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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަތިން ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް( އަންގާރަ) 2021  މޭ 18

 

 

  :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:

ތިއްބެވީ    އަށްލްސާޖަވަގ ތ   މި   ތްތެރި އިްއޒަ  2  ސަލާމ ގައިމެންބަރ ން.  އިއްޒަތްތެރި    23ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން 

  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން. 11ނ ަގއި ކޮރަންޓީ ން.މެންބަރ 

 

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

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

   .2/3/ 2021/ޖއ ބަރ ނަން ޑާއެޖެން

 

 ން ރިޔާސަތ ން އަންގާ އެންގ  .  4

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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އާދަމް ވަނީ ރޭެގ ހިރ   ޟިލް ޒާތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ކ ރީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަލްފާރައްޔި ؛ންރ ްއޒަތްތެރި މެންބައި

އިން ފެށިެގން    2005ފެބްރ ވަރީ    17  ،ދަމްރ  އާހިޒާލްމަރ ޙޫމް  އަ  ރ ކ ރައްވާފަ.ޢާލަމަށް ދަތ ވަގ ތެްއަގއި ދެމިއޮތ މ ެގ  

މަޖިލީނި   ެގ2014  މޭ  27 ރައްޔިތ ންެގ  ެއޮގތ ންޔަލަށް  ކ ރައްވާފައިވޭ.  މެންބަރ ކަން  ދައ ރ ަގއި  ދެ  .  ގދ  ،ހ ެގ 

ން ވެސް  ޖިލީހ ެގ މެންބަރ ކަތ ންެގ ޚާއްޞަ މަރަްއޔިރަްއވާފަިއވޭ. އަދި  ކ އަދި ަގއްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ ކަން    އިދާއިރާއާ 

 ، ދ ޢާ ދަންނަވަންރ ކޮށްދެއްވ މަށް އެދިންވަޢ މަތް މި ނިވަރ ޭގެގ ދާިއމީސ ށް  މަމް ޒާހިރ  އާދަރ ޙޫލްމަ. އަވޭްއވާފައި ރަކ 

  ދާނ ަގިއ ސްކޫތެއް ޒާހިރ  އާދަމްެގ ހަނން. އަލްމަރ ޙޫމްއަދި ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވ މަށް އެދި ދ ޢާ ދަންނަވަ 

 )ސ ކޫތ ެގ ަވގ ތ ކޮޅ (  އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން.   ނެވ މަށްންރި މެންބަރ ންނަށް ތެދ ވެވަޑަިއެގޒަތްތެށް އިއް ފާހަަގކ ރ މަ

 

 . މަޖިލީހ ގެ ރައީސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން 5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

ންެގ ެގ ދަށ ން ވަޒީރ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  129  އަސާސީެގމްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ ޖ ރާއްޖޭެގ  ވެހި ދި  -5.1  އެޖެންޑާ އައިޓަމ 

މެމަޖިލީހ  ޢައްޔަންކ ރައްވާފައިވާ  ެގ  ޮގތ ަގއި  ދިވެ  ދެންބަރ ންެގ  ޖ މްހޫރިއްރާހިބޭފ ޅ ން  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ޔާ އްޖޭެގ  ެގ 

)ރ  129 މާއްދާެގ  މަތީވަނަ  ޮގތ ެގ  ަގިއވާ  މަޖިލީހ ން  ތ އްޔިރަ  ން(  ޓަކައި ންެގ  ހޯއްދެވ މަށް  ރ ހ ން 

 އިމީ ކޮމިޓީއަށްދާއާ ގ ޅޭ  ލަސާކޮށް ޮގތެއް ނިންމެވ މަށް އެ ަމްއސަ ފޮނ ްއާވފައިވާ މައްސަލަ ދިރާޔާއްރައީސ ލްޖ މްހޫރި

 ން. ށް ދަންނަވަމަންވ މަށް އަީމންޢާޅ  ަމޖިލީހަށް އިއްަވއިދެއް ޖ މްހޫރ ްއޔާ ފޮނ އްވާފައިވާ ސިޓީފ ރައީސ ލް ،ފޮނ ވ މަށް

  

 ވ ން: ވެ މޭޒ ން އިއް  އިދާރީ

މަޖިލީރައްޔިތ  ރައީސްހ ންެގ  ރަީއސް،  ނަޝީދަށް،    ެގ  ދިމ ޙައްމަދ   ދަންނަވަމޭ.  ސަލާމަށްފަހ    ެގވެހިރާއްޖޭ ވެދ ން 

 މޭ  5ޮގތ ަގިއ  ެގ މެންބަރ ންެގ  ެގ ދަށ ން ވަޒީރ ންެގ މަޖިލީހ ހ(ވަނަ ާމއްދާެގ )  129ސާސީެގ  ނ އަ ނޫޤާޖ މްހޫރިއްޔާެގ  

ވަނަ މާއްދާެގ    129ސާސީެގ  އަޤާނޫނ   ،ދ ވަހ  އަޅ ަގނޑ  ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ ދެ ބޭފ ޅ ންެގ ނަންފ ޅ   ދަވީ ބ   2021

  ޑރ.-1  ހޯއްދެވ މަށް ޓަކައި ތިޔަ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަމޭ.ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ރ ހ ން  ތީ ޮގތ ެގ މަވާ ރ( ަގއި)

ޙަސަން،   ރަޝީދ   ފިޝަރީޒް ،  10095ހ ޅ މާލެ  ޙ ސައިން  އޮފް  ރިސޯ  ،މިނިސްޓަރ  އެންޑް  ސަމެރިން  ސް 

ކަމަށް.  އެްގރިކަލް އާމި  -2ޗަރ  ސ.އަލްފާޟިލާ  ޝައ ނާ،  ޓްރައިސްޓާދޫހ ޅ   ނަތ   މިނިސްޓަރ،  އޮ ،  ފް ރ 

ރަމަޟާން   24މް ަގބޫލ ކ ރެްއވ ން އެދެމޭ.  ރާތިހ ކްނޮލޮޖީ ކަމަށް. އިޓެ ޑް  ންޖް އެންމެޓް ޗޭކްލައި  ،ަވޔަރަންމަންޓްއެން

 ބްރާހީމް މ ޙައްމަދ  ޞާލިޙް. ، އިމްމްކ  . ޚާދ2021ި މޭ 6. 1442



1202 މޭ 81                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  3 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

3 

 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ވަރ  ބަލާ ކޮމިޓީއަށް  ންދާކ ރާ މިއަ  ތ ޔައޫލިއް އްސަލަ ދިރާސާކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ެގ މަސްމި މަ  .މ ންއަމީންޢާޝ ކ ރިއްޔާ  

 ފޮނ ވަން ނިންމައިފިން. 

ެގ ދަށ ން ސަރ ކާރ ގެ ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(  116ެގ   ޤާނޫނ އަސާސީ ެގެގ ޖ މްހޫރިއްޔާޖޭއްރާދިވެހި  5.2އެޖެންޑާ    -{ 5.2} 

ން ފާސްކ ރ މަށް  ހ ލީންެގ މަޖިތ  ބަދަލ  ރައްޔިައށް ެގންނެވިއިރާދާެގ  ޒާރާތަކައި، އެ ވ ޒާރާތަކ ެގ މަސައްކަތ  ބައެއް ވ  

މައް  ފޮނ އްވާފަިއވާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ދިސަޓަކައި  ނިންލަ  ޮގތެއް  އެ ރާސާކޮށް  ގ ޅޭމައްސަލަ  މ މަށް  ދާއިއާ  މީ   

ފ ޅ  މަޖިލީހަށް އިއްަވއިދެްއވ މަށް އަމީންޢާންމަށް ފައިވާ ސިޓީއްޔާ ފޮނ އްވާ ލްޖ މްހޫރިކޮމިޓީއަށް ފޮނ ވ މަށް ޓަކައި ރައީސ 

 ދަންނަވަން.

  

 ވ ން: ވެ މޭޒ ން އިއް  އިދާރީ

މަޖިލީރައްޔިތ  ރައީސްހ ންެގ  ރަީއސް،  ނަޝީދަށް،    ެގ  ދިމ ޙައްމަދ   ދަންނަވަމޭ.  ސަލާމަށްފަހ    ެގވެހިރާއްޖޭ ވެދ ން 

ންސް  ސައި،  އ ނިކޭޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމި  ހ( ެގ ދަށ ންވަނަ މާއްދާެގ )  116ނޫނ އަސާސީެގ  ޤާޖ މްހޫރިއްޔާެގ  

ޓެކް އ  ނޮއެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓ މި  ، ލައިއިވަލޮޖީ  އޮފް  ނަންނިސްޓްރީ  އެންަވޔަރަންމަންޓް  ،ެގ  އޮފް  ،  މިނިސްޓްރީ 

ޗޭންޖ ކްލައި ނަމަށް  ލޮޖީނޮޓެކްންޑް  އެ  މެޓް  އޮފް    2021  މޭ  5ެގ  މިނިސްޓްރީ  ގ ޅިެގން  ބަދަލ ކ ރ ާމ  ދ ވަހ   ވަނަ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ،ތްތަކ ެގ ދާއިރާއަށް ެގނައި ބަދަލ ކަސައްމަެގ  ލޮޖީނޮޓެކްއެންޑް    ލައިމެޓް ޗޭންޖ ކް  ،ޔަރަންމަންޓްއެންވަ 

މާއްދާެގ  116ނޫނ އަސާސީެގ  ޤާއްޔާެގ  ޖ މްހޫރި ރައްޔި  ވަނަ  ފާންެގ  ތ ދަށ ން  ެއ  ކ ރެްއވ މަށް  ސްމަޖިލީހ ން  ޓަކައި 

ެގ  ލޮޖީނޮޓެކްންޑް  އެ  ލައިމެޓް ޗޭންޖ ކް  ،ޔަރަންމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަ ން އެދެމޭ.  އްވ  އްވައިދެ ޅ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަ

ދާއިރާ މަ ރައްކާތެރި ތިރާއްޖޭެގ   ؛ސައްކަތްތަކ ެގ  ކަ  ކ ރ މާމާވެށި  ކ ރާ މޫ  ،ންކަންބެހޭ  ބަދަލ ތަކ ން  އަންނަ  ސ މަށް 

އަސަ ކަންކަންނޭދެވޭ  ބެހޭ  ކ ޑަކ ރ މާ  ނަ  ،ރ   ފެނާއި،  ނަރ ދަމާހަކަތަާއއި،  މެނޭޖ ކ ނި  ،އާއި ޖިހާއި،  ބެހޭ    ކ ރ މާ 

ވެހިރާއްޖޭެގ  ދި  ،އާ ބެހޭ ކަންކަންރާެގ ދާއިމީޓިއޮރޮލޮޖީ  ،މާޔަތްކ ރ މާ ބެހޭ ކަންކަންހިނަސްލ     ދިރޭތަކެތީެގ  ،ކަންކަން

ކަންކަންނާޓެލޮކޮމިއ ނިކޭޝަ ބެހޭ  އެންޑް  ،    މިއ ނިކޭޝަން ކޮ  އެންޑް  އިންފޮމޭޝަން  ،އާއިލޮޖީނޮޓެކްސައިންސް 

ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްެގ  ،  ރއޮފް ޖެންޑަ  ރީމިނިސްޓް  .އާ ބެހޭ ކަންކަން. އަދި ދަންނަވަމޭލޮޖީނޮޓެކް

ވަކިކޮށްއެޖެންސީ  ރަގ ދަށ ން ހިންަގމ ންެގންދާ ނެޝަނަލް ޑް ރީ އޮފް ހެލްތ ެގ މިނިސްޓް  ، އެ މިނިސްޓްރީެގ ދަށ ން 

ހިނަގ އިދަށ ން  ޮގތ ަގއި  ދާރާއެއްމ ންދާ  ގ ޅިެގން  2021  މޭ  05ެގ  ހަމަޖެއްސ މާ  ދ ވަހ   ފް އޮރީ  މިނިސްޓް  ،ވަނަ 

ސަރވިސަސް ،  ޖެންޑަރ ސޯޝަލް  އެންޑް  މަސައްކަތ ެގ  މި،  އާއި ފެމިލީ  ހެލްތ ެގ  އޮފް  ެގނައި ނިސްޓްރީ   ދާއިރާއަށް 
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ޤާ  ެގހިރާއްޖޭދިވެ  ބަދަލ  ދަ  116ެގ  ސީ ނޫނ އަސާޖ މްހޫރިއްޔާެގ  މާއްދާެގ  މަޖިލީހ ން ށ ވަނަ  ރައްޔިތ ންެގ  ން 

ޓަކައިކ ރެސްފާ ހ ށަހަޅ އްްއވ މަށް  މަޖިލީހަށް  އެ  އެދެވައި  ޖެންޑަރ  ރީމިނިސްޓްމޭ.  ދެްއވ ން  އެންޑް ،  އޮފް  ފެމިލީ 

ެއންމެހައިންސްޓްރީމެޖެންޑަރ   ؛އިރާކަތ  ދާ މަސައް  ސޯޝަލް ސަރިވސަސްގެ  ބެހޭ  އިޖްތިމާޢީ   ،ކަންކަން  އިމްކ ރ މާ 

އެންމެހަ ބެހޭ  ތަފާ  ،ކަންކަން  އިރައްކާތެރިކަމާ  ބާވަތ ެގ  އެއެކި  ބެހޭ  ނައްތާލ މާ   ، ންކަންކަ  އިންމެހަތ ކ ރ ންތައް 

ޚި ތަންތަނާއިދ އިޖްތިމާޢީ  އެންމެހަ  މަތްދޭ  ބެހޭ  ރެިގއ ލޭޓްކ ރ މާ  މީހ ން  އޮފް މިނިސް  .ކަންކަން  އިޚިދ މަތްދޭ  ޓްރީ 

ސަރައްޔި ؛އިރާދާ   ސައްކަތ މަ  ހެލްތ ެގ ކ ލާތ ންނަށް  ލިބިދިނ މަށް  ޞިއްޙަތެއް  އެންމެމަތް    ، ކަންކަން  އިހަރަންޖެހޭ 

ހާއި،  ބޭޗާއި،  ކާބޯތަކެއް  ،ކަންކަން  އި  އެންމެހަމަތްދޭ މީހ ން ރެގިއ ލޭޓްކ ރ މާ ގ ޅޭ ޚިދ   ޞިއްޙީ ޚިދ މަތްދޭ ތަންތަނާއި 

  ތެރި ލޭ ފޯރ ކޮށްދިނ މާ ބެހޭ ކާރައް  ،ކަންކަން  އި އެންމެހަމާ ގ ޅޭެގ ރައްކާތެރިކަ ޑިަވިއސްތަކ ކެމިކަލްތަކާިއ، މެޑިކަލް

ބޭނ ންކ ރ ންމަސްތ ވާތަ   ،ކަންކަން ހ ކެތި  އެއްޓ ވ   ގ ޅޭ  ސި   ،ކަންކަން  އިންމެހަމާ  މިޓީއާެއކ މި  އޮފް    ރީނިސްޓް 

ޖެންޑަރ  ރީމިނިސްޓް،  އާއިނޮލޮޖީކް ޓެއެންޑް  އިމެޓް ޗޭންޖ ކްލަ،  ންަވޔަރަންމަންޓްއެ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް  ،  އޮފް 

 ތިރާމްހ ކ ރީމޭ. އިކަިއ އަރިސްތ ެގ މަސަްއކަތްތަކ ެގ ލިސްޓ  މަޢ ލޫމާތަށް ޓަމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލް،  އާއި ސަރވިސަސް 

 ޞާލިޙް. ޙައްމަދ  މް މ ، އިބްރާހީމް. ޚާދިމްކ 2021 މޭ 6.  1442ރަމަޟާން   24ވ ން އެދެމޭ.  އް ަގބޫލ ކ ރެ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ޔާސަތ ންރި

މަސްއޫ ސަރ ކާރ ެގ  ދިރާސާކ ރ މަށް  މައްސަލަ  މިލި މި  އަދާކ ރާ  ބަވަރ ންއްޔަތ   ފޮނ   ކޮމިޓީއަށް  ކަމ ަގިއ    ވިއްޖެލާ 

 ނަވަން. ދަން

 

 . މައްސަލަ 6

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ޔާސަތ ންރި

އެޖ6ެނަންބަރ     ންޑާއެޖެ ނަންބަރ   .  ދެ  -6.1ންޑާ  އިކ ަގލޮޅ   ދާއިރާެގ  މީކާއީލ ތެތްޒައް ނ   މެންބަރ   އަޙްމަދ     ރި 

ަގވާއިދ ެގ   މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  މާ  179ނަސީމް  ހ ށަހަޅ އްއްދާެގ  ވަނަ  މައްދަށ ން  މައްސަލަ  ވާފަިއވާ  މި  ސަލަ. 

 އަރ ވަން. ށް ފ ރ ޞަތ ނަސީމައަޙްމަދ   ރި މެންބަރ  މީކާއީލ ތެތްޒައް ނ  ދާއިރާެގ އިކ ަގލޮޅ  ދެ އްވައިދެްއވ މަށްޅ ހ ށަހަ

 

 : ްއކެވ ންވާހަކަދެ ނަސީމްއަޙްމަދ   މެންބަރ  މީކާއީލ ނ  ދާއިރާެގ ކ ަގލޮޅ  ދެ
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ހަރ ކަށި  ރަ  ިއްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ   ހ އްދަކ ރ މަށް    ،އިފަތ ރަފިކ ރ   އީސް.  ލޭ  އާންމ ވެފައި މީހ ންެގ  ތީ،  ވާގޮވ ން 

ފަރާތްތަކާއެ އެޅ މަށް    ފަދަ  ފިޔަވަޅ   އަަވސް  މީސްމީޑިއި ވަގޮ މެދ   ފަހަކަށްއަިއސް  މި  މައްސަލަ.   ތަފާތ   އާަގއާއިލާ 

ޕްލެޓްފޯ އޮންލައިން  ވަ ަގއިމ ތަކ އެކިއެކި  ހަރ ކި  ފަރ ދ ންނާމެދ   ެއ  ކަަވކި  އ ފައްދައި،  ނަފްރަތ   ތެރެއިން  ފިކ ރ ެގ  ށި 

ޅ ވ ން އާންމ ވެފަިއވާކަން  ފާތ  ލޭބަލްތައް އެ އިސްލާމ ން ނޫން ކަމަށް ބ ނެ، ތަލޭ ހ އްދަ ކަމަށް ޮގަވއި، ެއއީމީހ ންެގ  

ބަރ   ރި މެންިއްއޒަތްތެ ދާއިރާެގ  އ ނޫގފާރ   ،ފަރ ދެއްފަހ ން ވެސް އެއީ ކާކ ކަން ިއނޭގ    ދިދާ  ،ތ ންފާހަަގކ ރަން. މިޮގ

ވަޙީދަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަޙީ  ،މ ޙައްމަދ   ަމރާލަންދަމ ޙައްމަދ   މީހެޖެކީ  ބ ނެހޭ  ކަމަށް  ފޭސްބ ކް    ،އް  ފާޅ ަގއި  ވަރަށް 

ލީހ ެގ ރައީސް،  ޖިަގއި ރަްއޔިތ ންެގ މަ  2021  މޭ  17ން. ައދި  ވެސް ފާހަަގކ ރަ  ވާކަންއި ސްޓޭޓަސްެއއް ޝާއިޢ ކޮށްފަ 

ކޮށް ކ ން ލައިވްކ ރަމ ން ދަނިނަލަބަހ ސް ޓީވީ ޗެބޭއްވ ނ      ޮގތ ންޅޭގ ހަމަލާއާ    މަދ  ނަޝީދަށް ދެވ ނ ރައީސް މ ޙައް

ސްޓްރީމްެގ   ލަިއވް  ޮގއްއެ  މަޖިލީހަކީ  ސެކްޝަނ ަގިއ  ގޮ ކޮމެންޓް  ކަަމށް  ތަނެއް  ެވސް ިއވާލާފަވައިވާލަންޖެހޭ  ކަން 

ފަރ ދ ންނާ ަވކިަވކި  ފިތ  އ ފައްދައިރަނަފްމެދ     ފާހަަގކ ރަން.  ހަރ ކަށި  ފަތ ރައި،  ޮގވަ   ، ކ ރ   ލ ން އިލޭ އޮހޮރ ވ މަށް 

  ލައިއިސްކ ރ މަށް ޮގވަވަެއޅ ން އަޅ ޔަވަމެދ  ފި  ލ ތަކަށް އަރައިަގންނަ ފަރާތްތަކާިމފަދަ ޢަމަ  ،ހިނދ   ވީ އާންމ ވެފައިމިހާ

 ޝ ކ ރިއްޔާ.   ން.ށ ން މި މައްސަލަ ހ ށަހެޅިވަނަ މާއްދާެގ ދަ  179ެގ ދ ަގާވއި ޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ  އްރަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   ވާލަދެްއވ ން އެދެން.އްސަ ޖަބީލ    ރަނަގވޯޓ ެގ  ،ންޢާންމ އަމީ  .މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

  ރި މެންބަރ  މީކާއީލ ތެތްޒައްނ  ދާއިރާެގ އި ކ ަގލޮޅ  ދެ  ،ށ ންވަނަ މާއްދާެގ ދަ  179ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ  

މައްސަލަހަހ ށަ  ނަސީމްއަޙްމަދ    އިއް   ބަހ ސްކ ރ މާ  ލީހ ގައިމަޖި  ،ޅ އްވާފަިއވާ  މެންބަރ ންތެތްޒަމެދ    ، ރި 

 ވ ން އެދެން. އްދެތަކަށް ޯވޓ ޑަިއަގންނަވާ ޮގނިވަފެ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

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

  

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 
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 34    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 33    ރ ންެގ އަދަދ : ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަ ފެންނަ 

 00    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

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

    33     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  17      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 33؛ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ  .34؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

ިއވެރިވި  ވޯޓ ދެްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވޯޓ ަގއި ބަނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭްއވި މެންބަރަކ  ނެތް. ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭންވޯޓ ދެ

  ، ރ ވަނީއަ  އަޅ ަގނޑ  ިމހާރ  ފ ރ ޞަތ  މި  ފާސްވެއްޖެ.. 17؛ ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ . 33؛ މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

މަ ހ ށަހެޅ އްިވ  މި  ދާއިރާެގ    ،މެންބަރ ޒަތްތެރި  ިއއްއްސަލަ  ދެކ ނ     ޙްމަދ  އަ  ލ މީކާއީމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ަގލޮޅ  

  ބަހ ސްކ ރެއްވ ން. ތަމަށް ފ ރަނަސީމަ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން: ވާ ނަސީމް އަޙްމަދ  ލ މީކާއީ މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ަގލޮޅ 

ކަކ   ިގނަ ދ ަވސްކޮށްލާފައި އެކަކ  އަނެ  ކަމެއް   ވަރަށް އާންމ   ަގއިދިވެހިންެގ ތެރޭސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

ހާދަ ފެނ މ  ހިކިޖޭފަލަވެއް  ން  ހާދަ  ދޮނޭ  ،ވެއްޖޭ،  ހާދަ  ހާދަ  ރައީސްނ ން.  ބ މިހެން    ،ޅޭކަ،  ިމއީ  ؛އިްއޒަތްތެރި 

އަޅ  މިހާރ   ތެރޭަގއި  އާންމ ވެއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވަރަށް  ތެރޭަގިއ  ބީަގނޑ މެންެގ  ހަމަ މި  ކަމެްއ.  މިހާރ   ފަިއވާ  ދައިން 

ކަމެއް  ވަރަށް ނ ރ   ، އާންމ ވެފައިވާ  ވަންޏާތިމާ  ކަމަށް  މީހެއް  ނ ރ ހޭ  ތިމާ  ދ ،  ބަހެއް  ކޮޅ ންހޭ  ެވސް    ވަހެްއެގ 

ވަންޏާ ކަމަށް  މީހެއް  ހ ރި  ހ   ،ބ ނެލާފައި  ޕާޓީއެއްަގއި  ނ ރ ހޭ  ތިމާ  ޮގތ ން  ވަންޏާސިޔާސީ  ކަމަށް  މީހެއް  އެ   ،ރި 

މީހެކޭ ލާދީނީ  މީހާއަކީ    ،މީހާއަކީ  ނޫނޭއެ  މ ރ ތައްދެކޭ  ،އިސްލާެމއް  މީހާއަކީ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހެން  މި   ،އެ  ގޮވ ން 

އާ ރައީސް.  ތެރޭަގއި  އިްއޒަތްތެރި  އަލިފާންޖަހަ  !އާނންމ ވެއްޖެ  ަގއިަގއި  ގޮ އިއޭނާެގ  ެގ  މީނާެގ  ލާށޭ.  އިވަ އްލާށޭ. 

ދެ ހިނިގެގންވާނެމީނާއަކީ  ހ ރެެގން  ހަމައަށް  މިހެންފައި  ނޫނޭ.  މީހެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ،  ބަސްމަގ    ތެރޭ  މި 

އަޅ ަގނޑ މެންެގ މި ޤާނޫނ އަސާސީ ބަސްބ ނ މ ެގ   ؟ވެއްޖެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންނަމަވެސް، ދަންނަވަންތޯއާންމ 

މި   ވ ރެ ކ ރިއަށް   ޙައްޤ ތަކަށްއަޅ ަގނޑ މން އާންމ ކޮށް މި ދައްކާ އެންމެ އަސާސީ  ،ްއވެއ ޅ މ ެގ ޙައްޤާއިއެ   ،ޙައްޤާއި
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ސާސީެގ ރި ރައީސް. މި ޤާނޫނ އަ އްޤ  ިއއްޒަތްތެޅ މ ެގ ޙައ ދިރ    ، ކީއްޤަޙަ އް  އެ   އެންެމ އަސާސީ   ޤާނޫނ އަސާސީ ދަންނަ

ާމއްދާ    21 މީ ؛ބ ނަނީވަނަ  މިނިވަންކަމާއި  ،ޙައްޤާއި  ދިރިހ ރ މ ެގހަކަށްމެ  ކޮންމެ  ސ  ނަފ   ، އަމިއްލަ 

ޙަ ލިބިެގންރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ  ޤާނޫނ އަސާސީ ވެ އްޤ   މި  ފަހެ،  ޮގތ ގެ   ވަނަ  16ެގ  އެެވ.  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    މާއްދާަގއި 

ހަދާފައި ާގނޫމަތީން  ކިއްވެސް  އެ   ،މެނ ވީއެްއޮގތަށް    ނަކާވާ  ޙަމީހެއްެގ  މިއިން  މިނިވަންކަމެްއ  އް ބައިން  ނ ވަތަ  ޤެއް 

ނިގ ޅައިަގނެެގންނ ވާނޭ މިންވަރެްއަގިއ  ިއއްޒައެްއވެސް  ރައީސް.  އަޅ ަގނޑ  ؛ތްތެރި  ދައ ލަތް،  މެންެގ  ައޅ ަގނޑ މެންެގ 

ކ ރަން  މަޙ ރޫމ   ންއްޤ ޤ . މި ޙަމ ެގ ޙައްހ ރ ދިރި  ،ކީ އެންމެ ކ ރިން ދަންނަ އެއް ޙައްޤަދައ ލަތ ެގ މި ޤާނޫނ އަސާސީ

ވެސް  ެއކަކަށް  ތެރެއިން  ބައްޓަންކ ރެިވެގންނ ވާއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބަސްމަގ   ެވސް  އެކަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެ،  ންެގ  ނެ. 

، އިސްލާމެއް ނޫން ކަމަށް އިލައި ްއެގ ލޭ ހ އްދަކ ރަން ޮގވަކެއި ެއކަކ  އަނެ ވެހިރާއްޖޭގަ މި ކ ޑަކ ޑަ ދި  ،ތަމަޢ ގައިޖ މ 

މި ،  އި އެހާ އާންމ ކޮށް ގޮވަ  ދަރީން މަރަން، މީހ ން މަރަން، މީހ ންެގ ޅައިލައިތައްދެްއެގ ކަމަށް ގޮވަ، މ ރ އިލައި ޮގވަ 

އާންމ  އެހާ  ކަންބަސްމަގ   އަޅ ަގނޑ މެން  ރައީވ މަކީ  އިއްޒަތްތެރި  ކަމެއް  ފ ރާނަ ބޮޑ ާވންޖެހޭ  ކިތައް  ސް. 

މީ ؟ހިނގައްޖެތޯ  ވަކިވެ  ންނާއަޅ ަގނޑ މެ މަރ ވެކިތައް  ރަ  އްޖެތޯހިނގަ   ހ ން  ބަސް  ،އީސްިއއްޒަތްތެރި  މި    މަގާ ހަމަ 

، ން މީެގ ހަމަ ދ ވަސްކޮޅެއް ކ ރި  ،މި މައްސަލައިަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްފައިވާނެ  ؛ ރަީއސްއިއްޒަތްތެރި؟ ހ ރެ

ދާއިރާެގ    ރ ޫގފާރެއް، އ ނ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ އަޅ ަގނޑ މެންނާެއކ  އިންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަދާދި ފަހ ން  

ވަޙީދ  މ ޙައްމަދ   މެންބަރ   އެ  އެއީ  އިްއޒަތްތެރި  ކަމަށް.  މީހެއް  ކައ  ؟ކީއްެވެގންތޯ  މަރާލަންޖެހޭ  ންސިލ  ލޯކަލް 

އޭ ދެއްކެވި އިންތިޚާބ ަގއި  ކެމްޕެއިން ނާ  ކޮންމެވެސް  ކަމަށް   ެގންޅި ގ   ާވހަކައަކާ  ެގ  މީހެއް  މަރާލަންޖެހޭ  ެއީއ  އޭނާ 

ރ  ފާޫގާގ ކޮންމެވެސް ރަށެއްެގ ސްކޫލެްއެގ ޓީޗަރެއް. އ ނ މަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިން. ހަރަީއސްއިއްޒަތްތެރި    އިފިނިންމަ

  ނެތި، ޖެހިލ މެއް  އިފި. މި ވާހަކަ އެްއވެސް  ށް މިހާރ  ނިންމަރަކީ މަރާލަންޖެހޭ މީހެއް ކަމަރި މެންބަދާއިރާެގ ިއއްޒަރްތެ

އާންމ ކޮއެ ފޭސްބ ކްަގއި  ނެތި  ފަސްޖެހ މެއް  އެކަްއވެސް  ެވެގން  އެތައްއެތައް    ކ މަށްފި.  ވެސް ހަފްތާއެއް  ދިޔައިރ  

އިޖ ރާ ތެރެިއން،  އިންތިޒާމ ތަކ ެގ  ދައ ލަތ ެގ  ރައީސް،  އޭނާއާ  ތްތަކ ެގއައިްއޒަތްތެރި  ދިޔަ އެޅިެގން  މެދ   ތެރެއިން 

ވަޒީފާއިން   ސަރވިސްެގ  ސިވިލް  މިހާރ   ސަސްޕެންޑ ފިޔވަޅަކީ  ތަނެްއ   ހައްޔަރ ކ ރެވ ނ ން.  ކ ރެވ އޭނާ 

ނަން ކ ރ ަގއި އޭނާ ބ ނ ފެނ ނ . އޭނާެގ ހަމަ އެ ހަރ ކަށި ފިރަށް އެޅ ނ  ފިޔަވަޅެއް  ތ . އިށް ނ ފެނ ނ ކަަގނޑ މެންނައަޅ 

ބަެއއް ބޭނ ންވާ  ބ ނަން  ެއއްޗެއް،  ާގތ ަގއިބޭނ ންވާ  ހ ރި. ބ ނ މ   ެގ  އެބަ  އޭނާ  ައދިވެސް  މިނިވަންކަމ ަގއި  ެގ 

ކ  ދައްކަނީ  މި  ނޫއަޅ ަގނޑ މެން  ވާހަކަެއއް  ރައީސް  ،ންޑަ  ރައްޔިތ ންެގ އިްއޒަތްތެރި  ދައްކަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ ެމން   .

މަރަ މެންބަރެއް  އަދި މަޖިލީހ ެގ   ވާހަކަ.  މީހެްއެގ  ޮގވި  ފާޅ ަގއި  ކަމަށް  މަރަންޖެހޭ  ކަމަށް،  ެއ  ންޖެހޭ  ހަމަ  ވެސް 

ދިވެހިރާއްޖޭަގމިނިވަން އެބަދޭކަންމަތީ  އ ޅެމ ން  އޭނާ  ރައީސް އި  އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީެގރައްޔިތ ން ިއްއޔެ   ؛.  ހ ަގއި  

ބަ ޗެ  ހ ސް ބޭއްވ ނ   ލަިއވްކ ޓީީވ  ދިނަލަކ ން  ހަމަ   ، ޔައިރ ރަމ ން  ސެކްޝަނ ަގިއ  ކޮެމންޓް  ސްޓްރީްމެގ  ލައިްވ  އެ 
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 ވަރަށް ފާޅ ކަން  ،އް، ފަރ ދެއްއެނޭގ މީހެކަން  އެއީ ކާކ    ،ލަތ ެގ ކ ންފ ންޏެއްެގ ަވޒީފާއެްއަގއި އ ޅެމ ންދާ މީހެއްއ ދަ

ބަ ހ ރި.  އެވާލަންޖެހޭ ތަނެްއ ކަމަށް ޮގވާފައި   ގޮއްމަ ހިފެހެއްޓ މެއް ނެތި، ފާޅ ކޮށް މި މަޖިލީހަކީހަ  ޮގތެްއގައިބޮޑ   

ނޭނޭގ ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  އަދިެއއް  ފިޔަވަޅެއް  މިހާ  އެޅ ނ   މިކަންކަން  ރައީސް،  ިއއްޒަތްތެރި  މި އާންމ ވެފައިވާ  . 

ފަ ސިފަިއަގއި  ދައ ލަތެްއެގ  ައޅ ަގނޑ މެން  ބ ރަދަނޑިވަޅ   ފަޔަށް  ނަމަހަތ   އަޅ ަގނޑ މެން  އެފިޔަވަޅ    ،ވެއްޖެ  ޅ ން 

ތެރެއިން ކޮންމެެވސް އެކެްއ، އަޅ ަގނޑ މެދެން    ،ލަސްކޮށްފި ނަމަ ފެނިެގންދާނީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ެގ ން އަނެއްކާވެސް 

ދިޔަ ކޮންމެެވސް މީހެްއ  އެްއކޮށް ސްކޫލަށް  ޓެރިެއއް، އަޅ ަގނޑ މެން ކ ޑައިރ  އެ މީހަކާއްއަޚެްއ، ައޅ ަގނޑ މެންެގ އަވަ 

ރަީއސް،   އަނެއިްއޒަތްތެރި  ކޮށަހަމަ  އެއްއިމަށަ  އި އްކާވެސް  މަަގކަށް  ބޮޑ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮއއްާވ  ލާފައިލައިލާފައި   

އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ނަަގން  އަޅ ަގނޑ މެން  ސީރިއަސްކޮށް  މިއަށްވ ރެ  މިކަން  އިއްޒަތްތެރި  ފެނިެގންދާނީ.  ޖެހޭ 

އަދި އަޅ ަގނޑ މެން   ،އެކި މ އައްސަސާތަކ ންންނާއި  ލަތ ެގ އެކި އިދާރާތަކ އް ދިމާވީމާ ދައ އެދިސާހާރައީސް. ކޮންމެ  

ޕްރެސް  އޭތި  ވެސް  ބާްއަވއިެގން  ކޮންފަރެންސްތަކާއި  ބޮޑ ކަމެއްެގއަޅ ަގނޑ މެން  މީތި  ތަން    ދެކޭޮގތ ަގިއ    އެީއ 

އެ  .ދެކެން  އަޅ ަގނޑ  ކ ރަނީއަދި  ނިޔަތެއް ރަނަގ  ކަން   އެހެންނަމަވެސް ކ ރަން.  ބޫލ ގަ ޅ ަގނޑ   އަވެސް    ކަންަގއި ޅ  

ްއެގ  އެކަމެއަނެއްކާެވސް  ދެން އަޅ ަގނޑ މެން    މާދިޔައިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެއކަމެްއ ހިނދި އެތައް ދ ވަހެއް ފާިއތ ވެ

ިވ  ެގއްލ ންދެނި ބަސްމަަގކަށް، އެހާ ައޅ ަގނޑ މެންނަށްއެހާ ބޮޑ   ނ ހ ރޭ. މި ބަސްމަގ  ށްކައެހާ ބޮޑަހަނދާނެއް މަތީން 

އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށް  އެހެންނަމަވެސް އެްއޗެއް  ނ ބަލާ.  މީހަކާ  ނެއް  ކޮންމެ  މިީއ  ރައީސް،  ހި  އިްއޒަތްތެރި  ނާގ މެދ  

ނަމަވެސް  ކި   ،ކަމެއް  މެންބަރެއް  މަޖިލީހ ެގ  ނެތްޔާރަްއޔިތ ންެގ  ކަމެއް  މީހަކާ  ،ނެ  ކޮންމެ   ވިޔަސް،  މެދ   ކޮންމެ 

 ައޅ ަގނޑ މެން މި ތިބީކީ ؛ތެރި ރަީއސްތްއްޒައީ ބިރ ވެރިކަމެއް. އި ކީ މި ެގންގ ޅ މަމި ބަސްމަގ   ،ވިޔަސް   މެދ   ފަރ ދަކާ

ހަރ ކަށިނައެހެ މި  ދީލަފިސް  ރައީސް އިކ ރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ނޫން.  ޮގތަކަށް  ތަޢ ލީމ ން  ައންހެން ؛ލާ  ކ ދިން   

. އިްއޒަތްތެރި އޭނި ކ ރެވިެގންނ ވާނެކަިއވެ  ދިންނާއ މ ރ  ހަމަނ ވާ ކ  ؛ ރައީސްތްތެރިއިްއޒަ.  ކ ރެވިެގންނ ވާނެރޫމ ޙ މަ

 ؛. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވާނޭނ  ކ ރެވިެގންރޫމްޙ ން މަބޭނ ންވާ ވެކްސިނ   ޞިއްޙަތަށް  ކ ދިން އެ މީހ ންެގތ އްތ  ؛ރައީސް

ބ ނަނީ ކައިވެ މި  އ ޅ ނަސް  އަޅ ަގނޑ މެން  ހަމަޕަށޭރޭ  ހަމަ  ޕްވާނީރޭނިކޮށްެގން  ބ ނީމާ  މަރާލަންވާ ކަމަށް . އެހެން   

އިއްޒަ  ،ވަންޏާ މަރާލަންވީ.  ޮގތ ން ؛އީސް ރަތްތެރި  ހަމަ  ނ ދަ  ސިޔާސީ  ވާހަކަތައް  ކ ރާނެ    އަޅ ަގނޑ   އްކާ  މި 

 އް ނެތް. ޝ ކ ރިްއޔާ. ޔާސީ ަމސައްކަތެ ސި ވެސް  ހަމަގައިމ 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ޔާސަތ ން ވާރި

އިއް  މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  އެ ޒަތްތެރި  މެއިްއޒަތްވަޑައިަގންނަވާ  ދިބަހ ސްކ ރައްވަން  ފ ރ ޞަތަށް    ންބަރ ންތެރި 

 . ފްޝަރީ އާދަމް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީން އެދެން.  ންދެްއވ ިއެގަވޑައެދި
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން: ޝަރީފް އާދަމް  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ރަީއސް.   ިއްއޒަތްތެރި  ވާހަ   ލޭޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑެތިހ އްދަކ ރާ  ވާހަކަކަ،  މީހ ންނަށްދޭ  އަނިޔާތައް  މ ދަލަ  ،   ށް ނޫނީ 

ވާހަކަ  އަބ ރ   ެގއްލ ންދޭ  މީހ ންެގ  ވާހަކަ،  ހިކަތިލާ  މ ލީަގއި  ޝަރީޢަތް  މ ލީ  ކަހަ  ،ވާހަކަމ ެގ  ނަްގއިލ ،  ލަ މި 

ކީ  އްޔަ ރ ވެރިކަެމއް. އެއި ވެސް ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ކަެމްއ. ބި  ަގނޑ މެން އެންމެންވާހަކަތަްއ ދެްއކ މަކީ އެީއ ައޅ 

ދިވެ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އާދަކާދަނޫން  ެގނެސްެގންދިން ހިރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކާބަފައިން  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ިއަގއި 

އަޅ   އާދަތަކަކީ.  އެރީތި  އެއެކ    ކަންކަމާ  ަގނޑ ެމންނަކީ  ނޫން.  ބައެއް  ދިރިއ ޅެމ ންދިޔަ  މާަގިއ  ބޮޑަށް    އަށްވ ރެ 

ސ ލް ލޯބިއަޅ ަގނޑ މެންނަކީ  އެކ ވެރިކަމާޙައަށް  ދިރި  ކ ރާ،  މިއަދ  އ އެކ   އެހެންނަމަވެސް،  ބައެްއ.  އައި  ޅެމ ން 

އެބަ  އަޅ  އިޖ ތިމާޢީޅ އަ  ،ކ ރަންޖެހޭބޫލ  ަގަގނޑ މެން  ވަރަށް  ަގނޑ މެންެގ  ވަނީ  މި  މިއަދ   ބޮޑަށް    ފޭރާން 

ހަފ ސްވެފައިކ ދިވެފައިކަންކ ދި ދެކެ،  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ޮގތ ން  ނަތީޖާއެއްެގ  އެހެންވ މ ެގ  ނ ވާ ބޭނ ން   ންކަން. 

މަންޒަރެ ވެރިންނާކިތަންމެ  ފެނޭ.  އެބަ  ކިޔައިެގންނ ވާނެ    އް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނަންތަކ ން  ދިމާއަށް  އަޑ   ކިޔާ 

އި  ަގންޖާބޯވެމ ންދޭތަކ ރާރ ކޮށް  ޮގޅާބޯ،  ކަހަލަ  ،.  ތެރެއަމި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ނަންތަކަކީ  ނަންތައް.    ށް  ިއވިެގންދިޔަ 

ފަރާތްތަކ ެގ އެކި  ނެތި  ކ ށެއް  ކަތިލ މަށް    އެްއވެސް  ދޮ އަބ ރ   މާޓަކައި  ވާހަކަތަްއ  ބ ހ ތާނ   ކ ޑައިރ ްއސ ރެ   ގ  

މަށް ޓަކައި ކ ރެވ ނ  މަސަްއކަތްތައް ވެސް ައޅ ަގނޑ މެން ކޮށްލ ، އެ ބޭފ ޅ ންެގ މ ޅި ސިޔާސީ ހަޔާތް ބަރ ބާދ އި ދައްކަ

ެގންނަންނދާނަހަ  އެބަ  މިއަދ  ކަމަކާއެށް  ހ ރިހާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން    ކ ޖެހޭ.  ތިސަިއއްއަިމއަދ   ހިސާބަކީ    ބި 

މި އެްއޮގތަކަށް  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  އޮތްވަ  ވެސް  ދޫކޮށްލެވެން  ނޫހިސާބ ން  ކަމެއް  އެއަރ   ހާލަތ   ށްވ ން.  ޤައ މ ެގ  ރެ 

ިއެގން  ައޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރޭަގއި މިއަދ  ލާދީނީ ޓެްގ އަޅ ްއވަ  !ވެފަ. ތެދ ފ ޅެއްވަރަށް ބޮޑަށް ނ ރައްކާ  ތީމިއަދ  މި އޮ

 ،ޖެހޭއަޅ ަގނޑ  ިވސްނާލަން  ަގއި އެކީ އެހެންނަމަެވސް، މިއަދ  ހަމަ އެއާ   އެބަ އ ޅެންޖެހޭ.މ ަގއި ވެސް  ކައޭެގ ބިރ ވެރި

މީޑިއާއަ ސޯޝަލް  ވެސް.  ކޮންބައެއްތޯ  އެޅ ވީ  ޓެްގ  ލާދީނީ  ބައްލަވާ  ށްމި  ބޭފ ޅ ން  ވީ   !ތި  ޑިއޯތަްއ  ިގނަ 

މި ފެންނަމ ންދާއިރ   އަދ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވާހަކަދެ  ،ވެސް  ބޭފ ޅ ންނާއްކެ އެ  މިއަދ   ވި  ސިޔާސީ    އެކީަގއި  ވެސް 

 ހިންަގމ ން ަގއި ސަރ ކާރ އެކީ  ކަ އެންމެ ފ ރަތަމަ ދެއްކި މީހ ންނާ ފެންނަމ ންދަނީ. އެ ވާހައެއްދާންކ ރާ ތަން  ޮގތ ން  

ލާފައި،  އިހ އްޓަމި ވާހަކަތައް  ދެން  އަޅ ަގނޑ މެން    ،ްއޔާ މިއަދ  ސ ވާލ ކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭޖެވެއްކަމަށްއެހެންދަނީ.    މި

މަސައްކަތްދާއި  ެގމިކަމ  ހޯދަން  ޙައްލެއް  ކޮމީ  އެބަ ؟ންއިރަކ ންތޯކ ރާނީ  ކިބަިއަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހިތްވަރ    އެ 

ދަންނަވާލަން ނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ނިންމާލަމ ން  ދެްއކ މަކ ން ފަރަކ   ކައެ ހިތްވަރ  ނެތި ައޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަ  ؟ހ ރިތޯ

ހި އާދަކާދަާއއި އ ޅެންވާނީ ދިވެ  ޔާ ޮގތަށް. އަޅ ަގނޑ މެންނ ކި އ ޅެންވާނީ ވެސް މީހ ން އެއްޗެހިއަޅ ަގނޑ މެން  ،ބޭނ ން

ޮގތަފަާގސަ ފެތޭ  އ ށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަކަށް  ނޫން  އެ  ސަލާމަތެްއ  ޅެތަށް.  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ހިނދަކ   މ ންދާހާ 
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ަގދަ ެއއަނެތް.  ށްވ ރެ ހަރ ދަނާކޮށް ތިބި ބަޔަކަށް ވާތީ އަޅ ަގނޑ މެން ބަސް ބ ނާނެ ކަމެްއ ނެތް. އަޅ ަގނޑ މެންނަކީ 

 ސް. ރައީިއއްޒަތްތެރި ޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ށްދާނެ މަގ  ދައްކަން. ވަރަށް ބޮރަނަގޅ  މަގ ން ކ ރިއަ  ޖެހޭނީ

 

 ޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރި

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ޝ ކ ރިއްޔާ  ދެކ ނ   ވިދާޅ ވިވާހަކަފ ޅ ރ   މެންބަ  އިއްޒަތްތެރި  ަގލޮޅ     ، ދައްކަވަމ ން 

މަޖލީއިހިނަގއެ  ިއއްޔެަގިއ    ،ކ ރެއްވި އިޝާރާތް ކަންތައް.  ހިނަގމ ންދިހ ދިޔަ  ބަހ ސް  މަޖިލިސްެގ  ވަގ ތ ަގއި    ޔަ 

އިހެން އަޅ ަގނޑަށް ހީވަނީ ލިޔެފައި އޮތް. އެ ކަންތައް   ޕޯސްޓެއްގަ ކް ކިޔާފައި ފޭސްބ ނޭޮގއްވާލަންޖެހޭ ،އޭއަންދާލަންޖެހެ

މާތަށް ޓަކައި މަޢ ލޫ  ސަމާލ ކަމަށް ެގނެއްސަ.  ވާނީ ފ ލ ހ ންނަށާއި ސިފައިންނަށާއި އަންާގފައި،  މ ވަގ ތ ން އަމީންޢާން

 .ޠީފްޢަބްދ އްލަ ޔާސިރ  މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށީލީ. އިދަންނަވަ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން: ވާ ޢަބްދ އްލަޠީފް ޔާސިރ  ެމންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ

ިއއް ޑައިރ ަގއި ކައިރި ރަށެްއަގއި  އަޅ ަގނޑ ެގ ކ    ،ޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ހަނދާންވޭޝ ކ ރިއްޔާ 

މަރާލެވ ެއވެނި  މިވެނި އިންސާނަކަށް   ހަދާފައި  ވާހަކަޮގތެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ދެއްކީމާ   ނ   ރ ން ބި އަޅ ަގނޑ މެން  ެއއީ 

 ؛ސްބަ ހަނދާންވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީށް އެނަގޅަރަކ ވާ ކަމެްއެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށް  ހަލާއަޅ ަގނޑ މެން  

އާދެ މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ހިސާބަކީ މިއަދ   ތިބި  ދިވެހިރާތަފ ރަ  ، ވިފައި  ހަމަމަ  ވަޅިައކ ން  ވެސް އްޖޭަގއި  ލާދިނީމަ 

ކަމަކަށްއޭ ބޮޑ   ވަރަށް  ކަ  ރ ަގއި  އެ  އަޅ ަގނޑ މެން  ހަމަވެެގން  އ ޅ ނ .  އިންންތަކާއިެގން  ސާނަކ  އެއާެއކީަގއި 

ކަމަކަށް ބޮޑ   ވަރަށް  ހަމަ  ެއކަމާ  މަރާލ މ ން  ދަމ ންއ ޅ ނ   ެވެގން  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   އެހެންނަމަވެސް،  ދަމ ން  . 

ހ  ހަނދާންއަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެްއ  ޮގސްރިހާ  މަރަަގނޑ މެޅ އަ  ،ނެތެމ ން  މީހާ  ޭގ  ހ ންނަ  ޖެހިެގން  ފަިއ  ލާއިންެގ 

އޮތަސް  އިއްޓަ ވަ ކަމަކަށްަގނައޅ ލާފައި  އެއްެވސް  އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  ޑ މެންނަށް  މައްސަލައަކީ  ،ނ ވޭ.   ؟ކޮބައިތޯ 

  ،ކ ން ތައަޅ ަގނޑ މެންެގ ދައ ލަތް  ،ޮގތ ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެންެގ މަްއސަލައަކީ   ނ ނ އަޅ ަގނޑަށް ފެ ؛ރަީއސް  އިްއޒަތްތެރި

ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ަގއި  އިރ ހިސާބަށް އައި   ކ ރ ން. މިއަދާނ ހޭ ޒިންމާ އަދާރަންޖެދާކ އަތަކ ން  ޖިލިސްއަޅ ަގނޑ މެންެގ މަ

ާވހަކަ ދައްކަން ކެރ އިން ކޮންބަޔަކަރެތެ ައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ؟ނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްށްތޯ މި   ؛އެހެންނަމަވެސް، 

ދައ ލައަޅ ަގނޑ މެ ވެރިންނަށްތަންެގ  ސަރ ކާރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އަޅ  ށް،  ރައްޔިތ ،  މަޖިލީހަށް މި    ން ަގނޑ މެން 

ފަރާތ ން   ރަްއޔިތ ންެގ  ކީއްކ ރަންތޯއްޔަންޢައަޅ ަގނޑ މެންެގ  ރައްޔިތ ންނަށް   ؟ކ ރަނީ  އެ  ފަރާތ ން،  ރަްއޔިތ ންެގ  އެ 

ބަސް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޓަކައި  މިއަދ   އެހެންވީމާ،  ޓަކައި.  ބޮބ ނ މަށް  އެންމެ  ޒިންމާއަކީ އޮތް  ބޮ  ،ޑ   ޑެތި  މިފަދަ 

ިމީއ  ؛ތެރި ރަީއސްކ ރ ން. އިްއޒަތްތް، އެ ކަންތައްތައް ޙައްލ ކ ރެޭވނެ ޮގތަކަށް މަސައްކައިކަދައްކަ ވާހަ  ކަށްސަލަތަމައް
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 ޓެކްނޮލޮޖީއާ  ން އިނދެލާފައި މިައދ  ހ ރި ޒަމާނީމިހެ  ،ަގނޑ މެން މި ދައްކާ ވާހަކަައކީކ ޑަކަެމއް ނޫން. މިއަދ  އަޅ  

މީ ހ ރި  ޖެހިެގން  ހަމަ  މ   ހާއަކީއެކީަގއި  ހ އްދަކ ރެވޭނޭތައްދެކޭރ ބޮޑ   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިހާރ   ފ ރާނަ  އޭނަެގ   . .

ވާހަކައަކީ  ދައްކާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ތެރެއިން  ،ހަމައެއާެއކީަގއި  ބ ނަނީ  އް އެ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  މި  ހ ރި   މި  ، ބަޔަކ  

.  ނެިގދާނޭ  ކ  ރޭ ބޭނ ންއިރަ  މި  ނަށްނޑ މެންޣަނީމާ މ ދަލޭ. އަޅ ަގ  އެއީ   ކީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ދަލޭ.ލަމ ދަހ ރި    އިޭގގަ 

 ؟ކ ރި ޮގތެއްތޯބޫލ ަގންނެއް  ހީއަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން ކޮން ދިވެ ؟ކ ރި ޮގތެއްތޯބޫލ ަގނޑ މެން  ކޮންއިރަކ  އަޅ ަގ  އީމި

ރައީސްއި މަޑ މަޑ ން ؛ްއޒަތްތެރި  އެމިއީ  ބޭނ މެއްަގއި  ވަކި  ބަޔަކ ،  ަވކި  ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ކ ރެްއ  ފި   

މިއަ އަފަތ ރަމ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނަތީއިޅަދ   ތިބ މ ެގ  ރަީއސްނ ލާ  އިްއޒަތްތެރި  ހަމަ  އަޅ   ؛ޖާ.  އާދޭހާއެކ  ަގނޑ  

ރަންޖެހޭ ކ މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން މިކަމަށް މަސައްކަތް ؛ތްތެރި މެންބަރ ންނަށްމެހައި އިއްޒަމި މަޖިލީހ ެގ އެން  ،ދަންނަވަން

ފައި އެބަ  ޅިމ ން. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ކޮނޑ ަގއި ބޮޑ  ޒިންމާެއއް އެ ފާއިތ ވަ  ަގނޑ މެންނަށްވަގ ތ . ަވގ ތ  މި ދަނީ އަޅ  

ދައ ލަތ ަގ ައޅ ަގނޑ މެންެގ  އެ  އިއޮތް.  މަޑ މަޑ ން  ޅިޒިންމާެއއް  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   އޮތް.  އެބަ  ައތް  ދެފައި 

އަޅ ަގނޑ   ކަމަކަށް  ެގއ ރާލަިއެގން  އެހެން  އަޅ ަގނޑ ެގ  ޓަކައި،  މި ަމޤާމަށް  ޓަކައި  ނ ދައް     ތިބ މ ެގ  ކާވާހަކަ   

ދިޔ ން.  އެއްކޮށް މި ތަޞަްއވަރ ެގ ތެރެއަށް، މި އޮިއވަރ ެގ ތެރެއަށް ެވއްޓިެގންރާއްޖެހިމ ޅި ދިވެ   ،ވާނީ  އަކަށްނަތީޖާ

ރައީސް ޖެހޭ.   ؛އިްއޒަތްތެރި  އެބަ  ކ ރަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއް  ހ ރިހާ  ކ ރެވޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  މަޖިލީހ ން 

ވަގ ތ   ަގނ ޅ އަ މި  ރެކޮދައ ލަތަށް،  ޑ މެންނަށް  ދެވޭނީ  އަޅ  ންޑޭމެސަރ ކާރަށް  ފަރާތ ޝން.  ކ ރެވޭނެ ަގނޑ މެންެގ  ން 

ތެދ ވާން އެބަ  މަސައްކަތ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަމެއް  ރިހ ރިހާ  ޕްރޮްގރާމ ހެލިބިޓޭޖެހޭ.  ހިންގ މާއިތައްޝަން    ،  

މ އަ ސަ ފިޔަ  ށްމިކަމައްސަސާތަކ ން  ރ ކާރ ެގ  ކޮބައިތޯާއއިއަޅާ  ތެރޭަގއި    ،ވަޅ ތަކަކީ  މަސްމިމިކަމ ެގ  ލ ެވެގން  އޫހާރ  

ހޭ.  ޖެކ ރަންޔަީގންމި ކަންތައްތައް ކ ރާ މީހ ންނަށް އަދަބ  އެބަ ލިބޭތޯ އަޅ ަގނޑ މެން    ، ކޮބައިތޯާއއި  އ ޅޭ މީހ ންނަކީ

މެންބަރ ން   ހާ އިއްޒަތްތެރިމެން ހ ރިއަޅ ަގނޑ   ،ކީ ވެސްދޭހަފަހ ެގ އާ  އަޅ ަގނޑ ެގ ހަމަ އެންމެ ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި

މަސައްކަތެމިކަމ ަގއި   އެންމެންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއީ  ޝ ކ ރިްއޔާ ބަިއވެރިވެަވޑަިއަގންނަވާށޭ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކޭ. 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

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

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންފަހ މީ  ޔާޒްނ  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިމްތިންމާފަ 
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ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ  މި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅ އްވައިދެއްވި  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތ ންެގ  މައްސަލަ 

  ެވސް މި މައްސަލަ ެގންނެވި  ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ސަމާލ ކަމަށް  ،އަޙްމަދ  ނަސީމަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން  ލ މީކާއި

ފާހަ ެވސް  ވާހަކަފ ޅ ަގިއ  މެންބަރ ެގ  ިއއްޒަތްތެރި  ޓަކައި.  ޮގތާ  ،ަގކ ރެްއވި ކަމަށް  ެގންގ ޅޭ  މެދ ަގިއ    ބަސްމަގ  

ބަސްަމގ    ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއެ ފާހަަގކ ރެއްވި ބަސްމަގ ތަކ ެގ މިސާލ ތަކެއް ވެސް ވިދާޅ ވި.    ،ކަންބޮޑ ާވކަން. އެއީ 

ޢަމަ ެގންޮގސް  ޢަމަލާ  ހަމައަށް.  ލާެގންދޭ  ރައް  ،ހަމައަށް  ނިސްބަތްވެވަ މި  މަޖިލީހަށް  ކ ރީެގ  ޔިތ ންެގ  ޑަިއެގންނެވި 

ޝަހީ ވަނީ  ބަސްމަގ   ދ ކޮށްލާފަމެންބަރަކ   ަގތ ލ ކޮށްލާފަ.  އެެގންދިޔަ.  ޮގސް  ފ ރާމަނިކ ފާނ   ެގންދިޔައީނ ން    ނައާެގ 

ެގން ޒ ާވނ ންތަހަމައަށް  މަރަވެސް  ކެއް  ޮގސްފަިއވޭ.  މަރައިމިޮގތަށް  ޔާމީން ރަޝީދ   ވޭ.  އެބަ  ހަމަ  ލާފައިއިލާފައި  ވޭ 

މި ެގންދިޔަބަސްމަގ   ހަދައިެގންދިޮގތަށް  ކާފަރަކަށް  އެއީ  ޮގސް    ،ޔައީނ ން  ހެދިހެދީނ ން  މީހަކަށް  ލާދީނީ  ނޫނިއްޔާ 

ހަމަ އެާއއެކ ަގއި ޔާމީން  ؛ރި ރަީއސްއިްއޒަތްތެ.  ހަމަ ބަސްމަގ  ބޭނ ންކޮށްެގން ޮގސް  ޝަހީދ ކޮށްލާފައިވޭ   ،ަގތ ލ ކޮށް

އެކ ވެރިޔާ ނަގަ   ރަޝީދ ެގ  ވަަގށް  ރިޟްވާން  ވަނީ  އެ  ކ ރީަގއި  މަރަ  އި،ޭއެގ  ވެސް  އޭނާ  ކަމަށް    ވާފައިއިލާއަދި 

  ެގންދިޔައީނ ން ެއގްޒެކިއ ޝަނާ ެގންދިޔަ  ބަސްމަގ ން،  ހަމަ ބަސްމަގ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްތަޙ ޤީޤ ތަކ ން އެ ދައްކަނީ.  

މަށް ދެކޮޅ ހެދެން ޑ މެން އެކައަޅ ަގނ   ، މިއީކާތެރި ކަމެއް. މި މ ޖ ތަމަޢ ަގއި އޮތް ކަމެްއ  އަށް އެ ެގންދަނީ. ނ ރައް ހަމަ

ޓޭޓްމަންޓްތަކާއި  ޕޮލިޓިކަލް ސް ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއ މ ަގއި ހިނަގމ ންދާ ކަމެއް.  ޤަ  އޮތް ކަމެއް ނޫން. މިއީ ހަމަ މި

ހޭ. މެންބަރ ންނަށް ވެސް އެބަ އެނެގންޖެ  ހ ެގރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީރަން އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ގ ފަރަ   މަންޓްތަކާއެހެން ސްޓޭޓް

މަޤާމ ތަކ ގައި މީހ ންނާސިޔާސީ  ތިބޭ  ޕޮ    މޭކ ކ ރާނެ.  މެދ ަގއި  ސްޓޭޓްމަންޓްތައް  ކ ރެވޭނެ.  އާލިޓިކަލް  ންމ ންނަށް 

ފަރަސްއެހެންނަމަވެ އެ  އޮތް.ގ ،  އެބަ  ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި    ސްޕީޗާ  ޕޮލިޓިކަލް  ވަރަށް    ހޭޓް  އް.  ގެ ފަރަބޮޑ   ެއއީ 

ބައިނަލްއަ މ ޢާގ  އެހެންވެެގން  ފަރަ ދާތަކ ހަވާީމ  މިކަން  ެގނެއްސަ ތަފާ ؛ގ ަގއި  ިއންޓަރނޭޝަނަލްތ   ންޓް ވަނަކޮ  ވަނީ. 

މިސާލަކަށް ދީން ބޭނ ންކޮށްެގން ދީނ ެގ ނަމ ަގއި ދީނޭ   ؛ޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސްަގއި ހޭޓް ސްޕީޗ  ސިވިލް އެން   އޮން

ޮގތަށް ެއކަން ކ ރ މަކީ   ައމާޒ ވާ  ށްހާެގ ފ ރާނައަށް ނޫނިއްޔާ ވައިލެންސަޗ  އ ފައްދަިއެގން މީޮގސް ހޭޓް ސްޕީިއެގން ކިޔަ

ބައި ެއއި  ކ ށެއް.  ޮގތ ަގއި    ވާމީގ ނަލްއަ އެއީ  ކ ށެްއެގ  ެއއީ  ބަލައިނ ަގންނަ،  ވެސް  ހެދ މަށް އ ޤައ މ ޤަޮގތ ން  މ ން 

އަޅ ަގނ ކަމެއް.  ހަމަބާރ އަޅާފަިއވާ  އެއީ  ވެސް  ރާއްޖޭަގއި  މި  ދެކޭޮގތ ަގއި  ދީނީ ކ   ޑ   ރާއްޖޭެގ  ށެއް. 

މިހިރަ ރާއްޖޭެގ އ ސޫލ ތަކަށް ބަލައިފިވަންތަކައެއްބައި ދިމާލަށް،   އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ، ނަމަ  މަށް ވަނީކަ  މ ެގ ާގނޫނާއި 

އިނިގލި  ރައްޔިތ ންނާ މަރާލަންދިމާލަށް  ކާފަރެކޭ،  މިއީ  ދިއްކޮށްފައި  މީ  ކިޔާފައި  ކޭ،ހެޖެހޭ  މީހެކޭ  އަިމއްލަ   މިވެނި 

ތ ލ ކ ރ މަކަށް ަގތައް ނެރެެގން މީހ ންެގ ފ ރާނަ ދ އްާވލ ން، މީހ ން  ންކ ހ އަމިއްލައަށް  ވޭނެ. އަިމއްލަތަކެއް ނ ނެރެންކ ހ 

މެދ .    މިކަމާފިޔަވަޅ އަޅަންޖެހޭނެ. ސަރ ކާރ ން ސަމާލ ވެ އޮންނަންޖެހޭނެ   ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްނ ގޮވޭނެ. ެއއީ ކ ށެއް.  

ޮގފިޔަވަޅ  ފެއިލިއަރެއއްެގ  ެއއީ  އަޅ ަގނޑ ނޭޅ މަކީ  ފާހަަގކ ރެ ތ ަގއި  ވެސް  ެމންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދެކެނީ.   ،އްވި  
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ނޫނިއްޔާ ބޮޑެތި މަޤާމ ތަކ ަގއި ތިބޭ މީހ ން ވެސް    ،ކި މަޤާމ ތަކ ަގއި، ޔ ނިވަރސިޓީތަކ ަގއި ކިޔަވައިދޭ އެދައ ލަތ ެގ އެކި 

މީޑިސޯހަމަ   ހޭޓް ސްޕީޗ ަގއާޝަލް  ހަމަ  އެ  ާއއި  ފާޅ ަގއި  ނ ހަމަ  އ ފައްދާ.  މަޤާމ ތަކ ގައިބަ  ިއއްޒަތްތެރި    ތިބެވޭނެ 

ޅ ަގނޑ މެންެގ  ންނާއި އަދަރީއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޖެހޭނެ އެ ޒާތ ެގ މީހ ން.    ހޭނެ، ވަކިކ ރެވެނޖެަގޓ  ހ ންނަން  ރައީސް.

ފ ރާނައަށްފ ރާނައަށް ރައްޔިތ ންެގ  ިމކަމާ،  ނ ރައްކާވޭ  ބޮޑ   ރައީސަށް    މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ހޭޓް  .  މި  ސީދާ 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސްެގ ވާހަކަ   ތީ ހަމަލާދީފަ. މިއޮ   މަނިކ ފާނ  އަވަހާރަކޮށްލ މަށް އެ   ސްޕީޗ ން ެގންޮގސް އެ

ހިންީގ  އެދަންނަވަނީ.    މި ޢަމަލ   ޓެރަރިޒަމްެގ  އަވަހާރަކޮށްލ މަށް  މިހެން   ،މަނިކ ފާނ   ފަށައިެގން  މިޮގތަށް  ހަމަ 

ކަމަށް  އެ  ،އަމާޒ ކޮށްެގން އަނެކަްއޗެއް  ކަމަށް،  މީހެއް  ލާދީނީ  ގޮވާމަނިކ ފާނަކީ  ކަމަށް  އަނެކަްއޗެއް    ޮގސް   ، 

. މިއީ މަނާެވެގންވާ ކަންކަން. މިކަެމއް ނ ކ ރެވޭނެ. މި ރާއްޖޭަގއި މި އިވަނީއެމަނިކ ފާނ  ައވަހާރަކޮށްލ މަށް ހަމަލާދީފަ

ދެިވެގޖާ ރައީސް،  ންނ ވާނެަގ  އި ؛އިްއޒަތްތެރި  އ ފެދިފަދީނ ަގއި  ެވއްޖެއްޔާ ޚ ތިލާފ   ކަމެއް  ދައިެގންޮގއްސަ  ހޯ  ،އިވާ 

ެގންދޭ،   އެބަ  ހިސާބަށް  ނ ރަްއކާކ ރ ާވ  ފ ރާނައަށް  ރައީސް. މީހ ންެގ  ކަނޑައެޅިެގން  ިއއްޒަތްތެރި   ؛ދީނ ަގިއ 

ށް  އެކަންކަން ހ އްޓ ވ މަ  އި އެ މީހ ން ބާރ ައޅަިއވާ ކަންކަމާކޮށްފަންދީނ ަގިއ ކަނޑަެއޅިެގން ހަރާމާތްވެެގންވާ ިއސްލާމް

ވައްތަ  އ ޅޭ މިސާލަކަށް  ނ ފެނޭ.  ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ޖެހޭ.  ؛ކަންނެއް  އެބަ  ވާހަކަދަްއކަން  މި  ބޮޑަށް  އެންމެ 

ދެކޮޅ ހަދަން އެބަ    ދަްއކަންޖެހޭ. އަނިޔާވެރިވ މާ  ވާހަކަ   ނަމ ަގއި ވާހަކަދަްއކާ މީހ ން ވެސް އެދީނ ެގއަޅ ަގނޑ މެންެގ  

މަ  ޖެހޭ ރާއްޖެއައިނޭގތޯ.  މި ސްތ ވާތަކެތި  އެތެރެކ ރ ާމއި  ކަންތަ   ށް  އެބަ  ބާވަތ ެގ  ދައްކަން  ފާޅ ަގއި  ވާހަކަ  އްތަކ ެގ 

ޭގންގ    ވަިއލެންސްޖެހޭ.  މި  އި،ހިންަގ  ހަދައިެގން  ދައްކަން.  އެބަ  ވާހަކަތައް  މަރަމ ންދާ  ވާހަކަދެއްކ ން ހެމީހ ން  ން 

ރ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ ވަރަށް  ޢޫދީނ ެގ ނަމ ަގއި ބައެއް މީހ ން މި ފާޅ ކ ރާ ޝ  ޑ ވާނެ.   އަޑ  ވަރަށް މަނެ. މިޑ ވާވަރަށް މަ

محم    ،އިފިްއޔާދަްއކަމަދ ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ިމޔ ޒިކ ެގ ވާހަކަ إال هللا  إله  هللاال  رسول    ރ ވަލާ އިޓަލަށް ވައް އ ޑ  ބޮ  د 

އ ފެދިނެ.  ކޮށްލާ ވެއްޖެްއޔާފަިއވާއިޚ ތިލާފ   ކަެމއް  މީހާ    ،   މަރައަނެްއ  ެގންދޭ  ލާއިހަމަ  އެބަ  މިދެންނެވި   ހިސާބަށް 

މީހ ންނާ ކާފަރަ  ރާަގށް  ޮގވަ ދިމާލަށް  ޢަމަލ   އި،ށް  ޮގސް.  ިމޮގތަށް  ތެރެއިން  ޮގތްތަކ ެގ  ރަީއސްކ ރާ   ؛އިްއޒަތްތެރި 

ފާހަަގކ ރެވޭ ހަމަ  ެވސް  އަބަދ   ކަމެއްތަކ ރާރ   ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ފާހަަގކ ރާ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ބައެއް   ؛ކޮށް 

އިނޭގތޯ. ހަމަ   މ ވެރިއަކ  ެއއީ ކާފަރެއްެގ ޮގތ ަގއި ެވސް އެބަ ކަނޑައަޅާވެރިައކ  އަނެއް ޢިލްމ އެއް ޢިލް  ،މ ވެރިންޢިލް

ފާޅ ގަ  ދީނާވަރަށް  އެއީ  ޮގތ ަގިއ    އި  މީހެއްެގ  މިވެނި  ެއއީ  ޮގތ ަގއި،  މީހެއްެގ  އަނެްއ  ޢިލްމ އެއް  ޚިލާފ   ވެރިައކ  

ކަމަކީ  .އިމެދ ގަ   ލްމ ވެރިއަކާޢި ނ ކ ރާނެ  ކޮން މެ  ީމހ ންނާ  ،އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނ ބ ނާނަން.  ކާފަރެކޭ  ދ  

އަޅ ަގނޑ މެން  ؟ލާދީނީ މީހަކަށް ހަދަން އަޅ ަގނޑ މެން ކޮން ބައެއްތޯ ؟ބައެއްތޯ އެހެން މީހ ން ކާފަރ ންނަށް ހަދަން

ތިބޭކަމ ގައިމްވަންތައިސްލާ އެކަ   ،ނޑ މެން ނ ހަދާނަންަގއަޅ    ، ތިބ މ ެގ މިސާލަކީ  ޮގތ ގަ ކީއެއިން  އި  ވެސް ކާފަރެއްެގ 

ތަން    ކަނޑައަޅާ  އެއީ ކާފަރެްއެގ ޮގތ ގައި  ހަމަ ފާޅ ގައި  ކ ލްމ ވެރިެއއް އަނެއް ޢިލްމ ވެރިއަ ކަމަކ  އެއް ޢިނ ހަދާނަން. އެ
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ތަފާތަކީ ައޅ ަގނޑ މެން  ފެނޭ.  ައޅ ަގނ   މީހ ންނާެއ  އަޅ ަގނޑ މެން    އެބަ  ޮގތްތަކެއް  ެއކަހަލަ  ޑ މެން މެދ ަގއި 

ހޭޓް ސްޕީޗަށް  މިކަހަލަ    ،، އަޅ ަގނޑ މެން ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލ ވާންޖެހޭ ކަމެއްއަމިއްލަައކަށް ނ ނިންމާނެ. އެހެންވީމާ

ރާނައަށް ނ ރަްއކާާވ ހިސާބަށް ންެގ ފ ން ޮގސް މީހ ކ ެގ ސަބަބ ރާއްޖޭަގއި ފ ރ ޞަތ  ދެވިެގންނ ވާނެ. އެފަދަ ޢަމަލ ތަ

ހަރ ދަނާ  ެގންދިއ މ ގެ  ދެިވެގންނ ވާނެ.  ޮއތްފ ރ ޞަތ   ނިޔަތް  ރަނަގޅ   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެކަމަށް  އަޅ ަގނޑ   ،،  މެން 

ވެސް   ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެބަ  ހަމަ  ޮގތަށް  އަންަގއިދޭ  އަޅަންއެޑްރެސްކ ރާކަން  ސަރ ކާރ ން  ކަމަށް    ހޭޖެފިޔަވަޅ ތަކެއް 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލީ. ޝ ކ ރިއްޔާ  އިދަންނަވަ މި ވާހަކައަޅ ަގނޑ  ދެކޭތީ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޚައިތަމް.ދެކ ނ  ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ައޙްމަދ   މައްޗަންޮގޅީ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޚައިތަމް ދ އަޙްމަ މެންބަރ  ދާއިރާގެ  ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ 

އަށް ެގނެސްދެއްވީތީވެ  ، އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހ ެގ ފްލޯމި ކ އްލި މައްސަލަ މަޖިލީހ ެގޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

 ؛ސްިއއްޒަތްތެރި ރައީަގނޑ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. އާދެ!  ޅ އަ ލަށް  ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މީކާއީަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއި

މިހެން    ކަންތައް  އަޅ ަގނޑ މެން މި ވެއްޖެ  ޮގތ ަގއި ލަސް   ބޫލ ކ ރާ ަގމައްސަލައަކީ އަސްލ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ     މި

ކީ ކ ށެއް ކަމަށް  ނަފ ރަތ ެގ ޢަމަލ  ހިންގ މަްއވާންނަނީ ނޫހ ަގއި އޮފެ  . އިއްޔެަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިންބެލެން ފެށެ

ކަމ ަގއި  އިފި  މަޖިލީހަށް ބިލ  ހ ށަހަޅަން ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނ ވަކަމަށް.    ހ ށަހަޅާފައިވާއަޅާ ބިލެްއ މަޖިލީހަށް  ކަނޑަ

އެހެންވީމާ  ވިދާޅ ވަނީ.  އަޅ ަގނ އޭ.ޖީ  ބިލެއް  ،  މަޖިލީހަށް  ދެކޭޮގތ ަގއި  ބިލ ޑ   މަޖިލީހ ން  ހ ށަހެޅިދާނެ.   ފާސް  ވެސް 

އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރެވިދާނެ.  ރަ  ބޭނ ންވާ  ވެސް  ަވރަށް  ތައްޮގތަކަށް  ބިލ   ނަމަވެސް،  ރ ޔާނަގޅަށް  ކ ރެވިދާނެ. 

ެވއްޖެްއޔާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅ ަގނޑ  ނ ދެކެން މިއީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ،މީތި ބަރާބަރަށް ތަންފީޛ ނ ކ ރެވޭ ކަމ ަގިއ 

މ ހި ާގ  ންމ ބިލެއްެގ  އަދި  މިހާރ  ވެސް  ކަމަކަށް.  އޮންނާނެ  ވިޔަސްކަމެއް  ކަމ ަގއި  ނެތް  ކަންތައްތަްއ    ،ނޫނެއް  މި 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ފާހަަގކ ރެއްިވ   ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސްބެލެން އެބަ ޖެހޭ.   ޙަޤީޤަތ ަގއި ދެންމެއަކ  ވާހަކަދެއްކެވި 

ޓެއް ބޯލ ން  ށް ތަމިތާ ކޮފީ  ހެން، ރިން އެއް މެންބަރަކ  ވިދާޅ ވިހަމަ ކ   ންމ  ކަމެއް މިހާރ .އާމި ކަމަކީ ވަރަށް    ،ޮގތަށް

ކަމެ މިއީކަހަލަ  ވަ   މީހެއް  ،ކޭ  ވާހަކަަގޔަށް  އެހެންދެއްކ މަކީ  ޅިޖެހ މ ެގ  ނ ވޭ  ،ނޫނީ.  ބޮޑަ  .ކަމެްއ  ވަރަށް  ށް  އެއީ 

މިއާ ވާހަކަދެއްކ މަ  ންމ ވެފައޭ  މަރާލަން  މީހަކ   ވާހަކަދެއްކ މަކީ،  ޮގްއވާލަން  ތަނެްއ  މީޑި   ،ކީއޮތީ.    އާަގއިސޯޝަލް 

އެހެންނޫނީ   ،އަކީ ހޭޓް ސްޕީޗ ެގ މަންމައްޖެއްޔާ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ ޓ ވީޓާ ކަމަށް ވެ އަށް ބަލައިލައިފިޓ ވީޓާ

ގެ މަޖިލިސް މެންބަރެއް  ެގއިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހ  ؛ބައްޕަ. އެވަރަށް އޭަގއި އެބަ އޮތް ނަފ ރަތ  އ ފައްދާފަ. ވަކި މީހެއް
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އެ މީހަކާ ދިމާލަށް   ،ހެްއ ބަލާފައެްއ ނޫންވަކި މީ  ،ހެއް ވެސްދައްކަނީ ކޮންމެ މީ  . މިނޫން މި ދައްކަނީ  ވާހަކަެއއް

،  ޓާެގޓްކޮށްެގން އެ ދ ވަހ  އިރ އަރާއިރ  މިވެނި މީހަކ  ދ ްއާވލ މަކީ އެ މީހ ންެގ ބޭނ ން ކަމަށް މި ވަނީ. އެހެންވީމާ

ނެ. ހަކ  ނ ކ ރާ ކަމެއް ނޯންނާއޭރ  އެ މީ  ،ެގންށް ދެން ަވކި މީހަކަށް ޓާެގޓ ކޮން ިއރ  އޮއްސެންސ ރެ ފަށަިއެގއްއެރީ އިރ 

ޝ އަލް އޮފެންޑަރައކަށް ވާނެ.  އެހެން މީހަކަށް ވާނެ. އެ މީހަކީ ސެކް  ،. އެ މީހަކ ލާދީނީ މީހަކަށް ވާނެ  ،އެ މީހަކ 

  އާއި ޓާ ޓ ވީ  އި،ންޓް އެތައް ބަެއްއެގ އަބ ރ  ކަތިލަސައިނަ  ، މީަގއި އެބަ ތިއްބޭ  ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް  

ންތައް ލާފައި އެބަ ހ ރި. މިއީ ވަރަށް ބޮޑ  އ ފަލަކަށް މި ވަނީ އެ ކައިދ ވަސް ދ ްއވަ  އާަގއި އެ މީހެްއެގޑިސޯޝަލް މީ

ޅ ަގނޑ   ޤަތ ަގިއ އަމީަގއި އެބަ ޖެހޭ މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެން. ައދި ޙަޤީ ؛ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކ ރާ ބަޔަކަށް.  

ރައީސްޮގތ ަގއި    ފާހަަގކ ރާ އޮތޭ  އި  މީގަ   ،އިްއޒަތްތެރި  އެބަ  ބޮޑަށް  މިސާލަކަށް  ދެވަރަށް  އިދިކޮޅަށް    ދީނާ  ،ކޮޅ . 

ދީނާ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ބައިވަރ .  ތިބި  އެބަ  މީހ ން  މި  ވާހަކަދަްއކާ  ވާހަކަ   އިދިކޮޅަށް.  ކ ޑަކ ޑަ  ބ ނ މެއް    އެއްދައްކަނީ 

ބޮޑެތި ކީރިތި  ނޫން.  ވާހަކަ.  وسصل  ސޫލާ  ރަސިންާގ  عليه  هللا  ެއތައްހަޖޫޖަހައަށް  مل  ى  ފާއިެގން  ވާހަކަދަްއކާ    ޑ ފާޑ ެގ 

ެއ މީހ ންެގ ވާހަކަނ ދެްއކި، ދެން ދީނީ    ، ނޭޅި  މީހ ންނަށް ފިޔަވަޅެއް  ، އެހެންވީމާ. އެއިމީހ ން އެބަ ތިބި މީެގތެރޭގަ 

ވެސް  ަގނޑ  ެއްއޮގތަކަށް ތަންކޮޅެއް އ ނދަޫގވޭ އެބަ މި ކަންތައް. އަޅ   ހަރ ކަށި ފިކ ރޭ ކިޔާ ބައެއްެގ ވާހަކަދެއްކ ނީމާ

. ދެކޮޅަށް ވެސް މީަގއި ބެލެން އެބަ  އި ކ ރެވެންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން ޙަޤީޤަތ ަގއެްއެވސް ކަމަކީ  ންމިއި  ،ންނ ދަންނަވަ

، ދީނީ ހަރ ކަށި ފިކ ރ ެގ ކަންތައްތައް ހިންާގ މީހ ންނަށް އި ، މީހަކ  މަރާލަން އަންަގއިލައިއަދި ތަންތަން ގޮއްވަ  ޖެހޭ.

   ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ. އެބަ ޖެހޭ. ދެއްވި ފިރ ފިޔަވަޅ ެއޅެން ތ ަގއި ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް ޤަހަމަ ޙަޤީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ .   މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   މާވަށ  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:މާވަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ   

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ހ ށަހެޝ ކ ރިއްޔާ  މައްސަލަ  މީކާއީމި  މެންބަރ   އިއް   ،ނަސީމް  ލ ޅ އްވި  ންމ ކޮށް  އާޒަތްތެރި 

ހޭދަކ ރައް ަވގ ތ   ބޭފ ޅ ންނާެއކ   ޒ ވާން  ވަރަށް  ފެންނަނީ  ޖޯޝް  ވާއަޅ ަގނޑަށް  ޒ ވާން  ވަރަށް  އެ ތަން.  ަގއި 

ންެގ ވިސްނ ން  ޒ ވާނ ބޫލ ކ ރަނީ. ެއއީ މިއަދ ެގ  ަގހ ށަހެޅ އްވި ކަމަށް އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މި މައްސަލަ  

ކިޔާ ެގއެްއ މި މަޖިލީހ ެގ ބޭރ ަގިއ    "ބިަގސްދޮށ ެގކިނ" ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ބޫލ ކ ރަން ބޭނ ން.  ަގޅ ަގނޑ   ކަމަށް އަ

ދ ށިން.   އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ދ ަވސް  ނެިގ  ހަދަިއެގން  ރައީސް ކޯޓެއް  ވެރިކަން  ؛އިއްޒަތްތެރި  މައ މޫނ ެގ  ރައީސް 

ަގނޑ ވަރަށް  ނިމ ނީމާ ކި  ރިޔާސީ  ރައްޔިތ ން  ޮގތަށް  ަވއްދައޫމައ ރަޒެްއ  ފާޚާނާއެތަނ   ިއ،ހައްދައިެގން  ހ ރި  އާިއ  ަގއި 
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އެނދާއި އެނދ  ފަދަ ތަންތަން ދެއްކި ދ ވަސް ވެސް ައޅ ަގނޑ  ހަނދާން އެބަ ހ ރި. މިއަދ    ،ޓާއި، އެނދާއިށްތަފާޚާނާ

  ހ ެގ ރައީސަށް ވެސް ވަކި ެގއެއް އަދި އ އްތަމަ، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޑ އިވެނީ    އެހެންނަމަވެސް

ދެން    އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ހަކަ  ސަންޖެހޭ ވާފައި ވަކި ެގެއއް ހަމަޖައްބަޑި ހިފާ  ،ން ލާފައިޔާރަށް ވެސް ބޮޑިާގޑ ފަނޑި

މ ންތޯ ންއާޯގހީ،  ޗ ތޯ  ވާހަކަ. ހޭޓް ސްޕީ  ހޭޓް ސްޕީޗ ެގ  ،ލާފައި އެބަ ވިދާޅ ވޭށް  މި މަޖިލީހ ަގއި ވަރަށް ފޯރި އަޑަ

ޒިންމާދާރ ކަ ނ ަވތަ  އ ޅެނީ  މި  މީހ ންޯގސްވެެގން  ކަންކ ރާ  ނެތި  އ ޅެނީމެއް  މި  ޯގސްެވެގން  ދެ ؟ތޯ   މަޖިލީހ ެގ 

  އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ .ސީެގ ލިސްޓެކޭ ކިޔާފަ. ކޮން  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ބައިކޮށްފައި ެއއްބައި މީހ ން ވަގ ންނަށް ހަދައިފި

  ، ންމ  ރައްޔިތ ންެގ އެތަްއ ބަެއއް ހަވަރަށްދީއާއި  ، މި މަޖިލީހ ެގ އެތަްއ ބަޔަކާ ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  ތީ  ޙައްޤެއްތޯ އޮ

 ، މަގ މަްއޗަށް ބޮޑ  މަލާފަތަކަށް ލާފައި ދިނ މ ެގ ސީެގ ނަމ ަގއި ކ އްޔަށްދީ މް.އެމް.ޕީ.އާރ .ފ ޅ ން އެ ން ތިބޭކަތިލަ  އިކޮށަ

ރައީސް މިސާލ  ؟އިްއޒަތްތެރި  މަޖިލީހ ން  މި  ޮގތަކީއްކަދަ   މިއީތޯ  ނި ؟ންޖެހޭ  ފަހ ން  ލޯކަލް އެންމެ  މިެގންދިޔަ 

ކިޔާ   "ވަށަފަރ  މ ޢިއްޒ "،  ކިޔާ   "ހޮޅި މ ޢިއްޒ "ފަންވެއްޖެ.  ކިޔާ މީހަކ  އ   "ޢިއްޒ ޅި މ ހޮ "ަގއި  ކައ ންސިލ  އިންތިޚާބ 

އ ފަންކޮށްފި.   ރައީސްމީހަކ   ދަ ؛އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހ ށަހެޅި  މައްސަލަ  މި  ންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑ  

ހަތަރ  ؛ބޭނ ން މަސިޔާސީ  ލީޑަރެއް  ހަ  އެްއ  ފަސް  ޖައްހާފ ސަތީަގއި  ހައްދަވަ ަގއި  ކޮލަމެއް  .  ށޭލަްއވާއިސަވާފައި 

ހޭޓް ސްޕީޗ ހައް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބައްލަވާ  ދަވާފައި  ބޭފ ޅެއްތޯ  އ ފަންކ ރެްއވީ ކޮން  ިގނައިން  އެންމެ  ެއްއޗެއް    ! ކިޔާ 

 ބޫލ ކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ.  ަގ، ލިބޭނެ ކަމަށް ައޅ ަގނޑ    ރައީސްއިްއޒަތްތެރިއޭރ ން މީެގ ނަތީޖާ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ޝަފީޤްهللا މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ވެލިދޫ ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޝަފީޤްهللا ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ޢަބްދ ވެލިދޫ  

އާދެ! ހަރ ކަށި ފިކ ރ  ފަތ ރާ މީހ ންެގ ލޭ ހ އްދަ   ؛ވާ މައްސަލަ  މި ހ ށަހެޅިފައި މި ޒަތްތެރި ރަީއސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

. މި މައްސަލައަށް  ލާ މައްސަލައިމެދ  އަަވސް ފިޔަވަޅ  އެޅ މަށް ޮގވަ   އެފަދަ ފަރާތްތަކާ  ، ންމ ވެފަިއވާތީއާކަމަށް ގޮވ ން  

ތާއީދ ކ  މައްއަޅ ަގނޑ   މ ހިންމ   މިއީ  ާއދެ!  ހާދިރަން.  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ހިނަގނީ،  ސަލައެއް.  ސާތަކެއް 

އެ ސިކ ނޑިއަށް  ބައެްއެގ  ހިނަގނީ  ހިތްވަރެއް   ކަންތައްތަކެއް  ދޭ  ބަޔަކ   ކ ރ މަށް  ހަމަ ކަންތަްއތައް  ސަބަބ ން.  ެގ 

ދީން.  ސ ލްޙަމަ  ،ނަކީނ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަ އިސްލާމްދީީގޔަ   އާއަނެކާ  ފ ެގ ދީން.ޞާޢަދ ލ އިންސަލަސްކަމ ެގ 

ވެސް އަނެކާ   ،މެދ   ޮގތް  ރަނަގޅ   އެދޭ  ޮގވަ   އާތިމާއަށް  އެދ މަށް  ވެސް  އެހެންވީމާއިމެދ   ދީން.  އަޅ ަގނޑ   ލާ   ،

ކަން  ދެކޭޮގތ ގައި އެފަދަ  ނަމ ަގިއ  މަންދީނ ެގ  ޒާތީ  އަިމއްލަ  ބައެއްެގ  އެ  ކ ރަނީ  އެ  ހާސިލ ކ ރ މ ގެ ފާކަން  ތަކެއް 



1202 މޭ 81                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  3 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

17 

 

ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަން   ވަނަ މާއްދާަގއި ޚިޔާލ    27ސާސީެގ  ޤާނޫނ އަވެފައި އޮތް ކަމެއް.  ންމ އާ. މިކަމަކީ  އިބޭނ މ ަގ

އަސްލަކާ  ދީނ ެގ  އޮތް.  ޚިޔާލ   ޚިލާފ ނ ވާ  އެބަ  ޞަރީޙަކޮށް    .ފާޅ ކ ރެވޭ  ޮގތަށް  ވަރަށް  އެްއޗެއް  ފެންނަ  ބ އްދިއަށް 

ފާޅ ކ ރ މ ެގ މިނިވަންކަން   ނ އަސާސީަގއި ވެސް ޚިޔާލ ވަނަ އަހަރ  އ ފަންވި ޤާނޫ  1932ވޭ. ރާއްޖޭެގ ފ ރަތަމަ  ފާޅ ކ ރެ

ސަރ ކާރަކ ން ދިޔައީ އެކަން ހިފަހައްޓަމ ން. އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ އެންމެ ބޮޑަށް   އޮތްދީފައި އޮތް. އެހެންނަމަވެސް، އޭރަކ   

ލާތ ކ ރި ޕާޓީ.  ަގިއ ދިނ މަށް ވަކާއިފ ރިހަމަ މާނައެ ޙައްޤ  ރަްއޔިތ ންނަށް  ފާޅ ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ދިނ މަށް،    ޚިޔާލ 

ބައެއް ބޭފ ޅ ން   ،އަދި ޭއެގ ވެސް އިތ ރ ން  އި،ނަފ ރަތ  އ ފައްދަ  ،ޖެހެނީއްކަން މި  ދަ  މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެން މި ވާހަކަ

މާނަކ ރައްވާ  ޚިޔާލ މި ކ އްލި މައްސަލަ  ،އެބަ  ނަފ ރަތ  އ ފެއްދ މަށް ވާހަކަދެްއކ ން ފާޅ ކ ރ ން ނޫނީ    އިެގ ސަބަބ ން 

ޮގތ ން ކަމަށް މި މައްސަލަ   ނަމަ އެކަމާ ގ ޅޭނޫން  ،ހ އްޓ ވަންއެކަން    ،ްއކ ން އެއީ ކަމަށްވާހަކަދެ  ެގންނޫނީ ކެމްޕެއި

މި މައްސަލަ  ހ ށަހަޅާފައި  މި  ނޫން.  އެެއްއ  ބ ނަނީއި އޮތީ.  މި  ހިންާގ    ،ަގއި  ެގއްލ ންދިނ މަށް  ޖިސްމަށް  މީހ ންެގ 

ފާޅ ކ ރެވިދާނެ.    އ ޅޭ ކަމަކީ. ޚިޔާލ   ެގން މިމަލ ތައް ހިންގ މަށް ހިތްވަރ ނ ދޭށޭ. އެއީ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ކަންބޮޑ ވެ ޢަ

ބެހޭ ކަމަކާ  އޮތް  ކޮށްފައި  އޭ  އަނެކަކ   ވާހަކަދެްއކިދާނެ.  އޮތް  ޮގތ ން  ކޮށްފައި  ހ ރިއިރ   ހިންަގން  ދައ ލަތް  ނަ 

ނ  އެއީ  ދެއްކިދާނެ.  ވާހަކަ  ވާހަދެއް ވަްއކަމެްއެގ  މީހެކޭކޭނެ  މިވެނި  ޭއނައަކީ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.    އޭނާ  ،ކަެއްއ 

  ، ސް އަދި އެހެން ނަމެްއަގިއ ިވޔަސްދީނ ެގ ނަމ ަގއި ވިޔަ  މަރާލަންވީއޭ. އޭނާ ޮގްއވާލަންވީއޭ. ެއކަން ކޮށްެގންނ ވާނެ

  ، މި މައްސަލަ ހ ށަހަޅ އްވަމ ން ވިދާޅ ވި  ލ ެމންބަރ  މިކާއީ  ިއއްޒަތްތެރިޒާތީ މަންފާ ހާސިލ ކ ރ މަށް ޓަކައި.  އެމީހާެގ  

ދެ މެންބަރ   ދާއިރާެގ  ވާހަކަައކާއ ނޫގފާރ   މި   އްކެވި  ހަމަ  ކ ރީ.  ސަސްޕެންޑޭ  ޓީޗަރަކ   ސްކޫލެްއެގ  ގ ޅިެގން 

ެއއް، ރައީސް ނަޝީދާ  ހަމަ ލެކްޗަރާ ؛ށް، ތިބޭފ ޅ ންެގ ހަނދާނަށް ެގނ ވަން ބޭނ ންފ ރ ޞަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ހަނދާނަ

ޓ ވީ ދެޮގތ ން    ގ ޅޭ ތަކ ރާރ ކޮށް  ވާހަކަތަކެއް  އެތައް  ނޫސްތަ،  ޓާއިންއްކެވި  ޓީވީތަކަށް އެކި  މަޢ ލޫމާތ ،  ދެއްކި  ކަށް 

ވާހަކަތައް   އިއަރަ ދެ  ،ވިދާޅ ވި  ސަސްޕެންޝަނެއް.    ހަމަ  ކަން   ،ދަންނަާވނީ  ޑ އަޅ ަގނދ ވަހ ެގ  މި  ޮގތަށް    މި 

ނ ވާނޭކޮށްެގނެ ޙައްލެއް  މަްއސަލަެއއް  މި  އެބަޑ އަޅ ަގނ.  އް  ކަމަށް  ެމން  ޙައްލ ކ ރަނީ  ކަން  މި    ،ނަމަ  ވަނީ  ޖެހޭ 

ވަނީ ކަމަށް  ބޭނ ންފ ޅ ވާ  ވެސް  ،ނަމަ  ޙައްލ ކ ރަން  މ އައްސަސާތަކ ދައ ލަތ    ،ސަރ ކާރ ން  އެެގ  ވެސް  ޖެހޭ   ބަން 

އެްއޮގާގ ފިޔަވަޅ  ނޫނާ  ހަރ ދަނާތަށް  ފިޔަަވޅ   ކަމާއެޅެން.  ހ އްއެކީ  ކަން  މި  އެބައެޅެން.  މަސައްކަތްކ ރެވެން    ޓ ވާލަން 

 މިކަން ހ އްޓޭނެ ދ ވަހެއް ނާންނާނެ. މި ކަން ދާނީ ދ ވަހެއް ދ ވަހަކަށް އިތ ރ ވަމ ން.   ،ނަމަނޫންޖެހޭ. އެހެން

 

 ވ ން:ކެ އް ދެކަހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޝަހީމް ޢަބްދ ލްޙަކީމް. هللا ބްދ ތެރި މެންބަރ  ޢަކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތް .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަބްދ ލްޙަކީމް ޝަހީމް هللاޢަބްދ   މެންބަރ  ދާއިރާެގ ކަނޑިތީމ 

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ހޭޓް ސްޕީޗ ޝ ކ ރިއްޔާ  މިމެޑ އަޅ ަގނ؛ އާދެ!  ިއއްޒަތްތެރި  ން  ކަމެއް  ކަންބޮޑ ވާ  ނ ހަނ   އީ 

ޚާއްޑ އަޅ ަގނ ރައީސް.   އަދި  ރާއްޖޭަގިއ  މި  ކ ޞަމެންނަށް  މީެގ  މާލޭަގއި  މި  ފެނިެގންކޮށް  ޭގންގ ތަކެްއ  ރިން  ދިޔައީ 

 ތަން  ރާމާރީ ހިންަގމ ންދާމާ  ިއ، ޭގންަގށް ޖެހޭ މައްސަލަތަކ ަގއި ވަޅިހަރަޭގންގ  އަނެއް  އެ ޭގންގ ތަކ ން ެއއްއި،  ހަދަ

ާމ ޑ އަޅ ަގނމިއަދ     ،ވެސް ޮގސްފައިވޭ. އެހެންނަމަމެންނަށް ފެނިެގންޑ އަޅ ަގނ  މެންނަށް ައނެއްކާ މި އޮތީ އެއަށްވ ރެ 

ައއިްއސަ ހިސާބަކަށް  ނަމ ަގއި   ،ނ ރައްކާ  ދީނ ެގ  ރައީސް.  ނަސްރ ދީ  ،ިއްއޒަތްތެރި  ނަމ ަގިއ  ނ ދިނަށް  މި މ ެގ 

ބޭފ ޅ  އެ  ޭގންގ ތަކ ން  އ ޅޭ  މަ ންކ  ހ ކަނޑަައޅާ  ން  ހަދައިެގން  މަްއޗަށް  އެތަކ ެގ  ތަންފީ  ގ މަތީަގިއ  ކ ރ މަށް  ޛ ކަން 

ތަން  ކ ރަމ ންމަސައްކަތް ނަޑ ައޅ ަގނދާ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ފެންނަނީ  މި  މި    ތީޖާއަކަށްމެންނަށް  މިހާރ   ވެެގން 

ފައި އޮތް ތަން  ކަން ކ ރަން ރާވާ   އެއަނިޔާވާ ޮގތަށް އެ ބޭފ ޅ ން މިހާރ   އިތަކަކަށް ޭއަގއާންމ  ިގނަ ރައްޔިތ ން   ،ނީދަ

އ ފައްދައިެގން    ޕީޗ ދިނ މ ެގ ނަމ ަގިއ ހޭޓް ސްދީނަށް ނަސްރ ؛ ެގންދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްންނަށް ފެނިމެޑ އަޅ ަގނ 

ޕްރޮމޯޓްކ ރ ަގބޫލ ކ ރާއަމިއްލައަށް   ަގބޫލ ކ ރ ންތައް  ޓަކައި  ކަންތައްތައް   ،މަށް  އަމިއްލަ  ވިސްނ މާއި  އަިމއްލަ 

އިސްލާމްރޮމޯޓްޕް މާތްވެެގންވާ  ޓަކައި  ރިވެކ ރ މަށް  ނަާގލަ ދީނ ެގ  އަސްލ ތައް  ތަން  ތި  މެންނަށް ޑ އަޅ ަގނއިެގންދާ 

ތައް ބަދަލ ކޮށް، ޢިލްމ ވެރިންެގ ތާކިހާ އަޅަިއެގން އެ  ންކ ހ ދީނ ެގ  ލާމްރި ރައީސް. އިސްދަނީ އިއްޒަތްތެ  ެގން މިފެނި

ެއއީ އަސްލ  ޙަޤީޤީ    ،ހ ންނަކީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްތައް ނެރެެގންދާ މީންކ ހ   ކަށްބޭނ ންވާ ޮގތަ  ބޭފ ޅ ން، އެ ބޭފ ޅ ން 

ނަގަ   އިސްލާމްދީނާ ައސްލ ތައް  ދީނ ެގ  މި  އެއީ  ބޭފ ޅ ން.  ޮއޅ ވާލަން  އިލައިދެކޮޅ   ޙަޤީޤަތް  ަގޑ ބަޑ ކޮށް،  ދީން   ،

މީަގއި  މަސައްކަތްކ ރާ ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މީހ ން  ިގނަށް  މެންޑ އަޅ ަގނ  ހަރ ކަނައި ވަރަށް  އަޑ އިޭވ،  އެބަ  ށި  ން 

އިްއޒަ ވާހަކަ  ޙަޤީޤަތަކީ ފިކ ރ ެގ  ރައީސް.  އިސްލާމްދީނ ެގ    ،ތްތެރި  ވެސް  މިއީ  ވެސް  ފިކ ރަކީ  ހަރ ކަށި  ކިޔާ  މި 

ރަ  ދ އްވ ންޢަ އޮޅ ވަިއއްޒަތްތެރި  އަސްލ   ލ އިއިލައިީއސް.  ދީނެއް،  ދީ  ،ފަސޭހަ  ޮއޅ ވަ އެ  އަސްލ     ލަިއެގން އިނ ެގ 

އިއްޒަތްތެޑ  ނއަޅ ަގއެއީ    ދިއ މަކީދާ ނޫން  ކަމެއް  ަގބޫލ ކ ރެވޭނެ  ރައީސްމެންނަށް  ޙަޤީޤަރި  މިއަދ   .  ތަކީ 

މިޑ އަޅ ަގނ  ފެނިެގން  ވަރަށް    މެންނަށް  ބައެްއ    ންމެޑ އަޅ ަގނ   .ތެރިކޮށްނ ރައްކާދަނީ  ކަމަށް  ނެތިެގން  ާގނޫނ ތައް 

ެގނެއް ނޫން  މި ރާއްޖޭަގއި ާގނޫނ  ނެތި  ،ސްތެރި ރައީއިްއޒަތް  ތަކީނަމަވެސް ޙަޤީޤަބޭފ ޅ ން އެބަ ސިފަކ ރައްވާ. އެހެން

ތަންފީ   މި ކަންކަން  އެ  މަރ ހަލާތަކ ން  ތަންފީޒީ  ކަމެްއ،  މ  ނ ކ ރެވ ޛ އ ޅެނީކީ.  ފަހަރަކ   ދަނީ  މި  މިއަދ   ނަތީޖާ  ެގ 

ަގބޫލ ކ ރާ    ޑ ނއަޅ ަގ  ،ނ ފޯރާ ހިސާބަށް މި ދަނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންވީމާޮގސް އަތްފަހަރަކ  ކަމެއް ބޮޑ ެވެގން

، ިމ ންވީމާވެެގން. އެހެހަރ ދަނާ  ،ކަމާ ބެހޭ މ އައްސަސާތަކ ން ޒިންމާދާރ ެވެގން  ،ވޭނީޮގތ ަގއި މިފަދަ ކަންކަން ހ ްއޓ 

ހަމަ ފަށްފަށ ން ޝ ކ ރ    ޑ އަޅ ަގނ ންބަރަށް  މާލ ކަމަށް ެގނެސްދެްއވި ކަމަށް ޓަކައި ިއއްޒަތްތެރި މެކަން މަޖިލީހ ެގ ސަ

 ތެރި ރަީއސް.  ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތް ފ ރ ދެއްވިން. ދަންނަވަ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ފް.  ން ލަޠީންބަރ  ޙަސަތެރި މެްއޒަތްގ  ދާއިރާެގ އިހެންވޭރ  ހ ޅަނ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ވަރަށް ބޮޑަށް  

 މެންޑ ައޅ ަގނ ، ރޭަގއި ވެސް  އެބަ ހިނާގ. އެހެންވީމާތް  ކަެގ މަސައް ކޮމިޓީ  241މި ވަގ ތ    ؛ންތެރި މެންބަރ އިްއޒަތް

ޑަިއެގންނެވ މަށް. ިއސްކަންދޭންޖެހޭނެ ބަހ ސްަގއި ބައިވެރިެވވަ  ޑ އަޅ ަގނންބަރ ންނަށް  ކޮމިޓީެގ މެ  241ހަމަ    ،ހެދިހެން

 ސަން ލަޠީފް. ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙަގ  ދާއިރާ ހެންވޭރ  ހ ޅަނ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅަނގ  ހެންވޭރ 

ނަސީމް މި ހ ށަހަޅ އްވާފަިއ    ރި މެންބަރ  މީކާއީލ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެ  ަގލޮޅ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ވަރާއެއް ެގ މަޝް މީންމެޑ އަޅ ަގނއޮތް މައްސަލައަކީ ވަރަށް މ ހިންމ  މައްސަލައެއް. އަދި މި ވަގ ތ  ކޮންމެހެން ވެސް  

ހިންަގ މަޖިލީހ ަގއި  ސަރ ކާރަށް    ިއ،މި  ބޭނ ޑ އަޅ ަގނައދި  ކަމެން  ދެންނެންކަމ ންވާ  މ ހިންމ   ަގއި  ވަރަށް  ވ މަށް 

ެވސް   ކަމ ަގއި  ިއއްޒަ  ޑ ައޅ ަގނވަގ ތެއް  ރައީސްދެކެން.  އެޑ އަޅ ަގނ؛ ތްތެރި  އިސްލާމ ންމެން  ވެސް  ،  ންމެންނަކީ 

ެގ  އްނޫން ދީނެމ ސްލިމެއް ކަމަށް ބ ނާ މީހަކާ ދިމާލަށް ނ ވަތަ އެ މީހަކީ އެަގއި ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ    ޑ އަޅ ަގނ .މ ސްލިމ ން

ޮގ މީހެއްެގ  ަގބޫލ ނ ކ ރާ  ދީނެއް  އެއްެވސް  ނ ވަތަ  ކަމެއް  ބާރެމީހެއް  ކަނޑައެޅ މ ެގ  ޙައް  ،އްތ ަގއި  އެހެން  އެ  ޤެއް 

ލިބިެގ އިންސާނަކަށް  ރައީސްއެްއވެސް  ިއއްޒަތްތެރި  ނ ވޭ  ކަނޑައެޅި ނެއް  ތިމަން.  މ ސްލިނާއަެގން  ބ ނެބ ނެ ކީ  މެކޭ 

ޤެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ޙައް  ވާ އިންސާނ ންނަށް ލިބިެގން  ،ކޭ ކަލޭ ތިއީ މ ސްލިމެއް ނޫނޭ ބ ނ މ ެގ ޙައްޤަކީނޫނެ  ،ހ އްޓާ

ކަށަވަރ ކޮށްދީޤާރައީސް.   މިފައި  ނޫނ ައސާސީން  ޙައްޤ ތައް  ފެހ ރި  އެބަދިރިންނަން.  ހިރީ  ޙައްޤ     އޮތް.   ހ ރ މ ެގ 

ދިރިކަނޑަ ެއއީ  ޙަމ ެގ  ހ ރ އެޅިެގން  އޮޤާއްޤ   ކަށަވަރ ކޮށްދީފައި  ކަމަށްނޫނ އަސާސީން  ޙަްއޤެއް  އޭނާެގ    ،ރ  ވީއި  ތް 

ސް ފަރާތަކަށް.  އް ނ ވާނެ އެްއވެދީެގނެރ ންނެއް ލިބިޖާގައެއް ާގނޫނ ެގ ބޭ  ނެކަމަށް ބ ނާ  އޭނާެގ ލޭ ހ އްދަ  ،ހިފަންމަރ 

ރަީއސްއިްއޒަތްތެ އާންމ ވެ؛ ރި  ކަން  މިމި  އެއީ ފައިާވ  ކަމެއް.  މެޑ އަޅ ަގނ  ،ންަވރ   ކަންބޮޑ ވާ  މިއަދ   ން 

ޢަލީ   ،ޑައިަގންނަވާނެވައެނގި  އަފްރާޝީމް  ޑރ.  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  އ ނޫގފާރ   ކ ރީެގ  މަޖިލީހ ެގ  މި 

އެީއ    އި،މެދ ވެރިިވ ސަބަބ ތަކާ  އަވަހާރަކޮށްލ މ ގައި ޮގތް،  ހ ރި  ހިނާގފައި  ކަންކަން  ން  ތަކ ރާރ ކ ރަ  ޑ ަގނ އަޅ އަދި 

މިތާނަގއި.   މިައދ   ނޫން  ވާހަކައެއް  އެއެންމެން  މެޑ އަޅ ަގނބޭނ ން  ހަސަދަވެރިކަމާިއ    ،ނަފ ރަތާއި ؛ނޭގނަށް ވެސް 

 ރަކޮށްލ މަކީ. ހަމަ ވަހާ ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަހިންާގފައި އޮތް ލާއިންސާނީ ޢަމަލެއް  ޮގސްރ ޅިވެރިކަން އ ފައްދަިއެގން

ޢަބްދ  ރިޟްވާ  ،އެހެންމެ ރަޝީދ   ވިޔަސް هللا ން  ޔާމީން  އަދި  މީ،  އެ  ނަފްރަތ  ސް ވިޔަސް،  ދޭތެރޭަގއި  މީހ ންނާ 

ކަމ   ިއ،އ ފައްދަ މީހ ން  ލާދީނީ  މީހ ންނަކީ  މީ ަގއެ  އެ  ަގބޫލ ކ ރ ވަިއެގން  ބަޔަކ   ލައްވާއި  ހ ރި ކޮ  ހ ން    ށްފައި 
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ންމެ  ެގ އެމެންނަށް މީޑ ައޅ ަގނ؛ ތެރި ރައީސްންނަށް ފެންނަން އެބަހ ރި. އިްއޒަތްމެޑ އަޅ ަގނން މިއަދ   ޢަމަލ ތަކެއްކަ

މިސާލެ އޮފަހ ެގ  މި  ފެންނަން  ޮގތ ަގިއ  ރައީސްއިްއޒަތް ؛ތީއްެގ  ރަނަގޅ ޑަ އަޅ ަގނ  ،ތެރި  ވަރަށް  އިތ ރ  ށް   

ދެއްަވއިފިއްޔާ  އެންމިނެޓެއްހާއިރ   މިސާލެމެ.  ފަހ ެގ  ޮގތަށް    މި ޑ އަޅ ަގނއްެގ  ފެންނަން  މަ   ،އޮތީ  މެންނަށް  ހ ެގ މި 

ެގ ހިތ ން މީ  ޑ އަޅ ަގނ   ،އެއީ  ޒ ކޮށް އެ ދިން ހަމަލާދިސާ. ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް އަމާހިނިގ ހާ  ނަ ދ ވަހ ހަވަ

ޮގތ ަގއި  އެއްނަތީޖާ ލާދީނީނަރައީސް    ފާހަަގކ ރެވޭ ކަމެއް.ެގ  ޮގތ ަގިއ އެތައް ޒަމާނެއް  ޝީދަކީ  ވަންދެން   ބޭފ ޅެއްެގ 

ކިޔ ން އެީއ ޯއކޭ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި ދައ ލަތ ެގ  ލަށް ލާދީނީ  ދިމާ  ނަޝީދާ  ރައީސް  ،ތަކ ރާރ ކޮށް ޮގަވމ ން،  ތަކ ރާރ ކޮށް

ަގބޫލ ކ  އެ މ އައްސަސާތަކަށް  މިންވަރަށް  ކަ ކަރެޭވ  އޮތް  ކ ރ ވާފަިއ  ެގންޮގސްެގން  ކަމ ަގއި  ން    ޑ  އަޅ ަގނމެއް 

ކަމަކީ  .ރަންަގބޫލ ކ  ނޫމެޑ އަޅ ަގނ  މި  ކަމެއް  އޮތް  އޮޅިފައި  ކިންނަށް  ލާދީނީ  ކަމަށް އެ  ން ޔ ން.  ކަމެްއ  ހ އްދަ  އީ 

  ން ބަޔަކ  މީހ ން ވޭ މިންަވރަށް މި ކަަގބޫލ ކ ރެށް  . އެއީ ހ އްދަ ކަމެއްެގ ޮގތ ަގއި މި މ ޖ ތަމަޢަސްލާމ ންނާ ދިމާލަށްއި

ދ ވަހ  ރައީސް ނަޝީދަށް  މެންނަށް މޭ ޑ އަޅ ަގނ ޖާ  ކޮށްފި. އޭެގ ނަތީ ހަމަލާ  މަހ ެގ ހަވަނަ   އެ ފެންނަން   އިން ދިން 

ިއރ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ާގނޫނ ތަްއ ނެތީއެއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި  މި ވާހަކަ ދައްކާ   ޑ އަޅ ަގނ ؛ ރި ރައީސްތްތެއޮތީ. ިއއްޒަ

ން  ކަ  މި  ައޅަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްރޭަގއި ފިޔަވަޅ ނާ ދޭތެންކަން ކ ރާ މީހ ން މި ކަމިއަދ  މި ވަގ ތ  ެވސް    ،ރައީސް

ނަ ޢަމަލ ކ ރަމ ން އަންވެސް    ތްކ ރ މ ެގ ާގނޫނަކީ މިއަދ މާޔަިއވަންތަކަން ހިެގ ދީނީ އެއްބަރައްޔިތ ން   ދިވެހި  !ބައްލަވާ

ދިވެހި   ،ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ަގއި މި ބ ނަނީ  4.  ބޭނ ންވާލަން  ނަދަން  ޑ އަޅ ަގނ  އްދާވަނަ މާ  4ާގނޫނ ެގ  ާގނޫނެއް.  

މަސަްއކަތް ނަާގލ މަށް  ެއއްބަިއަވންތަކަން  ދީނީ  މެދ ަގންމީހ   ،ކ ރ މާއިރައްޔިތ ންެގ  އ ފެދޭ ެގ  ޚިލާފ   ޮގތ ން  ދީނީ  ިއ 

ަމކީ ނ ވަތަ ކ ރަން އ ޅ މަކީ  ކ ރ އިން އެްއވެސް ކަމެއް  މި  ،މާއިޢަމަލ ކ ރ   އެފަދަ ޮގތްޮގތަށް  ،ބާވަތ ެގ ވާހަކަދެއްކ ާމއި

އ ނިކަން ޙައްޤ ތަކަށް  ދަތަށް ނ ވަތަ މ ޖ ތަމަޢ ެގ ަވކި ބައެްއެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަާމއި ސިޔާ  -ކަމެކޭ. )ށ(މަނާ

.  އްނެ މިއަދ  ޢަމަލ ކ ރާ ާގނޫކަމެކޭ. މިއީ  ހަކަދެއްކ މަކީ މަނާޤްރީރ ކ ރ މާއި އާންމ ކޮށް ވާކަށް ދީނީ ތަލިބޭ ފަދަ ޮގތަ

ސ ވާލަކީ ޑ އަޅ ަގނ  ނަ  ،ެގ  ނަމ ަގިއ  ރަީއސް  އަިމއްލަ  ބައްލަވާށޭ.  މީޑިއާ  ރޭ ސޯޝަލް  އެ  ރޭ،  ހަމަލާދިން  ޝީދަށް 

ލިޔެފަިއ  ރީއެހެ هلل   ރަ އެއީ.  الحمد  މަރާލަންއީސް    އެތަނަޝީދ   ޓަކައި.  ކަމަށް  ހަމަލާދިން  ބައެ     ، މަްއޗަށްްއެގ  ްއ 

ޙީދަށް އަމާޒ ކޮށް ދެއްކި  ، މ ޙައްމަދ  ވަންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީދ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެއިރާފާރ  ދާެގ އަޚް އ ނޫގޑ އަޅ ަގނ 

ކ ރާއެހެވާހަކަތައް   ބަޔަކ   ކޮން  ފެންނަން.  ކާ ކަމެއް   ރީ  މިައދ ،  ވާހަކައެްއކަން  ދެއްކި  އެ  ކ   ފެންނަހެރީވެސް  ން.  

ވާހަކައަކީޑ އަޅ ަގނ  ފ ލ ހ ންކޮބައި  ،ެގ  ފިޔަވަޅ ފ ލ ހ ؟ ތޯއޭ  ދޭތެރޭަގއި  މިއާ  ކިހިނެއްތޯއޭ  ކ ؟ ނީޅަނާން    ޑަ މިއީކީ 

ިއއްޒަތްތެ ނޫން  ވާހަކައެއް  ދައްކަނީ  ރިކަމެއްެގ  މި  އެހެރަީއސް   ސަރ ކާރަށް  ވެސް  މިއަދ   ޑ  އަޅ ަގނ،  ންވީމާކީ. 

މަމިހެ،  ޮގވާލަން ހ ރި  ބެލ މަށްން  އަވައްސަލަތައް  ފ ލ ހ ން  ޓަކައި  މަސައްކަތަކީ   މަށް.ސްެވަގތ   ކ ރާ  ފ ލ ހ ން  އަދި 

ންޖެހޭ ބައެްއ.  ން ޮގތ ަގިއ ފ ލ ހ ންެގ ވިސްނ ން ވެސް ބަހައްޓަން. ހ ރިހާ ކަމެއް އެއްފަހަރާ ކ ރަފަހަރަކ  ކަމެއް ނޫ
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އެޮގތަށް. ފަހަރަކ  ކަމެއް ކ ރާ ޮގތަކަށް  ޚިދ މަތްތައް ދިނ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭނީ  ން ދޭ  ސަރ ކާރަކީ ެއއީ. ސަރ ކާރ 

ދައ ލަތެޑ އަޅ ަގނ ން  ނޫ ހިމެންެގ  ރައީސް ަގންނއް  އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ؛ ވާނީކީ.  ބޮޑަށް  ދެއްިވ  ވަރަށް   

ޖެހި ކ ރ މަކީ ނ ކަތް ފަހަތަށް   ކ ރާ މަސައްމެން މިޑ އަޅ ަގނ ؛ންނިންާމލަމ ން ވެސް ދަންނަވަ  ޑ އަޅ ަގނފ ރ ޞަތަށް.  

މަސައްކަޑ  އަޅ ަގނ ނި  އެކަހަމަމިއަދ    ކ ރާ  ދިވެހިމެންނަށް  މި  ނޫން.  މިތެްއ  ދީނީ ރާއްޖޭެގ  ދައ ލަތ ެގ  ދިވެހި   

ކަމ ަގއި  ހިމާޔައެއްބައިވަންތަކަން   މަސައްކަތެއް  ކ ރާ  ބޮވަރަ  .ނީދެކެ  ޑ އަޅ ަގނތްކ ރ މަށް  ޝ ކ ރިްއޔާ  ށް  ޑަށް 

 ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. އީސްއިްއޒަތްތެރި ރަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ޝ ކ ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މައިކ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ރިއްޔާ  .  މެންބަރ ން  ކަނޑާނ ލަނީސް އިްއޒަތްތެރި    ،  

ނެ. ހެންވޭރ   ނިގަވޑަިއަގންނަވާނޑ ނީމަ އެކެ  ްއވ ން ެއދެން. މައިކ ނ ލެއިލާފާނެ ކަމަށް ވާހަކަ ހ އްޓ ވަ އިކަނޑަ  މައިކ 

  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ    ،ރ ވަނީތ  މި އަފ ރ ޞަ  ޑ އަޅ ަގނ ށް  ޙ ސައިން ޝަހީމަ  ބަރ ރި މެންދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެ

  މެންބަރ .. ިއއްޒަތްތެރިޖެހޭތީވަންޑަިއަގންނަކޮމިޓީއަށް ވަ  241ކޮމިޓީއަށް،  ވެސް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 

އަޙްމަދ  ނަސީމް   ލ ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  މީކާއީ  ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.`.  

މަޖިލީހަ އިއްޒަތްތެރި  މައްސަ  ށްމި  ިމއީހ ށަހެޅ އްވި  މައްސަލައެއް   ، ލަ  ބޮޑ ވެފައިާވ  ރާއްޖޭަގއި  ިއއްޒަތްތެރި  މި   .

ަމއްސަލަެއއް.    މިއީ؛ ރައީސް ދެކެންވީޑ ައޅ ަގނ ކަންބޮޑ ވާ  އަޑ އަޅ ަގނ  ،މެން  އެއް  މ ސްލިމް  އަނެއް މެންެގ  ޚަކ  

އެ ؟ ޅާ މީހަކ  އެއީ މަރަންޖެހޭ މީހެއްތޯނާިއެގން ހ ރި ޮގތަށް ހެދ ން  އެ މީހަކ  އަޅަ؟ ންވީ ކިހިނެްއތޯއަޚަކާ މެދ  ދެކެ

ެއއީ ލޭ ހ އްދަ   ،އްޖެއްޔާބޫލ ނ ކ ރެވިކަހަލަ ކަންކަން އަނެކަކަށް ަގ  ކިަގބޫލ ކ ރެިވެގންދާ އެކަށް ވަކި ކަމަކާ މެދ   މީހަ

  ، ހެދ ން އެޅ މ ގައި  ންނެވީމި ދެ  ،ސްަގއި ވީނަމަވެ ތަފާތ ތަކެއް ހ ރި ކަމ   އިގަ މެންޑ އަޅ ަގނ؟ ކ ރަންޖެހޭ ފަދަ ކަމެއްތޯ

ނޫނީ   ،ދިއ މ ަގއި   ނަމަ މޫދަށްނޫން  ، އިނޫނިއްޔާ މިޔ ޒިކ  ައޑ އެހ މ ގަ   ،ޑެްއެގ ތެރޭަގއި ނެވީ އ ޅޭ ކ ރައ  އަދި މި ދެން

މީޓިންގ  ، އެޅ މ ަގއިރާޅާ ެއނދ ަގއި  ރޯނ ފ ރި  އަދި  ެއއްބަޔަކ   ކަ   ނޫނިއްޔާ  ވީނަމަވެސް ބޭްއވި   މިހިރަ   ،މ ަގއި 

ނަވަން.  ދަން  ޑ އަޅ ަގނތަކެއް ނޫން ކަމ ަގއި  ހޭ ތަފާތ ކ ރަންޖެކ  އަނެކަކ ެގ ލޭ ހ އްދަމެން އެކަޑ އަޅ ަގނ ތ ތަކަކީ  ފާތަ

ކަ  ޝަހާދަތ ެގ ކިޔަ ދެ  ަގބޫ  ިއ،ލިމަ  ކަން  ހިފަެއ  ރޯދަ  ނަމާދ ކޮށް،  ެއއީ  ޅޭ  އ އި ލ ކޮށް  މީހަކީ  މީހެްއެގ  ކޮންމެ  އެ 

މެން  ޑ އަޅ ަގނޖެހޭ. އަދި  މަ އެބަ ބަލަންމެން ހަޑ އަޅ ަގނ މީހެއްެގ ޮގތ ަގއި  އި އެ މީހަކ  އިސްލާމްދީނަށް އ ޅޭ  ތ ގަ ޮގ

އޮޅީ  ފޮށަެއއް  ބޮލ ަގއި  ޮގތަވެސް  އެހެން  އަދި  އެއީ  އެ  މާ  ދެކ މ ެގ  ކަށް  ދޭތެރޭަގއި  ކ ދިކ ދި  ،  ބަދަލ ަގއިބަޔަކާ 
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އެންމެންނާ ހ ރި  އ ސޫލ ތަ  ތަފާތ ތައް  މަތިވެރި  އިސްލާމްދީނ ެގ  އެކ ަގއި  ވެސް  ހިފަހައްއެކ ަގއި  ތިބި އް  ޓާފައި 

 ޮގތަކަށް ހ ންނަ ކި، ވަސައްތަ މ ސްލިމް ޤައ މެއް. އެހެންވީމާ  އިންދިވެހިންނަށް އ ޅެވެންޖެހޭ. މިއީ ރާއްޖެއަކީ ސައްތަ

އާންމ   ؟އެއީ އެ މީހާ ދ ނިޔޭަގއި އ ޅެން ހ އްދަކ ރާ މިންަގނޑ ތޯ  ،ވަކިވަރެއް ދޫވ ންހެދ ން، ވަކި ވަރެއް ބާރ ވ ން،  

ތަން    ލ ކ ރާޢަމަ އިދާރާތަކ ން އާންމ  އިޖ ތިމާޢީ ާގނޫނަށް އެބަ  ތަންފީޒީޖ ތިމާޢީ ާގނޫނެއް އެބަޮއވޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އި

ގ ރާމަެއއް  ަގއި ދީނީ ހަނން މި ރާްއޖޭމެޑ އަޅ ަގނންޖެހޭ. ރައްޔިތ ން އެބަ ރައްކާތެރިވާންޖެހޭ.  ފެންނަ  ރައްޔިތ ންނަށް

ފ ރ ޞަތ  އެކ ރ މ ެގ  ދީން  ައއި  ތަކާހެން  މީހ ންނާއެހެ  އިންނާމެޑ އަޅ ަގނ ސް،  އެކީަގިއ  ދީންތަކ ެގ  މިތާނަގިއ ން   

ނ ކ ރާތީ ިއސްލާ ޑ އަޅ ަގނ  ،ހަނގ ރާމައެއް  ތެރެއިން  ނ ކ މެ  މެންެގ  ކާފަ  ގެ މެންޑ އަޅ ަގނމ ން  އަނެކަކ   ރ ކޮށް  އެކަކ  

ސްލާމްދީން މަތީ އިސްލާމްދީން   އިެވއްޖެ  އެތައް އަހަރެއް  860 ޤައ މ   މި ނ ޖެހޭ.  ރާ ހިސާބަށް މި ޤައ މ  ެގންދާކަށްމަ

މި ފަހ ގެ   ، އައިހައިރާންވަން، މި ފަހ ން   ޑ އަޅ ަގނރިއ ޅެމ ން އަންނަތާ.  ބޫލ ކޮށްެގން މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ދިަގ

 ވެސް ދަންނަވާ ވާހަކައެއް.  ކ ރިން  ޑ އަޅ ަގނދެން،   ؟ދީނަށް ވައްދާފައްސަކ  ެއބަހ ރިތޯ އިސްލާމްއެްއވެސް މީހަކ  ދިވެ

މިތާނަގއި  ނެތިެގންތޯ  ދެން،  ކޮންކަެމްއ  ކިޔަ ޑ އަޅ ަގނ   ކަލިމަ  ދެ  ޝަހާދަތ ެގ  ރަސޫލާ އިމެންެގ  ލާ ޢާތަهللا   އިއާ ، 

މިއީ ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް. އާންމ   ؟މަރަން މި ފަށަނީ  އިއ ޅޭ މީހ ންނަކީ ކާފަރ ން ކަމަށް ހަދަށް  ަގބޫލ ކޮށް އިސްލާމްދީނަ

އެްއޗެއް ޮގވަ ކ ރަންޖެހޭ.  ޛ  އިދާރާތަކ ން މިތާނަގއި ތަންފީތިމާޢީ ާގނޫނ  އެބަ ތަންފީޒީޖ އި ، ހިތ ހ ރިހާ އިހިތ ހ ރިހާ 

އޮތް އ ޅެން  މިއީ.  ޮގތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  މި  ނޫން  ދިދިވެހިރާއްޖޭ  ތަނެްއ  އިންސާނ ން  ޙައްޤ   ހ ރިަގއި  ރ މ ެގ 

ދީ އެބައޮވޭާގނޫނ ން  މަރަފައި  ނ ޖެހޭ.  ޮގާވކަށް  މަރަން  ާގނޫ.  ދެންނެވި  މި  ދޭތެރޭަގއި  ފަރާތްތަކާ  ޮގާވ  ނ ތަކ ން  ން 

  ގެ ތަ ބައެއް އެކ ވެރިކަމާއި ެއއްބަިއވަން  ވެސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ ފަރާތްތަކަކީ  ،ނީެގ އެދެޑ  އަޅ ަގނޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ.  

 . ސްރައީ ރިިއްއޒަތްތެ ޝ ކ ރިއްޔާ  ،والحمد هللއްވ ން. ލެ هللا ޮގތ ަގއި މާތް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ޝާން. ޑަވެލީމަ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ފިރ ޝާން ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލީ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  މީކާިއއްޒަތްތެރި  އާދެ!  ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހަޅ އްވާފަިއާވ  އަ  އީލ މެންބަރ   ނަސީމް  ޙްމަދ  

ެވސް   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ކަންބޮޑ އަޅ ަގނ މައްސަލައަކީ  މައްސަމެން  ރައީސްޑ ާވ  ިއްއޒަތްތެރި  މެންެގ  ޑ އަޅ ަގނ؛ ލައެއް. 

މ ޑ ައޅ ަގނ  ،ތެރޭަގއި  ތެރޭަގއި  ޖ ތަމަމެންެގ  މަރަމީހ ންޢ ެގ  މީހެކޭ،    އިޮގވަ   ން  ައއި.އެސް  ތިަމންނާއަކީ  އަދި 

ފިކ ރ   ހަރ ކަށި  ދަރި ތިމަންނާއަކީ  ތިމަންނާެގ  މީހެކޭ،  ދަރީެގ  ތިމަންނާެގ  ނ ފޮނ ވާނަމޭ،  ސްކޫލަށް  ަގޔަށް   ންެގން 



1202 މޭ 81                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  3 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

23 

 

އިން ހަމަ ނިވަންކަމ ެގ ތެރެމ ެގ މިރ ފާޅ ކ   ންމެ ޚިޔާލ ހެމަދެއް ނޫން. އަދި ހަމަ އެބ ނާ މީހ ން    ވެކްސިން ނ ޖަހާނަމޭ

ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް ިމއީ  ؛ ހ ން ވެސް މަދެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ރި ޮގތަކަށް ބ ނާ މީ، ހިތ ހ ހިތ ހ ރި އެއްޗެއް

މައްސަ ދެރަ  ވަވަރަށް  މ ލައެްއ.  އެހާމެ  ރަށް  އަދި  މައްސަލަެއްއ  މަްއސަހިންމ   މެންނަށް  ޑ އަޅ ަގނލައެއް.  ބިރ ވެރި 

ބޭބޭފ ޅ ން  ތަ އެކި  ފްފާތ   ފާހަަގކޮލޯމި  ވެސް  ބަ  ،ށްފިަގއި  ތެއެތައް  ވާހަކަިއެގ  ފިކ ރ ެގ  ހަރ ކަށި  މި  ރޭަގިއ  ޔަކ  

  ، ޢަލީއާއި ޑރ. އަފްރާޝީމް  ؛ . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްމި ދ ނިޔެ ދޫކޮށް އެތައް ބަޔަކ  ޮގއްސި  އި،މީހ ން މަރަ  ،ވެއަނިޔާ 

އީކީ  އަ  ސް މިޤަތ ަގއި ވެ ޤީސް ނަޝީދަށް އެ ދިން ހަމަލާ، ޙަރައީ  ފަހ ން   ޔާމީން ރަޝީދ  އަދި އެންމެ  ،އި ރިޟްވާނާ

ޕެޓަރ ރައީސްޑ އަޅ ަގނ ކިހިނެްއކަން    ކަށް،ނަކޮން  އިއްޒަތްތެރި  އެބަޖެހޭ.  ދެނެަގންނަން  މީ؛ މެން    ކާއީލ މިއަދ  

މާދަމާ ؟ތޯޑ  އަޅ ަގނމާދަމާ  ؟ ނަސީމްތޯ ދ ވަ  ނ ވަތަ  އަނެއް  މިނޫން  މެންހ   އެހެން  ތަނ ން  މިއީ ؟ ބަރެއްތޯ 

ޙަޤީޤަޑ އަޅ ަގނ  ނަޝީދަށް  ވެސް  ތ ަގިއ  މެން  ރައީސް  ކަމެއް.  ނަަގންޖެހޭ  ައދި   ،ސްވިޔަސީރިއަސްކޮށް 

ހަކަށް ވިޔަސް، މި ފިކ ރ ެގ މީ  ލ  ތަފާތ އަދި ސިޔާސީ ޮގތ ން ޚިޔާ  ،މެންެގ ތެރެއިން މެންބަރަކަށް ވިޔަސްޑ އަޅ ަގނ 

ތެރެ  ،ތެރޭަގއި  ފިކ ރ ެގ  އިންހަރ ކަށި  އަންނަ  ވާހަކަޒާރ  އިން  ދެކެވޭ  އެ  ނ ވަތަ  މެން ޑ އަޅ ަގނތަކަށް  ތަކަށް 

ޢަމަލ އެކަމަ  ،ނަމަ  ނ ވިސްނިއްޖެ   . ޖެހޭވިސްނަންރިއަސްކޮށް  ސީ ފިޔަވަނަމަ  ނ ކ ރެވިއްޖެށް  ނޭޅިއް،  ނަމަ    ޖެޅެއް 

އަތ އަޅ ަގނ  ިއއްޑ މެންނަށް  ޮގސްދާނެ.  މިކަން  ހިސާބަށް  ރައީސްނ ޖެހޭ   ކަމާ މާދާރ ޒިންއްސަސާތަކ ން  މ އަ ؛ ޒަތްތެރި 

ހަމަ ފާޅ ކަން ކ ަގއި  ފޯމްތަނޫންވެސް ޕްލެޓްަގއި އަދި އެއާ ޝަލް މީޑި. ސޯޅަންޖެހޭޔަވަޅ އައެްއކޮށް މި ފަރާތްތަކާ މެދ  ފި 

އިންޒާރ ދެމ ން.    ،ފާޅ ކ ރަމ ން  ޔާލ ޚި  ،ސްނ މ ެގ ވާހަކަ ފަތ ރަމ ންެގ ވިމީހ ން  އި އެފަދަ މީހ ން ދަނީ އެތެްއގަ ޮގ  ބޮޑ 

ިއްއޒަތްތެ ނ ވިތާކަށް  ރައީސްއަދި  އެކަން  ތްމިސްކި  ، ރި  ވެސް  އެ  ތެރޭަގއި  ފަރާތްތަކަށް    ،ންވީމާހެކ ރަނީ.  މި 

 . ރ ޞަތަށްޔާ ދެއްވި ފ ަގބޫލ ކ ރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް ޑ އަޅ ަގނކަމަށް  އެޅެންޖެހޭފިޔަވަޅ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   އްޗަންޮގޅީ އ ތ ރ މަ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:   މ ޙައްމަދ  ރަޝީދ މެންބަރ  ދާއިރާެގ   އްޗަންޮގޅީ އ ތ ރ މަ

ރ ގެ ނަސީމަށް މިވަ  ލ  ދަންނަވަން މިކާއީފަށ ން ޝ ކ ރ ހަމަ ފަށް  ޑ އަޅ ަގނ އީސް.  ރަ  ރި ްއޔާ އިްއޒަތްތެޝ ކ ރިއާދެ!  

މަޖި އާދެތީހ ށަހެޅީލީހަށް  މައްސަލަެއއް  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  މީގައި  ޑ އަޅ ަގނ؛ !  ފާހަހަމަ  ހަރ ކަށި   ،ަގކޮށްލަން 

ީމެގ   ތައްމި ކަންތައް  އި ދައ ފައް  ސްޓްމި ހޭޓް ރޭ؛ ރި ރައީސްދެ! އިްއޒަތްތެ، އާ ފިކ ރ ެގ އެ ބ ނާ ބަޔަކ  ކ ރާއިރ  

ބޮޑ އެން އެއްމެ  ރައީސް  ކަށްކަމަ    އިއްޒަތްތެރި  ދަނީ  މި  ާގން  ފެށިެގ  ،ވެެގން  ޒަމާންވަންދެން،  ނޑަކަށް  ތްަގމިހާ 

ައހަރ ބާރަވަރަކަ  ،ވަރަކަށްހަދި މި  ށް  ތެރޭގައިމީހ ން ދަނީ    ވެެގން  ނަެގ  މި  އ ފައްދަ  އެ  ފްރަތ   އެއީ  ބައި،  ޔަކ  
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ބައެއް މި  މަރަންޖެހޭ  ހަދައިެގން  އިްއޒަ  ކަމަށް  ެގންގ ޅ ން  ލޭބަލްކޮށްެގން  ދިމާލަށް    ތްތެރިބަޔަކ   ސީދާ  ރައީސް. 

އަރާފަ އެބަކ ރިމައްޗަށް  މަރަން  މ  ބެ  މިކަން  . ވާޮގ  ިއ  އެްއވެސް  ޤަލޭނެ  ިމ  ނެއައްސަސާެއއް  ފެންނާއ މަކ   ކަށް  ތް 

 ބަރ  ޙަސަން ލަޠީފް ެވސް އެރި މެންޒަތްތެވަރަށް ސާފ ކޮށް، ދެންމެ ިއއްހަމަ  ން  ޤާނޫނ ައސާސީ.  ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ 

ޮގތް ވެސް   ނެ ލ ކ ރަންޖެހޭމަޢަ  ދަ މީހ ންނަށް އޮތޭ މިފައެބަަގިއ  ާގނޫނ   .ނޫނޭަގެއއް    ކަމެއް  އި ނެތްާގނޫނ ގަ   ،ދާޅ ވީ ވި

އެ ސާފ ކޮށް  ވަނ ވަރަށް  މީހެއްެގން.  އ ފައްދަ   ކި  ރޭޓްސް  މީހަކީ  ،އިެގން ހޭޓް  ެއއީމިވެނި  މަރަން  ނޫނީ    

ވާ ސާބިތ   މީހާ ކަތިލައިެގން މިވީހާތަނަށް އެ މީހެއްެގ މަރ   އެ  ، ނިކ މެށްެގންބަލްކޮމަށް ލޭކަ  ހޭ މީހެއްންޖެރ ވަހޮއޮލޭ

ާގ ފ ރޮޅަމ ފެނިެގން މި އ ޅެނީ އިްއޒަތްސް ނ ހެއްކެއްހާ ހިސާބ  ވެ މ ޅި    ، ފ ރޮލަމ ންޅަމ ންފ ރޮ  ،ންތެރި ރައީސް. 

ފ ރޮޅަ ާގ  ހ ރިހާ  އަ  ޖިލިސްމަ  ،ސް އިއަ  މ ންރާއްޖޭަގއި  އެއްނެތެރެައށް  ވަދެ  ގާ ކާ  އައިްއކަލަ  މީހާ  މިފ ރޮޅާ  ތާ  ސް 

ލަނީއެތެރެ މި  އިްއޒަތްތެއަށް  ރައީސް.  މ ހާހ ރިމި  ؛ ރި  މި  އައް  ހަ ސަސާއެްއ  ފެއިބޮޑ ތަނ މަ  އޮތީ  ލްވެފަިއ  ން 

ިމ  ލާފައި  އިށްޕަކޮސީދާ ދިމާލަށް ދޮޅިދަށަށް އަތް  އާޝަލް މީޑިާއަގާއއި ަމގ މަތީގަ ސޯ  ،ީވމާހެންރި ރައީސް. އެޒަތްތެއް އި

ފިޔަވަޅެއްބ ނާ   އެޅޭނެ  ވެސް  ދޭތެރޭަގއި  މި  މީހ ންނާ  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  މައްސަލައެްއ  ނެތް  ބޮޑ   ވަރަށް  ީއ 

މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހ އްޓ ވަން އެބަޖެހޭ.  މިހާރ ން މިހާރަށް އިސްތިއ ފާވާނަމަ  ކަމަށް  ނ ހ އްޓ ވޭ  .ކަން  ދެއްވާފަިއ   

ން ދިމާވެެގން ށް ހަމަ މަގ މަތިއަޅ ަގނޑަ  ،ގައި. މިތާންވޭނެ ބަޔަކ  ހޯދަކަން ކ ރެ އެކަން  ،ބޭފ ޅ ން ަގންނަވާ ހ ރިހާ  ވަޑައި

އެބައަ މަރަންޖެހޭ ރައީސް ނަޝީދަ  ،ަވއޭޮގ  ޓްާގޑ ެގ ކެޕްޓަނ ން ވެސް އެބަެގ ކޯސްއެމް.އެން.ޑީ.އެފް   ،ބ ނޭ  އިސް  ކީ 

ޕޮމީހެ މީކޭ.  ތިބި  ސަފ ަގއި  އިސް  ތެރޭަގިއ  ބ ނޭ  ހ ން ލިހ ންެގ  ނަޝީ ރައީ  ،އެބަ  މަރަސް  މީހެކޭދަކީ  މި ންޖެހޭ   .  

މ އަ  ،ރައީސްރި   އިއްޒަތްތެ ސާބަށް ދިޔައިމަހި މިމި  ދާކަށް    މި  ،ންވީމާ. އެހެވެފަލްއޮތީ ފެއި  އްސަސާތައް  ހިސާބަށް 

  ލ ން ނިކ މެެގން މި އަންނަނީ ކ ދި ބޮންތަކަށް . ޖަރިވޭބަޔަކ  އެކަހެ  އެ  ކަން ނ ވަންޏާ މި  . މެން ބޭނ މެއް ނޫންއަޅ ަގނޑ 

ނަ ކ އްޖަކ   ށްފައި ހ ންބޭނ ންކޮމަސްތ ވާތަކެތި  ވަންދެން    . ޖަލ ަގއި އެތަްއ ޒަމާނެއް ން ރެޑީގައިދަށް ފ ރަޖިހާ  ން.ވެެގ

ރެސްރި ރައީށް ބަދަލ ވެފައި އިްއޒަތްތެވެރިޔަކަޢިލްމ އަންނައިރ  ދީނީ  ެގން  ކ މެނި . ޑީވަނީ. އޭނަ ޖިހާދަށް ފ ރަން މި 

  ކަން . މިބިތި  ކ  އެބަޖެހޭ ބަޔައިހ މާލ ވާން  ގައިއ މ މި ޤަ  ،މާ . އެހެންވީސްފިމި ހިސާބަށް މި ޤައ މ  ެގންޮގ  ،އެހެންވީމާ

މީހ ންތަކެއް   ތިބި  ޤައ މ   ެއބަކޮށްފައި  މި  އިސްވެތިބި،  އިްއޒަތްތެެގ  ޮގތ ަގއި  އެހެންރިންެގ  ރައީސް.  މި  ވީމާރި   ،

އިއް އަޅ ަގނޑ ދޭތެރޭަގއި    ބެލޭނެކަމާ  ހިއެްއޗެ ރައީސްޒަތްތެ  ހަމަ  ،ރި  މާޔޫސްވޭމިހާރ ވެސް  ހަމަ   އަޅ ަގނޑ .   

ކަމެއް އެބަޖެހޭ ކ ރަން    ހ ރިހާކ ރެވެން ހ ރި  ލީހ ން  މަޖިމި  ކައި  ޓަ  މިކަން ބަލައިދިނ މަށް  ،. އެހެންވީމާހިތާމަކ ރަން

ްއ  ވަންޖެހޭ ހ ރިހާ އެއްޗެލަށް ޮގމާދި  ލް މީޑިއާަގއި ވެސް މީހަކާޝަސޯ  .. މިހާރ  މިއީ ޖޯކެއް ނޫންތްތެރި ރައީސްއިްއޒަ

ޮގވަ މަރަން  ލޭއޭ  ،ނީގޮވަނީ.  ޮގއޮހޮރ ވަނަެގ  މި ވަނީން  ގޮވަނީ،  އަސްކިތްތަކ ަގއި  ހަމަ  މިސްކިތްތަކ ަގއި  ޓް  އިސޮލޭ، 

ކަމެއް ވެސް ކ ރަނީ    މި ހ ރިހާ  .ލައިދެނީވެސް    ތްހަސޭތަންތާަގއި ދަންވަރ  ކ ޑަކ ދިން ވައްދައިެގން ވެސް ހަމަ ނަ
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ރައީސް.އިްއޒަތްތެ މި އިންޓެލިޖެންސަށް  ،ފާޅ ކަންމަތީ  ރި  އެކަ  ރައީސް  އޭނގެ ން  ނޫން  .އިްއޒަތްތެރި  . ނޭނިގެއއް 

  . އެހައްޔަރ ކ ރަންވީ  އިތަމައިނ ން ހިފަމީހ ން ފ ރަ  . އެބިތި  ކަން ކ ރ ވާ ބަޔަކ  އެބައެނިގހ ރެ މި  ، މިކަންއެހެންވީމާ

އެ   އިހިފަމީހ ން   ކ ރެވޭނެ  މިކަން  ފެންނާ  ްއވެސްހައްޔަރ ނ ކޮށް  ނެތް  ރައިކަޮގތެއް  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންވީމާ ސްށް   . ، 

ދަންފަށް  ަގނޑ ޅ އަ ޝ ކ ރ   ހަމަ  އަދިެވސް  މަްއސަލަެއއް މިމަޖިލީހަށް    ،ށްނަސީމަ  ލ މީކާއީނަަވން  ފަށ ން  ވަރ ެގ 

ށް ހަމަ މިކަމަ  ،ހާ މެންބަރ ން ވެސް މިކަމާ ކަންބޮޑ ވެ ހ ެގ ހ ރިމަޖިލީ  ،ދ ކ ރަންމަ އ އްމީހަ  އަޅ ަގނޑ .  ހ ށަހެޅީތީވެ

 .  ރި ރަީއސް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށްތްތެށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަށް ބޮޑަ. ވަރަކަމަށް ދަވައިދެްއވާނެހައްތެއް ޮގ ޅ ރަނަގ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މަދ  ޝިޔާމް. ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙް ދާއިރާެގ ފަރ ރި މެންބަރ . ނައިޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 އްކެވ ން:ވާހަކަދެ މަދ  ޝިޔާމްމެންބަރ  ައޙް ދާއިރާެގ ފަރ ނައި

ާވ  އްވާފައިނަސީމް ހ ށަހަޅ   ލ ތްތެރި މެންބަރ  މީކާއީރަީއސް. ަގލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިްއޒަރި  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

ށް ިގނަ ބ ނީމަ ވަރައޭ  ޖެންޑަރ  ،ލާނީއިދަންނަވަ  އަޅ ަގނޑ ވަނީނަމަ    ކަމަށް  ޗެްއ ދަންނަވާގ ޅިެގން ެއއް  މައްސަލައާ

އަންހެނ ންމީ އެއީ  ަގބޫލ ކ ރެ ކަ  ހ ންނަށް  ަގބޫލ ކ ރެ ކަ  އަންހެނ ން  .ވޭމަށް  ބ ނީމާޔޫތ ން  .ވޭމަށް  ިގނަ    ނޭ  ވަރަށް 

ޒ  އެއީ  ފިރިހެނ މީހ ންނަށް  އިނވާން  ަގބޫލ ކ ރެވޭ  މިހާންނޭ  ހަރ ކަޭގތޯ.  ބ ނީމާށްޓޭރ   މި  އަޅ ަގނޑ     މެންނަށް 

ަގބޫލ ކަ  އްކަމެ  އެއީ އިސްލާމްދީނ ަގއި އޮންނަ  ށް ިގނަ ބަޔަކަށްފެންނަނަނީ ވަރަ ެގ  މެންއަޅ ަގނޑ ޮގތަށް    ކ ރެވޭމަށް 

  ޅި މިމ   .ނެކ ރެވޭއްލ ޙަކަން  ން މެންނަށް މި ކަައޅ ަގނޑ ިމއީ  ؛ ރި ރައީސް އިްއޒަތްތެ  .ންނަނީތަން މި ފެ  ދާބަސްމަގ   

ޤަދި ސިވިލް ސޮސަ އ ވެހި  މި  އިނޭގތޯ،  ބޮޑަމ   ވަރަށް  އޮތީ  އިޓީ  މި  ދައްކާެވފަޕޮލިޓިސައިޒް ށް  މީހ ން    . ސިޔާސީ 

ވަކިން    ،ޔާސީސި  އިތ ގަ ޮގ  ރާަގބޫލ ކ    އަޅ ަގނޑ .  މެން މި ތިބެނީއެންއި  ޔާސީވެފަ ސި  .ޑ އަހާ މީހ ން ިގނައް އަވާހަކަތަ

ަގއި ވަރަށް ލ ތައް މީބޭފ ޅ ނެްގ ޢަމަބަސްމަގ  އަދި އެ ބޭޅ ންެގ  ވާ ބޭބޭފ ބަ ތިއްތަކ ަގއި މަޤާމ  ންމާދާރ ޚާއްޞަކޮށް ޒި

ދައ މ ހި އަންމ   އެބަ  ރައީރެއް  އިްއޒަތްތެރި  ްގރޫދާކ ރޭ  ސިޔާސީ  މ ހިތަކ ން  ޕ ސް.  މީަގއި  ވާހަކަތައް   ންމ ދައްކާ 

ރައީސްދައ  ިއްއޒަތްތެރި  އަދާކ ރޭ  އެބަ  މީއަޅ ަގނޑ  .  ރެއް  ސިޔާސީ  ކަށް  ންނަހ މެން  .  އްލ ކ ރެވޭނެޙަންކަން  މި 

 ދާެގ )ރ(ަގއި އެބަވަނަ މާއް  9ެގ  ޤާނޫނ އަސާސީ  ،އިރ ގަ ލާއިއިބަލަމެން  އަޅ ަގނޑ ސީއަށް  އަސާ ޤާނޫނ މެންެގ  އަޅ ަގނޑ 

މެނ ވީ ދިވެލިމަކަމ ސް  ،ބ ނޭ ިމ  ހވަނަ މާއްދާެގ )  10  ނޫނ އަސާސީެގޤާ.  ކަމަށް  ރައްޔިތަކަށް ނ ެވވޭނެ  ހިށް  (ަގއި 

ދައ   ،ބ ނަނީ އިސްލާމްދީންދިވެހި  ދީނަކީ  އިސްލާމްދީނަކީ    ށް،ކަމަ  ލަތ ެގ  މައިަގނޑ  ދިވެހިރާއަދި  ާގނޫނ ެގ  އްޖޭެގ 

ބ 10މަސްދަރ ކަމަށް.   މި  )ށ(ަގއި  އިސްރާހިދިވެ  ،ނަނީެގ  އަލާއްޖޭަގއި  ޚިލާފ މްދީނ ެގ  ާގނޫނެްއ    ސްލަކާ  އެއްވެސް 
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އެހެންވީ  ނެހެދޭނެ އެބަ ނަމެންއަޅ ަގނޑ   ،މާކަމަށް.  ޗާއަޅ ަގނޑ ،  އެނޭގ  ށް  މި  އެބަރ ޓަމެންެގ  އެނޭގ    ން 

އެބަ  މެންއަޅ ަގނޑ  ޝަރީޢާއިން  އިސްލާމީ  ކަންކަން  ިގނަ  ވަރަށް  ޝަރީޢާއިސްލާކޮށްދޭކަން.  ލ އްޙަނަށް  އިން މީ 

ދީނީ  އަޅ ަގނޑ ިއ  ކޮށްދޭއިރ ަގއްލ ޙަ އެކަންކަން   ފެންނަނަނީ  މި  ވެރިމެންނަށް  ރަނ  ންެގޢިލްމ   ތިބި  ަގޅ   ތެރޭަގއި 

. ިއއްޒަތްތެރި  ކަންެގންގ ޅޭޅ ން ވާހަކަ  ފ އެްއ ބޭބޭެގ ތެރޭަގއި ބަ މެންއަޅ ަގނޑ ޮގތަށް    ގ ވެްއޓޭންެގ ެވސް އަ ޢިލްމ ވެރި

ދެނެަގންނަންޖެހޭ،  އަޅ ަގނޑ   ބ ނީމާ  ހަރ ކައްޓޭ؛ ރައީސް އެބަ  ަގބޫއަޅ ަގނޑ މެން  އެބަ  ހަރ ކަށި ލ ކ ރަންޖެހޭމެން   

ތިބި   ފަހަނައަޅާފައިން ހައްދ ޮގތ   ލާދީނީ  ، މިތާަގއި ތްވެސް އެބައޮ  ރ ފިކ   ހަރ ކަށިނގައި. ދީނީ  ފިކ ރ  އޮތްކަން މިތާ

.  ބި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ލީ ެއކްސްޓްރީމިސްޓ ން ވެސް މިތާަގއި ެއބަތިޓިކަލިޮއތް. އަދި ޕޮބަހ ން ވެސް މިތާަގއި އެމީ

ަގބޫމެައޅ ަގނޑ ެވސް  އެކަންތަްއ   މިން  ތެރޭަގ  ލ ކ ރަންޖެހޭ.  އެންމެންެގ  އޮތް ހ ރިހާ  މީހ ންެގ  މި    ިއ،ވިސްނ މާ  ިއ 

މެން ދެނެަގންނަން ެއބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ައޅ ަގނޑ   ތައްންތައްކަ  ޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ  ކިބައިން ރައްކާތެރިވ މަށް

ފައި  ކޮށް  ކަތްތަކެއްމަސައް  ،ލ ކޮށްރިހާ ސަރ ކާރ ތަކ ން ެވސް ަގބޫނަށް ހ  މިހާތަމަށް ރާއްޖޭަގއިކަ  ތްއޮ  ރ ފިކ   ހަރ ކަށި

އްތަްއ  ހ ރި ކަންތަ  ފައިމީންެގ ޒަޢާމަތ ަގއި ކ ރެވިށް ރައީސް ޔާޞަކޮމެން ފާހަަގކ ރަން. ވަކިން ޚާއްނޑ އަޅ ަގކަން  ހ ރި

އެޕްރޯ  ވެރިންެގ  ެއކި  ފެންނަން.  ހ ރީ  އ ތަފާ  ޗ އެ  މި  އިްއޒަތްތެތ ެވެގން  ރައީސްޅެނީ  ވެރިން ރި  ބަެއއް   .

އެޕްރޯއެކީ   ރިކަމާޙިކ މަތްތެ މިކަމަށް  ތިބަެއްއވެރިން  .ޗްކ ރޭަގއި  ތަންކޮޅެއް  އެޕްރޯޗ   މިކަމަށް  މިކޮލަކޮށް  ކަން ށްެގން 

ަގބޫ   ނެނަގޅ ކ ރެވޭރަ ދައ   ލ ކ ރާަގބޫ  އަޅ ަގނޑ .  ލ ކ ރަނީކަމަށް  މިކަމ ޮގތ ން  ޒިންމާ  ވަލަތެއްެގ  ބޮޑ   ަގއި  ރަށް 

 އަރައިަގތ މ ން ޭގތޯ، ކ ށްތަކަށް މީހ ންކަމަކީ އިނ  ޮގތ ަގއި ިމ ހ ރިހާ  ށް ަގބޫލ ކ ރެވޭައޅ ަގނޑަރައީސް.    އިްއޒަތްތެރި

ރިހެބިލިޓޭޝަންޓަ  މަށްސަލާމަތްކ ރ  ދަމި؛ ކައި  ކ ށްތަކެ  ކ ރާއްކަނީ  ކ ށްތަކެ  .ވާހަކަ  އް  ކ ރާބޮޑެތި  މި  އް   ވާހަކަ 

ކީ ކ ރަންޖެހޭނީބިލިޓޭޓްން. ރިހެމެން ަގބޫލ ކ ރައަޅ ަގނޑ މަށް  ކަ  އް އޮންނަންޖެހޭނެޕްރޮސެސެން  ބިލިޓޭޝަ. ރިހެދައްކަނީ

 ކަހަލަ ތަފާތ  މި  . އެހެންނަމަވެސް،. ޒ ވާނާެއއް ނޫންންެއއް ނޫމީހާ  ަގއި ޖެހިެގން އ ޅޭެގ ަވބާތަކެތީ ހަމައެކަނި މަސްތ ވާ

ތ ން . ދައ ލަކަމަށް ަގބޫލ ކ ރަން  ޖެހޭނެޞަތ  އޮންނަންވެސް އެ ފ ރ   ބަޔަކަށްމ ަގއި އ ޅޭ ހަމަ ހ ރިހާ  ހަރ ކަށި ވިސްނ 

ހޭ ކ   ދައެކަންކަމަށް  ނ ފެނޭކައަޅ ަގނޑަ.  ލ ކ ރަނީަގބޫ  އަޅ ަގނޑ ކަމަށް    ރަންޖެހޭވެސް  ހ ރި   ،ށް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ކަށް ނ ފެނޭ މެންނައަޅ ަގނޑ ްއ ތަނެ ރާއް ދައ ލަތ ން ކ ތަކެ އެދެވޭ މަސައްކަތް ޓަކައި ރ މަށްއްލ ކ ޙަ  މައްސަލަތައް ޙަޤީޤީ

ރައީސް ބޭނ މެފެންނަނީ  ނަށްމެންއަޅ ަގނޑ .  އިްއޒަތްތެރި  ސިޔާސީ  މި  ހ ރިހާއްަގއި  ބޭނ މެްއ  ؛މެއްކަ    ސިޔާސީ 

ހަޓަކައި  ލްކ ރ މަށްސިހާ ފިކ ރ ކަމ ަގއި   ިވޔަސް  ،ިވޔަސް  ރ ކަށި  ވަްއކަން  ސިޔާސީ    ހާހ ރި  މި   ،އެއީ  ކަމެއް 

ހާސިލ ބޭނ މެ މަންފާ  ސިޔާސީ  ދައްކަިއެގން  ވެރިން  ސިޔާސީ  ރައީސް  ރާކ އްަގއި  އިއްޒަތްތެރި  ށް  އަޅ ަގނޑަ  ،ތަން 

 ވަން. ންނަދަ ށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ ޓަކައި ވަރަ ށްވި ފ ރ ޞަތަ. ދެނޭއް ނ ފެތަނެ ކ ރާ ސައްކަތް. ޙަޤީޤީ މަނަނީފެން
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ދ . އްމަދ  ވަޙީޙަ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މ ރި މެންބަރ . އ ނޫގފާރ އްޔާ ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ދ އްމަދ  ވަޙީޙަމެންބަރ  މ  ދާއިރާެގ އ ނޫގފާރ 

މް  ނަސީމަދ އަޙް  ލ ރި މެންބަރ  މީކާއީއްޒަތްތެރާެގ އި ދާއި   ރައީސް. ަގލޮޅ  ދެކ ނ އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި` ޝ ކ ރި 

މައްސަލައަށް    މި  ވާފައިޅ އްހ ށަހަ ކ އްލި  ދަންނަ   އަޅ ަގނޑ ވާ  ވާހަކަ  ތާއީދ ކ ރާ  ިއއްވަންެވސް  ރައީސް ޒަތްތެ.  ؛ ރި 

ނޫންދީއިސްލާމް ދީނެއް  ހަރ ކަށި  ރައިސްލާމްދީނަ  ،ނަކީ  ދީންޙ މަކީ  ރިވެ  .ތ ެގ  އައިސްލާމްދީނަކީ  ދީންޚ ލާޤ ތި  . ެގ 

َحْوِلك  ،ވަނީވަޙީކ ރައް هللا ތި ޤ ރ އާނ ަގއި  ކީރި ِمْن  وا  اَلنفَضُّ اْلقَْلِب  َغِليَظ  فَظًّا  ُكنَت  ތްޕ ޅ   ކީ ހިފާނަކަލޭެގ    ۖ َولَْو 

ބޭފ ޅެ އެބައިމީހ ންހ އަރިެގ  ފާނ ކަލޭެގ  ،މަާވނަ  ކަމ ގައި  އްހަރ ކަށި  ކަލޭެގފާނ  ން  އެންމެން  ލޯބިކ ރާ  ކަލޭެގފާނަށް   ،

يس رو    ،ންނަނީނ ަގއި އޮމި ދީ ؛އިތިރިކަން ތި އަޚ ލާޤ ، ިމ ދީނ ެގ މަޑ މަ، މި ދީނ ެގ ރިވެމާ. އެހެންވީހޭޔައީކޮށް ދިދޫ

ތ  ރަނަފް. ދާށޭއް ނ އ ފަރަތ ނަފް ف رو  نتوال  ، އ ފާެވރ  ޚަބަރ ދޭށޭش رو  وب .ނ ކ ރާށޭނދަޫގފަސޭހަކޮށްދޭށޭ އ  عس رو  تال  و

ކަނޑައެ އ ފެއް ނަހީދ މަކީ  ދީނ ަގއި  މަނާކ ރަްއވާފަިއވާކަ  ފައިވާ ކ ރައްވާޅިެގން  އެއީ  މެންެގ  ނޑ އަޅ ަގއް.  ކަމެ   މެއް 

އެއްބައިމ ޖ ތަމަޢ ަގއި   ހިމާދީނީ  އެއީަވންތަކަން  ވެސްތ ޮގ  ދީނީ  ، ޔަތްކ ރ ން  ވެ  ާގނޫނީ  ،ން    ވީ ނިޔަދ   ،ސްޮގތ ން 

ވެސް   ވާޖިބ އަޅ ަގނޑ ޮގތ ން  މައްޗަށް  ެގއްލިެގންކަ  މެންެގ  ެއކަން  ވާހަކަ  އ   މެއް.  އެ   މި އަޅ ަގނޑ ޅޭތީ  މެން 

  . ދައްކާއިރ ަގއި  ފިކ ރ  އެއީ ކޯޗެއްކަން މި ވާހަކަ  ހަރ ކަށި  ،ން އެބަޖެހޭރަތަމަ ވިސްނާލަމެން ފ އަޅ ަގނޑ .  ދައްކަނީ

ކިހިނެއްކަން ހަރ ހަރ ކަށިވަނީ  ނ ކ ކަށި.  ކޮވ މ ން  ނަތީޖާއަކީ  އެޑްވާންޓޭޖ   ،ންބައިކަންނަ  ހަރ ކަށިކަމ ން  ނަަގނީ  އެ 

ވަރަށް  ކޮންބައެްއކަން ހާލެއެއް މެން  ައޅ ަގނޑ ސާފ ކޮށް،  .  ދައްކަނީ އްގަ ެވސް  މި  ވާދަވެރި މެންނައަޅ ަގނޑ   އި  ކީ 

ެއީއ    ،ޔ ންކިޔަކަށް ފާޑ ބަ  ޔަކ  އަނެއް ޝަވަރާކޮށްެގން އެއްބަމެންނަކީ މައަޅ ަގނޑ   .އެއްބަ   ނިޒާމެއް އ ފެއްދިސިޔާސީ

ދީނ ެގ ނަމ ގައި   ން.ހިސާބ ރާ  ލޭ ހ އްދަކ   ،ކަމަކީ  . އެކަމަކ  މީަގއި މި ޯގސްވާކަމެއް  ބ ދޭހީން ވަރަށް ތަރ މެއަޅ ަގނޑ 

ދީނ ެގ ނަމ ަގއި މީހ ން ނައްތާލަން   ން.ހަން ޮގވާ ހިސާބ ހ ޅ ޖަދީނ ެގ ނަމ ަގިއ ތަންތާ    ން.ރަން ޮގވާ ހިސާބ މީހ ން މަ

  ަވގ ތ ކޮޅެއް  ށް ކ ޑައަޅ ަގނޑަ ؛ވާހަކަ   މި ބޭބޭފ ޅ ން ހަމަ ަގސްތ ގައިވެރިވާދަ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ން.ސާބ ވާ ހިޮގ

ރަނަގަ ވަ  ިވއްޔާދެއް ދަރަށް  ފެށ ަގނޑ އަޅ  އްކަާވއިރ ަގއި  ޅ .  ހަރަކާތް  އެމް.ޑީ.ޕީ  އެންމ2008ެ  ،ނީްއސ ރެމެން    ަގިއ 

ވެރި  ،ދެއްކީ  ފ ރަތަމަ ލިބިއްޖެއެމް.ޑީ.ޕީައށް  ރާއްޖޭގެ ކަން  ިމ  މިސްކިތްްއޔާ  ބަންިގ  ނ ޮގވާނޭތަކ ން  ރައީސް  .  ެއއް 

ބެހޭ ނަޝީ އޭރ އްސ ރެ  ދާ  އެންމެޮގތ ން  ނ90ިރަތަމަ  ފ   ،  ދިމާއަށް  މަނިކ ފާނާ  އެ  ކ ރީކޮޅ ަގއި  ސްބަތްކ ރީ  ެގ 

އަޅ  3ބަރ   ންވެނޮ ނ ހިފީމާވާފައާ  ވަިއަގއި  ެއކަން  ފާޑ   ،.  ދެމ ންހެން  އެހެނިފާޑ ެގ  ދެން  ސް އިއަދެމ ން  ލަޤަބ ތައް 

ވަކި ދިވެހި ފަރ ދެއް   ،. މި ރާއްޖޭަގިއ ނ ހ ންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ލާދީނީކަށް މި ލައްވާލީޤަބަލަފަހ     އެންމެ
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މިސް ިގނައިން  ނަމާދ ކ ރާއެއަށްވ ރެ  ދިވެހިތަ  ކިތ ަގއި  ފެނ ނ ރަްއޔިތ   ން  އަދި  ންނަށް  ތެރޭަގއި  ލީޑަރ ންެގ   ،

ދިވެހި  ލ ކ ރާަގބޫ  ައޅ ަގނޑ   ،ވަންދަންނަ  އަޅ ަގނޑ .  ޞަކޮށްޚާއް ހަމަ  ެވސް ްއޖޭގައިރާޮގތ ަގއި  އާބާދީަގއި  މި   

ާގތްަގމަދ ވާނެ ރާއްޖޭެގ ކޮންމެ ރަށެއްަގއި ްއ  ރެްއވި ބޭފ ޅެދ ކ އި ނަމާސްކިތެްއަގ ކޮންމެ މިނޑަކަށް ކޮންމެ ރަށެއްެގ، 

އ ފައްދަމ ން   ، އ ފައްދަމ ން،ންދަމ އްއެ ނަފްރަތ  އ ފަ  ،އެ ފަސާދަ  ،ތ ނައެ ފި  މާ،. ެއހެންވީޔަަވއިފި  ދ ރައީސް ނަޝީ

 އަޅ ަގނޑ ދައްކާއިރ     މި ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ .  ންނަންރ  އެ އޮތީ ފެ ހާލ  މިހާއެ މަނިކ ފާނަށް ޖައްސާފައި އޮތްއައިސް  

 1360  ފައި ތިބިލާވަރަށް ފިކ ރ  ހަރ ކަށިވެއިމީހ ން މަރަ  ، ލާވަރަށް އިން ޮގްއވަ ންތައްޖޭަގއި ތަރާ  ،ންލަން ބޭނ ވާދަންނަ

ިގނަ  އަށް ފާހަމީހ ވ ރެ  އޮވާ  ގަވެފައި ން  ކޮމިޝަނަރ  އަހަރެއްކަމަށް  މިހާރ   ވިދާޅ ވިތާ  ޕޮލިސް  މި  ފް  . ދަނީ  ވާން 

 ދޭތެރޭ ބާރާތެއް ނެތިެގންތޯ އެ މީހ ންނާއި  ކޮން  ،ަގއިއްވަތެ  ފޮޅ ން ކޮނޫނެްއެގކޮން ާގ  ،އަހާލަން ބޭނ ން  އަޅ ަގނޑ 

އިއްޒަތްތެރި    ޖާަގެއއް ނެތިެގންތޯ  ކޮން؟ ކޮށްދީ އޮވެެގންތޯމެން ކޮންކަމެއް ނ އަޅ ަގނޑ  ؟އ ޅެނީ  ެގން މިނޭޅި ޅ ފިޔަވަ

ބޭނ ން  އަޅ ަގނޑ  ؟ރައީސް މީހ   ކަައށްސަތޭ   ތޭރަެއ    ،އަހާލަން  ިގނަ  ބައެއްތޯ ރައީ  ންގެ ވ ރެ  ހިމެނޭ   ސް ތެރޭަގިއ 

ެގ  ަގނޑ  ސަރ ކާރ ެގ އޮނި؛ ތެރި ރައީސް ތްއިްއޒަ؟ ވ ނ ތޯލެފާރަ ؟ ންެގ ކަންކަން ބެލ ނ ތޯމީހ  އެ  ؟ ޝީދަށް ހަމަލާދިނީނަ

އެބަހ ރި  އަޅ ަގނޑ ން  ތެރެއި އ ފައްދާފައިމިމެން  ިއސްލާމިކް  ނިސްޓްރީއެއް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެޒްއެފެއާ ،  ން ތަ  . 

ރައްޔިތ ންގެ ބޭނ އ ފެއްދި   ދިވެހި  އެްއބައިވަންތަކަން   މަކީ،  ހިމާދީނީ  ެއއްބައިވަންތަކަން  ދީނީ  ރ މަށް ތްކ ޔަ، 

ބައިބަިއވ ން    ދީނީ  .ންމަސައްކަތްކ ރ  ދީނީޔަނ ދި ދިއ ފެއްޮގތ ން  ރާއްޖޭަގއި  ވާހަކަޮގތ   ނ ން.  ދައްކާ  ޔާ  ލި  ، ތަކާއިން 

އަދި  ފޮތް ޚިލާފަށްތަކާއި  ދެކޮދީނާ  ދީނާ  ބަލަ ،  ވެސް  ކަންކަން  ލިޔާ  އ ފައްދާފި  އިޅަށް  ހ ރި   ފައި ޔަަވޅ އަޅަން 

ކޮބައިތޯސާ ސަމ އައް ސްކްއަތ   އަޅ ަގނޑ   ،ވެސްފަހ ން    ދާދި ؟ތަން  އެ   އެއް.  އެބަހ ރި  ހަމަ    .ޓްންޝޮރީަގއި 

ފަހ ން    ހ ރި މީހަކަށް ދާދި  ކަމަށް ލިޔެފައި  ބޮޑ  މ ރ ތައްދެއް  ،ށްކަމަ  ކާފަރެއް  ސް ނަޝީދަކީ ބޮޑ ން ރައީޑައެޅިެގކަނ

.  ންނަކީ ޙައްޤ  ދީދީ  ިއސްލާމް؛ ޒަތްތެރި ރައީސް . ިއއްނިސްޓްރީެގކަން އިސްލާމިކް މިޗަރާދ ވަހ  އެ ދިނީ ލެކްހަކަށްއި

ވެސް    ކޮންމެ މީހަކ  ، ން ވެސްޢިލްމ ވެރި މި އ ޅޭ ހަމަ މި ރާއްޖޭަގއި .ޢެއްލާމީ މ ޖ ތަމަމިއީ ސައްތައިން ސައްތަ އިސް 

ހ ން އި މީނ ވެ ދެބައިކ ޅަ ެއއްބަ  ރ ކޮޅެއް. ހަމަ އިޢޭ ކިޔާފަތަިއން ސައްތަ އިސްލާމީ މ ޖ ތަމަމި ސައްދަރ ސް ފައްޓާނީ  

ފައްޓާނެ ފައްޓާނެލާދީ،  ކާފަރ ކ ރަން  ފައްޓާނެ،  ފިތ ދީނ ެގ ނަމ ަގއި  .  ނީ ކ ރަން  އ ފައްދަން   ންކ ރ ބައިބައިނަކ ރަން 

ރަީއސްިއއްޒަތްތެ.  ޓާނެފައް އެބަރަށްރަ؛ ރި  ން  ދީ  ،ދަންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑ ޚާއްޞަކޮށް    ،އ ޅޭ  ށ ަގއި 

ޅަ ޒ ވާނ ންނަށް ދީން ކިޔަވަދޭ    ،ންނަށްޅަ ދަރިޅޭ ހިސާބ  މަގ ކޮޅަށް ޮގސް   މީހ ން ނޫގެ އިދޭންވެެގން ރަށ ންނައ ނަގ

ކަށެއް އެހާ ވަންހަނާަގއި  ކިޔަވަދޭއްޤ  ދީންޙަ  !ކޯ. މާތްކަލާން ޮގސްެގންހެރީރަށަށް އެކަރަށްން. ކައިރީ ހ ންނަ ފަޅ މީހ 

ސާލަކަށް މިއަދި  ތ ަގއި  ޝަރީޢަނެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިސްލާމީ  އް ނ ޖެހޭއ ޅޭކަށެއެހާ ފޮރ ވިެގން އެހާ ސިއްރ ން  

ދެްއކިޔަސްމީހަކ ވާހަކަެއއް    ޯގސް ދެއްކި،    ަގސްތ ަގއި  ބަލާނީ  ވާހަކައެއްތޯ ފ ރަތަމަ  ނ ލައި    ،   ދެްއކި  ަގސްތަކާ 
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ކޮއޭނަެގ    ،ވާހަކަެއއްތޯ ނިޔާ  ،ބައިތޯ ނިޔަތަކީ  ވާހަކައެްއ  ދެްއކި  އެ  އި  ކަނޑައަޅަންއަދި  އޮވޭ  ސްލާމީ  ވެސް 

އިޖ ރާޢަތ ގައިޝަރީ އިސްލާތ ތަކެއް އަ  ތާރީޚ  .  އެންމެމީ  ފެންނަންކ ރި  ަގިއ  ފެށިެގން  އެބަހ ރިން  ެއއް  ފަހަރ     . 

މީހަޢަލީެގ ޚިލާފަތ ަގއި  ِ   ،ބ ނަނީ  ކ ފާނ ެގ  لِِلا إِالا  اْلُحْكُم  ޚާއްޞަެވެގންهللا   ވަނީ  ންކ ރ ންކ ހ   إِِن  އެކަނި  ނޭ. އަށް 

  .ބ ނީ  ވާހަކައެކޭ ތި   ޙައްޤ  كلمة حقي  ،ނ  ޖަވާބ ދެްއވަނީފާންެގ ޚަލީފާ ޢަލެީގސްލިމ މ  ؟ ކީކޭތޯފާނ  ޖަވާބ ދެއްވަނީޢަލީެގ

باطل بها  ކަނޑައަޅާނީ  ނިޔާ  ،ކަނޑައަޅާނީސްލާމީ ވެރިކަމެްއަގިއ ކަންކަން  . އިށްނޭކޮެއކަމަކ  ތި މާނަކ ރީ ބާޠިލ   اريد 

ވެރިކަމަކ ންންކ ހ  މިކ ރާނީ  އެބަހ ރި.  އެބަރ ޢީ  ޝަ  ،ތާ    . ތްއެބައޮ  އެއްމިނިސްޓްރީ  ކް ލާމިސްއި  މިތާ  .އޮތްނިޒާމެއް 

މަޖިލީ ފަތ ވާ  އި  އްހެމިތަނ ަގއި  ތަންތަން  މި  ދި  ،ލ ވެމާހ އެބައޮތް.  ނަތީފެއިލްނެެގން  ރައީސް   ޖާއ މ ެގ    އިއްޒަތްތެރި 

 ނޭގތޯ. އެންމެލ ކ ރަން އިައޅ ަގނޑ  ަގތ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .ކަލާ ވާހައިްއވަ ސް މަޖިލިސް ޮގމިއީ. އިްއޔެަގއި ވެ

ކ  ސްކޫލ ޑަފ ރަތަމަ  އިސްފަރީ  ޓީެގ  ަގތ ރަޗަލާމް  އަޅ ަގނޑ   ކ ރީަގއި ލ ކ   ގޮވ މ ެގ  މީ  ،ކ ރަން  މަރާ  އެްއކަލަ  ހ ން 

ަގިއ ަގއި ހ ންނާނެ މަރާލަންޖެހޭ މީހާެގ ރަސްެގ ލާފަ. މީހ ންެގ ފޮޓޯލްމ ތަކ ރއިން އ ޅޭ ބޮޑެތި ފިތި ސީރިއަލް ކިލަބޮޑެ

އެއްޗެނ ން ބޭފ ރ ކޮށްފައި ދީކ   އިެގންލަރަސްެގ  ރަތް ނެރ ނ  އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހ އްދަދީެގން   ހިރ ކޮށްފައި މި 

އްކާވަމ ންދާ ވާހަކަ. އެތައް  ލަތެއް ފައ ނދިރި ދައަ  ފާހަަގކ ރީ.ނި މި ވާހަކަ  ރަޝީދ  އެކަ  ދަރ ސްދޭ މީހ ން. ރައީސް

ދައްކާ މި ވާހަކަ މިތާ ނ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޔަ ވާހަކަ.  ވާންދިވެރި ބައި  ތްތަކާެވރި ޖަމާޢަދަރިންނެއް ހަނގ ރާމަ  ހިދިވެ

ދެކެފީމޭ އަޅ ަގނޑ މެން  ފޮޓޯބ ރިކޮށްލާފަ  ބޯ  ންދަރި  ދެަމފިރިއެްއެގންވެސް  ކޮ  ދިވެހި  ،ތިއްބަސް  ހ ރި  އ ސް  އި   .

ަމރަތަ ވައްޓާލަިއެގން  ޖަފޮޓޯ.    ލާއިންތަނ ން  ހަނގ ރާމަވެރި  ދަރިންނެއް  ދިވެހި  ެއތައް  ެގ  ތްތަކ ޢަމާދ އިސައްތަ 

ންނާިއ  ތިބި އެ މީހ ންެގ އަނބި  ަގއި ޖެހިފައިހާލ  ؟ދައްކަނީ ކާކ ތޯ  އްސި. މި ވާހަކަގޮ ސްެގން މަރ ވެއަށް ޮގހަނގ ރާމަ

ކިޔަިއެގން މި   ނޭތައް މެސެޖެއް ފޮނ ވާފައި އެބަހ ރި. ޑީރެޑިކަލައިޒޭޝައެނޑަށް ވެސް  އަންނަންވެެގން އަޅ ަގ  ދަރިންނާ

އެތައް  ށް  ދެކޮޅަ  ހަރ ކަށިކަމާ އަހަރ .  ދެ  ވެ އަހަރެދައްކާތާ  ކޮންްއ  އޮތީ  އްޖެ.  ޕްރޮްގރާމެއްހޭ  ؟ސިޔާސަތެއްހޭ    ކޮން 

އީ މި  .އީ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއްމި ؟ހެއްޔޭ  ން ނެގ ނީ ކޮން އެކްޝަނެއްއްލ ކ ރަޙަ  މިކަން ؟ދެކޮޅަށް  މިކަމާ  ހިންގ ނީ

ބޮހ އި  ،ލ ވަމ ންމާހ އި  ،މާލ ވަމ ންހ އި  ،މާލ ވަމ ންހ ންވީމާ، އި. އެހެ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަެއއް ފަތެްއ ސަާގޑ   މާލ ވ މ ެގ 

ނަ ދިއ މ ެގ  ދަމަހައްޓަމ ން  މަޖީދީ  ، ޖާތީދަމަހައްޓަމ ން  ރޭ  މެކ ރީ  ބޮމެްއ  މަގ   ތެރޭަގއި  ާއންމ ންެގ  ދ ަގއި 

  ށްަގނޑަކައޮތީ ާގތް  ކ  އެޅަބޭފ   ންމެ މަތީ ސެކިއ ރިޓީ ދޭފާލައިެގން ރާއްޖޭެގ އެތޮރ   ،ައޅ ވާލަިއެގންފޫ  ،ްއވާލަިއެގންޮގ

އެ   ،ކީ ޒިންމާއަްއެގ އެންމެ ބޮޑ   ލަތެ އ ދަ  ،އޭެގ މާނަައކީ  ލާފަ. އެހިސާބަށް ދިޔައިމާ އިާގތްަގނޑަކަށް ަމރަ  ލާފަ.އިމަރަ

އެ އ ދަ ނ ވަތަ  މީހ ން  އ ޅޭ  މީހ ންށްތަނަ  ލަތެއްަގއި  ޒިޔާރަތްކ ރާ  ފ ރާ  ،  މީހ ންެގ  ސަލާމަތްއެ  އެ   ކޮށްދިނ ން.ނަ 

މ މީހ  ޯގތި ދަލާންެގ  ފަރާތަދޮރ   ެގއި  ދޭ  ސެކިއ ރިޓީ  މަތީ  އެންެމ  ފ   ކަށްހިމާޔަތްކޮށްދިނ ން.  ނެތް ޞަރ އެ   ތ  

އޮޤައ  ރައްކާތެރިކަން  އެ  ކާކަށްތޯ  ދެން  އޮ ؟ންނާނީމެްއަގއި  އަމާންކަން  ރަީއސް ؟ންނާނީކާކަށްތޯ   ؛އިއްޒަތްތެރި 
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ބާރ ސްކޫލ   .ޑައިެގންދޭނފިއްކަ ސަލާމަތީ  ރާވާފަ.  އެބަހ ރި  ގޮއްވާލަން  މ އަްއސަސާތަކ ން  އ ދަ   ،ތަކ ންތަްއ  ލަތ ެގ 

ިމއީ.    ދައްކާފައި ވާހަކަ  ވާހަކަެއއްހ ރި  ދައްކާ  ވާހަ  އަޅ ަގނޑ   ރޭވި  ޮގްއވާލަން  ސްކޫލެއް  މަޖިލިސް   ،ކަ ނޫން. 

ކަށް  މިކަން ވާއިރ  ެވސް ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ފަހ  ވާހަކައަ  ،ހަކަ ެއައރޕޯޓް ޮގއްވާލަން ރާވާ ވާ  ، ކަވާހަ  ވާްއވާލަން ރާ ޮގ

އަމާންކަންލަން  ދަންނަވާ ރާްއޖޭެގ  ސްޓެބިއްރާ،  ސ ވާލެއް.  ރާއްލިޓީޖޭެގ  ވިއް،  ހަމަޖެހ ން  ބިލިއަނ ން ޖޭެގ  ކަިއެގން 

ކަމަކީ  ށިހަރ ކަ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޑ ެވެގން ނޫޅޭތީ އަޅ ަގނޑ  އަޖައިބ ވޭ.ދާނަާގ މީހ ން މިކަމާ ކަންބޮލިއަނ ން ފައިމި

ބޮމެއް   ނޫން.  ންނަ ކަމެއްހ ގ ޅިފައި    ތަކާ ޖަޒ ބާތ އްޖެްއެގ އެކަނި ހ ންނަކ    ހަމަ ފ ރާވަރ ެގ  ހަމަ މަގ މަތީަގއި އ ޅޭ

ހިފައިތަ  ،ޮގްއވާލައި  ހަދައި ކ އްޔަށް  ފ ޅާ  ންތަން  ކ ރ    ،ކޮށްއޭތި  ފަންޑ ވ އެކަން  ބަިއވަރ   ޓަކައި  ވެސް   މަށް 

އިންތިޒާމ ތަކެބޭނ ން ބައިވަރ   ވާނެވާނެ.  ރޭވ ންތަކެްއ  ބައިވަރ   ރާއްޖޭގައިއް  މަ.  މީހ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ރާފައި 

ވަޅިޖަހައިހޯދަ  ހައިންފަސޭ  ވަރަށް ރިއިލެވޭ  ބޮމ ެގ  ކ ދިން.  ފިއްލާ  ހޯމޯޓަށް  ކ އްޖާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް. އްދިތާލި  ޖެ 

ފިއްއެކަމަ އޭނަ  ހިސާބަށްވ ރެކ ،  ދި  ތާލި  ބ ރަިއެގން  ފ ށްތައް  ރޭޒާ  ން  ެގހަދައި ނަ  އޭ  ،ެއނގިއްޖެތާ  ޔައިމާދ ރަށް 

ނޫންކަން  ޮގްއވާލި ބޮން    އެްއޗެއް  އެ  ބައެީއކީ.  ޚަޔަހެދި  އެކަމަށް  ބަކާއި  މި  ޔަރަދ ކ ރި  ީއ އެަގއި.  ޖޭއްރާކ  ވެއްޖެ 

ބައެއްހޭ ؟ހޭކޮންބައެއް ކޮން  ހޯ ؟ެއއީ  އަޅ ަގނޑ މެއެކަން  ނޫނީ  ނެތްންދިެގން  ވާ  ނަކަށް  މި  ކަ ހަހަމަޖެހ މެއް. 

ދެއްކި އެހިތްވަރާއެކީ  ބޭފ ޅާ  ހަމައެކަނި  ާގތް     ބ ނަންއޮތީ  ދ ަގނޑަކަށް  ފ ރާނަ  އެއި އްވަޏާ  ހާލަތ ަގއި  އެ   ލާ    އޮތީ. 

އަ ލިބިެގން  ހިތްވަރ   ހިތްވަރ ން  އަޅ ަގނޑ   މަނިކ ފާނ ެގ  އެބަޖެހޭ.  ވާހަކަދަްއކަން  މި  ޅ ަގނޑ މެން 

ގޮ  އ ފައްދާފައި  ،ާވލަންރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  އި  ކީއްކ ރަން  މިނިހ ރި  ކީއްކ ރާ  ؟އީތި   ސްޓްރީއެއްތޯސްލާމިކް 

އެއީ މ އައްސަސާ ؟ތަނެއްތޯ  މަތަކ ސަރ ކާރ ެގ  ބަލިސްއޫެގ  އޮފީސް  ްއޔަތ   ރައީސް  އެބަޔާންކ ރާ    ހ ރިވެބްސައިޓްަގއި 

ކޮމިއިސްލާ ލިޔެފަ.  ސާފ ކޮށް  ވަރަށް  ޒިންމާތައް  މިނިސްޓްރީެގ  ކ ރެވެނީކޮންކަމެ ؟ކ ރެވެނީ   ންކަމެއްތޯކް   ؟އްތޯ 

 ަގނޑ  ބޭނ މެއްދައްކާކަށެއް ައޅ   ކަހަނޫން. އެ ވާ  ށް މާ މ ހިންމެއްކަ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑަޑަކަށް މަރާލަން ގޮވިނ އަޅ ަގ

މި ރާއްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މަ،  ހަމަ  މި ދެންނެވީ    ޖެހ ން ންކ ހ މަގ މަތިން    ،ތިމަތިންޖޭަގއި 

ހަމައޭ ބ ނެެގން ޖިންސ  ހަމަ  ތަނ ަގއި ދެން މިރިމި ދަނީ. އަޅ ަގނޑ  އަދި ޭއެގ މާ ކ އްދ ފަހަނައަޅައިދާ ހިސާބަށް  ހަ

އަޅ ަގވެސް ވެސް  ބ ނެެގން  ހަމަހަމައޭ  ޖިންސ   ދެ  ދިމާ،  މެސެޖ އަނޑާ  އައިހާ  އެހެންވީާމ،   ،ށް  އިންޒާރ .  ައިއހާ 

ފަރ އަޅ ަގ ހިނޑ މެންެގ  ެގއްލިދާ  މިނިވަން  މިދީ  ދަދަނީ  ސާބަށް  ނ   ،ލަތެއްއ .  ޝަރީޢަހިނާގތީސަރ ކާރެއް  ތް . 

ފަރ ވާނ ހިންޭގތީ މިމާލ ހ އި   ،ތީ ކ ޑަވާ.  ދަނީ.  ހިސާބަށް  ވާތީ  މި  ރައީސް  ވެެގން  ވެސް  ނިންމާ ؛އިްއޒަތްތެރި  ލަމ ން 

ދިމާވި    ،ދަންނަވާލަން އަޅ ަގނޑާ  ފަހ ން  ތިން  ފ ންނާބ ވަރަށް  ރާއްޖޭެގ  ދާދި  ދެންނެ އެއްމ ވެރިޢިލްއ ސް  މި  ވީ  . 

.  އްވާ ބޭފ ޅ ންދެ އި، އ ނަގންނަޅ ން ވާ ބޭފ ލިޔ އްފޮތް  ،  ބޭފ ޅ ން  ކ ރަްއވާރޗް ސަރި  ،ލްމ ވެރިން އަޅ ަގނޑ  މި ކިޔަނީޢި

، ެއ  ެގން ެއއްެވސް މީހަކ  ޝަްއކެއްނ ކ ރާވަރ  މެޅ ަގނޑ  ރާއްޖޭަގއި ތިބި އަންނާބ  އ ސްވަރަށް ފ   ،ވަރަށް ވަރ ަގދަ 
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  ފާނެތީ.އިޅިޖަހަބ ނަން ނ ކެރެއޭ ވަ  ތިމަންނަމެނަށް މިހާރ  ބަހެއް  ،ަގއި ވިދާޅ ިވއޭނޑ  ކައިރި ޢިލްމ ވެރިން އަޅ ަގތިން  

ނަރައީ  ނެތީ.ފާމަރާލަ ވާހަކަެއއްޝީ ސް  ދައްކަނީނޫން    ދ ެގ  ޢިމި  އިނޭގތޯ.  ލްމ ޢި  ، ލްމ ވެރިން.  ޢިލްމ  ވެރިން 

އ ސްތާއ ނެގ ބޭފ ޅ ން.  މަސަްއކަތްކ ރައްާވ  އ ަގންނަވައިދެއްވ މ ަގިއ  ޢިލްމ   ޖަމީލްޒ ނިެގން  އެކަނި  ެއކަނި އިމަދީދީ 

ހަޔާތްޕ ޅ  ޢިލްމ   އެމަނިކ ފާނ ެގ  ކ ރެފަތ ރ އްވަަގއި  މިންވަރ އޭރ ަގއި    ،ކަތްއްވި މަސައްން  މަންފާކ ރި  ޢިލްމ ން   ،އެ 

މަތީަގއި އ ޅެނީ  މިއަދ   ،އްޓ ނ  މިންވަރ ހިފެހެއަމާންކަން  ޖޭަގއި  ރާއް  މިނިސްޓްރީން  ކް ހ އްދަދީެގން އިސްލާމިހާހ ން 

ކޮބައިހޭ   ނީ. އެކަމަކ ،ަގިއ އ ޅެހ ން މަތީހާ  ، ޚ ންތައްއިޝަ  ކ ރާ  އަބަދ  ދަތ ރ ތައްއިއ ނަގންނައިދިނ މ ަގއި ައބަދާ  ދީން

ލީަމ  އިްއވަޮގ  ވާނެ.ޢަރީކޮންމެ މީހަކ  ވެސް ބަޚ ދ     ،ކަންޖެހ މެއް. މި ހަރ ކަށިވ ނ  ހަމަޮގތ ން ެގނެ  ދީނީ  އަށްރާއްޖެ

ީމހަކ  ވެސް. ސީއެކަމ ން ނެއްޓޭ ކޮންމެ މީހަކ    އެކަމ ން ނެއްޓިަގންނާނެ  ހިސާބ ން ފެށިެގން  ދާ  ރިއާއަށްނެ ކޮންމެ 

އެ  މިކަމަކ ވެސް.  ކ ރ   ،  ކަ  ިއ،ވަކަންކަން  ހިތްވަމަންކަމި    އިސިއްރިއްޔާތ ަގ  ،ެގން ރޭވި  ،އިންތިޒާމ ެވެގން  ،ރ ދީށް 

މ ޖ ރި ބޮޑެތި  އަސްލ   ކ ރ ަވއި  މިކަން  ތިބެހެން  ނޫވަންހަނާަގއި  ހޯދިެގން  ދީނީ    ނިއްޔާމ ން  ރާއްޖޭަގއި  މި 

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  ޝ ކ ރިއްޔާ ށްޑަ އް ނ ކ ރެވޭނެ. ވަރަށް ބޮމާޔަތެހިއް ެވސް މެންތަކައެއްބައިވަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާއިރާެގ  ފަރެސްމާތޮ މ ޙައްމަމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ޑާ  ލަޠީޙ ސައިން  ޝ ކ ދ    މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރިރިއްޔާ  ފް. 

 . މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި ޑާ ދާއިރާެގ ފަރެސްމާތޮ

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން އްމަދ  ލަޠީފްމ ޙަ ޑާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ ސައިންސްމާތޮފަރެ

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ދާ.ގދޝ ކ ރިއްޔާ  ގައްދޫ  އަދި  މެންބަރ   ކ ރީެގ  ކ ރީއިެގ  މެންބަރ ރާެގ  އާދަމްގެ  ެގ  ޒާހިރ    

ދި  އަ  ،އްވި ތި ބަދަލ ތަކެއް ެގނެސްދެ ޑެއަތޮޅަށް ބޮ  . ގދމ ޅި  މަނިކ ފާނަކީ  އެ  !ތްލައްވާށިހެޔޮ ރަޙ މަهللا   އަށްފ ރާނަ

ވެރިއެްއކަތްތެދ މަޚި އެ  ފާހަަގކ ރަން.  ައޅ ަގނޑ     ންރި  މި ޢާއިއަދި  ވެސް  ކެތްތެރިކަން    ލާއަށް  ވަގ ތ ަގއި 

ރައީސް  !މިންވަރ ކ ރަްއވާށި މިއަދ    ؛އިްއޒަތްތެރި  ވާހަ އަޅ ަގނޑ މެން  ދައްކަމ ންދާ  ފި  ،ކައަކީ މި  ކ ރެއްެގ  ހަރ ކަށި 

އ ޅެނީ    ޑަށް މިނ ައޅ ަގކ ރާނެ ޮގތެއްއޭެގ މާނަ  ،ެގތެރެއަށްއޭ   މާކޭ ބ ނީހަރ ކަށި ފިކ ރެ ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްކަ.  ވާހަ

މާނަކ ރަ  ިގެގން.ނނޭ އެބަންޭއެގ  ދާއިރާެގ    ،ޖެހޭ    ފަދައިންއިްއޒަތްތެރި  ނައިފަރ   ފާހަަގކ ރެްއވި  އެ    ، މެންބަރ  

މި   ،ކާއިޔަކ ރާ ބަ ރަސާއިސްލާމްދީނަށް ފ ރައް  ، ކާއިޔަފައި ދިޔަ ބައި ހައްދ ފަހަނައަޅާދީނ ެގ ނަމ ަގިއސްލާމްމީެގތެރޭަގއި  

އެބަ އަޅ ަގނޑ މެން  ނަމަވެސް  ެއއްކޮށްެގން  ތަ  ޖެހޭ  ދެބައި  ފިކ ރ ެގ  ނެރެދޭން  ،ލެއްފ ސީމި  އޭާމނައެއް  މި .    ރ ން 

ޖެހެނީ އްކަންަގނޑ މެން ދަޅ މިހާރ  އަ  ކޭނީ.ށް ދެއްނަންރަނަގޅަށް ައޅ ަގނޑ މެ  ، ތަންކޮޅެއްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް ހަކަ  ވާ
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  ރިކ ރ މަށް ޓަކައި ނޫނީމ ޖ ތަމަޢ ަގއި މި ފަރާތްތައް އެކަހެ  ،ކާއިލައި ހިތްވަރ ދޭ ފަރާތްތައިޮގވަ   ށްކަމިފަދަ ކަންތައްތަ

މ އައްސަކ ރ ވ މަޖަވާބ ދާރީ ހ ރި  ޓަކައި  ހ ރި  ސާތަކ ށް  ވާހަދޯެގ  މ ައއްސަސާތަކ ގަ ހަޅިކަމ ެގ  އެ  ެއ  ކަ.  މިއަދ   އި 

އަށް މި ދަ އ ފައްދަންޖެހޭ. އެންމެ ވަރ ަގޑ މެން ސ ވާލ  އަޅ ަގނ ؟ންތޯކަތް ެއކަށީެގންާވވަރަށް ނ ކ ރެވެނީ ކީއްެވެގމަސައް

ލިބ ނީމާ   ،ލ ވެ ހަވާ  ކަމާކަދައްކަމ ން ައިއއްސަ ވެރި ވާހަކަމ ގައި އް އި ބާރެތ ެގ ހ ރިހާ އާރަކާލައ  ދަސްޕަރ މެޖޯރިޓީ 

މ  އ ފައްދާ. އޭެގ މ ހިންސ ވާލ ވެެގންތޯ ރަްއޔިތ ން އެބަ  އް އ ޅެނީ ކީ    ނޭޅ ވިެގން މިށްަގމަކަން ހަމަލިބ ނީމާ މި ކަން

މި ެވެގން  ކަމަކަށް  އިސް   ،ދަނީ  އެއް  މ އަްއސަސާތަކ ެގ  އެފަދަ  އިހަކަށްދ ވެމިއަދ   ތިއްބެވީ  އެ  ވަހ  ރިންނަށް 

ނބ ރާ ެގނެއްސަ  ސާތަކ ން ވަްއކަންކޮށްެގން ބޭރ ކ ރެްއވި ފަރާތްތައް އަސަ އެ މ އައް  ، އިހަކަށްދ ވަހ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ެއތެރޭލީޑަރ  އެތާ  ޮގތ ަގއި  ބޭފ ޅ ން  ންެގ  ތި  މިކަން  ދަނީ.  މި  ވަމ ން  ކަމެއް  ހ ރިހާ  ވާނެ  ބޭއްތިބީމާ  ަގއި 

ނީ. ންނަވައަތްތަކ ން ތި ބޭފ ޅ ން ކ ރަްއވަމ ން ެގންދަވާ ކަންތަްއތަކ ެގ ވާހަކަ މި ދަ  ެގމިއީ ތި ބޭފ ޅ ން  !ކ ރަްއވާލ ަގބޫ

ަގިއ  . އެހެންކަމ ން، މި ރާއްޖޭރިަމތީަގއި މިކަންކަން ތި ބޭފ ޅ ން ކ ރަްއވަމ ން ތި ެގންދަވަނީދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ލޯ ކ 

މ އައް އެއްވެސް  ރައީސްސާައކ ން  ސަ ހ ރި  އިންއިްއޒަތްތެރި  ނ ފެނޭ،  ލިބޭތަކެއް  ކޯ.  ސާފ   ރާއްޖޭެގ  ށް  ތަކަޓ މި 

ކޮން    ،ޤީޤެއް ޙ ކޮން ތަ  ،ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސްކ ން  ޔަލަނީ. އެހެންވީާމ، މި ބޯށްތަކަޤ ރާއްޖޭެގ ތަޙ ޤީ  ، މިނީހަޖަޕ ޖަން

ދިވެހިއިންސާ މި  ލިބިެގން  ފެއްތޯ  ިއހައެހެންވީމާ ؟ދާނީރަްއޔިތަކަށް  ނަޝީދަށް  ރައީސް  އަނިޔާެގ    ކަށްދ ވަހ ،  ދިން 

އެހާ    ،ކަމެއްަގިއ އެހާ ހަރ ދަނާސާތަކ އެ މ އައްސަ.  ން އިންސާފެއް ނ ލިބޭނޭވެސް އަޅ ަގނޑ  ދެންނެވި  އިްއޔެ ؛ވާހަކަ

 . ޞަތަށްރ ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ  .ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ބާރެއް ނެތޭ ކ ރ މ ެގ އާރަކާއިއެކީ ތަޙ ޤީޤ  މިނިވަންކަމާ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީސާިއއްޒަތްތެރި ެގ  ކެނދިކ ޅ ދޫ ދާއިރާ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ސާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޢީކެނދިކ ޅ ދޫ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޔެ އަޅ ަގޝ ކ ރިއްޔާ  އަޅ ަގނޑ   ަގިއ  ނޑ   ވެސް  މިައދ   ވާހަކަ  ދެއްކި  ހަމަ ވެސް 

ދީނ ެގ ނަމ ަގއި ނަފ ރަތ  އ ފައްދައި ބޭނ ން.  ހަމަނ ޖެދީނ ެގ ނަމ ަގއި ނަފ   ،ތަކ ރާރ ކޮށްލަން  ހ މަށް ރަތ  އ ފައްދައި 

އެއްބަިއވަންތަކަން  ،ލައި އިޮގވަ  ދީނީ  ެގްއލ ވަރާފޭ  އިޖ ތިމާޢީ  ،ނަާގލައި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަންކަން  ލާއިން    ހިސާބަށް 

ކ ރީގައި ހަދައިެގން    ދިއ މ ެގ  ާގނޫނެއް  ރައީސްއަޅ ަގނޑ ެމން  ހ އްޓ   ،އިްއޒަތްތެރި  ކަންކަން  ިމ  ވަންއެ  އެއީ  ޖެހޭ. 

އިްއޒަތްތެރި  އެހެން   ؛ކ  ިމއަދަިމއަކީ އިްއޔެައކ   .ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ޒިންމާެއއް  ޑ ޖިލީހ ެގ ވަރަށް ބޮހަދާ މަާގނޫނ 

ފަދައިން ފާހަަގކ ރެއްިވ  ިއއްޔެ ،  މެންބަރ ން  ކަމަކީ  މިއަމި  މިައކ   ގޮއް  ދަކ   ކަމެއް  ސަ ހިސާބަށް  ނޫން.    އޮތް 
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އ ަވހަކ ންސ ރެ  ޒަމާނ އްސ ރެ ރާވަ ަގސްތ    އަކ ބަ  އެތައް  މަސައްނަިއެގން  ަގއި  އ ފެއްދ މ ެގ  ކަތް  ފ ރަތ  

ކ ރަމ ންކަމާންތެރިރޭވ  އައަކ ރަމ ން    ،ކ ރަމ ން  ،ެއކ   ހިސާބަށް  މިއަދާ  އަޅ ަގނއިއިސް  ފެނ ނ  ންޑ މެއިރ ަގިއ  ނަށް 

ެގން  ދީ  ކަމެއް ސް ޑ  އިތ ން ެއންމެ ބޮލައ ޝީދަކީ މި ދަދަށް ހަމަލާދިނ ން. ރައީސް ނަރައީސް ނަޝީ  ،ރ  ނަތީޖާއަކީ އާޚި

ސްކޮށް  ވެސް އެންމެ އި  ފ ޅ ންެގ ތެރެއިންހޭ ބޭޖެން ބަލަހައްޓަންލިޔެެގން އަޅ ަގނޑ މެތަކ ަގއި   ާގނޫނ ތ ންޮގ  ސަލާމަތީ

ކަންކަން ހިސާބަށް  ވޭ  ފ ރާނަފ ޅަށް ގެއްލ ންދެ  ،ެގ ހަށިކޮޅަށްހިސާބަށް، އެ ބޭފ ޅާ  ހ ންނެވި އެއް ބޭފ ޅާ. އެ ބޭފ ޅާއާ

އަންނަ ތިބި  ،އ ފެދޭ ސ ވާލަކީ  ހިސާބ ން  ރޭވިެގން  އާދެން  ރައްޔި  އާދައިެގ  ރައްކާންމ   ކިތ ންނަށް  އޮތީ  ހާ ތެރިކަން 

މިންވަރަކަށްއްނ ރަ؟ ތޯށްމިންވަރަކަ ކިހާ  އޮތީ  ނ ބަލާ؟ ތޯކާވެފަިއ  އަޅ ަގނޑ ެމން  މިއަދ   ދޫކޮށްލައިެގން   އެއީ 

ތ ެގ އެހެން  ލައ އަދި ދައަޅ ަގނޑ މެންެގ ޒިންާމއެއް   ؛އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްނ ރައްކާތެރި ކަމެއް.    މާ  ވ ރެ  ތިބެބޭވަރަށް

ނޑ   ނޑ  ދެކެނީ. އެހެންވެެގން އަޅ ަގބޮޑަށް މި މަޖިލީހ ެގ ޒިންމާއެްއެގ ޮގތ ަގއި ައޅ ަގ  ވ ރެ   ސާއަކަށްހ ރިހާ މ އައްސަ

އެ ވާ މިކަން  ދެ  ހަކައިްއޔެަގއި ވެސް  މިހާރ   ބަައކ     ،ހިސާބަކީ  އޮތް  ސަ ގޮއްއްކީ.  ެއއްބަފާ ނޑ އްބައެލާެގ  ޢާއިވަކި 

ދެން    ،ވާހަކަނ ދެއްކޭ ވެސް  މީހ ންނާ   ނޫން  އެންމެޢާއިއޭނާ  ތިބި  ކާފަރ ންންލާަގއި  ކަނޑަ  ނަކީ  އޭނަ  އަޅާ  ކަމަށް 

ާގކ  ިވސްނައިދީޔަ އޭނައަށް ބަ ހިސާބަށް   ، ދ އިސައްތަ  ދިދައްކާ ކ ދިކ ހަކަނ އ ފ ލައި ވާސްއި  ރިންނާމަތްތެ ހ ތް ރަެގން. 

އާބާ މީހ ންެގ  ަމގ ންތިން ސަތޭކަ  ރަށެްއަގއި  އ ޅޭ  އެ ދީ  ދާއިރ   ހިނާގފައި  ބޮ  ރަ  ވިޑ  އްކޮށް    ޔާއާ މަތްތެރިހ ޒަމާންވީ 

ޮގތަކަށް  ނައިދިން މީހ ން ވިސްނައިދިން  އަށް ވިސްނަކަަމށް އޭ  ޑ  ކާފަރެއްމަތްތެރިއާ ެއއީ ބޮ ހ ރަ،  އަނަގއި ނ ބ ނެވޭ 

ޮގސް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް.  ވީތީ. މިހެން  ޔާ ކާފަރަކަށްމަތްތެރިހ ޅަިއެގން ރަނޑައަކަ  ،އޭނަެގ ސިނކ ޑީަގއި ނިންމަިއެގން

 އެއްބައިވަންތަކަމަށް  ތިމާޢީމ ެގ ތެރެއިން ިއޖ ތަކަވަންދީނީ ެއއްބައި   ،ކ ރެވިޢަތ ަގއި ނަމާދ ނ ޖަމާ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަމަކީ އެއް  ބޮޑ   އެންމެ  ައޅ ކަންޖަމާ  ،ފޯލްވާ  ދީނީ  ިމއަދ   ޢަތ ަގއި  ވެސް  ފ ރ ޞަތ   އެ  ފ ރ ޞަތ .  ލިބޭ  ކ ރަން 

،  ވިސްނައިދޭތީ. އެހެންވީމާ އިެގން ކަމަށް ކަނޑައަޅަ  މިސްކިތ ަގއި ދެން ތިބި އެންމެން އެއީ ކާފަރ ން ،ހިއްޖެޖެދޫކޮށްލަން

ލާދީނޭ    ،ލާދީނޭ  ،ނޭލާދީ  .މިއަދ  ާގނޫނެއް ހަދަން  ،މި ދަންނަވަނީ  ޖެހެއޭ އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ  ކަންކަމަށްމި  

ންެގ ލޭ  އެ މީހ   ، ބައެްއެގ ޮގތ ަގއި ލޭބަލްކޮށްކީ ލާދީނީޔަ ެއއް ބަސް މި ޤައ މ ަގއި  ކިޔަމ ން ޮގ  ،ކިޔަމ ން  ،ކިޔަމ ން

ރައީސްހ އްދަކޮށްފި.   ދޫކޮށްލައިެގނެ ނަޑ މެންނއަޅ ަގ ؛ިއއްޒަތްތެރި  ދެން  ެއ    ެގނެއްތިބެވި  އްކަށް  އަޅ ަގނޑ   ނ ވާނެ. 

މި ދަންވާ ތަކ ރާރ ކޮށް  ޢަޤީދާއެދީ. އަޅ ަގނޑ ެގ  ނަވަނީހަކަ    ޓެއްށްބަލިކަ  ދަކ ރެއްިވއްޔާމަތްފ ޅ ން އިރާރަޙ هللا   އްނީ 

ޑ  މި ދަންނަވާ  ނޫން. އަޅ ަގނށް ނަފ ރަތ ކ ރާ މީހަކީ ވެސް   ވެސް ނޫން. ދީނަކީނޑަކީ ދީނާ ދ ރ  މީހަ. އަޅ ަގނޫން

ެއއާބައިވަންތަކަައޅ ަގނޑ މެންެގ އިސްލާމްދީނާިއ ދީނީ އެއް  ،ައޅ ަގނޑ މެން  ،ވާހަކަައކީ ތަރ   ާމއި  ތީބ ވެެގން  ގ ޅިެގން 

އަޅަން އެބަޖެހޭ.    ޔަވަޅ ޅ ަގނޑ މެން މިއަދ  މި ފިވެސް އަ  ށް ޓަކައި މަންތަކަބައިވައެއް  އިޖ ތިާމޢީ  ،އ މީޤަ ތް  އޮއައިސް  

ހަމަ ފ ރައެއަދި  ދީނަށް  ާގނޫނެއްަގއި  އެފަދަ  ދީނަށް   ކ ރ ން،އްސާރަާއއެކ   ރާްއވަިއެގން  ަގސްތ ަގިއ  ކަނޑައެޅިެގން 
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ކަން ހޯދަން. ތެރިހޭ އެކަން ހ އްޓ ވަން ެވސް އެ ާގނޫނ ެގ އެހީފ ރައްސާރަކ ރާ މީހ ންނަށް ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެ

މ ހިންމ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ާގނޫނެއް  ހެދިެގން    .އެފަދަ  ާގނޫނ   ލަެއ  ޢީލްމ ވެރިންެގ  އަދި ޔާ ފަދާންވާނީ ދީނީ  އި 

ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ     އިގަ އްެގ ތަޖ ރިބާކާރ ންެގ ލަފާ ހޯއްދަވަިއެގން ވަރަށް ޒިންމާދާރ  ޮގތެެއކަމ   ،ލ ންނާއި ާގނޫނީ ވަކީ

ޔަީގން އަޅ ަގނޑަށް  އެއަޅ ަގ  ، ދެކެން.  މަޖިލީހ ން  މި  ކ ރެވޭނޑ މެނަށް  އަޅ ަގނޑ ކަން  މިހިރީ   ނެ.  ެވސް  ހަމަގައިމ  

 . ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ޝ ކ ރިްއޔާށް ޑައެކަމަށް ދޭންޖެހޭ ހ ރިހާ އެއްބާރ ލ މެއް ދޭން ތައްޔާރަށް. ވަރަށް ބޮ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ލީމްމެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙައިްއޒަތްތެރި  ތްދޫ ދާއިރާެގބިލެ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ލީމް ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޙަބިލެތްދޫ

ށަހަޅާފައި އޮތް ހ މި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި    ޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގަގލޮަގނޑ  ވެސް  އަޅ  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ބޮ ށްމައްސަލައަ ވަރަށް  ތާއީދ ކ ރަން  ކަންބޮޑަށް  ވަރަށް  އަދި  މައް.  ވެސް  ރައީސް .  ސަލައެއްޑ ވާ   ؛އިްއޒަތްތެރި 

 ވަނަ ދ ވަހ ެގ  6މަހ ެގ    ންނަށް މި ހިނާގ މޭޑ މެގ ޅ ންހ ރި ބޮޑ  ކަމެއް އަޅ ަގނ   ލައާއަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި މައްސަ 

ދިޔައީ.  ރޭ އެ  ރައީސްއި   ފެނިެގން  ނަޝީދަ ؛އްޒަތްތެރި  އެހެން  ރައީސް  ތަފާތ   ލީޑަރ ންނާކީ  ޤައ މީ   ،ވަރަށް 

ރާއް އަދި  އިޖ ޖޭ މައްސަލަތަކާއި  ލާބަ  ތިމާޢީެގ  ރައްޔިތ ންނަށް  ދިވެހި  ހޯދ މަޔާއަދި  މަންފާ  ސިޔާސީށް އި  ޓަކައި     

މެްއ ޖެހިލ މެއް ނެތި ބ ނަމ ން  ކަށް ެއކައެ އޮންނަ ޮގތަ   ، ައމިއްލަ އެދ ން ެއއްކިބާކޮށްފައި  ،އިށްފަ ެއއްކިބާކޮވިސްނ ން  

ަގބޫލ ކ ރާ    ސްރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ވެ ދަވެރި ފަރާތްތަްއ ވެސް އަދި މ ޅި  އް. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވާއަންނަ ލީޑަރެ

  ދަރާއި ޤަެގ  ނ  މަނިކ ފާ  ، އެތީ އެއް ލިބިދާނެޔާ ކ ފާނަށް އަނިމަނި  އެ   ،ްއ ެގއްލިދާނެތީވޯޓެ  މަނިކ ފާނަށް  . އެޤީޤަތެއްޙަ

 ؛އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަށް ެގއްލ ންވާ ކަެމއްެގ ވާހަކަެއއް ނ ދަްއކަެއއް ނ ހ ންނާނެ.  ރައްޔިތަ  ފާނެތީއިޢިއްޒަތަށް ބ ރޫއަރަ 

ނަ ރައީސް  ވިއަބަދ ވެސް  އެއްޗެއް  ފ ންމަދާޅ ވާޝީދ   ޮގތަކަށް  އިެގންއިރަށް  އެހެން  މ ޅިން  އެްއޗެްއ  އެ  ޮގސް 

ކަން ރާއްޖޭަގއި  މި  ހިބަދަލ ކޮށްލަމ ން  ައއީތައްތައް  ދަންނަވާލަފާނަންނަގމ ން  އަޅ ަގނޑ   ރަ ؛.  އީސް  މިސާލަކަށް، 

އެބަދެ ސީރިާއއަށް  ވިދާޅ ވީ  ދިވެނަޝީދ   އެބަ  .ހިންއޭ  ބަ   .ދެއޭ  ހަނގ ރާމައަށް  ރާއްޖޭަގއި  ނ ބަިއ    ކ ޔަމި  ވަރަށް 

އެބަ ައގ އަޅ ަގނޑ   . ެގންގ ޅެއޭ  ވިސްނ މެއް  ެވއްޓެއޭ  މެންެގ  އެބަ  ދިވެހިއަޅ ަގނޑ މެން  .ެވސް  ހަމަ  ޮގސް ެގ  ން 

އެބަ   ބަ  .ހަނގ ރާމަކ ރެއޭތަންތަނ ަގއި  ތިބި  ވިސްނ މ ަގއި  ފިކ ރ ެގ  ރާއްޔަހަރ ކަށި  މި  އެބަޖޭކ   .  އ ޅެއޭ  ަގއި 

ތިބި ހ ރިހާ އެންމެން ކޮޅަށް  ދިއި  ،ިއރަށް ހ ރިހާ އެންމެން. ހަމަ ބ ނާއ ފެދިއްޖޭ  ޖޭގައިރ  މި ރާއްރިސްޓ ން މިހާޓެރަ

ބ ނީ ައގ ވައްޓާރާއްޖޭ  ،ނ ކ މެ  ސިން ބޮލަން  ެގ  ހެޔޮނ ވާނޭ  ާގހާޑ   ފަށައިފިއޭ.  ޖަލަށްއެ   ،މަސައްކަތެއް  ލާވަރ    އީ 

ދެއްކޭނޭކޭވާހައެ ނ ެވސް  ވާހަކައެއް  އެ  ނަ.  މިހާރ   ނަޝީ.  ހަީއސް  ހިފައި  ރާއްޖޭެގ  އްދ   މި  ޔަރ ކ ރަންވިްއޔޭ. 
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ރާއްޖޭއަގ ވަ މި  ދެން  ނާންނޭ  ކ  ޓޫރިސްޓަ  އަކަށްްއޓާލައިފިޭއ.  އ ޅޭ .  ވެސް  ޓެރަރިސްޓ ން  ރާއްޖޭަގއި  މި 

ދޮގ އޮ  ވާހަކަދަްއކަިއެގން އެ  ބޮޑ   މ ޅިން އޮތް  ހަމަ  ބަލީއިޅ ވަ ހަދަިއެގން ކިޔަިއެގން  އަދ  ނިމ ނ އިރ ަގިއ  މި  !އްލަވާ. 

، ދަރިންނާއި މައިންނާ އ ޅޭ. މިީއ  . ކ ޑަ ައވަށެއްއިައވަށެްއ އެބައޮތޭ ދިވެހިންެގ މިހާރ  ސީރިއާގަ  ޑައެ ބ ނީ ކ  ޖާ.ނަތީ

އޭ  .މިއަދ  ެވސް  ެއކަމަކ ،  ފަރާތްތަކ ރ ަގިއ  ހަވާލ ެވެގން    ، ންޒިންމާދާރ   ދައްކައެކަމާ  ފަރާތްތަކ ން  ީއ  އަ މ ންދިތިބި 

ނިމ ނ އިރ ރާއް  ނ!ހޫއ  އެހެންނަމަވެސް،  ނެތޭ.  ައއި ހަިމއަދާ    ،ޖެައކ   ބައެްއ  ހަތަރ  ސަތޭކަ    ަގއިރ އިމައަށް  އެތައް 

ައވަށެްއަގއި   ކަމަށް.   ޅޭެގން އ ނާދެވި  .ބޭ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މަޢ ލޫމާތ  ލި  ބިކ ރަން ތިގ ރާމަހަނ މިހާރ   އެއް 

ރައީ ވިދާސްދެން  ނަޝީދ   އަޅ ަގނޑ މެން    މި  ،ޅ ވީ  ކަންކަން  ެގންދަން  ،ބަލައި  ،ހިންަގއި ރާއްޖޭަގއި  ވާނީ  ކ ރިއަށް 

ތެދެއް. ދެން ރާސްލާފައި އީ  އެ   .ނ ވާނޭކަމަށް ބަލައިެގން ކަންކަން ކ ރާކަށް  މަޔަކ  ތިބޭހަ   ވެސް އެންމެންނަކ ދ އަބަ

އެއް ެވސް  ކި ވާހަކަ ގ . ދެއްދޮން  ޅިެގިވޭއ. މިއީ ހަމަ ކަނޑައެދާޅ ސް ވިއީރަ  ބޯންވާނޭ  ،ވޭނޭބޮ  ،ކޮށްލީލ ތި ބަދަމ ޅި އެ

ދެއްނޫން ދެ   ކި.  ނޫން.  ވެސް  އެކަމަކ ވާހަކަެއއް  އިދިކޮޅ ނއަ  ން  ހަމައެކަނި  ވެބ ރާލީ.  ފަރާތްތަކަށް  ލި  ން ބެރިކަން 

ން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ރާއްޖެއި  ން މިދީ  ،ޅ ވައި  އަގ ޓެލާދީނީ  ސް ނަޝީދ   ރައީ  ،އޮންނަ ކަމަކީ

ހ ންނަށް ކަމަށް މީ މްދީން ނޯންނާނެ  ސްލާއްޖޭަގއި އިރާ  ޔާ މިއްއްސި ރިކަމަށް އައިވެޝީދ   ރައީސް ނަ  ،ވޯޓެއް ދީފިއްޔާ 

ން. އް ނޫމެކަ  އީ ލިބޭއެ ލިބޭ ވޯޓެއް ނޯވޭ.  ހެން އެްއވެސް ޮގތަކ ން  ބޭ ވޯޓެއް އެކަނި އޮންނަނީ. އެނައިދީެގން ލިވިސް

ދަސްއެހެންނަމަވެ އެހެން  ވާހަކަ  އެ  މިކައްދަ  ،ދަްއކަމ ން  ،އްކަމ ން،  މިއަދ   ބައްލަވާ  ައއިސް  މި   ވީ  މ ން    ޮގތް. 

ދ ވަހަކ   ސްކޮށް ކޮންމެ  އަދެން ކޮންޓިނ އަހަރ  ވަން  ރ ، ދެހަ އެއް އެއް އަރާހ ންނަ ލެކްޗަ  ނިވަރސިޓީަގއިރާއްޖޭަގއި ޔ 

ނަ ވެސްށް  ޝީދަރައީސް  ތެ  ،ބެވީމަ  ވެސްއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ސަންމެއަޅ ަގނޑ ،  ރެއިން  ވެސް ެގ  ، ރ ކާރ  

ބޮޑ  މައްސަލަެއއް   އީ މާދެން އޮތް ތަނެއް ެވސް އެ  ،ފީސް ވެސް ދެން އޮތް ތަނެއް ވެސްއޮ  ލ ސްމެންެގ ފ އަޅ ަގނޑ 

 މީހަކ  ޮގނޑިއެްއ ޮގތ ން އިދިކޮޅ   ސީމަކަށް. މީހަކ  ސިޔާކަ ށް އާދަިއެގ  ރަވައެއީ    ލީއިކަމަކަށް ހަދަ . ވަރިހަމަ  ނޫން

  ވާން ބޭނ ންވިޔަސް ރައީސް ނަޝީދަކީ ދީނާ ޚިލާފ  މީހެކޭ ގޮވައިެގން ނ ނިއްޔާ ޕިއ ލަރއޭނަ ޕޮ   ،ެގންންވެހޯދަން ބޭނ 

ޕީ.ޕީއައޭނަ ނ ލިޓި  ްމެގ.އެށް  ވެސް  މިކެޓ   ހަދާއަޅ ަގނޑ ހާތަނަށް  ބޭ.  ހިސާބ   ަގިއ  ބަލައިލާއިރ ފައި  މެން 

 ލިބިފައި ހ ރީ  ވެސް ރައީސް  ޕާޓީެގ ޓިކެޓް  ، ޖ މްހޫރީލިބިފައި ހ ރީ ވެސް   އެމްެގ ޓިކެޓ .ޕީ.ޕީކ ން  ތަތަފާސްހިސާބ 

ޓިކެޓެއް ެވސް ނ ލިްއޗެއް ކީނަޝީދަށް ކޮންމެވެސް އެ ޮގތަކަށް  މިމަ. އެނޫން   ހިސާބަށް ދިޔައީ. ދިޔައިމާ   ބޭ. އެއީ 

ވަރިހަަމވީ.  އަޅ ަގނޑ  ވެސް  ވެރިންނަށް  ނަޝީއަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  މެންެގ  ވިދާޅ ރައީސް  ެއއީ ދ   ވެސް  ވާހަކަައކީ  ވާ 

ޅ ވެފައި ހ ރި ެއއްެވސް  ދާރައީސް ނަޝީދ  މިހާތަނަށް ވި  ، ނަމަވެސް ވޭ. އެހެންށް ނ ދެކެކަ ކަމަ  ވާހަކައެއްމ   ން މ ހިއެހާ

 ދ މަނިކ ފާނ  އަބަ  އެްއ ވެސް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެވެވަނީ. ދިމާނ ހ މްފަން  މެންނަށް ފަހ ައޅ ަގނޑ ްއޗެއް  އެ

ރާއްޖޭަގއި ފައިދަށ ން ތަންތަން   . މިސިއޭބަށް ކަންކަން ގޮއްހިސާ  މިއްޖޭަގއި  ރާ  މި  ،އްދައްކަމ ން ައއި ވާހަކައެ ވެސް  
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ފެންނާނޭ  ޮގވާ  އިއްތި ތަން  މި.  އަދި  ދިމާވީފާޤ ން  އިއް ނ މަނިކ ފާ  އެ  ، ކަން  ޮގވީ.  ެއ  ރައީސް ތްތެޒަ  މިއަދ   ؛ރި 

ލައަޅ ަގނޑ  މިއަދ ހޭނެޖެ ދ ަގންނަންމެން  މި.  ކަހަލަ  ރާއްޖެ    ކޮން  ޚިދ  އަށް  ކޮށްދެއްވިބޮޑ   ނެތިެގން  އަ  ،މަތެއް  ދި 

ދ   .ޭގނީނއެ  ދިޔައިމާ މި  ރީޖަންަގއި  މ ހިން ނިމި  ތިބި  ވަގ ތ ަގއި  މި  ތެ  މ ޔޭަގއި  ލީޑަރެލީޑަރ ންެގ  .  ރެއްއިން 

މެންެގ ޤައ މ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ ކ   ލައްކަ މީހ ންެގ ތެރެއިން އެ ލެވެލްެގ މީހަ  މެން ޝ ކ ރ ކ ރަންޖެހޭނެ ހަތަރ  އަޅ ަގނޑ 

ރި ންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެމެން ލަދ ަގންނައަޅ ަގނޑ ނޭގ ޖަވާހިރެއް ލިބ ނަސް އ ޅެން.  މެންނަށް ނޭއަޅ ަގނޑ .  ތީއ ފަންވީ

ދަކ މ ެގ  ލ  ނިންމާ  އަޅ ަގނޑ  ؛ރައީސް ބޭނ ން.  ކޮށްލަން  ސ ވާލެްއ  ބަޔަކ  ؟ންނަވަންތޯރިން  ކ ރި  މިމިކަން     

ތިބޭނެ. މާލޭަގއި  މި  ތިނަދޫ ކ އްއަ  އާިއ، ވ.އްޖާކޮނޑޭ ކ އާިއ،  ފޭރ ޭގ ކ އްޖާ  ރާއްޖޭަގއި،  އެއް ނޫން އެކަން  ޖާތޮޅ  

 މީހ ން ިގ، ެއކަން ރާވަިއ ހިންޔާރ ކ ރި، އޭތި ތައްރާއްޖޭަގއި އެކަމަށް ޚަރަދ ކ ރި  މި  ، ންީގށް ޔަ ައޅ ަގނޑަ.  ނީކީކ ރާ

ކަ ޭގންގ . ތި އްށެނީ އަކ ރާ އ ޅޭ  ންރާއްޖޭަގއި ތިކަ  ކަށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިދަގ ލެއް ނ ވާނެ ހޯދާތިބޭނެ. މާ އ ނ

ބެ ފެންނާނެ.  ސާފ   މާލީކަންކަން  ދަނީ  އަޅ ަގނޑަކޮށް  މި  ނ ވެ  ކަންކަން  މި  ލަސްވެެގންދާއިރ   މިހާ  ނޭނެގ  ކަށް 

ނެވިން.  މި ވާހަކަ ދެން  އަޅ ަގނޑ ރޭަގއި ވެސް  ތް.  އޮށް ބޮޑ  ކަމެްއ އެބަވަރަ  ންނބިރ ަގ  އަޅ ަގނޑ   ކަމެއް.  ވެެގންއް ކީ

އިރ   ކ ޑަ  ެގއަޅ ަގނޑ    ނީ ހަމަ ފ ރަތަމަ ދ ވަހ  ވަޅި ޖެހީމާބިރ ަގންނަ  އަޅ ަގނޑ   ،ންނ ރާރ ކޮށްލަން ބޭތަކ   އަޅ ަގނޑ 

މެން އަޅ ަގނޑ . މިސްކިތެއް ހ ންނާނެ  ޔާ މީހަކ  މަރާލީލްިވއާ ކިއި ސިމާލޭަގ  ވަނަ އަހަރ   1979  ، ހ ރޭއްހަނދާނެ

  ލާފައި ދެ ދ ވަހ  އޮތް އިރައި އޭނަ މަަގގެއެއް ނެ.  ނާމިސްކިތާ ޖެހިެގން ހ ން  އޮތްތީަގއި  ނަންބަރ  ކ ރި  70ޭގދޮށ ަގއި  

ކ ނިވަސް ދޮފަހ ން އެނގ ނީ ވެސް  ގެއެްއެގ  ހ ރިހާ  މާލޭެގ  މ ޅި  އިރ އޮއްސި  ދ ވާތީ.  ބަ  6ރ   ދ ކ ރޭ. އެ  ންޖަހާއިރ  

ތަށް ވަޅި  ޮގއެ  ވަސް. އެހާ ބިރ ން އ ޅ ނީ މީހަކ  މަރ ވީމަ. ހަމަހާ ދ އްހެމެން އ ޅ ނިން ތިން މައަޅ ަގނޑ ރާ  ނާށް  ަގމަ

ފ  ހާމަތަރަޖެހި  ެވސް  ދި  ބިރ ންމ ސާަގއި  މާލެ  ނ   ،ޅި  ބޭރަށް  ޤަ  ،ކަންބޮޑ ެވެގންވަރަށް    ،ނ ކ މެދަރިން  އ މ   މ ޅި 

ތެދ   ޖެހ މަކީ  ލިައކަށްއްކ   ،ވެފައިމިކަމ ަގއި  މިހާރ  ވަޅި    ކަށް ކަމަލަކަހަލ ން  ބޯބ ނާހެން ކޮފީެއއް    އަޅ ަގނޑ   ހަމަ 

 ، ރަތަމަ ވެސްފ ެވސް އަހާލަނީ  އިރ   ލާއި ޖެހި ވާހަކަ އަހަ ޮގސް މިހާރ  ަވޅި ޖަހާ މީހަކ  އަިއއްސަ ވެސް ވަޅި ން ވެެގ

ޖަ  !ކޮބާ ތަނަށްތަ  ބ ރިކޮ  ؟ލާފައި އޮތީއި ހަކިތައް  ދަނީއިކިޔަ   ،ންއް ނޫއެވަރ  ކަމެ  ؟ތަ އޮތީށްލާފައިވައިނޮޅި  .  ލާފައި 

އަނެއްކާ   ކަން  މިމިއަދ   ދާންވެއްޖެްއޔާ    ްއެގސިލްސިލާއެ  ފެށ ނ   މިއަޅ ަގނޑ ޮގތަށް  އަތެއް    މެންނަކަށް  ރާއްޖެއެއް 

ވަހަށް  މިކަން އަ  ،ވެށް ފާރަވެރިޤަމި މަޖިލީހ ން ކ ރަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑ  ކަމަކީ މި ތަޙ ޤީ ؛ވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްނ 

 ނިންމ ން. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ށް ެގނެސް މިކަންޗައްމަމެން އިންސާފ ެގ ކ ރިއަޅ ަގނޑ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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 ؛ބަރ ންމެން  ރިޒަތްތެއިއް  .ންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ މެ  ތްތެރިޒަ ރާެގ އިއްދާއި  ށީލ ފ ވި  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ވާ އެދިވަޑަިއެގޅ ހަކަފ މިހާރ   ދައްކަވަން  ވާ  މެންބަރ ން  ޖަލްސާ   އަޅ ަގނޑ މ ނީމަ  ނި   ވައިދައްކަ ޅ ހަކަފ ންފައިވާ 

އެއަޅ ަގނޑަ .  ންނަލާއިކަނޑަމެދ  ވެސް  ވަރަށް  12ނޭގ  ށް  އެހެންނަމަވެސް،  އޮންނަނީ.  މެދ ކަނޑާލަން    ޖަހާިއރ ކަން 

އިއް މެންބަރ ތްތެޒަމަދ   ނިމ މ ން  ދަކަފ ޅ ވާހަ  ކީބާއް  ންނެރި  އެދިވަޑަިއެގންފައިވަނީ.   ޖަލްސާ   އަޅ ަގނޑ އްކަަވން 

 . ންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ ތްތެރ މެޒަރާެގ އިއް ދާއި ށީލ ފ ވި. ންނަލާއިމެދ ކަނޑަ

 

 : ދެއްކެވ ންވާހަކަ ންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ މެ ރާެގދާއި ށީލ ފ ވި

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  ދެކ ނ   އާޝ ކ ރިއްޔާ  ަގލޮޅ   ިއއްދެ!  މެންޒަދާއިރާެގ  މީކާއީލ ތްތެރި  މް  ސީ ނަ  ބަރ  

މިއީހ ށަހަޅ  ަމއްސަލަ  މިކަމާއަޅ ަގ،   އްވާފަިއވާ  ސީރިޔަސްކޮށް  ވަރަށް  ވިސްނަ  ނޑ މެން  މައްސަލައެްއ މެދ   ންޖެހޭ 

  އްގެ މީހެ   ،ްއސަ ިމ އޮތް މިންވަރަކީތ  ައއިލައަޅ ަގނޑ މެން ހާ  އަދ  މި ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެން.  

ންނާ ނ ރ ހޭ ޮގތަކަށް ނާ ނ ރ ހޭ ވާހަކައެއް ބ ނެފިއްޔާ، ތިމަވޭ. ތިމަންކަށް ނ މަރާނަ ދ އްވާލ ން ެއއީ ެއއްެވސް ކަފ 

ފަދަ މިއަދ  މި ؛ސް ރައީޒަތްތެރިއިއްބެލިެގން މި ދަނީ.    ރާލަންވެފައި ހ ރި މީހެއް ޮގތ ަގއި ޔާ ެއއީ މައް ފިއަޅައިހެދ ން

ދެމީހ ންނެކޭ އިޓަލީެގ  އޮން  މީހ ންއެ  ނަ ސިސިލީަގއި  ކ ނ ަގިއ  ނެތް. ނެކޭ  އ ޅޭ  ރަީއސްތްތެޒައިއް  ތަފާތެއް  މި  ؛ރި 

ން އްޒަތްތެރި މަޖިލީހ  ބަލަން. މި އިހޭޖެބަމެން އެތޯ ައޅ ަގނޑ ސާބަށް އަިއއްސަ މި އޮތީ ކީްއެވެގންހި  އް މިކަންތައްތަ

ޮގފާރަ ކ ރާ  ކަންތައްތައް  އެބަޖެހޭ  އަދި  ވެރިވާން  ވެސް.  ވިޔަސް  އްރެސަރ ކާެގ  މެންޅ ަގނޑ އަތަށް    ، ކަމ ަގއި 

ނެއް ނޫން ޖެހޭ. ާގނޫނެއް ނެތިެގން ލަން އެބަބަމެން ފާރަވެރިވެ އަޅ ަގނޑ ޮގތް  ަގއި ކަންތައްތައް ހިނަގމ ންދާރ ކާރ ސަ

ކަން ފިޔަވަޅ ތަމިފަދަ  ޮގތ ން  ބެހޭ  އ ޅެނޭޅިެގން  އްތަކާ  ބަލަންޖެައޅ ަގނޑ ނީ.  މި  އެބަ    ކީއްެވެގންތޯ  ،ހޭމެން 

އ ޅެނޭޅި ފިޔަވަޅ  މި  އިއް ެގން  ރަޒަނީ.  ނަ ؛އީސް ތްތެރި  މ ޙައްމަދ   މި  ރަީއސް    ކީ އިއްޔަމި  ހަމަލާން  ދިޝީދަށް 

ައއިއްކ  ކަންތައްތަކ ެގ    ލިައކަށް  މި  ވަންދެން  ދ ވަހެއް  އެތައް  ނޫން.  ިމއަކަެމއް  ދެކެވެމ ންދިޔައީ.  ެއ  ވާހަކަ  ދ  

އެކަނި ރައީސް ނަޝީދަށް މައީކީ ހަ މި  .ޖެހެނީދައްކަންމި  މެން  އަޅ ަގނޑ ވާހަކަ  ކަންތައްތައް ހިނީގމާ އެ ކަންތަކ ެގ  

ހަމަލާއެއް އޮތް  މިއީދީފައި  ނޫން.  ދިވެހިރާއްޖޭ    ހ ރިމ ޅި  ިމ ެގ  ހަމަލާެއއް.  އޮތް  ދެވިފައި  ރައްޔިތ ންނަށް  ހާ 

ކީްއވެެގންތޯ ދިޔައީ  މި  މިހިސާބަށް  އަ އަޅ ަގނޑ އިސްލާމްދީން  ؟ ކަންތައްތައް  އޮތީ  އި މެންނަށް  މި  މާތްއްސަ   ވަރަށް 

ދީނ ަގިއ މީހެއްެގ މަރ  އޮންނަނީ ށް ނ ޮގވާ. ެއ ކަލެްއަގިއ ހަރ ކަށި ކަމަހާ. އެީއ ދީނ ަގިއ ެއއްެވސް ްއަގިއ އިނޭގތޯޮގތެ

ކ ރ މަށްފަހ  މައަތްތައް ފ ރިހަރާއޮންނަ އިޖ    އިސްލާމީ ޝަރީޢަތ ަގއި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޔަކ  އެ  ،ވަކި ޮގތަކަށް

ދެކެ ރ ޅިއަންނަ    އަޅ ަގނޑ   ، ނ ންވީމާބޭ  އަޅ ަގނޑ ފައި އޮންނަ ކަެމއް. އެއީ ހަަމއެކަނި  ޅިޑައެށް ކަނކި ކ ށްތަކަކަވަ

ކ ރަ  އަޅ ަގނޑ މީހާއަށް   ނޫން.ންކޮންމެހެން  ކަމެއް  އި މެއަޅ ަގނޑ އް  ކަމެއެ  ޖެހޭ  ނ ކ ރެވޭނެ.  ރި  ތެތްއްޒަންނަކަށް 
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ޢިލްމ ވެރިންނޭ ؛ރައީސް ބަެއްއ  ޅޭއ   ެގންކިޔައި   އިސްލާމީ  ކަންތަމީ  ކޮށްފައި  ހ ން  ޮގތް  އްތައް    އަޅ ަގނޑ  ހ ންނަ 

ރ  ނަމާދަށްފަހ ަގއި ަގިއ ޢަޞްޒ  ސްލާމީ މަރ ކަ އިނީ އި  އަޅ ަގނޑ އް.   ދިމާވެފައި އޮތް ކަމެ ައޅ ަގނޑާ ން  ނަލާއިދަންނަވަ

ކޮށްފަިއ   ޢިލްމ ވެރިޔަކާ ބައްދަލ ނަވާންމި ދަ  ންސް ދެއްސަކ  ޮގެގ ރައްޓެއަޅ ަގނޑ    ،ިއންދާ  ނަގއި މަޑ ކޮށްލައިެގންއެތާ

ައޑ އަހާފައިކޮން ފަތ ވާ   !ބާކޮ  ،އަހާލައިފިން   އަޅ ަގނޑ   އައިމާ ކަސް އެ ރެޔަކީ  ޔަބ ނީމަ ކޮންމެ ؟ތިޔަ ައއީހޭ  އެްއެގ 

 ، ބ ނީބ ނީމަ  ؟ ކ ރީތޯ ކޭތަ ނަމާދ ންނާ އެހީމޭ ކީްއވެމަފާ. ތިއް ނ ހިތް ރެެއއް ކަމަށް ވަނީ. ކޭތައެ ހިފަން އޮކޭތަ  އެީއ  

ކީއްހޭ ކ ރާނީދެން  އަންަގއިމިނިސްޓްރީ ؟  ނަމާން  ކޭތަ  ބ ނާ ޝަކ ދ ފިއޭ  މި  މިއީ  ަމއްސަލަރަން.  . ރ ވަހ ރި  އިޚ ެގ 

ނަ ކަންތައް ކ ރީ.  ތަށް އޭޮގ  އެންިގ  ން އެންީގމާރީކ ރީކީ. މިނިސްޓްނަ ކަންތައްތައް  ދީނ ަގއި އޮތް ޮގތަކަށް ނޫން އޭ

ކިޔައި  ދީނޭ  މީހ ން  މިކަހަލަ  ދެން    ެގންދެން  ކީކޭއަޅ ަގނޑ ވާހަކަދެއްކީމާ  ބ ނަންމެން  ރައީސް ތްތެޒަިއއް ؟ވީތޯ   ؛ރި 

ތް ބަލަން. އާދެ! މިތާނަގއި ވަރަށް ިގނައިން  އްތައް ހިނާގ ޮގމެންެގ ތެރޭަގއި ކަންތަ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ 

ެއއް އިނޭގތޯ. މި ކޮިވޑ ެގ ކަށް ތެދ  ވާހަ ވަރައެއީ   ؛ކަމެއް ވިދާޅ ވީމާމިވެނި  ސް ނަޝީދ   ރައީ  ،އިފިބޭފ ޅ ން ދައްކަވަ 

ފ ރަތަމަކަންތަކ ަގއި ރައީސް ނަޝީދ   ކަމެައޅ ަގނޑ މިއީ    ،ވީ ދެއްކެ    ތެރޭަގއި އޮތް  ަގބޫލ ކޮށްއްމެންެގ  ެގން   ކަމަށް 

ތޯ  ށްޮގތަކަތައް ކޮންންސިޔާސީ މީހ ،  ބަެއއްތޯން، ކޮން. އެ ދ ވަހ  ކިހިނެއްތޯއޭ ިމއާ އެކ ަގއި އ ޅެމެން އެބަޖެއަޅ ަގނޑ 

ދެއްކީވާ ހާލަތ ަގއި ނޫން  ތިބީ  މި  ންމެައޅ ަގނޑ ިމއަދ   ؟ ހަކަތައް  ނަށް ންމެއަޅ ަގނޑ ެއއްކޮށް ނޫންތޯ    މިއާ ؟ތޯެއ 

އޮތީޅެއ  މި  ކަން ؟ންޖެހިފައި  މި  ރައީސްތައްމިއީ  އިްއޒަތްތެރި  ޮގތަކީ.  އޮތް  އަސްލ   ؛ތައް  ފިކ ރ   ހަރ ކަށި  ިމ 

  ކީއްކަން  ،ވެސް  ކ ރީ  ކަންތަްއ މި  ނޭގ. މިއެ  ބަމެންނަށް އެއަޅ ަގނޑ   ެއއްކަންބަނީ ެވސް ކޮން   އ ޅެމިެގނެސްެގން  

ކެްއެގ ތެރެއިން މި ތަސިޔާސީ ކަންތައް  އީމި  ދަްއކާއިރ ވާހަކަބޭފ ޅ ން  ބައެއް  އާދެ! ހަމަ މިތާނަގއި  .  ޅެނީމި އ ވެެގން  

ޮއތީ.  ެގިއަގނެށަފަކަންތައް   މި  ފ ެގ  މެންއަޅ ަގނޑ ރ   ހަވަނަ އަ  2008ން  އް  އިންތިޚާބެ   ރަތަަމ ޑިމޮކްރެޓިކްތެރޭަގއި 

ތައް ބޭފ ޅ ންނަށްވަރ  ޔާބާއްވަން  ބައެއް  ައިއއިރ ަގއި  ސި،  މ ން  ަގބޫއޭރ ެގ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ބަެއއް    ، ކ ރެވ ނ  ލ ޔާސީ 

މިކަތިމަ ތިނަންނާމެންނަކަށް  ނ ދައްކާ  ވާހަކަ  މި  ކާމިޔާބ މި،  މެއްންނާމެންނަށް  އިންތިޚާބ   ކަމަށް. ނ ކ ރެވޭ  ނެ 

ރަތަމަ ޮގތ ަގއި ފ ރ  ކަތިލ މ ެގ  ބ ެގ އަށް އޭނާ ޑަރާ ދެކޮޅަަގއި އެންމެ މަޤ ބޫލ  ލީމާ، ދިވެހި ރައްޔިތ ންެގ ތެރޭއެހެންވީ

 ޒ ވާނަކ  މަރާލީ މެންެގ ތެރޭގައިއަޅ ަގނޑ ވަރ   ދ ވަސް  އި އެޅ ވީ. އާދެ! ހަމަ އެަގލ މެންެގ ބޮއަޅ ަގނޑ ގ   ލާދީނީ ޓެ

ދެންނެ ނ ކ މި  ޖަަގހައިން  މީހ ންެގ  ކަމަށް  ެގމެވި  ބަޔަކ   ިމއީވަންދިޔަ  ކަންތަ  ނީ.  ޮގތަކީ  އްމި  އޮތް  ފެށިފައި  ތައް 

ކީ  އިްއޔަމި ކަންތައްތަްއ އ ފެއްދި މީހ ން މި  އި،ރ މާމެހ ން  ިއ، މީރިކަމާވެރާްއޖޭަގއި އަނިޔާ    ރައީސް. މިތެރިއިްއޒަތް

ނީ ކީްއެވެގންތޯ މިއަދ  ޅެެގން މި އ އް ނ ބެލިނޫން. މި ކަންތައްތަ  އެއްނާވެެގންވާ ބަ މެންނަށް ވަންހައަޅ ަގނޑ މިއަދ   

ނ ދިނ މަށް ޓަކަިއ  ޔަރި ން މި ކަންތައްތައް ކ ހ  މި ކަންތައްތަްއ ކ ރަމ ންދާ މީކީްއވެތޯ.  މެން ބަލަން މި ޖެހެނީއަޅ ަގނޑ 

ފިއަޅަ މި އ ންޖެހޭ  ން  މެއަޅ ަގނޑ ތިބެެގން  މިތާ  ހޭލާ  މެން އެއް ރެޔަކ   އަޅ ަގނޑ !  ދެއާ؟ ޅެނީޔަވަޅ ތައް ނޭޅިެގން 
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ކ ރ މާ ެއއްކޮށް ާގނޫނ ެގ  ގ ދީސް ޙ  ފާސްކޮށް އެ ތަ ހޭ ާގނޫނަށް ެގނައި އިޞްލާޙ . އިޞްލާރިޒަމާ ބެރަޓެ  ،ފާސްކ ރިން

ޅި މީހަކ  ވެސް  ފިޔަވަޅެއް އެ   ބެހޭ ޮގތ ންއާނެ މީހަކ  ނެތް. އެ އެ ވާހަކަ ދައްކާ. ދެންބޭނ މެއް ނެތް ކަމަށް ހީވީ

ވާލީ.  ަގއި މި ހިންީގ، ބޮމެއް މި ގޮއްރާއްޖޭ  ރަރިޒަމްެގ ހަމަލާއެއް މިވަހ  ޓެވަނަ ދ   6   މި މަހ ެގނެތް. މިއަދ  އައިސް

ާގނޫނ ކޮބަ މި  ދިއިތޯ  ބާރ ތައް  މި  މަސައްކަތަކީން  ކ ރި  މި މީހ ން  ހ އްޓ ވަން  ނީމާ  ކަންތަްއތައް  ރި ޒަތްތެިއއް ؟ މި 

އިރާދަކ ރެްއވިއަޅ ަގނޑ  ؛ރައީސް މަސައްކަތް  މި  ކ މެން  އެްއޔާ  ކ ރާނަން.  ބަޖެހޭރަން  އެބަޖެއަޅ ަގނޑ .  މި  މެން  ހޭ 

.  ތްކ ރެވޭނީށް ސަލާމަނަމެންއަޅ ަގނޑ މެންެގ ޤައ މ   ައޅ ަގނޑ ިއެގން  ކަހަކަ ދައް މި ވާމެން  އަޅ ަގނޑ ވާހަކަ ދަްއކަން.  

ދަރިއަޅ ަގނޑ  އިށްމެންނައަޅ ަގނޑ ން  މެންެގ  ސަލާމަތްކ ރެޭވނީ.  މަސައަޅ ަގނޑ ރާދަކ ރެްއވިްއޔާ    މި  އްކަތ ަގއި  މެން 

 ރައީސް.  ތެރިޔާބ  ހޯދާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްކާމި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ން. ޝިޔާންބަރ  ޙަސަން މެ ތްތެރިޒަރާެގ ިއއްދާއި ތޮއްޑޫ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ންޝިޔާންބަރ  ޙަސަން މެރާެގ ދާއި ތޮއްޑޫ

ސީމް ހ ށަހަޅާފަިއ  ދ  ނައަޙްމަ  ލ ބަރ  މީކާއީރި މެންތެތްޒައްރާެގ އި ދާއި ނ ރަީއސް. ަގލޮޅ  ދެކ  ިއްއޒަތްތެރިރިއްޔާ ޝ ކ 

ފ   މި ެވސް  އަޅ ަގނޑ   މައްސަލައަށް  ިއއްއަރިހަމަވާ  ތާއީދ ކ ރަން.  ރައީށް  މީހ ން  ސް ޒަތްތެރި  މަރާލަން،  މީހ ން   ،

ސަ.  އްޮގނީ އާންމ ެވެގން ވަޖ ތަމަޢ  ތެރޭަގއި މިހާރ  މި  މ ބިރ ވެރި ވާހަކަ މި  ލަ  ހަކަމި  ، ހ ން ކަތިލަންމީ  ން،ކ ރަލ ަގތ 

  ރިތެޒަތްއިއް ެވއްޖެ    ތާ ކިތަންމެ ޒަމާނެއްޒ ކޮށްެގން މިކަން ހިނާގއަމާ  ެގ ނ ރައްކާ ޓާެގޓ ކޮށްެގން ވަކި ބަޔަކާ ދޭތެރޭމީ

އަބަދ  ެއއީ ބައަރައީސް.  މީދީލާ  ދ   އެއީނީ  ނައްތާހެއް،  އެއީ  މީހެއް  ޖެހޭންލަ  އެއީ ،  މީހެއް،   މަރާލަންޖެހޭ 

ށް މި  ނަމެންއަޅ ަގނޑ ދ   ބައަތަކ ން ތާޢާރީޛަ  ޖ ތައް ސޯޝަލް މީޑިއާެގ ެއކިެއކިމިކަހަލަ މެސެ  ،ންޖެހޭ މީހެއްވާލަެގއްލ  

މިއިން   ،ސްޔަންހ ރި މ އައްސަސާތަކަށް ފޮނ ވިޅ ކަމާ ގ ންއް އެ ކަތަެގ ރިޕޯޓ ، ފެންނަމ ން. އެ ކަންކަމ ދަނީ އިވެމ ން

ކަ ފިޔަވަޅެއެމިކަމަށް    ،މެއްވާ  ހ އްޓ ވަޅޭނެ  މިކަން  ކ ރެވޭންްއ،  ހަމަނެ  މިއަދާ  މަސައްކަތެްއ  ދާއަ  ންދެން  ށް 

މި އަންނަނީ. މިކަން   މިހެން  " ރިޕޯޓެޑް"،  "ޓެޑްނޯ"  ތް. ހަމަނެ  ށްފެންނާކަ  މެންނަށްއަޅ ަގނޑ  ރަީއސް،  އިްއޒަތްތެރި

ންކަމަށް  އިެގނެއް ނ ދާނެ. މި ކައަކ ން ފިލައްޖެރާ  މި  ން، މި ކަންކަސްތްތެރި ރައީޒަމަކަށް ނާންނަހާ ހިނދަކ  އިއް ނިމ 

ވަނަ ދ ވަހ ން   6  މޭ ؛ރައީސް  ރިތެތްބަޖެހޭ. އިްއޒަ ޙައްލ ވާން އެކަންމި  ،ެގން ނަމަވެސް ބާރ ވެރިކަމެއް ެގނެސް ާގނޫނީ  

 12މަލާ ދިންތާ މިއަދަށް   އެ ދިން ހަވަސް. ރައީސް ނަޝީދަށް ޓެރަރިސްޓ ންދ   12  ވީ  ށް މި އައަދާ ހަމަމިފެށިެގން  

އޭ އެ ބޮން ހަދަން ފައިސާ ތޯއި ކޮބަ  ،ވަނީސާފ ކޮށްލަން ބޭނ ން  އަޅ ަގނޑ ތްތެރި ރައީސް،  ޒަރ  އިއް ދިޔައިންެވެގ  ދ ވަސް
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މީ ބޮކޮބަ؟ ހ ންޚަރަދ ކ ރި  އެ  ހެއިތޯޭއ  ތަނަކީން  ހަ؟ ދި  ބޮން  އެ  ށް އިކަލަކަސަ   ެގންތޯއޭރެނެދަިއެގން  ކޮންތާކ ން 

ެގނެލައިެގން ކޮންތާކ ންތޯ  ސައިސް  އެ  ނައްޓާލީ އޭ  ސަ؟ ކަލ   މަޑ ކ ރީ  އަ  އިކަލ އެ  ކައިރިއަށް  ޭގ  އެ  އިސް 

ނަގިއ  ރ ޝާދ  ދިނީ އެތާހެއްޔޭ އި  ކާކ  ؟ ކަލ ަގއި ހ ރީކާކ ހޭ ސައި؟ އޭކޮން މަގ ތަކަކ ން ދ އްވާފައިތޯ  ،ތަނަކ ންކޮން

  ންށް އަިއއިރ ަގިއ ވެސް މިކައަ އަދާ ހަމަމި؟ ރި ރައީސްތެތްޒަ ކާކ ތޯއޭ ބ ނީ ިއއް  ކަން އެ ަގޑި  އެ ަގޑިއަކީ،؟ ބަހައްޓަން

ނީ ސިފައިންެގ  ންެގ މ އަްއސަސާއަށް ނޫލ ހ ފ   ށްފަހ މަލް ނިމ ސްކޫ؟ ރި ރަީއސް، ނ ބެލި ވަނީ ކީްއވެެގންތޯއޭތެއިްއޒަތް

ވަ އ މ ރ ން  ވަޒީފާއަށް  ިއއްޒަ  ހަރ ވީއަސް  ިވހިތިރީދެ  އޮތްތެމީހ ން  ތަންތާނެގ  އެ  މިއަދ   ރައީސް،  ރ ންެގ  ސަފިރި 

ަގއިމ ެގ ތެރޭަގއި ތިބެކ ސާތަ ން އެ މ ައއްސަދ ވަހ  ވީހާ ކަެމއް ެއ ީވ އެ ބޭފ ޅ ަގއި އެ ތިބީ. އ މ ރ ތ ޮގ އެތާ    ،. 

މި ތިބެެގން  މި  ތެރޭަގއި  ޙަޤީޤަތްތަކެއް،  ހ ރިހާ  ރާއްޖޭެގ  ހިނާގ  ބޭފ ޅ ންނަށް ސާފ ވާނެ. މި    ރާއްޖޭަގއި  އެ  ކަމެއް 

ކާކ މާލޭގައި މިރާއްޖޭަގއި  ކޮން،  ކ ،  މިކަމެއްތޯ  ތިފ ލ   ރާއްޖޭެގ ސިފައިންނާއި  ރާނީ  ތެރޭަގއި  ކަށް ތަފަރާތް  ބި ހ ންެގ 

ިއއް މިޒަމިއަދ   އެނޭގނެ.  ރައީސް،  ބަސްރާއް  މި   އާއިމާލެ   ތްތެރި  ކޮބައި ޖޭަގއި  މީހ ންނަކީ  މިކަކިޔާ  ރާއްޖޭެގ   ން 

ކަށް ތަަގިއ އިސްކޮށް ތިބި ފަރާތްރ ތަކަށް ސާފ ާވނެ. އަދި މިއަދ  ސަރ ކާސިފައިންެގ ތެރޭަގއި ތިބި ފަރާތް  ނާއިހ ންފ ލ 

ކޮން   ކާކ   ،ސާފ ވާނެ ގ ޅަިއެގންތޯވާހަކަ   ކާކަށް،  މަވެ މި  އެްއ  ިއއްއެތެއް  ލޫމާޢ ނި  ރައީނޭގނީ.  އަދ   މި ؛ސްޒަތްތެރި 

ނަ ތިރައީސް  އިްއޒަތްތެރި  އިންނެވި  ތާޝީދ   ހަމަނަމަ  އެ  ރައީސް،  ހޯދަމިހާރ   ބަޔަކ   ންލާދި  ހޯދަން   ސް.ފީއި  އެ 

ފަންބޭނ  ހޯދައިފީމަވާނަ   ރާތްތަކެއްވާ  މިހާރ   އިއް  ރައީސް ޒަސް.  ެގއްލ ރިޟް  ؛ތްތެރި  ހާދިސާ އިވަ ވާން  ލި 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ެއކަން ން  ތަކެްއެގ ތަޙ ޤީޤ ކ ރަމ ން ދަނިކޮށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބޭރ ެގ ފަރާތްކ ރަމ ންތަޙ ޤީޤ 

ބ ނެފިހޯ ފަހ ން ދިވެހި ސަރ ކާރ ން  އެކަ  !ނއާ،  ދީމާ  މިއީ އެީއއޭ  މީހ ންނަކީ.  ކ ރި  ވާ  ތޯން  ޮގތަކީހޭންޖެމިކަން  ؟  

ެގއްލ ޑރ.އަފްރާ ޑރ.އިވަ ޝީމް  އަނިޔާ ަގތ  އަފްރާޝީމް    ލީ.  އިއް ރިވެލ ކޮށްލީ  ޮގތަކަށް  ސް.  ރައީ  ތްތެރިޒަ 

  ވީ ފި. ކެމެރާތަކަށް  އިލައިއެއްކޮށް ދ އްވަ   ރާއްޖެއަށް އަިއިއރ ަގއި މ ޅި ސީން  ން މިރ ެގ ފަރާތްތަކ ން ބޭލިޖެންސ އިންޓަ

ވަމ ން ޮގސް މަރ ކ  މަރ ވަމ ންރަކ  މީހަ، ފަހަފަރާތްތައް ފަހަރަކ  މީހަކ   ޅ ންހ ރި އެކިނެގ. ދެން އެކަމާ ގ ޮގތެއް ނޭ

، ތްތައްސް ނަޝީދަށް މި ހަމަލާދިން ފަރާސަ. ރައީ އް ޮގތީ ބޮނޑ  ނަގ ލަށް   އެ އޮސްރައީސް، އެކަން ވެ  ތްތެރިޒައިއް 

ފަރާފަމިކަމަށް   އިއް ންޑ ކ ރި  ރައީ ތެރިޒަތްތްތައް  ސަރ   ،ސް  ނ ކާިމ  އިްއޒަތްތެރި    ،ވާނަމަ  ކަމ ަގއި  ދޭހޯރަށް  މި 

ޮގތެއް  މިކަން ހޯދޭނެ    ،ވެސްރ ން ދީެގން ނަމަ މެންބަމަހ ެގ މ ސާރަ ހ ރިހާ  ެއއް  ،މެންެގ މ ސާރައަޅ ަގނޑ މަޖިލީހ ން  

  . އިޢ ލާންކ ރަންޖެހޭ  އާންމ ކޮށް އެބަންޖެހޭ.  ކ ރައިޢ ލާން  ކަން އެބަމިނ   ފާމަނިކ  ؛ސްއެބަ ބަލަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީ

ށް. އެ  މަމ  ދޭނެ ކައިނާމ  ދޭނެ ކަމަށް. އިނާ  ދައިދިން ފަރާތަކަށްހޯ  މީހ ން ން ފަންޑ ކ ރި  ހަމަލާދޭ ރައީސް ނަޝީދަށް  

ިވޔަެގނަަގއި އިން  ރަސާ މެންެގ މ އަޅ ަގނޑ ފައިސާ   ިއއްޒަތްން  ެއކަން  ރި ރައީ ތެސް  ރާއްޖެ    ރަންޖެހޭ. މިކ ެއބަ  ސް، 

އީސް،  ރި ރަ ްއމީދަކީ އިްއޒަތްތެހަމަެއކަނި އ  ށް ެގނައ މަށް ޓަކަިއ އޮތް  ރާއްޖެ އަމާންކަމަ  ރަން އެބަޖެހޭ. މިސަލާމަތްކ 
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ނަޝީދ  ރައީސް  ނަޝީދ .  މަސައްކަތްކ މެންނާއަޅ ަގނޑ   ރައީސް  އިްއޒަތްތެއެކީ  ދެމިހ ރ މަކީ  ރައީސް،ރަން  މި   ރި 

އޮ އަމާންކަމާއި  ދި  މާންކަމާރާއްޖެ  ރީތިކޮށް  އެންމެންނަށް  ރާއްއެކީަގއި  ކަމެއް    ޖެއަކަށްރިއ ޅެވޭނެ  ެވެގންދާނެ 

. ޝ ކ ރިްއޔާ  ނ ވެ  ލަސްތަކެއް  ދިޔ ންދަށް އިންސާފ  ލިބިެގންރައީސް ނަޝީ  ، ދެނީ އެތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ އިްއޒަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަވާ ންރިޔާސަތ 

ކ ރިއަށް އަޅ ަގނޑ މެން  މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި  އެބަ ޝ ކ ރިއްޔާ  ބަދަލ ތަކެއް  ކޮމިޓީތަކ ެގ  ކ ރިން  ދިޔ މ ެގ 

ޗ   .އިޢ ލާނ ކޮށްލަންޖެހޭ މަޖިލިސް  ވަ މިއީ  އޮތް  ސަ  ދިޔަ އިހިނަގ  ގ ތ އްޓީަގއި  ބެހޭ ބަދަލ ތަކެއް.  ޚިދ މަތްތަކާ  ލާމަތީ 

ހިމެފަރާ.ޕީެގ  ޑީ.އެމް  އިކޮމިޓީަގ މެންބަރ ،ނިވަޑައިެގތ ން  ދާއިރާގެ   ންނެވި  އ ތ ރ   އީާވ    އިއްޒަތްތެރި  ަގލޮޅ   މެންބަރ  

މަތީ . ސަލާއްސ ންހަމަޖެ  ޙިސާން ޙ ސަިއންރ   މެންބަ  އިްއޒަތްތެރި  ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގބަދަލ ަގއި އެ ކޮިމޓީއަށް  ެގ  هللاޢަބްދ 

އިްއޒަތްތެރި  މެދ ހެންވޭރ  ދާއިރާެގ    ،މެންބަރ ވި  ންނެނިަވޑަިއެގތ ން ހިމެއެމް.ޑީ.ޕީެގ ފަރާ  އިޚިދ މަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީަގ

ޢާޡިމް ޢަލީ  ކޮމިޓީއަށް  ެގ  މެންބަރ   އެ  ދާއިރާެގބަދަލ ަގއި  އ ތ ރ   ޢަބްދ   އިްއޒަތްތެރި  ަގލޮޅ   އީވާ    هللاމެންބަރ  

 . ޠާރިޤް އަޙްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ެގދާއިރާ  މަހިބަދޫން. ޖެއްސ ހަމަ

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ޠާރިޤް ޙްމަދ އަ މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

ކ ރަށް އަދި ، ޚާއްޞަކޮށް ހަރ ކަށި ފިފައިވާެގ މަޖިލީހަށް މިހާރ  ހ ށަހެޅިރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތ ންޝ ކ 

ހޭ މައްސަލައާ ބެވާ  ހ ށަހަޅާފައި  ޮގތ ން މިބެހޭ    ޔަކަށް މަރ ެގ އިންޒާރ ދިނ މާބަ  އަނެއް  ޔަކ ބަ  ެގން ެއއްޅި ގ   އެކަމާ

ފާނ  ެގކޮޅ ން މަނިކ   ވަނަ ދ ވަހ  އެ  6  ހ  ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް މި މަރައްޔިތ   ،ށާއިރ ފަ ވާހަކަ  ަގނޑ ޮގތ ން އަޅ 

ހަމަލާ ދިން  އެކަމ ެގ    ،ކ ށްވެރިކޮށް  ނިކ މެވަޑައިެގންދަނިކޮށް  ފ ރިހައަދި  ސަރ ކާރަށް  ތަޙ ޤީޤ   މި  ނިންމ މަށް  މައަށް 

ކާއި އަދި ޭއެގ ފަހ ން މިހާރ  ތިލަވަމ ން ތަދިން ހަމަލާެގ ކަން   ނަޝީދަށްރައީސް  ވާލަން. އަޅ ަގނޑަށް ޚާއްޞަކޮށްޮގ

ައއިރ ކާރ ދި މި ސައަ  ،މަޢ ލޫމާތާއިއަންނަ   ބާރ  އ ،  ރ އި  އ ފެދިެގން  ައއިމި ސަރ ކާރ ެގ ވެރިކަމ ެގ  އިރ   ފެދިެގން 

ވީ ނަޝީދ   ރަ  އޭރ ެގެގ  ޕީއެމް.ޑީ.   ،ޮގތާއި  ކަންތައް  ރަީއސް  އ ޅ ްއވައިން  ރާއްޖެއީސް،  ދިޔައިރ ބޭރ ަގއި   މ ން 

މަޖިލީހ  ރައްޔިތ ންެގ  މިދިޔަ  ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ދައ ރ ެގ  އެމް.  ،ެގ  ްގރޫޕ ންޓަމެޕާލަޑީ.ޕީެގ  ޚާއްޞަކޮށް  ެގ  ރީ 

  ލީހ ެގ މެންބަރ ން ރައީސް ނަޝީދަށް ރިޔާސީ ތިއްބެވި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖި  ނަގއިރ ަގއި މިތާ.ޑީ.ޕީެގ އޭލީޑަރާއި އަދި އެމް

ޮގތަށްޓް  ޓިކެ މިއަ  ،ނ ލިބޭ  މަޖިލީހ ތާ  ދި  ތެއެތެރެއިން ރަްއޔިތ ންެގ  މަޖިލީހ ން އަށާރަ   ރެއިން،ެގ  ވަނަ ރަްއޔިތ ންެގ 

މަސައްކަތ ން ބޭފ ޅ ން  ،ކ ރި  ހ ންނެވި  ވެރިކަމ ަގއި  އޭރ ަގއި  މަޝްވަރާއަށްއަދި  ކ ރެވ ނ    އއ.  ،ފަހ   ނާއެކ  
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އިަގއި، އެ ކަންތައްތަކ ަގިއ  ލަމައްސަ  ިގޮގތަށް ހިން  ނ ލިބޭ  ޓ ޝީދަށް ޓިކެސާަގއި ރައީސް ނަލްއ ކ ޅަހ ަގއި ބޭްއވ ނ  ޖަ

، މ ަގއި ތިބެ ކަސް ދޫކޮށް މިައދ  މިނިސްޓަރ  ކ ރި ބޭފ ޅ ން ިމއަދ  މިނިސްޓަރ ކަމަށް، ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލިމަސައްކަތް

ޑި   ،ޚާއްޞަކޮށް މިނިސްޭއެގތެރޭަގއި  ހ ރެ،  ފެންސް  ހަމަލާޓަރަކަށް  ދިން  ނަޝީދަށް  ތަރައީސް  ރަނަގޅަށް ޙ ޤީެގ  ޤ  

މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން ނ ބައެއް ކަމަނ ހިނާގ ތަޙ ޤީޤ  ނިމެންދެން މިއަދ   އެހެން  ބޫލ ކ ރަން.ަގށް  ތީ  ނޫނީ މައްސަލައިެގ 

ހިނާގފަިއާވ    ތައް ކަންތައް  އިދ ރަށް ލާން. މައްސަލަިއގަ   ތަކ ންހޭނީ މަޤާމ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ  ޖެ

ވާހަ މިހާރ   ަމޖިލީހ ޮގ  ކަދެކެވޭޮގތްތައް  ރަްއޔިތ ންެގ  އަދި  ނަޝީތާއި  ރައީސް  މެންބަރަކ   ހަމަލާއެއްެގ    ން ދޭ  ދަށް 

ތިލަކޮށް،  މ ެގއ ޅޭކަ މިނިސްޓަރާޑިފެންސް  މަޢ ލޫމާތ    މަޢ ލޫމާތ   ތަނަކާ   ،ހިއްސާކ ރީމާ    މިވެނި  މަޢ ލޫމާތ     ެއ 

ކިޔަހިއްސާނ ކ ރެ އެއި އޭ  މިއި ،  ޑިފެންސް  ފ ރ ޞަތެއް  ރެކ މ ެގ  މަޖިލީހ ެގ ނިސްޓަރަން  ރައްޔިތ ންެގ  ނޯންނާނެ.  ކަށް 

 ޤ  ދާ ، ތަޙ ޤީީއސް. އެހެންވީމާއިއްޒަތްތެރި ރަ  ެގތަނ   މި  ސެކިއ ރިޓީ ބަލަހައްޓާ  ރައީސަކީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން

ތަޙ ޤީޮގތާ އޮތްދެ  ޤ އި  ދާން  ހިމާޔަތްކ ޮގތާއި    ން  މީހ ންނާއިރަ އަދި  އ ޅޭ  ިވ  ލ މާއިހ   ،ޮގތާއި  ހިމާޔަތްކ ރެވޭނެ  ،ން 

ފިކ ރޭ، ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލިސް ހަރ ކަށި ތިބެެގން މެންބަރ ން  65.ޑީ.ޕީެގ މިތާނަގއި އެމް ، މީހ ންެގ މައްސަލަތައް ނ ބަލާ

ނިމޭނެ. މައްސަލަ ދައްކައިެގން މިކަމެއް ނ   ކ އްޖެްއެގ ވާހަކަ  ނި ލިޔާހަމައެކަޮގްއވާލަން އ ޅޭނީއޭ ކިޔާ ފޭސްބ ކްަގއި  

ކ   މާލ ކަމެއްސަޞަ  ޚާއް  ކ ރ މ ގައިތަޙ ޤީޤ  މިކަން  ފ ރަތަމަ  ރާދީެގން  އެންމެ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ކަމަކީ   ،ކ ރަންޖެހޭ 

ތަޙ ޤީޤ   ލާފައި އެ    ފެންސް މިނިސްޓަރ  ވެސް ދ ރަށްޔަސް އަދި ޑިން ވިނަރަލ ެއއީ މޭޖަރ ޖެ ؛އިހ މާލ ވި ފަރާތްތައް

ފަރާތްތަކ ން  ހިންގ  ބޭރ ެގ  ހޯދާއެހީވެސް  ން.  ހިން    ރަނަގޅަށް  ތަޙ ޤީޤ   ވެ މި  ައޅ ަގނޑ   ޓަކައި.  ސް  ގ މަށް 

ޒާރ  ދިންއިރ   ޭއެގ ކ ރިން އިންަގއި ބަޔަކ  ތިބޭނެ.  ތ ކ ރަން ކ ޑަކ ޑަ ތިން ކ އްޖަކ  ެއކަމެއް ނ ކ ރާނެ. ޭއެގ ފަހަބޫލ ަގ

ެގ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ،އަޅ ަގނޑ  މީެގ ކ ރިން މި ދެންނެވީ ؟ތޯ އެ މައްސަލަތައް ނ ބަލަނީނެ. ކީްއވެ ފަރާތްތައް ތިބޭއިހ މާލ ވި

ބެ،  ތިރައީސް ނަޝީދަށް ނ ލިބޭ ޮގތަށް އެ މަސައްކަތް ހިންިގ މީހ ން މިއަދ  ވެރިކަމ ަގއި ބާރ ަގއި    ރިޔާސީ ޓިކެޓ 

  60. މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ޅާ ތަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މި ފެންނަނީސްއަސް ނަޝީދަށް އިންސާފ  ހޯދައިދިނ މަށް ހ ރައީރަ

މަސް    6ރާބަރ   އަހަރާއި ބަދެ  ރިކަމަށް  ވެޔެައކީ ރަީއސް ޞާލިޙްެގ  . އިއް  ކަމެއްމެންބަރ ން މިއަދ  ވިސްނާލަންޖެހޭ

ބައި ހަދެ އަ  . ދ ވަސް  ެގންދިޔަސްވެ ދ ވަ އ ޔަ  ދިވެެގންރާއި  އިއްތިފާޤ ން ރަީއސް ނަޝީދ ެގ    ފަންދ ވަސް ދ ަވސް. އަދި 

ކިހިނެއްތޯ މި   ؟ނީވެެގން މި ދަކިހިނެއްތޯ    ައކީ.ޔެތެއް އިއް . އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބޭފ ޅ ން ވިސްނާލަން ރަނަގޅ  ަވގ މެސް  ވެ

.  މި ދަނީ  ނ ލިބިެގން  .ޕީެގ ރައީސަށް ިއންސާފ ވެރިކަމެއް ޮއވެ، އެމް.ޑީ  .ޕީއާދެ! އެމް.ޑީ ؟ދޭތެރޭަގއި މި ދަނީ  ޤައ މާ

ޙަޤީ އެމް  ެގންތޯކީްއވެ ހ އްޓިލައިެގން  .ޑީ.ޕީެގ  ހަމަ  އިްއޔެައކީ.  ަވގ ތެއް  ރަނަގޅ   ވިސްނާލަން  މެންބަރ ން  ހަމަ ޤީ 

ފިކ ރާއި ހަރ ކަށި ؛ރައީސްތިބެ، ހަމަ ރަނަގޅަށް ިވސްނާލަން ރަނަގޅ  ވަގ ތެއް ިއއްޔެއަކީ. އިްއޒަތްތެރި  އަށް  އަމިއްލަ

ހަރ އަޑ ން ވެސް  ތެރޭަގއި ނަފްރަތ  އ ފައްދާ ވާހަކަތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް މިތާނަގއި ކިތަންމެ  ދޭކާ  ކަ އަދި އެކެއް އަނެ
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ބޭ  ިއ އަޅ ަގނޑ މެން މި ތިަގޖޭަގއި ޚާއްޞަކޮށް ސިޔާސީ މަޝްރަޙ އްރާ   ކޮޅެއް.ށް ަވގ ތ އަޅ ަގނޑަ  ؛ދެއްކިދާނެ. ރާއްޖެ 

އަދި    ޕާޓީތަކ ެގ ބޭފ ޅ ންނާއިޕާޓީތަކ ެގ  ވެރިންނާއި  ހ ރިހާ  ދެ  ،އެހެނިހެން  ޓަކައި  ހޯދ މަށް  ބާރ   ން ވެރިކަމ ަގިއ 

ބައިދިކޮޅ   ތިބޭ  މިހާމަސައްކަތް  އ ފެއްދ މ ެގނަފްރަތ     ެއއްަގިއ  ނޫރަކ ރަނީ  ވެރިކަމ ެގ  ން.  ކ   މައ މޫނ ެގ  ރައީސް 

އއ.  2006  ތެރޭަގއި  އަހަރ   ހިނާގދި  ވަނަ  ކަންތައްތަކަށް  ހިމަންދޫަގިއ  ކޮންބައެއްތޯޔަ  އޭރ ަގިއ   ؟ހިތްވަރ ދިނީ 

ކ ރ މަށް ޓަކައި އީސް މައ ޫމނަށް އ ނދަޫގރަ ކަށް، ޚާއްޞަކޮށް  ސައްކަތްތަ މޫން ހ ރިއިރ  އެ މަރަީއސް މައ   ަގއިރިކަމ ވެ

ޔަ މީހ ންނަށް،  ކ ރަމ ންދިަގއި ވަކިން ނަމާދ ްއެގ ތެރޭ މިސްކިތެފަހ ން މިތާ ތިބޭނެ. އަދި އޭެގކ ދިން ބަޔަ ހިތްވަރ އެއަށް  

މެަގފޯނ  ދިނީ  ސްޕީކަރ ސިސްއެ މީހ ންނަށް   އެހެންވީމާ، ކަން ެއނެގން އޮންނާނެ.  ބައެއްކޮންޓަމާއި އެ މީހ ންނަށް 

ތިބޭ   ބޭފ ޅ ންބޭފ ޅ ންވެރިކަމ ަގއި  އެ  ހަޖޫޖަހަ،  ބޭފ ޅ ންނަށް ނަފްރަތ  އ ފައްއިނަށް  ބޭފ ޅ ން   އި، ދަ، އެ  އެ  ެގ  އަދި 

  އިދިކޮޅަށް ތިބޭ  ވެރިކަމާ  ގައިކ ރަނީ އޭރ  މި ހ ރިހާ މަސައްކަތް  ިއ،، މ އަްއސަސާތަކ ެގ އަގ  ަވއްޓާލަލައި  ނަާގއަނބ ރަ

ނަ  ވަ  2007ނަ އަހަރ ،  ވަ  2006.  ނޯންނާނެޮގތެއް  ެވސް  ބޯދަމަިއަގނެވޭނެ އެއް   އަށްއެމް.ޑީ.ޕީ  ރޭަގއިެގތެ. އޭ ބޭފ ޅ ން

މ   2008،  އަހަރ  އޭރ ވެސް  އަދި  އައ މަށްފަހ   ވެރިކަމަށް  އަހަރ   ދީނާވަނަ  އަދި  ދިޔައީ.    ، ދެކޮޅ   ޒާހަރާކ ރަމ ން 

ދިޔައި ކ ރަމ ން  މަސައްކަތްތަކެއް  އެތައް  ފ ރައްސާރަކޮށް  ރަސޫލާއަށް  ހަރ ކަށިޚާއްޞަކޮށް  މިއަންނަ  ދެން   ކ ރާފިމަ 

އެއްފަ  ހިސާބަށް އަންނަނީ.  މިޮގ  ހަރ ކަށި  ންހަރަކ މި  އައިސްެގން  ކ ރިއަފިކ ރ   އަޅ ަގނޑ   ށްތަކަށް  ނ ދާކަން 

އަޅ  ރަފާހަަގކ  ނިންމާލަން.  ހަމަ  ދަންނަވާނީަގނޑ   ޓެކ ފިކ ރާއެރ ކަށިހަ  ،މ ން  ލާދީނީ  ރ   ކ ރާއިމަސައްކަތްލްކ ރަން  ކ  

ދީނާ ނ ވަތަ  އަޅ ަގ  ށް،ދެކޮޅަ  ކަންތައް  ވަތަޢާލާސ ބްهللا އި  އާޤީދާޢަޑ ެމންެގ  ނޚާއްޞަކޮށް  ކީރިތިޙާނަހޫ   އަށް، 

މީހ ންރަފ ރައްސާ  ސޫލާއަށްރަ ވާނަމަ  ،ކ ރާ  ކަމަށް  ނ ހ އްޓާ  މަސަްއކަތް  މީހ ންެގ  މަސަްއކަތް   ، އެ  މީހ ންެގ  އެ 

ޮގތަށް މަ  ހ އްޓ ވޭ  ސަރ ކާރ ން  ވާނަމަތްކަސައްމި  ކަމަށް  ހަރ ކަ  ،ނ ކ ރާ  ބ ނާ  ތި  ނޫން   ފިކ ރ    ށިލާހިކެއް 

ރައިޓަހ އް މި  އެއީ  ންށަކ ލާކަށް  ެއީއ  ހަމަ    ދެކޮޅަށް  އެއާ.  ދަްއކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ފިކ ރެްއެގ  ނިކ ންނަ  ޖެހިެގން 

ައއިއްސަ  ޢައަޅ ަގނޑ މެންެގ   ތެރެއިން  ދަ  ކަންކަމެއްެގންނަ  ހ ޤީދާެގ  މި  ކަން  .ްއކަނީވާހަކަ  އެ  ކަމ ަގިއ  ދެން 

ކ ދިންތަކ   ޚާއްޞަކޮށް ތިބޭ  އެބޮލަށް  ެގވަކިން  ހަރ ކަ    ދަންނަވާ  މި  ސަބަބ ން  ޗިޕެއްެގ  ޖަހާ    ފިކ ރ    ށިމީހ ން 

  ،ނ ކޮށް، ލާދީނީ ކަންކަާމއިބެލެންސްކޮށް މަސަްއކަތް  ،އޮތީެގން އަންނަނީ. އެހެންީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން  އ ފެދި

ފިކ ރ    ތި ބ ނާ ހަރ ކަށި  ންޖެއި ރާއް  އިމަސައްކަތް ކ ރި މީހ ންނަށް ފިޔަވަޅ ނާޅަ  ކ ރ މ ެގށް ފ ރައްސާރައަދި ރަސޫލާއަ

ވާހަކަ  ލެވޭނެނައްތާ ނ ފެންނަ  އަޅ ަގނޑަށް  ެއކަމަ  ދެއްކޭނީ.  ތަނެއް  އޮތް.  އެބަ  ވާހަކަ  ލަްއކަ   ކ  ވަރަށް 

މިނެޓ  ދެތިން  ނިންމާލަން  ެގއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވާހަކަ  ައޅ ަގނޑ   ހ ރީމާ  ވާހަކަ  ިގނަ  ދެްއކޭވަރަށްވ ރެ  . ތެރޭަގއި 

ނަ ރައީސް  އެދެނީ  ނިއަޅ ަގނޑ   ތަޙ ޤީޤ   އަވަހަށް  ޝަރީޢަތެއްއިންމަޝީދަށް  އިންސާފ ވެރި  ރަނަގޅ   ެއ    ،  ކޮށް، 
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ބޭފ ޅ ންނަށް ެއ  އަދަބ   ލިބިެގންއެ    ،ޙައްޤ   ބަޔަކަށް  ކ ރި  އަދިދިމަސައްކަތް  އެހެން މި  ވެސް  ޔ ން.  މައ ޟޫޢ ަގއި 

 ޢަލަިއކ މް. ަވއްސަލާމްމީދ ަގިއ ވަކިވެލަން. އްއ  ކަމ ެގޞަތ  ލިބޭނެރ ދ ވަހަކ ން ވާހަކަދައްކަން ފ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިވ މީހ ންނާއި މަލާ ރޭރިސްޓ  ހަމަލާ، އެ ހަރަަގިއ ދިން ޓެމޭ   6ސް ނަޝީދަށް  . ރައީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ 

މީހ ންނާ ވަންޏާނ ހޯ  ފަންޑ ކ ރި  ކަމަށް  ނ ލިބޭއިންސާފެ   ،ދޭ  ވެސް  އަމާންކައް  ޤައ މަކަށް  އަދި  ވެސް ނެ.  މެއް 

ހީ އަޅ ަގނޑަށް  މިކަން  ެއންމެންވަނާންނާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެން   ދާއިރާެގ މެދ  މާފަންނ ނެހެން.  ކ ރާބޫލ ަގވެސް    ނީ 

 .ދ ރަޝީ އިބްރާހީމް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ރަޝީދ  އިބްރާހީމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަންނ 

ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ  މި    ނަސީމް ޙްމަދ އަ ލ މީކާއީ މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާގެ  ދެކ ނ  ަގލޮޅ  ރަީއސް.  ރިއްޔާ 

ތާއީދ   އަޅ ަގނޑ   މައްސަލަައށް  މި  ދަންނަވަހ ށަހަޅާފައިވާ  ާވހަކަ  ރައީސްންކ ރާ  އިއްޒަތްތެރި    އިއްޖޭަގދިވެހިރާ ؛. 

ވަނަ    2018އިން ފެށިެގން    1953  ،ފަހ ން ކަމެއް ނިންމައިފިން  ދި، އަޅ ަގނޑ މެން ދާކްރަސީއަށް މި ކ ރާ ދަތ ރ ޑިމޮ

އޭރ  ެއީއ    ،ވަނަ އަހަރަކީ 1953 ؛ތަޙ ޤީޤ ކޮށް ބެލ މަށް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް    ކަންކަންހަމައަށް ހިނާގފައިވާ  އަހަރާ

ވެރި އަމީންެގ  ދިވެމ ޙައްމަދ   ޑިމޮކަން.  ފ ރަތަމަ  ބައްހިރާއްޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ  ،  ބ ނި  ާގތ ގައިއަޅ ަގނޑ     ޕަކްރަސީ. 

ށިަގނޑ   ސިފަކޮށްފައި ވާހަކަދެްއކީ. ތޮ  ޮގތަށް  ދިމާ  އާމިހާރ ެގ އެމް.އެމް.އޭ  މ ޙައްމަދ  އަމީން،  ތިމަންނަ ދ ށީމޭ ބ ނީ

 އެތާ.  މީހާ އޮތީއިން ތަތްތެޅިފައޭ . ފ ރާނަ ހ އްޓޭ ބ ނީ. ލެާވކަމެއް ނެތިނި ،ލާފައި އިކަށް ެއއްލަޔައްކ ރަ ބޮ  ބޭރ ގައިމަތީ 

އޮށި  ކަދ ރ   ަގއި އޮތް  ެއއްލީމާަގނޑެއް  ބ ރަބ ރަ  މައްޗަށް  އޮތީމެހި  ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ހިދިވެ  އެއީ   .އޭ  ފ ރަތަމަ  ރާއްޖޭެގ 

ވެސް  ަގއި  ނަ. އޭރ ސް ފިތ ހަމަ ދިވެހިން އެކަން ކ ރީ ެވސް. އޭރ ވެ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްނިމިދިޔަ ޮގތް.    ރައީސް

ޭގެގ ަމއްޗަށް އެކ ލެވޭ    އެީއ އެއް ހަމަ. ތްނ ެގ އާޔަތް އޮއާރ ޤ ކީރިތި  ތްނަން އޮފެން ފ ރަަގހ ން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

ާގނޫނ އެއީ  އޭރ .މަޖިލީހެއް   އެކ ލެވޭ  ަމއްޗަށް  ެގެއއްެގ  އެއް  މަ  މާހަދާ  އޭރ   ދެޭގެގ    !ތިފ ކ ރައްވާޖިލީހެއް.  އޭރ  

ރިހަމަ. ިގނަ  ާގނޫނ ތައް ވެސް ފ   ހެދޭއޮވޭ.    އާތިރިެގޭގެގ މައްޗަށް. އޭރ ެގ މަތިެގާއިއ    އެއް  މައްޗަށް. މިހާރ  މިއީ

އޮތް   ކޮށްފަިއ  ވެސް  ރައީސްކަންތައްތަކެއް  ޚިދ މަތްއިއްޒަތްތެރި  ރާއްޖެއަށް  ޖ .  ފ ރަތަމަ  ބޭފ ޅެއް.    މްހޫރިއްޔާގެ ކ ރި 

ފަވަނީ ހަމަ  ސިމަ  ޓޯތައް ފެނ ނީމާ ހަނަޝީދ ެގ ފޮ  . ައޅ ަގނޑަށް ރައީސްރިވީއަނިޔާވެން.  ދިޔައީ މަގ މަތި  މިރައީސް ނި

ނައެ   ރައީސް  ޑިމޮރާމި    ،ކަމަކީ   އްވިކ ރެދ   ޝީމަންޒަރ .  ރައީސް ެގނައ ން.  ރަސީ  ކްއްޖެއަށް   ؛އިްއޒަތްތެރި 

ކޯްއޗެއް ެއއީ  ދ ނިއެ  ތޯޑިމޮކްރަސީ  ެއންމެނޭގނެ  ހ ރިހާ  ވެރިކަމެ ނަންޔޭެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ވެސް.  ކޮންެމ  އްށް  ކަން. 
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އަ ވެރިކަމެ ރަ ؛ސްޔަްއ  ދެ  އީސް، ިއއްޒަތްތެރި  ަވގ ތ ކޮޅެއް  ިއތ ރ   އެކ ލެވޭ އަޅ ަގނޑަށް  ޕާޓީ  ިގނަ  ެއދެން.  ްއވ ން 

ސިޔާސީމެއްނިޒާ ވާދަވެރި  ރައީސް، ؛ޕާޓީ  ،  އޭރ ގައިއެމް.ޑީ.ޕީ  އިްއޒަތްތެރި  ނަ  ން  ވާހަކަދައްކަމ ރައީސް  ން  ޝީދ  

ޕާޓީއެވާދަ   ،އީދިޔަ ސިޔާސީ  ވާކޭވެރި  މާނައަކީ  ޭއެގ  ހައްދ ޮގސްެވެގން ދަވެރި.  ޮގސް، ހަރ ކަށިވެެގން ،  އި ހަނައަޅަފަ، 

މަރަ  އިއަރަ  ބޮލަށްަގޔަށް  ެގދ ރައީސް ނަޝީ ވާހަކައެއް ނޫން. އެއީއިހަމަލާދީ،  ން. ވާދަވެރިވ   އްކޮށްއެ  ތިރާމާހ  އި  ލާ 

ސް ތޯކްރާ  ،މޯސްދި ބަހ ން  ްގރީކް  ަގދީމީ  .  ޔާ ނަންމޮކްރަސީއަކީ ރަްއޔިތ ންެގ ވެރިކަަމށް ކިއެއީ ޑިމޮކްރަސީއަކީ. ޑި

ދެމި އެކަމަބަހެއް  އީ  ބޭނ ންކ ރަނީ.    ކ .  މިހާރ   ބަހ ން  މާދިިއނިގރޭސި  ކްރާމޯސްެގ  ރަްއޔިތ ން.  ސްެގ  ތޯނަައކީ 

ރަްއޔި އެކަމަމާނައަކީ  ބާރ ެވރިކަން.  އައިއިނ  ކ ތ ންެގ  ބަހަށް  ޑިމޮ  މަިގރޭސި  ކިޔަނީ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ކްރަސީ 

ކޯއް  ެއީއ  ޑިމޮކްރަސީ  ކީޗެއެނެގންޖެހޭ  ާއޔަތެއް ްއކަން.  ޤ ރ ާއނ ެގ  ފެންނަން    ރިތި  ިއއްޒަތްތެރި    .ތީއޮފ ރަަގހ ން 

ޑިިމކްރަ ؛ރައީސް ދ ނިޔޭެގ  އިންތިޚާބ ތަކ ިމއީ  ވާދަވެރި  ފަހަކަށްސީއަށް  ފެންަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނަމ ންދާ  ައއިސް 

މިދިޔަ ނި  ފަހ ން  މެން ވެސް، އެމެރިކާއިން ެވސް. އެންތަކ ެގ ޤައ މ  ޕ ޔޫރަ  ،ކަމެއް. ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖެއަކ ން ނޫން

ހަމަލާދިނީ ބަޔަކ .ކެޕި   ެގއެމެރިކާ އިންތިޚާބ ަގއި   ހޯލަށް ވަދެ  ާވހަކަ ދެއްކީފަހަނަހައްދ   ޓަލް  ކ ރީަގއި    .ޅާފައިވާ  ޭއެގ 

ހަރާ. ށް ަވޅި މަރާލީ. ވަޅިހަރާ މަރަލީ. ބަނޑަޒްކޮ   ޖޯ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް،  ހަނދާން ހ ންނާނެ  ތެރޭގައި  ޓްރެކްސިބް

ހައްދ ފަހަނައަޓ ޑޯ   އިއްގަ މްޕެއިނެ ކެޖެހީ.    ނެއްއަންހެ ދިޔައީ.  ދ ނިޔޭގަ   ޅާޑޯއަށް  އޮތީމަފިކ ރ ތަްއ  އެއީ.   އި 

ެގ  ދ ނިޔޭ   ،މި ދިމާވެެގން އ ޅޭ މައްސަލައަކީ ަގިއ  ޖޭމި ރާއް  އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،   މިހާރ   އިދ ނިޔޭގަ  ؛ރާއިފިކ ހަރ ކަށި

ޤައ މ ތަކ ގައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ    އެކި  ހަނގ ރާމަތަކަށް  ބަޔަރަހިނާގ  ހައްޔިތ ންެގ  އެބަ  ތަމްރީނ ކޮށްފައި    ނގ ރާމައަށްކ  

ރެކްރޫޓް ޓްރެކ ރޭ.  ވިްއކާ،  އެ   ވިޔަފާރި  މަސަްއކަތް ެގ  ފިކިންހިއ ަމން  ހިންާގ.  އޮތީ ވިޔަފާރި  އެބަ  ހިންެގން   ،ެއއް 

ކްރިއޭޓް  އެ މާކެޓެއް  ވަ  ެގމާކެޓ   ކޮށްެގން.  ބޮލަށް  ކ ޑަކ ދިންެގ  ެގންޮގސް ތަންެއކި  އްދަިއެގން  ތެރޭަގއި  ތަނަށް 

ދީރިއާ  އްކާލަނީ. ސީވި   އިެގންފަތ ރަރ   ފިކ ށިހަރ ކަ ދަނީ.  ދައްކަނީތަންތަނަށް  ވާހަކަ  އެކަމަނީ  މަންޒަރާ   ކ .    ދާއިރ  

ކ   ދަރީންތަކާއެ  އިޮގތް ހަދަމި ދާ. ެއޮގތްހަތަރ  ފަހަރަށް ބަލިވެ ބައިންެގންދާ މީހާ ތިންންތައްތަކާިއ  ތަފާތ . ފާހިޝް ކަ

ނޫ  .ކާލާއ   އިަގނަ ޮގތެއް  އ ޅޭ  އިސްލާމ ން  އިންސާނ ންމިއީ  ނޫން  ޮގތެއް  އ ޅޭ  ދ ނިޔޭަގއި  ތަހ ޒީބ   ިމއީ  .  ން. 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީސްމީޑިާއ    ބ ނަނީ މީސްމީޑިއާ  މަްއސަލަިއގައި  ވާހ ށަހަޅާފައި  އި،ދ ނިޔޭގަ  ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

މި   ،ކ ރިއަށް ބެއްޔަސް   ސް އަހަރ އްޒަތްތެރި ރައީސް. މީެގ ހަތްހާބ  އިޒީ މި އޮތީ. ކ ރީެގ ދ ނިޔެ ވަރަށް ތަހ މިހާރ 

ރިހާ އެއްޗެއް އިންސާނ ން މީެގ  މި ހ ޑިޒައިނާއި    ، މި އާކިޓެކްޗަރރި އިމާރާތްތަކާއި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި ހ ރިހ 

  ،  ކިޔަިއެގން މި އ ޅެނީބޭތަފާތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ތަހ ޒީ  . މިހާރ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކޮށްފި  ހާސް ކ ރިން  ހަތް

ނ ވަތަ އިންޓަރނެޓް  ޖެހަމައެކަނި  ފޭސްބ ކް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނެ  ބަޔަކަށް  ރޭޝަންަގއި  އަނެއް  ެއއްބަޔަކ  

ަވގ ތ ން ވަގ ތަށް  ލާތްޢާމަމ  ޭއެގއަލް  ރިކ ރެވޭ  ެއހެންނަމަވެސް،   ނާޖާއިޒ  ޓައިމްަގއި. އެީއ ހަމައެކަނި ތަރައްޤީއަކީ. 
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ނިވެރި  އްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނަށް، އެކަރާ ޚިދ މަތެއް ކޮށްދިން. މި  ނަގ ނައެތައް ިގ  ... )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ހިފައިެގންބޭނ ން

ބޭސްފަރ  ފަރާތްތަކަށް  އެކިއެކި  އ މ ެގ  ދ ވަސްވީ  އަދި  ފޮތްމައިންނަށް  ކ ޑަކ ދިންނަށް  ރ  ހައަ  18  ،ލިސްޓާއިވާާއއި 

ޙައްޤާއިވޯޓ ލ މ ެގކ ދިންނަށް   ޙަހ ރި  ންމިހެ  ،  އެހާ  ފަރާތް  ހޯދައިދިން  އޮތީއްޤެއް  ެގންޮގސް  މަގ މައްޗަށް     

އެލާއިމަރަ  ފައިލާއިބޮންޮގްއވަ އަޅ ަގނޑ މެން  ފަ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ރާބޫލ ކ ަގއީ  ނ   ދެކެރ   މަނެ،  ަގންނާނެ.  ބިރެއް 

ހަމަގައިމ  ފ ރާ  އަޅ ަގނޑެްއ  ބިރެއްނަވެސް  ބިރ ނ ަގނޭ  ދެކެ  އަޅ ަގނޑ   އެކަމަކ   ކަމެއް.  ެއީއ    ވޭ.އޮ   ަގންނަ 

ަގއި މި ރާއްޖެ ހަރ ކަށިވެެގން، މި ރާއްޖޭަގިއ ތިބި ނެތް ދ ނިޔެއެއް   ެގ.ޑީ.ޕީ ، އެމްއްަގއިއެ ނެތް ދ ނިޔެ ަގނޑ މެން  އަލ 

ަގނޑ  ދޫކ ރާކަށް  މެދ  ވިސްނާފައި އަޅ   . އެއާމެދ   ވެދާނެ ޮގތަކާ  ދަރީންނަށްދަރީންެގ  ންނާއި  ނޑ މެންެގ ދަރީަގޅ އަ

ބި ބަެއއްތޯ ވެސް  ން. ކޮންތާކ  ތިލާނަ ވެސް ޅ ަގނޑ  ކ ރިމަތިއްޔާ އައެނިގއްޖެޑ މެން އަޅ ަގނފިކ ރ   ނެތީން. ހަރ ކަށި

 ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް،ކަށިާވނަން ހަމަ. ޝ ކ ރިއްޔާ ަގނޑ މެން ވެސް ހަރ އަޅ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 އީތިދާަގނޑ މެން މެދ ކަނޑާލ މަށްފަހ  ޖަލްސާ ފަށާނީ އިބ ައޅ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ދެން  

 ބަހ ސްެގ މަސައްކަތ ން. 

 

 { އަށް 13:12 އިން  12:33 :ޅ ކޮތ  ގ ވަސްހ }

   (މެންބަރ  ޙަސަން ޢަފީފ  ވިލ ފ ށީ ދާއިރާެގ ؛ވީނެ ންއި ތ ަގއިސަރިޔާ)

 

 އިބ ތިދާއީ ބަހ ސް   .7

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ންބަރ  އާދެ! މިޮގތ ން އެޖެންޑާ ނަ  ެގންދަން މި ފަށަނީ.ނޑ މެން ޖަލްސާ ކ ރިައށްހ ސްވަގ ތ ކޮޅަށްފަހ  އަޅ ަގ`.  

ާގނޫނ    ،ހ ށަހަޅ އްވާފަިއވާ   ސަލީމް ދ އަޙްމަމެންބަރ     އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހޯރަފ ށީ  ،ރ ެގ ފަރާތ ންސަރ ކާ  -7.1  .7

މި   ެގނައ މ ެގ ބިލ .ޙ ށް އިޞްލާ(އަާގނޫނ    ބެހޭއްޓ މާހެދެމެ  ހިރާއްޖޭެގ ތިމާވެށި ރަްއކާތެރިކޮށްދިވެ)  4/ 93ންބަރ   ނަ

ފ ރަތަމަ ދައ ރ ެގ  ވަނަ އަހަރ ެގ    2021  ،ަގިއ ބޭްއވ ނ   2021ލް  ޕްރީއެ  21  ،ވަނީބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ން އިްއާވފައި

ޖަ  32 އިބ   އާދެ!ލްސާ.  ވަނަ  ބިލ ެގ  މިހާރ އީދާތިމި  ބަހ ސް  މިކ     މަޖިލީ   ރިއަށް  ބިލ   މި  ހަށް  ެގންދަނީ. 
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ސަލީމްދ އަޙްމަެމންބަރ     ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހޯރަފ ށީ  ،ދެްއވާނީއިހ ށަހަޅ އްވަ އައިއްޒަތް  .  މެންބަރ   ޙްމަދ  ތެރި 

 ލީމް.ސަ

 

 ވ ން:ކެއްކަދެހަވާ ސަލީމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޯރަފ ށީ

ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި  ވިދާޅ ވި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ތި  ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ނަންބަރ ާގނޫ  ، ޮގތަށް   ދެންމެ    4/ 93  ނ  

ޞަދ  ބިލ ެގ މަޤް  މި  ެގނައ މ ެގ ބިލެއް.އިސްލާޙ  ށް  (އަާގނޫނ ބެހޭ    ކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓ މާާމވެށި ރައްތިދިވެހިރާއްޖޭެގ  )

ދަން ސަބަބަކީއިވަނައަޅ ަގނޑ   ހ ށަހަޅާ  ސަރ ކާރ ލާނަން.  ބި،  މި  ބޭނ މަކީން  ހ ށަހެޅ އްވ މ ެގ  ޓަށް  ށްތިމާވެ  ،ލ  

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އެްއޗެ  ެގއްލ ންދޭ ތެރެިއން  ޕްލާ  ކަނޑައަޅ އްވާހީެގ  ޔޫސް  ބާޓިކ ސްސިންަގލް  ވަތްތަްއ  ެގ 

މަނާކ ރ މަށާ ނެރ ން  ބާޒާރަށް  އ ފެއްދ މާއި،  ެއކަދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބަހާލައިެގން  މަރ ޙަލާތަކަށް  ތަފާތ   ކ ރ މ ެގ  އި،  ން 

ޓަކައި ދިނ މަށް  ނަންބަރ ާގނޫ  ، ފ ރ ޞަތ   ރައް ތިދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  93/4  ނ   ދެމެހެއްޓ މާމާވެށި  ބެހޭ    ކާތެރިކޮށް 

ލާނަން އިއީ މި ބިލ  ހ ށަހަޅާ ސަބަބަކީ. ދެން އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަ ށް ެގންނަންޖެހޭ އިސްލާޙ ތައް ެގނައ ން. އެ (އަާގނޫނ 

ބަދަލ ތަތަފ  ެގންނަ  މި  ާގނޫނ   -1ކ ެގ.  ސީލ ތައް  މާއްދާ   8ެގ  ބ ނެވިދިޔަ  ފަދައިން  ވަނަ  އަންނަނިވި  ފަހަތަށް  ެގ 

އަރި  އިތ ރ ކ ރ ން.  ސ ރ ޚީއަމާއްދާއެއް  ބައިަގއި  މަތީ  މި  މިކަށް  ޕްލާސްޓިކ ެގ    ،އޮތީ  ެގނެްއސަ  ޔޫސް  ސިންަގލް 

ބަޔާންކޮށްފަިއ    ެގ )ހ(ަގއ1ިދާެގ  ވަނަ ާމއް  8ބާވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އ ފެއްދ މާއި ބާޒާރަށް ނެރ ން މަނާކ ރ ން.  

ެގ  ހީެގ ތެރެއިން ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑަައޅާ ސިންަގލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކ  ޓަށް ެގއްލ ންދޭ އެއްޗެށް، ތިމާވެންނަނީއޮ

ދިވެހި މިބާވަތްތައް  ކަމެކެވެ.  މަނާ  ނެރ މަކީ  ބާޒާރަށް  އ ފެއްދ މާއި  މި ރާއްޖޭަގއި  އޮންނަނީ،  މި  )ށ(ަގއި  އަކ ރ ެގ    

ދަމާއްދާ )ހ(ެގ  ރައީ ެގ  ލިށ ން  ބާވަތްތަކ ެގ  ޕްލާސްޓިކ ެގ  ޔޫސް  ސިންަގލް  ކަނޑައަޅާ  އެކި  ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ސްޓ  

އެހެންނަމަވެސް،   ލިބިެގންެވއެެވ.  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  އިޚ ތިޔާރ   ކަނޑައެޅ މ ެގ  ބަހާލައިެގން  މަރ ޙަލާތަކަކަށް 

ނަންބަރ ާގނޫ ދެމެހެއްތިާމވެދިވެހިރާއްޖޭެގ  )  93/4  ނ   ރަްއކާތެރިކޮށް  ާގނޫނ   ޓ މާށި  އިސްލާޙ     2ށް  (އަބެހޭ  ވަނަ 

ދަށ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑަައޅާ ފ ރަތަމަ މި ާގނޫނ ެގ )ހ(ެގ    ،ފަހ   ެގ ާގނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މަށްެގނައ މ  

މި މާއްދާެގ   -ެއވެ. )ށ(ވާނެން ކ ރަޢ އިދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާ  އިެގ ކ ރިން ކަނޑައަޅ2021ަޖޫން    1ލިސްޓ   

ޓ  ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ެގ ދަށ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑަައޅާ ސިންަގލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކ ެގ ބާވަތްތަކ ެގ ލިސް)ހ(

ލިސްޓ    ،ރ  ކ ރާއިޢ  ޝާއިެގޒެޓ ަގއި   ޕްލާސްޓިއެ  ޔޫސް  ސިންަގލް  ބަޔާންކ ރާ  ދިވެހިރާއްކ  ަގއި  ބާވަތްތައް  ޖޭަގއި  ެގ 

މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށ ން    -ފައި އޮންނަންވާނެެއވެ. )ރ(އަޅާމަނާވާނެ ތާރީޚެއް ކަނޑަ   އި ބާޒާރަށް ނެރ ންއ ފެއްދ މާ

ޕަލާސްޓިކ  ޔޫސް  ސިންަގލް  ކަނޑަައޅާ  ބާރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  އަންނަނިވި  ެގ  ކަނޑައެޅ މ ަގއި  ލިސްޓ   ވަތްތަކ ެގ 

ރިޢާޔަތްކ ރަންވާ ތަކެތި    -1ނެއެވެ.  ކަންކަމަށް  އ ފައްދަދިވެއެފަދަ  އެހައިތަނަށް  ހ ރި   އި ހިރާއްޖޭަގއި  ބޭނ ންނ ކޮށް 



1202 މޭ 81                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  3 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

48 

 

ތަކެތި  ،މިންވަރާއި ނިސްބަތް  އެފަދަ  ބޭނ ންކ ރަމ ންދާ  ތަކެ  -2،  އަދި ؛ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  އެފަދަ  ތި 

ބެން ހ ރި މިންވަރ . ލި  މ ން އޭެގ ބަދަލ ަގއި ބޭނ ންކ ރެވޭނެ އެހެން ތަކެތިއ ފެއްދ ން ނ ވަތަ ބާޒާރަށް ނެރ ން މަނާކ ރ 

ވަނީ ެއ އެްއޗެްއ ެއކ ަގއި ނ ވަތަ  ކަމަށް ބ ނެފައި އެ    މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށް ޓަކައި ސިންަގލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކ   -)ބ(

އެްއޗެއޭެގ   ހަދާފައިވާ  ޕްލާސްޓިކ ން  ތެރެއިންބަެއއް  އ ފައްދާފައި   ، ހީެގ  އެްއޗެއް  ފަރ މާކޮށްފައި އެ  ނ ވަތަ  ވަނީ  ވަނީ 

ވިއް  ނެރެފައިނ ވަތަ  ބާޒާރަށް  ޮގތަށް   ފަހަރަށް  ެއއް  ،ވަނީކ މަށް  ބޭނ ންކ ރެވޭ  އޭެގ  ފަހަރ   ިގނަ  ނ ވާވ ރެ    ، ކަމ ަގއި 

ބޭ އެްއޗެއްެގ  ހިމެނޭ  ޭއަގއި  ެއއްނ ވަތަ  އ ފައްދާފައި  ފަހަރަށް  ނ ން  ޮގތަށް  ކ ރެޭވ  ފަހަރ   ިގނަ  ނ ވަތަ   ވ ރެ 

އެއް   ފަރ މާކޮށްފައި ނެރެފައިވާ  ބާޒާރަށް  ވިްއކ މަށް  ފިޔަވަޗެނ ވަތަ  އެއްޗެކެވެ.    އިހި  ކޮންމެ  އ ފެއްދ ން    -2އެނޫން 

ށް ޓަކައި ނ ވަތަ އެނޫން ޮގތަކަށް  ސިންަގލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކ ެގ ބާވަތްތައް ބާޒާރަށް ނެރ މަ  ،ކަމަށް ބ ނެފައި އެ ވަނީ

ކަމަށް ބ ނެފައި އެ ވަނީ  -3.  މަށޭވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އ ފެއްދ  ޮގތ ން   ން ހިމެނޭ އަގ  އަދާކ ރ   ،ބާޒާރަށް ނެރ ން 

ބާވަތެއް  ެގ  ކ  ޢާމަލާތެއްެގ ތެރެއިން ސިންަގލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިެއއްެގ މ ިވޔަފާރި  ،ވިޔަސް   ނ ލައި   ނ ވަތަ ައގ  އަދާކ ރ މާ

ނެރ މޭޓް ޑިސްޓްރިބިއ  ބާޒާރަށް  ޓަކައި  ބޭނ މަށް  ނ ވަތަ  ޓަކައި  ަގތ މަށް  ނ ވަތަ  ޓަކަިއ  ާގނޫނަށް   -2.  ކ ރ މަށް  މި 

ފަށާ ފާސްވެޢަމަލ ކ ރަން  ާގނޫނ   މި  ެގޒެޓ ަގއި    ، ކޮށްގ ދީ ތަސް  ،ނީ  ސަރ ކާރ ެގ  ދ ވަހ ން ޢ ޝާއިދިވެހި  ކ ރާ 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް   ،އަށް ހ ށަހަޅ ްއވާފަިއވާ ިއސްލާޙ   93/4  ރ ެގ ފަރާތ ން ާގނޫނ  ނަންބަރ  ސަރ ކާމިއީ  .ފެށިެގންނޭ

 އީސް.  ލީ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައިމި ދަންނަވަ ފޮނ ވާފައިވާ ޮގތަށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިބ ތިދާ  .މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ބިލ ެގ  ހ ށަހެޅ އްިވ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ބައީއާދެ!  ސް ހ   

މި  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން ފ ރ ޞަތ   ބައެހެންވީމާ،  އޮތީ.    މިހާރ   ިއއްޒަތްތެރި  ހ މި  ބައިވެރިެވވަޑައިަގންނަވާ  ސްަގއި 

  15ލަ  ޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޖ މ ންނަވަން. އަދި މި ބިލ  ހ ށަހެޅ އްވި އިއްޑައިަގތ މަށް ދަ ފ ރ ޞަތ  އެދިވަށްމެންބަރ ންނަ

ބިލާ މި  ލިބިވަޑަިއަގންނަވާނެ  ވާހަކަފ ޅ ދަްއކަ  ބެހޭ  މިނެޓ   މި  ޮގތ ން  ދެން  ބަވަން.  ސްކ ރ މަށް ހ ބިލަށް 

 20.ޕީ.އެމަށް  ތ . ޕީސިކ ން  29މިނެޓާއި    24ަގޑިއިރާއި    2.ޕީއަށް  އެމް.ޑީަގޑިއިރ . ެއއީ    4ލަ  މ ވަނީ ޖ ކަނޑައެޅިފައި 

  ސިކ ންތ .  12މިނެޓާއި    16.ސީއަށް  ސިކ ންތ . ޕީ.އެން  21ނެޓާއި  މި  20ސިކ ންތ . ޖ މްހޫރީ ޕާޓީއަށް    21މިނެޓާއި  

އި މިނެޓާ  4ސިކ ންތ . ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެަވޑައިނ ަގންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް    8މިނެޓާއި    14ޭއއަށް  .އެމް.ޑީ

ޑައިަގތ ން  ޑައިަގންނަވާ މެންބަރ ން ފ ރ ޞަތަށް އެދިވަދައްކަވަން ެއދިވަޅ ރ  މި ބިލަށް ވާހަކަފ ތ . އާދެ! މިހާކ ންސި  4

 މް.  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީ ރަފ ށީހޯ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( އެދެން. 
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 :އްކެވ ން ވާހަކަދެ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަދ  ސަލީމް ހޯރަފ ށީ

ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް    ،އަޅ ަގނޑ  ދެންމެ މި ހ ށަހެޅީޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

އިސްލާޙ  ާގނޫނަށް  ބެހޭ  ދެމެހެއްޓ މާ  ރައްކާތެރިކޮށް  ތިމާވެށި  މިހާރ  ފޮނ ވާފައިވާ  މާއްދާތަކަށް  ބިލ ެގ  ެގނައ މ ެގ 

ޮގތްސަރ ކާރ  ހ ށަހަޅާ  އަޅ ަގނޑ   ން  ދަންނަވަ  ތި  ދެންމެ  މި  ބޭނ ންވޭ  އިބޭފ ޅ ންނަށް  އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި  ލީ. 

ކޮންެމވެސް  ރައީސް ދަންނަވާލަން.  ތަފ ބަެއއް  އިތ ރ   މީެގ    ރަކަށް ވަ،  މަޤްސަރ ސީލ ތައް  ސިންަގލް   ،ޞަދަކީކާރ ެގ 

ޕަ އެއް  ލާސްޓިކ ޔޫސް  ބާވަތްތަކ ެގ  ނ ބަތަ  އެއްލައިލާ  ބޭނ ންކޮށްފައި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފަހަރ   ޕްލާސްޓިކ ން   

ރަށްތަކާއިއަޅ ަގނޑ މެން   ، ޓާއިށްތިމާވެ ޮގނޑ   ، ެގ  ފަރ ތަކާިއ  އެކަން  ދޮއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ސަލާމަތްކ ރ ން.  ށްތަްއ 

ާގނޫނީ އޮނިަގނޑަށް  ،ޓަކައި ސަރ ކާރ ން ބޭނ ންވަނީ ެއޮގތަށް ކ ރ މަށް . އަދި ެއކަންއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވަރަށް ސާފ 

 ެގނައ ން. އަދި ސިޔާސަތ ތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ދަލ ތައް ެގނައ ން. ަގވާއިދ ތަކަށް ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ބަޖެހޭެގންނަން

އެހެންީވމާ ެގނައ ން.  މަޤް ބަދަލ ތައް  ރަނަގޅ   ވަރަށް  ސަރ ކާރ ން  ޞަދެއްަގއި،  މިސްރާބ ަގިއ  ރަނަގޅ   ވަރަށް   ،

ެއކަމަށް ޓަކައި ޝ ކ ރ ދަން  ،ަގކޮށް ްއވަން ފައްޓަާވ ފިޔަވަޅެްއކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހައަޅ  ނަވަން. މަްއސަލަ ސަރ ކާރަށް 

ައދި ޚާއް، ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ބަލައިލަންޖެހޭ. ޕްލާސްޓިކަިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ޮގތަށް   އޮތް ެއއްޞަކީ  ފަހަރ    ކޮށް 

  ، ޮގތްޮގތަށް މަޅާލެވޭ   ،އިއަތަށް ލ   ،ކަކީ ބޭނ ންކ ރަން ވަރަށް ފަސޭހަލާސްޓި އި މި އެއްލައިލާ ބާވަތ ެގ ޕްބޭނ ންކޮށްފަ

ތަފާތ  ދާއި ހޯދެމ ންދާ  އަދި  ިގނަ ކަންކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އޭެގ ފައިދާތައް  ފ ޅާކޮށް ވަރަށް  ަވރަށް  ރާތަކ ަގއި 

ހެ ެވސް  ައގ   އ އެްއޗެއް. ނިސްބަތ ން  ފަސޭޔޮ.  އެފައްދަން ވެސް  މިހެން.  އޮތީ  މިކަން  ރަނަގޅަށް    ކަންހަ.  އެންމެ 

ޕްލާސްޓިކ އަޅ ަގނޑ މެންނަ ފެންނަނީ  ފެށީ   ށް  އ ފަްއދަން  އަހަރ .    1907  ދ ނިޔޭަގއި  އަހަ  1907ވަނަ  ރ ން  ވަނަ 

ވަރ ން މީެގ     މައްޗަށްދިޔަޔޭގައިނިއިރ ަގއި އޭެގ އ ފެއްދ މ ެގ ނިސްބަތް ދ އިހަމައަށް އަ  ވަނަ އަހަރާ  1950ފެށިެގން  

ންކ ރ މަށް ދެވިހިފާފައި އޮތް މިންވަރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޭނ ންތެރިކަމާއި އިންސާނ ން މިކަމަށް ދެވިހިފާފައި، މި ބޭނ 

  1.6އިރ   އިހަމައަށް އަ  ވަނަ ައހަރާ  1950،  ފެށި މިދެންނެވި ޕްލާސްޓިކ    އ ފައްދަންވަނަ އަހަރ   1907އެބަ ހާމަވޭ.  

އ ފައްދަމ ން  ން ޓަންއަމިލި ދ އިހަމައަށް އަ   އަހަރާ  1919އިނޭގތޯ.    ދިޔަދ ނިޔޭަގއި  އ ފައްދާ    ގައިނިޔޭ އިރ ަގއި  އެބަ 

ޮގތ ަގއި    ޒާތަކ ން އެނޭގެއކި ބޭނ ންތަކަށް. ައޅ ަގނޑ މެންނަށް މިހާރ ެގ އަންދާެއކި  ން ޓަނ ެގ ޕްލާސްޓިކ އަމިލި  359

އަހަ  2025 ޕްލާސްޓިކ ވަނަ  ދ ނިޔޭެގ  އަންނަިއރ ަގއި  ނިސްބަތްރ   އ ެގ  ނިސްބަތް  ،  ޓަނަށް  އަމިލި  380ފައްދާ  ން 

 އ ފައްދާ ނިސްބަތް މި ދަނީ  އަހަރެއްެގ ތެރޭަގއި ދ ނިޔޭެގ ޕްލާސްޓިކ ހަތަރ   ތް ދެތިން  އަށް އޮ ކ ރި  ،އަރާނެ. މާނައަކީ

ބަލައިލާއިރ ަގއި  ލަތަހާށޭ. ރާްއޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެން ހިތަށް ވެސް ނާރާހާ ބާރަށް މައްޗަ ިއއްޒަތްތެރި  ށް އަޅ ަގނޑ މެން 

. އަށްޑާޓާ ެގ ކަސްޓަމް  2019  ވާ. ބައްލައިބަތެއްަގ، ހަމަ ކަންތައް އޮތީ އަޅ ަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ ނިސްރައީސް

ޖޫސް ެއންމެ  ބަލާއިރ ަގއި  ހޮޅި،  އެްއލައިލާ    ންމ އާބޯ  ބޭނ ންކޮށްފައި  އަޅ ަގނޑ މެން  އައިޓަމ ޮގތެއްަގއި  ،  އެއީ  އެއް 
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ހޮޖޫސް އެތެރެ   2019ޅި.  ބޯ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަހަރ   އޮތް  ވަނަ  އެބަ  ެއއްފަހަރ ންއަިމލި  15.3ކޮށްފައި  ފަިއ  ބޮއި  . 

ޖޫސް ވަރަށްއެއްލައިލާ  ހަމަ  ދެން  ދަންނަވަނީ.  މި  ާވހަކަ  ހޮޅީެގ  ބޭނ ންކ ރާ   ންމ އާ  ބޯ  ައޅ ަގނޑ މެން  ޮގތެްއަގއި 

ކަޕްއް އެްއޗެ ޖޫސް  ކަޕް،  ކޮފީ  އެްއޗެްއ.  ،  ެއއްލައިލާ  ބޮއެފައި  ެއއްފަހަރ   ދިވެހިރާއް  2019.  އަހަރ   ޖެއަށް  ަވނަ 

ޮގތ ަގިއ  ބަލް  ސިސްޕޮޑި ލަންޗ  ންއަލިމި  12ތަށީެގ  ވޭ.  އެބަ  އެތެރެކޮށްފައި  ތަށި  ވަރަށްބޮކްސް    ންމ ކޮށް  އާ  ، 

ވަރަށް ފަސޭހަ  ރަށް. ވަހި ބަންދ ކ ރ މަށްބިރިޔާނި ފަދަ އެްއޗެންދ ކ ރ މަށާއި އަދި ބަތާއި  ބޭނ ންކ ރާ އެްއޗެއް. ހެދިކާ ބަ 

ބޭނ ންކ ރާ އެްއޗެްއ.  އާއެްއޗެއް. ވަރަށް   މިކަހަލަ ލަންހަމަ  ވަނަ އަހަރ   2019ންމ ކޮށް  ވޭ    ޗ ެއކަނި  އެބަ  ބޮކްސް 

ޕްލާސްޓިކ ން އެތެރެކޮށް ބޭނ ންކޮއަ މިލި  9.5  އަށްދިވެހިރާއްޖެއ ންމ  އައިޓަަމކީ.  އާމިީއ ދެން އެންމެ   ؛ޅ  ކޮތަ  ށްފަ. 

މެ ކޮތަޅ  މިއީ އެން  ޕްލާސްޓިކ   މިދަންނަވާހެން ސިންަގލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކ ެގ ޮގތ ން އަޅ ަގނޑ މެން ވާހަކަދަްއކާއިރ 

ބޭނ އާ އަޅ ަގނޑ މެން  އެްއޗަކީ.  ންމ ކޮށް  ބަލައިލާ  2019ންކ ރާ  ހިސާބަށް  އަހަރ ެގ  ދިވެހިރާއްވަނަ  ޖެއަށް އިރ ަގއި 

ވަނީ މި  ރައީސް. ؛އެތެރެކޮށްފައި  ދިގ ކޮށް    15އަޅ ަގނޑ ެގ    އިްއޒަތްތެރި  އެންމެ  އޮތް  ދެްއވެން  ތެރެއިން  މިނެޓ ެގ 

ެއކީ ޅ ެގ ވާހަކަ  ކަށް މި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވޭ. ޕްލާސްޓިކ  ކޮތައެކައްޗަ ދެއްިވއްޔާ ރަނަގޅ . އެއީ 

ދެންނެ ދެންމެ  ކޮތަޅ އަމިލި  133.4ވީ.  އަޅ ަގނޑ   ޕްލާސްޓިކ   އެއްފަހަން  އެންެމ  ،  އެއްލައިލާ،  ބޭނ ންކޮށްފައި  ރ  

ތެރޭގަ  އެބަ ވޭ    އިއަހަރެްއެގ  އަ  2019ައޅ ަގނޑ މެންނަށް އެތެރެކ ރެވިފައި  ިމއީ ހަމަ ސ ޕާހަރ .  ވަނަ  ރީ އިނޭގތޯ. 

ަވގ ތ ކޮޅެ  ކ ޑަ  އެހައި  ެއއްލައިލ މާ.  ޖެހ މާއި  މަދަތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެން  ތެރޭަގއި  އެްއޗެްއ ްއެގ  އެއްލައިލާ  ގ މައްޗަށް 

ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް    ހާސް ތިން  ލައްކަ ފަންސާސް ދެ  އް ވަނަ އަހަރ  އެ  2019ށް  އަޕެކެޓަކީ. ދިވެހިރާއްޖެސްޕާރީ  

ކިލޯ ޕެކެޓެއް ެގ ސ ޕާހަތް  ޭއެގ  ވޭ.  އެބަ  އެތެރެކޮށްފައި  ޕެކެޓެްއަގރީ  ޭއެގ  ައަގކީ،  ބަރ ދަނަކީެގ  އެވްރެޖ   މަދ    ، ިއ 

އެީއ    ޅެއް.ގ ރާމ ކޮ ހަދާލިއިރ   ހިސާބ   ކ ޑަކޮށް  މިދަންނަވާ އަމިލި   1.3އަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނޑ   ސ ޕާރީ.  ޕެކެޓ ެގ  ން 

ތެރޭަގިއ    ،އެްއޗަކީ ޕްލާސްއަމިލި  1.3އަހަރެްއެގ  މަގ މައްޗަށްން  ެއއްލައިލެވޭ  އެބަ  ކަރ ދާސްކޮޅ   ހަމަ   ޓިކ  ސްޕާރީ 

. އެހައި ބަިއވަރ  ކ ނި ހަމައެކަނި އެންމެ ައއިޓަމަކަށް  އިތަށް އަރާތާ މަދ  ސިކ ންތ ކޮޅެއްެގ ތެރޭަގނ ންކ ރާ މީހާެގ އަބޭ

ވިސްނޭ.   އެބަ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  ވެސް  ތަށިބަލައިލީމަ  ިގނައިން  ޕިކ ޕާޓީތަކަށާއި   ؛ޕްލާސްޓިކ   ވަރަށް  ނިކ ތަކަށް 

ނޑަކަށް  ދަނީ. ާގތްަގ  މި  11.9ތަން ފެންނަ އެއްޗެއް މިއީ މި ޕްލާސްޓިކ  ތަށި.    ންދާމ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބޭނ ންކ ރަ

ޕްލާސްޓިކ އަމިލި  12 ތަށި އަޅ ަގނޑ މެން  ން  ބަވަނަ އަހަރ  ރާއްޖެ އެތެރެކ ރިން. ކޮޓ   2019  ކަފަބ ން  . ރ ޑްސް، 

ވަރަ ވެސް  ހަމަ  އާށް  މިއީ  ައޅ ަގނޑ   ައއިޓަމެއް.  ބައެއް  ބޭނ ންކ   ންމ ކޮށްއާންމ   ދަންނަވާހެން   އްއައިޓަމ ތަރާ  މި 

،  ޕްލާސްޓިކ ން. އެހެންވީމާކަފަބޫރ . އޭެގ ތަނޑި މި އިންނަނީ  ަގލް ޔޫސް ޕްލާޓިކ ެގ ޮގތ ަގއި ކޮޓްން ބަޑްސް،  ސިން

އެްއޗެއް.   އެއްލައިލާ  އެއީ  އެތެރެކޮއަމިލި  31.5ބޭނ ންކޮށްފައި  ރާއްޖެއަށް  ކަފަބ ރ   ވޭން  އެބަ  ވަނަ    2019  ށްފައި 

މާނައަކީ މީެގ  ރައީސް  އަހަރ .  ލެވެއިްއޒަތްތެރި  ކަންބޮޑ ވާ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިހިރީ  އަދަދ ތަްއ  މި ލަ،  ށޭ. 
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އެްއޗެއެްއޗެ ެއއްލައިލާ  ބޭނ ންކޮށްފަިއ  އެއްފަހަރ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންކަމ ންއްސަކީ  ވެެގން،  ހި.  ދާ  އާޚިރ ަގއި 

ހަރ  ފަރ ، ފަ  އެއީ ބައެއް ފަހަރަށް ޮގނޑ ދޮށް، ބައެއް  .ންމެވެސް ހިސާބަކަށް ގޮއްސަ އެ ނިމެނީޮގތަކީ ތިމާވެށީެގ ކޮ

ސް ނިމެނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ  ޮގ  ބައެއް ފަހަރ  ވާ. އެކަހަލަ ކޮންމެވެސް މ ހިންމ  ތަނަކަށްފަހަރ  މޫދ ،    ބައެއް

މެން މި އެްއކ ރާ ބާވަތްތަކ ެގ ތެރޭަގިއ  ކ ނީެގ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ ަގއި   ހިސާބ ތަކަށް ބަލައިލާިއރ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭއެނޭގ

ހި ލަޕްލާސްޓިކ   އަޅ ަގނޑ ެމންނަށް  މިހާރ   މަތިވާކަން.  އެބަ  އަހަރަށް  އަހަރ ން  ނިސްބަތް  ޮގތ ަގއި  މެނޭ  ފާކ ރެވޭ 

ާގތް  ޮގނޑ ދޮށަށް ކ ނީެގ  ެއއް ޖަމާވާ  ދެބަިއކ ޅަ  ޕްލާސްޓިކ ބަޔަ  ަގނޑަކަށް  ޔޫސް  ސިންަގލް  ހަމަ  އެހެންވީމާކީ   .  ،

ލެވެލައަޅ  ކަންބޮޑ ވާ  މިކަން ަގނޑ މެން  ދިމާވާ  ކަށް  މިާއއެކ ަގިއ  ދެން  އިތ ރ ެވެގންދޭ.  އެބަ  ރައީސް   ،  ިއއްޒަތްތެރި 

   ނޫން. ކޮންމެވެސް ެއއް ފޯމަކ ން އަނެއް ނެތި ފަނާވާ އެްއޗެއް  އަކ ންޕްލާސްޓިކަކީ ޭއެގ ޒާތ ަގއި މ ޅި   ،ލައަކީ މައްސަ

ގެއްލޭ  ލޯމަތިން    ،އަޅ ަގނޑ މެންެގ ލޯމައްޗަށް މި ފެންނަނީ މެކްރޯ ޕްލާސްޓިކ  ކަމަށް ވަންޏާ  މަކަށް އެބަ ބަދަލ ވޭ.ފޯ

ލެވެލަ ކ ޑަ  ެއއަށްވ ރެ  އަދި  ޕްލާސްޓިކަށް.  މައިކްރޯ  ވަނީ  އެ  ދެން  ނެނޯ ހިސާބ ން  އެީއ  ކ ޑަވޭ.  އެބަ  ެވސް   ކަށް 

ނ ދޭ. އަދި ނެނޯ  ން ނެތިެގންއަކ  އެހާވަރަށް އެކިއެކި ބަދަލ ތައް ައންނަމ ންދާއިރ  ވެސް މ ޅި  ،. އެހެންވީމާޕްލާސްޓިކ 

ޮގތަކަށް ބަދަލ ެވެގން އެބަ ދޭ. ާއޚިރ ަގއި  ޮގތެްއ ނޯވޭ.  ސަލާމަތްވެވޭ  ށް ތިމާވެށިން މިއަ  ޕްލާސްޓިކ  ެވސް އެތައް  ނެ 

މަސްމަހާއި އެހެނިހެން  މިމެހީެގ  ދެން  މި އަނެއްކާ ތަކެތިވެ    ކާނާއަށް  ހަށިަގނޑަށް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  އެނބ ރި  ވެސް 

އެހެންވީމާ އެބަ  ރ ޖޫޢަވަނީ.  ެގއްލ ން  ލިބޭ  އިންސާނާެގ ޞިއްޙަތަށް  ޕްލާސްޓިކ ެގ ސަބަބ ން  ބަލާއިރ ަގއި  މިޮގތ ން   ،

ެގ އިޤ ތިޞާދީ  އަނެްއކޮޅ ން  ހ ރި.  އެބަ  ެގއްލ ންތައް  ތިމާވެށީެގ  ބޮއްލ ންތަހ ރި.  އެހައި  ައޅ ަގނޑ  ޑ ްއ   .

ަމހެއްެގ ަމއްޗަށް މާލޭެގ މަގ ަމތި ކ ނިކަހަން ައޅ ަގނޑ މެން    ،ބަލައިލިއިރ ަގއި މާލޭެގ މަގ ަމތި ކ ނިކަހާއިރ  ވެމްކޯއިން

ބާވަތ ެގ ސިންަގލް ޔޫސް    ށްލަން. މިން ރ ފިޔާ މަގ މަތި ސާފ ކޮއަމިލި  1.6ޔާ.  ން ރ ފިއަ މިލި  1.6އެބަ ޚަރަދ ކ ރަން  

ކ ނިކަހާ މީހ ން ވެސް  ންޖެހޭނެ،  ނިކަހާ ރޭޓ  ވެސް މަތިކ ރަކ ކަމ ަގއި ވަންޏާ،    މަގ ަމއްޗަށް ިގނަަވމ ންދާ  ކ ޕްލާސްޓި

ރަށ ތެރެ   ، އިތ ރ ކ ރަންޖެހޭނެ. އެީއ ދެން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދެނެަގންނާކަށް އެހަިއ އ ނދަޫގ ވާހަކައެއް ނޫން. މާނައަކީ

ކީ ވެސް ހަމަ ޓެކްސް ދައްކާ މީހ ންެގ އަތ ން ދާ ފައިސާ. މާލޭެގ މަގ ތައް މ ެގ ޚަރަދަށް ބެލެހެއްޓ  ސާފ ކޮ  އިކ ނިކަހަ

ނޑ ވ މ ން  ޮގމ ޅި ރާއްޖޭެގ ހ ރިހާ މަގ ތައް  ،ން ރ ފިޔާ މަހަކ  ހޭދަކ ރާކަމަށް ވަންޏާއަމިލި  1.6ސާފ ކޮށްލަން އެކަނި  

ބަސަ އަޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  ޖަހަލާމަތްކ ރ މަށް  އަންދާޖެޓ ަގއި  އަދަދ   އަންނަ  ންޖެހޭނެ  ދިވެހިރާއްޖެ  ޒާކޮށްލެވިދާނެ. 

ފަތ ރ ވެރިންެގ ތެރެއިން ިގނަ އަދަދެްއެގ މީހ ންނަކީ ރާއްޖޭެގ ރީތިކަމ ެގ ސަބަބ ން އަންނަ މީހ ން. އެކަން އެނެގނީ  

  70ޮގތ ަގއި %   ޭވއަކ ން ދަްއކާސަރ ސަރވޭެއއް، އިތ ބާރ ކ ރެވޭ  ވޭތަކ ން. އަޅ ަގނޑަށް ފެނ ނ  މ ހިންމ   އެކިއެކި ސަރ 

ލަ  އިނޭގތޯ. އަދި މ ޅި ޖ މ   ެގ ޮގނޑ ދޮށ ެގ ރީތިކަމ ންތަނ   މީހ ން އަންނަނީ މި  70ދިވެހިރާއްޖެ އަންނަ %  ،ންމީހ 

ރީތިކަމ ން ޮގނޑ ދޮށ ެގ  ެވސް  އޭެގ  70%   ރީތިކަމަށްވ ރެ  އަންނަނީ.  ރާއްޖެއަށް  މި  މީހ ން   91% ތެރެއިން  މީހ ން 
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އަންނާނެ  އެނބ ރި  ،ބ ނަނީ މީހ ން    ،ކަމަށާއި  ދިވެހިރާްއޖެއަށް  އެހެން  ބ ނާނައަދި  ވެސް  އަންނަން  މޭ. ކައިރީ 

.  ކ ވެސް ސިންަގލް ޔޫސް ޕްލާސްޓި  ކީރާއްޖޭެގ ރީތިކަމ ންނޭ. އެ ރީތިކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ނ ރައްކަލަ  ،ކީސަބަބަ

ރަީއސްއެހެންވެހެން   ހަނދ މަފ ޅ އިްއޒަތްތެރި  އަހަރ ެގ،  ހ ސްވި  މަ 2019 ؛ހ ންނާނެ  ޖ ލައި  އަހަރ ެގ  މި  ވަނަ  ހ  

އޮންނާނެ ފާސްކޮށްފައި  އަޅ ަގނޑ މެން  ޕްލާސްޓިކ     ،ރާރެއްަގ  މަޖިލީހ ން  ޔޫސް  ސިންަގލް  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

އެީއ  ބޭން ޮގވަ 2025ކ ރ މަށް.  ސަރ ކާރަށް  ދިވެހި  އަޅ ަގނޑ މެން  ކޮށްދިނ މަށް  އެކަން  ނިޔަލަށް.  ރާރެްއ  ަގ  އިލައިެގ 

ންމ  އާވަނަ ސެޝަންަގއި ާވހަކަފ ޅ ދައްކަވަމ ން    74ެގ  .މި ވަނީ އދ ހ ން ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ފާސްކ ރިން. އޭެގ ފަ

ވާހަކަފ ޅ މަޖިލީހ  ޕްލާސްޓިކ ަގއި  ޔޫސް  ސިންަގލް  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ބޭނ ންކ ރ ން  އްނަްއތާލެ  ދަްއކަަވމ ން  ވ މަށް، 

މަސައްކަތްކ ރައްވާ ވިދާހ އްޓާލެްއވ މަށް  ކަމަށް  މ ހިންމ  ނެ  ވަނީ  މި  ސަރ ކާރ ން  ދިވެހި  އެާއއެކ ަގއި  ޅ ވެފަ. 

ކ ރައް  މަސައްކަވާމަސައްކަތްތަކެއް  އެ  އިޞްލާޙ ފަ.  ާގނޫނަށް  ތެރެއިން  ހ ށަހަތ ެގ  ވަނީ  މި  ފަ.  ޅ ްއވާެގނައ މަށް 

   ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނ ަގއި ސިންަގލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކ  ސަރ ކާރ ެގ ސްޓްރެޓެޖީ ވަރަށް ސާފ . ސަރ ކާރ ެގ

ހ އްޓާކ ރ ބޭނ ން ސާން  ވަރަށް  ބަޔާންކ ލ ން  ސަރެވިފަފ ކޮށް  އެބަވޭ.  ވިސްނާިއ  އެބަވޭފަރ ކާރ ން  ބެހޭ   މިއާ  ،އި 

އެކ ލަވަ  އިަގާވއިދ ތަކާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއިލައިސިޔާސަތ ތަްއ  އަދި  ޕްލާސްޓިކ  ޕްލޭނެްއެގ    ން.  ޔޫސް  ސިންަގލް    ދަށ ން 

ޮގތްޮގތައިަގނޑ  ހ ރިހާ ބާވަ ނިޔަލަށް މަގެ   2030މ ން ެގންޮގސް  މަދ ކ ރަބޭނ ންކ ރ ން މަދ ކ ރަމ ން ށް  ތެްއ، އެހެން 

ތިޑ އަޅ ަގނ  ބާހ މަ ރަޓާށްމާވެމެންނަށް  ބަދަލ ކ ރެވޭނެ ކަތްތެރި  ަގބޫލ ކ ރޭ.  ވަތްތަކަށް  ބޮޑަށް  މަށް ސަރ ކާރ ން ވަރަށް 

ތިމާވެ  ޑ އަޅ ަގނ،  އެހެންވީމާ ސަރ ކާރ ން  ދިވެހި  ޮގތ ަގއި  ކ ށްަގބޫލ ކ ރާ  ޚިދ މަތެއްެގ ރައްޓަށް  މ ހިންމ   ވަރަށް  ވާ 

އެ ކަމަށް    ޑ އަޅ ަގނ ހަމައަށް މި ފޮނ އްވައިދެއްވީ.  މެންނާޑ ައޅ ަގނ ެގނެވޭ އިޞްލާޙ   މިއަދ  މި ާގނޫނަށް    ޮގތ ަގއި

ެއއް އަދިެވސް  ދަން  ޓަކައި  ޝ ކ ރ   ސަރ ކާރަށް  ޕްލާސްޓިކ ން  ނަވަފަހަރ   ޔޫސް  ސިންަގލް  ންނަށް މެޑ ައޅ ަގނ ން. 

ޓާ  ށްވެތިމާ  ،މެން ެގންޮގސްޑ  އަޅ ަގނން  އެކ ަގއި ރަނަގޅ  ޕްލޭނެްއެގ ދަށ ން މި ކަ  މާކަ ވެވޭނެ ވިސްނ ންތެރިސަލާމަތް

ެގ ސަބަބ ން ެގއްލ ން ތިޞާދަށް އޭށާއި އިޤ ިވޔަފާރިތަކަ  ،ވަތްތަްއ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރ ފ ކ ރެވިރަހ މަތްތެރި އެހެން ބާ

ޮގތަކަށް   ކ ޑަވާނެ  އިރާދަކ ރެްއިވއްޔާޑ ައޅ ަގނއެންމެ  ކަން  މި  ޔަ ެގންދެވޭނެ   މެންނަށް  އެީގކަމ ެގ  ބައޮތް.  ންކަން 

ކި  ޑ އަޅ ަގނ  މެންބަރ ންެގ  މަޖިލީހ ެގ  އެދެނީއިްއޒަތްތެރި  މި  ބިލަބައިން  މި  ބަހ ސްކ ރަްއވަ  ރަނަގޅަށް  ، އި ށް 

ވިސްނަން  މެޑ އަޅ ަގނ  ކަމ ަގއި  މި  ހ ރި  ޖެންއިތ ރަށް  ކަންތައްތައް  ެވސް   ށްކަމަހޭ  ކަންތައްތައް  އެ  ަވންޏާ 

ައވަހަށް މި ބިލ  ފާސްކޮށް، މިއަށް    އަށްކޮމިޓީެގ މަރ ހަލާ  ބިލ   ،ްއވ ން. އަދި ބިލ  ބަލައިަގނެފާހަަގކޮށްދެ ެގންޮގސް 

 ޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިއ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއް ޢަމަލ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއް ެވެގން

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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ދާ  ޅީޗަންޮގަމއް  ،އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ   ޑ   އަޅ ަގނމިހާރ     .ެމންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   އިރާެގ  ދެކ ނ  

 ށް. ޚައިތަމަރ  އަޙްމަދ   މެންބަތެރިއިްއޒަތް

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޚައިތަމް އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  މައްޗަންޮގޅީ

ކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓ މާ ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތިމާވެށި ރައް)  93/4ާގނޫނ  ނަންބަރ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

އިޞްލާޙ  (އަނޫނ ާގ ބިށް  މި  އަޙްމަދ    ލ  ެގނައ ން.  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ހޯރަފ ށީ  ހ ށަހަޅ އްވައިދެްއވީތީވެ 

 ށް އެބަ ންނަށް ވަރަށް ސާފ ކޮމެ ޑ އަޅ ަގނީމަގިއ  ؛ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް   ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ    ޑ އަޅ ަގނ ސަލީމަށް  

ކޮބަ ޕްލޭނަކީ  ސަރ ކާރ ެގ  ކަންނޭނެގ  ދެން،  އެ  ންއިކައޮތް  ވާހަކަައކީޑައަޅ ަގނނެގން.  ދެންނެވޭނެ  މިހާރ    ،ށް 

ޕްލާސްޓިކ   ޔޫސް  ކަންސިންަގލް  އެކިޔައިދޭ  ކޮބަިއކަން  ތަކަކީޓަނޭޓިވްސްއޯލްޭއެގ    ،އަންނައިރ ތައް  ެގ  ވެސް   އީން، 

ރެއިން ސްޓްރޯ  ތެ  ގެ ލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކ ސިންަގ  ،ހޭނެ ކަމެއް. މިސާލަކަށް ިމއަދ  މި ބ ނަނީވަރަށް ބޮޑަށް ކ ރަންޖެ

ން މިސާލަކަށް އިދޭނަށް އެބަޖެހޭ އަންަގރައްޔިތ ން  ،ޔާ ެވއްޖެއްކަމަށް. އެހެންހި ނ ެގނެވޭނޭޗެ އެ އެއް   ،ހޭ ނައްތާލަންއެބަޖެ

އެއްޗެ ނޫން  ސްޓްރޯސް  ޔޫސް  ސިންަގލް  އެކި  އެބަހ ރިކަން  މިސާލަކަސްޓްރޯސްަގއި  ޔޫސް  ހި.  ސިންަގލް  ށް 

ކީސް އެ ސްޓްއެޑިބަލް   ދާނެ،ޓްރޯއަކަށް  ވެސް  އެރޯސް  މިސާލަކަހެންވީމާބަހ ރި.  އެޑިބަލް ސްޓްރޯއަކީ  ށް ސިންަގލް  ، 

އެއް  އެކަޗެ ޔޫސް  އެންވަޔަރައް.  ސަބަބ ން  އޭެގ  ނޫމަންމަކ   އެހެން  ތިމާވެންޓަށް  އެއް ށްނީ  ެގއްލ ންވާނެ  މި  ޗެްއ ޓަށް 

މެން ޑ އަޅ ަގންވސްެގ ޮގތ ަގއި  ލްޓަނޭޓިހާރ  އޯއްޓޭ މިހ   ، ެއކަހަލަ ބައެއް ކަންތައްތައް އެބަ ންވީމާ. އެހެނޫން އެއީކީ

އެ ޔާ  ެވއްޖެއް   ސްޓިކް ެގނެއްސި ކަމ ަގއި ޕްލާން، ސިންަގލް ޔޫސްއިރ  ދައްކައިދޭން. ދެއަންނަބިލެއް  ހަލަ  އެބަޖެހޭ މިކަ

ކ ރެވެ ވެސް  ފައިން  ބަޔަކ   އެބަެގންނަ  ދޭތެރޭަގއި  މީހ ންނާ  އެ  އެބަޖެހޭ.  އެހެންނޫނިއްޔާ    ،ޓީއެއްޕެނަލްޖެހޭ    ން 

ެއކް އެޝަކޮންމެވެސް  ނެެގން.  ތެރޭ  ޑ ައޅ ަގނއް  ކަންތަ   ންތަކެއް  ކަންތައްތަކ ެގ  މި  ހެދޭ   ަގއިދެކެނީ  ަގާވއިދ ، 

ކޯ  އީ  ހެންނޫނީއެ  ،ެވންޗަރސް   ޓެކްމަީގއި މިސާލަކަށް އީކޯ  އި. ދެންތެރެއިން ވެސް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމ ަގ  ަގާވއިދ 

ޕްރޮޑަ  ތެ ޓެކް  އެބަހ ކްޓްސްތަކ ެގ  ނެއްޓިެގން ރޭަގިއ  ޕްލާސްޓިކ ން  ޔޫސް  ސިންަގލް  ޭއެގ ރި  އެހެން  ޮގްއސަ 

އެްއޗަކަށް ސަ ެގއްލ ންށްތިމާވެ  ންނޫނިއްޔާއެހެ  ،ސްޓެއިނަބަލް  ބައިޓަށް  ދެވޭނެ  ެއްއޗަކަށް  ެއއްޗެނ ވާނެ  ހިތަްއ  ވަރ  

ވެސް މިހާރ   އެހެން  އިބަލަ  އެބަހ ރި  އެބަފެނޭ.  އެ ވީމާހޯދައިފިއްޔާ  އެކަހަލަ  ދާއިރ   ،   ނަނީ ފެންށް  ޑައަޅ ަގނ އްޗަކަށް 

މިސާލަކޮންމެވެސް އެބަޖެހޭ  ޮގތަކ ން  ނަމަވެސް  ސްކީމެއް  ލޯން  ެއއްޗެްއެގ  އެ  ،ކަށް  ން ފަށައިަގންނަން  ދަށ ހެން 

އޮ އެ  ބަޔަކަށް  އެޕޮޗ  ބޭނ ންވާ  ޕްރޮަވއިޑްކޮށްދޭން  ސަރ ކާރ ން  އެހެންނިޓީ  ކަންތަބަޖެހޭ.  އެ  ބަދަލ ކ ރަން  އްނޫނީ   

ބަޔޯޑީްގރޭޑަބަލް    ،ށް އެ ބަޔަކ  ބޭނ ންވެދާނެކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. އެއީ މިސާލަކަނިޓީސް ފޯރ ބޭނ ންވާ ބަޔަކަށް އެ އޮޕޮޗ 

.  ންނަކަހަލަ ކޮތަޅެއް ެގންޓަށް ެގއްލ ންނ ާވ  ށް، ތިމާވެކަމަކ  ެވސް ސިންަގލް ޔޫސްއެ  ، ކޮތަޅޭ މި ކިޔާ ކޮތަޅ  ނޫން
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 ކަމ ެގ ތެރެއަށްއި އެބަޖެހޭ އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެއޭގަ   ،އްޔާރަން. އެހެންެވއްޖެކ ޓ  އެ ކަމަށް އިންވެސް  ،އެހެންވެއްޖެއްޔާ 

ދެންމެއަކ  މަޖެހެން. ދެން،  ހި ހަޗެތަކާ އެއްމ ރެވޭނެ ޮގތަށް ލޯން ސްކީކ ގ ފަހިމަ  ނީއެހެންނޫޅޭނެ ޮގތަކަށް  ދާން ބާރ އެ

ވަރަށް    ވަރަށް އެލާމިންގ ޓިސްޓިކްސް ެއއީ ހަމަ  ވަނަ އަހަރ ެގ ސްޓެ  2019ވީ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ސަލީމް އެ ވިދާޅ  

އެ  އޭެގ  ތަކެއްހަމަ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެހެރީ.  ކަ  12ތެރޭަގއި  ބަލައިރީ  އައި ސ ޕާ  ޕ ންމިލިއަން    1.3  ފިއްޔާޕެކެޓަށް 

ސ ޕާ ދެންޓ ޕެކެރީ  މިލިއަން  ޕެކެޓ   .  ސ ޕާރީ  ޮގނިއްޔާ  ނޫއެހެން  އޭަގއި  އޮންނަކ ނީެގ  ށް  ޑައަޅ ަގނވަރ   ތ ަގއި 

ްއޔާ  ބޮޑ ެވއްޖެެގން ފެންާވރޭވެހި  ،ބ ނާ ވާހަކަެއއް މިއީ  ޑ އަޅ ަގނއަބަދ ވެސް  ހަމަ    ،ންނާނެކަެމއް އޮ  ހަަގކ ރެވޭ އެއްފާ

ެއްއޗަކަށް މި އޮންނަނީ ސ ޕާރީ ކ ރާ  ފެންަގނޑ މަތީަގއި ފްލޯޓ ދޭ. އެ  ހެވަރަށް އެބަ ފެންންމެވެސް  މާލޭ މަގ މަތީަގއި ކޮ

. ހަމަ އެބަ ރަކަށްކަން ކ ނި މީކިހާ ވަހަމަ ވަރަށް ރީއްޗަށް ފެންނާނެ އެ މަންޒަރ .    އީ. އެ ޓާބަރޭޓް  ޕެކެޓާއި ސިނިގ

ދެންމެ އެ ޕެކެޓ   ސ ޕާރީ  ފާހަަގކ ރެނޭގ  ސަލީމް  ޮގތަށް  އަކ   ނަްއވި  ޖެހ މާއި  ބިންމައްޗަށް  އިއްޓަދަތ ަގއި  ޮގތަށް  ލާ 

ން އޮންނަ ޮގތް ކަމަށް ވެސް  ލ މާ. އެ ނޫން ޮގތަކަށް ސ ޕާރީ ކާ މީހަކ  މަދ  ެވސް ވާނެ. ދެން، ެއއީ އެކައިލަ އެއް

ެވސް ކެޭވނެ އިނޭގތޯ ސ ޕާރީ ޕެކެޓ .    ނާޅާކ ނިކަމަކ  އެ  . އެ އެއީ  އ ން އޮންނަ ޮގތް ކަމަށް ވެސްވެދާނެ. ެއއީ ކެ 

ީއ  ، އެ ތަން. އެހެންވީމާ  ަގއި ެގންނަފ ޅީ ފ ޅިޓ  ެގނަިއއިރ   ރީ ޕެކެ ށް ފާހަަގެވއްޖެ ސ ޕާޑައަޅ ަގނ އިސް  އަދެން، ފަހަކަށް

ޕްލާސްޓިކ   ޔޫސް  ނ ބެލެވޭނެ  ސިންަގލް  ޕެކް  ކަމ ަގެއއް  ހިނދަކ އެ ކޮތަޅ ަގއި  އެހެންވީމާނ ކ ރާ  ވަރަށް  އް.  ެއޮގތަށް   ،

އެބަ ކަންތައްތައް  ބަދަލ ކ ންނަށްމެޑ އަޅ ަގނހ ރި  ބައިވަރ   އ ޅ ނީމާ  ބަދަލ ކ ރަން  އެ  ރެވޭނެ.  ނޫން ބަދަލ ކ ރެވޭނީ. 

ހި އަޅާލަިއެގން  އެްއޗެޅަށް  ކޮތަ  އަކަށް ވަދެފައި ވަރަށް ފަސޭހަ ހަމަ އެއްކަލަ ޕްލާސްޓިކ ފިހާރަ   ނ ވާނެ.ލެއްކަށް ބަދަޮގތަ

ރައީސް،  ދާން  ނ ކ މެެގން ިއއްޒަތްތެރި  އަދި  މީަގއި  ދެން،  ބޭނ ންވޭފާހަަގކޮ  ޑ އަޅ ަގނ .  ކ ރިން    ،ށްލަން  ތަންކޮޅެއް 

ކޮޑ އަޅ ަގނ  ބައްމެންެގ  ބޭނ ންވީދަލ ކ މިޓީއާ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ބައްދަލ ކ ރި.  ބަޔަކ   ޕާޓީއަކ ން  ޔޫސް   ،ރި  ސިންަގލް 

ބަޔޯ ކ ޕްލާސްޓި ޕްޑީްގރޭޑަބަެގ  ޕްރޮމޯ  ،ލާސްޓިކ ލް  އެހެއެ  .ޓްކ ރަންއޭތި  ހޯދަން.    އަށްންނޫނީ  ހ އްދައެއް  ބޭނ ންވާ 

  އްސަކީ  އެއްޗެ ވޭބެލެމި  ކަމަށް  ހި  އެއްޗެލް ޕްލާސްޓިކް  ޑީްގރޭޑަބަޔޯިގނަ ބަ  ، ބ ނާއިރ ބަލޭޔޯޑީބްރޭޑަކ  އަސްލ  ބައެކަމަ

ކ ޙަޤީ އޭތި  ވަރަގޮ ނޑިެވެގންނޑިކ ޤަތ ަގއި  ަވކި  ހަލާކ ވެއްސަ  ެއްއޗެެގންކަށް  އެ  ޕްލާޮގއްސަ  މައިކްރޯ  ސްޓިކަށް ހި 

އެއް  ރިސަރޗެބަދަލ ވެެގންދާ  ދެން،  ޮގތ ންހި.  ދައްކާ  ވެސް    ޗްތަކ ން  ޮގނޑ ދޮށ ން  ރާއްޖޭެގ  އެބަހ ރި  ވެއްޖެއްޔާ 

ފެ  ޕްލާސްޓިކ  ަގދަންނަހަމަ  ވަރަށް  އަޔަން  ެވއްޖެއްޔާ ށް.  ޮގތ ން  ދައްކާ  ރިސަރޗްތަކ ން  އެހެ  ،ދި  ން ދ ނިޔޭެގ 

ހަދާފައިރި ރާއްޖޭަގއި  އެއީކީ ތްއޮ  ސަރޗެްއ،  ނޫން  ރިސަރޗެއް  ކޮއެބަފެނޭ  .  ތެރެ ރަ  މަލްޕޮލިޕެއްެގ  ިއކްރޯ  ަގއި 

އެބަ  ހ ންނަ  ޕްލާސްޓިކ  ވެސް  ޕްލާސްޓިތަން  ބަނޑ ން  މަސްތަކ ެގ  ބާނާ  އެ  ކ ފެނޭ.  މިހެންވީމާއެބަފެނޭ.  ޮގތަށް ، 

ެގ ސަބަބ ން މި ޕްލާސްޓިކ   ، ނީނޫއް  ެގ އިމްޕެކްޓަކީ އެހެނެކ  ސްޓި ޕްލާޙަޤީޤަތ ަގއި މީެގ  އަސްލ   ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ިއ  ހަކޮށްލާފަށް ފަސޭވަރަ  ންމެ ޑ އަޅ ަގނޓަށް. ެއކަމަކ   ށްތިމާވެ  ެގން މެޑ އަޅ ަގނކަެމއް ނޫން    ތައްތަކަކީ ކ ޑަމާވާ ކަންދި
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އާ ޮގވަރަށް  ދ އްވާލެ ތަދަިއެގ  ވިދާޅ ވާނެ ކަށް  ބޭފ ޅ ން  ބައެއް  ދެން،  މިއީ.  ކަމެއް  ޕްލާ  ،ވޭ   ސްޓިކ  މިސާލަކަށް 

ވާނީ ކޮންކަމެއްހޭ  ތަފާތެއްއެ؟ ބޭނ ންކޮށްެގން  ބޮޑ   ވަރަށް  މިސާލަކަކަަމކ   އިނޭގތޯ.  އަންނާނެ    ށް  

ކަމަސްޕްރިޑިކްޝަން ބަލާ  ިއއްޒަތްތެރި    2025ެވއްޖެއްޔާ  ށް  ތަކަށް  ދެންމެއަކ   ޕްރިޑިކްޝަންތައް  އަހަރ ެގ  ަވނަ 

ވިދާޅ ވީ. އެ  އެކޮބައިޕްރިޑިކްޝަންތަކަކީ    އިޓިސްޓިކްސްަގސްޓެ  މެންބަރ   މި  ޑަަގނއަޅ ،  ހެންވީމާކަން.  ފެންނަނީ  ށް 

ޙަޤީޤަތ  ކަމ ަގއިބަދަލ ތައް  ނ ެގނެވޭ  އިއޭ  ،ޔާެވއްޖެއް   ަގއި  ބޮޑ   ވަރަށް  ކ ރާނެ.  ެގ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މްޕެކްޓެއް 

ރީތި  ޑ އަޅ ަގނ  މި  މޫވާ  ،އި ތަކާބީޗ މެންެގ  ޮގނޑ ދޮށްތަކާއި  ދެންއެ  އޭެގ  ދަށާހަކައަކީ  ސަރ ކާރ ެގ   ފެކްޓްކ ރާނެ. 

ެގނައިފަރާތ  މި  އިޞްލާޙ  ން  މިއީ  އަދިކ ރަފ ރިހަމައަށް ސަޕޯޓ   ޑ އަޅ ަގނހަމަ    ،  ކޮމިން.  މަރ   އިތ ރ   ޙަޓީ  ލާަގއި 

ޝަްއކެްއ    ވެސްވެސް ެއއް ކަމ ެގ  ފ ރިހަމަވާނެ  ،ވެއްޖެއްޔާ  ކ ރާ ކަމ ގައިރިހަމަބަދަލ ތަކެއް އެހެންނޫނީ އިތ ރަށް މި ފ 

 ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  އްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ނެތް. ދެ ެގޑ އަޅ ަގނ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ެގ  ޕްލާސްޓިކ    ،މާލ ކަންދީމެ މި ކަމަށް ސަމެން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކ ޑ ައޅ ަގނ ދެ!  އާ  .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ކ ޑަކ ރ މަށް  ެގއްލ  އެންޑ އަޅ ަގނ ން  މަސަްއކަތްމެން  އިޑ އަޅ ަގނ  ކ ރީމާމެން  ކަންތައް  މި  ރާދަކ ރެްއިވއްޔާ  މެންނަށް 

 ވާނެ.  

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

ޮގތް.  މި ދަންނަވާލަ  ޑ އަޅ ަގނމިހާރ    ސަލާމަތީ ޚިދ މަތްތަކާ   ،އި ަގ  11:00ނީ ކޮމިޓީތައް މިއަދ  ހަަމޖެހިފައި އޮތް 

ކޮމިޓީ ނަންބަރ   ބެހޭ  ކޮމިޓީ  ބައްދަލ ވ ންތަްއ  އެބަދޭ.    10ެގ  ހިނަގމ ން  ތަރައްޤީއާިއ    ،ަގއި   12:00ަގިއ  ޤައ މީ 

ކޮމިތަރި ބަކަިއެގ  ނަންބަރ   ޓީެގ  ކޮމިޓީ  ކ ރިއަށް  7އްދަލ ވ ން  އަދި    ަގއި  މިނިވަން    ،ަގއި  13:00އެބަދޭ. 

  މާއިކ ރ ބިނާވެށި ޕްލޭން ،  ަގއި   14:00ރިއަށް އެބަދޭ. އަދި  ަގއި ކ    5 ނަންބަރ   ކޮިމޓީ ރޫމް  ،ކ ެގ ކޮމިޓީމ އައްސަސާތަ 

، ލާމަރ ކަޒީ ކޮމިޓީ އަދި  ޤީާއއި ތަރިކަިއެގ ކޮިމޓީއްޤައ މީ ތަރަ .ކޮމިޓީއެއް  3ެއއީ   ؛ ކޮމިޓީހިންގ މ ެގ ބިލ  ދިރާސާކ ރާ

އިންޓް ކޮމިޓީައކ ން ދިރާސާކ ރަމ ންދާ ބިލެއް.  ކޮމިޓީެގ ޖޮ  3ކޮމިޓީ، މި    ޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖ ޓް އެންންންމައެންަވޔަރަ

 ޖަލްސާއެްއ  ަގއި ޮއންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން، މަޖިލީހ ެގ  6މް ނަންބަރ   ރޫމި ކޮމިޓީެގ ބައްދަލ ވ ން ކޮމިޓީ  

   ގައި.  10:30ެގ ހެނދ ނ  ހ ވާ ބ ދަ ދ ވަ  2021 މޭ 19އޮންނާނީ 
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 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
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