ނ ނ މެ ިގނަ  އ ޒަތ ތެރިއި ،ބަރ ނ ނ މެ

 ސިޓީ ަގރާޖ  ޓަކައި ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރ މަށ   ލ ވެހިކަ ަގދަކަމ ނ  ޤީޤަތަކީޙަޅެއޭ.  އ  އެބަ ފަރާތ ތަކެއ   ހޯދާ ،ލިބޭ މަނ ފާ

 އެތެރެކ ރ ނ   ހިކަލ ވެ ކަނޑަައޅާފައި ކޯޓާެއއ  އަނެއ ކާ  .މަގ ފަހިވެެގނ ދަނީ ކޮރަފ ޝަނަށ  ސަބަބ ނ  އޭެގ ހޯދަނ ޖެހ ނީމާ

 އެ  ޮގސ ހިފައިެގނ  ފައިސާ ކައިރިއަށ   މީހެއ  ކޮނ މެވެސ  އަގ ަގއި  ބޮޑ  ހޯދަނ ވެެގނ  ކޯޓާ އޮނ ނަ އެ  ،ވެސ  މަނާކ ރީމާ

 އަޅ ަގނޑ މެނ ގެ  އަނެއ ކާ ކޮރަޕ ޝަނެއ  ބަިއވަރ  އެތައ  ،ވާނީ ނަތީޖާއަކަށ  އާޚިރ  ސަބަބ ނ  އޭެގ  . ހޯދަނ ޖެހޭނީ ކޯޓާ

ދަނ ނަވަނ  މި އ ޅޭ ވާހަކައަކީ، މާލޭެގ ދަތ ރ ފަތ ރަށ   ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  .ނ ޔ ދިހިނަގިއެގނ  ތެރޭގައި މ ޖ ތަމަޢ ެގ
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ރަނަގޅ    ބޭނ ނ ވަނީ  ރަީއސ ެގ  މަސައ ކަތ ކ ރޭ އ ލ ެގނ ނަނ ހަ ސަރ ކާރ ތަކ ނ   ެއކި  އ ލެކޭ.ހަވެސ   އިއ ޒަތ ތެރި   .

މ ެގ  ޔ ެގނ ދި  ކ ރިއަށ ވެރިކަމ ނ  އެކަނ އި  އެހެނ ނަމަވެސ ، ދެނ  އަ ބަހ ެގ ޚިދ މަތ  ފެއ ޓ ނ .  އިވެރިކަމ ަގއި ެވސ  މާލޭަގ

ތެރޭަގއި ެވސ  އެތައ  ބަިއވަރ  ެގ ވަރަކަށ  އަހަރ ދިހަ އަހަރ  ނޫނީހަތ   ހ އ ޓާލައިފި. މިދިޔަ    ނ ކަ އެ ވިސ ނ މެއ  ނެތ .

 ވެލާނާޭގ އިނ ނަނީ ފިރިމީހާ  ެވއ ޖެ، ިގނަވެއ ޖެ.ވެސ  އަނެއ ކާ މާލޭ މަގ ަމއ ޗަށ  އިތ ރ  ވެހިކަލެއ ، ސައިކަލ  ވެސ  ކާރ 

. އަނެއ ކާ އަނެއ  ސައިކަލ  ނެތ   އ ލެއ ހަ ދިޔައިމަ ސައިކަލ ެގ ފިރިމީހާ ެގނ ދަނ   ސ ކޫލަށ  ދަރިނ  އަނބިމީހާ .އޮފީހ ގައި

 އަޅ ަގނޑ  އ ލ ކ ރެވޭނީހަ ކަނ   މި   ކަށ  ދެ ސައިކަލ  މާލޭަގއި މިހާރ  އެބަ ެގނ ގ ޅެނ ޖެހޭ.ޔަަގނ ނަނ ވީ. ކޮނ މެ ދެމަފިރި

. ެގނެސ ެގނ  ތެރެއަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ނިޒާމެއ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ރިލަޔަބަލ  ،ނ ޓ ޝެއެފި ރަނަގޅ  ޮގތ ގައި ަގބޫލ ކ ރާ

 ތަރ ހީބ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މާލޭެގ  ދާދި އިހަކަށ ދ ވަހ  މި ފެށ ނީ އާރ .ޓީ.އެލ  ބަހ ެގ ޚިދ މަތ . މިނީ ބަހ ެގ ޚިދ މަތ  މާލޭގައި.

 ދެވޭނޭ  ދާއިީމކޮށ  ،ނ ހ އ ޓި ޮގތ ަގއި  ރަނަގޅ  ޚިދ މަތ  ބަހ ެގ ، ކަމަކީ ކ ރަނ ވީ އަޅ ަގނޑ މެނ   . އޮތ   އެބަ  އިނ ތިހާއަށ 

އަމިއ ލަ ވެހިކަލ  އިތ ރ ާވ   ؛ރަނަގޅ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމެއ  ޮއވެއ ޖެއ ޔާ މާލޭަގއި ވެހިކަލ  އިތ ރ ވާ  .ކޮށަނ ވީ މަގ ތަށ 

ކަމެއ .   ނޫނ . ޔަީގނ  ކަމެއ  ަގއި ޝައ ކ  އޮތ  ތަނެއ  ކ ޑަކ ޑަވެެގނ ދާނެކަނ  އެއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ހިތ އ މިނ ވަރ  އެތަ

އެއ ހާ ދ ވަސ  ތެރޭަގއި އާރ .ޓީ.އެލ  މިނީ ތާމިދިޔަ ދެ ހަފ ، ކަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  އެބަ އެނގޭ އެ

  ބަލައިލިޔަސ . ބަށ ހީދޭ ތަރ ހޯދާ ރައ ޔިތ ނ ެގ އަދަދަށ  ބަލައިލީމަ ެވސ . އެ ޚިދ މަތަށ  ރައ ޔިތ ނ   ބަހ ެގ ޚިދ މަތ   

 ބޭފ ޅ ނ ނަށ   އެ ތ ނ ޮގއެ  .ބަހ ަގއި  މިނީ ދަނީ އެ ޖަހާލަނ ފިނިބ ރ  ހަވީރ   ރައ ޔިތ ނ  އ މ ރ ގެ  ދޮށީ ބަިއވަރ  އެތަށ 

ބަސ . ލިބޭ އެބަ ހިތ ހަމަޖެހ ނ  ވެސ  މިނީ  ބޭނ ނ ކ ރަނީ  ެއ  ދާނ   ސ ކޫލަށ   މިއަދ   ކ ދިނ ނެއ   ބައިވަރ   އެތަށ    . 

 .ކ މ ެގ ބޭނ މަޔ ނ ޖެހޭ ދަރިފ ޅ  ސ ކޫލަށ ، ހަމައެކަނި ސ ކޫލަށ  ެގނ ދިއިތ ރ  ސައިކަލެއ  ހޯދާކަށ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ވެހިކަލ  އިތ ރ ާވ   އ ލ ވީ.ހައެކަނ     ސަރ ކާރ ނ ، ދައ ލަތ ނ  ރަނަގޅ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާެމއ  މި މާލޭަގއި ގާއިމ ކ ރެވ ނީމާ

 އޮތ .  ެވސ  އިނ ތިހާއަށ  އެބަ  އަށ މައ ސަލަ  ގ ޕާކިނ    އިކ ޑަވެެގނ ދާނެ. މާލޭަގމިނ ވަރ  އެތައ  ތަނެއ  ދަށ ެވެގނ ދާނެ،  

. އެހެނ ނަމަވެސ ، ނޫނ   ކަނ ކަމެއ  އ ލ ކ ރެވޭނެހަ އޯވަރނައިޓަކ ނ  ،ދ ވަހަކ ނ  އެއ  ށ ،ަވގ ތަ  ވަގ ތ ނ  ކަނ ކަމަކީ މި

 ،އެ އޮނ ނަ ކަމ ަގއި ވިޔަސ  އ  ބަދަލ ވިސަރ ކާރ ތަ  ،އެއ ކޮށ  ކ ރިއަށ  ހިނގައ ޖެ ކަމަށ  ަވނ ޏާ  ދ ރ  ރާސ ތާ ޕ ލޭނަކާ

މިކަހަލަ މ ޖ ތަމަޢ ަގއި    ،ގާއިމ ކ ރެވޭ މ ހިނ މ  ސިޔާސަތ ތައ  މެދ ނ ކެނޑި ކ ރިއަށ ދާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަާވނީ

ށ ލަނ  ބޭނ ނ   އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  .އ ލެއ  ލިބިެގނ ދާނޭހަހ ނ ނަ މައ ސަލަތަކަށ  ރަނަގޅ  ދާއިމީ  

 ހެދ މަށ    ޢ ކަށ  މި މ ޖ ތަމަޢަމި ފެއ ޓ ނ  މިނީ ބަހ ެގ ޚިދ މަތަކީ ތަހ ޒީބީ މ ޖ ތަމަ ނިނ މާލ މ ެގ ކ ރިނ ، ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ިއ  ޔާ އެތައ  ބައިވަރ  ިގނަ ރައ ޔިތ ނ ތަކަކަށ  ޭއެގ ލާބަ ،ޭއެގ ައސަރ  ފެނި ،ޓަކައި މ ހިނ މ  ޚިދ މަތެއ . އޭެގ ސަބަބ ނ 

 ވެސ  ޒ މ  ކަނޑައަޅަނ ީވ، މަސައ ކަތ ކ ރަނ ވީ ކ ރިއަށ  އޮތ  ތާނަގއި އަޚިދ މަތެއ . އަޅ ަގނޑ މެނ     ދާނެމަނ ފާ ލިބިެގނ 
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 ޚިދ މަތ   ބަހ ެގ މިނީ ވެސ  ވެރިކަމ ަގއި  ރައީސ ެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެގނ ދެވޭނެ ޮގތަކަށ . މި ޚިދ މަތ  މެދ ނ ކެނޑި ކ ރިއަށ 

 ހޯދައިދިނ މ ގެ ށ ޚިދ މަތ ، އެ ފަސޭހަ، އެ ލ އިފަސޭހަ ރައ ޔިތ ނ ނަ  އެ  ަގއި. އެހެނ ނަމަވެސ ، ދެނ  އައި ވެރިކަމ ފެއ ޓ ނ 

 ، ދިޔައީ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  ކ ރަނ ވީ ކަމަކީ ވިސ ނ މެއ  ނެތ . ެއކަމ ެގ ސަބަބ ނ  އެކަނ  ހ އ ޓާލަިއެގނ 

ާގއިމ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  މި  ވެރިކަމެއ   އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ދައ ރަކަށ   މ ހިނ މ   އިތ ރ   މިފަދަ  ދ މަތ ތައ  ޚިކ ރަނ ީވ 

 ޓަކައި. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ކ ރ މަށ ކޮނ ޓިނިއ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ރ ވަނީ މައ ޗަނ ޮގޅީ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި  އަ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި. ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 އިތަމަށ . މައ ޗަށ ޮގޅީ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޚަ

 

 ހަކަދެއ ކެވ ނ : މައ ޗަނ ޮގޅި ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޚައިތަމ  ވާ

 ޮގތ ނ  ެވއ ޖެއ ޔާ މި ވާ   އި އިޞ ލާޙ ަގ ހ ށަހެޅިެގނ  ބަހ ސ ކ ރަމ ނ  މި ދާ . އާދެ! ިމއަދ ރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 ޮގތ ަގއި އަސ ލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ަގރާޖ  ސިޓީެގ ކަނ ތައ ތައ  ައއިއ ސަ އޮތީ ކިހިނެއ ތޯ ބަލައިލާ އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަ

 ވެހިކަލ   އެހެނ ނޫނީ، ިގނަވާނ   މަގ މަތީަގއި ޕާކ ކ ރަނ ، މަގ މައ ޗަށ  ޓ ރެފިކ   ،އަޅ ަގނޑަށ  ވިސ ނެނީ ޖެއ ޔާކަމ ަގއި ވެއ 

ނ ނަ ެއއ ޗަކަށ  ހެދ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި ައއި  ފައި އޮކީ ަގރާޖެއ ަގިއ ޕާކ ކޮށ ިގނަވާނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ހާލަތެއ ަގއި އެ ވެހިކަލަ

ނޑަށ  ހީވަނީ ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ  ަގައއިސ  ހަމަ އަޅ ، ފަހަކަށ ެއކަމަކ  ސިޓީތަކެކޭ މި ސިޓީތަކަކީ.

އެއ  ލައ ކައިނ  ިވއ ކަމ ނ  އަިއ   ،އަށ ޑިހަ ހާހ ނ   ،ސިޓީއަކީ ފަސ ދޮޅަސ  ހާހ ނ   މި ަގރާޖ  ނިގލައ ވާނެ ކަނ ނޭނެގއެ

 ހ ރޭ  އެބަ ވިއ ކާއިރ   ސިޓީ އެ  ،ރައ ަވއިފިފާހަަގކ  ވެސ  މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި ބައެއ  ދެނ މެއަކ   އެއ ޗެއ ކަނ .

 ހާސ   ެއއ  ،އެނގޭ  ބައެ ެވއ ޖެއ ޔާ ކަމ ަގއި  ަގބޫލ ކ ރާ ބ އ ދި   .ވެސ  ވިއ ކާފައި ހާހ ނ  ދެ ހާހ ނ  ތަނަކަށ އެއ 

 ، ޮގތަކީ  ވާ  މި އެކަމަކ    .ޕާކެއ ނ ކ ރެވޭނެކަނ  ވެހިކަލެއ   ހާހ ނ  ހާހ ނ   ެވސ  ޯގއ ޗަކަށ   އަކަފޫޓ    ހާސ  ދިހަ އެހެނ ނޫނީ

ދާނ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ. ދެނ   . ެއ ވެހިކަލ ެގ ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނަށ  އެތެރެކ ރެވޭ އެބަ ވެހިކަލ  އެ  ެގނައ މަށ ފަހ ަގއި ވެހިކަލެއ 

ދިމާލަކަށ  ކޮނ މެވެސ   އަނެއ ކާވެސ   ދ އ ވައިަގނ ނަނ ޖެހެނީ  މި  އެ    އެހިސާބ ނ   ސިޓީ  ރަޖިސ ޓ ރޭޝަނަށ   ބޭނ ނ ވާ 

ވަރަށ  ިގނައިނ   ، ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި މިކޮޅ ަގއި  ނ ހަމަ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ؛ހ ރި ތަކ ރާރ ކޮށ  އަޅ ަގނޑަށ  އެބަ ހޯދަނ .

ެއއީ ކޮމ ޕ ލޭނެކޭ  އެބަ ،އަނ ނަ  ޮގތެއ   އެހެނ   ކ ރެވޭނެ   ތައ ރިކ އެސ ޓ  އެ އެބަހ ރި އަޅ ަގނޑަށ   ؟ތ ތޯއޮ  ިމކަނ  

 އެބަ ދޭނ  ލައ ކަ ދެ އިތ ރަށ  އަދި  .ތަނަށ   މި ެގނ ނަނ  ކާރ  އެ ޚަރ ދ ކޮށ ފީމޭ ލައ ކަ ދެ ؛އ  ވަރެ މިވެނި  .އަިއއ ސަ
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ސިޓީއަކީ އަސ ލ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ   މި ަގރާޖ  ސިޓީ.  އެއީ އެއ ކަލަ ަގރާޖ  .ކަނ ތަކ ގައި ެގރަޖިސ ޓ ރޭޝަނ  މީެގ ޖެހެއޭ

 ،ރާއ ޖޭގައި .ހޯދަނ  ހޭޖެ އެބަ ޮގތެއ  ނޫނ މި . މީކީނޫނ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ސޮލިއ ޝަނެއ 

 އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވެސ  ކަަމކީ ިގނަވާ ވެހިކަލ  އިއ ދ ގަ ޙަސަރަ މާލެ ގ ރޭޓަރ އެހެނ ނޫނީ ،މާލޭަގއި ޚާއ ސަކޮށ 

 ބަލައިލާއިރ  އަޅާ ޮގތާ  އޮތ  މިހާރ  ޮގތާއި އޮތ  ކ ރިނ  އަހަރ  ދެ މީެގ ހ ޅ މާލެ އޮތ   އެ  .މީކީ ނޫނ   ކަމެއ  ޓެހިއ ބީރަ

. ފަރާތ ގައި ދެ މަގ ެގ ފެނޭ  އެބަ ޕާކިނ ގ  ޑަބަލ  މިހާރ    .ފެނ ނާނީ ޕާކިނ ގ  ފަރާތ ަގއި އެއ  ވެއ ޖެއ ޔާ ކ ރިނ  ހ ޅ މާލޭގައި

 ކީއ ރަނ ތޯ   ބާއ ަވިއެގނ  ެގނެސ  ކާރ  އަގ ބޮޑެތި ،މޮޅެތި ހަމަ   ބައިވަރ .  ވޭއޮ  ނ ކޮށ  އޮތ  ވެހިކަލ ތައ  އެބަރޖިސ ޓަރެ

. ެވއ ޖާ ކާރެއ  އެހެނ ނޫނީ ވެހިކަލެއ  ބޭނ ނ ވެދާނޭ  އިކަމ ަގ ބ ރިޖ  ހ ރަސ ކޮށ ލާ  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ   ؟ނީއ ޅެ މި

ހިފަިއެގނ ނޭ ކޮނ މެހެނ  އ ޅެނ ޖެހޭނީކީ ާމލޭަގއި   ،ަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ   އެކަމަކ   އެއ ޗެހި  ވެހިކަލ ތަކަކާއި   ެއއ   .ކާރަކާއި 

އެކަނ  ރަނަގޅަށ  ކ ރަނ    ،ވަނީކީ ނޫނ   ކަމަކަށ   ބޮޑ  މާ ޙަޤީޤަތ ގައި އަސ ލ  ލ މަކީހިނާގ މީޓަރ ކިލޯ ދެ ،މީޓަރ ކިލޯ

ބަލާއިރ  ޕޭމަނ ޓ  އޮނ ނަނީ އޮނ ނަ  ާމލޭަގއި ހިނަގނ  އަޅާ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އެކަމަކ  އެނޭގ ކަމ ަގއި ވެއ ޖެޔާ.

އެހެނ ނޫނީ   ،ވެސ  ހޮޅިެއއ ަގއި އަޅަިއަގނ ނާނެަމގ  މި އޮނ ނަނީ ޮއނ ނަ ޮގތަކަށ . ހިނާގ މީހާ ޮގސ  ކޮނ މެ  .ޮގތަކަށ 

މަގ ތަކާ ެއއ ޗެހި ރަނަގޅ ެވެގނ  ހ ރިހާ ކަމެއ     ނ ވީމާ،އެހެ  .ކޮނ މެވެސ  ެއހެނ  އެއ ޗެއ  އަޅަިއަގނ ނާނެދަމާފައި އޮނ ނަ  

. އެބަޖެހޭ ހެދެނ  އިކަމ ަގ  ތަނެއ  އ ޅެވޭނެހިނާގބިނާގވެ  މަގ ތައ    އަނ ނަނ ޖެހޭ ހައ ލެއ  މި ހ ރިހާ ހައ ލަކީ.އެއ ކޮށ   

ެގ  މަގ ހެދ މ   ެގނ ދަާވ. އާރ .ޑީ.ސީނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ކ ރިއަށ  އެބަ  .ދެނ  އިރާދަކ ރެއ ވީތީ މިހާރ  އެ ދަނީ އެ މަސައ ކަތ 

ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ ެގ ކަނ ތައ     ެވއ ޖެއ ޔާ ޕަބ ލިކ   ޓ ރާނ ސ ޕޯޓަށ  ބަލާކަމ ގައި  ެގނ ދަވާ. ޕަބ ލިކ  އަށ ކަނ ތައ ތައ  އެބަ ކ ރި 

އެބަ ކ ރިއަށ   ބާރަށ   ވަރަށ   ފެށިެގނ   މިހާރ   އިރާދަކ ރެއ ވީތީ  ޕަބ ލިކ  ވެސ   އެފިޝެ  ެގނ ދޭ.  ނ ޓ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓަކީ 

ހިނާގބިނާގވެ މަގ ތަކަ   ،ވެފައި އެއ ޗަކަށ  ތަނަކަށ ކީ  ފަސޭހަ  އެތެރެކ ރެޭވ    ،ވެފައި އ ޅެވޭނެ  މި  ރާއ ޖެއަށ   އަދި 

 ލިމިޓޭޝަނެއ  އެޕ ލައިކ ރަނ ޖެހޭ އެއ ޗެއ  އެ ެއއ ޗަކީ.  ވެހިކަލ ތަކަކީ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ނ  ވެއ ޖެއ ޔާ އަސ ލ 

ރެނ  ިގނައިނ  އެތެރެނ ކ ރެވޭ ޮގތ   ވ    އަދަދަކަށ . އެޕ ލައިކޮށ ފައި ވަކިއެޕ ލައިކ ރ ނ  ލިމިޓޭޝަނެއ   ސޮލިއ ޝަނ ައކީ

ދައ ކަނ ޖެހޭ   ،އަތޮޅ ތެރެއިނ  ރަށ ރަށަށ  އެބަ ބާލާ. ބާލައިެގނ  އޭެގ ޚަރަދ  ކ ރާކަށ  ނޫޅޭނެ.ރޖިސ ޓަހެދީމާ ދެނ  އެ ރެ

ިއސ  މާލޭަގިއ  ރ ފިޔާ ދައ ކާފައި އަ  ދިހަ ހާސ ޑިއ ޓީެގ އަދަދ  އެބަ ކ ޑަކ ރޭ. ދެނ  ޖެހިެގނ  އަނ ނަ ދ ވަހ  އޮނ ނަނީ  

ދެނ  މާލެއިނ  ކޮނ މެވެސ  ދިމާލަކ ނ  ސާޅީސ ، ފަސ ދޮޅަސ   އެ ކާރ . އެހެނ ނޫނިއ ޔާ އެ ެވހިކަލ  އޮނ ނަނީ މާލޭގައި.

 ެވސ  މާލޭ މަގ މަތީަގއި އޭތި. އައ ޑިހަ ހާސ  ރ ފިޔާައށ  ސިޓީއެއ  ހޯދަިއެގނ  ޭގތި ރަޖިސ ޓަރކޮށ ފައި އަނެއ ކާ   ،ހާސ 

ރައީސ  އެއ    ކީމީ  ،އިއ ޒަތ ތެރި  ބޮޑ   އެނ މެ  ހ ށަހެޅ މ ެގ  މީތި  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އެނޭގ  އަޅ ަގނޑަށ   ނޫނ . 

ވަނީ މި  ދެވިފައި؛ ހ ރި ދެވިފައި  ،ބޭނ މަކަށ   ސިޓީ  ަގރާޖ  ފާކިނ   އެ  އެހެނ ނޫނީ  ސ ޕޭސ ތަކަކީ،  ތަކަކީ ހ ރި 
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އެތާނަގއި ހ ރީ ؟ ަގރާޖެއ ތޯ އެތާނަގއި ހ ރީ؟ ގެއެއ ތޯއެތާނަގއި ހ ރީ    ؟ތޯ މިހާރ އިމޮނިޓަރކ ރަނ ވީ. އެ ތަނ ތަނ  ކޮބަ

ބައި މިހާރ   ކަމ ަގއި ވެއ ޖެއ ޔާ އޭެގތެރެއިނ  ބޮޑ  ބަލައިފި؟ އެހެނ ނޫނީ އެތާނަގއި ހ ރީ އެހެނ  އެއ ޗެއ ތޯ؟ ފިހާރައެއ ތޯ

އި ތާއީދ ކ ރަނ .  ޮގތެއ ގަ  އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ިއޞ ލާޙަށ  ޖ މ ލަ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ލ ކ ރަނ .ޠިވެސ  ޖެހޭނީ ބާ

ލާފައި އޭތީ އޯޕަނ ކ ރ މެކޭ،  އި ސިޓީ އ ވަ   ެއއީކީ ސީދާ ަގރާޖ   އ ލެއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އެބަ ބޭނ ނ ވޭ. ެއކަމަކ ހައެއީ މި ނޫނ   

 ދެއ ވި   ނ ނަނ .ޖެހޭ އޭަގއި އޮ އ ލެއ  އެބަހައެހެނ ނޫނީ އޭތި އޯޕަނ ކ ރ މެކޭ އަޅ ަގނޑ  ނ ދަނ ނަވަނ . އެކަމަކ  މި ނޫނ   

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ ފ ރ ޞަތަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފ ށީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަރ ވަނީ ހޯރަ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 ފ ށީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .ހޯރަ .މަދ  ސަލީމަށ އަޙ 

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ސަލީމ  މަދ އަޙ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ފ ށީހޯރަ

 ހޭބެ  އ ދާއަށ  ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞ ލާޙާވަނަ މާ  13. އެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ ެގ  ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

މި   ،ޮގތ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދެތިނ  ނ ކ ތާއެއ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ . މި އިޞ ލާޙަށ  ބަލާއިރ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ތަ  އިނ ޖީނ ލީ އެއ ަގމ  އ ޅަނދ  ރަޖިސ ޓަރީކ ރ މ ަގއި އަމިއ ލަ ފަރާތެއ ެގ ަގރާޖެއ ަގއި ނ ވަ  ،އިޞ ލާޙ ަގއި މި އޮތީ

އެ ފަރާތެއ ެގ  ކަމަށ .އަމިއ ލަ  ލާޒިމ ނ ވާ  ބޭއ ވ ނ   އ ޅަނދ   ތަނެއ ަގއި  ރައީސ  ނޫނ   މިހާރ  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި  މިއީ 

މާއ  އެއ ވެސ   ާގނޫނ ެގ  އަ  ދާައކ ނ ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދާ މި  ނޫނ ކަނ   ކަމެއ   އޮތ   ލާޒިމ ކޮށ ފައި  ޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ވެސ  

އޮވޭ. ެއއީ އިނ ޖީނ ލީ  އެހެނ ނަމަވެސ ، އެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ނ  ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެއ  އެބަ ފާހަަގކ ރަނ .

 އެ މާއ ދާަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައި އެބަ ، ަވނަ މާއ ދާއަށ  ބަލާއިރ   4ދ . އެ ަގާވއިދ ެގ  ކ ރ މ ެގ ަގާވއިއ ޅަނދ  ރަޖިސ ޓަރީ

ފ ރޮޅަށ   ،އޮތ  ދެ  ތެރެއިނ   އ ޅަނދ ތަކ ެގ  އިނ ޖީނ ލީ  ދ އ ާވ  އ ޅަނދ   އެއ ަގމ ަގއި  ފ ރޮޅ ލީ  ިގނަ  ވ ރެ 

 އ ަގއި އެ އ ޅަނދެއ  ބޭއ ވ މާަގރާޖެ   ،އެ އ ޅަނދެއ  ރަޖިސ ޓަރީކ ރ މަށ  ލިޔ މ ށ  ހ ށަހަޅާއިރ   ،ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ދެވެނީ

ަގރާ އިއ ތިރާޖ މެދ   ވެރިފަރާތ ެގ  ރަޖިސ ޓަރީ އ ޟެ ެގ  ަގރާޖަކީ  ބާއ ވާ  އ ޅަނދ   ލިޔ މަކާއި  ކޮށ ފައިވާ  ނެތ ކަމ ެގ 

 ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދާ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ފެށިެގނ  އަހަރ ނ  ވަނަ 2009 މިއީ  ަގރާޖެއ ކަނ  އެނޭގ ލިޔ ނ  ހ ށަހެޅ މ ނ ނެވެ.

އެހެނ ކަމ ނ ަގާވއިދެއ  ާގނޫނ ެގ    .  މި  ރައީސ ،  އެދި    13އިއ ޒަތ ތެރި  އިތ ރ ކ ރ މަށ   ައކ ރެނ   ާމއ ދާއަށ   ވަނަ 

އިޞ ލާޙަކީ،  ަގާވއިދ ެގ   ހ ށަހަޅާފައިވާ  ރަޖިސ ޓަރީކ ރ މ ެގ  އ ޅަނދ   އިނ ޖީނ ލީ  ދ އ ވާ  ާމއ ދާެގ  4ެއއ ަގމ ަގިއ  ވަނަ 
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އިއ ޒަތ ތެރި   ގ ސަދ ަގިއ ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞ ލާޙެއ ކަނ  ފާހަަގކ ރެވޭ.ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ ކަެމއ  ނަފީކ ރ މ ެގ މަ)ރ(

ހ ށަހެޅ މަކީ  ؛ރައީސ  އިޞ ލާޙ   ާގނޫނަށ   ބަދަލ ކ ރ މަށ   ކަމެއ   ބަޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ާގނޫނ ތަކަށ    ،ަގާވއިދެއ ަގއި 

މި އިޞ ލާޙ     ؛ޒަތ ތެރި ރައީސ އިއ   ެގނައ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދާ އ ސޫލ  ނޫނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ .އިޞ ލާޙ 

ިވދާޅ ވެފަިއވަނީ، ޮގތ ަގއި  ސަބަބ ެގ  ފަރާތ ތަކ ނ    ަގރާޖ   ،ރަޖިސ ޓަރީކޮށ   ަގރާޖ  ހ ށަހެޅި  ބަެއއ   ހޯދ މ ަގއި  ސިޓީ 

  ކ ރ މަށ  ލާޒިމ ކޮށ ފައި ކ ރެވެމ ނ ނ ދާތީ ަގރާޖ ަގއި ވެހިކަލ  ރަޖިސ ޓަރީ  ެއކަނ  ރަނަގޅަށ  މޮނިޓަ  ،ނަަގއި ނާޖާއިޒ  ފައިދާ

 އިދާރާައކ ނ  ތަނ ފީޒ ކ ރަނ ޖެހޭ ަގވާއިދެއ   ނ ވަތަ ާގނޫނެއ  ؛ރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  އޮތ ނ  އ ވާލަނ  ބޭނ ނ ވާތީ ކަމަށ .އޮތ 

 ބ ނާ  ާގނޫނެއ ގައި އެ،  ނ ކ ރ މަކީމަސައ ކަތ  އެކ   ތެދ ެވރިކަމާ ނ ވަތަ މާލ ވ މަކީހ އި ތަނ ފީޒ ކ ރ މ ަގއި  ކަނ ކަނ  އެ

 ކަމަކަށ  ޙ އ ޖަތެއ  އޮނ ނަ ކަނޑައެޅ މަށ   ޮގތަކަށ  ނޫނ އެ ކަމެއ   އޮނ ނަ ޮގތަށ  ޚިލާފ ވެވޭ ދަކ ނ ަގާވއި ނ ވަތަ ވާހަކަތައ 

ހ ށަހަޅާފައިާވ    ، އަޅ ަގނޑ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ   ؛ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  .ަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑެއ   ވެސ  ާގނޫނަށ   މި 

ަގާވއިދ ެގ   ަގއި ބަ 4އިޞ ލާޙ ނ   ަގރާޖެއ  ަވނަ މާއ ދާެގ )ރ(  ަމގ ސަދ    ޔާނ ކޮށ ފައިވާ  ލާޒިމ ކޮށ ފައި އޮތ އޮތ މ ެގ 

ރީކ ރ މަށ  ދިމާވެފައިވާ ަގރާޖ ެގ  އ ޅަނދ ތަކ ެގ ރަޖިސ ޓަނ ދާތީ. އެހެނ ކަމ ނ ، އެއ ަގމ ަގއި ދ އ ވާ އިނ ޖީނ ލީ  ހާސިލ ވެެގނ 

އ ލެއ  ހޯދ ނ  ކަމަށ  ހަނ ނީ  ފަ   ބޮޑަށ ވ ރެނ  އ ލަކަށ ހަނޫނީ  ާގއ ލެއ  ހޯދ މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖެހެނީ  ހަމައ ސަލައަށ   

ދެކެނ .  ފާހަަގކ ރެއ ވި ވެސ  ކ ރިނ  މެނ ބަރ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ބައެއ  މައ ސަލައަކީ ؛ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ  

 އެ  ހ ރި  އެބަ ބަޔާނ ކޮށ ފައި ރަނަގޅަށ  ވަރަށ  ާގނޫނ ތަކ ަގއި   .ނ ޔ ދިތޮއ ޖެހެމ ނ  ތަކެތިނ  ދ އ ވާ ރަށ ރަށ  ފަދައިނ 

އެކަށީެގނ ވާ އަދަދެއ ެގ    ލާމަރ ކަޒީ ޤާނޫނ ނ  ލާޒިމ ކ ރޭ ކޮނ މެ ރަށަކާ  ،ނަމަ . މިސާލަކަށ  ދަނ ނަވާއ ލ ތައ ހަ ކަނ ކަމ ެގ

ކަނޑައަޅަނ .ކެރީ ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ   ކެޕޭސިޓީ  މ އ ދަތ   ނ   ކަނޑައެޅ މ ެގ  ކެޕޭސިޓީ  ކެރިއިނ   އެހެނ ނަމަވެސ ، 

 މި   . ކަމެއ  ލާނ ކ ރިޢ ހަނދާނެއ ނ ވޭ ެއއ ވެސ  ކައ ނ ސިލަކ ނ  ެއކަނ  ކަނޑަައޅައި އި  ދިޔައިރ  ައޅ ަގނޑ  ފަހަނައަޅައި

. އެބަޖެހޭ ކ ރަނ ތަނ ފީޒ  ފ ރިހަމައަށ  ާގނޫނެއ  ހ ރިހާ  ދ މަށ ހޯ ޮގތެއ ގައި  ވަށާޖެހޭ އ ލެއ  ހަ ދާއިމީ ކަނ ތައ ތަކަށ 

ވަރަކަށ  ވެހިކަލ ތައ   ބޭނ ނ  މެނ ެގ ކ ދިކ ދި ރަށ ރަށަށ އެއ ވެސ  ހައ ދެއ  ނެތި އަޅ ަގނޑ  ކެރިއިނ  ކެޕޭސިޓީ ކަނޑަނާޅައި 

ވާނަމަ ކަމ ަގއި  އޮނ ނަ  ޮގތަކށ   ހެދިފައި  ، އެތެރެކ ރެވޭ  މިހާރ   ޖެހޭނީ  ރޫޅ މ ެގ   ދެނ   ަގާވއިދ ތައ   ރަނަގޅ   ހ ރި 

 ހޯދަނ ޖެހޭ ޮގތެއ އ ލ   ހަމަސައ ކަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފަށަނ . އެީއ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަނ ކަަމށ   

 ނޫނ . އެހެނ ކަމ ނ ، މި ހ ށަހެޅިފައި އޮތ  ިއޞ ލާޙަށ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ނ ކ ރާ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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. އިއ ޒަތ ތެރިނ  މެނ ބަރ ނ  ފާހަަގކ ރަށ ވާ ަގާވއިދ ތަކަށ  ޢަމަލ ނ ކ ރެވޭކަނ  ނ ވަތަ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

ފެނ މ ަގއި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ފާހަަގކ ރައ ވާ. އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަ، ރާ ގަވާއިދ ތައ  ނ ހެދޭ ކަމަށ މަޖ ބޫރ ކ  ާގނޫނ ނ 

ޖެހިވަޑައިަގނ ނަވާ މަސައ ކަތ  ކ ރެއ ވ މަކީ ބޭނ ނ ތެރި ކަމެއ .  ގ ޅިެގނ  ދެނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ކ ރައ ވަނ   ކަމާއެ

ދ   ގ ސައަދި ަގާވއިދ  ދޫކޮށ  އޮތ މ ނ  ާގނޫނ ެގ މަ  ،ސައ ކަތެއ  ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސ އެއީ ަގވާއިދ  ކޮމިޓީނ  ކ ރަނ ޖެހޭ މަ

ކ ރ ނ  ވެސ  ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި ާގނޫނ  އިޞ ލާޙ   ،ނަމަ ލ ނ ވާ ކަމަށ  ފެނިަވޑަިއަގނ ނަވާހާސި

ފ ށީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވަނީ ވިލ މެނ ބަރ ނ  ވިސ ނަވާނެ މައ ސަލައެއ . ައއ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ 

 ޙަސަނ  ޢަފީފަށ .  

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ  ފ ށީ ދާއިރާެގވިލ 

ޮގތ ނ    ގ ޅޭ  . އާދެ! އެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނަށ  މި ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞ ލާޙާރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

ަގާވއިދަކ ނ    ދީފައި ނެތ  ބާރެއ  ާގނޫނ ަގއި ނެތ ،  ؛އަޅ ަގނޑ  ވެސ  އެއ ޗެއ  ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ނ  ސަރ ކާރ  މި ކަނ ތައ ތައ  އެ  ޮގތެއ ަގއި ހ ރިހާއި ސަރ ކާރަކ ނ  ެވސ  ކ ރަމ ނ  އަނ ނަ ކަމެއ . މ  ނ އެ ބާރ  ހޯދ މަކީ އާ

 ދެނ   .ވާނެއެކޭރަޖިސ ޓަރީކ ރަނ  ަގރާޖެއ ަގއި ަވކި ވެހިކަލ ތައ އެއ   ބ ނެފަ ނެތ  ާގނޫނ ަގއި މި  .ކ ރަނީ ވެސ 

އެ ވެސ ،އެހެނ ނަމަ އެހެނ ެވސ   ނޫނިއ ޔާ  ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ތިއ ބާ  ވަރަށ    ކަމާމިނިސ ޓ ރީަގއި  މިއީ  ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ގ ޅޭ 

. ނ ދައ ކަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ާވހަކަ ކޮރަޕ ޝަނ ެގ ،މައ ސަލަައކީ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ފައިސާ ހޯދަނ . ރަނަގޅ  ފ ރ ޞަތެއ 

 ކޮރަޕ ޝަނަށ  ބ ނަނ  ބައެ އަޅ ަގނޑ ެމނ   ަމސައ ކަތެއ  ނެތ .  ކޮރަފ ޝަނ  ހ އ ޓ މަށ  ކ ރާ ހަމަ ެއއ ވެސ    ،ނަމަވެސ 

 މީހ ނ ނާ ދައ ކާ ހ އ ޓ ވަނ  އެކަނ   ،މީހ ނ  ދައ ކާ  ވާހަކަ ކޮރަޕ ޝަނ ެގ ޓޮލަރެނ ސަކީ ޒީރޯ އެ  .ޓޮލަރެނ ސޭ ޒީރޯ

 މިއީ   .ނޫނ   އ ޓަލަރެނ ސެ ޒީރޯ އޮނ ނަނީ ދޭތެރޭގައި މީހ ނ ނާ ކ ރާ  އެކަނ   .އ ޓޮލަރެނ ސެ ޒީރޯ އޮނ ނަނީ ދޭތެރޭގައި

ސަބަބ ނ     އިއ ޒަތ ތެރި  .މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ ،މަނ ޒަރަކީ ފެނިެގނ ދާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދ  ަގވާއިދ ެގ  މި  ރަީއސ ، 

ރީކޮށ ފައި ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   ރަޖިސ ޓަ  ތިރީސ  ކާރ އެއ  ަގރާޖެއ ަގއި ވިހި  .އެތައ  ބަިއވަރެއ  ، ކޮރަފ ޝަނ  އެތައ  ބަިއވަރެއ 

ކަނ ތަކަށ  ފ ރ ޞަތ  މި    ނަަގނީ އެ ފަރާތ ތަކ ނ . އެހެނ ވީމާ، މިމީހ ނ  ފައިސާމިނިސ ޓ ރީަގއި ެއކަނ  ކ ރަނ  ތިބޭ  

 ؟ތޯކ ރެޭވތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަނ ޒ ތަނ ފީހަދައިެގނ . އެކަމަކ  ާގނޫނ   ައޅ ަގނޑ މެނ  މިތިބީ ާގނޫނ ؟ ދެނީ ކޮނ  ބައެއ ތޯ

މިނިސ ޓަރ  ކޯފާވެދާނެތީ    ށ ދަނ ނަވާ ޮގތަ. އެއ ވެސ  ކޮމިޓީއެއ ަގއި މިގައިހ ރި މިތާ  ނ ބަލާ. ވަރ ވަރ ނ  ކޮމިޓީ އެބަ

ހިނ ަގނ . އެ ކޮމިޓީ    ށ އެއ ވެސ  ކަެމއ  ކ ރާކަށ  ނ ކެރޭ. ކޮމިޓީެގ މ ޤައ ރިރ ނ  ތިއ ބަވަނީ މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ާވ ޮގތަ

ހަތަރ  ފ ރޮޅ ލީ ވެހިކަލ  ަގރާޖެއ ަގިއ  ؛ މިއީ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޖެހިފައި އޮތ  މައ ސަލައަކީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 
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ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ސިސ ޓަމެއ  ގާއިމ ކ ރަނ .    ޕަބ ލިކ   ތާނގައިއަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ބޭނ ނ ވޭ މި  ، ަގއި ޖިސ ޓ ރީކ ރަނ  ބަލާއިރ ރަ

ޓ ރާނ ސ ޕޯޓަކީ. ޓެކ ސީ ވެސ  ދ އ ވަނ ޖެހޭ. ޓެކ ސީ ބޭނ ނ ވާ މީހ ނ    ޕަބ ލިކ  ، ބަސ  ދ އ ވ ެމއ  ނޫނ އެއީ ހަމައެކަނި

އ ޅޭ. އެހެނ ވީމާ، މިއަދ  ެއކި ތަނ ތަނ ަގއި ޕާކިނ ގ ސ ޕޭސ  ނޫނީ ޕާކިނ ގ ޒޯނ ތަކެއ  ހަދަމ ނ ދާއިރ ،    ވެސ  އެބަ

ދ އ ާވ  ފައިސާދޭ މީހާއަށ . ކީއ ެވެގނ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  ޓެކ ސީމީހ ނ ނަށ     ބޮޑ ކޮށ  އެ  އެވެސ  މި ިވއ ކަނީ އެނ މެ އަގ 

ެއކަމަކ  މާލެ ؟ ނ ކޮށ ދޭނ ވީކީއ ވެތޯ  އެކަނ     މީހ ނ ނަށ  އަގ ހެޔޮކޮށ   އެ؟ މީހ ނ ނަށ  އެތަނ ނ  ސ ލޮޓ ތަކެއ  ނ ދޭނ ވީ

އެއ ޗެއ  ވަދޭތޯ. މިއީ މިއަދ   މީހ ނ ނަށ  ލިބޭތޯ. އެކަނ  ކ ރާ މީހ ނ ެގ ޖީބަށ     ސިޓީނ  ވެސ  ބަލަނީ އިތ ރ  ފައިސާ އެ

ޖެހިެގނ  އ ޅޭ މައ ސަލައަކީ. އެނ މެނ  ެވސ  މި ބަލަނީ ހަމަ އެޮގތަށ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  ބަލަނީ   ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މައ ސަލައަކީ މިއީ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ     ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖީބަށ  ކިހާވަރެއ ތޯ ވަނ ނަނީ. މިއީހަމަ އެޮގތަށ .  

އަޅ ަގނޑ މެނ     އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  ނ ކ ރޭ ؟މީހ ނ ނެއ  ނ ކ ރެއޭ އެކަމެއ . ކީއ ތޯ ކ ރާނީ  އެ؟ ކީއ ތޯއޭ ކ ރާނީ  ،ނީމި ބ ނަ

ތަނ ނ  މި ާގނޫނ ތައ     އަޅ ަގނޑ މެނ  ކީއ ވެތޯ މި؟ ހަމަ އެއ ޮގތެއ  ނޫނ ތޯ މި ވަނީ  ކ ރަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތެއ . އެހެނ ވީމާ،

ފަރާތ ޒ ތަނ ފީ ތިބި  ާގނޫތަކ ކ ރަނ   ތަނ ފީނ   ެއޮގތަށ   ނ ބަލަނީޒ ނ ތައ   ހަމަ ؟ ކ ރޭތޯ  ޒިނ މާ  މީެގ  އެހެނ ވީމާ، 

ޖެހޭ މި ޒިނ މާ ނަަގނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަނ ޖެހޭ   ޖެހޭ ނަަގނ . މި އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ނ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ

ޅ ަގނޑ މެނ  ައބަދ ވެސ  ބަލަނީ މިނިސ ޓަރ   ކަނ ތައ ތައ  ިމހެނ  މި ދަނީ. އަ  ކަނ ތައ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނ ކ ރެވޭތީ މި

ކަމެއ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ   ކޮނ   އޮތީ.  ލިބެނ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މިނިސ ޓަރ  ކަިއރި އަހައިެގނ  ކޮނ ކަމެއ ތޯ    ،ކޯފާވެދާނެތީ

ނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ރައ ޔިތ ؟ މި މިނިސ ޓަރ ތޯއޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިތަނަށ  ފޮނ ވާފައި މިތިބީ  .ދާއިރާއަށ  ކޮށ ދެވޭނީ

އިއ ޒަތ ތެރި   ؟މިނިސ ޓަރަށ  ޚިދ މަތ ކޮށ ދޭނ ތޯ އައިސ  މިތިބީ؟ ތަނަށ  އައިސ  ތިބެނީ  ޚިދ މަތ ކޮށ ދޭކަށ  ނޫނ ތޯ މި 

ިވސ ނ ނ  ؛ރައީސ  މި  މި  ،އެހެނ ވީމާ،  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހިނދަކ   އޮތ ހާ  މިޮގތަށ   ފިކ ރ   މި   އަޅ ަގނޑ މެނ  

މި   އަޅ ަގނޑ މެނ   ނ ކ ރެވޭނެ.  އިޞ ލާޙެއ   ނެތ     ދެކަނ ތައ ތަކެއ   އިތ ރަކަށ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ރަށަށ   ކިލޯމީޓަރ ެގ 

ށ  ވެހިކަލ  ވެސ  ެގނެވޭނީ ވަކިވަރަކަށ . މިތާ ދ އ ވޭނީ ެވސ   ތަނަ  ބިނ  އިތ ރ ކ ރެވޭކަށ  މިތާ. އެހެނ ވީމާ، މިމިތާނަގއި  

ލާމަރ ކަޒީ ާގނޫނ ަގއި ކަނޑައެޅިފައި އޮތ     ،ވަކިވަރަކަށ . ހޯރަފ ށީ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ސަލީމ  ވިދާޅ ވިހެނ 

  އ  ސިޓީއަކ ނ  ވެސ  ބަލާފައެ  ރަށަކަށ . މާލެ  ކޮބައިތޯ ކެރިނ  ކެޕޭސިޓީއަކީ އެ  ،ތ ނެ  ޮގތަށ  އެއ ވެސ  ކައ ނ ސިލަކ ނ 

ޖީބަށ    ެގއަޅ ަގނޑ މެނ    ކ ނ ރ ރ އ ތޯ އިނ ދޭނީ. ކިހާވަރަކަށ ތޯ ކަދ ރ ޅެނީ ކިތައ  ކަދ ރ އ ނެތ . މާލެ ސިޓީނ  ވެސ   

ކަނ ތައ ތައ  މިހެނ  އޮތ ހާ    މި ؛ މިީއ މާލެ ސިޓީނ  ެވސ  ކ ރާ ކަމަކީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ؟ ކިހާވަރެއ ތޯ؟ ވަނ ނާނީ

މި  ހިނދަކ  ކިތައ     އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   މިއަދ   މިސާލަކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ނ ކ ރެވޭނެ.  އިޞ ލާޙެއ   ކަނ ތައ ތަކެއ  

އެތަނަކ ނ   އޮނ ނަނީ.  ކޮށ ފައި  ދެ ފަރާތ ނ  ޕާކ   ،ކޮނ މެ ޯގޅިެއއ  ބަލާއިރ  ؟އ ޅޭތޯ މާލެ މަގ މަތީަގއި  ސައިކަލ  އެބަ
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އަޅ ަގނޑ މެނ   ؟ ކ ރާ މީހ ނ  އ ޅެނީ ކޮނ  ޮގތަކަށ ތޯޒ ނ  ތަނ ފީނޫާގ؟ ކަނ ތައ ތައ  ކާކ ތޯ ބަލަނީ  ކާރަކަށ  ވެސ  ނ ދެވޭ. މި

ކ ރަނ ޖެހޭ މީހާ. އެކަމަކ  ޒ ތަނ  ބަލަނ  ތިބެނ ޏާ އެކަނ  ތަނ ފީ   އެ ؛އިނޭގތޯ. ޓ ރެފިކ  ލައިޓ   ޓ ޓ ރެފިކ  ލައި  ،ދ ށިނ 

؟ ނޑ މެނ  ކަނ ތައ ތައ  ހ ރި ޮގތަކީ. މިއީ އަޅ ަގޓ ރެފިކ  ރެޑ  ލައިޓ  ހ އ ޓާ އޭނަ ދަނީ ސަިއކަލ ަގއި ބާރަށ  ދ އ ވާފަ

އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެނ  ައމިއ ލައަށ  އިޞ ލާޙ ވެެގނ  ނޫނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ކަނ ކަމެއ  އިޞ ލާޙެއ  ނ ކ ރެވޭނެ.  

ހޭ ކެރިނ  ކެޕޭސިޓީ ކިހާވަރެއ ތޯ ބަލަނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަޖެ  ެގޖެހޭ މި މާލޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދ އ ޭވނީ.  މިތާނަގއި  ަވކިވަރަކަށ   ލިމިޓ ކ ރަނ .  ވެހިކަލ   ެގނ ނަ  މިތަނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

މިތާނަގއި އެއ ޗެހި ދ އ ވޭނެ ޮގތެއ     ،ޓ ރާނ ސ ޕޯޓަށ  ބޭނ ނ ވާ ވެހިކަލ  އެއ ެވސ  ދަތިކަމެއ  ނެތި  ަގއި ޕަބ ލިކ ނމިތާ

  އޭނަ މި ؟ ދ އ ވާ މީހާ، އޭނަ ކިހިނެއ ތޯ އަމިއ ލަ ތަނެއ  ހޯދާނީސާލަކަށ  ޓެކ ސީއަޅ ަގނޑ ެމނ  މި  ށ ހަދަނ . އެޮގތަ

ޓެކ ސީއ ޅެ އެހެނ ވީމާ،  ކ އ ޔަށ .  އެބަނީ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ފަރާތަކަށ   ސ ލޮޓ ތަކެއ     ދ އ ވާ  ޒޯނ ނ   ޕާކިނ ގ  ޖެހޭ 

ތަނ ނ    ޕ ރަިއެވޓ  ކާރަކަށ  ނޫނ  އެ ހެނ   ކަނޑައަޅާފައި ބަހައ ޓަނ . ެއީއ އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ާވ ތަނ ތަނ . އެީއ ކޮނ މެ

ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ދ އ ވާ ފަރާތ ތަކަށ  އެތަނ ނ  ސ ލޮޓ  ދޭނ ވީ. އަިމއ ލަ ކާރާއި އަމިއ ލަ ސަިއކަލ    ސ ލޮޓ  ދޭނ ވީ. ޕަބ ލިކ 

ދޭނެ މި ދަނ ނަވާ ޮގތަށ  އ  ނެހެސ ޓޯރީ ބިލ ޑިނ ެގތަނ  ބާއ ވަނ ވީ. ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަދި މަލ ޓި  ކ ރާކަށ  ނޫނ  އެޕާކ 

ތަނ ތަނ ނ  ސ ލޮޓ  ދެވިދާނެ. ނަމަވެސ ،    ދ ވަހަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހ ރިހާ އެނ މެނަށ  އެ  ކ ރާކަށ . އެވެހިކަލ ތައ  ޕާކ  

 ޓެކ ސީ ދ އ ވާ ފަރާތ ތަކަށ  މި ދަނ ނަވާ ތަނ ތަނ ނ ދަނ ނަވާ ޮގތަށ   މި  ،މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ިއސ ކަެމއ  ދޭނ  މި ޖެހެނީ

ެއއ     ،ސ ލޮޓ  ދިނ ނ . އެއީ މިތާނަގއި ހަމަ ިގނަ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ އެނޭގ އިނޭގތޯ

ރީކޮށ ފަިއ ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ ަގއި ހ ނ ނަ ފޫޓ  ހ ނ ނަ ަގރާޖެއ ަގއި ވިހިތިރީސ  ކާރ  ރަޖިސ ޓަ  ދިހަވިހި ފޫޓ    ؛ަގރާޖ ަގއި

ނަަގނީ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ެގ އަތ ނ ބަިއވަރ  ފަިއސާ އެތައ  މީހ ނ ތައ   އެމީހާ ނޫނީ އެތަނ ެގ ަގރާޖ ެގ ވެރިމީހާ  

ކަނ ތައ ތައ  ހ އ ޓ ވާކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތެއ  ނ ކ ރަނ . އެހެނ ވީމާ،    ނޭނިގ ހިނާގ ކަނ ތައ ތަކެއ . ނޫނ . މި 

ރިވެެގނ . މިކަނ  ހ އ ޓ ވަނ  ތެ ޞ އިޚ ލާ  ގައިއަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  މިކަމ   ،އެ މަސައ ކަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެވޭނީ

 ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލ ކޮށ ެގނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .   އ ޅެެގނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޒިނ މާއެއ  އޮތ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ    އަރ ވަނީ ވިލިނިގލީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ށ . ސަޢ ދ  ޙ ސައިނަ
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 ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ވިލިނިގލީ

)ެއއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ (އަށ  ހ ށަހަޅާފަިއވާ   5/ 2009ނަނ ބަރ   އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ާގނޫނ   

މަ  ބެހޭ  އިޞ ލާޙާ އ ސާސ ކަނ  ޚަަގއި ހ ރި  ޢ ޟޫއ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ހަމަ އެއ ޗެއ  ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ . މި 

ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ފެނިެގނ ދޭ.  ތެރެއިނ   މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ބޮޑަށ   އިތ ރ ވަމ ނ ދާ ާމލޭ؛ ވަރަށ   ވެހިކަލ   ެގ 

ހައ ލ  ިއއ ތިފާމައ ސަލައަށ   ވެސ   މެނ ބަރ ނ   ހ ރިހާ  އެއާ ގ  ެގނައ މަކީ  ހަމަ  އަދި  ކަެމއ .  ކެރީވާ  މާލޭެގ  ނ   އެކީަގއި 

ހިފައިާވ  ެއކީަގއި މާލޭެގ މަގ ތައ  ތޮއ ޖެަވކާލާތ ކ ރައ ވާ. ދެނ  ހަމަ ެއއާ  އެބަ  ކެޕޭސިޓީ ކަނޑައަޅަނ  ވަރަށ  ިގނަ މެނ ބަރ ނ 

ކ ރާކަނ  ވެސ  ހަމަ އެނ މެނ  ރީ ސިޓީ ވިއ ކަިއެގނ  ރަޖިސ ޓަވޭ. ަގރާޖ  ގ ވާހަކަ ެވސ  ހަމަ ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ  އެބަ އިއ ތިފާ 

އެޅޭނެ ހަމަ އެއ ވެސ   ދެނ  މި ހިނާގ ބޮޑ  ކޮރަޕ ޝަނަށ  ފިޔަވަޅ    ،އ ފެދޭ ސ ވާލަކީ  އިވޭ. އެހެނ ވީމާ، މީގަ ގ އިއ ތިފާ 

ައޅ ަގނޑ މެނ  ނެތީތޯއޭމަެގއ   ފެނ ނަނ   ހަމަ  މިނިސ ޓ ރީ؟ ނަށ   ހިނަގމ ނ ދާކަނ    ެގޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   މިކަނ   ތެރޭަގއި 

ހައ ލ  މިކަމަށ   އެކަމަކ   އެނޭގ.  އެބަ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހ ރިހާ  މ   އިެގނައ މ ަގދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އ ސަސާެއއ   އަ އެއ ވެސ  

ނެތީތޯއޭ ތެރޭަގއި  ސ ވާލ ތަކެއ ؟ ދައ ލަތ ެގ  އ ފެދޭ  މިއަދ   ރައީސ  މިއީ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ަގރާޖ  ؛ .  ޮގތ ަގއި  ރަނަގޅ  

، ސިޓީތައ  ތަރައ ޤީކ ރާ  އިތިބި. މިހާރ  ހަމަ ބިނ  ހިއ ކަ ރީކ ރާ އެތައ  ބަޔަކ  ވެސ  ެއބަބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  ކާރ  ރަޖިސ ޓަ

ހ ރޭ.    އ  އެބަތަކ ެގ ތެރޭަގއި ަގރާޖ ތަތައ  އެޅިެގނ ދާއިރ  އެ ލަގ ޒަރީ ފ ލެޓ ލަގ ޒަރީ ފ ލެޓ   އިތަނ ތަނ ގަ   ވަރަކަށ  އެ

ތިބި.    ރީކ ރެވޭ. ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި މިކަނ  ކ ރާ މީހ ނ  ވެސ  އެބަރަޖިސ ޓައެބަ  އެއ ޮގތަށ     އެހެނ ވީމާ، އެ ަގރާޖ ތަކާ

އިޞ ލާޙ ތަކާ މިފަދަ  ހ ރަސ އެޅޭ.    އެހެނ ވީމާ،  އެބަ  ވެސ   މީހ ނ ނަށ   ކ ރާ  މިކަނ   ޮގތ ަގިއ  ރަނަގޅ   ެއކީަގއި 

 ޮގތ ަގއި ނާޖާއިޒ  ފައިދާ ހޯދައިެގނ  މިކަނ  ކ ރަނ  އޮތ  ދޮރ  ބަނ ދ ކ ރ މަކީ މިއަދ  މި  އެހެނ ނަމަވެސ ، ނ ރަނަގޅ 

ތިއ ބެވި ހ ރިހާ ފަރާތެއ ެގ ޒިނ މާއެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ހަވާލ ވެ   ަވގ ތ  މިކަނ  ކ ރ މ ެގ މަސ އޫލިއ ޔަތާ  ރާއ ޖޭަގއި މި

ނ ކ ރަނ . އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި މާލޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލެއ ކ ރެވޭނެ ކަމެއ  ކަމަށ  ވެސ   ދެނ  މިކަމަކީ ލިމިޓ 

ސަރަ ެއކިެއކި  ތަރައ ޤީކ ރާޙަވަށަިއެގނ   ސިޓީތައ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  އ ދ ތަކަށ   ރާއ ޖޭެގ  ބޭނ ނ ާވނެ.  ވެހިކަލ   ވަރަކަށ  

އެއ ޮގތަށ    ބޭނ ނ ތަކާ  ވީމާ، ރައ ޔިތ ނ ެގަވރަކަށ  ލަގ ޒަރީ ކާރ  ވެސ  ބޭނ ނ ވާނެ. އެހެނ ދިރިއ ޅ މ ެގ ފެނ ވަރ  މަތިވާ 

ވަނަ 2009އާ ޕޮލިސީތަކެއ  ބޭނ ނ ވޭ އެބަ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .    ،އޭރިއާެގ ކަނ ކަނ  ތަރައ ޤީކ ރެވި  ގ ރޭޓަރ މާލެ ؛މާލޭެގ

ހިތ ހ  ަގވާއިދ   އެ  ބަޔަކ   ތިއ ބަވާ  އެތާ  ބާރ ދީެގނ   ަގާވއިދަށ   ާގނޫނަކ ނ   އޮތ   ހަދާފައި  ޮގތަކަށ   އަހަރ   ރި 

ފަތެއ . ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ާގމިއީ މާ ކ ރީެގ ސަ   ،ފަތ ާގމަށާލަިއެގނ  ކޮރަޕ ޝަނަށ  ދޮރ ހ ޅ ވާލަިއެގނ  އޮތ  ސަ އިކޮށަ

ާއ ސިޔާސަތ ތަކެއ  ެގނ ނަނ    ،ލ ތަކެއ  ސޫާއ އ   ،ާގނޫނެއ  މިކަމަށ  ކަނޑައަޅާފައި   ،މިއަދ  ސަރ ކާރ ނ  ކ ރަނ ވީ ކަމަކީ

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އެބަޖެހޭ.  ބާރ ؛   ބާރ ދޭ ާގނޫނ ނ   މައ ޗަށ   ާގނޫނ ެގ  ަގާވއިދ   އެ  ހަދައިެގނ   ގަވާއިދ   ލިބިެގނ  
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އެބަސޫއ  އެބަ   ލ ތައ   ކަލ ޗަރ  މި  ކަލ ޗަރެއއ .  ކ ރީެގ  ވަރަށ   މިއީ  ނައ ތާލަނ .  ރާއ ޖޭެގ   ޖެހޭ  ނައ ތާލަނ .  ޖެހޭ 

  ، މަސ އޫލިއ ޔަތަކީ ކޮބައިކަނ    ،ވީ ކަމަކީ ކޮބަިއކަނ އ ސަސާތަކ ނ  ކ ރަނ އަމ   ،ރައ ޔިތ ނ  ކ ރަނ ވީ ކަމަކީ ކޮބައިކަނ 

ދޮރ  ހިބާރ  މި  އެހެނ ވީމާ،  އޮނ ނަނ ޖެހޭނެ.  ޒަމާނ ަގއި  މި  ބަޔާނ ކ ރެވިފައި  ކަނޑައެޅި  ކޮބަިއކަނ   ދާއިރާތަކަކީ  ނާގ 

މާ، މިއީ އެނ މެނ  ކަނ ކަނ  ކ ރެިވެގނ . އެހެނ ވީ  އެކީަގއި މި  ބަނ ދ ކ ރެވޭނީ އާ ާގނޫނަކ ނ  އާ ތަރައ ޤީެގ ޕ ލޭނަކާ

ޖެހޭ ކޮނ މެވެސ  ކަހަލަ   ދެކޮޅަށ  ެއބަ  މި ކޮރަޕ ޝަނާއެހެނ ވީމާ،  އޮތީ.    ަގބޫލ ކ ރާ ބޮޑ  ކޮރަޕ ޝަނަކަށ  ވެފައި މި

ތަކ ނ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  މިނިސ ޓ ރީެގ އޮޑިޓ  ރިޕޯޓ  ؛މި ަގރާޖ ތަކ ަގއި ޮއޑިޓ  ރިޕޯޓ ތަކ ނ ނ ވަތަ    ،ފިޔަވަޅ ތަކެއ  އެޅެނ  

ވެސ  މައ ސަލަެއއ .  އީ  މި؟ ރީކ ރެވިފައި ހ ނ ނަ ކަނ ކަނ  ފާހަަގނ ކ ރެވެނ ވީ ވަރަށ  ރަޖިސ ޓަކީއ ވެތޯ ަގރާޖ ތަކ ަގއި މި

އެހެނ ވީމާ، މިއީ ގ ޅިލާމެހިފައި އޮތ  ބޮޑ  ސ ކޭމެއ  މި ކަމަކީ. އެހެނ ވީމާ، މިކަނ  ހ އ ޓ ވޭނެ ކޮނ މެވެސ  ޮގތ ތަކެއ   

ިއޞ ލާ  އެބަ އޮތ   ހ ށަހަޅާފައި  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ރޭވެނ .  ކަމަކަށ   ޖެހޭ  ލިބިެގނ ދާނެ  ހައ ލެއ   މިކަމަށ   ވެސ   ޙ ނ  

ިމ    ،އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނިނ މާލ މ ެގ ކ ރިނ  ދަނ ނަވާނީ  ،އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ . އެހެނ ވީމާ، އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ޓޭނ ޑަޑަށ  ާއ  ވާމީ ސ ގ  ވަިއެގ މަގ ނ  ހިނާގ ހ ރިހާ ބައިނަލ އަ  ،ކަނޑާިއ، ވަޔާއި  ،ެއއ ަގމާއި ؛ރާއ ޖޭެގ ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .   .ާގނޫނެއ  އެބަ ބޭނ ނ ވެއޭ ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  މިނިސ ޓ ރީ ހިނ ަގނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަރ ވަނީ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި  ފ ރ ޞަތ 

އަރ ވަނީ  ށ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މާފ ކ ރައ ވާ! އަޅ ަގނޑ  ިމހާރ  މި ފ ރ ޞަތ ޝިޔާމަ  އަޙ މަދ 

 ށ . ޙައ މަދ  އަސ ލަމަމ ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ މ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މ ޙައ މަދ  އަސ ލަމ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ   ހިތަދޫ އ ތ ރ 

ރައީސ    އައ ސަލާމ  އިއ ޒަތ ތެރި  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ާގނޫނަށ    އެއ ަގމ ؛ ޢަލައިމ ކ .  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ 

ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞ ލާޙަށ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  އެއ ޗެއ  ދަނ ނަާވލަނ  ފ ރ ޞަތަށ  އެދ ނީ. ކަނ ބޮޑ ވާ ިގނަ މައ ސަލަތަކެއ   

ޮގތ ނ . އެީއ ހ އ ދަެއއ  ލިބިެގނ    ގ ޅޭ  ހ ރި. އަދި ަވކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ  މި ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞ ލާޙާ   އެބަޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  

ރަޖިސ ޓަ  ކާރެއ   ވެހިކަލެއ ،  ސަރަޙައ ދ ަގއި  މާލެ  ހައ ލެއ   ރީމެނ ވީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޖ މ ލަ  މައ ސަލައަކީ  ނ ކ ރެވޭ 

ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ     ،  ަގބޫލ ކ ރަނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ތ ހ މަތ  އެބަ ކ ރެވޭހޯދަނ ޖެހޭ މައ ސަލައެއ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ވެސ 

ކޮރަޕ ޝަނޭ ެވސ  އެކަހަލަ ބަސ ތަކެއ  މި ިއވެނީ. ސީދާ އެހާ ބޮޑަށ  ސާފ ނ ވި ކަމ ަގއި ވިޔަސ ، އެ   ؛މިނިސ ޓ ރީނ 
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ބޭނ ނ ވަނީ ދަނ ނަވާލަނ   އަޅ ަގނޑ   ކ ރެިވެގނ ދޭ.  އެބަ  މިހާ  ،ތ ހ މަތ   ސަރ ކާރ ނ   މިމިއަދ ެގ  ކާރ    ،ވަނީ  ރ  

ހ އ ދަދިނ ނ ރަޖިސ ޓަ ކައ ނ ސިލަށ   ،ރީކ ރ މަށ   ކައ ނ ސިލާ ؛ އެކަނ   ސިޓީ  އެީއ  ާވލ ކ ރެވިފަހަ  މާލެ  އެހެނ ވީމާ،   .

ނަަގއިެގނ  ވެސ  ނ ނަާގ ވެސ  އެ ިވދާޅ ވާ ހ އ ދައެއ  ދެމ ނ ދަނީ ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  މިނިސ ޓ ރީނ  ކ ރާ ކަމެއ  ނޫނ . ލާރި

ައދި އެ ހ އ ދަ ލިބ މ ނ  ރަޖިސ ޓަމާލެ ސިޓީ ކައ ނ  ޮގތަސިލ ނ .  ވަނީ    އޮތީ. އެކަނ  ކ ރެވިފަިއ މި  މި  ށ ރީކ ރެވޭ 

އިރ   ވަރަކަށ  އަޅ ަގނޑ  މީެގ ކ ރިނ  ަގވާއިދ  ކޮމިޓީަގއި މަސައ ކަތ ކ ރި   ަގާވއިދަކ ނ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކޮނ މެވެސ 

ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މަ  ، ފާހަަގކ ރެވ ނ  އެއ ަގމ   ދެނ ނެވި  ަގވާއިދ ތަކަކީ  މި  ބައެއ   ހެދިފައިވާ  ތެރެއިނ   ާގނޫނ ެގ  އޮތ   ށ  

ާގނޫނ ނ  ފ ރިހަމަ ޖާަގ ލިބިެގނ  ހެދިފައިވާ ަގާވއިދ ތަކެއ ތޯ ބެލ މ ެގ މަސައ ކަތ  އެ ކޮމިޓީނ  ކ ރަމ ނ ދިޔަ. މިހާރ  އޭެގ  

ައޅ ަގނޑަ  އ ނ މީދ ކ   ކަށ ސ ޓޭޓަސ ެއއ   އަޅ ަގނޑ   ކޮިމޓީނ   އެ  އެހެނ ވީމާ،  ާގނޫނ ެގ    ،ރަނީނޭނޭގ.  މި  އަދިެވސ  

ާގނޫނ ނ  ބާރ  ލިބިެގނ  ހެދިފައިވާ ަގާވއިދ ތަކެއ ތޯ ބަލަނ ޖެހޭ ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ    ،ތެރެއިނ  ހެދިފައިވާ ަގވާއިދ ތަކަކީ ެއއީ

އ   ކޮނ މެވެސ  އެއ  ބާވަތެއ ެގ ލިމިޓޭޝަނ ތަކެ   ،ކޮނ ެމވެސ  އެއ  މިނ ވަރެއ ގެ   ،ކޮނ މެެވސ  ކަހަލަދެކެނ . ހަމަ އެހެނ މެ  

ހަތަރ  ފ ރޮޅ ލީ   11765ރީކ ރެވިފައި ެއބަވޭ  ހިސާބަށ  މާލޭަގއި ރަޖިސ ޓަ  މިއަދާ؛ ެގނ ނަނ ޖެހޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ރެވިފައި  ރީކ ތެރޭަގިއ ބޮޑ  ބަޔަކީ ކާރ . ހަމައެހެނ މެ ހަތ ދިހަ ދެ ހާސ  މޮޓޯސައިކަލ  ާމލެއަށ  ރަޖިސ ޓަވެހިކަލ . އޭެގ

މާލޭަގިއ  ؛ އެބަވޭ. ިމއީ މާލެާއއި މި ސަރަޙައ ދަށ  ބަލާއިރ  ބޮޑ  އަދަދެއ  ކަމ ަގއި ަގބޫލ ކ ރެވޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ނެތ ނ . ބައެއ  ހަނި  ކ ރެޭވނެ ޖާަގޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  ޕާކ  ،މަގ މަތި ތޮއ ޖެހ މ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  މައ ސަލައަކީ  ؛ތޮއ ޖެހ މ ެގ

އޮތ ނ . އަދި ކޮނ މެ ދ ވަހަކ  ފ ލ ހ ނ  ނ ކ މެ އެ ވެހިކަލ ތައ   ރެވިފައި އޮނ ނަކ ފަރާތ ަގއި ެވސ  ޕާކ މަގ ތަކ ަގއި ދެ  

ވަކި ސަރަޙައ ދ ތަކެއ   ނަަގިއެގ ނޫނ .  ވެސ   ކަެމއ   ބާވަތ ެގ  ކ ރެޭވނެ  ެއއީ  އަދި  ެވސ   ތަނެއ   ލާނެ  ެގނ ޮގސ   ނ  

އ  ނ ކ ރެވޭ. އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށ   ޒެ އި އެޮގތަކަށ  އެކަމެއ  ތަނ ފީއެ ސަރަޙައ ދ ތަކ ަގ  ،ކ ރަނ  ކަނޑަެއޅިފަިއވާއިރ  ޕާކ 

ތޮއ ޖެހެމ ނ ދާއިރ  މިހާރ   ހ ޅ މާލެ  އެހެނ މެ  ހަމަ  ައދި  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޕ ލޭނ   ،ނ ވޭ  ކ ރެވިފަިއވާއިރ   ހ ޅ މާލެ 

ޕާކ ޕާކ  މިހާރ   ނޫނ   ތަނ ތަނަކ   ޚާއ ޞަކ ރެވިފަިއވާ  ހަމަކ ރ މަށ   ވެސ   ކ ރެވެމ ނ ދަނީ.  ރަށ ރަށަށ   އެހެނ   މިކަނ    

 ،ފ ޅާވަމ ނ  އަނ ނަ އެހެނ  ރަށ ރަށަށ  ވެސ  މި މައ ސަލަ ދިމާވާނެ. އެހެނ ކަމ ނ   ،ބޮޑ ވަމ ނ   ،ތަރައ ޤީވަމ ނ އަނ ނާނެ.  

ރީ ެވސ  ލަކ ނ  ވެހިކަލ  ރަޖިސ ޓަސޫކޮނ މެވެސ  ކަހަލަ އ   .ކ ރެވޭނީ ކިހާ ވެހިކަލ ތަކެއ ތޯރީ އެ ރަށެއ ަގއި ރަޖިސ ޓަ

ޮގތ ަގއި، ލަގ ޒަރީެއއ     ެގރަނ ޖެހޭ. ހަމަ އެހެނ މެ ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ  ދެކެވަޑައިަގނ ނަވާ ޮގތ ަގއި ކާރަކީ އެއީ ދެނ  އިއ ޒަތެއ ކ 

ކަނ ކަނ   ތަރައ ޤީވެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނޫނ .  އެހެނެއ   ޮއތީ  ކަނ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ދ އ ވ ެމއ .  ބެލެވޭ  ޮގތ ަގއި 

މެ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ހ ޅ މާލޭަގއި ދިރިއ ޅ އ ވާ    ވެސ   ކަށ  އެއީ ނެސިސިޓީެއއ ވަރަށ  ިގނަ ބަޔަ  ،ބަދަލ ވަމ ނ ދާއިރ 

ނ ކ ރަނ   އެހާ ސޭފ  ޮގތެއ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސ  ަގބޫލެއ   ،ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިސ  މެނ ބަރެއ 
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ދަތ ރ ކ ރ ނ    އިމެވެސ  އިތ ރ  ބަޔަކ  ނ ލަމިއަދ  ސައިކަލ ަގއި ނޫނީ ެއހެނ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  މޯޑެއ ަގިއ ސަލާމަތީ ކޮނ 

ލާއިރ  އިނޭގތޯ. ެއހެނ ވީމާ، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވެސ ، ބިލ  ހ ށަހެޅ އ ވި  އިވެސ  މިއަދ ެގ ހާލަތ  އޮތ  ޮގތަށ  ބަލަ

އީ  ބޭފ ޅ ނ ެގ. އެ   އެ  ،ޮއވޭ  ވަރަށ  ިގނަ ެމނ ބަރ ނ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ މެއ  އެބަ   ށ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވެސ  ހިމެނޭ ޮގތަ

ދެނ     ،މާލޭަގއި ެގދޮރ  ނެތ  ބައެއ  މެނ ބަރ ނ  މާލޭަގއި ކާރެއ  ެގނ ގ ޅެނ ޖެހޭ ހާލ ަގއި އެ ވިދާޅ ވާ ހ އ ދަެއއ  ނަަގނ 

އަޑަކީ އިވޭ  ރ ފިޔާއިނ    ،ތ ނ ތ ނ މަތިނ   ހާސ   ފަސ ދޮޅަސ   ރ ފިޔާއިނ   ހާސ   ހަތ ދިހަ  އަދަދ ތަކެއ .  އެކަހަލަ  ހަމަ 

ނީ ކަމ ަގއި ވަނީ ނަމަ، އެީއ   އެއީ މޭޒ ެގ ދަށ ނ  ދޭނ ޖެހޭ އެއ ޗެއ ެގ ޮގތ ަގއި އޮނ ނައަދި  ،ނ ޖެހިއެއ ވެސ  ތާކަށ  ދޭނ 

ކަމ ަގއި ވިޔަސ ، އަދި އެހެނ  އިދާރާެއއ  ކަމ ަގއި ިވޔަސ ، އެއީ ައޅ ަގނޑ މެނ  ޖ މ ލަ ހައ ލެއ    ށ ސިޓީ ކައ ނ ސިލަ

ކާރެއ  ެއއ     1775 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވިދާޅ ވި  ހޯދަނ ޖެހޭ ކަމެއ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ދެކެނ . އަދި ހަމަ އެހެނ މެ

 ސަތޭކަކ ރަމ ނ  އައި ޮގތަކީ، އެލޮކޭޝަނެއ  ދެނީ.  ކ ރެވ ނ  ާވހަކަ. މީެގ ކ ރީެގ ސަރ ކާރެއ ަގއި ކަނ ރީކަށ  ރަޖިސ ޓަޔަ ެގ

ރަޖިސ ޓަ ކާރ   އެއީ  ތަނ ކޮޅަކީ  އެއ ެގއަކަފޫޓ ެގ  އެޮގތ ނ   މާޔަރީކ ރަނ .  ީމެގ  ސަރ ކާ  ކަށ   ެއކަނ  ކ ރީެގ  ރެއ ަގއި 

ރީކ ރ މެއ  ނޫނ . އެޮގތަކަށ  މިހާރަކ  ތަނަށ  އެ އަދަދަށ  ރަޖިސ ޓަ  ެއހެނ ނަމަވެސ ، އެއީ އެ  .ކ ރެވިފައި އޮނ ނަ ކަމަށ ވޭ

  ސަތާރަ ހާސ  ހަދާފައި އޮތ  ހެދ މެއ . އެ ހިސާބަށ  ބަލާއިރ   ެގޔަކަށ     ރީ ނ ވެސ  ކ ރެވޭ. އެއީ އެލޮކޭޝަނެއ ރަޖިސ ޓަ

 ނެީގ ބ ރިބ ރިއަށ  ނަަގިއެގނ   ބިމަކ ނ  އެ    އަކަފޫޓ      އެހެނ ވީމާ، ސަތާރަ ހާސ   އެ ެގެއއ ަގއި ހ ނ ނަނ ވާނެ.  އަކަފޫޓ 

  ކަމ ަގއި ވަނީ ނަމަ، ަމއ ސަލައެއ  ނެތ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެއީ ބަލަނ ޖެހޭ ކަމެއ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . 

މިކަމަށ  ކޮނ މެހެނ    ،ކަމ ަގއި ވިޔަސ    ނ ެގނަަގއި   އިތ ރ  ފީއެއ   ެއއީ  ،ދެކޭޮގތ ަގއިހަމަ  އ ލަކީ އަޅ ަގނޑ   ހަޖ މ ލަ  

ފަރާތ ތަކަށ  ބޭނ ނ ވާ  ހަމަޖައ ސައިެގނ   ޒަރޫރީކޮށ   ލިބޭނެ އިނ ތިޒާެމއ   ވިޔަސ    ހ އ ދަ  ކޮނ މެވެސ   ،ކަމ ަގއި     މިއަށ  

ދަށ ނ  ހެދިފައިވާ ަގވާއިދ ތައ  އިތ ރަށ       ކަމ ަގއި ަގބޫލ ކ ރަނ . އަދި މި ދެނ ނެވި ާގނޫނ ެގ  ކޮނ ޓ ރޯލެއ  އޮތ ނ ކަހަލަ  

  ، ބޭނ ނ ވޭ    ލަނ އިތ ރަށ  ނިނ މައިލ މ ެގ ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާދަނ ނަވަނ . އަދި ޭއގެ   މ ރާޖާކ ރަނ  ވެސ  ފެނ ނަ ވާހަކަ

ވީ ހިސާބަށ  ވެސ    އ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ިމހާރ  މިހަ  އަށ  އޮތ  މައ ސަލަޕާކިނ  މާލޭެގ ރ ނ އެމ .ޑީ.ޕީެގ މިއަދ ެގ ސަރ ކާ

ވަރަށ     މަޖިލިސ  ކ ރިމަތިނ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ،ސަރަޙައ ދެއ  މިހާރ  އެލޮކޭޓ ކ ރެވި    7އަޅ ަގނޑ ެގ މަޢ ލޫމާތ ަގއި  

ލ ިއކަމެއ  ފަސޭހަކަމަކާިއ  ވެސ    ބޮޑ   ލޮލަށ   ެވސ ނޭވާ  ، ހަމައެކަނި  ސަރަޙައ ދެއ       ލ މަށ   ވަކި  އެބަދޭ  ލިބިެގނ  

ސަރަޙައ ދ ތަކ ނ ނާ  ހ ސ ކޮށ ލ ނ .    އަށ ޕާކިނ   ،ހ ސ ކޮށ ފައި ެއކި  މާލޭެގ  ެއކި  އިއެހެނ ވީާމ،  ހ ޅ މާލޭެގ    އަދި 

  ލަނ ޖެހޭ ކަމެއ ވިސ ނާސަރ ކާރ ނ  ހަމަ      އިތ ރަށ  ވެސ  އަށ  ޖާަގ ހ ސ ކ ރަމ ނ  އެބަދޭ. ޭއެގސަރަޙައ ދ ތަކ ނ  ޕާކިނ  

     ޕާކ ކ ރެވޭނެ ޖާަގ އިތ ރ ކ ރ ނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. ހަދާފައި ވެސ  ބ ރިބ ރިއަށ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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ލޭ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި ހ ޅ މާ ؛ނީ ަވއިކަރަދޫއަރ ވަމިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ 

  .ށ ޢަލީ ނިޔާޒަ މެނ ބަރ 

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޢަލީ ނިޔާޒ  ހ ޅ މާލޭ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ 

ދާއިރާެގ    ނޮޅިވަރަމ   ށ (އަެއއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ )  5/ 2009ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ރަީއސ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި

ބަެއއ  ނ ކ ތާތައ     ގ ޅޭ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ   މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ އިޞ ލާޙާއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   

އިޞ ލާޙ  މިޮގތަށ      ފަހަރަށ  ހަމަ މި  މިއީ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދެވަނަ  ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ  ފާހަަގކ ރަނ  ބޭނ ނ .

ކަމަށ    އ ލ ހަމިއީ މިކަމަށ  އޮތ     ،ފ ޅާކޮށ  ބަހ ސ ކ ރ މަށ ފަހ   ފަހަރ  ވެސ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގއި   ކ ރީ  މި ެގނ ނެވީ.

މެޖޯރިޓީއަކަށ     ރައ ޔިތ ނ ގެ  އޭރ   މަޖިލީހ ެގ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ަގބޫލެއ    ައޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ      ނ ކ ރެވ ނ .ވެސ   އާދެ! 

  އ ލ  ހައެނ މެ ފ ރިހަމަ    މިއަށ  އޮތ ޙަޤީޤަތ ަގއި މިއީ      ޮގތ .  ފަހަރ  ވެސ  މިއަށ  ވެެގނ ދާނީ ހަމަ އެ  ދެކޭޮގތ ަގއި މި

ައޅ ަގނޑ  ެވސ   ރައީސ     ކަމަކަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ   ހޯރަފ ށީ ؛ނ ދެކެނ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ފާހަަގކ ރެއ ވި   ދާއިރާެގ 

  އަދި   ،ކ ރިއަރަމ ނ  އަނ ނަ ޤައ މ ތަކާއި  އ ސޫލ ތަކެއ  ހ ރޭ.  ކ ރާކަނ    ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސ   ،ފަދައިނ 

ހ ރި ކަނ    ކ ރިއަރާފައި  ވެސ   އެބަޤައ މ ތަކ ަގއި  އ ސޫލ ތަކެއ   ިގނަ  ކ ރާ  ވަރަށ   ައޅ ަގނޑ ެމނ   ދިމަދިމާލ ނ     ހ ރޭ. 

ކަމެއ ަގއި ދ ނިޔެ ަގބޫލ ކ ރާ އ ސޫލ ތައ  ބަލައިނ ަގތ މަކީ    . ެއހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަކި މ ކ ރިއެރ ނ ތައ  އެބަ ހޯދަ

ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ،އ ލަކީ ހައެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ     ، ޮގތެއ  ނޫނ . މިއަށ  އޮތ  އެނ މެ ބޮޑ ރަނަގޅ   އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި

ހ ޅ މާލޭަގއި އެ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ކަނޑައެޅ ނ .    ކެޕޭސިޓީ  ނ އ ޅަނދ ފަހަރ ެގ ކެރީ  ދ އ ވޭނެ   ވެސ  އެ ރަށެއ ގައި

އޮތީ.  ކަނޑައަޅާފައި  އެބަ  ނ ކެރީ  ކެޕޭސިޓީ  ހ ޅ މާލޭގައިއެ  އޮތ .   ކެޕޭސިޓީ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ރީކ ރ ނ   ރަޖިސ ޓަ  ހެނ ވެެގނ  

ވެސ .  އ ޅެނީ  އެ  އެބަ  މަދ ވެެގނ   ބަޔަކ   ިގނަ  ވަރަށ   ކާރ    ،ޝަކ ވާކ ރޭ  އަޅ ަގނޑަށ   ތިމަނ ނާެގ  ކީއ ވެެގނ ހޭ 

  ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓަކަށ  ކާރެއ ބޯހިޔާވަހިކަމަކަށ  ނ ވަތަ އެހެރަ ސޯޝަލ     ކޮނ މެ  އޭދެހ އ ދަ  ކ ރިނ  ؟ނ ވަނީރީރަޖިސ ޓަ

ކ ރިނ  ހ ޅ މާލެއަކ  މީހ ނ ނެއ  ނެތ .     އެއީ ކ ރިނ  ކަނ  އޮތ  ޮގތޭ.  !އާދެ ؛އަޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވިނ   .ށ ރީކ ރ މަރަޖިސ ޓަ

މީހ ނ  އާބާދ ކ ރ މަށ .  ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ތަކ ެގ ސިޔާސަތެއ  އޮތ  ހ ޅ މާލޭަގއި  ބޮޑަށ   ދަތ ރ ފަތ ރ  ވެސ   ވަރަށ    އޭރ  

ކަމަށ  ދެކިެގނ  ހ ޅ މާލޭަގއި އޭރ     މަގ ނ  ދަތ ރ ކ ރަނ ވީމާ އެއީ ވަރަށ  ބޮޑ  ތަކ ލީފެއ   ކަނޑ    ނަނީ އ ނދަޫގކޮށ .އޮނ 

   އެ ލ އިފަސޭހަކަނ   ،މިއަދ  ހ ޅ މާލެއާއި މާލެއާ ބ ރިޖަކ ނ  ގ ޅާލައި   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ވަރަށ  ިގނަ ބަޔަކ  ތިބި.  އާބާދ ނ ވެ

ހި  ،ލިބ މ ނ  މާ  ތަނެއ މާލެއަށ ވ ރެ  ދެކި  ތ ފަސޭހަ  ހ ޅ މާލެ  މީހ ނ ތައ    ހ ޅ މާލޭަގއި   ،ޮގތަށ   އެދޭ  ަވޒަނ ވެރިވ މަށ  

ރީކ ރ މަކީ އެީއ  ކާރެއ  ރަޖިސ ޓަ  ކޮނ މެ ސޯޝަލ  ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓަކަށ     އެހެނ ވީާމ، މިއަދ  ހ ޅ މާލޭަގއި ހ ރި  ބައިވަރ .

ެއކަނ  ދެކެނ ވާނެ ޮގތެއ  ކަމަކަށ     މަށ  އެދޭ ފަރާތ ތަކ ނ  ވެސ ރީކ ރ ކާރ  ރަޖިސ ޓަ  އ ލެއ  ނޫނ . އަދިހައޮތ     ހ ޅ މާލެއަށ 
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ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓެއ  ެއކ ލަަވއިލާއިރ ަގއި ނ ވަތަ އ ފައ ދާއިރ ަގއި ޭއަގިއ    ފ ރަތަމަ ސޯޝަލ   ނ ކ ރަނ . ަގބޫލެއ   އަޅ ަގނޑ 

  ނ ނ ކޮށ ެގނ  މީހ ނ  ދިރިއ ޅޭނެ ކަމަކަށ  ބޭ  އެ ތަނ ތަނަކ  އަިމއ ލަ ޕ ރައިވެޓ  ކާރ   ހ ރޭ ހަމަތަކެއ .  ދ ނިޔޭަގއި އެބަ  ވެސ 

ހިޔާ ސަރަޙައ ދ      ދާ  އާބާދ ވަމ ނ  މި  އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަލަށ   ހަދަނީކީ.  ނޫނ  އެ ތަނ ތަނ 

  ރީކޮށ ފަ. އެބަހ ރި ރަޖިސ ޓަެގ ޕ ރަިއވެޓ  ކާރ ތައ   މޮޑެލ   އެނ މެ ޒަމާނީ  ، ފަހ ެގ  ދ ނިޔޭެގ އެނ މެ  ވެސ  ވަށާ ބަލައިލީމާ

ޔ ނިޓ ތަކެއ .    ެއއީ ސޯޝަލ  ހައ ސިނ ގ   ތައ ޔާރ ކޮށ ފައި ހ ރި ތަނެއ  ނޫނ .  ފ ދ ނ ތެރި ބަޔަކަށ   އ ޅޭ ނ ވަތަފ ދިެގނ   އެއީ

ރަޖިސ ޓަ  އެ ކާރ   ޕ ރަިއވެޓ   އަިމއ ލަ  އެ  ަގރާޖ   ޕ ރައިވެޓ ،  ރީކޮށ ތަނ ަގއި  ދެކިެގނ   ކަމަށ     ތަނ ަގއި   ހ ނ ނާނެ 

   ެއހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  އެފަދަ   ރައީސ .  އ ސޫލެއ  ނޫނ  އިއ ޒަތ ތެރި  ަގބޫލ ކ ރާ    އަޅ ަގނޑ މެނ  ދ ނިޔެ  ،އެއީ   ޅ މަކީދިރިއ 

  ަގރާޖެއ  ދެއ ކ ނ .  ،އޮތ  އ ސޫލަކީ މިއަދ  ރީކ ރާ ކަމަށ  ވާނަމަޕ ރައިވެޓ  ކާރެއ  ރަޖިސ ޓަ  ،ބޭފ ޅ ނ ެގ ކިބައިނ  އެދެނ 

އެއީ މަގ މަތި ކަމަށ     ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވެސ  އެ ފާހަަގކ ރައ ވާ ފަދައިނ     އި އަދިދެނ  ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ  ދެކޭޮގތ ަގ

އާމ ދަނީ އެބަ ލިބޭ. ފީއެއ    ސަރ ކާރަށ    !ތެދެއ ؛ ެއއަށ  ފީއެއ  ނަނ ަގވާފައި ސަރ ކާރ ނ   ބޭފ ޅ ނ  އެ ވިދާޅ ވަނީ.  އެ

  ހަމައެއ  ނެތި ޕާކ ކ ރަނ    ،ރިހާ މަގެއ ަގއި އ ސޫލެއ އެކަމަކ  މ ޅި ހ   ލިބޭނެ.  ނަގައިފިއ ޔާ ސަރ ކާރަށ  އާމ ދަނީއެއ 

ކަނޑައެޅ ނ . އާދެ! އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ    ކެޕޭސިޓީ  ނ އ ލަކީ ކެރީހަ  އ ލެއ  ނޫނ .ހަދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ އެއީ  

  އޭނާ ކާރ  މާލެ ެގނ ނަ ހިސާބަކ ނ ނެއ    ،ހ އ ޓެނ ވާނީެއކަނ     އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަނ .  ފާހަަގކ ރެއ ވި ެއއ  ޕޮއިނ ޓަށ 

ރާއ ޖެ އިމ ޕޯޓ ކ ރާ ކާރެއ ކަނ .   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިތ ރަށ  މި  ކަސ ޓަމާ ހިސާބ ނ  ެވސ  އެނެގނ ޖެހޭނެ މިއީ  ނޫނ .

ޕޭސިޓީ ކަނޑައެޅިެގނ .  ކެ  ނ އ ލ ކ ރެވޭނީ ކެރީ ހަނާނ ނާނެ. އެކަނ       އ ލެއ ހަ މިއަކަށ   އެހިސާބ ނ  ހ އ ޓިެގނ  ނޫނިއ ޔާ

. މިހާރ  ޕަބ ލިކ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   އ ލަކީހަ    އ ލަކީ. މިކަމަށ  އޮތ ހަައޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  މިކަމަށ  އޮތ     އެއީ

  ސ ޓައިލަށ  ވެސ    އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ލައިފ   ،ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ެވސ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ     އެހެރީ ރަނަގޅަށ . އެހެނ ވީމާ، ޕަބ ލިކ 

ކެރީ  ،ދަލ ެގނެސ ބަ ކަނ ކަނ   ނ އަދި  އެ  ފަރާތ ތަކަށ   ކަނޑައަޅަނ ޖެހޭ  ކަތާ   ކެޕޭސިޓީ  ތަނ ތަނަށ   އެ  ކަނޑައަޅައި 

ކަމަށ  ދެކެނީ.    އ ލެއ ހަކަމެއ  ެވސ  ކޮށ  ލިމިޓ  ކަނޑައެޅ މަކީ މީެގ    ހ ރިހާ  އެ ތަނ ތަނަށ  އޮބިއޮނ ނަވަރަށ   ،މިނ ވަރަށ 

އެ އިމ ޕޯޓ ކ ރެވޭ ހިސާބ ނ    ހިސާބަކ ނ  ނޫނ .    އޭނާ ކާރ  މަގ މައ ޗަށ  ެގނެސ  ދޫކޮށ ލާު   ، އިމ ޕޯޓ ކޮށ   ފެށެނ ވާނީ    އެކަނ 

އ ލެއ  ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ   ހަޮގތަކީ    މިހާރ  މި ބިލ ަގިއ މި އޮތ     ވެސ  އެކަނ  ނިނ މެނ ޖެހޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ.

    ދެއ  ނ ކ ރަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.އެހެނ ވީމާ، މި އިޞ ލާޙަށ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީ   ނ ކ ރަނ .ަގބޫލެއ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަދި ެމނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދަނ ނަަވނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  އަރިހ ަގިއ  ެމނ ބަރ ނ     ކެޕޭސިޓީެއއ   ނ ކެރީ ؛އިއ ޒަތ ތެރި 

 ެގއ ލައިލީމާ ނިމ ނީ.  އަކަފޫޓ     އޮތ   ނ ހާ އ ނދަޫގ ކަެމއ  ނޫނ . ެއއީ މާލޭެގ ބިމ ެގ ޖާަގޔ ކަނޑައެޅ ަމކީ ހަނދަށ  ދި
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   ނ ޔަ ކެރީތިލިބޭނެ. އެހެނ ވީމާ، މިއަދ  މެނ ދ ރަށ  ވާނ ވާއިރަށ  ވެސ       ކެޕޭސިޓީ   ނ އެއިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޭއެގ ކެރީ

އިއ ޒަތ ތެރި    ،އަރ ވަނ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ     ލެވިދާނެ. މާމިިގލީ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ އިކެޕޭސިޓީެއއ  ކަނޑައަޅަ 

 މެނ ބަރ .  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި އެކ ަގއި. މާމިިގލީ  ޖެހިވަޑައިެގނ ފައި އޮތ މާމެނ ބަރ  ތަނަކަށ  ވަޑަިއަގނ ނަވަނ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : އިބ ރާހީމ  ޤާސިމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާމިިގލީ

ހ ށަހެޅ މަކީ އަޅ ަގނޑ     ތ ހ ށަހެޅިފައި އޮ    ދަނ ނަވާނީ މިޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . `. އާދެ! އަޅ ަގނޑ   

  ަގރާޖެއ   ، ރީކޮށ ެގނ ކާރ  ރަޖިސ ޓަ  މީސ މީހ ނ ނަށ ،ރީކޮށ ެގނ   ރަޖިސ ޓަ  ަގރާޖ   އާދެ!  ވަރަށ  ތާއީދ ކ ރާ ހ ށަހެޅ މެކޭ. 

ރަޖިސ ޓަ ކާރ   ނޫނިއ ޔާ  ލިބިެގނ   ަގރާޖެއ ެގ ސިޓީ  ނޫނިއ ޔާ  ޮގތަށ ރީކޮށ އޮެވެގނ   ވަނ ޏާ  އޮ  ނ ދެވޭނެ  ކަމަށ   ނ ނަ 

ފަހަތަށ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ފ ރަތަމަ    ،އަޅ ަގނޑ ެމނ  މި ބ ނަނީ ނޫނެކޭ. އެހެނ  މި ދަނ ނަވަނީ  ،އައިސ    ތިބީ ވަރަށ  

ފެށިެގނ   އިމ ޕޯޓ ކ ރެވޭ  ކަމަކަށ  ފެށިެގނ   އިމ ޕޯޓ  ލަިއސަނ ސ   ،ހިސާބ ނ   އެބަ  ދެވޭ ހިސާބ ނ   ޖެހޭ   ައޅ ަގނޑ މެނ  

%ޭއެގފަ  ވިސ ނައިލަނ . ނަާގފައި  200%   ،100ހ ނ   ހޯދާފައި  ޑިއ ޓީ  އާމ ދަނީއެއ   މި    ސަރ ކާރަށ   ައއިސ  

ބ ނަނީ  ދިޔައިމާރީކ ރަނ ރަޖިސ ޓަ ނޫނީ  !އޭނ  ،މި  ސެޓ ފިކެޓ   ސަލާމަތީ  އެނ ަވޔަރަނ މަނ ޓ   ކޮބައިހޭ  އޭެގ   ވިއ ޔާ 

  . އެހެނ ޮގސ  ސީ ައނެކައ ޗަކާ    އިއަނެއ ކައ ޗަކާ  އިއޭެގ މާނަޔަކީ ދ ނ  ދޫކ ރާވަރާ  ؟މ ޕެކ  ރިޕޯޓެއ އެސެސ ޓ މެނ ޓ  އި

 މި ބ ނަނީ ކޮބައިހޭ ަގރާޖ . ަގރާޖެއ  ނެތިއ ޔާ  އެ ސެޓ ފިކެޓ  ވެސ  ހިފައިެގނ  ދިޔައިމާ؟ ކޮބަިއހޭ  ސެޓ ފިކެޓ   ވަރދިނަސ 

ތޯ.  އިނޭގ  ނެވެނީަގއެ  ޓަކައި   ސަރ ކާރ ނ   ،ވަނ ޏާކަމަށ . ެއހެނ ކަލެއަކަށ  ެއއެއ  ނ ދ އ ވޭނޭ  .ރީއެއ  ނ ކ ރެވޭނޭރަޖިސ ޓަ

ނ ސ ެގ ދަށ ނ  އިމ ޕޯޓ  މ ދާ ވިއ ކ މ ެގ ލައިސަ    ،ޓެކ މެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. މިހެނ  މި ދެނ ނެވީ  އީއެ

ހ އ ދަ ވިއ ކ މ ެގ  މ ދާ  މިސ ޓޭމ ޕ   ،ދެއ ވައިއިމ ޕޯޓ   ކޮށ ެގނ   އެކަނ   %  ޖަހަިއެގނ   އިމ ޕޯޓ ކ ރީމާ    100ތަނަށ  

ނަާގފައި  200%     ،އިނ  ޑިއ ޓީ  އެ ދައ   ،އިނ   އޭނައަށ   ހޯދާފައި  އާމ ދަނީ  ވަނީ  ލަތަށ   މި  ޮގތ     ،ބޭނ ނ ނ ކ ރެވޭ 

  ެގމޭޒ    ،މޭޒ ެގ ދަށ ނ ނޭ  ،މީއ ޗެކޭދެނ  އެބަ ކިޔާ ޭއއ ޗެކޭ  ، ެގނައިމާ  ކޮނ މެވެސ  ަގރާޖެއ ެގ ސިޓީެއއ  ކޮނ ެމވެސ  މީހަކ 

ބަދ ނާމ    ސަރ ކާރަށ  އެ  އިއ ކަދަ   އެހެނ ނޭ ކިޔައިެގނ  ފާޑ ފާޑ ެގ ވާހަކަ  ،މިހެނ ނޭ  ،އަރިމަތިނ ނޭ  ޏ ،އެހެނ .މަތިނ ނޭ  

  ޮގތ ނ ނާއި ނ ސީދާ   އެއ ޗެހިތަކެއ  ވަނ ނަނީ ސީދާ  ކޮނ މެވެސ  މީހެއ ެގ ޖީބަށ   އެބަ ލިބޭ. ދައ ލަތަށ  ލިބޭ އެއ ޗެއ  ނެތ .

ދަނ ނަާވނީ އަޅ ަގނޑ   ވިދާޅ ވާ  ،ޮގތ ނ ނޭ  އެ  މިހާރ   ނަމަެވސ .  ޮގތެއ ަގއި  ހ ރި  ދީަގރާޖ     ކޮނ މެ    ތަނ ތަނަށ  ފައި 

އޮތީ. ެއހެނ ވީމާ، މިއީ ހެޔޮވާވަރ ެގ    ކިހިނެއ ކަނ  އެކަނ   ،ލައިފިއ ޔާ އޮޑިޓެއ  ހަދައިފިއ ޔާ އެނޭގނީ އިނިސ ބަތ ކޮށ  ބަލަ

ކ ރާކަށެއ  ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ނޫނ   އިމ ޕޯޓ ކ ރަނ  ެއއ ޮގތަކަށ   އިނޭގތޯ.  ކަމެއ   ނޫނ .  ކަމެއ   ހެޔޮާވވަރ ެގ  ވެސ  

ކ ރެވ ނީމާ ދެނ  އޭނާ ޑިއ ޓީ އިމ ޕޯޓ    އެހިސާބ ނ  ފެށިެގނ   އެޅ ވެނ .  ފެށިެގނ  އެ ޖެހޭނެ އޭަގއި ޓެގ  ހިސާބ ނ   ދެވޭހ އ ދަ
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ލައ ކަ    ހަތަރ  ލައ ކަ ރ ފިޔާއިނ ، ފަސ ހަ  ލައ ކައިނ ، ތިނ   އިނ  ދެ  200ޖެހޭ. ޑިއ ޓީ ދައ ކައިެގނ  %   ދައ ކަނ  އެބަ

ކަނޑައެޅިެގނ      ،އެ ބޭނ ނ ނ ކ ރެޭވ ޮގތަށ  އޮތ މަކީ  ރެވިރީނ ކ ޖިސ ޓަދެނ  އޭތި ރަ  މ ދާ ނެރ ނީމާއި  ރ ފިޔާ ޑިއ ޓީ ދައ ކާފަ 

އެ ވިދާޅ ވާ    އަނިޔާެއއ  މީހ ނ ނަށ  ދޭކަށެއ  ހެޔޮނ ވާނެ.  ހެނ ވީމާ، އެ ކަހަލައެ  ސަރ ކާރ ނ  ޓަކަިއަގނެވެނީ ދައ ލަތ ނ .

އެއ ޗެހި ެގނ ނަ    މ ދާ  ނ ވަރަކަށ  އިމ ޕޯޓ ސައިޒ ތައ  ބިނާކޮށ ެގނ  ތަނ ތަނަށ  އެކަށީެގނ ވާ މި  ،އިމިނ ަގނޑ ތައ  ކަނޑައަޅަ 

އެޮގތަށ     ތައ  ހަމަކޮށ ެގނ .ނ  ކ ހ ލިބެނ ވާނީ އެ ވިދާޅ ވާ      ފަރާތ ތަކަށ  ފ ރަތަމަ އަނ ަގިއެގނ  އޭނާއަށ  ލައިސަނ ސެއ 

ވިޔަސ ،    ށ އެއީ ހ ޅ މާލެ ކަމަ  ،އ ލަކަށ  ނާނ ނާނެހަ  ބައ ޓަނ ކޮށ ެގނ  ނޫނިއ ޔާ މި މައ ސަލަ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނ ނ 

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ     ، އެ ވިދާޅ ވާ  .ވިޔަސ   ރަށ ރަށ  ކަމަށ   ،ކަމަށ  ވިޔަސ ، ރާއ ޖޭެގ ރަށ ރަށ ެގ އަތޮޅ ތަކ ެގ  މާލެ

ވަރަށ     ހ ރި. އެހެނ ވީމާ،  ވެސ  އެ ވާހަކަދެއ ކެވިހެނ  އެ މައ ސަލަތައ  އެބަ  ބޭފ ޅ ނ   އަދި އެހެނ   ،އަސ ލަމ  ވިދާޅ ވިހެނ 

މިހާރަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަޅަނ ޖެހޭ    ށ  ދަނ ދެނ  ވެސ  ހަމަ މިހާރ ނ އައެ ިވސ ނ މާ ހަމަ  ރަނަގޅަށ  ވިސ ނާފައި

ހަދައިދިނ ނ    ނަާގފައި ހ ރި އެއ ޗެހި މީހ ނ ނަށ  ބޭނ ނ ކ ރެވޭނެ ޮގތ ޑިއ ޓީ  ،އެއ ޗެހި  އިމ ޕޯޓ ކ ރެވިފައި ހ ރި  ،ފިޔަވަޅަކީ

  ، އެހެނ  ހަދައިެގނ   ،މިހެނ  ހަދައިެގނ    ،މިކަނ  ނ ވީ    ،ދިއ ކޮށ ެގނ  ެއކަނ  ނ ވީށ  އިނިގލިލަ އިނޭގތޯ. އެއީ ސަރ ކާރާ ދިމާ

މާދަމާއިނ    ސަރ ކާރާ ދިމާލަށ  ބާލަނ  ހަދާނެ ކަމެއ  ނެތ . މިއަދ  އެކަނ  ކޮށ ދީފައި އިތ ރަށ     އެ ރ ޅިވެރިކަނ  ކޮނ މެހެނ 

ދެނ ނެވި އ ސޫލ ތައ  ހަމަޖެހިެގނ  މެނ ވީ ނ ދޭނ ވީ. މި    ފައިހިފަހައ ޓާ .  ހިފަހައ ޓަނ ވީ  ކ ރ މ ެގ ހ އ ދަފެށިެގނ  ވެސ  އިމ ޕޯޓ 

އެ ދަނ ނަވާ    ހިސާބ ނ   އޭރ ނ   ވާހަކަ  އެ  އަޅ ަގނޑ   ފ ރ ޞަތ ެގހަމަޖެހ ނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ނ ކ ރީ.      ލަނ ވެެގނ  

ސަރ ކާރ     ،އަށ  ޮގސ ރައ ޔިތ ނ  ކޮރަޕ ޝަނ ެގ ތެރެ  ޮގތަށ  ބާއ ަވއިެގނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ހެޔޮނ ވާނެ މިހާރ  މި އޮތ 

  އެހެނ ވީާމ،  ޮގތެއ  ވެސ  އިނޭގތޯ.   ތެއ  ނެތ  އެއ ޮގ  ހެޔޮ  ަގއި މީ   ބާއ ވާކަށެއ  ވެސ .  އެއިނ  ބަދ ނާމ ާވ ޮގތަށ  އެކަނ 

އޮތ   ހެޔޮ އެބަ  ޮގތ   ހޯދަނ   ބޭފ ޅ ނ ެގ  ޮގތ   މި  ދެނ މެއަކ   ފަސޭހައިނ .  ވަރަށ   މެނ ބަރ ނ ެގ    އޮތ   އިއ ޒަތ ތެރި 

ވާހަކަ. ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ ެގ ވެސ  ވާހަކަތަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަނ .   ރ އ ވައިފި އެކި ބޭފ ޅ ނ  އެކިޚިޔާލ ފ ޅ ތަކ ަގއި ނެ

ޮގތ ނ  ބޭނ ނ ާވ    މިއީ ޒަރޫރީ  ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރަނ ޖެހޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރަނ ޖެހޭ އިނޭގތޯ.  މި

އެކަނ ޏެއ     ރީޒަކޮނ މެހެނ  ލަގ މިއީ  ވިދާޅ ވި ފަދައިނ .    އަސ ލަމ   ނ ބަރ ނ ތަކެއ  ެވސ  އެބަހ ރި އިއ ޒަތ ތެރި މެވ ބޭނ ނ 

ކަނ ތައ ތަކ ަގއި.    އެކި ހާލަތ ތަކ ަގއި އެކި  ،އޮތ  އިނޭގތޯ   ނެސެސަރީ ެވސ  އަދި ނެސެސިޓީ ވެސ  ެއބަ  ނޫނ  އިނޭގތޯ.

ތަނަށ    ހ ޅ މާލެއިނ  މި  ،މެނ ބަރ ނ  އަދި އެ ވިދާޅ ާވހެނ   އެހެނ ވީމާ، އެ ސަބަބަށ  ޓަކައި ހަމަ ިއއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ގެ 

އެހެނ  ނ ވަތަ  ވެސ      މަޖިލީހަށ   ނ ރައ ކާތެރިކަނ   ހ ރި  މެދ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ ެގ  އާނ މ   ދާއިރ   ވެސ     ތަނ ތަނަށ  

ވިސ ނައިލ ާމ ސަބަބަށ  ެވސ     އެ   އެހެނ ވީާމ،  އެނެގނ  ވެސ .   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ތެރޭަގއި އެބަހ ރި މިހާރ  ފެނ ނަނ  ވެސ 

އަޅ ަގނޑ     ކަމެއ  ކަމަށ  ދެކޭތީ  ޮގތ ތަކެއ  ނިނ މ މަކީ ވަރަށ  މ ހިނ މ   ައވަހަށ   ިއެގނ ކަނ ތަކާ  އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި
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ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ      ށ ލަނ  މި ފ ރ ޞަތ ެގ ބޭނ ނ ކ ރީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސައެ ވާހަކަ ދަނ ނަވާ

    .ދަނ ނަވަނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އަރ ވަނީ މިލަނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ 

     ރިޟާއަށ . މިލަނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ޢަލީ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރިޟާ  މިލަނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަލީ

ހ ށަހަޅ އ ވާފައިާވ    (އަށ ެއއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ )  5/ 2009ނަނ ބަރ     ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ާގނޫނ 

  ނ ވަތަ އޮޅ ނ ބޮޅ ނ ތަކެއ   މި ާގނޫނަކީ ތަނ ފީޒ ކ ރ މ ަގއި އ ނދަޫގތަކެއ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ ބެހޭ ޮގތ ނ   އިޞ ލާޙާ

ެމނ ބަރ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި އޮތީ  ހ ރި.  އެޮގތަށ  އެބަ    ާގނޫނަކަށ  ވެދާނެ. ވަރަށ  ިގނަ ާގނޫނ ތައ ިގނަ     ، ިއއ ޒަތ ތެރި 

ސަބަބ ނ ނެއ  ދިާމވެެގނ       ހަމައެކަނި މި އިޞ ލާޙ ެގ  ،ނ ކ ރަނ މާއ ދާއަށ  އިޞ ލާޙެއ . އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ     ާގނޫނ ެގ އެއ 

  އިމާރާތ ކ ރާއިރ ަގއި ؛ މާލޭަގއި މިސާލަކަށ  އިމާރާތ ކ ރާއިރ   ،ދެނ ނެވީ  އެހެނ  މި  .އ ލ ވާ ކަމަކަށ ހަމި އ ޅޭ މައ ސަލަ  

ފަސ  ބ ރި ނ ވަތަ  ހަތަރ     އިމާރާތ ެގ  އެ ކ ރެހ މ ަގއި ވެސ  ފާހަަގކޮށ ފައި އޮނ ނަނ ޖެހޭ ަގރާޖ .  ކ ރަނ ޖެހޭ.  ކ ރެހ މެއ 

ނިމ ނީމާ ބ ރި  ހ ރީ  ދިހަ  ވެފައި  ަގރާޖަށ   އެ  ޭގަގއި   ؟ކިހިނެއ ތޯ  ދެނ   އެ  ވެހިކަލ   އަިމއ ލަ  އޭނަެގ  އެއީ 

ފާހަަގކޮށ ފަިއ    އެ ކ ރެހ މ ަގއި  އެ ަގރާޖ ަގއި ބާއ ވަނ ެވެގނ   ،ނ ވަތަ އެ ޭގަގއި ބާއ ވަނ ެވެގނ   ރަޖިސ ޓަރީކ ރަނ ެވެގނ 

ަގރާޖ     އ ޓާ. ވެފައި ހ   ކަށ ޔަތަނ  ފިހާރަ  ފެނ ނަނީ އެ    ދ ވަސ ކޮޅަކ ނ  ؟ދެނ  އެ ަގރާޖަށ  ވަނީ ކިހިނެއ ތޯ  އޮނ ނަ ަގރާޖ .

 ދެވ ނީ.ވެފައި ހ އ ޓާ. ަގރާޖ  ޖާަގ އިނދެެގނ  ކ ރެހ މަށ  ވެސ  ހ އ ދަ  ރެސ ޓޯރެނ ޓަކަށ   ނޫނިއ ޔާ ؟ވީ ކިހިނެއ ތޯ  ޖާަގޔަށ 

ަގބޫލެއ    ޖ މ ލަކޮށ  ދިމާވެެގނ އަޅ ަގނޑ   އިޞ ލާޙަކ ނ ނެއ   އެއ   މައ ސަލަ  ނ ކ ރަނ   އ ޅޭ  ނ ކ ތާއަކީ ؛މި    ، ދެވަނަ 

ައޅ ަގނޑަކަށ  ތަރައ ޤީވެ     އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ  ހ ރިހާ ކަމެއ  އިައރަ  ،ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ   އަރަފޯދި 

ހަމަެއކަނި މި މާލެއަށ  ބަލައިެގނ    ާގނޫނ  ހެދ މ ގައި  އެާއެއކީަގއި  އަދި ހަމަ   ވެސ .ކަށ ކަމަ  ފ ރިހަމަވެފައި އޮތ  ޤައ މެއ 

  އ ލ  ހޯދައިދިނ މެއ ހައަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަދި މ ޅި ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ކަނ ކަނ     ހިތ ނ   ނޑ ާގނޫނ ތައ  ހެދޭކަމީ ވެސ  ައޅ ަގ

  ، ހ ރި   ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ހަނދާނ ަގއި އެބަ    ތަނ ކޮޅެއ  ކ ރީަގިއ ހަނދާނެއ ގައި  ނ ކ ރެޭވ.ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ަގބޫލެއ 

ބޮޑ  ކަނ ބޮޑ ވ މެ  ބޮޑ ކ ރ ނ .   އެތެރެކ ރާ  ޖެހޭތީވެއ ތޮ  މާލެ ؛އ ވަރަށ   އަށ    200ނ  %އި  100%  ވެހިކަލ ެގ ޑިއ ޓީ 

ނ ވަތަ    ނ ލަރައީސ ، ސައިކަލެއ  ދ އ ވާ  އ  ނެތ ތޯ އިއ ޒަތ ތެރިހަސ ގެ ރާއ ޖެތެރޭ ރަށ ަގއި އ ޅޭ މީހާެގ    .400%  ނޫނީ

 ތ އޮ  އި ެވސ  މަގ ތައ  ވެސ  މިރާއ ޖެތެރޭ ރަށ ރަށ ަގ ؟ކާރ ަގނޑެއ  ހޯދައިލާކަށ      އޭނާއަށ  ފ ދ ނ ތެރިކަމެއ  ލިބ ނީމާ
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ނ ަވތަ އެހެނ  ތަނަކަށ  ދާނ ޖެހޭ   އޭނަެގ ދަރިފ ޅ  ޮގވަިއެގނ  ސ ކޫލަށ   އެޅެމ ނ . އަދި ނޭޅ ނަސ  ފެނ ަގނޑ  ބޮޑ ވޭ.  ދަނީ

  ދެވޭނެކާރެއ ަގއި ެގނ   ދ ވަހެއ ަގއި އޭނަެގ ފ ދ ނ ތެރިކަނ  އެހިސާބަށ  ދިޔައިމާ    ޚިދ މަތެއ  ހޯދަނ ޖެހޭ ވަގ ތ ަގިއ ވިއ ސާރަ

  އަޅ ަގނޑ މެނ  ާގނޫނަށ  މި ެގނ ނަނީ ބަދަލެއ .   ވެހިކަލ  ިގނަވާތީވެ  ،މާލެއަށ  ތޮށ ޖެހ ނ  ިގނަވާތީވެ ؟އިނ ތިޒާމެއ  ނެތ ތޯ

  ރާއ ޖެތެރޭ މީހާެގ އަށ  ބޮޑ ކ ރަނ .  400%  މިހާރ  އޮތ  އަދަދ  ައނެއ ކާ އިތ ރ   ،މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެގނެވިދާނެ

ޕޯ ؟އޭނެތ ތޯއ   ހައ ގެ  ޕޯމާލޭ  އެހެނ   ފިޔަަވއި  އެތެރެކ ރީމާޓ   ވެހިކަލ   އެތެރެކ ރީމާ    ޓ ތަކަށ   މ ދާ  ެގ  30%  ނ ވަތަ 

 ނ ވަތަ އެ މ ދާ އެ އަރ ވަނީ  ،ޓ ގައި ޖެހިފައި ދެނ  އެ ވެހިކަލ ހަމަ އެ ޕޯ  އޮނ ނަނީ.  ޑިސ ކައ ނ ޓެއ  ލިބޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށ 

ައނެއ ކާ ެއއަށ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ    މާލެއަށ .  ެގނ  ައއިސ  އަނެއ ކާވެސ  އެ ބޭލެނީއަރައި  އަނެއ ކާވެސ  އެހެނ  ދޯނ ޏަކަށ .

%އެޑ   ށ ޗާޖަ އެބަޖެހޭ.  އެޑ ކ ރީމާ  އަގ ހެޔޮވީ.  30ކ ރަނ   ޗާޖ   ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   %  އެ    . ވޭއަގ ބޮޑ   އަށ ވ ރެ  30އެ 

މަތިެވެގނ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   އަނެއ ކާވެސ   ައގ   ތޮއ ޖެހ ނ  ވެހިކަލ ތަކ ެގ  ތޮއ ޖެހޭތީވޭ،  މާލެައށ   ހަަމއެކަނި  ދިޔައީ. 

އިތ ރ ވާތީވެ، ވެހިކަލ ތަކ ެގ ައގ  ބޮޑ ވެފައި މި އޮތ  އަގ ބޮޑ ވ މަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  ނިމ މެއ  އަނ ނަނ  އެބަ  

ަގނޑެއ  ބޭނ ނ ވީމާ  ނ ސ އަދިވެސ  ހަމަ ރާއ ޖޭެގ ިގނަ ތަނ ތަނ ނ  ލައިސަ ، ރައީސ ވަނަ ކަމަކީ އިއ ޒަތ ތެރިތިނ ޖެހޭ. 

އަނ ނަނ  މި  ވެސ   ހޯދަނ ވީމާ  އެބަ   ހަމަ  ޖެހެނީވެސ ،  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތެރެިއނ   ާގނޫނ ެގ  ލާމަރ ކަޒީ  މާލެއަށ . 

ތަނ   ،ފާހަަގކ ރެވޭ  ކަނ ކަނ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ހ ރި.  އެބަ  ދީފައި  ކިހިނެއ ތޯލ އިތަކެއ   ؟ ކިހާވަރަކަށ ތޯ؟ ފީޒ ކ ރެވެނީ 

ނ ސ  ޓ ރެކެއ  އަޅައިެގނ ، އަމިއ ލަ ޚަރަދ ަގއި ކައ ނ ސިލ ތަކ ނ  ނ ވަތަ ރައ ޔިތ ނ ެގ އެހީތެރިކަމާ ެއކީަގއި މާލީ ލައިސަ

ނ ލިބި، އެއ  ނަާގނެ ހ އ ދަ  ނ ސ އެ ޓ ރެކ ނ  ލައިސަ ،ނަާގ ޓ ރެކެއ  ައޅަިއެގނ ނ ސ ފ ދ ނ ތެރިކަނ  ހޯދައިެގނ ، ލައިސަ

އަހަރ ދ ވަސ  ޖެހެނީ.  އަހަރ ، ދެ އަހަރ  ވެފައި އެބަ ހ ރި. ކޮނ މެވެސ  މިނިސ ޓ ރީއަކ ނ  ކަނ ނޭނެގ އެ ހ އ ދަ ދޭނ 

  ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެއާ ޓ ރެކ ަގއި އެ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ނ ވަތަ އެ އޭރި  ނ ސ އެ ލައިސަ  ،ވާއިރ ަގއި އެތާނަގއި

ޖެހޭ ހ އ ދައެއ . ހ ރިހާ ޚަރަދެއ  ކ ރަނީ އަމިއ ލައަށ . ބޭރ  ނެޭގނެ ޮގތ  ހަމަނ ޖެހޭ. މިއީ ދޭނ ނ ސ ތަނަށ  އައިސ  ލައިސަ

ޖެހޭ ތަކ ލީފ  ައދި ވަކިނ  ކ ޑައެއ  ނޫނ . ހަމަ އެހާ އ ނދަޫގ. އެހެނ ވީމާ،  މީހަކ  ލައިސަނ ސެއ  ހޯދަނ ެވއ ޖެޔާ އ ފ ލަނ 

  ، އެއ ަގމ ެގ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ  ވެސ   ،އެބަ ހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީކިތަނ މެ އ ދަނޫގތަކެއ   މިހެނ  ހ ރި ކިތަނ މެ

 އިތ ރ ނ ޖެހޭ ާގނޫނ ތައ . މީގެ އަދި ބައެއ  އެހެނ  ާގނޫނ ތައ  ވެސ  އެބަ ހ ރި އޮޅ ނ ބޮޅ ނ  ިގނަ، ދާއިމީ ހައ ލެއ  ހޯދަނ 

މެނ    އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކ ރީެގ މަޖިލީހ ަގއި އަޅ ަގނޑ ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ  ،ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވޭ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

. އެ ދ ވަހ  އ ހަނދާނ ވަނީ ދ ނ ފަތާ ބެހޭ ާގނޫނ . ދ ނ ފަތ ެގ އިސ ތިއ މާލ ކ ރ މާ ބެހޭ ާގނޫނެ  ، އަޅ ަގނޑ ނ ފާސ ކ ރި

ދެއ ކިނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޮވޭ  ،ވެސ   ސިނިގރޭޓ   ފަރާތ ަގިއ  އެއ   ދަމާފައި  ރޮނެގއ   މެދ ަގއި  އަނެއ     ،ކެފޭއެއ ެގ 

ކ ރ މ ނ ، ދ ނ ފަތ ެގ ބޭނ މަކީ ދ ނ ފަތ ެގ އިސ ތިއ މާލ ކ ރާ؟ ފަރާތ ަގއި ސިނިގރޭޓ  ނ ބޮވޭ. ކިހާވަރަކަށ ތޯ ތަނ ފީޒ ކ ރެވެނީ
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މި ކ ޑަކ ރ ނ .  ެގއ ލ ނ   މީހާއަށ   ެއކަނ   އަދ އިސ ތިއ މާލ ނ ކ ރާ  ތަނ ފީޒ ކ ރެވ ނީ؟ ތަނ ފީޒ ކ ރެވޭތޯ  ؟ ކިހާވަރަކަށ ތޯ 

ފެނޭ ެއކަނ  ވެސ  ތަނ ފީޒ ވާ ތަނެއ . އެހެނ ވީމާ، މި ދެނ ނެވީ މި ަގރާޖ  ސިޓީެގ މައ ސަލައަކީ ވެސ   އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ 

ޙަޤީޤަތ ަގއި ދާއިމީ ހައ ލެއ  ބޭނ ނ ވާ ކަމެކޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި މި އޮތ  ހަމައެކަނި  

ނ ކ ރެވޭ މިކަނ  އެނ މެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަދި ކަށ  ަގބޫލެއ ބަދަލ ެގނެސ ެގނެއ  އަޅ ަގނޑަ މި އަކ ރަށ   

ޓީއަކަށ  އިށީނދެ ތިބެެގނ ، ކޮމި  ގައިހައ ލ ކ ރެވޭ ކަމަކަށ . އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ މި ާގނޫނަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މަޖިލީހ 

އ މެއ ކަނ  ހަނދާނ ަގއި  ޤަތަރައ ޤީވަމ ނ  އަނ ނަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ   ؛ފޮނ ވިެގނ ، ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ދިރާސާކ ރެވިެގނ  

ެއބަ އޮތ ކަނ  ެވސ ، އެ ރަށ ރަށ ެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވެސ     187މާލެ ނޫނަސ  ރާއ ޖޭެގ    އަދި  ބަހައ ޓަިއެގނ ، ރަށ  

އިފަސޭހަތައ  ޖެހޭ ލ ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިނ  ވެސ  ލިބެނ   ،ތަނ މެ ކަމެއ  ހ ނ ނާނެކަމާއިކިބޭނ ނ ވާ ކިތަނ މެ

އަގ ހެޔޮކަމާ  ފަސޭހަކަމާ ލިބެނ   އެކީަގިއ،  ވެސ   ޚިދ މަތ   ވިސ ނ މ ަގިއ  އެކީަގއި  ބައިނ ދަިއެގނ ،  ބޮލ ަގއި  ޖެހޭނެކަނ  

ބައިނ ދައިެގނ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  ޖ މ ލަ ހައ ލެއ  ބޭނ ނ ވާ ާގނޫނެއ  މި ާގނޫނަކީ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި 

 ރައީސ .  

 

 ސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާ

ނައިފަރ  ދާިއރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ    އަރ ވަނީޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 . ބަރ ނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި  ނައިފަރ  ދާއިރާެގއަޙ މަދ  ޝިޔާމަށ . 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

އެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނަށ  ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

ދެަވނަ ފަހަރަށ  މި ހ ށަހެޅ އ ވީ.    މަނިކ ފާނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މި އިޞ ލާޙ   އެ ؛ާވ އިޞ ލާޙަކީ  ނަޝީދ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި މި

ކ ރައ ވަނީ. އެ    އެހާ ވެސ  މިކަނ  އިޞ ލާޙ ކ ރައ ވަނ  ބޭނ ނ ފ ޅ ވާތީވެ، ިމ އިޞ ލާޙ  ހ ށަހަޅ އ ަވއިެގނ  މަސައ ކަތ 

ޖަރީމާެގ ކޮރަޕ ޝަނ   އީއަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި މި އިޞ ލާޙ ނ  ހާސިލ ވަނީ ބޮޑަށ  މި؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މި ވަގ ތ  ަގރާޖ  ސިޓީއަށ  ފައިސާ އެބަ    ،ޮގތ ަގއި. މިހެނ  މި ދެނ ނެވީ  ެގއ ޓ ވ މަށ  ެގނެވިފައި އޮތ  އިޞ ލާޙެއ  ހ 

ދެނ ނެވީ އެކަނ  ބެލޭނެ ޮގތެއ ، ބަލާނެ ޮގތެއ ، ބަލާނެ ނަާގ އެކި އަދަދ ތަކ ނ  އިނޭގތޯ. ލިމިޓެއ  ނެތ . ލިމިޓެއ  ނެތޭ މި

އެ ވިދާޅ ވިހެނ  އެތައ  ހާސ  މީހ ނ  އެ ަގރާޖ ަގއި ކާރ  ރަޖިސ ޓަރީކޮށ ެގނ   ؛ަގރާޖެއ .  މާމި ހިނ ާގ ޖަރީ   ،ފަރާތެއ  ނެތ 

އ ޅޭ ބާރ އަޅަނީ   ،އެބަ  އެ  ލާޒިމ ނ ކ ރަނ   ރަޖިސ ޓަރީކ ރ ނ   ަގރާޖެއ ެގ  މީަގއި  އެހެނ ވީމާ،  ަގރާޖ ތަކ ަގއި.  ބަެއއ  



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  31            ޖަލ ސާ                       ވަނަ   21ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

34 

 

 

އޮތ މެކޭ މިކަނ   އެތަކޮނ މެހެނ   ަގރާޖަކަށ   އެއ ފަދައޭ.  އެބަ ނެތ މެކޭ  ކާރެއ   ސަތޭކަ  އެތައ   ނ ވަތަ  ކާރެއ   ހާސ   އ  

އެ ހ ރިހާ ފައިސާއެއ  ކާރ  އެތެރެކ ރާ ނޫނީ  ނޫނިއ ޔާ ،. އެ ަގރާޖ  ެގނ ގ ޅޭ މީހާ އެ ނާޖާއިޒ  ފައިދާއޭރަޖިސ ޓަރީކ ރެ

ތެރޭަގިއ    ެގރ ކާރ  މިކަނ  ިމ ކ ރަނީ ސަ؛ ނ  މި ހޯދަނީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ތަކ ކާރ  ރަޖިސ ޓަރީކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ ފަރާތ 

ަވޒީރ ނ  ފެނ ވަރ ެގ ބޭބޭފ ޅ ނ .  ،މޫހިއ ޕާލަިއެގނ  ތިބި ަވރ ަގދަ މީސ މީހ ނ . މިނިސ ޓ ރީތަކ ެގ ބޮޑެތި ބޭބޭފ ޅ ނ   ،ތިބި

ރައީސ  އެހެނ ވީމާ،   އިއ ޒަތ ތެރި  އ ޅެނީ.  މި  ބަދަލ ނ ވެެގނ   މިކަނ   އެހެނ ވީމާ،  އ ޅެނީ.  މި  ނ ހ އ ޓިެގނ   ؛ މިކަނ  

. އެާއއެކީަގއި ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ތީިމއީ ކޮރަޕ ޝަނ  ހ އ ޓ ވ މ ެގ ިވސ ނ މ ަގއޭ މި އިޞ ލާޙ  މި އޮ ؛ވައިފިނ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަ

އ ޅަނދ ފަހަރ  ތޮއ ޖެހ މ ެގ   ،އިނޭގތޯ  އ ދ ަގއި ިމ އޮތ  ތޮއ ޖެހ މ ގެ ޙަ ކޮށ  މާލޭެގ ސަރަޞަ މި ރާއ ޖޭަގިއ، ވަކިނ  ޚާއ 

 ހައ ލ  އަނ ނަނ  އެބަ ޖެހޭ. މިހާރ  ޢަމަލ  މި ކ ރެވޭ އ ސޫލ ތަކ ނ  އެ މައ ސަލައަކަށ  ހައ ލެއ  ނާދޭ. އެ މައ ސަލައަށ 

ހައ ލެއ   ރައީސ މައ ސަލައަށ   އިއ ޒަތ ތެރި  ނެތ .  ޮގތެއ   ބޯލ ؛ ެގނެވޭނެ  ބައެއ   ވެސ   ޑިޒިޝަނ ތައ    ޑ ސަރ ކާރ ެގ 

އ . އަދި ހައ ލ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށ  ެއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ ޙަޤީޤީ މައ ސަލަ ހައ ލ ކ ރެވޭ ތަނެ  ،ނެޭގއިރ ަގއި 

؛ އާޑިޒިޝަނ ތައ  ނެޭގ ތަނެއ  ެވސ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ފެނޭ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑަކަށ  ކަމަކ ނ ދޭ މާލެ އޭރި

 ، ފަރ ޢ އޮތ މ ެގ އަދަބެއ  ހދ. ކ ޅ ދ އ ފ ށި ޖަވަކިނ  ޅާއ ސަކޮށ  މާލޭަގއި ތޮއ ޖެހިފައި މި އޮތ   ،އާއޭރިމާލެ  މި ގ ރޭޓަރ  

 ސަބަބެއ  ނެޖެހޭކ ޅ ފ އ ފ ށީަގއި ދ އ ވަނ  އެތެރެކ ރާ ކާރަށ  މި ތަނ ަގއި ޢަމަލ ކ ރެވޭ ޮގތަށ  އެ ކާރަށ  ޢަމަލ ކ ރެވެނ 

ނ ވިސ ނޭ.   މަޢ ރޫފ އަޅ ަގނޑަކަށ   ދ އ ވަނ   ނައިފަރ   ޢަމަލ ކ ރެޙ ސައިނ   މިޮގތަށ   ކާރަށ   ސަބަބެއ  ވެނ ޖެހޭ  ޖެހޭ 

ނ ިވސ ނޭ މިއަޅ ަގނޑަކަށ   ޢަމަލ ކ ރެ  .  މިޮގތަށ   ރާއ ޖެއަށ   މ ޅި  އޮތީތީވެ،  ތޮއ ޖެހިފައި  ކަމަކަށ  ވެނ ތަނ   ޖެހޭ 

ެއއީ ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވާ ެއއ  ނ ކ ތާ. މާލެ    ކަށ އަޅ ަގނޑަ ަގބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

ތެރި ރައީސ . މި ތަނ ަގއި ހައ ލ ތަކެއ  އަނ ނަނ   ، އިއ ޒަތ މިއީ   އ ދ ޙަ އ ދ ަގއި އެނ މެ ިގނަ ބަޔަކ  ދިރިއ ޅޭ ސަރަޙަސަރަ

އަހަރ  ފަހ ނ  މާލޭަގއި އިނޭގތޯ. މިހާރ  ހ ޅ މާލޭަގއި ވެސ  އެ މަނ ޒަރ    10އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ިވސ ނޭ މީެގ  

ނެ ޮގތެއ  ހަމަ އ ޅޭހިނާގބިނާގވެ ؛ފެނ ނަނީ. މާލޭަގއި އިނ ސާނ ނ  ދިރިއ ޅޭނެ ޮގތެއ  ައޅ ަގނޑަކަށ  ހަމަ އެއ ޮގތަކަށ 

ެގނަިއއިރ  ެގނައީ.  މި  މިނީބަސ ތަކެއ   ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ވިސ ނޭ  އަޅ ަގނޑަކަށ   އަޅ ަގނޑަކަށ     އެއ ޮގތަކަށ  

މިނީ  ،ނ ވިސ ނޭ މިނީ  ވާއެ  މަގ ތަކަށ   މާލޭެގ  ަމގ ތަކަށ .  މާލޭެގ  ެވސ   ހީވަނީ   ވާޮގތެއ   އަޅ ަގނޑަށ   ޮގތެއ . 

އ މ  އެއީ ޔަީގނ ނ  ވެސ . އެނ މެ ޤަ   ރައީސ  އެނ މެ ިގނައިނ  ވަޑަިއަގނ ނަވާ ެއއ ިއއ ޒަތ ތެރި  އި،އިނިގރޭސިވިލާތ ގަ 

  ވާއ މ . އިނިގރޭސިވިލާތ ަގއި ވެސ  ައޅ ަގނޑަށ  ފެނޭ މިއަށ ވ ރެ މާމިނީބަސ . އަޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނެގ މިނީޤަފަރިތަ އެއ   

އަޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނެގ އެތައ    ؛ކޮނ މެ ބަހެއ މީެގނ   ބޮޑ ސިނ ާގ، ބޮޑ  ހޭދަެއއ  ކޮށ ެގނ     ޮގތެއ  ވެސ . ދެނ  އަނެއ ކާ

ައޅ ަގނޑަށ  ކޮނ މެވެސ   .  މިލިައނ  ކަނ ނޭނެގ ެއއ  ބަހ ެގ ައގ  1.3؛ މިލިއަނަކާ ާގތަށ  މީެގ ެއއ  ބަސ   ،ލައ ކަެއއ 
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އަޑ އިވިފައި   ހޭވަރަކަށ   މިހާ  ަގނ ނަނ   ބަސ   ެއއ   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ައެގކޭ،  ބޮޑ   ހާދަ  މިއީ  ދަކ ރެވޭ  ހ ރީ. 

، ސަތޭކައެއ ހާ ބަސ  ެގނ ނަ ކަމަށ  ޏާއަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި މާލެއަށ  ސަތޭކަެއއ ހާ ބަސ  ެގނެވޭ ކަމަށ  ވަނ 

؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    މި ތަނަށ ، މާލެއަށ  ެގނެވޭ ވެހިކަލެއ ؟ ނ ކ ރެވެނ ީވ ކީއ ެވެގނ ތޯ، މިތަނަށ  ކަސ ޓަމަިއޒ  ވަނ ޏާ

އެހާ ބޮޑ  ހޭދައެއ  އެނ މެ އ ޅަނދަކަށ  ހޭދަކޮށ ެގނ  ެގނެވޭއިރ ަގއި.    ،ނ ކ ރެެވނ ވީ ސަބަބެއ  ނެތ ކަސ ޓަަމއިޒ   ވެހިކަލެއ  

  ،ިމއީ ަވރަށ  ބޮޑ  ކޮރަޕ ޝަނ ެގ ބޮޑ ސިނ ާގ ޖަރީމާެއއ . އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ވެސ  ދަނ ނަވާހެނ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

. ޒީރޯ މަދ ވީމާ، ކޮރަޕ ޝަނަށ  ތެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ހަމަ އެއ ޮގތަކަށ  ވެސ  ނޭނޭގޮގ  ކޮރަޕ ޝަނަށ  ޒީރޯ ޓޮރަލެނ ސ  މި ދޭ

ޓޮލެރޭޓ  ފެނ ނަނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތަނ   ރައީސ . މި    ޓޮލަރޭޓ ނ ކ ރެވޭ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ިގނަވީމާ،  ޒީރޯ  ކ ރެނީ 

؛ ވާހަކަ މި ދަނ ނަވަނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ތެރޭަގއި އޮތ     ެގޓޮލެރޭޓ ކ ރެޭވ، އިނޭގތޯ. ވައ ކަނ  އިނ ތިހާއަށ  ސަރ ކާރ 

ޖެހޭ ބައިވަރ   މިނީބަސ  މި ތަނަށ  ތަޢާރަފ ކ ރ މ ެގ ކ ރިނ  ކ ރަނ   މާލޭެގ މަގ ތަކަށ  ހައ ލެއ  ބޭނ ނ  ކަމަށ  ވަނ ޏާ

އެހެނ ނަމަވެސ ،  ބޭނ ނ ވާ.  ރަނަގޅ  ާއބާދީއެއ  އެބަ އޮތ  މިނީބަސ   ؛ ކަނ ތައ ތައ  އެބަ ހ ރި. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ވީމާ، އެީއ އަދި ހައ ލަކަށ  ނ ޭވ ިއއ ޒަތ ތެރި  މިނީބަހަށ  މީހ ނ  އަރ ވާފައި، ދެނ  ތިބި އެނ މެނ ނަށ  ހަމަ ގ ޑާނ ލެވޭވަރ  

ޕާކ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  ނޯވޭ. ެއއ ޮގތަކީ    މިހާރ   މިހާރ  ބޮޑ  އެއ ެވސ  މަެގއ ަގއި ؛ރައީސ . މާލޭެގ ެއއ ވެސ  މަެގއ ަގއި 

ހ ރީ ޕާކިނ  ކައ   މާލެ ސިޓީ ޮގތަކީ    ފަ.ވިއ ކާ ޒޯނ ތައ     ނ ސިލ ނ  މި   ހ ރިހާ މަގެއ   ބަސ ތައ  ދ އ ވާތީވެމި  އަނެއ  

ތަނަށ    މި  ނެތި  ހަމައެއ   ނެތި،  ލިމިޓެއ   ވަކި  ކ ރިނ   މީެގ  ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  އޮނ ނަނީ،  މި  ސާފ ކޮށ ލާފައި 

ލެވެނީކީ  އިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނޭނެގ. މަގެއ ަގއި މިހާރ  ދ އ ވައެތެރެކ ރެވިފައި ހ ރި ވެހިކަލ ތައ  އަޅާނެ ތަނެއ  މި

މިހާރ  ނ ދެވޭ  ވެސ   ސައިކަލަކަށ   ރައީސ   ނޫނ .  ބޮޑެތި    ،އިއ ޒަތ ތެރި  އެވަރަށ   މަގ ތަކ ނ .  ހ ރި  ދ އ ވަނ   ކާރ  

؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ލާފައިއ  އަޅަ އެހެނ  މަގ ތައ  އެ ވެހިކަލ ތަ   ހެރީގ ތަކ ަގއި ހ ރި މިނީބަސ  ދ އ ވާތީއޭ ކިޔާފައި އެމަ

ެގޔަ ެގ ނޯވޭ.  ޮގތެއ   ހިނާގލެވޭނެ  ނިކ މެެގނ   މީހަކަށ   ހ ރެވޭ. ޔަކ ނ   ދޮރ މަތީަގއި  ނިކ މެ  ދޮރ ނ   މީހަކަށ   ކ ނ  

އި،  ދެނ  އިތ ރ  ދިމާލަކަށ  ދެވޭކަށ  ނޯވޭ. މަގ މަތި މި އޮނ ނަނީ ސައިކަލ ތަކާއި ކާރ ތަކާ ފ ރި ބާރ ވެފަ  އެހެނ ނަމަވެސ ،

ފިހާރަ ރައީސ .  ެވއ ޖެޔަ އިއ ޒަތ ތެރި  ކ ރީަގއި  ނޯވޭ.  މަޑ ކޮށ ލެޭވކަށ   ކާރަޔާ އ ކަށ   ފިހާރަ ށ   ،  ވަރަކަށ   ކޮނ މެވެސ  

އެނޭގ ެއއ ޗަކީ    ލާފައި އެ ފިހާރައަށ  ވަދެވޭ. ެއހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ އިޕޭމަނ ޓ  ކައިރީަގއި ބާއ ވަ

 އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ތަހ ޒީބ ވާނ   ،ދެނ  މި ވިދާޅ ވަނީ؛  ާގތަށ  ވެސ ޔާނ ، އެ ފިހާރަސައިކަލ  ވެސ  ފިހާރަ ކީއ ކ ރަ

 ޖެހެއޭ. ކިހިނެއ ތޯ މާލޭެގ އެއ ކޮޅ ަގއި ސައިކަލ  ބައިނ ދާފަިއ އަނެއ ކޮޅަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ފިހާރައަށ  ވިޔަފާރ ކ ރަނ  ދާނީ

ޖެހޭ ޕ ލިނެއ  ނެތި ދ އ ވާ ަމގ ތަކަކަށ . ޒިނ މާތަކެއ  ނަަގނ މާލޭެގ މަގ ތައ  ވާނެ އެއ ވެސ  ޑިސި  ؟އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

  ބަޔަކ  ވެސ  އެބަ ތިބި. ބޮޑ  މ ސާރަ ދީފައި ފ ލ ހ ނ  ވެސ  ެއބަ އޮޕަރޭޓ ވޭ. އެކަަމކ  ައޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނެގ އޮޕަރޭޓ ކ ރާ 
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ރި ރައީސ . ބަެއއ  މަގ ތައ  އެބަ  ޓ ރެފިކ  ޕޮލިހެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ  މަގ ަމއ ޗަކ ނ  ފެނ ނަނީކީ ނޫނ ، އިއ ޒަތ ތެ  .ތަނެއ 

އި  ކަަމށ  ވަނ ޏާ، އެ ތަނ ތަނ ަގ  މާލޭަގއި މިހާރ  ޓ ރެފިކ  ލައިޓެއ  ނ ދިއ ލާ. އެހެނ ެވއ ޖެ  ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ ؛ހ ރި

އެ ނ ކ މެެގނ   ކޮޓަރިނ   އޭ.ސީ  ކީއ ތޯވާނީ  ޓަކައި  ހައ ލ ކ ރ މަށ   ތޮއ ޖެހ ނ   ފޮނ ވިއ ޔާ  ތޮއ ޖެހޭ  ފ ލ ހަކ   ،  ތަނަށ  

އ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ކޮނ މެެވސ  ވަރެއ ެގ ހައ ލެއ  އަނ ނާނެ ކަމެއ  ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ. އެނ މެ ނ ރައ ކާތެރިކޮށ ، އި

  ސައިކަލ  ވެސ ، ކާރ  ވެސ . އެކަމަކ  އެނ މެ ނ ރައ ކާތެރިކޮށ  ދ ނިޔޭަގއި ވެހިކަލ  ދ އ ވާ  މާލޭގައި  މަޑ ނ  ދ އ ވަނީ މި

ނ  އެބަ  ހައ ލ  ހޯދެ  މަށ ކަނ ކަ  ލޭެގ މަގ ތައ  ވާނެ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވީމާ، މިއ މަކަށ  ޔަީގނ ނ  ވެސ  މާޤަ

އޭެގ ޓ ރެހ ރި.  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ ،  އިނ ސާނ ނ   އަނެއ ކާ ތެރޭަގއި  ހައ ލ ތަކާިއ،  ެގނެވޭނެ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ   ޕޮލިހ ނ   ފިކ  

ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ހޭދަކޮށ ެގނ  ރަނަގޅ  ވިސ ނ މ ަގިއ  ތަރައ ޤީެގ ިވސ ނ މ ގައި މިތާނެގ ރޯޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ ބަދަ

ވަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ަގބޫލ ކ ރެޭވ ޮގތ ަގއި ރަނަގޅ  ހައ ލ ތަކެއ  މާލެއަށ     މި ތަނަށ  ހައ ލ ތަކެއ  ެގނެވިއ ޖެ ކަމަށ 

ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަ ވަރަށ   ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކައި  ދެއ ވި  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ެގނެވޭނެ،  މި ވެސ   ވަނ . އަޅ ަގނޑ  

 ވިސ ނ ނ ފ ޅަށ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތ ހ ށަހަޅ އ ވާފައި މި އޮ  ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ށ ،ކޮމ ޕޯނަނ ޓަ

އޮތ   މިއީ ހަމައެކަނި ތޮއ ޖެހ މަށ   ހައ ލ .  ޖެހޭ ތޮއ ޖެހ މަށ   ވަރަށ  ތާއީދ ކ ރަނ . މި ވިސ ނ މާއެކީަގއި މިއަށ  އަނ ނަނ 

ިއއ ޒަތ ތެރި  ެއ   ނޫނ . މިއީ މީަގއި ޮއތ  ކޮރަޕ ޝަނ  ނައ ތާލ މަށ  ޓަކައި ެގނެވޭ ހައ ލެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ،  ހައ ލެއ 

މި ސަރ ކާރަކ ނ  ކޮރަޕ ޝަނ  ނައ ތާލ މަކީ އެއީ ވާނެ ކަެމއ  ނޫނ ކަނ .   ،މެނ ބަރ  ވެސ  ރަނަގޅަށ  އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ 

 ކ ރ ދަނ ނަވަނ .  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  މި މެދ ކަނޑާލަނީ ސައިެގ ަވގ ތަށ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ  

ބަހާ ގ ޅޭޮގތ ނ  ވިސ ނެވި. އެ ބަސ  އ ފެދިެގނ  ައއީ މިނީ ސ ކަރޓާ ގ ޅިެގނ . ައޅ ަގނޑ މެނ   އެ    "މިނީ"ވާހަކަފ ޅ ަގއި  

 ަގިއ. 11:00ދެނ  ބައ ދަލ ވާނީ 

 

 { އަށ  211:0އިނ   :0310 ކޮޅ :ހ ސ ވަގ ތ  }

 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސ  އީވާ ޢަބ ދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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ތިދާއީ ބަހ ސ .  މި ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިއަށ  މި ެގނ ދަނީ ހެނދ ނ  ދަނ ފަޅީަގއި ކ ރިއަށ ެގނ ދިޔަ އިބ   .`

  5/ 2009ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ، ހަޅ އ ވާފައިވާ ހ ށަ هللاބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ ނ މެއިއ ޒަތ ތެރި  ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ  

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ    ޙ ސައިނ   )އެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ (އަށ  އިޞ ލާހ ެގނައ މ ެގ ބިލ . ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ 

 .  ޒިޔާދ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޒިޔާދ  ޙ ސައިނ   މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ވަިއކަރަދޫ

)އެއ ަގމ    5/ 2009  ،ވާ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއ މި

ޙަޤީޤަތ ަގއި މި   ،ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  ދެނ ނެވެނ  އޮތީ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ (އަށ  ހ ށަހެޅިފައި އޮތ  އިޞ ލާޙާ ބެހޭ

ޮގތ ަގއި ަވކި ބަޔަކަށ     މިހާރ  ބޭނ ނ ކ ރެވޭ ަގރާޖ  ސިޓީެގ ސަބަބ ނ  ނާޖާއިޒ   ،އޮތީއިޞ ލާޙ ަގއި ެއއ  މަގ ސަދަކަށ  މި  

ޮގތ ނ  ހ އ ޓ ވ މ ެގ  އެކަނ   ވާތީ،  ދެކެނީ.   ،ފައިދާތަކެއ   އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ   އިޞ ލާޙެއ   އޮތ   ލާފައި  ނިޔަތ ަގއި  އެ 

ދެނ     ،ހޯދައިފި ނަމަ، އެކަމަށ  ދިމާވެދާނެމިހާރ  މި އޮތ  މަގ ނ  ހައ ލ    ؛އެހެނ ނަމަވެސ ، މި އިޞ ލާހ  މި ޮގތ ނ 

ައޅ ަގނޑ މެނ  ެގނ ނައިރ   ބޮޑެތި މައ ސަލަތަކެއ  ހ ރީތީވެ، އެއީ ައޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  މިވަރ ެގ އިޞ ލާޙެއ     ކ ރިމަތިވެދާނެ މާ

ަގބޫލ ކ ރަނ ވިސ ނާލަނ  ހެޔޮހިތ ނ   ހަމަ  ވެސ   އަޅ ަގނޑ   ކަމެއ .  ސިޓީއޭ  ،ޖެހޭނެ  ެއއ ޗެއ     ަގރާޖ   ކިޔާ 

އ ވާލައިފި ނަމަ، ހަމައެކަނި ބަދަލ ވެެގނ    އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ  މި އިޞ ލާޙ  މި އޮތ  ޮގތ ނ ނ ޖެހޭނެކަނ .  ނ ނަނ އޮ

ަގރާޖ  ސިޓީ ހޯދާ ފަރާތ . މި ކޮރަޕ ޝަނ  ހ އ ޓ ވަނީ ކަމަށ  ވަނީ ނަމަ، ކ ރިނ  އެ ފަިއސާ ނަަގމ ނ  އަިއ    ،މި ދަނީ

ނެ، ނ ކ ނ ނާނެ ނަތީޖާއެއ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަނީ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި  ފަރާތ  ބަދަލ ވ ނ  މީެގނ  ހިނާގ

މައ ސަލައަށ  މައ ސަލަ  ، މި  ޖ މ ލަ  މާލެ  މ ޅި  ހޯދީ  ހައ ލ   ެވސ   މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ިގނަ  .  އިނ ހައ ލ ކ ރަނ  

ޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއ . މާލެއިނ  މާލޭެގ  މެނ  ަގބޫލ ކ ރަނ މިހާރަކ  މާލޭެގ ހައ ލެއ  ނެތ . އެއީ ައޅ ަގނޑ އަކ   ޙަޤީޤަތަކީ މާލެ

ހައ ލ  ހޯދަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވާހަކަދެއ ކިދާނެ. މިީއ މި ބިލ  ވެސ  އިޞ ލާޙ ކ ރަނ  ލީ ދެވަނަ ފަހަރ . މީެގ ހައ ލެއ   

ނ  އެބަ ހ ރި. ާގނޫނަކ ނ  ޔާ ވަރަށ  ފަސޭހައިނ  ކިޔާލަިއެގނ ، ބ ނެލައިެގނ  ހައ ލ ކޮށ ލެވޭނެ ކަނ ކައ ހޯދަނީ ކަމަށ  ވެއ ޖެ

ކެޕޭސިޓީ މާލެ ސިޓީ ކައ ނ ސިލ ނ  މިއަދާ   ތެރޭަގއި އެބަ ހ ރި. ކެރީނ ލާޒިމ ކޮށ ފައި ހ ރި ބައެއ  ކަނ ކަނ  ވެސ  އޭެގ

ަގރާޖެއ   ެގ  މާލޭަގއި ދ އ ވޭނީ ކިހާ ވެހިކަލެއ ތޯ، ކިހާވަރެއ    ،. އެ ނިމިފައި އޮތ  ނަމަހަމައަށ  އޮނ ނަނ  ވާނީ ނިމިފަ

ކެޕޭސިޓީ ނިމިފައި އޮތ  ނަމަ، މާލޭެގ އަދަދ  ވަރަށ     ޖެހޭ ކަމެއ . ކެރީނ ށ  ބޭނ ނ ވޭތޯ، މިއީ އަޅ ަގނޑ  ބަލައިލަނ މާލެއަ

ހައ ލ  ހޯދަނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފަސޭހަވާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ  ވެސ  މާލެއިނ    އިސާފ ވާނެ. އޭރ ނ  މީަގ

ވެހިކަލ ތައ   ދ ވަސ ވީ  ވެސ   ާގނޫނަ  ، ިގނަ  ވެހިކަލ ތައ   އެ  ެވސ   ހ ރިއިރ   ކަނޑަެއޅިފައި  މ އ ދަތެއ   ވަކި  ކ ނ  
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މިކަނ  ކ ރާނެ ނ ވަތަ ކ ރަނ  ކެރޭނެ ފަރާތެއ  ނެތިެގނ . ޖ މ ލަ ޮގތެއ ަގއި ރާއ ޖޭަގިއ ހެދޭ   ،ނ ލެިވ މި އޮތީ އިނައ ތަ

ލެހެއ ޓި، ތަނ ފީޒ ކ ރެވ މ ެގ މައ ސަލަ  ބެ  ،ހ ރިހާ ާގނޫނ ތަކެއ ަގއި ެވސ  ދިމާވާ އެނ މެ ބޮޑ  މައ ސަލަައކީ، މޮނިޓަރކޮށ 

  ފާސ ވީމަ   އެ.  ހޭޖެ  އެބަ  ފާސ ކ ރަނ   އެ.  ވޭއޮ  އެބަ  ކޯޑެއ   ބިލ ޑިނ ގ   އިމާރާތ ކ ރ މ ަގއި  ެގދޮރ   އިމާލޭަގމި ދިމާވަނީ.  

  އެބަ  މާލޭަގއި  ،ވިދާޅ ވި  ވެސ   ހ ށަހަޅަމ ނ   ބިލ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  އެހެނ   ހަމަ.  ނ އެއ ކ ރެވޭ  އިމާރާތެއ   ނޫނިއ ޔާ

  ލިބިެގނ    ހ އ ދައެއ    ހަމަ.  ރީކޮށ ފަޖިސ ޓަރަ  ެގެއއ ގައި  އެއ   ކާރ   ސަތޭކަ  ބާރަ  ސަތޭކަ،  ސަތާރަ   ޭގޭގގައި  ބަެއއ   ހ އ ޓޭ

  މި  ؛އ ލ ހަ  މިކަމަށ .  ނޫނ   ކަނ ކަެމއ   ހިނގާ   ނޭނިގ  މިީއކީ.  ކަނ ކަނ   ކ ރެވޭރީޖިސ ޓަރަ  ދަށ ނ   ސިޓީގެ   ަގރާޖ   އެ

  ބޭނ ނ ނ ވާ  ސިޓީ  ަގރާޖ   ެއކ   ވޯޓާ  މެޖޯރިޓީ  މެނ ބަރ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި   މި.  ފަސޭހަކަމެއ   ވަރަށ   ނ އ ވާލ   ސިޓީ  ަގރާޖ 

  ޮއތ    ެއކަމަށ   .ބޭނ ނ ވޭ   އެބަ  އ ލ ހަ   މައ ސަލަތަކަށ   ހ ރި  އަނ ނަނ   ދެނ   ގ ޅިެގނ   ެއއާ  އެހެނ ނަމަވެސ ،.  ހެދިދާނެ  ޮގތ 

  ޕަބ ލިކ    ވެސ   ޤައ މެއ ަގއި  ހ ރިހާ  ދ ނިޔޭެގ.  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   ޕަބ ލިކ    އ ޅޭ  މި  ފަށައިެގނ   މިހާރ   އ ލަކީހަ  ރަނަގޅ   އެނ މެ

  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ ެގ  ޕަބ ލިކ   މި  ފަހަރެއ ގައި  ދެ  ފަހ ނ   ަވރަށ   ، ތަޖ ރިބާކޮށ ފިނ   ވެސ   އަޅ ަގނޑ .  ޮއވޭ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓެއ 

  އެ   މިހާރ   ކ ރެވެނ   މިކަނ   ައގ ހެޔޮކޮށ    އެހާ  ހަމަ.  ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ފަސޭހަ  ވަރަށ .  ކޮށ ފިނ   އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ނ 

  ، ކަނ ބޮޑ ވަނީ  އެ  ވެސ   މިއަދ   ފަރާތ ތަކ ނ   ވާދަވެރި  އަޅ ަގނޑ ެމނ ެގ  އެހެނ ނަމަވެސ ،.  ގާއިމ ކ ރެވިފަ   އޮތ   އެބަ  ނިޒާމ 

  މާލެއަށ    ޙަޤީޤަތ ަގއި  ވެސ   ސައިޒ  .  މެދ   ައާގ  ޭއެގ  ސައިޒާއި  ބަހ ެގ  ބޮޑަށ   ވ ރެ  މެދަށ   ދެމެހެއ ޓިދާނެކަމާ  ނިޒާމ   އެ

  ދ ނިޔޭެގ  .ހ ރި  އެބަ  ވެސ   ބަސ   ކ ދި  މިއަށ ވ ރެ  އަދި  ، ބަހަކ ނ   ބޮޑ   ވަގ ތަށ   މި  އެހެނ ނަމަވެސ ،.  ބޮޑ   ލާއިރ ބަ

 ޚިދ މަތ    މި  މާލޭަގއި .  ބަސ   އެކަށީެގނ ވާ   މިއީ  ެއހެނ ވީމާ،.  ވެސ   ބަސ   ކ ދި  ިމއަށ ވަރ   ހ ރި  އެބަ  ލިބެނ   މާކެޓ ނ 

 ޑ ރައިވަރ ނ ނަށ   ކ ރި ަމސައ ކަތ   ޓެކ ސީެގ  ހޯދަނ   އާމ ދަނީ.  ކ ރާނެ  އަސަރ ތަކެއ   މީެގނ   ބަޔަކަށ   ކޮނ މެވެސ   ،ފެށީމާ

  ީމެގ،  އެހެނ   ހަމަ.  ަގބޫލ ކ ރަނ   ވެސ    އަޅ ަގނޑ    ކަމަށ   ކ ރާނެ   އަނ ނައިރ   ފެށިެގނ   އަސަރެއ    ވަރެއ ެގ  ކޮނ މެވެސ 

  ށ  ޔަަގދަ  ހަމަ  ރާއ ޖޭަގއި.  ހ ރި  އެބަ  ފަރާތ ފަރާތ   ައސަރ ކ ރި  ބަދަލ ތަކ ނ   ބައެއ   ހ ރި  ެގނެއ ސަ  މިޮގތަށ   ވެސ    ކ ރީަގއި

 ހ އ ޓާލީމާ މަސ ވެރިކަނ  މިޔަރ ެގ. މަސ ވެރިކަނ  މިޔަރ ެގ މަސައ ކަތެއ   އެއ  ކ ރި ރަނަގޅަށ  މަސައ ކަތެއ ، އެއ  ކ ރި

 ކަމާ  ،ފަރާތ ނ   ސަރ ކާރ ެގ  ޓަކައި   ފޫބެއ ދ މަށ   އެކަނ .  ނެިގ  ކެއ ދ ވަސ ތަ  އެނބ ރ މަށ   މަސައ ކަތަކަށ   އިތ ރ   ދެނ 

 އެހީތެރިކަެމއ   ،ނަމަ  ދެވިއ ޖެ  ކ ރިއަށ   އެކަމާިއެގނ   ލިބިެގނ   އެހީތެރިކަެމއ   ވަރެއ ެގ  ކޮނ މެވެސ   ފަރާތަކ ނ   ގ ޅޭ

،  ހާލަތަކީ  މިހާރ ެގ.  ަގބޫލ ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ ނެ  ލިބޭ  އ ލ ހަ   ވެސ   މައ ސަލަތަކަށ   ދިމާވާ  މި  މިހާރ   ،ނަމަ  ލިބިއ ޖެ

 ހަމަ ެވސ  މިހާރ  ،ިއވޭ ައޑ  އެބަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  .ވިއ ކާފަ  ސ ލޮޓ  ޕާކިނ ގ  ަމގ ތަކ ަގއި މާލޭެގ ހ ރި އެބަ މާލޭެގ

  ތަނެއ ަގއި   ކޮނ މެ  މާލޭެގ  ދީފިއ ޔާ  ރ ފިޔާ  ހާސ   ފަނ ސަވީހަކަށ ިވއ ސަކަށ   އ ސޫލ ނ ނޭ  ސިޓީެގ  ަގރާޖ   އެއ ކަލަ  ހިނަގނީ

  ވެސ    ނ ބަދަލ   ެގނ ނަ  މި  މިހާރ   އިޞ ލާޙ ނ   މި  އެހެނ ނަމަވެސ ،.  ކަމަށ   އޮތ    އެބަ  ފ ރ ޞަތ    ކޮށ ލ މ ެގޕާކ    ވެސ 
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  އެހެނ   ހަމަ.  ެގނެވޭނ ެއއ   މިއަކ ނ ނެއ   ބަދަލެއ   ބޮޑ   މާ  މަަގށ    އޮތ   މި  ކޮރަޕ ޝަނަށ   ޖ މ ލަކޮށ    ނ ެގނެވޭތީ  އ ލެއ ހަ

 ކަމަށ   ޯގސ ވެދާނެ  އޭަގއި  އިތ ރަށ  .  ނ ލިބޭ  ކ ނ ޔަމި  އ ލެއ ހަ  ބޮޑ   މާ  ވެސ    މައ ސަލައަށ   އޮތ   މި  ތޮއ ޖެހ މަށ   މާލެ

 ވެހިކަލ ތަކާ  ހ ރި  ހެދިފައި  ކ ރިނ   މީެގ  އަދި  ވެސ   ާގނޫނ   މި  ،ކަމަކީ  އަނެއ   މީެގ  ދެނ .  ލަފާކ ރެވެނީ  ބޮޑަށ   އަޅ ަގނޑަށ 

  ހ ނ ނަ   މިހެނ  ؛ހ ނ ނަ  ހެދިފައި  ހޯދަނ   އ ލ ހަ  މާލެއިނ .  އަމާޒ ކ ރެިވފަ  މާލެއަށ   ،އޮތީ  ހެދިފައި  ވެސ   ާގނޫނ   ިގނަ  ބެހޭ

 ދެ  ،ކ ރިނ   ތަނ ކޮޅެއ   ައޅ ަގނޑ   އައ ޑޫގައި ؛ބޭނ ނ ވާ  ވެހިކަލަށ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ރަށ ރަށ ގައި  ،ސަބަބ ނ   ާގނޫނ ތަކ ެގ

 ކާރ   އައ ޑޫައކީ.  ފާހަަގކ ރި  މިކަނ   ވެސ   ޒ ވާނ ނ   ތަނ ެގ  އެ  ދަތ ރެއ ގައި  ދިޔަ  ައއ ޑޫއަށ    ކ ރީކޮޅ ެގ  ހާހ ެގ

 އަޅ ނޑ މެނ    ކަމަކަށ   ނެސެސިޓީއެއ    ބަލާއިރ   އާ އައ ޑޫ  މާލެއަކީ.  ތަނެއ   ބޭނ ނ ޖެހޭ  ބޭނ ނ ވާ،  ޮގތ ަގއި   ނެސެސިޓީއެއ ެގ

 ފޭސ    ހ ޅ މާލޭގައި.  ބޭނ ނ ވޭ  ކާރ   އެބަ  ހާރ މި.  ވެފަ  މާލެއަށ   ޓަރގ ރޭ  އޮތީ  މި   މާލެ  ަވގ ތ   މި  .ކާރ   ،ނ ކ ރެވޭަގބޫލެއ 

  .ސަިއކަލ ަގއި  މިހާ  އ ޅޭ  ޮގަވިއނ   ދަރިނ   ދެ.  ސ ކޫލ ތަކަށ   މާލޭ  އާދޭ  އެބަ  ފަރާތ ތައ   ދިރިއ ޅޭ  ގައިހިޔާ   ދޭއ ަގއި

 މާލެއަށ   ދެނ   ވެސ   ފަރާތ ތަކަށ   އެ.  އ ޅޭ  އެބަ  ދޭއ ަގއި  ފޭސ   ހ ޅ މާލެ  މިހާރ   ވެސ   ރައ ޔިތ ނ ނެއ   ކިތަނ މެ  ދެބ ރ އަޅާ

  ކާރެއ   މަޖ ބޫރ ވީ  ދަރިނ ވީމާ  ތިނ   މާދަމާ  ؛ދަރިނ   ދެ  ދެނ ،  ޮގތެއ    ނާނ ނާނެ  ސަިއކަލ ގައި  ގޮވަިއެގނ   ދަރިނ   ދެ

  ނިޒާމ ގެ   ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   ޕަބ ލިކ   އޮތ   މި  މިހާރ   ބަދަލ ަގއި   ޭއގެ   .ޓެކ ސީަގއި   ައގ ަގއި   ބޮޑ   ނ ހޯދައިފިއ ޔާ  ކާރެއ .  ހޯދަނ 

  ލ ޔެއ   ވަރެއ ެގ  ކޮނ މެވެސ   ،ކޮނ ޓ ރޯލެއ    ވަރެއ ެގ  ކޮނ މެވެސ   ވެހިކަލަށ   މިހާރ   ،ަގބޫލ ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ   ތެރެއިނ 

. ބަދަލެކޭ  އ ނ މީދީ  މި  ،ކ ރަނީަގބޫލ   ައޅ ަގނޑ   ލާއިރ އިބަލަ  އަދަދަށ   މީހ ނ ެގ  ދަތ ރ ކ ރާ  ބަހ ގައި  މި.  ކަމަށ   ލިބޭނެ

  ރަނަގޅ   އެނ މެ  އޮތ   ެއކަމަށ .  ބޭނ ނ ވާނީ  އ ލެއ ހަ  ނ ސީދާ   އ ޔާވެއ ޖެ   ކަމަށ   ެގނ ނަނީ  އ ލެއ ހަ  ޖ މ ލަ  މަށ މިކަ

  ފެއ ޓެވި   މިކަނ   ޓަކައި  ެއކަމަށ .  ރ ނ ކ އެފިޝެނ ޓ   ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   ޕަބ ލިކ   ހަރ ދަނާކޮށ ،  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   ޕަބ ލިކ   ޮގތަކީ

  ވެސ   އަދަދަށ   ެއތެރެކ ރ މ ެގ  ވެހިކަލ   އަދި  ތޮއ ޖެހ މަށާއި  މާލޭގެ   މި  ފެއ ޓ މަކީ  ިމކަނ   ސަރ ކާރ ނ   މި ؛ކަމަށ 

 . ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ  ބޮޑަށ  ވަރަށ . ފާހަަގކޮށ ލަނ  ެއކަނ  ދެކޭތީ އަޅ ަގނޑ  ކަމ ަގއި  ކަމެއ   ެގނެވޭނެއ ލ ހަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ލަޠީފ  މ ޙައ މަދ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ފަރެސ މާތޮޑާ. މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ލަޠީފ  މ ޙައ މަދ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސ މާތޮޑާ

 ކަމ ަގއި   ކަމެއ   އޮނ ނަނ ޖެހޭ  ކ ރެވިފައިއިޞ ލާޙ   ވެސ   ކ ރިނ   މާ  މިއީ  ،ޙަޤީޤަތަކީ  .ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ

 މަނ ފާތަކެއ   ބޮޑެތި  ނަހަމަ  ކަށ ޔަ ެގދޮރ ވެރި  މާލޭެގ  ހަތަރ ދެތިނ   ސަބަބ ނ   ީމެގ ؛ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  .ދެކެނީ  އަޅ ަގނޑ 
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  އެހެނ ކަމ ނ ، .  އޮތީ  މި  ފެނ ނަނ   ބޮޑ ކޮށ   ހާމަކަނ   ވަރަށ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އެނ މެހައި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  މ ޅި  ލިބެމ ނ ދާކަނ 

 ނަފ ސާ  އަމިއ ލަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދ ޚ   ،ވާހަކަތަކެއ ތޯ  ކޮނ ކަހަލަ  ދައ ކަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހޯދ މަށ   އ ލ ހަ  ށ މިކަމަ

  ވާހަކައެއ   ހ ރިހާ  ހ ރި  ވަށާޖެހިފައި  ގ ޅިެގނ   ކަމާ  .ނ ދެއ ކޭ  ވާހަކައެއ   ކަހަލަ  ހޯދޭ  އ ލެއ ހަ  .ޖެހޭ  އެބަ  ސ ވާލ ކޮށ ލަނ 

 ،އާއި ކާރ ތޯ  ކިތައ  ކ ރެެވމ ނ ދަނީރީޖިސ ޓަރައި ތަނ ތާނަގ  އެ  ،އާއި ފައިސާއެއ ތޯ  ކިހާ ވަނ ނަނީ ތަނަށ  އެ  .ދެކެވޭ އެބަ

 ރައ ޔިތ ނ ތަކެއ   އެތައ   ދިވެހި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ؟ކޮބައިތޯ  އ ލ  ހަ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  .ދެކެވޭ  އެބަ  ވާހަކައެއ   ހ ރިހާ  މި

 ައިއއިރ .  ދިޔައީ  މި  ފާއިތ ެވެގނ   އަހަރ ތަކެއ   ޚަރަދ ކ ރަމ ނ   މިކަމަށ   ފައިސާތަކެއ   އެތައ   ،އ ޅެމ ނ   ތަކ ލީފެއ ަގއި  ބޮޑ 

  ކ ރި   ވިދާޅ ވާ  އެ  ވެސ   ބޭފ ޅ ނ ފަރާތ ،    ފަނ ނީ  ގ ޅޭ  ކަމާ  ނޫނީ  ،އިސ ވެ  މަޖިލީހ ނ   މި  ނޫނީ  ސަރ ކާރަކ ނ   ވެސ 

 ަގރާޖަކަށ    އެއ   ކާރ   ސަތޭކަ  ސަތާރަ  .ޓަކައި  ހޯދ މަށ    އ ލ ހަ  މިކަމަށ   ކޮބައިތޯ  ދިރާސާއަކީ  ކ ރި  ނޫނީ   ތަހ ލީލެއ 

  ސަރ ކާރ ގެ   ވެސ   ތަނ   ކ ރެވޭޕާކ   ،އެކަނ    ތެރެއިނ   ހ ވަފެނެއ ެގ  ޚިޔާލީ  ދެނ   ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަށ    ކ ރީމަރީޖިސ ޓަރަ

  ފެނ ނަނީ   ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ތިއ ބަވާ  ގައިސިޓީ  މާލޭ  ނޫނީ   ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ތިއ ބަވާ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ ގައި  ނޫނީ   ބޭބޭފ ޅ ނ ނަށ   އިސ 

 މަނ ފާތަކެއ   ޖީބަށ   ވެސ   ވެރިނ ނަށ   ތިއ ބެވި  ތަނ ތަނ ގައި  އެ  އެހެނ ނަމަވެސ ،.  އެޮގތަށ   ޕާކ ކ ރެޭވކަނ   ކަނ ނޭނެގ

 އެބަ  ނޫސ ތަކ ނ   އެކިެއކި  މީޑިއާތަކ ނ ނާއި   އެކިއެކި  ރަީއސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަ  ކ ރާކަމ ެގ  ޮގތ ގައި  ނަހަމަ  އެބަ

  ކަނ ކަނ    އެ  .ަގބޫލ ކ ރަނީ  އަޅ ަގނޑ    ކަމަށ   ލަނ ޖެހޭއިބަލަ  ވެސ   ޙަޤީޤަތ   މިކަނ ކަމ ެގ  އެހެނ ވީމާ،.  ކ ރޭތ ހ މަތ 

  ސަރ ކާރ ގެ   ،ވާއިރ    ކަމަށ   ސަރ ކާރ   އިދާރާައކީ  މައި  އެނ މެ  ތަނ ފީޒީ  މިއަދ   ،ފަރާތަކީ  ކ ރަނ ޖެހޭތަނ ފީޒ 

  ކަމެއ    ކޮނ މެ.  ދަނީ  މި  ހާމަވެެގނ    ވެސ   ކަމަކ ނ   ކޮނ މެ  މިއިނ   މިނ ވަރ   ހ ރި  ނ ކ ޅެނ ތެރިކަނ   އިމ އައ ސަސާތަކ ގަ 

 ރައ ޔިތ ނ ނާ  ދ ތައ  އ ވަ   ބޮޑެތި  ވަރަށ   ހ ރި  އެބަ   ސަރ ކާރ ނ   ،އެހެނ ވީމާ.  ހިސާބ ނ   ކާރާސަރ   ައއިސ    ހ އ ޓެނީ  މި  ވެސ 

 ؛ައއިސ ޕ ލާނ ޓ ތައ    .ކަނ ތައ   ކ ރައ ވާ   ތި  ބޭފ ޅ ނ   ތި  ބައ ލަވާ   ިމއަދ   .ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ެގނެސ ދީފައި  ހަމައަށ 

 ލަނީއިއ ފައ ދަ  މި   އިތ ރަށ   ހަވާލ ކ ރާއިރ    ކައާފެނަ  ނަާގ  ތައ އައިސ ޕ ލާނ ޓ   ހ ރި  ދަށ ގައި  ެގކޫއ ޑޫ  ނޫނީ  ދަށ ގައި  މިފ ކޯ

  މިއީ  .ެވސ   ރަށެއ ގައި  ކޮނ މެ  ަވޒީފާ  ތިރީސ   އިތ ރ   އަނެއ ކާވެސ   ދޭމ ސާރަ  ހާހ ނ    ފަނަރަ  ،ހާހ ނ   ދިހަ  ،ހާހ ނ   ވިހި

  އޮތ   މި  ،ފ ނޑާލަނީ  ސިނާޢަތ   އެއ    މ ޅި  ،ވާނަމަ  ކަމ ގައި  ލާއިވިސ ނަ   ރަށ ތަކަށ   ދެކ ނ ެގ  ، އަތޮޅ ތަކަށ   ދެކ ނ ެގ

  ކޮނ   ދެނ   .އިލާތަކަށ ޢާ  މަސ ެވރި  ވަޒީފާ  ރ ފިޔާެގ  ހާސ   ދިހަ  ،ހާސ   ފަނަރަ  ކ ރަނީރއޮފަ .  ސިނާޢަތ   މަސ ވެރިކަމ ެގ

  އެހެނ ނަމަވެސ ،.  އޮތީ  ހޯދަނ ޖެހިފައި  ބިދޭސީނ   ؟ނިކ ނ ނާނީ  މަހަށ  ؟ކ ރެވޭނީއޮޕަރޭޓ   ތަނ ތަނ ގައި  އެ  ދޯނ ޏެއ ތޯ

ިއ  މާލޭގަ   އި،ސަރަޙައ ދ ގަ   މި  މ ޅި  ،އެހެނ ނަމަވެސ .  ކޮށ ފަލިމިޓ   އޮތީ  އެ  ބިދޭސީނ   .ކޮށ ފަލިމިޓ   އޮތީ  ބިދޭސީނ 

  ހިލޭ   ހަމަ   ބިދޭސިނ    ތިބީ  އެ  ކ ރަނ   މަސައ ކަތ  އޯނަރ ނ   ރިސޯޓ   ނ ،ކ ރަމަސައ ކަތ   ދާއިރާަގއި   ކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ 

 ދިވެހި .  ހޯދައިދޭނ   ފ ރ ޞަތ   ބިދޭސީނ ނަށ   ެގނ ދިޔައީ  އެ  މިތާ  ހ ށަހަޅައިެގނ   ިއޞ ލާޙެއ   ޭއެގ  ވެސ   އިއ ޔެ  .ލިބިފަ
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  ދެކ ނ ެގ  ރަނަގޅ މެ،.  ރިއާޔަތ ކ ރެވ ނ ތޯ  މިކަމަށ  ؟ކޮބައިތޯ  ހާލަކީ  އ ޅެނ ޖެހޭ  ރައ ޔިތ ނ   ދިވެހި؟ ކޮބައިތޯ  ރައ ޔިތ ނ ެގ

  އިއ ޒަތ ތެރި  ޅާނެހ ށަހެއ ނާ  ައއިސ    ެއއ ޗަކަށ   ހ ސ   ،ެއއ ޗަކަށ   ހ ރި  ހަމަ  އަިއއ ސަ  ޝަކ ާވތަކެއ   ދެކ ނ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ،

  ދެއ ކި  ވެސ   ހޭލާހ ރެ   ނޫނީ  ،ވާހަކަތައ   ދެއ ކި  އޮވެ  ނިދާފައި.  ޖެހޭ  އެބަ  ހަނދާނ ކ ރަނ   ވާހަކަތައ   ދެއ ކި  .ރައީސ 

  ވާހަކަތަކަކީ   ދެއ ކި  ޮގސ   ހަމައަށ   ރައ ޔިތ ނ ނާ  ތިމާ   ޖެހޭ  އެބަ  ބަލަނ   ވެސ   ހ ވަފެނ ނ   ނޫނީ  ،ހަނދ މަ  ވާހަކަތައ 

  ޮގތ    ރަނަގޅ   އިލާތަކަށ ޢާ  މަސ ވެރި   .ކޮބައިތޯ  ވާހަކަތަކަކީ  ދެއ ކި   ހަމަކޮށ ފައި  އިއަރަ  ރައ ޔިތ ނ ނާ   ެގދެކ ނ  .  ކޮބައިތޯ

  ތެލެއ .  ނ ލިބޭ  ފައިސާެއއ   ބިލ ތަކަށ   ، މަހަކަށ   ކިރި  ކަށ ދޯނ ޏަމަސ   ދަނީވެެގނ   ހަފ ތާ  ތިނ   ވެސ   މިހާރ .  ހޯދައިދޭނަމޭ

 ؟އޮއ ސާލަނ ވީ  ރައ ޔިތ ނ   އަިއސ    ކަށ ޔަހ ސ ގ ޅި   މިއަދ   ޝަކ ާވއެއ ތޯ  ކޮނ   ދެނ   ރައީސ .   އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ލިބޭ

  އެކަނ    .ބޭނ ނ ވަނީ  ރައ ޔިތ ނ   ދާނ   މިސ ރާބަކަށ   އާ.  ދިމާލަށ   ވެރިކަަމކާ  އާ  ބަލަނީ  އެ  މިހާރ   ރައ ޔިތ ނ .  ތޯނ ޖެހޭދެއ 

. އ ފަލޭ  ވަރަށ   ތިމަނ ނަ  ނެތޭ،   ކަެމއ   އެހެނ   ،ނެތޭ  ޝަކ ާވެއއ   ވަރަކަށ   ކިތަނ މެ.  ރައ ޔިތ ނ    ަގއި  2023  ކ ރާނެ

  ފައިސާ  ފ ދ ނ ތެރިވެ،  ރައ ޔިތ ނ   ދިވެހި   ހޭލ ނ ތެރިވެ،  ރައ ޔިތ ނ   ދިވެހި  ފެނ ނަނީ  މި  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ވެސ    ނ އިމި

  މިއަދ    ވާހަކަ  ދެއ ކި  އިއ ޔެ  ވެރިމީހާ  މި ؟؟ވާހަކަތަކެއ ތޯ  ކޮނ ކަހަލަ  މިއީ.  ތަނޭ  އ ޅޭހެލިފެލިވެ  މ އ ސަނދިވެ،  ޖީބ   ވަދެ،

  އެހެނ ވީމާ، .  މިީއކީ  ނޫނޭ  ބައެއ   ތިބި  ހެދިފައިބޯނގ .  މިއީކީ  ނޫނޭ  ބައެއ    ބޯނގ   ހާއެ  ރައ ޔިތ ނ   ދިވެހި ؟ނެތ ނީތޯހަނދާނ 

  ވަރަށ   ސަރ ކާރ ެގ  ފ ނޑާލަނީ  ސިނާޢަތ   އެއ   މ ޅި  އެކި  ،ދަނ ނަވަނީ  މި  ރައ ޔިތ ނ .  ސާފ ވޭ  ވެސ   ކިތަނ މެހާ  މަނ ޒަރ 

 މި ؟ނިދާފައިތޯ  ތިބީ  ޒ ވާނ ނ   ދިވެހި ؟ހ ށަހަޅަނީ  ތި  ވަޒީފާތަކެއ   ަވގ ތީ  އެ   ކީއ ކ ރަނ ތޯ  .ރޭވ ނ ތެރިކަމ ނ ނޭ  ނ ބައި

  ސަރ ކާރ ަގއި   އެމ .ޕީ.ޕީ  އި.ދާއިރާގަ   ފަރެސ މާތޮޑާ  ކަނ ތައ   ކ ރައ ވާ  ތި  މިހާރ   ،ނޭގއެ  އެބަ .  ނޫނ  ؟ނޭނެގނީތޯ  ވާނ ވާ

 އޮތ   މި  އަދި  ،ތަރައ ޤީކޮށ   އެއަރޕޯޓެއ   ދެކ ނ   ތެރެއިނ   ތަޞައ ވ ރ ގެ   ޔާމީނ ެގ  ރައީސ   ،މޮޅ   ނ ލާހިކ   މޮޅ ،  ނ ލާހިކ 

  ރާއ ޖޭގެ   މ ޅި  ،ހ ޅ ިވެގނ ދާއިރ   ފ ރ ޞަތ   ނ ޖަރ ނ ނަށ ފަސި  މިލިއަނ   ފަސ   ހ ޅ ވަިއެގނ   ރަނ ވޭ  އޮތ   މި  ކައިރީގައި

 މި   އޮއ ވާ  ލިބިލިބި  ސިގ ނަލ   ފޮނި  ދާނެކަމ ެގމ އ ސަނދިވެެގނ   ރައ ޔިތ ނ   ދިވެހި  އެއަރޕޯޓ ތަކ ނ   ބަިއވަރ   އެތައ 

 މިނިސ ޓަރ   ިއކޮނޮމިކ   ބޭފ ޅ ނ ެގ  ތި  ބ ނީ  ބ ނިޔާ  ބަހެއ   ހެޔޮ  އެ   ވާހަކަ  އެ ؟ކ ރެއ ވީ  ކީއ ތޯ  ައއިސ   ސަރ ކާރ ނ 

 ނެތީމާ  ޤާބިލ ކަނ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާގެ  ؟ކީއ ވެެގނ ތޯ  ނާނ ނަނީ  ތަނ   ކ ރެވޭ   ވެސ   ެއކަނ   އެހެނ ނަމަވެސ ،.  ފައ ޔާޟ 

 ބިލ   މި ؛ވާހަކަ  ަގރާޖ ެގ  ދެނ ނެވިހެނ   މި  ތަނ ގައި  މި  ބޭފ ޅ ނ   ތި.  ނ ދެއ ވާތީވެހިތ ވަރ   އެކަމަށ   ބޭފ ޅ ނ   ތި.   ދެއ ތޯ

  ވާހަކައެއ    ދައ ކަނ ޖެހޭ  ޮގތ ނ   ާގނޫނީ  ނޫނ ،  ވާހަކައެއ   ދައ ކަނ ޖެހޭ   ބަލާއިރ   ޮގތ ނ   ފަނ ނީ   މި  މިއީކީ  ވެސ   އައީމަ

  ވާހަކަ   މޮޅެތި  ވެސ    ތެރޭަގއި   ނ ކެމ ޕޭ.  ހިފަހައ ޓާލަނީ  ތި  އަހަރ   ފަސ   ޅި މ   ދައ ކަިއެގނ   ވާހަކަ  މޮޅެތި  ކަހަލަ  މި.  ނޫނޭ

 ނާނ ނާނެ   ރައ ޔިތ ނ ނެއ    ޝަކ ވާތަކެއ    ކަހަލަ  އެ  ދ ެވެގނ އ ވަ  ކަހަލައެ  އެހެނ ވީމާ،.  ހިފަހައ ޓާލީ  ދައ ކާލަިއެގނ 

 ދެއ ވި   ތި  އ ފާކ ރަނ   ވަރަށ   ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  އެހެނ ީވމާ،  .ށ  ކަކައިރިއަ  ބޭފ ޅ ނ   ތި  މިއަދ   ހިފައިެގނ ނެއ 
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  ހަމަ   !ހަނދާނ ކ ރާށޭ  ދ ތައ އ  ވަ   ސަރ ކާރ ނ ވީ  ސަރ ކާރ ނ   މި   ދަނ ނަވާނީ  އެކީޔާ  ހިތާމަ  އަޅ ަގނޑ  .  ޓަކައި  ފ ރ ޞަތަށ 

  އެކަމ ގެ   ލާތީވެއިފ ނޑަ  ސަރ ކާރ ނ   ސިނާޢަތ   މ ޅި  ޤކ ރައ ވާށޭމަސައ ކަތ    ކ ރައ ވަނ ރަނަގޅ   ސެކ ޓަރ  މަސ ވެރިނ 

   .ފ ރ ޞަތަށ  ދެއ ވި ޝ ކ ރިއ ޔާ. ހިތާމަކ ރަނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ައޙ މަދ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ. މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  އަޙ މަދ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

  ަމއ ސަލައަށ    ަގރާޖ ެގ  އޮތ   ހ ށަހަޅާފައި  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާގެ   ނޮޅިވަރަމ .  ރަީއސ   ިއއ ޒަތ ތެރި   ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 ެވސ   އެއ ޗެއ   އެހެނ   އަދި  ވެސ    ސިޓީއެއ   ަގރާޖ   .އޮތ   އެބަ  ނ ކ ތާއެއ   ދެތިނ    ފާހަަގކޮށ ލަނ   ވެސ   އަޅ ަގނޑ 

  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހާލަތ   ދިރިއ ޅ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  .ބަދަލ ކ ރަނ   ވިސ ނ ނ   ޖެހޭ   އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ރިނ   މ ެގނ ވ ބޭނ 

  ައޅ ަގނޑ މެނ ގެ   ޮގތަށ   ދިރިއ ޅޭ  އިނ ސާނ ނ   ޤައ މ ތަކ ަގއި  އެހެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ވިސ ނ ނ .  ޖެހޭ  އެބަ  ބަދަލ ކ ރަނ 

 ބިލެއ   މިހެނ   އަދި  ނޫނީ  ރަނަގޅ ކޮށ ެގނ   ސިފަތައ   ނޑ މެނ ގެ ައޅ ަގ  ،އަޚ ލާޤާއި   އަޅ ަގނޑ މެނ ގެ   ، ވިސ ނ މާއި

  ކަމަކަށ    އޮތ   ވެސ   މާނ ފާއެއ   ލިބޭނެ  ެއއިނ   ،ވެސ   ރަނަގޅެއ   ވާނެ   ކަސ  ޔަފާސ ކ ރި  ާގނޫނެއ   އަދި  ހ ށަހަޅައިެގނ 

  އަޅ ަގނޑ މެނ   ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ކ ތާައކީ  ފާހަަގކ ރި  މި  އަޅ ަގނޑ .  ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ދެކެނ   އަޅ ަގނޑ 

  . ހަތަރ ދަމ   ދ ވާލ ދާ  އ ޅޭ  ެއބަ އަޅ ަގނޑ   ލާފައިއިބަހައ ޓަ  ދޮރާށިމަތީގައި  ނިކ ނ ނަ   މީހާ  އަނެއ    ސަިއކަލ   ދާ  ދ އ ވާފައި

  މި  ވެސ   ކާރ   ވެރިފަރާތ ެގ  އިމާރާތ ެގ  ދިހަބ ރި  އެ  ،އަޅާފައިގެ   ބ ރިއަށ   ދިހަ  .ނ ނިކ މެވި  އިނ ނަނީ  ވެރިމީހާ  އެޭގ

  ތަނަށ   އެ  ނޭގއެ  އެޅިޔަސ    ފ ލެޓ    ައޅާފައިެގދޮރ   ޤައ މ ތަކ ގައި  އެހެނ   ދ ނިޔޭެގ  .ޤައ މ   އެ   މިއީ  .މަގ މަތީަގއި   އޮނ ނަނީ

  ހ ނ ނަނީ   ފަރ މާކޮށ ފައި  ބަލައިެގނ   ކަމަށ   ހ ނ ނާނެ  ވެސ   އެއ ޗެހި  ދ އ ވާ  ވަނ ޏާ  ކަމަށ   އަނ ނަ  އިނ ސާނ ނ   ވަނ ނާނެ

  އަޅަނ   ތަނެއ   އ ސޫލ ނ   ވިޔަފާރި  އަދި  ދިނަސ   އަޅަނ   ެގެއއ    .އިފިޔަވަ   ޤައ މ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ގެ   ޤައ މ ތައ    އެ

 މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނެއ ހަދަިއެގނ   އެހެނ .  ނޫނ   އެހެނެއ .  ހ ނ ނަނީ  މި  ކަމެއ   އެހެނ   ، ފިހާރައެއ    ގ ދަނެއ ،  ،ދިނަސ 

  ވެސ   ތަޞައ ވ ރެއ   ކ ރާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ .  ނ ެގނ ދެވޭނެ  ޤައ ެމއ   އަޅ ނޑ މެނ ެގ  ވާހަކަައކަށެއ   ދައ ކާ

  ިވޔަސ ކ ރަނ ޖިސ ޓަރީރަ  ަގރާޖަށ   ،ކާރެއ   ތަނަށ   އެ  ހަމަ  ހިއ ކާފައި   ބިމެއ   ބޮޑ   ހަމަ.  ނ ލިބޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ 

  ކަނ ވާ   އ ޔާ ނޫނި  އަޅައިެގނ  ބޮޅ   ފަސ ތަނ ނ   ސީއަށ ،.ޑީ. އެޗ   .ދާނ ޖެހޭ  މިނިސ ޓ ރީއަށ   ޕ ލޭނިނ .  ދާނ ޖެހޭ  ސިޓީއަށ   މާލޭ

  .ރަނަގޅ ކ ރަނ   ޖެހޭ  އެބަ  ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެކީގައި  ކަމާލ އިފަސޭހަ  ކަނ ކަނ   މި.  އޮނ ނަނީކީ  އަދިވެސ    ނޫނ   ޮގތަކަށ 
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  އަހަރ   ފަސ   ވަނ ޏާ  ކަމަށ   އެތެރެކ ރާ  ވެހިކަލެއ   ލަނ ކާއަށ   މިހާރ   ،ލިއިރ އިބަލަ  ައޅ ަގނޑ   ޤައ މ ތައ   އެހެނ   ދ ނިޔޭެގ

  ދިވެހި  ވަނ ނަނީ  އެ  .ކ ލިައރވެފަ  ރީހެއެ  އޭނަ  އަނ ނައިރ   ކ ލިއަރެވެގނ   ކަސ ޓަމ ނ   އޭނަ   ެއއ ކޮށ    ޓެކ ސާ  ދ ވަހ ެގ

ފަ ލަތ ދައ    ެގދޮރަށ    ބިނާކޮށ ެގނ   ީމހ ނ   ދިރިއ ޅ މަށ   މ ނ އާ  ،ދަނީ  މި  ފައިސާ   މި  މިއަދ .  ފަިއސާ  އެ  ކޭޓަށ އިެގ 

.  މަސައ ކަތ   ކ ރާ  ދިރިއ ޅ މަށ   މީހާ  އެ  އެއީ  .ެގދޮރ   އިމާރާތ ެގ  ބ ރި  ދިހަ ؛ެގދޮރ    .ފައިސާއިނ   މި  ހ ރި  އެބަ  ބިނާކޮށ ފައި

 އެހެނ ނަމަވެސ ،.  ޮގތ   އޮތ   ޤައ މ    މި  އެއީ  .ކ ރާނީ  ޮގތަކަށ ތާ  އޮތ   ކ ރެވެނ   ވަސީލަތެއ ަގއި  އޮތ   ޤައ މ ަގއި  މި  އެއީ

  މ ޅި  އެނ މެނ   އ ލެއ ހަ  ެވސ   ާގނޫނަކ ނ   ނ ވަތަ  ވަނ ޏާ  ކަމަށ   އ ޅެފި  ބަނ ދ ކ ރަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ    މިއަދ   ދެނ   މި

  ތި   ބ ނާނެ .  ނޫޅޭނެ  ބަޔަކ   ަގބޫލ ކ ރާނެ   މި  ހ ށަހެޅިޔަސ   ބިލެއ    ސަރ ކާރ ނ   ޮގތ ަގއި  ކަމެއ ެގ  ރަނަގޅ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

 ކަށ  ޔަހަމަ  އ ސޫލަކާއި  ަގާވއިދަކާއި  ދ ވަހ   އޮތ ހާ  އޮތ   މި  ެއއީ  .އ ނދަޫގވާނެތާ  ެއކަނ   އެއީ.  ކ ރާށޭ  ކަމެއ   އެހެނ   އ ޅެނީ

 އ ލެއ ހަ  އެހެނ ވީމާ،.  ނޫނ   ހ ރީއެއ   މީހަކ   ނޭގއެ  ވެސ   ކަމެއ   ކ ރާނެ.  ނެތ   ވެސ   ތަނެއ   ބަލާނެ.  އ ޅެނީކީ  ނޫނ   ވެސ 

  ފަހަރަށ    ފަސ ދޮޅަސ   މިހާރ  ؛ދ އ ވާލީމަ  އެ  ނޭގއެ  އެބަ  ތަނ ތާ  އެހެނ   ދ ނިޔޭެގ  .ކަނ ކަމަކަށ   ކަހަލަ  މި   ނާނ ނާނެތާ

 ވެސ   ތަނެއ   އެ.  ބަނ ދ ވާނޭ  ކ ރަނ ޏާައޑ ަގދަ  ދ އ ވާ  ވާހަކަައކީ  ،ސ ޕީޑ   ެގސަިއކަލ   ދ އ ވާ  ބާރަށ    ބ ނެފި

 ؛ހިނާގށޭ  އެނ މެނ   ،ާވހަކައަކީ   ދަނ ނަވާ  މި  އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ، .  ނ ދޭ  ފެނިެގނެއ .  ނ ފެނޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ 

 ތިބެެގނ   އެއ ތާކ   އެނ މެނ   ކަމ ވޮށިވެެގނ ވާ  އަދި  ލީޑަރ ނ ނާއި  ޕާޓީތަކ ެގ  ސިޔާސީ  ،ލީޑަރ ނ ނާއި  ސިޔާސީ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

  އަޅ ަގނޑ މެނ   އެއ ކައިރިކޮށ ފައި  ތ ވ ނ ތަފާ  ޚިޔާލ   ައޅ ަގނޑ މެނ   ،ެގނެވޭނީ  އ ލެއ ހަ  މައ ސަލަތަކަށ   ބޮޑެތި  ޤައ މީ  ހިރަމި

 ކަމަށ   އިޞ ލާޙ ކޮށ ެގނ   ކަނ ކަނ   ހ ރި  އިޞ ލާޙ ކ ރެވެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޮގތަށ   ރައ ޔިތެއ ެގ  ޮގތ ަގިއ،  ޤައ މެއ ެގ

  ހަމަ .  ދަނީ  މި  ހޮޓަލަކަށ   ހަމަ   ނޭގއެ  އެބަ  ދާއިރަށ .  ބޭރަށ   ދޭ  އެބަ  ވިހާތަނ ނ .  ަގބޫލ ކ ރެވޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަމެއ 

  މީހަކަށ   ހ ނ ނަ   ނިކ މެ  ބޭރަށ   ހޮޓަލ ގައި  އެ  އަދި.  ނޫނ   ޮގތަކަށ   އ ނދަޫގވާ  ވެސ   ކަށ މީހަ  ހިނާގ  އެއ ވެސ   އެހެނ 

  ތަނ ތަނ   ކ ރާޕާކ    ަވއ ދާ،  ކާރ   ވާހަކައަކީ އި  ތަނ ތަނ ގަ   އެ  ޑިޒައިނ ކޮށ ފަިއ،   ތަނ ތަނ   އެ  ނޫނ    ވެސ   ޮގތަކަށ   އ ނދަޫގވާ

  ކ ޑަ  އެއަށ ވ ރެ  އަދި  ނޫނ   ބަހެއ   މިނީ ؛މަެގއ ަގއި   ނޯވޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ކ އެކަމަ.  ހ ނ ނަނީ  ރަނަގޅަށ   .ހ ނ ނަނީކީ

  މަޑ މަޑ ނ    ރާަވއިެގނ    ކަނ ކަނ   އެހެނ ނަމަވެސ ،.  ނ ކ ރެވޭނެއ ލ ހަ  ދެނ   ޮގތަށ   އޮތ   މި   މާލެ  މި  ،ެގނަޔަސ   ބަހެއ 

އޮތީ މ ޅި މާލޭ    ކ ރެވެނ  އޮތީ ައޅ ަގނޑ މެނ  މިކަނ  ކޮށ ެގނ . އަނެއ ކާ އެއ ލ ހަ  ވަރަކަށ މިނ    އޮތ   އ ލ ކ ރެވެނ ހަ  ވެސ 

އެތާ އިނީ  ؟ބަޔަކ  އައިސ . ެއއިނ  ނަަގނީ ކިތައ  ފައިސާތޯ އެއ ވެސ  ބޭފ ޅަކ  އެބަ ބައ ލަވާތޯ  އިލާފައިމަގ ތައ  ިވއ ކަ 

ޕީ.ޕީ.އެމާ  ެގ މެޖޯރިޓީ އެތާ އޮތީ. މ ޅި މާލޭެގ އެ ބޭފ ޅ ނ   ،ޕީ.އެނ .ސީެގ މޭޔަރ . އަޅ ަގނޑ  ނ ދަނ ނަވަނ   އިމިއަދ  

ލާފައި އެ އޮތީ. އެކަމަށ  މި ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ  އެބަ ކަނ ބޮޑ ވޭ. އަޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނެގ ކިޔާ  އިމަގ ތައ  ވިއ ކަ

މަގ ތައ   ފ އ ދަނ  ޤައ މ ެގ  ިމޮގތަށ  ހ ރި ކަނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ ެގ މ ހ ތާދ   ،ނަމެއ  ވެސ . އެހެނ ވީމާ، މިދަނ ނަވާ އެއ ޗަކީ
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ދެވިެގނެއ  ނ ވާނެ. ހަމަތަކެއ  އޮނ ނަނ ވާނެ. އ ސޫލ ތަކެއ  އޮނ ނަނ ވާނެ. ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އި  މަށަ އިއެޮގތަށ  ކޮށަ

ކ ރެޓ ރާނ ސ ޕޭރެނ ޓ  އެޮގތަށ   ކ ރީ.  މި  ެއކަނ   ކިހިނެއ ކަނ   އެނެގނ ވާނެ  އެކަނ   ަގރާޖ  ވޭނީކޮށ   ހަމަ  އެކަމަކ    .

އ ިވޔަސ  މިއަދ  ތި ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ރަނަގޅެއ  ވަނީެއއ  ނޫނ . ތަނެއ ަގއި އިމާރާތެއ  ސިޓީއަށ  ވާހެނ  ހަމަ ބަހެއ  ދ 

އަހަރ  ވަނ ދެނ  ހ ނ ނަ އިނ ޖީނ ގެއެއ  ބަދަލ ކ ރިޔަސ  ތި ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ކަމެއ   60ކ ރިޔަސ  ރަނަގޅެއ ވަނީެއއ  ނޫނ . 

ނޫނ .   ހަދަމ ނ ދާޕ ލާނ ޓ   މަށ މަސ ވެރިކަރަނަގޅެއ ވަނީެއއ   ވެސ  އިރ ތައ   އެކަނ   ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ތި  ވެސ    

 މިތާނޫނ     ައޅ ަގނޑ  ބޭނ މެއ  ؛އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ   ރަނަގޅެއ ވަނީެއއ  ނޫނ . ރަީއސ  ޔާމީނ ެގ ވާހަކަ ވިދާޅ ީވމާ

! އެހެނ ނަމަެވސ ، ރައީސ  ޔާމީނ  ރަނަގޅަށ  ނިނ މަވާފައި އޮތ  އެއަރޕޯޓެއ  މި ރާއ ޖޭަގއި ވިސ ނަވާ ؛އެޮގތަށ  ޖަދަލ 

އެ ނެިގ ލޯނ ނ  ރަނ ފ ލެޓ  އަޅާފައި އެބަހ ރި. އެކަމަކ   ވާހަކަައކީ އިމާރާތ ތަކެއ ،  ައޅާފައި،  ެގދޮރ   ަގޅ  އެބަހ ރި. 

ސަލާމަތ ނ ވެެގނ  މިއަދ  ވެސ  މިއ ޅެނީ. ތިޔަ ބޭފ ޅ ނ  އަިއސ  ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ހަދާފައި އޮތ  ކަނ ތައ  އޮތ  ޮގތ ، އޮތ   

މި   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އިއ ޔެ  މީހާ،    10000ނަަގނީ.  ލޯނ   އިނ   12ސާފ ވީ. %ޮގތ   ލިބޭ  ރ ފިޔާ    80000ރ ފިޔާ 

އެ  ޭއނައަށ   އަދި  މަހަކ .  ވަދެވެނީ    ދައ ކަނ ޖެހޭ  ބޭފ ޅ ނ ެގ    3ތަނަށ   ތި  މިީއ  ވައ ދަިއެގނ .  ރ ފިޔާ  ލައ ކަ 

މ ަވއ ޒަފަކަށ    ؟ތެރިކަނ ތޯސާނ އިހ  މަސައ ކަތ ކ ރާ  އ ޅޭ  އެމ .ޕީ.އެލ ަގއި  ރ ފިޔާ  ލައ   4އާދައިެގ  ަގޑިއިރ    24ކަ 

ފ ލެޓެއ  ހަދާފައި ވިއ ކާފައި އޮތީ.  ޮގތަށ  ތި ބޭފ ޅ ނ  ޕ ލޭނ  ހަދާފައި ބޮޑ ސިނ ާގ ލީ ރ ފިޔާ ދައ ކާ 80000 ،ދައ ކާފައި 

ޤައ މަށ  ކޮށ ފަިއ    އަނެއ ކާ ެއ ރަނަގޅ ކ ރަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި އ ޅެނ ޖެހެނީ. މިއީ ތި ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ކަމެއ  ހަވާލ ކ ރީމާ

. އޭ، އެހެނ  ހެދީމައޭމިހެނ  ހެދީމަ  ،ނީދައ ކަނީ. އަދި ތި ބޭފ ޅ ނ  މިއަދ  ތެދ ވެ ވިދާޅ ވަ  ކަނ ތަކ ެގ ވާހަކަ މިއޮތ   

އަޅ ަގނޑ  މިދަނ ނަވަނީ މާލޭ   .އެހެނ ވީމާ، މިދަނ ނަވަނީ މިހެނ  ހ ނ ނަ ކަނ ކަނ  މިޮގތަށ  ؟ަގބޫލ ކ ރީ ެއކަނ   ކާކ ތޯ

މި  ؛ލާފައޭ. އެހެނެއ  ނ ހެދޭނޭ. އެ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ އިއޮތީ ިވއ ކަ   މާލެ އެ  ސިޓީ އޮތީ ތި ބޭފ ޅ ނ ެގ މެޖޯރިޓީަގއޭ. މ ޅި

މި ަގރާޖ ސިޓީ ދީެގނ  ވެސ  ނ ވާނެ. އެކަަމކ  މި ކަނ ކަނ  ހައ ލ ކ ރެވޭނެ    ،ސިޓީ ވެސ  އަޅ ަގނޑ  މިދަނ ނަވަނީ  ަގރާޖ 

ޮއވެެގ ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ނިޒާމ ތަކެއ   އިނ ތިޒާމ ތަކެއ ،  ހައ ލެއ ކޮނ މެވެސ   ނ ވާނެ. ޤައ ެމއ ،    ނ  ނޫނިއ ޔާ 

ހަދަނީ، ފ ވައ މ ލަކ ަގިއ   ހަދަނީ، ތިނަދޫ ސިޓީ  މިސާލަކަށ  ކ ޅ ދ އ ފ ށި ސިޓީ ؛ވާއިރ ަގއި އެ ރަށ ރަށ ރަށެއ  ތަރައ ޤީ 

 މި  ،އަހަރަށ  ޕ ލޭނެއ  އޮނ ނަނ ވާނެ   30އަހަރަށ ،    50ސިޓީ ހަދަނީ، ައއ ޑޫ ސިޓީ ހަދަނީ. މިހާރ އ ސ ރެ ފަށައިެގނ   

އެއ ޮގތަށ    2060އައ ޑޫއަށ    ޕ ލޭނާ  އެ  މިީއކަނ .  ސައިކަލަކީ  ކާރަކީ،  މިނ ވަރެއ ެގ  އެތެރެކ ރެވޭނެ  އަހަރ   ވަނަ 

އެކި ގޮއ ސަ. ެއއީ ދ ނިޔޭެގ  އި  ހިނަގ  އެ އަހަރ  އަނ ނަނ ވާއިރަށ  ެއކަނ  އޮނ ނާނީ އެޮގތަށ  ނިމި  މަސައ ކަތ ކ ރީމާ

  100އިރ  ތަރައ ޤީވެފައި އެ ހ ނ ނަނީ އިލާ. އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  ނިޒާމ ތައ  ބަލަޤައ މ ތައ  ތަރައ ޤީކ ރަމ ނ  ައނ ނަ ޮގތަކީ

  އި ތަރ  ސަތޭކަ އަހަރ ެގ އެތަނ ެގ މ އައ ސަސާތަކާއި އެތާ ތަޢ ލީމ  އަދާކޮށ ފަހަދ ވަހަކ ނ ނެއ  ނޫނޭ. އެ ތަނ ތަނަށ  ތިނ 
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އެ ޤައ މ ތައ  އެޮގތ ަގއި އެ އޮނ ނަނީ. އެހެނ  އެކ  އެކަނ  ކ ރީމަ މިއަދ     ހ ނ ނަ މީހާ ޤައ މަށ  ޓަކައި ިވސ ނ ނ ތެރިކަމާ

އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  ދާނީ ކ ރިއަށ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ     އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޢަމަލ ތަކާއި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ އ ޅ ނ ތައ  ހ ރީމާ

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޒަރީރ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

ރައީސ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ކިޔާލަކިޔާލާ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ހަމަ  މިހެނ   ނ ފ ރާނަމޭ،  ނ ކައެއ   ފ ރާނީ،  ތިއ ބާ    ކަިއެގނ ނޭ 

 ނިމިެގނ ދަނީ. އަހަރަކަށ   ނ ނ  އެ ޒ ވާބ ަގއި އެ މޫސ  އިެގސ  އޮޑިވެރިޔާ ޭގދޮށ ަގއި ބަހައ ޓަ ޮގ  ނ ސ ވެރިކަމ ެގ މޫސ މަ

.  އިދަނީ. ބޮޑާހޭކ މ ަގއި އޭެގ އެއ ވެސ  ކަހަލަ މަސ އޫލިއ ޔަތެއ  ނަަގނ ނ ކެރ މ ގަ   ފަހ  އަހަރެއ  ހަމަ އެހެނ  ނިމެިގނ  މި

އެބަ   ވާހަކަ  އެ  މައ ސަލައަކީއެހެނ ނަމަވެސ ،  އެއ   ބޮޑ   އެނ މެ  ތޮއ ޖެހ މ ެގ  މާލެއަށ   ޙަޤީޤަތ ަގިއ   ، ދައ ކާ. 

މި ދިވެހިރާއ ޖެ މިނިވަނ ވީ    އި ޕޫރާސިނ ަގ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ނެތ ނ .އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ރަނަގޅ  ޕ ލޭނެއ  ހެދިފައި

ނ ވީ މާސ ޓަރ ޕ ލޭނ  ހަދަނ  ހަމަ އެއ  ޕޫރަށާއި ރާއ ޖެއަށާއި ހަމަ އޭރ  ފޮދިއނ  ސިނ ަގ.ހަމަ ދާދި އެކ އެކީަގއި. އ

ކީކޭ ބ ނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދ ވަހ   ެއ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ބޭފ ޅ ނ ެގ ނ އ ހޫ ؟ބައެއ .  ތި  މޮޅޭ.  މާ  ތިމަނ ނަމެނ    !

ބޭނ މެއ  ޚިޔާލެއ   ބޭފ ޅ ނ ެގ  ތި  ފޮނ ވަނޫ  މަޝ ވަރާެއއ ،  މީހ ނ   ހަމަ އެ ޓީމ  ދިޔައީ އިނޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ  ލީ. 

ވ ރެ މާ   ޕޫރަކީ ޙަޤީޤަތ ގައި ރާއ ޖެއަށ އޭރ  ސިނ ަގ ،. ޮގސ  އެ ތަނ ަގއި މާސ ޓަރ ޕ ލޭނެއ  ހެދިއިރ ަގއި ޕޫރަށ ސިނ ަގ

 އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ،އ ޅޭ މައ ސަލައަކީ  ފަހަތ ަގއި އޮތ  ޤައ މެއ . މިީއ ޙަޤީޤަތެއ  ރައީސ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖެހިެގނ  މި

ކަ  ނެތ   ބަޔަކ   އެހެނ   ތަނ ދޮރ ދަނ ނަ  މޮޅ ،  ސިޓީެއއ  ވ ރެ  ކެޕިޓަލ   އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   ދެކިެގނ   މަށ  

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިއަދ  މި ދައ ކަނީ    އ ތަރައ ޤީކ ރެވ ނ އިރ ަގއި ެއއ ެވސ  ކަހަލަ ޕ ލޭނެއ  ނެތ ނ . މިއީ ޙަޤީޤަތެ

އިތ ރ ވަނ ޏާ ވެހިކަލ ތައ    އާބާދީ !މާލޭގައި ތޮއ ޖެހޭ ވާހަކަ. ތޮއ ޖެހ މ ެގ ސަބަބ ނ  ވެހިކަލ ތައ  ިގނަވާ ވާހަކަ. ރަނަގޅ 

ެއއ ވެސ  ސަރ ކާރަކ ނ  އެކަށީެގނ ވާ ކޮނ   ިގނަވާނެ. މިކަނ  ވާނީ މިހެނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އާބާދީ މަދ ކ ރ މަށ  ޓަކައި  

  ، ދައ ކަނީ މާލެއަށ  ތޮއ ޖެހެނީއޭ. ތޮއ ޖެހެނީއޭ ބ ނާއިރ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ؟ކޮބައިތޯ ޕ ލޭނަކީ ؟މަސައ ކަތެއ ތޯ ކ ރެވ ނީ

 ؟ކެޕިޓަލ  ސިޓީއަށ  އަނ ނަނ  ބޭނ ނ ވަނީ ކާކ ތޯ ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ނ މެ ސަރ ކާރަކ ނ  ވެސ  ހަމަ އަޅަނީ ފ ލެޓ ކޮ

ތަނަށ  މީހ ނ  އަނ ނާނީ   ޙަޤީޤަތަށ  ހިނާގ އަޅ ަގނޑ ެމނ  ވާހަކަދައ ކަނ . ފ ލެޓ ތައ  ިގނަެވ، އޭެގ އަގ  ދަށ ިވވަރަކަށ  މި
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ހާހ ނ ،    ހާހ ނ ، ހަތ   ޮގތ . ހާހ ނ ، ދެ  ދ ނިޔޭެގ ކޮނ މެ ތަނެއ ަގއި ވެސ  ިމކަނ  ވާއީ  މިިގނައިނ . މިކަނ  ވާނީ އެހެނ .  

ތަނ ނ  ނޫނ  ތަނަކ ނ    ބަލާއިރ ަގއި މި  ަގއި ޭއެގ ައަގށ ތަނަށ  މާކެޓ   މި  ހާހ ނ  ފ ލެޓ  އަޅާފައި އޭެގ ައގ  ދަށ ވީމާ  އަށ 

ތަނަށ  މީހ ނ  އަނ ނާނެ. އެހެނ ވީމާ،   ހެނ ވީމާ، މިޙަޤީޤަތ ަގއި އަދި ނެތ  އަސާސީ ިގނަ ޚިދ މަތ ތަކެއ  ލިބޭކަށ . އެ

ނ ވަތަ ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ ނ ވާ ހ ރިހާ   އި،އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮނ މެހެނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ިވސ ނ މާ  ،ނަމަ  ޙަޤީޤަތަށ  ވާހަކަދައ ކާ

ރަނ ވީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ޮގތަކަށ  ތާއީދ ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި މިކަނ  ހައ ލ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށ  އަބަދ  ވެސ  ވާހަކަދައ  ބައ ޓަނ ކ 

ޖެހޭ  އެބަ  ެވސ   އަޅ ަގނޑ މެނ   މެނ ބަރ ނ .  ތިބި  ހޮާވފައި  ރައ ޔިތ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ  ހަދަނ ވީ.  ާގނޫނ ތައ  

އާނ  ކަމަކަށ   ކޮނ މެ  ބ ނާހާ  ހަމަ  އަދި  ިވސ ނައިދޭނ .  ކަނ ކަނ   މިހޫނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އައިސ     ކިޔާފައި  ތަނަށ  

ބޮޑެތި މައ ސަލަތައ  ވެސ   ދިމާެވފައި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރާއ ޖެ ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ    ؛ހ ނ ނަ  ހަމަ ކޮނ މެ ކަމެއ ަގއި 

ނ ކ ރެވޭނެ. ޙަޤީޤަތ ަގއި    ެވއ ޖެއ ޔާ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިފަދަ ޤައ މީ މައ ސަލަތަކެއ  ހައ ލެއ ނ ލާ ވާހަކަދައ ކަނ އިވިސ ނަ

ދައ ކަނީ ެއއ  ަގރާޖަށ    ޅޭ މައ ސަލަ. އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއ   ކެޕިޓަލ  ސިޓީއަށ  ދިާމވެެގނ  މި   ެގމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  

ކ ޑަ   ެގރ ފޫޓ ޔަ، ާގތ ަގނޑަކަށ  ސ ކ200ޮފޫޓ ެގ ކޮޓަރިއަކަށ  ނ ވަތަ    10ފޫޓ     20،  ެގެއއ ަގއި އިނ ނަ ކޮޓަރިނ ވަތަ  

ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދައ ކާތާ އެތައ  ދ ވަހެއ  ެވއ ޖެ.    ކާރ  ވައ ދާ ވާހަކަ. މި ވާހަކަ  200ކާރ ،    100ތަނ ކޮޅަކަށ   

ޖެހެނީ. ހަމަ އެއ  ޮގތެއ  މި ހެދެނީ.   ދައ ކަނީ މާލޭ ސިޓީ. ހަމަ އެއ ތާކ  މި  ވާހަކަ. މިއަދ  މި  ެގދެއ ކީ ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  

ބަދަލެއ  ނެތ . އެހެނ  މި ވަނީ    ކ ނ  ވަކި ވީމަމާލެ ސިޓީއަށ  ބަދަލ ކ ރ   އިވަކި ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  މިނިސ ޓ ރީނ  އެކަނ  ނަަގ

ރަ މީހަކައިއ ޒަތ ތެރި  ކޮނ މެ  ނެތީމަ.  ޤައ މ ަގއި  މި  ނިޒާމެއ   މޮނިޓަރިނ ގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެނޭގ ށ   އީސ ،  އެބަ 

އެބަ    އަށ މިނިސ ޓ ރީަގއި ހ ރި ބޭފ ޅަކަށ  ވެސ  އަދި ސިޓީ ކައ ނ ސިލ ަގިއ ހ ރި ބޭފ ޅަކަށ  ވެސ  ިމ ޖަރީމާ ތިމަނ ނަ

ެއއ ވެސ     ަގއި ސަރ ކާރެއ    ކ ރ ވާނެ ނިޒާމެއ ޖަވާބ ދާރީހިނ ޭގކަނ . މި ކޮޅ ތައ  އެބަ ލިބޭކަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ިމއަށ   

އިރެއ ަގއި މި ޤައ މ ަގއި ނެތ ކަނ . އެހެނ ވީމާ، ސިޓީ ކައ ނ ސިލެއ  ިވޔަސ  އަދި މިނިސ ޓ ރީނ  ވިޔަސ  އެ ތިބޭ ބޭފ ޅ ނ   

ޅ ަގނޑ މެނ   ރ ފިޔާ. ދެނ  އަ  70000ރ ފިޔާ ލިބެނީ ދައ ލަތަށ . ކާރ ެގ ހ އ ދަ މި ދެނީ  4000، 3000  .އެކަނ  ކ ރަނީ

މިހިސާބ ނ  ެއ ކަނ ތައ  އެ ނިމ ނީ. އެކަނ    އިލާބ ރަށ  ދައ ކާނެ މި ވާހަކަ. ދައ ކަ މެނ ބަރ ނ  މިތާ ހަމަ އަހަރަކ  ތިނ 

، އެ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިނ  އެ މީހ ނ ނާ ދޭތެރޭ އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއ ، ެއޅޭނެ ފިޔަވަޅެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އިއެ ކ ރާ މީހ ނ  ހޯދަ

މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގއި މި ޤައ މ ަގއި މިފަދަ ކ ށ ތައ  ކ ރާ މީހ ނ  ތަކ ރާރ ކޮށ   ؛އ ކޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ޙަޤީޤަތ ަގއި ނ ދެ

ވެސ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ   ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ  ؛ޒިނ މާެއއ  ވެސ  އެކަނ  ކ ރ މަށ  ފ ރ ޞަތ  ދެިވެގނ  މި ދަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ގެ 

ައޅ ަގނޑ މެނ  ދެނ  ވިސ ނާލަނ  މި   ؛އ  ނޭޅޭތީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ހަރ ދަނާ ފިޔަވަޅ ތަކެއެކަނ  ހ އ ޓ ވ މަށ  ޓަކައި  

ހ ޅ މާލެ ވިދާޅ ވި އަށ ޖެހެނީ  ބޭފ ޅ ނ   ބައެއ   ޮގތަ   ،.  އެކަށީެގނ ވާ  އެނ މެ  އޮތީ  އެހެނ ނަމަވެސ ، ހ ޅ މާލެ  ހަދާފަ.  ށޭ 
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އަދި    1ށެއ  ނޫނޭ. ހ ޅ މާލޭ ފޭސ   ނ ވާ ޮގތަކަެގހ ޅ މާލެ ވެސ  އޮތީ ޙަޤީޤަތ ަގއި ެއނ މެ އެކަށީ  ، އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ

އަރާލީމ2ާފޭސ    މަގ ތަކަށ   ބަެއއ   ފެނ ނަނީ  ެގ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ސިނ ަގ  ،އަޅ ަގނޑަށ   ސިޓީަގއި  ެއއ ކަލަ  ޕޫރ ެގ 

ފޭސ   ،ޭގލަނ ގ  ސަރަޙައ ދ . ެއއީ ަވރަށ  ޖާަގ ކ ޑަ ސަރަހައ ދެއ . އެ ސަރަހައ ދ ަގއި ހ ނ ނަ ހަނި ޯގޅިތަކެކޭ ެއއ ވަރ  

ފަހ ނ  ހެދި ސިޓީަގއި ެވސ    ،އެހެނ ވީމާ، މީެގނ  ވެސ  އެބަ އެނޭގަގއި ެމިއނ  ރޯޑ  ވެސ .  2 އަދި ފޭސ   ަގއ1ި

އަހަރ    80،  70މީެގ ާގތ ަގނޑަކަށ     ،ޕޫރ  ޭގލަނ ގ  ސަރަހައ ދ  މި ކިޔަނީނެތ ކަނ  އެއ ވެސ  ވަރެއ ެގ ޕ ލޭނެއ . ސިނ ަގ

ސ ، މި ރާއ ޖޭަގއި ދާދި އިހަކަށ ދ ވަހ  ހިއ ކާފައި މި ހެދި ރަށ ތަކ ަގއި ހ ރި ތަނ ތަނ  އެއީ. އެހެނ ނަމަވެ  ކ ރިނ  ހަދާފައި

ތެރޭަގިއ  ެގ  ވަރަކަށ  އަހަރ ރީ ކ ރިއަށ  އޮތ  ދިހަވެސ  ހަމަ މަގ ތައ  މިހި  2، ފޭސ   1ޚާއ ސަކޮށ  ހ ޅ މާލެ ފޭސ    ؛ވެސ 

ނ   ހަމަ  ޮގސ   އަޅ ަގނޑ ތަކާބާރ ބޮޑ ެވެގނ   އެހެނ ވީމާ،  މަގ ތަކެއ .  ހަނި  ޕ ލޭނާ ވަރ ެގ  އެ  ހަދާފައި  ޕ ލޭނެއ   މެނ  

ތޮއ ޖެހެނީ ކިހާ ނިސ ބަތެއ ތޯ، ެއއަށ  ބަލާފައި ައޅ ަގނޑ މެނ     އެއ ޮގތަށ  ޤައ މ ަގއި އާބާދީ ިއތ ރ ވަމ ނ ދާއިރ  މާލެއަށ 

. ހަމަ ރަނަގޅ  ވާހަކައެއ   ،މި ޖެހެނީ މަގ ތައ  ވެސ  ހަދަނ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޙަޤީޤަތ ަގއި އަނެއ  މައ ސަލަައކީ 

ފާހަަގކ ރޭ ބޭފ ޅ ނ ނަށ   ޒިނ މާއަކީ ިގނަ  ފަރ ދީ  އެ  ޮއތ .  އެބަ  ވެސ   ޒިނ މާއެއ   ފަރ ދީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދެނ    .

 ؛ކަށ  ވެސ ، ހޮޓަލަކަށ  ވެސ ނ ދެވޭ ހިނާގފައެއ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ޔައަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ޖެހިެގނ  ހ ނ ނަ ފިހާރަ

ލާފައި ތަނަކަށ  ދެވެނ ޏާ އަޅ ަގނޑ މެނ   އިމެނ ނަށ  އެބަ ދެވޭ ބައިަގޑިއިރ  ހަމަ ހިނަގބޭރަށ  ޮގސ  އ ޅޭއިރ  އަޅ ަގނޑ 

ީމޓަރ  ހަމަނ ވާ ކ ޑަ ތަނ ކޮޅެއ . ކިލޯ  2މާލެއަކީ  ނ ވޭ. ެއކަމަކ  މި ފ ރަ  ލާފަ. ައޅ ަގނޑ  ވެހިކަލެއ  ބޭނ މެއ އިދަނީ ހިނަގ

ހިނާގފައި   ތަނަށ   އަނެއ   އެއ ތަނ ނ   މާލޭެގ  ނެތ .   25  މިނެޓ ނ ،  20މި  ތަނެއ   ެއއ ވެސ   ނ ދެވޭ  މިނެޓ ނ  

އެހެނ ނަމަވެސ ، ސަރ ކާރ  ޮއފީސ ތަކ ަގއި އ ޅޭ މ ަވއ ޒަފ ނ ނަށ  ވެސ  އަދި ޕ ރައިެވޓ  ސެކ ޓަރަގއި އ ޅޭ މ ަވއ ޒަފ ނ  

ފީހަށ  އެބަ ވިދާޅ ވަނީ ކާރެއ  ނ ލިބިެގނ ނޭ. އެކަމަކ  އެ ބޭފ ޅާ ހ ނ ނަ ގެއިނ  އެ އޮ ؟ކީއ ެވެގނ ހޭ ނައީ  ަގޑިޖެހ ނީމާ

ިގނަެވެގނ    އެނ މެ  ހިނަގ  15ދެވޭ  އެހެނ ވީމާ، އިމިނެޓ ނ   ޮގތ .  ހ ރި  ހާލ   މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  މިއީ  ލާފަ. 

އަތ ަގއި އޮނ ނަ ފޯނަކ ނ    ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  އެބަ ޖެހޭ ތަހ ޒީބ ވާނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ތަހ ޒީބ ވާނ  ހަމައެކަނި ޖެހެނީ

އަދި އަނދެެގނ  ހ ނ ނަ ފަޓ ލޫނަކ ނ  ނ ވަތަ ޖިނ ސަކ ނ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ މެނ     ،ކ ނ  ނޫނ ނޫނ ، ލައިެގނ  ހ ނ ނަ ަގމީހަ

ެވސ    ނ އެ ކަނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސިކ ނޑި  އި،ޒަމާނ ެގ ތަރައ ޤީއާ   ިއ،ތަހ ޒީބ ވާނ  އެބަ ޖެހޭ ޒަމާނ ެގ ވިސ ނ މާ

އަ މީހާ،  އަމިއ ލަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ފަރ ދ ނ ،  އަމިއ ލަ  ކަނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އެ  ޖެހޭ  އެބަ  ެވސ   ޅ ަގނޑ މެނ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     އަށ  އަމިއ ލަ ނ ވަތަ    2މިނެޓ ނ ،    1ތަޖ ރިބާކ ރަނ .  ސައިކަލ ަގިއ  ތަނ ތަނަށ   ދެވޭ  މިނެޓ ނ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  އަދި ިމ    ،ނަމަ  ކަހަލަ ވިސ ނ މެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ތިބޭ ކަމަށ  ވަނީ  ވެހިކަލެއ ަގއި ނޫނީ ނ ދެވޭ

 މާލެއަކަށ  ނ ހޯދޭނެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ.   ރަނަގޅ  ޮގތ ތަކެއ  ނ ަވތަ ތަހ ޒީބ  ޮގތ ތަކެއ  މި ފ ރަ ކިޔާ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޖާބިރ . هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ هللا ޢަބ ދ  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ 

އާދެ! ވަރަށ  އެހެނ  ކަހަލަ ވާހަކަތަކެއ  މ ޅިނ  ވެސ  މި ދެކެވެމ ނ ދަނީ. ވަރަށ  ދެރަ ދ ވަހެއ ތާ ރައީސ  އިބ ރާހީމ   

ސަރ ކާރ  ފެއިލ ެވއ ޖެ ކަމަށ  ބ ނ ނ  ނަރ   ޓ ޝަނ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  ޕާ، ކޯލިމިއަދ    ސަރ ކާރަށ  ވެސ ެގ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ 

މަނިކ ފާނަށ  މަސ ވެރިކަނ  ކ ރިއެރ ވޭނީ ސަރ ކާރ ނ  މިފ ކޯއަށ  ދޭނ ވާވަރ ެގ    ތ ަގއި ެވސ . އަދި އެޢަމަސ ވެރިކަމ ެގ ސިނާ

ަގބޫލ  ދީެގނ  ކަމަށ . ސަރ ކާރ ެގ ސިޔާސަތ ތައ   މ ޙައ މަދ   ފެސިލިޓީސ   ނ ކ ރާކަނ . އެހެނ ވީމާ، ރައީސ  އިބ ރާހީމ  

ޝަނެއ  ހަދަނ ވެެގނ  އޭރ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރެވ ނ އިރ ަގއި އަބަދ  ވެސ   ޝަނ  ެވސ  ގ ޑައިފިތާ. އެ ކޯލި ކޯލި  ެގޞާލިޙ 

ަގބޫލ ކ ރަނީ ސިނާ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ   ވިޔަފާރިވެރިޢަމަސ ވެރިކަމ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއަދ   މަސ ވެރިކަމ ެގ    ކަށ ޔަތ ަގއި 

ކޫއ ޑޫާއއި މި ތަނ ތަނ     ނޫނިއ ޔާ ؟ވީ  މާނައަކީ ވިލާ ގ ރޫޕ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާ މީހ ނ ނަށ  ދިނީމަތޯ މިހެނ  މި  ؛ތ ޢަސިނާ

މަސ ވެރިނ ނަށ    ؟ތ  ފ ނޑިެގނ  މި އ ޅެނީޢަކޮށ  ެގނ ދިޔަީއމަތޯ މި ސިނާސަރ ކާރ ެގ މ ވައ ޒަފ ނ  ލަިއެގނ  ޯއވަރލޯޑ  

ރާއ ޖެ ކަހަލަ ތަހ ޒީބ ވާނ ޖެހޭ ޤައ މެއ ަގިއ  މި    !ރކަށ  ބަލަމާ ހިނާގދެނ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ނެޓ ވޯ؟ އ ޅެނީ  ނ  މިނ ދެވިެގލާރި

އެއ ވެސ  ކަހަލަ ޕ ލޭނެއ  ނ ހެދޭ. އޮތީ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    ރކ  އޮނ ނަނ ޖެހޭ ޮގތަކަށ  ނޫނ  މިޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ނެޓ ވޯ

ކ ރ ަގޅ   އިނ ތިޚާބަށ   ވެސ   ކަމެއ   ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކޮނ މެ  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއަދ   ޖެހެނީ.  މި  ކ ރާނ   ވާފަިއ 

މަހާސިނ ތާއެއ  ބާއ ވަިއެގނ  ރައ ޔިތ ނ  ެއޑިޔ ކޭޓ ކ ރ މަކީ މ ހިނ މ  ކަމެއ ކަނ . އެކަމަކ  ރައ ޔިތ ނ  ެއޑިޔ ކޭޓ ވާނ ޖެހެނީ 

ނޭޝަނަލ  ނޫނ .    ،ޤައ މީ  ޕ ލޭނެއ   އަހަރ ެގ  ޕ ލޭނެއ   100ހާހެއ ހާ  ޤައ މ ގައި    އަހަރ ެގ  މި  ކަމެއ ަގއި  ހ ރިހާ 

ރކަށ  ބެލިޔަސ ، ޕާކިނ ގ ޒޯނ ތަކަށ   ޖެހޭނެތާ. ދ ވާލަކ  އެއ ފަހރ  ޕ ލޭނ  ބަދަލ ކ ރޭ. އެއީ ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  ނެޓ ވޯއޮނ ނަނ 

ިއ  ބެލިޔަސ ، ެއއ ވެސ  ކަހަލަ ޕ ލޭނެއ  ނެތ . ކ ރެވ ނ ހާ ކަެމއ  ކ ރެވިެގނ  މި ދިޔައީ އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ ލެވެލ ގަ 

ދ ނ ތެރިކަނ ނަށ  އެ ދެމަފިރިނ  ވެެގނ  މީހ ނ  ނ ކ ޅެ  ،ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ވެރިކަމ ަގއި. އޭނާ ވެރިކަނ ކ ރ މ ަގއި ސަކަރާތ ވެ

 ދިފައި ހ ރި މީހެއ . ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ ހަދަނ  ފެށީ. އޭެގތެރޭގައި ޤާސިމ  އިބ ރާހީމަކީ ވަރަށ  ނ ކ ޅެ

ވަގ ތެއ ކަނ  އެނޭގ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސަށ . އަޅ ަގނޑ  ައތ ނ  ލާރި ހޯދައިެގނ  ޤާސިމ     ވެރިކަމަށ  އަނ ނަނ ވީ

ނ  ޤާސިމ  ދަރީ  ، ޤާސިމ  ޖަލ ގައި  ،އަދި ބައި ރ ފިޔާެއއ  ޤާސިމ  ޚަރަދ ނ ކޮށ   ،އިބ ރާހީމ  އެ ލާރި ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ 

ރ  ބަދަލ ކ ރަނ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ނިކ ތީމާ ވަރަށ  ހައިރާނ ވި.  ދީެގނ  އޭރ ަގއި އޮތ  ސަރ ކާޖަލ ަގއި ތިއ ބާ އަޅ ަގނޑ  ލާރި
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ދަނީ އެ  ޤާސިމ  އިބ ރާހީމ  ހ ރިހާ މިލ ކ ވެރިކަެމއ  ނަަގނީ ކޮނ މެ ކަމެއ ަގއި މި ޤައ މ ަގއި. މިއަދ  ވެސ  ފެނިެގނ  މި

ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ .    ،ެގނ ތޯ ކީއ ވެދައ ކަނ . އެއީ  ޤާސިމ  އިބ ރާހީމަށ  ޖިޒީ  ،ރައީސަކ  އެބަ ޖެހޭ  މެކަނ ތައ . އަދި ކޮނ 

އެ މަނ ޒަރ . އަނެއ ކާވެސ   ލާރި ފެނ ނަނީ  ދިނީ އަޅ ަގނޑ . ެއކަމަކ  ޖިޒީ މި ދެނީ ޤާސިމ  އިބ ރާހީމަށ . މިއަދ  މި 

ނޫނޭ. ކޯއ ޗެއ ހޭ ޤާސިމ  ބޭނ ނ ވެެގނ  ިމ    އަހ ރެނ  ރާއ ޖޭެގ ވެރިކަމެއ  ބޭނ މެއ   ،ޤާސިމ  އިބ ރާހީމ  މި ވިދާޅ ަވނީ

އޮނަރަބަލ  މީހަކަށ  ހެދިެގނ    ، ޖެހެނީ ޤާސިމ  ކަހަލަ ިއއ ޒަތ ތެރިއަޅ ަގނޑ  މިހެނ  މިދަނ ނަވާނ  ؟އ ކާވެސ އ ޅެނީ އަނެ 

ނަާގފައި އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ކަމަށާއި އަދި އަޅ ަގނޑ  އަތ ނ  ލާރި  އޭނާެގ އޮނަރަބަލ  ކޯޓ ނ  ނިކ މެއ ޖެ  ،އ ޅޭ މީހަކ 

މި ފައިސާ ތިމަނ ނައަށ  ކޮނ މެހެނ  ބޭނ ނ ވެއޭ. އޭރ ަގއި    ، ސިމ  ވިދާޅ ވިއޭ ޤާ  އޭ، އަޅ ަގނޑަށ  ގ ޅާފައި ވިދާޅ ވި   ޞާލިޙޭ

އަރިހ ަގއި ދެނ ނެވީަމ    ޤާސިމ  ހ ނ ނެވީ ޖަރ މަނ ގައޭ. އަޅ ަގނޑ  އެ ފައިސާ ރިލީޒ ކ ރަނ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ 

ހ ރިހާ   ެގސަރ ކާރ    ިއ،އ ޗެއ  ނޫނޭ ކިޔައެ ލާރިއަކީ ތިމަނ ނާ ދޭނ ޖެހޭ އެހަވާލ ކޮށ ފީމޭ. މިައދ  ޤާސިމ     ،ވިދާޅ ވީ 

ނ ވާނެ ކަމަށ  ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ    އިބައިބައި ޤާސިމ  ނަނ ނަަގވާ ސަރ ކާރ ނ  އަދިެވސ  ޤާސިމ  ނ ލަ

ޑ  ކަމަށ  ައޅ ަގނ  ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ ެގ ހިސާބ ޖެހ މ ގައި މައ ސަލަ އެބަ އ ޅޭ ދެކެވަޑަިއަގނ ނަވަނ ޏާ

ނޯނ ނާނެތީާއއިބަލަނ  ވެރިކަމެއ   ރާއ ޖޭެގ  އަނ ނާނެ  ދެނ   ލައިެގނ   ޤާސިމާ  އެއީ  ލަިއެގނ    ،ޖެހޭނީ.  މައ މޫނ   އަދި 

އަދި ދައ ލަތ ެގ ިވޔަފާރިތައ  ވެސ  ޤާސިމ  ބ ނާ   ،މި ބޭބޭފ ޅ ނ  ފެއިލ ެވއ ޖެކަމާއި  ،އަނ ނާނެ ވެރިކަމެއ  ނޯނ ނާނެތީއާއި

 ؟ިވޔަފާރިތައ  މިޮގތަށ  އޮޕަރޭޓ ވާނީ  ގައިެގނ  ކިހިނެއ ހޭ މިނިވަނ  ޑިމޮކ ރެޓިކ  ޤައ މެއ  މ ެގ މީހ ނ  ލައިސިޮގތަކަށ ، ޤާ

އިމ ކ ރ މ ަގއި ވެސ  ތަފާތ ކޮށ ފިއޭ. ބަދަލ ދިނ މ ަގއި ާގހިތާމަކ ރަމޭ އަޅ ަގނޑ  މި ާވހަކަދައ ކަނ ޖެހޭތީ. އަދ ލ އިނ ޞާފ   

އިނ ސާނ ނ ނަށ  އެނ މެ ފ ރަތަމަ މ ހިނ މ    ؛ސ  ފަރާތެއ އެއ ވެ ؛ވެސ  ތަފާތ ކޮށ ފިއޭ. ޤާނޫނ އަސާސީަގއި ވަރަށ  ސާފ 

ވަލ ނަރަބަލ  ޓައިމެކޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ   ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށ  ެވސ  ެގރެނ ޓީވާނ  އެބަ ޖެހޭ. މިއީ ދ ނިޔެ ވަރަށ     ،ކަމަކީ

ނ މެހައި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޖެހ ނީ މި ރާއ ޖޭެގ އެކޮނ މެ މީހަކ  ވެސ  މިފަދައިނ  އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީހ ަގއި ާވހަކަދައ ކަނ 

   ޖެހޭނެތީއޭ. މި ރާއ ޖޭަގއި އެނ މެހަިއ ރައ ޔިތ ނ ނޭ! ޚާއިނ ނ ...ވެސ  ޚާއިނ ނ  ސާފ ވާނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޢާމިރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢާމިރ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ
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 ޮގތ ނ  ވަރަށ  ިގނަ  އެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނަށ  ހ ށަހެޅިފައިވާ އިޞ ލާޙާ ގ ޅޭ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

 ވަރަށ  ިގނަ ޮގތ ޮގތަށ  ވާހަކަދައ ކަިއފި. މި އިޞ ލާޙަކީ މި މަޖިލީހަށ  ދެވަނަ ފަހަރަށ  ހ ށަހެޅި މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  

ިގނަ ބޭފ ޅ ނ ެގ    ،ނޭގ. އަދި ހަމަ އެއާެއއ ކޮށ އިޞ ލާޙެއ ކަނ  ވެސ  އެނ ެމނ ނަށ  ވެސ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  އެބަ އެ

އ ލ ވާނ ޖެހޭ ހަމި ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ ވަރަށ  ބޮޑ  ކަނ ބޮޑ ވ މެއ  ކަމަށ  ސިފަކޮށ ، މި ކަމަކީ    ،ވާހަކަތަކ ަގއި މި ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ 

މެނ ބަރ ނ ެގ މައ ޗަށ    87 ؛މެނ ބަރ ނ ެގ  85ކީ މި  ޔަހިތާމަ  ،ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި ެވސ  ވާހަކަދައ ކައިފި. އެހެނ ނަމަވެސ 

މި މަޖިލީހ ަގއި    ަގއިމ  ވެސ ޖިލީހ ަގއި ބައެއ  ހާލަތ ތަކ ަގއި ދެކެމ ނ  އަނ ނަ ޮގތ . މިއީ ހަމައެކ ލެވޭ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަ

ޮގތާއި  ،ދެކެވެމ ނ ދާ ވާހަކަތަކާއި ކ ރަމ ނ ދާ  މަޖިލީހ ަގއި ކަނ ކަނ   ޔަތ ކޮށ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ޢާމި ކަނ ކަމަށ  ރި  ،މި 

ރަމ ނ ދާނެ ކަނ ތައ ތައ . ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށ  އިޞ ލާޙެއ   ދިރާސާކ ިއ،  ވިސ ނަ  ،ގައިމ  ވެސ  ރައ ޔިތ ނ  ބަލައިހަމަ

އޭނާެގ ދަރަޖައަށ  ބަލާފައި އެ އިޞ ލާޙަށ     ،މިނ ަގނޑާއި  ، ހ ށަހެޅ ނީމާ، އެ އިޞ ލާޙ  ހ ށަހަޅާ މީހާެގ ހައިސިއ ޔަތާއި

ޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ހިތާމަކ ރާ ކަމެއ . މިއީ އަ  ،ވ މަކީ  ެގނ ގ ޅެވޭ މަޖިލީހެއ  ކަމަށ ތާއީދ ކ ރ މާއި ނ ކ ރ މ ެގ ިވސ ނ ނ ތަކެއ   

ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ެމނ ބަރ ެގ ހައިސިއ ޔަތ ނ  މި   ،ދަނ ނަވަނ ޖެހޭ ސަބަބަކީ  ދ ޚ ގައިމ  ވެސ   މިހެނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ

 ، އެ ިއޞ ލާޙ ތަކަކީ ކަމ ނ ދާ އިޞ ލާޙ ތަކެއ  ކަމަށ އިތަނަށ  ވަރަށ  ިގނަ އިޞ ލާޙ ތަކެއ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަ

ކ ރަމ ނ ދާ ތަނ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޒ ޮގސ  ތަނ ފީ  ބަދަލ ކ ރަމ ނ  ވިދާޅ ިވ އިޞ ލާޙ ތައ  މިއަދ  ޤާނޫނ އަސާސީ

ނ  މި މަޖިލީހަށ   ފަހަރެއ ެގ މަތީ  3އެއާއެކ  މި މަޖިލީހަށ  ޤާނޫނ އަސާސީެގ އިޞ ލާޙ ތަކ ެގ ޮގތ ަގއި  ފެނޭ. އަދި ހަމަ  އެބަ

ލާއިރ ަގއި  އިކަނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެޭވ. އެހެނ ވީމާ، ިމ ކަނ ކަމަށ  ބަލަތައ  ވަދެެގނ ދާހ ށަހަޅާފައި ހ ރި އިޞ ލާޙ 

، އެ ވިސ ނ ނ  އޭ ބައެއ  ހާލަތ ތަކ ަގއި އެބަ އ ނދަޫގވެ  ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި މާނަކ ރަނ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި އެނެގނީ

މި   ،ެވސ  ވަރަށ  ދެރަވަރ  ކަމެއ . ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ  ގައިމ އ ފައ ދާ މީހާެގ ސަބަބ ނ . ެއހެނ ވީމާ، މިއީ ހަމަ

ިމ   ،ކަމާ ގ ޅޭ ަގާވއިދެއ ެގ ދަށ ނ  ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސ އަދި އެ ،އެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ެގ ދަށ ނ  ވިޔަސ 

އޮތ    ވެސ   މެނ ބަރަކަށ   ކޮނ މެ  މަޖިލީހ ެގ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  މިއީ  ކޮނ ެމ  ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ކަނ ބޮޑ ވ މެއ . 

ރައ ޔިތަކަށ  ވެސ  އޮތ  ކަނ ބޮޑ ވ މެއ . އެހިނދ  މިއަށ  ތާީއދ ކ ރަމޭ، ތާއީދ ނ ކ ރަމޭ. މި ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ އޮތ  ކަމެކޭ، 

ށ  ހަމަަގއިމ   ަގއި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ިމއީކީ ޒިނ މާދާރ  ވާހަކަތަކަކައެހެނ ނަމަވެސ  މިއަށ  ތާއީދ ނ ކ ރަމޭ. މި މަފ ހޫމ 

ނ ވާނެ. އެ  ވެސ   އެބަ  އެނ މެނ ނަށ   ާގނޫނ   ނޭގއަޅ ަގނޑ މެނ   މިއީ  މައ ސަލަ.  މަޖިލިޙަޤީޤީ  ތަނ ނ  ހަދާ  މި  ސ . 

އެ   ،ގަވާިއދ ތައ  އެބަ ހެދެމ ނ ދޭ  ދިނީމާ އެ ާގނޫނ ތަކ ެގ ދަށ ނ  ަގާވިއދ  ހެދ މ ެގ ބާރ   ،ާގނޫނ ތައ  ހަދާފައި ދިނީމާ

އަސާސެ  އޮާގނޫނ ެގ  ބަލާފައި  ޮގތ ަގިއ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށ އ   ޮގތަކަށ    ނ ނަ  މިކަހަލަ  ެއހެނ ވީމާ،  ބާރ ަގދަކޮށ .  ވ ރެ 

މިތާ   ؛ކ ރަމ ނ  ނެތ .  މެކޭނިޒަމެއ   ހަރ ދަނާ  މޮނިޓަރކ ރެވޭނެ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޤައ މެއ ަގއި  ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދާ 



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  31            ޖަލ ސާ                       ވަނަ   21ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

51 

 

 

އ ޔިތ ނ  ހ ރިހާ ދިމާލެއ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ މަށ  ޓަކައި އ ފައ ދާފައި  ތިބެެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ. މިއީ ރަ

  ، ސ . އެހެނ ވީމާ، މި މަޖިލީހ ެގ ތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިައދ  މި ޓ ރެފިކ ެގ މައ ސަލައޮތ  އެނ މެ ބޮޑ  މަޖިލި

ނާޖާއިޒ     ނ ވަތަ ބަޔަކ   ވަކި  ިވއ ކަިއެގނ   ބަޔަކ   ވަކި  ައގ ަގއި  ބޮޑ   ސިޓީ  ކަމަށ  ަގރާޖ   ހޯދަމ ނ ދާ  މަނ ފާތަކެއ  

ވާހަކަދައ ކަހިތ ވަރ  އެނ މެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޮގތަށ   ކަމަށ     އި ލިބޭ  ކޮނ ކަމެއ ތޯއ ލ ނ ެގނަހައެ  ކ ރެވެނީ  އެ  ؟ އިމާ 

  ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ ާގނޫނ ތައ  އެބަޒ ނޭގ މިއީ ހަމަ ބޮޑ  ސިނ ާގހާ ޖަރީމާއެއ ކަނ . ތަނ ފީއެނ މެނ ނަށ  ވެސ  އެބަ އެ

ހަމަ   ވަކި ވެހިކަލަކަށ  ޖާަގ ތަނަަވސ ކޮށ ދިނ މަށ  ޓަކައިކަށ  މިހާރ  ވެސ  މަޖީދީމަގ ަގއި ޕޮލިހ ނ   ޔަހަމަ ބަރި  .ކ ރެވޭ

ޓެކ ސީތަކަކީ ވެސ  ހަމަ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ ދޭ ބައެކޭ. އެ މީހ ނ ނަށ  އެ މީހ ނ ނަށ     !ޖާަގ ހ ސ ކ ރަމ ނ  އެބަދޭ. ބަލަ 

ބައި ބިނާެވެގނ ވަނީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދެވޭ ޚިދ މަތެއ ެގ   ޭއެގ ބޮޑ   ،ލިބ ނ  ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސ  އެ ލިބޭ އާމ ދަނީކޮޅ   

ކަމެއ  ވެސ  މި   ކ ރެވިެގނ  އެއ ޞަޮގތ ަގއި. ެއކަމަކ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ ފެނޭ ޓެކ ސީ ޑ ރަިއވަރ ނ ނަށ  ޚާއ 

ބޭނ ނ ވެެގނ ، ސިޓީ ހަމަ ވިއ ކާނެ ޮގތަކަށ  ިވއ ކަނ  ދައ ލަތ   ރާއ ޖޭަގއި ކ ރެވިފައި އޮތ  ތަނެއ . އެހެނ ވީާމ، ަގރާޖ   

މެދ ވެރިކޮށ    މި  ދައ ލަތ   ހަމަ  ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހޯދައިދެމ ނ ދާއިރ ަގއި  މަނ ފާ  ނާޖާއިޒ   ބޮޑެތި 

.  ނ ކަެމއ  ހަރާ  ހޯދައިދިނ ަމކީ ެވސ . ވާބާވަތ ެގ ކަމެއ  އިނ ޝ އަރެނ ސ  ކ ނ ފ ނިތަކަށ  ދައ ލަތ  މެދ ވެރިކޮށ  ލާރި  

ތައ  މި ރާއ ޖޭަގއި އޮތ ހާ ހިނދަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  އެކަމަކ  އިނ ޝ އަރެނ ސ ކ ރަނ  މަޖ ބޫރ ކ ރޭ. މިކަހަލަ ސިސ ޓަމ 

ދާއިރާެގ  ނ ވާނެ. މިައދ  ދެނ މެ ވިލ ފ ށީ    އ ލެއ ހަެވސ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ކަނ ބޮޑ ެވެގނ  އ ޅޭ ކަނ ތަކެއ     ގައިމ ހަމަ

 ކ ރެިވެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޕާކިނ  ޞަ ޓެކ ސީ ޑ ރައިވަރ ނ ނަށ  ޚާއ   ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފާހަަގކ ރެއ ވި ފަދައިނ 

 އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ؟ ސ ލޮޓ ތައ  ދޭނ ވީ  ޕާކިނ ޕ ރައިވެޓ  ކާރ ތަކަށ  އެކަނިތޯ ހަމަ  ؟ ސ ލޮޓ ތައ  ކީއ ވެތޯ ނ ދެވެނ ވީ 

ކ ސީކ ރަނ  ހ އ ދަދެނީ ކަމަށ  ވަނ ޏާ ޓެކ ސީ ޑ ރަިއވަރ ނ ނަށ  ޓެކ ސީތައ  ބެހެއ ޓޭނެ އިނ ތިޒާމ ތަކެއ   ޖެހޭ ރާއ ޖޭަގއި ޓެ

ބޮޑެތި    ވެސ  މާލޭަގއި އޮތ  މިނ ވަރަކ ނ  ހަމަޖައ ސައިދޭނ . އެނ މެނ  އިނިގލި ދިމާކ ރަނީ، އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއީ މާ 

ލާނެ  އިޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނޯވޭ ޭގދޮރ މަތީަގއި ސައިކަލ  ބަހައ ޓަ އަ އެ  އެކަމަކ   ނީ ކަމަށ .ހިމާޔަތ ތަކެއ  ހޯދަ  ،އިނާޔަތ ތަކެއ 

އިނދޭ ވަޒީރަކަށ  ެވއ ޖެ ކަމަށ  ވަނ ޏާ ބޮޑ  ސިނ ާގހާ ޖާަގެއއ  ކަނޑަައޅާފަިއ    ޖާަގކޮޅެއ  ވެސ . ކޮނ މެ ަވޒީރަކަށ  އެބަ

ބަލަ ކަނޑައަޅާފަ.  ސ ލޮޓެއ   ޕާކިނ ގ  ޭގދޮރ މަތީަގއި  ދިރިއ ޅޭ  މަ  !އޭނައަށ   މެނ ބަރ ނ ނަކީ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ޖިލީހ ެގ 

މ ތަކ ަގއި ތިއ ބެވި މީހ ނ ނަކީ ނޫނ . އެހެނ ވީމާ، ކ ރަނ  ާގދެނ ، އެހެނ  މަ ؟ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތ ކ ރާ ބައެއ  ނޫނ ތޯ

ފ ރޮޅ ލީ އެއ ޗެއ ަގއި    4މި މަޖިލީހަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ނަށ     ކ ރޭ.   ބޭނ ނ ވީމަ ބޭނ ނ ވާ ކަނ ތައ  އެބަ

އ ޅެނ  ސަލާމަތީ ޚިދ މަތ ތަކ ނ  މަޖ ބޫރ ކ ރީމާ، ކޮނ މެ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރަކަށ  އެއ ކާރ  ޑިއ ޓީ ފ ރީކޮށ   

ފާސ ވެެގނ    ެއ އެ އިޞ ލާޙ   !ކިޔާ ެއއ ޗެއ  ކިޔާ ދެނ  އެތެރެކ ރ މަށ  ޓަކައި އެ އިޞ ލާޙ  ހ ށަހެޅި މީހަކީ އަޅ ަގނޑ .
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ތަސ ދީރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ   ބިލ   ިމ ގ   ފޮނ ވާލިއިރ ަގިއ  ބިލ   މަޖިލީހަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ައނބ ރާ  ފޮނ ވީމާ  ކ ރަނ  

އެއ ކަލަ ކަނ ތައ    ވެސ  ނެތ . ެއކަމަކ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ހަމަ ބޭނ ނ ވީމާ  އެއ ދެނ ނެވި ކަނ ތަކަށ  ރިާއޔަތ ކޮށ ފަ

ހަދައިއެޮގތ  އޮފިިމޮގތ   އެކަމަކ  އެ އިޞ ލާޙ ަގއި  ބަލަތ .  ެއއ ޗަށ   ެމނ ބަރަކަށ   އި  ދ ވަހ ެގ  އަހަރ   5ނ ލައޭ. ކޮނ މެ 

ސ  މީހަކަށ  ދިނަސ  ދައ ލަތަށ  ޑިއ ޓީ ދައ ކަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ . މިއީ  ޔަތެރޭަގއި ެއއ ކާރ  ޑިއ ޓީ ފ ރީކޮށ ، އެ ިވއ ކާލި 

 ؛ނޑަށ  ކ ރަނ  މަޖ ބޫރ ވީ ސަލާމަތީކަނ  އަޅ ަގއެ  .މިެއއ  ނ ބަލާެއކަމަކ  އެެއއ  ؛ޮގތަކީ  އޮތ    ާގނޫނ ަގއި ބަޔާނ ކޮށ ފައި

ސަލާމަތީ ޚިދ މަތ ތަކ ނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ނަށ  ހިމާޔަތ  ހޯދައިދެވެނ  މި   ! ލައ ވާއިމިހާރ  ވެސ  ބައ ލަވަ

އ ޗެއ ަގއި  ދ އ ވާ އެ   ،އަނ ނަނީ ޭގ ތަޅ  ަވކި ޮގތަކަށ  ހ ރެެގނ ، ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާ ހ ރެެގނ ، ހަތަރ ފ ރޮޅ ލީ އެއ ޗެއ ަގއި 

އެ މީހާެގ ޒިނ މާެގ ދަށ ނ  އެ    ،ކަނ  ކ ރެޭވނެ ޮގތެއ . އެހެނ ވީމާ، ދައ ލަތަށ  އެނ މެ ޚަރަދ ކ ޑަކޮށ އ ޅެެގނ . ދެނ ، އެ 

ފޮޅަިއަގނ ނަ އިމި ތަނަށ  ވަނ ނަނ  އަނ ނަނިކޮށ  ތަޅަ  ،ދެކެވިކަނ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އެ ކަނ  ކ ރީމާ ތަފާތ  ޮގތ ޮގތަށ  ވާހަކަ

މި މަޖިލީހ ގެ   ،ތައ  ދިޔަ ދ ވަސ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހިނގައ ޖެ. އެހެނ ވީާމ، އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީހިސާބަށ  ކަނ 

ތެރެއިނ  ވެސ  މިހާރ  މި ހ ށަހެޅިފައި އޮތ  ަމއ ސަލަައކީ ހ ށަހެޅި މީހާއަށ  ނ ބަލާ މި ކަނ ބޮޑ ވ ނ  މި އިޞ ލާޙ ެގ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ނަމަ. ކ ރިރި ނިޔަތެއ ަގއި  ތެޞ އ ލ ކޮށ ދެވެނ ޖެހޭނެ ކަމެކޭ އިޚ ލާހަތެރެއިނ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ދެނ މެ މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މިތާ    ،ލީއި އަޅ ަގނޑ  ދެނ މެ ހިސާބ  މި ޖަހަ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

އަހަ  ބަރާބަރ   އިއިނ ނެވީމަ  ދެނ މަސ   12ލާފަ.  ނިމެނ .  ސަރ ކާރ   ިމ  ދޭތެރޭަގއި  އިނ ތިޚާބާ  ޮއތީ  މި   ދ ވަސ  

ސ  އެކި ދައ ރ ތަކަށ  ބަހާލަިއެގނ   މި މަޖިލި ؛ސ ފަހ ނ  މި ސަރ ކާރެއ  ނޯނ ނާނެ. މަޖިލިމަސ    12އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  

 ދ ަވސ  މި އޮތީ މަސައ ކަތ ކ ރަނ  އިނ ތިޚާބ ެގ ކ ރިނ . ދެނ  މަސ   5ނޫނީ    4ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި  މި އޮތ  އެއ  އަހަރ 

  ، ސީލ ކޮށ ލަނ . އެ ވިދާޅ ވަނީޖެހޭ ކ ޑަކޮށ  ތަފ   ފ ޅ  އެބަމިހެނ  އޮއ ވާ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ  ޖާބިރ  އެ ވިދާޅ ވި ވާހަކަ

އަދީބ  ނ ހިމަނާ އިނޭގތޯ. އަދީބ    ޓ ނަރ ނ  ކަމަށ  މި ބ ނަނީ. ދެނ ޕާ  4  .4ކޯލިޝަނ ަގއި މި ތިއ ބަވަނީ   ؛ދެ ފަރާތަކަށ 

މިލިއަނ  ދިނ  ވާހަކަ މި އިނ ނެވި އިއ ޒަތ ތެރި   17ތެރެއިނ  ރައީސ  ަމއ މޫނަށ   ޓ ނަރ ނ  މި ތިބެނީ. މީެގޕާ  5  ހިމެނީމާ

ކަނ  ކ ރި ކަމަށ  . އެއީ ބަޣާވާތެއ  ެގނ ނަނ  އެތަކ ރާރ ކޮށ . އެއީ ސަރ ކާރ  ބަދަލ ކ ރަނ   ، މެނ ބަރ  ޖާބިރ  އެ ވިދާޅ ވަނީ
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 ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށ  އެ ވިދާޅ ވަނީ. ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރެއ  އިނޭގތޯ.  ؛އެ ވިދާޅ ވަނީ. މި އިނ ނެވީ

މަ އެހާ ވަރެއ ެގ  ޓ ނަރަށ  ޤާސިމ  އިބ ރާހީމަށ  ތިމަނ ނަ ދިނީމޭ ހަކޯލިޝަނ ެގ އަނެއ  ޕާ  ، ދެނ ، މިއަދ  އެ ވިދާޅ ވީ

 ލާފައި ލިބ ނ  ހ ރިހާ ފައިސާއެއ  ތިމަނ ނަ ދިނީމޭ ހަމަ ވެރިކަނ  ބަދަލ ކ ރަނ . ދެނ  އިއަދަދެއ  އިނޭގތޯ. ރިސޯޓެއ  ިވއ ކަ 

މ ރާނ .  ޢިމިއަދ ެގ ހޯމ  މިނިސ ޓަރ    ،މ ރާނ . ނައިބ  ރައީސ މެނ ެގ ޕާޓީެގ ކޯލިޝަނ  ޕާޓ ނަރ ޢިވެރިކަމ ަގއި މި ހ ނ ނެވީ  

ރަ މިނިސ ޓަރ   ނައިބ   ހޯމ   ސަރ ކާރ ެގ  ޕާޓީެގ  ކަަމނާެގ  ދަނ ނަވަނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ   ީއާވއަށ   އެ  ޢިއީސ   މ ރާނ . 

ައޅ ަގނޑ  ަވރަށ  ބިރ  ވެސ  ަގނޭ މި ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ  ިއއ ޒަތ ތެރި   ؛މަނިކ ފާނަށ  މައިކެއ  މިއަދ  އަތ ޖެހިއ ޖެއ ޔާ 

ދަރަޖަ ރައީސ  ޞާރަސޫ؛ ރައީސ  އެލެއ ެގ  ރައީސ  ލިޙަށ   ނައިބ   ދަރަޖައަށ   މި  ނޭނޭގ.  ެވސ   ކ ފ ރ ވާއިރ   ބަދޭ. 

ވަނަ ކޯލިޝަނ  ޕާޓ ނަރ .    3ެގނ ދޭ. ިމީއ    އިއ ޒަތ ތެރި އިނޭގތޯ. އެބަ ،  އީވާމެނ ެގ ޕާޓީެގ ހޯމ  މިނިސ ޓަރ ، ިއއ ޒަތ ތެރި 

  ،ފ ޓ ބޯޅައާއި   ،ެވނ ޏާ ޔޯާގާއއިރަީއސ  މައ މޫނ . ރައީސ  މައ މޫނަށ  ިއނ ޓަރވިއ އެއ  މި ވަގ ތ  ދެއ   ،ވަނައަށ  ހ ނ ނެވީ  4

ިއއ ޒަތ ތެރި    ނީ.ވަމިކަހަލަ ވާހަކަތަކެއ  ދައ ކަ   ،ލިވަޕޫލ ެގ ކޯޗ  ބަދަލ ކ ރާ ވާހަކަާއއި  ،މި ވާހަކައާއި   ،ފ ޓ ބޯޅައާއި ޔޯާގއާއި 

ނީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ޮގނޑީަގއި ބައިނ ދަނ  ބޭނ ނ ވަ  ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަަވނ  މި އ ޅެނީ؛ ރައީސ 

  ވެސ  ނ ލާ، ހަމަ އެހެނ    އިތަނ  ހިރ ވަ  ސ  ހިރ ވާޔަ މީހަކ  ކޮނ މެފަދަ ވާހަކައެއ  ދެއ ކި  ،އަނަގއިނ  ބަހެއ  ނ ބ ނާ

އިއ ޒަތ ތެރި ނައިބ  ރައީސ މެނ ެގ ޕާޓީނ  މިއަދ  ތި ކ ރަނީ   ،ހ ނ ނަ ހ ސ  ޮގނޑިެއއ ަގއި ީމހެއ  ބައިނ ދާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ

ޑިމޮކ ރަސީ މި ރާއ ޖެައށ  ނ ެގނެވިެގނ  ކެތ މަދ ެވެގނ  އ ޅ ނ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ވާހަކަ   !ވާވަރަށ  މޮޅ  ވެރިކަމެކޭ. މިއީ ބައ ލަ

ދެނ  ދަނ ނަވަނީ.  މި  ޕާޓީގެ ހ ނ ނެވީ    އަޅ ަގނޑ   ރައީސ މެނ ެގ  ޕާޓީެގ  ؛ނައިބ   ރައީސ މެނ ެގ  ނައިބ   ިއއ ޒަތ ތެރި 

ލާފަިއ    ހެރީ އެކަހެރިކޮށ ފަ. މ ރައިދޫ ަގނޑ ވަރަށ ޖިލީހ ެގ ސ ޕީކަރ. އެ މަނިކ ފާނ  އެމަ  ރައީސ ، ރައީސ  ނަޝީދ . މި

އަނަގިއަގއި ޓޭޕ ައޅާފައި އެހެރީ މ ރައިދޫ ަގނޑ ވަރ ަގއި.    ،ތަޅ އަޅ ވާފަ. އިއ ޒަތާއި އަބ ރ  ސަލާމަތ ކ ރަނ  ކަމަށ  ބ ނެ

ށ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   އެ މަނިކ ފާނަކަށ  ތަނަކަށ  ދެވެނީކީ ނޫނ . ވާހަކަެއއ  ދެއ ކެވެނީކީ ނޫނ . މިއީ އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަ

ފިނޭނ ސ     !އިއ ޔެ ބައ ލަވާ  ، ދ ވަސ  ވެރިކަމަށ  އޮތ އިރ ަގއިމަސ   12އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ މެނ  ކިޔައިދޭ ވާހަކަ. ދެނ ،  

އާމ ދަނީ އިތ ރ ވެއ ޖޭ ދައ ލަތަށ . ބ ނެފައި މި އަނ ނަނީ ރައ ޔިތ ނ ެގ ޖީބާ  40؟ %މިނިސ ޓަރ  މި ވިދާޅ ވަނީ ކީކޭތޯ

ވީ.    ކަނ ފަތ ރ ވެރިކަމ ނ ނޭ އެ  ،އާމ ދަނީ އިތ ރ ވީ ކޮނ ކަމަކ ނ ތޯ އެހީމަ މި ބ ނަނީ  40ސ  ބޮޑ ކ ރަނ . %ދިމާލަށ  ޓެކ 

ރިސ ޓ ނ   ވީ. ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރަށ  އެނިގވަޑައިނ ަގނ ނަވަނީތޯ އިތ ރ  ޓެކ ހެއ  ޓޫ  ކަނ ރިޒަމ  ރަނަގޅ ެވެގނ ނޭ އެޓޫ

ނަަގނ  ކޮމ ޕެޓިޓިވ   އަތ ނ   ރާއ ޖޭެގ  ނަަގނ ފެށީމާފެށީމާ  ޖީބ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ޓެކ ސެއ   އިތ ރ   ެގއ ލޭ.  އެބަ   ނެސ  

ހަލާފައި ކޫއ ތާފައި އިރައ ޔިތ ނ  އެބަ ނިކަމެތިޭވކަނ ، ިއކޮނޮމީަގިއ ދައ ރ ކ ރަނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ އަތ ަގިއ ހ ރި ފައިސާ ދަމަ

؟ ވީމާ، ކިހިނެއ  ހިނާގ ވެރިކަމެއ ތޯ ިމއީދ ތަކެއ  ފ އ ދަނ . އެހެނ އ ތި ެގނ ދަނީ އަނެއ ކާވެސ  ދައ ލަތަށ ، ސިޔާސީ ވަ 
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ކެތ މަދ ެވެގނ  ތެޅިފޮޅ ނ  ތިލަފަތ  ރަމ ޒ ކޮށ ދިނ  ޕާޓީެގ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ.    ، ނ ެގނެިވެގނ   ސީ މިއީ ޑިމޮކ ރަ

ށ  ދޭނެ ވެރިކަމެއ   ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނެއ  ދެނެއ  ެއމ .ޑީ.ޕީއަކަ  ،މިޮގތަށ  މި ކަނ  ދާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ވެލާނާ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ     ދެނ ؟ އޮނ ނާނެ ކަމަށ  އަިމއ ލައަށ  ަގބޫލ ކޮށ ެގނ  ެއ ވާހަކަ ދެއ ކ ނ  ވެސ  ލަދ ވެތި ދެއ ތޯ

ހ ޅ ވަނ   އެއަރޕޯޓ ެގ ވޮލަނ ޓަ  ، ރަނ ވޭ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ   ދ ށިނ  ؛ރީރަނ ވޭަގއި  އަޅ ަގނޑ   ނޫހ ނ   ރަނ ވޭ   .ރޭަގއި 

؛ ސާބަހަށ  އެވެސ  ިއނޭގތޯ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ނ  އެ ތަނަށ  ައނ ނާށޭ މަސައ ކަތ ކ ރާނެ މީހ ނ . ހިލޭހ ޅ ވަނ ެވެގ

ބޯޓ  އެ ތަނަށ  މަތިނ ދާ  .ނިނ މާފައި ހ ޅ ވާފަ  އިއޮތީ ހަދަ  ރަނ ވޭ ؟ރަނ ވޭ ހ ޅ ވަނ  މިއަދ  ކޮނ ކަމެއ ތޯ މި ކ ރަނ ޖެހެނީ

ވެެގނ  އެ ތަނ  ލަސ ވެެގނ     އަހަރ    4  ނ ނެިގެގނ   އ ެގ ފ ރާޅ ގެ ހ ރި ބިލ ޑިނ  އެތާނެގ އިރ މައ ޗަށ     ވެސ  ޖައ ސާފަ. ދެނ 

  ،އ ެގ ފ ރާޅެއ  ނ ނެިގެގނ . އެ ފ ރާޅ ނަާގނެ ވަސީލަތާއިެގކ ރީެގ ސީޕ ލޭނ  ބިލ ޑިނ   އެ ދިޔައީ. އިރ މައ ޗަށ  ހ ރި މާ

ސީޕ ލޭނ     ނާނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެނ އެކިެއކި ކ ރޭނ ތަކާއި ހ ރިހާ އެއ ޗެއ  ެގނެއ ސައޭ ހ ނ   ،ޝިފ ޓަރާއި   ،ރެނ ޗާއި

  4ޓަރމިނަލެއ  ވެސ  ހ ނ ނާނީ ހަދާފައި އެނ މެ ފެނ ވަރ  ރަނަގޅ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ިމ ހ ރިހާ ކަމެއ  ކޮށ ދިނީމާ  

ދ  މި  މިއަ؟ މިއަދ  މި ބ ނަނީ ކީކޭތޯ  ާވއިރ ަގއި އެ ތަނ ެގ ފ ރާޅެއ  ނ ނެިގެގނ . ދެނ   އަހަރަށ    5  ، ީވއިރ ަގއި  އަހަރ 

 ؟ސާބަހަށ އަނ ނާށޭ ެއ ތަނަށ  ރައ ޔިތ ނ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ . ކީއ ކ ރަނ ތޯ ރައ ޔިތ ނ  ެގނ ދަނ  މި އ ޅެނީ ހިލޭ  ،ބ ނަނީ

ދެ ހ ވާކޮށ ފި. ނައިބ  ރައީސ  ހ ވާކޮށ ފި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ. ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވިދާޅ ވަނީ، ނ ވަތަ އެ މަނިކ ފާނ   

ޖެހޭ ޮގތެއ  ނިނ މަނ .    ެގ ރައީސ ެގ ޮގތ ނ . އެކަމަކ  ާގނޫނީ ޮގތ ނ  ސ ޕ ރީމ  ކޯޓ ނ  ވެސ  އެބައެ ދައ ކަވަނީ ޤައ މ 

ނ ކ ރެވޭނެ. މި މަޖިލީހ ެގ   މި ކަނ  ދޮގެއ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ތިބި ހ ވާކޮށ ެގނ   މިއަދ  ރާއ ޖޭެގ ދެ ރައީސ  އެބަ

އަޅައިެގނ   ދައ ލަތ ެގ ނިޝާނ ަގއި ސަތަރި   ެގ ލޯނ ޗ ކޮޅ ަގއިލިޙ ރައީސ  ޞާ  . ދެނ އ ވީރައީސ ެގ ކ ރިފ ޅ މަތީަގއި ހ ާވލައިދެ

  އެކިެއކި ؛ ށ  ދިނީމޭލިޙަރައީސ  ޞާ؟ ޕެޗ އަޅަިއެގނ  ދަތ ރ ކޮށ ފި. ެއއީ ބޮޑ  ަވއ ކަމެއ . އަޙ މަދ  ައދީބ  މި ބ ނަނީ ކީކޭތޯ

ނަގއި ދައ ކާށޭ  ބ ނޭ މި ވާހަކަ މަޖިލީހ ަގއި ވެސ  ދައ ކާށޭ، އެކި ތަނ ތާ  އަޙ މަދ  އަދީބ ެގ ސޯސ ތަކަށ  ގ ޅާފައި އެބަ

ޞާ ޞާރައީސ   ރައީސ   ދިނީމޭ.  ފައިސާ  ތިމަނ ނަ  ރައީސ ލިޙަށ   ދިނީމޭ.  ފައިސާ  ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ ،  ލިޙަށ  

އޮނެސ  ބޭނ ނ   ޓީރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  ދައ ކަނ   ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދައ ކަނ ،  ތަޙ ޤީޤީ   ،ނަމަ  މިއަދ   އަމިއ ލަފ ޅަށ  

އަނ ގަވަނ ވީ ވާހަކަެއއ ތޯއިދާރާތަކަށ   ރަނަގޅ   ދައ ކަނީ  މި  ޖާބިރ   ރަނަގޅ   ؟ ނޫނ ތޯ  ދައ ކަނީ  މި  އަދީބ   އަޙ މަދ  

 .. ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ  ޖާބިރ ެގ ފައިސާ. ؛ރ ެގޖާބި؟ ތިމަނ ނަ އެމ .ެއމ .ޕީ.އާރ .ސީެގ ފައިސާ ނެިގނ ތޯ؟ ވާހަކަެއއ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ   ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައ ސަލަެއއ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   އާދެ! މާވަށ  ދާއިރާެގ

 ޖާބިރ .

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ  هللاޢަބ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ޖާބިރ  ހަލާލ  މަސައ ކަތ ނ  ބަޔަކ   هللا ޢަބ ދ   ، ފައިސާެގ ވާހަކަާއއި  ދިނ އާދެ! އަޙ މަދ  އަދީބ  ދައ ލަތ ނ  ވަަގށ ނަާގފަިއ  

  ދިނ  ފައިސާއާ ެއއީ ތަފާތ  ދެ ކަމެއ . ެއ ކަނ  އަޅ ަގނޑ  ނޯޓ ކޮށ ލީ. އަޙ މަދ  އަދީބ ފައި  ކޮށ   އީމާނ ތެރި މަސައ ކަތެއ 

 ދިނ  ފައިސާއަކީ ދީފައި އޮތީ ކަމަށ  ވަނ ޏާ... 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި  ތަކ ރާރ ކޮށ ލާނަނ .    އާދެ!  ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަފ ޅ   ވިދާޅ ވާ  އެ  ޖާބިރ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި 

މި ސަރ ކާރ  ެގނ ނަނ  ތިމަނ ނަ ޚަރަދ ކ ރީމޭ މިހާ އަދަދެއ ެގ ފައިސާ.    ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޖާބިރ  އެ ވިދާޅ ވަނީ

ތަނަށ  ވިއ ކިހާ ވެސ   ކައި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ހަމަ މިހާދެނ ، ހަމަ އެޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއީ ސަރ ކާރ  އައ މަށ  ޓަ

ޮގތ ަގއި.  އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީ  އެއ ޗަކީ މ ޖ ރިމ ނ ެގ  ފާސި  ެއކަމ ަގއި،  އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީެގ  ޮގތ ަގިއ    ޤ ނ ެގއ ޅ ނ  

،  އެކިއެކި ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ގ ޅައިެގނ  ކަނ ނޭނގެ   ތަނ ެގ  މި   .ދެ މީހ ނ   ޕ ރީމ  ކޯޓ ނ  ކަނޑައަޅާފަިއ ތިބީސ 

ިއއ ޒަތ ތެރި    މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ ؟ނެނ ެގިވއޭ މިހާ އަދަދެއ ެގ ފައިސާ. ތިރީސ  ކިހާވަރެއ ތޯ  ރައީސ  ޞާލިޙ   އެ ބ ނަނީ

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ރައީސ  ޞާލިޙަށ  ކީއ ެވެގނ ތޯޭއ   ، އެހެނ ެވއ ޖެއ ޔާ  ިމލިއަނެއ ެގ ވާހަކަ.  37ވިދާޅ ވަނީ  މެނ ބަރ  އެ  

  މިކަނ  ބަލައިދޭށޭ.   އޭ.ސީ.ސީއަށ  ނ ަވތަ މިކަމާ ބެހޭ ދައ ލަތ ެގ އިދާރާތަކ ަގއި  ،ފ ލ ހ ނ  ާގތ   އ ޅެނީ  މި  ވިދާޅ ނ ެވިވެގނ 

ޕ ރީމ  ކޮބައިތޯ މި ރާއ ޖޭެގ ސ   ހ ާވކޮށ ފި އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާގެ އެ މަނިކ ފާނ ެގ ނައިބ  ރައީސ  ރައީސ 

ދެ ހ ވާކޮށ ފި. މިއީ ދައ ލަތެއ  ހިނާގނެ   .އިސ ނަަގިއެގނ  ވެސ   އަމިއ ލަފ ޅަށ   ޖެހޭ  ބެލެނ  އެބަ  ކޯޓ ނ  ވެސ  މިކަނ 

ތިވިދާޅ ވަނީ    ދެނ   .މަސިފަ މ އައ ސަސާތަކ ނ  ެގނައިދައ ލަތެއ ެގ    ހިނާގނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ދައ ލަތެއ   ޮގތެއ  ނޫނ 

ޓޮލަރެނ ސަ ޒީރޯ  ވާހަކަ.  ޓޮލަރެނ ސ ެގ  ސ މެއ ޒީރޯ  ފަހަތަށ   ޓޮލަރެނ ސ .  ކީ  ޒީރޯ  އެއ ޗެކީ  ކޮނ މެ  ޒީރޯ   އިތ ރ ވާ 
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  ތޭކަނ ނ  ސަސަތޭކަ މިލިއަ  ،މިލިއަނ ނ  ދެ މިލިއަނ ނ   ސ ެމއ . ެއއ     ަވއ ކަނ . ފަހަތަށ   ،ޓޮލަރެނ ސަކީ ވެނ ޓިލޭޓަރ  

.  އިއ ޒަތ ތެރި  ރަީއސ މެނ ެގ ޕާޓީނ   ހ ސ  ވައ ކަނ  އެމ .ޑީ.ޕީނ . ނައިބ .  ޒީރޯ ޓޮލަރެނ ސ     އޮތީ އަދި  ބިލިއަނަށ  ދަނ ޏާ އެ

ނޫނީ   މާެގނައި  އ ސަރ ކާރ ނ  ސ ޕޮނ ސަރޑ  ބިލެ ؟ބ ނާނީ ދެނ  އަޅ ަގނޑ  އެމ .ޑީ.ޕީއަށ  ނިސ ބަތ ކޮށ  އިތ ރަށ  ކީކޭތޯ

ލީޑަރ       ޕީ.ޖީ   ވެސ  ނ ފެނޭ.  އ  އިނާއެއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ރޮޒަ  ވެސ  ނ ފެނޭ.އ   މ ޤައ ރިރެ ކޮމިޓީެގ  ތ މިތަނ ނ  މާލިއ ޔަ

ޕ ރޯ  އ އަސ ލަމެ ސަރ ކާރަށ   އެމ .ޑީ.ޕީއަށ   އަދި  ނ ފެނޭ.  ނ ފެނޭ  ފެކ ޝަނ ެގ  ވެސ   މީހަކ   އިއ ޒަތ ތެރި  .  އެއ ވެސ  

ސެނ ޓަރ ރައިޓެއ  އޮނ ނަ ވާހަކައާއި،    ،އެމ ޑީޕީ ތެރޭ އޮނ ނަ ވާހަކަާއއި ލެފ ޓަކާ  ރފަ  ،އި ރައިޓަކާ  ރ ދެނ  ފަ؛ ރައީސ 

. އެމ .ޑީ.ޕީގެ   ެއއ ވެސ  ޑިޮމކ ރެސީެގ ކަނ ފ ޅެއ  ވެސ  ނެތ .  އިއެމ .ޑީ.ޕީަގ  ެއއ ވެސ  ރައިޓެއ  ނެތ ؟ ރައިޓެއ ތޯ  ކޮނ 

އަހަރާއި ތިރީސ   ެއއ ޗަކީ  ވެސ   ފެނ ނ ހާ  އެމ .ޑީ.ޕީއަށ   މަ  ހަމައެކަނި  އެއ ޗެއ  އ ރަީއސ   އެނޫނ   އެކަނި.  ޫމނ  

   ރައީސ . އެމ .ޑީ.ޕީައކަށ  ނ ފެނޭ އިއ ޒަތ ތެރި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އަޙ މަދ  ޒާހިރ .  އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައ ސަލަެއއ  ަގއ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޒާހިރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ގައ ދޫ ދާއިރާެގ 

ހަމަ އަޅ ަގނޑ   ދަނ ނަވަނ   ހިތާމަޔާ  އާދެ!  ހަމަގައިމ   އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ،ެއއ ކޮށ   ނޫނ .  ަވގ ނ ނެއ   ެވސ    އެނ މެނ ނަކީ 

 މެ... ހަމަ ކިތަނ  މިތާަގއި އެބަ ތިބި ވަގ ނ  ނޫނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނ ބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެ

 

 ސަޢީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ 

އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ    ތިއ ބެވީމާ  ދެއ ެގ މެނ ބަރ ނ  ވާހަކަ ދައ ކަވަނ ދަފަހ  ިގނަ އަ  ނޑަށ ައޅ ަގ؛ އާދެ! އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 . ވަގ ތ . ވަރަށ  ބޮޑަ ޝ ކ ރިއ ޔާ މިކ ރ ކޮށ ލާނަނ  
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ . ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ޝ ކ 

 

 މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

  ެގދަތ ރ ފަތ ރ   ެއއ ަގމ )  2009/5  ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   ،އޮތީ  މި  ފައިބަރ  ހ ށަހަޅާނ މެ  ރަީއސ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި  

 ޝަކ ވާައކީ    މަސައ ކަތ ކ ރައ ވަނީ. މީަގއި އެނ މެ ބޮޑ   އަނެއ ކާވެސ  އިޞ ލާޙެއ  ެގނެވޭތޯ މި  ދަށ ނ   ގެ އިދ ށ  ަގވާ (އަާގނޫނ 

ހަމައަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑަކަށ     ހ ރި މިނ ވަރެއ  މިއަދާ  ަގރާޖ   ސަރަޙައ ދ ގައިަގރާޖ ތަކ ެގ މައ ސަލަ ނ ވަތަ މާލޭ    މާލޭެގ

ަގރާޖެއ    ،ނޭނޭގ ދަފ   ކިހާ  ަގރާޖެއ ެގ  އެ  ހ ރީ.  ެއކ ލަވަ ކަެމއ   އެބަ  ސިޓީ  ލަނ ޖެހޭއިތަރ ތައ   ކައ ނ ސިލ ނ .    މާލޭ 

ބަލަހައ ޓަމ ނ ދޭަގއަޅ  އެބަ  ހ ޅ މާލޭަގއި  ސާފ ވޭ،  ރަނ    ނޑަށ   ވަރަށ   ވަދެ   ،ަގޅަށ އެޗ .ޑީ.ސީނ     ެއޗ .ޑީ.ސީއަށ  

އެ  ނ ވަތަ  ސޮފ ޓ ެވއަރތަކ ނ   ވެބ ސައިޓ ނ ނާއި  ެގނ ގ ޅޭ  ބެލީ  މީހ ނ   ސާފ ވޭ އެބަ    މާވަސީލަތ ތަކ ނ   ވަރަށ  

މާލޭ   ސަރަޙައ ދެއ ގައި  ޖެހިފައި އޮތ އ ހ ޅ މާލޭަގއި. އެހެނ ނަމަވެސ ، މާލެ ޒަމާނ އ ސ ރެ ތޮ  ކަނ  ަގރާޖ  ހ ރީަގއިކިހާވަރެއ  

މިއަދާސިޓީ އެހެނ ނަމަވެސ ،  ހ ރީ.  ނެިގފައި  ވެސ   މޭޔަރަކ   ކޮބަ  ެގ  ކެޕެސިޓީއަކީ  ކެރީނ   މާލޭެގ  ކަމެއ   އި ހަމައަށ  

  ކ ޑަކ ޑަ  ؛އ ނ ކެމަސ ޓޭ  އެނޭގ މަސ ޓޭނ ކެއ ަގއި ޮގދާ އައިނެއ  ނ ެގނ ގ ޅެވޭނެކަނ .  މެނ ނަށ ކަނޑަެއއ  ނާޅާ. އަޅ ަގނޑ 

ދެނ    ލީމާވަރަށ  ޮގދާ އައިނެއ  އަޅާތަކާނ   އެއަށ  ެވސ   އެކަމަކ   ެގނ ގ ޅެވޭނީ ހަމަ ދެތިނ ހަތަރ  މަސ .  ނ ކެއ ގައިމަސ ޓޭ

މާލޭގައި މިހާރ   މި  ނ ެގނ ގ ޅެވޭނެ.  ދިމާވެެގނ   މައ ސަލަ.  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތޮއ ޖެހ މ ެގ    ކޮނ މެ  އެކަމަކ   އ ޅެނީ 

ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ ނޭ ދިވެހިރާއ ޖެ   ،ނިޔަތ ަގނޭ  އ ޔިތ ނ  ެއބަ ހިތ ނ ސަރ ކާރެއ  ވެސ  ބަދަލ ެވެގނ  އަނ ނައިރ ަގއި ރަ 

ވެރިކަމާ    އެއ ޮގތަށ   ނޫނ އަސާސީއާޤާ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ  ދިވެހިރާއ ޖެ ހިނ ގ މަށ  ނިޔަތ ަގނެ  ،މަވެސ ނައެހެނ .  ހިނ ާގނީ

  ، އިލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލާ   ،އ ޖެހޭ އ ސޫލާއިތޮ  ކަނ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލަކީ.އިކޮބަ    ހަވާލ ވެފައި އަނެއ ކާ އެބަ ހަނދާނ ނެތޭ

އެހިސާބ ނ     ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ނ ވޭ ވެރިނ ނަށ  ތިއ ބަވާ ބޭފ ޅ ނ ެގ ވެސ   މި ސާފެއ   ،މަރ ކަޒީ އ ސޫލާ   ކިހިނެއ ތޯ

އަނ ނާނީ ހައ ލެއ   މިކަމަށ   ތޮއ ޖައ ސަނީ    . ތޮއ ޖެހިއ ޖެ  މާލެ.  ސާފ ވެެގނ   ޭއގެއިތ ރ ނ   ެވސ އަދި    ކޮނ ބައެއ ކަނ  

.  ކޮނ މެހެނ  މާލޭަގއި ދިރިއ ޅޭކަށ  ވެސ   ނ ވޭ ޮގސ   ރައ ޔިތ ނ  ބޭނ މެއ   ސަރ ކާރ ތަކ ނ  ހަމަ.އެނޭގ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   

ސަރ ކާރެއ      ސަރަޙައ ދ ަގއި ދިރިއ ޅެނ  ބޭނ ނ ވަނީ ޙަޤީޤަތ ަގއި. އެހެނ ނަމަވެސ ،  އެ  އެ ސަރަޙައ ދ ތައ  ތަރައ ޤީކޮށ ދިނީމާ

ބައ ދަލ ކ ރާއިރ ަގއި    ފަހަރަކ ވެސ  ސަރ ކާރ ެގ ކ ނ ފ ނިތަކާއި ވ ޒާރަތަކ ަގއި ތިއ ބާ ބޭފ ނ ނާ  ހެއ ޓ މަށ  ޓަކައި ކޮނ މެދެމެ

ކ ރީެގ ސަރ ކާރ ނ  އެޮގތަށ  ކަނ ކަނ  ކ ރީ.    ވޯޓ ދޭށޭ.  .އެނ މެނަށ  ފ ލެޓ މެނ   ތިމަނ ނަމެނ  ދޭނަމޭ ކަލޭ  ،އެބަ ބ ނ އ ވާ 

ސަރ ކާރ ނ ، އެސ .ޓީ.އޯ އެމ   ކ ރީެގ  އެޗ .ޑީ.ސީ،  މ ަވއ ޒަފ ނ ނާ  ،ސ ޓެލ ކޯ  ، .ޕީ.ެއލ ،  ހ ރިހާ   ؛ބައ ދަލ ކ ރިއިރ    މި 
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ކަނ ކޮޅ ތަކަށ  ނިސ ބަތ ވާ    ފ ނ ނަކީ މ ޅި ރާއ ޖޭެގމ ވައ ޒަ   ،ރަީއސ   އ ޒަތ ތެރިއިވެރިނ ނަކަށ  ނޭނޭގ    ،މ ވައ ޒަފ ނ ނަކީ

އެއ ކޮޅ ނ     ކ ރާނަމޭ.ތޮއ ޖެހެނީ. އަނެއ ކޮޅ ނ  ބ ނަނީ ލާމަރ ކަޒ އަށ   މާލެ  ދިނީމަފ ލެޓ   ނަށ ހ ރިހާ އެނ މެނ    ކަމެއ .  ބައެއ 

މާލެ އަތޮޅަށ  ތޮއ ޖައ ސަނީ.   ،މާލެ އަތޮޅަށ  ެގނެސ  ލާމަރ ކަޒ ކ ރަނ  ބ ނެފައި އެ އަތޮޅ ތަކ ަގިއ ތިބި ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ 

ނ ވަތަ ެއކިެއކި    އެލ .ޖީ.އޭ  ޒީ އ ސޫލ  ދަމަހައ ޓަނ ލާމަރ ކަ.  ތަނ ފީޒ ކ ރެިވެގނ   ތ ތައ ސިޔާސަ  އަނ ނާނީ  މިކަނ  ނިމ މަކަށ 

  އަށ  ކަމ ެގ ނިޔަތެއ  ނެތިއ ޔާ ނ ވަތަ މާދަމާ ތިމަނ ނަެއކަނ  ކ ރާނެ  ،ނިޔަތެއ  ނެތިއ ޔާ   ޭއަގއި  ،ސ ޔަމަހާސިނ ތާ ބޭއ ވި

ފ ލެޓ    ވެރިކަމަށ  މި  ދިވެހިރާއ ޖެ  އާދެވޭނީ  ނިޔަަގނެފިއ ޔާ  ހިތ ނ   ކަމަށ   ނ ވާނެ  އެއ ދީެގނ   މޫނ  އ މަ.  ތަރައ ޤީެއއ  

ެއއ ފަސ  ެއއ ފަސ ާއބާދީ އަނެއ ކާ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ރި.ޒަމާނ ަގިއ އޭރ ަގިއ އާބާދީ  ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ  ވެސ    ނ ކޮށ ، 

ެގ އ ޅެނީ. ރައ ޔިތ ނ    ނ ކ ރެިވެގނ  މިޤައ މ  ހިނ ަގނ  މަސައ ކަތ ކ ރަނީ. މި ހާލަތ ަގއި ކީއ ވެެގނ ތޯ މިކަނ  ރަނަގޅ 

  އަދި މިހާތަނަކަށ  ކެރީނ  ކެޕޭސިޓީެއއ  ކަނޑަނާޅާ. ާމލެ ސަރަޙައ ދ ަގއި ެގނ ގ ޅޭނީ   މަޖިލީހ ަގއި ޮއވޭ ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީއެއ . 

ވ ރެ    އާބާދީ ދެ ލައ ކަ ފަނ ސާހަށ   އ ދ ެގޙަމާލެ ސަރަ  ޖެހޭ މިހާރ .  އަޅަނ  އަބަކަނޑަމި  ކިތައ  ކާރ ތޯ، ކިތައ  ަގރާޖ ތޯ  

މިނ ވަރެއ ވީމާއެހެނ  .  ިގނަެވއ ޖެ ކޮނ މެވެސ   ކަނޑައަޅަ  ،  އެބަ  ހ ނ ނަ   .ނ ޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެނ   ސަރަޙައ ދ ަގއި  މާލޭ 

ހެސ ކިޔާފަިއ   ށ އަދިމާ  ނަރ ހ ނ ނާ    އިހޮސ ޕިޓަލ ަގއި ތިބި ޑޮކ ޓަރ ނ ނާ  ކެޕޭސިޓީއަކީ ކިހާވަރެއ ކަނ .  ބެޑ   ހޮސ ޕިޓަލެއ ަގއި

  އިއ ޒަތ ތެރި ދޯ ެވސ  ވަކި ވަރެއ  ކ ރެވޭނީ    ޑޮކ ޓަރ ނ ނަށ  ،ށ  ވެސ  ނަރ ހ ނ ނަ  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ.  ވާނ ާވއެއ  ނޭނޭގ .ބަވާ

ކިޔާ.  ނ ދިނީމަ އެއ ޗެހިޚިދ މަތ   ތިރީސ  ހާސ  މީހ ނ ނަށ  އެއ ފަހަރާ    ހި ހާސ ،ކިޔ ޖެހިެގނ  ދިހަ ހާސ ، ވި  އެކަމަކ   ރައީސ .

  ،މައ ސަލަ ައނ ނަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؛މި މައ ސަލައަކީ،  . އެހެނ ވީމާކެޕޭސިޓީެއއ   ހޮސ ޕިޓަލެއ ަގއި ވެސ  ޮއވޭ ބެޑ 

ވެސ     އެހެރީ މިހާރ   ތަނ ފީޒ ނ ކ ރާ ހިސާބ ނ . މި ވިސ ނ ނ  ބަދަލ ނ ކ ރާހާ ހިނދެއ ަގއި ެއޗ .ޑީ.ސީ   ސިޔާސަތ ތައ 

ފ ލެޓ   .ލާފައިދަރ ވަ ހަތ  ހާސ   ދިމާ   އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ   ،ހ ޅ މާލޭަގއި  ދޭއ ގ   ވީ ސ ކޫލ  ކ ދިނ އަނެއ ކާވެސ     ،ރޭޑ  

ކީއ ެވެގނ ބާއޭ އެ ކ ދިނ    ިއފި.ހިސާބ ނ  ރޭކާލަ  ައއި  ެވސ  މިކޮޅަށ  ކިޔަވަނ   ކ ދިނ   ތިނެއ    ،ދޭއ    ،ތިނެއ . ެއކެއ  

އަނ ނާނެނޫނ ތޯ އައީ.  ކީއ ތޯ  ،ކިޔަވަނ   ެގނައީ.  މާލެއަށ   ރައ ޔިތ ނ   ތިބި  އަތޮޅ ތަކ ަގއި  އަތޮޅ ަގިއ    ވާނީ  ހ ރިހާ 

ސަރަޙައ ދ މިދެނ  ފަސ   އޮތ   މެނިފެސ ޓޯަގއި  އެމ .ޑީ.ޕީ  ސަރަޙައ ދ    ؛ނެވިހެނ   ފަސ   ހިފިއ ޔާ އެ  ތަރައ ޤީކ ރަނ  

  ވ ރެ ައގ ބޮޑ   މާލެ ހ ޅ މާލެއަށ ، މިހާރ   ވ ރެ  ބިނ  މާލެއަށ     ބިނ  މާލެއަށ ވ ރެ ައގ ބޮޑޭ މާފ ށީަގއި. ؟ކީއ ވެތޯއޭ ވާނީ

ބިނ   .  ހ ރި އިނ ތިހާއަށ   ބިމ ެގ ައގ  އެބަ.  މާފ ށިނ  ބިނ  ނ ވެސ  ިވއ ކާ  ނ ވެސ  ވިއ ކާ.  ެވސ . އަދި  އިއަތޮޅ ގަ   ވ.

ރައީސ ނޫ  އ  ބޭނ ނ ވެެގނެ ިއއ ޒަތ ތެރި  އަނ ނަނީކީ.  ސަރަޙައ ދަށ   މާލޭ  ދަނ ނަވާނީ  ؛ނ   ނިނ މާލަމ ނ    ،ައޅ ަގނޑ  

ބޭފ ޅ ނ  ހިފަހައ ޓާ    ވާއ ބަމ ަގއި ތިާގޖ މޫރިއ ޔާއަށ  ނ ވަތަ އެ މަލ ރައީސ   ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ަގއި އޮނ ނަ އަސާސ ތައ  
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މެނ   ހ ށަހަޅާފައި އޮތ  ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ   މި  އެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .ހާލަތެއ  ނައިހޭ. މިއީ ވިސ ނ މ ެގ މައ ސަލަ   މި  ،ނަމަ

 .  ނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ތޮއ ޖެހޭ ވެސ  މާލެ އިތ ރަށ ނިނ މައިފިއ ޔާ އަނެއ ކާ 

 

 ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ  

 .  މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ  ލަޠީފ  އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ފަރެސ މާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރިޝ ކ ރިއ ޔާ އި 

 

 ފަރެސ މާތޮޑާ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ  ލަޠީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 ފ ރ ޞަތަކަށ  ވެސ  މި އެދ ނީ މިކަމ ެގ މ ހިނ މ ކަނ  އޮތ  މިނ ވަރ ދެވަނަ    ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގނޑ 

ޮގތ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    މިއީ ދެވަނަ ؛ހ ށަހެޅިފައި އޮތ  އިޞ ލާޙ   އޮތ   މި  މިހާރ   ،މިކަމަށ ؛ ހާމަކޮށ ދިނ މ ެގ 

  އޮތ   އިޔޮ ނިޔަތެއ  އެމ .ޑީ.ޕީގަ މެނ ބަރ  އެ ހ ށަހެޅ އ ވީ. އިޚ ލާޞ ތެރިކަމެއ  ނޫނީ ހެ  ފަހަރަށ  މި އިޞ ލާޙ  އިއ ޒަތ ތެރި

ކަމެއ .    އ ލެއ  ހޯދަދިނ މަކީ މ ހިނ މ ހަ  ައވަހަކަށ  މިކަމަށ  ރަނަގޅ   ވީހާވެސ   ،މި އިޞ ލާޙ  ބަލައިަގނެ  ،ކަމ ަގއި ވާނަމަ

 ހެޔޮ  ތި ބޭފ ޅ ނ ެގ  ބޫލ ކ ރާނެަގތި ބޭފ ޅ ނ ެގ ދާއިރާެގ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ    ؛ބޭފ ޅ ނ   ބޫލ ކ ރާނީ ތިަގއޭރ ނ  ރައ ޔިތ ނ   

ހަަމ އެާއއެއ ކޮށ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ؛ ރައީސ   އޮތ  ކަަމށ . އިއ ޒަތ ތެރި  ވަރެއ ެގ ހެޔޮ ނިޔަތެއ  އެބަ  ނިޔަތެއ ، ކޮނ މެވެސ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ދެނ މެަގއި  މީެގކ ރީނ    ބޭނ ނ ވޭ،  މާލޭ    ހަމައެކަނި  ތިބެނީ  އިނ ތިޚާބ ވެފަިއ   . ބޭފ ޅ ނ  ބޭދާއިރާތަކ ނ  

  ދާއިރާގެ     ދޫށިމިއަދ  ކާޑީ.އާރ .ޕީެގ ލީޑަރ ،    ބ ވިޚާސ ބަތ ވާ އޭރ ެގ އެނ މެ ފ ރަތަމަ އިނ ތިނި އަށ   .އެހެނ ނަމަވެސ ، ގދ

މެނ ބަރ    ރައީސ     هللاޢަބ ދ  އިއ ޒަތ ތެރި  ިއއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަެއއ ެގ ސަބަބ ނ   ވިދާޅ ވި  ވާހަކަ  ޖާބިރ   އެ    އަޅ ަގނޑ  

 ބޮޑ  ޕާޓީއެއ ެގ ލީޑަރެއ  ވެސ  މެ.   ކ ރައ ވާ އަދިމ ސީލ ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ވޭ. ެއއީ މިއަދ  ފަސ  ހާސ  މެނ ބަރ ނ  ތަ

މި ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލިހ ނ    ؟ިމއަދ  މި ޤައ މ ެގ މ އައ ސަސާތަކ ނ  ނަާގތޯ   އެ ދައ ކަވާ ވާހަކަފ ޅ  ކިހާ ސީރިއަސ ކޮށ 

ޙަޤީޤަތ  ބަލަނ    މިކަމ ެގ  ސ ވާލެއ .ދަނ ޖެހޭ  އ މިއީ އ ފަ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ؟ސ ކޮށ  ނަނ ަގވާތޯއަ ސީރި  އެކަނ  ކިހާ

ރައ ޔިތ ނ ެގ ނިނ މ ނ ތަކެއ  ނިނ މާފައި ހަވާލ ކޮށ ފައި އޮތ    އަހަރ   ފަސ   ،ނޫނީ ވެރިކަމެއ ގާ އައި    ހިނަގމ ނ   އެބަ ޖެހޭ.

 ދަދ ތަކާ ކޮށ  އަސީލ ވިދާޅ ވަނީ. ވަރަށ  ތަފ   ނ ކ ތ  ވާހަކަ އެ އިޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އެ  ވައ ޓާލަނ ވެެގނ  ބަޔަކ   ވެރިކަމެއ 

ަވޑަިއަގނ ނަވާ މި މައ ސަލަ    ތަނަކަށ   ދެވ ނ    ،ޖައ ސައިއަދި ޕޮލިހ ަގއި ވެސ  މި މައ ސަލަ   އެކީގައި އެ ބޭފ ޅާ އެބަ 

  ނ  ހައ ދަވ މ   އެކީަގއި އޭރ  ކޯލިޝަނ   އެައށ  އިޖާބަދެއ ވި ވެރިޔަކ  ވެސ  ނެތ . އެ ބޭފ ޅާއާ،  ބަލަނ . އެހެނ ނަމަވެސ 

ބޭފ ޅާ    ދ  އެއަމި.  އޭރ  ކ ރެއ ވި  ދ ަގއި މަސައ ކަތ ރަޚަ  ބޭފ ޅާެގ  ކ ރައ ވަމ ނ  އެތަނ ނ  ޒިޔާރަތ ލަނ ކާއިނ  އެކި ތަނ 

މި ސާސ ވަނ ޏާ  ހ ، މި ސީރިއަސ ކަނ  މި ޤައ މ ަގއި ނެތ ކަނ  ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އި. އެހެނ ީވމާކޮށ ފައެހެރީ އެކަހެރި



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  31            ޖަލ ސާ                       ވަނަ   21ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

60 

 

 

ޭގނ ގ ތައ     ނެ.ނ ކ ރެވޭ  ގާއިެމއ   ލ އިނ ޞާފެއ ޢަދ ޤައ މ ަގއި   މިވެނިވަރަކަށ   ޤައ މ ަގިއ  މި  ކިތަނ މެވަރަކަށ   އަދި 

ކ ރާނެ އޮތ އިރ  ވެސ  ެއކަނ  ތަނ ފީޒ   ާގނޫނެއ  ފާސ ކޮށ ފައި   ިމވެނި އަދަދަކަށ  ބަޔަކ  އެބަ ތިއ ބޭ ބ ނެ ބޮޑ   ،އޮޕަރޭޓ ެވއޭ

؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ދަނީ.  ފެނ ނަމ ނ  މިތަނ     ބޭކާރ  ވާހަކަތައ  ިގނަވެެގނ  އަނ ނަ  ،އިދާރާއެއ  ނެތިވެ  ފ ލ ހ ނ ެގ

ފަިއސާެގ،   ދ ވަސ ކޮޅ ަގއި. ތަކ ެގ ވާހަކަ ިގނަވާނެ މި ހައ ގ   ،ބޫލ ކ ރާހެނ ަގމި އަނ ނަނީ އެއ ކަލަ ރައ ޔިތ ނ    !ރަނަގޅ 

ވާހަކަ   އިބަޖެޓ ަގ އަނ ނާނެކަމ ެގ  އިތ ރ ެވެގނ   ކައ ނ ސިލ   ފައިސާ  އިނ ތިޒާމ ތައ     ށ ތަކަިގނަވާނެ.  ޚަރަދ ކ ރެވޭނެ 

 ކަނ ފަތާ  ގެ މިފަދަ އެތައ  ވާހަކަތަކެއ  ކ ރިއަށ  ދ ވަސ ތަކ ަގއި ރައ ޔިތ ނ   ވާހަކަ ިގނަެވެގނ ދާނެ.  އިތ ރ ެވެގނ  އަނ ނާނެ

  ވެހި ރައ ޔިތ ނ  ދި   ރިޔާސީ އިނ ތިހާބަށ  ޓަކައި. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ކ ރިއަށ  އޮތ ؟ ކީއ ވެެގނ ތޯހަމައަށ  ތިލަވެެގނ  އަނ ނާނެ.  

ޔަ ނިނ މަީގހަމަ  ޮގތ   މިއަދ   ވެސ   ެއއ ކަލަ  ،ތިބިކަމީ  އިެގނ ނ ނ   މ ޙައ މަދ    އެއީ  އިބ ރާހީމ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ 

އަދި   ެއ ޤާބިލ ކަށ  ނެތީމާ  އިަގިއގަ   އެ އެބޭފ ޅާެގ  ،ނ އ ފ ލަނީ އެއީ   ނޫފ ލާތީ.    ހަމައަށ  ޝަކ ވާ  ޞާލިޙ  ކަނ ފަތާ

ެވސ  ކަމެއ     އ ފ ލައިެގނ   ނ އ ފ ލަނީ.  ނެތީމާ  ކ ރެވޭނެ  ޝަކ ވާތަށ   އަތޮޅ ތަކ ނ ދެކ   އެ  އިބ ރާހީމ    ނ ެގ  ރައީސ  

ަގއި. އަދި އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ ކ ރިއަށ  އޮތ  ތަނ ަގއި ެއ    2023ދެއ ވާނެ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙަށ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ޖަވާބ 

ދެކ  ރައ ޔިތ   ނ ެގމަނިކ ފާނ   ވަޑަިއަގނ ނަާވއިރ   ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވާނެއަތޮޅ ތަކަށ   ދެއ ކި    ޔާރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ   ނ   އެ 

މަނިކ ފާނާއި.  ވާހަކަތައ  އެ  މަސ ެވރިނ   ޖަވާބ   ދެކ ނ ެގ  ތިމަނ ނަ  މަސ ތެރޭަގއި  ެއއ   ދެއ ވާނަޭމ ބައ ދަލ ކ ރެއ ވި. 

  ގެ 2018މަސ ކ ރީެގ ވާހަކަެއއ . މިދޔަ    . މި ދައ ކަނީ މީެގ ތިނ ނެތިފަވިދާޅ ވ ނ  އަދިވެސ  ެއހެރީ ހަނދ މަފ ޅ ވިދާޅ ވި 

ނޫނ  ވެސ   ވާހަކަެއއ   އިނ ތިޚާބ ެގ  ދަ  ރިޔާސީ  ތިނ ނ ނަވަނީކީިމ  މީެގ  ވާހަކައެ  .  ކ ރީެގ  މަސ ވެރިނ ނަށ     ކޭ. މަސ  

 ؟ޞާލިޙަށ  ހަމަ ނޭނެގނީތޯއޭ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ   ލ ހާމަސ ވެރިނ  އެއ ޅޭ    އެ ހ ނ ނަވަނީ.  އޭޖަވާބ ނ ދެއ ވަ  އަދިވެސ 

ކަމެއ   ނ ނ ވާ  ވެސ  ކ ރައ ވަނ  ބޭ  ށއެއ ޮގތަކަ  ތިމަނ ނާ  ،ަވޒީރ  ވިދާޅ ވި ެއއ ޗަކީ   އެ  ަވޒީރ .  ނޫނީ މަސ ވެރިނ ެގ އެހެރަ

ތިމަނ ނާ ހ ނ ނެވި  ދާއިރާއަކީ ކ ރިނ   ެގތިމަނ ނައަށ  އެނޭގ ެއއ ޗެއ  ެވސ  ނޫނޭ. ތިމަނ ނަ ނޫނޭ މިތަނ ެގ ވަޒީރ ކަމަކީ. 

މިކަހަލަ  ައއީ. ބޫރ ވެެގނ ނޭ މިމަޖ  ތަނަށ  އަނ ނަނ  އެހެނ ނަމަެވސ ، މި  ކަމޭ.މިނިސ ޓަރ  ނ ޓ ނ މަދާއިރާއޭ. އެނ ަވޔަރަ

ދަނީ. މި   ތަނ  ފެނ ނަމ ނ  މި ވެރިނ ނާިއ ދެނ ތިބި ބޭފ ޅ ނ  ތިއ ބެވި  ޮގތަކަށ  މ ޅި ދައ ލަތ ެގ ހ ރިހާ މ އައ ސަސާއެއ ެގ

މިީއ ާގނޫނީ    ،މިދަނ ނަވަނީ  ށ  އިޞ ލާޙެއ  ހ ށަހެޅިޔަސ  ނޫނަާގ  ،ކަމެއ  ނެތި ހަމަ އެޮގތަށ  ޒިނ މާދާރ   މަޖިލިސ  ވެސ 

  މޮޅެތި   ،މިކަނ  އިސ ލާޙ ކ ރީމަ ވީއޭ. މިކަހަލަ ވާހަކަ ދައ ކަިއެގނ   ފަނ ނ ވެރިނ   ނޭ.ޮގތ ނ  އިޞ ލާޙ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމެއ  ނޫ

ފަސ  ނިނ މާލައަ  ވާހަކަދައ ކަިއެގނ   ދައ ރެއ   ފެނ ނަނީ.ހަރ ެގ  މަނ ޒަރ   ރައީސ އިއ ޒަތ ތެރި    މ ނ ދާ  ޤައ މ   ؛  

މި  ،ހަލަބޮލިނ ކޮށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ޔާ  2023  ދީެގނ އިވިސ ނ ވަ  ވާނ ވާ   ޤައ މ ެގ  ރައީސ   ނ  މީއިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ 

  ،އެހެނ ކަމ ނ .  އ ޖާލާކ ރެއ ވި  ޅ އ ަވއިދެއ ވި. މ ސ ތަޤ ބަލެއ  އަ   ާގޤައ މ ަގއި ބިނ   މަނިކ ފާނ  މި  ެއއީ އެ.  ކ ރައ ވާނެކާމިޔާބ 
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ނިނ މައި  ދިވެހި ނިނ މ ނ ތައ   އެެގރައ ޔިތ ނ ެގ  ޕީ.ޕީ.އެމ 2023  ތިއ ބެވީ   ނ   ދޭނ . .ެއނ .ޕީ،  ަގއި  ވެރިކަނ    ސީއަށ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ !  އާދެ  އިއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ      .ޝ ކ ރިއ ޔާ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  މެދ   ރަޝީދ މާފަނ ނ     ، އިބ ރާހީމ  

 . އަނެއ ކާވެސ 

 

 މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ރައީސ   އެދ ނީށ ފަހަރަ  ތިނ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ފ ރ ޞަތަށ   އެދ ނީ،  ިމ  އަޅ ަގނޑ   ވެސ   ދަތ ރ ފަތ ރ ،   އެއ ަގއ މ   ، 

ހިޖ ރ ކ ރ މ ެގ ވާހަކަ    ،ދަތ ރ ކ ރ މ ެގ ވާހަކަ  ނ ނ  އަނެއ ތަނަށ ދައ ކަނީ. އިނ ސާނ ނ  އެއ ތަ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ވާހަކަ މި

ބަސ ދަތ ރ ެގ   ؛ބަސ ތައ   ވެސ  މި  ހ ނ ފަ  ތެރެއިނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނ މެ  ރ މ ެގދަތ ރ ފަތ ރ ކ   އާދޭ.  އެބަ  ަގއިތެރޭމީެގ

ވެސ  އެބަ އެނޭގ    އިނ ، އެނ ވީމާވާހަކަ އެބަ އަޑ ިއވޭ. އެހެ  ދ ވަހެއ ަގއި ދަތ ރ ކ ރި  ހާސ  މީހ ނ  ެއއ   އަށ   ނ ތެރެއި

 ؛ދަތ ރ ފަތ ރާއި ކަނޑ  ދަތ ރ ފަތ ރ   މާލޭ ސަރަޙައ ދ  ތޮއ ޖެހިފައި އޮތ  މިނ ވަރ . އެއ ަގމ   އޮތ  މިނ ވަރ .  ޖެހިފައިއ މާލެ ތޮ

ޖިޮއގ ރަފީއަށ     ެގދިވެހިރާއ ޖޭ  އެއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރާއި، ެއއ ަގމޭ ބ ނީމާ  ވިސ ނާލަނ  އެބަ ޖެހޭ.  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

މެނިފެސ ޓޯ ހަދައިނ    މިީއ ޖަޒީރާ ރާއ ޖެއެއ . ޖަޒީރާ ރާއ ޖޭެގ ؛. ައކިޕިލާގޯ ޖަޒީރާތަކެއ ، އަތޮޅ ތަކެއ ިމއީ   ބަލައިފިއ ޔާ

މި   ، ތަރައ ޤީކ ރާނީއޭ   ، މ ޅި ރާއ ޖެއޭ ކ ރާނީއަހަރެނ  ލާމަރ ކަޒ ،  ދައ ކާފައި  އެ ވާހަކަ   އެނ ެމނ   ހ ރިހާ  .މިތިބީ އައިސ 

 މިއަށ  ވިސ ނާލީމާ    ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ދަތ ރ ފަތ ރ   އެކަމަކ ، ކަނޑ .  ތެރޭގައި  ެގދައ ކާ ކެމ ޕޭނ   ހ ރިހާ ވާހަކައެއ  އެބަ

މިނިސ ޓ ރީނ  އެއަށ  ކެރީނ    އ ޅަނދަކަށ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ    ކ ރާއިރ ަގއި ެވސ ފަތ ރ ދަތ ރ   ކަނޑ    .ޮގތ   އެނޭގނެ މި ވާ 

ބެޑ     ،ލައިސަނ ސ  ދޫކ ރާއިރ ަގއި  ގ ތަރައ ޤީކ ރަނ  ރިސޯޓ  އޮޕަރޭޓިނ   ރަށެއ   އޮތީ ރިސޯޓ .  . ދެނ ކެޕޭސިޓީެއއ  ދޭ

އެ ރަށެއ ަގިއ    ކެޕޭސިޓީައކީ. ހަ ސަތޭކަ ޓޫރިސ ޓ  އެނދޭެގ  ރަށ    ތިނ  ސަތޭކަ ކޮޓަރިއޭ އެ  ކަނޑައަޅާ.   ކެޕޭސިޓީ އެބަ 

  ޒަތ ތެރި ރައީސ . އ ކެޕޭސިޓީއެއ  ނެތޭ އި  ެގމާލޭ   ކެޕޭސިޓީއަކީ. އެއޭ  .ނަށ  ނ ތިބެވޭނޭހ ނ ނާނީ. އެއަށ ވ ރެ ިގނައިނ  މީހ 

  ރަށެއ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ   ކ ރާދ ވަސ ވެފަިއވާ ވެރިކަނ   ިގނަ  ވ ރެ  އަހަރަށ   ހާސ   ދެ  އީކެޕޭސިޓީއެއ  ނެތ . މި  މާލޭަގއި އެއ ވެސ 

ޒަމާނަށ  ބަލައިފިއ ޔާ ރާއ ޖޭެގ    ރީ. ކ ެގނ ނަނީއޭ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވެސ   ވެރިރަށ  މިއީ. ވެރިރަށަށ  ހ ރިހާ އެނ މެނ 

ކަނ ކޮޅ ތަކ ަގއި ހަމަ  އެކި  ތަނަވަސ ކަމާ  ެގނ ނަނީ  ނ ލާހިކ   މި  ކިހިނެއ ތޯ  ދިރިއ ޅ ނ .  ރައ ޔިތ ނ     ސ ވާލަކީ.   އެކ  

  ޮގތަކަށ    އޮނ ނަ   ާގނޫނ  ؛ލިޔެފައި އޮނ ނަ ޮގތެއ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މިހާރ  މިތިބީ ސިޔާސީ ޕާޓީތައ  ހަދައިނ  ތިބޭއިރ 
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ނ ކ ރޭ  ކަނޑައަޅަނ ޖެހޭ  .ކަނ ތަކެއ   އެބަ  މިނިސ ޓ ރީނ   ކެޕޭސިޓީައކީ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   ކެރީނ   .  ކޮބަިއކަނ    މާލޭެގ 

ކަނޑައަޅަނ ޖެހޭ އެބަ  މިނިސ ޓ ރީނ   ަގރާޖަކަށ    ހިނާގ  މާލޭގެ   ،ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   މަގ   ހިނާގ  ނ ވިއ ކޭނެކަނ .  މަެގއ  

ތިރާމ  ނެތ  ޤައ މެއ ަގއި، ނެތ  ހ މީހ ނ ނަށ  އި  ހިނާގމަގ  .ތަނެއ ކަނ  އެނ މެނ ެގ މިއީ  ހިނާގ މަަގކީ.  ނ ހެދޭނެކަނ 

 ލައ ކަ  އެއ  ،ހާސ  ސ ފަނ ސާ ،ހާސ  ތިރީސ މީހަކ     ތިރާމެއ  ެއއ ވެސ  ކަމަކަށ  ނޯނ ނާނެ.ހ ރަށެއ ަގއި ެއއ ެވސ  އި

. ހަދާފައި އޭނަ މި އިނ ނަނީ އެއ ޗެހި ައވީލައިެގއިނ  ެއތާ އެއ ޗެއ  ަގނޭތޯ. އަނެކަކ   ހަދަނީ ފިހާރައެއ  ދީެގނ  ރ ފިޔާ

 ؛މީހާ  އަނ ހެނ  އިނ ނަ ވީލ ޗެއަރަގއި  ޭގަގއި  ވެސ .  ެއކައ ޗެކޭ  ކޮށ ލާފައި ދަނީ. ހިތަށ ނާރާއައިސ  ދޮރ މަތީަގިއ ޕާކ 

 އިއ ޒަތ ތެރި ނެތޭ ިއހ ސާސެއ   . އެމ ބިއ ލާނ ސ  އަނ ނަނީ. ގެއިނ  ނ ނ ކ ެމވި ތާށިވެފަ.ދާނ  ސ ޕިޓަލަށ ހޮ ބޭނ ނ ވޭ އޭނަ

. ބަލާނެ މީހެއ  ނެތ . ދަނީ ބައިނ ދާފައި ސަިއކަލ   ހ ރަސ ކޮށ ލާފައި މަގ  ޮގސ  ޮގތަށ   ދާ މީހާ  ދ އ ވާ ސައިކަލ   .ރައީސ 

. ހިސާބ  ިގނަވާ ތައ އެކ ސިޑެނ ޓ   .ހިސާބ  އ ފެދޭމައ ސަލަ މިއީ ؟ ޒީރ ކޮބައިތޯ ދާޚިލީ ވަ  ؟ކޮބައިތޯ ހޯމ  މިނިސ ޓަރ 

ފިތ ނަ ހިސާބ .  ިގނަވާ  ހިސާބ .ތަޅާފޮޅ ނ    ރަސޫލާއަކީ   ،ބ ނީ އެ މިނިސ ޓަރ   ހޯމ   ވެސ  ފަހ ނ  އެނ މެ  އ ފެދޭ 

 ފޮނ އ ވާ ރަސ ކަމަށ  ނ ނަކީރަސޫލ  ނ ނާއިނަބީ  ރަސ ކަނ ކ ރި ކަމެއ . . އަޅ ަގނޑ  ނ ދެނަހ ރިނ ނަބިއ ޔެކޭ  ރަސ ކަނ ކ ރި

ކިރިޔާ .  ކަމެއ  ބައެއ  މިނިސ ޓަ މިހާރ    ؛އަދި  މިފަދަ  ހޯމ   ހާސިލ ކ ރަނ .  މަގ ސަދެއ   ސިޔާސީ  އެވެސ   ރ ، 

ެއއ ކޮށ    ޓަމަސ  އ ޅޭހެނ  ކާލައިެގނ  ދަހިވެތިކަމާށ ވެރިނ  ކައިރީަގއި ކަިއރިނ  އަވަިއެގނ   އަޅ  އަނދ ނ   ،ކ ރ މާއިދ ޝާމަޚ 

ބަޣާވާތ ކޮށ ެގނ  ައއިސ  ތިބި ބައެއ  އެީއ. ިއއ ޒަތ ތެރި   ނ ާވނެ. މީހ ނ  އ ޅޭހާ ހިނދެއ ަގިއ މި ޤައ މެއ  ރަނަގޅެއ އ ޅޭ  

މާލޭ ކެރީ  ؛ރައީސ  މެދ ވެރިކޮށ   ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ  މިނިސ ޓ ރީ  އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ ެމނ   ކޮބައިކަނ މީަގއި  ކެޕޭސިޓީ   ؛ނ  

ވީމަ ޭގ މަގ   . މޭޔަރަކަށ  ހޮވީ، ރައ ޔިތ ނ  ހޮވައިފި، ހޮމާލޭ ސިޓީ ކައ ނ ސިލާމިހާރ  އެކަނ  މަތިކޮށ ފައި އޮނ ނާނީ  

ނޫނޭ އިނިގލި   . ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާައށ  އެކަނ ޏެއ ނަަގނީ ވެސ  ރިޝ ވަތ . ނަަގނީ ެވސ  ދަށ ނ  އަނެއ ކާ  ވިއ ކާލީ.

މާލޭ ަމގ ތަކާ   ޓީ އަދި މިހާހިސާބަށ  ކަނޑަެއއ ނާޅާ.ކެޕޭސި  . . ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާމ ނ  މާލެ ހިނ ަގނ  އޮތީރ ހާދިއ ކ ރަނީކީ މި

އިސ ލާމީ    ، އޮތ  ޮގތ ނ  ވެއ ޖެއ ޔާ މާލޭ ަގބ ރ ސ ތާނ ތައ  ނަަގއި ޕާކިނ  ޒޯނަށ  އެ ދަނީ. މިހާރ  މި  ނ އެއ ޗެހި ިވއ ކަމ 

ޒޯނަށ ، ޕާކިނ   ވެސ   ޕާކިނ  މަރ ކަޒ   ވެސ   މިސ ކިތ   ޕާ ޒޯނަށ ، ހ ކ ރ   ޕާކ ވެސ   ކ ޅޭ  ޒޯނަށ .  ކިނ ކ ޑަކ ދިނ  

ނ ދޭ.  އިނދޭ ނޭވާލާނ  ވައިޮގޅި ކަނޑާފަ. އަނެއ ކޮޅ ނ  ވަިއޮގޅި ކަނޑާފައި ނޫނީ ހ އ ދައެއ  އަނެއ ކޮޅ ނ  ޭގަގއި އެބަ

 ދަރަޖައަށ    މި  ދެނ   އިމާރާތ ކ ރަނ  ހ އ ދަދެނީ. ޖެހިެގނ  އަނެއ  ދ ވަހ  ވަިއޮގޅި ބައ ދަނ  އަނެއ ކާެވސ  އެހެނ  މީހަކަށ 

މިކަނ ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޤައ މެއ ނޫނ ތޯ ތ އޮ އިލ ހިފަ އ ދިބ   ދިޔައިމާ ބ އ ދި އެބަ  ،.  މިކަނ   އެ  ރަނަގޅަށ   ނޭގ 

މި ނ ކ ރެޭވނީ  މޭޔަރަށ   ނ ކ ރެވެނީ،  މިކަނ   ކައ ނ ސިލަށ   ސިޓީ  މާލޭ  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   ތަނ ފީޒ ނ ކ ރެވެނީ.  ކަނ . 

އެބަ ވެސ   މިނިސ ޓަރަށ   ޓ ރާނ ސ ޕޯޓ   ނ ކ ރެވެނީ.  އ ޅަނދެއ ަގއި  އެ މިނިސ ޓ ރީއަށ   ދަތ ރ ފަތ ރ ަގއި  ކަނޑ   ނޭގ 
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 ތިނ  ކާރާއި ލައ ކަ ދެ މާލޭގައި  މީހ ނ ނަށ ކަނ  ހ އ ދަދެވޭނީ.ބާރަ  މީހ ނ ކަނ  ކެޕޭސިޓީއަކީ. އެހެނ ވީމާ،  ބާރަ  ތިބޭނީ  

ޯވޓ  ނ ެގނ ގ ޅެވޭނެކަނ  ޕިކަޕަކާ ލައ ކަ ޮގސ   ނ ވީތާކަށ   އަދި  ދަނ ނަނ ޖެހޭނެ.  މިވަރ   ތިމަ  .  ނ ނަމެނ   ހޯދަނ ވެެގނ  

. ކަނ ތޮއ ޖެހޭނީ އޭރަށ   ދޭނަމޭ ކިޔާފައި އެކި ރަށ ރަށަށ  ޮގއ ސަކާ ނ ބ ނެވޭނެކަނ .ކަލޭމެނ  ހ ރިހާ އެނ މެނ ނަށ  ފ ލެޓ 

 . ތޮއ ޖެހ މާއި ފަސާދައިެގ ތެރެއަށ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ތެރެއަށ  ފިތ ނައިެގ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާނީ ހައ ތަހާ

 

 ކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަ

 . މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ހ ރި މަސައ ކަތ   ނިމި . ނ 8

 

 ކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަ

ކ ޅ ދ އ ފ ށީ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ   ،ހ ރި މަސައ ކަތ . ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  ނ ނިމި ،އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މަސައ ކަތ  މި ފަށަނީ

ށ   (އަބެހޭ ާގނޫނ  ވަޒީފާއާ) 2/ 2008ނަނ ބަރ     ނ ާގނޫ  ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޖަމ ޝީދ  މ ޙައ މަދ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ 

 އިނ ނެވިއ ޔާ ކ   މެނ ބަރަ ިއއ ޒަތ ތެރި އެދިވަޑައިަގނ ނަވާ ހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ ވާ ބިލަށ  މި  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސ .

 ،މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  .މަސައ ކަތ  ކޮމިޓީ މިއަދ ެގ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (    .އެދެނ  އެދިވަޑަިއެގނ ދެއ ވ ނ  ފ ރ ޞަތަށ 

  .ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ ! އާދެ  .އެދެނ  ޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ މަ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މެދ  މާފަނ ނ 

 .ބިދޭސީނ ނަށ  ،ލަސ ކޮށ ލ ނ  އަނެއ ކާެވސ   އިޞ ލާޙ  ެގވޭޖ  މިނިމަމ  އޮތީ  މި ހ ށަހެޅިފައި؛ ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި

މިޖެހ ނީައއިސ  މ އ ދަތ  އޮތ  ކަނޑައަޅާފައި ދޭނ  ބިދޭސީނ ނަށ  ލަސ ކޮށ ފައި  އ ޖޫރަ  އޮތީ.  .  ކ ޑަމިނ ނ   އެނ މެ 

ެއއ   ެއއ ވެސ  އ ޖޫރަ  ،ެއއ  ޒަމާނެއ ަގިއ އޮވޭ  ؟އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ދ ނިޔޭެގ އެނ މެ ކ ޑަމިނ ނ  އ ޖޫރަ ކިހިނެއ ތޯ އައީ

މަސައ ކަތ ކ ރ   އަޅ   . ކަމެއ   ފެށި ޮގތަށ   ދޭ އ ޖޫރަެއއ   ކޮނ މެެވސ  ރީތިކޮށ ލަނ ވެެގނ  އެކަނ   ޒަމާނެއ .  ވިނ ދީ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  މި ކަނޑައެޅީ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ދ ނިޔޭެގ އެހެނ   އަނ ނަމ ނ  އައިސ   ،އަނ ނަމ ނ   ،އަނ ނަމ ނ 

 މިތާނަގއި ކަނޑައެޅިއިރ ގައި އެކަމަކ  .ކަމެއ  ރަނަގޅ  ވަރަށ   ނ މެ ކ ޑަ އ ޖޫރަ.ކ ރާ ޮގތަށ  އެ ޤައ މ ތަކ ަގއި ކަނ ތައ 

 ދޭ އިނ ސާނ ނ ނަށ  އަނެއ ބައި ނ ދީފައި އިނ ސާނ ނ ނަށ  އެއ ބައި . ތިބީ މިތާ އިނ ސާނ ނ ތަކެއ   .އިނ ސާނ ނ  ހަމަ ތިބީ



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  31            ޖަލ ސާ                       ވަނަ   21ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

64 

 

 

އިނ ސާނ ނ    . އެކަމަކ ދިވެހިނ ނަށ  ދޭނ ޖެހޭ !ނަގޅ އެއީ ދިވެހިނ ނަށ  އިސ ކަނ ދޭނ ޖެހޭ. ރަ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  .ޮގތަށ 

 ، ދަނޑ ވެރިކަާމއި ،މަސ ވެރިކަމާއި  ،ފަތ ރަވެރިކަމާއި  ޮގތ ނ   އޮތ  ތ ތައ ޢަސިނާ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ވާނީ އިނ ސާނ ނ ނަށ .

 އެނ މެ  ދ ނިޔޭެގ އީއެ  ފަތ ރ ވެރިކަމަކީ ޮގތ ނ   އޮތ  ތ ތައ ޢަ ސިނާ ހ ރިހާ މި އިެމރިޓައިމާ  ،ދަތ ރ ފަތ ރާއި ޮގސ މިހެނ 

 ިގނ ތިކ ރިއިރ ަގއި ވޭޖ  މިނިމަމ  ރާއ ޖެ  .އޮތީ މި ޮގއ ސަ ދިވެހިރާއ ޖެ ފެނ ވަރަށ  އެއ  ޤައ މ ތަކާ އޮތ  ކ ރިއަރާފައި

. މިހާރ  ބަލާފަ އިނ ޑަސ ޓ ރީއަށ   ރާއ ޖޭެގ  ިގނ ތިކ ރައ ވާށޭ ،ދިޔައިނ ބ ނަމ ނ  ތަކ ރާރ ކޮށ  އޭރ  ވެސ މެނ   އަޅ ަގނޑ 

ކަނޑައަޅާނީ  އެނ މެ ައޅ ަގނޑ މެނ   ކިހިނެއ ތޯއޭ  ވޭއ ޖެއ   މިނިމަމ    ނ ވަތަ  ވިޔަފާރިއެއ  ފަށާ އަލަށ   ؟ކ ޑަމިނ ނ  

. އެ ފިހާރައަށ  އަނ ނަނީ ނ ނަނީއި މި ހ ޅ ވައި ފިހާރައެއ  އަނ ހެނަކ   ރަށެއ ަގއި ޮގތ ނ  ހ ނ ނަ އާދަކާދަ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ

އޭނަ ބިޑި އަނބ ރަނ  ނ ވަތަ ހަނޑޫ ހޮވަނ  ދަރިފ ޅ    ނެއ  ަގނ ނަނ . އައިމާކާޓޫ ޓަކ ނ  ސިނިގރޭޓ ސޯޖެހިަގނ  އޮތ  ރި

ފަ ޮގއ ސަޖެހިތ ޮގަވއިނ   ދ ވެފައި  ިއނދެފައި  ހ ޅ ވަ  އެނދ ަގއި  އެތާނަގއި  އިދޮރ   ިވއ ކަނީ.  ެއއ ޗެއ   ބަހ ރޭ  އެލާފައި 

އަށ  ހާސ  ނ ވަތަ    ރ ފިޔާ  ހަ ހާސ ދިތޯ  ެގ ޮގތ ަގިއ އޭނައަށ  ދެވޭނެކ އ ޖެއ  ބަހައ ޓާފަ. ެއ ކ އ ޖާއަށ  މިނިމަމ  ވޭޖ 

މިނިމަމ  ވޭޖ    ނ ދެވޭނެ. އެހެނ ވީމާ، ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ކަނޑައަޅަނ ޖެހޭ ދިވެހިރާއ ޖެއާ  ؟ރ ފިޔާ ޮގތަކަށ    އެކަށީެގނ ވާ 

ިމ އ ޅެނީކަނޑައަޅަނ ޖެހޭ  އޮތީ މަތިކޮށ ފައި މިކަނ   މިނިމަމ  ވޭޖެއ  ކަނޑައަޅައިެގނ  ސަލާމަތ ނ ވެެގނ . ނީ. މިހާރ  

 މަސައ ކަތ ކ ރާ ތެއ ގައިޢަސިނާ ވަކި ޮގސ  ދެނ ނެވިހެނ  މި ސަލާމަތ ވާނެ މި  .ނ ވި  ސަލާމަތެއ   .މިނިސ ޓ ރީއާ އިކޮނޮމިކ 

 ، ތަނ ތަނާއި ެގޔޫރަޕ  ނޭޅޭނެ ކަނޑަެއއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   .ކަނޑައެޅިއ ޔާ ކޮބައިކަނ  ކީވޭޖަ މިނިމަމ  މީހ ނ ެގ

 ވަކި މިނ ަގނޑ ތަކަށ  ވަކި ،އޮތީމަ ކަނޑައަޅާފައި ވޭޖ  މިނިމަމ  ޤައ މ ތަކެއ ަގއި ހ ރިހާ އެ ޔޫރަޕާއި އެމެރިކާާއއި

 ދީފައި  ލ އިފަސޭހަތަކެއ  ެއތައ  ނިޒާމ ނ  މާލީ އަދި އިހައ ގާ  އަސާސީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޤައ މ ތަކ ެގ އެ އަދި ޮގތ ތަކަކަށ  

 ެއއ ޗައ   ހ ރިހާ މި ފ ރ ޞަތ ތަކާއި ވިޔަފާރިކ ރެވޭނެ ނަގައިނ  ލޯނ  އިނ ޓަރެސ ޓެއ ެގ ކ ޑަކ ޑަ ތެރެއިނ   ބޭނ ކ   .އޮނ ނަނީ

 ދައ ލަތ ނ   . އެކަމަކ ލާޒިމ ކ ރެވިދާނެ މީހާއަށ  ވިޔަފާރިކ ރާ ނަަގނ  ވޭޖ  ދެނ  ދީފައި ފ ރ ޞަތ ތަކެއ  ހ ރިހާ މި  .އޮވޭ

ނ ދީ އެއ ޗެއ   ެއއ ވެސ   ެވސ   ިވޔަފާރިވެރިޔާއަށ   ތެރެއިނ   ނިޒާމ ެގ  ކޮނ   ،މާލީ  ކޮރަޕ ޝަނ   އޭނާ  ޮގތަކަށ   ެމވެސ  

ެގނ  ވިޔަފާރިެއއ  އ ފައ ދައިެގނ  ަވޒީފާ ނ ވަތަ ިމވެނި މީހަކަށ   ނެރެަގނޑެއ   ހިނ ގައިެގނ  ކޮނ މެެވސ  ތާކ ނ  ފައިސާ

ބ ނީމާވޭޖ   ވަޒީފާ ދިވެހިނ ނަށ  ،ޮގތަކީ  ވާ މި ނިނ މީމާ ނިނ މ ނ   މި އަޅ ަގނޑ މެނ  އަނެއ ކާެވސ   ނ ދެވޭނެ.  ދޭށޭ 

. ކަނޑައެޅިފަެއއ  ވޭޖެއ  މިނިމަމ  ނެތ  ބިދޭސީނ ނަށ  ައގ ހެޔޮ. ވަޒީފާ ދޭނެނޫނ ތޯ މީހަކަށ  ހެޔޮައގ  އެއީ  .ނ ލިބެނީ

ބިދޭސީނ ނާ   އިބިދޭސީނ ނަށ  ވަޒީފާެއއ  ނ ލިބޭނެ. އެއީ ދިވެހިނ ނާ ކަނޑައެޅީމާ  މިނިމަމ  ވޭޖ ނަށ އެހެނ ވީމާ، ބިދޭސީނ 

އެކަަމކ  އެއ ވަރ ވީ.  ދިވެއ ސަ   ހަމަ  ހަތ މިހާރ   ަވޒީފާދީފިއ ޔާ  އެބަ ކަށ   ދޭނ   ރ ފިޔާ  އެހެނ ވީމާ،  ޖެހޭ. ހާހެއ ހާ 

   އިތ ރ ނ  ހަތ  ހާހެއ ހާ ރ ފިޔާ. އެކަމަކ ، ބިދޭސީ މީހަކަށ  ެގނ ޮގއ ސަ ެގނ ދެނީ. ެއއީ ސަރވިސ  ޗާޖ  ދިވެއ ސަކަށ  ވަޒީފާ
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ލަރަށ  ވެސ  ެއބަދޭ ވަޒީފާއަށ . ތަށިދޮނ ނަށ  ޑޮ  150މިހާރ   ޑޮލަރ  ދީފައި އެބަ ެގނ ގ ޅޭ.    150ރ ފިޔާ ނ ވަތަ  ދެ ހާސ   

 ރިސޯޓެއ ަގއި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އެނގޭ   އެބަ ވެސ  ބިދޭސީއަކަށ  ކޮނ މެ ދެނ . އެބަދޭ ވެސ  ކ ރަނ   ރޫމ ބޯއީކަނ  ނ ވަތަ  އެބަދޭ

. ނ ލިބޭކަ އެބަ ވެސ  ދޭތެރޭގައި ޑޮލަރާ ހާސ ހަތ    ޑޮލަރާއިހަތ  ސަތޭކަ    ޮގތ ގައި ޗާޖ ެގ ސަރިވސ   ވަޒީފާއަދާކ ރީމާ

މޫސާރައަކަށ  ވޭޖ  އެހެނ ވީމާ،  މިހާރ   މ ސާ  ނޫނ ކަނ .  ބޭނ މެއ   ރަކަނޑަެއޅިއިރ ަގއި  ވޭއ ޖެއ .    ،ނޫނޭ ކޮނ މެހެނ  

އެހެނ ވީމާ، ކ ޑަ އ ޖޫރަެއއ   އ  ނަގައިފި ނެިގ ބަޔަކ .ތައެހެނ ވީމާ، މީަގއި އެޑ ވާނ ޓޭޖ  .ބޭނ ނ ވަނީ ސަރވިސ  ޗާޖ 

 އިކޮނޮމިކ  މިނިސ ޓ ރީ، މިހާރ  މަޖިލީހަކ ނ   ހެނ ވީމާ، މީަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ  އެބަދީފައި ބިދޭސީނ ނަށ  އިސ ކަނ ދެނީ. އެ

އެހެނ ވީ ކ ރަނ .  މިކަނ   އޮތީ  މި  މަތިކޮށ ފައި  މިނިސ ޓ ރީއާ  އިކޮނޮމިކ   މިނޫނ ،  މިހާރ   އ ސޫލ ނ  މާ،  ވަކި   އޮތ  

ޮގތަށ ޢަސިނާ ތަފާތ ނ ކ ރެވޭ  ބަޔަކ   ތިބި  ސިނާ  ،ތެއ ަގއި  އެ  ދިވެޢައަދި  އެނ މެތަކީ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ؛ހިރާއ ޖޭަގއި 

ދިވެހިނ ެގ ބައިވެރިވ ނ  އިތ ރ ކ ރ މަށ     އިތ ަގޢަރަށ ތަކާއި މި ހ ރިހާ ވަސީލަތ ތަކެއ  ރައ ޔިތ ނ  ދޫކޮށ ފަިއ އޮތ  ސިނާފަޅ 

 ދާއިރާެގ  އެ ކޮށ ،ޞަބެހޭ ާގނޫނ ނަށ  ވެސ  އިޞ ލާޙ ތަކެއ  ެގނެއ ސަ. ޚާއ   ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ  އޮނ ނާނެ ވަޒީފާއާ

ވެސ  މި  ދޭނ މިހާރ  ިގނައިނ  ތިބެނީ ވަޒީފާ  ،ޮގތ ަގއި ތިއ ބަވާ ފަރާތ ތަކަކީ  ެގެއޗ .އޯ.ޑީނ   ؛އެނ މެ އިސ  ފަރާތ ތައ 

ފިލިޕީނ ސ  މީހެއ ، ސ ރީލަނ ކާ މީހެއ  ނ ވަތަ އިނ ޑިއާ މީހެއ  ނ ވަތަ އެ ޤައ ެމއ ެގ   ތިބޭނީ ދިވެހިނ ނާ އިނ ޓަިވއ ކ ރަނ 

ބެހޭ  އެހެނ ވީމާ، އެ މީހ ނ  އިސ ކަނ ދެނީ އެ މީހ ނ ެގ ޤައ މަށ . އަޅ ަގނޑ ެމނ  އޮނ ނާނެ ވަޒީފާއާ  މީހެއ  މި ތިބެނީ.

ައކީ ދިވެހިނ  ކަމަށ .    60% އިމަާގމ ަގ ތަކ ަގއި ވެސ  ތިބެނ ޖެހޭނީ އިސ ސޯޓ ރި ާގނޫނ ަގއި ަވކި މ އ ދަތެއ ެގ ތެރޭގައި

ހ ނ  ޮގތ ނ  ދިވެއ ސަކަށ  ެވސ  ވަޒީފާެއއ  ނ ދޭ. އެ މީ ހާރ  މި ވާތަމ ރީނ  ވެސ  ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމަށ . އެހެނ ވީމާ، މި

އެ ިއޞ ލާޙ  ވެސ  ޮއނ ނާނެ ހ ށަހަޅާފަ. އަޅ ަގނޑ    އެ މީހ ނ ެގ މީހ ނ  މި ެގނ ނަނީ. އެހެނ ވީމާ،  ؛އިނ ޓަިވއ ކ ރަނ 

އިޞ ލާޙ  އަނ ނާނެ ކަމަނ    ށ  އަ ޮގއ ސިއ ޔާ މި.  ކަމަށ   ދާނެއ ނ މީދ ކ ރަނ  ވަރަށ  ައވަހަށ  އެކަނ  ވެސ  ތަނ ފީޒ ެވެގނ 

 ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . އ ޔާ އަޅަަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ . ޝ ކ ރި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ނ  ނިނ މ  
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  31            ޖަލ ސާ                       ވަނަ   21ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

66 

 

 

ކޮމިޓީ މަސައ ކަތ  ރޭވިފައިވާ ޮގތ  އަޅ ަގނޑ   .  ނިމ ނީ މަސައ ކަތ  ހަމަޖެހިފައިވާ ކ ރ މަށ  ތަޅ މ ަގއި  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

ސ   ސަ. ސ ޓޭޓ  އޯނ  އެނ ޓަރޕ ރައިޖެހިއިރ   10  ،ކޮމިޓީ ޗޭނ ޖ  ކ ލައިމެޓ  އެނ ޑ  އެނ ވަޔަރަނ މަނ ޓ   ލާނަނ .އިދަނ ނަވަ

އ ޔަތ   ޖެހިއިރ . މާލި  11 ،ރީ ކޮމިޓީއަޖެހިއިރ . ޖ ޑީޝި 11 ،ޖެހިއިރ . މިނިވަނ  މ އައ ސަސާތަކ ެގ ކޮމިޓީ 11 ،ކޮމިޓީ

މަޖިލީހ ގެ    ދެނ   އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީ.  ،ޖަހާއިރ   1ަގއި. އަދި  12:30 ،ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީ  ގައި.12:30 ،ކޮމިޓީެގ ސަބ  ކޮމިޓީ

 ޖަހާއިރ .   9 ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ  ބ ދަވާ   2022ސެޕ ޓެނ ބަރ   14ޖަލ ސާއެއ  އޮނ ނާނީ،  
 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސ . العالمين رب   هلل والحمد
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