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

 

 ޖަލްސާ  ވަނަތްހަ ދައ ރ ެގ  ދެވަނަެގ ވަނަ އަހަރ   2021

 ދ ވަސް(  ހޯމަ) 2021  މޭ 31

 

 

  :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރިޔާސަތ ން

الر   الر  بسم هللا  والس  الحمد هلل والص    ،حيم حمن    މަޖިލިސް   .به ومن واالهوصح  هلآى  عل و  هللا  لوسر  ىلع   مالالة 

 .ފެށ ނީ

 

 ވ ން އިއް   ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ތިއްބެވީ    އަށްލްސާޖަވަގ ތ   މި   ތްތެރި އިްއޒަ  2  ސަލާމ ގައިމެންބަރ ން.  އިއްޒަތްތެރި    32ހާޒިރ ވެަވޑަިއެގން 

  އަދަދ  ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ގ ނަން.ނ ެގކޮރަންޓީ  ސް، ޔައް ކަމ ަގއި ވި އޮންލައިން ޖަލްސާއެމިއީ    ން.މެންބަރ 

 . ކޮރަންޓީނ ގައި ންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ   12

 

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

 

 :ންވ ކެ އް ދެކަހަވާ ސަތ ންޔާރި

   .2/7/ 2021/ޖއ އެޖެންޑާ ނަންބަރ 

 

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރ ފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ  .  4

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

 

 ލަވާތ  ޞަ ޙަމ ދ   .  1
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 އް.މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފ ކ ރަންޖެހޭ ބިލ ތަ

ފަރާތ ން،    4.1 ދާއިރާގެ ސަރ ކާރ ެގ  ޙިސާމެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި ތ ޅާދޫ  ޙ   ހ ށަހަން  ާގނޫނ     ،ޅ އްވާފަިއވާސައިން 

ން އިއްވ ން. ާގނޫނ   ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ލާޙ ށް އިޞް(އަލްޢ ޤޫބާތ ދިވެހިރާްއޖޭެގ ޤާނޫނ )  2014/9ނަންބަރ   

 ޞްލާޙ  ެގނައ މ ެގ ބިލ . ށް އި(އަހިރާްއޖޭެގ ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ ވެދި) 9/ 2014ނަންބަރ  

 

  އެންގ ން ސަތ ން އަންގާ ޔާ ރި .  5

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ރިޔާސަ

އަންގާ  ރަރިޔާސަތ ން  ަގާވިއދ ެގ  އެންގ ން.  މަޖިލީހ ެގ  ދަށ ން  153އްޔިތ ންެގ  މާއްދާެގ  ފޮނ ވާފައިާވ  ކޮމިޓީން    ،ވަނަ 

ށް  (އައެްއަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ ާގނޫނ )   5/ 2009ރ   ބަންން ާގނޫނ  ނަމިޓީިއ ތަރިކަިއެގ ކޮއާ ޤައ މީ ތަރައްޤީޑި.  ަގސ ން

ނޮވެންބަރ     15  ނިންމާފައިވަނީކަމަށް ކޮމިޓީން    އްަގޑިއެސ ން  (22/ 2020ބިލ  ނަންބަރ   )  ،ެގނައ މ ެގ ބިލ ޙ ޞްލާއި

2021 . 

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަވާ ންތ ސަޔާރި

ހ މަޖި މޭޒ ން  ރައީސްެގ  އެލީހ ެގ  ކަންކަން.  ކ ރީަގއި  އޭ ؛މެންބަރ ން  ިއއްޒަތްތެރި   !ފ ކ ރައްވާތިމާ ؛ންޑާ ޖެށަހަޅާ  ެގ 

ކ އްލި    ،މް ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާސީމެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަ  އިއްޒަތްތެރިއެބައޮތް ކ އްލި މައްސަލައެއް. ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ  

ފަހަކަމައް މި  މެދ ކެނޑ މެއްށްސަލަެއއް.  ކ.  އަިއސް  އ ދައަ  ނެތި  ދ ވަހަކ   ކޮންމެ  ދިއްފ ށީެގ    އި،ރަ ދިއްފ ށްޓަށް 

ހާސްކަމާރައްޔި އަންނަ  ތަޙައްމަލ ކ ރަމ ން  ބިތ ން  އަވަސް  ރ ެވރިކައި  ހޯ ޙަ މަށް  އެއްލެއް  ރައްޔިތ ން ދައިދިނ މަށް  ދި 

ސް  ރައީ ރަީއސް،    ިއއްޒަތްތެރި  ށަހަޅާ ކ އްލި މައްސަލަ. މަޖިލީހ ެގން ހ ަވނަ މާއްދާެގ ދަށ   170އިދ ެގ  މަޖިލީހ ެގ ަގވާ 

ކ ރެވޭތޯ ބަލަނީ. އަޅ ަގނޑ  މިކަހަލަ   ކަންމިދ  ކަންކ ރަްއވަމ ން ެގންދެވި އ ސޫލަށް އަޅ ަގނޑ  ވެސް  ޝީޙައްމަދ  ނަމ 

ބޭފ ޅ ންެގކ  ތި  ަމއްސަލަ  ދޫކޮށް ބަރ މެން  ިއއްޒަތްތެރި  ،އްލި  ގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  )ވަލާނަން.  ންެގ ވޯޓަކ ން ނިންމެވ މަށް 

މަްއސަލަ   ދާިއރާެގ  ކ އްލި  ތ ލ ސްދޫ  ހ ށަހެޅ އްވ މަށް  ިއބްރާ  ިއްއޒަތްތެރިފ ރަތަމަ  އެއަށްފަހ    ؛ހީމް ނަސީމްމެންބަރ  

 މެންބަރ . އިްއޒަތްތެރި ން.ނަޓަށް ދަންނަވާވޯތޯ ނޫންތޯ ބަލަން ސަލަ ބަލައިަގނޭ މައް އަޅ ަގނޑ މެން މި ކ އްލި
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 ހީމް ނަސީމް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ރާ ިއބްއިރާެގ މެންބަރ ސްދޫ ދާތ ލ 

ިއ ދިއްފ ށްޓަށް ކޮންމެ ދ ވަހަކ  އ ދައަރަ  ނެތި ކ.  ޑ މެއްއައިސް މެދ ކެނސް. މި ފަހަކަށްރައީ  ިއްއޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

ރަްއޔިތ ން   ހާސްކަމަތަޙައް ދިއްފ ށީެގ  އަންނަ  ބިމާލ ކ ރަމ ން  އެދި  ހޯއްލެއް  ޙަ އަަވސް    ވެރިކަމަށްރ އި  ދައިދިނ މަށް 

މަޖިލީހ ެގ   މަްއސަލަިއެގ   170ަގާވއިދ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ކ އްލި  ަމއްސަލަ.  ކ އްލި  ހ ށަހަޅާ  ދަށ ން  ާމއްދާެގ  ވަނަ 

ކ ޒަމާނ އްސ ރެދިއްފ   .ތަފ ސީލ .  ދ    މޫސ މީ  ށްޓަކީ  ކޮންމެވެސް  އަހަރ ެގ  އ ނޮގތ ން  އެރ މ ެގ  ދަަވސްވަރެްއަގއި 

ފާހަަގކ ރެވޭ ރަށެއްކަން  އަންނަ  ކ ރަމ ން  ސ ނާ  2004އަދި    . އަސަރ   ދިމާިވ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އަހަރ   މީެގ  ވަނަ 

ލޮނ  އެރި  ދިއްފ ށްޓަށް  ދިއ މާހާދިސާަގއި  ފައިބަިއެގން  ހ ރަށ   ،އެކ  ަގނޑ   އަ  ނގ ޅަެގ  ފަސްަގނޑ  ފަރާތ    ތިރިމަތީެގ 

  ބޮޑަށް  ވ ރެށްއިހ ނަ  ވަނަ އަހަރ ން ފެށިެގން  2005  ،އެހެންކަމ ން  .ނެވެހަަގކ ރެވ ކަން ފާތިރިވެފަިއވާފަށް  އާދަޔާ ޚިލާ

އި  ދިއްފ ށްޓާ  ކ ރިން  ކަ އަހަރ އްެގ ހައެ . އަދި މީެއވެކ ރަމ ން އަންނަކަން ފާހަަގކ ރެވެށް އ ދައެރ މ ެގ ައސަރ ޓަފ ށްއްދި

އްފ ށްޓަށް އ ދައިެގ  ދި  ،ފަހ ން  ެގ މަސަްއކަތް ފެށިކ ރ މ ޤީިއެގން އިތ ރ  ރަށްތަކެއް ތަރައް ކަދެމެދ  ހިއް  ކ ޑަ ވިލިިގއްޔާ 

ފާހަަގކ ރެވެ ބޮޑ ެވެގންދިޔަކަން  އިންތިހާއަށް  ެއއާއި   .ެއވެއަސަރ ކ ރ ން  ވޭ ހަމަ  ހަވެތ އެކ   ތިން    ފ ތާގައިދިޔަ 

އި ބިރ ވެރިކަން  ސްކަމާށް ހާނައްފ ށީެގ ރަްއޔިތ ންދި  ،ހަފ ތާއަކީޮގސް ނިމިެގން މިދާ  ންނެތި އ ނދައަރަމ   ނޑ މެއްމެދ ކެ

ކ ރިމަތިވި ފާހަަގކ ރަެމވެ.    އިންތިހާއަށް  ތެރެ  12ވާލ ެގ  ދ ހަފ ތާއެއްކަން  ާގތްަގަގޑިއިރ ެގ  ހައެްއކަ އިން  ނޑަކަށް 

ދިއްފ ށީ   ަގޑިއިރ  %ވަންދެން  ފާހަަގކޮށްއޮތީ    80ެގ  އަޑީަގިއކަން  ކަމަކީ  ،ފެނ   މިހާރަށްމި  މިހާރ ން  ތ ން ވަގ   ، 

އަަވސް   ކަމެއް ޙަވަގ ތައް  ބޭނ ންވާ  ދިއްފ ށީކަ  އްލެއް  ރަްއޔިތ ންމަށް  ސަމާލ ކަމަށް   ،ދެކޭތީ   ެގ  ސަރ ކާރ ެގ   ދިެވހި 

  މާއްދާެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ ކ އްލި މައްސަލަ. ވަނަ  170މިކަން ެގނައ މ ެގ ޮގތ ން ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  

 ރާ. ޝ ކ ރިްއޔާ. ތ ލ ސްދޫ ދާއި ؛ސިއްޔަތ  މް. ހ ށަހަޅާ ހައިސީއިބްރާހީމް ނަ ؛ހ ށަހަޅާ މެންބަރ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ގަވާރައްޔިތ  މަޖިލީހ ެގ  މާއް  170އިދ ެގ  ން  ދަށ ންވަނަ  ދާއިރާެގ  ދާެގ  ހީމް  ރާއިބްމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި    ތ ލ ސްދޫ 

ހ ށަ ބަހ ސްހަޅ އްވާފަިއވާނަސީމް  މަޖިލީހ ަގއި  މައްސަލަ  ކ އްލި  މެންބަރ ންނަށް ިއއްޒަތްތެރި  މެދ     ރ މާކ  

ދެންފެނިވަޑަިއަގންނަ ވޯޓަށް  ޮގތަކަށް  އިވާ  ވޯ  ދާރީނެވ މަށް  ލިންޓ މޭޒ ން  އެދެންނެޖެ   ކ   .  ރޭޓަރ ކޮށްދެއްވ ން 

ވޯ ؛މެންބަރ ން  އިްއޒަތްތެރި  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ލިމިހާރ   ލިންކ ނިަވޑަިއަގންފެ  ކ ންޓ ެގ  އެ   ނަވާނެ. 

ވޯޓ  ރައްަވއި ކ ޅ ބޭނ ންފ  އެބްސްޓެއިން.ެގން  ނ ވަތަ  ނޯ  ޔެސް،  އެދެން.  ލިންކ   ލެއްވ ން    )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

ޞަތ  ްއވ މ ެގ ފ ރ ޓ ަގއި ވޯޓ ލެނޑ  ޗެން. އަޅ ަގވ ން އެދެމަޑ ކޮށްލަދެއް ފ ޅ ން  ނ ލެއްޭވ ބޭަވިއެގން ޯވޓ ބޭނ ންފ ޅ ކ ރައް

ވޯޓ ލ ޅ  އަ؛ މެންބަރ ން   އިއްޒަތްތެރި)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ލާނަން.އިހ ޅ ވަ މިހާރ   ލިންކ   ަގނޑ   ން.  ބަންދ ކ ރާނަމ ެގ 
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ވޯޓ ނ  އެްއެވސް  ލިންކ ން  ޗެޓ ގަ މެން  ިއއްޒަތްތެރިލެްއވޭ  އިންނެިވއްޔާ  ޔެސްބަރަކ   އެބްސްޓެއިން  ،  އި  ނ ވަތަ  ނޯ 

 ދެން. ޖައްސަަވއިދެްއވ ން އެ

 

 ]ވޯޓ ދެްއވ ން[

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ހީމް ނަސީމް ރާިއބްމެންބަރ   ސްދޫ ދާއިރާެގތ ލ    ހ ށަހެޅ އްވި މެންބަރ :

 

 87    ލަ މެންބަރ ންެގ އަދަދ :މ މަޖިލީހ ެގ ޖ 

 47    މެންބަރ ންެގ ައދަދ :ބި ހާޒިރ ވެ ތި

 23    ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ފެންނަ 

 11    ނ ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓ ދިން މެންބަރ ންެގ އަދަދ : 

 07 ނ ންނ ވާ ކަމަށް ވޯޓ ދެއްވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ :  ވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން ބޭ

    34     ަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ : ވޯޓ 

  18      ފާސްވ މަށް ބޭނ ންވާ އަދަދ : 

 ފާސް        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ނ ފެންނަ ކަމަށް . 23؛ ޓ ދެްއވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ ފެންނަ ކަމަށް ވޯ. 47؛ ހާޒިރ ވެ ތިއްބެވި މެންބަރ ންެގ އަދަދ 

. 7 ؛ންެގ އަދަދ ވޯޓ ދެއްިވ މެންބަރ ނ ންނ ވާ ކަމަށް   ބޭވަކި ޮގތަކަށް ވޯޓ ދޭން . 11 ؛ންެގ އަދަދ ްއވި މެންބަރ ވޯޓ ދެ

އަދަދ  މެންބަރ ންެގ  ބައިވެރިވި  އަދަދ . 34؛ ވޯޓ ަގއި  ބޭނ ންވާ    މި،  ންކަމ ންއެހެ  ފާސްވެއްޖެ.. 18؛ ފާސްވ މަށް 

ހ ށަހެޅ އްވި  މަ ފ ރ ޞަތ ޑ   ނއަޅ   މެންބަރަށް  ިއއްޒަތްތެރިއްސަލަ  )ވަގ ތ ކޮޅަފ ރަތަމަ  ތ ލ ސްދޫ   ށްފަހ (ކައަރ ވަން. 

އިބްރާ  ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ނަސީމް.މެންބަރ   އިްއޒަތްތެޅަކަށްފަހ (  ކޮ)ވަގ ތ   ހީމް  ދާއިރާެގ  މެންބަރ   ތ ލ ސްދޫ  ރި 

ނަ ދާ  ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ގ )ވަ  ސީމް.އިބްރާހީމް  އިއްޒަތ ލ ސްދޫ  މެންބައިރާެގ  ނަސީމްތްތެރި  އިބްރާހީމް  ތެރި  އިއްޒަތް ؛ރ  

މައިކްެގ  ންބަރ މެ ވިދާ  އ ޅެންޏާ  އެދެން.  ޅ  ަމއްސަލަެއއް  މެންއިްއޒަތްތެ  ށްފަހ ( ޅަކަތ ކޮގ )ވަވެދެްއވ ން  ށް ބަރަރި 

 ން މިެވެގށްެގން ވެސް ނ ތްކޮ ގ ޅޭތޯ މަސައްކަމިހާރ  ފޯނ ން   ؛ން މޭޒ ން ފޯނ ން ވެސް ނ ގ ޅިެގ  ަގނޑ މެން އިދާރީއަޅ 
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މެންބަ  ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ގ )ވައ ޅެނީ.   އޮންތ ލ ސްދޫ  ،ރ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކަމަށް ހޯ    ލްޑް 

އެޖެންޑާަގއި  ބަލާފައި އަޅ ަގނޑ   ޓ   ވީމާ، އިތ ރ  ދެ މިނެން ވެސް ނ ގ ޅޭ. އެހެނޑ މެންނަށް ފޯނަކ ން  ޅ ަގއަ ކަނީ.  ދައް

  ތ ކޮޅަކަށްފަހ (ގ )ވަ  ...މ ން އަޅ ަގނޑ މެން ދެންނިމ  އޮތް އައިޓަމަށް ދާނަން. އަދި އެ ައއިޓަމްދެން 

 

 ސްގެ މޭޒ ން ހ ށަހަޅާ ކަންކަން . މަޖިލީހ ގެ ރައީ 6

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

 ތް މަސައްކަތަށް.  ން ރިޔާސަތ ން އޮތް މި ފަށަނީ ދެމެން މިހާރ  މަސައްކަޑ ! އަޅ ަގނއާދެ

ކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  ރައް މާޔަތާއި  ހިށް  ޝީދައްަމދ  ނަރައީސް މ ޙަ؛ ސްތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީރައްޔި  -{ 6.2} 

ކެނެރީޭގަގިއ " ؛ލީ މަޢ ލޫމާތ ޅ ެގ ތަފ ސީކޮ ދިރިއ ޅ ްއވާ ެގކ ފާނ   މަނި  ޞަކޮށް އެޚާއް  ،ާވ މަޢ ލޫމާތާއިަގިއ ލިބިފައިރޭތެ

ނ ދެވޭނެޓީރިސެކިއ  އޮތްކަމާ  ނ ރައްކާ  ެއމް.އެން.ޑީ.އެފ ނަކަން  އި  އެންިގޝީދަށް  ދަށ ން    " ން  ޭމ    28މި ސ ރ ޚީެގ 

ޝާއި ހ ގަ ނޫ  "މިހާރ "ަގއި  2021 ާއޓިކަލް އިޢ   ހާމަކޮށްފައިާވއިރ ކޮށްފަިއވާ  މަ  ،ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޢ ލޫމާތައެފަދަ  ކީ 

އަމަޤަ ސަލާމަތާއި  ރައްކާތެރިންމ ޢާންއ މީ  ޮގތ   ބާރާއިކ ރ މ ެގ  އެއްކ ރ މ ެގ  މަޢ ލޫމާތ   އިޚ ތިން  ލިބިފައިާވ    ޔާރ  

ޚާއްއެބަ އެކަމަށް  ތެރެއިން  ފާހަަގްއެގ  މަޢ ލޫމާތ ކަން  އެްއކ ރާ  ބަޔަކ   މަ  ،ކޮށްޞަކޮށްފަިއވާ  ެއޮގތަށް އެ  ޢ ލޫމާތ  

ރައީސްމަވ އާންމ  ރައްކާތެރިކަތާއިޔަމާހިނަޝީދ ެގ    ކީ  އަދި    ކެނެރީޭގމާިއ  ދިރިއ ޅ އް ަގލޮޅ   އެަގއި  ެގ  ކ ފާނ މަނި  ވާ 

ރައްކާތެޢާއި  މ ޅި ެގއްލިެގންދާނެލާެގ  މައް،  އިބަލަށް  ކަމަ  ކަމެއް  ރިކަން  ރަްއޔިއެ  މަޖިލީހ ެގ ސަސަލަ  ލާމަތީ  ތ ންެގ 

ކޮމިޓީތްތަކާޚިދ މަ ފަށާފަ(ކޮމިޓީ  241)  ބެހޭ  ބަލަން  ވަނީ  މައްސަން  މި  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ގ ޅިެގން    ލައާ. 

ރަ ައދި  ރައީސްެގ  ަމނި  2021  މޭ  6ްއކާތެރިކަމާއި  އެ  ޓެރަ  ކ ފާނ ަގއި  ހިންިގ  ޓަކައި    ޓޭކާ އެ  ރއަވަހާރަކޮށްލ މަށް 

ާވތީގ ޅ ން މައްސަލައަކަށް  މަޖިރަްއޔި  ،ހ ރި  މެންބަރ ންލީހ ެގ  ތ ންެގ  ދަށ އިެގންނެވ ެއދިވަޑަ   ެގއިްއޒަތްތެރި  ން  މ ެގ 

ބަ  ނޑ އަޅ ަގ ޮގތ ަގިއ  ަމއްސަލަެއއްެގ  މައްސަލައާ  .ހ ށަހެޅީ  ށްމަސްކ ރ ހ ރިޔާސަތ ެގ  ޮގތ ން   ގ ޅޭ  ެއ 

އެދިވަޑަ ވާހަކަފ ޅ ދެްއކެވ  މެންބަރ ންވާއިަގންނަ މަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ހ ޅ ވާލަން.    ނަށް  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( ފ ރ ޞަތަށް 

އެދެން. ަގލޮޅ     ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސަމާލ ކަންދެްއވ ންަގޑިއަށް    .ފަސް މިނެޓ ވާނީ  ންނަިއަގލިބިަވޑަ ؛ތެރި މެންބަރ ންްއޒައި

 މައިކް.  ، މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ސީމް.ދ  ނަމައަޙް ލ ކާއީެގ މެންބަރ  މީރާދާއި ދެކ ނ 

 

 ސީމް ވާހަކަދެްއކެވ ން:  ނައަޙްމަދ  ލ އީލޮޅ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  މީކާަގ
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އި އަޅ ަގްއޒަތްޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް.  މައްސަލަިއަގތެރި  މި  ހަމަ  ބޭނ ންނޑ   ފާހަަގކޮށްލަން  މައްސަލައަކީ   ،އި  މި 

ސާބ ން ވަރަށް ހި  މާމި މައްސަލަ ހާމަވ   ، ެއއީދިއަ  މައްސަލައެއް.ނޑ މެން އެންމެން ވެސް ވަރަށް ކަންބޮޑ ވާ  އަޅ ަގ

ޮގނ  ޓްބައި  މަކ ރަިވސްޓ ތަކަށް  އ ޅޭ ސައްކަތްކ ރަން  އަޅ ަގންކަން  ފާހަަގކ ރެވޭ   މައްސަލައެނޑ މެންނަށް  ިމ    އް 

ނޫސްެވރި ެއއީ  މިނިވަންމައްސަލައަކީ.  އަވެރިކަސްނޫ   ށް، ކަމަންެގ  މިނިވަންކަމަށް  ރައްރަިއަގތ މ ެގ  ޔިތ ންެގ މަށް 

މަކޮމިޓީމަޖިލީހ ެގ   ފައަކ ން  ރަށ ތެރޭ  ކަމަށް  ނ   އި،ތ ރަސައްކަތްކ ރާ  ތަސަްއވަރެއް  އަދި  މަޖިލީހާ ރައްޔިބައި   ތ ންެގ 

ވެސްމެ މަޖި  ،ދ   ރައްޔިތ ންެގ  މެންބަރ ންއަދި  ވެ  ނާ ލީހ ެގ  ިމ    އަޅ ަގނޑ   ންމަސައްކަތްކ ރާކަން  ފަތ ރަސް  މެދ  

ވަތަ  ނ    ،ނޫން  ރިކަމ ެގ ޙައްޤަށް ައރައިަގންނާކަށްނޫސްވެއ ޅެނީ    ިއ މިްއަގސް ހާލެކ ރަން. އެްއވެމައްސަލަިއަގއި ފާހަގަ 

އެ ނޫސްވެރި ޚަބަރ   ންނަށް  އެ  ނޫނިއްމީހ ންެގ  ބަޔަކ  މަޢ ލޫމާތ ތަ  އެ  ޔާތަކ ެގ  އެްއވެސް  ހާމަކ ރަން  މަސްދަރ   ކ ެގ 

އި އޮތް ކަމަށް ފަ ދިފާޢީ ބާރ  ފޫޮގސްދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،އ ޅެނީ  ންބޮޑ ވެެގން މިޅ ަގނޑ މެން ކަކ ރާކަށް ނޫޅޭ. އަމަޖ ބޫރ 

ފާޢީ  ދާ ދި ސީްއެގ ރައްކާތެރިކަމަށް ނޫނީ ސަލާމަތްތެރިކަމަށްއަދި ބައެ  .ނަށް ފާހަަގވާތީމި މައްސަލައިން އަޅ ަގނޑ ެމން

ތެރެއިން މަހ   ލިބެން  ބާރ ެގ  ހާމަކޮށްެގންޢ ލޫމާތ ންނަ  ރައްކާތެރިކަ  ،  ހ ރައެ  އަމަށް  ކަމަށް  ށް ނޑ މެންނަޅ ަގސްެއޅޭ 

އެހެންކަމ ން އަދި ައޅ ަގނ  ،ފާހަގަވާތީ.  އެއްޑ   ބޭނ ންހަމަ  ފަހަރ     ވެސް  އެ  މި  ،ފާހަަގކޮށްލަން  އްވެސް  އ ޅެނީކީ 

ނޫ މިނިވަންކަމަސްވެހާލެއްަގއި  މިނި  ،ރަިއަގނެއަ  ށްރިކަމ ެގ  ނޫސްވެރިކަމ ެގ  ހަނިކޮށްންކަވަނ ވަތަ  މަސްދަރެއް   ،ން 

ދިފާޢީ    ސީެގ ދަށ ންސާއަނޫނ ޤާ  ؛ންދިފާޢީ ބާރ   ،އ ޅެނީ  ޅ ަގނޑ މެން މިން. އަނޫ  ބޫރ ކ ރާކަށްން ބަޔަކަށް މަޖ ހާމަކ ރަ

މަޖ ބޫ މެންޑޭޓެއްބާރަށް  އެރ   ފ ރިހަމަނ ކ ރައްވާތީ،ބޭފ     ބާރ ދިދި  އަ  ޅ ން  ބަެއްއެގ  ފާޢީ  ފޫޮގސްެގން  ތެރެއިން  ެގ 

ނ ރައްކާ ކަމަށް  ދާވެހަށިފ ރާނައަށް  ތަހ ޤީޤ ކ   ،ންނާތީފެނެ  އެހެންކަމ ންއެކަމެްއ  ކޮމިޓީެގ   241  އަޅ ަގނޑ   ،ރަން. 

ތާނިން ބޮޑަށް  ވަރަށް  މަދ ކ އީމ މަށް  މި  ތައްސަލައަރަން.  ފ ރިހަމައަށް  މިނަށް  ފ ންއެންމެ  މީެގ    ،ޙ ޤީޤ ކޮށްކީ 

ޮގޅ ަގއަ ތެރެއިމް.ެއން.ޑީ.އެފްއެ  ،ސް ނޑ މެން  މިެގ  މީން  މަޢ ލޫމާތ ތައް  ލީކ ފަދަ  ފަޑިއާއަށް  ކޮބައިތްރާކ ރާ  ތޯ  ތަކަކީ 

ނެ ކަމެއް ޖެހޭރ ކ ރެވެންރ ން ދ ދިފާޢީ ބާތްތައް  ފަރާ  އެ  ، ހަރ ކަށި ފިޔަވަޅ  އެޅި ދ މެ  އަދި އެ ފަރާތްތަކާ   ،ދެނެަގނެ

 ސް. ނޑ  ދެކެން. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީކަމަށް އަޅ ަގ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ފަހ މީ. މްތިޔާޒްއ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އިފަންނ  ންބަރ . މާތްތެރި މެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ފަހ މީ މްތިޔާޒްމެންބަރ  އިއ ތ ރ  ދާއިރާެގ ފަންނ  މާ
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ރައީ ޝ ކ ރި އިްއޒަތްތެރި  ބޮޑ އްޔާ  ތްރެޓް  އެންމެ  ރާއްޖޭެގ  ދަރައެންމެ    ،ސް.  އެމަތީ   ރާނަ ފ ްއެގ  ފ ޅެބޭ  ޖައިަގއި 

ސް   ރައީއެއީ ؛ރާތްއްވާ ފަދޭ ފަރާތްތަކ ން ފާހަަގކ ރަކިއ ރިޓީށް ސެތްރެޓް އޮތް ކަމަ  ކަމ ެގމަސައްކަތްކ ރާ  މަށްނައްތާލ 

ނަމ ޙައްމަދ  އެ  ފަރާތ    ށްކ ފާނަމަނި  ޝީދ .  ދައްކަ ހައިސިއްޔަތ ެގ  ސެކިއ ރިޓީދޭ  ކަމަށް  ހައިސިއްޔަތ ން    ،އިން  އެ 

 ހ ރެ،  ރަނަގޅަށް އެނިގން  ކަޚިލާފ  ޢަމަލެއް   ތަކާނިފޯމ ޔ   ، ޚިލާފަށް  ތަކާ ނ  ެއ ކ ރަނީ މ ޅިން ާގނޫ، އަދިކަމަށް ބ ނެ

ތިބެފޮރ ވި ތިެގން  ފޮރ ިވެގން  ރައީއި  ބެ،  އިްއޒަތްތެރި  ތިބެެގންއަމިއްލަ   ،ސްނޭގތޯ  ބޮނދާ  ދަންނަ ؛އަށް  ވާ މި 

ޑިއާއަށް  ލޫމާތ  މީހ ރި މަޢ   އި ނ ގަ އެތަ  ،ރާ ޮގތަށްކ އަމިއްލަ ެގއިން ވަްއކަން  ،ފަޅާ ފަދައިންއްލަ ޭގ ފޮށިއަމި   ،ވާހަކަައކީ

  ަގނޑ  އިންތިހާއަށް އަޅ   ރި ރަީއސް.ިއއްޒަތްތެ  ންރަންިގ ބޮޑ  ޖަރީމާ އަޅ ަގނޑ  ހަރ ައޑ ން ކ ށްވެރިކ ކޮށް މި ހި ހާމަ

. ދ  ކަންބޮޑ ވޭމެ  މިކަމާ  ޑ  ހަމަ އިންތިހާއަށްނ އަޅ ަގ  ،ވީމާ  ؛މިކަން ޮގސްފައި އޮތް ހިސާބ އީ  ކަެމއް. މި  ކަންބޮޑ ވާ

ަގންނަާވ  މަނިކ ފާނ  ނިސްބަތްވެަވޑައި   ، އަދި އެއިހައް ޖަމިވާހަކަތަ   ނޫހ ަގއި  ، މިކަން މިޮގތަށްވެ؛ ސްތްތެރި ރައީ އިްއޒަ

މިކަމާޕާ ކަމެމެދ  ކަންބޮޑ ވެ ނޫސްބަޔާން    ޓީން  ހ ރިހާ  މި  ކޮށްފަިއާވއިރ ނެރެ  ޚި  ،އް  މިދ މަތްތަސަލާމަތީ    ކަމާ ކ ން 

އެްއވެ މިކަމާ ރިސް  މެދ ަގއި  ނ ކޮށް  ކަމެއްމަ ރ ހ މެދ     ެއކްޓެްއ  ދޭ  މެސެޖެއް  ނ ރަނަގޅ   ވަރަށް  ޮގތ ކީ    ަގއިެގ 

ން ެއ  އި. އެއިން ދައްކައިދެނީ ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަ. އެ ނޑ  ވަރަށް ކަންބޮޑ ވޭނޭގތޯ. އަޅ ަގއި  ރެވޭއަޅ ަގނޑަށް ފާހަަގކ 

ދިން  ރާފ ވަނީ.އިޢ ތި  ،ކީވާހަކައަ އެއް  ބ ނެދޭ   އިޢ ލޫމާތެމަ  ތިމަންނަމެން  ކަމަށް  އަޅ ަގނޑ   ވަރަށް  .  ރާފ ވަނީތި ޢ އް 

ހިންިގ    އިން ގ ޅިެގންއެތެރެ ؛މިއީ ގ ޅިެގން  ށްލަން.ަގކޮހައަޅ ަގނޑ  ފާ  ވެސް  ވަގ ތ   ކަންބޮޑ ވާ ކަެމއްެގ ޮގތ ަގއި މި

ޕްރޮޕަެގ ޮގންޑާ ބޮޑ   ައޅ ަގނޑަެއއްެގ  އިްއޒަތްތެރި  ފާހަަގށް  ތ ަގއި  ކ ރެވެނީ.  ރައީ މި  މަޢ ލޫމާތ  މި؛ ސް  ިމ  ޮގތަށް 

ދީފައި  ޝަްއކ ައޅ ަގ  ގައިވާއިރ  މީޑިއާއަށް  ވަރަށް  އެބަދޭކ ނޑަށް  ހިސާބަށް  ބޮ  ،ރެވޭ  ސް  ރައީ  އިގޮއްވަ ން  އަނެްއކާ 

ނަޝީމ ޙައްމަދ  އެލ ހާރަކޮށްއަވަ  ދ   އަޑީ ވިރޭ  މަށް  މަ ރޭވ މ ެގ  މީހ ންނަށް  ތިބި  ދިނީ ޢ ަގއި  ދެންނެވި  މި  ލޫމާތ  

  ކ ރެވޭ. ޝައްކ   ށްޑަޅ ަގނން ނޫންބާއޭ އަ ފަރާތ ދިންނޫހަށް  މި މަޢ ލޫމާތ    ؟ފަރާތ ން ނޫންބާއޭ  ކ ރިބްރީޗ ސެކިއ ރިޓީ  

ތަޙ ޤީ ކައެ  ހިންަގންޖެހޭނެ  ވެސް  އަޤ   ަގބޫލ ކ ރެވޭ  ޅ ަގނމަށް  މައްސަލައާކޮމިޓީ  241ޑަށް  މި  ތ ން  ޮގ  ގ ޅޭ  ން 

ޝޫެއއްެގ  އި   ރިޓީއ ކި ނޫނިއްޔާ ސެ  ،ލެއްޤައ މީ ބޮޑ  ސަލާމަތީ ނ ރައްކަ؛ ސްސަލަ ބަލަމ ންދާއިރ . އިްއޒަތްތެރި ރައީމައް

ންނެވި ސަބަބ ތައް. އިްއޒަތްތެރި ކ ރިން ެވސް މި ދެ  ،ފާހަަގކ ރެވޭ. ސަބަބަކީ  ބަން އެ ިމކަޮގތ ަގއި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ 

މި؛ ރައީސް މައްސަލަެއއް  ބޮޑ   ަވކި  އަޅ  ޮއެވެގން  ަގއިަވގ ތ   މިއަށްވ ރެ  ކަަމކަށް  ނ ދެކެން.  ވާނެ  ަގނޑ  

ދިއ މަކީ  ެގން ވެ މިޮގތަށްކަން  ކަން   މިއިން  ދޭ ފަރާތްތަކ ެގ އެތެރެސެކިއ ރިޓީ  ،ކަންކަން  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ އެތެރެއިން މި

އި މިއީކީއަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކ ރަނީ.  މި  ތަކ ރާރ ކޮށް  އަޅ ަގނޑ   ޮގތ ަގިއ  ކަމެްއެގ  ކަންބޮޑ ވާ   ންތިހާއަށް 

މޫނ ދައްކަިއެގން  ަގނޑ މެންނަށް  ޅ އަ އިއްހާލަކަހަލަ  ތިބެވޭ  ހެވިފައި  ނޫން  ރައީސްތެތްޒަތެއް  ވެސް  ކަށް އެްއޮގތަ  .ރި 

ތިބެއަޅ  ހެވިފައި  މޫަގނޑ މެން  ވަރ ެގން  ހާލަތެނ ދެއްކޭ  ނޫންެގ  މިތި  އްަގއެއް  .  ަގއިވަގ ތ   މި   ބީކީއަޅ ަގނޑ މެން 
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ރައީ ތ ހ މަތ ކ ރެވެ؛ ސްއިްއޒަތްތެރި  މ ޙައްމަ  ނީ،ައޅ ަގނޑަށް  ސެކިއ ރައީސް  އެންމެ  ހަދ  ނަޝީދަށް  ބޭފ ޅާރިޓީ   އި 

  ރަލެްއވ މ ަގއި މި އަށް ފާބޭފ ޅާ  ެގ ބަދަލ ަގއި އެރިވ މ  ދެްއވ މ ަގއި ފަރ ވާތެއ ރިޓީ  ސެކި  ޅާއަށްބޭފ   އެ  ، ާވއިރ ކަމަށް  

ދ ވަހ ރި ކަމަށް.  ހާ  ހޭދަކ ރެއްިވ  ނާ  ،ނަމަނޫންންއެހެހ   މިހެން  މިވަގ ތަކ   ކަމަށްމިކަން  އަޅ ަގންނާނެ  ޑަށް  ނ 

ިއްއޒަތްތެރިަގބޫ ރައީސްލ ކ ރެވެނީ.  ވާހަކަތައް    އިދަނޑިަވޅ ގަ މި  ؛   މި  ފާހަަގކޮށްލަން  ހަމަ  ނޫހ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ  

ނޫހ ަގިއ  ފަހަރ ަގއި    .ތްތެރި ރައީސްއ ފައްދަން ިއްއޒަ  ނޑ  ހަމަ ސ ވާލ އަޅ ަގ ؟ތޯ ކޮބައިދަކީޞަމ ެގ މަޤްހ ޖެ  މިޮގތަށް

އެހެންނަމަވެ ޮގތަކަށް.  އެނޫން  ނޫހައޮވެދާނެ  ކަމަކީސް،  ކ ރެްއވ ނ   އެ  ެވސް  ކަަމކީ،ށް  ކ ރެވ ނ   ކިއ ރިޓީ ސެ   ، 

ފަރާތަކ ންމަޢ  ނ ދެވޭނެ  ދީެގން   ށްނޫހަކަ  ،ލޫމާތ   ފަރާތަކ ން  މިޮގތަށް  ޖެހ މ ެގ ނ ވާނެ  ޖެހީ.  މި  މަޢ ލޫމާތެއް  ދިން 

ޮގތް   ެވެގންދާރަށް ވިމްޓިމްެއ ިވކްޓިމް އިތ    ،އްަމދ  ނަޝީދ އަކަށް ެވެގންދަނީ. ރައީސް މ ޙަސަބަބ ން މި ޕްރޮޕަެގންޑާ 

ައޅ ަގ ކަމަށް  ފާހަަގދިޔަ  ވެ އަކަށްެގންޑާ ޕްރޮޕަ  . ކ ރެވެނީނޑަށް  މިކަން  އަޅ ަގ  ކަމަށް  ޮގތް  ބެލެވޭ  ެގންދާ  ނޑަށް 

ކ ރެވ ނ   އެ ބްރީޗ   ،ވ ނ  ޮގތްއެ ހަމަލާ ދެ  ،ވާއިރ  ފައިދީމަލާހަދަށް  ރަީއސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީ  މިސާލަކަށް  ،ތަކަކީ ޮގތް

ޝީދ  އެ ޙައްމަދ  ނަތ ރަށް ރަީއސް މ އަދި އި  ، ވިކްޓިމްކޮށްދ  ނަޝީދ ރައީސް މ ޙައްމަ  ،ނ ކޮށްޮގތަށް ވެސް ރިޢާޔަތް

ވަހާލަތ  ޮގތަކަފ ރައްސާރަކ ރެ  ށްނިކޮަގއި  ެއކަންނޫހ ށް  ވޭ  ސެކިއ ރިޓީޖެހ ން  ަގއި  އަދި  މި ފޮށި ؛.  ފަރާތަކ ން  ފަޅާ 

މަޢ ލޫ މީޑިއާައށް  ދެންނެވި  ހީ   ، ަގއިދީފައިާވއިރ މާތ   ބަެއއީ  ޮގތ ަގއި  އެއީ ރޯއެްއެގ  ކ ރ މަކީ  އެކަން  ިމ    ،ލައިެގން 

ޮގ ސެކިއ ދެންނެވި  ބްރީޗ ތަށް  މިެގން  ކޮށްރިޓީ  ދިނީމާ  މިޮގތަށް  މަޢ ލޫމާތ   ޮގތަކީ  ދިން  އަކަށް  ޕަެގންޑާ ޕްރޮ  ،ވާ 

މ ވެެގ ރައީސް  އަދި  ނަޝީދާންދަނީ.  މި  ބެހޭ  ޙައްމަދ   މީޑިާއަގިއ ބާވަ  ޮގތ ން  މިޮގތަށް  މަޢ ލޫމާތ   ތ ެގ 

މ ޙަރައީ  ،ހިއްސާކ ރެްއވ މ ން ނަޝީދ ެގސް  ބަސްއްމަދ   ނ ހޯދާ،  ވެސް  އްފ ޅެ  ބަސްފ އިޢާ  ނ ހޯދާ  ވެ  ޅެއްލާެގ  ސް 

ޕްރޮޕެމީޑިއާ މިީއ  ހާމަކ ރެްއވ މަކީ  ިމޮގތަށް  ރައީސް އި   ެގންޑާަގއި  ނަޝީދ   .ްއޒަތްތެރި  މ ޙައްމަދ    ިވކްޓިމް  ރަީއސް 

މި މައްސަނޑ މެއަޅ ގަ ؛  ރައީސްފާހަަގކ ރެވޭ. އިއްޒަތްތެރިނޑަށް  އަޅ ަގަގއި  ޮގތ  ކ ރިކ ރ މެްއެގ  އިތ ރަށް   ލައިަގިއ  ން 

މި ތިބޭހެން  ކަންކަން  ރައީ ކަށްދޫކޮށްލަިއެގން  މ ޙަނ ވާނެ.  ނަޝީދަސް  ރަީއސް  އިެގންނެވި  ބިވަޑަ ލިއަނިޔާ    ށް،އްމަދ  

ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ން ހެޔޮއެދޭ   ،ައޅ ަގނޑ މެން އަދި އެންމެންދި  އަ  ިއ،އާލާޢާއި  ކ ފާނ ެގމަނި  އި، އެމ ޙައްމަދ  ނަޝީދާ

ވަރ  ޒައްރެްއެގ މިން،  ނ ވާނެވެސް އިތ ބާރ ކޮށްެގން ށްއެއްޮގތަކަ  ،ން ނޫޅެފިނަމަނޑ މެޅ ަގަގއި އަމެދ   ކަމާތްތަކ ން މިފަރާ

ށް މިކަމ ަގިއ ފާނައެމަނިކ   ،ަގއި ތ ަގއި ހިނ އެންމެ ފ ރިހަމަ ޮގތަހ ޤީޤ    މި މައްސަލައިެގނ ވާނެކޮށްެގންބާރ  ވެސް އިތ 

އަސްލާޙަ މައްސަލައިެގ  މި  ވާސިލ ވެ   ޤީޤީ  ބެލިދާނެކަމިކަން  ،ހިސާބަށް  ވަރަކަށް   އިަގކަމ ން  ެއްއވެސް 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ކ ރިއްޔާ  ޝ . ވަރަށް ބޮޑަށް  ނަވާނީން މި ވާހަކަ ދަނޑ  ދެކޭތީަގޅ ނ ވާނެ ކަމަށް އަ ޔަީގންކޮށްެގން

 .  ވެސް ިއވޭތީ  ން ކ ޑަކ ދިން ރޯ ައޑ ޭގތެރެއިކ ރައްވާ  މާފ  !މާފ ކ ރައްވާތި
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ ރި ިއއްޒަތްތެ ދާއިރާެގ ޅަނގ ހ  ހެންވޭރ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .  ،ނޫން

 

 : ދެއްކެވ ންވާހަކަ ލަޠީފް ޙަސަން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ޅަނގ ހ  ހެންވޭރ 

ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މި   ؛ޝ ކ ރިއްޔާ  މަްއސަލައެއް.  ސީރިއަސް  ވަރަށް  މައްސަލައަކީ  މިއީ 

ހިނަގިއެގން ޙަޤީޤަތ ަގ ރައީސްއި  ނޫން. އިއްޒަތްތެރި  ކަމެއް  އާޓިކަލްަގިއ   "މިހާރ " ؛ވާނެ  ނޫހ ަގއި ޝާއިޢ ކޮށްފަިއވާ 

ރަ އަދި  އެމް.އެން.ޑީ.އެފ ރައީސް ނަޝީދަށް  ޮގތ ން  ދިނ މ ެގ  ރަްއކާތެރިކަން  ެގކޮޅަށް  މަލ ކ ރާ ޢަން  ީއސް ނަޝީދ ެގ 

އެ މައ ލޫމާތ   ތަފ ސީލ   ރައީސްޝާއިޢ ކޮށްވަނީ    ޮގތ ެގ  އިްއޒަތްތެރި  ދިން ؛ފަ.  ނޫހަށް  އެ  މައ ލޫމާތ   ދިނ މަކީ އެ 

ކ ށްވެރި   އިބާރާތ ން  ހަރ ކަށި  މި  އަޅ ަގނޑ   އެއީ  ކަމެއް.  އިްއޒަތްު ރާ  ސަބަބަކީ  ިމ  ދަންނަވާ  ރަީއސް،  ތެރި 

ެގކޮޅ ެގ  ރައީސް ނަޝީދ ެގ ހަށިކޮޅާއި އަދި ރައީސް ނަޝީދ     ،ހ ގައިވާ މައ ލޫމާތަކީލޫމާތަކީ އެ ނޫޢ މަ ދިރިއ ޅ އްވާ 

ވެސް    އަޅ ަގނޑ މެން ެއއްމެންނަން  .ނޭގއަޅ ަގނޑ މެންނަން އެ ؛ލޫމާތ . ރައީސް ނަޝީދ ެގ ހަރަކާތްތައް ޢ ތަފ ސީލ  މަ

އެހެންނަމަވެސްއެ އެމް.އެން.ޑީ.އެފ ސަލާމަ  ، ނޭގ.  ޮގތ ން  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  ރައްކާތެރިކަށް  ނަޒަރިއްޔާތ ން  ެއ  ން  ތާއި 

މައ ލޫމާތ  ދިން ފަރާތަކީ    ނ ންތައް އެހެރީ ެއ އާޓިކަލްަގއި ޝާއިޢ ކޮށްފަ. އެ އާޓިކަލް ލިޔ މަށް ެއ ނޫހަށްިވސްވިސްނާ

އަދި ސަލާމަތީ   ަގއިރި ރައީސް، އެއީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ތެރޭބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ިއއްޒަތްތެގަ ވެސް އަޅ ަގނޑ     ގައިމ ހަމަ

  ލޫމާތެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ޢ ރެއިން ވަރަށް މަދ  ބަޔަކަށް ނޫނިއްޔާ އެނޭގނެ މަތެ  ެގޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ  އިޚިދ މަތ ަގ

އެ   ރަީއސް،  ިއއްޒަތްތެރި  ސަބަބަކީ  ދަންނަާވ  މި  އެހެން  ބަލާއިރ   އާޓިކަލްަގއި  ރައީސް.  ވާހަކަތަކަށް  ލިޔެފައިވާ 

އި ރަްއކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ ޮގތ ން  އެބަ ހިމެނޭ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ރަީއސް ނަޝީދަށް ސަލާމަތާއޭެގތެރޭަގިއ  

މަކ ރަމ ންމަސައްކަތް ތްރެޓ ތަކ ެގ  ހ ރި  ނަޝީދަށް  ރަީއސް  ބްރީރައީ  ،ލޫމާތ ޢ ދާއިރ   ދޭ  ނަޝީދަށް  ފްތަކ ަގއި  ސް 

ސް ވަރަށް  ވެ  ގައިމ މީކީ ހަމަ ؛ތެރި ރައީސް ޝާއިޢ ކޮށްފަ. އިއްޒަތް  ވެސް އެހެރީ އެ އާޓިކަލްގައި  މާތ ލޫޢ  ހިމެނޭ މަ

އެ އަޅ ަގނޑަށް  ނޫން.  މައ ލޫމާތެއް  ެއނޭގނެ  ނޫނިއްޔަކާ  ބަޔަކަށް  ރައީސްމަދ   އިްއޒަތްތެރި  އާޓިކަލަ  ،ނޭގ    ށް އެ 

ހަމަޢ މަ ދީފައިވާނީ  އާ  ިއމ ަގލޫމާތ   ައޅ ަގނޑ   ންވެސް  ކަމަކަށް  މީހެްއ  އާަގމ ންެގ  އަދި  ނ ކ ރަން.  މ ންެގ  ންބޫލެއް 

  ގައިމ  ލޫމާތަކީ ހަމަޢ  މި ދެންނެވި މަެއއީ  . ނީލައެްއ ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެެއއީ މައްސަ  މީހެއް ކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް

ެއ  ށް ބަލާއިރ   ކަލައެ އާޓި ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމަށް ވާތީ. އި  ންވެސް އެ ނޫން ފަރާތަކަށް ލިބޭނެ މައ ލޫމާތެއް ނޫ

ސެކިއ ރިޓީއާ ބްރީ  މަނިކ ފާނ ެގ  ދެއްވާ  އިތ ރ ންގ ޅޭޮގތ ން  މައ ލޫމާތ ެގ  ހިމެނޭ  ނަޝީދ    ،ފްތަކ ަގިއ  ރައީސް  އަދި 

މައ ލޫމާތ   ޮގތ ެގ  ހ ންނަ  ކަންކަން  ެގކޮޅ ަގއި  ޭގަގއިވެސް    ދިރިއ ޅ ްއވާ  އެ  ސަބަބ ން  މީެގ  ދީފަ.  ރައީސް   ؛ވަނީ 

ވެސް ބޭފ ޅ ންނަން  އެހެން  ޢާއިލާެގ  ނަޝީދ ެގ  ރައީސް  ދިރިއ ޅ ްއވާ  ޭގަގއި  ދިރިއ ޅ އްވާ  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ،ނަޝީދ    
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ވެއްޓިެގން ތެރެއަށް  ނ ރަްއކަލ ެގ  ވެސް  ސަބަބަކީ  ދިރިއ ޅ ން  ދަންނަވާ  މި  އެހެން  ފާހަަގކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   ދާކަން 

ތ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ ބޭފ ޅ ން ސެކިއ ރިޓީ ބަލަހައްޓަމ ން ެގންދެވި ކަމ ަގއި  ވަގ   އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އެ ޭގަގއި މި

ދެ   ،ވީނަމަވެސް  ޭގަގއި  ބޭފ ޅ ންނަން  އެ  އެހެން  ދިރިއ ޅ ްއވާ  ފޯރ ކޮށްދެވޭނެން  ރައްކާތެރިކަން  ކަމ ެގ  ސަލާމަތާއި 

މިހާރަކ ީގޔަ ހަމަ  ންކަެމއް  އެހެން  އަޅ ަގނޑަކަށް  ނެތް.  ވެސް  ރައީސް،  ގައިމ   އިްއޒަތްތެރި  ސަބަބަކީ  ދަންނަވާ  މި 

މައ ލޫމާތެއް   މ ހިންމ   ފަރާތ ލިބެމިފަދަ  މަެގ  ންވާ  އެ  ޮގތަށް  ދެންނެވި  މި  ނޫނިއްޔަކާ  ބޭރ ވެެގން  ލޫމާތ  ޢ އަތ ން 

ެއހެންވީމާންއާ ނޯންނާނެ.  ޮގތ    މ ވެފަެއއް  މައްސަލަެއއްެގ  ސީރިައސް  މައްސަލައަކީ  މި  ރައީސް،  ަގިއ  އިްއޒަތްތެރި 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފ ަގއަޅ ަގނޑ    ޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ ބޫލ ކ ރާ  މައްސަލައެއް.  ބަލަންޖެހޭ  ދެންނެވީ  ން  ރައީސް    ،މި 

ހަމަލާ ޮގތ ނަޝީދަށް  ެއކަންޏެދެވ ނ   މައްސަލަ  މަެގ  ދެންނެިވ  މި  އޭަގއި  ނޫން.  ބޭރ ވިޢ އް  އެތަނ ން  ޮގތ ެގ    ލޫމާތ  

މައްސަލައެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޤީޤ ކ ރަންމިހާރ  ތަޙ ން  .އެފ  މް.އެން.ޑީ މައްސަލައަކީ އެ ށް  ޑ  ވަރަނ ަގައޅ  ؛ޖެހޭނެ 

ގ ޅިެގން އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ    ނޫހ ަގިއ އެ މައ ލޫމާތ  ޝާއިޢ ކ ރ މާ   "މިހާރ "މި ދެންނެވި ޮގތަށް   ؛ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް

  ޮގތ ން   ގ ޅޭ  ން އެްއވެސް އެްއޗެއް މިކަމާ.އެފ މް.އެން.ޑީއެ.  ނ ވާކަންމަައށް ވެސް ފާޅ ކޮށްފައިހަ  މިއަދާ  ބަހެއްއެްއވެސް  

މިހާރ   ވިދާޅ ވެފައި   މައްސަލައަކީ  މި  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ކަމެއް.  ކަންބޮޑ ވާ  އަޅ ަގނޑ   ކަމަކީ  ނ ވާ  ރަސްމީކޮށް 

މައްސަލަެއއް  ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވެމ ން ޮގަގއަޅ ަގނޑ     އަދިަގއި.  .ެއފްމް.އެން.ޑީއެ  ދާންޖެހޭނެ  އިްއޒަތްތެބޫލ ކ ރާ  ރި  ތ ަގއި 

ކ ރާ ކަމަކީ  ވިކަމަށް ައޅ ަގނޑ  ޝަްއކ ން ބޭރ .އެފ މް.އެން.ޑީއެ  ،ލޫމާތ  އެތަނ ންޢ ރައީސް، މި ަމއްސަލަިއަގއި މި މަ

ނެޝަނަލް ސެކިއ ރިޓީ ކައ ންސިލ ަގއި    ،ބެހޭ މަޖިލީހ ގައި  މިކަމަކީ މިހާރ  ޤައ މީ ސަލާމަތާ ؛މި ދެންނެވި ސަބަބ ތައް

ތެރި މައްސަލަ ބެލެންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކެން. އެހެން މި ދަންނަވާ ސަބަބަކީ އިްއޒަތްވެސް މި  

ހަށިކޮޅާ ރައީސްެގ  މަޖިލީހ ެގ  ނ ވަތަ  ރައީސް،  އެމް.ޑީ.ޕީެގ  އެއީ  ނަޝީދ   ރައީސް  ހަމައެކަނި  މިއީ   ގ ޅޭ   ރައީސް، 

މަ ޭގެގ  ދިރިއ ޅ ްއވާ  މަނިކ ފާނ   އެ  ނ ވަތަ  އިތ ރ ންޢ ޮގތ ން  ހާމަވ މ ެގ  މަނިކ ފާނަކީ    ،ލޫމާތ   އަޅ ަގނޑ މެން ެއ 

ދާ މ ންބޭފ ޅެއް. އަދި ފޯރ ކޮށްދެތ ން ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭން ޖެހޭ  ދައ ލަ  ، ނ ވާނެނައްތާލައިެގންހަނދާން

އެހެންވީމާ ސަބޭފ ޅެއް.  ބޭފ ޅެއްެގ  އެފަދަ  ކަންކަމާ،  މަ  ލާމަތީ  ދައ ޢ ގ ޅޭ  ބަޔަކަށް ލޫމާތ   ވަކި  މަދ    ،ލަތ ެގ  ވަރަށް 

އެނިގފައި ބަޔަކަ މަށް  އާޢ ވާ  ކަމެއް  ދިޔަދިމ ެވެގންންލޫމާތެއް  ބަލައިަގނެވޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އ ަމކީ 

ޮގތ ަގިއ އެމް.އެން.ޑީ.އެފ  ހަމަ ޖެހޭ. އަދި  ން ވެސް ތަޙ ޤީޤ ކ ރަންނޫން. އެ މައްސަލައަކީ ސިރިއަސް މައްސަލައެްއެގ 

އަޅ ަގނ ބެލެންޖެހޭ.  މައްސަލަ  އެ  ެވސް  ކައ ންސިލ ން  ސެކިއ ރިޓީ  ނެޝަނަލް  ދަންނަވާލަން އެާއއެކީަގއި  ޑ  

އޮތީ ކ ރިން  މިވަގ ތަ  މި  ،ނިންމާލ މ ެގ  ރަީއސް،  އިްއޒަތްތެރި  ކަމަކީ  ކީ  ކ ރަންވީ  ދެންނެވި   ،ވަގ ތ   މި  އަވަހަށް 

އެ އަދި  ބެލ ން.  ނައި މައްސަލަ  ރައީސް  ނަޝީރަމާފ ކ ؛ ށްޝީދަން  ރައީސް  ހަމަްއވާ!  މައްސަލަ.ލާދަށް   މޭ   6  ދިން 

ނަ  2021 ރައީސް  ހަމަލާދީ  ނަޝީދަށް  ރައީސް  ރޭ  އަވަހާރަދ ވަހ ެގ  މައްސަލަޝީދ   އ ޅ ނ   ތަޙ ޤީޤ  ކޮށްލަން  އިެގ 
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ވަގ ތ  ކ ރަން ެވފައި އޮތް މަސައްކަތަކީ. އަދި    އަވަހަށް ކ ރެވޭނެ ޮގތްތަކެއް ސަރ ކާރ ން ހޯދ މ ެގ މަސައްކަތް. އެއީ މި

ގ ތެއް  ކ ރ ން. މީކީ ވަ  ެއކަން ހިނާގ ޮގތ ެގ ތަޙ ޤީޤ  ވެސް ައަވހަށް  ،ދިއ ން ލޫމާތ  ބޭރ ވެެގންދާޢ ންމ  މަމިފަދަ މ ހި

ިމކަމ ން   މިކަމ ން  ކަވ މަށް ޓަބަރީޢަނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މިކަން އެހެން ފަރާތެްއެގ    ،ޓަކައި   ވ މަށްއެކަހެރިިއ، 

ަވގ ތ  ހަަމ    މި  .ގ ތެއް ނޫން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްވަ   ކ ރ މަށް. މީކީ އެޓަކައި މަސައްކަތް  ފ ޅ ަގއި އެޅ ވ މަށްއިސްތަށި

ބ އް ޮގތަކީއެންމެ  ތަރަ   ،ދިވެރި  މަްއސަލަ  މި  ރަނަގ  ، ކ ރެވިޙ ޤީޤ ނަގޅަށް  ބެލޭއަދި  ކަންކަން  ިމ  ޮގތެްއ  ޅަށް  ނެ 

ތެރި ެވަގތ ން. އަވަހަށް މިކަން ކ ރެއްވ ން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްއެކަންކަަމށް އަވަސް   އިސަރ ކާރ ން ހޯދަ

  ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް.  ރައީސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . އަޙްމަދ   ސަންޙަ ންބަރ މެއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވ  އަޙްމަދ  ސަންޙަ ންބަރ  މެ ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ރައީސް.   އިްއޒަތްތެރި  މިއަދ   ޝ ކ ރިއްޔާ  އޮތްރިޔާސަތ ން  މައްސަލަހ ށަހަޅާފައި  ވެސް އަޅ ަގ  އަށް  ނޑ  

ައޅ ަގނޑ    ،ޝާއިޢ ކޮށްފައި އޮތް ކަންކަމަކީ  ،ނޫހ ަގއި ފާހަަގކޮށްފައި އޮތް  "މިހާރ "ލާއިރ ަގއި  އިވާހަކަދަްއކާލަން ބަލަ

އާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަ ންދެކޭޮގތ ަގއި  ލިބޭނެ  ރައްޔިތަކަށް  ނޫންޢ މ   ހައިއްޒަތްތެ  ލޫމާތެއް  އެކަން  ރައީސް.  ރ ކަށި ރި 

ކަންކަން   ކީ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މި ދައްކަނީއަޅ ަގނޑ މެން  ،ކީ ްއޔަކ ރަން. އަދި އެއިއަޅ ަގނޑ  ކ ށްވެރި އިބާރާތ ން  

ރީޭގ މ ޙައްމަދ  ނަޝީދ ެގ  ވާހަކަ. ކެނެކޮށްފައި ހ ރި ބޭފ ޅެއްެގއަދި ދިވެހިރާްއޖޭެގ ދައ ލަތ ެގ ވެރިކަން  ،ހިނާގ ޮގތް

މިއަދ ެގ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ    ،ކޮށްފައި ަގއި ވެރިކަންކީ. މި ރާއްޖޭއްޔަދައްކަނިނޫން އަޅ ަގނޑ މެން މި    ވާހަކަެއއް

ދިފާރައީސްެގ   ޤައ މީ  ރަީއސް،  އިްއޒަތްތެރި  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ދައްކަނީ.  މި  އަޅ ަގނޑ ެމން  ބާރ ޢީވާހަކަ    ،  

ދިދިވެ ހ ވާކޮށްެގވެހި ޤައ މ  ސަލާމަތްހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތ ންނާއި  ބޭފ ޅ ންކ ރ މަށް  ތިއްބަވާ  ބޭފ ޅ ންެގން    ޔާ ހ ވަ  ، އެ 

ބޭފ ޅ ންެގ   އެ  ބަހައްޓަންޢައެްއޮގތަށް  ސަރ ކާރެްއ  މަލ ތައް  އޯާގތެރި  އައީ  ވަކާލާތ ކޮށްެގން  އަޅ ަގނޑ މެން  ޖެހޭނީ. 

ބޫލ ކ ރަނީ  ަގނޑ   އަޅ ަގ  ކަމަށް  މަންޒަރ  މ ޅިން ގެއްލި ހިނގައްޖެ  މިއަދ  އެ  ،އ ފައްދާނަމޭ ކިޔަިއެގން. އެހެންނަމަވެސް

ޝާއިޢ  އިްއޒަތްތެ އޮތް  ޝާއިޢ ކޮށްފައި  މި  ރައީސް.  ދަނީރި  ލިބިެގން  ެގއްލ ން  ހަމައެކަނި  ރަްއޔިތ ންެގ    ކީކ ރ މ ން 

އެ ރާއްޖޭެގ  މި  އިނޭގތޯ.  ނޫން  ނަޝީދަކަށް  މ ޙައްމަދ   ރައީސް  ރައީސް،  ރަްއޔިތ ންނަމަޖިލީހ ެގ  މި ތައް  ކަށް 

ކީ ހަމަެއކަނި ނީޭގަގއި ދިރިއ ޅ ްއވަރީ ޖެ. އަދި އަމ ދ ން ކެނެބިރ ވެރިކަން ހާމަެވެގން މި ާއޓިކަލްެގ ސަބަބ ން ހިނަގއް

، ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މާނެ. އެހެންވީއ ޅޭ  ވެސް  އެ ޭގެގ ވެރިފަރާތެއް ވެސް ނޫން. އެހެން ކ އްޔަށް ވެސް އ ޅޭ ފަރާތްތައް
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ރަްއކާތެރިކަމެ ރައް އާޓިކަލ ޔިތ ންނަން  މި  ނެތްކަން  އެއް  އެބަ  ދަންނަވާލަން  ން  އަޅ ަގނޑ   ައޅ ަގނޑ މެންނަން.  ނޭގ 

އިން ކޮންމެ ކަމެއް ކަންބޮޑ ވާ އެހެން ކަންކަމެއް އެބަހ ރި. އެއީ ހަމަ ޤައ މ ަގއި މި  އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަދި މީަގ

ރިޓަ ތިއްރ ޔަހިނާގއިރަށް  ައރ އްކޮށްފައި  ޓީީވއަށް  ބޭފ ޅ ން  ޮގތ ން  އެތަނާ  އި،ވަ ބަވާ  މ އަްއސަސާއާ   ،ބެހޭ  ބެހޭ   އެ 

ވާހަކަފ ޅ   ޓީީވއެްއަގއި  އެތައް  ވާހަކަތަކެއް  އެތައް  ޮގތ ަގއި  ޮގތ ން  ދެކޭ  އަޅ ަގނޑ   ެގންދަވާ.  އެބަ  ދައްކަވަމ ން 

އޮންނަންޖެހޭނެ   ެގކ ރާއިރ ަގިއ އެ ބޭފ ޅ ންޓަޔަރ ރި  އިއިރ ަގިއ އަދި އެ ޤައ މަކަށް ޚިދ މަތްކޮށްފަޤައ މިއްޔަތެއް އ ފެއްދޭ

 ޢީޤައ މީ ދިފާއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ގައި. އަދި    ޓީެއއް އޮންނަންޖެހޭްގނިޑި   އޮންނަންޖެހޭނެ، އެ ބޭފ ޅ ންެގ  އެ ބޭފ ޅ ންގެ 

ައރާއި މަސައްކަތް ބާރ ަގ    ބާރާޢީފައި ޤައ މީ ދިފާކ ރަްއވާފަިއ ދ ރ ެވވަޑަިއަގންނަވާ ބޭފ ޅ ންނަކަށް ެއޮގތަކަށް ޓީީވއަށް 

ނ ދެްއކޭނެ. ވާހަކައެއް  ޮގތ ން  މިއީ  ބެހޭ  މިއަދ   ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  ރަނަގޅަށް    އަޅ ަގނޑ   ވަރަށް  މ ައއްސަސާއިން  އެ 

ްއވާނެ ކަމެއް  ޔ ވާކަށެއް އިތ ރަކަށެއް ދެން އާޓިކަލް ލިޢަކަމަކ ން ބަރީ  ވިސްނަންޖެހޭ ވަގ ތެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

ލި ވެސްޔ ނެތް.  އ ޅ އްވާނެ  ފައިއްވަން  ޓެކްސް  ރާއްޖެޭގ  މި  ނެތް.  ކަމެއް  ހޯއްދަވަިއެގން  ފަިއސާ  މ ސާރަ   ،ސާއިން 

ބަ ޤައ މ   ދެއްަވިއެގން  އިނާޔަތެްއ  ހ ރިހާ  މ ައއްސަސާދެއްަވއިެގން  ބޮޑ   އެންމެ  އޮތް  ިއއްޒަތްތެރި    ލަހަްއޓަން  އެީއ 

ތަނެްއެގ ޮގތ ަގއި ިމ    ެގއްލިފައި އޮތްރައީސް. އަދި މީެގ ކ ރީ ޒަާމނ ަގއި ވެސް އެ މ ައއްސަސާެގ މަްއޗަށް އިތ ބާރ 

ކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި މި ޖޭެގ ރައްޔިތ ން ދެކޭ. ައދި އަމ ދ ން މިއަދ  އަނެއްކާ އެ މަަގށް ދަތ ރ ކ ރާއްރާ

ކެން. މިީއ  ޤައ މަށް ވެސް އަދި މި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަން ވެސް އޮތް ކަންބޮޑ ވ މެއް ކަމަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެ

ދެ ؛ވެސްއެްއޮގތަކަށް  ނޫސްވެރިންނައްޔަ މިއ ޅެނި  ،ންކޮމިޓީ  241  ،ކެންއަޅ ަގނޑ   ނޫކީ  ނ ވަތަ  ލިޔާ   އިަގހ ކަށް 

އިރ ަގއި ެއ  އްވާ ޔ  ކަމެއް ލި  އިނޫސްތަކ ގަ   ، އަޅ ަގނޑ މެން ފިޔަވަޅެއް އަޅާކަށް ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްފަރާތްތަކަށް

ްއވ ން.  ޔ ށް ބައްލަަވއިެގން ކަންކަން ލި ސަލާމަތާއި އަދި އެހެން އިންސާނ ންެގ ރައްކާތެރިކަމަްއވާ ބޭފ ޅ ން ޤައ މީޔ ލި

ވިދާޅ ވިއަދި   ކަންކަމަޔަބޭފ ޅަކ   އެވަރ ެގ  ކަމެއް އްވާ ޔ  ލި  ށްސް  ވަރ ެގ  ބަލަންޖެހޭ  ދެކޭޮގތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   ިއރ ަގއި 

މަޖިލި ރައްޔިތ ންެގ  މި  ަވގ ތަކ   ެއއްވެސް  މިމިއީ.  ދޫކޮށްލަިއެގންސް  އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ ކަމ ން  ދެކޭ    ނ ވާނެ. 

ހެދ މަށްވ ރެ ާގނޫނ ތައް  މި   ޮގތ ަގއި  މިއަދ   ެވސް  ބަހައްޓާފައި  ކަންކަން  އެހެން  ހ ރި  ހ ށަހަޅާފައި  އަދި  ވެސް 

ބެލ ން މަޖިލީހ ން  މި  އަޅ ަގ  ، އެއީ  މައްސަލަތައް  ރަީއސް  ިއއްޒަތްތެރި  ކަމ ަގއި  ކަމެއް    24ކެން.  ދެ ނޑ   މ ހިންމ  

ޓަކަިއ    މިއިން ކޮންމެ ބޮޑ  ކަމަކީ ެއއީ ޤައ މީ ސަލާމަތަށް  ،ން ހިނާގ ޮގތަކީނޫނީ މި ޤައ މ ަގއި ކައެހެން ؛ަގޑިއިރ 

ތަޅ ލެވިފަ ށްފޮބޮޑ  ލާފައި  މި އި  ޓަށް  ކަންކަން.  ޤައ މީ   ޒަމާނ އްސ ރެ  އީހިނާގ  އެއީ  ކަންކަން.  ހިނާގ  ރާއްޖޭަގއި  މި 

ހިނާގ ޮގތް ސާފ ވާންޖެހޭ. ރައްޔިތ ންެގ  ޓަށްލާ ތަޅ ލަނީ. ރައްޔިތ ންނަން ކަން  ށްފޮ ކިޔާފަިއ ބޮޑ ލޭސަލާމަތަށް ނ ރައްކަ

ބިނާ  ،އަމާންކަމާއި އެބަ  އަމާންކަން  އެބަޤައ މ ެގ  އެނބ ރެން  ރާއްޖެ  މި  މަަގށް  ެއ  އިްއޒަތްތެރި    ޖެހޭ  ކ ރަންޖެހޭ. 

އެ މި އޮތީ  ޮގތ ަގއި މިއަދ   ދެކޭ  ައޅ ަގނޑ   ަވގ ތ ރައީސް.  ކަމެއް ދޫ  .  ެއއްވެސް  ކޮށްލާފަިއ  އަޅ ަގނޑ މެން މިއިން 
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މަޞްލަޙަތަށްޤައ  ނަމަ  މީ  ބާއްަވއިފި  މިއަށްވ ރެ  ،ޓަކަިއ  ދިމާވާނީ  ތިއްބެިވ    ކަންކަމާ؛ ބޮޑ   މާދަމާ  ހަވާލ ެވ 

ކަށް ވާންޖެހޭ. އިތ ރަ އެކަހެރި  ޓަކައި އެބަ ޤައ މަށް ، ޓަކައި  ޤައ މިްއޔަތަށް ންޏާޒިންމާ ނ ނެންެގޭވ ކަމަށް ވަ ނަށްބޭފ ޅ ން

ލި ބަރީޔ އާޓިކަލް  މިއިން  އ ޅ އްވާޢަްއވާފައި  އިރާދަން  މިކަން  އަޅ ަގނޑ މެން  ނެތް.  ކަެމއް  ދ ލެްއ  ވާނެ  ކ ރެއްިވއްޔާ 

ެމއްެގ  ޓަކައި ކ ރެވޭ ކަ  ނ ކ ރާނަން. މިއީ ހަމައެކަނި ރައީސް މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަށް ކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ޤައ މަށް

ޤައ މ ަގ މި  ދަނީ.  މި  ދެކިެގން  އަޅ ަގނޑ މެން  އޮމާންކަމާއަމާންކަާމއި  އިޮގތ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ      އެކީަގއި 

 ިއ...ގަ  2018ރައްޔިތ ންނަން އ ޅެވެން އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ަގޑި. 

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވ  އަޙްމަދ  ސަންޙަ ންބަރ  މެ ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

 ފިއްޔާ... އަދި ކ ޑަ ަވގ ތ ކޮޅެއް ދެއްަވއި !އާނ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދެންނެވިންއި  ،ނޫން ފެށިއިރ   ޖަލްސާ  އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  ެއީއ  އްތަވައް ހިކޮށްރ މަތްތެރިޙ ވަގ ތަށް    ،ްއޒަތްތެރި  ޗޭ. 

  އެބަ   ކަ ވާހަވަރަށް ިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ން ވާހަކަފ ޅ ދައްކަވަން ބޭނ ންފ ޅ ވާތީވެ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ދައްކަވާ

 ތިރާމ ކޮށްދެއްވ ން އެދެން.  ހ ަވގ ތަށް އި ،ށް ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅ . ެއހެންނަމަވެސްައޑ އަހަށް. ވަރައަޅ ަގނޑ  ކަނ ލާ 

 

 : ންވާހަކަދެއްކެވ  އަޙްމަދ  ސަންޙަ ންބަރ  މެ ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ޔާ  ށްފައި އަޅ ަގނޑ ެގ ަވގ ތ  ދޫކޮށްލީ. ޝ ކ ރިއް ރާމ ކޮތިހ  ެގ ރައީސް  ތި ވިދާޅ ވި ވިދާޅ ވ މަށް އިހ އަޅ ަގނޑ  މަޖިލީ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ޝަހީމް ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ  މެންބަރ . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ހީމްޝަ ޙ ސައިން މެންބަރ  ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ހެންވޭރ 
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ވިދާޅ ވީ `.   ތިޔަ  ރިޔާސަތ ން  މިއަދ   ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރ ންގެ މަޖިލީހ ެގ    ، ޝ ކ ރިްއޔާ 

ދ ވަހ ެގ ރޭ ރައީސް ނަޝީދ ެގ ހަށިކޮޅަށް    މޭ  6  ،ކ ރަން ދެްއވި ފ ރ ޞަތ ަގއި ެއކީަގއި ތިޔަ ބަހ ސް  ކަންބޮޑ ވ ންތަކާ 

ނޫހ ަގއި ނަން    ، ހަމަލާެގ ވާހަކަ މިހާރ  ނޫހ ަގއި ލިޔެ ޝާއިޢ ކޮށްފައިވާ ޓެރަރިޒަމް  ނ ޓަކައި ދެވ    އަވަހާރަކޮށްލ މަށް

ފަރާތަކ ޢީދިފާ  ،ނ ކޮށްހާމަ ބާރ ެގ  މަ  ދެއްވި  ދޭހަވާޢ ން  ކަމަށް  ައޅ ަގ  ލޫމާތެއް  ެއއީ  ލިޔ ން  ލިޔެފަިއވާ  ނޑ  ޮގތަށް 

ން އަބަދ ެވސް އެ މަސައްކަތަށް ހަކަތަ  އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ކީކަމަކ ރާ ކަމެއް. ނޫސްެވރިކ ށްވެރި  އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑ ވެ ެއކަން

ދީފައިވާދޭނެ ާގނޫނ ތަކ ން  މަސައްކަތަށް  އެ  އަޚ ލާޤާއި  މަސައްކަތ ެގ  އެ  މެދ ވެރިވެެގން  ،،  އެމް.ޑީ.ޕީ   ،އެމް.ޑީ.ޕީ 

ތެރެއި  ،ބައިވެރިެވެގން މަޖިލީހ ެގ  އޮންނަ  މެޖޯރިޓީ  ދީފަިއވާ  ، ންނާއިއެމް.ޑީ.ޕީެގ  ތެރެއިން  އެއީ   ސަރ ކާރ ެގ    ،ބާރ  

  އަދި އެކަން   ،ތިރާމާއިހ ދަރާިއ އިޤަން އޮންނަ  އެމް.ޑީ.ޕީ  މަށް ނޫސްވެރިކަ  ،ބާއިތްން ކ ރާ ލޯނޫސްވެރިކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ން މިކަން އޮތް ނަމަވެސް  ިމހެ ؛ކަމ ެގ ބޮޑ  ދަލީލެއް. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ެގ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ހިންަގން ބޭނ ންވާއޭ

ދީފައި  މިނިވަންނޫސްވެރިކަމަށް  ދިފާ  ، ކަމަކީވާ  ރާއްޖޭެގ  ބާރަށާއިޢީމި  ސަލާމަތާއި    ،  ރައްކާތެރިކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ތެރެއިން ެގކަމ މީޑިާއެގ މިނިވަން  ،ކަށް އަރަިއަގނެޭވ ފަދަ ކަންކަމަކީ ތަ އަދި އެ ފަރާތްތަކ ެގ އިމްތިޔާޒ   ،ފަދަ ެގއްލ ންވާ

ދެކ ރެިވެގން މިނިވަންކަމެްއ  އެ  ނޫން.  ކަމެއް  މި ވާނެ  ހަމަ  ހިނާގއިރ ަގއި  ކަންކަން  މިފަދަ  އަދި  ނެތް.  ވިފަެއއް 

މަޖިލީހ   ،ސަރ ކާރ ން  ދިވެހި  ،ދައ ލަތ ން ދަށ ަގއިރައްޔިތ ންެގ  ބެލެހެއްޓ މ ެގ  ބޭފ ޅ ންެގ މަސައްކަތ ެގ ރޯލ    ،ެގ  އެ 

މީޑިއާ ބްރޯޑްކާ އޮންނަ  ޓެލެކާސްޓް   ،ކ ރ މާއިސްޓްތައް  ވެސް    ،ކ ރާއަދި  މީޑިއާ  ޕްރިންޓ   މީޑި ރެގިއ ލޭޓްއަދި  އާ  ކ ރާ 

ފެންނަންޖެހޭ ރޯލ   ދައ ރާއި  ރަ  ،ކައ ންސިލ ެގ  މަސަްއކަތް  ހަރަކާތާއި  ބޭފ ޅ ންެގ  ދަްއކަންޖެހޭ. އެ  އްޔިތ ންނަން 

ޤ ަގއި އަދި އިތ ރ  އެތައް  ޙ ޤީޭއެގ ތަ  ިއ،ެގ ހަމަލާ ހިނަގމ  ޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނިގ އެންމެ ބޮޑ  ޓެރަރިޒަފެންނަން

ވާނެ ރައްޔިތ ން  ކަމަ  ބަޔަކ   ހ ރިހާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މ ޅި  މައްސަލައަކާަގށް  ބޮޑ   އަންނަ  މިފަދަ   ބޫލ ކ ރަމ ން  ގ ޅޭ 

އަދި ރަްއޔިތ ންެގ    ،ބޫލ ކ ރާގަ   ކ ރާއްޖޭެގ ިގނަ ބަޔަލޫމާތ  ކަމަށް ދިވެހިޢ  ބާރ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހ ރި މަޢީހަމައެކަނި ދިފާ

ފޯސަސް  މަޖިލީހ ެގ   ވެސް  ކޮމިޓީއަރމްޑް  ފަރާތަކާއި  ،މާތ ލޫޢ މަ  ރާ ބޫލ ކ ަގން  ފަރާތަކާ  ، ފ ލ ހ ންެގ    ސިފައިންެގ 

ރ ަގއި އަޅ ަގނޑ   މަކީ މިއީ ހިތާމަހ ރި ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވަރަށް ޒ ވާން ދައ ޔ ލިނ ޔ ނ ކޮށް ލިހަވާލާދީ ނަން ހާމަ 

ޝަރީޢަތެއް  ،އަޑ އެހިން ހިނގައިދިޔަ  ކޯޓ ަގިއ  ހައި  ތެ ؛ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސިފަިއންެގ  އ ޅ ޭއަގއި  ދިޔަ ްއވަމ ންރޭަގއި 

ނޫނޭ މިހާރ    ؛ވެސް ތާކ  އިން ކޮންމެވެސް ދޮރެއް ކަމަށް ބ ނެ ކ ރެވ ނ  ތަޙ ޤީޤެއް. ކޮންމެ  ލޫމާތ ޢ ބޭފ ޅަކ  ދެއްވި މަ

އެ ސިފައިންެގ މީހާެގ މައްޗަށް ވަނީ ޤައ މީ ސަލާމަތަށް   ،ދީެގން އެވަރަށް މައ ލޫމާތ   ކ  ތިޔަ ދޮރެއް ނީންނާނޭ ތިތާ

. ނީކ ރެވ ވާޢ  ަގއި ޭއނާެގ މައްޗަށް ދަޓ  ހާމަކ ރި މީހެއްެގ ޮގތ   ޗާންެގއަދި ސިފައި  .ވާ އ ފ ލިފަޢ ދަ  ކަމ ެގރިތެނ ރައްކާ

ހ ންނަނީ   ކަންކަންޢިބްމެން  އަޅ ަގނޑ މި  ހާސިލ ކ ރަންޖެހޭ  ކަންކަން. ރަތް  ހ ރި  ހިނާގފައި  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ   .

އްޖޭެގ  ރާ ހިވެހި ދައ ލަތ ން، ދިވެދި  ، ކީ މިއީލައަސައްމި ޮއތް މަ  އިމެންނަށް ކ ރިމަތިވެފައަޅ ަގނޑ  ދ   އަންވީމާ، މިއެހެ
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ލާސަރ ކާ ާގނޫނ ން  މައްޗަށް  ރަޔަމާހިކޮށްފަިއވާ  މ ޒިރ ެގ  ދަށ ންއްތާއި  ާގނޫނ ެގ  ފޯރ ކޮށްދިނ މ ެގ  ވެހި  ދި  ،ކާތެރިކަން 

ސަލާމަ ބޭފ ޅަކަށް  އެ  ރައްކާތެރިކައިތާއަސްކަރިއްޔާއަށް  ލާޒިމ ފޯން    ފަރާތެވާ ފައިކޮށްރ ކޮށްދޭން  އެ    ،ވަނަވަރ  އްެގ   

ފެންނަ  ހާމަކ ރިށްއެްއޮގތަކަ  އަޅ ަގނޑ  ކ ރ ން.  ހާމަކ ރިޮގތަކަށް    ބޭފ ޅ ންނަށް  އެ  ލި،  ެވސް  އާއެ  ޓިކަލްަގިއ  ޔ ނ  

ކިއ ރިޓީ  ށް ސެ ސަލީހ ެގ ރައީންެގ މަޖިތ ހެންނަމަވެސް، ރަްއޔިއެ  ތް ކަމަށް ދެކެނީއެއް ނޫން.ެއއީ ެއކަން އޮތްޮގ  ކީއެހެރީ

ފަހަރ  ހިނިގ    ކިތައްެއއީ ކޮން ދ ަވހަކ ،  އި،  ފ ޅ ންނާވަން ަވޑަިއެގންނެވި ބޭ، އަރ  ތަކާއިފިންގ އެރ ވ ނ  ތާރީޚ ރީބް

  ، އްކެ ެގންގ ޅ ނ  މިންަގނޑ ތައް އަދި އާންމ  އ ޅ ްއވ މ ަގއި  ތަފ ސީލ ތަކެވާ ެގކޮޅ ެގ  އ ޅ އްއަދި ދިރި  ،ކަމެއް ކަމަށާއި

ހ  ހިަމނާފައި  އޭަގއި  ކަންކަން  ކ ށްވެރިކ ރާ    އަޅ ަގނޑ އެީއ    ،ރީމާމިފަދަ  ިއއްޒަތްތެރިއެކަން   ؛ރައީސް  ކަމެއް. 

މިލީރި މަޖިތެތްމި ިއއްޒަ   ،އެދެނީ  އަޅ ަގނޑ  ކޮމިޓީން   241އަދި    ،ކަން މިހާރ  އައިސްފައިވ މާއެކ ހ ެގ ސަމާލ ކަމަށް 

ބަލީހ ެގ  ޖިމަ އިތ ރަށް  މިކަން  ނެރ ްއވާފަިއވާތީ،  ެވސް  ބަޔާނެއް  ގ ޅިެގން  މަތިލަމިކަމާ  ާގނޫނ ން  ާވ  ފައިކޮށްން 

ފަދަ ކަންކަން   ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވާ ؛މެދ   ެއއްެވސް ބަޔަކާމިކަމ ަގިއ    ،ތަކ ން މިކަން އިތ ރަށް ބަލައިފަރާތް

ލީކ ކޮށްފައި  ،އިހ ރ މާ ސިއްރ   ހިފަހައްޓަންޖެހޭ  ބާރ ަގއި  ދިފާޢީ  ކަ  ،ންމ ހ ރ   އަދި  ޮގތެއް ންިމ  ބެލޭނެ    ކަން 

މިފަ ފަރާތްތަ ވެެގންދިއ ން.  ޒިދަ  އެކަންއް  ދިވެހިހެމާއިން  ބާރ ރިކޮށް،  ދިފާޢީ  ހާަގރާއްޖޭެގ  މިޮގތަށް    ، ނަމަ  ވެއްޖެމަިއ 

ތަން    ރެވޭއ މ  ދިފާޢ ނ ކ ބަލިކަށިެވ، ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ޤަ  ، ރ  ނިކަމެތިވެ ބާފާޢީ  ޖޭެގ ދިހިރާއް މ ން ދިވެކަމެްއ ހާމަވ އެ

ެގ  ރި ރައީސް އިއްޒަތްތެ  އަޅ ަގނޑ ތަމަ ކަމަކަށް ވެސް  މެ ފ ރަންއެ  ،ތީވާ  ކަމަށް   އައ މަކީ ދ ރ ަގއި އޮތް ކަމެްއ ނޫން

ދަންނަސަ އޮ  ،ވަންމާލ ކަމަށް  ދެވެން  އެންމެ  ތްމިކަމ ަގއި  ޮގސް  ބެހޭ  ،ފ ނަކަށް  ކަމާ  ސަރ ކާރ ެގ   މިކަމ ަގިއ 

ގޮވާ ހަރ ކަށިޖެލަންފަރާތްތަކަށް  އެންމެ  ހަރ   ،ހޭ  ގޮވާއެންމެ  ބެލ މަށް  މިކަން  އިއް ރިއްޝ ކ   ލަން.އަޑ ން  ތްތެރި  ޒަޔާ 

 ށް.  ތަދެްއވި ފ ރ ޞަ ،ރައީސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 އްޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމް.  ދާއިރާެގ އި ކެޔޮދޫ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ހަކަދެްއކެވ ންވާ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމް ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

ރަ`.   އިްއޒަތްތެރި  ދަ ރަށް  ވަމެން  އަޅ ަގނޑ  އީސް.  ޝ ކ ރިްއޔާ  ތިބި  އަނެއްކާ ނދެރަވެ  ވެސް  ޑިވަޅެއްަގއި 

ހިތްތަކ ަގމެންއަޅ ަގނޑ  އިތ ެގ  ބިރ ވެރިކަން  އ ިއ  މާޙައ ލެއްއްފެ ރަށް  ކަހަލަ  ސަލާމަތާއި    މެންނަށްައޅ ަގނޑ   ،ދޭ 

ފަރާތްތެރައްކާ ލިބެންޖެހޭ  ަގބޫލ އަޅ ަގނޑ ަގއި  ކަމ   ރިކަން  ފަރާތްތަކ ން  މެން  އ އެ ކ ރާ  ބިރ ވެރިކަން   ؛ފެއްދޭ ކަހަލަ 

ސައަޅ ަގނޑ  ނެތޭލާމެންނަށް  ނެތޭ،  މަތެއް  މަޢ ލޫމާތ ތައް އަޅ ަގނޑ މޭރ މ ން    މި  ،ރައްކާތެރިކަމެއް  މެންނަށް 
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ހާމަވަމ ންދާވެތީލބެމ ންދާ އަދި  ބޮޑަށް  އަޅ ަގނޑ ވެސް    އެއީ  ،ތީވެ  ވަރަށް  ކަމެއް.  މެން  ިއއްޒަތްތެރި  ބިރ ަގންނަ 

ހ ންނަނީ ؛ރައީސް ބޮޑ ސިން  މި  އެްއވެއަޅ ަގނޑ   ،ާގހާހަމަ  ބޮމެން  ވަރަށް  ބޭނ ންނ ާވ  މީހަކ   ކަމެސް  އަޑ   ދި އް. 

މަނިކ ފާނ    ެގން. އެލިބި  ށް ހަމަލާއެއްަގއި އަނިޔާމި އ ޅެނީ ވަރަށް ބޮޑަ  ކަށްބައެްއެގ ޒިންމާެގ ދަށ ަގއި ހ ރި ފަރާތަ

މެންނަށް މި މަޢ ލޫމާތ ތަކެއް އަޅ ަގނޑ    ހ ންފަ  މާ   ،ދާޅ ވެވި ނެ ެގއެކޭ  ރިޓީ ނ ބެލެހެއްޓޭއ  ންނަވާ ެގކޮޅ  އެއީ ސެކި ހ 

އަ ސްވެ މިއި   އޮންނަނީ.  އްސަ  އެއެހެ  ހ ންނަކ މަނި  ންވީމާ،  އެ  އެފާނ   ޢާއިލީ  މަނި   ވަނީ  ކޮޅ ަގއި.  ެގކ ފާނ ެގ 

ރައީތެތްޒައް އި ިގނިކަ ؛ސްރި  ނޫއެމަނިކ ފާނ   ހ ންނަންޏަކާ  ވާހަކައަކީ،    އަޅ ަގނޑ ވަނީކީ.  ން  އ ޅޭ  ދަންނަވަން  މި 

ދެން    ނޫނިްއޔާ  ،ވެސް ތިބި އެ ޢާއިލާތަކަށްދެން  ،ވެސް ވެރިކަެމއްެގ ތެރެއަށް މި އަންނަނީ އަނެްއކާބިރ މެން  އަޅ ަގނޑ 

ކަމެއް  އަނެއް  ،  އްޓިދާނޭ ވެމިކަން ވާނެ ޮގތަކީ. ސިމެންތި ބަސްތާ  މިއޭ  ،ވެރިކަންވެސް އެބަޮއތޭ ބިރ   ތިބި ޢާއިލާތަކަށް

ކޮބަ ވެދާނެ އެ ތޯއިއޭ.  ދިމާލަކީނ ކަން    ރައީސްއިްއޒަތްތެރި  ވާނެ  ރައީސް  ؟  ދިމާލެއް  ؛ިއއްޒަތްތެރި  ނ ވާނެ  އެކަން 

މި   އަޅ ަގނޑ ެއއީ   ؛ތްތެރި ރައީސްޒައިނޭގތޯ. އިއް    ނ ފެނޭއް ކަށެއަޅ ަގނޑަ .  ށްައޅ ަގނޑަ  މާލޭަގއި ދައްކަވާ ބައްލަވާ

ކަންކަން   ؛ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް  ވާ  ދެރަކޮށް ވަރަށް  ، އީމާތ  ހާމަކ ރ މަކީ އެލޫޢ އަކީ. ެއކަހަލަ މަކަ ދަންނަވާ ވާހަ

ތްތެރި  ޒައް ތިޔާރ  ފެނ ނީ އިން ހަހިނބަޅިދޫ  ން އެބައޮތް.ށް ބިރ ވެރިކަވަރަށް ބޮޑަ  ،ދަނީ ހަމަ ބިރ ވެރި  ހިނަގމ ން މި

ެއމް.އެންރައީ އަޑިން.  ކަނޑ   ހ ރިަގޑީ.އެފް .ސް،  ިއއް  ިއ  ރައީ ޒަހަތިޔާރ ތަކެއް  ކެޔޮދޫ ތްތެރި  ދޮށ ން ޮގނޑ ެގ  ސް. 

ކަމަ ފެނ ން  ކެފިސްތޯލައެއް  ރައް ށް  ވިދާޅ ވޭ  ޔިޔޮދޫ  ރައީތެިއއްޒަތްތ ން  މިހިސްރި  ކަންތައްތައް    ރީ.  ހ ރި  ހިނާގފައި 

މިއަޅ ަގނސް.  ރައީ  އިްއޒަތްތެރި އެ   ޑ މެން  މެމަޖިލީހ ެގ  މިނިންބަރައްވެސް  އަރައެ ވަން  ކ   ްއ  ނޫސްވެރިކަމަކަށް 

މިއަޅ ަގނޑ ނ ަގންނާނެ.   ކަންމެން  ނޫސް  ،ނީބޮޑ ވަ  ެވސް  ެއ  ވެނޫސްވެރިކަމ ަގއި  ލިރިން    ،ވާއިރ  އް ޔ ވާހަކަެއއް 

ެއ ރައްދ ވާ ފަރާތް ނޫނިއްޔާވާ ެއއް ލިޔ އް ކަ ވާހަ  ،ތްތެރި ރައީސްޒައިއް  ނޫސް   ހެން ދެން ތިއްބެވިއެ  އިރ  އެ ވާހަކަ 

ބޭފ ޅ ންނ ލިޔ  ކޮންނައްާވ  ވާނީ  ދިމާވާންކޮ،  ކަމެއްތޯ ށް  ކަމެއްތޯ  ވިފަދަ  ެގންނަަވއިނެކަމ ެގ  އެ   ،ެގން ސްނ ން 

ބޭނ ންކ ގަ ވިސްނ މ  މިނިވަންކަން  ނޫސްވެރިކަމ ެގ  ރައީސްއަޅ ަގނޑ  ްއވ މަކީ  ރެއި  ިއއްޒަތްތެރި  އާދޭހެއް  ހަމަ  .  ެގ 

އި ވެސް  ަގކަމ    ޮގތް ނޫންކަމަކ  އަދި ހާމަކ ރ ން އެއީކީ އެންމެ ރަނަގޅ    އްނެލޫމާތ  ލިބ ޢ ރި މަމިކަހަލަ ނ ރައްކާތެ

އިްއޒަ  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ ިއއްޒަތްރަ  ރިތްތެދަންނަވަން  ރައީސްތެއީސް.  ސަސަލަ  އްމަމި   ؛ރި  މާލ ކަމަށް މަޖިލީހ ެގ 

ިއއްތީ ނެވީެގން ރަތެތްޒަވެ  އަ  އަޅ ަގނޑ   ށްސައީރި  ޝ ކ ރ   ިއްއޒަތްތެހަމަ  ރައީސް.  ރިދާކ ރަން   ައޅ ަގނޑ  

މެން އަރަެއއް  އަޅ ަގނޑ ، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަކަށް  ީއސްރަ  ރިޒަތްތެންނަވާނީ އިއްދަ  އަޅ ަގނޑ  ލަމ ން ވެސް  ނިންމާ

މިނިވަމޭނ ަގންނާނަ މިން.  ނޫސްވެރިކަމެއް  އިއްޒަދާނ ެވސް  ޤައ މ ަގއި      ދެނެއް  ދާތްނެ  ނ ވެސް  ރައީސް.  ނެ. ތެރި 

ރި ރައީސް.  ތެއި އިްއޒަތްނާނީ ކޮށް ނިންމާފަޔަ ދައ ރ ަގިއ އެކަން އޮންމިދި  ،މައެކަމެއް ނ ވެސް ކ ރެވޭނެ. ކ ރެވ ނ ނަ

އިއްޒަތްތެރި ނޫން  ކަމެއް  ކ ރެވޭނެ  ރައް  މިހާރ .  ރަީއސް  އެހެރީ  ރައީސް  އެއްރި ސްވެނޫޔިތަކީ  ކޮންމެ  .  ިއްއޒަތްތެރި 
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އ މެއް. މިއީ ވަރަށް ކ ޑަކ ޑަ  އެކަމެއް ނ ވާނެ. މިއި ކ ޑަކ ޑަ ޤަ   ާއެގ ެއކްޓިިވސްޓެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ލް މީޑިޝަސޯ

ތ  ހިނާގ ހ ރިހާ ކަމެއް ދި ރަށްރަށް. މި ވަގ ކ  ކ ދިހާވެސް ހަމަ އެށް ކ ޑަކ ޑަ ރަށެއް. ދެން ހ ރީރަވައް. މިއީ  ރަށެ

ލް މީޑިއާަގިއ   ބޭފ ޅ ން ވެސް ހަމަ ސޯޝަތި ހ ރިހާ  ޅެްއެގ ތެރޭަގއި.ނދ ކޮކ ޑަހި  ތ ންނަށް ހަމަ އެނޭގރައްޔިހ ރިހާ  

ނޫސްވެރި އެހެންވީމާ،  އެއީ އ ޅ ްއވާނެ.  ނި   ވެސްްއޮގތަކަށްއެ   އަޅ ަގނޑ ،  މެންނަށްނޑ ައޅ ަގކީ  ކަމަކީ  ޔަތެްއަގެއްއ  އެ 

ޅ   ޭއެގ އެންމެ ރަނގަ ކަން  ވެރި ނޫސް   ،ދައްކާ ބޭނ މަކީ   މި ވާހަކަ  އަޅ ަގނޑ ދ  ވެސް މި ވާހަކަދައްކަނީކީ.  މިއަނޫން  

ބޭފ ޮގ ތި  ބޭނ ންކޮށްދެއްވާށޭތ ަގއި  ތިއަޅ ަގނޑ ނަށް.  މެންއަޅ ަގނޑ   ޅ ން  މި  ޙަޤީހަބީ  މެން    ، ސްވެ  ޤަތ ގައިމަ 

ހިނަގިއެގން    މި  މެންއަޅ ަގނޑ  ކަެމއް  ބޭނ ންނ ވާވަރަށް  ކަންބޮޑ ވ ން  އެތިބީ  ތެރޭަގއި މެންއަޅ ަގނޑ ކަމ ެގ   ؛ެގ 

ކަންބޮޑ ވެެގންތ  ޤަޤީ ޙަހަމަ    ންމެއަޅ ަގނޑ  ވަރަށް  ެވސް  ތިބެނީ.    ަގއި  އަދިވެންމެއަޅ ަގނޑ މި  ނޭނެގ ސްނަށް   

އަދި ދެން   ،ނޫސްތަކ ން ވެސް ދެން  ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ،  މި ވާހަކަ މި ދަްއކަން   މެންއަޅ ަގނޑ ނ ާވއެއް. އެހެންެވ  ވާ

 ކ މި ކަމަކީ މިކަން ކ ރި ބަޔަ ؛ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން  ކަމަށްދެން ތިއްބެވި ބޭފ ޅ ން ވެސް މި  ،ހ ރި އިދާރާތަކ ން ވެސް

ކޮމިޓީަގއި ކ ރަްއާވ   241  ެގމަޖިލީހ  މި  އި ދ ވާލ   ޔާެމން ރެއަޅ ަގނޑ ސް ހޯދަން  ޔަކ  ވެބަތިބި  ން  ދެއަދި    ،ހޯދައި

  !ވާ ރައްވާ މަސައްކަތަށް ެއއްބާރ ލ ންދެއް ކ މި އެއީ ފ ލ ހ ން  !ށް ެއއްބާރ ލ ންދެްއވާ ކަތައްމަސަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ަވގ ތ  ،މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 : ހަކަދެްއކެވ ންވާ މެންބަރ  ޙ ސައިން ޤާސިމް ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

 ރަީއސް. ތެރި ޒަތްިއއްޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ސާން ޙ ސައިން. ތްތެރި މެންބަރ  ޙިޒައް. ތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ އި މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ސާން ޙ ސައިންމެންބަރ  ޙިތ ޅާދޫ ދާއިރާެގ 

ން  އަޅ ަގނޑ ެމން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި  ތ  ނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގއީސް. އާދެ! ައޅ ަގތްތެރި ރަޒަ އިއް ޔާރިއްކ ދެ! ޝ އާ

ށް ިމ ޑައް ޮގތަށް އަޅ ަގނބެޓަކައި. އާދެ! ފ ރަތަމަ ސަބަ   މައިަގނޑ  ތިން ސަބަބަކަށް ށީފެ  ބަލަންމި  މި މައްސަލަ  

  ރާއި އިޚ ތިޔާރ  ާގނޫނީ ބާމ ެގ  މަޢ ލޫމާތ  އެއްކ ރ ޮގތ ން  ކަމ ެގ  ރައްކާތެރި  މ ންޢާމަންޤައ މީ ސަލާމަތާއި އަ  ،ފެންނަނީ
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ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއް  ތެބަެއއްެގ ތެރެއިން މިފަދަ މަޢ ލޫމާޮގތ ން ލިބިފައިާވ   ފައިންެގ ާގނޫނ   ސި ؛ބޭރ ވ ން. އާދެ! 

  ފަދަ ވޭ. އެނ ވެސް ކ ރެ   ޒާތ ެގ މަޢ ލޫމާތ  އެއް  ޔަކަށް ނޫނީ މިންނަ ވަކި ބަްއޞަކޮށްފައި އޮއެކަމަށް ޚާ  ،ންއޮންނަ ޮގތ 

ެއއްކ ބަ  އްޞަޚާ ބޭރަށްވޭރެ ޔަކަށް  މަޢ ލޫމާތެއް  މ އައް  ދިއ ން،  ެއއީސަ  ބޭރ ވ ން  ތެރެއިން  ަގނޑ މެން  އަޅ    ،ސާެގ 

ކަމެކަން ދެއްބޮޑ ާވ  ައޅ ަގނ .  ޮގތަށް  ސަބަބެއް  ފެންނަވަނަ  މި  ސަލާމަ  ،ނީޑަށް  ރަްއކާތެރިކަން  ދައ ލަތ ން  ތާއި 

މީހަކާ ގ ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  ބޭފ ޅާެގ  އަ  ،ހ ރިޅ ން  އެ  ގ ިއލާޢާދި  ދިރިއ ޅ ންހ ރިއާ  ބޭފ ޅާ  އެ  ެގކޮޅާއިއް ޅ ،  އެ    ،ވާ 

ޢާފ ބޭ ދިރިއ ޅ ްއވާ  ޅާެގ  ބޭފ ޅ ން  ގ ެގ  ެގކޮޅ  އިލާެގ  ޮގރަްއކާތެރިކަމާ  ވީކްނެސަސް ތ ޅޭ  ހ ރި  ސެކިއ ރިޓީ    ،ން 

އެކް މ އަްއސަސާއިން  ލާޒިމ ވާ  މީހެދެކޭގޮ   ައޅ ަގނޑ މެންއެީއ    . ސްޕޯޒްކ ރ ންފޯރ ކޮށްދޭން  ފ ރާތ ަގިއ  ށް  އަނައްެގ 

މ   އެ  ޮގތަކަށް  ނ ވައަނ ރައްކާވާނެ  މަ އްސަސާއިން  އެ  ފަރާތ ން  ލޫމާޢ ތަ  ބޭރ ކ ރި  ކަމެއް ތ   ތިންވަނަ  ޢަމަލ ކ ރ ން. 

ެއއްވެސް ސިއްރ  މަޢ ލޫމާތެއް   ހ ންނަދިފާޢީ ބާރ ަގއި   ؛ޑަށް މި ފާހަަގކ ރެވެނީ ަގނ އަޅ   ،ރައީސް   ތެރިތަށް ިއއްޒަތްޮގ

އެއީ ބޭރ  ޤަ  ،ވ ން  ސަލާއ ސީދާ  ނ ރައްކަީމ  ކަމެއްމަތަށް  ޮއންނާނެ  ަގބޫލ މަށް  ކަ  ލެއް  ކ ރެވ ން.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ބަ 241 ؛ސްރައީ  ޒަތްތެރިއިއް  މައްސަލަ  މި  ޓަކަލަކޮމިޓީން  ސަބަބ ތަކަށް  ދެންނެވި  މި  ވެސް  ނިންމީ  އި. ން 

ރެްއެގ މަސްދަރަކީ ކޮބައިތޯއެްއ   ނ ވަތަ ވަކި ނޫހެްއަގއި އޮތް ޚަބައްއާަގއި އޮތް ޚަބަރެމެން މި ބަލަނީ މީޑި އަޅ ަގނޑ 

މި  އަޅ ަގނޑ ނޫން.   މަޢ ލޫމާތެ  ،ލަނީބަމެން  ބާވަތ ެގ  އޮތް  ނ ރައްކަލެއް  ސަލާމަތަށް  ސަލާމަތަ  ،އްޤައ މީ  ށް  ޤައ މީ 

ބަޔަކ    ޮގތަކަށް  ކީއްޢަނ ރައްކާވާނެ  ފ ރ  ؟ވެެގންތޯމަލ ކ ރީ  ބަޔަކަށްއެ  ޞަތ ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ  ކިހިނެއްތޯލި     ؟ބިދިނީ 

ކީލިބ  ކަެމއްތޯ؟ ތޯއްވެނީ  ކ ރި  ބަޔަކ   ކޮން  ރަީއސްޒަިއއް؟ މިއީ  ެގ  ން މެއަޅ ަގނޑ ހިތ ން    ައޅ ަގނޑ  ؛ތްތެރި 

ވެވާ  ންމާއަކަށްޒި ބެސްނީ  މިޮގތަށް  މައްސަލަ  ިމ  އެްއވެސް  ލ   ޖާގަ ލެއްހާން.  ނޫހެްއެގ  ހާޒިރ ކޮށް، ލިސްޓެނައި  އް 

 މެންައޅ ަގނޑ   ،އެއްކޮށް  ޔާހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން ހިތާމަ  އަޅ ަގނޑ   ން. އަދިލޫމާތ  ދިނީ ކާކ ތޯ ބެލ މެއް ނޫޢ ނާއަށް މައޭ

އްލައަށް  އަމި  އެ ބޭފ ޅ ން  ،ސްދަރޭ ވިދާޅ ވެ ފަހަރ  މަ  އެއްރ  ބަ ޔާއިޚަބަރ  ލިއި  ގަ ނޫސްތަކ ނޭގ  ސް އެއެންމެންނަށް ވެ

ނ ން ވިސްނީ ކާކ ތޯ  ކ ނޑީެގ ވިސްޔާކަން. އެކަމަކ  އެ ސިފ ޅ ންެގ ސިކ ނޑިއަށް އަންނަ ވިސްނ މެއް ވެސް ލި އެ ބޭ

ރައްޔި މަތ ބަލާކަށް  އިއްލީ ޖިންެގ  ނޫޅޭ  މަސައްކަތަކީ  މެންައޅ ަގނޑ .  ރައީސް  ތްތެރިޒަހަކ ން  ކ ރާ  ޑިާއެގ  މީ  ،މި 

ެގ ތެރެއިން ީމޑިއާތައް ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވާނެ ކަމަށް ކ ތަންނަ މ އަްއސަސާވާބ ދާރީކ ރ ވެން އޮޖަ ވަންކަން ދަމަހައްޓަިއ،  މިނި

ޤާނޫނ  ރައްޔިއަސާސީބަލައި  މަޖިލީތ ން  ޒިންމާ  ހާންެގ  އޮތް  އާއަދާކ ރ   މަތިކޮށްފައި  ރައީސް،  ން.  އިއްޒަތްތެރި  ދެ! 

  ސްއޫލިްއޔަތާއި މަ  ސިފައިންެގ ؛ހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންނިންމާލަމ ން ފާ  އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ދިެގްއ ނ ކ ރާނަން.  އަޅ ަގނޑ 

 ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނ މަކީ  މާތެއް ާގނޫނ ން ހ އްދަކ ރާބޭ އެްއވެސް މަޢ ލޫތެރެއިން ލިކ ރ މ ެގ  ވާޖިބ  އަދާ

ެގ ެއއްވެސް ސިއްރ  މަޢ ލޫމާތެްއ ލަތ ދައ ެއއްކޮށް  އެއާ  އަދި ހަމަ  އި،ކަމާ  މެއްކަ  ށ ން މަނާދަެގ  ސިފައިންެގ ާގނޫނ 

 ީއސް.ރި ރަތެތްޒަ ިއއްއްކަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ކ ށެއީތ ެގ ދަށ ން ޖިނާރ މަކީ ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާހާމަކ 
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 . ޙައްމަދ  ވަޙީދ ބަރ  މ ތްތެރި މެންޒައް ރާެގ އި ރ  ދާއިއ ނޫގފާ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ހަކަދެްއކެވ ން:ވާ ޙައްމަދ  ވަޙީދ ބަރ  މ މެންރާެގ ރ  ދާއިއ ނޫގފާ

މައްސަލަ  ރިޔާސަތ ން  ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  އާދެ!   ެގންނެވިކަލ ސަމާ  ިމ  ޓަ  މަށް  ޝ ކަމަށް   ކ ރ ކައި 

ދަންނަވާދަންނަވަ ހަމަ  ެވސް  އަޅ ަގނޑ   އެލަންން.  ބޭފ ޅ ންހެ  އެްއޮގތަށްނެން  އާދަިއެގ    ،ކޭ  އ ޅެނީ  މި  ހިނަގިއެގން 

އޮކަމެ ސަރ ކާރ ެގ  ނޫން.  ހިނަގިއެގންނެފީއް  ަވއްކަމ ެގ  ކަމެއްޚިޔާ  ،އް ހެއްަގއި  ކޮރަޕްނާތ ެގ  ކަމެޝަ،  ްއ  ނ ެގ 

އ ހި މި  ނޫން  އ  ނގައިެގންނެއް  މި  މަޖީޅެޅެނީކީ.  ބޮމެގ   ދީމަނީ  ނަޝީދާމެދ ަގއި  ރައީސް  ޮގއްާވލައިެގން.   އި އް 

ޮގ މަރާލެވިދާނެ  ބަޔަކ   އެތައް  ތިބި  ބޮއަރިހ ަގއި  ޮގްއވާލަިއެގންއްމެތަށް  ސެކިއ ރިޓީ  މަޖީ  ،  އެކަމ ަގއި  ދީމަގ ަގއި. 

ފަރާތްދޭންޖެ އިހޭ  ބްރީލާއި، ސެކިއ ހ މާތަކ ެގ  އިންޓެ  ،އޮތ ާމއި  ޗ ރިޓީ  ފެ އަދި  ެއކަމ ަގއި    ،މާއި އިލްވ ލިޖެންސް  އަދި 

ބައިވެފަރާތް  ބައެއް  ބިތި  އިއްކަތްކޮށްފަ މަސަޚިދ މަތްތަކ ަގއި    ސަލާމަތީ މިހާތަނަށް   ފަރާތް   ،ެގން ވެރި ތައް  ބައެއް  އޭެގ 

، ލީމައިކ ން ޖަހަޔަ ތިވަޅިކައެ ޭގަގއި  ނީ.  ޅެލޫމާތ ތައް ނޫހަކަށް ދީެގން މި އ ޢ ްއަގއި އެ މަދަނޑިވަޅެ   ހައްޔަރ ކޮށްފަިއވާ

އެއް ޭގ މަތިން ސިމެންތި ބަސްތާ  ެގން ހ ންނަހިދެެގން ދާއިރ ަގއި ޖެޔަށް ވައެ ެގ  ކަމާއި،ލީމަ ފޫދާނެ އިޖަހަޑިައކ ން  ކޯރާ

މަރާލެވިދާނެމީވައްޓާލީމާ   ކައެކި   އި،ކަމާހަކ   ޮގތްތަކެއްހަ  ެއކިލަ  ވާހަކަތަކެ  ،  ނ ކ މެެގކަހަލަ  މީޑިާއއަށް  .  ންއް 

ތަކާ  ލަ މަރ ެގ އިންޒާރ ދޭތެރެއިން ލިބ ނ  ބައެއް ކަހަޑަށް މިއަޅ ަގނ  .ރި ރައީސް ޑ ވޭ ިއއްޒަތްތެއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ކަންބޮ

 ެއސެސްމަންޓެއް ހައްދަަވއިފި. ކިއ ރިޓީޑައިެގން މި ޭގެގ ސެށް ވައަ މި ެގެގން ސަލާމަތީ ބާރ ތަކ ެގ ބައެއް ބޭފ ޅ ންގ ޅި 

ހިތަ މިހާރ   ލޫމާޢ މަރާ އެ  އަށްއަޅ ަގނޑ   ހ ންނާނީ  ގައިކާކ  އަތ   ؟ހ ންނާނީ ކޮންތާކ ބާއޭ އަނެްއކާތ   ެއކަން   ؟ބާއޭ 

ކަމެއްއެހެންވީ ބޮޑ   ވަރަށް  މިއީ  ވާހަކަ މާ،  އަޅ ަގނޑ  ެގ  ބޮ  މެން.  ދައްކަނީ  މަޖީދީމ މި  ހަމަލާއެއް  މެދ ަގއި  ެގ  މަގ  

ޅި ކިރިޔާ، މ ޓީ ދޭންޖެހޭ ފަރާތަކަށް ކިރިޔަރިއ ކިވަނަ މާއްދާެގ ދަށ ން ސެ  128ެގ  ސާސީޤާނޫނ އަ  ،ތ ންލަދީެގން ދައ 

ން ހެކަން އެމިދިވެސް  ކަމަކަށް ހަދަންެވެގން އަ  ެގހަމަލާެއްއ އާދައި   ކިރިޔާ ސަލާމަތްވީެގން ހަމަ ކިރިޔާމީހާ ތޮރ ފާލައި

ާއެގ  ޅަނީޭއ، މީޑިސްއަކަމަށް ހ ރަންވެެގން މީޑިާއެގ މިނިވައެހެން ޮގތްޮގތަށް އަނބ ރާލަން  ،ޮގތްޮގތަށް ޓ ވިސްޓ ކޮށްލަން

ހާމަމަސް މަޖި  ކ ރ މާދަރ   ބެއަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނހެނީ ލީހ ން  ހިތައޭ.  ހ ރަސްައޅަން ށްޑ   މީޑިާއއަށް  އަރާ 

ކ ރީބާއޭކަކޮން  މެންޑ އަޅ ަގނ  އެދަްއކަމޭ  ނ   މެންނޑ އަޅ ަގ ؟މެްއ  ނޫހ ަގއި  ވެއެ  ނަން  ލިޔ ންތެރިޔާެގ  ލިޔ ނ     ސް  

ހަކަ   ވާއެކަމަކ ، ޤައ މީ ސަލާމަތާ ގ ޅ ންހ ރި ބޮޑ  މައްސަލައެއްެގމޭ.  ަގނޑ މެން ނ ަގންނަ އަޅ  ދިއެއްފަހަރ  ވެސް އަ

ކަެމއް.   ޑ ން އެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. މިއީ ކަންބޮޑ ވާއަހަރ . ހަމަ  މި ދައްކަނީ  އަޅ ަގނޑ މެންހަކަ  ެގން އެ ވާކައި އްދަ
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ެވެގން. ންއެއް ދޭލީއްތ ންެގ ހިތަށް ތަސަޔިވެރިކަމެއް ކ ރަނީ ރައް  ެވެގންޒާމ ތިަވކި ޮގތަކަށް އިން ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ކަރައްޔި ރަްއޔިތ ންނަބޮޑ  ންތ ން  ކަންކަމ ަގއި  ތަސަވާ  އަޅ ަގނޑ މެންއްށް  ހޯދަންވެެގން.  ކަމަށް ވެރި  ލީެއއް 

ނާގފައި ހ ރި އަޑިނޭނޭގ ރާއްޖޭަގއި ހި  ކޮށްދޭނަމޭ. މިއިމ ފ  ގާ ކައަކީ އިންސާވާހަ  އަންނަންވެެގން ދެްއކި އެންމެ ބޮޑ 

ންމެ މީހަކ  ކ ރާނެ ާވލަކީ، ކޮއ ފެދޭ ސ އްޖޭަގއި  ރާ  މޭ. މިއަދ  މިދައިދޭނަެގ އިންސާފ  ހޯ އޭ ޅ ންފިލ ަވއިއޮ  ކަންކަން

މަތީ ސެކިއ ރިޓީ  ސ ވާ އެންމެ  ދައ ލަތ ން  ފަރާތަކާލަކީ،  ދަފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  ދޭތެރޭަގއި މި  ޖެ    ދެން މި   ، ހ ނީމާތ ރ  

ކާ ރާ އޮތީއޭ  ބާ  ކަށްއްޖޭެގ  އަމާނާ ؟ސަލާަމތްތެރިކަން  އޮކާކަށްބާއޭ  ކަންއަޅ  ؟ ތީތްތެރިކަން  ހަމަ  މި   ،ބޮޑ ވަންަގނޑ  

ޅަކ  ެއކަން  ފ ޔައިރ  އަދިވެސް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތަކ ން ބޭދިެވެގން  ދ ވަސް  ތިން  ،ދ ވަސް  ދެ  ންށް ދީެގކަތ  ނޫހަމަޢ ލޫމާ

ކޮށްލާފައި ނެތޭ.  ވެ  ދޮގ   ތޭ.ނެށްލާފައި  ސް ކޮގ  ވެދޮ ޑ ާވ . މިއީ ކަންބޮސް ބ ނެލާފައި ނެތޭއެއީ ތެދެްއކަން ވެސް 

ިއވ ނީ ރަކަމެއް.   ހޮ  ސްއީއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އޮތްއިރ ަގިއ ފާސްޕިނަޝީދ  އޭ.ޑީ.ކޭ  ނާއަކ ން ފިސްތޯލައެްއ  ޚާޓަލ ަގއި 

ވާހަކަ.ނ ފެ ރައްޔިތ މީަގއި    ނ   ހިސާބ   ބިރ ވެރި  އެނިގފައިއެންެމ  ކަންދެން    ،ންނަށް  ސިކަހ ންނަ  ން  ެގއްރ ވެ ން 

ކަންބޮޑ ވޭއިންތިހާ  ދިޔައިމާ އިންތިހާއަށް  ރައްޔިތ ން.  އެބަ  ބިރ ަގނޭ  ރައް   އަށް  . އީސްރަ  އިްއޒަތްތެރިޔިތ ން  އެބަ 

ވަންއެހެ މިއީ  ކ ޑަޒިންމާދާރ ށް  ރަވީމާ،  ޒިންމާދާރ ށްކޮކަން  ވަރަށް  ކ ޑަކޮށް،  ހ ރިހާ  ؛ކަން  ބެހޭ  ފަރާތްކަާމ  ތަކ ެގ  

މި ޖެހޭ  އެބަ  ސަރީކަންކަ  ވެރިން  ސާފ   ރަްއޔިތ ންނަށް  ފޯރ ކޮ  ،ޙަމ ަގިއ  މަޢ ލޫމާތ   ބަހ ން  . ށްދޭންސާދާ 

 ؛ްއޒަތްތެރި ރައީސްނީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިމި ދަ ކަންކަން  ށް ޤައ މ ެގކަރި ދިމާއަވަރަށް ބިރ ވެ  ،ނަމަނޫންއެހެން

ެވެގން  25 ރަ ދ ވަސް  ނަޝީދަށްއީދިޔައީ  ދިފާޢީދެވ ންތާމަލާހަ  ސް  އެބަބާރ   .  ދައްކަފާއި  ބޭފ ޅ ން  މިއީ  ތަކ ެގ  ހ ރި 

. ވާނޭ  ކ ޚަރަދ  ކ ރި ބަޔަ  އިސާ ހިސާބ ން ނިމޭ ކަމެއް ނޫނޭ. މިކަމަށް ފަ  ކާރ  ކ އްޖަހަމައެކަނި ތިން ކ އްޖެއްެގ، ހަތަ

. ެއއިން ފަރާތެއް ވާނޭ  ހިތްވަރ ދިން އެތައް ބަޔަކ ،  . ިމކަމ ަގއި ފަހަތ ަގއި މިކަމަށް ވާިގދީ ވާނޭ  ވި ބަޔަކ މިކަން ރޭ

އެނ  ނ ިވތާކަށް  އަދި  އަދިއެއް.  އަނހޯދޭ  ޮގތްޮގތަށް  އެހެން  އެކި  ކ ރެވ ބ ރާލަކަން  ކ ން  ކަމެއް  ރަމ ންދާތީ ނ ހާ 

މި ވާހަކަ   ؛ރި ރައީސްތެިއްއޒަތް  ަގނޑ .އަޅ    ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑ ވޭއަޅ 

. އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކައެްއ  އްެގ ޮގތެއް ނޭނގޭ ތަކ ރާރ ކޮށް ދަންނަވާލަން. އަޅ ަގނޑަކަށް އެހެން މީހެނޑ  ހަމަ  އަޅ ަގ

ދ ވަހަ  ވަހަކ ދ ޓާނަން  ނ ހ އް ވާ  ކ ވެސް.  މި  ނ ދައްކާނަންވެސް  ފެންނާ  ، ހަކަެއއް  މެދެއް  ކޮޅެއް    ،ދެންންމިކަމ ެގ 

އަ  ފެންނާ  ތިބި   ޑީަގއި  މިކަމ ެގ  އަފަރާތްތައް  ދަްއކާނަން.  ބާރަށް  ވާހަކަ  މި  އަޅ ަގނޑ   ެއއްދިންދެން  ފަހަރ    ވެސް 

ޝ ކ ރ ވަ ބޮޑަށް  މި  ރަށް  ރިޔާސަތ ން  މަްއސަލަދަންނަވަން  ެގންސަ    ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިްއޔާނެީވތީ.  މާލ ކަމަށް   

 ރައީސް. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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 .ސަޢީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ެގމަނަފ ށީޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . 

 

 ވ ން:ކެ އްކަދެހަވާ ސަޢީދ  އަޙްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ެގމަނަފ ށީ

ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި  މ ޙަްއމަތ ންރަްއޔި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް  ރައީސް،  މަޖިލީހ ެގ  ނަޝީެގ  ސަލާމަތީ  ؛ދ ެގދ  

ޮގތ   ޚިދ މަތްތަކާ އޮގ ޅޭ  ޖަހާފައި  ނޫހ ަގއި  މިހާރ   ޚަބަރ   ތްން  ެއއް  ފެންވަރަށް  ތަކަށްޮގއެއީ  ބަލައިަގނެވޭނެ  ވެސް 

 ލާަމތީ ޚިދ މަތްތަކ ން ސަލާމަތް ެގ ސަރާއްޖޭ   ،އްޔާ ކ ރާ ޮގތ ަގިއ ވެއްޖެ ބޫލ ަގަގނޑ   ޅ  ޚަބަރެއް ނޫން. އަތްޖަހާފައި އޮ

ތަފ ޭގެގ  ހެއްެގ  މީފޯރ ކޮށްދޭ   އެހާ  ޮގތެސީމަޢ ލޫމާތ   އެލީ  ޖެހ މ ން  ނޫހ ަގއި  އެ    އެނިގެގން ން  އިްއަގއި 

 އޯޑިޯއަގއި).  ކަށް ސަލާމަތެއް އޮތް ކަމެއް ނޫންކަންަގނޑ މެން އެްއވެސް މީހައަޅ   އީމިމި ދަނީ،    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް

ހ ރެ.    އެނިގ  ތޯެއްއެގ މަޢ ލޫމާތެއް، ކޮން ެގންޖެހޭނީ އެއީ ކާކ ގެ ޖަހާއިރ ަގއި ޖަހަނޫހ ަގއި  ހ ރެދާނެ.  (  ކެނޑިފައި އަޑ   

 ނޫން. ރައީސް ށްހޭ ޮގތަކަވެސް ދޭންޖެއެްއޮގތަކަށް   ،ރަީއސް ނަޝީދ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ދެވިފައި އެ އޮތީ ެވސް    އިމ ހަމަަގ

ލީ ސީތަފ ލީ ޮގތަކަށް މި މަޢ ލޫމާތެއް ނ އެއް ދެވޭނެ.  ސީސެކިއ ރިޓީ ެއނޭގ ބަޔަކަށް ނޫނީ މިހާ ތަފ    ޭގެގ  ދ ެގޝީނަ

ރޭ ؛މަޢ ލޫމާތ  ކ ރީ  އޭެގ  ނަޝީދ   ރައީސް  ވެސް  ޔަީގނ ން  ތަފ   ،ކަންންތަނަކަށްކޮ  ޔައީދި  ގައިހަމަ  ކޮށް ސީލ އެހާ 

އި  ޔާން ރެ ބޮޑަށް ބިރ ަގންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅ ަގނޑ މެ  އަޅ ަގނޑ މެން އަދި މާ  މިއީ  ދެްއީވމާ   މި މަޢ ލޫމާތ އިނޫހ ަގ

އ ޅެންވީދ ވާ ނޫސްތަކަށް  ލ   މަޢ ލޫމާތ   އަޅ ަގނޑ މެން    ،ދީ  ޮގތ ެގ  ލައި އަދި  ވެސް    އ ޅޭ ަގިއ  ކ ތަފްޕްރަިއވެޓް  ޮގތް 

ޚަބަރ ތަކ ަގއި ޖެހ މަކީ އެއީ    ، މީޑިއާތަކ ަގއި   ްއގައި ޮގތެބޮޑ  ދީ، އެ ހ ރިހާ މަޢ ލޫމާތެއް ހާމަކޮށް، ފާޅ ކަން  ނޫސްތަކަށް

ތަކ ަގިއ  ޅ ަގނޑ ެމންެގ ވާހަކަތައް ނޫސްއަ އ ޅެނީ  މި    ވެސްށް ން އެްއޮގތަކަ ކަެމއް. ައޅ ަގނޑ މެަގނޑ މެން ކަންބޮޑ ވާޅ އަ

އެކަމާ ސެކިއ ރިޓީ  ވެސް  އް ެގނެންބޮޑ ވެ ކަ  ޖަހާތީ  ބައެްއެގ  ދޭންޖެހޭ  ސެކިއ ރިޓީ  ދައ ލަތ ން  ދިވެހި  ެގ  އޭ އަށް  ނޫން. 

ކ ރަނީ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ބޫލ ަގ  ަގނޑ ޅ  ނ ވާނެ ކަމަށް އަންދާނެ ފަދަ މަޢ ލޫމާތ ތަކެއް ޖެހިެގން ތްރެޓް އަތ ވެސަބަބ 

މި ޚަބަރ    ،ވާ އްއޮ އި އަދި  ަގނޑ  ކަންބޮޑ ވަނީ ރައީސް ނަޝީދ  އެ ހ ންނެވި ހާލަތ ށް އަޅ ަގޑަެއއަށްވ ރެ ބޮ  އިމީަގ

އަޅ ަގނޑ  މި    ކ ރެވޭތީބޫލ ަގ  ތިވެދާނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑަށްން އިތ ރ  ނ ރައްކަލެއް ކ ރިމައި އެ  ،ަގއި ޖެހ މ ންތަކ ނޫސް

ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  ދަންނަވަނީ.  މި  މަ  ޅ ަގނޑ މެންއަ  ؛ވާހަކަ  މަޖިލީހ ެގ    ޢ ލޫމާތ ތައްމި  ޖަހާއިރ ަގއި  މައްޗަށް 

އަދި   ށް،ންބަރ ންނަެގ މެކޮމިޓީ  241  ،ކައިޓަން މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ކަމަށް  ކޮމިޓީ  241ރައީސް އިސްނަންަގަވިއެގން  

 މިކަން  ކ ރާ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ ބޫލ ަގދަންނަވަން. ައޅ ަގނޑ     ށް ޝ ކ ރ ރަށް ބޮޑަސަށް ވަމަޖިލީހ ެގ ރައީ

ނަމަނ ކޮ ދިާމވިއަ  ،ށްފި  ވެސް  މީެގކ ރިން  ހާ  ޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެން  ދިސާތަކާއެހެން  ދިޔ ން   ނަށްއެްއޮގތަށް 

 މި ކ ރާ މަސައްކަތް ައޅ ގނޑ މެން  ައޅ ަގނޑ މެން ،ހަރ  ޮގވާލަނީސް އެއްފަންވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އަދިވެއެކަށީެގ
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ންމ  ކަމެއް  ން މ ހިކ ރަމެން  ންމެހެންވެސް އަޅ ަގނޑ  ެގންދިޔ ން ެއއީ ކޮއެްއވެސް ވަރަކަށް ދޫދިނ މެއް ނެތި، ކ ރިއަށް

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމަށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ލަބީބް ޔާސްއިލް މެންބަރ ތެރި ިއއްޒަތް  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫންބަރ . އްޒަތްތެރި މެޝ ކ ރިއްޔާ އި 

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ލަބީބް އިލްޔާސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހ ޅ ދޫ

ިއއްޒަތްތެރި ޮގތ ން    އާޓިކަލާނޫހ ަގއި ލިޔެފައިވާ  "ހަވީރ "ވަނަ ދ ވަހ     2021  މޭ  28  ސް.ރައީ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ގ ޅޭ 

ބަހ ސްކ އަޅ ަގނޑ މެ މިއަދ   ބޭނ ންވޭން  ފާހަަގކޮށްލަން  ައޅ ަގނޑ   ރައީ   ،ރާއިރ   ހިމާޔަތާއި މިއީ  ނަޝީދަށް  ސް 

  ޞަކޮށް އެ. ޚާއްން ބޭނ ންލަކަން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްޢ ލޫމާތެއްމަ  ލިބިފައިވާ ނ މ ެގ ތެރޭަގިއ  ދިރިކަން ފޯރ ކޮށްރައްކާތެ

އި އަދި  ޔާބައްދަލ ކޮށްފަ  އީސް ނަޝީދާ. އަދި ރަ ޔާންކޮށްފައިވޭ ބަލޫމާތ ލީ މަޢ ސީތަފ   ެގކޮޅ ެގ  އ ޅ ްއވާމަނިކފާނ  ދިރި

ދީފައިވާ ވަކިވަކި ޚާއްޞަ    ަގއި ދިނ މ ެގ ތެރޭ  ރައްކާތެރ ކަންހިމާޔަތާއި    ށްނިކ ފާނަމަ  ޤައ މ ެގ ސަލާމަތީ ބާރ ތަކ ން އެ

ހިމެނޭކަ އާޓިކަލްަގއި  މި  މަޢ ލޫމާތ މަޢ ލޫމާތ   މި  ފާހަަގވޭ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެން  އާންމ ވ މ ން   ؛ގެ ނިކ ފާނ މަ   

ނަޝީދ ެގ ރައްކާތެރިރައީސް  ހިމާޔަތާއި  އޮ  މިހާރ   ވަރަށްތްކަން  ތެރެއަށް    ވ ރެ  ނ ރައްކަލ ެގ  ބޮޑަށް  ވެސް 

ފާހަަގކ ރެވޭ އަޅ ަގނޑަށް  އެ އަދި    .ވެއްޓިފައިާވކަން  ދިރި  ޚާްއޞަކށް  ގ ވާ ޅ އް އ މަނިކ ފާނ   ަގއި ކެނެރީޭގ  . ެގ، 

ނ ރައްކަ  ވެސްން  ހ މީ  ގެ ލާއިޢާ  ގެ މަނިކ ފާނ   އެ  އ ޅ ްއވާދިރި އެ  ތެލ  މިހާރ   ެވއްެގ  އަޅ ަގނޑ   ރެއަށް  ޓިފަިއވާކަން 

ރަ  ިއއްޒަތްތެރި  ރައްކާތެރި ؛އީސްފާހަަގކ ރަން.  ސަލާމަތާިއ  ބަޤައ މ ެގ  ފަރާތަށްކަން  އެ  ލަހައްޓަންޖެހޭ   ހަމައެކަނި 

ފަރާތްމަސްއޫލިއްޔަ  ފަރާތ ެގ ެއ  ތެރޭަގއި  އަދާކ ރ މ ެގ  ލިތ   ހާމަވެފައިވާކަން ބިތަކަށް  މަޢ ލޫމާތ   ފައިވާ 

މިއަޅ  ކިޔާ  ަގނޑ މެންނަށް  މީހ އެސާފ ކޮށް  އެބަ  މާ  ލީއާޓިކަލް  އެކި  މިއީ  ބަލައިެގން   ންނޭގ.  ޮގސް  ކައިރިން 

ލިބޭނެ  ވާހަކަދަްއކަ ބަޔަކަށް،  ިއެގން  ަވކި  ނޫން.  ހ ރި  މަޢ ލޫމާތެއް  ލިބިފައި  ތެރެއިން  މަސައްކަތެްއެގ  ޚާއްޞަ  ަވކި 

ދާކ ރ މ ެގ   އަތ މަސްއޫލިްއޔަ ، ތެރޭަގއި  ެގެއއީ ޤާނޫނ ައސާސީންނާއި ާގނޫނ ތަކ ން އެ މީހ ންެގ މަސްއޫލިއްޔަތ   .ފަރާތެއް

މީހ ން އެ  ހ ރި  ތެރޭަގއި  މަޢ ލޫމާތ     އެްއކޮށްފައި  މި  އަޅ ަގނޑ ހާމަކ    ށްއާންމ ކޮމަޢ ލޫމާތ .   ހަރ ައޑ ން  ރ މަކީ 

ން ބޭނ ންވޭ. އިްއޒަތްތެރި ލަ ނޑ  ފާހަަގކޮށްވެސް ައޅ ަގތ ން ކ ށެއް ކަމ ަގިއ  ކ ށްވެރިކ ރާ ކަމެއް. އަދި މި ާގނޫނީ ޮގ

މި ؛ރައީސް މަސައްކަތ ަގއި  ކ ރާ  މި  ދީެގން  މީޑިއާއަށް  މަޢ ލޫމާތ   މި  ފެައޅ ަގނޑ   ވަނަ    2021  މޭ  6ންނަނީ   

 މި ެގން މިހާރ  ފ ލ ހ ން  ގ ޅި  އާ ، އެ ހަމަލަސްޓް ހަމަލާގައިރިޓެރަލަންދިން  ދ ވަހ ެގ ރޭ ރައީސް ނަޝީދ  އަވަހާރަކޮށް

މި   ،އަދި ހަމައެއާއެކީރާ ތަން.  ކ ފޫޒ  ފޯރ ވ މަށް ބަޔަކ  މަސައްކަތްނ   ޤ  އެހެން ދިމާއަކަށް ެގންދިޔ މަށްެގންދާ ތަޙ ޤީ
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ފާސްކޮށްެގ ޕާލިމެންމަޖިލީހ ން  މަޖިލީހ ެގ  ހަދާ  ންޓަ  އެބަ  އިންކ އަރީެއއް  ސަލާމަ  ،ކޮމިޓީން  241ރީ  ތީ ޤައ މީ 

ްއ  ށް އެްއޗެބޮލަ  ،ވެސް ވަކި ބަޔަކަށް ަވކި ޮގތަކަށް ވިސްނައިދިނ މަށް  އިތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން. މި އިންކ އަރީގަ ތްމަޚިދ 

ޮގތަކަށް ނ ފޫސީނ   ،ވައްދައިދިނ މަށް ދެކ މ ެގ ޖާގަ   ށްންނަޮގތ ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެ  ެގޒ  ފޯރ ވަން ކ ރާ ކަމެއްދާ 

އޮ އަދިތްއެބަ  އަޅ .  ޚާއްޞަކޮށް  ހި  ދ ވަހ   މޭ  6ކ ރަން  މަތާަގނޑ   އަވަހާރަކޮށްލ   ގައިވަނަ  ނަޝީދ   މަށް ރައީސް 

ހަމަލާ    އެއްހަމަލާ އެ  އެކަމާދީ،  މަސައްކަތް ންގ ޅިެގ  ތަޙ ޤީޤ ކޮށް،  މ އައްސަސާތަކ ން  ދައ ލަތ ެގ  ދަނިކޮށް ންމ ކ ރަ 

ނަޝީދ  ރައީސް  ނެރެ،  އަނެއްކާވެސް  އާޓިކަލް  ޮގތަށް  ބަދ ނާމ ވާ  ނެ  ތަންތަވާހަކަ  ެއ    އަދި  އި، ދައްކަ   ނ ގައިރެ، 

ސަލާމަތާމަޢ ލޫމާ ދައ ލަތ ެގ  ރައްކާތެރިކަމާތަކީ  މަޢ ލޫމާތަކަށްގ ޅ ން    އި  އާންމ   ،ވެފައި  ހ ރި  ކަމަކީ  އެ  ކ ރާ 

އެްއޮގތަކަށް  ބަޔައަޅ ަގނޑ މެން  ކޮންމެ  ނޫން.  ކަެމއް  ބަލައިަގނެވޭނެ  ފިލާެވސް  ތަނެއްަގއި  ކޮންމެ  މި ކ   ތިބެެގން 

ބަޔަކަށްމަޢ ލޫމާތ  ނެރެ،  އާންމ ތައް  ދީެގން  ކަމ ަގއި    ދިވެހި  ވިކ ރި  ޙަޤީޤަތް  މިކަމ ެގ  ރައްޔިތ ންނަށް  ޔަސް 

އިދާރާތާކ ން   ޤީކ ރާ ޮގތ ަގއި ތަޙ ޤީބޫލ ަގޖެހޭނެނަން. އަދި އަޅ ަގނޑ   ށްދިނ މ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ފަހަތަކަށް ނ ސާފ ކޮ

ފަހަތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންވެސް  މީ  ަގއިމ މިކަ  ނ ޖެހޭނެ.  ނެތް.  ފ ނަށް ހ އްޓ ެމއް  އެންމެ  ޮގސް،  ައޑިައށް  އެންމެ  ެގ 

ށް ޮގވާލަން ހާ މަސައްކަތެްއ އަޅ ަގނޑ ެމން ކ ރާނަން. އަދި އަޅ ަގނޑ  މިހާރ ން މިހާރަބަލާފައި ކ ރަންޖެހޭ ހ ރި  އްސަ ޮގ

ބޭފ ޅ ންނަށް އެނޭގނެ. ިމއީ އެްއ ސާފ ކޮށް އެ  ކ ރި ބަށް މި މައްސަލަ، މި މަޢ ލޫމާތ  އާންމ ދައ ލަތ ެގ ދިފާޢީ ބާރަ

  އިން މި މަޢ ލޫމާތ  ތ . އެ މީހ ންެގ ތެރެލޫމާއެނޭގނެ މަޢ   ، ަމދ  ބައެއްެގ ތެރެއިން އެކަނިވަރަށް ކ ޑަކ ޑަ ބަެއްއެގ

ބަލަކި  ލީކްވީ ހޯދައި ހިނެއްތޯ  މި   ،އި،  ފިޔަަވޅ   މިއަޅަންޖެހޭ  އެޅ މަށްހާރ ން  ކ ރާކަން  ައދި  .  ހާރަށް    ރާއްޖޭެގމިކަން 

ދިވެހިރާއްޖެއާ ރައްޔިތ ން މިއީ  އެނެގންޖެހޭ.  ރައްޔިތ ންދިވެހިއި  ނަށް ސާފ ކޮށް  ރަްއކާތެރިކަެގ  ރާއްޖޭެގ    މާސަލާމަތާއި 

ވާތީ މައްސަލައަކަށް  ހ ރި  އަ   ،ގ ޅ ން  ބޮޑަށްމިކަން  ވަރަށް  ޮގވާލަން.  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ޝ ކ ރިްއޔާ  ވަސްކ ރ މަށް   

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މައްސަލައެއްނިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ .   ސަން  ޙަންބަރ   މެިއއްޒަތްތެރި  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ    ،ޒާމާ ބެހޭ 

 .އަޙްމަދ 

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ
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 " ހާރ މި". އަޅ ަގނޑ  އެކަން ރަނަގޅ ކޮށްލަން.  ނޫހޭ  "ހަީވރ "ވ ނީ  ންބަރަށް ވިދާޅ ވެޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެހ 

އެއީ ރަނަގޅ   އިނޭގތޯ.  ނޫސް  މައްސަލަެއއް  .ކޮށްލަންެވެގންެއކަން  އަނެއްކާ  ވެ ފާނެތީޖައްސަނޫހ ން    ހައްތަހާވެސް 

 ރި ރައީސް. ތެ ަގނޑ  ދެންނެވީ. ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްޅ ލަން އަ ކޮށްރަނަގޅ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ށް  ހާދަމ ޙައްމަދ  ނިމެންބަރ   ރި  ިއއްޒަތްތެފޭދޫ ދާއިރާެގ    .މޭ   28،  ނޫސް  "މިހާރ "ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ .  

  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ިވލ ފ ށީ  ،ލ ކ ރަނީހަވާމި  ރިޔާސަތ     ތ ވ މ ެގ ކ ރިން އަޅ ަގނޑ  މި ވަގ އެރ ފ ރ ޞަތ އަޅ ަގނޑ   

 މައިކް.  ،ރ މެންބަ ިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރިދާ ވިލ ފ ށީ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( . ށްފީފަން ޢަސަޙަމެންބަރ  

 

 ޢަފީފ  ހަވާލ ވެވަޑައިގަތ ން( ން )މަޖިލީހ ގެ ރިޔާސަތާ ވިލ ފ ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރ  ޙަސަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މިހާރ  އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  ރ ޞަތ އަރ ވަން. ފ ށް  ހާދަނި މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ ފޭދޫ  ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 . ހާދ ނި މ ޙައްމަދ  ެމންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާެގ ފޭދޫ

 

 ވ ން: ކެއްކަދެހަވާ ނިހާދ  މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ފޭދޫ

  ،މި ކ ރަނީވަރާ  އި މަޝްހ ސްކޮށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގބަ ޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ މެން މިއަދ   ޝ ކ ރިއްޔާ އިއް 

ލިޔެެގން  ެއއްޗެއް  ހ ރިއެ   ،ނޫހެއްަގިއ  ކަންބޮޑ ވ ން  ދައް  ،ކަމެްއަގއި  ވާހަކަ  ކަމެްއެގ  ނޫންކާ އާދައިެގ  . ކަށެއް 

ެގ ކޮށީބަންޑާރަމިސާލަކަށް    ނީ ނަމަ، ، މިސާލަކަށް ދަންނަވަެގ ނޫހަކަށްރާއްޖޭދިވެހިމިކަމަކީ މިއީ   ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ޮގތް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ މައި  .  މިހެން ހެދިދާނޭވާލ މަށް ޓަކައި  މިވެނި ފާރެއް ފޫއަޅ   ަގއިބަންޑާރަ ކޮށީ  ،ހާލަތ  ހ ރި 

  ދާނޭ ލަތ  ހ ރީ މިހެންނޭ. މިވެނި ޮގތަކަށް ހެދިއެ ދ ވަހ ެގ ހާ  .ހ ޅ ވިދާނޭ  ދޮރ  މިވެނި ޮގތަކަށް ހަދާލީމާ  ޑްކ އާޓަރ ެގހެ

ހާމަކ ރާ   ބަޔަކ   ތިބި  ތެރޭަގއި  އެތާ  މީޑިާއއާމަޢ ލޫމާ ކިޔަިއެގން  ެގނައ ން  ތެއް  ވާ  ހަމައަށް  ކަމެއްެގ    ހަކަ ފަދަ 

 ނޫނީ  ޖިލީހ ެގ ރައީސަށްކީ މިއީ ރައްޔިތ ންެގ މައަަގއި ދީެގން މި އ ޅޭ ހަމަލާ    އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ. މިހާރ  މޭ

ހަމަލާމ ޙައް  ނެރީޭގކެ  ގ. އ ޅޭ  ދީެގން  ނަޝީދަށް  ޮގތ ަގއި  މަދ   މިންވަރަށްއެ  އެްއެގ  މާ  ނަާގ  ބޮޑ     ވ ރެ 

ައޅ ަގނޑ  ވާހަކަ  ދައް  މެންމައްސަލަެއއްެގ  ދީފަޤައ   މ ޅި  ކީމައްސަލައަ  އެނީ.  ކަމި  ރިސްޓް  ޓެރަ  ބޮޑ   އިވާމަށް 

ޓެރަ މި  އިހަމަލާއެއް.  ޤައ މ ެގ  މި  ސަބަބ ން  ހަމަލާެގ  ނާޒ ކ    ؛ޞާދަށްޤ ތިރިސްޓް  ވަރަށް  ައޅ ަގނޑ މެންނަކީ 
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ނީ. ދ ނިޔޭެގ  ކަހަކަ މި ދައްްއެގ ވާ އެބޮޑ  ހަމަލާ  ދީފައިވާތިޞާދަށް  މި ޤައ މ ެގ އިޤ   . އޮންނަ ޤައ ެމއް އްޞާދެއިޤ ތި

. އެއީ ހިނދަކ   ނ ވާނެ މި ވާހަކަ ދައްކާހާ  ސްޓަކ ރިތީ ެއ ވާހަކަ. މި ޤައ މަށް އަންނާނެ ޓޫއެއްަގއި އޮހ ރިހާ މީޑިއާ

މިނިވަންކަމެއް  ޤައ މަކަށެ  އަމާންކަމެއް،  ފަދަރާއްޖެދިެވހި  އް،ނެތް  ނާންނާނެ. ޓޫ  ށެއްކަޤައ މަ    ރިސްޓ ންނެއް 

ޮގތ ަގއި. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކ ރީެގ ރައީސްކަން ކޮށްފައިާވ    ވަން ޤައ ެމއްެގމިނި  ،އަމާން  ކ ރަނީޓ އަޅ ަގނޑ މެން ޤައ މ  މާކެ

އަ  ،ބޭފ ޅަކ  މިއަދ   މަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް ޅ  އަދި  ރަްއޔިތ ންެގ  ހަމަލާ  ަގނޑ މެންެގ  އެ  ބެހޭ    ދެވ ނ   ހަމަލާދެވި،  ޮގތާ 

  ިއ،ެގ ޮގތ ަގއި ނަަގމިއީ އާދަިއެގ ކަމެއް  ،އްކާ ވާހަކަޮގތ ން މީޑީއާއަށް މަޢ ލޫމާތ ތައް ހާމަކ ރެވިެގން އައިސް ިމ ދަ

ތަ  ،އިނާޅަފިޔަވަޅ   މަށްމިކަ ބަލަހައްޓަ ޙ ޤީޤ މިކަން  މިއީކީނ ކޮށް،  ތިބ ން  ދ ވަސްީވއިރ    25ހަމައަށް    މިއަދާ ؛އިެގން 

ކ ރެވ ނީ ކޮންކަ  ؟ކޮންކަމެއްތޯ ކ ރެވ ނީ ައޅ ަގނޑ މެން ؟މެއްތޯ  ޕީ.ޖީ އަޅ ަގނޑ މެން  ެގބަރ ންމެން  65ެގ  ކޮބައިތޯ  ެގ 

އަ  ނޑ މެންއަޅ ަގ ؟ްގރޫޕ  އިންޓަރނެޓް  ބޮޑ ސިގ ހެޔޮމަލީޙް  ކިޔާފައި  އެްއޗެއް  ނ ކ ރީއޭ  އޭނާ    ެގނެސްލާފައި  ންާގ 

ތޯ ދޭތެރޭގައި  ސްޓަރ ންނާއޭ. ކިތައް މިނިފިޑެންސް ވޯޓ  އަޅ ަގނޑ މެން ނެިގނޯކޮންނެގ  . ޭއނާއަޅ ަގނޑ މެން ބޭރ ކ ރީއޭ

  ކާކ ެގތޯ  ؟ންެގ ިއހ މާލ  އެބަ އޮތްތޯކިތައް މިނިސްޓަރ ކަމ ަގއި    ދިމާވެެގން އ ޅޭދ   މިއަ ؟އެޅީޅ ނޑ މެން ފިޔަވަ އަޅ ަގ

ހި ؟ތީއޮ  އްއިހ މާލެ އަޅ ަގނޑ   އިްއޒަތްތެރި    ،އެރީށްތައެހެންވީމާ،  ކޮންމެ  މެންބަރަކ    މަޖިލިސްައޅ ަގނޑ މެން 

ބާރ  ތ އި  ެގދީދީރިޔާެގންތޯ މާކަ. ކީްއވެތް ވާހަެގ އިހ މާލ  އޮ.ޑީ.އެފް އެމް.އެން  ،ޅ ވޭފައި ވާހަކަދަްއކަމ ން ެއބަ ވިދާތެދ ވެ

ޯވޓެއް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ނެތްކަމ ެގ  މި ނ ކ ރި  ލާން  އިހ  މާރިޔާދިދީގެ  ؟ޅެނީއ   ެގން  މިކަމ ަގއި     ؟ނެތީތޯމާލެއް 

  މާލ ވެފައިާވ ފަރާތަކާއިހ   ،އިރ  ހިނގި   ޒަމްެގ ހަމަލާރިޓެރަ  ބޮޑ    މި އޮތްވީތީ،    އަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފ ޅަކަށްއެމް.ޑީ.ޕީ

ައޅަން ފިޔަަވޅެއް  ނ ކެދޭތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކޮބައިތޯރި  ސަބަބަކީ  ތިބެންޖެހޭ  ފަސްޖެހިފައި  ްއޒަތްތެރި  އި ؟، 

ައޅ ަގނޑަށް އަންނާނެ ތްރެޓާދަިމއީކީ އާ ؛ރައީސް ދޭތެރޭަގިއ    ިއެގ ވާހަކަެއއް ނޫން. މި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  ދެްއކީމާ 

މ ޅި ޤައ މާއި ރަްއޔިތ ން   އޮތް ކަމ ންފައިދިމާވެމިހާރ   ނ ވޭ. މިއީ ހަމަ އޮންނާނެ ކަެމްއ. ނޑ  ޖެހިލ މެއްވެސް ައޅ ަގ

ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،އްޔާވެއްޖެ   ކަމ ަގއިއްޖެ  ށް ނޭޅިޅ  އަޅ ަގނޑ މެންނައަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ  އަލ ންއި  ކަސަލާމަތްކ ރ މަށް ޓަ

ޤައ މ  ނ ކ ރެ  މި  އިންސާފ ދެނެއް ސަލާމަތެއް  އަޅ ަގނޑ މެން  މަރަ  ،މޭދޭނަހޯދައި  ވޭނެ.  އިންސާފ  އަޅ ަގނޑ މެން  ށް 

ކ ރެވ ނ  ކަމެްއ    ދަށް ވެސްއަސްޢަނީ.  ވ ލިސްޓެއް ހާމަކ ރެ. އަޅ ަގނޑ މެން  ވާ ފަިއސާ ހޯދާނަމޭނަާގފައި  ،ހޯދައިދޭނަމޭ

ފަހަރަ  އަޅ ަގނޑ ނެތް.   އެތަްއ  އިސްތިއަސްޢަ ކ   ހަމަ  ެވސް  ގޮ ފާއަށް  އ ެގ  ރިކަވަރީ ވާފަވާނީ  އެސެޓް  ޙަޤީޤަތަކީ   .

. ވޭނެރެއެއް ނ އެދެޭވ ފަދަ ނަތީޖާ  ނަށްމިޝަނ ން އަދި އަޅ ަގނޑ މެންނ  ކަމެއް ނެތް. މަރ  ކޮވެސް ކ ރެވ   ށްޝަނަކޮމި

ފ ން   ނޭގހާނޭމިއީ އަޑި    ،ދާންޖެހޭ ފ ންމިން   އްސަ. ައޅ ަގނޑ މެންބޮޑ  ހިސާބަކަށް އައި   މިހާރ  މި އޮތީ އެއަށްވ ރެ މާ

އަޅ  ދާ  ދިމާލަކަށް ކ ރަނީ.  މި  މަސައްކަތް  އަޅ ަގނޑ މެން  މަ  ނަށްަގނޑ މެންން  ރަްއޔިތ ންެގ  ދިވެހި   ޖިލީހާއިކެރިެގން 

ޤައ މ   ރާސަރ ކާ މި  ހަޓެރަ  ގ ޅިެގން  ސަލާމަމަލާރިޒަމްެގ  ަވގ ރަތްކ ތަކ ން  ދައ ލަތ ން  މިއަދަށް  މިއަދ ން  ތަށް  ން 
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ެވއްޖެ ކަމ ަގއި  ނާޅައިފި  އަ ފިޔަވަޅ   ޮގވާލަނީޑ މެަގނ ޅ އްޔާ  އަޅ ަގނޑ   ނެތް.  ސަލާމަތެއް  ެގ އަޅ ަގނޑ މެން   ،ންނަށް 

ދޭތެރޭ   ހޭ ކޮންމެ މީހަކާވޯޓ  ނަަގންޖެއިތ ބާރ  ނެތްކަމ ެގ    ، ފަސްނ ޖެހިޅ  އެޅ މަށް ޓަކައި  ފިޔަވަޅަންޖެހޭ  އަ  މަޖިލީހ ން

އި ރައްޔިތ ން މާދަމާެގ  ސް މި ޤައ މާޔަލައިެގން ވި  ދ ރަށް  ވެއްޖެއްޔާ  މީހަކ ލާންޖެހޭ    ރަށް ދ ނަަގިއެގން، އެ މީހަކ 

 .  ދަންނަވަންވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި ޝ ކ ރ އް. ދެއްޖޭޖެހިން ތެދ ވާންކ ރަސަލާމަތްނޑ ެމން އަޅ ަގކައި ދަރީންނަށް ޓަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އަރ ވަނީ  މި  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   ެމންބަރ .  ިއއްޒަތްތެރި  އިްއޒަތްތެރި   ،ޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  މަޑ ްއވަރީ 

 އާދަމް ޝަރީފަށް.  ރ މެންބަ

 

 ބަރ  އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވ ން:ެގ މެން ދާއިރާމަޑ އްވަރީ

ރައީސް  ޝ ކ ރިްއޔާމް  އާދަ ރައްކާދައ ލަ  .ިއްއޒަތްތެރި  ސަލާމަތާއި  ފޯރ ކޮށްތެރި ތ ން  ަގންނަވާ  ޖެހިވަޑައި ދޭންކަން 

ެގއްތެ ތާއި ރަްއކާބޭފ ޅެއްެގ ސަލާމަ ޮގތަށް  ރިކަން  ބޮޑ ވާ ކަެމއް.  ވެސް އިންތިހާއަށް ކަން  ކަމެއް ވ މަކީ އަޅ ަގނޑ ލޭ 

ޚާއް ހ ންނަވާ ެގޝީރަީއސް ނަްއަގއި  ޮގތެ  ޞައަދި  ކަމެްއ  ތެރިތާއި ރައްކާެގ ސަލާމަކޮޅ  ދ   ޮގތަށް  ެގއްލިެގންދާ  ކަން 

ޙަކ ރިމަތިވެެގންދިޔަ ހަމަ  ކަންކަމީ  ެވސް  އެހެންނަމަވެސް  ންޖެހޭވާ ބޮޑ  ޤީޤަތ ަގއި  ރައީސް،  ޒަތްތެއިއް   ކަމެއް.  ރި 

އެ   ކިޔަޓިއާއަޅ ަގނޑ   އިބާރާތް  ފަހ   ެއންމެ  ބ ނެފައިކަލްެގ  މި ލާިއރ   އެ މް.އެން.ޑީ.އެފ އެ  ،އޮންނަނީ  އި  ދެން   ން 

ނ ދޭ ޮގތަށް  .ނޭފ ރ ޞަތެއް  އޮންނަ  އިބާރާތް  ބަލާއިރ މި  ހާމަވެ  ،  ވާހަކަތައް  މިޮގެގންމި  ދާ ސީތީ  އޮ  ސްފައި 

ބ ނ މަށް.ޑީ.އެފ .އެންމްއެ އަ  ންނޭ  ބޮޑަށް  ނ ދެ   ،ލ ރެވެނީބޫަގށް  ޑަޅ ަގނވ ރެ  މީހެއް  އެ  ވަނަ  މީހެއް  ތިންވަނަ  ވަތަ 

ރިއްޔާއިން  މިއީ އަސްކަ  ،ނީވައަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަން ބޭނ ން   ،ތަކަށް ދަންނަވާނަމަވާ ކަމަށް. ެއހެން ޮގދައްކާފައި   ވާހަކަ

މަޢ ލޫމާތަކަށް ބޮޑަ  ހާމަކ ރި  އަވ ރެ  ރިޕޯޓ ށް  މަޢ ލޫމާތ   އެ  ތެރެއިންފަރާތްތަ  ކ ރާސްކަރިްއޔާއިން  ކޮންމެވެސް    ،ކ ެގ 

ފަރާތަކ އެ މަޢ ސާއްހިން  އް  އޮތް  އަޅ ކޮށްފައި  ކަމަށް  އަޅ  ތީބޫލ ކ ރެވޭަގޑަށް  ަގލޫމާތެއް  ެއކަން  ،  ަގނޑ  

އެނިގވަ  ބޭފ ޅ ންނަށް  ތި  އަދި  ބޭނ ން.  ނަ ،  ޑަިއަގންނަވާނެރަޖިސްޓަރކ ރަން  ނ ރައްކާތެރި ދަށް  ޝީރައީސް  ދިން 

ދިވެގ ޅި   ހަމަލާއާ ތިއް  ،ސިފައިން  ހިެގން  ސިފައިން  އެތާ  ޮގވަވެ ހަރަކާތްތެރިބެވި  ސިފައިންެގ ތ ން  ޑަިއެގންނެވި 

 ސިފައިން  ބިލ ކަން އަޅ ަގނޑ  ހިތ ން ވަރަށް ރަނަގޅަށް ފެނިެގންދާނެ. އެކަން އޮތީމާއި އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޤާކަޔާރ ސިހ 

މިއަދ    ،ޔާރ ކަން ފާހަަގކ ރެވ ނ އިރ  ސިހ ެގން އަޅ ަގނޑ މެން ސިފައިންެގ  ކަމާ ގ ޅި . އެހެންނަމަވެސް، އެފަސާބިތ ކޮށްދީ

ގ   މާހާމަވެެގންދިޔައި  އްޢ ލޫމާތ ތަކެމަމިކަހަލަ   މިކަާމ  އަސްކަރިްއޔާ  މ ޅި  ބަދ ނާއަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރ މަކީ  މ ޅިެގން 

ނޫން ޮގތެއް  ރަނަގޅ   ދެކޭޮގތ ަގއި  ކަމަށް    .އޅ ަގނޑ   އޮންނާނެ  ކޮށްފައި  މިކަ  ،ބޫލ ކ ރެވެނީަގމިކަން  މ ަގއި ހަމަ 
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މަޢ ފ  ބޭފ ޅެއްލޫމާތ   ރިހަމަ  ހ ރި  ޖެހިފައި  ކ ލަ  ސިޠާސީ  ނ ވަތަ  ބޭފ ޅެއް  ސިޔާސީ  އަޅ ަގނޑ ކަ  ލިބޭ   މެންމަށް 

ޅ    ފިޔަވައަދި  ،ޖެހޭނެކ ރައްވަންޤ ޤީރ  ތަޙ ދެކޭޮގތ ަގއި މި މައްސަލަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަ  ަގނޑ ޅ އަ  ބޫލ ކ ރަންޖެހޭ.ަގ

އަޅ އްވަން ރައީސް ވެސް  ިއްއޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ މި  ؛ޖެހޭނެ.  ވިސްނާލަންޖެހޭމެން  އަދ   އަހަރ    ފަސްހަތަރ ،  އެބަ 

ޔ  ބާލައިެގންވަންދެން  ބޭފ ޅަކ  ނިފޯމް  ހ ންނެވި  ބޭރ ަގއި  ޤަދ ނިޔޭ  ،  ކޮން  ޑިފެންސް  ތޯ  އ ެމއްަގއިެގ  އޮފް  ޗީފް 

ައސްކަރި  ނ ވަތަ  ކޮމާންޑާރަކަށްްއޔާފޯސްއަކަށް  ކަެމއްތޯހިނިގ  ނެްއގައިކޮންތަ ؟ވީހެއްދެ  ެގ  އެބަޖެހޭ     .ިވސްނާލަން 

ތައްޔާރ  ޮގތ ން  ދިފާފަ ކޮށްސިޔާސީ  އެްގރިމެންޓެއް  ހ ންނަ  ޓަޢ އި  އެކ ރ މަށް  ތިއްބަވާ  ކައި  ބޮތަނ ަގއި  އެންމެ  ޑެތި  

އެޅ އްވި ޔ   ޑްޓެޑެކަރޭ އަޅ ްއވަިއެގން ޖެނެރަ  ނިފޯމް  ކ   ލ ން  ކޮއެކަން  އަޅ ަގނޑ ންރެްއވީ  އެބަ ބަެއއްތޯ  މެން 

  ލީޑަރޝީޕްަގއި ތިއްބެވި ވަކި ބަޔަކ    އެއީ  މާ،ޔައިވިސްނާލަންޖެހޭ. މިހިސާބަށް ރާއްޖޭެގ އަސްކަރިްއޔާެގ ކަންތަްއތައް ދި

ފޯރ ވީމާރ ކާރ ން ސިޔާސަ ނ ފޫޒ   އަސްކަ  ެވެގންދާ  ،ސީ  ކަންތައްތައް  އެކަހަލަ  ވާކަމެއް.  ްއޔާ ފަށައިފި  ންރިއްޔާަގއި 

ކަމި ނ ވާނެ  ކަންތައްތައް  އަ ކަހަލަ  ބަލައިެގންމަކަށް  ކަންތައްތައްނ ވާނެ.  ޅ ަގނޑ މެން  ދެރަ  ވަރަށް  ހ ންނަނީ  .  މި 

ވިސްނަން  އެބަ  ގ   ،ޖެހޭއަޅ ަގނޑ މެން  ދިވެމިކަމާ  ކޮންޅިެގން  ކ ރީ   މިރ ން  ވެހި ސަރ ކާދި  .ތޯެމއް ކަހި ސަރ ކާރ ން 

ން ެއބަ ބަލަންޖެހޭ. އަސްކަރިްއޔާ ތަކެއްތޯ އަޅ ަގނޑ މެފިޔަވަޅ ދަނީ ކޮންކަހަލަ  ންެގ  ކަންކަމާ ގ ޅިެގން އަޅ އްވަމ ން މި

ވެސްފާޢ ދި ހަރ ދަނާކަމާ  ، ކ ރ މަކީ  އެއަސްކަރިއްޔާެގ  ވެސްދަ ވަރ ަގ  ތަން  އި  އޮންނަ  އެ އެީއ    ، ކ ރ މަކީ  އިރެްއަގއި 

ޒިންމާއެ  މިހެސަރ ކާރ ެގ  މިކަންކަން  މިައދ   ވެެގންދިޔައިއް.  ބަދަނާމ ކ ރ މ ބަދ   ރިްއޔާކަސްއަ  މ ޅި  މާން  ަގއި ލ ެގ 

ދެ މިނިސްޓަރ ޑިފެންކޭޮގތ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ   މިކަމ ގައިސް  ޖެހޭނީ  މައަ  ފިޔަވަޅ   ޑިސިޕްލިނަރީ    އްސަލަ  ޅ އްވަން. 

ތަޤީތަޙ  ެއއްޗެއް   ޤީޤ ކ ރައްަވއިެގން ޙ ޤ ކ ރައްވަން.  އެ  ެގފެންނަ  ކ ރެްއވީމާ  އަލީަގއި    އްމެ މިކަ  ،ނޫނީ  ކަންކަން 

ނ ދާނެހަމަ  ކަށެއްނޑ މެންނަޅ ަގއަ ައޅ   .ޖެހިެގނެއް  އަދި  ނ ނެރެވޭނެ  ނަތީޖާއެއް  މ ޅި  ރަނަގޅ   އަބަދަކ   ަގނޑ މެން 

ބައެ ބަދަމް.އެން.ޑީ.އެފް  އަލ ދ ނާމ ކ ރ މ ެގ  ހިތ ން  ައޅ ަގނޑ   ވިސްނަންޖެހޭަގއި  އެބަ  ކަންކަން    މި  ،ޅ ަގނޑ މެން 

މި ކިހި  ވެެގން  އެބަލާފަ.  ނެއްވެެގންތޯދަނީ  ފިޔަވަކައި  މ ހިޅ މަށް  ބޭފ ޅ ންނަށް   މ  ންއެޅ ަމކީ  ތި  ކަމެއް. 

އިސް  ،ިގވަޑައިަގންނަވާނެއެނ މަޖިލީހ ން  ޕާލިރަްއޔިތ ންެގ  އިންންޓަމެނަަގިއެގން  ނަޝީ  ެއއްރީކ އަރީ  ެގ  ދ  ރައީސް 

  ، ބޭނ މަކީ ންމެ ބޮޑ   ެގ އެމ ށްލ ކްކޮލީ  އްޮގސް ހ އްޓާ މިކަހަލަ މަޢ ލޫމާތ ތަކެޮގސް ދޭ.  ހަދަމ ން އެބަ  ެގންގ ޅި   މައްސަލައާ

ދެން    ،ކަންކަން ކ ރީމާ  ޒ  ފޯރ ވ ން. ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ މަށް ޓަކައި އެނ ފޫ  ށްއަރީސިޔާސީ ޮގތ ން އެ ކ ރެވެމެންދާ އިންކ އަ

ަގއި  އެކީ   ވ މާބަދަލ   ކަސްފޯ  ށްދިން ފަރާތަކަށް ލޫމާތ  ފޯރ ކޮޮގތެއްަގއި އެ މަޢ    ޞަމިހާރ  ޚާއް  ،ރޓްވ މާއިފޯކަސް ޑަިއވަ

ަގއި ވެސް ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން  ޙަޤީޤަތ   ދަނީ މިއީ  ކަންކަން ކ ރަމ ން މި  މި  ،ެގންޖެހޭނޑ މެންނަށް އެބަ އެނ އަޅ ަގ

މި   ނަޝީރައީ  ށް،އަދިސާހާމ ޅި  ހަމަލާދި  ށްދަސް  ބަދަލ ކ ރ މާއިެގ  ން  މިހާރ ޞަ ޚާއް  ،ފޯކަސް  ން މި  ހ މަޖިލީ  ކޮށް 

އިން ފޯރ   ށްއަރީކ އަހަދަމ ންދާ  މި  މ ންދާކ ރެވެކައި  ޓަ  ވ މަށްނ ފޫޒ   އެބަ    ކަންތައްތައް.  ސަރ ކާރ ން  ކަންކަން 
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އެބަ ސަރ ކާރ ން  ބޮޑަށް  މިއަށްވ ރެ  އަދި  މައްސަލައެއް ހ އްޓާލަންޖެހޭ.  ސީރިއަސް  މިއީ   ރައީސް  ؛ޮގތ ަގއި   ެގޖެހޭ 

މައްސަލަ  ހަމަލާއަކީދެވ ނ     ޝީދަށްނަ އެމް.އެން.ޑީ   ،ޮގތ ަގއިެގ  ެއއް ސީރިއަސް  އަނެއް  ދ    އެއް  .އެފްއަދި  ވަހ ން 

ތަނަށް އިސްކޮށްެގން    ހަރ ދަނާ ބަޔަކ  އެކައި ރަނަގޅ ތަން ހަރ ދަނާކ ރ މަށް ޓަ  ހަށް ހަލާކ ކ ރ މ ެގ ބަދަކ ަގއި އެދ ވަ

ސަރ ކާރ މަސައްކަތް ވިސްނ ެމއް  ެގން ކ ރ މ ެގ  އެހެންނޫނިގ ން  އަޅ ަގނޑ ެމންޅެން.  ހ ރިހާ  ނަށްއްޔާ  އެހެން  ހަމަ   

ޮގތަށް އަސްކަރިްއޔާ ހަލާކ ވެދާނެ. އެއީ ރާއްލާކ ވައް ހަމ އައްސާއެ ަމ އިލީވަ  ހ ރިހާ މ އައްސަސާެއއް ފޫއަޅ  ޖޭެގމ ންދާ 

ޤަދެން މ ައއްސަސާ.ނަ އ މ   ވެސް  އޮންނަ  ހަލާކ ކޮށް  އެ  ަގހައްޓަން  ެވއްޖެއްޔާ   ލެިވއްޖެތަން  ޤަ   ،ކަމަށް  އ މ  މ ޅި 

ޖެހޭ   ވެސް އެބަމި މަޖިލީހ ންޖެހޭ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެން  ބަން އެހަލާކ ވެެގންދާވަރ ެގ ކަެމއް. ެއކަން ހ އްޓާލަން ސަރ ކާރ 

މިހާ ހަރ އަސްކަރިއްޔާ  ކ ރެވެންޖެހޭނެ މަސައްކަތްތައް ރަނަގޅަކ ރ މަށް ޓަދަނާރަށްވ ރެ  ތަރ ތީބ ކ ރެިވެގންކައި   އެ  ،ށް 

ވާހަކަދަޅިެގގ  ކަންކަމާ   ސަރ ކާރާއި  މ ޅި ރަނަގޅަ  ،ްއކަިއެގންން  އެނިގެގން  ޙައްމައްސަލަ  ށް  މަށް  ކ ރ ލ  

 ެގ ކ ރިންެގ ވާހަކަ. މީދ ެގ ެގކޮޅ  ޔައީ ރައީސް ނަޝީން ދިހާމަެވގެ   ިއއްޔެ  ،ރަން. އެހެންނޫނީވިއްޔާ އް ކ ކަތްތަކެ މަސައް

ެވެގން  ކަންތައްތައް  މިކަހަލަ  އެބަހ ރި  އަނެއްކާ ޮގސްފަވެސް  ދެން  އެކަަމކ ،  ހ ންނަވާ ސ ލްޖ މްހޫރައީ ވެސް  .  ރިއްޔާ 

ޤަ   މާންދިޔައި މ ެވެގއާންމަޢ ލޫމާތ ތައް    މ ޅިސް  ވެ  ތަނެއްަގއި ނިސްބަތ އެއީ  ޤަ އ މެްއެގ  ސަލާމަތަށް  ަގއި  އ މީ 

އެ ނެވާނ ރައްކާ ކަންތައްތަްއ.  ނ ވާނެ    ކަށަ ކަންކަން  އެަވރ ކޮށްދިނ ކަން  އެއީ  ސަރ ކާރައިރެ މަކީ  އޮންނަ    ކ ންްއަގއި 

ޑަރެއް ންކޮމާ  ދަށ ެގ  ިއ ހ ންނަސްކަރިއްޔާަގއަ   ވެސް  ކާައނެއްރިހާ ކަމެއްަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  ހ   ކ ރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މި

ހަރ ދަނާ   ތިބޭތަންތަނ ަގއި    ބަދަލ ކ ރެވޭނީ އެކަންކަން    އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި  އް ނ ނިމޭނެމިކަމެކޮށްެގނެއް  ބަދަލ 

 ދާ   ކަންކަން    ކަށް މިތަ ޮގނޫން އެ  .އެ ކަންކަން ރަނަގޅަށް ބެލެހެއްޓިެގން  .ރ ކ ރ ިވެގންޒިންމާދާ  ންއެ މީހ   ،ހ ންމީ

ށް ސަރ ކާރ ން  ކައެކަން ނ ވާނެ ޮގތަ.  ންދާނީރާބ ވެެގޚަޅި ޤައ މ   ހަށް މ އް ދ ވަދ ވަހ ން އަނެކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ ެއއް  

ކ ރަންޖެހޭ އަޅ މިކަން  ކަމަށް  ޓަކައި ނެ  ކަމަށް  ދެއްވި  ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދަންނަވަން.    ަގނޑ  

 ސް.   ރައީއިްއޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

މެންބަޝ  އިްއޒަތްތެރި  އަރ ވަނީކ ރިއްޔާ  މި  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   އ ޅ ދ އްކ   ،ރ .  ދާއިރާެގ    ތ ރ ފ ށީ 

 ށް.ލަޠީފައްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ 

 

 ވ ން: ދެްއކެދ އްލަޠީފް ވާހަކަބްޢަ ރ  ޔާސިރ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމންބައ ދ އްފ ށީ ޅ ކ 
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ށް މި  މ ޙައްމަދ  ނަޝީދަީއސް  ރަ  ،ަގއި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސްމޭ  6!  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ

ތ ންެގ  ރައްޔި  ،އްބާ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ރައީސް ރައިނ ަގނެވި ތި އެކަމ ން އަޅ ަގނޑ މެންެގން އަދި އަގ ޅި   މަލާއާހަ  ނ ދެވ 

ރައީސަލީހ ެގމަޖި ފަރާތަފ ށްދިނ މ ެގ  ފޯރ ކޮކަން  ރަްއކާތެރިއި  ޔަތާ މާހި  ށް  މަޢ ލޫމާތ   ،  ހާމަކޮށްފައިވާތީތަކ ން  ސީލީ 

ބެހޭއެކަމާ ބަ    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަހ ޮގތ ން  ދެއްވި  ފ ރ ޞަތ   ޝ ކ ރ  މަށްސްކ ރ މަށް  ހަމަ  ރިޔާސަތަށް  ޓަކަިއ     

ެއއާެއކީއަ ިއއްޒަތްތްދާކ ރަން.  ރަީއސްަގއި  ހަ  ،ތެރި  ފާހައަޅ ަގނޑ   ވެރިކަމާ    އަޅ ަގނޑ މެން ؛ލަންަގކޮށްމަ 

ރާއްޖޭއިރ ވާލ ވީ ހަ މި  އެަގއި  ހ ރިަގިއ  ހިނާގފައި  މަރ ތަކެއް  ޝަތަކެ ފަރާތްއެތަކެއް    .ތަކެއް  ހ ރި.ދ ކޮހީއް   ށްލާފައި 

   އެ ނޑ މެންައޅ ަގ  ،މަށް ވަޢ ދ ެވެގން. އެ ފަރާތްތަކަށްރާނެ ކަޙ ޤީޤ ކ މަށް ައީއ އެ މަރ ތައް ތަވެރިކަ  އަޅ ަގނޑ މެން

ވަޢ އިލާތަކަޢާ އަޅ ަގނޑ މެން  ރައީސްށް  އިްއޒަތްތެރި  އެހެންނަމަެވސް،  ނަށް އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ، ދ ވެެގން. 

މިހި ޤަ  ނގައިެގން  ބޮޑ   ައޅ ަގނޑ މެން  ޕެންޑަ  ، އ މ އ ޅެނީ  ދ ނިޔެ  ތެރޭަގއި މ ޅި  ތިއްބާ   ،މިކެްއެގ  މެދ ތެރޭަގއި 

މާލޭެގ  ރައީސަށް ހަމަލާއެްއ ދެވ ނ  ވާހަކަ. އަދި ފ ރަވި   އިލެކްޓްރެޓިކަލީޑިމޮކް  ،ވި ލެކްޓްއިޖޭަގއި ފ ރަތަމަ  ދިވެހިރާއް

ހިރާއްޖޭެގ ތިން ބާރ ެގ  ދިވެ  ، އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ  ؛އެްއ ދެވ ނ  ވާހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްތެރޭަގއި ހަމަލަމެދ 

އަޅ ަގނޑ މެން މި ދައްކަނީ .  ލާ ދެވ ނ  ވާހަކަ ހަމަރިނ ރައްކާތެ  ޖިލީހ ެގ ރައީސަށްންެގ މަރަްއޔިތ   ،ރ ތެރެއިން އެއްބާ

ވ ނ  ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި  ްއޖޭަގއި އޮތް އެންމެ ބޮޑ  ސިޔާސީ ޕާޓީެގ ރަީއސަށް ހަމަލާދެމި ރާ   ،ްއޒަތްތެރި ރަީއސްއި

 މި  ފެނިެގން  ންނަށްއަޅ ަގނޑ މެ  ، އަނެްއކާކާވަމ ެގންދަާވއިރ ަގއި އަނެއް ފަރ ވާ ހޯއްދަ   އެ މަނިކ ފާނ  ދ   ިމއަ؛ އީސްރަ

އޮތް  ހިނއް  ތައްތަ ކަން  މި  ،ދިޔައީ ރައީސް ސާފ ވެެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްޮގތް  ާގފައި  އިއްޒަތްތެރި  އަދ   މި ؛ދަނީ. 

ހާމަވެެގމެންއަޅ ަގނޑ  މިނަށް  ރޭ  ،ދަނީ  ން  ކަންތައްތަްއ  އަޅ ަގނޑ މެން ވިެގމި  ތެރޭަގިއ    ެގން  މ އައްސަސާތަކ ެގ 

އަޅ ަގނޑ މެން މި ދަްއކަނީކީ ކ ޑަ ވާހަކައެއް ނޫން.   ؛ރަީއސްިއްއޒަތްތެރި  .  ކަންބިއް ތިަގއި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަ މިކަމ 

އ މ  އަތަކ  ނ ޖެހޭނެ. ޤަ  ެގން ތިބެެގން އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް އަޅ ަގނޑ ެމންޑ ޅ ަގނޑ މެން މައަ  މިއަދ    މެން،ޅ ަގނޑ އަ

ރައީސް އިްއޒަތްތެ ރަްއޔިތ   ައޅ ަގނޑ  ؛ރި  ޓަކައިދިވެހި  ވާހަ  ންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެން މި  މިއަދ   ތިލަކޮށްލާނަން.  ކަ 

ބަމި ވާހަކަތޯހ ތަނ ަގއި  ކޮންކަމެއްެގ  ކ ރަނީ  މި  ރައީސް ؟ސް  ބައަ ؛އިްއޒަތްތެރި  މި   ، ކ ރަނީސްހ ޅ ަގނޑ މެން 

ބައަޅ  މި  އަސްހ ަގނޑ މެން  ެގކޮޅ  ރަީއސ ލްޖ ެގ  ންޅ ަގނޑ މެކ ރަނީ  ދިރިއ ޅ ްއާވ  މަޢ ލޫމްހޫރިއްޔާ  އެ  ެގ  މާތ  

ކަމ ެގ އެހެން ފަރާތަކަށް ދިޔަ  ،ތްތަކ ން ލީކ ެވެގންނޫނ ން ލާޒިމ ކޮށްފައިވާ ފަރާކައި ާގޓަ  މާޔަތް ދިނ މަށް ހި ނަށް  މަނިކ ފާ

ކަމެއްެގ  .ވާހަކަ އިްއޒަތްތެރިވާހަ  އެފަދަ  ދައްކަނީ ؛ރައީސް  ކަ.  މި  ބާރ ެގ   ،ައޅ ަގނޑ މެން  ތިން  އަޅ ަގނޑ މެން 

އ އް އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ފަނޑިޔާރ ތެރެއިން  ދިރިއ ތަމަ  ެގކޮ  މަޢ ލޫޅ ްއވާ  އެޅ ެގ    ދިނ މަށް މާޔަތްހިފާނަށް  މަނިކ   މާތ  

ލާޒިމ   މަކޮޓަކައި  އެ  ފަރާތ ން  ލީކ ވެެގންދިޢ ލޫށްފަިއވާ  ވާހަޔަކަމާތ   މިއީ  މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކަ.  އިންތިހާއަށް 

އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަެއއް  އެފަދަ  ވާހަކަެއއް.  ދައްކަނީ  މެންކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ  ހަމަ  މި  ރައްޔިަގނޅ އަ .  ތ ންެގ  ޑ މެންެގ 
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މާތ   ހ ރި މަޢ ލ ޅ ންގ   ސަލާމަތާ  ެގޅ އްވާ ެގކޮޅ  ދިރިއ މަނިކ ފާނ   އެ  ،ފަހ ގައިށްމަދެވ   މަލާ މި ހަ  މަޖިލީހ ެގ ރައީސަށް

 މާވެެގންދި  ެގންހާމަވެައޅ ަގނޑ މެންނަށް    ސްޮގވެެގން ލީކ   ންރެއިތެ  ެގންޖެހޭ ފަރާތ މެން ބަލަހައްޓަާގނޫނ ން އަޅ ަގނޑ 

ޖެހޭ ކަމެއް. ރައީސް  އޅ ަގނޑ މެން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑ ވާންީއ  މި؛ ސް  ރައީއިްއޒަތްތެރ .  ިއެގ ވާހަކަޅޭ މައްސަލަ އ މި  

ބޭނަ މި ދިވެޝީދަކީ ކޮން  މ ޅި ދ ނިޔެރާއްޖެހިފ ޅެްއކަން  އަޅ ަގނޑ މެން ދިވެހި އެންމެނަށް   ވާނެ.އްއަށް އެނިގލަ ާއއި 

އަދި   ،ހ ަގއިއެއް ދެވ މަށްފަމަލަކަށް މިފަދަ ހަތަކެއް ވެފައިވާ ބޭފ ޅަނީރ ބާޤ   ،އެތަކެއް މަސަްއކަތްތަކެއް ކެއް ކައި އެތަ ޓަ

،  ކައި މަށް ޓަ ްއަގއި މި ހަމަލާ ޓްވިސްޓ ކ ރ ފަރ ވާ ހޯދަމ ންދާ ވަގ ތެއަރައިނ ަގނެިވެގން  ލާއިން  އެ މަނިކ ފާނ  އެ ހަމަ

އަޅ ަގނޑ   ؛ ތެރި ރައީސްކަ. އިްއޒަތްންދާ ވާހަކަތްކ ރެިވެގއް މަސަ   ދޭތެރެތަކ ންކެއް  އެތައް އެތަކެ  ،ށް ޓަކައިބަދަލ ކ ރ މަ

ފާހަަގކޮށްލަން އައިން  މި  ،ހަމަ  މިޅ ަގނހަމަ  ބެލ މ   ،ފާހަަގެވެގންދަނީ  ޑަށް  މަްއސަލަތައް  ހ ރި މި  ަގިއ 

ސަ ؛ސާތައްއައްސަމ  ބަލަން  ފޯރ ކޮށްމައްސަލަތައް  ކަންކަން  ޓަދިނ މަލާމަތީ  ާގނޫނ ށް  އަޅ ަގނޑ މެން  ން ކައި 

ފަރާތްތަކ  މަތިކޮށްފައި ކަންތައް  ެގވާ  ިމކަހަލަ  ލިބޭ  ކަށް ތަތެރޭަގއި  ތިބި  ،ބާރ ދޭ،  ބާރ   ފަރާތްތައް  ކަމ ެގ  ބަިއެވރިވާ 

 ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ކީކ ރަނީނާމ މ ައއްސަސާއެްއ ބަދ ލަތެއްަގއި  ހާއް. އަޅ ަގނޑ  ެއއްެވސް  ހެއްކެ

ވަރަށް ސާފ  ހެއްކެްއ މިއީ. ިއއްޒަތްތެރި    ތިބިކަމ ެގދޭ ފަރާތްތައް  ވާިގކަށް  ކަންތައްތަ  އައްސަސާތަކ ެގ ތެރޭަގއި މި މ 

 އެންމެންެގ މައްޗަށް މި މަްއސަލަތަްއ  މިއަދ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ތިބި  ން،ންމެައޅ ަގނޑ މެން އެިމއީ  ؛ ރައީސް

އި ޒިންާމ  ގަ  ކޮނޑ  މެންެގނޑ ށް ައޅ ގަ ކަށް ެގންދިއ މަށް ވަރަށް ބޮޑަރާބަން މިސްއަމާ  ޖެރާއް ދިވެހި  ،ޅަށް ބަލައި ަގރަނ

އެ   ިއވާއެޅިފަ ިމއީ  އަޅ ަގނޑ މެން  އްޮގތަކަށްވަގ ތެއް.  ދޫކޮވެސް  ވަރިހަމަޅ ަގނޑ މެންއަ  ،ށްލަިއެގންަގޔަށް  ެވެގން ނަށް 

ރ ަގިއ  އި ދެވ ނ އެއްމަލާވެރިޔަކަށް މިފަދަ ހަ  އަދ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ އެންމެ މަތީ އެއް ބާރ ެގނެ ަވގ ތެއް ނޫން. މިތިބެވޭ

މިކަާމ  މާ އަޅ ަގނޑ މެން  ޤަ އިއަޅަދަމާ  މ ޅި  ތިބެ  ފ   އ މ ނ ލާ  އަތ ނ ޖެހޭ  ވަޅ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަށް  ަގނޑަން 

ސް  ރައީ  ،ންެގ ރައީސް އަޅ ަގނޑ މެއަވަހަކަށް  ވީ އެންމެ    ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދ ޢާއަކީ  ؛ތްތެރި ރައީސްެގންދާނެ. ިއއްޒަޓި ވެއް

އަޅ ަގނޑ މެނަޝީ ޞި  ންނާދ   ބަ ޙަތެއްަގއްފ ރިހަމަ  ިއއްޒަތްތެރި ދަލ ކ ރެއްއި  ޝ ކ ރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް    ްއވ ން. 

 ރައީސް.  

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ     .ޝ ކ ރިއްޔާ  ނަން މިހާރ   ނ ކ ތާއެއް  ދާއިރާެގ    ،ތީ ފައިވާގަވާނިޒާމީ  އ ނޫގފާރ  

 ވަން. އަރ ޙީދަށް ފ ރ ޞަތ މ ޙައްމަދ  ވަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ނިޒާމީ މައްސަލަ( )
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 ދ  ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ވަޙީ ދާއިއ ނޫގފާރ 

ދެންމެ ތަންކޮޅެއް ކ ރިން މަޑ ްއވަރީ    ، ނެީގމިޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއް  !  އާދެ

  ،މ ޅި އަސްކަރިއްޔާ   .ެގންގ ޅި  ނިސްޓަރ ވިދާޅ ވި ވާހަކަައކާރ  އަދި ކ ރީެގ ޑިފެންސް މިދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

ެވ  ޅ މަށް ވިދާނ ކ ރަން ކަން ވާހަކަެއއް ނ ދައްކަން. ސިޔާސީތަކަށް މިތާ އަޅ ަގނޑ މެބަދ ނާާވ ޮގ.އެފް  .އެން.ޑީމ ޅި އެމް

ނ ބަިއ   ދޭތެރޭަގއި  ައޅ ަގނޑ މެންނާ  ހިތ ަގއި  ބޭފ ޅ ންެގ  ހިމެނޭތަޞަސިފައިންެގ  ެއކަޮގ  ްއވ ރެްއ  ވާހަކަތަށް   ހަލަ 

އަ ދެއްކެ ކ ށްވެރިކ ރަން.  ދައްކަނީވ ން  މި  ތެރޭަގއި    ،ޅ ަގނޑ މެން  މ އައްސަސާެގ  ނ ވަތަ ސިޔާސީ ިވޔަސް  ެއ  އަދި 

ނަމަބި  ތި  ވާލ ވެހަޮގތ ން   ބައެްއެގ  އެ  ،ސްވެބަޔަކ   ެއނޭގ  ބައެއްެގ  އްެގ،ބައެ   ،ކަންކަން  ތަކެްއެގ  ލ އިހ މާ  މަދ  

އެ    ،ވީ ހ ސްވެފަިއވާ ތަނެކޭ ވިދާޅ ވިކި  ކީ ފައިސާއަށް  އެ ދެ މ އައްސަސާއަ.  ެގ ވާހަކަތަކެއްކ ންނަ ނަތީޖާސަބަބ ން ނ 

ރައީސް އެއަޅ ަގނޑ މެން  މީން. ޔާ  ،ބޭފ ޅ ންެގ  ބަދ ނާ  ،.ޑީ.އެފްންމް.އެ  މ އައްސަސާ  ޮގތަކަމ މ ޅި  ެއއްވެސް  ވާ  ށް 

 އީ. ޝ ކ ރިއްޔާ.   ޓަކައި ެގނަކަމަށްލ  ސަމާ . އެކަންޅ ަގނޑ މެން ނ ދައްކަންއަ  ކ މިތާއް ވާހަކައެ 

 

 ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:

ދިއްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ    ،ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ 

 ވަޙީދަށް.  هللا ޢަބްދ 

 

 ވަޙީދ  ވާހަކަދެއްކެވ ން: هللا  ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ދިއްދޫ

  ފާހަަގވެެގންދިޔައީ   ވ ނ އިރ ަގއިލެއިބަލަ   ރިޕޯޓަށް  ، މިަގނޑަށް މި މަްއސަލައިަގއިޅ  ސް. އަޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ ރިއްކ ޝ 

ނެތޭ އެކަން    އް ޮގތަކަށެޔަތް ދިނ މ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ންނަށް އެްއެވސްހިމާރިކަާމއި  ށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރައީސް ނަޝީދަ

މާ ާގނޫނީ  ޙަ ކ ރެވޭނެ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  އެ  އ ލެއް.  ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަ،  ންދޭ  ާމޔަތްހިޮގތ ން  ފަރާތަކަށް  ދޭންޖެހޭ    ން 

ެއީއ  ަގނތަކެއް އަޅ  ވާ ކަމ ެގ ވާހަކަ ޅެދިފައިނ ކ ޅ ން  ށް އެ ބޭފ ދިނ މަ  މާޔަތްހި ޑަށް އެ ރިޕޯޓ ން ފާހަގަވެެގންދިޔައީ. 

މައްސަލަ ކަންބޮޑ ވާންޖެހޭ  ރައީސް،  އަޅ ަގނޑ މެންއިްއޒަތްތެރި  ފެއެއް.  މި   ހަމަލާނަށް  ވަރަށް ފަ  އަށްންނަނީ  ހ ަގއި 

ތިލަިގ ވާހަކަތައް  މަޤްޞަދެއްޤީ ޙަޤީ  ތަން.  މ ންދާ ވަނަ  މިެގ    މިެވެގ  ޮގތ ަގއި  ދޭ   ،ނީދަ  ން  ޖެހޭ  ންމަޤްޞަދަށް 

ބަދަ ދިނ މ ެގ  ޙަޤީޤަތ ަގލ ސަމާލ ކަން  ތަޙ ޤީޤ   މަްއސަލަިއެގ  މި  ެގންަގއި  ންދިއ މ ެގ  ެގރާބަށް  މިސްންޖެހޭ  ދައި 

މިބަދަ އެހެން  ތަޙ ޤީޤ   ސްލ ަގއި  މި  ޓަ ދީލާރާބަކަށް  މަސަްއކަތްތައްލ މަށް  ކ ރެވޭ  މަނިކައި  އެ  ހަމަލާ    ،ފާނަކީކ .  މި 

އަދި އެ މަނިކ ފާނަށް މި    ،ނެ ކަމާއިދި ެއ މަނިކ ފާނަށް މި ހަމަލާ ލިބެންޖެހޭއި އައާ އްެގ ޮގތ ަގތެންޖެހޭ ފަރާއަމާޒ ވާ

ތަށް ވަރަށް  ސްކަން ެގއްލޭ ޮގއަ ރިމި މައްސަލައިެގ ސީ  ،ޮގތަށް  ޮގތ ަގއި ސިފަވާެގ  މަލާއެއް އާދަިއެގ ހަ  ދެވ ނ  ހަމަލާއަކީ
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ފާހަަގވަމ ން  ިގނަ އެބަ  އިްއޒަތްތެރި  ދޭކަންކަން  ފ ރ ޞަތ  ؛ ރަީއސް.  މި  ޓަކައި  ދިއ މަށް  މިކަން   މިޮގތަށް 

މަޖިލީހ ށެއް  ދެވޭކަ  އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް މަސަްއކަތ   241ެގ  ނެތް.  ިއރާދަކ ރެއްިވއްޔާކޮމިޓީެގ  ަގނޑ   އަޅ    ން 

އަދި ކ ރީަގއި ހ ރި   ،އިަގިއ ނ ވެމ ންދާ ޮގތް މި މައްސަލަވަ   ަގއިނަށް ކ ރީެގ މައްސަލަތަކ ންއަޅ ަގނޑ މެ  ،ލ ކ ރަނީބޫަގ

ކ ަގއި  އެ  ޤަކާެގން ފ ރިހަމަ ތަޙ ޤީގ ޅި   އަދި މި މައްސަލައާވެސް    އް ނ ބެލިފައި ހ ރި މައްސަލަތަ  ،ވެސް  އްމައްސަލަތަ

ެގން ކަކ ރިއަށް  ރައީސް ދެވޭނެ  އިްއޒަތްތެރި  ދިމާވާޅ ގަ އަ ؛މަށް.  މައްސަލަ  މި  ކ ރަންޖެހޭ   ނޑ މެންނަށް  ހިސާބ ން 

ފަރާތްތައް    ،ކަމަކީ ޒިންމާ  މައްސަލަިއަގިއ  މަސައްކަތ ބައެމި  މި  އަދާނ ކ ރެވ ނީމާދ   މިއަ ަގއި  ޖެހޭ   ޒިންމާ 

އެކަހެންއެކަހެރިކ ރަ މަސައްކަތ ން  އެ  ތަޙ ރި.  މި  ފ ރިހަޤ ޤީ ނ ކޮށް  އަޅ ކޮށް  މަ  ކަމަށް  ދެކ ަގހިންޭގނެ  މަކީ  ނޑ މެން 

ޙަހެއްޯގބޮޑ   ވަރަށް   މި.  އަޅ ަގނޑ މެންޤީޤަތ ަގިއ  ކ ރިއަ  ށްނައަދ   މައްސަލަ  މިށް  މި  ޓަކަިއ  ކަމ ަގިއ  ެގންދިއ މަށް 

. މިއިން ލ ެވވެން އޮތީވާސިޤަކަށް އަޅ ަގނޑ މެން  ފ ރިހަމަ ތަޙ ޤީ  ން ދ ރ ކ ރެވިެގންމ ތަކ ޤާ ރާތްތައް އެ މަ ފައިހ މާލ ވާ

ދި ކަމެއް  ފާހަގަވެެގންމާވާކޮންމެ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދެ  ،ދަނީއިރ ަގއި  ހ ންނަ  މީހެއްެގ  މ ައއްސަސާއެްއަގއި  ތިން 

އަވާހަކަ ދެކެވި  މ ައއްސަ  ،ޅ ަގނޑ މެންނަށް  މައްސަލައެ  ޯގސްކ ރަމ ންދާ  ޙަޤީސާ  ރަްއޔިތ ން .  ދިވެހި  ޤަތ ަގއި 

 ޯގސްކ ރެވޭ.އެބަ    އް މ އައްސަސާތަމެންނަށް އަޅ ަގނޑ ަގއި ނެތްވަރަށްއ މ މ ައްއސަސާެއއް މި ޤައިތ ބާރ ކ ރާ އެްއވެސް  

އަ  ޒިންމާކ ޅ ަގނޑ މެއެއީ  މަސައްކަތ ަގއި  އެ  ޒިންމާދާރ ކޮށް  ފަރާތާން  ފިޔަވަ  ރ ވަންޖެހޭ  ައޅަންޖެހޭ  ޅ   މެދ ަގއި 

ޮގތ ަގއި މިކަން    ެގ ކ ރާ މަސައްކަތެއްަގނޑ މެންން އަޅ  ެގފޫބަށްދަންވެ އަޅ ަގނޑ މެން  ޅި، އެކަން  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ނޭ

އަ އެމި  މި މާވީހެންންނަނީ.  ޯގސްކަމެ މ އައްސަސާތަ   ،  ނެތްކ ެގ  ޙައް   މިޤީޤަތ ގަ .   އެ  ިއ،ތަންތަނ ަގ  އެ އ ޅ ނީ    އި 

ފަރާތްތަކަޒިންމާވާކަންކަމާ   މަސް  ށްންޖެހޭ  އެ އެހެން  އ ޅެނީ.މި    ކެއް މައްސަލަތަ  އިރ މ ގަ އަދާކ   އްޔަތ ލިއޫއެ  ވީމާ، 

އަޅަންޖެހޭ    ބޭފ ޅ ންނާ ނޭޅިފިޔަވަޅ ތަ މެދ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކޮންމެ   ،ކެއް  ކ ރަންއ ޅޭ  އަޅ ަގނޑ މެން  ދެން 

އަޅ ަގނޑ މެންނަށް    ޮގތަށް  ެގއްލޭ   ރައްޔިތ ންެގ އިތ ބާރ   ޭއެގ ޒާތ ަގއި މ ޅި މ އައްސަސާތައް  ވެެގންދަނީ  ކ ން މި  ކަމަ

ޚަޖޭެގއްރާ ދިވެހި  ެގންދަނީ.ވާހަކަދެކެވި މާލިއްޔަތ ން  ރަްއޔިތ ންެގ  މ އަކޮށްރަދ   ހ ރިހާ  ހިންާގ    އްސަސާތަކެއްެގން 

ރައްކާ މ ރައްޔި  ، ތެރިކަާމއިރައްޔިތ ންެގ  ޚިދ މަތްދޭ  ޓަކައި  ހ ންނަނީ.    އްސަސާތަކެްއގެ އަތ ންނަށް  މި  ޮގތ ަގއި 

ދިވެހި  ެއްއވެތ ބާއި  ރައްޔިތ ން  އެހެންނަމަވެސް، މިއަދ   ޤައ މ ަގއި ނެތްރ ކ ރާ  މި  މ ައއްސަސާއެއް  އެބަ    ސް  ޮގތަށް 

ތަން  ،ޤީޤަތަކީ ޙަފާހަަގވޭ.    ކަންކަން ފަރާތްތަކަށް    މ ތަކ ަގއިޤާމަތަނ ަގިއ  ެއ  ސަބަބ ން  ތިއްބޭ  ކަންކަމ ެގ  ކ ރެވޭ 

އަޅ ަގނޑ މެއަޅަން ފިޔަަވޅ ތައް  ނޭޅިންޖެހޭ  ައޅ ަގނޑ މެން    ،ނަށް  ވާހަކަ  މ ޅިންފައިދޫކޮށްލާެއ  އެހެން   ،  އިހަށް 

 ،ަގއި ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ކ ރަންޖެހޭ ކަމަކީއިހެން ދިމާވަނީ. މި މައްސަލަބަދަލ ކ ރެވިެގންދާތީވެ މި  ދިމާލަކަށް ފޯކަސް

މަސައްކަތ ން   ޓަކައި   ކޮށްފ ރިހަމަމި  ހިންގ މަށް  ފ ރިހަމަ   ތަޙ ޤީޤ   ެއކަހެރިކޮށްެގން  ފަރާތްތައް  އެކަހެރިކ ރަންޖެހޭ 

ދާންޖެހޭ.    ޤީޤަކަށްޙ ތަ މައްން  ރ އޭއެބަ  މި  ޙަޤީއިސަލައަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ތަަގއި  ރަނަގޅަށް  އެންމެ    ޤ  ޙ ޤީ ޤަތ ަގިއ 
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ރައީސް  ެގންދާނީ.ހިންިގ ނަ ؛އިްއޒަތްތެރި  ދިންދަޝީރަީއސް  ރައްޔިތ ން ހަމަލާއަކީ    ށް  އި ށާމަޖިލީހަ  ެގޙަޤީޤަތ ަގއި 

ތެރެއިން އެއް  ރާއްޖޭެގދިވެހި ބާރ ެގ  ދެިވެގންދިޔަ  ތިން  ބާރަކަށް  ދިވެ    ނ ކ ރޭ   ަގބޫލެއް  އްރައްޔިތ ންނެ  ހިހަމަލާއެއް. 

. އަދި ހިނަގންޖެހޭ ފާނެ ކަމަކަށެއްއިޚަރަދ ކ ރެވިެގން ދާއިރ ަގއި މިފަދަ ކަމެއް ހިނަގ  ޑ ބޮ  އ ލަތ ން މިއަދ ދިވެހި ދަ

އެހެން ކަމަކަށް އެކަން  ވެސް ނަމަވެސް.  މިއަފިއިހިނަގ،  އެހެންވީމާ،  ކަ .  ނ ހިނާގ  އެއީ  ޮގތ ަގއި ދ   މެއްެގ 

ހަމަލާެއއްެގ ޮގތ ަގިއ    ޑަކ ޑަކ    މާ އެ ހަމަލާއަކީޔޭަގއި ހ ރިނި ދ ނ ކ ފާމަނި  އްކޭކަށް. އެކަށެއް ނެތް ދެނަންއަޅ ަގނޑ މެ

ޙަޤީކ ރެ  އެބަ  މަސައްކަތް  ްއވަންސިފަކ ރަ އެ ވޭ.  ހަމަލާއިފ ރާނަފ ޅަށް    ކ ފާނ މަނި  ޤަތ ަގއި  ެގ هللاމިއަދ     ންދިން 

ހ   ންފ ޅ އިރާދަ ވި ދ ނިޔޭަގއި  އެ    ، ސްޔަރިކަމ ަގިއ  ހަމަލާ  ،ޒ  އަމާޙަޤީޤަތަކީ    އެ   ތ ަގއިޮގ  ދާސީހަމަ  ރިފ   ެއ 

ށިކޮޅަށް އެތައް  ހަ  ެގނ މަނިކ ފާ  ޖެ. އެމަނިކ ފާނަށް އަމާޒ ވެއް  އެ ހަމަލާ އެ  100%މަނިކ ފާނަށް ހަމަ އަމާޒ ވެއްޖެ.  

މައް މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެހެންވީމާ،  ެވއްޖެ.  އަޑި ެގއްލ ންތަކެއް  ަގބޫލ ކ ރާ  ސަލައިެގ  އަޅ ަގނޑ   ޓަކައި  ފީނ މަށް  އަށް 

ިވެގން ރެ ކަހެރިކ މާލ ވި ފަރާތްތައް އެހ މިކަމ ަގއި އި  ،ހެރިކޮށްފަރާތްތައް އެކަ  ވާދާރ ަގއި ޒިންމާއިމި މައްސަލަ   ،ކީޮގތަ

ތަޙ ޤީ  ޅ ަގނޑ މެންނަށް އަރ ންއޭ  .ރ ން އެބަ މަސައްކަތްކ ރަންޖެހޭކާސަރ   ކައިޓަ  ންގ މަށްހި  ޮގތ ަގއި   ހަމަފ ރި  ޤ މި 

އްލ ވެެގންދާނީ. އަދި މިފަދަ ކަންކަން ދިމާވ މ ަގއި ހ ރަހަކަށް ވެސް  ޙަަގއި ވެސް މިފަދަ ކަންކަން  ތާނ  ކ ރިއަށް އޮތް

ޙަޤީޤީ މީހާއާއި ޙަޤީޤީ މައްސަލަ    ،ންމެ ފަހަރަކ  މިއިން ކަމެއް ދިމާވީމާއަޅ ަގނޑ މެން ކޮ  ،ނިއްޔާ. އެހެންނޫވެެގންދާނީ

. ހަމަ އެކަކ  ވެސް ނެތްންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ައޅަ ރ ން ސްކ ރަމ ން އަޅ ަގނޑ ެމން ދާނީ. އޭސާތައް ޯގ މ އައްސަ ފައި މ ޅިބާއްވާ

ކިޔާ ޯގހޭ  މ އައްސަސާ  ރައް މ ޅި  މެދ ަގއިފައި  މިވެނި    ،ޯގހޭ  އެއްސާ މ ައއްސަމިވެނި    ،ދެކެވޭނީ   ޔިތ ންެގ 

ރަނަގޅެއް މ އައްނޭނޫ  މ އައްސަސާއެއް  މިވެނި  ތާއަބަ،  މ އަްއސަސަސާައކީ  މަސަްއކަތްކ ރާ  މިޮގތަށް  ސާެއްއެގ ދ  

ބޭ.  އެބަތިކ   ޔަބަ  ރާނެޒިންމާދާރ ކ ން ކޮންމެ ކަމަކަށް  ެގ ބަދަލ ަގިއ މިއިފަކ ރަމ ންދާނީ. އޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެން ސިޮގތ 

 .. ނ ކ ރެވ ނީމާ.ދާޮގތ ަގއި އަ  ފ ރިހަމައޭރ  އެ ޒިންމާ  ،އެ ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން ރިޔާސަތ ން

 އެދެން. ންމާލަދެއްވ ން ރި މެންބަރ  ނިޒަތްތެއް އި

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ވަޙީދ هللا ޢަބްދ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ދިއްދޫ

ރައީސް އާދެ!   އަޅ ިއއްޒަތްތެރި  ޮގތ  ،  ަގބޫލ ކ ރާ  ހ ަގނޑ   ިމ  މިއަދ ެގ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ހެށަަގިއ  މައްސަލަިއަގިއ  ޅިފައިާވ 

ބަދަލ ަގއި ިމ   މ ގެ ލ އް ބެމެދ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މި މައްސަލައެ ނޫހަކާ ،ބޮޑ ެވެގންންކަަގިއ މެދ  ނޫހަކާއަޅ ަގނޑ މެން 

މިއަދ  ކަމަކީ  މ އައްސަސާތަކ ަގކ ރެވެންއ ޅޭ  މި  ކަންކަން  ަގއިއެކ   ކަމާޒިންާމދާރ   އިެގ  ފަރާތްތަކ ން  ތިބި  ކ ރަން 
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ބަދަލ ކ  ކަންކަމ ަގއި   ައޅ ަގނޑ މެފޯކަސް  މަސައްކަތް  ކ ރާ  ހ އްޓ ވަންރ މަށް  ޮގތ ަގިއ  މަކ ރާ    ން  ސައްކަތެއްެގ 

 . ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ  .ަގބޫލ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

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

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ރ ޝާންން ފިސައިދާއިރާެގ މެންބަރ  ޙ  މަޑަވެލީ

ލިޔ މެްއަގއި ރަީއސް  ކޮށްފައިވާ  ޢ އިނޫހ ަގއި ޝާ  "މިހާރ "ވީ ދ ވަހ     2021  މޭ  28.  ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްޝ ކ ރިއްޔާ  

ެގޝީދ   ނަ މަޢ ލޫމާތ ތަކެއް  ޅާ ކޮދިރިއ ޅ ްއވާ  ކަންބޮ  ،ބެހޭ  ވެސް  މަޢ ލޫމާތ ތަކެއްޙަޤީޤަތ ަގއި  ވަނީ    އެ  ޑ ާވ 

، މިއީ ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާތެރި އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްއިނޭގތޯ. ައޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ން    އިމަކ ރެވިފަހާ

ދަ ބާރ ެގއ ލަތ ެގކަމެއް.  އެއް  ރައްޔިތ   ރިޔާވެ    މަޖިލީނ ވަތަ  ެގން  ދިރިއ ޅ އްވާ  ރައީސް  މަހ ެގ  ޢ ލޫމާތ  ކޮޅ ެގ 

ދިރިއ ރައިސ ލްޖ މްހޫ  މަކ ރ މަކީހާ ެގޅ ްއވާރިއްޔާ  އ އްކޮ   ައދި  ގެ ޅާއި  ދިރިއ ޅ ްއވާ  ފަނޑިޔާރ   މަޢ ތަމަ  ލޫމާތ   ކޮޅ ެގ 

އެހެ  ހާމަކ ރ ން ހަމަ  އަދި  ކަމެއް.  ައސް  ،ންމެފަދަ  މަދިވެހި  މަރ ކަޒ ެގ  ަމއި  ފަދަ  ހާމަކ ރ ން  ޢ ލޫމާތ   ކަރިްއޔާެގ 

ދާ ކަމެއް. ައޅ ަގނޑ  މިކަން ހަމަ އެންމެ ތ  ހ ޅ ވިެގންކަށް ފ ރ ޞަމިއީ އިތ ރ  ހަމަލާއަ ؛ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްކަމެއް.  

އި ކ ބާރާތ ހަރ ކަށި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށްން  ޔަީގ  ،އެނޭގ  އެބަ  ށްވެރިކ ރަން.  ވެސްހަމަ  ެއ    ކަށްޔަސްވެރިނޫ  ނ ން 

ބައެޢ ލޫމާތެމަ އިތ ރ   ހަމަ  އެހީތެރިކަމަކާ  އްގެ އް  ނ   ނ ލައި  ވެސް  ރައީ ނެކަން.  ލިބޭޔަީގނ ން   ؛ސްއިއްޒަތްތެރި 

ހަ ގޮ އަޅ ަގނޑ   ސަލާމަތީ ރ އަޑ ން  ބާރ ތަކަށްވާލަން  ފ ދިވެހި  ،  މަ  ،ސިފައިންނަށް  ދިވެހި   ،ލ ހ ންނަށް   ތ ލޫމާޢ މި 

ައޅ ަގނޑ މެންނަކީ  ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްކަށް ފިޔަވަޅ ައޅަން.  ޔަމާތ  ހާމަކ ރި ބަޢ ލޫެއ މަ  ،ންދިޔަ ޮގތް ބަލައި ވެެގހާމަ

 ،ބައެއް. އިންސާފ  ގާއިމ ކޮށްދޭނަމޭމަޖިލީހަށް އައި  މި    ވަމ ން ވެރިކަމަށް އަދިގޮ   ންއިންސާފ  ގާއިމ ކ ރ މަށް ހަރ އަޑ 

ގާއިމ ކޮށްދޭ ހަމަހަމަކަން  ގޮވި  ނަމޭހ އްޓ ވާކޮރަޕްޝަން    ،ވަްއކަން  ،ނަމޭއަދި  ހަރ އަޑ ން  މީހ ންނައެންމެ    ކީ  

  ނިކަމެތި ހާލަތެއްގެ ކ ރަނީ ވަރަށް ދެރަ އަދި  ެގ ހާލަތ  އަޅ ަގނޑ  ސިފަމިއަދ   ؛ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅ ަގނޑ މެން.  

އެއަޅ   .އިޮގތ ގަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ޚ ދ   ޮގވަންޖެހޭބަަގނޑ މެން  އިންސާފ   ،  އިއްޒަތްތެރި  ހޯދަން.    އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

މަޑ މައ ދަ ؛ރައީސް މ ައއްސަސާތައް  ބަ  ،ންޑ ލަތ ެގ  އެހެން  ފެއިލްވަމ ން  ދަންނަވާނީ  ؛ކަށްޔަ މަޑ މަޑ ން  އަޅ ަގނޑ  

ހިނާގއ ދަޑީ  އަ  ޤީޤީޙަ ބާރ   އަތަ  ލަތެްއެގ  އެބަޅ  ން  ރައީސް  .އޭފެނެ  ަގނޑ ެމންނަށް   ށްޤަޤީޙ ތަ ؛ިއއްޒަތްތެރި 

ތަޓެރަރިސްޓ     ެގމޭ  6  ހ ރަސްއެޅި ލަސްވެ  ،ހ ރަސްއެޅިޙ ޤީޤަށް  ހަމަލާެގ  ގާއިމ ނ ކ ރެވިއިންސާ  ، އަދި    ، ފ  

ފާޅ ަވމ އަ ީމޑިާއަގިއ  ައޑ ތައް  އެކިެއކި  އެބަ  އެބަދޭ.  ޅ ަގނޑ މެންނަށް  އޭ ހަމަން  ދެންނެވި    މި  ބޮޅެއް  ެގ  މޭ  28ެގ 

އަޅ ަގކަލަޓިރއަ ެވސް  ސިފާކ ރާނކީ  ރައީސް.  އިޮގތ ަގ  ޑ   އެމް.އެން.ޑީއަޅ ަގނޑ  ؛ިއއްޒަތްތެރި  މ ޅި    ގެ .އެފްމެން 
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މި އަޅ ވަވާ  ބޮލ ަގއި  ހަމަ  ކީ ނީހަކަ  އަޅ ަގނޑ   ބޮޑަށް  ނޫން.  މ އިްއޒަތްތެރި    ަވރަށް  އެ  ވަޙީޙައްމަދ   ެމންބަރ   ދ  

އަދި މ ޅި  ނޫން.    ކީއި މި ވާހަކަ އަޅ ްއވަނީލ ަގބޮ  ެގއެން.ޑީ.އެފް .ޅި އެމްދ ކ ރަން. ހަމަ މ ފާހަަގކ ރެްއވި ނ ކ ތާއަށް ތާއީ 

  ، މިކަހަލަ މައްސަލަތަކަކީ  ،ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީ ވެސް ނޫން. އަޅ   ަގއި މި ވާހަކަ އަޅ ވަނީކީލ މީޑިއާެގ ބޮ

ނ ރައް ސަލާމަތަށް  މިޤައ މީ  މަކާތެރި  އެްއޗެއްޢ ލޫމާތ ތަކަހަލަ  ހާމަވެެގންވާނެ  އަދި  ނޭނޫ  ކަކީ  ވެސް  ގަ ޤީޤަތ ޙަ.  އި 

  6  ،ބަކީ އެއީ ލޫމާތެއް ހާމަވާ ހިސާހަލަ މަޢ ން ވިއަސް ިމކައިެވސް އަދި ފ ލ ހ ންެގ ތެރެ  ތެރެއިން  ެގ.އެފްއެމް.އެން.ޑީ

ވީމާ، މިފަދަ  . އެހެންކަމަށް އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ  ބާރެއް  ވޭ އިތ ރ ލާ ތަކ ރާރ ކ ރ މަށް ދެހަލަ ހަމަހަމަލާ ކަދެވ ނ     އިަގމޭ

ހ އްޓ ވެ ރައީސް ންޖެހޭނެ.  ކަންކަން  ނަޝީ ؛އިއްޒަތްތެރި  އިންސާފ ލިބެންޖެހޭ. ރައީސް  އަވަސްވާންޖެހޭ.   ދަށް  ތަޙ ޤީޤ  

މިކަމަށް    . ރައީސްއިއްޒަތްތެރި  މައްސަލަ ނިންމާލެވޭކަށް ވެސް ނެތް  ކ ންޔަހަމަ  ނާހ ންރ ކ ރެވ ނ  ހަތަރ  މީއަދި ހައްޔަ

ހޯފަންޑ  މީހ ން  ހޯޖެހޭނެންދެކ ރި  ވެސް  މީހ ން  ބާރ އެޅި  ކަމަށް  މި  އަދި  އިންސާފ ދެންޖެހޭ.  އެންމެން  އެ    ގެ ނެ. 

އެންމެކ ރިމައްޗަށް   މ   ވީ  ެގނެވެންތަޤ ސްައވަސް  ރައީސްނެ.  ޖެހޭބަލެއްަގއި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް   ؛އިއްޒަތްތެރި 

ްއ  ބެވޭކަށެ ހީކޮށްލައިެގން ތި  ކަަމށް  ެގ ކަމެއްދައިނެތް. މިއީ އާ  ށެއްލަިއެގން ތިބެވޭކަހ އްޓާޙަޤީޤަތ ަގއި ެވސް މި ވާހަކަ  

ނެތް. ލަސްވެެގންދާވަނ    ދާބީވެެގން  އަޅ ަގނޑ މެން  ވެސް  ލަސްެވެގއި ؛ތަ  ގާއިމ ނ ެވ  ދ ވަހަކީ  ންސާފ   ކޮންމެ  ންދާ 

ތަކ ރާރ ވ މ ެގ ބިރ  އޮތްއޮތް ދ ވަހެއް. މީެގ ހަ  ތްރެޓ ކޮންމެ މީހަކަށް    ެގަގނޑ މެންއަޅ    ވަހެއް. އެހެންވީމާ،ދ   މަލާ 

ވީ   ،ވާލަންމ އައްސަސާތަކަށް ގޮ   ބެހޭ  އި ކަމާސަރ ކަރަށާެވސް ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށް ހަރ އަޑ ން  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އަނެްއކާ

މިކަން މ ކޮށްދެއްވ މަށް. އަދި މިކަމ ެގ އަޑީަގއި ތިބި މީހ ން  އެންމެ އަވަހަކަށް، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އިންސާފ  ާގއި

 ،ށްހޯދައި ހައްޔަރ ކޮ  ކ ރި މީހ ންޕްލޭން  ޖ ގައިރަތަމަ ސްޓޭ ފ މިކަން  ،މިކަން ރާވައި ހިންިގ މީހ ން  ،ދިޔަ ޮގތް އިހިނަގ

މީހ ންނަށް   އަދަބ ދިނ ޙައްޤ އެ  ރައީސް .  މަށް  އަޅ ަގނޑ    ؛އިްއޒަތްތެރި  އެާއއިެއއްކޮށް    މޭ  28ފާހަަގކޮށްލަން،  ހަމަ 

މި  2021 ޝާަގއި  ނޫހ ަގިއ  ލިޔ މ ަގއި ޢ އިހާރ   މަޢ ވާ ޓިކަލްަގއިރއަ  ،ކޮށްފަިއވާ  ފަރާތް  ހާމަކ ރި  ެއއީ    ލޫމާތ ތައް 

ޮގނިމި ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ފަރާތެއްކަން  ހޯދަންޖެހޭ  ޑިފެންސ ން  އޮފް  މިސްޓްރީ  އަދި  މަޢ ލޫމާތ   ވާލަން.  ކަމ ެގ 

އެ ވީ  ހިއްސާކޮރައްޔިތ ންނަށް  އަވަހަކަށް  ވާހަކަށްދެްއވ ންމެ  އަޅ ަގނޑ   ޮގވާލަން.  އަޅ ަގނޑ   ވެސް  ކޮޅ   ަމށް 

މިއަންއެންމެ  ެގއަޅ ަގނޑ މެން  ،ލާނީއިނިންމަ ފަނަށް  އެދެދަށްވ ރެން  މާދަމާއަކަށް  އަހި  އަވަސްދިމ ން.  ތަޙ ޤީޤެްއ    

ިއްއޒަތްތެރި ްއޔާ  ށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރި. ވަރަންމ ވާލަދިނ މަށް ޮގދައިށް ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފ  ހޯއަވަހަ  ،ހިންގައި

 . ރައީސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް.އިްއޒަތްތެރި ކެލާ ދާއިރާެގ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ރަީއސް.   އިްއޒަތްތެރި  ނޫހ ަގއި  މިޝ ކ ރިއްޔާ  އާ  2021  މޭ   28ހާރ   އޮތް  ލިޔެފައި  ދ ވަހ ަގއި  ބެހޭ   ޓިކަލާވަނަ 

ވަރަށް    މިއީ ؛އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޝ ކ ރ ދަންވަން.    ރިޔާސަތަށް  އަޅ ަގނޑ   ،ތީދ  ހ ށަހެޅީއަތ ން މިސަމައްސަލަ ރިޔާ

  ެގ މަޢ ލޫމާތ  ޅ  ކޮގެ    އ ޅ ްއވާފަރާތްއް  އެަގއި ހައި ސެކިއ ރިޓީ ދެވޭ އެންމެ އިސް   މައްސަލަެއއް. މި ރާއްޖޭއްސާސްޚަ

ނޫހ ަގއި   ދިޢ އިޝާމި  މި  ކައ ންސިއަކ ރެިވެގން  މީޑިއާ  ބަލަންޖެހޭ.  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިކަން  މި  އީ.  ވެސް  ލ ން 

ރީން ޓްެއއްކޮށް ޑިފެންސް މިނިސްބަލަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އެއާ ދިޔަ ޮގތެްއ  ަގއިކަންތައް ހިނމި  ވަރަށް ބޮޑަށް  ކަންތައް  

ހިތަ  ބެހޭ  މިކަމާ ކަންތައްޙ ޤީޤެއް  މި  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ދެކޭޮގތ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   އެބަޖެހޭ.  ކަންތައްތަްއ    މިފަދަ ؛ންަގން 

ދަނީ ިމ  ތަކ ރާރ ވަމ ން  ކ ރީަގއި  ،ރާއްޖޭަގއި  ނ   ާގފައިހިނ   މީެގ  ކަންތަްއތައް  މިފަދަ  ިއއްޒަތްތެރި ބެލިެގން.  ހ ރި 

ފެ ؛ރައީސް ބޭފ ޅެއް ވިދާޅ ވެކ   ނިސްޓަރ ކަންކ ރީަގއި ޑިފެންސް މި  ،ނިެގންދިޔައަޅ ަގނޑ މެންނަށް    .ީވަގއިޓީ  ރެއްިވ 

ވޭތ ވެދިޔަ  ެއއްކޮށް  އެއާ. އަދި ހަމަ  ްއކާތެރިކަމެއް ނެތް ވާހަކަ ަގއި ެއްއވެސް މީހަކަށް ރަޤައ މ    މި  ،ރި ތަންންމ ކ އާ

މައްސަލަ  އިސަރ ކާރ ތަކ ަގ އެއްވެސްހިނާގފައިވޭ   ތައްތަފާތ   މިއިން  މަްއސަލަެއއް.  ނ ފެނޭނައަޅ ަގނޑ މެން      ކަށް 

ތަން.   ރ މަތިން ހަތިޔާރ  ނެިގފަ   ، ހިނބަޅިދޫެގމީޑީާއަގއި ދެކ ނިން  ޑ މެންނތަނެއް. ައޅ ަގ  އެކަށީެގންވާ ޮގތަކަށް ބެލި

  ، ށްދިންތަން. އަދި ޑިފެންސ ން ކަށަވަރ ކޮ  މީޑިާއަގއި ދައްކާލެވ ނ   ،ޑ މެން ދ ށިންތަފާތ  ވައްތަރ ެގ ހަތިޔާރ  ައޅ ަގނ

ހަތިޔާރ  ހ ރި  އާމަރީަގިއ  ޑިފެންސްެގ  އަޅ   އެއީ  ވެސް  މައްސަލަ  އެ  ބެލިެގންދިކަމަށް.  އް ނެތަ  ޔަަގނޑ މެންނަށް 

އ ޅޭކަން. ރާއްޖޭަގިއ މިފަދަ   ަމއްސަލަތަކެއް އެބަ   ޤީޤަތ ގައިޙަ   ،ނަށް އެނޭގންމިހިސާބ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެ  ނ ނ .ނ ފެ

  ، ރަށް ނިކަމެތިކީ ވަާވ ހާލަތަފައިމިއަދ  މި ޤައ މ  ވެއްޓި  ، ަގނޑ  ދެކެނީޅ މައްސަލަތަކެއް ނ ބެލޭކަން. ެއހެންކަމ ން، އަ

ހާލަތެއްކަން.   ދަރަޖައިެގ  ރައީސް ދަށ   ތިބި ؛އިއްޒަތްތެރި  ހަމަނ ޖެހ ން  އެންމެ  މިލިޓްރީ  އަދި    ،އެފްރިކާެގ 

ވެރިދޭތެދޭތެރެ ޤައ ރެއިން  އަންނަ  ވެސް  މ ތަކ  ކަމަށް  ޤައ މ ަގއި  ނެތް.   އެއްމަލާދީފަހަ  ރައީސ ންނަށްތަކ ެގ  އެ 

  . ވެސްކަށް  ެގ ކަންތައްތަކަހަލަ ޤައ މ ތަކަށް ވެސް އަދި އިރާޤ   ޣާނިސްތާންއަފ ،  އާސީރި  އަޅ ަގނޑ މެން ބަލަމާހިނާގ

، ރަީއސް ނަޝީދަށް ސްމެންެގ ރައީރަކޮށްލާފައެއް. އަޅ ަގނޑ  ައވަހާވެސް ރަީއސަކ އަޅ ަގނޑ މެނަކަށް ނެތް އެްއޮގތަކަށް

ހަމަލާއަ ދެވ ނ   އަވަހާރަކޮމި  ސީދާ  ހަމަ  ދީފައިށްމަށްލ ކީ  ހަމަލާއެއް.      އެމަނިهللاހ ރި  ރަޙ މަތްފ ޅ ން   ކ ފާނ  ެގ 

އެހެން މިސާލަމަތްވީ.  އ މ ރ ފ ޅ  މަނި  އެ  ؛ންސަލާމަތްވާ  އީނަމަވެސް،  އޮތް  ަގއިކ ފާނ ެގ  އް ނެ ތަ  ބާކީ 

އެهللا   އިހޭދަކ ރަްއވައެކ   އަޅ ަގނޑ މެންނާ ހ ރީމާ  އެހެންސަލާ ކ ފާނ   މަނި  މިންވަރ ފ ޅ ަގއި  މިއީ   ،ނޫންނަމަމަތްވީ. 

ތި  ޑެވަރަށް ބޮހަމަލާަގއި  ،  އަކީހަމަ މި ހަމަލާ  ،ޮގތ ަގއިދާޅ ވި  ވި  ރ ން ވެސްޓަކްނޫން. ޑޮ  ރ  އެތިފަހަރެއްސަލާމަތްވާވަ

ަމއްސަލަތަކެއް އެ ސީރިއަށްވަރަ ހަމަ ކ   މަނިކ ފާނ ެގ  ސް  ލިބިފައިވޭ.   ލިމީޓަރެއް ނޫނީ މިމަދ     ،ޑަ ޑަކ ފ ރާނަކޮޅަށް 
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ހިސާންޓިސެ ދިޔަށްބަމީޓަރެއްެގ  ބޭފ ޅާ    އެ  ރަ  ެގނަމަވެސް  އަޅ ަގނޑ ެމންެގ  ފ ރާނައަށް   އީސްެގނ ވަތަ 

 ހަމަލާއެއް ހ ރި    ދ  މަރާލަން ދީފައިސް ނަޝީސީދާ ހަމަ ރައީމިއީ    ،ޅ ަގނޑ  ދެކެނީންވީމާ، އަނ ރައްކާތެރިީވސް. އެހެ

ރައީސް  މަށް.ކަ ރާއްޖޭ މިފަދަ   ؛ިއއްޒަތްތެރި  ބެގައިކަންތައްތައް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އެބަޖެހޭ.  އަޅ ަގނޑ މެން  ؛ލެން 

މި  ަގބޫލެއް ތަޙ ޤީޤ ޙަޤީެވސް    އިަގއިއްސަލަމަ  ނ ކ ރަން  އަ  ދާ  ޤަތ ަގއި  ނޫން   ރަނަގޅެއް  ށްނަަގނޑ މެންޅ ޮގތެއް 

އިރ  އަދި  ވާެއއް ހަފ ތާ ދެ ހަފ ތާވެފައި  ،އިރ  ިއވާތާއެއް ވެފައެތައް ހަފ މިހާތަނަށް މި ހަމަލާއަށް    ޙަޤީޤަތ ަގއި  .އިނޭގތޯ

. އެކަމަކ ، ތަފާތ  ނޫސްތަކ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން  މާތެއް ނ ފެނޭމަޢ ލޫ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ލިބޭ  ވެސް ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެންނަކަށް

މިއީ  ާއަގއި މިފަދަ ާވހަކަތަކެއް ދެކެވެމ ން.  އް ދެކެވެމ ން. ސޯޝަލް މީޑިޮގތ ން ތަފާތ  ވާހަކަތަ  ބެހޭ  ދަނީ މިކަމާ  މި

ބަލައިަގންނާއަޅ ަގ  ްއޮގތަކަށްވެސްއެ ކަންތައްތަކެއްނޑ ެމން  އަޅ ަގނޑ މެ  ނެ  ފެނޫން.  ފެންސް ޑި  ،ނިެގންދިޔަނަށް 

ޑ   އިނޭގތޯ. ައޅ ަގނ   ހ ރި މަންޒަރ   އިނ ނަަގން ޖަހާފަ  ފޮޓޯަގއި  ގޭ ބަނޑޭރި  ،  ށީަގއިބަންޑާރަ ކޮ  ހިމެނޭ  މިނިސްޓްރީ

 ކާތަ ފޮޓޯ  ނަާގ  އިންއެ ކެމެރާ  ،ެއއްކޮށް  އާފޮޓޯ   ރާެގއެ ކެމެ  ިއ، ވައްދާފަނެީގމާ އެތެރެއަށް  ދ ށިން ބޭރ  ެގސްޓ ން ފޮޓޯ

ދަރ ވެރި މ ައއްސަސާއެއް އަޅ ަގނޑ މެން ޤަފަދަ  މި  ،ތިރާމ ކ ރާހ ޒަރ  ދ ށިން. މިފަދަ އިަމން  ،ންތަ  އެްއކޮށް ހަލާކ ކޮށްލާ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ތޯއިނޭގ ައޅ ަގނ  ނ ވަތަ  ޑިފެންސަޑ އަސްކަރިއްޔާއަކީ  މިކަހަލަ މެންެގ  އެހެންނަމަވެސް،  ކީ. 

ބަ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ފެންވަރަލަމައްސަލަތައް  ނ ބެލ މ ންންވާ  ދ ވަ  ނަށްއަޅ ަގނޑ މެން  ،ށް  ދަނީ  ދ ވަހަކަށް  މި  މި ހ ން 

ދެކޭމ އައްސަސާތަކާ ދޭތެރޭ  އެހެންވީދެކ ން    ހަމަބަދަލ ވަމ ން.  އަޅ ަގނޑ   މި  ާމ،  ވެރިންނަށްނިސްޓްޑިފެންސް    ރީެގ 

ބެ  ،ލަންވާގޮ   އަޅ ަގނޑ  ކަންތައްތައް  މިފަދަ  މިނިސްޓަރަށް  މިަމނާ  ކަ  އެ  .ށްލ މަޚާއްޞަކޮށް   ނިސްޓްރީއާ ޑިފެންސް 

އެ    މިޮގތަށްކަން. އެހެންީވމާ، މިފަދަ ކަންތައްތަކެއް އެނިގަވޑަިއެގންފަިއވާނެ މި ކަންތައްތައް ހ ރީ  ތްއިރ ވަޑައިަގހަވާލ ވެ 

ޒަ ހިނކަމަނާެގ  ައޅ ަގނޑ މެން  އިގަ ޢާމަތ ަގއި  ކަމެއްދިއ މަކީ  މިއަ  ަގބޫލ ކ ރާ  ކަންތައްތައް  މި  މާ   ވ ރެށް ނޫން. 

ފ ރިހަމައަށް މިފަފ ކ ރެވެންސާއިން  ރަނަގޅަށް  މިއީޖެހޭނެ.  ކަންތައްތަްއ  އިނޭގތޯ ިއ  ހިނާގފަ   ދަ  ކަންތައްތައް   ހ ރި 

 އަވަހާރަކޮށްލ މަށް ިއނޭގތޯ. އަނެއްކާ ައޅ ަގނޑ މެންެގ ރައީސް    އީޔަދިއިަގވީމާ، މި ހިނވީ. އެހެންއަޅ ަގނޑ  މި ދެންނެ

  ޮގތަށްވިންއެހެން މެންބަރ ން ދެ  މެންެގވަންޏާ އަޅ ަގނޑ   ށްކަމަ  ސްކޮށް ނ ބެލޭސީރިއައްތަްއ  މި ކަންތަ   .ހ ރީ  ދީފައި

ދަންނަވަންޖެހި ވެސް  އެއަޅ ަގނޑ   އަޅ ަގނ ދާނެ.  ޮގާވލަހެންވީމާ،  ެއއްފަހަރ   އަދިވެސް  ކަންތައްތައް  ،ންޑ   މި    ހަމަ 

ފަރާތަކާއިމަޢ   ، ދިޔަ ކަންތައްތައް އިގ ޅިެގން ހިނަގ  ޓިކަލާއާ  ހ ަގއި ޖެހި، ނޫމި ހިނިގ  ،ސްކޮށް ސީރިއަ  ،ލޫމާތ  ދިން 

ލާ  އިވަ ޮގ  . އަޅ ަގނޑ  އަބަދ ވެސްށްމަވ އް ކ ރެޤ ތަޙ ޤީަގޅަށް ބަލައި  މި ކަންތައްތައް ރަނ  ،ޮގތަކާއިނ   ބ މަޢ ލޫމަތ  ލި

 އި... ޑ މެންެގ ކ ރީގަ އަޅ ަގނ  ،ކަމެއް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ، ވާހަކަފ ޅ  ނިންމަވާލަދެއްވ ން އެދެން.މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 
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 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އަޅ ަގއަޅ ަގނޑ  ނިންމަ  ެގނޑ  ،  އައިާވހަކަ  މިހާރ .  މަޖިލީހ ެގ  ލާނަން  ކ  މެންބަރަ  ރިއިްއޒަތްތެޅ ަގނޑ މެންެގ 

އަޅ ަގނޑ މެންނައަޅ ަގނ  ވެސް  މަްއސަލަ  އެ  މަރާލެވިެގންދިޔަ.  ކ ރިމަތީަގިއ  ކ ރިއަށްދާ   ށްޑ މެންެގ  ހަމަ   އަދިވެސް 

މަޖިލީހަށްނ  ޮގތެއް   މި  އަޅ ަގނޑ މެން  އަވެފަިއވަނީ.  ވެސް  އައީ  އަޅ ަގނ  ސަރ ދި  އެ  ކާރ   ޑ މެންެގ  ވެސް  ައއީ 

  ދިޔަ  ހަމަ އެ  ސަލަތަނެއް. އެ މައް  ، ައޅ ަގނޑ މެނަކަށް ނ ފެނޭ އެ މައްސަލަ ބަލާ. ެއކަމަކ އި ބަލާނެކަމ ގަ މައްސަލަ

ައޅ ަގނޑަ ފެންނަނީޮގތަށް  ދ ވަސްވަރަކ   ަމއްސަލަ  ެގ7ރީ  ފެބ ރ ވަ  ،ށް  ތަޅ ލާފަ  ނ ނެޭގ  ވަކި    ށް އަތިޖޫރީއި  ޮގތަށް 

އޮތް މަ  ލާފައި  މި  ތިޖޫރީ ޮގތަށް  ވެސް  އޮންނައަްއސަލަތައް  ލާފައި  އަޅ ަގނޑ  ންތަ  ށް  އެހެންވީމާ،  ފެންނަނީ.  މި   

މި    ،ޑ މެނަށް ދެމެހެއްޓޭނީނިވަކަން އަޅ ަގނމި ޤައ މ ެގ މި  ،ކަރާމަތާއި  ،އިމި ޤައ މ ެގ އިސްތިޤ ލާލާ  ،އަދިވެސް އެދެން

ތައް މި މައްސަލަ  ،އަޅައިދީ  ފިޔަވަޅ ތައް މ އައްސަސާތަކަށް އަވަހަށް    ބެހޭ  މައްސަލަތައް ބެލިެގން. ައޅ ަގނޑ މެން ކަމާ

 ރ ޞަތަށް ޓަކައި. ވި ފ ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއް ށް ދަންނަވަން.ކ ރާރ ކޮޅ ަގނޑ  ހަމަ ތައަ  މަށްދެއްވ ލައިބަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މަދ  ޙަލީމް. މެންބަރ  އަޙްތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރިބިލެންބަރ .  މެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  މަދ  ޙަލީމްމެންބަރ  އަޙްތްދޫ ދާއިރާެގ ބިލެ

 ... ންސް ވަރަށް ކަންބޮޑ ވަަގނޑ  ވެސް. އަޅ  އްޒަތްތެރި ރައީ  އި ޝ ކ ރިއްޔާ

 

 ޅަކަށްފަހ ( ތ ކޮގ )ވަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ތ   ގ ވަ  އާދެ! މި  ކޮޅަކަށްފަހ ()ަވގ ތ   އ ޅެނީ.  އްލ ކ ރެވޭތޯ މިޙަޑ  ނ ލިބޭތީ އެ މައްސަލަ  ްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ އައި

މިނޑ އަޅ ަގ ފ ރ ޞަތ   ދާ ކާށިދޫ  ،އަރ ވަނީ    ޢަބްދ   މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި    ޅަކަށްފަހ ( ކޮ)ަވގ ތ ޖާބިރަށް.  هللا އިރާެގ 

 ންބަރ  މިއ ޓްކ ރައްަވއިެގން އިންނެވީ.  އިްއޒަތްތެރި މެ

 

 ން:  ވާހަކަދެްއކެވ ޖާބިރ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ އިރާެގ  ދާކާށިދޫ
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 އްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ! ޝ ކ ރިްއޔާ އި ؟ ވާތޯ ލިބިވަޑައިަގންނަ  އަޑ  ސް. ރައީ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ންދަވާ!  ! ކ ރިއަށް ެގދެއާ

 

 ން:  ވާހަކަދެްއކެވ ޖާބިރ هللا މެންބަރ  ޢަބްދ އިރާެގ  ދާކާށިދޫ

މިއަދ  އަޅ ަގއާދެ!  ދެން    ރާއްޖޭގަ އިްއޒަތްތެރި  ނޑ   ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ފ ރ ޞަތަށް  ދެއްވި  މިހާރ    އިރައީސް 

ބޮޑ   މިެގން  ދިމާވެ ވަރަށް  ކަންތައްތަކެއްއ ޅެނީ  އޭެގ  އެންމެ.  ދެން  އަފ ރަތަމަ  ތެރޭަގއި  ބަލަނޑ މެޅ ަގ  ލަން އިން 

ތަންކޮޅެއް  އެބަޖެ ކަހޭ  ާގތަށް  ފެށިެގން  ޮގދ ރ ން  ހިނާގ  މި  .  ތްންތައް  ފ ރަތަމަ  އައިއެންމެ  ސްެގން  ސަރ ކާރ  

ހޮޓަލެހ ަގއި  މަތިވެރީ އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ަމއްސަލަެއއްލީޮގްއވާ  އިއަންދަ   އްންނަ  އެ  ނ ބެ  .  އަތޮޅ ލ ނ .  ވެސް  ަގއި  ލ. 

އަޅ ަގ ކަނނޑ މެންެގ  އޮތް  ނ ޔަރ ކ ރިހައް  އިހިފަ  މަތިންޑ ދޯންޏެއް  ެވސް  މައްސަލަ  އެ  މ ޙައް.  ޙީދ   ވަދ   މަބެލ ނ . 

މައްސަލައަހާރަކޮއަވަ ވީ  ށްށްލި  ނ ވޭޮގ  ވެސް  ސާފެއް  ހަމަތެއް  އަޅ ަގނ އެއާ  .  ިމދޭތެރެއިން  ޑ މެންެގ  ެއއްޮގތަށް 

މެންބަރ  އަނިޔާވެރި ޝީ އަފްރާ  މަޖިލީހ ެގ  ވަރަށް  ހާނިއްކަކޮށް  މް  ނ ބެލ ނ .  އެވެލާފަިއވަނީ.  މަރައިކޮށް  ރިޟްވާން  ސް 

ނ ކަންތަ ވެސް  ރަލ ނ ެއއް  ކެއް  މިހާރ ެގ  ދެން  ނަ  ކަމ ން ޅ ކ ޅަދާނަފ   އީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ.  ޮގޝީރައީސް    ވާލިއްދ  

ބެހޭ މީހ ން ތިބީ   ކަމާ  ،ޔަރ ކޮށްތައް ހައްމީހ ންވަރަށް އަވަހަށް  އިން  ތެރެ ދަނީ ވަރަށް ބާރަށް. އޭެގމ ންމައްސަލަ ބަލަ

ހައްޔަ  ތަހ ޒީބ  އެރ ކޮށްފަޮގތަކަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަދެހެންވީމާ،  .  ދިޔަށް  ން  ިމ   ؛ކަރިއްޔާއިންއަސްއީ  އަޑ ިއވިެގން 

ޅޭ މީހަކ   ށް ނަހަދާނެ. އަސްކަރިއްޔާަގއި އ ތަކަތ ންނަށް ހާނިއްކަވާ ޮގރައްޔި  ޔާއަކ ން ދިވެހިރިއްސްކައްޖޭެގ އަދިވެހިރާ

 ކ ރީ ޯގސްކޮށް  ންކަން އެއާއިމީޑިދެން  ލިބޭ މަޢ ލޫމާތެއް ވެއްޖެއްޔާ ދިނ ން.    ،ނީކަށް ވާތަކ ަގއި މަސްއޫލިއްޔަތަ އާޑިމީ

ެވއްޖެއްޔާ ކަމަ މީޑިއާ    ށް  ފިޔަވަޅ   ައޅަންޖެހޭ  ައޅ ަގކައ ންސިެއއަށް  އަޅ ްއވާނެ.  އެބައޮތް ޔަީގ  ށްނޑަލ ން  ންކަން 

އަސްކަރި   ،އަޅ ަގނޑަށް ކ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަމެއް  މިފަދަ  އަދި    ކަމަށް.  ައޅ ްއވާނެޔަވަޅ ފި  އިހޯދަ  ފަރާތެއް ރި  އްޔާއިން 

؛ ސް ޒަތްތެރި ރައީމިކަމ ަގއި ހަމަ ވަރަށް ހަރ  ފިޔަވަޅ  އަޅ ްއވާނެ ކަމަށް. އިއްސް  ވެ  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ރާއްޖޭެގ  

ހިކޮށްލަފ ޅ ހަނދ މަ މި  އަޅ ަގމިހާރ     !ނާގމާ  މިޤާނޫނ އަސާސީ އޮޕަރޭޓްކ ރާ  ނޑ މެން  އެހެން  ަގއި  ވަރަށް   އޮންނަނީ 

ޮގތަކަށް.   ސިސްޓަމައޮ  ގައިޤާނޫނ އަސާސީކަހަލަ  ަވޒީރ ން  ށް ންނަ  އޮޕަރޭޓްކ ރަން.  އެބަޖެހޭ  ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން 

އެ  އިަގމަޖިލީހ  ތިބެން  ބޭފ ޅ ން  ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ  ސިޔާސީ  ސިޔާސީމެއް  ކަބަޖެހޭ.  ްއަގއި  ޤައ މެ ؛ެއީއ. 

އަނިޔާވެރި މީހ ންނަކަށް    ނަކީ ހ ރިހާ އެންމެން ންތެރެއިއޭެގ  . އާބާދީއަށް ބަލާފަނ ންތަކެްއ އ ޅޭނީ ެއ ޤައ މެްއެގއިންސާ

ރައްޔިތ ން  ޮގސް  ެގނ ވާނެ.  ޚަކެމް  ،އިހޯދ މާ  ވޯޓ   ާގތަށް  ޖިދ ނިޔޭެގ    ،ރ މާއިރަދ ކ ޕޭނަށް   ްގރަފިކަލީއޮ އެންމެ 
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މަ  އެއީ   ޤައ މ ަގއިިމ  އޮތް  ސިޓ އޭޝަންަގއި   ކ ރަންޖެހޭ  އެހެންވީމަތިން  މަޤާމ ސައްކަތެއް.  ސިޔާސީ  ިއ  ތަކ ގަ މާ، 

ދަނީ ރައްޔިތ ންެގ   ވެސް މިވ ން މިހާރ ވެރި ިގވާ   ،ެއހީތެރިވެ  އަށްމްހޫރިއްޔާބ މަށް ޓަކައި ރައީސ ލްޖ ސިޔާސީ މީހ ން ތި

ވެ އިމަޖިލީހ ން  ހަމަ  ދައ ރެސް  ހިންގ  ސް  ސަރ ކާރ   އެހީތެރިެވެގން މ ަގއި  އް  ކަމަދާ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ މެން   ށް 

ން  ތަކ ކޯޓ ރޭޓ ން  އާންމ     ، ނީދަމި  މ ން  ކ ރަ  ވެސް  ޤ ތައްޤީޙ ތަމިހާރ   ކޮމިޓީން    241ތިބީ. ެއޮގތ ން  މި  ބަލައިެގން  

ެގ  ރާއްޖޭދިވެހި  ،ދިޔަބަލަމ ން  ންއްޔާއިކަރިސް. އައ ޅެނީ  ކ ރަންޖެހިެގން މި  އަށްވެސް  ކޮމިޓީ  241ޖެހޭ ކަންކަން  ކ ރަން

އެހެންވީމާ،   .ންާގފަ ހިއޮތީ  މިދާ މަރާލ މ ެގ ކަމެއް  ހަމަ ސީ ؛އި މަރާލަންްއވަޮގ  ސް ބޮންޖިލީހ ެގ ރައީ ތ ންެގ މަރައްޔި

ޑ  ބަލާ ަގނއަޅ   ހިންަގންޖެހޭނީވެސް  ޤީޤ   ޙ ސްކަރިއްޔާއިން ތައަ  ،ޖޭެގ ކަންކަން ބަލަންއަސްކަރިއްޔާއިން މިއަދ  ރާއް

މިއީޮގތ ން ހަމަރިސްޓްޓެރަ  .  ޮގތަ  ތަޙ ޤީޤ ތައްއާންމ     .ލާއެއް  ހިނަގއި ކަހިނާގ  ތަޙ ޤީޤެއް  ނ ވާނެެގންށް    . މި 

ާގނޫނ ތަދިވެއެހެންނަމަވެސް،   އިއީޖިނާ  ،ކ ަގއި ހިރާއްޖޭެގ  ތަޙ   ނޫނާާގ  ތ ެގއަޖ ރާ  ޕްރޮސިކިއ ޓަޤީެއއްޮގތަށް  ރ ޤ  

ބެލ މ ޖެ ހިނެރަލްެގ  ދަށ ން  ކ ރާ   ،ތީނަގމ ންދާެގ  މަސައްކަތްތައެ   އަޅ ަގނޑ  ށް  ޖެނެރަލަރ  ޕްރޮސިކިއ ޓަކަށް   

ިއްއޒަތްތެރި ނ ކ ؛ ސްރައީ  ޝ ކ ރ ދަންނަވަން.  ބޭނ ން  މަޖިލީހަވަ   ، އަކީތާފާހަަގކ ރަން  ރައްޔިތ ންެގ  ޒީރ ންެގ  ށް 

ހެނީ. އެ  ޖެ. ކ ޑަކ ޑަ ބަދަލެކޭ އަންނަންނޫނ ައސާސީަގއި ިއޞްލާޙ ކޮށްލަންވީއޭޤާމަޖިލީހަށް މެންބަރ ންނަށް ދެވޭ ޮގތަށް  

 ... އެކ ޑަ ބަދަލާކ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަ ނިންމަވާހަ  ،ރ އިްއޒަތްތެރި  މިހާ؟ ލެްއވީތޯއިވަކަފ ޅ   އަޅ ަގނާއދެ!  ފ ރ ޞަރ   މިޑ   ކ ރިން   ތ   އަރ ވަނީ 

ބިލެތްދޫ   (ށްފަހ ވަގ ތ ކޮޅަކަ)  ށް.ޙަލީމަ  އަޙްމަދ ރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ދޫ ދާއިތްބިލެކަފ ޅ ދަްއކަވަން ފެއްޓެވި  ވާހަ

ނައިފަރ    ،އަރ ވަނީ   ފ ރ ޞަތ  މިނޑ މިހާރ  އަޅ ަގން. އެހެންީވމާ،  ނެއް ނޫންބަރ  އޮންލައިތްތެރި މެެގ އިްއޒަދާއިރާ

 . މެންބަރ  ރާެގ ިއްއޒަތްތެރިރ  ދާއިށް. ނައިފަދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޝިޔާމަ

 

  :ކެވ ން ހަކަދެއްޝިޔާމް ވާރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ނައިފަރ  ދާއި

ދަނީ ރިޔާސަތ ން    ވާހަކަދައްކަމ ން  މެން މިއަދ  މި! ައޅ ަގނޑ އްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިްއޔާ އި 

ޅިެގން  ގ   ލާއާ މަހަދެވ ނ     ޭމަގއި  6ފަހ ން  މި  ،ނަޝީދ ެގ  ސް . ެއ މައްސަލައަކީ ރައީގ ޅިެގން  ހ ށަހެޅ އްވި މަްއސަލައަކާ 

ރައްކަލަށް ކ ރެވޭ ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ހަށި  ނިކ ފާނ ެގ  މަ  އެ  ،ސަލަތަކާއިތީ މައްޒާމަނިކ ފާނ ެގ    އެ

ަގިއ  . ެއ ނޫހ ތް ވާހަކަ ކ ރެވިފައި އޮއިޢ  ިގނަ މަޢ ލޫމާތ  ނޫހެއްަގއި ޝާ ވަރަށް  ، ތަށްމަނިކ ފާނ ެގ ެގކޮޅ  ހިމެނޭ ޮގ  އެ

ކަމަށްއިޢ ޝާ އޮތް  އަޅ  ކޮށްފައި  ދޭހަަވނީަގނ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީއަޅ ަގނ  ،ޑ މެންނަށް  ހ ރިހާ   ، ޑ މެންނަށް  އެހެން 
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ހ ރީ    ިގނަ މެންބަރ ންެގ ތ ހ މަތ ތައް މިބޮޑަށް    ،ކަންކަން ރަނަގޅަށް އެނގޭ   މެންބަރ ންެގ ވެސް ވާހަކަފ ޅ ތަކ ން މި

ކ ރަްއވާ ކޮންމެވެސް  އްކަތްސަްއަގއި މަ ކޮންމެވެސް ލެވެލެ  ،އް ކ ރަްއވާ ކޮންމެވެސް ފަރާތެމް.އެން.ޑީ.އެފްަގއި މަސަްއކަތްއެ

ނޑ  އަޅ ަގ  ،ނީދެންނެވޭ  ތެދަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ަވނީނަމަނޑ   ކަންކަމ ަގއި އަޅ ަގ  މި؛ ޒަތްތެރި ރަީއސްކަށް. ިއއްރާތަފަ

ހައިރާންވަ އަޅ ަގނޑ   ނ ވެއޭ.  ރައްޔިތ މިައދ   ،ނީ ހައިރާނެއް  ތިއްބެވި  ން   މަޖިލީހ ެގ  ސަރ ކާރަށް  ެގ 

ނޑ  ހައިރާންވަނީ  އަޅ ަގ  ެއކަމާ  ، ެގން އ ޅ އްވާތީވެއި ވެަވޑަހައިރާން ކަންކަމ ަގިއ    ން މިނަާވ ބޭފ ޅ ަވޑަިއަގންތްވެނިސްބަ

ައޅ  ރައީސް.  ދެންއިްއޒަތްތެރި  މި  މިހެން  ނަޝީދަސްރައީ  ،ނެވީަގނޑ   ހަމަދެށް    ކ ރިން  ލާވ ނ   ދ ވަސްކޮޅެއް  ެގ 

ިއްއޒަތްތެރިެގ  ރައްޔިތ ން މެންމަޖިލީހ ެގ  އެބަ  ޑިފެ  ބަރަކ   މިއަދ ެގ  މިނިސްޓަރާއޮތް  ދޭން  ންސް  ބަޔަކ     ހަމަލާއެއް 

ހިއ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ   މިހެންއްސާކ ރަްއވާފަކަމ ެގ  އަޅ ަގނޑ   އެ   ،މިދެންނެވީ  .  އަދި މަނި  ނޫހެއްަގއި  ނަންފ ޅ   ކ ފާނ ެގ 

މެންބަރ  އެއީ ހ ޅ ދޫ ދާިއރާެގ ިއއްޒަތްތެރި    ، ޮގތަށްފާނ ެގ ނަންފ ޅ  ހިމެނޭކ މަނި  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ަގއި ވެސް އެ

މަޢ ލޫމާތެ  ލަބީބްއިލްޔާސް   މިނިސްޓަރާ  އްއެފަދަ  ޑިފެންސް  އެކަހިއްސާކ ރެ  މިއަދ ެގ  ޢަމަލީ   މާއްވ މ ން  އެއްވެސް 

ނައި ހަމަލާސިފައެއް  ޮއްއވާ  އަޅ ަގ ؛ން ޔ ދިދިޔަވިެގންދެ  ސް  އެހެންވީމާ،  ނޑ މެެއީއ  ކަމެއް.  ވާހަކަދައްކަންޖެހޭ  ން 

ނ  ނޑ މެން  ަގއަޅ  ިއއްޒަތްތެހައިރާނެއް  ރައީސްވޭ.  ހައިރާންައޅ ަގނ؛ ރި  ރައީ ޑ   ނަޝީދަނ ވަނީ  ދެވ ނ  ސް  މި  ށް 

ހަތަރ ހަމަލާ ފަހ ންވަރަކަެގ  ދ ވަސް  ދިވެހިރާއް  ،ށް  ތިއްބަވަނީ  މި  ޮގތ ަގއި  ހަށިފާރަވެރިންެގ  ނަޝީދ ެގ  ެގ  ޖޭރައީސް 

ލާެގ ހަތަރ ވަރަކަށް  ވ ނ  ހަމަދަށް ދރައީސް ނަޝީ  ،އްސަސާެގ އެންމެ ިއސް ފަރާތްއަ މ އެ   .ދިފާޢީ ބާރ ެގ ބޭފ ޅ ން

ހައިރާނެއް ނ ޭވ    ކާަގނޑ  އެކަމައޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅ   ވިދާޅ ވާން މި  ލަވަ  ،ންއޮތީ ކަރޯކޭ ކ ޅެ  ދ ވަސް ފަހ ން މި 

ރައިްއޒަތްތެ މިރި  އެ  ކަމާ ީއސް.  ެގމަނިކ   ގ ޅިެގން  ސަރަޙައްފާނ ެގ  ރަްއކާތެރިކަން    ެގދ  ކޮޅ ެގ  ސަލާމަތާއި 

މަށަވަރ ކ ރ ކަ މ ޅި  ޓަކައި  އެ މަށް  ހ ސްކޮށްފައި  ިއއްޒަތްތެރި    އޮތީ  ޖީދީމަގ   ރައް ޖެއްސ މަށް  ޔިތ ންނަށް ރައީސް. 

ރައް  ޝީދ ނަ ރައީސް    ،ޖެއްސ މަށް މަސައްކަތްރ ޅި  ޔިތ ންދެކެ  ޮގތަކަށް  ހ ރިހާ  ކ ރަމ ންދާކަން އަންނާނެ 

މި  އަ އެހެން ޅ ަގނޑ މެންނަށް  މިވީފާހަަގކ ރެވެނީ.    ނ ވަނީހައިރާންޅ ަގނޑ މެން  އަވީމާ    ންހެމިކަންތައްތައް    މާ، 

ފިސްތޯލަެއއް  ތެރެއިން  ެގ  ނާޚާޕިޓަލ ެގ ފާ.ޑީ.ކޭ ހޮސްއޭ  ،ބަޮއތްންނަށް އަޑ ިއވިފައި އެއަޅ ަގނޑ މެ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ވާހަކަ. ފިސްތޯލަ  ފެނ ނ   ފާ  އެ  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްނާއަށް  ޚާ ހަނދާންނެތިެގން  ސެކިވަން  ބޭފ ޅަކ ެގ  ފޮނ ވާ    އ ރިޓީ 

ފިސްތޯލައެނެހަނދާން ބޭއްވ ނ   ކަމަށްތިެގން  އެ  އި،ނިންމަ  އް  އަޅ ަގ  އެހިސާބ ން  ނިންމާލެވ ނީމާ  ނޑ   ވާހަކަ 

އި ހައިރާންނ  ައޅ ަގއްޒަތްތެވަނީ  ރައީސް.  ހައިރާންނޑ މެންރި  ޒި  ،ނ ވަނީ  މިމިފަދަ  މަޤާމ ތަކ ަގއި  ތިއްބަާވ   ންމާދާރ  

ތިއްބެވި  ،ބޭފ ޅ ން ސަރ ކާރ  ؛މި  ބޭފ ޅ  ތި  ަގއިމި  ވެސް އްބެވި  އޭރ ަގއި  ސަރ ކާރ ެގމީ  ،ން  ކ ރީެގ  ވެސް    ތަކ ަގއި 

ލިސް ޕޮލާނަން މިއަދ ެގ  އިދަންނަވަނޑ  ހަމަ ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް  އަޅ ަގ ؛ޤާމ ތަކ ގައި މަދާރ ޒިންމާ  ބޭފ ޅ ންބޭ  މިފަދަ

އެރަކޮމިޝަނަ ހ ކަށް  އިންޓެ  ،ބޭފ ޅާންނެވި    ހ ންނެީވ  އެއޭރ   ހެޑަކަށް.  އެތަނ ން  މަނިކ   ލިޖެންސް  ފާނ  
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ހާމަނިކ މެ އެ  ސަލާމަޢ ލޫމާތ ކ ރެއްވި  ވަޑައިެގން  ޤައ މީ  އެއީ  މަޢ ލޫ ތަކަކީ  ހ ރި  ނ ރައްކާތެރިކަން  މާތ ތައް. މަތަށް 

އައިސް   ،ވެސްއެހެންނަމަ ކަަމކީ  މިސަރ ކާރ   އެއެތަނ ެގ  ،ކ ރި  އެން  ޮގތ ަގއި  ިއސްފަރާތެްއެގ  އެ މަނިކ   މެ  ފާނ  

ރައީސް    .ތައްތައް ދިމާވީމާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިކަހަލަ ކަންނ ވަނީނޑ މެން ހައިރާންއަޅ ަގ  މާ،. އެހެންވީވީހަމަޖެއްސެ

  ެގ ސެޕްޓެންބަރ  ވަނަ އަހަރ   2015ށް  ކޮޅަޗ އީސް ޔާމީން ދަތ ރ ކ ރެްއވި ލޯންރަ  ،ލާނ  ހަމަެގ ހަށިކޮޅަށް ދެވ ޔާމީން

އެ ހަމަލާެގ ބަިއވެރިން    ،ރިޒަމް ހަަމލާޅަށް ދެވ ނ  ޓެރަކޮލޯންޗ    ކ ފާނ  ދަތ ރ ކ ރެއްވިަމނި  ދ ވަހ  އެ  ވަނަ  28މަހ   

އެހެންވީ  ޖަލ ެގ ސަރ ކާރ ން.  މި  ލީ  ކޮޓަރިއަށް  އޭސީ  ތިއްބާ  ނ ވޭއަޅ ަގނޑ   މާ،ތޭރިތަކ ަގއި  ހައިރާނެއް    .މެން 

ވެސް  އްތާލ މ ެގ ެއއް ނަރިޒަމް  ޓެރަދިވެހިރާއްޖެއިން    ،ކަންރ ެގ ނިޔަތެއް ނެތްއަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނޭގ މި ސަރ ކާ

 .ނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ނ ވަންމާ، ހައިރާއެނޭގ. އެހެންވީ  ތެއް ނެތްކަން އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އެބަ ނިޔަރަނަގޅ ކަހަލަ  

ކަމަނާ މި މަޤާމަށް    ދަންނަވަނީ އެ އަޅ ަގނޑ  ތަކ ރާރ ކޮށް މި    ،ދީދީޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ އަޙްމަދ މިއަދ ެގ  

ހަމައެއްކ  އަޅ  ނ ވެއޭފޫ  ިއއްޒަތްތެރި.  މި  ފެނ ނީ  ނޫންތޯ  އެ ަގނޑ މެންނަކަށް  މަޖިލީހ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ   ކަމަނާ   

ން ޙ ސައިން ޙިސާރ   އިްއޒަތްތެރި މެންބަެގ  ރާޓާ. ދެން މިއަދ  ތ ޅާދޫ ދާއިއްހ   އިއަށް ކޮޅ ފައިން އަރަސާސީއަޤާނޫނ 

އި ހ ރި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިފައިންެގ ާގނޫނ ަގ  ،ބާތާއިޤޫޢ ޤާނޫނ ލް  ،އި އަސާސީއާޤާނޫނ މަނާައށް  ކަ  ތަންމެ ވަރަކަށް އެކި

ހަނދާންކޮށްދެްއވަތައްކަން ވަރަކަށް  ކިތަންމެ  ވާހަކަ  އެރެމަސައްކަތްކ ން  ތަކ ެގ  ެއކަމަނާެގ   ްއވިޔަސް  ކަންތައްތައް 

ނ ކ މަހަނދ  ަގބޫލެއް  އަޅ ަގނޑެއް  ކަމަކަށް  އަންނާނެ  ރައީސް ފ ޅަށް  އިއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ .  ރަން  މެން އެހެންވީމާ، 

މިހައިރާން ކޮބައި  ނ ވަނީ  މި ؟ތޯކަންކަމ ަގއި.  ކ ރިން  ހާދިސާމީެގ  ފަރާތަކ ަގއި  ފަދަ  އިންސާފ  ެގއްލ ންވީ    ތްތަކަށް 

އަދި ތިބިނ ލިބި  އަވެސް  މިޅ ަގކަން  ސަރ ކާ  ނޑ މެންނަށް  މި  ވެސް  ހޯދައިދޭން  އިންސާފ    ރ ންއެނެގނީ. 

އެނެގކ ރާނ މަސައްކަތް މި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ރައީކަން  ރައީސް.  އިއްޒަތްތެރި  ނަޝީދަނީ  ހަމަލާ،   ށްސް  ދެވ ނ  

 ... ނޑ  ަގބޫލ ކ ރަންއަޅ ަގ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ލަދެއްވ ން އެދެން. ވާއިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ނިންމަ

 

  :ކެވ ން ހަކަދެއްޝިޔާމް ވާރާެގ މެންބަރ  ައޙްމަދ  ނައިފަރ  ދާއި

އަރީ ފ ރިހަމަ އިންކ    ްއޒަތްތެރ ރައީސް. މަޖިލީހ ެގނިންމާލަނީ އިނޭގތޯ އި އާދެ! މި   ؛ކ އަރީން ހެދިެގންންމަޖިލީހ ެގ އި

 ،ތްތަކާއިފަރާެއކަމަށް ހޭދަކ ރި    އި،ތް ނިމިެގން އެކަމ ެގ އަޑީަގއި ތިބި ފަރާތްތަކާެގ ޮގތ ަގއި މި މަސައްކައަރީެއއްކ ންއި

ފަރާ  ،އެކަން ރޭވި ފަރާތްތަކާއި  ެގނެވިއް ޝަރީޢަތ ެގތްތަކެމި ހ ރިހާ  ތަން   ޙައްޤ  އަދަބ  ދެވިެގންދާ  ، ކ ރިމައްޗަށް 
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ދެކެންޅ ަގއަ ބޭނ ންވަނީނޑ މެން  މީ  އަދި  ހަމަ.  މިފަދަ  ކ ރިން  މިލާެގ  އަހަރ   2015ވަނީ    އެއްަގއި  ރައީސް    ވަނަ 

އެ  އެ  ،ޔާމީން އަނބިކަނބަލ ންނަށްމަނިކ   އެ  ، އަށް ލާޢާއިމަނިކ ފާނ ެގ    މަނިކ ފާނަށާއި  ެގ މަނިކ ފާނ   އެ  ،ފާނ ެގ 

. ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް  ނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީސާފ  ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގންސް އިދެވ ނ  ހަމަލާއަށް ވެވެރިންނަށް  ހަށިފާރަ

  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަން.ޓަކައި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ    ބިލެތްދޫއަރ ވަނީ  މި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . އާދެ، އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ   

 ށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅާއިެގން ކ ރިއަށް ވަޑަިއަގތ މަށް އެދެން. ޙަލީމަ އަޙްމަދ 

 

 : ދެއްކެވ ންވާހަކަ ޙަލީމް އަޙްމަދ  ރ މެންބަ ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ެވސް މި ހ ށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަ .  އި ވަރަށް ކަންބޮޑ ވޭތެރޭަގދޭ   ލައާޝ ކ ރިއްޔާ 

 ބެހޭ ޮގތ ން މިހާރ  ނޫހ ަގއި   އާއ ރިޓީ ައޅ ަގނޑ  ވެސް ދެކޭ ޮގތ ަގއި ރަީއސް ނަޝީދ ެގ ސެކި ؛ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ

އަޅ ަގނޑަށް މިހާރ  ިމ   ؛ވަރަށް ނާތަހ ޒީބ  ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ،ކީ ަވރަށް ބިރ ވެރިއާޓިކަލަވިފައި އޮތް  ލިޔެ

  ކ ރާ ށްވެރި ނ  ކ އ ރިޓީ ރަނަގޅަށް ނ ދެވ ނީމާ މިހާރ  އެ މަނިކ ފާރައީސް ނަޝީދަށް ދޭންވާ ސެކި  ،ންނަ މަންޒަރަކީފެ

އިއްޒަތްތެރި   ފެންނަނީ.  މި  ދިޔައިމާ   ؛ރައީސްތަން  ޯގސްެވ  އިނިގލިދިކަމެއް  މީހާއަށް  ހ ރި   ،ކޮށްއް އަނެއް  ދެން 

ެގ އިންސާފ   އިމަޑ ން ތިބެފައި މިކަން ކ ރި ބަޔަކ  ހޯދަ  ،ރެން މީަގއި ބ އްދިވެރި ޮގތަކީށް ވ ދިއްކ ރ މަމީހާއަށް އިނިގލި

  ، އެކި ޮގތްޮގތަށް ހާމަކ ރާ މީހެއްއެކި  ،ނީދަ  މ ން މިކ ރިމައްޗަށް ެގނައ ން. ޭއެގ ބަދަލ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެންނަން ފެންނަ

ލޫމާތ ެގ ޮގތ ަގއި ރައްޔިތ ންނަން  ޢ ރަށް ޞައްޙަ މަވަ  ،އެހެންނަމަވެސް ؛ލޫމާތ  ލިބޭ ފަރާތެއް ނޭނިގޢ މަ  ،ދޭ ފަރާތެއް

އާޓިކަލް   ހ ެގނޫ"  މިހާރ " ؛ހަމ ން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކެއް ނޫސްތަކ ަގއި ޖަލޫމާތ ތަޢ ބޫލ ކ ރެވޭ ކަހަލަ މަަގ

އް ނ ދެޭވނެ. މިހާރ  އޭެގ ސަބަބ ން ލޫމާތެޢ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ެއ މަކީ ކޮންމެ ވެސް ކިޔާލިން. ެއ އާޓިކަލަ ަގނޑ އަޅ 

އ ޅޭޙަޤީ ހ ށަހެޅިެގން  މި  މިއަދ   ވެސް  ޢާއިލާއަށް  ،މައްސަލައަކީ  ޤަތ ަގއި  ނަޝީދ ެގ  ނަޝީދ ެގ    ،ރައީސް  ރައީސް 

އަނެއްކާ ސެކި ބިއ ރިޓީއަށް  އޮވެސް  އިރ ވެރިކަން  ކަމެއް.  ރައީސް ތް  ނަޝީދ   ؛ްއޒަތްތެރި  ރައީސް  ައޅ ަގނޑަށް 

ލިބ ނ  ފ ރ ޞަތ   އަހާލ މ ެގ  މާ   ،ކައިރީަގއި  ނޫންތޯއޭ.  ރަނަގޅ   ަވރަށް  ދެން  ދެވޭތީ  ބޭސްކ ރަން  ޖަރ މަނަން 

ނޫންތޯއޭރަނަގޅ  ވިދާޅ ވީ  ވާނެ  ބޭސްކ ރަން.  ރަނަގޅީ.  އޭ.ޑީ.ކޭ  ،އެކޮޅ ަގއި  އޮތް  ތިމަންނާ  ،ންނަމަވެސްއެހެއޭ  އަށް 

ބި އޭެގ  ކޮން   ،ރަކީއަނެއް  އ ޅޭނީ.  މަރާލަން  ނޫންތޯއޭ  ނޭނޭގނެ  ދެންވެސް  ކަމެއް  ފަހ ން އިރަކ   ދ ަވސްކޮޅެއް 

 ؛ފާޚާނާ ތެރޭަގއި ފިސްތޯލެއް އޮތް ާވހަކަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އޭ.ޑީ.ކޭެގ    ،ދިޔައީ އަޅ ަގނޑ މެންނަން ޚަބަރ  ލިބެިގން
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ދި ވާހަކަމިހިރަ  ކައިރީވާހަކަ މާވަނީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ބ ނީ.  ައޅ ަގނޑަށް.   ޭއ.ޑީ.ކޭ މާލޭެގ    ،ަގިއ  ރަނަގޅޭ  މާ 

ޭއެގ  ނެ ނޫންހޭ ދެން ކޮންކަމެއް ކަމެއް ކ ރާނީ.  އެއީ ދެން ނޭނޭގ  .ޮއތ ން މާ ބިރ ވެރިއޭ  އިމިތާނގަ   ،އެހެންނަމަވެސް

އަޅ ަގނޑ މެން   ،ޒަތްތެރި ރައީސް، ިއއް. އެހެންވީމާއަޅ ަގނޑ މެންނަން ެއނގ ނީ  ،ފަހ ންނޭ ފިސްތޯލައިެގ ވާހަކަ ދެއްކީ

ބިރ ަގނޭ ކިހިނެ  ، އެބަ  މި އް މިއީ  ކަެމއްކަން  ކޮން  ހިނާގ  އަޅ ަގނޑ ެމންނަކަށް      މިހާރ   ނ ކ ަގއ ޅެނީ.  ރެޭވ  ބޫލެއް 

މިކަމ ަގއި އޮންނާނީ.  ކަމަކަށް    ދިންތިބަ ހަތަރ  ކ   އަޅ ަގނޑ މެންނަން ފެންނަން އެ  ދ ވަހަކ  މިކަން ހިންަގންއިހަކަށް

  ބޫލ ނ ކ ރެވޭ ަގއަޅ ަގނޑަށް   ؛އްަގއި މިކަން ކ ރެވިފައި އޮންނާނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްށްވ ރެން މާ ފ ޅާ ދާއިރާއެ އެއަ

   ...، ައޅ ަގނޑ މެންެގއަނެއް ކަމަކީ 

 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  ؟ލެްއވީތޯއިޅ  ނިންމަވަވާހަކަފ   ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ ( 

 

 : ވ ންވާހަކަދެއްކެ ޙަލީމް އަޙްމަދ  ރ މެންބަ ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

 ހިސާބ ަގއި އ ޅޭ ަމއްސަލަެއއް.   މި ،އެބައ ޅޭ ިއނޭގތޯ ެއއްއޮންލަިއންެގ މައްސަލަ  ެގއަޅ ަގނޑ  ؛ރައީސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   !އާދެ، ކ ރިއަށް ެގންދަވާ

 

 : ވ ންވާހަކަދެއްކެ ޙަލީމް އަޙްމަދ  ރ މެންބަ ދާއިރާެގ ބިލެތްދޫ

ކަންބޮޑ ާވ    !އާދެ ިއްއޒަތްއަޅ ަގނޑ   މައްސަލައަކީ  ރައީއަނެއް  ކ   ،ސްތެރި  މިހާރ   ޗެނަލްތަކ ަގއި  ރީަގިއ ޓީވީ 

މަސައްކަތްސިފައިންެގ   ވަރަށް  ޚިދ މަތ ަގއި  އަރާ  ބޭފ ޅ ން  ތިބި  ދަްއކަާވ.  ކ ރަްއވާފައި  އެބަ  ވާހަކަ  ފާޑ ފާޑ ެގ 

އަހަރ  ފަސް  މިދިޔަ  ސަރ ކާރ ަގިއ  މިދިޔަ  ސިފައިން   ގެ ޚާއްޞަކޮށް  މަޤާމ ތަކ  ގޭ ތެރޭަގއި  އެކިއެކި  ތިއްބެިވ  ެގ  ަގިއ 

އަދި ޚާއްޞަކޮށް   ، މިހާރ  ެއ ބޭފ ޅ ން ދޫވެފައި ތިބި ކަމ ަގއި ިވޔަސް  ،ހައްޔަރ ކޮށް  ،އެކިއެކި ކ ށްތަކ ަގއި ބަންދ ކޮށް
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ސިފައިން ބޭފ ޅ ން  ތެރޭގައިއެ  އ ޅ ްއިވއިރ ެގ  ހ ންނަ  ަގއި  ތ ރ ކ ރައްވަިއެގން  ނޫސްތަކ ަގއި   ޔ ނީފޯމ   ފޮޓޯ 

ޮގތ ަގއި އާކ ރަްއވާ ބޭތްސިފައިންެގ ތެރޭަގއި ަމސައްކަ  ެވސްެއއީ މިހާރ   ،އިޖައްސަވާފަ  މ  ރަްއޔިތ ންނަން ންފ ޅ ންެގ 

ފ ލ ހ ން ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޖަްއސަވަިއެގން  ނޫސްތަކ ަގއި  ނަންގަވަިއެގން  ފޮޓޯ  ޮގތަށް  ސިފައިންެގ  ނާފަހ މްވާ  އަދި  އި 

ލޫމާތ  ވެސް އެ ޢ  ބައެއް މަެގ އެތެރޭގެ ތ ރަށް ސިފައިންއިއަދި ޭއގެ   ،ާމއިދެއްކ މ އައްސަސާ ބަދ ނާމ ވާ ޮގތ ަގއި ވާހަކަ

، ެއ  ެއކަހަލަ ބޭފ ޅ ން. އެހެންވީމާ  ކ ރަން، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ހަރ ކަށި ިއބާރާތ ން ކ ށްވެރިކ ރަމ ން. އެހެންވީމާދަނީ ހާމަ

މިހާރ    އެބަޖެހޭ  ވެސް  ތަޙ ޤީޤީތަޙ ޤީޤ ކޮށްއަޅ ަގނޑ މެން  ބޭފ ޅ ން  ބަލަންފަރާތް  ،  ތެރޭގައި  .ތަކ ން    ، ފ ލ ހ ންެގ 

ވާހަކަތައް ދައްކާ ކަމަށް ަވންޏާ ރައްޔިތ ންެގ ތެރޭަގއި    ،ސިފައިންެގ ތެރޭަގއި އ ޅެފަިއ ނ ކ މެ ތިބި ބޭފ ޅ ން މިފަދަ 

 ނީ މި ވަ. ހީންނަނީ ޔ ނީފޯމާ އެކީަގިއ ޖަހާފަހ ދާނެ. އަނެއްކާ ފޮޓޯ މަިއަގނޑ  ޮގތެއްަގއި އެ  ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅިެގން

ވާހަކަތަކެއް  އިވަގ ތ ގަ  ދައްކަމ ންދާ  ފަރާތ ން  އަޅ ަގނޑަށް  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ  ދައްކާއިރ .   ، ބޫލ ކ ރެވޭ ަގހެން 

މެންބަރ ން ހ ރިހާ  ރައްޔިތ ންނަން  ށްނައަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކޮ  ވެސް  އެމިީއ  ބޭފ ޅ ންކަން  ނޭގނެ.  ންކޮން 

ބޭފ ޅ ންނަކީ ބައެއް  ޔާއީސްރަ  ،އޭެގތެރެއިން  ވެސް   މައްސަލަިއަގއި  ޮގވަިއދިޔަ  ބޮން  ދައ ރ ަގއި  މީންެގ 

ހި  ،ކ ރެވިފައިތ ހ މަތ  ބޭފ ޅ ންނަކީ  ހަތިޔާރ ތައް ނެ  ންދޫނބަޅިއަނެއްބަިއ  ގ  ؛ިގ  ހަވާލ ވެހ ރިއިދަނ ހަތިޔާރ     ރ ަގއިން 

ބޭރ ވެެގން  އެހެނަސްހަތިޔާރ   ބޭފ ޅ ން.  ތިބި  މައްސަލަތަކެއް  އޭެގ  މިއަދ     ،ޮގސް  ބޭފ ޅ ން   ތެދ ވެރި މާ    އިއަރައެ 

ހަލާކ  ރާއްޖެ  މި  ެވެގން  މަބަޔަކަށް  ފ ލ ހ ންނާއިޤްޞަކ ރ މ ެގ  ބޮޑަށް    ރައްޔިތ ންނާ   ،ސިފައިންނާއި  ،ދ ަގއި 

އެރަނަގޅ  ބަދަލ ަގިއ  ބޮޑަށް    ކ ރ މ ެގ  ވަރަށް  ތެރޭަގއި  ދަނީ  ފ ލ ހ ންެގ  ނޫނީ   ،އ ފައްދަންބިރ ވެރިކަން 

ކ ރަން އެފަދަ ބޭފ ޅ ންނަން  ، ައޅ ަގނޑ  ކ ށްެވރިން. އެހެންވީމާކ ރަމ ތްރޭަގއި އ ފައްދަން މަސައްކަތެ  ެގއެމް.އެން.ޑީ.އެފް

އެފަދަ ވާހަކަތައް ދެއްކޭނޭ މަެގއް މި ރާއްޖޭަގއި ޮއވެެގނެއް ނ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ މެންެގ މ ައއްސަސާތަކ ން އެ ކަންކަމަށް  

ޮގަގއަޅ ަގނޑަށް   ؛ޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅަންފިޔަވަޅ   ވަރަށް  މަލާ  ތ ަގއި ރައީސް ނަޝީދ ެގ މި ހަބޫލ ކ ރެވޭ 

މަސައްކަތްކޮށްފައި ޮގތ ން  ޮގތް  އެކި  ެގއްލ ވާލަން  ފޯކަސް  މި  އަޅ ަގބޮޑަށް  އެޮގތ ން  ާވކަން  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ނޑަށް 

މިހާރ  ބަލާއިރ ަގއި  މ ހިންމ   ފާހަަގކ ރެވިފައި    އަޅ ަގނޑ   އެންެމ  ދޭން   ރައީސް ނަޝީދަކީ ސެކިއ ރިޓީ  ،ކަމަކީއޮތް 

ފާނަން ސެކިއ ރިޓީ ހެދި އެ މަނިކ   ކާެގ ިމޒާޖ ަގއި ހ ންނަވާ ޮގތަރައީސް ނަޝީދ   ،ތ ަގއި ވަރަށް އ ނދަޫގ ބޭފ ޅެްއެގ ގޮ 

ވަރ ެގ  ން ވާންވާ ދ  އ ޅ ްއވާ ޮގތ ން އެ މަނިކ ފާނައަދި އާޚިރ ަގއި ނިމޭއިރ ަގއި ރަީއސް ނަޝީ  ،ކަމަށް   ވާދޭން އ ނދަޫގ

ހ މްވާ ޮގތަށް ވާހަކަދައްކަމ ން މި ދަނީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަން ތަންކޮޅެއް ކ ރީަގއި ފަށް  ޑަކަމެއް ވެފައި އޮތް ކަމަށް ބޮ 

މަރަ  ،ދިޔަފެނިެގން ޖަލ ަގއި  ކ އްޖެއް  ކިޔާ  ނަސީމް  ނެރެންލެވ ނީއިީއވާން  ދެން  ޚަބަރ   މާ  ވަރަށް    ،ތަކަކީފެށި  އެއީ 

ކ އްޖެ ކ  ޚަކޭ.  ވިޔާނ ދާ  ޮގތްކ ޑަ  ވަރަށް  ކ އްޖެކޭ.  އިރާ  ވެސް  މަރާލަންތިމ   ހަމަ  ެއއީ  ކ އްޖެއް  ޖެހޭއްޖެކޭ.  ވަރ ެގ 

ތެރެއަށް އޮޅ ވާލަން. މިހާރ  ރައްޔިތ ންެގ    ،ވީމާ އަޅ ަގނޑ ެމން ނެރޭ ޮގތްފަހަރަށް މި ކަންކަން    މަށް. އެއީ ިގނަކަ
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. އް ނޫނޭއްސަލައެ ފްެގ ނޫނީ ދެން ތިބި ބައެްއެގ މަމް.ެއން.ޑީ.އެއެ  ،އެއީ  ސެކިއ ރިޓީ ނ ދެވ ނީ  ،ނެރެެގން އެ އ ޅެނީ

އެީއ އެ މަނިކ ފާނ     ،ެއ މަނިކ ފާނ  އ ޅޭ ޮގތޭ. ދެން އެންމެ ފަހ ން ވާހަކަ ބިނާެވެގން މިހާރ  އަންނާނީ  ،ނ ދެވ ނީ

ނެ.  ންނާމައްސަލަތައް ނ ކ   އެ  ސަބަބ ން  ެގއެ މަނިކ ފާނ  ދަްއކަވާ ވާހަކަފ ޅ    !ބ ންނޭ. ތެދެއްދައްކަާވ ވާހަކަިއެގ ސަބަ

އެ   ދައްކަވަނީމި  .އާރ .ސީެގ ވާހަކަ ވެސް  .ޕީއެމް.އެމް  އިދިކޮޅަށް ވާހަކަ.   ކޮރަޕްޝަނާއެއީ އެ މަނިކ ފާނ  ދައްކަވަނީ 

ދ ވަހ   މަނިކ  ދެއްކެވި  ވާހަކަ  އެ  މިމިފާނ .  ހިނަގިއެގން  ިއއްޒަތްތެ  ކަމެްއ  ޭއެގއިތ ރަށް  ދިޔައީ  ހަމަ  ރައީސް.  ރި 

ރަްއޔިތ ން  ސީރިާއެގ ައވަށެްއަގއި ދިވެހިދ ެގ ނަތީޖާައކީ މަނިކ ފާނ . ިމއަެވސް ދައްކަވަނީ އެ  ހަރ ކަށި ފިކ ރ ެގ ވާހަކަ

ކާ  ދިވެހި ޤައ މ  ހަލާކ ކޮށްލަން ވާހަކަދައް   ވީ  ،ކ ރަން. ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެން އެ ވާހަކަ ދެއްކީމާއެބަ ތިބި ހަނގ ރާމަ

ކ ރަން އާަގއި ހަނގ ރާމަ ނިސްބަތ ން އެންމެ ިގނައިން ސިރިނިމ ނ އިރ ަގއި މި ރާއްޖޭަގއި    ، ސްފަރާތަކަށް. އެހެންނަމަވެ

ރައީސް  ވެހިދިތިބީ   ިއްއޒަތްތެރި  ނ ދައްކަވާނަމައެހެންވީމާ  ؛ރައްޔިތ ން.  ވާހަކަފ ޅ ތައް  ކަހަލަ  އެ  ރާއްޖެ   ،،  މި 

ހަމަނާނެ. އެހެންވީމާމަަގށް އެޅ ވޭކަން ނޯންހަމަ މި ރާއްޖެ  އެޅ ވ މަށް، ރައީސް ނަޝީދަކީ  ހަމައެކަނި   މަަގށް  ޓަކައި 

އެ ދިން   ،ކ ރަން ހ ރި ބޭފ ޅަކީ ރައީސް ނަޝީދ ކަމަށް ވާތީަވގ ތ  ިއޚ ލާޞްތެރިކޮށް މަސައްކަތް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި

މި ރާއްޖޭެގ އަމާނާތްތެރިކަމަށް   ،ދ ވެރިކަމާއި ތެ  ެގިމ ރާއްޖޭ  ،ސީާއއިިމ ރާއްޖޭެގ ޑިޮމކްރަ  ،ާއއިއެމް.ޑީ.ޕީ  ،އަކީހަމަލާ

ަގއި ައޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަކޮޅ  ނިންމާލަން. ވީހާ އަވަހަކަށް ކ ރާ ހާލ ރަށް ބޮޑަށް ކ ށްވެރިދިން ހަމަލާއެއް. އަޅ ަގނޑ  ވަ

   ޝ ކ ރިއްޔާ.  .ދޭންއިރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފ  ހޯދަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ ން 

ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް، ެއ   ފ ރ ޞަތެްއ އަރ ވާނަން  މެންބަރ . އަޅ ަގނޑ ޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއް

ްއވިފައި  ، މިއ ޓްކ ރެމެންބަރ ޒަތްތެރި  އިއް )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ވާހަކަފ ޅ  ނިންމަވައިލެްއވ މަށް.

 މިއ ޓ ަގއި. ؛ މެންބަރ ޒަތްތެރި ިއއްތި އިންނެވީ. 

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

 . ސްރައީޒަތްތެރި ިއއް ؟ ިއވޭތޯ ަގނޑ ެގ އަޑ ސް، އަޅ  ރައީޒަތްތެރި އިއް 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ ން 

 ށް ެގންދަވާ! އާދެ! ކ ރިއަ

 



1202 މޭ 31                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  7 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

47 

 

 ކެވ ން: ވާހަކަދެއް  ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

ދައްކަމ ން  ކ ރިން  ިއއްޒަތްތެއަޅ ަގނޑ   ވާހަކައަކީ  ރައީސްރި ދިޔަ  ޤައ މ    ،   އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ހާލަތެްއަގިއ  މިކަހަލަ 

،  އ މ ެގ ރިސޯސްފ ލް މީހ ންޤަ   ،ތަން ފެންނާތީވެ   ދާފެއިލްވެެގންނ ވެ،  ން މެނޭޖ އޭ. އަޅ ަގނޑ މެޖެހެ  މެނޭޖ ކ ރަން އެބަ

ބޭފ ޅ ންތަނ ން  ބޮޑ  ދެންތިބޭނީ ސިޔާސީ  ތިއްބަވަން  ،  މަޤާމ ތަކ ަގިއ  ޤާނޫނ އަސާސީއަށް  ސިޔާސީ  ެއހެންވީމާ،  ވާނެ. 

މަޖިލީކ ޑަ ވަޒީރ ންެގ  ެގނެސްެގން  ބަދަލެއް  މަޖިލީ  ހ ެގކ ޑަ  ރައްޔިތ ންެގ  ވެސް   ހ ެގމެންބަރ ންނަން  މެންބަރ ންނަން 

ހަދަ   ނެދެވޭ ރިސޯސް  އި،ޮގތަށް  ހިއ މަން  ޤައ މ ެގ  ހ ންނަ  ފިލަިއެގނއެހެން  ދަތިތައް  މެނޭޖ ކ ރ މ ެގ  ޮގތެއްެގ    ދާނެ 

ރައީސް   ،މަލ ކޮށްޢަމައްޗަށް   އެބަޖެހޭ.  ެގންދަން  ކ ރިއަށް  ކަންތައްތައް  ހިންގ މ ެގ  ސަރ ކާރ   އެފިޝެންޓ ކޮށް 

 ހ ރިހާ   އީ،ދިޔައިެގން ހިންަގމ ންނިޒާމެކޭ ކިޔަ    މިކްސްޑްއިރ ަގއި ަގނޑ މެން ބަލަމ ން ދިޔަވެރިކަމ ަގއި ައޅ   ެގމައ މޫނ 

ހ ރި ވެސް  ވާ  ކަމެއް  ވެސް  އެންމެންނަށް  އަޅ ަގނޑ މެހާ  މިއަދ   ޮގތަކަށް  ސަސްޓެއިނަބަލް  ތަންކޮޅެއް  ން ޮގތަކަށް. 

އެބަޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް  ،ފާހަަގކ ރަން  ކަމަށް.  ދިޔަ  ހ ރި  ،ކަންތައްތަކެއް  މި  ވެސް އަނިޔާވެރިކަމާއި  ކަންކަން  ހާ 

ސަލާމައޮޕަރޭޓް އަނިޔާވެރިކަމ ން  އެ  ައއީ.  ައޅާތްވަމ ން  އަޅ ަގނޑ މެން  ިގނަ  ވާންވެެގން  ވާހަކަ  ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ  ންޖެހޭ 

ކީ  ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ން މިއަދ  ފާހަަގކ ރަމ ން ެއ ދަނީ. ޚާއްޞަ ޮގތެްއަގިއ ރައީސް ނަޝީދަ

ދ ނިޔޭެގ ކ ރިމަތީަގއި    ،ކަށް ކަންތައްތައް ވީމާ އެފަދަ ޮގތަޑަރެއް. އަނެއްކާ އެފަދަ ލީޑަރަކ ވަރ ެގ ލީ ބޫލ ކ ރާ ަގދ ނިޔެ  

ވީދިެގން ފޭރާން  ސެކިއ ރިޓީ  އަނެންހެން  ޤައ މ ަގއި  މި   ،ރާއި ވަދިޔަ މި  ައޅ ަގނޑ މެންެގ  ކ ރިަމތީަގއި  ދ ނިޔޭެގ  އަދި 

ެއކަހަލަ ސަލާމަތެއް ެއްއވެސް  ބޭރ ން އަދި އަޅ ަގނޑ މެން ޓޫ  ،ޤައ މ ެގ  ދ ނިޔެއިން  އަދި  ަގއި  ރިޒަމްރަްއކާތެރިކަމެއް 

ދަނޑ ވެރިކަމ ަގއި ވެސް ެއއްވެސް އިންސާނަކަށް ނެތް    ،މަސްވެރިކަމ ަގއި ވެސް   ، ވެސް އަދި އެހެން ކަމެްއަގިއ ވެސް

ވެސް   ކ ރަން އެބަޖެހޭ. ސަރ ކާރ ޅ ، އަލ ން ޤައ މ ެގ އިމޭޖ  ރަނަގމާޮގތަށް މީހ ންނަން ވިސްނެން ފަށައިފި. އެހެންވީ

 އްލ ކ ރެވެން އެބަޖެހޭ. ޙަހޭ. ސަރ ކާރ  ހިންގ މ ަގއި ވެސް ހ ރި ދަތިތައް ވެސް ރީބްރޭންޑް ކ ރަން އެބަޖެ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ ން 

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ވާހަކަފ ޅ ..

 

 ން: ކެވ ވާހަކަދެއް  ޖާބިރ هللا ބްދ ޢަ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ 

މި ނިންމާމި ނިންމާލަނީ އިނޭގތޯ.   އަޅ ަގނޑ މެން އެބަޖެހޭ ެއހެންވީމާ.  އިނޭގތޯ  ލަނީހަަމ  ކަމ ަގއި  މި ދެންނެވި   ،

ވާހަކަދައްކައް ނއިށީ ސޮލިދެ  ރާއްެގން  އަންނަން.  ބައެއްއ ޝަނަކަށް  ކޮން  ހިންަގނީ  ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ    ،ކަމާއި  ޖެ 

ހ ރިހާ ކަމެއް  ބްލެންކެޓްކޮށް    މައްސަލަތައްމިހެން ޖެހޭ ކަމާއި،    ވެފައި މި އޮންނަނީ ކޮން ޮގތަކަށްމެނޭޖ މަންޓް އޮޕަރޭޓް
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ޅެން  ންޖެހޭ ފިޔަވަޅ ތައް ަވގ ތ ން ަވގ ތަށް އެއަޅާބެލި،  ސީދާ ސާފ ކޮށް މި މައްސަލަތައް    ،ނ ބެލިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

ސަލާމަތް ވަގ ތ   ދަންޏާ  ކ ރ މަށްއެބަޖެހޭ.  ދިގ ލައިެގން  މާ  ޯގހަށޭ  ،ޓަކައި  ޯގހ ން  ދާނީ  އެހެންވީމާކަންކަން  އެ .   ،

 ރި ރަީއސް.  ފާހަަގކ ރ ާމއެކ  ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ ވާހަކަ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ންރިޔާސަތ ން 

  . ދ ލްޙަކީމްޝަހީމް ޢަބްهللا ޢަބްދ މެންބަރ  ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ  .ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ ދ ލްޙަކީމްޝަހީމް ޢަބްهللا ބްދ ޢަމެންބަރ   ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ 

އިްއޒަތްތެ އާދެޝ ކ ރިއްޔާ  ރައީސް.  ނަޝީ  !ރި  ރައީސް  މިއަދ   ހަމަލާއާއަޅ ަގނޑ މެން  ދެވ ނ   ގ ޅިެގން    ދަށް 

ީމަގއި  ައޅ ަގނޑ މެން   ؛މ ން މި ދަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްޮގތަށް ެއކި ވާހަކަތައް ދެކެވެއަޅ ަގނޑ މެންނަން ތަފާތ  ޮގތް 

ކަމަކީފާހަަގކޮށްލަން ހާދިސާއެއް އަޅ ަގނޑ މެން  ،ވީ  ހިތާމަވެރި އެތައް  މިކ   ެގމި ރާއްޖޭަގއި  ހިނަގއިެގން   ރިމަތީަގއި 

ެއއްވެސް ޢާއިލާއަކަށް    ،ން އެްއވެސް ފަރާތަކަށްއިމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެންނަން އެ  ،ހިތާމައަކީ  ،ދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް 

ހޯ އިންސާފ   ނެދަދެވިފައަޅ ަގނޑ މެންނަކަށެއް  ދެނެަގންނަންޖެހޭއެްއ  އެބަ  ައޅ ަގނޑ މެން  ކީްއކަން  ވަނީ  ިމ   ތް. 

  ކަަމށް ބ ނަމ ން. އެހެން އެ ވަނީ   އް ފެއިލްވާގ ޅ ން ހ ރި މ އައްސަސާތަ   ތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިތ ން ދަނީ މިކަމާ އިްއޒަ

ިއއްޒަތްތެ ހ ރީމަ  ވެސް  ރައްޔިތ ން  ސަބަބ ތަކެއް  ރައީސް.  ޮގަގރި  މ އައްސަސާތަކ   ،އިތ ގަ ބޫލ ކ ރާ  އިހ މާލ    އިގަ އެ 

ފައްދާ ސ ވާލެއް. ޙަޤީޤަތަށް  ނީ. އެީއ ރައްޔިތ ން މިއަދ  ވަރަށް ބޮޑަށް އ  އެބައޮތް. އެހެންވެ އެ މައްސަލަތައް ނ ބެލެ

މެ ން ހިންިގ އެންހާތަނަިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ރާއްޖޭަގިއ މި  ،ނ ވަނީ އިހ މާލ ތަކެއް އޮތީމަވެސް ކަންކަން ރަނަގޅ 

ޖަލަށް ލެވިފައި ތިބި ފަރާތްތައް މިއަދ     ،އެކަމަށް ޝައްކ ކ ރެވޭ އަދި ތަޙ ޤީޤ  ހިންިގ  ބޮޑ  ޚިޔާނާތ ެގ މައްސަލަތަކ ަގއި

އަޅ ަގނޑ މެންނަން މި ފެންނަނީ އަރާމާއި އިއްޒަތ ަގއި އަމިއްލަ ޭގަގއި ތިބި މަންޒަރ . އަޅ ަގނޑ މެންނަން ތަފާތ ކ ރ ން 

ނިކަމެތިށް މި ޤައ މ ންއިންތިހާއަ ޮގތް. އަދި    ދިމ އްސަމ އްސަދިންނަން    ،ޮގތް   ފެނިެގން މި ދަނީ. ނިކަމެތިންނަން 

ލޫޓ ވަ  ޤައ މ   ރާއްޖޭެގއިޚާއްޞަކޮށް  މި  ރޯމާބައިތ ލްމާލ     ލާފައި  ކަނޑައެޅިެގން  ނ ލާ ސީދާ  ފެންފޮދަކާ  ދ ވާލ  

 ތިބި ތަން. އެހެންވީމާ، މިއަދ  ގައިއަރާމާއި ިއއްޒަތ    ،ންނަން މި ފެންނަނީްއ އަޅ ަގނޑ މެތަލާފައި ތިބި ފަރާތްއިވަދިރ 

ކަންބޮޑ ވާ    ެގމެންއަޅ ަގނޑ  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއީ  ދަނީ.  މި  ނ ބެލިެގން  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  މައްސަލަތައް  މިފަދަ 

ިއއްޒަތްތެރި މަމައްސަލަެއއް  ޒިންމާދާރ   ރައީސް.  ބޭފ ޅ ން  ތިއްބަވާ  މަޤާމ ތަކަށް   ،ޤާމ ތަކ ަގއި  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ 

ޭގންގ     ،ކ ރަނީ. ވަކިކ ރ މަށްފަހ ަގއި މި ބޭފ ޅ ން މި ނ ކ ންނަނީވަކި  ،ޒީފާއިން ހަމައެކަނި ކ ރާ ކަަމކީއިހ މާލ ވެެގން ވަ

ބަދަލ  އެކަމ ެގ  ޤައ މަށް  ޓަ  ހިފ މަށްހަދައިެގން  މި  ޚިޔާނާތްތެރިވެ  އްދާރ ވ މަށްޣަކައި  ޤައ މަށް  މި  މަށް ޤައ   ،ޓަކައި. 
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 ހެޑްލައިނަން އަރަިއެގން ޔ ނީފޯމ ަގއި ފޮޓޯ ޖަހައިެގން ނ ކ މެ ނޫސްތަކ ެގ ެގއްލ ެމއް ދޭން އެ ބޭފ ޅ ން  އޮތްހާން  ދެވެ

މި  ،ވާ ެގއްލ ން އިންތިހާައށް ބޮޑ . އެހެންނަމަވެސް  މި ބޭފ ޅ ން މި ކ ރާ މަސައްކަތ ން ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސް މި ޤައ މަށް

ނ  މިމައްސަލަތައް  ފެނިެގން  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ނަތީޖާ  ޙަޤީޤަތަކީދަނީ  ބެލ މ ެގ  މިއަދ   މި    ،.  މިއަދ  

މިކަމަށް    ،ކަން   ޅ ަގނޑ މެން އިނިގލިދިއްކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ައސްލ އަ   އި، ސަރ ކާރ ން ެވސް ވަރަށް ފ ންކޮށް ިވސްނަ

ވެރިންނެއް ނޫން  ސްްއވެސް ވަރަކަށް ކޮންމެހެން ނޫކޮށްެގން ައޅ ަގނޑ މެން ދާންވީ. އަޅ ަގނޑ މެންނަން މިއަދ  އެފޯކަސް

އެ   ،ދިން މީހ ންޚަބަރ ށް  އެ ނޫހަ  ،އ ޅެނީ. ނޫސްވެރިން ނޫހ ަގއި ޖަހާނެ ކަންކަން. އެހެންނަމަވެސް   މިޯގސްވެެގން

ބަލަ ކާކ ތޯ  ހާލެްއަގއި   ިއ،ދިނީ  އެްއވެސް  ައޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ .  ެގންދަންވީ  އަޅ ަގނޑ މެން  ތަޙ ޤީޤ     އެ 

މިއ ޅެނީކީ ނޫންފ ރައްސާރަ  ނޫސްވެރިންނަން  އަޅ ކ ރާކަށެއް  އަޅ ަގނޑ މެން .  މިނިވަންކަން  ބޭފ ޅ ންެގ  އެ  ަގނޑ މެން 

މިއަދ    ،އެހެންނަމަވެސް  .ންއެމް.ޑީ.ޕީ  ،އަޅ ަގނޑ މެން  ނީކާލާތ ކ ރާދިނީ. ދެން ވެސް އެ ބޭފ ޅ ންެގ ޙައްޤ ަގއި ވަ އިހޯދަ

އަޅ   މައްސަލަައކީަގނޑ މެޙަޤީޤަތަކީ  އ ޅޭ  ދިމާެވެގން  މި  މިއަދ   މ ައއް  ،ންނަން  އެްއ  ރާއްޖޭެގ  ވެރިސަސާ ިމ   ޔަކާެގ 

 ،ބ ނާނެ ކަމެއް ނެތް  ،މަގ  މެދ ަގއި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެެމރާއާއި ދ ވާލ  މަޖީދީދޭތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑ މެން މި ރާއްޖޭަގއި ރޯމާ

ވީ ކ ރިމަތީަގިއ  ލޯތަކެއްެގ  މި  އަދިެވސް ؛ކަމެއް  އެތައް  މިހާ    އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ނ ހޯދިެގން.  އިންސާފ   އ ޅެނީ 

 ދިޔ ންމި ކަންކަން ބެލިެގން  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތަކީ   އ ފައްދާރަްއޔިތ ންެގ އެބަ ސ ވާލ ދިގ ލަިއެގން ދިޔައިމާ  

ތް ހާލަތަކީ މިއީ ވަރަށް މިއަދ  މި އޮ ؛ ޤައ މ  މިައދ  މި އޮތް ހާލަތ ހަމަ އެާއއެކ ަގއި މި  . އެންމެ ރަނަގޅ  ޮގތަކީ

ޑ މެންނަން ތަޙ ޤީޤ  ރަނަގޅަށް ނ ކ ރެވިެގން ދާއިރ ަގިއ  ތާމަވެރި ހާލަތެއް. އަޅ ަގނޑ މެންނަން މި މައްސަލަ އަޅ ަގނހި

ރާއް މ ޅި  ހާލަތ ަގއި  ކޮވިޑ ެގ  ޚާއްޞަކޮށް ހަމަ  ވަގ ތެއްަގއި.  ހިތްދަތި  ވެސް  ވަރަށް  އޮތީ  މި  ރަްއޔިތ ން  ޖޭެގ 

ދާ ކައަޅ ަގނޑ ެގ  ރަްއޔިތ ންނާއިއިރާ  ލިބ   ، ނޑިތީމ ެގ  ރައްކާތެރިކަން  ހަމަ  ވެސް  ރައްޔިތ ންނަން  އެދި ޮގއިދޫެގ  ން 

އެ ބޭފ ޅާއަށް   ،ށްދައަވަހަށް ނިމި، އަދި ރަީއސް ނަޝީ ކ ރަން. ައޅ ަގނޑ ެގ އެދ މަކީ މި މަްއސަލަޢާއަޅ ަގނޑ  ހަމަ ދ 

 ؟ ޑ  ލިބޭތޯއަޅ ަގނޑ ެގ އަ ... )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (އެ ބޭފ ޅާއަށް ،ޤީޤ  ނިމިމި މައްސަލައިެގ ތަޙ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   !ލައްވާވައިނިންމަ  !ެގންދަވާކ ރިއަށް  !ދެއާ

 

 ކަދެއްކެވ ން: ވާހަ ދ ލްޙަކީމްޝަހީމް ޢަބްهللا ބްދ ޢަމެންބަރ   ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ 

ނަޝީދ ދެއާ ރަީއސް  މައް  ގެ !  ނަޝީދ   ،ނިމިސަލަ  މި  ފަރާތްތައް މިކަމ ަގއި    ެގރައީސް  ބޭފ ޅ   ،ޝާމިލ ވާ  ން  ެއ 

ކ  ެގނެ ރިމައް އިންސާފ ެގ  މައްސަލަތަ   ،ވިޗަށް  އެހެން  ވެސްކ އަދި  މައްސަލަތަކ   ، ަގއި  ބަިއވެރިާވ  އެހެން  ެވސް  ަގިއ 
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ކ  އިންސާފ ެގ  ެގނެވިޗަރިމައްފަރާތްތައް  މި  ،ށް  އިންސާފ ވެރިކަމާއ މ ޤަ  ޢާއިލާތަކަށް  ކަންކަން  ކ އެ   ަގއި  ަގއި 

ން  މި ސަރ ކާރ    ންދޭކޮށްއަދި މައްސަލަތައް ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވޭކަން ރަްއޔިތ ންނަށް ސާފ   ،ންރީޢަތް ހިންޭގކަ، ޝަކ ރެވޭކަން 

ަގބޫލ ކ ރަށް  ންޖެހޭ ކަމަށް މަސައްކަތްކ ރަ ރަވެސް އިތ    ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ރ ން. ދެއްވި ފ އަޅ ަގނޑ  

 .  ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މި ފ ރ ޞަތ     ސް ޢަލީއަށް އަޅ ަގނޑ ނ ޔޫރި މެންބަރ   ތެތް ޒަ އިއް ހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

ޢަލީ.ިއއްޒަ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  . އަރ ވަނީ ޔޫނ ސް  މެންބަރ   ިއއްދެއާ  ތްތެރި  މެންބަރ ެގ  !  ނ ލިއަ ޒަތްތެރި   ބޭ ޑެްއ 

އެހެންވީމާ،އަޅ ަގނޑަ މިހާ  ށް.  ފ ރ ޞަައޅ ަގނޑ   އަރ ރ   މި  ިއއްކައިވަ   ، ނީވަތ   ދާއިރާެގ  މެތްޒަރަދޫ  ންބަރ  ތެރި 

 ޔާދ .ޒިޙ ސައިން  . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ންށްޔާދަޒިޙ ސައިން 

 

 :ްއކެވ ންވާހަކަދެ ޙ ސައިން ޒިޔާދ މެންބަރ    ދޫ ދާއިރާެގވަިއކަރަ

ރަީއސް.   ިއްއޒަތްތެރި  ަމއްސަ   ންތ ރިޔާސަޝ ކ ރިއްޔާ  ހ ށަހެޅ މަކީހ   ބަލަންލަ  މި  ވަރަށް  އަޅ ަގނ  ،ށަހެޅި  ހަމަ  ޑ  

ކަތާއީދ  ނޫހ މޭ   28ެމއް.  ކ ރާ  މިހާރ   ރިޕޯ  ގައިަގއި  އޮތް  ވާޝާއިޢ ކޮށްފައި  ޮގތ ން  ބެހޭ  ކަމަށް ޓާ  ހަކަދައްކަނީ 

އަޅ ަގނޑ   ،އްޖެއްޔާވެ އ ޅެން  މެޙަޤީޤަތަކީ  މި  މިނިވަންކަމާދައްކަން  މީޑިއާެގ  ގ  ނީކީ  ނޫންވާހަކަތަކެޅ ންހ ރި    . އް 

ނިޒާމ ދިރާއްޖޭެގ   ލިބިން  ފާޢީ  ބާރ   އެާގނޫނަކ ން  މަޢ ލޫެގން  ހ ރި  މަ  ، މާތ ތަކެއްްއކޮށްފައި  އެއެ  އްކ ރ މަށް  ޢ ލޫމާތ  

މަޢ ލޫމާތ ތަކެއް  ބިބާރ  ލި  ާގނޫނީ ހ ރި  އެކަމާ  ންއެ ކަ  މާމީޑިާއަގއި ޝާއިޢ ކ ރީ   ކ ބްލިޕަެގން އެްއކޮށްފައި  ބޮޑ ވ ން. 

ދައްމެން  ޅ ަގނޑ އަޮގތ ން    ބެހޭ މި  ކޮންކަވާހަކަ  މަޢ ލޫމާތަކީ  މި  ލިބެން  މެކޮންނީ.  ފަރާތަކަށް  ންނަ ހ މެ 

ނޫންއްމަޢ ލޫމާތ ތަކެ މަޢ ލޫ  .  ހޯދާ  އާންމ ކ ރ މަށް  މީޑިއާތަކަށް  ސަލާމަތާއިއްތ ތަކެމާ އަދި  މިއީ  ނޫން.  ޤައ މ ެގ   ؛ 

މަޢ ސަލާމަތާ އެްއކ ރާ  ރައްކާތެރިކަމަށް  މަލޫއި  މިފަދަ  މީލޫޢ މާތ .  މެދ ވެރިމާތ ތައް  ހ ންނަޑިއާ  ލިބެން   ،ހ ރ މަކީކޮށް 

ކަމެއް.    އަޅ ަގނޑ އެއީ   މަޢ ލޫހަމައެހެން،  ކަންބޮޑ ވާ  ޝާއިޢ ކ ރެވޭމިޮގތަށް  މާތ ތައް  މި  މިއަދ     ،މަނަމީޑިާއަގިއ 

ލިބިެގންމެންއަޅ ަގނޑ  ރައީސްދަ  މި  ނަށް  މަޖިލީހ ެގ  ރާއްޖޭެގ    ، ނީ   ރަީއސް ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ރައީކ ރީެގ  އަދި 

ސެދ ޝީނަ ކަންެގ  ބެހޭ  ކިއ ރިޓީ  ފާ ޮގ  ހ ރި ޮގތ ން  ކަމާ  ޮގތ ން  ބެހޭ  މަޢ ލޫންޖެހ ންތަކާ  ހ ރި  ތ .  މާހަަގކޮށްފައި 

  ބަޔަކ    ،ނާތީއްތައް ހ ންތަރަން އ ނދަޫގ ކަންކަން ކ ކަންޫގ ކަންކަން ހ ންނާނެ.  ދައ ނ  ، ސް ަގބޫލ ކ ރަންވެ   އަޅ ަގނޑ 

ެގ އަނެއް އަޅ ަގނޑ   ،ދެކެެވނީނަމަވާހަކަ ެއޮގތަށް  ނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ވާހަކަންއޮފައި ެއ  ޒިންމާ ހަވާލ ކ ރެވިއެ  

ކޮޑ މެން އަޅ ަގނ  ،ކީ މަކަންބޮޑ ވ  ދެން  އޮތީ  ޔަނަށް  ރައީީގން  ރާއްޖޭެގ  ދިފާންކަމެއްތޯ  ކަންކަން ސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ޢީ 
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ކަންކަސެނ ވަތަ   މަކިއ ރިޓީ  ބެހޭ  ީމޑިާއއަޢ މާ  ެއއްވެސް އަޅ ަގނޑ  މެދ     ނެކަމާނޭނޭގ  ކަށްލޫމާތ  އެއްވެސް  ހަމަ  ެގ 

ފާނަށް  ކ މަނި  އެއި  ރާއްޖެ ވަޑައިެގންފަދ   ނަޝީސް  ނބ ރި ރައީއެހެން އެހަމަ  ންކަެމއް މިހާރަކ  ނެތް. ދެން އަދި  ީގޔަ

ށް ކަނަންމެއަޅ ަގނޑ ެއވެސް ކަށަވަރ ކ ރާނެ ޮގތެއް   ؛ނާނެކަންފައި ނޯންބިމާތ  މިޮގތަށް ލިޢ ލޫދެއްވާނެ ސެކިއ ރިޓީެގ މަ

ޔަރަ،  ންކަންީގށް މި ޔައަޅ ަގނޑަ  މި ވަގ ތ   ނެތް. އެހެންވީމާ، އ ފެއްދ މަށް އޮތް ންކަން  ީގއްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މި 

ެއ    ،ށް މި ދަނީ ކިހިނެއްތޯ، ކޮން ޮގތަކ ންތޯ ބަލައިއަހަމައާ  އާތައް ލީކ ވެެގން މީޑި މިފަދަ މަޢ ލޫމާތ   ،ކީތަހަމއެކަނި ޮގ

ކަނި އޮތް ކަމަކީ  ހަމައެކަމެއް.    ރަށް މ ހިންމ ން އެއީ ވަޅ ން ނ ވާނެ ޮގތަކަށް ފިޔަަވޅ ތަކެއް އެ ކަން އެހެ، އެ ކަންކަމަށް

  މެންނަށް މިހާރ  ބަލަމ ން މި އަޅ ަގނޑ    ،ދިއ ާމއެކ ތައް ހާމަވެެގންދެކެން. އެއާެއކ  މި މަޢ ލޫމާތ    އަޅ ަގނޑ ށް   ކަމައެއީ

މިޤައ މ  އެންމިަގއި  ދާ،  އިސްކަމެއްހާރ   ބަލަމ ންއެންމެ  ދީެގން    މެ  މައް  ބޮޑަށް  ެގންދާ  ރައީސް    ،ސަލައަކީމި 

ންދާހެން ެގެގއްލި ކަސް  . މި މައްސަލައިަގއި ފޯެގ މައްސަލަޓ  ހަމަލާ ރަރިސްނ  ޓެދެވ ލ މަށް  ވާނަޝީދ ެގ ފ ރާނަފ ޅ  ދ އް

ހީވޭ.  ހަމަށް  އަޅ ަގނޑަ ވެސް  އ ފެދޭއަޅ ަގނޑ  ގައިމ   ސ ވާލ   ކަެގ  މަ،  މަކީ  ހާމަކ ރީލޫޢ މި  އެ ތަނ ވަ  މާތ    

ހާމަކ ރ މ ތަކ ތްފަރާ ނިޔަން  ކޮބައިތޯެގ  ެވއްޖެއްޔާ ؟ ތަކީ  ކަމަށް  ބ ނެލަނީ  ކ ރ ކޮށް  ދެން   ،ވަރަށް  ރަްއޔިތ ން 

ހިނަގހ   މިެގ  މެންއަޅ ަގނޑ    ، ތޯއޭަގބޫލ ކ ރަންވީ ކަމެއް  ނައިރިހާ  ރައީސް  ރިޕޯޓ  މާއިހ ޝީދ ެގ  ދިޔައީ  މި  ލ ންނޭ. 

މިއަޅ ަގނޑަކިޔައިލީމަ    އަޅ ަގނޑ  އެޮގތަށް.  ވިސްނ ނީ  ހ ށް  ކަމެ  ރަީއސް  އިހިނަގ   އްރިހާ  ނަޝީދ ެގ  ދިޔައީ 

ޮގތަކަށް    .ތޭނެ ސެކިއ ރިޓީ ކަންތައްތަކ ަގއި މައްސަލައެއް    .ހ މާލ ންނޭއި ސާސްކ ރެވ ނީ މި ހ ށް އިއަޅ ަގނޑައެކަހަލަ 

  އެ   އަޅ ަގނޑ   ސާސްކ ރެވޭތީހ ށް އިއަޅ ަގނޑަހެން   ކޮށްފައި އޮތް ކަމެއްންެގ ޮގތ މ ޢަވ މަކ ން ބަރީކަކިޔައިލީމަ.  ރިޕޯޓ   

ނިޔަހާ ސ ވާލ   ތާމަކ ރ މ ެގ  އ ފައްދަނީ  މެދ   އެހެންނަމަވެސް،  މި  އިތ   އަޅ ަގނޑ .  ވަރަށް  ހަމަ  .  ރަންބާރ ކ ވެސް 

ސ ރެ  އްނ ކީ ޒަމާބިރ ވެރިކަމެއް. މި އިތ ބާރަ  ށްވަރަމަކީ  ބާރ  ެގއްލ ފާޢީ ނިޒާމަށް އިތ ތިބި ދި  ޙަޤީޤަތަކީ މިކަން ކ ރަން

އްމީދެްއ  ކިރިޔާ ވެސް އ    ނަށްމެންައޅ ަގނޑ ެމއް. އައިސް އޮތް ަވގ ތެްއަގިއ  ކަންނަ  އ ފައްދަމ ން އަސ ވާލ   ތ ންޔިރައް

އ ފައްދާނެ  ހިތ ން ރަްއޔިތ ން މިއަދ  ސ ވާލ އަޅ ަގނޑ   މާކ ތީނިޮގތަށް  މިކަހަލަ ރިޕޯޓެއް މި  ،ލިބިފައި އޮތް ދަނޑިަވޅ 

ރައް ޔަ   ށްތޯތަކަޔިކޮން  އިތ ބާރ ،  ންކަންގީ މި  އޮތީމާއަޅ ަގނޑ  ވ ން  ކަންބޮޑ   މި؟ ތީއޮ  މި  އެ     ކަން  ހަމައެކަނި 

  ދެްއވި ފ ރ ޞަތަށް. ޔާށް ޝ ކ ރިއް ޑަހަަގކޮށްލީ. ވަރަށް ބޮ މިކަން ފާއަޅ ަގނޑ މ ެގ ޮގތ ން  ލ ފާހަަގކޮށް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއްއޒަތްތެރި  ދޫހޮޅ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މެންބަރ   ދާއިރާެގ  ޢަލީ.ޔޫ  އާދެ!  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    ނ ސް 

ޅ ަގނޑ  މިހާރ  އަ  ނ ލިބޭ. އެހެންވީމާ،  އަދިވެސް  މިހާރ އަޑެއް  ެގ  ބަރ  ޔޫނ ސް ޢަލީތެރި މެންހޮޅ ދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް

އަރ ވަނީޞަފ ރ  މި  ޙ ސައިނަ  ނިގލީލި ވި  ،ތ   މެންބަރ  ސަޢ ދ   އިްއޒަތްތެރި  އާދެ!  ށްފަހ (  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށް.  ދާއިރާެގ 
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މެންބަރ އިްއޒަތް ކ ރިއަށް ތެރި  ސަޢ ދ   ނައް  ! ދަވާެގން  މިއ ޓް  އިނޭގތޯ.  އިންނެވީ  ތި  ތާލަދެްއވާ! މިއ ޓ ކޮށް 

ބޭ. އާދެ!  ންބަރ ެގ ައޑެއް ނ ލިިއއްޒަތްތެރި މެ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .ދ ޢ ރ  ސަރި މެންބަތެ އިްއޒަތް  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (

ފ ރ ޞަައޅ ަގނޑ  މ ން،  އެހެންކަ މިހާރ   ެމންބަވާތ އަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ާމަވށ   މ ޙަނަން  ސަޢީދަށް. އްމަދ ރ    

 .  ސަޢީދ އްމަދ ރ  މ ޙަމާވަށ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 

 :ހަކަދެއްކެވ ން ވާ ރ  މ ޙައްމަދ  ސަޢީދ މެންބަމާވަށ  ދާއިރާެގ 

ރައީސް.  އާދެ!   ިއއްޒަތްތެރި  ހ ށަހަޅަރިޝ ކ ރިއްޔާ  ކ ރިެގއިޔާސަތ ން  މިއަން  މައްސަލަ  ށް  ޅ ަގނޑ   އަ  އިަގއިެގންދާ 

އޮދަންނަވާ ފ  ؛ތީލަން  އެންމެ  ރައީސް،  އަޅ ަގއިްއޒަތްތެރި  އެބަނޑ މެންރަތަމަ  ފޮށި    ސިއްރ   މި   ،ބަލަިއލަންޖެހޭ 

ޅޭ. ދާ  ތައް އ ޑ ކަމަށް ހަމަ އެބަ އަ  ދާ  ރެވެމ ންެގން މި ކަންކަން ތަޙ ޤީޤ ކ ޅި ލާއާ ގ ދިން ހަމަ ރައީސް ނަޝީދަށް  

ޮގތަކާމިންވަރަކާއި    ކ ރާ ޕާޓީގެ ކަންވެރިމިއަދ     ޭގނީސް އެނން ވެކަންކަ  މިތޯ  އްނީ ކޮންތާކ ، ކިހިނެދަ  އެ ިއ،  ، ދާ 

ލޫމާތ  ލީކ ކ ރި ސިއްރ   ތި މަޢ  ؛ސިއްރ  ފޮށިއެ    ،ނަވަނީއަޅ ަގނޑ  މި ދަން ވާތީ    ރ ންނަށް ކަމަށްބަތްތެރި މެންއިްއޒަ

އެއް މައްސަލައަކީ.    ހިންމ މ މެ  ދޭހަވާ އެން   މިއަދ ން. ެއއީ ައޅ ަގނޑަށް މިޖެހެއޭ ހޯދަ  އެބަ  އްވި ފަރާތެޅ ފޮށި ހ 

އި ޕާޓީެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކ   ،މެންބަރ ޒަތްތެރި  އް އޭެގތެރޭަގއި  ޝަރީފް  ދިފާޢީެގ  ރީއަދި  އާދަމް  ވިދާޅ ވި   ވަޒީރ  

ރެފަޗައެއް  ކ ޑަކޮށް  އަޅ ަގނޑ   ސަކަށް  ޤައ މީ  އެއީ  ދޭނަން.  ކޮމިޓީ،ލާރެންސެއް  ބެހޭ  އިބްރާހީމް   މަތާ  ރައީސް 

ކޮން  ޙަލިޞާޙައްމަދ   މ  ތިއްބަވަނީ  ކޮމިޓީަގއި  އަރ ވާ  މަޢ ލޫމާތ   ބެލ ށް  މ ހިބޭފ ޅ ންނެއްތޯ  ވެސް  އަދި ންން  މ . 

ދިމާއެތަނ ން   ފޮލަކ ންތޯ  ކޮން  ފަޅާލަށްސިއްރ   މަޓެއް  އެ  ނ ވަތަ  ލީކ ިއެގން  އ ޅެޢ ލޫމާތ   މި  ެއއީ  ކޮށްެގން  ނީ. 

ފޫޒެްއ  ކަށް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، ބޭރ ެގ އެްއވެސް ނ ހިންމ  ކަމަކީ. ދެވަނަ ކަމަލަންވީ ެއންމެ މ ބަ  ކަންނޭނެގ މީަގއި

މިއޮތް  މ ގައިމިކަ މިއަދ   ސަބަބަކީ،  ދެނެަގންނަން.  ެއބަޖެހޭ  ވެސް  ހިނރާއްޖޭގަ   ތޯ  މ އި  ކަންކަންާގ   ؛ހިންމ  

ދިވެހިރާމިސާލަކަށް މަރ ކައް،  ބޭންޖޭެގ  ިވޔަސްކ ޒީ  ކަމަށް  ވ ޒާރާ  މާލީ  ވިޔަކަ  ،  ފެންނަނީމަށް  މި   ، ސް 

ވާދަވެރި ނާނޑ މެންއަޅ ަގ ޮގތަކ ން ؛  ެއހެނޫން  ސައިޒ ެގ  ސަރަޙައްދީ،  ސްންނަމަވެ.  ޤަވާދަވެރި  އިތަކ އ މ   ސް  ެގ 

  ަގއި ކަމ   ންޅ ދިފާޢީ ގ ނަށް މި ފެންނަނީ. އެއީ  ންނޑ މެކަން ައޅ ަގސަސާތަކާ ހަވާލ ކ ރާމ އައް  މި  ެގންެގނެސްބޭފ ޅ ން  

 ކަމެއް  މ  ންރި ކިތަންމެ މ ހިހ ންޅ ކިއ ރިޓީއާ ގ  އ މ ެގ ސެޤަ  ،ޔަސްކަމ ަގއި ވި  ންހ ން ތަމްރީނ ކ ރ ލ ސް އަދި ފ ވިޔަ

 ތް އޮ؟ އޮތްތޯތެއްެގ ނ ފޫޒެއް  ވީމާ، މީަގއި އެްއވެސް ބޭރ ެގ ފަރާން ބަ ކ ރޭ މިޮގތަށް. އެހެއެ  ކަންސް މިކަމ ަގއި ިވޔަ

ވަނަ ަގންނަން. ތިންތް ވެސް އެބަޖެހޭ ދެނެދިމާވާނެ ޮގ  ތާނަގއި ކަންކަން  ށް އޮތްއަކ ރި  އަދި އޮތީމަ ދެން   އި،ރާވަމިން

  ަގއި އެްއކޮޅ    ،ސްވެ ންނައިރ   އޮ  ަގއިހަަގކޮށްލަން ބޭނ ން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިދިކޮޅ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާ ކަމެއް ޮގތ 

 އަނބ ރަިއެގންތް އަ ؛އް ކަންކަންއް ފ ނޑާލަިއެގންނެތަދައ ލަތ ެގ މ ައއްސަސާ  ،ސް އެނެގން މި ޖެހެނީނައިރ  ވެއޮން
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ސަބަބަކީ ނ ކ ރެވޭނެކަން.  ކޮމިއިއްޒަތްތެ  ކަންކަން  މި  ރައީސް،  ނިސްބަތްވާރި  ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް  ތިއްބެވި   މި ،  ޓީަގއި 

ނިސްރ ކާރަސަ އިއްޒަތް ؛ތްވާބަށް  ހ ރިހާ  ނ ދަންނަވަން  އެހެންތެައޅ ަގނޑ   މެންބަރ ންނެކޭ.  ބައެްއ  ނަރި  މަވެސް، 

ށްެގން  ކޮިއލާއަށް ސީދާ އަމާޒ ޢާމަނިކ ފާނ ެގ    އެ  ،ށްސް ޔާމީނ ެގ ހަށިކޮޅަރައީ ؛ޗ މާ ލޯންން ނިފެފި  ހ ރިއެބަ  ރ ންމެންބަ

ށް  ރަށްފަ. ވަކޮޮގތ ަގއި ސިފަ  ެގވަރަށް އާދަިއެގ ކަމެއް   ،ަގއި ެއއީވަހަރާކޮށްލ މަށް ޓަކައި ދިން ހަމަލާއަ ފާނ   މަނިކ   އެ

ަގއި. ެއ   ފިނިކޮޓަރީތްތައް މިއަދ  ތިބީއެ ހަމަލާދިން ފަރާ؛ ތްތެރި ރައީސް ޒަށްފަ. އިއް ޮގތ ަގއި ސިފަކޮ  ެގދަިއެގ ކަމެއް އާ

ދާއިނަވާހަކަ   މެންބަ  ރާެގއިފަރ   ފާހަަގކ ރެްއވީއިްއޒަތްތެރި  އެ  ވެސް  ދައ ލަތ ެގ ރ   މިއަދ   އެހެންވީމާ،   .

އަ އެޅ ވ ާމއި،  ހަމަޔަކަށް  އެޅ ވ މާއި ސްމ އައްސަސާތައް  ހަމަޔަކަށް  ައސްކަ ކަރިއްޔާ  ތެ،  މަރިއްޔާެގ  ލޫމާތ  ޢ ރެއިން 

ރާ ކ ރިޓީ ކޮމިޓީން މަޢ ލޫމާތ  ލީކ ނަލް ސެކިއ އްޔާެގ ނެޝަހޫރިލީކ ކ ރާ ފަރާތްތައް ހަމަޔަކަށް އެޅ ވ ާމއި، ރައީސ ލްޖ މް

އިދިކޮޅ ަގިއ    ،ވޭނީރެކަށް ކަންކަން ކ ވި ޮގތަދި ދެމެހެއްޓެނިކަންކަން ދެނެަގނެވޭނީ ވެސް އަމި    އި،ތްތައް ހޯދ މާފަރާ

ވެސް  އެްއކޮޅ  އޮންނައިރ   އޮންނައިރ   ،  ަގބޫލ ކ ރަވެަގއި  މ ހި  ،ތައްމަންޓްސްޓަބްލިޝްެއސް  ،ންވީސް  ންމ   މިފަދަ 

ައޅ ަގނޑ ެގ އެކ  މި ނޭާވަގއި  މިއާ   ނ ކ ރެވޭނެކަން. ހަމަންކަން ރަނަގޅ ކަިއެގން  އަނބ ރަ، އަތް ޑާލަިއެގންއް ފ ނބިނާތަ

  ،އިިއ، މި ހާދިސާއާފިނިފެންމާ ލޯންޗ ެގ ހާދިސާއާ ؛ންލައި ވަ ޑ  ގޮ ނވާހަކަ ނިންމާލަމ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަޅ ަގ

މެންބަރެ  މަޖިލީހ ެގ  މި  ހަދ ކޮށްލިޝަހީ  އްއަދި  ައވަހާރަކޮށްލި  ޮގތްއަދި   ،މަލާއާއި،  މަރ ތަކާއިވެސް  މިފަދަ   ނޭނޭގ 

 ،މ  ނ ވާންޖެހޭ ކަންކަން ނޫން ކަމަށް ަގބޫލ ކޮށް މ ހިންއްވަކި ކަމެ   ،ހިންމ ވެފައިކަންތައްތަކަކީ ވަކި ކަމެއް ެއންމެ މ  

ރ ެގ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭެގ ވަރަށް މ ހިންމ  ބޭއެކ   . ހަމަ މިއާތްތެރި ރަީއސްޒަންކަން ސީރިޔަސްކޮށް ބެލ މަށް އިއް މި ކަ

  ޅ ަގނޑ  އެ އަފަދަ މ ހިންމ  ކަންކަން ހަވާލ ނ ކ ރ ން. ިމ ވަގ ތ  ވެސް  މި  ޅޭހ ރަސްއެށް  ިއސްތިޤ ލާލަ  އިވަންކަމާނިމި

މ  ންމ ހިމިފަދަ    އަދި  ،ލީހ ަގއި ހާމަކ ރ މަށާއިސް މި މަޖިސްވ ން ވެ އ ތ ރ  ތިލަފަޅ ެގ އެއްބަ  ،ށްށްވެރިކޮކ   ކަންކަން

މަޖިލީހ ެގ   ވިޔަން  ކޮމިޓީ  241ކަންކަން  ހާމަކޮށްކަމަށް  އިސްތިޤ ލާލާއި  މި  ،ސް  ،  ށްކޮދަަގވަރ  ދަތ   ސިޔާ  ރާއްޖޭެގ 

ޮގވާދަރ ަގވަ  އިންތައް އެން.  ލަކ ރ މަށް  ރައީއަޅ ަގޑ   ނަދެން  ޝިސް  އަވަސް  ބޮޑަށް ކަޔަފާޝީދަށް  ވަރަށް  ށް. 

 ޢަލަިއކ މް.  ޝ ކ ރިއްޔާ. ަވއްސަލާމް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އިްއޒަތްތެ  ،ންނައަރ ވާފ ރ ޞަތ ޑ   އަޅ ަގނވެސް  ކާ އަނެއް  .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ދާއިރާެގ  ރި ހޮޅ ދޫ 

ޢަލީއަމެން ޔޫނ ސް  އިްއޒަތްދެއާކަށްފަހ (  )ވަގ ތ ކޮޅަށް.  ބަރ   އަތެ!  ޢަލީެގ  ޔޫނ ސް  މެންބަރ   ނ ލިރި   ބޭ. ޑެއް 

ރ  ސަޢ ދ  ރި މެންބަތެެގ ިއއްޒަތްދާއިރާ   ލީ ލިނިގ ވިވެސްްއކާ އަނެވަނީމި އަރ   ތ ނޑ  ފ ރ ޞައެހެންވީމާ، މިހާރ  އަޅ ަގ

 ށް.  ޙ ސައިނަ
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 : ްއކެވ ންކަދެވާހަ ރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިންމެންބަެގ ދާއިރާ  ލީލިނިގވި

ރައީސް.  އާދެ!   އިްއޒަތްތެރި  ދެ  ރައީސްޝ ކ ރިއްޔާ  ޓެރަރިސްޓް ވިފައިނަޝީދަށް  ހަމަލާއާ  ާވ   މޭ  28ން  ގ ޅިެގ 

ނޫ ނަ  ވ2021ަ މިހާރ   ޝާހ ދ ވަހ   ގ ޚަވާ  އިފަ އިޢ ކޮށްަގއި  ޮގތ ންބަރަކާ  މައްސަލަިއަގިއ  މިއަ  ،ޅޭ  ހ ށަހެޅިފައިވާ  ދ  

އެއަޅ  ހަމަ  ެވސް  ބޭްއޗެއް  ަގނޑ   ރަީއސްނ ން.  ފާހަަގކޮށްލަން  ތާރީހިރާ ދިވެ ؛ިއއްޒަތްތެރި  ރާ އްޖޭެގ  ޖޭެގ  އްޚ ަގއި 

ެއކި ރަށްރަށ ގަ ތެރެއެ ކީ  ކާތްތަކަޅާފައިވާ ލާދީނީ ހަރަނަހަނާގ ޓެރަރިސްޓ  ހައްދ ފަދި ފ ރަމާލޭަގއި މި ހިއަ  ،އި ވަރީެގ 

މިރި ރައީސް ޒަތްތެއިއް  ފެތ   ،ށް ނ ރައްކާވެޑަ ވަރަށް ބޮ ށްދިވެހި ދައ ލަތަ  އީ،  ދ ނިޔެއަށް  މ ންދާ ވަރަށް ބޮޑ  ރެމ ޅި 

ޝި މިވަބާެއއް.   ވެ ކަމ ެގ  އެތަްއ  ރާއްޖޭވެހިދިެމން  ޅ ަގނޑ އަސް  ކާރަޔަކަށް  ދަނީ ތ ންނެއް  ރައްޔިެގ  މި 

ރި ބޮޑ   ޚެްއަގއި މިފަދަ ނ ރައްކާތެ، އެންމެ ފަހ ެގ ތާރީރަންޖެހިފައި މި ަވނީ. އޭެގތެރޭަގިއ އެންމެ ފަހ ންމަލ ކ އްތަޙަ

އަމާ މިހަމަލާއެއް  ރައީސ ލްޖ މްހޫޖޭއްދިވެހިރާ  ،ވަނީ  ޒ ވެފައި  ކ ރައް ކައްޔާރިެގ  ރައްޔިތ ން  ،ވާ ވާފައި ން  މިހާރ   ެގ އަދި 

ެގން ކ ރަްއވަމ ން  ރައީސްކަން  އެމަޖިލީހ ެގ  ދިވެދަވާ  މިއީ  ނަޝީދަށް.  މ ޙައްަމދ   ރައީސް  ރައީސް،  ހި މް.ޑީޕީެގ 

ވަރަށް   ހ ރިކަންބޮޑ ޑަށް  ބޮ ރައްޔިތ ން  ހަމަލާެގ  މި  ކަެމއް.  ޙަޤީވާ  ހޯދައިޤަހާ  ފަކަމި،  ތެއް  ކ ރި  ރާތްތަކެއް  ން 

ޮގތްއިހިނގަ   ސާމި ހާދި  ،ޗަށް ެގނެވިޝަރީޢަތ ެގ ކ ރިމައް  ، މި ހަމަލާއަށް  ވާ ރޭވ ންތަކާއި އި ފަރޭވި  މި ހަމަލާ ؛ދިޔަ 

ން  ޅިެގކޮންމެ ހަމަލާއަކާ ގ ،  ޅިެގންއަކާ ގ ދިސާންމެ ހާ މި ކޮ ؛ރައީސް  ރިތެދަން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްފަންޑ ކ ރި މީހ ން ހޯ

 ؛މަވެސް، ފާހަަގކ ރެވޭ ކަަމކީހެންނަ އެބަ ެގންދަން. އެށް މި އަޑ  އަޅ ަގނޑ މެން އަހަމ ންތަޮގމި  ،ވާހަކަތައް  ވެސް މި

ހާދިސާމިފަދަ އެއްވެ ރިޕޯޓެއް ރައްޔިސް  ތަޙ ޤީޤީ  ޙަޤީޤީ  ހަމައެްއެގ  ފަހަތ ަގއި    ، ްއސައިށް އަ އަތ ންނާ  މި ކަންކަމ ެގ 

ބަޔަކ ތި ހިންިގބި  ެގނެިވ، ޝަރީޢަތް  ކ ރިމައްޗަށް  އިންސާފ ެގ  ބަޔަކަށް    ،  ދެވިެގންދައައެފަދަ  ނ އެއް  ތަ  ދާބ   ނެއް 

ރައީސްފެނޭ އިއްޒަތްތެރި  އަޅ ަގނ   މަޖިތ ން ރައްޔި  ،ނަށްމެންޑ .  މި  ލީެގ  ދޭތެރޭަގއި  ކަންކަމާ  މި  އްާވ  ެގންގ ޅ  ހ ން 

ބަލާ ތަކަސިޔާސަތ  ދަ  ،އިރ ށް  ސިެއކި  އެކި  ދައ ރ   ؛ތ ޔާސަ އ ރ ަގއި  ތަފާތ   ެއކި  ފާހަަގކ ރެވ ޮގތްތަކެ ަގިއ    ނ  އް 

އ  ހިނގައިެގން  މި  މިއަދ   ރައީސް.  ހަމަލާހާދި  ޅޭއިްއޒަތްތެރި  މި  ޓެ،  ގައިސާަގއި  ގ ޅިރަރިސްޓްމި  ހަމަލާއާ  ެގން  

ފިޔަވަޅ  އަވަސް  ވަރަށް  އަސަރ ކާރ ން  މިކަމ ގަ މި  ، ްއަވއިޅ ތަކެއް  ކ ރި،  ހިފަވިލ މިޝާިއ  ކަން  ފަރާތްތައް  ިއ  

ތަޙ ޤީހައްޔަރ ކ ރެވި ކ ،  ފާރިއަށްޤ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަހަަގކ ރެވޭ ދާކަން  ރައްޔިއެއާއެ  .  މަޖިލީންެގތ ކީަގިއ  ހ ން   

ތަޙ ޤީ  ހިންާގ  މި  ބޮސަރ ކާރ ން  ވަރަށް  ފާރަވެރިވެ ޑަޤަށް  ބަޔަކ   މިކަމ ެގ  ،ށް  ތިބި  އަޑީަގއި  ސަރ ކާރ ހޯ  ން ދ މަށް 

ެގން ރައްތަމަސަްއކަ  ވާދަކ ރަްއވަމ ން  މަށް  ދިމާލަށް  ރ ކާސަކެމެރާ  ެގ  ޖިލީހ  ޔިތ ންެގ  ވެ ބ ރާފައިއަނރާ  ސް  ާވކަން 

ޅ  ބެލެންސް އޮފް ޕަވަރަގއި ކަންކަން ކ ރެވޭނެ އެންމެ ރަނަގ  މި   ފާހަަގކ ރެވޭ. މިއީށްޑަނަށް ވަރަށް ބޮންޑ މެނ އަޅ ަގ

ަގބޫ ެވސް  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް  އެޮގތް  ޭއަގމަންނަހެލ ކ ރަން.  ކަންކަން  މި  އިވެސް،  ބޮޑަށް  ވަރަށްވ ންޮއންނަ  ރެ 
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ދިމާވެފަޑ މެންއަޅ ަގނ  ދައ ލަތަށް  ދަތި އިނަށް  މި  ވަ އ ވާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ގ ތ ަގނދަޫގ  މަދ ކޮށްއި  ޢަމަލ   ވާހަކަ   ،

އާަގއި ދެކެޭވ  ސޯޝަލް މީޑިއަޅ ަގނޑ މެން    އީސް.ރަބަ ޖެހޭ ެގންގ ޅެން އިްއޒަތްތެރި  ޔާސަތ ތަކެއް އެެގ ސިިގނަކ ރ މ 

 މަތީަގއި ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އައިސް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ފްލޯެގ ތެރެއަށްައޅ ަގނޑ މެން ޯގޅިޯގޅި ކަން  ،ވާހަކަތަކާއި

އްޔާ އަޅ ަގނޑަށް  ވެއްޖެ ރަންފްކޮށް، އެއަށް ބަހ ސްކ ރައްޔިތ ންެގ ަމޖިލީހ ެގ ތެރެއިން އެ ވާހަކަތައް ބްރީ  ،ވައްދައިެގން 

ސި ނ ބައްދަލ   ހާލަތާއި  ޤައ މ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ މެންސްތަކެ ޓ އޭޝަހީވަނީ  މަންކޭ  މި ނަށް  ޖިލީހ ން 

އި ދ ވާލ  މި މައްސަލަިއެގ ކަންކަން ދިރާސާކޮށް، ރަްއޔިތ ންެގ  ޔާ ރެ  ކޮމިޓީން 241 ؛ެގނެސްދެނީ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ބްރީޗްވިރައީސްެގ  މަޖިލީހ ެގ   ރި  ސެކިއ ރިޓީ  ތަޙ ޤީ  ޓ  ޕޯޮގތ ެގ  އަދި  މަސަްއކަތާއި  ޮގތ ެގ    ކ ރިއަށްދާ ޤ   ހެދ މ ެގ 

ހިސާބަކ ން ކަންކަން . ވަކި  އީސްރި ރަތެދިރާސާކ ރ މ ެގ ކަންކަން އެބަ ެގންދަވާ ކ ރިއަށް ިއއްޒަތް  އި ބަލަމަސައްކަތް

އް ރައްޔިތ ންެގ  ކެނ ސީދާ ނ ފޫޒ ތަކާރ ން ކ ރާ ކަންކަމ ެގ މިސްރާބ  ބަދަލ ކޮށްލ މ ެގ  ސަރ   ،ރ ސަރ ކާރ ން ކ ރަމ ންދާއި

ހޭ އަޅ ަގނޑ މެން އެބަ ޖެ  ،ތެރި ރައީސް. މި ކަންކަން ިއްއޒަތްސާބިތ ވޭ  އޮތްކަން އެބަ  މަޖިލީހ ން ސަރ ކާރ ެގ މައްޗަށް  

އ ފެދިފަިއވާ    ތ  ދައ ލަތްމި ވަގ  ؛މ ހިންމ އެންމެ    އ ލަތ ެގރަކީ ދަސަރ ކާ އޮތް  އްޖޭަގއި އ ފެދިފައި ދިވެހިރާތ ގ  ވަމި

ހާ  ހ ރިއެ    ،ނ ކ ރެވި ެއއް މ ައްއސަސާ އަނެއް މ އަްއސަސާއަށް އިތ ބާރ   ެގ މ އައްސަސާތަކ ންޮގތް. ދައ ލަތ ން ދައ ލަތ  

ބަލަމ ންދާއިރ ދ ރ ން    ތ ންރައްޔިދ   އަމި ؛ންމަޖިލީހ ކަމެއް   މަޓީވީ  ރައްޔިތ ންެގ  ހިނަގމ ންދާއިޖި،  ރ  ލިސް 

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން މި ތަޙ ޤީޤ  ނ ކ ރާހާ ހިނދަކ  މި    ،މި ދައްކަމ ންދާ މަންޒަރަކީ  ން މިއަދ  ޖިލީހ ރައްޔިތ ންެގ މަ

ބ ނަނީބޫލ ަގތަޙ ޤީޤ    މި  ބަޔަކ   ެއއް  ރަްއޔިތ ންނ ކ ރާނަމޭ  މަޖިލީހ .  ބޭތަޙ ޤީޤ   ންެގ  ެއ   މި  އިރ  ކ ރާރ ކޮށްފައި، 

އިތ ބާ ބަޔަކ ރ ތަޙ ޤީޤަށް  ކޮން  މަ ؟ހޭކ ރާނީ  ކަންކަމަކީރައްޔިތ ންެގ  ހިނާގ  މި  ކަންކަންޖިލީހ ަގއި  ހަމަ    . ސިޔާސީ 

ދައް މި  ިގނައިން  ވާހަކަތައް  ކޮންކަމެއްސިޔާސީ  ބިލެއް،  ކޮން  ބޭނ ންތެރި  ދައ ލަތަށް  ބަ ؛ކަނީ.  ކަންކަން    އި ލަ އެ 

ސް.  އީއިްއޒަތްތެރި ރަ   ކ ރަން އެބަ ޖެހޭނެތި މަސައްކަތްަވދިިއ ައޅ ަގނޑ މެން އަ ެގނައ މ ަގ  ތައްދިރާސާކޮށް، އިޞްލާޙ 

ފ ރާނަ   ގެ ރައްޔިތ ން  ެގއަޅ ަގނޑ މެން  ،އެތަްއ ބަޔަކ   ؛ކާތެރި އަނދަވަޅަކަށް ވައިރަސްެގ ނ ރައްނާރޯޤައ މ  މި އޮތީ ކޮ

  ...ހ ްއޓިފަ ސީލަތްވަ ތައް ބަޔަކ  އާމްދަނީ ެގްއލިފަ. އާމްދަނީެގނެތިެގން މި ދަނީ. މި ހާލަތ ގައި އެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ، ަވގ ތ  ހަމަވެއްޖެ. ނިންމަވާލަދެްއވ ން އެދެން.މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 : ްއކެވ ންކަދެވާހަ ރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިންމެންބަެގ ދާއިރާ  ލީލިނިގވި
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ޓެރަމި  ދަށް  ނަޝީ  ރައީސް  ؛ރައީސްއިްއޒަތްތެރި   ދ ރިދެވިފައިވާ  ކަންކަން  ހަމަލާެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ރާއި  ސްޓް  ާގތ ން 

ރ  ޮގތ ަގއި ކަންކަން ކ ރިއަށް ެގންދަން އެބަ ޖެހޭ. މިހާސަްއކަތެްއެގ  މަ  މަޖިލީހ ެގ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކ ން ސީރިއަސް 

އެީއ    ،މީޑިއާއަށް ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ރައީސްެގ ސެކިއ ރިޓީއާ ބެހޭ ޮގތ ން ފާޅ ކޮށްފަިއވާ މި އިންޓަރިވއ ައކީ ވެސް

  . ކަންކަން ބަލަންވީ  ވެސް، މިނަމައެހެންކ ރަން.  ަގނޑ  ކ ށްވެރި ވެސް ައޅ   ެއއް. ެއކަންކ ޑަ އިންޓަރިވއ   ކަންޒިންމާދާރ 

ށް ހ ސްކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގިއ  ، ރައްޔިތ ންނަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ވަގ ތ  މި ކަންކަމައިއަޅ ަގނޑ މެން ރައްޔިތ ންނަށް ޮގވަ 

ސަލަތަްއ   ކަންކަމ ެގ ތެރޭަގއި ހ ރި މައްދަލަތ ެގ މިފައ ދަ  ،ހަކަ މަދ ކޮށް، ޢަމަލ  ިގނަކޮށްއެކީަގއި ވާ  ޒިންމާދާރ ކަމާ

ލިބިފައިއްލ ކ ރ މަށްޙަ ބާރ   ައޅ ަގނޑ މެން  ޓަކައި  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ  އެ  ކޮމިޓީތަކ ން  އަޅަން  ޅ ފިޔަވަ   ،ވާ 

ލަތްތައް އެބަ ހ ރި. ސީޅޭނެ ވައެ. ފިޔަވަޅ  ންމަންވީން ދިރާސާކ ރެިވ، މި ކަންކަން ނިދެ، މިކަންކައިށީނ  ކީއެ ރާސަރ ކާ

 .... ނީކ ރަމެން މި ވަކާލާތ އެހެންނަމަވެސް، ައޅ ަގނޑ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި  އިރާެގ  ދޫ ދާ ހޮޅ ،  ވަނީއަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ މިހާރ   ތެރި މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތް

 އަށް. ޢަލީޔޫނ ސް 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ޢަލީ ޔޫނ ސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޮޅ ދޫ

ައޑ ިއވޭތޯ އިްއޒަތްތެރި   ؛ސަމާލ ކަަމށް  ން މި މައްސަލަތ މަޖިލީހ ެގ ރިޔާސަ ސް.  އާދެ! ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީ

 ؟ރައީސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ތްތެރި މެންބަރ .ެގންދަވާ ިއއްޒަކ ރިއަށް 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ޢަލީ ޔޫނ ސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޮޅ ދޫ

މަޖިލީޝ އާދެ!  .  ކ ރިއްޔާ ޝ އާދެ!   ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ރިޔާކ ރިއްޔާ  ސަހ ެގ  މައްސަލަ  މި  މަށް މާލ ކަސަތ ން 

އިްއޒަތް  ، ެގންނެވީތީ ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ   ރިޔާސަތަށް  ރައީސްމަޖިލީހ ެގ  ިމ  ޅ  އަ ؛ތެރި  މަްއސަލަ،  މި  ަގނޑަށް 

ނޭނޭގ މަޢ ލޫމާތ ތަކެއް ނޫހެއް   ، ބަޔަކަށްއްލޫމާތ ތަކެޢ  މަދައ ލަތަށް ނޭނޭގ  ،އާޓިކަލް ކިޔާލ މ ން ދޭހަވަެގން މި ދަނީ

ރި  ތެ. ިއއްޒަތްއިނޭގތޯ  ކ  ަމސައްކަތްތަކެއް ކ ރަްއވާފަިއވާ ތަންރަޝަފިއެފްެގ އޮއެން.ޑީ. ދ ވެރިކޮށް، ހާމަކ ރަން އެމް. މެ
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ޚިލާފަށް، ެއ    ޔާބި ހ ވަރޭަގއި އެ ބޭފ ޅ ން ކޮށްެގން ތިތެ  ެގ.އެފްއެމް.އެން.ޑީ  ،ން މި ދަނީމިކަމ ން ދޭހަެވެގ ؛ރައީސް

ަގނޑ މެންނަށް އެބަ އެނެގންޖެހޭ ޅ މިއަދ ެގ ޙަޤީޤަތަކީ އަ   ،ޙަޤީޤަތަކީ   .ންކަެގންދާ  ންމ ފ ޅ ން މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަ ބޭ

ކޮންތެރޭަގއި    ގެ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ެއނިގެގންކޮންމެ  ފަރާތަކަށް  އެނިގެގން މެ  މަޢ ލޫމާތެއް  އެތައް  ލިބެން ނ ދާނެ   ،

އެތައް  ނ  ތިލަވެެގންހ ންނަ  ނޫހަކަށް  ސިއްމަޢ ލޫ މި    އިތެރޭަގއެތާ    މާ ދިޔައިމަޢ ލޫމާތެއް  ޮގތ ަގއި  މާތ ތައް  ރ  

ށްެގން  ކޮ  ންއެ ފަރާތ   ،ދޭތެރޭަގއި ދެކޭ ޮގތާއި  މި ކަންކަމާށް  ތަފަރާއެ    ،ތިބި ފަރާތްތަކ ެގ ޤާބިލ ކަމާއިހިފަހައްޓަން  

ން އެބަ ޖެހޭ. މި ކަންކަން މެން ބަލައަޅ ަގނޑ   ދ ން ޢަމަލ ކ ރަމ ން ެގންދޭތޯ މިއަފަރާތްތަކ ެއއްޮގތަށް އެ    ޔާ ހ ވަތިބި

އެތެރޭެގ  ،ދަނީ  މިއެނިގެގން   އަދި  މަޢ ލޫމާތ   އެމް.ެއން.ޑީ.އެފްެގ  ރައްޔިތ މަސް  ވެންނޫ  މިތައް   ނާ ންޢ ލޫމާތ ތައް 

 މ ން އެބަދޭ. ކޮށް އެނެގފ ސްދާނެކަން ވަރަށް ސާޮގކ ވެެގން ސާބަށް ލީހި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންއިްއޒަތް މަޑ ކޮށްލަދެއްވ ން  ތެރި   އަޙްމަދ  ސަންޙަ ންބަރ މެ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫދެން.  އެބަރ ، 

އެހެންވީމާ،   ނަންގަވާތީ.  މައްސަލައެއް  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަން. އިްއޒަތްތެރި  އެ  ނިޒާމީ  މިހާރ   މެންބަރަށް 

ޙަޅަކަށްފަހ (  )ވަގ ތ ކޮ މެންބަރ   އަޙްިއއްޒަތްތެރި  އިނޭގތޯ.  ސަން  ނ ލިބޭ  އަޑެއް  ތި މިއ ޓްމަދ ،  ކ ރަްއވަިއެގން 

 ..ނަވަނީ. އެހެންވީމާ، މިއ ޓް.އިން

 

  މައްސަލަ( )ނިޒާމީ

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ އަޙްމަދ  ޙަސަން މެންބަރ   ދާއިރާެގ އިނގ ރައިދޫ

ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ     ވިލިނިގލީ  ، ތާއެއް ިމ ނެީގޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅ ަގނޑ  ނިޒާމީ ނ ކ ޝ ކ ރިއް

ވި މަޖިލީހަކ ންނެދާއެ  ކަމަކަށެްއ  ކ ރާ  ސަރ ކާރ ން  ދަންނަވާލަންެވެގން.  ެއްއޗެއް  ވާހަކަފ ޅަށް  އ ނދަގ ލެްއ  ޅ ިވ  އް 

ންނަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މ ައއްސަސާއެްއ. . ސަރ ކާރ  ޒިންމާދާރ ކ ރ ވަން އޮއްޔިތ ންެގ މަޖިލިސްރަނ ކ ރޭ. މި މަޖިލީހަކީ  

ޮގތް   ހިނގާ  ކަންކަން  މި  މަސަ ބެލ މަށް  މިތަނ ން  މެންބަރ     ްއެގއްކަތެކ ރާ  އެ  ކ ރަނީ.  މި  މިތަނ ން  ޮގތ ަގއި 

ޮގތަށް ން އެ އިބާރާތ ޫގވޭ. މި ކަހަލަ  ހ ރިހާ ކަމެއް ކ ރީމާ ސަރ ކާރަށް އ ނދަ މި  ނ ން  ތަ   މި  ،ަގއިފާހަަގކ ރެްއވި ޮގތ 

އެނޭގ ؛ވާހަކަފ ޅ  ވެސް  އޮދ ނި  ައޅ ަގނޑ މެންނަށް  ވެސް  ރާއްޖެ  އަދި  ެވސް  ކޮވިޑ  ތީޔެ  ހާލަތ   ގައިކަން.  ެގ 

ރ  ޖަވާބ ދާރީކ ރ ވ މަކީ  ، ސަރ ކާއިސާތަކ ން ބަލައްޖޭަގިއ ހިނާގ ކަންކަން ރަނަގޅަށް މ އައްސަރާމި    ،ންނަމަވެސްއެހެ

 ޮގތ ަގއި ދެކޭތީވެ ެއކަން ފާހަަގކޮށްލީ. ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެގ  ޒިންމާއެއް މަޖިލީހ ެގ މި
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ .  ޔާޝ ކ ރިއް މަޖިލީހަކީ  އާދެ!  އިްއޒަތްތެރި  ބަލައިެގންފިން.  ތި ނ ކ ތާ  މެންބަރ ެގ  ގެ ތ ދައ ލަ  ،އިއްޒަތްތެރި 

މ އައްސަ ޮގތަހ ރިހާ  ކ ރަމ ންެގންދާ  ކަންތައް  ވާތީފާށް  ސާތައް  ތަނަކަށް  ކ ރަްއާވ   ، ރަވެރިވާންޖެހޭ  މަޖިލީހ ން 

މަޖިލީހ ން ކ ރިައށްކަންތައްތައް  މިހާރ   ެގންދާ  ފ ނެ.  މިރ ޞައަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި   އިރާެގދާ ދޫހޮޅ   ،އަރ ވަނީ  ތ  

 ! ެގންދަވާތްތެރި މެންބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް އިއްޒައަށް. ޢަލީ ޔޫނ ސް މެންބަރ 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ޢަލީ ޔޫނ ސް މެންބަރ  ދާއިރާެގ ހޮޅ ދޫ

ރައީސް   ،އަރާށްޅ ަގނޑ  މި އާޓިކަލް ކިޔާލ މ ން ހިތައަ ؛! ޝ ކ ރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އާދެ

ހަމަނަޝީދަށް މަޢ ލޫމާތ   ފަރާތްތަކަށް ވެސް މިފަދަ  ހަމަލާދިން  ރޭ  ލިބިފައިނ ވާނެބާލާދިން  ހަަމ   .އޭތަކެއް  އަޅ ަގނޑ  

ހިއަރާ.  ށްހިތަ ސ ވާލ   އެ  ހެޔޮެގ  هللا.  އިނޭގތޯ  އަރާށްތަމި  މިއަދ   ދ ނިޔޭަގއި   ރަޙ މަތ ން  ިމ   މަނިކ ފާނ   ހ ރ މަކީ 

ހަމަލާހަމަލާއަ ކ ޑަ  އަޅ ަގނޑ މެން  ކީ  ކަމ ަގއި  ރައީނ ވާނެދެކިެގންއެއް  އިްއޒަތްތެރި  ހިތަޅ އަ ؛ސް.  ެއ  ށްަގނޑ   އަރާ 

މި ާއޓިކަލް ކިޔާލ މ ން   ،ބާވައޭ. އެހެން މި ދެންނެވީލޫމާތ  ނ ލިބޭމަޢ    ރޭ އެ ފަރާތަށް ހަމަ މި  ދިންހަމަލާ  ންފަރާތްތަކ 

 އި ހ ރީމާ ލ ކޮށް ލިޔ ްއވާފަ ސީމަޢ ލޫމާތ ތަކެއް ނޫހ ަގއި ވަރަށް ތަފ   އެތަްއ  ނަށް ނޭނޭގ ރައްޔިތ ންލ ކޮށްސީވަރަށް ތަފ 

ސ ވާ  މި  ހިތ ަގއި  އިނޭގލ އަޅ ަގނޑ   އ ފެދެނީ  އިއް  ރައީސްތޯ.  މި ؛ޒަތްތެރި  އެދެނީ  އަދ އަޅ ަގނޑ   މި   ،ވެސް 

ނަަގ  ިއެގމައްސަލަ މަޖިލީ  ،އިނ ލައްވަ އި ފޯކަސް  ރައްޔިތ ންެގ  މައްސަލަ  ރައްޔިތ   241ހ ެގ  މި  ންެގ  ކޮމިޓީންނާއި 

ތެރެއިން    ެގސަރ ކާރ    ،އި ްއވަެއއްބާރ ލ ންދެރައްޔިތ ން    ށްތަ ސައްކަ، މި މަކ ރާ މަސައްކަތް ބަލައިަގނެމި  މަޖިލީހ ން  

ފޯރ ކޮ އެހީތެރިކަން  ކަންތަކަށް  މި  ހަށްވެސް  މި  ފަރާތްތައް   ގ ޅިެގން  އާމަލާދެއްވ ން.  ބައެއް    ހަްއޔަރ ކ ރެވިފަިއވާ 

ފި ހަރ ކަށި  ައޑ ިއިވެގންދޭ.  ވާހަކަ  ދޫކޮށްލި  ބަެއއް  ެގކ ރ ދޫކޮށްލި  ނޫސްތަްއ    ައޅ ަގނޑ މެންނަށްވާހަކަ    ފަރާތްތައް 

، ކޮން ބާރެްއ  އޭބާވަ ކަމެްއ ނެތިެގންކޮން  އިރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނ ަގރަޓެ ،އަރާށް ރިކޮށް ައޑ ިއވެމ ންދޭ. ައޅ ަގނޑ  ހިތަދ ވެމެ

ވެެގން މި ާގނޫނ ެގ ކޮން މާއްދާއެއް އ ނިެވެގންބާަވއޭ މި ފަރާތްތައް ދޫ ؟ެގން މި ދަނީދޫވެ  އްމި ފަރާތްތަ  ނެތިެގންބާވައޭ

ޔަީގންވާ   ؟ދަނީ ާގނޫނ ޓެރަ  ،ކަމަކީއަޅ ަގނޑަށް  ބެހޭ  ކަންކަ  ންރިޒަމާ  އަޅ ަގނޑ     ޙައްލ   މ ެގމި  ކަމަށް  އޮންނާނެ 

ދަބ  ލިބެން އެބަ ކަށް ޙައްޤ  އަތަމަލާދިން ފަރާތްމި ހަ ؛ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް  ވާހަކަތީ، އެ  ދެކޭ

ފަރާތް އެ  ހާޒިރ ކ ރަޝަރީޢަތަ  ތައްޖެހޭ.  އެށް  ހަމަ  ޖެހޭ.  އެބަ  ނަން  ރައީސް  އިންސާފ ވެރި، ފަދައިން  ޝީދަށް 

ބަދަލެ ވީއްޢަދ ލ ވެރި  ހ ކ މެއް  އިންސާފ   ައވަހަކަށް  ،  މައްސަ  ލިބިެގންހާވެސް  މި  ޖެހޭ.  އެބަ  ވެސް  ލަ  ދާން 

ރައްޔިތ ން   ؛ިގނަހާވެސް  ކަންބޮޑ ވާ ކަމެއް. ވީމިއަދ   ރައްޔިތ ން  ވާނ ވާ ނޭނގ މަކީ  އްސަލައިަގއި  ޮގސް، މަސްވެެގން ލަ

އަވަހަކަށް ވީ  ،އެދެނީ މައްސަލަ  ހާެވސް  ފަންޑ   މި  މައްސަލައިަގއި  މި  ޖެހި،  ފަރާތްތަކާއިކޮޅެއްަގއި  ިމ   ،ކ ރި 
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ތިބި އަޑީަގއި  ދެނެަގނެ  މައްސަލަިއެގ  ެއކަފަރާތްތައް  މައްސަލައަށް  މި  ރައީސް  ،  ލިބި،  ޙައްލެއް  ައަވސް  ށީެގންވާ 

 ރ ޞަތަށް. ދެއްވި ފ ޔ ން. ޝ ކ ރިއްޔާ ދިބަދަލެއް ލިބިެގން ވެރި، ޢަދ ލ ވެރިނަޝީދަށް އިންސާފ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ޝ ކ ރިއްޔާ އި 

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

މިއަދ  މި ހ ށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަިއަގއި އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވާ ދެން  ތްތެރި ރަީއސް.  ޒައް ޝ ކ ރިއްޔާ އި 

މ ހިންމ   ައޅ ަގނ  ،ކީނ ކ ތާއަ  އެންމެ  ނޫސްވެރިކަމ  އިބަލަ  ޑ މިކަމ ަގއި  މިނިލިއިރ   އޮެގ  އެބަ  އެކަމަކ   ވަންކަން  ތް. 

ބޭނ ންވޭ ފާހަަގކޮށްލަން  ޮގ  ،އަޅ ަގނޑ   ޭގތެރެނޫސްވެރިން  އެ  ނޫސްވެސް  އިނޭގތޯ.  ނ ތިބޭނެ  ިމ އަކ   ރިންނަށް 

 ދެވޭނެވަރ ެގ ބަޔަކ  ދޭނީ. ެއއީ  ތ މާއެކަމ ެގ ސީދާ އަޅ ަގނޑަށް ޔަީގންކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި ސިއްރ  މަޢ ލޫ  ،މަޢ ލޫމާތ  ދޭނީ

ޭގނޫސްވެރި އެ  ތިބެން  އެކަންތެރޭަގއި  ނޫން  ދެން   ތައްެގނެއް  ކަމެއް.  ކަންބޮޑ ވާ  ނ ހަނ   މިއީ  އޮތީ.  މި  ކޮށްފައި 

ކަ ޭއެގވ ބޮޑ  ންމިކަމ ެގ  ފާހަަގކޮށްފި.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މެންބަރ ން  ިގނަ  ހަމަ  މަޖިލީހ ެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  އިތ ރ ން  ން 

ލާެގ ކަންބޮޑ ވ ާމއި އިޢާއީސް ނަޝީދ ެގ  ރައިތ ރ ން  އެބަ އޮތް. އޭގެ   އިންތިހާއަށްހަމަ  ވ ން ެވސް  ެގ ކަންބޮޑ އްޔިތ ންރަ

ވާހަކަތަކ ން. ދެން   ފައި ހ ރިއްސި އެ ބޭފ ޅ ން ދައްކަވާ ޮގފެނިެގން  ށްއަޅ ަގނޑ މެންނަހަމަ  ރ ވެރިކަން ވެސް  އަދި ބި

ފާހަަގ އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ންވޭކޮމީަގއި  އަޅ ަގނޑ   ،ށްލަން  ސިޔާސީދަވާ  މެންެގދެންމެއަކ   ބޭފ ޅަކ  ޕާޓީެގ    ވެރި 

  ށޭ. މިއީ އަޅ ަގނޑ މެން އަބަދ ނަމެން ބ ނީމޭ ހާމަކ ރާފަޅ ެގ ކަންތައް ވެސް ތިމަންއ ތ ރ  ތިލަ  ،ވިދާޅ ވިނިންމާލަމ ން  

އި ވާހަކަ  ޤައ މެ  ނޭގތޯ.ދައްކާ  ކޮންމެ  އަދިހ ންނާނެ  ެވސް  އަ  އްަގއި  ސިއްރ   ޚާއްޞަކޮށް  ހ ންނަ  ސްކަރިއްޔާަގއި 

ޒަތްތެރި ން އިއްލަށްއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮ ؛ްއސެއް ހާމައެއް ނ ކ ރެވޭނެ. ެއ ބޭފ ޅާ އެ ދެއްކެވިއްޗެ އެ  އެ  .ޢ ލޫމާތ ތަކެއްމަ

ދާ މާވަށ   ވެއ   ،އިރާެގމެންބަރ   ތިލަފަޅ ެގ  ކަހަލަ  މަކ ރާހާސް  ތ ރ   މި  ނ ކ ރެ  ކަންތައްތައްށޭ.  އެވޭނެހާމައެއް   . 

މި  ކަމަށް ބެލެވޭނެ އަސްލ     އ ޅ މ ެގ  އިފަހަތ ަގ  އްތަކ ެގލަ ކަންތަކަހަ، އެވަރ ދީކަށް ހިތްއްތަ  ކަންތަލަބޭފ ޅ ން މި ކަހަ

ކަންތަްއ    ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިއަދ  މިބޫލ  ަގނީ. ދެން އަޅ ަގނޑ   ދިމާެވެގން މި އ ޅެ  އްތަމިއަދ  މި ކަހަލަ ކަންތައްކަހަލަ  

އްޔާ އ ޅ އްާވ ެގކޮޅ ެގ މަޢ ލޫމާތ  ރިލްޖ މްހޫމާދަމާ ރާއްޖޭެގ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސ   ،ނަމަށް ވާކަމަމިޮގތަށް ދޫކޮށްލައިފި  

އި  ތެރޭގަ އެޕޮލިހ ންެގ   ،.އެން.ޑީ.އެފްއެމްއެްއވެސް ރަްއކާތެރިކަމެއް ނެތް.  .   އިނޭގތޯނަގިއދާނެެވެގން ހިލަމަ ތިވެސް ހަ

ބޭރ ވެެގވެސް    ތައްލޫމާތ މަޢ   ހ ރި ޑ މެން ނއަޅ ަގ  ކ އެްއވެސް ޔަީގންކަމެއް ނެތް. އެކަމަ  ކ ޔަ ން އައިސްދާނެ. އެ ހަމަ 

އް ނަާގލިޔަސް އެބަ  ޓޯަގނޑެ ފޯނ ން ފޮ   ފައިށް އަރާދޮރ މައްޗަ  ސްޕޮލި  ނޫނީއެފް  ންމ  ރައްޔިތަކ  ވެސް އެމް.އެން.ޑީ. އާ
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މަޢ ލޫމާތ ކީ  ސ ވާލ ކ ރޭ ކަހަލަ  މި  އެހެންވީާމ،  އެބަވޭ.  ވެސް  ކ ށަކަށް  ދެން  ތަކަކީ  ްއެވެގންތޯ.  ބިރ ވެރިކަމެއް.  މިއީ 

ފައި އަޅ ަގނޑ މެން މިޮގތަށް  ދާެގ ކަމަކަށް ހަަވރަށް އާދައި   ،މިއީ  ބޮމ ެގ މަްއސަލަތ ަގއި  ޮގއަޅ ަގނޑަށް މި ފެނ ނ   

އޮތް ވަރަށް ކ ރިއަށް    އެއީ   ، އާންމ  ކަމަކަށްވާ ކަހަލަ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނޑ މެންެގ ތެރެއިން ކަންތައްތައް އޮތީމަ  ތިބީމާ

އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ބިރ ވެރިކަެމއް  މިތެބޮޑ   އެހެންީވމާ،  ބެ  ރެއަށް.  އެބަ  ާގތ ން  ވަރަށް  ލެންޖެހޭ. ކަންތައް 

އަދި އެންެމ    ،ރިއްޔާކަން ކޮށްފައިން ރާއްޖޭެގ ރަީއސ ލްޖ މްހޫ. ދެނ ކ ރެވޭނެދ ލެއް    ށް މި ކަންތައްކައަޅ ަގނޑ މެންނަ

މެން ައޅ ަގނޑ   ،އް ނ ފެނިއެ ެގ. ހަމަލާދީފައި ދެން އޭަގއި ނަތީޖާޖޭ އްރާެއއްބާރ    ؛އަދި މަޖިލީހ ެގ ރައީސް  ،ބޮޑ  ޕާޓީ

ބޮ ދޫކޮ  ނަގ ލަށްޑ ނމިޮގތަށް  ތިބެއްޖެދާން  ވަންޏާށްލައިެގން  ކަަމށް  ނ ކ ރަން  ަގނޑ   އަޅ ަގ    ވެސް    ދ ވަހަކ ބޫލެއް 

އިންސާފެއް   ދެން  ރައްޔިތަކަށް  ކަމަކަށްދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނ ކ ރެވޭަގ  ލިބޭނެ  ކ ނ   . ބޫލެއް  ެއއީ ރެވޭނެވެސް   .

ބޭފ ޅ ންނަށް ިގނަ  ވަރަށް  އެކަކަންތައްތައް  މި    އަޅ ަގނޑ މެން  ދިމާވޭ.  ނ ފެނިެގން    ންއެބަ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް 

ކިހިނެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ްއޔާ ދެން  ންސާފ  ނ ލިބިއްޖެއި  އަށްބޮޑ ސިންާގ ޤައ މީ ކަމެއް. މި ދިމާވީ    އ ޅެނިކޮށް މި.  އ ޅެނީ

އަޅ ަގނޑ މެން ދ ބޫލ ަގ  ރައީސް،  މި ކަހަލަ  ވަހަކ ކ ރާނީ  ފ ނަށް    ެގ ކަމެއް ވެސް ރާްއޖޭަގއި   ؟ކަމަށް  ފީނޭނެެއންމެ 

އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ވެސް ބަެއއް މެންބަރ ން   ،ރ ންމެންބަ  ކ ރާ ޮގތ ަގއި މިތަނ ެގ އިްއޒަތްތެރިބޫލ ަގދެން އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  

 ެއކަމާ   އިމިހާރ  ނޫސްތަކަށް އަރަ  ،ބޭފ ޅ ންނާއިފައި ހ ރި  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްަގއި އ ޅެ ން  ދ ވަހަކ  ކޮޅ   ، ޮގތަށްފާހަަގކ ރި

ެވސް ަގއި  ލިހ ތަންތަނ ަގއި ެވސް، ޕޮ  އެހެން  ަގިއ ވެސް އަދި، އެމް.އެން.ޑީ.އެފްއި، ޔ ނިފޯމް އަޅަދީ  ލޫމާތ މަޢ   ބެހޭ

ސަރ ކާރ ެގހަމަ  މިހާރ    ހިމެނޭ  މި  އެ    ވެސް  ތިބި.  އެބަ  މަޢ ލޫބޭބޭފ ޅ ން  އެ  އިނޭގތޯ. މާފ ޅ ންނަށް  ދެވޭނެ  ތ  

ތިބިރަކ ރިޓަޔަރ ބޭފ ޅ ންނާބޭފ ޅ ންނާއި    ްއވާފައި  އެހެން  ކަހަލަ    އަދި  ނިކ މެކަމި  އެއަށް  ޮގތް  ންތައްތަކަށް  ކީމަ 

އެ ބޭފ ޅ ންެގ  ޤައ މީ މައްސަލަެއއް.  ބަ ލިބޭ. އެއީ  ތަކެއް އެފ ރ ޞަތ ތި  ޑެއ ފެއްދ މ ެގ ވަރަށް ބޮރައްޔިތ ންނަށް ޝައްކ  

ހ ންނަން އެވެސް  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ކަރާމާތަ  ޖެހޭނެ  ހަމަ    ޤަދަރަކާކާއި  ތަންތަނަށް  ވާހަކަބޭނ ންހާވެސް.  ކެއް ތަ 

ކަންބޮޑ ވ ން  ނ ދެ އަޅ ަގނޑ ެގ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  ނޫހަމަ  އްކޭނެ  އޮތް.  ެއބަ  ވެރިކަމ ެގ  ސް އިންތިހާއަށް 

ހ ނީކީ ވެސް ނޫން އިނޭގތޯ. ދެން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ނޫސްވެރިކަމާ ބެ  އެއީ އަދި ނޫސްވެރިންނާ ؛ންކަންމިނިވަ

ވާހަކަދެ ޮގތ ން  ބޭފ ޅ ން  އްކީމާބެހޭ  ކ ރާ  ނޫސްވެރިކަން  އަޅ ަގނޑ ެގ ،  އެބަދޭ.  ފާޅ ކ ރަމ ން  ކަންބޮޑ ވ ން  އެކަމ ެގ 

ހޮޓަލެްއެގ ތެރޭަގިއ  ސައި  ކީ އާދަިއެގ  ، މީންނާއިޢ ލޫމާތ ތައް ެއ ބޭފ ޅ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތ ކަހަލަ މަމި  ،ސ ވާލަކީ 

ކަމެއް  އ ޅޭ  އ ޅޭ  އެހެންތާކ   ނޫނިއްޔާ،  ހިނގައިެގން  ރާއްމި   ؛ހިނަގިއެގން  ހ ރި  އ ޅެނީ  ކޮށްފައި  ރައީސްކަން  ޖޭެގ 

ެގބޭފ ޅަ   މެން އަޅ ަގނޑ   ،ނ ދާނެ  ކެއް. އެ މަޢ ލޫމާތ ތަެގންވެއި ހ ރި މަޢ ލޫމާތ ތައް ބޭރ ކޮޅ ގަ ކ ، މަޖިލީހ ެގ ރައީސް 

 ތިބޭނެ އެތާ   ބަޔަކ ދޭނެ    ތައްތިބޭނެ އިނޭގތޯ. މި މަޢ ލޫމާތ ނ   އަކ  ރެތެޭގނޫސްވެރިން އެ    ، މިހާރ ވެސް ފާހަަގކ ރަން

 ނޫން.  ކ ރާކަށް ވެސްދެން ހަމަ މީަގއި އަޅ ަގނޑ  ވަކި ބޭފ ޅަކ  ބަދ ނާމ   ދިނަސް.ތަކ ން  އަދި ކޮންމެ ފަރާ  އެތެރޭަގއި
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  ފ ޅަކާ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ަވކި ބޭބޫލ ަގައޅ ަގނޑ     ކ ކަމަ. އެނޫން  ވެސް  ކ ންވެސް ނޫން. އަދި ޕޮލިހަ  އްން.ޑީ.އެފެމް.އެއެ

ކަންތަްއ ދާންޖެހޭނީ. ދެން ހަމަ މި    ކ ރެިވެގން މިޤ ބޮޑަށް ތަޙ ޤީ  އަށްވ ރެމި  ކ  އެކަމަވެސް ބ ނެވޭކަށް ނެތް.  ދިމާއަށް  

އަޅ ަގނޑ    ވެސްމި    ،ންކ ރަބޫލ  ަގބ ނާހެން  ކޮން ؛ކޮންމެ  ފަހަރ   ޮއންނަ  ހަދާފައި  އެއްބަސްދައ ލަތަކ ން  ވ މަކީ  މެ 

ތިލަފަރ އ ތ  އެއްބަސްވ ންތަ  ،ޅާއި  ހ ންނަ  މަޢ ލޫމާތަ  ،ކީކަ މިހެން  ރާ ހ ރިހާ  ހަމަ  ދ އްޖެކީ  ނިކ ންނަ  ވަހ  އަށް 

ނޫން. ސިއްރ   އަދި  ިއ  ަގއާނޫސްތަކ  ވާހަކަތަކެއް  ދެްއކޭނެ  އިއްޒަތްތެރި ނެފެހެްއޓެންޖެހޭހިހަމަ  މީޑިއާތަކ ަގއި  މި   ؛. 

އިންނެވި މޭޒ ކޮޅ ަގިއ  ރައީސްެގ  ރައީސަ  ވަގ ތ   ހޯ  ކީހަމަ  މިނިސްޓަރ ރާއްޖޭަގއި  ހ ރި މް  ކ ރައްވާފައި  ވެސް  ކަން 

މަޢ ށް  ވަރަ  އެހެންވީމާ،އް.  ޅެފ ބޭ ހާމަކ ރަރަނަގޅަށް  އެނިގލަްއވާނެ    ނެ ނ ކ ރަންޖެހޭ  ،މަޢ ލޫމާތާއި  ންޖެހޭނެލޫމާތ  

ާމ، މި ވީއެހެން  ތަކ ަގިއ.ބާރ   ޢީދިފާ  ރާއްޖޭެގކަހަލަ    ސްއި ޕޮލި.އެން.ޑީ.އެފާ ޚާއްޞަކޮށް އެމް  .ހ ންނާނެކަން  ލޫމާތާމަޢ 

 ސިޔާސީ ޕާޓީެގ ބޭފ ޅ ން ވާދަެވރި  އަޅ ަގނޑ މެންނާ  ،ކ ރަންހަމަ ހިތާމައަޅ ަގނޑ   ލިސް ތެރޭަގިއ  މަޖި  ތަނ ަގއި ހަމަ

ޅަމ ންދާ ކޮންސިއ ލޭޓްެގ ކަންތައްތަްއ  އަ  ރ . އަްއޑޫަގއި ވެސް މިހާޖެހޭނޭވެންންނަށް ހާމަކ ރެތިމަންނަމެ  ،އެބަ ވިދާޅ ވޭ 

ހާމަކ ރެ  ނ ކ ރެ ހޭނޭވެންޖެވެސް  ހާމަެއއް  ެއޮގތަކަށް  ދެ.  މަޢ ލޫމާތ ތަކެއް.  ހ ރިހާ  ނޫސްވެރިން  ވޭނެ  ހަމަ ވެސް  ން 

 ކަންތައްތައް ހަމަ އެ  އްޤައ މ ެގ ބައެ  ހަމަ  ހޭނެ އިނޭގތޯޖެރިންެގ ވެސް ހަމަ ހ ންނަންްއވަންޖެހޭނެ ނޫސްވެ ރަކ ބޫލ ަގ

ތައްތަކާއި ނ ކ ރަންޖެހޭނެ ކިތަންމެ ރަންޖެހޭނެ ކަންހާމަކ   ، ށް މިނިވަންކަން ލިބިފައި އޮތަސް ތަންމެ ވަރަބޭފ ޅ ންނަށް ކި

ވެސް އަދާކ ރަންޖެހޭނެ.    ޒިންމާ  ންނާނެ ޒިންމާއެއް. އެއޮއްތަކެއް ހ ންނަންޖެހޭ. އެއީ އެ ބޭފ ޅ ންެގ ެވސް ހަމަ  ންތަކަ

އެ ހަމަ  ބޭފ ޅެްއެގ  އިމާދަމާ  ވާހަކަތަކާން  ހ ރިހާ  ހ ރި  ވަނަވަރ ތަޭގަގއި  ބޭފ ޅާ  ކާިއ  އެ  ޖެހީމާ  ވެސް    ނޫހ ަގއި 

 . ޖެހޭނެވިސްނަންށް އެހެންީވމާ، އެ ކަހަލަ ކަންތައްތަކަ ޅާ ވެސް.ފ ލިޔާ ބޭއާޓިކަލް  ސް ނޫނ ވާނެ އެޅާހިތްޕ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ނިންމާލަދެއްވ ން އެދެން. .ެގ ަވގ ތ  ހަމަވެއްޖެްއޒަތްތެރި މެންބަރ އި

 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާ ރާޢީ މ ޙައްމަދ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަކ ނ ދޫ

ހާވެސް އަވަހަކަށް އިންސާފ  ލިބ ން. ދެން އަޅ ަގނޑ  މިކަމަށް ހަމަ ވީ  އެދެނީހަމަ  ން އެހެންވީމާ، އަޅ ަގނޑ   އާދެ! ދެ

މިހާރ ވެސް  ހަމަ   ނަޝީ  ކ އެޔާހިތާމަފާހަަގކޮށްލަން  ރަީއސް  ހަމަލާމިއަދ   އ ޅޭ  މި  ދެވިެގން  އިންސާފ  އި  ަގދަށް 

ކަށް އިންސާފ  ލިބިެގންދާނެ ށް އޮތްތާ ރާއްޖޭެގ ެއްއވެސް މީހަ ކ ރިއަ  ،ބޫލެްއ ނ ކ ރަމޭަގއަޅ ަގނޑ     ކަމ ަގއި ޖެ  ނ ހޯދިއް

 ރ ޞަތަށް. ވި ފ ، ދެއްތެރި ރައީސްވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްކަމަކަށް. 
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަ ިއއްޒަތްތެރި  ވާހަކަރ .  ޝ ކ ރިއްޔާ  މައްސަލަިއަގިއ  އިްއޒަތްވަދައްކަ ފ ޅ މި  ހ ރިހާ  އެދިަވޑަިއެގންފައިވާ  ރި ތެން 

 ހިސާބ ން މި މައްސަލައިެގ ބަހ ސް އަޅ ަގނޑ  މި ނިންމާލީ.  ނިމ ނީ. އެހެންވީމާ، މި އިރ ޞަތ އަރ ވަމެންބަރ ންނަށް ފ 

އަޅ ަގނޑ   ދެން   -{ 6.1}  ނަންބަރ   މިދަނީ،    މިހާރ   ރައީސްެގ  -6.1އެޖެންޑަރ  މަޖިލީހ ެގ  ހ ށަމޭ  އެއީ   ޅާހަޒ ން 

ޖ މްހޫރިއްޔާެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  -6.1ކަންކަން.   )ހ(  93ނ ައސާސީެގ  ޤާނޫ  މާއްދާެގ  އިސްލާީމ  ވަނަ  ދަށ ން  ެގ 

ފޮކޯޕަރޭޝަން އިންޝ އަރެން  ރ  އިންދި  އޮފް   ސީ . އީ..ސީ.ައއިއައި) ޓް  ކްރެޑި  ކްސްޕޯޓްއެ   އެންޑް  މަންޓްވެސްޓ ސް 

އަ  ދިެވހިރާއް( އިސެކްނ ވަތަ  ރައްޔިތ ން  މާވ ބައިވެރި   ންޖޭަގއި  ހޯއްދެވ މަމެދ   ރ ހ ން  މަޖިލީހ ެގ  ށް ެގ 

ފޮނ  ދިރާސާއް ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ަމއްސަލަ  ނި  ، ކޮށް ާވފައިވާ  މައްސަލައާންމަޮގތެްއ  ެއ  ކޮމިޓީދާ  ގ ޅޭ  އި  އަށް  އިމީ 

އާފޮނ  މައްސަލަ.  ރައީދެވ މ ެގ  މައްސަލައިަގއި  މި  މަޖިސ  !  ސިޓީ  ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ފޮނ ވާފަިއވާ  މަޖިލީހަށް ލީހަށް 

 މޭޒ ަގއި ދަންނަވަން.  ރީ ދާމަށް އަޅ ަގނޑ  އިވ އިްއވެ

 

 އިްއެވވ ން:  ޒ ންމޭ އިދާރީ

ރަީއސް މަޖިލީހ ެގ  ނަޝީރައީ  ،ރައްޔިތ ންެގ  މ ޙައްމަދ   ސަލާމަށްފަސް  ވެދ ން  ދަންނަވަމެދަށް،  އިހ    މިކ  ލާސްވެ. 

ޝަން  ޕަރޭފައިވާ އިސްލާމިކ  ކޯދާއްއ ފަ   ޮގތ ންތައް ހިމެނޭ(ެގ މެންބަރ  ޤައ މ .ޑީ.ބީ.ެއސް)އައި  ކ ންބޭ  ޑިވެލޮޕްމަންޓ 

ެގ  ( ސެކްނ ވަތަ އައި   ސީ.އީިއ..އަ އައި.ސީ) ރެޑިޓް  ކް  ެއކްސްޕޯޓް  އެންޑް   އޮފް އިންވެސްޓ މަންޓްރެންސްރ އިންޝ އަފޮ

ޖިލީހ ެގ  މަވަނަ ދ ވަހ  ބޭއްވ ނ  ވަޒީރ ންެގ    2020  ބަރ ންނޮވެ   5ޮގތ ން    ށް ދިވެހިރާްއޖެ ވ މާ ގ ޅޭކަޤައ މަ  ރ މެންބަ

  އެންޑް  ޓ މަންޓްއިންވެސް  ޮއފްންސް  އަރެރ އިންޝ ޕަރޭޝަން ފޮކޯ  ކްއިސްލާމި  ،ކ ރެްއވ ަމށްފަހ ޝްވަރާ ޖަލްސާަގއި މަ

ދިެވހިރާއްޖެޑިރެ ކް  އެކްސްޕޯޓް ބައިވެރި ޓ ަގއި  ފެނިވަޑަިއަގންއިން  ނިންމަވާފައޭކަމަ  ނަވާވ މަށް  ަވނީ  ދިށް  ވެހި . 

ވެރިކަ ނަމ ަގއި  ފަރާތ ން  ދައ ލަތ ެގ  ހިންާގ  މ ޢާގ އަ ނަލްބައިބައިވެރިވާ  ން  ޢަވާމީ  މައްޗަށް    ، މަލ ކ ރަންވާނީހަދާތަކ ެގ 

މަޖިލީހަ މަޖިލީ  އިހަޅަހ ށަށް  ރައްޔިތ ންެގ  ފާސްއެ  އެކ ރ މަށްފަހ ން  ޮގތ ެގނިން ން  މަޖިލީހ   ހ   ކަމަށް  މަތީ  މާ  ން 

ން ޕަރޭޝަިމކް ކޯއިސްލާ  ތީ،(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާވަނަ މާއްދާެގ )ހ  93ސާސީެގ  ެގ ޤާނޫނ އަރާއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްޔާ ދިވެހި

އިންފޮ އިންވެސްޓ މަންޓްޝ ރ  އޮފް  ކްރެ   އެންޑް  އަރެންސް  ދިެވހިރާއްއެކްސްޕޯޓ   ބައިޑިޓ ަގއި  ވ މަށް ވެރި ޖެއިން 

މެދ    އާއެ މައްސަލަ   ،ދެއްަވއިހަޅ އްވައި  ޓަކައި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ހ ށަހޯއްދެވ މަށް  ންމަޖިލީހ ެގ ރ ހ ރައްޔިތ ންެގ  

 ޝ އަރެންސްރ އިންމެވެ. ިއސްލާމިކ  ކޯޕަރޭޝަން ފޮއެދެ  ންއަންަގަވއިދެްއވ ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ނިންމަވާ ޮގތެއް  

އޮފް    ޮގތ ން މިނިސްޓްރީ   ޅޭގ    ވ މާޖެއިން ބަިއވެރިރެޑިޓ ަގއި ދިވެހިރާއްކް  ޓްއެކްސްޕޯ  އެންޑް   އޮފް އިންވެސްޓ މަންޓް
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ތައްޔާރ ކ  ސިފިނޭންސްއިން  މި  ކޮޕީ  ކަރ ދާހ ެގ  މަޢ ލޫމާތ   އިޓީއާެއކ ރަްއވާފަިއވާ  އަރިސްކ ރީެމވެ.   ތިރާމ ހ  

 . ޙް ޞާލިޙައްމަދ ރާހީމް މ ، އިބްދިމްކ މްޚާ .2021މޭ  23،  1442  ވާލްޝާއް 11ލ ކ ރެްއވ ން އެދެެމވެ. ބޫަގ

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

އަ އާ ޢާއްމ މީންޝ ކ ރިއްޔާ  ދި.  މައްސަލަ  މި  ގ ޅ ކ ރ މަށް  ރާސާދެ!  ކޮމިޓީންތަކާ  ޚާރިޖީ  ފޮނ  ބެހޭ  ވާހަކަ  އަށް  ވ ނ  

 ދަންނަވަން. 

 

 ކ އްލި މައްސަލަ 

 

 ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާސަތ 

މި އަޅ ަގނޑ މެން  ކ   މިހާރ   މައްސަލަދަނީ  ތ ލ ސް  އަށް.އްލި  އެއީ  ިއއްޒަތްތެރިއާދެ!  ދާިއރާެގ  މެންބަރ  ދޫ   

 އެދެން.   ޅ އްަވއިދެްއވ ންމައްސަލަ ހ ށަހަސީމް ންބަރ  އިބްރާހީމް ނަ މެްއޒަތްތެރިއްލި މައްސަލަ. އިހަޅ އްވާފައި ކ ހ ށަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:މް ހީމް ނަސީތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއބްރާ

އިއް  ހ ށަ  .ސްރައީ ޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  އިނޭގނިމި  އިހަޅަމައްސަލަ  ފަހ ބަމައްސަލައިެގ  .  ތޯއްޖެ  ފ ރަސް  ތަމަ  ށަން 

 .ޮގތަށް އޮތީ އޭރ   ދޭ ތ ފ ރ ޞަ

 

 ވ ން:ރިޔާސަތ ން ވާހަކަދެްއކެ 

މަ މެންބަރ   މެންބަރަށް   ()ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ   އިނޭގތޯ. ޗޭ  އްވަ އްދެށްލަކޮޑ  އިްއޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްތެރި  އާދެ! 

 ސާިއެގން ކ ރިއަށް ަވޑަިއަގތ މަށް. ހ ވަން ބައަރ ތ ފ ރ ޞަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:މް ހީމް ނަސީދާއިރާެގ މެންބަރ  ިއބްރާ ސްދޫތ ލ 

ށް ންމެ މެންބަރ ންނަށް އަޅ ަގނޑ  ވަރަދެއްވި އެޓ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މައްސަލަ ބަލައިަގންނަން ވޯ

ދިއްފ ށްޓަކީކ ރަން.  ޝ ކ ރ އަދާެއކ   ލާޞްތެރިކަމާއިޚ ބޮޑަށް   ޒަމާނ އްއާދެ!  ކ ރަމ ން    އަސަރ   ެގއ ދައެރ މ   ރެސ  

މިހާތަނަށް  ކަށް  ރަށައަންނަ   ތާރީވެފަިއ،  ދިގ   މިކަން  ޚ  މިދިޔަ  ވެސް  ކ ރަންން  އްލ ކ ރަޙަަގއި  ކޮންކަމެއްތޯ  ވީ 

ބަލަ އަޅ ަގނޑ ޖެލަންއިއަޅ ަގނޑ   ރަްއޔިދިއް  މެންހޭ.  ޙަަގތ ން  ފ ށީެގ  މިކަން  ޮގތ ަގއި   މިއަދާ  ންއްލ ކ ރަބޫލ ކ ރާ 
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ކަމެ އޮތީ   ފަށަށް މިހާރ  މި   މަްއސަލަ އަތްނ ފޯރާމ ޅި  ،ވ މ ންވިފަެއއް ނެތް. އެހެންކަމަށް ރެކ    އްހަމައަށް އެްއވެސް 

ޮގ. މިކަމ ެގ ނަތީޖާއެޮގސްފަ   މި   ފެނިެގންން  ދިއްފ ށިމ ޅި  ދ ވަހ     ން ހަފްތާތި  ވޭތ ވެދިޔަތަށް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  އް 

% ދިއްފ ދިޔައީ   އޮތްއަޑި   ފެނ   80ށީެގ  ޮގސްފައި  ހާރައްޔިތ ތަން.    އަށް  އިންތިހާއަށް ންެގ  ކަންބޮޑ ވ ން  ސްކަާމއި 

ތާއަކީ. ިއއްޒަތްތެރި  ފްޔަ ހަހަފްތާއެއް ވޭތ ވެދި   އޮތްލާފައި  އި ތެރޭަގއި ގ ގ މަ ރަށ ޅިެގ އަޑ  މ އިމ  ކ ދިންެގ ރ ކ ޑަ   ވެ،ބޮޑ 

ލޯދިއްފ ށްޓަ ؛ސްއީރަ އެޓޫކަލް  ކީ  ކ ރިރިޒަމް  ރަށްންމެ  ތެރޭަގއިއަރާފައިވާ  ރަށެއް. ގަ ވެހިރާއްޖޭދި  ތަކ ެގ  ހިމެނޭ  އި 

މިއާން ދިމާވާންމ ކޮށް  ކަންތައްތައް  ލޯކަދިވެހިރާއްޖޭ  ،ނަމަ  ެވއްޖެފަދަ  ޓޫެގ  ކޮށްފާލް  އަސަރަކާރިޒަމަށް  މެދ    ނެ 

ަގއި ވެސް ދިއްފ ށީަގއި އ ޅ ނ . ިމ ރިސްޓ ން މިދިޔަ ހަފްތާޓޫކާރ ން ފ ންކޮށް ވިސްނ މަށް އަޅ ަގނޑ  ޮގވާލަން.  ސަރ 

ަގިއ ނިޔޭެގ ކ ރިމަތީހިރާއްޖޭެގ އަގ  ދ ވ މ ން، ދިވެތައް ނެިގ. ެއހެންކަމަށްފޮޓޯ  .ަގއި ހިނަގމ ންދިޔަޑީފެނ އަ  ،ތަންތަނަށް

ދިވެހިރާއްޖެ ދެކޭ  އާވެއްޓި،  ތަފާތ ޮގ  މެދ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ެގން ވެތް  ކަމަށް  ކ ރެޭވ  ބޫލ ަގޮގސްދާނެ 

މި ދ ވަހަކ   ތަކ ރ ރާވަމ ންދާހާ  ކޮންމެ  ދި ބަލާއިއަޅާ  ތާލަހާއާދެ!  .  މަނަ  ދިސާ  ރަްއޔިތ ން  އްފ ށީރ     ،ކ ރަނީބޫލ  ަގެގ 

ާގތްަގނޑަކަށް  ެއއްބަިއ    އިކޮށްފަބައި  ރައްޔިތ ންެގ ތިން  ކަމަށް.  ކ ޑަ އެއްބާރ ލ ން  ބ ނ   ސްޓަރ މެނޭޖ މަންޓ ން ލިޑިޒަ

ަވގ ތެްއަގއި  ންަގކޮރަންޓީ ތިބި  ދިއްފ ށީއި  އ  ންކައ   ރައްޔިތ ންނާއި    ރ ސްޓަޑިޒާ  ،ދިޔައީ  ންދ ކ ރަމ އްމީސިލ ން 

އެހީތެރިކަމާއެކ   މެނޭ އެހީތެޓީޖ މަންޓ ެގ  ދާވާރިމަކ ން  ކަމަށްން  ކޮިވޑ ެގ  ނެ  ވެދާނެ  ފަހަރެއްަގއި  ތ  ލަހާ. 

ދިއްފ ށިދިވެހިރާއްޖެ އަދި  ޮގތ ންއޮތްވެސް    ާއއި  އޮތީ،    ވެސް  މޮނިދިއްފ ށި    ، ވ މ ންކަމަށްއެހެން  އި.ަގޓަރިން 

އި   ރައްޔިތ ންނާއްފ ށީެގސް، ދިންނަމަވެްއ ހ ރީ ކަމަށް. އެހެކެ ޫގތަދަނވެސް އެކަމ ަގއި އ   ސްޓަރ މެނޭޖ މަންޓަށްޑިޒަ

އ އަޅ ަގނޑ  ޑިޒަެގ  ކަންތައްތަކ ަގއި  މިފަދަ  އޮތްތާ  ކ ރިައށް  އެއްބާރ ސްއްމީދަކީ  ދޭ  ވެސް  މެނޭޖ މަންޓ ން  ލ ން ޓަރ 

ހ ރިހާ ރަށެއް ދިވެހިރާ  ،ކޮށްދެްއވ މަށްއިތ ރ  ހައްޖޭެގ  ެއްއ  އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  .  މަށްދިނ ތައްތައް ކޮށް ކ ން ކަންޔަމަަގއި 

ބަ ފެނޭ  ރަށްރަށ ަގއި އެ އެބަ  ފ ރާ  އް  ޑި   ، ދިޔަޔަސްލައިެގން  އެއް  ޅ ޭގެގ  މެނޭޖ މަޒާއެތަނަށް  ބޭފ ޅ ން ސްޓަރ  ންޓ ެގ 

އަރަ  ެގމް.އެން.ޑީ.އެފްއެނ ވަތަ   ރަށެއްަގ  އިބޭފ ޅ ން  އަދި  މީއޮންނަނީ.  ަވއިަގދަެވެގން   ނ ންަގންނަތަދ އްވައިކ   ހައި 

  ކާ ހ ރިހާ ރަށަ ،  މާވާ. އެހެންވީއެ ބޭފ ޅ ން ތިއްބަ  ވެސްއިދޭން  ބޭސް ޖަހަރަތް  ސްޔަދިޔަކޫ މަށަިއެގން ކައްސާލައިެގން ކަ

އަޅ ަގނޑ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ!    ނ މަށްށްދިމަލ ކޮށް ވެސް ޢަދިއްފ ށްޓަ  ،ހަމައިން  އްވެސް އެ 

ކ މ ެގ އްން ހިބި،  މާޔަތްކ ރ މާއިހިދ   ިގރާ ސަރަޙައްެގ  ދިްއފ ށީތަށް  ޮގ  ވާބަޖެޓ ަގއި   ،ލެއް އަންނާނީ ދާއިމީ ޙައްމިކަމަށް

ރިޓީ ލިސްޓ ަގއި ހިމަނަިއެގން ލަސްނ ކޮށް އޮޕްރި  ޓްއެދޭ ހިނދ ، ފަސް  އަވަހަށް ފެށިެގން ކަމަށް ރައްޔިތ ން  ޢ މަޝްރޫ

ފަ މަޝްރޫމިދެންނެވި   މަސައްކަތް  ސަަވއިދެްއވ މަށް ޓައްޢ ެގ  އެދި  ގޮ   އަދި  ރ ކާރަށް  ނެތި   މެއްނޑ މެދ ކެވާލަން. 

ކައި ަވގ ތީ  ކ ރ މަށް ޓަޓްރޯލްކޮން  ކ ރާ މިންވަރ   ބިސީތަކަށްެގ ޭގންރަްއޔިތ   ޓަށް އަރަމ ންދާ އ ދަިއެގ އަސަރ ދިއްފ ށް

ފަރާޙައްލެއް  ހ ޅަނގ   ދިއްފ ށީެގ  ޮގތ ަގއި  ސްޓޯ  އިތ ަގެގ  ސިސްޓަވޯ  މްއަތިރިަމތީަގއި  ބެހެއްޓަރ  ނ ވަތަ މެއް  ޓ މަށް 
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ން މިހާރަށް  މިހާރ   ،އެދޭތީއަޅައިދެއްވ މަށް ރަްއޔިތ ން  ޗަށް ފަސްމައް އިތިރިއެއްވަރަށް ހ ޅަނގ  ފަރާތ  އަ  ބިމާށ ެގ ހަމަރަ

މިލަސް އަޅ ަގނޑ   ކޮށް  ންކަނ ކޮށް  ޮގދެްއވ މަށް  ިއއްޒަތްތެރި  ސަރ ކާރަށް  ދާއިރާަގއި ައޅ ަގނޑ ެގ؛ ރަީއސްވާލަން.   

ތ ލ ސްހިމެ ކ.  މިފަހަކަށްދޫނޭ  ެވސް  އަސަރ އ އައިސް  އަކީ  އަންނަރަކ   ދައިެގ  ވެފައި  މ ން  ފަހަރ    މި  ،ރަށަކަށް 

ެއކި އ ދައިެގ    ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކ ރި  އެރަށްރަށަށް  ރަށްތައަސަރ   ކ ރި  ބޮޑަށް  ތެރޭަގއި  ންމެ  ދޫ ސްތ ލ ކ ެގ 

ތޮށިޖެހ މަށް   އިވަށަ   ،ށްކޮމާޔަތްހިރާ ސަރަޙައްދ   ތ ލ ސްދޫެގ ިގ  ދިަގިއ ފާހަަގކ ރަން. އަކަން މި ފ ރ ޞަތ  މެނިފައިވާހި

މިހާރ  ކ  ޢަ  ،ެގ މަސަްއކަތް ނިންމައި ގ ޑިޒައިންދާއަށްރި ޓަކައި  ފަައވަހަށް  ެވސް  މަށް  އިދެްއވ ވަ ޓައްމަލީ މަސައްކަތް 

ގޮ އަޅ  ރަަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި  ައޅ ަގނޑ  އަ ؛އީސްވާލަން.  ކ ރިންދިވެސް  ނިންމާލ މ ެގ  ވާހަކަ  އަދިވެސް    ،ެގ  ހަމަ 

ބޮޑަށް ސީރިއަސްކޮށް ނަދިއްފ   ،ންލަވާޮގ  އްފަހަރ  ދިވެހި ސަރ ކާރަށް އެ ރިއަށް ންގަވަިއެގން ކ ށީެގ މައްސަލަ ވަރަށް 

 ރިއްޔާ.  ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ  ޮގސްދެއްވ މަށް. ެގން

 

 ހަކަދެްއކެވ ން: ރިޔާސަތ ން  ވާ

ިއްއޒަޝ ކ ރިއް ަމއްސަލަޔާ  ކ އްލި  މި  އާދެ!  ެމންބަރ .  ބަތްތެރި   ހ އަޅ    ވަގ ތ  ސްެގ  ހ ިއެގ  ިމ  ޅ ވާަގނޑ   ލަން. 

ބަިއވެރިވަ ހ ސްަގބަ އެއި  އެދިަވޑައި އްޒަތްތެރި  އި ަގންނަާވ  ދިަވޑައި ޑަިއަގތ މަށް  ފ ރ ޞަތަށް  ތ މަށް  ަގމެންބަރ ން 

ބާރަށ  ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ     ، ތ  މި އަރ ވަނީޞަޅ ަގނޑ  ފ ރ އަ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ދަންނަވަން.  

 އަށް. هللا ޢަބްދ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  هللاދ  ޢަބްދ ބާރަށ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އަޙްމަ

ރަ  ިއއްޒަތްތެރި  ރަށްޝ ކ ރިއްޔާ  ަމއްސަލައާ ީއސް.  ިއއްޒަތްތެ  ގ ޅޭ  ިގރ މ ެގ  ދާިއރާެގ  ތ ލ ސްދޫ  މެންބަރ   ޮގތ ން  ރި 

އަޅ    މައްސަލައާ   ވާޅ އްވާފައި ހ ށަހަ ކަންބޮޑ ވ ންތަކެއް  ަގނޑ  ގ ޅިެގން  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ހަމަ  ެވސް  ދި އަ  ،ހ ރިެގ 

ބޮޑ ވ ން  ކަން  ވެސް ހ ރި  އެ މައްސަލަިއަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ  ، ވެހ ރި މައްސަލައަކަށް ވާތީ   ންވެސް ވަރަށް ގ ޅ   ަގނޑާޅ އަ

،  ސްވެ މޫސ ން ޯގމިދިޔަ ދ ވަސްތަކ ަގއި ރާއްޖޭެގ ؛އްޒަތްތެރި ރައީސް . އި ކަށް އެދ ނީށްލ މަށް ޓަކައި ފ ރ ޞަތަކޮސާއްހި

ވައި ތަރަށް  ިގނަ ރާޅ އަރައި ކަށް  ހިނަގކަންތައް  މި  ،ަގދަވެ  މެންބަ  ،ދިޔައިރ ަގއިއިތަްއ  އެ ިއއްޒަތްތެރި  ވެސް  ރ  

 ވަނީ ރަށްިގރ މ ެގ ބޮޑެތި  ރަށަކަށް   ސީލ ކ ރާ ބާރަށ  ދާއިރާެގ ެވސް ވަރަށް ިގނަމ ައޅ ަގނޑ  ތަ  ،ފާހަަގކ ރެްއވި ޮގތަށް 

ިއްއޒަތްފަތިވެކ ރިމަ  ކަންތައްތަކާ  ހާލ ދަޫގ  ނއ ދަތި ރައީސް.  ތަމ  ؛ތެރި  ދާއިރާެގ  ސީއަޅ ަގނޑ   ބާރަށ    4ލ ކ ރާ 

ރަށްށ ަގރަ ެވސް  އެބައި  މައްސަލަ  އަދި  އ ތީ  ،ސް ވެ   އިރައިދޫަގމ ،  ވެސް  ބާރަށ ަގއިއޮތް.    ިގރ މ ެގ  ވެސް  މ ަގއި 

ވެ ެއއާެއއްކޮށްތަކަންދޫަގއި  ހަމަ  ދ ވަސްތަކ ގަ   ، ސް.  މިންވަރަށް  މިދިޔަ  އެކި  ރަށް  އެކި  ވިްއސާރަިއަގއި  ކ ރި  އި 
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 ؛ ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރިސަބަބ ން ދިމާވެފަިގރ މ ެގ  ަވނީ ރަށް  އްށް ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަވަރަބަެއއް ރަށްރަށަށް    ިއ،ިގރާލަ

އ ތ ރ ން  ެގމ ރައިދޫ ސަރަޙައް  ބަނދަރ ެގ  ވަނީވެސް    ދ އޮންނަ  ވަރަށް  މި  ދ ވަސްވަރ ަގިއ  . ިގރާފަ  ބޮޑަށް  މިދިޔަ 

ިގރަމ ންދޭ. އިއްޒަތްތެރި އޮތް ޮގތަށް    ންކޮޅ އެއް  ށ ެގ  ނާއި އަދި ރައިރ މަތީ ފަރާތ ން  ެގބާރަށ ަގއި ހަމަ އެޮގތަށް ރަށ 

ތަކ ެގ ތެރޭަގއި  ދ ވަސް  ޔަިމދިވަނީ    ދެއް މިވަރަށް ބޮޑ  ސަރަޙައްެއއް ފަރާތ ން  ެގ  މ ަގއި ވެސް ރަށ ތީއ  ؛ރައީސް

މަތީ ބަނދަރ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑ  ސަރަޙައްދެއް ރަށ ެގ    ެވސް މިއި  ތަކަންދޫގަ   ްއކޮށް،އެއެއާ   . އަދި ހަމަސްފަގޮ ިގރަިއެގން

ވަނީ މިހާރ  ރަށ ެގ   މިެގ އެްއކޮޅ ަގއި އޮތް ކ ޅި  . ައދި ރަށ ޮގސްފަރަށ ެގ ކޮޅ ން ިގރަިއެގން އްދ ންނާއި އަދި  ސަރަޙަ

ގ ޅިާގތްަގނޑަކަށް  މޫދާއްކޮޅ ން  އަނެ ތ ނޑީަގއި    ،  ފަސްަގނޑ އަދި  ޮގސް  ޮއންނަ  ރީތިކަާމއި  ޅީކ    ،ކ ޅިތެރެއަށް  ެގ 

ޅ ަގނޑ   ، އަ. އެހެންވީމާވާން ފަށާފަވަނީ ހީ   ކަމ ެގ ބިރ  މި ހިނަގއިދާނެ ން ލިބިފަިއވާ ރީތި ކ ޅި ނެތިޮގތ ރަތީ  ދ ގ އަދި  

ަވޔަރަމަންޓ ެގ ފަރާތ ން ޓްރީ އޮފް އެންރިޓީން ވެސް އަދި މިނިސްންޓ  އޮތޯމަޒަރސްޓަރ މެނޭޖ ޝަނަލް ޑި ނޭ  ،އެދެން

ށް  ކ  ަމއްސަލައަނާޒ މި    ައދި  ، ރ މ ެގ މި ބޮޑ  ަމއްސަލަރަށް ގި   ،އިވަ ން ވަރަށް ކަިއރި ބައްލަަވއިދެއް ކަންކަ  ސް މިވެ

މައްސައްކަތްޙަ ސް  އަވަ މި  ޮގތަކަށް  ލިބޭނެ  ައޅ ަގނޑ  ކޮށްލަދެއްވ މަ  އްލެއް  އެދ މެއް.    ެގކީ  ބޮޑ   ވަރަށް  ެވސް 

ބައެއް    މި ރަށްރަށ ެގ ބޮޑ   ،އްލެއް ނ ލިބިއްޖެނަމަޙަަވސް  ންކަމަށް އަކަ  ޅ ަގނޑ މެންނަށް މިއަ ؛ރައީސް އިްއޒަތްތެރި  

މިހ ިގރަިއެގން މިހާރ   ަގސްތަކާ ޮގސް  ރ ރި  ހ ފަޅިހޭއަދި    ،ތަކާއިއްއި  ނެތިށ ަގއި  ވެސް  ަގސްތައް  ބޮޑެތި  ދިއ މ ެގ  ރި 

މި ދޭވަރަކަށްފ ރ   ބި ބޮޑ ވެފަ    ގ ވަނީ  މިކަމާ  އަޅ ަގނޑ މެން  އަދި  ރަށ   .  މާޅިެގން  ކ ރެވޭނެ  ބޮޑ    ފެންވަރ ަގއި 

ެވސް  ނެތްއް  މަސައްކަތްތަކެ  ސަރ ކާރ   ،ހިނދ ަގއި  ޮގތަށް  ފިޔަވަޅ ތަކެއްމިދެންނެވި  އަވަސް  އަޅ އްަވއިދެއް ން  ަވއި   

ނަތީސަބަބ ތަކ   މިދެންނެވި  ،ނ ކ ރެިވއްޖެނަމަމިކަންކަން   ނޭދެވޭ  ވަރަށް  ސަބަބ ން  ނ ކ މެދާނެެގ  ބިރ   ކަމ ެގޖާތަކެއް   

އަޅ   ފާހަަގކޮއޮތީތީ  ވާހަކަ  އެ  ހަމަ  ސަމާސަރ ކާރ ެގ    ށް،ަގނޑ   ދަންނަވާލަންމަށްލ ކަވެސް  ވާހަކަ  މި   ެވެގން  

ހ ރިހާ ފަރާތްތަކާސަރ ކާރ   ޅޭމިކަމާ ގ ދި  ނީ. އަ އެދ މި  ކަށް  ތަފ ރ ޞަ ންދާ ޝްވަރާކ ރެވެމ މަ  މެންނާއަޅ ަގނޑ    އިެގ 

ފާހަ ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  ނިންމާލަ  ، އެހެންވީމާ  ން.ަގކޮށްލަވާހަކަ ވެސް  ދަންނަމ އަޅ ަގނޑ   ރަށްން ވެސް  މ ެގ  ިގރ ވާނީ 

މައްސަލައަށް ބޮޑ ވަރަެއއީ  ލިބިެގންދިއ މަކީ    އްއްލެޙަ އަވަސް    ބޮޑ   ބޭނ ންތެރިކަމެކޭ  ،ށް  އެހާމެ  އެހާއަދި  އަދި   މެ. 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.    . ޝ ކ ރިއްޔާކޭމ  ކަމެންމ ހި

 

 ސަތ ން ވާހަކަދެްއކެވ ން:ރިޔާ

ެމންބަރ .  ޝ ކ  ިއްއޒަތްތެރި  އަރ  ރިއްޔާ  މި  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   ިއއްޒަތްތެރި    ،ނީވަމިހާރ   ދާއިރާެގ  ކ ރެންދޫ 

 ނީ ޢަބްދ ލްޙަކީމަށް. ބްދ ލްޣަ މެންބަރ  ޢަ
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 :  ވާހަކަދެއްކެވ ންދ ލްޙަކީމްޢަބް ކ ރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  ޢަބްދ ލްޣަނީ

އާދެ!   ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  ިއއްޒަތްޝ ކ ރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  މެންބަރ   ތ ލ ސްދޫ  ަމއްސަލަހ ށަހެތެރި   މ އާން ؛ޅ އްވި 

ށް ކ ރަމ ންދޭ.  އަރާ ދ ވަސްތަކ ަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް ރާއްޖޭެގ ިގނަ ރަށްރަށައަންނަ ބަދަލާއެކ  އ ދަސ މަށް  ޮގތެްއަގއި މޫ

ތ ދި  އަ އ ދަިއަގއި  ރަމި  ދާއިރާެގ  ިގކަމަށް   ށެއްލ ސްދޫ  ދިއްފ ށްޓަށް  ެގއްލ ންތަކެނަގ ވާ  ވީތީނަ  އެކަމ ަގއި    ،އް 

ފިޔަވަޅ ތަކެ ައވަސް  ކަމައެޅ މަށް    އްސަރ ކާރ ން  ހަމަބޫަގއަޅ ަގނޑ     ށްމަސަްއކަތްކ ރައްވާނެ    ، އާެއކ އެ ލ ކ ރަން. 

ިގނައަށް ދޫކ ރެން  ށި،ޅ ވެ އޮ  ދާއިރާެގ  ގެ އަޅ ަގނޑ  ެވސް  ެގއްލ ން  ހ ރިގ ނަ  ލިބިފައި  ފާހަަގކޮށްލަން. ތަކެއް  ކަން 

ކ ރެންދޫ  ިގރަމ ން  ސ ރެނ އްޒަމާ  އަކީއެާއއެކ ަގއި  ބޮޑަށް  ރަށެއް  ވަރަށް  އެއާއަންނަ  ހަމަ  އެ.  ރަށ ެގ    ެއއާެއކ ، 

ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން. މިދިޔަ    ން އޮތްކަމަލީ މަސައްކަތް ނ ފެށިމިކަމ ެގ ޢަ  ،ދިހެމާޔަތްކ ރ މަށް ސަރވޭހިއް  ޮގނޑ ދޮށްތަ

ންނަ ނެރ ތޮށީެގ  ރަށަށް ވަންނަން އޮ  ،ށްލަން. ެއޮގތ ންަވރަށް ބޮޑަށް ިގރާފަިއވާކަން ފާހަަގކޮ  ދޫއ ދަިއެގ ތެރޭަގއި ކ ރެން

ބޯޅަ  އެއާެއކ ، ރަށ ެގ ފ ޓ ވެސް ފާހަަގކޮށްލަން. ހަމަ  ކަންވާ ސްފައި ޮގބައި ފަޅަިއެގން އްއެިއ  ވެސް ދެބަިއކޮށްފަ  ށިަގނޑ ތޮ

ށް ަގނޑަށިހިސާބ ން ތޮ  އެ،  ޑަކަށް ވެފައި ދަނއޮންނަ    ކައިރީގައި  ރަށ ެގ ދެކޮޅ  ފަރާތ ން މޫދ ށް  ދަނޑަކީ ވަރަށް ބޮޑަ

މި  މ ގެ ވ ހަލާކ ދަނޑ     އެްއކޮށް  ކާންތަެގއްލ   ހ ރި  ފައިލިބި ފާހަަގކޮށްލެވޭ.  ވެސް  އޮތްކަން  ތ   ވަގ   ފ ރ ޞަތ  

ބަދަލ ތަކާމޫ  ،ފާހަަގކޮށްލަނީ  މިއަޅ ަގނޑ ެވސް   އަންނަ  ވެސް  ؛ދެމިެގން   އެކީަގއި  ސ މަށް  އަހަރެއްަގއި  ކޮންމެ 

ރައީސް ؛އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ފާހަަގކޮައޅ ަގ  ،ިއއްޒަތްތެރި  އަށްލަންނޑ   ވެސް  އަހަރަކ   ކޮންމެ    ނަށް، ޅ ަގނޑ މެން، 

ލީ ޢަމަ  ނީ. މަސައްކަތ ެގވެމ ން ދަފާހަަގކ ރެވަރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މިކަން  ދައަރާ ދ ވަސް އ    ،ވިއްސާރަ ދ ވަސްވަރ ަގއި

ލަސްަވމ ންދާތިވެ ކ ޑަކޮށް  ޙަ  ،މަސައްކަތް  ފާހަަގކޮށްލެ ަމޑ ޖެހިފައިލިބޭވަރ     އްލ އަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ކަމަށް  ވޭ.  ވާ 

ލި  ،އެހެންވީމާ ެގއްލ ން  ޮގބެބޮޑަށް  ރަށްތަކ ެގ  ސަރ ކާ  މާޔަތްކ ރ މ ގެ ހިނޑ ދޮށްތައް  މ ންދާ    ރ ން މަސައްކަތް 

ކޮށްލަން.  ކޮޅ  ކ ރ ކަ ފަހ  އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަށްމަވާލ މިކަމަށް ޮގ  އަދި.  ަގބޫލ ކ ރަން  ޑ ަގނކަމަށް އަޅ    އަވަސްކޮށްދެްއވާނެ

 . ޝ ކ ރިއްޔާ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާއިރާެގ    .މެންބަރ ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   ިއކްރާމް  ތްތެރިޒައިއް ދިއްަގރ   ފ ށްސަނަޙަ   މެންބަރ     ޞަތ އަރ ވަން. ރ  

 .ސަންޙަ މެންބަރ  އިކްރާމް އިްއޒަތްތެރިދިއްަގރ  ދާއިރާެގ  

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން  ސަންކްރާމް ޙަެގ މެންބަރ  އި ަގރ  ދާއިރާ ދިއް

ޑަށް ށް ވަރަށް ބޮއަތެރެރާއްޖެ  ފަހަރ  މެދ    މި    މައްސަލަިގރ މ ގެ ރަށް!  އާދެޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އާދެ!  

އަޅ ަގނޑ ދިމާވެފައި ދާއަޅ ަގނ  ހަަގކ ރަން.ފާ  ާވކަން  ދާއިރާެގއިރާ  ޑ މެންެގ  މިއިމަޑ އް  ދިއްަގރ   މާނަކ  ޒަން  ވަރީއަށް 
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  ލޮނ ަގނޑ  ފަސްަގނޑާ   ،ނ  ކަމެއް މިއީވާކަން ފާހަަގކ ރަން. އަދި މިފަހަރ  ފާހަަގކ ރެވ އަރާފައި   ރާވަރަށްނާސް އ ދަވެ

 ލިބ ނ    ދެން އަޅ ަގނޑަށް ޚަބަރ ނ ކަން.  ތްތަކ ަގއި އ ޅ ހާލަބަެއއް    މަތީގައި  ވ ރެށް ހަމައެްއަގއި ނ ވަތަ ފަސްަގނޑަ  އެއް

. މިހެން މިކަން އިއަޅާބަލާއިރ ގަ    ފަހަރ ތަކާހެންމަށް އެކަ  ހ ނ ޑ  މަްއޗަށް ޖެޮގތ ަގއި މިފަހަރ  ތިން ފޫޓަށް ލޮނ ަގނ

ސްދޭން.  އް އެބަޖެހޭ ެގނެއްލެޙަ ބޮޑ     ސްނަން.ވި   ށް މި ކަމާށް ބޮޑައެބަޖެހޭ ވަރަ  ައޅ ަގނޑ މެން  ،ވާނަމަކަމަށް    ދިމާވާ

ރާއްޖެއަށް،ސ ވާލަކީ  ހ ރިސަރ ކާރަ  ރާއްޖޭެގ  ،  މި  ރަށް  ތޮއްށްރަށެހާ  ވަށާ  ހ އ  ފަސްަގނޑ     ،ށިލައި   ހާރިސްކޮށް 

ހަމަރައް  އިށެއްގަ ރަށްރަ ފ ރ ޞަތ   އ ޅ ރިދި  ޔިތ ން  ބަލަަގނޑ މެންއަޅ   ދީެގންމަށް  ތިހައްޓައި ނަށް   ؟ބެވޭނެތޯެގން 

މީަގއި ެގނެސް   ކަމާވިސްނ ންތެރި  އެބަޖެހޭ  ންއަޅ ަގނޑ މެ  އްއްލެޙަ   އަޅ ަގނޑ   ޔަީގންށްނޑައަޅ ަގ  ން.ދޭއެކ ަގއި    ،  

ކޮށް  ވޭއެދެ  ސަރ ކާރ ން ެގންނަ  ،މަސަްއކަތެއް  ބަދަލ ތަކެއް  ެވސް  ާގނޫނަށް  ެގނެސްެގން   މަނަވާ  ކަމަށް  ންޖެހޭއަދި 

ޑ  ނިންމ ންތަކެއް ށް ބޮއްަގިއ ވަރަވަނީ ޤައ މީ ލެވަލެ  ދިނ މަށް މިއަދ  މިހޯދައި  މެއްޅ އ ރިރައްކާތެރި ދި  ރައްޔިތ ންނަށް

ފާހަަގކ ރަންވާފައިންމަންޖެހި ނި އަޅ ަގނޑ   ދިރިހ ރިހާ ރަށެއްަގއި    .ކަން  ބޭތިއްބ ރައްޔި  ކަށްއ ޅ މަޖަޒީރާވަންތަ  ން  ތ ން 

ކީ  ޮގތަށް މިކަން ވެެގންދިއ މަސް އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ އް. އަދި ކޮންމެ ރަްއޔިތެއް ވެ ވެސް އެދޭ ޮގތެއެއީ ައޅ ަގނޑ 

  ބަދަލެއް ެގނައ މަކީ   މިއަށް  ން އޮތް ކަމެއްކަން. ، އެއީ ިމއަދ  ކ ރެވޭއަޅ ަގނޑ  ވެސް ބޭނ ންވާ ޮގތް. އެހެންނަމަވެސް

ކ ރަން ކަމެއް ކޮންމެހެން  އަޅ ަގ  ޖެހޭ  އެކަމ ަގއި  މިއަނޑ   ފާހަަގކ ރަން  އެހެންވީ ބަ  ޮގތަދ .  މި  ވިސްނަވައި މާ،  ،  ށް 

ކަމަށް މި  ޮގ  ސަރ ކާރ ން  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ   އެޅ މަށް  ިއ  އާްއވަރީ މަޑ   ެގއިރާދާެގ  އަޅ ަގނޑ    ވާލަން.ފިޔަވަޅ ތަކެއް 

ފަހަރ . މި ރަށްތައް އަލ ން ކ ރީަގއި ހ ރިވަރަށް ެގނައ މަށް   ިއ މިވެފަލ ންޑަށް ެގއްވަނީ ވަރަށް ބޮ  މި  އަށްރަތްމަންދޫ

ކ ރަންޖެހިޚަބޮޑެތި   މިރަދ ތަކެއް  އެކަން  ފައި  ޮގވާލަން  ންކޮށްދޭ   ވަނީ.  ދެންނެިވ  ސަރ    އަޅ ަގނޑ   މި  އަދި  ކާރަށް. 

ބޮވި ެގނެސްދެޙަޑ   ސްނ މ ަގއި  އަޅ ަގނޑ ްއވ އްލެއް  ވެސް  ޮގވާލަމަށް  ސަރ ކާރަށް  ހަމަ  ފ ރ ޞަތަށް    ން.  ދެއްވި 

 .ރަީއސް ިއއްޒަތްތެރިޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާެގ    ލިނިގލީވި  ،އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ     ނޑ އަޅ ަގމިހާރ     .މެންބަރ ރި  ތްތެއިްއޒަޝ ކ ރިއްޔާ  

 މެންބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިން.  އިްއޒަތްތެރި .ށްސައިނަ ޙ މެންބަރ  ސަޢ ދ 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ދ  ޙ ސައިންސަޢ ދާއިރާެގ މެންބަރ   ލިނިގލީވި

އަށް މި ކ ރި އެންެމ ފަހ ން ރާއްޖެ،  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި    ލ ސްދޫ ދާއިރާެގތ .  ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއާދެ!  

ދިއްފ ށްވިއްސާރަިއަގ މަޖިލީހަ  އިރަ އ ދައަ  ޓަށްއި  ރައްޔިތ ން  ސަމާލ ކަން  ެގއްލ މ ެގ   ތީދެްއވީޅ އްވައިހ ށަހަ  ށްލިބ ނ  

ދާއިރާެގ  ތ ލ ސްދޫ ޝ ކ ރ   އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގނޑ ދަންނަވަ  މެންބަރަށް  ވެސް  ން.  ޕޮޓޯތަކ މެންނަށް  ނާއި ންފެނ ނ  
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ރާއްޖޭެގ ވަރަށް    އްސާރައިަގއިމި ނިމިދިޔަ ވި  ،ބ ނ  ެގއްލ ން. ހަމަ އެާއއެކީަގއި ލި  އަރައިށްޓަށް އ ދައްފ އޯތަކ ން ދިވީޑި 

ރަށްރަށަ މިއާިގނަ  ހަމައެއްަގއި  އެއް  ހަމަ  އ   ށް  ބޮޑެެއއްވަރަށް  ެގއްތިދައަރައި  ތަޙައްމަލ ކ ރަ  އެ ލ ންތަްއ   ންޖެހ ނ  

ދިމާވި  . ދެން ދިއްފ ށްޓަށް މި  ވިއްސާރަ  ކ ރި މި  ހަަގކޮށްލަން އ ތ ރަށް  . ޚާއްޞަކޮށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާއިށ ަގރަށްރަ

ސަރ  ޓަކަިއ    ކާރ ެގމައްސަލަ  ެގނައ މަށް  ދާއިރާެގ  ސަމާލ ކަމަށް  ކ ރައްާވ    މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރިތ ލ ސްދޫ 

ވެސް އަޅ ަގނޑ    ދިއ ންލިބިެގން  ލ އް ޙަ ކަމަށް  އެމަސައްކަތ ަގއި   އެއާ     ހަމަ  ވެސް  އެއެދެނީ.  އަޅ ަގނޑ   ކީަގިއ 

ބޭނ ން ކ ރާރާއްޖެ  ،ފާހަަގކޮށްލަން  ިވއްސާއަށް  ކޮންމެ  މޫ  ޯގރަެއއްަގއި  ތަކ ރާރ ވަމ ން ޮގތަމި   ،ސްވެސ ން  މިކަން  ށް 

ކ ރިއަށް މިއީތާ  ތްއޮ  ދެން  ދާނެކަން  ހަމަ  ށްރޫފްކޮޕ ށް  މެންނައަޅ ަގނޑ ސައިންސް  ޔޭެގ  ދ ނި  ،ނަގއި  ކަމެއް.  ދޭ 

ޖި ިއ  އެކީަގއެއާ  އެކަށީ   އޮތް  މި  އިބެހިފަްގރަފިކަލީ  އޮރާއްޖެ  ދިރިއ ޅެން  ހަމަ  އަދިެވސް  ރަެގންޮގތ ން  ށްތަކ ަގިއ  ނ ވާ 

ދި ފާރިއ މީހ ން  ހަމަ  ެއއީ  ދެންރެވޭހަަގކ ޅެމ ންދާކަން  ކަެމްއ.  އިމެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  މެ  އެ    ވެސްކްރާމް   

ޮގތަކ ފާހަަގ ދަސަރ ކާ   ،ށްރެްއވި  މ އ ލަތ ން  ރ ންނާއި  ވަރަށް  ރަްއޔިތ ން  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މި  އަދި  ނިންމ މެއް  ހިންމ  

 ކ ދި އާބާދީތައް  ށްތަކަތި އާބާދީޑެޅ ތެރޭެގ ބޮއަތޮ  ،ށްށްރަށަޮގތ ން ރައްކާތެރި ރަ   ނިންމަން. ސަލާމަތީކަމަށް އެބަޖެހޭ

ވަ  ،އެއްފަސްކޮށް ހ ރިހާ  ދިރިއ ޅޭ  ރަށްރަށަކީ  ރަށްތަކެއް ާގއިމ ކ   ސީލަތެއްއެ  ެއ    ،އި ކަނޑައަޅަ  މަށްކަ  ރެވިފަިއވާ 

 ހޭ އެބަޖެ  ،ރަފ ކ ރެވިޮގތަށް ތަޢާ  ޓ ރ މ ެގ މައްސަލަާއއި އަދި ސޭފް އައިލެންޑް ޕްރޮޖެކްގި ރަށް  ؛ރަށްރަށ ަގއި ސަލާމަތީ

ހި މި  ކަންކަރާއްޖޭެގ  ދޫކޮށްޮގތަމި  ؛ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރިކ ރަން.    ތަކެއްއްލ ެގނެވޭތޯ މަސަްއކަތްޙަ  ށް މަނާގ  ށްލާފައި   

ތ ން ކ ރާ  ޮގ  މްރާނީޢ އި އަދި އެ ރަށްރަށ ެގ ދިރިއ ޅޭ ރައްޔިތ ން ކޮންމެ އަހަރަކ   ޚަރަދާތ ެގ  ލަދައ   ،ނަމަ  ބޭއްިވއްޖެ

ދާ    ށްތަހަފަ  ،ކާއި ކ ރިއެރ ން ހޯދާވަރަކަށް ކޮންމެ އަހަރަކ  ައންނަ ވިއްސާރަިއަގއި އެ ކ ރިެއރ ންތައް ނެތިކަތްތަސައްމަ

މިފަދަ ވިއްސާރަާއއި ވެސް  އައިސް ސަރ ކާރ ން  ަގއި މިހާރަކަށްެއކީ. ހަމަ އެއާެގންދާނީފެނި  ަގނޑ މެންނަށްމަންޒަރ  އަޅ 

ެއކަށީ  އ ދައެރ މ ަގއި ެގއްލ ންތަކަށް  ކޮންޕެލިބޭ  ވެސްންސޭޝަެގންވާ  ހާދިސާ  ނެއް  މި  އެއީ  ހިނާގ  ނ ދެވޭ.  ތައް 

އިތ ރ މިންވަރ  ިގނަވެ  ،ވެ   ރަށްތައް  ހާލަ  ،ެއކިެއކި  ދަތ މި  ވަރަކަށް  ިގނަާވ  ރަްއޔިތ ން  ބައްދަލ ވާ  ވެސް  އ   ލަތަށް 

މިފަ  މިންވަރަށް މި  ނ ކ ޅަދާނަ ފަރާތްތަކަށް  ދަނީ  ފޯރ ކޮށްދިނ ން. ދަ  އެހީތެރިކަން  ޓަކަިއ  ފޫބެއްދ މަށް  ެގއްލ ން  ލިބޭ 

ދަ  މިއީ  ބޮއ އެހެންވީމާ،  ވަރަށް  އޮތް  ޮގލަތަށް  ފ ންޖެހ ޑ   މި  އަޅ ަގނޑ   މިކަމ ން ންފާހަަގކ ރަ  ރ ސަތ ގައިމެއްކަން   . 

ްއވާފަިއވާ  ނެރ ކ ން  މާވެށި ދިރާސާކ ރާ ފަރާތްތަތިްއޔާތަކ ންނާއި އަދި  ޔަމ ޢި  ގެ މާވެށީތިޓަކައި ދ ނިޔޭެގ  ިއަގތ މަށް  އަރަ

 ކަމަށް ެގ ރަްއޔިތ ން ރައްކާތެރިރާއްޖޭ  ޔަވަޅ ތަކެއް ައޅަން އެބަޖެހޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެން ވެސް ައވަސް ފިތަކ ެގ އަލީ ރިޕޯޓ 

އެާއއެކީ ޓަކައި ހަމަ  ައޅ ަގނޑ .  ބޭނ ން  ަގއި  ފާހަަގކޮށްލަން  ފ ރ ޞަތ ަގއި  ކ ރީަގއި ؛މި    ލީނވިލިިގ،  ނިންމާލ މ ެގ 

 . ..އިރ މ ަގއ ދައެ ރަކ ޑ  މިފަދަ ކޮންމެ ފަހަ އެރ މ ެގ މަްއސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮށްޓަކީ އ ދަވެސް ކޮލަމާފ  އިދާއިރާގަ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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 ، ަވގ ތ  ހަމަވެއްޖެ. ވާހަކަފ ޅ  ނިންމަާވލަދެއްވ ން އެދެން. މެންބަރ ތެރި ޒަތްއިއް 

 

 :ވާހަކަދެްއކެވ ން  ސަންކްރާމް ޙަެގ މެންބަރ  އި ަގރ  ދާއިރާ ދިއް

ދިރިޙަރަސައެ   ރައްޔިތ ންއްދ ަގިއ  ޑި ނ ރަްއކަލަ  ނަށްއ ޅޭ  ވާކަން  މެނޭޖ ކަށް  އެބަވެ  މަންޓ ންޒާސްޓަރ  އޮތް  ސް 

ައވަހަކަށް  ށަށް ވެސް ވީހާށްރައެ ރަވީމާ،  . އެހެންށްފަފާހަަގކޮ އްލ ކ ރ މަށް ޙަ  މ ެގ މައްސަލަރ ިގރައި އ ދައެރަށްވެސް 

 .  މި ފ ރ ޞަތ ަގއި ދަންނަވަން. ޝ ކ ރިއްޔާ އެދި މަށްއަވަސްކޮށްދެްއވ  ޢ މަޝްރޫެގ  ބިން ހިއްކ މ  ޓަކައި

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ    އިްއޒަތްތެރި  .ޢީދ  ރާމެންބަރ  މ ޙައްމަ  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ނ ދޫމަކ   .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 .ޢީދ  ރާމ ޙައްމަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢީމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާ

 ވެސް  މިއީ. ދެން އަޅ ަގނޑ   ޑ ވާ މައްސަލައެއްނ ހަނ  ކަންބޮހަމަ  ސް  ވެ   އަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ށް ހަަމ ޑަވަރަށް ބޮ  ަގއި ހިމެނޭ ރަށަށްއި ވާ ކ އްލި މައްސަލަ ހ ށަހަޅ އްވާފައި  މެންބަރ   އިއްޒަތްތެރި ށިން  ތަކ ން ދ ފޮޓޯ

އެދ މަކީ ވެސް ވީހާވެސް  ައދި    ، އ އްމީދަކީ. އަޅ ަގނޑ ެގޑ ވ ންތައް ރައްޔިތ ންެގ ހ ރިދައަރައި ހަމަ ވަރަށް ކަންބޮއ 

ރަށ ެގ އެ  ތަ  އަވަހަކަށް  ލިބިެގންޞަރަްއޔިތ ންނަށް  ައޅ ަގނ އްލީއެއް  އަދި  ޔަީގންދިއ ން.  ދާ  ،ކ ރަންޑ   ރާެގ އިއެ 

އެކަމަށް  މެންބަރ  ކ ރެވެމ ންދާކަ  ވެސް  މިހާރ   އަޅ ަގނމަސައްކަތްތަކެއް  ދެން  ފާހަަގކޮށްލަން   ޑ ން.  ހަމަ  މިކަމ ަގއި 

ބޮޑ  ވިއްސާރައިަގއި އަޅ ަގނޑ    ،ބޭނ ންވޭ ހިމި  ދާއިރާަގިއ ވެސް  ވެސް  ންތި   މެނޭެގ   ،ރައީސް   ިއއްޒަތްތެރި ރަށަށް 

ެގއްލ   ހަމަ ބޮޑަށް  ލިބިފައިވަނީވަރަށް  ޭއެގތެރެއިންތައް  އަ.  ރަށް  އެއް  ފާހަަގން  ެއ    ،ކޮށްލާނަންޅ ަގނޑ   މަކ ނ ދޫ. 

ދަނޑ ވެރިކަންކ ރާ ރަށ  ރަށެ  ރަށަކީ  އެ  ވިެގ  އް.  ޮގތަކަށް  ކަހަލަ  އެއްކޮށް  ހަމަ  ރޭަގިއ  ތެިއެގ  ރަްއސާދަނޑ ތަްއ 

އޮތީ.ލާކ ވެފަހަ އަނެއް  އި  ރަށަ  ދެން  މަްއސަލަ  ،ސްރައީ  އިއްޒަތްތެރިށް  ދެ  މައްލަފާފ ރ   ،އަކީ ދިމާވާ  ސަލަ. މ ެގ 

އަޅ ަގނޑ    ކ މ ންދޫޚާއެތަނ ން  ފާހަަގކޮށްލާނަން  ރަށަކީއްޞަކޮށް  އެ  ހަމަ ށްއާންމ ކޮ  .  މަސްދ ވަހ   ހައެއްކަ  ވެސް   

ބަނދަރ ެގ އަޅ ަގނޑ   އެބަދޭ  ދިމާވޭ.  މައްސަލަ  ކޮ  ، ނެންނާއޮ  ވެސް  ންހަމަ  ދައ ރެއްަގއި  ވާހަމަ  މެ  އެބަ އެ   ހަކަ 

ދިމާވާތީވެ.  ންދައްކަ މައްސަލަ  އެ  ެއއީ  ވާ.  ބަދަރ   ،ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރި  ،ތަކީޮގ  މި  ރަށ ެގ  ހަދާފައި  އެ    ންނައޮ 

 އަރަނީ.   މިޑ ަގނލި ވެތެރޭަގއި  އިެގ  ވިއްސާރަމި   ނ ހެދޭ. މިހާރ   ލަފާފ ރާއެއް  ކަށްއޮނޑިދޯނިފަހަރަ  ޮގތ ންނެއް  ެގލ ދިމާ

މީހ ންގެ   .ޑ ންޖަހާފައި އެބަހ ރިހަމަ ދޯނިފަހަރ  ބަން ؛އިތ ރ ން އެހާ ޯގސްެގ. އޭއެރީމަ ނެރ  ބަންދ ވެފައި މި އޮންނަނީ

ހި ނ ރައްކާވާ  ޮގއްސަފ ރާނައަށް  ކަންތައްތައް  އަ  ސާބަށް  އެހެންވީމާ،  ހަމަ އަދި  ވަގ ތ  ވެސް    މި  ޅ ަގނޑ އެބަހ ރި. 
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ށ  ބަންދ ަގއި އެްއވެސް ޮގތެއް ނެތިފަ. އެބަދޭ ރަދ ވަސް  މަސް  ކަހައެއް   ،ރާރ ވަމ ން އެބަދޭވެސް ތަކ ކޮންމެ އަހަރަކ   

އަރާ ޒަމާނ ަގއި  ކ ރީ  ފަތާފައި  ޖެހެނީ  މި  ދިމާލަކ އެހެ  ، ޮގތަށް  ދެން  ބޮ  ،އަރަންރަށަށް    ންން  ކ ރަެއއް އްނޫނީ 

އެހެންވީ އަޅ ަގބޭނ ންކޮށްެގން.  ހަމަ  ފ ރ މި  ނޑ   މާ،  އަސްލަމަށްޓަރ މިނިސް  އްޒަތްތެރިއިޞަތ ަގިއ  ސިންގ  ހައ   ، 

ދަންނަވަންމިނިސް އަޅ ަގނޑ   ވީހާ   ،ޓަރަށް  އަވަހަމިކަމަށް  އޮ  ބަޖެޓ  ؛ކަށް ވެސް  ކ ރެވިފައި  ތީ. ސަރވޭ ވެސް  ވެސް 

އޮތީ.  މިނި އަހަރ ފައި  ވެ  ަގއި ރ ޓަކ އާ  ފަސްޓ   ގެ މި  ވާހަކަ  އޮފަށާނެ  ދަންނަވާފަިއ  މިތީސް  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް . 

. ހަމަ މިޮގތަށް ނޭކ ރެންދޫއަށް ވެސް  ެގ މަސައްކަތް ފަށައިދިނ ންފައި އެ ޕްރޮޖެކްޓ އްލެއް ެގނެސްދީޙަައވަށް    ވެސްވީހާ

އެބަ މައްސަލަ  މި  ބަނދަރެދިމާ  ހަމަ  ކ ޑަކ ޑަ  ވަރަށް  އޮންނަނީ  މި  ެވސް  ނޭކ ރެންދޫަގއި  ެއއީ  މި ވޭ.  ދެން  ްއ. 

ޑަ  މަ ކ ޑަކ ހަެއއްކަލަ    ،އިބަހައްޓާފައި   ފަސްަގނޑ  އަރަ  ފަރާތ ންދެ  ،ތަކީ ޮގ  މި ވާ  ލީމަ ށްކޮ  ކަންތައް  އިހާލަހަޅަޖަ

 ެގންގ ޅޭ  ޒަމާނ ގައި  ހާރ  މިތަކަކީ ވެސް މިލޯންޗ   ،ކީމި އޮންނަނީ. މިހާރ  ދ އްވާ އޮނޑިދޯނިފަހަރަ  ރޮނެގއް  މެދ ގައި

ޮގތަކަ އޮވެ ށްވަދެވޭނެ  ބޭރ ަގއި  ޖެހެނީ  މި  ދެން  ނޯވޭ.  އަނެއްކާ   ދޯނި ެގން  ެއއް  އަނެއް  ވެސް  މީހ ން    ޏަށްދޯންން 

މޫސ މާ   ށްެގންބަދަލ ކޮ ހަމަ  ިމއީ  ކަންތައްތައް.  ކަންތައް   މިކަހަލަ  އަންނަ  ސްަގނޑ   ފަޭގތޯ.  ނ އި  ތައްގ ޅިެގން 

ވަރ  މައްސަލަތައް އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ބައިމިކަހަލަ    މިކަހަލަ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ،  ،ފަސް އެރ މާއި   ،މާއިދަމައިަގތ 

ދ ރާލަޙަ ހަދާ  ކޮށްެގންޕްލޭން  އިއްލ ކ ރެވޭނީ  އެ  ބޭފ ޅ ން  އެ  ރަނަގޅަށް  އެއްޗެ  މިއީ.އައި.ޭއާއއި    މިހާރ   ހިތައް 

ކަމ ަގިއ    ހައްޓައިފިއިެގން އިނޭގތޯ. މިއީ ކަންތައްތައް އަޅ ަގނޑ މެން ދޫކޮށްލާފައި ބަލަޔާރ ވެ އަށް ތައް ހަދައިެގން ކ ރި

   ...ެގ ިވއްސާރަިއަގއި ވެސްންނަ އަހަރ ދެން އަނެްއކާ މި އަ  ،ޏާވަން

 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މާލަދެްއވ ން އެދެން.ވާހަކަކޮޅ  ނިން .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢީމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާ

ހ ރި ބައިވަރ  ވާހަކަތައް އެބަ  ، އަޅ ަގނޑ މެން އަސްލ  ވަރަށް ރައީސް   ދެން  .ންދާނެެގތަްއ ވެ ކަންތައް  ތިޑެބޮ   ރެމިއަށްވ 

.  ދެނީސާސްތައް ައޅ ަގނޑ މެން މި ކިޔައިހ ހަމަ ރައްޔިތ ންެގ އި  ލިބޭ ވަގ ތ ކޮޅ  ކ ޑައީ.  ން. ެއކަމަކ ދައްކަ  އިނޭގތޯ

އަޅ ަގނޑ މެނަމިނެ  3  ، މިނެޓ   5މިޮގތަށް   އެހެންވީމާ،ށްކަޓަކ ން  ނޯވޭ.  އެ    ވަރަށް  އަސްއަޅ ަގނޑ   ލ   ދެން 

ވެރިން ވެސް ނޫނީ ން ވެސް އަޅ ަގނޑ މެން ދައްކާ ފ ރިހަމަ މާނައިަގއި ނޫސްިއދ  ކޮމިޓީމަޖިލީހ ެގ ަގވާ ެގ  ރައްޔިތ ން

މިހާރ     ޓ ވިސްޓްވެެގން ވެސްވާހަކަ އެބަދޭ  ލީމަމެދ ކަނޑާ  އަނެއްބައި  .މި އަޑ އިވެނީރައްޔިތ ންނަށް ވެސް ެއއްބަިއ  
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ސްދެްއވ ން ެގނެބަދަލެއް  ެމވެސް ވަރަކަށް  ކޮންތީވެ. ަވގ ތައް  ރ ން ދައްކާ ވާހަކަ ފ ރިހަމަކޮށް ނ ދެއްކޭއިނޭގތޯ. މެންބަ

 ދެން.އެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ވައިދެއްވާ! މަ ނިން ވައިއްކަ ދަ ައވަހަށް ވާހަކަފ ޅެއް ދައްކަވާ؛ ވާހަކަފ ޅ 

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ން ޢީމަކ ނ ދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރ  މ ޙައްމަދ  ރާ

ލ ން ެއއީ  ބަރ ންނަށް ދެއްާވ ވަގ ތ  އިތ ރ ކޮށްމެން  ،ވަގ ތ  އިތ ރ ކޮށްލަން  އިދ  ކޮމިޓީން އަސްލ ަގވާ އާދެ! އެހެންވީމާ،  

ވެސް ހަމަ ސަމާލ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަ   ެގސްރައީ  ިއއްޒަތްތެރިވީމާ،  ޭގތޯ. އެހެންއިނ  ހިންމ  ކަމެއްށް މ ވަރަ

 ޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. ދަންނަވާލީ. ވަރަށް ބޮ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ދާއިރާެގ  ،އަރ ވަނީމި  ފ ރ ޞަތ   އަޅ ަގނޑ   މިހާރ     .ރ މެންބަިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ     ިއއްޒަތްތެރި   އިނގ ރައިދޫ 

 .ދ މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަ އިްއޒަތްތެރި  ދަށް.މެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަ

 

 : ވާހަކަދެއްކެވ ންސަން އަޙްމަދ  މެންބަރ  ޙަ އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ

ރ  ހ ށަހަޅ އްވާފައި އޮތް މައްސަލަ ައޅ ަގނޑ  މެންބަ  ިއއްޒަތްތެރިެގ  ރާލ ސްދޫ ދާއިތ ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

  ސ މާ މޫދ ނިޔޭެގ   ؛މި ވާހަކަ   ، އީސްރަ   އިްއޒަތްތެރިއަޅ ަގނޑ  ދަންނަާވލަން    އި، ވެސް ވާހަކަދަްއކާލަން ބަލައިލާއިރ ގަ 

ދ ވަހެއްވާހަކަތަ  ބެހޭ ައންނަތާ އެތައް  ދެކެވެމ ން  ިގރާލީމާ އަެވއްޖެ  އް  ިގރަ. އެއް ރަށް  މ ޅި    .ލާ އެބައިނެްއ ރަށް 

ިގ ރަށްތައް  މިއީރާއްޖޭެގ  އެބަދޭ.  ކަންކަންކަން  ރަމ ން  ދާއިރާެގ   ؛ރައީސް   އިްއޒަތްތެރި.  ބޮޑ ވާ  ރަށް    5އަޅ ަގނޑ  

ބޮ ވަރަށް  އަދި  .ރަމ ންދޭިގޑަށް  ވެސް  ހ ރިއެހެންނަމަވެސް،  ރާއްޖޭެގ  ިގރަމ ންދޭހާ  އެބަ  ރަށެއް ވެސް  އަޅ ަގނޑ      .

ކަށް އްލަ ޙަޖަހައިެގން މިކަން  ރަންކ އްދ  ހިމާޔަތްޙަ މާދަމާ ބަޖެޓ  ހައްދަާވއިރ ަގއި އެއް ރަށެްއެގ ިގރާ ސަރަޮގތ ަގއި  ދެކޭ

 އިންތިހާއަށް  ންެގ ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެރިކަންރަްއޔިތ   ޑ ވާ ކަމެއް.ރައީސް، މިީއ ކަންބޮ  އިްއޒަތްތެރި ެގނެޭވކަށް ނެތް.  

ައޅ ަގނޑ  ވާހަކަ  ކަެމއްެގ  ދައްކަނީ  އްޒަތްތެރިއި މެން  އޮތް  މި  ދަން ރައީސް  އަޅ ަގނޑ   ބޭނ ން.  ދ ނިޔޭެގ   ؛ނަވާލަން 

ހިނަގމ ން މިއަދ  ވެސް އެތައް މަޖިލިސްތަކެއް    ، އްހަކަތަކެަގއި އެތައް ވާ .ދ. އޔާތަކާއި އަދިޖަމ ޢިއް  ބެހޭ  ޓާށްތިމާވެ

އިެގން އަހަރ ެގ ބަޖެޓ  އަންނައިރ ަގއި އެ  މަށް ފަންޑ  ހޯދަެއްއަގއި މި ކަންކަ ލަ ކ ޑަ ރާއްޖެނޑ މެން ކަހަޅ ަގއެބަދޭ. އަ

   ، އި އެއަށް ފައިސާ ހޯއްދަވާފަ  ،ފަންޑެްއެގ ޮގތ ަގއި ކަނޑަައޅާފައި  ނ ކ ރެވޭނ ން އެހެން އެްއވެސް ކަމަކަށް ބޭކީފަންޑަ
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 ެވސް   މަސައްކަތްޕ ޅަށްތިޔަ ކ ރައްވާ  ،މިނިސްޓަރަށް  ގ ންދަންނަވަން މިއަދ ެގ ފޮރި   އެކީ  ރިކަމާތެޞްލާަގނޑ  އިޚ އަޅ 

ތަޢ ރީފ  ހަމަ  ރައީސ ލް  އަޅ ަގނޑ   އަދި  ތަންފީެގޔާއްޖ މްހޫރިދަންނަވަން.  ސިޔާސަތ   ކެޛ   ނޭޅި ނޑިކ ރ މަށް 

ފާހަަގކ ރަންމަސަ ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  އަޅ ަގނޑ   ެވސް  އެހެންއްކަތްކ ރައްާވކަން  ބޭ.  ދަންނަވާލަން  ،  ނ ންނަމަެވސް، 

ބަދަލާ އަންނަ  މޫސ މަށް  ރާއްޖޭެގ  މި  ރާއްޖޭ އި  މިއަދ   ރައްޔިތ ންނާމި  ރަެގ  ރާއްޖޭެގ  މި  ލިބެމ ންދާ  އި  ށްތަކަށް 

ށް މި ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތ ންނަ  ،ޑަައޅާފައިނބަޖެޓެއްެގ ޮގތ ަގއި ކަވަކި  އެ    ،ޑައެޅިެގންދަވާފައި ކަނ ބަޖެޓ  ހޯއްށްމަެގއްލ 

އަޅ ަގނ  ކަންހިމާޔަތް ދެކޭހޯދައިދިނ މަކީ  ކަމެއްޑ މެން  ކ ރަންވެއްޖެ  މިައދ   މަޖިލީހ ަގއި    .ޮގތ ަގއި  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ  

ވަރަށް ިގނައިން ިގރާ އެބަ. އަދި    އިރާަގއި ވެސް ހަމަޑ  ދާފައި އަޅ ަގނ ކާދައް  ރަށ ެގ ވާހަކަ  5  އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ

  މާދޫެގނަނޑ ތަްއ ެވސް ހަލާކ ެވެގންދިޔަ. އިންނޮޅޮހ ެގ ދަކި   އިފައިނާ   ިއ،ނޑ ވެރިކަންކ ރާ ރަށްތަކާދަސ މ ަގިއ  މިދިޔަ މޫ

ލ ންތަކެއް ލިބެމ ން ރަށަށް އެތައް ގެއްފަސް  ދާއިރާެގ   ؛ދި ރަސްމާދޫގެ . އަޔަެވެގންދިތައް ވެސް ހަލާކ ިއ ެގރ ެގތަކާހަ

އެހެ ދަންނައެބަދޭ.  ވާހަކަައކީ    މިވާލަން  ންނަމަވެސް،  ކަމަ  ، ރައީސް  ިއއްޒަތްތެރިއ ޅޭ  އަޅ ަގނޑ މެން    ވެސް   ށްމި 

ޖެޓެއް  ބަމިކަމަށް ޚާއްޞަ    ، ލެވި އިމި ކަމަށް ެއކ ލަވަ ޕްލޭނެއް  ިއ ޤައ މީ  މ ެގ ބަދަލ ަގްއ ލ ހަކ  މައްސަލައެދ ވަކޮންމެ  

މައް   ،ކަނޑައެޅި  ޮގތެްއެގ  ރަނަގޅ ވާނެ  ކަންކަން  ވާހަކަ މި  ބައްޓަންކ ރަންޖެހޭ  ސިޔާސަތ ތައް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ޗަށް 

ހަކަށް ެއއިން ކީ އެްއވެސް މީތަކަމޫސ މަށް އަންނަ ގ ދ ރަތީ ހާދިސާ ؛ރައީސް   ިއއްޒަތްތެރިއަޅ ަގނޑ  މި ދަންނަވަނީ.  

، ެއކި މޫސ މ ަގއި އެކި ޮގތަށް   ނޫން.  ވެސް  މެއްނެ ކައްލ ކ ރެވޭޙަޑަށް  ބޮ   ނޫން. އަދި އެކަން މާ  ވެސް ކަެމއް  ރެކެވޭނެ

އެ ދިމާވީމާ  ކަންކަން  ހޯދ މަޙަން  އިގ ދ ރަތީ  ހޯ  ،ންޖެހޭބެ ލި  ށްއްލެއް  އަދި ދެއަޅ ަގނޑ މެންނަށް  ދިރާސާތަކާއި  ންޖެހޭ 

ަގބޫލ ކޮށްއެ  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަށް އަޑ ިއވި  އް އެ ދައްކާ ވާހަކަތަމިއަދ   ން  ވާމީ މ ޖ ތަމަޢ އަގ  ބައިނަލް ެގ  ޖޭރާއް  ،ކަން 

ކޮށް  ސަތ ތައް ބައްޓަންޑ މެންެގ ސިޔާމި ކަމ ން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ެގނެޭވނެ ޮގތަކަށް އަޅ ަގނ  ރައްޔިތ ންނަށް

ކަމ ަގިއ  ުް  ރަށް މ ހިންމ  ކަމެއކީ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ވަހަމަޖެއްސ މަ  ،ރައީސް  އިްއޒަތްތެރިމިކަމަށް ވަކި ބަޖެޓެއް  

 ޞަތަށް.ވި ފ ރ ދެއް ކ ރިއްޔާޝ ހަަގކޮށްލަން. ކަން ފާވެ މިދެކޭތީ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ޞީރ .އިބްރާހީމް ނަ  މެންބަރ  ިއއްޒަތްތެރި މ ލަކ  ދާއިރާެގ .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 :ވާހަކަދެއްކެވ ން ރ ލަކ  ދާއިރާެގ މެންބަރ  އިބްރާހީމް ނަޞީމ 

ރަީއސް.   ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތ ޝ ކ ރިއްޔާ  ހ މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ލ ސްދޫ  އެ  މައްސަލައަށް ށަހެޅ އް  ކ އްލި  ިވ 

ރައްޔިތ ންނަށް    ރަށ ެގން  ެގއްލ ންތަކ   ބ ނ ލި  ޓަށް އެށްފ  ދިއް ޚާއްޞަކޮށްނޑ  ވެސް ފ ރިހަމައަށް ތާއީދ ކ ރަން.  އަޅ ަގ

ލިބިެގންދާނެޙައަވަސް   އ ްއމީދ ކ ރަން.    އްލެއް  އަޅ ަގނޑ    މެންބަރ ންއިްއޒަތްތެރި  ިގނަ    !ތެދ ފ ޅެއްކަމަށް 
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ރާއްޖެއަށް   މިހާތަނަށް  ކީމައްޖެއަށް ދިމާވި އ ދަެއރ ރާ   ަވސްކޮޅ ގައިމިދިޔަ ދ   ،ދައެރ މަކީމިދިޔަ އ    ،ހަަގކ ރަްއވައިފި ފާ

އަޅ ަގމ ެގ  އެރ ޑ  އ ދަ ބޮ  ދިމާވި އެންމެ ފާހަަގކ ރަނީޮގތ ަގއި  ިގނަ ރަނޑ  ވެސް  ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ   ؛ށްރަތަކަށް . 

ކޮޅ ފ ޚާ ނާލާއް ލަމ ،  ށި އްޞަކޮށް  އަދި  މިފ ށްޓަ  އަ  ށް  ކޮއ ދައިެގ  ކޮށްފައިވޭ.  އިންތިހާއަށް  ިގރާ  ެގ  ށީޅ ފ ސަރ  

އަހަރ މާޔަހިދ   އްޙަރަސަ މި  އެކ ލަ ތްކ ރ މަށް  ބަޖެޓ ަގިއ  ސަރައިވަެގ  ެއ  ޔަތްކ ރ މ ގެ  މާހިއްދ   ޙަލާފަިއާވއިރ ަގއި 

ވީހާ އަޅ ަގމަސައްކަތް  ފައްޓަަވއިދެްއވ މަށް  އަވަހަކަށް  ސަރ ެވސް  މިކާނޑ   ދަންނަވަން.  ިގނަ    ހެންރ ަގއި  ހ ރި 

ބަރ  މެން  އިްއޒަތްތެރިއިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ    ،ިގރަމ ންދާ ރަށްތަކެްއެގ މައްސަލަ ްއޞަކޮށް  ޚާ ؛އްސަލަމަ  ރަށްތަކެއްގެ 

ފާހަަގކ ރެޤައ    މިއީ  ،ފާހަަގކ ރެްއވިހެން ޮގތ ަގއި  މައްސަލައެއްެގ  ރަ  ްއވިހެންމީ  ހ ރިހާ  ރާއްޖޭެގ  ވެސް ށްމ ޅި  ރަށެއް 

ައޅ ަގމާޔަތްކ ރެިވެގންހި ފ ރ ޞަތ ަގިއ  ިމ  ދަންނޑ  ދިއ މަކީ  ސަރ ކާރަށް  ހަމަ  ދެންއި ނަވަ  ޞަކޮށް ޚާއްނެވ މެއް.  ލާ 

ރަށް  ދިމާވެފައިވާ  މައްސަލަ ިގރ މ ެގކޮޅ ފ ށްޓަށް  ސަރަ ރައީސް  އިްއޒަތްތެރިަގއި  އި  އެ  ވެސްކީއްދަޙަ،  ކ ރިން  މީެގ     

އެ ސަރަިގރަމ ން ެއއްކޮށް  ކ ޅިެއއް އޮ   އޮތް  މާޔަތްކ ރެވިފައިހި  ،އިަގއި ޚާއްޞަކ ރެވިފަ އްދ  ޙަޮގސް  ކ ޅި ވެސް  ވޭ. އެ 

  ،ނޑ  ވަދެ އްދަށް ލޮނ ަގޙައެ ސަރަ  ،ެގހި މ ޅިން މަރ ވެަގސްަގހާ  !އާދެ ؛ތައްތްތި ވަސީލަގ ދ ރަތީ ރީ  ސްގޮ ިގރަިއެގން

އެ ގޮ   އަދި  ރަލޮނ ަގނޑ   ހ ރިސް  ދޭރައްޔި  ،ށ ަގއި  ކަރަންޓ   ފާރާއިންޖީނ   ހ ރި   ންތ ންނަށް   ހަމައަށް  ޭގެގ 

ނ ހައަރަިއެގންދާ އަޅ ަގނޑ   މީހ ން  ދިއ މަކީ  ރަށ ަގއި  އަދި  ކަމެްއ.  ކަންބޮޑ ވާ  ނަާގފައިވާ  ދިނ   ޓަކައި  ރިއ ޅ މަށް 

މި  ށް ވެސްތެރެއަތަކ ެގ  ޯގތި ރަށ ެގ ރައްރައިެގންދާކަން  ނ ަގނޑ  އަލޮ  އެްއކޮށް   މާކަންބޮޑ ވ އެބަ  ޔިތ ން  މިހާރ  އެ 

ރަށ ެގ ދާކަން ހަމަ އެ ރަމ ންސަރ  އައަެގ  ަގނޑ  ެވސް މި ލޮނ ދަނޑަށްބޯޅަ އޮތްފައި އްދާއި އ ފަފާހަަގކ ރޭ. ރަށ ަގ އެބަ

ފާހަގަ  ައޅ ގަ ރައްޔިތ ން  އ ކ ރޭ.  ކ ރާ  އަ އަދި ސަރ ކާރަ  ،މީދަކީ އްނޑ   ދަންނަވާށް    ިއއްޒަތްތެރި   ، މަކީދެންނެވ ޅ ަގނޑ  

މި؛ ރައީސް ައވަހަކަށް  މިބަޖެޓ    ހަރ ެގއަ  ވީހާެވސް  ރަށް  ަގިއ  މިރަށ ެގ  މައްސަވަނީ   ށްއްލ ކ ރ މަޙަލަ  ިގރ މ ެގ 

ތެރެފަކ ރެވިބަޖެޓ  ބަޖެޓ ެގ  މި  ރަށްރަ.  މި  ލިބިެގޙަށަށް  އިން  އަ  .ންންދިއ އްލ   އ ޅ ހަމަ  އެއްކޮށް   ފަލާަގނޑ  

ށްޓަކީ ޭއެގ  ފ ދޭ. އަދި ނާލާބަން އެ ކ ރެވެމ ިގރ މ ެގ ަމއްސަލައަށް މަސައްކަތްތަކެއް  މ ލަކ ެގ މިހާރ  ރަށް  ،ރަންފާހަަގކ 

ޒާތ ަގއި  އޭ  ،ޒާތ ަގއި ތަމި ެގ  ތޮނަށް  ީވހާ  ލެވި ށްާގ  ރަށ ެގ  ،ޓެއް  ރަށެއް.    ބައ ންޑްރީ  މ ޅި  އޮތް  ރައްކާކޮށްފައި 

ށް  ޔިތ ންނަރައް  އިއަރަނ ރަށ ެގ އެކި ދިމަދިމާލ ން ލޮ  ،ދަިއެގ ސަބަބ ން އެ ާގތަށް ވެސް ހަލާކ ވެއ   ،އެހެންނަމަވެސް

ނޑ    އަޅ ަގންއ ދިރ  ތެރެިއން ލިބިެގންއްލެއް ސަރ ކާޙަސް  ވަ އަ  ،އްލެއްޙަކަންކަމަށް    ތައް ފޯރާފައިވަނީ. މިތިނ ހަނ  ދަ

 ފ ރ ޞަތަށް.  ޔާ ދެްއވި ރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްދެން. ވައެ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 އަރ ވަން.  ޝާނަށް ފ ރ ޞަތ އިން ފިރ  ބަރ  ޙ ސަިއއްޒަތްތެރި މެން ދާއިރާެގ ވެލީންބަރ . މަޑަޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެ
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 ން: ހަކަދެްއކެވ ޝާން ވާބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ެގ މެންދާއިރާ  މަޑަވެލީ

ތ ލ ސްޝ ކ ރި ރަީއސް.  ިއއްޒަތްތެރި  މައްސަލައަށް އްޔާ  ކ އްލި  ހ ށަހެޅ އްިވ  އެ  މެންބަރ   ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ދޫ 

ތާއަޅ ަގ ެވސް  މަދ އީނޑ   އެ  އަދި  ހ ށަހަޅ އްވަ ކ ރަން.  ޝ ކ ވަރަފާނަށް  އެމަނިކ ތީ  ްއވީދެއިްއސަލަ  ބޮޑަށް    ރ  ށް 

އިްއޒަތްތެރިދަ ރައީންނަވަން.  ހަމަ ؛ސް  ސަލާމަތާއި ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ރައްޔިތ ންނަށް  ދިއްފ ށީެގ  ބޮޑަށް   

މޫސ މީ ؛  ރައީސް . އިއްޒަތްތެރިސް ދަންނަވަން ވެންއާއި ސަލާރައްކާތެރިކަމަށް އެދެން. އަދި އަޅ ަގނޑ ެގ ހެޔޮ ދ ޢާ

އަޅ ަގކ ބަދަލ ތަ އަސްލ   ސަބަބ ން  ރާއްޖެެގ  ލެވެލެމި    ައށްނޑ މެންެގ  ޤައ މީ  އަސަރ   އަޅ ަގކ ރާ  ނޑ މެން އްަގއި 

މިކް  ނިިއކޮ  އާއި އީ.ޕީ.އޭ   ،ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ،ހަދައި  ންޑ މެއަޅ ަގނގ ޅޭ ދިރާސާތަކެއް    މިކަމާ ނެަގންނަންޖެހޭ. އަދި  ދެ

އ ދަޙަ  ންޓްރީމިނިސް ޮގތެްއަގއި  ޚާއްރަށްރަށ ެގ    އަރާޤީޤަތ ަގއި  ބަލަން  ދައ ޞަ  ތާރީޚ ން  މިންވަރ   ހ ރި  އަރާފައި 

ޚާއްޞަސްޓްރީއެހިމިދަންނަވަނީ  ޅ ަގނޑ   އައެބަޖެހޭ.   ރަށްތައް  އޮންނަ  އަޅ ަގއިޮގތެއް  އް  އެބަހ ރި  ންނަށް ަގނޑ މެ 

އެްއކޮށް  އެބަޖެހޭ. ދެން ހަމަ އެއާ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ސްލ ން އަވެކ ރެ ރމޮނިޓަކަން  ލައި އެއިރެއް ެއކ ލަވަތަެގ ދަފ . އޭ ފާހަގަވާ

ރަށްރަށަށްމިކަހަލަ މެނޭޑިޒާ    އެކިސްޓަރ  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  ފޯރ ހީއެކަހަލަ  ޖްމަންޓ ން  އަޅ ަގނޑ     ނ ންކޮށްދިތައް 

ވެ ކޮންމެހެން  އެއީ  ކ ރަންދެކޭޮގތ ަގއި  ވަންސް  ކަމަށް  ނ ކ ރެވޭ  އެކަން  އަދި  ކަެމއް.  ބޮޑ  ެއއީ  ،ޏާޖެހޭ  ވަރަށް    

ޮގތެއްަގއި    ިއަގއި އަދި ޚާއްޞަވިއްސާރަ   ރާެގ ތިން ރަށަށް ވެސް ހަމަނޑ  ދާއިއަދި އަޅ ަގމެ.    ެވސް  މައްސަލަެއއް

ރޭ. އެ މައްސަލަިއަގއި ވެސް ކ  ބޮޑަށް އަސަރ ށް ވަރަށް   ސަބަބ ން އެތަނަމި އޮންނަ ކޯޒްޭވެގ  ަގއިޑެއްދޫހޯ  ،ވެލިމަޑަ

ވެ  ފަހ ން  އަޅ ަގނޑ   ވަރަށް  ޑިޤީޤަތ ޙަސް  މެނޭޖްޒާސްޓަ ަގއި  ލިރ  އަދި    ލިޔ ނިން.  ސިޓީ  ،ން ނިޔ މަންޓަށް 

ދިމާވިޑ ވެދަނ ލިޔ ރިންނަށް  ެވސް  މަްއސަލައިަގއި  އެހެންނަމަވެ  ހި ؛ޖަވާބެއް ދެވޭ  އެ  ،ސްނިން.  ޔާ  ތާމައަޅ ަގނޑ  

ވޭ ޖަވާބެއް  ސީދާ އެދެނޑަކަށް  ޅ ަގޓ ން އަމަންޓަރ މެނޭޖްއަދި އަދަށް ދާންދެން ވެސް ޑިޒާސް   ފާހަަގކޮށްލަންއެްއކޮށް  

ރައް  އްލިބިފައެ ރަށ ެގ  އަދި  ވެސްނ ޭވ.  ވެ  ،ޔިތ ންނަށް  ލިބިފައިކައ ންސިލަށް  އެހެ  ސް  ޝަން  އެކް  ންވީމާ،ނ ވޭ. 

ައޅ ަގނޑ މެންގ މ ެގނެ މިީއ  ަމއްސަލަ  ައޅ ަގޖިމަ  ގެ   ވަރެްއެގ    ނޑ ލީހ ން  ކޮންެމވެސް  މަސައްކަތެއް ދެކޭޮގތ ަގއި 

 ؟ސް އެކްޝަނެއް ނ ނެެގނީއްވެ  އެ މިކަހަލަ މައްސަލަތަކ ގައިޓ ން  ރ މެނޭޖްމަންޓަސްޒާ. ކީއްވެތޯ ޑި ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް

އެއާ ހަމަ  އަ ދެން  އިްއޒަ ޅ ަގއެްއކޮށް  ފާހަަގކޮށްލަން  ރައީސްނޑ   ހޯ  ،ތްތެރި  ކޯޒްވޭ މަޑަވެލި،  ސަބަބ ން  ޑެއްދޫ  ެގ 

؛ ކެއްންތަދިރ ދ ރަތީ ހ ރިހާ  ގ  .  އިނޭގތޯ  ދަނީ  އެ  ންެގޓަރ ެގ ބިން އެއްކޮށް ހަލާކ ވެ ހެކް  6.2ށް  ނޑަކަަގން ާގތްޑެއްދޫހޯ

 ަގއިމީެގ މަްއސަލައެއް ތަންކޮޅެއް ކ ރީ ނީ.  ދަ  ެގހި މަރ ވެެގން އެސްަގހާހާ ަގބިމ ަގއި ހ ރި ހ ރި  އެތާ  ،ެގހިަގހާަގސް 

އްކަތް   މަސަދ މ ެގން ހެކޯޒްޭވ އަލ   ،ކ ރެވި އަހަރ  ބަޖެޓ   ން މިެގޓް ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅައި އެންވަޔަރަންމަންއަޅ ަގނޑ   

ެވސް  ޕްލޭނި ވާހަކަ  ކ ރަމ ންދާ  މިނިސްޓްރީން  އެހެންނަމަވެފާހަަގކ ހަމަ  ންގ  އަދި  ބަޖެޓ  ރަން.  ޑީޓެއިލް ށްކޮސް،   ،  
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ނޑ މެންނަށް ވަރަށް އަޅ ަގ  ،ޔަސް ދަންނަވާލަން ބޭނ ން. އެހެންވިވިޢ ލޫމާތ  ދެއް މަނިމިފައިވާ ކަމަށް  އިޑްރޯވިންގ ހަދަ

ލަސްވެ މިކަން  އްބޮޑަށް  ާގތްަގނޖެ  ކ ރިޑަކ ރ ން.  އަހަރ   ެއއް  މީެގ  އަޅ ަގކަށް  އެން  އެްއ  ނޑ   ދިޔައިރ   ރަށަށް 

އޮތީ.    ވަރ ކްޓަރ ހެ އަޅ ަގމަރ ވެފައި  ކައ ންސިލ މިއަދ   ބަމަޢ ލޫ  ންނޑ   ވިއްސާރަ އިލަމާތ   މިދިޔަ    އާިއަގއި  ލިއިރ  

 .. .ކައ ންސިލ ން . އާަގޅ ރަނ ކ ޑަ ވަގ ތ ކޮޅެއް ދިނިްއޔާ ވަރަށް   ،ތްތެރި ރައީސްށް ިއްއޒަނޑައަޅ ަގ ؛ކައ ންސިލ 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   ނަނީ.އޮންއްކެން ން. ަވކި ވަރަކަށް މި މައްސަލަިއަގއި ވާހަކަދެލަދެްއވ ން އެދެވާނިންމަ ،ތްތެރި މެންބަރ އިްއޒަ

 

 ން: ހަކަދެްއކެވ ޝާން ވާބަރ  ޙ ސައިން ފިރ ެގ މެންދާއިރާ  މަޑަވެލީ

މަ . ހަފައި އިނޭގތޯކްޓަރ  ހަލާކ ވެހެ  6.2ބެލިއިރ   ކައ ންސިލ ން ެއކަން    . އާލާނަންއިއަޅ ަގނޑ  ނިންމަ އާދެ!  އާދެ!  

ަގނޑ  ދަންނަވާލަން  ޅ  ެގ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮޑ . އަމ ިގރ  ތަށް ނަޑެއްލާަގއި ވެސް ެއ މައްސަލަ އެބައޮތް. ރަށްއެޮގ

ވެސްނިންމާލ މ ެގ  ބޭނ ން   ބަދަލ ތަމޫ  ،ކ ރިން  ކ ކ ސ މީ  ރަށްރަށަށް  ނ ވަން  ެގއްލ ން  ޙަރާ  އަސަރ   ޤީޤަތ ަގިއ  ތަ 

ޚާއްެގންގ ޅެންއެބަ  މެއް  ވިސްނ ޤައ މީ  ށް އަޅ ަގނޑ މެން  ކ ރ މަމެނޭޖ  ޮގތެްއަގއި ދާއިމީޖެހޭ. އަދި ރަށްރަށް   ކޮށް ޞަ 

އަންނައި ބޮޑ ދިޔައިކޮންމެ އަހަރެއްގަ ކޮންމެ ފަހަރެއްަގއި މޫސ މަށް    ބަދަލ ެގ ސަބަބ ން  ަގއި އެހެން ނޫނީ މޫސ މަށް 

ރ ޞަތަށް  ދެއްވި ފ   ާގއިމ ކޮށްދޭންޖެހޭ.މެއް  ރަށްރަށަށް ޚާއްޞަ ކަންކަ  ، އެޓިފައިކޮށްރަށް އައިޑެންމިކަން ދިމާވާ ރަށް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 .ިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ ޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރ . ވަޝ ކ ރިއް

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ ިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ ވަ

ލައަށް އަޅ ަގނޑ   ކ އްލި މައްސަ  ށަހެޅިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ހ ތ ލ ސް.  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ތާ އެހެންރަން.  ދ ކ އީވެސް  ރައްޔިތ ތ ލ ސް  ،މެހަމަ  ދިއްފ ށީ  ހިމެނޭ  ދާއިރާަގިއ    ރަމ ންދާ ތަޙައްމަލ ކ މިއަދ     ންދޫ 

ސަރ   އ ނދަޫގދަތި ޚާއްޞަކަމަށް  މައްސަލަ  މި  ޮގތެއްަގއި  ކާރ ން  އެޅޭނެއްލ ކޮށްދެއްވ މަށް ޙަ  ެއޅ     މަށް ފިޔަވަޅ  

ޮގތ ންން. މޫސ ވާލަޮގަގނޑ   ޅ އަ ތަކަކީ ައޅ ަގނޑ މެން މި އަންނަ ބަދަލ ނިޔެއަށް  ދ ޅި  މ   ، ތަކަކީ  މިއަންނަ ބަދަލ މީ 

ރަށެއްެގ   މެންދާއިރާ  ކޮންމެކޮންމެ  ވ ރެ  ބަރަކ ެގ  ބަލާވަރަށް  ލައިެގން  މައްސަލަެއއް  ސީރިއަސް   ކ އްލި   މާ 
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މ ެގ  ހަރެއް ލިބޭ ެގއްލ ވ ރެ އަ  ށްކައަހަރަ  ،ދަނީ  ން މިނަށް ފާހަަގކ ރެިވެގއް. އެންމެ ފަހ ން އަޅ ަގނޑ މެންމައްސަލައެ 

ވިހި  މީެގ    ސާއަކީ ދިދަެއރ މ ެގ ހާއ މިދިޔަ  ންނަށް  ޅ ަގނޑ މެފަހ ން އަ  ،ން. މިދިޔަ ިވއްސާރައަކީ ކަންދާެގބޮޑ ވެ  ދ އަދަ

ަގިއ ވިއްސާރައި މި    .ފާހަަގކ ރަން  އްޖެއަށްރާވަރ ަގދަ ކޮޅިަގނޑ  ކަމަށް  މެ  ހ ން އައި އެންފަ  ، ިވއްސަކަށް އަހަރ ރ އަހަ

ޑެތި  ދަނޑ ވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޞަކޮށް  ޚާއް  ެވ،  ެގއްލ ންތަކެއްައށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި  އަޅ ަގނޑ  ހިމެނޭ ވައިކަރަދޫ 

އ ދައަރަިއ    ވަރަށް ބޮޑަށް  ކަރަދޫއަށް ނާރާ ވަރަށްރ މ ަގއި ވެސް ދ ވަހަކ  ެވސް ވައި ދައެ. އ ވެފައިވަނީ  އްލ ންތަކެއްެގ

ވެއްޖެ ެގއްލ ންތަކެްއ  ބޮޑެތި  ދަނޑ ވެރިންނަކީ    .ވަރަށް  ބޮޑެ އަބަދ ވަިއކަރަދޫ  ވަރަށް  ޮގތ ން  މޫސ މީ  ތި  ވެސް 

ހަމަ ރ   އަހަ  ސައްކަތެއް މި ކ ރި ހ ރިހާ މަހަރ ބައެްއ. މިދިޔަ އަ  ކޮންމެ އަހަރަކ  ވެސް ކ ރިމަތިލާންޖެހޭ  ެގއްލ ންތަކަކާ

ފައިދާއެއް  އެްއވެސް ނިމިެގން    އަޙަކަންކަން    މި  ދިޔަީއ.އެ  ނ ލިބި  ކޮން  ޅ ަގނޑ މެންއްލ ކ ރ މަށް  ކ ރެވޭނީ  ނަށް 

 މިހާރ  ޖެހިއްޖެ.   ދެނެަގންނަން  ންކަމެއްތޯނޑ މެންނަށް ކ ރެވޭނީ ކޮޅ ަގތ ން އަ މ ެގ ޮގވ ކަންކަމަށް ސަމާލ   މި؟ ކަމެއްތޯ

ކަމެއް.  ކަންތައްތަ އ ދައެރ މ ެގ    ،ަގބޫލ ކ ރަންވެސް  ނޑ   އަޅ ަގ އާންމ   ވާހަކައަކީ ތިމާވެއަނެްއކޮޅ ން  ކަކީ  ށީެގ 

ވާހަކައެ   މެންއަޅ ަގނޑ   ބަދ ވެސްއަ އެހެންނަމަވެސްދައްކާ  ބައެމީެގތެރެ   ،އް.  އެބަހ ރި އިން  ކަންކަން  އް 

އަޅަނޑ މެންނަށްަގޅ އަ ފާއަޅ ގަ  ؛ރަށެއްެގމިހާރ     .ނ ލެވިއި  ރަށްރަށ ނޑ   އަހަަގކ ރަން  އޮތް  ަގއި  ދެއްވާފައި  ސްލ  

  ،އެންމެ ރަނަގޅ  އެްއޗަކީ ފައި އޮތް  ރަށްރަށަށް ލިބިން އ ތ ރ ެގ ިގނަ   އެބަދޭ. އެޮގތ ރ  ެގއްލެމ ންދ ރަތީ ސިފަ މިހާގ 

ޑޫފާތައް މަރ ވަމ ންދާތާ ކަނރ  އަތޮޅ ތަކ ެގ  އ ތ .  ޑޫސްދައ ރެއް އަދާކ ރި ކަނމ ަގއި އިއ ން ކެއަދި ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ މެ

ެވއްޖެ.  ދ ވަސްކޮ ކަނޑޫޅެއް  އެ  ދެމިމިހާރ   ފަށައިފި.  ފާތައް  ޔަީގންކ ރެވެން  ކަނއަލ ން  ނޯންނާނެކަން  ފާ ޑޫއަނބ ރާ 

ނ ލިބޭނޑ މެއަޅ ަގ  އަލ ން ވެސް  ދ ވަހަކ   ހިސާބަށް  ންނަށް  ައވަސް  ހިނގައްޖެކަންކަން  ނެހާ  ެވސް  މިކަމ ަގއި   .

ެއޅެންފި އަޅ ަގކ ޑަމިނ ން  ހޭ.  ޖެޔަވަޅ ތަކެއް  ދިމާވަނީ  މި   ،ކަމަކީ  ފ ރަތަމަ.  ނެގންޖެހޭއެ  ނޑ މެންނަށްމިކަން 

ކަށް  ންނަަގނޑ މެއް އަޅ   ކަންތަްއތަކެއްލ ކ ރެވޭނެޙަ  ކަންކަން  މި  އެނިގެގން ނޫނީ  ދިމާވީ ކީްއވެތޯ  މިކަންކަން މިހެން

އެްއ ކ ޑަ މައްސަލަ   ،ން އެއީ ނޭކ ރެންދޫ ކަނޑޫފާ ހަލާކ ވ   ،ޑޫފާ ަވއިކަރަދޫ ކަނ  ،ނީވަންނަ. އަޅ ަގނޑ  މި ދެނ ކ ރެވޭނެ

ނީ. މީެގ  ދައެ    ެގއްލިެގން ެއއްކޮށްސިފަ  ދ ރަތީ  ގ ންނަ  ރަށަށް ލިބިފައި ހ . ރަށްލަށް ބޮޑެތި ަމއްސައެއީ ވަރަ  .ނޫނޭ

ޮގތެއް ނޭނިގ މިހެން  ތައް ވެސް  ދަތި. މިކަހަލަ މައްސަލަޅ ަގނޑ މެންނަށް ައންދާޒާކ ރަން ވެސް  ނަތީޖާ އަ ިގނަ ވީ 

އަންނަ މި  މޫސ މީ ޮގތ ން  ،ަގބޫލ ކ ރަންނޑ  ެވސް  ޅ ަގކަމެއް. އަޑ ވާ  ސް ކަންބޮ ނޑ  ވެގަ ކީ އަޅ  ދިއ މަެވެގން  ދ ވަސް

 ވެސް  ކީއައި މައްސަލައަ ތަކަށް  ފާނޑޫއަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ ކަ  ،ންނަމަވެސްއެހެ.  ކެްއ އެބަހ ރިޖެހ ންތަޮގންތަކ ަގއި  ބަދަލ 

މައްސަލައެމޫސ މީ   އައި  ކޮބައިތޯ އަސްލަކީމީެގ  ސީރިއަސްކޮށް    ނަމަވެސް،އް  ޮގތ ން  އަވަ    ރަން  ސްކ ދެނެަގތ ން 

އެހެން ހަމަ  ވެމި   ،އެބަޖެހޭ.  އަހަރ   އަޅ ގަ އަންނަ  ކ ރިމަތިލާނެންއަޅ ަގނޑ މެ  ސްވަރާދ ވަ  މި  ނޑ މެންސް    .

ރަށްރަށަކަށްތޮ އެންމެ ނ ރައްކާތެރި ޮގތަކަށް ހ ށަހެޅިފައި ިމ  ެގން އެބަޖެހޭ ކޮންކޮން  އެނ  ންމިހާތަނ   މެންނަށްއަޅ ަގނޑ 



1202 މޭ 31                                                 ސާލްޖަ ވަނަ  7 ގެރ  އ  ދަ ދެވަނަގެ  ރ  ހައަ ނަވަ 1202  

 

78 

 

އަހަރަކ   އޮންނަނީ.   ފެށ ނީއްސ ރެއްޖޭރާވެސް  ކޮންމެ  ރަށްތަކެއ ދަ  ަގއި  އެއަރާ  ރަށްރަށާބަހ ރޭއް  އެ   ތެރޭގައިދޭ  . 

ދީެގން  ސަމާލ   ޚާއްޞަ އަޅަދޭއެބަ  އަޅަމ ންފިޔަަވޅ ކަެމއް  އެހެން  ހަމަ  އެބަޖެހޭ..  އެހެން  ން  ނޑ މެން ައޅ ަގ  ،ހަމަ 

 ... ވެެގންށްތަކެއް އިތ ރ  އަހަރަކ  ވެސް އެބަ އާދޭ އިތ ރަށް ރަކޮންމެ   ،ަގބޫލ ކ ރަން އެބަޖެހޭ

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާތ ރިޔާސަ

 ދެން.   ނިންމަާވލަދެއްވ ން އެަވގ ތ  ހަމަވެއްޖެ. ވާހަކަފ ޅ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 

 

 ވާހަކަދެްއކެވ ން:  މެންބަރ  ޙ ސައިން ޒިޔާދ ިއކަރަދޫ ދާއިރާެގ ވަ

ޝ ކ ރިއްޔާއާދެ ބޮޑަށް  ވަރަށް  ދިއަޅ ަގއެހެންވީާމ،  .  !  ރައްޔިތ ންނަށް  އްފ ނޑ   ްއ  ލެއްޙަމިކަމ ަގއި  ށް  އަވަހަށީ 

 ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރިއްޔާ.  ވައްސަލާްމ ޢަލައިކ މް. ދެއްވި  މ ން ވަކިވެލަން.ރަކ  މިންވަރ ކ ރެްއވ ން އެދި ދ ޢާ

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ .  ޝ ކ ރިއް ިއއްޒަތްތެރި  މިއަޅ ަގ  މިހާރ ޔާ  ފ ރ ޞަތ   މެންބަދާއިމިލަންދޫ    ،އަރ ވަނީ   ނޑ   ޢަލީ    ރ ރާެގ 

 ރިޟާއަށް.  

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަލީ ރިޟާެގ މެންބަރ  ދާއިރާމިލަންދޫ 

ޓަށް ށްދިއްފ   ،ވާމި    ޅ އްވާފައިހ ށަހަ . އާދެ! ތ ލ ސްދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރ   ރަީއސްތްތެރި  ޔާ އިްއޒަރިއްޝ ކ 

ވަރަށް މ ހިންމ  މިީއ    ،ނ ންވަނީވާލަން ބޭނޑ  ެވސް ދަންނަން ައޅ ަގތ ޮގ  ގ ޅޭ  މަްއސަލައާ  ިގރ މ ގެ ިއ ރަށްއެރ މާއ ދަ

. ކޭދާ ކަމެ. އަދި ދިމާވަމ ންމެކޭދިމާވެފައިވާ ކަިގނަ ރަށްރަށަށް އެ މައްސަލަ  ވަރަށް    ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މައްސަލައެކޭ.  

އަޅ މި ވެސް  ކަމ ން  ކ ރީަގއި  މަ  ،އެބަހ ރި  ހަނދާން  ނޑ އަޅ ަގަގނޑ މެން  ވެސް  ން  ދިޔައިޝްވަރާކ ރަމ ންކ ރީަގއި 

ން. ޭއ ފާހަަގކ ރެވެޖެހެ  އެބަރަށެއް ބޮޑެތި ހ ރިހާ ،ދަ މަްއސަލަތައްރާއްޖޭަގއި މިފަމ ޅި  ، ން ދިޔައިނ ވަތަ ދަންނަވަމ ން 

ސް ނެތް  ވެ  ތް ހަމަ އެންމެ ރަށެއްލާއިރ  މި މައްސަލަ ނެއިރަށް ބަލަ  184  ަގިއ،ލާއިރ  އިއަޅ ަގނޑ  ހިތ ން މިހާރ  ބަލަ 

ދިރިއ  މީހ ން  އެހެންީވމާ،  ރައީސް.  އޮއަޅާކަނޑަޅެން  އިްއޒަތްތެރި  އަޅ ަގފައި  ރަށަކީ  ހ ރިހާ  ހިތ ން  ނތް  މިފަދަ ޑ  

 ދިރިއ ޅޭ ރަށެއް. ވ ރެ ިގނަ މީހ ންއަށް   2600  ންދޫލަ މިެގ ދާއިރާގެ ނޑ  ވެންޖެހޭ ރަށެއް. އަޅ ަގކ ރެޓެކްޓް ޕްރޮ  ޮގތަކަށް

އެހާ ރަށެއް.  .ބޮޑ   އާބާދީ  އޮތް  ެއއީލަމި ،  ސްހެންނަމަވެއެ  ބިން  ފަރާތަކީ  އިރ މަތީ  އަބަދ ވެސް  ައޅ ަގނޑ     ،ންދޫެގ 

ޮގތަށް އޮންނަނީ.   ވާ  އިދަމައްޗަށްއިރަށް ވަރަށް  ހަމަ  ެވސް    ލީޖިއޮްގރަފޮކަލަންދޫ އޮންނަނީ  މި  ،ެއއްދަންނަވާ ވާހަކަ
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ފަސް  ހަތަރ   ނ ވަތަ  ޓ ފޫ  15ވަތަ  ފޫޓ  ނ   ހަދި ރ މަތީ ފަރާތ ންއިހަމަ  ރަށ ެގ    ކޮންމެ ފަހަރަކ  އިރ ވައި މޫސ މ ަގއި އެ

އެކޮޅ  މިހާރ   މ ން.ކަނޑަ  ހަމަ  ދަނީ  އެމީޓަރ    އޮންނަ   ؛ވެސް  ބިމާދެކޮޅ ަގއި   .ހަަމވެފަ  އިރައަ  އޮތީ  އެ  ޗަކަ 

  ބަޖެޓ    ،ރެވިކ ވަނަ އަހަރ  ވެސް ބަޖެޓ   2021  ،ސްވަނަ އަހަރ  ވެ  2019  ،ައހަރ  ވެސްވަނަ    2020ނޑ މެން  އަޅ ަގ

ށް ނެ ޮގތަކަރ ކ ރެވޭކަވަމ ޅި ރަށް    ،އި ޓަކަ  މަށްއް ހިންގ ޖެކްޓެ ޕްރޮ ޕްރޮޓެކްޝަން ޝޯރަށ ެގ  ފާސްކ ރެވިފަިއވަނީ އެ  

ރަީއސްއިނޭގ ިއްއޒަތްތެރި  ެއވޯޕްރޮޖެކް  މި  ނޑަށްއަޅ ަގ؛ ތޯ.  ައވަހަކަށް  ވީހާ  އެ ވި ރެނ ކ ހަވާލ   ،ޑ ކ ރެވިޓް   ،  

ކޮމަސައްކަ ލަސްވާ  ނ ފެށި  ދ ވަހަކީތް  އިންތިހާއަށް  ރަށަށް    އެ  ،ންމެ  ރަށެއް.  ވަެގްއލ ންމިހާރ ވެސް  މިހާރ   މ ންދާ 

ސް  ޔަރިނޭއ ދަ  ،ސްނޫނަން ވިްއސާރަހަމަ އާދައިެގ މަސްމަހ ަގއި ެވސް. ކޮންމެހެ  ނީނޑ  އަރަމ ން ދަނ ަގށް ލޮއަތެރެރަށ 

މަސްމަހ ަގއި ވެސްއާ ފ   ދަިއެގ  ހަމަ    ޖަހާ   ން ޓަރ ފަރާތ އްހަމަ  މިހާރ   އައަންރާޅ   ޮގތަށް  ބިނަ  ޗަކަ  އެތާ   މާއިސް 

ތެރެއަށް އަރަމ ން އެބަދޭ. ރަށ   ޅެމ ން އަދިއެ  ަގނޑ ނ ލޮނަށް  ތައެ  ،އެކީަގއި އެްއވެ  ދެކޮޅ ަގއި އޮންނަ ކ ޅިއާއެކީަގއި  

ސަބަބ  ދަނޑ ވެއޭެގ  ހަމަ  ވެސް  ށް އެއްޮގތަކަހަމަ    ނަށްރިން ން  ރަށ ަގއި  ފަރާތ ގައިރ އިއެ  އެްއވެސް    މަތީ  ހ ރި 

ޅ ަގނޑ  އް ޮގތަށް އަ އެ ސަލަަމއްސް ޔަ މިއީ ވަރަށް ސީރިއެހެންީވމާ، ްއ ެވސް ނެތް. ްއޗެްއ ހެއްދޭނެ ޮގތެޑެއްަގއި އެދަނ

ހަކަށް މި ޕްރޮޖެކްޓް ވަ ވީހާ އަންއެދެން މި ސަރ ކާރ   ނޑ ވީ. އަޅ ގަ   ދ ވަސް މިހަރ އަމިހާރ  ތިން    .ހަމަ ދަންނަވަން

ޮގތެއް ލ ކ ރެވޭހަވާ  ބަޔަކާ ވެސް    މި ؛ނެ  ރ ފިލިމި   54އަހަރ   ޕްރޮއަން  އެ  ހިންގ މަށް  ކްޖެޔާ  ދެ   ،ޓަކައިޓް 

ނިންގ ެގ ޕްލޭމި ސަރ ކާރ ހަމަ    ން. އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ ފާސްކ ރެވިފަންގ މަށް ޓަކައި ވަހާލަިއެގން ހިބަޔަވަްއސަކަށް  ފި

ޑ   އަޅ ަގނ  ެގ އަރިހ ން ވެސްރ އަމީރ   އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރިހ ން ވެސްެގ އަސްލަމްއަ  ރމިނިސްޓްރީެގ މިނިސްޓަ

އް ވާން. ޮގތެ ކ ރެިވެގން މި މަސައްކަތް ފެށޭނެ  ންޓްރެކްޓްކޮ  ބަޔަކާ  ، ކ ރެވިޑ ވީހާ އަވަހަކަށް މި ޕްރޮޖެކްޓް ެއވޯ  ،އެދެން

އެއާއަ ހަމަ  ދަންނަވާއެކީގަ ދި  ބޭނ ންއި  އަލަން  މިދިޔަ  ރަށ ެގ    2020  ،ހަރ ވޭ  މި  އަހަރ   ސަރަޙައްދ   ވަނަ  ިގރާ 

ޓަކަހި ޑިޒަކ ރެވި  ސަރވޭ  ، ރެވި ކ ކްޓްންޓްރެކޮ  ،ކ ރެވިއި ސަރވޭމާޔަތްކ ރ މަށް  ވެއަދި  ވަނީ  އިން  ނިމިސް  . ފަމިހާރ  

ްއވިްއޔާ ކަށް އިރާދަކ ރެ ހާ އަވަހަރަނީ ވީމީދ ކ އްއ   ޑ ނ އަޅ ަގއެހެންވީމާ، ހަމަ    .އެކަނި  ކޮށްލ ންވޯޑ އެތީ ހަމަ  އޮމިހާރ   

ފެށިެގންދާމަސައްކަމި  ތެރޭަގއި    ެގމިއަހަރ  ކަތް  އަނެ  ދާއިމީ  މަށް.  މިކަމަށް  ލިބިެގންދާޙަދި  ކަމަށްއްލެއް    .ނެ 

 އިނޭގތޯ.   ބަނދަރ ދޫެގ  ނަރ   ނޑ ެގ ދާއިރާެގަގއަޅ  ،  ެއކީަގއި ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނ ންވޭއެއާ  ހަމަ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ... ަގނޑ ލޮނ ށް ތެރެއަޅި ބަދަރ މ  ކޮށް ބަނދަރ  އެއްެއކީަގއި މ ޅި ކާޔަ ވައިރ ވެސް ކޮންމެ ބަދ އަން އަޅ ަގނޑ މެ

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ، ަވގ ތ  ހަމަވެއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ 
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޢަލީ ރިޟާެގ މެންބަރ  ދާއިރާމިލަންދޫ 

 

 މި  ދަންނަވަން އެހެންވީމާ،  ވަންނަނީ.    ލޮނާއި ެއއްޗެހިއި މ ޅި ޭގެގއަށް  ގަ އެކީ އާ ތ ރިެގންދަނީ. އެ ރަށަށް ފެޅިމ ވަދެ  

ވާހަކަ މިޅ ަގނ އަ   ،ކީ އައ ޅޭ  ވެއް  ޑ މެން  ޕްރޮއަހަރ   މި  ބަޔަކާޓްޖެކްޖެ  ވެސް  ހޯދ ލ ކ ރެވޭނެހަވާ    އިންތިޒާމ   ށް  މަ 

ދަންނަވާފަ ފާސްކ   .ޓަކައި  ބަޖެޓ   ވެހަމަ    ވިފަިއވަނީ.ރެއަދި  މަސައްކަތް  ވީހާ އަޅ  ސް  މި  އަ ަގނޑ   ވަހަކަށް  ވެސް 

ޮގތެއް ހ   ވާން.  ކ ރެވޭނެ  އެނޭގ  ވެސް  ައޅ ަގނޑަށް  މަސައްކަތެއް  އަހަމަ  ރިހާ  މިހިރީރަންވަސްކ ވަރަށް   .ވެފައި 

ހާލަތާ  ދީއިޤ ތިޞާ ވެއެކީަގ  ދަތި  ޕްރިޖެކްޓ ން  ސް ސަރ ކާރ އި  ިގނަ  މިހާރ ވަރަށް  ރަށްރަށ ަގއި ތައް  ރާއްޖޭެގ  ވެސް 

އެހެންނީހިންަގމ ންދަ ހި  ،ސްނަމަވެ.  އަޅ ަގނޑ   މީދިވެހިރާ  ތ ން މިއީ  ދި އްޖޭަގއި  ރަށަހ ން  ހ ރިހާ  މިހާރ  ރިއ ޅޭ  ކަށް 

 ، ދިެގން އް ހެ ދިރާސާއެނަގޅ ކަމެއް ދީެގން މިކަމަށް ރަސަާމލ ޚާއްޞަ    ،ވީމާ  ލައެއްދާ މަްއސަމާވަމ ންއިންތިހާއަށް ދި

ޔިތ ން  ރައް އްގެ ށެން ދިރިއ ޅޭ ހ ރިހާ ރަދިއ މަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މީހ ެގންބި އް ލިއްލެޙަ އެދެވޭ    ، މިއަށް ދާއިމީ އެކަށޭނަ

ޝ ކ ރިއްޔާ    .އެދ ނީނޑ  ފ ރ ޞަތަށް  އަޅ ަގ  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން  އެ  ،ވެށް ވާތީވެސް އެދޭނެ އެންމެ ބޮޑ  އެދ ން ކަމަ

 .   ރައީސްިއއްޒަތްތެރި ތަށް ދެއްވި ފ ރ ޞަ

 

 :ވ ންކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ   އްޔާޝ ކ ރި ިއއްޒަތްތެރި.  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެދ   މެންބަރ ފ ވައްމ ލަކ   މ ޙައްމަދ   ޙ ސައިން   ދީދީ. 

މެ  ށްފަހ (ގ ތ ކޮޅަކަ)ވަ މިއ ޓްއިްއޒަތްތެރި  އިންނެީވ. އިެގން  ކ ރައްވަ ންބަރ    !ލަްއވާވައިނައްޓަ   ޓްއ މި  ތި 

 ތި  ންކ ރަްއވަިއެގ. މިއ ޓް އަޑެްއ ނ ލިބޭ އިނޭގތޯ  ،ދީދީއިން މ ޙަްއމަދ  ޙ ސަތެރި މެންބަރ އިްއޒަތްކަށްފަހ (  )ވަގ ތ ކޮޅަ

ނައްޓަވައެހެންވީމާ،  ންނެވީ.  އި ަމއްސަލައެއްކަށްފަހ (  )ވަގ ތ ކޮޅަލައްވާ!  އިމިއ ޓް    ، އަޙްމަދ ޙަސަން    ނިޒާމީ 

ދާއިރާެގ.   މެްއޒަ އި އިނގ ރައިދޫ  މިއ ތްތެރި  އިންނަވަޓްންބަރ   ތި  މިއ ޓް  ނީކ ރަްއަވއިެގން  ލެްއވީމަ  އްޓާނަ   އެހެންވީމާ، 

 . އަޑ  ލިބޭނީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ( 

 ވ ން: ކެ އްކަދެހަވާމެންބަރ  ޙަސަން އަޙްމަދ   އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ

ރައީސް އިްއޒަތްތެ ނެީގ  ،ރި  މި  ނ ކ ތާއެއް  ނިޒާމީ  އިންޓޯ  ،އަޅ ަގނޑ   ރިޔާސަތ ން  މިއަދ ެގ  ކޮބައިތޯ  ަގޑިއަކީ  ލް 

ތޯ  އް، އެކަން އޮތީ ކިހިނެ. އެހެންވީމާވީ  1:30  ،ސް މިހާރ  މި ެގންދަނީމަޖިލި  އްސ ރެޖެހީ  10ޓަކައި.    ސާފ ކޮށްލ މަށް

 ޔާ ވަރަށް ރަނަގޅ .  އް ދެއްަވއިފިފ ކޮށްލަސާ
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 ފ ަވއްމ ލަކ  ނޫންތޯ މާ ިގނަ ވަގ ތެއް.  ލާނަން އެ ަގޑިއަށް. ދެން ނެތެއްއިސް ނިންމަވެ  ޖަލްސާ  ހ ެގމަޖިލީ ؛ޖަހާއިރ   2

 މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  !ދެއާ )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  .  ދީދީމ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މެދ 

ކ ރައްަވިއެގން ތި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  މިއ ޓް)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    !ެގންދަވާވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށް  ދީދީމ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން

ަވގ ތ  ދެން    އަޅ ަގނޑ  މި  ! އާދެ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ލިބޭނީ.    ންނެވީ. މިއ ޓް ނައްޓާލީމާ އަޅ ަގނޑ މެންނަން އަޑ އި

އަރ ވަނީ މި   ބަރ މެންރި  އިއްޒަތްތެ .ށްސިނަ ބްދ ލްމ ޙްޢަ ބަރ މެންރި  އިްއޒަތްތެ ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ  ،ފ ރ ޞަތ  

 . ސިންބްދ ލްމ ޙްޢަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ޙަމީދ  ސިންބްދ ލްމ ޙްޢަ  މެންބަރ  ދާއިރާެގ ނިލަންދޫ

ކ.ދި ރައީސް.  ިއްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިްއޔާ  ދިއްށްއްފ އާދެ،  އ ދައަރާ  ތަހައްމަލ ޓަށް  ރައްޔިތ ން  އަންނަ  ފ ށީެގ  ކ ރަމ ން 

ބިރ  ައވަސްހާސްކަމާއި  ހޯޙަ  ވެރިކަމަށް  އެދިއްލެއް  މާއް  170ގަވާއިދ ެގ  މަޖިލީހ ެގ    ،ދައިދިނ މަށް  ދަށ ން ވަނަ  ދާެގ 

ހ ށަހަ މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  މެންބަރ ން  ތ ލ ސްދޫ  އިއްޒަތްތެރި  ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަްއސަލައަކީ  ޅ އްވާ 

ފާހަގަ  ކ ރިން  ކަ  ން،ފަދައިކ ރި  ވެސް  ރާއްޖޭވަރަށް  އަދި  މައްސަލަެއއް.  މި ންބޮޑ ވާ  ވެސް  ދިމާލަކަށް  ހ ރިހާ  ެގ 

ބަދަލ ތަކާމައް އަންނަ  މި  މޫސ މަށް  ކ ރަމ ން.  ދަނީ  މިހާރ   އ ދައެރ މ   ސަލަ  ވެސް  ރާއްޖެއަށް  މ ޅި  ެގ އެްއކޮށް 

 ކީކޮިވޑ ެގ މި ހާލަތަ ؛ ރައީސްއްޒަތްތެރިވެސް ހަމަ ދިމާވަމ ން އަންނަ މައްސަލައެްއ. އި   މައްސަލަ ވަރަށް ކ ރީއްސ ރެ

ދ ނިޔެއަ ވެސްމ ޅި  ޚާއްޞަ  ، ށް  ކ ޑަަވކިން  މި  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ދަތިކޮށް  ވަރަށް  ވެސް  ރާއްޖެއަށް  ރަށް  ވަ  ،ކ ޑަ 

ހާލަތ ގައިއ ނ މި  ކޮިވޑ ެގ  ހާލަތެއް.  ބިރ ެވރި  ވަރަށް  އަދި  އަންނަ    ،ދަޫގ  މޫސ މަށް  ހާލަތ ަގއި  ބިރ ވެރި  މި 

ވަޔާއެކ     ، އެކ ބަދަލ ތަކާ ަގަގދަ  ކަނޑ ތައް  ރަރާއްޖޭެގ    ، ދަވެރާއްޖޭެގ  ިގނަ  އ ދަވަރަށް  ދަނީ  އަރަމ ން.  ށްތަކަށް 

ެގ ކަންތައްތައް އެބަހ ރި.  ދޫއަށް ވެސް މި އ ދަެއރ މ ނނިލަންދޫއަށް ެވސް އަދި ދަރަބޫއެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާެގ  

އ މ ެގ މ ން އަދ ވަސްތަކެއް ވަންދެން އެ ރަށް ިގރަ  ވަރަށް ިގނަ  އަކީ ޒަމާނ އްސ ރެދޫނފ.ދަރަބޫ ؛ރި ރައީސް އިްއޒަތްތެ

ރަށ ެގ ރައްޔިތ ންނަސަ މިހާރ  އެ  ދަތި  ށް،ބަބ ން  މިކަމ ެގ  ބޮޑަށް  އ ނދަޫގދިރިއ ޅެމ ންދާ ރައްޔިތ ންނަން  ވަރަށް  ތައް 

ކަމާ ސަރ ކާރ ެގ  މިހާރ   މަްއސަލަ  މި  ރަށެއް.  ވަރަށް  ފޯރާފައިވާ  ދަރަބޫބެހޭ  ވަނީ  ފަރާތްތަކަށް  ިގނަ  ދޫެގ  ނ 

ކައ ންސިލ   ނ ވަތަ  ފަރާތ ން  އެދެންރައްޔިތ ންެގ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ހ ށަހެޅިފަ.  ފަރާތ ން  މައްސަލަ    ،ެގ  މި 

އަވަހަށް    އި،ބައްލަވަ  ވަރަށް  މައްސަލައަށް  ލިބިެގންޙަމި  ކ ރިންއްލެއް  އިއްޒަތްތެ  ދިއ ން.  ިގނަ  ވަރަށް  ރި  ވެސް 

ފާހަަގކ ރައްަވއިފި މެންބަ މައްސަލައެ   ،ރ ން  ދިމާވަމ ންދާ  ރަށްތަކަކަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ކަމަށް. ރާއްޖޭެގ  އް 
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ސަރ ކާރ ެގ    ،ނ ކ ރެްއޭވ ކަމަށް ވާނަމައްލ ޙަ މައްސަލަތަްއ ޙަޤީޤަތ ަގއި    މި ރަށްރަށ ެގ މިހެން ހ ރި  ،ވާނަމައެހެންކަމަށް

ބަދަލ ކ ރަންސި މީޖެހޭޔާސަތ   ކ ރި.  ފާހަަގެގ  މެންބަރަކ   އެްއ  ސިޔާސަތ    ،ކ ރަްއަވއިފިންވެސް  ސަރ ކާރ ެގ 

 ، މަކަމަށް ވާނަ  ިމހެން ދިމާވާ  ،ކ ރެވޭ ވަރަށް ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ތައް ނ ދޭތީ  ކޭޓަ  ކަށްހ ރިހާ ރަށަ  ،ބަދަލ ކޮށްެގން ެއއީ

ވާނަމައްލ ކޮށްޙަމިޮގތަށް   ކަމަށް  ސިޔާސަތ ތަ   ،ނ ދެވޭ  ބައަޅ ަގނޑ ެމންެގ  ެގ  މ ކ ރ އެއްފަސް   ،ދަލ ކޮށްެގންއް 

ނަމަވެސް ިވސްނަިއެގން  މިކަ   ،ސިޔާސަތ ން  އެހެންވީމާލެއް  އްޙައެބަޖެހޭ    މަށްއަޅ ަގނޑ މެން  އަޅ ަގނޑ   ެގންނަން.   ،

ެއއް ޮގތެއްަގއި  ޖ މ ލަ  ައޅ ަގނޑ     އެކަން  ޮގތ ަގއި  ކަމެއްެގ  ދެވަނަ  ފާހަަގކޮށްލަން.  ޮގތ ަގިއ  ބޫލ ކ ރާ  ަގކަމަކަށް 

.  އޮތީދެ ސަބަބެއް    ބޫލ ކ ރެވޭަގ  މެންނަށްކަމަށް އަޅ ަގނޑ   މައިަގނޑ  ސަބަބެއް  އަރަިއެގންދާ  ނިލަންދޫއަށް ލޮނ ަގނޑ   

ޙަޤީޤަތ ަގިއ    ،ޮއތް ބަނދަރ ގައި  އި އޮތް ޮގތ ން. ނިލަންދޫެގ ހ ޅަނގ ކޮޅ ަގއި ހެދިފައިެގ ބަނދަރ  ހެދިފަނިލަންދޫއެއީ  

އެކަނި އެްއަގމ  ހަމަ  ޙަޤީޤަތ ގައި އޮތީޑަށް ދިމާވަނީ.  މައްސަލަ އެންމެ ބޮ  ތިރިވ މ ެގ ސަބަބ ން އަސްލ ބަނދަރ ެގ ތޮށި  

ަގދަވ މ ެގ އްކޮށް  އެ  އަންނަ ބަދަލާ   މޫސ މަށް ެގ ސަބަބ ން  ތ މ ޓެއް ނެށް، ބޭރ ަގއި ތޮތޮށި އެކަނި ލެވިފަ. އެހެންވީމާ

ެއއްކޮށް   އެއްަގމަށް  އަސަބަބ ން  ހިސާބަކަށް   ޮގސް ރަިއެގންލޮނ ަގނޑ   ބޮޑ   ވަރަށް  ސަރަޙައްދ ަގިއ  އެ  މިހާރ  

  ނީ ކެއް ވެސް ވަހ ރިހާ ަގސްތަ  ،ވަނީއްޗެއް  އެ ހިސާބ ަގއި ހައްދާފައި ހ ރި ހ ރިހާ ތަކެ  ،ލޮނ ަގނޑ  އެްއަގމަށް ޮގސް

އޮތް،  އެހެންވީމާ ހަލާކ ވެފަ.   މައްސަލަ  މި  ވެސް  ރަށަކަށް  ހ ރިހާ  އެރާްއޖޭެގ  ައޅ ަގނޑ މެން  ވެސް މެންކަން  ން 

އެހެންަގ ރާއްޖެއަށް  ،ކަމ ންބޫލ ކ ރަން.  މ ޅި  މައްސަލައެ   މިއީ  ދިމާވާ  ާވތީމި  ކަމަށް  ވިސްނަންޖެހޭ   ،އް  ދައ ލަތ ން 

ށް އެދ ނީ. ައޅ ަގނޑ   އެ ވާހަކަ ފާހަަގކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތަކަ  ،ބޫލ ކ ރާތީަގ  ކަމެއް ކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ެވސް

އެދެން ބޮޑަށް  ރައްޔިތ ން މި    އެޮގތ ން  ،ވަރަށް  ވަރަށް  ދިއްފ ށީެގ  މިކަން  ެވސް ސަރ ކާރ ން  މައްސަލައިަގއި  ދިމާވާ 

ބަލަ މައްސަލަ    އި،ާގތ ން  ދިމާވި  މި  ރައްޔިތ ންނަން  ރަށ ެގ  ކަމެއްކ ރ އްލ ޙައެ  ހ ރިހާ  ސަރ ކާރ ން    ގައިމ ަގއި 

ދެއްވަ  މައްސަލަ  އެއްބާރ ލ ން  ެއ  އަދި  ވަރަށްދިނ އްލ ކޮށްޙަ އި  މަސަްއކަތްމަށް  ައވަހަށް  ބޮޑަށް  ން.  ދެއްވ ކޮށް  ވަރަށް 

 ޝ ކ ރިއްޔާ ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

އަނެއް  އަޅ ަގނޑ   މެންބަރ .  އިްއޒަތްތެރި   މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ މެދ  ފ ަވއްމ ލަކ ވެސް  ކާ ޝ ކ ރިއްޔާ 

ފ ރ ޞަތ ދީދީމ ޙައްމަދ  ޙ ސައިން )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (   .ދީދީމ ޙަްއމަދ  ޙ ސައިން މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  އަރ ވަން.  އަށް 

އަޑެ  !އާދެ މެންބަރ ެގ  އެހެންވީމާއިްއޒަތްތެރި  ނ ލިބޭ.  ފ އް  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   އަރ ވަނީ،  މި    ކަނޑިތީމ    ،ރ ޞަތ  

  . ދ ލްޙަކީމްޝަހީމް ޢަބްهللا ޢަބްދ  ށް.ދ ލްޙަކީމަޝަހީމް ޢަބްهللا ޢަބްދ މެންބަރ  އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ
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 ވާހަކަދެއްކެވ ން:  ދ ލްޙަކީމްޝަހީމް ޢަބްهللا ޢަބްދ މެންބަރ   ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ 

ތ ލ   !އާދެ ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ދިއްފ ޝ ކ ރިއްޔާ  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  އ ދަ ށްސްދޫ  ެގ  އެރ މ ޓަށް 

މައްސަލަ  ގ ޅޭ  ލައާމައްސަ ެގންނެިވ  ސަމާލ ކަމަށް  މަޖިލީހ ެގ  ފަށްފަ ؛ޮގތ ން  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   މެންބަރަށް  ށ ން އެ 

މަށް އެ ބޭފ ޅާ އެ ކ ރަްއވާ މަސައްކަތަށް ައޅ ަގނޑ  ހަމަ ލ ކ ރ  އްޙަ ެއ ދާިއރާެގ ެއ މައްސަލަ    ދަންނަވަން.  ޝ ކ ރ 

ޝ ކ ރ  އަދަންނަވަން  ފަށްފަށ ން  މިއާއެކ ަގއި  ހަމަ  ބަލަ.  އެބަ  މައްސަލަައކީ  ިގރ ރަށް  ،ޖެހޭންލައިޅ ަގނޑ މެން  މ ެގ 

ފަހަރ   ައޅ ަގނޑ   ޒަމާނ އްސ ރެ މި  ހަމަ އެޮގތަށް  ދިމާވަމ ން އަންނަ މައްސަލަެއްއ.  ބޮޑަށް  މެންެގ ރަށްތަކަށް ވަރަށް 

އަޅ ަގނޑ ދައ  ފާހަަގކޮށް  އެރ މ ަގއި  މިކަ  ށ.  ،ލަންހަމަ  ތަހައްމަލ ކ ރަންކަނޑިތީމ ެގ ރައްޔިތ ންނަން    ޖެހ ނ . ހަމަ ން 

ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ ފަސް   ،ން ނަމަ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާޚާއްޞަކޮށް ހަ  ،މިއީމ ެގ ަމއްސަލަ  އެކ ަގއި ރަށް ިގރ އެއާ 

ވެސް ދިމާވެފައިވާ ވަރަށް    ،، ފޭދޫ، ނޫމަރާ، ބިލެތްފަހިގޮއިދޫ  ،ނޭގތޯ. ކަނޑިތީމ ރަށަށް ވެސް އި ފަސް ރަށަށް  މި 

މައްސަލަ އަޅ ަގނޑ މެ  އެއްބޮޑ   މައްސަލައަކީ  މި  ރައީސް.  އަިއއްޒަތްތެރި  ޮގތ ަގިއ  ސްލ   ން  މައްސަލައެއްެގ  ޤައ މީ 

ދ ރާލަ ތަންކޮޅެްއ  ދީެގން  ސަމާލ ކަމެއް  ބޮޑ   ވަރަށް  ިމކަމަށް  ހަމަ  ސަރ ކާރ ން  ރަނަގޅ   ވިސްނަ  އިދެކިެގން  ިއެގން 

މިކަމަށް   ރަށްރަށ ަގއި  ކ ރެިވެގން  މަސައްކަތްއްލ ޙަ ދިރާސާތަކެއް  ހޯދަން  ކަމަށް  ބޫލ ކ ރަން. ަގ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރަންޖެހޭ 

  އްލ  ހޯދ މަށް ޙަިގރ މ ެގ މައްސަލައަށް ވެސް  ދަނީ މިހާރ  ރަށް  އަޅ ަގނޑ މެންނަން ފެނިެގން މި  ؛ރި ރައީސްއިްއޒަތްތެ

ބަޖެޓ  އަޅ ަގނޑ މެންނަޓަކައި  ތޮށިަގނޑެއް  އަހަރަކ   ކޮންމެ  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ޖަހަކ ރެިވެގން  މި  ވެނީ. ލެއިން 

ކ ރެވި ރަދ ތަކެ ޚަ  ،އެހެންނަމަވެސް ނ ނިކ ންނަ  ،ްއ  ނަތީޖާ  ފެންނަނީ  އޭެގ  މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  އިްއޒަތްތެރި   ތަން 

 ؛މޭފެށިފައި ނ ނި  ކަނޑިތީމ  ދާއިރާަގއި މިހާރ  ބަނދަރ  ހަދަން  ،. ހަމަ އެޮގތ ން އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލާނަންރައީސް

ނިމޭކޮގެ ބަނދަރ   ،އެހެންނަމަވެސް ނިމ މަކާ  ހަމަ  ާގތްަގނޑަކަށް  އަިއސް  ވެސް    ޅަށް  ައއިއިރ ަގއި  ާގތަށް 

   ށ.ވެސްތަން. އެޮގތ ން މިހާރ   ނ ކ ރެވޭ ހިސާބަށް ދާއަނެއްކާ އެ ބަނދަރ  ބޭނ ން  ،އަޅ ަގނޑ މެންނަން މި ފެންނަނީ

ނ ކ ރެވޭ މެންނަން ބޭނ ންއަޅ ަގނޑ   ނ ެގ ނެރ މިހާރ  އެތަ  ،ދަރެއް. އެހެންނަމަވެސްފޭދޫެގ ބަނދަރަކީ ހަދަމ ންދާ ބަނ

ޮގ އޮތީ  އެ  ހަދަހިސާބަށް  ބަނދަރ   ކަނޑިތީމ ެގ  އެޮގތަށް  ހަމަ  އެތަނ ެގ    އިއްސަ.  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ނިމ ނ އިރ  

އަނެއްކާ  ވެލިނެރ މަތި  ބޭނ ންވެސް  ނޫމަރާައރައިެގން  ހަމަ  އޮތީ.  މި  ހިސާބަށް  އި   ނ ކ ރެވޭ  އެޮގތަށް  އްޒަތްތެރި  ވެސް 

އެ ދާއިމީ  ،  ހެންވީމާރައީސް.  އަޅ ަގނޑ މެންޙައަޅ ަގނޑ މެން  ޮގތަކަށް  ލިބޭނޭ  މިކަމަށް  ވިސްނ ން  އްލެްއ  ެގ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސްކޮށްެގން ނޫނީ އަޅ ަގނޑަކަށެއް ނ ފެނޭބައްޓަން ައޅ ަގނޑ މެންނަން    ،   ތަނެއް.  ޙަމިކަން  އްލ ވާނެ 

ދިއ ން އެއީ ވަރަށް މ ހިންމ  ކަމެއް.  އްލެްއ އަންނާނެ ޮގތަކަށް މިކަން ެވެގންޙަމަ ދާއިމީ  އަޅ ަގނޑ މެން ހަ ،  އެހެންވީމާ

މި  ކަނޑިތީމ    ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެންެގ  ވެސް  ރައް  ބިލެތްފަހި،  ،ގޮއިދޫ  ،ފޭދޫ  ،ވަގ ތ   މިކަން ނޫމަރާެގ  ޔިތ ން 

ވިއްސާރަ އްމަލ ތަހަ މި  ހަމަ  ދަނީ.  ެގއްލ ންތަކެްއ ފަސް    ެގއަޅ ަގނޑ މެން  ެވސް  އިއިގަ ކ ރަމ ން  ހަމަ  ރަށަށް 
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އެހެންވީމާވެެގން އެހެންނަމަވެސްދިޔައީ.  ނޫން.  ކަންކަމެއް  ހ އްޓ ވޭނެ  ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  ކަންކަމަކީ  ގ ދ ރަތީ   ،، 

ކާރިސާ  އަޅ ަގނޑ މެންނަން ކ ޑަދިމާވާ  ެގއްލ ން  ވާ  އަޅ ަގނޑ ެމން    މަށްކ ރ ތަކ ަގއި  ވިސްނަިއެގން    އިދ ރާލަޓަކައި 

ެއއީފިޔަވަ އެޅ ން  އަޅ ަގނޑ މެންނަ  ،ޅ ތަކެއް  ދެކެން.  ޮގތ ަގއި  ކަމެްއެގ  ިވއްސާރަެއއް   ށްބ އްދިވެރި  ކޮންމެ  ަގިއ  ހަމަ 

ފެންނަނީ މި  ގޮއިދޫައކީ ޚާއް  ވެސް  ދާއިރާެގ  ކ ރަމ ން އަންނަ ރަށެއް.އަދި އަޅ ަގނޑ މެންެގ   ޞަކޮށް ދަނޑ ވެރިކަން 

ވިއް ދަނޑ ތަކަހަމަ  ރަށ ެގ  އެ  އެހެންވީމާސާރަިއަގއި  އެބަދޭ.  ވެެގން  ެގއްލ ންތައް  އިންތިހާައށް  ހަމަ  ށް  ދެން   ،

ޮގތަށް   ފާހަަގކ ރި  ވެސް  މެންބަރ ން  އެހެން  އޮތީވައަޅ ަގނޑ   މި  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  މިކ ޑަ  ގ ތ   ވަގ ތ     ވެފަ. 

ކ ރ ، އަޖެހެނީ. އެހެންވީމާއަޅ ަގނޑ  ކ ރ ކޮށްލަން ަވގ ތ   ނިންމާލަމ ންކޮށްލާފައި އަޅ ަގނޑ ޅ ަގނޑ     ، ބ ނާނީ  ވެސް   

  ހިސާބ ަގއި މި  މި  ،ވަގ ތ  ރާއްޖެ މި އޮތް ހާލަތ ގައި  މި  ،ހަމަ އަޅ ަގނޑ  އިތ ރަށް އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ބ ނެލަން ބޭނ ން

، އަޅ ަގނޑ  އެ ދެ ރަށ ެގ  ީވމާއަށް ލެވިފަ. އެހެންވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ  ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ ދެ ރަށެއް މި އޮތީ މޮނިޓަރިން

ހަމަ އެ ރައްޔިތ ންނަން ހަމަ އ ފާވެރި   ،ކަންހ ރީ އެ ރައްޔިތ ންނާ އެއްކޮށް  ނަން ހަމަ އަޅ ަގނޑ  މިވެސް ރައްޔިތ ން

  ،ކ ރަމ ންތިމާސްލްއަޅ ަގނޑ  އި  މަށްކަމ ެގ ފިޔަވަޅ  ައޅަިއެގން ތިބ އަދި މިކަމ ން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރި  ،ދ ވަސްތަކެއް

ދ   ހަމަ ވ މަށް  ޮގތްތައް  ރަނަގޅ   ބޭފ ޅ ންނަން  ވަރަށްއެ  ފ ރ ޞަތަށް  ދެްއވި  އަޅ ަގނޑަށް  ބޮޑަށް ޢާކ ރަމ ން   

 ޝ ކ ރިއްޔާ. 

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

 މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

  

 ވ ން:ކެ އްކަދެހަވާ ފްޝަރީ އާދަމް މެންބަރ  ދާއިރާެގ މަޑ އްވަރީ

ކ. ރަީއސް.  އިްއޒަތްތެރި  ރައްޔިތ ންނަ  ޝ ކ ރިއްޔާ  ދިއްފ ށީ  ހާލަތާއަތޮޅ   ކ ރިމަތިވި  މި  ތ ލ ސްދޫ   ން  ގ ޅިެގން 

މެ ިއއްޒަތްތެރި  މި  ދާއިރާެގ  މަނިކ ފާނ   އެ  އަދި  ތާއީދ ކ ރަން.  އަޅ ަގނޑ   މައްސަލައަށް  ހ ށަހެޅ އްވި  އެ  ންބަރ  

ޓަށް ށްދިއްފ އަދާކ ރަން. މިއީ    ކ ފާނަން ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅ ަގނޑ  ޝ ކ ރ ޓަކައި އެ މަނި  މައްސަލަ ހ ށަހެޅ އްިވ ކަމަށް

އޮތް. މި ފ ރ ޞަތ ަގއި     ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަިމ މައްސަލަ މ ޅި ރާއްޖޭަގއި  ،ދިމާވި މައްސަލައެްއ ކަމަށް ިވޔަސް

ރާއްޖެއަށް   ދ ވަސްތަކ ަގއި  ބޮޑެތި ކ ރަމ ންވޭތ ވެދިޔަ  ވަރަށް  ބަޔަކަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ރާއްޖޭެގ  ވިއްސާރައިަގއި  ދިޔަ 

 ެގއްލ ންތައް ެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ށް ހިސާބަމި  .ހދ ،.ހއ ، އަތޮޅ   ށ. ، އްފ ަވއްމ ލަ ،ޑޫ ެގއްލ ންތަްއ ލިބިފަިއވޭ. އައް 

ނ ކ ރެިވެގން ހ ރި ކ ނިތައް މެނޭޖ   އަދި އެ ރަށ ަގއި  އި،ިގރަމީދޫ ެވސް ވަރަށް    ެގދިޔަ. އަޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާލިބިެގން

ކައ  ރަށ ެގ  އެ  ވެސް  ރޭ  އައިްއޔެ  މެންބަރ ންނާއި  ހ ރިހާ  ރައްޔިތ ންސިލ ެގ  އިރ ޮއއްސ ނ އިރ  ދި  ބަޔަކ   ިގނަ  ންެގ 
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ކ ރަމ ން އ ނދަޫގ ދ ަވސްތަކެއް ރާއްޖޭެގ ވަރަށް ިގނަ ރަށްރަށ ަގއި ތަހައްމަލ ހ ނީ މޫދ ގައި. މިކަހަލަ ދަތިވެސް ތިބެންޖެ

ރަީއސް އިއްޒަތްތެރި  ދަނީ.  އޮތީ ؛މި  ފެނިފައި  އަޅ ަގނޑ މެންނަން  ކ ރިން  ކަެމއް   ،މީެގ  ކޮންމެ  ހަމަ  ބާވަތ ެގ  މި 

ގ ޅިެގދި ވެސް  ރައްޔިތ ން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސަރ ކާރާމާވާއިރ   އެކަން   ން  ކ ރެިވެގން  މަސައްކަތްތައް  އެކީަގއި 

މިއަދ   ެގންދާކ ރިއަށް  ރާއްޖޭެގ    ތަން.  ދިމާވީވެސް  ކަމެއް  ބާވަތ ެގ  މި  ރަށްރަށ ަގއި  ގ ޅިެގން  ންއެ  މާ،ިގނަ  މެން 

އަޅ ަގނކ ރާ މަސައްކަތް އެބަ  ކަށް  ޑިޒާސްޓަރބޫލ ކ ރަންޖެހޭަގޑ މެން  އޮތޯރިޓީ.  ކަންކަމ ަގިއ    ންމެނޭޖްމަންޓް  މިކަހަލަ 

ކީ  ޑީ.އެފަބޫލ ކ ރަން. އަދި އެމް.އެން.ަގޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅ ަގނޑ    ކަންކަން ކ ރަންވާ ޮގތް އެނެގންދ ރާލާ އިރ ޝާދ ދީ

ލިބޭ ވަގ ތ  ހަރަކާތްތެރިވާ  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަކީ ވެސް މި ބާވަތ ެގ ކޮންމެ ކަމެްއަގއި މައ ލޫާމތ     ،ވެސް

ޚިދ މަތް ބޮޑެތި  ވަރަށް  ބ ރަކޮށް  ައޅ ަގނޑ މެންނަން  ތަކެވަރަށް  މިއަދ   މ ައއްސަސާ.  ދެ  އަންނަ  ކ ރަމ ން  އް 

ިވްއސާރައާމި ކ ރަމ ން  ،އެހެންނަމަވެސް އެބަ އަޑ ިއިވެގންދޭ ޮގތ ން   ކަމާގ ޅިެގން ބަެއއް ފަރާތްތަކ ން އެ  ދިޔަ  ބެހޭ 

އިޖާބަރިޕޯޓ  ފަރާތ ން  ސަރ ކާރ ެގ  ޮގތެްއަގއި  އެކަށީެގންވާ  އެންމެ  ވެސް  މި  ކ ރ މ ން  މިކަމ ަގއި  ނ ލިބ ނ ކަން.  ެއއް 

އި ސަރ ކާރ ެގ  ރައީސް،  އިްއޒަތްތެރި  މިމަދ ވަނީ  މަދ ވެެގން  ިއސް  ޚ ލާޞްތެރިކަން.  ބާވަތ ެގ  އ ޅެނީ  މި  ނަަގިއެގން 

ކ ރިމަތިވީމާ މ ައއްސަސާ    ދިނ މަށްކޮށްފޯރ   ހޭހަންރައްޔިތ ންނަން    ،ކަމެއް  ެއއް  ވަރ ަގދަ  އެންމެ  އޮންނަ  ޓަކަިއ 

އެ ކަންކަން    ،ނަާގނެ ފަރާތްތަކެއްޓަކައި އިސް ކ ރ މަށްގ ޅިެގން މަސަްއކަތް މި ދެ ތަނާ ؛މް.އެން.ޑީ.އެފް އަދި ޕޮލިސްއެ

މަދ ވެެގން  މިއަދ   ރަްއޔިތ ންނާރާއްޖޭަގއި  މައްސަލަތައް  މި  އިޚ ލާޞްތެރިތިލަވެެގންހަމައަށް    ދާތީ  ކަމެއް ދަނީ 

އަޅ ަގނޑ     ،ކ ރިއަށް އޮތް ދ ވަސްތަކަށް ބަލާއިރ   ށްމިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެންނަ ؛ތްތެރި ރައީސްސަރ ކާރ ެގ ނެތީމަ. ިއއްޒަ

ެގ ލާމަރ ކަޒީ ނިޒާެމއް އަޅ ަގނޑ މެން  ،ވީމ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެން މ ޅި ރާއްޖެއިން ެވސް ދެން ވިސްނަންކަންކަ  ހިތ ން މި

ާގ ކ ރިމަ  ،ދާއިރ  އިމ ކ ރެިވެގންތެރޭަގއި  ކ ރިމަތިވީމާތިވެެގން ކާރިސާތައް  ކާރިސާތަްއ  އެ  ވެސް  ރަށެްއެގ    ،ދާއިރ   އެ 

މަސައްކަތް ރަށަކ ން  އެ  ހޭލ ންތެރިފެންވަރ ަގއި  މީހ ން  ޮގތަކަށް  އެއާއެ   ،އިކ ރ މާކ ރެވޭނެ  މީހ ން ހަމަ  ކީަގއި 

ރަށްރަށަށްއެ  ރ މާކ ތަމ ރީނ  އެ  ފޯރ ކޮށް  ކީަގއި  ވަސީލަތްތައް  އަސާސީ  އެންމެ  ރަށްރަށ ެގ  ބޭނ ންވާ  ޮގތަކަށް  ދެވޭ 

ކ ރ މ ެގ މައްޗަށް. ހަމަ އެާއއެކީަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި އެ ވަސީލަތްތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މަކީ  ލ ތައް ބާރ ވެރިކައ ންސި

  މާނަަގިއެގން އެކައެކީަގއި އެ ރަށަކ ން އިސް  ދިނ މާމިއަދ  ސަރ ކާރ ން ކ ރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެ ވަސީލަތްތައް ފޯރ ކޮށް

ޓާ އ ފެދިެގންބެހޭ  ފޯސްތަކެއް  ރަށެއްގެ   ،ސްކް  ރަީއސް    ބަޔަކަށް   އެ  އިްއޒަތްތެރި  ނޫނީ  ކ ރެިވެގން  މަސައްކަތްތައް 

ކ ރެވ  ޮގތެއްަގއި  އެކަށީެގންާވ  އެންމެ  ބޮޑެތި  މިކަމ ަގއި  ވަރަށް  ހިސާބ ތަކަށް  ިގނަ  ވަރަށް  ރާއްޖޭެގ  ނ ދާނެ.  މަކ ން 

ކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ތަންތަނ ަގއި ދަނޑ ވެރިކަން   އަތޮޅ  ކަހަލަ  .ށއީ. ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި  ދިޔަ   އްލ ންތައް ލިބިެގން މިެގ

ެގއްލ ންތަްއ   ބޮޑެތި  ކޮންެމވެސް ލިބިެގންވަރަށް  ބަދަލ ަގއި  ެގއްލ ންތަކ ެގ  ލިބ ނ   އެ  ރައީސް.  އިްއޒަތްތެރި  ދިޔައީ 

ސަރ  އެހީތެރިކަމެއް  މާލީ  ކަމަށްވަރެްއެގ  ދޭންޖެހޭނެ  އަޅ ަގނޑ   ކާރ ން  ޚާއްޞަަގ  ރަށްރަށް   ބޫލ ކ ރަން.  ޮގތެްއަގިއ 
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ެއ ރަށްރަށ ެގ ރަްއޔިތ ންނަން ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ ތެރެއިން އެ    ،ަގއި ިގނަ ރަށްރަށް ހ ންނައިރ ވެސް މިއަދ  ފ ރަބަންދ 

ެގއްލ ން ބޮޑެތި  ފޫލިބ ނ   ހަމަ  ެގއްލ ންތައްތަކަކީ  ބޮޑެތި  ވަރ ެގ  ފަރާތްތައް މަސައްކަތްނަަގިއެގން  . ލޯނ ނ ބެއްދޭ  ކ ރާ 

ެގއްލ ން ލިބ ނ  ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެބަހ ރި. ހ ރިއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ކޮންމެވެސް ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން  

ނޑ  ދެކޭޮގތ ަގިއ ކޮންމެވެސް ވަރެއްެގ މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ސަރ ކާރ ެގ ތެރެއިން ދެވޭނެ ޮގތެއް ހަމަޖެއްސ މަކީ އަޅ ަގ

ކ ރެިވެގންހަ ކަންކަން  އެ  އެޮގތަށް  ކަމެއް.  ކ ރަންޖެހޭ  ކޮންމެހެން  ކާރިސާތަކ ން    ،މަ  އެާއއެކީަގިއ  ހަމަ  އަދި 

ކ ޑަ ޓަކަ  ވ މަށްސަލާމަތް ެގއްލ ން  ލިބޭ  އަދި  ހޭލ ންތެރި  ކ ރ މަށްއި  މީހ ން  ހޯދަިއެގން    ،އިކ ރ މާޓަކައި  ވަސީލަތްތައް 

ކަންކަން ކ ރެވިެގންދާއިރ  އެ ރަށްރަށ ެގ ރަށ  ކައ ންސިލ ތަކާއި ރަށްތަްއ    ޒާމ  މިހާރ  މިލާމަރ ކަޒީ ނި  އިރަށްރަށ ަގ

އަޅ ަގބާރ ވެރި ޮގތ ަގއި  ދެކޭ  ައޅ ަގނޑ   ޮގތަކަށް  ނިޒާމާއިކ ރެވޭނެ  ހިންގ މ ެގ  ައޅ ަގނޑ މެން    ،ނޑ މެންެގ  އަދި 

ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގަ  ބަދަލ ކ ރަންވަސީލަތްތައް  ޮގތް  ކ ރެވޭ  ކަންކަން  މި   ޖެހިއްޖެއި  އަދި  ދެކެން.  އަޅ ަގނޑ   ކަމަށް 

ފޯރ ކޮށް އެހީތެރިކަން  މާލީ  ފަރާތްތަކަށް  ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ  އެހީތެރިކަން  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ ަގއި  ވެސް  ދިނ މަށް 

  ރިްއޔާ.ޝ ކ ރަށް ބޮޑަށް  ެއކީަގއި. ވަ  އާޮގސްފައިވާތީ ސަރ ކާރަށް ޮގވާލަން. އެއީ ަވރަށް ބޮޑެތި ެގއްލ ންތަކެއް ލިބިެގން

  ޝ ކ ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ އ ތ ރ   ކ ޅ ދ އްފ ށީ  ރ  އަޅ ަގނޑ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ،ހާމި  މެންބަރ .ޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި  

 ށް. ޠީފަޢަބްދ އްލަ ޔާސިރ  މެންބަރ 

 

 ވ ން: ކެއް ކަދެހަވާ ޠީފްޢަބްދ އްލަ ޔާސިރ  ެމންބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އްފ ށީ

ިއއްޒަތް  !އާދެ އާދެޝ ކ ރިްއޔާ  ރައީސް.  އ ށްކ.ދިްއފ   !ތެރި  އެތަކެްއ  ޓަށް  ދިމާވެފައިވާ  ސަބަބ ން  ދައެރ މ ެގ 

ހ ށަހަޅ ގ ޅިެގ  ެގއްލ ންތަކާ ނަސީމް  މެންބަރ   ިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  އެ  ެވސް ން  އަޅ ަގނޑ   މައްސަލައަށް  އްވާފަިއވާ 

އިއްޒަ ތާއީދ ކ ރަން.  ރައީސްހަމަ  މި ؛ތްތެރި  ބަހ ސްެގ  މި  ައޅ ަގނޑަށް  ހާއަޅ ަގނޑ   އައިިއރ ަގއި  ފާހަަގވި  ހިސާބަށް 

އިއްޒަ ދައްކަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެން  މިއަދ   ބޭނ ން.  ހިއްސާކޮށްލަން  ހަމަ  ވެސް  އަޅ ަގނޑ   ކަންކަން  ތްތެރި ބައެއް 

ައޅ ަގނޑ މެންެގރައީސް ތެރެއި،  ބައިވަ  އ ރަްއޔިތ ންރ   ން  މަސައްކަތްކ ރަމ ންރ މ ތަކެއް  ްއ  ޅ މެއ  ދިރި  ،ދ ވަހ  

ސާތަކ ެގ  ދ ރަތީ ކާރިގ   ވ މާއިބޮޑ ންފެ  އެ މަސަްއކަތް ެއއްކޮށް މިހެން ދިމާވާ  ،އްސާރ  ހަދަމ ން އައި ދޮ، ެގބިނާކ ރަމ ން

ހަލާކ ވެެގން ހަމަތަ  ދާސަބަބ ން  ވާހަައޅ ަގނޑ ަގއި  އެއާއެކީ  ން.  ދައްކާ  މި  ރަީއސް،  މެން  ިއއްޒަތްތެރި  ކައަކީ 

ތެރެ އަޅ ަގނޑ  އާދަިއެގ  އިމެންެގ  ޚާއްޞަކޮށް  ބަޔަކ ،  ެއތަކެއް  މަސަްއކަތްކަމ ަގއި ރަްއޔިތ ން  ން  އަންނަ  ވާ ކ ރަމ ން 
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 ؛ ރައީސްށް ވީރާނާވެެގންދާ ާވހަކަ. އިްއޒަތްތެރިސަބަބ ން އެްއކޮތަކ ެގ  ލަސަމައް ން ހަމަ މިފަދަ ެއތަކެއް  ކަދަނޑ ވެރި

ިއއްޒަތްތެރި  ވެރި އިއި ބަގަ ހ ސްށް މި ބަޑަައޅ ަގނއި  ގަ ބަލައިލާއިރ    އަޅ ަގނޑ ކަންތައްތަކަށް  ެގ ހ ރި  މިކަމ  ވި އެހެން 

ފާބަމެން ފަރާތ ން ވެސް  ކަންތަހަަގެވެގންރ ންެގ  ހިއްސާކޮށްއަޅ ަގނޑ އްތައް  ދިޔަ  ޮގތ ަގިއ  ލާ  ކަމެއްެގ  ފ ރަތަމަ  ނަން. 

ންނަ  އަ  މިޓަށް  ށްތިމާވެ  ންނަ،އައަށް މި  ޔެނިޅި ދ މ އްޖެއަށް އަދި  ރާވެހިން ދިތ  ޮގތީދ ރަގ   ،ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން އަޅ 

މިައޅ ަގނޑ ގ ޅިެގން    ތަކާބަދަލ  ރަށްތަކަށް  އެތަކެއް  ދަ  މެންެގ  އަސަނީ  ހަމައެރ ތަ ނޭދެޭވ  ކ ރަމ ން.  ކ   އެއާ ކެއް 

ފާހަަގކޮށްލައަޅ ަގނޑ  ިއއްޒަތް  ރައީސް،  ތެން  ބޮ ވަރަހަމަ  ނަށް  މެންައޅ ަގނޑ ރި  ފާހަަގވެށް  ެއކިއެކި    ، އްޖެޑަށް 

ންެގ  މެއަޅ ަގނޑ   ،ސް ހަމަ ފާހަަގކ ރަން ބޭނ ންވޭޚ ދ  އަޅ ަގނޑ  ވެ ؛ތ ންރ ންެގ ފަރާރި މެންބަތެތްޒަކ ެގ ިއއްދާއިރާތަ

ހިންގ ނ    ެވސް  މާޒީަގއި  ޮގތ ން  ރޮޖެކްޓ ތަޕްސަރ ކާރ ތަކ ން  ނަތީޖާއެްއެގ  މިައޅ ަގނޑ ކ ެގ  އެމެންނަށް  ކެްއ ތަފަދަ 

ަމގ  ހެދިތަކަކާ ކ ރިމަތިވަމ ސަލަމައް ތިވާކަން  މަބަބ ން އެކަން ކ ރިތ ެގ ސަ ޮގ  ފައި ހ ރިންދާކަން ފާހަަގކޮށްދެްއވައިފި. 

ޮގތ ކޯ  .ފިއިފާހަަގކޮށްދެްއވަ އިތ ރ ން  މީެގ  ފި.އިން އެބަ ފާހަަގކޮށްދެއްވަ ތިވާކައެބަ ކ ރިމަ   އެކަންންޒްވޭ ހެދިފައި ހ ރި 

ކަށް އެ ތަކ ލީފ  ޖެހެމ ންދާ  އި ހ ރި ޮގތ ެގ ސަބަބ ން އެތަކެއް ރަށްތަ ފަދި ން، ބަނދަރ  ހެބ  ބަނދަރ  ހެދ މ ެގ ސަބަހަމަ  

ިއއްޒަ ފާހަަގކޮށްދެއްަވއިފި.  ރަީއސްތްވާހަކަ  ކަމެއްމެން  ައޅ ަގނޑ މިއީ   ؛ތެރި  ވިސްނައިލަންޖެހޭ  ފ ންކޮށް  .  ނ ހަނ  

ދައ ލަތ ން  އަޅ ަގނޑ  ޕްރޮޖެކްޓ ތަކަކީ  ތަރައްޤީެގ  ފައިސާއިަގނޑ ޅ  އަމެންެގ  ރަްއޔިތ ންެގ  ންެގ  މެއަޅ ަގނޑ ން،  މެންެގ 

ޓަކައި ހިންޭގ  ،ރައްޔިތ ންނަށް  ޓަކައި  ލާބައަށް  ހެާވއި  ބޭފ ޅ ންެގ  އެހެންއްތަކެ ޕްރޮޖެކްޓ   އެ  މިވީމާ.  ހިންޭގ ،  ހެން 

ަގިއ  ކަމ    އްކާރެ ރ ސް އަދި އެހެން ސަކަމ ަގިއ ިވޔަ  މެންއަޅ ަގނޑ  އަދި    ،ތ ންސީ ޮގޓ ތަކަކީ ހަމަެއކަނި ސިޔާކްޕްރޮޖެ

އަ ދެވިޔަސް  އަންނަދި  ސަރ ކާން  އޮތް  ވިޔަސް  ރެއްން  ސަރ ކާ  ،ކަމ ަގިއ  ދިވެހި ާގންހިކ ން  ރައެ  ޕްރޮޖެކްޓަކީ   

ށް  ތަނެ ޮގވާންމެ ފައިދާއްޔިތ ންނަށް އެޖެކްޓ ތަކަކީ ރަ ޕްރޮެއ    ، މާހެންވީޖެކްޓ . އެެގ ފައިސާއިން ހިންާގ ޕްރޮޔިތ ންރައް

ޕްރޮ އިދެހެަގއި  މ ކަ   ކެއްތަޓ ޖެކްހިންޭގނެ  އެބަޖެހޭ.  ފާހަަގކޮށްލަން އަޅ ަގނޑ ަގއި  މިާއއެކީ  ؛ރައީސް  ތެރިްއޒަތްން   

ހަ  ،ބޭނ ންވޭ ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ފާހަަގކޮށްލާއަޅ ަގނޑ   ކަމެއް.  ރ ތަމިކަމާ  ފ   ކަނަން  ރައީރަތަމަ  ިއއްޒަތްތެރި  ސް،  މަކަށް 

މި މައްސަލަ    ،ެގ ތެރެއިންކ ހ ރިހާ ރަށްތަ  ހ ރި  ޖޭަގއިވެހިރާއްޖެހޭ މިހާރ  ދި   މިހާރަށް އެބަންމިހާރ   މެންއަޅ ަގނޑ 

ޒްކ ރެވިެގން އެންމެ ފ ރަތަަމ އި ރަޓަރިއޮޕް،  ދިރާސާކޮށް ،  ތ ން މި މައްސަލަ ދިމާވާ ރަށްތައް ބަލައިޮގ  ތީދ ރަގ ،  ދިމާވާ

ހަ  ،އަޅަންޖެހޭފިޔަވަޅ   ރަށްތަކަށް  ފިޔަވަޅ ޙައްލ ކ ރަންޖެހޭ  ހެދިމަ  ސްޓަޑީެއއް  އެބަޖެހޭ.  އެ  ންގެ ައޅަން  ކ ރަން  ކަން 

ކަމަކަށް   ފާއަޅ ަގނޑ ދެވަނަ  ރައީސް،  ހަަގ  އިއްޒަތްތެރި  އެން ައޅ ަގނޑ ކޮށްލަން  ވެމެން  ތިމާވެމެންނަކީ   ޓާށްސް 

ވާންޖެހޭ. ކަމ ަގއި އެބަ    މާޔަތްކ ރ މަށް މަސައްކަތްކ ރެވޭ ބަެއއްހި،  ޓާ އެްއޮގތަށް މަސައްކަތްކ ރެވޭ ށް،  ތިމާވެރައްޓެހި

ންޖެހޭ. ރަށްތަކ ން  ވެސް އެބަ ބަދަލ ކ ރަ  ޅ މ ެގ ވައްޓަފާޅިމެން މި ދިރިއ އަޅ ަގނޑ   ،ށްލަންފާހަަގކޮ  ަގނޑ ޅ އަ ން  ތ އެޮގ

ނެގ މާވެ ކަމަމި  ިއ،ލި  އެތަކެއް  ތި ައޅ ަގނޑ   ކ ންފަދަ  ދ ރ ވާންޖެހޭ.  އެބަ  ަގނޑ   އަޅ  ކަމަކަށް  ވަނަ  ންެމން 
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އިއް  ރަޒަފާހަަގކޮށްލާނަން  މަ އަޅ ަގނޑ އީސް،  ތްތެރި  މިހާރ   ޢ ރޫޝްމެންެގ  އެބަ  ނ ތަކ ންާގނޫެގ  މެންއަޅ ަގނޑ ތަކަށް   

 ؛އީސް ރަ ތެރި  ތްން. އިއްޒަ.އޭެއއް ހަދައިއީ.އަ ރޫޢ ތަްއ ހިންާގއިރ ަގއި  ބަިއވަރ  މަޝް ؛ކޮންމެ މަޝްރޫޢެއް  ،ލާޒިމ ކ ރަން

މަޝް  އަޅ ަގނޑ އެކީ  ޔާހިތާމަ ިގނަ  ހިންޭގ  މިހާރ   ހަފާހަަގކ ރަން  ރި  ދާރޫޢ ތަކ ަގއި  ހެދޭ ޕޯއީ.އަިއ.އޭ  ނަމަކަށް  ޓަކީ 

ޮގތެއް  މިއީ.  ޓެއްރިޕޯ ވާނެ  ނ ބައަޅ ަގނޑ   ގައިކަމ    މިކަން  ވިޔަފާރިއަ  ބޮޑ   މިއީ  ކަެމއް.    ކަށްލަން.  އޮތް  ވެފައި 

 ... ކަށްދޭ ރިޕޯޓަ ހެޭއ ރިޕޯޓަކީ ނ ހަނ  ބެލިެގން ރަނަގޅަށް. އައި. ވެސް، މި އީމައެހެންނަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

  އެދެން.  ވ ންއްޅ  ނިންމާލަދެހަކަފ މާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ ެގ ވާހެންވީވެއްޖެ. އެަވގ ތ  ހަމަ ،ރ މެންބައިްއޒަތްތެރި 

 

 : ވާހަކަދެްއކެވ ން ރ  ޔާސިރ  ޢަބްދ އްލަޠީފްެމންބަ ތ ރ  ދާއިރާެގއ  ޅ ދ އްފ ށީކ 

 ިވެގން ދ ރ ދިރާސާކ ރެ   ތަކަކީރޫޢ ެގ މަޝްޤީއްރި ރައީސް، ތަރަ ތެއްޒަތްއި   ހަތަރ ވަނަ ކަމަކަށް ައޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށްލަން

ތަކާ ެއކީަގއި  އްޖެހޭ. މިއާއެކ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ނިންމައިލާނަން. މި ކަންތަ  ރޫޢ ތަކަކަށް ާވން އެބަރާސްތާ މަޝް

ނެ ކަމަށް.  ކ ރެވޭކެއް ޙައްލ  ތަކަންތައް   ނަެގން ިގ ވާހަކަދެކެވިމިއަދ  ސަރ ކާރާ  އަޅ ަގނޑ މެން  ،ކ ރަނީ ަގބޫލ އަޅ ަގނޑ   

  ރައީސް.  ޔާ އިްއޒަތްތެރިށް ޝ ކ ރިއްރަށް ބޮޑަވަ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

ޢަބް  .ެމންބަރ ިއއްޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    .ބިރ ޖާهللا ދ ކާށިދޫ 

ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި   ދޫކާށި  !މާ، މިއ ޓް ނައްޓާލައްވާ ންވީ. އެހެ އިންނެވީތި  ޓްކ ރައްަވއިެގން  މިއ ރި މެންބަރ   ތެތްޒައް އި

ޢަބް ޢަބް)ވަގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (    . ބިރ ޖާهللا ދ މެންބަރ   މެންބަރ   އިްއޒަތްތެރި  ދާިއރާެގ  ޞަތ   ފ ރ   .ބިރ ޖާهللا ދ ކާށިދޫ 

މެންބަރ ތެއިއްޒަތް؟ ބޭނ ންފ ޅ ތޯ މިއ ޓް    މައިކ   ،ރި  މަިއކ   އެހެންވީމާ،  އިންނެވީ.  ތި  މިއ ޓްކ ރައްަވއިެގން 

އަ އޭރ ން  !ނައްޓާލަދެއްވާ  ލިބޭނީ.    ފ ރ ޞަމިހާ  !ދެއާ)ަވގ ތ ކޮޅަކަށްފަހ (  ޑ   ައޅ ަގނޑ   ދެން    ، ވަނީއަރ  މި  ތ   ރ  

 މިރަށް. ޢާތްތެރި މެންބަރ  އަޙްމަދ  ޒަދާއިރާެގ ިއއް  ކ ޑަހ ވަދޫ

 

 :ހަކަދެއްކެވ ންވާ ރ މިޢާއަޙްމަދ  މެންބަރ  ދޫ ދާއިރާެގ ޑަހ ވަކ 

ރަީއސް.   ިއްއޒަތްތެރި  ވަގ ޝ ކ ރިއްޔާ  ދަތި  މި  އަޅ ަގއާދެ!  ވެސް  ފ ތ ަގއި  މިރ ނޑ   އެދ ނީޞަތަކަށް  ދ   އަމި  ،  

އ ޅޭޅިެގން  ހ ށަހެ ވެޚައްސާސް  މި  ދާއިރާަގއި  ައޅ ަގނޑ ެގ  މައްސަލަިއަގއި  ަވރަ  ކަންބޮޑ ވ ށްސް  ބޮޑ   ންތަކެްއ  
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ދިެވހި  .އެކ ޔާހ ރީމަ މައްސަލަައކީ  މި  ޚާއްޞަކޮށް  ވަރަރާއަދި  ކަންކޮޅ ތަކަށް  ެއކި  ވެސް  ށްއްޖޭެގ  ބޮޑަށް   

މައް ކަންބޮޑ ވެ ގ   ،ވާތީވެ  ސަލައަކަށްފައިވާ  އަޅ މިކަމާ  ޮގތ ން  ކ ޑަހ ވަދޫވެ  ނޑ ަގޅޭ  މެންބަރ އިދާ  ސް    ގެ ރާެގ 

ބާވަތ ެގ މައްސަލަތައް  މި  ،ހިތް ޮއތީލާއިކަށް އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވަފ ރަތަމަ ކަމަލ މަށް.  ނަވާއް ދަންޗެ ން ެއއްތ އްޔަހައިސި

މި   ރަށްތަކަ  މި  ،އްޖޭަގއިރާދިވެހިއަޅ ަގނޑ މެންެގ  ބެހިޖަޒީރާ  އޮންނަކަށް  ރާްއޖޭގައިފައި    ، ލ ކ ރެވިެގންދާނީ އްޙަ    

މި   ހެންމެއް ާގއިމ ކ ރެިވެގންނޭ. އެކޯޑ ކ ރެވޭނެ މެކޭނިޒަމެންނަށް ރެއަޅ ަގނޑ ރަނަގޅ  ނިޒާެމއްެގ ދަށ ން މި ކަންކަން  

ދިވެދެންނެ ކަމަކީ،  ރަށްތަކައްޖޭ ރާހިވި  އ ދަެގ  ރަށްއެރ ށް  ބޮޑ ވ މާއި މާިއ،  ފެން  ކަންކަ  މި  ،ިގރ މާއި،  ކީ  މަބާވަތ ެގ 

ރަހަމަގައި ެއކި  ެވސް  ހިނަގށްމ   މިންވަރަށް  އެކި  ކޮންމެމ ންރަށ ަގއި  ކަންތައް.  ވެސް    ދާ  މެން  އަޅ ަގނޑ ފަހަރަކ  

ހި ެގއްބޮޑެ  އިގަ ނކަމެއް  ެއކަ  ،ވީމަ  ންތަކެއްލ  ތި  ޮގތ ން  ގ ޅޭ  ރިއެކަމާ  ޓަކަކަވަރން  ބޮޑ    އި ކ ރ ަމށް    ދައ ލަތ ން 

ކ ރެިވެގންދާ ކަންތައްތަކެްއ  މި    ޚަރަދ ކޮށްފައި  ބަދަލ ަގއި  ންނަނީފެތަން  އޭެގ  ަގބޫއަޅ ަގނޑ .    ، ލ ކ ރެވެނީމެންނަށް 

ދ ރާލައި ކ ރިއަށް    މެންނަށްއަޅ ަގނޑ ހަމަގައިމ  ވެސް    ،ތަކ ަގއި ެވސް މިދިޔަ ދ ވަސް  ތ ގައި ހަޔާެގހ ެގ މަޖިލީއަޅ ަގނޑ 

ވިކަންކައެ   ކަމަށްސްމަށް  ކ ރެވިއްޖެ  ޚަރަދ   ، ވާނަމަ  ނައިެގން  ޓަކައިކ ރ މަށް ކ ޑަ  ،ބޮޑ   ކ   ބައިވަރ  ދާރެވި  ނެ 

އެބަކަންތައްތަކެ  ެއއް  ޓޭއްހ   އް  އޭެގ  ދައ ރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ،ވާނަންނަދަން  އަޅ ަގނޑ ޮގތ ން    ެގސާލެއް މި.  މި  ެގ 

ފެން    އެރ މާއިއ ދަ   ާމެއނބޫދޫއަކީ  .އެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ދ  އަޅ ަގނޑ   ،ެގ ދާއިރާަގއިއަޅ ަގނޑ   ވެސް  ހަމަގައިމ 

ދަށް  ންނަ ޮގތ ން ރަށ ެގ މެ އ ފެދިފަިއ އޮދިމާވާ ރަށެއް. ރަށް  ސަލަތައް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށްމައް  ެގތ  ބާވަ  މި  ،ބޮޑ ވ މާ

ރ   ތައް ބައިވައެ  ،އްޔާ އްޖެޑ ވެ އްދ ެގ ެގތަކަށް ފެން ބޮ މ ެގ ސަބަބ ން އެ ސަރަޙައޮތ ފަރާތަށް އަޑިެވފައި    ތ ރ ނ ވަތަ އ 

ރަ  އްލ ންތަކެއްެގ ހިންޭގށ  ވޭ.  ޕްރޮޖެ  ަގއި  ތަކ ރާރ ކޮށް ސަރ ކާއަޅ ަގނޑ ރޭަގއި  ތެކްޓ ތަކ ެގ  އެކިއެކި  ކަާމ މެން  ރ ެގ 

ެގ  ތ  ބާވަ  ަގއި ހިމަނައިެގން އެއެ ނިޒާމ  ާގއިމ ކ ރެވިެގންދާ ަވގ ތ ަގއި އޭެގތެރޭ   ،ދޭސްކ ރިންށް އާރަރާަގއި ވަވ ޒާގ ޅޭ  

ޙައްލ ކ ންކަންކަ ޮގ  ހަދައިދިނ މ ރެވޭނެ  މ ހިންތްތަކެއް  މައް މ ެގ  އަކަމ ެގ  އެކި ޗަށް.    އަޅ ަގނޑ  ން  މަތީ  ހަރ ފަ  ދި 

ވެ ކޮހަމަގައިމ   ހ ންނާނެ  ވާހަކަސް  އެކަން ންޓްރެކްޓަރާ  ހިލޭ  ހަމަ  މަސަްއކަތ ެގ  ކޮންޓްރެކްޓަރ ެގ  ދައްކައިެގން 

ކަމަށް ތަކެ  ،ކޮށްދެއްވާނެ  ދައ އަދި  ފޯރ ކޮށްދީތި  ިމޮގތ ން   ،ފިނަމަލަތ ން  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ކޮށްދެއްވާނެ  އެކަން 

މާއެނބ ދޫ  ންމެއަޅ ަގނޑ  ެވސް  މަސައްކަތްދިމާވެ  އިަގހަމަގައިމ   ކ ރި  ޙައްލ ކ ރަން  މައްސަލަ  ހ ރި  އަދި    ތައްފަިއ 

އ ޅޭ ވަގ ތަކީ    ިއެގން މިދަ އަރަޓަށް ވެސް އ ށްމިހާތަނަށް ވަނީ ހަމަ ކާމިޔާބ ވާ ޮގތް ނ ވެފަ. ނަތީޖާއަކީ މިއަދ  ދިއްފ 

މާއަޅ ަގނޑ  ވެސް    އަޅ ަގނޑ  ދާއިރާެގ  ބޮޑަ  އަށްބޫދޫއެނެގ  އ ދަަވރަށް  ެގއްލ ންތަކެއްބޮޑެ  އިއަރަށް  އިާވ  ވެފަ   ތި 

މައްސަވަގ ތެ  މިކަހަލަ  އެހެންވީމާ،  ހަދަ  ،ލަތަކ ަގއިއް.  ވަގ ތ ަގއި މ ންބަނދަރ   ނދަރ ަގއި  ބަމެންނަށް  ައޅ ަގނޑ   ،ދާ 

ނާންނާނެ ންކަން   ކަތ ެގބާވަ  މެންނަށް އެއަޅ ަގނޑ ަގއި  ްއދ އިރ ަގއި އެ ސަރަޙަ މާޔަތްކ ރާހިދ   ސަރަޙައް  ނ ވަތަ ިގރާ

ާގއިމ އަޅ ަގނޑ ޮގތަކަށް   ކަންކަން  އެ  ވެސް  ކ މެންނަށް  ހަމަގައިމ   ކަންބޮޑ ވ ން މެންއަޅ ަގނޑ ރެިވއްޖެްއޔާ  މި    ނަށް 
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ފިދިވެހިރާ މިހާތައްޖޭަގއި  އެހެންީވމާ،  އަަވސްެވެގންދާނެ.  މީެގތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ   ށްނަލ ަވއިލ މަށް  ހަަމ  ެމންނަށް 

ކަންތަ  ކާމިޔާބ ކ ރެވިފައި އެބަހ ރިއްހ ރި  ވެސް  ކ  ަގނޑ   އަޅ .  ތައް  ެވސް  ދޫއަކީވަކ ޑަހ   .ހ ވަދޫޑަމިސާލަކަށް،   

ސް  އި ވެގަ ސ ނާމީއި،  ރ މާއެ ދަ އ   ެގ ރަޙ މަތ ން  هللا .  ރަށެއް ތިވާ  ރިމަތައް ކ ންކަ  އްޖެނަމަ ފެން ބޮޑ ވ މ ެގވެހި ރޭވާ

ރަން ކ ޑަހ ވަދޫ. އެހެންނަމަވެސް،  މެން ހަމަ ފާހަަގކ ައޅ ަގނޑ ޮގތ ަގިއ    ގެ އެންމެ ކ ޑަކޮށް ެގއްލ ން ލިބ ނ  އެްއ ރަށ 

  އް ަގއި ޕްރޮޖެކްޓެޑީ.ސީެގ ފަރާތ ން އެ ރަށ ށް ޓަކައި އެމް.އާރ .ފެން ބޮޑ ވާ މައްސަލަ ޙައްލ ކ ރ މަ  ސްަގއި ވެށ  ރައެ

އޭރ ގައިގަ އިރ ިގންހި އެލާސިންކައ    އި  ސަރަޙަްއދެކޮއް  ބޮޑ   މަސައްކަތ ން  ކ ރެވ ނ   ބޮ  އިއްގަ ށް  މ ެގ  ވ ޑ ފެން 

 މާ ދިއ ެގން  ކިެގ ބިން ހިއް ނީ ހޯދިފަ. އެހެންނަމަވެސް، މިހާރ  ރަށް ބޮޑ ކ ރެިވ، ރަށ ހާރ  ވަމި  ޙައްލ އަށް  މައްސަލަ

ޓާ  ށްވެމަ ތިމާތ ެގ ހަވަބާ  އި މިގަ ޓ ތައް ހިނަގމ ންދާއިރ ކްށް ެއކި ޕްރޮޖެތަޮގެއކި ސަރަޙައްދ ތަކަށް އެކި ޮގތްއެކީަގއި  

ެގގ  ަމއްސަލ އްޅ ންހ ރި  ކ  ންދެނިވި  ކ ރިޑަހ ވަލަތައް  ެވސް  ކަމެއްމަތިދޫއަށް  ވެދާނެ  ހަމަ  އެހެވ މަކީ  އެ  .  ންވީމާ، 

ން ކަންކަމަންޓް ލެވެލްަގއި މި  ޒާސްޓަރ މެނޭޖް ޑިށްމެންނައަޅ ަގނޑ  ށް ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑަަގއި  އިރ ކަންކަން ކ ރެވިެގންދާ 

 ... އިރ ގައިންާގކްޓ ތައް ހި ޑ ކ ރެވިެގން އެ ޕްރޮޖެރަނަގޅަށް ރެކޯންކޮޅެއް ތަ

 

 ދެްއކެވ ން:ކަތ ން ވާހަސަރިޔާ

 އްޖެ. ގ ތ  ހަމަވެވަ  ،ބަރ ތްތެރި މެންްއޒައި

 

 :ހަކަދެއްކެވ ންވާ ރ މިޢާއަޙްމަދ  މެންބަރ  ދޫ ދާއިރާެގ ޑަހ ވަކ 

ކ ރެިވެގން  ވަރަސި އްޮގއެކަން  ރަނަގޅ ށްއްޔާ  މައްސަލަހެންވީމާއެ  ކަމަށް.  ވެދާނެ  މި  މ ޅި އަޅ ަގނޑ އަކީ  ،  މެން 

އިޚ  ވަރަށް  ލެވެލްަގއި  މަސައްކަތްކ ކަލާޞްތެރިދައ ލަތ ެގ  ކޮންމެވެސް ނ ވެ    ދ ވަސްތަކެއް  ިގނަ  ،ރެިވއްޖެއްޔާ މާެއކ  

ކަމަވަރެްއެގ   ކަމެއް  ލިބިދާނެ  ވާހަދެ  އަޅ ަގނޑ ށް  ޙައްލެްއ  އެ  ދަކޭތީވެ  ޝ ކ ރިއްޔާ   .ަވއިލީންނަކަ  ބޮޑަށް    ވަރަށް 

 ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޓަކައި.  

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާޔާސަތ ރި

 .ބިރ  ޖާهللا ދ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ޢަބް .މެންބަރ ިއއްޒަތްތެރި ޝ ކ ރިއްޔާ  

 

 ހަކަދެްއކެވ ން: ވާ ބިރ ޖާهللا ދ މެންބަރ  ޢަބްކާށިދޫ ދާއިރާެގ 

 ؟ ބޭތޯލިއަޑ  
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 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   !ކ ރިއަށް ެގންދަވާހަކަ ވާ

 

 ހަކަދެްއކެވ ން: ވާ ބިރ ޖާهللا ދ ބަރ  ޢަބްމެންކާށިދޫ ދާއިރާެގ 

އެރ މާ    މި  ، ދެންނެވީ   ައޅ ަގނޑ   !ދެއާ އ ދަ  ދެން  ވަރަދެން  ރާއްޖޭަގއި  ދެން  ދ ވަސްެވއްޖެ  ށްރާއްޖޭަގއި   

ވެސް ބަދ ދެން އަމެން ބަލަންޖެހޭނީ.  އަޅ ަގނޑ  ނޫންތޯ  ތޯއިެގ ޙައްލަކީ ކޮބަމެން މި ވާހަކަ ދައްކާތާ. ދެން މީއަޅ ަގނޑ 

މިނިސްޓަރަަވޔައެން އަދިރަންމަންޓް  ހ ރޭ.  ވެސް  މިނިސްޕްލޭ  ކ   އެޓަރަނިންގ  ހ ރޭ.  ެވސް  ފަކ   ހ ން  ންމެ 

ލިބިެގންދިޔައަޅ ަގނޑ  ޚަބަރ   ތ ދެންީއ،  މެންނަށް  މެންދާއިރާ  ސްދޫލ   އިްއޒަތްތެރި  ައޚް    ،ށްބަރަެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ 

ބޮޑަމެންބަރަށް   ޝ ކ ވަރަށް  ޚާއްޞަ ށް  ދަންނަވަން.  މާލެަގނޑ އަޅ  ތެްއަގއި  ޮގ  ރ   ދާއިރާއަކީ  ެގ  ތޮޅ  އަ  މެންެގ 

ެގއްލ ންވެށިދޫއަކާ  ދާއިރާެއއް. ބޮޑެތި  ވަރަށް  ވެސް  ވެސް،  ޖެއް ށް  އަދި   . ދަނޑ ވެރިންނަށް  ވެސް.  ާގފަރަށް  އަދި 

މީރާ އެހެންވީމާ،  ވެސް.  ރަށްތަކަށް  ހ ރިހާ  ހެދ މ ޕްލޭނިނެޙަްއލަކީ  ެގ  އްޖޭެގ  މިވެއަދި  ކަވާހަެގ  އް  ދައްކަނީ.   ސް 

މިސާލަ  ންގ ޕްލޭނި  ތޯބައިކޮ މިނިސް  ކަށް.ހެދ ން  އެންަވޔަރަންމަންމެރީ  ޓްޕްލޭނިންގ  މިނިސްޓްޓްދ ވެރިެވެގން  ން  ރީ 

ފަދައ  އެންމެ  ހެދި  ލަތ ން  ހޯރަފ ށީއެއަރޕޯޓްހ ން  އެހެންވީމަ  .  ތަންއަޅ ަގނޑ   އެައރޕޯޓަށް  އެބަޖެހޭ  ޅެްއ  ކޮމެން 

އޮންޒި އެހެންވީމާރޭޓްވާޕަމާދާރ ކޮށް  މިއަދ   ން.  ހ ރިމެންެގ  އަޅ ަގނޑ  ،  ޕްހާރާއްޖޭެގ  ކަމެްއ  އި ގަ ދާއިރ   ންކ ރަމ ންލޭ 

ށް  ޑަ ލަތަށް ވަރަށް ބޮތް އިޤ ތިޞާދީ ހާއޮ  ޤައ މ ަގއި މި  ެގ މިންމެއަޅ ަގނޑ ދެން    އި،ޮގތ ންނާ  އެންަވޔަރަންމަންޓާ ބެހޭ

މެން އެބަޖެހޭ އަޅ ަގނޑ ންީވމާ،  އެއްކޮށް. އެހެތައް ދަށްވ މާ  ބަިއވަރ  ވިޔަފާރިއަދި    އި،އައ މާ   ޑ ވިކޮބަލަން އެބަޖެހޭ.  

ްއަގިއ   ރަށެމެންަގިއ ކޮރަށ   200އްތިރީސް ރަށ ަގއި،  ބަނައޮ ވެސް ކ ރަން.    ދީ މެނޭޖ މި ާއބާ  ކަށް މޮޑެލަ ކ ޑަ  ދ ޚަރަ

ހެދ ބަނދަރ  ރައް  ބަދަލ ަގއި  ރައްކާތެރިކަން ށްޔިތ ންނަމ ެގ  ޕް  ؛ ސަލާމަތާއި  ެވސް  ޮގޓްކްރޮޓެމާލެ  އާބަދީކ ރި    ގެ ތަށް 

ޮއތް  ންކ ރެވޭމީއެއް ރަކޮނޮވަރެްއެގ އި ވަރ  ވަރެއްެގ ހެޔޮ   މެވެސްތ ން ކޮންނިސްބަ ޮގތަށް  ކ ރެވޭދ އިޤ ތިޞާ  އާބާދީއެއް   

ންމެ  ހޭ. މިހާރ  ކޮޕަރޭޓްވާން އެބަޖެތި އޮވެސް ވިޔަފާރިއެއް ޮގތަށް އޭ  ެއއީ  ،ޮގތަށް  ބަނދަރަކ ން ވެސް ެއއްޗެއް ލިބޭ

 ޏާ ވަންނ  ރާ ރިޓަރންއަނބ   ދަ އެ ހޭ.  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  ކަމެއް   ހޭޖެްއ ކ ރަންއެސް ހޭދަވެކަމަކީ ވެސް ހަމަ ކޮންމެ 

އިން އެފަދަ  ނޯންނާނެކަސްޓްމަންޓަވެއަލ ން  ޖާަގެއއް  އެހެށް  އެ ން.  މިއަދ     ައޅ ަގނޑ އީ  ވީމާ،  ކަމެއް.  ފާހަަގކޮށްލާ 

ވާހަކަ  މެންއަޅ ަގނޑ  ރައްޔިމި  އަދިވެސް  ކަން ދަްއކަނީ  މި  މަޖިލީހ ަގއި  ޓަކަިއ  ތ ންެގ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށް  ކަން 

ވާހަޕްލޭން އެއާ.  ކަކ ރައްވާ  ފ ރިޓް  ންއެންަވޔަރަންމައެްއޮގތަށް    އަދި  ެގންދާ ވާހައަހަމަތަންކޮޅެއް  ށް  އަޅ ަގނޑަކަ.  ށް 

ފ    ނީަގބޫލ ކ ރެވެ މިކަންރިމިއަށްވ ރެ  ކަމަށް.    ހަމަޔަށް  އެކްއަޅ ަގނޑ ކ ރެވެންާވނެ  މީސްމެންެގ  ނެތީމާ ހ ޕަރޓް   ން 
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ކޮމެންއަޅ ަގނޑ ެގނެވިދާނެ.  ބޭރ ން   އެންމެރަމިނިސްޓަ  ންމެ  ހަމަ  ވެސް  މީމޮ  ކީ  ނ ވެޅ   ދާނެ.  ގައިހިނހަކަށް 

ެގއެހެންވީމާ ޓީެމއް  އެކްސްޕަރޓް  ބެހި،  އާބާދީ  ރާއްޖޭެގ  ބަޮގއޮތް  ފައި  ނެސްެގން  ނ ިގރާ  ލާއިރ ތަށް  ރާއްޖޭަގއި  ަގއި 

ތައް ކަމަށް  ންަގންޖެހޭ. އެއީ އެއް ކަ ޕްރޮްގރާމެއް އެބަ ހިނ ޑްސޭފް ައއިލެން  ، ބަލައިއިތޯ ތަކަކީ ކޮބަ ޑ ންސޭފް އައިލެ

ދެން  ަގބޫލ ކ ރަން.    އަޅ ަގނޑ  ނ ކޮށް  ކ ދިކ އަޅ ަގނޑ ެއކަން  ރަށްމެން  ތިބެނީދި  މި  ތިބެފައި  ށ ަގިއ  ހަމަ . 

އޮ  ެގއިޒޭޝަނެއްަގނައޯލް  ޕްރޮފިޓަބަނޮން ވެސް  ޕަޮގތ ަގއި  އެކަން  ދަނީ.  މި  ސައަޅ ަގނޑ ރޭޓްވަމ ން  ން  ރ ކާރ މެން 

ރަނަގޅ ކ ރާމެކިތަން މިކަން  ވަރަކަށް  އ ޅ   އަ  ،ނަމަެވސް  ނ ން  މޫސ މަށް  ބަދަލ ދ ނިޔޭެގ  ރާއްޖޭެގ  ންނަ  ތަކާއި، 

އޮޕައެންަވޔަރަން ބަލާއިރ ޓ ާވ  ރޭމަންޓް  އަޅަނީ  ހަމަ  ެވސް    ނިކ   ،ޮގތަށް  މޫދަށް.މި  ހަބޭހަށް  ވެސް އެކަން    މިހާރ  

ޮގތެއް   މޮނެމަނާކ ރެވޭނެ  މީހ ން  އަޅާ  ކ ނި  ދައ ސިނެ  ޓަރކ ރެވޭނިތް.  ނެތް.  ދިފާޢީ  އަނެއްހެން    ލަތ ެގސްޓަމެއް 

މިސާބާރ ަގ ހ ންނަލެ އި  ޮގތ ން  ކ ކ ނިއެބަ  ޔ ނިޓެއް    ންޖެހޭްއެގ  ކަނޑަށް  ޕްއަޅާ،  އ ކާލާ  އެްއޗެހި  ނި  މި ލާސްޓިކާ 

 .. ނިޓަރިންގ ނިޒާމެއް ވެސް. ދޯންޏަށް.އިރ  އޭތި މޮޓްވާ ޕަރޭއޮ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

   ދެން.  ނިންމާލަދެއްވ ން އެޅ ވަގ ތ  ހަމަވެއްޖެ. ވާހަކަފ  މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި 

 

 ހަކަދެްއކެވ ން: ވާ ބިރ ޖާهللا ދ މެންބަރ  ޢަބްކާށިދޫ ދާއިރާެގ 

ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ރަށް ބޮޑަށް  އާދެ! ވަ   ، ނިންމާލ މ ެގ ކ ރީަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަންނަވާލަން ބޭނ ންވަނީ  ޝ ކ ރިއްޔާ 

މި ކަންކަމ   މިހާރ   ހ ރިހާ  މަހިނާގ  ރައްޔިތ ންެގ  އަޅ ަގނޑ މެން  މަްއޗަށް  ެއކި  ރ އިއެކި   ހ ންޖިލީެގ  ތަްއ  ަގރާރ  

ެއކިއިހ ށަހަޅަ ދެކެ  ެގން  ބޭނ ންނޭ  ވެމ ންވާހަކަތަްއ  އެބަ  ރިޒަލްޓް  ރިދަނީ.  އެހެންވީމާ،  ައޅ ަގނޑ މެން.  ޒަލްޓް  ެވއޭ 

  ޑަ ކޮށްެގން ކ ރިއަށް ެގންދަން އެބަޖެހޭ. ޚަރަދ  ކ ތް ެމނިފެސްޓ ކަހޯދ މަށް ޓަކައި ައޅ ަގނޑ މެން މި ކ ރަންޖެހޭ މަސައް

ހިންމޮޑެލަ ރާއްޖެ  އެކަށް  ދިއޭޖެހެ  ބަަގން  ހިންާގ  ވެހި.  މި  މިހާރ   އެބަރާއްޖޭަގިއ  ބަދަލ ކ ރަން  އޭ. ޖެހެ  މޮޑެލް 

މިތ ގަ ޤަޙަޤީދ ނިޔޭަގިއ   ވެސް  އ   އަދ އި  ބަލާއިރ ޅޭދިމާެވެގން  ަމއްސަލަތަކަށް  ލާރި  ޚަ  ެގންނޑ މެއަޅ ގަ   ،  ޒާނާަގިއ 

ނޫން.ަގއި  ރިޒަރވްނޫން.    ކީހ ރީ ހ ރީެއއް  އެއްޗެއް  ބޮޑ   ބޮޑ     މާ  އެހާ  މިއީކީޤައ މެއ ފެއްދ ންތެރިކަން  ނޫން   . އް 

ދަތި  ރައް ހ ރި  ހާޔިތ ން  ެއޅެން  ޓަކަިއ  ކ ޑަކ ރ މަށް  ޚަރަދ   ތިބެނީ.  ިމ  ސަރ ކާރަށް  ލ ަގއި  އެޅ މަށް  ފިޔަަވޅ ތައް 

 ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ރިްއޔާން. ޝ ކ ޑަށް ދެއްވި ފ ރ ޞަތަށް ޝ ކ ރ  ދަންނަވަ އަޅ ަގނކ ލ މާއެ އިވަ ޮގ

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 
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އެންމެ ފަހ    ިއވާންނަވާފަދައްކަވަން އެދިވަޑައިަގފ ޅ ކަ މައްސަލައިަގިއ ވާހަމި  !އާދެ  .މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި  ޝ ކ ރިއްޔާ  

 އަޙްމަދ  ޙަލީމް.އިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރ  ދާބިލެތްދޫ ވަނީ. އަރ ތ ނޑ  މި ފ ރ ޞަޅ ަގރ  އަމެންބަރަށް މިހާ

 

 : ހަކަދެއްކެވ ންވާ އަޙްމަދ  ޙަލީމްމެންބަރ  ދޫ ދާއިރާެގ ބިލެތް

  ކަންބޮޑ ވާވަރަށް    ،އަޅ ަގނޑ  ވެސް މި ހ ށަހެޅިފައި އޮތް ޚައްސާސް މަްއސަލައަށްޝ ކ ރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  

ފާނަށް މަނިކ   ވި ކަމަށް ޓަކައި އެއްޅ ހެބަރ  މި މައްސަލަ ހ ށަރި މެންތެދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްސްލ ސަލަެއއް މިއީ. ތ މައް

ދަންނަވަ ރައީސްންޝ ކ ރ   އިްއޒަތްތެރި  ރާ  ؛.  މ ޅި  ވަރަެގއްޖޭިމއީ  ދިމާވެފައިށް  މިހާރ   ރަށްތަކަކަށް  ިގނަ  އޮތް     

އައި.    ންރަމ ިގސް   ރާއްޖެ ކ ރީަގއި ވެމެންެގއަޅ ަގނޑ   ،ަވޑަިއަގންނަވާނެ ސަލައެއް. އެނގި ވަރަށް މ ހިންމ  ބޮޑ  މައް

މި އ އެހެންނަމަވެސް،  ިގރަިއެގން  މާ  ށްރަ  މާއި،އެރ ދަހާރ   ާއންމ ބޮޑަށް  މިހާރ   އަދި ވެފައި    ކަމަކަށް  ދިއ މަކީ 

ވެސް ވަރަށް   ދާއިރާަގއި  މެންެގައޅ ަގނޑ އް. އެޮގތ ން  ވެފައި އޮތް ކަމެތ ރ  ރައްކާ އިެގ ނ  މާ ބޮޑަށް މީރެކ ރިއަށްވ 

ިގރ މ ެގ މައްސަލަ ވަރަށް  ށްރަ  ތްދޫއަކީެގ ބިލެެގ ދާއިރާ އަޅ ަގނޑ އެބައޮތް. ެއއީ ބިލެތްދޫ.    ރަށެއްމ ަގއި ކަންބޮޑ ވާ  ކަމި

މެްއ  ންބޮޑ ވާ އެހެން ކަކަަވރަށް ހާރ  މިއަދި   އަޅ ަގނޑ މެންނަށް ދިމާވެފައި އޮތް ރަށެއް. ޭއެގތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ ބޮޑަށް 

ިއންޖީނ ެގައޅ ަގނޑ އެބައޮތް.   އަޅަ ؛މެންެގ  އާމ ންނިމެ  އިމިހާރ   އިންދާ  ބިލެ ޖީ  ވަނީ  ދޫަގއި  ތްނ ެގ  ވަރަށް އެ 

ބަނދަރ   ޗާ އްމަރިތިއަ އެދިމާލ ން  މިހާރ   ާގތ ަގއި.  ިއންޖީ  ސައް ޮގހަލާކ ވެ   އެ  ހަމައޮންނާތީ  ވެސް  އަނ ެގއާ  ށް 

މަ މ ހިންމ   ރާއްޖޭެގ ހަ  ،މ މެންނަށް މި ވަގ ތ  ވަރަށް މ ހިން އަޅ ަގނޑ މާ،  ވީއަރަމ ން މިހާރ  އެ އަންނަނީ. އެހެންރާޅ 

ރަށްތަބޮޑެ ރަކެއް،  ތި  ކ ރަންށްތަކެިގނަ  މިކަން  އެބަހ ރި  އެހެންވީމާ،  ޖެއް  ބައެއް  އަޅ ަގނޑ ހޭ.  ތެރެއިން  މެންެގ 

މެންއިއް  ވާހަކަފ ޅ ޒަތްތެރި  ބަލަންޖެހޭބަރ ން  އެބަ  މިހާރ   ހ ރި މާޔަތްކ ރަހިންމ ކޮށް  މ ހި  މެއެން  ،ދެއްކެވިހެން  ން 

ކޮބައި ރަ ރަށްރަށަށްރަށަކީ  އެ  ބަލަިއ  އަމާޒ ކޮށްެގން  ކަން  އިއަޅ ަގނޑ ށް  ވެސް  ބަޖެޓ   ފ ޅާކޮށް މެންެގ  ެގން  ތ ރަށް 

މިހާރ   އަޅ ަގނޑ  ރަށްތައް  މި  އެބަޖެހޭ  އެހެންނޫނިޔަމާހިމެން  މ ސްތަޤ ބަލ ަގއި  އަޅ ަގނޑ އްޔާ  ތްކ ރަން.  މާ  ެމންނަށް 

މިއީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތ ންެގ    ،ޖެހޭރ  އެބަ ބަލަންމެން މިހާއަޅ ަގނޑ ،  ވެެގން ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާން  ެގއްލ ބޮޑ 

ފައެއް އެބަ އަންނަންޖެހޭ. ސިތ މ ެގ ބަދަލ ަގއި މިއަށް ޢަމަލީ  ަގއި އޮތ  ވާހަކަެއްއެގ ޮގ  ޓަކައި ދަްއކާ   ޓ  ހޯދ މަށްސަޕޯ

ށް ވަނީ. އެްއ  އަކަކަދެން ހަމަ ވާހަ  އީމި  ،ކަމ ަގއި ވިޔަސް    މައްސަލަެއއް ހ ށަހެޅ އްވިޒާތ ެގ  މިހާރ  ކޮންމެ ބޭފ ޅަކ  މި 

ބޭފ ޅަ  ހ ވަދ  ކޮންމެ  ދެން  ވާހަކައެއް.  ޮގތ ދައްކާލާ  ބެހޭ  މިކަމާ  ވެސް  ކަންބޮޑ ވެކ   ވާހަކަފ ޅ ން  އެ    އްކަވާދަެގން 

މ ހިންމ     ބޭފ ޅެއްެގ ޮގތ ންދާއިރާެގ  ބެހޭ  މިއެހެ  .ރަށްރަށާ  މިހާރ   ކަށް  ޔަންނަމަވެސް،  ނާދޭ.  ސިފައެއް  ޢަމަލީ 

ރ  އްލ ކ ރ ަމށް ޓަކައި ބަޖެޓ ަގއި މިހާއްސަލަ ޙަ ިގރ މ ެގ މަެގ ރަށްތްދޫ ލެބި  އަޅ ަގނޑ  ެވސް އަޅ ަގނޑ ެމންެގ ދާއިރާެގ

ދ ވަސް  ދެ ދެކެވެމ ންދާ  އަހަރެއްހާ  ވާހަކަ  މި  އަދިވެއްޖެ  ައޅ ަގނޑ މެންނަކަށް  އެހެންނަމަވެސް،   މިކަެމއް  ވެސްތާ. 
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ޮގތ ަގއި   ެގދެ އަހަރ   ތިށް ދަވަރަ   ެވސްދިމާވި ދެ އަހަރަކީ ސަރ ކާރ ެގ  ،ންކ ރަބޫލ ަގދެން އަޅ ަގނޑ  ވެސް  ނ ވޭ.  

ދަނީ  ކޮވިޑާ  މި  ބައް  މި  ހެދިހެދި، މި  މިކަން  ޔާ  ޒިންމާދާރ ކޮށް  މިއަށްވ ރެ  އަޅ ަގނޑ މެން  އެހެންނަމަވެސް،  އެބަ  . 

ހޯދާލ މަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެން ސިކ ރަން ވޯޓެއް  އަޅ ަގނޑ މެންެގ    ށްޔާސީ  ބޭނ މ ަގއި ހޯދާލ   ޓީޕޮޕިއ ލަރިނޫނިއްޔާ    މ ެގ 

އިތ ރަށް ކާ  ދައް ސިޙަޤީޤީ  ، ވާހަކައެްއެގ  ޖައްސަންޖެހޭ  އެބަ  އެހެފަ  ސަރ ކާރަށް .  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅ ަގނޑ   ންވީމާ، 

ރާ ިގ  ރ ން މިހާރަށްން ދާއިރާތަކ ަގއި ވެސް މ ހިންމ  މިހާަގނޑ ެމންެގ ދާއިރާ ވެސް އަދި އެހެ ޅ  އަ ؛ ބޭނ ންޮގވާލަން

ދަން. އް ހޯލެ އަަވސް ޙައްއެައށް ރަށް އެބަ ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެން ބަލާފައި  ރަށްހ ރި ހިފައި ންޖެއްދ ތައް ހިމާޔަތްކ ރަސަރަޙަ

ިގރައިެގންދޭ އެބަ  ޮގތ ަގއި  ފެންނަ  އަޅ ަގނޑަށް  ރަށްރަށް  އާބައެއް  މޫ  ދެ!.  ދެ ސ މެިގރާ  ިގރަިއެގންދާއިރ   އްަގއި 

ހެކްޓަރ    ތިން  އެފަިގރާހެކްޓަރ ،  އެހެންވީމާ،  ހ ރި.  އެބަ  ވެސް  ރަށްރަށް  ހ ރި  ވަރަށް  އި  އަދަދަ  ހ ރީ  ކ ން ބޮޑ  

ރި ތެރ  ިގރަމ ންދަނީ. އިްއޒަތްނޫން މިހާ  ނެއްރަށް ިގރަމ ންދިޔަ ނިސްބަތަކ ންިގރަމ ން. މީެގ ކ ރީަގއި މި ރާއްޖޭެގ ރަށް

ވާހަކަދައްކަ ؛ރައީސް މައ ޟޫޢަށް  މި  ވެސްނިން   މ ންއަޅ ަގނޑ   ބޭމާލަމ ން  ދަންނަވާލަން  އަޅ ަގނޑ    މޭ   މި ؛ނ ން 

، ައވަހާރަކޮށްލަން  ގައިހަމަލާދިން    ، މަރާލަންދިން ހަމަލާ  ވަނަ ދ ވަހ  ރައީސް ނަޝީދަށް  6މަހ ެގ    ، މިދިޔަ މޭމަހ 

ރާ ޅި މަޖިލީހ ން މި ކ ެގ މ ޅ ަގނޑ މެންފ ންމިނަށް ދިޔ މަށް އަންމެ  ދިން ހަމަލާަގއި ޭއެގ އިންސާފ  ހޯދ މަށް ޓަކައި އެ

އަ މަސައްކަތަ ހ ރިހާޅ ށް  އެންމެ މެންބަ  ަގނޑ މެންެގ  ސީރިއަސް  އަޅ ަގނޑ މެން  އެއްބާރ ލ ންދީ،  ެއކަމަށް  ވެސް  ރ ން 

ޮގތ ަގއި މިކަން ނަަގިއެގން، ެއއްެގންދިޔ ކ ރިއަށް  މ ހިންމ  މައްސަލައެއްެގ  ދިވެހި ފަހަރ     ން. އެހެންވީމާ، ައދިވެސް 

ޮގވާލަން. ޝ ކ ރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި   ނ މަށްތް މަސައްކަތެއް ކޮށްދިން އޮކ ރެވެ  ށްސާފ  ހޯދ މަސަރ ކާރަށް އެކަމަށް އިން

 ރ ޞަތަށް ، ދެްއވި ފ ރައީސް

 

 ވ ން:ކެ އް ކަދެހަން ވާރިޔާސަތ 

މެންބަރ .   އިްއޒަތްތެރި  ވި އްހ ށަހެޅ   ނަސީމް  މްރާހީއިބް މެންބަރ އިްއޒަތްތެރި   ދާއިރެާގ ތ ލ ސްދޫއާދެ!  ޝ ކ ރިއްޔާ 

 ސާބ ން މި ނިމ ނީ.  ހި އިެގ ބަހ ސް މި ލަ ސަކ އްލި މައް

 

 ންމ ން ނި

 

 ން:ވ ކެ އް ކަދެހަން ވާތ ސަރިޔާ

ެގ ިއދާރާެގ ފަރާތ ން އިްއޒަތްތެރި ތެއް މަޖިލީހ ަވގ   ،ތާރީޚަކާއި  ،ލްސާއެއް އޮންނަ ދ ވަހަކާއިއާދެ! ދެން މަޖިލީހ ެގ ޖަ

 ނެ.ދެއްވާ އިމެންބަރ ންނަށް އަންގަވަ
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 . ނީމ ނި ސްލިޖިމަ  .ينملاعلا  ب  ر هلل دمحلاو
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