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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަދެ ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް(  ހޯމަ) 2021  މޭ 17

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن  آو  هللا  لوسر  ىلع   مالالة    މަޖިލިސް   .به ومن واالهوصحله  على 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތްތެރި  އިްއޒަ  4  ތިއްބެވީ  ސަލާމ ގައިމެންބަރ ން.  އިްއޒަތްތެރި    33ހާޒިރ ެވވަޑައިެގން ތިއްބެވީ    އަށްލްސާޖަވަގ ތ   މި  

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން. 11ނ ަގއި  މެންބަރަކ  ނެތް. ކޮރަންޓީ ެއއްވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރަސްމީ ދަތ ރެއްގައި ން.މެންބަރ 

 

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

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

   .2/2/ 2021/ޖއ ބަރ ނަން ޑާއެޖެން

 

 ން ކަ ސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަން މަޖިލީހ ގެ ރައީ .  5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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މި ަވގ ތ   މި  އެޖެންެގރޭ   މިއަދ   އޮތީ  މި  ހ ށަ  ،ޑާަގއި  މޭޒ ން  ރައީސްެގ  ެއކަނި.  މަޖިލީހ ެގ  މަސައްކަތެއް  ހަޅާ 

ޮގތ ން   ރިސްޓ  ހަމަލާއާ ގ ޅޭދަށް ދިން ނ ރައްކާތެރި ޓެރަރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީ  ،މަޖިލީހ ެގ ރަީއސް  ރައްޔިތ ންެގ

އެޕާލިމެންޓަ އިރީ  ގ ޅޭ  ހިންގ މާ  އި ގ ންކ އަރީއެއް  މި  މި   ޑ އަޅ ަގނޅ އްަވއިދެްއވ މަށް  ހ ށަހަރާރ   ގ ރާރ .  ފ ރ ޞަތ  

، ހިތަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ   ރ ެގ މ ޤައްރިކޮމިޓީ   ބެހޭސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ،  އަރ ވަނީ

 ހަޅ ްއވައިދެއްވ ން އެދެން.  ހ ށަރާރ ގ އަސްލަމަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ެގދާއިރާ އ ތ ރ  ހިތަދޫ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ފާސްކ ރަޝ ކ ރިއްޔާ  މިއަދ   މަޖިލީހ ން  މަޖިލީހ ެގ   ،އްވާފަިއވާ ރަްއޔިތ ންެގ  ރައްޔިތ ންެގ 

ރައީސް އަވަހާރަކޮށްލ މަށް  ރައީސް،  ނަޝީދ   މ ޙައްމަދ   ޚާއްދިން    ގ ޅޭ  ހަމަލާއާ  ެގ މައްސަލައި   ޞަޓެރަރިސްޓ  

  އެ  ، ވީހިނދ   މަށް ކަނޑައަޅާފައި ންކ އަރީެއއް ހިންގ ރީ އިަގިއ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ޕާލަމެންޓަރިޕޯޓ 

މަޖިލި މި  އި ކަމަށް  އެއްބަސްވާ  ޮގރާރެއް ގ ސް  އިތ  ެގ  މަޖިލީހ ެގ   ޑ އަޅ ަގނރާރެއް  ގ ަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  ހ ށަހަޅަން. 

މ  ރައީސް  ނަޝީދަރައީސް،  ނ ރައްކާތެރިޙައްމަދ   ދިން  ގ ޅޭށް  ހަމަލާއާ  ޓެރަރިސްޓ   ޕާލަމެ    ރީ ންޓަ ޮގތ ން 

  މޭ 6 ފ ރާނަފ ޅަށް އަމާޒ ކޮށް  ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ެގރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ . ގ ންއަރީެއއް ހިންންކ އި

އެ  2021 މާލޭަގއި  ެވރިރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ެގކޮޅ   ަގއި  ދިރިއ ޅ އްވާ  ނީ  މަނިކ ފާނ   ބާރ ަގދަ  ގ މަލޯފަރ ހ ންނަ  ަގއި 

ފާނަށް އި އެ މަނިކ އެ ނ ރައްކާތެރި ހަމަލާަގ  ،ދީފައި ވީހިނދ އްއެްއކާތެރި ޓެރަރިސްޓ  ހަމަލާނ ރަ  އިލައިއެްއޗެއް ޮގްއވަ 

 ،ނދ ނިކ ފާނ ެގ ފ ރާނަފ ޅަށް އެ ނ ރައްކާ އަދި ވެސް އޮތް ހިއެ މަ  ،ފ ޅަށް ނ ރައްކާވެ ފ ރާނަ  ،އެކިވަރ ެގ އަނިޔާ ލިބި

ެގ  ރައްޔިތ ން )  2013/5  ާގނޫނ  ނަންބަރ   ،އިވަނަ މާއްދާއާ   105ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ެގ ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  އަދި ދިވެހިރާއްޖޭ 

ނ  ނަންބަރ  ާގނޫ  ،މާއްދާެގ )ރ( އާއި ވަނަ    7  ،ވަނަ މާއްދާއާއި   6ެގ  (ބާރ ތަކ ެގ ާގނޫނ   އިކާ މްތިޔާޒ ތަމަޖިލީހ ެގ އި

ވަނަ    5ެގ  (ނޫނ އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ާގ  އިޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާންކޮށްފަިއވާ މީހަކަށް ދޭސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަން  ރައީ)  2009/9

ންޖެހޭ ހިމާޔަތް ލިބިދޭ  އިށް ރައްކާތެރިކަމާރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަ،  ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސްރައްޔިތ   މާއްދާެގ ދަށ ން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަދި  ވީހިނދ ،  ބަޔާންކޮށްފައި  ޖ މްހޫރިކަމަށް  މާއްދާާއއިވަ  241ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ޔާެގއް    ،ނަ 

މަޖިލީ ަގވާިއދ ެގރައްޔިތ ންެގ  ދަ   119  ހ ެގ  މާއްދާެގ  ހިނާގނ  ސަލާމަތީންށ ވަނަ  ޚިދ މަތްތައް  ޮގތް    ،  އިބަލަހިނާގ 

ޚިދ މަތްތަ ެގންސަލާމަތީ  މަސައްކަތްކ ރަމ ން  ަގވާއިދ ތަކާކ ން  ާގނޫނ ތަކާއި  ކަށަެއއްޮގތަށް   ދަނީ  އެ   ،ވަރ ކޮށްކަން 

ޖަވާބ ދާ ކޮމިރީތަންތަން  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ެއކ ލަވަ ކ ރ ވ މަށް  ީވހިނދ ލެވިފައިޓީއެއް  ރައްޔިތ ންެގ  އަދި    ،އި 

ޮގތް    ކަން ހިނަގއިދިޔައެ   ،ބާރާތ ން ކ ށްވެރިކޮށް އިރި ހަމަލާ އެންމެ ހަރ ކަށި  ހ ެގ ރައީސަށް ދީފަިއވާ ނ ރައްކާތެލީމަޖި

ޓަކަ މަދެނެަގތ މަށް  އެ  ޮގތްްއސައި  ހިނަގއިދިޔަ  ތަޙ ޤީޤ   އެންމެލައިެގ  ބަލަ    މަޖިލީހ ެގ  ،  އިާގތ ން  ރައްޔިތ ންެގ 
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ންކަން ޖިލީހ ެގ ރައީސްެގ ސަލާމަތީ ކަޔިތ ންެގ މަރައް   ،ތައް ދެނެަގނެރައީސަށް މި ހަމަލާ ދިނ މަށް މެދ ވެރި ސަބަބ 

ޓެރަ  ،ަގދަކޮށްވަރ  އިތ ރަށް   މިފަދަ  ތަކ ޢަމަލ ތަޒަމްެގ  ރިދިވެހިރާއްޖޭަގއި  އަޅަންޖެހޭ  ރާރ ވިޔައް  ޓަކައި  ނ ދިނ މަށް 

އެންމެެގންނަ  އިތަކާ ފިޔަވަޅ  ޕާލަމެންޓަބަދަ  އިހަންޖެހޭ  ޓަކައި  ފާހަަގކ ރ މަށް  ހިންގ މަށް  ލ ތައް  އިންކ އަރީއެއް  ރީ 

 މޭ. ޝ ކ ރިްއޔާ. ރާރ ވަގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން އި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ބަހ ސްކ ލައިހ ޅ ވަމި  މިހާރ   ޑ   އަޅ ަގނ   .މެންބަރ ރި  އިްއޒަތްތެޝ ކ ރިއްޔާ   ބަހ ސްކ ރ މ ެގ މ ެގރ ނީ  ފ ރ ޞަތަށް.   

 ލަމަށް.ބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންތަދޫ އ މި އަރ ވަނީ ހި ޑ  އަޅ ަގނފ ރަތަމަ ފ ރ ޞަތ  

 

 : ވ ންދެއްކެވާހަކަ  އަސްލަމް މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ހިތަދޫ

މި ވަނީ ސަލާމަތީ ެގ ަމޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ން   ،ކ ރި ފަދައިންސް ފާހަަގކ ރިން ވެ  ޑ  ައޅ ަގނިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.    ދެ!އާ

މަތީ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ސަލާ  ، ސްކޮށްފަ. އަދި އެ ރިޕޯޓ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެންއަދ  ފާ މިމިޓީެގ ރިޕޯޓ ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮ

މަޖިލ މަޮގވާޮގވާލި ކޮމިޓީން   ރައްޔިތ ންެގ  ޕާލިށް  ވަނީ  މި  ފާސްކޮށްފައި  އިންކ އަރީއެންޓަމެލީހ ން  ހިންގ މަށް. ރީ  އް 

  ރަށް މި މަސައްކަތާ ގ ޅޭ ވަމެން އެކި ިމންޑ އަޅ ަގނ   ،ަގއި މަޝްވަރާކ ރ މަށް ފަހ ޮގތ ން ކޮމިޓީ  އެޮގތ ން މި ކަމާ ގ ޅޭ

، އަދި އެންމެ އި ކަމަށް ބަލަޑ ކަމ ެގ ބާވަތާ މި ކަމ ެގ ބޮމިހާރ  ވެސް މި ެގންދަނީ.    މ ންން ދިރާސާތައް ކ ރަޮގތ 

ންމ ވެފައި  ދިއ މަކީ މ ހިލިބިެގން  ށްޖިލީހައްޔިތ ންެގ މަރިހަމަ މެންޑޭޓެއް މ ޅި ރަަގއި މި ކަން ކ ރ މަށް ފ  ޮގތ ރިހަމަފ 

ކ ރާ ތ ންެގ މަޖިލީހ ން ފާސްނ ން ވެސް ަގބޫލ ކ ރަން. ެއޮގތ ން ރަްއޔިީގހަމަ ޔަ   ޑ ައޅ ަގނއް ކަމ ަގއި  ބޭނ ންތެރި ކަމެ

ކަން  ކަމ ެގ ފ ރިހަމަ މެންޑޭޓް މިއޮތ މަކީ މި ކަމ ަގިއ    ފާސްކ ރާ ރިޒޮލިއ ޝަނެއް މި، ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން  ރާރެއް ަގ

ިވޔަސް  ނީކ ރަ ކަމ ަގިއ  ކޮމިޓީއެްއ  ފ ރިހަމަ  ، ކޮންމެ  އެންމެ  ލިބިދާނެ  ކޮމިޓީައކަށް  ަގބޫލ ކ ރެވޭ.    ެއ  ކަމ ަގިއ  ޮގތް 

އިްއޒަތްތެ  ،ކަމ ންންއެހެ ތި  ަގރާރ   ދޭތެރޭގައިމި  ކަމާ  މި  މެންބަރ ން  ވިސްނަވަ ރި  ވ މަށް ދެއް އިންމަވަ ނިޮގތެއް    އި  

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  ހ ށަހެޅިެގން ދިޔައީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   .އިބްރާހީމް ޝަރީފް މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގމަރަދޫ 
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ރާރަށް ގ މް އެ ހ ށަހެޅ އްވި އި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަ  ، ޑ އަޅ ަގނއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  އްޔާ އި ޝ ކ ރި

  ޑ  އަޅ ަގނ ަގއި  މ އ މަކީ މ ހިންމ  ކަމެއް ކަދިޖިލީހ ން އެ ފާސްވެެގންމަ  ލަސްނ ކޮށް މި   އީއެ  އަށް ތާއީދ ކ ރަން.ފ ރިހަމަ

ވ ނ  ޓެރަރިސްޓ  ، ރަީއސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް މި ދެެގ ރަީއސްތ ންެގ މަޖިލީހ ރައްޔި؛ ތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަދެކެން

ވަރަށްސަމާސާއަމެން ސަމާސާޑ އަޅ ަގނ ހަމަލާއަކީ   ދޫކޮށްލަންޖެހޭ  ބޮޑ   ށް  މާ  ބިރ ވެރި  ،ވ ރެ  ނ ރައްކާތެރި  ،މާ   މާ 

ރިހަަމ  ެއކ  މި މ ޖ ތަމަޢ ަގއި އ ޅ މ ެގ ފ   ޖޭެގ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް އަމާންކަމާރާއް؛ ީއސްތްތެރި ރަކަމެއް. އިްއޒަ

މެން  ޑ އަޅ ަގނ. ށް ގ ޅ ން އެބަހ ރިކަމާ ވަރަށް ބޮޑަ . ރަްއޔިތ ންެގ ރައްކާތެރިކަމާ މިއޮންނަންވާނެފ ރ ޞަތ  ފަހިވެފައި 

މި  މި ކޮމިޓީއަށްގ އިއަދ   ބެހޭ  ކަމާ  ފާސްކޮށް،  މި  ފ   ރާރ   ހެދ މަށް  އިންކ އަރީެއއް  ފަހިރިހަމަ  ދެނީ،  ކޮށްފ ރ ޞަތ  

އި ސަލާްއޒަތްހަމައެކަނި  ނަޝީދ ެގ  މ ޙައްމަދ   ރަީއސް  ނޫން. ތެރި  ެއކަންޏެއް  މައްސަލައިަގއި  ދިމާވި  މި  މަތަށް 

ެވސްގ މ ސްތަ ރައްޔި  ބަލ ަގއި  ދިވެހި  ިވޔަިމފަތަކަށް  ެއްއވެސް  ކަމެއް  އަޅަންދަ  ޓަކައި  ހަރ ދަނާ ނ ދިނ މަށް  ޖެހޭ 

އަޅަ ފިޔަވަޅ  ތައްޔާރީތައްއިތައް  ކ ރަންޖެހޭ  ފ ރިހަމަ    ،  އެންމެ  ކަންކަން  ިމ  މ ައއްސަސާތަކ ން  ދައ ލަތ ެގ  އަދި  ެވ، 

މަގ ފަހި ކ ރ މަށް  އިއްޒަޮގތ ަގއި  މި  ވާކޮށްދިނ މަކީ  މަޖިލީހ ެގ  ކަމ ަގއި  ތްތެރި  އިްއޒަތް  ޑ އަޅ ަގނޖިބެއް  ތެރި  ދެކެން. 

ީމހ ން ބޭނ ންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ސަލާމަތީ   އެ ންމެޑ އަޅ ަގނކަށް ވެސް  ޚިދ މަތްތަ ސަލާމަތީ؛ ރައީސް

  ތަރ ބިއްޔަތ  ލިބޭނެ ޮގތް   އިވާ ތަމްރީނާތްތަކ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  އެންމެ އެދެވޭ ޮގތ ަގއި ހިންގ މަށް ޓަކައި ބޭނ ންޚިދ މަ

ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭ މީހ ންވެސް  އެ  އަދި  ޢަމަލ ތަ  އިރ ވަވެރިކ ބާރ   ނެ.  ޓެރަރިސްޓ   ޓަކައި މިފަދަ  ހ އްޓ ވ މަށް  އް 

ން  އިޢާރީޛަންޓެއް ާގނޫނ ެގ  ންމަ އެންވަޔަރަ  ންގ ޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް ެއޅ މަށް ޓަކައި ފ ރ ޞަތ  ފަހިކޮށްދޭނެ އެނޭބްލިއަ

ހިރާއްޖޭަގއި މިފަދަ ދިވެ ެވެގންތޯ  ކަށްޮގތަމެއް. މިފަދަ އިންކ އަރީައކ ން އެނޭގނީ ކޮން ވެސް މ ހިންމ  ކަ ނ މަކީފަހިކޮށްދި

ޙައްލ ؟ ދިޔައީ  މި  ވެއްޓިެގން  ހާލަތަކަށް މައްސަލަތަކެއް  އިޖ ތިމާޢީ  ކަހަލަ  މިނ ކ ރެވިކޮން  މި ެގންތޯ  މިހެން    ކަން 

ނަފ ރަތ   ޑ އަޅ ަގނ؟ ދިޔައީ ނޫހ ން  އަޑ އެހިން  ހ ށަފެއްދ އ މިއަދ   ާގނޫނެއް  ދެކޮޅަށް  ބެހޭ  ބަންޑާރަމާ  ވާހަކަ   ހަޅާ 

އޮތް ަގއި މި  އި ރައްޔިތ ންެގ މެދ އިވ މާ މެންެގ ބައިބަ ޑ އަޅ ަގނމ  ކަމެއް.   މ ހިންސް ވަރަށް. އެއީ ވެނައިބ ެގ އޮފީހ ން

މައްސަލަައކީ މި    އ ފެއްދ މ ެގރ ޅިވެރިކަން ނ ވަތަ ހޭޓް  އިތ ރެމ ންދާ ނަފ ރަތާކޮށް ބާރަށް ފެލ އިހަ  ،އިލަރައިޒޭޝަނާ ޓޮ

ނެތިކޮށްލަން ޤައ  މިހާރ   ކަމެއް.  މ ން  އޮތް  ފަހަމެޑ ައޅ ަގނޖެހިފައި  ވަރަށް  ފަދަ  އެކ ވެރިން  ވަރަށް  ޖެހެންދެން   ، ކާ 

ަގއި މިހާ ބޮޑ   އޮތް ކ ޑަކ ޑަ ރާއްޖެއަށް މިހާ ކ ޑަ މ އްދަތެއްެގ ތެރޭ   އިތަ މ ޖ ތަމަޢެއްެގ ޮގތ ގަ ވަންޚ  އަ  ،އެއްބައިވަންތަ 

ޙައްލ   ހޭ ކަމެއް.  ންޖެކަންބޮޑ ވާ  އިމެން ފ ންކޮށް ވިސްނާލަޑ  ނ ައޅ ަގކ ރަށް އައިކަމީ  ދަލެއް ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންެގ ފިބަ

ކަމެއްހޯދަ ޙައްލެންޖެހޭ  އަވަސް  ކަމެއް  އް،  އިއް ހޯދަންޖެހޭ  ރައީސް .  ޮއވެެގންތޯ    ކިހާ؛ ޒަތްތެރި  ނަފ ރަތެއް  ބޮޑ  

ވެރިރާއްޖޭ ިއްއޒަތްތެރި  ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިކަށްޔަ ެގ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކ ރަްއވާފައި،  އަމާޒ   އްޔާކަން  ބޭފ ޅަކަށް  ކޮށް  ހ ރި 

ކިހިނެއްތޯ ކްރައ ޑެޑް    ،ނަމަކާމިޔާބ ވި   އ ޅ ނ  ކަންތައްކ ރަންއެ ބަޔަކ    ؟ީގހިން  މިސްޓ  ޢަމަލެއް   ޓެރަރިދަ ބޮޑ މިފަ
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ފ ރާ މީހ ންެގ  ކިތައް  ޮއތްތޯމަެގްއަގއި  ފ ރ ޞަތ   ދިއ މ ެގ  ވެސް    ،ނަ  ކަމެއް ޑ  އަޅ ަގނމިއީ  ވިސްނާލަންޖެހޭ  މެން 

ތިޞާދާ ގ ޅ ންހ ރި ކަމެއް.  ޖޭެގ ިއޤ ރާއް  .މެއްކ ރިމަތިެވފައި އޮތް ކަ  ށްރި ރައީސް. މިއީ ެއތައް ރައްޔިތ ންނައިްއޒަތްތެ

ދިރިއ   ކާންބޯން  ހިންާގރައްޔިތ ން  ޢަމަލ ތައް  މިފަދަ  ކަމެއް.  ހ ރި  ގ ޅިފައި  މަސައްކަތާ  ކ ރާ    ނަމަ، ޅ މަށް 

ވަރަށް ނާޒ ކ  އިންޑަސްޓްރީެއއް ޓޫންމެޑ އަޅ ަގނ  އިެގ  މެދ     ކަމާވޭ އަސަރ ކ ރާނެނޭދެ އަށް  ންޑަސްޓްރީއަކީ. އެ ރިޒަމް 

ނެތް.   އަފްޑ އަޅ ަގނޝައްކެއް  ރާއްޖެ  ނޭދޭނެ. ނިސްޣާެމންެގ  ރައްޔިތަކ   ެއއްވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ވާކަށް  ތާނަށް 

ނ ވާނެ.   އްޔިތަކ  ބޭނ މެއްނ ރައްކާތެރިކަން ފެތ ރޭކަށް އެއްވެސް ރަ  އިމަޢ ަގމ ޅި މ ޖ ތަ  އި، ހަމަނ ޖެހ މާދިވެހިރާއްޖޭެގ

މ ެގ ޙައްޤ . އާދެ! އެ ކަންކަމަށް ހ ރ ދިރި ؛ރިއ ޅ މ ެގ ޙައްޤ އް އެއީ ދިއޮންނަ ޙައްޤެެވސް    ށްތަކަރައްޔިހި  ކޮންމެ ދިވެ

ޮގތަށް   ބައްޓަންކ ރަން މެން  ޑ ައޅ ަގނފަހިވާ  އެހެންކަމ ންކަންކަން  އެެމން  ޑ އަޅ ަގނ  ،ވާނީ.  ންކ އަރީެއއް ފ ރިހަމަ 

ހޭ ކ ރަންޖެއިޞްލާޙ   އި،، ހޯދައިވާން ދިމާވީ ބަލަ  ންކަން މިހެން ކަތޯ މިތަކެްއ މެދ ވެރިވެެގން ސަބަބ ކޮންކޮން  ،އިހަދަ

އަޚް މ ޙައްމަދ     ،ތެރި މެންބަރ ެގ ިއއްޒަތްމެންޑ އަޅ ަގނ  ، ހިންމ  ކަމެއް ކަމ ަގއި ދެކޭތީ ކަންކަން އިޞްލާޙ ކ ރ މަކީ މ  

ރިއްޔާ ތަށް ޝ ކ ފ ރ ޞަ  އްވިވަން. ދެ ތާީއދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަ  ޑ އަޅ ަގނމަށް  ރާރ  ފާސްކ ރ ގ ހ ށަހެޅި އިއަސްލަމް  

 ސް. ތެރި ރައީއިްއޒަތް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޣަފޫރ  މޫސާ. ރި މެންބަރ  ޢަބްދ ލް ނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެހަ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން މޫސާ ޣަފޫރ ޢަބްދ ލް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހަނިމާދޫ

ރަ  ިއއްޒަތްތެރި  ހިނގަ އީސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ޓެއިރާއްޖޭަގއި  ހަމަލާއާދިޔަ  މި  ރަރިސްޓ   ފ ރިހަމަ ގ ޅިެގން  ކަމ ެގ 

ކަމެއް.   މ ހިންމ   ހެދ މަކީ  އެން މެޑ ައޅ ަގނ ދިރާސާއެއް  ަގބޫލ ކ ން  ވެސް  ނަޝީދަ  ،ރަންޖެހޭނެ މެން  މި  ރައީސް  ކީ 

ރައްޔިތ  ލޯޤައ މ ެގ  ެއންމެ  ދެކެ  ެގންނެބިން  މި  ބޭފ ޅާ  އެ  ައދި  ބޭފ ޅާ.  ެއއް  ހެޔޮ ވާ  ރާއްޖެއަށް  މަސައްކަތ ން  ވި 

ެއ    ،އެހެންނަމަވެސް  މެން މިއަދ  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް.ޑ ައޅ ަގނކަން ެއއީ  އޮތް  އްސަ ދަލ ތަކެއް ައއި ބަިގނަގ ނަ

ކަމ ން މަނިކ ފާނަށް އެ އ ޅެނީ އެ ދިވެސް އެ  ރާ އަދ އްތ ިއ  ނދަގ ލާޅި ހަޔާތ ަގއި ކ ރިމަތިލާންޖެހ ނ  އ މ މަނިކ ފާނ ެގ  

ރައީއަ ިއއްޒަތްތެރި  ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެޑ ައޅ ަގނ ސް.  ރައިނ ަގނެިވެގން  މ ސްލިމ ންނަށް ޑ އަޅ ަގނ  ،މެން   މެންނަކީ 

އެއްޑ އަޅ ަގނ  ،ވީހިނދ  ބަބަޔަކ   މެންނަކީ  އަނެއް  ފިތ ނަޔަކާ  ދޭތެރޭަގއި  ޤައ އިއ ފައްދަ   ބައި،    ެގމ ބަިއކ ރ މ  

ބަޔަކަށް  މަސައްކަތް ިއއްޒަތްވެެގން  ކ ރާނެ  މިފަނ ވާނެ  ރައީސް.  ހަދަން  ތެރި  އިންކ އަރީެއްއ  އެބަ ޑ އަޅ ަގނދަ   މެން 

ކަންތައްތަކާމެންނަށް އެޑ އަޅ ަގނޖެހޭ. ހެދީމާ   ކަމ ަގއި އިހ މާލ ާވ    މި  ،އިނޭގނީ މި ކަމ ަގއި އިތ ރަށް ކ ރަންޖެހޭނެ 
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ކ ރިމަގ މެޑ އަޅ ަގނ ނގ ނީމާ  ފަރާތެއް އެތައް. އެ  ފަރާތް ބަދަލ ކ ންނަށް  މި ކަންކަން  ރ މަށް ޓަކައި އަޅަންޖެހޭނެ ަގއި 

ެގ ވެސް ޤައ މ . މި ޤައ މ ެގ  މެން އެންމެން ޑ އަޅ ަގނނިގެގންދާނީ. މި ޤައ މ  މިއީ  ންނަށް އެމެޑ ައޅ ަގނ  އްފިޔަވަޅ ތަ 

  ގެ މެންޑ އަޅ ަގނހޭނެ. މެން މިއަދ  ެވސް ކ ރަންޖެޑ އަޅ ަގނ ންތައްތައް  ލާމަތަށް ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ކަސަ އިތެރިކަމާ ރައްކާ

ޤައ މ   ކާ މި  ސަލާމަތާމެންނާ  ޑ ައޅ ަގނބަފައިން  ވަނީ  މި  ެގނެސްދީފައި  އެ ރައްކާތެ  އިހިސާބަށް  ެއއްކޮށް.    ރިކަމާ 

ދެ ޤައ މ   މި  މަތީަގއި  މިއަދ   މެހެއްޓ ރައްކާތެރިކަން  ކ ރަޑ އަޅ ަގނމަކީ  އޮތް  ންޖެހިފައިމެން  މަސައްކަތެއް    ބ ރަ 

މ ން ބައެްއ ބޭފ ޅ ންެގ އިނިގލި ރާއްޖޭެގ ސަލާމަތީ ބާރ ތަކާ ދިމާލަށް  ދިއ އިހާދިސާއެއް ހިނަގ  މި  ރި ރައީސް.އިްއޒަތްތެ

 ޙަޤީޤަތް  މެންނަށް މީެގޑ ައޅ ަގނ  ،ންނަމަވެސް ންނަމ ން އެބަދޭ. އެހެނަށް ފެމެންޑ ައޅ ަގނ ވެސް  ދިއްކ ރެޭވ މަންޒަރ 

ފ ންދާނީ މިސާފ ވެެގ ހިނަގފަހ  ކަންކަންހެދ މަށްެމން  ޑ އަޅ ަގނރިހަމަ ދިރާސާއެއް  ކަމ ެގ  ޮގތެއް ސާފ ެވެގން  އި  ދިޔަ 

ދިސާތަްއ  ފ ދ ންތެރި ޤައ މ ތަކ ަގއި ވެސް މިފަދަ ހާ  ،މ ްއސަނދި  ،ބޮޑެތި  ،ވ ރެ މާ ތަހ ޒީބ ންނަށްމެޑ އަޅ ަގނދިޔައިމާ.  

ން  މެން ަގބޫލ ކޮށްެގޑ އަޅ ަގނ ަގއި ވެސް ނ ހިނާގނެ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި  އ މ މި ޤަ  އީކީ، އެބަދޭ. އެހެންވީމާހިނަގމ ން އެ

އި  ސިފައިންނާ   ،ސް. އަދި ެއާއއެްއކޮށް މި ޤައ މ ެގ ސަލާމަތީ ބާރ ތަކ ންންނ ވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީެވެގ  ކަށްތިބި ކަމަ

ތާފ ލ  ކެނޑިއަބަހ ން  މަސައްކަތްދ   އެ ނޭޅި  މިފަދަ    ކ ރަމ ން  އަމާ  ،ނ ދީހިނިގޔަ  އްކަންތައްތަދަނީ  ޤައ މ    ން މި 

އ ޅ ނ  ބޭފ ޅ ންނަށް ކަންކަން ކ ރަންމި ހާދިސާަގއި އެ    އްކަތް.ކ ރަންމ ންދާ މަސަްއވ މަށް ޓަކައި  ބޭއި  ތަނެއްެގ ޮގތ ގަ 

ކާމިޔާބެއްކޮންެމވެސް    އިކަމ ގަ އެ ލިބ ވަރެްއެގ  ވިޔަސް   ކަމ ަގިއ  މި   ،ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެމެން  ޑ  ައޅ ަގނ މިއަދ     ،ނ  

އެތައްެގ  ރ އަހަ ީމެގ  ވެސް  ހަމަލާތަތެރޭަގއި  ޓެރަރިސްޓ   ކ ރަން  ކަމެއް  ހިން އެތައް  ރާއްޖޭަގއި އް  ފަރާތްތަކ ން  ާގ 

އެ ކަމަސައްކަތްކޮށްފައި  އެ  ނާކާމިޔާބ  ބަހ ރި.  ރާއްޖޭ   ކ ރެިވފައިންކަން  ބާރ ތަކ ވަނީ  ސަލާމަތީ  މިންނެެގ  ކ ރި  ތް ން 

ފާހަ  ޑ ައޅ ަގނކަން  ންމަސައްކަތ  ރައީަގކ ރަން  މިއަދ   އިްއޒަތްތެރި  ވެސްއެބަޖެހޭ  ކަމަކީ  މި  އަދި  ކަމ ަގިއ  މި ؛ސް. 

  ، ދިރާސާކޮށް   އިންކަން ބަލަމެން އެ ކަޑ އަޅ ަގނ މެންނަށް ސާފ ވެެގންދާނީ  ޑ އަޅ ަގނ ހެދިފައި ހ ރި ޯގސްތަކެއް ެވސް  

އްޖޭެގ ސަލާމަތީ ފަހަރ  ހަމަ ރާ  ެއއް  އަދިވެސް   ޑ އަޅ ަގނ ނިމ ނީމާ.    އި ހޭ ރިޕޯޓ ތައް ހަދަހަދަންޖެ  އެ ކަމާ ބެހޭ ޮގތ ން

ކ ރައްވާ   އްޖެއަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ބޮޑ  ކަމެއްަގއި އެ ބޭފ ޅ ންޓަކައި އަދި ރާކ ރ މަށް  ނަގޅ ބާރ ތަކ ން މި ކަންކަން ރަ

ފާހަަގކޮށް މަސައްކަތް  އިއްޒަތްއެ  ،ބ ރަ  ދަންނަވަން  ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ   ބޭފ ޅ ންނަށް  ރައީސް.   މެންޑ އަޅ ަގނ   ތެރި 

ށް މެންނަށް މިހާރ  ފެންނަ ހެކިތަކަޑ ޅ ަގނއައޭެގ އަޑީަގއި  ދާއިރ ަގިއ  އިމިފަދަ ކޮންމެ ކަމެއް ހިނަގ  ،ބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެަގ

ދަރިން  ބަ ދިވެހި  މީހިމެނިެގންދާކަންލާއިރ ަގއި  އެީއ  ހިތާ.  އިްއޒަތްތެެގ  ރައީސް.  މައަކީ  މެން ޑ އަޅ ަގނރި 

. އެއީ ހަމަ ޝައްކެއް  މެ ބޮޑ  އަނިޔާވެރި އެއް ފަރާތަކީ ރައީސް ނަޝީދ އެން  މި ދިން ހަމަލާގައި  ،ަގބޫލ ކ ރަންޖެހޭނެ

ެއ  ވެސް   ނޫން.  ކަެމއް  ދޭތެއޮތް  ހިނަގމަނިކ ފާނާ  މި  ލާއިއިރޭަގއި  ވަރަށް  އަނިޔާވެރި ވަރަ  ،ންސާނީދިޔައީ    ،ށް 

ތައްތަކެްއ  ންރ ަވިއފައިވާ އެހެން ކައެއާެއއްކޮށް މީަގއި ފޮ  ވޭންދެނިވި ޢަމަލ ތަކެއް. ހަމަވަރަށް    ،ޚިލާފ   އިންސާނިއްޔަތާ
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އަ ރާއްޖެ  ސަބަބ ން  ކަމ ެގ  މި  އެބަހ ރި.  އަހަމެޑ އަޅ ަގނރައިަގންނަން  ވެސް  ިއއްޒަތްތެރި  ރ  ންނަށް  ނަާގނެ  ތަކެއް 

ހަ މިއީ  ކަމ ރައީސް.  މި  ނޫން.  ކަމެއް  އޮތް  ނިމެން  ދިނ މަކ ން  ހަމަލާއެއް  ހ ރިހާ މައެކަނި  ރާއްޖޭެގ  އަސަރ   ގައި 

ކ ރާނެރައްޔިތ  ފ ންކޮށް  ވެސްންނަށް  ެގއްލ ން  ކަމ ެގ  މި  ހަމައެއާއެކ   އި  .  ރާއްޖޭެގ  ކަމ ގެ ވާނެ.  މި  ޤ ތިޞާދަށް 

އެއާެއއްކޮށް އެތައްެއތައް ިގނަގ ނަ ެގއްލ ންތަކެްއ    ާވނެ. ހަމަ ކަމ ެގ ެގއްލ ން ކްރަސީއަށް މިެގއްލ ންވާނެ. ރާއްޖޭެގ ޑިމޮ

ަގއި. ެގ ޮގތ  އެއް ލިބިދާނެ ވަގ ތީ ޙައްލެއް ންފާ، އެ މީހ ންނަށް މާލީ މަންނަށްހ ކަން ކ ރި މީހަމައެކަނި މި  ލިބިެގންދާނެ.

ޙައްލެ  ެއއީކީ  ،ހެންނަމަވެސްއެ ނޫން.  ދާިއމީ  ޔަ އްއ   ޑ  އަޅ ަގނއް  އަދި  އެ    ،ންކ ރަނީީގމީދ ކ ރަނީ  މަނިކ ފާނ   އެ 

ެގކ ރައް  ކ ރިއަށް ންދަވަމ ން  ކެނޑިނޭޅި  މަސައްކަތް  ޤައ މ   ާވ  މި  ބަދަލ ކޮށް،    ނީޒަމާެގންޮގސް  ޑިމޮކްރަސީައކަށް 

 އިން މި ޤައ މ ެގ އެންމެހަމެޑ  އަޅ ަގނ  ،ހާސިލ ކޮށް   ލަނޑ ދަނޑިތައް  އިހައެންމެ  މެން ހާސިލ ކ ރަން ބޭނ ންވާޑ އަޅ ަގނ 

މިނިއައޮމާންރައްޔިތ ންނަށް   މާމާން  ފަހިެވެގންއ ލެއްޙަވަން  ަމެގއް  އ ޅެވޭނެ  ރާއްޖޭދިއ ަގއި  ޤައ މަކީ  މި  ެގ ން. 

  ަގއި ނެ. މި ޤައ މ ނ ވާ ޮއވެެގންނ ވާނެ. ތަފާތ  ވިސްނ މެއްއޮެވެގން   ންެގ ޤައ މެއް. މި ޤައ މ ަގއި ތަފާތ  ފިކ ރެއްއެންމެ

ފަހިޑ އަޅ ަގނ  އ ޅެވޭނެ  އެންމެންނަށް  މާމެން  ޤައ މ ަގއި  އ ޙަ  މި  އެއީކީ ޝަާގއިމ ވެފައި  ލެއް  ކެްއ  އްއޮންނަންޖެހޭނެ. 

ކަންކަމ  މި  ނޫން.  ކަމެއް  ރާއޮތް  ައޑަކ ންއްޖޭެގަގއި  އެއް  ފަރާތްތައް  ސިޔާސީ  އެންމެހާ  އެްއ   ،  ބަހަކ ން،  ެއއް 

މި   ،ނަވަންހަމަ އިދިކޮޅ  ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަން  ޑ އަޅ ަގނޖެހޭ.  ދައްކަން އެބަ ހަކަބީދައަކ ން ވާ

މިފަދަ   ށް ޓަކައި.ޚްލާސްތެރި މަސައްކަތަ އިދަވާއެްއކޮށް އެ ބޭފ ޅ ން ކޮށްދެްއަވމ ން ެގން  މަޖިލީހާ  އިކަމ ަގއި ސަރ ކާރާ 

ތަކެްއ  މަލ ޢަރާ  ބޫލ ކ ަގވެސް    ޔެމ ޅި ދ ނި   ތަކަކީމިފަދަ ޢަމަލ   .މަލ ތައްމި ޤައ މ ން ހ އްޓ ވެންޖެހޭނެ ޢަޢަމަލ ތަކަކީ  

 ނ ވާނެ. ނެއްެގހަކަށް ފ ރ ޞަތ  ލިބިއް ހިންަގން ެއއްވެސް މީޢަމަލ ތަ  މ ަގއި ެވސް މިފަދަ، މި ޤައ ނޫން. އެހެންވީމާ

 ތަށް.  ީއސް ދެއްވި ފ ރ ޞައްޒަތްތެރި ރައި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

 . ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ސައިންޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ސައިން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙިސާން ޙ ތ ޅާ

ޝ އާ ރައިްއޒަތް   ޔާ  އްރި ކ ދެ!  ހ ށަހެޅިއީސް.  ތެރި  މަޖިލީހަށް  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ބަ  އާދެ!  ސްކ ރެވެމ ންދާ  ހ މި 

ރާނަފ ޅަށް ދ ެގ ފ ރަީއސް ނަޝީ  ދ ވަހ   މޭ 6 ؛އީސްދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރަވާހަކަ ދަންނަވަން. އާ  ރާރަށް ތާއީދ ކ ރާގ އި

ޅ ަގނޑ  ހިތ ން  އެކަން ކ ށްވެރިކ ރާ ކަމެއް. އަ  ން ވެސްންމެއެ  ނޑ މެންއަޅ ަގ  ،ރިސްޓ  ހަމަލާއަކީޓެރަދިން  ޒ ކޮށް  އަމާ

އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީހ ން  މި  ޒިދ ސްތޫ  ެގމެންއަޅ ަގނޑ މެން  ތެދ ވެ ރީ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަޖެހޭ.  އަދާކ ރަން  ންމާ 
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މަސް  ތާރީޚ  އޫއަޅ ަގނޑ މެންެގ  މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  އަދާކ ރަންޖެހޭ.  އެބަ  މިލިްއޔަތ   ބާވަތ ެގ    މި  ،ޒާތ ގެ   ަގިއ 

އޮތް    މިހާރ  މި  ގައިިމ ޤައ މ   ،ރީ މި ހިންަގނީޑ މެން މި އިންކ އަ. އަޅ ަގނފަހަރ  މިއީ ފ ރަތަމަ  ރީެއއް ހިންާގއަންކ އި

ޯގސްިވޔަހާ އިތ ރަށް  އަޅ ަގނޑ މެން ލަތ   ޓަކައި.  ދައ ލަތ ަގ  ކަށްނަނ ދިނ މަށް  މި  ހިން  އި ނެތް  ދައ ލަތެއް  ގ މ ެގ  އަޑީ 

ތިބެފ ރ ޞަތ  އިދީެގން  ހަ ؛ީއސްރަ  ްއޒަތްތެރިވޭކަށް.  މި  ބަލަންޖެހޭ  އެބަ  ދިމާވި އަޅ ަގނޑ މެން  ދެވެން  މަލާ 

ކޮބައިބ ސަބަ ހަމަލާއި ؟ތޯތަކަކީ  މީހ ން  މި  އެ  އަބޭނ ންވި  ން  ހާސިލ ނ ކ ރެވ ނ ނަތީޖާ  ވީނަމަވެސް   ދި    ،ކަމ ަގއި 

ކަންތައް ކޮން  ކާމިޔާބ ކ ރެވ ނީ  ކޮ ؟ެވެގންތޯރި ވެމެދ ތަކެއް  ހަމަލާދިނ ން  ނ ކޮށްލި    ވީ އިހ މާލ ؟ ންކަމަކ ންތޯކޮންބަެއއް 

  ރީގެ ންކ އަަގނޑ މެންނަށް މި އިއަޅ ؟ އޮތީ ކޮން ފަރާތްތަކަކ ންތޯ  އިކޮށްފަޢަމަލ ޚިލާފަށް    ނާނޫާގ ؟ކ ންތޯތަތްކޮން ފަރާ

މިދެންނެޛަރީޢާ ދެއިން  ކަންތައްތައް  ރައީސް ނެވި ނެަގވި  އިްއޒަތްތެރި  ކަޞްލާޙ ކ ރައި   ،އްޖެނަމަ  ތަްއ  ންތައްންވީ 

ނ ރަެގންދާނެހަަގކ ރެވި ފާ މިފަދަ  ފަސްަގނޑ  ޢައްކާތެރި  .  މި  ހިނިގަގިއ  މަލެއް  އަޅަޔަ ދެން  ޓަކައި  ންޖެހޭ ނ ދިނ މަށް 

ކަން ކ ރަންޖެހޭ  އެޅ މަށް  ދެނެަގނެ ފިޔަވަޅ ތައް  އިްއޒަތްތެރިވޭތައްތައް  ރައީސްނެ.  އެ ؛  ވެސް    ެގންމެންއަޅ ަގނޑ މެން 

ކ ރިއަ . ންޞަދަކީ އިޞްލާޙ ކ ރ މަޤް ހަރ ކަޤައ މ ަގއި  .ށްދިއ ންޤައ މާިއެގން  މި  ޖާަގ  އަޅ ަގނޑ މެން   ،ނ ދީށިފިކ ރަށް 

އެއްބައެްއެގ  މ ޖ  ކ ރިތަމަޢ   ެއއާެއއްކޮށްއަށްދާންޮގތ ަގއި  ހަމަ  ފާހަަގކ ރަން   .  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް،   ،ިއްއޒަތްތެރި 

ންމެ ލަތ ން އެއ އް، ދަޅެފ ހ ރި ބޭކ ރަްއވާފައި    ކަންއްޔާޖޭެގ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިޖިލީހ ެގ ރަީއސް، މި ރާއްރައްޔިތ ންެގ މަ

ދެ ސެކިއ ރިޓީ  ބޭފ ޅަ މަތީ  އެއް  ެގންދެވި  މިފަދަ  މ ން  ފ ރ ޞަތ  ކ ރ މ   ،ކ ރިމަތިކ ރ ަވިއފިނަމަ  ހަމަލާއެއްކަށް  ެގ 

 މެދ  ކޮންމެ ކަމާތެރިސަލާމަތާިއ ރައްކާ ،އާއި ސޭފްޓީ އެ ީމހ ންެގ  އެހެން ރައްޔިތ ންތިބި  އިދެން މި ޤައ މ ަގ ،ތްނަމައޮ

ެވސް ވި ދ ވަހަކ   އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބޭންމެންސްނާނެކަން.  އެ  ،ނ ންވަނީވެސް     ައޅ ަގނޑ މެން   ،ންމެންައޅ ަގނޑ މެން 

ހިދަރިއަޅ ަގނޑ މެންެގ   ހިނަގ  އަށްތިމަންނާ  ،އެއްކޮށް  މާހ ހަމަޖެތްން  މަގ މަތީަގއި  ެއއްކޮށް  ލާފަިއ  އިރައްކާތެރިކަމާ 

އި ފ ރ ޞަެއއްކޮށް  ސާސާހ އ ޅެވޭނެކަމ ެގ  ދިރިއ ޅ މ ެގ  ހޯދަ  ރައީސްއިތ   ިއއްޒަތްތެރި  މި މެއަޅ ަގނޑ  ؛ދޭން.    ން 

އަޅ ަގނޑ މެން ޮގސް ވެްއޓޭނީ ،  ޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި މަސައްކަތް ނ ކޮށް ދޫކޮށްލައިފިނަމަމިސްރާބ ޖެހީ އެ މަަގށް. އަ

 . ކ ރިއްޔާތިން. ޝ ކަށް ނެދޭ ޅ ަގނޑ މެންއަ އްޑަށް. ެއ ފ ރ ޞަތެފައިބ   ދައ ލަތ ެގއަޑީ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ތ ން ވާރިޔާސަ

 . ފްތެރި މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީގ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްވޭރ  ހ ޅަނޒަތްތެރި މެންބަރ . ހެންއްޔާ ިއއްޝ ކ ރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  އިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ލަޠީފްހެންވޭރ  ހ ޅަނގ  ދާ



1202 މޭ 17                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  2 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

9 

 

އި ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ރައީސް ޝ ކ ރިއްޔާ  ނަޝީ ؛އްޒަތްތެރި  މ ޙައްމަދ   ޚިދ މަތްތަކ ން  ރައީސް  ސަލާމަތީ  ދަށް 

ވީ ޮގތ ެގ  ޗ  ރީދ ވަހ ެގ ރޭ އެ ރައްކާތެރިކަން ބްވަނަ    2021  މޭ  6  ،ދަނިކޮށްރ ކޮށްދެމ ންތެރިކަން ފޯތާއި ރައްކާމަސަލާ

  ޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ މަތީލާމެ ސަންއް. ދެމ  ކަމެންމަޖިލީހ ން ހެދ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ަވރަށް މ ހިރީެއއް މި  ކ އަންއި

ވެސް   ަގނޑ  ހިތ ން މި މަޖިލީހ ން ކޮންމެހެންރާރ ވ މަކީ އަޅ  ގ އެއަށް އި  ؛ރާރ ަގކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރ  އެ ހ ށަހެޅ އްވި  

ށް  ޑަޅ ަގނންޖެހޭނެ ބައިތަކެްއ ކަމަށް އަރީަގއި ހިމަނަންކ އައި މި ދަންނަވާ   ؛ ރައީސްއް. ިއއްޒަތްތެރިކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެ

ބައެފެން ދަންނަވަނަ  ކަންކަން  އެއްއިއް  ނަޝީދަށް ސަލާމަ  ،ކަމަކަށް  ލާނަން.  ރައީސް  ޚިދ މަތްތަކ ން  ތީ 

ހ ން ދެނެަގންނަންޖެހޭނެ  މަޖިލީމި   ޮގތް ެއއީެގންދިޔައ ރިޓީ ދެމ ންކި ތަ  ސެފޯރ ކޯށްދެމ ންދިޔަ ސަލާމަތްތެރިކަން ނ ވަ

ދިނ މަށް ޓަކައި އަދި ރައީސް ނަޝީދަށް ށްތެރިކަން ފޯރ ކޮނަޝީދ ެގ ސަލާމަތް  ރައީސް  ، އެއާެއކީަގއި ޮގތެއް. އަދި ހަމަ

ނ ރައްކާތެކ ރި ދެނެނ ރައް  ،ރިކަންމަތިވެފަިއވާ  ލިބިފައިކާތެރިނ ރައް  ،ަގނެކާތައް  އިންހ ރި  ކަމަށް  ންސް  ލިޖެޓެ 

އަޅ ަގނޑ މަޢ ލޫމާތަ ވެސް  ކޮބައިކަން  ދެކީ  މަޖިލީހ ން  މި  ނަޝީ.  ނެަގންނަންޖެހޭނެމެން  ހަރައީސް  ށް،  ށިކޮޅަދ ެގ 

ތްތަކ ން ސަލާމަތީ  ސަލާމަތީ ޚިދ މަ  ،ންހަމަލާެގ އިތ ރ   ރިސްޓ ދިން ޓެރަ  ރައީސް ނަޝީދ ެގ ފ ރާނަ ދ އްވާލ މަށް އެ

ނެ ކަމަށް  ރީެގ ތެރޭަގއި ހިމެނިެގންދާންޖެހޭކ އައެންމި ދަންނަވާ    ވެސް  ޮގތ ެގ ދިރާސާއެއް  މ ންދާ  ކަންކަން ބަލަހައްޓަ

ހަމަކ ބޫލ  ަގ  އަޅ ަގނޑ  ޖ މ   ރަން.  އިންޓަލިޖެންލަކޮއެއާެއކީަގއި  މަޢ ސްށް  އެއްކޮށް ލޫެގ  މަޢ   ،މާތ   ލޫމާތ  އެ 

ހެން މި މައްސަލަ އެކަންޏެއް ނޫން.  ނަވާކީ ކޮންމެހެން މިދަންއެއީ ؛ނޭޓ ކ ރެވެމ ންދާ ޮގތް ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކ ންޑިކޯ

ން ދާންޖެހޭނެ  ން ފ ރިހަމަވެެގރީ ންކ އަވާ އިވެސް މިދަންނަ  އެ ދިރާސާ   ،ތ ލަކޮށް އެކަން ކ ރަމ ންދާ ޮގތ ެގ މަޢ ލޫމާޖ މ 

  ، ތަކާއިާވއިދ ަގ  ،ނޫނ ތަކާއިރަމ ންދާ ާގ ތްތަކ ން ޢަމަލ ކ ތީ ޚިދ މަބޫލ ކ ރަނީ. އޭެގއިތ ރ ން ސަލާމަަގ  ކަމަށް އަޅ ަގނޑ 

ވެސް މި    . އެ ދިރާސާހޭނެއި ވާންޖެ ން ކަމ ގަ ރީން ފާހަަގކ ރެވޭ ކަންކައިންކ އަ  އެތެރޭެގ އ ސޫލ ތަކަކީ ެވސް އެ  އަދި

  ،މިދެންނެވި ހ ރިހާ ކަމެއް ދިރާސާކ ރ މަށްފަހ . އަދި ހަމަ އެއާެއކީަގއި  ޖޭހެނެންތެރޭަގިއ ހިމަނެެގ  ރީކ އަދަންނަވާ އިން

މަޖިލީހ ެގ ހ ށަހެޅ މި  ތަކ ރާރ ވިޔަ  ކަންކަން  މިދަންނަވާ  ޓަކައިންތަކެއް  ނ ރަ  ، ނ ދިނ މަށް  ން ރިކައްކާތެމިދެންނެވި 

މީހަކަށް ހ ށަހަޅަންނ ދިނ ޔަވި ރ  ތަކ ރާ  އެްއވެސް  ޓަކައި  ކަންކަމަކީ  ޖެމަށް  ހ ހޭ  ކޮބައިކަން  ނ ވަތަ  ކަންކަމަކީ  ށަހަޅާނެ 

ހ ށަހެޅ ދެނެަގނެ ވެސް  ޚިދ މަތްތަކަށް  ސަލާމަތީ  މަޖިލީހ ން  މި  ކަންކަން  ެއ  އިންމަކީ،  މިދެންނެވި  ެއއް ރީކ އަ    ެގ 

ޖ މ ވާންޖެހޭ  ބަޔަކަށް ދަންނަވާނަމަްއގަ ޮގތެ  ލަ ނެ.  ކަ  ،އި  ތަކ ރާރ މިފަދަ  ައޅަންޖެހޭނ  ޔަވި މެއް  ޓަކައި   ދިނ މަށް 

ކޮބައިފިޔަވަ އިންކ އަ  ކަންޅ ތަކަކީ  ދެނެަގނެ މި  އަރީން  ހަމައެއާއެކީގަ ،  އަޅ ަގނޑ   މަސަްއކަތްކ ރަމ ންދާ  މި  އިދި  އިރ  

މަޖިލީހ ން މި  ސަލާމަކޮމި  241،  ހިތ ން  ޚިދ ޓިން  ކޮމިޓީމަތްތަކާ  ތީ  ބޭބެހޭ  އެކްސްން  އެހީޕާޓ ރ ެގ  ކަން ތެރިންެގ 

އެ ކ ރ މަކީ  މިކަން  ރަނަގޅ ހޯދައިެގން  ވާތީ  ޮގތް  ންމެ  ހިތ ން ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ކ ރ މަކީ  އެހެން  އެކަން   ،

ކަމެ ކ ރަންޖެހޭނެ  އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ ކޮންމެހެން  ތ   ، އް.  އިްއޒަތްދެންމެ  ދާއިރާެގ  އެ ތެރިޅާދޫ  މެންބަރ    
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ފަދައިންފާހަަގކ ރެ އިން  ،ްއވި  މިރީކ އަމިފަދަ  މަޖިލީރާއްޖޭަގއި    ެއއް  ފ ރަތަމަރަްއޔިތ ންެގ  މިއީ  ކ ރާ  ފަހަރ .   ހ ން 

  ، ދަސްކޮށް،  ަގނެބަލައި، ދެނެ  ާގފައި ހ ރި ޮގތްހިންއް  ތަވެސް އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއި މިފަދަ އިންކ އެރީ  ަގނޑ މެންއަޅ 

ލިބެންއެހީތެރިކަން  ށްއަދި އެކަމަ ހޯދަހ ރި ހ ރި    ފ ރިހަމަ އިހާ ފަރާތެއްެގ އެހީތެރިކަން  ައވަހަށް އަންކ އިެގން  ރީެއއް 

ރޭ    މަކީ މިރާރ ވ ގ ަގނޑ  ހިތ ން މިކަމަށް މި މަޖިލިސް އި މ  ކަމެއް. އަޅ ންން މ ހިމަކީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނިންމ   އިހަދަ

 ރައީސް.  ރިޔާ ިއްއޒަތްތެޑަށް ޝ ކ ރިއްއް. ވަރަށް ބޮހެން ވެސް ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެކޮންމެ

 

 ކެވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެއް 

 .ލްޔާސް ލަބީބްއި ރ އްޒަތްތެރި މެންބަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ އި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ބްލްޔާސް ލަބީއި މެންބަރ  ެގރާހ ޅ ދޫ ދާއި

ރި އްކާތެދަށް ދިން ނ ރައްމަދ  ނަޝީސް މ ޙަ ރައީ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތ 

ހަމަލާއާ ޕާލަގޮ   ގ ޅޭ  ޓެރަރިސްޓ   އިމެންޓަތ ން  ހިން އަރީ ންކ ރީ  ކޮމިޓީެގ      ގ މަށްއެއް  ބެހޭ  ޚިދ މަތްތަކާ   ސަލާމަތީ 

ިއްއޒަތްތެރިތަހިމ ޤައްރިރ ،     ަގނޑ  އަޅ  ރާރަށް  ަގއެ ހ ށަހެޅ އްވި    މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް  މެންބަރ   ދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ 

ތާފ ރި ރައީސް   .އީދ ކ ރަންހަމައަށް  ތިން ؛ިއއްޒަތްތެރި  ެއއް ދައ ލަތ ެގ  ތެރެއިން  ރައްޔިބާރ     ބާރ ެގ  ތ ންެގ  އެއީ 

ކަން  ރިރައްކާތެ  ފާނ ެގ ސަލާމަތާއިއީސް މ ޙަްއމަދ  ނަޝީދ . އެ މަނިކ ރަ  ،ންމެ އިސް ފަރާތަކީލިސް. މި ބާރ ެގ އެޖިމަ

އެބެލެހެއް ޒިޓ މ ެގ  ފ ރިހަމަ  އަދާކޮށްފަ ންމެ  ޮގ  ،ވޭ އިންމާ  ދިވެ އެކިއެކި  އެބަހ ރި.  ޤާއްޖޭހިރާތްތަކެއް  ސާސީެގ  ނޫނ އަެގ 

ދަށ ން  105 މާއްދާެގ  ނަންބަރ   ،ނާއިވަނަ  އިމްތި)  5/ 2013  ާގނޫނ   މަޖިލީހ ެގ  ބާރ ތަކ ގެ ޔާރަްއޔިތ ންެގ    ޒ ތަކާއި 

ައދި    6  ާގނޫނ (ެގ މާއްދާ  )ރ(ވަނަ  7ވަނަ  މާއްދާެގ  ނަންބަރ ،  ާއއި   އްޔާކަން  ރިމްހޫރައީސ ލްޖ )  9/ 2009  ާގނޫނ  

ދޭކޮށްފައި މީހަކަށް  ރައްކާތެރިވާ  ާގނޫނ އިކަާމއި  ންޖެހޭ  ބެހޭ  ރަްއޔިތ ންެގ  ވަނަ    5ެގ  (ނާޔަތްތަކާިއ  ދަށ ން  މާއްދާެގ 

އި  ކޮށްފައިވޭ. އެ ސަލާމަތާކަމަށް ވަރަށް ސާފ ކޮށް ބަޔާން  ޖެހޭ ލިބެންތާއި ރައްކާތެރިކަންމަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް ސަލާމަ

ެއ  ވަނަ ދ ވަހ ެގ    2021  މޭ  6ކޮށް  ސަލާމަތީ ބާރ ތަކ ން ދެމ ންދަނިން ދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން  ރިކަރައްކާތެ ރޭ 

ެގ  ޖޭ ނޫންތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ. ދިވެހިރާއް  ،ތެއްތޯެއއީ ކިހިނެއްވި ޮގ ؛ޮގތް   ވީ   ވަނީ ބްރީޗ ވެފަ. އެކަން   ރައްކާތެރިކަން

މާ  241ނޫނ އަސާސީެގ  ޤާ ރައްޔިތ ދަށ ެގ  އްދާވަނަ  މަޖިލީހ ަގން  ރައް  އސި،ންެގ  ެއއާެއކީ  މަޖިލީހ ެގއަދި   ޔިތ ންެގ 

ާމއްދާެގ ދަ  119  ދ ގެ ަގާވއި ހިނާގނ ހިނށ ން ސަލާމަވަނަ  ޚިދ މަތްތައް  ބަލައި، ސަލާމަޮގ  ާގތީ  ޚިދ މަތްތަކ ގެ ތް    ތީ 

ެގ ކ ރަމ ން  ަގާވއިދާމަސައްކަތް  ާގނޫނ ތަކާިއ  ކަެއްއގޮ   ންދަނީ  އެކޮށްށަވަރ ތަކަށްކަން  ޖަ  ،  ކ ރ މަށް ވާބ ދާރީތަންތަން 

ކޮމިމަރައްޔިތ ންެގ   އެކ ލަ ޖިލީހ ން  އެބަ  މިއިވަޓީއެއް  ޤާ  .ކޮމިޓީ  241  އީލާފަިއވޭ.  ބާރ ދީފައިވާ ެއއީ    ނޫނ އަސާސީން 
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ން  މަތީ ބާރ ތަކ އެ މަނިކ ފާނަށް ސަލާ ؛ން ބޭނ ންވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްހަަގކޮށްލަމިޓީންކަން ވެސް ފާކަނި ކޮހަމައެ

ޝައްކެއް ނެތް ޮގތ ަގިއ    ކަން ެއއީ ެއއްެވސްޗ ވިބްރީސެކިއ ރިޓީ    ،ނިކޮށްށްދެމ ން ދަތެރިކަން ފޯރ ކޮތާއި ރައްކާސަލާމަ

އެހެންވ މިހާރ    ފެންނަން.  ހަމަލާމ ެގއޮތީ  އެ  ސަބަބ ން  ޕާލަމެން އިވިފަދެ    މި  އިންޓަވަނީ.  ދެންކ އަރީ  މެ ރީއަކީ 

ފާހަަގކ ރެއް  މެންބަރ ން  ފަދައިންއިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ން    ،ވި  މި  ކައަލަށް  ދ ކ ރާ  ެވސް ޤައ މ ތަނިޔޭެގ  މެއް.  ކ ަގއި 

ހިނީގމާ ކަންތައްތައް  ބޮޑެތި  މިކަހަލަ  އެބަހ ރި  އިސްނަަގއި ތަކ ޕާލަމެންޓ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކޮން  މިކަން  .  ފަށްެގން 

  އިރ  އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަން ެއބަ ރާކ   ކަންވޭ. މިންނަށް ަވރަށް ސާފ އަޅ ަގނޑ މެ  ތަްއ ވެސްދ މަޤްޞަެގ  މިކަން ކ ރ މ 

ެއ    .ފައިވާ މީހ ން އެބައ ޅޭއްދ ފަހަނަޅާރާއްޖޭަގއި ހަ؟ ތޯނެްއވެެގން ކިހި  ވީމެދ ވެރިހިނަގން  މަލާ  މި ހަ  ،، މިކަންހޭޖެ

ދެންމެ  ؛ތެއްއިތ ރ  ދައ ލަ  ، ދެވަ  އްސަސާތަކ ެގ ތެރެއަށްއަމ  އެކިއެކި    ،ސަލާމަތީ ބާރ ތަކަށާއިރާއްޖޭެގ އެކިެއކި  މީހ ން  

ފާހަަގކ ރެއް މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހިންގ   ، ވިހެންތ ޅާދޫ  ދައ ލަތެއް  ޖާ  .ސައްކަތްކ ރޭމަމަށް  އަޑީ  ަގ  އެ 

މީހ ންއަޅ ަގނޑ މެން އެ  ނެތް.  ދެވޭކަށް  މަސައްކަ  ނަށް  ކ ރާ  ހ އެ  ފިޔަވަޅ     ،ަވއިއްޓ ތް  ައޅަންޖެހޭ  އެއަށް 

އަޅަން އަޅ ަގނ އަޅ ަގނޑ މެން  ބަލަންޖެހޭ.  ހަމަލާ  މި  ،އެބަ  ޖެހޭޑ މެން  ކިހިނެއް ވީމެދ ވެރިަގން  ހިން   ؟ންތޯެވެގ 

އިހ މާލ ންތޯ؟ ންތޯއްެވެގކީ  ؟ެވެގންތޯ  ކިހިނެއް  ވީ ބްރީޗ ޓީ  ސެކިއ ރި ؟ންތޯކީްއވެެގ ސެކިއ ރިޓީ    އަދި؟ ކޮންބައެްއެގ 

ތޯ ހ ރި  ޭއަގއި އެބަ  ޔަޔަސްން ކ ރަމ ންދިެގ ތެރެއިން ެއކަާގނޫނާއި ަގާވއިދ  ؟ ނީތޯއެްއ އ ޅެލަ ސަދެމ ންދިޔަ ޮގތ ެގ މައް

ކަންތަރަނަގޅ ކ ރަންޖެ ؟ހޯލެއްޕްލޫ ކޮބައިތޯހޭ  ކ ރަންޖެހޭ  ނ ދިނ ތަކ ރާރ ވިޔަމިކަން  ؟ އްތަކަކީ  ދެން  ޓަކައި  މަށް 

ކޮބައިތޯ އަޅ ަގނޑ މެން    އެ  ؟ކަންތައްތަކަކީ  ޮގޝަކޮމެންޑޭރެކަންތައްތަްއ  ކ ރަންޖެހޭދަ  ،ތ ަގއި ނެއް   ނެއ ލަތ ން 

ައޅ ަގނޑ ތައްކަން މިތަކ ަގިއ  ޕާލަމެންމެން  އިންކ އަޓަ  ނިމިެގންރީ  ރާއްޖޭެގ  ރީ  ހަމައެއާއެކީ،  ފާހަަގކ ރަންޖެހޭ.  ދާއިރ  

މި   ސަލާމަތީ ޚިދ މަ  ޚިދ މަތްތަކ ން  ރަނަގޅ ކ ރ ދޭ  ވަރަށްތް  ކ ރަންޖެހޭ  އެބަ  މަށް  ކަންތައްތައް  ހ ރިކަން   ިގނަ 

ޚާއްއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރެވޭ.  އެ ޝެއަރކ ރ މ ގަ ންސް  އިންޓަލިޖެ ށް  ކޮޞަ މެންނަށް  ވ  އި  އެބަހ ރި ކިއެކި  ޒާރާތައް 

ލިބެންޖެހޭ.ންޓަލިޖެއި ވ ޒާރާތަކ   ންސް  އެ  މެދ ަގއިއަދި  ޮގކ މަލާތްމ ޢާ  ެގ  ޚިޔާލ   އިތ ަގރާ  ބޭފ ޅ ންެގ    އެކިއެކި 

އ ތަފާތ ވ ން މ   ެއ  މެދ ގަ ޅޭ.  ޚިޔާ އަްއސަސާތަކ ެގ   އ ޅޭ   ލ އި  އެހެންީވމާތަފާތ ވ ން  މި.  މި ކަން،  ެވސް  ތައްތަްއ 

ނިމިެގންދާއިރ   ކ އައިން މިރީ  އަދި  ދި  ަގއި ސާދިހާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މައްސަލަތަކާއި  ހ ރި  މިކަން މާވެފައި 

އަޅ ަގނޑ  ފެންނަޙައްލ ކ ރ މަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ޚިޔާލ   ހ ރި  މި  ން  ނިމިއިންކ އަ މެން  ދޭންޖެހޭނެ ެގންރީ   ދާއިރ  

ދެކެން.  ގައިކަމ  ޕާލަމެންޓަޑ އަޅ ަގނ   އަޅ ަގނޑ   މި  އިންކ އަ  ފ ރިރީ  ހިންަގން  ތާއީދ ހަމަރީ  ައޅ ަގނޑ  ކ ރައަށް  ން. 

 ޔާ.  އް ރިޑަށް ޝ ކ ށް ބޮ ފ ރ ޞަތަށް ވަރަްއވިއް. ދެހެން އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެމިއީ ކޮންމެ ،ތ ަގއި ޮގދެކޭ

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:
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 ޙަސަން ައޙްމަދ .  ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ އިނގ ރައިދޫ ދާއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 އިރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: ދާދޫ އިނގ ރައި

އިްއޒަތްތެރި   އިކޮމި  241  .ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ  އޮތް  ހ ށަހަޅާފައި  ތާ  އަޅ ަގނޑ   އަށްރީ ކ އަންޓީން  އީދ ކ ރަން. ވެސް 

ތައް އަހަރެްއ   އެ  ،މިކަން ހ ެގ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް.ލީ މަޖިއޮތީ މި  މި އި މިއަދ  ދިމާވެފަކަންމި ؛ރަީއސް އިްއޒަތްތެރި

ދ ވަހެއް  އެތައް  ދައްކަމ ންދާތާ  ވާހަކަ  މިކަމ ެގ  ހިނާގކަންވަންދެން  މިހެން  މިކަން  ވެއްޖެ.  މި  ،  ބަޔަކ   ކަމާ އެބަ 

ކ   މިއަދ  އެ ބަޔަ  ،ކިޔަމ ން އައިސް. ކިޔަމ ންެވއްޖެ  ދ ވަހެއް  ތާ އެތައްދާއ ޅޭކަން ތަކ ރާރ ކޮށް މި ރާްއޖޭަގއި ކިޔަމ ން

އެ  ދަންނައޮތީ    އެކަން  އަޅ ަގނޑ   އޮތީކޮށްފަ.  ިއސްލާމްދީ  ،ވަން  ެއއްވެސް  ާމތްވެެގންވާ  އަނެްއ  އިންސާނަނަކީ  ކ  

އެކ ވެރިކަމ ެގ  ،  ދީންކަމ ެގ  އެއްބައިަވންތަ  ،ދީންޙަތ ެގ  މާެއއީ ޝަ  ނެއް ނޫން.ވ މަށް އޮތް ދީށް އަނިޔާވެރިންސާނަކައި

މ އަޅ   .ދީން ސައްތައިން  އަނިޔާވެރިވ މަށް  ވާ  ޤައ މަކަށް  ސްލިމ ަގނޑ މެންނަކީ  ފަރާތަކަށް  ެއއްވެސް  އިރ  

ެގ  މ ދިއ   ހިސާބަށްށް މިހާއެްއވެސް ރައްޔިތަކަ  ،ަގއިންނައިރ ތ ަގއި އޮމެއްެގ ޮގން ޤައ މެޖާަގދެިވެގންނ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ  

ްއެގ އ މެޤަ  ،އ މ އަޅ ަގނޑ މެން މި ޤަ  ،އަޅ ަގނޑ މެން ހަނދާންކޮށްލަން އެބަޖެހޭ  ނ ވާނެ.އް  ނެ ިވެގލެއިވަރ ޞަތ  ހ ޅ ފ 

ކ ރިއަރަ ނ ން  ދާ  އިޮގތ ަގއި  މަސައްކަތަށް  މި  ޮގތަކަށް ިވސްނައި  އެތައް  ފެށިެގން  ހިސާބ ން  ވެސްޓ  ؛ކ ތް   ، ވީޓ ން 

ކަމެއްފޭ އެތަްއ  ވެސް  ބަޔަސްބ ކ ން  އެތައް  ކަންކ   މިޮގތަށް  ދޫކޮށްލެވިއްޖެނަމަ ންކަރަމ ންދާކ   މިހެން   .

ދެންވާޅ އަ މާދާމާ  ކިހިނެއްކަަގނޑ މެންނަށް  އެހެންވީމާމެ ނީ  ނޭނޭގ.  ދައ އް  އިތ ބާރާއި  ލަތެއްގެ ،    އޮންނަންޖެހޭ 

ްއ. ވާޖިބެތެއްެގ  ދައިދިނ މަކީ ކޮންމެ ދައ ލަތެއް އޮތަސް އެ ދައ ލަ ހޯކަންކަން ފ ރިހަމަކ ރެވޭނެ ޮގތް  ށް އެރައްޔިތ ންނަ

އަޅ ޤަ  މި ހަމަޖެހިެގން.  އޮންނަންޖެހޭނީ  މިވަރ   އ މ   ޤައ މެއްަގއި  ކަހަލަ  ދ ނިޔެ ަގނޑ މެން  މ ޅި  ކޮށްލީމާ  ކަމެއް 

މީ  އިފި.ހައިރާންކ ރ ވަ  ސަލްޓަގެ އަދި  ކ ންކ ރިން  ެއ  ކ ރި    ރިޕާކ ަގއި  މިކަމެއް  އަދިވެސް  ޅެނީ  އ   ހިސާބ ން 

އިްއޒަތްތެރި    .ބ ރ ައރާ ކަމެއް ިމއީ  ެވސްސް، މި ޤައ މ ެގ ހިންގ މަށް  ވެ  ތިޞާދ ެގ އިޤ މި ޤައ މ    ިވެގން.އަރައިނ ަގނެ

ދަައޅ ަގނޑ  ؛ރައީސް އޮތީންނަަވން  މި  241  ،  ބ ރަ  ހާ  ކޮމިޓީން  ކ ރަމ ންދާ  ހިނގ މަށްފަހ   މަސައްކަތަށް ދިސާ 

 ހިމެނިަވޑަިއަގންނަާވ  އިމިޓީަގެއ ކޮ   ، ށާއިއާިއ ައޅ ަގނޑ ެގ އަމިއްލަ ނަމ ަގިއ ެއ ކޮމިޓީެގ މ ޤައްރިރަަގނޑ ެގ ދާއިރާ އަޅ 

އިޚ ލާޞްތެރިކަ މެންބަރ ންނަށް  ޝ ހ ރިހާ  ެއްއވެސްދަންނަވަ  ކ ރ މާއެކީ  ރަމަ  ން.  މި  ވެސް  ޟާން  ވަގ ތެއް  މަހ  

ެއއްތީރައްވަމ ންެގންދަވާޖެހެންދެން އެ މަސައްކަތް ކ   ަގޑި  ހާރ ކާ  ހ  ފަތި  ،އް ޖަހަންދެންނެތިދޭއް  ހަރ ފަ   އަދިވެސް 

ދަމާ މާ  ، މިއަދ   ،ތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގރަނީމި ކ ކީ ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. މި މަސައްކަތް މިޮގތަށް  މާއެ ތެރިކަޚ ލާޞްއި

ޤަ މ ސްތަމި  ޓަކައިއ މ ެގ  ރައްކާތެރި،  ޤ ބަލަށް  ިމއަރަްއޔިތ ންެގ  ޓަކައި.  ބަ ެވސް    ދ ކަމަށް  ޖޯކ ޖަހަމ ން އެތައް  ޔަކ  

ނޭނޭގ މިކަން    ކަށް ކަމެއްތަ ްއޔިރައީސް. މާދަމާ ކޮން ރަޒަތްތެރި  ނ ވާނެ ިއއް  އްވެެގނެ   ކަންކަން މިހެން  އެބަދޭ. މި
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ފ ޅެއް،  ާގތެރި ބޭ، އޯ އްފ ޅެ. ރަީއސް ނަޝީދަކީ އިޚ ލާޞްތެރި ބޭޑ  މިދަންނަވަނީަގނ، ައޅ އެހެންވީމާ  ކީ.އްޔަނިދިމާވާ

މަ ެއ  ދިޔައިނެތި  މީހަކ   ،ލ ހާ  މިއަދ  އޮތް  ނީ. ކ ރައްވަން ޤ ރ ބާޔާތްހަ   މ ޅިތެދ ވެރި ބޭފ ޅެްއ، ރައްޔިތ ންނަށް ޓަކައި 

  . އެ ރޭމީ.    ވަސްފާްއދާލި ދ ން ކަރ ނަެގ ލޮލ ވެސް. މިއަދ  މި ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ރައްޔިތ ން  އަބަދ   ނީދައްކާ  މީހެއްެގ

އިޚްލާސްތެރިކަމާ ކަމެއް  ކޮންެމވެސް  ކ ރެ އެކީކަމާ ތެދ ވެރި  ،އެކީ އެއީ  ހ ރީމާ  ެއޮގތަށް    ވިފައި  ލޯބި  ރައްޔިތެްއެގ  އެ 

ވާދަ ޔާސީންދަނީ. ސިލިބިެގ އ ޅޭއިރ ަގއި  މައިދާނ ަގއި  އެހެން  ތިބޭނެ.  އެ ވެރިން  ވާދަވެރި    ސިޔާސީ  ކީޔައް އިނަމަވެސް، 

ިއއްޒަތްތެރި  އްޔަކީ.  އި އެ  ނޫން  ލާފައި ކ ރިއަރަންޖެހޭ ކަމެއްއިްއވާފައި އެ މީހާ މަރަބޮން ޮގ  ،ބިންދާފައި   ފައިމީހާެގ

ޖެ ؛ރައީސް ޖޯކ ޖެހީ  އެނެންިއެގވަޑަ   އެ  އިގަ ޓެއްދެން  ބައިނަލްިވއްޔޭ.  ލީޑަރެއް.  އަގ  އީ  ޤައ މީ  އެއީ  ލީޑަރެއް.  ވާމީ 

ޕާ ހ ރިހާތަޤ ރީރ ކ ރަންމެންޓްތަކ ން  ލިދ ނިޔޭެގ  ޤައ މަ  ކޮ  ެއއީ  އެހެންވީމާ،  އެބަ.  އެދިވަޑައިަގންނަވާ  ވެސް  ންމެކ ން 

އެ މިންަގނޑެއް  ވާ  އަޚްލާޤީ  ހ ރީތީ  ަގިއަގއި  އެ އެ   ކަންކަން  މަނިކ ފާނ ެގ  އެކައީ.  އަޅ ަގނޑ     މާީއ  މެދ  

ނާ ދ ނިޔޭަގިއ  އްޔަކީ. އިންސާއިނޫން އެ  ވާންޖެހޭ ކަމެއްން ބޭފ ޅަކ  ވެސް ނަފ ން. އަދި އެހެނޫ  ނަފ ރަތ ވާންޖެހޭ ކަމެއް

 މަްއޗަށް އެ މީހަކަށް އ ޅެވ ނީމާ އެ ކ ރާ ފަލްސަފާއެއްެގނ ން ަގބޫލ ޢެއްަގއި އ ޅޭއިރ ަގއި އިންސާމ ޖ ތަމަ  ،އ ޅޭއިރ ަގއި

މިއަރަ އެއީ.  ކަންކަން  ަގބޫލ ކ ރާ  ޝ ކ ރ އަދާއްޔިތަކ   ޖަރ މަދ   ސަރ ކާރަކ ރަން  އެށް  ނ   މަނިކ ފާނަށް   އަޅ ަގނޑ . 

މާޔަތ ަގއި މިއަދ  އެތާ  ހިެގ  އެ ސަރ ކާރ    ،ހީަގއިމ ޅި އެްއކޮށް ފަސޭހަވަންދެން އެ ސަރ ކާރ ެގ އެ  ،އެކީ  ބޭސްފަރ ވާއާ

ހޮސްޕިއޮންނެވީތީ މިލިޓަރީ  އެ.  ދަންނަވަ  ޓަލެއްަގއި  މި  ައޅ ަގނޑ   އެހެންވީމާ،  އިރާދަފ ޅ ކ ރެއްިވއްޔާ.  ިމ    ،ނީއޮތީ 

ލީމާ ދެން އެ އިކޮށްދިނ މަށް ހ ރި މީހާ ދ އްވަ  އި ކަެމއްަގއެކީ   ކ ރ މަށް ރައްޔިތ ންނަށް ޯއާގތެރިކަމާ  ޤައ މ ަގއި ކަމެއް

 ؟ށް ހީވަނީތޯ މިކަން ކ ރެވިދާނޭބޭފ ޅ ންނަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ކޮމިޓީެގ މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ބަހ ސްަގއި  ،ކޮމިޓީ ހިނަގމ ންދާތީ 241ަވގ ތ  ވެސް    މި ؛ންމެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

ހ ޅ މާލޭއެހެން  ދޭންޖެހޭ.  އެބަ  ސްކަމެއްއި ހެންވޭރ  ދެކ ނ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ވީމާ،  ނިޔާޒް އަދި  ޢަލީ  މެންބަރ  

ރ  އާދަމް ޝަރީފަށް  މެންބަިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ޝަމީމް އަދި މަޑ ްއވަރީސައިން  ބަރ  ޙ މެންއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  

ފ ރ ޞަތ  އެހެދީފައި   އަޅ ަގނޑ   ދަންނަވަންއަރ ވާފ ރ ޞަތ   މެންބަރ ންނަށްއިްއޒަތްތެރި    ން  ވާހަކަ    ހ ޅ މާލޭ  .ނެ 

 މެންބަރ  ޢަލީ ނިޔާޒް.އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޒްލީ ނިޔާބަރ  ޢަ މެންދާއިރާެގ ހ ޅ މާލޭ
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ރައީސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މާއްދާ  241  ޤާނޫނ އަސާސީެގމްހޫރިއްޔާެގ  ޖ   ދިވެހިޝ ކ ރިއްޔާ  ގެ ރައްޔިތ ން   ،އާއި ަވނަ 

ދަށ ން  119ަގާވއިދ ެގ    ެގލީހ މަޖި މާއްދާެގ  ހި،  ވަނަ  ޚިދ މަތްތައް  ޮގނާގސަލާމަތީ  މަތީ ސަލާ  ،ބަލައިތް  ނ ހިނާގ 

މަސަ ެގންދައްޚިދ މަތްތަކ ން  ކަށަވަރ ކ ރ މަށް    ަގާވއިދ ތަކާ  އިާގނޫނ ތަކާނީ  ކަތްކ ރަމ ން  ކޮމިޓީެގ    241ެއްއޮގތަށްތޯ 

މި ކޮމިޓީެއއް  އ ފެއްދިފަ  ނަމ ަގއި  ކޮ.  ވަނީ  އިގ ރާރަމިޓީެގއެ  ހ ށަހެޅ އްވި  ދެންމެ  މ ޤައްރިރ   ވަރަށް    ށް  ައޅ ަގނޑ  

ތާއީދ ކ ރަން.  ޑަބޮ ރައީމަ  ަގއިމޭ  6ށް  ރައީސް  ނަޝީސްޖިލީހ ެގ  މ ޙައްމަދ   އެ  ދަށް   ހަމަލާަގއި  ޓެރަރިޒަމް   ދިން 

ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް   ފ . އަދި އެކަމަށް އިންސާ ންމަނިކ ފާނަށް ވީ ެގއްލ ންތަކ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކައިފި

މަށް މި ކަ  ،ންތ އެޮގން.  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ދެކެ  މަށްތް ބަލަންޖެހޭ ކަދިޔަ ޮގއިަގއަޅ ަގނޑ މެން ދެކެން. އެކަން ހިނ

މަޖިލި ކ ރާ  އިސް  ރައްޔިތ ންެގ  މި  މަޖިލީހ ން  ރައްޔިތ ން  މަސައްކަތެއްސްނަަގއި  މ ހިންމ   ތާރީޚީ   .މަސައްކަތަކީ 

އަދި މަޖިލީެއއީ  މަސައްކަތެއް.  ރައްޔިތ ންެގ  މި  ތާ  މިޮގތަށްރީޚ ހ ެގ  ފ ރަތަމައަށް  އިންކ   ަގއި  ކަމަށްހެދޭ   އަރީ 

ކޮމިޓީން ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް ިގނަ ކަންކަން    ،އަރީ ހެދ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވެސްންކ މި އި  ދާނެ. އެހެންވީމާ،ންވެެގ

ތަޖ ރި އެކަމ ެގ  ސީދާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ  އެ  އްބާކާރ ންނެއެބަހ ރި.  ތަޖ ނޫން.  އެކަމ ެގ    ، ރިބާކާރ ންހެންނަމަވެސް، 

ކ ރެއްިވއްޔާ މި މަސައްކަތް  ަގނޑ މެން އިރާދަކ  ައޅ އެ  ތާއެތެރެއިން ތަޖ ރިބާކާރ ންެގ އެހީތެރިކަމާއި މަޢ ލޫމާ  އިބޭރ ންނާ

ކ ރި ކ ރިއަށްެގ މަސައްކަތް  މި  އަދި  އަޅ ަގޓައަށްެގންދިއ މަށް  ންދާނީ.  ހަމަކައި  މެން  ނޑ އަޅ ަގ  ، ޔަީގން  ނޑަށް 

ރަން. މިީއ  ބޫލ ކ ލައިނެއް ކަނޑައަޅާނެ. މިއީ ަވކި ދ ވަހަކަށް ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްކަން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ަގޓައިމް

 ވަރަށް ބޮޑ   ތްތ ަގިއ ހަދައިެގންނ ވާނެ. ރައްޔިތ ންެގ ތެރޭަގއި އޮތިބޭ މައްސަލަެއއްެގ ޮގ  ލަން ބަ  ،ބަދަށް ދިރާސާކޮށްއަތާ

އެހެންވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެން .  ހޭދަވާ ަވގ ތ ދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނ ބެލ ނ  ތަނ ަގއި ބެލ މަށް  މިފަ  ،ެއއީ  އްކަންބޮޑ ވ މެ 

ވަ މިޓީންކޮ މަޅަ ކަނޑައަ ގ ތެއް    އަދި  ކަނޑަައޅަންޖެސަްއކަތްންވާނެ.  ވެސް  ތާވަލެއް  އަޅ ަގނޑ    ހޭނެކ ރާނެ  ކަމަށް 

ފަދައިންލަޠީފް  ޙަސަން  ންބަރ   މެއިްއޒަތްތެރި  ބޫލ ކ ރަން.  ަގ މަސައްކަތްކ ރާ  ،ފާހަަގކ ރެއްވި    ނެ އަޅ ަގނޑ މެން 

ެވސް   ކޮންމަސައްކަތްކ ރާނީމި    ،ަގއި މީދާއިރާތައް  އަޅ ަގނޑ މެން  ށްތޯކަޮގތަ  ކަނޑަައޅާނަން   ،ޑައަޅާނެނކަ 

މެތަ  އަދި  ައޅ ޑޮލޮޖީއައިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ.  ކޮބައިތޯ  ވެސް  ކަކީ  މިޅަނޑައަަގނޑ މެން  ެއބަޖެހޭ.  ރީތައް އައިންކ   ފަދަން 

މަށް  ހޭ. އެކަރަންޖެ ކިހިނެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަިއ ދިރާސާކ ތީެއކަން ކޮށްފައި އޮ  ރ ގައިފައި ހ ރިއިާގަގއި ހިންދ ނިޔޭ

މާ ހޭދަކ ރާަވގ ިގނަ    ވެސް  ޖެހޭނ ޖެހޭކަށްތެްއ އަޅ ަގނޑ މެން  ައޅ ަގނޑ ކަމަށް    ނެނެ.  ނ ކ ރަން.    ަގބޫލެއް   ކަމަކަށް 

ރައްޔިތ ން   ެއކަ އަދި  ަގބޫލެއްވެސް  އެޮގތ ންރާނ ކ   ން  ހެދި  ގ ޅޭ  މާމިކަ  ،ނެ.  ާގނޫނ ފައިޮގތ ން  ހ ރި   ،ތަކާއި 

މިހާތަކަ ސޫލ އ   ،ަގާވއިދ ތަކާއި ފެންނާންކީ  ވެސް  އެތަކެ  ރ   ތަކެތި.  ދިރާހ ރި  ބަލަިއ  އޮތީ    ،ސާކޮށްތިތައް  އޭަގއި 

ހި މިކަން  އަދި  ީމެގންގައިނރަނަގޅަށްތޯ  ަގވާއިާގނޫނެ  ދިއ މ ަގއި  އޮއ ސޫލެ ދެއް  އް  ސަބަބ ން  ލޫޕްއްެގ  ހޯލެއްެގ  ތް 

ބެ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނޫންތޯ  ނ ވަތަ  ކަމެްއތޯ  އޮތް  ވެފައި  ސަލާ ތެރެއިން  ދިނ ޚިދ މަތްތަމަތީ  ލިެގންދާނެ.  މ ަގއި އް 
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ޢަމަލ ކ ރަ ރައީމިހާރ   ނަޝީދ ސްމ ންދަނީ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ފަދަ    ހައި  ލެވަލް  ދަ  ތްރެޓް  ކޮންމެހެންއ ނ ވަތަ   ލަތ ން 

ދޭންޖެހޭޓީ ސެކިއ ރި ރައް  ،  ދޭާގނޫނަކ ން  ދެފަރާތް  ހޭޖެންކާތެރިކަން  ރައްކާތެރިކަން  އ ސޫލަތަކަށް  ކޮން    ،ތޯކ ންނީ 

ކިދެ  މިހާރ  ބަލާހިނެއްވެމ ންދާނީ  އެ  އަދި  ބެލެންވާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އިތޯ  ކޮން  ހ ބެލ މ ަގއި  މާލ ވެފައިވަނީ 

ކަ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް  މިނެންވާނޑައެޅެފަރާތަކ ންތޯ  އަދި  އަޅ ަގނޑ މެން   .  ޓަކައި  ކ ރ މަށް  ކަންކަން 

ފަރާތަކާ ކޮންމެ  އަ   ސ ވާލ ކ ރަންޖެހޭ  ސ ވާލ ޑ ޅ ަގނ ެވސް  ހާ  ،ށް ކޮމެން  ވެސް  ޒިކޮމިޓީއަށް  ރ ކ ރަންޖެހޭނެކަން 

ކޮށް ރަްއޔިތ ންނަށް އެއް   ތްކ ރާނީ ތެދ ވެރިކަމާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން މި މަސައްކަލ ކ ރަން. އިރާ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫ

ނަތީޖާ  ،ޮގތަށް  ހިފޭބާރ އިތ  ރަނަގޅ   ޮގތަ އަދި  ނެރޭ  އަޅ ަގނޑަށް  އެއް  އެހެށްކަން  އަޔަީގން.  ިމ  ޅ  ންވީމާ،  ަގނޑ  

ހާލ ގ އި ތާއީދ ކ ރާ  މަސައްކަމިހާރ     މެންއަޅ ަގނޑ   ،ރާރަށް  ކޮމިޓީެގ  ދަނީ  މި  އިރާދަ ތާވެސް  ކ ރެްއވިްއޔާ  އިެގން. 

މަސަްއކަތް މި  ތިޔަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހިތްހަމަޖެހ މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެރި    ރައްޔިތ ންެގ  އަދި  ހިތްހަމަޖެހ މާއި    މާ ެގ 

ެގނެވޭ މަސައްކަތްކ ރާއެްއވަރަށް  ފ ރިހަމަ  ނެތޯ  ނިންމަކަމ ެގ  ާވހަކަ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ދެމ ން  ވަރަށް  ނަންލާއިޔަީގންކަން   .

 ރ ޞަތަށް.ޝ ކ ރިްއޔާ ދެްއވި ފ ބޮޑަށް 

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މް. މެންބަރ  ޙ ސައިން ޝަހީއިްއޒަތްތެރި ހެންވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ހީމްޝަދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިން ނ  ކ ހެންވޭރ  ދެ

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  `.   މަޖިލީހ ެގ ރައީސްޝ ކ ރިްއޔާ  މ ޙައްމަދ ،  ރައްޔިތ ންެގ   ނަޝީދަށް ދިން  ރައީސް 

  421ހ ެގ  އްޔިތ ންެގ މަޖިލީރަ ؛ ރީ އިންކ އަރީއެއް ހިންގ ން މެންޓަލިޮގތ ން ޕާ  ގ ޅޭ  ހަމަލާއާ  ސްޓ ނ ރައްކާތެރި ޓެރަރި

މ  އ ތ ރ   ،އްރިރ  ޤަކޮމިޓީެގ  ދާއިރާެގ  ހިތަދޫ  މ ޙައްމަދ އިްއޒަތްތެރި    ހ ށަހެޅ އް  މެންބަރ   އިއަސްލަމް  ރާރަށް  ގ ވި 

ވަނަ    105ެގ  ޔާެގ ޤާނޫނ އަސާސީރިއްދިވެހި ޖ މްހޫ  ،އިއާނަ މާްއދާވަ  241ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ން.  އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަ

ަގާވއިދ  ،  )ރ(މާއްދާެގ  ވަނަ    7އަދި    6ެގ  2013/5ނ  ނަންބަރ   ނޫާގ  ،އި މާއްދާއާ ެގ އަދި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ 

ެގ ވެރިންނަށް ން ބާރ އްޖޭެގ ތިދިވެހިރާ  ،ންނަށާއި ކޮށްފަިއާވ ބޭފ ޅ ލްޖ މްހޫރިއްޔާކަންރަީއސ   ،ދާ ބ ނާވަނަ މާއް  119

ދިވެހި ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  ޚިދޭންޖެހޭ  ސަލާމަތީ  ފޯރ ކޮދ މަތްތަކ ން  އެށްދޭއިރ   ބެލ މާއިަގއި  އެކަމަށް    ،ކަން 

ށ ން އްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ބާރ ެގ ދަނ ހިނާގ ޮގތް ސާފ ކޮށް ދެނެަގތ މަށް ރަެއކަން ހިނާގ  ،އި ވެރިވ މާފާރަ

  . އެހެންކަމ ން،، ަގބޫލ ކ ރަންކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން   އަރީއެްއ ހިންަގންޖެހޭނެންކ ރައްޔިތ ން މަޖިލީހ ން މި ކަމ ެގ އި

ވަނަ  ތިން  ،ހިމެނިަވޑަިއަގންނަވާ ބޭފ ޅ ންެގ ތެރެއިން ބަރ ންެގ ތެރޭަގއި  މެންއިްއޒަތްތެރި  ެގ މަޖިލީހ ެގ  މިއީ ރައްޔިތ ން 

  ިގ އެންމެ ބޮޑ  ޓެރަރިސްޓްަގއި ހިން ިމހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭ  ،މިއީ  ލާއަކީވަނަ ހަމަތިން ދެވ ނ   ޒ ކޮށްބޭފ ޅަކަށް އަމާ
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ެގ ރިން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ސް ލިބިދިޔަ ފަހަރ . ދެން މީެގ ކ ވެންމެ ބޮޑ  ެގއްލ މެއް   އެ ބ ންހަމަލާ. މިކަމ ެގ ސަބަ

ފ އިްއޒަތްތެރި   ވެއްޖެމެންބަރެއްެގ  ވެސް  ެއކަމަރާނަފ ޅ   އެއީ  ޮގްއސަ.  ކަތިލަ  ކ ދިކ ދިކޮށްެގން.    ،އިށަކޮ  ،އި ކ  

 ނީންނަމަޖިލިސް އަޅ ަގނޑ މެން މި އައިްއޒަތްތެރި  . އެހެންީވމާ، މި  ނ ބެލިވަނީ  ެއކަން ވެސް މި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

މާ ތަނ ަގއި ދެްއވީ  މި  ޮގނޑި  65ންބަރ ންނަށް ރައްޔިތ ން  މެ  65  މް.ޑީ.ޕީެގ. އަޅ ަގނޑ މެން އެނޭތަފާތ ވާ  ،ބ ނަމ ން

ހި  ނ ޖެފަހަށްއްދާރ ން އަޅ ަގނޑ މެން  ޣަމިލ ވާ  މިކަމ ަގއި ޝާޅ ން  ދަފ އިރާهللا ކަން.  ދައް  އަޅ ަގނޑ މެން ތަފާތ  އެބަ

ނަށް ފެންނަ ދަބ  ރައްޔިތ ންއްޤ  އަ ޙަ   ،ޤީޤެއް ހިންގައިއި ތަޙ ެގ ތެރޭަގާގނޫނީ ތަރަހައި  ،ފަދަ  އެދޭ  ތ ންރައްޔި  ،ހޯދައި

ހިޮގތ  ެއކަން  އެ  ންަގއި  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ދެވިެގންދާނެކަމާއްޤ ޙަަގއި  އަދަބ   އަޅ ަގނޑ  ޝައްކެއް    .  ންނ ކ ރަ  މެދ  

ރ  ހ ރި ބައިވަ  އެކީަގއި އަޅ ަގނޑ  ދައްކަން  ދިއ މާވަގ ތ  ހިނަގމ ން    މި  ޓީންެގ ކޮމިމެއަޅ ަގނޑ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޔާ ރިއްހިސާބ ން ނިންމާލަން. ޝ ކ  ވާހަކަ ކ ރ ކޮށްލާފައި މި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޝަރީފް.މެންބަރ  އާދަމް އިްއޒަތްތެރި ރާެގ  ދާއި މަޑ އްވަރީ .މެންބަރ ޒަތްތެރި އްއި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރީފްދާއިރާެގ މެންބަރ  އާދަމް ޝަ މަޑ އްވަރީ

ދެވ ނ  ހަމަލާއަކީ ރާއްޖޭެގ ިގނަ    ނަޝީދަށްހަވަނަ ދ ވަހ ެގ ރޭ ރަީއސް  މި މަހ ެގ  .  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ހަމަ ސެމިއަކ   ޔަބަ ޮގތ ން  ަގބޫލ ކ ރާ  ބްރީދ   ހަމަލާއެއްޗްވެ ކިއ ރިޓީ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑ މެން    ެގން ދިން  ކަމަށް 

އެނޭގނޭ ވެސް  ކޮ  ،ފަދައިން  އެންމެންނަށް  އިންމާންޑައަސްކަރިއްޔާެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ.  ޗީ  ރ  ފަކީ 

ނޑ  ކ ރިން ވެސް އަޅ ަގ  ކަށް މިވަރ ެގ ކަމެއް ދިމާވީމާޅައަސްކަރިއްޔާަގިއ، އަސްކަރިްއޔާއިން ސެކިއ ރިޓީ ދެްއވާ ބޭފ 

ތޯ ބެލ މަށް ޓަކައި މިކަން ދިމާވީ ކިހިނެއް  ،އ ޅޭތޯ   އްރިޓީ ބްރީޗެަގއި ސެކިއ ޙަޤީޤަތ ަގއި މިކަމ   ،ފަދައިންތްކ ރި  އިޝާރާ

ހަދަންޖެހޭނެކ އިން ބޮ  އަރީެއއް  އެންމެ  އަޅ ަގނޑަށް  އަދިވެސް  ަގބޫލ ކ ރެެވނީކަމަށް  ލް ޒިޑެންޝަރެޕްހަމަ    ،ޑަށް 

ވެސް، ޮގތ ަގއި އެ އިންކ ައރީ ހެދ ން. އެހެންނަމަ  ެގން ެގންދާ ކަމެއްެގސަރ ކާރ ން ފައްޓައި ަގއި  ޮގތ   ެއއްެގއިންކ އަރީ 

 . ޖެހޭއަރީެއއް ހަދަން އެބަޕާލިމެންޓްރީ އިންކ އަދ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން  ދެން މި  ،ދިޔައިމާމަގ ން ނ    އެކަން ެއޮގތަށް އެ

ައސްކައެހެންނަމަ ހިނަގމ ންޔާގަ ރިއް ވެސް،  ހަރަކާތްތައް  ަވރައި  ކޮންމެވެސް  ޮގތް  މީހެްއެގ  ދާ  އެނގ ނ   ކަށް 

މަ  އަދި  ،ހައިސިއްޔަތ ން  މި  ހ އްޓިޤާމިއަދ   ވާހަކަ  ރެހ މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ދައްކަމ ން  މި  އަހަދާއިރ   ޅ ަގނޑ މެން މަ 

ސަމާލ  އަޅ ަގނއެންމެން  ސ ވާލ ތައް،  ބައެއް  ޓަކައި  މިވެލ މަށް  ސ ވާލ ތައް  ބައެްއ  އ ފެދޭ  ހިތ ަގއި  ިއ ތަނ ަގ  ޑ ެގ 

އެ    ، ކީފ ރަތަމަ ސ ވާލަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ،ހެދީމާ  އެއްށް އިންކ ައރީކަމަކަ  ފ ރަތަމަ  ލާނަން. ާއދެ!އިށަހަޅައަޅ ަގނޑ  ހ 

މި މިނިސްޓްރާެގނެނަށް  ތަ  ބޭފ ޅ ން  ޑިފެންސް  އަދިސްެގން  ފޯސްއާއި ޗީ  ިއ  ޑިފެންސް  އޮފް  ވެސް  ންނޫމި  ،ފް 
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ފ ޅ ންނާ ސ ވާލ ތަކެްއ  ނާ އެކީަގއި އެ ބޭޓ ންރެގ އެކްސްޕަންބަރ ން ބޭރ  މަޖިލިސް މެ  ެގނެސް  ތަނަށް  ންތަކެއް މިފ ޅ ބޭ

އަދާ ފ ރިހަމައަށް  ޒިންމާ  މަސްއޫލިްއޔަތާިއ  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ކ ރެވެނީ  ބޭފ ޅ ންެގ ؟ނ ތޯކ ރެވ މި  މަސަްއކަތ ން   އެ 

ކަމަށް ބޭނ ންވާ ރާއްޖެއަށް ނ ވަތަ އެ  އެކީަގއި އެ  އެ ޒިންމާ އަދާކ ރެވ މާ ؟ކ ތްތޯނި  ނ ކ ންނަންވީ ނަތީޖާ ފ ރިހަމައަށް

ެއ    ،ެގންދާއިރ ކެއް ކ ރ މަށް ޓަކައި މި އިންކ އަރީ މި ހެދެނީ. ހެދިމިކަހަލަ ސ ވާލ ތަ ؟ބިލ ކަން އެބަހ ރިތޯ ޤާފ ރިހަމަ  

ެގ  އޭ   ، ސްފެންސް ފޯފާޢީ ވަޒީރ  އަދި ޗީފް އޮފް ޑިދި ؛ހިތ ަގއި އ ފެދޭ ސ ވާލެއްއިންކ އަރީއަށް ފަހ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ  

ދެން އެ   ،އަށް ވަޑަިއެގންނެވީމާ ބޭފ ޅ ންެގ އަސްކަރިްއޔާބޭފ ޅ ން އެ  އެނބ ރި އެ    ނަވާ ބޭފ ޅ ންން ވެސް ވަޑަިއަގންފަހ 

ޒި ާގނޫނީ  އަދާކ ރ ބޭފ ޅ ންެގ  ކ ރިމަތިވެދާނެތޯންމާ  ހ ރަސްތަކެއް  ބޭ ؟މަށް  ތިއްގަ ދަށ   ދޭތެރޭގައި  ފ ޅ ންނާއެ  ބެިވ  އި 

ރާއްޖޭ ބޭ އަދި  ބަފ ޅ ންނާއި  ިގނަ  ކ ރިންޔަ ެގ  ކ ރަމ ންކ   ކ ރާނެ  އިތ ބާރ   ފ ރިއިންޓެ ؟ތޯދިޔަ  އަށް ހަމަްގރިޓީ 

އެކް  ؟އޮންނާނެތޯ ޮއތޯރިޓީ  މީހެްއެގ  ފ ރިހަމައަށްޓަ  ސަސަިއޒްކ ރ މަށް އެ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ބާރ   ާގނޫނީ  އޮންނަ   ކަިއ 

އޮ ދެތ ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަ ހަމަ އެއަށްފަހ ަގއި ެއ    ލ ތަކެއް.ސ ވާނެ  މިއީ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން އ ފެދޭ ؟ނެތޯންނާން 

ނެއްަގއި ހިންގ މަށް ތަ  ރޫފް އެޢ މައަމ ރ   ،އްެގ ާގނޫނީ ޒިންމާ ވެސް އެ ބޭފ ޅެ ޅަކަށްޑަިއަގތ މަށްފަހ  އެ ބޭފ ބޭފ ޅަކ  ވަ

ދަތިތަކެ ކ ރިމަތިވެޓަކައި  ހިތ ން ؟ދާނެތޯްއ  ައޅ ަގނޑ   ެއ  ތަކ ރަންޖެހޭނެ ސ ވާލ   ،ސ ވާލ ތަކެއް   އ ފެދޭނެ  މިއީ  ކެއް. 

އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީކީ   ؟ތޯހިނެއްދެން ވާނީ ކި  ޔާއްވެއްޖެ ކަމަށް    ނ ކ ރެވޭޓީ ެއކްސަސައިޒްރިއޮތޯ  އެ  ށްމީހަކަ

ވެހަރެއްގައިފަ ފި  މިނިސްޓަ  މިނިސްޓަރ ޝަރީޒް  ސް  އިކޮނޮިމކް  މިރ   ނ ވަތަ  އާދައިެގ  ނޫން ނޫނީ  ވ ޒާރާެއއްެގ  ވެސް 

އްކަނީ. އެހެންވީމާ، އެތަނ ެގ ވެރިންނަށް  ހަކަ އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަވާދިފާޢީ ބާރ ެގ    ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހަކަެއއްވާ

މަސަްއކަތް  ބޭފ ޅ ންނާތިއްބަވާ   ދަށ ަގއި  ތިއްރަްއވަކ ދޭތެރޭަގއި  ހިސާބަށް  ފ ޅ ންނަށްބޭބެވި  ން  ެގއްލޭ    ،އިތ ބާރ  

އި ެގއް ތ ބާރ ރައްޔިތ ންނަށް  މި  ހިސާބަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ލޭ  ކ ރާ  ތަނ ަގއި  އެ   ،އްޔާ ެވއްޖެކަމަށް    ސ ވާލ ތަކެއް 

ކ ރ މަސ ވާލ  ނެ  ފަހ ަގއި ށްތަކެއް  ދަންނަވާކަށް  މިއަދަކ   މިތާކ   އޭެގދެ  ، ންތިއަޅ ަގނޑ   ބޭފ ޅ ން  އެ  ފަހ ން  ން 

ކިހިނެއް ކ ރަްއވަންޖެހޭނީ  އެހެންނަމަވެސްކަ  ކަންތައްތައް  އަމަކަށް.  ބޭޅ ަގ،  ތިޔަ  ސ ވާނޑ   މި  މި  ފ ޅ ންނަށް  ލ ތައް 

ކ ރިއައިހަޅަހ ށަ އޮތްލީ  ެވެގ  ށް  މިކަން  ޤައ މ ެގ  ތަނ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދެން  އަންނަ މަންދާއިރ   ސްރަޙަށް 

ބޭފ ޅ ންެގ  ދަލ ތަކާބަ އެ  އަދާކ ރ މަށްއެކީަގއި  ވާޖިބ   ާގނޫނީ  ކ ރިމަތިވެދާނެ    ފެންނާ  ޮގންޖެހ ންތަކެއް    ތީއާކަމަށް 

އެހެންނަމަވެސް،ކީަގއެ ނިންމާ  .  ވާހަކަ  މިހާ  ލަިމ  ބޭނ ން،  ދަންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑ   މައްސަލަެއްއ  މ ން  ބޮޑ  

ދިޔައިމާ އަ  ކ ރިމަތިވެެގން  ޤައ މ ަގއި  ދެން  މި  އިރީމެންޓަލިޕާޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނަ  ދޫކޮށްލެވޭކަންކ ައރީއެއް  ށް  ހަދާ 

ޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ދ ކ އަރީ ހެދ މަށް ތާއީމާ، އަޅ ަގނޑ  މި އިންނޯންނާނެ. އެހެންވީ

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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 .މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ތެރި އިްއޒަތްއިރާެގ  ދާ ފ ށީވިލ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ދެއްކެވ ންކަވާހަ ފ ރާެގ މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީއިދާ ފ ށީލ ވި

ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހަކޮމިޓީ   241އާދެ!    ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  މ ޤައްރިރ   ައޅ ަގނޑ އްާވފައިޅ ެގ  ަގރާރަށް   ވާ 

ވަނަ ދ ވަހ ެގ ރޭ   6ހ ެގ   މި މަށްރައީސަެގ  މަޖިލީހ   އިއްޒަތްތެރިމި   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން.  

ހަމަލާއާތި ޓެރަރިސްޓް  ކަންތައްތަ  ންެގގ ޅި   ން  ސެކިއ އެ  ހިނީގ  އެ  މިހާރ  ޗެބްރީ   ރިޓީއް  އޮެވެގންކަން  އް 

ަގބޫލ ކ ރަ  އެބަޖެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދިމާވަން  ކަންތައް  އެ  ދެން  ކިހިނެހޭ.  ޖެހ ނީ  މި  ތޯ  ކޮންކަމެއް  ،އްވެެގންތޯ ން 

އަރީަގއި  މިއީ މި އިންކ  ؟ޑަކ ރެވ ނީރ ވާކ  ތޯ ފަކަމަކަށްކޮން  ،ކ ރެވ ނީ ކޮށް  ލް ރޯއޯވަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެ ފަރާތްތަކަށް

ބަލަންޖެއަޅ ަގ ކަންތައްތައް.  ނޑ މެން  ރަީއސްހޭ  މި ދިވެހިރާއް ؛ިއްއޒަތްތެރި  ރައީސަށް  މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ން  ޖޭެގ 

. މިއީ  ދެކެނިއްޔަކީ މެން  ނޫން ައޅ ަގނޑ ލާއެްއެގ ޮގތ ަގއި  ށް ދެވ ނ  ހަމަ ނިކ ފާނަމަ  އެ  ކަނި ހަމައެ ،  މަލާއަކީދެވ ނ  ހަ

އެ ބޭފ ޅ ން    ،ފ ޅ ންބޭރައްޔިތ ންެގ ހިމާޔަތ ަގއި ތިއްބެވި    މިއަދ  ދިވެހި   .އްލާއެމަޔިތ ންނަށް ދެވ ނ  ހަދިވެހި ރައްމ ޅި  

މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން  ؛އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްންދަނީ.  ލަމ ން މިއަދ  ެގބަ  ތް އަޅ ަގނޑ މެންޮގ  މަސައްކަތްކ ރ އްވަންޖެހޭ

އަޅ ަގނޑ މެން މާދަމާ ނޫނީ މިއަދ  ގެއިން   ،އި ހިތ ގަ ެގ ައޅ ަގނޑ ެމންތަކ  އެބަ ސ ވާލ އ ފައްދާކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔި

ނ ކ މެފައިބޭ ވަދެވޭނެތޯންއަޅ ަގނޑ މެބ ރި  އެނ ދެން    ރަށް  ގެއަށް  ސަލާމަތ ން  ދަ ؟ނަށް  މިފަދަ    ޅެްއަގއި ނޑިވަާއދެ! 

ތައް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ހަރަކާތް  ،މަލ ތައްޢަ  ތްތަކ ެގކ ރާ ފަރާދަރަޖައަކަށް މި ރާއްޖެ ެގންދަން މަސައްކަތްމިފަދަ  

ބޭނ މަކީ މ ހިންމ   އެންމެ  އިންކ އަރީެގ  މި  ދެނެަގނެ  ،ހ އްޓ ވަން.  ފަރާތްތައް  ދެން  ،މިފަދަ  ފަރާތްތަކ ން  ވެސް އެ 

މިފާނެހިންަގ ކޮބައިމަލ ޢަފަދަ    ފިޔަވަޅ ތަކަކީ  އަޅަންޖެހޭ  ހ އްޓ ވަން  ދެނެަގތ ން.  ތައް  ރައީސްޒަތްއިއް ތޯ  ީއ  މި ؛ތެރި 

އިންކ އަރީ ފ ރަތަމަ  ކ ރި  މިފަދަ  ޕާލިމެންޓ ން  ރާއްޖޭެގ  އެހެންކަމ ންެގންދާއަށްމި  ދާއިރާެގ    ،.  ހ ޅަނގ   ހެންވޭރ  

ފަދަ  ފާހަަގކ ރެއްވި  މެންބަރ   މިކަމ ަގއި    ،އިންއިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ މެން  އެބަޖެހޭ    ،ެގން ކާރ ތަޖ ރިބާއަޅ ަގނޑ ެމން 

ންކ އަރީ ނަލް މީހ ނެްގ އެހީތެރިކަން ހޯދަން. އެ ފަރާތްތަކ ެގ އެހީތެރިކަމާެއކ  އަޅ ަގނޑ މެން މި އިފެޝަމިކަމ ެގ ޕްރޮ

ެގންދަންކ ރި އެންކ އަށް  މި  ބޭނ މަކީޖެހޭނީ.  މ ހިންމ   އެންމެ  ރާއް  ،އަރީެގ  މިހާރ   މި  މި ޖޭަގއި  އ ޅޭ   އ ފެދިެގން 

  ައޑީ  ، ރަކާތްތަްއ ހ އްޓ ވ ން. ައޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔާއެ ހަ  ،ތައް ލ މަޢައެ މީހ ންެގ އެ    ،މަލ  ހިންާގ މީހ ންޢަކަށި  ހަރ 

މި .  އް ދެނެަގތ ންކަންތައްތަ  މި   ،އިފަމިހިސާބަކަށްތޯ ދެއެ މީހ ންެގ މޫ އޮތީ ކިހާ.  ރަކާތްތައް ހ އްޓ ވ ންދައ ލަތ ެގ ހަ

އަޅ ަގނޑ މެންނަ ނޫނީ  ދެނެަގނެެގން  ރާކަންތައްތައް  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ހިން  ކަންމާޔަތ ގައިއްޖޭެގ  ޮގތްތަކެއް    ކ ރާނެ 

ނޭނޭގނެ ރަީއސްއި.  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެން ؛އްޒަތްތެރި  ެގއްލ ންވަނީކީ  އެކަނި  ހަމަ   ނަށް މިކަމ ން 

ެގއްލ   އެކަނިހަމަ ލިބޭ  އޮތް  ނޫން.  އްމެފ ރާނައަށް  ކ ރިއަށް  އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން  އިތަނ ަގއި  ދަށް ޞާތިޤ ެގ 
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މިފަދަ    ،ކަމާއިހީނަރ ނާނެ  އަން ވެސް  ކަންތައްތަކަކީ  ހ ރިހާ  ދިމާވާނެ ޢަމި  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  މަލ ތަކ ން 

މިފަދަ  އެހެންވީމާ  .ޮގންޖެހ ންތައް ކ ރަންޖެހޭޢަ،  އަޅ ަގނޑ މެން  ހ އްޓ ވ މަކީ  ދިވެހިރާއްޖެޭގ  .  ކަމެއް  މަލ ތައް 

މަޖިލީ ދިެވހިރައްޔިތ ންެގ  ހިމާޔަތ   ހަކީ  އެރައްޔިތ ންެގ  ބ ަގިއ  މަސައްކަތްރަންމެ  ކަމ ަގއި   ފަރާތް  ންޖެހޭކ ރަކޮށް 

ހަދާއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ބަލަން އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން މިފަދަ އިންކ އަރީެއއް    ،އެހެންވީމާ  .ބޫލ ކ ރަންަގއަޅ ަގނޑ   

ދިމާވާން  ކޮބައިތޯ ކަންތައްތައް  ކޮބައިމި  ސަބަބަކީ.  އަޅަޖެހ ނ   އަޅ ަގނޑ މެން  ފިޔަވަތޯ  މިންޖެހޭ  ފަދަ ޅ ތަކަކީ 

ހިނކަންތައްތައް   ހަކޮބައި.  ކައިނ ދިނ މަށްޓަިގޔަމ ސްތަޤ ބަލ ަގިއ  މިފަދަ    ،މަލ ތައްޢައަނިޔާވެރި    ،ކާތްތައްރަތޯ 

ފަރާތްތަޢަޓެރަރިސްޓ    ެގންދާ  ހިންަގމ ން  ދެނެަގނެމަލ ތައް  ެގނައ މަށް  ،އް  ކ ރިމަްއޗަށް  އިންސާފ ެގ  ފަރާތްތައް    އެ 

ޖެހ ނަސް އަދި  ާގނޫނ ތަކެްއ ފާސްކ ރަން  އެ ކަންތައްތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެން އާ  ދެ،އާ.  ތަކަކީތައްކަން  ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ

  ށް ތަްއތައް ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަންއަދި މި ކަ  ،ޖެހ ނ  ކަމ ަގއި ިވޔަސްާގނޫނ ތަކަށް ބަދަލ ތަކެއް ެގންނަންހ ރި  މިހާރ   

އިތ ރ    ށްކައި އަދި ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތަރާ ބާޢީއަޅ ަގނޑ މެން ހަވާލ ކޮށްފަިއާވ މި ރާއްޖޭެގ ދިފާ

ހޯދަ ވަސީލަތްތަްއ  ކ ރަ  މިވިޔަސް    ކަމ ގައި  ންދިނ އިތަމ ރީނ ތަކާއި  މި ންކަންތައްތައް  އަޅ ަގނޑ މެން    ޖެހެނީ 

އަޅ ަގނޑ މެންދެނެަގނެެގން.  ތަްއ  ކަންތައް ކަންދެން    ކޮބައިތޯ  މ ހިންމ   ތަކަކީ.  ކ ރަންޖެހޭ  ޓަކައި   ބޭނ މަށްިމ 

  ގެ ޕާލިމެންޓ ެވސް    އަކީ ދ ނިޔޭެގ އެހެން ޤައ މ ތަކ ަގއިމި އިންކ ައރީ.  މި ިއންކ އަރީ ހެދ މަކީ  ،މިއީ   މެއްކ ރަންޖެހޭ ކަ

އިންކ އަރީތަކެއް  ތ ންފަރާ އެ.  ހިންާގ  ނޫންވެރިކަންކަނި  ހަމަ  ފަރާތަކ ން  މިފަދަ  .  ކ ރާ  ފަރާތ ން  ޕާލިމެންޓ ެގ  މި 

ވަ ހިންާގފައި އިންކ އަރީތައް  ޤައ މ ތަކ ން  ިގނަ  ހިންގ މަށްފަހ ރަށް  އިންކ ައރީތައް  އެފަދަ  އަދި  އެބަހ ރި.  ދެން    ، 

ފިޔަވަޅ ތަކެއް  އަޅަން އޮންނަނީޖެހޭ  ފަރާތ ން    ،ިމ  އެމަޖިލީހ ެގ  ފަރާޕާލިމެން   ނޫނިއްޔާ  އަޅާފަޓ ެގ  އަދި  .  ތ ން 

ާގނޫނ ތަކެއް   އަޅ ަގ  .ފަކޮށްސްފާފާސްކ ރަންޖެހޭ  ދަންނަވާލަން  އެހެންވީމާ،  ކަންތަ  ،ބޭނ ންވަނީނޑ    ކަކީމި 

އަޅ ަގނޑ  ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރާ  އެހެންވީމާ، ިމ އިންކ އަރީ ހެދ މަށް    .އަޅ ަގނޑ މެން ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެކޭ

 ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  . ންވާހަކަ ދަންނަވަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ޝިޔާމް އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނައިފަރ  .މެންބަރ ތެރި ިއއްޒަތްޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން  ޝިޔާމް ައޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ނެތި  ަގނޑ   ަގއަޅ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް  މަޖިލީހ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  މި  ޮގތ ަގއި  ބޫލ ކ ރާ 

ހޭ މިތާ  ކޮންއަޅ ަގނޑ މެން  ސެޝަނަކީ  ކޮންމެ  އ ނިކަމެއް.  ދަވާ  ބޮޑ   ވަރަށް  ލިބޭ  މަޖިލީހަށް  މި  ެއއީ  ދ ަވހަކީ  މެ 
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ހަމަ ދަންނައަޅ ަގނޑ  ރަީއސް ނަޝީދ  މި ދަނ ރ ެގ  އ ލަތ ެގ ތިން ބާމި ދަ  ،ވާލަން ބޭނ ންވޭޑިވަޅ ަގއި އަޅ ަގނޑ  

ޝިޕް ައޅ ަގނޑ މެންނަން ލީޑަރެގ  ބ  ރައީސް ދަނޑިވަޅ ަގިއ ވެސް މަޖިލީހ ެގ ނައިމި އ ނދަޫގ  ،ތެރެއިން ެއއް ބާރ  

އަޅ ަގނޑ   ފެނިެގ އެބަދޭ.  ވެރިންަގން  މިޮގތަށް  ޮގތ ަގއި  ހ ންނަޢަެގ  ބޫލ ކ ރާ  ވަނީނަމަ  މަލ ތައް   ދިވެހި  ،ކަމަށް 

 ހަމަ ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. މަޖިލީހ ގެ ކޮމިޓީއަށް ވެސް  241ިއހ ސާސްކ ރެވޭނެ. ައޅ ަގނޑ     ރައްޔިތ ންނަން އަމާންކަން

ދާ. މަޖިލީހ ން  އިންކ އަރީއެއް އެބަ ހަ  ސަރ ކާރ ން ވެސް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް   .ރ ދަންނަވަންޝ ކ ވެސް    ޔާސަތަށްރި

މި އަޅ ަގނޑ މެން  ެވސް   ؛ޅެނީއ   ވެސް  އިްއޒަތްތެ މަޖިލީހ ެގ  ،ބޫލ ކ ރަންަގއަޅ ަގނޑ   ރައީސް   ައޅ ަގނޑ މެން   ،ރި 

މިކަމ ެގ   ހަމަ  ބޭނ ންވާނެޙަޤީޤަތް  ވެސް  ވަރަހޯދަން  އަޅ ަގނޑ   އ އްމީދ ށް.  ރަްއޔިތ ންެގ  ސަރ ކާރ ންނާއި    ،ކ ރަން 

ފ ށ ނާރާ އިންކ އަރީ  ހެދޭ  މި  އ ފެދިެގން  ،މަޖިލީހ ން  ނ ތަނަވަސްކަމެއް  ވަރަށް    ނ ދާނެމިކަމ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް 

ިއއްޒަތްތެ ހެދިފައި އެއ އްމީދ ކ ރަން  މީެގ ކ ރިންވެސް  ފައިސާެގ    ،ވެސްއެހެންނަމަ  .ރިހ ބަރި ރައީސް. އިންކ އަރީތައް 

ަގދަެވެގން ފައިސާެގ ބާރ    ،ކ ރަންއަޅ ަގނޑ  އ އްމީދ .  ނޭފެ  ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަން އެބަ  ބާރ  ވަރަށް ަގދަވެފައި ހ ރި

ރައީސް ނަޝީދަށް ދެވ ނ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް .  ކ ރަންޑ  އ އްމީދ  އަޅ ަގނ  ށް ވެސްކަމަ  ނ ދާނެމި އިންކ އަރީ ަވޔާ

އެ ހަމަލާ ރައީސް ނަޝީދަށް  .  ކ ރާރ ކޮށް ކ ށްވެރިކ ރަން. އެ ހަމަލާއަކީ ލާއިންސާނީ ހަމަލާއެއްޅ ަގނޑ މެން ތަހަމަލާ އަ

ސަލާމަ ނަޝީދ ެގ  ރައީސް  ދެވ ނ އިރ   ހަމަލާ  އެ  ެއބަޖެހޭ.  އެނެގން  ޮގތް  ރައްކާތެރިކަން  ދެވ ނ   ތާއި 

ން ރައީސްެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން މި  ދިފާއީ ބާރ  ،ރ  ދިފާީއ ބާޓަކަިއ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް  ނ މަށްކަށަވަރ ކޮށްދި

އަޅ ަގނޑ މެން ނޫސްތަކ ން    .ނެގންޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެންނަން އެބަ އެ  ޮގތް  ހ ރިކަންތައްތައް    ދިފާއީ ބާރ ެގ.  ބަލަހައްޓަނީ

އެއް  ،މ ދ ށީ ވާހަކަ  ދޭ  ހަމަލާއެއް  ނަޝީދަށް  ރައީސް  މެންބަރަކ   މަޖިލީހ ެގ  އިއްޒަތްތެރި  ޑިފެންސް   މި  މިހާރ ެގ 

ދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެމްބަރ  އިލްޔާސް  ހ ޅ   .ނޫސްތަކ ން ދ ށީމ ހިއްސާކ ރި ވާހަކައެއް ައޅ ަގނޑ މެން    ނިސްޓަރާމި

އޮތީމަ  ލަބީބް، ައރާފައި  ނަން  ދަންނަވާލަން.    ޔާ ނޫސްތަކަށް  އަޅ ަގނޑ   އެެއކީަގއި  ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ މެން    ، ނެގން 

މަޖިލީ ވީމަރައްޔިތ ންެގ  ރަީއސް  މަޖިލީހ   ،އެކީަގއި  ޔާހ ެގ  ރައީސަރައްޔިތ ންެގ  ދެވ ނ   ށް  ެގ    ހަމަލާައކަށް ައމާޒ ކޮށް 

ނެގން ޅ ަގނޑ މެންނަން އެެވސް އަ  ކީަގިއ މި މައ ލޫމާތ  ހިއްސާކ ރެވެމ ން ދިފާއީ ަވޒީރ  ކަންކ ރެްއވި ޮގތްއެޔާ  ވީމަ

ނަމަ  މިފަދަ މައ ލޫމާތެއް ލިބިއްޖެ  ،ތަކީޮގ ކަންކ ރަން އޮންނަ  ޓެރަރިޒަމްެގ ާގނޫނ ަގއި ؛ބޭނ ންވޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

އެންގ ން މިކަން  އެހެންނަމަވެސްފ ލ ހަށް  އަޅ ަގނޑ   ،.  ފ ރަތަމަ    އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ދިޔައިން  އަޑ އަހަމ ން  ެވސް 

ނިއ ސްާގތްަގނ  ދ ވަހެްއެގ  ހ ރިހާ  ހަމަ  ބްރީފިން  ،ކޮންފަރެންސްތައްޑަކަށް  އަޅ ަގފ ލ ހ ން  . ތައްނިއ ސް  ނޑ މެންނަން  

މަދެއް ތެރޭގަ ޢ ވި  މަލޫމާތ ތަކ ެގ  އެްއވެސް  އެފަދަ  މިލިބިފައި  ލޫމާތެއްޢ އި  ސަރވިސްަގއި  ޕޮލިސް  ަވގ ތ    ނ ާވކަން 

ހ ން އިސްކޮށް  ޕޮލިސްއެންމެ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  އަޅ ަގނ  ނެވި  ވެސް  ތަން  ދ ށިންވިދާޅ ވި  ހ ންނަނީ  .  ޑ ެމން  މި 

ޮގތ ަގއި ަގއަޅ ަގނޑ    ޚިދ މަބޫލ ކ ރާ  ސަލާމަތީ  ބޮޑެތި  ހ ރި  ތެރޭަގއި  ިއއްޒަތްތެރި    ތްތަކ ެގ   ؛ރަީއސްމައްސަލަތައް. 
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ކަ ކަންބޮޑ ވާ  ވަރަށް  އިންޓެލިޖެންސް  ،މެއްއަޅ ަގނޑ   ހާދިސާ ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނ ރައްކާތެރި  އަޅ ަގނޑ   މިކަހަލަ  ތައް 

އަޅ ަގނޑ މެންަގ ޮގތ ަގއި  ެގންގ ޅެންވީ  ވިސްނ މަށް  މ ެގކ ރ ތަޙ ޤީޤ   ހިނގ މަށްފަހ   ނަށްބޫލ ކ ރާ  ބޮޑަށް   މި   ، ވ ރެން 

ކ ން ރަްއކާތެރިވާން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ އިންޓެލިޖެންސް ބޭރ ެގ ޤައ ެމއްެގ  މި ކަންތައްތަ   ކ ރަން.ކަންތައްތަްއ ޕްރިވެންޓ  

ބޭރ ެވސް    އަތ ަގއި އޮތ ަމކީ އެކަމ ެގ  ނ ަވތަ  އިންވޯލްވްޤައ މެއް  ބޮޑ   އެހާ  ތެރޭަގއި  މި ަމންޓެއް އޮތ   އީ  މަކީ ވެސް 

ބަެއއް ޤައ މ ތަކ ން    ،ބޭރ ެގ ބައެްއ ދައ ލަތްތަކ ން  ،ޑ ވާ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަން މި ފެންނަނީއަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮ

ތަން ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަ އެބަ   ދާމ ން ނ ާވވަރަށް ނ ފޫޒ  ފޯރ ވަފޯރ ވަންދިވެހިރާއްޖޭެގ ދާޚިލީ ކަންތަްއތަކަށް ނ ފޫޒ 

ޤައ  އެ  ތިބެންފެނޭ.  ވެރިކަމ ަގއި  ދިެވހިރާއްޖޭަގިއ  ބައެްއކަން    ޖެހެނީމ ތަކ ން  ޕާޓީެއއްެގ  ބޫލ ކޮށްެގން  ަގވަކި 

ކ ރަނީ  ން ވެރިކަންބަެއއްކަވަކި ފިކ ރެްއެގ    ،ވެސް ައޅ ަގނޑ މެންނަން އެބަ ފެނޭ. ވަކި ކ ލައެްއެގ  ތަން  ކ ރާމަސައްކަތް

ތަން ެވސް އަޅ ަގނޑ މެންނަން ފެނޭ.   ކ ރާބޫލ ކޮށްެގން މަސައްކަތް ަގ  އެ ޤައ މ ތަކ ން  ،ބޫލ ކ ރައްަވިއެގންަގއެ ބޭފ ޅ ން  

ައޅ ަގނޑ މެ ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ޚިދ މަތްތަކ ން އެހެންވެއްޖެ  ސަލާމަތީ  ންެގ 

ވެސް ދ ވަހަ ރައްކާ ދ ވަހަ  ،ކ   ވަރ ަގދަ  ރަނަގޅ   ެވސް  އިންޓެލިޖެންސެކ   ގާއިތެރި  ނ ެމއްއް  ހ ންނަނީ    މި  ކ ރެވޭނެ. 

އްލ ކ ރަންޖެހޭ ޙައެކަންތައް  ،ފިކ ރ ކޮށް  އިއަޅ ަގނޑ މެން މިކަހަލަ އިންކ އަރީެއއް ހަދާއިރ ަގއި ކޮންމެހެން ވެސް ިވސްނަ

ވަރަށް   އަޅ ަގނޑަށް  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މިކަންތައް  ފ ރ ޞަތެއް  އަޅ ަގނޑ   އޮތީ  ކ ޑަކ ޑަ  ލިބިފަ.  ބޫލ ކ ރާ ަގ 

ކ ރަން.  ތާމަރި. ައޅ ަގނޑ މެން ހަމަ ހިންކ އަރީ ހަދަންޖެހޭ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް އެބަހ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އި  ޮގތ ަގއި

އަ ދަނޑިވަޅ ަގއި  ރައީސް ޅ ަގނޑ މެން  މި  އިްއޒަތްތެރި  ނ ދެއްކިޔަސް  ވާހަކަ  ދ ވަހަ،  ކޮވިޑ ެގ  ހަކޮންމެ  ފަސް ތަރ ކ  

އަޅ ަގ ބަލިމަޑ ކަމ ަގއި  ކޮވިޑ ެގ  އެބަ ޑ ނމީހ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ހ ންނަނީ ވެސް  މި  އެބަދޭ.  ަވކިެވެގން  މެންނާއި 

މަސަްއކަތް  ،ކ ރެވޭބޫލ ަގ މ ައއްސަސާތަކ ަގއި  އެއެ  އިހ މާލ   ވިދާޅ ޭވ  އެބަ  ފަރާތްތަކ ން  އޮތް    ކ ރައްވާ  ތަންތާނަގިއ 

މި ކަންތައްތަކަ ޮގތ ަގވާހަކަ.  ޤަބޫލ ކ ރާ  ބެކީ ެވސް އަޅ ަގނޑ   ބަލަންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް. އަޅ ަގނޑ    ،ނެލެންޖެހޭއި 

ބޫލ ކ ރަނީ.  ަގކަމަށް އަޅ ަގނޑަށް    ކަންތައްތައް ބަލަންޖެހޭނެ  ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ހަމަ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ވެސް މި ަގ

ތާއީދ  ފ ރިހަމައަށް  އިންކ އަރީއަށް  މި  ދަންނަ   ކ ރަން.އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންއަދި  އި ހަމިފަދަ   ؛ވާލަން 

ބާރ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބޭބޭފ ޅ ންޕްރޮފައިލް  ތިއްބަވާ  ރައް  ،ތަކ ަގއި  ޚާއްޞަކޮށް   ، ސްމަޖިލިޔިތ ންެގ  ވަކިން 

ޖ ޑީ އަދި  ބޭބޭފ ޅ ންެގރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އެ  ބޭބޭފ ޅ ން  ތިއްބަވާ  އިސްކޮށް  އެންމެ  އ ރިޓީ ސެކި   ޝަރީަގއި 

ހ ންީގޔަ ހިނާގފައި  ކ ރިން  މީެގ  އެބަޖެހޭ.  އަލިއަޅ ވަ ރި ކ ރެވެން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ ެމން  ވެސް  ހާދިސާތަކަށް    އެ   އިލައި 

އެ އެބަޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ހ ރި  ކަންތައްތަކ ން  ހެދިފައި  ހ ރި    ،ޯގސްތަކާއި  ކަންތައްތަކ ަގއި  ހަދާފައި 

ތ ަގިއ  ބޫލ ކ ރާ ޮގަގވަގ ތ  ައޅ ަގނޑ     އްޔާ ެވސް މިފައި އޮތް އިހ މާލެއް ވެއްޖެ ސަލާމަތީ ބާރ ތަކ ން ވެ  ،ޯގސްތަކާއި

ވަނަ    28ހ ެގ   މަބަރ ންސެޕްޓެވަނަ އަހަރ ަގއި    2015  ،ން ހިނގައިދިޔަ ރައީސް ޔާމީންެގ މަްއސަލަ ބަލަންޖެހޭ. މިފަހ 
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ން ކަންތައް ވެސް ބެލެންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިފަހ   އެ.   އަދިވެސް އިންސާފ  ނ ލިބޭށް ދިޔަ ކަންތަކަގައިނދ ވަހ  ހި

މަހިން ހ ރި  ބެލެންާގފައި  ރައީސްއެ  ރ ތައް  އިއްޒަތްތެރި  ސަބަބ ތައް.  މި ؛ބަޖެހޭ.  އައި  ެވރިކަމަށް  އެމް.ޑީ.ޕީ  އީ 

ކަންތައް   ސް މިވެ   ދައްކާއިރ ކަންތައްތައް އަދިވެސް މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ    މި  ،މި ސަބަބ ތައް  ،އެހެންނަމަވެސް

ހިއޮނ ބެލި އޮތް ދިެވހި ރައްޔިތ ން  މިއީ  ބޮޑަށް ޝ ކ ރ   ރ ޞަތަށްދެއްވި ފ   ކަމެއް.ކ ރާނެ  ތާމަތ މަކީ    ޓަކައި ވަރަށް 

  ދަންނަވަން.

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ފްޝަރީ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ކެލާ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފްއިބްރާހީމް ޝަރީކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  

މަހ ެގ  ރި ރަީއސްިއއްޒަތްތެ  ޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ކ ރީެގ ރައީސ   6.  ދ ަވހ  ރާއްޖޭެގ  މަޖިލީހ ެގ   ،ލްޖ މްހޫރިއްޔާވަނަ  މި 

އިންކ އަރީެއއް ހެދ މާލިމެންޓަޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ޕާ  ގ ޅޭ  ށް  ދެވ ނ  މަރ ެގ ހަމަލާއާރައީސަ މެދ  އަޅ ަގނޑ     ރީ 

ށް މި ރައީސް ނަޝީދަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ހަކަ ދަންނަވަން ވާކ ރާސަޕޯޓ    އަށްެއ ވާހަކަ  ،ވެސް ެއކަމަށް ތާއީދ ކޮށް

ލަން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ   އިލަވީ ކީއްެވެގންތޯ ައޅ ަގނޑ މެން ބަަގއި ިވކްޓިމަިއޒްލާދިޔަކަމީ ނ ަވތަ ހަމަހަމަލާ ދިމާވެެގން

  ބ ނަމ ންއި ބަސްވަރަށް ފާޅ ގަ   ށްކަރާއްޖެއިން ބޭރަށް ހަނގ ރާމައަށް ދާ ފަރާތްތަ  ބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ރައީސް ނަޝީދަކީަގ

ސަރ ކާރ ން މީޑިއާތަކަށް އެ މައްސަލަ ތިލަވ މ ެގ  ޤީޤަތ ަގއި ކ ރީ  ޙަ  ،ަގނޑ މެންނަން ިގނަ ފަހަރަށްދާ ބޭފ ޅެއް. އަޅ  

ހަ ކޮންމެވެސް  ނަޝީދ   ރައީސް  ދައްކަވާކ ރިން  ވާހަކަ  އެ  ޮގތަކަށް  ކޮންެމވެސް  ބޮމްބޭެގ.  ފްލާއެްއަގއި   މިސާލަކަށް 

މި   ،ހަނގ ރާމަވެރިން ބައިވެރިވާ އަދަދ ތަކ ަގއި ރާއްޖޭެގ  ނގ ރާމައަދި ބޭރ ެގ ހަ  ،ސްޓ  ހަމަލާދެވ ނ  ޓެރަރި  ލަށްހޮޓަ

ވޭތ ވެ ވެސް  ސައަދަދ ތަކަކީ  އިޢ ލާނ   ކާރ ަގއިރ ދިޔަ  ނަޝީދ   ެއކި ްއވ ކ ރެރައީސް  އަދަދ ތައް  އެކި  ދެން  ފަހ   މަށް 

އެ މަނިކ ފާނ    ،ނގޭ ށް އެބަ އެނޑ މެންނަން ވަރަށް ރަނަގޅަޅ ަގ، އަހެންވީމާކަމެއް. އެ  ދިޔަމ އައްސަސާތަކ ން ނެރެމ ން

ެއހެންވީމާ، މި ސަބަބ ތަކަށް މިފަދަ    ޓާެގޓަކަށް ވީ ކީއްެވެގންތޯ.  ނޭގ ކަންތައްތައް އެޓަކައި ޙަޤީޤަތ ަގއި ރާއްޖޭަގއި 

ރަލަމ ން ެގންދަވަނީ  ސް ފާން އަބަދ ވެ ފަރާތްތަކ   ނގޭ ސް ހަދަން އެވްއެކްސްޕްލޯސި  ،އަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެވީ ؛މީހ ން

ޮގތ ން  މިފަދަ ފ ރ ޞަތެއް ހޯދ މަށް  ،މިފަދަ ވަގ ތެއް މި ކަންތައްތައް ރާވަމ ން   ޓަކައި. އެްއޮގތ ން ނ ވިްއޔާ އަނެއް 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  އެބަދޭ.  ކ ރީެގ  ކޮށްފައި،  ހަމަލާައބަދ ވެސްކަން  ދެވޭ  ނެ އެއް 

މީޑިާއަގއި   ؛ެގޮގތ ން ފާޑ ފާޑ   ބެހޭ  ެގ ރައީސާހ މެން ިމ މަޖިލީްއކޮށް އަޅ ަގނޑ އް ބަލަމ ން އެބަދޭ. ހަމަ އެާއއެޮގތެ

ހަޖޫތަކާއި ފަރާތްތަ  ވާދަެވރި ބަސްތަކާ  ،ފާޑ ފާޑ ެގ  ފަތ ރަމ ންދާ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ސަމާލ ކަން   ކަށްއެއްޗެހި 
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ސަމާލ ކަން   މިކަން  މި  ،ޖެހެނީންދޭދޭންޖެހޭ.  ބޭފ ޅ ންެގ  ފަރ ތާ  މި  މި  މި    ބޭފ ޅ ން  ފަތ ރާ  ފަރާތްތަކ ން  ނ ވަތަ 

ނ ވަތަ  ޚަބަރ  މެސެޖްތަކަކީޓްޓްރޭ ހޭމި  ތަކަކީ  ހަމަލާތަކަށް ޙަ    އ ޅޭ  ދޭން  ޓެރަރިސްޓ ންނަން  ދެންނެވި  މި  ޤީޤަތ ަގިއ 

އެހެންވީމާހިތްވަރ  ކަންތައްތައް.  އަޅ ލިބޭ  ކަންތައްތަްއ  މި  ހ އްނޑ މެން  ަގ،  ފަހަރަށް  ޓ ވަންއެބަ  ިގނަ  ޖެހޭ. 

ކ ރާ ބަެއއް ބޭފ ޅ ން.  ލާއިރ  މި ފަރާތްތަކަކީ މި ސިވިލް ސަރވިސްަގއި ަމސައްކަތްއިބަލަ ކަށްމި ފަރާތްތަ ނޑ މެންއަޅ ަގ

ފަރާތްތަކަކީ  ބައި  ޮގތ ން    ،އަނެއް  މިސްކިތ ެގދީނީ  ނ ވަ  މިސާލަކަށް  މަސަްއކަތްމ ދިމ ން  މިސްކިތްތަކ ަގއި  ކ ރާ  ތަ 

،  މީޑިއާަގއި. އެހެންވީމާމީސް  މި އަންނަނީ  ްއޗެހި މެސެޖ  އެޓްޓްރޭހޭނަން  ންދީނީ ކަންތައްތަކ ން އަޅ ަގނޑ މެ.  ންބޭފ ޅ 

އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް  ފަރާތްތައް  ކޮންޓްރޯލް  ނަށްމި  އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ  ސަރވިސް   ގެ ކ ރެވެން.  ަގިއ  ސިވިލް 

ހަދަންޖެހޭއަ އެބަ  ބޭފ ޅ ކަ ތަގަވާއިދ   ޅ ަގނޑ މެންެގ  އެ  ނ ވަތަ  އަޚ ކާއި  މިންަގނޑާއި ންެގ  ބޭފ ޅ ންެގ    ،ލާޤީ  އެ 

މިންަގނޑަކަށް  ،މަލ ތަކާއިޢަ ކޮން  ހ ންނަންޖެހޭނީ  ވާހަކަދެއްކ ން  ބޭފ ޅ ންެގ  ސިވިލް  އެ  އެާއއެްއކޮށް  ހަމަ  ކަން. 

ރާ  ކ ސަްއކަތްަގއި މަދާއިރާޢ ލީމީ  ތަ  ،ދޭމ ން އެބަހޭ. އަޅ ަގނޑ މެންނަން ފެންނަޖެސަރވިސް ތެރޭަގިއ ެވސް އެބަ ހެދެން

އ ޅޭ   ސްކޫލ ތަކ ަގއި  ބަިއވެރިވަމ ންޓީޗަރ ންނާއި  ކަންތަްއތަކ ަގއި  މިފަދަ  ީމެގ ބޭފ ޅ ން  ކަންތައްތަކަކީ  މި  ތަން.  ދާ 

އަސަރ  މިކަމ ެގ  ވެސް  ޖީލ ތަކަށް  އޮތް  އަންނަން  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެހެންވީމާ  ސަބަބ ން  ކަންތައްތައް.  ،  ކ ރާނެ 

ކ ރާ ފަރާތްތަކ ން ވެސް  ޓީޗަރ ންެގ ނ ަވތަ ތަޢ ލީމީ ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްައޅ ަގނޑ މެންެގ،  ޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެން އެބަ

މި   ،ންކަމަށް ޚާއްޞަ ގަވާއިދ ތަކެއް ހެދިެގން މި ބޭފ ޅ ންގެ ސ ލޫކީ ކަންތައްތަކާއިކަ  ޚާއްޞަ ސަމާލ ކަމެއް ދީެގން މި

މިންަގނޑ ތަ ޮގތާ  އްބޭފ ޅ ންެގ  ަގމެ  ބަހައްޓަންވީ  ހެދި  ވާއިދ ދ   ކަންތައްތަްއ  އި އެކ ލަވަތަކެއް  އެ  ލައިެގން 

ބަދަލ ކ ރަން. އިމްޕްލިމެންޓ  މަންހަޖ   އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  މިއާެއއްކޮށް  އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހަަމ  ކ ރެވެން. 

އެ އެއްއަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން  މަންހަޖ ަގއި  ބަލަންޖެހޭ  ެއކ ވެރިކަ  ބަ  ބަޔަކީ  އަނެއް   ،މާއި ބަޔަކ  

ބަޔަ ލޯތް  ،އަޚ ވަންތަކަާމއި އ ޅެވޭނެ  ހެދޭކަބާއެކ   މަސައްކަތްށް  މިންކ ރަތޯ  ވެެގން  މިހެން  ކަންތައްތައް  މި  ދަނީ    . 

 ، ރަތާއިފަށައިެގން ނ ަވތަ އެހެންވެސް ކަންތައްތަކ ެގ ތެރޭަގއި ކ ރެވޭ ނަފ   އެއްބަޔަކ  އަނެއް ބަޔަކަށް ކ ޑައިރ އްސ ރެ

މި  ފ ރައްސާރައިެގ  ،މަލާމާތާއި  ކ ރެވޭ ތެރެއިން  އެހެންވީމާތަްއ  ކަންތައް  ދަނީ.  މި  އެބަ ފެށިެގން  ކަންތައްތައް  މި   ،

މި އެބަޖެހޭ.  ހ އްޓ ވޭނީ  ހ އްޓ ވަން  ދަންނަންއަ ؛ކަންތައްތައް  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންޖެޅ ަގނޑ މެން  ހަތަރ  ެގ  ހޭ 

އާބާދީ މީހ ން  މީ  މި  ަގއި ލައްކަެއއްހާ  މި  ެއބަޖެހޭއ ޅެނީ.  އަޢ މަ  ،ހ ން  ންޖެހޭ. އެއްކ ރެވެ  ނަށްންޅ ަގނޑ މެލޫމާތ  

ޑްރަގ     ،ކަންބައެްއެގ ތެރޭަގއި  ކޮންބިލ ކަން ހ ރީޤާބޮން އެްއޗެހި ހެދ މ ެގ  ތެރޭަގއި އ ޅެނީ ޓެރަރިސްޓ ން ނ ވަތަ  މީެގ

ެގ  މެން ތަކާއި ެއއްޗެހި އަޅ ަގނޑ ފަންނ ެއކި ހ ނަރ ތަކާއި އެކި    ،ބައެްއކަންބަިއވެރިވަނީ ކޮން  ،އެްއޗެހި އެތެރެކ ރެވެނީ

ލޫމާތ  ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން ޢ އެހެން ކަންތައްތަކަށް މަ  ށާއި އެބަޖެހޭ. އިންޓެލިޖެންސަރެވެންކ ބައި

އިން ސަރ ކާރ ން  ކަންތައްތައް  މި  އެހެންވީމާތިޒާމ އެބަޖެހޭ  ބޮޑަށްކ ރަން.  ވަރަށް  އެދެން  އަޅ ަގނޑ   ނަގޅ  ރަ  ، 
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ތައްޔާރ ކ ރެިވގެ ޑާޓާ ބޭފ ބޭސްެއއް  މި  ޖަހާލ މާން  ނަން  މީހ ންެގ  ެއ  މިތާނަގއި  ކޮންތާކ     ޅ ންނަކީ  މިީއ  އެްއކޮށް 

ސިސްޓަމ   ،ކ ރާ މަސައްކަތް އެނޭގނެ  ބޭފ ޅެއްކަން  ކޮން  ޕްރޮފެޝަންއެްއެގ  ެއކ ލަވަ ކޮން  ސަރ ކާރ ން  ލަން. އިތަކެްއ 

  .ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ޓަކައި ވަރަށް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ފަހ މީ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފަހ މީ މާފަންނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިޔާޒް

ިއއްޒަތްތެޝ ކ  ޚިދ މަތްތަކާ ރިއްޔާ  ސަލާމަތީ  ރައީސް.  މ ޤައްރިރ   ރި  ކޮމިޓީެގ  މަރައްޔިތ   ، ބެހޭ  ޖިލީހ ން  ންެގ 

ރީ އިންކ އަރީއެްއ  މެންޓަޕާލި  .ލަންރާރ ވ މަށް އެ ހ ށަހެޅ އްިވ ހ ށަހެޅ އްވ މަށް އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަންނަވާގ އި

ނަޝީދަ  މ ޙައްމަދ   ހަމަލާއާށް  ރައީސް  ދިން  ބް  ެގންގ ޅި   އަވަހާރަކޮށްލަން  ބެލ މަށްއިފަ ރީޗ ވެސެކިއ ރިޓީ   ވޭތޯ 

. ވަރަށް  ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑަށް ަގބޫލ ކ ރެވޭެގ  އްއެ އަރީ ން. މިއީ ހިންަގންޖެހޭ އިންކ ޅ ަގނޑ  ތާީއދ ކ ރައިންކ އަރީއަށް އަ

 ؛ރި ރައީސް އްޒަތްތެކަމެއް. އި   މ ހިންމ   . މަންޓ ތަކ ަގއި ެވސް ކ ރާ ކަމެއްލިޔޭެގ އެހެން ޕާދ ނިއީ  މިކަމެއް.    މ ންމ ހި

 ރައީސް މ ޙައްމަދ    ،ވި ފަދައިންން ވެސް ފާހަަގކ ރެއް ބަރ ނަ މެންން ިގއެހެ  ،ތ ަގއިރެޭވ ޮގއަޅ ަގނޑަށް ވެސް ަގބޫލ ކ 

އަނަޝީދ  ޓެ  ށްލ މަށްހާރަކޮވަ  ހަދިން  ސެދިން  ލާމަ ރަރިސްޓް  ބްރީޗެކިދިނ މ ަގއި  ކަން ވެފަިއވާއް  އ ރިޓީ 

އެއަޅ ަގނޑ މެންނަ އިށް  ެއއީ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ.  ނޫނިމާހ ބަ  ަގސްތ ަގލެއްތޯ  ކަން  ، ތޯއިއްޔާ  . ޖެހެނީބަލަން  މިން  ކަމި 

ރިބާެއއް  ކޮށްލަން ބޭނ ންވޭ އަޅ ަގނޑ ެގ ތަޖ ހަމަ ހިއްސާެގ ޮގތ ަގިއ   ކަމެއް މަރަތަޑ  ފ ނ އަޅ ަގ ؛ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި

ިއއްޒަތްތެރި ވެސްށް ީއސަރަ  ވެސް.  އެނިގވަޑައި   މަޖިލީހ ގައި  18  ،ަގންނަވާނެ   ރައްޔިތ ންެގ  މ   ވަނަ   ހިންމ  ވަރަށް 

މ ހިބިލެ ވަރަށް  އެއީ ލަސަމައް  ންމ އް،  ނިންމ މަށް،  އޭރ ެގ    ެއއް  ކޯޓ ެގ  ކިކ ރ މ ެގ  ވަން  ޔާރ ފަނޑިސ ޕްރީމް 

ހ ށަހެޅިފައިާވއި މަ ދ ވަހެއްަގއި   ،ރ އްސަލަެއއް  އޮތް  ބޮޑ ކަމ ން  މެންނަޑ ނއަޅ ަގރ ަގިއ  އޭ  ،ވޯޓެއް  ތްރެޓ ެގ  އޮތް  ށް 

މެން ޢަމަލ ކ ރާ ޮގތަކީ، ރޭަގނޑ  ނިދ މ ެގ  ޑ ނ ޅ ަގއަ ފައިވޭ.  އ ރިޓީ ދީސެކި ެގން  ދި.ޑީ.އެފްެގ ސެކިއ ރިޓީއަށް އެއެން.އެމް

  . ކައިމަށް ޓަވ ހައެ ބޭފ ޅ ންނަށް ވެސް ފަސޭ  ،މެން މަޖިލީހަށް ދާންވީ ަގޑި ޑ ނއަޅ ަގކ ރިން އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އަންަގން  

ން. ހަމަ  އޮފިސަރ ޓީނެ ސެކިއ ރިއަލްވާންޗ ޕަހ ެގ ކ ރިއަށް ކޮންމެ ދ ަވހަކ  ވަރަށް  ވަކޮންމެ ދ ވަހަކ  ެއ ދ އަށް  ޑި އެ ަގ

ން. މި ދެންނެވި ވޯޓ  ކަތިރީަގއި އެބަ ހ ންނެވި  ،ޑަިއެގން ތިއްބަވާނެ. އަންގަވަން ވެސް ައންގަވާނެޑީެގ ކ ރީަގއި ވަ ަގ

ން މެން ގ ޅަޑ ނއަޅ ަގ  ،ގ ޅީ  ޑ  ނ ައޅ ަގތިރިއަށް ފައިބާފައި    ޑ ނއަޅ ަގނ ވީމާ    ރެއްޚަބަ ދ ވަހ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ  ތްއޮ

ގ ރަށްނަންބަ  އޮތް ފޯޅީ.  މާނަންަގ  ނ މާ  ނަންަގވަ   ވައިފި  ނ ނެ ؛އިފަހ ން.  ފަހ ންގެވިފ ރަތަމަ  ނަ.  ންަގވާފަިއ  ން 
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ނެތްވިދާޅ  ތަނ ަގއިެވއްޖެ  ތި  ބޭފ ޅެއް  ސެކިއ ރިޓީ  ބ ނީ    ން،ފިނެބ    ޑ  ނައޅ ަގ ؟ދޮރ މަތީގައި  ހޭ  ދެން  ނެތޭ. 

ތަނެއްަގއިތޯ މަޑ ކޮށްލާ ކޮން  ތިށޭ  ޭގ  ޑ ނއަޅ ަގ ؟ރީހި  ދޮރ މަބ ނެފިން  ޭގތީ  ފެނ ނީ  ދެން  އައި ސްޓާރެ  ންގ ަގއޭ.    އް 

އައި ހަމަލާޑަނއަޅ ަގ  ސްޮގތަށް  ނަދީފައި  ށް  ހަމަ ސީބެދިޔައީ.  ދިން  މަރާލ މަށް  ކަޅ އް  ނ ވިކަން.  ެގ  ލ ތެލާއަކަށް 

ށި.  ޅ ން ފެބޭފ ތަޙ ޤީޤެއް އެ  . ންފ ލ ހ ންނަށް އެ މައްސަލަ ހ ށަހެޅި  ޑ ނއަޅ ަގަގއި  އެކ   ޓޭޖާވީޑިއޯ ފ ދިނީ.    އްއެހަމަލާ

ހަމަމި އެމް.އެން.ޑީ.އެފ އައަދާ  މައްސަލަޑަނ އަޅ ަގން  ށް  އެ  ގ ޅައި ށް  ސެ  ފައި އިލާަގއި  ނެތް.  ކިއ ރިޓީ ވެސް 

އިތ ރ ން  ވެފައި ޗްބްރީ މަތ   ޑ ނ އަޅ ަގވ މ ެގ  ެއ  ފަރާތްއްސަލައިގަ ހ މަތ ކ ރަނީ  އެ  ހިންާގފަިއވަނީ  ެއކަން  ތައް  އި 

ަގިއ  ެއކ    ޖާޓޭޔަ ޮގތް. ީވޑިއޯ ފ ދިއިެއއީ އެކަން ހިނގަ  ؛ރި ރައީސް ތްތެޒަށް. އިއް ، ގ ޅިެގން ކަމަށްމަކަ  ންލޫޑްެވެގކޮ

ތަޙ ޤީއިހ ށަހަޅާފަ މައްސަލަިއެގ  އެޤެވާ  ޖެހި.  ނޫހ ަގއި  ފެށިކަން  ހިންަގން  ހައްޔަރ ކ ރި  އް  ހައްޔަރ ކ ރީ    .މީހަކ  

ޭގންދ ަގއި ބަޭގ؟ ތޯއިތަނެއްގަ ކޮން މީހާ.  މަގ މަތީޑަނަގޅ  އަދާ  ސީަގނޑ ،  ޅ އަ  ބަންދ ކ ރި  ެވސް  އ ޅޭށް  ތަން   ަގއި 

އެ ފެންނަމ ންދިޔަ.  ބްރީޗ ހެންވީމާތަކ ރާރ ކޮށް  ސެކިއ ރިޓީ  ހަވާލ ވެފައި   ނަށްމީހ ން ؛،  ދިނ މާ  ސެކިއ ރިޓީ 

ހ ންނަނީ    ތިއްބަަވއިެގން ކަންކަން މި  ޮގތް  ފެންނަން. އެހެންވީމާ، އަދި  ކ ރާ  ެގ  ތ ންޞަކޮށް ރައްޔިކިން ޚާއްވަހަމަ 

ޓިކަލް  ކްރިތްރެޓް ލެވެލް އެންމެ މަތީަގިއ،    ކަށް ކ ރީަގއި ރައީސްކަން ކ ރެްއވި ބޭފ ޅަ  ށް، ރާއްޖޭގެ  ރައީސަެގހ ލީމަޖި

ޮގތް  ެވެގންކަންތައް   މެދ ަގއި  ޅަކާހަަގވާ ބޭފ ން ފާލެވެލްަގއިާވ ބޭފ ޅެއްކަ މެންނަށް މި ފާހަަގކ ރެވެނީ. ޑ  ނއަޅ ަގދިޔަ 

ރައްޔިތ އެހެންވީމާ މަޖ،  މ ހިފަމި   ންހ ލީންެގ  ވަރަށް  ހެދ މަކީ  އިންކ އަރީއެއް  ޮގތ    މ ން ދަ  ށް  ޑަނއަޅ ަގަގއި  ކަމެއްެގ 

  ،ދާޅ ވެފައި އެބަހ ރިން ވެސް ވިރައީސް ޔާމީ  ،ވެސް  އިރައީސް ޔާމީނ ެގ ވެރިކަމ ަގ ؛ ރަީއސްރިިއއްޒަތްތެަގބޫލ ކ ރެވޭ.  

ވިދާޅ ވެފައި    އިއްޔިތ ންނާ މ ޚާޠަބ ކ ރައްވަ ރަމަ ސީދާ  ެއއީ ހަ  .ކަމަށް  އާ ނ ކ ރަްއވާރ އެ ބޭފ ޅާއިންޓަލިޖެންސް ޝެއަ

ޔާމީނަހ ރި ރަީއސް  ވާހަކަފ ޅ ތައް.  ސެކިއ   ކ ރިމަތިކ ރ ިވއިރ ަގއި  ނ ރައްކާތަްއ  ފަރާށް  ޭއަގިއ   ،ތްތައް ރިޓީ 

ފަރާކޭ އިމްޕްލިކަން،  ލ ވެފައިވާ މިޝާ އެ  ހަްއޔަރ  ެވސް ކ ރެ ޓްވެފަިއވާކަން އެނެގން އެބަޮއތް. އަދި   ވަރަށް  ިވ،ތްތަްއ 

ޔަ.  އްތަކެއް ެވެގންދިތަރަށް ިގނަ ކަންވަ  ،ހ ން ވެސް ހައްޔަރ ކ ރެވިފ ލ ހ ންެގ މީ  އިތްތަކާން.ޑީ.އެފްެގ ފަރާއެމް.އެ  ިގނަ

ށް  ޑަނއަޅ ަގޖާަގ އޮތް ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި  ެގ ބެލ މ ން ވެސް ެގ ނަޒަރ ޝަްއކ  ހ ންނަނީ  ހަްއތަހާ ވެސް  މި ންވީމާ،އެހެ

ދެން  ،ހަަގކ ރެވޭތީ ފާ މަރައްޔިތ ހެން  ނެވިމި  މިކަން  ންެގ  ވެސް  ޖެހެނީޖިލީހ ން  މި  މަޖިލީކ ރަން  ރައްޔިތ ންެގ  ެގ ހ . 

ތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ދައ ރ  ވަރަށް މ ހިންމ  މިކަން ކޮށްލ މަށް. ރައްޔިނީ އަވަހާރަމަލާދިށް ހަސިޓިންގ ސްޕީކަރަ   ށް،ރައީސަ

ން ތ ންެގ މަޖިލީހ ހެންނަމަވެސް، ރައްޔިވަންވީ. އެބައްލަ  ތަކ ން ވެސްެގ އެހެން ފަރާތްތ ެގ، ދައ ލަ ބެލ މ ަގއި. ސަރ ކާރ  

ބަ އެބަ  މަޖިލީހ ވެސް  ރައްޔިތ ންެގ  ރައީލަންޖެހޭ.  ރަސްެގ  ކ ރީަގއި  ންނެިވއިރ ަގިއ  ހ ކަމ ަގއި    ޔާހޫރިއްލްޖ މްީއސ ، 

ވަ ވެ ދ ވަހ ގައިތާިއ،  ޮގއްޓާލި  ރިކަން  އަ ؛ވެރި ޔާއަނި   އެ  ބޭފ ޅާއަށް  ޮގނިޔާވެރި އެ  ިއ  ގަ ރީވަރ ބްފެ  8ތާިއ،  ވި 

ން  ވި ކަންކަޔާތަކެއް ނިތައް އައެ  ސްޕްރޭ ޖަހައިރޕަސް ލޮލަށް ޕެވެއާެއކ  ޭއެގފަހ ން  އަދި ހަމައެ  ިއ،ޔާވެރިވި ޮގތާއަނި
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.  އެނެގން  އޮތްވާކަން އެބަ ެވފައިބައިވެރި   ޅ ންސެކިއ ރިޓީ ދޭން ތިއްބެވި ބޭބޭފ   ހަމަ  . މިކަމ ަގއި ވެސްނަންހެރީ ފެންއެ

މ ޓައ ފެއްދ މަށް  ރ ބާއިތ ވީމާ،  އެހެން ވަރަށް  ހެދ މަކީ  އިންކ އަރީެއއް  ވަކިން  ޚާއްޞަ  ހިންމ  ކައި  ޮގތެްއަގިއ    ކަމެއް. 

ރަދިވެ ޕާޓީެގޑިެގ  އްޔިތ ން ހި  މެންބަރ   މޮކްރެޓިކް  ޓަކައިއާންމ   އޮތ މަށް  ވެސް  އިތ ބާރ   ރާއްޖޭެގ    ، ންެގ  ިގނަ  އަދި 

ަގިއ  ން. މި އިންކ އަރީއަރީއެްއ ހަދަެގ އިންކ ންެގ މަޖިލީހ ރައްޔިތ    ހޭބަޖެއި އެތ މަށް ޓަކަރައްޔިތ ންެގ ވެސް އިތ ބާރ  އޮ 

ހ ށަހެ ވެން  ޅ ބޭފ އެހެން   ފަދައިން ޅ ސް  ފަންނީބޭ  ،އްވި  އެކްސްޕަރޓ ރ ެގ  މާހިރ ން  ބައިވެރިކ ރ މަކީ،  ވަރަށް    ން 

  ރައީސް. ތްތެރިއްޒަ  އި ްއޔާރިމަށް ތާއީދ  އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝ ކ ކަ، މިމާވީއް. އެހެންކަމެ ހިންމ މ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މޫދ .ޖީހާން މަޙް ރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދާއި ވަރ ނަހިން .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :އްކެވ ންވާހަކަދެ މޫދ ޖީހާން މަޙްމެންބަރ  ރާެގ ދާއި ވަރ ނަހިން

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  މަމި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ަމޖިލީހ ެގ    6ހ ެގ  ހިނާގ  ރަްއޔިތ ންެގ  ދ ވަހ   ރައީސް  ރައީސްވަނަ   ،

ދިން ނަޝީދަށް  ޓެރަރިސްޓ    މ ޙައްމަދ   ޕާލިމެ  ނ ރައްކާތެރި  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ހިންގ މަށް  ންޓަހަމަލާއާ  އިންކ އަރީެއއް  ރީ 

ރާރ ަގއި  ގ  އެ އި ޑ  ތާއީދ ކ ރަން. އަދިނއަޅ ަގ  ޅ މަށްހެމ ޤައްރިރ  ހ ށަހެޅި ހ ށަމިޓީެގ  ކޮ  241ން  ކޮމިޓީެގ ފަރާތ   241

އަޑިން   ހައިސިއަހިތ ެގ  މެންބަރ ެގ  ތަމްސީލ ކ ރާ  ދާއިރާ  ހިންނަވަރ   ބަިއވެރިވާނެކަމ  ޅ ަގނޑ   ެގ  އްޔަތ ން 

އިންކ އަރީ  ؛ރައީސް  އިްއޒަތްތެރި.  ންދެންކަންީގޔަ މެންއެހެ  އިްއޒަތްތެރި  ަގއި މި  ފާހަަގކ ރެ ބަން  ވެސް  ހެން  އްވިރ ން 

ހިންާގފަޗެ ބްރީ  ސެކިއ ރިޓީ އަޅ ަގބެލ   އިވޭތޯއް  ނިޒާމާނ މަކީ  ދިފާޢީ  ރައްޔިދި  އައި،  ޑ މެންެގ  ންެގ ތ ހ ރިހާ 

އަދި ހ ރިހާ .  ލ ކ ރަން، ަގބޫކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ވެސް ދެކެން  ރަށް މ ހިންމ  ވަގ ތ މަށް ޓަކައި މި ވަ ކަރައްކާތެރި

 ؛އެންމެ  ަގރާރ ެގފައިވާ  ހ ށަހެޅިން ވެސް މިހާރ   ރ ތ އިގެ ކ ރަން. އޭޅ ންތަކަށް ތާއީދ މެންބަރ ން ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ ހ ށަހެ

ވެސް ފ ޅާކޮށް މި ަގއި އެ ބ ނާ ެއްއޗެއް ވީހާސަފ ހާ  ނަ އަދި ހަތަރ ަވނަެގ ތިންވަރާފ ރާރ ެގ އެންމެ ފަހ  ޕެރެގެ ގ އި

ދި ރީޢާޛައަރީެގ  ންކ އި މ ހިންމ މަކީރާސާކ ރ އިން  އަޅ      ކަމ ަގއި  އަޅ ދެކެންަގނޑ   ކަމެއް  މިޮގތ ން  ަގނޑ   . 

ތިަގހަފާ ބޭނ ން  ލައިންަގއިގައިސަފ ހާވަނަ  ންކޮށްލަން  ތިންވަނަ  ބ ،  އެބަ  މެ   ، ނޭ  ދިނ މަށް  ހަމަލާ  ދ ވެރިިވ  މި 

ދެނެސަބަ އެްއ  ބ ތައް  މި.  ކަމަކަށްަގތ ން  ތަކ ރާރ ވިއަދި  ޢަމަލ ތައް  އަ ޔަފަދަ  ޓަކައި  ފިޔަވަޅ ތައް  ޖެންޅަނ ދިނ މަށް  ހޭ 

ދެވަ ކައެޅ ން  ފާހަ  އަޅ ަގނޑ މަކަށް  ނަ  އޭންަގލ އެބަ  ކ ރާިއރ  ސެކިއ ރިޓީ  މިޮގތަށް  މިކަން  ބޭނ ންވޭ.  ން ަގކޮށްލަން 

މަޖިލީހަ މި  މިހާތަނަށް    ށްބެލ މ ެގ އިތ ރ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،  ފެށި ޖިވަނަ މަ  19މިހާރ   ލިސް މަސައްކަތްކ ރި 

ފަ ލިބިފައިށަހިސާބ ން  ހ ރިއިެގން  މަޢ ވާ  އެއް ހާ  އަޅ ަގނޑ މެން  މީހ ހަރ ކަ  ، ކ ރާއިރ  ލޫމާތ ތައް  ފިކ ރ ެގ  ން ށި 
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ދިވެހި މިހާރ   ޮގތާއި،  އެފަަގއްޖޭރާމަސައްކަތްކ ރާ  ހަރަކާތްތެރިވައި  ފަރާތްތައް  މިމެ  ޮގތާމ ންދާ  ދަ  ހާތަނަށް ދ  

މަ  ނަށްންއަޅ ަގނޑ މެ ސަރ ކާ  ،ލޫމާތާއިޢ ލިބިފައިާވ  މައަދި  ހިއްސާކޮށްފައިވާ  އާންމ ކޮށް  ބަލާއިރ   އަޅާ  ޢ ލޫމާތާރ ން 

ަގއަ އިއް ބޫލ ކ ރެވެނީޅ ަގނޑަށް  ރައީޒަ  ސަބަތްތެރި  ދެނެަގތ މ ަގއާ ސް،  ޓަކަިއ  ތަކ ރާރ ވިޔައަދި    އިބ ތައް  ނ ދިނ މަށް 

ކައި އަޅ ަގނޑ މެން  މަށް ޓަތ ޒަސް ދެނެގަ ޓް ކޯރޫ  ،ންނަންޖެހޭ ކަންކަންނެަގދެ   ޓަކައިއަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ަމށް

ޞަދ  ޤްޙަޤީޤީ މަ،  އިއާ ސަލަެގ ޙަޤީޤީ ަމއްކ އަރީޖެހޭ. ެއއީ މި އިން  ެގންގ ޅެން އެބައް ވެސް ީމަގއި  ސޯޝަލް އެޕްރޯޗެ 

އެ  ިއއްޒަތްތެރިޓަކައި    ކ ރ މަށްހާސިލ  ައޅ ަގނޑ މެންރައީސް.  ސަރ ކާ  ނަށް،ޮގތ ން  އަދި  މަޖިލީހަށް  މިމި  ހާރ  ރަށް 

މައެ ދިވެހި  ތަށްމާލޫޢ ނޭގ  ްގރޫޕަ  ،ޮގތަކަށްދެ  ޖޭަގއި  އްރާބަލައިލާއިރ   އެބަ    ކަށްދެ  ދައ ލަތް  އަޑީ  ބެހިެގން 

އެ   އިްއޒަތްތެރި ފަންކްޝަންކ ރޭ   ޮގތަކީރައީސް.  ޮގވަ   ،އް  އަނިޔާވެރިކަމަށް  ބާރ   ،އިލައިފާޅ ަގއި    އި ައޅައެކަމަށް 

ހިންގ މަށް ފަދަ ހަރަކާތްތައް  ރިކަމާެއކ  މީހ ންނަށް މިވ ންތެަގއި ރޭ ތ  ޔާސިއްރިއް  ،ކަމަކީތަކާއި، އަނެްއ  ރޫޕ ހިތްވަރ ދޭ ްގ

މަށް މީހ ންެގ ރ ންސާނީކަން އިސްކޮށް، އަނިޔާެވރިކަން އިސްކ އެއީ ލާއި ؛ދި މީހ ންެގ ވިސްނ ން މިޮގތަށްއަ  ،ދޭކޮށްފަހި

މަސައްކަސްވި ތަޣައްޔަރ ކ ރަމ ން  އެބައ ނ ން  ބަޔަކ   އިްއޒަތްތެތްކ ރާ  ރައީޅޭ.  ޅ ަގނޑ މެންނަށް އަށް  ޚާްއޞަކޮ ؛ސް ރި 

 ،ށް ބަލާއިރ ތަަގއި ހ ރި މަޢ ލޫމާހ  ވެސް މި މަޖިލީމިހާރ ،  ލޫމާތަށްޢ އިވާ މަމަޖިލީހަށް ލިބިފަ  ށް،ތަވާ މަޢ ލޫމާއިލިބިފަ

ޒ ވާނ ންނާވަލްނަރަބަލް ތިބި  ހާލަތ ަގއި  ވަ   ހާލަކިއި،  ޚާްއޞަ  ްގރޫޕ ތް  ތިބި  ޕްރޮފައިލް  ވަކި،  ތައްތަކ ަގއި   

ްގރޫޕ   ނަށްަގނޑ މެންޅ އަ ވަކި  ޓާެގ  ށްކަތަކޮށްލެޭވ  ރާއްޖޭމަސައްކަތްކ ރެ ކޮށްެގން  ޓ ިމކަން  ަގއި  ވެމ ން 

ނަމަ،  ދާއިރާެއއްަގއިފ ޅާ ފ ޅާވެސިއްރިްއޔާތ ަގއި  އެނކ ރެވެ  ގައިދާއިރާއެއް   ސް  މަޖިލީހަށް  މި  ހިނދ     ޭގމ ންދާކަން 

ިމ    ،ދި އ އްމީދ ކ ރަނީއަައޅަން ބޭނ ންަވނީ  އަދި ބާރ   ،ނަވާލަން ބޭނ ންވަނީންރައީސް، ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ދަ  އިްއޒަތްތެރި

މި ރީޢާއިޛައިންކ އަރީެގ   ޙަޤީޤަތްތަކާއި،ން  މައް    އައަޅ ަގސަލަތަކަށް  މި  ކަމަށް.   ލެވޭނެއިލިއަޅ ވަނޑ މެންނަށް 

ރ  ޓަކިއ ޕްރޮސި  ،ފައިއ ފ ލާ  އި ދަޢ ވާ ގަ ކ އްސަލަތަ ޓްރީިމޒަމްެގ މަންޓް އެކްސްވައިލަމިހާރ  ވެސް   ؛ރައީސް   އިްއޒަތްތެރި

އަހަރ ން ދަށ ެގ    30މީހ ންނަކީ    80% ން  އިރެތެޭއެގ  ،ރ ލާއި އިއ ފ ލާފައިވާ މީހ ންނަށް ބަލަޢ ވާދަފީހ ން  ޖެނެރަލްެގ އޮ

އަޅ   އިއްޒަތްތެރިމީހ ން   އެބަސާންނަށް  މެނޑ ަގރައީސް،  ްގރޫޕަކަށްނއެ  ފ ކޮށް  ވަކި  ކަހަލަޭގ  ަވކި  ަވކި   ،، 

ޓާެގޓ ހާލަތެއްަގއި   ެއބަ  ބަޔަކަށް  އަކ ރާކަންތިބި  އެހެންވީމާ،  ކ ރިޅ .  އިންކ ައރީ  މި  ެއއް    ރ ެގންދާއިށްއަަގނޑ މެން 

ސޯ  މީެގ  އޭކަމަކަށް  ބެލ ންންަގލ ޝަލް  މީެގތެަގލްންއޭ ލް  ޝަސޯ ؛ން  އަޅ   ގައިރޭ   ކަމަށް  މ ހިންމ   ަގނޑ   ހިމެނ ން 

ދެވަނަ  ހަަގކޮފާ ބޭނ ން.  މި  އިއްޒަތްތެރިކަމަކަށް  ށްލަން  ވަގ ތ   މި  ފަރާ ރަީއސް،  އަތްފަދަ  އަދި ނިޔާވެރިކަމ ެގ  ތަކ ެގ 

އޮ ޝިކާފިއްތ ންތަކާއި،  އަންހެނ ންނާއި  ރަޔަށްޕްރެޝަންެގ  ޢާއިލާތަކާިއ،  ތިބި  ސަލާމަކ ޑަކ ދި،  ވެފައި  ތްކ ރަން ން 

އެ ވާހަކަ    ،ށްހަަގކޮކަމެއް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ފާ  ކ ރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ވެސް ދެނެަގންނަންޖެހޭ ކަމަކީ ވަރަށް މ ހިންމ 

 .  ރައީސް އިްއޒަތްތެރިލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ  ދަންނަވާ



1202 މޭ 17                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  2 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

28 

 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މް.އަޙްމަދ  ޙަލީ ރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދާއި ތްދޫބިލެ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : އްކެވ ންވާހަކަދެ އަޙްމަދ  ޙަލީމް މެންބަރ ރާެގ ދާއިލެތްދޫ ބި

ސް  ރައީ  ،އީސްރި މަޖިލީހ ެގ ރަތެވަނަ ދ ވަހ ެގ ރޭ މި އިއްޒަތް  6މަހ ެގ     މޭ މި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

  241ހަމަލާއާ ގ ޅިެގން    ލާއެއް ދެިވ، ެއ ޓެރަރިސްޓ ހަމަ  ފަދަ ޓެރަރިސްޓ    ވާށް ެގއްލ ން އަ ެގ ފ ރާނަޝީދ  ނަދ މ ޙައްމަ

މ ޤައްރިމިޓީކޮ ޕާލިމަންޓަެގ  އިންކ  ރ   މަޖިލީ  ެއއްރީއަރީ  މި  ހ ށަހަޅ ހެދ މަށް  އި އްހަށް  އޮތް  އަޅ ަގނޑ   ގ ވާފައި  ރާރަށް 

ތާއީދ ކ  އިއް ވެސް  ަގބޫލ ަގނ ައޅ  ؛އީސްރަ  ރިތެތް ޒަރަން.  ޮގތ  ޑ   ވަކ ރާ  މިއީ  މ ހިންމ ރަ ަގިއ  މިކަން    ށް  ކަމެއް. 

ޮގތް  އިހިނަގ ބަލަންޖެއަޅ ަގނޑ  ދިޔަ  ތަކ ރާރ ވިޔަ  ނެ. ހޭމެން  ކަންކަން  މި  ޓަކައެއީ  އެހެންނަމައިނ ދިނ މަށް   ސްވެ. 

ރަށް ބޮޑަށް ން ވަހ ޖިލީމަ  މަ މިހަ  ،މެންައޅ ަގނޑ   ބައޮތް.ކަމެއް އެ   ދި މާ މ ހިންމ އައިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެއަށްވ ރެ  

ވަހަކަށް ޗަށް ވީހާ އަފ ެގ ކ ރިމައްސާމެން އިންއަޅ ަގނޑ ދަިއ  ހޯ  ޔަކ ކ ރި ބަ  ވެރިވާންވާނެ މި ތަޙ ޤީޤަށް. މިކަންފާރަ

ކ ރ ެގނެ އެކަން  ޓަމަށްވެންޖެހޭނެ.  މަޖިލިސް  މެން  އަޅ ަގނޑ ކައި      ، ަގބޫލ ކ ރަން  ނޑ ަގއަޅ  ފާރަވެރިވާންޖެހޭނެ.  މި 

އިއް މި  ވެސް  މި    241މަޖިލީހ ެގ    ތްތެރި ޒަމިއަދ   މަސައްކަތެއް  ބ ރަ  ވަރަށް  އެ ހަމަލާކޮމިޓީ  ހަމަ  ގ ޅިެގން  އާ 

ފެށިވަގ  ފެށިންެގތ ން  މިނެޓ ން  އެ  ފަ  ންެގ،  މަސައްކަތް  ފެންއަޅ ަގނޑަ.  އިފިށައެ  އަޅ ަގނޑަށް،  ޮގތ ަގއި    ނަށް 

ލޯއަޅ ަގނޑ  މިކ ރިމަތީ ެގ  މަސައްކަޤީޙަ  އީަގއި  ކ ރާ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ދެާގ  ،ތްޤަތެއް.  ަގޑިއެއްހާއިރ    ތްަގނޑަކަށް 

ން މި  ސަމެން ޕާޓީެގ ޗެއަރޕާއަޅ ަގނޑ   ވަރަށް ބ ރަކޮށް އެބަ ެގންދަވާ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް  ލައިެގން މި މަސަްއކަތްނިދާ

ޙަ،  މަސައްކަތަށް ޓަކައިމި  ހޯދ މަށް  މަސަްއކަ  ،ޤީޤަތް  އިންސާތްމި  ޮގތެއް  ރައީސް    ،މެންއަޅ ަގނޑ   ،ަގއި ފ ވެރި 

ނ މަށް ޓަކައި ވަރަށް ށް އިންސާފ  ހޯދައިދިނަރަްއޔިތ ން  ،ޤައ ަމށް  ނ މަށް ޓަކައި އަދި މިހޯދައިދި   އިންސާފ   ނަޝީދަށް

މަސައްކަތްތަކެ އެހެންވީބ ރަ  ކ ރަްއވާ.  އެބަ  އ އްމީދެ ެގއަޅ ަގނޑ ،  މާއް  ބޮޑ   ވަރަށް  އެ  ވެސް  މިކަން  އް  ބައޮތް 

ފައި  ރާއްޖޭަގއި ކަންކަން ހިނާގ  ސް، މި ރައީރިތެކަމަކީ އިްއޒަތް  މ ން މ ހި. އަދި މިކަން ކ ރ މ ެގ އެންމެކ ރެވޭނެކަމ ެގ

މެން އަޅ ަގނޑ ކަ  ިގނަ މަރ ތަކ ެގ ވާހަ  . ވަރަށްތީން ހިނާގފައި އޮކަރ ަގއި ވަރަށް ބިރ ވެރިކޮށް ކަން އިށް ބަލާ އޮތް ޮގތަ

ެއކިއެ ންއިފިދައްކަ ވެސް.  އިންތިޚާބ ތަކ ަގއި  އެހެންނަމަވެ  މެންއަޅ ަގނޑ    ކި  މިހާތަނަށް ދައްކައިފި.  އަދިވެސް  ސް، 

މީެގއަޅ ަގނޑ  ެވސް  ަގއި  އިރ އި އަ ރިޟްވާންމަ އެއްވެސް    މެންނަށް  ނ ހޯދ ނ .  އިންސާފެއް  ޑރަކަށް  މަރ ،    ރ. ެގ 

ޔާމީއަފްރާ މަރ ،  މަރ ނ ޝީމްެގ  ކަމެއް  ކިމިހެން    ،ެގ  ވަނީއެތައް    .ތްނެޔާނެ  ނ ލިބި.    އިންސާފ   މަރ ތަކަކަށް 
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ދިން   ހަމަލާ  އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓ   ރައީސް ނަޝީދަށްމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މިއަދ    ؛ރި ރައީސް ތެތްޒައިއް 

.  ދާނެވެކ  ންެގ ޤައ މ  ެއއްކޮށް ހަލާމެޅ ަގނޑ އަ ،ޖެނަމައްހޯދިމެންނަށް އިންސާފ  ނ ައޅ ަގނޑ ށް ތްތައް ހޯދައި މިކަމަފަރާ

އައަޅ ަގނޑ  ވަބީވެތ ން  މެން  މިއީ  ހޯދ ންމެއަޅ ަގނޑ  އިންސާފ     ،އްމެކަ  ހިންމ މ ށް  ރަދާނެ.  ތަޙ ޤީޤަށް    .ން  މި 

ަވޅި ފ   މި  ،ހެންނޫނީން. އެމެން ފާރަވެރިވ އަޅ ަގނޑ    ތެރި ޮގތް ވާނީ. ިއއްޒަތް  ފަހަރަށް ޖެހީމަ ވީ  ރަތަމަރާއްޖޭަގއި 

މީހެއް  ފަހަ  ރަތަމަފ  ؛ރައީސް ވަޅިއެއް  މާލެތެރޭރ   ޖެހީމާ  އ ފެަގޔަށް  ނާމާންކަން  ބިރ ދ ނ ަގއި  އ ފެދ ނ ވެ،  .  ރިކަން 

ބިރ ގަ ށްރަވަރ ން،  ބިމީހ ން   ބޮޑ  ތް  ވަރަށް  އެހެންނަމަވެސްކަމަކަށް   .  ަމއްސަތެތްިއއްޒަ  ވި.  އެ  ރައީސް،  ލަތަްއ  ރި 

  ކަހަލަ ކަމެއް.   ކ  ކޮފީއަށް ދިއ ންކީ ވަރަށް އާދަިއެގ ކަމެއް. މީހަޅި ޖަހާލ މަންމެ ފަހ ން މިހާރ  ވައެ  ،ބެލި ޮގސްެގން ނ 

ލީމަ ލައިބަ ؟ވީ  ންނާތީ ކިހިނެއްތޯއަވެފައި  ެގން ދ ން ދިމާވެެގން މީހަކ  ވަރަށް ހާސްވެނާ ވެސް މަގ މަތިމެންއަޅ ަގނޑ 

ލާ އިހަ ނަ މީހާ ވެސް އަކައިރީަގިއ ހ ން  ޅެއޭ. ބ ނީމައ    ވަޅި ޖަހައިެގން އެބަ  ގައިތަނ   މި  ،މަޑ ކޮށްލާފަިއ ބ ނޭމީހާ  އެ  

ތަނަށްތަ  !ކޮބާ އެހިސާބ    އެ ؟އޭނަ  ކިހިނެއްތަ؟ ޖެހީ  ކިތައް  އި  ނިމ ނީ. އެއީ  ން  ނޫން  ރައީސް.  ތެރިއްޒަތްކަެމއް   

މިކަން  އެ އަނެްއކާ  މިނަމެންއަޅ ަގނޑ ޮގތަށް  ފެ  ށް  މީގެ ނޯ  ށްމެންނައަޅ ަގނޑ ދެން    ، އްޔާއްޖެށިރާއްޖޭަގިއ  ހޯދޭނެ. 

ކ ޒަމާ  ،ކ ރީަގއި ހަނއަޅ ަގނޑ އި  ރީގަ ންތަކެއް  އޮންނާނެ    ،ހ ންނާނެދާންމެންނަށް  ކަންކަން  ސްރީލަފެންނަން  ންކާަގއި 

ޮގ އިތްހިނަގމ ންދިޔަ  ކޮންމެރ .  ބަވެިއރ ކޮޅާ  ކޮންމެ  ިއ،ްއަގހެސް  ކޮންމެެވސް    ،ަގއި އޭޓަރެއް ތިސް  ވެއިރ އިރ ކޮޅާ 

އިއް   ތަނެއްަގއި ޮގވަމ ންދިޔައީ.  މިރާޮގއެ  ؛ީއސްރަ  ރިތްތެޒަބޮމެްއ  ދެތަށް  ބޮމެއްޖޭަގިއ  ތަނެއްަގއި  ޮގވާ ތިން  ކ   ރައިްއ 

ނޯންނާނެންމެއަޅ ަގނޑ  ވެސް  އިޤ ތިޞާދެއް  ނ ތިއަޅ ަގނޑ   ،ެގ  ެވސް  އެހެބޭމެންނެއް  މިއަދ  ނެ.  ންވީމާ، 

ޓަކައަޅ ަގނޑ  ހ އްޓ ވ މަށް  ކަންކަން  މި  މ ހިންމ    އިމެންނަށް  ހި  ،ކަމަކީ  އެންމެ  ޮގތްގައިނމިކަން  ބެލ މ ެގ   ދިޔަ 

ކާއި،  ތްތަޚަރަދ ކ ރި ފަރާ  ކަންކަން ކ ރަން   މިދައި އަދިއް ހޯތްތަމިކަން ކ ރި ފަރާ  ،މަކީކަ  މ ންއިތ ރަށް އެންމެ މ ހި

ނަ ރައީސް  އަމާޒ ޚާއްޞަކޮށް  ހިކޮށް ޝީދަށް  ފެށި  މަސައްކަތް  މި  ޖެހޭ.  ެގން  އެބަ  ދާން  އަޅ ަގނޑ މެން  ސާބަށް 

ރަީއސް ރައީސްމިއަދ    ؛އިްއޒަތްތެރި  ނައިބ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކައިރީަގއި  ވާހަކަ    އަޅ ަގނޑާ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ ެގ  އެ 

، ކިޔަންޝީދަކީ ެއްއޗެހިރަީއސް ނަ  ،ޞަކޮށް ވަރަށް ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއް. ޚާއް  ،ންެގލިބި  ެގ ފ ރ ޞަތ  ދައްކާލ މ  މިއަދ   

އެއްޗެ ތައްޔާރ  ކިހިމީހ ން  ޮގތަށް ޔަން  މީހެއްެގ  ހ ރި  ނިންމާލައިފިން  ޅިމ   ކޮށްފައި  ލާދީނީއޭ   ށްޚާއްޞަކޮ.  ބަދަލ ކޮށް 

ކަމައެއީ    އްޔާފިބ ނެ ނަޝީދ   ބައްޓަންކޮށް  ރައީސް  އެތި  މ ޅި  އަޅ ަގނޑ މެންނިންމީށް  ވެސް،  .  ތެރޭަގއި  ެގ 

ހ ރި ކޮންމެ  ދިމާލަށް ހިތ   ޝީދާޅ ަގނޑ މެންެގ ބޭރ ން ތިބި މީހ ން ވެސް އެއީ ވަރިހަމަ ކަމަކަށް ހަދާލީ. ރައީސް ނައަ

ވަރ ެގ  ިއސްލާމަކ  އަނެއް އިސްލާމަކަށް ދައްކަންނ ވާ   ވެސް އެއްނާ ބެހޭ ޮގތ ން އެއްޮގތަކަށްޚާއްޞަކޮށް ދީ ؛ހަކަެއއްވާ

ދައްކައިެގން ވާހަ އެކަ  ކާފަރ ،    ޮގސް  ނ ދައްކަ އްލަވާ  ބަ  ގައިތަނ   މިމަނިކ ފާނަކީ  މައ މޫން ރަ ؟ވަނީކާކ ތޯ  އީސް 

ބ ންޏޭތެރޭގަ ރ ކޭޓެއްެގ  މާ އެްއކޮށްފައި  މީހ ން  ނަ  ،އި  ޮގއްވަ ޝީރަީއސް  މަރ ކަޒ   އިސްލާމީ  އ ޅެނީ  ފަިއ  ލާއިދ  
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ފައްޅި މިައޅާއެތާނަގއި  ވެރިކައަތިރީސް  ޖޭަގއި  އްރާ  އީ ށޭ.  މީންހަރ   ކަހަލަ ހެއްކ ރި  މި  އެއްކޮށްފައި  މީހ ން  މީނާ   .

އަިއ    މިހާހިސާބ ން ފަށައިެގން ؛އޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކ ރާ މީހ ން ވެސް މި ރާއްޖޭަގއި އ ޅެބޫލ ަގމާ  ވާހަކަ ދެއްކީ

ޗެއް ބ ނަންޏާ އެއީ ހަމަ އް އެދިމާލަށް    ރައީސް ނަޝީދާ  ، ންށް އެްއވެސް މައްސަލައެއް ނޫކަނައަޅ ަގނޑ މެން  .ކަމެއް

އެްއވެ ވަރިހަމަ ކަމެއް. އެއީ ޮގތ ަގިއ. ޔާރ ކިޔަން ތައްއެއްޗެހި  ން. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންސް ކަމެއް ނޫ  ފަރާތެއްެގ  ކ ރި 

ވެއް ކަމެއް  ރަޖެލާދިނީ  ނަޝީދ ެގ  ްއޔާ  އަޅ ވާފަ.އީސް  ރައީސް  ބޮލ ަގިއ  ވަރަށް  ައޅ  ؛ިއއްޒަތްތެރި  ަގނޑ  

ފ ޅ  މާއްސ ރެ ދަންނަ ބައެއް. ރައީސް ނަޝީދ ެގ މަންށް ކ ޑައިރ އިލާއެއް. އަޅ ަގނޑ  ވަރަޢާނަ  ކ ޑައިރ އްސ ރެ ދަން

ވެސް    އ ޅ މ ަގއި ވެސް ދ ވަހަކ ޅ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެ އ   ދ ވަހަކ   ،ންބައްޕާފ ޅ  ެވސް ދަންނަ  ،ންވެސް ދަންނަ

ށް  ދަދަރީން ހ ކ ރަށް ވެސް ދޭ. ނަމާ  ެގ ބޭފ ޅ ން އެހަމަނިފައެއް ނެތް.  ދިނީ ސިފައެއް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފެލާ

ރޯދަ ދޭ.  ފަހަރ    ވެސް  މި  ޑޮކްޓަރ   ހިފާ.  ބައްލަވަ  ވެސް  ރަނަގޅަށް ސާފ ކޮށް  އެތި  ބ ނި  ޮގހޮރައިވެސް  ށް ލައްވާ. 

ހ ރި،  އަ ރޭޒާރާފައި  ހ ރި  ނެިގފ ށް  ވަދެފައި  ސަބަބ ން  ހ ރ މ ެގ  ރޯދައަށް  ނެ  ،އިރ ަގއި  ެއއްޗެއް  ެގ  ތ މ ބަނޑ ަގއި 

ލީކ ސަ ގައިތެރެއަށް  ެއއީ ސަލާމަތްވ މ ެގބަބ ން  ނަޖިސް.  ހ ރީ  ރައީނ ވެ  އިްއޒަތްތެރި  ކަމެއް.  ބޮޑ   އޮ ؛ސް  ތް  މިީއ 

އެހެންނަނަ އަޅ ވަންޮގތް.  ލާދިނީ  ނަެވއްޖެވެސް،  ރައީސް  ފަރާތެއްތޯއެއީ ޝީދ .  ްއޔާ  ހ ރި  ބަވަން  ައޅ ަގނޑ މެން   ؟ 

ންޖެހޭނެ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޤަތ ަގއި ފެށ ނ  ހިސާބަށް އަޅ ަގނޑ މެން ދާމިހެން އަޅ ަގނޑ މެން، މި ަމއްސަލަ ޙަޤީ

ލެކްޗަ ތިބޭ  އެބަ  އިސްލާމި ރާއިންޔ ނިވަރސިޓީތަކ ަގއި  މިނިސްޓްރީން  ނަށް  އެ ކް  އެންީގމާ  ނަމާދ ކ ރަން  ގައިދ ރ ކޮށް 

 ؛ދައްކަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މި ވާހަކަކ ރޭ ެއއަށް ތަބާނ ވާށޭ ކިޔާފަ. މި ލެވެލްަގއި ތިބި މީހ ންޓްމިނެޓ ަގއި ޓ ވީ

ކިޔަިއެގނެ ލާދިނީ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިހެން  އަބަދ   ދާއިމަށް  ފަހަތަށް މިޮގތަށް  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ނޫޅެވޭނެ.  އް 

ވެސް،  ދާނެ. އެހެންނަމަ  ވެސް  ލެވި. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ ވެސް އިސްލާމ ން. އަޅ ަގނޑ މެން މަރާން މި ތިބީޖެހޭކަށް ނޫ

އްލެއް މީހ ން މެރ މަކީ ޙަ ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް މަރާނެ.     އަނެކަކ ން މަރާލައިފިއްޔާ އަނެއް ދ ވަހ އަޅ ަގނޑ މެ

މަ އަނެކަކ   މެރިއްޔާ  އެކަކ   ނޫން.  ކަެމއް  ހިނިގ  އޮތް  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   އެހެންވީމާ،  ދިސާ  ހާރަމ ންދާނެ. 

ބަލަ ތަޙ ޤީ  އި،ރަނަގޅަށް  މި  ހިއަދި  ކަނަގމ ންޤ   ޮގތް  ކައިރިން ދާ  ވަރަށް  ބަލަންޖެހޭނެ.  މަޖިލިސް  މި  އިރިން 

ކޮމިޓީެގ    241މ ެގ ކ ރިން  ޖެހޭނެ. އަދިވެސް އެއްފަހަރ  އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލ  މެން ފާރަވެރިވާންަގނޑ ބަލަންޖެހޭނެ. އަޅ 

މެންބަރ  ރައީސް  ،ންނަށާއިހ ރިހާ  ނައިބ   މަޖިލީހ ެގ  މ ޤައްރަރަށާއި  ކ ރައްވާ  އިޔާރެ  ޚާއްޞަކޮށް  ތި  ނ ނިދާ  ދ ވާލ    

ނަށް ޝ ކ ރ   ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ  މި ޕާޓީެގ ޗެއަރޕާސަ  ެވސް،  ށްޕާސަނަޗެއަރއަދި މި ޕާޓީެގ    ،މަސައްކަތަށްބ ރަ  

ޖަހަނީ. މިއަދ  ހެނދ ނ އްސ ރެ އަޅ ަގނޑ މެން    10މިހާރ     !ވެސް ބައްލަވާ  ރޭ  ދަންނަވަން. އެީއ މި މަސައްކަތް، މި

މަސައްކަތް އަޅ ަގނޑ މެންނަކ ރަމ ންމި  މަސަްއކަތް  ކ ރެްއވި  ތިބޭފ ޅ ން  ފ ރަަގހ ަގއި  އަދި  .  ފެނޭވެސް  ނ   ކަށްދަނީ. 

 .ކ ރަނީމަސައްކަތް  ރ ން އެއަޅ ަގނޑ މެން މެންބައިެގން  ނިދާލަދޮޅ ަގޑިެއއްހާއިރ   ނޭގ  އެ، އަޅ ަގނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް
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ހޯ އިންސާފ   ނަޝީދަށް  ރައީސް  އަދ އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  ނ ޖެހޭނަޅ ަގނމަށް  ފަހަތަކަށް  އިންސާފަކީ ޑ މެން  މި  ން. 

ނަޝީދަށް   ރައީސް  މ ސްތަޤ  ހ ސްއެކަނި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިއީ  ނޫން.  އިންސާފެއް  ައޅ ަގނޑ މެން  ހޯދާ  ޓަކއި  ބަލަށް 

 ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. މިކަން އިރާދަކ ރެއްިވއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ރިޔާސަ

 . ޙ ސައިން ޢަލީ މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ކެންދޫޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެ ހަވާ ޙ ސައިން ޢަލީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކެންދޫ

އާދެ! ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މަްއސަލައާރޭ  މި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވާހަކަދައްކަމ ންދާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދަންނަވަން  ެގގ ޅި    ން 

ދެވ ނ  ، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް  މަޖިލީހ ެގ ރައީސްރަްއޔިތ ންެގ  ގ ަގއި  މަމަޖީދީދ ވަހ ެގ ރޭ މާލެޭގ    މޭ  6  ،ތީއޮ

އެޓެރެރިސްޓ  އަދި  ކ ށްވެރިކ ރަން.  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ހަމަލާ  ެއއް  ނިކ ފާނ ެގ ޞިއްޙީމަ    އަނެްއ    ހާލ ކޮޅ   ދ ވަހ ން 

ރަނަގ އަިއސްމ ޅ ވަދ ވަހަށް  ވަރަށް    ،ން  ައޅ ަގެއއްކޮށް  ފަސޭހަވެެގން  ގ ޅޭނެކަމ ެގ    ނޑ ެމންނާައވަހަށް  އަލ ން 

އ ޅ އަ ރައީސް އްަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި  ދައްކަނީ ؛މީދ ކ ރަން.  މި  ވާހައަޅ ަގނޑ މެން  ހަމަ  އާދަިއެގ  ދަްއކަކީ  ލާ  އިކައެއް 

ދަްއކާލެވޭ   ދައް  ކަހަލަޮގތަކަށް  މި  ނޫން.  ޓެރަވާހަކަެއއް  ޓީވީ ވެ  ިމއަދ ވާހަކަ.  ޒަމްެގ  ރިކަނީ  ައޅ ަގނޑ   ސް 

ކޮމެންއިލީހ ޅ ވަ އޮފް  ހައ ސް  ޑިބޭޓެ އިން  ސްމާ  ފެންނަނީކ ރާ  މި  ހަމާސްއަކީ    ،އްަގިއ  ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  ބޭފ ޅ ން  އެ 

މީ އެ  އެހެންވީމާ،  ޖަމާޢަތެއް.  ތާއީދ ކ ރަޓެރެރިސްޓ   އިޒްރާހ ން  ބޭނ ންވަނީ  ސްޓޭން  ސްޓޭޓްޓަލްެގ  އޮފް   ށް. 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށްލައީއިޒްރާ  ފެނ ނ .  ތާއީދ   ،ށް  މީހ ން  ސްޓޭއެމެރިކާ  އޮފްކ ރަނީ  ސްައކީ ހަމާލަށް.  އީއިޒްރާ  ޓް 

 ،ވާއިރ    ށްށް ޓެރެރިސްޓ ންނަބަޔަކަ   ކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ، ެއއްދ ކ ރެވޭ ތާއީޓ ންނަށް  ޓެރެރިސްޓެރެރިސްޓ  ޖަމާޢަތެއް.  

  ، އ ޅޭ ވާހަކައަކީ  ދަންނަވަން މިނޭގތޯ.  އި  ސްއަށް އެބަވޭފްރީޑަމް ފައިޓަ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އިވޭ  އަނެއް ބަޔަކަށް

ޓެޓެރެ ނ ވަތަ  ފި  ޒަމާރިރަރިސްޓ   ހަރ ކަށި  ނ ވަތަ  ކަމެއް    ކ ރާދެކޮޅަށް  ކޮންމެ  ކ ރާ  ައޅ ަގނޑ މެން  ދެކޮޅަށް 

ހ ން އެ ވާހަކަ ވެސް އަދި ބަެއއް މީ  ،ދ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ދ ށިންކީަގއި. މިއައެ  ކ ރަންޖެހޭނީ ވަރަށް ވިސްނ ންތެރިކަމާ

ބ ނޭ.   މަރ ވެއްޖޭޑ ކޮވި އެބަ  މީހ ން  ިގނަ  ވަރަށް  މަޖިލީހ ންަގއި  ރައްޔިތ ންެގ  އެކަމަށް  ނޫ  .  ޅެނީ އެހާވަރަށް 

ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން އެހެންނަނަެވސް، ރައް   .ެވއޭކ ަގއި ވެސް މީހ ން އެބަ މަރ އެހެނިހެން ކަންތައްތަ ؟ްއޔޭކީްއވެެގންހެ

ިއއްޒަތް  ެވެގން މި ؟އްޔޭކީއްެވެގންހެ  ވަރަކަށް ނޫޅެއޭ. އެހެންީވމާ، ވެެގން ތި އ ޅެނީތިހާ ޮގތަކީ  ރަީއސް،    ތެރިއ ޅޭ 

ޔަީގންއ ފެދިފައި    ތެއްއ ލަދަ ޮއންނަނީ  އެންމެއްކަމެ މި  ދިރިއ ޅޭ  ދައ ލަތެްއަގިއ  އެ  މައްޗަށް.  ޔިތ ންނަށް އްރަ ހައި  ެގ 

ފޯރ ކޮރައްކާތެރިކަން ޔަީގން  އެހެެގ  ޝަންމްޒަރެޕްެއ    ނ ވަތަ  ކަންށްދޭނެކަމ ެގ  ޓެރަމަްއޗަށް.  ރިސްޓ   ންވީމާ، 
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ޓެރަ  ންހަމަލާއަކ  ކ ،  ދޭރިސްޓ ން  ނ ވަތަ  ދައ ލަތ ެގ  އެ  ސަބަބ ން  ކަމެއްެގ  ދައ ލަތ ެގ   ޓީސެންޓިރާ  ނ ވަތަ 

ނ   ދައ ލަތެއްެގ  ،ކިޔާ  މި  މެންއަޅ ަގނޑ  ދައ ލަތ ވަދެމިއޮތ މާއި  އެ ންޗެލެ  ތ ގައިޤަޤީޙަ  ށްރައްކާތެރިކަމަ  ދޭން  ތަ  ޖ  

  ފިކ ރ ގެ   އެ ހަރ ކަށި  ،ރަންޖެހޭނެކ ބޫލ ަގން  ޤީޤަތ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެކ ރަނީ ޙަރ ަގިއ އެ ޗެލެންޖ އިކ ރާޗެލެންޖ   ކ ރެވެނީ.

 އެންމެ ބޮޑ ވަރެއް އެ ވަގ ތެްއަގއި ކ ރެވެން ޮއންނަ  އެީއ އެވަރ   މީހ ން ނ ވަތަ އެ މީހ ންނަށް ކ ރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑ 

އަޅ ަގނޑ މެން  .ކ ރަނީ ކ ރިވަރ ން  އެ  ފަހަރ   މި  އެ  ނަށްއެހެންވީމާ،  ދިވެ  ،ނގޭ އެބަ  މީހ ންެގ  ރާހިމި  އެ  އްޖޭަގއި 

ފަރާތ ނ ފޯރާއަތް ދައ ލަތ ެގ  ނެތްކަން.  ހިސާބެއް  ހަމަ އެއްވެސް  މީހ   ބޭފ ޅަކާ  ދޭ ސެކިއ ރިޓީންނެ  އެ  ންެގ  ހިސާބަށް 

ކަމަށް  އަތް ޤައ މ   ، ވަންޏާފޯރާ  ސަލާމަތްތެރިކަމާމި  ރަްއކާތެރިކަމާިއ  ބޭނ އެ  ަގއި  މީހ ން  އެ    ްއޔާ ންވެއްޖެކީަގިއ 

ޮއވެވީާމ، އަ އެހެންނެތް.    ކ ޅެވޭނެ އެްއވެސް މީހަެގއްލ މެްއ ނ ދީ އ   ިމ  ޅ ަގނޑ މެންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ސަރ ކާރެއް   ،

އިންސާ އެމައްސަލަިއަގއި  ލިބ މަކީ  މ   އީފ   ކަމެއްހިވަރަށް  ައޅ ަގނޑ   ންމ   ކަމ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ަގ  ބޫލ ކ ރަން. 

އޮރާކ ބޫލ ަގ ހަމައެއާެއކީަގ  ،ތީހިތް  ޮގތްއަދި  ެއކި  މަޢ ލޫމާތ ތައް،  އެކި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މި ޮގއި  މަޢ ލޫމާތ   ތ ން 

  ޅީ އެގ ޅިެގން    މާވެސް ހިއްސާކ ރެވިފައި އޮތް ކަމަށް. އެކަ  ރާޓަޑިފެންސް މިނިސްލޫމާތ   މަޢ  ގ ޅޭ    މި ހަމަލާއާ  ،ލިބެނީ

ފިޔަވަ ވެދާނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ންޅެއްކަކޮން  ނޭނެގ.  ވެދާނެބޫލ ަގ  ނޑ އަޅ ަގ  ،އިނޭގތޯށް  ޮގތ ަގއި  ރައީސް    ،ކ ރާ 

ޮގތ ން  ގ   ނަޝީދާ ބާވަތ ެގ  އަބަދ ެވސްޅޭ  މި  ހ ންނަނީ  މިއަދަމި  ހ ންނަނީ.  މި  ިއވިިއވި  ވާހަކަތައް  އިްއޔެައކ   ކ    

ތަަމ ށް އެ ވާހަކަ އަޑ އިވޭ ފ ރަތްޕ ޅަފަކަންވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ެގ    ނެއްޒަމާނޫން. ހަމަ ކިތަންމެ  

ވާ އެ  އެހެންވީމާ،  ނ ވެދާނެ.  ކަމަށް  ެއއްޯގހަފަހަރ   އަޑ ިއވިިއވި  އެކަށީކަތައް  ސަބަބ ން  ހ ރ މ ެގ  ެގންވާ  ސްވެފައި 

 މި ބާވަތ ެގ ކަންތައްތަކަކީ މި ކަހަލަ  ؛އްޒަތްތެރި ރަީއސްސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އި ނީ ކަމަށް ވެ ނޭޅ   ފިޔަވަޅ 

މެ  ންއެހަމަ  ށްލާ  ދޫކޮއެކަށީެގންވާ ފިޔަަވޅ ނާޅާ  މެދ     އަޅ ަގނޑ މެން ެއކަމާ  ،ކަމެއްެގ ޚަބަރ  ލިބިއްޖެ ކަަމށް ވާނަމަ

އަ  ރެއްހަފަ އަިއސްެގންނ ވާނެ.  ެއއްފަހަވެސް  ދޫކޮށްލީމާ   ރ އީމަ  މިހެން  ފެން  ވާ  ެވސް  އޮތީ  މި  ނަން.  ޮގތް 

  ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިފަދަ ަގރާރެއް ލ ބޫަގދަނީ. ެއހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ     ކ ރަމ ން މިލ އަދ  އެކަން ތަޙައްމައަޅ ަގނޑ މެން މި

ނީ ހަމައެކަނި އެންމެ ކަމެއް. ެއއީ ެގން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަން މި އ ޅެރާރ ވެ ގ އަޅ ަގނޑ މެން އި   ތަށްމިޮގ  ނ ވަތަ

 ، ނީބަލަން ބޭނ ންވަ  އަޅ ަގނޑ މެންއް ޒިންމާދާރ ކ ރ ވ ން.  ތަން. ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްވ ންމާދާރ ކ ރ ރ ކާރ  ޒިސަ  މިކަމ ގައި

 ެގ އިހ މާލެއް އެބަ އޮތްތޯ. ސަރ ކާރ ެގތ އޮތްތޯ. ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްދޭ ފަރާ  ވެސް ފަރާތެްއެގ އިހ މާލެްއ މީަގއި އެބައެއް 

ެއކަށީ މައްސަލަ  ިމ  އޮތްތޯ.  އެބަ  ބެލެެގންވާ  އިހ މާލެއް  މިނެްއަގއި  އެބަދޭތޯައވަސް  ކޮން  މ ން  އަޅަމ ންދަނީ   .

އަފިޔަވަޅެއްތޯ ފިޔަވަޅ ތައް  މި  ކަންކ ރަމ ންޅަ.  އަދި  މިންވަރާއި  ޮގތްމ ންދާ  ޮގތ  ކ ބޫލ ަގއަޅ ަގނޑ     ދާ    241ަގއި  ރާ 

 . وبركاتهكم ورحمة هللاالم عليوالس  . ންރަޖެހޭނެ. އަދި އަޅ ަގނޑ  އެކަމަށް ވެސް ތާއީދ ކ ބެލެން ކޮމިޓީން
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ފ ރ ޞަތަކަށް   ދެވަނަ  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  މ ޤައްރިރ    241ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  ، ކޮމިޓީެގ  އ ތ ރ    ހިތަދޫ 

 .މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  އަސްލަމް އިްއޒަތްތެރި

 

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

ިއއްޒަތް އެދ ނީޝ ކ ރިއްޔާ  މި  ފ ރ ޞަތަކަށް  ދެވަނަ  އަޅ ަގނޑ   ރައީސް.  އިޞްލާޙެްއ   ،ތެރި  ކ ޑަ  ަގރާރަށް  ިމ 

އަެގ ދާދިޅ  ނައ މަށް  މެންބަރ ންނާމެއަކ   ދެން  ަގނޑ   ިއޞް  ކޮމިޓީެގ  އަލީަގިއ  ަމޝްވަރާެގ  ކ ރެވ ނ   ޙެްއ ލާއެްއކޮށް 

މިހާރ    ،އ ނިކޮށް  ެގ ފ ރަތަމަ ދެ ފޮޅ ވަތ ަގިއވާ ބައިރާފ ެގހ  ޕެރެ ފަ  ންމެޮގތ ން ަގރާރ ެގ އެމަށް. އެޅ ެގނައ މަށް ހ ށަހެ

ޕެރެ  އެންމެ ޮގތަކީ  ރާފ ެގފަހ   މަޖި"  ،އޮންނާނެ  ރައީރަްއޔިތ ންެގ  ހަމަލާލީހ ެގ  މި  މެ  ސަށް  ވެރިވި ދ ދިނ މަށް 

ޖޭަގއި  ކޮށް، ދިވެހިރާއްަގދަެގ ރަީއސްެގ ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތ ރަށް ވަރ  ސަބަބ ތައް ދެނެަގނެ، ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ 

ޓެރަ ތަކ ރާރަޒަމްރިމިފަދަ  ޢަމަލެއް  ފިޔަވަޅ ތަކާއިެގ  އަޅަންޖެހޭ  ޓަކައި  އެންމެހައި  ންނަންޖެެގ  ، ވިޔަނ ދިނ މަށް  ހޭ 

ފާހަަގކ ރ މަ ޕާލިމެންޓަބަދަލ ތައް  ޓަކައި  މަޖިލީށް  ރައްޔިތ ންެގ  ހިންގ މަށް  އިންކ އަރީެއއް  އިރީ  .  "ރާރ ވަމެވެ ގ ހ ން 

ބަޔަކީ ވެސް ކޮމިޓީެގ މަސަްއކަތ ެގ   ެގނެވ ނ އިރ  ައޅ ަގނޑ މެން މި އ ނިކ ރި ދެމި ިއޞްލާޙ    ؛ތެރި ރައީސްްއޒަތްއި

އަ އަބަދ ވެސް  ކ ރިއަށްޅ ތެރެއިން  އިންކ އަރީެގންދާނެ  ަގނޑ މެން  މި  އެހެންނަމަވެސް،  މަސައްކަތް.  ޕ ން ސްކޯ  ެގދެ 

ރ  ފާސްވެެގން ަގރާރަކަށް ވާތީ، މި އަރީއަށް ފ ރިހަމައަށް މި ަގރާނޑ މެން މި އިންކ ައޅ ަގ  ،ނާތީވެ ބޭރ ވާ ކަމަށް ފެން

 ހަޅަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ަގނޑ  ހ ށަޅ  އެ ހ ށަހެޅ ން އަ ،އިޞްލާޙ  ެގނައީ. އެހެންކަމ ން 

 

 ފަހ ( )ވަގ ތ ކޮޅަކަށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ޖްރާސި މޫސާ މެންބަރ ޒަތްތެރި  އް އި ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ސިރާޖް މޫސާ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

 ން.ރަނޑ  އެ ހ ށަހެޅ މަށް ތާީއދ ކ އަޅ ަގ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ދެން.ްއވ ން އެ ދެއިޖައްސަވަ ން ބީލ  އިދާރީ މޭޒ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވޯޓ ެގ ރަނަގ

 

 . ވޯޓަށް އެހ މަށް ހ ރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހ ން 6

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ތައް ޗެކ ކޮށްލަދެއްވ ން އެދެން. ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސް، ރައީސް  ން ކާޑ ކޮޅ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

ނަޝީ އިދަމ ޙައްމަދ   ޕާލިމެންޓަރީ  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ހަމަލާއާ  ޓެރަރިސްޓ   ނ ރައްކާތެރި  ދިން  ހިންގ މަށް  ރީންކ އަށް  ެއއް 

މޫސާ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ  ޅ އްަވއި، ފޮނަދޫ ދާއިރާ ލަމް ހ ށަހަސްމ ޙައްމަދ  އަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ހިތަދޫ އ ތ ރ   

ތާއީދ ކ ރެއް  ިއގ ރާރ ސިރާޖް  ފާސްކ ރެއްވ ވި  މަޖިލީހ ން  މެދ     މެންބަރ ާމ  ފެނިވަޑައިަގންނަ ންއިއްޒަތްތެރި  ވާ  ނަށް 

 ޮގތަކަށް ވޯޓ ދެްއވ ން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 މ ޙައްމަދ  އަސްލަމްދާއިރާެގ މެންބަރ   ހިތަދޫ އ ތ ރ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 މޫސާ ސިރާޖްދާއިރާެގ މެންބަރ   ފޮނަދޫ  ތާއީދ ކ ރެްއވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 50    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 49    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 :  

    49     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  25      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 
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 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 49؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ . 50؛ 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

ރައްޔިތ ންެގ މިޮގތަށް ފާސްވ މާ ގ ޅިެގން    ފާސްެވއްޖެ.. 25؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ  . 49؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ށް ދިން ނ ރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓ  ހަމަލާއާ ގ ޅޭ ޮގތ ން ޕާލިމެންޓަރީ ދަމަޖިލީހ ެގ ރައީސް، ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީ

 މަޖިލީހ ން އިގ ރާރ ެވއްޖެ.  ެއއް ހިންގ މަށް ންކ އަރީ އި

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

 ަގިއ.   10:30ވަހ ެގ ހެނދ ނ  ދ  ައންާގރަވާ   2021 މޭ 18ނީ ޖަލްސާއެއް ޮއންނާން މަޖިލީހ ެގ ދެ

 

 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
 

____________ 




