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 (هللاރައީސް އީވާ ޢަްބދ  މަޖިލީހ ގެ ނައިބ ؛ ޔާސަތ ގައި އިންނެވީ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަވީސްބާ  ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް( ރާސްފަތިބ )  2021 ލައިޖ  8

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن    މަޖިލިސް   .به ومن واالهوصح  هلآ  ىل عو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

  ތްތެރިއިްއޒަ  5  ތިއްބެވީ  އިމ ަގސަލާމެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި    43  ން ތިއްބެވީވަޑައިެގއަށް ހާޒިރ ވެ ޖަލްސާވަގ ތ   މި  

 ންބަރ ން.މެ ރިތެޒަތްއް އި ދެ  ރަންޓީނ ގައިކޮ، ންންބަރ މެ

 

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

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

   .2/22/ 2021/ޖއ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

 ހ ށަހަޅާ ކަންކަން   ކޮމިޓީތަކ ން.  5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 އެންމެ މަސައްކަތެއް. މި އޮތީ، އެޖެންޑާަގއި މިއަދ ެގ 

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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ނަންބަރ     -{5.1} ރައީސް،   2021،  6  މޭ  -5.1އެޖެންޑާ  ަމޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ރޭ  ދ ވަހ ެގ  ރައީސް    ވަނަ 

ޓެރަތެދިން ނ ރައްކާ  ލ މަށްމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  އަވަހާރަކޮށް ހަމަލާރި  ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ  ގ ޅިެގން ސަ  އާރިސްޓް  ލާމަތީ 

ޕާލިމެންޓަ ހިންާގފައިވާ  ނިންމިކޮމިޓީން  މަސަްއކަތް  އިންކ އަރީެގ  ރިޕޯޮގތ   ރީ  މަޖިލީ ޓ ެގ  ރިޕޯޓ   މި  ހަށް  . 

މ ޤައްރިރ ،  އިހ ށަހަޅ އްވަ ކޮމިޓީެގ  ދާއިރާެގދެްއވާނީ  އ ތ ރ   އަސްލަމް  ތެރިއްޒަތްއި   ހިތަދޫ  މ ޙައްމަދ   މި  .  މެންބަރ  

ލިބިފައި އިޞްލާޙ   އެއް  ރިޕޯޓައެ  ވޭ.ބައެ  ރިޕޯޓަށް  ކޮމިޓީ  އެއީ  ށްއީ  ރިޕޯޓަ  241.  ކޮމިޓީ ކައިންކ އަރީ  ނޫން.  ށް 

އެއް ލިބިފަރިޕޯޓަށް  ިއޞްލާޙ   ހ ށަހަޅ އް  ރިޕޯޓ އިވޭ.    މ ޤައްރިރ   ވަންދެއް އިވަ މަޖިލީހަށް  އ ތ ރ  ،  ކޮމިޓީެގ  ހިތަދޫ 

 .މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްއިްއޒަތްތެރި އިރާެގ  ދާ

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާ އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ

ވަނަ    2021މޭ  6ކޮމިޓީެގ ފަރާތ ން ކާ ބެހޭ ތަމަޖިލީހ ެގ ސަލާަމތީ ޚިދ މަތް ންެގއްޔިތ ރަ  ، هوحد   ،مد هللألح  ،بسم هللا

ރައީސްދ ވަހ ެގ ަމޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ރޭ  ނަ،    މ ޙައްމަދ   އަވަރައީސް  ނ ރައްކާހާރަކޮ ޝީދ   ދިން  ރި ތެށްލ މަށް 

ހަޓެރަ އެކ ލަވަ  އާމަލާރިސްޓް  މަޖިއިލެ ގ ޅިެގން  އިްއޒަތްތެރި  ިމ  ރިޕޯޓ   ކޮމިޓީެގ  ވ ނ   އެ  އ ފާ  ހ ށަހެޅ މ ެގ  ލީހަށް 

ޭމ    6  ،މެންެގ މި މަސައްކަތަކީ ައޅ ަގނޑ  ؛ތެރި ރައީސްތްހައިސިއްޔަތ ން ައޅ ަގނޑ  ލިބިަގންނަން. އިްއޒަ   މ ޤައްރިރ ެގ

ރޭ  2021 ދ ވަހ ެގ  ރަ  ވަނަ  މަޖިލީހ ެގ  ދެއީސް ރައްޔިތ ންެގ  އަވަހާރަކޮށްލ މަށް  ނަޝީދ   މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ވ ނ  ، 

   ކޮމިޓީ ބައްދަލ ވެ ެގން ހަމަ ެއ ރޭެގ ވަގ ތެްއަގިއ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭގ ޅި  އާސްޓް ހަމަލާރިރި ޓެރަތެއްކާނ ރަ

 ،ނިންމ މާއިނިންމި  ގ ޅޭ ޮގތ ން ހެދ މަށް  އް މިކަމާއިންކ އަރީއެރީ  ކޮމިޓީން ޕާލިމެންޓަ  ،އްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ންތަކަ  މިނިން

ނި މި  މަޖިރައްޔިތ   ގ ޅިެގން  ނިންމ މާންމިއަދި  ފާސްކޮށްންެގ  ރިޕޯޓ   ކޮމިޓީެގ  އެ  ޭއެގ  ،ލީހ ން  މި އަދި  އިތ ރ ން 

ލިބިެގން    ބާރ ން  ރ ރާއެ ަގ  ، ވެތީ ށްފަިއވާމޭަގއި ފާސްކޮ  17ސްވާ ަގރާރެއް  ރާރ ވާ، އެއްބަގ ލިސް އިރައްޔިތ ންެގ މަޖި

އްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  ރަ  ،ންނަވާނެ ފަދަިއންރ ންނަށް ވެސް އެނިގވަޑަިއަގންބަތްތެރި މެޒަިއއް ތި  އަރީެއއް.  ކ  ހިންިގ އިން

ން ވަގ ތ ން އެްއވެ،  ތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީލާމަތީ ޚިދ މަތްސަ  ،ރޭ  ރައީސް، ރަީއސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް މި ހަމަލާ ދެވ ނ 

 ރަތަމަ މެދ  ފ   ޮގތަކާ  ެގންދާނެ  ސައްކަތް ކ ރިއަށް މަތ ން މިފެށ މ ެގ ޮގ  ްއކަތްސަ ނިންމި. މި އިންކ އަރީެގ މަކަންމި

ކ ރަން ބޭނ ންވާނެ ލ ައޅ ަގނޑ މެން ހާސި އިންކ އަރީންމި އަދި  އިންކ އަރީެގ ސްކޯޕާ މި އި  ،ތ ން. ެއޮގނީމަޝްވާރާކ ރެވ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ މެދ ަގިއ    ށްޑޮލޮޖީއަ ޮގތ ެގ މެތަ  ރިއަށް ެގންދާނެއަދި މި އިންކ އަރީ ކ އެޅ ނ .  ދަނޑިތައް ކަނޑަލަނޑ 

ވަނަ    241ނޫނ އަސާސީެގ  ޤާބޭހެ ކޮމިޓީައކީ  ތީ ޚިދ މަތްތަކާ  ސަލާމަ  ،އިންަގންނަވާނެ ފަދައިއެނިގވަޑަ   .އެއްބަސްެވވ ނ 

ކ ރާ  މިޓީެއއް. އަދި މި ކޮމިޓީަގއި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ތަމްސީލ ކޮށްފަިއވާ ކޮައސާސީން އ ފަންމާއްދާެގ ދަށ ން ޤާނޫނ 

ޕާޓީތަކ ެގ ސިޔާސީ  ތަމްސީލ  ތަމްސީލ ވ ން  އެންމެހައި  ތިއްބަވާކ ރާ  ،  އެޮގތ ންމެންބަރ ން  މި   ،.  އަޅ ަގނޑ މެން 
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ތަކަށް މި  ސްެވވޭ ޮގއެންމެންނަށް އެއްބަ  އިމ ަގން ކަންކަން ނިންމ ގ ޅިެގ  ސައްކަތާމަކޮމިޓީަގިއ ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް މި  

ކޮމިޓީެގ    ވެސްމި ފ ރ ޞަތ ގައި  ހަމަ  ން. އަދިލާއެކ  ފާހަަގކ ރައަޅ ަގނޑ  އ ފަ  ކަންމ ން ެގންދެވ ނ މަސައްކަތް ނިންމަ

ޝ ކ ރ  މެންބަރ ންނަށް  ޮގތް    އެންމެހައި  ެގންދާނެ  ކ ރިއަށް  މަސަްއކަތް  އަޅ ަގނޑ މެން  އަދާކ ރަން.  ެވސް 

ތ ން  އެޮގގ ޅިެގން ބޭނ ންވާ މަޢ ލޫމާތ ތައް ެއއްކ ރ މަށް.    މިކަމާ   ،ވަސްެވަގތީމ މަށްފަހ  އެންމެ ފ ރަތަމަ ވެސް އަނިން

ެގ އަދަދ  ސަފ ހާން. އަދި މި ލިޔ ންތަކ ެގ ޖ މ ލަ  ހޯދިއަށްވ ރެ ލިޔ ން    80ަގނޑ މެން  ްއސަސާތަކ ން ައޅ އެކި މ އައެކި 

މަތިވެެގންދޭ   550 ދެންނެ ؛އަށްވ ރެ  ޭއެގހަމަޔ ންތައް  ލިވީ  މި  ދިރާސާކ ރ ށްއިތ ރައެކަނި.  ލިޔ ންތައް  މި  މަށްފަހ   

މ ނ . ސ ވާލ ކ ރ މަށް ބަެއްއ  ލ ކ ރ މަށް ނިންވާސ   ،މަތީން  ވާ ޮގތ ގެ އެްއޮގތް   ދަނޑިތަކާލަނޑ ޅ ަގނޑ މެން ކަނޑައެޅި  އަ

ކަނޑައެޅިފަ އަޅ ަގނޑ މެން  އެ ރާތްތައް  ކަނޑައެޅި   49ން  ތ ޮގން.    ފަރާތަކާ   49  ވާނީ  އިންކ އަރީަގއިމި  ،  ފަރާތެއް 

ްވސް ޑިމޯލް  ،އިސްވެރިންނާއި  ޚިދ މަތ ެގ  ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ  ،ވަޒީރަކާއި   ތިންވިފަ. ޭއެގތެރޭަގއި ސަރ ކާރ ެގ  ސ ވާލ ކ ރެ 

ރ ން ވެސް ހިމެނޭ. މި ދެންނެވި ފަރާތްތަކާިއ ކޮމިޓީެގ ބައެްއ އޮފިސަ  ،ފެންސް ފޯސްެގ އިސްވެރިންނާއިޑިނެޝަނަލް  

 ެއއްހާެއއް ހާސް އެއް ސަތޭކައ މިއްޔާ  ޔަ ކަނި  ހަމައެ  ،ބ ެގ ޔައ ިމއްޔާޖަވާ  އިމ ޅި ސ ވާލ ތަކާ  ލ ކ ރ މ ގައިސ ވާ  ންތ ފަރާ

މި އިންކ އަރީ  ން.  އްޒަތްތެރި ެމންބަރ ންެގ މަޢ ލޫމާތަށް ޓަކަިއ ދަންނަވަ ހިމެނޭ ވާހަކަ އި ޔައ މިއްޔާތަކ ަގއި  މި  ސަފ ހާ

ަގ މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  ެގންދިއ މ ަގއި  ރި  161ާވއިދ ެގ  ކ ރިއަށް  މާއްދާއަށް  ސ ވާލ ތައް ޢާވަނަ  ޔަތްކ ރެިވ، 

އެކ ލަވައިއެކ ލަވަ ސ ވާލ ތަްއ  އެންމެހައި  އިލެވ ނ .  ވެސް  މަލެވ ނީ  ެމދ ަގއި  ހ ، ޝްވަރާކ ރ މަށްފަމެންބަރ ންެގ 

އެއްއެންމެން ެއކ ބަސްވެވޭ  ނަށް  ެއކ ލަވަ ނީލެވ އިވަ ލަސ ވާލ ތަކެއް  އަދި ސ ވާލ ތައް  ކޮ،  ިއލައި.  މިޓީެގ ެއ ސ ވާލ ތައް 

 ހ  ށްފަލ ތައް ކ ރ މަސ ވާނިންމި  އް އަޅ ަގނޑ މެން ކަނޑަެއޅިން. އިސްވެ ކޮމިޓީން  ރާނެ މެންބަރެ އިސްވެ ކ ފަރާތ ން

ޖަވާބަކާ ސ ވާލ ކ ރ މަށް ގ ޅި   ލިބިދޭ  ފޮލޯއަޕް  ހިމެނި  ެގން  މައިނޯރިޓީ  ކޮމިޓީަގއި  ޕާޓީތަކަށް ަވޑަިއަގންނަވާ 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ކ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ. ހަމައެއާއެ އީޔަ ެގންދި  ކ ރިއަށްތައް  އިސްކަންދީެގން އަޅ ަގނޑ މެން ސ ވާލ 

މަސަ ހ ރިހާ  މި  އިންކ އަރީެގ  ކ އްމި  ައޅ ަގނޑ މެން  ެގންދިޔައީރިކަތެއް  ަގވާއިދ ެގ    ،އަށް  ވަނަ    146މަޖިލީހ ެގ 

އ    މާއްދާގައި ތެރޭަގއިސޫބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ބައްދަލ ވ ންތަކެްއެގ  ސިއްރ   ައޅ ަގނޑ މެންނަލ ން  އަދި  ދެ.  މަހެއްހާ    ށް 

މ ޅިން  ދ  ތެރޭަގއި  ނިންމާލެވ ނ އިރ   ވަސް  މަސައްކަތްމަސައްކަތް  މި  ރިޕޯޓ   އި ނިންމަ  މިއަދ   މި  މަޖިލީހަށް  މި   ،

ޮގސްފައިނ ވާކަން އަޅ ަގނޑ   ެގން، ބޭރ ވެ ކ ެވެގންަވރަކަށް ލީއެއްވެސް މިންހަޅާއިރ  ކޮމިޓީެގ އެްއވެސް މަޢ ލޫމާތެއް  ށަހ 

ފާހަަގކ އ  މި  އަ  .ންރަފަލާއެކ   ހަމަ  ކޮމިޓީދި  އަނެްއކާވެސް  އެންނ ކ ތާަގއި  އިްއޒަެގ  މެންބަރ ތްމެހައި   ށާއިންނަތެރި 

ސެކް މަސައްކަތްރެޓޭރިއެކޮމިޓީެގ  ޝ ކ ރ ވިކ ރެއްޓ ަގިއ  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެންމެހައި  ރ ން  އިތ ެގއޭ ން.  ދާކ ރައަ 

ނިންމިން އެއްކ ރެ   ،އަޅ ަގނޑ މެން  މި  މަވ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ސަލާމަތާނ   ޤައ މީ  ބައެްއ  ހ ރި  ންޅ ގ   ޢ ލޫމާތ ަގއި 

އަދި އެ    ،ެއތެރޭެގ ހިންގ މާއި  ޚިދ މަތ ެގ  ހި ފ ލ ހ ންެގދިވެ  ،ރޭެގ ހިންގ މާއި އަދި އަސްކަރިއްޔާެގ އެތެ  ،މަޢ ލޫމާތ ތަކާއި
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އިންޓެލިޖެންސް ގެ   ފަރާތްތަކ ން  ހޯދ މ ަގއި  އ ސޫލ ތައް  މަޢ ލޫމާތ   ބަޔާންކ ރެވިންގ ޅޭ  މިފަދަ ފައިވާތީ ވެސް   ،

 ތަޙ ޤީޤ   ިއެގ، ައދި މި މައްސަލައިނޑައަޅަ ނޫން ކަމ ަގއި ކަ  ތަކެއްމަޢ ލޫމާތ ރެވިެގންވާނެ  މަޢ ލޫމާތ ތަކަކީ އެއީ އާންމ ކ  

ތަޙ ޤީޤާ ؛ތަޙ ޤީޤާދާ  ސީ  ، ދާތީ  ެވސްރ މިހާކ ރިއަށް   ަމްއސަލައިެގ  ކ ރިއަށް   ، އިމި   ޤާތަޙ ޤީ  ެގންދާފ ލ ހ ން 

ތަޙ ޤީގ ޅ ން ަމޢ ލޫމާތެއްކ ރާ  ައސަރ   ޤަށްހ ރެދާނެ،  ެއްއވެސް  ނަމަ  ފަދަ  ވަނީ  މަޢ   ،ވާކަމ ަގިއ  ވެސް އެ  ލޫމާތެއް 

 ށް.ނ މަކ ރެވޭ ރިޕޯޓ ަގއި ނ ހިމެއާންމ   ން ނިންމ މަށްފަހ  އެރަން. އަދި ސިއްރ ކ ން ނިންމިނޑ މެން ސިއްރ ކ ރައަޅ ަގ

އެ ދެންނެވި  އަޅ ަގނޑ   ކ ރީަގއި  ރިޕޯޓ ،  ފ ލް  މ ޅި  ލި އެހެންނަމަވެސް،  ކ ރީަގިއ   ،ޔެކިޔ ންތަކާއިންމެހައި  އަދި 

އެންމެ  ބަޔާންކ ރި  ޔައ ިމއްޔާތަކާ އަޅ ަގނޑ   ދިެވހިރާއްޖޭހައި  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށާއިއެކ   ިއްއޒަތްތެރި މި    ،ެގ 

  ތާ ން ފަރާމި ތި ؛ފަނޑިޔާރާ  ފަނޑިޔާރަށް، ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ އ އްތަމައްތަމަ  އަދި ރާއްޖޭެގ އ    ،ރައީސަށާއިމަޖިލީހ ެގ  

ލިބިެގންދާނެރ ހިއްސާކ  ރިޕޯޓ   ފ ލް  އެހެންކަމ ން، މި  ނިންމިން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ތިން  މަށް  ދައ ލަތ ެގ  ދެންނެވި   މި 

އިސްވެރިންނަށް.  ބާރ  ރައީސްެގ  ރިޕޯޓ ަގއި  ؛ިއްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅަނީ  އަދ   މި  ޅ ަގނޑ މެންއަ  ،މި  މި  މަޖިލީހަށް  މި 

ޚި ފަރާތ ން  ދ ސަލާމަތީ  ކޮމިޓީެގ  ބެހޭ  އަޅ މަތްތަކާ  މަސައްކަތް  ެގންދިޔަމި  ކ ރިއަށް  މި   ަގނޑ މެން  ރިޕޯޓ .  ޮގތ ެގ 

ޖަދ   އިރިޕޯޓިަގ ހިމެނީ  ޮގތ  ައޅ ަގނޑ މެން  ހަމަލާއާަގވަލެއްެގ  މި  ރިޕޯ  އި  އިންކ އަރީ  މި  ރިޕޯޓ .  އިންކ އަރީ   ޓ ގ ޅޭ 

ކީ  ކަ ތަނޭ އެންމެހައި ވާހަކަމެރިޕޯޓ ަގއި ހި   މި ރިޕޯޓ ެގ ޖަދ ވަލެްއެގ ޮގތ ަގއި. މި  ،އި މި ވަނީފަނާަގނޑ މެން ހިމައަޅ 

ލިޔެކި ހޯދި  އިންކ އަރީއަށް  ހޯދާފައިއަޅ ަގނޑ މެން  އިންކ އަރީ ޔ ންތަކ ން  އަޅ ަގނޑ ެމން  މަޢ ލޫމާތ .  ހާޒިރ ކ ރި ވާ  އަށް 

ަގއި  ޓ ންތަކެއް. މި ރިޕޯލިޔ ފައިވާ  ޔެގ ޅިެގން ލި  ކ ރެވ ނ  ސ ވާލ ތަކަށް ދެްއވާފަިއވާ ޖަވާބާފަރާތްތަކ ން އިންކ އަރީަގއި  

ލިޔެކި ދެންނެވި  ސ ވާޔ މި  ދެއްވާފަިއވާ  ދެންތަކ ންނާއި  މެނ ވީ  ންޖަވާބ އްވި  ލަކަށް  ލިބިެގން  އެންމެ  ހަ  ،ބާރ   މަ 

ޓަކައި ރި އެންމެހައި މެންބަރ ންެގ މަޢ ލޫމާތަށް  ތެއިްއޒަތް  ވާހަކަ ތިޔަ ނ ވާނެ  ފައިޔެއަކ ރެއް، އެންމެ ފިްއޔެއް ެވސް ލި

ދަ ކޮންއަޅ ަގނޑ   މިއިން  އަދި  ލިޔެމެ ންނަވަން.  އަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކައެއް  އަޅ ަގފ ޓް  ، ފައިވާނީ  ނޑ މެން ނޯޓ ަގއި 

  ، ޔ ެމއް ކަމަށް ވަނީ ނަމަލިޔެކިވަކި    ނ ވަތަ  ،ޔައ މިްއޔާ ނަންބަރ   ކ ރާ ޔައ މިްއޔާ ނަންބަރ  ކަމ ަގއި ވަނީ ނަމަރރިފަ

ލިޔެކިޔ  ރިފަރެމައެ  އަޅ ަގނޑ މެން  އިންސްދީފަށް  ލިޔެފަިއވާނީ  ވާހަކަތައް  ެއ  ރިޕޯޓ ަގިއ  ރައީސް .  މި   ؛ިއްއޒަތްތެރި 

މިެގ ރިޕޯޓެއްސަފ ހާ  242  ކިހާ ރަނަގޅ ހޭ  ވީނަމަ  ސަފ ހާައށް  241ކޮމިޓީ.    241އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮމިޓީއަކީ  އީ.   

ހިތަ ައޅ ަގނޑ މެއެހެން.  އެރިށްއަޅ ަގނޑ   ަވކި  ންނަމަވެސް،  ބަލައިެގން  ަވކި  ެއހެން  ބަެއއް  ޮގތަކަށް ސެޓްކޮށްެގން،   

  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ވަނީ.  އި ހިމެނިފައިމި ރިޕޯޓ ަގ  ސަފ ހާ  242ކަށް ނ ވާތީ  ހިމނައިެގން ތައްޔާރ  ކ ރި ރިޕޯޓަ

ިގނަ ކަންކަން މި ؛ތްތެރި މެންބަރ ންއިްއޒަ ކިން  ވަހަަގެވެގން ހިނަގއްޖެ.  ފާމ ން  އިންކ އަރީ ހެދ   ކަންބޮޑ ވާ ވަރަށް 

މައްޗަށް   ންވަރ ،މަތީ މިޔ ން  ދިޅައިެއޅ ން، ހައްދ ފަހަނަ ހައްދ ފަހަނައަޅާށި ފިކ ރާއިޖޭަގއި ހަރ ކައްދިވެހިރާ  ،ޚާއްޞަކޮށް

ފަދަ މި ޅަށްދެކޮ ފަރާތްތަކާ ގާ އާެއކ  މިފަދަ ޢަމަލ ތައް ހިންއަދި ހަމަ އެ  ؛ޑ ތައް ނމިކަމ ެގ މިންަގ ،ސްފަިއވާ މިންވަރ  ޮގ
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ތައް  ންންޖެހ ކ ރ މ ަގއި ހ ރި ޮގތައް ގ ޅިެގން މަސަްއކަތްއިސިއްޔަތ ން މ ައއްސަސާއ ެމއްެގ ހަޢަމަލ ތައް ހ އްޓ ވ މަށް ޤަ 

ންޖެހޭ ރަކ ެގން ހިނގައްޖެ. މިއީ ބޮޑ  ކަންބޮޑ ވ މެއް. މިކަމަށް އެންމެން ގ ޅިެގން މަސަްއކަތްވެ ަގފާހަމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ 

ކޮމިޓީގެ  މި  މަސައްކަތް ؛ކަމ ަގއި  ކޮމިޓީެގ  މި  ހައިޤަމ ކ ރި  ދަންނަވަން އްރިރެްއެގ  މިއަދ   ައޅ ަގނޑ   ސިްއޔަތ ން 

ކ ރާ ހަނގ ރާމައިަގިއ   އްކަތ ަގއި ހަރ ކަށި ފިކ ރާސަމަ މި  ޑަރ ން ވެސް ސިޔާސީ ލީ  ،ބޭނ ންވޭ. ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ެވސް

، ެއއް އިއް ކިޔަ ކަްއޗެމި ކ ރަންޖެހޭ ހަނގ ރާމައިަގއި އެންމެން އެ  ިމޒަމާސްޓްރީންޓް އެކްަވއަލެ  މި ކިޔާ  އަޅ ަގނޑ މެން

އަރަ ހަމައި ަގލަކަށް  ައދި  ޖެހޭ.  އެބަ  ޢަމަލ ކ ރަން  ެއްއޮގތަކަށް  ހެދި  ،  ާގނޫއެހެންމެ  އިންނާއި  ޛަރީޢާނ ތަކ ެގ  ފައިވާ 

ފްރޭމްވޯކްތަކ ެގ  އިއެކ ލަވަ ޢަަމލ ކ ރަން  ، އިންޛަރީޢާލަންޖެހޭ  އ ސޫލ ތަކާއި އަދި  އ ސޫލ ތަކާ  ،ޖެހޭ  ގ ޅިެގން   އެ 

އެންމެހައި  ޖެހޭކ ރަންތަންފީޛ  ޖެހޭ.    އެބަ  ފ ރިހަމަކ ރަން  ތަރ ތީބ ކޮށް،  ރައީސް ކަންކަން  ލިބޭ  ؛އިއްޒަތްތެރި 

ތައް ނޭޅ ން ޅިެގން ައޅަންޖެހޭ އަވަސް ފިޔަވަޅ ގ   ޢ ލޫމާތ ތަކާއެ މަ  ،ނ ހިފ މާއިރިހަމައަށް އެޭގ ބޭނ ންތ ތައް ފ މަޢ ލޫމާ

ފާހަގަވެެގން ހިތާމަޔަދިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދަންނަވަންޔާ.  ވީއެފަ  ،އެކ   އަޅ ަގނޑ މެން  ކަންކަން  ައވަހަކަށް ދަ  ހާވެސް 

ކަމަށް    ކ ރެވ ނ  ކަެމއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގ  205  ،ވާނެ   މި ރިޕޯޓ ަގއި   އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންސަލާމަތްވާން  

މާ ކަ  ،ންޑޭޝަނެއް ބަޔާންކޮށްފަ. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީމެރެކޮ  45  ،ވާނެ   ޓ ގައިެމން މި ރިޕޯދި އަޅ ަގނޑ އަންކޮށްފަ.  ބަޔާ

ފަރާތްތަކ ން އެންމެހައި  ވެ ؛ބެހޭ  އަސަރ ކާރ ން  އިްއޒަސް،  މި  އެހެންމެ  ހަމަ  މަޖިދި  ވެސްލީތްތެރި   އަދި  ،ހ ން 

،  ސާތަކ ން އްސައަ ފ ޅ ންެގ މ ބޭ ، ެއ  އި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެހައި މިނިވަން މ ައއްސަސާތަކ ން ވެސް މި ރިޕޯޓ  ބައްލަވަ

 އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ އެޅ ން.  ަގއި ައވަސް ފިޔަވަޅ ތަކެއް  ތަކ ން ހަމަ މިކަމ މ އައްސަސާކ ރައްާވ  ތަމްސީލ އެ ބޭފ ޅ ން  

ނެތީންދިގ  ެއއްކ ރާކަށް  އަދިވެސް  އަޅ ަގނޑ   ކ ރިން  ނިންމާލ މ ެގ  ބ ރަ ފަހަ  .  ކ ރެއްވި  މެންބަރ ން  ކޮމިޓީެގ  ރ  

ބޭނ ންވޭ.ން ޝ ކ ރ ފަށްފަށ ށް  އްކަތްޕ ޅަމަސަ އަޅ    އަދާކ ރަން  ހިއެޮގތ ން  ކޮިމޓީަގިއ  ،  ންނަވާަގއިނިވަޑަ މެަގނޑ މެންެގ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ށްއަދި މަޢ ލޫމާތ  އިތ ރަ  ،ރ  ބާރަކާިއ ހިތްވަރެއްއިތ   ދިޔައަޅ ަގނޑ މެންެގ މަސަްއކަތަށް ލިބިެގން

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ   ންެގ ކޮމިޓީަގއި ކ ރީެގ  ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ އަޅ ަގނޑ މެފ ރިހަމަވެެގންދިޔަ ެއއް ސަބަބ  ކަމ 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް   ެގއާދަމް ޝަރީފް، ކ ރީ  ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިދާ  ޑ އްވަރީމަ  ! ން. އާދެވަޑަިއެގންނެވިކަމެނިހި

ތިމަރަފ ށީ މެންބަ  ޕޮލިސް،  އިްއޒަތްތެރި  ހިމެނިރިهللا ޢަބްދ   ރ ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ޔާޟް  ވަޑައިެގންނެވިކަން. 

އޮޕޮ  .ންބޭފ ޅ ޤާބިލ     ބެވީތިއްކޮމިޓީަގއި   ޚާއްޞަކޮށް  ހިމެނިއި  ،ތައް ޓީޕާ  ޒިޝަންވަކިން  ޕާޓީތައް  ެގންދާއިރ  ދިކޮޅ  

ތަމްސީޕީ އިންނެވި  ްއވަލ ކ ރަ.ޕީ.އެމް  ކޮމިޓީަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބ މަދ   އްމ ޙަން  ކޮށްދެއްވި  މައ މޫން  ރަ ޣައްސާން 

އަ ފާހަމަސައްކަތް  ހަމަ  ރައީސްބޭނ ންވޭ.    ަގކޮށްލަންޅ ަގނޑ   މަސައްކަތްންޑ މެއަޅ ަގނ ؛އިްއޒަތްތެރި  މި   ެގ 

ޮގއިނަ  ނީެގންދެވ   ކ ރިއަށްހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   މ ޤައްރިރެްއެގ  އެމްބ   ޗެއަރޕާސަންތ ަގއި  ، މެ   ވެސް  .ޑީ.ޕީެގ 

ަގިއ  ކަމ   ެއކ . އަޅ ަގނޑ  ަވކިން ނަންތައް ކިޔަމ ންދާކޮށްދެއްވި ބ ރަ މަސައްކަތާ  ން ލަޠީފްސައިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަ
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ބޭނ މެއް ނޫން.ނަެއއްވެސް  އެދެން. އަޅ ަގނޑ     ފަށްމާ ؛މަނަ  ވަނީ ދޫކޮށްލާކަށް  ހަމައެކަނި އެންމެ   މެއް  އަޅ ަގނޑ  

ނިންމާނަމަނަމެ ކިޔާފައި  ދާއިރާ  ދ ލެއް  އްަގނޑެއަޅ   ،އް  ތ ޅާދޫ  މެންބަރ   ނ ކ ރާނަން  ިއއްޒަތްތެރި  ން ސާޙިެގ 

ޙ   ،ޙ ސައިން މެންބަރ   ޝަހީމްިއއްޒަތްތެރި  ޢަބްދ ލްޣަފޫ  ،ސައިން  މެންބަރ   މޫސާއިއްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި    ،ރ  

ނިޔާޒް ދާއިރާެގ    ވިލިނިގލީ  ،ިއންނެވިކޮމިޓީަގއި  ތ ަގއި ތަމްސީލ ކ ރަްއވަން  ންެގ ޮގއަމިްއލަ މެންބަރ   ،މެންބަރ  ޢަލީ 

އެދެން.    ފަށްއްޖެްއޔާ މާށްލެވިނަމެއް ދޫކޮ ަގނޑ މެންނަށް، އަޅ ަގނޑަށް  އަޅ   ؛ސައިންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ 

ހަ ފައަޅ ަގނޑ   އެންމެ  ބޭނ ންވީމަ  ބާއްވަން  ހިޅ  އަ  ،ހަތަށް  ކޮމިޓީަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ަގނޑ މެންެގ  މެނިވަޑައިަގންނަވާ 

ރަީއސް ނައިބ   ޢަބްދ   ،މަޖިލީހ ެގ  ީއވާ  މެންބަރ   ރި  މަޖިލީހ ެގهللا. އިްއޒަތްތެރި  ވަގ ތ ަގިއ  އިންނެިވ  މި  ޔާސަތ ަގިއ 

އަ  ރައީސް  އިްއޒަތްތެރ މަސައްކަތްތަކަކީ  އިދާރީކޮށްދެއްވި  ރިޕޯޓ     ދި  މި  ވެސް  ށް  ކ ރ މަފ ރިހަމަޮގތ ން 

ލިބިެގންދިޔަ   ކޮމިޓަީގއި  މ ޅި  ވެެގންދިޔަ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބާރަކަށް  ކ ރިން  އިތ ރ   ނިންމާލ މ ެގ  ައޅ ަގނޑ   އާދެ! 

ވަރަށް ބޭނ ންވޭވެސް  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން  ބޮޑަށް  ސެކްރެޓޭރިއެޓަ  ،  ސެކްރެޓޭރިއެޓ  .  ށްކޮމިޓީެގ  ެގ  ކޮމިޓީެގ  ކޮމިޓީެގ 

ތިއް ހޭލާ  ވަކިންބަވަިއެގން ބޭފ ޅ ން  ރިޕޯޓ  ޞަ ޚާއް  ،  މި  މ ޅި  މަރ ޙަލާަގއި   ފަހ ލ މަށްއިއެކ ލަވަ   ކޮށް  ފަހ ެގ 

ނޑ މެންެގ ކޮމިޓީ  އެާއއެކ  ައޅ ަގހަމަ  ފާހަަގކޮށްލަން. އަދިކ ރެއްވި މަސައްކަތްތައް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ    ކ ރ މ ަގއިކޮމްޕައިލް

އަ ޮގއިފެށިެގން  މެންބަރެއްެގ  ކޮމިޓީެގ  ހ ތ އިރ   ދާަގއި  އިއިރާޅ ދޫ  މެެގ  ލަބީބް ްއޒަތްތެރި  އިލްޔާސް   ންބަރ  

އެހެންނަމަވެސް މަޢ ލޫމާތ ތަކާހިމެނިވަޑަިއެގންނެވި.  ދެއްވި  މަނިކ ފާނ   އެ  ގ ޅޭ  ،  ާވހަކަތަކާ  ސ ވާލ ތަކެްއ    ގ ޅޭ 

ހިމެނިެގންދާތީރިޕޯޓ ގައި ހިމެނިެގންދާތީ   ސ ވާލ ތަކ ަގއި  ވެސްއެ    ،،  ވަގ ތ   ކ ރެވ ނ   އަިމއްލަ    ސ ވާލ ތައް 

ކޮމިޓީ ންސްނެއި ރިޕޯޓ ެގ    އާއި ެގވ މާެއކ   ޓަކަިއ،މި  އިންޓެކޮމިޓީ   ކްރެޑިބިލިޓީއަށް  ޓަކައި ެގ  ހިފެހެއްޓ މަށް  ެއ    ްގރިޓީ 

 ޮގތ ން ކޮމިޓީން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަަގކ ރެވ ނ ކަމާ ގ ޅޭ  ތ ރަށް އެ . އަދި އިލ ެވވަޑަިއެގންނެވިޒި ތަނާވާލ ތަކ ންސ 

ކޮމިޓީހިސާބ  ފާހަަގކޮށްވެސް  ކަން  ދޫކ ރެއްވި  ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގއިްއޒަތްތެރި  ،އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ   ރިޕޯޓ      މި 

ރިޕޯ މި  ޓަކައި  ނެން ޓ ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  އެ  ޓަކައި  ހިފެހެްއޓ މަށް  ކ ރެޑިބިލިޓީ  ައޅ ަގނ ެގ  ޑިޒިޝަނަށް  ހަމަ ެގވި  ޑ  

ޝ ކ ރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތާއީދ ކ   ، އަދާކޮށްފަށްފަށ ން  .އެން .ޑީއެމް  އިަގންނަވާޑަ ނިވަހިމެކޮމިޓީަގއި  ރަން. 

މެންބަރ ކ ރަްއވާންޓްޕްރެޒެރެ ތަމްސީލ ކ ރަްއވާ  މެންބަރ   އާ ؛،  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މީދޫ  ޔާމް ސިއަޙްމަދ   ދެ! 

ތިތައް  މ ެގ ދަށް އ ޅ ްއވާތީ މަޖިލީހ ެގ މަސައްކަތްތަކ ަގއި ބަިއވެރިވ ސަްއކަތ ަގއި ވަރަށް ބ ރަކޮހ ެގ މަ، މަޖިލީމަދ އްޙަމ 

ވިޔަސް ހ ރިކަމ  ޚާއް  ،ަގއި  ޚާއް ޞަަވކިން  ވަރަށް  މަސައްކަތ ަގއި  މި  ވަޑަިއެގން    ސަމާލ ކަމެއްޞަކޮށް  ދެއްަވިއެގން 

އަދާކ ރަން.  ހައި ބޭފ ޅ ންނަށް ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ މެހަަގކ ރަން. އެންބައިވެރިވިކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާ

 .  އްޔާވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިން. ލާނައިނިންމަ އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ 
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ރިޝ ކ ރިއްޔާ   ކޮމިޓީ  މި  ބަމ ޤައްރިރ .  ހ ޅ ވަސަށްހ ޕޯޓ   ކ ރިންއި  އެްއޗެއް   ޑ އަޅ ަގނ  ލ މ ެގ  ކ ޑަ    ވެސް 

ބޭނ ންދަ މަޖިންނަވާލަން  ރަްއޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ   މަޖިލީހ ލީހ ަގއި.  ރައްޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ   އ ތ ރ ެގ ޅ   ަގލޮ  ެގ، 

 ށް ހަރަށް މި ދަނީ. އަޅ ަގނޑ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހައަ  12.  އަހަރ  މި ވީ  11ޮގތ ަގއި އިންނަތާ މިހާރ   މެންބަރެއްެގ  

އަޅ ަގނ މެން  241ޑަކީ  އިންތިޚާބ ީވއްސ ރެ  ހަމަކޮމިޓީެގ  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވީދަންނަވަން  ބަރެއް.  ަގނޑ   ައޅ   ، 

ރައްޔި މަޖިހަމަގައިމ ވެސް  މިތ ންެގ  މަސަލީހ ެގ  އަދި  މަސައްކަ  އްކަތެއްވަރ ެގ  މިވަރ ެގ  އިތ ރ ންނ ކ ރަން.    ،ތެއްެގ 

ވެސް    ޮގތަކަށް ެވސް އަދި ހަމަގައިމ ކ ރިއްކަތްމަސަ  ރ  އަޅ ަގނޑ މެން މިދ ވަސްވަ  45އަޅ ަގނޑ މެން މި ވޭތ ވެދިޔަ  

މަސަްއކަތްކ ރ އަޅ ަގނޑަކަ ަމޖިލީހ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ތަޖ ރިބާއެށް  ނ ލިބޭ.  މ ެގ  ޕާޓީ އް  ހިމެނޭހ ރިހާ ސިޔާސީ   ؛އެްއ 

ހ ރިހާޤާނޫނ އަ ބަޔާންކޮށް  ކޮމިޓީއެއް  ސިޔާ  ސާސީަގއި  ހިމެނޭ  ޕާޓީެއްއ   ،ކޮމިޓީަގއި   241.  ކޮމިޓީއަކީ  241ސީ 

ކޮމިޓީަގއި ހިންިގ އިންކ އަރީެގ   241ގ ޅިެގން    އާހަމަލާ  ސްޓްސް ނަޝީދަށް ދިން ޓެރަރިަގއި ރައީ މޭ  6ަގނޑ މެން  އަޅ 

އަޅ ަގނޑަށް ހަމަ ވަރަށް ސާފ ވި   ،ބަލާ މަސައްކަތްކޮށްދެްއވީވަކި މެންބަރެއް ނ   ،ބަލާކަތަށް ަވކި ޕާޓީެއއް ނ މަސައް

ަވކި    .ކ ރީސަްއކަތްެއކީަގއި މަ  ތެރިކަމާޞްރަނަގޅަށް އިޚ ލާ  އި.ޞަދެއްގަ ޤްއެްއ މަ  ކަތް ހާސިލ ކ ރ މަށް ޓަކައިމަސައް

އެްއކިބާކޮށް ިވސްނ ން  މަޤަ  ،ސިޔާސީ  ބަލަސަްއކަތެއ މީ  ޮގތ ަގއި  މަސައްކަތްކ ރީ  އިްއެގ   ؛ޕީ.ޕީ.އެމްގެ .  އެކ ަގއި 

ދަ މެންޕީ.  ،ންނަވާނަންއަޅ ަގނޑ   އެ.ޕީ.އެމްެގ  މެންބަރ ންބަރ ން،  އެމްމް.ޑީ.އެންެގ  މެންބަރ ން،  އަމިއްލަ  ޑީ.ޕީެގ .، 

،  ެގން. އެހެންވީމާލަވައި ބައް  އި ަގޮގތ  އ މީ ވާޖިބެއްެގ  ޤަ  ސިޔާސީ ފިކ ރަށްވ ރެތްކ ރީ  ަގއި މަސައްކަން އެކ އެކީމެންބަރ 

މެ  ހ ރިހާ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ޓަކައި  އިތ ރ ންއެކަމަށް  ޝ ކ ރ ދެންނެވ މ ެގ  ައޅ ަގނޑ    ންބަރ ންނަށް 

ތް ފެށީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަރަށް ރަށް. އަޅ ަގނޑ މެން މި މަސައްކަކޮމިޓީެގ މ ޤައްރި  ،ން ބޭނ ންވަނީޝ ކ ރ ދަންނަވަ

އ ވަރަ  ،ށިތާ ދ ވަ ށް  ރައް އިސްވަރެްއގަ ނދަޫގ  އެއީ  ހަމަލާއެއް.  ރައީސަށް  މަޖިލީހ ެގ  އަޅ   ޔިތ ންެގ  ަގނޑ މެން ދީ، 

ފި ވަރަށް  ހިތާމަކ ރަމ ންއެންމެން  ވަރަށް  ހިތްވަރ ކ ރަން  ،އެހެންނަމަވެސް ؛ކ ރ ބޮޑ ެވފައި  ވަގ ތެްއަގިއ  ވަރަށް  ޖެހ ނ  

މަސައްކަތް މ  ކޮމިޓީކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެން  މ ޖެހ ނީ.  ހ ރިހާ  ތްތެޙިކ މަޤައްރިރ   ެގ  ކެތްތެރިކަާމއެކ   ރިކަާމއި 

އެކިއެކި ވެސް  އެްއޮގތްކޮ  މެންބަރ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނާޚިޔާލ   ވަނީ.   ށްެގން  މި  ނެރެދެއްވާފައި  ރިޕޯޓ   މި  ހަމައަށް 

ވޯޓެއް މިއަޅ ަގނ   އެންމެ  މަސައްކަތްޑ މެން  ކޮމިޓީ  އަޅ   އެންމެ  ކ ރިިއރ   ލީ.  ވޯ ަގނޑ މެން  ވޯޓެއް    ކޮމިޓީ   ،ޓަކީއެ 

ކޮށްެގން. އެއީ  އެްއޮގތް  ،ކިޔަިއެގންއެންމެން އެއްބަސް   ،ވާނީ  ނިންމާފައި  . އެހެން ހ ރިހާ ނިންމ މެއްމަން ލީ ވޯޓ ންނި

އާދަޔާ ބޭފ ޅ   އަޅ ަގނޑަށް ވަރަށް  ހ ރިހާ  ތަޖ ރިބާއެއް.  ބޭޚިލާފ   ޚިޔާލ  އެހެން  މީހެްއެގ  ހަމަ    ޅ ންނާފ ން ވެސް އެ 

ކޮ ޮގެއްއޮގތްކ ރަމ ން  ،އެްއޮގތްކ ރަމ ން އަޅ ަގނޑ މެން  މިސް  ރިޕޯޓ   ެގނެވ ނީހި  މިޓީ  މި  އަޅ ަގނޑ   ސާބަށް   .

ޅަނގ  ހ ހެންވޭރ     ،ޝ ކ ރ ދަންނަވަން ބޭނ ން، ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ެގ މަސައްކަތްޕ ޅަށް. ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ ެގ ނައިބ 
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ލަޠީ ޙަސަން  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  އަލްއ ސްތާޛ ފްދާއިރާެގ  ލަޠީފް  ،  ތަޖ ޙަސަން  ކޮމިޓީއަށް    ،ރިބާއަށްެގ  މި 

ޢިލްމަށްެގނެސްދެ ޙ ްއވި  ހިސާން  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތ ޅާދޫ  ރިޕޯޓ     ސައިނާ .  ކޮމިޓީ  މި  ނ ލާ 

 ލީދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަ  ަގކަށްނ ވާނެ. ހ ޅ މާލޭދޮ ވ ން ވެސް  ނ ލެވޭނޭ ދެންނެއިއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކ ލަވަ 

ބޭފ ޅެއް. އަދި މި  ތަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކޮށްދެއްވާ  ޙަލަޞްބަދ  ވެސް މަ ށް އެނޭގ އަނިޔާޒަކީ ައޅ ަގނޑަލީ  ޢަ ؛ނިޔާޒް

ސާބަށް ދެވޭތޯ އެންމެ ދޫދީެގން މިހި  ،ށްެގންމެން އެއްޮގތްކޮށްެގން، އެްއޮގތްކޮމަސައްކަތ ަގއި ވެސް ހަމަ އެން  ެގކޮމިޓީ

ޑ  ހިތްވަރަކަށްވި.  ހަމަ ވަރަށް ބޮސް އަޅ ަގނޑަށް  ނ ން ވެީގހަމަ ޔަ ދި  އަ  . އް ބޭފ ޅެއްތްކޮށްދެްއވި އެ ބޮޑަށް މަސައްކަ

ެގނެސްދެްއވި ވަރަށް އާދަޔާ    ޙ ސައިން ޝަހީމް ؛ން ޝަހީމްބަރ  ޙ ސައިހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެން

އަޅ ަގޚި ރޮނގ ރޮނގ ން  ެއކި  ހ ރި  ނ ވިސްނި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފ ޔާލ ތައް.  ޚިނޑ މެންނަށް  މ އްސަނދި  ން  ޔާލ ، 

އެ މޫސާެގ  ޢަބްދ ލްޣަފޫރ   މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހަނިމާދޫ  ފޯރ ކޮށްދެއްވި.  ިއ  .އެފްގަ ން.ޑީމް.އެޚިޔާލ ތައް 

އިއްވ މަސައްކަތްކ ރެ  ރިޕޯޓަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތަޖ ރިބާއިން  އ މ ެގ  މާފަންނ   ލިބ ނ .  މ އްސަނދިކަެމްއ  ތ ރ  ތ ރ  

ހިތްވަރ    ނޑ މެންނަށްއަޅ ަގ ، ހ ނަރާއި ،އިންތިޔާޒ  ފަހ މީެގ ޢިލްމާއި ؛ންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީއިްއޒަތްތެރި މެ  އިރާެގދާ

ދާއިރާެގ މަޑ ްއވަރީ  ޝަރީފް  ލިބ ނ .  އާދަްމ  މެންބަރ   މެންބަރ  ؛އިްއޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ެގ  މަޑ އްވަރީ 

އިތ ރ ން  ެގ، އޭ ޖ ރިބާެގ އިތ ރ ންެގ ތަރެއްެގ ޮގތ ން ކ ރެއްވި މަސައްކަތްޕ ޅ  މިނިސްޓަ  ކ ރީެގ ޑިފެންސް  ،މަސައްކަތްޕ ޅ 

ރ މަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބާރ އަޅ ްއަވއިދެްއވި މެންބަރަކީ  އ މީ މަސަްއކަތެްއަގިއ މިކަން ކ ޤަސިޔާސީ ފިކ ރ  ެއއްކިބާކޮށް  

މެން އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތިމަމަޑ އްވަރީ  ޝަރީފް.  އާދަމް  ޢަބްދ   ރަފ ށީބަރ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  هللا ދާއިރާެގ 

ތަޖ ރިބާެގ  ރިޔާޟް ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ކ ރަންވީ    ،ކ ރީެގ  ކަހަލަ ސ ވާައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ލެއްތޯ،  ކޮންކޮން 

ބޮޑަށް   ވަރަށް  މަސައްކަތ ަގިއ  މި  ސ ވާލެއްތޯ،  ކޮންކަހަލަ  ކ ރަންވީ  ވަރަށްކާކާ  އެްއޗެ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  އް ބޮޑ  

މ   ތ.ެގންދިޔަ.  ދަސްވެ މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މައ މޫންއްމަދ   ޙަގ ރައިދޫ  މަ ؛ޣައްސާން   . އ މޫންޣައްސާން 

ދާއިރާެގ ާގތްަގނޑަކަށް  ތ ޅާދޫ  ދ ވާލަކ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ސީ  ަގޑިއިރާ  17  ަގޑިއިރާއި  14  ިމ  ދޭތެރޭަގއި  ދާ 

ހޭދަކ ރެ  އަތަ  ްއވިމަސައްކަތްޕ ޅ ަގއި  ހަމަޅ ަގން  ދ ށިން.  ދ ށިނޑ   ވިލިނިގލީލޮލ ން  ިއއްޒަތްތެރި    ން.  ދާއިރާެގ 

އަޅ ަގނޑ  މެންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މީދޫ  ޚިޝ ކ ރ   މެންބަރ ،  ތަފާތ   އިތ ރ   ހަމަ  ިމ  ދަންނަވަން  ޔާލ ތައް 

ެގނެސްދެްއވިރި އަޅ ަގނ ޕޯޓަށް  އަދި  މަސައްކަތް.  އެކ ަގއި  އެންމެން  އެކަކ   ކ ރ މ ަގއި ޑ މެން  އަނެކަކަށް  ހަމަ   

ހެންވީމާ،  ހިމެނޭކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ން. އެސައްކަތ ަގއި ނ ކަމެއް މި ކޮމިޓީެގ މި މަ  ހިތްވަރ ދިނ ން ނޫން

ެއއްއަޅ  އަދިވެސް  ނިންމާލަމ ން  ފަހަ  ަގނޑ   މ ެގކޮމިޓީރ   ކޮމިޓީ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  މ ޤައްރިރަށް  ޤައްރިރ ެގ   

ކެތްތެރިކަ އިކ މަތްތެރިކަމާޚި އަޅ ަގނޑ މެންނާއިމާ،  ޤާބިލ ކަމ ން  މ އްދަތެއްަގއި    ،  ކ ރ   މިހާ  ރިޕޯޓ   މި  ހިސާބަށް 

މިހާ  ހަ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ ރިޕޯޓެއްމައަށް  މި  ފ ރިހަމަ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން   އައިްއސަ  އަޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  އޮތީ. 
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ހ ޅ ވަބޭ މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ބައިނ ން.  މެންބަރ  .  ށްފ ރ ޞަތަ  ެގމ ްއވ  ސްކ ރެހ ލަނީ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ވެލިދޫ 

 . ޝަފީޤް هللاމ ޙައްމަދ  ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا ދ ޢަބް ދ މަމ ޙައްވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

 މޭ  6!  އާދެ ؛ ޓަކައިވާ ބ ރަ ބޮޑ  މަސައްކަތަށް  ކޮމިޓީން ކ ރައްވާފައި މި  241ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

މަޖިލީހ   2021 ރައްޔިތ ންެގ  ރޭ  ދ ވަހ ެގ  ދިން  ވަނަ  އަވަހާރަކޮށްލ މަށް  ނަޝީދ   މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ރައީސް،  ެގ 

ރީ އިންކ އަރީ  ންޓަމެދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ހިންާގފައިވާ ޕާލިލާމަތީ ޚިެގން ސަގ ޅި   އާރަރިސްޓ  ހަަމލާ ޓެނ ރައްކާތެރި

ރިޕޯޓ   ންމިނި  މަސައްކަތް ކިޔާލައިފިން  ސަފ ހާ 271 ؛ޮގތ ެގ  ޖަލްައޅ ަގނޑ   ކ ރީ  ރި.  މި  ނިމިެގން  ޕޯޓ   ސާ 

ޖަލްސާއާ މި  ފެށިެގން  ކިހަމައަށް    ފެށ މާ   ންމ ކ ރ މ ން  ރިޕޯޓ   މި  އަޅ ަގނޑ   ވަގ ތ ތަކަކީ  ހޭދަކ ރި  ޔ މިދިޔަ  މަށް 

  ބޮޑަށް،ށް   ހަމަ ވަރަަގނޑ . ައޅ އިކަތެްއެގ ޮގތ ަގ މަސައްމިއީ ވަރަށް ބ ރަ ބޮޑ   ،ބޫލ ކ ރަނީަގވަގ ތ ތައް. އަޅ ަގނޑ   

މަ  އީމި މ ހިންމ   ވަރަށް  އޮތް  ކ ރަްއވާފައި  ވެސް  ޓަކައި  ތާރީޚަށް  ކޮމިޓީެގދިވެހި  ޚާއްސައްކަތެއް.  މ ޤައްރިރ    ޞަ  

ފާހަަގކ ރަން ޭއެގޮގތެްއަގއި  ހި.  ކޮމިޓީަގއި  ބޭފ އިތ ރ ން  ހ ރިހާ  ބޮޑަެމނިވަޑައިަގންނަވާ  ވަރަށް  ށް ޅ ންނަށް 

މެދ    ެއކަމާ  ސާއެއް ހިނަގިއެގންއަޅ ަގނޑ މެން ެއންމެން ވެސް އެފަދަ ހާދިއާދެ! އެ ހާދިސާއަކީ    ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން.

  އި ޕޯޓެއް ކިޔަ ޮގތ ން އަދިވެސް އަޅ ަގނޑ ެމންެގ މިފަދަ ރި  ގ ޅޭ  އާާވ ހާދިސާއެއް. އެ ހާދިސާ ނިހާޔަތަށް ކަންބޮޑ ވެފައި

ހާނިމ ންއި އެ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެންޮގ  ޅޭގ   އާދިސާރ   ހިތ ތ ން  އ ފެދިފައިެގ  ބައެަގއި  ހ ރި  ހ ރީ   ސ ވާލ ތައް  އް 

ޖަވާބ  މީގަ އަދިވެސް  ފާހަަގކޮނ ލިބި.  އެބައި  އޮށްފައި  ކިޔައަޅ ަގ ؛ތް   މި  ހަމަ  ކަމެްއ    ލީމާއިނޑ   ކަންބޮޑ ވާ 

މީަގއި ސްޓްރީ.  ެގ ތ ރެޓ  ހިޝީދ ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަ ؛ަގއި މި އޮންނަނ9.2ީ  ގައިސަފ ހާވަނަ    28ފާހަަގކޮށްލާނަން.  

ާގތްަގނޑަކަށް  އެ އޮތް  އެކި  ފަހަރެއްެގ  10ބަ  ނަޝީދަށް  ރަީއސް  ައއި  މަތީން  ތ ރެޓ   ކަމަށް   ަވއްތަރ ެގ 

އެ   ،ނޑ  ހިތ ަގއި އ ފެދޭ ސ ވާލަކީ ކަމަށް. އަޅ ަގ  ނޫންނަމަ ފ ލ ހ ންެގ އިދާރާއަށް ފާހަަގކ ރެވިފަިއވާ  ،ށްއިންޓެލިޖެންސަ

ެވެގން އެހެން  މަޢ ލޫމާކަންކަން  އެ  އޮތްޮގސް  ލިބިފައި  ފި  ،އިރ ތ   ތެރެއިން  ާގނޫނ ެގ   ؟ނޭޅީޔަަވޅ ކީއްެވެގންބާއޭ 

  ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ  5 ާގނޫނެއް ފާސްކޮށްފަ. އެ ާގނޫނ ެގ  މް މަނާކ ރ މ ެގޒަޓެރަރި  ނީވަނަ އަހަރ  މި އޮންނ2015ަ

އެ    ، ކ ރަން އ ޅެ ފަދަ ކަންކަންއްދާަގއި އެބަ އޮތް އެވަނަ މާ  6އޮންނަ    ޖެހިެގން  މ ެގ ކ ށްތައް. އެއާޒަޓެރަރި  ،ބ ނޭ

ރާވަ  މި  އިކަންކަން  އެހެންނަމަެވސް،  ކަނޑައަޅާފަ.  ޮގތ ަގއި  ކ ށެްއެގ  ވެސް  އ ޅ މަކީ  ރިޕޯޓ ަގިއ  ދެންހިންަގން  ނެވި 

ވެސް އެ    ތްއިރ ހިންަގން އ ޅ ނ ކަން ފާހަަގކ ރެވިފައި އޮ  އިކެއް ރާވަ ބަޔަކ  ކަންތައްތަ   ،ފައިމިފަދަ ކަންކަން ފާހަަގކ ރެވި

ހިތ ަގއި އ  ؟ކީްއެވތޯ  ނޭޅީށް ފިޔަވަޅ ކަންކަމަ ެއ    ލެއް. ެއ ކަންކަން އެފެދޭ ސ ވާއެީއ މިއަދ  އަޅ ަގނޑ   ހިސާބަށް 

ބޫލ ކ ރަންވެއްޖެ. ފެނިެގން މި  ަގ ނ ކ ރީމަކަން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަދ   ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައް ފ ރަތަމަ  ދަނީ ފ ރަތަމަ
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ށްލ މާއި، ރިޟްވާން  ވަހާރަކޮ އަ ޝީމްއަފްރާ  . ޑރ.އިތަން ރާއްޖޭަގ   ކ ރިއަށްދާަގިއ މިކަންޮގތ  ެގ  ދަނީ ސިލްސިލާއެއް 

ޔާމީން    ވަަގށް ކަމެއް    ،މަރާލ މާނެގ ާމއި،  ހ ރިހާ  ދިޔައީ  އިހިނަގމި  ޮގތ ަގމި  ސިލްސިލާއެްއެގ  މިއި  ކަންކަން    . 

ހިނަގ ޮގތ ަގއި  ކަންކަން   މި  އިސިލްސިލާއެްއެގ  އެ  ޚަރަދ ދިޔައީ  ފައިސާ  ހިންަގން  މީހ ންނާކ   ކަންކަން  އިރި  އެ   ،

މަ. ދިވެހި ދައ ލަތަށް ނެތީހިންިގ މީހ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހޯދިފައި  އިރާވަެއ ކަންކަން    ،އިހިންަގން ރޭވި މީހ ންނާ

ފައި ޅ އެޅިެއ މީހ ންނަށް ފިޔަވަ  ،ނަމަ  އެކަން ެއޮގތަށް ކ ރެވިފައި އޮތް  ،ދަންނަވާނީނެތީމަ. އަޅ ަގނޑ   ން ކ ރެވިފައިއެކަ

. ނޭނ ޖެހޭކާކަށްމި ވާހަކަ މިއަދަކ  އަޅ ަގނޑ މެން މިތާ ތިބެެގން ދައް  .ހިނާގނޭހާދިސާއެއް ިމޮގތަކަށް ނ   މި  ،މަނަ  އޮތް

ނ ކ ރެ ެއކަން  ދިޔައިއެހެންނަމަވެސް،  މި  މަވި  އައީ  އަޅ ަގނޑ ެމން  މިހިސާބަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ައދި  ތިބީ   . 

ތެރޭަގސްއަނެއްކާވެ ބިރ ވެރިކަމެްއެގ  މ އި  ތެރޭގަ   މިއ މ   ޤަޅި  .  ބިރ ވެރިކަމެްއެގ  އ އްމީދ ކ ރަނީ  އި އޮތީ  އަޅ ަގނޑ    .

ހިތ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ސ ވާލ   މިއަދ   ކަމ ަގިއ  މި  ބޮޑަށް  މި އ ފެދިފަިއވާއެންމެ  ކާކ ތޯ،  ޚަރަދ ކ ރީ  ފައިސާ  ،  ކަމަށް 

ކޮން  ،ކޮންބައެއްތޯ  ހިންީގ  ރާވާ  ހޯދި  ،ބައެއްތޯ މިކަން  ޝަރީޢަ  ،މިކަން  މީހ ން  ކ ރިމައްއެ  އަދަބ  ތ ެގ  ެގނެވި  ޗަށް 

. މި ސަރ ކާރ ެގ އިސް ވެރިން ވެސް ވަނީ  ވާނެދިއ ން. އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ެއކަން މި ސަރ ކާރ ން ކ ރައްލިބިެގން

ރާއްޖެ  ންކަން ދެްއވާފަ. އަޅ ަގނޑ  އ އްމީދަކީ މި ކަންކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ހާސިލ ވެެގންދިއ ން. ދިވެހިީގޔަ  އެކަމ ެގ

 ޝ ކ ރިއްޔާ. ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ްއިވ ފ ން. ދެދިއ އ މެްއެގ ޮގތ ަގއި ކ ރިއަށްޤަ ރި ރައްކާތެ،މާން އަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޠީފް.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން މ ޙައްމަދ  ލަ  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ .މެންބަރ ރި ިއއްޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ލަޠީފް މ ޙައްމަދ  ސައިންޙ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮޑާ

ފ ރިހަމައަށް   ،ނަމަމި ރިޕޯޓ  ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވާކަމ ަގއި ވާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 އެްއޗަކީ  ހޭޖެނަވާލަންދަން  ވެސް   މ ން އެންމެ ކ ރ ކޮށްލާނެ ަވގ ތެްއ ނ ލިބޭ. ެއހެންނަމަވެސް، މަތިމަތިން ބަލައިލ އިކިޔަ

ދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ އިއްޒަތްތެރި  ރައީސް ނަޝީ  .އެކީ ދަންނަވާލަންޖެހޭ އެއްޗަކީ ޔާ ، ހިތާމައިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މަގ މަ  އެރައީސް  މަރާލަންށޭ.  ދޫކޮށްލީ  ދޫކޮށް  އްޗަށް  ސަރ ކާރ ންމަނިކ ފާނ   އެނިގތިބެ    ، ލެްއވީ  ކަނޑަެއޅިެގން 

ފ ރ ޞައެމަނިކ ފާނ    ތިބީތ ދީމަރާލަން  މިެގން  ރިޕޯޓ ން  މި  އަޅ ަގނޑަ  .  ކ ރ ކޮށް  އެންމެ  ނެޭވވަރަށް ދެންށް  އޮތީ 

  ެގ ވާހަކަ ލަތެއް، ބިރ ވެރި ަވގ ތެއް ހާންޖެހޭ ބިރ ވެރި  މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ހިތާމަކ ރަ ؛އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްދެންނެވިފަ.  

ދައްކަނީ. މި  ތަނ ަގއި  މޭ  މި  މި  ހާލަތ ަގއި  މި  މް.ޑީ.ޕީެގ  އެ  މިއަދ   ،ވާލަންޖެހޭދަންނަ  ޑ އަޅ ަގނ ރ މ ން  ހަމަ 

މެންބަރ ންނާ މާފަށް  އި  އިްއޒަތްތެރި  ކިބައިން  ޔާމީނ ެގ  މިައދ  ރައީސް  ޖެހޭނެ. އެދެންވެސް  އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރ ން 
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މި ދަނީ މި    ނަގމ ންތަކޭ. މިހާރ ވެސް ހިކަން   މިން އައީމ ހަމަ އޭރ  ވެސް ހިނަގ ؟ތެރި ރަީއސްއްޒަތްތޯ އި ެގންކީްއވެ

. މަކަން ފާހަަގކ ރީަގނޑަކަށް ހަދާފައި އެބޮޑ  މަޖާ  ،ރ  އެއީ ބޮޑ  ޖޯކަކަށް ހަދާފައިއޭ  ، ކަންތައްތަކޭ. އެހެންނަމަވެސް 

  ! ކ ރައްވާމާފ  ؛މަނިކ ފާނ   ، ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  މަ.  މަސައްކަތްކ ރީން ބައިބައިކ ރަންޤައ މ ަގއި ސިޔާސީ ޮގތ 

ވިދާޅ ވި؛ އީސްރަ  އިްއޒަތްތެރި އިދިކޮޅ     ،ނަމަ  ންޮގތ   ކަމަނާ  ރައްދ ކ ރަްއަވއިފި.  ދެންމެ  ބަސްތަކެއް  ފ ން  ވަރަށް 

ވެސް މަސައްކަތަ  241މ ޅި    ، ފަރާތްތަކ ން  ބ ރަ  ކ ރެްއވި  ގ ޅިެގން  ޤައ މީ  ކޮމިޓީ  އެ ކީ  ކަމަށް.  ން އިަމސައްކަތެއް 

ދިޔައީ  ދޭހަވެ ޕާޓީޑ އަޅ ަގނެގން  އަދި.އެމްޕީ.ޕީ ؛ެމން  ކަމ ޕީ.އެން.ސީން    މި  ފ ރިހަމައަށް  ވެސް  އެ  އްބާރ ލ ން  ަގއި 

އެހެންކަމ ން ދެންނެވީ    ޑ ައޅ ަގނ  ،ދެއްވިކަން.  ސިޔާސަތަކީޑ އަޅ ަގނމި  ިވސްނ ޑ އަޅ ަގނ   ،މެންެގ  މަކީ މެންެގ 

މިފަ ކަމަކޮ  ދަޤައ މ ަގއި  އެއްންމެ  ކަންކަކަށް  ިމ  ހޯދ މޭ.  ބާރ ލ ންދީެގން  ޙަޤީޤަތް  ރަ ދެނީއެ  ޑ އަޅ ަގނމ ެގ  އީސް   

ވީހާނަޝީ ވެ އަވަހަ  ދަށް  އިންކަށް  އެހެންދިއ ލިބިެގން  ސާފ ސް  ބަލަ  ،ންނަމަވެސް.  ރިޕޯޓަށް  އިއްއިމި  ތްތެރި  ޒަލީމަ 

ތ ރަން ކ ޑައިރ ކޮޅެއް ކ ރިން ބޮޑެތި ވާހަކަތަްއ ފަ  ެގތް. މިައދ  މީއެ ތަނެއް ނ ފެނ ނ . ފެންނާކަށް ވެސް ނެ  ، ރައީސް

ދަްއކާ. މި ރިޕޯޓ ަގއި ހ ރި ބަެއއް ވާހަކަތައް    ކަހަލަ ވާހަކަ އެބަ  ެއކިެގ ިއސްވެރިން  ތަކ ސާ ސަލަތ ެގ ބޮޑެތި މ ައއްދައ 

ރަީއސް   ،ޮގތަކީނަގޅ   މެ ރަމިހާރަށް މި ޤައ މ ަގއި ެއން  ރ ންކަން. މިހާންބޮޑ ވާންޖެހޭ ކަންމިއީ ކައި.  އްބާލ މަށް ޓަކައޮ

، ކަން. އެހެންވީމާ ސާފ ވޭ އެ ޓ ން  ދިނ ން. މި ރިޕޯިއސްތިއ ފާ  ޓ ބިނެބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިހާއި އެ މަނިކ ފާނ ެގ ކެއި

އޮތް ހާލަތ    ޤައ މ ެގ  ޙައްޤ ތައް ؛ނ ރައްކާ  ކަމ ަގއި  ރައްޔިތ ންނަށް  ވެ  ،މަާވނަ  ކަށަވަރ ނ ކޮށްދެވޭ  އެންމެ އެ  ރިއަކ  

ން.  ވާހަކަދައްކާކަށް ނެތި  ގ ކޮށްމާ ދި  ޑ އަޅ ަގނ  ،ންެގ ޙަްއޤ ަގއި އިސްތިއ ފާދިނ ން. އެހެންކަމ ންނީ ރައްޔިތ ރަނަގޅ ވާ

ޤައ މ   ،އެދެނީ  ޑ އަޅ ަގނ  ރައްޔިތ މި  ބަލާފައިަގއި  ރިޕޯޓަށް  މި  ކިބައިން  އިން  ،ންެގ  މިއަދ   ބޭފ ޅ ން  ތި ތި  ސާފ  

ހާލަތަށް ާގއިމ ކ ރަންޖެހޭ  އަމިއްލައަށް  އައިބޭފ ޅ ން  އެއްސިއޭ   ހާލަ.  ރައް   ޙައްޤ ަގއިތަކީ  މި    ރައްޔިތ ން  ،ޔިތ ންެގ 

  ތި ޓަކައި    ނައްތާލ މަށް އަރައިަގތ މަށް ޓަކައި މި ކ ރާ މަސައްކަތަށް ސަރ ކާރ ން އަޅާ ހ ރަސްތައް  ތި ހާލަތ ންނިކަމެ

ޅެނީ ސަރ ކާރާިއ ސިލ ނ ވެެގން އ އަށް ވާއިންސާފާ ހަމަ  ކަން މިއަދ މޭ. އެރައްޔިތ ން ނިންމަންޖެހޭ ނިންމ ންތައް ނިންމ 

ކޯލިސަ މަިއ  ގ ޅިފައިާވ  އެޝަނ ންރ ކާރާެއކ   ހ އްޓ ވ .  މަސައްކަތް ކަން  ރައްޔިތ ން  އެބަޖެހޭ.  މަށް    ޑ  އަޅ ަގނކ ރަން 

ކ ރެއްިވ  ކޮމިޓީ  241 މި  މަސައްކަތަށްބ ން  އި  ޑ އަޅ ަގނ   ރަ  ހަމަ  ޝ ކ ރ ޞްލާޚ ވެސް  .  ދަންނަވަންތެރިކަމާއެކ  

ަގއި އެމް.ޑީ.ޕީން އަބަދ ެވސް  މ ކަރަން. މިފަދަ ކަންރ  ތަކ ރާރ ކ އެކ  އަދިވެސް ެއއްފަހަޔާހިތާމަމަ  ހަ  ،މަވެސްނަހެންއެ

 ން. ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.އާދޭހާެއކީ ދަންނަވަ ޑ އަޅ ަގނ ތ  އިސްކ ރ ަމށް ޙަލަޞްޤައ މީ މަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   އަޙްމަދ  ނަސީމް. ލ ބަރ  މީކާއީމެން ޒަތްތެރިއްއި  ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ
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 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ނަސީމް އަޙްމަދ  ލ މީކާއީ ރ މެންބަ ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މަޝ ކ ރިއްޔާ  ބަލަކަމަ  ސްސާ އް ޚަެގ  ޢ  އ ޟޫމި  ބަހ ސްަގިއ  ހ ށަހަ  ޑ  އަޅ ަގނ  އި ށް  މި  ޅަން 

؛ ރައީސް  ތެރި މެންބަރ ން ވާހަކަދައްކަން ފ ރ ޞަތ ދޭން. އިއްޒަތްތެރިހ ރިހާ އިއްޒަތްވާ  ންނަދަްއކަން އެދިވަޑަިއަގވާހަކަ

މަސައް  ފަށައިަގތ މ ެގ  ޑ އަޅ ަގނ  ބ ރަ  މި  ވެސް  ކޮށްދެްއވި  ޮގތ ން  ހ ރި  241ކަތް  އިއްޒަތްތެރި ކޮމިޓީެގ  ހާ 

ހިތ މެންބަ އިޚްލާެގރ ންނަށް  މިފަތެރި ޝ ކ ރ   ޞް  އަދި  މ ހިރައްދ ކ ރަން.  މަސައްކަތެދަ  ފިކ ރަށް    ،އް ންމ   ސިޔާސީ 

މަސަބެލ މެއް   ބައިޕަރޓިސަން  މިފަދަ  ވެސް  ކައްނެތި  ބޭފ ޅ ންނަށް  ހ ރިހާ  ހަމަ  ޓަކައި  ކަމަށް  ކޮށްދެއްވި  ތެއް 

ޝ ކ ރ   ޞްއިޚްލާ ރައީސް ތެރި  އިއްޒަތްތެރި  އާން  ؛ރައްދ ކ ރަން.  ރިޕޯޓ   އިންކ އަރީ  ބޭއްވ މ ވ މ ެގ  މި  ނ   ކ ރިން 

އެއެކިއެކި  ތަކ ރާރ ން.ޑީ.އެމް  ކޮންފަރެންސްތަކ ަގިއ  ޕްރެސް  ެއްއ ޑ ިއވެއަންނަށް  މެޑ އަޅ ަގނށް  ކޮ.އެފްެގ  މ ންދިޔަ 

އ ޅޭ  ،ކީވާހަކައަ  ދޭން  ހަމަލާ  ދެވ ނ   އެ  ނަޝީދަށް  ބޭފ ޅ ރައީސް  އެ  މަޢ ލޫމާތެއް  އެްއވެސް  ނޭނޭގ  ކަމ ެގ  ންނަށް 

ހިލަމެއް ރައްޔިތ ންނަށް  އަދި  އި  ތޯވޭހ ވަމެއް    ،ކަމަށް.  ބަެއއް  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ  ސ ވާލ ކ ވެސް    ރަމ ންސްވެރިން 

ރިޕޯޓ ން    ޑ އަޅ ަގނޔަކަން  ދި އިންކ އަރީ  މި  ވެސް  ންއެންމެމެން  ޑ އަޅ ަގނ   ،ހާމަވާށް  ޑައަޅ ަގނ ފާހަަގކ ރަން.  ނަށް 

ކަ އެއް  އެމް.މި  ،މަކީހާމަވާ  ކަމަށް  އެންދެންނެވިހެން  ނ ލިބޭ  މަޢ ލޫމާތެއް  އެއްެވސް  ބޭފ ޅ ން  .ޑީ.އެފަށް  އެ 

މ ޅިއަމަކީވިދާޅ ވ ޅ ވި ވިދާ ނޫ  ތެދެއް  ރަކ ން  ިއއްޒަތްތެރި  ގ ޅިގެ ؛ އީސްންކަން.  ހަމަލާހަމަލާއަކާ  ޮގތ ެގ  ދޭން  ން  އ ޅޭ 

އިންޓެލި އެއްވެސް  މަޢ ލޫމާތެއް  އަބަސަރވިސްއަކަޖެންސް  ހ ރިހާ  ލިބެނީ  ނ ލިބޭ.  ޮގތެއްަގއި  އާންމ   ދ ވެސް ށް 

އިންޑިކޭޝަކޮ ކަހަލަ  އެންންމެވެސް  އިންޑިކޭޝަންތައް  އެ  މަތަކެއް.  ފަހަރ   އެކި  ތަކ ރާރ ކޮށް  ން ތީމް.އެން.ޑީ.އެފަށް 

ަގިއ ހ ޅ މާލޭަގިއ    2021  ،12މާރިޗ   ؛ އްޒަތްތެރި ރައީސްށް ސާފ ކޮށް އެބަ ހާަމވޭ. އި ަވރަލިބިފައިވާކަން މި ރިޕޯޓ ން  

އި  ކެމްޕޭނ   ޒަރީރ ެގ  ހަރ ކަށިވެންރިޒްނާ  ނަޝީދަށް  ރައީސް  ހަ ؛ޓެްއަގއި  ބަޔަކ  ފިކ ރަށް    ށިރ ކަދީނީ  ނިސްބަތްވާ 

މަނިކ ފާނ ެގ  ކަންފާރަލަމ ންދިޔަ ކްލޯއެ  ްގރޫ  ޒް  ފާހަަގކޮށްޕްރޮޓެކްޝަން  މިނިސްޓްރީއަށް އެ   ،ޕ ން  ޑިފެންސް  ކަން 

އަންާގފައިވާ އެ  ،އިއަންގަ  އިން މް.އެން.ޑީ.އެފަށް  މި  އެހެންކަން  ހާމަވޭ.  އެބަ  ރިޕޯޓ ން  ެއއްެވސް   ، ކަމ ންކ އަރީ 

މަޢ ލޫމާތެއް ނ ލިބޭ ކަމަށް އްެވސް  ެގ އެ ކަމ  އ ޅޭއްޔާ ދޭންއެއް އަންނަ ކަމ ެގ ނޫނިހަމަލާނިކ ފާނަށް  އެ މަ ؛ޢ ލޫމާތެއްމަ

ޕޯޓ ން  ދެއް ނޫންކަން މި ރިތެ ވިދާޅ ވ މަކީ    ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވެސް އެ ވިދާޅ ވާއެމް.އެން.ޑީ.އެފ ން ވެސް އަދި  

ހާމަވާ  ހަމަ ސާފ ކޮށް  ރައީސް  ޑ ަގނ ޅ އަކަން  ވަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހަމަލާ؛ ފާހަަގކ ރަން.  މަޢ ލޫމާތާ ެއކިއެކި   ތަކ ެގ 

މެންނަށް މި ޑ ައޅ ަގނ ކަލްއަށް ޖައްސާފައިާވކަން ވެސް  ރއިން ކްރިޓިއަޅިެގން ރައީސް ނަޝީދ ެގ ތްރެޓ  ލެވެލް ސިވި ގ 

ހާމަވޭ. ސިވި  ކްރިޓިކަލްއަރިޕޯޓ ން  ތްރެ އަރއިން  މީހެްއެގ  ޖަށް  ލެވެލް  އެ ޓ   އެއިއްސާއިރ   ހާމަވަނީ  އެ  މީހާއަށް    ން 

ޞަތ   ފ ރ ަގއި ވެސް ހަމަލާއެއް ދިނ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އެބައޮތްކަން. އަދި އެ  އްގ ތެ ކޮންމެ ވަ  ،ކޮންމެ ަވގ ތެްއަގިއ ވެސް 

އިްއޒަތް އެހެންނަމަެވސް  ބޮޑ ކަން.  ރައީސްއެހާމެ  އިންކ ރިޕޯިމ  ؛ ތެރި  މި  ރިޕޯޓ ން  ޓ ން،  ށް  މެންނަޑ އަޅ ަގނއަރީ 
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އެއް  ހާމަ ލެވެލްއަރ ވި ސި  ،ކަމަކީ ވާ  ތްރެޓ   މަނިކ ފާނ ެގ  އެ  ކްރިޓިކަލްއަށް  މަނިކ ފާނ ެގ    ،ސް ޔަޖެްއސެވި  އިން  އެ 

މަނި  ްގރޫޕ ޝަން  ޕްރޮޓެކް  ޒްކްލޯ އެ  ސަލާމަތްކ ރަންނޫނިއްޔާ  ހަށިކޮޅ   މަނިކ ފާނަށް ރަްއކާތެ  ،ކ ފާނ ެގ  އެ  ރިކަން 

މަނި އެ  މަސަކ ފާނ ެގ  ދޭން،  މީއަރިހ ަގއި  މަޢ ލޫމާތ   ހ ންނަށް  އްކަތްކ ރާ  ފޯރ ކޮށްދީފައިފ ރި މި  ނ ވާކަން.  ހަމައަށް 

ހޭ  ައރއިން ކްރިޓިކަލްއަށް މީހެްއެގ ތްރެޓ  ލެވެލް ޖައްސާއިރ  އެ މީހަކަށް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެސިވި؛ ތެރި ރައީސްއިްއޒަތް

އެބަ ހާމަވޭ.   ސާފ ކޮށް ބ ނާކަން މި ރިޕޯޓ ން   ެގ އެކިއެކި ަގާވއިދ ތަކ ަގއިން.ޑީ.އެފް ަވސީލަތްތައް ވެސް ެއމް.އެބައެއް  

ރައީސްވަސީމި    ،އެހެންނަމަވެސް ފޯރ ކޮށްނަޝީދަ  ލަތްތައް  ރިޕޯކަނ ވާދީފައިށް  މި  ހަމަ  ހާމަވާކަން  ން  އެއާެއކ   ޓ ން 

މިފާހަަގކ   ޑ އަޅ ަގނ  އެސެސްމަންޓްރަން.  ތްރެޓ   ސާފ ކޮށް  ޮގތ ން  ވަރަށް  އިންޓެލިޖެން ؛ރިޕޯޓެއްަގއި   ސްޑިފެންސް 

ކަން ވަރަށް ބޮޑަށް މި  ޑ ޅ ަގނއަތަ  ޓެއްަގއި އައި.އީ.ޑީެއއް މެދ ވެރިކޮށް ނ ވައެސެސްަމންޓ  ރިޕޯ  ސަރވިސްެގ ތްރެޓް

އިއްޒަތްތެފާހަަގކ ރަ ބޭނ ން  ރައީސްން  އައީ.ޑީއެ ައއި.؛ ރި  ބޯން  ވެހިކަލް  ނ ވަތަ  މެ.ޑީއެ އި.އީްއ  ެއ  އް  ދ ވެރިކޮށް 

ހަމަ ލިކައ ޅޭދޭން  ލާއެއްމަނިކ ފާނަށް  މަޢ ލޫމާތ   ޑިމިބިެގން  މ ެގ  ސަރވިސްއިން ކަން  އިންޓެލިޖެންސް  ފެންސް 

ރިޕޯތްރެޓ   ފާހަަގކޮށްފަިއވާ ފާހަވާ  ޓެއް އެސެސްމަންޓ   އަޅ ަގނޑ   އެހެންނަމަވެސްަގކ ރަކަން  މަޢ ލޫމާތ  އެ    ،ން.  މި 

ވެމަ ނ ވަތަ  ެމދ ވެރިކޮށް،  އައި.އީ.ޑީއެއް  ބޯންނިކ ފާނަށް  ހަ ؛ހިކަލް  ބޮ  ރ ކޮށްެގންވެހިކަލެްއަގއި  އެ  ހަމަލާދެވޭ  މެއް 

ބޭނ ންކޮށްފާ ދިނ މ ަގއި  ހަމަލާއެއް  ކް ނެމަނިކ ފާނަށް  މަނިކ ފާނ ެގ  އެ  މަޢ ލޫމާތ   ްގރޫޕަށް   ޒްލޯކަމ ެގ  ޕްރޮޓެކްޝަން 

ކަން މި އިންކ އަރީ ރިޕޯޓ ން ވަރަށް ސާފ ކޮށް ހާމަވޭ. އިއްޒަތްތެރި  އަދި މިފާހަަގކ ރަން.    ޑ ައޅ ަގނ ނ ވާކަން  އަންާގފައި

ބޯން އައި.އީ.ޑީއެއް މެދ ވެރިކޮށް  ކަލް  ދެންނެވިހެން ވެހިެއއީ ހަމަ މި  ،ޒޯނ  ކްލިއަރކ ރަން އެންގ މަށްފަހ ޕާކިން ؛ ރައީސް

ހަމަ މަނިކ ފާނަށް  އ ޅޭއެ  ލިލާދޭން  މަޢ ލޫމާތ   އެ  ޒޯނ   ންގ ޕާކި  ، ބިކަމ ެގ  ނަމަވެސްކްލިއަރކ ރަން  ެއ    ،ންިގ 

ބޮޑީ ބޮޑީގާ   ، ޑ ންނަށް ާގމަނިކ ފާނ ެގ  މަނިކ ފާނ ެގ  އެނިގފައިއެ  ހިނާގބިނާގވެ   ، އޮތީ  ޑ ންނަށް  އ ޅެން އެއީ 

ވ މ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ވެސް، ސަމާލ ވާން މާލ ކަށް ސަން ކ ރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް. އެހެންީވމާ، ބޮމަބޭފ ޅ   އ ނދަޫގވެެގން އެ

ންނަށް ޑިފެންސް އިންޓެލިޖެންސް ސަރވިސްެގ ވެސް އެ މަނިކ ފާނ ެގ ބޮޑީާގޑ   ތ ލޫމާޢ ހޭ އެންމެ މިނިމަމް މަލިބިދޭންޖެ

ވެލްަގއި މީހަކަށް ކްރިޓިކަލް ލެ؛ ރި ރައީސްކ ރަން. އިއްޒަތްތެހަަގެއކ  ފާޔާހިތަމަ  ޑ އަޅ ަގނނ ވާކަން  ފަރާތ ން ލިބިފައި

ޖޭމަރ    ،ަގވެފައި އެބައޮތްޓ  އެސެސްމަންޓ  ރިޕޯޓާ ގ ޅިެގން ފާހަހަމަ މި ތްރެ  ތެރޭގައި  ގެ އެއް ވަސީލަތްތަކ ދޭންޖެހޭ ބަ

އެ   ވަސީއެއީ  އެއް  ލިބިދޭންޖެހޭ  ާއލާމީހަކަށް  އެކި  ބޭނ ންކ ރާ  ސްވީޕްކ ރަން  މީހަކަށް   ،އެއީ   ތްތައްލަތް.  ެއ 

ރަން ބޭނ ންކ ރާ އެކި ވަސީލަތްތައް ވެސް  ސްވީޕްކ ،  ޖޭމަރެއް ވެސް  ،ނަމަވެސްންލަތްތައް. އެހެންޖެހޭ ވަސީފޯރ ކޮށްދޭ

ފޯރ  ނަޝީދަށް  މި  ޑ ައޅ ަގނ   ންނ ވާކަކޮށްދީފައިރައީސް  ހަމަ  އަދި  ިއްއޒަތްތެފާހަަގކ ރަން.  ރައީސް އާއެކ     ، ރި 

ބޮޑީ ؛ންރަފާހަަގކ   ޑ އަޅ ަގނ  މަނިކ ފާނ ެގ  އެ  ދ ވަހ   އާލާތްއެ  މި  ފޯ  ،ތައްާގޑ ންނަށް  ކޮށްދީފައި  ރ މި ޑިަވއިސްތައް 

ދެވާ މަނިކ ފާނަށް  އެ  ހަމަލާ  ނަމަ  ހ އްޓ ވ ޑ އަޅ ަގނވ ން  ތަންކޮނ ވަ ނީސް،  ެމންނަށް  ހަމަލާ  އެ  ޅެއް ތަ 
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އަރީ  މި އިންކ ؛ ސާފ ވޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މެންނަށް މި އިންކ އަރީ ރިޕޯޓ ން ވަރަށްޑ  ައޅ ަގނ ކ ޑަކ ރެވ ނީސްކަން  

ފަިއވާ  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅ ވެ  ،އް ކަމަކީ އެންމެއެންމެ ކަންބޮޑ ވާ އަނެ   ،ކަންބޮޑ ވާ  އެންމެ  ޑ އަޅ ަގނޓ ން  ރިޕޯ

އް.   ފޯނ ކޯލެށް ލިބ ނީޑައަޅ ަގނރ ެގ ފަރާތ ން  ބަހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެން؛ ވިދާޅ ވ ެމއް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މަޢ ލޫމާތެމަޢ ލޫ އެއީ  ނޫން.  ފޮލޯ  މީހެއްެގ  ،ނީބަލަ  ޑ އަޅ ަގނށް  ކަމަ  އްމާތެއް  ނ ަވތަ  ކޮންމެވެކ ނަމެއް،  ސް  ރެވޭނެ 

ފޯރ ކޮށްދެއްޑަައޅ ަގނޮގތެއް   ކަމަށްށް  ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  ވަންޏާ.  ވި  ނަޝީދަ؛   މ ޙައްމަދ   ފައިސާ  ރައީސް  ށް 

ކޯލެއް ވިޔަސް، އެހެން  ނ ލޫމާތ  ފޯކަމ ެގ މަޢ އ ޅޭން  މަލާެއއް ދޭެގން ބަޔަކ  ހަ ޚަރަދ ކޮށްރަދ ކޮށްެގން ބަޔަކ ، ފައިސާ ޚަ

ފައި ވެހަވާލ މާ  ހަށިކޮޅ  ރައްކާތެރިކ ރ ެގ  އެ މަނިކ ފާނ   ،ސްށް އިއްޒަތްތެރި ރައީ ޓަރަޮގތަކ ން ިވޔަސް ޑިފެންސް މިނިސް

އެންމ   އޮންނަ އިއަްއސަސާެގ  ރަްއޔިތ ންގެ ެމ  މެން  ސްވެރިޔާއަށް  އިންކ އަރީއަށް ބަރެއްމަޖިލީހ ެގ  ފޯރ ކޮށްދިނީމާ،     

މަޢ ހާޒި ެއއީ  މިނިސްޓަރަކ   ތިމަރ ެވވަޑައިެގން  ކަމަށް  ަގބޫލ ފ ޅ ންލޫމާތެއް  އެީއ  ނ ކ ރައްވަކަމަނާ  ވިދާޅ ވީމާ  މޭ 

ޓ ން ހާމަވާ އަނެްއ މި އިންކ ައރީ ރިޕޯ؛ ރި ރައީސްއް. އިްއޒަތްތެ ކ ޑަ ޢަމަލެކަންރަށް ޒިންމާދާރ ވަށް ވަރަށް ޑައަޅ ަގނ 

،  ކި ށް ދެމ  ކަމެއް ކަމަން އެްއވެސް މަޢ ލޫމާތެއް ެއއީ މ ހިންއިމިތ  ެއ ކަަމނާއަށް ލިބިލެްއވ މ ން  މި މަޢ ލޫމާ  ،ކަމަކީ

ހަމަ ހިތާމަކ ރާ    ޑ އަޅ ަގނއީ ވެސް  މި ؛ނ ވާކަން އްސާކ ރައްވާފައިކަމަނާ ހިޑިފެންސް އިންޓެލިޖެންސް ސަރވިސްއާ އެ  

ހައ  ނޭނޭގ ސިޔާސީ  އެ ޓެކްނިކަލް ނޯ  ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނީ  ،އްތޯލޫމާތެރެޑިބަލް މަޢ ކް؛ ތްތެރި ރައީސް ކަމެއް. ިއްއޒަ

ނޫން.   ޒިންމާއަކީ ސިޔާމީހެއް  މީހާެގ  އެ  ،ސީ  ނޯހައ   މީހ ންޓެކްނިކަލް  މަޢ ލޫމާތ   ނަނޭގނޭ  ެއ  ން.  ކޮށްދިނ ފޯރ ށް 

ފޯ  ،އެހެންނަމަވެސް މީހ ންނަށް  އެ  މަޢ ލޫމާތ   އޮތ މ ކޮށްނ ދީރ މި  ސަބަ  އެއްެގ  ޑިފެންބ ން  ޮގތަކަށް    ސްވެސް 

ލިބިފައި މަޢ ލޫމާތ   މި  ސަރވިސްއަށް  ފާހަަގކ ރަން. ޔާހިތާމަ  ޑ  އަޅ ަގނނ ާވކަން  ފައިފޯރ ވި  ،އިންޓެލިޖެންސް    އެކ  

ރައީސް އިްއޒަތްތެ ތެރޭގެ ؛ ރި  މިނިސްޓްރީެގ  ޑިފެންސް  މާހިރ ން،  ބެހޭ  އި  ކަމާ  މާހިރ ން  ބެހޭ    ރީއަށްންކ އަކަމާ 

ބެހޭ  ކްރިޓި  ،ފައިވަނީ ޅ ވެވިދާރ ެވވަޑައިެގން  ހާޒި މީހަކާ  އެއްެވސް  ހ ންނަ  ލެވެލް  ތްރެޓ   ލެވެލްަގއި  ކަލް 

ެއ    ، ންނަމަވެސްނ ވާނެ ކަމަށް. އެހެކޮށްެގންވެސް މިންވަރަކަށް ޑިސްރިާގޑްއެްއވެސް މަޢ ލޫމާތެއް އެއް އިންޓެލިޖެންސްެގ  

މަޢ  މި  ނ ކ ބޭފ ޅ ންނާ  ހިއްސާ ވެސް  ިއހ މާލ ަގބޫ  ޑ އަޅ ަގނރަްއވާކަމީ  ލޫމާތ   ޮގތ ަގއި  ކަމ ެގ  ކޮޅ ންލާފައިވާ  ލ ކ ރާ 

ބަޔަކ  މީހ ންނަށް ނޭނގިއެްއ    ލާ ދެވ ނީކީހަމަވ ނ   ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް ދެ؛ ތެރި ރައީސް އްކެއް. އިްއޒަތްހެ

އ ޅޭ  ވެން ދެ  ،އި އ ޅޭ ކަމާވެން ދެހަމަލާވ ނ   ފާނަށް ދެން އެ މަނިކ ތަކ ރާރ ކޮށް އެކި ފަހަރ  މަތީ،  ނޫން. ތަކ ރާރ ކޮށް

ރިޕޯޓ ން   ން މި އިންކ އަރީ ޮގތަކ ން އެނިގފައިާވކަ އަށް ކޮންެމވެސް  ސަރވިސް ޮގތް ެވސް ޑިފެންސް އިންޓެލިޖެންސް  

ށް   ހަޔާތ ަގއި ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތާރީޚ ަގއި ވަރައްޖޭގެ މެންެގ މި ދިވެހިރާޑ އަޅ ަގނމިއީ  ؛ ރަީއސްރި އިްއޒަތްތެ  އެބަ ހާމަވޭ.

ދ ވަހެލަދ ވެ މ އައްސަރާްއޖޭެގދިވެހި  އް.ތި  އެނިގތިބެ  މ އަްއސަދިވެހިރާއްޖޭ   ،ސާތަކަށް  އެެގ  މި ސާތަކަށް  ނިގތިބެ 

ދެވ ނ އ ލަތ ެގ  ދަ މި  ިއސްވެރިޔާއަށް  ބާރ ެގ  އިންކ އްޓ ވ ހަމަލާ ނ ހ   ެއއް  މި  ލަދ ވެ  އަރީ ނ ކަމީ  ހާމަވާ    ތި ރިޕޯޓ ން 
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ރަީއސް.    ،ޙަޤީޤަތެއް އި  ޑ ަގނޅ  އައިްއޒަތްތެރި  މި  ރެ ޮގވާލަން،  ރިޕޯޓ ެގ  އެބަވޭ  ކޮމެންޑޭޝަންސްަގިއ  ންކ އަރީ 

ފައިހ މާލ  ހަރ ދަވެފަިއވާ  އަވަސް  މެދ   ފިޔަަވޅ ރާތްތަކާ  ައޅ ަގނާ  އެއެޅ ން.  ހަޔާތ ަގިއ  ނޑަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނޭގ 

މާ މިއީ  ބަލާއިރ   މާޒީއަށް  ވެފައި  ބޮޑަ  ތާރީޚް،  އެހެން ޮއތް  ކަށް  ނޫންކަން.  ހަމަ   ޑ ައޅ ަގނ   ،ވެސްނަމަކަމެއް 

ދައ ލަތ ޞްޚްލާއި މި  އިސްވެތެރިކަމާެއކ   މިެގ  އެދެން،  ކިބައިން  ނަހައްދަވާ  ރިންެގ  ތިޔަހެން  މިފަހަރ    !ށޭފަހަރ  

ހެޔޮނ ވާނޭ ތިހެން ހައްދަވަން.    !އެްއކައިރިކޮށް ނ ލައްވާށޭމެންޑޭޝަންސްތަްއ  މިފަހަރ  މި ރެކޮ  !ތިޔަހެން ނަހައްދަވާށޭ

ވާހަކަ    ންވާލަން އ ޅ ގ ެގ މެދ ަގއި ޮގއްދީމަޖޭެގ ދައ ލަތ ެގ ެއއްބާރ ެގ އެންމެ ިއސްވެރިޔާ މަޖިވެހިރާއްދި  މި ދައްކަނީ

މިއީކީ  ރައީސް.  ކަނޑައެ  އިްއޒަތްތެރި  ނޫނޭ.  ވާހަކަެއއް  އިހ މާލަކަށްފަހ ހ މާލެއްއި  ކަށްފަހ އިހ މާލަ  ޅިެގންކ ޑަ   ، 

ވަންޏާ ދެ   މެން ތިބޭ ކަމަށްޑ  އަޅ ަގނނާޅާ  ވަޅ އެ ކަންކަާމ މެދ  ފިޔަ  ،ވާއިރ މައަރީ ރިޕޯޓ ން ހާއިހ މާލެއް މި އިންކ  

ރި އިްއޒަތްތެ  ެއއްެވސް ބޭނ މެއް ނެތް.މަސައްކަތ ެގ  ބ ރަ  ރ ން މި ކ ރެއްވި  ބަންެގ ިއްއޒަތްތެރި މެ  241ދ ވަހ   ސްމަ

ނ ވާނޭހެން ރާރ އްޖޭަގއި ތަކ ވެހިރާކަން ދި ދ  ހަރ ދަނާ ފިޔަވަޅ ތައް ެއޅެން ެއބަޖެހޭ. އަދި މި  މި ކަންކަމާ މެ؛ ރައީސް

 ބަޖެހޭ. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތައް ައޅަން އެމެން ފިޔަވަޅ ޑ އަޅ ަގނ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 އ މޫން.ސާން މަތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޣައްޒަތްގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއް. ތ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން މައ މޫން ޣައްސާން މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އިދޫގ ރަ. ތ

އްވި ކަމަށް މި ނ ރައްކާތެރި ހަމަލާއިން ރައީސް ނަޝީދ ެގ ފ ރާނަފ ޅ  ސަލާމަތްކޮށްދެޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ަގދަފަދަޓަކަ ޙަމްދ ޙާސ ބ هللا ވަންތަ  ޯއާގެވރި  ،ވަންތައި  ަވތައާލާއަށް  އިކ ރަނަހޫ  ރައީސްން.  ތީ  މަސަލާ؛ ްއޒަތްތެރި 

މަޖިލީހ ޚިދ މަތް ކޮމިޓީން  ބެހޭ  ހ ށަހަޅ އްވާފައިތަކާ  ތަޅ މަށް  މިެގ  ޖަދ   އެްއވަނަ  ރިޕޯޓ ެގ  އޮތް  އޮތް  ވަލ ގަ   އި 

ތެރޭަގިއ  ޕާލިމެންޓަ ަމސައްކަތްތަކ ެގ  ހާދިސާއާ   ޑ އަޅ ަގނރީ އިންކ އަރީެގ  މި  ވަރަކަށް އ ޅ ނިން.  ކޮންމެވެސް  ވެސް 

  ވ ނ . އެސްތަކެއް ކ ރެ ހ ސާނިއ ޅެމ ންދިޔަ ވަގ ތ  ވަރަށް ތަފާތ  އިރިމަތީަގއި  ެގ ލޯ ކ ޑ  އަޅ ަގނ ތައް  މަޢ ލޫމާތ   ގ ޅޭ

ބިރ ވެރި   ،ރޭ  ނ ރައްކާތެރި ޤައ މ  ސި  އެ  ރައީސް  ،ރޭ   ލިއްސ ވާރޭ،  ބ ރާސްފަ  2021  މޭ 6؛ އިްއޒަތްތެރި  ތި  ވީ 

ކްލޯޒް  ، ރޭ  ދ ވަހ ެގ ނަޝީދ ެގ  މ ޙަްއމަދ   އެ  ކްޝަން  ރޮޓެޕް  ރައީސް  ެގމަޓީމ   ދިރިއ ޅ ްއވާ  ޅަށް  ކޮނިކ ފާނ  

އެ ޓަކައި  އަދާކ ރެްއވ މަށް  ވާޖިބ   ޤައ މީ  ާގ  ސިފައިންެގ  އެ އިރ   ހާށްކަ ޖަހާ  8  ަގނޑަކަށްތްރޭ  ވަޑަިއެގންނެވި. 

ަވޑަބޭފ  އެ  ާގޑައަޅ ަގނ ިއަގތ ން  ޅ ންެގ  ދިޔައިަގއި  ހިކި  ސިފަކ ރެވެނީ،  މަްއޗަ  ށް  ފ އްޓަރެްއެގ  ފަޔާ ހ ސްށް  ިގނަ 

ދޫކޮށްލަ ެގންޮގސް  ބަޔަކ   އިްއޒަތްތެރި  އިކަނ ބަނދެފައި  ޮގތ ަގއި.  ބަެއއްެގ  ބ ނެވ ނ   ހިނަގން  ރައީކ ރިއަށް  ؛ ސް  

ހ   ،ހެނީއެ ކ ރިމަތިވެފައި  ވަގ ތ   އެ  ކިޔައިދެވިފަ ރައީސް ނަޝީދަށް  މީހ ންނަކަށް  އެ  ނ ރައްކާތައް  އެ  ރި  ނެތް.  އެއް 
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ރައްތާލާމަސަ އެމަނިކ ފާނ ެގ    ހާލަތ ގައި ެގން ކަށަވަރ ކ ރ ކާތެރިކަން  އި  ޓަކައި  އިގ މަށް  އެ  ކ އިޅެންޖެހޭ  ޕްމަންޓެއް 

ވަގ ތ  ކަނޑައަޅ އްވާފަިއ    ން އެ.އެފ ޑީ ނަޝީދ ެގ ތްރެޓް ލެވެލް އެމް.އެން. އް ނެތް. ރައީސްށްދެވިފައެކޮފޯރ މީހ ންނަށް  

ނީ ށް ނޫނީ ތޫނ  މ ރަކައަކަށް އެރޭމަހަކަޔަާގވި  ،އަކަށްހިޔަމަ  ،އަކަށްކަށިބޯ ؛  ރައީސްތްތެރިިއއްޒަ  ަގއި.ކަލްކްރިޓި   ،އޮތީ

ނޭ ކަމެއް  ަވގ ތެްއަގއި  ޔަނޭގކޮން  އެހެންނަމަވެސް،  ެއއްީގ.  ކޮންެމވެސް  ފައި ންވަނީ  އެރޭނެކަން.    ޗަކަށް 

އެ އެ ކަފައިެގންދާނެކަން.  އެކަން  މީހ ން  އިއްޒަތްތެއެނޭގ  ންނަށްމީހ   ފޮނ ވިތަނަށް    އެ  ރޭ    ރައީސް ކަން.   ؛ރި 

މާނަ ކް މާ  ،އަކީރިޓިކަލްެގ  ނޫނީ  ހިނދެއް  ،ދަމާއަދ   ހަމަލާއެކޮންމެ  ެވސް  ދީ ަގއި  އިޒް  ފާއް  ތްރެޓް  ދަ  ނެކަން. 

ތެރި  ން. ިއްއޒަތްމަކީ ވަރަށް އެކަށީެގންވާ ކަމެއްކަމިނަންޓް. ކޮންމެ ވަގ ތެްއަގިއ ވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދިނ އި

ހާލެވ ނ   ކަނ  މޮތް  އޮ  ބަދެފައި  ޓީމ ެގ  ޕްރޮޓެކްޝަންކްލޯޒް    ،ސިފަެވެގންދަނީޮގްއވާލެވ ނ  ަވގ ތ     ައއި.އީ.ޑީ ؛ރައީސް

ޮއތީމާ  .ވަގ ތެއްހެން ދޮންވެލިަގނޑެއް  ރީތި  ވަރަށް  ދޮންވެލިަގނޑ ދ ވެލާހަލ ވިކޮށް    ކައިރީަގއި   ދާ  މަތީަގއި  ފައި 

ހަރަކާތް ވެއްޓިވަ   .ތެރިވިފަދައިން  ނަޝީދ   ބިންޑައި ރައީސް  ކާރަކަށް    ،ފަހައްޓަަވއިހި  ނ ޖެހެނީސް   މަތީެގން  ދ ވާ 

ހޮސްޕިޓަ ކަށަވަރ ކ ރަމ ން  ހޭފ ޅ ހ ރިކަން  މަނިކ ފާނ   އެ  އޮލައިެގން  ެގންދެވި.  ޕްރޮސީޖަލަށް  ަގިއ  ރޕަރޭޝަން 

 އެ ؛އީސްރަ  ތެރިްއޒަތް ސިފައިން ޢަމަލ ކ ރި. އިދިވެހި  ަގދަރަށް އެ ހިތްވަރ  ކ ކ ރ ން އަކަނޑައެޅިފައި އޮތް ޮގތަށް އަ 

ޑޮކްކޭ އޭ.ޑީ.  ށްމަނިކ ފާނަ ފަރ ވާދެްއވި  ސްޓާފ ންނާއިމެ  ،އިނަރ ހ ންނާ  ،ޓަރ ންނާއިަގިއ  ހ   ،ޑިކަލް  ރިހާ އަދި 

ައްއސަ ވެސް  ޙަ  ރިބަހާއިމ ވަްއޒަފ ންނަށް  ވަރަށް  ސާބަސް  ހާނިކަގ ިގނަ އްޤ .  ލިބިވަޑަިއެގންނަ  ަވގ ތ    އެފައި  ތަކެްއ 

  ވެސް ތަކެއް އަދި އެނޫންއްފ ރޭޒާ   ލާފައި އޮތީއިފ ރާނަ.  ތީއޮ  ފައި ފ ރާނައިން ޮގސްޅ ހަށިކޮ  އޮންނެވީ.ރައީސް ނަޝީދ   

  އް މެބ ނިމެއްއެއްކޮށް ކެއ   ރިކަމާއް ިގނަ ވަގ ތެއްަގއި އިޚްލާޞްތެރީތަކެ ސަރޖަ  ދަޫގނއެްއޗެހިތައް ވެދެެގން. ވަރަށް އ 

 ؛. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އްވިސަލާމަތްކޮށްދެ  ދ ނަޝީރަްއވަިއެގން ރައީސް  ނިދ މެއް ނެތި އެ ޓީމ ން މަސައްކަތްކ   ،ނެތި

ނިކ ފާނަށް އެ މަ  ،ވަިއެގންރާރޭވ ންތަކެއް    ،ކަނޑައަޅައިެގން   އިލަރާވަރަށް ދ   ،ރައީސް ނަޝީދަށް މި ހަލަމާދީފައި ވަނީ

ެއސެސްކޮށްެގން   ،ފާރަލައިެގން ލެވެލް  ސެކ އިރިޓީ  މަނިކ ފާނ ެގ  ކަނޑައަޅަިއެގން  ،އެ  ކިހިނެއްތޯ    ، ހަމަލާދޭނީ 

  ެއ ސަިއކަލް އެތާ ބެހެއްޓި ،މިހެން މި ދެންނެވީ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   .ވަގ ތެްއަގިއކަން ނިންމައިެގން ންމާލަދޭނީ ކޮހަ

ފަ އެތަކެއް  ކ ރިފަހ ން  ޭއެގ  ހ ރައީރަން  މަތިހަރ   ނަޝީދ   އިްއޒަތްތެރި  ސްސް  ރޭވ މާއި   ؛ރައީސް ކ ރަްއވާފަިއވޭ. 

  2020ހޯދ ންތަކ ެގ ތެރޭަގއި  މަސަްއކަތަށް ހޯދި  ެގރީ މި އިންކ އަ  ،މި އެނެގނީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ތައްފާރަލ މ ެގ ވާހަކަ

ދަށް ފާރަލައި  ނަޝީ  ރައީސް  ، ޖާސޫސީ ވ ޒާރާއަށް  ެގ ސިފައިންސް ދިވެހިެގ ތެރޭަގއި ވެރ  މަހ  ބަންވަނަ އަހަރ ެގ ޑިސެ

ސެ މަނިކ ފާނ ެގ  އެސެސްކ ރަމ ންދާކަންކިއ އެ  ފި  ،ރިޓީ  ބަޔަކ   ބަނިސްރަށް  ކ ފި ކަށި  ހަރ  ؛ކ ރަކަށްަވކި  ތްވާ 

އިންކ އަ  ކަންކ ރަމ ންދާ މި  ރަީއސް  އަށްރީއެނިގފަިއވާކަން  ިއއްޒަތްތެރި  ސިފައިންނާއި   ؛ހޯދިފައިވާތީ.  ދިވެހި 

ައއީ ވަރަށް    ލަވާނ ން މަސައްކަތްކ ރަމ ންހ އެ ފަ ؛ވާންޖެހޭ ބައެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއ މ  ފަޚ ރ ވެރިލ ހ ންނަކީ ޤަފ 
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 ، ނަރ ވެރިހ   ހ ންެގ ޖާސޫސީ ވ ޒާރާތަކ ަގއި ތިބީވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހި ސިފައިންނާއި ފ ލ   ށް.ކޮއެއް   ހ ނަރ ވެރިކަމާ

ަވފާތެރި    ، ޓްރެއިންޑްވެލް   ރައީސް  ސޯލްޖަރސް.ޤައ މަށް  މަޢ ލޫދިހާ  މި ؛ިއއްޒަތްތެރި  މި  ހިނަގިއެގން  ތައް  ތ ސާ 

ވަނަ ދ ވަހ  އޭރ ެގ    28މަހ ެގ    ބަރ ންޕްޓެެގ ސެހަރ  އަަވނަ  2015  ،ަގނޑ ެގ ހިތަށް އަންނަނީޅ އަ  ންދާ ވަގ ތ ހޯދަމ 

ން.  ހަމަލާެގ މަތީފަދަ  މި  ރަކޮށްލަން ދެވ ނ  ހަމަޤައްޔޫމ  އަވަހާލްޢަބްދ ޔާމީން  هللا ޢަބްދ އްޔާ ރައީސް  ސ ލްޖ މްހޫރިރައީ

އިންކ އަ ތެރޭަގިއ  މި  މަސައްކަތްތަކ ެގ  ކަށަވަރ އަ ރީެގ  މިހާރ   އެބައޮކ ޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ޑިފެންސް    ،ތް ރެވިފައި 

ހަމަންޓެއި އެ  އޭރ   ސަރވިސަސްއަށް  އ ޅޭ  ލާލިޖެންސް  އެކަދޭން  ލިބިެގން  އިންޑިކޭޓަރސްތައް  ން  ކަމ ެގ 

ިއއްޒަތްތެރި  ކަްގކޮށްފަިއވާފްލެ އެދ ވަކ ބޫލ ަގޅ ަގނޑ   އަ ؛ރައީސްން.  ޮގތ ަގއި  ފެށިެގން  ރާ   ބަރ  ންނޮވެ  17ހ ން 

މްހޫރިއްޔާ  އޭރ ެގ ރައީސ ކްޖ  ވަނީނ ދީ ދެމެހެއްޓިފައި ޔަދިސާއެއް ހިނިގހާ ޤައ މ  އެފަދަ ދެވަނަދިވެހި އަށް ހަމަ އ2018ާ

ފިޔަވަޅ  ފިޔަވަޅ   ހަރ ދަނާ  މިދެންނެވީނެންެގވި  ސަބަބ ން.  ހިންެގިވ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއް  ،ތަކެްއެގ  އޮފީހ ަގއި  ޔާެގ 

ފެނިެގންއިންކ އަ އޮފް    ، ރީއަކަށް  ކޮމިޝަނަރ  މިނިސްޓަރާއި  ޑިފެންސް  ޒިންމާ މަޤާމ   ޕޮލިސްއޭރ ެގ  ެގ 

 ،ަވގ ތަކީ   މި ؛ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ  .ނިެގން ަވގ ތ ން ވަގ ތަށް ަވޒީފާއިން ކ ރަްއވާފަިއވާތީނ ވާ ކަމަށް ފެއަދާކ ރެްއވިފައި

ހިނާގ    މިހާރ  ޓަކައިޤައ މަށް  ،ލަތަކީހާމި  ސަލާމަ  ދިވެހި  ،  ފިޔަވަޅ ތަކެއް  ރައްޔިތ ންެގ  މިފަދަ  ޓަކައި  ތަށް 

ވަގ  އަޅ ަގނޑ   ތެ އަޅ ްއވަންޖެހޭ  ކަމަށް  ރައީސް ރަން.  ކ ބޫލ  ަގއް  ކޮމިޓީެގ؛ އިއްޒަތްތެރި  މި   މި  މ ޤައްރިރަށާއި 

އިްއޒަކޮމިޓީަގ ހ ރިހާ  މަސަްއކަތްކ ރެއްިވ  މެންބަރ ންނަށް  ިއ  ރިޕޯޓ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން  އަޅ ަގނޑ ެވސްތްތެރި  މި   . 

 އީސް.  ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަކ ށް ޝ ޑަވަރަށް ބޮން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ރަފާސްކ ރަން އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ  

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

  ެގެގން އަޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ތި ދެއްކެވި ވާހަކަފ ޅާ ގ ޅި   .ރ މެންބަ  ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ 

ވަނަ    2021  ،6  ލަން ބޭނ ން. މޭށްކޮައޅ ަގނޑ  ފާހަަގ  235  ނަންބަރ   ސަފ ހާ  12.13  ންތަކ ެގ ތެރެއިން މެންޑޭޝަކޮރެ

ނަޝީ މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ހަމަލާއާދަދ ވަހ   ދިން  އެގ ޅި  ށް  އަރިހ ަގއި    ެގން  ނަޝީދ ެގ  މ ޙަްއމަދ   ރައީސް  ވަގ ތ  

  ދެއްކެވި  ޒްލް މ ޙައްމަދ  ނިޔާރަ ޕްޙައްމަދ  ރިޝްވާން އަދި ކޯމ   ޓްވެޕްރައި   ،މް އާދަމްހާލްވި ސަރޖަންޓް އި ހަރަކާތްތެރި

ހިޚި  ޔާއާދަ މަސް  ،ރިކަމާއި ޞްތެއިޚްލާ  ،ތްވަރާއިލާފ   ވާޖިބާއި  ދެްއކެިވ   ލިޔަތ  އޫސިފަިއންެގ  އަދާކ ރެްއވ މ ަގއި 

މ އައްސަސާ ފާހަަގކ   ޤައ މީއި  އާފެންވަރ ގަ   ެގސާބިތ ކަން  ރިޕޯޓ   .ރ މަށްފެންަވރ ަގއި  ކޮމިޓީ  މި  ެއއް ެއީއ  ެގ 

އަކޮރެ ސަމާމެންޑޭޝަން.  ބޭފ ޅ ންެގ  ތި  އަޅ ަގނޑ   ރިޕޯޓ  ލ ކަދި  ބޭނ ން  ެގންނަން  .  37ބަރ   ންނަ  ސަފ ހާެގ  މަށް 

އިލްޖަސަރ  -10.1.10 ިވދާޅ ވިހާ ންޓް  އިންޓަރިވއ ަގއި  ދެއްވި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އާދަމް  އެީއ    ެއއް  މް   ބަސްކޮޅ . 

ސިފަކ ރަްއވަމ ންދިސާ  ހާ ަމންޒަރ   އެ  ވަގ ތ   ސަރޖަ  ށްހަނދާނަ  ،ހިނިގ  އިެގންނަވަމ ން    . ކޮޅ ސްބަެގ  ލްހާމްންޓް 
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ފަކޮށްލައްވާ  ސި . ތި ބޭފ ޅ ން  ޖެއްރައީސް ަގިއަގއި ހިފެހެއްޓި  ށްޅ ަގނޑަރައީސް އެްއކޮށް ބިންމައްޗަށް ނ ވެއްޓެނީސް އަ

  ، ވީވިދާޅ  އެ    ަވގ ތެްއގައިފަިއީވ  މްވެޒަޚަ  ،ށް ހަމަލާ ލިބިންޓް އިލްހާމަވަިއެގން ސަރޖަ.ޑީެއއް ގޮ އީ. އައި.  އެ މަންޒަރ 

ރައީސްނ ޖެހެނީންމަތީަގއި  ބި  ރައީސް ތިމަންނާ  ސަމާލ ކަމަށް ލައިފީއިއ ފ ލަ  ސް  ބޭފ ޅ ންެގ  ތި  އަޅ ަގނޑ   އަދި  މޭ. 

ބޭ ސަރޖަ  މިއީ  ،40  ނަންބަރ ސަފ ހާ    ،ނ ންެގންނަން  ެގންދެވ މަށްފަހ   ރައީސް  އިއޭ.ޑީ.ކޭއަށް  މްގެ  ހާލްންޓް 

ޑ   ެގއްލ ވައިނ ލަން. އަޅ ަގނ  ން ރައީސްކަންތައް ހިނގިއިރ  ވެސް އަޅ ަގނޑ  ނަޒަރ   ނ ން ބަސްކޮޅެއް. ދެން އެހަނދާ

ާގތްވި ނަރ ހ ން  ދިޔަ  ދިޔައީ  ނަރ ހ ން  އޭރ   ދެން  ކ ރީ.  މިކަން  އަޅ ަގނޑ   ެގއްލ ވައިނ ލާ  ނަޒަރ ން  އީ ފަހ ން 

ކިޔަނީ   .ފަރ ވާދެްއވަމ ން ދެމެ  މި  ފަރ ވާ  ެއޮގތަށް  ނަަގއި  ަގމީސް  ކޮށާފަިއ  އެްއޗެހި  ދެން  ފަޓްލޫނ   ންދިޔައީ. 

ޮއވެފަިއ   ؛ނީަގނޑ  ހަނދާންވައަޅ    މިނެޓ   15ނޫނީ  ެއއް  ދިހަދާންވަނީ އެތާ ތެރޭަގއި  ޑ  ހަނށް އަޅ ަގނ ާގތްަގނޑަކަ

  ، އެތަނ ން އެދ މަްއޗަށް ލީމާ  ަވގ ތ   މަ އެ ޔާފައި ހަކިށޭ.  ލ ކ ރާ ކްޓަރ  ބ ނާައޑ  ިއވޭ ތިއޭޓަރަށް ބަދަސް އެތާ ޑޮއިއަ

  އަޅ ަގނޑ  ރައީސާ    ތިއޭޓަރަށް ވަންނަން ހެދީމާފްޓަށް ލާފައިލި  ސްެގން ޮގަގިއ ހ ރެެގ ެއއްފަޅީހަމަ އެދ    އަޅ ަގނޑ 

ައޅ ަގނޑ  އަނެއްކާ   ޖަވާބ އަޅ ަގނ ހަމަ   ؟އޭނެްއތޯކިހި  ،ރައީސް   ،ސ ވާލ ކޮށްލިން  ެއީއ    ،ދެްއވިޑަށް  ރަނަގޅޭ. 

ހޯދީ ޖަވާބ   އެ  ކިޔަނީ    ،އަޅ ަގނޑ   މި  ނޫނީ  މީހާ  ހޭއް އޮ ޮގތަށް  އެހޭނެތޭ    އޮތްތޯ  ،އްޗޭނ ދެނެތ ނަާވ 

 ކަންނޫން   ޅ ރަނަގޅޭ ބ ނާިއރ  ވެސް ރަނަގ  ،ގޭ އެނ  ެވސް  އަޅ ަގނޑަށް  .ވެެގން އަޅ ަގނޑ  ސ ވާލ ކ ރީންކޮށްލަން ީގޔަ

ފެނިފަމީ އިލްހާސަރޖަ   މިއީ.  ހާ  ޮގތް  ޒަޚަމްވެ  އަމިއްލައަށް  މްންޓް  ޖަންޓް ސަރ  ،ހ ންނަވައިެގން މަސަްއކަތްކ ރެްއވި 

އެހެ   ެގއިލްހާމ  އަޅ ަގންވީމާބަސްފ ޅ ން.  މެންބަރ ން  ނޑ ،  ސަމާލ ކަމައިްއޒަތްތެރި  ެގނައީެގ  މި  އެކަން    ،ށް 

ޤަ ބަޠަލ ން  އެ  އަޅ ަގނއަޅ ަގނޑ މެން  ފެންވަރ ަގއި  ފާހަަގކ ރަޑ އ މީ  ިއއްހ ންޖެހޭނެ.  މެން  ދާއިރާެގ  ޒަތްތެރި  ޅ ދޫ 

 . ބީބްލްޔާސް ލައިމެންބަރ  

 

 : ހަކަދެްއކެވ ންލްޔާސް ލަބީބް ވާއިހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

މިޓީން  ކޮ  241ެގ  ހ ީއސް. އަޅ ަގނޑ  ފ ރަތަމަ އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ފެށ މ ެގ ކ ރިން މަޖިލީޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަ

މަސަްއކަތެއް ބ ރަ  މިހާ  ތެރޭަގއި  ދ ވަސްކޮޅެއްެގ  ކ ޑަ  ެގންނެވި  ،ފަހ ށްކ ރ މަ  މިހާ   ރިޕޯޓަށް   ފ ރިހަމަ  މި 

ކ ޝ ކ ރ ދަންނަ ކޮމިޓީަގއި  މި  އަދި  އަޅ ަގނޑަދ ވަޑަ  ވަން.  ަމސައްކަތް  ށްސްކޮޅެއްަގއި  ފ ރ ޞަތ   ކ ރ މ ެގ  ވެސް 

  އިމަސަްއކަތް ހިނަގމ ންދިޔަ ޮގތ ގަ   ،މަސައްކަތްތަްއ ރޭވެމ ންދިޔަ ޮގތާއި  ،ޮގތާއިޔަ  މަސައްކަތް ެގންދިމި    ،ލިބ ނ އިރ 

އަދި   .އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަން  ، ތީއަށް މިކަން ވެފަިއވާހަމަބ ނ . އަދި ޭއެގފަހ ން ވެސް ފ ރިވެރިވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިއިބަ

ނޑަށް މިއީ އަޅ ަގ  ،ބަލައިލީމަ އެބަ ސާފ ވޭ  ހ ރިހާ މެންބަރ ންނަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. މި ރިޕޯޓ ޒަތްތެރި  ކޮމިޓީެގ ިއއް

ޮގތ  ބޫލ ަގ މިކ ރެވޭ  މި ރާއްޖޭަގއި  ރިޕޯޓެއް  މިޒާތ ެގ  މިހާ ސާފ ކޮށް  މިހާތަނަށް  އިންކ އަކަހަލަ ކަމެއްަގއި   ރީެއއްަގއި 
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ސާހިން މިހާ  ނެރެަގއި  ރިޕޯޓ ކަމ  ފ ކޮށް  ހަމައެކަނި  އަޅ ަގނޑ   ފައިވާ  ރައީސްަގަގއި  އިްއޒަތްތެރި  މި   ؛ބޫލ ކ ރަން. 

އައި ަވގ ތ     ސިެގންއްމޭ ވަނަ ދ ވަހ ެގ ރޭ އިރ އޮ   6ައހަރ     މި،  2021މޭ    6  ،ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރ ރިޕޯޓ ަގއި ވާ  

އަވަ ނަޝީދ   މިހާރައީސް  ހަމަލާދި  ރަކޮށްލ މަށް  މިއީއަން  ބަލާއިރ   ހިނަގ  ށް  މިކަމ ަގިއ   ،ކަމެއްތޯ  އިދިޔަކިހިނެއް 

ކަމެއްތޯ ކޮންކޮން  ވަނީ  ބަލައިލީމާ  ،ދިމާވެފައި  ރިޕޯޓ   މި  ސާފ ެވެގންދޭ. ވަރަކަ  ކޮންމެވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ށް 

ެގ މަޖިލީހ ެގ  ންދ ވަހ  ރައްޔިތ ވަނަ    2021މޭ    6  ،ފައިވޭމި ރިޕޯޓ ަގއި ސާފ ކޮށް ފާހަަގކ ރަްއވާ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

އަދި   ؛އްކަންހަމަލާއެ  ރައީސް ނަޝީދ  ައވަހާރަކޮށްލަން ދިން  ،ށް ދިން ހަމަލާއަކީދަމ ޙައްމަދ  ނަޝީރައީސް    ،ރައީސް

ހަމަލާދީފައި   އައި.ޑީ.އެއްމި  އެމް.އެން.ޑީ.އެ  ، ކަމާއި   ޮގްއވާލަިއެގން  ވަނީ  ެއފަފައަދި  ހަމަލާއެއް  ށް  ފާނެކަމ ގެ ދީދަ 

  މި ރިޕޯޓ  ން  .ޑީ.އެފ .އެންމްވޭ ކަމަށް. އެ ކ ރެ ބޫލ ނ ަގރީއަށް  ންކ އަކަމަށް މި އި  އް ލިބިފައިނ ވާކޭޓަރެވެސް އިންޑިއެއް 

ކޮ ދެއްވަމ ން  މަޢ ލޫމާތ   ކަސާއްހި  މިޓީއާބަލައިލީމަ  ރިޕޯޓ ަގމަކ ރައްވާފައިވާ  ބަޔާންކ ރޭއި  ށް  ސްޕެސިފިކް    ،އެބަ 

ނ މަޢ ލޫ މ ލިޖެންސެއްއިންޓެ  ވަތަމާތެއް  އެ  ކަމަށްއަ  ލިބިފައިނ ވާ  މި  ެއހެންނަމަވެސް  .އްސަސާައށް  ކޮމިޓީެގ ، 

ބަޔާރި އެ ؛ވޭކޮށްފައި ންޕޯޓ ަގއި  އިންޓެދ ނިޔޭެގ  ހިސާބ ތަކ ަގިއ  ނ ލިބިކި  މަޢ ލޫމާތ   އިދާރާތަކަށް  ވެސް   ލިޖެންސް 

ވެސް    މަލާދީފައިރސް ލިބިެގން ހަޓަކޭސްއިންޑިމާތ  ނ ވަތަ  ފަހަރ  މަޢ ލޫ  ބައިއަނެއް  .ށްމަ ކަންތައްތައް ހިނާގފަިއވާ ކަ

ސްޕެސިފިކް   ،ނ ވީމެފަހަރެއްަގއި    ލާއަކީ މަދ ހަމަރިސްޓ   ކަމަށް. ދ ނިޔޭަގއި އެްއވެސް ތަނެްއަގއި ދޭ ޓެރަ  އެބަހ ރި

  ަގންެއއް   ގ މޯކިންލާއެއްެގ ކ ރިން ސްފަދަ ހަމަނޫން. މި  އްޓް ހަމަލާތަކެ ސްރިހިންާގފަިއވާ ޓެރަ  ލިޖެންސް ލިބިެގންއިންޓެ

މިކަމެ  ނާދިރ    ފެނ މަކީ ކަމ ަގއި  ރައީސް ރިޕޯޓ ގައި  އް  ިއއްޒަތްތެރި  ބަޔާންކޮށްފައިވޭ.  ރިޕޯޓ  ؛  ބ ނޭމި  އެބަ   ، ަގއި 

ްއވި  ޑީ.އެފްެގ ބޭފ ޅ ން ބ ނ ކަމަށް އެމް.އެން. ނެތް  ފައި  ލިބިމަޢ ލޫމާތެއް    ެގލިޖެންސްދިންއިރ  ސްޕެސިފިކް އިންޓެ  ހަމަލާ

  އްތަކެއްގްވެފަިއވާ ކަންތަކޭޓަރސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް. ފްލޭންޑި ނެކަމ ެގ އިއިފާަގނއް ހިލަ ކަމެކަހައެ  ،ކަމ ަގއި ވިޔަސް 

ސާފ ކޮ މިވަރަށް  ފާހަަގކ ރެވިރިޕޯ  ށް  ފާހަަގކ ރެވި  .ފަިއވޭޓ ަގއި  ކަންތައްތަކ ެގ  ެއޮގތ ން  އަޅ ަގނޑ   ފަިއވާ  ތެރޭަގއި 

ފާހަަގކޮށްލާނަން   ކަންތައްތަްއ  ރިޕޯޓ ަގއި  ބައެއް  ނަޝީދަށް  ށްފަންކޮބަޔާމި  ރައީސް  އެީއ  ކަންތައްތަްއ.  ބަެއއް  އިާވ 

ފާބަޔަ ބަޔަކ     ، ކަންރަލާކ   މަޢ ލޫމާތ    މ ެގފާރަލާކަ  ށްލިޖެންސަ އިންޓެ  ެގފް.އެ.އެން.ޑީއެމް  މ ންދާކަންލަފާރަހަރ ކަށި 

ަގއި ރައީސް  ޮގތެއް   ޞައްޚާ  ތް، އޮ  ވެފައި އެބަވިދާފޯސް  ެގން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް  ގ ޅި  އަދި އެ މަޢ ލޫމާތާ  .ލިބިފައިވޭ

މަޢ ލޫމާނަ ފާރަލާކަމ ެގ  ލިބ ނީޝީދަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަންތަންވަޑައި   ،ތެއް  ބަަގންނަވާ  މަޢ ލޫމާތެއް    ެގލާކަމ  

ރިހަވާލާ  ޔައ މިްއޔާއާ  ؛ބ ނީލި މި  ހަމައެކަނި  ދީފައި  އަދި  ބަޔާންކޮށްފައިވޭ.  ނަޕޯޓ ަގއި  ރައީސް  ބޭފ ޅ ން  ށް ޝީދައެ 

  ނަނ ހ ންހ ންނަ ކަންތައްތަްއ  ސެކިއ ރިޓީ  ެގނަޝީދ  ރައީސް  ނޫން.    ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ލިބ ނީކީމާތެއް  ެގ މަޢ ލޫފާރަލާކަމ 

ބަލަ މަޢ ލޫސްކ ރާއެސެ  އިޮގތް  އެމް.އެ ކަމ ެގ  ވެސް  އެކަންމާތ   ލިބިފަިއވޭ.  މަޢ ލޫމާތ    ން.ޑީ.އެފަށް  ކ ރާކަމ ެގ 

ކަ  ،ލިބިފައިވަނިކޮށް ލޯކަލް  މިދިޔަ  ރައީ އިންތިޚާބ އ ންސިލ   އަނެއްކާެވސް  ތެރޭަގއި  ނަޝީދ       ންނެވި ިއެގވަޑަސް 
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ކެން   ެގހ ޅ މާލޭ ޒަރީރ ެގ  ޑިޑޭޓްއެމް.ޑީ.ޕީެގ  ހ ޅ ވަރިޒްނާ  ޖަަގހަ  ކެމްޕޭނ   މާ   ެއއީ  ދ ވަހ   12ރިޗ   ން.  އޭރ  ވަނަ   .

ނަޝީދ ރަ ސެކިއ ރިޓީއީސް  ލެވެެގ  ކަމަށް  ކްރިޓިކަލް  ލެވެ  ،ލް  ކަނޑަތްރެޓް  ކަމަށް  ކްރިޓިކަލް   ފައިއަޅާލް 

ލާ ކަމަށް މަޢ ލޫމާތ   ފާރަށް  ރައީސް ނަޝީދަ  ،ެގ ބަޔަކ  ރ ކ   ފިތަނ ަގއި ބަޔަކ  ހަރ ކަށި  ވަނީ. އެ  ންފ މް.އެން.ޑީ.އެއެ

  އެ  ،މީހ ންނަށް އެ މީހ ން ފެނިފައި ވެސް ވާކަން  މ ޝަން ޓީޓެކްކްލޯޒް ޕްރޮތަނ ަގއި    ދ ވަހ  އެ   ލިބިފައިވޭ. އަދި އެ

ބަޔަކ   ޓ ަގއިވާ ޮގތ ން  . މި ރިޕޯންކ ރޭކަމަށް މި ރިޕޯޓ ަގިއ ބަޔާލިބިފައިވާ    ލޫމާތ މަޢ ތަކ ން  ދީފައި ހ ރި ބަޔާން  މީހ ން

ސިޔާސީ   މީހަކ  ކ ރާ މަސައްކަތ ެގ ޒާތ ން ނ ވަތަ ކ ރާ  އެ   ،ބަބަކީމީހަކަށް ފާރަލާން އޮންނަނީ ދެ ސަބަބެއް. އެއް ސަ

ރައީސް ނަޝީދަށް   ،ތަށް ބަލާއިރ ޮގ  އި ހ ރިޕޯޓ ަގކަންކަމ ެގ ޮގތ ން ޖާސޫސްކ ރަން ފާރަލ ން. އެހެންނަމަވެސް، މި ރި

ނޫންކަން    ގައިކ ރ މ ެގ ބޭނ މ  ޖާސޫސްކ ރައްވާ މަސައްކަތަށް  ްއ ނޫން. ރައީސް ނަޝީދ ސްކ ރާކަށެމި ފާރަލަނީ ޖާސޫ

ސާފ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފަވަރަށް  އޮންނަސާފ ވެފައި   ށްކޮށް  ދެން  ހަމަލާއެއް  ،ނީވޭ.  މީހަކަށް  މީހައެ  އެ  ދިނ މަށް  ކަށް  

ކޮންއިރަކ ތޯ ެގއިން    .ހ ންނަނީ ކިހިނެއްތޯ  މި ބަލަނީ އެ މީހެއްެގ ޫމވްމަންޓް  ށް ފާރަލާއިރ ރަލ ން. ހަމަލާއެއް ދިނ މަފާ

ވަޑައިަގންނަވަނީ  .ނިކ ންނަނީ ތަނަކަށް  އެތަނ ން  ކޮންއިރަކ ތޯ  . ކޮންއިރަކ ތޯ  ދެން   .ވަޑައިަގންނަވަނީނިކ މެ 

ތި  ،މަަގކ ންތޯ  ކޮން  ،ތޯކޮންތަނަކ ން ކޮންބައެއްތޯކައިރީަގއި   ،. ތޯއިހިންަގވާފަ  .ިއަގންނަވަނީޑަވަ ކިހިނެއްތޯ    ،ބެނީ 

ބަލަ  ،ތޯ އިސައިކަލ ަގ  ،ތޯ އިކާރ ކޮޅ ަގ ކަންތައްތައް  ބެލ    އި،މިކަހަލަ  މިކަން  ބަލަނީ.  މި  މި މޫވްމަންޓްސް  މ ަގއި 

ބަލާކަން    ޮގތް  ޓީ ހ ރިދި ސެކިއ ރި. އައެނޭގކަހަލަ މީހ ން ފާރަލާކަން އެބަ  މި  ،ރިޕޯޓ ަގިއ ބަޔާންކ ރެވިފަިއވާ ޮގތ ން

ފަހ ން ވެސް ފާރަލާކަން ސާފ ވެފައިވޭ. އަދި ޖާސޫސްކ ރަން    ދަލ ވިލް ބަ ލެވެށް ތްރެޓް  ކަލަ ކްރިޓި  އެބަ އެނޭގ. އަދި

އެނޭގއެ  ނޫންކަން އަދި  ބަ  ފާރަލާހަމަލާއެއް  .  ަގ  ދިނ މަށް  އޮތީކަމަށް  ދެން  ކ ރެވޭ.  އެބަ  މީހ ން   ،ބޫލ     މިކަހަލަ 

 ިމ ކަމަށް  ކަމެއް އޮންނަ  ތިންިއަގނޑ   މަ؟ ތަކެއްތޯކަން  ންހަމަލާއެއް ދިނ މ ަގއި އޮންނަނީ ކޮއެ    ހަމަލާއެއް ދެންޏާ

އެމް.އެން.ޑީކޮ ދިން  މަޢ ލޫމާތ   ބޭފ .އެމިޓީއަށް  އެކްސް  ،ނާއިފ ޅ ންެގ  މިކަމ ެގ  އަދި  ބޭފ ޅ ންނާއި  ޕަރޓް ފ ލ ހ ންެގ 

 ،ނެއް ހ ރިތޯޓެންޝައިންެގ  ފައިވޭ. އެީއ ހަމަލާއެއް ދޭން ރާވާ މީހ ން ހިއްސާކޮށްތ ަމޢ ލޫމާ  ބޭފ ޅ ން ވެސް މި ކޮމިޓީއާ

 އެ މީހ ން އެކަން  ،ފިކ ރެއް  ،  ހަމަލާއެއް ދިނ މ ެގ ވިސްނ މެއްއެކަހަލަ ކަމެއް ކ ރ މަށް  ކަމަކީ. އެ މީހ ން  ފ ރަތަމަ

ލީމާ  އިސް އެބައޮތް ބ ނެފައި މި ރިޕޯޓ  ބަލަން ވެފ ލ ހ   ،ެވސް  ން ސާފ ކޮށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފ ށް. ވަރަތޯކ ރަން ބޭނ ންވޭ

ހަ ފިކ ރ ގެ ރ ކަރާއްޖޭަގއި  ނަޝީ  ށި  ރައީސް  ހަމަލާއެއްމީހ ން  ބޭނ ންވާ   ދަށް  މީހ ންެގ   ،ކަންދޭން  ެއ  އ ޅޭކަން 

 ހ ރިތޯ. ދެން އޮތީ ެއ މީހ ންެގ ކެޕޭސިޓީހ ރިކަން.    އެ ފިކ ރ  އެބަ  ،އެ ވިސްނ ން  ،ޞަދ  އެ މަޤް  ،ންންޝައިންޓެ

ހ ރިތޯކެޕޭސިޓީ   ،ކަމަކީ  ވަނަދެ ހަ،    ނަޝީދަށް  ރައީސް  ބަޔަނޫންތޯ.  ރާވަމަލާދޭން   އި ނަ ވިސް  ިއ،ކ  

އެފިކ ރ ކ ރަ ކެ  މ ންދާއިރ   އެ  ކ ޅަދާނަކަމާއި  އި،ޕޭސިޓީއާ މީހ ންެގ  މީހ ންެގ  މީހ ންެގ    ،އެ    އި،ނޮލޮޖީއާކްޓެއެ  އެ 

ފިކ ރާއި ކ ރާ  އެކަން ޮގތ ެގ  ހ ނަ  ،ބިލ ކަމާއިޤާ  ،ނެ  ތަޖ ރިބާއެކަމ ެގ  އެރާއި  ހ ރިކަން  މީހ ންެގ  އެ   އި އެން.ޑީ.އެފާ .މް 
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  އެކްސެސްކ ރ ން. އެއީ ތިންވަނަ ކަންތައް. އެ   ކ ން މި ރިޕޯޓ ން ސާފ ވޭ. ދެން އޮތީތ ތަފައި ހ ރި މަޢ ލޫމާ ދީ ފ ލ ހ ން  

 ލާހަމަޮގސް އެ    ކަށްމީހަ  އެ؟ ސެސްކ ރެވެނީ ކިހިނެއްތޯ ދިނ މަށް އެ މީހަކަށް ެއކްއެއްހަމާލާއެ   ؛މީހަކަށް އެކްސެސް 

ޓީ ވަރ ަގދަކޮށްެގން  އީސް ނަޝީދ ެގ ސެކިއ ރި. އެއީ ރަންނަނީއޮ  ރ ން މިކ ކަންތައްތައް ކޮންޓްރޯލް  އެ؟ ދޭނީ ކިހިނެއްތޯ

ކ ރާކަމެއް. ސެކިއ   ކ ރާ ބަލަހައްޓަިއެގން  މި    ރިޓީ  ލެވެރަ  ،ބަލާއިރ   ހަމަލާއަށްކަމެއް.  ތްރެޓް  ނަޝީދ ެގ  ލް  އީސް 

ބަ އަދި ސެލ ދަކްރިޓިކަލަށް  އެކިއ ރިވެފައި  ހައިޓީ  ރިޕޯބަދަލ   ލަށްލެވެ  ންމެ  މި  ބަޔާކޮށްފައިވާކަން    ންކޮށްފަިއވޭ ޓ ަގއި 

  ނިކޮށް މި ސެކިއ ރިޓީ ދެމ ންދަ  ންޓީ ފަރާތްތަކ ކިއ ރި ތިބި ސެންކ ރަކޮންޓްރޯލ ހަވާލާދީ. ެއކްސެސް    އެމް.އެން.ޑީ.އެފާ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ހިނާގފައިވަނީ.  ކޮންޓްރޯލެއްޭގއެބަ އެނ  ކޮށްސާފ ހަމަލާ  ެއކްސެސް  އެހެންވީމާ،  އެ    ނ ވިކަން.   

އެކްސެ ހޯދިއްޖެމީހ ންނަށް  ނަޝީދަސް  ރައީސް  ހަމައެކަނި  މިއަދ   އަމާޒ ކަން.  މި  ށް  މިކަން  ކޮށްެގން  ހަމަލާދިނީ. 

ރަނަގޅ ންކަ  މި  އި،ބަލަ ރެކ ރަ  ރިޕޯޓ ަގއި  މި  ކަންތައްތައް  ސާމެކޮންޖެހޭ  ބ   ފ ކޮށްންޑޭޝަނ ަގިއ  އެ  އެބަ  ނޭ. 

ރަނަގޅ  މިއަށްކަންތައްތަްއ  ހަމަލާ  ދޭ  މީހ ން  އެ  ދެން  އިތ ރ ެވެގންދާނެވ ނ ވެއްޖެނަމަ  އެ    ،ރެ  ބާރ ަގދަވެެގންދާނެ. 

ެއ   ،މި ރިޕޯޓ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެޭވ. މި ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރ ފި. ެއހެންވީމާ، އެކަން މީހ ން އެކްސެސް ހޯދައި

  މި ހ ރިހާ  ،އިފިކ ރާ   ،ވިސްނ މާއި  މީހ ންެގ  ެގފިކ ރ ހަރ ކަށި    .ކެޕޭސިޓީ އެބަހ ރި  .ޝަން އެބަހ ރިމީހ ންެގ އިންޓެން

ކ ރ މަށް  އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް  ، ތ ންޓ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގށް ސާފ ކޮށް އެބަ އެނޭގ. މި ރިޕޯކަން ވަރަކަމެއް ހ ރި

ކަމެްއ    މީެގ އެއް ؛ފަިއވޭ. ފާރަލާކަންކ ރެވި ކަމަށް ފާހަަގނ ވާއިފަތަްއ ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި އެޅިޔަވަޅ ޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފި

އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ންވޭދަންނަާވލަ  ޮގތ ަގއި  އެނ   ،ން  އެބަ  ސާފ ކޮށް  ބަޔަކ   ޭގފާރަލާކަން  ފިކ ރ ެގ  ހަރ ކަށި  ދީނީ   .

ލާ ތަންތަނ ެގ ވާހަކަ ފާރައަދި އަޅ ަގނޑ  މީެގފަހ ން  ކ  ނޫން.  ފަހަރަ  ދެ   ،ރަކ  ނޫންފަހަ  ބަ އެނޭގ. އެއްފާރަލާކަން އެ

އެފާހަަގކޮށް އެނޭގ.  އެބަ  ފާރަލާކަން  އެހެންނަމަވެސް،  ކޮބައިކަން  ކަމަކ ލާނަން.  މީހ ންނަކީ  ންބަެއއްކަން  ކޮ  ،ފާރަލާ 

ރިޕޯކަމަށް  ސަްއކަތް ވެސް ކޮށްފައި ނެތްހޯދ މަށް އެކަށީެގންވާ މަނ ވޭ.    ހޯދިފައެއް ަގބޫލ ކ ރެޓ ން   މި  ޭވ  ކޮމިޓީއަށް 

ފާކަމަ ެއކްސެހަަގށް  އެހެންވީމާ،  ކ ކޮށްފަިއވޭ.  ކަންތައްތަްއ  ކ ރަންޖެހޭ  ކޮންޓްރޯލ ކ ރ މަށް  އޮސް  ކަމަކަށް  ރެވިފަިއ  ތް 

ޒިންމާ ހަވާލ ވެފައި ތިބި ފަރާތ ން   ،ންޖެހޭކަމެއް. އެކަން ކ ރަ  ރާއީ އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ހިތާމަކ ނ ކ ރެވޭ. މި  ލެއްަގބޫ

ކަންތައްތަ ނ ވެ  އްކ ރަންޖެހޭ  މި  ރަނަގޅަށް  އޮތްކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރިޕޯ  އަޅ ަގނޑ  ކ ރެވެނީފާހަަގޓ ން  ދެން   .

ބޭނ ންވޭފާހަަގކޮށްލަން މ މި    ،   ރައީސް  ނަޝީދ ރިޕޯޓ ަގއި  ހަދާފަެއސެސްމަންޓެތްރެޓް  ެގ  ޙަްއމަދ    އެކަމާ  އިއް 

ދާފައި އޮތް ވަނަ ދ ވަހ  ހަ  2021  ފެބްރ ވަރީ  25މަކަށް މަޖިލީހަށް ފޮނ ވާފައިވޭ. ެއއީ  ކޮމިޓީެގ ެއދ   ރިޕޯޓެއްގ ޅިެގން  

މި އެހެންނަމަވެސް،  ރިޕޯޓެއް.  އެސެސްމަންޓ   ރިޕޯތްރެޓް  އޮއްވާ   މިހެން  އި  ،ޓ   ތެރެއިން  ކޮމިޓީެގ  ތ ރ   އަނެއްކާ 

ދ ވަހ  ހަދާފައި އޮތް  ވަނަ    2021މާރިޗ     3ކޮމިޓީެގ މަސައްކަތް ހިނަގމ ންދަނިކޮށް. އެއީ    ، ކޮމިޓީއަށް ލިބ ނ ޓެއް  ޕޯރި

. ެއްއ  ަގއި ވެސް އޮތީ އެއް ނަންބަރެއްސްމަންޓ  ރިޕޯޓެއް. މި ދެ ރިޕޯޓ  އެސެތްރެޓް  ެގ ެއއީ ރައީސް ނަޝީދ  އް.ޓެރިޕޯ
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އަޅ  ނަންބަރެއް ރިޕޯ.  އެ  ފަހ ން  ސީލަށް  ތަފ   ެގޓ ަގނޑ   އެއަދި  އަޅ ަގނޑ   ދާނަން.  ފާހަަގކޮށްލަން ހެންނަމަވެސް، 

ރިޕޯޓ ަގއި   ،ބޭނ ންވަނީ ތަ   25  ، މި  ސިފައިންޭގެގރ ކޮ އްޔާމާރިޗ ަގއި  އޮތް  އިންޓެލިޖެންސް ޑިފެ  ށްފައި  ންސް 

ތަސަރވިސް  އޮތް  ކޮށްއްޔާރ  އިން  އޮތްފަިއ  ނަޝީ  ރިޕޯޓ   ރައީސް  ބަލަހަކިއ ރިދ ެގ ސެ ޮގތަކަށް  ފަރާތްޓީ  އެީއ   ؛އްޓާ 

. އެ މީހ ންނަށް ތްނެ  ލިބިފައެއްޓެއް  ޓީމަކަށް ެއސް.ޕީ.ޖީއަކަށް އެ ރިޕޯޕްރޮޓެކްޝަން  ކްލޯޒް  އެސް.ޕީ.ޖީެގ    .އެސް.ޕީ.ޖީ

ތަްއ  ގ ދެ ރިޕޯޓ ެގ ފަރަމި    ،އި ޓ ަގރިޕޯނަންބަރ ެގ އެހެން ރިޕޯޓެއް. އެ    ޗ ަގއި ހަދާފައި އޮތް އެމާރި  3  ،ލިބިފައި އޮތީ

ކަންތައްތަކެްއ   ަގއި ހ ރިޕޯޓ އޮތް ރިފައި  އިން ހަދާ ސަރވިސް ރަތަމަ ޑިފެންސް އިންޓެލިޖެންސްއެބަހ ރި. އެހެންވީމާ، ފ 

  25މަ   ރިޕޯޓ ަގއި ފ ރަތަ. މިއަށްލަހައްޓާ އެސް.ޕީ.ޖީރައީސް ނަޝީދ ެގ ސެކިއ ރިޓީ ބަ  ނެތް  އްނިގފައެ ކޮށެއް އެފ ސާ

ފ ރަތަމަ ހަދާފައި އޮތް ރިޕޯޓ ަގިއ    .ެގއެއް ނަންބަރެއް  ،ޮއތީޚ ަގއި  ތާރީޕޯޓ ެގ  ދެ ރިއް މި  ދ ވަހ ެގ ތަފާތެ 6 ؛މާރިޗ 

ނަ  ،އެބަބ ނޭ ދަތ ރައީސް  ދަތ ރ ކ ރައްާވިއރ ނިކ މެވަން  ގެއި  ،ރ ކ ރައްާވއިރ ޝީދ   މަގ ަގއި    ،ޑައިެގން  ދަތ ރ ކ ރަްއވާ 

 ؛ަގއި ނޫނީ ރ މަށްފަހ ލާ ޗެކްކ ތޯ ނެތްތޯ ބަ ހ ރިހަރ ކޮށްފައި    ،ެއއް އޮތްތޯޑީއީ. ހިކަލް ބޯން އައި. ވެއައި.އީ.ޑީއެއް ނޫނީ

ޗެކްކ ރަދަތ ރ ކ ރ  ކ ރިން  އަ އްވަމ ެގ  ސައިކަލެއްަގއި  އެީއ  ކަމަށް.  ބޮޑީ ީއ..އިންޖެހޭނެ  ނޫނީ  ހަރ ކޮށްފައި ެއއް  މެއް 

ކަމަށް    ،ފާނެތީލަްއވާޮގ ޕޮސިބިލިޓީއެއް  ަގއި ވެސް.  ންސްޕްރެސް ކޮންފަރެ  ،ފެންސް ފޯސް ވިދާޅ ވި ޗީފް އޮފް ޑިެއއީ 

އެ މަގ  ެއޮގތަށް   ؛އޮތް. އެހެންވީމާ، އެކަން  ޕޯޓ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިޒް އޮތް ކަމަށް މި ރިސިބިލިޓީއެހެންވީމާ، އެ ޕޮ

ނެތްއި.އީއަ ނޫ  .ޑީއެއް  ވެކަމަށް  ބަލަ ޑީއީ. އައި.   ހިކަލެްއގައިނީ  ޗެކްކޮށް  މަގ   ކަމަށް  ނެތް  ހަރ ކޮށްފައި   އިެއއް 

ކަމަށްންކ ރަންީގޔަ ރިޕޯޖެހޭނެ  މި  ރިޕޯޓެ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ.  ސެކިއ ރިޓީ  ޓ ަގއި  ރައީސްެގ  އް 

ލިއެ މީހ ނެތް.     ލިބިފައެއްއަށްބަލަހައްޓާ އެސް.ޕީ.ޖީ ކަން އަޅ ަގނޑ   ކެއް ހ ރިބިފައި އޮތް ރިޕޯޓ ަގއި ތަފާތ ތަންނަށް 

ޑޭޝަނ ގައި ންމެަމންޓ ެގ ރެކޮޓް ެއސެސްތްރެ  ،ންވޭނ ލަން. އަދި ހަމަ ެއާއއެކީ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭފާހަަގކޮށް

ކަންތައްތަކަކީ މައިަގނޑ   ދިނ ެއއް   ،ހ ރި  ހަމަލާއެއް  ޮގްއވާލައިެގން  ދީފަިއާވ ކ   ރ ޞަތ ފ   މ ެގޗެއް  ޑަކ ރ މަށް 

ފާތަސްންޑޭޝަންމެރެކޮ ކަަމށް  ޮގހަަގކޮށްފައިވޭ.  ކެއް  ދީެއްއޗެްއ  ހަމަލާއެއް  ކަމަށް  ްއވާލަިއެގން   ، ތީަގބޫލ ކ ރެވޭފާނެ 

ރެކޮ ެއ  ޓަކަިއ  ނ ދިނ މަށް  ފ ރ ޞަތެއް  އެ ޑޭޝަންސްންމެއެފަދަ  ކަމަށްަގިއ  ހިމަނާފައިާވ  ބައިތައް  ރިޕޯޓ ަގިއ    ،  އެ 

ކޮށްފަިއވޭ.  މި ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަގަ   މި ކޮމިޓީ  ތްރެޓް ހިސްޓްރީހަަގވޭ. ދެން ރައީސް ނަޝީދ ެގ  ފާ  ންކޮށްފަިއވާ ކަމަށްބަޔާ

ބަލާއިރ  ރައީސް ނަޝީދަށްތްރެޓް ހިސްޓްރީއަށް ތްރެޓް އޮމަތީން އެކި ގޮ   ރ ފަހަ  އެބަހ ރި އެކި    ށް ތް ކަމަތްޮގތަށް 

  ، ސްކޮޅ  ރައީސް ދިރިއ ޅ ްއވި ދ ވަ   އިޭގަގޫގތ  ަވނަ އަހަރ  ޔާ  2020  ،ވޭހަަގކ ރެ އެބަ ފާ. ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް  ފަބަޔާންކޮށް

  ށް މަށް. އެއީ ހަަމ ދީނީ ހަރ ކަށި ބަޔަކ  ރައީސް ނަޝީދަށް ފާރަލާ ކަމަޔަކ  ފާރަލާ ކަބަ   ށްސަކައިރިން ރައީ  ޭގ  އެ

ނަޝީދ ެގ ސެކިރައީސް  ފާހަގަވެރި އ   ޓީމަށް  ރި  ،ޓީ  އަދި އެކަން  އެބަވޭ.  އެޕޯޓ ކޮށްފަ  ފ ލ ހ ންނަށް      މީހ ން 

ކ ރެވިފަވޭ.  ޮއތް ކަމަށް ފާހަަގ  އިކޮށްފަޑ ކަމަށް އެޓެން  ން ފ ލ ހ ން ވެސް އެކ ރ މ ރިޕޯޓ   ެގލާ މީހ ންފާރަ  އި،ރިޕޯޓ ކޮށްފަ
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އެއާއެ ކޯޕްރީސ   ،ކީ ހަމަ  އަންޓަމް  މަ  ކ ރ މާއްޔަންޢަޔާރ ން  ފަނޑި  ހެންށް  ރައްޔިތ ންެގ    ހ ގެ ލީޖިގ ޅިެގން 

ވޭ. ކ ރެވިފަ ޭއެގ ތްރެޓ  އޮތް ކަމަށް ވެސް ފާހަަގ  އި،ެގޓެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަ ސް ނަޝީދަކީ ޓާރައީ  އިމެންބަރ ންނަށާ

އަހަވަ  2019އަދި   އަހަރ   ވަ  2019އެއީ   ؛ރ ނަ  ޭއގެ  ؛ަގއި ރ ބަންސެޕްޓެނަ  އަހަރ    2019  ށްއިތ ރައަދި  ވަނަ 

ޖަލ މަ  ބަރ ންސެޕްޓެ ތެރޭަގއި  ނަޝީދަށް  އިތެރޭަގހ ެގ  ރަީއސް  ނަޝީދ    ،ދިނ މަށް  އެއްހަމަލާ  ެވސް  ރައީސް 

ރާ ށްލ ހާރަކޮއަވަ ބަޔަކ   މަޢ ވާ މަށް  ފަރާތަކ  ؛ލޫމާތ ކަމ ެގ  ޓ ވީޓ އަމިއްލަ  ެވސް    މަތާކާމަޢ ލޫވާ  އި ށްފަކޮން  ގ ޅިެގން 

ނަ  ވަ  2019އަދި    ވޭ.އިތްރެޓ  ވެސް ލިބިފަ  އެވޭ.  އިބަލާފައިން މައްސަލަ، އެކަން  ސް.އެން.ޑީ.އެފްެގ އިންޓެލިޖެންއެމް

  ވާ އިށް ހަދާފައި ހ ރި ޮގތަޖަހާފަ  ށް ވަޅިެއއް، މެޔަށް ފ ރޯއެއްބޮލަެގ  ދ  ރައީސް ނަޝީއިމަހ ެގ ތެރޭގަ   އަހަރ  އޮކްޓޫބަރ 

ދިވެހިއެ"  ފޮޓޯއެއް އެކ ަގއި  ނަމ ަގ  "ންންމެން  ޕޭޖެއްަގހިންާގ    އިމި  މަޢ ލޫމާތ  ވާ އިކޮށްފަޢ  ޝާއި  އިފޭސްބ ކް  ކަމ ެގ 

ވަނަ އަހަރ  ރޯދަ    2020. ައދި  ވޭއިތަނ ން ބަލާފަ  ވޭ. އަދި އެކަން ެވސް އެއިބިފަ ލިައށްސް މިނިސްޓްރީވެސް ޑިފެން

  ކ ރިއ ރިޓީ ހައިކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ލިބިެގން ސެކިރަކޮށްލަން ރާވާހާމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  އަވައީސް  ަގއި ރ10ަފަހ     ެގމަހ 

ކަމަށް  އަރީންކ  ކަމަށް ވެސް އި ޭއގެ އި ފަބަޔާންކޮށް  އި މި ރިޕޯޓ ަގ  ލިބިފައިވާ  އަދި  އަހަރ ެގ  2019އިތ ރަށް  ވޭ.    ވަނަ 

ރައީ  ރ ޑިސެމްބަ ތެރޭަގއި  ބަޔަކާމަހ ެގ  އަވަހާރަކޮށްލަން  ނަޝީދ   މަސައްކަތަހ މީ  އެ  ،ހަވާލ ކޮށް  ސް    ފަސް ށް  ންެގ 

ދީފަ ރ ފިޔާ  ެއމް.އެން.ޑީ.އެފަވާއިމިލިއަން  ވެސް  މަޢ ލޫމާތ   ލިބިކަމ ެގ  ކަމ ަގށް  ރިޕޯޓ ަގިއ  ފަިއާވ  މި  އި 

ރެއިން ބައެއް ކަންތައް.  ތަކ ެގ ތެރިޕޯޓ   ފައިވާ ތްރެޓްލިބި  ،ވޭއި ކޮށްފަ ފާހަަގއިތ ރަށްގެ އޭ  މައަދި ހަ  ވޭ.އިފަ ރެވިހަަގކ ފާ

ށް  އިވާ ކަމަފަދާން ތަކެތި ހޯއެހެނިހެ  ލަން ހަތިޔާރާއިރައީސް ނަޝީދ  އަަވހާރަކޮށް  ،ވޭއިހަަގކ ރެިވފަފާ  އިތ ރަށްއަދި އޭގެ 

އެމް. ައވައަދި ރައީސް ނަޝީ.  ވާ ކަމަށްއިލިބިފަޢ ލޫމާތ   މަ  ށް.އެފައެން.ޑީ ވެސް  ނަ އަހަރ   ވަ  2019ހާރަކޮށްލަން  ދ  

ވޭ.  އިދިނ މ ަގިއ ޖިހާދަށް ދިޔ މަށް ގޮވާފަ މަލާހަ  ،އް ފެތ ރިށް ވާހަކަތަކެ ދ ވެރިކޮ މެއޯެވސް ވީޑި   އި ޖ ލައި މަހ ެގ ތެރޭަގ

ފި ހަރ ކަ  ެއޮގތ ންއަދި   ޓާ ށި  ފަރާތްތަކ ން  މަޖިލީހާއިކަތައް  ެގޓ ކ ރ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ހ ެގ ލީމަޖި  ނޑައެޅ މ ަގއި 

ވޭ. އަދި  އިބަލާފަ ށް ލިބިެގން ެއކަން ވެސް ފައެޑީ. ން.މާތ  އެމް.އެމަޢ ލޫ ކަމަށްވާ އި ފަށް އަމާޒ ކޮށް ހިތްވަރ ދީންނަމެންބަރ 

މޭ  އެންމެ ހަމަލާދެވ ނީ  ނަޝީދަށް  ރައީސް  މޭ  6  ފަހ ން  ދ ވަހ .  ދ ވަހ   4  ވަނަ  ރިޕޯޓ   ވަނަ  ެވސް   އިަގމި 

ޑިފެންއި ބަޔާންކޮށްފަ އަޅ ަގނޑ   ފޯނ ކޮވޭ  މިނިސްޓަރަށް  ލިބިފަނ ަގއަޅ   އިށްފަސް  މަޢ ލޫ އި  ޑަށް  އަޅ ަގނޑ   ހ ރި  މާތ  

އެކ ރިސާހިއް ރިޕޯޓ ަގ  ން.  ިމ  އިްއޒަތްތެރިއެބައޮތް  އިވާހަކަ  ތަފ   .  އޭެގ  ބެއްލެވީމަ  ރިޕޯޓ ން ސީލ މެންބަރ ން  މި   

ފެނިެގންދާނެވަރަ ސާފ ކޮށް  މި.  ށް  ރައީސް.  11.3.1  ޓ ެގރިޕޯ  އެއީ  ކ އަޅ  ؛ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް   އިރީަގަގނޑ  

ިއ ޓ ަގއެސެސްމެންޓް ރިޕޯ  ދ ެގ ތްރެޓްދ  ނަޝީރަީއސް މ ޙައްމަ  ،ނީހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވައަޅ ަގނޑ  ފާ  ،ދެންނެވިހެން

ވާކަން. އާދެ! އަޅ ަގނޑ   އިލެިވފައިއެކ ލަވަ   އް ރިޕޯޓެއް އެ ދ ވަހ ެގ ތަފާތެްއަގއި   6 ؛އިއްގަ ޚެ ތާރީ  ދެ  އިގަ ނަންބަރެއް   އެއް

އެހެންނަމަވެސްށްލާނަކ ރ ކޮ އަޅ   ،ން.  ަވގ ތ ކޮޅެއް  އެދެން.  ކ ޑަކ ޑަ  އަޅ ަގނޑ   ދެްއވ ން  ރިޕޯަގނޑަށް   ކީ ޓައެއް 
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އި ސަޓެންޑިފެންސް  ކޮމާންޑާރޭޝަނަލްއޮޕަ  އިތައްޔާރ ކޮށްފަ  ން އި(ސް ޑީ.ައއި.އެ)ރވިސް  ލިޖެންސް  ކ ރަން ހަވާލ    

ރިޕޯޓ .  ކ ޔާރ ތައް ރި ރި  އެސް.ޕީ.އެ  އޮއަޖީ ޕޯޓާއި  ލިބިފައި  ރިޕޯޓާށް  ފަރަ  ތް  ަގިއ  ރީ ވަފެބްރ   25  ،ަގކީހ ރި 

 ؛ޑީއީ. .އަިއ..ބީވީޑީ،  ބައިަގއި މަގ  އައި.އީ.  ެގ ކ ރިން ކ ރީކ ރ މ ދަތ ރ  ؛ވޭއި ށްފަކޮފާހަަގ  އިަގވާ ރިޕޯޓ  އިރ ކޮށްފަ އްޔާތަ

 މަށް ކ ރ ން ވަރަށް މ ހިންމ  ކަރ ، ކްލިއަކ ރ ންންީގރެވޭ މީހ ން ނެތް ކަމަށް ޔަކ ޝައްކ    ، ޑީ.އީ. ބޯން ައއިވެހިކަލް  އެއީ

ބަޔާންކޮށްފަސާފ ކޮ  އިއޭގަ  ދިން  އެސް.ޕީ.ޖީ  އިތަްއޔާރ ކޮށްފަ  އިަގޗ  މާރި  3ވޭ.  އިށް  ބަޔާންކޮށްޓ ަގޕޯރިއަށް  ވަނީ  ފައިއި 

ކ ރީދަތ ރ  ކ ރިން  ސްކްރީން  ކ ރ މ ެގ  މަގ   ކްލިބައިަގއި  ޔައަކ ރ ަމށްފަހ   މ ހިންމ ކ ރަ ންީގރކަން  ވަރަށް  ކަމަށް.    ން 

ސެކިއެހެންވީމާ ައއި.އީ،  އެތާ  ނޭނޭގ  ފަރާތްތަކަށް  ބަލަހައްޓާ  ައއި.  ،އެއް .ޑީ އ ރިޓީ  ބޯން  ބޮމެއް   ، ެއއް.ޑީއީވެހިކަލް 

ހ ހަރ  އެ  ރ މަކީކޮށްފަ  ކަމަށް  ނޭނޭގކަބޭފ ޅ ންނަ  ޕޮސިބިލިޓީއެއް  އެ  އެ.  ށް  އް ޖޭމަރެ  ،ނަމަ  ނޭގބޭފ ޅ ންނަށް 

ކ  ހޯ އެކަން  ވެސް  އެދައިެގން  ރިކ އެސްޓ    ނޭގނީ.ރަން  ސަބަބެއްޖޭމަރަށް  އެސް.ޕީ.ކ ރަންޖެހޭ  ކްލޯ ށްޖީއަކަ   ޒް، 

 ރައީސް  ެއާއއެކީ  ނެތް. އަދި ހަމަ  އްށް ލިބިފައެ ހާ ވަރަކަށް ސާފ ކޮމާތެއް އެއެ މަޢ ލޫ.  ން ޓީމަކަށް ނޭނޭގޝަޕްރޮޓެކް

ޓީ ކެމެރާ ކިއ ރިއި ސެ ޅ  ބޭރ ަގެގކޮ   ،ވާތީ  މަަގކަށް  ކ ރާކ  ޕާއިކަލ ށް ސަ ދަކައަދަ  ނަެގކޮޅ  ހ ންނަ މަަގކީ ިގ  ެގނަޝީދ 

މޮހަރ ކޮ މ ޓަރނިށް  ފާހަަގކޮށްފަހިންކ ރ ން  ކަމަށް  ހައިމ   ކެމެރާ  ޓީމ ން  ސެކިއ ރިޓީ  މަސައްކަރ ވޭ.   ؛ތް ކ ރ މ ެގ 

ވަރަ އ ޅެ  ން އެކަ  ކަށްކޮންމެވެސް  ސައިއިފަކ ރަން  އަދި  މަހ ސްކ   ކަލ ވޭ.  ން އެމް.އެން.ޑީ.އެފ   ސައްކަތްރ މ ެގ 

ސަިއކަލ   ސެ  ،ހެންނަމަވެސްއެވޭ.  އިށްފަކޮ ޓީމަށް  ކީއްެވެގންކިއ ރިޓީ  ބޭނ ންވަނީ  ނޭނޭގކަ  ހ ސްކ ރަން  އެމެއް   . 

ނައިކޮށްފަ  ޝަކ ވާއެ  ބޭފ ޅ ން   ރައީސް  ކެނެރީެގވޭ  ބަދަލ ެވަވޑަިއެގންނެޝީދ   ދ ވިއަށް   . ފެށިެގންވަހ ން   

ކަމަށް    މ ެގ ޗާންސް އޮތްމެއް ހަރ ކޮށްެގން ޮގްއވާލ އި ބޮަގއް އީ.ޑީއެއް ނޫނީ ވެހިކަލެ އި. ަގއި އަެއއީ އޭ   ،ނަމަވެސްއެހެން

ސް  ގޮ   ،ނަމަ  ގޭ އެ ސެކިއ ރިޓީ ޓީމަށް އެނކަމެްއ އެ މީހ ންނަކަށް ނޭނޭގ.    ކޮށްފައި އޮތް ޑ  ންމެއެްއވެސް ތަނަކ ން ރިކަ

ޖަ މަބ ލްޑޯޒަރެްއ  ެއ  ނަމަެވސް  ހ ސްކޮހާފައި  މައެހެންވީ  ސް.ލެވ ނީ ށްގ   އެ  ނެތްޢ ލޫާމ،  ރިޕޯ  މާތ   މި  ޓ ަގިއ ކަމަށް 

ސާ ބަޔާންކޮށްވަރަށް  ފާފައިވޭފ ކޮށް  ނިންމާލަމ ން  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވޭ .  ދ    2021މޭ    6  ،ހަަގކޮށްލަން  ވަހ  ވަނަ 

މ ޙައްމަ ހަރައީސް  ދީފައިވާ  ނަޝީދަށް  މިކ ށްވެރިކ ރާ  ވަރަށް    ައޅ ަގނޑ މެން  ،މަލާއަކީ ދ   އަދި  ރިޕޯޓ ކަމެއް.  ަގއި  

ރެކޮންޑ މެރެކޮ ޢަމަލ ކ ރަންމެކޮށްފަިއވާ  އަދި  ސަރ ކާރ ން  ޢަމަލ ކ ރ ންޑޭޝަންސްތަކަށް  ފަރާތްތަކ ން  ހ ރިހާ  ށް  މަ ޖެހޭ 

  ، ސްތީ ވެއި ވާކަމ ަގ  ކަމެއް  ެގންވާށީ ކީ އެކަތަކ ރާރ ވ މަ  މިކަހަލަ ކަންތައް   ،ނަމަ  ފިނ ކޮށްލ . ޢަމަވާލަންއަޅ ަގނޑ  ގޮ 

  ، ަގބޫލ ކ ރާތީނޑ   ކަމ ަގއި ައޅ ަގ  ން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއްމެހެންކޮރިކަމަށް ޓަކައި  ސަލާމަތާއި ރައްކާތެއަދި މި ޤައ މ ެގ  

ރެކޮ އަޅ ަގމެމި  ޢަމަލ ކ ރ މަށް  ފ ރިހަމައަށް  އަޅ ަގނޑ ގޮ ނޑ   ންޑޭޝަންސްތަކަށް  ނިންވާހަކަ  ެގވާލަމ ން  . މާލަންކޮޅ  

 އްޔާ ރަީއސް.ޑަށް ޝ ކ ރި ވަރަށް ބޮ
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 ވ ން:ކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތ 

ހ ށަހެޅ މެއް  މެޑ އަޅ ަގނ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މެންބަރ ން  ލިންނަށް  ހ ރިހާ  އެބަވޭ.  ބިފައި 

  އިްއޒަތްތެރިރާެގ  ަގއްދޫ ދާއި  ެގންދިއ މަށް.  ހ ސް ކ ރިއަށްބަކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ެގ    ،ނިމެންދެން ަވގ ތ   އިވާހަކަފ ޅ ދަްއކަވަ 

 .މަދ  ޒާހިރ ޙްއަ

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވ  ޒާހިރ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ރާެގއިދާ ގައްދޫ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ރައީ  2021  ،6މޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ނަޝީަގއި  އަވަހާސް  ދެދ   މި  ޓެރަރިސްޓ   ރަކޮށްލަން  ވ ނ  

  އަށް ކޮމިޓީ  241  ،ށް ައޅ ަގނޑ  މަސައްކަތް އަދި ވަރ ަގދަ މަސައްކަތަރަ  ކޮމިޓީން މި ކ ރި ބ   241ގ ޅިެގން    ހަމަލާއާ

ހ ރިހާ މެންބަރ ން ވާހަކަދައްކާ   ؛. އަދި މި ރިޕޯޓަށް މި ކ ރަމ ންދާ ބަހ ސްދަންނަވަންބާޙައަދި މަރ   ،ވަންނަކ ރ ދަންޝ 

ޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ަގލޮ ؛އި ސީމް ހ ށަހަޅ އްވަނަ  އީލ ރ  މީކާމެންބައިއްޒަތްތެރި  ނިމެންދެން ބަހ ސް ކ ރިއަށްެގންދަން  

 ން.ދ ކ ރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަހ ށަހެޅ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީ  އްވާފަިއވާށަހަޅ  ހ މްނަސީ  އީލ ރ  މީކާމެންބަތެރި  ޒަތްއިއް 

ވެސް ނ ކ ރާހާ    ލީހ ން މިހާތަނަށް ދ ވަހަކ މަޖިިއއްޒަތްތެރި  މި    .ވެސް ނެތް  ، އާދެ! ޝައްކެއްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މަސައްކަތެއް  ބ  އިޚ ކޮ  241ރަ  ކޮށްފަ  ރިކަމާތެޞްލާމިޓީން  ކިޔާލ   ވަނީ.   މިިއ  އެްއކޮށް  ރިޕޯޓ   މ ން  މި 

ޓ  ކިޔާލިން. އަޅ ަގނޑަށް  މި ރިޕޯވެސް  ޑ އާދެ! އަޅ ަގނ  ކ ރި މަސައްކަތ ެގ ބ ރަކަން.   އެނގޭ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ

އަޅ ަގނޑ     ،ތ ންމި ރިޕޯޓ  ކިޔާލ މ ން. އެޮގ  ށް ފާހަގަވޭހ ރިކަން އަޅ ަގނޑަކެއް  ވަރަށް ބޮޑެތި މަްއސަލަތަ ؛ހަގަވާފާ

އިންޓެއިންޓެ  ،ންނަވާލަންދަ ނޫނިއްޔާ  ފްލޯކ ރ މ ެގ  ހ ޕާ  ލިޖެންސްލިޖެންސް  މައްސަލަތަކެއް  ބޮޑެތި  ރިކަން  ސްކ ރ މ ެގ 

ެއޮގ އެމް.އެން.ޑީފާހަަގެވެގންދޭ.  ފަރާތ ން  ޕޮލިސްެގ  މަޢ  މި  އެފަށްތ ން  ހަމަލާެގ  ވަރަކަށް   ކޮންމެވެސްމާތ   ލޫ 

ޕޮލިހ ންކަމަ  ނ ހިއްސާކ ރެވ  އެބަށް  އެ  އެނަންހެބ ނޭ.  އެބަމަވެސް،  ހިއްސާއެއް  މް.އެން.ޑީއެފ ން  އޭ. ނ ކ ރެ   ބ ނޭ 

ާވ މިތާނަގއި. އެބަ މި ކަންކަން ޅ ހައްދައިތ ރ ފ    އެބަވެސް ބައެއްކޮންމެ ؟ރަންވީއްތޯ ަގބޫލ ކ ބައެްއ ދައްކާ ވާހަކައެ ކޮން

 ޓ ަގއި ފާހަަގކޮށްފައި އެބަވޭ. މި ރިޕޯ  ށްކަމަ   ހ ރިލް ކްރިޓިކަލްަގއިއަދި ތްރެޓް ލެވެ  .އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ބެލެންޖެހޭ

ންމެ  . ކޮ"ންޓޭއިމިނަތްރެޓް އިޒް  "  ،މާނައަކީ   ެގލްެގ އޭ ކްރިޓިކަލް ލެވެ  ،އްސާން ވިދާޅ ވިހެންރ  ޣަމެންބައިްއޒަތްތެރި  

. މިހެން  ނޭފާވެސް ހަމަލާދީ  ހ އްޓާ  ކޮންމެ ތާކ   ަގއިކޮންމެ ވަގ ތެއް  .އިރެްއަގިއ ެވސް ހަމަލާދީފާނޭ  ވަގ ތެއް ކޮންމެ

އޮ ޕްރޮޒްކްލޯ  ސެކިއ ރިޓީ،  ްއވާމިކަން  މަޢ ލޫމާ ޓީމަޓެކްޝަން    ފ ރިހަމަ  ލިބިށް  ރިތ   މި  ކަމަކަށް  އެބަޕޯޓ ފައިވާ   ން 

އ ޅޭއެ މަްއސަލައެއް  ވެސް  މިތާނަގއި  އެހެންވީާމ،  ނ ލިބޭކަން.  އަޅ ަގނޑ މެ ނޭގ  އެބަކަން  މިހެން ނއެ  ންނަށް   ޭގ. 

ށްފައެއް  ިމއ ނިކޭޝަން ޖޭމަރސް ބޭނ ންކޮކޮވީޕްކޮށްފައެއް ނެތް.  ށް ސް ވަސި ލޯޕްއެކްސްިއރ   ންނަ  އޮލްަގއިކަލް ލެވެކްރިޓި

ޒް  ކްލޯ   ،ކީ ެގ މާނައަ. އޭފަެއއް ނެތްންމ  ކަންކަމެއް ކ ރެވިމަވެސް، މ ހި ނަންއެހެ  ިމ އޮތީ.ލްަގއި  ކަލް ލެވެނެތް. ކްރިޓި
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މާލ ވެފައިާވކަން ހ ތ ރ ން ވެރިންތަކެއް އިތޭ. ޭއެގއިފައެއް ނެންާގއަ  ، ކ ރަންވީ ކަމެއްކަށް ނޭނެގއޭޕްރޮޓެކްޝަން ޓީމަ

ރިޕޯޓ  ދޭހަމި  ނ ދަންނަވާ،  ވޭން  ައޅ ަގނޑ   އެބަ.  އިންޓެންނަސާފ ޭވ  އެހެންވީކީމާލ ހ އި   ޝަނަލީއޭން   ،ނަމަވެސް . 

 ފައި މި ހަލަމާ ޅާ މިނިސްޓަރަށް ގ މެންބަރެއް ޑިފެންސްއިްއޒަތްތެރި . މި މަޖިލީހ ެގ އިޙ މާލ ވެފަިއވާކަން ކަށަވަރ ޭވ އެބަ

މަޢ ލޫދޭން ދިނީމާއ ޅޭކަމ ެގ  ސީރިއަ  ،މާތ   ސަމާސާއަސްކޮއެއީ  ކަމެއް.  ނަަގންޖެހޭ  ހަދަށް  އެކަން  އިކަށް  ލާފައި 

  ކަމަށް ފިޔަވަޅ މި  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މާލެއްހ ވާނެ. މިީއ ބޮޑ  އިތާލައިެގން ހ ރެެގންނ  ނައްދާންނހަ  ،އޮއްބާލައިެގން

އެޅެ ޗީވެސް  ޑިފެންޖެހޭނެ.  އޮފް  ފޯސްެގ  ފް  ހައިކަމަނިްގލިންސް  ވަރަށް  ވެސް  ރިޕޯޓ   ށްޖެންސް  ސާމި   ެގންފ ވެން 

ރައީސް   ދޭ.އެބަ އަދި ؛އިްއޒަތްތެރި  ރިޕޯޓ ން  އެއް  މި  މަސައްކަތް  ،ކަމަކީ   ސާފ ވާ  އެ  މީހ   ހަމަލާދޭން  ން ކ ރި 

.  ކ  ޚަރަދ ކޮށްެގންޔަބަ  ،ލާއެއް ދެވޭނީހަމަ  އެ  ން.ިއެގކ  ރާވަޔަބަ  ދެވޭނީ  ނަމަެވސް، ހަމަލާއެއްންހައްޔަރ ކ ރެވ ނ . އެހެ

.  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްކަމެއް    ޑ ވާއެނޭގ ކަމަކަށް ނ ވޭ. ކަންބޮނ ވޭ.    ކަށްބެލ ނ  ކަމަ  .ނ ވޭ  މި ދެ ކަމެއް ސާފެއް

ބައެ ރޭ ކޮންމެ  ހަމަލާ  މި  ޚަރަދ   ،ވީއްތޯ  މައްސަލައެއް    ،ކ ރީކޮންބަެއއްތޯ  މި  ނޫނިއްޔާ  އެނިގެގން  ނެ  މޭނ ނިމިކަން 

ެއޅެންޖެހޭމަޖިލީއިއްޒަތްތެރި  ހިސާބަށް ެގންދަން މި    ީވމާ، މި. އެހެންއިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި މައްސަލަ   ބާރ   ހ ން 

ދެކެން  ންނިމެންދެ އަޅ ަގނޑ   ރައީސް  އަޅަންޖެހޭނެކަން  އަދި  .އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   އެއްއެޮގތ ން  ކަމެްއ    

އަޅ ަގ ؛ންނަފާހަަގކޮށްލާ ރިޕޯޓ ން  މަޖި  ،ދޭހަވަނީ  ށްޑަނ މި  މި  ހޮވ މާއަޅ ަގނޑ މެން  ައޅ ަގނޑ މެން   ލީހަށް  ގ ޅިެގން 

ނ ޮގ ހެޗ އްޓީއަށް  ޓެސް  ާގނޫނަދި  އަހަރ   ށްރަރިޒަމް  ފ ރިހަމަނ އިވީ  ދެ  ކަންކަން  ހ ރި  ޭއަގއި  އަޅ ަގނޑ   ރ   ވާކަން 

  ސްވެ   އިރ   އެއް ކަމެއްހަރ  ވީއަ  ދެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނ ވޭ    ފ ރިހަމައެއް  .އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ފާހަަގކޮށްލަން

ރައީސް  ނ ވޭ ޝ ކ ރ ފާ  .ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   އެބަދޭ.  ބޭނ ންކޮށްއަދާ  ހަަގެވެގން  ޕްރޮޓެކްޝަން ކްލޯ  ،ލަން  ޒް 

މަޖިލީހ ެގ  މ ޓީ ރައްޔިތ ންެގ  އެ  ހާއިލް  ންޓްޖަސަރ  ޞަކޮށްއްޚާ  ، ޑ ންާގބޮޑީ   ރައީސްެގަގއި  ބ ރަ    ކ ރެްއވިމް 

ބޭފ ޅ ން  .ކަތަށްއްހިތްވަރ ަގދަ މަސަ  ޙަށްނަެއ  ހަމައެކައެ    އްޤ   ބޭފ ޅ   ނިތަޢ ރީފ .  އެ  ަގނޑ   ައޅ   ންނަށް.ޙައްޤ ވަނީ 

ދަންނަވަނީ  ކޮށްއް އެ  އާދޭހާ އާދޭހާއާ  ،މި  ފަރާތ ން  ދަންނަަވނީ  ރައްޔިތ ންެގ  މި  ދައ ލަތ ގައި  ،ެއއްކޮށް  ން  ވެރި  މި 

ޝަންތަކަށް ންޑޭމެކޮރެ، މި  ދައިދޭށޭ އްލ  ހޯޙަށް  ސަލައަމައް  މި  ،ަގއި ތިބި ވެރިން ކައިރީަގއި ސަރ ކާރ މި    ،ކައިރީަގއި 

އިއްޒަތްތެރި    .ކަށް ނ ލިބޭނެއް އެްއވެސް ފަރާތައެމި ޤައ މ ަގއި ސެކިއ ރިޓީ   ،އެހެންނޫންނަމަފ ރިހަމައަށް ޢަމަލ ކޮށްދޭށޭ.  

ނ ލި  ،ރައީސް ފަރާތަކަށް  ޤައ ބޭނެެއއްެވސް  މި  ސެކިއ ރިޓީއެއް.  .  މިހާރ   ނެތް  ހ ރި މ ަގއި  ރިޕޯޓ ަގއި  މި 

 މި ޤައ މ ަގއި ސަލާމަތާއި ށްެގން ނޫނިްއޔާ އްލ ކޮޙަ  މި ކަންކަން  ، މަސައްކަތްކޮށްެގން ނޫނިްއޔާ  ންޑޭޝަންސްތަކަށްމެރެކޮ

 .   ފ ރ ޞަތަށްވިދެއް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްއްޔާ  ރައްކާތެރިކަެމއް ނޯންނާނެ. ޝ ކ ރި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަވާން ރިޔާސަތ 
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ެގ މަސައްކަތ ެގ  މ މެންބަރ  ެވސް ރައީސްެގ ކްލޯޒް ޕްރޮޓެކްޝަން ޓީއިއްޒަތްތެރި    .މެންބަރ ރި  ތްތެއިްއޒަޝ ކ ރިއްޔާ  

ވަގ ތ    އެ  -10.1.13 ެގސަފ ހާވަނަ    38ރިޕޯޓ ެގ ކޮމިޓީެގ  ؛ެގންނަންއަޅ ަގނޑ  ސަމާލ ކަމަށް  ވާހަކަ ފަހަަގކ ރެްއވީމާ

ސެކިއ ރިޓީ ކާރަށް  އާދަމް ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ   މް  ހާއިލް  ންޓްސަރޖަ  ިއަގިއ،ހަކަވާ  ޮގތ ެގޔަ  ދިއިަގނހި  ކަން

ކާރ ެގ ސީއަރ  ބާއްަވވައި ަވއި  ކަވަރކ ރެ ރައީ   ،ޓ މަތީ  ނަޝީދ   މ ޙައްމަދ   ހިފަހައްޓަ  ވޭސް  އޮންނަވައި   އިެގންޮގތަށް 

ސަރޖައޭ.ޑީ ދިއ މަށް  ހޮސްޕިޓަލަށް  ސެކިއ ހާއިލް  ންޓް.ކޭ  ޑްރައި ކާޓީ  ރިމް  މ ޙަރ ެގ  ކޯޕްރަލް  ނިޔާޒަށް    އްމަދ ވަރ 

އަދި   ،ރަިއވެޓް މ ޙައްމަދ  ރިޝްވާން ކަމަށާއިޓަށް އެރީ ޕްސީ ޖެހިެގން ހ ރި    އިވަރާ  ޑް ވި. ކާރ ެގޅ  ވިދާ  ކަމަށް  ވިއެންގެ 

ދިއޭ.ކާރ  އެތަނ ން  އެ   މަގ މަތީޔަޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް  މ   ޕްރައިވެޓް   ޔަމ ންދިްއވަދ   ،އީ ޔަވާން ދިރިޝް ޙައްމަދ   ަގިއ 

 ށް ރަބި މީހ ން ދ ތިގ ަގއި  ިއ މަޖީދީމަހިކަލްތަކާ ވެޔަދީމަގ ން ދ ްއވަމ ންދިމަޖީ  އްލަަވއިކ ރ މަށްފަހ  ހަޅޭރިރ  ތިދޮކާރ ެގ  

މަޖައްސަ މަޢ ލޫމާތ   ،ސައްކަތްކ ރަްއަވމ ންން  މަދެއިންކ އަރީއަށް  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި    ދާއިރާެގ  ވެލީޑަ އްވާފަިއވޭ. 

 ން.ޙ ސައިން ފިރ ޝާ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ންރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާންބަ މެޑަވެލި ދާއިރާެގމަ

ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ   ، ސް ން މަޖިލީހ ެގ ރައީރައްޔިތ   ވަނަ ދ ވަހ ެގ ރޭ 6މޭ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ދިއަވަހާ ހަމަލާއާރަކޮށްލ މަށް  ނ ރައްކާތެރި  ގ ން  ޚިދ މަ  ސަލާމަތީ  ކޮށްފަިއވާކޮ  ބެހޭ  ތްތަކާޅިެގން  މި  ބ ރަ    މިޓީން 

ެގ އެންމެހައި ކޮމިޓީ  ޤައްރިރާއިތައް ކޮމިޓީެގ މ ޓ މަންޓ ފ ޅ ންެގ ކޮމެބޭތި   ހޭދަކޮށްފަިއވާ ަވގ ތ  އަދި  އަދި  ،މަސައްކަތް

ބަލަހައްޓާ  މެންބަރ ން ރިޔާސަތ   މަޖިލީހ ެގ  އަދި  ރައީސަ  ޚާއިްއޒަތްތެރި  އެންމެ  ހިތ ެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ   ސްކަމާލިށް 

ހަވާ އެންމެ ބޮޑ  އެއް  ފާހަަގ  ލީމާއިކިޔަ   ޓ ޕޯއަޅ ަގނޑ މެން މި ރި ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ ށް  އެްއކޮ

އި ބޮޑ   ބޮޑ   ހާދިސާހ ކަމަކީ  މި  އޮތްކަން.  މީަގއި  ހިނަގންމާލެްއ  ސަބަބ ތަ    މި   ،ބަލާއިރ ކަށް  މެދ ވެރިވި  އަދި 

މަޢ  މިނިސްޓްރީއަށް  ޑިފެ  މާތ ލޫހާދިސާެގ  ނަޝީރައީ  އަދި  ،ކަމާއި   އިވާލިބިފަންސް  މ ޙައްމަދ   ކްލޯސް  ޒް ދ ެގ 

ބޮޑީޕްރޮޓެކްޝަން   ނ ވަތަ  ހިމިފަ  ޑ ންނަށްގާ ޓީމަށް  މަޢ ލޫމާތ   ރިޕޯޓ އްސާކ ރެވިފައިދަ  މި  ފާހަަގވޭ.    ންނ ާވކަން 

  ،ސްޔަމ ަގއި ވި ދިންކަ ފ ޅަކ  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް މަޢ ލޫމާތެއް ކޮންމެ ބޭކޮންމެ ސިފައެްއގައި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

އެޓްއީއެ ސެކިއ ރިޓީއަށް  ނެޝަނަލް  ކަމަކ ރިސް    ފޯނ   ،ވާނަމަ  ކަށް   ބަލަންޖެހޭނެ.  ކިޔާފައި  ލެކޯއެކަެމއް  ކޭ 

ރައީސް  .ނ ލެވޭނެއިމަނިން ވަރަށް   ؛ިއއްޒަތްތެރި  ޯގެއއީ  ޯގހެ ބޮޑ   ހަމަ  ނަތީޖާ  ޭއެގ  . ދާނީސްެވެގންއް. 

މަޖިލީހ ެގ    ،ރ މެންބަތެރި  އިއްޒަތް  ޔަފެނިެގންދި  ސާ ދިހާ  މި  ށްނަންމެޑ ނ ަގއަޅ  އިލްޔާސް   އިއްޒަތްތެރިމި  މެންބަރ  

ހަމަ ގ ޅިެގން މި ރިޕޯޓ ަގއި    ވޭ. އަދި އެކަމާކަމަށް މި ރިޕޯޓ ަގއި އެބަ  ަވނަ ދ ވަހ  ދިން  4  ލަބީބް އެ މަޢ ލޫމާތ  މޭ 

ފާ މިނިސްޓަރ   ،ފަިއވޭ ށްހަަގކޮއެބަ  އެއެއީ   ޑިފެންސް  ފޯނ ނެ ލިބިވަޑައިެގން  ކަމަނާއަށް    މަޢ ލޫމާތެއް މާ ކަ  ލެއްކޯވި   އި 
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ން އިޛަރީޢާ ފޯނ ކޯލެއްެގ   ؟ފޯނ ކޯލަކީ ކޯްއޗެްއތޯ ؟ކޮންކަހަލަ ާވހަކައެއްތޯ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ފަ. ވިދާޅ ވެށްކަމަ  ނޫން

ކޯއްޗެއްތޯ ވާހަކަެއއް؟ ތޯމާތެއްނޫންމަޢ ލޫ ؟ލިބެނީ  ެއއީކޮންކަހަލަ  އަޖައިބ ެވއްޖެ.   ؟ތޯ  ހަމަ  ކޮންމެ  ވެޭވ  އަޅ ަގނޑ  

 ނ ަގންނަވަނީތޯ ިގވަޑައިއެނ  ކަމެްއކަން  ޅޭމާލަކީ ނ ރައްކަލަށް ހ ށެހެހ ވޭ ކޮންމެ އި. ވެ ދެވޭ ބޮޑ  ހަމަލާެއއް  ކީލަމާހ އި

ރައީސް މިމި ؟އިްއޒަތްތެރި  ދެރަ  އަދ   ަގނޭ  ލަދ   ،ވޭ  ސްވެ  ވާހަކަދައްކަން  ރައީސް.  ވެސް  މިއީ  ؛ އިްއޒަތްތެރި 

ރައީސްއެމް.ޑީ.ޕީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ވެރިކަމެްއ.  ކ އަދި  ެގ  ރައީސ   ދެބޭފ   ހ ރި  ފައިށް ކޮ  ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަންރީެގ  ވ ނ   ޅަކަށް 

މި ދައްކަ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރާލެ ލެވެޕާޓީތައް ޤައ މީ   ސީ. އަދި ރާއްޖޭެގ ސިޔާނީހަމަލާއެއްެގ  ހާ ރިހ  ؛އްަގއި 

ށް ކ ރާ ތ ން ސަލާމަތްކ ރ މައްޔި ހި ރަފަދަ ކަންކަމ ން ދިވެމި ދަްއކަނީ. މި   ވާހަކަ  މަސައްކަތެއްެގރާ  ކާރ ތަކ ން ކ ސަރ

 ނޑ މެންެގ ބޭފ ޅ ންަގޖެހެނީ އަޅ މެން މިއަދ  ދަންނަވަން ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނޑ މަސައްކަތެްއެގ

 ؛އިމި ހަމަލާަގދަންނަވަން،  ކޮށް  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ  ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  މާލ ވެފަިއ ތިބީ.ހ އި  ނޭތިއްބަަވއިެގން

ރެކޮ ރިޕޯޓ ެގ  ހަ  ށްޮގތައެއް   ންޑޭޝަންތަކާމެމި  އިމި  ފަރާތެ  މާލ ވެފައިހ މަލާަގއި  ހ ރިހާ  މަ  އްތިބި   ކ ންމ ތަޤާއެ 

ިމީއ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް . ޮގވާލަންށްށް ައޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަމ ތަކ ން ދ ރ ކ ރ މަޤާފަރާތެއް ެއ މަ ހ ރިހާ ؛ންދ ރ ކ ރަ

ބަލައިަގނެވޭ ކަމެއްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަ  ނެ  ނ ވަތަ  މާދަމާ  ނ ވަތަ މި    ަގނޑ މެންޅ  ނޫން.  ތިއްބާ  ބަހ ސްަގއި 

ން ބޮ  ލާއިވަ ދެން ޮގއް  ،ެއނެގނީ  މެންނަށް އަޅ ަގނޑ ކަމެއް ކިހިނެއްތޯ  މިތަނ ން ނ ކ ންނަ ަގޑީ ނޫންއަޅ ަގނޑ މެން  

ައޅ ަގނޑ މެއިޮގްއވަ މެންބަރ ންނާއިލާނީ.  މިތިބަ  ރަ  ،ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެކި  އަދި    ،އި އްޔިތ ންނާއަދި 

ޔަީގމިލ ވެ ޝާ  ގައިއްކަތްތަކ  މަސަ ކޮން  ފަރާތްތަކަށް  ތިބި  އޮތީންެވެގން  ރައީސް ؟ކަމެއްތޯ   އި ސަލާމަތާ ؛ިއއްޒަތްތެރި 

ދައ ލަތެއްެގ    ޑީއަ.   ކަށަވަރ ކޮށްދޭންޖެހޭނެޖެހޭނެ. މި ރާއްޖޭެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަންކަށަވަރ ކޮށްދޭން   އްކާތެރިކަންރަ

ސަރ ކާރ ގައިބާރ  މި  ހިނ  ފިޔަވަޅ   ެގއަޅ ަގނޑ ެމން  ދީެގންނ ވާނެ.ޔަިގ  އެ  އެ ންޖެހޭނެޅެއެ   މ އައްސަސާތަކަށް   .

ކ ރެ ސަލާމަތްކ ރަން  ކަމެ  ވެންކަންކަމ ން  ހ ރިހާ  ކ ރެވެންޖެހޭހ ރި  ރައީސްނެ.  އް  މަޖި ؛އިްއޒަތްތެރި  ލީހ ަގއި  މި 

އެދ ސަ ފާރ ކާރ ން  ާގނޫނ   ޓެރަރިޒަމް  ޮގތަށް  އަރީސްކ ނ   ހ ރި .  ބަދަލެއް  އަދިެވސް ދިވެސް  ެގންނަންވީ.  ްއޔާ 

އަޅ ަގނޑ މެން ެގންނަންވީ.  ބޭނ މިއްޔާ  ައޅ ަގއިްއޒަތްތެރި  ،  ެމންބަރ ން  ެގބަދަލ ތަކެއް  ތެރެއިން  ނޑ  މެންބަރ ންެގ 

%ހަ ނ ހ ންނާނެ  ،ކެރޭ  ދަންނަވަން  100މަ  ވެސް  ދެކޮއެކަކ   އޭ ހަޅ   މި  ދާނެ.  ހެއްކެއް   ރިޕޯޓ ކޮމިޓީ  ެގ 

ޮގތ  އިވައެކ ލަ  ަމސައްކަތެއްެގ  ޤައ މީ  އެަގއި  ލ މ ަގއި  ކޮމިޓީެގ  މެންށް  ޕާޓީތަކަސީ  ސިޔާ  އެކިކި މި  ބަރ ން ނިސްބަތްވާ 

މި ފ ރ ޞަތ ގައި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކ ރެއްިވކަމީސައްކަތްމަ ފާހަ އަދިވެ އަޅ ަގނޑ   ދިވެހި   ،ންށްލަން ބޭނ ަގކޮސް 

ރައީޮގ  އްޞަޚާ ؛ސިފައިންެގ ކްތެްއަގއި  ޓީސްެގ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ކ މ ލޯޒް  އެ  މަސަްއކަތްން  މިތާ  އަދި    .ރެްއވި 

ޮގތްޮގތަށް    ބަެއއް މެންބަރ ން   އިްއޒަތްތެރި ،  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  މަސަްއކަތް.  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ   ، ސިފަކ ރަްއވައިފިއެކި 

ސެލި ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  އަޅ ަގނޑ ންޓ ކ ރައ އަޅ ަގނޑ   ބޭފ ޅ ންނަށް    .  މި    ރަން.ލިއ ޓ ކ ސެއެ  ހަމަ   ށްޤައ މައެީއ 
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ޖަވާހި  ލިބިފައި ރައީސް  ރ ންތަކެއް ތިބި  ޔަީގން  .އިްއޒަތްތެރި  ހަމަ  އެހެން   ،ައޅ ަގނޑަށް  ަގޑީަގއި  އެ  ބޭފ ޅ ން  އެ 

ބޭފ ޅ ން އިްއޒަތްތެރި އަދި ވިސްނަވާ ތި ؛އެްއވެސް ކަމަކާ   އެހެން  ،ން ެއއްވެސް ވިސްނ މެއް އެހެ  ،އެްއވެސް ޚިޔާލެއް

ނަފްއްލައަމި  !ރައީސް ހަރަ  އިސްނަނ ވިށް  ސަ  މ ޙައްަމދ  ނަޝީދ ެގ  ކ ރެްއވި ދޭ  ށިކޮޅާއީސް  އެ  ވިސްނައިެގން  ތެރޭ 

އަމަސައްކަތަ ޔަީގނ ންއަ ؛ޑ މެންޅ ަގނކީ  ހަމަ  ރަދިވެެވސް    ޅ ަގނޑ   ހައި ހި  އެއްޔިތެްއެގ    ޅ ންނަށްބޭފ   ސިއްޔަތ ން 

ކަމެއް ރަފަޚ ރ ވެރިވާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަންންނިނޑ   ޅ ަގއަ؛ އީސް.  މި   ؛މާލަމ ން  މަސައްކަތް  މ ހިންމ   މި 

ނެ.  ނ ވާދިޔަ ޮގތަށް ވެެގންެގންޓަށް ވެކޯނީ ރިޕޯ  ،ޓ ދެއްަގއި. މި ރިޕޯޞަންމ  މަޤްކ ރެއްވީ ވަރަށް މ ހިމަޖިލީހ ން މި  

ރިޕޯޓ  ރިކަމި  އިްއޒަތްޢަފ ރިހަމަައށް    ،ބަރަށްބަރާ  ށްކަންޑޭޝަންތަމެެގ  ރަމަލ ކ ރެވެންވާނެ.  ރަށް  ސަރ ކާ؛ ސްއީތެރި 

ޮގވާލަ ެވެގންއެ   ، ންއަޅ ަގނޑ   އަނ ވާޮގތަށް  އަދި  މ ސްތަޤ ބަލ ޅ ަގނެ.  މަޖިލީހ ން  މި  ފ ރ ޞަތ   ަގނޑ މެންެގ  އެ  އި 

 އްޔާ.  ނ ވާނެ. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިދީެގން ވެސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީމް.  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެ ނ ކ ރ  ދެ. ހެންވޭޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 

ވ ނ  ނ ރައްކާތެރި ެގ ރޭ ދެދ ވަހ   މޭ  6 ނަޝީދ ެގ ހަށިކޮޅަށް  އީސް. ރައީސް ރަތެރިިއްއޒަތްޝ ކ ރިއްޔާ  `.  

މިއަދ    ،ކޮށްރޭ ފާސް ކޮމިޓީން  ނިންމި އިންކ އަރީ ރިޕޯޓ މިޓީން  ކޮ  241  ންެގ މަޖިލީހ ެގގ ޅޭ ރަްއޔިތ   ބޮމ ެގ ހާދިސާއާ

؛ އީސްތެރި ރަފާކ ރަން. އިއްޒަތްކަމަށް ޓަކައި އ އެ ޅ ަގނޑ   އަ  ބ ނީމާ ލިއްކަން ފ ރ ޞަތ   ތަޅ މ ަގއި މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދަ

ޢާ ދަންނަވަމ ން  ރަތަށް ދ ޟ ޙަ ެގ  هللاމެ  ދ މެން ތާ އަބަޑ ނައޅ ގަ   ،ން ތިބިއިރ  ޑ މެނއި ައޅ ަގގަ ސައްކަތ  މަެގ   ރިޕޯޓ މި

ނަޝީދ  ެގންދި ރައީސް  ހަޔައީ  އަޅާށިކޮޅ ަގެގ  ލ އިކޮށް  އި  ައވަސް  ދިނ މާވޭން  އެފާއަޝިއި  މަނިކ ފާނަށް   ކަށް 

ހިނަގޢާކ ރަމ ންދ   އެދި  ކ ރެްއވ ންމިންވަރ  ވޭންދެނިހާދިސާއަދިޔަ  އި.  ހާދިސާނ ރައް  ،އަނިޔާެވރި  ،ވި ކީ  އެްއ. ކާތެރި 

ރައިްއޒަ ނޭވާހަމަ  ؛ އީސްތްތެރި  ދިވެހިމި  ސިފައިންރާއްަގއި  ޤައ މަށް  ޖޭެގ  ދިވެހި  ފ ލ ހ ން  އެދ އަބަ  ތާނާއި   މެ 

ނ ރަ ފ ރާނަ  ކޮށްދެއް ބޭފ ޅ ންެގ  ބަހައްޓަިއެގން  ބ އްކަލ ަގއި  މަސައްކަތަށްާވ  އެރަ  އަޅ ަގނަށްންބޭފ ޅ     ހި  ތ ެގ  ނޑ  

ކ ރ  ޝ ބޭފ ޅ ންނަށް ޙައްޤ     ނަމ ަގއި އެފ ޅ ންެގ   ދާއިރާެގ ެއންމެ ބޭޑ ެގޅ ަގނދަންނަވަން. އަ  ރ ކ ތެރި ޝ ޞްއިޚ ލާ

ރައީ އަދާ ިއއްޒަތްތެރި  ބ ރަސައްމަކޮންމެ  ؛ ސްކ ރަން.  ެވސް  މަސައްކަތެއް.  އެހާމެ    ،ޫގއ ނދަ  ،ކަތަކީ  ނ ރައްކާތެރި 

 އިސަރވިސްެގ ބޭފ ޅ ންނާ ޕޮލިސް  ޑިވްސްމޯލް  ،ރައްކާތެރި ހާލަތެއް ނޫން. އެހެންކަމ ން  ،ކީތަހާލަެގ  އްޖޭމިއަދ ެގ ރާ

ކ ރައްވަނީލްމޯ ބޭފ ޅ ން  ފޯސްެގ  ޑިފެންސް  އަޅ ަގ  ރައްކާތެރިނ   ، ބ ރަ  ޑިވްސް  . ފާހަަގކ ރަން  ނޑ މަސައްކަތެއްކަން 



1202 ލައިޖ   8                                               ސާލްޖަ ވަނަ 22 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

30 

 

ސް،  ނަަމވެތަންމެ ބަލައިެގން އ ޅ ނ  ކަމ ަގއި ވީއަދި ކި  ،އި ސްދާނެ ކަމަކާދަށ ން ޮގވެސް އަތް  އްަގއިކޮންމެ މަސައްކަތެ 

  އި ކަންކަން ފާހަަގވެފައި އެބަހ ރި. މީގަ   ސްފައި އޮތް ކަމެއް އޮވެދާނެ. މިކަމ ަގއި ވެސް އެހެން ހ ރިޮގނެއްޓިެގން  ހަމަ

ހަކ  ކި މީށް ވަްގކޮރޯންެއހާ ސްޓް ންޑޭޝަންސްމެނޑ މެންެގ ރިކައަޅ ަގ  ،ވެފައި ސް ވަރ ަގދަގް ންނޑ މެންެގ ފައިންޑިަގއަޅ 

ށް  ަގނޑަކަޔެފަިއ އޮތް ކަމަކަށް އަޅ   އެހެން ލިންޅަވަކި މީހަކަށް ަވކި ފިޔަވަޅެްއ އަ ،ންކ ރަވަކި ބަޔަކ  ވަކި  ،ން ވަކިކ ރަ

ންނާނެ.  ަގއި ނޯއެންމެ ފިއްޔެއް މި ރިޕޯޓ   ،ރެއް  އެންމެ އަކ ޔާހަތަރ  ފަހަރަށް ނ ކިންަގނޑ  ދެތިރެވޭ. ައޅ އް ނ ކ ަގބޫލެ

މީަގ ކަނޑައެކި  ވަ  އިއަދި  ސީދާ  ކަމީހަކ   ކ ށްެވރިވާ  ލިޅިެގން  ވެސް  ނޯންނާނެ. ޔެމަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ފަިއ 

ފަރާތްތަކެއްލ އިހ މާ ތިބި  އޮތް  ލެއްހ މާއި ؛ވެފައި  ފަރާއިހ މާލ   ،މަނަ  އެ ވާ  ފާހަަގވެްއޖެއްޔާ  ފާހަަގވެފައި  ތެއް  ކަމެއް 

ނާނެ. އި އޮންލިޔެފަ  އިމިންވަރަކ ން މީަގ އެނގ ނ   ށްހިނިގ ކަމެއް ހިނިގ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަންނާނެ.  އޮ  އިމީަގ

  ޕޯޓ ގެ އަދި މި ރި  ،މ ގައިލ ބެން މި ބަލާއަޅ ަގނޑ މެެމއްަގއި  ބާވަތ ެގ ކަ  މި.  ހަދަންނަ  ހިނާގ ކަމެއް ހިނިގ ކަމަކަށްނ 

ޮއއް ތަނެްއަގއި  އަޅ ަގނ އެްއވެސް  ނ ދެކެންވާ  މަރަްއޔިތ    ،ޑ   އިއް ންެގ  މެޖިލީހ ެގ  ހިރާއްޖޭެގ  ދިވެންބަރަކ   ޒަތްތެރި 

މޭެގ ހިނިގ   6  ،ތާއިދިން މަޢ ލޫމާމެދ ވެރިކޮށް  ތެއް  ލަެވސް ަވސީވެސް އެއްކ ން ނަމަކޯލަނ  ފޯޓަރަށްސްޑިފެންސް މިނި

ތް ކަމަކަށް ންނަށް ފާހަަގވެފައި އޮަގނޑ މެކަށް އަޅ  މަގ ޅިފައިވާ ކަ  ،ވިފައިކ ރެޝްބްލިސްޓައެ ސް ވަރަކަށް  އެއްވެ  ހަމަލާއާ

ރިޕޯަގނޑ އަޅ  މި  އެއްވެސްޓ   ނ ދެކެން  ތާކ   ެގ  މެއެހެންވީ  .ޮއްއވާ  އިއްޒަތްތެރި  ެއއްވެސް  ންބަރަކ  މާ، 

ޕޯޓަށް އެހާ މި ރި  ،މަކީ އެއީ އް ެއއީ ެއކަްއޗެއް ކަަމށް ދޭހަވާ ޮގތަށް ވާހަކަދެއްކެވ  ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަާވއިރ  އެ ދެ ކަންތަ

ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައްމަ  ަގކ ރަން. ފ ރަތައެކަން ފާހަ  ޑ ޅ ަގނންވީމަ އަަގިއ އޮތް ކަމެއް ނޫޕޯޓ ރި  މިކަދަްއކާއިރ   ވާހަ

މެންބަރަކަށް ބައްދަލ ކޮށްލަ  އިްއޒަތްތެރި  ފޯނ ރައްޓެއްސަކ   ބައްދަލ ކޮން  ކ ރަްއވާފައި  ވިކޯލެއް  އެ  ދާޅ ވި ށްފައި 

ބޭފ ޅަވާހަކަތަކެއް   އެހެން  ދެންނެކަވިދާޅ ވެެގން  އެހެންށް  ދެންނެވ މާބޭފ   ވީ.  އެއަދި    ަގއިކ އެ   ޅަކަށް  ހެން އިތ ރ  

ވެސް  ރިސްޓް އެއް ރަތ ެގ ޓެބާވަ މި  ،  ނީއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާ  .ކަމަށްރ   ސްޓަޑިފެންސް މިނި  އެއީ  .ންނެވިކަށް ދެފ ޅަބޭ

ާގނޫނ ެގ ދަށ ން ޒަމް މަނާކ ރ މ ެގ  ޓެރަރި   ،ޖެއްޔާސް މީހަކަށް ލިބިއްންާގނެ ކަމަށް އެްއވެ، ހި ފާނެ ކަމަށްއް ދީއެހަމަލާ

އޮއަން މޯލްންނަަގން  ސަރވިސްއަށްްވސް  ޑިނީ  ވާހަ.  ޕޮލިސް  އަ މި  ފަރާތްފަރާޅ ަގނޑ މެންކަތަްއ  އެކި  އިނިގލި    ތަށް 

މަޖިލީއްޔި ރަ ތެރިއްޒަތްއަޅ ަގނޑ ެމންެގ އި   ގައިއިރ  ދިއްކ ރެވޭ  މެތ ންެގ  ލިބިވަޑައިހ ެގ  މަޢ ލޫމާތަންބަރަކަށް   ށްެގންނެވި 

ޮގތ ގަ ާގނޫނ  ބ ނާ  މަތީ އި  ޢަމަެގ  ނަލ ން  ރައީސ ކ ރެވ ނ   ކ ރަ ރިއްޔާހޫމްލްޖ މަ،  ހ ރިއް ކަން  ރައްޔިތ ންެގ  ވާފައި   

ރަމަޖި ޕާޓީެގއީލީހ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނަޝީ  ،ރަީއސް  ސް،  މ ޙައްމަދ   ލިބިވަޑައިެގންނެ ދަރައީސް  އަނިޔާ  ށް  ވި 

ހާދިސާ  ،ލިބ މ ގައި ހަމަލާ ދި ؛އެ    ،ދާޅ ވޭ ރ ތަކ ން އެބަ ވިތީ ބާސަލާމަ ؛ވަސީލަތްތައްެގ  ންނ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެ އެ 

މި   ،ޖައިހޭއްހ އްޓި  ،އްޖައިހޭވެސް ކ ރެވި  ން ފަހަރ ަގއި ހަމަ މަނާގ ދިސާ ހިނމި ހާ؟ ކެއް ހ ރީހޭތަވަޅ ޔަނެ ފިދާޅިއެ

އިސް  ޓާލަިއެގން އަނައް  ން ލޭޔަރ ރ ދެތިން ހަތަ  ،ނީޖެހޭނޑ މެން މިކަހަލަ ކަމެްއަގިއ ބަލަންަގބާވަތ ެގ ވާހަކަތަކެއް. ައޅ 
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ލޭޔަރެއް  އޯޖިކަނޮލޮކްރޮ  ެއޅ ނީ.  ގައިއެހެން  ބާރަޑަލް  ިމ  މަކ ން  މ ހިންމ   ލިބ ނީމާޢ ލޫވަތ ެގ  ދަންނަވާ  ،  މާތ   މި 

؟ ންޖެހޭނީވާޒ މާއަ  ތިށްތޯ މީއަ މާދި  މަ ކަމަކަށް ކާކާއެންމެ ފ ރަތަ  އިއްޔާ ީމަގޖިކަލް އޯޑަރ ން މިކަން ބަލައިފިލޮކްރޮނޮ

އަ ވި އެ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެ  .ސްނަންޖެހޭޅ ަގނޑ މެން  ހާލެއް އެކަމަކ   އެްއވެސް  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޕާޓީެގ  ަގއި  ންެގ 

 ؛ލީޑަރަށް އަނިޔާެއއްލޯބިވާ  ޑ މެންެގ އެންމެ  ނ އަޅ ަގ  ،ށްސަރައީރި މަޖިލީހ ެގ  ެގ ިއއްޒަތްތެންޑ މެއަޅ ަގނ  ،ށްސައީރަ

ތ ަގިއ  ބާމެން ޖަޒ ނޑ ަގއިަގތީމާ އަޅ ބިވަޑަ އަނިޔާ ލި  ،ނިންމި އަނިޔާަގއި   ލަންދީ އަވަހާރަކޮށް  އަނިޔާެއއް  މިވަރ ެގ ބޮޑ 

ޔަކ  ފައި ނެތް ބަބަޔަކ  ކ ށްވެރިކޮށްޑަެއޅިެގން ވަކި  ތް ވާހަކަތައް މި ރިޕޯޓ ަގއި ކަނަގިއ ނެޓ ޕޯސްެގން މި ރިއި އަޅިރ 

ބޭފ ޅަކ  ރި އެްއޗެއް ކޮންމެ  ަގ ހ  ވ ރެ މީ  ށް ެއޮގތަށް ވާހަކަދެްއކ މަހޭ ކަމަށްއެފަދަ ފިޔަަވޅ ތައް ައޅަންޖެ  ،ވެރިކޮށް ކ ށް

 އަދި  އިއާ ށް ސަރ ކާރ ަގރަން ހ ރި ކަންކަން ރަނަގޅ  ކޮށްދެއްވ މަކ ޅ  ރަނަގ ކަންކަމ ަގއި  ރިހ   އިގަ މީ  އި، ބައްލަވަ ވެސް

އެދިތްތަކ ގަ ފަރާއެހެން   ވެސް  ތި  ،އި  ފޯރ ކޮށްދެއްވަން  ޚިދ މަތް  މި  އިލްއަދި  ހަމަ  ވެސް  ބޭފ ޅ ންނަށް    ތިމާސް ބި 

އިތ މަސައްކަތ  ެވސް    ބޭފ ޅ ން  އެ  ،ދެންނެވ ން ސަަގއި  ރައްކާމާހި  ،އިވ މާލ މާރަށް  ފޯޔަތާއި  ޖެހޭ ންރ ކޮށްދޭތެރިކަން 

ބެލެހެބޭ ދިނ   ގައިމ އްޓ ފ ޅ ން  ރިޕޯޓ ސަމާލ ކަން  މި  އަޅ ަގނޑ   މަސައްކަތްމަށް.  ހ ަގއި  ބޭފ ޅ ންެގ ކ ރެއްވި  ރިހާ 

އަޅ ަގނޑ މެ މި  241ންެގ  ތެރޭަގއި  ދެދިކޮމިޓީަގއި  ާގތްަގމަހެއް  ދަ  ދ ވަސް  މަސަްއކަތ ނހާ  މިކަމ ަގއި  ަގިއ  ޑަކަށް 

ކޮއަޅ ަގ  ، ރ ޔައިދި ެއ  މަސަްއކަތްނޑަށް  ެއއްޮގތަކަށްވ ނ  ކ ރެ މިޓީަގިއ  ައޅ ަގނޑަކަށް  ތެރޭަގިއ  ބޭފ ޅ ންެގ  ެވސް   

ފިޔަވަ.ޑީ.ޕީއެމް ިއތ ރ     އި  ބޭފ ޅ ންނާޕާޓީތަކެއްެގއެހެން  މަސައްކައެކީ     މި  ރެއް ކ ތްަގއި  ނ ވޭ.  އިހ ސާސެއް  ވޭކަމ ެގ 

އެރި އިމްޕ    ޕޯޓަށް  އިދެއްޓް  ބޭފ ޅ ންެގ  މަޖިލީންތިހާއަށް.  ވީ  އަޅ ަގއިހ ަގރަްއޔިތ ންެގ  ބަ  ސަމާސާ  ހ ން ނޑ މެންެގ 

ޣަ  ޕްރިންސް  މައ ންއްސާދަންނަވާނަމަ،  އިއް ގ ރައި ؛މޫން  ދާއިރާެގ  މެންބަޒަދޫ  މައ ތްތެރި  ޣައްސާން  މޫން  ރ  

 ފ ޅަކަށް ބޭ  ޑ  އެއަޅ ަގނ  ،އީއެ   ތާގ ވަދެްއވި    ،ލ މާއިކަތަށް ދެއްވި އެއްބާރ މަސައް  ، މިށް ނޑ މެންނަށް މި ރިޕޯޓަަގއަޅ 

ފްެގ ޝަރީރ އާދަމް  ޓީ ލީޑަޔ ޑެޕި  ،ރީފް ވެސްއާދަމް ޝަ.ސީެގ ލީޑަރ  ން ކަމެއް. ހަމަ ޕީ.އެވެރިވާރ ޓަކައި ހަމަ ފަޚ 

އެމް.ޑީ.އޭ ތާ ވަގ  އަދި  ވަލީޑަރ  ެގ  އި  ދެއްވި  އިންޑި  ،އި ގ ތާ ސިޔާމް  މެ ޕެންޑެންއަދި  ތެރޭެގންބަރ ންޓް  ސަޢ ދ     ަގއި 

އިބ  ރައީސްެގ ޮގތެއްަގއި މަޖިލީހ ެގ ނަ  ޞަޚާއް ؛ެގ ެމންބަރ ންޑީ.ޕީނޑ މެންެގ އެމް. ައޅ ަގ  ،ދެއްވި ަވގ ތާއި   ންޙ ސައި

ބެހެ  ،މަސައްކަތާއި  ،ވަގ ތާއި ފަރ ވާތެރިއެ  ޗެއަރޕަސަންއެމް.ޑީ.ޕީ ؛ޤ ވެރިކަމާއިއ ޝަ  ،އި ކަމާއްޓެވި  ހެންވޭރ    ،.ެގ 

ދާހ ޅަނ އި އިގ   ލަޠީފް މެންބަރ     އްޒަތްތެރިރާެގ  މަސައް ޙަސަން  އި  ،އި ކަތާެގ  ދާއިރާެގ  މެންްއޒަތްތ ޅާދޫ  ބަރ  ތެރި 

ޢަލީމާލޭ  ހ ޅ އަދި    ،ޕ ޅާއިއިންެގ މަސަްއކަތްސާން ޙ ސަޙި މެންބަރ   ޚިޔާލ ފ ޅ ތަކާ ނިޔާޒްދާިއރާެގ  ެގންނަވާ   ،އި  އެ 

މަޢ ލޫމާ ފ ރިހަމައަ  ،ޮގތްތަކާއި ޖޯކ   ެގންނަވާ    ަގޑީަގއި  ވަރ ބަލ ފ ޅ ވާ  ،ތާއިއެްއކ ރަްއވާ  ެގންނެވި   ،ކަމާއިދި 

އިްއޒަތްތެރި  ޑ މެއަޅ ަގނ  ޚިޔާލ ތަކާ ސަމޫ ޢަބްދ ލްޣަފޫރ   ބަރ   މެންންެގ  މ ްއސަނދި  ައޅ ަގ  ެގ  ށް ނޑ މެންނައެްއކޮށް 

މަސައްކަތް  ބ ރަ  ތިމަރަފ ށީއަ ؛ކ ރެވ ނ   ޕޮލި  ،ންބަރ މެ ރާެގ  އިދާ  ދި  ކޮމިކ ރީެގ  ޢަބްދ ޝަނަސް  ޟްެގ ޔާރިهللا ރ  
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 ކީމި ރިޕޯޓަ؛ ހަަގކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްން ފާލިބިފައިާވކަލް އެހީތެރިކަމެއް މިއަށް  ޕްރޮފެޝަނަބައިވަރ   އެތަށް  

އަޅ ަގ ޖަޒ ކ ރ ބަހ ސް  މީަގއި   ނޑ މެންމިއީ  ހަޅޭއްލެވ މ ެގ  މ ަގއި  ރިޕޯޓ ެގ އެއް ބާތ ަގއި  މި  ބޮޑަށް  ވ ރެ  ޗަކަށް 

ކަމާ  ޑޭޝަނާމެންރިކަ މ   ެއއްޮގތަށް  ޢަމަމީއްސަސާތަކ ން  އަބެހޭ  މައްޗަށް    އެ  ،ވިދާޅ ވ ާމއިރަށް  އިތ   ، އިމާލ ކ ރ ެގ 

މަސައްކަތެއް   ހ ންކ ރާއި ބޭފ ޅ ން  ނެއްޓިފައި  އަތްދަށ ން  ކަންރ   ފާނަ  ބަޔަކ   އެހެން  ދެއްކީކަން  އޭެގ   މާހަަގކޮށްފައި 

ބަލަ ރަނަގޅ ކ ރެވެން    އި،މައްޗަށް  ތަނ ަގއި  ޮއތް  ކަންކަން  ކ ރިއަށް  އެއީރަނަގޅ ހ ރި  ކ ރެ  ،ކ ރ ން  ދާނެ  ވިހަމަ 

ފައިންނާއި ފ ލ ހ ން ސިރާްއޖޭެގ  އަދިވެސް ެއއްފަހަރ  ދިވެހި  ،ވީމާ ހެން. އެންދެކެޑ   ތ ަގއި ައޅ ަގންއެގ ޮގރަނަގޅ  ކަމެ

މަސައް   އިޓަކަ ށް  ޤައ މަ؛ ކޮށްދެއްވާ  ބ ރަ  އަކޮށްދެއްވާ  ޚިދ މަތް  ޤައ މީ  އެބޭފ ޅ ންެގ  ަގކ ރާ ފާހަން  ނޑ މެޅ ަގކަތާިއ 

 ސް.  ރި ރައީްއޒަތްތެ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިންނަވަވާހަކަ ދަން

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އި  ެމންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންކޮމިޓީ  އްޒަތްތެރި  އިްއޒަތް  މަސައްކަތްޕ ޅ   މެބަރ ންެގ  ފާހަތެރި  ަގކ ރީމާ ންބަރ ން 

ޛ   ޓީެގ މ ވަްއޒަފ ން. އަލްއ ސްތާވެދެއްިވ ކޮމިތެރިއެހީ  ޓީެގ މަސަްއކަތ ގައިކޮމި ؛ލަން ބޭނ ންފާހަަގކޮށް  ދިޑ  އައަޅ ަގނ 

ކޮށްދެްއވި މަސަްއކަތްޕ ޅ . ޝަބާނާ  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގިއ    ފެާއޒްަގލް އެޓަރ ލީޑިރެކް  ، އަޙްމަދ  ނާޒިމް އަޙްމަދ 

އެރަ ޑިރެކްޓަރ  ޝީދ ،  އައަލްއ ސްތާ   .އެކައ ންޓްސް  ރަލްޖެނެސިސްޓެންޓް  ޙަސަން  އޮފިސަރލީ  ދ ހަމް،ޛ    ؛ަގލް 

އަންސޫދާ  ޛާއަލްއ ސްތާ  އޮ  ފ ާއދ ،  ލީއަ ؛ފިސަރ ލީަގލް  ހ ދާ،  މަރިޔަމް  އޮލްއ ސްތާޛާ  ޛ   އަލްއ ސްތާ ؛ފިސަރަގލް 

ބޭފ ޅ ން   ތ ަގއި އެ މަސައްކަކޮމިޓީ   ޑ އަޅ ަގނ  ؛ރފިސަފަހ މީ، މީޑިާއ އޮއަމީން   ؛ލީަގލް އޮފިސަރ  ،ތ  ޙަބީބްފަރ ޙަ

މަ ައދިކޮށްދެއްިވ  ބޭނ ން.  ފާހަަގކ ރަން  އަޅ ަގނޑ   މަސަ ކޮމިޓީ  ސަްއކަތް  ަވގ ތެއްަގއި  ހ ރި  ހިނިގ  އްކަތް ެގ  ިގނަ  ހާ 

 މިތާެގން  ފަށައި  މިތާ ހެނދ ނ  އަށެއް ޖެހީއްސ ރެ  ވެސް  ހަންދެން ޖަ  3،  2:30،  1:30ދަންވަރ   ން  ރޭރޭ އަޅ ަގނޑ މެ

ކަ  ންތިބެ މ ަވއްޒަފ ން  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ޢަޢާ   މ ަގިއވާޖެހ ނ އިރ   ޝާއާ هللاބްދ  އިޝަތ   ސ ލަރާޠިއި  މާން އި 

ށް  ޑ މެންނަޅ ަގނކ  އަހާ ވަގ ތަ ތ ަގއި ތިބި މަސައްކަނޑ މެން ކޮމިޓީަގޅ  އަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަރވިސް ެއސިސްޓެންޓ ން

ޚިދ މަތަކޮ އަޅ ަގށްދެއްވި  ވެސް  ބަ  ނޑ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން ށް  އިތ ރަށް  ވަގ ތ   ބޭނ ން.  ެގކ ރިއަށްހ ސްގެ  ންދިއ މ ެގ  

ހ ރިހާ   ،ޅ މެއް އެބައޮތްހ ށަހެއެއީ  .  ޖެހޭޖަހަން  ބީލެއް އެބަރަނގަ ރަން  އިތ ރ ކ ތ   ގ ސާެގ ވަ ނޑ މެން ޖަލްކ ރިން އަޅ ަގ

މެ ކ ރި  އި ދައްކަވަޅ ކަފ ވާހަ ންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  ޖަލްސާ  ރަނިމެންދެން  މޭޒ ން  އިދާރީ  ެގންދިއ މަށް.  ބީލ  ނަގއަށް 

ބައި  ވޯޓަށް މި    !އިދެްއވާޖައްސަވަ  އަޅ ަގނޑ މެ   ށްމަކަނޑާލ މެދ ކަ   ެގގަޑިއިރ  ފަހ   އަނެއްކާ ފަހ   މަސަްއކަތް ން  ވެސް 

ޖައް ރަނަގބީލ   މޭޒ ން  އިދާރީ  އެދެން.  ދެްއވ އިސަވަ ފަށާނީ.  މެންބަރ ންެގ އިއްޒަތް)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ން  ތެރި 

ޗެކްކޮށްލެކާޑ ކޮ އެދެން.  ޅ ތައް  ރިޕޯޓަށް  ވ ން  އިްއޒަވަޑައިެގން އެދި ޅ ދެއްކެވ މަށް  ކަފ ވާހަ މި  ހ ރިހާ  ތްތެރި ފައިވާ 



1202 ލައިޖ   8                                               ސާލްޖަ ވަނަ 22 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

33 

 

  ނަސީމް ޙްމަދ އަ ލ މީކާއީ ރ މެންބަ  ްއޒަތްތެރިއި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ ދިނ މަށް  ފ ރ ޞަތ   ރ ންނަށްމެންބަ

ިއއްޒަތްތެ  ިއ،ވަހ ށަހަޅ އް ދާއިރާެގ  ޒާހިަގއްދޫ  ައޙްމަދ   މެންބަރ   ތާރި  ވަނީ  އެހެންކައްވާފައީދ ކ ރަރ   އެ  މ ން.   ،

 ން.ވޯޓ ދެއްވ ން އެދެވާ ޮގތަކަށް ަގންނަ ންނަށް ފެނިވަޑައި މެންބަރ މެދ  އިއްޒަތްތެރި މާޅ ށަހެހ 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓ ެގ 

 ނަސީމް ޙްމަދ އަ ލ މީކާއީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ރ ރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޒާހިގައްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ  ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ ލީހ ެގ ޖ މަޖި

 27    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 24    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    24     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  14      ދ : ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަ

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ށް ނ ފެންނަ ކަމަ. 24؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 27؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ވި މެންބަވޯޓ ދެއް ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންވޯޓ ދެ

ން ފާސްވ މާއެކ  ސްވެއްޖެ. މި ހ ށަހެޅ ފާ  ،ންއެހެންކަމ  .14؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 24؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 ެގވަން. އޭދާނެ ވާހަކަ ދަންނަ މަސައްކަތް ނިމެންދެން މި ޖަލްސާެގ ވަގ ތ  އިތ ރ ވެެގންެގޕޯޓ މި ރި  ،މި ބަހ ސް ނިމި

މިއަޅ    ،މާނައަކީ އިތ ރ   އަދިރޭ    މި  ރިޔާސަތ ަގއި  ަގނޑ   އިންނަންޖެހޭނޭ  4  އަޅ ަގަގޑިއިރ   އިންނާނަ.   ންނޑ  

 ހީވަނީ ނޑަށްަގޅ  އެކަމަކ  އަ  . ާގ ވާހަކަކެއް ނަ  ބްރޭމިނެޓ ެގ  30ން  ނެވިަގނޑ  ކ ރިން ދެންައޅ   .އްޔާއިރާދަކ ރެްއވި 
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  ކަކަށްފަހ ބްރޭެގ  މިނެޓ    15ވީމާ،  އެހެން ަވގ ތ ހެން.  ގ މިނެޓަކީ މާ ދި  30ޖެހެންޏާ  އިންނަންަގޑިއިރ  މިތާ    4އިތ ރ   

 ފަށާނަން.އަލ ން އަނބ ރާ މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެން

 

 { އަށް 22:47އިން  22:25 :ހ ސްވަގ ތ ކޮޅ }

  (هللاހ ގެ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަްބދ ލީމަޖި ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަ)ރިޔާ

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

އަޅ ަގނޑ  ގެ މެން`  މި  ކ ރިއަށް  ަވގ ތ   ބަހ ސްެގ  ދ ވަހ ެގ  2021  ،6  މޭ  ،ނީންދަ  ރައް  ވަނަ  ޔިތ ންެގ  ރޭ 

ގ ޅިެގން    ހަމާލާއާ  ޓެރަރިޒަމްެގ  ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  އަވަހާރަކޮށްލ މަށް ދިން ނ ރައްކާތެރި  ،ހ ެގ ރައީސްމަޖިލީ

ޚިދ މަތްތަކާ ސަލާ ކޮމިޓީ  މަތީ  ހިންާގފައިވާ  ބެހޭ  އިލިމެންޓަޕާން  ނިތްކަ މަސައް   ެގއަރީންކ ރީ  ޮގތ ެގ  ންމި   ެގ ޕޯޓ ރި 

 .ރީރ  ޙަސަން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  އިރާެގދާ ރިމަތިވެ. ބަހ ސް

 

 ވ ން:ވާހަކަދެްއކެ  ރީރ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ރިމަތިވެ

ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ  ދ ވަހ ެގ    2021  ،6މޭ    ރަީއސް.ރިއްޔާ  ރައް ވަނަ  ރައީސްަމޖިލީޔިތ ންެގ  ރޭ  ރައީސް    ،ހ ެގ 

ބެހޭ    ޚިދ މަތްތަކާ  މަތީގ ޅިެގން ސަލާ  ހަމާލާއާރަރިސްޓް  ޓެ  ތެރިމ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  އަވަހާރަކޮށްލ މަށް ދިން ނ ރައްކާ

ރި އިްއޒަތްތެ  ،ންވަރަކަށް ބަލައިލި  ަގނޑ  ވެސް ކޮންމެެވސްައޅ   ކ އަރީ ރިޕޯޓ ންރީ އިލިމެންޓަހިންާގފައިވާ ޕާކޮމިޓީން  

ރިޕޯޓަށް  ރައީސް.   ހިންަގމި  އަޅ ަގނޑަަގލާއިރ  އިނަޒަރ   ބ  އި  ވަރަށް  ފާހަަގކ ރެވޭ  ށްފަިއ ކޮ  ސައްކަތްތަކެއްމަ  ރަށް 

ޅ ަގނޑ ެގ  ވެސް އަ  ރީޚ ގައިތާމަޖިލީހ ެގ    ގެ ރައްޔިތ ން. މި  މިއީ  ވީ ރިޕޯޓެއްވަރަށް މާނަ  ،ވްޕްރޮޑްކްޓި ށް  ވަރައެބަވޭ.  

  ކަމެއް  205.  އެބައޮތް  ހާސަފ   242މި ރިޕޯޓ ަގއި    .ޓ މަ ރިޕޯމިފަދަ ފ ރަތަމިއީ    ،ނަމަ  ވާކަމ ަގއި ނ   މަޢ ލޫމާތ  ކ ށް

ށް މި ޗަދައ ލަތ ެގ ެއކި މ އައްސަސާތަކ ެގ މައްންޑޭޝަން  މެ ކޮރެ  45ހަމައެއާއެކ     .ށްފަވޭ ފާހަަގކޮ ަގއި އެބަ ޕޯޓ ރިމި  

ކޮށްފަރިޕޯޓ  އެބައޮތް  ރަީއސްަގިއ  އިްއޒަތްތެރި  ރިޕޯޓ  ؛.  ކިއަޅ ަގ  މި  ހިސާނޑ   އަޔާލި  ބޮޑ  ޅ ަގބ ން  އެންމެ  ނޑ  

އަދި   ،ނ މ ެގ މޯޓިވްވެސް ހަމާލާދި  ނެރ މާ ހަމައަށްޕޯޓ   މި ރި  ،ރެވެނީކ ފާހަަގ  ަގނޑަށްޅ  ޑ ވ ެމއްެގ ޮގތ ަގއި އަކަންބޮ

އަދި ހިފަނ  މަޢ ލޫމާތ   ކ ެގރާތްތަ ފަތ ަގއި ރޭވިޤަޙަޤީ   ،މަލާއަށް ޚަރަދ ކޮށްމި ހަ   ނ ކ ރެވޭހައްޔަރ އި  ވަތަ އެ މީހ ން 

ރި މި  އަޙަޤީޤަތ ގައިމިއީ  ބ ނޭ.  އެބަޕޯޓ ަގއި  ކަމަށް  ބޮޑ   ެގޅ ަގނޑ   ކަންބޮޑ ވ ވަރަށް  ރައީސް  .ެމއް   ؛ިއއްޒަތްތެރި 

މިއެކެއް ހ ރެފައި  މީހެއް  ހަމަލާދެ  ދ ނިޔޭެގ  ފަދަ  ނ ދެވޭނެ.  އައެއް  ކަންކޮޅ ތަކަށް  ނަޒަރ   ޅ  ެއކި  ަގނޑ މެން 

ޮގތ ން އެ   މަލީޢަ  ކަނިހަމައެމިީއ    އި،ގަ ލާއިރ އިަގނޑ މެން ނަޒަރ  ހިންަގރީޚަށް ވެސް އަޅ  ތާރާއްޖޭެގ    ،ލާއިރ  އިހިންަގ

ޒަ

ޒަ
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ކ ރާނެމަސައްކަތް މީހ ން  ކ ރި  ރާވަ  މިކަން  ނޫން.  ކަމެއް  ކަމަށް   ،އި ޚަރަދ ކ ރ މ ަގ  ،އި ަގހިންގ މ    އި  މި 

ން  މީހ ން ހޯދިެގން ނޫ ރާ ޮގތ ަގއި އެތައް ބަޔަކ  އެބަޭވ. ޙަޤީޤަތ ަގއި ެއ މީސްކ ަގނޑ  ަގބޫލ އަޅ  ކޮށްދިނ މ ަގއި  ފަހިމަގ 

އަޅ ަގނޑ މެންޮގތަ ތަކ ކަށް  ކަންކަން  މި  ޓަދިނ ނ ރ ިވޔަރާނަށް  ކ ރަންމަށް  މަސައްކަތްކައި  ނ ކ ރެވޭނެ.    ތަކެއްޖެހޭ 

އް  ތަރާތްއެ ފަ  ،ލަންޒާރާތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގވާވ   އިންނަށް އަދި ތަޙ ޤީޤީ އެންމެހަހ އްޖޭެގ ފ ލ ، ދިވެހިރާންންކަމ އެހެ

އަ ހޯދަ ރައީސް، ކ ރ މަށްވަސްއިަގތ މަށް  ިއއްޒަތްތެރި  މިއީ  އަ ޓެރަރިޒަ  ކަެމއް.   ނ ރަްއކާތެރި  ވަރަށް  .  ޅ ަގނޑ މެން  މް 

  ، ޤީޤަތަކީބޫލ ކ ރާ ެއއް ޙަނޑ  ިމއަދ  ަގޅ ަގއަ ،  އެހެންނަމަވެސްޮގތްޮގތަށް.    ކ ރޭ އެކި  އެބަ    މާނަބައެއް ފަރާތްތަކ ން

އެކި ކ ލައިެގ ޕާޓީތަކ ެގ މެންބަރ ންެގ   ،  ެއކި ފިކ ރ ެގ ތިބި ސިޔާސީލީހ ަގއި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖި  މި ނެރ މ ގައިމި ރިޕޯޓ 

ލިބިެގންދިޔަ  ލާޞްތެރިއިޚ  ވިދާޅ  ޤައްރިމ   މަށްކަ  މަސަްއކަތް  ެއބަ  އެ  ވޭރ   އަޅ ަގނށް  މަކަ.  އެޓަކަިއ  ސިޔާސީ    ޑ  

ލަން ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްއަޅ  ކ   ހަމައެާއއެ   .ދަންނަވަންކަމާއެކ  ޝ ކ ރ   ލާޞްތެރި ޚ އިެގ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް  ކ ޕާޓީތަ

ކަމެޤައ މީ ؛ނ ންބޭ ޮގތ   މަސައްކަތް  ކ ރިަގއި  އްެގ  ބ ރަ  އަމ މިކަ  ،މި  ނަތީޖާ  ލިޅ ަގނޑ ެގ  މި  ެގންދާބިމެންނަށް  ނީ 

ތައް އަށް ޢަމަލީ މަސައްކަތްއެ ، ިވެގންަގބޫލ ކ ރެ ންޖެހޭ ފަރާތްތަކ ން ކ ރަެއ ަގބޫލ  ންތައް ންޑޭޝަމެރެކޮ ހިރަަގިއ މިރިޕޯޓ 

ރައީސް  ެގންށިފެކ ރަން   ރައީސް  .އިއްޒަތްތެރި  ރިޕޯޓ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ފާމި  ސަލާމަަގއި  ޮގތ ަގއި  ތީ  ހަަގކ ރާ 

އެބަހާމަ  ޚިދ މަތްތަކ ން ހަމަލާދިނަޝީދަރައީސް    ،ވޭކޮށްފައި  ފިކ ރަށް  ށް  ހަރ ކަށި  ައޅ ަގނޑ   މީހެކޭތްވާ  ނިސްބަނީ   .

ޑީަގިއ  މިކަމ ެގ އަ ެއްއ ކަމަކ ،ވިބަިއވެރި ކަމ ެގ ޮގތ ން މި ވާ ބަޔަކ  ޢަމަލީށް ނިސްބަތްފިކ ރަށި ހަރ ކަ، ނިހެންބ ކ ރިން 

ޓިކް  ތަމަ ޑިމޮކްރެެގ ފ ރަމި ރާއްޖޭކީ  ދަމަދ  ނަޝީއްޙަނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. ރަީއސް މ ޅ ަގބަޔަކ  ތިބޭނެ ކަމަށް އަ ތައް  އެ

ަމޖިލީ.  ރައީސް ރަްއޔިތ ންެގ  ވެރިކަމ ަގނޑ މެއަޅ    .ސްރައީ  ހ ެގމި  މި  ހިނާގ  ބާރ   ސެކި އެންމެ  އި ަގންެގ  ރިޓީ  އ  

ސެ ބޭފ ޅާއަވަރ ަގދަކޮށް  ދޭންޖެހޭ  ފ ކިއ ރިޓީ  މި  މަޖިރަށް  އި ގ މަދީމާލޭެގ  ރޭަގނޑ   ނ ރައްަގއި  މިފަދަ  ތެރި ކާރާކޮޅ  

ރާ މަ  ިއ، ހިންަގ  ،އިވަ ހަމަލާއެއް  ދ  ކ ނިއެ  ފ ރާނަ  ދެ އިއްވަ ފާނ ެގ  ހަމަލާއެއް  ފަދަ  މި    ،މިކަން  އިރ ަގއިދިޔަިވެގންލާ 

މިހަ އައިރ   މަލާ  ފާ  އިގަ ހިސާބަށް  ކަންކަން  ފަރާތްތަހައެ  އަ މަވ ނ ކ ރެފާހަަގ  ންކ ަގކ ރަންޖެހޭ  ަގބޫލ ކ ރާ  ޅ ކީ  ަގނޑ  

ންމެ އަޅ ަގނޑ މެން ކިތަ  ކ އަރީއަދި އިން  އި،ޓެއް ހަމައެކަނި ހަދަ. އަޅ ަގނޑ މެން ރިޕޯއިހ މާލެއް  ބޮޑ   ތ ަގއި ވަރަށްޮގ

ޤަ   ،ޔަސްކ ރި   ވަރަކަށް މ އައް މި  ނ ކޮށެއ މ ެގ  ރަނަގޅ   މަންފާސަސާތައް  ޙަޤީޤީ  މިކަމ ެގ  އާޚިރ   ން  މިކަމ   ،އެއްއް 

ނ ލިބޭނެންނަމެަގނޑ ައޅ   އެއްނަތީޖާ އިްއޒަތްކަށް  ރައީ.  ރާއްޖޭގަ ހަ ؛ސްތެރި  ފިކ ރ   ކާވާން  އްފަ   ،އާލާވެ  އިރ ކަށި 

ދިޔައިރ ަގިއ    ތ ަގއި ރާއްޖޭެގ ެއކި ރަށްރަށ ަގއި މި ފިކ ރ  އާލާވަމ ންޙަޤީޤަ  . ވަނަ އަހަރ ެގ ކ ރީކޮޅ   2000  ފިށައިފަ

ސަރ އޭ ސަރ ކާރ ރ ެގ  ައއި  ޭއެގފަހ ން  އަދި  ވެސް  ބާރ   ވެސް ށް  ތަކަކާރަކަށް  ވަރަށް  ކަންކަން  ސްމި  ޑެްއަގިއ  ޕީ  

ައއިފ ޅާވެ ރަށްރަށ ަގއި   އެކަމަެގން  ހ އްޓ ވ މަކަ.  ކަންކަން  މި  ރަނަގޅ   ކ   މާ  ހަރ ދަނާ  އެޅިފަެއއް ށް  ފިޔަަވޅ ތަކެއް 

  ޔައީ ދިެގންންނަށް ފެނިޑ މެނަގއަޅ  ނ މ ަގއި  ބޭ  ެގކޮޅ  ެގ ވޯޓ  ންހ ތަކ ެގ އެ މީޓީސީ ޕާސިޔާ  ،ނެތް. ކޮންމެ ބަޔަކ  ވެސް
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 ،ށްރ ކަށި ފިކ ރަހަަގނޑ މެން  އަޅ    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ތައްތްޙަޤީޤަ  އީން. މިތަ  ންދާކ ރަމ ވެސް    އެ މީހ ންެގ ބޭނ ން

މިއަދ  ޞަޚާއް ޒ  ކޮށް  ފިކ ރަށްވާނ ން  ެގ  ކަމަށް    ،މި  ޒ  މިކަ  ،ކޮށްއީދ ތާހަރ ކަށި  އެ  ތެރެއަށް  ަވއްދަވާމ ެގ    އި ނ ން 

ވަރަށް    މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެންމިއީ    ލަމ ން. ެގއްލ ވާ އެދަނީޅި މ ސްތަޤ ބަލ ެގ މ ެގ ބޯ ކާލައިެގން އެ ޒ ވާނ ން ޒ ވާނ ން 

ވާނެ  ނ ށްެގންބޫލ ކޮޅ ަގނޑ މެން ަގއަކީ  މަލާއަ ހަދިން    އިަގމޭ  6އަދ  މި ހަމަލާ  މި   .އެއްލަސަ ފ ންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ މައް

ހެން ނޑ  ކ ރިން ބ ނިމި ކަމެއް ނ ވާނެ. އަޅ ަގ  ކަކަށްއެ ؛އެހިސާބ ން މި ހަމަލާ ނިމ ނީ ކަމަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ހަމަމިފަދަ ރާވަ  ފަންޑ އިންތިޒާމ   އިލާތައް  ފަކ ރިކޮށް  ކަމ ަގއި  ންމެަގނޑ އަޅ   އްރާތްތަ  ނ ހޯދޭ    މި  ،ވަނީނަމަނަށް 

 އިރާކޮޅ   ެގޮގތެއްަގއި ރޭަގނޑ  ޅ ކަން ބޮޑ   ށް މިހާ ފާޝީދައީސް ނަ ތް. ރަ ކަމެއް ނެޖެއަކަށް ސަލާމާތާއި ރައްކާތެރިރާއް

ހަމަލާދެވޭއިރ   ފ ރަމާލޭަގއި  ކާކަ  ،މި  ހަމަދެން  ރައްކާތެރިކަންބައިކޮ؟ ނ ދެވޭނީލާށްތޯ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތޯ ބައިކޮ ؟ތޯ 

ރައްކާތެރިކައަޅ  ދަރިންެގ  ރައީސް ؟ންަގނޑ މެންެގ  އެހެންނަމަކ ޑަކ  ިމއީ   ؛ިއއްޒަތްތެރި  ނޫން.  ކަެމއް  ،  ވެސްޑަ 

ދޭ  ޅ ަގނޑ  އެންމެ ހިތްއެމ  ވެސް އައިަގދިވެސް ހަމަ އަ  ،ތަކީ ޙަޤީޤަ ؛ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންފާ ނޑ  ހިތާމަޔާ އެްއކޮށް  އަޅ ަގ

މ ންދަނީ ކަޅ  ެމންނަށް ފެންނަ ނޑ އަޅ ަގ ؛ރައީސްކަށް ނ ދޭ. އިއްޒަތްތެރި  ލައިެގ ތަޙ ޤީޤ  ކ ރިއަމިނ ަގއި މި މައްސަބާރ 

ން ތަން. އެ ކަންކަ  ެގންދާފ ޅާވެން  އްރ ސިސިއްރ    ތްތައްރަކާހަ  ލަތ ެގޖޭެގ ައޑީ ދައ ށް މި ރާއްޑެއްެގ ދަށަަގނލާބޯ ވި

ކާރ ން އެދ ނ  ކޮންމެ ބިލެްއ  ދަނީ ސަރ   ން އަޅ ަގނޑ މެން މިހ ވަނަ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީ  19ށް ޓަކައި މި  ޙައްލ ކ ރ މަ

އިދ ތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ށ ން ަގވާ ނ ެގ ދަާގނޫ އެ  ެގންނަމ ން. އަދިޙ ތައް  ންޖެހޭ އިޞްލާނަ ށް ެގންފާސްކ ރަމ ން. ާގނޫނަ

ދެމ ން.ޓަކަެގނައ މަށް    ތައްޞްލާޙ އި ބާރ ތަކެއް  ހ ރިހާ  ދޭންޖެހޭ  ޮގތ ން  ާގނޫނީ  މިކަން  ކީއްވެ   އި  ެގންތޯ 

ނޑ މެންެގ  ހަތަރ  ކަމަކަށް އަޅ ަގދެތިން  ،އޮތީ  ޤައ މ  މި  . މ ޅިޤައ ެމއް  ކ ޑަކ ޑަ  އީމި ؟ންނަށް ނ ކ ރެވެނީޅ ަގނޑ މެއަ

އިޤ  ބަރޯސާމ ޅި  ޓެރަ  މި  .ވެފަތިޞާދ   ިގތަނ ަގއި  ހަމަލާތައް  ޤައ މ ެގ    ،ނަވެރިޒަމްެގ  އެ  މި  ސިޓީަގއި  ކެޕިޓަލް 

ފެނިެގން އަޅ ަގނޑ މެން  ،ހަމަލާތައް  ިއއްފެށެިގން  ރައީތްތެޒަެގ  ހަމަލާ  ސަރި  މިފަދަ  ހަމަލާދެވިެގން  ށް 

 ކަމެއް ހިންމ މ   ރެންނަށް ަވކި މިއަށްވ މެއަޅ ަގނޑ   .ޑ ންޞާދ  ެއއްކޮށް ފ ނތިއ މ ެގ އިޤ ޤަ  އ މަކީ މިދިތަކ ރާރ ެވެގން

ހ ްއޓ ވަންއެބައޮތްތޯ   މިކަން  ޓެރަރި ؟ވަކި  ނައްތާލ ދިވެހިރާއްޖެއިން  ކ ރަންޒަމް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކަިއ  ޖެހޭ މަށް 

ޤަކަތްސައްމަ މި  އޮތްއ ނ ކޮށް  އިތ ރ ކަމެއް  ކ ރަންޖެހޭ  ކަމ ަގއި  އަޅ ަގނޑެއިގަ ހަމަ  މ ގައި  ެވސް  ނ ދެކެމ   ން.  އް 

ވިސްނާ ފ ންކޮށްޖެހޭ  ވަރަށް  އަލަންއަޅ ަގނޑ މެން  ޤަނޑ މެޅ ަގ.  އެތައް  ކ ރިމަތީަގއި  ހަލާކ ވެން  ދ ނިޔޭަގއި   ،އ މެއް 

ހިންާގ  އެފަނާވެެގން   ނަޒަރ   ތާރީޚަށް  އިސްލާމީ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަދަނީ.  ފެނިެގންދިޔަމެަގނޑ ޅ  އިރ    ، ންނަށް 

އެއަޅ ަގ ޚަނޑ މެންެގ  ވެސް.ތައް  ދީނީ  ބަ  ހިމެނ ނ   ތެރޭގައި  ގެ އިންފާލީޚަ  އެ  ލީފާއިން  ޚިޔާލ   ންެގ  ވެރިމ ޢިލްއެއް 

ބާރ    އެ  މިޤީޤަޙަ ؛ހޯދ މ ގައިތަފާތ ވ ންތަކ ަގއި  ބޭނ އަ  ތ ަގއި  ޮގތް.  އަންނަ  ފެށިެގން  އެކަން  ނީ ންކ ރަންނަނީ 

އިސްލާމްދީނ މާތްވެެގން  ނަންފ ޅ ވާ  ހޯދ   ،ކީޙަޤީޤަތަ  .ެގ  ބޭނ ބާރ   މިފަަގނޑ މެންއަޅ މ ަގއި  މ ެގ  ހަމަލާ    ދަ 



1202 ލައިޖ   8                                               ސާލްޖަ ވަނަ 22 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

37 

 

އެތައް  ރ ެވެގންރާތަކ  މިއަދ    ؛އީސްރަ   ިއއްޒަތްތެރި  .ވިެގންދިޔައީލެދ ކޮށްހީޝަ  ވެސް  ންޚަލީފާއިޮގސް  ރާއްޖޭަގއި 

ފެަގނޑ މެޅ އަ މި  ޢިލްމ ވެރި،  ންނަނީންނަށް  ތާކިހާއެ މަދ  ދީނީ  ބޭނ ންާވ    ސީ އަޅައިެގން ސިޔާްއ  ބޭފ ޅ ން  ޮގތ ން އެ 

ޓަކައި  ހާތައް  ދަނޑިލަނޑ  ބޭއިސިލ ކ ރ މަށް  ނޫ  ނެަގބޫލ ކ ރެވޭ  މިއީ  ން. ތަ  ންދާރަމ ނ ންކ ސްލާމްދީން  . ންކަމެއް 

ވާޑ ނ ަގޅ އަ މި  އެބަޖެހޭ  ވާ  މެންޑ ނ ަގޅ އަ   ދަްއކަން.ހަކަ  މެން  މި  ައޅ ަގނޑ މެހ އްޓ  ހަކަ  އެބަޖެހޭ  ިމއަދ  ން  ވަން. 

ޖެހިއްޖެއްޔާ   ޖީލެ މެންޑ ނަގޅ  އަފަހަތަށް  އޮތް  އަންނަން  އިއްޒަތްތެރިޤަ  މި  އް،ެގ  ނ ލިބޭނެ.  ސަލާމަތަކ ން    އ މެއް 

ސި  ،ކޮމިޓީއަށް  ްއވިރެ ތްކ މި މަސައްކަވެސް  ންމާލަމ ން  ނިވާހަކަ    ޅ ަގނޑ އަ ؛ރައީސް ހ ރިހާ   ޕާޓީތަކަށް   ޔާސީއަދި 

ރަޙްމަތްފ ޅާ   ެގ ހެޔޮހޫ ވަތަޢާލާޙާނަސ ބ هللا  ،ެގ ދ ޢާއަކީ ޑ  ނަގޅ  އަވަން. ހަމައެާއއެކ   ންނަޝ ކ ރ  ދަށ ން ވެސް ފަށްފަ

އެކޮށް  އެއް  ނަޝީދ   މ ޙައްމަދ   ހަމަލާމި    ކ ފާނ ނިމަ  ރައީސް  ސަލާމަތްވެނ ރައްކާތެރި  ޝިފާއެްއ  އަ ،  އިން  ވަސް 

ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް   . ދެއްވިެވވަޑައިަގތ ންވެރި ްއކަތ ަގއި ބައިމެންނާ އެއްކޮށް މި ސިޔާސީ މަސަޑ ނަގޅ  އަން  ލިބިވަޑަިއެގ

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  

 

 :ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން

  އަޙްމަދ  ޙަލީމް. ރ ތެރި މެންބަ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތްދޫލެތެރި މެންބަރ . ބިއްޔާ ިއއްޒަތްކ ރިޝ 

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  އަޙްމަދ  ޙަލީމްރ މެންބަ ދާއިރާެގ ތްދޫބިލެ

ވެސް  ށް އަނެއްކާ ޑަނ ަގޅ އަ އި  އެކީގަ   އަރީ ރިޕޯޓ  ލިބ މާށް ވެސް މި ިއންކ ޑަނަގޅ  އަ.  ރި ރަީއސްތެއްޔާ ިއއްޒަތްކ ރިޝ 

ބާރ  އިތ   ގައިދޭތެރޭ  ަމނިކ ފާނާ  ވެސް އެޑަށް އަނެއްކާ ށް މާ ބޮޑަނަގޅ  އަ ނަޝީދަށް.  ސްރައީ ެގންދިޔައީ  ވެ އިތ ބާރ  ބޮޑ 

ވާހަކަތަްއ  މ ން  ދައްކަވަ  ނ ފާމަނިކ   އެބޮޑ ެވއްޖެ.   ޔަ ޑަނަގޅ  އައަންނަ  މާ  އަދި  ަގބޫ  މާކަންގީ ށް  ލ ކ ރެޭވ  އެކީަގިއ 

ބިންވަޅ ެގޑ  ނަގޅ  އަމިންވަރަށް   ހިތ ަގިއ  ިއއްޒަތްތެ  ރައީނެގިއްޖެ.  ބަލައިލީމާ   ؛ސްރި  ރިޕޯޓަށް  ކ ފާނ   މަނި  އެމި 

  ކ ރ  އެ ހަރ ކަށި ފި  ،ކަމާއި  ތްއޮ  ޖޭަގއިރާއްކ ރ   ފި  ށިކަހަރ    ،ެއއްކަ ނަ ވާހަން އަންމ ކޮށް ދައްކަ ތަކ ރާރ އަބަދ ވެސް  

މެން  ޑ ނަގޅ  އައީ.  އް އެ ޗެ  ެއއްރަރިސްޓ ންނަށް ކިޔާ ޓެޅޭއ ންސްޓް ހަމަލާތަކެއް ދޭރިރަނީ ޓެރަބަތްކ ނިސް އެ  މަނިކ ފާނ 

އްޖެ  ަގނެވެގން ހިބިތ ސާރަށް ބޮޑަށް  ށް ވަޑަނަގޅ އަ އެ ވާހަކަ  .  ކަށްސްޓް ޖަމާޢަތްތަހަރ ކަށި ފިކ ރޭ މި ކިޔަނީ ޓެރަރި

އިންކ އަރީއާ ދެން  ެގގ ޅި   މި  މިކަހަ  އިގަ ތ ޮގ  ކ ރާ ލ  ަގބޫ  ޑ ނ ަގޅ އަން.  ފ ރިހަމަ  މިކަހަލަ މިހާ  ރިޕޯޓެއް  ލަ 

ވަދަނޑިވަޅެއްަގއި   އެހެންވީމާ،    މަސައްކަތަކާރަ  ބ   ،ބޮޑ ރަށް  ހެދޭނީ  ވާޖިބެއް ޑ  ނަގޅ  އަެއކީަގއި.  އެންމެ އިސް    ެގ 

ށް  އައި ދ ވާލ  ެގޔާ ރެ ؛ތްކަން އެ ކ ރެްއވި ބ ރަ މަސައް ޓީ ކޮމި  241ޓ  ހެދ މ ަގއި  މި ރިޕޯ  ނީދެކެ  ޑ ނަގޅ  އަށް  ކަމަ

މަސައްކަތަށްބ ކ ރެްއވި    އިވަވަޑައިނ ަގންނަ  ކޮމިޓީ  ރަ  ެއ  ވަހ   ެގޓަކައި  މެންބަރ ންނަށް  ބޮޑަރަރިހާ  ޝ ކ ރ   ށް  ށް 
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  އި ގަ ޓ ރިއެެގ ސެކްރެޓޭހ ލީށާއި އަދި މަޖި ރައީސަނައިބ   ެގހ ލީމަޖިށާއި،  މިޓީެގ މ ޤައްރިރަކޮދަންނަވަން. ޚާއްޞަކޮށް އެ  

އ ޅ އްވިސައްމަމި   އެކީަގއި  ބޭފ   ކަތާ  މިއީ  ޑ ނަގޅ އަޅ ންނަށް  ހ ރިހާ  ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ   ތާރީޚީ   ފަށްފަށ ން 

ބަލައިލ މ ރިޕޯޓ   ހަމަ މި  ޑ ނ ަގޅ އަ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމަސައްކަތެއް.   ބޮޑ ކޮށް    މެއެން،  ފެނ ނ ށް  ޑަ ނަގޅ އަން   

އެކައްޗަކީޑަނ ަގޅ އަ ފެނ ނ   ޑިފެންސް    ،ށް  އޮފް  ޗީފް  ފޯސްެގ  އޮޑިފެންސް  ވިދާޅ ވެފައި  އެންފޯސް  ޗެއް.  އް ނަ 

އިންޓެ ފްލިބަރާބަރަށް  މަޢ ލޫމާތ   މިސާލަކަށްއަންނަނީލޯވަމ ން  ޖެންސް  މިހާރ   ބޭފ ޅ ން  ތި  އެއީ  ލިޔަސް  އިބައްލަވަ   . 

ސީދާ  އެނިގވަޑަ  ވެ ެގ  ތަކ  ސައިކަލ އިަގންނަވާނެ  މިވާހަކަތައް  އެހެންވީމާ  ސް  ދަްއކަވާފަ.  މާއޮތީ  މީެގ  ެއ    ، ކީއަނަ ، 

ެގ ވަރަށް  މ ނެކަނާޒ ވެެގން އަންމާ އަ  ހަށްވަ ވަރަށް އައްެގ ހަމަލާއެކަމާއި، މީ  ނައަންހިނގަމ ން  ކަން  ބޭފ ޅ ންނަށް މި

ސިބޮޑެ ނޫނިއްތި  އޭލިއިންޓެ  ޔާ ްގނަލްތަްއ  ލިބިފަ.  ހ ރީ  ރިޕޯޓ ތައް  ތްކަނޑަިއެގންދާ ފި  ޑ ނަގޅ އަ އިތ ރަށް  ެގޖެންސް 

ރާ ދޭތެރޭަގިއ ވަނަ އަހަ  2021  ވަނަ އަހަރާއި  2019  ރި ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދާ ދޭތެރޭގައިޒަތްތެިއއް  އަނެއް ކަމަކީ

ތް  މިހާ އަ ބައިވަރ   ކީއްވެ ރެޓ ތަކެއް  އ ޅެނީ  މި  ހިތާ ޑ ނ ަގޅ އަ   އެއީ ؟ންތޯގެ އިސްެގން  ކ ރާ  ތ ހިއި  ެގ  މިހާރ   ަގއި 

ތަކ ން ވެސް މާ ބޮޑަށް  އަދި އެހެން ޮގ  ޮގތ ން ވެސް  ދީނީ ؛ފ ޅެއްކަވާހަ  ދެއްކެވި  ރަށްއިތ   ؟ތޯކީއްެވެގން  . ވާލެއްސ 

ތް. އެކިއެކި ދ ވަސްވަރ   އޮޤަތެއް އެބަ އޮތް ޙަޤީއިން ފެންނަންމި  މަވެސް،. އެހެންނަތްއްކެވި ވާހަކަފ ޅެއް ނެދެއިތ ރަށް  

މިހިރީ އަިއްއސަ  ތްރެޓ ތައް  ކަ  އެކިއެކި  ގ ޅިެގންތަންތައްއެކިއެކި   ޑ  ނަގޅ  އައިން  އޭެގތެރެ   ޑ ނ ަގޅ އަ .  ކާ 

މ   2020  ،ފާހަަގކޮށްލާނަން ރަީއސް  ތެރޭަގއި  އަހަރ ެގ  ނަަވނަ  ދިރިޙައްމަދ   ޭއރ   މ.އ ޅ ޝީދ    ޭގޔާޫގތ   ްއވާ 

ެގ އްމަދ  ނަޝީދ ޙަމ ކަމަށް ފާހަަގކ ރެވިެގން ރައީސް    ބިތިބަޔަކ   ން  އި ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް ފާރަލާަގއިރީ ކަ

އެ.އެން.ޑީ.އެފަމްއެސެކިއ ރިޓީން   އިްއޒަތްއަންާގފަިއާވކަކަން  ށް  ރައީސްތެން.  އަހަރ     2019ިއތ ރަށް  ޭއގެ  ؛ރި  ވަނަ 

ކޯޓަށް އަންހެން  ޕް ސ އިތެރޭަގމަހ ެގ    ރ ބަސެޕްޓެން ލ މާޑިޔާރ ފަނރީމް   ންބަރ ންނާއި މެ  ލީށް ވޯޓ  އެއަެގންގ ޅި  ން 

ނަޝީދ   ރައީސް މަޢ ލޫ  މަސައްކަތްކ ރާކަމ ެގ  ލިމާައވަހާރަކޮށްލ މަށް  ހަމަ  ތ   އެބަހ ރި.  އަ  2019ބިފައި   ރ ެގހަވަނަ 

އްެގ  ހެޔަކ  ރާވަމ ންދާކަމ ަގއި މާފ ށީ ޖަލ ަގއި ހ ރި މީލ މަށް ބަނަޝީދ  މަރާމަދ   މ ޙައްބަރ  މަހ ަގއި ރައީސް  ޕްޓެންސެ

މަ ލިބިފައި އެބަލޫމާ ޢ ފަރާތ ން  ހަމަ  ތ   ދިހައިަގއި ރައީމަ  ދައަހަރ ެގ ރޯ  ވަނަ  2019ހ ރި.  ފަހ   މ ޙައްމަދ   ހ ެގ  ސް 

އަވަހާ ލިރަކޮށްލަނަޝީދ   މަޢ ލޫމާތ   ރާވާކަމ ެގ  ސެބިން  އިެގން  އޮ ށްފައިކޮތ ރ ކިއ ރިޓީ  ލިބިފައި  ޢ މަތްކަމ ެގ    ލޫމާތ  

ށް  ކަންގަ ންމެވެސް ޭގކޮ.  ރިހ ތ  އެބަލޫމާޢ ެގ މަދިންކަމ   ހާރަކޮށްލަން ފަިއސާ ނަޝީދ  އަވަދ ރި. ރައީސް މ ޙައްމައެބަހ 

މީހަކަށް  މެވެކޮން  އްޔާނޫނި ރ ފިމިލިއަނެއް  5ސް  ޮއފަރކޮށްހާ  އ ޅޭެގޔާ  އެބަ ރ ޚަބަ  ން  ައއިސް  ޭއެގތެރެއިން    އޮތް. 

އޮތީ ބަޔަކާ   ެވސް މިކޮށްލ މަށް އަނެއްކާރަވަހާނަޝީދ  އަމ ޙައްމަދ   އި  ަގމަހ ެގ ތެރޭ  ސެންބަރ ެގ ޑިރ ހަވަނަ އަ  2019

މޭ މަހ ެގ   ެގރ  ހައަ  ވަނަ  2021  ،ން ނިމެމ ން އައިސްމެ ފަހ އިތ ރަށް އެންތް. ޭއގެ . އެ ވާހަކަ ވެސް އެބައޮކޮށްފަހަވާލ 

  6އ ޅ މ ެގ ވާހަކަ ިއވި،  ކ ރަންކަން  ރެްއ ބަޔަކަށް ދީެގން މިން ޑޮލައަމިލިތިން    ައނެއްކާ  ،ހ  މި އޮތީވަވަނަ ދ    3



1202 ލައިޖ   8                                               ސާލްޖަ ވަނަ 22 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

39 

 

އޮަގއި  މޭ އެމި  ޮގވާފައިބޮ  ތީ  އެހެންއެ   ށްޤަތަކަޙަޤީ  ، ން  ވެފަ.  މަރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި   ،ވީމާ ކަން  މި  ކީ  ލޫމާތަޢ ، 

 ކަމާ ހަވާލ ވެފައި ތިބި މި ؛އް ށް ބަލައިލީމާ ކޮންމެވެސް ބައެރިޕޯޓަ  މ ޅި  ،މ ން އައިސްލިބެ ބެމ ންމެންނަށް ލިޑ ނ ަގޅ އަ

ބޮބަންމެވެސް  ކޮ ވަރަށް  އިޑ ެއްއެގ  އެ ހ   އޮތްކަން  އި  ޑ ނަގޅ  އަނޭގ.  މާލ   މީހެްއެގ  މިކަން   ސްތަށިފ ޅ ަގއިވަކި 

ތަޙ ޤީއަޅ ވާ  މިކަން  އިތ ރަށް  ނެތިން.  ދިކަށް  މިކަދެކޭޮގ  ޑ ނަގޅ  އަ.  ނެނޭގއެ  ޔައިމާޤ ކޮށް  މިހާރ   ތ ަގއި  ން 

  ޅ . ވަރަށް ރަނގަ މެންނަށް މިކަން ކ ރެވޭނެޑ ނަގޅ  އަ އެކީަގއި  ޓާޕޯހޭނެ. މި ރިޖެެގންނަންމެން ނިމ މަކަށް  ޑ ނ ަގޅ އަ

ކަނޑައަހ އެބަ  ކޮމިޓީން  ންތަކެއްޑޭޝަންމެރެކޮ މީަގއި  ކަން ރި  އެ  ޢަމަލ ކ ކަޅާފަ.  ވަންޏާ ރެވި މަށް  ކަމަށް  އްޖެ 

ކަމަށް.  ޑަނ ަގޅ އަ ރަނަގޅ ވާނެ  ފެންނަނީ  ފާހަަގކ ރެވޭޑަނ ަގޅ އަންޑޭޝަންތަްއ  މެރެކޮބައެއް  ެގތެރޭަގިއ  އޭ ށް    ، ށް 

ތ  ޢ ލޫމާޖެންސް މަލިންޓެ އިޅޭދާނެ ކަންކަމާ ގ  ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވެ -12.2  ،ތްއޮއި އެބަނަން. މީގަ ލާދަންނަވައި

ންކ ރާ  ޔާާގނޫނ ަގއި ބަ  މް މަނާކ ރާޓެރަރިޒަ ދިލ ހ ންެގ ޚިދ މަތް އަދިވެހި ފ  އާއި ސްފެންސް ފޯލް ޑިސް ނެޝަނަމޯލްޑިވް

ވަރަށް    ެއއީ  ،ލ ންއިވަައވަހަކަށް އެކ ލަ   ންމެއެ  ވީޑާޓާ ސިސްޓަމެއް    ޑްނައިޒްހިއްސާކ ރާނެ ހާމަ  ަގއިއިދާރާތަކ ެގ ތެރޭ

މި ހ ރިހާ ވަރ .  އިބަޝަން އެބަހ ރި  ންޑޭމެނަގޅ  ރެކޮން. ދެން މީަގއި ވަރަށް ރަދެކެ  ޑ ނގަ ޅ އަކަމެއް ކަމަށް    މ ންމ ހި

މިހާ  ޑ ނަގޅ  އަ ޝަނަކީ ެވސް  ޑޭންމެރެކޮ ހަމަ  ޭއގެ ރަންޖެހިފައި އޮތީކ ރ   ދެކޭޮގތ ަގއި  ޢަމަލ ރޭަގއި ޓެރަރި ތެ.    ޒަމްެގ 

މީ މައްރާ،  ނާއިހ ންހިންާގ  ފެތ ރ މަށް  ފިކ ރ   ހަރ ކަށި  ދީނީ  މީރާކ ތްއްކަސަޖޭަގއި  ކަންތައް  ،ހ ންނާއި  ކަށް  ތަ ެއ 

ެގ  ދަ މީހ ންއެ ކަންކަން ހ އްޓ ވ މަށް އެފަ  ،ނެަގނެދެން  ވާ މީހ ރި ފަދަ ޢަމަލ ތަކ ަގއި ބަިއވެއެ  ޚަރަދ ކ ރާ މީހ ންނާއި،

ެގ  މެން ޑ ނަގޅ  އަމިހާރ   .  އްކަމެ  ހިންމ މިއީ ވަރަށް މ   ންލިސްޓެއް ގާއިމ ކޮށްފައި ބެހެއްޓ  ޗްވޮ ނ ވަތަ  ތަކެއްސްޓާބޭޑާ

މި މީހި  ންކަންކަ  ތެރޭަގއި  ޤަންާގ  ކ ޑަ  މިހާ  ބޮޑެތި  ޑ ނަގޅ  އަވީމަ    އ މެއްހ ން  ައދި  މާ ވ ރެ  ޤައ މަށްމެންނަށް   

އެފަސޭ ހޯދޭނެ.  ހައިން  އެންމެޑ ނ ަގޅ އަނޭގނެ،  ކަންނަށް  ކަންކަނޭގ  އެކި  ޮގތް.  ކ ރާ  މީހ   ންކަން   ން ކ ރާ 

މިޑ ނ ަގޅ އަ ވަރަ  މެންނަށް  ދެނެަގފަށް  ރާއްޖޭަގއި  ޑްރަގ ނެސޭހައިން  މީ   ވޭ.  ވެސް  ކޮބައިކަ  ންނަކީހ ިވއްކާ  ން 

. ހަމަ އެޮގތަށް  ނޭގންނަށް އެމެ ޑ ނަގޅ އަންދާ މީހ ން ވެސް  ކޮށް ބެހެމ ންމ އާ  . ކ ޑަކ ދިންނާޭގނމެންނަށް އެޑ ނ ަގޅ އަ

ހަރ ކަ ފިކ ރ ގަ މި  ކޮބައިލ ތަޢަމަރަރިޒަމްެގ  ޓެ  އިށި  ވެސް  ފަރާތްތަކަކީ  ހިންާގ  އެއް  މިއަދި  ނޭގ.ކަން  ރާއްޖޭަގއި    

ޢަމަލ  ހިންާގ މީހެއް ވެސް   ޓެރަރިޒަމްެގންމެ މީހަކީ  ފައިކ ރި ކ ރ ކޮށްފައި ހ ންނަ ކޮ  ،ނަމާދ ކޮށް  ތ ނބ ޅިއެއް ލާފައި

ކަންކަމ ަގިއ   ަގިއ މިސް، މި ފިކ ރ ވެެވސް ނޫން. އެހެންނަމަ  މެން ެއޮގތަކަށް އިނިގލި ދިއްކ ރަނީއެއް ޑ ނަގޅ  އަނޫން.  

އެ ފަރާ  ރާކ ސައްކަތްމަ ޔަ ޑަނަގޅ  އަ  ނެކަންނޭގތްތައް  ވެސް  ންވަގީ ށް  މިހާރ   ރިޕޯޓ ަގއި  މި  މެންނަށް ޑ ނަގޅ  އަނީ 

ތްތަކ ން ކި ފަރާންނަ ކަމަށް މިހިރީ އެކިއެއި އޮބިފަތ  ލިމާޅ  މަޢ ލޫ މިކަން ހިނާގކަން ހަމަ ރަނަގ  ،ތްއޮންނަން އެބަފެ

މައައި ދީޢ ސް  މަލޫމާތ   މި  އެހެންވީމާ،  އަލީަގއި  ޢ ލޫފަ.  މިނޑ އަޅ ަގމާތ ެގ  ނ ހ އްޓ ވިެއއް  ކަންކަން  މެންނަށް   

ަގބޫލ ކ ރެވިޑަނަގޅ އަނ ހ ންނާނެ.   އޮތީފައިށް  މި  ފަރ ާވކ ޑަކ ރާ،    ދިވެހިން  ފަރ ވާކ އާންމ ކޮށް  ބޮޑ     ،ވެފައި ޑަ ހެން 
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ދޫވަރި މީހ   އް ނޫންމެބޮޑ ކަ  ވިފައި ދެން އެީއ އެހާށްލެ ކޮހަމައަށް  ވާހަކަ ކަމަށް  ކަމަށް  ތިކި ދެން ދައްކާ   ނީބެވ ެގން 

ޅަކ   ރިްއޔާ ކިޔާ ބޭފ އް ޒަކަެގ ޖެނެރަލެ ސިފައިން   ،ވަނީމި ދަންނަ  ޑ ނަގޅ  އަަގބޫލ ކ ރަނީ. އެހެން    ޑ ނަގޅ  އަކަމަށް  

ްއ  ތެރާށް ވެސް އިޝާކަހަމަ އެކަ  ންރެއިތެރައްޔިތ ންެގ  ހަމަ މިވަރ ެގ ކަމެއް ހިނިގއިރ ަގިއ ދިެވހި    އި،ވިދާޅ ވި އަރަ 

މެއް  ކަހަލަ ކަ  ލަިއ،ްއވާެގން ޮގސް ޮގހަދައި މެއް  މަގ  ެމދ ަގއި ބޮ  ،އް ކޮށްެގންރާތެދެން މިއީކީ އިޝާ؟ ވެސް ނ ވަނީތޯ

 ޓަކައި،  ، އެ ކަންކަން ހާމަކ ރ މަށްއްތައް. އެހެންވީމާތަވަރަށް ވަަގށް ކ ރާ ކަން  ،ޮގސްރ ިވެގން ވަރަށް ފޮ  ނޫން. މިއީ

،  މާތަންތަނަށް މީހ ން ލާފަ. އެހެންވީ  އި ފާފައި އެމް.އެން.ޑީ.އެދީރަ  ސާމ ބޮޑ   މެން މި ތިބެނީ  ޑ ނ ަގޅ އަކައި  ދ މަށް ޓަހޯ

ޒިންމާއެއް ބޭފ ޅ ންެގ  ހިނާގފަ  އެ  މިކަން  އޮތީ  މި  އެއީ  ނ ރެކެވޭނެ.  މިއަކ ން  ދެން  އެހޯދ ން.  ރައީސް  ،  ތީއޮ  . 

ށް ހިނާގފަިއ  ޗައް  ވާހަކަދެއްކެިވ. ރީޑާނ ަގޅ އަޖެހިއިރ  ހަމަ ރީތިކޮށް    8އި  މޭަގ  6ލާފަ.  އިދ  ފ ރޭންޏަކަށް ހަދަނަޝީ

ބަ ވަޑައިެގންނެވީ އެްއވެސް  ލޭމައް.  ބަްއޔެްއ،  ހަކ ރ   ވެސް ބައް ދާ    ޗަށްއްޔެއް  ބޭފ   ޔެްއ  ނޫހ ންނަ  ން. ޅެއް 

ެވއްޖެޑ ނ ަގޅ އަ ފާނަކީ  މަނިކ   ސް، އެނަމަވެހެންބަހ ރޭ. އެވެސް އެ  ބަލިންމެވެސް ވަރަކަށް ހަކ ރ   އްޔާ އަދި ކޮމެން 

ފި އެ،  ޓ ވަރަށް  ދ ވަހަކ   ޭގތައް  ކޮންމެ  ދ ވެ  ވަޑައިަގއަގެ ތަނަކަށް  މ ރާމި  ިއ،ވަންނަ ށް  ވަރަށް  އ ޅ ލިހެން   ނ  ކޮށް 

ްއ  އެ   ،ރީ. މިއަދ  އެހެމަކ ރަންނ  އެ އޮތީ މަރާ ހަނގ ރާފާމަނިކ    އެ  ަގއި  8:27  ވެސް، ެއ ރޭެގމަނަހެންއް. އެފ ޅެބޭ

އޮތީ   އެ  ބޫޓ  ޅ ބައިނިގލި  އެއް  ނޭރޭ.  ކިބަޔަ   ކޮށް.  ނީ ކަށް  އަޑެއް  ކަންފަތަކަށް  ޙައްޤ ން  އެއް  ލައި  ނ   ކާކަމަވޭ. 

އަނިމިވަރ  ފޯކަސްެގ  އަނެއްކާ  ކޮށްފައި  ެގއްލ ޔާެއއް  ނ ވާއިވަ   މިއީ  އ ޅ ން  ލާފައި  ހަދަން  ކަމަށް  ކަެމއް   ޑ ނ ަގޅ އަ 

އިރާކ ށްވެރިކ  ިމވަރ ރަން.  އިންކ އަރީ ދަކ ރެްއިވއްޔާ  ހެއެެގ  ބޮވަށް  ޑަނަގޅ އަދ ނީމާ  ްއ  ާއެވއްޖެޑަރަށް  އ އްމީދ    .ށް 

ތަފ ލ ހ  މިފަހަރ ޙ ޤީޤ ންެގ  ވެސް  ޮގސްޅަރަނަގ    ޙަޤީޑ ނަގޅ އަ،  ށް  މަމެންނަށް  ޚަރަދ ކ ރި   ؛ޞަދ ޤް ޤީ  މިކަމަށް 

ކ ރަމީހ  މިކަން  މީންނާއި،  އ ޅ ނ   ބަ  ،ހ ންނާއިން  ފަރާމިކަމ ަގއި  ހ ރިހާ  އިރާދަކ ރެއްވި ިއވެރިވި  އްޔާ ތްތަކެއް 

ކ ރިމައްޗަމެންޑ ނ ަގޅ އަ އިންސާފ ެގ  ެގނެ ނަށް  މިށް  މިރާ  ވި،  ހިންގ މަށް    އްޖޭަގއި  ޢަމަލ ތައް  ބާވަތ ެގ 

ެގ ބައެްއ  .އެމ  ޕީ.ޕީ ؛ ފ ރ ޞަތ ަގއި ދަންނަވާލަން ބޭނ ންމި  ޑ ނ ަގޅ އަ ނެވޭނެ. ދެން  މަކަށް ެގމެންނަށް ހ އްޓ ޑ ނ ަގޅ އަ

ވިދާޅ ވޭ އެބަ  ރައިންސާފ     ،މެންބަރ ން  ނަޝީއީސްހޯދަން  ބޭ  އެބަ  އިންދަށް  އެބަ ެއްއޗެހި  އަރީއާކ ނ ންވެއޭ.   

 ޑ  ނ ަގޅ އަ އޭ.  ވީމާ ބޮޑ  ޖޯކެްއ ޖެހީގޮ ންޗ ަގއި  މެންެގ ރައީސްެގ ބޮމެއް ލޯޑ ނަގޅ  އައޭ. ދެން ތި ބޭފ ޅ ން  ޖެހެންހަދަ

  އެ   ރ ން..އެމ ެގ މެންބަ.ޕީޕީ  ބިހ ަގއި ތިލީވަނަ މަޖި 18 ؛ން ނ ވެރިކ ރަން ބޭށްމިއަދ  ކ   ޑ  ނ ަގޅ އަ  ،ދަންނަވާލަން އޮތީ

މެން މިކަން ޑ ނަގޅ  އަ،  ދައިއަރީެއއް ހައިންކ  މެން  ޑ ނަގޅ އަ އަދ   މި  ލީހ ން ރި މަޖިތްތެއިއްޒަ  ން ގޮވީމާ މިދ ވަހ  އެ ބޮ

ދަނީ މި ކ ރަމ ން. މިދިޔަ   މި  މެންޑ ނަގޅ އަވީތީ މި މަޖިލީހ ން    ޖިލީހަކަށްތްތެރި ތަފާތ  މަހަޒާނަމިއީ    ،މި ކ ރަނީ

މަޖިވަ  18 ޕީ.ޕީ.އެމ ލީނަ  ސ ހ ަގއި  މެންބަރ ންެގ  އޮވެ ރިޓީމެޖޯ  ރޕަ ެގ  ގޮއްވާލީބޮ  ،އެއް  އަދީބ ން  ކަމަށް    

ސް  މިއަދ  އައި  ރ ން އަވަހަށް ފިލީ. އެހެންވީމާ، ބަހާ މެންތިބި ހ ރި  ވަރ  ނަަގިއެގންރިޝްއަދީބ  އަތ ން    ،ނިސްބަތްވާތީ
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  އް ންކ އަރީއެ މެން މި އިޑ ނގަ ޅ އަން ލަދ ަގންނަންޖެހޭނެ. މިއަދ   ޖެއްސެީވއޭ ކިޔަން ޖޯކ ޅ ބޭފ   ހ  ތިވަ ދ  އެ  މިތަނ ގައި

މި   އެމް.ޑީ.ޕީމިތާނަގއި  އަބަދ .  ވީމަ  ހެދީ  ކ ރާ،ވެއެމް.ޑީ.ޕީއަކީ  ކަންތައްތައް  އާ  ލޯބިކ ރާންސާފައި  ސް   ،ށް 

ސަރ ކާރެންޑ މެއަޅ ަގނ  ޮއވެ  ެގ  ރައްޔިްއ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ެއހެންނަމަވެސް،  ހިނީގ.  މަޖިލީހ ން ތ ންގެ މިކަން   

ގައި.  ންބަރ ންނާ އެކީ .އެމްެގ މެ.ޕީ މިކަން މި ކ ރެއްވީ ޕީތިބެެގންކ  ހޭލާން ކޮންމެ ރެޔަދެށް ދޮޅ މަސް ވަންކަޑަާގތްަގނ 

 ދި އަ  ،ރި ސިވިލައިޒްކަމާއިމެންެގ ތެރޭަގއި ހ ޑ ނަގޅ އަރ  ވަރަށް ބޮޑަށް ސާބިތ ވާނެ  ހަ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރ ންނަށް މިފަޕީ

ނޑިަވޅ ަގއި  ދަ  މެންެގ ޑިމޮކްރަސީަގއި ހ ރި ފެންވަރ . މިޑ ނ ަގޅ  އައި ވިސްނާ ޮގތާއި،  މެން ކަންކަމާ ދޭތެރޭަގޑ ނ ަގޅ އަ

  އި ޕީ.އެމާ.ަގކ ރަން ޕީފާހަ  ޑ ނަގޅ  އަކޮށް  ޞަޚާއް  ،ތްތަކ ން އިދިކޮޅ  ފަރާ އިޓ  ހެދ މަށް ޓަކަސް މި އިންކ އަރީ ރިޕޯވެ

  ތީ މަލ ކ ރެްއވީޢަކީަގއި މި  އެ  ތެދ ވެރިކަމާ  ،މޫންސާން މައ އް ޣަ  ފާއިމް ޝަރީދައާ  ،ޑަރ ން ކަމަށްވާ.ސީެގ ދެ ލީޕީ.އެން

މަށް ޔޫއް ޔާމީން ޢަބްދ ލްޤަهللا ޢަބްދ    ،ތިބީ  ިއ މިންނާ އެކީަގމި މަޖިލީހ ން ތި ބޭފ ޅ   ޔާއް ކ ރެްއވިދަރާމެން އިޑ ނ ަގޅ އަ

ން. ވަރަށް ރަކ   ެގން ެއ މަސައްކަތްއެހީވެ  ކަމަށް ވަންޏާ ތި ބޭފ ޅ ންނަށް  ދިން ހަމަލާ ވެސް ތި ބޭފ ޅ ން ބޭނ ންވާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.   ށް.ތަޞަރ ށް ދެއްވި ފ ޑަނަގޅ  އަްއޔާ ރިކ ބޮޑަށް ޝ 

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންޒަތްތެއްއި  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ވާހަބަރި  ރައީސްފ ކަރ ެގ  ލިބިދަޝީނަ  ޅ ަގއި  ޑަިއެގންނެިވ  ވަށް 

ވިދާޅ ވާހަމްތަކ ެގ  ޚަޒަ ފާޑ ނަގޅ އަާމ  ވީކަ  ނަޝީ  ގައި  44ނަންބަރ     ސަފ ހާރިޕޯޓ ެގ   ؛ކ ރަންހަަގ  ދަށް  ރައީސް 

ޑޮކްޓަރ ންގެ ފަރ  ޓީމ ވާދެްއވި  އ ޅ ްއވިއިސްކޮށް  އި ަގ  ވަޑަ ނިهللا ޢަބްދ   ޑރ.     ކޮމިޓީއަށް  ފައިާވ  ޅ ވެވިދާ ެގން  އި ޔާފް 

އެވާ ހަކެއް ފ އިން ރޭޒާހަކަކޮޅެއް.  އޭތި  ،ިއސްދެެގން އަ ށިަގނޑަށް ވަ  ތަނެްއަގއި  ާއޚިރ ަގއި  ަވކި  ވާހަކަ  ސްޓ  ރެ  ކ ރާ 

 ގެ ގ ނަވަންތަކެއް   ،ށް ފޯރާނީޔަ މަަގދިށްނ  ހިސާބަޓ  އެ ހ އްސްޮގ ވަދެެގންތިސިފަކޮށްލ ން މ ހިންމ  އޭ  ،ދެންނެވޭއިރ 

ވަދެެގންއިންތެރެ އެ  އަދި  މަކަން.  އޭދާ  ފަހަގ ަގއި  ދެވެންދެން  ޕޮިއންޓަށް  ވާސިލ ވާ  އެ  ފަހ ން  އެންެމ  ރަކ  ތި 

ކޮޅެއް.  ސްވާ ބަޅ ވެފައި ދާެގން ވިއި ޑަފް އިންކ އަރީއަށް ވަ ނިޔާ  ރ.ވަމ ންކަން އަންނާނީ. ެއއީ ޑނިޔާވަމ ންއަ  ނަކަށް ގ ނަވަ

 ޡިމް.  ޢާ ރ  ޢަލީތްތެރި މެންބަެގ ިއއްޒަދ ހެންވޭރ  ދާއިރާމެ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމްހެންވޭރ  ދާއިމެދ 

ވެހި ރަްއޔިތ ން އެންމެ ލޯބިވާ އެްއ  ދި  ، ދަކީޝީސް ނަ، ރައީއިްއޒަތްތެރި ރަީއސްތްތެރި ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

ނޑ މެއް ކެލަތަކަށް ބަދަލ ކ ރ މަށް މެދ ތ  އެހެން ހާލަެގ ހާމ  ޅ ެގ ދިރިއ ން ރައްޔިތ   ހިދިވެ  ،ލީޑަރ . ރައީސް ނަޝީދަކީ 

  ޅެއް. އެ ންދެވި ބޭފ ަވމ ން ެގއް ކ ރައްސ ރެ މަސައްކަތް ނ ނީމަނިކ ފާނ  ފެ   ށް އެޑަނ ަގޅ އަ  ،ނެތި  އްނޑ މެ، މެދ ކެނެތި
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  ޑ  ނ ަގޅ އަ  ،ދިބ މަށް އެލިން ައވަސް ޝިފާެއްއ  މްތަކ ޚަވާ ޒަވެފައި   ފާނަށްނިކ މަ  އެ  ،ދިން ހަމަލާ  6/5މަނިކ ފާނަށް  

ށް އެދި މަފާއެްއ ދެްއވ މަނިކ ފާނަށް ައަވސް ޝި  އަދި އެ   .ަގއި ދ ޢާ ދަންނަވަންޟްރަތ ެގ ޙަ هللا ސް  މި ވަގ ތ  ވެ

ރައީސް ންދަންނަވަޢާ  ދ   ޑ ނަގޅ އަ   ވެސް އިްއޒަތްތެރި  ަގބޫޑ ނަގޅ  އަ ؛.  ވެސް  މީހަކ   ކޮންމެ  އެ ލ  މެން  ްއ ކ ރާ 

އެތަކެްއ ކަންތައްތަކެއް  ންނަށް އެތަކެއް މެޑ ނަގޅ  އަށް  އެއްކޮ  ޓ  ލިބ މާނަށް މި ރިޕޯންމެޑ  ނ ަގޅ އަ ތް.  އޮއް އެބަ ތެޤަޤީޙަ

ނަގއްޖެ. މި ވަމ ން ހިލަތަކެއް ތިލަޭގ އެތަކެއް މައްސަނމެންނަށް ނޭޑ ނަގޅ  އަަގއި  ޤަތ ޙަޤީ   ،ތަކެއްލަސައެތަކެްއ މައް

ެއތަކެއް  ޑ ނަގޅ  އަ،  މެން ކިޔާލ މ ންޑ ނ ަގޅ އަޓ   ރިޕޯ ހާރަކޮށްލ މަށް ވަ އަސް ނަޝީދ ފަހަރ  ރައީ  އްއެތަކެކިޔާލ މ ން 

ނ  ދިފާޢ ކ ރ މަށް  ފާކ ނިމަ  ތް. އެހެންނަމަވެސް، އެނެގން އެބައޮފ ކޮށް އެސާރާވާފައިާވކަން ވަރަށް    އްމަލާތަކެިގނަ ހަ

ތަނ ަގިއ    ފާހަަގކޮށް އެ  ޑ ނގަ ޅ އައްކަތް  ސަމަ ފ ލ ހ ންެގ އިދާރާެގ  ދިއަ  ،ތާއި ކަންސް ފޯސްެގ މަސައްވްސް ޑިފެލްޑިމޯ

ށް ލަ.ޑީ.ކޭ ހޮސްޕިޓަރޭ އޭ  ތަކަށް އަދި އެ ހަމަލާަގއި އެ އްވި ހ ރިހާ ފަރާތްރެ ކ ފާޢ ަގއި މަސައްކަތްދ ެގ ދިސް ނަޝީރައީ

 ރީ ންޓަލިމެޕާެގ  ޑީ.ޕީ އެމް.  ޑ ނ ަގޅ  އަށް  ތަކަޑ  މަސައްކަތްތް ބޮނެްއވި މިންކްޓަރ ން އެ ކޮށްދެ ދިވެހި ޑޮހ މަށްފައ ދިެގން

 ބޭނ ންވޭ.  ބަަގއި އެތ ޤަކޮށްލަން ޙަޤީއަދާ ޝ ކ ރ   ޑ ނަގޅ އަ އްޔަތ ން ވެސް އެ ބޭފ ޅ ންނަށް   ހައިސި ެގއް ެގ ލީޑަރެޕ ްގރޫ

ބި އެކިއެކި  ލަތް ހިންަގން ތިމެންެގ ދައ ޑ ނ ަގޅ އަެގންދިޔަ އެއް ކަމަކީ،  ރަށް ސާފ ވެ ވަނަށް  މެންޑ ނަގޅ އަމި ރިޕޯޓ ން  

ސްެގ  ސަެމންެގ ސެކިއ ރިޓީ ފޯޑ ނަގޅ އަ ން.  ހޭ ކަންތައްތަކެއް ވާކަންޖެކ ރަާވކަން. ރަނަގޅ   މާލ ތަކެއްހ އިއި  ތްތަކ ަގފަރާ

ގ ޅިރޭތެލިސްެގ  ޕޮ  މް.އެން.ޑީ.އެފާއި އެ ؛ަގއި ރޭތެ މަސަްއކަ އެ  ެގންަގއި  ިގނަ  ޮއތްކ   ދެން  ،ކެއްތްތަތަކެއް   ރިއަށް 

މިތަނ  ނ ަގއި  ހ އްޓ ލާއިންސާ،  ޒީބ ނާތަހ   ،ތެރިއްކާރަފަދަ  ހިންގ ން  ޢަމަލެއް  ކ ރަނީ  އެތަކެްއ  ވ މަށް  ންޖެހޭ 

ދެ   މި  ކ ރަންއެކ ެވެގން  ސަސާމ އައްކަންތައްތަކެއް  ރިއިވާޖެހިފަ  މި  އެބަ ޑ ނަގޅ އަ  ންލ މ ޔާކިޕޯޓ   ކަން  މެންނަށް 

އެބަެގންދޭނގި އެ ރިޕޯޓ ަގިއ  މި  އިޝާރާތްކޮއްސަލައަ މަ   205  ،ވޭ .  އެބަމެކޮރެ  45ށްފަ.  ކަށް  ޮއވޭ.  ންޑޭޝަނެއް 

ަގއި ދެްއކ މ ެގ ބޭނ މެއް ނެތް. މީެގ ޢަމަލީ ޤަތ ތަކެއް ޙަޤީކަ  ިގނަ ވާހަ  ތިބެ މިއަދަކ ތާމި  މެންޑ ނ ަގޅ އައެހެންވީމާ،  

ވާޤަޙަޤީ ؛ސިފަ އަޅ ަގނޑ   ެގންތ ަގއި  ކ ރިއަށް  ބޮމިވަރ   ،ކ ރިންދިއ މ ެގ  ހަކަ  ބ ރަ  މަސަެގ  ކޮށްޑ   ްއވި ދެއްކަތެއް 

ޓަކައި   އަދާކ ރަން ހިތ ެގ    ޑ ނ ަގޅ އަނަށް  މެންބަރ ން  އިއެންމެހަކޮމިޓީެގ    241ކަމަށް  ޝ ކ ރ   ފ ންމިނ ން   އެންމެ 

ޙަޤީ މި  ބޭނ ން.  ކަ  ،އާއި މައްސަލަ  205ޤަތ ަގއި  އަދި  ތަކާތައްންނޫނީ  ޙަޤީންޑޭ މެރެކޮ  45އި  ދެޝަނަކީ  ން ޤަތ ަގއި 

ހ   ޖެހިެގން އަންނަ ދ ވަދެން ؛ވާން ޟްނޭގ އިްއޔެ ރިއެ  ބަ މެންނަށް އެޑ ނަގޅ އަ ޅ   ަގއެންމެ ރަނ ؛ފަރާތަކަށް  ންއެހެ

ައއި ދ ވަހ   ،  ން ރަޝީދ މީޔާ ،  ތޯޑ ނަގޅ  އަ  'ކަެމއް  ދ  ދެން ކާކ ، އިްއޔެ ރައީސް ނަޝީޔާމީން ރަޝީދ ޖެހިެގން 

މެންބަރ ންތޯމެންޑ ނ ަގޅ އަ ތިއްބެވި  ދެން  މަޖިލީހ ެގ  މީހެއްތޯޑ ނަގޅ އަ،  ެގ  ތިމާެގ  ރައްޓެއްސެއްތޯމެންެގ   ،  

ފިއެމެން  ޑ ނ ަގޅ އަ ވިސްނަިއ  މިކ ރ ކ ރަބަ  ސީދާ    ންޖެހޭ.  ފަރާތް  އެފަހަރ   ޓާެގޓ ކ ރި  ހަމަލާ ކަތަމީހ ން   ދެވ ނ ށް 

ވީ ނ   ފަހަރ ގައި  ،ސް ނަމަވެކަމ ަގއި  ޮގހަމަ  ޮގސް  ޮގތެްއަގއި  ކިއްސަރ     މެންގެ ޑ ނަގޅ  އަމީަގއި    ،އްއެތަކެ ތެްއަގއި 
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ނ   ކަންކަމ ަގއި  ފަރާސިޔާސީ  އަތްތަާވ  ވެސް  ާގތްކަންޔާެވެގނި ކަކަށް  ނީ.  ކެދެ  ޑ ނަގޅ  އަކަމ ަގއި    އްމެދިއ މަކީ 

ން ފ ރަތަމައިނ   ޑ ނަގޅ  އަސްވަނީ  ސާހ އި  ،ވެެގންދަނީައކަށް މި ހަދާންމިހާރ  ކ އްލި  ޑ ނ ަގޅ އަ  ؛އީސް ރި ރަތެއިްއޒަތް

ެއ  ދާނެ.  ވަނަ މަޖިލީހަށް ވެސް ވެ  19  ،ހަށް ވެސް ވެދާނެވަނަ މަޖިލީ  18ހަރ ަގއި  ފަ؛ އަށް ވަތް ދ ވަހ ޓީ ކޮމި  241

ދެ  241ދ ވަހ    ވަޑަިއެގން  ބޭފ ޅ ން  ފޯސްެގ  ޑިފެންސް  މޯލްޑިވްސް  ވާކޮމިޓީަގއި  ވިދާޅ ވީ   އެ  .ކަހައްކެވި    ،ބޭފ ޅ ން 

ކަންތައްތަ ހަ ފިކ ރ ެގ  މީހ ން  ކޮންމެހިނާގކަން  އް  ރ ކަށި  ވަރަކަށް  ތ ންވެސް  އިނެގއޭ.  ެގ  އެބަ  މަތިން  ތ ން 

އެންޓްރެއިނި ރަށްރަށ ަގއި  ވެސް  އެހެންއޭނެގދޭކަން  ތި  ،މަވެސްނަ.  އެނިގފަރަސްމީކޮށް  ނ ެވއޭ.  އެއް  މަންނަމެންނަށް 

އަށް  ކޮމިޓީ  241ރާތްތައް  ސް ފޯސްެގ ފަޙަޤީޤަތ ަގިއ އެ ދ ވަހ  ޑިފެން  ،ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ނ ކ ތާައކީފާޅ ަގނޑ   އަ

  ، ދެ ލަދ ަގތްނދ ވަހ  އެތާ އި ަގނޑ  އެމާތ  ވެސް ދޭން. އަޅ  ނ ވީ ރަނަގޅ  ސާފ  މަޢ ލޫބޭނ ންޙަޤީޤަތ ަގިއ ން ވަޑައިެގ

ަވޑަިއެގންނެވި ބޭފ  ެއ  ބޭފ ޅ ންނަށް    އިތ ބާރ  ނެތްކަން. އެ  އިދޭތެރޭަގ  ޑ މެންނާޅ ން އަޅ ަގނ ކަންބޮޑ ވި ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ބ ނެަގނޑ މެއަޅ  ކަމެއް  ޙަޤީޤަތް  ހިކަން  ،ދީެގންންނަށް  ޮގތ ެގ  އަޅ ބ ނެދީނާގ  އެކަެގން  ންކަން  ަގނޑ މެންނަށް 

ހިސާބަށް   ންނާ. އަޅ ަގނޑ މެއަޅ ަގނޑ މެން ާގނޫނ  ހަދަނީ  ،ކަށް ނޭނެގނީ. އެހެންނަމަވެސްރާތްތަފަ  ން އެކަދާނެޓިހ އް

މި ހ އްޓ ވ މަށް  އަންނަނީ  ރާއަޅ ަގނޑ މެން    .ކަންކަން  މިސްރާބަށްމި  ރަނަގޅ   ކަންކަން  ެގންދިއްޖޭެގ   މަށްއ  

ބަތްމަސައްކަ މިކ ރަމ ންދާ  މަޖިތ ންެގރައްޔި  ޔަކީ  އެ  އަޅ  ލިސް.  ޤާނޫނ އަސާންަގނޑ މެހެންވީމާ،  އަދި  ން ސީނަށް 

ކަެމއްމ ލާޒި މަޢ ކ ރާ  ނ ދީެގ  ބޭފ ހިނިއައި   ،ލޫމާތ   ދިޔަ  ދ ވަހ   އެ  އެއްސަ  ިމއަދ   ފަރާތްތަްއ    އެ  ،ޭގނެ ނޅ ންނަށް 

ށި ފިކ ރ  އޮތް ކަމަށް  ރވިސްެގ ތެރޭަގިއ ހަރ ކަމެންެގ ސެކިއ ރިޓީ ސަަގނޑ އަޅ  ދެންނެވި ތ ަގިއ މިޙަޤީޤަ ،އެކ ރި ކަމަކީ

މަޢ ލޫ  ،ދެކި ފޮއެ  އެ ؛ރ ވަންމާތ ތައް  މަޢ ލޫމާތ ތަކަކީ،  ކަެމްއ  ތަން  މި  ،ކަންތައްތަކަކީ  އެ  ނ ވާ  ތެރޭަގއި  ތަނ ެގ 

އޮޅ ވާ ދެކިެގން  އަޅ  ކަމ ަގއި  މަސައްކަތް.  ކ ރި  މިލ މަށް  ކަންަގނޑ   އައަދ   ކ ރަންީވ  ބޮޑ ވޭ.  ވެސް  މިއަދ   ދިެވސް 

ިއ  ތެރޭަގއެތަނ ެގ  ޤަތް ހާމަކ ރ ން.  ނިކ މެ ޙަޤީ  ،ކީކ ރާ ފަރާތްތައް ކ ރަންވީ ކަމަަމސައްކަތް  އިަގރވިސް ސަމި    ،ކަމަކީ

 މ ންދާށް ކަެމއް ކ ރަލ ކ ރަންވީ. ތަނެްއެގ ތެރޭަގިއ ޯގސްކޮކ ރަމ ންދާކަން ަގބޫ ކަތްހަރ ކަށި ފިކ ރ ެގ ފަރާތްތައް މަސައް

ްއވެސް  ، އެ ނެ އެްއވެސް ޮގތެއްކ ރެވޭދެން އެކަމެއް ރަނަގޅ     ،ނަމަ  ނީ ވަށްނ ކ ރެވޭ ކަމަރާތްތަކަށް ަގބޫލ ފަ  އެ  ކަމަށް

އެހެންވީމާ ނޯންނާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެޮގތެއް  އެ،  ބަޔަކަށް    ،ނޭގއެ   ބަންނަށް  ިގނަ  ތެރެއިން  ނޭގ  އެދިވެހިރައްޔިތ ންެގ 

ދައްކަވަމ  ފެށ ނީއްސ ރެ  ނަޝީދ   ވާހަކައެ ރައީސް  ެގންދާ  ހަރ ކަށި ؛އްން  ފިކ ރ ،  އެބަ ހަރ ކަށި  ދައ ލަތެްއ  ދެޭއ     

އަޅ ަގތައްދެއޭ    އެބަރ ވަމ ން.  ތައްޔާ އެ  ށްނޑ މެންނަ ޔާރ ވަމ ން.  ތައްޔާރ ވެޭއ  އެ ހަމަލާދޭން  ހ އްޓ ވ މަށް ބަ.  ކަން 

ރިޓީ  ސެކިއ   ދެންނެވި  ރެވ ނީ މިން ނ ކ އެކަންކަ  ،ނަމަވެސް. އެހެންކ ރަންޖެހޭނޭމަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ

ތެރޭސަ ތިއްބެ ރވިސްެގ  ބޭފ ޅ ންަގއި  ަގބޫލ ޭއެގ  ނަށްވި  އ ޅޭކަން  މައްސަލަެއއް  ރިޕޯޓ ތެރޭަގިއ  މި    ނ ކ ރެވޭތީކަން 

ެއބައަޅ ަގނ  ކިޔާލ މ ން  އަޅ  އެ  ޑ މެން  ސަނޭގ.  ސެކިއ ރިޓީ  ނެތީމ .  ދަްއކާކަށް  ވާހަކަެއއް  ިގނަ   ގެ ރވިސް ަގނޑ  
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ފަރާތް ތިބި  ސަމޯލްޑިވްސް   ؛ތަކަކީ ތެރޭަގިއ  ތިއްބެވިއެިއ  އާރިވސްޕޮލިސް  ފަރާތްތަމް.އެން.ޑީ.އެފްަގއި  ހ ރިހާ   ، ކަކީ 

ނޫން.   ފަރާތްތަކެއް  ޯގސް  އެޅ ަގނޑ މެންނައަފަރާތްތަކަކީ  އެނިގެގން  ށް  އެރަީއސް ނަޝީ  ،ދިޔަރޭ  ހަށިކޮޅަށް    ދ ެގ 

އަދި   .ތްތައްންދިޔަ ފަރާރަމ ކ  މަސައްކަތް  މަށްއ ެގންދި  ސާބަށްހި  ލާޮގސް ހޮސްޕިޓަދިން ވަގ ތ ން ފެށިެގންހަމަލާ    ދިން

ރާތްތައް  ފަ  އެ  އި،ހަމައަށް ރަނަގޅަށް ހިންަގންދާއިރ  އެ ތަޙ ޤީޤ  ފ ރިޤީޤ  ހިންަގމ ކ ރަމ ންދާއިރ ، ތަޙ މިހާރ  ތަޙ ޤީޤ 

ތްތައް.   މަދ  ފަރާވަރަށް  ތަކަކީރާތްތައް މަދެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވާ ފަރާތްފަންދާ  މ ެގ މަސައްކަތް ކ ރަމ ހޯދ 

ނ ލާހާ އިނި ނައްތަފަ  ތްއޭެގ އެންމެ ައޑީަގިއ އޮ  ،ޔޭ މީހ ން ބ ނާނެފަނި އަޅައިފި ކަތ ރ  ؛ތްތައް މި ފަރާ  ،ވެސްއެހެންނަމަ

 މިކަންއެބައޮތް.    ތެރޭަގއި ހަރ ކަށި ފިކ ރ އާއި ފ ލ ހ ންެގ  .އެފް ތެރޭގަ މް.އެން.ޑީއްލެއް ނ ވޭނެ. އެޙަ ކަމެއް  ހިނދަކ  އެ

ހިނދަލ ބޫަގ މަސަްއކަކ ރަންއްލ ޙަިމކަން    ،ކ ނ ކ ރާ  ައޅ ރާނ ކ ތް  ހިނދަކ   ތިބެންޖެހޭނީ ހާ  ަގނޑ މެން 

ސިޔާސީ    ،ކީ ވެސްރަންެގ ކޮންމެ މެންބަަގނޑ މެ. އަޅ  އިކަމެއްަގމާންނީ ނާން ތިބެންޖެހޭއި. އަޅ ަގނޑ މެ ބިރ ވެރިކަމެްއގަ 

ފިކ ރާ ހަރ ކަށި  އަދި  ވެސް  ާވހަކަ  މީހަކީ  ކޮންމެދައްއިދިކޮޅަށް  ވެސްކާ  މީހަކީ   ،ްއަގއިކަމެބިރ ވެރި   

ހ ންކަމެްއގައިނ ތަނަވަސް އަޅ އެހެންވީމާމީހެއް.    ، ދ ވަހެއް   ،ތެއްވަގ ނަންޖެހޭ    މިކަން  ،  މިއަދ   ަގނޑ މެން 

މި އަޅ   ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ.  ހ އްޓ ވ މަށް  ހ ކަންކަން  ހ ރި  ކ ރެވެން  މަސައްކަތެަގނޑ ެމންނަށް  ކ ރަންޖެހޭރިހާ  ނެ. އް 

ނިން ވާހަކަ  ކ ރިންމާލ އަޅ ަގނޑ   ެއއް   މ ެގ  އަޅ ަގނޑާހަރ   ފަ  އަދިވެސް  ނަޝީދާއި  ބައްދަލ ވާނީ    ރައީސް 

  ޑާ ހާލ ަގއި އަޅ ަގނ  ހެޔޮ  މަނިކ ފާނާ  . އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ އެ އެބައޮތްަގނޑ ެގ ހިތ ގައިއެ އ އްމީދ  ައޅ  ؟ކޮންއިރަކ ންތޯ

ޔަކަބައްދަލ ވާނެ އަޅ  މ ެގ  މިީގންކަމ ަގއި  ވާހަ   ަގނޑ   ކ ރ ކޮށްލާނީރޭެގ  ނަޝީދަށް ައވަސް  ،ކަ  ރަީއސް  ޝިފާއެއް   

 ރަީއސް. ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ކ ބޮޑަށް ޝ  ދެއްވ ން އެދި. ވަރަށް

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާ

މެން އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  ކަންބޮޑ ވ ންތަކާއެޝ ކ ރިއްޔާ  އިްއޒަތްބަރ ެގ  ެވސް  މެންކ   ބަރ  ތެރި 

އިޚ ލާ  2ފައިންެގ  ސި  ންނާއިފ ލ ހ  ؛ަގކ ރެްއވިފާހަ ކ ރަްއާވ  މަސައްކަތް  ވެސް  ފ ލ ހ ންނާއި ޞްމ ައއްސަސާެގ  ތެރި 

ވަނަ    188ޓ ެގ  ރިޕޯ  ،މާލ ކަމަށް ެގންނަންސަ  ވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންެގސިފައިންެގ ވާހަކަ. އަޅ ަގނޑ  އަނެއްކާ 

ރި  11.6.5ެގ  ފ ހާސަ ފާ  ތި  ސްވެ   އި ޕޯޓ ަގަގިއ  ހަމަ  ތިކަންކަން  ިއ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފާޮއންނާނެ.    އިށްފަހަަގކޮވާހަކަ، 

ހ ނަރ ވެރި    ،މ އްސަނދި  އ ލޫާމތ މަ  ،ތިބި  އިންޓެލިޖެންސް ދާއިރާއިން ތަމްރީނ  ލިބިފައި  އިަގ ޚިދ މަތ ވެހި ފ ލ ހ ންެގދި

ފަރާޤާ މ އައްބިލ   ދެ  އެ  މަސަތްތައް  ވެސް  އިންކ  ކ ސައްކަތްސާަގިއ  މި  ފާހަަގރާކަން  ވާކަން.  އި ކ ރެވިފައަރީއަށް 

ސާޅީނޑ އަޅ ަގ ބޭފ ޅ ންނަމެން  އެތައް  ތެރެފ ލ ހ ން  އި.އެން.ޑީ.އެފާއެމް  ކާސް  ސ ވާލ އިން  ެގ  ރިއިރ  ކ އަޅ ަގނޑ މެން 

ތެއެކީ   ތެރިކަމާޞްލާއިޚ  މަސައްކަތް   ހ ނަރ ވެރިކަމާ  އިބިލ ކަމާޤާ  ،އެކީަގއި   ދ ވެރިކަމާަގއި،  ކ ރަމ ންދާ ެއކީަގއި 
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ސ ވާލ ކ ރ  ކ ދެއްވާހަކަ  ނަށްަގނޑ މެންއަޅ   ންނާބޭފ ޅ  ލިބ ނ .  މ ެގ  މ ެގ،  އިްއޒަތްތެރި ހ ޅ  ފ ރ ޞަތ   ދާއިރާެގ  މާލޭ 

 .މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް

 

 އްކެވ ން: ރާެގ މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް ވާހަކަދެ ހ ޅ މާލޭ ދާއި

  ނަޝީދ  ެގ ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ   ދ ވަހ ެގ ރޭ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ   މޭ  6ސް.  ރި ރައީ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ

ހަމަލާއާރި  އަވަހާރަކޮށްލ މަށް ދިން ނ ރަްއކާތެ ޚިދ މަތްތަކާ  ޓެރަރިސްޓ   ހިންާގފަބެ  ގ ޅިެގން ސަލާމަތީ  ާވ  އިހޭ ކޮމިޓީ 

ޓީަގިއ  މި ކޮމި  ،ރ އަދާކ ރަންަގނޑ  ޝ ކ  ޅ  ފ ރަތަމަ ކަމަކަށް އަ  ށް ވާހަކަދަްއކާއިރ ެގ މި ރިޕޯޓަރީރީ އިންކ އަންޓަލިމެޕާ

މެންބަ ވިސްނ ކޮމިޓީެގ  އަދި    ،ތެރިކަމާއިން ރ ން  މ ހިންމ ކަމާއި  ކަމ ެގ  ދިމާވެފައަދި  މަޤައ މަށް  މ ހިންމ    އްސަލަވާ 

ނިޔަތ ަގއި  އްލ ޙަ އެ  ޓަކައި  ބޭފ ޅ ންނަށްމަސައްކަތްކ ރ މަށް  ހ ރިހާ  ވަކިން  އަޅ ަގ  ކ ރެއްވީތީ  ނޑ  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަން. 

އެތަްއ   އިއްވާފަ ލަ އިމެދ ކަނޑަޓީ  ފަހަރ  ކޮމި  ، ބަެއއްދަނޑިވަޅ ަގއި   ރަށް އ ނދަޫގ ވަރިރ ޤައްކޮމިޓީެގ މ ،  ކޮށްޞަޚާއް

ފަރާތްތަކާ ެއކި  ބަެއއްވާހަކަދެއްކެވ މ ަގއި   އިރަކ   ކޮމިޓީފަހަ  ،  ފަ  ެގރ   ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ  ބައެއްތްތަކާއިރާބޭރ ން   ،  

ރިކަން  ވިސްނ ންތެ  މާއިރިކަކެތްތެ  ،ެވސް ފެނ ނީ  އިރ ަގޔައިދި   އެކ  ވާހަކަދަްއކަމ ންރ  ސަރ ކާރ ެގ މ އައްސަސާތަކާހަފަ

ހަމައަޅ ަގނޑ މެ  ތަން.  އިސްކ ރެއްވި އަޅ ަގނޑ   ވަރަކ ން  ވެވ ނ   އެޔަީގނ ން    ންނަށް  މަނިކ ފާނަށް    ވެސް 

ހ ރިހާ    .ކ ރ މަށްއްލ ޙަ  ކަންކަން   ވާނެއި އެހީތެރިވެދީފަ ހ ރި  ކ ރެވެން  ނެރ މަށް  ނަތީޖާއެއް  މަސައްކަތެްއ  މިކަމ ން 

ހަމަ.  އިކ ރ މަށް ޓަކަ މިމަސައްކަތަށް ޓަކައި  އެހެންމެ މި  އަދި  ފަރާރަްއޔިތ ންެގ މަ މަސައްކަތ ަގއި  ،  ން  ތ ޖިލީހ ެގ 

ރަީއސް   ނައިބ   އެހީތެރިކަދެއްމަޖިލީހ ެގ  ކަމެއް.  ިވ  ފާހަަގކ ރާ  ައޅ ަގނޑ   ެވސް  ދަމަކީ   ،ވަޅެްއަގއި ނޑި އ ނދަޫގ 

އަދި    ،ދެއްކެވި ކެތްތެރިކަމާއި   ކ ރަމ ންދިޔައިރ ގައިދަޫގ ހާލަތެްއަގއި ަމސައްކަތްއެކަމަނާއަށް އަމިއްލަ ޮގތ ން ވެސް އ ނ

ައހަމިއްޔަތ  ދެއްކެވި  މަސައްކަތަށް  ކަމެއް.  މި  ފާހަަގކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ރިޕޯޓަށް  ކަމަކީ  މި  ފ ރަތަމަ  އަޅ ަގނޑ   އާދެ! 

ބޭނ ން ބ ނެލަން  ޖިނާ ؛ވާހަކަދަްއކާއިރ ަގއި  ނޫން.  އީމިއީ  ތަޙ ޤީޤެއް  އެއް   ހާލެއްަގއި  އެްއވެސް  މީހަކ   ވެމިއީ  ސް 

  ށްވީ ދަކަޞަމަޤްއް  ޓެއް ނޫން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ހަމައެކަނި އެފައި އޮތް ރިޕޯރ ކޮށްަގނޑ މެން ތައްޔާޅ ކ ރ މަށް އަ ކ ށްވެރި

ރަނަގޅ  މީހ ންނާކ ރ ން.  ކަންކަން  ޓަކައި  ބޭނ މަށް  އައ ކ ިއންޓަރވި  އެ  ޓަކައި  ބޭނ މަށް  އެ  ވެސް.  ަގނޑ މެން ޅ  ރީ 

މ ރާޑޮކިޔ މެންޓ  އަދި  ކ ޖާތައް  ވެސް.  ބޭނ މަށް  ޢާމ ތާލިރީ  އެ  ވެސް  ަވކި ެއއްވެޓަކައި.  ކ ރީ  މިއީ  ހާލެްއަގއި  ސް 

އިހ މާލަކ ން އިހ މާލަކ ން  ،މީހެއްެގ  ބަޔެްއެގ  ވަކި    ވަކި  ިއހ މާލަކ އެމ ައއްސަސާ ނ ވަތަ  ކަމެއްްއެގ  ވީ  ކަމަށް   ން 

ެގ  ވޭ މ ހިންމ  މަސައްކަތެއް ކ ރެ   މެންެގ ޖީލަށް ޓަކައިޑ ަގނށް އޮތް އަޅ  އަކ ރި   ،ޓަކައި އ މަށް  ޤަ  ،ދަލ ަގއި މ ެގ ބައްކ ދެ

އަޅ   ބަޮގތ ަގއި  ބަލާފައިލަމ ންދިޔައީ.  ަގނޑ މެން  އިންކ އަރީަގއި  މި  ކަންކަމަ  ެއޮގތ ން  އަޅ ަގނޑ  ހ ރި  ށް 

  ،6  މޭ  ،ޮގތ ންއެކަން.  ކަން  އެ  ހ ރީ  ކޮށްފައި އެފާހަަގ  ައޅ ަގނޑ މެން  އިބްޖެކްޓިްވަގކޯޕް ައދި އޮލާނަން. ސްއިއަލިއަޅ ވަ 
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ދ ވަހ ެގ  2021 ހިނާގފަިއވާ ޓެރަރި  ވަނަ  ހަމަލާރޭ  ދިނ މ ެގ ކ ރިން އެ  ހަމަލާ  މަޢ ލޫމާތެއް   އާޒަމް  ެއްއވެސް  ގ ޅޭ 

ޚި ފަރާތްތަކާއިތް ދ މަސަލާމަތީ  އިދާދަ  ، ދޭ  އެްއެވސް  އަޅ ަގނޑ މެބިފަިއވޭ ލިރާއަކަށް  އ ލަތ ެގ    ން.ބެލި  ންތޯ 

ރިޕޯޓ    ،ރެްއިވއްޔާރާދަކ އި ކިމި  ދިރާންފަރާތްތަކ   ޔާ  ފަރާތްތަކަކ ސާ،  ދެން  އެ  ށް  ރާ  ލިބިެގންދާނެ.  މަޢ ލޫމާތ  

ޮގތ ަގން  އަޅ ަގނޑ މެ ކަމެއްެގ  ހި ބާ  ސަލާމަތީ  ،އޮތީ  މި  އިބެލި  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެއްކާތެރިރަ  ތާއިމާޔަރ ތަކ ން  ހޭ ކަން 

ތަކަށް އެސް.ޯއ.ޕީބެލިން.  ން  ަގނޑ މެތޯ އަޅ  މިންަގނޑ ތަކަކީ ކޮބައި  ވާޅިފައި ކަނޑައެަގއި  މ ދ މަތް ދިނ  ޚި  ފަރާތްތަކަށް އެ

މީހ ން    ހެން ކަންކަންއެހެނި  ،އިދ ތަކާއި ަގވާއެކިއެކި    ހ ރި    ހަދާފައިއަދި    ބެލިން. ާގނޫނ ތައް އަޅ ަގނޑ މެން  ލިން.  ބެ

އެކަން  ޑ މެންނއަޅ ގަ ެވސް  ޒިރ ކޮށްެގން  ހާ ޤައ މ ތަކ ަގއި  ދ ނިޔޭެގ  އަދި  ވެސް  ބެލިން.  ޮގތް  ކ ރާ  ކަން 

 ށް ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަލީހ ެގޖިބާރ ތަކ ން ރައްޔިތ ންެގ މަސަލާމަތީ    .  ވާނީ ބެލިފަ  ނަށްންަގނޑ މެއަޅ 

ޮގތްމަލ ޢަފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި  ރަްއކާތެރިކަން    ހިމާޔަތާއި އަޅ  ކ ރަމ ންދިޔަ  ބަލާފައި  އިްއޒަތްތެރި  ަގނޑ މެން  ވާނެ. 

ޝީދަކީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތ ންެގ  ރައީސް ނައަދި    ، ވާތީ  މަށް ނަޝީދަށް ކަ ރައީސް  މަލާ އަާމޒ ވީ  މި ހަެއއީ ؛ރައީސް

އިތ ރަށް  ރައީސްެގ  ރާއްޖޭ  މަޖިލީހ ެގ  ބޭފ ޅެކ ރިން  ކ ރަްއވާފަިއވާ  ވެސް  ވެރިކަން  ކަމާެގ  ވެސް    ،އިްއ  މިހާރ   އަދި 

ެއކްޓިްވކޮށް ރާއްޖޭ  ެގ  ތައް ނެރ އްވާ މ ޖ ތަމަޢ ޔާލ އަދި ތަފާތ  ޚި  ،ންއްވަމ ބ ނ ސްކަމ ަގއި ބަޔާސީ ކަން ސިެގވަރަށް 

ޚިޔާލ ތަ ތަފާތ   ހ ރި  ބޭފ ޅަކަށް  ށް  ކަތެރޭަގއި  ވިދާޅ ވާ  ބަސް  ކޮބައިތޯއާފާޅ ަގއި  ތްރެޓ ތަކަކީ  ެއ    ިއ،ހ ރި  އަދި 

ހަމައެކަނި ރައްޔިތ ންެގ    މަނިކ ފާނ ެގ ޕްރޮފައިލަކީ ކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާފަިއާވނެ. އެހެންވީމާ، އެ މަނިކ ފާނަށް

މ ެގ  ކާތެރިކަރައް   ރައީސަކަށް ދޭ ހިމާޔަތާއި  އަދި ކ ރީެގ  ،ޖިލީހ ެގ ރައީސެްއެގ ޮގތ ަގިއ ދޭ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި މަ

ހ ރިހާ  އިތ ރަށް މި  ރައްކާތެރިކަެމއްތޯ   ވެސް  ހިމާޔަތެއްތޯ،  ކޮން  ދެނީ  ނަޝީދަށް  ރަީއސް  އެްއކޮށް  ކަމެއް 

ވަކި ސަލާމަތީއަޅ ަގނޑ މެން  ބަލާފައިވާނެ.  ޢަމަލ ކޮށްފައިން  ޚިދ މަތްތަކ ން  އޮނިަގނޑާ  ާގނޫނީ  ެއްއޮގތަށްތޯ   ވަނީ 

މީެގތެރޭަގިއ    ، އި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި އިންކ އަރީަގއި ބެލިފަިއ ހ ރީ ކަންތަކަކީލަ ޮގތެއްގަ އަޅ ަގނޑ މެން ބެލިން. ޖ މ 

 ިގނަ މީހ ން މި ރިޕޯޓަށް ސަމާލ ކަން  ރަނީ މިހާރ  ރާއްޖޭެގ ވަރަށްއަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ ކ  ؛މީެގ ތި ބޭފ ޅ ން ކިޔ ްއވީމާ

ހޯދި މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް.  ކިޔ ްއވާނެ  ބޭދެއްަވއިެގން  ތި  ކަންކަން ހޯދ ން  ފާހަަގކ ރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ޅ ންނަށް 

ޓީެގ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް ޓަކައި ކޮމި  އަޅ ަގނޑ މެން އެއަށްފަހ  ވާނެ ކަންކަން ؛އެނިގފަިއވާނެ ކަމަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމެއް ފާހަަގކޮށްފަިއވާނެ. އި  45މެންބަރ ން ދެކޭޮގތ ަގއި ކ ރެިވދާނެ ިގނަ ކަންކަމެއް ފާހަަގކޮށްފަ.  

  ، ވެސް ބަޔަކ  ޯގސްކޮށް  ކަންތަްއ އަޅ ަގނޑ މެން ބ ނެފައި އެހެރީ  45އެ    ،އަނެއްކާވެސް އަޅ ަގނޑ  ބ ނެލަން ބޭނ ން

ފިޔަަވޅ   ކާބަޔަ ޓަކައި އެދޭތެރޭަގއި  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ކަންކަން  ނޫން.  ބޭނ މަކ   ރަނަގޅ ވާނެ   ، ޅ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން 

 ،ަގނޑ ެމންނަށް އެބައޮތް އެކަން ކޮށްފިއްޔާ. ރަނަގޅ ވެފަިއ ވެސް ެއބަހ ރި. މިސާލަކަށް ބަލާނަމަކަމ ެގ ޔަީގންކަން ައޅ 

ހަނދާންވޭ ފ ލ ހ ން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ،އަޅ ަގނޑ   ދިވެހި  ތަޞަްއވ ރެއް  ނާތެރޭަގއި  ނ ރަނަގޅ   ވަރަށް    ،ދޭތެރޭަގއި 
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ފ ލ ހ ން އޮތް.  ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތަޞައްވ ރެއް  ބަދަލ ތަކާނ ބައި  ބޮޑެތި  ެގނެވ ނ   ާގނޫނަށް  މިއަދ   ެގ  އެކ  

މ ައއްސަސާއެއް  ފ ލ ހ ންެވެގންެގ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވަނިވި  އިންކ ާވކަޮގސްފައިޮގތ ަގިއ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެގ  އަރީ މީ 

ފާހަަގވި އިތ ބާރާ  ތެރޭަގއި  ޖެހިލ މެއްނެތި  ޖަވާބ ދާރީވަމ ންކަމެއް.  ކޮމިޓީަގިއ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ދިޔަކަން   އެކ  

ެގނެ ާގނޫނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭނ ން،  ފެންނަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ެއކަން  އެނޭގ.  އިޞްލާޙެްއެގ    ވޭއަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ސި މ އަްއސަސާތެރެއިން  ރައީސް ތެރެއިެގ  ފައިންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް.  އެންމެ ؛ން  އެްއ    އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބޮޑ  

ދިވެހި ޖަވާބ ދާރީކ ރަ   ،މަސައްކަތަކީ  ވިޔަސް،  ކަމަށް  މ އައްސަސާ  ފ ލ ހ ންެގ  ދިވެހި  ބިނާކ ރ ން.  ދައ ލަތެއް  ންވީ 

އެހެނި އަދި  ވިޔަސް  ކަމަށް  މ އައްސަސާ  ިވޔަސިފައިންެގ  ކަމަށް  މ ައއްސަސާެއްއ  މިނިވަން  ެއކަން    ، ސްހެން 

އޮތީ   ންެގ ދައ ލަތް އ ފެދިފައި މިައޅ ަގނޑ މެ ؛އޮންނަންވާނީ ޖަވާބ ދާރީކ ރ ޭވނެ އ ސޫލެްއެގ މަތީން. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ

މައްޗަށް  މައްޗަށް  ،ާގނޫނ ތަކެްއެގ  އެންމެން  ،އ ސޫލ ތަކެްއެގ  ކަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ  ންތައްތަކެއްެގ ވެސް 

އެ ހާމަވާންޖެހޭކަންކަ  މައްޗަށް.  ނޫން.  ވެސް  ަގވާއިދ ތަކެްއ  ނ ވަތަ  އ ސޫލ ތަކެއް  ތިބެވޭނެ  ފޮރ ވަިއެގން   ، މަކީ 

ހާމަކ ރަން  ހާމަކ ރަން މަސައްކަތްކ ރިއިރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެނޭގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެބަޖެހޭ.  ނ ޖެހޭ ވެސް 

އެބަ ީމަގިއ  ވެސް  ސަލާމަތަށްހ   ކަންތައްތަކެއް  ޤައ މީ  ެއއީ  ވާހަކަ   ރިކަން.  މައްސަލަތަކެްއެގ  ާވފަދަ  ނ ރައްކާ 

ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީެއްއަގއި   ،ވެފައި އޮވެދާނެ ހީފ ޅ   ނަށްއަޅ ަގނޑ  މި ދަްއކަނީ. ފަހަރެއްަގއި ބަެއއް ބޭފ ޅ ން

ސިފައިންނާ ދިވެހި  ނ ވަތަ  ފ ލ ހ ންނާއި  ޮއވެދާނެ  ދިވެހި  ސ ވާލެއް  ވަކި   ކ ރާނެ  ތަމްރީނ   ބާއޭ.    ވަކި  ،ވެޮގތަކަށް 

ކޮން އޮތީ  ކ ރަން  މެންބަރ ން  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މެދ   ފަރާތްތަކާ  ތިބޭ  ބަްއޓަންވެފައި  ޝަކ ވާެއއް ޮގތަކަށް    

މެންބަރ ންނަށް    ،ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ؟ހެއްޔޭ މަޖިލީހ ެގ  ކޮން ރައްޔިތ ންެގ  ދެވޭނީ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ކަހަލަ ކަންކަން 

ޮގތް އެކީެއކަްއޗަކަށް ބަދަލ ވެއްޖެ. މިއީ ޑިމޮކްރެޓިކް    ަގނޑ މެންެގ މި ދައ ލަތް ހިނާގއަޅ   ،ނޫން ؟ންޑޭޝަނެއްހޭމެރެކޮ

ކަންކަންކ ރާ ދައ ލަތެއް މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  ތަހ ޒީބ   ދައ ލަތެއް.  އަންނަ  ތަހ ޒީބ ވަމ ން  މިއީ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވޭނެ    ،ޮގތަށް  . 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ   އެބަޖެޮގތަށް  ބައްޓަންވާން  މި މަސައްކަތްތައް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ހޭ. 

ފަދަ މ ހިންމ  ހެޔޮ ބަދަލ ތަކެއް ދިވެހި ސިފައިންެގ    މިއައި ބަދަލ   ެއކ  ދިވެހި ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތަށްރެކޮމަންޑޭޝަންތަކާ

ޢަމަލ ކ ރާނެ ންޑޭޝަންތަކަށް ސަރ ކާރ ން  މެމި ރެކޮތެރެއަށް ެވސް އަންނާނެކަމ ެގ ޔަީގންކަން ައޅ ަގނޑަށް އެބައޮތް.  

ފަށާފައިވާ  މަސައްކަތް  އެ  މިހާރ   އަދި  އެބައޮތް.  އަޅ ަގނޑަށް  ޔަީގންކަން  ހެއްކަކީ ކަމ ެގކަމ ެގ  ދިވެހި   އަދ މި  ، 

ތަޙ ޤީޤ ކ ރަމ ން މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަދަލ .  އައިސްފަިއވާ  ޑިޕާޓ މަންޓަށް  އެސް.ޕީ.ޖީެގ  ަގއި  ދިޔައިރ   ފ ލ ހ ންެގ 

ޮގތ ަގއެސް.ޕީ.ޖީ ކޮމާންޑަރ   ޮގތ ަގިއ ތިބި ފަރާތްތައް މިއަދ  މިެގ  ޑެޕިއ ޓީ ކޮމާންޑަރ ެގ  ވަނީ    އި ތިބި ފަރާތްތަކާއި 

އަ ހިންގ ނ ބަދަލ ވެފަ.  އަމާޒ ވ މަށްފަހ   ހަމަލާ  މި  އެއީ  ދެކޭޮގތ ަގއި  ހިންގ ނ     ،ޅ ަގނޑ   ނަމަވެސް  އެތެރޭަގއި 

އަވަ  ކޮންމެވެސް ތަޙ ޤީޤެއްެގ  ކަރެްއެގ  ކަމެއް  އޮތް  ކ ރެވިފައި  ފ ޅާ  ލީަގއި  އެއަށްވ ރެ  ަގބޫލ ކ ރަން.  ައޅ ަގނޑ   މަށް 
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  އި،ބެހޭ ފަރާތްތަކ ން ބައްލަވަ   ކަމާ  އިދައ ލަތ ެގ އެންމެހަކަން  އަޅ ަގނޑ މެން މި  އި،ދާއިރާެއއްަގއި ވެސް މިކަން ބަލަ

އި ކ ރާނެ  ރައްޔިތ ން  ދިވެހި  ދައ ލަތަށް  ެއޅ މަކީ  ފިޔަވަޅ ތައް  ބޮޑ ވެެގންދާނެއަޅަންޖެހޭ  ކަމ ަގއި  ކަމެ  ތ ބާރ   އް 

 އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

 .   މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފްިއއްޒަތްތެރި  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ ހެންވޭރ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ހަކަދެއްކެވ ން: މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ވާ ހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާއިރާެގ

ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ކަ ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  ފ ރަތަމަ  އެންމެ  ވަނަ    2021  މޭ  6މަކަށް  އަޅ ަގނޑ  

ގ ޅޭ ހަމަލާއާ  ދިން  ނަޝީދަށް  މ ޙަްއމަދ   ރައީސް  ރޭ  ސަލާމަތީ   ދ ވަހ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  މި  ޮގތ ން 

ކޮމިޓީެގ ހ ރިހާ  ،ބަިއވެރިވި ހ ރިހާ މެންބަރ ންނަށް އި ކ އަރީ ހެދ މ ަގއި އެ ކޮިމޓީަގކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ހެދި އިންޚިދ މަތްތަ

އަ ނަމ ގައާމެންބަރ ންނަށް  ޕާޓީެގ  ޑިމޮކްރެޓިކް  ރައްޔިތ ންެގ  ދިވެހި  ދާއިރާެގ    އިޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަދި 

ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ވަރަށް  ނަމ ަގއި  ރައްޔިތ ން  އި،ނަވަދަންރައްޔިތ ންެގ  މަސައްކަތަށް  އަދި  އެ  އިދާރާއިން  މަޖިލީހ ެގ  ެގ 

ލާޞްތެރިކަމާ އެކީ ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި  ކޮށްދެްއވި ހ ރިހާ އިދާރީ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް ވަރަށް އިޚ ޚާއްޞަ

، ކޮށްފަިއ  ކަން ކ ރަްއވާފައިލ މ ަގއި ކަންއިމި ރިޕޯޓ  އެކ ލަވަ  ،ރޭ މި ރިޕޯޓަށް ވާހަކަދަްއކާއިރ    އަޅ ަގނޑ  މި ؛ރައީސް

ވާހަކަފ ޅ   ހ ރި ތަފ ސީލ ކޮށް  މ ޤައްރިރ   ކޮމިޓީެގ  ަވނީ  ތަފ ސީލ   ޭއެގ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތް  ފާހަަގކޮށްލަން ދައްކަވާފަ. 

ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  ނ ކ ތާތައް.  ބަެއްއ  ޭއެގތެރެއިން  ރިޕޯޓ ގަ  ؛ބޭނ ންވޭ  ކޮމިޓީ ައޅ ަގނޑ މެ  އިމި  އެ   ަގއިން 

ޮގތަތްމަސައްކަ މައިަގނޑ   ބަ  ކަށްކ ރިއިރ   އަދެބަޔަކަށް  ެއއީ  ޅ  ހާލައިެގން  މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ.  ަގނޑ މެން 

އޮޕަރޭޝަނަލް    އިންޓެލިޖެންސާ އަދި  ކަންތައްތަކާއި    ބެލ މަށް. ކަންކަން  ހ ރި  ން ގ ޅ   އާރިޓީސެކިއ ގ ޅޭ 

ފަދަ ކަން  ،ިއންއެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ  ބެލި  މި  ކަންތައްތައް  ބްރީޗާ  ސެކިއ ރިޓީ  ތައްތަކަކީއަޅ ަގނޑ މެން  މި    ގ ޅޭ 

ތަޙ ޤީޤ  ެއއްޮގތަކަށް ؛އިންކ އަރީަގއި މައްސަލަ  ެއ  ނޫން.  ެވސް  ނޫން.  ކ ރ މެއް  ކ ރައެކަން ތަޙ ޤީޤެްއ  ދަނީ މ ން 

ސަމޯލްޑިވްސް   އެހެންވީމާއިންިވސްރ ޕޮލިސް  ތަޙ ޤީ .  ައޅ ަގނޑ މެން  ޤެ،  ނޫން  ނަޒަރަކ ން  އިންކ އަރީ    މިއްެގ 

ސަބަބ ތައް    ފައި ހ ރިނ ވަތަ މި ހަމަލާ ދިނ މަށް މެދ ވެރިވެ  ންމި ހާދިސާ މެދ ވެރިވާހަދާފައިވާނީ. އެހެންނަމަވެސް،  

 ؛އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާފައިވާނެތްތެރި ރައީސް،  ތެރޭަގއި ިއއްޒަ  އްތަކ ެގތަގ ޅޭ ކަން  ންސާލިޖެޓެޓަކައި. އިން  ދެނެަގތ މަށް

ހަމަލާނަޝީރައީސް   ދިން  ޮގތ ން    އާދަށް  އިންޑިކޭޓަރސް ގ ޅޭ  ހަމަ  ޮގތ ަގއި   ެގހ ރި  ކަންކަން.   ފާހަަގކ ރެޭވ 

މަޢ ލޫމާތާލަފާރަބަޔަކ   އެާއއެކީަގއި ރައީސް ނަޝީދަށް   ދީފަ. އެ  މަޢ ލޫމާތ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ވަނީ    މ ންދިޔަކަމ ެގ 
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ގ ޅިެގން    މަންޓާސްދި ރައީސް ނަޝީދ ެގ ތްރެޓް އެސެހޯދާފަ. އަ  ހޯދ ންތައް  ވާނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ން ވެސް  ގ ޅޭ

ސް ނަޝީދަށް އިތ ރ ން ރައީށްފަ. މީެގސާކޮދިރާއި  ލ ކޮށް ބަލަސީވާނީ ތަފ   ރެވޭ ކަންކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންހަަގކ ފާ

ގޮ   ކަމާފާނެދީ  ހަމަލާއެއް ސަރވިސްހަފަ  އެކިތ ން  ގ ޅޭ  އިންޓެލިޖެންސް  ޑިފެންސް  މަތީން  ށް  އެމް.އެން.ޑީ.އެފަ  ،ރ  

މަޢ ލޫމާތ  ހ ރި  ޮގތަށް   އަޅ ަގނޑ ެމން ވާނީ  ލ  ވެސްސީފ ތަތަކ ެގ  ލިބިފައި  ބަިއަގިއ  މި ދެންނެވި  އިންޓެލިޖެންސްެގ 

މަޢ ލޫމާތ  އަދި އެ    ، މަޢ ލޫމާތާއިލިބިވަޑައިެގންފައި ހ ރި  ށްއިތ ރ ން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރައަޅ ަގނޑ މެން ބަލާފަ. އޭގެ 

މަޢ ލޫމާތާ   ،ޮގތާއި   ލިބިވަޑަިއެގންނެވި ހ ރި    ދޭތެރޭ   މި  ރިޕޯސީތަފ   ޮގތ ެގޢަމަލ ކ ރެވިފައި  މި  ވެސް  ވަނީ   ގައިޓ ލ  

ައޅ ަގނޑ މެންއިބަލަ އިންކ އަރީން  ރައީސް    ލެވިފަ.  ހަމައެއާއެކީަގއި  ސާފ ކޮށްފަ.  ދިރާސާކޮށް،  ކަންކަން  އެ  ވާނީ 

ތްނަ އެޝީދ ެގ  ރިސެރެޓް  މައްސަލަތައްސްަމންޓް  ހ ރި  ރިޕޯޓަކަށް ؛ޕޯޓ ެގ  ެއއް    !ވާފ ކ ރައްމާ  ،ެއއް  ރިޕޯޓަކަށް  ދެ 

އިން  ކަންކަން ވެސް ވާނެ ީމެގތެރެ  ރިއަޅ ަގނޑ މެން ފާހަަގކ   ގ ޅޭ ޮގތ ން   އަދި އެކަމާތާއިޮގ  ދެވިެގންދިޔަބަރ   ނަން

ރައީލެވިއިބަލަ ތްރެފަ.  ހިސްސް ނަޝީދ ެގ  ެވސްލަސީތަފ   ކ ެގތަގ ފަރަހ ރި    ޓްރީަގއިޓް  މި   ވާނެ  ަގނޑ މެންއަޅ   ށް 

ހިއްސާކ ރ މ  އިންޓެލިޖެންސް  ގޮއްސަ.  އެންމެވާދިމާ  އިގަ ރިޕޯޓ ަގއި  އަދި  މައްސަލަތަކާއި  އަޅ ަގނޑ މެންހ ފަ      ގެ ން 

އެ  ތަކ ގައިންޑޭޝަންސްމެރެކޮ ހިމަނާފައި  ހޯކަާވނީ  ޙައްލ   ސެމަށް  އޮޕަރޭޝަނަލް  ވެސް.  ޮގތްތައް  ކިއ ރިޓީ  ދޭނެ 

ހ ރިއިރ  އަޅ ަގނޑ މެންދިނ މ ަގއި ނ ވަތަ ސެކިއ  ބަލާފައި  ބަލާ  ރިޓީެގ ކަންކަން  ޮގތަކަށް    ،އޮންނާނެ  ފައިމަިއަގނޑ  

ދާފައިާވ  ގ ޅޭ ޮގތ ން ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ  ކަންކަން. އަދި ހޯ މާޓީސް ނަޝީދ ެގ ކްލޯޒް ޕްރޮޓެކްޝަން ރައީ

ތ ން ވެސް  ގ ޅޭ ޮގ  ކަލ ތަކާސައި   ރިނގ މ ަގއި ހ ހި  ލޯފަރ ، ނީ ކެނެރީެގ ހ ންނަ  ަގއި ގ.އެކީ އެއާ   ދި ހަމައަ  ،ކަންކަމާއި

ަވގ ތ ިގވަރަށް   ހޭދަނަ  ިއއްޒަކ   މެތްރަްއވަިއެގން  ކޮމިޓީެގ  ިގނަ  ވަރަށް  ވެސް    ންބަރ ންތެރި  ހޯދ ންތައް  އޭެގ  ވަނީ 

އެހަމައެހޯދާފަ.   ތްރެޓް  ނަޝީދ ެގ  ރައީސް  ޢަމަލ ންޑޭޝަމެރެކޮ  ެގސްމަންޓްސެއާއެކީަގއި  ނ ކ ރެވ ނ  ންތަކަށް 

ެއއާ އަދި  މަގ ޅި   ސަބަބ ތަކާއި  ދިމާވި  އެދި  ، އްސަލަތަކާއިެގން  ރިޕޯޓ ަގއި  މާވި  ވާނީ  ވެސް  ކަންކަމަށް  ހެނިހެން 

ހާލަތަކަށް  ސީލ ތަފ  ކްރިޓިކަލް  ބަލާފަ.  ބަެއއް  ފަިއާވ  ނޑައަޅާކަކޮށް  ހ ންނަ  ެއ   ؛ކ ރ ންނ ކަންކަން  ސެކިއ ރިޓީަގއި 

އޭ  ކަމާއި   ކީްއެވެގންނ ކ ރެވ ނީ   ނަތީޖާއަށް  އަދި  ރިޕޯޓ ގައި  ސް ވެެގ  މި  ރައީއިބަލަ  ލ ކޮށްސީތަފ   ވާނެ  ސް  ލެވިފަ. 

ނަޝީދައްމ ޙަ ރައްކާމަދ   ފޯރ ކޮށްދިނ ހިމާޔަތްތެރިކަމާއި  ށް  ވަމ ންބޭނ ންކ ރަ  މަށް  ބައެްއ    ލަތްސީދިޔަ  ބ ނާ  ކަމަށް 

ބޭނ ންސީވަ ކީްއވެެގންލަތްތައް  އޭ   ،ކަާމއި  ނ ކ ރެވ ނީ  ވާނެެގ  އަދި  ވެސް  ރިޕޯޓ ގައި  ނަތީޖާއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން   ިމ 

މި އެންމެހައި ކަންކަން ބެލ މ ން  ؛ދާފަ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްވާނީ ހޯދ ންތައް ހޯ  ންަގނޑ މެއަރީން އަޅ  އިންކ   .ބަލާފަ

ކަމަފާހަަގކ   އަޅ ަގނޑަށް ދަންނަވަންޏާރެވ ނ   ކ ރ ކޮށް  މިރައީ  ، ކީ  ނަޝީދަށް  ދެހަމަ   ސް   ގައި ދޭތެރޭ  ޮގތާ   ވ ނ ލާ 

ދ ވަހަކ   އިރ ލާ އިފ ންކޮށް ވިސްނަ އެއް  ދ ވަހެ   ންމިީއކީ  ބަޔަދެ  މަތީން  ވިސްނައްެގ  ކޮފަލާއި ކ   ނޫން. ށްލި  އި  ކަމެއް 

  ށްޝީދަރައީސް ނަ  ،މ ންޒާރ ދެކ ރަމ ން، އިންރާރ ކޮށް ރައީސް ނަޝީދަކީ ވަކި ކަހަލަ ބޭފ ޅެްއެގ ޮގތ ަގއި ލޭބަލްތަކ 
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ތަސާރަކ ރަމ އްފ ރަ ވައަހަ  ށްރ ކޮކ ރާން،  އެރ ތަކެއް  ވެސް  އެންމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ެގންދިޔަކަން  .  ނޭގންދެން 

  އޮތ މ ގެ އ ލަތ ެގ އެކިއެކި ފަރާތްތަކ ން އެކަން ހ އްޓ ވ މަށް ެއއްެވސް ކަމެްއ ނ ކ ރޭ. ހަމަ އެްއވެސް ކަމެއް ނ ކޮށް  ދަ

ޮގތ ން  ނަތީޖާ ދ   ނަޝީދަށް ހަމަލާދީ، ރައީސް ނަޝީސް  ދ ވަހ ެގ ރޭ ރައީވަނަ    6 މަހ ެގ  ފަހ ން މޭ  މެއެންއެއްެގ 

ވާހަކަައކީޮގ ދަންނަވާ  މި  އަޅ ަގނޑ   ނޫން    ،ްއވާލީ.  ކަމެއް  ހިނގައިދިޔަ  ނޭނިގ  ރައީސްމިއީކީ  .  އިއްޒަތްތެރި 

މަޢ ލޫމާތ ެގ   ލިބ ނ   އަދި  ފާހަަގކ ރެވ ނ   އިންކ ައރީން  މި  ކަން އަޅ ަގނޑ މެން  ިގނަ  ވަރަށް  ކަން އަލީަގިއ 

މިަގނޑ މެއަޅ  ތަފ ހާންނަށް  އެސީރ   އެބަ  އެލ ކޮށް  އެކަން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތަކީ ނޭގ.  ރަ  ،ނޭގ  އީސް  ސީދާ 

ރަްއކާތެރި ސަލާމަތާއި  ތިއްބެ އި ވާލ ެވވަޑަ ހަ   އްވަންރ ކޮށްދެފޯކަން  ނަޝީދ ެގ  ބޭެގން  މ ައއްސަސާތަކ ެގ    ،ފ ޅ ންވި  އެ 

ވަ ކައިބޭފ ޅ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ވިދާޑަިއެގން  ވާހަކަރީަގއި  ދި.  ތަކ ންޅ ވި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކ ންނެްއ  ސާތަކަރާއިތ ރ  

ސާ ވަރަށް  އެހެންވީމާ،  އެފ ކޮނޫން.  އެއްށް  ދެންނެވި ؛މަކީ ކަ  ނޭގ  ތަކ ރާރ   މި  ތަކ ރާޮގތަށް  ރައީސް  ރ ކޮށް،  ކޮށް 

ޔަ އަނިޔާެއއް.  ދިށް ލިބިެގންޝީދަޑަކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ރައީސް ނަވާ ކ  ރ  ފަ  ނ ލާއިނަޝީދަށް ކ ރި ފ ރައްސާރަައށް އަޅަ

ރައީސް އޮތީ ؛އިްއޒަތްތެރި  ިއންކ އަރީެގ  ބޭނ މެއް.    މި  ދެ  ހިނ  ، ކީނ މަބޭއެއް  މައިަގނޑ   ޮގތް  ދިގައިމިކަން  ޔަ 

ރަްއޔިތ ން ދިވެހި  އެސާފ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޮގތަށް  ދިރާ  ނޭގ  ބޭނ މަކީސާމި  ދެަވނަ  ކަމެއް  މިފަދަ    ،ކ ރ ން. 

ކ ނ ތަކ ރާރ ވިޔަ ޓަކަިއ  ކަންކަމ ދިނ މަށް  ރެކޮ ރަންޖެހޭ  ދައ ލަތަށްމެެގ  ސަރ ކާރަށް،  ދެ   ންޑޭޝަންސް  މި  ދިނ ން. 

 ލާމި ހަމަ ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ތ ން މި ރިޕޯޓ ން ވަރަށް ފ ރިހަމައަށް ހާސިލ ވެެގން އެބަދޭ.  ޅ ަގނޑ  ހިޞަދ  އަމަޤް

ރީ  ކައިތ ން މާހިރ ން ވަޑައިެގން ައޅ ަގނޑ މެން  ގ ޅޭ ޮގ  އާރޭވިެގން އަންނަކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ނ ވަތަ އެ އިންޑިކޭޓަރސް 

ދޭން  ހަމަލާއެއް    ،ބަ ފެނޭރސްތަކެއް އެން ވިދާޅ ާވ ޮގތ ން އިންޑިކޭޓަޅ ފ ކަވާފަ. އެ ބޭއްދަ  އެބަ ހ ރި ބައެއް ވާހަކަފ ޅ 

އް ދޭން ބަޔަކ  މެއް އެބަ ހ ރޭ ހަމަލާއެއްކ ކ ރެވޭ ކަންތައްތަކެއް ނ ަވތަ ފާހަަގވާ ކަންކަނ ވަތަ ޝަ   ،އިރ ބަޔަކ  ރާވާ 

އި. ފާހަަގކޮށްލަން ަގލާމަރ ޙަމ ންދާ  ން ރާވަން ބަޔަކ  ކަންކަފްލޭްގވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހ ރޭ ހަމަލާއެްއ ދޭ  . ރ ރާވާއި

ހަމަލާ  ،ބޭނ ންވަނީ މި ދިން  އިންޑިކޭޓަރސްތަކެއް    ލަދެންނެވި ކަހަމި  އި ވެސް ަގރަީއސް ނަޝީދަށް  ބައިވަރ   އެތައް 

ފެއެބަ   ދެންނެވި    ން.ންނަ ހ ރި  މި  ވިދާޅ ވޭ ހަމަ  އެބަ  ަގންއެއްސް  ކީއެއީ   ،މާހިރ ން  ވަމޯކިންގ  ކަމެްއެގ  ކިހެން   

ފެންނަޮގ އެއްއޮ  ންތ ަގއި  ޚާްއޞަ  ވަކި  ވިދާޅ ާވ    ންނަ،  ބޭފ ޅ ން  އެ  ނޫން.  މަޢ ލޫމާތެއް  ލިބޭ  ޮގތ ަގއި  ކަމެްއެގ 

ކަންތައްތަކެއް   ،ޮގތ ަގއި ބައިވަރ   ެއތައް  މަޢ ލޫމާތަކީ  މައްޗައެ  މައްޗަށް    ލެވ ނީމާއިއެކ ލަވަ ށް  ެގ  މަޢ ލޫމާތެއްެގ  ލިބޭ 

ޮގތަންނަ  އޮ  ެއޅ މ ގައިއަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅ ތަކެއް    ލޫމާތާއިންޓެލް މަޢ   ށްކަމަ  ށް އޮންނަ ކަމެއްހަމަެއއް، އ ސޫލެއްެގ 

ޮގތ ން މަޢ   ،ގ ޅޭ  އަލިބޭ  މައްޗަށް  ފިޔަވަޅަ ޅާލޫމާތ ެގ  އަ  ކީ.   ބޭފ ޅ ން  ިގނަ  އިވަރަށް  އަރީަގިއ  ކ ން ޅ ަގނޑ މެންެގ 

ތިމަން  ،ވިދާޅ ވި  މަޢ ލޫމާތެއް  ނެތޭ.ސްޕެސިފިކް  ލިބިފައެއް  ހަމަލާއާތިމަންނަމެންނަ  ންނަމެންނަށް  އެ  ގ ޅޭ    ކަށް 

އަޅ ަގނޑ   ެއ ބޭފ ޅ ން ވެސް  ކ ރަން. އަދި  ލ ބޫަގނޑ  ވެސް  ނެތޭ. އަޅ ަގއް  ފައެލިބި  ތެއްއެފަދަ މަޢ ލޫމާ  ޮގތަކ ންނެއް
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  ކަހަލައެ  ،ރަނަގޅަށް އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ   ދި މާބޭފ ޅ ންނަށް އަ  އެ  ނެއަޅ ަގނޑަށް އެނޭގ  ،ނެކ ރައްވާބޫލ ަގހިތ ން  

ކަލެއް ބަހައްޓާފައި  ހިނގ މ ަގއި ސައި   ލޯފަރ  އެ ހ ންނަ މަގ ، ނީމާތެއް ނޫން. ކެނެރީގެ ބޭ މަޢ ލޫއެހެން ލި  ކީމާތަމަޢ ލޫ

ނަޝީ  ވާލައިެގން ޮގއް ނަމޭ،  ލާއިޮގްއވަ އަވަރައީސް  ސީންއެހެ  ،މޭނަށްލާހާރަކޮދ   ނޯވެދާނެ.    ވިދާޅ ވެފައި  އަދި  ދާ 

ވަތަ  އެ މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އޮތް ކަމެއް ނ   އެކަން،  އެއް ނޫން މި ދަންނަވަނީކީން އެނޭގތީ ހެކޮންމެ  ދެން  އަޅ ަގނޑަށް

ކަމެއްލިބިވަޑައި މަޢ ލޫމާތ   .  ނ ަގންނަާވ  އެ  ނޯވެދާނެ.ސީދާ  ކަމެއް    ރ ބަިއވަ  އެތައް   ވެސް، މައެހެންނަ  ލިބިފަިއ 

ހި ކަމެއް  އެފަދަ  އ ޅޭކަމ ެގއެްއކޮށްލީމާ  ކަލިބިމަޢ ލޫމާތ     ންަގން  އޮތް  ހަމަގައިމ ފައި  ޑ   އަޅ ަގނ  ސްވެ  މަށް 

ރައީސްކ ރަން.  ބޫލ ަގ ވާހަކަ ؛އިްއޒަތްތެރި  ބައިވަރ   އެމް.އެންޅ ތަކެފ އެތައް  ފަރާތ ން. .ޑީ.އް  ރެސް ޕްދެއްވި    އެފްެގ 

ދަފަރެންސްކޮން ހ ރީ  ވެސް  އެ ަގއި  ހި   ކަންކަންއްކަވާފަ.  ރިޕޯޓ ަގއި  މި  ައޅ ަގމަނާފައިއަޅ ގނޑ މެން  މި ވާނެ.  ނޑ  

އިންޑިކޭޓަރސްތަ ދެންނެވި ނަޝީދަ  ރައީސް  ތެރޭަގއި  ފާރަކ ެގ  ސާފ ކޮށް  އޮތީ  އިކަމ ންދާކަން  މި  ެގ  ންޑިކޭޓަރސްށް 

. އެކި ފަރާތްތަކ ން ރައީސް  ފަނާނީ ހިމަބައި ވާ  އި އަޅ ަގނޑ މެން އެތެރެއިން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެންނަން. ރިޕޯޓ ަގ

އަވަހާރަކޮ ރޭވ ންތަށްލާނެނަޝީދ   ކަމަށް  ރޭވި  ރައީސް ނަޝީދ   ކަންއް  ފާހަަގކ ރެވިފަ.  ވަނީ   ހާރަކޮށްލަން އަވަ ވެސް 

  އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި އެްއކ ރިކަމ ގެ   ،ޔާރ ަގއި ބޭނ ންވާ ހަތިއަދި އެކަމ   އި،ދީެގން ބަޔަކ  ެއ ފަިއސާ ހިފަ  ފައިސާ

ލާފަިއވާކަން ވެސް މި އިވަ ޮގ  ހާރަކޮށްލަން އާންމ ކޮށް ޝީދ  ައވަ ރައީސް ނަކީލޫމާތ  ވެސް ވަނީ ލިބިފަ. ހަމައެާއއެމަޢ 

އިތ ރ ން ރައީސް  ތީ ފެންނަން. މީެގމި އޮ  ޓްރީންނަށް ރައީސް ނަޝީދ ެގ ތްރެޓް ހިސްށް އަޅ ަގނޑ މެން ދެންނެވި ޮގތަ

ދެމ ންެގންދިޔަ  ޝީނަ މަޢ ންެގދެމ   ކިއ ރިޓީސެދަށް  ޮގތ ެގ  އެްއކ ރަމ ންލޫންދިޔަ  ދަންނަވާ  ؛މާތ   މި  އަޅ ަގނޑ  

ނަ  ،ވާހަކަައކީ ކިތައް  އަ  ޝީދ ރައީސް  ތިބެނީ  ކޮން  ރިހ ަގއި  ނަޝީދ     ރައީސް  ތަންތަނަކަށްތޯމީހ ންތޯ، 

އެއްކ ރިކަން   ތ މ ެގ މަޢ ލޫމާމި ކަންކަ   ،ާއއިފ ޅ ންނަކީ ކޮބައިތޯދި ވަޑަިއަގންނަާވއިރ  ތިއްބަވާ ބޭއަ،  ވަޑައިަގންނަވަނީ

  ކ މީހަ  ،ހަކައަކީ މި ދެންނެވި ވާ  ބިފަ. އަޅ ަގނޑ އިންޓެލިޖެންސް ޑިޕާޓްަމންޓަށް ލި  ! އްވާފ ކ ރަ މާ ؛ށްތަޙ ޤީޤަ  ވަނީ  މި

 ، ހޯދ މާއި  ފައިސާދީފައި ތަކެތި  ،ވަހާރަކޮށްލާނެ ކަމަށް ބ ނ މާއި، އަ އި ދޭން ފާރަލަ  ވަތަ މީހަކަށް ހަމަލާއެއްމަރާލަން ނ 

އަދި އެނޭގކަށް    ،އޭތޯ ހަމަެއއްނ ވޭ  ހ ރިހާ ކަމެއް އެއްވީމާމި    ،ކ ރ މާއިރާނެ ކަމަށް އިޢ ލާންކ   މ ކޮށް އެކަންއަދި އާން

  އިރ އެނގ ނ  މި ހ ރިހާ ކަމެއް   ؟ކަންދޭން  އްނީ ހަމަލާއެޅެއޭ އެ އ  ތޯށް ފަހ މްވާކަށް ނ ވޭކަނައަޅ ަގނޑ މެން  ،އޭނ ވޭތޯ

ވާހަކަައކީނީމާ  ނ ހ އްޓ އެކަން   ދަންނަވާ  މި  ހިމި  ،ައޅ ަގނޑ   ނޭނިގ  ބަޔަކަށް  އ  އީކީ  ނޫނޭ   ޅޭނަގިއެގން  ކަެމއް 

ރަީއސް ރައީސް  .އިްއޒަތްތެރި  ހިނާގ ؛އިްއޒަތްތެރި  ކަމެއް  ހ ރިހާ  ދެންނެވި  ވަރަށް  މި  ހ ރީ  މ އްދަތެއްެގ    ކ ރ ފަިއ 

  ފައި ނާގހިަގއި  ވީ ދެތިން އަހަރެއްެގ ތެރޭ  މި ހަމައަށް    ވަނަ އަހަރާ  2021ެގން  ހަރ ން ފެށިވަނަ އަ  2019ތެރޭަގއި.  

ވާހަކަކަންކަ  ހ ރިހާ ނަޝީދ   މ ެގ  ރައީސް  މިއީކީ  ދަންނަވަނީ.  ކަންކަމެމި  ހ ރި  ހިނާގފައި  ތ އްޕ ޅ އިރ   މާ  އްެގ   

ހަމައަށް މި ދެންނެވި ހ ރިހާ ކަމެއް ހ ރީ ހިނާގފަ.    އ2021ާއިން    2019ެއކީަގއި ދަންނަވާ ާވހަކައެއް ނޫން.    ވާހަކައާ
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ރައީސް  ހ ރީ  އެފަ. އެން.ޑީއެމް. ؛ އިްއޒަތްތެރި  މަޢ ލޫމާތ   މި  ބޭފ ށް  އެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ންޅ ލިބިފައިކަން 

އަޅ   ހާމަކ ރިއިންކ އަރީއަށް   އެމަޢ ލޫމާތ ން  ެއބަ  ކަމަކާަގނޑ މެންނަށް  ހ ރިހާ  ދެންނެވި  މި  ރައީސް    ނޭގ.  ެއކީަގއި 

ެއއީ ކޮންެމ    ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،ކަލްެގ މާނައަކީ  ދ ެގ ތްރެޓް ލެވެލް އޮތީ ކްރިޓިކަލްއަށް ބަދަލ ކޮށްފަ. ކްރިޓިނަޝީ

ނަޝީދަށްްއަގއި  ވަގ ތެ  ރައީސް  ހަމަލާއެއްވެސް  ފ ރ     ބޮޑ ޞަދީފާނެކަމ ެގ  ލެވެލްކަތ   ތްރެޓް    ! ފ ކ ރައްވާމާ ؛ެގން. 

. މި  ށްކަމަ  ނެފާމެ ވަގ ތެއްަގއި ވެސް ދީހަމަ ކޮންންޓްކޮށް،  އިމިނަކަމ ެގ މާނައަކީ  ކްރިޓިކަލް ލެވެލްެގ ތްރެޓެއް އޮތް

އެމް.އެން.ޑީ. މަޢ ލޫމާތެއް  ހ ހ ރިހާ  އެްއކ ރެވިއެފްަގއި  ރައީސްއިއްޒަފަ.  ރީ  ވާހަ ؛ތްތެރި  ފާރަލާ  އިތ ރ ން   ކަމީެގ 

އެްއ  .  ށް ޓަކައިދެ ސަބަބައ ޅެނީ    އިފާރަލައާންމ ކޮށް މީހަކަށް    ން ބޭނ ން.ވާލަދަންނަ  ރަށްއިތ   ،ނެވީމާއަޅ ަގނޑ  ދެން

ޅޭ ގ    ޅ ންތަކާން ގ އޭނެާގ އެހެނިހެނ ވަތަ    ހޯދ މަށްމާތެއް  ލޫގ ޅޭ ޮގތ ން ހޯދާ މަޢ    ކާޔަފާރިއައެ މީހެްއެގ ވި  ،ކީސަބަބަ

 ބެލ މަށް   ޮގތް  ޅޭނޫނަ އ ޅޭއް ދިނ މަށް އޭއެމީހަކަށް ހަމަލާ  ،ސަބަބަކީސޫސްކ ރ ން. ދެވަނަ  ޖާ  ޮގތ ން ހޯދ މެއް ހޯދަން

ކޮންބައެއްކަން    ލީ މީހ ންނަކީ މިހާރ ފާރަރައީސް ނަޝީދަށް    ،ކީކަމަ   ކަށަވަރ ވާ  ވެފާރަލ ން. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޔަީގން 

  ،ވާތީ  ކަމަށް  ކ ރ ެގ މީހ ންހަރ ކަށި ފިއެއީ ދީނީ  ތީމަ  އޮ  ބިފައި ނަށް ލިތެރޭގައި އަޅ ަގނޑ މެން  މާތ މި ދެންނެވި މަޢ ލޫ

ަގއި ޖާސޫސްކ ރ މ ެގ  އްބެހޭ ކަމެ  ކާ ގ ޅ މަ  ފާރިއަކާތަ ިވޔަވަދ ެގ އެހެނިހެން ގ ޅ ެމއް ނ އެއީ ކޮންމެހެން ރައީސް ނަޝީ

އަޅ ަގނޑަށް ޚ ދ     ފާރަކަންއް ދިނ މަށް ލީ  ދަށް ހަމަލާއެޝީއީސް ނަ އި ލީ ފާރަެއއް ނޫންކަން. އެ ފާރަލ މަކީ ރަބޭނ މ ަގ

އެ އެބަ  ެވސް  އަޅ ަގނޑަށް  ހަމަ  މިހާރ ވެސް،  އަޅ ަގނޑ   ނޭގ  ވާހަކައަކީ.  ދަންނަވާ  ކަހަލަ ައޅ   ،މި  މި  ަގނޑަށް 

ތަޖ ަގއެހެން    ލިބ ނީމާ  އްމަޢ ލޫމާތެ މިކަމ ެގ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ތިއްލި  ްމރީނ ތަ  ރިބާއާއިބޫލ ކ ރެވޭ  ިވ ބެ ބިވަޑަިއެގން 

ދޭން   މީހަކަށް ހަމަލާއެއް ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްވާހަކަ.  ޖެހޭނެކަމ ެގ  ނަވަންޅަށް އެނިގަވޑަިއަގންބޭފ ޅ ންނަށް މާ ރަނަގ

ތިޖެހެފ ރިހަމަވާން ކަމެއް    ންނީ  އިޅ ަގނޑ މެން  އަ ސް  އަނެްއކާވެ  ،ކަމަށްކަމެއްެގ  ވަޑަިއެގންނެމި  ވި  ންކ އަރީއަށް 

ޤާބިލ ކަން ެއ    ،ނަ ކަމަކީ ވަދެ  ރ މ ެގ. ކ   ކަން އެކަމެއް ނިޔަތެއް އޮންނަންޖެހޭނެ  ،ކަމަކީ  ެއއް.   ވިދާޅ ވޭ މާހިރ ން އެބަ

އަޅ ަގނޑަށް އިނޭގ ތ ޅާދޫ   ؛ކަމަކީންވަނަ  ތިދިނ މ ެގ.    ހަމަލާއެއް  ލަ މި ދެންނެވި ކަހަ  ،ޖެހޭނެކަންމީހެއްެގ ހ ންނަން

  ، . ތިންވަނަ ކަމަކީނެކަންވާދަެގން  ވަމ ންވަޑައިަގންނަ ެއއްބަސްވެ   މިކަމާ  ވަރަށް ބޮޑަށް  ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއި

މީހާއަށް  ހަމަ ޮގތެއް އޮތ ން.  ވާ ލާއެއް ދެވޭ  ވިދާޅ ވި ބަސްސިލ ވެވޭނެ  ކަިއރީަގއި  ބޭފ ޅ ން އަޅ ަގނޑ މެން    ، ތަކަކީެއ 

ތްކަން އިންޓެންޝަން އޮތެރެިއން    ެގތަކ ން. މި ތިން ކަްއެގ ވާހަކައަދި އެކްސެސެ   ައކާއިޓީބިލިންޝަނަކާއި ކޭޕައިންޓެ

ވިދާ ބޭފ ޅ ން  ސާފ ވޭޅ އެ  އެބަ  ޮގތ ަގިއ  ޔަީގންވޭ.  ވާ  ނ ވަތަ  މަލާދިހަދަށް  ނަޝީ  ރައީސް،  މީހ ން  ން  ހަމަލާދޭން 

ދެވަނަ    އިންޓެންޝަނެއްބައެްއެގ   ޤާބިއެ  ،މަކީކައޮތްކަން.  އެ  ޤާބިލ ކަން.  ހ ރިކަމާކަމ ެގ  މި  ދޭތެރޭ    ލ ކަން  ވެސް 

އެ    .ްއވާނ ކ ރަ  އްއަޅ ަގނޑ މެންެގ އިންކ އަރީއަށް ަވޑަިއެގން މަޢ ލޫމާތ  ދެއްވި ބޭފ ޅ ން ޝައްކެ   ،ބޭފ ޅ ން  ދެންނެވި

 ވޭނެ ޮގތްތަކެއް ހ ރިތޯ ވާސިލ ވެޝީދަށް ނަސްރައީނ ވަތަ    ކްސެސްއެ  ،ކަމަކީ  ވަނަންކަށަވަރ . ތިޔަީގން  ނަށްބޭފ ޅ ން
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ކަމާ  ނ ވަތަ ބޭފ ޅ ންނަށް ޮގތ    ގ ޅޭ  ހ ރި  އެ  ޓަކައި، ވާހަތަކ ެގ  ތައްކަންންޖެހޭ  އްވަ ކ ރަ  ން  ހ އްޓ ވ މަށް  އެކަން  ކަ. 

ވ މަށް ޓަކައި އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ކ ރެވޭނެ އެންމެ ކަމެއް. ހަމަ އެންމެ ން ހ އްޓ  ވ ހަމައަށް ާވސިލ   ނަޝީދާރައީސް  

ނަޝީދ ެގ  ކަމެ ރައީސް  ެއއީ  ވަރ ަގދަކ ކިސެއް.  ނަޝީދާއ ރިޓީ  ރައީސް  ނާދެވޭނެ   ހަމައަށް  ރ ން.  މީހ ންނަށް  އެ 

ބަޮގ ނަޝީދ   ރައީސް  އަޅ ަގއިދިޓަލަހައްތަކަށް  ކަމަކީ  ހ ރިހާ  މި  ނޫން ނ ން.  ވާހަކަެއއް  ދައްކާ  އެނިގެގން  ނޑަށް 

، މޯލްޑިވްސް  ފ ޅ ންބޭނެވި  ން ވަޑައިެގންމް.އެން.ޑީ.އެފ ، އެންސީދާ މިކަމ ެގ މާހިރ . މިއީ ހަމަ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ސަރވިސް ވައިޕޮލިސް  ބޭޑަ ން  ހ   ފ ޅ ންިއެގންނެވި  ވިދާޅ ވެފައި  ކައިރިަގއި  އާދެ! އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވާހަކަތައް.  ރި 

ރައީސް ދަންނަވާ    އަޅ ަގނޑ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ދެންނެވި  ވާހަކައަމި  މި  ކަމެއް  ކީ،  އެނެގން.   ރީހ ހ ރިހާ  ސާފ ކޮށް 

ނަ މިއާއެކީަގއި ؛ދަށްޝީރައީސް  ބޭދެން  ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް،ކަމަކީ    އަނެއް  ނ ން   އިްއޒަތްތެރި 

ދެންނެވި ކަންކަމަށް ސަމާލ ވާންޖެހޭނެ   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަލ ތަކ ެގ ވާހަކަ.  ސައި ސެކިއ ރިޓީ ދިނ މަށް ޓަކައި މި 

ބޭފ ޅ ން އޮތް ކަމަށް ެއ    ތަކެްއެގ ޕޮސިބިލިޓީެއއްއަދި ސައިކަލ   އިރ ، ކ ރައްވާ ބޫލ ފ ޅ ަގސް  ކަމަށް ޚ ދ  އެ ބޭފ ޅ ން ވެ

ބޭނ ންކަލ އިސަ   ،ާވއިރ ވިދާޅ  ހަރ ކޮށްެގން  ތައް  ައއި.އީ.ޑީެއއް  ޮގްއވާލ މ ަގއި،  އެްއޗެއް  ކެްއ  ތަ ކަލ އިސަކޮށްެގން 

ހ ިގނަ ސައކަލ ތަކެ  ބޭނ ންކޮށްެގންކަލެއް  ، ސައި ކޮށްެގންބޭނ ން ޮގްއވާލ މ ެގ ޕޮސިބިއް  ތަނަކ ން ސައިކަލެއް  ލިޓީ  ރި 

ނގ މ ަގއި ހ ރި ލޯފަރ  ހިކީއްެވެގންތޯޭއ ނީ  ،ކީލަ ޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާއަ  ،ޅ ވަމ ންެގންދަވާއިރ އޮތް ކަމަށް އެ ބޭފ ޅ ން ވިދާ

ރައީސް ؟ނ ނެގ ނީ  އްތަ ލ ކަސައި ވާހަކަފ ޅ  ؛އިްއޒަތްތެރި  ބޭފ ޅ ންނަށް  ިގނަ  ޮގތަށް  ޮގތް  ސިޓީ ދެިގނަ  ްއކިދާނެ. 

މިނިސް  ، ވިދާނެވިދާޅ ވެ   ށްންސިލަކައ  ހައ ސިންގ  ކ ރަންޖެޓް އެއީ  ހައ ރީން  އަދި  ކަމެކޭ.  މިނިހޭ   އަށްރީ ޓްސްސިންގ 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް    ،ެގ ސ ވާލަކީ ޅ ަގނޑ ންސިލ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އަ ކައ ޓީއީ ސިއެ  ،ވިދާނެވިދާޅ ވެ 

ބެ ދަލ ފޯސްެގ  ރައްކާލާމަަގއި ސަ ށ މ ެގ  ބޭފ ޅެއް  ޓ މ ބެލެހެއް،  ދަށ ަގއި   ތެރިކަމ ެގތާއި  ހ ންނަވާ  ދަށ ަގިއ  ރައީސް ެގ 

ފޯކާތެށް ސަލާމަތާއި ރައް ދަކީ. ރައީސް ނަޝީދަނަޝީ ައޅ ަގނޑ   ؛މަށް ޓަކައިނ ރ ކޮށްދިރިކަން  ހ ރިހާ ވާހަކަެއއް  މި 

ހަނންނަވާއިދަ ބަހައްރ   ނަޝީދ   !ޓަވާތިދ މަފ ޅ   ތްރެޓް  ރައީސް  ކްރިޓިލަލެވެެގ  ވެސް  ކީ  ވަގ ތެްއަގއި  ކޮންމެ  ކަލް. 

ެއ   ،ޅިންޯގކަލ ތައް އެ  އަށް އެ ސައިސްފޯވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް  ޅ ަގއި މޯލްޑިވަ ދަނޑިދީފާނެކަން. އެ  ހަމަލާއެއް

ސަބަބެއް  ވީވެންހ ސްނ ކ ރެމަގ ން   ެއއްވެސް  ރައީސް،  ނ ވިސްޅ އަ  ިއްއޒަތްތެރި  ެއ ނޭަގނޑަކަށް  އެހެންވީމާ،   .

އިއްޒަތްތެރި އިލަތ ތަްއ ނެގ ނ  ނަމަ  އެ ސަ   .ކަންބޮޑ ވ މެއް  ވަރަށް ބޮޑ   ޙަޤީޤަތ ގައި  ތ މަކީއޮއޮތް ލަތ ތައް ނ ނެިގ  ސައި

ހަމަލާ  ރައީސް، ހަމަަގއިމ ރައީސް ނަޝީދަށް އެ  ހަމައެތަކަށް ނ ދެޮގއެެވސް    އެއް  ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ވ ނީސް.  އާެއކީ 

ރައީސް، ނަޝީދ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ތްރެރަީއސް  އޮންނައި  ކްރިޓިކަލްަގއި  ލެވެލް  ބައެއް   ،ރ  ޓް  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ 

ފޯރ ކޮށްލަތްތަސީވަ ހ ރީ  ވަކިންއް  ހަމަލާއެށްޚާއްޞަކޮ  ނ ދެވި.  މިފަދަ  ޓަކައި  އް  ހ އްޓ ވ މަށް  ެއްއ    ބޭނ ންކ ރެވިދާނެ 

  ، ވެސް ވިދާޅ ވާ ެއއްޗެއް ެއއީން  އިންސް ފޯސްފެލް ޑިނަނެޝަކަމަށް މޯލްޑިވްސް  އް އާލާތް  އެލަތް ކަމަށް ނ ވަތަ  ސީވަ
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ބޭނ ންޖޭ.  ޖޭމަރ  އައި.އީ. ކޮށްމަރެއް  ނަމަ،  ސައިކަލ ލި  އެ  ބޭނ ންކޮށްެގން  ކަމަށް  އިޮގއްވަ   ޑީެއއް  ދ  ޚ ނ ލެވޭނެ 

މި މާހިރ ން  އެންމެހައި  ބެހޭ  ެއކަމާ  އަދި  ވެސް  އިއްތި  އެބޭފ ޅ ން  ބޭފ ޅ ން  ހ ރިހާ  ވަޑަިއެގންނެވި  .  ފާޤ ވޭތަނަށް 

ޓީެގ މ ޤައްރިރ   ންެގ ކޮމިއަޅ ަގނޑ މެ  ދެން ައޅ ަގނޑަކަށް ނޭނޭގ ؛އެފަދަ ޖޭމަރެއް  ،އަޅ ަގނޑ  މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ

ކޮބަިއތޯ  . ވިދިރާސާ ވެސް ކ ރެއް   އެ ައަގކީ  ޖޭމަރެއްެގ  ކޮބައިތޯ   ، އާއިއޭެގ  ތަންތަނަކީ  ލިބޭނެ  އެ ކަންކަން   ،އާއި ެއ 

  އާ ނަވެސް މީހެއްެގ ފ ރާމެ. އޅ ަގނޑ  ހިތ ން އެީއ މި ދައ ލަތަކަށް ރައީސް ނަޝީދ  ނ ވަތަ އެއް  ވެސް ކ ރެްއވި ވެސް

ހ ރި ދޫކޮށް  ގ ޅިފައި  ނ ކޮށް  ހޯެގންއި ލަކަެމއްަގއި  އެ  ނޫން.  ކަމެއް  ކަމެއް. ވާނެ  ލާޒިމް  ކޮންމެހެން  ެއީއ  ދ ން 

ސެކިއ ރިޓީ  މަށް ނ ވަތަ  ޮގތ ން ރައީސް ނަޝީދ ެގ ސެކިއ ރިޓީ ޓީ  ކަންދިމާކ ރި ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  އެހެންނަމަވެސް

އެ އަދި  ނެތް.  ބޭނ ންކޮށްފައެއް  ޖޭމަރެްއ  ތ ރެޓް   ،ވެސްހެންނަމަބެލެހެއްޓ މ ަގއި  ކްރިޓިކަލްޖޭމަރަކީ  ލެވެލް  ތިބޭ    ަގއި 

އެ ފަރާތްތަ ބޭނ ންކ ރަން  ކަކަށް  އެްއޗެްއ  ހ ރި  އެ   މ ަގއި ސައިންކޮށްފައި  ހަމަ  އެ    ވެސް  ވިދާޅ ވަނީ.  ބޭފ ޅ ން 

ކަންބޮ އަނެއްކާެވސް  ހަމަ  ެއއީ  ސަބަބ   އޮތް  ބޭނ ންނ ކ ރެވި  އެ  ކަމެއެސައިންކ ރ މަށްފަހ   ޒަތްތެރި  އިއް އް.  ޑ ވާ 

ހަކަތަކެއް މިކަހަލަ ޖަލްސާއެްއަގއި ދައްކާނެ ވަގ ތެއް ނ ވެސް އޮންނާނެކަން ވެސް   މި ހ ރިހާ ވާއަޅ ަގނޑަކަށް ؛ރައީސް

ރަީއސް. އެނޭގ   ފާހަަގކޮށްލަން    ިއއްޒަތްތެރި  ިގއެހެންނަމަވެސް،  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮމިޓީން  ނަ  ބޭނ ން 

އިންކ އަރީން ިގމަސައްކަތްކ ރ މަށްފަހ   ވަރަށް  ވާނެ  ައޅ ަގނޑ މެން  ރެކޮނަ  ހ ށަހަތަންޑޭޝަންމެ   45ޅާފަ.  ކެއް 

ކޮށް  ޞަޚާއް.  މިދެންނެވި ކަންކަމަށް ތަކ ރާރ ވިޔަނ ދިނ މަށް ޓަކައި  ،ންޑޭޝަނެއް އަޅ ަގނޑ ެމން ހ ށަހަޅާފައިވާނެމެރެކޮ

ރެކޮ ހ ށަހަޅާފައިވާނީމެމިދެންނެވި  ކަންކަމ އ ޤަ  .ންޑޭޝަންސް  ބެހޭ  ސަލާމަތާ  ެގމީ  ބާރ ތަކ ން  ދިފާޢީ  ޅޭ ންގ ަގއި 

ޮގތ ން    އ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވެދާނެ ފަދަ ކަންކަމާ ގ ޅޭޤައެބަ ޖެހޭ ބަދަލ ވާން.    ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ސްނ ންވި

  ކ ރަން އެބަ ިއޒްއޮރަޓަތަކަށް ބަދަލ ާވން. ޕްރިމިހާރ  ދިފާޢީ ބާރ ތަކ ން ެގންގ ޅޭ ވިސްނ ން އެބަ ޖެހޭ ަވރަށް އެހެން ޮގ

އަކަށް  އޮރިޓީމ ން އަންނަ ކަންކަން އެއީ ދިފާޢީ ބާރ ެގ ޕްރިގ ތ  ރާއްޖެއަށް މި ދިމާވަވަ  މި ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް   .ޖެހޭ

ހަދަންޖެހޭ ކޮންއެބަ  ވިސްނ .  އެނބ ރިވެންޝަނަލް  ވިސްނ މަށް  މި  ބޭރ ން  ދާންޖެހޭ.  މ ެގ  އެބަ  ވިސްނ މަށް  މި   ،

ވާހަކައަކީ މިދަންނަވާ  ނ ރައްކަ  އިމާޒަރަރި ޓެ  ،އަޅ ަގނޑ   ފިކ ރ ެގ  މި  ހަރ ކަށި  ވެޤަ ލަށް  ދިފާޢީ  އް އ މ   ޓިެގންދާއިރ  

އެ ިވސްނ ން  ބަދަލ ވާންޖެހޭ.  ދިމާލަ  ބާރ ެގ  އެބަ  ރައީސް. ށް  އެންމެހަިއ   އިްއޒަތްތެރި  ރިޕޯޓ ަގިއވާ  މި 

ދަންނަވަންޑޭންމެރެކޮ ވެސް  ކ ރިން  ނިންމާލ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ރެކޮ  ޝަންތަކަށް  އެންމެހައި  ންޑޭޝަންތަކަށް މެއޮތީ 

ޢަމަލ  ދައ   އި، ކ ރައްވަ ސަރ ކާރ ން  މެދ އަދި  އަ  ލަތާ  ހިފެހެއްޓ މަށް  އިތ ބާރ   ފިޔަވަޅ ތަްއ ޅަންރަްއޔިތ ންެގ  ޖެހޭ 

ތެރިކަމާއެކީ ޞްރޭ ނިންމާލ މ ެގކ ރިން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަށް އިޚ ލާ  ސަރ ކާރ ން އެޅ ްއވ މަށް އަޅ ަގނޑ  މި

ފާލްތިމާއިއަޅ ަގނޑ    އިންކ އަރީން  މި  އަދި  ދަންނަވަން.  ހ ރިހާސް  ޢަހަަގކ ރެވ ނ   ކަންކަމަށް  ށްދެއްވ މަށް މަލ ކޮ 
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އިޚ ލާ ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   އަރިހ ން  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  އަދަބ ވެރިކަާމއެކީ  ޞްއިްއޒަތްތެރި  ލްތިމާސް  އިތެރިކަމާއެކީ 

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.    އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ސްމޯކިންގ    ށްެގ ހަމަލާއަމޭ  6  ،ްއވިކޮށް ފާހަަގކ ރެ ޞައިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ، ޚާއް  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ކަމަކ ަގ ނ ފެނ ނެއް  މެންބަހ އްއެބަ  އިންޑިކޭޓަރސްތަކެއް    ،ންެއއް  ިއއްޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ   ސަޓޭ.  މާލ ކަމަށް ރ ންެގ 

ކަންކަމ ެގ    ޕޮލިސް ސަރިސަސްެގ އިސް ެވރިއަކ  އަދި މިްވސް  މޯލްޑި  -11.1.6،  154ބަރ   ނަން  ހާސަފ ެގންނަން  

ިގނަެވެގންމާހި އަންނޯންސްތަްއ  ވަނީ  ވިދާޅ ވެފައި  މަޢ ލޫމާތ ދެއްވަމ ން  އިންކ އަރީއަށް  މި  ެއއްެވސް  ރަކ   ޮގސް 

ނޭ އިދާރާއަކަށް  ހިނގ ވެސް    ނިގއިންޓެލިޖެންސް  ކަމެއް  ސްމިފަދަ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  އެކަށީެގންވޭ.  ޕެސިފިކް ން 

އަޅ ަގނޑަށް    ،ކަމަށް ވަންޏާ  ޮގތ ން ދަންނަވާ   ގ ޅޭއާގ ޅިެގން މި ހިންޭގ އިންކ އަރީ  ހަމަލާއާ  ، މިއިންކ އަރީ ހިންގޭ 

 ން އޮތް ކަމެއް ނޫ  އީ ނޭނިގ ހިނާގފައިއޮތީ. މި   ނިގފައި މިހިސާބަކ ން އެ  ކޮންމެވެސް ެއއް  ،މިހާރ  އެނޭގ ެއއްޗަކީ

އަޅ  މޭަގަގނޑ   ކަމަށް  ެއއް  ކޮންމެވެސް  ހިނަގބޫލ ކ ރަނީ.  ކަމެއް  މިފަދަ  ކޮންމެވެސްއިރ މަކ ން  ވަރެްއެގ    ފާނޭކަމ ެގ 

ކ ރީއިމްޕ  ބޭފ ޅ ންނަކަށް  ކޮންމެވެސް  އޮވެ   ޓ ތަކެއް  ލިބިވަޑަިއެގން  މިއީ ހިނ  ،ބަިއަގއި  މިީއ.  ހަމަލާެއއް    ާގފައިވާ 

ފަރާތ ން ސަރިވސަސްެގ  ޕޮލިސް  މަޢ ލޫ  މޯލްޑިވްސް  އިންކ އަރީއަށް  މާމި  ބަސްފ ޅ .  މާތ ދެއްވި  މަކ ނ ދޫ ހިރ ންެގ 

 މ ޙައްމަދ  ރާޢީ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ދާއިރާެގ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މ ޙައްމަދ  ރާޢީމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ދެޝ ކ ރިއްޔާ  ދަންނަވާލިރައީސް  ތި  ވަރަށް ސާ  ންމެއަކ   އެނޭގޮގތަށް  ކޮންެމވެސް    ،ފ ކޮށް 

އެނިގފަިއވާ ހިނާގނެކަން  މިކަން  ފާހަަގކޮށްލަންކަން.  ބަޔަކަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ   މި   241  ،ދެން   ކޮމިޓީ 

މަސަްއކަތް.   ބ ރަ  އެްއކޮށްރެކޮ  45ެގ  ސަފ ހާ  205ކ ރެްއވި  މި  މެންޑޭޝަނާ  ިގނަ  އޮ  ތައްޔާރ ކޮށްފައި  ވަރަށް  ތީ 

ބ  ވަރަށް  މަސައްކަތ ބޭފ ޅ ންެގ  ހާޒިރ ކޮށް  ން.ރަ  ބަޔަކ   އެތައް  ހަމަ  ވަ  އެ  ،އަދި  ވެސް  ބަިއވަރ   ބޭފ ޅ ންެގ  ރަށް 

ފާހަަގކޮށް އަޅ ަގނޑ   ބަލައިލާއިރ   އަޅ ަގނޑ   ޖ މ ލަކޮށް  ހޯދާފަ.  ކަމަޢ ލޫމާތ ތައް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ؛މެއްލާ 

މަލާއެްއ ދީފާނެ ކަމަށް ެގ ހަމ  ޒަރާއްޖޭަގއި ޓެރަރި  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްަމތީ ބާރ ތަކ ން،  ފެނިެގންދިޔަ ރާއްޖޭެގ ސަލާ

މީހ ން ިގނަ  ހާހަކަށްވ ރެ  ހާހަކަބ ނާ  ބިރ   ށް،  މިީއ  ކަމަށް.  ތިބި  ދޫވެފައި  މީހ ން  ިގނަ  ކަމެއް  ވ ރެ  އިްއޔެ  ހ ރި   .

ެއކަހަލަ ޢަމަލ ތައް  ގައިހިން  މްޒަލިސްޓެއް ޓެރަރި ޗްރާއްޖޭަގއި ވޮ   ،އަޅ ަގނޑަށް ފެނިެގންދިޔަ ދަ  ފާނެ ފައިހިންަގފާނެ، 

  ރަށް ރަނަގޅ  ކަމެއް. ެއ މީހ ންެގ މޫވްމަންޓްސްތައް ކަމ ެގ ވާހަކަތަކެއް. ެއއީ ވަނެފާލިސްޓެއް ތައްޔާރ ކޮށްބައެްއެގ ވޮޗް
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ފައި މިވާ ޮގތަކީ ކަމެއް  ވަރަށް ރަނަގޅަށް ވަރަށް ާގތ ން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ރާއްޖޭެގ ކަންތައް ކ ރެވި

އަޅ ަގނޑ  ބަލައިެގހިނީގމަ  ކަމަކަށް  ހިނާގ  ެއ  އަބަދ ވެސް  ފިޔަވަޅ  މެން  ެގންދަން  މި  އަޅ ަގނޑ   އަޅަމ ން  ނީ. 

ދ ރ މިނެއްަގއި މި މަޖިލިސް ވަށަިއެގން އަޅ ަގނޑ މެން އަންނައި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ،ފާހަަގކޮށްލާނަން ރ  އެތައް 

މަޖިލިސް ބަލަހަްއޓަމ ން  ޯގޅިތަކަށް  ސެކިއ ރިޓީ  ހަމަ  މަޖިވަޑައިެގން  މި  ެވސް ދަނީ  ރައީސް  މަޖިލީހ ެގ  ލިސްތެރޭ. 

ރަ ަވގ ތ   މި  ދ އިނޭގތޯ  ބޭރަށް  ދޭތެރެއަކ ން  ހަމަ  ެވސް  މެންބަރ   އިންނެވި  ަގޑީަގއި  ީއސްކަމ ަގއި  ބ ރޭކ   ރ ވެ 

ަގޅ   ށައިެގން އަޅ ަގނޑަށް ފެނޭ ހަމަ ވަރަށް ރަނރޭަގއި އިށީނދެެގން އެބަ ތިބޭ. ވައަޅ ަގނޑ މެން މަޖިލިސްެގ ޯގތިެގތެ

ތަްއ  ްގޖެހިފައި މިއޮތީ ސިއްކަޯގޅި. ބިލްޑިން ؛ތ ން ސިއްކަޯގޅިޮގ  . ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑަށް ހީވާރިޓީއެއް އޮންނަނީސެކިއ 

ވެސް އެބަ ތިބޭ. އަދި މަޖި  އަރާފައި ހ ރީ. އެތާ ދ  އީސް ނަޝީލީހ ެގ ރައީސް ވެސް، ރައަޅ ަގނޑ މެން މެންބަރ ން 

ލާ  ން އެއްލައިވާ. އެ ބިލްޑިންގ ލަްއވަިއެގން އިންނަރަށް ިގނައިން ޮގނޑީަގއި މަޑ ކޮށްވެސް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން ހަމަ ވަ

ދ ރ މިނަކަ މާ  އެއްޗަކީ  އެ ކޮންމެ  އެއްޗަކީ  ކޮންމެ  އެއްލަިއލާ  އިނޭގތޯ.  ނޫން  އައިސް    ކ ންބިލްޑިންަގ  ންއިށް  ހަމަ 

ޖެ ޯގތިތެރޭަގއި  އެްއޗެމަޖިލިސް  އެހެންވީހޭ  ސެކިއ ރިޓީހި.  ސެކިއ ޮގ  ބޫލ ކ ރާަގނޑ   އަޅ ަގ ؛މާ،  ވާތ ަގއި    ރިޓީއަށް 

ދޭޮގތަށް ސެކިއ ރިޓީ  މިޮގ  ހަމަ  އަންޖެހޭނީ.  ފާހަަގކޮށްލާ  އަޅ ަގނޑ   ނަޝީ  ،ކަމަކީ  ނެއްތަށް  ވަރަށް  ؛ދ ރައީސް 

ޮގތ ަގއި މަޖިލީހ ން    އަޅ ަގނޑަށް ފެންނަ  ން އިހ މާލ ެގ ވާހަކަތައް އަިއސް އެބަ ހ ރި. ދެން މީގައިސާފ ކޮށް މީަގއި ދެ

ނ   ބޭފ ޅ ންނަށް ފާހަަގކ ރެވ   އެ   ަގއިޓެއް ނޫން. އެކަމަކ  އިންކ އަރީ ރިޕޯތަޙ ޤީޤީފައި  ޔާރ ކޮށްކޮމިޓީން ތައް  241އޮތީ  މި

ނޑ    ސާފ ެވެގންދާނެ. އެކަމަކ  އަޅ ަގކަންއެްއކޮށް ވަރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ ންނަށް ަވރަށް ިގނަ ކަން   ޮގތް. ދެން މި ރިޕޯޓާ

މަޖިލީހ ން    ،ންކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ މަޖިލިސް މެންބަރ ޞަޚާއް ؛އަޅ ަގނޑ މެންށް   ެއއްކޮހަމަ މި ހަމަލާއާ  ،ފާހަަގކޮށްލަން

ކޮ ވެސް  ރަނަގޅ   ކަންތައްތަކެްއ  ިގނަ  އަޅ ަގނޑަށް  ވަރަށް  ޮގތަށް  ކަމެއްެގ  މ ހިންމ   އެންމެ  ޭއެގތެރޭަގއި  ށްފީމ . 

ންމ  ކަމެއް. ދެން އަޅ ަގނޑ  އެއީ ވަރަށް މ ހި  އް ހަމަޖެއްސ ން.ބާރ ެގ ވެރިންނަށް ެގކޮޅެ   3ލަތ ެގ  ދައ   ،ފާހަަގކ ރެވ ނީ

ކ   ދައ ލަތ ެގ ބާރެއްެގ ބޭފ ޅަ   މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ނޫނިްއޔާޮގތަށް    ތަނ ަގއި ބަެއްއ ބޭފ ޅ ން ފާހަަގކ ރި  ވެސް ހަމަ މި

ސަލާމަތީ ނީ. އެއީ  ޖެހޭ ސެކިއ ރިޓީ ދޭންޮގތަކ ންނެއް ނޫންނެްއެގ  ގެއަކަށް އިނޭގތޯ، ހ ންނަ ތަހ ންނަ  ހ ންނަ ތާކަށް،  

ލާޒިމ  ކޮންމެ  ބާރ ތަކަށް  އ ޅ ނަސް ސެކިއ ރިޓީ  ކަމެއް  ދިމާލެއްަގއި  ކޮންމެ  ހ އްޓަސް،  ޭގ  ދިނ މަކީ.ތާކ   އެޮގތ ން     

ނ  ފ ރިހަމަޮގތ ަގއި  އެންމެ  މިސެކިއ ރިޓީ  ހަމަލާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން    ދެވިފައިވާތީވެ  ދެން  ލ ކ ރަންޖެހޭނެ ބޫަގއައީ. 

އެ ކަންތައްތައް ހަމަ ވަރަށް ބާރ މިނެއްަގއި މިހާރ    ،އިމް ފަތ ރަޒަމަށް ާވިގދޭ، ޓެރަރި ޒަޓެރަރި   ރާއްޖޭގައި  ،ޙަޤީޤަތަކީ

ޔަ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ދަނީ.  ނެީގމި  ފާހަަގކ ރަްއވައިފިތްންކަމެއް  މެންބަރ ން  ިގނަ  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް   ،، 

ޔައެ ކޮންތާކަށްނެ  ންކަމެއްީގްއވެސް  މިހާރ   ހަމަލާ  ތް  ނ ދޭނީ.  ކަމެްއ  ހަދީފައި  މި  ނަޝީދަށް  މަލާ ރައީސް 

ބޭފ ޅަކަށްއަމާ ކޮން  ނޭނެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  މާދަމާ  ދިޔައީ.  މި  އަމާ  ޒ ކ ރެިވެގން  ހަމަލާ  މި  ެވެގން ޒ ކަެމއް 
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 މ ދެނެއް ގައިއަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް    ،ނަމަ   ހަދާ ނިންމާލައިފިއަންނާނީ. ވަރަށް އާދަިއެގ ކަަމކަށް އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން

ފާހަަގކޮށްލަ ހަމަ  ބޭނ ންވޭވެސް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް. އަޅ ަގނޑ   ިމ    ،ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ން  ީމަގއި 

ކަންތައްތައް ނިމިެގންދާއިރ ތަޙ   ހ ރި  އިދާރާތަކ ން  އަބަ  ، ޤީޤީ  ޖެހޭ.  އެބަ  ނިމެން  ނިމ މަކ ން  ވެސް ފ ރިހަމަ  ދ  

މި އޭެގ ފ ރިހަމަ އް ނިތަން. އަސްލ  ތަޙ ޤީޤެ   ބާްއވާޖަހާފައި  "އ ޓިނިކޮން  ޓ  ބީ"ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީ  އަޅ 

ބަލަފިލް ؛މަޢ ލޫމާތ  އިނޭގތޯ  ވެސް  ޓ ނިމ ނީ  އިމެއް  އަރާ.  އެބަ  އެންޑް  ބީމަ  މާނައަކީކޮންޓި     ޭއެގ  އަދި    ،ނިއ . 

  ހަމަލާއެއްށް އެނިގއްޖެ ންނައަޅ ަގނޑ މެ  ،ލާކަށް ނ ވޭ ބަ ބޭނ މެއް  ންނެއް ޅޭ. މިއަދ  ދިވެހިއ  އިތ ރ  ކަންތައްތަކެއް އެބަ 

ެގ ފަހަތ ަގިއ ތިބީ ކޮން ބައެއްކަން ހޯދަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި  ދެވިއްޖެކަން. މައްސަލަތަކެއް އެބަ އ ޅޭކަން. މީ

ބީ ޓ   ވެސް  ޖަހާކޮންޓިނިއ   ހަމަލާަގއި  ބަބޭ  ފައި  ދިވެހިން  ަގދަލ އްވ މ ެގ  ކިހިނެންބޭނ އި  މިއީ  ކޮން އްވަނީ  ތޯ، 

ވަނީނަމަ  ،ތޯފަރާތެއް ކަމ ަގއި  ނ ހޯދިއްޖެ  ޖެހޭ.  އެބަ  އަންނަން  މިކަ  ،ނިމ މެއް  ހަމަ  ވެސް  ކ ރިން  މަށް  އަޅ ަގނޑ  

  ،ޖެ ކަމ ަގއި ވާނަމަމަލާެގ ފަހަތ ަގިއ ތިބި ބަޔަކ  ނ ހޯދިއްން ފާހަަގކޮށްފަ. މި ހަންނާނެ އެކަވާހަކަދެްއކި ދ ވަހަކ  އޮ

އެއް ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަށަވަރ   ބޭ  ޔަވެސް  ކަމެްއަގއި  އެްއވެސް  ދެނެއް  އިންސާފެްއ  ނަީގފ ޅަކަށް  އެ  ކަށަވަރަށް  ށް 

ތަނ ަގިއ    ޮގތަށް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން، މިޤަތް ހޯދަންޖެހޭ. ހަމަ މިމާ، މި ހަމަލާެގ ޙަޤީދާނެ. އެހެންވީލިބިެގންނ 

ވަރަށްން  އަޅ ަގނޑ މެ ހަމަ  ވެސް  މެ  މިއަދ   ބަިއވަރ   ވަރަށް  ވާހަކަތަކެއް  ދެއްކިިގނަ  ިގނަ    ންބަރ ން  ވަރަށް 

އ ފެއްއިަގކަންތައްކ   ނަފ ރަތ   ރާއްޖޭަގއި  ކަމަކީ  ބޮޑ   އެންމެ  ފާހަަގކޮށްލަންދ .  ައޅ ަގނޑ   ވާ ؛ން.    .ހަކައެކަހަލަ 

ތަނަށް    ތ ކޮށް ބިލެއް ވެސް މިންބަރ ން ަވކާލާކޮށް ވަރަށް ބައިވަރ  މެޞަޚާއް  ،ންއެކަމަށް ޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީެގ ެމންބަރ 

ިމ  ހިތްހަމަނ ޖެހ މާއި ކަންތައްތަކ ަގއި ވަރަށް ބަިއވަރ  ކަންތަްއތަކެއް ދިމާވެެގންވެސް ހ ރީ  ެއކަމަކ   ެގނައި. ދިޔައީ. 

މިކަންތަ ިއނޭގތޯ  އްތަްއ  އެކީއެކަްއޗަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެ  ،ދިމާވަނީ  ޖެހޭ  އެބަ  މެންބަރ ން  މަޖިލިސް  އެްމ.ޑީ.ޕީ  ންެގ 

ތެރޭަގއި ދެްއކޭ ބައިވަރ  ވާހަކަތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކ ރަން އ ޅޭ   ެގދަކޮށް ތިބެން. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެންވަރ ަގ

ނ  އަޅ ަގކަންތައްތައް  އިނޭގތޯކ ރެިވެގންދަނީ.  ފާހަަގކޮށްލަން  މިއަދ   މެންބަރެއް   ،ނޑ   ައޅ ަގނޑ މެންެގ   ؛މިއަދ  

  ، ން ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައްބެެގމެންބަރ ން މިތާ ތި  65ވެސް    ގައިމ  ؛ވަރ  ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ބައި

އެ މީހ ން   ،މާ ށްފި. ެއކަމަކ  ަވކި ކަމެއް ނ ވީ. ހީރޯއިންނަށް ހަދާލި ކަންތައްތައް ކޮވަރަށް ބަިއވަރ  ކަންތައްތައް ކޮށްފި

 ތަނ ަގއި   ޅ ަގނޑ  ައޅ ަގނޑ  ދ ށިން މިމިއަދ  އަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމަކ ނ ދޭ،    މާޒީރޯއިންނަށް ބަދަލ ވެެގން ދިޔައި

ރަޝީދ  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދ   މާފަންނ   މެންބަރެްއ،  ެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ 

މެދ . މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ރައީސްެގ   މަނިކ ފާނާ  އަޅަންޖެހޭނެ އެ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ތެރެއިން ފިޔަވަޅ  އިލީއަށް ޮގވަފާ އ އިސްތި

ނޫންޮގވަންއަށް  ފާ އ ތިއިސް ދ ވަހެއް  ބަދަހިކޮށްޖެހޭ  މިއަށްވ ރެ  ައޅ ަގނޑ މެން  ިމއީ  ކަންތައްތައް  ޒަޓެރަރި  .  މި  މާއި 

ދ ހ އްޓާލަން މަސަ މި ކަންއްކަތްކ ރަންޖެހޭ  މިއީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެއއްކޮށް  ވަސް  ކ ރެޭވނީ އަޅ ަގނޑ މެން  ތައްތައް 
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އެނިގއްޖެތޯ އެްއކޮށްންނަަގނޑ މެއަޅ  ؟ ތިބެެގން.  ކ ރެވޭނީ  ކަންތައް  މި  އަށް  ތިބެެގން.  ތެރޭަގއި  ،  ޅ ަގނޑ މެން 

 ނަފ ރަތާ... އިއަޅ ަގނޑ މެން ތެރޭަގއި ޖެއްސ މާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި    މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާގެ   ،ބެހޭ މަްއސަލައެއް   ަމއްސަލަެއއް، ނިޒާމާބެހޭ    ، ނިޒާމާބެހޭ  ނިޒާމާ

 ބެހޭ މައްސަލަ. ނިޒާމާރޭެގ ފ ރަތަމަ  ރާހީމް ރަޝީދ . މިއީ މިއިބް

 

 ލަ( )ނިޒާމީ މައްސަ

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ދ މާފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީ

ނެީގ  ނިޒާމާ މި  މައްސަލައެއް  ރަީއސް  ބެހޭ  މި،  އިއްޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ން  އަޅ ަގނޑ   ދިވެހި  ފޮނ ވީ  . ތަނަށް 

ރާއްޖެރާއްޖޭެގދިވެހި މ ޅި  ކަންތައްތަކ ަގިއ  މައަދި    ،  ރާއްޙަލަޞްދާއިރާެގ  އަދި  ހިމެނޭ  ލިބޭ ތ   ރައްޔިތ ންނަށް   ޖޭެގ 

ފައި ހ ރި ކަތީބެްއ  ޅ ަގނޑަކީ ރަށަކ ން ފޮނ ވާއަމަށް.  ޅ އެޔަަވޅ އެ ކަންކަމަށް ފި  ިއ،ކަދައް  ެގ ވާހަކަނ ރައްކާ   އި ެގއްލ މާ

މިތާކަށް.   ރައްޔިނޫން  ދިވެހި  ދައްކާނީ  ރައްކާތެރިކަމައަޅ ަގނޑ   އަބަދ ވެސް  ތ ންެގ  ކަށް  އަޅ ަގނޑ   ންބޮޑ ޭވ  ވާހަކަ. 

ރައީސަމަޖިލީހ  ރައީ ޞަ ޚާއް  ،ށްެގ  ނައިބ   މަޖިލީހ ެގ  ޖ ޑީކޮށް  އަދި  ސަސަށް  މެންބަރ  ޝަލް  ކޮމިޝަންެގ  ރވިސް 

ނ ރައްކާތެރިކަމާ އިންޒާ  އި، ހިސާނަށް  މެންބަރ ންނަށް  މައްސަލަރ ދޭމަޖިލިސް  ކެތެއް  ިއަގއި  ރާނަން. ނ ކ   ައޅ ަގނޑ  

  ތަނަށް ފޮނ ވާފައި ހ ރި ރައްޔިތެއް ނޫން. އެ ވާހަކަ  ބަސް ބ ނަން މިއާން  ،ށް ވޯޓ ލާންތަގޮ   އަޅ ަގނޑަކީ ކަތީބ ން ބ ނާ

މި ޮގތަށް  ކަތީބެއް  އަދި  ދާއިރާެގ  މަކ ނ ދޫ  މެންބަރަށް.  އިއްޒަތްތެރި  އެ  ދަންނަވަން  އައިށް ތަނަ  އަޅ ަގނޑ   ސް   

 ކަތީބެއް ޮގތަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ.  ހ އްޓަސް އަޅ ަގނޑެއް ނ ހ ންނާނަން 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މ ޙައްމަދ  ރާޢީނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މަކ 

ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  އިނޭގތޯ.  ނޫން  ވަނީކީ  ދައްކަނީ   މި  ކަތީބަކަށް 

ދަ އިނޭގތޯ. އްކަންއަޅ ަގނޑ މެން  ކަން  ޖެހޭތީެވ  މި  އަޅ ަގައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އ ޅެނީ  ނ ކ ރެިވެގން  ނޑ މެން ތައްތައް 

ައޅ ަގނޑ މެން ތެރޭަގއި އެކަކ  ެވސް ހ ންނާނެ   ގައި. ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާތީތެރޭަގއި މި ކަންތައްތައް ހ ންނާ

  ކިވަ  ،ކީމެން ެވސް ނ ވޭ. އަޅ ަގނޑ  ވެސް ނ ވޭ. ރައީސް ނަޝީދަ. އަޅ ަގނޑ ނ ވޭ  ކަމެއް އިނޭގތޯ. އ ފަލެއް  ރިފާވެއ 

ނ   އެްއެގބަ މިލްކިްއޔާތަކަށް  ރާއްޖޭެގހެދޭނެ. ރައީސް ނަޝީދައަމިއްލަ  ބޭފ  ކީ  ހ ރިހާ  އެމް.ޑީ.ޞަޚާއް  ،ޅ ން  ޕީެގ ކޮށް 

 ....ށްދަމަންނައޭ ރައީސް ނަޝީ ތި. އްމެންބަރ ން ވެސް ލޯބިވާ ބޭފ ޅެ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ފަހ މީ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ެގ އިްއޒަތްތެރިރާ ދާއިމާފަންނ  އ ތ ރ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ދެއްކެވ ންވާހަކަ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒ  ފަހ މީރާެގ  ދާއިމާފަންނ  އ ތ ރ 

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ބަޝ ކ ރިއްޔާ  މިހާރ   މިހ އަޅ ަގނޑ މެން  ރައްޔިތ ން  ސްކ ރަމ ން  މި ެގންދަނީ  މަޖިލީހ ން    ެގ 

އިއްޒަތްތެރި ދަނީ.    ސްކ ރަމ ން މިހ މެން ބަށް އަޅ ަގނޑ އެ އިންކ އަރީއަ  ،މަ ފަހަރ ދާ ފ ރަތަރީއެއް ހަބާވަތ ެގ އިންކ އަ

ދިމާކ ރި ؛ރައީސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ތ ގޮ   މިކަން  ަމސައްކަތް  އިންކ އަރީެގ  މި  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  އެހެން  ވަރަށް  ން 

ހަމަލާދީ ވަނީ.  މި  ހަމަލާ ؛ކ ރަންޖެހިފައި  ޓެރަރިސްޓ   މަޖިލީހ މިވަނީ    ދީފައިއަވަހާރަކޮށްލަން  ރައްޔިތ ންެގ  ެގ  

 ހ ންނަާވ  އަޅ ަގނޑ މެންނާ އެކ ަގއި އަބަދ   ،ބައްދަލ ވެއަބަދ     ނާމި ތަޅ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންޒަތްތެރި ރައީސަށް.  އިއް 

ރައީ  މަޖިލީހ ެގ  މިޮގތަށްސަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ހިންގ ނީ  މި  އިންކ އަރީ  މި  އަ  ، ހަމަލާދިނީ.  އިްއޒަތްތެރި .  އިގަ ލީމީެގ 

ވަރަށް    ،ފާނޭޑ މެންނަށް އެނެގނީ ރައީސަށް ހަމަލާދީ، ައޅ ަގނމެން އަބަދ  ވެސް އަޑ އަހަނީން އަޅ ަގނޑ ކ ރި؛ ރައީސް

ވަނ ކައްތާރި ބިރ ެވރިއޭޭއ،  ވަރަށް  ކ ރެއޭ،  އެބަ  އިންޒާރ   އަޑ ،  ރަށް  މިޮގތަށް  ކަންތައްތައް  އަބަދ އި މި   ވެމ ންދަނީ. 

އަ  ިއވެމ ންދާ  ައޑ ތަވެސް  ޙަޤީޤަ  ، ވެސްއެހެންނަމަ  ކެއް.ޑެްއ،  މިމި  ިމއަދ   ވެފައި  ޙަ  ތަކަށް  މިއީ  ޤީޤަތެއް.  އޮތީ. 

ިމ  ންކ އަރީ އައެކަމ ެގ އި   .ތްރަސްކަލާނެގ ރަޙ މަތްފ ޅ ންމާ  ،ފ ރާނަ އެ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ   ފި.ހިނގައި ޅ ަގނޑ މެން 

ދަލ ކ ރެްއވި.  ފޯމެްއަގއި ރައްޔިތ ންނާ ބައްޓްޝަލް މީޑިާއެގ ޕ ލެސޯވަހ ަގއި ރައީސް  ދ އިހަކަށް  ދާދި  ކ ރީ. ައޅ ަގނޑ މެން

ކ ރިމަތީަގިއ    ،ނީރަްއވާފައި ވިދާޅ ވަކ  ަވޑަިއެގންނެިވއިރ ަގއި  ކާރ ކޮޅަށް  ެގކޮޅ ން ނ ކ މެވަޑަިއެގން  މަނިކ ފާނ   ތިަމން 

ވިދާޅ ވީ.    ކަމަށް  ޮގްއވާލި  އިތާލަބަލަން ހ ރެފައި ފިއް  ދިމާލަށްކޮށް ދިމާލަށް،  ޖެހިެގން ބަލަން، ރީތިދާދި ކައިރީަގއި  

ދެ ބަލަން    ބަލަން،  ކައިރިން  ހި  އިތާލައްފި  ހ ރެ ލޮލާ  ކަމަށް.  ރައީސްހާދިސާ،  ނގައިފި  ޮގްއވާލި    . އިްއޒަތްތެރި 

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި އޭ.ޑީ.  ެގކޮމިޓީ  ެގމެންޑ އަޅ ަގނ؛   ޑޮ އިންކ އަރީއަށް  ަވޑަިއަގކްޓަރ ކޭެގ  ޓީމ     ތްންެގ 

ދެއްވަންޑ އަޅ ަގނ  މަޢ ލޫމާތ   ބޭފ ޅ ންނަށް  މެންނަށް  އެ  ޝ ކ ރ   ޑ އަޅ ަގނ .  ނަންފ ޅ ަގއި  ބޭބޭފ ޅ ންެގ  ހ ރިހާ  މެން 

ން އެ އިންކ އަރީއަށް ވަޑައިެގން ދެްއވި މަޢ ލޫމާތ  ެއ ބޭފ ޅ   ،ރެއްވި ވެސް ފާހަަގކ   ން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްދަންނަވަ

ޮގތްތަްއ  ންނަ ނާޒ ކ   ހަށިަގނޑ ތައް ހެދިފައި ހ ންެގ  ހ މީ  ، ޓަރ ން ކަމަށް ނ ވާތީވެ ކްމެންނަކީ ޑޮޑ ައޅ ަގނ ން،  ދެއްވަމ 

ނޭނޭގނެތީވެޑ އަޅ ަގނ  އެހެ  ،މެންނަށް  ވިދާހަމަ  ވިދާޅ ވެފައި  ބޭ ؛ޅ ވީ ން  ފަތި   ނޭނިގދާނޭހަރ ަގއި  ފ ޅ ންނަށް 

ތައް ނޭނިގދާނެތީ ސިފަކ ރ މަށް ޓަކައި ކަން ދިމާވާ ޮގތްެގ ކަންއޭ   އި،ތެރޭަގއި އެ ނާޒ ކ ކަން ހ ންނަ ޮގތާހަށިަގނޑ  އެ

އެ ދިޔަ   އިރައަ  ހަމަލާތަކ ން  ފޮނ ވާލި ޅަށް އެ  ކޮށިނަޝީދ ެގ ހަރައީސް  ،  ޅ ވީ މ ން ވިދާޑަކ ޑަ މިސާލެއް އެހެން ދަްއކަކ 
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ެއއްޗެ ކ ދިކ ދި  ތޮރ ފާލީހިބައެއް  އަރިމަތިން  އެއް  ތޮރ ފާލީ،  ެވސް  ޖެހިެގން  ން  ގ މަ  ދެން، ހ ރި  ހަލާކ ވީ.  އެ  ނަން 

ވަދެެގން  ދެންބަނޑ ތެރެއަށް  ައނެއްކާ  ޮގސް  އެތެރެއިން  ޮގހޮރ ެގ  ފޫއަޅ ވާލީ.  ޮގހޮރ   ބަނޑ ެގ  ރަށް ބޭ ؛ހ ރި  ޮގސް 

ކިރިޔާ ެއ މެ އެތި ފަހަރަކީ  ކޮންމެކޮން  ތް ވަހާލެއްަގއި، އެހެން    މި  ނަން އެ ފ ނޑ ފ ނޑ ވީ.ހ ރި ގ   ރ  ދެންނ ކ ތްއި

ފ ރާމަނިކ ފާ ސަލާނ ެގ  އެކިރިޔާ  ވީމަތްނަފ ޅ   ރަ.  މާތް  ހަމަ  ވެސް  ބޭފ ޅ ން  ޙަމްދ ކ ރީސްކަ  ކިރިޔާ  ލާނގެއަށް   .

؛ ޙ މަތްފ ޅ ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެގ ރަރަސްކަލާނކިރިޔާ މާތް  ވަނީ.އެ  ވެފައި    ށްކަވާ ބޭފ ޅަަގއި މެންނާ އެކ ޑ އަޅ ަގނ 

މިންޑ އަޅ ަގނ  ނޭނޭގ  ވެސް  ސިފަކ ރާން  އެމެންނަކަށް  ކިޔާލަދެއް   ވަރަށް  ކަންތައްތައް  އެ  ބޭފ ޅ ން ބޭފ ޅ ން  އެ  ވި. 

އެ  ؛އިެގ ބޭފ ޅެއް ނޫންކަންއާދަ   ،ރ ަގއި ވެސް ފާހަަގކ ރެްއވި އޭެގ ހިތްވަރ ފ ޅ ެގ ވާހަކަ  ދ ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީ

ސި   ،ބޭފ ޅ ން ވިދާޑޮކްޓަރ ން،  ނޫން.  ބޭބޭފ ޅ ންނެއް  އަރާފައިޔާސީ  އެޮގތަށް  ހަމަލާ  އެ  ވެސް  ޅ ވީ  ާވއިރ ަގއި 

އިން ންދިޔައިރ ަގއި ެވސް އެ ބޭފ ޅ ން އެ ޕެ  ލޭ ބޭރ ވަމ ހަށިކޮޅ ން   ންމ ޅިން އޮންނެިވިއރ ަގއި ވެސް  ކިރިޔަކިރިޔާ އެހެ

ވޭން ތަދ   ޓަކަ ވ ފިލ އެ  ފެށީމައި  މަށް  ދޭން  ތިމަންވިދާ   ބޭސް  ތިމަންނައަށް،  ިގނަޅ ވީ  އެހާ  އިން މަނިކ ފާނަށް 

މަނިކ ފާނަށް އެންމެ ންތިމަ  ،މެ ވަރަކަށްވޭން ކިތަން. ހޭފ ޅ ަގއި އެ  އޭވެއި ޮއންނަން ބޭނ ންފ ޅ ބޭސްނ ދެއްވާށޭ. ހޭފ ޅ ގަ 

އެޅި ަވރަކަށް  ކިތަންމެ  ވޭން  ކިތަސްޔަ ރަނަގޅޭ  ޕެއިނެން،  ދިމާވި މެ  ބޭނ ންފ ޅ ވޭ.  ޔައް  އޮންނަން  ހޭފ ޅ ަގއި  ސް 

ވިދާޅ  ންވީމާއެހެ ެވސް  ެއޮގތަށް  ނ ދެއްވާށޭ.  ބޭސް  ިގނަ  ތިހާ  ޑޮކްޓަރ ވި  ،  ބޭފ ޅ ން،  އެ  ން  ޓީމ   ންެގކަމަށް 

ދެއްވިޑ އަޅ ަގނ  މަޢ ލޫމާތ   އެމެންނަށް  ޝ ކ ބޭފ ޅ ންނަށް    .  ހަމަފަށްފަށ ން  މ ޙައްމަދ  ަގއި  އެާއއެކ    ރ .  ރައީސް 

ދެއްވި  ދަނަޝީ ހަމަލާ  ބޭފ ޅާވަގ ތ ށް  އެ  ތި ަގއި  ޮގތ ަގއި  ހަށިފާރަެވރިންެގ  ބޭފ ޅ ންެގ  ވާހަކަ  އްބެވި  ރި  ތެއިްއޒަތްެގ 

 ޮގތެްއަގިއ  ޞައެ ކަންކަން ފާހަަގކ ރަްއވާފަިއވޭ. ޚާއް    ަގއި ެވސްންމެ ހަމަ ތި ފާހަަގކ ރެްއވީ. ރިޕޯޓ  ވެސް ދެރައީސް  

އޭރ  އޮތީ   ؛އާ އެކ ަގއިހަމަލާ އެ  ރަީއސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ   ށް، ވިދާޅ ވީ އިލްހާމް ހަމަ އެ ވިދާޅ ިވ ޮގތަންޓްޖަރސަ

އަޑ ތައްފައި  ޮގވާ  އިބަންކިޔަ  .ވެފަ  ދ މަށްމ ޅި ތަން   ޮގތް  ކަންފަތް ؛އަޑެއް،  ެވސް ނޭނޭގހ ރި  ބަެއއް މީ  ހ ންެގ  . 

ތްޕ ޅ ން ބިންމަތީަގއި ރަީއސް މ ޙައްމަދ  ޓް އިލްހާމްެގ އަންސަރޖަ ްއކޮށް ހަލާކ ެވއްޖެ. ވީނ ީވއެްއ ނޭނޭގ.  ކަންފަތް އެ

ނ ޖެހެނީ އަނަޝީދ   އިރާދަކ ރެްއވީތީެވ  ކ އްލި ސް  އ ފ އްޔަތްޕ ޅ ން  އެރ ްއވ ނ   ލައްވާފައިއިލަވަކަށް  ކަމ ެގ  ކާރ ކޮޅަށް 

ށް ލިބިފަިއ  ފ ރިހަމައަ  ޓްރެއިންޑްމިލިޓަރީ   ؛ޓްޖެންރސަ  ކިޔައިދެއްވަމ ން   ވާހަކަފ ޅ ތައްއެ ްއވި.  ވާހަކަފ ޅ  ހިްއސާކޮށްދެ

ފިރިހެނ  ވަރ ަގދަ  ފިރިހ ންނަ  އިނޭގތޯ،  ބޭބޭފ ޅ ން  ވާހެން  އަސަރ ން  ހ ްއޓ ދެއްހަކަފ ޅ  ން  އެރި.  ކެވ ން  ން 

ހ އްޓ ޑ އަޅ ަގނ  ކ ރިމަތީަގއި  ކޮމިޓީެގ  އެރިމެންެގ  ސިއްސައި ޑ އަޅ ަގނ .  ން  ެއ   ސްތަކެއްހ ސާއިވަރ ެގ  ެގންދާމެން 

ިވެގން ނ ދެއްކެ ފ ޅ ވާހަކަ އިވަޭއ. ހ އްޓ ންައރަބާ  ނެއްވަނީކިހިދިޔަ.  ސްވާ ހިސާބަށްމެން ހާޑ އަޅ ަގނ   ތަން ރިބޭފ ޅާއަށް ކ 

ބްރޭކ  ޑ އަޅ ަގނ  ހަމަ ކޮޅެގ ތ ވަ  ެގމެން  ހަމައަށް،  އަލ ން  އަނެއްކާ  ބޭފ ޅާއަށް.  އެ  ދޭންޖެހ ނީ  ހ ސްަވގ ތ ކޮޅެއް  ްއ 

ސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް މި ޮގތް ހަދާލިކަން ހަމަލާދީ ރައީވ މަށް ޓަކައި. މިހާ ނ ރައްކާތެރިކޮށް  ޢަޮގތަށް ރ ޖޫރަނަގޅ   
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ރަީއސް   ވެސްނޫންއިލްހާމަށާއި އަދި އެންޓް  ލީ. ސަރޖަން މި ދަންނަވާށް ސިފަކޮށްލ މ ެގ ޮގތ ޑަކ ޑަކޮދެން ކ   ޑ އަޅ ަގނ 

ކްލޯޒް ނަޝީދ ެގ  ޓީމ ަގއި    މ ޙައްމަދ   ވަ ޕްރޮޓެކްޝަން  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ހ ރިހާ  ތިއްބެވި  ،  އަޅ ަގނޑ  ގ ތ  

ަގއި  ތ ެގ ޮގޝަނ ންޑޭމެކޮމެންެގ މި ރިޕޯޓ ެގ ރެޑ އަޅ ަގނން. އަދި  ނަވަދަންެގ ހިތ ެގ ފ ންމިނ ން ޝ ކ ރ މެންޑ އަޅ ަގނ 

  އި ންެގ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ތެރެއިންނާއެ ބޭފ ޅ   ،އިންނާއިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ފާހަަގކ ރެއްިވ، ެއ ބޭބޭފ ޅ ންނަށް އެތެރެ 

ނަ ބޭފ ޅ ންެގ  ެއ  ފެންވަރ ަގއި  ޤައ މީ  ފާހަަގކޮށްންފ އަދި  ޤައ މީ  ،ޅ ތައް  ކޮށްދެއްވި  އެ  ބޭފ ޅ ން  އެ   ،މ ހިންމ   އެ 

ދެކޭޮގތ ަގިއ    ޑ އަޅ ަގނކ ރ ން. އެއީ  ެގ އެ ކަން ފާހަަގޮގތަށް ޓަކައި އެ ބޭފ ޅ ން  ދެއްކެވި  ޔަލްޓީންެގ ތެދ ވެރި ލޯބޭފ ޅ 

މ  ރައީސްވަރަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ކަމެއް.  ހިންެގިވއި؛ ހިންމ   ިއންކ އަރީ  ެއހެމި  ވެސް ރ ަގއި  ބޭފ ޅ ން  ހ ރިހާ  ން 

އެއްކޮމިޓީެގ    ،ކ ރެްއވިފާހަަގ މެންބަރ ން  އެ  ހ ރިހާ  ޮގތ ަގއި  އަމާޓީމެއްެގ  ފިކ ރ ތައް    ،ޒަކަށްއް  ސިޔާސީ 

ކޮމިޓީެގ  އީ  މި  ދެން  ޑ ައޅ ަގނ ؛އި ދ ވާލ ޔާޒިޝަން ބޭބޭފ ޅ ން ވެސް ރެމެންެގ އޮޕޮޑ ައޅ ަގނ ރަްއަވއިެގން  ކ އެްއކިބާ

ން ފެށ ނީ،  ރިެވވެށް ކޮމިޓީަގިއ ބަިއވެޑަައޅ ަގނ ؛ނ ވ ށް ހޭދަކ ރެޑައަޅ ަގނ  ،ނަމަވެސްދާއިމީ މެންބަރެއް ނޫން. އެހެން

  3ދ ވާލ  އެ ކ ރެްއވި ަމސައްކަތް، ބައެއް ރޭރޭ  އި  ޔާން ރެއެ ބޭފ ޅ   ،މ ށީދ ން  ލ ލޮ  ޑ އަޅ ަގނއެ ހިސާބ ން ފެށިެގން  

ަވޑަިއެގންނެވީ  ޖަހާ ގެއަށް  ބޭފ ޅ ން  އެ  ވެސް  ހ  ފަހ ން  ބޭފ .  ހ ރިހާ  ބޭޅ ން،  ެއާއއެކ ަގ  އަދި ؛ފ ޅ ންރިހާ  ިއ  ހަމަ 

ކަތްޕ ޅ ތަކަށް ެވސް ހާ ބޭފ ޅ ން ވެސް އެ ކ ރެްއވި މަސައްޓ ެގ ހ ރި ރެޓޭރިއެކްކޮށްދެއްވި ސެ ްއކަތްޮގތ ން މަސަ  އިދާރީ

 ދެން  ،ޕަށްނަވަން. ކޮމިޓީެގ ޗެއަރ، މި މަސައްކަތ ަގއި ެއ ދެއްކެވި ލީޑަރޝިހަމަ ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ  ދަން  ޑ އަޅ ަގނ 

  ، މި ކަމ ަގއި ދެްއކެވި ލީޑަރޝިޕަށް  ހ ެގ ނައިބ  ރައީސް. މަޖިލީކަށް ނޫންނަވާން ދަންފ ޅ ންެގ ނަހާ ބޭވަކިވަކިން ހ ރި

އެހީތެ ވެދެްއވި  ކަމަށް  ބޭފ ޅ ންޑ އަޅ ަގނރިކަމަށް  މި  ހ ރިހާ  ކޮމިޓީެގ  އެހީތެރިކަމާއި  މެން  ކޮށްދެއްިވ    ދެއްިވ 

ބޭ  ޑ ައޅ ަގނ   ތަކަށްސައްކަތްމަ ކޮމިޓީން  ފ ންމިނ ން  ހިތ ެގ  އިހަމަ  އައިސް  މީހެއްެގ  ެގއިދެލަށީނ ރ ން  އިން  ން 

ބޭފ ޅ ންނަށް ޝ ކ ރ   ޑ އަޅ ަގނ ން  ހައިސިއްޔަތ  ރައީސް ތި  އިްއޒަތްތެރި  ރިޕޯޓ ؛ ދަންނަވަން.  ހަމަ  މި  ނ ހިމަނާ  ަގއި 

ދޫއެން އިހ މާލ ން  ނޯންނާނެ.  ވެސް  ފެކްޓެއް  ވެސް  ކޮމެ  ފެކްޓެއް  އޮންނަ  އޮތް ޑ ައޅ ަގނށްލާފައި  ހޯދިފައި  މެންނަށް 

ވެއްޖެްއޔާ ފެކްޓެއް،  ހިމަނާ  މީަގއި   އެްއޗެއް  ހ ރިހާ  ކަމެއް  ޑ އަޅ ަގނފަ.  އެްއެވސް   ންމެޑ އަޅ ަގނމެންނަށް 

ހ ރިހާ  ނޯންނާނެ.    އިމެން މަސައްކަތްކޮށްފަޑ އަޅ ަގނވ ަމކަށް  ، ނޫނިްއޔާ ފޮރ އި، ބަނޑ ތެރެއިން ދިރ ވާލަވަންހަނާކޮށް

ކޮންން  މެޑ ައޅ ަގނ   ކަމަކީ ރިޕޯޓަށް  ފެނ ނ   މި  ޙަޤީޤަތެއް  ޓަކަިއ  ިއވޭފަެގނެސްދީމެ  ކަމަށް  އެ  ވަރަށް    ޑ  އަޅ ަގނ. 

މި  ؛ ކަން ފާހަަގކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މި  ޑ އަޅ ަގނ ަގއި  ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ. މި ރިޕޯޓާ މެދ 

މިހާ ކ ން  އް ތަނައެ  .ބޭނެ ހަމައެކަނި އިންކ އަރީ ރިޕޯޓ މި މަޢ ލޫމާތ  ލި  ތަނަކ ން  އެއް  ،މި އިންކ އަރީައކީ  ،ޓަކީރިޕޯ

ެއއް އިންސާނަކ  ެވސް ވަކި  ޭގނެ  ނ. އަދި މި މަޢ ލޫމާތ ތަކެއް އެކަނި ރިޕޯޓ އެއްފަހަރާ ލިބޭނެ ހަމައެ  މަޢ ލޫމާތ   ނަިގ

ދެންނެވި   ޔަދިއިއި މި ހިނަގރާއްޖޭަގ  ތ ތަކެއް މި މަޢ ލޫމާ  ނ ހ ންނާނެ. ވަކި އެކަކ  ނ ހ ންނާނެ މި މިހިރަ ހ ރިހާ މި 
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ގ  ގ ޅ ންހ ރި  ،ޅ ންހ ރިމ އައްސަސާތަކާ  މައްސަލައާ  މީހަކ  މަޢ ލޫމާތ   މި  ވަކި  މީހެއް،  އެންމެ  ވަކި އެނޭގނެ  ތަކެއް 

  ޑ  އަޅ ަގނވާ ކަމަށް  ފައިލާއިއެކ ލަވަ ވަރަށް ފ ރިހަމައަށް މި ރިޕޯޓ     ،ހ ރި. އެހެންވީމާޓ ަގއި ެއބަނ ހ ންނާނެ. މި ރިޕޯ

ރައީސްފާހަަގކ  ިއއްޒަތްތެރި  ހ ރިހާ   ށްއަޓީ ކޮމި  މެންޑ އަޅ ަގނ؛ ރަން.  ވަޑަިއެގން  ހިއްސާކ ރެްއވ މަށް  މަޢ ލޫމާތ  

ީއސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް ދިން މި ހަމަލާއަކީ ރަ ،ސެކިއ ރިޓީ ފޯސަސްެގ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ފާހަަގކ ރެއްވި  ،ފަރާތްތަކ ން

ޓެްއ  ސް ޑައ އެއްވެ އެއްކޮށް ހަމަ މާހަމަ ދެންނެވ ޓީ ތްރެޓެްއ ކަމަށް. ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން، އެ ސ ވާލ  އ ރިނެޝަނަލް ސިކި

ވެސް   ޮގތ ަގއި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން  ެގޓީ ތްރެޓެއް ޤައ މީ ނެޝަނަލް ސިކިއ ރިމިއީ ހަމަ    ،  ޮގތަށްއްކެއް ނެތް، ޝަނެތި

ކަނި ރައީސް މ ޙައްމަދ   ނޭގ. ހަމައެމެންނަށް އެބަ އެޑ ައޅ ަގނމާ، މި މައްސަލަިއެގ ބޮޑ ކަން  ވީރެްއވި. އެހެން ފާހަަގކ 

ނިމެ އިމަހަ  ނަޝީދާ މި  ނޫންކަން  އެކަންޏެއް  އިނޭގ.    ނީކީން  ވެސް ޑ އަޅ ަގނއެބަ  ފަހަރަކ   އެންމެ  މެން 

. މި ށް ނ ވާނެކ ރާކަމާޒ ދިމާލަކަށް އަ  ންމެން އެހެޑ ައޅ ަގނ  ،އްފަތްތަންެގ ކަންމެޑ އަޅ ަގނ  ،ެގ ލޯތައްމެންޑ އަޅ ަގނ 

އެޑްކަމަ ކަންތައްތަކަށް  ޑ އަޅ ަގނ ރެސްކޮށް  ށް  މި  މަސައްކަތްދައިދިހޯ  ލ ޙައްމެން  ކަމަށް  ނ މަށް   ޑ އަޅ ަގނކ ރަންޖެހޭ 

ދިނީ ސްޕެސިފިކް  ހަމަލާ ށް ދިންރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަރެްއވި ސް ފާހަަގކ ން ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ވެވޭ. އެހެަގބޫލ ކ ރެ 

އިންޓެ ކަމަށްލް ވަކި  ނޫން  ލިބިެގން  ވިދާ  އެއް  ކަމަކ ޅ އަދި  ބޭހ ރި  ،ވިެއއް  ބައި ފ ޅ ހާ  ިއއްތިފާޤ ވޭ  ވެސް  ވަރ   ން 

އިންޑިކޭޓަރސްތަކަކީ  އެ  ކަމަށް.  ލިބ ނ   އެއިންޑިކޭޓަރސްތައް  މިކަހަލަ   ހަމަ  ވެސް  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ހަމަލާތައް  ހެން   

އިދިނ  އެ  ެވެގން  ޙަޤީޤަތަކަށް  އެއީ  މީހ ންނަށް  އެ  ބެލިނަންޑިމ ަގއި  އެ   ،މަހީކޭޓަރތަކަށް  ފަހަރ   ބަެއއް  އެއީ 

ހ  ރިކަންއްކާތެރަ  ހަމަލާތަކ ން ހަމަ  ޮގތ ަގއި  އިންޑިކޭޓަރސްތަކެްއެގ  ކަހަލަ  ހޯދިދާނެ  ފާހަަގކ ރެއްވި.   ބޭފ ޅ ން  ރިހާ 

ރިސްޓ  ހަމަލާތައް  ޓެރަ  ،މި ރާއްޖޭަގއި މިހާރ  މި ހާލަތ  އޮތް ޮގތަކީ  ،ސް ފާހަަގކ ރެއްވި ފަދައިންބޭފ ޅ ން ވެ  އެހެން

އިންޓެންޓ  މީހ ން    ،ދިނ މ ެގ  އޮތް  ނިޔަތް  ހަމަ  އެބައެއްކަލަ  ބަތިބިކަން  ފަރާތް  ހ ރިހާ  އެބަ  ރާބަރަށް  ތަކ ން 

މި ޖެހެނީ  ޑ އަޅ ަގނމިހާރ  ހަމައެކަނި    ވޭ.ކަމަށް ވެސް އިއްތިފާޤ   ނަރ ވެރިކަން އެބަހ ރިއިއްތިފާޤ ޭވ. ހ  މެން ބަލަން 

އެ  ،ވާސިލ ވާ ؛އެކްސެސް  ކަމަށް  މި  ވާސިލ ވާނީ  ،މީހަކ   ކޮންއިރަކ ތޯ  ބަޔަކ   ހ އްމި؟ އެ  ބެލ މ ގެ ކަން  ޓ ވޭތޯ 

ތައް ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް ން ކަ. ވަރަށް ިގނަނ ރައްކާތެރި ހިސާބެްއގައިވަރަށް  މި އޮތީ.    ހިސާބ ަގއި މި ޤައ މ 

ިގނަވަރަމަށް  ދިނ ދިންއެކ ަގިއ    ކާމިޔާބ ކަމާ  ހަމަލާ މި ޑ ައޅ ަގނ ވެފަިއވާކަން  ފެއިލް  ކަންތައްތަކެއް  ށް  މެންނަށް 

. ވަރަށް ިގނަ  ންނެތި  އްދާކަށެ  ސީލ ތަކަކަށްނޭގ. ތަފ އެ  މެންެގ ތަޙ ޤީޤ ތަކ ން ެއބަޑ ައޅ ަގނލީމަ ވެސް  އިބަލަރިޕޯޓ ން  

 ކޮށް ނ ރިކަން ފޯރ ކޮށްދެވިދާނެ ިގނަ ވަސީލަތްތަކެއް ބޭނ ންއްކާތެރަ  އިސަލާމަތާން ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް  ކަންކަ

ިއ  އެކ ަގ  ޑިތަކަށް ދާތީއާދަންަގއެހެން    ޑ އަޅ ަގނަގކ ރެވޭ.  ން އެބަ ފާހަ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ މެންނަށް  ޑ އަޅ ަގނހ ރިކަން ވެސް  

ހ ރި   ޑީހ ރިރިޕޯޓ ަގއި  ދިޓެއިލްހާ  ބަދަލ ަގިއ  ތަކަށް  ކ ރ ކޮށްލާ  ޑ އަޅ ަގނ އ މ ެގ  ބޮޑަށް މިހާހިސާބ ން  ވަރަށް  ނަން. 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.
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 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ފާހަަގކ ރެއްވި   .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ދެންމެ  މެންބަރ   މ ޙައް  ،އިއްޒަތްތެރި  ނަޝީދ    މަދ ރައީސް 

އަދި ދެން ހ ންނެީވ    ންޓް އިލްހާމް އާދަމާއެކ ހަށިފާރަވެރިންެގ ތެރެިއން ސަރޖަވި  އަރިހ ަގއި އެ ދ ވަހ  ހަރަކާތްތެރި

މ ޙައްމަދ   ޕް ޕްރަރައިވެޓް  މ ޙައްމަދ   އި ރިޝްވާން.  ބޮޑަކަށް  ވެޓް  އެހާ  ވާހަކަ  މެންނަކަށް ޑ އަޅ ަގނރިޝްވާންެގ 

ންޓް އިލްހާމްެގ ބަސްފ ޅ ން  ސަރޖަ   ، ންނަމަވެސްއެހެމެންނަކަށް ފާހަގަވެފައެްއ ނެތް.  ޑ ައޅ ަގނ ނ ން  ތަތަން  އިއާ މީޑިއާ

ދ  ނަޝީރައީސް    ،މް ވިދާޅ ވީލްހާންޓް އިމެންނަށް ދޭހަވި. ސަރޖަޑ އަޅ ަގނވެސް    އްކާތްތަެގ ހަރަޓް ރިޝްވާން އިވެޕްރަ

ސަރޖަ ަގޑީަގއި  އިލްހާމްވެއްޓިވަޑަިއަގތް  ހިއްލާލި،  ންޓް  ނަޝީދ   ހިްއލަަގޑީ   ރައީސް  ޕްރަ ންވާލެވެއި،  އިވެޓް  އިރަށް 

ްމވެހ ރެ އެ  ޚަވާނަށް ވެސް ޒައިވެޓް ރިޝް ޕްރަ   ،މާނައަކީހ ޅ ވާލަިއެގންނޭ. ޭއެގ    ން ހ ންނެވީ ކާރ ކޮޅ ެގ ދޮރ ރިޝްވާ

ވެޓް  ޕްރައި   ،ވާލީަގއި ެވސް ައވަހަށް ޮގސް ކާރ ކޮޅ  ހ ޅ ެގން އެ ަގޑީ ަގއި ހަމަ ހ ރެެގ ތެރޭހ ރިހާ އެއްޗެއް   ތަކާދ ން

އިލްހާމަންރޖައެރޭ ސަ ނަޝީދ ށް  ޓް  ރައީސް  އެކާރ ކޮޅަ  ެގޮގސް  އިރ ވެށް  ިއއްޒަތްތެރި  ންދެން.  ދާއިރާެގ  ނގ ރައިދޫ 

  !ވަޑަިއަގންނަވާތިރ ން ވިސްނާބަރި މެންން އިއްޒަތްތެވ މ ެގ ކ ރިރ  އެޞަތ ރ ފ   ޑ އަޅ ަގނ    ޙަސަން އަޙްމަދަށްރ މެންބަ

ން. އެއްވެސް  ބަރ އިްއޒަތްތެރި މެން  24ދައްކަވަން އެދި ަވޑަިއެގން އެބަ ތިއްބެވި  ޖަހައިފި. ބާކީ ާވހަކަފ ޅ   12މިހާރ   

މެންބަރަ ދޫކޮށްލައިްއޒަތްތެރި  ފ ރ ޞަތ   ނެއްވާކ   ކަމެްއ  ަގނެ  އެކަމަކ   ކޮންމެވެސް  ތް.  ހަމަ ވަރަކަށް  ޑިއަށް 

 ދެއްކެވ ން އެދެން. ސަމާލ ވެަވޑަިއެގން ވާހަކަފ ޅ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  އިނ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.   ވިދާޅ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ތި  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ޮގތަށް އިރާދައަދި ރިޔާސަތ ން    ޔާ ްއވިއް ކ ރެޅ  ފ ވި 

ސަާމލ ވެ ވަގ ތަށް  ރިޕޯޓ ،  ލާއަޅ ަގނޑ ެގ  މި  އިންކ އަރީއަށްކޮމި  241ނަން.  މި  މަސައްކަތްޓީން  ،  ކޮށްދެއްވީތީ  

ފަށްފަށ  އިންކ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ހ ރިހާ  ތިއްބެވި  ކޮމިޓީަގއި  ތިއްބެިވ،  ބ ރަރ ޝ ކ ން  އަރީަގއި  އެހާދަންނަވަން.  ިގނަ ،  މެ 

މައްސަލައި  ހޭދަކ ރަްއވަވަގ ތ    ޤައ މީ  ރިޕޯޓެްއެގއެ  މި  ޮގތ ަގއި  ފ ރިހަމަ  ޮގތ ަގންމެ  އެކ ލަވާލަ  ތި އި  ދެްއވަން 

ަވގ  ތިހޭދަކ ރެއްވި  ދަން  ޔަ ތާއި  ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ   މަސައްކަތަށް  ބ ރަ  އިްއޒަތްތެކ ރެއްވި  މި ؛ ރައީސް ރި  ނަވަން. 

އެބަހ ރި  އިރާއްޖޭގަ  ހިނާގފައި  ކަންކަން  ތާރީޚ ތަކ ަގިއ  އެކި  ފަހަރ   ރައީސް  ެއކި  ހެދޭ.    .އިްއޒަތްތެރި  ރިޕޯޓ ތައް 

ވާ ނޭނޭގ.  ޮގ  ރިޕޯޓ ތަކަށް  އެ  ޑ އަޅ ަގނތެއް  ކ ރިން  ފަހަރަކ   މީެގ  ތަކ ރާމަޖިލީހ ތައް    ޑ  އަޅ ަގނރ ކޮށް  ަގއި 

ންެގ ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ   މި  ،މި ރާއްޖޭެގ ރަީއސްކަން ކ ރައްވާފައި  ފަހ ން މިއަދ ނަވަމ ން އަންނަ ވާހަކަެއއް. ޭއެގދަން

އްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް ހެޔޮ ޮގތްތަކެްއ ހޯދައިދިނ މަށް ނީ. މި ރާމެން މި ދައްކަޑ އަޅ ަގނ ެގ ރައީސްެގ ވާހަކަ  ހ ލީޖިމަ

މަނިކ ފާނ  އެ  ހަޔާތް  މ ޅި  ވާހަކަ    ޓަކައި  ބޭފ ޅެއްެގ  ހ ރި  ދައްކަނީމެޑ ައޅ ަގނ ހޭދަކ ރައްވާފައި  މި    ޑ  އަޅ ަގނ  .ން 
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ވާ  ؛ބޭނ ންނަވާލަން  ދަން ރޭމި  މި  ބަދެ  ހަކަ  ވިދާކެޭވއިރ   ބޭފ ޅ ން  ވާހަކަޭއ  އި  ދާައބަ  ،ޅ ވެދާނެެއއް  މި  އަބަދ  

.  ކަމެއްތ  ހިމެނިެގންވާ  ޙަލަޞް ންެގ މަމ ެގ ރައްޔިތ ތ  ހިމެނިެގންވާ ކަމެއް. މިީއ ޤައ ޙަލަޞް. މިއީ ޤައ މީ މަދައްކަނީ

ފިޔަވަޅ  މައްޗަށް  ކަންކަމ ެގ  ރާއްޖެއާމި  މި  ރައް  އިެއޅިފައި  ރާއްޖޭެގ  ރިކަން ރައްކާތެމަތާއި  ލާސަ  ށްޔިތ ންނަމި 

ހާ ދައ ލަތ ެގ  މަށް ހ ރިކަންކަން އެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ބެލެހެްއޓިެގން ދާންޖެހޭނެ ކަފޯރ ކޮށްދޭން އޮތް ފަރާތްތަކ ެގ  

އަށް  ނަކ ޑަވެެގން އަނެއް މީހާެގ ފ ރާރ ވާވަން އެބަޖެހޭ. ެއއްވެސް ކަމަކީ ފަަގބޫލ ފ ޅ ކ ރައް  ތިއްބެިވ ބޭފ ޅ ން  ހަވާލ ވެ

ޤައ  ެއއްވެސް  ހިސާބަށް  ކަންކަންނ ރައްކާތެރިާވ  ޮގސްެގންމެްއަގއި  އިްއޒަތްތެ  ރައީސްނ ވާނެ.  މާތްވެެގންވާ  ؛ ރި 

ހަރާއިސް އަނިޔާވެރިވ މަކީ  އިންސާނ ންނަށް  ޮގތ ކަމެއް   ންލާމްދީނ ަގިއ  އަން ެގ  ބޮމެްއ  ވާފައިަގަގއި  ދަްއކަނީ  މި  ވަނީ. 

ލާފައި މިއަދ  އެ މަނިކ ފާނ  އެ  އިށްފައި އެ ބޮން ގޮއްވަ  ދ އްވާލަން މަސައްކަތްކޮފ ރާނަފ ޅ   ހަދާފައި ރައީސް ނަޝީދ ެގ

ފަހ ންނެ އެ  މާ ރ ާވާއއެވީ  ޙަްމދާޙަެގ  هللا ތް  ކ .  އެޝ ކ ރ    އިޟްރަތަށް  ނ ރަްއކާތެރި  ކ ރަން.  އެ  މަނިކ ފާނަށް   

ރައްޔިތ   ، އިނަވަޑަިއަގންވެވަ މަތްލާސަހަމަލާއިން   ެއއީ  ލިބި،  ފަރ ވާ  ހެޔޮ މިއަދ   މަދ   ންެގ  އެ  ކ ފާނ   ނިޢާއާއި 

ޓަ މަސައްކަތ  އިންސާނިއްޔަތަށް  ެގންދިޔަ  ދ ވަހ   އޮތްހާ  މި  ކ ރައްވަމ ން  އިރާެގ  ކައި  ެގން.  އި ޅ ކ ރަްއވަދަފ ނަތީޖާ 

ެއްއވެއެހެންވީމާ މަރަ،  އިންސާނަކ   ިއންއިސް  އަނެއް  ކ ރިއަރަލާފައި  ެގނެއިދި ސާނާ  ސިކ ނޑިއަށް  މީހާެގ  އްސި  އ ން 

މެން މި  ޑ އަޅ ަގނ ،  ެއހެންވީމާ؛ ރި ރައީސް ނޯންނާނެ. އިއްޒަތްތެމެއް  ސަލަސްކަމަޙަެގ ސ ލްމެއްއ އެ ޤަ  ،ކަމަށް ވަންޏާ

ކީަގިއ  މާ އެ ނިެގން ފަރ ވާތެރިކައްެގ ވެރިން ހިމެތަކެ ސީ ޕާޓިހާ ސިޔާ ހ ރި  ، ހ ރި ކަންކަން  މި ރިޕޯޓ ަގއި މި  ،ނަވަނީދަން

ވާހަކަ   ރިޕޯޓެއްެގ  އޮތް  ދައްޑ އަޅ ަގނނިންމާފައި  މި  ދަންނަވަނީ    ޑ އަޅ ަގނ  ކަނީ.މެން  އެހެން ިމ  ދ ނިޔޭެގ 

މިހިރަޤައ މ ތަކ  އަމިއް  ަގއި  ބޭފ ޅަކ   އެ  ހިނީގމާ،  ކަންކަން  ބަރީކަހަލަ  އެކަމ ން  ނަމޫނާ ވާޢަލައަށް  މީެގ   ންވީ. 

ދަްއކަންމެޑ އަޅ ަގނ  އެބަޖެހޭ  މި  ން  ޮގތަކަށް،  ނޫން  މި  މިރާއްޖޭަގއި.  މިހެކަން  އޮވެފައަދ   މިއަށް    އިން 

އިްއޒަތްތެރި    ެގންނަކަށެއް ނޭނމެޑ އަޅ ަގނއެއް ކަމެއް  ިއލާޢާމާދަމާ އަނިޔާވެރިވާނީ ކާކ ެގ ކޮން    ،މަލ ނ ކޮށްފިނަމަޢަ

ލޯންޗ ފަހަރ ަގިއ  ތަކަށް ފަތިސް ދަޅައިަގއި  ންޖީނ ެގއިަގއި  ރަށ  ށްރަ  ،ބަ ދެކެމޭސްތަކ ން އެނޫ  މެންޑ ައޅ ަގނ   ރައީސް.

ހިނާގ    ރާއްޖޭގައި  ރ ކޮށް މިރާ ިމއީ ތަކ   .ވާހަކަ  އިެގންދާދާފައި ލޯންޗ  ފ ރަ ންބަނދެފައި އެ ކ އްޖާ ބައިޮގއްސަ ކަނ 

ދައްކަނީކަމެއް ިމ  ައޅ ަގނޑ   ވާހަކަ  މީހަކަށް   ވަހަކ ދ    .ެގ  އެއިން  ނ ފެނޭ.  ތަނެްއ  ހިފޭ  މީހަކ   ެއއިން  ދެޭވ    ވެސް 

ލާ ވާހަކަ  އިރިސޯޓްތައް ޮގްއވަ  ؟ރައީސް ިއއްޒަތްތެރި  އްޤ ކޮބައިހޭ އަނެއް މީހާެގ ޙަ .ނޭނޭގތެއް ޮގ  ވާއް ނ ފެނޭ.  ބެއަދަ

ދައްކަނީ މި  ދައްކާ.  ގޮއްވަ  މި  ،އެބަ  ވާހަކައިތަން  ދަލާ  އެބަ  މ ލިއާޭގ  ޮގްއވަ  އްކާ.  ދައް އިޭގޓް  އެބަ  ވާހަކަ  ކާ.  ލާ 

ވެެގންާވ ތްމާ ؟ތޯދަހާރ ންމިއީ ކަ ؟އ ޅެނީ  މެން މިތޯ ައޅ ަގނޑ ަގއިޤައ ެމއް  ލާ ވާހަކަ އެބަ ދައްކާ.އިޕޯޓް ޮގްއވަރއެއަ

މީހަ  މ މ ސްލި  ސައްތަ  ސައްތައިންބޫލ ކޮށް  ަގން  އިސްލާމްދީ އެްއވެސް  މީހާޤައ މެްއަގއި  އެއް  މީ  ،ކ   ހާ އަނެއް 

ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ވާނެ.  ވެސް  ދެވިެގން  ފ ރ ޞަތ   އެ  ހ އްދަދެިވެގންނ ާވނެ.  ހެޔޮލަފާ  މަރާކަށެއް    ތްދޭށޭ ސޭހަނަ 
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ކ ރެވިއްޖެއް ކ ށެއް  އ ސޫއި  .ޔާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރިވެތި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ސްލާމްދީނ ެގ  މަޝްަވރާކޮށްފައި  ލ ން 

ކ ރެިވއްޖެްއޔާ  ކަ ކި.  ދޭށޭތްސޭހަނަމެއް  ވާހަކަތި  ޯގސް  ތިކޮްއކޮ  !ކޮއްކޯއޭ  .އެކޭޔަނީ  ނޭނިގެގންނޭ  އ ޅެނީ.   އަށް 

ކޮންމެ ކަމެްއަގއި ޖަދަލ ކ ރ ން. ކޮންމެ ކަމެއްަގިއ    ،ޮގތަކީ  ރަނަގޅ   އިއްޔޭ ވާހަކަ ދެއްކީމަ މިޮގތަށް މި، މިހެންވީމާއެ

ޤައ މެއްެގ    އެ މިއީ  ދ އްވާލ ން  ފ ރާނަ  މި    ކަމެއް   ނެންވާކޮށްެގ  ޔާތ ގައިހަމީހާެގ    އްަގއި ޤައ މެނޫން. 

އޮވެ މަސަލަލްޙަސ  މިއީއަކީ  ޮގތެއްެގންވާނެ  ސްކަން  ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ބޮލ އަޅައިެގން  ނޫން  ޒިންމާ  ކަންމ ަގއި   .

އަޅ ަގނޑ  ަވއި ތިއްބަ އަންނައިރ ަގއި  ޚިދ މަތްކ ރަން  މަޤައ މަށް  އެންމެންެގ  ވާނީލަޙަތަޞްމެން  ޤައ މ ެގ   ކަށް 

ޙަތ  އިސްކ ރަންޖެހޭނެ. ޤައ މ ެގ ރަްއކާތެރިކަން  ލަޞްއ މ ެގ މަލަޙަތަށްވ ރެ ޤަޞްެގ ައމިއްލަ މައަޅ ަގނޑޔ   .ލަޙަތ ޞްމަ

އި ރައީސްއިސްކ ރަންޖެހޭނެ.  ޮގސް    މި ؛ްއޒަތްތެރި  މިޮގތަށް  ކޮންމެ   ތާނގައިދާހިކަންކަން  ެވއްޖެ.  ދ ވަހެއް  އެތައް 

މިއަދ  ނ ކ މެފައި    ނަތީޖާ  ލީމާ ނ ކ ންނަ ނަތީޖާ މިއީ. އެ ތަޅ  ލާފައި  ށްފޮށްޓަޓަކައި ބޮޑ   ލަޙަތަށްޞްޤައ މ ެގ މަކަމަކީ  

 ؟މިއ ޅެނީވެެގން  ކަމެްއތޯ މިއަދ   ކަކަށް. ކޮންނެއެކަކ  އަ  ، ހަލާކ ވީއޭ  ޤައ މ ޅި  މިކަން ހާމަކޮށްފިއްޔާ ދެން މ   .އޮތީ  މި

  ،މި ޤައ މ ަގއި މިކަން  .ވެސް ހ ންނާނެ  ކަންކަން  ވޭނ ކ ރެފ މާ  ،ވެސް ކ ރަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސްފ   މާ  އިންސާނ ން

މާ މި  ދެކ ނީމޭ  އ ޅ ނ އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ކ މެ  ހިފައިެގން  ދިދައެްއ  ފާޑެއްެގ  މަގ ަގއި. ދީމަޖި  ވެސް   ތަން  ލޭަގއި 

ައޅ ަގނޑ އެހެންވީމާ ދަންނަވަނީ،  ިމ  ޮގސް ؛މެން  ފެ  2018  ،ޮގސްމިހެން  މިއައިން  ހިސާބަށިެގން  ރައީދާ  ސް ށް 

އަވަނަ އަޅ ަގނޑ މެހާރަކޮށްލަޝީދ   މަންޒަރ   ހ ރި  އ ޅެފައި  އެއްވެސް ން  މިއިން  ފެންނަނީ.  މި  ރިޕޯޓ ން  މި    ންނަށް 

މިއަދާ ޒިންމާއަކީ   .ނެތް  އެއް ބެލެވިފަ   .ނެތް  އެއްއަޅާލެވިފަ  ހަމައަށް  ކަމެއް  ނޭނޭގ   ؟ކޮބައިތޯ  އަޅ ަގނޑަކަށް 

  ވަރަކަށް ބ ނާ  ރ ަގއި ބަޖެޓ އް އަންނައި ކޮންމެ ބަޖެޓެ  .ކިހިނެއް ކަމެއް  ބަލަނީ  ޒިންމާ  ، ކިހިނެއް ކަެމއްޒިންމާއަދާކ ރަނީ

ދެވޭ ފ ރ ޞަތެއްއެބަ  ހ ރިހާ  އެހެއޮތްބައެ  .  ދަންނަވަނީންވީމާ .  މި  ައޅ ަގނޑ   ވާލ ކ ރަން  ހަކަމެއް    ެގއ މެއްޤަ  ، 

ޤައ މ     ޝަރަފާ   ،އިޤަދަރާ   ،އި ޚ ރާފަ  ،އި ްއޒަތާއި ތިބަލަހައްޓަދީފައި  މި   .ބެލެހެއްޓެންޖެހޭނޭމ   ޤައ   އިރ ަގއި ބޭން 

  ދ ގެ ނަޝީ ހ ސްއެކަނި ރައީސް . މި ދައްކަނީނަށްަގނޑ  ވަރަށް ސާފ ކޮށް މި ދަންނަވަނީ ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންއަޅ    ،ދައްކަނީ

މިއީ ނޫން.  މަ  ވާހަކަެއއް  ޙައްލ ކޮށްދެްއވާލަޙަތެޞްޤައ މީ  މިކަން  އިންސާނ  ށޭކޭ.  ގޮވައިެގން  .  ދަރިން  ންނަށް 

ށޭ ޤައ މ  އޮންނަންޖެހެނީ.  އިލާތަކަށް ދެޭވަވރަޢާއެކީަގއި    . އ ފާވެރިކަމާންނަންޖެހޭނީއ މ  އޮއޭ ޤަދެޭވވަރ ގަ   ސްކޫލ ތަކަށް

ދެވޭނެ ެގއަށް  ނ ކ މެެގން  މިތަނ ން  ދަރިމިއަދ   މިތަނ ން  ނެތް.  އ އްމީދެއް  ދެވޭނެ  ކަމ ެގ  ޕާކަކަށް  ޮގަވިއެގން  ން 

މި   ިމއީތޯ  ނެތް.  އޮންނަންއ އްމީދެއް  މިލަތަ ހާޖެހޭނެ  ޤައ މ   އިްއޒަ  އެއްކީ.  ރައީސްނޫން  ހަމަ   .ތްތެރި  ައޅ ަގނޑ  

  ފ ރިހަމަ   ހަމަ  ށްޑައަޅ ަގނ   . މަސައްކަތްކޮށްދެއްވީތީފަހަރ  ކޮމިޓީއަށް މި    އަދިވެސް އެއް  .ނަވަންފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ ދަން

އެބަީގޔަ މިކ ރެއް ފ ޅ އިރާދަ  ،އޮތް  ންކަން  ރިޕޯ  ިވއްޔާ  މި  ދައ ލަތ ން  މި  ދޭތެރޭަގއި ސަރ ކާރ ން  ޓާ 

ހ ިވއްކ ރެއް އިރާދަފ ޅ  ކ ރަންޖެހޭ  ކަމެޔާ  އިރާދަރިހާ  ފ ރިހަނެކ ރާ  ިވއްޔާ ކ ރެއްފ ޅ  އް  ޔަކަމ ެގ  އޮތްންކަން  ީގމަ  .  އެބަ 
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ލީހ ން މި ރިޕޯޓާ މެދ   ހަމަ މި މަޖި  ،ދިނަސް އަޅ ަގނޑ  އެދެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ރިޕޯޓ   ޅ ަގނޑ މެން އަދި މިއަ

ކޮމިޓީެގ    241  .ނަންޖެހޭނެ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަންވެސް އެއީ އޮން  ން ލ އް ބެތްތަމ ންދާ ޮގނިންމަވަ

އިޚ  ޝ ޞްތެލާމ ޤައްރިރަށް  ެއއްފަހަރ   އަދިވެސް  ތަކ ރާރ ކޮށްކ ރ ދަންނަވަންރިކަމާއެކީ  މި  އަޅ ަގނޑ   މިކަން   . 

ބެލ މަކީ  ،ކަން  މިދެންނެވި ޢަމަލ ކ ރޭތޯ  ރިޕޯޓަށް  ބަލަިއެގން  ކޮމިޓީެގ  241ެވސް    މި  ޮގތ ަގއި  އަށް  މި  ވާޖިބެްއެގ 

ބެ އެފިޔަވަޅ އަޅާތޯ  ކަމެއްެގ  ،އީ ލ ން  ފާހަަގކޮކ ރަންޖެހޭނެ  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގިއ  ވަރަށް    ،ށްފައި  ފ ރ ޞަތަށް  ދެއްވި 

 . ސްިއއްޒަތްތެރި ރައީ ްއޔާބޮޑަށް ޝ ކ ރި

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ސަޔާރި

ދައ ލަތާ މެދ    ؛ވަނީ  އި މިަގއި ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަަގކޮށްފަ   12.28ންޑޭޝަންެގ  މެކޮ. ރެރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ 

އިތ ބާންރައްޔިތ  ހިފެހެއް ެގ  އަޅަޓ ރ   ސަރ ކާރ ން  އެޅ ޔަފި  ހޭ ންޖެމަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ވަޅ ތައް  ދާއިރާެގ  މަޑ ްއވަރީ  ން. 

 މެންބަރ  އާދަމް ޝަރީފް.  

 

 ން:ރީފް ވާހަކަދެއްކެވ  ޑ އްވަރީ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަމަ

ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ  އަޅ ަގނޑ ތަރާވިލޭރޭ    25މަހ ެގ    ޟާންރަމަ  ރަީއސް.ރިއްޔާ  ފައިބަިއެގން  ެގއަށް   ވީހ ން  ވެސް 

ރި  ވަރަށް ނ ރައްކާތެ  ، އަޑެއް ިއވިއްޖޭވަރަށް ބާރ   ،ާގތ ަގއި ބ ނީ  ން އަޅ ަގނޑ ލޯބިވާ ައންހެނ   ެގޅ ަގނޑ  އަ  މާއައި

ކަމަށް   ހ ޅ   އެަވގ ތ .  އޭވެ ކ ރެ ބޫލ ަގކަމެއް  ފޯނ   ލިބިެގންދިޔައީ ަގވާލިއިރ  އަޅ ަގނޑ   ޚަބަރ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   އި 

ޮގ އ ޅޭ އެްއޗެއް  އެނިގެގންއަދި  .ކަމަށް  ްއވާލަިއެގން  ައޅ ަގނޑަށް  ވަގ ތ ން  ހަމަ  ެއ  ވަނީ ރައްދ ވެފައި  ލާދިޔަ 

މަޖިލީޔިރައް ނަޝީދަށްރަީއސް  ހ ެގތ ންެގ  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  އެ،  އެކަން.  ހިނކަން  ކަށަވަރ ވީމާިގޮގތަށް    ކަން 

ރަްއޔިތ  އެާއއެ  ،ންގ ޅިރައީސަށް  ނައިބ   ހ ެގ  މަޖިލީންެގ  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  މަޖިލީއަދި  ރަްއޔިތ ންެގ  ެގ  ހ ކީަގއި 

ގ ޅިންންޢާއަމީ ގ ޅ މަށް ވެސް  މަޖިލީން. އަދި  މި  އަޅ ަގނޑ   މީހ ން  ފ ރަތަމައިދާރާތަށް  ެގ  ހ މަށްފަހ ަގއި    ތަކ ެގއައި 

ނ ން ވެސް ރައީސް ނަޝީދަށް  ީގދާއިރ  ހަމަ ޔަނިމިެގން  ރީެގ ރިޕޯޓ  ރޭ މި އިންކ އަ  ނެ. އަދި މިކަށް ވާތެރޭަގއި އެކަ

ލި އައެ  މި  އިނިޔާއާ ބ ނ   ޮގތ ން  ފަރ ދީ  ހަމަލާަގއި  މަސައްކަތެއްގެ އީ  ދިން  މިކަން ޤައ މީ  ބަލައިެގން  ޮގތ ަގއި   

އަޅ ަގނޑަށް ވެސް  ކޮށްލެވ ނ ކަމ ެގ ހިތްހަމަ   ވި ސަްއކަތ ަގިއ ބަިއވެރިަވޑަިއެގންނެއެބަ އޮތް. އަދި މި މަ  ރޭ  މިޖެހ ން 

ބޭފ ޅ ން ޝަމިކަމަ  ހ ރިހާ  ބެހެއްޓެވި  ައދިއ ށް  ކ ރެއްވ މ ަގއި  ޤ ވެރިކަާމއި  ރީތި   މިކަން  ދެއްކެވި  ބޭފ ޅ ން  ެއ 

ބޭފ ތަކަމިސާލ  އެ  އަޅ ަގނޑ   އަށް  ހަމަ  ވެސް  ސާއްސަރިބަޅ ންނަށް  އިއްބަހާއި  ރައްދ ކ ރަން.  ރައީސްސް   ؛ޒަތްތެރި 

މަޖިލީ ރައީެގހ ރައްޔިތ ންެގ  ރަީއސް  މ ޙައް  މަހ ެގ    މަދ ސް  މޭ  ެއ ވަނަ   6ނަޝީދަށް  ހަމަލާަގިއ  ދިން  ދ ވަހ    
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ޔާރ  ސިހ  ، ހިތްވަރ ަގދަ ސިފައިންރިެވވަޑައިެގންނެވިތްތެތަނ ަގއި ހަރަކާ ށް އެ ރައްދ ވި ހަމަލާދިން ވަގ ތ  އެމަނިކ ފާނަ

ވި ފ ރިހަމަ ވާޖިބ   އެ ބޭފ ޅ ން އެ އަދާކ ރެއް   ،ލާޞްތެރިކަމާއިއިޚ   ދެއްކެވި  ،ޔާރ ކަމާއި ސި ހ   އެ ބޭފ ޅ ންެގ ؛ބޭފ ޅ ން

 ފ ޅ ންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަމީހެއްެގ ހިތ ަގއި އެ ބޭމެ  މެން ހަމަ ކޮންއަޅ ަގނޑ   ރެްއވި ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ންއަދާކ 

ައޅ ގަ ޤާމަ ދެވިފަިއވާނެ.  ފ   ނޑ މެއް  މި  އެރ ޞަތ ގަ ވެސް  ސިފައިންނަށް މަސައްކަތްކ ރެއް  ތަނ ަގއި އި  ހ ރިހާ  ވި 

ރަްއދ ކ ރަން. ސާބަސް  ރަީއސްއިްއޒަތްތެ  އައްސަރިބަހާއި  ރި ؛ރި  އަޅ  މި  ވަރަށް  ބޫލ ކ ަގ  ަގނޑ  ޕޯޓަކީ  ޮގތ ަގއި  ރާ 

އޮތް ތައްޔާރ ކ ރެވިފައި  ރަނަގ  ރަނަގޅަށް  ރިޕޯޓ ވަރަށް  ރިޕޯޓެްއ.  ހިނަގއި  ގައިޅ   ހި  ،ޮގތާއި   ދިޔަކަން    ނގައިކަން 

ެވެގން ކަންކަން  ދިޔައިރ   ކަންތައްތަކާއިދިޔަ  އެޮގތަށް  ފާހަަގކ ރެވ ނ   ރެކޮދިއަ   ، ޮގތ ން  ވެސް   ންސްމެންޑޭޝަ 

ބާވަ  މިކަމ ެގ  އެއްހިމަނާފައިވާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބަލާއިރ   ފާހަަގކ ރެވ ނީމަޢ ލޫމާތ    ރެވ ނ ކ ތަށް  ރައީސް    ،ން 

ން  މް.އެން.ޑީ.އެފ ރ  އެއޭ  ކްރިޓިކަލް ލެވެލްަގއި   ،ރަށް ބޮޑ އިރ ަގއި ރިސްކ  ވަ އި ލަތަށް އަހާދަކީ އެ  ނަޝީ  މަދ މ ޙައް

ބޭފ ޅެ  ކޮށްފައިމާކ  ހ ންނެވި  ފާހަަގކ ރައްވާފައި  އެންމެކޭ.  ނ ވަތަ  ރާއްޖޭެގ  އެންމެ އެއީ  ހައި،  ތްރެޓް  ަވގ ތ ން    ވީމާ 

އޮތީމާ ބިރ   ދީފާނެކަމ ެގ  މިންވަރެއްކްކޮށްފަމާ  ހަމަލާއެއް  އޮތް  އެއްކ ރެވ އި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަޢ ލޫމާތ ން  .  ނ  

ކ   ބަޔަ  އިވެންޓެއްަގއި ރައީސް ނަޝީދަށް ފާރަލ މަށް  ރައީސް ނަޝީދ  ހ ޅ މާލެއަށް ވަޑައިެގންނެވި  ،ފާހަަގކ ރެިވެގންދިޔަ

ނަާގފައި އޮތްއިރ    ންމް.އެން.ޑީ.އެފ  އެޓޯ. އެ ފޮން.ޑީ.އެފ މް.އެންއެތީ  ޓޯ ނަާގފައި އޮއޭެގ ފޮ  ންދިޔަކަން.ވަމ ރިކާތްތެހަރަ

 ސްޑިވްލްމިހާރ  މޯ!  ދެއާ  .އަދްހަމް  ދަނީިގެގންވާހަކަތަކ ން މި އެނ  ފްެގއެމް.އެން.ޑީ. ރި ކަމަށް ހަމަ އެަގއި ހ އެ ފޮޓޯ

ބަންދ ކޮށްފައިޕޮލިސް ބަންދ ކ ރެވޭ  ތ މަހ ތ   ، އިން  މީހާ  ވިކ ރެކަމަށް  ހ ރި  ފޮފައި  ކަމަށް. އެ  ހ ރި  ޓޯަގއި 

މޯލްޑިވްސް އެހެންނަމަވެސް ފަރާތްއެކި  ޅ ަގނޑ މެންނަށްއަ ؛ޕޮލިސް  ،  ބަލާއިރ ަގއި   މަޢ ލޫމާތަށް  ލިބ ނ   ތަކ ން 

ފޮޓޯ އެމް ނެިގ  ފަރާތ ން  މިދެންނެިވ  އެމް.އެން..އެން.ޑީ.އެފްެގ  އިންޓެ  ނ ދާލިޖެންޑީ.އެފްެގ  އެ   ސަށް  ނ ވަތަ  ކަމަށް 

ކަމަށްމަޢ ލޫމާތ    ނެތް  މައިންކ އަ   ެގމެންއަޅ ަގނޑ   ލިބިފައި  ލިބ ނ   ފާހަަގކ ރެވި ޢ ރީއަށް  ިމީއ  ލޫމާތ ތަކ ން  ެގންދިޔަ. 

އަޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނ  ހިތ ން  މީހަކ   މެންޑ   ކޮންމެ  ވިސްނާލަންޖެހޭ  ހަމަ  އެއާއެކީގަ ވެސް  ހަމަ  ލޫޕްހޯލެއް.  އި ވަރ ެގ 

ފާހަަގކ ރެިވެގންދިޔަ ނަޝީ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެރައީސް  ރޭ  ހަމަލާދެވ ނ   ތިބެންޖެތަނ ގަ   ދަށް  މިންވަރަށްއި    ، ހޭ 

  ، މި އެްއކ ރެވ ނ  މަޢ ލޫމާތ ެގ އަލީަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދައްކައި ،ރެއަކ  އެތާކ  ނެތް. އެހެންވީމާ މް އެދަށް ޓީއަދަ

ިއންކ އައަޅ ަގނޑ މެން އަލީަގއި  މަޢ ލޫމާތ ެގ  އެއްކ ރެވ ނ   ފާހަަގކ ރެިވެގންދިޔައީނަށް  ނަޝީދަށް   ،ރީއަށް  ރައީސް 

 ، ވަނީއެ  ދެވިފައި  ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާ  .އެްއެގ ސަބަބ ން ކަމަށްރޝަނަލް ފެއިލިއައޮޕަރޭ   ،ވަނީ  ވިފައި އެލާދެހަމަ

ފެއިއިންޓެ ކަމަށްލިޖެންސް  އޮެވެގން  އޭަގއި  ެވސް  މިލިއަރ  ފާހަަގކ ރެިވެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިހެން    ،ދިޔައީ  . 

އިޝާރާ ކ ރިން  ފަދައިންއަޅ ަގނޑ   ހެކިތަޅ ަގނޑ މެންނަ އަ  ،ތްކ ރި  ހ ރި  ފެންނަން  ވަރަށް ސާފ ކޮށް  ށް  އަލީަގއި  ކ ެގ 

ދި އެއިން އެްއވެސް މަޢ ލޫމާތެއް އަ  ،ކަން އެނިގފާރަލަމ ންދިޔަ  ،ރައްކާ އޮވެނ ރައީސް ނަޝީދަށް އެ    އޭެގ ކ ރީއްސ ރެ
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ރަޖިސްޓަރކ އެކަށީެގންވާ   އަސްކަރިއްޔާއަށް  ދިވެހި  ބެލިފައިޮގތެްއަގއި  ރަނަގޅަށް  ން ނެތްކަ  ރެިވެގން 

ައޅ ަގނޑ   .މާދިޔައިފާހަަގކ ރެިވެގން މިއާއެކ ަގއި  ފާހަަގންމެހަމަ  ދެން  ކަމަކީ ކ ރެިވެގންދިޔަ  ނަށް  ޒިންމާދާރ    ،އަނެއް 

މާރިޔާ ކަނޑައެދީދީއަފަރާތަކ ން  ގ ޅާފައި  އަވަހާރަކޮށްޅިެގން ރައީސް  ށް  ޑޮނަޝީދ   މިލިއަން  ތިން  ޓަކައި  ލަރ   ލ މަށް 

އ ޅޭކަމ ދީެގން   ކ ރަން  މާރިޔާދީދީއެކަން  މަޢ ލޫމާތ   ހ ންެގ  ލިބިވަޑަިއެގން  ރިޕޯ  ،އެހެންނަމަވެސް ؛ނަަވއިއަށް    ޓ  އެ 

އިންޓެ ވެސް  ޑިވްސް  ލްމޯ  ،އިނ ކ ރަްއވަ ސާއްހި  ލިޖެންސާއެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ  އޮތްތާ    އިނ ކ ރަްއވަ ސާއްހިޕޮލިސްއަށް 

ކަންތައްތަާގތްަގނޑަ މި  ހިނގައިދިޔައީ.  މިކަން  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  ތިންވަނަ  ބަލާއިރ ަގއި  ކަށްކަށް  ހިތ ން   އަޅ ަގނޑ  

  .އީޔަދިމި    ވެެގން  ތޯ ކަންކަންަގއި ކިހިނެއްމިކަމ   ،ޖެހޭ  މެން އެންމެންނަށް ވެސް ވަރަށް ސާފ ވާން އެބައަޅ ަގނޑ 

ޔާ  ިވއްނޫނީ ؟ތޯގޮވީޮގްއވާލަން އ ޅެނިކޮށް     އެްއޗެއްދިމާލަށް އަމާޒ ކޮށްެގން  މީހަކާތ ަގއި ވެސް ކޮންމެވެސް  ހަމަ ޙަޤީޤަ

ރެ  ވ   ފަހަރަށް  އްމިއީ އެ  ،ބޫލ ކ ރާނެ ަގކ އްޖަކ  ެވސް  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ކ ޑަ ؟ދިން ހަމަލާއެއްތޯ  ރައީސް ނަޝީދަށް

ކަންތަކަށް   ،ފަހަރ   ިގނަ ކަންތަކަ  އެއް  ިގނަ  ިގނަވ ރެ  ރައީސްޑިކޭއިން  ށް  ހ ރެެގން  ނަޝީޓަރސްތަްއ  ސީދާ    ދަށް 

ށް  ޑީ.އެފަ. .އެންއެމް  ،ކަންކަން  ން މި މަޢ ލޫމާތ   ކ ރެވ ނ  އެއް ޑ މެންނަށްއަޅ ަގނ   .އެްއކަންވ ނ  ހަމަލާ ިވެގން ދެއަމާޒ ކ ރެ 

  ެގން ވަރަށް ބޮޑަށް ކ ޑަވެަވގ ތ   ބޫލެއް ނ ކ ރެވޭ. އާދެ!  ަގކަށް  ސް މީހައްވެއެ   ކަމަކަށެއްކ ރެވޭނެ    ންކަނޭނިގ އޮވެ މި

  އަޅ ަގނޑ  ކ ރ ކޮށްލެވޭތޯ ،  ހ ރި. އެހެންނަމަވެސް   ޅ ަގނޑ  ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަ އެބަ. އަދިޔައީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   މި

އް އެމެރިކާެގ ޓްވިން  ބާވަތ ެގ ކަންތައްތަ  މި،  ނ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭ  ނަން. އެކަމަކ ބަލާ

ޮގއްވާލި   ކަންެވެގން  ދިސާއާހާޓަވރ  ޮގތަ ގ ޅީެގން  މައްސަލަ    ، ކީދިޔަ  އޭަގިއ    ، ނެރ ނީމާ  ޓ ރިޕޯ  ކޮށްޤ ޤީތަޙ އެ 

ކ  އަމިއްލައަށް  ށްފަހ ަގއި ވަރަށް ިގނަ ބަޔަކައީސްޓް އެޓޭ ަގިއ  ލަންކާސްރީލި.  ޖެހި  ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް މަޤާމ ން ދ ރަށް

ވަ  ،ފާދިންއ އިސްތި ސަރ ކާރ ން  ބަޔަކަށް  ތަކ ރި ކިއަނެއް  ޮގތަކީހ .    އި ކ ރީގަ ަގއި  ރާއްޖޭ ،  އެހެންވީމާ ؛ޒީބ  

ެގ ރަީއސަށް މިވަރ ެގ ކަމެއް ދެވ ނީމާ ހ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީއަދި މިހާރ     ،ކ  ޅަފ ވި ބޭކ ރެއް  ކަންރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ

ޮގތަށް ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ. އަދި އެަގކަމަށް  މަޤާމ ަގިއ ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން ދ ރަށް ޖެހިވަޑަިއެގންނެވ ން    އެ  ،ޒީބ  ޮގތަކީހ ތަ

ިއސްތި ކައ އަމިއްލައަށް  ބޭއިސިއްޔަހަ  ރ ެގއަމ ލް ވަލިްއޔ   ،ވާނަމަ  މަށްފާނ ދެްއވާ  އެ  ދ ރ ކ ރައްވަންޖެހޭނެ ފ ޅ ން  ތ ން 

މެންނަށް ކައިރި  ނޑ ަގނ  ތަޖ ރިބާ. ެއއީ ައޅ ރިކާއިން ފެނ ކ ރަން އެބަ ޖެހޭ. އެީއ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެމެ ބޫލ ަގމަށް  ކަ

ފި  ،ނ  ނ ފެ  ވެސް  ކާއިންސްރީލަން ދަސްވި  އަޅ ަގނޑ   އަދި  މިަގލާވަޅަކީ.  ޮގތ ަގިއ  ދޭތެރޭގައި   ކަމާކަން  ބޫލ ކ ރާ 

އެ އިއްޒަ  ބައަޅ ަގނޑ މެން  ވިސްނާލަން.  ފ ންކޮށް  ރައީސްޖެހޭ  ނެތީމަ ؛ތްތެރި   ލާއިރ އިނިންމަ  މިކަން  ވަގ ތ  

ބޭނ ންދަންނަވާލަ މިއަމިއަދ     ،ން  މަޖިލީ  ޅ ަގނޑ މެން  ނިންމަދަނީ  މަސައްކަތް  . ޗ އްޓީއަށްލާފައި  އިހ ެގ 

ރައީ،  އެހެންނަމަވެސް އޮތީކީ  ހާެގ  ޤައ މ  ؛ސްިއއްޒަތްތެރި  ވަރަރަނަގޅަލަތ   ކ ރަންޖެހޭ  ނޫން.  ބައިވަރ ކަށް   ށް 

މި ޓެރަރިޒަމާއި  ހަމައެކަނި  އެބަހ ރި.  ޤަ  މަސައްކަތްތައް  މަސައްކަތްތަްއ ކ   ޓަކައި  ށްމީ ސަލާމަތައ ޤައ މ ެގ  ރަންޖެހޭ 
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ފާހަަގކ ރެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ިގނަ.  ވަރަށް  ބައިވަރ  އިންޓެ  ،ެގންދިޔައީވިވެސް   ،ކ ރ މާއި ސާއްހި ؛ލިޖެންސްެގ 

  ހެދ މަށް މިހާރ  އެ   އްށް ޓަކައި ާގނޫނެޖެހޭ. އެކަމަ  މަސަްއކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރ ދަނާކ ރަން އެބަ  ެގލިޖެންސްއިންޓެ

އަޅ ަގނޑ ވަނީ މިމެ  ހިމެނިފަރިޕޯޓ   ންެގ  ޤަ މަހަ  .ަގއި  އެާއއެކީަގއި  ސަލާ  ކ ރަންޖެހޭ   މަތަށްއ މީ  ނ ރައްކާތީވެ 

ވަނީ އެ  ބެހޭ  ާގނޫނެއް ހެދ މަށް ވެސް މިހާރ     މަތާއ މީ ސަލާޤަ   ވޭ.ކ ރެބޫލ  ަގހ ރި ކަމަށް ވެސް    ކެއްތަތްމަސައްކަ

ބެހޭ    މަތާކޮމިޓީއަށް މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ވާނެ ޤައ މީ ސަލާ  241  ނ ން،ބޭ  ށްލަންކޮހަަގރޭ ފާ  . އަޅ ަގނޑ  މިފަހ ށަހެޅި

ހ ށަހަޅާފަބިލެއް   ކ .  ޑްރާފްޓެްއ  ހަނދާން މިހެން  އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެން  ހ ރިއިރ   މަސަްއކަތެއް  އެތައް  ހ ރި  ރަން 

ނޑ މެން މިކަން ދ  އަޅ ަގދ ަގއި. އެހެންވީމާ، މިއަނލި އެދ   އަދިވެސް އޮންނެވީ ބަޝީރައިސް  ނަ   ،ޖެހޭކޮށްލަންއާ

ން މި ރިޕޯޓ ަގއި ކަނޑާއަޅާފަިއ  މަސަްއކަތ   ކ ރެވ ނ   މި  ދ ވަހ  ދެ މަސްނޑަކަށް  ތްަގާގލާފައި ނ ކ މެެގންދާއިރ   އިނިންމަ

ވެސްހ ރި   މަޖިލީހ ން  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ތެރެއިން  ެވސް  ، ކަންތައްތަކ ެގ  ވެސް   މ ޅި،  ސަރ ކާރ ން   ދައ ލަތ ން 

ކަންތައްތައް   އަމާޒ ވެެގންދާނީ ސް  ވެއަނެއްކާ އްޖެއްޔާ  ށިނ ފެ  ަވގ ތ ންކ ރަންޖެހޭ  ހަމަލާ  އަނެްއ  މާދަމާ 

އަޅ ަގނޑ މެން ،  ރޭނެ. އެހެންވީމާށް ނ ކެކަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަދަންނަވާކަށް މިއަދަކަމެއް  ނޫން  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  

މިހާރ ބަ  އެ ރެ  ކަނޑައަޅާފައި  ޖެހޭ  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކ ެގ  މަސައްކަތަ  ޝަންސްެގމެންޑޭކޮހ ރި  ށް އަވަހަށް  ހ ރިހާ 

އަޅ ަގނޑ މެން   ފަށަން.  އަތާމަސައްކަތް  އެންމެން  އިތ ރަށް  ލަޅާގ   އަތްއި އެބަޖެހޭ  އަސްކަރިއްޔާ  ދިެވހި  ިއެގން 

ދިވެހިކ ރ މަށްހަރ ދަނާބާރ ވެރިކ ރ މަށް   ފ ލ ހ ން  ،  ދިވެހިވަރ ަގދަކ   މަސައްކަތްކ ރަން.  މި  ރ މަށް    އަސްކަރިއްޔާއަކީ 

ވަރ  އެންމެ  އެ   ،ަގދަ ޤައ މ ަގއި  ހ ރި  ހައިބަތ   ައޅ އެންމެ  މ އައްސަސާ.  ތާމަޔާެއކ  ހިރީން  އިންކ އަަގނޑ މެންނަށް  އް 

މ ައއްސަސާގައި  އޮތް  އެ  ،ހެނީޖެދަންނަވަން ޒަމާންތަކެއް  ވަރ ަގދަ  ލި  އެތައް  އ ސޫލ ތަކާިއ  ވަންދެން  ހ ރި  ޔެވިފައި 

އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށްަގާވއިދ  ތިލައެއް  ތަކެއް  ހިތާ  އިންކ އަރީއަކ ން  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   މިމަކ ރަންނ ވި.   ކަމާ.  

ަގބޫލ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ   އަލީ   ،އެހެންނަމަވެސް،  ތަޖ ރިބާެގ  ކ ރެވ ނ   މ މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މ އައްސަސާ ަގިއ    ޅި 

ކަމެއްަގިއ    މި ހ ރިހާ   ވާރައްކާ ށް ނ މަތަސަލާޤައ މީ    ،ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މ ޅި ޤައ މަށް ޓަކައި  ހަރ ދަނާކ ރ މަށް

އަތާ މަސަ  އަތްއި އެންމެން  ދަންނަވާ  ،ނަމަ  ޖެކ ރެވިއްްއކަތްގ ޅާލަިއެގން  މިކަން ނީ އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   

ވާއެބައޮތޭ.    ރ ޞަތ ފ   ވ މ ެގޔާބ ކާމި އަޅ ަގނޑ މެލާނީ  އިނިންމަ  ހަކަކޮޅ އަޅ ަގނޑ ެގ  މަސައްކަތްކ ރ މ ަގއި  ންނަށް  މި 

އަދަ  ޟްރަތަށް ދ ޢާކ ރަމ ން. މިޙަވި ކަމަށް ޓަކައި ެއކަލާނެގ  ދެއް  ފީޤ އ ތަهللا މާތް  ފެހި މާދަމާއެްއ  ށްވެރިޤައ މަށް 

 وبركاته ورحمة هللاالم عليكم الس  و ޢާކ ރަމ ން.ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ިމންވަރ ކ ރެްއވ މަށް އެދި ދ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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މެންބަރ އިއް  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   އަޅ   ޒަތްތެރި  ފާހަަގކ ރެްއވިހެން  ަގނޑ މެންެގ  ތި 

ންޑޭޝަންތަކެއް  މެމަތީ ޚިދ މަތްތައް އިތ ރަށް ވަރ ަގދަކ ރ މަށް ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެން ރެކޮންޑޭޝަންތަކ ަގއި ސަލާ މެކޮރެ

 .ޙަސަން ޝިޔާންމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ތޮއްޑޫ ހިމަނާފައިވާނެ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ޙަސަން ޝިޔާންރާެގ މެންބަރ  އިދާތޮއްޑޫ 

ބޮމ ެގ ހަ  ރޭ ރައީސް ނަޝީދަށް  ެގނަ ދ ވަހ ވަ  6  މޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކ ރ މަށް  މަލާ ތަޙ ޤީޤ ދިން 

ރައްޓަ މަޖިކައި  ސެ  241ލީހ ެގ  ޔިތ ންެގ  ހިންިގ  މި  ބްރީކޮމިޓީން  ރިޕޯޓަ  ޗްކިއ ރިޓީ  ރޭ   މިށް  އިންކ އަރީެގ 

މި ރިޕޯޓ     ،ތަމަ ކަމަކަށް ދެކެނީންދާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އެންމެ ފ ރަމ ަގއި ބަހ ސްކ ރަމ ނޑ މެން މަޖިލީހ ެގ ތަޅ ޅ ަގއަ

ވަރ ބަލިކަމެއްޔާރެ އި  ތައްޔާރ ކ ރ މ ަގ ދ ާވލ   ޤަ  ފޫހިކަެމއް   ،އި  މަސައްކަެގ  ކަމެއް  އ މީނެތި  މި  ކޮށްދިން ޮގތ ަގއި  ތް 

އަދި ރައްޔިތ ންނާއި  ވެތި  ށ ެގ ލޮބ ރަ  3   ދާއިރާެގއަޅ ަގނޑ ެގބޭފ ޅ ންނަށް    އިމިޓީެގ އެންމެހަކޮ  241ކަމަށް ޓަކައި  

ވަނަ    6  ްއޔާ. މޭށް ޝ ކ ރިބޭފ ޅ ންނަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަ   ެގ އަމިއްލަ ނަމ ަގިއ އެ އެންމެއަޅ ަގނޑ 

އިްއޒަތްތެރި އެންމެންެގ ކ ރިމަތީަގއި    މެންޅ ަގނޑ އަ  ،މަލާދިޔަ ބޮމ ެގ ހަ   ދެވިެގން މި  ށްެގރޭ ރައީސް ނަޝީދަދ ވަހ 

ވަނީ    އ މީ މަޞްލަޙަތަށް އޮތް ބޮޑ  ނ ރައްކަލެްއެގ ޮގތ ަގއި މިމ ޅި ޤަ   ،މ ޅި ޤައ މަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ރައީސް، ިމވަނީ  

ނެތް.   ކަށްީމހަކަށް ފާހަަގކ ރެވޭ  ްއވެސްއަޅ ަގނޑ މެން އެ  ޮގތ ަގއި   ެގކަމެއް   ވީ  ކ ްއލިއަކަށްޮގއްސަ. މިއީ  ހަަގެވެގންފާ

ދ ރާލަ ބޮޑައެތެރެ   ،އިންތިޒާމ ެވެގން  ،ރޭވިެގން   އިމިއީ  ވަރަށް  ގ ޅިެގން  އޮތް  ށް  އާ  ދެވިފައި  އައިސް  ތަރ ތީބ ވެެގން 

  ، ޑެތި އިހ މާލ ތަކެއް ފާހަަގވޭ. ވަރަށް ބޮއެބަ  ންނަށް  ންޑިންްގސްތަކ ން ައޅ ަގނޑ މެހަމަލާއެއް ކަމަށް މި ރިޕޯޓ ެގ ފައި

ތިލަވާ އެންމެންނަށް    ޅ ަގނޑ މެންށް ސާފ ކޮށް އަވަރަތެރޭަގއި ޮއތްކަން  ރިކަން މި ދައ ލަތ ެގ  ތެއ ލަތެްއެގ ރޭވ ންއަޑީ ދަ

މި އަ  ހިސާބަށް  އަޅ ަގނޑ މެންއޮތީ  ރިޕޯޓ ން  މި  ދިވެހިރާއްޖޭ  ،ފާހަަގެވެގންދޭއެބަ  ނަށް  ިއްއސަ.  ަގއި  މި 

ކަށި  ން ހަރ ޮގތްޮގތ   ށްތަކ ަގއި ެއކި ރައްޖޭެގހާއަށް ޮގސްފަިއާވކަން. މި ރާކަށި ފިކ ރ  އިންތިއެޅ މާއި ހަރ ހައްދ ފަހަނަ

އޮޕަރޭޓ ކ ރަމ ންދާ މީހ ން  މ އައްސަ  ،ތަން  ފިކ ރ ެގ  ެއކިެއކި  ދައ ލަތ ެގ  މިބައިމ ޅި  މިއަދ   ސާތައް  މީހ ން 

ވަނީ   ވަގ ތ  މި  މިކަތެއް  ރި މަސައްކ ޖިލީހ ން  ރި މަތެކަިއ މި ިއްއޒަތްށް ޓަ ވ މަކަން ހ އްޓ ތަން. މި  ހިސޯރ ކޮށްފައިވާ

އެއީ އަ ޮގވާފަ.  މެންތަށް  މަދ   ތާއީދ ކ ރާ  ފިކ ރަށް  ހަރ ކަށި  މަޖިލީހ ަގއި  މި  ބަިއވެރިވާ  މިކަމ ަގއި  ތަކެއްެގ ންރ ބަ 

 ފިކ ރ ގެ ތަކެއް ހަރ ކަށި  ންއެމް.ޑީ.ޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މަދ  މެންބަރ ރިކ ރަން.  މިއަދ  ކ ށްވެ  އެކަން ައޅ ަގނޑ   .ސަބަބ ން

ރަށް  ކާ އިތ އްޖެހ މަކީ މި ނ ރަޖެހ ނ ލަންވާފޮނ ބިލ  އަނބ ރާ  ހެޅި އިޞްލާޙ ެގ  ހ ށަ  ށްލްޢ ޤޫބާތަނޫނ ަގއި ޖެހި ޤާއިއަވަ 

ތެރޭއަޅ ަގނޑ މެ ކަމެއްވެެގން  ޓަކައިމަށް  އ ފެްއދ   ންެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ެގ  ދިޔަ  ފާހަަގކޮށްލަން.  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި 

ދެވ  ؛ރައީސް މި  ނަޝީދަށް  މ ޙައްމަދ   މި  ގ ޅިެގހަމަލާއާ    ނ ރައީސް  ތެރެއި ހިނަގން  އިންކ އަރީެގ    އިން ދިޔަ 
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ބަލާއިރ ގަ  ކަންތައްތަކަށް  މ އައްސަސާެއއްެގ   އަހަރ   130ށް  ައޅ ަގނޑ މެންނަ  ، އިފާހަަގކ ރެވ ނ   ބޮޑ   ވެެގންދިޔަ 

ވަރޭަގއި  ތެ އިހ މާލ   ފެނޭ ހ ރި  ބޮޑަށް  ޢަމަލ ނ ކ ރެވޭއެ  އެބަ.  ރަށް    ލިޔެވިފައި  އެސް.އޯ.ޕީތައް  ތަން،  ސް.އޯ.ޕީތަކަށް 

ލިކަން.  ނެތް މަޢ ލޫމާތ  އަނެކަކަށް ނ ދޭއެކަކަށް  އިރ އަރަރ ކަމެއް ނެތި  ޒިންމާދާ  ތަން،  ބޭ  އ ޅޭ އޮ  އިހަމަ  ްއސޭތީވެ 

ޮގތ ަގއި  މިެގ  މ އައްސަސާެއއްއ ޅޭ    ،ބައެްއެގ  ފެންނަމ ން  މ އައްސަސާ  މި  މި  ޮގތ ަގއި  މި  އަދި    އީދަނީ. 

ން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަމ ެގ ތެރޭަގިއ  ްއ ނޫމެކަ  ފަރާތްތައް މިކަމ ަގިއ ޝާމިލ ވާ  އިންމެހަ އެ  ތިބީ  ަގއި މ އައްސަސާ 

އެކީަގިއ    ވިސްނ ންތެރިކަމާވަރަށް    ވަރަށް ރަނަގޅ   ،ބިތެރޭަގއި އެބަތި  ެގމި މ އައްސަސާ ޔަކ  އެބަތިބި.  ބަ  އިހ މާލ ވާ

  އ ޅޭ   ން މިެގބި ވަރަށް ިގނަ ބޭފ ޅ ން އެބަތިބި. އެހެންނަމަވެސް، ދިމާވެ ން ތިނިެގއ ނެގލީމ   ވަރަށް ރަނަގޅަށް ތަޢ 

ކަމަށް  މި ކަން  ، ނ ބެލިވަރަށް  ބަލަންވާ  ށްއެ އިހ މާލަ ފަރާތްތަކ ެގ އިހ މާލ .  މިކަމ ަގއި އެންމެ ިއސްކޮށް ތިބި  ،ކަމަކީ

ނ ދެވިކަދޭންވާ ސަމާލ  ކޮށްފައިރައީސް  ގައިރާއްޖޭ  މި  ،ން  ރައްކާތެރިކަން ތަކަށް  ފަރާ  ހ ރި  ކަން  ދޭންވާ ސަލާމަތާއި 

ެއކަމަށް   ، ކަމ ަގއި ވިޔަސް އޮތީ ފެންނަން. އިންޓެލިޖެންސް ތްރެޓެއް އައިސް   ކަން މި ބޮޑ ނ ދެވ މ ެގ އިހ މާލ  ވަރަށް

ފާހަގަވޭ. މި ކަންކަން ޙައްލ ކ ރ މަށް އެބަ  ށް  ޮއތްކަން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ވިމާލ ކަން ނ ދެސަދޭންވާ  

ކ ރަން މަޖިލީ  ޓަކައި  ިމ  މިއަދ   ކ ރ މަކީ  މަސަްއކަތްތައް  އަޅ ަގނހ ރި  ކަަމށް  ޒިންމާެއއް  ދެކެން. ހ ެގ  ދި  އަ  ޑ  

އަ ވެސް  ކަމަށް  ޒިންމާެއއް  އިސަރ ކާރ ެގ  ދެކެން.  ރައީސް ޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެން  މި ؛ްއޒަތްތެރި  ނަށް ކަންކަން 

މި އަ  2012  ،ދަނީ  ފާހަަގެވެގން  ބަޣާވާތަވަނަ  އެކ ލަވަ  ށްހަރ ެގ  އެ  ކޯނީއިފަހ   އާ  ލި  ހިތި  ންރިޕޯޓ   މ ނ ކ ރ މ ެގ 

މިނަންފެ އެ  މ ން  އޭެގފަހ ން  ކަންދަނީ.  ފެއިލްވަމ ންމ ައއްސަ  ކަން،ންކަ  އެކި  ،ކަންކި  ބޮ  ،ސާތައް  ލަށް  އެކަކ ެގ 

ށް  ހަރ ކަށި ފިކ ރަ  ޒަތްތެރި ރައީސް، މ ޅި ދިވެހިރާއްޖެކަނޑަމ ންޮގސް އިއް   ،ކަނޑަމ ން،  މ ންޑަކަނ  ކަންކަންނެކަކ   އަ

މިދޮރ ދިއ މ ެގ  ހ ޅ ވިެގން އާ  ތަްއ  ބަންމ ވެފައޮތީ  ިމއީ  ަގސް.  ރާ ތ ޔަކ   އޮތް ަގއި  ކޮށްފައި   ކަން ކަމެއް   ވާިއެގން 

ކަން  ފ ވޭ. މި ކަންނަށް އެބަ ސާންއަޅ ަގނޑ މެން އެންމެކަން  ހިންާގ ކަންތައްތައްފަންޑ ކޮށްެގން  ކަމަށް  މިޔަފާރިވެރިން  ވި

ޮގތ ަގއި  ވ ހ އްޓ  ދައ ލަތެްއެގ  ޮގތ ން  މިއަދ     ،ނިކ މެމ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  ތްކައްމަސައަޅ ަގނޑ މެން  އެބަޖެހޭ.  ކ ރަން 

އަޅ ަގނޑ   ރޭ  މި ؛ރައީސް ވާހަކަދައްކާއިރ   މި  ބޭނ ންވޭ  ޗެއަރއަޅ ަގނޑ މެ،  ފާހަަގކޮށްލަން  ޕާޓީެގ  ސަނަކަށް ޕާންެގ 

މެންބަރެއް   ،ކަމަނާއެއް ހ ންނެވި  ޒަމާން  ލައްކަ   މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ޮގތ ަގއިމިއީ  ޒަމާން   ެގ   ލައްކަ 

ވަރަށް  ން ބަލަންވާ ތަޖ ރިބާކާރ  ކަމަނާއެއް. މިއަދ  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހ ންނަވަިއެގން ކަންކަ  ކ ރެއްވި ކަތްމަސައް

ކަމަނާ  މ ެގނ ބެލ  ފެއިލްވެފަ  ސަބަބ ން  ހ ންނެވީ  ގޮ ތި  އަޅ ަގނޑ   އިސްތިއ ފާ  ،ވާލަން.  އަޙްމަދ ދީދީ  ންޖެހޭ  ދޭމާރިޔާ 

މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ   ، އަދާކ ރަންޖެހޭ ޒިންމާވަޒީރެއްލ ނީ  ބެވަރަށް ނ  ޖެހިފަ. ކަންކަން ބަލަންވާއޮތީ  ވަގ ތ  މި

އެ މެންބަރަކ   މަޢ ލޫމާތެއް  އަށްކަމަނާ  އިްއޒަތްތެރި  ވިޔަސް  ،އެއީ  ދޭ  ކަމ ަގއި  ގ ޅިެގން  އެކަމާ  ،ފޯނ ކޯލެއް   ދިން 

  ރައީސް ނަޝީދ އް ނޫންތޯނަސީބެ  ކަމަނާެގ އިހ މާލެއް.  ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާނ ކ ރ މަކީ އެ   ބިށ ަގއި ތިދަމަޢ ލޫމާތ ތައް  
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މިހާރަނ ވެ  އަވަ ައަވހާރަވި  ދ ނިޔޭަގއި  ހ ންނެވިކަން.  އަޅ ަގނޑ މެންކ ރާތޯކީއް  ،ނަމަ  ވަގ ތ   އެހެންވީމާ،   ؟ނީ 

ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ވީ އެންެމ  ،  ންޑޭޝަންމެރެކޮ  45ޓ ަގއި މި ފާހަަގކޮށްފަިއވާ  ޮގވާލަން މި ކޮމިޓީ ރިޕޯއަޅ ަގނޑ   

ކައަ މި  ޙައްލ ކޮށްންކަންވަހަކަށް  ފަރާތްތަކާ  ކަންކަމާ  މި  ،  ިއހ މާލ ވި  މަތީ  އި ގަ ާގނޫނ ދޭތެރޭަގިއ    ދޭތެރޭ  އެންމެ  ވާ 

ދިނ މަށް މ އައްސަސާތަކ އަދަބ   އަދި  ތެރެ ެގ.  އިތ ރަ   ޙައްލ ކޮށްއިން  ވީ  ،ށް  ކަންތައްތައް  އެންމެ    ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ 

ކަ  އެންމެ  ވީ  ،ށް އަވަހަކަ މި  ކައިބ ލީ  ކަންންައަވހަކަށް  ރައީސް،ހ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ނ ވެ  ލީހ ެގ  އިބި  ިއވެންޏަށް 

ދިމާވެޏަށް  ިއވެންކަ މި  ޮގތ ަގއި  ދައ ލަތެްއެގ  ފެ  ިއވާ ފަނ ވެ  ަގބޫލ ކޮ  ެއއްއަރލިއިބޮޑ   ކަންކަން   ،ށްކަމަށް  މި 

ކަމެއް މ ހިންމ   ފާހަަގކ ރެވޭތީ އަޅ ަގނޑަ  ތ ގައިޮގެގ  ރަނަގޅ ކ ރ މަކީ  ސަރ ކާރަށް    ،ށް  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ކަންކަން  މި 

 ށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަވާލަން. ދެއް ޮގ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  . ޝިފާޢ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ    ރިިއްއޒަތްތެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝިފާޢ އްމަދ  އިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙަ

އިްއޒަތްތެރި މި  ޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ މެން  އާދެ!  މިރޭ  ރަީއސް.  ބަހ ސްކ ރަމ ން  އިންކ އަރީ  ކޮ  241ދާ      މިޓީެގ 

ނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގ ؛ތް ރިޕޯޓ ތައްޔާރ ކޮށްފައި އޮޮގތ ން    ގ ޅޭތާ  ވި ޮގޗް ބްރިޝީދ ެގ ސެކިއ ރިޓީ  ރައީސް ނަ ؛ޓ ރިޕޯ

ވަރަށް މިއީ  ބ ރަޮގތ ަގއި  މ ހިންމ   ފ   ،ބޮޑ   އެހެންމެ  އެއަދި  ފ ރިހަމަ  އެހާމެ  މަސައްކަތެހެންމެ  ެއކަމަށް .  އްރިހަމަ 

އަޅ ަގނޑ  ށް  މެންބަރ ންނަ  އި ހަމިޓީެގ އިްއޒަތްތެރި އެންމެކޮ   241މަޖިލީހ ެގ  ތައްޔާރ ކ ރެްއވި  އި ހަމަ މި ރިޕޯޓ   ޓަކަ

ދަ  ޝ ކ ރ   ފަށްފަށ ން  ރަީއސްނަންވެސް  އިްއޒަތްތެރި  ދައްކަނީ ؛ވަން.  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މި  މޭ  6  ،މިއަދ   ަގއި 

ވަހާރަކޮށްލަން ދިން ނ ރައްކާތެރި ހަމަލާއެްއެގ ވާހަކަ. ދ  އަމަދ  ނަޝީރަީއސް މ ޙައް  ،ީއސްރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރަ

ވާހަކަ  މި ހިނަގިމ    ،ދެކެވޭހަމަލާެގ  ނަޮގތަށް  ދިޔައިހަމަލާ  ރައީސް  ޮގތ ން    ޅޭގ   ތާޮގ  ޗާރީބްޓީ  ެގ ސެކިއ ރިދ ޝީ 

ރިޕޯޓ  މި  ވާހަކަތަކެއް  ނީވޭ  ކ ރިން  ިގނަ  ވަރަށް  ތައްޔާރ ކ ރިއިރ ަގއި  ރިޕޯޓެއް  މި  އިންކ އަރީ  އެބަހ ރި.  ރިޕޯޓ  ަގއި 

  ،ޞަދ  ެވސް މަޤްެގރ ކ ރި ބޭފ ޅ ންމި ރިޕޯޓ  ތައްޔާ  ،ަގއި ވިޔަސްކަމ   ނަލަވި  ، ޗާލ ވެފައި  ،ރިހަމަވެފައިކިތަންމެ ފ 

މި ދައް  އަޅ ަގނޑ މެން  މި  ވާހަކަިއެގރޭ  މަޤްކާ  ފ ރިހަމަވާނީ  ވެސް  ރިޕޯ  ،ޞަދ   އެކިއެކި    ޓާ މި  ތަފާތ   ގ ޅިެގން 

އަވަހަކަށް  ،ކ ންމ އައްސަސާތަ  ވީހާވެސް  ލަސްނ ކޮށް  ކަންކަން  ކ ރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކ ން  ކޮށްެގންެއކިެއކި  އެހެ  ން . 

މީހެ ެގއްލ ން ފ ރާނަ  ްއެގއެްއވެސް  ފަރާތަކަށް  ،ވެއަށް  ެއއްެވސް  ކ ރިދަމިފަ  ނޫނީ  ހަމަލާއެއް  ަގއި  ނތާ  އޮތް  އަށް 

މި   ،ރަީއސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަކީ ؛އީސްރި ރަ ކ ރެވ ނީމަ. އިްއޒަތްތެންީގނ ދާނެކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ޔަވެެގންއަމާޒ  



1202 ލައިޖ   8                                               ސާލްޖަ ވަނަ 22 ގެރ  އ  ދަ ވަނަދެގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

73 

 

ހަމަ ރަީއސަކީ  މަޖިލީހ ެގ  ނޫންތެ ޔިރައް  ދިވެހިމ   ންއާދަިއެގ  އާ  ރައްޔިތ ންެގ  ެވސް  ރައީއް  ނަޝީދަކީ.   މި  ، ސް 

ްއެގ  އެހަރ ކަށި ފިކ ރ ެގ އެތައް ބަ  ،ދަކީން. ރައީސް ނަޝީޓީ ހައި ޕޮލިޓީޝަ ރިޕޮޕިއ ލަހ ންނެވި އެންމެ  އި  ޖޭގަ ދިވެހިރާއް

ވެފަޓާ ިމ ރިޕޯޓ އި  ެގޓަކަށް  ރައީސް ނަޝީދ ެގ    ،މަށްީވއިރ ަގއިކަންނޭގ. އެހެއެ  ށް އެބަންނަޑ މެން އަޅ ަގނ އޮތްކަން 

ގ ޅޭރިޓީ ސެކިއ  ނަޝީޮގތ   އާ  ރައީސް  ސެކިން  ބަލަދ ެގ  ފައ ރިޓީ  އެ ްގލޭފްށް  ރާތަތްކަހައްޓަންޖެހޭ    ކ ރެވ ނީމާ 

ެއޓޭެގރާތްތަކ ފަ ކަންތައްތަންޝަނަ  ައއީމާށް  ސިމްޕަ  ،ކެއް  ކ ޑަކ ޑަ  ާއދައިެގ  ދޫކޮށްލާފައި ެއއީ  ޮގތ ަގއި  ކަމެއްެގ  ލް 

މިތ އޮއޮތް ނަތީޖާ  އަޅ ަގނ މ ެގ  މިއަދ   އެދައްކަ  ވާހަކަ  ޑ މެން  އަ  ންޖެހ މަކީ.  ދޫކޮށްލ ންއިޅަ ފަރާތްތަކ ެގ    .ނ ލާ 

ަގިވޔަސް  ކަމ ަގއި  ތ ަގއިަގސް ިވޔަސް  ނ ލާ  ކާތަސް،  އެ    ،ކަމ ަގއި  ދ ވަހ   މިއަދ  ޢައެ  ހިންގ ން  އެޮގތަށް  މަލ  

މިޑ މެއަޅ ަގނ  ހިތާމަ  ންނަށް  ބޮޑ   ހެهللا .  ވެފަކ ރިމަތި  ކާޔައޮތީ  ވަތަޢާލާެގ  ރަރަޙ މަތް  ޔޮސ ބ ޙާނަހޫ  އީސް ފ ޅ ން 

ވަރ ެގ   ދޫކޮށްލެވޭ ބ ނެކ ރެވިއްޖޭެއއީކީ ފ ރާނަ ސަލާމަތް ،ޖެ. އެހެންނަމަވެސް ކ ރެވިއްތްޝީދ ެގ ފ ރާނަ މިއަދ  ސަލާމަނަ

ނޫން.   ހ ންނެވީމަނި  އެކަމެއް  އެ  ހަދަކ ފާނ   މީހަކަށް  ނ ކ ޅެދޭ  ޔަަގނ އަޅ   .ލާފައި  ޮގތ ޞި   ،ީގންޑަށް  އެއްޙީ    ން 

ހަމަނިކ ފާ ރިކަވަނ ެގ  އެތައްރށިކޮޅަށް  ބޮޑެ  ނ ާވވަރ ެގ  ހ ބަިއަވރ   ެއ  ެގއްލ ންތަކެއް  ލިތި  .  ވަޑައިެގންބިންނެވީ 

ރައިްއޒަތް ނަޝީދަ ؛އީސް ތެރި  ޤަމި  ،ކީމ ޙަްއމަދ   ބ ރަ    އެތައް  މިހާތަނަށް  ޙައްޤ ަގިއ  ރަްއޔިތ ންެގ  އ މ ެގ 

ކ ރަްއވާފަތަމަސައްކަތް ބޭފ ޅެއް.  ހ   އި ކެއް  ވިސްނާލަންޖެހޭަގނޑ މެއަޅ  ންނެވި  އެއްމ   ން  އެބައޮތް   ހިންމ   ކަެމއް 

ޮގތ ން   ޞަކޮށް ދީނީޚާއް  ، ނަޝީދ   ރައީސް  .ވިޔަސްއި  ވ ނ  ކަމ ގަ ރެނ ކ މި ރިޕޯޓ ަގއި ފާހަަގ  ،ސްރި ރައީތްތެއިްއޒަ

ކީ ރައީސް ނަޝީދ  ޒަކާތް ނ ދެއްވާތީ   ، ޔަީގންއަޅ ަގނޑަށް  ؟ ށްީވ ކީއްެވެގންތޯެގޓަކަެގ ޓާކ ރ ެގ ފަރާތްތަކ ހަރ ކަށި ފި

ނަމާދ  ކަކ ރައްނ ނޫން.  ނޫން.  ނޫންފ ޅަެގهللا ބަތ ޢ ވާތީކީ  ަވޑައިނ ަގންނަވާތީކީ  އެ 2008ޞަކޮށް  ޚާއް .  ށް  ފަހ ން    ެގ 

އ   މަނިކ ފާނާ ނަފ ރަތ   ޮގތ ން  ދީނީ  އ ފައްދައިއްދަފަދޭތެރޭަގއި  އ ފައްދަ އި ،  އަޅ   އި،  މިއަދ   މި    ަގނޑ މެންނާޮގސް 

ކަށް  ން ތިބި ފަރާތްތަެއކިެއކި ލެވެލްތަކަށް ދާމ ަގއި  މި ޤައ ސީ ޮގތ ން  ސިޔާ  ،ރައީސް ނަޝީދަކީއްދަލ ކ ރީ.  ދ ވަސް ބަ 

ރަްއޔިތ ންެގ    ހިވެދި   ،ވޯޓ  ހޯދ މަށް ޓަކައި   ފާނާ ދެކޮޅަށްމަނިކ   ތްތަކ ން އެލެންޖ . ސިޔާސީ ފަރާބޮޑ  ޗެ  އޮތް އެންމެ

ހޯދ މަށް   ލާދީނީ.  ތާއީދ   ހަތިޔާރަކީ  ބޭނ ންކ ރި  އެޓަކައި  ޮގތ ން  ދޭ   ދީނީ  ނަފ މަނިކ ފާނާ  އ ތެރޭ  ފެއްދ ން. ރަތ  

 ސިލެއްހާެގ ނަތީޖާ  ކ ރާ މަސައްކަތ    ނޑ މެން މިއަދ  މިޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަޅ ގަ އަޅ ަގނ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މިޅ ަގއަ  ،ރެވޭނެނ ކ  ފަރާ  އެ  ،ދެންނެވި  ނޑ   ހަރ ކަށި  ޮގތ ން  ދީނީ  އެއީ  ވާން  ތްތަކ މަނިކ ފާނ   ތްރެޓަކަށް  ެގ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މެދ ވެ ަވކިވަންޏާ.    ށްކަމަވޭ  ނ ހ އްޓ   އިލ ަގމ ސްތަޤ ބަރިވި ސަބަބ   ޮގތ ން  ދޭތެރޭ   މީހަކާ  ދީނީ 

އެއީ މަރާލަން    ނާޞަކޮށް ދީނީ ޮގތ ން ހަރ ކަށި ފިކ ރ ެގ ީމހ ންނަށް އޭޚާއް  ،އެހެން މީހ ންނަށް  ، އިނަފ ރަތ  އ ފައްދަ

ވިސްނަ  ކަމަށް  މީހެއް  ޤައ މ ދިނ އިވެއްޖެ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމ ަގއްނ ހ ްއޓި  އިަގން  ނ ހ އްޓ ޭވ  ޏާވަންއި  ޖެ   ،

އަޅ    ،ވަންޏާ  ކަމަށް ކިތަަގނޑ މެއަދި  މިއަދ   ސެކި ން  ވަރ ަގދަންމެ  ބަިއވަރ   ކ ރިޔަސް އ ރިޓީ  ޮގތ ން  ސެކިއ ރިޓީ   ،
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،  ރަދ ތަކެއް ކ ރިޔަސްތި ޚަބޮޑެ   ތަކެއް އެޅިޔަސް، ކިތަންމެބަިއވަރ  ފިޔަވަޅ   ،ޔަސްމެން ކ ރިކަންތައްތަކެއް ައޅ ަގނޑ 

ހ ރި ހަމަލާތަކެއް   ފަރާތްތަކަށް އަންނަން  ންނަކަށް އެއަދި ައޅ ަގނޑ މެ  ،ދިނަސްއިހޯދަ  ޭގެގ  ލަޖަވާހިރ  ަގނޑ ވަރ  ކަހަ

ވަރަށްއަޅ   ، އެހެންކަމ ންނެ.  ނ ހ އްޓ ވޭ އެދެން  ަގނޑ   ކ ރަންޖެހޭ ނޫނީ  ާގ  ،ބޮޑަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތ ން 

ެވސް ކ އެ  ،މަސައްކަތްތަްއ  ޮގތްޮގތ ން  ެވސްރަންޖެހެނިހެން  މަސައްކަތްތަްއ  ޮގތ ަގއި  ،  ހޭ  ކަމެްއެގ  ފ ރަތަމަ  އެންެމ 

ލ  ހަމީ ތްރެޓަށް  މަގ ފަހި  ،މަށްކ   މަރާލަން  މަ  ، ކ ރ މަށްމީހަކ    އާއިންސާނާކ ރާ    މި ކ ރ މަށް  ގ ފަހިހަމަލާދިނ މަށް 

  ،ސް ފިޔަވަޅ ތައް ސަރ ކާރ ން ވެހޭ  ތައް ހ ްއޓ ވ މަށް ޓަކައި އަޅަންޖެރަތ  އ ފެއްދ ަމށް މިކ ރާ މަސައްކަތްދޭތެރޭަގއި ނަފ 

ައޅ ަގެގމި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ެވސް އެޅ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް. އޭ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ށް ނޑައިތ ރ ން ވެސް 

މާއެ ިމއީ  ވާ  ނޭގ  ަވގ ދިގ   ރަނަގޅ   ނޫންކަން.ހަކަދައްކަން  ވާހަކަކޮޅ     ، އެހެންނަމަވެސް   ތެްއ  އަޅ ަގނޑ ެގ 

ކަމެއްެގމ ހިންެއކ   ެއއާ  ،ކ ރ ކޮށްލަމ ން ފާހަަގކ ރެވެނީ   މ   ވެސް  ައޅ ަގނޑަށް  ިއއްޒަތްތެރި    ، ޮގތ ަގއި  ިގނަ  އެހެން 

 ، ބ ނ ންހޭ ކަމަށް  ޖެ މީހަކ  މަރާލަން  އިޖޭަގރާއްމިއަދ  އަޅ ަގނޑ ެމން މި ދިވެހި  ،ދައިންފާހަަގކ ރި ފަމެންބަރ ން ވެސް  

އެބަހ ރި   ސަބަބ ތަކެއް  ލާދޭންޖެހޭލާނެ، ނޫނީ ހަމައިމަރަ  ނޫނީ  ،ންބ ނ  މަށް  ނޫނިއްޔާ އެއީ މަރާލަން ރަނަގޅ  މީހެއް ކަ

އެީއ    ،ޔަސް ކަމ ަގއި ވިޔަސް، ރަސްމީ ސިޓީައކ ން ކަމ ަގއި ވި އާކ ރ ން، ސޯޝަލް މީޑިފާޅ   ޚިޔާލ   ،ކަމަށް ބ ނ ން

 ކަމެްއ  ޖެއްސެން އޮތްން ފަރ ްއަގއި ދޫކޮށްލައިެގލެވެމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އާދައިެގ ކަެމއްެގ ޮގތ ަގއި އެްއެވސް ލެ

މިހި   ނޫން. ހިނދ ން  މި  ހަ  ،ނދަށްއަޅ ަގނޑ މެން  މިފަދަ  ޮގތ ަގއި  ދެއްމަލާއެޤައ މެއްެގ  ކަމެއް  މިފަދަ  މި ،  ން 

ބައްޓަންޤައ މ ަގއި ކަންކަން  ޮގތަށް  ނ ހިނާގނޭ  ަމސައްކަތް ޚާންޖެހޭ.  ރަކ   ބ ރަ  މި  ރިޕޯ  ،އްޞަކޮށް  ޓ ަގއި  މި 

މި ރެ  ފާހަަގކޮށްފައި  ރެކޮމެ ކޮއޮތް  ކޮންމެ  ހަމަ  ަވކިންޑޭޝަނެމެންޑޭޝަންތައް  ގ ޅ ންހ ރި ސަރ ކާރ ެގ    ކަމާަވކިން  އް 

އަވަހަމ އައްސަސާ އެންމެ  ވީ  ފ ރިހަމަތަކ ން  އެކ ރަންޖެހޭ ކަށް  އެޮގތަށް  ައޅ ަގކަން  .  ޮގވާލަމ ން  ކ ރަން  ެވސް  ނޑ  

އަޅ ަގނޑ   ން.  ކޮޅ  ކ ރ ކޮށްލާނަެގ ވާހަކައަޅ ަގނޑ  ބޮޑަށް ޝ ކ ރ އަދާކ ރަމ ން    ްއވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށްށް ދެޑަަގނ އަޅ 

ވީހާ ައޅ ައވަހަކަށް  އެދެނީ  އ އްމީދަަގނޑ  ،  ެވސް  ނަޝީ  ، ކީެގ  ރަީއސް  އަވަހަކަށް   އިހާލ ަގ  ޔޮހެ  ދާވީހާވެސް 

 ސް.  ރި ރައީްއޔާ ިއއްޒަތްތެބޮޑަށް ޝ ކ ރި  ވަރަށްބައްދަލ ެވެގން ދިޔ ން. 

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

ވާނީ   ަގޖާ މ ެގ  ެގންނެވ ޞަތަށް އެދިވަޑައިނޑ  ފ ރ ަގއަޅ   ؛ންރ ންބަތެރި މެރި މެންބަރ . އިްއޒަތްޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

އެބަންދ ކޮށްފަ ވާހެންވީމާ.  މިހާރ   ތި ދައްކަވަން  ފ ޅ ހަކަ،   ..ން.މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި    ވި އްބެއެދިަވޑަިއެގންފައި 

ައޅ ަގ  ކޮޅަކަށްފަހ ()ވަގ ތ   ވާހަކަދެްއކެ އާދެ!  މިހާރ   އެދިަވޑަިއަގންނަވާނޑ   ފ ރ ޞަވ މަށް  އަދި   ބަންދ ކ ރީ.  ތ  

.  ވަންނޑ  ދަންނަވާހަކަ ެވސް އަޅ ަގޞަތ  ެގއްލޭނެ  އެ ފ ރ   ، ަގއި ވަޑައިެގން ނީންނަވާނަމަމ ފ ރ ޞަތ ޖެހ މ ން ތަޅ 
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  ކަރަދޫ. ަވއިހަރ ކަށިވަމ ން  ނީ ތަންކޮޅެއްދާޑ  ވެސް  ޖަހަނީ. އެހެންވީމާ، މަޑ ަމޑ ން ައޅ ަގނ  1ވަރ   އެއީ މިހާރ  ދަން

  ޒިޔާދ . ންސަޙަ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ

 

 :ވ ންކަދެްއކެހަވާ  ދ ޙ ސައިން ޒިޔާރާެގ މެންބަރ   ވަިއކަރަދޫ ދާއި

ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ   ދަންބޮޑ ވީމަިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   .  ައޅ ަގނޑ މެކަންނޭނެގ.  ޒިޔާދ .  ޙ ސައިން  މިއީ   ށް ނަން 

މި ދ   6މޭ    ،އޮތީ  ހ ށަހެޅިފައި  ރައީސްވަނަ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ރޭ  މ   ،ވަހ ެގ  ނަރައީސް  ދ  ޝީޙައްމަދ  

ނ ރައްކާ  ށްށްލ މަވަހާކަރަކޮއަ ޓެތެރިދިން  ސަލާ  އާލާމަހަސްޓ   ރަރި  ޚިދ މަތްތަކާގ ޅިެގން  ކޮމިޓީން   ބެހޭ  މަތީ 

.  ޓެއް ދިގ  ވަރަށް ބޮޑ  ރިޕޯށްޮގތ ެގ ރިޕޯޓ . ިމއީ ވަރަ  ެގ މަސައްކަތް ނިންމި ކ އަރީ ިއންރީންޓަލިމެހިންގަވާފަިއވާ ޕާ

ހާ ރިޓީެގ ހ ކޮމި  241ކޮށްދެއްވި    އްކަތްސަމި މަ  ،ވި ކަމަށް ޓަކައިށްދެއްއް ކޮމަސައްކަތެންކަމ ން، މިފަދަ ފ ރިހަމަ  އެހެ

ކަަމކ    މި ރިޕޯޓަކީ ބޮޑ  ރިޕޯޓެއް  ން.ޝ ކ ރ ދަންނަވަ  ތެރިކަމާއެކ ޚްލާސްއި އަޅ ަގނޑ  ހިތ ެގ އެންމެ  ށްމެންބަރ ންނަ

ރިޕޯޓާ ރިޕޯޓެއް މި ރިޕޯޓަކީތަފ ސީލ   ޔަެގންދިކަމެއް ޮއޅ ންފިލައި   ނޭނޭގ އެތައް  ،ހ ރި  ޤ އ ކިޔާލަން ޝަ   ބެހޭ   . މި 

ިގނަ  ޮގ ވަރަށް  ވަރަމެިއއްޒަތްތެރި  ތ ން  މ ންބަރ ން  ވަރަށް  ރިޕޯޓ ށް  މި  ދައްކަވައިފި.  ވާހަކަފ ޅ ތަކެްއ  ން ހިންމ  

ކަމަކީށްއަޅ ަގނޑަ ެއއް  އެނގ ނ   ލެވެ  ،  ކްތްރެޓް  އޮތީކީ ލް  މި  މިރައީ  ،ރިޓިކަލްަގއި  ހ ންނެވީކީ  މި  ވަގ ތ     ސް 

ބޭފ ޅ ންސްކަންކ ރަ ރައީ ތިބި  ރައީސެ  އްޔިތ ންރަ  އަދި  ްއވާފައި  ލެވެ  .ނޫންކަން  އްެވެގނެ  އްމަޖިލީހ ެގ  ތްރެޓް  ލް  މި 

ލްަގިއ  ން ފާހަަގވޭ. ކްރިޓިކަލް ލެވެޓ ނޑަށް މި ރިޕޯއަޅ ަގއޮތްކަން    ނަށްޓިކަލްަގއި މިއަދ  ދިވެހި ހ ރިހާ ރައްޔިތ ންކްރި

އޮތް ފާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ރައީ ދޭތެ  އ2021ާއިން    2018ކަނި  މައެހަ  މެން އަޅ ަގނޑ   ،އިރ  ހަަގކ ރާކަމަށް  ސް ރޭަގއި 

ނަޝީދަށްމ ޙަ ރާވާފައި  އްމަދ   ހަ  ދޭން  އިންޓެކަ  މަލާހ ރި  ފޮތ ަގއި  ކަމަ  މާތ ލޫމަޢ   ލިބ ނ ށް  ލިޖެންސަމަށް  މި  ށް 

އީސް މ ޙައްމަދ  މީކީ ހަމައެކަނި ރަ  ،ވޭ ކ ރެސާސް ހ ނޑަށް އިމަ ައޅ ަގލީއިލިޔެފައި މިއޮތް މަޢ ލޫމާތ ތަކަކީ ވެސް ކިޔަ 

ނ ރައް ނަޝީ އޮތް  މ   ކަލެއްދަށް  ޤައ މަޅިނޫންކަން.  ނ ރައްށް  އޮތް  ވެސް    6  ކަލެްއކަން.  ހާދިސާަގއި  ހިނިގ  މޭަގިއ 

އަޅ ަގނޑ މެނަށް   ފެއެކަން  ދާއިއަޅ ަގނޑ   ފަ.ނިއޮތީ  ކ ރަށ އަޅ ަގނޑ ެގ  ރާަގއި  ެގ  އެްއވެސް    ވެސް   އްްއޖެ  މިއީ 

ކަމަކާ ވަރަބެހޭ  ސިޔާސީ  އެއްެވސް  އާ  ދިރިކަށް  ވެސް  ންމ   މާ   އ ޅޭވަރަށްވ ރެ  އިއްކަކަދަވާހަ  ންނާހ މީއ ޅ މ ަގއި 

. މި ނީވަފައި އޭނަ ވެސް ބަދަލ ވެށް މިއަދ  ނ ކ ޅެދޭ ހާލަތަ  ،އްޖެއްޅ ނ  ކ ރިއ ޅ މެއް އ ރި ދިމާ އެކަނިވެ  ،މަޑ މައިތިރި

 ؛ހިނިގ  މިމާ  ލީއިގ ޅ ވަ  ނެއް ނަންބަރާން އަންބަރ ނަމި ރިޕޯޓ ެގ އެއް    ،ކަމަކީ  ން އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގިވ އަނެއްރިޕޯޓ 

ހި  6ކް  ހަމަ ސްޕެސިފި މި  ރިިގނމޭަގއި  މި  ނ ހިނާގނެކަން  ހާދިސާ  އަޅ ޕޯޓ   މި ގ ނ ަގނޑަށް އެނން  އަޅ ަގނޑ    .

މާ  4ރިޗ ަގއި،  މާ  4ދަންނަވަނީ   ރައީސް  ފ ކ ރަްއވާތިމޭަގއި  އަޅ ަގނތަންކޮ  !ިއއްޒަތްތެރި  ދަންވީމާ  ެވސް  ޅެއް  ޑަށް 

އޮޅެނީ މިނިސްޓަތަރީޚްތައް  ޑިފެންސް  މަޢ ލޫމާށް  ރަ.  ދެއްިވ  ސަބަބެ  އް.ތެއެ  ެއއް  ކަމަށް   އްޢަމަލ ނ ކ ރެއްވި 
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ރިޕޯ  ނ ވާތީ  މަޢ ލޫމާތަކަށް މި  އޮންނާތީޓ ކަމަށް  އެ  ؛ަގއި  މ   ،ކަމަށްއެހެންނަމަވެސް،  ނަޝީދ  ރައީސް  ޙައްމަދ  

  ތީ.ވީެގ ވާހަކަ ދެންނެމ ކަތަްއޔާރ ވާއޮތްކަމާއި ެއކަމަށް ބަައކ     ފައި އެބަމިލިއަން ޑޮލަރ  ހ ށަހަޅާ  3ށް  އަވަހާރަކޮށްލ މަ

އެކަހަލަ ކަންކަމަށް ކިޔާނެ އެހެން ބަހެއް އަޅ ަގނޑަށް ނޭނޭގތީ.    ބަހ ންދިވެހި    ،މާތޭ އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީމަޢ ލޫ

މަޢ ލޫއެ އެ  އޮވެހެންވީމާ،  ެއހެން  ހިސާދާ  ،މާތ   ނ ންވާ  ރި   ސަބަބެއްޔަދިބަކަށް  މި  ހަމަ  އެބަޮއވޭޕޯޓ ކަމަށް    ، ަގއި 

. އަޅ ަގނޑ   ށޭމިވެނި މީހެއް ކައިރީަގއި މި ވާހަކަ ދަންނަވާ  ،ށް ދެންނެވީމޭ ހ ރީ އެ ބޭފ ޅާއަ  ިއެގންޑ  ނިންމައަޅ ަގނ 

ވަކި    ލޫމާތަކީމި މަޢ   ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީވެސް މަޢ ލޫމާތޭއަނެްއކާ ؛ލޫމާތަކީިމ މަޢ   ،އ ޅޭ ވާހަކައަކީ   މި  ބ ނަން

ކ ރާ ކަމެއް  މި  ބ ނެެގން  ކައިރިަގއި  ވަރަކިޔާފަ  ށޭމީހެއް  ނިންމާލެވޭ  މަޢ ލޫމާތެއް.    ވ ރެ  ށްއި  މި   ،ކަމެއްމިބޮޑ  

  މާތ  މި ލިބޭ ނޫން. މަޢ ލޫ  މީހެއް  ވެސް އާދައިެގ  މަޢ ލޫމާތެއް މި ލިބެނީ އާދައިެގ މީހަކަށް ވެސް ނޫން. މަޢ ލޫމާ ދެނީ

. އެ  ކަން އޮތީތ ގައިހާލަކްރިޓިކަލް  މި ރިޕޯޓ ން އެނޭގ    . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ނޫން  އާދައިެގ ހާލަތެއްހާލަތަކީ ވެސް  

ވެސް  ބ ނަނީ ހާލަތެއްަގއި  އަޅ ަގނޑަ ؛ކޮންމެ  ރިޕޯޓ ން  މާނަ މި  އޭެގ  އެނގ ނީ.  ހާލަށް  ކޮންމެ  ވެސް    ތެއްައކީ 

ނޫން މި    މާތ  އެ ލިބެނީ. އާންމ  އާދައިެގ ދ ވަހެްއަގެއއްއޮތީ. ެއ ހާލަތ ަގިއ އެ މަޢ ލޫ  ދ އްވާލަފާނެ ހާލަތެއްަގއޭ ރާނަފ 

ދަވާހަ މި  އިތ ރަށް ސަމާލ ކަމެއްއެހެންވީ  ކީ.އްކަނީ ކަ  މިއީ  ރިޕޯޓ   މެއްކަ  ންޖެހޭނެދޭ  މާ،  މި  އަޅ ަގނޑަށް  ން ކަމަށް 

ހ ރި   އްކަތްކ ރައްވާފައިހ ަގއި މަސަޕޮލި  ،މާތ  ކ ރިން ލިބ ނ ނަމަލޫޢ އެ މަ  ަގއި. ހަމަ އެހެން އެ ރިޕޯޓ ފާހަަގކ ރެވ ނީ

ހާލަތ  ނ ހިނޭގނެ ޮގތަށް މި    ،މި ހާދިސާ ނ ހިނގ ން  ،ޮގތ ން ެވއްޖެްއޔާ  ަގއި ބ ނެފައި އޮތްތަޖ ރިބާކާރ ން މި ރިޕޯޓ 

މި ޑަށް  މިއީ އަޅ ަގނ  ،ންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީަގއި އެބައޮތް. އެހެ ޕޯޓ ށް މި ރިކަމަ  އޮތްހެދ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   

ބަިއވަރ   ، ގ ދި ވަރަށް    ން،ރިޕޯޓ  ވަރަށް  ިގނަ  ަމޢ ވަރަށް  އޭެގތެލޫ  ހަމަ  ރިޕޯޓެއް.  ހ ރި  ރަނަގޅަމާތ ތައް  ށް  ރެއިން 

ހ  ކަންތައްތަރިކ ރެވިފަިއ  އަޅ ަގ  ެވސް  ފާހަަގކ ރިން.  ކެއް  ރައީސް ނޑ   ފާހަަގކ ރަްއވައި  ިއއްޒަތްތެރި   ؛ފި ވެސް 

މަ ބޮޑ  ތީެގ ތެރޭަގއި އޮޓެއްބްރެކެ   ފޮތ ަގއި ލިޔެލައިެގންޓ ނޯ  ެގ އަޅ ަގނޑ  ތީން އޮތަ  ސް އެވެ   އަޅ ަގނޑ  ހަމަގައިމ 

ޖެހ ބި  ،އަކ ރ ން ތިމަމ މ ަގއި  ކ ރިން  ހިފައިެގ  ދައްކަނީންނާ  މި  އަފީމޭ.  އަދި  ފްޣާނިކީ  ދ ނިޔޭަގިއ  ސްތާނ  

އެހަނގ ރާމަކޮ ވާހަކައެއް ށްއ ޅޭ  ޤައ މެއްެގ  ދިެވހިރާއްޖޭ  ހެން  ރައީސަދިވެހި  އި ަގނޫން.  ދެވ ނ    ިމޮގތަށް  ށްކަރާއްޖޭެގ 

ފ ރަތަމަ   ހ ރި  ގައިމަލާއެއްަގއި އެންެމ ކައިރީ އީ މިކަހަލަ ހަތަމަ ހަމަލާ މިއީ. ފ ރަތަމަ މީހާ އެފ ރަތަމަ ހަމަލާ. ފ ރަ

  މިން. އެކަމަކ ،ދާ ބާރ   ތިށް ވެސް ނ ފެނޭ އޭމެއް ޮގވީ ލޮލަ. ބޮލާމަހަ  ސްޓ ދިވެހި މީހާ އެއީ. މިޮގތަށް ދެވ ނ  ޓެރަރި

ކަހަލަ   ޔަދިިއެގންޅައަތ ރ ތ ރ ވެސް ައޅ ަގނޑ  ހަމަ  ީއ  މީަގއި އޮތް. އެ  ންނާ ހިފައިފީމޭމ ަގއި ޖެހ މިެގ ކ ރިން ތިމަ ބި

ްއަގިއ  ރި ލޭ ހޮޅިއެަގއި ހ ށިަގނޑ ަގއި ިމވެނި ހިސާބެއްހ ރި ވާހަކަ. ހަ  ދައްކާފައި ވާހަކަެއއް. ހަމަ ެއާއއެކ  ޑޮކްޓަރ ން  

. އޭޝަންކ ރީދެން ހ ރި އެހެން ތަންތަން އޮޕަރޭ  ،ކަމަކީ  ކަމަށް ބަލައިެގން ދެން ތިމަންނާމެން ކ ރި   އޮތްއްފ އެ ރޭޒާ

ށް  އެ އިހ ސާސް އަޅ ަގނޑަ  ، ފ ކަށް ވާނެ ޮގތް އެ ޑޮކްޓަރ ންދި އެ ރޭޒާއަތާއި ދެން އަ  ،ފަޔާއި   ،އިޑާ ބިލ ެގ ނާށިަގނ
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ޮގތް އަޅ ަގނކ ރެ އެންމެ  ކީ އިންސާނާެގ   ހިތަށޭ. ހިތަޮގސް ވަންނާނީ  އްފ ޔައިދެނީ. އެ ދެން އެ ރާޒާ ޑ  މި ކިވ ނ  

ތް ކްޓަރ ންެގ އޮހަމައަށް ހިނގައިދާނެކަމ ެގ ބިރ  ޑޮ  ޕާމެއާ ފ އް އްފ ޒާން އެ ރާ ތެރެއިމ ހިންމ  އެއް ގ ނަވަން. ހިތ ެގ

ހ ރި ވާހަކަތައް ައޅ ަގނޑ  މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، ީމަގިއ    . މި ރިޕޯޓ ަގިއ ލިޔެފައި ޮގތ ން  ބެހޭ  ހާދިސާއާ   މި  ވާހަކަ

ހި ހަމަ  އިޚ އަޅ ަގނޑ   ފ ންމިނ ން  އެންމެ  އަދި  މާތެރިކަޞްލާތ ެގ  ޑޮކްޓަރ ންނަށާިއ  ޕްކްއެކ   މ ޅި  ލޯޒް  ރޮޓެކްޝަން 

ޝ ކ ރ ދަންނަވަ ައޅ ޓީމަށް  ދަންވ މާއެކ   އެހެން.  ނެތް.  ވާހަކައެއް  މާިގނަ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ންަގނޑ   ނަމަވެސް، 

އެއް އެބައޮތް  ފާހަަގކޮށްލަން  ރަީއސް  .ކަެމއް  ހ ށަހެ ؛ިއްއޒަތްތެރި  މި ޅިމީަގއި  ންޑޭޝަނަކީ  މެރެކޮ  40އޮތް  ފައި 

މީެގ ކ ރީަގިއ    ،މި ދައްކަނީ  ނޑ  މި ވާހަކައަޅ ަގ ؛މީެގ ކ ރީަގއި   އި،ނ ބާްއވަ   ނެއްެގ ޮގތ ގައިންޑޭޝަމެކަނި ރިކަހަމައެ

ންޑޭޝަން ަވރަށް ިގނަ މ އައްސަސާތަކަށް މެަގއި ވެސް ަވރަށް ިގނަ ރެކޮމ އްދަތ   އަޅ ަގނޑ  މި މަޖިލީހ ަގއި ީވ ކ ރ 

  ރީޚެއްަގއި ބަލައި މިއާ ހ ެގ ތާކޮމިޓީން ވެސް ފަ  241ންޑޭޝަނަކީ  މެކޮ ރެމި  .ގައިޖ ރިބާެގ އަލީޭއެގ ތަ  ،ފޮނ ވާފައިވާތީ 

ކަންހިާގފައިދޭތެރޭަގ އޮތް އި  އެހެން    ތާރީޮގތް  އަ  ނަމަވެސް  މިޚެއްަގއި  މަޖިލީހަށް  މި  ކަންކަން   ޅ ަގނޑ މެންނަށް 

عليكم الس  و  .ވެލަންަވކި  ދޭ ހާލ ަގއި  އެށްދި އެކަމަމީދ ަގއި އައްއ    ށްދެްއވާނެކަމ ގެ ޮގތް ސާފ ކޮއިދިޔަ  ހިނަގ   ދެްއވި   ، الم 

 ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ށް  ކަން ައޅ ަގނޑަވިދާޅ ވެފަިއވާ   ވަރަށް ފ ރިހަމައަށްމެންބަރ  ރިޕޯޓ އިއްޒަތްތެރި    .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ޑޮކްޓަރ ންެގސާ ވާ  ފ ވެއްޖެ.  ފާހަަގކ ރެއްމެއިްއޒަތްތެރި  ހަކަ  މަސައްކަތްޕ ޅ ެގ  އަޅ ަގންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި    ޑ ނ ވ މ ން 

ދަންނަވަން ޓަކައި  މަޢ ލޫމާތަށް  ރިޕޯޓަ  .މެންބަރ ންެގ  ރި  ،ށްކޮމިޓީ  ރިޕޯޓަށް  ނޫ  ޕޯޓަކަށް އިންކ އަރީ  ކޮމިޓީން  ން. 

ހ ޅަނ ދާއިރާެގ  ހެންވޭރ   ޙަސަން  މެންބައިްއޒަތްތެރި  ގ   ޗެއަރޕާ  ،ފްލަޠީރ   އިޞްލާސަންއެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޙެއް  

މ ޙައްމަދ     2021  6މޭ    ،ތް. އެ އިޞްލާޙަކީއްވާފައި އެބައޮށަހަޅ ހ  ދ ވަހ  ރައީސް  ހަމަލާއާ ވަނަ   ނަޝީދަށް ދިން 

ނަ މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ފަގ ޅިެގން  އޭ.ޑީ ޝީދަށް  ހަރަކާތްތެރިވި  ޑޮކްޓަރ ންެގހޮސްޕި  .ކޭރ ވާދެއްވ މަށް  ޚާއްޞަ    ޓަލ ެގ 

އޮ  ޓީމާއި ހިތްވަމެޑިކަލް  ދެއްކެވި  އިރާއިފިސަރ ން  ބޭފ ޅ ންެގ  ޞްލާޚ   އެ  ބާިއ  ވާޖި  ،އްޔަތާއިބިލިޤާތެރިކަމާއި 

ޤަ ތ މަސްއޫލިއްޔަ ސާބިތ ކަން  ދެްއކެވި  އަދާކ ރެްއވ މ ަގއި  ފެން  ފާވަރެއްއ މީ  ރިޕޯޓަށް ަގއި  ކޮމިޓީ  އެއީ   ހަަގކ ރ ން. 

ހ ޅަނ ދާއިރާ ހެންވޭރ   ިއޞްލާ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ެގ  ގ   ައޅ ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ  އިންކ އަރީ  ޙެއް.  ަގނޑ މެންނަށް 

ލާފައިވާ  އިން އެކ ލަވަ މެޑ ެގން ައޅ ަގނގ ޅި   ން ނ ެގނައީ ެއއީ މި ސެކިއ ރިޓީ ބްރީޗާނޑ މެަގއި އެ ވާހަކަ އަޅ ަގރިޕޯޓ 

ށް އަޅ ަގނޑ  ިމ  ކަމަ  ފާސްވާނެ  ޙ ލާޞްއިރާދަކ ރެްއވިްއޔާ ެއ އިަގއި  ޕޯޓ  ، ކޮމިޓީ ރިނަމަެވސްވާތީ. އެހެން  ށްރިޕޯޓަކަ

 މެންބަރ  ައޙްމަދ  ސަޢީދ . ިއއްޒަތްތެރި ެގ ދާއިރާ . ެގމަނަފ ށީކ ރަނީމީދ އްއ 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ރ  އަޙްމަދ  ސަޢީދ ެގ މެންބައިރާދާ ފ ށީެގމަނަ

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ރަ  2021  ،6މޭ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ަމޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  ރޭ  ދ ވަހ ެގ  ރައީސް    ،އީސްވަނަ 

ހަމަލާއާޓެރަ ދިން ނ ރައްކާތެރި  ށްށްލ މައަވަހާރަކޮ   މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  ޚިދ ގ ޅި   ރިސްޓ   ބެހޭ    މަތްތަކާެގން ސަލާމަތީ 

ެގ ހ ރިހާ  ޓީކޮމިށް ޓަކައި  ކަމަ  ރިހަމަލެއް ފ ާގފައިވާހިން   މަސައްކަތް ރީ އިންކ އަރީެގން ހިންާގފައިވާ ޕާލިމެންޓަކޮމިޓީ

ކޮމިޓީ  ،ށްނަމެންބަރ ން ޚާއްޞަކޮށް  މ ޤައްރިއަދި  އަދި  ެގ  މަތ ޮގ  ރީއިދާރ   ބޭފ ޅ ންނަށް  ން  ހ ރިހާ  ސައްކަތްކ ރެއްވި 

  6ށްލަން މޭ  ކޮދ  އަވަހާރަރަީއސް ނަޝީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ވަން.ެއކީަގއި ޝ ކ ރ ދަންނަ  ރިކަމާތެޞްލާވަރަށް އިޚ 

ހަމަލާ  ދ ވަހ ަގއި  ވަނަ ޑޮކްޓަޑީފަހ  އޭ.  ައށްދިން  ބ ޓީޑިކަލް  މެ  ،މ ެގ ޓީރ ން .ކޭ  އްކާތެރި  ދި ނ ރަރަ އަމ ން ވަރަށް 

ށް ޓަކައި. އަދި ހަމަ އެއާެއކ ެއކީަގއި  ނަ ސަލަމާތްކ ރ މަދ ެގ ފ ރާޝީސް ނަތީ ރައީއޮ  ރައްވާފައި އެމަސައްކަތްތަކެއް ކ 

ބަލަހައްކިއ ރިސެދ ެގ  ރައީސް ނަޝީ ތިޓީ  ޕްރައިވެޓް  ހާއިލް  ންޓްއްޞަކޮށް ސަރޖަޚާ  ދިއަ  ، ޓީމ   އްބެވިޓަން  މް އަދި 

ކ ރެްއވި   އެ  ފާބ ރިޝްވާން  މަސައްކަތް  މެޑިއޭ.   ،ަގކޮށްހަރަ  ސެކިޑީ.ކޭ  އަދި  ޓީމަށާއި  ވެސް އ ކަލް  ޓީމަށް  ރިޓީ 

ރައީސް ވަން.  ޝ ކ ރ ދަންނައަޅ ަގނޑ    ވަރައަޅ ަގނ ؛އިއްޒަތްތެރި  ކ ރާ  މަޖިލީހ ން  ކަންށްޑ މެން  ިގނަ  ަގއި  ތައްތަކ   

ރެކޮ ދެމެއަޅ ަގނޑ މެން  ެއބަ  އިދާރާތަކަށް  އެކި  އެހެންންޑޭޝަންތައް  ވަރަށްން.  ފަހަރ ތަކ ަގިއ  ިގ  ނަމަވެސް،  ނަ 

ބޭ ނަތީޖާ ހޯދ މަށް ކ ރެވޭ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ދަށް. މި އިންކ އަރީ ންޑޭޝަންތަކ ން ލިމެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ރެކޮ

އެބައޮމެންރެކޮ  45ރިޕޯޓ ަގއި   ރެކޮތްޑޭޝަނެއް  ބައެްއ  އަދި  ެއބައޮމެ.  ކޮށް   ތްންޑޭޝަންތަކ ަގއި  އަވަހަށް   ވަރަށް 

ންޑޭޝަންތަްއ  މެވަމ ން ެވސް މި ރެކޮހަކަދައްކަ މިއަދ  ވާމެންބަރ ން ވެސް  އިްއޒަތްތެރި   ިގނަ  ށްއަދި ވަރަ  .ންމަންނި

ކަމަކީ ވަރަށް    އްެވސްމީެގ އެ   ،ޑ  ދަންނަވާނީ. އަޅ ަގނހ ރި ކަންތައްތަްއ ނިންމަން  މީގައި  ،ވަރަށް ައވަހަށް ނިންމަން

އޮތް މި  ކަމެއް  އަވަހަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ހިތ ލައިެގން  ކަންނޫނޭ.  ިމ    ،ވާނަމަ  ތިބިކަމ ގައި  ކ ރަން  އަދި 

ޓައިމްލައިނެއް  ންމެރެކޮ އަޅ ަގނޑ މެން  މ ހިންމ ޑޭޝަންތަކަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގ  ސެޓްކ ރ ން  ދެކެޑ ނކަމ ަގއި  ން.   

ހ އެހެންވީމާ، އަޅ ަގ މިހާނޑ   މި އޮ އިންކ އަރީ ރިޕޯޓ ރ  މި ށަހަޅަން  ން ކޮމިޓީ  241ޝަނަށް  ންޑޭމެރެކޮ   45  ތްަގއި 

  ، ގި ްއ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެނ މ އްދަތެނެންޑޭޝަނެއް ވެސް ނިންމާމެރެކޮ  ލައިނެއް ސެޓްކ ރ މަށްފަހ  މި ކޮންމެޓައިމް

 ށްތައް ބެލޭނެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖެހޭނެ ޮގތަކަންޑޭޝަންމެމަލ ކ ރެޭވނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން މި ރެކޮޢައާ އެްއޮގތަކަށް  އެ

ބަދަލ ތަ  241 މިއަށް  އެކޮމިޓީން  ެގނައ ން.  މި  ،ނަމަހެންނޫންކެއް  ންޑޭޝަނަށް  މެރެކޮ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ައޅ ަގނޑ މެން ޙަޤީޤތ ަގއި ވެސް   ؛އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ނ ކ ރެވޭ.   ނޑަކަށް ަގބޫލެއްޅ ަގމަސައްކަތްކ ރެވ ނ  ކަމަކަށް އަ 

ކްލެ  ،އެބަޖެހޭ  ަގބޫލ ކ ރަން ކްރިޓިކަލްއަށްތްރެޓް  މީ ؛ސިފިކޭޝަން  އޮެއއީ  އެއީ. ތްަގއި  މަރ ޙަލާ  ފަހ   ެއންމެ   

. ކޮންމެ ވަގ ތެްއަގިއ  އެންމެ ހަޔަސްޓ   ،ޙަލާއަކީ ވަނަ މަރ   5ފަހަތަކަށް އިތ ރ  ކްލެސިފިކޭޝަނެއް ނެތް.    އަށްވ ރެއެ
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ލާ  ފަރާތަކަށް މި ދެވ ނ  ހަމަ  ލާއެއް އެއީ. އެހެން އޮތްޙަކާ އޮތްކަން ހާމަކޮށްދޭ މަރ ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް ނ ރައް

އަޅ ަގނޑ މެން  މިހާ އިންކ ައރީން  މި  އެއީ  ކީްއވެތޯ  ދެވ ނީ  ހޯދި  ފަސޭހައިން  ބަލާމި  ަގިއ  އިރ ހޯދ ންތަކަކީ. 

ދި މި  ފެނިެގން  އިޔައަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެ ހ އީ  ހ ރިކަން.  ހަމަ  ވިއީ  މާލ ތަކެއް  ަގސްތ ަގިއ  އަދި  ސް  ޔަަގސްތ ަގިއ 

އޭ.  ހިނަގއިފި  އިއް މީގަ މާލ ތަކެހ ސް އިޔައި ވިއި ނޫންކަމ ަގގަ ަގސްތ    ،ނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީސް. އަޅ ަގޔަނޫންކަމ ަގއި ވި

އި  ،ނަމައްޖެއެހެންވެ އެ  އެބަޖެހޭ  ފިހ އަޅ ަގނޑ މެން  ެއޅެންމާލ ތަކަށް  މިޔަވަޅ ތަކެއް  އަދި  ނ ަގއި  ތަ  . 

ފިޔަަވޅ ތައް އަޅ ްއވަމ ން   ބައެއްމިހާރ  ވެސް    ،ދެއްަވއިފިށްމެންބަރ ން ފާހަަގކޮިއއްޒަތްތެރި     ބައެއްޔަދަްއކަމ ންދިވާހަކަ

ޔަީގންކ ރަން އަޅ ަގނޑ   މ   ،ެގންދަވާކަން.  އިބްރާހީމް  އަޅ ޞާލިއްމަދ   ޙަރައީސް  މީަގަގނޑ މެންޙް  ރަނަގޅ    އިނަށް 

 ދާއިރ ަގއި މި  އަޅ ަގނޑ މެން މާދަމާ ޗ އްޓީއަށް ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ކަމަށް  ެގންދަވާނެ  ފިޔަވަޅ ތަކެއް އަޅ އްވަމ ން

  ، ަގނޑ  އެދެނީ މަސައްކަތެްއކަން އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަން. އަޅ  މ ހިންމ     ،ކަތަކީ މަސައްކ ރަމ ންމިދާ  މެން  ރޭ އަޅ ަގނޑ 

ފެނިެގންދިއްކަތ ަގއި އަަވސް މ އްދަތެްއަގއިދ  އަޅ ަގނޑ ެމންނާ އެކީަގއި މި މަސަރައީސް ނަޝީ ސް  ން. އަދި ރައީޔ  

މިނަޝީދަ ެގއްލ ންތަކަ  ލިބިފައިރ   ހާށް  އަވަސް ހ ރި  ލިބިެގންދި  ށް  ރިޕޯޓ ޔ ޝިފާއެއް  ކޮމިޓީ  މި  އަދި  ަގއި ން. 

 ްއޔާ. ށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިވަމ ން ވަރަޝ ކ ރ ދަންނައަދިވެސް އެއްފަހަރ  ދެއްވި ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް ށްމަސއްކަތްކޮ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 هللا.ޢަބްދ  ޙްމަދ  ރ  އަމެންބަިއއްޒަތްތެރި ެގ ރަށ  ދާއިރާބާ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢަބްދ ރާށ  ދާއިބާރަ

މޭ   6ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ  އެއީ    241ރޭ މި ބަހ ސްކ ރެވެމ ންދާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ގ ޅިެގން   ރި ހަމަލާއާރަކޮށްލަންދިން ނ ރައްކާތެޙައްމަދ  ނަޝީދ  އަވަހާރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް މ   ރޭ  ދ ވަހ ެގ

ޚިދ މަތްތަކާ ބެއްލެވި  ސަލާމަތީ  ކޮމިޓީން  ތައްޔާ  ބެއްލެވ މާ ގ ޅޭ  ރިޕޯޓާގ ޅިެގން  މި   ގ ޅިެގން  ރ ކ ރެވިފައިވާ 

މެންެގ ިމ  ޑ ފަެވެގންދަނީ އަޅ ަގނ ސިނޑަށް  ލީމާ އަޅ ަގއިޔަ  ކި، މި ރިޕޯޓ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްނީ.  ބަހ ސްކ ރެވެމ ންދަ

ލ ތަކަށް  ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންެގ ޖީރިކަން. މ ސްތަޤ ބަލ  ބިރ ވެރާއްޖޭެގ ކ ރިއަށް އޮތް މ ސްތަޤ ބަލަށް ޓަކައި އޮތް  ދިވެހި

ނާމާންދިމާވެ ނ ރައްކާތެރިއަ  ދާނެ  ރަދި  ޮގތ ަގއިކަމ ެގ  ރަީއސް ނަގބީލެއްެގ  އިްއޒަތްތެރި  މިފަދަ އްޖޭަގއި ދިވެހިރާ؛ .   

އަޅ ަގނޑ    ،ކަމެއް ހަމަ  އެންމެމެއަދި  ފާހަަގން  މި  ވެސް  ޮގތަށްން  ރި  ،ކ ރާ  ވެމި  ޮގތަށް ފާހަަގކ ސް  ޕޯޓ ަގިއ    ، ރާ 

ލެވެލް އެތްރެޓް  ދަރަޖައިން  މަތީ  އެމެ  ހަމަ  އަދި  ޮއއްާވ  ކާރޫމާލޭހެންމެ  ަގިއ  އެންމެ  ހިސާބެްއަގއި  ބޮ  ރޫބާެގ  ޑ  

ހިންަގކަށް  އަ ލިކ އް ޢަމަލެްއ  ޮގތަށް  ދެމި  އި މިފަދަ  ކ ންނެވި  ރާއްޖޭަގއި   ،ރެވ ނީމާމިކަންތައްތަްއ  މި  ދެން 
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ވެސް އެބަ ވަމެން އެންމެޑ ަގނޅ  ބިރ ެވރިކަން އޮތް ހާލަތ  އަނ ވަތަ  ކަންނ ރައްކާތެރި . ަގބޫލ ކ ރެވޭ   ،ކ ރެވޭ ންޒަނަށް 

ފާހަ؛ ސްއީ ރައިްއޒަތްތެރި   އި،ހަމަލާތައް ރާވަބިރ ވެރި  މިފަދަ    ،އް ކަމަކީއަނެޔަ  ގަވެެގންދިއަޅ ަގނޑަށް މި ރިޕޯޓ ން 

ކޮއަ  އިހިންަގ ަވގ ތެދި  ހަމަ  ންމެ  ވެސް  އްަގއި  ީމހަކ   ފަދަ  ެއއްވެސް  މ ަގމަރާލ ކޮންމެ  ދަތިިއ    ، ކަެމއްކަހަލަ 

. ިއއްޒަތްތެރި  ވަތަ ކ ރިއަރާފަިއވާކަންން ނ ވިފައިާވކަނެވި ކަންކަން ރޭނެ ވަރަށް މި ދެންއް ނެތި ކޮށްލެވިދާ ކަމެ އ ނދަޫގ

ެއއާ؛ ސްއީރަ ޤަ  ށްޑ މެންނައަޅ ަގނ ކޮށް  ެއއްހަމަ  ނިމިއަދ   އިންޓެލިޖެންސް  މ ހިންމ ކަންެގޒާމެއްއ މީ   ައދި  ، 

ނީ ިމ ނޫ  ނެތްކަންފައިވިރެތް ކ އްކަރިހަމައަށް މި މަސަމެ ފ ކ ން އެންތްތަނޫނީ ނަާގ ފަރާ  ލިޖެންސް އިދާރާތަކ ންއިންޓެ

އިހ މާލ ކ ރ މަސައްކަތް   ޙަަގބޫލ ކ ރަން  ،ެއއީހ ރިކަން.ތަކެއް  މ ަގއި  އިއްޒަޤީޤަތްޖެހޭ  ރަ.  ރިޕޯޓ ؛ އީސްތްތެރި  ަގިއ  މި 

ކީ  މަކަންމެ  ން ކޮކ ރާ ޮގތ ަގިއ މިއިބޫލ ރ  ައޅ ަގނޑ  ަގާވއިއިމަނާފަހި  ންންޑޭޝަމެރިކަ  45  ،ކަމެްއ ފާހަަގކޮށްފައި   45

މ ހިންމ  އަވަސް  ،ވެސް  އެހެންމެ  ހަމަ  އަދި  މިފިޔަ  ބޭނ ންތެރި  ޓަކައި މަކަވަޅ ތަކެއް  ކަންކަން.  އަޅަން  ށް  ޖެހިފައިވާ 

ރައީ ސަލާމަ؛ ސް އިްއޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ންެގ  ރައް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކ ތާއި  ޓަކަިއ  މަސައްކަތްތަްއ  ކާތެރިކަމަށް  ރަންޖެހޭ 

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  އިހޭދައެއް ވެސް ކ ރ މަށް މި ރިޕޯޓ ަގހޭ  އެކަމަށް ކ ރަންޖެއަދި    ،އިކަމާބޮޑ  ؛ ފާހަަގކޮށްފައިވޭ. 

ނަށް ަގނޑ މެންޅ ން އަމ ންދާނެ ވޭމަލ ކ ރަބަބ ން ތަޙައްމްތަކ ެގ ސަދި އެ ޒަޚަ އަވޭނާއިބިފައިވާ  ދަށް ލިއީސް ނަޝީރަ

ނެ ތަކ ން އަޅަމ ންދާންއޮޕަރޭޝަ  ފަިއވާރެވިދި ކ އި އަވޭނާން އަޅާނެ  އި ހ ރި ފާރ ތަކ ހަށިަގނޑ ގަ އިހ ސާސްކ ރެވޭ. މ ޅި  

ައޅ ަގ އެންމެނޑ މެވޭން  ވެސް  ން  މިއިނަށް  ތިބެ  ޑ މެއަޅ ަގނ  އީހ ސާސްކ ރެވޭ.  މިހެން  ވާއިދައްކަ ން  ކ ން އަ ހަކަލާ 

ތެރި  ޒަތްމެއް. އިއް ދަތި ކަތްއަދި މާ ހި ،ވި ންދެނިވޭމާ  ، ވަރަށްވ ރެ މާ އަސަރ  ހ ރިންމާލެވޭވަތަ ބ ނެލާ ބަހަކ ން ނިނ 

މަސައްކޮމި 241؛ ރައީސް މި  ކ ޓީން  ކޮމިރ މ ަގއި  ކަތް  ހ މ ޅި  މެންބަރ ންނާއިޓީެގ  ކ ރެްއިވ  ރިހާ  ޗެއަރ  ކޮމިޓީެގ   

އެ  ޙަމަސައްކަތް  ހަމަ  ޙައްއީ  ތަޢ ރީފ   ވެސް  މަސައްޤީޤަތ ަގއި  މަސައްކަތްތަކެއްޤ   އެ  ހ ރި  ކަތ ގައި.  ހާ ބަިއވެރިވި 

 ހަމަ ވަރަށް ޑ ނަގޅ ބޭފ ޅ ންެގ އެ މަސައްކަތަށް އަ  އަދި އެ  ،ންދަންނަވަރ ކ ޅ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ފަށްފަށ ން ޝ ބޭފ 

ދޭތެރޭަގއި   ކާތްތަހިންާގ ފަރާ  ، ރޭވި މިފަދަ ހަމަލާތައް  ؛ ރަީއސްތެރި  ހަކަ ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްވާާވ  ކ ރ ވެރިބޮޑަށް ޝ 

ފިޔަވަޅ  އަޅަ ފަރާތަށް  ، މަށްއެޅ ންޖެހޭ  އާޮގީވއްލިެގން  އެ  ތެންސް  އ ޅޭރޭ މ ންެގ  ހަމަލާދޭން  ދެވަނަ  މިފަދަ  އ ޅ ން ަގއި 

މިފަދަ ކަންތައްތައް އޮތްޑ މެންެގ ރާޅ ަގނއަ  ،މަށްވ ޓ ހ އް ޖާަގ އެބައްޖޭަގއި  ބަންދ ވާ   ންޖެހޭ. ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ  

ީވއްލިެގން އަިއސް މިފަދަ އަންހެދި އަޅ ަގނޑ މެ ހަމަލާއަށް ދިނ މަށްފަހ  އެ  ށް ހަަމލާ، އެކަކައިކަމެއް ރާވަ   ނެއްނަށް 

ދެން   ދިނ ފަހ   ހަމަލާ  މީހާއަށް  ދެވަނަ  ތައޮތް  ކަމެއް  އެތަށް  މިފަދަ  ކ ރ މަކ ރާރ ކޮމާއި  ފ ރ ޞަށް  ށް  ތ  ރާއްޖޭަގއި 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް   ޑ މެންށް އަޅ ަގނ ވ މަޓ   ހ އްއ ންދިބިެގންދާލި ީއސް ނަޝީދަށް ރަ  ،ޑ  އެދެނީައޅ ަގނ ؛ އެބަޖެހޭ. 

ލިބި ޝިފާެއއް  މަސައްކަތަށްެއއްކޮ  ންނާނޑ މެައޅ ަގ  ،އަވަސް  ވަށް  އަޅ ަގޑައިެގ  މަސައްނޑ މެންން  މި  ކަތ ަގިއ ެގ 

ދ ވަހެއް  ވެ ރި ބައިވެ މިންވަރ ޙޫ  ޙާނަސ ބ هللا ވޭނެ  އަޅ ަގވަތަޢާލާ  މަޖިލީހ ެގ ނާއެކ ނޑ މެންކ ރެްއވ ން.  މި   
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އްޒަތްތެރި އި   ޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާވަރަށް ބޮ   .ވަރ ކ ރެްއވ ންމިން  ފީޤ އ  ތަހޭދަކ ރ މ ެގ ހެޔޮ  ތަކ ަގއި ދ ވަސްތައް ކަތްމަސައް

 ޢަލައިކ ްމ. ަވއްސަލާމް ރައީސް.

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދ . ދ  ރަޝީރ  މ ޙައްމަމެންބަރާެގ ިއއްޒަތްތެރި ތ ރ  ދާއި އ   ންބަރ . މައްޗަންޮގޅީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   ދ ޝީދ  ރަރ  މ ޙައްމަމެންބަ  ރާެގތ ރ  ދާއިއ  މައްޗަންޮގޅީ

ކ ރ  ށ ން ޝ ފަށް ހަމަ ފަށްމަ ކަމަކަށް ވަރަށް ބޮޑަތަޑ  ހަމަ ފ ރައާދެ! ައޅ ަގނ ؛ ސްއްޒަތްތެރި ރައީ ޝ ކ ރިއްޔާ އި 

މަސައްކަތްތަން  ކޮމިޓީ  241  ،ންދަންނަވަ ބ ރަ  ކެނޑި  ޕާޓީއެއްކި  ވަ  ހަމަ  ކަށްކ ރި  އްކަތަށް  މަސަރި  ކ   ނޭޅިނެތި 

މަޖިލީޓަ ހަމަ ކެމ ވަްއޒަފ ެގ  ހ ޖައި. އަދި  ހަމަ އަޅ ަގނބ ރަ މަސައް  ކ ރިނޑިނޭޅި  ން  ލާ  ޢާއިޑ   ޅ ަގނއަ  ޑާއިކަތަށް 

އަޅ ަގއަ އެދި  ދާއިރާެގ  ތިބޭފ ޅ ންބޭފ ޅ   އިންމެހަނޑ ެގ  ހަމަ  ފަރާތ ން  ހަމަކ ރެއް  ންެގ  މަސައްކަތަށް  ޝ ިވ   ކ ރ   

  ން ދަށް މިއަދ  ދޭީއސް ނަޝީރަ؛ ސް އީތްތެރި ރައިްއޒަ  ،ލާއަކީ ހަމަދިޔަ ނ ރައްކާތެރި  އި. އާދެ! މި ހިނަގދަންނަވަން

އޮލާހަމަ ރާވާފައި  ރޭވ ެމއް  ތް  ޒަ ނޫ  އެތަކެއް  މިީއ  މިކަންނ މާން.  ކ ރިއައްސ ރެ  ފާހަގަ   ވަރަށް  ހަމަ   ؛ށްދާކަން 

އަދިއަ ބަޅ ަގނޑ   ހަމަ  އެއްފަހަރ   ރިޕޯ  ،ންލައިލަެވސް  ހ ރިހާފަފާހަަގކ ރެވިޓ ަގއި  މި  ހ ރި  ނ ކ އި  ހ ރި ތާ  ހާ  ތައް 

ރީޚ ަގއި ވެސް ިމވަރ ެގ  ތާންނަށް  ނޑ މެޔާތ ަގއި އަޅ ަގހަ  މިއީ   ،ަގވޭއެބަ ފާހަ  ސްލިޔައިށް އެކަނި ބަލަ ނަޝަންޑޭމެކޮރެ

 ޕޯޓެްއކަން ރިތްއި އޮރިހަމައަށް ނެރެވިފަފ އްކަން ފާހަަގކ ރަން. އަދި މިހާ  ޓެތް ރިޕޯއޮ  ެއއްކޮށް  މެންޑޭޝަންސްތަކާކޮރެ

އެނ އަޅ ަގ ފާހަަގކ ރަން.  ފާހަަގ  އިމީަގީއ  ޑ   ެއބަދޭވެ އެބަ  އެހެނިލިންކ   މިއާ  ،ެގން  ވެސް  ެވެގން  ކަންތައްތަކެއް  ހެން 

ހ ރިތެރޭގަ މީެގ ހަމަލާތަކަކަށް  ޓެރަރިޒަމިކަހަލަ    ،ކަމާއި  އި  އެތަރ އަބާމް  ރިޕޯޓ ތަކެރިޕޯޓ   ކެއްޅާ  މި  އެބަ  އް  ތަކ ން 

ރަ ެގންހަަގވެ ފާ އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ދޭ  ބަލަަގނ އީސް.  ހަމަ  މިއ ޅެނީކީ  މިއަދ   ،ވަނީނ ންބޭ  ންިއލަޑ   ނޫނީ  ޗާންދަނީ  މަގ  

ނޫޖީދީމަމަ ނޫ  ދަކ ސަރަޙައް  އެހެން  ނީގ   ހިނަގިއެގނެއް  މިކަެމއް  މަޖީ  ން.  ނަޝީދަށް ރައީމަގ ަގއި  ދީއ ޅެނީ  ސް 

ދީެގންމަލާހަ ެވެގނެ  ، އެއް  އިްއޒަތްތެރި  ކަމެއް  ނޫން  ވެރިޅެނީއ    މި  ސް.ރައީއް  ބާރ ެގ  އެއް  ބާރ ން  ތިން    ށް ކަޔަ 

އޮތީ  ޔާެގ ސެކިއ ރިޓީ  ޖ މްހޫރިއްރައީސ ލް  ،ޑ ވަނީޑ  މި ކަންބޮމާ އަޅ ަގނ ރައީސް. މާދައްޒަތްތެރި އި   ންއެއް ދީެގމަލާހަ

ހިސާބެއްަގ އެހެން ނޫނިއް ؟ އިތޯކިހާ  ހ ރި  އެހެން  ދެން  މ   ޔާ  ެވރިއައެފަދަ  ސެއްސަސާތަކ ެގ  ހ ންެގ  ރި  ކިއ ރިޓީަގއި 

ކިހާ  ންތްރެޓ  ިއއްޒަތްަގއިތޯސާބެއް ހިއޮތީ  ރައީ  އަޅ ަގތެރި  ރިޕޯޓ ނޑ ސް.  މި  ބަ  ހ ންެގ  ލިޕޮ  ، އިލާއިރ ލަތަކަށް 

  ،މަނ  ނަގ އެްއ އެން ސް މިއަށް ވާނ ވާ ތްތަކަށް ވެއެ ފަރާށް  ިމއަ  ،ފައިތ ން އަންާގޮގ  ބެހޭ  ކަމާކ ަގއި މިސާތަ އްސައަމ 

ބ މިސާ މެހ  މަޖިލީ  ،ނަމަނާލަކަށް  ދިންބަެގ  ަވޒީރެއް  ރިޕޯމިރަށް  ފާޢީ  ެއއަ ކޮށް ޓ ކަމެއް  ދެން  ހީކ ރީ    ނަންތިމަށް  ެގން 
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އެއިގ ޅަ ޮގތަކަށް ؛މަޖަލަށް  ބ ނެލީއޭ  ކޭ ްއޗެލާފައި  ފާހަގަ ޅ ަގނޑައަ   އެކަހަލަ  އެްއވެސް ދިޔަވެެގންށް  ރިޕޯޓ ން.  އީ 

ބަލާފަ  ކަމަށް  މައްސަލަެއއް  ސީރިއަސް  ެއއީ  އިްއޒަތްތެރި  އްއެ ހާލެއްަގިއ  ވާއަސް.  ރައީ   ނެތް   ،ހަކައަކީޅ ަގނޑ ެގ 

ވެސް މެޝަލް  ސޯ   ،ފޭސްބ ކް  މީޑިއާެއްއ  އެްއވެސް  ތްއެްއވެ  ،ވިޔަސް ކޮށްެގން  ދ ވެރިމީޑިއާެގ  ކަހަލަ  ން  ރެޓ ސް 

ކޮށް ކަމެއް  އެކަހަލަ  ނޫނީ  ލަފާވެއްޖެއްޔާހަމަލާއެއް  ކަމަށް  އެކަ  ،ފާނެ  ކަމަށް  ނޫނީ  ކ ރާނެ  ކަމެްއ    ބ ނެފިއްޔާ ހަލަ 

ރައީސް އިްއޒަ އެކައިންޓެލިޖެންސ   ،ތްތެރި  ސީރިއަސް  ން  ެއއީ  ދެކެސަމައްން  ކަމަށް  އެހެންވީންޖެހޭނެލައެއް  މާ،  . 

ރިޕޯޓ  ޑ މެންއަޅ ަގނ  މި  ޕްރޮފެޝަ  ،ތަކ ންނަށް  ޕްރޮފެޝައާ ؛ފ ޅ ންބޭލް  ނަމީެގ  ޕޮލިހ ންެގ  ވެސް   ލްނަދެ!  ބޭފ ޅ ން 

އެބަހ ރި   އެންމެ    ،ސާފ ކޮށް  ރަށްވަވިދާޅ ވެފައި  ބ ާގތ ަގއި  އެއީ  ޓީމަށް  ޕްރޮ  ޒްކްލޯނާ  މި  އަންަގންޖެހޭ  ޓެކްޝަން 

  ،ޓީވީ.ސީ.ތެރޭަގއި ސީ އޭެގ  ، އާދެ! ނ ދީންނަށް ދޭންޖެހޭ އާލާތްތައް  ޅ ފ އަދި އެބޭ  ،ށާއިކަމަތް  ާގ އޮންންތަކެއް ނާއެންގ 

ނ ދީމަރސްޖޭ ތަކެތި  ފަދަ  މިސާ  ،   އެއަދި  އެްއޗެހިބޭ  ލަކަށް  އެ  އިންފޯ ފ ޅ ންނަށް  ނަމަމްކޮށްފައި    އެ   ،ހ ރި 

ސާފ ތަ މަގ ސަރަޙައްދ ެގ   ެވސް  ކަމަށްއް  ނޫ،  ކ ރެވ ނީސް  އެައދި  ކެްއ  އެތަ ވޭނެ  ރެކ ޓްޕްރޮޓެކް  ނަށް ފ ޅ ންބޭ  ނަސް 

.  ހަަގކޮށްފައި އެބަހ ރިރިހަމައަށް ފާޓ ތަކ ން ފާހަަގ ވަރަށް ފ ރިޕޯ؛ މަށް އިްއޒަތްތރި ރައީސް ތަކެއް ހެދެން އޮތް ކަޮގތް

ިގނައި  މީަގ؛ ީއސްތެރި ރަހެންވީމާ އިްއޒަތްއެ މާ  ިގނަ  ވަ  ،  ވާހަކަތަކެއް ދައްކާކަށް ނޫންހަމަ  ޅ ން ހަމަ ބޭބޭފ ރަށް 

ހ  އެބަހ ރި  ތަކ ރާރ ކޮށް  ހަމަ  ރަނަގޅަށް  ކަމެއް  ވަރަށް  އަޅ ަގފާހަަގކ ރައްވާފަރިހާ  ކަންބޮޑ ާވ  .  ހަމަ  ނޑ  

ކަށް ނޭނިގ ސަޕްރައިޒް ދިޔައިރ  ެއއީ އެްއވެސް ބަޔައިހިނަގށް އެކަން  ދަރައީސް ނަޝީ  ،ވަނީފައި ކަށް ވެންތައްތަކަކަ

ނެ. މި ަގނެވޭނ   ނޑ މެންނަކަށް ބަދަލެއްަގްއ ައޅ އެއެ   ،ީއސް ރަ ން އ ޅ ނީމާ ިއއްޒަތްތެރިކަށް ދަްއކަ ޔަތަށް ބަ އެްއޗެއް ޮގ

   ލެވެލް މިހިސާބަށް އެބަ ތްރެޓްމަ ސާފ ކޮށް ހ ރި ވެހިކަލްތައް ހަޅީަގއިއެ ޯގ ؛ނޭ އެ ޯގޅި ފެ  ންރިޕޯޓ ން ކަނޑައެޅިެގ

މި  ،އާދޭކަން ނ ރައްކާކަހަލަ ނޫނިއްޔާ  ކަންތަ  އެއްތަތެރި  ހިނަގންއ ޅޭކެްއ  އެ ބަ  . އެނޭގ  ންނަށްބޭބޭފ ޅ   ކަން 

ނޫނީ   މިނިސްޓްރީއާ  ނިންލޭޕް  ، ންސިލާއި ޓީ ކައ ސި  މާލޭ  ،ނ ކ ރެވިލިއަރކްދ ތައް  އްޙައެއީ އެ ސަރަ  ،މަނަންކަމަށްވާއެހެ

ޕޮލި.އެފާން.ޑީއެމް.އެ ބޭ  ނާހ ންއި  ޮގދެބައި  ވަކި  ނ ފ ޅ ން  ކިޔާމިެގނިންތެްއ  ނޫންނޭ  އަނެއް  ބަޔަކ     ެއއް  ނިއްޔާފައި 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީޖަލަށް  ބޮ  ބަޔަކ  ެއއް ކަމަކީ އަޅ ަގއްލެއް ނެތް.  ޙަ މިައކަށް    ،ސް ހަިއެގން    ،ނޑ  އެންމެ ކަންބޮޑ ވާ 

ލީހ ަގއި މިވަރ ެގ ބ ރަ ނަ މަޖިވަ  19.  ދީ ހެކޮށް ބަޔަކ  މި ރިޕޯޓެއްތެރިޞްލާމިހާ އިޚ   ،ތެރި ރައީސްމިއަދ  އިއްޒަތް

އިކ ސައްކަތެއް  މަ ރައީސްރީ.  ވެސް  މި؛ ްއޒަތްތެރި  ދައ ރ ަގއި  ދިގައިހިނހަމަ  ދިޔަ  ހާދިސާއެއް  އެފަދަ  އެ ދިޔަ    ޔަ. 

މަޖިލީހ ެގ  ވެ  ދ ވަހ  އޮކޮމި  241ސް  އިްއޒަތްތެރި ޓީއެއް  އެކަތޭ  ކޮށްފައި  ބ މިވަރ ެގ  މަކ    ރައީސް.  މަސައްކަތެއް  ރަ 

ިމވަރ ެގ  ނެ އެހެންވީމާ،  ކ ބ ތް.  މަސައްކަތެއް  މިރެވިރަ  ނެރެވިމެންޑޭކޮރެ  ރ ގެ ވަފަިއ  އޮޝަންސްތަކެއް  ތީމާ  ފައި 

އަށް އެ  ރިއްޔާށް ރައީސ ލްޖ މްހޫޚާއްޞަކޮ  ،ެގ ވެރިންނަށް ހަމަ ސަރ ކާރަށްޑ  ހަމަ މިއަދ ނ އަޅ ަގ  ،ސް އިްއޒަތްތެރި ރައީ

އެބަ ކ ރާނެމަނިކ   އެ  .އޮތްއިތ ބާރ   އެކަން  އެބަޔަީގންކަ  ކަމ ގެ ފާނ   ވެސް  ރެން  މި  ށް  ތަކަންމެންޑޭޝަކޮއޮތް. 
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ޮގއިބައްލަވާފަ ވަކި  ެއއަށް  އަ   ވީހާެވސް  ައވަހަށް  ނިންމާލަތެއް  ރަނޑ އަޅ ަގ  ށޭ.ދެއްވާވަހަށް  ހަމަ  ނަޝީދަށް އީ   ސް 

ހ ރިފަރ ވާ ޑޮކްޓަރ ދެްއވި  އޭ.ޑީ.ކޭގަ ހާ  ދެޚިދ   އިންނަށާއި  ހ ރިހާމަތް  ހަމައްވި  ބޭފ ޅ ންނަށް  ށ ން  ފަށްފަ   

އެންޝ ކ ރ ދަންނަވަ ކަފާކ  މަނި  .  ޓީމ ނ ެގ  ކ ރެްއވި  މަސައްކަތް  އެ  ހ ރި  ާގތ ަގއި  އެންމެ  ެއީއ   !އާދެ ؛އިރީަގއި 

ވާހަކަ    އްކަތ ެގޅ ންެގ މަސަބޭފ    ހަރ  ތަކ ރާރ ކޮށް އެފަ  މަނިކ ފާނ  ވެސް ވަރަށް ިގނައެ    ،ޓީމ އ ރިޓީ ދެްއވި  ސެކި

ކ   ތީމ . އެކަމަކ ރާކަށް ނެމެންޝަން  ޅެއްެގ ނަން އެހެންފ ރަްއަވއިފި. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަކި ބޭ ހައިލައިޓްކ ތަކ ރާރ ކޮށް  

ކްލޯ  ހިތ ެގ  އެއީ  ހަމަ  މަސައްކަތްތަކަށް  ކ ރެްއވި  އެ  ޕްރޮޓެކްޝަނަށް  އަޅ ަގޒް  އަދަންނަޝ ކ ރ ޑ   ނ އަޑިން  ދި  ވަން. 

  ނަޝީދ  އެނބ ރި ހެޔޮސް  އަދި ރައީ ން.  ކ ރ ދަންނަވަޝ ރަ މަސައްކަތަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ   ކ ރެއްިވ ބ ކޭަގއި  އޭ.ޑީ. 

ދޭތެރޭ ވެސް   ރ  ފަރާތްތަކާރަށް އަނިޔާވި ިއތ ަގއި އިތ އަދި އެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ  ،ަމށާއި އައ ހިރާއްޖެއަށްަގއި ދިވެލ ހާ

ރައީސް އިްއޒަތް ހައަޅ ގަ   ،ތެރި  ކަންބޮޑ ވޭ.  މަނޑ މެން  ވަރަށް  ަމއްސަލަައކީ  ެއއް  ބޮޑ   މީހަކަށް   ،އެންމެ  ވަކި 

ން ހެމި ހާލަތ ަގއި މި.  ކީއްވާލީމެއް ޮގކީ. ބޮދިނީސްޓް ހަމަލާ މި  މި ޓެރަރިހަކަށް ދޭކަށް ނޫނޭ  އި ވަކި މީޓާެގޓްކޮށްފަ 

ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއް  .  ނޭ. ނިކަމެތި ހާލަތަކަށް ވެސް ހިނަގިއދާހިނގައިދާނޭސް ނެތިލާެއްއ ވެޢާއި  ކޮންމެ ފަދަ  ،ްއވާއޮ

ެވެގ ތަކ ރާރ ހިނަގއިދާނޭންވެސް  ހ އްކަ  މިފަދަ  އިދިވެހިރާއްޖޭަގ  ކޮށް.  ބ ރަ  ޓަށް  މަޓ ވ މެއް  ކ ރެވ ނ   މި  ކައި 

ނަ ވެެގންޖާއަތީމަސައްކަތ ެގ  ރެ  ،ދާނީކަށް  އިކަށްންޑޭޝަންސްތަމެކޮމިހިރަ  ބ ރަ ކ ރި  މި  އި  ރާމ ކ ރައްވާފަ ތިހ  

އަށް މި  ،އިަގނެ ކަން ބަލަތ ން ބަޔަކ  ކޮށްފައި އޮތ ކަމެއްހިޔޮ އީ ހެމި  ،ލ ކޮށްަގބޫ  ކަތެްއ ކަމަށްމަސައްއީ  ސައްކަތް އެ މަ

އިއްޒަތްތެރި ކޮށްދިޢަމަލ  އަޅ ގަ ؛ ރައިސް  ނ ން.  ހަމަ  ައޅ ގަ ިމއީ  އިލްތިމާސަކީ.  އ ނނޑ ެގ  ކ އްޑ   ވެސް  ރަން  މީދ  

 ކ ރިްއޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި.  ން ވާނެ ކަމަށް. އަދި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ މިހެ މިކަން

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ވަޙީދ . ދ   ންބަރ  މ ޙައްމަރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެރ  ދާއިނޫގފާިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އ   ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ވާ މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ ރާެގ މެންބަރ  އ ނޫގފާރ  ދާއި

މޭ ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދ ވަހ    2021،  6  `.  ރައީސް،  ވަނަ  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ރޭ  ެގ 

ެގ ގ ޅިެގން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ   ލާއާރަރިސްޓް ހަމަރައްކާތެރި ޓެނ   ދިންން  ވަހާރަކޮށްލަރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ  އަ 

ޚިދ މަތްތަކާ ކޮމި  ސަލާމަތީ  ހިންާގފައިވާޓީބެހޭ  އިންކ މެންޓަޕާލި  ން  ނިރީ  މަސަްއކަތް  ޮގއަރީެގ  ރިންމި    ޕޯޓ  ތ ެގ 

 ބިރ ވެރި ޓެރަރިސްޓް  އެ  ،ދިސާރޭ އެ ހާ  އެ  ،މޭ  6ދަންނަވަން.    ކ ރ އިދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި އެ ކޮމިޓީއަށް ޝ ނ އްވަފޮ

ރޭހިނިގ  ހަމަލާ ރަީއސްައޅ   ،  އިްއޒަތްތެރި  ައޅ ަގނއިސްނަންގަވާފަ   ަގނޑ މެންނަށް  ތިއި  ޗ އްޓީަގއި  ބާ  އް ޑ މެން 
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އެ ލިބ ނީ  މަޖިލި  10:30ރޭ    މެސެޖެއް  ރައްޔިތ ންެގ  ވާބާއްވާ  ސްަގއި  އަޅ ަގނޑ   ޝ ހަކަ.  ދަންނަވަން    ކ ރ  

މިއިްއޒަ ރަީއސް  ރިއެކްޓ    ހާއެ  ށް ކަމަތްތެރި  ޓަކަކ އަވަހަށް  ކަމަށް  ކިހާ ސީރެްއވި  މިީއ  ކިހާ  ރިއަިއ.  ބޮޑ   ކިހާ  ސް 

ރައީސް ނ ރަ ިއްއޒަތްތެރި  ކަެމއްކަން  މަ  މަށްއިސްނެންގެވ   ގެ އްކާތެރި  ަވގ ތަށް  އެްއކ ަވގ ތ ން  ރަްއަވއި  ޖިލިސް 

  ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން   ޑ ނަގޅ  އަ.  ކައިޓަށް  އިދެއްވި ކަމަފައްޓަވަ  ކޮމިޓީ  241މި މަސައްކަތް    ންރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ 

މި   ޑ ނަގޅ  އަ  މ  ވެސް މަޖިލީހ ގައިހަމަގައި ؛ބަރ ންންއްބެވި އެންމެ މެތިކޮމިޓީަގއި    ،ސްލަމްމަދ  އައްމ ޤައްރިރ  މ ޙަ

  ޅ  ފެންވަރ  ރަނަގ،  ކަތެއް ސައްފަދަ މަ  ރިވާ ރ ވެފަޚ   ޑ ނގަ ޅ  އަށް ފެނ ނ   ޑަނަގޅ އަ ެގ ތެރޭަގއި  ކ  ވަސްތަހޭދަކ ރި ދ 

މަ ރެއްސަބ ރަ  ދ ވާލ ޔާ ކަތެއް  ރެާގތްަގނޑަކަށް  ،އި  ދ ޔާހެން  ތިއްބަވަ ލާހޭވާލ   އި  .  ކ ރެއްވީ   ބޭފ ޅ ންއެ  އިެގން   

ން، ތި އެންމެ ބޭފ ޅ ން މ ވަނަހަކަ ދަންންނަ ވާަގހަމަ މަސަްއކަތް ބަލައި ރިކީަގިއ މި ފ އެ ޚ ރ ވެރިކަމާ ފަހަމަ ޑ ނ ަގޅ އަ

ށް  ރަވަބޭފ ޅ ން މިކަމ ަގއި ކ ރެްއވި ބ ރަ މަސައްކަތަށް ޓަކައި    ރީދާެގ އިހ އަދި މަޖިލީ  ،ސަްއކަތަށްމަކ ރެްއވި ބ ރަ  

ރަށް  ވަދާކޮށް،  ސާތީ. ވަރަށް ތިލަކޮށް، ވަރަށް  އޮ  އް މިޅ  ރިޕޯޓެ، މޮލާޞްތެރިކަމާެއކީ ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ރީތިއިޚ 

ެއްއބަސްވެވޭނަމެންއެން  ،ފ ކޮށްސާ ރިޕޯހެން  ށް  މި  ދެން  ތައްޔާރ ކޮށްފަ.  ކަންލިޔެ  ހ ރި  ބޭޓ ަގއި  ެއކި   ފ ޅ ންނާކަން 

ރި ތަ އަދި  ވެސް  ތިޔަރ ކ ރާޔާސަތ ން  ވިދާޅ ެވދެއްވަ  ކޮށް  ދެން  އައީ  އަ  ޑާ ނ ަގޅ އަ މ ން.  ދެން ރަކ   ިއއިހިސާބަށް 

ޕޯޓ  ކީ، ދެން މި ރިލަފެދޭ ސ ވާެގ އ ޑ  ނަގޅ އަ ސް،  ވެންނަމަހަކައެއް ނެތް. އެހެނެ ވާކިޔާވަކި  ރަކަށް  އިތ   ޑ ނ ަގޅ އަ

ރާއްޖޭަގއި   ނެރެވެސް  މިޮގތަށް  ރިޕޯޓ ތައާންމ ކޮށް  މައްވޭ  ޮގތަށް   މިއަށް؟ ތޯނީމިދާނިސް  ޮގމައްޗަށް    ފިލާތާރަން 

އެ ފިޔަވަޅެއް  ސީރިޔަސް   މީގައި ؟ޅޭނެތޯ އެްއވެސް  އަޅ ަގނނ ރައްކާތެރި  ،މިހިރަ  ފިޑ ،    އިެގންދާވަރ ގެ ނޑަކަތްެމން 

ޙައް  ކަންކަމަށް ކ ރާނީޭއެގ  ކަންތައްތަކެއްތޯ  ކޮން  ކ ރެވޭނެތޯލަށް  ރައީްއޒަތްތެ އި؟ ،  ޓް  ޕޯސްޓްރާން ؛ސްރި 

ހަރ ކޮށްފައިމި ހ ނިސްޓްރީން  ނެ  އެޓެވެ ބައްތިއެއް  ރ ންނަ  ވަގ ތ ން  އަދި  ންޑްނ އްޓ ނީމާ  މެންނަށް ޑ ނަގޅ  އަވ ން 

ފިޝަ އަޅާފައިމިނިސްޓްރީ  ޒްރީބަލައިަގނެވިދާނެ.  ކައޮ  ން  ކަނޑައިެގންއްޗެފަދ ނންނަ  ވާ  ވަގ ތ ދިއް  ހަމަ    ންޔައިމަ 

ފަހަރެޓެއެ  ންމިނިސްޓްރީ ބަޑ ނަގޅ  އައި  ަގއްންޑްނ ވ ން  ެއހެންނަމަވެސްއިަގނެލަެމންނަށް  ޤައ މެްއަގިއ  ވިދާނެ.   ،

ފަރ ވާކ ނެހ ންނާ ކަންނ ކ ރެވޭޑަ  ޤަކަނެ  ހ ންއ މެއްން.  މަަގއި  ފަރ އިޑ ޖައްސަނާނެ  ކަންކަން،  އްސޭނެ ޖެނ ނ ލެވޭނެ 

އެކަހަލަ   ދައްކަނީ  ެގކަމެއްކަންކަން.  މި  އިއްޒަތްތެވާހަކަ  ރަ.  ދައ ލަތެްއ  ސީޤާނޫނ އަސާ ؛ސްއީރި  އެބަހ ރޭ  ަގއި 

ކަނ  ާގނެހިން ރަްއޔިތ ންެގޑައަޅާފަތަރ ތީބ ތަކެއް  ރައް   .  ޯގކާތެރިފ ރާނައިެގ  ރައްކާތެރިކަންެގދޮތިކަން،  ،  ރ ެގ 

ބެލެހެމާންކަންއައަމަ ދައ ލަތެ   ، ންޓ އްން  މިއީ  ކަންކަން  އިމި  ސިފަިއަގއި  ހިނާގތިންއްެގ  އި  ގަ ޤައ މެއް  ޒާމ ެވެގން 

ެއ    ،މާވީވާލ  ހަތްތައް  ރާފަ  މާލ ވީމާ އެ ހ އް އިކަމާ މަތިވެފައި ތިބޭ ފަރާތްތަބޮޑެތި ކަންކަން. ެއ ކަންހޭ އެންމެ  ޖެކ ރަން

ހަވާލ ވެ   މ ފަރާތްތައް  ހިތަސަސާއްއަތިބޭ  ބަދ ނާމ ވާ  ނަން  ދިޔަކ ެގ  ކަމ  ސާބަށް  އަމިއްލައަށް  ން އިމާ 

ވަ  ކަހެރިެވވަޑައިނ ަގންނަވާއެ ވެރިންެގކަމަށް  އެކަމަލްޖ ރައީސ  ؛ންޏާ  ޒިންމާެއއް  ކޮށް  ލަސްނ   ށްމްހޫރިއްޔާެގ 
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  މި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް   ގެ މެންަގނޑ އަޅ    ންމި ޤާނޫނ އަސާސީއަދި ނާޅާއިފި ކަމަށް ވަންޏާ    .އެޅ ން ެއއީފިޔަވަޅ  

އެއީމަ ޒިންމާެއްއ  އޮތް  ފިޔަ   ތިކޮށްފައި  ދޭތެރޭަގއި  ފަރާތްތަކާ  އަޅ  އެޅ ންޅ  ވައެފަދަ  އެހެންވީމާ،  މި .  ަގނޑ މެން 

ލަތ ން  ެގން ދައ އިން ފެށި  2019  .ދައްކަނީކީސަެއއްެގ ވާހަކަެއއް ނޫން މި  ސަމާ؛ ޮގތަކ ންނީކީ ހަމަ އެްއވެސް  ދައްކަ

ސެކިއ  މަތީ  ފޯރިއެންމެ  ފޯރ   ،ރ ކޮށްދިނ ންޓީ  ޮގތްޮގތ ން  ފަވާމްލާޒިދިނ ން  ކޮށްއެކި  ރަ  ؛ރާތެއް  އީސްެގ ކ ރީެގ 

އަންނަ    އި  ނ ރައްކަލާކަށް ހ ށަހެޅޭބޭފ ޅައަދި ެއ    ،ސިްއޔަތ ންެގ ހައިހ ެގ ރައީސްެގ މަޖިލީރައްޔިތ ން  ،ސިއްޔަތ ން ހައި

ރަްއކާއި ސަލާމަތާއި  ނިސްބަތ ން  ބެލެހެއްޓ ންޒާރ ތަކ ެގ  ލާތެރިކަން  ފަރާތަކަޒިން  ރައްކާތެރިކަާމއި ށް މް  އޮތް  ދޭން   

ތަކ ރާރ ކޮށްހި އަހަރ   2019  ،މާޔަތް  ފެށިެގންވަނަ  ތަކ ން  ދެމެމ ން  ސިލްސިލާ  މި  ދެމެމ ން    ،މ ންދެމެ  ،ރާރ ކޮށް 

ން  އަލިމި 3 ؛ސިއްރ ކޮށްެގންއެ އިންޒާރ ތަްއ    ،ޅާ ޔަަވޅެއް ނާފި  ، ކަމެއްއެކަމާ ހަމަ އެްއވެސް    ،ލާައޅާނ   އި ރ ަގއައި

ރެކިލާ   ން ބޮލ   ފައި،ނިންމާ  ނޫން ކަމަށްމާތެއް  ސް އެއީ މަޢ ލޫވެ  މަވާހަކަ ބ ނީއެއްދޭން ރާވާ  ލާތާ އެ ހަމަޑޮލަރ  ދީެގން

ޮގބަސް  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   ހިސާބަށް ދިޔައިމާ  ދައްކާކަށް  ކަ ހަވާ  ންކަމ ެގކަ  ވާކަނި މާޔޫސް ހަމައެ ތް ވަނީ.  ހ އްޓޭ 

މިހިރީކީއަޅ ނޫން   އަޅ ަގނޑ   ރިަގނޑަ.   މި  ބިރ ށް  މިހިރަ  ކަޕޯޓ ން  ލި  ކަމާންވެރި  ނ ތަނަވައެކީަގއި  ިއ މާސްކަބޭ 

އިތ ރ ންމާ ކަންކައ އްމީދ   ނޑަށްޅ ަގއަ  ،ޔޫސްކަމ ެގ  އާވާ  އެބަހ   ކަމަކަށްފ ރަތަރި.  މެއް  މަޖިލީ  ،ަމ  ހ ެގ  މި 

ަވޒަންކޮށްލާނެ    އިލައިކިޔަހ ެގ މަސައްކަތްތަކ ެގ ފެންވަރ  އަޅާމި މަޖިލީ  ،މި މަޖިލީހ ެގ ޤާބިލ ކަމާއި   ،އިޒިންމާދާރ ކަމާ

ެއއްއެ ކަމަށް ޓަކައި އަދި   .ކީޕޯޓަމި ރިޅ  މަސަްއކަތެއް  ނަގރަ އަނެްއ    .ރަންޑ  ޝ ކ ރ  އަދާކ ަގނޅ  ފަހަރ  އަވެސް 

ާވދަވެރި އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހަމަ   ؛ންކަމަކަށް  ކަމަށް  މި  ބޭފ ޅ ން  ޕާޓީތަކ ެގ  ޮގތ  ޤައ ވާދަވެރި  ކަމެއްެގ  ަގިއ  މީ 

ތެދ ވެރިކަމާޚްލާޞްތެރިއި ބޭފ   ކަމާއި  އެ  ސަމާލ ކަމާއިއެކީަގއި  ދެއްވި  ކަމަށް  މި  ކަމަށް    ،ޅ ން    ބެހެއްޓިމި 

ކ މި  އިމާޤ ވެރިކައ ޝަ އެ  ޓަކައި  ކަމަށް  ބ ރަ  މަ ރެއްވި  ހަމަ  އެއީ  އަގަ ސައްކަތް  މިއަދ   ެވސް  އެ  އިމ   ޅ ަގނޑ  

ޤައަޅ ަގނޑ މެން  ،ޓަކައިބޭފ ޅ ންނަށް   ވާމެންެގައޅ ަގނޑ   ،މަށް ޓަކައި އ ެގ  ފަޚ   ކަމެއް.    ރ ވެރިވާދަވެރިންނަށް ޓަކައި 

 .ނަށްކ ެގ ބޭފ ޅ ންޕާޓީތަ  ެވރިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ވާދަ ކަތްކ ރެއްވި  ޓީަގއި މަސައްކޮމި  241ަގނޑ  ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން  އަޅ 

ވެސް    އިމ ގަ  ހަމަަގނޑ އަޅ މަސަްއކަތް     ބޭފ ޅ ން ތި ކ ރެްއވިމީދީ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ތިއ އް   ށްަގނޑ މެންނަށް ވަރައަޅ 

ބަލައިަގ  މި ކަމަނެ ރޭ  އަނެއް  ސަލާމަވިއްޖެ.  ސިފައިން ކޮޞަޚާއް ؛މަތްތައްޚިދ   ތީކަށް  މ ށް  މި   ،ައއްސަސާ ެގ  ހަމަ 

މާރިޕޯޓ  ސާފ ޭވ    ން  ފަންތި  ގެ ނ  އެތަޤަތ ަގއި  ޙަޤީއެބަ  ބޮޑަށް  ބޭކ ތައާދަިއެގ  ސިފައިންެގ  ހ ރި ެގ  ކަލ ންެގ 

ޙަ  ،މާއިކ ޅަދާނަކަހ ރި    ،އިރ ކަމާސިޔާހ  ޤާބި ؛ޤީޤަތްހ ރި  ބޭފ ޅ ންެގ  ޕްރޮފެ ލ އެ   ށްފަޚިލާ   އާދަޔާކަންޝަނަލްކަމާއި 

ތެރޭަގއި އެ   ެގޝޮކ  ަގއި އެ  ެގ ތެރޭ ލީމާ އެ ދ ންަގނޑ އިވަ ވެއްޖެ. ބޮމެއް ޮގއް ޕޯޓ ން ފާހަަގރި  ނަށް މިޅ ަގނޑ މެންއަ

ތެރޭަގއި  އަނި ނަޝީދ ޔާެގ  ވެއްޓި ރައީސް  ބޮވަޑަ   ިއސްތަށިފ ޅ   ކ ރިންއިެގން  ޖެހ މ ެގ  ވާހަކަ    ލ ަގއި  ހިއްޕެވި 

ރަ ވެސްއިްއޒަތްތެރި  ެގންދިޔަޕިޓަހޮސްއިފި.  ަގކ ރަްއވަ ފާހަ  އީސް  އަވަލަށް  ހަމަ އަ ،  އެހެންވީމާ ؛ންސްކަލެއް  ޅ ަގނޑ  
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ލާފ  ހިތްވަރަށް  ޚި ތްަވރާއި އާދަޔާެގ ހަށިފާރަވެރިން އެ ދެއްކެވި ހިސް ނަޝީދ  މިދެންނެވީ ރައީސިފައިން، އިމ  ވެސް ަގ

އެކީަގިއ    މާވެރިކަމަސަްއކަތައް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފަޚ ރ ކ ރެއްވި    ޞަކޮށް އެ ބޭފ ޅ ންޚާއް  އަދިޓަކައި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް  

ިއ ކަނި ތަނެްއަގހަމައެވެސް    ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި  ،ކީ އަދި ެއ މަސައްކަތަ  .ވަންނަދަންއެ ބޭފ ޅ ންނަށް ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ   

ެގނައިމަ މެޑެއްޔެއް  ރަތް  އަޅ   އެއްދ ވެެގން  އަނޫން  ން ާގނޫނ   ސާއަކާމ އައްސައެ    .ކީޖެހެނީކ ރަންޒަންވަ ގ ަގނޑ މެން 

މަސަްއކަމަތިކ ރެވި ދައްކާތ ފަިއވާ  ދާއިރާއިން  އަދިފ   ޚިލާ  އާދަޔާ  ެގ  ފާހަަގކ ރަން  މާ  ހ ނަރަކީ  ކަމެބޮޑަށް  . އްޖެހޭނެ 

ރިހަމަ  ަގދަ ސިފައިންެގ ބޭކަލ ންނަށް ދޭންޖެހޭ ފ ފ  ހިތްވަރ ޚިލާ  އާދަޔާ  ،ަގދަ  ހިތްވަރ ޖެހޭނެ އެހަަގކ ރަންދައ ލަތ ން ފާ

ފ ރިޒަތާއިއް  އެއީ އި  ދިނ ން  ޝަރަފ   ކަމަކަށް ެގ  ލަތ  ދައ   ،ހަމަ  އަނެއް  ޮގވާލަން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ަގއި  ޒިންމާއެްއ 

ޑޮކްޓަރ ންއޭ.ޑީ ފަރ ވާލާޚި  ޔާއާދަ،  ކ ޅަދާނަކަން  ެގ.ކޭެގ  މޮޅ   އަޅ ަގ  މ އިަގހަމަ  ،ފ   ދަެވސް  ންނަވާނީ  ނޑ  

ންވީމާ،  . އެހެއްނެ ކަމެންނަންޖެހޭއެކީަގއި ބަލަިއަގ  ޚ ރ ެވރިކަމާރައްޔިތ ން ފަ  އިހަދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެއަޅ ަގނޑ މެން  

 އި އެތާނެގ އެންމެހަ  ،މަށާއިންެގ ޓީ ޑޮކްޓަރ ފަރ ވާ ދެއްވި  ށްރައީސް ނަޝީދަ   އިހޮސްޕިޓަލ ަގ  .ކޭކަމަށް ޓަކައި އޭ.ޑީ  އެ

އަދި   ފަޚ ރ ވެރިކަމާއެކީމެނޭމ ވަްއޒަފ ންނަށާއި  ވަރަށް  ދަ  ނޑ ަގޅ އަ  ޖްމެންޓަށް  އިއްޒަތްތެޝ ކ ރ   ރި  ންނަވަން. 

ހާ ދަންވީމަ ދެން  ރޭަގނޑ ެގ މިބޭނ ން  ަގއި  ޤީޤަތ ޙަދަްއކަން  ގ ކޮށް ވާހަކަދި  ވެސް ހަމަ ވަރަށްަގނޑ   ޅ  އަ ؛ރައީސް

ނޭނޭގއަޅ  ވާ  ަގނޑަކަށް  ހަމަ  އަޅ ަގ.  ހަކައެއްދަްއކާނެ  ދަންނަ  ޙަޤީޤަތ ގައިނޑ   ބޭނ ންވަވެސް  ރާއްޖޭވާލަން  ެގ  ނީ 

ރައީސ އިއް  ރަީއސ އިްއޒަ  ،އަށްހޫރިއްޔާ ޖ މްލްޒަތްތެރި  އިއޮ  މިއޭ  ހޫރިއްޔާމްޖ ލްތްތެރި  ރިޕޯންކ އަރީތީ  ނެރެފައޭ.    ޓ  

އަ ދޭތެރޭަގއި  މިއާ  ކޮންފިޔަވަޅ މަނިކ ފާނ   ދ ވަހ ޖެހި؟ އޭތޯ ތަކެއްޅ ްއވަނީ  އައި  ނަ ؛ެގން  ދެޝީދަރައީސް  ވ ނ  ށް 

ބަންޑާރަ  ހަމަލާއާ ދައ ލަތ ެގ  ދ ވަހ   އައި  ޖެހިެގން  ނާއިބާ ގ ޅިެގން  ޖެނެރަލާޕްރޮސިކިއ   ،އި  ލ ހ ންެގ ފ   އިޓަރ 

އޮ  ކޮމިޝަނަރ  އަރ ފް  މ އައްސަސާެގ  ވާހަކަ  އިއްވަ ޕޮލިސް  ދެއްކެވި  ެއއް  އެ  އަދިވެސް  އެދެން  ފަހަރ    އަޅ ަގނޑ  

ބޭފ  ކޮންމެ  މަޖިލީހ ެގ  އައްސަވަރައްޔިތ ންެގ  އަލ ން  މެދ ވެރި  .މަށްލެއްވ އި ޅަކ   ކަންކަމަށް  ސަބަމި  ނަފްރަތ  ވާ  ބެކޭ 

. އެ   އެބަ ހ ށަހަޅަމޭއްބިލެ  ، އިޢ ލާންކ ރެއްވީ އިބ   ދ ވަހ  ބަންޑާރަ ނަޅިެގން އެގ    އެކަމާ  ދޭތެރޭ އ ފެއްދ ން.  މީހ ންނާ

ދޭތެރޭަގއި   ޮގތ ކަންބިލާ  ައޅ ކ ރެްއިވ  އިަގނޑ މެންން  މި  ރިޕޯޓ ަގއިކ ންނަށް  މިއިން    ިއ،ންޑޭޝަންތަކާމެކޮރެ   އަރީ 

  އްވާނެކަމާކޮށްދެ ޛ ތަންފީ  އިަގއެކީ   ޞްތެރިކަމާލާމި މަޖިލީހ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން އިޚ ރަން  ކ ލާޙ ރި އިޞްފާހަަގވެފައި ހ 

ސ ވާލ  މިހާރ ަގނޑ މެންައޅ   ،އ ފެދޭ ދޭތެރޭަގއި  ސަ އ ފެދޭާވލ ސ   ނަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ޓަ.  އިްއޒަތްތެބަބަށް  ރި  ކައި 

އަ ޮގވާލަންރައީސް،  މަޖިލީހ  ؛ޅ ަގނޑ   މިކަންމި  ކ ރަންޖެހޭނެ  ން  އަޅ ަގނޑ މެ  .ކަށަވަރ   ނިންމާފައި  ރިޕޯޓ   ން  މި 

ޮގވާލަން  ،ނ ވާނެލައިެގންފަރ ޖައްސާ މަޖިލީހަށް    ،ައޅ ަގނޑ   މެގަވާމި  މީަގދ ނ ކެނޑިއިދ ން  ކަންމި  އި  ކަން  ހިރަ 

ރ ން ރ ކ ށަވަކަ  އަޅާތޯފިޔަވަޅ   ؟ދޭތޯ ިމއާ ެއްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރޭތޯރަމ ން ެގންކ ޛ ވަތަ ދައ ލަތ ން ތަންފީރ ކާރ ން ނ ސަ

މަޖިލި މި  ދެމިތިބެމަތީަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެ  ހޭނީ.ޖެންސް  ތެރެއިން  މަޖިލީހ ެގ  މި  ނިޒާމެއް  ކ ރެޭވނެ  ކަން 
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އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނ ވާނެ.މެން ހަދައިެގންަގނޑ ޅިވަރަކަށް އަޅ  ޅޭ ކ އީ ކ ޖެހޭނެ. މިމ ކ ރެވެންގާއި

ވާދަައޅ ަގނޑ މެން  ، ލަންގޮވާ  ސަރ ކާރަށް ޕީެގ  ދެޕީ.ެއމ .ވެރި  މިކަމަށް  ވ ވި އްން  ވަރަށް  ބޮޑ   ރެ  ތަންކޮޅެްއ  ން 

 ރައީސް ނަޝީދާ ށިެގން  ިއން ފެ  2019ނެވީ  އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމެއްަގއި މިދެން.  ށްކަމަ މިޤ ވެރިކަމެއް ދެްއވަންެވްއޖޭއ ޝަ

ލެވެދޭތޭރޭަގއި   ރިޕޯޓ ަގ  ،އި ލްަގމި  ފެން  އިިމ  އަވަރ ަގއި  މިހިރަ  އިންޒާރ ތަްއ   ،އަންނަމ ން  ،ންނަމ ންތަކ ރާރ ކޮށް 

 ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތިވަން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝ ކ ރިއްލަދ ވެ ނ ލާ ތިބީތީއި ރ ަގއި އަޅަ އިއިމ ން އަނައަން

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

 .ންސައިކްރާމް ޙަމެންބަރ   ރިތްތެިއއްޒަ  ދިއްަގރ  ދާއިރާެގ. އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރި

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ންސަިއކްރާމް ޙަދާއިރާެގ މެންބަރ  ދިއްަގރ  

ރައީ   ޝ ކ ރިއްޔާ މޭ  ސްއިްއޒަތްތެރި  އާދެ!  ރައީސް  2021  ،6.  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ރޭ  ރަީއސް   ،ދ ވަހ ެގ 

ލާއެއް.   ހަމަރާ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް ކ ށްވެރިކ ކީ އަޅ  އަހަމަލާސްޓ    ދިން ޓެރަރިށްލ މަށްވަހާރަކޮއަށް  އްމަދ  ނަޝީދަމ ޙަ

އަޅ ަގނޑ   އަދި  ޖޭަގއި  އްރާ ހިނަގވެސް    ހ ވަފެނ ންމިހާތަނަށް  ކަމެއް  މިކަހަލަ  މިކަމާއިނ ދެކެން  ކަމަކަށް.   ފާނެ 

މަށް ވާ ކަންކަ  މިމި ރިޕޯޓ ަގއި    ،މި ރިޕޯޓަށް  .ތައްޔާރ ކޮށްފަޕޯޓެއް  ވަނީ ވަރަށް ފ ރިހަމަ ރި  ކޮމިޓީން މިގ ޅ ވަިއެގން  

ތާއީދ ކ ރަން ހިނަގމި  .އަޅ ަގނޑ   ޮގޔ ދިއިކަން  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ ަގނޑ   ބަލަންވާ މ ަގއި  ރަނަގޅަށް  އެންެމ  ރަށް  ވަތ ަގއި 

ޤައ މ ަގިއ  މި    ންކަންކަ  އިޖެހިލާނަން. އޭރ ަގެގ ކ ރިައށް އަޅ ަގނޑ   މޭ  6  ޭވ.ަގކ ރެކަން ފާހަހ ރިނ ބަލާ  ހަމަ  ކަންކަން  

އަ  ހިނަގމ ންދިޔަ މިއަދ   އަދި  މިޮގތާއި  ހިނަގމިކަ ؛ށްކަމަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިކަމާ ޔ ދިއިން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މ ން 

ދެކެވ ނ  އަދި    ދޭތެރޭަގއި  ސީރިމިކަމައަޅ ަގނޑ ެމން  މިހާރ   ޮގތާިއ  ވާންޔަށް  ސީރިޖެހޭސް  އަދި  ސް ޔަކަން 

ވެފައިވާ  އަޅ   އިމ ަގހަމަ  ވަރ އަޅ ަގނޑ މެން  އިހ ސާެވސް  ތަކ ރާރ ނ ވާނޭ  ސްކ ަގނޑަށް  ދެން  ކަމެއް  ިމކަހަލަ  ރެވޭ. 

އަޅަންށްތަޮގ ައޅަންޖެހޭ.    ފިޔަވަޅ ތަކެއް  ހ ރިހާ  ހަހ ރި  އަޅ ަގނޑ   އަނެއްކާވެސް  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ  ަމ މި 

  ގެ ކޮމިޓީ  ޅިަގިއ ވަރަށް ރަނަގޅ  ަމސައްކަތްތަކެއް މ ޓީެގ ޗެއަރ ވަރަށް ވިސްނ ންތެރިކަާމ އެކ  މި ކޮމި  .ަގކޮށްލަންފާހަ

އ މީ  ވެސް ވަރަށް ޤަ  އަދި މި މަސައްކަތް ހިނަގމ ންދިޔައިރ ަގއި.  ަގކ ރަންފަިއވާކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހައެކ ަގއި ކޮށް  މާޓީ

މ ޤައްރިރާވިސްނ މެއް  މެންބަރ އަ  އިަގއި  ކޮމިޓީެގ  މަދި  މި  ެވސް  އަޅ ަގނޑ   ންދިކ ރަމ   ސައްކަތްން  ހަމަ ޔަކަން 

އެ އެންމެ    ،ިވ ނިޒާމެއް އޮވެނި ކ ރ ވަޖަވާބ ދާރީ  އިދާއިރ ގަ ަގއި ހިނަގިއެގން އް ޤައ މެއްފާހަަގކ ރަން. މިކަހަލަ ބޮޑ  ކަމެ

ަގބޫލ ހިނަގިއ  ޮގތ   ހަމަރިފ  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ކަމަށް  މަޖިލީަގންޖެހޭނެ  ެއޮގތ ން  ކޮމިޓީައކީ ކ ރަން.  ހ ެގ 

ފ ރިހަމަ   ، ސައްކަތްތަކެއްބ ރަ މަށް  ދާކ ރ މައަދާކ ރަންޖެހޭ ކޮމިޓީއެއް. އެކަން އައް  ނިވި މ ހިންމ  ދައ ރެކ ރ ވަވާބ ދާރީޖަ
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ށް  މެންޑޭޝަންސްއަކޮރެ  45ރިޕޯޓ ން ފެނޭ. މި ރިޕޯޓ ަގިއ މިާވ  މި    ށް ަގނޑަމަންޒަރ  އަޅ    ކޮށްފައިވާ ތަކެއް  ކަތްމަސައް

ޮގތ ަގިއ ސަރ  ަގބޫލ ކ ރާ  އަޅ    . އަޅާނެފިޔަވަޅ    ކާރ ންއަޅ ަގނޑ   ރައީސ ލްޖ މްހޫ  ަގނޑ އަދި  ދޭތެރޭ   އާ ރިއްޔާިމއަދ ެގ 

ޔާ  ރިއްލްޖ މްހޫްއ ރައީސ ހ ރި ހ ރިހާ މަސައްކަތެ  ވެންަގޅ ކ ރ ަމށް ކ ރެ. މި ނިޒާމ  ރަނހަމައަށް އިތ ބާރ ކ ރަންހަމަ ފ ރި

އަރަްއވާނެކ  ދެތޭރޭ  އެޅ ަގނޑ ކަމާ  ޓެރަ  މި  އަދި  ނ ކ ރަން.  ޝަްއކެއް  ދިނ މަށްފަރިސްޓްްއވެސް  ހަމަލާ  ހ ަގއި  

ހިނރާ ކަންކަން  އެކި  އެއްޖޭަގއި  ޮގތ ން  ޮގތ  ަގމ ންދިޔަ  ކަެމްއެގ  ބޮޑަށްއް  އެންމެ  ފާަގއި  ކަމަކީ ހަ    އީމި  ،ަގކ ރެވ ނ  

ށް  އަޅ ަގނޑަ  މި ރިޕޯޓ   .ކަންވާނެ އި  ވެސް މީގަ   ރާތްތަކެއްކ ރި ފަދި ިމއަށް ފަންޑ އި އަކަމާ  މަލާެއއްެގން ދިން ހަރާވައި 

ފާހަަގކ   އިބަލައިލިއިރ ަގ ކަމެއް  ގ ޅ ަވއިެގން  ތަނެވިފައި ރެއެކަމާ  އަވާ  ފެނޭ.  ނ ެއއް  އަދިެއއް  ަގބޫލ ކ އް  ރާ ޅ ަގނޑ  

މި ޤައ މ ަގއި ނިޒާމ  އެއްދ ވަހ ން   ، ކަމެއް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  އެދެނީއ މަކީ މ ހިންމ ދިވެސް ބެލިެގން   ކަންޮގތ ަގއި އެ 

ދ ވަހަށްއަނެ މިައޅ ަގ ؛އް  މަސައްކަތ   ނޑ މެން  ނިކ ރާ  ވެސް  ެއއްދ ން  އަޒާމ   ދ ވަވަހ ން  ހަށް ނެއް 

ސަރ ޔ ދިެގންރަނަގޅ ވެ  ހިންން.  ނިޒާކާރ   ވެމ ގ މ ެގ  ރަނަގޅ   ޖަވާންޔ ދި ެގންވެސް  ނިޒާމ ކ ރ ވަނިބ ދާރީ،  ވެސް    ިވ 

ވެ އެއްދ ވަ ރަނަގޅ   ދ ވަހަށް  އަނެއް  ރެޔ ދިެގންހ ން  މި  ައދި  އަ މެކޮން.  ފިޔަވަ ންޑޭޝަންސްތަކަށް  އް ޅ ތަކެ ވަސް 

އިރާދަކ ރެ ޔ ދި ޅިެގންއެ މަސައްކަތ ަގައޅ ަގ  ިވއްޔާއްން.  މިކ ރާ  މިތާ  ބަރަކާތްލައްނޑ މެން  އެދެނީ    ައޅ ަގނޑ   .ވާނެއި 

ވީހާވެސް   ނަޝީދ   އެނއަވަރައީސް  ނައިވަޑަ ބ ރި  ހަކަށް  ރައީސް  ެގންދަެގން  އެ  ކ ރައްވަމ ން   ގ ހ ރި އަ   ވާޝީދ  

ފަ ސިޤައ މަށް  ކ އިދާހ ރި  އަލ ން  މަސައްކަތް  ޮގރެވޭނޭ ޔާސީ  އަޅ ަގނޑ މެތަ  ބައިވެރިވެށް  މަސަްއކަތ   ،ންނާ  އި  ގަ އެ 

 ޒަތްތެރި ރަީއސް.  އްށް ޝ ކ ރިއްޔާ އި ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަދެްއވި ފ . ންއ ޅ ްއވ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 .ފްއިބްރާހީމް ޝަރީ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި ކެލާ ދާއިރާެގ  . ރި މެންބަރ އްޔާ ިއއްޒަތްތެކ ރިޝ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފްއިބްރާހީމް ޝަރީކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

ިމ    ،ން އަޅ ަގނޑ މެންެގ ރައީސްދީމަގ މަޖީލޭެގ  ދ ަވހ ެގ ރޭ މާ  ވަނަ  2021މޭ    6  ތްތެރި ރަީއސް.އްޔާ ިއއްޒަކ ރިޝ 

ބި ެގ ލޯއާންމ ންމެ ބޮޑަށް  ެއން  ،ންމެ ިގނަ ރައްޔިތ ން ފަޚ ރ ވެރިވާށް ޓަކައި އެނިކ ފާނައެ މަ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް އަދި  

ން ކ ށްވެރިކ ރާ  ބާރާތ އިހަރ ކަށި  ށް  މަ ވަރަން ހ ރިހާ އެންމެން ހަަގނޑ މެށް މި ދިން ހަމަލާއަކީ އަޅ  ދާފައިވާ ރަީއސަހޯ

ސީދާ   ހަމަ  ހަމަލާއަކީ  މި  އަވަ ރައީސްކަމެއް.  ނަޝީދ   ރަީއސް ހާރަކޮށްލ މަށް  ހަމަލާަގއި  މި  ހަމަލާއެއް.  ދީފައިވާ   

އަޅ ގަ  ސަލާމަތްވީ  ލިނަޝީދ   އަބ ނ   ނޑ މެންނަށް  ކަމ ަގއި  މާތްނަޞްރެއް  ދެކެން.  ތަށް  އެޮގهللا ޅ ަގނޑ  

ހ ރީމަ  ްއވާފަކ ރަމިންވަރ  ދިމާވީއެޮގއި  ސަ  .ތަށް  ހަމަ  މިއީ  އިްއޒަތްތެރި ވަލާމަތްވާއެހެންނޫނިްއޔާ  ނޫން.  ކަމެއް  ރ  
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 ޅ ން ވެސް ހަމަ ހ ރިހާ ބޭފ   .ކައިފިހަކަދައްޮގތ ން ވާ  ހޭބެ  ން މި ރިޕޯޓާމެންބަރ މެން ވަރަށް ިގނަ  އަޅ ަގނޑ  ؛ރައީސް

ފޭލްވެއިންޓެ   ދެއްކ މ ގައިދެްއކިވާހަކަ ހިމަނާފަރިޕޯދި  އަ  ، ކަމާއި   ފައިވާލިޖެންސް  ެގ  ޑޭޝަންތަކ ންމެކޮރެ  ހ ރިއި  ޓ ަގއި 

ދަްއކައިފި އެހެވާހަކަތައް  އަޅ ަގނޑ .  ރި  ންވީމާ،  އެ  ނ ޕޯޓ ކޮންމެހެނެްއ  ވާހަކަތަކަކަށް  އެ  އިެގ  އްޒަތްތެރި ދާނަން. 

 ށް،ހ ންނަ މީހަކަކަށް  ޔަެގ ވެރިރާއްޖޭ  ، ކަމެއްހިނަގމ ންދާ  ދަލ ވީްއސ ރެއަކަށް ބައްޔާ ެގ ޖ މްހޫރިމިއީ ރާއްޖޭ  ؛ރައީސް

ރަ  މިޚާއްޞަކޮށް   ވަޖ މްހޫރިއްޔާެގ  މީހަކަށް  ހ ންނަ  ތަފާތ އީސަކަށް  ިގނަ  ހަމަރަށް  ދެމ ން  ިމ  ލާތައް  ޮގސްފަިއވޭ. 

ފ ރަޖ މްހޫރި ރައީސް  އްޔާެގ  އަމީނަތަމަ  ވެސް  މ ޙައްމަދ   ނަފްރަހަމަ  ށް  ނ ވަބަޔަކ   ހިނިގ  ތ ކޮށްެގން  އެ  ތަ 

ފ ރާ  ހިނގ މ ެގ  ޑެއްނ ަގކަންތައް ފ ރާނަ   ؛ނަސަބަބ ން   ހަމަ.  އަވަހާރަކޮށްލީނ ވަތަ    ޔައީދިއަޅ ަގނޑ މެންނާ 

ޖ މްހޫރިއްޔާަގއިއެއާ  ދެވަނަ  އަދި  މިކަހަލަ   އެްއކޮށް  ހިނަގިއެގން  ވެސް  ކަންތައްތަކެއް  ބަިއވަރ   ދެން    .ދިޔައެތައް 

މައ  ދ ަވސްވަ މޫނ ރައީސް  އަެގ  ފެރ ަގއި  މަ  ،ޔަނިެގންދިޅ ަގނޑ މެންނަށް  ަގިއ  ދ ވަސްވަރ   ެގފަހ ކޮޅ   އ މޫނ ރަީއސް 

ފެނިެގންދިޔަަގނޑ މެއަޅ  ވަފ ހޯރަ  ހއ.  ،ންނަށް  ކ އްޖަކ   ހަށީ  ތަފާތ   ޮގމިހެން.  ތަން  މަލާދިންޅިއަކ ން  ސް 

ދި ؛ކެއްކަންތައްތަ ކަންތައްތަކެއް  ތަފާތ   ރައީސ ންނަށް  ިއއްޒަތްމާވެތަފާތ   ރަތެރި ެގންދިޔަ.  ލަތަކާ  މައްސަ  މި ؛އީސް 

 ވެރިވާ މީހާއާބައިަގއި  ދިނ މ އިން ނ ވަތަ ހަމަލާ ހަމަ  އްޖާއާދިން ކ   މަލާ ފަހަރަށް އެ ހަ   ިގނައިރ ޔަދިއިއެްއޗެހި ހިނަގ

މި  ށް  އައް ނ ވަތަ އޭނަެގ ހިތަށް ނ ވަތަ އޭނައްތަކެންތަދިޔަ ކައިދިނ މ ަގއި މި ހިނަގ  އިން ނިމިފައިވަނީ. އެ ހަމަލާހަމަ

ނަށް ޚަބަރ  ންމެއަޅ ަގނޑ ހަމަަގިއމ  ވެސް ބެލިފައެއް ނެތް. ދެން    އްދިން މީހާއެހި ވައްދައިވެއެއް   އާދިބ އް  ސްނ މާއިވި

މީހަ  ،ަގއި ޮގތ   ނ ލިބ  ެގންޮގކ މި    ،ނަމައެކަނި  އޭނާއަށްއްޖާ  ބަންދ ކޮށް  މިކަން ލަށްޖަތަ  ނ ވަދިނީ  އަދަބ   ސް  ލީ. 

 . އަދި އޭެގފަހ ން މިފަދަ ކަމެއް ތަކެއް ނޭނޭގތައްނ ވަތަ މި ކަންހިނަގން މެދ ވެރިވި ސަބަބެއް  ،  ދިޔަ ޮގތެއްގައިނހި

ތެރޭަގއި ހިޢަވަތަ ޝަރީތަކ ަގއި ނ ން ޝަންޑޭމެޅ ންެގ ރެކޮފ ފާނެ ކަމަކަށް ވެސް އެ ބޭއިހިނަގ މެނިފަެއއް ނެތް.  ތ ެގ 

ހަމަ  ހ ންއޭެގފަ ވެސް  ވެރިކަމ ަގއި  ކަން  ވޭތ ވެދިޔަ  ހިނާގފައިތަމިފަދަ  މިނަމަވެންހެއެ  ވޭ.އްތަކެއް  މި    ސް،  ފަހަރ  

ތަފާ ކަންތައްތަކަކީ  ކަން  ތ ހިނިގ  ތަފާތ   ހިމެތައްޮގތަކަށް  ކަންތައްތަކެއް  ރައީތަކެްއ.  ނޭ   ؛ސް އިއްޒަތްތެރި 

ސޯޝަލް    މި ކަންތައްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް މިހާރ   އާއިޅިވެރިކަމާިއ، ފަސާދަތާއި، ރ ނަފްރަންެގ ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެ

  ޖެއިން ބޭރަށް މެންެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް ިގނަ ބަޔަކ  ރާއްއަޅ ަގނޑ ާވ ކަމެއް. އަދި އެހެންމެ  އިެގން ފެތ ރިފަ ޅިގ    އާ ޑިއާމީ

ބައިވެރި ނގ ހަލީ  ގ އަ   ސްޮގ ބޭފ   ،ވެރާމަތަކ ަގއި  އެ  ނ ވަތަ  މައިންޑް  ބޭފ ޅ ންެގ  ވިސްއެ  އޮންޅ ންެގ  މި  ނީ ނަނ ން 

ކަހަލަ ކަންތައްތަްއ  މި  އި،ްއޗެހި ހަދައިެގން މީހ ން މަރަ އެޔާރ ތިހަ  ޮގތަކަށް ބަދަލ ވެފަ. އެ މީހ ންނަށް  މ ޅިން އެހެން

ވަރަށް  ކ  ވަނީ  ސޭހަފަރ މަކީ  ނ ކަމަކަށް  އަންނައިރ   އެނބ ރި  ރާއްޖެ  މީހ ންނަށް  އެ  އަ.  ލަ  ކަހަން  ތާސްނިފްޣާވަތަ 

  ށްގ ރާމަވެރިންނަކަހަނ  ،ށްކައެ އަންނަ ފަރާތްތަ  ،އަންނައިރ   ސައް ޤައ މ ޤައ މަށް ޮގލަ ކަހައާސީރިވަތަ  ނ   މ އ ޤަޤައ މ 

ދިރިއެްއޮގތަކަށް  ހިތްއ ވެސް  ދިރިޅ މ ެގ  ނ ވަތަ  އަރާމާއި  ކޯްއޗެއްޅ މައ ހަމަޖެހ މާއި،  ިގނަ  ކީ  ހަރަކަށް ފަ  ކަމެއް 
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އެހެންވީމާ ނ ވިސްނޭ އެބަޖެއަޅ ަގނޑ ،  .  މީހޭމެން  މި  ތަފާ  ހ ނަހ ންނަކީ  ދެންނެ ؛ރ ވެރިތ   ހަނމި  މަތީ މަރާގ ވީ 

މި   ތަފާތ އަހ ނަރ ވެރިން  ރާއްޖެއަށް  އެކްސްޕްލޯސިވާންނަނީ  ކަންތައްތައް  އެހެނިހެން  އަދި  އެނޭގ  ހ ނަރ   ، ިއ  ތައް 

މީއެ  ހ ން.މީ މި  އެހެންވީމާ،  ރާއަޅ ަގނޑ  ބަޖެހޭ  ހ ން  އަންމެން  ައއިއްޖެއަށް  މީ  ސާއްނައިރ ،  ން ހ މި 

ީމހ ޓްކ އޭކޮންސިލިރީ އެ  ެގ  ންރަން.  ތެރޭަގއި  މ ދަލަކީންމެައޅ ަގނޑ   ،ޅެ ގ ންއާންމ ންެގ  މެންެގ  އަޅ ަގނޑ   ،ެގ 

ކިހާވައަނަރާފ  ލިޙ ރ މަރެްއެގ  ކީ  ެއއްޗެއްކަން،  ފައިބިތެއް  މ އަޅ ަގނޑ ވާ  ކިހާމެންެގ    ރިކަން ތެރައްކާބޮޑަކަށް    ދަލަކީ 

އެބަޖެހޭ    ،ސްކޮށްދީދަކަން  އްއެއްޗެ   ދޭންޖެހޭނެ  މީހ ންނަށް  އ އަޅ ަގނޑ މި  މި  އާންމ ން  ތެރޭަގިއ  ޮގތަށް   ޅޭމެންެގ 

އެހެންދަ  ންޅެއ  އަބަދ ންވަމަށްކަނޫންސްކޮށްދޭން.  ހަޏާ  ކޮންމެ  މަ  ވެސް  ނަފްރަތ ކ ރާ  މީހ ންނަކީ  މީހަކ  ބަޔަކ ،  މި 

ވަ ކަމަށް  ކޮންމެ  ޅިއަންރ ނ ވަތަ    ،ޏާންހ ރެއްޖެ  ވަންޏާ  ނަ  ކަމަށް  ހ ރެއްޖެ  މީހަކ ކަމެއް  މީސްމީހ ން   މި  ،އެ 

ވަބޭނ ން ހަމަ  ހިންގ މަކީ  ހަރަކާތްތައް  ކަ ރަކޮށްެގން  ިއއް ށް  ކަެމއް.  ރައީސްިއރީަގިއވާ  ކަންތައް ؛ޒަތްތެރި   މި   ،މި 

މާވާނެ. ދި  މަތަކާތާ ހިތިރަށް ބޮޑެވަަގއި  ންނަށް މ ސްތަޤ ބަލ މެއަޅ ަގނޑ ދިޔަ ހަމަލާ ނ ބެލިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ  އިަގހިނ

ރަކޮށްލެވިފަ. ެއ ކަންތައް ވެސް ހާވަނީ އަ ވަބަރަކ  ވެސް  ތްތެރި ެމންއިއްޒަމެންެގ މި މަޖިލީހ ެގ  އަޅ ަގނޑ ޤަތ ަގއި  ޙަޤީ

މި  ؛ވެސް އީ  މި ނ ދޭ. އެހެންވީމާ، ކެއްއްތަ  އެ ކަންތައްރެ ދ ރަކަށެށްވ އައެ ން.ބ ސާއެކަނި ނިމިެގންދިޔައީ ހ ާމމާ ހިހަމަ

ވަނީ  ތައްކަންތައް ިގނަ މި  ފަސޭހަކަމަކަ    މިހާ  މި  ޤަތ ަގޙަޤީ  ވާތީވެ  ށްފަހަރަށް  އިްއޒަތްތެއި  ރައީސްވަނީ.   ؛ރި 

އިޤ    ކީއަރާއްޖެ ބޮޑަށް  ރާއްޖެތިޞާވަރަށް  ނ ވަތަ  އިންެވސްޓަރ ންނަށް  ބޭރ ެގ  ޓޫރިސްޓ ންނަށް    ދ     ވާރޯސާބައަންނަ 

ޙަވާތީ   ޤައ މަކަށް އެބަ  އަޅ ަގނޑ ަގއި  ތ  ޤަޤީވެ،  ޖެހޭ  މ ެގމެންއަޅ ަގނޑ މެން  ވިޔަފާއަޅ ަގނޑ   ދަލާއި  ރިތަްއ  މެންެގ 

މިތްސަލާމަ ވެދާ ކ ރަން.  މީހ ންނަށްނެހާރ   ބައެއް  ނ ވަތަ  ެގޓެޑްކޮށްޓާ    ކަމަށް  ވެދާނެ.   ދެނީ  ހަމަލާދެނީ  ކަމަށް 

މ ސްތައެހެންނަ ނ ބެލިޤ ބަލ  މަވެސް،  ކަންތައްތައް  މި  ކަން  ، ަގިއ  ކަމަށް ތަމި  ދޫކޮށްލެވިއްޖެ  ނ ލިބި  އަދަބ   އްތަކަށް 

ބޭނ ންކޮށްެގން   ން މީހ   ނަންއަ   ށްރެކްރޫޓަ  ކ ންޖަމާޢަތަޓެރަރިސްޓް  ކޮށްެގން  ންބޭނ   ހ ން މި މީވަންޏާ މ ސްތަޤ ބަލ ގައި

ވިއަޅ ަގނޑ  މި  ހަމަލާދޭ  ތަކަށްފާރިޔަމެންެގ  އެ  ވެސް  ފެނިދާނެ.  މ ވެހެންތަން  ވަންޏާ  ކަމަށް  ޤައ މ ޅިއްޖެ  މ ޅިން     

ސީރިއަޅ ަގނޑ  ޮގސް  ން ެގލާކ ވެހަ ކަހައާމެންނަކީ  އަފް  ނ ވަތަ  ޤަޣާނިސްތާލަ  ކަހަލަ  ޮގނ     ަގއި ތ  އ މެްއެގ 

ޕޯޓ ަގއި ހިމެނޭ ވެސް މި ރިސަރ ކާރ ން    ، މި އެދެނީ  އަޅ ަގނޑ މާ،  . އެހެންވީހިނގައިދާނެން  ެގނިށް ފެނަމެންއަޅ ަގނޑ 

އޮތް   ންވެނ ދޭން ކ ރެ ފަހަރަށް ތަކ ރާރ ވިޔަނަކަންތައްތައް ދެވަ އި މިތަްއ އަޅަ ޅ ެގ އަލީަގިއ މި ފިޔަވަކ ންޑޭޝަންތަމެރެކޮ

ކ ރ ން.   ކަމެއް  ައއިސް  ެގން މެއަޅ ަގނޑ ދެނީ  އެ  އަޅ ަގނޑ ހ ރިހާ  ގ ޅިންމެއަޅ ަގނޑ   ރައީސް  މަޖިލީހާ   ،ެގ 

ތަމެންނާއަޅ ަގނޑ  ކ ރ މ ެގ  ރަނަގޅަށް  އެއަށްވ ރެ  އަދި  މަސައްކަތް  ކ ރަމ ންދިޔަ  ކ ރިން  އެއްކޮށް  ދެއްވ ފީއ   ން. ޤ  

ައވަހަށް  ވަ އ އްމީއަޅ ަގނޑ ރަށް  މ   ،ދ ކ ރަންެމން  ރަނަގރައީސް  ދ އިވަޑަ އެނބ ރި  ،ވެ ޅ ޅިން  ހަކަށް ވަަގންނަވާނެ 

ރައީ  އަޅ ަގނޑ ރަން.  ޒާރ ކ ންތިއި  އަޅ ަގނޑ  ރަނަގޅ ސަ އެދެނީ  ވަރަށް  މިށް  އަދި  ޞިއްޙަތަކަށް.  ކަމެްއ    ފަދަ 
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  އަޅ ަގނޑ ،  ދަންނަވަން  ައޅ ަގނޑ  ކަމެއް ކ ރަން  ހާތް ހ ރިނ ދިނ މަށް މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ން ކ ރެވެން އޮރާރ ވިޔަތަކ 

 އްޔާ.   ޝ ކ ރި ށް ބޮޑަށްރަށް ވަތަން. ދެްއވި ފ ރ ޞަލަގޮވާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ .  މެންރިތެޒަތް ވަށ  ދާއިރާެގ އިއް މާ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: މަދ  ސަޢީދ ބަރ  މ ޙައް ދާއިރާެގ މެންމާވަށ 

މި ރިޕޯޓ ެގ    އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ދިޔައީ    ބަިއވެ މި   އެއްަގޑިރާމެންދަމ ން އަނބ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

ދޭތެރޭމ ހިންމ  އަޅ ަގނޑ ކަމާ  މީހަކ   ަގއި  އެއްެވސް  ނ ކ ރާޝައްކެ މެން  އެންމެ  އަޅ ަގނޑ .  ނެއް  ވާޖިބެެގ    އްއިސް 

. ިގނަ ބޭފ ޅ ން ހޭޖެންވަވި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ންނަށް ޚާއްޞަ ޝ ކ ރެއް ދަންނައް ރެ ކ ަގއި ަމސައްކަތްކޮމިޓީ  241ަގއި  ޮގތ 

ފަދައިންފާހަަގކ  ކޮމްޕޮޓީމިކޮ  241  ،ރެްއވި  ޤާެގ  ތިބޭ. އަނޫނ ޒިޝަންަގއި  އެބަ  ޕާޓީތައް  ސިޔާސީ  ބ ނެދޭ  ސާސީން 

މި   އަޅ ަގނޑ  ބޮޑަށް  ޕީ.ޕީއައެންމެ  ފަޚ ރ ވެރިވަނީ  ބޭފ ޅެއްެގ  ޕީ.އެން.ސީ  .ެއމާއިދ   ދެ  ނިސްބަތްވާ  ހަކަ  ވާއަށް 

ވާދަ ،  ރި ދަވެވާ  ނާމެންައޅ ަގނޑ   ގެ އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާޓީ އެންމެ  ސިޔާސީ  ެމންވެރި  ިގނަ  ފާހަަގކ ރަްއވައި  ެގ   އެބަރ ން 

ޝ ކ ރ  ޝ ކ ރ  ވެރިވަބައި   އަޅ ަގނޑ  .  ދާކ ރައްވާތީއަ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ެއ  ޕާޓީއަ  ން  ދެ  ގ ދާކ ރ މ ގައި.  ެގން  ޅި ެއއް 

މި މަސައްކަތެއް  މ ހިންމ   އޮކ ރެވޭނެ  ކޮށް  ހަމަނިންމާފަ  ތީ  މިހި  ަގނޑ ޅ  އަމިއާއެކ     .  އ ީމ  ޤަ  ،ންނަނީއަ  ތަށް 

މ ހި ދަންނަ  އިސްކ ރަން  ޕީ.ޕީޕާޓީމ   ންކަންކަން  ޕީ..އެމްއަކަށް  ޕާޓީއަށް  ން.ސީއެ،  އެ  އޮތްކަން  ވާ ތްބަނިސް  ވެފައި 

.  ހޭންނަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަންޖެިގ މ ަވއްޒަފ ހ ެގ ހީވާލީމަޖިެއކ   ފާކ ރާނެކަން. މިއާއ ދ   އަމިޔިތ ން  ރިހާ ރައްހ އާންމ   

މި  ،ޚާއްޞަކޮށް ފެންނަން  އަޅ ަގނޑ ވެސް  ރޭ    ކަނބަލ ން  ކ ރިަމތިން  ރިޔާސަ ެގ  ހިމެނޭތިބި  ވެސް  ތި    ތ   ޮގތަށް 

ޮގތެްއަގިއ އަންހެން   އްޞަޚާ  ، ރާއްޖޭަގއި ހަމަ ކޮންމެވެހިދި ؛ވެސް ޝައްކެއް ނެތްއެއް   ،ރިކަމަކީ ޤ ވެޝައ ބަހައްޓަވާ  

ބޮޑ  ޝަރަފެއް.  ލިބޭފ ޅަކަށް   ވަރަށް  ފަ  އަޅ ަގނޑ ބޭނެ  މި  ވާހަކަ  މި  ނިންމާނީށަކިހިނެއްތޯ  ެގންދާއިރ ަގއި   ، މ ން 

ތި ދ ވަސްތަކެއް.  ތްދަމަލ ކ ރަމ ން އެ ެގންދަނީ ހިއްފާނ  ތަޙަކ ނިމަ  އެ ؟ކަށް ނޭދިވަސް ޝިފާއަށް އަ ޖިލީހ ެގ ރައީސްމަ

އެންމެ  އަޅ ަގނޑ  ފަރާތްވާދަވެރިމެންނާ  ސިޔާސީ  ވިޔަސް ކަމ    ިއސްކ އަޅ ަގނޑ   ،ަގިއ  އިންސާނިްއޔަތ .  މެން  ރަނީ 

ނެ. ންނާއް ނޯމެކަ  ހެން އެމ  ވަކި މ ހިން ވ ރެ  ކަށްކަންތަ  ދެ  މެންނަށް މިއަޅ ަގނޑ .  މެން އިސްކ ރާނީ ޤައ މ އަޅ ަގނޑ 

  އަޅ ަގނޑ ންނަވަމ ން،  އްވ ން އެދި ދ ޢާ ދަރެ ށް ައވަސް ޝިފާއެްއ މިންވަރ ކ ޙަޟްރަތ ަގިއ ރަީއސް ނަޝީދަެގ  هللا 

ޅޭ ދެތިން ކަމެއްެގ އ  އިބަހ ން ކިޔައިނިގރޭސި ؛ލާނަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްވައިނަޮގތަކަށް ދަން  ވާހަކައެއް ކ ރ   ދެތިން

ސަ  .ންޖެހޭލަ ދަންނަވާ  އަޅ ަގނޑ ހަކަ  ވާ ބޭފ 241ބަކީ،  ބައެއީ  ރިޅ ެގ  މި  ހ ށަހެން  ނެޝަނަލް  ޕޯޓ   ޅ އްވިއިރ  
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އިޝޫެއއް ވާމިޮގތ ަގއި    ެގސެކިއ ރިޓީ  ފާހަަގ  މިކ ހަކަ  ކޮބައޮ  ރަްއވާފައި  ނޭޝަންއަކީ  އަކީ  ނޭޝަން؟ ތޯއިތީ. 

މީަގއި ިމ  ؟  ކަންޓްރީއަކީއްޔިތ ން. ކޮބައިތޯ  ރަޅޭނަގއި މި އ ތާމި  ،ރިންފިރިހެނ ން، ދަން،  ބަލ މެން. ކަނއަޅ ަގނޑ 

ދަނޑި ޖަހާފައި  ފޫޓ   ،ޖަހާފައިންށް އިމެންނަައޅ ަގނޑ ަގއި  ދ .ކީ އއަކަންޓްރީ   ެގ ވާހަކަ.ކިއ ރިޓީންނަނީ ނެޝަނަލް ސެއޮ

އޮ ދީފައި  ަވކިކޮށްފައި  ސަރަޙައްދ   ދާއިނެތަސް  ކިޔާންނަ  އެނެގނީ. ންމެއަޅ ަގނޑ މަށް  ކަ  ނަމެއް  ރާައކަށް  މި  ނަށް 

ކީްއެވެގންތޯ    ކަންޓްރީއާ  އިނޭޝަންއާ ވަނީ.  މި  ކަންޓްރީ ސްޓޭޓަކަށް  ދެންނެ  އަޅ ަގނޑ ެއއްކ ރީމަ  މި  ވާހަކަ   ވީމި 

ނީ،  ވަޅ ރިން ވިދާ ކ އްދ ވަހެ  ފ ޅ ަގއި މީެގ ދެ ކަ ވާހަެގރ ން، އިްއޒަތްތެރި މެންބައާދަމް ޝަރީފް؟  ރައީސްތެރިްއޒަތްއި

 ށް ދިން ހަމަލާއަކީ ކ ރ  ދަޝީ. ރައީސް ނަ ކޭކަށް ދިން ހަމަލާއެތަ ވެހި ރައްޔިށް ދިން ހަމަލާ މިއީ ދިދަރައީސް ނަޝީ

ދަންނަވާނަޮގ ކަތަކަށް  ދިޔައިރަބ ށިތައް  މަ،  ލާފައި  މާިއެގން  ސަންދޯކަކަށް  ދިދިވެ  ،އެްއކޮށްލާފައި  އޭެގ  ހި   ތީމަދަ 

ތިރިބަ،  ފައިބާއްވާ ދިދަ  ދަނޑިއަށް  ދ އި  ދެތިން  ނި  ވަހެއްކޮށްލާފައި  ކަެމއް  ށްތަޮގ  މޭވީމަ  ވަރަށް    . ށްކަމަ  އޮތް 

ވާ ހި  241  .ހަކަެއއްނ ރައްކާތެރި  ކ ރީ މެކޮމިޓީަގއި  ދިނިަވޑަިއަގންނަވާ  އިދެ ؛ޒީރ ވަފާޢީ  ެގ  މެންބަރ  ން  އްޒަތްތެރި 

ލަޠީފް ވާހަ   ޙަސަން  ހި  އ2021ާން  އި  2019އީ  މި ؛ކަފ ޅ ވިދާޅ ވި  މި ންކައިލިއަރެއއްފެއޮތް  ނާގފަިއ  ދޭތެރޭަގއި   .

ރަކަތަކެްއެގ މަތީަގިއ   މ ރޯ،  ކަނ  ބަނދެފައި  ؛ފ ޅ ކަ ވާހަވިވިދާޅ  މޫން  ން މައ ސާއްޣަ  ންދެ ؟ ތޯއިކޮބަ  ޓޭޓ ެގ ހެޑަކީސް

 ންނަވަން މި ދަ  އަޅ ަގނޑ   ފ ދޭ  އިޒްކޮށްލީމާރަކަ ސަމަ. މި ތިން ބޭފ ޅ ންެގ ވާހަކަހަދޫކޮށްލި ވާ.ޕީ.ޖީ  ސްނަގން އެހި

ރައީސް  . ށްވާހަކައަ  އ ޅޭ ޓޯ   އަޅ ަގނޑ   ؛ިއއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަމި  ބޭންަގއި  ފެއިލިއަބޮއީ  މި  ،ނ ންން  އެްއކަން ރ ޑ  

 ، ނ ރައްކާތެރިޭއ މި ދަންނަވަނީމާ  ؛ރަްއކާތެރިފަދަ އަދި މިައށްވ ރެ މާ ނ ހަމަ މި  ،ބޭނ ންން  ންނަވަރަމ ން ދަހަަގކ ފާ

އ   އަޅ ަގނޑ  ނަަގން  ޕޮމި  ޕްރެޅޭ  ޮގތ ން.  ލޯންޑެޒި އިންޓ ެގ  އަމިއްލަ  ޕްލާޗ ންޓެއްެގ  ވަނަ    2015ެގން  ކޮށްޓްންަގއި 

ކަން ދޭންޖެހޭ ތެރިކާރައް  ސަލާމަތާއި  ށްޑެންޓައެ ޕްރެޒި  ؛އޭނަެގޑެންޓަކާ ވަކި  ރެޒިރެ ޕްވ ށް ލި. ެއއަވާއް ޮގމެއް  ބޮއަހަރ   

ާގތްވާބަ އިތ ޔަކ   ޮގތެރ ނެ  އޮންނާނެތޯ  ހިތަށްއަރާއަޅ ަގނޑ ލީ.  ވާއްޮގ ؟ްއ  މި ތެއިއްޒަތް  އަޅ ަގނޑ  ،    ރައީސް،  ރި 

މި ވާހަކަ    މި  ،ރަންކ މަހިތާ  އަޅ ަގނޑ ،  ހިތަށްއަރާ  އަޅ ަގނޑ ޮގތްޮގތަށް.    ހަކަިއަގއި ދާނެ އެކިވާ މިހާހިސާބަށް  ރޭ 

ނަންފ ދިޔައި ޔާމީނ ެގ  ރައީސް  ވެސް  ނަޭއ  ޅ ރ ަގއި  ވާދަައޅ ަގނޑ   ފަރާ މެންނާ  މިއީ  ތ ންވެރި  މެން ައޅ ަގނޑ . 

ސްޓޭސްޓޭ   ،ހޭޖެވާންރޗ އަމެ ލެވެލްަގއި،  ބައިޓްސް  މަސައްކަތްކ ރާ  ލެވެލްަގއި  ކަން  ޝަޕާޓި ޓ ެގ  މަސައްކަތ ަގއި  ން 

ޮގތަކީ ސިޔާސީހިނަގންޖެހޭނެ  އ .  ވާދަވެރިކަން  އަފެދެ  ޤައ މަން  ނިމެންޖެހޭނީ  ފ ރަތަމަ    ށް ދި  ފަހަތ ން.  ވ ރެ 

ެއކ ވެރި    އަޅ ަގނޑާ އެދެން    ައޅ ަގނޑ ،  މި ފާހަަގކ ރީ   ައޅ ަގނޑ މިކަން   ؛ރި ރައީސްޒަތްތެިއއް.   ޤައ މ ނީވާއަންނަން

ދިން    ކޮޅަށްޗ އީސް ޔާމީނ ެގ ލޯންރާށޭ ރަ ވެރިކ ށް ންަގއި ކ ޓޯސް ހަމަ މި  ސިޔާސީ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެވެރިއަދި ވާދަ

ބޭރ   ،  ްއެގތެރާބޭރ  އެއްވެސް ފަ  ،ނ ންހަަގކޮށްލަން ބޭހަމަ ފާ  އަޅ ަގނޑ ކ ަގއި  މިއާއެ ؛ރި ރައީސްތެތްޒައިއް  .ހަމަލާ

ށް  އައްޖެ ށް، ރާސްކޮރަ ބޯޑަރ  ހ ެގއްޖޭ ކަމެއް. ރާ  ނެތްމިީއ މި ރިޕޯޓ ަގއި   ؟ތޯއަތެްއ މީަގއި ވޭ  އެްއވެސް ފަރާތެްއެގ
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  އް ލ މަށް ޓަކައި ެއއްެވސް ބައެއްެގ އިންވޯލްމަންޓެފ ޅ  ދ އްވާދ ެގ ފ ރާނަނަޝީރައީސް    ،ންޑ ކޮށްމިއަށް ފަ،  އެތެރެވެ 

ިވ  އް ނ ކ ރެތްޢާޔަަގިއ މިކަމަށް ރިކޮމިޓީ   241އެދެން    އަޅ ަގނޑ ތް މި ވާހަކައެއް.  ކ  ނެެގ މަސައްކަތަ 241 ؟އެބައޮތްތޯ

؟ އޭކީްއެވެގންތޯނެތީ  ޕޯޓ ަގއި  ރިޢާޔަތްކ ރެްއވި ވާހަކަ މި ރި   ،ނަމަ  ރެއްވި. އަދި ރިޢާޔަތްކ އޭސަބަބ  އެބަ ބ ނެދޭންޖެހެ

އިޝޫއެ  ސެކިއ ރިޓީ  ނެޝަނަލް  އެކަމަކ ކަައޅ ަގނޑަކޭ.  ވިދާޅ ވެދާނެ  ނޭނެގ.  ބައި  ޅ ކޮށްފައިކަ   ށް  ވެސް    ހ ރި 

ދައްކާންމެއަޅ ަގނޑ  އޮތީމާނަށް  ނެތްނޭގ  އެށް  އަޅ ަގނޑަ  ފަިއ  ދެން  ކައެކަން  ވަން.  ސ ވާލަކީ،  ވާހަކަ  އ ފެދޭ  ރަށް 

ހީވަނީައޅ ަގނޑަކ ރ ކޮށްލަން   ވަ ން މެެއއީ    ،ޖެހޭހެން  ށް  ރިޕޯ.  ވާތީ  ތަކަށް ގ ދަމ ެގ  މި  ސަރ ކާރަށް    ށްޓަިމ 

ކެރިދާނެބާއޭޅައަޔަވަޅ  ފި ބޭނ ންަވނީީގޔަ  އަޅ ަގނޑ ؟ އޭބާއެޅޭނެޅ  ވަފިޔަ؟ ން  ށް. މަކަ  ޅާނެއަފިޔަވަޅ    ،ންކ ރަން 

  ވަޅެއްޔަމި ފި  .ރ ކާރ ަގއި ނެތްދ ެގ ސަކަމެއް މިއަލ ޤާބިމ ެގ  ޅ އެފިޔަވަޅ    ޅ ން ތިޔަ ވިދާޅ ވާބޭފ ޔަ  ތިއެހެންނަމަވެސް،  

ޮގތަށް ހެންނަމަވެސް، މި ފިޔަވަޅ  މިށްލަންޖެހޭކަން. އެކޮހަކަ ކ ރ ނޭގ ވާށް އެއަޅ ަގނޑަނާޅާނެ.  ،  ރި ރައީސްތެޒަތްއިއް 

ޔާސީ ޕާޓީ  ބ ނެ ރާއްޖޭެގ ެއންމެ ބޮޑ  ދެ ސި  ނޭތ ންރަތަމަ ރައްޔި، އެންމެ ފ ހިނދަކ  އެންމެ ފ ރަތަމަ ޤައ މ ނާޅާހާ  

ކ ރަނީނ  މި  ކީއްތޯ  ކ ރަނީ؟ ކ މެ  މި  ިއއް ؛ވަރ ދަން ؟ ކީއްތޯ  ަވގ ތ ަގއި  ރައީސްތެޒަތްމި    އަޅ ަގނޑ  ،  ރި 

ން.  ައޅަވަޅ މި ރިޕޯޓަށް ފިޔަ  ،ލަންވާކާރަށް ޮގނ ވޭ. ދިވެހި ސަރ   ެވސް، މި ކޭސް ކ ރެއްމަހެންނަނަން. އެފާށްލަކ ރ ކޮ

  ލި ވާއް ނ ެގ ލޯންޗ ކޮޅ  ޮގމީޔާ  ަގއި ރައީސްމައްސަލައިެގ  2015،  ންލަވާއަށް ގޮ ޕީ .ޑީ. އެމްމެންެގ ވާދަވެރި އަޅ ަގނޑ އަދި  

ކ ރ ން ެއއްދާންނ ކ ރަން. އެ ފަރާތްތަކާއެކ   އިން އެންޓަރޓެއްށްވެރިިވ ފަރާތްތަމަށް ސީދާ ތަޙ ޤީޤ ކޮށްެގން ކ ދި ެއކައަ

ވާހަކަާއއެކ     އްޓާލަން.ހ  ކ ރ   އަޅ ަގނޑ މި  ޝ ކ ރިއް ވަ.  ކޮށްލާނަންވާހަކަ  ބޮޑަށް  ަވއްރަށް  ލައިކ މް  ޢަ  ސަލާމްޔާ. 

 ހޫ.  ވަބަރަކާތ هللا ވަރަޙ މަތ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަތެޒަތްއިއް   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ވިދާޅ ވީރި  ހަމަލާ  ، ރ   މީހ   މި  ހޯދަދިން  ހަލަ މިކަ  އި،ން 

ބަރ   ންނަ  ސަފ ހާ  ، މެންބަރ ތްތެރިޒަެވއޭ. ފާހަަގކޮށްފައެއް ނެތޭ. އިއް އް ނ  އެމި އިންކ އަރީ ރިޕޯޓ ން ފާހަަގންކަމެއް  ކަ

ވަނަ ދ ވަހ ެގ    2021،  6މޭ    ،މާޒަކީތާއަކީ ވެސް މި އިންކ އަރީެގ އަެގ ހަމަ ފ ރަތަމަ ނ ކ   5ންބަރ   ނަ  ސަފ ހާ  ،5

ހަމަލާއާ ދިން  ޖިނާގ   ރޭ  ހިންގ މެތަޙ ޤީ  އީޅިެގން  ނޫނޭޤެއް  ކޮށްފައް  މީހަކ   އަދި  ނ ވައި.  ޢަމަލެއް  ނ ކޮށް ވާ  ތަ 

ގ  ކަމަކާ  ޖިނާޅޭ ދޫކޮށްލާފައިވާ  ޮގތ ން  ތަޙ ޤީއީ  މަޖިލީހަށްރައްޔިތ ހިންގ މަކީ    ޤެއް  ބާއިދީފަބިލި  ންެގ  ވެސް  ވާ  ރެއް 

އެހެ ރިނޫނޭ.  ވިދާޅ ވީމާންވީމާ،  ނެތޭ  އަޅ ަގނޑ ިއއްޒަތްތެ   ،ޕޯޓ ަގިއ  މެންބަރ   ފާރި  ބޭނ ންވީ.    ފޮނަދޫ ހަަގކޮށްލަން 

 .ޖްރާސިރި މެންބަރ  މޫސާ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:   މޫސާ ސިރާޖްރ ެގ މެންބަފޮނަދޫ ދާއިރާ

ސް، ރަީއސް މ ޙައްމަދ  ޖިލީހ ެގ ރައީޔިތ ންެގ މަވަހ ެގ ރޭ ރައްދ   2021،  6  ީއސް. މޭއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަޝ ކ ރި

އަވަހާރަކޮނަޝީދ  ހަމަލާއާ  ޓެރަރިސްޓ   ނ ރައްކާތެރި  ދިން  ޚިދ މަތްތަކާ  ށްލ މަށް  ސަލާމަތީ    ން ކޮމިޓީބެހޭ    ގ ޅިެގން 

ޕާންާގފަހި މަސައްކަތެއް  ރީންޓަލިމެއިވާ  މ ހިންމ   ރަނަގޅ     ،ިއންކ އަރީައކީ  ކޮފެންވަރ   މަސައްކަތެއް.  މިޓީެގ  ރީތި 

އަ ހަމަ  މެންބަރ ންނަށް  ޝ ކ ރ އަދާކ ރަންޅ ަގހ ރިހާ  ވެސް  ރަނަގޅަ  ،ނ ންވޭބޭ  ނޑ   ފ ރިހަމައަށް ށްމިހާ  މިހާ   ،

ރިޕޯރީ މި  އެކ ލަވާއްޗަށް  ފ ލަޓ   ވަރަށް  މަސައްކަތެއްދިނީތީ.  ރި ؛ރިހަމަ  މި  އަޅ ަގނޑ   އެއްފަހަރ .  ޓ   ޕޯއަދިވެސް 

ކަންބޮޔާފަކި ލަދ އި  އަދި  ލަދ ަގންނަންޖެ  ޑ ވި  ކަންބޮޑ ވެ  އަޅ ަގނޑ   ަގތް.  ވާހަ  ،ހ ނީވެސް  ަގނޑ މެން އަޅ   ކަމި 

ަގިއ ކ ެގ ތެރޭމ އައްސަސާތަ  ބެހޭ  ދ މަތްތަކާލާމަތީ ޚިއަޅ ަގނޑ މެންެގ ސަ  ،ވަނަ އަހަރ ަގއި  2021އޮތީ    ޖެހިފައިދައްކަން

ބޮ  ައޅ ަގންމިހ ރި    އްސ ންލާފައި އިންތިޒާމ ތައް  ލަދ ަގންފެންނާތީވެ.    ނޑަށް ވަރ   ލާމަތީ ސަ  ،ޖެހެނީނަންކަންބޮޑ ވެ 

ރޭވި  އިގަ މ އައްސަސާތަކ   ބެހޭ  ދ މަތްތަކާޚި ދޯ  ހ ރި  ފައިއިންތިޒާމ ތައް  ރިޕޯޓ   ހަޅިޮގތް  މި  އަޅ ަގނޑ   ކަމ ން. 

 ށްެގ ާގނޫނަނާކ ރ މ މް މަޓެރަރިޒަ  ނަން. އެޮގތ ންވި ކަންތައްތައް ފާހަަގކޮށްލާށް ފާހަަގަގނޑަލާއިރ ަގއި ހަމަ އަޅ  އިބަލަ

ެގނައި  2019  ނޑ މެންއަޅަަގ އަހަރ   އިޞްލާވަނަ  އެއީ    ޙާ  އިޞްލާޙ ދެ ެއކީަގއި  އިޞްލާޙާދެ.  ވަނަ  ެއކީަގިއ    ވަނަ 

އިންޓެ  ޓެރަރިޒަމާ އިދާގ ޅ ންހ ރި  އިންޓެލިޖެލިޖެންސް  ހިރާތަކ ެގ  މަޢ ލޫމާތ   އޮނިަގނޑެ ންސް  ނ ވަތަ އްސާކ ރާނެ  އް 

ާގއ  މިައދާއިމ  ސޫލެއް  އެހެންނަމަވެސް  ބ ނެފައިވޭ.  ާގއިމ   ކ ރަން  އަދި  އ ސޫލެއް  އެ  ނެތް. ހަމައަށް  ކ ރެވިފައި 

އަޅ  އިންކ އަރީ ރިޕޯޓ ަގނޑަން  ިމ  ފާހަަގށް  ދީފަ.އެން.ޑީ.އެފ އެމް  ،ރެވޭ ކ ން  މަޢ ލޫމާތާން  ެގ މ ައއްސަސާ   ،ދީހަވާލާ  ވާ 

މެދ ަގމަރޓްޑިޕާއި  ރޭަގއެތެ  ގެ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް  ،އި ރޭަގތެ ޑިޕާންޓް  އަދި  ތެއި،  އިންޓެލިޖެންސް ޓްމެންޓް  ރޭަގއި 

އ ސޫލެ  ޮގތ ެގ  ދައ ރ ކ ރާނެ  ނެތް މަޢ ލޫމާތ   ހެދިފައި  ވާހަ ކަމ އް  ައޅ ެގ  ދައްކަންމިވާހަން  ަގނޑ މެކަ.  ޖެހެނީ ކަ 

އަހަރ ަގއ2021ި ޚިދ މަތްވަނަ  ސަލާމަތީ  ިމީއ  ސިފައިންެގއަޞަޚާއް ؛ތައް.  ިގވ އަށް   130ށް  ކޮށް  އަހަރ ރެ   ނަ 

ައޅ ަގނޑ މެން އި ވެފަ އަޅ    ވާއިރ ަގއި  ވާހަކަ.  ހ ރި  ނ ކ ރެވި  ކަންތައްތައް  ބޭސިކް  އެންމެ  ހަދައްކަންޖެހެނީ  މަ  ަގނޑ  

ކަ  އިތ ަގޤީޤަޙަ މިޮގތަށް  ،  ންބޮޑ ވޭ ވެސް  މިކަން  މިވެ.  ފައިވާތީ ހިނާގލަދ ަގނޭ  ބަލާއަދި  ރިޕޯޓ   މިޮގތަށް    އިއިރ ގަ  

އެކ ލަވަ ލިޔ    ،މަނެތީވިފައިލެ އިއެކ ލަވަ އ ސޫލ   ބަެއއްލެވިފައިއިމަކ ން  މަޢ ލޫމާތ  ފަހަ  ނެތީމަ  އިންޓެލިޖެންސް  ރ  

އަނެއްބައިލިޔ މ  އަނަގބަ  ން،  ހިއްސާކޮށްފަފަހަރ   މަޢ ލޫމާތ   އެ  ދިން ކަމަ  ވާއިހ ން  މަޢ ލޫމާތ   ިއންކ އަރީއަށް  ށް 

ފާ އެބަ  ރިޕޯޓ ަގއި  މި  ކަމަށް  ދީފައިާވ  މީރޭހަަގކ ފަރާތްތަކ ން  އަދި  އެއިތ ރ ގެ .  ހަމަ  ދިވެހި މް.އެން.ޑީ.އެފާ ން  އި 

ިމ ވިފައި ނެތްކަން ސާފ ކޮށް  އް ލިޔެ ރާނެ އ ސޫލެއްސާކ ލޫމާތ  ހިމަޢ ެގ  މަތ ެގ މެދ ަގއި އިންޓެލިޖެންސްެގ ޚިދ ފ ލ ހ ން

ވަނަ  2021  ،ނީންޖެހެ ފާހަަގކ ރަހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް  ،ޖެހެނީކަދައްކަން ރިޕޯޓ ަގއި އެބަ ބަޔާންކ ރޭ. ައޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަ

ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ކަމެކޭ.  ޤައ މެްއަގއި ޤައ މީ ލެވެލްަގއި    ،ނީދައްކަ   . މިދައްކަނީ  ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ މިއަޅ    އޭއަހަރ ގަ 
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ލިބ ނީމާލިޖެންސް  އިންޓެ ކ ރަންޖެ  މަޢ ލޫމާތ   ލިއެކަން  ޮގތްތަްއ  ނެތި   އިޔެވިފަހޭނެ  އެކަން  ހ ންނަންޖެހޭނެ. 

އެންމެން ސަލާމަތާއިގެ އަޅ ަގނޑ މެން  ކަށަރަްއކާތެރިކަން    ެއއްޮގތަކަށްވަރ   ހަމަ  ޮގތެްއ  ައޅ ަގނޑަކަށް ކ ރާނެ  ވެސް 

އަޅ ަގނޑ    ކަންބޮ  އިތ ަގޙަޤީޤަނ ވިސްނޭ.  ހަމަ  ލެވެލަ  ވެޑ ެވސް  މި  ޮގއްސަވާލަދ ަގނޭ  މިކަން  އިދާރާތަކ ެގ  ތީވެ.  ށް 

އިންޓެ މަލިޖެންމެދ ަގއި  އޮ  ކ ރ މާއްސާހިޢ ލޫމާތ   ސް  އެކ ނިގ ޅޭ  މަނާވައިލަ ަގނޑެއް  ޓެރަރިޒަމް  ކ ރ މ ެގ ލ ަމށް 

ާގނޫނަ  ،ންނޫނ ާގ އަހަ  2019  ށްެއއީ  އޮަގސް ވަނަ  މަރ   ނޫނީ    ހޭޓް  ހަނދާންވަނީ.   ހ މަ  ބަރ އޮކްޓޫއަޅ ަގނޑ  

ސް  ވެމަ ހަވާލ ކޮށްފައި ވީނަ  ޒާ އާމް އެފެލާޙ ެގ ދަށ ން މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯޅ ަގނޑ މެން ެގނައި އިޞްލާޙެއް. އެ ިއޞްއަ

އިން    2019  .ނ ާވކަން ފާހަަގކ ރަމޭލެވިފައިއިއޮނިަގނޑ  އެކ ލަވަ ހަމައަށް ވެސް އެ    މަސަްއކަތް ނިމ މާ  ެގމި އެންކ އަރީ

މިހާ   ،ޑ މެން ކަނޑަެއޅީމާއަޅ ަގނ  އިަގމަށް ާގނޫނ ލ އިނިަގނޑ  ެއކ ލަވަ އޮއެ  ޖެންސް  ޓެލިއިން  ހަމައަށް  ފެށިެގން މިއަދާ

ަގނޑ މެން ލަދ ަގންނަންޖެހޭ  ސް ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅ  ވެ  އިތ ަގހަމަ ޙަޤީޤަ  ކީތ މައެކަން ނެ  އިވާއިރ ގަ   ސްދ ވަ

 ވާނެ  ކަށްސީއަ ޖެން އެކ ރ މ ެގ ލީޑ އިންޓެލިޖެންސް ބަދަލ   ،ރެވޭ އިން ފާހަަގކ ޑަށް މިއިތ ރ ން އަޅ ަގނއަދި ޭއެގ  ،ކަމެއް

ދިވެހި    ތްތަކާފަރާ ޚިދ މަތާމެދ   ކައ ން.އެފް  .އެން.ޑީއެމް  އިފ ލ ހ ންެގ  ނޭޝަނަލް  ސެންޓަ ޓަރ  އަދި    ރާ ޓެރަރިޒަމް 

ން ނ ކ ރެވިެގން އ ޅޭ  މެންނަށް މިކަަގނޑ އަޅ  ބަޔާންކ ރޭ.  ކަމަށް ީމަގިއ    މެދ ަގއި ބޮޑެތި ޚިޔާލ  ތަފާތ ވ ންތަކެްއ ހ ރި

އަޅ   ޮގތ ަގއި  ރިޕޯކަމެއްެގ  މ ޅި  ކިޔާއިރ ގަ ަގނޑ   ބޭނ ން  ،ގަވަނީހަފާ  އިޓ   ފަރާތަކ ން  ނޫން އެ،  ނ ވަނީއޭެއްއވެސް 

އެންމެ   އެހެން ތަނެއް ކަމ ަގިއ ވީނަަމވެސް  ،ވީނަމަވެސް  އި ފައިން ކަމ ގަ ސިވިޔަސް،   އިފ ލ ހ ން ކަމ ގަ  އީއެ ؛ފަރާތެއް

އެ ކަމ ަގ  އިސްފަރާތަކީ  މިއަޅ    އިކ ރ މ ަގވާޢ ދަ  އިމީހެއް  އިންޓެލި  ަގނޑ މެންނަށް  މަސައްކަތް ދިޔައީ   ޖެންސް 

މިއިންތިޒާމ ވެެގން ނ   ،ތީބ ވެެގންތަރ  ދ ވަހަކ . އަދި   ކ ރެވި  ކަނޑަނޭޅިެގން ކާކ   ވެސް އެއޮތްހާ  މިކަމ ެގ  އ ޅެނީ  ތޯ 

އި ކަނޑައަޅާނީ.  އެންމެ  ޒ ވާ  ،މެްއަގއި ެއކަސްފަރާތަކަށް  މި   އަޅ ަގނޑ މެން  އިބެްއަގއެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތިއްބާ 

 އިނެ ކަމެއް. މި ރިޕޯޓ ަގބޮޑ ވާންޖެހޭެވސް މިއީ ކަންއި  ޤަތ ަގޙަޤީތަން.    ވާލިމެއް ޮގއް ބޮއި   މެދ ަގެގމަގ ދީ މަޖީ  ،ފެނ ނީ

އަ ބަލަދެން  ދިންއިރ   ގ ޅޭ  ކ ރ މާ   މަސައްކަތް  މި  އިަގއިރ  ލާއިޅ ަގނޑ   މަޢ ލޫމާތ   އިންކ އަރީައށް   އިަގޮގތ ން 

ްއ  އޮނިަގނޑެ   ކ ރ މ ެގދަލ އެކ  ބަ  ކަމާތ  ރައްކާތެރިންސް މަޢ ލޫމާގ ޅ ންހ ރި އިންޓެލިޖެ  ރާތަކ ެގ މެދ ަގއި ޓެރަރިޒަމާއިދާ

ޚިޔާލ   ސާތަކ ން ދީފައިވާ މަޢ ލޫމާތ ތަކ ަގއި ފ ށ އެރ ންތަކެްއ ނ ވަތަ  ޮގތ ން މ އައްސަ   ގ ޅޭ  މ ެގ މަސަްއކަތާލ އިއެކ ލަވަ

ނާގފައި އޮތް ޮގތ ެގ  ކަންހި  ގ ޅިެގން   ކަމާމި  ،ރެވޭ. މާނައަކީއަށް ފާހަަގކ ކެއް ހ ރި ކަމަށް މި އިންކ އަރީތަފާތ ވ ންތަ

އިންކ އަރީ މ އައްވެސް  ެއކި  ދިންއިރ   މަޢ ލޫާމތ   ދީފައި  އަށް  ޮގތްޮގތަށޭސަސާތަކ ން  އެކި  ޙަޤީޤައޮތީ  ވެސް .  ތ ަގއި 

މިކަންއަޅ  އެބަޖެހޭ  ޚި ؛ަގނޑ މެން  ތަފާތ ވ ންތައް  ލ ޔާމި  އިންޓެލިޖެންސަ  ިއ،ނައްތާލަ  ،  އޮތް  ދިމާވެފައި  ށްމި 

އޮތްވެފެއިލްއިންޓެލިޖެންސް   އަޅ ަގނފައި  ިއޞްއޮތ ން  އެލާޙ ޑ މެން  މިހާރަށް  ކ ރަން  މިހާރ ން  ހަމަ  މިކަމަކީ  ބަޖެހޭ. 

ކ ރަންޖެހިފައި އޮތް  އަޅ ަގނޑ މެން  މީަގމަސައްކަތެއް.    ކ ރިދެން  އިދެން  އެއަށްވ ރެ އަޅ ދާއިރ   ށްއަ  އަދި    ަގނޑ  
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ދެްއވ ން އެދެން.   އްޑަށް ކ ޑަކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެ އަޅ ަގނ ؛ރޭޓ ަގ އެބަ ފާހަަގކ ފާހަގަވަނީ. އެއީ ރިޕޯކަންބޮޑ ވާ ކަެމއް ހަމަ  

ން ެއޮގތ އި ކަންކަމެއް ފާހަަގކޮށްފައި އެބައޮތް.  ަގރިޕޯޓ ޮގތ ން މި    ގ ޅޭ  ޮގތާ  ވާއިފަ.އެން.ޑީ.އެފްެގ މަސައްކަތް ރޭވިމްއެ

ާގނޫނ ަގ ރޯލ  ސިފައިންެގ  ޑިފެންސްެގ  އޮފް  މަސް   އި މިނިސްޓަރ  މީަގިއ    ގ ޅޭ  ކާލިްއޔަތ ތައޫކަނޑައަޅާފައިވާ  ޮގތ ން 

ލިްއޔަތ ތައް  އޫެގ ވެސް މަސް ވެސް އަދި ވަިއސް ޗީފް ޗީފްެގ    ،ން މިނިސްޓަރެއް ނޫ. ހަމަެއކަނިރިއި އެބަހ ޔާންކޮށްފަބަ

ޮގތާ ހ ރި  ބަޔާންކޮށްފައި  ބަ  ގ ޅޭ  ާގނޫނ ަގއި  އިންކ ައރީަގއި  ފާހަ ހ ރި  ލާފައިޮގތ ން  ިއ  މީަގ  ައޅ ަގނޑ ވޭ.  ަގކ ރެ ކަން 

އެއްކަންބޮ  ޑަށްބޮ  މެއެން މި  މިކަން  ، މަކީކަ  ޑ ވާންޖެހޭ  ދައ ރާ ބެލިިއރ ަގއި  އިންކ އަރީއަށް   ގ ޅޭ  ނިސްޓަރ ެގ  ޮގތ ން 

މަސްދެ ާގނޫނ ެގ  މަޢ ލޫމާތާއި،  ފ ލިއްޔަތ   އޫއްވާފަިއވާ  ކަންތައްތަކާއި،  މާނައަކީށ ހ ރި  ާގނޫނ ަގއި   ،އަރާކަން. 

ފަށް އަދި ަވއިސް ޗީ  ށް ވެސްށް ވެސް އަދި ޗީފަ ިމނިސްޓަރަށްކަމަ  ނ ވާފ ސާލިްއޔަތ ތައް  އޫހ ރި މަސް  ޔާންކޮށްފައިބަ

މި  ވެސް ކަމަށް  ކި  ސާފ ނ ވާ  އަޅ ަގނރިޕޯޓ   ވަރަށްޔާއިރ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ފެނޭ.  ކަ  ޑަށް  ކަމެްއ  ންބޮޑަށް  ބޮޑ ވާ 

އޮތ ން.   އެކަން  އޮތް  ތްރެއަދި  އެޮގތަށް  އެކަމަޓެއް  މިނިސްޓަރަށް  ެއކަމާށް  ހ ރި    ފައިދީޮގތ ން    ގ ޅޭ  ންގ މ ން 

އެތަންކޮޅ  އަ ؛ީމަގއި   ޖަވާބ ތައް ނަޝީއިކިޔަ  ޅ ަގނޑ   މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ބަޔަލާނަން.  ައވަހާރަކޮށްލ މަށް  ރާދ   ާވ  ކ  

ސް މިނިސްޓަރަށް  ފެންޑި  ،ބްބީެގ މެންބަރ  އިލްޔާސް ލަ ދާއިރާޅ ދޫހ ެގ ހ ޖިލީޚަބަރ  ލިބިެގން އެކަން ރައްޔިތ ންެގ މަ

މަޢ ލޫ ފަރާދެއްވި  އެއްެވސް  ޓެ  އި،ކަމާ  ނ ކ ރާހިއްސާ  ތަކާމާތ   ާގނޫރި ރަސަބަބަކީ  މަނާކ ރ މ ެގ  ނ ަގިއ  ޒަމް 

އެކަން އަންަގންޖެހޭ   ،ނަމަ  މ ެގ އެްއވެސް މަޢ ލޫމާތެއް ލިބިއްޖެލެއް ހިންަގން އ ޅޭކަމަޢަރިސްޓ   ޓެރަ  ިއވަނީބަޔާންކޮށްފަ

މެއް ނޫން  ންނަ ކަހިއްސާކ ރ މަކީ ާގނޫނ  ދަ  އާކަމަނާ  ލޫމާތ  އެމަޢ އި، އެ  ށާހ ންެގ ޚިދ މަތް ކަމަކީ ދިވެހި ފ ލ ފަރާތަ

އިލް ކަމަށެވެ މެންބަރ   އަދި  މަޢ ލޫ.  ދެއްވި  އެޔާސް  ފަރާތަކާމާތ   އެ  އްވެސް  ާގނޫނ ން  ކަމަނާއަށް    ހިއްސާކ ރ މަށް 

  ތް ނޫން ކަމަށްޮގ  އީ އެކަން އޮތް މާއްދާަގއި އެ ތްގ ޅިެގން ޖެހިެގން އޮ  އެކީަގއި އެއާކަމަށް. ހަމައެއާ   ނ ވާއިމްކޮށްފަލާޒި

  އާ ދައްކަނީ ސެކިއ ރިޓީ  އަޅ ަގނޑ މެން މިވޭ.  ފައި އެބަ ޕޯޓ ަގއި ފާހަަގކޮށްށް ފެންނަ ކަމަށް އިންކ އަރީ ރިވެސް ކޮމިޓީއަ

ިއ  ނޫނ ަގން ާގޮގތ   ގ ޅޭ  ފޯސްެގ ރޯލާޗީފް އޮފް ޑިފެންސް  ތަކ ެގ ވާހަކަ. އަދި ެއޮގތ ން  ޮގތ ން ވެފައިހ ރި އިހ ާމލ   ގ ޅޭ

މަސް  ކޮށްފައިޔާންބަ ޑިލިއްޔަތ ތައޫހ ރި  އޮފް  ޗީފް  ސާފ އް  ވެސް  ފޯސްއަށް  ސާފ ކޮށް   މަށްކަ  ނ ވާފެންސް  ހަމަ 

ނަން. ޗީފް އޮފް އިލާޅ  ކިޔައްތަންކޮ އެ ތ ން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  އީ ެއޮގ އެބަވޭ. އެ ޑަށް މި ރިޕޯޓ  ކިޔާިއރ  ސާފ އަޅ ަގނ 

  ނ މާށްދިއ ރިޓީ ފޯރ ކޮކިސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް ސެރައީ  ،ޑިފެންސް ފޯސްއަކީ އޮޕަރޭޝަންސް ހެޑ  ކަމަށް ވީނަމަެވސް 

އޮފް  ޮގތ ން ޓެކް  ގ ޅޭ ވިދައ ރެއް ނޯންނަ ކަމަށް    ގެ ންސް ފޯސްފެޑިނިކަލް ނިންމ ންތަކ ަގިއ ޗީފް  ެއވެ.  ވިދާޅ  ވެސް 

އޮން ފޮޅ ވަތ ަގއި ޖެހިެގން  އޮނަމަވެސް    ،އޮންނަނީ  މި  ނަ  ޑިފެންސް  ޗީފް  ޖަވާބަކީފް  ދެއްވި  ދާރ  ޒިންމާ  ،ފޯސް 

މ  ހ ންނަވާ  މ އައްސަސާ މަޤާމެއްަގއި  ިއސް   ެގޅި  އޮޕައެންމެ  އަދި  ހައިސިްއޔަތ ން  ހެރޭޝަންސްެގފަރާތ ެގ  ެގ  ޑ   

ޗީފ ެގ މެންޑޭޓަށް ފ ށ އަރާ މ ޅި އޮޕަރޭޝަންސްެގ ،ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޒިންމާތަކ ެގ ދަށ ން އެއީ  އިސިއްޔަތ ން ާގނޫނ ަގއި ހަ
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 ދެން އެންމެ  އިތީ އިންކ އަރީ ރިޕޯޓ ަގއި. ީމަގއޮ  ކޮށްފައި މިެއކަން ފާހަަގ  ،ޖަވާބެއް ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަަގކ ރެވޭތީ 

ދެންނެވި ޮގތަށް ލިޔ މ ން ކަންކަން  މި ؛ޮގތ ަގިއ ފާހަަގކ ރެވ ނީ އިންޓެލިޖެންސްެގ  ކަމެއް  ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވާ

ކަންކަފާހަަގކޮށްފައި އެ  ފަރާތަކަށްނ ވާތީވެ،  އެްއވެސް  ޮގތަކަށް  އެއްވެސް  ޮގތް  ކ ރަންޖެހޭ  ކަމަށް. ން  ސާފ ނ ވާ   

ބޭނ ންވާތީވެ ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ކަންކަން  ބަެއްއ  އެހެންނަމަވެސް،  ކ ރ ކޮށްލާނަން.  ހަމަ  ެއޮގތ ން   ؛އަޅ ަގނޑ  

ފާހަަގކ ރެވ ނ  ލެވެ  ، އަޅ ަގނޑަށް  ތްރެޓް  ބަޔާންކ ރޭ  ކަމަށް.   5ޮގތ ން    ގ ޅޭ  ލާރިޕޯޓ ަގއި  އޮންނަ  ދަރަޖައެއް 

ބަލެވެ  އެހެންނަމަވެސް، ސެކިއ ރިޓީ ލް  އިތ ރަށް  ެވސް  ކޮށްފައިދަލ ވާއިރ ަގިއ  ކަެމއް  ހަމަ    ނ ވާއަށް  މީަގއި  ކަމަށް 

ޖޭމަރ    ،ކަމެއް   ން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ އިއަޅ ަގނޑަށް ރިޕޯޓ ން ފާހަަގކ ރެވޭ. އަދި ޭއގެއިތ ރ ން އަޅ ަގނޑަށް މި

ކޮން ފަރާތެއްަގއިކަން ނ ވަތަ    ، ކަންކޮން ޑިޕާޓ މަންޓަކ ންނ ވަތަ    ،ކަންދ މަށް ޓަކައި އެދެންޖެހެނީ ކޮން ފަރާތަކ ންހޯ

ެއމް.އެން.ޑީ.އެފ ން މި އިންކ ައރީއަކޮން ޑިޕާޓ މަންޓެްއަގއި އިތ ރ ން ސެކިއ ރިޓީ  . މީގެ އޭނ ވެ   ސާފ ކޮށްދީފަެއއް  ށްކަން 

. ިމ  އޭނ ވެ  ކަމެއް ސާފެއްސެކިއ ރިޓީ ކޯޑިނޭޓަރ ކަމެްއ ނ ވަތަ އެސް.ޕީ.ޖީ ކޮމާންޑަރ  ބޭނ މަށް ޖޭމަރަށް އެދެންޖެހެނީ  

ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭނެ ވެސް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  މިއީ  ކަންކަން.  ހ ންނަންޖެހޭނެ  ލިޔ މ ަގއި  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް    ކަމެއް   ހ ންނަނީ 

ކ ރިން ހަމަ    . އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނިންމާލ މ ެގނެތ މަކީނެތް  ޮގތ ން މިފަދަ ކަންކަން ސާފ ކޮށް އެނެގން  ސެކިއ ރިޓީއާ ގ ޅޭ

ބޭނ ންވޭފާހަަގކޮށްލަން ކޯ  ،  ފެނ ނީމީަގއި  އަޅ ަގނޑަށް  ކޯޓެއް  އެ  ދަންނަވަ.  ނިންމައިޓ   އަޅ ަގނޑ   ލާނަން.  އިލާފަިއ 

ބ ނާ ހަމަލާއަކީ  އޭަގއި  މި  މިއީކީ  ، ޮގތ ން  ޮގތަކަށް  ވެރިޔަކާ  ؛ެއއްެވސް  އިސް  ސަރވިސްެގ  ޕޮލިސް    މޯލްޑިވްސް 

ހިސާބަށް މިކަން   ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ. މި  ންނޭނިގ ހިނާގފައި އޮތް ކަމެްއ ނޫ  މިއީ  ،ލާދީ މި އޮންނަނީހަވާ

ދިޔައިމާ ޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް މީަގއި ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް ަވކިކ ރަންޖެހޭނެ. ހަމަ ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބ ދާރީކ ރެިވ  

އިޞްލާ  ކ ރަންއިޞްލާޙ  ކަންކަން  ބޭނ ންހ ރި  މި  ައޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ނޫނީ  ވާ ޙ ކ ރެިވެގން 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ވަރަށްބޮޑަށް އެހެންވީމާ، ހަމަ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި . ދިވެހިރާއްޖެެއއް ނ ލިބޭނެ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ވީތީ ވެސް ައޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ   ތިޔަހާ ތަފ ސީލަށް ރިޕޯޓ  ވިދާޅ ވެދެއް  ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަދި އެހާ

 ކޮމިޓީެގ މެންބަރ .  241  ،ޙިސާން ޙ ސައިން މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގތ ޅާދޫ ދަންނަވަން. 

 

 ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ފާހަަގ ފަށަމ ން ފ ރަތަމަ  ބޭނ މީއާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަޅ ަގނޑ   އިންކ އަރީ    ،ކޮށްލަން  މި 

ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ން އަދި ޚާއްޞަކޮށް މި ކޮމިޓީެގ މ ޤަްއރިރ  ކޮށްދެއްވި މަސައްކަތަކީ    241ންގިއިރ   އަޅ ަގނޑ މެން ހި
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އިސްކޮށް  މަޞްލަޙަތ   ޤައ މ ެގ  އާދެ،  މަސައްކަތެކޭ.  ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ  ވެސް    ،އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭފ ޅ ން  ހ ރިހާ 

މަޖިލީހ   ރީމަސައްކަތްކ  ިއއްޒަތްތެރި  މި  ޓަކައި.  ފާހަަގކ ރަްއވައިފިސަބަބ ތަކަށް  މެންބަރ ން  ިގނަ  ވަރަށް  ިމ    ،ަގއި 

މި ކޮށްފައި  ރަީއސް  މަސައްކަތް  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތ ަގއޭ.  މަސައްކަތެއްެގ  ޤައ މީ  ޓަކައި   ؛ވަނީ  ސަބަބ ތަކަކަށް  އެއީ 

އާދެ އެންމެން  241  !އިނޭގތޯ.  މެން  ،ވެސް  ކޮމިޓީެގ  މަޞްލަޙަތ ހ ރިހާ  ޤައ މ ެގ  އިސްކ ރީ  ވެސް  މީ ޤައ   ،ބަރ ން 

ފިކ ރ ކ ރީ.    އިމެދ  ވިސްނަ  އޮތް ހިޔަނިން މި ޤައ މ  ސަލާމަތްކ ރާނެ ޮގތަކާ   މަޞްލަޙަތ . ޤައ މަށް މިއަދ  އެޅިފައި މި

ެއއްކިބާކޮށް ތަފާތ ވ ންތައް  ޚިޔާލ   ސިޔާސީ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޓަކައި  ސަބަބަށް   ވިސްނ ންތައްއެކި  އަދި    ، އެ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،    !ންކ އަރީ ނިންމާލެވ ނީ. އާދެރިޕޯޓ  މިޮގތަށް މި އެ  އެްއކިބާކޮށް އެއް ވިސްނ މަކަށް އައިސް މި

ދ ވަހ  މާލޭ މަޖީދީމަގ ަގއި ރައީސް ނަޝީދަށް އަާމޒ ކޮށް ބޮމެއް ޮގްއވާލަިއެގން ދިން ހަމަލާއަކީ އަޅ ަގނޑ މެން   މޭ  6

ބޮމެއް ޮގްއވާލީ. މާލޭެގ މަޖީދީމަގ ެގ މެދޭ ލި ހަމަލާއެއް. މާލޭެގ މަޖީދީމަގ ެގ މެދ ަގއި  ހ ރިހާ ދިވެހިން ވެސް ސިއްސ ވާ

ދިން   ބަޔަކ   ކެރިެގން  ކިހާ  ފާޅ ަގއި  ކިހާ  މިއީ  ތަޞައްވ ރ ކޮށްލެވޭނެ،  ދިވެހިންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ބ ނީމާ 

ެއ    ،ތެރިވާ ދިވެހިން މި ޤައ މ ަގއި އ ޅޭއިރ މިފަދަ ޓެރަރިސްޓ  ހަމަލާތައް ދިނ މ ަގއި ހަރަކާތް  !ހަމަލާއެއްކަން. އާދެ

އެ މީހ ން ހަމަލާއެއް ދިނ މަށް ބޭނ ންވެ   ،ހ ންެގ ކޭޕަބިލިޓީ ނ ވަތަ ެއ މީހ ންެގ ޤާބިލިއްޔަތ ކަން ހ ރި މިންވަރާއިމީ

ނިޔަތް ވިސްނަ  ހ ރި  އަޅ ަގނޑ މެން  މެދ   އިންޓެންޝަނާ  ނ ވަތަ  މިންވަރ   ބިރ ން  އި އޮތް  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ލީމާ 

އ ނދަޫގ ފައްތަރެއްަގއި.  އޮތީ ދަތި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ ދިވެހިރާއްޖެ މި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  !ޑައިެގންދާވަރ ޭވ. އާދެފިއްކަ

އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  ދާނެ ިމސްރާބ  ވިސްނ ންތެރިކަމާ އެކ  އެބަ ނިންމަންޖެހޭ. ކަނޑަައޅަންޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

މިއީ   !ފ ރ ޞަތ  އެބައޮތް. އާދެ  ދިއ މ ެގމި ޤައ މ  ބަދަލ ވެެގން  ށްދަހާރަކަން  ވޭ ފިޔަވަޅަކ ން ޮގސްއިލެ ނ ވަތަށް އަޅަ

މާ ވާހަކަ  ައޅ ަގނޑ ެގ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ނޫން  ވާހަކައެއް  ދަްއކާ  ނެތިން.   އަޅ ަގނޑ   ދިގ ކ ރާކަށް 

ދިމާވެފަ ޤައ މަށް  މި  ސަބަބ ން  މީހ ންެގ  ވިސްނ މ ެގ  ފިކ ރ ެގ  ހަރ ކަށި  އޮތްނަމަވެސް،  އަދި   ިއ  ނ ރަްއކާތެރިކަން 

ން  ކަލެއްކަށް އޮތް ނ ރައް ބޮޑ  ޤައ މީ ސަލާމަތަމިއީ ކިހާ  ސްނ މ ެގ މީހ ން ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރ  މިފަދަ ވި

ވާހަކަތައް އަޅ ަގނޑ  ިމއަދ    ޚިދ މަތްތަކ ެގ އިސް ބޭފ ޅ ން ވިދާޅ ވެފައި ހ ރި  ބައެްއ ސަލާމަތީޮގތ ން    ނ މ ގެ ކިޔައިދި

ރަލް  ފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެޗީ ؛ ރައީސްތްތެރިހިއްސާކޮށްލާނަން. އިްއޒަ  ނާރި މެންބަރ ންތެމިތާ އިއްޒަތް

ދަ   ، ވިދާޅ ވަނީ  ޝަމާލްهللا ބްދ ޢަ ވެރިއެއީ  އެއްބާރ ެގ  ިއއްޒަ  ،ފައި ވެ  ކަށްޔައ ލަތ ެގ  މަޖިލީހ ެގ  ތެރި  ތްރަްއޔިތ ންެގ 

ވާއި ކަމަށް  އެވަ  ،ރ  ރައީސް  އަދި  ައދި  ހަމަލާެއއް  އަޅ ަގނޑަށް  ވެދިރ ެގ  ތަނެްއަގއި  ކ ޑަކ ޑަ  ކަހަލަ  ހިރާއްޖެ 

 ެއއްހަމަލާ ރަކަށް ވެސް މިވަރ ބަމެން ނެޓ ަމލާއެއް އަދި ކެބިހަ ލިސް މެންބަރަށް ވެސް މިވަރ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި މަޖިލ ބޫަގ

ޓެރަ ހަމަލާެއއްމްރިޒަދީ،    ސްއިމްޕްލިކޭޝަންސެކިއ ރިޓީ  ނެޝަނަލް  ޤައ މީ  ަގނޑ މެންެގ  ޅ ދީފި ކަމަށް ވަންޏާ އަ  ެގ 

ެގ  ، ެއވަރ  ދ  ވިދާޅ ވަނީމީޙަދ   އްމަޙައޮފް ޕޮލިސް މ   ަގއި. އާދެ! ކޮމިޝަނަރކ ރެވޭ ޮގތ  ބޫލ ަގހ ންނާނެ އަޅ ަގނޑަށް  
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ަމޢ ލޫމާތ  ލިލެވެޓް  ތްރެ ެއއީގ ހިނފަހ ަގއި މި ހަމަލާ ހިނިގބިވަޑަިއެގން، އޭގެ ލް އޮތް ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ    ، ން 

ކޮންެމހެނެ ޮގތެއްަގއި  ޖ މ ލަ  ތެރޭަގއި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ދައ ލައްޮގތ ަގއި  އިސް  ނޫންތ ެގ  އެހެންނަމަވެސް،   ؛ވެރިެއއް 

ކ ެގ ފަރާތ ން ރި ހަރަކާތްތަތެ ނ ރައްކާދިވެރި އަޒަމާއި މިފަދަ ނިރ ބަރިންނަށް ވެސް ޓެރަރަްއޔިތ    މ ޅި  އިަގއްޖ މ ލަ ޮގތެ

އޭެގ   ބޮޑެތި  ނ ވަތަ  ވަރަށް  ރަްއޔިތ ންނަށް  ލިބިެގންދާެގސަބަބ ން  ޤަނޭއްލ ންތަކެއް  ސަބަބ ން  އޭެގ  ދެން  އ މީ . 

ކަމެއް ލާމަތަސަ ނ ރައްކާެވެގންދާނެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޮގށް  އެނިގެގ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހ ރި ތ ަގއި  ފައި 

ޢަބްދ ޖެނެ  މޭޖަރ   ،  ފޯސްޑިފެންސްއޮފް  ޗީފް   ؛ ރައީސްތްތެރިއިްއޒަ.  ންނެވޭނީދެ  ެގ އަލީގައިތަކ މަޢ ލޫމާތ  هللا ރަލް 

ވިދާޅ ވަނީ  ޝަމާލް ވި ؛އަނެއްކާވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތަކްފީރީ  މީހ ން  ެގންގ ޅޭ  ކަމަސްނ ން  އ ޅޭ  އ ލަތަކީ  ދަ  ،އި ށާ 

ދައ ކ ފ  ކަމަށްއްލަތެ ރ ެގ  މަ،    ހަދަންތީއަދި  ާގނޫނ   އޮްއވާ  ާގނޫނެްއ  އިލާހީ  ބޯ   ،ކަމަށާއި  ނ ޖެހޭަގއި    އޭެގތެރޭަގއި 

އ  މީހ ން  ފިކަނޑާލަންޖެހޭ  ހަރ ކަށި  ކަމަށް  މީހ ން  ޅޭ  މޭ    ،ށާއި ކަމަ  ވާކ ރައް ފާހަަގކަން  ކ ރާބޫލ ަގކ ރ ެގ  .،  6އަދި 

ދ ވަހ   2021 ސަ  ވަނަ  ހަމަލާެގ  ޓެރަދިން  ނ ރައްކާތެރިޒަމްރިސްބަބ ން  ފެެގ  މިންވަރ   އޮތް    ވާ ޮގސްފައި ންެގނިކަން 

ޓެރަ  ،ކަމަށާއި އެދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޢަމަލ ތައް  ިގންރިޒަމްެގ  ޮގސްފައިވާ ތެއެްއެގ  ތިހެން  ވަދެެގން  އާދެރެއަށް    !ކަން. 

ޖެ ޒަކަރިއްނެބްރިޭގޑިއަރ  އިންކ ޔާރަލް  މި  މަންޞޫރ   ހަރ ކަށިކަމާިއ  ައރީ  މިހާރ   ރާްއޖޭަގއި  ވިދާޅ ވެފަިއވަނީ،  ަގއި 

ބަލާއިރ ޅާފަހަނައަހައްދ  މިންވަރަށް  މި  ،ފައިވާ  ވިތި ރާއްޖޭަގއި  ސްޓޭޓް  އަ  ހިނަގނީ  ސްޓޭޓެހާރ   ހާލ ން  މި  ަގިއ  އް. 

އަރައ ނ ެގންފިއް ހާލަތ ން  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ައޅ ަގނޑ މެއޮްއވާ  މި  ންގެ ޔާ  އޮތް    ޤައ މ     ށްހާލަތަައފްޣާނިސްތާނ  

  ، ނަމަވެސް އަދި ކޮންމެ ޮގތަކ ން    ވެސް   ޮގތ ންތެްއަގިއކަން ދީނީ  ރ  ދައ ލަޞާދެއް އޮތް ކ ފ އިޤ ތި  ންދާނެކަން. ހަރާ

މީ ރެޑިއެ  ފިކ ރ   ވިސްނ މާއި  އެއަވެ ކަލަިއޒްހ ންެގ  މަޑ މަޑ ން  އެ  މައްށްވ ،  ވަރެ  ށް މަމިޒައެކްޓްރީލެންޓް  އިޗަށް 

އޭ   ،ބަދަލ ވެ ޓެރައަދި  މަްއޗަށް  މިީއ   ޒަމާރިެގ  ޮގތ ން.  ފެންނަ  ދިރާސާތައް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދަނީ  މި  ހިސާބަށް 

  ފައިވެރިައކ  ވިދާޅ ވެސް ފައިންެގ އިސި ؛ ރައީސް ތްތެރިއިއްޒަެގ ބަސްފ ޅ .  ޖެނަރަލް ޒަކަރިްއޔާ މަންޞޫރ   ރބްރިޭގޑިއަ

  ، ށާއި ކަމަ  ހ ރި  އެބަބޮޑެތި ސަބަބ ތައް    ބެލެވޭމަށް  ކަ  ފާނެަގއި ޒަމްެގ ހަމަލާއެއް ހިން ރިރަޓެ ަގއި  ވެހިރާއްޖޭ ދި  ،އޮންނަނީ

ހަރ  ދީނީ  ހައްދ ފަހަނަކަށިކައޭެގތެރޭަގއި  ދީނީ  ފާހަޅައިމާއި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ތ ން  ޮގއެ   ،ށާއި ކަމަ  ކ ރެވިފަިއވާަގދިޔ ން 

ލ ތަކަކަށް ތަބާކޮށް، ރައްޔިތ ން ެއ  މަކީ ަވކި އ ސޫދިޔ ޅައިހަނަމާއި ހައްދ ފަރ ފެތ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދީނީ ހަރ ކަށި ފިކ ރ   

މަސަ ބޮޑ   ވަރަށް  ކ ރެވެމ ންދާ  ލެންބ މަށް  ފި  ،ކަމަށާއި  ކަތެއް އްމަަގށް  ހަމައެކަނި  ނޫންެއއީ    ،ކަމަށާއި  ކ ރެއް 

މި ދަންނަާވ    ޑ އަޅ ަގނ ؛ ރަީއސްތްތެރިއިްއޒަސްޓޭޓް ކަމަށް.  އަ  ން  ވިތިދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރ  ހިނަގނީ އަ ސްޓޭޓް  

ފިޝަކަލައިޒޭ ރެޑި  ،ވާހަކަައކީ ހަރ ކަށި  މި  ނ ވަތަ  ނ ރަން  ތޯތޯކާ އްކ ރ ެގ  އަޅ ަގނޑ ެމން  ވާހަކަެއްއ އަކީ  ދައްކާ  އަށް 

ޚިދ މަތ ެގ  ނޫނޭ ސަލާމަތީ  އަ .  މިއިއިސްވެރިން  ވި  ސް  އިބާރާތ ން  ސާފ   އަޅ ަގނޑ މެން  ދާޅ ވެފައޭއޮތީ  އަދ  މި. 

ނަމަޔަވަޅ ފި މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ނާޅައިފި  ނ ކ ރެވޭނެ.    އް،ރާއްޖެއެ ނަކަށް  ސަލާމަތެއް  މާދަމާައކ   ޤައ މެއް  މި 
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 މި  ރިޒަމްޓެރަދި  އަ  ދެކޮޅަށް  ހަރ ކަށި ފިކ ރާ އި  ތަކ ެގ ޮގތ ަގިއ މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓ ަގއި ރެޑިކަލައިޒޭޝަނާ ޑޭޝަންމެންރެކޮ

ފެތ ރ  ފިޔަ ނ ދިނ މަށް ނަރާއްޖޭަގއި  އެޅިދާނެ  ގޮ ކ  ވަޅ ތަ  ހ ރި.  ވިފާހަަގކ ރެ  ކަންތައްތަކެއް ިގނަ    ތ ގައިެގ  އެބަ  ފައި 

އ  އަޅ ަގނޑ  ތަންފީޛ ވެެގން  ، ދަކީމީއްެގ  ފިޔަވަޅ ތައް  އެ   .ދިޔ ންމި  ހަމަ  އައެއާ އަދި  ފާހަަގކޮށްްއކޮށް  ލަން  ޅ ަގނޑ  

ޛ ވާނެ  ދި ތަންފީއަ  ،އެދޭ  ކ ރަންޑޭޝަންސްތަކަކީ ައޅ ަގނޑ މެން ތަންފީޛ ންމެަގއި ހ ރި ހ ރިހާ ރެކޮޓ މި ރިޕޯ  ،ބޭނ ން

އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ނިންމާލަމ ން ފާހަަގކޮށްލަން   ؛ ރައީސްތްތެރިިއއްޒަތަކެއް ކަމަށް.  މީދ ކ ރާ ރެކަމަންޑޭޝަންއްކަމަށް އ 

ގެ ޅ ންބޭފ ލްމީ  ޢިޤާބިލ     ،ފަންނީން،   ބޭފ ޅ ނީ ހ ންެގ ތެރޭަގިއ ތިބި ފަންފ ލ   ސިފައިންނާއިަގނޑ  ހިތ ން  އަޅ  ؛ބޭނ ން

ނި  އީއެ  ވާހަކަ ވާހަކަ  ކ ރިން  ައޅ ަގނޑ ެގ  ޓީމ ންމާލ މ ެގ  ޑޮކްޓަރ ންެގ  އާދެ!  ކަމެއް.  ެގ  މޭ 6 ؛ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ 

ައޅ ަގނޑ މެ،  ފަހ   ހަމަލާއަށް އެއީ  ހ ނަރ   ދެއްކެވި  އެ  ޓީމ   ޑޮކްޓަރ ންެގ  ފަރ ވާދެްއވި  ނަޝީދަށް  ން ރައީސް 

ކަމެއް.   އެމޭ  6ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ  ހަރަހަ  ެގ  ވަގ ތ   ޓީމ ތެކާތްމަލާދިން  އެސް.ޕީ.ޖީ  ހިކެދެއް  ރިވި  ތްވަރ ަގދަ،  ވި 

ފާހަަގކ ރަ އަޅ ަގނޑ މެން  ެއއީ  ކަމެއް.  ޤާބިލިއްޔަތ ކަން  ހިމި  ންޖެހޭ    އްކޮށް އެ   ކ މަތާޙިތްވަރާއި  ޤައ މ ަގއި 

އެތައް މަސައްކަތް ބަ ކ ރާ  ތިބިއެތައް  އެބަ  ނިންމައެއް  މަސައްކަތެއްކޮށް  ބ ރަ  ކަހަލަ  މި  އަޅ ަގނޑ ެމން  އެ ލާއިއި.  ރ ، 

ެވސް އަޅ ަގނޑ     ށްގ ަވޒަންކ ރ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަމަ ފަންނ  ދައްކާ މީހ ންެގ އަ ، އެންލިއްޔަތ ކަ، އެ ޤާބިހ ނަރ 

 ،ލާނީއިދަންނަވަފަހަރ     މ ން އަޅ ަގނޑ  އަދިވެސް ެއއްއަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ނިންމާލަ ؛ ރަީއސްތްތެރިއިްއޒަފާހަަގކ ރަން.  

މަންޖެހެއޭ. ފ ކޮށް ތަޞައްވަރ ކޮށް ނިންބޭނ ންވާ ތަން މިއަދ  އެބަ ވަރަށް ސާޓެން  އްހ ޮގސް  މާދަމާ  އަޅ ަގނޑ މެން  

އ މ  ޤަމި    ނިއްޔާ ނޫނިއްޔާްއޓ ހ   ގައިސް އެ ތަނ ޮގއްޗެކޭ ކިޔައިެގން މަކ ން އެކަ ނ ސްއެންމެން އެއް ވިއަޅ ަގނޑ މެން  

ދަރީން އަޅ  ދަރީަގނޑ މެންެގ  ޓަކައި  ެގ  ައއްސޭސަލާންނަށް  ެގންރިމަތ ެގ  ނޯޮގސް  ވެެއއް  ދެވޭނެ ައކަށް  . ންނާނޭތެއް 

 ތްތެރި ރަީއސް.ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މިހާރ    އަޅ ަގނޑ   ެމންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  ނަާގނަ  10ޝ ކ ރިއްޔާ  ބްރޭކެއް  ނަާގފައި  މިނެޓ ެގ  ަގއި   2:15ން. 

 ތް ފަށާނަން.  އްޔާ މަސަްއކައިރާދަކ ރެްއވި 

 

 { އަށް  2:20އިން   2:02 :ންޖަލްސާ މެދ ކަނޑ އްަވއިލެްއވ  }

  (هللاހ ގެ ނައިބ  ރައީސް އީވާ ޢަްބދ ލީމަޖި ؛ވީނެންއިތ ގައި ސަޔާ)ރި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ެގންދައަ  .` މި  ކ ރިއަށް  މިހާރ   އިންކ އަރ241ީނީ  ޅ ަގނޑ މެން  ވިރިޕޯޓ ެގ    ެގ    ދާއިރާގެ   ލ ފ ށީބަހ ސް. 

ޢަސަޙަމެންބަރ     ްއޒަތްތެރިއި މެންބަރ ން،  އިއްޒަތްތެރި  .ފީފ ން  ށް  ަވގ ތަ  ވެސްމެންބަރ ން    އިްއޒަތްތެރިހ ރިހާ   

 ދެްއވ ން އެދެން. ސަމާލ ވެ

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާ ޢަފީފ  ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށީ

ބަލާނަ ހަމަ ވަގ ތަށް ނިންމާލެވޭތޯ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ   ކ ރިން ވެސް  ެގ  ން. އަދި އޭޝ ކ ރިއްޔާ 

! މި ދެއާ ؛ޙައްމަދ  ނަޝީދަށްސް މ ެގ ރޭ ރައީވަނަ ދ ވަހ   2021މޭ   6 ؛ރައީސް ތްތެރިބަލާނަން. އިއްޒަ  ލެވޭތޯނިންމާ

އިއްޒަ މ ޙަތްމަޖިލީހ ެގ  ރަީއސް  ނައްތެރި  ހަމަދ   ދެވ ނ   އަވަހާރަކޮށްލ މަށް  އިްއޒަތްތެރި    މަލާއާ ޝީދ   މި  ގ ޅިެގން 

ރީ އަކ އިން ކ ރެވިފަިއވާ  ހަވާލ   އާކޮމިޓީދ މަތްތަކ ެގ  ޚި  ތީސަލާމަެގ  ޖިލީހ ތެރި މަތްން ފާސްކ ރ މާއެކ  މި އިއްޒަޖިލީހ މަ

  241  ސަްއކަތްމަންކ އަރީެގ  މި އި  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފައި މި ވަނީ.  ލިބިަގނޑ މެން  ނިމި، އެ ރިޕޯޓ  މިހާރ  އަޅ  

އާދެ! އަޅ ަގނޑ   މި ވަނީ.    އްސަ ަގޅަށް، ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ެގންގޮ ތެރި މެންބަރ ން ވަރަށް ރަނތްކޮމިޓީެގ ހ ރިހާ ިއއްޒަ

ފ ރިއަ  ،ކ ރަންބޫލ ަގހަމަ   މިހާ  ހަޔާތ ަގއި  ނެތް.  އިންކ އަރީ  ހަމަ  ޅ ަގނޑ ެގ  ފެނިފައެއް  އަދި  ްއޒަތްތެރި  އިރިޕޯޓެއް 

މެންބަމި ކޮ   ،އެހެންކަމ ން ؛ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  މަ  ،ރ ންނަށާއިމިޓީެގ  މި  މިކަމ ަގއި  އިދާރާެގ  އަދި  ޖިލީހ ެގ 

ކ ރެްއވި މަސައްކަތަމ ވަްއޒަފ ން  ބ ރަ  އަށް    އެފަށްފަށ ން  ފަ  ޅ ަގނޑ   ދަންނަވަން. ހ ރިހާ  ޝ ކ ރ   ރާތްތަކަށް 

ރައީސްއި ބަލަ ؛ްއޒަތްތެރި  ރިޕޯޓ   ދަނީއިމި  މި  ފާހަގަވެެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަން  ،ލ މ ން  ޑ ާވ  ބޮވަރަށް 

ރައީސްއި ކަންތައްތަކެއް.   މަޖިލީ ؛އްޒަތްތެރި  އިއްޒަތްތެރި  މި  ރަީއސަައޅ ަގނޑ މެންެގ  އެކިހ ެގ  ޮގތްޮގތ ން  އެކި    ށް 

ފަހަދ  އެކި  މަރ ވަސްވަރ   އަވަހާރަކޮށްތީ  މަނިކ ފާނ   އެ  އިންޒާރ ތަކާއިން  ދެވިފައިވާ  ެއކަމާ  ،ލ މަށް  ގ ޅިެގން    އަދި 

އެތައް އެލިބިފައިވާ  ހ ރިކަން  ރިޕޯޓ ތަކެއް  އިންޓެލިޖެންސް  އިންޓެއެތައް  އާދެ!  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ރިޕޯބަ   ޓ ލިޖެންސަށް 

މ އްދަތަކަށް  ވަކި  ނ ންމ ހި  މ ެގއެކަ  ،ނޫން  ލިބ މ ން  ނ ރައްކާވަމ ކަން  ެއކަމ ެގ  ބަލަމ ންެގންދަންޖެހޭނީރިތެ ތަ  . ކަން 

ބަލަމ  އަބަދ ވެސް   ކޮންންޖެހޭނެންދަންެގއެކަންތައް  ހިނާގނީ.  ކަމެއް  މިފަދަ  ކަމަކާ  ،އިރަކ ތޯ  މިފަދަ  މެދ     އަދި 

ރައީސް އް ައޅަން އެބަ ޖެހޭ. އާދެ!  ތަޅ ޖެހޭ ފިޔަވައަޅަން  މެދ   ރާތްތަކާއެ ފަ  އި،، ހޯދައި ޝައްކ ކ ރެވޭ ފަރާތްތައް ބަލަ

ހަށިފާރަވެރިނަ އެޝީދ ެގ  ކޮށްދެ  ން  އެ  އިޚ އްރޭ  މަސައްކަތަވި  ހިތްވަރ ށްލާޞްތެރި  އެ  ހ ަގދަ،  އަދި  ޔާރ   ސި 

ޝީދ ެގ ފ ރާނަފ ޅ  ސް ނަކ  ރައީތްތަކަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ހަމައެއާއެ ފަރާމަސައްކަތްތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ފަށްފަށ ން އެ

ޓަކަ އޭ.ޑީ.ކޭސަލާމަތްކ ރ މަށް  ޓީމ އި  ޑޮކްޓަރ ންެގ  ޕްރޮފެޝަނަެގ  ކ ރެއްވި  ެއ  މަސައްކަތްތަކަކީ  ން  ފަންނީ  އަދި  ލް 

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަން. އަދި ހަމައެާއއެކ  އެ ހޮސްޕިޓަލ ެގ އެންމެ އިސް ފަރާތް  ތެލ  މަސައްކަލާމަސީ ްއެގ 

 ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިޓ މެއް ނެތް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. އާދެ!  ހެއްފެމަ ހިނާޝިދަށް އަޅ ަގނޑ  ހައޭ.ޑީ.ކޭ    ،ިއވާކަމ ަގ
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ފެ  2019 އަހަރ ން  މ ޙައްމަދ ށިގެ ވަނަ  ރައީސް  ކަންތައް  ން  އަވަހާރަކޮށްލ މ ެގ  ފަރާތްތަކ ން ނަޝީދ   އެކި  ތަކެއް 

ލިބިފައި  ރިޕޯޓ   އިންޓެލިޖެންސް  ައޅ ަގނޑ މެންނަރާވަމ ންދާކަމ ެގ  ރިޕޯޓ ން  އިންކ އަރީ  މި  ކަމަށް  ފާހަަގކ ރެވޭ. ވާ  ށް 

  ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ކަމެއް. މިކަމަށް އިހ މާލ ވެފަިއވާ ފަރާތްތަކާޅ  ޮއތ ން އެއީ އަޅާނ ލެިވ އޮތް އާދެ! ެއއަށް އަ

ފިޔަވަޅ  މެ ައޅ ަގނޑ ދ   ގޮ ރައިސ ލްޖ މްތްތެރި  ިއްއޒަ  ،އެޅ މަށް  ކަންތައްތަްއ ލަންވާހޫރިއްޔާއަށް  މިފަދަ  އާދެ!   .

ެގ  ސްފައިވ މ  ، މިހެން ޮގއިހަދަ ބޮޑ  ކަމަކަށް ނ   މާައޅާނ ލެވި އަދި އެއީ    ތެރޭަގއި ހިނަގމ ން ައއިސް  ންެގއަޅ ަގނޑ މެ

މިކަމާސަބަ މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އޮތީ  މި  ހަމައެއާއެ  ބ ން  އާދެ!  އަޅ ަގނޑ މެދިމާވެފަ.  ކަންބޮޑ ވާ  ކ   އެންމެ ން 

ދެންކަމިފަދަ    ، ކަމަކީބޮޑ    ނޭނގޭ މެްއ  ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ކަެމއް  ކޮންއިރެއްަގއި  ކޮންތާކ ،  ހިނާގނީ    .

ފަރާތްތަކ ން ބަލަމ ން އައި. ސެކިއ ރިޓީދޭ    އެއީ،  ން އައިަގއި ބަލަމ ބޭފ ޅެއްެގ ޮގތ    އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެ ހައި ރިސްކ 

ކް ލެވެލް  ތްރެޓް  ެގންގޮ އަދި  ަވގ ތެއްގަ   އްސަރިޓިކަލް  ހ އްޓ ވ ބައިކޮ  އިއޮތް  ކަންތަްއތައް  އެ  އަ ތޯ  ންޖެހޭ ޅަމަށް 

އެ  ެގ ކ ރިން  މ ޝީދަށް ހަމަލާދިނ މ ޙައްމަދ  ނަ  މި ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރ ަގއި ރަީއސް؛ ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިޅ ތަކަކީ.  ފިޔަވަ

ފާ ބަޔަކ   އެ  މިއިން  ރަލަމ ންދިޔަކަންމަނިކ ފާނަށް  ފަރާތްތައެބަ  އެ  އަދި  ތެރޭގައިކ ެގނޭގ.  ހަ  މި  ރިމޯ  ޓ   މަލާަގއި 

ން އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭ. އަދި  އިނޑަށް މި ސް ައޅ ަގން ބޮން ޮގްއވާލި ފަރާތް ހ ރިކަން ވެެގބޭނ ންކ ރި، ރިމޯޓ  ބޭނ ންކޮށް 

 އްހ ން އެރެވޭ މީކ ހ މަތ ތ   ރާތެއް ކަމަށްފަިއވާ ފަވެދަށް ހަމަލާދިނ މ ަގއި ބައިވެރި ޝީމ ޙައްމަދ  ނަކ  ރައީސް  ހަމައެއާއެ 

ނީލޯފަރ  ފަހަރ   ިގނަ  ހަރަފަހަރަށްވ ރެ  ހިނގ މ ަގއި  ގ.ތެކާތް  ސަރވަ  ރިވެ،  ސަރަޙައްދ     ލެންސް އިކެނެރީެގ 

ފަދަ ކަންތައްތައް ހިނަގމ ން މި އ ޅޭ ވާހަކައަކީ މިކޮށްފައިާވކަން ވެސް އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭ. އަދި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން  

ޗެ  ދިޔައިރ  ސެކި  ،ކް ސެކިއ ރިޓީ  ދޭންޖެހޭ  ނޫނިއްޔާ  މިއީއ ރިޓީ  ކޮންބަފަރާތ ން  މި   ،ކަމާއި  ެއއް  ކަންތައްތައް  މި 

ަގޑިއިރ    އެއްލެވިފައި ނެތީމައޭ ިމކަންތައް ިމހެން ދިމާވެފައި މި އޮތީ. އަދި ހަމަލާދިން ރޭ އިބަލަ ން ރަނީ ކޮންބަެއއްކަކ 

އެ މަޖީދީމަގ  ؛ސަރަޙައްދ ެގ  ކ ރިން  އެއީ  އަތަމާ އަ  ެގާއދެ!  ހ ންނަ  ފަރާތ ަގއި  ހޮޓެލްގައިޕެލަ  ނެްއ    ޓ  ރިމޯ  މި  ސް 

ކަން ވެސް އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭ.  ހަމް އަޙްމަދ  ރަޝީދ  އެ ސަރަޙައްދަށް ޮގސްފައިވާ ދ ކ ރެޭވ އަޮގްއވާލި ކަމަށް ތ ހ މަތ 

ފާހަަގކ އާ ހ ރިހާ ކަންތައްތަކެއް  މި  އަޅ ަގނޑ ރެޭވއިދެ!  އައ ރިމެންެގ ސެކި ރ ަގއި  ފަރާތްތަކ ން  ބަލަހައްޓާ  ންޖެހޭ ޅަޓީ 

ެގ  هللاތްރައީސް ނަޝީދ ެގ ފ ރާނަފ ޅ  މާ ކަމެއް. ޑ ވާންޖެހޭ ންބޮ ވަރަށް އަޅ ަގނޑ މެން ކަެއީއ   ،ނެތީފައިތައް ެއޅިޔަވަޅ ފި

  އްތޯ ކިހިނެއަޅ ަގނޑ މެން  މަނިކ ފާނަށް ލިބިފައިވާ ެގއްލ ން ދެން    ޙ މަތްފ ޅ ން ސަލާމަތްވި ކަމ ަގއި ިވޔަސް، އެރަ  ހެޔޮ

ހޯދާނީ މަނިމިއަދ    ؟އަނބ ރާ  ތަޙައްމަލ ކ އެ  ވޭނާއި  މ ންރަކ ފާނ   ކިހިނެއްދާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ތޯކެކ ޅ ން  އަނބ ރާ  

މިފަދަ ކަންތައްތައް    ،އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވަނީ ؟ރަނަގޅ ކ ރާނީއަޅ ަގނޑ މެން  

އެބައަޅ ަގނޑ  ޖެހޭ  މެން  ޚާއްޞަ  މަ  ބަލަން.  މި  ައޅ ަގނޑ   ތަޙ ޤީޤ ޮގތެއްަގއި  އަޅ ަގނޑ  އްސަލަ  ކ ރަމ ންދާއިރ  

  ށް ޝަރީޢަތަލަ  މައްސަހައްޔަރ ކ ރެވިފަިއވާ ފަރާތްތަކ ެގ    ރ ލަިއަގއި މިހާމި މައްސަ  ،ފަރާތްތަކަށް  ކ ރާތަޙ ޤީޤ    ،ޮގވާލަން
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 ކ ރި ޑ  ފަން  އަށްން އެބަ ޖެހޭ މިެގންދައަޅ ަގނޑ މެން  ިމ ތަޙ ޤީޤ   ަވއްޗޭ.  ނ ލައްއިނ ވާ ހިސާބ ން މި ތަޙ ޤީޤ  ނިންމަފޮ

މިފަރާތްތަކާ އަޅ    ރޭވި   ހަމަލާ  އި  ެއ  ންދެންއެނެގަގނޑ މެންނަށް  ފަރާތްތައް  އަޅ ަގނޑ މެން.   ނަށް ކަންތައްތައް 

ައޅ ަގނޑ ނ ކ ރެވިއްޖެ  ޤައ މ އްޔާ  ކޮެމންެގ  މިަގެގ  ވެސް  ރައްޔިތަކަށް  އަހަ  ދަންމެ  ކަމަލާއެއް  މަށް ތ ވެދާނެ 

ބަލަން.  އަޅ ަގނޑ މެން ސަ ؛ރައީސްއްޒަތްތެރި  އިޖެހޭ  ޤައ މ   ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ކޮންމެހެން ިމއީ  ޓަކައި  ލާަމތްކ ރ މަށް 

ނޭގ.  އެބަ އެ  ކަމ ެގ ރިޕޯޓ އޮތް   މިލިއަން ޑޮލަރ  ކޮންމެވެސް ފަރާތަކ ން ހ ށަހަޅާފައި  3ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިކަމަށް  

ކ ރީަގއި   އޭެގ  ހ ށަހަޅަ  5އަދި  ފަރާތަކަށް  ރ ފިޔާ  އެހަ  ،އިެގންމިލިއން  ވެސް ތިޔާރ   ހ ރިކަން  ހޯދާފައި  ްއޗެހި 

ރިޕޯޓ  އަޅ  މި  އެހެންކަމ ންަގނޑ މެންނަށް  ފާހަަގކ ރެވޭ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑ     ،ން  ވެސް  ކ ރިން  ނިންމާލ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ  

ކ ރާ ލާ ތަޙ ޤީޤ އަދި މި ރިޕޯޓ ަގއި މި ހަމަ  ،މިވާ ކަންތައްތައް ސަރ ކާރ ން ތަންފީޛ ކޮށް  މި ރިޕޯޓ ގައި ؛ދަންނަވާލަން

މިފަރާތް މިތަކ ން  ޮގތަށް  ބަންދ ދަންނަވާ  ފަރާތްތައް  ކޮށްެގން  ހާރ   މީހ ންެގ ޝަރީޢަތަެގންގ ޅ ްއވާ  އެ  ެގންޮގސް،  ށް 

ށް ލާމަތަނޑ މެންެގ ސަވައްޗޭ. އަޅ ަގދައްނިމ ނީ ކަމަށް ނ ހަހިސާބ ން މި މައްސަލަ    ތް ނިންމާފައި އެޝަރީޢައްޗަށް  މަ

ތަޙ ޤީޤ  ކ ރި   ޓަކައި ހަމަލާ    ެގންދަވާށޭ.  އަށްމި  މި  މީހ ންނާއި،  ޚަރަދ ކ ރި  ފަރާތްތައް އަޅ ަގނޑ މެން  ފަިއސާ  ރޭވި 

ކ  ފަރާތ ން ކ ން، އެކަ ރާތްތަގ ޅިފަިއވާ ފަ  ހ ންނާމި މީ. އެއީ  ަގނޑ މެންނަށް ހޯދޭނެހޯދަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ކަންތަްއ އަޅ  

ަގިއ  ދި މިކަމ އަން.  ީގޅ ަގނޑަށް ޔައަ  ންދެވޭނެކަ  ންމިނަށްފ  އެންމެ  އޭެގ  ންނަށް  ނޑ މެއަޅ ގަ ކ  ފަރާތަށް ޮގސް  އަނެކަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެކ ވެރި ދައ ލަތްތަކ ެގ ފަރާބޭނ ންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން  

 ޞަތަށް. ޔާ ދެްއވި ފ ރ ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް  ން. ވަރަށްީގ ޔަ ލިބޭނެކަން ވެސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 هللا. ޢަބްދ   ޢ ޤޫބް ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔަދޫދާން .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  هللاޢަބްދ  ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޔަޢ ޤޫބްންދާ

 މިހާ ފ ރިހަމަކޮށް  ެވަގންނާނީ މި ރިޕޯޓ ވަސް މަ އަނޑ  ވެސް އެންެމ ފ ރަތަަގއަޅ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ޓަކަމަކަ  ލިއިއެކ ލަވަ ކޮމިޓީށް  ޚާއްއި  އަދި  މެންބަރ ންނަށާއި  ހ ރިހާ  ފާހަަގކ ރަންޞަެގ  ައޅ ަގނޑ   ެގ  ކޮމިޓީ   ،ކޮށް 

ޭއގެ  މ ޤައްރިރ .  މަސަްއކަތްކ ރައިްއޒަތްތެރި  ކޮމިޓީން  މި  އެންދިޔައިމ ންއިތ ރ ން  މިކަމަށް  އެއް  މެރ     ބާރ ލ ންބޮޑަށް 

އެްއ  ދެ ކޮމިޓީ  ،ކަމ ަގިއވާފަރާތްއްވި  އިދާމި  މ ވަްއޒަފ ންެގ  ރިޕޯޓެއް ރީ  މިފަދަ  އެނޭގ  އަޅ ަގނޑަށް   .

މ ވައްޒަފ ންެގ  އިއެކ ލަވަ އިދާރީ  ޮގތް.   ،ބ ރަކަމާއިމަސައްކަތ ެގ  ލެވިެގންދާއިރ   ހ ންނާނެ  މަސައްކަތް  ކ ދިންެގ  އެ 

ަގނޑ  ކޮމިޓީެގ އިދާރީ މ ވަްއޒަފ ންނަށް ވެސް ދަންނަވަން.  ރެއް އަޅ  ޝ ކ ޞައްހަމަ ޚާއެހެންވީމާ، އެކަމަށް ޓަކައި  
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ކޮމިޓީ ޕެރެެގރިޕޯ  މި  އެއް  ހަމަ  ެއއް  ޓ   ނޫފ ހާސަރާފެއް،  ިމ  އެއް  ކިޔާވަރަކަށް  ތަކ ރާރ ކޮށް  ބައެއް  އެއް  ނީ 

ޅ ަގނޑ  ބަެއއް  ން އައެޮގތ ސްކ ރެޭވ.  ަގނޑަށް އިހ ސާ ފ ރިހަމަކަން އަޅ މައްސަލަިއެގ ސީރިޔަސްކަމާިއ އަދި ރިޕޯޓ ެގ

  ލެވ ނ  ކަންތައްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ވެސްށްބައިތަކ ެގ ތެރެއިން ފާހަަގކޮކިޔާލެވ ނ   ރިޕޯޓ ން  ،  އަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ ރެވ ނ 

  ،1އޭެގ    -11.12.1ޭއެގ    ،215 ނަންބަރ   ސަފ ހާއަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވާ ބަެއއް ކަންކަން ފާހަަގކޮށްލާނަން. ެއޮގތ ން  

ވަހ  ހަމަލާދިނ މ ެގ ކ ރިން ވަނަ ދ   2021  މޭ  6  ިއ،އޭަގ ؛ސް ވަރަކަށް ތަކ ރާރ ކޮށްލާނަން ކޮންެމވެ. ައޅ ަގނޑ 3،  2

ކ ެގ ބައެްއ ކަންކަމަށް  މެންޑޭޝަންތަޙައްމަދ  ނަޝީދ ެގ ތ ރެޓ  އެސެސްމެންޓް ރެކޮއެންމެ ފަހ ން ހަދާފައިވާ ރަީއސް މ 

ފާހަަގކ ރެވެ  ޢަމަލ ނ ކ ރާ ތަފ ސީއޭކަމަށް  ެވސް  ކ ރިން  ރޫޓ   -1؛ ެއޮގތ ން  ،ފަދައިންދީފައިވާ  ލ .  ދަތ ރ ކ ރ މ ެގ 

ެގކޮޅ ން ނިކ ެމވަޑައިެގންނެވ މާއި އެނބ ރި ަވޑަިއެގންނެވ މ ަގއި ިގނައިން ބޭނ ންކ ރަނީ   ،ން އޮތް ނަމަވެސްބަދަލ ކ ރަ

ވަރަށް ރިސްކ     ހ ރި  އިަގކިއ ރިޓީ ޕްރޮވައިޑ ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް މީ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ސެވ ނޭއެއް ރޫޓެއްކަން ފާހަަގކ ރެ 

އެނިގވަޑައިަގންނަވަން އަދިރަނަގޅަށް  ވެސް    ޖެހޭނެ.  ނޫންކަން  ކަމެއް  ހެޔޮާވަވރ   ކ ރަން  ެއއީ  ެއޮގތަށް  އެކަން 

ނަންބަރ   އެނިގވަޑައިަގންނަވަން އޭެގ  އ2ޮޖެހޭނެ.  މި  ފާރަލަ؛ ތީ ަގއި  ބަޔަކ   ނަޝީދަށް  މ ޙައްމަދ   ރައީސް   އި،އަދި 

ށް  .އެފަ.އެން.ޑީން އެމްޝީދ ެގ ސެކިއ ރިޓީ ބަޔަކ  ެއސެސްކޮށް ނ ވަތަ ދަސްކ ރަމ ންދިޔަކައަދި ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަ

އެނިގފަިއެވއޭއެނިގފަިއެވއޭ އެމް.ެއން.ޑީ.އެފަށް  ކަމެއް.  ކަންބޮޑ ވާ  އަޅ ަގނޑ   އެީއ  އެ.  އެނިގ.  އެ  ކަން  ކަމަށް  ހ ރެ 

؛ އޮތީ   މިންބަރ ަގއި   ނަވަނަ  3ބައިެގ    ހަމަ އެ  ހ މާލެއް.ޮގތ ަގއި އި   ބޫލ ކ ރާަގ އޮތ ން މިއީ އަޅ ަގނޑ   ފިޔަވަޅ ނޭޅި

ކ ލިއަރތަ ގޮވާ މަގ   ބަލައި  މީހ ންނަށް  ޝަްއކ ކ ރެޭވ  ނަމަެވސްރެކޮކ ރ މަށް  ކެްއޗަށާިއ  އޮތް  ރައީސް    ،މެންޑޭޝަން 

 ،ވާއިދ ން ނަމަވެސް . ގަ ެއއްޗެއް ހ ރިތޯ ބެލ މަށް ސްވީޕެއް ނ ކ ރެއޭެގ ަމގ  ޮގވާނަޝީދ  ދިރިއ ޅ އްވާ ެގކޮޅ ޙައްމަދ   މ 

ރެން ނަމަވެސްއަދި  ނ ކ ރެއޭ  ނީލޯފަރ   ، ޑަމްކޮށް  ސްވީޕެއް  ސް ހިނގ ން  އައި.   ކ ރި ޕ ވީ.  ހަރ ކޮށްފަިއވާ    ޑީ އީ.ނަމަ 

ބޮޑ ވީހޭ ހޯދ މ ެގ ފ ރ ޞަތ   ކ ރިނަމަސައިކަލެއް  އެޮގތަށް  އެ ސްވީ  ،. އެކަން  އެ ރޭ ކަމަށްޕ ކ ރެވ އެއީ   ނ  ރެއަކީ 

އީސް މ ޙައްމަދ   ރަީއސް އަދި ރަ  ހ ެގޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ މަޖިލީއަ  ،. އެހެންނަމަވ ން ވެސް އެކަށީެގންވޭ

  ށް ފާހަގކ ރެވޭ. އަދި ރިޕޯޓ ން ވެސްނ  ހަމަލާ ނ ދެވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ވަރަށް ބޮޑ ވީސްކަން އަޅ ަގނޑަދެވ   ނަޝީދަށް

 ޕްރޮޓެކްޝަން  ޒްކްލޯ  -11.9.4ެގ  ސަފ ހާވަނަ    206އިތ ރަށް  ެއކަން ފާހަަގކ ރެވޭތީ އެކަން ހިއްސާކޮށްލީ. ޭއެގ  އެޮގތަށް

   ޕްރޮޓެކްޝަން ޓީމ ގެ ޒްކްލޯ؛ ންނަނީަގއި މި އ1ޮނަންބަރ    ؛ބްރީފިންގ. ޭއެގ އެއް ނަންބަރ ޓީމ ެގ ބްރީފިންގ އަދި ޑީ

. އަދި  ފާހަަގިވއޭ  ،އޭ ަގކ ރެވެހަންާގކަން ފާއިދ ން ހިބްރީފިންގ ަގވާތެރޭަގއި ދ ވަހ ެގ މަސައްކަތ ަގއި ބްރީފިންގ އަދި ޑީ

އަބަދ  ވެސް   ،ށާއިމަކަ  އެސް.ޕީ.ޖީ ކޮމާންޑަރ  ަގާވިއދ ން ޓީމ ެގ މަސައްކަތް ބައްލަވާ ރައީސް މ ޙަްއމަދ  ނަޝީދަށް 

  މ ޙައްމަދ   އި ރައީސްަގ. ނަމަވެސް، އެ މަޢ ލޫމާތ ސަމާލ ވ މަށް ޓީމަށް ކިޔައިދޭކަން ޓީމ ެގ ވާހަކައިން ފާހަަގކ ރެވެއޭ

ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި އެެވސް  ަގ. އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް ފާހަަގކ ރެވެއޭ  ވާނ  ކާތަކ ެގ ތަފ ސީލ  ވިދާޅ ވެފައިދަށް ހ ރި ނ ރައްނަޝީ
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ލް ހައި ބޭފ ޅަކަށް  ކޮށް އެހާ ތ ރެޓ  ލެވެޞައިދ ން ބްރީފްކ ރަމ ންދާ ކަމެްއަގއި އަދި ޚާއްންމ ކޮށް ަގވާ އާމައްސަލަެއއް.  

ކޮ ބްރީފްންވެންމެހެމިއީ  ބްރީފް ؛ސް  ކަމެކ ރެވެ ރެގިއ ލަރކޮށް  ހަނދާންކ ރެވެންންޖެހޭނެ  ރެިގއ ލަރކޮށް  އަދި   ޖެހޭއް. 

އަޅ ަގނޑ    ކަމަށް  އެަގކަމެއް  އިހ މާލެއް ބޫލ ކ ރަން.  އެއާއެްއކޮށް    ވެސް  ހަމަ  ފާހަަގކ ރެވޭ.  އަޅ ަގނޑަށް  މި ޮގތަށް 

އަރިހ ަގއި  ބޮ  ؛ނަންބަރ   ވަނަ  7  ެގހާސަފ ވަނަ    204ރިޕޯޓ ެގ   ނަޝީދ   މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ޓީމެއް  ޑީާގޑ ންެގ 

ބ6ޭ  މޭ   ،ތިބިނަމަ ރިމޯޓެްއ  މީހާއަށް  ހަމަލާދިން  އެ  ަގޑީަގއި  ހަމަލާދިން  ޮގއްވާލި ެގ  ރައީސް  ނ ންކޮށްެގން  ަގޑީަގއި   

ނަޝީ ފ ރިހަމަމ ޙައްމަދ   ކ ޑަީވސްދ   ފ ރ ޞަތ   ފެނ މ ެގ  ތިބިނަމައަ  ،ށާއި ކަމަ  އަށް  ބޮޑީާގޑ ން  ކަވަރ ބޮޑީ  ،ދި     

އިތ ރ ވީސް ފ ރ ޞަތ   ހިމާޔަތްކ ރ މ ެގ  ތަޖ ރިބާކާ  އިތ ރަށް  މަޢ ލޫމާތ ދެއްވި  އިންކ އަރީއަށް  މި  ވިދާޅ ވި  ކަމަށް  ރ ން 

ހި ރިޕޯޓ ަގއި  މި  އަދިއޭމެނެ ކަމަށް  މޭ.  ނަޝީ  ަގއ6ި    މ ޙައްމަދ   ލެވެލްރަީއސް  ތ ރެޓ    އަށް ކްރިޓިކަލް  ދ ެގ 

ޮގްއވާލ މ ން މަ ހަމަލާަގިއ އަިއ.އީ.ޑީެއއް  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް  މަދ ކ ރ މަކީ ރައީސް  ބަޔަކ   ތިކޮށްފައިވަނިކޮށް ޓީމ ން 

ރޭޒާ ފޯބ ރައިެގންދިޔަ  ޒަޚަމ   އި،ރަފ އްތައް  މިންވަރަށް  އިންކ އެ  މި  ވެސް  ކަމެްއކަން  އިތ ރ ވި  އަރީއަށް  ވ ން 

މިސާލަކަށްފާހަަގކ ރެވ ނޭ ފާހަަގކ ރިއަޅ ަގ  ކ ރިން  .  މި  އެޮގނޑ   ކަެމއް  އެއްވެސް  ނ ކ ރި  މި   ،ނަމަވެސް  ތ ަގއި 

ހިމެނި   އިޓީމ ަގ މީހ ން  މިންވަރަށް  ބ ނާ  އައި.   އެ  ،ނަމަ  އެ  އެ  ޮގްއވާލިއިރ އީ.ރޭ  ެގއްލ މަށްވ ރެ  ލިބ ވެސް    ޑީ  ނ  

ގ ނަެއއް ކ ޑަވީސްކަެގއް  އެތައް  މި  ލ ން  ރިޕޯޓ ަގއި  މި  އަޅ ަގޕެރެެގން  ފާހަަގރާފ ން  އެބަނޑ ެމންނަށް  ދޭ.  ވެެގން 

އިހ މާލ ވީ   މިކަމ ަގއި  ކަމެއް.  ކަންބޮޑ ާވ  އަޅ ަގނޑ   މިީއ  ކަމަށް   ފަރާތްތަކާއެހެންވީމާ،  ފިޔަވަޅ އަޅަންޖެހޭ  މެދ  

ވެސް   އަޅ  ަގއަޅ ަގނޑ   ކޮންމެަގނބޫލ ކ ރަން.  އޮޑަށް  ލިބިފައި  މަޢ ލޫމާތ   ވަރަކަށް  އެސް.ޕީ.ޖީެގ  ތްވެސް  ޮގތ ަގއި   

ން އެޅީ ކޮން  ނޫ  މަށް މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ. އަޅ ަގނޑަކަށް ސާފެއްކަ  އެޅިމެދ  ފިޔަވަޅ   ކަށް ހ ންނެވި ފަރާތާޔަ ެގ ވެރިއޭރ 

މަޢ ލޫމާތ  އެއީ  ލޫމާތެއްމަޢ  ކަމެްއ އަޅ ަގނޑ މެން މި މަޖިލީހ ން ބަލަން    އްެއޅީ ކޮން ފިޔަވަޅެ   ،  ކަމެއް. އަދި އެ 

. އެީއ  ތްވެސް އެބައޮއިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވާ އެހެން ކަމެއް  ން. އޭގެ ބޫލ ކ ރަަގވެސް ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   

ސަފ ހާވަނަ  212 ނަންބަރ   11  ެގ  ސައިކަލް  ނީލޯފަރ  ؛ަވނަ  ހ ރި  ޕާކި ހިނގ މ ަގއި  ގ ޅޭ   ންގ   ހ ސްކ ރ މާ    ޒޯނ  

ފަސޭހައިން ކ ރެވެން އޮތް ކަެމއް ކަމަށް  އެކަމަކީ    ،އިރ ބަލާ  ލަތ ެގ ެއކި އިދާރާތަކ ން ޢަމަލ ކޮށްފައިވާ ޮގތްޮގތ ން ދައ 

ނަމަވެސް ނީލޯފަރ   2021  މޭ  6  ،ނ ފެނ ން  ސަިއކަލެްއަގއި   ދ ވަހ   ހ ރި  ކަންމަތީަގިއ  މަޖީދީ    ހިނގ މ ަގިއ 

 މޭ  12  ،ދ ވަސް ފަހ ން  6އޭެގ    ،ދިނ މަށްފަހ   އެއް ހަރ ކޮށްެގން ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް ހަމަލާއެއްޑީ އީ.އައި. 

ސައިކ2021ަ އެ  މާލޭ  ލ ަގއި  ވަނީ  ކައ   ޒޯން  ހ ސްކޮށްފައޭސިޓީ  ކޮށްފައިންސިލ ން  އެކަން  އަދި  އިތ ރ   ވަނީ    . 

ހ އްދަެއއް ފަރާތެްއެގ  ފާހަަގކ ރެވެއޭ  ހޯދ މެއް  އެްއވެސް  އިންކ އަރީއަށް  މި  ވެސް  އަނެތިކަން  ކ ޑަކ ޑަ .  ޅ ަގނޑަށް 

މި  އެހެންވީމާ،  ޅެއް.ވަގ ތ ކޮ ފާހަަގކ ރަން  މިތާ  ޕޮއިންޓަކީ   އަޅ ަގނޑ   އޮތްކަ  ،އ ޅޭ  ރިސްކ   ޑިފެންސް  މި  އޭރ   ން 

ބިފަ. އަދި މި ރިޕޯޓ ން ވެސް  އަޅ ަގނޑަށް މަޢ ލޫމާތ  ލި،  އި މިނިސްޓްރީން ވެސް އޮތީ ސިޓީ ކައ ންސިލާ ހިްއސާކޮށްފަ
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ޓްރީއެއް ނޫނީ އެހެން ވ ޒާރާެއްއ ނޫނީ އެހެން އިދާރާއަކ ން އެހެން މިނިސް  ،ެއކަން ނ ކ ރެވި. އޭރ   އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭ

އެހާހިސާ ނ ކ ރެވި  ެއކަން  ނ ކ ރެވިެގން  ކަމެއް  ބާއްވާފައިވަކި  އިތ ހަމަ    ،ބަށް  ހަމަ  ކައ ންސިލ ން  އެއްވެސް  އެ  ރ  

ހ އްދަެއއް ފަރާތެއްެގ  ނެތި  އިންސްޓްރަކްޝަނެއް  ، އެހެން  ހ ސްކޮށްފަމޭ  12  އެތަން  އެހެންވީާމ،  އޮތީ  އެ   އިަގއި   .

ސ ވާލަކީ ކައ ންސިލ ންމޭ  12  ،އަޅ ަގނޑ ެގ  އެ  ކައ ންސިލަަގއި  ސިޓީ  އޭ   ށް،  ހ ސްކ ރެވ ނ އިރ   ކ ރިން  އެކަން  ެގ 

އެ ހ ސްނ ކ ރެވ ނީ،  ހ ސް  އެކަން  ކީއްެވެގންތޯއޭތަން  ރިސް  ؟ނ ކ ރެވ ނީ  އޮތީ ޝެއަރކޮށްފައޭ.  ރިސްކ   އޮތީ އެ  ކ  

  ވާކަން. ައދި އެކަން އެހެން ކ ރެވ ނ    ހ މާލެއްންމެވެސް ބައެްއެގ އިން އެބަ އެނޭގ ކޮއި، މި ހިއްސާކޮށްފައޭ. އެހެންވީމާ

ކ ރެވ ނ ނަމަ އެހެން  އެކަން  ނަ  ދެ  ،ނަމަ  ،  ރަީއސް  ދެ ޮގތަށް  ސަލާމަތްވާން  އަނިޔާއިން  ލިބ ނ   އެ  ޝީދަށް 

ރިޕޯޓ ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ބިލިޓީެއއް  ޒިޕޮ ސާފ ކޮ  ންމި  އެނގޭ ވަރަށް  އެބަ  ހ ސްކ ރެވ ނ    ،ކަމަކީ  ެއއް  .ށް  ޯގޅި    އެ 

ނަޝީ  ،ނަމަ އެހެންނަމަރައީސް  ވެއްދޭނެ.  ޯގޅިތެރެއަށް  ކާރ ކޮޅ   ހިންަގާވފަިއ ،  ދ ެގ  ދ ރަށް  އެހާ 

ެގ  ާގޑ ންނޭ ސެކިއ ރިޓީ ބޮޑިހިމެ  އިސެކިއ ރިޓީ ޓީމ ަގ  ،ހޭނެ. އެއީ އެއް ކަންތައް. އަނެއް ކަަމކީނ ޖެންނަވާކަށްވަޑައިަގ

ހި އަދި  އިތ ރ ކޮށް  ަވޑަިއެގންނެިވޔަސްއަދަދ   ވަރަށް    ، ންގަވާފައި  ޕްރޮޓެކްޝަން  ކަވަރ  ބޮޑީ  އިތ ރ ކޮށް  އަދަދ  

 ހާމަވޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ ކ ޑަކ ޑަ ށްމ ެގ ފ ރ ޞަތ  އޮތްކަން މި ރިޕޯޓ ން ސާފ ކޮޝީދަށް ލިބ ނ ން ރައީސް ނަބޮޑ ތަ

ކަމެއްކަމެއް ނޫން އާދަިއެގ  މިއީ  އޭގެ   .  ިމކަނޫން.  އިންސްޓްރަކްޝަނެއް،  އިތ ރަށް  އެންގ މެއް،  އެްއވެސް  ން އިތ ރ  

ޭއެގ  ފިޔަވަޅެއް ެއކަން ނ ކ ރެވި އޮތ މަކީ ބޮޑ   ހައެއްކަ ދ ވަސް ފަހ ން ކ ރެވ ނ އިރ  އޭ   ފަހ ންނެތި އޭރ   ެގ ކ ރިން 

ކަމަ އަޅ ަގނޑ   އިހ މާލެއް  ފިޔަވަޅ ައޅަންޖެހޭ  މިކަންކަމާ  ،ބޫލ ކ ރާތީަގށް  އަޅ ަގނޑ   ކަމަ  މެދ   އަދި  ަގށް  ބޫލ ކ ރަން. 

ސަ ކަންކަމާ  ،ޮގާވލަންރ ކާރަށް  އަޅ ަގނޑ   މި  ޮގާވލަން  އަޅ ަގނޑ   ވެސް    މެދ    ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާައށް 

ފަރާތްތަކާޅަންޖެހޭއަފިޔަވަޅ   ހ ރިހާ  ފާހަަގކ ރަން    ކ ރިން  ނިންމާލ މ ެގ  އަދި  ފިޔަވަޅ އަޅަން.  ރިޕޯޓ ެގ މެދ   މި   ،

މިކަން   އިވަޅ އަޅަ މެންޑޭޝަނަށް ރަނަގޅަށް ފަރ ވާތެރިކަމާއެކ  ފިޔަ ެގ ޮގތ ަގއި ހ ރި ހ ރިހާ ރެކޮމެންޑޭޝަންސްތަކ  ރެކޮ

 . ތަންފީޛ ކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ށް ފ ރިހަމަ ދެއްކެވި  ވަރަށް ތަފ ސީލަށް ރިޕޯޓ  ވިދާޅ ވެފަިއވާކަން އެނޭގ. އަދި ވަރަ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް. ނައިފަރ  ދާިއރާވާހަކަފ ޅ  ެވސް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ޝިޔާމް
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ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ.   ވާހަކަދައްކަނ2:40ީަގޑިން  ރައީސް.    ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިޓީެގ  ކޮ  241  ،. 

މި އަތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   ބޮޑ   242އޮތީ    ރިޕޯޓަށް.  ރިޕޯޓެއް.  ޕޭޖަސްެގ  ރިޕޯޓ    ؛ރައީސް  ތްތެރިިއްއޒަ ސިންާގ  މި 

ސ ރ ޚީ ައޅ ަގނޑ   ބޫލ ކ ރަނީ. ރިޕޯޓ ެގ  ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑ     ޚީ ބަދަލ ކޮށްލަންޖެހޭރިޕޯޓ ެގ ސ ރ   އަޅ ަގނޑ  ބަލައިލީމާ

ދަށް ދެމ ންދިޔަ ސެކިއ ރިޓީ ޙައްމަދ  ނަޝީ، ރަީއސް މ ެގ ރަީއސްތ ންެގ މަޖިލީހ ރައްޔި ؛ބަދަލ ކ ރަން މި ހ ށަހަޅަނީ

ޓް  ދ  އަވަހާރަކޮށްލ މަށް ދިން ނ ރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޙައްމަދ  ނަޝީެގ ރޭ ރައީސް މ ދ ަވހ   2021،  6  ބްރީޗ ވެ މޭ

ޮގތ ެގ    ރީ އިންކ ައރީ މަސައްކަތް ނިންމިންޓަމެފަިއވާ ޕާލިގ ޅިެގން ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ހިންާގ  ހަމަލާއާ

ރިހާ ބޭފ ޅ ންެގ ވެސް ވާހަކަފ ޅ ަގިއ  ހ   ،ހަޅަން. އެހެން މިދެންނެވީނޑ  ހަމަ ހ ށަރިޕޯޓ . އެޮގތަށް ބަދަލ ކޮށްލަން އަޅ ަގ

ލާފައި  އިޅ ވަެއއް. ސެކިއ ރިޓީ ފޫއަކަމަށް، ހިންާގފައި އޮތް ހާދިސާ  ފައި އޮތް ހާދިސާެއއްސެކިއ ރިޓީ ބްރީޗ ވެެގން ހިނާގ

.ޑީ.ޕީެގ ރައީސް  އެމް  ރައީސް.  ތްތެރިިއްއޒަ  ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ން ވެސް އެބަ އިއްތިފާޤ ވޭ  ކަމަށް  ތް ހާދިސާއެއްހިންާގފައި އޮ

ެގ  ވަނަ ދ ވަހ   25މަހެއްެގ    ރަމަޟާން  އި،ަގ8:27ވަނަ ދ ވަހ ެގ ރޭ ިއރާކޮޅ     6  މޭދަްއކަނީ.    ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ  މި

ަވގ ތ  މާލޭެގ އެންމެ ބޮޑ  މަގ ެގފ މާ  ވަނަ ވިލޭރޭ  25 ؛ބާޒާރ   ރޭ    ކ ރައްވާތި! ބާޒާރ މަތީަގއި އެންމެ މީހ ން ިގނަ 

. ރައީސް ނަޝީދ ެގ ފ ރާނަފ ޅ  ދ އްވާލަން ދިން ޓެރަރިސްޓް ކަނީމި ދައް  ދިޔަ ހާދިސާއެްއެގ ވާހަކައިއި ހިނގަ މެދ ަގ

ޑަިއަގންނަާވ  ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  ހިމެނިވަ 241 ؛ރައީސް  ތްތެރި އިއްޒަ.  ދައްކަނީ  ޅ ަގނޑ މެން މި ހަމަލާއެއްެގ ވާހަކަ އަ

ޮގތަށް  ،ޮގތަށް އި ޔާރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން ރެއެ ކޮމިޓީެގ ހ   ،މަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސް ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

ވަރ ބަލިކަމެއް މަސަްއކަތްޕ ޅަކީ    ދ ވާލ   ކ ރެއްވި  މި  މަޖިލީހ ެގ  ނެތި  ތާރީޚ ެގހަޔާ  ބަރ މަލާނީ މިއީ  ތެރެއަށް    ތ ެގ 

މ ހިންމ  މަސައްކަތެއް މިއީ. މ ހިންމ  މަސައްކަތްތަކެއް.    ރައީސް.   ތްތެރިިއއްޒަވަދެެގންދާނެވަރ ެގ ބޮޑ  މަސައްކަތެްއ،  

ދެކެޤަމި   މަސައްކަތް  މި  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގއި  މަސައްކަތެްއެގ  މ ހިންމ   ވެސް  ޓަކައި  މ ސްތަޤ ބަލަށް  ެއ    ން.އ މ ެގ 

  ، ށް ައޅ ަގނޑ  ވަރަށް އ ފާކ ރަންކޮޞައެކީަގއި ޝ ކ ރިދަންނަވަން. ވަކިން ޚާއް  ތެރިކަމާޞްފަރާތްތަކަށް ނ ހަނ  އިޚ ލާ

ބޭފ ޅ ންެގ ާވހަކަފ ޅ  އެހެން މެންބަރ ން   2އެ   ؛ބޭފ ޅ ން  2މެނިވަޑައިަގންނަވާ  ހި  ަގއި ޝަން އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ކޯލި

ނ ން ީގޔަ  ތް ނިންމާލެވ ނީމި މަސައްކަ ؛ރައީސް   ތްތެރިިއއްޒަފާހަަގކ ރެްއވީތީ އެކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް އ ފާކ ރަން.  

ިމ  އަޅ    ،ލައްަވިއެގން. މިއަދ   އި ަވރަށް ބޮޑ  ހިތްވަރެއްގަ ދާރީ މ ަވއްޒަފ ން ެވސް މިކަމ މަޖިލީހ ެގ އިވެސް   ަގނޑ  

ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ   މަތީަގއި  ދަވަގ ތ   ވެސް  ރިޕޯޓ ތަ  ތިއްބަާވނެްއކާއިރ   މި  ބޭފ ޅ ން  ޑިޕާޓްމަންޓ ެގ  އް ހެންސަރޑް 

ޑޮކިއ މަންޓެްއ    80،  ައޅ ަގނޑ  ައޑ އަހާލިއިރ ަގިއ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ،ަގއި ކ ރައްވަން. އަޅ ަގނޑ  ބަލައިލިއިރ  ޓައިޕ 

ސ ވާލ ކ ރެވިފައި އެބަ އޮތް. ސ ވާލ ތަކ ެގ    ފަރާތަކާ  49،  އަށްވ ރެ ދިގ ސަފ ހާ  500ތަފާތ  އެކި މ އައްސަސާތަކ ން  

މިއީ އަޅ ަގނޑ ެގ މި ދެ  ؛ރައީސް   ތްތެރިއިއްޒަ.  ސަފ ހާނަ  އަށްވ ރެ ިގ  1100ބަ އޮތް  ކ ރެވިފައި އެ ޖަވާބ  ޔައ މިްއޔާ

ފާހަަގ މި  ައޅ ަގނޑަށް  ކަމ ަގއި  މަސައްކަތް  ބޮޑ   އެންމެ  ވެސް  ހަޔާތ ަގއި  ކަމެއް    205ކ ރެވެނީ.  ދައ ރ ެގ 
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ރިޕޯޓ ަގވޭފާހަަގކ ރަްއވާފައި  މި  ދެްއވާފަ.ރެކޮ  45.  އި  އޮތް  އެބަ   ؛ރައީސް  ތްތެރިއިްއޒަ  މެންޑޭޝަނެއް 

އާދޭސް  ންޑޭޝަންެގމެކޮރެ މި  މެންބަރަކ   އިްއޒަތްތެރި  ކޮންމެ  ައންނައިރަށް  ރެވާހަކަ  މި  މެންޑޭޝަންތައް ކޮކ ރަނީ 

ދިވެހި ސަރ ކާރަށް މި ޮގވާލަނީ ތަންފީޛ ކޮށްދެއްވާށޭ. އަޅ ަގނޑ  މިއަދ     ،ނ ވާނޭ، ހެޔޮށޭ. ހެޔޮނ ވާނޭތަންފީޛ ކ ރަްއވާ

  ރައީސް  ތްތެރިިއއްޒަނާ އެކީަގއި  މެންބަރ ން  65.ޕީެގ  ެއމް.ޑީ  ތިއްބެވީ  މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ަގއި މި  ،ންކ ރަހިތާމަ

ނަމަ އަޅ ަގނޑ   މެޖޯރިޓީ.  ޕާޓީަގ  ،ސ ޕަރ  މެޖޯ  އިއަޅ ަގނޑ މެންެގ  މި  އޮތްނަމަމިއަދ   ހ ރި    ،ރިޓީ  ތަންފީޛ ކ ރަން 

ރިޕޯޓާ މި  ވެސް  ވަ  މައްސަލަތައް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެމް.ޑީ.ޕީެގ   ރަީއސް.  ތްތެރިިއއްޒަ  އްދާނަންއެކީަގއި  ކީްއވެެގންތޯ 

 ން ކ ރަންޖެހިފައޭ މި މަޖިލިސް ތެރެއި؟ މަޖިލިސް ތެރެއިން ކ ރަން  ކަންކަން  ނީ މިންނަވަށް ކެރިވަޑައިނ ގަ މެންބަރ ންނަ

ތިން ބާރ ެގ ތެރެއިން އޮތީ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ޖެހިފައި މިމަޖިލިސް ތެރެއިން ކ ރަން  ރައީސް.  ތްތެރިއިްއޒައޮތީ،  

މި މިތާނަގއި  ބާރ .  ދަރިންތަ  އެއް  ތިބި  ނެތިފައި  ބަފާ  މިއަދ   ތިތިބީ  ޮގތަށް  މަރައްޔިތ ން  ބިކެއްެގ  ޖިލީހ ގެ ެގ 

ށް ދެވ ނ  ހަމަލާެއއްެގ ވާހަކަ.  ތެރި ރައީސަެގ ިއއްޒަތްމި ަމޖިލީހ   ،މި މ ައއްސަސާެގ  ،މެންބަރ ންތަކެއް. މި ދަންނަަވނީ

މަނިކ ފާނ   މޭ  6 އެ  ފެށިެގން  ނެތް  ނާންމެޑ އަޅ ަގނއިން  ތާނ   ެއކީަގއި  މަސައްކަތްމި    ، ކޮބައިތޯ  .ށްްއވާކަކ ރަ ަގިއ 

ކަމަކ   ސް. އެ ޔަމެންނަށް ހެޔޮ އަޅާނ ލިޑ ައޅ ަގނ ؟ ލިތޯށް އަޅާމިއީ ދަރިންނަ؟ ލަތ ެގ އެންމެ އިސްވެރިޔާއ  ދަކޮބައިތޯ މި

 ؛ން މި ކ ރާ މަސައްކަތްްއޓަދ ވާލ  މި ދައ ލަތް ނަަގހަ  އިޔާ މެންބަރ ން ރެ  65.ޑީ.ޕީެގ  އި ެއމްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރެއްގަ 

ރައީސް  ،  މި ަމޖިލީހ ެގ ރައީސް  ،ންނެވީހ   ތެއްެގ ޮގތ ގައިިއސްފަރާ  ްއބެވިއިރ ަގިއ އެންމެކ ރަްއވަން ތި  މި މަސައްކަތް

ނަޝީދ . ބައްލަވަ   މ ޙައްމަދ   ބޭން އިމި؟ ލެްއވިތޯއިހާލ   ގ ޅ ފ ޅަކަ  މަޖިލީރައްޔިތ ންެގ؟ ލެްއވިތޯްއވައިށް  ހ ެގ   

ސިފައެ  ންބަރ ންނާމެ ދައ ލައް ރަސްމީ  އިސްވެރި ަގއި  އެންމެ  ށް  ޑައަޅ ަގނނ ކ ރައްވާ.  ؟ އްދަލ ކ ރެއްވިތޯ ބަ  ޔާތ ެގ 

ނ ކ ރަްއވާ ވެސްީގޔަ   އެނިގެގން  ދެންޑ އަޅ ަގނ.  ނ ން  ވާހަކަ  ހޯދާ  ިއންސާފ   އަޑަ  މެން  ދައްކަނީ  ބާރ ލާފަމި    .ށް 

އިން ނަޝީދަށް  ހޯދަރައީސް  އެމް.އިސާފ   ބާރ ލާފައި  އަޑަށް  ވާހަކަ  ދައްކަމެން  ޑީ.ޕީެގދޭ  މި  ރި އިްއޒަތްތެނީ  ބަރ ން 

  . ޤަތަކީއީއޭ ޙަޤީމި  ،އެކީަގއި ދަންނަަވންޖެހެނީ  ޔާތް. ހިތާމަކަންކަން ހ ރި ޮގ  އިރައީސް. މިހިރީ މިއަދ  ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ނިޔަތެއް،  މިއަދ  ރަނަގޅ   އިންޓެންޝަނެ .  ނެތޭ  ރަނަގޅ   ދަންނަވަ  ޑ އަޅ ަގންއ  އިްއޒަތްތެމި  ރަީއސްނީ   ،ރި 

ރިޕޯޓަށް    ޑ އަޅ ަގނ  މާފ ކ ރައްާވތިއިބަލަ  ޑ އަޅ ަގނމި  އިނޭގތޯ    !ލީމާ،  ހަމަ  ހީބިހި   ޑ އަޅ ަގނއަޅ ަގނޑަށް  ހަމަ 

މ ޙައްމަދ     ރައީސް  ؛މި އޮންނަނީ  ަގއިފަށާއިރ ޓ   ވަރަށް ސާފ ކޮށް މި ރިޕޯ؛ ރި ރައީސްވަރ ވޭ. އިްއޒަތްތެ ނަަގިއެގންދާ

  މީގެ   ޑ އަޅ ަގނ؛ ވެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްލާފަިއެވއެއިޅ ވަ އަލާފައިެވެއވެ. ފޫއިޅ ވަ  ފޫއަޓީސެކިއ ރިންދިޔަ  ށް ދެމ ނަޝީދަ

ވާހަކަދައްކާލ   5ށް  ތްަގނޑަކަާގ ރައީސާ  އިއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ެގ  ކ ރިން  ފ ރ ދ ވަސް  ލިބ ނ   މ ެގ  هللا ޞަތ  

އެ  އ ފާ   ޑ އަޅ ަގނ އިރާދަފ ޅ ން.   ވާހަކަދައްކާލެވ ނީމަމަނިކ ފާނާކ ރަން  އެހެ  އަޑ     ،މަެވސްނަން.  މަނިކ ފާނ ެގ  އެ 

ރި  ވާހަކަފ ޅ ން ައދި މާ ދެރަވި. ިއއްޒަތްތެ  ދެރަވި. ވިދާޅ ވި،  މަ ދެރަވިހަ  ޑ އަޅ ަގނ   ހ ނީމާޖެއި  ކަންފަތ ަގ  ޑ އަޅ ަގނ 
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  ކަމ ަގއި ޝާމިލ ވާ ފަރާތްތައްއިނޭގތޯ. މި  އޮތް ވާހަކަ   ަގއި ެވސް މިމި ރިޕޯޓ    ،ިވދާޅ ވީ؟ ކޭތޯވިދާޅ ވީ ކީ ؛ ރައީސް

 ؛ންނަށްމެޑ އަޅ ަގނ  އެ ނަފ ސަށް؟ ބިރ ވެރިކަމެއްތޯ  ރި ރައީސް. ކޮންފަދަޅ ވީ ިއއްޒަތްތެތަޙ ޤީޤ ން ނ ހޯދޭ ވާހަކަ ވިދާ

ަގއި ރަީއސް ތްތަކ ން ހާމަކޮށްފައިާވ ޮގތ  އޮތީ ސަލާމަތީ ޚިދ މަ  މި ރިޕޯޓ ެގ ފެށ މ ަގއި ވެސް މި؛ ރި ރަީއސްއިްއޒަތްތެ

ނަ ދީފައިޝީމ ޙައްމަދ   ހަމަލާ  މި  ގ ޅިެގންދަށް  ހަމަލާއާ  އެ  މީހ ންނޭ.  ފިކ ރ ެގ  ހަރ ކަށި  މިހާތަނަށް   ވަނީ 

އް ކ ރި ފަރާތެޚަރަދ އި  އޭެގ މޯޓިވާ  ، ބޭނ ންދިނ މ ެގ  ށި ފިކ ރަށް ތާއީދ ކ ރާ މީހ ންނޭ. ހަމަލާވަނީ ހަރ ކަހައްޔަރ ކޮށްފައި 

 ން މި ޮގތަށްހެމި  މިއީ ާގތްަގނޑަކަށް  ވާ ކަމަށް.ނ ނެަގނެވިފައިށް ދެނަންފ ލ ހ   ހަމައަށް  ރީެގ ރިޕޯޓ  ނެރ މާމި އިންކ އަ

ރިޕޯ އޮތީ  މަނިކ ފާނ   ަގއި  ޓ މި  އެ  މިއީ  ފެށ މ ަގއި.  ވާހަކައިނޭގތޯ  ފަރާތްތަކެ  .ޅަކީ ފ ވިދާޅ ވި  ޝާމިލ ވާ  ްއ މީަގއި 

  ކަމާ ންމާއަ ަގއި އ ޅެވޭނެތޯމި ފަސްަގނޑ  ށްއެ މަނިކ ފާނަ ތަކެްއ ނ ހޯދޭ. ދެންނ ހޯދޭ. މިއަށް ފައިސާ ޚަރަދ ކ ރި ފަރާތް

ށް ވަނަ ޕޭޖަ 41 ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ؟ނޑ ަގއި އަމާންކަންމި ފަސްަގއޮތްތޯ  އެްއވެސް ރައްޔިތަކަށް އެބަ ؟އެކީގައި

ނަޒަރ ހިންަގ ރައީސް 10.2.4  ލިއިރ ގައިއިބަލަ  އިއަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި  އޮތީ؛ ،  ިމ  އްމަދ  މ ޙަ   ރައީސް  ،އޭަގއި 

އަތާއި ފަިއަގއި ވަރަށް   ކޮށްޞަފެންނަން ހ ރ މާއެކ  ޚާއް   ށ ންތަކެްއ ބޭރ ފ މ ޚަނަޝީދ ެގ ހަށިކޮޅ ަގިއ  ވަރަށް ިގނަ ޒަ

ކަން  އެޮގތަށް އެ  ،މަނާކ ރ ން ކަމަށާއިލޭއައ ން    ،ފައިބަމ ންދާތީ ފ ރަތަމަ ކ ރެއްވި މަސައްކަތަކީ   ލޭ  ،މްވެޚަފ ންކޮށް ޒަ

މާކ  ބޭރ  ންިގނައި  ރީ  ލޭ  ނ   ،ނަމަވެއްޖެ  ފ ރާނަފ ޅަށް  ނަޝީދ   މ ޙައްމަދ   އިކަމ އްކާވެދާނެރަރައީސް  ތިމާލ  ޙްެގ 

މި ދައްކަނީ އިންސާނެްއެގ ވާހަކަ.  ؛ ޅ ިވ ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްއޮތ މ ން ކަމަށް ބެލެވ ނ  ކަަމށް ޑޮކްޓަރ ން ވިދާ

އެބަ ވާހަކަތައް  ިގނަ  ވަރަށް  މިކަހަލަ  ރިޕޯޓ ަގއި  އެހެންނަމަވެސްހ މި  ރައީސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ނ ދޭތީއާ  ތަން  ވަގ ތ   ރި 

ިއ  ރާއްޖޭެގ ހަސްފަތާލެއްގަ ވެހިލާއިރ  ހަމަ ދިއިޮގތ ން ވާހަކަދަްއކަ  ބެހޭ  ހަމަ ޑޮކްޓަރ ންެގ މި ބަޔާ  ޑ އަޅ ަގނއެކީަގއި  

ވެރިވާ  މެން ފަޚ ރ ޑ އަޅ ަގނ   ، ތް ވެހި ޑޮކްޓަރ ންެގ މަސައްކަކޮށް ދިޞަ ން ޚާއްވަކި  ،ކަތްކ ރަމ ންދިޔަ ޑޮކްޓަރ ންމަސައް

ބޭފ ޅ ންވެރި ރ ޝ ކ މަސައްކަތްތަކެއް.   ެއ  އިޚ ވަން  މަސައްކަތްޕ ޅަށް.  ބޭފ ޅ ން  ތެރިކަމާޞްލާެގ  ހ ރިހާ  އެ  ،  ެއކީަގއި 

ޓީމަޑޮ މ ޅި  ޮގތަށް  ހިމެނޭ  އި  ޑ  އަޅ ަގނށް  ކްޓަރ ން  ހަމަ  ދަންނަވަން.ޞްލާޚ ެވސް  ޝ ކ ރ   ެއކީަގއި    ތެރިކަމާ 

މާފ ކ ރަ އެ  ؛އީސް ރައިްއޒަތްތެރި   ޕޮއިންޓް،  ނ ކ ތާެއްއ.    11.3.6  !އްވާތިކެްއ  ރި އިްއޒަތްތެ  ،ަގއި  172ކަންބޮޑ ވާ 

އޮތީ  172؛ ރައީސް މި  މެންބަރަ  ،ަގއި  ިއއްޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ެގ  މިނިސްޓަރަށް ރައްޔިތ ންެގ  ޑިފެންސް  މިއަދ ެގ  ކ  

މަޢ ލޫ ވާހަދެއްވި  ފޯމާތެއްެގ  ދެއްވީ  މަޢ ލޫމާތ   ޑިނ ކަ.  މިކޯލަކ ން.  ވިދާޅ ވީ ފެންސް  ފޯނ   ،ނިސްޓަރ   ކޯލެކޭ. އެއީ 

ނޫތެމަޢ ލޫމާ ނޫއް  ޮގތެއް  މަޢ ލޫމާތ ދޭ  އެއީ  ރައީސްނޭ.  އިްއޒަތްތެރި  މަޢ ލޫމާތާ ؛ ނޭ  ދެްއވި  އެ  އަދި  ހިތާމަހ ރި. 

ރިޕޯއެ  މެންނަށް އެބަޑ އަޅ ަގނ  މިނިސްޓަރ ެގ ޒިންމާ އަދާނ ކ ރާކަން  ގ ޅިެގން ޑިފެންސް މި  ވެެގން . އެހެންންޓ ނޭގ 

ދަންނަވަނީ  ޑ އަޅ ަގނ  އެކީ  ،މި  ރިޕޯޓާ  އަންނަންޖެހޭނޭމި  ނޯކޮން،  ަގއި  މިނިސްޓަރ ެގ  ޑިފެންސް  ޑެންސް ފިމިއަދ ެގ 

މިއަދ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ވަންނަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނޫނީ   ންޖެހޭނެމައްސަލަ މި ތަނަށް ވަންނަ
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މިޖޯމެ  ރސ ޕަެގ  .ޕީއެމް.ޑީ ރައީސް.  ނ ތަ  ރިޓީ  އިްއޒަތްތެރި  ނ ވާނެ  ކަމަކަށް  ކ ރި  މަސައްކަތެއް  އޮެވެގން  ަގއި 

ކ  ކަމަމަސައްކަތެއް  ރިޕޯޓ  މެން  ޑ އަޅ ަގނ ނ ވާނެ.    ކަށްރި  މި  އާދޭސްކ ރާކަށް  ކިތަންފީޛ ކޮށްދޭ  ނ ޖެހޭ  ޔާފަ. ށޭ 

ވާހަކަ މި ނިންމާލަނީ.   ޑ އަޅ ަގނރި ރައީސް.  ތެހ ރި މީަގއި ިއއްޒަތްބަތައް އެތައް ކަންހ ރި  މެންނަށް ކ ރެވެންޑ އަޅ ަގނ 

ވަނަ  2015ތިމަންނަމެން އިންކ އަރީެއއް ހަދާނަމޭ    ،ކަކަށް ނަމަވެސް ވިދާޅ ވި ރި މެންބަރ  ޖޯތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެބިލެ

ސެޕްޓެ މަހ ެގ  ންއަހަރ ެގ  ދ ވަ  28ބަރ   ހިނިގ  ވަނަ  ގ ޅި ހާހ   އިންކ އަރީއެދިސާއާ  އިއްޒަތްތެރި  ހަދާ  އްެގން  ނަމޭ. 

  އް އަޅަން ންކަން ނިންމަން ކެރޭ، ފިޔަަވޅ ތަ. ކައޭރ  އޮތޭ ރަނަގޅ  ލީޑަރޝިޕެއް  ، ތަފާތަކީމިހާރާ  އިއޭރާ؛ ރައީސް

އޭ ލީޑަރޝިޕެއް.  ލީކެރޭ  އެ  ރަނަގޅ ރ ެގ  އެޅ ްއވިއޭ.  ފިޔަަވޅ ތައް  އެ  މަޖިލީހަކ ން ތ ންެގރައްޔި  ! ޑަރޝިޕ ން   

އިންކ އަޑ އަޅ ަގނ  އެހެންނަނަ  އް ރީއެމެން  ތިބޭ ޑ އަޅ ަގނ  ، މަވެސްހަދަން.  މަޤާމ ތަކ ަގއި  ޒިންމާދާރ   މިއަދ   މެން 

އެބަ   ހާލަތެއްަގއި   ،ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭފަރާތްތައް  ފި  ،ކޮންމެ  ޕްލެޓް  ، ގައިކ ރެއް ކޮންމެ  ތިއްފޯކޮންެމ  ބަސް  މެއްަގއި 

މި ފަދަ ކަންކަން    ،ނަމަ  ނ ކ ރެވޭބޫލ ަގ  ށްނަމެންޑ އަޅ ަގނ   އެޮގތަށް  ސްޓ  ހަމަލާ ކަމަށް. މަލާއަކީ ޓެރަރިރަރިސްޓ  ހަޓެ

ހިނަގިއެގމި މި  ކަންތައްން  އަދ   ހިނީގމާ  އ ޅޭ  ޮގތަކަށް ނ ވިސްނާނެ. އިްއޒަތްތެމެން  ޑ އަޅ ަގނ ތައް  ؛ ރި ރަީއސްމި 

  ހަމަ މި   ޑ ނަގއަޅ ފަހަރ     ދަންނަވަން. އަދިވެސް އެއް ތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ށް ދެއްވި ފ ރ ޞަޑައަޅ ަގނ 

މަ ފ ރިހަމަ  އޮތް  މި  ކ ސައްކަމަސައްކަތްތައް  ދ ވާލ   ޔާ ރެ  ރެއްވ މ ގައިތްތައް  މެންބަރ ން    241އި  ކޮމިޓީެގ 

މަސައްކަތްޕ   އިޔާ ރެ  އި،ރައްވަ ދަކ ހޭ ކ ރެއްވި  މި  އިޚ ދ ވާލ   ނ ހަނ   ހަމަ  އެކީަގއި ޞްލާޅަށް  ތެރިކަމާ 

 . الم عليكمس  وال ކ ރ ދަންނަވަމ ން ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ޝ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   މަދ . މ ޙައްޅ ދ އްފ ށީ ދެކ ނ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޖަމްޝީދ ކ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މ ޙައްމަދ  ޖަމްޝީދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ

ރައީސް.  `.   އިްއޒަތްތެރި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މެންދަޝ ކ ރިއްޔާ  ނަާގލަނީ  ހަމަހިމޭންކަން  ރައްޔިތ ންެގ މެއްެގ 

ހިނަގމ ން  ދަންވަރ   މިދިވެހިރާއްޖެ  ،މ ންއެހެންކަ  ކަމ ން.  ދާމަޖިލީސް  ހާލަތ   އޮތް  ވަގ ތ   މި  ވަރަށް     މަޖިލީހ ން 

ހާފ  އެރިހަމައަށް  މިމެޑ އަޅ ަގނ  ،ނިގލަްއވާނެމަކޮށްދޭ.  ބަހ ސްކ ރަމ ން  ަގޑީަގއި  މި  ކޮމިޓީން   241  ،ދަނީ  ން 

ރި ނެރ ނ   ރިޕޯޓަކީ  ޕޯޓަތައްޔާރ ކޮށް  މި  ރަމަޟާ  1442ށް.  އަހަރ ެގ  ހ ކ ރ     25މަހ ެގ    ންވަނަ   ވިލޭރޭވިލ ން 

ވަގ ތެްއަގ މަގ މަތީަގއި  ތަރާވީސްދަމ ެގ  މާލޭެގ  ންެގ ރައްޔިތ   ،ކީހާދިސާއަ  މި   ހާދިސާެއއް.  ވ މ ެގއް ންޮގބޮ  ހިނިގއި 

  ޑ  އަޅ ަގނމަލާއަށް މި ވަގ ތ  ވެސް  އެ ހަ  ،ރަރިސްޓ  ހަމަލާއެއް. އެހެންކަމ ންން ޓެާމޒ ކޮށް ދިއަ  ށްެގ ރައީސަމަޖިލީހ 
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މަޢ ލޫމާކ ށްވެ ފޮށިން  ޓީ.ވީ  ބަލަން އިންއިރ  ތިރިއަށް އަރަމ ންރިކ ރަން.  ޮގއްވާލި  ،ދިޔައީ   ތ   ކަމަށްބޮމެއް  ނ ވަތަ    

  ،ގ ނީމެންނަށް އެނޑ އަޅ ަގނ ށް  ކައް ހިނގައިފި ކަމަށް. ކ އްލިއަސާއެދިނ ވަތަ މިފަދަ ހާ  ، ވި ކަމަށް ބާރ ަގދަ ގޮވ ެމއް ޮގ

ދިވެހާ އަމާޒ ވީ  މަޖިލީހ ރައްޔިތ   ހިރާއްޖޭެގދިސާ  ރަީއސްކަ  ރައީސް  ެގންެގ  ކ ރީެގ  ކ ރެއްއަދި  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ން  ވި 

  ކ  ތަކާއެ  ފިކ ރ ލ މ ަގއި ތަފާތ އިވަ ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް ކަމަށް. މި ރިޕޯޓ  އެކ ލަ ްއވާރައީސްކަން ވެސް ކ ރަ

މަ ނަތީޖާއަކ ރެވ ނ   އެންމެހަ  ،ކީސަްއކަތ ެގ  ދިވެހި  ހާލަތެްއަގއި  ކޮންމެ  އެއްބައިވަންތަކަރަްއޔިތ   އިމިފަދަ  ން  ންެގ 

ހާެގ މި ބޮޑ  ރިޕޯޓ  ދެ  ފ ސަ  242  ،ވަނީން މި ދަންނަ. އެހެދެކެން  ޑ ައޅ ަގނ ދައްކ ަވއިދޭ ފ ރިހަމަ ރަމްޒެއް ކަމ ަގއި  

އްިވ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހެޅ   ،ފ ރިހަމަކޮށް ނެރެމިހާ    ށްޔާރ ކޮެގ ތެރޭަގއި ތައްމަހެއްހާ ދ ވަހ 

ކޮމިޓީަގ  އި ކޮމިޓީއާ އެންމެހަމަސައްކަތް  އި ެއ  ފ ރިހަމައަ   އިކ ރެްއވި  ވަރަށް  މަށް  ފަރާތްތަކަކީ  ކ ރ މ ެގ  ސައްކަމި  ތް 

ލިޤާބިލ  ދަންނަވަކަން  ކަމ ަގއި  ބައެއް  މަޢ ލޫން.  ބިފައިވާ  ފ ރިހަމަ  ވަރަށް  ޚާއްމީަގއި  އެބަހ ރި.  ކޮށް  ޞަމާތ ތަކެއް 

ހާލަތ  މިހާރ ެގ  ފޯރ ކޮށްދޭންދިވެހިރާއްޖޭެގ  ރައްޔިތ ންނަށް  ދައ ލަތަކ ން  ސަލާމަ،  ދޭންޖެހޭ ތާ ޖެހޭ  ރަްއކާތެރިކަން  އި 

ރަނަގޅ ކ ރަންޖެދިނ މަ  ،ޮގތްތައް  މިހާރ   އަދި  ހ ރަސްތައް  ހ ރި  ޓަކައި  ކަންތައްތައްށް  ރިޕޯޓ   ހޭ  ަގއި މި 

ކަންތައްތަކަކީކޮރެ އެންމެހާ  ހ ރި  މި  ކ ރަންޖެ  ،މެންޑ ކޮށްފައި  ވެސް  ކަންތައްތަމިހާރ   ދެންނެވީހޭ  މި  އެހެން   ،އް. 

ފޯރ ކޮށް  އިއެންމެހަ ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ރަްއޔިތ ންނަށް  ވާޖިބެއްދިނ މަކީ  ދިވެހި  އެނިގދައ ލަތ ެގ    ، ލަްއވާނެ. 

ކަމެ  ކޮން އެ  ކ ށަކީ  ކޮންމެ  ކ ށެއް.  އޮންނައިހ މާލަކީ  އަދަބެއް  އެހެންކަމަށް  މަށް  އް އިހ މާލެ  ،ހިނދ   ވީކަމެއް. 

ެވވ ނ  ކިހިނެއް  އެއީ  ދައްކަނީޑ އަޅ ަގނޖެހޭނެ.  ންބަލަެމން  ޑ އަޅ ަގނއިހ މާލެއްތޯ    ވެިވއްޖެްއޔާ  މި   ؛ެގމާލޭ  ، ެމން 

ހަކަ.  ނ ވަނީސް ހިނިގ ވާހިނަގންވި ވާހަކަ. އެ ހާދިސާ  މެއް ޮގމާލޭެގ މަގ މަތީަގއި ބޮއްޖޭެގ ފ ރަރާދިވެހި  ،ލޭެގމާފ ރަ

ހިނަގންޖެ ކީްއވެއެހެންކަމ ން،  ބަލަ ހ ނީ  ސަބައިެގންތޯ  ހިނަގންޖެހ ން  ތައްޔާރ ،  އޮޅ ންފިލ ަވން  ިމ ކ ބެއް  ރިޕޯޓ   ރި 

ވަނީ މިހާރ     ޕޯޓ ލާފަ. މި ރިއިޓ ަގއި ހ ރި މަޢ ލޫމާތ ތައް ކިޔަކަންބޮޑ ވަން މި ރިޕޯ  ވަރަށް ބޮޑަށް  ޑ އަޅ ަގނރިޕޯޓަކީ.  

އެންމެހަެއދެ  ޑ އަޅ ަގނއާންމ ކ ރެވިފަ.   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ރަނ  އިން  ރިޕޯޓ   މި  ރައްޔިތ ން  ކިޔާލަން.    ަގޅަށްދިވެހި 

. އެކަމަކ  ވަރަށް ިގނަ  ކަށް ނ ކިޔޭރިހަމައަޕޯޓ  ފ ަގއި މި ރިކޮޅ  ތެރޭ ކ ޑަަވގ ތ   ނ ނަށް ލިބ މެޑ އަޅ ަގނ  ، ިގލައްވާނެއެނ

ވަރަމެންއިްއޒަތްތެރި   މަޖިލީހ ަގިއ  އިްއޒަތްތެރި  މި  ބަހ ސެްއ  ށް  ބަރ ން  ކޮށްދެްއވައިފި. ފ ރިހަމަ  ކަމަށް  މި 

 .  ރިރިްއޔާ އިްއޒަތްތެވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން. ޝ ކ  ،ންކަމ ންއެހެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ބްރާހީމް ނަޞީރ .ރި މެންބަރ  އިމ ލަކ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޔާ  ޝ ކ ރިއް

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނަޞީރ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މ ލަކ 
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ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ދ   2021  މޭ  6ޝ ކ ރިއްޔާ  މިވަހ ެގ  ވަނަ  މަޖިލީއިްއޒަތްތެ  ރޭ  ރައީސް  ހ ެގރި  ރައީސް،   

ނަޝީދަމ ޙައްމަ ޓެ  ށްދ   ހަރ ކަށި  ޑ އަޅ ަގނ  މަލ ޢަޒަމްެގ  ރަރި ކ ރިމަތިވެވަޑަިއެގންނެވި  ބާރާތ ން އި  ަވރަށް 

ރައީސްއިއް   ރިކ ރަން.ކ ށްވެ އިންޑިާއގަ ޑައަޅ ަގނ ؛ ޒަތްތެރި  ހ ރެވ ނީ  އެރޭ  ބަލިޑ އަޅ ަގނ.  އިށް  ދަރިައކ   ެއ    ވެެގ 

ފަރ ދަ ބެންރީެގ  ޮގސް  ޚަ  ޑ އަޅ ަގނަގއި.  ަގލޫރ ވާއަށް  ހިތާމަވެރި  މި  ފ ން ެވސް  ވެސް  ވަރަށް  އަޑ އެހީ  ބަރ  

ޓަކައި ޤައ މަށް  މި  އެތައް    ، އަސަރާެއކ .  ޓަކައި  ރައްޔިތ ންނަށް  ވެރ ޤ މި  ރައީވަ ބާނީތަކެއް  ސަކަށް  ޑަިއެގންނެިވ 

ޚަބަރ ެގ   ރައީސް  ޑ ައޅ ަގނވާހަކަ  ހަމަލާދިން  އިްއޒަތްތެރި  ހ އްޓާ.  ތަނ ަގއި  ދެންނެވި  މި  ރިޕޯޓަށް  ؛އަޑ އެހީ  މި 

ރިކަން، އަދި  ހ ފައިސާ ޚަރަދ ކޮށްފައި  މަށް  މި ކަ  ،އެބަ އެނިގެގންދޭލީމާ  އިކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓަށް ބަލަ  241  ،ލީމާއިބަލަ

ކަށް ބަރާސްކޮން މި  ޤައ މ  މި ދަތ ރ ކ ރަނީމި    ށް ހީވާ ކަހަލަޑައަޅ ަގނނޭނޭގ ބަޔަކ  ވާކަން.  ައޑި  ،ެގ އަޑީަގއިކަމ މި

ޓީ ން. މި ކޮމިރަމަކ ހިތާ  ޑ ައޅ ަގނ   ،މި ކަމަށް ތައްޔާރ ނ ވެ އޮތީތީ   ،ބަރ  ލިބިކަމ ެގ ޚަމި  ށްބާރ ތަކަ  އޭ. ސަލާމަތީވަބާ

އްކާތެރިކަމަށް ތްރެޓެްއެގ ރަ  އިސަލާމަތާ  ެއއަށް މަޢ ލޫމާތ  ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެ މަނިކ ފާނ ެގ  ،ރިޕޯޓ ން އެބަ ބ ނޭ

ހ ރި ރައީސް ޮގތ ަގއި  ިއއްޒަތްތެރި  އެބަ.  ފާހަަގކ ރޭ  ަވގ ތ ަގއި   ؛ކަން  ބޮޑީާގޑ ންއެ  މަނިކ ފާނ ެގ  ކޮށް  ޞަޚާއް  ،އެ 

ސް ފ ރ ޞަތެްއަގިއ އެ މަނިކ ފާނ  ހޮސްޕިޓަލާ  ހާ އަވަފާހަަގކޮށް، އެ  ޑ އަޅ ަގނރ ބާނީ  ޤ ވެދިން    އެްއކޮށް  ޒަޚަމްތަކާ

މިއީ ކ ޑަ  ؛ އީސްޝ ކ ރ  އަދާކ ރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަ  ރަށްވަ  ޑ އަޅ ަގނެގންދެވީތީ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް  ށް  ހަމައަ

ދެވި  ރައީސަށް  ޤައ ެމއްެގ  ިމއީ  ނޫން.  މަރ ެގވާހަކަެއއް  ހައްދެތިންހަމަލާއެއް.    ެގންދިޔަ  މީހަކ   ރ ކ ރެވިފަިއ  ޔަހަތަރ  

ލާއިރ  ިއއްޒަތްތެރި  އިސް މި ވަނީ ނޭނިގފަ. މި ރިޕޯޓަށް ބަލަެއއް ކަެމއް އަދިވެކޮންބަައޑީަގއި ތިބީ  ، ވެއްޖެ. ނަަމވެސް

  މަޖިލީހ ން މި ކ ރި އްޒަތްތެރިމެންނަށް މި އިޑ އަޅ ަގނ ޑ ވާ އެތައް ކަންތައްތަކެއް އެބަހ ރި. އަދިެވސް  ކަންބޮ  ،ރައީސް

ހ ރި ކޮމިޓީތަކ ން ކ ރިއަށްދާ ތަނެއް   ެގން ހެދިފައިމަސައްކަތެއް އަދިވެސް މި މައްސަލައާ ގ ޅި   ތާ ާގތަށް ވެސްމަސައްކަ

ނަމަވެސްޑައަޅ ަގނ  ނ ފެނޭ.  ފަރާތް  ،ކަށް  އެބޭރ ެގ  ފ ތަކ ެގ  އެއްކޮށް  ފ ހީތެރިކަމާ  ެގންދޭ  އެބަ  ހަމަ ރި ލ ހ ން 

ންމެ ފަހ ން ދެއްވި އެ ްއޔާ އެރިތްތެރި ރައީސ ލްޖ މްހޫކ ރަން. ރާއްޖޭެގ ިއއްޒަކަން ފާހަަގއެ   ޑ އަޅ ަގނ  އެންކ އަރީެއއް.

މި މައްސަލަ    ،މީދަކީއްެގ އ  ޑ  ަގނ ައޅ ފަިއވޭ.  ޅ ވެދާލަވާ ކަމަށް ވިކަން ކައިރިން ބައްޕީޗ ަގއި ެވސް މިމަނިކ ފާނ ެގ ސް

މިނިމި ފަރާތްތަކާއި  ކަންެގންދާއިރ   ފަރާތްތަ  ،ކ ރި  ފަންޑ ކ ރި  ކަމަށް  މި   ،ކާއިމި  އަޑީ އަދި  ހ ރިހާ ކަމ ެގ  ތިބި  ަގިއ 

ބެހޭ  އެންމެ ކަމާ  އެހީތެރިކަމާފަރާތްތަކ ން  ހަ  ެގ  ކަމަށް.  ެއއްކޮށް  ދ ޢާއަކީ ޑ  އަޅ ަގނއްޔަރ ެވެގންދާނެ  އެ   ،ެގ 

ޚާކ ފާނަމަނި ނަޝީދަ  ކޮށް ޞައްށް،  ލިބިށް  ރައީސް  ޝިފާއެްއ  ިމ  ައވަސް  ޒަޚަްމތަކަށް  ވަޑައިެގންނެވި 

ތެރެއިން   އާންމ ންެގ  ގ ޅިެގން  ހަމަލާއާ  ިމ  އަދި  ައވަސްޒަޚަމް މިންވަރ ކޮށްދެްއވ ން.  ވެސް  ފަރާތްތަކަށް    ވެެގންދިޔަ 

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް.  ކ ރިއްޔާޑަށް ޝ ވަރަށް ބޮވ ން. ކޮށްދެއް ޝިފާއެއް މިންވަރ  
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 ކީމް. ޙަލްޝަހީމް ޢަބްދ هللا ންބަރ  ޢަބްދ ތެރި މެކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތް .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ކީމްޙަލްޝަހީމް ޢަބްދ هللا ންބަރ  ޢަބްދ މެކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ 

ދ ވަހ     6ރަީއސް.    ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަނަ  މަޖިއްއިރ އޮމޭ  މި  ހ އްޓާ  ރައީސަށް  ސިފައި  ިއއްޒަތްތެރި  ލީހ ެގ 

ހަމަލާއާ ހިންގ ޅި  ދެވ ނ   މަޖިލީހ ން  މި  އިެގން  ރިޕޯޓ   ކ އަންގ ނ   މިރީ  ކ ރިމަތީަގއި   .ވަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން 

މި ޤައ   ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަ  ގައިލާއިރ  އިބަލަ  ޓަށް ޕޯރި  އަޅ ަގނޑ މެން  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ެއބަ  ކަންތައްތަކެއް  މެްއެގ ިގނަ 

ެވއްޓި  ތީއޮ   ޤައ މ  މިލަތަށް މި  ހާއްޓިެގންދާނެ އެންމެ ދެރަ ނިކަެމތި  އް ވެ ތ ަގިއ އެ ޤައ މެޔާހަ ފައި  ާގތްަގނޑަކަށް 

ރައިްއޒަތްތެ ހި   .އީސްރި  މި  މި  ދިއ މ ަގއި ޤަސާބަށް  ފަރާތްތަބައިވަ  އ މ   އެބަކެއްރ   އިހ މާލ   އްޒަތްތެރި  އި   އޮތް  ެގ 

އެހެންނަމަވެސް  އި  ،ރައީސް.  މި  ވާހަކަައޚޅ ަގނޑ މެން  އަނެކަކަށް  އެ  ،ދައްކައި  ހ މާލ ެގ    ،ބ ނެ  ބަސްަގދަކަކ  

އިޢ ހަނގ ރާ އަޅ ަގނޑ ންކ ރަންލާމަ  އަރަިއަގނެވޭތޯ  މިކަމ ން  ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ނޫން  ވަގ ތެއް   ން މެީވ 

ަވގ ތ .  ކ ރަމަސައްކަތް ބަދަލ   ނާޒަމާންވީ  ކަންކަން  ރަނަގޅ ކ ރަންޖެހޭ .  ވެެގންދާނެއެްއވަރަށް  އެއާެއކ ަގއި  ހަމަ 

އިން ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެކަންކަން  އިތިހާއަށް  ފެނިެގންދާނެ.  ރަ ްއޒަތްތެންނަށް  ޚަރަދ ކޮށްެގން  ؛އީސްރި  ދައ ލަތ ން 

މ ރ ެގ ޅަ  އ   ،ށް ބަލައިކަމަ  ލިއްޔަތ އޫެގ ަވޒީފާެގ މަސްމަސައްކަތަކީ ތިމާ  ރާކ އަދި ެއީއ ކާންބޯން  ،ހަދައި  ގ ޓްރެއިނިން

ފަށައި  ވަޒީފާ  އެ  އައި   ،ންެގދ ވަހ ަގއި  މަސައްކަތްކ ރަމ ން  ހޯދައިެގން  ރެ އެއަށްވ ،  އެހެންނަމަވެސް ؛ސްތަޖ ރިބާ 

ދައ ލަތ ެގ މައްޗަށް ައޑީ ދައ ލަތެއް    އަޅ ަގނޑަށް ސިފަކ ރެވެނީ  ،މަކީޔ ދިޔަކ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެނިެގންދާބާރ ަގދަ ބަ

މަންބާރ ަގދަެވެގން ރައީސްދާ  ިއއްޒަތްތެރި  މިޒަރ   ހަމައެ.  ރަީއސްކަަމކީ  ނޫންކަނި  ވެސް  ނަޝީދަކަށް  މި   ،  އަދި 

އަދި ސަރ ކާރ ެގ    ،ހޫރިއްޔާއަކަށް ެވސް ނޫންސ ލްޖ މްއަދި ރައީ  ،ރ ންނަކަށް ވެސް ނޫންމެންބަ  ތެރިމަޖިލީހ ެގ އިއްޒަތް

މ ޅި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެހައި ރަްއޔިތ ންނަށް އޮތް ބޮޑ  ބިރެއް  ،  ވެސް ނޫންނަކަށް  ންަގއި ތިބި ބޭފ ޅ މަޤާމ ތަކ އިސް  

ލޭ ރާއްޖޭަގއި  މި  ރައީސް.  ބޭނ ށް  އޮހޮރ ިވެގންދާކައިްއޒަތްތެރި  ރައްޔިތަކ   އެ  .ވާނެނ   މެއްެއއްވެސް  ން  މަގ   އެކަން 

ބޭނ މެއް ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  ވެސް  އަޅ ަގނ  ދާކަށް  ރިޕޯޓ ޑަނ ވާނެ.  މި  ފާހަަގކ ރެވޭ  ށް    ނީދީ  ،އެބަ  ބަލައިލީމަ 

ޅަ ދަރިން ޖިހާދަށް    ،ާވނ ންޒ   ެގޖޭމި ރާއް  ،. އަޅ ަގނޑ މެން އަޑ އެހީމ ރައީސްތެރި  ހަރ ކަށި ބައެއްެގ ވާހަކަ ިއއްޒަތް

އި ބަޔަކ   ިގނަ  ވަރަށް  ދެއްކީމާ  ނަޝީދ   ރައީސް  ވާހަކަ  ަވރަށް  ދި ނިގލިދާ  ވާހަކަދެޮގތް އްކޮށްެގން  އްކި. ޮގތަށް 

ރައްޔިތ   ،އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސާފ ކޮށްފަހ ން  ަވރަށް  އެނޭގ  ންނަށް  ވާހަކަެއއްކަން.   ، އެބަ  ޙަޤީޤީ  އެއީ 

މާޅ ަގނޑ މެންނަށްއަމިއަދ    އެ  ފެންނަނީ  މި  މީހ ލ އ ޙަ  އ ޅ ނ   މިަގއި  ހަރަ   ން  މަންޒަރ   ފަސްަގނޑ ަގއި  ކާތްތެރިވާ 

  ތެރޭަގއި   މި ޤައ މ ެގ  ކޮށްނ ޓޭޓްބިލިހެން ރިމީހ   އެ  މީހ ންނަށް ރަނަގޅަށް  އީސް. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެއިްއޒަތްތެރި ރަ

މި ފެނިެގން  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނަތީޖާ  ރައީސް    ،ނަމ ަގއި ދީނ ެގ  .  ދަނީ  އ ޅ މ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ނަމ ަގއި  ސ ވަރ ެގ 
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މީ ހަމައަނެއް  އަލާހާއަށް  ނެތިކޮށްދީެގން  މީހާ  ިވސްނ ންއިލަނެއް  ދިއ މ ެގ  ސ ވަރ ެގ  އެެގން  ބޮލަށް  މީހ ން    ެގ 

މީހާދަ އްވަ މ ޅި  ޖަރީބްރެ  ެގއިެގން  ހިންާގ  މި  ވޮޝްކޮށްލައިެގން  މި  އަކަށްޖާނަތީ   ތަކ ެގމާއިން  ދަނީ    ެވެގން 

އެަގއަޅ  ރާއްޖޭެގ  މި  ބިރ ވެނޑ މެންެގ  ރައްޔިތ ން  ވަރިންމެހައި  ތެރެއަށް  ިއއް ކަމެްއެގ  ދިއ ން  ޒަތްތެރި އްޓާލައިެގން 

ރައީސް ނަޝީދ   ވެސް  ވަނަ ައހަރ     2020  ،އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭ   ޑަށްަގއި އަޅ ަގނއިރ ބަލަިއލާ  މި ރިޕޯޓ ަގއިރައީސް.  

 ތެރިސިކަން އިްއޒަތްއްނ ން ދ ރަށް ޖެ ފ ލ ހ ންނަށް އަންަގިއެގން އެތަމީހ ން  އެ  ،ކައިރީަގއި ބަޔަކ  ފާރަލަމ ންދާތީވެ  ެގ

އެހެންނަމަވެސް އެކަމ ެގ  ބަޔަ  އެ   ، މަކ ރަނީހިތާނޑ   ަގައޅ ،  ރައީސް.  ހޯދައި  ނ ހިންޤީޤެ ޙ ތަކ   ރަނަގޅަށް  މ ެގ  ގ އް 

ތި ހަމަލާ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ލިބިެގން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ނ ރައްކާތެރި ހިތްދަ  ބަޔަކަށް ހިތްަވރ   އެ  އިންނަތިޖާ

ައއިސްެގންކ ރި އެހެންވީމާ  އ ޅެނީ  މި  މައްޗަށް  ރައީސް.  ދޫ  މި  ،ިއއްޒަތްތެރި  ައޅ ަގނކޮ ކަންކަން    އް ޑަކަށެށްލައިެގން 

ކަންކަން    މި ؛ ކަންކަންހ ރިށްފައި  ފާހަަގކޮ  ގައިމި ރިޕޯޓ   ޞަކޮށްޚާއް  ނެއް. އަދި ރަނަގޅ ކ ރެވޭނެހެކަންވޭ މި އެއްނ ހި

  ވީ. އަދި  މި ލާޞްތެރި މަސަްއކަތްތަކެއް ކ ރަން ޚ ވެސް އި  މަޖިލީހ ން  ނޑ މެން މިއަސްލަކަށް ހެދ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގ

އޮތްގަ ޖޭރާއް ފަރާތްތަކ   އި  ިއދިކޮޅ   އިސިޔާސީ  ވެސް  މަސައްކަޚ ން  ކ ރަންވީތްތަކެއް ލާޞްތެރި  ރިޕޯޓ ަގ  ،  ާވ  އި މި 

ތަންފީ ވާނަމަ  . ޛ ކ ރެވޭތޯކަންކަން  ކަމަށް  މިައކ ބޫގަ   އަޅ ަގނޑ    ،ތަންފީޛ ނ ކ ރެޭވ  ޮގތ ަގިއ   ންލ ކ ރާ 

ކ ރިއެށްއަޅ ަގނޑ މެންނަކަ ނ ލި  އަޅ ރ މެއް  ރައީސްބޭނެ.  އެދެނީ  ލިބިނަޝީދަ  ަގނޑ   ޝިފާެއއް  އަވަސް  މި   ،ށް 

އަޤައ  ޚިދ މަތްކ ރަން އެނބ ރި  ރައްޔިތ ން   .އ ންމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެއންމެ  ހިތާ ނ ވެސް    އަޅ ަގނޑ މެން  ރި ކ މަހަނ  

ދ ވަހަކީ.  ދ ވަހެއް ރާއްޖޭެގއެއީ  އެ  މި  ރަްއޔިތ ންނަށް  އެންމެހައި  އެނޭގ  އެބަ  ވެސް  މި ޙަޤީޤަ  ،  ވެސް  ތ ަގއި 

މިރާއް ބަދަލާއި  ޖެއަށް  ރާއް  ، އައި  ކ ރިއެރ   މިއަށް  ޖެމި  ލ ބ ނ  އަިއ  މި  މިއަދ   ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  އަދި  މާއި 

  ވެސް އެބަ އެނޭގ. އެހެންވީމާ، ށް  އަޅ ަގނޑ މެން އެންމެނަ  ރީއަކީ ރައީސް ނަޝީދ ކަންއަސްލ  މޭސްތި ެގ  މިނިވަންކަމ 

އަދި ިގނަ    .ދިއްކ ރާނެތައް  އިނިގލި  ިގނަ  ށްއަދިމާ  ހަކާލިބިފައިވާ މީ  ބިލޯ  ށް މި ރައްޔިތ ންެގމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަ

 . ދ ެގ އެ ހިތްވަރ  ހ ންނާނެނަޝީރައީސް    ،އެބަ އޮތް  ންކަންީގޔަ   ޑަށްލާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅ ަގނ ކ ރިމަތި  ކަންކަމާ

،  ބިވަނީ ވެސް. އެހެންވީމާމަނިކ ފާނ  ދެކެ ލޯ  ށް އެންތިހާއައެ ހިތްވަރ  ހ ރީތީެވ ރަްއޔިތ ން އި  އިގަ އީސް ނަޝީދ ރަ

މިއަށްވ ރެ އިރާދަކ ރެއްިވްއޔާ    ްއިވއްޔާ މި ރާއްޖެރެޮގސް އިރާދަކ ލިެގންބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ މި މައްސަލަ ބެަގޑ   އަޅ ަގނ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަ  އަމާން އެހެންވީ  ށްހިސާބަކަށް  ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ވަ ެގންދެވޭނެ  ބަ  ތ ގ މާ،  ޮގތ ން  ިއވަރ   ހ ރި 

ތި ވާހަކަދައްކަން  އަދިވެސް  ފ ރ ޞަތ އަޅ   ބީމާބޭފ ޅ ން  ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ވާހަކަ  ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ ެގ  ދެމ ން 

 ރި ރައީސް.  ޔާ އިްއޒަތްތެއްރި ކ ރ ކޮށްލާނަން ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ 

 

 ބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ން( )ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެން
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 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

 ދ .ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީރ . މާފަންނ  މެދ  ދާއިއިްއޒަތްތެރި މެންބަ  ށްޝ ކ ރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަ

 

 ފަންނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ރަޝީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: މާ

ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ   ދ ޝީދ  ނަމަދ ވަހ ެގ ރޭ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް މ ޙައް  2021  ،6މޭ     ރަީއސް.ރިއްޔާ 

ކޮމިޓީން ހިންާގފައިާވ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ  ތީ  ެގން ސަލާމަގ ޅި  ރިސްޓް ހަމަލާއާރަކާތެރި ޓެއަވަހާރަކޮށްލ މަށް ދިން ނ ރައް

ރިއައިންކ ރީ  މެންޓަޕާލި ރިޕޯޓ  ޮގތ މި  ނިންެގ  ޕޯޓްރީ  އިއް ެގ  ރިޕޯޓ  ؛ރައީސް ޒަތްތެރި  .  ތައް  ސަފ ހާެއކި    ެގމި 

އަޅ ަގނޑަށްބަލައިލ މ  ވަފާހަަގކ   ން  އި ރަރެވެނީ  ބޮޑ   ރިޕޯޓ ަގ.  ހ މާލެއްށް  ނ ކ ތާތަކ ެގ  ބައެ  ފާހަަގކ ރެވޭ  އިމި  އް 

ރަީއސްއިްއޒަތްތެތެރޭަގއި   ކައ ން   ،ހިމެނޭ  ަގއި  119ނަންބަރ     ފ ހާސަ  ، ރި  ޓެރަނެޝަނަލް  ސެންޓަރ  ރިޓަރ  ޒަމް 

އެ  .ދައ ރ   (ެގ.ސީ.ސީ.ޓީންއެ) ފާހަަގކ ރެވޭއަޅ ަގނޑަށް  ޓެރަމީެގ  ،ބަ  ފިއ ލިއިންޓެ  ޒަމްރި ތެރޭަގއި  ޝަން ޖެންސް 

ޭއަގއި ވެސް އެބަ   ،10.22.4އިތ ރ ން  ޭއެގ  ކ ރޭ.  އެބަ   ފާހަަގ  އިމަށް ީމަގކަ  ނ ވާމ ކ ރެވިފައިއިާގސެންޓަރ  އަދިެވސް  

ޓެރަރިޒަމް    ،ފާހަަގކ ރޭ މަޢ އިންޓެ   ސެންޓަރ ކައ ންޓަރ  ޮގތ ގެ ލޫލިޖެންސް  ދައ ރ ވާ  ނިޒާމ މާތ   ވެސް     

މިވާނ  މ ކ ރެވިފައިއިާގ މީަގިއ  ފާހަަގކޮށްފަ  ކަން  އޭެގވަނީ  ހަރ ކަށި  ،  ަގއި  10.22.5  ރ ންއިތ .   ކ ރ ފިޖަލ ަގއި 

ސެންޓަރ ން ނެޝަނަލް ކައ ންޓަރ ޓެރިޒަމް  ފަހަރ  މަތިން    ން އެކިޒ ފެއާމް އެޅިެގން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯއިތ ރ ވ މާ ގ  

ވީނަމަެވސް  ވިސްނ ން  ހިމެނޭ  ަގއިތެރޭ   ެގމެންޑޭޓ   ސެންޓަރ ގެ   އެ  ،މަޝްވަރާކޮށްފައި  ތަކ ަގިއ  އެކިއެކި 

ފަރާތްތައްއިވާޅާފައަނަހައްދަފަހަ ފަރާތް  ،ނެަގނެދެ    ރިހެބިލިޓޭ  ތަކަށް އެ    ، ންގ މާއިހި  ރާމ ޕްރޮްގޝަން  އަމާޒ ކޮށްެގން 

ލިޓޭޝަން ބިރިހެ  އްތްތައް އެ ފަރާތްތަކ ެގ ޢަމަލ ތަކ ަގއި ބަިއވެރިފަިއވާ ފަރާތްތަތައް ހިންާގފައިވާ ފަރާޓެރަރިޒަމް ޢަމަލ 

އިއިހިންާގފަ  ޕްރޮްގރާމ  ބޮޑެތި  އިއްޒަނ ާވކަން.  ފެންނަނީ  މި  ރަީއސްހ މާލ ތައް  ހިތްތެރި  އަޅ ަގނޑ   ތަށްއަރަނީ . 

ދީފާނެ ކަމަށް ބ ނާ ނ ރައްކާތެރި ކ ށްވެރިން ހަމަލާ   ށްއްކާތެރި މީހ ން މަރަރަވ ރެ ިގނަ ނ އަށް   1400އި  ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ހަނގ ރާމަތަކަށް ތިޮގސްފަ  ނ ވަތަ  މީހ ންއި  އެބަންބައިވެރި  ނާއިބި  ފަރާތްތައް      މި  ތެރޭަގއި އާންތިބި.  މ ންެގ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަަގއި  އ ޅޭއިރ   ނ ކ ރެވޭަގފާހަ  ށްެވސް  ރެސްޓޯ.  އެއް  ކެފޭ  ތަންތާ  ހަމަ އެކިއެކި  ެވސް  ރަންޓ ތަކ ަގއި 

އިނށީ  ސްމީހ ންނާމީ ފޮޓޯ  ދެއެކީ  މިކަހަލަ  ތިބެ  ހިނގައިެގންދާއިރ ަގހާނަަގއި  ތަޙ ދިސާ  ވެސް  ޤީއި  ޤ ކ ރަން 

މ   ވާނެދަގޫ ނއ  ރަށ ދަރަޖައަށް  އެހެންނަމަވެސްމ ވެފައާން   ވަނީމި  ތެރޭަގއި  ޅި  ޓެރިޒަމް ،  .  ކައ ންޓަރ  ނެޝަނަލް 

ކޮށްފިނަމަ  އިމެންޑޭޓ ގަ   ސެންޓަރ ެގ ކަންކަން  ހިބިލިޓޭހެ ރި  ،ހިމެނޭ  ޕްރޮްގރާމ ތައް  ދައ ލަތ ން  ޝަން  ޓަކައި  ންގ މަށް 

ވެސްހޭދަތަ ެއބަ  ކެއް  އެޅި  ކެއްޒ ތަމަރ ކަ  .ހ ރިކޮށްފައި  އެބަވެސް  އެހެންނަމަހ ރިފައި  މި    ،ވެސް.  ރިޕޯޓ ން  މި 
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އި  ފާހަަގކޮށްފައި މިވަނީ  އިްއޒައި  ހ މާލ .  ރައީސްހ މާލ   ޝަނަލް  ނެ  ން،ކޮމިޓީ  241ެގ  ނޑ މެންއަޅ ަގ  ،ތްތެރި 

ސަރ އ ރިޓީސެކި މިންަގނޑ ތެރެއިން  ބަ  އިަގކޮމިޓީ  މި  ސްވި  ދައ މިލަންޖެހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެގ ައޑީ ލަތ ަގއި  ހާރ  

ދައ ލަތް ؛ދައ ލަތް އަޑީެގ  ދަ  ތ ެގދައ ލަ ؛އ ފެދިފަިއވާ  އ ފެދިއ ލަތެތެރޭަގއި  ވެރިކަމ ން އަމ ޙަްއމަދ     ،އް  މީންެގ 

މިއަދާފެށިެގ އަޅ ަގނޑ   ން  މިއާއިރ   ރައްޔިތ ވެ  ޔާރި ކިމެންނަށް  ހަމައަށް  މި  ންެގސް  ލިބިފައި  ކޮށްލަން   ވެރިކަމެއް 

މައްސަލައަކީ   އަހަރ ގެ ވަނަ    2008  ،ވަނީ ވެރިކަން.  ނަޝީދ ެގ  ތާ  ،ރައީސް  އޮތް  ނަޝީދަށް  އެހެން ރައީސް  އީދ  

ަގިއ  ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ރައް  މެން މި ޖެހެނީއްބަަވއިެގން އަޅ ަގނޑ އެްއވެސް ފަރާތެްއަގއި ނެތ ން. ސަރ ކާރ ެގ ތެރޭަގއި ތި

ތިބި  65 ވިޔަސް ކަމ ަގމެންބަރ ން  މަޖިެގ  ސަރ ކާރ   ،ިއ  ރަްއޔިތ ންެގ  ާގަމްއޗަށް  ލާޒިމ ކޮށްފަިއވާ  ނޫނ ތައް ލީހ ން 

ބަެއއް  ނ ކ ރާތީޛ ތަންފީ ދައްކަން.  ވާހަކަ  މެންބަރ އެ   ފާހަަގކ ރެ  އެބަ  މި  ،އާދޭސްކޮށްެގން  ވޭ ން   ސަލާންޖަހަިއެގން 

ކަން  ންެގ ވެރިރައްޔިތ   ،ތަމްސީލ ކ ރަނީމޮކްރަސީ  ެގ ޑިރައީސް ރާއްޖޭ  ޖިލީހ ެގމަ. ރައްޔިތ ންެގ  ންބ ނަކ ރާށޭ  ޛ ތަންފީ

 މެން މި ޖެހެނީ އެ ލީމާ އަޅ ަގނޑ އިގޮއްވަ   ރަކޮށްލަން ބޮންޓްެގ ރައީސް އަވަހާ މެންކ ން. ޕާލަމެންޓަޕާލަ  ،ނީލ ކ ރަމްސީތަ

ބެލ މަށް ތަޙްޤީޤ ކޮށް  އާދޭކަންކަން  ވެރިކަމެއްަގއި  ސް  ޒިންމާ ދައ ލަތ ދަންނަވަން.  ފަރާތްތައް  އިސް  އެންމެ  ެގ 

 .ވަނީ ޮގސްފަ  ން މިރިކަކާތެއް ސަލާމަތާއި ރަ ތ ންެގރައްޔި  އ މ ެގޤަ  ށްކަމައްސަލަތަ   ޖެހިފައިވާއަދާނ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން  

މެން  ނޑ ެވސް ރިޕޯޓެއް ދޫކޮށްލާއިރ  ައޅ ަގކާތިކޮށްފައި އަނެއް މަށް މަކަންކަން ކ ރ   މި ރޕޯޓ ން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެކި

އެހަނ ޖެހޭ  ދ މަކ ރަން  ނެރ ނ   ފަހ   ބަޣާވާތަށް   ެގރ އަރީބްފެ  7ބަ  ވެސް  ރިޕޯޓެއް  ެވސް   .ކޯނީ  އޭަގއި 

ކ ރޭ  އެބަ   ސްތަކެއްންޑޭޝަންމެރިކަ އެބަ  ބަޔާން  އޭަގއި  ސާފ ކ ،  ހ ރި.  މ އައްސަސާތައް  އެކި  ށްމަރ ދައ ލަތ ެގ   .

މެން މި މަސައްކަތްކ ރަމ ން ަގނޑ  އްކޮށް އަޅ  އެ  ތްތަކާފަރާ  ތިބި  އިރ ަގހަމަ އޭ  ށްފަރާތްތައް ަވކިކ ރ މަހ ރި  ކޮށްފައި  ކޮށް

ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ތެރެއަށް    ވަނީމާވެފައި  ޮގތ ން މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ދިެގ  ޖާއެއް ތީނަ  އޭެގ  ދަނީ.  މި

ހަރިކަށި އޮތްފިކ   ވެސް  ވަދެފައި  އަޅ ަގނރ   މިހާރ  ވަރ ކަށަ   ވެންީގޔަ  ޑ މެންނަށްކަން  ފޫޒ  ނ   ފިކ ރ ެގ  ހަރ ކަށި.  ވޭ 

ދެން   ،ޖެ. އެ މ ައްއސަސާތަކަށް ވަނ މަށްފަހ އްމ ައއްސަސާތަކަށް ވެދެ .  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ތެރެައށް ވެސް ވަދެއްޖެ

ދެން   ޖެހެނީ  މި  ހ އްޓާނީކިހިނެއްތޯ   ؟ކިހިނެއްތޯއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ށް  ނިޒާމަ ؟ރާނީލްކ ރޯކޮންޓް ؟މިކަން 

އެ ނިޒާމަކީ    .ކަށް މިކަމެއް ނ ކ ރެވޭނެނިޒާމަށް ބޮޑ  ބަދަލެއް ެގނެސްެގން ނޫނިއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަ .ެގނެސްެގންބަދަލ 

  ،ވެ ތިބި ފަރާތްތަްއ ަވކި  އިފަވި ރަްއޔިތ ން ބަލައިނ ަގނެ  ، ތިބިވާލ ވެ ހަ   ސްޓްރީތަކާމިނި  ހާރ ވެސް އެކިެއކިސަރ ކާރ ެގ މި

ނިޒާމެއް،  ހިން  ،އެކަހެރިވެ  ނިޒާމެއްެގސީތަމ   ރައްޔިތ ންއް.  ޒާމެނިހިންޭގނެ  ޭގނެ  ނޫނިއްލ ކ ރާ  ތެރެއިން  ދެން  ޔާ   

 އޮފް ތ ރ ވ މާ ގ ޅިެގން މިނިސްޓްރީކ ރ  އި ހަރ ކަށި ފި ޖަލ ގައި  ،ންކ ރާމި ބަޔާ  . މީގައިނެ މިކަމެއް ރަނަގޅެއް ނ ކ ރެވޭ

އެފެ އެއާހޯމް  ޓެރަމަތީ  ފަހަރ    ކިޒަށް  ކައ ންޓަރ  ނެޝަނަލް  ވީނަމަެވސްޝްވަރާކޮމަ  ންރިޒަމ ން  ެއ    ،ށްފައި 

އެކިހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ެގޓ މެންޑޭ  އިވާލ ކޮށްފަހަސެންޓަރ ން   ހަްއދ ންތަކ ގައިވިސްނ އެކި    ފަރާތްތަްއ  ވާ  ޅާފައިއަފަހަނަ 
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  ،ޒަތްތެރި ރައީސް އިއް  މަްއސަލަހ މާލެއްެގ  އި ؛ މައްސަލަމާވެެގން އ ޅޭ  ދިނެތ މ ެގ ސަބަބ ން އެކަން ކޮށްފައިދެނެަގނެ

މަޖިލީބަސަހ މާލ ވ މ ެގ  އި  .ޅެނީއ   މި ރައްޔިތ ންެގ  ދަބ ން  ޖަވާބ ދާރީކ ރަން  މިހާރ   ހިސާބ ަގހ ން  މިއިތިވާ  . އޮތީ   

އ ފައްޑ ނަގޅ އަދައ ލަތެްއ    ނިވިރަޖަވާބ ދާރީކ  ވަޢ ދ ވެެގދަމެން  ވޯކިރައްޔިތ ންެގ    ންން  ހޯދައިޓ ބައިން   ެގން  

ތިޑ ނ ަގޅ އަ މި  ާގއިމ ބީމެން  ސަރ ކާރެއް  އެހެކޮށްފަ  ޮގޖަވާބ ދާރީންނަމަވެސް،  .  މިހާކ ރެވޭނެ  ނެތް    ކ .ރަތްތަކެއް 

އަޑީެގ    ވިނިކ ރަޖަވާބ ދާރީ ނެތް.  އިްއޒަތްތެދައ ދައ ލަތެްއ  އޮތީ  ރައީސްރިލަތެއް  އަ  ދައ ލަތ .    6000އި  ގަ ޑީެގ 

ތަމެން ޕާޓީ  ހަމަނ ވާ  ފަރާމްބަރ ން  ދިޔައިޤ ތަޙ ޤީ  މި  ،ތްތައްސީލ ކ ރާ  ތަޙ ކ ރަމ ން  މި  ވެސް    ޤީޤަށް ރ ަގއި 

. ލަތައް މިއީސައި ހ ރި މައްފަމާވެދި  ންނަށްއަޅ ަގނޑ މެބ ން  ސަބަތަކާިއ، އޭެގ  ކަރަށް ދަްއކާފައި ހ ރި ވާހަވަހ ރަސްއެޅޭ

މި  މި ކަފަ ހިނާގ  ރާއްޖޭަގއި  ެއއްޗެއްައޅ ަގނޑަ؛ ތައް ންިއވާ  އެއްެވސް  މިއިން  ނ ފެނޭ  ލީކ ކޮށްލި  ޤަތަޙ ޤީ  ކަށް  ށް 

ޤީޤ ތަކ ެގ އަދި ހިނަގމ ންދާ ތަޙ  ،އިނާގ މި ރިޕޯޓާްއ ނެތް. މި ތަޙ ޤީޤ ަގއި މިހާރ  މި ހިއި އިތ ރ  ކަމެ އެއް ފިޔަވަފޮޓޯ

އަޅ ަގނޑ މެންތެރެ ނ ފެއިން  ފަރާފަންޑ ނޭ  ނަކަށް  ަގބޫލެއް  އަދިވެސް  ތްތަކެއްކ ރި  އަޅ ަގނޑެްއ  ހަމަ   ،ންނަނ ކ ރާ. 

 މައްސަލައަކީ ވެރިކަމ ެގ  އެންމެ ބޮޑ ،  ކީޅޭ މައްސަލައަ އ ރާއްޖޭަގއި މި ޖެހިެގން    .ކަަމކަށް  ލާނެއިމަރަ  ޔަކ  ޮގސްބަ

މިއެ މައްސަލަ ބަޔަކ   މަކަވެރި   .އ ޅެނީ  އް  ބޭށް  ނަޝީދ  ތިބެެގ  ަގއި ތެރޭ   ދައ ލަތ ެގ  ،ނ ންވަނީއަންނަން  ރައީސް  ން. 

ވެރަކޮށްލ މަށްފައަވަހާ އަހ   ބަޔަކ   ކ ރާރިކަަމށް  ފިކ ރ   ަމސައްކަތް  ންނަން  ހަރ ކަށި  ނޫން.  ކަެމއް  އިތ ރ    ؛މިީއ. 

ހަކަެއްއ  ކ ެގ ވާތަ. އެ ފަރާތްޅޭން ވެސް އެބައ ހ  ކަންތައްތައް ކ ރާ މީފ ޚިލާ  ރާއްޖޭެގ އެހެން ތަންތާނަގއި ވެސް ދީނާ

 ނަޝީދ   ކީ، ރައީސްޖެހޭ ސަބަބަ؟ ނީހެހަކަ ދައްކަން މި ޖެދ ެގ ވާޝީަމއެކަނި ރައީސް ނަެގންތޯ ހަވެނ ދައްކާ. ކީއް 

އަވަހާކަރިވެ ކ ރިން  ައއ މ ެގ  ފ ރ ޞަމަށް  ވެސް  ކ ރީ.  ވަރީފެބްރ    7ހޯދަން.  އް  ތެރަކޮށްލައިެގން  ެއކަން  ވެސް  ަގއި 

 ....ރާރ ކޮށް ެއކަން ކ ރަނީ. ެއހެންވީމާނީ. ތަކ މިހާރ  ވެސް އެކަން ކ ރަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   !އްވާނިންމާލަދެ ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދ ރަޝީ ބަރ  އިބްރާހީމްނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންންމާފަ

ނަށް ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް  ން އަޅ ަގނޑ މެންޓ މި ރިޕޯ ؛، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެދެން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  އެހެންވީމާ

އެފެ ދަ ނިއްޖެ.  މ އައްހެންނަމަވެސް،  ހަަމޔަކައ ލަތ ެގ  ައޅ ސަސާތައް  އަޅ ަގނޑ މެންޔާ ނޫނިއް  ަވިއެގންށް    ންމިކަނަށް   

 ...ެގންކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޮގސް ވޭކަށް. ރަނަގޅ  ނިޒާމަނެތް ކ ރެ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް.  

 ސަލަ( )ނިޒާމީ މައް

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢީންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާމެ ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

ސާ ؛ރައީސްއިްއޒަތްތެރި   ހަމަ  ދެއަޅ ަގނޑަށް  އިނޭގތޯ.  ތަންކޮންފ ނ ވޭ  އިއްޒަތްމެއަކ   ކ ރިން  މެންބަރ  ތެޅެއް  ރި 

އްޗެކޭތޯ  . ކޯ ފެނިއްޖޭ  ،ޖެޅ ވެއްނިންމަމ ން ވިދާ  ކަށް ނ ފެނ ނޭ. ދެންމެއަކ އް ތިމަންނާއަސް އެްއޗެވެއެއް  ހަމަ  ،ވި ޅ ވިދާ

  ދ ނިޔެ...؟ މި ކިޔަނީ

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  !ާވހަކަފ ޅ  ނިންމާލަދެއްވާ ބަރ ރި މެންތްތެެގ ިއއްޒަދާއިރާމެދ  މާފަންނ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިްއޔާ އާދެ! 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދ ރަޝީ ބަރ  އިބްރާހީމްނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެންންމާފަ

ކަހި  ރިޕޯޓ ަގއި  ހ ރި  އިހ މާބޮންމެ  އެ  .އިހ މާލ ތައް  ރީމިހިތަކ ަގިއ  ންތައްމެނިފައި  އޮންލެއް  ޑ   މް  ހޯ  ،ނީނަމި 

ރި  ތްތެޒަރެވޭކަށް. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްކ ން ނޫނިއްޔާ މިކަމެއް ނެތް  ެގދީފާއ އިސްތިރ   ސްޓަމިނި   މްހޯ  . ވެފަންސްޓްރީމިނި

 ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ންރިޔާސަތ 

 އިން.  ސަ ޙ  ދ ޢ މެންބަރ  ސަރި ތެރާެގ ިއްއޒަތްދާއި މެންބަރ . ވިލިނިގލީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 

 : ހަކަދެްއކެވ ންވާ އިންސަ ޙ ދ ޢ މެންބަރ  ސަރާެގ ދާއި ވިލިނިގލީ

ވަނަ ދ ވަހ ެގ ރޭ    2021މޭ    6މަ މި ފ ރ ޞަތ ަގއި  ހަސް  ޑ  ވެނރި ރައީސް. އަޅ ަގއްޔާ އިްއޒަތްތެ ރި ޝ ކ   ދެ!އާ

މަޖިލީހ  ރަީއސްރައްޔިތ ންެގ  މ ޙައްެގ  ރައީސް  އަވަހާރަދ   މަ،  ޓެރަރިކޮށްލ ނަޝީދ   ނ ރައްކާތެރި  ދިން  ސްޓ  މަށް 

ިއ އަދި   މަސަްއކަތްތަކާައރީެގރީ އިންކ  ންޓަމެލި ޕާާގފަިއވާބެހޭ ކޮމިޓީން ހިން   ތްތަކާދ މަސަލާމަތީ ޚި  ޅިެގންގ   ހަމަލާއާ

ދަންނަވައިލަން އެއްޗެއް  ހަމަ  ޮގތ ން  ބެހޭ  ރިޕޯޓާ  އާދެ!ބޭނ ން  އެ  ރައީސް،  އިއްޒަތްތެރި  .  މި   މޭ  6  ދ ވަހަކީ 

ދިވެހި    ،ދ ވަހަކީ  އް. އެބިރ ވެރި އަދި އެހާމެ ހިތްދަތި ދ ވަހެ  ،މާންނާ  ،ނދިރިއަ  ،ށް ކަޅ ދިވެހި ދައ ލަތަ  ،ރާއްޖެއަށް

ރައްޔިތ ން މަހ ރިހާ  ވަކި  މައްޗަށް  ޝިކާރަ ޞަޤްެގ  ރޭވ މ ެގ  ބައެްއެގ  އަނިޔާވެރި  ޓަކަިއ  ހާސިލ ކ ރ މަށް   ކަށް ޔަދެއް 
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ނަޝީދ    އަނިޔާތަްއ  ވެެގންރައީސް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ހަށިކޮޅަށް  މަނިކ ފާނ ެގ  އެ  ސަބަބ ން  މިކަމ ެގ  ރެއެއް.  ދިޔަ 

އިންކ އަރީއަށްލިބިެގންދިޔަކަން ފާހަަގކ ރެވ ނ   އަދި    އެާއއެކީ .  އެ  ހަަމ  ހިތްދަތި  ، ނިކަމެތިަގއި  ބިރ ވެރި   ،އެ  އެ 

ޓެރަ މި  ހަމަމި ޓެ ؛ރިޒަމ ެގވަގ ތ ަގއި  ގ ޅިެގންރަރިސްޓ   ކޮށްޮގއް   ލާއާ  ބޮޑަށް  ބޮމ ެގ އަސަރ  އެންމެ  ވަނީ ފައި ވާލި 

ނަ ރައީސް  ހަސީދާ  އެ  ެގއް ބ ނ   ލިޅަށް  ހަށިކޮ  .ށްށިކޮޅަޝީދ ެގ  ފެށިެގން  ލ މ ަގއި  ހާދި ؛މިނެޓ   4ަވގ ތ ން  ސާ  އެ 

  ، އަަވސް ؛ޕޮންޑ ކ އިކް ރެސްޔަ  ދިެގންލިބި  ންވެރިންެގ ފަރާތ ހަށިފާރަފާނ ެގ  މަނިކ ަގިއ އެ  ެގ ތެރޭމިނެޓ   4ިގތާ  ހިނ

ކ ޅަދާނަކަން ހޮސްޕިޓަ  ެގމިނެޓ   4  ،އެ  އޭ.ޑީ.ކޭ  ހަމަތެރޭަގއި  ފަރ ވާއާ  ބޭލ ެގ  ެއ  ނަޝީދ  އަށް  ރައީސް  ފ ޅ ން 

ހަ  ކަމީެގންދެވި ައޅ ަގނޑ މެންނާމި  ސަލާމަތްެވެގން  ނަޝީދ   ރައީސް  ފ ރ ޞަތ     މަލާއިން  އައ މ ެގ  هللا ހަމަައށް 

މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ފާ  ކަމެއް ކަމ ގައި  ޔަ ލިބިެގންދި  ކ ރެްއިވއްޔާރާދައި  4 ؛ހަަގކ ރަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅ ަގނޑ  

މާލޭ   މިނެޓ  ސަރަ  ެގތެރޭަގއި  އޭޙައްެއ  ހޮސްޕިޓަލާ.ޑީ.ކޭ ދ ން  އަޅ ަގނޑ މެން   ދާންހަމައަށް      ަވގ ތ   ނަާގނެ 

ކ ޅަ  މިފިކާއި  ޓްރެ  ،ސްޔަ އަންދާޒާކޮށްލި އެހެންވީމާ،  ބައެއްކަންކަން.  ސޯ  ،ދާނަ  ދިވެހި   ،ޖަރސްލްދިވެހި 

ހ ނަރ   އިއެން.ޑީ.އެފްގަ އެމް. ވިލިނިގލީވެރިކަން  ހ ރި  ފާހަގަވެެގންދިޔަ.  މިކަމ ން    ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ފ  ރަ މި  އަޅ ަގނޑ   ެއހެންވީމާ،  ދ ވަހަކީ.  އެ  ދ ވަހެއް  ނިކަެމތި  ވަރަށް  ވިލިރ އްޔިތ ންނަށް  ހަމަ    ނިގލީޞަތ ަގއި 

ނަޝީދާރަދާއިރާެގ   ރައީސް  މިކަމ ަގއި  ހަމަ  އިހ ސާސް  ފ ރ ވާ  އެކ   ްއޔިތ ންެގ  މި  އަޅ ަގނޑ   ޞަތ ަގއި  ކަން 

ރައީސްފާހަަގކ  އިްއޒަތްތެރި  ފަރ ވާ ؛ރަން.  ޮގތަ  އޭ.ޑީ.ކޭެގ  ފާހަަގކ ރެއްވި  ވެސް  މެންބަރ ން  އެހެން  މި ހަމަ  ށް 

 ނ ން ޔަީގހަމަ   ؛ެގންދިޔަ ފަރ ވާލިބި  ތެރެއިން  ެގ.ޑީ.ކޭ އެ ަވގ ތ ަގިއ އޭ  ،ޓ ަގއި ވެސް ފާހަަގެވެގންދިޔައީ އިންކ އަރީ ރިޕޯ

މި އިތ ބާރ ކ ރަންޖެހޭކަން  ރައްޔިތ ން  ދިވެހި  ސިސްޓަމަށް  މެޑިކަލް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސާބިތ ވެ  ވެސް  ޮގއްސަ. ެގން އޮތީ 

 ރަްއޔިތ ންެގ  ރާެގއަޅ ަގނޑ ެގ ދާއި  އިއާ ޓަރ ންނާއި މެނޭޖ މަންޓަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް ހަމަ އަމިއްލަ ނަމ ަގއޭ.ޑީ.ކޭެގ ޑޮކް

ވަނަމ ަގއި   އަދި  ޝ ކ ރ ވެރިވަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފަހަމަ  ބޮޑަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ރ ޚ ރަށް  ފ ރ ޞަތ ަގއި.  މި  ވެރިވަން 

ހަމަ ؛ރައީސް ޓެރަރިސްޓ   ދެވ ނ   މި  ނަޝީދަށް  ގ ޅިެގލާ ރައީސް  އިންކ އަރީއާ  މި  އިންކ އަރީ    ،އިަގތެރޭ  ގެ ން  މި 

  ޔަ ތައް ދިވެެގން މި ިއންކ އަރީެގ ކަންތައްސީލ ތަކ ން ތަމ އެކި ސިޔާސީ ޕާޓީ   ގައިއަރީ އިންކ ތ ަގއި  ވަގ ނަގމ ންދިޔަ  ހި

ން ބ ނީ .ޕީއެމް.ޑީ  ސް ތަފާތ ވާނޭވަނަ މަޖިލި  19  ،ރޭ ބ ނަންއަޅ ަގނޑަށް ކެ  ،ޑަށް ހަމަ ަގބޫލ ކ ރެވ ނ ޮގތ ން އަޅ ަގނ

ވެސް  ރަނަގޅަށް  ެއއީ  ،ހަމަ  ތެދެއް  އަޅ ަގނޑަ.  ހަމަ  މަޖިލީހެއް.  އަޑ އިވ ނ ތަފާތ   ކޮން  ،ށް  ެމވެސް  މިއަދ ަގއި 

 ޑ އަ  ؛ނި ހަނދާންއޭ ބ ޖޯރިޓީފިނޑި މެޖޯރިޓީއަކީ  ސ ޕަރ މެ  ،ން ބޭްއވި ޖަލްސާަގއިަގއި މި ޖަލްސާެގ ކ ރިއްޟޫޢެއ މަ

ރ މެޖޯރިޓީއެއް. މި ވަރ ަގދަ ސ ޕަ  ،ނަކ ޅަދާ  ،ރިޓީއަކީ ަގޓ ހ ރިއެއީ ދޮެގއް. ެއމް.ޑީ.ޕީެގ ސ ޕަރ މެޖޯ  ،ނޫންވެސް.  

 ،އިން ނ ކ ރާނެމެއް ވެއްޖެއްޔާ މި މެޖޯރިޓީ ތެރެނ ޖެހޭ ކަކަމެއް ވެއްޖެއްޔާ ކ ރާނެ. ކ ރަން   ޓީން ކ ރަން ބޭނ ންވާރިމެޖޯ

މި ައޅ ަގނޑ   ެއކަން  އެހެންވީމާ،  ރައީސް.  މިއިްއޒަތްތެރި  ނ ކ ތާައކީބޭނ ން  ންފާހަަގކ ރަރޭ    ތާނަގއި  ިމ    ،ވާ 
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ޕީ.ޕީ  ެގމި ިއންކ އަރީ  ،ތެރޭަގއި   ެގއިންކ އަރީ  އި ޕީ.އެން.ސީއަށް ނިސްބަތްާވ ވަރަށް އިސް ދެ ބޭފ ޅ ން  .އެމާ ތެރޭަގއި 

ފާހަަގ ކ ރިކަން  މިކަން  ބައިވެރިެވެގން  ޮގތ ަގއި  މަސައްކަތެްއެގ  މިއިްއޒަތް  ވެެގންދިޔައިމާޤައ މީ  ރައީސް.  ފަދަ ތެރި 

ލ މަށް އަވަހާރަކޮށް  ންއީސް ޔާމީ. ރަނޫން  ކަމެއް   ހަމަލާތައް މި ޤައ މ ަގއި މިއީ އަލަށް އައިސްެގން އ ޅޭރިސްޓ ރަޓެ

ޓެ ވެސް  ހިންަގޓަކައި  ހަމަލާއެއް  ލޯ   އި،ރަރިސްޓ   ދަތ ރ ކ ރަމ ންދިޔަ  މަނިކ ފާނ   ބޮމެއްންޗ އެ  ޮގްއވާލި.    ަގއި 

ަގިއ  ކ ޅަދާނަކަެމއް އޭރ  ލ މ ެގ  ންާގހިދަ އިންކ އަރީެއއް  ރިޓީއަށް މިފަތް ސ ޕަރ މެޖޯއޭރ ަގިއ އޮ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ސ ޕަރ  އޮތް    މިޕީަގއި  ނަނީ އެމް.ޑީ.މާ، މި ބ މަކ ރަން. އެހެންވީައޅ ަގނޑ މެން ހިތާ  ، ނ ކ ރެވ ނީމާ ޕާލިމެންޓ ންއޮތް  

ދެވަނަ    ، ރިޓީއަށް އިންކ އަރީެއއް ނ ހެދ މ ެގ ނަތީޖާއަކީަގއި އޮތް މެޖޯކޭ. އޭރ އެޖޯރިޓީމެ ހަމަ ަގދަ  މިއީ ޖޯރިޓީއަކީ  މެ

  ތަނަވަސްެވެގން މި ޞަތ   ފ ރ  ައއ މ ެގ  ކަށްޔަ ެގ އެންމެ މަތީ އެއް ވެރިދައ ލަތ  ޓެރަރިސްޓ  ހަމަލާއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް  

ރައީސްދި އިއްޒަތްތެރި  ސަބަބ ން.  ނެހެދ މ ެގ  އިންކ އަރީތަްއ  މިފަފަ  ފާ ؛ޔައީ  ައޅ ަގނޑ   ހަމަ އެކަން  ހަަގކޮށްލަން. 

އަނެއް  އެކީަގއި އެއާ  ބޭނ ންވާ  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ   ވަރަމި    ، ކަމަކީ  ދެން  ކަންކަން އިންކ އަރީން  ިގނަ  ށް 

ބަޔަކ     ބަޔަކ  އަނެއް  އެއް  ، ދިމާލަށް އިނިގލި ދިއްކޮށް  ކ  އަނެކަކާ އީ އަޅ ަގނޑ މެން އެކަފާހަަގެވެގން ހިނގައްޖެ. މި

  އީ ވީ ަވގ ތެއް ނޫން. މި އިންކ އަރީން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަވެެގންދިޔަސިޔާސީ ޖަޒ ބާތް ބަންޑ ންކޮށްލަން ،ރިކޮށް ކ ށްވެ

ބޮޑެތި މައްސަލަތައްމި ދައ ލަތ ެގ   މ ޙަމިއީ މިއަދ  ރަީއސް އިބްރާ  .ހ ރި  ހަވާލ ެވެގން   ވެރިކަމާ  ލިޙްއްމަދ  ޞާހީމް 

ނޫން. މައްސަލަތަކެއް  އަހަރ ވަ  2008ރާއްޖޭަގއި    މި  އައި  ތަ  އާ  ،ނަ  ޓިކް ކްރެޑިމޮކޮށްެގން  ގ ދީސްޤާނޫނ އަސާސީ 

ބައ ލަކަށް  ޙަމާ ކަންކަންދިޔ ދިޔަންވެެގންޓައްރާއްޖެ  މި  އަޅ   ؛މ ަގއި  ރަނަގޅ   ވަރަށް  ަވގ ތ  ަގނޑަށް  އަޅ ަގނޑަށް 

 މި   މިނެޓާ  1ންތާއި  ސިކ   30ޖިލީހ ަގއި ލިބެނީ  މ ކޮށް މި މަންއާއަމިއްލަ މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަތ ން  .  ފިއްޔާ އިދެއްވަ 

ވަގ ތ  ލިބިއްޖެްއޔާ    ވެސް  ހައިސިްއޔަތ ންއްެގ  މެންބަރެެގ  އިންކ ައރީ  ،ރޭ އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ން  ތެރޭަގއި. އެހެންވީާމ، މިދޭ

  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނާމި ހާލަތ   ،ކަމަކީ  ބޭނ ންވާފާހަަގކޮށްލަން  ޅ ަގނޑ   ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަ ވަރަށް ރަނަގޅ  އި

ޓެރަރިޒަމްޓަކައ ން  ،ކ ރިއިރ  ބައްދަލ  އެބައޮވާ   ސެންޓަރ ެގރ  އިންކ އަރީަގއި  މި  ލިޔެހަކަ  މި  ތް  ރީަގިއ  ކ އައިންވިފަ. 

ޓެރަރިޒަމ ެގޓަކައ ން ލިޔެވާހަކަ  ރ  ޓެރަރިކޮބައި  ،އިރ ވ ނ    ކައ ންޓަރ  މަސްއޫލި ތޯ  ސެންޓަރ ެގ  ތޭ ނެ؟ އްޔަތ ޒަމް 

ިއއް ރަީއސްއިނޭގތޯ.  ބަލަ ؛ޒަތްތެރި  ބޭއިއަޅ ަގނޑ މެން  ބަދަލ .  މިހާރ    ؛ނ ންލަން  އަންނަ  މި  ދ ނިޔެއަށް 

ނިންމާފައި  ޣާނިސްފްއަ ހަނގ ރާމަ  އަމޮޅ   އިންހަނގ ރާމަތާލިބާނ ން  ތާނ   އެމެރިކާ  ނީ. ފައިބަފްޣާނިސްތާނ ން  ެވެގން 

، އެހެންވީމާފައިބަމ ންދަނީ.  ން  ޤ އިރާމ ންދަނީ.  ފައިބަ  ެވރިންހަނގ ރާމަޔާއިން  ރިއިން ައއި.އެސް ބަލިެވެގން ސީޔާސީރި

އ ންޓަރ ހަމައަށް ައއިއިރ  މި ކަ   މިއަދާ  ލަތްދައ  ބަްއދަލ ކ ރީ.  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  އ ޅޭ ޓެރަރިޒަމ   ެގންފެދިދ ނިޔޭަގއި އ 

ކަމަކީޓެރަރިޒަމ ން ކޮބައިހޭ ކ ރެވ ނ   ފޯބިއާ އިދިވެހި ؟އ ންޓަރކ ރ މަށް ޓަކައިކަ  ،    ތ ރ ވަމ ން މި ރާއްޖޭެގ އިސްލާމީ 

   ޯގސްެއއީ  ،ވެ  ބަދަލ ކޭ ނަޒަރިއްޔާތ ދޭތެރޭަގއި ދެ  ޢިލްމ ެވރިންނާއިސްލާމީ ފޯބިއާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިސްލާމީ    .ނީއަންނަ
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ނދިރި އަ ؛ހަތް ދޭން ތިބިހެޔޮ ނަސޭ  ، ވާނީ  ޖާއަކަށްމަންޒަރ  މި ފެންނަނީ. އޭެގ ނަތީ  މ ންދާޮގތ ަގއި ދެކެ  ބައެްއެގ

ލްމ ވެރިންެގ  ޢިިއސްލާމީ    ،ކީލަތަ ސީއޮތް ހަމައެކަނި ވަ  މަށްއަލިކ ރ    އެ އަނދިރި ދައ ލަތްރ   އިދައ ލަތެއްެގ ވާހަކަދައްކާ 

ަގކ ރަންޖެހޭ ށް ރަނަގޅ . އަދި ފާހަަގނޑަށް ަވގ ތ  ދެއްވައިފިއްޔާ ވަރައަޅ   ؛އީސްރަތެރި  ޒަތް. އިއްމަށްފ ޅާކ ރ ރ   ދައ 

 .  ކ ތާތަކެއް ހ ރީމަނ މ ހިންމ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މިހާ ށްމެންބަރައިްއޒަތްތެރި   ދެވިއްޖެ  1އިތ ރ   ރ ވެސް  ،  ވާހަކަ  ޭގތޯ.އިނ   މިނެޓ   ނިންމާލަދެއެހެންވީމާ،   ވ ންއްފ ޅ  

 އެދެން. 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިންދާއިރާެގ މެން ވިލިނިގލީ

މިނެޓ  ވެސް ވާހަކަދަްއކައިފި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި    20،  މިނެޓ   15ން  މިތާ މެންބަރ 

ފާހަަގކޮ ހ ރިމިކަމ ަގ  ، ށްލަން ފ ރ ޞަތ ަގއި  ވާހަމ ހި  އި  މައްޗަށް  ކަމ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނ   ލަންކަދަްއކާންމ   ންވަނީ. 

ފާ ؛ރައީސް އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  އަރަިއަގތ މަށް ޓަކައި މިއަދ   ޝަނަލް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ނޭ  އި ެގކ ރީގަ މީ  ،ހަގަވޭމިކަމ ން 

އޮތް ބޭނ ންކޮށްފައި  ފޯސް  އަމ ރ   .ޮގތް  ޑިފެންސް  ާގނޫނީ  ޓަކައި    ޣައިރ   އިން  ފަސި  ދިވެހިތަންފީޛ ކ ރ މަށް 

އޮތީ.   މަޖިލިބޭނ ންކޮށްފައި  މަޖިލީސްމި  ރައްޔިތ ންެގ  ވަދެ  ތެރެއަށް  ހޫރާލީ.  ކޮށްލާފައި  ކ ދި  އިކޮށަ  ސް  މެންބަރ ން 

ލ ން  އަފޯސް    ރިޓީއ ސެކި  ، ކ ރަްއވާ މަސަްއކަތް  އެހެންީވމާ، މިއަދ  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ  އެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ... ކަތް ފާހަަގކ ރާ މަސައްޓަކައި  ަގދަކ ރ މަށްވަރ  ޑީއަލ ން ޔ ނީފޯމ  ބޮ  އިއަތ ރަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބައި އިނޭގތޯރ ްއޒަތްތެރި  ދަންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑ   ނެތީމާހަމަ  އަނެއްކާވެސް  ؛ ،  ވަގ ތ     ވަގ ތ   އަޅ ަގނޑަށް 

 ނޭރ ވެނީ. އެހެންވީމާ، ވާހަކަފ ޅ  ނިންމާލަދެއްވ ން އެދެން.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  އިންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސަދާއިރާެގ މެން ވިލިނިގލީ

ކ ނިންމާލ  ެވސްމ ެގ  ދިރީަގއި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ހ ރި  އަސްކަރިއްޔާަގއި  ފާއިމި  ޤާބިލ ކަން  ވެހި  އެބަ   މި  ހަގަވޭން 

ހ ންނާނެ  ެގއިންކ އަރީ  ފާހަަގކ ރެވިފައި  ރަނަގޅަށް  ވަރަށް  ރިޕޯޓ ަގިއ  މި  އެހެންނަމަވެސް،  އީސް  ރަ   ،ތެރޭގައި. 

ސެކިއ ރިޓީ  ނަޝީދ  ފޯރ ކޮ  ޮގތް.  ެވެގންދިޔަބްރީޗ ެގ  އެސް.ޕީ.ށްދެއްވ މަށް  ސެކިއ ރިޓީ  ޕެޝަލް ސް)ޖީ  ޓަކަިއ 
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ކްރިޓިކަލް ސެކިއ   ހަކައަކީވާން  (ގ ރޫޕ ން  ޕްރޮޓެކްޝަ ސެކިއ ރިރިޓި  ދޭންޖެހޭ  ލެވެލްަގއި  ކްރިޓިކަލް  ލެވެލްަގިއ    ޓީ 

ދިޔަދަށް އެބަހ ރިވެ ފާހަަގ  ކަންވެެގން  އެއިއް  ފައި  ރައީސް.  ރަީއސ  ންވީމާހެޒަތްތެރި  ަގޑިއިރ     24ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ، 

އެތެ ބަދަލ ެގނެސް.ޕީރޭަގއި  އަޅާފަިއާވކަން ޗީފްެގ    ކޮމާންޑަރފިޔަަވޅ   އަޅަންޖެހޭ    ،ސް.ޖީއަށް  ހަިއސިއްޔަތ ން 

އިއް ަގނޑ މެންނަށް  އަޅ  ރައީފާހަަގިވ  ެއހެންވީމާޒަތްތެރި  މިސް.  ތަންފީޛ   ،  މިއަދ   އިދިޔަވެެގންކަންކަން  މާ 

ދައ ލަތް  މެންއަޅ ަގނޑ  މިކަމި  ސަލާމަތްމ   ޓަ ން  މިއީކ ރ މަށް  އަޅ ަގނކައި  ބޮ  ެއކަކ   ެގ  މީހެއް   2ލ ަގއި،  ޑ މެން 

  އި އްކާތެރި ހާލަތެްއަގ ނ ރައޮތް ވަރަށް  ރޭަގއި އ ފަންވެފައިވަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މިއީ މ ޅި ދައ ލަތ ެގ ތެ ަގއި އަޅ  ބޮލ 

 . ޓަކައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން..ތ މަށްން މިތިބީ. މިކަމ ން އަރަިއަގއަޅ ަގނޑ މެ

 

 ކެވ ން:ސަތ ން ވާހަކަދެއް ރިޔާ

އިތ ރ  ފ ރ ޞައްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޝ ކ ރިއާދެ!     ވިލިމާލޭތެއް އެރ ވޭކަށް ނެތް އިނޭގތޯ.  ޑަށް ދެން 

 ޝާމް.ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  އ ދާއި

 

 އްކެވ ން:ވާހަކަދެ ޝާމްދ  އ މެންބަރ  ައޙްމަރާެގ  ދާއިވިލިމާލޭ

ރައީސްރިްއޔާކ ދެ! ޝ އާ ިއއްޒަތްތެރި  ދެވ ނ   2021  މޭ  6.    ނަޝީދަށް  ރައީސް  ރޭ  ދ ވަހ ެގ  ޓެރަރިސްޓ  ވަނަ   

އަދި    ،މިޓީެގ މ ޤައްރިރ ރެއްވި ބ ރަ މަސައްކަތަށް ކޮކ   ން މިކޮމިޓީ  241ހ ެގ  ންެގ މަޖިލީޮގތ ން ރައްޔިތ    ގ ޅޭ  އާހަމަލާ

އެންމެކޮ ވަރަށްންބަރ ންމެ  އިހަމިޓީެގ  ޝ ކ ރ ދަބޮ  ނަށް  ރަީއސް ؛އީސްރަ  ރިއިްއޒަތްތެންނަވަން.  ޑަށް   ،މަޖިލީހ ެގ 

ނަ ދެވ ނ   ޝީދަރައީސް  މަޖިލީހ ަގ  ގ ޅޭ  އާހަމަލާޓެރަރިސްޓ   ށް  ދެކެިވއްޖެ.ވަ  އިޮގތ ން  ވާހަކަތަކެއް  އަދި    ރަށްިގނަ 

ރޭ    ިގނަ ވާހަކަތަކެއް މި  ރަށްސީލީ ޮގތެއްަގއި ވަ ތަފ ޮގތ ން ެވސް ަވރަށް  ގ ޅޭ  ޓާކ ރި ިމ ރިޕޯޔާރ ން ތައް ކޮމިޓީ  241

އެކީަގއި    ިގނަ ކަންތައްތަކަށް އަޅ ަގނޑ  ވަގ ތ  ވެސް ނެތ މާއެ ރިޕޯޓ ަގއި ހ ރި    ،އެހެންކަމ ން.  ހިނގައްޖެ  ދެކެިވެގން

ަގސްއިއަލިއަޅ ވަ  ނ ކ ރަން.  ތެ ލާކަށް  ފާހަަގކޮށް  ،އެހެންނަމަވެސްއް  ކަމެއް  އެންމެ  ހަމަ  މިއަދ އަޅ ަގނޑ    ލަން 

ރިޕޯމި  ޞަތަކަށް  ފ ރ  މި  މ ޅި  ބަލައެދ ނީ.  އިއް އިޓަށް  ވެސް  އަޅ ޒަތްތެލާއިރ   ރައީސް،  ފާހަަގކ ަގނ ރި  ރެވ ނ   ޑަށް 

މ ހިން އެއްއެންމެ  މިނިސްޓަރ ޑިފެން  ،ކަމަކީ  މ   ދެއްވާފައި  ސް  ކޮމިޓީއަށް  ޑިފެންސް    ތައް.ލޫމާތ މަޢ ހ ރި    މި 

ކޯލެްއ  ލްޔާސްެގ ފަރާތ ން ައޅ ަގނޑަށް ލިބ ނީ ފޯނ އި  ،ޅ ވެފައި އެބައޮތްަގއި ވިދާ ކޮމިޓީްއކަމ ން މިކަދަވާހަ  މިނިސްޓަރ 

ނޫން  ،މަށްކަ ައޅ އިލްޔާސްކަމަށް.    މަޢ ލޫމާތެއް  ފަރާތ ން  ފޯނ ަގނެގ  ލިބ ނީ  ކަމަށްޑަށް  ނޫން    ،ކޯލެއް  މަޢ ލޫމާތެއް 

ސް މިނިސްޓަރަށް އެ ފެންޑިކ   ރަލީހ ެގ މެންބަޔިތ ންެގ މަޖިން ރައް ތ ޮގ  ގ ޅޭ  ދޭ ހަމަލާއަކާ  ށްސް ނަޝީދަކަމަށް. ރައީ

އެރ ވީލޫމަޢ  މިނިސް  ،މާމާތ   ވާހަކަ   ޓަރ ޑިފެންސް  މިވިދާޅ ވި  އިްއޒަތްއިމިޓީަގކޮ  241  މަޖިލީހ ެގ    ރައީސް.   ؛ތެރި 
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ކޮންކަހަލަ  މި ކޮންކަހަލަ   ؟ވާހަކައެއްތޯއީ  ކ ޒިންމާދާރ މިއީ  ވާހަކައެ ކަން  ޤައ މެްއގެ  ؟އްތޯޑަ  ޑިމިއީ  ފެންސް   

ލި  އިކަނި ބަލަ ށް އެކައަވާހަ  ކަނި މި ހަމައެ؟ ނެ ކަހަލަ ވާހަކަެއއްތޯބޭފ ޅަކ  ދައްކަންވާ  މ ަގއި ހ ންނަރ ެގ މަޤާޓަނިސްމި

ފެންސް ޑި  ،ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް  ލިއިބަލަ  އެކަނި  ވާހަކައަށް  އެކަނި މިއީސް، ހަމަރަ  އިްއޒަތްތެރި ؛ނަމަވެސް ކަމ ަގއި ވީ

ާގނޫނާ އެހެރީ  ހ އްޓ ވ މާއިޓެރަ  .ފަޚިލާފ ވެ  މިނިސްޓަރ   ާގނޫ  ރިޒަމް  މިނިސްމަނާކ ރ މ ެގ  ދަށ ން  އެހެރީ  ޓަނ ެގ  ރ  

އެކަވާހަކަ  މިކަނި  ހަމައެ   އިކ ށްވެރިވެފަ ވީނަމަވެސް.  ލިއިބަލަ ނި  އަށް   މި   ހަމަެއކަނި؛ ރައީސްތްތެރި  ޒަިއއް ކަމ ަގއި 

ޓަރ ެގ މަޤާމ ަގއި އަކީ ޑިފެންސް މިނިސްދީދީމާރިޔާ  ،ބިތ ވާ ކަމަކީސާ  ލި ކަމ ަގއި ވީނަމަެވސްއިކައަށް ެއކަނި ބަލަވާހަ

ކ ފޫ މިއަދ   ނޫންކަން.  ބޭވަރ ެގ  ހަމަވާހ ރ މަށް  ަގބޫލ ކ ރާއަޅ ގަ ފ ޅެއް  ޮގތ ނޑ   މިހިސާބަ  މިކަން  ދިޔަަގއި  މާ އިށް 

މިނިސްޓަ ިއސްތިޑިފެންސް  އެބަޖެހޭ.  ދެފާއ ރ   އެބަްއވަން  މިނިސްޓަރ ސަރ ކާރ ން  ޑިފެންސް  މަޤާމ ން ޖެހޭ   

ވެސް.  ކ ރަ ވަކި ދިމާވީމާ ؛ރައީސްއްޒަތްތެރި  އި ްއވަން  ކަމެއް  ބޮޑ   ތިއްބަާވ    ތަކ ގައިމަޤާމ މާދާރ   ޒިން  ،މިވަރ ެގ 

އެޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް ތެރޭަގިއ ފިޔަވަޅ  ދޭ ބޭފ ޅ ންނާ އެ ނީ.ލ ކ ރަަގބޫނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ބޭފ ޅ ން ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭ

ެގ ތަކެއް ކ ރ މ  ދަ މ ހިންމ  ބ ރަ މަސައްކަތްޖިލީހ ން މިފަރައްޔިތ ންެގ މަ  ،ނަމަންނޫންއެހެނީ.  ލ ކ ރަަގބޫ  ންމެަގނޑ އަޅ 

ަގހާސިލ   ދ ޤްޞަމަ  ޙަޤީޤީ އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  ނ ކ ރަން.  ވާނެ  ހޭލާބޫލެއް  ާގނޫއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނ ތައް ތިބެެގން 

ާގނޫކ ފާސް ބަރެވިދާނެ.  އެހެންނަމަެވސްދަލ ނ ތައް  ާގ  ،ކ ރެވިދާނެ.  ތަންފީ އެ  މަކ ރަޛ ނޫނ ތައް  އެ   ަގއިމ ތަކ  ޤާން 

ކަމ ގައި ނ ތިބޭ  މީހ ން  ފާާގނޫ  ،ނަމަ  ވަނީ  އެކަށީެގންވާ  އަޅ ަގނޑ މެންސްކޮނ ތައް  މާ ށްެގން  ފައިބޮ  ނަށް  ދާއެްއ  ޑ  

ަގބޫކ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  ނ ކ ރަން.ރާނެ  ރިޕޯޓ ގަ   241  ލެއް  އަޅ ަގނޑ    އިކޮމިޓީެގ  ކަންތައްތަކަށް  ިގނަ    ހ ރި 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  ނަވަން. ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ވަރަށްތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ވެސް ދަން

 

 ކެވ ން:ކަދެއް ރިޔާސަތ ން ވާހަ

 ޙީދ . ވަهللا ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބްދ ރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  ޙީދ ވަهللا މެންބަރ  ޢަބްދ ދިއްދޫ ދާއިރާެގ 

ރަ ޝ ކ ރި ިއއްޒަތްތެރި  ނަޝީދައްޔާ  ރައީސް  ހަމަ  ަގއިމޭ  6ށް  އީސް.  ން  ޓީމިކޮ  241ެގން  ގ ޅި  އާ ލާދެވ ނ  

  45  ަގޑިއިރާއި  162ފ ޅ ން  ބޭ   ެގ އަދި އެހާފ ސަ  271  ،  ރައީސް ރިއިްއޒަތްތެ ؛ހަމަ ރިޕޯޓ ކ ރެވިފަިއވާ ފ ރިޔާރ އްތަ

ކަން  އި ހެދިފައި އޮތްގަ އިމައްސަލަ  އް ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިފ ރިހަމަ ރިޕޯޓެ.  އޮތް ރިޕޯޓެއް  ެގން ހެދިފައިމިނެޓ  ހޭދަކޮށް

މި ރިޕޯޓ    ،އެއީ  ؛ކަމެއް  ެއއް   އޮތްން ފާހަަގކޮށްފައިެގ ޮގތ ން މި ކޮމިޓީމ ފެށ ޕޯޓ   ޑަށް މި ރިއަޅ ަގނަގބޫލ ކ ރަން.  

ކ ރި  ރަދ އަދި ޚަ  އިން ފަރާތ ެގ މޯޓިވާ ދިހަމަލާ  ފ ޅ ން،ބޭ   އެހަމަލާދިނ މ ގައި  އިކަމ ަގހަމައަށް އައިއިރ ަގިއ މި  ނިންމ މާ
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ދެނެަގނެވިފައި ފާހަަގކ ރި.  ފަރާތްތައް  ކަމަށް  ރައީއިއްޒަތްތެނ ާވ  އެއެ ؛ސްރި  މ ހިންމ   އެއީ.    އްންމެ  ކަންތައް 

ހަމަ  ނޫނީ  .  އިތ ގަ ކަމެއްެގ ޮގ   ކަެމއް ނެތްއެކަހަލަ އެއްވެސްހަމަ  ދަނީ މިއީ    ިވެގން މިޅ ަގނޑ މެންނަށް ަގބޫލ ކ ރެއަ

 އި ގަ ރާއްޖޭމި ކަެމއް  މިކަހަލަ އެތައް  ،ނޫންްއ ނެހެއެ. އިަގ ޮގތ އޮތް ކަމެްއެގ  އިތ ން ކޮށްފަހަމަލާއެއް ދިނ މ ެގ ޮގ އީ އެ

ހި  އިހަޔާތ ަގ އަސްލ   ނއެބަ  އެކަމ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދޫކޮށްލެވޭ.    ހޯދަންާގ.  އެބަ  މަސައްކަތްތަްއ  ކ ރަންޖެހޭ 

ަގއެހެންވީމާ އަޅ ަގނޑ   ރިމި  ،ބޫލ ކ ރަނީ،  ތަޙ ޤީޤ އެ  ޓާޕޯ  ފ ލ ހ ންެގ  އެކ ަގއި  ކަމަށް.    ކަންކަން  ން  ހޯދިެގންދާނެ 

ރައީސް ރި ؛އިްއޒަތްތެރި  ކަންކަން ވަރަށް  އިޓ ަގޕޯމި  އިޞްިގ  ރަށްވަ ؛ިގނަ  އެބަހ ރި  ލާޙ ނަ  ކަންކަން  ކ ރަންޖެހޭ 

ކަން އިޞްލާޙ ެވެގންދާނެތޯ. ފާހަަގކ ރާ ކަން  ،ދަނީ  ޑަށް ކަންބޮޑ ެވެގން މިބޮ  ނޑ މެންނަށް އެންމެއަޅ ަގ.  ރެވިފަފާހަަގކ 

ފިޔަ  އިކަމ ގަ އެ  ،ކ ރެވިއިޞްލާޙ  އެބަޖެހޭއަޅ ަގއެޅިެގންދާނެތޯ.    ތަކެއްވަޅ ހަރ ދަނާ  މިނޑ މެން  މީަގ    އި މަޖިލީހ ން 

ލަން. ދޭތޯ ބަކ ރެވިެގން، ހަރ ދަނާކ ރެިވެގންނަގޅ ން ރަމަތީ  ހަަގކ ރާ ޮގތ ެގފާ  އިހ ރި ކަންކަން ހަމަ މީަގއި  ހަަގކޮށްފަފާ

ަގިއ  މި ރިޕޯޓ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެބަޖެހޭ.    ކ ރަންަގިއ  ތަނ   އޮތް  ން އަދިެވސް ކ ރިއަށްޓީކޮމި  241އެ މަސަްއކަތް  

ޕްރޮ މަސައްކަތްކޮށްފައިކޮފެޝަނަލްވަރަށް  ފަރާތްތަ  ށް  ޚާއްޞަކޮށް  ފާހަަގކ ރޭ.އެބަ    އްކެހ ރި  ސެކިއ ރިޓީންެގ   ،އަދި 

ފަރާތްމަސަ  ޮގތ ަގއި އޮތްށްމަލ ކޮޢަން  ތަކ އްކަތްކ ރި  ފ   ފައި  ވަރަށް  ރިޕޯޓ ޕްރޮފެޝަނަލްކަން  މި  ަގއި  ރިހަމައަށް 

އެ އެހެބަދޭފާހަަގެވެގން  ރިޕޯޓ  .  މި  ފާހަަގކ ރޭ  ގައިންނަމަވެސް،  މަ  ،އެބަ  ތިމ ތަޤާޒިންމާދާރ   ފަރާތްތަކ ން  ކ ަގއި  ބި 

މި   ،ރޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ފާހަަގކ  ތްކަން ވެސް އެބަޝަނަލްކަން ނެއެ ޕްރޮފެ  ،އެކަން

ޮގތ ން   ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ާގނޫނީ  ،ަގއި މަސައްކަތްކ ރާ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަކީ ވެސްމ އައްސަސާ  ،ކީ ވެސްތްތަކަހ ރިހާ ފަރާ

ހެ އަދި  ކަންކަމާއި  ަގ  ދިފައިލާޒިމ ކ ރާ  މަސައްކަތް އެއް   ދ ތަކާ ވާއިހ ންނަ  ފަރާޮގތަށް  އެްއވެސް  ތަތްކ ރަންޖެހޭ  ކެއް. 

ކަން. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ   ދާނެސްެވެގންނަތީޖާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޯގ  ،ވާނަމަ  ކ ޑަކަެމއް ކޮށްފިކަމ ަގއި  ކަމެއްަގއި ފަރ ވާ

. އެ ކަންކަން  މ ގައިކަ  ކަންވާންޖެހޭނެ ކަންޛ  ތަންފީޑޭޝަންތަކަކީންމެޕޯޓ ަގއި ފާހަަގކ ރާ މި ރެކޮމި ރި  ،ަގބޫލ ކ ރަނީ

ނޫނީޛ ންފީތަ ރާއްޖެ  އަޅ ަގނ  ވެެގން  މި  މި  މިޑ މެންނަކަށެއް  އަޅ ަގނޑ މެންދަތ ރ ކ ރަމ ންދާ  ނަކަށެްއ ސްރާބ ން 

އައް ނ ެގސަލާމަތ ެގ  މިޙަޤީޤަންދެވޭނެ.  ސޭރިއަކަށް  ހެދިފަފ ރިހަމަ  އީ  ތ ަގއި  ދޫކޮރިޕޯޓެއް  އިރ ަގއި  ވިެގންދާ ށްލެއި 

އެބަ އަލ ންއަޅ ަގނޑ މެން  ޤައ މ   މި  ސަ  ޖެހޭ  ތަންފީމަލާމަތްކ ރ އަނބ ރާ  ކަންކަން  މި  ޓަކައި  އަދި ޛ ށް  ކ ރަން. 

ބޭނ ންވަސީލަތްތައް ފަރާތްތަކަށް  ވަވާ  ހަމަކޮށްދީ   އިތ ރަ  ،ސީލަތްތައް  ޓްށްއަދި  ފަރާތްތަކަ  ގރެއިނިން   ށް އެ ބޭނ ންވާ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކޮށްދީެގން  ވެސް  ބަދަލ މި  ،  ކަންކަން  ޮގތް  ވަމ ންދާ  މި  ޓަކައި  ރާއްޖެއަށް  ކ ރ މަށް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ.  ދ ކ ރަން.ފ ރިހަމައަށް ތާއީ ވެސް ށް އަޅ ަގނޑ އްކަތްކ ރ ން. މި ރިޕޯޓަސަމަ
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 މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނާޒިލް.އިްއޒަތްތެރި ރާެގ ހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއި .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ނާޒިލް  އިބްރާހީމްބަރ  ެގ މެންހިތަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާ

 އްމަދ  ނަޝީދ މ ޙަ  ، ރައީސްެގ ރައީސްެގ މަޖިލީހ ވަނަ ދ ވަހ ެގ ރައްޔިތ ން  6  މޭޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ވަރަށް    ޓ އޮތް ރިޕޯ  ރެފައި މިން ނެކޮމިޓީ  241ގ ޅިެގން    މަލާއާހަދިން ނ ރަްއކާތެރި ޓެރަރިސްޓ     ށްމައަވަހާރަކޮށްލ 

ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ދ ވާލާިއ    60ަގނޑަކަށް  ާގތް  އިރ އިލާ . މި ރިޕޯޓ  ކިޔަާވނީނޑ  ދަންނައޭ އަޅ ަގރިހަމަފ 

މަސަ  ަގނޑާރޭ ކ ރި  ރިޕޯެއކީަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  މި  ޓ އްކަތ ން  ވަހި  އޮތީ  ރިސާބަށް  ފ ރިހަމަ  އްެގ ޕޯޓެރަށް 

 ،ރ ން ވަރަށް ތަފ ސީލ ކޮށްމަޖިލީހ ެގ ވަރަށް ިގނަ މެންބަ އިްއޒަތްތެރި    ވާހަކަ މި  ެގފަ. ރިޕޯޓ ސްދެއްވާޮގތ ަގއި ެގނެ

ޚާއް އަޅ ަގ  ކޮމިޓީެގ  241  ށްޞަކޮއަދި  ތަމެންބަރ ން  ވަރަށް  ާވހަކަ  ރިޕޯޓ ެގ  މި  ށް ފ ސީލ ކޮނޑ މެންނަށް 

 ނ ކ ތާއެއް އަޅ ަގނޑ   ތިންވަރަށް މ ހިންމ  ދެ   ،ށްލަން ބޭނ ންޕޯޓ ން ފާހަަގކޮއިފި. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ރިކިޔައިދެއްވަ 

ލަސް   ހަަގކޮށްލާނަންފާ އަޅ ަގ  މާހ ރ އި  ވެފަ  ސްވެ  ވަރަށް  ފ ރަތަމަ  އެންމެ  ބޭނ ންެއކީަގއި.  ފާހަަގކޮށްލަން    ، ނޑ  

އިލްރޖަސަ  .އެސް.އޯޕީ މަސަހާ ންޓ   އަޙްމަދ ެގ  ކ ރަ  ،އްކަތްމް  ބޭފ ޅާ  މަސައްކަތ    އިވާފައްެއ  ފ ރިހަމަހ ރި   ކަމ ެގެގ 

ވަރަށް މީަގއި  ލިޔ އް ވާހަކަ  ތަފ ސީލ ކޮށް  އެބައޮ  މި ވާފައި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް  ވާހަކައިން  އެ  އެއާެއކީަގއި  ތް. 

މް ހާންޓ  އިލްސަރޖަ  ،ހިތްވަރ ފ ޅ . ރައީސް ނަޝީދާއި  ެގކަމ ަގއި ރައީސް ނަޝީދ މި  ،ސާަގއި މި ހާދި  ،އެނިގެގންދަނީ

ތިއޭޓަރަށް   ރައީސްެގ  ެވއްދ މ އަޙްމަދ   ވެސް  ކ ރިން  ރިޕޯޓ ކަމަ  ެއއްސެވި  ހާލ ކޮޅ ެގ  މި  ރައީސް  ށް  އެބައޮތް.  ަގއި 

އެ ރަނަގޅޭ.  އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގހި  ވިދާޅ ވަނީ،  އަދި  ެވސް  ފެށިެގން  ތަންކޮޅެ ސާބ ން  ދ ރ ނޑ   ެވސް  ހިސާބަ  އް  ކަށް 

  ހަވާލ ވި ހިސާބ ން   ކަމާނަޝީދ  ވެރި  ވަނަ އަހަރ  ރައީސް މ ޙައްމަދ  2008 ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްސްލަން ބޭނ ން.  ޮގ

އަންނަތް  ރައީސަށް ަގބޫލ ކ ރަނީ ވަސްކަމ ން  އަފެށިލެއް    ންރެޓްތައް  ޮގްއސަ  ،އަޅ ަގނޑ   . ކަމަށް  އޮތް  އިތ ރ ެވެގން 

ވަނަ   6  މޭ  ،ަގއި މަސަްއކަތްކ ރަމ ން އައިސް އެކީ   ފ ޅާކަށް ވަރަށް ހިތްަވރ ރައީސް މި ހ ރިހާ ކަމަ  ،އެހެންނަމަވެސް

ައހަރ   2021  ، ދ ވަހ ެގ ރޭ މިރައީ  ެގ އެ ރޭވަނަ  ފ ރާނަ  ،ބޭނ ންވި ހިސާބަށްފ ޅ ން  ބޭ  މި  ތީ އޮސަށް    ރައީސްެގ 

ކ ރަމ ން މަސަ ދ އްވާލަން  ެއއްކަލަ  ައއި  މިއްކަތް  ކާމިޔާ  މީހާ  އެކަން  އޮތީ  އެހެން  ދަންނަވާނީ.  ައޅ ަގނޑ   ބ ކޮށްފައޭ 

އެއަ  ،ކ ކަމަ  އްވިއެ  ރައީސް  ހަމަ  ހ ންނެ  ދިވެސް  ދ ވަ  ހިތްވަރ ފ ޅާއެ  ވީ  ދެ  މީެގ  ވެސް   ސްއެކީަގއި.  ކ ރީަގއި 

ރަީއސްެގ  ތެރެއިެގ  ހައ ސްބ ލަކ  ައޅ ަގނޑަށް  ވަރަށް  ން  އެައޑ ިއވ ނ .  ޔަީގން ބަހިތްވަރ ފ ޅ   ހަމަ  ހ ރި. 

،  ތެރޭަގއި  ެގންޑޭޝަންމެރެކޮ  45އެކީަގއި ވަޑައިަގންނަވާނެ. މީަގއި މި އޮތް    ަގނޑ މެންނާ ހިސާބަށް އެ ހިތްވަރާއަޅ 

ރިޕޯޓ  އޮތް  މި  މި  ކަ  ތެރޭަގއި  ންންޑޭޝަމެރެކޮ  45ަގއި  ހަންތައްތަމިހިރަ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް  ކަށް  ދަންނަވާނީ  މަ 

އޭ.  ޖެހެ  ށް ފ ރިހަމަކޮށްދެއްވަން ރައީސް މަސައްކަތްކ ރަްއވަން އެބަނޑ މެނަނަަމވެސް މި ކަންތައްތައް އަޅ ަގތް  ވަޑައިަގ
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  ަގއި ތިން އްސަ. ޭއެގތެރޭ ތީ އައި އޮ  ންޑޭޝަނެއް މިރެކޮމެ  45ށް  ކޮތެރޭަގިއ ތިން ކަމަކަށް ބޭސް  ންޑޭޝަންމެރެކޮ  މީެގ

އަދި ހަރ ކަށި   ،ޓެރަރިޒަމް   ވެސް މި ދަންނަވާ އަޅ ަގނޑ މެން މި އެންމެންއޮތީ  ންޑޭޝަން މިބައިކ ޅަ ދެބައި ރެކޮމެ

މަސައްކަތާ  ފިކ ރާ ކ ރާ  އައި ޮގ  ގ ޅޭ  ދެކޮޅަށް  މިޝަނެންޑޭރެކޮމެހ ރި    ސައްތ ން  ންޑޭޝަންެގ  މެރެކޮ  45އޮތީ.    އް 

ލް  ންޝަ ފައިނޭއޮތީ  ށްފައޭ. ދެން މިބޭސްކޮއެކަމަށް    އޮތީ  މި   ،ންވަނީއަޅ ަގނޑ  ހަނދާ  ންޑޭޝަންމެކޮރެ  29ތެރެއިން  

ރެކޮމެޮގ  ބެހޭ  ލިޖެންސާޓެއިން އޮތް  ތ ން  މި  ބާކީ  ،ކީަގއި އެ  ކާކަމަ  5ންޑްކޮށްފައި  ސެކިއ ރިޓީ   ދެން  އޮތީ 

ރެ ެގނެންކޮމެހަރ ދަނާކ ރ މަށް  ދަން  ވެއްޖެ.  އްސަޑޭޝަނެއް  ހަމަ  ބޭނ ންވަނީއަޅ ަގނޑ   ރަޝީ  ،ނަވަން  ދަކީ  ރައީސް 

ހި ބޭފ ޅާބޭފ ޅެކޭަގދަ    ވަރ ފ ޅ ތްވަރަށް  އެ  ހިތްވަރ ފ .  ދ ނިެގ  ރަނަގޅަށް  ބޭފ ޅާ  އެ  ވެސް  ޔޭޅ ންނޭ  މިހާރ   ަގއި 

 އެ ބޭފ ޅާ މިހާރ  އެ  ،ތްވަރ ފ ޅ  ނެތްނަމަ ހިސާބ ން ވެސް އެ ބޭފ ޅާެގ ހިޔަެގންދިޓަލަށް  ސްޕި. އެ ދ ވަހ  ހޮނޭވާލަނީ

ށް ނ ކ ރަން. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ެއހާ ިގނަ ވާހަކައެއް ދަްއކާކަ  އްނޑ  ަގބޫލެކަމަށް އަޅ ަގ  ނެ ހާލ ަގއި ވެސް އޮންނާތް  އޮ

ކޭ. ފ ޅެބޭ   ހިތްވަރ ފ ޅ  ަގދަށްރަީއސަކީ ތިއީ ވަރަ   !ރައީސޭ  ،ތީވަން އޮނަނޑ  ހަމަ ދަންމީަގއި. އަޅ ގަ   ނޫން  ބޭނ މެއް

ހިސާބަށް އަޅ ަގނޑ ެމންނާ  ހިންޑޭޝަނަރެކޮމެ   މި  ވަޑައިަގންނަވާށޭ  އަޅ ަގނާގށް.  އެންމެންށޭ  އެކީ    ނޑ މެން 

ރައީސްެގ  މަސައްކަ ައޅ ަގ  ތްވަރ ފ ޅާހިތްކ ރައްވަން.  މި  އެކީަގއި  އެންމެ  މެރެކޮ  45ނޑ   ތެރެއިން  ންޑޭޝަންެގ 

ބާކީންކޮމެރެ ވެސް  އެއްޗެ ޑޭޝަނެއް  ހ ރިހާ  ތަންފީނ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ މެ.  ކޮށްދޭނަމޭޛ އް  މި އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ  ން 

ކެރޭނޭމެންބަރ ންނަ  65ެގ  މަޖިލީހ  މަސަ  އަޅ ަގނޑ މެން.  ށް  މި  ނ  އްކެރިެގންނޭ  ވަޑަ ކ ންނާކަތ ަގއި    ަގންނަވާށޭ އިނީ. 

 .  ރައީސް. ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ޑައިގަތ ން( ރިޔާސަތާ ހަވާލ ވެވަهللا ސް އީވާ ޢަބްދ )މަޖިލީހ ގެ ނައިބ  ރައީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދަމް. ޒައިނާ އާޒަތްތެރި މެންބަރ  ރޮެގ ިއއްއައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ހަކަދެއްކެވ ން:ވާ ޒައިނާ އާދަމްމެންބަރ  ރޮެގ ދޫ ދާއިރާއަްއޑޫ މީ

ރައީސް.   ިއްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑަށް  ދަން  އޮތް  މިރޭެގ    މިޝ ކ ރިއްޔާ  މީހަކަށް  ފަހ   އެންމެ  ަގޑީަގއި  ވަރ  

 ބ ރަ ށްވާ ވަރަފައި ްއވާކޮމިޓީން ކ ރަ  241ކަށް ވެސް  މަެވސް. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފ ރަތަމަ ކަ  ނީބ ލިމި    ންކަވާހަކަދައް 

ަވގ ތ ކޮޅެްއެގ ތެރޭަގއި ވަރަށް  ޑަވަރަށް ކ   ؛ށްކަތައްމަސަ ެގ  ޓީ ކޮމި  241ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތަށް    ރިހަމަހަށްފ  

ރިރ   ކޮމިޓީެގ މ ޤައް  ،ޞަކޮށްން. އަދި ޚާއް ރަކ ރ  އަދާކ ށް ބޮޑަށް ޝ ރަވަށް ވެސް  ރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ ންނަހ 
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މެ. އެ ބޭފ ޅާެގ    ވެސް  އް އެމް.ޕީއަރ އެސީނިވި އެންމެ  އި ހ ންނެތ  މި މަޖިލީހ ަގމި ަވގ   ޮގތ ން  ވިއްރެދިމާކ ންކަ

ޕާޓީއެކީަގއި    ޖ ރިބާއާތަ ވަރަކެތަހ ރިހާ  ގޮވަިއެގން  ބޭފ ޅ ން  މަސައްކަތެްއެގ  ރަނަގޅ   ކ ރަްއވާފަިއވާށް  ން  ކައް 

  ށްދަޝީ، ރައީސް ނަ ރައީސްެގަގއި މަޖިލީހ   6މޭ  ،  ކީއަކަ ން ބޭނ ންވާ ވާހަލަނަވާލަން. ދަންހަމަ ފާހަަގކޮށް  އަޅ ަގނޑ 

މި ހަމަލާއަކީ   ދެވިެގން  ޝޮކަކަށްއަޅ ަގނޑ   ޤަތ ގައިޙަޤީ  ، ދިޔަ  ވި  ންދިޔަެގވެ   މެންނަށް  އަސްލ     ޔަޔަސް،ކަމ ަގއި 

ނެކަމ ެގ  ފާއިނަގހި  . މި ކަންކަން މިހެންެވއްޖެ  ހޭ ކަމެއް ނޫން. މި ވާހަކަ ދައްކާތާ ވަރަށް ދ ވަސްކަކަށް ވާންޖެޝޮ

  ހަކަމި ވާ  ،ހަަގކ ރެވެނީށް ފާއަޅ ަގނޑަ މާ  ންނަމަވެސް، ިމ ރިޕޯޓ  ބަލައިލީހެއްޖެ. އެވެ  ވަސް ދ  ވަރަށް  ރ  އޮންނަތާބި

މިޔަދެއްކި ދޭތެރޭކަސް  ވިސްނިމެންނައަޅ ަގނޑ ަގިއ  މާ  ސީރިޔަސްކޮށް  އެހާ  އަނ ފައިށް  ެއކިެއކި ލ ސްާވކަން.   ަގއި 

ށް  ވަރަސް  ތްރެޓް ލެވެލް ވެ  ، ނޭގއެ  މެންނަށް އެބައަޅ ަގނޑ އިލީމާ  ޓ ން ބަލަޕޯއި ހ ރި ޮގތް މި ރިފަ ާގނއްތައް ހިކަންތަ

ވެސް އެބަ  ސްޕެކްޓޭޝަން  ެއކް  މ ެގކޮންމެފަދަ ކަމެއް ވެސް ދިމާވެދާނެކަ.  ރީހިހިސާބެްއަގިއކަން މި  ކްރިޓިކަލް  .ކަންހައި

އެޅެންޖެެގންގ  އަހެހޭކަން.  ފިންނަަމވެސް،  އަޔަޅަންޖެހޭ  ނޭޅަންޖެވަޅ ތައް  ޮގތަށް  ހަމަ   ޅި ހޭ  އެޮގތ ން  ހ ރިކަން. 

ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭއަޅ ަގނޑ  މ އައްސަސާ މަޢ ލޫމާ  ،މެންނަށް  އެއް  މ ތ   އަނެއް  ދިނ މ އަ އިން  ެގޕްސް  އްސަސާއަށް  ަގއި 

އެއާ  އެއަޅ ަގނޑ ކީަގއި  އެއެބަހ ރި.  ފެނޭމެންނަށް  ފެށިެގންޮގސް  ސަފ ހާއިވަނަ    207  ،ބަ    އާ ސަފ ހާނަ  ވަ  215ން 

 ނ ންކޮށްެގންފަދަ އެއްޗެހި ބޭ  ސައިކަލ ރި  ހ ކ ރީަގއި ވެސް އެބަ. އަދި ޭއގެ ކަެގ ވާހަކަލ ތަކެއް ށް މި އޮތީ މި ސައިއަހަމަ

ދި ހަމަލާތައް  ބެލެމ ނ  މިކަހަލަ  ކަމަށް  ކ ރެވިދާނެ  ކަންކަން  އެހެންވީމާ  ކަމަށް  ވޭެގ  ވެސް  ވެސް.  ެއއާއެކީަގއި   ،

ބޭއެްއވެ  ، ންވާނަނ ދަންނަ  އަޅ ަގނޑ  މ ސަ  ،ކ  ފ ޅަސް  އެްއވެސް  އެއްސަ އަ ރ ކާރ ެގ  ބޭފ ޅަކ  އް ސާއެްއެގ  ވެސް 

 އޭގެ   ،ކީ ށް މިތަނ ން ވެސް މި އެނޭގ އެއްޗަނަމެންައޅ ަގނޑ . އެހެންނަމަވެސް،  ކަމެއް ކ ރާނެއެކޭލަ  ހަކަތ ަގއި މިަގސް

  މިކަން ކ ރީަގއި  ެގ  އޭދިއްޖެ.   ތަނެއް ހެނެކ ކ ރާިއކަލ ތައް ޕާތެރޭަގއި ސަ   ދ ވަސް  6  ންފަހ    މި ހަމަލާ ހިނިގ  ،ފަހ ން

ވަންޔަ އް ސީރިޅެތަންކޮ ކަމަށް  ނެގ ނ   އަޅ ަގނޑ   ،ޏާސްކޮށް  އޮތް.  މެންނަށްމިކަން  އެބަ  ފ ރ ޞަތ   އެޮވއިޑްކ ރ މ ެގ   

  ރ  ވެސް ދަްއކާއި މި ވާހަކަ ށްނެ ކަމަވެދާމެއް ލަ ކަމި ކަހަ  ނީންނެވޭއަޅ ަގނޑަށް ދެ  ،އީނ ވެ އެ ދިޔަ ވެސް، މައެހެންނަ

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް    ،ހ ރިއިރ އި  ްއކަވާފަ ހަކަދަމި ރިޕޯޓ ަގއި ވާ  ،ނ ވާތީެވ. މީަގއި ފައިވެސް ހީކ ރެވި އްޮގތަކަށް އެ  ހަމަ

ެއްއޗެ ހ ރި  ވިދާޅ ވެފައި  ޕޮލިސް ވި  ރޝަނަމިކޮ  ،އްސާއިފޯސް  ހ ދާޅ  އޮފް  ވާ ވެފައި  އެން.ސީ.ޓީ.ސީެގ    ، ކާއިހަކަތަރި 

ވި ޖެނަރަލް  ހ ރިޑިރެކްޓަރ  ބަކަވާހަ   ދާޅ ެވފައި  ވިތި  ، އިރ ލާއިލަ ތަކަށް  ސްޓޭޓޭސްޓޭޓް  ވިދާޅ ވާ ން  ެއ  ޅ ވ ން ވިދާ 

ޅިެގން  ގ   ން އެބަދޭ. ައޅ ަގނޑ މެން މިކަމާެގަގއި އިހ ސާސްވެ ަވރަށް ބޮޑަށް ހަމަ ހިތ ެގ ތެރޭެމއް  ޙަޤީޤަތ ަގއި ބިރ ވެރިކަ

ފާހަަގކޮށް  އި ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކ ގަ  ކެއް ކޮމިޓީެގ ރިޕޯޓ ަގއި  ތަޝަންންޑޭ މެރެކޮވަރަށް ރަނަގޅ     ،ލާނީއަޅ ަގނޑ  

ކަމަ ހ ރި  ޓެރައެބަ  އެޮގތ ން  ހ އްޓ ވ މަށްށް.  ރެކޮރިޒަމް  ހ ރި  އެކ ަގިއ  ންޑޭޝަންމެ  މ އައްސަސާތައް  ތެރޭަގިއ  ތަކ ެގ 

ފާމަސަ ބޮޑަށް  ވަރަށް  މ ހިންމ ކަން  މިހާރ ވެ  ހަަގކޮށްފައިއްކަތްކ ރ މ ެގ  ހ ރި.  މިސްއެބަ  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރިޕޯޓ     
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ރެވޭ. މިކަމ ަގިއ  ކ  އެބަ ފާހަަގނ ކ ރެވޭކަންސަްއކަތް ޮގތަށް ެއކ ަގއި މަވާންކަށީެގމަ ވެސް މ އައްސަސާތަކަށް އެއިލީބަލަ

،  އެބަ ފާހަަގކ ރެވޭ  އިތެރޭަގ  ގެ މި ކ ރާ މަސައްކަތ   ނަށް ހަމަަގނޑ މެންޅ ވަރަށް ިގނަ ކަންތަކ ަގއި އަ  ،ނޫން  އެކަންޏެއް

ނެރެންޖެހޭ ށްެގން  ނ ކޮމަސައްކަތް  ކަށްތައެކީަގއި އެކަށީެގންވާ ޮގ  އާސާއަނެއް މ އައްސަ   ިއން ެއއް މ އަްއސަސާއ ލަތ ެގދަ

ނ ނެރެވި  ނަތީޖާތައް   ހަމަ  ދޭކައެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދެން  ފައެ އެއާން.  އިންކީަގއި  ގ ޅޭ   ޓެލިޖެންސާއިނޭންޝަލް 

ހ  ރެކޮޮގތ ން  އަމެރި  ޮގތެްއަގންޑޭޝަންސްއާިއ  ޚާއްޞަ  ނަޝީދ ެގ  އީރަ  އި ދި    ޅޭގ   ހަރ ދަނާކ ރ މާ  ރިޓީއ ސެކިސް 

ރެކޮ ހ ރި  ދަންއަޅ ަގނޝަންސްތަކަކީ  ންޑޭމެޮގތ ން  ހަމަޑ   މ ހިންމ     ނަވާނީ  ވަރަށް  ރަނަގޅ ،  ވަރަށް 

ދެންޑޭޝަންރެކޮމެ ބޭނ ންތަކެކޭ.  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ފާ  ،ން  ވެސް  ރިޕޯޓ ަގިއ  ވާ ހަަގކޮށްލާފައި ކޮމިޓީެގ 

އާދަމާރޖަސަ  ،ފަދައިން އިލްހާމް  މ ޙައްމަދ   ،އިންޓް  ކޯޕްރަޝްރި  ޕްރަިއވެޓް  އަދި  މ ވާން  ނިޔާޒްޙަލް  އެ   އްމަދ  

ހިތްވަރަކީ ދަންނަވާނީ    ،ދެއްކެވި  ވެސް ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ޤައ މ ން  މ ޅި  ޮގތަށް  އޮތް  އެ  ެވސް  ރިޕޯޓ ަގއި  ކޮމިޓީ 

ހިތްވަރެއްކަ  މަސައްކަތްފާހަަގކ ރަންޖެހޭނެ  އޭ.ޑީ.ކޭަގއި  އަދި  ޓީމާއި ެގންދެވި    ކ ރަްއވަމ ންން.    އަދި  ،ޑޮކްޓަރ ންެގ 

އެސި ދެއްމެޑިކަލް  ބޭފ ޅ ންސްޓެންސް  ހ ރިހާ  ޝ ކ ރާވި  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލައިަގންނަ    ނަކީ  އެކީަގއި 

ންނާއި އެ  މި މަސަްއކަތ ަގއި ޕީ.ޕީ.އެމ   ،ަގކޮށްލަން ބޭނ ންަގނޑ  ފާހަތަކެއް. އަދި އަޅ  ްއވި ބޭފ ޅ ންށްދެމަސައްކަތެއް ކޮ

ޕާޓީ މަސައްކަވިދެއްކ ން  ތަކަހ ރިހާ  މި  އެއްބާރ ލ މަކީ  ހ އްޓާލަހަމަ  ތާ  ނޫނޭއިން  ކަމެއް  މައްސަލަ  އިެގންވާނެ  މި   .

ޅ ަގނޑ މެންނަށް މަސަްއކަތެްއަގިއ ހ ރިހާ ޕާޓީތަކެއްެގ ެއއްބާރ ލ ން ވެސް އަ  ރެވޭ ހ ރިހާޙައްލ ކ ރ މަށް މި ޤައ މ ަގިއ ކ  

މ ހިންމ  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންހަމަ  އ ފާކ ރަންވެެގންދޭ.  ރާ  ،   ނަޝީދ   ރައީސް  ބޭރަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އްޖެއިން 

މަންޒަރ ތަކ ެގވަޑައި ބައެއް  ފެނ ނ   މި  ފަހ ން  އަޅ ަގނޑ  ދެންމެަގ ؛ނ ފާމަނިކ އެ    ،ތެރޭަގއި   ެގންނެވި  ކ ރިން ެގ  އި 

އެކީަގއި އަލ ން އަނބ ރާ ރާއްޖެ    ވަރާވަރަށް ހިތް  ،ހެންެމންބަރ  ވެސް އެ ފާހަަގކ ރެްއވި  ތްތެރިިއއްޒަ  ްއކެވިވާހަކަދެ

 ކ ރަްއވަމ ން ެގންދަވާއެކީަގއި ަމސައްކަތް  ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކ ރ މ ަގއި ވަރަށް ހިތްވަރާކ   ރަނަގޅ ވާން  ،އައ މަށް

ންނަވާލަން  ޅ ަގނޑ  ނިންމާލަމ ން ދަރާ ކަމެއް. އަކ ރަށް އ ފާއަޅ ަގނޑ މެން ވަ އީ ންނަށް އެބަ ފެނޭ. އެތަން އަޅ ަގނޑ މެ

އ  ބޭނ ންވަނީ ައޅ ަގނޑ   އާހ ެގމަޖިލީ  ،ނީރަކ ދ މީ އް،  އަންނަ    ފެށިެގން  ރައީސް    ،ރ  އިދައ ރ   ޮގނޑިން  ރިޔާސަތ ެގ 

 ތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަ ، . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާކަމަށް ނެފެނިެގންދާަގނޑ މެންނަށް ައނެއްކާެވސް ޅ ނަޝީދ  އަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއްއޒަތްތެރި ާވހަކަފ މެ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓަށް  އިްއޒަތްތެރި ދައްކަވަން އެދިވަޑަ ޅ ންބަރ .  ހ ރިހާ  ިއެގންފައިވާ 

 . އެދެންދެްއވ ން ެގ ރަނަގބީލ  ޖައްސަަވއިމ ނީ. އިދާރީ މޭޒ ން ވޯޓ ނި އި ދައްކަވަމެންބަރ ން ވާހަކަފ ޅ 
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 ކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން ހ ރި ކަން   ށް . ވޯޓަށް އެހ މަ 6

 

 ްއކެވ ން:ދެރިޔާސަތ ން ވާހަކަ

މެ ެއީއ  ރޭ  މިންނަށް ދެ ވޯޓެއްަގނޑ މެއަޅ ން.  ތައް ޗެކްކޮށްލަދެްއވ ން އެދެ ޑ ކޮޅ ރ ން ކާންބައިްއޒަތްތެރި   އެބައޮތް. 

ރައީސް    ،ރައީސްެގ  ަވނަ ދ ވަހ ެގ ރޭ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ   2021  6މޭ    ،މިނިންން މަސައްކަތް  ޑ މެނންމެ އަޅ ަގދެ

ހަމަލާއާދިން ނ ރައްކާތެމަށް  ހާރަކޮށްލ ޝީދ  އަވަނަ  ދ މ ޙައްމަ ޓެރަރިސްޓް  ބެހޭ    ޚިދ މަތްތަކާ  ގ ޅިެގން ސަލާމަތީ  ރި 

ޕާލިކޮމިޓީ ހިންާގފައިާވ  އިންކ އަރީމެންޓަން  މަސައްކަތް    ރިޕޯޓަށްޮގތ ެގ  ނިމ ނ ރީ  ހ ށަހެ  އިޞްލާޙ ޅިފައިވާ    .  އެއް 

 .ޠީފް ޙަސަން ލަތެރި މެންބަރ ރާެގ އިްއޒަތްއިގ  ދާހ ޅަނހެންވޭރ  ށް ދެްއވ މަ ޅ އްަވއިޞްލާޙ  ހ ށަހައި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޠީފް ޙަސަން ލަމެންބަރ ރާެގ އިގ  ދާހެންވޭރ  ހ ޅަނ

ރައީ ޝ  ިއްއޒަތްތެރި  މިކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   އިޞްލާޙަކީ   ސް.  ޖަދ ވަރިޕޯޓ    ،ހ ށަހަޅާ  ނ ކ   12ލ ެގ  ެގ  ތާެގ  ވަނަ 

ރިކޮމެންޑޭޝަކޮމިޓީ   ،)ހ(ަގިއވާ ޮގ12.14ން  ެގ  ނ ކ ެގ  އަންނަނިވި  ނަންތާތ ަގއި  އިތ ރ ކޮށް  ތަރ ތީބ     ކ ރ މަށް.  ބަރ  

ދ ވަ  2021  6މޭ    -12.14  -)ހ(-12 ރަ ނަ  ނަވަހ   މ ޙައްމަދ   ހަމަލާއާޝީދަށް  އީސް  ރައީސްގ ޅިެގ  ދިން    ން 

ޑިކަލް  މެ  ،އި  ޓީމާއްޞަެގ ޚާކްޓަރ ން ވި ޑޮތެރިރަކާތްހަލ ަގއި  ޕިޓަ.ކޭ ހޮސްމަށް އޭ.ޑީދެއްވ ޝީދަށް ފަރ ވާމ ޙައްމަދ  ނަ

ދެ ހިއްކެ އޮފިސަރ ން  އިތް ވި  މަސްއޫލިއްޔަތ   ބާއި  ވާޖި  ،ބިލިއްޔަތާއި ޤާފ ޅ ންެގ  ބޭ  އެ  ، ކަމާއިތެރި ޞްޚ ލާަވރާއި 

 . ޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ރިއް ޝ ަގއި ފާހަަގކ ރ ން. ންވަރ ަގއި ދެްއކެވި ސާބިތ ކަން ޤައ މީ ފެކ ރެްއވ މ އަދާ

 

 ވ ން:ކެ ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

 ސަން ޝިޔާން. ންބަރ  ޙައްޑޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ތޮރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެކ ޝ 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ސަން ޝިޔާންންބަރ  ޙަމެއްޑޫ ދާއިރާެގ ތޮ

މަށް  އްވ ޅ  އްވި ހ ށަހެޅ ެއ ހ ށަހެޠީފް ސަން ލަމެންބަރ  ޙަނގ  ދާއިރާެގ ހެންވޭރ  ހ ޅަ. ސްއްޒަތްތެރ ރައީ އްޔާ އި ޝ ކ ރި

 ން. ކ ރަދ އީަގނޑ  ތާޅ އަ

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 
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  އި، ޅ އްވަ ފް ހ ށަހަސަން ލަޠީ ޙަ ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ދާއި ގ   . ހެންވޭރ  ހ ޅަނބަރ ންތެރި މެއްޔާ ިއްއޒަތްޝ ކ ރި

ދާއިރާ ތޮ މެއްޑޫ  ިއއްޒަތްތެރި  ޙަެގ  ތާންބަރ   ޝިޔާން  އިއްދ އީސަން  އިޞްލާޙަށް  މެންބަރ ންކ ރެްއވި    ، ޒަތްތެރި 

 ން.ނަވާ ޮގތަކަށް ޯވޓ ދެއްވ ން އެދެފެނިވަޑަިއަގން

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޠީފް  ޙަސަން ލަމެންބަރ ރާެގ އިގ  ދާހެންވޭރ  ހ ޅަނ   ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 ސަން ޝިޔާންންބަރ  ޙަމެއްޑޫ ދާއިރާެގ ތޮ  ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 59    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 58    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    58     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 58؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 59؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންޓ ދެވޯ

   ފާސްވެއްޖެ.. 30؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 58؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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ން ދިން ހާރަކޮށްލަދ  އަވަދ  ނަޝީސް މ ޙައްމަންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް ރައީެގ ރޭ ރައްޔިތ ނަ ދ ވަހ ވަ  2021  6މޭ  

ހަމަލާއާނ ރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް  ޚިދ     ސަލާމަތީ  ކޮމި  މަތްތަކާގ ޅިެގން  ހިންާގބެހޭ  ޕާލިޓީން  ރީ ޓަމެންފައިވާ 

ނިންމި  ެގކ އަރީ އިން ެގރިޕޯ  ތ ެގޮގ  މަސައްކަތް  މަޖިލީހ ން  ފާސްކ ރ އިޞްލާންނެވި  ޓ   ތެރި  އިްއޒަތް  މަށްހާއެކ  

 އެދެން. ކަށް ޯވޓ ދެްއވ ން ންނަާވ ޮގތަޑަިއަގފެނިވަ ،ންބަރ ންމެ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

   ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 59    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 58    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    58     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  30      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަ

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 58؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 59؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި  ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންވޯޓ ދެ

   ފާސްވެއްޖެ.. 30؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 58؛ ންެގ އަދަދ މެންބަރ 
 

 ންމ ން ނި
 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ
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މަޖިލީހ ެގ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ   އަންރައްޔިތ ންެގ  ރަްއޔިތ ންެގ ދެން  ފަށާނީ  މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެން  ދައ ރ   ނަ 

 އެކ .  ޝީދާޙައްމަދ  ނަރައީސް މ  މަޖިލީހ ެގ ރައީސް، 
 

 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
 

____________ 




