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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسى هللا انرحًٍ انرحيى، انحًد هلل وانصالة وانسالو عهى رسول هللا وعهى آنه وصحبه ويٍ وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ32ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.3123/3/26/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ނޑުް ްއެްނގުން.ްއަުޅގަ ްއަްނގާ ްޤަރާރެްއ،ްއިތުރަށްްްރިޔާސަތުން ްއިްއވިފަިއވާ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްދަންނަވާލަނީ ްމި ފުރަތަމަ

ްއިންް ްއެޖެންޑާ ްމަޖިލީހުގެ ްޤަރާރު ްއެ ްފެންނާތީ ްކަމަށް ްހުށަނޭޅޭނެ ްދަށުން ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ބެލިބެލުމުގައި

ނޑުްނިންމިްނިންމުން.ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަ ރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްއުނިކުރަންްއަުޅގަ

ްޢާއްމުކުރަްއވާފަިއވާް ްޚިލާފަށ2212ްްްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްގަާވއިދާ ްމާލިއްޔަުތްޤާނޫނާއި ްރިޕޯޓުަގއި ްއަހަުރެގްއޮޑިޓު ވަނަ

ްކަމަށްް ްހޯދައިދިނުމަށް ްމަންފާ ްާއއި ްފައިދާ ްަބޔަކަށް ްވަކި ްވަނީ ްކޮށްަފއި ްޚަރަދުތަކެއް ްގިނަ ްމިނިސްޓްރީން ފޮރިން

ްކޮރަޕްޝަްނގެް ްހިންގާފައިވާ ްުމވަްއޒަުފން ްއިސް ްމިނިސްޓްރީގެ ްފޮރިން ްގަސްުތަގއި ްކަމަކީ ްވާހިނދު،ްމި ފާހަގަކޮށްފައި

ޢަމަލުތަކެއްްކަމަށްވުމާްެއކު،ްމިްޚިޔާނާތުގެްމުގުުލގައިްހުްނނެވީްކުީރގެްފޮރިންްމިނިސްޓަރްޑޮކްޓަރުްއަޙްމަދުްޝަހީދުް

ްހުން ްއޭނާ ްމިހާރު ްއަިދ ްވާތީ، ްލިބިފަިއާވްކަމަށް ްފުރުސަތެްއަގއި ްލިބިފަިއވާ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއިްނ ްޔޫ.އެން ނެވީ
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ްބަަލއި،ް ްމައްސަލަތައް ްމި ްދުރުކުރުމަށާއި ްމަޤާމުން ްހުރި ްޔޫ.އެްނގަިއ ްއޭނާ ްމިހާރު ްވާީތ، ްކަމަށް މަޤާމެއްގައި

ނޑުްތަޙްޤީޤުކުރުމަށްްދައުލަތުގެްމުައއްސަސާތަކަށްްގޮވާަލއި،ްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހަށްްހު ށަހަޅާްޤަރާރު.ްމިްޤަރާރުްއަޅުގަ

ްމަޖީލީހުގެްމަސައްކަތްތަކުންްުއނިކުރިްވާހަކަްދަންނަވަން.ް

ްބައްް-4.1 ްކޮމިޓީންތަކުގެ 5ްްދަލުވުންތައް. ްވަުގުތ2212ްނޮވެމްބަރ ްހޭދަވި ްކޮމިޓީތަކުަގއި ްކޮމިޓީތަކާއި ްބޭްއވުނު ަގއި

ކޮމިީޓެގ6ްްއާްހަމައަށ2ްްއިންްފެށިގެންްމެންދުރ9:38ްްުްވީްހޯމަްދުވަހުްހެދުނ2212ްްުނޮވެމްބަރ5ްްއިޢުލާނުކުރުން.ް

ް ްއެދުވަހު ްގޮތުން ްިމ ްބޭްއވިފަިއވޭ. 5ްްބައްދަލުވުން 12ްަގޑިއިާރ ްމެންބަރުންްް ްަބްއދަލުވުންތަކުަގއި ްކޮމިޓީގެ މިނެޓު

ް ްގޮތް، ްހަމަޖެހިފައިާވ ްބޭއްވުމަށް ްބައްދަލުވުންަތްއ ްކޮމިޓީތަކުެގ ްމިއަދު ްމިިނަވނ9:32ްްހޭދަކުރައްވާަފއިވޭ. ގައި

ް ްކޮމިޓީ. ްދިރާސާކުރައްވާ ްބިލު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއާއި ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ަގިއ11:15ްމުއައްސަސާަތކާ

ްއަދިް ްކޮމިޓީ. ްސަބް ްކޮމިޓީގެ ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ްޤައުމީ ްއާއި ްކޮމިޓީ ްބަލާ ްމިންވަރު ްައދާކުރާ ްމަސްއޫިލއްޔަތު ސަރުކާރުގެ

ްަގއިްޢާއްމުްކޮމިޓީ.14:22ަގއިްެއްއވެއުޅުުމގެްމިނިވަްނކަންްދިރާސާކުރަްއވާްކޮމިޓީ.12:32ްޤައުމީްތަރައްޤީްކޮމިޓީ.ް

ވަނަްމާއްދާެގްމަތިންްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީއަކަްށްފޮނުވާްމައްސަލަްއެއްްެއ128ްްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެްރައްް-4.2

ްކޮ ްއަންަގވާަފއިވާ ްައޅުަގނޑަށް ނޑައަުޅއްަވއި ްކަ ްސުންގަޑި ްކޮމިޓީން ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްސުްނގަޑި ްާއއި 128ްމިޓީ

ްއާދަްމް ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްތުލުސްދޫ ްއިޢުލާނުކުރަން. ްމަތިން ްގޮުތގެ ްމާއްާދގަިއވާ ވަނަ

ް ްޤާނޫނުްނަމްބަރު ްބިލ2226/3ްްުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްޤަނޫނަށްްއިޞްލާުޙގެަނއުމުގެ ްމާިލއްޔަތު ބަރްޮނވެމ32ްްަދއުލަތުގެ

ްސަރުކާުރެގ2212ް ްބަދަލުތައް. ްައއި ްކޮމިޓީތަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްެދއްވާަފއިޭވ. ްސުންގަޑި ްކަމަށް ްނިމްވާނެ ްކުރިން ގެ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކެލާ ްހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީގައި ްބަލާ ްމިންވަރު ްއަދާކުރާ هللاްމަސްއޫލިއްޔަތު

ރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްޢަލީްސަލީމުްއެްކޮމިޓީްއަށްްހަމަޖެއްސުމަށްްޑީ.އާރު.ީޕގެްމަޢުޞޫމުގެްބަދަލުގައިްފޮނަދޫްދާއި

ގެް)ނ(ަގއިާވ2ްވަަންމާއްދާގ29ްްެޕާލިމެންޓްރީްގުރޫޕުންްސިޓީްފޮނުއްވާފައިްވާތީ،ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެް

ްގޮތުގެްމަތީންްެއކަންްެއގޮތަށްްއިޢުލާންކުރަން.

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ްޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަންް.ްމ6ްަ

ް.ްމަޖިޅިހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްކަތެއްްނެތް.ްަގއިްމިއަދުްމަސައ9ްްއަދ8ްްިް،5ް،6ް،7ނަންބަރުްްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތ01ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްނަންބަރު ްމަޚްލޫފުްނުނ12ްިޑާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްމަސައްކަތް. ްހުރި މި

ްގެންދި ްކުިރއަށް ްގޮުތަގއި ްރަނގަޅު ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްަރއްޔިތުންގެ ްަޓކައި އުމަށް

ްގޮތުންް ްގޮވާލުުމގެ ްފާސްކުރުމަށް ްބިލުތައް ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްތެރެއިން ްބިލުތަކުގެ ްއެހެނިހެން ހުށަހެޅިފައިވާ

ް ްަގވާިއދު ްމަޖިލީހުގެ ްގެންދިއުން.ްނ142ްިރައްޔިތުންގެ ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްޤަރާރުގެ ްހުށަހަޅާ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ޒާމާްވަނަ

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްޮތއްޑޫްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރުްޢަލީްވަޙީތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެން

ްއެްނެގވުމު ްއެންެގވި ްމަނިކުފާނުްރިޔާަސތުން ނުޑްމިްނެގީ ްއެްއްއަުޅގަ ްބެހޭްމައްސަލަ ްރަީއސް،ްިނޒާމާ ެގްޢިއްޒަތްތެރި

ތެރޭގައިްވަރަށްްފިނި،ްލުއިްޮގތަކަށްްމިތަނަށްްހުށަހެޅިްޤަރާރެއްްނެިގްވާހަަކްވިދާުޅެވއްޖެްއިތުރަށްްބެލުމަށްފަހު.ްދެންް

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޚާރިޖީްވަޒީުރކަންްކުރަްއވާފަިއވާްޮޑކްޓަރް ްވަރަށްްއިސްްބޭފުެޅއް.ްއަދި ނޑުމެްނގެްޕާޓީގެ ްއަުޅގަ އެއީ

ންްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްޤަރާރެްއ.ްެދންްއެގޮތަށްްހަމަްފަރުދަކާްެމދުްޤަރާރުްހުށަހަޅާްފުރަތަމަްއަޙްމަދުްޝަހީދާްގުޅޭްގޮތު

ްއެއް.ް ްބޮޑުްމުއައްސަސާ ްމަޖިލީހަކީ ްތިހެން،ްރައްޔިތުންގެ ްއިހުމާލެއްތޯ.ްހަމަ ްކާުކގެ ްދިަޔއިމާ ބަލައިގަނެ،ްމިްހިސާބަށް

މިހާުރްއިދާރީްގޮތުންްތިްބޭފުޅުންްހިތުްހުރިހާްގޮތަކަށްްކަންތައްްދައުލަތުގެްެއއްްބާރު.ްއެހެންީވމާ،ްއެްބާރުގެްތެރޭގައިް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްގޮތަކަށް.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ްއަެނއް ްެއއްގޮަތކަށް،ްނައިުބްަރއީސް ްދުވަހު ްކުަރއްވާ.ްރައީްސ،ްެއއް އެބަ

ްކަމުގަް ްމި ްފަރާތުން ްޕާޓީގެ ްމެޖޯރިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްެއހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްކަންޮބޑުާވ ްކަންބޮުޑވާީތްވަރަށް ްޮބޑަށް ްވަރަށް ިއ

ނުޑްބޭނުންވޭ.ްއަދިްމިކަމާްއިހުމާލުވާްފަރާތްތައްްއިންސާުފގެްކުރިަމއްޗަްށްހާޒިރުކޮށް،ް އެކަންްރެޖިސްޓަރކުރަންްައުޅގަ

އެްފަރާތްތައްްސަސްޕެންޑުކޮްށ،ްއެއީްމަޖިލީހުގެްރައީސްްކަުމގައިްވިޔަސްްއަދިްނައިބުްރަީއސްްކަމުގައިްވިޔަްސ.ްމިއީް

ްބޭފުޅުންްއަ ްތި ްއެއްެޗއް ްއޮތް ްއަހަްނ ްވޯޓަށް ްއެނގެނީ ްކިހިނެއްތޯ ްދެން ްނޫން. ްކަމެއް ްބަލައިގަންނާެނ ޅުަގނޑުމެން

ްތެރޭަގއިް ްމިތާ ްހަމަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްަބއްލަވަންޖެހޭނެ، ްއެވަުރ ްބޭފުޅުން ްތި ްަކމެއް. ްނުނަގާނެ ްޚިލާފަށް ޤާނޫނާ
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ނަނީ.ްތިހެންްކަންތައްްކޮްށގެންނުވާނެ.ްބައްަލވާ!ްޖީ.އެމް.އާރުްބާލަންްައއިްވެސްްބަޣާވާތްކުރަންްމަނިކުާފނުމެންްތިްވިސް

ްއަހަރަށް.ްކީކޭތޯްމިްކިޔަނީ.ްީކކޭތޯްމިްިކޔަނީްޢިއްޒަތްތެރި...52ްްމީހުންްރޭގައިްއެްިވއްކާލީްއިުތރުްއެއަރޕޯެޓއްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނުކުތާގެ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްނެންގެިވްޢިއްޒަތްތެރި ްތި ްއަދި ްނުދެއްެކވޭނެ. ްއެއް ްވާހަކަ ްހުރިހާ ްބޭނުން ދަށުން

ނުޑްބަަލްެއއްްނުގަންނަން.ްއެްަމއްަސލައިެގްފުރަތަމަްކިޔުންްވަނީް މައްސަލަްައކީްނިޒާީމްމައްަސލަްއެްއްކަމަށްްއަުޅގަ

ްމަ ްއެ ްގެނެވުުނއިރުަގއި ްޓަކަިއްައޅުަގނަޑށް ްއެޖެްނޑާކުރެވުމަށް ްއޭާންއިްއވިފަ.ްއެްމައްސަލަ ްަބޔާންކުރަނީ ްއސަލައިަގއި

ްވާތީ،ްއެީއްޙަޤީޤަތާް ްކަމަށް ްމަޤާމެްއަގއި ްލިބުނު ްފުުރޞަތެއްަގއި ްލިބިފަިއވާ ްއަށް ްިދވެހިރާއްޖެ ްއިން ްޔޫ.އެން ހުންނެވީ

ްައޅުަގނޑުމެްން ްޓަކައި ްސަބަަބށް ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްނުފެނޭ. ްބެލިބެލިމަކުން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްކަމެއް އެްއގޮތް

ްކުރީ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއް،ްދާންދޫްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.ްއެޖެންޑާނު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު

ްމަ ްރަްއޔިުތންގެ ްމިއީ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، ްވާތީ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށް ޖިލިސް

ް ްމަހުގެ ްމިއީ ްިމައދު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިާމވޭ. ްއެބަ ްމައްސަލަތަކެްއ ްނިޒާީމ ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްހެލްތ6ްުމީގައި .

ްަގއި.1ްކޯޕަރޭޝަނުންްމުސާރަދޭންޖެހޭް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

އެއްްނޫންްތިއީކީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްޢިއްޒަތްތެރިްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިއަދުގެްޖަލްސާގެްނިޒާމާްގުޅޭްމަްއސަލަް

މެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނާވ!ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ްދާންދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރް

ްހުރު ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާެގ ްދާންޫދ ްހިތްތަވާ!ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! މަތްތެރިކޮށް

ްބެހޭް ްނިޒާމާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްވިލުފުށީ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމައްސަލަްއެްއ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް
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ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ނ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަގވާއިުދގެ ްނެގީ ްމި ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމ142ްްިޑު ްދަށުން. ްމާއްދާގެ ވަނަ

މަޖިލީހަށްްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވިްޤަރާރެއްްދެންމެްނެންގެވިްވާހަކަްވިާދޅުވެއްޖެ.ްއެްޤަރާރުަގއިްއޮތީް

822ްިރޔާސަތުންްވިދާުޅެވއްޖެ.ްޙަޤީޤަތަކީްކޮބައިތޯ.ްްފުރަތަމަްކިޔުންްވެސްްއިްއވާަފ.ްދެންްއެްޤަރާރުގެްކުޑަްތަްނކޮޅެއް

މިލިއަންްޑޮލަރުގެްމައްސަލަްެއއްްމިްތަނުގައިްހުށަހެޅިގެންްދިޔަ.ްއޭގެްޙަޤީޤަތަކީްމަޖިލީހުގެްރައީސް،ްައސްލުްރައީސްް

ްމިލިއަންްޑޮލަރުްވީމަތޯ،ްޭއގައިްހަޤީޤަެތއްްއޮީތމަތޯްއެކަންްކުރީ.822ްދެއްވިް

ް

ްދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްކުޑަުހވަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްއަޙްމަދުްޢާމިރު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ނ ްރަީއސް،ްއަުޅގަ ްދަްއކާފަިއްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއް ްބޭނުންހާްވާހަކަ ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްނެގީ ްމި ްއެއް ޑުްނިޒާމީްމައްސަލަ

ްނެގީމާ،ް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްބޭފުުޅން ްއަނެއްބައި ްއެބަދޭ. ްވެސް ްޖަވާބުދާރީވަމުން ްރިާޔސަތުން ްވާހަކަތަކަށް ްދައްަކވާ އެ

ްގޭތޯ.ްތިއީްނިޒާމީްމައްސަލަްެއއްްޫނނޭްވިދާޅުވޭ.ްއެހެންްނަހައްދަާވށޭްއިނ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދިއްދޫ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްސަމީރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްރަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮތުންްޝުކުރިއްޔާ ްގުޅޭ ްޝަހީދާ ްޑޮކްޓަރްައޙްމަދު ްފާހަގަކުރެވި ްރައީްސ،ްދެންމެ ީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުުކރެވެނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްރޫލިންއާ ްނިންމެވި ްތި ްމައްސަލަިއަގއި ހުށަހެޅުއްވި
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ނުޑްދެކެނީ.ްއެހެންނޫންްކަމަށްްމަނިކުފާނުްތިްމަޤާމުގެްހައިސިއްޔަތުންްމާފަށްްއެދިވަޑަިއގަްނނަވަން ޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ްއެކަްން ްއަބުުރެގއްލުނީމަ ްމީހެއްގެ ްކޮންމެ ްކޮށްފައި، ްކަމެއް ްކޮންމެ ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްމިތަނުން ްމާނައަކީ ްއޭގެ ވާނަމަ

ްރިވެ ްއެންމެ ްޭއގެ ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ްއެންެމ ްއެއީ ްބުނީމަ، ްގޮތުަގއިްގޯސްކޮށް ތި

ްމަނިކުފާނުްއެކަންްކޮށްދެްއވުމަށް.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގަސްުތކުރަން.ް ްބަލައިގަންނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެއް ްނުކުތާ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނެންގެވީ ްތި ްމެންބަރު އާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންދަނީ ްމި ްބަލަހައްޓަމުން ްރިޔާސަތު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ނުޑްްސަބަބަކީ ްއަުޅގަ ްހަވާލުކުރެްއވީމަ. ްރައީސް މަޖިލީހުގެ

ނޑުްއެޖެންާޑކުރާްކަމަށްްވާނަމަްއެްއެޖެންޑާކުެރވެނީްަޙޤީޤީްރަނގަޅުްމައްސަލަްއެްއް އެޖެންޑާކުރަންްބެލިއިުރަގއިްައޅުގަ

ްއެ ްެއހެންވީމާ، ްނުކުރެވޭނެ. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްކަމެއް ްޤަބޫލުނުކުރާ ްޟަމީރު ނުޑެގ ްއަޅުގަ ްވާންޖެހޭ. ްމަތިންްކަމަށް ގޮުތގެ

ނޑުްމަޖިލީހުގެްއެޖެންޑާްއައިގެންްކުިރއަށްް އަޅުަގނޑަށްްފުރަތަމަްކިޔުންްއިްއވުނުްކަމަށްްޓަކައިްމާފަށްްއެދެމުންްއަޅުގަ

ްއެޖެ ްދަނީ ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްއާދެ! ްދަނީ. ްމި ްއައިަޓމު ްމެންބަރުނ12.1ްްންޑާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިވަަޑިއގަންނަާވ .

ްއެދެން ްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުދެްއކެވުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްއިހަވަންދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަުތ ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑު .

ްޢަބްދު ްއަޙްމަދު ްއިއްެޔްهللا ްއިބްރާހީމު ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ްއިސްދޫ އަށް.

ނޑުް ފުރުޞަތުައރުވަން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަންްފަްއޓަވާަފއިްއޮތީ.ްވާހަކަްފުރިހަމަކުރްއވުމަށްްއަުޅގަ

ްއެއްްޮތއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދުްވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީތޮ

ނޑުްއެންމެްފުރަތަމަްމަނިކުފާނުްމާފަށްއެދުނީމަްމާފުްޤަބޫލުކޮ ށް،ްތިްދެއްެކވިްޑިމޮކްަރސީެގްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްއަުޅގަ

ްޕާީޓގެް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްެނގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޝުކުރުއަދާކުރަްނ.ްއެހެންނަމަވެސް ްއަށް ނަމޫނާ

ްގޮތަށް.ްައޅުަގނުޑގެް ްފާހަގަކުރެްއވި ްވެސް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްުހރީމަ.ްދާންދޫ ްކަންބޮޑުވުންތަކެއް ފަރާތުން

ްއަްށްވާހަކަ ްއުްއޗު ްއެއަރޕޯޓު ްރޭަގއި ްހެދީތޯއޭ، ްުތންފުއްސަކަށް ްސަުރކާރުގެ ްވަޙީދުގެ ްއިބްރާހީމަކީ ްޤާސިމު ައކީ

ްގޮތަްށް ްދެއްކި ްކިޔާަފއި ްމޫސައޭ ްނުދައްކާނެތޯއޭ.ްރާކޯ ްދިޓީވީން ްވާަހކަ ްއެ ްއަކީ. ްައޅުަގނުޑެގްވާހަކަ ވިްއކާލީމާ.ްއެއީ

ްއުްއޗުްނުދައްކާނެޯތއޭ.ްދެންްީކއްތޯްމިްކުރީ...

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން، ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ްގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.ދާންދޫްދާއިރާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢމެންބަރުްމުޙަންމަދުްރިޔާޒުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ްނިންމީް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްދު ްއެ ްޫދކުރަން. ްނުކުެރވޭނޭ.ްސަބްސިޑީޒް ްތިކަން ްދެންނެވިން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވޯޓުދިންއިރު ްޤާނޫނަށް ްމާލިއްޔަތު ވަހު

%ް ްކުންފުނިތަކުގެ ްަސރުކާރު ްއަކީ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑުގެ ްރައީސް،ްއަުޅގަ ްއޮންނަނީ،82ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ކުންފުނިތައް

ްއޭ.6ްްރައްޔިތުންނަށްްމުސާރަްއެއްްނުދެއޭ.ްމިއަދުްމަހުންް

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ްމައްސަލައަކަްށް ްނިޒާމީ ްނުުކރަން ްގަސްތެއް ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު. ޢިއްޒަތްތެރި

ްެއްއް ްވާހަކަ ްއެްއވެސް ްުގޅޭ ްކަމަކާ ްއޮތް ްއެޖެންޑާކުރެވިަފއި ްޖަލްސާގައި ްމިއަދުގެ ްބޭފުޅުން ްތި ފުރުޞަތުއަރުވާކަށް.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންެދވުމަށް.ްނުދައްކަވާ.ްއިސްދޫްދާއިާރގެ

ް

ްއިސްދޫްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތް ްދާއިާރގެ ްރިޔާޟުްތޮއްޑޫ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދާންދޫ ްވަޙީދު، ްޢަލީ ްމެންބަރު ތެރި

ްމެންބަުރް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދާންދޫ ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރުން ްިޢއްަޒތްތެރި އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮްއޫޑ ްހުރުމަތްތެރިކޮށްްްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ވަޙީދު

ްމެންބަރުްން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިްއބެވި ްކޮޅަށް ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިއްެބވި ްކޮޅަށް ހިތްތަވާ.

)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްތޮްއޫޑްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ް



8 

 

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްތަވާ.ްއިސްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުް

ްރަޝީދުްއިބްރާހީމުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންަދވާ.ް

ް

ް:ވާހަކަދެއްކެވުންްބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމުއިސްދޫްދާއިާރގެްމެން

ވަބަރަކާތުހޫ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމަޖިލީހުގައިްވަރަށްްއާދަޔާްޚިލާފަށްްهللاް`.ްއައްސަލާމްްޢަލައިުކމްްވަރަޙްމަތު

ٌَّ أَََكرَ ް`އަުޑގަދަެވގެންްމިްދަނީ.ް يرِ   إِ ًِ ُت انأَح َواِت نََصوأ َصأ އަޑުތަުކގެްތެރެއިންްއެންމެްހުތުރުވެގެންވާްައޑަީކް  اْلأ

ް ްއަޑޭ ްހިމާރުގެ ްމިްްތަޢާލާهللا ްމަޖިލީހެއް ްމިކަހަލަ ްތިބެެގން ްގޮތުަގއި ްމުއުމިނުންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ  ަވޙީކުރަްއވަނީ.

ްމަޖިލީހުެގް ްތެދުވަނީކީ ްވާހަކަަދއްަކން ްމަޖީލީހުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުބޭްއވޭނެ. ގޮތަކަެށއް

ނޑުގެްާދއިރާެގްްކަށެއްއައިބުްިކޔާް،މަލާމާތްކޮށްްއުނިް،އެއްޗެހިކިަޔއިްމެންބަރުންނަށް ނޫން.ްއަޅުަގނޑުްެތދުވަނީްއަުޅގަ

ްނުހެދޭް ްވާހަކަ،ްނަރުދަމާ ްިއއްވަން.ްބަނދަރުތަްއްނުހެދޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްައޑު ްކަްނތައްތަުކގެ ްބޭނުންވާ ރައްޔިތުންނަށް

ްމިފަ ްވާހަަކއާ ްބޭނުްނާވ ްޑޮކްޓަރުން ްހޮސްޕިަޓލްތަކަށް ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްމަރުަކޒުތަާކއި ްޞިއްޙީ ްވާހަކަަތއްްވާހަކަ، ދަ

ނޑު... ްދައްކަން.ްއެހެންކަމުންްއަުޅަގނޑުްއެދިްގޮވާލަން،ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްދާއިާރގެ ްތޮއްޑޫ ްހިތްތަވާ. ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާއިދަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ދާންދޫ

ްހުރު ްގަާވއިދަށް ްމަޖީލީހުގެ ްނުކުާތްމެންބަރު ްނިޒާމީ ްކަްނތައްތަުކގައި ްުނގުޅޭ ްޖަލްސާއާ ްމިއަދުގެ މަތްތެރިކޮށްހިތްތަވާ.

ނޑުްގަސްތެއްްުނކުރަންްނިޒާމާްބެހޭްނުކުތާްއަށްްފުުރޞަތުއަރުާވކަށް.ްޢިްއޒަތްތެރިް ނަންގަވަމުންްތިްގެްނވަނީ.ްައޅުގަ

ްިޢއްޒަ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމަްއޗަންޮގޅި ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްަގވާއިދަްށްމެންބަރު ްމަޖިލީހުގެ ްމެންަބރު ތްތެރި

ްމައްޗަްނޮގިޅް ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްހިތްތަވާ. ހުރުމަތްތެރިކޮށް

ްހިތްތަވަ ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަވާއިދަްށ ްމަޖިލީހުގެ ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ އި،ްދެކުނު

ްހުރުމަތްތެރިކޮށްް ްގަާވއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްމަްއަޗންގޮޅި އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ްބޭފުޅުންް ްތި ްމިއަދު ްެއނގޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްައޑުައއްސަާވ! ްރަނަގަޅަށް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއާދެ! ހިތްތަވާ.

ްއުުޅއްވަީންކިހިނެ ްތި ްނެތްްބޭނުންފުޅުވެގެން ްހިމެނިފައި ްެއޖެންޑާގައި ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްެއކަމަކު ްހައްދަވަންކަން. އް

ްދަށުންނެއް.ް ްނުކުތާގެ ްނިޒާމީ ްނޭރުވޭނެ ްފުރުޞަތެއް ްައޅުަގނޑަކަްށ ްވާހަކަދައްަކވާކަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްތި ކަމަކަށް

ްއި ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްެތރި ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރުން ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްޢިއްޒަތްތެރި ށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!

ްމިލަންދޫް ްނަސޭހަތްތެރިވަން. ްއަުޅަގނޑު ްހިތްތެވުމަށް ްހުރުމަތްތެިރކޮށް ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަުރް ްޢިއްޒަތްތެރި ްިތއްބެިވ ްކޮޅަށް ްއާދެ! ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ
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ްހިތްތަވާ.ްއިށީ ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިަދށް ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްޢިއްަޒތްތެރި

ްހިތްތެވުމަށްް ްުހރުމަތްތެރިކޮށް ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރިޟާ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ްިޢއް ްދާއިރާގެ ްނިލަންދޫ ްާދއިރާެގްނަސޭހަތްތެރިވަން. ްދެކުނު ްަމއްޗަްނގޮޅި ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ްމެންބަރު ޒަތްތެރި

ްތިް ްއަށް، ްނުކުތާ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ! ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމައް ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްބޭނުންވާ ްވާހަކަދައްަކވަން ްމަުއޟޫޢަށް ްބޭނުންވާ ްހުށަހަޅުއްވާ.ްވާހަކަދަްއކަވަން ްމަޖިލީހަށް ސަލަ

ްދާއިާރެގް ްއިސްދޫ ްއިނގޭތޯ. ްވާަހކަފުޅުދައްަކވާ ްމައްަސލައިަގއި ްއެ ްހުށަހަޅުއްަވއިގެން ްމަޖިލީހަށް ްމައްސަލަ އެ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންިދއުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމުްވާހަކަދެއްކެވުން:އިސްދޫްދާއިާރގެްމެން

ނޑުމެްނގެްމިް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅަގނޑުމެންްމިއަދުްއުޅެންޖެހިފައިްމިްވަނީްވަރަށްްއުނދަގޫްމާޙައުލެްއގަ.ްއަުޅގަ

ްސަބަ ްމީުހންގެ ްނެތް ްއަޚްލާޤެއް ްއެކަީށެގންނުވާ ްތަނާ ްެއއީ ްޚަރާބުވެފަ. ްވަނީ ްމަޖިލިސް ްޢިއްޒަތްތެިރްކަރާމާތްތެރި ބުން.

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރަނީ ްމި ްމަސައްކަތް ްލަިއގެން ްއެއްޗެހި ްޤަރާރުތަކާ ްމިތަނަށް ރައީސް.ްއަުޅަގނޑުމެން

ްހިތާމަކުރަްން ްވަރަށް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން ްނޫން. ްބޭކާރުކުާރކަށެްއ ްވަގުުތ ްކޮްށދޭން. ްކަންތައްތަްއ ފައިދާހުރި

ްތެރެ ނޑުމެންްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްެއއީ ްދައްާކިއރުގަ. ްއެްއޗެހި ްވާހަކައާ ްމުސާރަނުދޭ ްބޭފުޅުން ްބައެއް އިން

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްއޮތީ ްެފށިފައި ްއޮއިވަރު ްއ3ްްެމުސާރަނުދިނުމުގެ ްޚަރާބުކޮށްލާފައި ްމިކަން ްއެހެންވީމާ، ްފެށިގެން. ައހަރުން

ނޑުެމންްހިތާމަކުރަންްކަންބޮޑުވަން.ްއަ ްޅުަގނޑުމެން...ވާހަކަްދަްއކާތީވެްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ!ްކޮޅަށްްތިއްެބވިްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުންްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމު

ްމި ްނޫން، ްނެތިގެނެއް ްޤަރާރުތައް ްމިފަދަ ްއަދި ްތާއީދުކުރަން. ްއަށް ްނޫންްފުރިހަމަ ްނުކޮްށގެނެއް ްަކންތައްތައް ފަދަ

ްޢަދުލުއިންޞާފުް ްތެރޭގައި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއެއް. ްގާއިމުނުކުރެެވނީކީ ްޢަދުލުއިންޞާފު ްތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމީހުންގެް ްވެރިކަންކުރާ ްތެރެއަށް ްކަންކަމުގެ ްމި ްމިނިވަންަކމާއި ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްމިނިވަން ގާއިމުނުކުެރވެނީ

ްީތވެ.ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްމިއަދުްމިްއޮތީްމިނިވަންްމުއައްސަސާަތކަށް...އަތްގަދަކުރާ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްދާންޫދް ްމެންބަރު، ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްމަްއޗަންގޮިޅ ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ!

ްއިށީނދެވަަޑއި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްދާއިރާގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްމައްޗަންޮގޅި ގަންަނވާ!

ްދެކުުން ްމައްޗަްނގޮޅި ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއަުޑއައްަސވާ! ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ! އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ހިއްތަވާ.ްމަްއޗަންޮގޅިްދެކުނުްްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށް

ްހިއްތަވަިއ،ް ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްަގވާއިދަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ނޑުްދަންނަވާލަންްއިނގޭތޯ.ްޢިއްޒަތްތެިރް އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންގެްސަމާލުކަމަށްްއަޅުގަ

ްމި ްމައްސަަލިއގަ.ްމެންބަރުން ްގަުމެގްއެއަރޕޯުޓގެ ްއަޮތޅު ްއަްއޑު ްެގންދަވަނީ ްތި ްނަންގަވަމުން ްނުކުތާ ްބެހޭ ްނިޒާމާ އަދު

ްއަޑުައއްަސވާ!ްޢިްއޒަތްތެރިް ްމެންބަރުން ްއަޑުައްއސަވާ!ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުން ްމެންބަރުން،ްޢިްއޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިއް ްތި ްތިބޭފުޅުން، ްއަޑުއައްަސވާ! ްއަުޑއައްަސވާ!ްމެންބަރުން ްރަނގަޅަށް ްއަޑުއައްަސވާ! ްމެންބަރުން ޒަތްތެރި

ްބޭނުންފުޅުވާްކަމަށްްވާނަމަްިތްމައްސަލަްތިްބޭފުޅުންނަްށް ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްތިްމައުޟޫޢުަގއިްބަހުސްކުަރއްވަން

ްމަ ްކުއްލި ްމަޖިލީހަށް ްމައްސަލަ ްމި ްބޭފުޅުން ްތި ްއިްއޔެ ްއަދި ްހުށަހެޅުއްވުނީސް. ްގޮުތަގިއްމަޖިލީހަށް ްއެްއގެ އްސަލަ

ްކުރިއަށްް ްމަޖިލިސް ްމަޖިލީހުގައި ްގޮތަށް ްތި ްގެންދެވީ.ްއެހެްނވީމާ،ްގެންދަވާފައި ްއަނބުރާ ްމައްސަލަ ްމި ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްމެންބަުރް ްިޢއްޒަތްތެރި ްިއއްޔެ، ްޢަމަލުނުކުރައްާވ. ްގޮތަށް ްެގއްލޭ ްނިޒާމު ްމަޖިލީހުގެ ްގޮަތށް، ްހުރަސްއެޅޭ ގެންދިއުމަށް

ްގެންދިއުމަށްްްއަޅުަގނޑު ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް ްހުރަސްއަޅާކަށް. ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްމަޖިލިސް ްނާރުާވނަން ފުރުޞަތެއް

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްިތއްބެިވްހުރިހާ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނާވ!ްއާދެ،ްކޮޅަށް ްމެންބަރު ފުރުޞަތުދެއްވާ.ްިޢއްޒަތްތެރި

ްމެން ްޢިްއަޒތްތެރި ްމެންބަުރްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުމީދޫ ްއިށީނދެވަޑައިގަންަނވާ! ބަރު

ްމެންބަރު،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނާވ! ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަްނދޫ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ްމިލަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމެންބަރުްމައްޗަންޮގޅި ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ދޫ

އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްއާދެ،ްޖަލްސާގެްނިޒާމުްަނގާލަިއ،ްަޖލްސާްކުރިއަްށްގެންިދއުމަށްްހުރަސްނާޅުއްާވ!ްމަްއޗަންޮގޅިް

ްނަންަގަވއި ްމައްސަލަ ްިނޒާމީ ްއާދެ، ްހިތްތަވާ! ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްގަާވއިދަށް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ގެްންދެކުނު

ްމެންބަރުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ! ްނުވާނެ. ްހައްލެއް މައްސަލަ

ނޑުްޖަލްސާްމިް ނޑާލަން.ްއަޅުގަ ނޑުްަގސްތުކުރަީންމަޖިލިސްްޖަލްސާްމެދުކަ އެއްބާރުލުންނުދެްއވާްކަމަށްްވަންޏާްއަޅުގަ

ނޑުްދެންްޖަލްސާްފަށާނީްހެް ނޑާލަނީ.ްއަުޅގަ ްޖަހާއިރު.12ްްނދުނުްމެދުކަ

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަށް(12:25ްއިނ9:21ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްޖަލްސާެގް ްފަށަނީ، ްމި ްގެްނދަން ްކުިރއަށް ްޖަލްސާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑާލުމަށްފަ ނުޑްކުރިއަށްްމިްގެންދަނީްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތްަތއްްނިޒާމުްެގއްލުމުންްޖަލްސާްމެދުކަ ،12.1ްހު.ްއަުޅގަ

ްރަނގަުޅް ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްާދއިރާގެ ްދެކުނު ގަލޮޅު

އެހެނިހެންްބިލުތަކުގެްތެރެއިންްކޮންމެހެންްްގޮތުަގއިްކުިރއަށްްގެންދިއުމަށްްޓަކައިްަރއްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅިފައިވާ

ް ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްގޮތުްނ ްޮގވާލުމުގެ ްފާސްކުރުމަށް ްބިލުތައް ްމާއްާދގ142ްްެފާސްކުރަންޖެހޭ ވަނަ

ްއަޙްމަ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްިއސްދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްޤަރާރު. ްހުށަހަޅާފައިވާ ދުްދަށުން

ްރަޝީދުްއިބްރާހީމަށްްވާހަކަފުޅުްފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމު

ްަގވާއިދުް ްތެޭރގަިއްޤާނޫނާއި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަންނަނީ ްދަންނަވަމުްންމި ްަރީއސް.ްއަުޅަގނޑު `.ްޢިްއޒަތްތެރި

ްޢަދުލުއިންް ްނޫނޭ ްނުކުެރވެނީްނެތިގެނެއް ްތެރޭަގއި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްކަންަތއްތައް ްއެ ްއެްއ. ްގާއިމުނުކުެރވެނީކީ ޞާފު

މިނިވަންކޮށްފައިްހުރިްމުައްއސަސާތައްްއޭެގްގޮުތަގއި،ްއޭެގްޒާތުަގއިްހިނގާެންފުރުޞަތުްވެރިކަމަށްްއަންނަްބޭބޭފުޅުްން

ްދި ްމިހާރު ްފާހަގަކޮށްލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމީގަިއ ްއެހެނަސް ްއެފަދަްނުދެއްވާތީ. ްވެރިކަމުަގއި ްހިނގަމުންދާ ވެހިރާއްޖޭގައި

ްދަންނަވަން.ް ްޝުކުރު ްަރއީަސށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރުގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްޓަަކއި ްއެކަމަށް ްުނގެންުގޅުްއވާީތވެ. ގޮތްގޮތް

ްތަާބވެަވޑަިއގަްނނަވާށޭ.ްވެިރކަންކުރާ ްއުސޫލުތަކަށް ްޑިމޮކްރެޓިކު ްބޭފުޅަކުްވެސް ްކޮންމެ ްދަންަނވާނީ ބޭފުޅުްންްއަޅުަގނޑު

ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއް ްމިހާރު ްއަތްގަދަކުރާކަެށއް. ްތަނަކަށް ްެއއްެވސް ްތެރެއިން ްއުސޫލުތަކުގެ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ނުޖެހެއޭ

ްއަޅައިބަލާއިުރގަ.ް ްޤާނޫނާ ްކުރީގެ ްބުނެވިދާނެ ްކަމެކޭ ްކުޑަ ްޒިންމާ ްވަރަށް ްަފސޭހަކަމެއް.ްއެއީ ްވަރަށް ވެރިކަންކޮށްލުމަކީ

ްވަ ްޢިއްޒަުތގަިއ، ްއެކަންްވަރަށް ްބޭފުޅަކު ްހުންނަ ްވެރިކަންކުަރން ްއެުކގައި ްއިޚްލާޞްެތރިކަމާ ްވަރަށް ްއަރާމުަގއި ރަށް

ްަވިކް ްމީހަކަްށ، ްެއއްވެސް ްބޮުޑެވއްޖެްއޔާ ްއެއަްށވުރެ ްއެދުން ްއަިމއްލަ ްތިމާގެ ްއެހެނަސް ްކުރެވޭނެ. ްހުރެއްޖެއްޔާ ކުރަން

ްަދންނަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނުކުރެވޭނެ. ްނޫން. ނޑުްބޭފުޅަކަށް ްއަުޅގަ ްޤަރާރަކީ ްއޮތް ްލައްވާަފިއ ްމަޚްލޫފު ވާނީ

ްބޭނުމަީކް ްތެދުވުުމގެ ްވާހަަކދައްކަން ްމަޖިލީހުގައި ްޢިްއޒަތްތެރި ްިމ ްތަުނގައި ްމި ްައޅުަގނޑު ްޤަރާރެކޭ. ތާއީދުކުރާ

ްކަެމއް ްހިތްވާ ްކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫން. ްކިޔުމެއް ްައއިުބ ްއުނި، ްބޭފުޅުންނަށް ްޢިްއޒަތްެތރި ްތިއްެބވި ނޫން.ްްމިތާނގައި

ްަރއްޔިތުންެގް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެްނ ްތިބި ްހޮއްވަވާަފއި ްހަމަ ްފަދައިން ްހޮވި ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަަމ ްތިއްެބވީ ްމި މިތާނގައި

ްވަރަށްްއިޙްތިރާމުކުރަންްއެްބޭފުޅުންނަށް.ްއެއީްއަޅުަގނޑުްދެންނެވިންްއަޅުަގނުޑް ނޑު ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން.ްއަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރިްބޭފުޅަކުްއަޅުަގނޑުްނަންްދަންނަވާކަށްްބޭނުމެއްްނޫން.ްއެމް.ޑީ.ޕީްބޭފުޅެއްްްއިްއޔެްވާހަކަދަްއކަންްތެދުވީމާ

ނޑުްއާޔަެތއްްކިޔާްވާހަކަްބުނީމާްއެްބޭފުޅާްވިދާޅުވަީންމާތްްއެންމެްއާޔަެތއްހޭްއޮންނަނީ.ްދަންނަވަންޯތް އެކަމަކު.ްއަުޅގަ

ٍض فِي انر  ތްްމާތްކުރަްއވާފަ.ްވާހަކަްެއއް.ްއާޔަތްްއޮވޭްެއއްްއާޔަތަްށވުރެްއަެނއްްާއޔަ َضُكىأ َعهَٰى بَعأ َم بَعأ هُ فَضَّ قِ  َوانهَـّ  ۚ   زأ
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ް ްެއއްބަޔަކަްށވުރެ ްެވސް ްދެއްވުުމގައި ްރިޒުޤު ްބަަޔކު ްމާތްްهللاްއަނެއް ްދުވަސް ްއަނެއް ްއެއްުދަވހަށްވުރެ މަތިވެރިކުަރއްވާ.

ްމާ ްެވސް ްއާޔަަތކީ ްކޮންމެ ނުޑްނުބުނަންްދުވަސްދުވަްސްހުރޭ.ްއެހެްނީވމާ،ްޤުރުއާުނގެ ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއާޔަެތއް. ތް

ްގޮތުންް ްޖަދަލުކުރުމުގެ ްއެެހންވީމާ، ްވާހަަކއޭ. ްއާޔަެތއްގެ ްާމތް ްވަރަށް ްބުނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއއް. ްވާހަކަ ްއާޔަެތއްގެ ވަކި

ނޑުްބޭނުމެްއްނޫންްއެފަދަްއެްއވެސްްބޭފުަޅކާްޖަދަލުކުރަން ނޑުްމިތާނގައިްވާހަކަދައްަކވާނެްަކމެއްްނެތް.ްއަުޅގަ .ްއަުޅގަ

ްވެސްް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްނުގެްނގުޅުްއވާށޭ. ްކަންތައްތަްއ ްެއކަހަލަ ްއެދުމަީކ ްއަުޅަގނޑުެގ ްހިތާމަކުރަން. އެކަމާ

ނޑުެއއްބަފާްއަދިްއަްޚަވންތަކަންްގާއިމުކޮށްެދއްވާށޭ.ް ްއެއްބަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަުރްްޝުކުރިއްާޔ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްދާންދޫ ްެއއް، މައްސަލަ

ްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާއި

މަޖިލީހުގެްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމަޖިލީހުގެްފްލޯރްއަށްްކުއްލިްމަްއަސލަްއެއްްހުށަހެޅިފައިްވަނީ.ްެއްކުއްލިްމަްއސަލަ

ްމަޖިލީހުެގް ްކިހިނެއްތޯވީ ްކުއްލިްމައްސަލަިއގައި ްހަމަ ްހިތަށްއެރީ ނޑު ްއަުޅގަ ފްލޯރްއަށްްނައިސް،ްބަހުްސކުރެވެމުންދާތީ

ްގޮެތއްް ްކަމުގައި ްމި ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްދިަޔއިމަ ްާސފުވެގެން ްކަންކަން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްސާފުކޮށްލަން. ރިޔާސަތުން

ތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްވާހަކަދަްއކާްމެންބަރުންނަށްްހުރަސްއެޅޭްގޮތަށްްއަެންއްނިންމަންްއެނގޭނީްޢިއްޒަ

ްމަހުންް ްމިއީ ްމިއަދު ްައނެއްކާ ްދެރަކަެމއް. ްވަރަށް ްެއއީ ްބަލާއިުރަގއި ނޑަށް ްމިންގަ ްައޚްލާޤީ ްވާހަކަދެއްކުަމކީ މެންބަރަކު

ްސ6ީ ްމިއީ ްމުވަްއޒަފުންނަށް. ްސަރުކާރު ްނުދޭ ްއެއް ްމުސާރަ ްރައީސް.ް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެއް ްމައްސަލަ ރިޔަސް

ްތަންކޮެޅްއް ްމިއީ ްނުދީ. ްޮއތީ ްެއ ްެވސް ްސަބްިސޑީ ްމަސްވެރިްނގެ ްއޮންނާނީ. ްފާސްޮކށްފައި ްބަޖެޓު އަޅުަގނޑުމެން

ްދެރަކަމެއްްނޫންތޯ.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަލައިުނގަންނަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްެއްއ ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްދެްްއާދެ، ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްކުރިން ްކުަޑއިރުކޮެޅްއ މީގެ

ްބަލަންޖެހޭް ްގޮތުން ްއިދާރީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވޭ.ްދެން ްެއއް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްސޮއިކުރަްއވާފައި މެންބަރަކު
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ްގޮތުން ްބެހޭ ްެއކަމާ ްތެރޭަގއި ްހުސްވަގުުތކޮުޅގެ ްފުރަތަމަ ްމިއަދުގެ ނޑު ްައޅުގަ ްބެލުމަށްފަހު، ގޮތެްއްްކަންތައްތައް

ނިންމާފައިްއެްއެޖެންޑާކުރާްަގޑިއަކާްއެްއޗެހިްދަންނަވާނަން.ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްގައްދޫްދާއިާރގެް

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޒާހިރުްއާދަމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާިހރުްއާދަމުްގައްދޫ

ްއާދެ! ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްގޮތުންްްޝުކުރިއްޔާ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ްހުށަހެޅިގެން، ްޤަރާރެއް ްތަނަށް މި

ްއެދުނީ.ް ްފުރުޞަތަކަށް ްދަންނަާވލަން ްއަޅުަގނޑު ްއެްއޗެއް ްފެންނަ ްެވސް ްއަޅުަގނޑަށް ްހުށަހެޅިގެންދާއިރުަގިއ ޤަރާރެއް

ްހުްސއެކަ ްތެރޭގައި ްިނާޒމުގެ ްޢަދުލުއިންޞާފުގެ ްރައީސް.ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްނޫނޭްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމެއް ްޢަދުލުގެ ްިޖނާޢީ ނި

ްިމް ްއެހެންވީމާ، ްއެބަޖެހޭ. ްސާފުކޮށްަލން ްވެްސ ްެއ ްއޮތީ ްިނޒާމެއްޯތ ްއަދުލެްއގެ ްކޮން ްއަްށ ްިދވެހިރާއްޖެ ްއަކީ. ނެތީ

ްވެްސް ްނިޒާމެއްޯތްައޅުަގނޑުމެންްސާފުކޮށްލަން ްޢަދުލުގެ ްޮކން ްއޮތީ ްމިއަުދްއޮްތްސަރުކާރުެގްދަށުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއޭ،ްކިހިނެއްތަްވެެގންްތިްއުޅެނީ؟ޖެހޭ.ްްއެބަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްާވހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދަވާ.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާިހރުްއާދަމުްގައްދޫ

ްޖައްސަން ްމައްސަލަ ްތަނުން ްތަނުން،ްމި ްތަނުން،ްތި ްއެ ްފެށީމާ ްފުމެއަރައި،ް،ްވާހަކަދަްއކަން ްއާލާތުން ްޑީ.ާއރު.ޕީ މި

ްމިއީްކިހާްބޮޑުްބަލާްއެއް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދަށްްހުރުމަތްތެރިކޮށްްހިއްތަވަިއގެންްވާހަކަފުޅުްކުިރައށްްގެންދަވާ.ް

ް

ްން:ވާހަކަދެްއކެވުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާިހރުްއާދަމުްގައްދޫ

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްޖިނާޢީްޢަދުލުގެްނިޒާމުްނެތިގެންްމިްއުޅެނީްއެންމެްސަބަބަކާްހުރެ.ް

ްޢަދުލުއިންޞާފުް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްހުރެ. ްސަބަބަކާ ްއެންމެ ްއުޅެނީ ްމި ްވެސް ްނެތިގެން ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްއެހެން އަދި

ް ްުނވަތަ ްބަޔަކު ްތިބި ްވަިކްގާއިމުކުރަން ްފައިބައިގެން، ްޖީބަށް ްބައެްއގެ ްަވކި ްފަނޑިޔާރުންތަެކއް ްތިބި ނަޑއަޅާަފއި ކަ

ްޖެހެނީ.ް ްމި ްވާން ްމިހެން ްދިޔައިާމ ްކުރަންޖެހިގެން ްކަންތައްތައް ްމަތިން ްއެދުމުގެ ްަބއެްއގެ ްވަކި ްބޭނުންތަކާއި ބައެްއގެ
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ްކޮރަ ްެއތައް ްމެންބަރުންނެްއގެ ްއެަތއް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިއިުރގަިއްސަރުާކުރްޚުދު،ްމި ްެއއް ްަމއްސަލަ ޕްޝަން

ްނިމިގެންދިަޔއީ.ް ްނިިމގެންދިޔައީ. ްމައްސަލަަތއް ްއެ ްަހމަ ްުގޅިގެން ްބަދަލުވުމާ ްސަރުާކރު ްގުިޅގެން، ބަދަލުވުމާ

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެް ްމައުމޫނު ްއަްލއުސްތާުޛ ްކުރެްއވި ްަރއީްސކަން ްކުރީގެ ްމީގެ ްަރއީސް، ްލޮބުވެތި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމައްސަަލްކޮއް ްއޮްތއިރުަގއި ްއެއް ްމައްސަލަ ްކޮރަޕްޝަނުގެ ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްއެްއގެ ްރުފިޔާ ްމިލިޔަން ްއެަތއް ކޯފުުޅގެ

ބަލައި،ްޙުކުމްކުރާްހިސާބަށްްޮގއްސަްޮއއްވާްއެކަންްނިމިގެންްދިޔައީ.ްއެހެްނވީމާ،ްކޮންކަމެްއގެްވާހަަކ،ްކޮންްޢަދުލެއްެގް

ްޢަދުލެއްގެ ްކޮން ްދެއްކެނީ. ްމި ްޢަދުލެއްްްވާހަކަތޯ ްމި ްޢަދުލެއްތޯ. ްޮއތް ްކޮންތާކު ްދައްކަންވީ. ްައޅުަގނުޑމެން ވާހަކަތޯ

ްއެހެންވީމާ،ްމަނިކުފާނުް ްނޫން. ްކަމެއް ްެވސް ްވާނެ ްދިވެހިރާއްޖޭގަ. ްއުފެއްދޭނެ ްނުވެސް ްއެއް. ްދިވެހިރާއްޖޭގަ ނޯންނާނެ

ނިޑޔާރުންްޖީބަށްްކަހަލަްބޭފުޅުންްސަރުކާރުގައިްޢަދުލުއިންޞާފުްގާއިމުކުރަންްތިއްބެވިްމުައއް ސަސާތަުކަގއިްތިއްބެވިްފަ

ްއެް ްއެބަުއޅޭ ްބޭފުޅުންނެއް ްއެަތއް ްކަހަލަ ްއޮްނނާނީ.ްމަނިކުފާނު ްޢަދުލެއްތޯ ްކޮން ްވަީންިވއްޔާ ްއުުޅއްާވްކަމަށް ލައިގެން

ްޤާނޫ ްއުޅެނީކީ ްމި ްއެހެންީވމާ، ްއެނިގއްޖެ. ްކަމެއް ްމި ްުނވާނެ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްއުޅޭ. ްލައިގެން ްޖީބަށް ުންމީހުން

ނެތިގެނެއްްނޫންްމިްއުޅެނީކީ.ްޤާނޫނުްއެބަހުރިްރާއްޖޭގަ.ްަގވާއިދުްއެބަހުރިްދިވެހިރާއްޖޭަގ.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްކުރަންހުރިް

ްމީަގިއް ްބޭނުންތައް ްފައިަބއިގެްނ،ްވަިކްބައެއްގެ ްބަޔަކު ްޖީބަށްްވަކި ްބަެއްއގެ ްވަކި ްއުޅެނީ ްމި ކަންތައްތައްްނުކުެރވިގެން

ްޙަ ްކޮންމެހެންްފުއްދަންހަދައިގެން. ްތަނުން ްމި ްދަންނަވާނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްމިއީ. ްޙަޤީޤަތަކީ ްމިއީ. ޤީޤަތަކީ

ޤާނޫނެއްްނެހެދިގެނެއްްނޫނޭްމިްއުޅެނީއަީކ.ްޤާނޫނުތައްްއެބަްހުއްޓޭްމިހާރުވެސް.ްއަދިްމާރާމާރީގެްކަންތަުކގައިްވެްސ،ް

ނޑުމެންނަށްްްގޭންގުްކުށްަތއްްމަނާކުރާްޤާނޫނެއްްވެސްްމިްތަނުންްހަދާފައި އެބައޮތޭ.ްޭއގެްސަބަބުންްކޮްނކަމެއްތޯްއަުޅގަ

ްމަސްތުވާތަކެީތެގް ްވެސް، ްކަންތައްތަުކަގއި ްޑްަރުގގެ ްަމއްސަލަިއގަިއ، ްޑްަރގު ްއަދި ްިހފުނީ. ްބޭނުމެއްތޯ ްކޮން ކުރެވުނީ.

ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮންކަެމއްޯތ ްެއކަމަކު ްހުއްޓޭ. ްއެބަ ްހަދާފައި ްޤާނޫނު ްމިތަުނން ްވެސް ްކޮންްމައްސަލަިއގައި މެންނަށް،

ްގޮސްް ްެއުކގައި ްމަސްތުވާތަެކއްޗާ ްބައިވަރު ްކިތަންމެ ްމީހަކު ްބޭނުން ނޑުމެންނަށް.ްހަމަ ްއަުޅގަ ްހިފުނީ ްއޭަގއި ބޭނުމެއްތޯ

ްިއއްެޔގަިއް ްދެން ްގޮތް. ްއޮތް ްމިކަން ްމިއީ ްދޫކޮށްލަނީ. ްެއ ްމީހާ ްބޭނުންވާ ްދޫކޮށްލަން ްިވޔަސް ްކަމުަގއި ބަންދުކުރި

ްމަހެ ްހަމައަްށްއަޅުަގނޑުމެން،ްމީގެ ްައވަހާރަކޮށްލީ.ްމިއަދާ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ އްާހްދުވަސްކުރިން

ްއުޅެނީ.ް ްނުހިފިގެން ްކީްއެވގެންތޯ ްހިފުނީ. ްއަުތަގއިތޯ ްކާުކގެ ްތަޙުޤީޤުގަ. ްއެކަމުެގ ްކުެރުވނީ ްކޮންކަެމއްތޯ އަިއއިރު

ްކީ ްއެބަޖެހޭ. ްވިސްނާލަން ްައޅުަގނޑުމެން ްސަބަބު ްިވސްނާލަންްއެހެންވީމާ، ްއަށް ްއަމިއްލަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއވެގެންކަން

އެބަޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްތަނަށްްޤަރާރުްހުށަހަޅައިގެންްތިބުމުގެްކުރީަގއި،ްޤަރާރުްހުށަހަޅައިގެންްޤަރާރަށްްވާހަކަތަްއް

ްހު ްހިނގާފައި ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ްވެްސ ްކަންތައްަތކުަގިއ ްމިކަހަލަ ްމިކަހަަލ ްކުރިން ްކަންތައްތަާކިއްދެއްކުމުެގ ރި

ްމައްސަލަތަްއް ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްއެބަޖެހޭ. ްިވސްނާލަން ްސަބަބު ްވިސްނާލައި، ްއަްށ ްމާޒީ އަޅުަގނޑުމެން

ްނިޒާމުް ްޢަދުލުގެ ްމި ްކޮްނމެހެން ްނޫން، ްބޭނުމެއް ްައޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްބައިވަރު. ްކުރިމަތީަގއި އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރާކަށް، ްކަމެއް ްމި ްވެްސ،ްެއްއްްޤާއިމުކުރާކަށް. ްތާއީދުކުރާކަށް ްމިއަްށ ްވެްސްދޭކަށް. ްވޯޓެްއ ްއެްއވެސް ްތަނުަގއި މި
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ްކޮންމެހެންް ްކުރަން ްކަމެއް ްނުވާެނ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްެއއީ ްުނވޭ. ްބޭނުމެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްކުާރކަށް ްވެސް ކަމެއް

އް.ްްމާދަމާްބޭރުންްމީހަކުްއައިސްްއަޅުަގނޑުމެންްތާއީދުކުާރކަށްނުޖެހޭްއެނގިއްޖެ.ްދިވެހިރާއްޭޖަގއިްނުކުރެވޭނެްއެްކަމެް

ްމިހާރ12ްްު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތަކަށް. ްބޭނުންވާ ްމީހާ ްއެ ްކިޔާފަ. ްއެކޭ ްހަދިޔާ ްކަޭލމެންނަށް ްދިއްކޮށްލީ، ރުފިޔާ

ްސަރުކާރުްން ްއިންޑިއާ ްމަްއސަލަ. ްއެއަރޕޯޓު ްޖީ.އެމް.އާުރގެ ްައކީ ްމައްސަލަ ްާވހަކަދައްކާ ްއެންމެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 ފިޔާްދީފައިްުބނެބަލަްތިކަންްހުއްޓައިލާށޭ.ްހުއްޓައިލާނެ.ްނޯންނާނެްއެްކަެމއްްާވކަށް.ްެއއީ...ރ12ްުއައިްސ،ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު.ްދެވަނަްފުރުޞަތު.

ް

ްާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެއްކެވުން:ގަލޮޅުްދެކުނުްދާއި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްޑިފެންޑުކުރަންޖެހޭނެ ްޤަރާރު ްމި ްހަމަ ްދެން ނޑަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި އާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ

ނޑުްހިތާމަުކރަނީްހަމަްމިއީް ނޑުްހަމަްއަނެއްކާވެސްްފުރުޞަތަކަށްްމިްއެދުނީ.ްދެންްއަޅުގަ ކުރަންނުޖެހޭްދެކޭތީ،ްއަުޅގަ

ްނޫންނަމަް ްވިދާޅުނުވާށޭ. ްެއހެން ްހާލެްއގައި ްެއްއވެސް ްވިދާޅުވާތީ. ްހަމަ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަްތތެރި ްަބއެްއ ްގޮތަށް ކަމެއް

ްދަތިޭވް ްއެބަ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަށް، ްޗުއްޓީ ްއުޅެނީކީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްހާލެއްަގއި އެްއވެސް

ް ްދާއިާރގެ ްމަނަދޫ ްއެްއވެްސްއިނގޭތޯ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްައޑުގަަދކުރަްއވާތީ. ްވަރަށް ްޠާރިޤު ްމެންބަރު ިޢއްޒަތްތެރި

ހާލެއްގަިއްމިްުއޅެނީކީްމިތަުނގަިއްމިްތިއްެބވިްމެންބަރުންނަށްްޗުއްީޓްއަްށްނުގޮްސ،ްލަްސކުރާކަށެްއްނޫނޭ.ްައޅުަގނުޑް

އްސަލަްނިންމުން.ްއެހެންވީމާ،ްޗުއްޓީްއަށްްއެަބއޮތްްއަދިްހަމައެކަނިްމިްއެދޭްކަމަކީްުޗްއޓީްއަށްްދިޔުމުގެްކުރިންްމިްމަ

ްމިހާް ްއެހެންވީމާ، ްދުވަހު. ްބޭނުންާވ ްދެވޭނެ ްއަށް ްޗުއްޓީ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްމަަސއްކަތްކޮށްފި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވަގުތު.

ްއެބަ ްވެސް ްއެންމެން ްކަންބޮުޑވެގެން. ްއުޅެނީ ްމި ްީކއްެވގެންތޯ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮްއވާ ްމިކަން ްމާރާމާރީްސާފުކޮށް ބުނޭ

ްހެއްކާް ްބުނަނީ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްތަކުރާުރކޮށް ްކަންބޮޑުވާްވާހަކަ.ްއެހެންވެގެން ްމަރާތީ ްވާހަކަ.ްީމހުން ްކަންބޮޑުވާ ހިންގާތީ

ްނެތީމަ،ް ްޤާނޫނު ްބެހޭ ްހެއްކާ ްސާބިތުކުރާއިރު ްމައްސަލަ ްގޮއްަސ ްކޯޓަށް ްޤައުމަށް. ްމި ްބޭނުންވޭ ްމިއަދު ްޤާނޫނު ބެހޭ

ނިޑޔާރޭ.ްދެންްގޯސްކުރަީންފުލުހުންނޭ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެންނަްށްއެކަންްުނވެގެންްުނކުތީ މަްދެންްގޯސްކުރަީންފަ

އެކަންްކުެރވެންްއޮތްއިރުްީކްއތޯްވާނީްމިކަންްކޮށްލުން.ްއެއްވެސްްކަހަލަްމައްސަލަްއެއްްނޫނޭ.ްދެންްއިއްޔެަގއިްވެްސް

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްބައެއް ްމިތަނުގެ ްހަމަ ްރައީސް. ްއިތުރުފުޅުހައްދަވަމުްންޢިއްޒަތްތެރި ްފާޅުގައި ްވަރަށް ްހަމަ ންބަރުން

ްމިސާލަކަްށ،ް ްއިންނެީވ. ްދޫކޮށްލަްއާވފައި ްހަމަ ްއެކަން ްއިންނަަވއިެގން ްމަނިކުފާނު ްރިޔާސަުތގައި ްެވސް ގެންދެިވއިރު

ް ްހިމެނޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިތުރުފުޅުހެއްެދވި. ްފާޅުގައި ްހަމަ ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްއިނގޭތޯ. ްރަޝީދު ްއެކޭ.ްއިބްރާހީމު ކޮމިޓީ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްހަމަ ްޢާޒިމު ްޢަލީ ްމިސާލަކަްށ ްދެން، ްނީދެއޭ. ްއަޅުަގނެޑއް ްއެްއަގއި ްޮކމިޓީ ްއެްއވެސް ްެއއިން ބުނިއިރު
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ްދުވަހާއިް ްހުރި ްއަިއއްސަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއްޗެހި.ްބަލަންީވްނޫންތޯ.ްމަޖިލީހަށް ްހުރިހާ ްއާިއްމި ްވާހަކަ ްނާންނަ މަޖިލީހަށް

ިއްހުރިްދުވަހާއިްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްވަޑަިއގެންނެވިްދުވަހާިއްރޮޒައިނާްއާދަމްްވަޑިގެންެނިވްޢަލީްޢާޒިމުްވަޑައިގަންނަވާފަް

ދުވަހާއިްކޮމިޓީްއަށްްައއިްދުަވހާ،ްމިްހުރިހާްއެއްޗެއްްބެލީމަްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްވެފަިއްއޮތްްގޮތްްވަރަށްްސާފުކޮްށް

ްކަންކަމުަގއި ްއެކި ްމީސްމީހުން ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްފެންނާނެ. ްވެްސް، ްއަށް ްޗުއްޓީ ްބޭރަށް ްރަށުން ްކަންކަުމގައި އަމިއްލަ

ްހުންނާނެ.ް ްކަްނކަން ްގުޅޭ ްއަނބިދަރިންނާ ްހުންނާނެ. ްކަްނަކން ްއަމިއްލަ ްވެސް ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްއެހެންވީމާ، ދާނެ.

ް ްތަންތަނަށް ްހުންނާނެ ްވެސް ްނަަގިއގެން ްޗުއްޓީ ްހަމަ ްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންކަުމގައި ްއެ ގޮއްސަ.ްއެހެންވީމާ،

ްއައިއްަސް ްމިހެން ްއެްއވަރަށް ނޑާ ްއަުޅގަ ްވަކި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްދަންނަވާނަން، ްބެޓުކޮށްފައި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ އެކަމަުކ،

އުޅޭްމީހަކުްނޫޅޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްތަނުގައިްއެންމެން،ްއެަކކުްއަނެކަކަށްްއިނގިލިދިްއކުުރމަށްވުރެްމިއަދުްމާްރަނގަޅޭް

ްހު ްހުށަހެޅިފައި ްގޮތަށް ްއެކަކުްމި ްއުޅުނިއްޔާ. ްިނންމަން ްމައްސަލަތައް ްއެ ްކޮންސެންޓްރޭުޓކޮށްގެން ްމައްސަލަތަކަށް ރި

ްހުރިހާް ްއެހެން ްއިނިގލިދިއްކުރާއިރު ްއެއް ްނެތް. ްމިތާކު ްމެންބަރަކު ްމަޖިލިސް ްުބނެވޭވަުރގެ ްއެއްޗެހި ްދިމާލަށް އަނެކަކާ

ްމި ްމެންބަރުން ްހުސް ްތިބި، ްދިމާލަށް ްމީހާ ްއަިމއްލަ ްނިކުެމްއިނިގއްެޔއް ްަބޔަކު ްއެވަުރގެ ްއެހެންވީމާ، ްތިބެނީ. ްމި ތާ

މައްސަލަްމިހެންްއޮްއވާްއެއަްށްއެްއވެްސވަރަކަްށްބެލުމެއްްެނތިްހަމަްހަޅޭއްފަޅޭއްަލވާފައިްިއއްެޔގަިއްވެްސްތިންްފަހަރުް

ް ްމިއަދު ްިކރިޔާ ްއަދި ްނިމުނީ. ްޖަލްސާ ްފަހުން ްއެންމެ ްފަހަރު ްވަނަ ްގޮސް،ްހަތަރު ްެގއްލިގެން ްފެށުނީ.ްކޯރަމް ްމި މިތާ

އަިއއިރުަގއިްނޭނގޭްމިްތަނުަގއިްކިހިނެްއވެގެންްކަެމއްްއުެޅނީ.ްފަހުންްބަލައިލީމަްމިްއުޅެނީްކޮންމެވެސްްއެއަރޕޯެޓްއގެް

ްޙަޤީޤަތުަގިއް ްއޮތީމަ ްކަންބޮޑުވުން ްމި ްއޮތީމަ، ްމިކަން ްހިސާބުގަިއ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޖެހިގެްނކަން. ްއެއް މައްސަލަ

ްދަންނަވަ ްއޮތީމަ.ްއަޅުަގނުޑްމި ްެއްކަންބޮުޑވުން ްރަްއޔިުތންގެ ްިމއަދު ްޓަކައި ްކޮށްލަދޭށޭ.ްަރއްޔިުތންނަށް ްިމކަންކަން ނީ

ްވެސްް ްމީހަކު ްއަމިއްލަ ްކޮންމެވެސް ްނޫނީ ްނެތިްއޔާ ްގޮުތގައި ްސެކިއުރިޓީގެ ްޕޮލިހަކު ނޑުމެން، ްއަޅުގަ ްމީހަކު ކޮންމެ

ްގޮަވިއގެން ްމީހުން ްހަތަރުފަސް ްއެއްަބޔަުކ ްލައިގެން، ްތިިބއިރު،ްްފަހަތަށް ްހާލަތުގައި ްމި ްއެހެންވީާމ، ްުއޅެނީ. މި

ނޑުމެން،ް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްދިނުމަށް ްޔަޤީންކަން ްއެ ްރަްއިޔތުންނަށް ްއެ ްނެތޭ. ްެއއް ްެސިކއުރިޓީ ްފަހަތުަގއި ރައްޔިތުންގެ

ްނިންމަން. ްކަންަތްއތައް ްވާ ްޤަރާރުަގއި ްިމްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްއެންމެން ނޑަށްްްއަޅުަގނޑުމެން އަުޅގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްޕްރެޝަރްއެއް ްހަމައެކަނި ްނާދެއޭ. ްެއއް ްވާަހކަ ްޗުއްޓީގެ ްނިމުނީމަ، ްުކރިން ްދިޔުުމގެ ްއަށް ްޗުްއޓީ ހެވޭ

ްމިް ްުއއްމީދުކުރަން ްކަމަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ްިމްކުރެވޭ ްއަވަްސކުރުމަށް.ްއެއީ ްމަސައްކަތް ްބިލްޑުކުރަނީ ްމި ވެސް

ްހަމަްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތާއީދުކޮށްދެއްވާނެްަކމަށް.ްޤަރާރުގައިްމިްވާްކަންތަކަށް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްهللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްގިނަް ްވަރަށް ްމަރުޙަލާގައި ްބަހުސްގެ ްޤަރާރުގެ ްވާ ްމި ްރައީސް.ްއާދެ!ްހުށަހެޅިފައި ްޢިްއަޒތްތެރި `.ްޝުކުރިއްޔާ

ްމެން ނޑުމެންނަށްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ، ްަދއްަކަވއިފި. ްވާހަކަތައް ްގިނަ ްތަފާތު ބަރު
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ޢަދްލުއިންޞާފުގެްދާއިާރގެްަކންތައްތަކާްދޭތެރޭަގއިްކޮންމެހެންްވަކިްއިތުރުްޤާނޫނުތަެކއްްނެތިގެންނެއްްނޫންްައޅުަގނުޑް

ްޤާއިމުނުކުރެް ްއިންޞާފު ްރާއްޖޭގައި ްމި ްގޮތުގައި ްއުޅެނީ.ްޤަބޫލުކުރާ ްމި ްނުލިބިގެން ްއިންޞާފު ްއުޅެނީ.ްނޫނީ ްމި ިވގެން

ްަޙއްޤުް ްދިރިހުރުމުގެ ްކަަށވަރުކޮްށދީފައިވާ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްވެްސްނޫނީ ްަޙއްޤު ްދިިރުއޅޭނެކަމުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު

ްނުދަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކޭ ްލިބިފައިވެ ްަރއްޔިަތކަްށ ްއެްއވެސް ްެއއްކޮށް ްކަށަވަުރކަމާ ްޔަޤީން ްޢިއްޒަތްތެރިްވެސް ނަވާނަން.

ްެސކިއުިރޓީް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްނަަގިއގެން ްމީހުން ްސެކިއުިރޓީެގްގޮތުަގއި ްމީސްމީހުން ްއެިކެއކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރައީސް.

ްނެތް.ް ްއެއް ްސެކިއުރިޓީ ްދެވޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްދާއިރުގައި ްމަސައްކަތްކުރަުމން ބަލަހައްޓަން

ްހި ްއެީއީކްރައްޔިތުންގެ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްނުދެވޭ. ްކަށަވަރުކޮެށއް ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްރަްއކާތެރިކަމެއް މާޔަާތއި

ނޑުމެންްހަދާފައި... ްކޮންމެހެންްޤާނޫނެއްްނެތިގެނެއްްނޫން.ްއާދެ،ްޤާނޫނުތައްްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީޑގަިއްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް ްގޮ

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްމަންފާއާް ްލާބަާޔއި ްއޭގެްންހެވާއި ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްދޫކޮށްލަނީ ްމި ްޤާނޫނުތައް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްހަދާފައި ޤާނޫނުތައް

ްކަށަވަރުކުރުމަ ްަރއްކާތެރިަކން ްހިމާޔަތާއި ްނޫނިްއާޔްއަދި ްޤާނޫނުއަސާސީ ްދާ ްދޫކޮށްލާފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްަޓކައި. ށް

ްމިއަދުް ްފަރާތްތަކުން ްތިބޭ ްޢަމަލުުކރަން ްޤާނޫނުތަކަށް ްފާސްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްިމްޢިއްޒަތްތެރި ްތަނުން ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއެންމެްފުރިހަމަްގޮތުގައިްޢަމަލެއްްނުކުރޭ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއެންމެްފުރަތަމަްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ!ތޮއްޑޫްދާއި

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްހަދާކަށްް ްއަދި ްހެދިދާނެ. ްޤާނޫނުތަްއ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވިޔަސް ްތިބެގެން ްހޭލާ ްިވޔަްސ، ްނުގޮސް ްއަށް ޗުއްޓީ

ްެވްސްމައްސަލަްއެއްްވެސްްނެތް.ްްއަޅުަގނުޑގެްހަމަިއގައިމު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްޮތއްޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

އެއްްަނގަންްަގާވއިދާްޚިލާފުވެގެންްމިްހޯދަންޖެހެނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ްެއއްް ްވާހަކަ ްޚިލާފު ްއަސްލަކާ ްއިސްލާމްދީނުގެ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެބައޮތް ްޔަުއމިއްޔާަގއި ްއެބައޮތް، ޔައުމިްއޔާަގއި

ލަކާްޚިލާފުވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްޔައުމިްއޔާްއިންް"ބެޓުކުރުން"ްއެހެންްބުނުމަކީ.ްއެއީްޖުވާކުޅުން.ްެއއީްއިްސލާމްދީނުގެްއަސް

ނޑުްހަމަްއިޞްލާުޙކޮށްލުމުގެްގޮތުންްއެްވާހަކަްިމްދަންނަވާލީ.ް ްއެްތަންކޮޅުްރަނަގޅުކޮށްލަންޖެހޭތީްއަޅުގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢްއޒަ ްދާއިރާގެ ްއިަހވަންދޫ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްވާހަކަފުޅުްނިޒާމާ ްމެންބަރު ތްތެރި

ްކުރިއަށްްގެންެދވުމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްއިންޞާފުް ްރާއްޖޭގައި ްމި ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްގެންދާނަން. ްކުިރއަށް ްވާހަކަ ނޑުގެ ްައޅުގަ ްއަެނއްާކވެސް ޝުކުރިއްާޔ.

ްރަނ ްފަރާތްތަުކން ްތިބި ްިދވެހިްޤާއިމުކުރަން ްހިނދަކު ްޤާއިުމނުކުރެވޭހާ ްއިންޞާފު ްއެުކ، ްއިންޞާފުވެިރކަމާ ގަޅަށް

ރައްޔިތުންނަކަށްްކިތަންމެްޤާނޫނެއްްހަދާފައިްދޫކޮށްިލޔަސްްިހމާޔަތެއް،ްަރއްކާތެިރކަމެއްްނުިލބޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

ްމައްސަ ްއާދޭ ްހަނދާނަށް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނޫީނ ްއެނގޭ، ްބަންދުކޮށްފަިއ،ްއަޅުަގނޑަްށ ްތަޙްޤީޤަށް ލަިއގެ

ްމީހަކުް ްކޮންމެވެސް ްސަބަބަކާހުރެ ްކޮންމެވެސް ްމީހާ ްދަޢުާވއުފެލެމުންދާ ްތަޙްޤީޤުކުރެވި، ނޫނީވެއްޖެްއޔާމު

ްޤާނޫނެްއް ްމިތާގައި ނޑުެމންނަކަށް ްއަޅުގަ ްމަރާލީމާ ްމީހާ ްޖެހިގެންހުރި ްދެން ްހިނދު، ްދޫކޮށްލެޭވ ޒިންމާދާރުކުރުވަން

ްކަމުގައި ްމިްްހިންގުނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަދާފައި، ްތަނުން ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަމައެއާއެުކ، ްނުދެކެން. ނެޑްއ އަުޅގަ

ތަނުންްހަދާފައިްދިވެހިރާއްޖޭެގްރައްޔިތުންގެްހިމާޔަތާއިްރަްއކާތެރިކަމަށްްފާސްކޮށްފައިްހުރިްއެއްެވސްްޤާނޫނަކަށްްމިއަދުް

ްނުކުރޭ ްޢަމަލެއް ްފަރާތަކުން ްޤާއިމުކުާރ ްައީކްއިންޞާފު ްމަްއސަލަ ްބޮޑު ްއެންމެ ްދިމާާވ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ .

ނަޑއަޅާަފއިް ނޑުމެންްކަ އަޅުަގނޑުމެްނގެްޢަދްލުއިންޞާފުގައިްހުރިްދޯދިޔާކަން.ްޤާނޫުނއަސާސީންްތަފާތުނުކުރުމަށްްައޅުގަ

ްާޤއިމު ްޢަދަލުއިންޞާފު ްގޮތަށް ްއެކި ްމީހުންނަށް ްެއކި ްވީނަމަވެްސ،ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްކަންތައްތަުކގަިއްވީކަމުަގއި ކުރުމުގެ

ްއެީއްމިް ްަރއީސް.ްމަނިކުފާނު ްޙަޤީޤަތެއް.ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްކަންަތއްތަްއްދިމާވޭ.ްިމީއްއަުޅގަ އެބަ
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ްެއކިް ްކުރިމަީތގަިއ ްއިްނޞާފުގެ ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ްަފރާތް. ްެއއް ްހެިކވެަވޑަިއގަންނަވާެނ ްބޮޑަްށ ްއެންމެ ކަމަށް

ދުވަްސވަންދެންްޗިޓ12ް،12ްްުށް،ްއެއްްކަމެއްަގއިްތަފާތުްގޮތްްގޮތަށްްޢަމަލުކުރެވެމުންްދާތަން.ްއެކަކަށްްމީސްމީހުންނަ

ްއަނެއްް ްބުނީމާ، ްއަންނަން ްފޯނުކޮށްފައި ްދުވަހު ްެއއް ްއަެނކަކު ްނުކުެރވޭ. ްހަރެއް ްޗިޓެއް ްޭގގައި ްމީހާގެ ްއެ ފޮނުވާއިރު

ޑުމެންނަށްްޢަދްލުއިންޞާފުްޤާއިމުކުރުމުގެްދާއިރާަގއިްހުރިްދަތި،ްނޫނީްޅުަގނހަރުކުެރވޭ.ްމިއީްއަދުވަހުްރަތްްޗިޓުްއެބަް

ްމިް ްނުެވގެން ްކަންތައްތައް ްމި ްކަމަކަށް ްނެތިގެން ްޤާނޫނު ްނުކުރަްނ ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑު ްތަފާތުކުރުންތައް. ވެއްެޖއްޔާ

އެބަހުރި.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެްއްްއުޅެނީ.ްޤާނޫނުްއެބަހުރި.ްުޙުކމްްވެސްްކޮށްަފއިްއެބަހުރި.ްަތޙުޤީޤުްވެސްްކޮށްފައި

ްވެްސްއަދިް ްމަރުޙަލާަގއި ްމީހުން،ްތަޙުޤީޤުގެ ްދެ ްގެންދާ ްހިްނގަިއެގން ްއެއް ްހާދިސާ ްއެއް ްގޮަތކަށް ްއެްއކަލަ ކަމެއްަގއި

ްވެސްް ްޙުކުމްތައް ްބޮޑެތި ްތަފާތު ްއެބަހުރި. ްޙުކުމްކުރެވިަފއި ްގޮތަށް ްދެ ްތަފާތުކޮށް ްެވސް ްމަރުޙަލާގައި ޝަރީޢަތުގެ

ްއެްއްކު ްއެަކކަށް ްކަމަކަށް. ްކަމެއް ްކުރެވޭ ްނެތިގެން ްޤާނޫނު ްނުކުރަްނ ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑު ްމިއީކީ ްއެބަހުރި. ރެވިފައި

ްޖެހިގެންް ްދެން ްުޙކުމްކުރަނީ. ްއެ ްަހވާލާދީ ްގަާވއިދަކަށް ްނޫނީ ްޤާނޫނެްއ ްކޮންމެވެސް ްކުރެޭވއިުރގަިއ، ްއެގޮތަށް ޙުކުމް

ްބެލު ްމޫނަށް ްމީހާގެ ްއެ ްއަށް ްމީހާ ނޑުމެންްއަންނަ ްއަުޅގަ ްދޭ. ްގޮތަކަށް ްތަފާތު ްކަންތަުކގައި ްއެއްކަހަލަ ްހަމަ މަށްފަހު

ްމިް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްެހދިޔަސް ްަގވާއިދު ްތިބެގެން ްނުގޮސް ްއަށް ްޗުއްޓީ ްއަދި ްހެދިޔަސް، ްގަާވއިދު ހޭލާތިބެގެން

ްޤާނޫނުތަ ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްހިނދަކު ްއިޞްލާޙުނުވާހާ ްމުައއްސަސާތައް ްއެއްްދާއިރާތައް، ްފައިދާ ްކުރާނެ ކުން

ްދުވަހަކުް ްކިތަންމެ ްނުނަގާ ްޗުއްޓީ ްނޫނީ ްނުގޮސް ްޗުއްީޓ ްނެތް ްއެއް ްމަްއސަލަ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ނެތޭ.

ްފާސްކުާރް ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެބައޮްތ، ްެއއް ްމައްސަލަ ްައޅުަގނޑަށް ްެއހެންނަމަވެސް، މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނަސް.

ޖެހޭްޚިދުމަތްްނޫނީްރައްޔިތުންނަށްްލިބެންވާްމަންފާްއާިއްލާބަްނޫނީްރައްޔިތުންނަްށްޤާނޫނުތަކުންްރައްޔިތުންނަށްްިލބެން

ްބަޣާވާތަކުންް ްއެްއ. ްމައްސަލަ ްައޅުަގނުޑގެ ްއެއީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނުލިބޭ ްޤާނޫނުތަކުން ްއެ ްރައްކާތެރިކަން ލިބެންވާ

ްވެރިކަންްކުރުމަށްފަހުަގއިްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް...

ް

ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްފޭދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަލްހާނުްފަހުމީ.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމީްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހުްފޭދޫ

ް ްއެއް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްމަޖިލީހަށް ްގޮތުން ްނިޔާކުރާ ްަގވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްރައީސް. ްގަީޑގަިއްޢިއްޒަތްތެރި ހުށަހެޅިފައިވާ

ްއެހެންވީމާ،ް ްފުރުޞަތުދެއްވަްނވާނެ. ްއަށް ްމައްސަލަ ްއެ ްވަގުުތން ްޖައްސާފައި ްފަހަތަށް ްއައިޓަމުތަްއ ްހުރި އެޖެންޑާަގއި
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ްގަންް ްމަްއސަލަ، ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްޚިާލފަށް. ްގަާވއިދާ ްގެންދަވަނީ ްތި ްބަހުސް ްމިހާރު އެހެންވީމާ،

ްކާލިްމައްސަލަްއަވަހަށްްފްލޯރްއަށްްގެނެސްެދއްވުންްއެދެން.އެއަރޕޯޓުްވިއްް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަތޅުމުަގއިް ްމަޖިލީހުގެ ްވަަޑއިގެން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލައިނުގަންަނވަން. ްކަމަށް ްެއްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްިތްކަމަށްްދިންްޖަވާބުްއެނގިަވޑަިއގަ ްމެންބަރުްއިންނެވިްނަމަ،ްއަޅުަގނޑު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ންނަވާނެ.ްއިހަވަންދޫ

ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދުއި

ްނުހިންގި،ް ްރަނަގޅަށް ްެއއްޗެހި ްަގވާއިދުަތކާ ްޤާނޫނުތަކާއި ްހަދާ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެްނވީމާ، ްރައީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެްއްރައްޔިތުން ްމާނަ ްއެްއވެސް ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނުތައް ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްލާބަްނުލިބޭ ްއާއި ްލިބެންާވްމަންފާ ްއޭގެން ނަށް

ްމަނިކުފާނަށްް ްގޮތް. ްއޮތް ްހާލަުތ ްނިޒާމުގެ ްޝަރުޢީ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްއެނިގަވޑަިއގަންނަވާނެ ްމަނިކުފަނަށް ނެތް.

ްސަލާމަ ްތަނުން ްއެ ްމަނިުކފާނަށް ްމިއަދުްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކިހިނެއްކަން. ްހޯއްދެވުނީ ތްކަން

ްަރއްޔިތުންނަށްް ްކަންތައްތައް ްމިދެންނެވި ްގޯނާކޮށް، ްގެންދަނީ ްމި ްސަރުކާރުން ްބަދަލުުކރުމަށްފަހު ްވެިރކަން ބަޣާވާތަކުން

ޤާނޫނީްހަމަްއެއްގެްމަތީންނެްއްްޓަކައިްަވކިްބަޔަކަށް،ްވަކިްުކލައަކަށްްކުރަމުން.ްއެއީްޤާނޫނުްތަންދީގެނެއްްނޫން.ްއަދި

ވެސްްނޫން.ްމިއަދުްޔޫޓިލިޓީްކުންފުނިތަކުގައިްތިބިްވަޒީާފަގއިްއަދާކުރަމުންދާްހުރިހާްއެންމެންްކުލަްއަށްްބަލައި،ްނޫނީް

ްގޯނާކޮށްްއެްމީހުންްބޭނުންހާްކަމެއްްނުކުރެވުނީމާްަކނޑަމުްންއެްދަނީްޤާނޫނެއްްގަާވއިދެްއްނެތިގެނެއްްނޫން.ްވަޒީާފއާ

ްބައެްއެގް ްނޫން. ްވެްސ ްނެތިގެެނއް ްޙައްޤުތަކެްއ ްމީހުންގެ ްަވޒީފާއަދާކުރާ ްއަދި ްނޫން. ްވެްސ ްނެތިގެނެއް ްޤާނޫނު ބެހޭ

ްމިް ްދެން ްދިަޔއިމާ ްކަންތައްތައް ްހިސާބަށް ްކަތިލާ ްރައްިޔތުން ްފަރާތުން ްވެރިކަމުގެ ްނެތުނީމާ، އިޚްލާޞްތެރިކަން

ޒަތްތެރިްރައީްސ.ްވެރިކަުމގެްފަރާތުންްރަްއޔިުތންނަށްްދޭންޖެހޭްހިމާޔަތާއިްޤައުމުަގއިްޤާނޫނުހެދުމުގެްބޭނުމެއްްނެތްްޢިއްް

ްބަޣާވާތްކުރެވުީން ްނެތް. ްަކމެއް ްކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްހެދިޔަކަސް ްޤާނޫނެއް ްހިނދަކު ްނުދެވޭހާ ރައްކާތެރިކަން

ްޤާނޫނަށްްޢަމަލުނުކުރީމަ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްއިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ރޮޒަތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްގަލޮޅުްދެކުނުްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްހުށަހަޅުއްވާފައިްއޮތްް

ްއެީކގަިއް ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްއަނެއްާކވެސް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަލައިލާއިރުަގއި ްޤަރާރަށް މި
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ްހާދަްމަސައް ްތާއީދުކުރަން ްމިއަށް ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްނަމަ، ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްޤަރާރު ްމި ްމެންބަރަުކ ކަތްކުަރއްވާ

ްުޗއްޓީް ްދުވަސްތަކެއް ްގިނަ ްވެްސ ްދައުރެއްގައި ްކޮންމެ ްމެންބަރަކީ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްޤަރާރު ްމި ްމިހާރު ފަސޭހަވީހޭ.

ްދުވަސްތަް ްގިނަ ްއުުޅއްވާަފއި، ްކޮމިޓީތަަކްށްނަންގަަވއިގެން ްވެފަިއ، ްމެންބަރަކަށް ްުއޅުްއވާ ްަސލާމުގައި ކެއް

ްމެންބަރެއް.ް ްހުންނެވި ްެވފައި ްމަސްދުވަސް ްފަސް ްމިާހރު ްނުލިބޭ ްވެސް ްއެަލަވންސެއް ވަަޑއިނުގަންަނވަިއގެން

ްކޮމި ްއެންމެ ްހިމެނިވަޑައިގަންނަަވނީ ްމެންބަރު ްމަސަްއކަތްކުާރއިރު ްކޮމިޓީގައި ްތިންހަތަރު ްެއްއަޅުަގނޑުމެން ޓީއެްއގަ.

ްމިދިޔަް ްދައްކާއިުރަގއި ްާވހަކަ ްބިލުގެ ްބެހޭ ްހެއްކާ ްދަްއކަނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްވާހަކަ ްނާދެވޭ ްއަށް ކޮމިޓީ

ްމަސައްކަތްކުރެވެމުްން ްބިލުގެ ްބެހޭ ްހެއްކާ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްކޮމިޓީން ްމުއައްަސސާ ްމިނިވަން ހަފްތާގައި

ް ްހަވީރު 4ްދިޔައީ ްފެްް ްއިން ްރޭަގނޑު ްޕީ.ޖީެގ8ްށިގެން ްޖެނެރަލާއި ްއެޓަރނީ ްމިތަނަށް ްގާތްަގނަޑކަށް. ްހަމަައށް އާ

ްއެްއކޮށްް ްހިތާމަޔާ ނުޑްހަމަ ްައުޅގަ ްުއޅުްއވިއިުރަގއި ްމިްމަސަްއކަތުަގއި ްބޭފުޅުންްްަވޑަިއގެން އޮފީހުންނާ،ްހުރިހާތާކުން

ް ްނޭނގޭނެ ްވެްސ ްވާނުވާ ްތެރޭ ްމިތާ ްމެންބަރަކަށް ްމި ްވެްސްދަންނަވަންޖެހެނީ ްެއކީަގއި ްއަޅުަގނޑާ ްއެއީ ޙަޤީޤަތުގަ.

ކޮމިޓީތަކުަގއިްމަސައްކަްތކޮށްފައިްހުރިްމެންބަރަކަށްްވާއިރުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނޭގ،ްަވދެފައިްސޮއިކޮށްލާފައިްދާނީ.ް

ްހާލަތުގަް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްމަދުވާނެ. ްވަރަށް ްފަހަރު ްއެނޭގ ްއެްއޗެްއ ްއޮތް ްިބލުގައި ްއެ ްނިމިގެންދާއިރު ިއްބިލެއް

ނޑުމެންްމިްތިބީްހަމަްޗުއްޓީްއަށްްނުދާން،ްމައްސަލަްއެްއް ހުންނަވައިގެންްޗުއްޓީްއަށްްުނދާންްއަންގާއިުރަގއި،ްއަުޅގަ

ްައޅުަގނޑުމެްން ްނުޮގސް ްމަސައްކަތްކުރަން.ްއެކަމަުކްުޗއްޓީ ްވެސް ްުނގޮސް ްތިީބްޗުއްީޓްއަށް ްމި ނޑުމެން ނެތް.ްއަުޅގަ

ް ްމައްސަލަ ްމި ްއެއްގޮތަކަްށވެސްްމަސައްކަތްކުާރއިރުަގއި ްހަމަ ްތަނެއް ްވާނެ ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ހުށަހެޅުއްވި

ްއުުޅއްވާީން ްވަޑަިއގެން ްދެން ްހުށަހަޅުއްވާފައި ްޤަރާރު ްުނދާން ްއަށް ްޗުއްޓީ ްނުހުންނަވާނެ. ްމިތާކު ްނޭނގެ. ދަންނަވާކަށް

ްތާއީދުކުރެވެން ްހުށަހެޅީމަ ްމެންބަރު ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންވީާމ، ްޢިްއޒަތްތެރިްްޗުއްީޓގަ. ްޝުކުރިއްޔާ ނެތީ.

ްރައިސް.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްޢަލީްރިޟާ.ްމިލަންދޫް

ްރުވަނީްވާހަކަަދއްކަން.ދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށްްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަތުްމިްއަ

ް

ްްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްފްލޯރް ްމަޖިލީހުެގްބަހުސް،ްމަޖިލީހުގެ ްިމއަދުގެ ްކުރިން ްަމއްސަލަިއގެ ްރަީއސް.ްހުށަހެޅިފައިވާ ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްއެން ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެްއަގއިކަން ްމައްސަލަ ްކޮން ްވަނީ ްމި ްޢަދްލުއިންޞާފު،ްހޫނުވެފައި ްއެނގޭ. ްއެބަ ްވެސް މެނަށް

ްޢަދްލުއިންޞާފުްނެތިގެން...ް



22 

 

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިާރެގް ްފޭދޫ ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްިނޒާމާ ްގެންދަވާ. ްކުރިއަްށ ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހުމީ.

ް

ްމައްސަލަ(ް)ނިޒާމީ

ް

ްމީްވާހަކަދެއްކެވުން:ފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހު

ްނެތޭް ްފްލޯރަގއި ްއަޅުަގނޑު ްމަނިކުފާނު ްނެގީމަ، ްއެއް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިްނ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމައްސަލައަ ްނެގި ްކުރިން ްނުދެއްވޭ. ްޖަވާބެއް ްނުކުތާައކަށް ްއަޅުަގނޑުގެ ްއަދި ްދެއްވާފަިއްވިދާޅުވީަމކުން ްރޫލިން ކަށް

ްކުރިންް ްއެހެންވީާމ، ްެނނގޭނެ. ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަިއއްިސްއޔާ ްހާލަތު ްއެ ްވެްސްހަމަ ްފަހަރަށް ްދެވަނަ އޮތަސް

ް ްނުގަންނަން. ްބަލައެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްރޫލިން ްކުއްިލ145ްްދެއްވި ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތީ ްމި ްމާއްދާގައި ަވނަ

ްޖަލްސާް ްވާހަކަ. ްގެނެސް،ްްމައްސަލަިއގެ ްހުއްޓުމަކަށް ްކަންކަން ްވާ ްއެޖެންޑާަގއި ްަޖލްސާގެ ްހިނގަމުންދަނިކޮށް އެްއ

ވަގުތުންްމިކަންްއެޖެންާޑކުރެެވންްއެބަޖެހޭ.ްއަނގަބަހުންްހުށަހެޅޭްމައްސަލަްއަށްްވެސްްަވގުތުންްފުރުޞަތުދޭންޖެހޭނެ.ް

ްނުނިންމަްއެއް.ްެއއްގޮަތ...ްއިތުރަށްްޖަލްސާްކުރިއަކަށްްުނގެންދެވޭނެްމިްމައްސަލަިއަގއިްގޮތެއް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ވަނަްމާއްާދގަިއ149ްްއާދެ!ްއަުޅަގނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއްްކަމަށްްބަލަެއްއްނުގަންނަން.ްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދުގެް

ްޝަތުރުހަމަވޭތޯް ްމައްސަލަިއގައި ްވާނަމަ،ްއެ ްކަމަށް ްހުށަހެޅިއްޖެ ްެއއް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްބަލަންޖެހޭްްމި ްޓަކައި ބެލުމަށް

ނުޑް ްއަޅުގަ ްބެލުމަށްފަހު ްގެންދަނީ.ްއެްކަންތައް ްމި ްަބލަމުން ްކަންތައް ްހުރޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްވެސް ބެލުންތަކުގެްވާހަކަ

ްމިނެޓުގެްހުސްވަގުުތކޮޅެއްްއަރުވަން.32ްއެްމައްސަލަްއެޖެންާޑކުރާނަން.ްމިހާްހިސާބުންްޢިއްޒަތްތެރިްްމެންބަރުންނަށްް

ް

ް]އަށ11:23ްްްއިްނ12:32ްްސްވަގުުތކޮޅު:ްހު[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



23 

 

ްނަންބަުރް ްއެޖެންޑާ ްމަސައްކަތް. ްހުރި ްނުނިމި ްގެންދަނީ ްމި ްކުރިއަށް ްފަށައިގެން ްޖަލްސާ ނޑު ްއާދެ!ްއަުޅގަ .`

12.1-ްް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޚްލޫފު ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްނިޒާމުްގަލޮޅު ްޢަދުލުގެ ޖިނާޢީ

ްތެރެއިންް ްބިލުތަކުގެ ްެއހެނިހެން ްހުށަހެޅިފައިވާ ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށް ްޓަކައި ްެގންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްގޮތުަގއި ރަނގަޅު

ްފުރަތަމަ،ް ްއަުރވަނީ ްމި ްފުުރޞަތު ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަރާރު. ްޮގވައިލުުމގެ ްފާސްކުރުމަށް ްބިލުތައް ްފާސްކުރަންޖެހޭ ކޮންމެހެން

ް ްއަރުވަނީްމިހާރު ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަަތމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަނި. ްއެމް.ޑީ.ީޕައށާ ްއަށާއި ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްއޮތީ ްބާކީ ވަގުތު

ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށްްވާހަކަފުޅުްފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް.ް

ް

 މިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޢި ްސަބަބުންްޝުކުރިއްޔާ ްނެތުމުގެ ްޤާނޫނު ްނަގަހައްާޓ ްޙައްޤުތައް ްައސާސީ ްރައްޔިތުންގެ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްއޒަތްތެރި

ްގޮތުަގއިް ްއެއްގެ ްޒިންމާ ްމަިޖލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޒިންމާ ްދިޔުުމގެ ްނަހަމަގޮތުގައި ްބޭއިްނޞާފާއި ްމައްސަލަތައް ދިމާވާ

ް ްކުރީ ްައޅުަގނޑު ްދޭތެރޭގައި ްޤަރާރާ ްޤަރާރަށްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމި ްގޮތުން ްއުސޫލެއްގެ ްދެންނެވިހެން ްވެސް ދުަވހު

ތާއީދުކުރިޔަްސ،ްޙަޤީޤަތުަގއިްމިއީްބަލައިލަންޖެހޭ،ްވިސްނާަލންޖެހޭްމައްސަލަްއެއް.ްޭބއިންސާފުންްކަންތައްްކޮށް،ްއަިދް

ްހުށަހެ ްޤަރާރު ްމި ްކަމަށް ްއޮތް ނިޑާޔރުންނަށް ްފަ ްފުރުޞަތު ްމާނަކުރުމުގެ ްގޮްތގޮތަށް ްއެކި ްމެންބަރުްޤާނޫނު ޅުއްވި

ޤަބޫލުފުޅުކުރައްާވްހިނދުގަިއ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަނީްނުވަތަްމިއަދުްވިސްނާލަްންމިްޖެހެނީްހަމައެކަނިްމިއަދުް

ނޑިޔާރުްނގެް ްެއަކނިތޯ.ްނުވަތަްފަ ނޑިޔާރުން ްމިތިބީްފަ ްެއއްކިާބެވފައި ްއިންޞާފުން ްނުވަތަ ްއެްއކިބާެވގެން ބޭއިންސާފުން

ްއެ ްުއޅެނީ.ްކަންތައްތައް ްމި ްމައްސަލަތައްތޯ ްކޮމިޝަްނގެ ްސަރވިސް ްޖުޑިަޝލް ްނުވަތަ ްކޯޓުތައްތޯ، ްުނވަަތ ކަނިތޯ.

ނޑުމެންނަށްްދިމާެވގެންްމިްއުޅޭްމައްސަލަްއަކީް ޙަޤީޤަތުގައިްއަޅުަގނޑުމެންނަްށްފެނިގެންްމިްދަނީްމިއަދުްވެސްްއަުޅގަ

ްމި ްއުފެދިފައި ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިތުރުން ނޑިޔާރުންގެ ްތަން.ްްފަ ްބޭއިންސާފުވެފައިވާ ްވެސް ްސަރުކާރު އޮތް

ްޓަކައިް ްގެނައުމަށް ްސަރުކާރު ްމި ްހަރުދަނާ، ްވަރަށް ްހިމެނޭ ްކޯލިޝަނުަގއި ްަސރުކާރުގެ ްއެއްކިާބވެ، އިންސާފުން

ްނަތީޖާް ްކުރުުމގެ ްކަންތައް ްގޮތަކަްށ ްބޭނުންހާ ްައޑުނާްއސަވަިއ، ްބަސްފުޅު ްބޭފުޅުންގެ ްމަސަްއކަތްކުރި އިންތިހާއަށް

ްރަްއޔިތުންގެްހި ްދިވެހި ްިކޔަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްެއބަޖެހޭ ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއާދެ! ްދާތަން. ތިވެގެން

ްރައްޔިތުންގެް ްއުޅެނީ ްމި ްެވސް ްއުޅެނީ.ްމިއަދު ްމި ްނޭނިގގެންނޭ ްެގއްލިގެން،ްވާނުވާ ްެގއްލެނީއޭ.ްަޙއްޤުަތއް ޙައްޤުތައް

ްއަދާކުރާ، ްަވޒީފާ ްސަރުކާުރގެ ްނުވަތަްްވަޒީފާ،ްނުވަތަ ްކަހަލަ ްކޯޕަރޭޝަން ްހެލްތު ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދަންނަވާ މިސާލަކަށް

ވަނަްދުވަސް.6ްްފެނަކަްކުންފުނީގެްމުަވއްޒަފުްންކަހަލަ،ްމިކަހަލަްއެަތއްްކުްނފުންޏެއްގެްމުސާރަ،ްމިއަދުްިމއީްމަހުންް

ް ްފުރިހަމަ ްބަރާބަރު ްސަުރާކރަށް ްބަޣާވާތު ްއަކީ ްވ9ްްެމާދަމާ ްމިއަދު ްދުަވސް. ްވާ ްމުސާރަްމަސް ްމީހުންނަށް ްއެ ސް

ްދެކުނުް ްގަލޮޅު ްދައުރުގައި ްމިދިޔަ ްއެބަހުރި. ްއެއް ްމައްސަލަ ްކިތަންމެ ްމިކަހަލަ ްއެހެންވީމާ، ްއުޅެނީ. ްމި ނުދެވިގެން

ދުވަހުްމަޖިލީހަށްްހާޒިރުވެފައިްއެަބއޮތް.ްހަމައެާއއެީކގައިްޮރޒައިނާްއާދަމްްއެބައޮްތ222ްްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުް
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ްހާޒިުރވެފަ.ްދ227ްު ްޙަޤީޤަތަށ227ްްްވަހު ްއޮތީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްހާޒިރުވެފައި ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ދުވަހު

ްފިރިކަލުންް ްއެކަމަާނގެ ްދުވަސްަތެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްދައުރުގަިއ ްމިދިޔަ ްއާދަމް ްރޮަޒއިާނ ވިސްނައިާލއިރުަގއި

އިްުހންނެވި.ްއެހެންވީމާ،ްމައްސަަލްއަކީްމިްމައްސަލަ.ްމައްސަލަްއޮޕަރޭޝަންކޮށްގެންްއެަތއްްދުވަހެއްްވާންދެންްޗުއްީޓގަ

ނޑުމެްނގެްކުރިމަީތގައިްލާަފއިްމިްއޮްތްޤަރާރުގެްމައްސަލަްމިހެންްއޮތްއިުރގަިއްޙަޤީޤަތުގައިްވިސްނާލަންޖެހޭް އަކީްއަުޅގަ

ްޤާނޫނުް ްހަދަންޖެހޭ ްއެއްިކބާވެގެން ްއިންސާފުން ްމައްސަލަ. ްދެންނެވި ްމި ްއަކީ ްމަޖިލީހަށްްމައްސަލަ ްމި ްނެހެދިގެން ތައް

ް ްވަކާލާތުކުާރއިރު ްކަމަށް ްމި ްލައިގެން ްނެތިގެންނެްއ77ްްޤަރާރެއް ްއިންޞާފު ްހަމައެކަނި ްއެބަޖެހޭ ްވިސްނަން މެންބަރުން

ްއެބަޖެހޭ.ްއާދެ!ް ްކަންބޮޑުވާން ްވެސް ްމިކަމާ ްނުލިބިގެން ްތަަރްއޤީ ްއޮތް ްބޭނުންވެފައި ްަރއްޔިތުްނނަށް ްޤައުމުގެ ނޫން،ްމި

ްޤަރާރަށްްްހަމަ ްމި ްގޮތުން ްުއޫސލެއްގެ ްއެއްފަހަރު ްއަދިވެސް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވާލަން ްއަޅުަގނުޑ އެހެންމެވީމާ

ތާއީދުކުރިްނަމަވެސްްޙަޤީޤަުތަގއިްމިއަދުްދިމާެވގެންްމިްއުޭޅްމައްސަލަްއަށްްހައްލެއްްހޯަދންްއެބަޖެހޭ.ްމައްސަލަްއަކީް

ްގަްންެއއަރޕޯޓު ްނުަލއި ްބިޑަކާ ް%އިންޓަރނޭޝަނަލް ްަބޔަކަށް ްވަކި ްއިޝްތިހާރުތަާކ33ްްެގްމައްަސލަ ދީަފއި،ްދިީޓީވގެ

ްކުރިް ްލާފައި ްތެރެއިން ްޕްރޮޕެގެންޑާގެ ްހިންގާ ްމި ްތާީއދުހޯދަން ްސަރުކާރަށް ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްއެ ްބޭނުންވާތީވެ އެްއޗެހި

ްބައެ ްސަރުކާުރެގ ްކޯލިޝަުނގެ ްމިއަުދގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްތުހުމަތުކުރެުވން. ްކަމަށް ްވިދާުޅީވްކަމެއް ްަބިއވެރިން އް

ްވެސްް ްގޮތެއް ްވާ ްދެން ްނިމިަފއި ްއޮތީ ްކަން ްނިންމައިފިއްޔާ. ްމިގޮތަށް ްމިކަން ްވަކިވާނަމޭ، ްސަރުކާރުން ތިމަންނަމެން

ްވާހަކަދައްާކއިުރގަިއް ްނުިލބިގެން ްއިންސާފު ްބަލަން. ްެވސް ްކަންކަން ްމި ްތިބޭނީ ްރަްއޔިުތން ްިދވެހި އެނގިދާނެ.

ްއިންޞާ ްިމއީ ްޢިްއޒަތްތެރިްޙަޤީޤަތުގައި ްދަންނަވާލީ ްވެްސ ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްލިބެންޖެހޭ ފު

ނޑުްހަމަްވަރަށްްއާދޭހާްއެކުްމިްސަރުކާރަށްްގޮވާލަން،ްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ.ް ރައީސް.ްއާދެ،ްހަމައެާއއެީކަގިއްއަޅުގަ

ްއި ްއާސަންދަ ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްއާަސންދަ ްބޭނުންވޭ، ނުޑްދަންނަވާލަން ްމިންގަ ްއޮންނަ ްއެ ްފަރުވާގެ ްކުރަންޖެހޭ ން

ނޑަެއޅިފައިްއޮންނަްއަދަދުްހަމަވެގެންްމިއަދުްވެސްްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެތައްްރަްއޔިތުންެންއް ހަމަވެގެން،ްނުވަތަްެއއަށްްކަ

ް ްެލއްވޭނެ ްކިޑުނީ ްނެިތެގން، ްގޮތެއް ްއޮޕަޭރޝަންކުރެވޭނެ ްހާލުގަިއ ްބަލި ްވަރަށް ްހާލުަގއި، ްނިކަމެތި ގޮތެްއްވަރަށް

ްކުރެވޭނެްގޮތެއްްނެތިފަިއ،ްއަުތގައިްލާިރްނެތިގެންްވަރަށްްނިކަމެތިް ްއެތައްްފަރުވާަތކެއް ނެތިފައި،ްނުވަތަްބޮޑެތިބޮޑެތި

ްހޮސްޕިޓަލުަގިއް ްކިމްސް ްއިންިޑާއގެ ްހޮސްޕިޓަލެްއގަިއ، ްއެތައް ްއިްނޑިާއގެ ްއެބަތިބި. ްަރއްޔިތުންެނއް ްއެތައް ހާލެއްގައި

ްބަދަލުނުކުރެވިގެ ްކިޑުނީ 7ްްން 8ްްމަސްދުވަސް، ްމީހުނ12ްްްމަސްދުަވސް، ްފަރުވާކުރަމުންދާ ްވާްނދެން މަސްދުަވސް

އެބަތިބި.ްދިވެހިްރަްއޔިތުންްެއބަތިބި.ްސަރުކާރުގެްހުރިހާްއިާދރާތަކަށާއިްހުރިހާްވުޒާރާަތކަށްްސަލާންޖަހައިގެންްެއއްވެްސް

ް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްނުލާ. ްއަޅަެއއް ްކަަމކާ ްއެްއވެސް ްމިއިން ްމިްބަޔަކު ްޙަޤީޤަތުަގއ. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްވަރަށް ވެސް

ްކަންތައްތަކެއްް ްހުރިހާ ްމި ްދަްއކާއިުރަގއި ްވާހަކަ ްއިންސާުފްއެބަލިބެންޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއިންސާފުގެ ްވެސް އެްއޗެއްސަށް

ް ްކަންތައްތައް. ްލިބެންޖެހޭ 7ްްއިންސާފު ްބަދަލުކޮށް ްސަުރކާރު 9ްްފެބްރުއަީރގައި ްވެފައި ުދވަސްްމަސ7ްްމަސްދުަވސް

ތެރޭގައިްމިްޤަރާރުްއައިމަ،ްޙަޤީޤަތުގައިްގަލޮޅުްދެކުނުްދާިއރާގެްޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަމިއްލަްއަށްްއެއްބަސްފުުޅވަނީް
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ްމާރާމާރީް ްނެތޭ. ްދިރިއުޅެޭވކަށް ްއިންސާނުންނަކަށް ްމިހާރު ްެދން ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްެއއްަބސްފުޅުވަނީ ްއަށް ްއަމިއްލަ ކީކޭތޯ.

ްކުށްތަކާް ްގޭްނގު ްހާލަަތީކްއާއި ްިމއަދުގެ ްގޮއްަސއޭ. ްބޮުޑވެގެން ްއޮީތ ްމި ްއަށް ްއިންތިހާ ްަވއްކަންކުރުމާ ްެޓކުުވމާއި އި

ޙަޤީޤަތުގައިްިދވެހިރާއްޖޭެގްިއޤްތިޞާދީްހާލަތުްއަތަށްްޮގވާފައިްއޮތުން.ްއެހެންވީމާ،ްއިޤްިތޞާދީްހާލަތުްއަތަށްްޮގވީމާ،ް

ްއި ްބޭނުންވާ ްމުަވއްޒަފުންނަށް ްބޭނުންވާ ްެވްސްރައްޔިތުންނަށް ްމުސާރަޮކޅު ްއެއީ ްއުެޅނި. ްމި ްނުލިބިގެން ްވެސް ންާސފު

ްެރއަުކް ްކޮންމެ ްބީޗުަގއި ްއާޓިފިަޝލް ްސޮިއކުރުވަން ްޕެޓިޝަުނގައި ްބޭރުކުރަން ްޖީ.ެއމް.އާރު ްއުޅެނީ. ްމި ނުދެވިގެން

ް ްވެސް ްމާދަމާ ްކުރ4ްަކުރާއިުރގަިއ، ްމި ްކީއްތޯ ްމިއީ. ްކަމެއް ްއޮތް ްޮކށްލެވެން ްފޮނުވާލައިގެން ްރައީސް.ްސިފައިން ނީ

ްބޮުޑް ްވެްސްނޫން.ްޖީ.އެމް.އާރުގެ ްބޭރުކުރާކަށް ްޖީ.އެމް.އާރު ްއުޅެނީ ްކަންތައްތައް.ްމި ްވިސްނާލަންޖެހޭ އެހެންވީމާ،ްމިއީ

ްކޮމިޝަނުންް ްކަރަޕްޝަން ްއެންިޓ ްއެބަދޭ. ްކުރެވެމުން ްކަންަތއްތަެކްއ ްއެހެން ްއަނެްއކޮޅުން ްދަްއކާފައި މަންޒަރެއް

ްޓްރޯލުްބަރާބަރަށްްއެބަ...ހުއްޓާލަންްބުނިްބޯޑަރްކޮން

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމުހިއްމުް ްމިކަމާ ްއެދުނީ ްމި ްޤަރާރަށް ްމި ްފުރުޞަތަކެއް ްއިތުރު ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޤަ ްދެޭކގޮުތގައި ްއަޅުަގނޑު ްދެން ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްދަްއކާލަން ްއެްވާހަކަތަެކއް ްކޮންމެހެން ްހުށަހެޅީމަ، ރާެރއް

ްެއް ްދެން ްނޫން. ްކަމެއް ްތާއީދުުކރާ ްއެހާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްކުރުްނ ްެއކަން ްެއއްޗެހިިކޔަިއ، ްއަޅުަގނޑުމެން މެންބަރަށް

ނޑުމެންް ނޑުމެންްއެކަމަށްްދިޔުމުގެްމާނަްއެއްްނެތް.ްއަޅުގަ ބޭފުޅާްވެއްޖެއްޔާްއެބަްހުށަހަޅާތާ!ްދެންްއެހެންވީމާ،ްއަޅުގަ

ްމެންބަރުންްކަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްދެންމެ ްއަޅުަގނޑު ްޖެހެނީ. ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްޖެހިލަން ްއަސްލަށް މުގެ

ްމިދިޔަް ްފެނިގެން ްަރއްޔިތުްނެގްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ.ްއަުޅަގނޑުމެން ނުޑްފަށާލަން ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ނިންމާލި

ްރައްޔިތުންގެ ްޙަޤީޤަުތގައި ްމެންބަރުންގެްްކަންތައްތަކަކީ ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަަރށް މަޖިލީހުގެ

ދުވަހުަގއިްމިްބަޣާވާުތގ9ްްެމަހާިއ9ްްޖަޒުބާތުތައްްބަންޑުންެވގެންްހެނދުނުްގަޑީަގއިްއެްދިަޔއީ.ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ް

ްއޭް ްއުއްމީދުކުެރވެނީ ްައޅުަގނޑަްށ ްކައިރިވެފަ. ްިވހަން ްއޮތީ ްއެ ްމިހާރު ްރައީސްްސަރުކާރު ްވިހާނީ ްފުރަތަމަ ްއެްނމެ ގެ

ް ްއެީއ ްލީޑަރުހެން. ްޕާީޓެގ ްޖުމްހޫރީ ްގޮތަށް ްވިހި ްވެްސ ްސަރުކާުރގެ ްމަނިކުފާނ21ްްުނަޝީދުގެ ްެއ ްތެރޭަގއި ުދަވހުގެ

ނޑުމެންނަށްްިއއްެޔް ރައީސްްނަޝީދުގެްސަރުކާރުްންކަންތައްތަްއްކުރާްގޮތާްހިތްހަމަނުޖެހިގެންްނުކުމެވަޑަިއގެން.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްްމިތާްޖު މްހޫރީްޕާޓީގެްޕާލަމެންޓްރީްގްރޫޕުެގްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހުމީގެްވާހަކަތަކާްއެްއކޮްށ،ްިއއްޔެްއަުޅގަ

ފެނިގެންްދިޔައީްހަމަްއެްބޭުފޅުންްއެްފާުޑވިދާުޅވާްޖީ.އެމް.އާރުްެއގްރީމެންޓުްސޮިއކުރިްދުވަހުްކަންްހިނގައިިދޔަްގޮތާް

ްގޮތަކަްށްކަްނތައް ްއެއްކަހަލަ ްދާދި ްރޭގައި ްހިނގައިދިަޔްގޮތް. ްުއއްުޗގ8:22ްެތައް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްއިްބރާހީމާ ްޤާސިމު ަގއި

ގައިްއެސް.ޓީ.ޯއެގ8:32ްދިޓީވީަގއިްވަުރގަދަްރިޕޯޓެއްްއަްއޑޫގެްަބއެއްްމީހުންގެްއިްނޓަވިއުަތކެއްްަލއިގެންްހެދުމަށްފަހު،ް

ްޕްރައިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިއްަކއިލާފަ. ްތަން ްެއ ްވަނީ ްޝާހިދު ްތާއީދުކުރަން.ްއެމް.ޑީ ްއުސޫލަށް ވެަޓއިޒޭަޝން
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ްނުލާް ްޕްރޮސެސްައކާ ްބިޑިން ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއެހެްނނަމަވެސް ްތާއީުދކުރަން. ްއަށް ްތަަރްއޤީ ްއަްއޑޫގެ އަޅުަގނޑުމެން

ކުރާްކަންތައްަތކާްއަދިްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްއެްޑވަިއޒަރުްޑޮކްޓަރްޙަސަންްސަޢީދުްމިްރާއްޖޭގެްިސޔާސީްަމއިދާނުންް

ްމިއަދުްނާ ްވަޙީދު ްޑޮކްޓަރ ްކުްށވެރިކުރަން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޢަމަލުތައް ްހިންގާ ްމި ްފައިދާނަަގއިގެން ޖާއިޒު

ހަނދާންނެތިއްޖެްއެްމަނިކުފާނުްވެރިކަމަށްްގެނަީއްކޮންބަެއްއކަން.ްއެްމަނިކުފާނުްވެރިކަމަްށްގެނައުުމގެްއެންމެްއަީޑަގއިް

ްޤާސި ްލީޑަުރ ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ްމީހަކީ ްއިސް ްދެންްހުރި ްދަނީ ްއެ ްބަލަމުން ްރަްއިޔތުން ްރާއްޖޭެގ ްމިއަދު ްއިބްާރހީމު. މު

ްެއއްކޮްށް ްއެމް.ޑީ.ޕީއާ ްނަީޝދާއި ްރައީސް ްބަލަން. ްތިބީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮބައިތޯ. ްސްޓޭންޑަީކ ްޕާޓީގެ ޖުމްހޫރީ

އަށްްދާއިރުްެވސްްޖުމްހޫރީްޖަހާއިރާްހަމ11ްަޖުމްހޫރީްޕާޓީްނުގުޅުނުކަމުގަިއްވިޔަްސ،ްޙައްުޤގެްބަސްްބުުނމުގައިްމިއަދުް

ނޑުްހިތާމަކުރަން.ްއެްިވއްކާލީ.ްޖީ.ެއމް.އާރުްހަފްތާއޭްކިޔާަފއިްމަދަނީްޢަބްދު އާއިްއިމްރާނުްهللاްޕާޓީްފަސްޖެހޭތީްއަޅުގަ

ްއެއަރޕޯެޓއްް ްއިތުރު ްކުރަމުން ްކަންތަްއ ްލަިއ ްމީހަކު ްިޕކަަޕކަށް ްޕިކަުޕަގއި، ްިދހަވަރަކަށް ްމަގުަތކުަގއި ްމާލޭގެ މުޅި

ޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްޤަރާުރަގިއްލީމަްދެންްކިޔާީންކީކޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްގަލޮުޅްދެކުނުްާދއިރާެގްވިްއކާ

ނޑުެމންނަށްްމިްކުރެވޭ،ްނުކުެރވޭްެކއްްނޫންްަގވާއިދުތަްްޤާނޫނާއިްގޮތަށްްައޅުަގނޑުމެންްވީީކްއިތުރުްްވާ ހަދާކަށް.ްއަުޅގަ

ްީޖ.އެ ްބަަލއިލަންވީ. ްހަބޭްސްކަންތައްތައް ްިވއްކާލީ. ްެއއަރޕޯޓު ްއޮތް ްދެން ްއިތުރު ްހަފްތާގައި ްބުނި ްބާލަން މް.އާރު

ްފަތުަރއި،ް ްވާަހކަތައް ްގޮތުން ްގުޅޭ ްމެންބަރުންނާ ްއެިކއެކި ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ އެހެންނޫންތޯ.ްހަބޭސް.ްދިޓީީވްއިން

ްނުލަ ްނުބައި ްއެންމެ ްއޮތް ްރާއްޖޭގައި ްދެން ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްުއއްުޗްއަޅުަގނޑުމެން ްއޯނަރު ްދިޓީވީގެ ްހެދި ްކަމަށް ްތަން ފާ

ްމީހުންެގް ްއެހެންވީމާ، ްހަބޭސް. ްހިތަށްއަރާ. ްނަމަޭއ ްދަްއކައިލާނެ ްއަެޅ ްތަންކޮުޅ ްމި ްހަބޭސް. ްސޮއިކޮށްލީ. ްމި ގޮސް

ްއެހެންވީ ްއުޅެނީ. ްހަަދއިގެން ްޗެނަލްތައް ްރައީސް،ްިޓވީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްނެތް. ްތާކު ްތި ްވެސް ްއެަކކު މާ،ްވާހަކަދެްއކޭވަުރ

ްޔަޤީންް ްައޅުަގނޑަށް ްނުކުްނނަންވީ. ްކެރެންޏާ ްނުކުންނަން ްދޫކޮށްލާަފއި ްވަޙީދު ްކެެރންޏާ، ްބުނަން ްބަސް ޙައްޤުެގ

ްއެއީ.ް ްއެްއޗެއް ްވިދާޅުވާ ްލީަޑރު ްޕާލަމެންޓްރީގެ ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްދޫކޮށްލާނެ. ްވަޙީދު ްފާސްކޮށްފައި ްބަޖެޓު ޕީ.ޕީ.އެމުން

ްވަް ްނުކުްނނަންވީ ްލީޑާރު ްޕާޓީގެ ްެއއްެޗއްްޖުމްހޫރީ ްކޮބާ،ްކޮންމެ ްމާަނއަކީ ްއޭގެ ގުތަީކްމިއަދު،ްކެެރންޏާމު.ްނުކުރެންޏާ

ހެދިޔަސްްވަރިހަމައޭ.ްކޮންމެހެންްއޭ.ސީ.ީސގެްބޮުލގަިއ،ްޮއިޑޓަރްޖެނެރަލްްބޮލުގައިްކޮންމެްއެްއޗެްއްއަުޅާވކަށްނުޖެހެއޭ.ް

މެހެންްއޭ.ސީ.ސީްއާއިްއަދިްޮއޑިޓަރްޖެނަރަލާްއޭ.ސީ.ސީްާއއިްއޮޑިޓަރްޖެަނރަލްްއެްއޮތީްސަރުކާރަށްްރައްދުދީފަ.ްކޮން

ްނުނިންމިގެންް ްނިންމަބަލާށޭ.ްކީްއވެގެންތޯ ްސަރުކާރުން ްއުޅެީނކީ.ްކަލޭެމންގެ ްނުބޭލިގެނެއް ްޖީ.އެމް.އާރު ްނޫނޭ ްއެއް ހެދި

ޑުތަްއްމިްމަސްީވއިރު،ްިމްއޮތްްވިހަންްތައްޔާުރވީ.ްަޙސަންްސަޢީދުްނެގިވަުރގެްއަަދދުތައްްޖަހާފައިްަގނ9ްމިްއުޅެނީ.ް

ްނެތިން،ް ްދައްާކކަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްމި ްއަތަށް. ްައޅުަގނޑު ްމެންބަރުން ްާޕޓީތަކުގެ ްެއކިެއކި ްއަންނަނީ އޮތް

މީހުންނާްއެއްކޮށްްަޤއުމީްޕާީޓްުއވޭނެ.ްުއވުނީމަ،ްޑޮކްޓަރްވަޙީދުގެްރަނިންމޭޓުްޙަސަްނ5222ްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

ްއެް ްއަްއޑޫ ްމި ްބިާޒއި ްނެކްސް ްޢިްއޒަތްތެރިްސަޢީދަކީ. ްެނގީ ްއެ ްަފއިސާ ްކެމްޕެއިނަށް ްވަޙީދުގެ ްކަންތަުކގައި އަރޕޯޓުގެ

ްރަްއޔިތުންނާިއް ްޤައުމާއި ްދަންނަވަީނ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވަނީ. ްމި ްކެރިގެން ްވަރަށް ރައީސް.
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ްމި ްބޭފުޅުން ްނިކުތް ްމުއްޠަލިބުމެން، ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްހިމާޔަތުަގއި ްިތްއިސްލާމްދީނުގެ ްމަޑުން ްކީްއވެތޯއޭ އަދު

ްއެްދިނ25ްްީތިބެނީ.ްޖީ.އެމް.އާރަށްްދިނީް މިލިއަނ62ްްްއަހަރަށް،ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެންމ52ްްެއަހަރަށް.ްައއްޑޫ

ްއިބްރާހީމުް ްޤާސިމު ްއަށް ްތަަރްއޤީ ްަރއްޔިތުންގެ ްައއްޑޫ ްހަދާފައި ްރިޕޯޓު ްދިޓީވީން ްދެން ްދިނީ. ްއެ ްއަށް ްރުފިޔާ ދިވެހި

ްއެއަރޕޯްޓްހުރަސްއަޅަ ްއައްޑޫ ްބޭނުންވަނީ ނޑުމެން ްކަމެއްްނެތް.ްއަުޅގަ ްިކޔާނެ ްހުރަސްއަޅަނީއޭ ްޕާޓީތަކުން ނީޭއ،ްއެހެން

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްޕްރަިއވަަޓއިޒޭޝަނަކީ ްވިސްނުެމއް. ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެއީ ްފިކުރެއް. ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެީއ، ތަރައްޤީވާން.

ްއިންޓަ ްކަންބޮޑުވަނީ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެްއގެްވިސްނުމެއް. ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްނުލައި، ްއަކާ ްޕްރޮސެސް ްބިޑިން ރނޭޝަނަލް

ްެއކަންް ްހުެރގެން ްއަީޑގައި ްސަީޢދު ްޙަސަން ްހޯދައިދޭން، ްފައިާސ ްނިކުންނަން ްވަޙީދު ްއިންތިޚާބަްށ ްރިާޔސީ ލީޑަރެއް

ް ްހާލެއްަގއި ްމިފަދަ ްކޮންމެ ްމާޒީަގއި ްބޭފުުޅން ްއަށް،ްތި ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްގޮވާލަން ނޑު ލީޑަރޝިްޕްދެްއިކްކުރީމާ.ްއަުޅގަ

ދުވަހުންްނިކުްތ21ްްގޮތަށް،ްރައީސްްނަޝީދުްވެރިކަމަށްްގެނައުމަށްްއެްއޮތްްުބރަްމަސައްކަތްކޮށްފަިއ،ްޚަރަދުކޮށްފައިް

ްކަންތައް.ް ްއެ ްބަލާނެ ްކެރިބަލާށޭ.ްރައްޔިތުން ްދެކޮޅަްށްނިކުންނަން ްކުރިންްނިކަންްވަޙީދާ ްއިުރއޮއްސުުމގެ ްމިއަދު ގޮތަށް

ްރަނ ްމާ ްނޫންތޯ.ްތަސްމީނު ްހުރޭ ްއެބަ ްޮގތެއްަގއި ްވެއްޖެއްޔާ ްތަސްމީނު ްވުރެ. ްޔާނީނަށް ްޤާސިމާއި ްއެހެންވީމާ، ގަޅޭ

ކީްއވެގެންތޯްނުކެރެނީްޤާސިމުްއިބްރާހީމުމެންނަށް.ްކެރެންޖެހޭނެ.ްވަޙީދުްމިއަދުްއެްމީހުންްބޮލަށްްކޯއްޗެއްތޯްއެްލަނީ.ް

ްއެްބުނަނީ.ްނުޖެހޭނެްފަ ހަތުަގއިްހުންނާކަށް.ްއެީއްކާކުތޯ؟ްއަޅުަގނުޑްމިްދަްއކާްވާހަކަްޗުުޗޗުުޗޗޫ.ްހައްުޕޑު.ްހައްުޕޑޭ

 .ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.والحمد هللޤަބޫލުކުރަންޏާްކުރަންވީ.ްނުުކރަންޏާްނުކުރަންވީ.ް

ް

ްްކަދެއްެކވުން:ވާހަރަޝާދުްްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމު

ްދަ ްމި ްވާހަކަަދއްކަމުން ްަވުގތު ްމި ްަރއީސް. ްސާފުކޮށްލަދެްއަވއިފިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑަށް ްބިލަކަްށކަން ްކޮން ީނ

ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުުރވެރިވާަނން.

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެީއ،ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުގެްޒިންމާްއެއްްނޫންްތިީއކީްއިނގޭތޯ.ް

ް

ްކަދެއްެކވުން:ވާހަރަޝާދުްްމެންބަރުްނާިޒމުްތުޅާދޫްދާއިރާގެ

ްައޅުަގނޑަ ްޢިްއޒަތްތެރިްއާދެ! ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްދަނީ ްމި ްވާހަަކދައްކަމުން ްަވގުތު ްމި ްގޮތުަގއި ްއެނގިފަިއވާ ށް

ްގޮތެްއގައިް ނޑު ްމައިގަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަ. ްޤަރާރުގެ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޚްލޫފު ްއަޙްމަދު މެންބަރު

ްނު ްތާއީދެއް ްޤަރާރަށް ްމި ްއަުޅަގނޑު ްދަންނަވާނީ ްނުކުރަްންއަޅުަގނޑު ްޤަބޫލެއް ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްއަޅުަގނޑު ކުރަމޭ.

ްމަޖިލީހުންް ްރައްޔިތުންގެ ްދަނީ ްމި ްހަމަލާދެމުން ްހަތިޔާރުން ްތޫނު ްއަދި ްމެރުމާ ްމީހުން ްއާއި ްމާރާމާރީ މާލެތެރޭގައި
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ްޤަބޫ ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްނުހެދިގެްނ ްޤާނޫނުތަކެއް ްނުވަތަ ްގަވާއިދުތަކެްއ، ްނުކުރަން.ްހަދަންޖެހޭ ލެއް

ްރައްޔިތުންެގް ްޤަބޫލުކުރަން ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދައްކާއިުރަގއި ްޤަރާރަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއެކަްން ްެވއްޖެ. ްދުވަސްތަެކއް ްގިނަ ްވަރަށް ްނައިސް. ްނިމުމަކަށް ްއަދިވެސް ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ްއެބައޮތް މަޖިލީހުގައި

ްޤަބޫލުކުރަ ްވެސް ްމަސައްކަތަކީްއަޅުަގނޑު ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ްއަނެއް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްއެހެންނަމަވެސް ްނ.

ްވާއިުރަގއި،ްއޭެގްއެްނމެް ްއެްއޗަކަށް ްބޮޑު ްވަރަށް ްނޫންކަން.ްޤާނޫުނލްޢުޤޫބާތަކީ ްަމސައްކަެތއް ްފަސޭހަ ްލުއި،ްއެހާ އެހާ

ްެއހެ ްޭއގެން ްބަދަލަކީ ްގެނެވޭ ްައކުރަަކށް ްވާތީެވ،ްމާއްދާއަކަށް،ްއެންމެ ްބަދަލަކަށް ްއޮތް ްގުިޅފައި ްމާއްދާތަކަކާ ްހުރިހާ ން

އެއަށްްގެނެވޭްކޮންމެްބަދަލަކީްވަރަށްްވިސްނުންތެރިކަމާްެއކުްރަނގަޅަށްްދިރާސާކޮްށގެްންގެންނަންޖެހޭްބަދަލަކަށްްވާތީް

ްއެއްގޮތަަކށް ްހަމަ ްއަޅުަގނަޑކަށް ްކަމަށް ްކަމެއް ްނިންމާލެވިދާނެ ްފަސޭހަފަސޭހައިން ްއެހާ ްނުކުރެވޭ.ްއެއީ ްޤަބޫލެއް ވެސް

ނުޑް ްމަިއގަ ްދިރާސާކުރުމުގެ ްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ްާފހަގަކުރަން ްެއކު ްއުފަލާ ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންނަމަވެްސ އާދެ!

ްމަސަްއކަތްތަްއް ްކުދިކުދި ްަބއެއް ްހުރި ްމާއްދާަތކުަގއި ްބައެއް ްކަމަށާިއްއެހެންނަމަވެސް ްނިމިފަިއވާ ްަވގުތު ްމި މަސައްކަތް

ދާކަން.ްމިްަވުގތުްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުަގިއްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުްދިރާސާކުރާްކޮމިޓީގެްަނއިބުްމުޤައްރިރުްމިހާރުްކުރަމުން

ނޑުް ނޑުްހަމަްމިްވާހަކަްދަންނަވާލީ.ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުމެންގެްތެރޭގައިްމަިއގަ ވެސްްވަަޑިއގެންްއިންނެވުމާްއެކުްއަުޅގަ

ްމަ ްއުޭޅ ްނުުހްއޓުވިގެްނ ްކުށްކުރުން ްކަންތައްަތއްްގޮތެްއގަިއ ްމި ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްހަމަ ްސަބަބަކީ ނުޑ ިއގަ

ްއަޅުަގނުޑް ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްހެނދުނު ްަމއްސަލަ.ްމިއަދު ްތަންފީޛުނުކުރުމުގެ ްފަރާތްތަކުން ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ

ް ްިވދާޅުވި ްބޭފުޅާ ްއެ ްއާދެ! ްވާހަކަދެކެވުނު. ްއޮފިސަރަކާ ްއިސް ްފުލުހުންެގ ްކުރީަގއި ްވާނަމަްއައުުމގެ ްކަމަށް ގޮތުން

އަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްކުްށކުރުންްނުހުއްޓުިވގެންްމިްއުެޅނީްހަމަްކުށްވެރިންްމުޖުތަމަޢުގެްތެރެއަްށްދޫވެފަިއްތިބިލެއްް

ްމަގުމަތިްން ްއޭނަ ްުކށްވެރިައކު. ްބޮޑު ްގެންދިޔައީމޭ ްކޯޓަށް ްފަހުން ްދާދި ްވިދާޅުވީ ްބޭފުޅާ ްއެ ްފަހުން، ްދާދި ގިނަެވގެން.

ްހޯދައިގެ ްއެަބއޮތޭ ްޙުކުމް ްޭއނަގެ ްގެންދިޔައިރު ްކޯޓަށް ްހައްޔަުރކޮްށގެން ްހިފައި 22ްްން ްޙުކުމެއް، އަހަރ12ްްުައހަރު

ް ްެއއްކޮށްާލިއރު ްޙުކުމްތައް ްއޭނަެގްމުޅި ްގޮސް ްމިހެން ްހަަމ52ްްޙުކުމެއް. ނޑު ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއެަބއަރައޭ. އަހަރަށް

ްއިދާރާ ްތަންފީޛީ ްމި ްކޮަބއިތޯއޭ ްސުވާލަކީ ްެއްއުފެދޭ ްކޮބައިޯތއޭ. ްއިސްވެރިން ްތިިބ ްއިދާރާތަުކގައި ްއެ ްކޮބައިތޯއޭ. ތައް

ބޭފުޅުންގެްމަސްއޫލިްއޔަތަކީްޮކބައިތޯއޭ.ްވާޖިބަކީްކޮަބއިތޯއޭ.ްސިޔާސީްގޮތުންްމީހަކުްޕްރޮމޯޓުކުރުންްއެއީްއެްބޭފުޅުްނެގް

ް ްދިވެހި ްނޫން ްނުކުރަން.ްއެކަމަަކށް ްޤަބޫލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއާއިްމަސްއޫލިއްޔަުތކަމަށް ްމުސާރަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ދައުލަތުން

ްަވނީ.ްޤަބޫލުފުޅުކުރަްއވަންޖެހޭްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންް އިނާޔަތްތަާކއިްހިމާޔަތާްެއްހުރިހާްކަމެއްްދެްއވާފައިްމި

ްވެސް،ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤީ...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދެ!ްމިހާްހިސާބުންްމިްބިލަށްްބަހުސްކުރުމަށްްއެމް.ީޑ.ޕީްއަށްްަކނޑަެއޅިފައިްއޮތްްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްއާ

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްެދކުނު ްފުރުޞަތުއަުރަވނީްގަލޮޅު ްމި ްމިހާރު ނޑު ްހަމަވީ.ްއަުޅގަ ވަގުުތްެވސް

ްމަޚްލޫފަށްްފަހުބަސްްބުނުމުގެްފުރުޞަތު.

ް

ްްދެއްކެވުން:ވާހަކަލޫފުްބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްދާއިާރގެްމެންްގަލޮޅުްދެކުނު

ްއަދިް ްގޮތުންނާ ްޒާތީ ްަތނުގައި ްމި ްދެކޮޅަށް ްޤަރާރާ ްމި ްހަަމ ްދެން ނޑު ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ިމްއެހެނިހެންްގޮތްގޮތުންްވެސްްޝުޢޫރުތައްްފާޅުކުެރއްވިްބޭފުުޅންނަށްްހަމަްޝުކުރުދަންނަވާލަން.ްހަމައެއާެއކީަގއިްދެންް

ްގޮތުެގް ްހުރި ްއައިއްސަ ްމަޖިލީހަށް ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުންނާއި ްވާހަކަދެްއކި ްނާންނަ ނޑު ްއަޅުގަ ްޖަލްސާތަކަށް މަޖިލީހުގެ

ްމިދިޔަް ްއާދަމް ްރޮޒޭނާ ްހަދާލައިފިން. ްބަލައިލައިގެން ްވެބްސައިޓް ްމަޖިލީހުގެ ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ކަލްކިއުލޭޝަެނއް

ުދވަހު.ްޠާރިޤުްވަަޑއިގެންެނވ223ްްީުދވަހު.ްޢަލީްޢާޒިމުްވަަޑއިގެންެނވ222ްްީްދުވަސްތަުކގައިްމަޖިލީހަށްްވަަޑއިގެންެނވީ

ދުވަުހ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްއިނގިލިިދްއކޮށްލާއިރުަގއިްައޅުަގނޑަްށ227ްްދުވަހު.ްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވެސްްހަމަްއައ227ްްީ

ނުޑްހަމަްއަދިވެްސްވުރެްފަހަތުަގއިްމިްބޭފުޅުންނަށްްއުެޅވޭްވާަހކަްެވސްްައޅުަގނޑުްހަމަްދަންނަ ވާލަންްބޭނުން.ްއަުޅގަ

ްވެސްް ްފަހުން ްދާދި ްަދއްަކއިާލއިރުަގއި ްދެން ްވާހަކަ ްކޮިމޓީގެ ްވާހަކަައކީ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާަލން ްހަމަ ތަކުރާރުކޮށް

ްތެރޭގަިއް ްދުވަސް ްއަހަރު ްއެއް ްމިދިޔަ ްނެގިން ްއަޅުަގނޑުެވސް ްޓަކައި ްހުށަހެޅުމަށް ްބަޔާން ްމާލީ އަޅުަގނޑުމެން

ްހަމަްއަޅުަގނ ްެނގިއިުރގަިއ ްއެަލވަންސް. ްކޮމިޓީ ްއާިއ ްމުސާރަ ްދީފައިާވ ްމަޖިލީހުން ްއަުޅަގނޑަށް ްމަޖިލީހަށް، ުޑ

ް ހާސްްރުފިޔާ.ްއެހެންވީާމ،ްއެހެރީްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްކޮމިޓީްއަށްްހާޒިުރވެވިަފއިޯތ42ްްލައްަކ2ްްއަޅުަގނޑަށްްލިބުނު

ްއެހެންވީމާ ްފެންނަން. ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްނޫންތޯ ްމިް،ްނުވަތަ ްވާހަކަައކީ،ްއެހެންވީމާ،ްދަންނަވަން ްއުޅޭ ްމި ދަންނަވަން

ނީްތިމާްމީހާއާްއިނގިލިްއޮންނ4ްައުޅޭްވާަހކަައކީްޢިއްޒަތެރިްަރީއސްްހަމަްއިނގިލިދިއްކޮށްާލއިުރގައިްދެންްބާކީްއިންނަް

ްކަް ްމިއީ ްމައުޟޫޢުަގއި ްއޮންނަ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްތަނަށް ްމި ްއެހެންވީާމ، ްދިއްވެފަ. ްވަންޏާްދިމާލަށޭ ްކަމަށް ްކަމެއް މުދާ

ްމައްސަލަް ްވޯޓުދިނީމަ ްޮގތަކަށް ްވާހަކަދަްއކާފައި،ްފެންނަ ްކަެމއްެގ ްކަމުނުދާ ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަްށ ްކަމުނުދާ ްކަމެއް. ކަމުދާ

ްހާޒިުރވާް ްޖަލްސާތަކަށް ްއާއި ްވާހަކަ ްއަންނަ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްާއިއ ްވާހަކަ ްދަތުރުދާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްހައްލުވެފަ. އޮންނާނީ

ްމަޖިލީހަށްްވާހަކަ ްނޫޅޭނެ ްމީހުން ްދެ ްނޫނީ ްނާޝިޒާ ްއާދަމާއި ްރޮޒަިއނާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ދަްއކާއިރު

ްލިިބއްޖެް ްދަތުރުއް ްނާޝިޒަށް ްޙަޤީޤަތެއް. ްމިއީ ްދަތުރުކުރާ. ްހޭދަކުރަން ްުޗއްޓީ ްއެްއކޮށް ްދެމަފިރިން ްދަތުރުގަިއ އަންނަ

ް...ކަމަށްްވާނަމަްރޮޒައިނާްފަހަތުންްޗުއްީޓގަ

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްފަހުބަސްް ްޤަރާރަށް ްހުށަހެޅިފައިވާ ްފުރުޞަތުއެރުވީ. ްބުނަން ްފަހުބަސް ްބިލަށް ްއޮތް ްމެންބަރު،ްހުށަހެޅިފައި ޢިއްޒަތްތެރި

ްވިދާޅުވެަލްއވާ.ް

 

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު

ްރައީސް. ްގޮތަކަށްްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިކަހަލަ ްހަމަ ްވެސް ްވާހަކަދެއްެކވިއިރު ްއާދަމް ްރޮޒައިނާ ްޤަރާރަށް ްމި ްބިލުގައި ްމި ހަމަ

ްއަުޅަގނޑަށްްވެސްްމިހެންްމިްދެވެނީ.ްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަްހަމަ،ް ްކުރިއަށްްދިަޔއިމަްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވެގެން ވާހަކަތައް

ްކި ްޤަރާރަކީ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަްނ ްހަމަ ްމެންބަރުންތަކެްއްއަޅުަގނޑު ްތިއްބެވި ްތަނުގަިއ ްމި ްވަރަކަށް ތަންމެ

ދެކޮޅުހެއްދެވިްކަުމގައިްވިޔަްސްމީގައިްބުނެފައިްމިހިރަްމައްސަލަތަކަކީްމިއަދުްރައްޔިތުންްޤަބޫލުކުރާނެްމައްސަލަތަކެއް.ް

ްޤަބޫލުކު ްރަްއޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްނުވިަޔސް ްބޭނުންވިޔަްސ، ްޤަބޫލުކުރަން ނޑުމެްންކިތަންމެ ްއަުޅގަ ރައްވާނެ

ްރައްޔިތުްން ްއަވަްސކުރަން ްވެްސ ްއެ ްބޭނުންކަން. ްޤާނޫނު ްއިޖުރާއަތުގެ ްޖިނާޢީ ްބޭނުންކަން. ްޤާނޫނު ްބެހޭ ހެއްކާ

ނޑުްހިތާމަކުރަންްބަެއއްްމެންބަރުންްވިދާުޅވާތީ،ްމިްތަނުްން ބޭނުންވާނެ.ްދެންްކޮންްވާހަަކްއެއްޯތްމިްދެއްކެނީ.ްއަުޅގަ

ްމަސައްކަ ްއޮތީްކުރަންޖެހޭ ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްލަދުގަްނނަން ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްވިދާޅުާވއިުރ ްއެހެން ްނުނިމިގެންނޭ. ތް

ް 3ްްބައްލަވާ! 4ްްއަހަރު، ްނެތޭ ްބޭއްވިަފއި ނަޑކަށް ްގާްތގަ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްިޔތުންގެ ްމަސައްކަތްކުިރއިރު 322ްއަަހރު

ްއެއްް ްޖަލްސާތަކާ ްދުވަަހކު ްއެތައް ްޭއގެތެެރއިން ްވެްސްޖަލްސާ.ްއެކަމަކު ްެވގެންްދިޔައިރު ްކަމެއް ްހުރިހާ ްހުއްޓި،ްމި ޗިހި

އަދިްވެސްްތެުދވެފައިްމިްބުަނނީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްތިމަންނަމެންްކުރަންޖެހިފައިްއޮްތްކަމެއްްނުނިމިގެނެއްްނޫނޭ.ް

ްހަމައެކަނިްގޭންގުްމާރާމާރީ...

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމު.ނިޒާމީްމައްސަލަްއެްއ،ްމެދުްހެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްކަދެއްެކވުްނ:ވާހަްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުހެންވޭްމެދު

ް ްނެގީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިއްާޔ، ވަނ145ްްައާދެ!

ުކއްލިްމައްސަލަ.ްކުއްލިްމައްސަލަްެއއްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްމެންބަރަކުްހުށަހަޅައިފިއްޔާް،ްމާއްދާްއަށްްއިނގޭތޯ

ްގެންދަވަީން ްތި ްދަނީ، ްތި ްވިދާުޅވަމުން ްަރއީސް ްދެން ްޮއވޭ. ްއެަބ ްކަމަށް ްހުއްޓެންޖެހޭ ްމައްސަލަތަެކްއ ްހުރިހާ އެހެން

ހުިރތޯްބަލަން.ްއެހެންވެއްެޖއްޔާްެވސްްޖަލްސާްހުއްޓާލުމަށްފަހުްްކުއްލިްމައްސަަލިއގެްކަންތައްަތއްްހަމަވޭތޯ،ްފޯމަލިޓީސް
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ފޯމަލިޓީސްްހަމަވާްނަމަ،ްޖަލްސާގެްކަންތައްތަްއ،ްއެްމަްއަސލަްއެްއްގެނެްސްމައްސަލަްުކރިއަށްްގެންދަންޖެހޭނެްކަމަށްް

ނޑުް ްމިްނެގީ.ްގަާވއިދުަގއިްވަރަށްްސާފުކޮށްްއެބަްޮއވޭ.ްއެހެންވީާމ،ްނިޒާީމްމައްސަލަްއެއްްއަުޅގަ

ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާރުް ްމަޢުލޫމާތު ްއެ ްަފރާތަށް ްހުށަހެޅި ްަމއްސަލަ ްބަލައިުނގަންނަން.ްކުއްލި ްކަމަށް ްއެއް ްމަްއސަލަ ްބެހޭ އާދެ!ްނިޒާމާ

ްވާނީްދެވިފަ.ްގަޮލޅުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްފަހުބަސްްވިދާޅުވުމުގެްފުރުަޞތު.ް

 

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުގަލޮޅުްދެކު

ްތިމަންނަމެންް ްމިއީ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. އާދެ!ްޝުކުރިްއޔާ،ްޢިްއޒަތްެތރި

ްނުކުެރވިގެންނޭ ްމަސައްކަތްތަެކއް ްަތނުން ްމި ްޤާނޫނުތަކެއްެގްސަބަބުން،ްނޫންނަމަ ްތިބި ވިދާޅުުނވާށޭ.ްމިހިރީްްނުނިންމާ

ނޑުމެންްމިްތަނުންްގޭންގުް ހަމަްމުހިއްމުްބިލުތަކެކޭ.ްމުހިއްމުްމަސައްކަތްތަކެކޭްމިްތަނުންްކުރަންޖެހިފައިްއޮތް.ްއަޅުގަ

ްމިް ްދިމާވެގެން ްވާހަަކ،ްނޫންނަމަ ްއުޅޭ ްމި ްދައްކަން ނުޑމެން ްއޮތީމަ،ްއަުޅގަ ްނިންމާފައި ްހަމައެކަނި ްޤާނޫނު މާރާމާރީގެ

ްމައް ްވެސްްއުޅޭ ްކަމެކޭ.ްމި ްިނންމަންޖެހޭ ްވެސް ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ްޙަޤީޤަތް. ްކަމުގެ ްނުލިބޭ.ްމިއީ ްހައްެލއް ސަަލއަކަށް

ްއެއްޗިިހް ްކިތަންމެްވަރަކަށް ްހެވޭ ްދިމާލަށް ނޑާ ްއަޅުގަ ްޖެހޭ.ްއެއަށްފަހު ްއެބަ ްދެކެން ްކަމެއްްކަމުގައި ނިންމުންްމުހިއްމު

ްކުރަންޖެހޭ ްތިމަންނަމެން ްކުރަންޖެހޭްމަސައްކަތްކޮށްފަިއްްގޮިވޔަސް.ްއެކަމަކު ްތިމަންނަމެން ްނެތީމައޭ.ްއެއީ މަސައްކަތެއް

ްއެްއް ްވާހަކަ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްައޅުަގނަޑށް ްހާލެްއގައި ްއެއްވެސް ްމިއީ ްނުލިބޭ. ްއެއް ްނަތީޖާ ްއެައކަށް ްއެކަމަކު އޮންނާނޭ.

ްގޮސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާވހަކަ ްއެ ްޤާނޫނު، ްބެހޭ ްހެއްކާ ްއިޖުރާއަތާއި ްޖިނާޢީ ްއިށީންނައިރަށްްްނޫން. ްއެްއަގއި ކޮފީ

ްވާހަކަ.ްމިް ްއެ ްަކނޑަނޭިޅގެން ްއަދަބު ްމަރުގެ ްވާހަކަދަްއަކނީ.ްމަރަށް ްއެ ްއާދޭސްކޮށްފައި ްދިމާވާއިރަށް ްބަޔަކާ ނޫންނަމަ

ްވާހަަކް ްއެ ްމިހާރު ްއަެނއްާކވެސް ްމަރައިފާނެހެންްވެސް.ްެއކަމަކު ްމީހުންމަރާްމީހުން ްދެންމެދެންމެ ްހީވި ްހަމަ ދޭތެރެއިން

ްމަރައިގެން.ްވެ ްމީހަކު ްހަމަލާދީގެން، ްމީހަކަށް ްކޮންމެވެސް ްއަބަދުެވސް ްއިރުއިރުޮކޅާ ްހަމަ ްއެކަަމކު ްނެތް. ސް

ްއަނެއްާކް ްކުއްލިައކަށް ްއުެޅނިކޮށް ްއަނެއްކާ ްހަމަްދިގުދަންމާލަންވީތޯ.ްދެމިގެންގޮސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހެން އަނެއްާކވެސް

ްމަރައިލާފަ ްމީހަކު ްކޮންެމވެސް ްފެންނާނީ ްެއްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްާވއިރަށް ްކަމެއް ްަތން. ްއޮންނަ އި

ްމިް ްދެން ްމިހާރު ްއެދުމަކީ ްދެްނ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއިރާދަުކރެއްިވއްޔާ ްޔަޤީން ްއަޅުަގނޑަށް ްދޫކޮށްލަނީ. ވާހަކަދަްއކާފައި

ްބޭ ްބަލައިލަން ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްެއކަމަުކ ްދިއުން. ްނިމިގެން ްައވަހަށް ްވީހާވެސް ްދުވަހަކުންޯތްމަސައްކަތް ްކިހާ ނުން

ްވަރަށްް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހެދޭނީ. ްޤާނޫނުތަކަކަށް ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމައްސަލަތައް ްމި އަނެއްާކވެސް

ފަސޭހަ،ްޚާއްޞަކޮށްްއެމް.ޑީ.ީޕްއަށްްނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަވާްމެންބަރުންްތަކުރާރުކޮށްްފަނޑިޔާރުންނާްދިމާލަށްްވެްސް
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ްތުހުމަތު ްއިހަވަންޫދްއެކި ްވާހަކަ. ްޙުކުމްކުރާ ްގޮތަށް ްއެކި ްމަްއސަލަތަކުަގއި ްއެކި ްއެބަ. ްދިއްކުރަްއވާ ްއިނގިލިތައް ގެ

ްޙުކުމްކޮށްފައިް ްހަމަ ްހުއްޓޭ ްއެަބ ްޯކޓުތަުކގައި ްވެސް ްިމައދު ްވިދާުޅވި، ްއަޙްމަދު ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ލަްައށްްއިޢުތިރާފުވީމަ.ްމިސާލަކަށްްދާދިްފަހުންްނަޖީބުގެްމަރުގެްމީހުންނަށް.ްސާބިތުވެފަ.ްސާބިތުވަނީްއެްމީހުންްއަމިއް

ްެއް ްމައްސަލައިަގއި ްމަރުގެ ްއައި ްފަހުން ްޭއގެ ްއެކަމަކު ްއިޢުތިރާފުވިޭއ. ްކޯޓުގައި ްމީހުން ްކުރި ްެއކަން މައްސަލަިއގައި

އްަކތްކުރާްބަެއއްްފަރާތްތަކުްންތަނަށްްދިޔަ،ްހެކިދޭންްިދޔަްީމހާްބިރުންްހެއްެކއްްނުދެއޭ.ްމިއަދުްލޯޔަރުންްގޮތަށްްމަސަް

މިްދެންނެވިްމީސްމީހުންނާްއެކީަގއި،ްއެްކަމެއްްހިންގިްމީުހންނާްއެކީަގއިްފަހުންްޖަލުންްއެްމީހުންްނެރެގެންްގޮސް،ް

ްޮއއްާވް ްމިކަން ްވަރަށް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްޙަޤީޤަތް. ްމިއީ ްބަދަލުކުރޭ. ްއެަބ ްެހކި ްލައްވާ ްމީހުން ްއެ ބިރުދައްކަިއގެން

ްމިްއަޅުަގނޑު ްބަލާފައި، ްގޮތަށް ްޖޯކެއް ްމިއީ ްމިއަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނުދެކި، ްކަމަށް ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްމިއީ ްހަމަ މެން

ްމިް ްމިހެން ްހެޔޮ ނޑަށް ްައޅުގަ ްނުނިމޭ. ްިދޔައިމަ ްގެއަށް ްދައްކާަފިއ ްގޮތަކަށް ްހިތުހުރި ްެއްއ ްވާހަކަ ްބޭނުންހާ ތަނުގައި

ނޑު މިްއެދެީނ،ްމިްދެްމަސައްކަތްްވަރަށްްާއދޭހާްއެކުްމިްދަންނަވަނީްމިްްވާހަކަތައްްަދއްކާފައިްކަމުަގއިްވިޔަސްްއަުޅގަ

ްނިންމާފައިް ްމިއަހަރު ްނިންމައިލާއިރު، ްއެޓްލީސްޓު ްއަހަރު ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއޭުރން ްކޮށްލަދެްއވާށޭ. ކަންތައް

ށްާލފައިްއެބަްެދވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންްޗުއްޓީްއަށްްާދއިރުްައޅުަގނޑުމެންނަށްްހިތްހަމަޖެހޭްމަސައްކަތްތަކެއްްކޮ

ްޒާީތް ްވާހަަކ، ްފާޑުފާޑުގެ ްކޮްނމެ ްތެުދވެގެން ްއުޅޭނެ. ްވެސް ްފަރާތްތައް ްހަޖަމުނުކުރެވޭ ްހެދީމަ، ްވާހަކަދައްކަން މިކަހަލަ

ްހިތާމައާް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަކީ. ްރޮޒައިނާ ްމެންބަރު ްދާއިރާ ްތުލުސްދޫ ްބޭފުޅެއް ްއެއް ްއޭގެތެެރިއން ްދެްއކޭނެ. ްވާހަކަތައް

ްހުރިލެއް.ް ްވަޑަިއގެންފައި ްމަޖިލީހަށް ްމަދޭ ްހަމަ ްވުރެ ނަޑށް ްއަޅުގަ ްއަށް ްކަމަނާ ްއެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން އެކު

ްކަންތައްަތކާް ްހުރި ްކުރެވިފަިއ ްެވސް ްއަށް ްމީހާ ްއަމިއްލަ ްކުރިްނ ްއިނގިލިިދއްކުރުމުެގ ްދިމާލަށް ްމީހުންނާ އެހެންވީމާ،

ްއެ ްޙަޤީޤަތާ ްތެދު ްބެލުމަށްފަހު، ްވެބްަސއިޓުންްއެްއޗިހި ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްރަނގަުޅވާނެ. ްވާހަކަެދްއކުން ްއގޮތަށް

ްހުންނާނެ.ް ްފެންނަން ްވެްސ ްުދވަސްަތްއ ްވަަޑއިުނގަންނަވާ ްުދވަހާިއ ްވަަޑއިގެންެނވި ްވަޖިލީހަށް ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ްކޮމިޓީ ްބޭފުޅުންނާއި ްވަަޑއިނުގަންަނާވ ްބޭފުޅުން، ްަވޑަިއގަންނަާވ ްއަށް ްޢައްޔަންކުރުމާއިްކޮމިޓީ ްމެންބަރުން ތަކަްށ

ްމިް ްއެހެްނވީމާ، ްއެނގޭ. ްެއބަ ްވެސް ްއެންމެނަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްކިހިނެއްކަން ްކުަރނީ ްކަންކަން ްމި ވަކިކުރުާމ،

ްމިއަށްް ްެވސް ްކުރިން ްނިންމާލުމުގެ ްވާހަކަ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއްކޮށް ްހުރުމާ ްާސފުކޮށް ްވަރަށް ްމިހެން ކަންކަން

ްޚިޔާލުފާޅުކުރެްއވިްތާއީދުކުރެއްް ްދެކޮޅަށް ްމިާއ ްއެހެންމެ ްއަދި ްޝުކުރުދަންަނވާލަން. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ވި

ްބޭފުޅުންނަށްްވެސްްހަމަްޝުކުރުދަންނަވަމުންްއަޅުަގނޑުްވާހަކަކޮޅުްނިންމާލަން.ްވަރަށްްބޮަޑށްްޝުކުރިއްޔާ.ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްމިއަދުގެްޝުކުރިއްޔާ ްނިމުނީ. ްބަހުސް ްއިބްތިދާއީ ްޤަރާރުގެ ްބިލު،ްމި ްމި ްހިސާބުން ްއާދެ!ްމި ްނބަރު.

ްދަނީް ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮންނާނެ. ްއެހުން ްވޯޓަށް ްފެނޭތޯ ްބަލައިގަތުމަށް ްޤަރާރު ްިމ ްވަގުުތގައި ްއެހުމުގެ ވޯޓަށް
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ް ްނަންބަރު ްޢިްއޒަތ12.2ްްއެޖެންޑާ ްދާއިރާެގ ްދެކުުނ ްމަްއޗަންޮގޅި ްރަޝީދުްއަށް. ްމުޙައްމަދު ްެމންބަރު ތެރި

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫުމް ްމައުމޫނު ްއަލްުއސްތާުޛ ްހުންނަވައިގެން ްމަޤާުމގައި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްކޮމިޝަނެއްް ްމިނިވަން ްބެުލމާއި ްއަނިޔާ ްާލއިންސާނީ ްހިންގާފައިވާ ްނިގުަޅއިގަެނ، ްަޙްއޤުތައް ްރަްއޔިތުންގެ ގަސްތުަގއި

އްދުމުގެްޤަރާުރގެްބަހުސްްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށް.ްމީގެްުކރީްޖަލްސާތަކުގަިއްމިކަމާްބެހޭްގޮތުންްބަހުސްކުެރވިފަިއވޭ.ްއުފެ

އެްދުވަހުްފުރުޞަތަށްްއެިދވަަޑއިގެންްމެންބަރުންގެްލިސްޓުްވެސްްައޅުަގނޑުްއަތުަގއިްއެބަްއޮތް.ްއަުޅަގނޑުްފުރަތަަމް

ްއުތު ްމާފަންނު ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތުްފުރުޞަތު ްއާދެ! ްއަށް. ްފަހުމީ ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ރު

ްމިހާރުް ނޑު ްފުރުޞަތުއަުރވާނަން.ްއަުޅގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިނދެއްޖެއްޔާ ްމެންބަރަކު ްއެދިަވޑަިއގަންނަާވްއިތުރު ދޫކޮށްލެއްވީ.

ްޔާޟަށް.ފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރި

 

 ްކަެދއްެކުވން:ވާހަްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާއިރާގެްމެންބަރުްްދާންދޫ

ްކުއްލިް ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުރިއްާޔ، އާދެ!

ްމައްސަލަ...

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެދިފަ ްމައްސަލައަކަށް ްބެހޭ ްއާދެ!ްނިޒާމާ ްމުޙައްމަދު. ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްމަިތވެރި ްއޮތީމަ، އި

ނުޑް ްއަޅުގަ ްލިބިއްޖެ. ްމިހާރު ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްއާދެ! ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްގެއްިލއްޖެ. ްވަގުތު ްމި ްކޯރަމް ޖަލްސާގެ

ްއްސަލަްއެއްްަނންގަވަން.ްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމަތިެވރިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމީްމަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

 

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙައްމަދުް

ްލިޔެކިޔުންަތްއް ްއެްއޗިހި، ްޗެމްބަރުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްބޭނުންވަނީ ްސާފުކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްގެންގުޅުް ްމިހާރު ްފަރުދުްންޑިސްޓްރިބިޔުުޓކުރަން ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުން،ްނުވަތަ ްކޮަބއިތޯއޭ؟ްމަޖިލިސް ްއުސޫލުަތކަކީ ްއވާ

މެންބަރުންނަށްްފޮނުވާްކޮންމެްލިޔުމެއްްޑިސްޓްރިިބޔުޓުކުރަްންއެދެންޏާްޑިސްޓްރިބިޔުުޓކުަރއްވަނީޯތއޭ؟ްނުވަތަްމެންބަރުް

ްމި ްކިހިނެްއތޯއޭ ްޑިސްޓްިރބިޔުޓުކުރަްއވަނީތޯއޭ؟ ްަޖވާބުދޭންޖެހޭނެ.ްއެދިަވޑަިއގެންފިއްާޔ ްސުވާލަކަށް ްގެންދަވަނީ؟ ކަން

ްއަހަރެމެންްމީްމެންބަރުންނޭ.ް

ް
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ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެކަްން ްަގާވއިދުަގއި ްމަިޖލީހުގެ ްނުގަންނަން. ްއެއް ްބަލަ ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ އާދެ،

ްގޮތަށް ްއޮތް ްިތްްބަޔާންކުރެވިަފއި ްނޫންނަމަ ްސިސްޓަމުން، ްެވއްޖެއްާޔ ްލިޔުމެއް ްބަހާ ްފަރާުތން ްއިދާާރގެ މަޖިލީހުގެ

ްއެހެްން ްޚިލާފަށް ްަގވާއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްެއްއޗިހި ްބައްަސވާ ްއެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްލިބިވަޑަިއގަންނަާވނެ. ބޭފުޅުންނަށް

ްދާން ްައރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްމަނާކަމެއް. ްމުޙައްމަދުްބެއްސުމަކީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ދޫ

ްރިޔާޟަށް.ް

 

 ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު

ޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ!ްޤަރާރެއްގެްގޮތުަގިއްމިއަދުްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްފްލޯރްއަށްްހުށަހެޅިގެންް

ްދެް ްމައްޗަންގޮޅި ްދަނީ ްމިްމި ްޤަރާެރއް. ްހުށަހަޅުއްވާފއިވާ ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެްނބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ކުނު

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުް ްމައުމޫން ްއަްލއުސްތާުޛ ްހުންނަވައިގެން ްމަޤާމުގަިއ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްބުނަނީ ްމި ޤަރާރުގައި

ްހިންގާފަ ްނިގުަޅއިގަެނ، ްަޙްއޤުތައް ްރަްއޔިތުންގެ ްކޮމިޝަނެއްްގަސްތުަގއި ްމިނިވަން ްބެުލމަށް ްއަނިޔާ ްާލއިންސާނީ އިވާ

ްޓަކައިް ްހޯދުމަށް ްޙައްޤު ްފަރާތަކަށް ްއޮތް ްއަނިޔާދީފައި ްލާއިްނސާނީ ްވިސްނައިލާއިުރގައި ްއަށް ްދީބާޖާ ްއަދި އުފެއްދުން.

ްއުފައްދަިއގެން ްކޮިމޝަނެއް ްލައިގެން ނޑިޔާރުން ްފަ ްބޭރުގެ ނޑިޔާރުން، ްފަ ްބައިނަލްއަްޤވާީމ މިްްމިކަމުގައި

މަސައްކަތްކުރުންްމުހިއްމުްކަަމށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްފްލޯރްއަށްްޤަރާރުތައްްހުށަހެޅެނީް

ްއިންް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްއަދި ްފުރާނަދުއްަވިއ ްރައްޔިތުްނގެ ްއެތަެކއް ްއަނިޔާކޮްށ، ްާލއިންސާނީ ްޖަލުތަުކގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޙައްުޤތަ ްައސާސީ ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއްލިބިފައިވާ ްހިަފނިކޮށް، ްހަމަގޮުތގައި ްއޭގެ ްބޭުނން ްމިނިވަންކަުމގެ ކާއި

ްެއް ްއޮންނައިރު، ްލިބިދޭން ްއެހީތެރިަކން ްވަކީލެްއގެ ްޤާނޫނީ ްލިޔެ، ްވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްކުީރގެ ނަޑއެިޅގެން، ކަ

ްުޙކުމް ްވަނީ ްރައްޔިތުން ްއަދަދެްއެގ ްގިނަ ްނުލިބި ްއެހީތެރިަކން ްވަކީެލއްެގ ްއާދެ!ްޤާނޫނީ ްލެވިފަ. ްޖަލަށް ޮކށް،

ްޖަލުގަިއް ްއަނިާޔ، ްޖަލުތަކުގައި ްދަނިކޮށް ްއަޑުއުފުލަމުން ްކަުމގަިއ ްއެ ްލިޔެ، ްޫނސްތަކުަގއި ްވާހަކަ ްއެ އަޅުަގނޑުމެން

ްހިސާބަށްް ްމިހާ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްކަމަކީ ްއެ ްާއދެ، ްމަރާލީ. ްގޮަތކަށް ްަރހުމްކުޑަ ްނަސީމު ްީއވާން އަނިޔާކޮށް

ްނުބެލި ްއަނިޔާތަެކއްކޮށް،ްޙުސައިްންއަިއއިރު ްލާއިންސާނީ ްއެފަދަ ްހަމަ ްަވނީ ްވެސް ްަރއްޔިަތކު ްއަްއޑޫގެ ްފަހުން ފަ.ްޭއގެ

ްފެނިފަ.ް ްވަނީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑު ްމަސްގަ ްފުރާނަނެތް ްރައްޔިތުްނގެ ްއެތައް ްމަރައިލާފަ.ްއަިދްމިފަދަ ްވަނީ ޞަލާޙު

ރީަގއިްވެސްްކުރަމުންދާްއަނިޔާތަްއްބެލިފަްއެއްްނެތް.ްބަާޣވާތަކުްންމިއަދުްޖަލުތަކުަގއިްއަިނޔާކުެރވެމުންދޭ.ްއަދިްއޭގެްކު

ވެރިކަންްބަދަލުކޮްށ،ްރަްއޔިުތންގެްވެިރކަމެއްްފޭިރގަނެގެންްއުޅޭްބަަޔކަށްްމިއަދުްމިްދަނީްމިްހުރިހާްކަމެއްްފެންނަމުން.ް



35 

 

ްތާރީޚުންް ްކ6ު.ްކަލަންޑަުރނ6ްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްިމއަދުްމިއީ ްކޯޕަރޭޝަންތަުކގެް.ްޔުޓިލިޓީސް ްހެލްތު ންފުނިަތކާއި

ްައޅުަގނޑުމެންނަްށް ްމިއަދު ްނުދޭ. ްައއިއިުރ ްހިސާބަކަށް ްމިހާ ްއަދި ްމިއަދު ްއެްއ ްމުާސރަ ްމީހުންގެ ކުންފުނިތަކުގެ

ްިމއަދުް ްނަގައި، ްޓީބިލު ްޑޮލަރުގެ ްމިލިޔަން ްތިރީހަކަށް ްެވްއޓި، ްއުނގަށް ްއެްއގެ ްވިޔަފާރިވެރި ްދަނީ ްމި އަުޑއިވެމުން

ް ްޤައުމުްމުސާރަ ްމި ްސަލާމަތްކުރުން. ްަޤއުމު ްމި ްއަކީ ްޒިންމާ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޚަބަރު. ްއުޅޭ ދޭން

ްައއްޑޫް ްނޭނގެ. ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްއަޑުއުފުލާ ްމިއަދު ްމީހުން ްދެއްކި ްވާަހކަ ްކަްނތަކުގެ ްދީނީ ބޭންކްރަޕްޓުވެއްޖެ.

ް ްމ99ްިއެއަރޕޯޓު ްިއއްެޔގަިއ ްވިްއކައިލާފަ. ްއޮތީ ްއެ ްރޭްއަހަރަށް ްދެއްކީ. ްވާހަކަ ްއެ ްލީޑަރުން ްޕާޓީގެ ްސިޔާސީ ތާ

ްއ8:32%ްެ ްސޮިއކޮށްފި.ްމިއަުދްއަުޑއިވެނީ ްޕަސެންޓެްއ،32ްްަގއި ްބޭުރ152ްްނުވަަތްއެ ްއަެނއްކާ ްޑޮލަރަށް މިލިޔަން

ްސަުރކާރުންް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހުުޅވާލަިއގެން ްބިޑު ްބަޔަކަށް ްޭބރު ްނެތް. ްއެއް ްމައްސަލަ ްވާަހކަ. ްިވއްަކއިލާ ބަޔަކަށް

ްތެރެއިްނ،ް ްސަރުކާރެއްގެ ްކޯލިޝަން ްއެހެންނަމަވެސް ްނަމަ. ްކުރި ްއެކަން ްގޮތަށް ްިދން ްއެއަރޕޯޓު ޖީ.އެމް.އާރަށް

ްލޯކަްލް ްނެތް. ްވެސް ްެމންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޕާީޓގަިއ ްވަޙީދު ްމިއަދު ްތެެރއިން ްސަުރކާރެްއގެ ބަޣާވާތުގެ

ްޕާޓީގެ ްެމންބަރުންގެ ްއިންތިޚާބުަގއި ްމެންބަރުންނާއިްްކައުންސިލު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްެއކަމަކު ްނުވޭ. ްހަމައެއް ްހާހެްއ ދެ

ްމިީއް ްލަދު. ްކޮަބއިތޯ ްކުަރއްަވއޭ. ްއެބަ ްވެރިކަން ްލައިގެން ްޖީބަށް ްލަިއގެން، ްޕޮކެޓަށް ްލީޑަރުްނ ްޕާޓީތަުކގެ ސިޔާސީ

ް ްިޢއްަޒތްތެރި ްމި ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްދެްނ ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއް. ްމައްސަލަ ްފްލޯރގައިްސީރިޔަސް މަޖިލީހުގެ

ްގެއްލުމަކަްށ،ްނޫން.ްމިް ްވާ ްނުބެހެމޭ. ްތިމަންނަމެން ްކަމަކާ ްކުރާ ްނުބެހެމޭ.ްތިމަންނަމެންނަކާ،ްސަރުކާރު ތިމަންނަމެން

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްއަދި ްނުވެވޭނެ. ްސަލާމަތެއް ްއެކަމަކުން ްޒިންމާވާންޖެހޭނެ. ްެގއްލުމަކަށް ްކޮންމެ ްވާ ދައުލަތަކަށް

ްހުރި ްެވއްޓިގެްންކުންފުނިތަކުގެ ްއުނގަށް ްވިޔަފާރިވެރިންގެ ްމިއަދު ްނުލިބި ްލޯނު ްބޭރުން ްއަދި ްބޭނުންކޮށް، ްރުފިޔާ ހާ

ްފައިސާް ްނުދޭނަން.ްއެ ްއެއް ްފައިސާ ްނުވާނަން.ްއެ ްއެއް ްޒިްނމާ ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރަކުން ްއިން ްފައިސާ ްނަގާ ްޓީބިލުން

ޖެހޭނީްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއެކަމުގެްޒިންމާްނަގަންްއެއްްނުދޭނަން.ްެއއީްެއގޮތަށްްކުރީމަ.ް

ްވާަހކަދައްކަމުްން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއް. ްމައްސަލަ ްސީރިޔަސް ްމީ ްދާއިރުަގއި ްވާހަަކދައްކަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން މިއަދު

ްމަހު ްދާއިުރގަިއްމިްހުސްވި ްވާހަަކދައްކަމުން ްގޮތުން ްބެހޭ ްައވައްޓެިރްއިންޑިާޔއާ ްމިއަދު ްފެިށގެނ24ްްްްދާއިރުަގއި އިން

ް ްލިބޭނީ ްމާދަމާ ްުކކުޅުިބހެއް ްދެން ްނުވަދެވޭ. ްބޯޓުފަހަރަަކށް ްައކަށް ްއެހެްނވީމާ،12ްްސޫތުކުޅި ްއަށް. ރުފިޔާ

ްކުޑަކޮްށް ްކިޔާއިރުަގއި ްއެްއެޗހި ްއަށް ްއިންޑިޔާ ްއަަވއްެޓރި ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްޕޯޑިއަމު ްމި ްތެދުވެ، ްބަލާއިުރްވިސްނާލަންޖެހޭނެ. ްއެްއގޮތަކުްނ ްވެސް ްޢާއިލާ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދއްާކިއރުގަިއ ަގއި

ނޑުމެންނަށްްމިްވާހަކަްެދއްކޭކަްށްނެތް،ްޢިްއޒަތްތެރިް ދިރިއުޅެނީްތިްަކއިރިްތްިރވަަރންދަޕޫރަމުގަ.ްމިއަދުްނިކުމެްައޅުގަ

ްކު ްވެިރކަމެއް ްބަޣާވާުތގެ ްކަމަކީ ްކުރަންވީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްެއއީްރައީސް. ްދިމާވާކަން. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ރީމަ

ްނޭނގުނު.ްނޭގުނީމަ،ް ްނިންމާކަށެއް ްފިލްމު ްބަޣާވާްތްނިންމަން،ްއެ ްއެބައޮތް.ްބަޣާވާތްކޮށްފައި ްފަރާތެއް ްމަތީ އެއަްށވުރެ

ްއަދި ްލީޑަރުންނާ ްޕާޓީތަކުގެ ްއަކީްސިާޔސީ ްވާހަކަ ްއުޅޭ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވީ.ްމިއަދު ްމި ްކަންތައް މިްްދިމާވާނެހާ
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ްއަޣްލަބިއްޔަެތްއް ްެއއްވެސް ްލައިގެން،ްވަޙީދުގެ ްމެންބަރުން ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ްހުރިހާ ްއޮތް ްއޮތްހާ،ްމި ރާއްޖޭަގއި

ް ްތާރީޚުން ްމީ ްކުރަނީ.ްމިއަދު ްކަންތައް ްގޮތަކަށް ްބޭނުންހާ ްސީރިޔަސ6ްްނެތި ްމައްސަލަތަކަކީ ްނުދޭ.ްމި ްއެއް .ްމުސާރަ

ްޤާނޫނަ ްމާލިްއޔަތު ްއާދޭސްކުރިްނ،ްމައްސަލަތަކެއް. ްއަޅުަގނޑުމެން ްވޯޓުލެއްިވއިރުަގއި ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްދުވަހު ްއެ ށް

ރޮއިހޭރުނިންްތިްވޯޓުލީމަްރައްޔިތުންނަށޭްގެއްލުންވަނީ.ްިމައދުްއެްއޮތީްފިޝަރީޒްްމިނިސްޓަރުްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީްއަށްް

ްރައްް ްފައިސާ ްއެ ްނެތޭ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްޤާނޫނުގަިއވާ ްމާލިްއޔަތު ްެއްފޮނުވާފައި، ްރީތިެވއްޖެއްނު. ްދެވޭކަެށއް. ޔިތުންނަށް

ދުވަހުްވޯޓުްދިންއިރުްވެސްްތިްބޭފުޅުންްކައިރީގައިްބުނީމޭްވޯޓުނުދޭށޭ.ްކޮބާ،ްކަރަންޓުްސަބްސިޑީ.ްމިްހުރިހާްއެއްެޗއްް

ްމިްއޮތީްހުއްޓިފަ.ްއެްހުރިހާްކަމެއްްމިްދިމާވީްބަޣާވާތްކުރީމަޭއ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު.ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްްޝުކުރިއްޔާ

ްދެކުުން ްމައްޗަންޮގޅި ްފަހުމީ. ްއަލްހާނު ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްފޭދޫ ްއާދަމް. ްރޮަޒިއނާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަދުްރަޝީދު.ދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައް

ް

ްޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންގޮް

ނޑުްއެދެީންވާހަކަދަްއކާްހިތުން.ްވާހަކަުފޅުދައްކާްހިތަކުންނެއްްނޫންްެއހެންްބޭފުޅުންްއެދިފައިްއޮތީ.ް ޝުކުރިއްާޔ.ްއަުޅގަ

ްކުރި ނޑަްށްޮގވާލުމުގެ ނޑުްމިްތެދުވަންޖެހުނީްމިްކަމަކީްވަރަށްްސީރިޔަްސްއެކަންްއެނިގއްޖެްމިހާރު.ްއަުޅގަ ންްައޅުގަ

ްކުރިމަތިކޮށް،ް ްދަތިތަކަކާ ްޮބޑެތި ްވަރަށް ްކަުމގައި ްމި ްބަަޔުކްވަނީ ްގިނަ ްވަރަށް ްވެަފއި،ްަރއްޔިތުްނެގްތެރެއިން ކަމަކަށް

ގޭްޝަފީޤުްނެރުްއވިްފޮތުންްއެބައިްމީހުންގެްޢާއިލާަތއްްަވނީްވަރަށްްބޮޑުްހިތާމައިގެްެތރޭގަ.ްެއކަންްސާބިތުވޭ.ްޝަފީޤު

ް ްބޭފުޅުނ122ްްްވެސް ްތިޔަ ްފަހުން ްދާދި ްނެތް. ްބެލިފައި ްކަމެއް ްެއއްެވސް ްމިއިން ްއެބައޮްތ. ްަމރެއް ކޮންމެވެސް

އެުކވެގެންްޭބްއވި،ްބޮުޑސިންާގްބަޣާވާތެްއގެްތެޭރގައިްއިންުކައރީްކޮމިޝަނެއްްއުފެއްދި.ްއެްކޮމިޝަނުގެްތެޭރގައިްހިމެނޭް

ނަސީމުްމަރާލިްމައްސަލަިއގައިްކޮމިޝަުނގަިއްހިމެނޭްބޭފުޅުންްވެސްްހިމެނުނު.ްއަޅުަގނޑުްއޭރުްެވްސްކުރިންްއީވާންް

ްދި.ޓީ.ވީް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެންމެހައި ްލޮލަށް، ްހަމަ ްނުނުކުންނާނޭ ްކޮމިޝަނަކުންނެއް ްތި ްދެންނެވިން ްއަށް ްބޭފުޅާ އެ

ެޖްޓީވީްއިންނާްަލއިވްްކަވަރޭުޖކުރަމުންްދިޔަްމަންޒަރުތަކެްއްއިންނާއިްވީ.ޓީ.ވީްއިންނާއިްެއމް.އެން.ބީ.ސީްއިންނާއިްާރއް

ނުފެންނާނޭްތިްބޭފުޅުންނަކަށެއް.ްއީވާންްނަސީމުްމަރާލިްއޭތިްރާއްޖޭގެްޤަދަރުހުރިްބޭފުޅުންްއޭގެތެރެއަށްްލަްއވަިއގެން،ް

ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްގޮތަށް. ްއެ ްއްކަންތަްއވީ ްވެސް ްކޮމިޝަނުގައި ްއިންކުއަރީ ްބޭފުޅާާއްްނޭޝަނަލް ްއެ ދެންނެވީ

ްރަނގަުޅް ްކޮމިޝަނަކުން ްއިްނނަވާ ްެއ ްހިނދަކު، ްިއންނެވިހާ ްމިތާ ްބޭފުާޅ ްތި ްއުފަްއދައިގެން ްކޮމިޝަން ްމި ދިމާލަށް

ްޮގަވއިލާފަިއް ްއޮތީ ްއެ ްމިހާރު ްފަރާތުން ްނޭޝަންސްގެ ްޔުނަިއޓެްޑ ްއެހެންނަމަވެސް ްނުނިކުންނާނޭ. ްއެއް ނަތީޖާ
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އަހަރުްދުވަުހގެްތެރޭަގއިްރައްޔިތުންނަށްްކޮށްފަިއވާްއަިނޔާތައްްނުބަލައިްމިްތަނުަގިއ32ްްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްވޭތުވެިދޔަް

ްއެހެންވީމާ،ް ްލާނީ. ްވެްސްމަރައޭ ްމީހާ ްއަޔަްސ،ްއެ ްވެިރޔަކު ްތާހިުރްދިރިއުޅުމެްއްހޯދައިދޭނެ ްއެދޭ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްހަޑިްސާ ްއޮތް ްހެދިފައި ްފުރަތަމައިނުން ްބަލާށޭ ްވެސް ްދަންނަވަީންފުރަތަމައިނުން ްމި ނޑު ފުކުރެވޭތޯ.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއަޚް،ްމާފަންނުް ނޑާިއްއަޅުަގނުޑގެ ްއޭގެތެޭރގަ.ްއަުޅގަ ްބަޔަުކްތިއްަބާވށޭ އިންކުއަީރްކޮމިޝަނެްއްއުފަްއދާށޭ.ްމިނިވަން

ނޑުމެންނަްށްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްހިމެނުމަކީްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއް.ްސަބަބަކަށްްވަނީްއަ ުޅގަ

ނޑުމެންް ނޑުމެންްދަނީ.ްއަޅުގަ އެނގެނީްރައްޔިތުްނގެްހާލަތު.ްރައްޔިތުންްދައްކާްވާހަކަ.ްަރއްޔިތުންގެްަކއިިރއަށްްއަުޅގަ

ްތަނަްށް ްމި ްކަންތައްތައް ްކަހަލަ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްކިަޔއިދިނީމަ ްކިަޔއިދެނީ. ްކަިއރީގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދިޔައިމަ

ނޑު ވަރަށްްބޮޑަށްްއެދެންްވާހަކަދަްއކަންްނުކެރޭްބޭފުޅުންްއިސްތިއުފާދެްއވާފައިްރަްއޔިތުންގެްަޙއްޤަށޭްްހުށަހަޅަނީ.ްއަޅުގަ

ްބަޖެުޓް ްތަނުަގއި ްމި ްިތއްބަިއގެން ްމެލޭިޝޔާަގއި ްނަންަގވާފައި ްުޗއްޓީ ްލަިއގެން، ްޤަރާރުަތއް ްފާޑުާފޑު ކިޔަިއގެން

ްމެލޭޝިޔާަގއި ްމިނިސްޓަރުންނާްްފާސްކުރަްއވާއިުރގަިއ ްއުުޅްއވާފައިްކުީރގެ ްޤަރާުރްްއެކު ްފާޑުފާޑު ްއަިއސް ްތަަނށް މި

ްމަޖިލިސް.ްމިހާރުްމިް ްމީްރައްޔިތުންގެ ްއަށްްއިސްތިއުފާދެްއވިްއޔާ.ްއެހެންނޫނީ ްއަމިއްލަ ްތާހިރުވާނޭ ްމާ ލެއްވުމަށްްވުރެ

ްގޮ ްމެންބަރުންގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްވެސް ްތަނުގައި ްމި ްވާތީެވ، ްތަނަކަށް ްއޮްތ ްބަޣާވާތެްއކޮށްފައި ްމިހާރުްއޮތީ ތުަގއި

ްަރއްޔިތުންނަށްް ްެއއީ ްއުަވއިލަްއވާށޭ. ްމިތަން ްދެނެގެން ްއެބަތިބިކަްނ ްބާޣީން ްކަހަލަ، ްބޭފުާޅ ްއިންެނވި ރިޔާސަތުަގއި

ްނައްތާެލއްިވގެން.ް ްކުރުން ްޚަރަދުަތްއ ްބޭކާރު ްކުރާ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްމި ްކޮށްދެވޭީނ ްކަމެއް ފައިދާހުރި

ް ްކޮންކަމެއްތޯ ްރައްޔިތުންނަށް ްތަނަށް ްމި ްފުރަތަމައިނުން ްކޮށްދެނީ.ްއެންމެ ްއުފައްދާފައ17ްްިިމްތަނުން ްމަޖިލިސް ވަނަ

ް ްުފރަތަމައިނުން. ްޤާނޫެނއްތޯ ްކޮން ްފާޑުފާުޑގ9ްްެއުފެއްދީ ްއަށް ްަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ްކުީރގެ ްލައިގެްނ، ްމާއްާދ ވަނަ

ހިްހޯދައިދިނުމަށްްއެންމެްފުރަތަމަްދައުރުްއަދާކުރަމުންްއިނާޔަތްތަާކއިްހިމާޔަތްތަކާްހުރިހާްއެއްެޗއްްހޯދައިދިނީ.ްއެްއެްއޗެ

ވަނަްމާއްދާްލާފައިްއޮތީ.ްއެއީްމިްމީހުންްކޮށްފައިްހުރިްހުރިހާްކަމެއް،ްހުރިހާްމައްސަލަތަކެްއ9ްްދިޔައީ.ްޭއގެތެރޭަގއިް

ްބަލާކަ ްނުދާނޭ.ްޝަރީޢަތަކުން ްޝަރީޢަތަކަށް ްބުނީ ްއެ ްޖަހައިލީމަ ްބޮލަށް. ްމައުމޫނުގެ ްމާއްދާްޖަހައިލަނީ ްއެ ށްނުޖެހޭނޭ.

ްތަްން ްއެ ްއެނގެނީ. ްާކކަށް ްވަންދެންތޯ. ްމަސް ްިކތައް ްގާތްަގނަޑކަށް ްހިފީ ްތަނުަގއި ްމި ްަލއިގެން އެއަށް

ް ްނުނެތޭނެ. ްޚުދުމުޚްތާރ17ްްުހަނދާންނެތޭނެތޯ. ްއަނިާޔވެރި، ްދެންނެވި ްމި ްފުރަތަމައިނުން ްހުުޅވާީލ ްމަޖިލިސް ވަނަ

ްހިމާ ްއިނާޔަތްތަކާއި ްއަށް ްހުރިހާްވެރިމީހާ ްތިބި ްޣާފިލުވެފައި ްކަމަށް ްއެ ްއޭރު ްތެރޭގަ. ްހޯދައިިދނުމުގެ ްއެއްޗެހި ޔަތްތަކާ

ްރީިތް ްއެ ްދައްކަމުންދާތީވެ، ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިރިއުޅުމެއް ްތާހިރު ްފަހުން ްއެންމެ ްނުވެގެްނ، ްކަންތައްަތއް ްއެ އެންމެން

ްކޮބައިބާ؟ްމި ްލަދުހަޔާތް ްފުރޮޅާލީ. ްބަޣާވާތަކުން ްމީހުން ްމި ްމިްްވެރިކަން ްލައިގެން ްހެދުން ްނެތީތޯ ްލަދުހަޔާތް މީހުންގެ

އުޅެނީ.ްބޮޑުސިްނގާްބަޣާވާެތްއްކޮށްފައިްބަޣާވާތެއްްނޫންްކަަމށްްދައްކަމުން،ްމިްޤާނޫނީްމަޖިލިސްްތެރޭގައިްހަޑިމުޑުދާުރް

ޤާނޫނެއް.ްޤާނޫނުްްކަންތައްތަްއްކުރަމުން،ްމީހުްންމަރަމުންްއެްދަނީ.ްޤާނޫނެްއްއެްއެޗއްްނެތޭްިކޔާފައިްމިްަހދަނީްކޮން

ްއެްއކަލަް ްކުރީގައި ްހަމަ ްިތބީ ްވެސް ްތަންތާގައި ްއެ ްމިނިވަންޮކށްފަ. ްއޮތީ ްއެއްެޗއް ްުހރިހާ ްނޫނޭ. ްނެތިގެނެއް އެްއޗެހި
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ްއެއްޗެހިް ްހުރިހާ ްމި ްއޮތީ. ްއެއްޗެހި ްހުރިހާ ްމި ްމަސް، ްލޭ، ްއުފެދުނު ްތެރޭގައި ްވެރިކަމުގެ ްޚުދުމުޚްތާރު ބުނާހެން

ްނުވާނޭ ްނޫނީ ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްްސާފުކޮށްގެން ްޮގވާލަނީ ްމި ްއެެހންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ްއަންގަނީ. ްއެ ްއިން ޫޔ.އެން

ްވަަރކަށްް ްެއއްެވސް ްކެރޭ، ްކަހަލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުެރވޭނީ ްކަންތައް ްމި ްކޮްށދެއްވާށޭ. ްކަންތައް ްމި ތެރެއިން

ްއެހެންނަމަ ްނިަކމެތިވާނެ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީސްމީހުންނަށް. ްނެތް ްމުއްސަނދި.ްނުތާހިރުކަމެއް ްވަރަށް ްހިތް ވެސް.

ްވަޢުދުް ްަރއްޔިތުންނަށް ްއަކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްތިބީ. ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްޓަކައި ްކޮށްދިނުމަށް ްކަންތަްއ ްޓަަކއި ރައްޔިތުންނަށް

ްދުނިެޔް ްމުޅި ްކީްއކުރަން، ްިދވެހިރާއްެޖ ްމުޅި ްބަޔެއްކަން ްކޮށްދެމުންދާ ްކަންތައްތަްއ ްވަޢުުދވަމުން، ފުއްދައިދެމުން،

ްެއްޤަބޫލު ްނެތި،ްރައްޔިތުން ނުޑމެއް ްނެތި،ްމެދުކެ ްއޮީތ.ްހުއްޓުމެއް ްއެ ްގެނެްއސަ ްމިހާރު.ްއެހެންވީމާ،ްބަޣާވާތެއް ކުރޭ

ްނިކުންނަނީ.

ް

ްއްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްމުޙަ

ްބަހު ްވެސް ްކުރިން ްމީގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިހާރުވެްސްޝުކުރިއްާޔ ްޤަރާރަކަށް. ްސުކރީ

ްމައްސަަލއަކަށް.ްއާދެ!ް ްުކއްލި ްކަންނޭނގެ.ްނޫނީ ްަޤރާރަކަށް ްބަހުްސކުރާނީ ްވެސް ްޤަރާރަކަށް.ްދެން ްކުރަނީ ްމި ބަހުސް

ްހުރިް ްފާސްކުރަންޖެހިފައި ްދަށްވެ،ްކޮންމެހެން ްއުފެްއދުންތެރިކަން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްޤަރާރަކީ ްބަހުސްކުރި ކުރިން

ްއޮތްްބިލުތަ ްލާފައި ްއަޅުަގނޑުމެްންކަންބޮޑުެވގެން ްބޮއްސުންލާތީ ްޢަދުލުގެްނިޒާމު އް،ްޤާނޫނުތައްްފާސްނުުކރެވި،ްޖިނާޢީ

ްހިންގަާވް ްބޭފުޅަކު ްކުަރްއވާފަިއވާ ްރައީސްކަން ްކުރީގެ ްޤަރާރު. ްއަނެއް ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްބަހުސްކުރީ. ޤަރާރަކަށް

ނޑުމެންްކަންތައްތައްްބެލުމުގެްޤަރާރެއް.ްމީގެްމިދިޔަްހަް ފްތާގައިްއަުޅަގނޑުމެންްބަހުސްކުރީްނުވަތަްމިްހަފްތާގައިްއަޅުގަ

ްިދވެހިންް ްހިތަށްއަރާ ްއަުޅަގނޑުގެ ްކަންތައް. ްބިލުގެ ްބެހޭ ްއިނާޔަތްތަކާ ްދޭ ްރައީސުންނަށް ްކުރީގެ ބަހުސްކުރަންޖެހެނީ

ނޑުމެންްފިލާވަޅުްލިބިގަންނާނީްކޮްންމާޒީގެްތެެރއިންްއަަރއިގަންނާީންކޮންްދުވަހަކުންްާބވައޭ.ްތާީރޚުގެްތެރެއިންްއަޅުް ގަ

ްތިއްބެިވް ްކުރައްވާަފއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއާދެ! ްހިތަށްއަރާ. ނުޑ ްއަުޅގަ ްބާވައޭ ދުވަހަކުން

ްހަފްތާަގއިް ްއަނެއް ްބިލެއް. ްެބހޭ ްބޭފުޅަކާ ްެއއް ްހަފްތާގައި ްެއްއ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްެއްއ ްގިނަ ްމާ ްއަދި ބޭފުޅުން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްޮކބައިތޯއޭ. ްއަީކ ްނަތީޖާ ްލިޭބ ްަލއިގެން ްޤަރާެރއް ްނުވަތަ ްލައިގެން، ްބިލެްއ ްބެހޭ ްބޭފުާޅއާ އަނެއް

ްިމް ްއަޅުަގނޑު ްެއހެންނަމަވެސް ްއެއް. ްވާހަކަ ްހުންނާނެ ްމަތީަގިއ ްވުރެ ްޤާނޫނަށް ްބޭފުޅެއް ްއެްއވެސް ނުދަންނަވަން

ްކަމެއްް ްކުރެޭވ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދަންނަވަނީ ްވާަހކަފުޅުދެއްެކވިް، ްކުރިން ްއާދެ! ްއިނގޭޯތއޭ. ްކަމެއް ްއުޅޭ ކުރަން

ްތިއްެބިވް ްކުރަްއވާފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްބޭފުޅުންނަށް، ްތިބި ްކުރައްވާަފއި ްރައީސްކަްނ ްކުީރގެ ބޭފުޅެއް،

ްވާހަކަފުޅުދަްއކަަވއި ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްދިނުމުގެ ްރައްާކތެރިކަން ްއިނާޔަތާއި ްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށް ްތާރީޚު ްއޭގެ ްއާދެ! ފި.

ް ްއިޝާރާތްކުރަްއވާ ްެއ ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަނދާންހުންނާނެ. ްވެސް ްހުޅުމާލ9ްްޭބޭފުޅުން ްނަމަ، ްއޮތް ްމާއްދާ ވަނަ

ްވާހަކަތަްއް ްބައެއް ްއެހެން ްއެީކަގިއ ްދަންނަވާލުމާ ްވާހަކަ ްިމ ްއާދެ! ްބާވައޭ. ްޖެހުނީސް ްމުޒާހަރާކުރަން ްކިަޔިއގެން ކޯޓޭ
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ްވެްސްވެސްްދަން ނޑުްދެންްދަންނަވާލަންްއޮތީ،ްއާދެ!ްަސބްސިޑީގެްވާހަކަްއަށް ނަވާލަންްއެބަޖެހޭ.ްއަޅުަގނުޑ،ްއަުޅގަ

ކޮންމެވެސްްބޭފުޅަކުްވާހަކަފުުޅދައްކަަވއިފި.ްޚާއްަޞކޮށްްމަސްވެރިންގެްސަބްިސޑީގެްވާހަކަ.ްޚާއްޞަކޮށްްމަސްވެރިންނަްށް

ރުންްމިްއެނގެނީްސަބްސިޑީދިނުންްލަސްވާްމައްސަލަިއގައިްފިޝަރީުޒްދޭްސަބްސިޑީގެްވާހަކަްދައްަކވައިފި.ްއާދެ،ްޚަބަ

މިނިސްޓަރްޝަފީޤުްސަންްއޮންލައިނަށްްމިއަދުްވިދާޅުވީްަމސްވެރިންގެްސަބްިސޑީްދޫކުަރންްމަސައްކަތްކުރިްނަމަވެސްް

ްއާދެ!ްމާލިއްޔަ ްކަމަށް. ްނެތީ ްދޫކުރެވެން ްސަބްސިޑީ ްއެ ްގޮުތެގްމަތިން ްޤާނޫނުގަިއވާ ްގޮތުެގްމާލިއްޔަތު ްޤާނޫނުަގއިވާ ތު

ްއެބަް ްމިކަން ްޖެހުނީމަ، ްމަްސވެރިންަނށް ްއެބަެދވޭތޯއޭ. ްއެހީތައް ްއިނާޔަތްަތއް، ްއެހެން ްސަބްސިޑީތައް، ްއެހެން މަތިން

ްދެވުނަސްް ްގިނައިން ްކިަތންމެ ްހެޔޮ ްސަބްސިޑީ ްކަރަންޓު ްމީހުންނަށް ްދިރިއުޅޭ ްމާލޭގަިއ ްކަރަންުޓ، ލައިގަނޭ.

ް ްނޫނިއްޔާ ްެއްހުއްޓާލައިފިތޯ. ްވިދާޅުވީ ްއެ ްމެންބަރު ްމާލޭގެ ްމިހާރު ްނުދައްކަންވީ؟ ްވާހަަކ ްއެ ްމައިންނަށް، އެަކނިވެރި

ްއޮޑިޓަރް ްކިހިނެއްޯތއޭ ްދަްނނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެެހންވީމާ، ްމައިންނަށް، ްއެކަނިވެިރ ްއާދެ! ްނުދަްއކަވާށޭ. ވާހަކަ

ްޮއޑިޓަރްޖެ ްެވސް، ްމާހިރުން ްޤާނޫނީ ްއާދެ! ްލަފާ، ްޤާނޫނީ ްވެސް ްވެސްްޖެނެރަލް ްޖެނެރަލް ްއެޓާރނީ ްެވްސ، ނެރަލް

މަސްވެރިންގެްސަބްސިީޑްނުދެވޭނެްކަމަށްްވިދާުޅވާްކަމަށްްމިްވަނީ.ްއެހެންްސަބްސިޑީަތްއްމިހިރީްމާލިއްޔަތުްޤާނޫނަށްް

ިމްްފެތިފައިތޯއޭ.ްއެްސަބްސިޑީތަާކއިްއިނާޔަތްތަކަށްްޤާނޫނުްއެބަހުރިތޯއޭްއިނގޭތޯ.ްކިހިނެއްތޯޭއްމިްވަނީ.ްއަނެއްކާވެސް

ްބަހަާން ްޢުޒުެރއް. ްއެެހންވީމާ،ްމީ ްފާސްކޮށްނުދީގެން. ްޤާނޫނު ްމަޖިލީހުން ްމަޖިލީހުަގ.ްރައްޔިތުްނގެ ްރައްޔިތުންގެ ޖެހެނީ

ްކުީރގަިއް ނުޑްދަންނަވާލިން ްމަޝްރަޙު،ްއަުޅގަ ްރާއްޖޭގެ ްއެހެންނޫންތޯ.ްދެން ްދަްއކަާވްދަޅަތަކެއް އެއް.ްުނކުރަންެވގެން

ްކޮންއިަރކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްހަނދުމަފުޅުވޭތޯ ްނިކުންާނނީ. ްއިން ްމާޒީ 1952ްންތޯއޭ ްއަހަރުތައް. ވަަނ1953ްްެގ

ްވަކިކުރި.ްމިްމަޖިލީހުންްފާސްކޮށްފައިްއޮންނާނެްޤަރާރެއް.ްމިހާރުވެސްްމިް އަހަރުްވެސްްރައީސްކަންްކުެރއްވިްބޭފުޅެއް

ނޑުމެންްމަޖިލީހުގެްފޮތްތަކުގައިްއޮންާނނެ.ްއެްމަނިކުފާނަކީްޤައުމަށްްޚިޔާނާތްތެރި ވެފަިއވާްބޭފުޅެއްްކަމަށް.ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްއަމީނޭ ްމާީޒްމިްފަޚުރުލް ްރާއްޖޭެގ ްމިއީ ްދަންނަަވނީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްވާަހކަދައްކަމު. ްއެބަ ްކިޔަގެން ހެން

ނުޑމެންްއެބަޖެހޭްކޮންމެވެސްްވާަހކަތަކެްއްދައްކަން.ްއާދެ !ްމިްތަކުރާރުވަމުންދަނީ.ްވެިރކަމުންްވަިކެވވަަޑއިގަތީަމްއަުޅގަ

ްމިތާް ްހުށަހެޅިދާނޭ. ްޤަރާރު ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްއޮތީ ްދަންނަާވލަން ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއެީކަގިއ ްދަންނަވާލުމާ ވާހަކަ

ބަހުސްކުރެވިދާނޭ.ްއެހެންނަމަެވސްްެއއްްޤަރާރުްއަެނއްްޤަރާަރށްްވިސްނާލިޔަްސްމީގެްމަޤުަސދުްއެބަްފުށުއަަރއޭ.ްވަގުުތް

ް ްއަޅުަގނޑު ްކިހިނެއްތޯއޭ. ްދަނީ ްރައީސަށްްމި ްޢިއްޒަތްތެރި ްަފހަރު ްެއއް ްއަިދވެސް ްއެކީަގއި ްދަންނަވާލުާމ ްވާހަކަ މި

ްމިދާް ްވެސް. ްަހއިސިްއޔަތުން ްމުޤައްރިރެްއގެ ްކޮމިޓީެގ ްމާލިްއޔަުތ ްއެަބއޮތް ްޒިންމާ ްމަނިކުފާުނެގ ްއޮތީ ދަންނަވަން

ްމީ ްނިކަމެތި ްދެރަ، ްުއޅޭ ްމި ްމަސްވެިރކަމަށް ްާރއްެޖތެރޭގެ ްެއއްކަލަ ްސަްބސިޑީްކަންތައްތަްއ، ްެއކަނި، ްއިނާޔަތް ހުންގެ

ްެދް ްކޮމިޓީއާ ްިޒންމާދާރުކުރުމުގެ ްސަރުކާރު ްއަދި ްމަނިކުފާނާ ްބެލުން،ްމީ ްކިހިނެއްތޯ ްވަނީ ްމި ްގޮތެއް ްހިފެހެއްޓޭ އެކަނި

ްބައިްމީހުންްވެގެންްނަމަވެސްްބަލަންވެއްޖެްނޫންތޯ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިްއޒަތް ްފިޔަަވއިްޝުކުރިއްޔާ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްެތރެއިން ްބޭފުޅުންގެ ްއެދިވަަޑއިގެންަފއިވާ ްފުރުޞަތަށް ްއާދެ! ްމެންބަރު. ތެރި

ްައޅުަގނުޑް ްއެހެންވީމާ، ްފަސްކޮށްދެއްވުމަށް. ްފުރުޞަތު ްއެދިވަަޑއިގަންަނވަނީ ްމި ްމެންބަރުން ްޕާޓީތަކުގެ އެހެން

ްފުރުޞަތުއަރު ްމެންބަރުންނަށް ްމުޙައްމަދުްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްނޮޅިވަރަމު ްގެންދާަނން. ވަމުން

ްނަޝީދު.

ް

ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނޮޅިވަރަމު

ްހަނގުރާމަް ްދާޚިލީ ްވެިރކަންތަކާިއ ްޚުދުމުޚްތާރު ްބޮޑެިތ ްހިނގާަފިއވާ ްދުނިޭޔަގއި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ުދގަިއްކޮމިޝަންތަކެއްްއެކުަލވައިެލވިގެންްޭއގެްތަޖުރިބާްދުނިޔެްގެްމަގުސަތަންްރިކޮންސިލުއޭޝަނުފަހުގައިްޓްރޫމަށްނިމު

އަށްްކުރަމުންްގޮސްފަިއވޭ.ްެއކަޑަމިކުްއާރިގއުމެންޓްގެްބޭނުމުގައިްމިއަދުްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްމިްދެންނެވިްތަޖުރިބާތައްް

ްއެ ްިލބިފައި ްފުރުޞަތު ްލީޑަުރ،ްހިއްސާކުރާނެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއަލީަގިއ ްތަޖުރިބާތަކުގެ ްމި ްއެހެްނވީމާ، ަބއޮތް.

ްއެންމެް ްވިދާުޅވި ްހަވާލުެވވަަޑއިގަުތމަށްފަހުގައި ްވެރިކަމާ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްނަޝީދު ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހިތްތި ްކާމިޔާުބަގއި ްވީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްެއއް ްޖުމްލަ ްއޭުރްއަޅަިއގަންނަ ްއެހެންވީމާ، ރިކުެރއްވުން.

ްއެކަްން ްހިތްޕުޅުތިރިކުރެްއވީމާ، ްމަނިކުފާނު ްއެ ްކާމިޔާބުަގއި ްބަޔަކަށް ްގިނަ ްވަރަށް ްއެކްިޓވިސްުޓންގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކަންަތއްތަކަްށް ްހިނގާފައިވާ ްމާީޒގަިއ ްބަލައި، ްފަސްމަގު ްބޭނުންވި ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަތިވި. ހަޖަމުކުރަން

ްވެސްްއިންސާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަމެއްަކން ްލިބިގެންދާނެ ްފިނިކަން ްހިތްތަކަކަށް ްއެތައް ްއިންސާފުލިބުމަކީ ފުހޯދަން.

ްފޮރުވިަފއިާވް ްފަހަތުގައި ްނިންމެުވމުގެ ްނިންމެވި ްގޮތަށް ްއެ ްނަޝީދު ްރައީސް ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ޤަބޫލުނުކުރަނީކީ

ްނަޒަރަކު ްޢިލްމީ ްފުންކޮށް ްތެރެއިން ްއެްޙިކުމަތްތަކުގެ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްެއނގެނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްބަލައިލީމާ ްވިސްނައި ން

ްސިފައިގެް ްރީތި ްމި ްހުރި ްޚުލްޤުފުޅުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްހެއްދެީވ ްއެ ްއެގޮތަށް ްނުވަތަ ްހައްދަވަންޖެހިވަަޑިއގަީތ ގޮތަށް

ްއަާޕޗޭގެ ްއެފްރިާކގެ ްސައުތު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްދަންނަވަނީ ްމި ްއެހެން ްފަހުގަިއ،ްްސަބަބުންނޭ. ުދވަްސވަރަށް

ް ްުދވަްސވަރަށްފަހުަގއި ްއިްނ1988ްއަޕާތެއިްޑގެ ްަވއިލެންސް ްއޮފް ްސްަޓރޑީ ްފޯރ ްސެންޓަރ ްއެފްރިކާގެ ްަސއުތު ަގއި

ްިރކޮންސިލިއޭޝަްން ްއެން ްޓްރޫުތ ްގޮުތަގއި ްދައްާކ ްދިރާާސތަކުން ްހަދާފައިވާ ްފަރާތުން ްގުރޫުޕެގ ްމި ރިކަންސްލޭޝަން

ްކު ްހަދައިގެން ްކަންތައްަތކަށްްކޮމިޝަނެއް ްރަނގަޅު ްޢާއްމު ްލިބުނު ްެއްއްނުނިކުތް.ްމިއިން ްނަތީޖާ ްމަސައްކަތުގެ ެރުވނު

ްެއް ްގެއްލުންތަެކއް ްބޮޑަށް ްމާ ްދިޔުމަށް ްކުރިޔަށް ްގޮތުަގއި ްޤައުެމއްެގ ްއެފްރިކާ ްގެއްލުްންސައުތު ްލިބުނު ްެއއިން ވުރެ،

ނޑުމެންްްމީހުންނަށްްކުރިމަތިވި.ްމިފަދަްއެންމެްމަޝްހޫރުްދެވަނަްޓްޫރތު އެންޑްްިރކޮންސިލިއޭޝަްންކޮމިޝަނެއްްއަުޅގަ

ްޯވެގް ްނައިޖިރިޔާެގްސިވިްލ ްނައިޖީރިާޔގަ. ްއޮތީ ްފެންނަން ްތާރީޚުން ްދުނިޔޭގެ ްތަން ވަރަކަްށްއަހަރަށްފަހުަގިއ32ްްހެދި

ް ްމި ްގޮތަކީ، ްވާ ްމި ްވެސް ްއަށް ްނަތީޖާ ްކުރެވުނު ްހަދައިގެން ްކޮމިޝަނެއް ްރިކޮންސިލިޭއޝަން ްއެންޑް ކަމުގެްޓްރޫތު
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ްކަންަތއްތަްއް ްގިނަ ްވަރަށް ްޓައިްމ ްއެނޭގ ްވެސް ްއެންމެންނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވގެންަދނީ ްނަތީޖާއަކަްށ އާޚިރު

ްއެ ްހަމަައކަްށ ްކަންތައްތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްސަބަބުން ްދިޔުމުގެ ްލިބިގެްނ ްވަގުތު ްކަންތައްަތއްްހީލްކުރާކަން. ްބަެއއް ޅި،

އިްވަރަށްްބޮޑަށްްެއކުލެިވގެންވާްކަމެއްްމީްފޮިގވްުކރުންްމިއީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްއިންސާނާެގްޠަބީޢަތުގަްނެތިްއަދިހަނދާން

ްކޮމިއުނިޓީތަުކަގިއް ްމި ްބަލާއިުރގައި ްކޮމިއުނިޓީތަކަށް ްުކޑަކުަޑ ްވާކަެމއް. ްއެުކލެވިގެން ްކަންތައްތަކެއް ހުރިހާ

ބިލުކަންްހުރިްމީހުންގެްއަދަދުްވަރަށްްމަދު.ްއިންޓަލެކްުޗއަލްްމީހުންގެްއަަދދުްވަރަށްްމަދު.ްކަންތައްަތއްްކުރެްއވުމުގެްޤާ

ްލާމެހިފަ.ް ްގުޅި ްގޮތްގޮތުން ްވިޔަފާރީގެ ްއެހެނިހެން ްއަދި ްގޮތުންނާ ްގުިޅ،ްޢާއިލީ ްމިްތިބެނީްއެކަުކްއަނެކަކާ ްއެންމެން މި

ްދިރިއު ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބަލަންވެއްޖެއްޔާ ްފަސްެއނބުރި ްައޅުަގނޑުމެން ްމުޖުތަމަޢެއްަގއި ްމިފަދަ ޅުުމގަިއްއެހެންވީމާ،

ްރޫހެއް،ްކުިރއަށްް ްކުރިއަްށްދިޔުމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލަން.ްއޭރުން ްއަބަދުްފަސްއެނބުރި ްޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެންްެވސް

ނޑުމެްނގެްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްިވސްނުންފުޅުގައިްހުރީްކުިރއަްށް ދިޔުމުގެްފުރުޞަތެއްްނޯންނާނެ.ްއަުޅގަ

ްތެ ްމާޒީގެ ްރޫހު. ނޑުމެންްދިޔުމުގެ ްއަުޅގަ ްވިސްނުމުގައި ްެއ ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްވިްސނުމެއް ްހުރުމުގެ ްތަތްލާފައި ރޭަގއި

ްިސޔާސަތުތަާކް ްޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ްިސޔާސަތުތަާކއި ްޕްރަިއވެަޓިއޒޭޝަނުގެ ްތެރެއިން ްސިާޔސަތުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ނިންމީ

ް ްޮދރުތައް ްހުރި ްހުޅުވިފައި ްމަސްތުވާތަކެްއޗަށް ްއެހެން ްހަމަ ްރައްޔިތުްނގެްއަދި ްޢާއްމު ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ބަންދުކޮށް،

ްޤައުުމް ްމި ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޤައުމު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބެލީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރަނގަުޅުކރެވޭތޯ ްހާލަތު ދިރިއުޅުމުގެ

ްއޭނަ ްކަންތައް. ްފަސޭހަ ްއެންމެ ްހައްޔަރުކުރުމަކީ ްހިފައި ްއޭނަ ްވުރެ. ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްމައުމޫނު ްއަދަެބްއްްބޮޑުވީ އަށް

ްކަންކުެރއްވުުމގެް ްއެ ްއެހެންަނމަވެސް، ްކަންތައް. ްއޮތް ްކުރެެވން ްނަޝީދަށް ްރައީސް ްފަސޭހައިން ްއެންމެ ދިނުމަކީ

ްެއް ްޮބޑުކަން ްގިނަކަމާއި ްކަންތައްަތކުެގ ްހުރި ްޖެހިަވޑަިއގެންފައި ްކުރައްވަން ްއާރަސްތުުކރުމަށް ްޤައުމު ބަދަލުގައި

.ްއެހެންވީމާ،ްއެްމަނިކުފާނުްނިސްބަތްވާްޕާޓީގެްފަޚުރުވެރިްމެންބަރެއްގެްހައިސިްއޔަތުންްމަނިކުފާނުގެްހިތްޕުޅުގައިްއޮތީ

އަޅުަގނުޑްވެްސްހަމަްދަންނަވާލަންްބޭނުންވާްއެންމެްމުހިްއމުްނުކުތާްއަީކްމިއަދުްއަުޅަގނޑުމެންްއެބަޖެހޭްދިރިުއޅުމުގެް

ްައޅުަގނޑު ްއަށް ނޑުމެންްމާޒީ ްބަލަން.ްފަހަށް،ްއަޅުގަ ްައޅުަގނޑުމެންްކުރިއަށް ްއަބަދު ްތެރޭގައި ްދިޔަްސަފުހާތަކުގެ މެން

އުޅެންްވެއްެޖއްޔާްައޅުަގނޑުެމންްއަބަދުވެސްްއުޅެންޖެހޭނީްމާޒީގެްތެރޭަގއޭ.ްމާޒީްއަކީްމާޒީވުމަށްފަހުްމާޒީއޭ.ްއެްމާޒީް

ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއިން ްނުކުެރޭވނެ. ްއެއް ްޢިޔާދަ ްއަނބުރާ ްއަލުން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިބުރަތްްދެން ްކަމަކީ ނެ

ްގޮތުންް ްތަކުރާރުނުވާނޭ ްއެކަންަކން ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލިބިގަނެގެން ްއިބުރަތް ްއެ ލިބިގަތުން.

ްގޮތަކަށް،ް ްދެރަ ްވަރަށް ްސަރުކާރަކުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްބައްޓަންކުރަން. ްނިޒާމުތަްއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކަންަތއް ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެވސް. ްދިަޔއީ ްވެއްިޓގެން ްަކންތައްތައް ްވެިރކަމުގެ ްެވގެން، ަތއް

ްކުށްތަކަްށް ްކުރެވޭ ްމީހުންނަށް ްކަންކަން ްމާފުކުރުމާއި ްފަދައިްނ ްމިދެންނެވި ނޑު ްައޅުގަ ްކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ް ްއެހެންވީމާ، ްއެއް. ްޕާޓީ ްގެްނގުޅޭ ްއުސޫލު ްރިވެތި ްމާފުދިނުމުގެ ްހިމެނިގެން،ްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރޭގައި ބަޣާާވތުގެ

ްވެިރކަމާް ްއަލުން ްއަުޅަގނޑުމެން ްދީލަތިކަން ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްގިނަ ޝާމިލުވެގެންދިޔަ
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ްމަސަްއކަތްކުރަނީ.ް ްމި ްއަަބދުވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރޫހުގައި ްމި ްއެހެންވީމާ، ްފެނިގެންދާނެ. ްވެްސ ހަވާލުވުމަށްފަހުގަިއ

ްރަ ްއޭެގްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެކަމަކު ްފަސޭހަވެދާނެ. ްވަރަށް ްހައްޔަރުކުރަން ްިހފައި ްމީހަކު ްއެއީ. ްިވސްނުންފުޅަކީ އީްސގެ

ްއެް ްދިޔަޔަސް ްފިލައި ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްޒަޚަމުތައް ްހުރި ްހަށިަގނުޑަގއި ްހުރި، ްަހލާކުވެފައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ސަބަބުން

ްފިލަް ްތެރެއިން ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްވެސް ްދުވަހަކު ްމިްލަކުނުތައް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްުއްއމީދުކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ އިގެންނުދާނެ.

ްކަމަށް.ް ްކުރެިވގެންދާނެ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްަމސައްކަތްތަެކއް ްފައިދާހުރި ްޤައުމަށް ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ވިސްނުމުަގއި

ްޝުކުރިއްާޔ.ްަވއްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް

ްން:ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވު

ް ްމި ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަތިވެރިްޝުކުރިއްޔާ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްގުޅިެގން ޤަރާރާ

ްވަރަށްް ްމަޖިލީހުގެ ްމިހާރު ްވެްސ ްޙަޤީޤަތުަގއި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއެބަޖެހޭ. ްއެއްބަްސވާން ްމެންބަރާ ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްމި ްުހއްިޓފައި ްމަސަްއކަތްތަކެއް ްބިލުތަުކގެްްގިނަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތާިށވެފަ. ްތެޭރގައި ްަޤރާރުތަކުގެ ްމިކަހަލަ އޮތީ

ްމައްސަލަތަާކިއް ްމިކަހަލަ ްޤަރާރާއި ްފެންނަނީ ްމި ްަހއްތަހާ ްބަަލއިލާއިރު ްލިސްޓު ްުނގެންޮގސް، ްކުިރއަށް މަސައްކަތް

ނޑު ދަންނަާވނީްހަމަްކުރިއަށްްދާންވެފަިއްްމިކަހަލަްކަންތައްތައް.ްވަރަށްްގިނަްބިލުތަކުގެްމަަސއްކަތްްިމހާރުވެސްްއަުޅގަ

ްކަންތައްތަްއް ްތަނުގައި ްމި ްފެންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޒާތީވެގެން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްހުއްޓޭ. އެބަ

ްކުރެިވގެންދާްމަންޒަރު.ްއަދިްާޚއްޞަްގޮެތއްަގއިްކުީރގެްރަީއސުންނާްބެހޭްގޮތުންްލާްޤަރާރުތަކަށްްވާހަކަދެްއކުންްވެސްް

މިހާރުްމިްއޮންނަނީްބިރުވެރިަކމަކަށްްވެފަ.ްއެީއ،ްައޅަިއގަްނނަްގޮތަށްްައއްޓަމަހެއްހެންްަތތްލަވަިއގެން،ްނުނެްއޓެިވގެންް

އުޅޭްހިސާބަށްްދާންްއެބަޖެހޭްބައެއްްބޭފުޅުންގެްކަންތައްްމިްޤަރާރަކަށްްވާހަކަދައްކާަލއިިފއްޔާްެވސް.ްއެހެންވީާމ،ްމިީއް

ްކަންބޮޑުވާ ްއަސަުރކުރާްއަޅުަގނޑުމެން ްދަތުރުކުރާތީވެ ްއެްއކޮްށ ްފިރިމީހާއާ ނޑު ްައޅުގަ ްމިހާރު ްކަންތައްތައް. ންެޖހޭ

ނުޑް ްއަޅުގަ ްދާންޖެހެނީ. ްތަންަތނަށް ްައޅުަގނޑު ްއެްއކޮށް ްބޭފުޅުންނާ ްއެ ްއެބަހުރި. ްތަނުަގއި ްމި ްވެސް މެންބަރުން

ްއެހެންވީ ްމައްސަަލައކަށް. ްވަނީ ްމި ްވެސް ްމި ްދިަޔއިމާ ްއެްއކޮށް ްޤަރާރުަތކަށްްފިރިމިހާއާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ާމ،ްމިހާރު

ްބުނެިވއްޖެްއޔާް ްވާހަަކ ްަރއީެސއްެގ ްކުރީގެ ްވާހަކަަދްއކަންޖެހެނީ. ްވިސްަނއިގެން ްބޮަޑށް ްވަރަްށ ވާހަކަދަްއކާއިުރ

ްދޭ،ް ްކަންތައްތައް ްއެބަ ްހިސާބަށް ްއުނަދގޫވާ ްއައިްސއުޅެން ްމަޖިލީހަށް ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮސް، ފާފަވެރިެވގެން

ްހުރެ.ްކު ްކަންތަކާ ްބޭފުޅުންގެ ްތިޭބ ްހައްަދވަިއގެން ްއެްއޗެހި ްސަރޖަރީތަާކ ްޕްލާސްޓިކު ްފަރާތުްނ ްަރއީސުްނގެ ރީގެ

ްކަންތައްތައްް ްހުރިްގޯސް ްކޮށްފައި ްހަމަ ްބޭނުންވަނީްކުރީގެްރައީސުންްވެސް ްހަމަްދަންނަވާލަން ނޑު އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްކޮށްދެއްް ްރަނގަޅަށް ްކަންަތއްތަކަށޭ. ްގޯސް ްބަލަންޖެހޭްވާނީ ްކަންތައްތަކަށޭ. ްރަނަގުޅ ްވާނީ ްކަންތައްތައް ްހުިރ ވާފައި

ްދޫކޮށްލައި،ް ްނުބަލާ ްެވގެން ްބޭފުޅެއް ްަވކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމީގައި ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭނެ. ްބަލަންވެސް ކަންތައްތައް

ްޚިލާ ްޫރހާ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްވެސް ްެއއީ ްވެްއޖެއްޔާ ްޫދކޮށްލަން ްއަޅުަގނުޑްކަންތައްތައް ފުކަމެކޭ
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ްމައްޗަްށް ްމީހުންގެ ްއެހެން ްވަިކ ްވެސް ްބޭފުަޅކީ ްުކރައްވާ ްަރއީސްކަން ްވީމަ. ްބޭުފޅެއް ްވަކި ްއެއީ ދަންނަވާނީ.

ްއެދޭގޮަތކީް ްވެސް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫން. ްބޭފުޅެއް ްހުންނަންޖެހޭނެ ްކަންތައްތަކެއް ނުބެލެންޖެހޭނެ

ރިހާްބޭފުޅުންނަކީްވެސްްވީާހވެސްްޢަދުލުވެރިކަާމއިްއިންޞާފުވެިރކަމާްއެްއކޮްށްއަޅުަގނޑުމެްނގެްރައީސްކަންްކުރަްއވާްހު

ްވާހަަކް ްދައްކަންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަކައި ްމަގުފަހިކުރުމަށް ްެއކަމަށް ްވުން.ްއަދި ްބޭފުުޅންނަށް ްކުރަްއވާނެ ކަންތައްތައް

ނޑުމެންނާްދޭތެރޭގަިއްޒާީތެވގެންްބަޔަުކްއެއްްވެްސްދަްއކަންޖެހޭނެ،ްުކރަންޖެހޭްކަމެއްްެވސްްކުރަްނޖެހޭނެ.ްއެ އީްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުންގެް ްތިބެނީ ްމި ްއައިސް ްތަނަށް ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދަންނަވާނީ. ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫނޭ ްކަންކަމެއް އުޅެންޖެހޭނެ

ްއެބަ ްމަސައްކަތްކުރަން ްެއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮެވގެން. ްއެޅިފައި ްބޮލުގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ޖެހޭްމަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް

ްެއީއް ްބޭފުޅަކަސް. ްއެހެން ްކުީރގެ ްއަދި ްވެސް ްމިނިސްޓަރަކަށް ްކުީރގެ ްރައީސަކަްސ، ްކުރީެގ ްަޙއްުޤގައި ރައްޔިތުންގެ

ްމީހުންނަށްް ްއެހެން ްހަމަ ްެވސް ނޑިޔާރުންނަކީ ްމަސައްކަްތކުރަންޖެހޭ.ްފަ ްއެބަ ްހޯދައިދޭން ްއިންޞާފު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ގޮތަށްްމަަސއްކަތްކުރުމަީކްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްއެދޭެންކަމެއްްނޫން.ްއަދިްކުީރެގްވުރެްމަތީަގއިްތިބޭްބަޔަކަްށެވެގންްއެ

ރައީސްކަންްކޮށްަފއިްތިބިްބަޔަކުްވިަޔސްްއެްގޮތަށްްއުުޅއްުވމަކީްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުާރނެްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ް

ްޤަރާރެ ްމިތަނުން ްީހވަނީ ނޑަށް ްބަދަލުގަިއްއަުޅގަ ްހުށަހެޅުމުގެ ްމިހާތަނަކަށްްޤަރާރު ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްހުށަހަޅައިގެން އް

ްހުށަހެޅިފަިއް ްގޮތަށް ްމި ްވިޔަްސ،ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްަރީއސުންނަށް ްކުރީގެ ްމަސައްކަެތއް ްެއއްެވސް ްނުފެނޭ އަޅުަގނަޑކަށް

ްފެން ްއަޅުަގނޑަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހުރި ްކަމެއް ްސާބިތުވާ ްކަހަލަ ްެއއްވެސް ްކުރެވިަފއި ްމައްސަލަތަކަށް ނަނީ،ްހުރި

ްއެއީް ްގޮތަކީ. ްރަނގަޅު ްެއންމެ ްއޮތް ްމިހާރު ްދެން ްމީގައި ްކަންނޭނގެ ްވަަޑއިގެންެނވުން ްކޯޓަށް ްހީވަނީ އަޅުަގނޑަށް

ނޑުމެްނގެްތެޭރގައިްކޯޓުތައްްބަަލއިނުގަންނަްބޭފުޅުންްވެސްްއެަބއުޅޭ.ްއެހެންވީމާ،ްވަރަށްްއެހެންްކަހަލަް އެކަމަކުްއަުޅގަ

ނޑުމެންްއެންމެންްެވސްްމަސައްކަްތކުރަންްމިހާރުްފައްތަރެްއގައިްިދވެހިރާއްޖޭެގް ކަންތައްތައްްމިހިރީ.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅގަ

ްެވސްް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްނޫން. ްބާްއވާކަްށ ްނުދައްާކ ްއެްއ ްާވހަކަ ްެއއްެވސް ްޓަކައި. ްރަނގަުޅކުރުމަށް ްކަންކަން ްޖެހެނީ މި

ްވާހަކަ ްހުރިހާ ްދައްކަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައުޅގަ ްޓަކައި ްވާހަކަތައްްްރަނގަޅުކުރުމަށް ްއެ ްއެބަޖެހޭ. ްދައްަކން ްވެސް އެއް

ނޑުމެންގެްއަމިއްލަްދިރިުއޅުމުގެްތެެރއަްށްވެްސްމިްތަނުަގއިްތިއްަބާވް ނޑުމެންްޒާީތވެގަެނގެން،ްއަުޅގަ ދެއްކުމަކީްއަުޅގަ

ވާނީ.ްޝުކުރިްއޔާްބައެއްްބޭފުޅުންްވެދެަވޑަިއގަްނނަވަންޖެހޭްހިސާބަށްްދާންޖެހޭނެްކަންތައްތަކެއްްނޫނޭްއަުޅަގނޑުްދަންނަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްމީްވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާނުްފަހުްފޭދޫ

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫުމް ްމައުމޫނު ްކިނިބގަސްދޮށުޭގ ްމއ. ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްޤަ ްނުލައި ްޙުކުމަކާ ްޝަރްޢީ ްހުންނަވަިއގެން ްމަޤާމުގައި ްބަނދެ،ްގަޔަްށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްރުއްރުުކގައި އިދީން

ްޤައިދީންނަށްް ްއަނދަޮގނޑިޖަހައިގެން ްބިޑިއަުޅވަިއ، ްފުރަގަަހށް ްރުއްރުުކގެ ްހިނިައރުވަިއ، ްަގޔަށް ހަކުރުއަޅަިއ،
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ނޑުްވަރަށްްއުފާކުރަންްމާޒީްއަށްްއިންޞާފުްދިނުމަށްް ލާއިންސާނީްއަނިޔާކޮށްފަިއވާްކަމަށްްބުނާްމައްސަލަްއެއް.ްައޅުގަ

ްފުރުޞަތެއްގަިއްްޓަކައި ްމިކަހަލަ ްއެހެންނަމަވެސް ްދާތީ. ްމަސައްކަތްކުަރއްވަމުން ނޑި ްމެދުނުކެ ްހަމަ ްބޭފުޅުން ބަެއއް

ްއަނެްއކާެވްސް ްހާލަތެއްގައި ްކިލަނބުވެފަިއާވ ްއަދި ްބަދަލުވެ، ްނިޒާމު ްދުސްތޫރީ ްއަދި ްޝަރްޢީ ްމުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްދަތުރުކު ްފަހަތުން ްރަީއސުންގެ ްކުީރގެ ްމަޖިލީހުގެްއަޅުަގނޑުމެން ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކަމަށް ްއެބަޖެހޭ ރަން

ްނަންގަެނވުނުް ްމި ްއިސްވެ ްުކއްލިައކަށް ްކިހިނެއްތޯއޭ ްހިތަްށއަަރނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްމި ްމިއަދު މެންބަރުން

ްތުހުމަތުކުރެވިފަ ްމައްޗަށް ްމައުމޫނުގެ ްރައީސް ްކުރީގެ ްކަމަށް ްކޮށްަފއިވާ ްއަނިޔާތައް ްޤާނޫނީްލާއިންސާނީ ްޢާއްމު ްހުރީ އި

ްހެއްާކއިް ްބަެއއްކަހަލަ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްބަލާއިރު ްއުސޫލަށް ްބަލާ ްސާބިތުކުރަން ްކަންކަން ނޑުތަުކން ްމިންގަ ްޝަރްޢީ އަދި

ްޢަމަލުތަކެއްް ްލާއިންސާނީ ްޚިލާފު ްއާަދޔާ ްޖަލުތަކުގައި ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްވެރިކަމުަގއި ްމައުމޫނުގެ ްއެބަހުރި.ްރައީސް ޤަރީނާ

ް ްވެސްްހިންގިފައި ްމަރުވެގެން ްހާލަތްތަކުަގއި ްއުފުލަމުންދިޔަ ްޒިންމާ ްކުުށގެ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްޖަލުތަކުަގއި ވާކަާމ،ްއަދި

ްޙަޤީޤަތުަގއިް ްމިއީ ްކަންކަމަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއެބައޮތް. ްފެންނަން ްތާރީޚުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާކަން ދާންޖެހިފައި

އްޤުަގއިްދޫކޮްށލެވިގެްނވާނެްކަންތައްަތކެއްްޫނން.ްއަދިްވަކިންްޚާއްަޞކޮށްްވެސްްއެްޢާއިލާަތކާއިްއެްދިެވހިްދަރިންގެްޙަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްއެހާްގިނަްދުވަހުްުކރައްވާަފއިވާްޢިްއޒަތްތެރިްބޭފުޅަކާްގުޅޭްގޮތުންްމިްބާވަތުގެް

ންޞާފުގެްކުރިމަްއަޗށްްގެނައުމަކީްސީދާްރައީްސްތުހުމަތުތަކެއްްކުރެވުނީމަްމިްޝަރީޢަތްތައްްހިންގައި،ްމިްަކންކަންްއި

މައުމޫނުގެްޙައްުޤގައިްވެސްްިމއަދުްމިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްނިންމަންޖެހޭްކަމެއް.ްމިްރާއްޖޭގެްޝަރްޢީްއަިދް

ްކު ްތުހުމަތެއް ްމައްަޗށް ްމީހެއްގެ ްކޮންމެހެން ްއެހެންވީމާ، ްކަމެއް. ްުކރަންޖެހޭ ްމުއައްސަސާތަކުން ރެވުނީމަްޤާނޫނީ

ްކުށަކުންް ްއެ ްމީހަކު ްއެ ްހިެމނޭ ްއޭގެތެޭރގައި ްނޫން. ްވެސް ްކުށްވެިރކުރުމެއް ްއެމީހަކު ްބޭނުމަކީ ްހިންގުމުގެ ޝަރީޢަތެއް

ްރާއްޖޭގެް ްވަގުތު ްމި ްެފންނަނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްބަރީޢަކުރުމަށް ްމައުމޫނު ްރައީސް ްއެހެންވީާމ، ްވެސް. ބަރީޢަކުރުން

ްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގަިއްތި ްާތީއދުކުރައްާވްއެންމެހަިއްޢިްއޒަތްތެރި ްމައުމޫނަށް ްަރއީސް ްމިްއބެވި ޤަރާރަށްްްމެންބަރުން

ްއުފަްތާއީދުދެއްަވއި، ްކޮމިޝަެނއް ްމަސައްްްއްަދަވއި،މި ްބަރީޢަކުރުމުގެ ްމައުމޫން ްތިކަރަީއސް ްއަވަހަްށްްތް ބޭފުޅުން

ްއެ ްގެންދަވަން. ްހެކުރިއަށް ްތާއަބަދުމެ ްއުޅެންްނނޫނީ ްމައުމޫނުްއަޅުަގނޑުެމން ްަރއީސް ްމައްސަލަތަކުގަ. ްމި ޖެހޭނީ

ްާރއްޖޭެގް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއައީ. ްއަށް ްދުިނޔެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިންަނވަނިކޮށް ްަތހުތުގައި ްވެރިކަުމގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއަށްް ްދުނިޔެ ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ ްމި ްވާހަކަދަްއކަން ްއަުޅަގނޑު ްހައިިސއްޔަތުން ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ

ްތަޙުޤީޤުކުރުމަްށް ްކުށްތަކެއް ްތުހުމަތުކުރެޭވ ްކަމަށް ްކޮްށފައިވާ ްަރއީސަކު ްވެރިކަންކުރި ްރާއްޖޭގެ ްމި ނާންނަނީސް

ްހިފަިއގެންް ްެބގޭޖު ްއެކްސެސް ްވެއްޖެ ްމިއަދު ްމައްސަލަތައް ްމި ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ްވާހަކަދަްއކަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ްމުސްތަޤުބަލެއް ްނެތް ްކަންތައްތައްްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްމި ްހަމައަށް ްދަރިންނާ ްދަރިންގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ލިބޭކަށް.

ގެންދިއުމަކީްމިއީްޤައުމެްއގެްތާރީޚުްވާރުތަކޮށްދިނުމުގައިްެވސްްޢާއްމުްގޮތެއްަގއިްމީހުންްކަންްކޮށްްއުޅޭްގޮތެއްްނޫން.ް

ްއިއްޔެް ްމިއަދަކު ްގެނެވެނީ ްމިކަން ްމަޖިލީހުގެްސަމާލުކަމަށް ްމި ްފެށިގެނ2225ްްްއަކުްނޫން.ްކޮންމެއަކަސް ްއަހަރުން ވަނަ
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ްއަދިއަދަށްް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްދެކެވެމުން. ްދަނީ ްވާހަކަތައް ްމި ްކަންކޮޅުތަކެއްަގއި ްހުރިހާ ްމަޝްރަުޙެގ ްސިޔާސީ ރާއްޖޭގެ

ްކުރައްވާފަިއވާ ްނަޝީދު ްމުޙަްއމަދު ްރަީއސް ްހަިއރާންވޭ،ްކުީރގެ ްވަރަށް ްނުިލބުން.ްއަޅުަގނޑު ްހައްލެއް ްވެސް ްދާންދެން

ކުށްތަކާއިްހިްނގާފަިއވާްޖަރީމާތައްްބެލުމަށްްމިއަދުގެްސަުރާކރުންްއަވަްސެވގަނެފަިއވާްމިންވަރަކީްއެއީްއަޖައިުބކުރުވަިނިވް

ްޖެނެރަލަށްް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްމައްސަލަތައް ްޖެނެރަލަށް ްޕްރޮސިކިއުޓަރ ްދަންނަވަންޖެހޭ. ްކަމަށް މިންވަރެއް

ްޕްރޮސިކިއު ްތަރުތީބުން ްބޭބޭފުޅުްނެގްލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ްބަެއއް ްވިދާޅުވާއިުރ ްހާލަތްތަުކަގއި ްބައެއް ްކަމަށް ުޓކުރަްއވާ

ްކަމަކީް ްގެންދާ ްކުރިއަށް ްބާއްަވިއގެން ްައވަހަށް ްމާ ްހިންގާލައިގެންްޝަރީޢަތްތައްްވެސް ްއަަވސްައވަަހށް ްމާ މައްސަލަތައް

ްއުފެދެންޖެހޭްސަބަބު.ްއަޅުަގނޑުް ްވަހުމު ްދޭތެރޭގައިްޝައްާކއި ްމިްނިޒާމާ ްމައްސަލަްމިއީ ްބެހުމުގެ ްމާމަެގްވާރުތަމުދާ ގެ

މަސްދުވަސްްެވގެންްމިްދަނީ.ްއަދިއަދަށްްދާންދެންްވެްސްޝަރީޢަތެއްްނުބޭްއވޭ.ްދެނ8ްްްމަދަނީްކޯޓަށްްވެއްދިތާްމިހާރުް

ްގުޅުންހުިރް ްޙައްޤުަތކާ ްވަިކވަކި ްފަރުދުންގެ ްއަދި ްޢާއިލީ ްނޫން ްސިޔާސީ ްތަޖުރިބާކުރަމުންދާ ްއަށް ްއަމިއްލަ މިއީ

އްސަލަތައް.ްދެންްކޮންްމާޒީްއެއްަގއިްހިނގިްކަމެްއގެްތަޙުޤީޤެއްތޯްމިްރާއްޖޭގައިްކުެރޭވނީ.ްމާޒީގައިްރަްއޔިތުންނަށްްމަ

ްމިއަުދް ްތަރިކަައކަށްތޯ ްކޮން ްގެއްލިފަިއވާ ްޙައްޤަާކއި ްކޮްނ ްނިގުަޅއިގަެނވިފަިއވާ ްއަނިާޔއަާކިއ ްކޮން ލިބިފައިވާ

ްއިންސާފުޯހދައިދެވޭނީ ްކޮމިޓީންްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިލްތިމާސް ްޝަރުޢީ ްމައުމޫުނގެ ްރައީސް ްނިމި، ްމަރުޙަލާ ްތިން .

ްއެް ްގެނެސް، ްކުރިމައްޗަށް ްއިންސާފުެގ ްކޯޓުގެ ްސުޕްރީމް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއަލުން ްމައްސަލަތައް ްހުންނަ ނިންމާފައި

ނ ްައޅުގަ ްމާނައިަގއި ްފުޅާ ްދުސްތޫރީ ްދެން ްނެތް. ްނިޒާެމއް ްއެްއވެސް ްރިިވއުކުެރވޭނެ ްއެންމެހައިްކަންކަން ޑުމެންނަށް

ްދިވެހިް ްކަމަކީ ްއެ ްކަމަކަށްެވ، ްއޮތް ްނިންމަވާފައި ްއިލްތިމާސްކުރަްއވަިއގެން ްމައުމޫނު ްަރީއސް ްލިބިގެންވާތީ ބާރުތަކެއް

ްބެލޭެން ްކަންކަން ްެއ ްާރއްޖޭަގއި ްމި ްމިއަދު ްވިަޔސް ްކަމަށް ްއެްއޗެއް ްނިގުޅަިއގަންނަ ްބޮޑުތަުނން ްަޙއްޤެްއ ރައްޔިތެްއގެ

ްގޮ ްފާޅުކަންްއެްއވެސް ްާވކަން ްގެއްލިފައި ްއިންސާފު ްކުރޭ. ްކަންކަން ްމި ްކޯޓުތަކުަގއި ްއެހެނިހެން ްދުނިޔޭގެ ްނެތް. ެތއް

ބޮޑުެވގެންާވްގޮެތއްަގއިްހާަމާވްނަމަ،ްސުޕްރީމްްކޯުޓގެްަފނޑިޔާރުންނަށްްެއްކަންކަްންއަުލންްމުރާޖަޢާކޮށް،ްރިިވއުކޮށްް

ްލިބިގެންް ްޙައްޤު ްީރވިޒިުޓކުރުމުގެ ްކޭސްތަކަށް ްރާއްޖޭެގްއެ ްމި ްހާލަތެއްގައި ްޚުޠޫރަތްތެރި ްމިކަހަލަ ްއެެހންވީމާ، ވޭ.

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްުހރުމަކީ ްހުންނަ ްފިކުރު ްިވސްނުމާއި ްބޭފުޅުންެގ ްއިްސ ްތިއްބެިވ ްހިންަގވަން މުއައްސަސާަތއް

ް ްއެއަރޕޯުޓ ްޖީ.އެމް.އާރު ްަބއްލަވާ! ްކަމަކީ. ްސ25ްަހިތާމަކުރާ ްވާހަކަެދއްިކ ްިވއްކާލި ްސިޔާީސްއަހަރަށް ްެދއްިކ ރުކާރު.

އަހަރަށް.122ްްިހއްސާްއެްިވއްކާލ32ްްީޕާޓީތަކާއިްއެްޕާޓީތަުކގެްލީޑަުރންތައްްމިއަދުްކޮބައިތޯ.ްައއްޫޑްއެއަރޕޯުޓގެް%

ނޑުްދަންނަަވނީްދެންްމިްސަރުކާރާްއަދ25ްްި އަހަރުގެްވާހަކަްމިްަދއްަކނީްޖީ.އެމް.އާރުްެއއަރޕޯޓު.ްެއހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްސަރުކާރުގަ ްތިބިްމި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްވާހަކަަދއްަކއި، ްއެއަރޕޯުޓގެ ްޖީ.ެއމް.އާރު ްބަޔަކު ްއެްއވެސް ްޕާޓީތަކާ، ްހިމެނޭ އި

ް ްއިންވެސްޓަރުންނަށް ްކަންކަނ6ްްްފޮރިން ްބާވަތުގެ ްމި ްހަަދއި، ްއިންޒާރުދީ ްިބރުދައްކަިއ، ްތިބެ، ްއެއްވެ މީހުން

ކަންްކޮށްފަ.ްމިްކިޔާްއިއްިތހާދުގެްވަރުގަދަްސަރުކާރުްންކޮށްގެންނުވާނެ.ްމިއަދުްއެްއޮީތްވަޙީދުގެްސަރުކާރުންްވެސްްއެ

ްައއްޫޑް ްމިީއ ްވެގެން ްއޮުޅާވލަން ްަރއްޔިތުންނަށް ްައތޮޅުގެ ްއަްއޑު ްދެން ްކޮށްފަ. ްެއަކން ްއޮތީ ްއެ ްމިއަދު ވެސް
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ްމީގަް ްުނވާނެ. ްަހއްލެއް ްމައްސަލަ ްމި ްވާަހަކދެއްކުމަކުން ްބަޔަުކްހުރަސްއަޅަނީޭއްކިަޔިއގެން ްއެބަހުރިްތަރައްޤީކުރުމަށް އި

ް ްކުންފުންޏަށް ްެއއް ްއެްއކޮށް ްެއއަރޕޯޓު ްމުޅި ްމައްސަލަތަެކއް. ްބޮޑެިތ ްކުންފުނީެގ122ްްވަރަށް ްެއ ްލާފަިއ ްއަށް ރުފިާޔ

%ް 32ްހިއްސާ ްއަތޮުޅ122ްް، ްައއްޑު ްއަދި ްރިސޯޓުތަކާ ްހުރި ްތަރައްޤީކުރަން ްމީގެތެޭރަގއި ްވިއްކާިލއިރު އަަހރަށް

ހުރިހާްއިޤްތިޞާދީްހަރަކާތްތަކާއިްހޮާޓއެޅުމާ،ްއަދިްިރސޯޓުހެދުމާްއަދިްއެނޫންވެސްްްގަމުަގއިވާްބިުމގައިްހިްނގަންްހުރި

%ް ްބޭނުންވާ ްކަންަކމަކަށް ްއެންމެހަިއ ްބާވަތުެގ ްވިްއކައިލާފަ.32ްްމި ްލާފައި ްއަްށ ްޮގޅި ްމަސްމާރުޭކޓު ްއޮތީ ްެއ ހިްއސާ

ް ްތަންތަން ްޮގތަކީ ްކުރާ ްކަންތައްތައް ްޝެއަރހޯލްޑަރުން ްހޯލްޑިންގެ ްއަނެއްކާްފައިސާ ްގަތުމަށްފަހު ްތަންތަން ހޯދައި،ްއެ

ްދަންނަވާް ްމި ްފެންނާނީ ްދުވަްސކޮޅަުކން ްދެން ްވިޔަފާރި. ްގަނެިވއްކުުމގެ ްމިއީ ްިވއްކަނީ. ްައުގގައި ްބޮޑު އެއަްށވުރެ

%ް ްއެހެްނވީމާ،32ްްކުންފުނީގެ ްވިްއކުން. ްކިޔަނީ ްިމއަށް ްތަން. ްިވއްކާލި ްސްޓޮކުމާކެުޓގަިއ ްިއންޓަރނޭޝަނަލް ހިއްސާ

ްލީޑަރުންނާިއ25ްް ްސިޔާސީ ްއުޅުނު ްކެތްނުލަވަިއގަެނގެން ްދީގެން ްތަރައްޤީކުރަން ްއަތަށް ްޖީ.އެމް.އާރު ްދުވަހަށް އަހަރު

ްނުކުންނަން.ް ްއެބަޖެހޭ ްއަުޑއުުފލަން ްވާހަކަ ްމި ްޮކބައިތޯއޭ. ްމިއަދު ްޕާޓީތައް ްސިޔާސީ ްއުޅުނު ކެތްނުލަވަިއގަެނގެން

ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއުފާކުރަން ްވަރަށް ްމަޖިލީހަށްްްއަޅުަގނޑު ްމި ްމިއަދު ްމެންބަރަކު ްޢިއްޒަތްތެރި ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ

ްމައްސަލަް ްމި ްރިޔާސަތުން ްއުޅެީނ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަިދވެސް ްލަިއގެން، ްއެއް ްމައްސަަލ ްކުއްލި ްގުޅޭ މިކަމާ

އަދުްދުވާލު،ްރޯމާދުވާލުްޑޭަލއިޓުްކުރިއަށްްގެންދާނެްފުރުޞަތުުނލިބިގެން.ްދެންްކޮންްމާޒީްއެްއގެްކަމެއްތޯްބެެލވޭނީ.ްމި

ްކުރިް ްމައުމޫނު ްދެން ްނުބެލޭއިރު ްމައްސަލަ ްމި ްމިއަދު ްދާއިރު ްވައްކަންކުރަމުން ްތަރިކަ ްމުދަލާިއ ްރައްޔިތުންގެ ރޮބަރީ

ްއެބަޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދިަޔއިމަ ްކަންތައްތައް ްޤައުމުގެ ްހާލަތަށް ްބަލަންވީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްމިތާ ްކޮންކަމެއްތޯ ްކުށެްއގެ

%ް ްކުންފުނީގެ ްއެއަރޯޕޓު ްގަން ްމިއަދު ްދެން ްވާަހކަދައްކަްނ. ްސާފުކޮށް ްއަްށ62ްްހިއްާސ32ްްވަރަށް ްރުފިޔާ މިލިޔަން

ްސަރވިްސެގް ްިސވިލް ްރަްއޔިތުންނަކަށް، ްއެތަެކއް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްވިދާުޅވާހެން ްއެ ްެގންދަނީ ްމި ްަދއްކަމުން ވިްއކާލިއިރު

ނޑުްވެސްްދަންނަވަންޖެހޭނީްބަޖެޓު،ްދައުލަތުގައިްބަެޖުޓްމުވަްއޒަފުންނަށްްމުސާރަްނުލިބިގެންްއުޅޭްވާ ހަކަ.ްދެންްއަުޅގަ

ްރާއްޖޭަގިއް ްމި ްހިންގީމާ ްޮގތަށް ްވަންނަ ްއޭގެތެެރއަށް ްބަޖެޓު ްބޮޑެތިްސިޔާީސްހަރަކާތްތައް ްކަހަލަ ްަބއެއް ްހުރި ނުކުރެވި

ް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްުނކުންނާނެކަން. ްމައްސަލަތައް ްބާވަތުގެ ްމިއަދުްމި ްބަލާއިރު ްގޮތުން އުސޫލެްއެގ

ްފާހަަގކުރަްން ްއަޅުަގނޑު ްހަމައެަކނި ްއެބަޖެހޭ. ްގެންނަން ްބަދަލުތަކެްއ ްުއސޫލީ ްއަށް ްަވއްޓަފާޅި ްހިންގުމުގެ ސަރުކާރު

ްތަޙުޤީޤުންް ްފަހު ްރިޕޯޓަކަށް ްކޯީނ ްބަލަިއގަނެިވ، ްކަމުގަިއ ްސަރުކާރެްއ ްޤާނޫނީ ްސަރުކާރު ްމި ްައކީ ްނުކުތާ ބޭނުންވާ

ްގޮތަށްްްއެނގުނު ްޢަމަލުކުރަންވާ ްސަރުކާރުން ްޖެހޭނެ ްވެސް ްސަރުކާރުން ްދިއުމަށްފަހު،ްދެން ްއެނިގގެން ކަންތައްަތކެއް

ނުޑް ްއޮިނގަ ްތަރައްީޤގެ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްމެނިފެސްޓޯކަމާއި ްއެްއެގ ްޕާޓީ ްއައީ ްހިންގަމުން ްސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރަން.

ޓިކުްޕާޓީެގްމެނިފެސްޓޯްއަށްްދިވެހިްރައްޔިތުންްވޯޓުދީގެންްކަމާއިްމިްގާއިމުކުެރވިފައިްއޮތީްދިވެހިްަރއްޔިތުންގެްޑިޮމކްރެ

ްދެންް ްއެބަޖެހޭ. ްއަޅުވަން ްހުރިމަގަށް ްކަްނކަން ްއެ ްބަލައި، ްއަނބުރާ ްއަލުން ްސަރުކާރުން ްމިއަދުގެ ްކަންކަން ހުރިހާ

ްމީ ްބޭނުން ްިއންސާފުނުލިބޭއިރުްރައްޔިތުންެގްވެރިކަންްވެސް ްމިްމައްސަލަތަކަށް ްއަރަިއްމިއަދުގެ ްގޮޅިއަކަށް ްބޭނުން ހަކު
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ްނާންނަނީސްް ްއަށް ްދުނިޔެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްުސވާލަކީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްހިންގަމުންދާއިރު ްގޮތަކަށް ްހިތަށްއެރި ްތިމާ އިނދެގެން،

ްކޮްން ްތަޙުޤީޤުކުރެވޭނީ ްމިރާއްޖޭަގއި ްޖަރީމާތަކެއް ްހިންގި ްއަނިޔާތަކެއް، ްބުނާ ްހިންގިަކމަށް ްބަަޔކު ވެރިކަންކުރި

ް ްރާއްޭޖގެްގޮތަކުންތޯ. ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިއަދު ްސުވާލުއުފެދިފަ. ްދޭެތރޭ ްނިޒާމާ ްޝަރުޢީ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ މިއަދު

ްރައްޔިތުންްސުވާލުއުފެދިފަ.ްހިނގަމުންދާް ްމެދު ްކީއްކުރަންކަމާ ްހަދަނީ ްޤާނޫނު ްހަދާ ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ސީްާޕޓީތަކުގެްލީޑަރުންްމާދަމާްއިްނތިޚާބުތަކަށްްކުރިމަތިލެވޭނެތޯ،ްވެރިކަމާްދޭތެރޭަގއިްރަްއޔިތުންްސުވާލުއުފެދިފަ.ްސިޔާ

ްަޤއުމެްއްމިއަުދް ްހާލަތެްއގަިއްއޮތް ްބަެއއްކަްންރަްއޔިތުންނަށްްނޭނގިފަ.ްމިކަހަލަ ްކޮން ނުލެވޭނެތޯ،ްމިީއްަވގުންތޯ،ްމީ

ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްރަނަގޅުކުރުމަށް ްމިކަންކަން ްެއހެންވީމާ، ްޤައުމަކީ. ްކޮންމެހެންވެސްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދަންނަވާނީ ނުޑ

ްކޮންމެް ްމިހާރު ްަވޑަިއގަންނަވަން. ްކުރިއަށް ްޤައުމައިގެން ްލީޑަރުން ްސިޔާސީ ްތިއްބެވި ްރާއްޖޭގަިއ ްމި ްއެބަޖެހޭ މިއަދު

ްލިބެީން ްޓިކެޓު ްރިާޔސީ ްއެ ްކަންތަަކިއގެން. ްޓިކެުޓގެ ްރިާޔސީ ްތިމަންނަގެ ްމަސައްަކތްކުރަްއވަނީ ްމި ްވެްސ ބޭފުޅަކު

ކެނެރީގޭްމުޙައްމަދުްނަޝީދަށްތޯ.ްތަސްމީނަށްތޯްބެލުމުގެްމަސައްކަުތގައިްމުޅިްރައްޔިތުންްމޮބިލައިްޒކޮށްފައިްޔާމީނަށްތޯ.ް

މިްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްރައްޔިުތންްވެސްްމިއަދުްއެބަޖެހޭްތަންކޮޅެއްްޒިންމާދާރުކަންްބޮޑުްޮގތެއްަގއިްމިްހިނގާްސިޔާީސް

ް ްވަކިަވކި ްހަމައެަކނި ްވާގިދޭން. ްމުިޅްހަރަކާތަށް ްއެއްަގއި ްދާއިރާ ްފުޅާ ްޓަކަިއ ްހާސިލުކުރުމަށް ްމަގުަސދުތަކެއް ކުދިކުދި

ްހުއްޓުވުަމަކށްްްޤައުމާއިްރަްއޔިތުންގެްމަޞްަލޙަތުްހިމެނޭްކަންކަން ްމަސައްކަތްތައް ްކުރެވެމުންާދ ްމި އެކަހެރިކޮށް،

ނޑުްދަންނަވާލަންްގެންނަންްމިއަދުްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްފަރާތުންްއަޑުއުފުަލންޖެހޭ.ްއެހެންވީ މާ،ްއަެނއްާކެވސްްއަުޅގަ

ްާލއިންސާީން ްބާވަތުގެ ްމި ްގޮސްފަިއވާ ްހިނގާ ްދިެވހިރާއްޖޭގައި ްވަނުމަށްފަހު، ްއެތެރެއަށް ްމައުޟޫޢުގެ ްމި ބޭނުންވަނީ

ްޢާއިލާތަކަށާއިްއެްފަރާތްތަ ްއެދެމޭ.ްއެްމައްސަލަތައްްތަޙުޤީޤުކޮްށ،ްއެ ނޑުްވެސް ކަްށްޢަމަލުތައްްތަޙުޤީޤުކުރުމަށްްއަޅުގަ

ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއް ްމައްސަލަތައް ްހަމައެއާއެީކަގއި ްަޤބޫލުކުރަމޭ. ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްއިންސާފުލިބެންޖެހޭ ޙައްޤު،

ްައވަހަށްް ްމަްއސަލަތައް ްަބެއއްގެ ްނިޒާމަކަށް.ްވަކި ްއިންސާފުދެވޭނެ ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްާވންޖެހޭނީ ްކަމަށް ްއުސޫލެއް ބެލެމުންދާ

ްމަް ްަބެއއްގެ ްއުނަދޫގްހިންގައި،ްވަކި ްމާ ްަބޔަކަށް ްޖަލަށްލައި،ްވަކި ްކުރިން ްމާ ްބަޔަކު ްޙުކުްމކޮށް،ްވަކި ްއަވަހަށް އްަޗށް

ްމިއަދުް ްކަންކަން ްބާވަތުގެ ްމި ްމަސައްކަތްކޮށް، ްދޭން ްއަދަބު ްދެ ްއެއްކުަށކަށް ްމައްޗަށް ްބަެއްއެގ ްއެއް ްދީ، އަދަބުތައް

ނޑުމެންްވަރަށްްފުންކޮށްްވިސްނަންޖެހޭްމައްސަލަްއެބަޖެހޭްމިްތާނގައިްހުއްޓާލަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްކަމަކީްމިއީް އަުޅގަ

ްމުސްތަޤުބަލުް ްނޯންނާނެ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްދޫކޮށްލެވޭކަެށއް. ްމާޒީ ްނޯންނާނެ ްައޅުަގނޑުމެންނަކަްށ އެއް.

ޞަތުގަިއްރަނގަޅުުކވޭކަެށއް.ްމާީޒގެްތެެރއިންްޢިބްރަތްލިބިގަނެްެއކަންަކންްއިޞްލާޙުނުކުެރވޭހާްހިނދެއްގަ.ްހަމަްމިްފުރު

ްމީގެް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްޕާޓީތަކުްނ ްސިޔާސީ ްހުށަހެޅުމުގައި ްމައްސަލަަތއް ްބާވަތުގެ ްމި ްފާހަގަކުރަން އަޅުަގނޑު

ްކުށެއްކުިރް ްމީހަކު ްމިވެނި ްީސދާ ްދިމާލަށް، ްމީހަކާ ްކަމެއްަގއި ްރިޢާޔަތްކުރަްއވަންވާނެ. ްއަސްލަްށ ްމީގެ މައުޟޫޢަށާއި

ްީމހަކު ްއެ ްތުހުމަތުކުރެވޭނީ ްހުރެގެން.ްއެހެންވީމާ،ްްކަމަށް ްގިނަްސަބަބުަތކެއް ްވަރަށް ްތުހުމަތުކުރެވޭ ްކުރިކަމަށް ްކުށް އެ

ްއުފެއްދެވި،ް ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްަރއީސް ްސަރުކާރުގައި ްކުރީ ްވާހަކަދެކެވިދާނެ. ްމި ްއަުޅަގނޑުމެްނނަށް ްބަދަލުގައި މީގެ
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ްބޮޑެތި ްހުރި ްހިންގާފައި ްސަރުކާރުަގއި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްކޮށްފަިއާވްްމައުމޫނު ްދައުލަތުން ްޢަމަލުތަކާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ

ްކޮމިޝަނެްއް ްރިޔާސީ ްއުފައްަދަވއިެގން، ްކޮމިޝަނެއް ްޓަކަިއ ްތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ްަވއްަކން ްޮބޑެތި ވަްއކަންތައް،

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުންެގ ްރާއްޭޖގެ ްަމއްސަލަތަްއ ްާބވަތުގެ ްމި ްއެހެންވީާމ، ްެގންދެވި. ްކުިރއަށް އުފައްދަަވިއގެން

ްގުޭޅް ްމައްސަލަތަކާ ްމި ްހަމަ ްވެސް ްމިއަދުެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްގޮަވއިލެޭވއިރު ްކަންކަމަށް ްގެނެވި،ްމި ސަމާލުކަމަށް

ްމަސައްކަތްކުެރއްވުަމކީް ްޮގތަށް ްމަަސއްކަތްކުެރްއވި ްހައްަދަވއިގެން ްކޯނީ ްހައްދަވަިއގެން، ްކޮމިޝަނެއް ްރިޔާސީ ގޮތުން

ދިނުމަށާްއަދިްމިއަދުްމިްސަރުކާރުގެްއެތެރޭަގއިްވަަރށްްބޮޑު،ްބޮޑުްތަނުންްފުޅާްއަޅުަގނޑުްދެކެނީްމާޒީްއަށްްއިންސާފު

ްަދނިޑވަޅެްއަގއިް ްގެންދަވާ ްހަރަކާތްތެރިވަުމން ްބޭބޭފުޅުން ްޕާީޓގެ ްބޭފުޅުންާނއި ްގާތް ްަމުއމޫނުގެ ްަރއީސް ްެއއްަގއި ދާއިރާ

ނޑުްހިތުންްއެއްބާރުލު ނޑުްމިއަދުްމިކަންްކުރުމަށްްސަރުކާރުްތެރެއިންްވެސްްއަުޅގަ ންްލިބިގެންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްހުށަހެޅިގެންް ްމަޖިލީހަށް ްަރއްޔިުތންގެ ްރާއްޭޖގެ ްއެްއ ްަމްއސަލަ ްބޮޑު ްވަރުެގ ްމި ްވެސް ްސަރުކާރަްށ ްިދވެހި ގޮވާލަނީ

މިްރާއްޖޭގެްްއުޅޭއިރުްމިްމަްއސަލަިއގެްޚުޫޠވަތްތެރިކަމުންްމިްމައްސަލަްައކީްތަފާތުްއެިކއެކިްޖީލުތަކާްަހމައަށްްދާންދެން

ްމިް ްއަށް، ްމާޒީ ްދަންނަވާ ްމި ްހައްލުހޯދުމަކީ ްމައްސަލައަށް ްމި ްވާީތ، ްމައްސަލައަކަށް ްބާއްވައިފާެނ ްޢާއްމުކޮށް ފިތުނަ

ްކަމެއް.ް ްކުރަންޖެހިފައިވާ ްމިައދު ްފެންވަރުަގއި ނޑުމެްންދައުލަތުގެ ްއަޅުގަ ްހޯދައިދިނުމަކީ ްޙައްޤު ްމީހުންނަށް އަނިާޔވެރިވި

އިންުކއަރީްއެއްްދާންޖެހޭްކަމެއް.ްޤައުމީްފެންވަރެްއގައިްޚާއްޞަްޝަީރޢަތެއްްއުފެއްދިގެްނ،ްޚާއްަޞްޤައުމީްފެންވަރުގެް

ްޤަރާރަށްްވަރަށްް ްމި ނޑު ްޖެހިއްޖެ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުގަ ްކުެރވެން ްކަންކަން ްމި ްތެެރއިންްވެސް ްމަރުޙަލާްއެއްގެ ޝަރުޢީ

ްތުުހމަ ްބާވަތުގެ ްމި ްއެހެްނނަމަވެސް ްތާއީދުކުރަން. ްކޮމިޝަނެއްްބޮޑަށް ްހުށަހެޅޭ ްމަްއސަަލތައް ްކޮށްގެން، ތުތައް

ްއުސޫލުަތކަށްް ްޢާއްމު،ްއިންސާފުވެރި ްހިންގަންވާނެ ްަކންކަން ްކޮމިޝަނުަގއި ްއެ ްކަމަްށްވިޔަސް ްއުފެއްދި އަޅުަގނޑުމެން

ްޢިއްޒަތްތެ ްެއއްަފހަރު ްއަިދވެސް ްކަމަށް. ނޑައަޅަްނވާނެ ްކަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްޤަބޫލުކުރަީނ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް،ްވެސް ރި

ްެއކަމާް ނޑު ްއަޅުގަ ްނާންނާތީ ްފްލޯރްއަށް ްއަދިވެސް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްދަްއކާލަންޖެހޭް ްމަޖިލީހުގައި ްިމ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙައްޤުަގއި ްަރއްޔިތުްނގެ ްއަތޮޅު ްައއްޑު ްދަންނަވަން. ްވާހަަކ ކަންބޮޑުާވ

 އެްކަްނކަމަށްްރިޔާސަތުންްފުރުޞަތުދެއްވުންްއެދިްދަންނަވަން.ްޝުުކރިއްޔާ.ވާހަކަތަެކއްްއެބަހުރި.ް

ް

ްްހަކަދެއްކެވުްނ:ވާްއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުއޭދަފުށީްދާ

ްމައްސަލަިއގެް ްއެހެންނަމަވެސް ްލިބުނީ. ްމި ްފުރަތަމަ ްފުރުޞަތު ްހުއްޓާ ްނޭނގި ްވެސް ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއާދެ، .`

ްއެް ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަަކއަީކްބާވަތުން ްދައްކާ ްމި ްއަބަުދވެސް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްބޭނުން. ްދަންނަވާލަން އްެޗއް

ޤަރާރުތައްްމިްހުށަހަޅަނީްއިޚްލާޞްތެރިކަމާްއެީކގައިްާބވައޭ.ްޙަޤީޤަތުގައިްފުރަތަމަްމިްޤަރާރުްހުށަހެޅުނީްވަކިްޤަރާރެްއް

ްގޮުތންްކަހަލަްގޮތަކަްށްހުށަހެޅު ނުްޤަރާރެއްްމީްއިނގޭތޯ.ްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްހުށަހެޅުމާްއެއްކޮށް،ްޒާތީ

ްމީހަކުް ްކޮންމެ ްމީ ްބެެލެވންޖެހޭނެ. ްކަމެއް ްއެ ްކޮށްފިއްޔާ ްގޯްސކަމެްއ ްކޮށްފިްއޔާ، ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރަން އަޅުަގނުޑވެސް
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ްއަޅުަގނޑު ްއުސޫލު.ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުުކރާ ްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވިޔަސް.ްމިއީ ްކަމުގައި ްޒާީތވެގެަނގެްންކުރި މެން

ްއަދަބުދޭންީވް ްައކީ. ްަދއްކަންީވ ްވާހަަކ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކީއްކުރަންޯތ ްކުރިްއޔާ ްކުރިއޭ. ްކަމެއް ްމިވެނި ްމީހަކު މިވެނި

ްމިވެިން ްނުދައްކާ ްމީހަކު ްއެްއެވސް ްވާަހކަދައްާކއިރު ްތުހުމަތުކުރެވޭ ްކަމަކަށް ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ނޫންތޯ.

.ްއަިނޔާކުިރއޭ.ްމިވެނިްކަމެއްްކޮށްފިއޭ.ްމިވެިންމީހަކުްމަރާލިއޭ.ްެއވެނިްމީހަކުްމަރާލިއޭ.ްެއކަހަލަްވާހަަކްކަމެއްްކުިރއޭ

ްއެހެންވީމާ،ް ްނޫންތޯ. ްކުރިތޯ، ްއެނގޭނީ ްހިންގީމާ ްަޝރީޢަތެއް ްނުދައްކަވާ. ްވާހަކަ ްޚިލާފު ްޙަޤީޤަތާ ްމިތާ ނުދައްކަވާ.

ްއަުޅގަ ްކުރަނީ. ްިމ ްތުހުމަތޭ ްމަްއޗަށް ްއަނބިމީހާްމީހެއްގެ ްބޭފުޅުްނ ްބައެއް ްވާހަކަދަްއކާ ްމި ްތުހުމަތުކުރެވިދާނެ ނޑަްށ

ްމީހެްއެގް ްތުހުމަތެއް ްވާހަކަދަްއކާިއރުގައި ްއެހެންވީމާ، ްބުނެވިާދނެ. ްވެސް ްއެހެން ްވެސް. ްވާހަކަ ްމައްސަލައިގެ މަރާލި

ްހައެ ްމީ ްއަޅުަގނޑު ްތުހުމަތެއް. ްދޮގު ްކަހަލަ ްކިތަންމެ ްއެއީ ްކޮށްފާނެ ްމީހަކު ްމައްސަލަިއގަިއްމައްޗަށް ްދިދައިގެ ްއކަ

އަޅުަގނުޑގެްަމއްޗަށްްތުހުމަުތކުރިްމީހެއް.ްޝަރީޢަތުންްއެްއޮތީްނިންމާފައިްކިހިނެއްޯތވީ.ްއަޅުަގނާޑްބެހޭްވެްސްކަމެްއް

ނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްތުހުމަތަކީްކޮންމެްފަދަްގޮތަކަށްްވެސްްޮކށްފާނެްއެއްެޗއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްްަރއީސްްަމއުމޫނާް

ްވެްސްބެ ްވާހަކަ ްަކންތައްތަކުގެ ްކޮށްދެްއވި ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްމަނިކުފާނު ްއެ ްވާހަކަދައްކައިާލއިރުަގއި ްގޮތުން ހޭ

އަޅުަގނޑުމެންްއެބަޖެހޭްކޮށްދޭން.ްހުސްްއެްމަނިކުފާނުްމިވެނިްކަމެކޭްނުބައިކޮށްްކުރިްަކންތައްތަކުގެްވާހަކައޭްކިޔާފަިއް

ްދައްކަވަްނވީ ްނޫން ްެއއް ްވާހަކަ ްއެ ްހުރިކަުމެގްހުސް ްމަންފާ ްއާއި ްލާބަ ްކޮށްދިން ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްމި ްމަނިކުފާނު ްއެ .

ް ްމިއީ ްވެސް ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަޖެހޭ. ްދަްއކަން ްވެސް ްމަސައްކަތްކުިރ32ްްވާހަކަ އަހަރުެގްތެރޭގައި

ްރަ ްއޭގެތެޭރގައި ްނޫނޭ. ްއުޅެނީކީ ްނެއްޓޭކަށް ްޭއގެެތރެއިން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެަބްބައެކޭ. ްެވސް ްކަންތައްތަެކއް ނގަުޅ

ްބަެއއް.ް ްކުެރވޭނެ ްކަްނތައްތަކެްއ ްގޯްސ ްވެްސ ްިއންސާނަކީ ްކޮންމެ ްހުރެދާނެ. ްވެސް ްކަންަތއްތަެކްއ ްޯގސް ހުއްޓޭ.

ްކުށްވެރިން.ް ްކިޔަނީ ްމި ްއިންާސނުން ްނުކިޔާނެ. ްއިންސާނުންނޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްއެހެންޫނނީ ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ކުްށވެރިން.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުމެންްއިްނސާނުންްކަމަށްްވީތީްކޮންމެްމީހަކަށްމެ،ްކުށެއްްކުެރވިދާނެ.ްއޭގެްމާަނއަކީް

ްރައީްސް ްަހސަދަވެރިެވގަެނގެން ްޒާތީެވގެން، ްބޭފުޅުން ްަބއެއް ްއެހެންވީާމ، ްއެހެންވެގެން. ްއޮންނަނީ ްވެސް މާފުދިނުން

ްއެ ްާވހަކަފުޅުނުދައްކާށޭ. ްެއގޮތަށް ްޖެހިގެން ްވާހަކަްމައުމޫނާ ްދަްއކާނެ ްެވސް ްައޅުަގނޑު ްެވއްޖެއްާޔ ްވާަހކަދައްކަން ހެން

ް ްނޫޅޭނޭ ްޤައުމުގައި ްމި ްވާހަކަަދއްކަން. ްއަނެއްކާ ްއެނގޭެނ ްގިނަވާނެ. ްމީހަކ42ްްުވަރަށް ްއެްއވެސް އަހަރުވީ

ރިްހުރިހާްކަމެްއެގްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމަޢުލޫމާތުްނޭނގޭ.ްއެްމީާހގެްއެންމެްކުަޑއިރުއްސުރެްފެިށގެންްމިއަދާްަހމައަށްްކު

ްމީހުންގެް ްއެކު ްތަފްޞީލާ ްވަރަްށ ްތިބީ ްމި ްވަދެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކިޔާލަދީފާނަން. ތަފްޞީލު

ްވާހަކަަދއްާކއިުރގަިއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައުމޫނާ ްރައީސް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްއެނގިގެން. މަޢުލޫމާތު

ް ްކުަޑއިރުަގއި ްމަގުމަތިންްއަޅުަގނޑުމެން ްގޭދޮށުން ްއުޅުނު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަިއއިރުަގއި ްވެރިކަމަށް ްމައުމޫނު ރައީސް

ްބޮޑު.ް ނޑު ްފެންގަ ްހިސާބަށް ްއެާހ ްމަސްއުެޅއޭ. ްމަގުމަތީަގއި ްމަގުމަތިން. ްފިހަނީ. ްމަސް ްމެންދުރު މަސްހިފައިގެން

ްފުރަގަހަށް ްކޮންތާކަްށތޯ. ްއަޅުވަނީ ްމި ްގޮށް ްގަމީހުެގ ްރައީސް. ްމީހަކުްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނގޭ ްގޮންއަުޅވަން ްކުރިމައްޗަށް .
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ްމަންޒަރު.ް ްދެކުނު ްއަުޅަގނޑުމެން ްދައްކާލަބަލަ.ްމިއީ ްވާަހަކތައް ްމި ްއޮތީ. ްަޤއުމު ްހާލަތުގައި ްއެ ްާރއްޖޭގަ. ްނޫޅެ ވެސް

ްނޭނެގް ްކަމެއް ްކުރިމައްޗަްށްކަމެްއ،ްފަހަތަށް ްފުރަގަހަށޭ. ްއަުޅވަނީ ްގޮށް ްގަީމހުގެ ްަރއްޔިތުން ައޅުވަނީ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްނުބަިއް ްމީހެއްގެ ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮއތީ. ްޤައުމު ްހިސާބުގައި ްއެ ްނޫން. ްއެްއޗެއް ްލާ އޭރުަގއި

ްރައީްސ.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްަދއްކާލަންެޖހޭނެ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްސ ްވާހަކަތަެކއް ްރަނގަޅު ްމީހެއްެގ ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ

ްޤައުމުަގއި ްދިވެހި ްމައުމޫނަކީ ްވެރިކަންކުރިްްރައީސް ްޤައުމުގައި ްދިވެހި ްބަޠަލު. ްވަރުގަދަ ްއެންމެ ްއުފެދުނު މިހާތަނަށް

ްމިއަުދް ްނަމަ ްޖާހިލެްއ ްނުަބއި، ްއަނިާޔވެރި، ްއެހާ ްމަނިުކފާނަކީ ްއެ ްއެހެންނޫންނަމަ ްޝަޚްިޞއްަޔތު. ްވަުރގަދަ އެންމެ

ްނުލި ްބަެއްއެގްތަރުހީބެއް ްގިނަ ްމިހާ ްމަިނކުފާނަކަށް ްއެ ްރައީސް.ްއަނިާޔވެރިްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ބުނީސް.ްޢިްއޒަތްތެރި

ްދެޮކޅަށް.ް ްމަނިކުފާނާ ްއެ ްތިބޭނީ ްމީަހކުްނުހުންނާނެ.ްއެންމެން ްެއްއވެސް ްހަމަ ްަބއިވެިރވާނެ އެއްްނަމަ،ްެއްމަނިކުފާނާ

ްރައީސްް ްއެހެންވީމާ، ްމައުމޫނު. ްރައީސް ްވާނެ ްމީހަކަށް ްތިބި ްސަޕޯޓަރުން ްގިނަ ްއެންމެ ްމީހަކަށް، ްއެންމެ ްމިހާރުވެސް

ްއެްއޗަީކް ްއެނގޭ ްވެސްްނުބުނަން.ްއަޅުަގނޑަށް ްކުރިއެކޭ ނޑުްނުބުނަން.ްައދި ްއަުޅގަ ްއެކޭ މައުމޫނުްގޯސްކަމެްއްނުކުރެ

ްވިޔަސް،ްަރއީްސް ްކަމަށް ްވަީޙދު ްވިޔަްސ،ްރައީސް ްކަމަށް ްމައުމޫނު ްަރއީސް ްެއއީ ްއޮިތއްޔާ ްކޮށްފައި ްގޯްސކޮށް ކަމެއް

އީސުންްކަމަށްްވިޔަސްްއެްކަމެއްްބަލަންޖެހޭނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްނަޝީދުްކަމަށްްވިޔަސްްއަދިްއަންނަންްތިބިްރަ

ްހަމަް ްެއއީ ްތުހުމަތުތައް ްދޮގު ްބޮޑެތި ްއަުޅވަމުންދާ ްއިސްަތށިފުޅުގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްބަލައިލާއިުރގައި ްމިހެންގޮސް ދެން

ް ްމިއީ ްެވސް ްބޮޑެތި،ްއަޅުަގނޑު ްހަމަ ނަޑއެިޅގެން 32ްްކަ ްތެރޭގައި ްދުވަހުގެ ްބައެކޭ.ްައޅުަގނުޑްައހަރު މަސަްއކަތްކުރި

ްއުޅުނީ.ް ްެގއްލިގެން ްމަރުވެގެން ްކާކުތޯ ްނުދެނަހުރިން. ްަގއިމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަރާލިކަމެއް ްމީހަކު ްމަނިކުފާނު ްއެ ވެސް

ްކުރާނެ.ް ްމިހާރުވެސް ްއަނިާޔކުރާނެ. ްޖަލުގަިއ ްނުބުނަން ްެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްައނިޔާކުރީ. ްާކކުތޯ ްމީހާ. ްއެ ކޮބައިތޯ

ްކޮންތާކުތޯްކުރީ ްކުރާނެ. ްވެސް ްތަނުަގިއ ްއޮްތ ްކުިރއަށް ްދުިނޔޭަގއި ްވެްސްކުރި. ްކުީރގަިއ ްޭއގެ ްއަދި ްކުރި. ްެވސް ަގއި

ްޓްިރވެންޑްރަމަށްް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއިންިޑޔާ. ްއޮތީ ްމި ްުނކުރޭތޯ. ްޑިމޮކްރަސީ. ްބޮޑި ްއެންމެ ްއެމެރިކާ ނުކުރަނީ.

ްފަ ްހިފައިގެން ނޑިބުރި ްފެންނަނީްދަ ްމި ްތަޅަމުން،ްތަޅަމުން،ްއަރައިާލއިރަށް ްަގއިަގއި ްމީހުންގެ ްއާދައިގެ ްފުލުހުން ހަތުން

ް ްފަހަތުން ްތަޅަމުން ްވަންނަންދެން ްތަނަކަށް ްވަންނަ ްމީހުން ްއެ ްގޮސް ްބޮޑެތިްތަޅަމުން ްއެންމެ ްމިހިރީ ްތަން. ދުވާ

ްމަ ްބޮޑެތި ްހިނގި ްޢިރާޤުގައި ްފަހުން ްެއންމެ ްއަނިޔާނުކުރަނީ. ްޮކންތާކުތޯ ްއެހެންވީމާ، އްސަލަތަކުަގިއްޑިމޮކްރަސީ.

ކަރަންޓުޖައްސަިއގެންްެއގޮތްްމިގޮތްްހަދައިގެންްއެބަހުރިްީމހުންނަށްްއަނިޔާތައްްކޮށްފަ.ްެއހެރީްފެންނަން.ްދެންްތިްއޮތްް

ބައެއްްޖަލުތަުކަގއިްއެމެިރކާްީމހުން،ްޢިރާޤާއިްތިްއޮތްްއަފްާޣނިސްތާނުްހަނގުރާމައިަގއިްިދންްބޮޑެތިްއަިނޔާތައްްއެހެރީް

ްފެންނަން.ް ްއޮންނާނެ.ްއެހެންވެގެން ްމިކަން ްނިމެންދެން ްދުނިޔެ ްއަނިޔާވެރިކަމަކީ ްމި ްކޮންއިރަކުތޯ ސުބުޙާނަހޫްهللاްދެން

ްވަތަޢާލާްވަނީްެއކަލާނގެްއަިމއްލަްޒާތުފުޅަށާއިްމީސްަތކުންެގްމައްޗަށްްއަނިާޔވެރިކަންްޙަާރމްކުރައްވާފަ...

ް

 ްއެކވުން:ވާހަކަދެهللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު
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ްއަނިާޔވެިރްޢަމަލުތަކެްއް ްވެރިކަންކުިރްފަރާތަކުން ްަރއީސް.ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި އާދެ!ް`.ްޝުކުިރއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާރުް ްދަންނަވާނީ،ްމިީއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމައްސަލަިއގަިއްއަޅުަގނޑު ްމި ްބުނެ،ްހުށަހެޅިފައިވާ ްކަމަށް ހިންގާފައިވާ

ްިގނަ ްވަރަށް ްވެސް ްކުރިން ްމިކަްންއަދި ްއެބަޖެހޭ ނޑުމެން ްރައީސް.ްއަުޅގަ ްެއއް.ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާަހކަ ްދެއްކެމުންދާ އިން

ްތުހުމަތުންް ްމި ްނޫނީ ްހިންިގ،ްިމްކުށުން ްތަޙުޤީެޤއް ްަރނގަޅު ްއިންތިޒާމުތަެކއްެގްތެރެއިން ްހަރުދަނާ ްރަނގަޅު ކުރެވޭނެ

ްބަރީޢަވުމަށްްޓަކައިްވެސްްފުރުޞަތު...

ް

 :ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން

ްބޭފުޅުންް ްހުރިހާ ްހަމަވެއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްމިހާރު ްއާެދ! ް)ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ްގެއްިލއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ އާދެ!

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްއިަހަވންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްެގންދެވުމަށް.ް

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްބްދުއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަ

ނޑުެމްން ްއަޅުގަ ްހިތާމަކުރަން. ްއެކަމާ ްއަޅުަގނޑު ްވަަޑއިެގންނެވީތީ ްގެއްލުަވއިލާފައި ްކޯރަމް ްއަްޚ، ނޑުގެ ްއަުޅގަ އާދެ،

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްކުަރންޖެހޭނެ ްެއއީ ްވެސް ްބަީރޢަކުރުމަކީ ްފަރާތްތައް ްތުހުމަތުކުރެވޭ ްއެ ްތުހުމަތުތަކުން މިފަދަ

ްގޮތު ްމިނިވަންކަމާްޤަބޫލުކުރާ ްއަކީ ްކޮމިޓީ ްމިދެންނެވި ްހަދައި، ްކޮމިޓީ ްމި ްވާނީ ްގޮތަކަށް ްރަނގަޅު ްެއންމެ ްމިއަދު ގައި

ްއަދިް ްހަމަޖެހިގެންދިއުން. ްގޮުތަގއި ްބައެްއގެ ްމަސައްކަތްކުެރވޭނެ ްކޮމިޓީއަކަށްނުވެ، ްފަދަ ްނެރުން ްރިޕޯޓު ްކޯނީ އެްއކޮށް

ްމިްތުހުމަތުތައްްބަލަ އި،ްހޯދަިއްމިއީްހިނގާފަިއވާްކަެމއްތޯްނޫނީްހިނގާފައިނުވާްކަެމއްތޯްއެފަދަްތަޙުޤީޤެއްެގްތެރެއިން

ްވަރަްށް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިއުން. ްތަަނވަްސވެގެން ްމަގެއް ްގާއިމުކުެރޭވނެ ްއިންޞާފު ބަލައި

ނަޑށް ްއަުޅގަ ްވާހަަކ. ްެގްއލިގެންދިޔަ ްޖަލުގައި ްފުރާނަ ްަބއެްއގެ ްއެތައް ްއަުޑއިވޭ ްބަަޔކުްްގިނައިން ްއެަތއް އެބަިއވޭ

ްވާހަކަ.ް ްދިޔަ ްލިބިގެން ްެގއްލުންތަެކއް ްފަރާތްކޮްށ، ްއެއް ްގޮްސ، ްނެެރގެން ްއިން ްގެ ްިތއްބާ ްނިދާފައި ނޑު ރޭގަ

ްވާހަކަ.ްއަދިް ްދިޔަ ްގެއްލުންތަކެްއްލިބިގެން ްޖާނަށް ްުމދަލަށާއި ްގޮތަކުން ްއެަތއް ްއެަތްއްބަޔަކަށް ްިއވޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑަށް

ްއެބަ ްނަފުސަާށިއްްއަޅުަގނޑަށް ްއެކަހެރިކޮށް، ްއިްނ ްވަޒީފާ ްބަހައްޓައި، ްތެރޭ ްބިުރވެރިކަމުގެ ްބަޔަކު ްެއތައް އެނގޭ

ްބިކަކޮްށ،ް ްގޮްތގޮތަކުްންގޯނާކޮްށ،ްމީހުން ްއެަތއް ްތަފާތު ްިއވޭ ްއެބަ ނޑަށް ްދިްންވާހަކަ.ްއަުޅގަ ްގެއްލުންތަެކއް ޖިސްމަށް

ްތެް ްތުހުމަތުތަކުެގ ްމި ްވާހަކަ. ްތިބި ްކޮށްފައި ްފަރާތް ްފަރާތްތައްްއެއް ްމިދެންނެވި ްއެބަެޖހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރެއިން

ްތެރެއިންް ްތަޙުޤީުޤގެ ްއެ ްހިްނގި، ްތަޙުޤީޤެއް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްއޮތީ ްސަލާަމތްކުރެވެން ްއެ ސަލާމަތްކޮށްދޭން.

ްމެ ްހުރިހާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވާތީ ްކަމަށް ްގާއިމުކުެރިވެގން ްއިންޞާފު ްމައްޗަށް ްއެއްގެ ްނަތީޖާ ްވެސްްނުކުންނަ ންބަރުން

ްބަރީޢަކުރުމަށްް ްތުހުމަތުތަކުން ްމި ްއެބަޖެހޭ ްވެސް ްއެންމެން ްހުރިހާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފުރުޞަތުދޭން. ްކަމަށް ްމި އެބަޖެހޭ

ްމިް ްއެހެންނޫނީ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދޭން. ްއެއްބާރުލުން ްމަސައްކަތްަތަކށް ްކުެރވޭ ޓަކައި
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ްއަ ްވެްސ ްދުވަހަކު ްދެންމެގައިްވާހަކަތަކުން ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެއާެއކު ްއަދި ރައިނުގަެނވޭނެ.

ް ްވާހަކަ ްެއއަރޕޯޓު ްޖީ.އެމް.އާރު ްފަދައިން، ްފާހަގަކުެރއްިވ ްކަންބޮުޑވުން ްވެސް ްމެންބަރުން ްއެހެން 25ްޢިއްޒަތްތެރި

ދޮގުްމަޢުލޫމާތުތައްްާޝއިޢުކޮށް،ްއަދިްނޫނީްއަހަރަށްްބަޔަކަށްްކުްއޔަށްްިދނީމާ،ްވިްއކާލީޭއްކިަޔިއގެންްޮފތްފޮތްްނެރެ،ް

ްޤައުމަށްް ްމުޅި ްއޮޅުވާަލއި، ްޙަޤީޤަްތ ްކަމުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްފަތުރައި، ްމަޢުލޫމާތުތައް ްޮދގު ްޗެނަލްތަުކގައި ޓީވީ

މީހުންްމިއަދުްްލިބެންްއޮތްްކުރިއެރުމަކުންްަޤއުމުގެްަރއްޔިތުންްމަޙްރޫމުކޮްށްމިްހުރިހާްކަމެއްްކުރުމަށްްމަސައްކަތްކުރި

ްޓޫރިސްޓުްނ122ްް ްއަށް ްތަަރއްޤީެވ،ްައއްޑޫ ްއެއަރޕޯޓު ްައއްުޑްއަތޮޅު ްިވއްކާލައިފި. ްއެއަރޕޯޓު ްއަތޮޅު ްައއްޑު އަހަރަށް

ްކަމެއް.ް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްދިޔުމަކީ ްއިތުރުވެގެން ްއާމްދަނީ ްރައްޔިތުްނެގ ްއަްއޑޫ އައިްސ،

ްގޮ ްއެފަދަ ްެއކަމަށް ްއަޅުަގނޑުމެްންއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމީހެއް. ްތާއީދުކުރާނެ ްމަސައްކަތަކަށް ްކުރެވޭ ތަށް

ްަޓކަިއް ްއަށް ްތަރައްޤީ ްކުރިެއރުމާއި ްަޤއުމުގެ ްމި ްކަމަކީ ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫނީ ްކަމަކީ، ދަންނަންޖެހޭ

ްގެންގުް ްވެސް ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިސްނުން ްސިޔާީސްމަސައްކަތްކުރުުމގެ ްވަިކ ްެއހެންނަމަވެސް ޅެންޖެހޭކަން.

ްކަމުގެް ްރަްއޔިތުންނަށް ްފެތުުރމާއި ްވާަހކަތައް ްދޮގު ްނޫނީ ްބޭނުންކުރުމާ، ްދީން ްޓަކައި ްހާސިލުކުރުމަށް މަޤުޞަދެއް

ްމިް ްފެނޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްނޫން. ްކަމެއް ްކޮްށގެންވާނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއީ ްއޮޅުވާލުމަކީ ޙަޤީޤަތް

ިޑެސމްބަރުްއިއްތިހާދެކޭްކިޔާަފއި،ްނޫނީްދީންްހިމާޔަތްކުރުމުގ23ްްެޖޭަގއިްނައިޓްްކްލަބުްރަްސމީކޮށްްހިންގާްތަން.ްރާއް

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްކަމަކީ. ްކަްނބޮޑުވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްޓޭޕުއަާޅފަ. ްއަނގައިަގއި ްތިބީ ްމިއަދު ްމީހުން ްނުކުތް ނަމުގައި

މެއްގެްތެރެއިންްެއންމެްބާރަށްްއަޑުއުފުލާފައިްުނކުމެްއިޒްރޭލުްފްލައިޓުްާރއްޖެްރައީސް.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްހުރިހާްކަ

ޖައްސަިއގެންނުވާނޭްޖައްސާްުދވަހަކުްމިވެނިްކަމެއްްތިމަންނާމެންްހިންގާނަމޭ،ްއެއަރޕޯޓުަގއިްއިށީންނާނަމޭްބުނިްމީހުންް

ްވަދެ،ްފިލާ.ްމި ްއަށް ްގެ ްރީްއޗަށް ްޖެްއސިއިުރްތިބީ ްފްަލއިޓު ްވާހަަކްައކީ.ްއިޒްރޭލު ްދައްކާ ްމި ްދެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އީ

ްރައްޔިތުންނަށްް ްދިވެހި ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރެވޭކަށް. ްވާހަކަ ްދެއްކި ްއެ ްބޭފުޅުން ްއެ ްނެތް ްމިއަދަުކ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްމަސައް ްޓަކައި ްތަަރއްޤީުކރުމަށް ްކުރިއަރުަވއި، ްޤައުމު ްމި ްޓަކައި ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްގޮވާލަނީ ކަތްކުިރްއަޅުަގނޑު

ްއަދިް ްބަލައިނުގަެނވިގެްނ، ްމަަސއްކަްތ ްކުރި ްޓަކައި ްމަސައްކަްތކުުރމަށް ްެއ ްނަޝީދޭ. ްަރއީްސ ްއޭ. ްއެމް.ޑީ.ޕީ ބަޔަކީ

ްވެސްް ްބަާޣވާތް ްިމްޤައުމުަގއި ްހަޖަމުނުކުރެިވގެން ްބަޔަކަށް ްކުިރއެރުން ްލިބިގެންދިޔަ ްެއކަމުެގްސަަބބުން ރައްޔިތުންނަށް

ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްްކުރީ. ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްވައްޓާުލމަށްފަހު ްވެރިކަން ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްތެެރއިން ްބަޣާވާތުގެ އެ

ްމީހުންް ްތިބި ްުކންފުނިތަކުގައި ްޔުޓިލިޓީ ްމުސާރަނުދެވިފަ. ްމުަވއްޒަފުންނަށް ްދަުއލަތުގެ ްބަނގުރޫުޓވެފަ. ރާއްޖެ

ްހުއް ްމަޝްރޫޢެއް ްހުރިހާ ްހިންގި ްުކންފުނިތަކުން ްޔުޓިލިީޓ ނޑަމުންދަނީ. ްޕްރޮޖެކްޓުތަްއްކަ ްތަަރއްޤީެގ ްަޤއުުމގެ ޓާލީ.

ްއިތުުރވެއްޖެ.ް ްބައިއެޅުން ްމީހުްނނަށް ްގާތްތިމާގެ ްީމހުންނަށާއި ްޢާއިާލގެ ްއިތުރުެވ، ްވަޒީފާ ްިސޔާސީ ްެއކަމަކު ހުއްޓާލީ.

ތަނުްންްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްނުލާހިކުްޮބޑުްެގއްލުންްލިބޭނެްބޯޑަރްޮކންޓްރޯލުްސިސްޓަމެއްްާގއިމުުކރުމުގެްމަސައްކަތްްމި

ްޤައުމުގަިއް ްމި ްއަދި ްދަވާލުމަށްފަހުގައި ްޤައުމު ްމި ްގެންދޭ. ްއެބަ ްކުރިއަށް ްއޮްއވާ ްުބނެފައި ްހުއްޓަން ްއިން އޭ.ސީ.ސީ



53 

 

ްހަޑިމުޑުދާރުް ްހުރިހާ ްމިފަދަ ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްފަރާތްކޮށްލުމަށްފަހުގައި ްއެްއ ްނިކަމެތިކޮށް، ރައްޔިތުން

ްމިއަ ްޤައުމުަގއި ްމި ްތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭްޢަމަލެއް ްައޅުަގނޑުމެން ްެވސް ްތަން.ްމިއީ ްހިންގަުމންދާ ްފަރާތުން ުދްވެރިކަުމގެ

ްޤައުމުެގް ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްބަލަންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްވެސް ްމިއީ ކަމެއް.

ްޤައު ްމި ްެވއްެޖއްޔާ ްނޫން ްފިކުރުކޮށްގެން ްވިސްަނިއ ްނުލިބޭނެ.ްރައްޔިތުންނަށްޓަަކއި ްރަނގަޅެއް ްެވސް ްމާދަމާ މަށް

ްމުިޅް ްޚަރަދު، ްކޮށް، ްދަުތރުތައް ްބޮޑެތި ްވެއްޖެްއޔާ ްނޫނީ ްހިމާޔަތްހޯދަިއ ްބޮޑުކޮށް ްޖީބުތައް ްމީހުންގެ ްތިބި ވެރިކަމުަގއި

ނޑުމެންްޖެހޭނީ މިްްދައުލަތުގެްބަޖެޓުްހުސްކުިރަޔސްްމިްޤައުމުގެްަރއްޔިތުންަނށްްކުރާނެްފައިދާްެއއްްނޯންާނނެ.ްއަުޅގަ

ްވަ ްހުރި ްޤައުމުގައި ްމި ްނޫނީ ްވަސީލަތްތައް ްލިބޭ ްޤައުމަށް ްމި ްއާއި ްއާމްދަނީ ްރައްޔިތުންެގްޤައުމުގެ ްދިވެހި ސީލަތްތައް

ްދެެކް ްރަްއޔިތުން ްވާން. ްބަޔަަކށް ްލޯިބވާ ްރައްޔިތުންދެކެ ްޖެހޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބޭނުންކުރަން. ްއަށް ްލާބަ ކުރިއެރުމާއި

ނުޑްލޯބިވާްބަޔަކަށްްމިއަދުްރައްޔިތުް ންްވެރިކަންްވެސްްދޭނީ.ްއަދިްދިވެހިްރައްޔިތުންްތިބޭނީްވެސް.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްިދވެހިް ްމިއަދު ްވެްސ ްބަދަުލކުރީމާ ްވެރިކަން ްބަޣާވާތަކުން ްއަިދ ްެއއްލައިލާފަިއ ްފަރާތްކޮށް ްއެްއ ްވެރިކަމުން ދަންނަވާނީ

ްަރއްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްއެތިބީ ްެއއްކޮށް ްނަޝީާދ ްަރއީސް ްވެރިކަްނކުރިްްރައްޔިތުން ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެނގޭ އެަބ

 ރައީސުންގެްތެެރއިންްރައްޔިުތންނަށްްޓަކައިްމަސައްކަްތކޮށްެދއްވީްަރއީސްްނަޝީދުކަން.ްަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްޢިް ްޝުކުރިއްޔާ ްޢަލައިކުމް. ްއަްއސަލާމް ްޤަރާރާް`. ްދާ ްމި ްބަހުސްކުރަމުން ްމިއަދު ްއާދެ! ްރައީސް. އްޒަތްެތރި

ްިޢއްޒަތްތެިރް ްދާއިާރގެ ްަމތިވެރި ްބޭނުންވަނީ ނުޑްދަންނަވާލަން ްއަުޅގަ ްދަންނަވާަލންްވިސްނައިާލއިރު ްއެްއެޗއް ދޭތެރޭގައި

ްދުވާލަ ްތަނަށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްވެސް ްމުޙައްމަދު ްޙުސައިން ްޤަރާރުްމެންބަރު ްތިންހަތަރު ކު

ްވިދާޅުާވް ްއެ ްވެރިކަމުގައި ްމައުމޫނުެގ ްރަީއސް ްކޮބައިތޯއޭ. ްބޭނުމަކީ ްގެންދިއުމުގެ ްބޭކާރުކުަރމުން ްަވގުތު ވައްަދއިގެން

ްއެމް.ޑީ.ޕީެގް ްދިޔަ ްވޭތުެވގެން ްހިތަށްއަރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްވަންާޏ ްކަމަށް ްހުރި ްިހގާފައި ްކަންތައްަތކެއް އަނިާޔވެރި

ންްއޮންނާނީްތަޙްޤީޤުކޮށްްބަލައި،ްއެްމަނިުކފާނަށްްދޭންޖެހޭްއަދަބެއްްދީފައޭ.ްއެހެންްދަންނަވާލަންްމިްވެރިކަމުަގއިްއެކަ

ްއަނިާޔވެރިކަުމެގް ްމައުމޫނުގެ ްަރއީސް ްދިޔައީ ްދައްކަމުން ްބޭފުޅުން ްއެ ްވެސް ްޓަކައި ްވަަޑއިގަތުަމށް ްވެރިކަމަށް ޖެހުނީ

ވާހަކަ.ްރައީސްްމައުމޫނުގެްޚިޔާނާުތެގްވާހަކަ.ްމިކަހަލަްއެތައްްދޮުގްވާހަކަ.ްރައީސްްމައުމޫުނގެްިއންސާފެއްްނެތްކަމުގެް

ްއުފައްދަިއގެްން ްކޮމިޝަނެއް ްރިޔާީސ ްތެރޭަގއި ްދުަވސްކޮޅެްއގެ ްކުޑަ ްވަޑަިއގަތްތާ ްވެރިަކމަށް ްވިްއކަިއގެން ވާހަކަތައް

ް ްވަޑަިއގަތީ. ްތަޙްީޤޤުކުރަމުން ްދީގެން ްކޮމިޝަނަށް ްއެ ްބާރުތަކެއް ްގިަނގުނަ ްވެްސްއ3ްްަވަރަށް ްދިަޔއިރު ްވެގެން ހަރު

ްމިް ްމާނަައކީ ްޭއގެ ްެއހެންވީމާ، ްުނކުރެވުނު. ްސާބިތެއް ްަކމެއް ްއެްއވެސް ްެއއް ްއަިނޔާ ްޚިޔާނާެތްއ، ްމައުމޫުނގެ ރައީސް

ްވައްދަިއގެންް ްޤަރާރު ްމި ްވާހަކަތަކެކޭ.ްއެހެންވީމާ،ްިމއަދު ްޚިލާފު ްޙަޤީޤަތާ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްވާހަކަައކީ ްވާ ްމި ޤަރާރުގައި

ްއުޅެ ްއެްމި ްމައުމޫނަށާއި ްރައީސް ްފެނިގެންދޭ ްމިއަދު ްނަގާލަން. ްވަގުތު ްމިތާނގައި ްމިއަދު ްހަޤީޤަތުގަިއ ްވެސް ނީ
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ްއެްއަގިއް ްޑިމޮކްރަސީ ްމިންވަރު. ްއޮތް ްާތއީދު ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްއަށް ްޕާޓީ ްނިސްބަތްވެވަަޑއިަގންނަވާ މަނިކުފާނު

ްއި ްބޭއްވޭ ްމިންވަރުްއެނގިގެންދާނީ ްއޮތް ްތާއީދު ްވޭތުވެދިަޔްބަޔަކަށް ްމިްދަންނަވަނީ ްކެރިހުރެ ނޑު ންިތޚާބުތަކުން.ްއަޅުގަ

ް ްބޭްއވުނު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްތެރޭަގއި ްމަސްދުވަުހގެ 12ްްހައެއްކަ ްތެރޭގައި ްއިލެކްޝަުނގެ ްއިލެކްޝަްނ9ްްބައި ބައި

ްއުނދަ ްހިތަށް ްއެހެންވީމާ، ްމައުމޫނު. ްަރއީސް ްބާނީއަކީ ްޕީ.ޕީ.އެމުގެ ްޕީ.ޕީ.އެމުން. ްހިތަށްްކާމިޔާބުކުރީ ްބަަޔކު ގޫވާ

ްޤަރާރުަތްއް ްފާޑުގެ ްމި ްހަޖަމުނުކުރެވިގެން ްބަޔަކަށް ްހަޖަމުނުކުރެވޭ ްކެތްނުކުެރވިގެން ްބަޔަކު އުނދަޫގވެގެްނ،ްކެތްނުކުެރވޭ

ްަބއެްއް ްެދއްކީމާ ްވާހަކަތައް ްމި ްވާހަަކ. ްދައްކާ ްޚިލާފަށް ްޙަޤީޤަާތ ްމިއީ ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަަކ ްވައްދަިއގެން ްތަނަށް މި

ްމޭ ްމިީއްްބޭފުޅުން ްހީކަރުވާނެ. ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްބޭނުންފުޅުވާނެ. ްދާން ްއަށް ްފާޚާނާ ްބޭފުޅުން ްބައެއް ބޮޑުވާނެ.

ް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަާވލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްަޙޤީޤަތެއް. ްއެނގޭ ްދައްކަނ32ްްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތާ ްމި ްވާަހކަ އަހަުރގެ

ް ްތެދުވެަވޑަިއގެން ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްޚ32ްުފަށާއިރަށް ްއަހަރުގެ ްދައްކަަވއޭ. ްވެްސ ްވާހަކަ އަހަރުެގ32ްްދުމުޚްތާރުކަމުގެ

ް ްވިދާޅުވާ ްއެ ްބޭފުޅުންނަކީ ްގިނަ ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންގެ ްދައްަކވާ ްވެްސްދައްކަަވއޭ. ްވާަހކަ އަހަރުެގ32ްްއަނިާޔވެރިކަމުގެ

ނޑުމެން ްައުޅގަ ްއިނގޭތޯ. ްބޭފުޅުން ްިތްއބެވި ްލިބިވަަޑއިގެންފައި ްމަންފާތައް ްބޮޑެތި ްވަރަށ ްވެސްްތެރޭގައި ްިއއްޔެ ނަށް

ް ްބޭފުޅުންނަކީ ްއެ ްތެދުވެވަަޑއިގެން ްބޭފުޅުން ްބައެއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްޤަރާރަކާ ްހުށަހެޅުނު ްތަނަށް ްމި ްދިޔައީ 32ްފެނިގެން

ްހަޑިހުތުރުކޮށްް ްވަރަށް ްމައުމޫނަށް ްރައީސް ްބޭފުޅުން. ްިތއްބެިވ ްވެސް ްތެރޭގައި ްކެބިެނޓު ްސަރުކާުރގެ އަހަރުގެ

ނުޑ32ްްއެްްވާހަކަދަްއކަމުންްގެންދެވި. އަހަުރގެްތެރޭގައިްޯގސްްކަންތައްތަކެއްްކުެރވިފައިްހުރެދާނެ.ްއޭގެތެރެއިންްއަުޅގަ

ްނައްޓަަވއި،ް ްމައްަޓވަިއ، ްޮކއްަޓަވއި، ްކަމެއް. ްއެއް ްޭއގެެތރެއިން ްދައްކަވާނަން. ްވާހަކަ ްމަދުކަމެއްެގ ފާހަގަކޮށްލާނަން،

ްބޭް ްކެބިނެުޓގައި ްގެންގޮސް ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ްރަީއސްްކައްަކވަން ްތެދުވެވަަޑއިގެން ްމިައދު ްބޭފުޅުން ްއެ ތިއްބެވުން.

ްިޢއްޒަތްތެރިް ްކޮބައިާބއޭ، ްަހޔާތް ްލަދު ްހިތަށްއަރާ ނޑު ްައޅުގަ ްގެންދާއިރު ްވިދާުޅވަމުން ްއެއްެޗްއ ްހިތުހުރި މައުމޫނަށް

އިންސާފެއްްނެތީމާ.ްލަުދްރައީސް.ްމިްވާހަކަްމިއަުދްދައްކަންްއެބަޖެހޭ.ްމިްވާހަކަްަދއްކަންޖެހުނީްގޮެތއްފޮތެއްްނެީތމާ.ް

ްަރއީސްް ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްަދއްކަނީ ްމި ްވާހަކަ ްމި ްމިއަުދ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނެތީމާ. ްކަންފުެޅއް ހަޔާތުގެ

މައުމޫނަކީްދެންމެގައިްއޭދަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަލީމުްވިދާޅުވިްފަދައިންްމިްފަހުގެްތާރީޚުގައިް

ްގޮތުްންދިވެހިރާ ްނަތީޖާއެްއގެ ްބޭފުޅެއް. ްހުރި ްކޮށްދެްއވާފައި ްޤައުމަށް ްމި ްޚިދުމަތް ްއަގުހުރި ްފަދަ ްނުދެކޭ ްދުވަހަކު އްޖެ

ައހަރަށްފަހުްވެރިކަންްކުަރއްވާަފއިްވަަޑއިގަތީމަްވެްސްއަިދެވސްްމިްޤައުުމގެްއެންމެްގިަނ32ްްމިއަދުްއެްމަނިކުފާުނގެް

.ްމިފަދަްޤަރާރުތައްްވައްަދއިގެންްމިާތގައިްކިތަންމެްވަރަކަށްްވާހަކަެދއްކިަޔްސްމީހުންގެްތާއީދުްއޮތީްަރއީސްްމައުމޫނަށް

ރައީސްްމައުމޫނުގެްާތއީދެއްްނުގެއްލޭނެ.ްދުވަެހއްްދުވަހަކަްށްދާނީްއިތުރުވަމުން.ްދެންްބައެއްްބޭފުޅުންްޓުވިޓަރގަްާއިއް

ް ްދަްއކަވަމުން ްއެްއ ްވާހަކަ ްއެތައް ްިޚލާފު ްޙަޤީޤަތާ ްމިތާނގަިއ ްވިދާުޅވަމުންްއެތަން ްއެްއޗެއް ްޭބނުން ްގޮަތކަށް ބޭނުން

ްައއިސްް ްހިފަިއގެން ްއަތުަގއި ްތިއްބާ ްކިަޔަވއިދޭން ްްސކޫލުަގއި ްތިއްާބ،ްނޫނީ ްނިދާފައި ްޭގަގއި ްބޭފުޅުން ްއެ ގެންދަާވއިރު

ްތެދުެވވަަޑއި ްިމއަދު ްކުޑަކަމުން ްމައުޫމނު.ްލަދުހަޔާތް ްރަީއސް ްބޭފުަޅކީ ްވައްަދއިެދއްވި ްމައިދާނަށް ްަރއީސްްސިޔާސީ ގެން
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ްވެއްެޖް ްުދވަސް ްލަްއކަ ްދަންަނވަނީ ްމި ްވާހަކަ ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ ްވިދާުޅވަނީ. ްވާހަަކ ްފާޑުާފޑުގެ ްގޮތުން ްބެހޭ މައުމޫނާ

ްއަށްް ްޕާޓީ ްއަޅުަގނުޑގެ ްަކނަޑއެިޅގެްނ ްއެކަމަކު ްހުންނަތާ. ްހީކޮށް ްުނދައްކާނަމޭ ްވާހަކަ ްމި އަޅުަގނޑު

ނ ްއަުޅގަ ްބޭުފޅުން، ްއަޙްމަދުްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްގަލޮޅު ްދަންނަވަން. ޑު

ްފެށީމާް ްދަްއކަން ްވާހަކަފުޅު ްޚިލާފު ްޙަޤީޤަތާ ްދޭތެރޭގައި ްބޭފުޅުންނާ ްއިޚްލާޞްތެރި ްރައްޔިތުންނަށް ްފަދަ މަޚްލޫފު

ނޑުމެންްބޭނުމެްއްނޫނޭ ްއެހެންްޕާޓީތަކަްށްްއަޅުަގނޑަްށްކެތްނުކުެރވިގެންޭންމިްވާހަކަްިމްދައްކަނީ.ްއަުޅގަ ަޙޤީޤަތުގައި

ްަޙއްޤުަގިއް ްިދވެހިރައްޔިތުްނގެ ްމަޚްލޫފަކީ ްއަޙްމަދު ްެއކަމަކު ްރައްދުދޭކަށް. ްބޭފުުޅންނަށް ްއެހެން ރައްދުދޭކަށް.

ްނުަދއްކާނެ.ް ްއެއް ްވާހަކަ ްޚިލާުފ ްޙަޤީޤަތާ ްބޭފުޅާ ްއެ ްބޭފުެޅްއ. ްުޤރުބާންވެަވޑަިއގަންނަވާ ްެއކީަގއި އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްމެންބަރަކުްވާހަކަދަްއަކވާނީ.ްމިްއިޙްލާ ްކޮންމެ ްޕީ.ީޕއެމަށްްނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ްއެީކގައި ްތެުދވެރިަކމާ ޞްތެރިކަމާއި

ޤައުމުގެްޙައްުޤަގއި،ްަރއްޔިތުްނގެްޙައްުޤގައިްަރއީސްްމައުމޫާންއެކީްސާބިުތވެަވޑަިއގެންްތިިބްފަދަ،ްމިްޤައުމަށްްޓަކައިް

ްެކރިހު ްއެކީ ްސާބިތުކަމާ ްރައްދުދެއްވަންްޔަޤީން، ްމިއަށް ްހޯދާކަށް. ްޤައުމުން ްމި ްނޫން ްލާހިކެއް ްދަންނަވަނީ ްމި ރެގެން

ްތައްޔާރަށް.ް ްރައްދުދޭން ްތިބީ ްމި ްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަްށ ްވާހަކަ ްދައްަކވާ ްތެދުވެަވޑަިއގެން ްބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާ

ްރަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދެންނެވީ ްމި ްވާހަކަ ްމި ްެއކީ ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާ ްމިްކެރިގެން ްމައުމޫނަކީ ްރަީއސް ްޕީ.ޕީ.އެަމކީ، ީއސް.

ޤައުމުގެްކުރިމަގު.ްމިަޤއުމުގެްމާޒީްވެްސްއޮންނާނީްަރއީސްްމައުމޫނާްއެީކގަ.ްކުރިމަގުްއާާރސްތުކުރެވޭނީްވެސްްަރއީްސް

ް ްވީ ްމި ްއުފެއްދިތާ ްޕާޓީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެނިގވަަޑިއގަްނނަވާނެ ްބޭނުންކޮށްގެން.ްެއކަން ްތަޖުރިބާ އަހަރު.1ްްމައުމޫނުގެ

ްޕާޓީް ްގިނަ ްއެންމެ ްެމންބަރުން ްއޮތް،ްްޞައްޙަ ްތާއީދު ްމީހުންގެ ްގިނަ ްމަޤްބޫލު،ްއެންމެ ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއަދު

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްނޯންނާނެ. ްއެއް ްވާހަކަ ްެއއްެވސް ްދެއްކޭނެ ްދެޮކޅަށް ްމިއާ ްމޯލްޑިވްސް. ްއޮްފ ްޕާޓީ ްޕްރޮގްެރސިވް އަކީ

އިރާދަކުރެއްިވއްޔާްހަމަްހިތްދަތިވާްބަޔަކުްހިތްދަތިވާންވީ.ްހަމަްއަސަރުކުރާްބަޔަކަްށްރައީސް،ްކުރާނެްކަމެއްްނޯްނނޭނެ.ް

ްއަސަރުކުރާްނވީ.ްކަންބޮުޑވާްަބޔަކުްކަންބޮުޑވާްނވީ...ް

ް

ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްނާޒިމުްރަޝާދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް،ްވަބަރަކާތުހޫهللاް`.ްައއްސަލާމްްޢަލަިއުކމްްވަރަޙްމަތު

ްކުެރވެމުންދަނީް ްފަހަރު ްބައެއް ްތުހުމަތުތައް ްއިނގިލިިދއްކުރަމުންދޭ. ްތުހުމަތުކޮށް، ްމީހުންނަށް ްކުށްކުށަށް އަބަދުވެސް

ތަޙްޤީޤުކުރަންްއިންނަްމީހާްްވަރަށްްކުދިކުދިްކުްށކުށަށް.ްާއދެ!ްކުދިކުދިްކުށްކުށަށްްތުހުމަތުކުރެިވގެންްގެންދާްމީހާްއަށްް

އެބަްބުނޭ،ްތަޙްޤީުޤކުރަންްެއްއިންނެވިްޭމޒު،ްގޮިޑކޮުޅްއެްިއންނެވިްމޭޒު.ްއެްޭމޒުެގްފަިއްހެކިދޭްކަމަށް.ްބަެއއްްފަހަރުް

ްކަމަށް.ްމިފަދަް ްކުރި ްމިވެިންކަމެއް ްހެކިދެޭއ،ްކަލޭ ްއެބަ ްގަލަން ްއިން ްލިޔަން ްބުނަމުންދަނީ ްމީހާ ްއިން ތަޙްޤީޤުކުރަން

ފާތުްމަޖްބޫރުތައްްކޮށްގެންްމީހުންްލައްވާްއިޢުތިރާފުކުރުަވއިގެްނ،ްގަދަބަދަިވކަމުންްއިޢުތިރާފުކުރުވަިއގެންްއަދަބުދީގެްންތަ

ްއިޢުތިރާފުާވް ްބައެއް ްމިފަދަ ްއަދި ްއެބަހުރި. ްެވސް ްއިޢުތިރާފުކުރުވާަފއި ްއަިނާޔކުރުަވއިގެން އިޢުތިރާފުކުރުަވއިގެްނ،
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ނަޑއެިޅގެންްއިންކާރުކޮށްަފިއްވެސްްއެބަހުރި.ްއަދިްހަމަްމައްސަލަތަކަށްްޝަރީޢަތުގެްމަ ޖިލީހުގައިްދަޢުވާްލިބޭްފަރާތްްކަ

ްއެބަހުރި.ްމިީއް ްވެސް ްެއްއގަިއްޙުކުމްިއްއވާފައި ްެއއްތަްއްމައްސަލަ ްަކނަޑއެޅިގެްންސާބިތުނުވާ ްޝަރީޢަތަށް އެފަދައިން

ް ްައޅުަގނޑު ްއާދެ، ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްބޭފުޅެއް.ްއަޅުަގޑުމެން ްމާތް ްމައުމޫނަކީ ްރަީއސް ްޤަބޫލުކުރަން ވެސް

ްވަރަށްްމާތްްބޭފުޅެއް.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖެހިއްޖެ.ް ްައއިސް ްހުސްވަގުުތކޮޅު ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއާދެ، ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްގެއްިލއްޖެ. ްކޯރަމް ޖަލްސާގެ

ްބަރުންނަށްްއަރުވަން.މިނެުޓގެްހުްސވަގުުތކޮެޅއްްމެނ32ްްއަޅުަގނޑުް

ް

ް]އަށ13:22ްްްއިްނ12:32ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްގެންދެޭވވަރަށް ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްބެލިއިރު ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްަފހު .`

ްޖެ ްައޅުަގނޑު ްެއއްކޮްށ ްނެތުމާ ްަވޑަިއގެން ްމާލަމުގައި ްގޮުތެގްމެންބަރުން ްަގވާއިުދގަިއާވ ްަމޖިލީހުގެ ްޖަލްސާ ްމި ހޭނީ

ޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުން.ްދެނ12ްްްމަތިންްއެހެންްގަޑިއަކަށްްފަސްކުރަން.ްއެހެންކަމުން،ްމިހާރުްހޯލްތެރޭގައިްމިްވަނީް

ް ްއެކު ްހަމަޖެހިފައިވުމާ ްނަގަން ްެވސް ްވޯޓެއް ްމިއަދު ްމަްައޅުަގނޑުއަޅުަގނޑު ްޖަލްސާގެ ްމި ސައްކަތްްަގސްތުކުރަީނ

ްމެދ1:32ްު ްކޯރަމާ ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންކަމުން، ްގެްނދަން. ްކުރިއަށް ަގއި

ްަގއިްޢިްއަޒތްތެރިްހުރިހާްބޭފުޅުންްވަޑައިެގންނެވުމަށްްދަންނަވަން.1:32ްސަމާލުވެަވޑަިއގެންދެްއވުމަށްްދަންނަވަމުން،ް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(13:32ްްއިނ13:26ްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަނީް ްމި ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްއެދެން. ްެޗކްކޮށްލެްއވުން ްކާުޑކޮުޅތައް ްއަދި ްއެދެން ްއިށީނދެވަޑަިއގެްނނެވުން މެންބަރުން

ްއެޖެ ްނަންބަރު ްކަންްއަށް.12ްންޑާ ްހުރި ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްއެހުމަށް. ްވޯޓަށް 12.1ްަކމަށް ްމަސަްއކަތްތަުކގެް، ދުވަހުގެ

ްމިް ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު ްައޅުގަ ްއާދެ، ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްކަންކަަމށް ްގޮސްފަިއވާ ްިހސާބަށް ްނިންމާ ްވޯޓުން ތެރެއިން
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ްމަޖިލީ ްަރއްޔިތުންެގ ްަޓކައި ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ްގޮތުަގިއ ްރަނގަޅު ްނިޒާމު ްޢަދުލުގެ ްޖިނާޢީ ހަށްްދަންނަވަނީ

ްގޮތުންް ްގޮވާލުުމގެ ްފާސްކުރުމަށް ްބިލުތައް ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްކޮންމެހެން ްތެރެއިން ްބިލުތަކުގެ ްއެހެނިހެން ހުށަހެޅިފައިވާ

ވަނަްމާއްާދގެްދަުށންްގަލޮޅުްެދކުނުްދާއިާރގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދ142ްްުރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްގަާވިއދުގެް

ާވްޤަާރރުްމަޖިލީހަށްްބަލައިގަތުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަާވްގޮަތކަށްްމަޚްލޫފުްހުށަހަޅުއްވާފައި

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

57ްްންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރު

23ްްވޯޓުްދެްއވީ:

29ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

23ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުން،ްމިްޤަރާރ52ްު.ްޖުމްލ27ްަ.ްފާސްވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ52ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްފާހެއްނު ްބަލައިގަތުމަށް ްއެޖެންޑާްނަންބަރު ްއަހަިއ12ްްވި.ްއާެދ،ްމިހާްހިސާބުން ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއަހަން ވޯޓަށް

ްނިމުނީ.ް

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެ ްދަނީ ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްނަންބަރު ްއިތުރ13ްުންޑާ ްއެހެންްްއަށް. ްއިތުރު ްމަސައްކަތްތަކަށް. އެހެން

ް ްނަންބަރު ްމަސައްކަތް.ްއެޖެންޑާ ްހުރި ްނުނިމި ްގެންދާނީ ްކުިރއަށް ނުޑްމިއަދު ްއަުޅގަ ްތެޭރގައި ،12.2ްމަސައްކަތްތަުކގެ
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގް ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު މައްޗަންޮގޅި

ްއަްލއު ްހުންނަަވއިގެން ްިނގުަޅއިގަނެ،ްމަޤާމުގައި ްޙައްޤުަތއް ްަރއްޔިތުްނގެ ްގަސްތުަގއި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްަމއުމޫނު ސްތާޛު

ްގެންދިއުން.ް ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްޤަރާރުގެ ްއުފެއްެދވުމުގެ ްމިނިވަންްކޮމިޝަނެއް ްބެލުމަށް ްއަިނޔާ ްލާއިްނސާނީ ހިންގާފައިވާ

ގެްކޯރަމްްދަމަހައްޓައިދެއްވުމަށް.ްައޅުަގނޑުްފުރަތަމަްއަޅުަގނޑުްވަރަށްްބޮޑަށްްއެެދންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމަޖިލީހު

ްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްތުޅާދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްފުރިހަމަކުރެއްވުމަްށ.ް

ް

ްރަޝާދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމު

ނޑުްދަްއކަމުންްގެންދިަޔް،ްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްް ނޑުްވާހަކަްނިމުނުއިރުްައޅުގަ ައޅުގަ

ްމީހުންް ްބަެއއް ްއަނިާޔކުރުަވއިގެން ްގަދަކަމުން ްވާހަކަ. ްއިޢުތިރާފުކުރުވި ްލައްވާ ްމީހުން ްބައެްއ ްގަދަކަމުން ްއަކީ ވާހަކަ

ްޙު ްކަންތައްަތކަށް ްބަެއއް ްސާބިތުނުވާ ްޝަރީޢަތަށް ްއަދި ްވާހަކަ. ްއިޢުތިރާފުކުރުވި ްވާހަކަ.ްލައްވާ ްގެންދިޔަ ުކމްކުރަމުން

ްއަނބުރާް ްޙައްޤު ްއެ ްފަރާތަށް ްެގއްލިފަިއވާ ްޙައްޤު ްވެސް ްކަަމީކ ްކޮންމެ ްމިއިން ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ!

ހޯދައިދޭންޖެހޭނެްކަންތައްތައް.ްއަޅުަގނުޑްކުަޑކުަޑްމިސާލެއްްދަންނަވައިލާނަން.ްބައިްސކަލްަބއްތިްނުދިއްަލއިގެްންގެންާދް

ްމީ ްޙުކުމްކުރަނީ ްމި ްއަށް ްއޭނާ 6ްްހާ ްނޫނީ ްލާން، ްޖަލަށް ްދުވަހަށް ްޙުކުމ6ްްްއަހަރު ްއެ ްލާން. ްޖަލަށް މަސްދުވަހަށް

ތަންފީޛުކުރަންްފެށުމުގެްކުރީގައިްއޭނަްއެބަްބަހައްޓާްދުވަްސކޮޅަކުްގޭބަންދުަގ.ްގޭބަންދުގަިއްހުންނަްމުއްދަތުގެްތެޭރަގިއް

ްކަ ްކޮންމެވެސް ްއޮންނަނީ ްމި ްއަށް ްބޭރަްށްއޭނަ ްގެއިން ްހާލަތުގައި ްމި ްނުކުންނަންޖެހިފަ. ްބޭރަށް ްގެއިން ްހުރެ މަކާ

ްއަްށް ްއޭނަ ްގެންގޮސް ްގޮުތގައި ްއެްއގެ ްމައްސަލަ ްއިތުރު ްމިއީ ްމައްސަލަ ްނުކުތް ްގެއިްންބޭރަށް ނުކުތީމަ،ްއަނެއްާކވެސް

ްމިް ްކުރެވިފައިާވްމީހުންްއެބަހުރި ްކުށް ްކުދިކުދި ްވަަރށް ްމުޖުރިމުންނަށްްްޙުކުމްްއިއްވަނީ.ްމިގޮތުން ްބޮޑެތި މުޖުތަމަޢުގައި

ްއާދެ!ް ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްގޮތުން. ްކުެރވުނު ްކަްނތައްތައް ްއޭުރަގއި ބަދަލުކުރެވިފައި

ްބޭ ްމާތް ްމައުމޫނަކީ ްގޮތުން.ްރައީސް ްބެހޭ ްރައީްސްމައުމޫނާ ްފާހަަގކޮށްލިން ނޑު ްައުޅގަ ްވާހަަކިއގައި ފުޅެކޭްއަޅުަގނުޑގެ

ްއަޅުަގނޑުްމިްވާހަަކްދެންނެވުމުން.ް ްމެންބަރުންނަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްސުވާލުއުފެިދގެންދިޔަ އަޅުަގނުޑްދެންނެވީމަްބަެއއް

ްހިނގާފައިނުވާެން ްއެކަން ްއެގޮަތށް ްކުރެްއިވއިރު ްކަންތައްތައް ްމި ްމައުމޫނު ްރައީސް ްގޮތަކީ ްފާހަގަކުރާ ްެއކަން އަޅުަގނޑު

ނާޑްވާަހކަފުޅުދެއްެކވި.ްއެްމަނިކުފާނުްވިދާޅުިވްތިމަންްކަމަށްްއެއްފަހަރުްވެސްްވި ދާެޅއްްނުެވއޭ.ްއެްމަނިކުފާނުްއަުޅގަ

ްތިމަންް ްވެސް ްއެކޭ ްނުިހނގާނެ ްކަންތައްތައް ްގޮތަށް ްތި ްނުކުަރއްވަމޭ. ްއިންކާރެއް ްކަންތައްތަކަށް ްތި މަނިކުފާނު

ް ްވިދާޅުވި. ްނެތީމޭ ްވިދާޅުވާކަށް ްނެތީމޭ، ްދަންނަވާކަށް ްބައެްއްމަނިކުފާނު ްވިދާޅުވީ ްމަނިކުފާނު ްެއ ްެއއަށްފަހުގައި އަދި

ްވާީތް ްކަމަށް ްކަންތައްތަެކއް ްހިނގާފަިއާވ ްެއނގިަވޑައިުނގެން ްމަނިކުފާނަށް ްތިމަން ްކަންތައްަތކަކީ ްތި ކަންތައްތަކަީކ،

މާތްްސިފަ.ްކޮންމެްްވެސްްތިމަންްމަނިކުފާނުްމާފަށްްއެދިވަަޑއިގަންަނވަމޭ.ްއާދެ،ްއެއީްމާފަށްްއެދިވަަޑިއގަތުމަީކްއެންމެ

ސުބްޙާނަޫހްهللاްއިންސާނަކަށްްވެސްްކުެށއްްުކރެވިދާނެ.ްގޯެހއްްހެދިދާނެ.ްކޮންމެްއިންސާނަކީްެވސްްކުށްްކުރެވޭްގޮތަށްް



59 

 

ްއެދިަވޑަިއގަންނަވަނީްމާފަށް.ްމިީއްެއް ްއެ ްއަށްްފޮުނވާފަިއވާްފަރާތެއް.ްއެހެންކަމުްންއެްމަނިކުފާނު ވަތަޢާލާްމިްދުނިޔެ

ްމާ ްހިނދުގައިްމަނިކުފާނުގެ ްޤަބޫލުކުރާ ްޙަޤީޤަތް ްމި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެއް ްސިފަ ތް

ްެއް ްެވއޭ. ްއެބަ ްރަްއޔިތުންތަކެއް ްިދވެހި ްގެއްލިފަިއވާ ްޙައްޤުަތކެއް ްޙަޤީޤަތަކީ ްއަނެއް ްޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެް ްއަޅުގަ ްހޯދައިދޭން ްއެބަޖެހެއޭ ްޙައްޤުތައް ްމިްފަރާތްތަކަށް ްމަސްއޫލިއްޔަެތކޭ، ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ން.

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްހޯދައިދިނުމަށް ްޙައްޤުތައް ްފަރާތްތަކުގެ ްއެ ްއެކޭ ްޒިންމާ ްމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްފަހަރެއްް ްބެލުމަކީ ްަމއްަސލަތައް ްގޮތަށް ްވާ ްމި ްޤަާރރުގަިއ ްމި ްބަލަިއގަނެ، ްޤަރާރު ްމި ްއާދެ! ގަިއްމަސައްކަތްކުރުމަކީ.

ްވެްސް ްފިޔަވަޅުެއޅުމެއް ްދޭތެރެ ްމަނިކުފާނާ ްއެ ްނޫން. ްެވސް ްކުށްވެިރކުރުމެއް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫނު ްރައީސް ވެސް

ނޫން.ްމީގެްބޭނުމަކީްޙައްޤުތަކެއްްގެއްލިަފއިވާްދިވެހިްރަްއޔިުތންގެްޙައްޤުތަކެއްްހޯދައިދިނުން.ްއާދެ،ްކުށެއްްނެތިްޖަލަށްް

ްއޭނަ ްނެތި، ްކުށެއް ްސާބިތުނުވާހާްްލާފައި ްކުށް ްމައްޗަށް ްއޭނަގެ ްނެތި، ްކުެށއް ްއިޢުތިރާފުކުުރވާފައި ްގަދަކަމުން ަލއްވާ

ްޙައްޤުތަެކއްް ްފަރާތްތަކުެގ ްއެ ްއެބަތިބި. ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްަބއިވަުރ ްޙުކުމްއިްއވާފަިއވާ ްމަްއޗަްށ ްއޭަނގެ ްވެސް ހިނދު

ންްވެސްްއެބަތިބި.ްއެްފަރާތްތަކަށްްގެއްލުނުްޙައްޤުތަކެްއްވާނެ.ްއެްފަރާތްތަކުގެްވާރިުސންްވެސްްއެބަތިބި.ްޢާއިލާްމީހު

ްމަޖިލީހުންް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮުތގަިއްމި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްހޯދައިދިނުމަކީ ްޙައްޤުތައް ްއެހެންކަމުން،ްމި ްއެަބވޭ. ވެސް

ް.ްޝުކުރިއްޔާ.ްކުރަންޖެހޭނެްކަމަކަށްްވާތީްމިްވާހަކަްދަންނަވަމުން،ްައޅުަގނޑުގެްވާހަކަކޮޅުްނިންމައިލާނަން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުްން ްޢިއްޒަތްތެރި ްޕީ.ޕީ.ެއމުގެ ްބޭނުންވޭ ްބަލައިލަން ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

.ްމާފަންނުްވާހަކަފުޅުދެްއކުމުގެްފުރުޞަތުްލަސްކޮށްދޭންްއެދިވަަޑއިގެންަފއިވޭ.ްއެްބޭފުޅުންްމިހާރުްފުރުޞަތުްބޭނުންވޭތޯ

ްދެކުުން ްގަލޮޅު ްއާދެ، ްނެތް. ްވަަޑއިގެން ްަވގުތު ްމި ްއާދެ! ްފަހުމީ. ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ އުތުރު

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުގަލޮ

ްދިޔައީްއާދެ!ްޝުކުރިއްް ްމި ްފެނިގެން ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްތެރޭަގއި ްކުޑަިއރުކޮޅެއް ްހަމަ ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްދެންމެ ޔާ

ްމިް ްބަހުސްކުެރވުނުއިރު ްތަނުގައި ްމި ްފެނުނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެއަށް ްތަން. ްދިޔަ ްބޭރުވެގެން ްޤަރާރު ްހުށަހެޅި އަޅުަގނޑު

ްލައިގެން،ްތާކުންތާކުނުޖެހޭ ްޤަރާރުތައް ްބޭކާރު ްވާހަކަ.ްއެކަމަުކ،ްްތަނަށް ްއުޅުން ްހިތްހަމަނުޖެހިގެން ްލައިގެން ޤަރާރުތައް

ްޤަރާރެކޭ.ްވަގުތެއްް ްޤަރާރެކޭ.ްވަރަްށްމުހިއްމު ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްއޮތީ ްމި ްމިހާރު ްއަޑުިއވެނީ ްމި ްއަނެއްކާ ްމިހާރު މިއަދު

ައޅުަގނޑުްވެސްްހަމަްދަންނަވާލަންްްވެސްްފާއިެތއްްނުވެއޭ.ްބަލަްނޖެހެއޭ،ްކުރަންޖެހޭްކަމެއްްގޮަތށްްމިްވާހަކަދެކެވެނީ.

ްމީހެއްް ްކޮށްަފއިވާ ްަރއީސްކަން ްކުރީަގއި ްއެއީ ްވިޔަްސ، ްކަމުަގިއ ްކަެމއް ްއޮތް ްކޮށްފައި ްމީހަކު ްކޮންމެ ބޭނުންވަނީ،
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ްމީހެްއް ްކުރަމުންދާ ްމެންބަރުކަން ްމިހާރު ްިވޔަސް، ްކަމުގަިއ ްމެންބަރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ްއަދި ްިވޔަސް ކަމުގަިއ

ްެއގޮތުްންކަމު ްބެލެްނވާނެ. ްމައްސަަލތަކެއް ްއެ ްވިަޔސް ްަކމުގައި ްކަމެްއ ްއޮްތ ްކޮށްފަިއ ްބަަޔކު ްކޮންމެ ްިވޔަސް ގަިއ

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެް ްމައުމޫނު ްއަލްއުސްާތުޛ ްރައީސް ްހުންނެިވިއރު، ްރައީސްކަމުަގއި ްރާއްޭޖެގ ްނަޝީދު ކެނެރީގޭ

އަހަރުްވެގެންްދިަޔއިުރ3ްްނީްރިޔާސީްކޮމިޝަނެއްްއުފައްދާަފ.ްސަރުކާރުަގއިްހިންގާފަިއވާްަކންކަންްބެލުމަށްްޓަކައިްވަ

ްކޯޓަށްް ްސުޕްރީމް ްބުނެ، ްަކމަށް ްކާފަރެއް ްމައުމޫނަކީ ްަރއީސް ްނެތް. ްއެއް ްޮގއްސަ ްބެިލގެން ްކަެމއް ްއެްއވެސް އެއިން

ްލައިގެންްވެސް ްކަންކަންްްމައްސަލަްހުށަހެޅިްބޭފުޅެއް،ްއެއީްޝައިޚްްރަޝީދު.ްޙުސަިއންްރަޝީދު.ްއެްމީސްމީހުން އެ

ްނުފެނުނު. ްކަމެއް ްެވސް ްެއވަރުން ްވެްސ، ނޑަކަްށް ބެލިއިރު ްއަުޅގަ ްމައްސަލަ ްމި ްއަލުްނ ްމިއަދު ްއިތުރަށް އެހެންވީމާ،

ތަނުގައިްބައެއްްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްހަމަްްނުވޭްބަލަންޖެހޭްސަބަބެއް.ްދެންްމިްްއެްއވެްސވަރަކަށްްއަންަޑސްޓޭްނޑެއް

ްމިޙަް.ފާހަގަކުރަްއވައިފި ްމިހާރުެވސް ްވާހަކައޭ. ްމައުމޫނުގެ ްދެްއކީ ްވެސް ްކުީރގައި ްއެއީ ްމައުމޫނުގެްްޤީޤަތް ދައްކަނީ

ވަނަްއަހަރުގެްރިޔާސީްއިންތިޚާބުްވެްސ2228ްްވާހަކަ.ްދެންްސަލާމަތެއްްނެތެއްނު.ްކޮންްހިސާބަކުންތޯްމިަކންްނިމެނީ.ް

ްބޭނުންީވްއެ ްދައްކަްްކާމިޔާބުކުރަން ްަރއީްއިގެާވހަކަ ްގޯސްކުރަްންން.ްމިއަދު ްވަޙީދު ްވެރިކަުމގަިއްހުންނެވިއިރު ްވަޙީދު ސް

ވަނަްއަހަރުގެްިރޔާސީްއިންތިޚާބުްާކމިޔާބުކުރަންްވެްސްދައްކަނ2213ްްީވެސްްދަްއކަންްބޭނުންވަނީްަމއުމޫނުގެްވާހަކަ.ް

ްނެތް ްަސލާމަތެއް ްދެން ްވާަހކަ. ްމިްމައުމޫނުގެ ްވާހަަކއެއްތަ ްމިްކަމެްއގެ ްއެހެންީވމާ، ްއެބަޖެހޭްކަްަދއްކަނީ. ންކަމަށް

ނަޑކަށްްއިތުރަކަށްްޤަބޫލެއްްްކޮންމެވެސްްކަހަލަްނިމުމެއްްއަންނަން.ްމިް ނުކުރެވޭްރައީސްްނަޝީދުްްދެންނެވިހެންްއަޅުގަ

ްމެުދވެރިކޮށް ްބަޔަކު ްގެްނގުޅުްއވި ްފިކުރު ްިވސްނުމާއި ްދެކޮޅު ްސީދާ ްމައުމޫނާ ްހުންނަަވއިގެން ެއްް،ވެރިކަމުަގއި

ް ްބަލަންކުރި ްއޮްއވާމައްސަލަތައް ްނުނިކުމެ ްއެއް ްނަތީޖާ ްެއއްެވސް ްވެްސްް،މަަސއްކަތުން ްޕާޓީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ިމއަދު

ްސަރުކާރެއް ްބެލުނުް،ހިމެނޭ ްކުރީގައި ްމައްސަލަ ްއިތުރަްށްމި ްއޮްއވާ ްސަރުކާރެއް ްކަމަށް.ްްކޯލިޝަން ްބެލިދާނެ ގޮތަކަށް

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގައިްކުރަންޖެހޭނެްކަ ނަޑކަށްްޤަބޫލެއްއެހެންވީމާ،ްމިީއކީްއަުޅގަ ނުކުެރވޭ.ްދެންްްމެއްްކަމަކަްށްއަުޅގަ

ޙަޤީޤަތަީކްމިއީްެއއްެވސްްހާލެްއގައިްޮކންމެހެންްމިްމައްސަލަތައްްބަލާކަށްްލަިއގެންްއުޭޅްޤަރާރެްއްް،ޙަޤީޤަތަކީްއިނގޭތޯް

ްޢަބްދު ްމައުމޫނު ްމިދެންނެވިހެން ްއަނެްއކާވެސް ްތެރޭގައި ްމަޖިލީސް ްމި ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްމިއީ ދިމާލަށްްްލްގައްޔޫމާނޫން.

ްޮގވަ ްއެއްޗެހި ްމިްިއ،ހިތުހުރި ްކުރަން. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްވާހަކަަދއްކާ ްމެންބަރުންްްދޮގު ްބަެއއް ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ތަނުގައި

ްޝަފީޤުގޭް ްފާހަގަކުަރއްަވއިފި ްވާހަކަދަްއކަމުން ްޝަފީޤުގޭ، ްފޮތެްއަގިއްްޝަފީުޤގެ، ްކޮންެމވެސް ްއޮތް ްލިޔެަފއި ޝަފީޤު

ްއަބުރުެގްދަމީހުންތަކެއްްމަ ްއެްމަްއސަލަިއގައި ްާވހަކަ.ްއެކަމަކު ްެއއްކަލަްޝަފީޤަކަށްްނުކެރުެނއްްޢުރާފައިްއޮތް ވާކުރީމަ

ހިތަދޫ،ްްެއއްކަންްލިޔަން.ްސ.ްނޫނީްމަރުީވްކޮންބަް،ނޫންތޯްދާކަށްްކޯޓަށްްގޮއްަސްތިމަންނަްއެްލިޔުނީްީކްއވެގެްނކަން

ްޙުސަ ްނާޒުކީޭގ ްކިަޔއިޞައިން ްވާހަކައޭ ްމަރާލި ްއެލާޙު ްވާހަކަދަްއކާއިރު ްިމތާ ްފޮރުވަންްގެން ްއެް،ކަްނަކން ްނޫންނަމަ

ްމީހުންްގޮސްތިބީްއެމް.ޑީ.ޕީގަ.ްއެ މީހުންްކައިރީގައިްމިއަުދްްކަންކަމުަގއިްއޭުރގައިްރިޕޯޓުަތކާްއެްއޗެހިްހިފައިގެންްދުވި

ްޑރ. ްމަރާލިތޯހީޝަްއަހަންވީެއއްނު ްނޫންތޯ. ްތެދެއްތޯ ްއެއީ ްކައިރީ ްއަް،ދުމެން ްމިއަދުނޫންތޯ. ނޑުމެންނަށް ވެސްްްޅުގަ
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ްމީހެއްް ްމަރާލި ްަބޔަކު ްއެީއކީ ްއެަބއޮތް ްތިީބްއެްނޫންކަން.ްއެްޔަޤީންކަން ްމިއަދު ދަކީްހީޝަްތަނުަގ.ްޑރ.ްމީސްމީހުން

ނޫންތޯްް،ލާފައިްއޮތީތޯްއިޭއތިްބިރުންްއޭތިްއަސްލުްހަމަްމަރަް،ބުނާްރިޕޯޓެއްްނިމުނީމަްކުރަންްއުޅުުންމީހާ.ްތިްއެކަން

ނޑަބަލަންވެ ްކަ ްއަވަހަށް ްގެން ްޑރ.ޝަިއ ްމީހަކީ ްއެހީހެދި ްއޭނަާއ ްއެހެންވީމާ، ްއަހަންވީްްދު. ްކުރަންީވއެއްނު. ްސުާވލު

ކަމުަގއިްްއެ،ްތަޙުޤީޤުކޮށްްއިނޫންތޯ.ްއީވާންްނަސީުމގެްަމއްސަލަިއގަިއްެއކަންްއޮތީްބަލަްް،ނޫންތޯްއޭނަްކައިީރްމަރާލިތޯ

ްފިޔަވަުޅއަޅާފަ ްމީހުންނަށް ްމިއަުދްފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހޭ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްވެސް ްމީހުންތަކަކަށް ްފިަޔވަުޅައޅަންނުޖެހޭ .

އަދަބުލިބިފައިްހުރިކަންްއަުޅަގނޑުްހަމަްމިްފުރުޞަތުަގއިްވެސްްފާހަަގކޮށްލަންްބޭނުން.ްއެްމައްސަަލއާްގުިޅގެންްޖަލުް

ްަބޑިގުދަނާ ްއައިމަްހަލާކުކޮށްލައިގެން ްދިފާޢުގައިްއެް،ހަމައަށް ްް،ތަނުގެ ްރަްއޔިތުންެގްަރއްޔިތުންގެ ްމާފުށީ ދިާފޢުގައި،

ްނަގަިއގެްންއެ ްބަޑި ްދިފާޢުގައި ްރައްޔިތުްނގެ ްމީހުންތަކެއްްްދިފާޢުގައި،ްދިވެހި ްމަސައްކަތްކުރި ްހުއްޓުވަން ްއެކަން ދުވަހު

ްއެ ްޤަބޫލުކުރާްއިހިނގަްމިއަދު ްައޅުަގނޑު ްވެސް ްދާންޖެހުމަކީ ްޖަލަށް ްހާދިސާގައި ްއެހެންވީމާ،ްްކަމެއްްިދޔަ ނޫން.

ްމިދަންނަ ްމިްވަން ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްހަމަ ްވާހަަކއަީކްމިއީ ްެދްއކުމަށްްއުޅޭ ްވާހަކަަތކެއް ތަނުަގއިްްމިް،ޓަކައިްތަނުގައި

ްމި ްނެތި ްސީރިއަްސަކމެއް ްކަހަލަ ްފާހަގަކޮށްލަންްްއެްއވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަ ްދެން ްކަމެއް. ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ތަނަށް

ްމި މެންްކަހަލަްމީސްމީހުންްމިއަދުްޙަޤީޤަތުގަިއްރޮޒައިނާްއާދަމުް،މެންބަރުންއުޅޭްބަެއއްްްބޭނުންްމިއަދުްޑީ.އާރު.ޕީަގއި

ނޑުްލަުދގަނޭ ކިޔަނީ.ްމިއީްޒާތީެވގެންްްވާހަަކްމިްދެރަވޭ.ްއެހެންެވގެންްއެް،ވެސްްމިކަހަލަްވާހަކަަދއްކަންްހެދީމަްއަޅުގަ

ނޑުެމންްޖޭވެގެންްމިްޖޭވެގެެނއް ކްޝަންތަެކްއްއަޅުަގނޑުމެންްވިްނކުރަނީ.ްހުރިހާްއިލެް،ކަމަކީްޮގސްްކުރާްނޫން.ްއަުޅގަ

ްރައްޔިތުްނެގްްއިތުރު ްދިވެހި ްނާޝިޒު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއަލިފުށީ ްމިއަދު ްސާފުކޮށް ްނުކުރަން.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާ ކަމެއް

ްއޮތީމަ ްނުދައްކާ ްއެއް ްރުފިޔާ ްމިލިއަން ްނުެބލޭނެްއެް،އެތައް ްކަމަކަށް ްޒާތީ ްެއއީ ްޮގވީމަ ްރަް،ވާަހކަ ީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރި

ވާހަކަނުަދއްކާތީްމެންބަރެއްކަންްަރއްޔިުތންނަށްްނޭނގެނީ.ްރޮޒައިާނެގްް.އެއީްމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރެއް.ްމަޑުންްއިންނަނީ

ނޑުމެންްނާޝިޒުމެންްވާހަކަްމިްފިރިމީހާ ދައްކަނީ.ްްތާްމިްއަކީްރައްޔިތުންގެްަމޖިލީހުގެްމެންބަރެކޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްފުރާްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްބޭރަށް ްނާިޝޒު ްވާނަމަްދަތުރެއްަގއި ްމިް،ކަމަށް ްވާހަކަ ްދާ ްރޮަޒއިނާ ްޗުއްީޓްނަަގިއގެން

ްމި ްއެހެންވީމާ، ްއެކަމަކާ. ްއުޅެްނ ްނުވެސް ްދާނަން. ްުނވެސް ްދާހިތަކުންނޫން. ްއެކީ ްޭއނައާ ްައޅުަގނޑު ްެއއީ ްދައްކަނީ.

ެއއީްޒާތީކަެމއްްގޮތަށްްދެކުްންް،ވާހަކަތައްްދެްއކީމަްމިއުޅޭްވާހަކަައކީްްއުޅެނީ،ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅަގނުޑްދަންނަވަންްމި

ްރަނގަޅު ްމިްކަެމއްްއެއީ ްރޮޒައިނާ. ްޙަޤީޤަތުަގއި ްދަްއކަނީ ްވެސް ްވާހަކަތައް ްއެފަދަ ްޒާތީެވގެން ދެންނެވިހެންްްނޫނޭ.

އެއްެޗއްްބުާނއިރަށްްތަނުންްކޮންެމވެސްްއެކަާކްދިމާލަށްްްއެް،ކަމަށްްވާނަމަްރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހަށްްދެމަފިރިންްވަންނަ

ްނޭ ްައޅުަގނޑަކަށް ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަކަށް ްޒާތީ ްދެން ްވާހަކަްްކުރާނެްނގެއެއީ ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑގެ ްއެހެންވީާމ، ކަމެއް.

ްމި ްހަމަ ްގޮތުން ްސިާޔސީ ްމިއީ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ްވެސް ްކުރިން ްވާހަކަަތްއްްނިންމާލުމުގެ ތަނުގައި

ްދެއްް ްވާހަކަތަެކއް ްމައްސަލަބޭކާރު ްސީރިއަސް ްހާލެްއަގއި ްއެްއވެސް ްަކމެކޭ. ްއުޅޭ ްކޮށްގެން ްނިޔަތުގައި އެްއަގިއްްކުމުެގ

 ނުކުރަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްްކޮށްގެންްުއޅޭްކަމެއްްކަަމކަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫެލއް
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ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޟާމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރި

ްރައީް ްިޢއްޒަތްތެރި ްއާދެޝުކުރިއްޔާ ްމިް!ސް. ްކުރިމަތީގައި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލަްމިއަދު ްޙަޤީޤަތުަގިއްްއޮތް އަކީ

ްނަގަް ްމައްޗަށް ްއަތް ްދެ ްބަނދެ، ްރުއްރުުކގައި ްއަުރވަްްއި،ޤައިދީން ނޑިޖަްިއ،ބިިޑައޅުވަްއި،އެންގަލަށް ްހައި،އަނަދގޮ

ްއެއްް ްއަިނޔާ ްއެތައް ްއަނިޔާސާލާއިންް،މިހެންގޮސް ްއެަތއް ްއަލިފާންޖައްސަތަންތަނުް،ެއއްްނީ އި،ްތޮރުފަްިއ،ަގއި

ްތުް ްމައްޗަށް ްކުރިކަުމގެ ްކަންތައްތަކެއް ްކިތަންމެ ްެއްހުމިހެންގޮސް ްއަކު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްހުރި ްކުރީގައި މަތުކޮށް

ްާލއިން ްކަންތައްތަެކއް ްބަިއވަުރ ްތެޭރަގއި ްތުސާދައުރުގެ ްކަމަށް ްއޮތް ްހިންގާަފއި ްޖަރީމާތަކެއް ްެއްހުނީ މަތުކުރެވޭތީެވ

ްބަލަް ްއެްއި،މައްސަލަތައް ްތުްޙަޤީޤަުތގަިއ ްއެޅިަފއިާވ ްއިސްަތށިފުޅުގަިއ ްސާފުކުރުމަށްހުމަނިކުފާުނގެ ަޓކަިއްްމަތުތައް

ްވަރަްށް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްހިތަްށއަރަނީ ްައޅުަގނޑު ްފާަހގަކުެރވެނީ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްއެްއ ްމައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ

ފަދައިންްއެަތއްްްވެސްްވާހަކަދެްއކެިވްބައެއްްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރންްވިދާޅުވިްްންދުވަހުއްސުރެްފެށިގެންްމިތާނަގއިްކުރި

ްމިްޒަމާނެއް ްމިްެވއްޖެ ްމިހާރު ްހިތަށްއަރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްދެކެވޭތާ. ްމިހެން ްމިްވާހަކަަތްއ ހުރިހާްްއޮތީ

ްހުތު ްައއިސް ްވަގުތު ްމުހިއްމު ްއެންމެ ްލިބޭނެ ްސަލާމަތްވުމަށް ްމިމަތުތަކަކުން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެެހން ދެންނެވީްްޖެހިފައޭ.

ްމި ްފެށިގެން ްކުީރސުރެ ްވަރަށް ްއަުޑއަހަން ްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަފާުތްްޙަޤީޤަތުގައި ްއެކި ްއަޑު. ްދައްކާ ވާހަކަަތްއ

ްަވއްކަންތައްް ްތަފާތު ްެއކި ްތުް،އަނިޔާތަާކއި ްތަފާތު ްައއިސްގެންްހުެއކި ްތެރެއަށް ްމައްސަލަިއގެ ްމި ެއިކްް،މަތުތައް

މިނިވަންްމުސްތަޤިއްލުްށް،ްޮގތަްމައްސަލަިއގައިްބުނެފައިްއޮތްްގޮތަށްްވާހަކަތައްްދެެކވޭ.ްއެހެންވީމާ،ްޙަޤީޤަތުަގއިްމިގޮތް

ްބަލަ ްމައްސަލަތައް ްމި ްއުފައްަދއިގެން ްކޮމިޝަނެއް ްނުވަތަ ްެއއް ްތަޙުޤީޤުކޮށްްއިމުއައްސަސާ ްއެ، ްޙަޤީޤަތުގައި

ްތު ްއެޅިފަިއވާ ްބޮލުގައި ްބަރީޢަކޮށްމަތުހުމަނިކުފާނުގެ ްސާފުކޮށް ްރީތިކޮށްްްއެް،ތަކުން ްވަރަށް ްހަމަ ްމިއަދު މަނިކުފާނަކީ

ނުޑްހުރައްޔިތުންެގްރުހުމާއިްލޯބިްިލބިގެންްމިްހުރިހާްތު ްއަުޅގަ މަތުތަކަކުންްބަރީޢަވެގެްންހުންނަންޖެހޭްބޭފުޅެއްްކަމަށް

އެަތއްްް،ންދެންއެަތއްްޒަމާނެއްްވާ،ްޤުރުބާންވެޓަަކއިްާޖނާއިްމާލުންްްވެސްްޤަބޫލުކުރަނީ.ްެއއީްާރްއޖޭގެްރައްޔިތުންނަށް

ްހެޔޮގޮުތަގއިް ްވާންދެން ްވިަޔސް،ްއަހަރެއް ްކަމަށް ްހުރި ްކަންތައްތަެކއް ްގޯސް ްވުެރްއަހަރ32ްަް،ވެރިކަްނކޮށްދީް،އަދި ށް

ްފާހަގަކޮށްލަ ްއަުޅަގނޑު ްހަމައެާއއެީކގަިއ ްާވތީ. ްބޭފުޅަކަްށ ްހުރި ްޚިދުމަްތކޮށްދީފައި ްޤައުމަށް ްދުވަުހ ްބޭނުްނވޭްގިނަ ން

ްރާއްޭޖގަިއް ްމި ްވެސް ްމިއަދު ްނެތޭ. ްފުއްދައިެލވޭކަށް ްއަނިޔާައކުން ްޖިސްމާނީ ްހަމައެކަނި ްވާހަކަަދއްާކއިރުަގއި އަނިާޔގެ

ްެވއްޖެްއާޔް ްގޮުތގަިއ ްއޮްތ ްމަޢުލޫމާތުލިބިފައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއެބަދޭ. ްތަހައްމަލުކުރަމުން ްއަނިޔާަތއް ްތަފާތު ްަބޔަކު އެތައް

ލެއްފަހީގަިއްފުލުހުންގެްލޯންޗެއްްދިޔަްގޮތަށްްގޮސްްއެްރަށުްރައްޔިތުްނގެްތެރެއިންްހަްމީހަކުްހަމަްރޭގައިްށ.އަޮތޅުްބި

ްެވސްް ްވީުނވީ ްގޮތަށް ްގެްނދިޔަ ްހައްޔަުރކޮށްގެން ްނުލަިއ،ްހިފައި ްވެސް ްއަމުރަކާ ްނެތި،ްކޯޓު ްްބުނެކިޔުމެްއ އެްއވެސް

ްވެްސ، ްބެލެނިވެރިންނަށް ްބޭފުުޅންގެ ްެއ ްއަިދވެސް ްނާްނގާ.ްްނޭނގޭ. ްވެސް ްބެެލނިވެރިންނަށް ްކުދިންގެ ްގެންިދޔަ އެ

ްބަންދުކުެރވިފައި،ް ްުތހުމަތުގައި ްޖަުލގަިއ ްހަމައެާއއެީކގަިއްފާހަގަކޮށްަލންޖެހޭ،ްރާއްޖޭގެ ްއަނިާޔ. ްވެސް އެހެންވީމާ،ްިމއީ
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ްހިްތދަތި ްވެސް ްމިއަދު ްތަަހއްމަލުކުރޭ ްއެބަ ްަބޔަކު ްއެތައް ްތިބި ްބަންދުކުރެވިަފއި ްއަހަރު،ްތުހުމަތުގައި ްދެ ްވޭން. ކަމާއި

ްމީހުންެގް ްއެ ްުނވޭ. ްއެްއވެްސްޚަބަރެއް ްުނވޭ. ްެވސް ްވެފަިއްޚަބަރެއް ްމަސްުދވަސް ްއަހަރު،ްހަމަސްދުވަްސ،ްއަށް ތިން

ްބޯންދީް ްކާންދީ، ްތިބޭނެ. ްބަލަދުވެރިން ްތިބޭނެ. ްބެލެނިވެރިން ްތިބޭނެ. ްއަނބިދަރިން ްތިބޭނެ. ްމައިންބަފައިން ވެސް

ްދު ްވެްސްބަލަހައްޓަންޖެހޭ. ްޙައްޤުތައް ްމީހުންގެ ްތިިބ ްބަންދުކޮށްފައި ްއެ ްއެބަެޖހޭ. ްކުރަން ްޚަރަދުތައް ނިޔޭގަިއ

ްހަމަް ްވެސް ްމި ްަޙޤީޤަތުގައި ްއަިނޔާ. ްެވއްޖެްއޔާ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްމިވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ.

ގައިްފާހަަގކުރެވެނީްޙަޤީޤަތުަގއިްޤައުުމގެްނިންމަންޖެހިފައިްއޮތްްމައްަސލަްއެއް.ްދެންްއެންމެްބޮޑުްަމއްސަލަްެއއްގެްގޮތުް

ްގޮސް،ް ްދަށަށް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްގޮސް، ްދަށަށް ްހާލަތު ްރައްޔިތުްނގެ ްގޮސް، ްްދަށަށް އުފެއްދުންތެރިކަން

ްއެހެންވީމާ،ް ްއެއް. ްައނިޔާ ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިބޭ ްވެސް ްމިއީ ްދިޔައިމަ ްހިސާބަށް ްސަލާންޖަހަންޖެހޭ ްހާލުގައި މިީއްނިކަމެތި

ްހުސްެވ،ް ްިނޒާމު ްާއސަންދައިގެ ްހުސްވެ، ްާއސަންދަ ްގިނަ. ްވަރަށް ްވާހަަކ ްއަިނޔާެގ ްިކޔާއިުރަގއި ްވާހަކަ އަނިޔާތަުކގެ

ްނުލިބިގެންް ްފައިސާ ްއޮޕަރޭަޝންތަކަށް ްމީސްމީހުންގެ ްބައެއް ްޖެހިގެން، ްހާލުގައި ްރައްޔިތުން ްހުސްވެ، ްލިމިޓު އޮންނަ

ްހޮސްޕިޓަލް ްޮގސް ްފުރަިއގެން ްވެސް ްއަނިޔާ.ްމިއަދު ްޙަޤީޤަުތގައި ްވެސް ްމިއީ ްމީހުން. ްތިބި ްެއޑްމިޓުކުރެވިަފއި ތަކުަގއި

ްހައްލުކުރެވޭނެް ްކަންތައް ްމި ްއެބަޖެހޭ. ްފިޔަވަޅުައޅަން ްައަވސް ްބަލައި، ްވެސް ްކަންތައްތައް ްމި ްއެބަޖެހޭ ސަރުކާރުން

ނޑުމެންނަށްްއަޑުްގޮތްތައްްހޯދަންްއެބަޖެހޭ.ްކޮްނޓިންޖެންސީގައިްއެބަހުރިްފަިއސާ.ްދައުލަތަށްްފަ ިއސާްއެަބްލިބޭ.ްއަުޅގަ

މަސްދުވަހ9ްްުއިުތރަށްްމިއަހަރުްފައިސާްލިބިއްޖޭ.ްފާއިތުވެދިޔ17ްްަުނވަތަް%12ްމިްއިވެނީްމިދިޔަްއަހަރަށްްުވރެް%

ްއެބަޖެހޭް ްއަނިޔާތަކުން ްމި ްވަންާޏ ްކަމަށް ްއެހެންެވއްޖެ ްހިނގައްެޖ. ްމައްޗަށް ްއެހާ ްައދަދު ްަފއިސާެގ ްލިބުނު ތެރޭގައި

ްހަމައެާއއެީކަގިއްރަ ްއެބަޖެހޭ. ްހޯދަން ްގޮތް ްސަލާމަތްވާނެ ްަރއްޔިތުްނ ްއަނިޔާތަކުން ްމި ްސަލާމަތްކުރަން. އްޔިތުން

ްތެޭރގަިއް ްމިސާލުތަކެއްގެ ްާސފު ްރީތި ްވަރަށް ްއަޅުވެިތކަމުގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދަނީ ްމި ްފެންނަމުން ްހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްދާ ްތަހައްމަލުކުރަމުން ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަިނާޔްމިއަދު ްބޮޑު ްވަކި ްއެއަްށވުރެ ްެއއް. ްއަނިޔާ ްވެސް ނޑުެވތިކަމަކީ ްއަޅުގަ ތަން.

ްބުނެލާް ްއަގައިން ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްނެތް. ްއެއް ްއަނިޔާ ްބޮޑު ްަވކި ްއެއަްށވުރެ ްއެަބއޮތްތޯ. އެއް

ނަޑއިާލްތަން.ްބިރުވެރިް ކަމުގެްއިންޒާުރތައްްމިްއަންނަނީ.ްއަބަާދއިްމީހާގެްަވޒީފާތަކުންްދުްއަވއިާލްތަން.ްަވޒީފާތަކުންްކަ

ްބޮޑުް ްވަރަށް ްމިވެސް ްއެހެންވީމާ، ްލިބެމުން. ްއަންނަނީ ްމި ްވެސް ްމީހުންނަށް ްތިބި ްވަޒީފާތަުކގައި ްސަރުކާރުގެ އަބަދު

ްއެތަްއް ްވެސް ްގޮތުން ްނަފްސާނީ ްނޫން. ްެއއް ްއަިނޔާ ްކުޑަ ްޙަޤީޤަުތގައި ްވެސް ްއަކީ ްއަިނޔާ ްނަފްސާނީ ްެއއް. އަނިޔާ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްއަނި ްކަމަށް ްއަޅައިދޭނަން ްއެރަޕޯޓު ްފޮނަދޫ ްތެރޭގައި ްމަސް ްދެ ްއެހެންވީމާ، ްއެބަހުރި. ްެއއް ޔާ

ްއެްއެގް ްއަނިޔާ ްތިބީ ްވެސް ްަރއްޔިުތން ްރަށު ްއެ ްނުވެ، ްއެަކން ްވާހަކަ. ްވިދާޅުވެަފއިވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިހާރުގެ

ނޑު ްއަުޅގަ ްތެރޭގަ. ްހިތްދަތިކަމުގެ ްކޮށްްްތެރޭގަިއ، ްވެސް ްއެކަންކަން ްސަުރކާރުން ްއަވަހަކަށް ްވީހާ ްހަމަ ްއެދެީނ ެވސް

ްކުރިްން ްނިންމާލުމުގެ ްއަިދވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްނެތް. ްޮކޅުންލާކަށް ްދަްއކާ ްވާހަކަ ްއަިނޔާގެ ްއެހެންވީމާ، ނިންމަން.

މައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްކުީރގެްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަންްކުރިްއަލްުއސްތާޛު



64 

 

އިސްތަށިފުޅުަގއިްއެޅިަފއިވާްުހރިހާ،ްހުރިހާްކުނިމިލައަކުންްސަލާމަތްވުމަށްްޓަކައިްލިބޭނެްރަނުގެްފުރުޞަތެކޭްމިއީ.ްމިް

ްބަލައިް ްކަންތައްތައް ްމި ްހަދައިެގން ްކޮމިޝަނެއް ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްއަވަހަށް ްހިތްޕަވައި، ްބޭނުން ފުރުޞަތުގެ

ްމިތާގަިއްއަމާނާތްތެރިކަމާިއްދިރާސާ ްސަލާމަތްކޮށް،ްާދއިމަށް ްނިންމައި،ްެއްމަނިކުފާނު ްަމްއސަލަތައް ްތަޙުޤީޤީ ކޮށް،ްމި

ވަފާތެރިކަމާއިްބާއްަޖވެރިކަމާިއްދިވެހިްރައްޔިތުންގެްލޯތްބާްއެީކގައިްުއޅެވޭނެްމަގުްތަނަަވސްކޮށްދިނުމަކީްމިްމަޖިލީހުންް

ްމިްޤަރާރަށްްތާއީދުކުަރމޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.،ްވެސްްކުރަންޖެހޭްކަމެކޭ.ްއެެހންވީމާ

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާ

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމައްަޗންގޮޅި ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ޤަރާރުްހުށަހެޅުއްވުމުގެްނިޔަާތްމެދުްވަރަށްްބޮޑަށްްސުވާުލުއފެދޭ.ްސަބަބަކީްއެމް.ޑީ.ީޕގެްްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްމި

ފަރާތުންްވަކާލާތުކުރަްއވާްފަރާތްތަކުންްވިދާޅުވާްވިދާޅުވުމާ،ްމިްޤަރާރުގައިްއެްބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާްކަންތައްތަކާްވަރަްށް

ް ްމިހެން ްފާހަގަކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްފުށުއަރާކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެްބޮޑަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްެތރި ްދެންނެވީ މި

ްއަްލއުސްތާުޛް ްކުރަްއވާފަިއވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްުމއްދަތަކަްށ ްދިގު ްކުަރއްވާަފއިާވ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން

ްޒަމާނީްތަޢުލީމުގެ...،ްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީްމިްދިވެހިރާއްޖޭގެްތަަރއްޤީގެްބާނީ.ްއަދިްމިްދިވެހިރާއްޖޭގެްތަޢުީލމުގެ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިރާގެް ްތިމަރަފުށީ ްހަމަވެއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްއާދެ! ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްގެްއލިއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ އާދެ،

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްޝަރީފުްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުތިމަރަފުށީްދާ

ްމައުމޫނުް ްއަލްއުސްާތޛު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑު ްއަުޅގަ ްބެފުޅުންަނށް ްަރީއސް.ްއާދެ!ްބަެއއް ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި

ްކަމަްށް ްެގއްލޭ ްކޯރަމް ްކަންބޮުޑވެަވޑަިއގަްނނަވާތީ ްވާަހކަދައްކާތީ ްއިބާރާތަކުން ްމިކަހަލަ ްގޮތުން ްބެހޭ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ

ްޙަޤީޤަތެްއްއަޅު ްއިންކާރުކުިރޔަސް ްކިތަންމެވަރަކަށް ްޙަޤީޤަތް. ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެހެންނަމަވެސް ްލަފާކުެރވެނީ. ަގނޑަށް

ްކުރިންް ްމީގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްތަރަޤީގެ ްތަޢުލީމުގެ، ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުހެދޭނެ. ްކަމަކަށް ްނޫން ޙަޤީޤަތެއް

ްއަމަންއަމާންކަުމގެ ްތަޖުރިބާކޮށްަފއިާވ ްަމއުމޫނުްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަލްުއސްތާޛު ްރަީއސް ްކުީރގެ ްއަީކ ްބާނީ ޙަީޤޤީ

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ްމައުމޫނު ްއަލްއުސްާތޛު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު.

ސްްނެތް.ްކަރަޕްޝަނުގެްވޭތުވެިދޔަްތިންްއަހަރުްދުވަހުގެްތެރޭގައިްނުކުރާްތަޙްޤީޤެްއްނެތް.ްއަދިްނުކުރާްތުހުމަތެއްްވެ

ްމީހުންް ްދިޔަ. ްތުހުމަތުކުރެވިގެން ްއަނިޔާވެިރކަމުގެ ްދިޔަ. ްތުހުމަތުކުރެިވގެން ްަވއްކަމުގެ ްދިޔަ. ތުހުމަތުކުރެވިގެން



65 

 

ްޚަރަދުކޮްށގެން،ް ްފައިސާތަކެްއ ްބަިއވަރު ްއެަތއް ްދައުލަތުން ްރަީއސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދިޔަ. ްތުހުމަތުކުރެިވގެން މެރިކަމުގެ

ްބަ ްކުީރެގްސަރުކާރުެގ ްޚަރަދުކޮްށގެން ްފައިސާަތެކއް ްަބިއވަރު ްއެތައް ްވެސް ްއޮްތއިރުަގއި ްާތށިކޮށް ްއެހާ ޖެޓު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމުޙައްމަުދްނަޝީދުްއެކުލަަވއިލެްއވިްިރޔާސީްކޮމިޝަންްމުޅިންްބިނާވެފައިްަރއީސްްއަްލއުސްތާުޛް

ްަގވާް ްޤާނޫނާއި ްކަހަލަ ްެއއްވެސް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްމަްއޗަށް.ްމައުމޫނު ްބެލުމުގެ ްވޭތޯ ްކުރަްއވާަފއި ްކަމެއް ްޚިލާފު އިދާ

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްތިންްއަހަރުްދުވަސްްފާއިތުވެގެންްދިޔަީއ.ްލިބުނުްނަތީޖާްސުމެއް.ްއަދިްހަމަްލިބުނުްނަތީޖާްއަކީް

ނަތީޖާްެއއްްނުނިކުތް.ްްއެތައްްަބއިވަރުްަފއިސާތަެކއްްދައުލަތުގެްޚަޒާނާްއިންްއިްސރާފުވެގެންްދިޔުން.ްއޭގެްެއއްްވެސް

ްކުރިންް ްމީގެ ްބޭނުންވަނީ ްހުށަހަޅުއްަވިއެގން ްޤަރާރު ްމި ްފަހަރަށް ްދެވަަނ ްއަނެްއކާ ްމިހާރު ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްދިވެހިް ްސީދާ ްޚިލާފު، ްަގވާިއދުތަކާ ްޤާނޫނުތަކާއި ްކުރައްވާފަިއވާ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްރައީްސ ްކުރެްއވި ރައީސްކަން

ްކުރިމަތީގަް ްއަިދްރައްޔިތުންެގ ްކޮމިޝަންތަކުން ްަތފާތު ްކަންަތއްތައް ްޚިލާފުވެަވޑަިއގަްނނަވާފަިއވާ ްޤާނޫނުތަކާ އި

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްވެްސްބަލަމުންދާތީްއެކަމާްކަންބޮޑުވެ،ްއަދިްރައީސްްއަލްއުސްާތޛުްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގް

ްކަމަށްްތުހުމަތުކޮށް،ްއަދިްބުނެ،ްއަޅުަގނ ޑުްދަންނަވާނީްހަޤީޤަތާްޚިލާފަށްްހުށަހަޅާފައިވާްޤަރާރެކޭ.ްމިކަހަލަްކަމެއްްވާ

ްއެްއގޮތަކަްށވެސްް ްެގްއލުވައިލުމަކީ ްވަގުތުަތއް ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނެގ ްއަޅުަގނޑު ްހުށަހަޅައިެގން ްޤަރާރުތައް މިފަދަ

ްތތެރިްރައީސް.ްއަނެްއކާްިމްއަޅުަގނޑުމެންްަރއްޔިތުްނގެްަމންދޫބުންގެްހައިިސއްޔަތުންްކޮްށގެންވާނެްކަމެއްްނޫން.ްޢިއްޒަ

ްބޭފުޅުްނ،ްއަދިް ްއެމް.ޑީ.ީޕްއަްށްނިސްބަތްެވަވޑަިއގަންނަވާ ްއެްއްފަރާތުން ްާވްކަންތައްތަަކކީ ްމި ޤަރާރުގަިއްހުށަހަޅާފައި

ްދަނީް ްމި ްގޮވަމުން ްވެސް ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްޖުމްލަކޮށް ްވެސް، ްބޭފުޅުން ްނިސްބަތްވަަޑއިނުގަންނަވާ ްޕާޓީައކަށް ވަކި

ް ްއަދިްރާއްޖޭގެ ްނުދެވޭކަމާ، ްމުސާރަ ްނެތްކަާމިއ ްަފއިސާ ްބަޖެޓުގައި ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްދަށްކަމާއި ްހާލަތު އިޤްތިޞާދީ

ްމިް ްސިަފއިަގއި ްޤަރާރެއްގެ ްެދވަނަ ްހަމައެާއއެީކގައި ްވާަހކަ. ްނެތްކަމުގެ ްަޚރަދުކުރެވެން ްަފއިސާ ްއަށް ބޭސްފަރުވާ

ބަިއވަރުްފައިސާަތކެްއްޚަރަދުކުރާްވާހަކަ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްަދއްާކްްހުށަހަޅަނީްއިތުރުްކޮމިޝަނެްއްއުފައްދާްވާހަކަ.ްއެތައްް

ްމައުމޫނުް ްއަްލއުސްތާޛު ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެކޮޅުނުޖެހޭ. ްހާލެްއަގިއ ްެއއްވެސް ވާހަކަ

ނޑުމެްންްގ2213ްެޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެްފިކުރަީކްމިްރާއްޖޭަގއިްކުިރއަށްދާނެްފިކުރު.ްއިރާދާކުރެްއިވއްޔާް ވެރިކަމުަގއިްއަުޅގަ

ްރަްއޔިތުންނަށްް ްދިވެހި ްކާމިޔާބުކޮްށ، ްއިންތިޚާބު ްމި ްފިކުުރ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްމައުޫމނު ްއަްލއުސްތާުޛ ރައީސް

ްޕާލިމެންޓްީރް ްޕީ.ޕީ.އެުމގެ ްޓަކައި ްސަމާލުކަމަށް ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްކަމަށް ްހޯދައިދޭނެ ްގޮތްތައް ްފައިދާހުރި ހަމަޖެހުމާއި

ްގެްމެންބަރެްއގެްހައިިސްއޔަތުންްދަންނަވާލަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ގުރޫޕު

ް

ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:ް

ްމައުމޫނުް ްކިނބިގަސްދޮުށގޭ ްމއ. ްުދވަހެއް. ްޤަރާރުގެ ްމިއަަދކީ ްއާދެ! ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްރައީސުލްޖުްމހޫރިއް ްމީހުންނަށްްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްއާދެ! ްނުލައި، ްޙުކުާމ ްޝަރުޢީ ްުހންނަވަިއގެން ްމަޤާމުގަިއ ޔާކަުމގެ
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ްކޮޅަކަްށް ްއެްއވެސް ްކަމަށް ްިމ ްސީދާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއުެޅނީ. ްމި ްހުށަހެޅިގެން ްޤަރާރެއް ްެއކަމުގެ ްވާހަކަ، އަނިޔާކުރި

ްއަިނޔާވެިރކަމު ްާރއްޖޭގެ ްނަމަ ްވަނީ ްކަމަށް ްވާހަކަަދއްަކއިފި ްއޮްތްނުޖެހި،ްބުރަނުވެ ްތެޭރގަިއ ްވެިރކަމުގެ ްަސގާފަެތއް ގެ

ްމަރުޙޫމުް ްވިޔަްސ،ްއަދި ްކަމުގައި ްަމއުމޫނު ްރައީސް ްއެއީ ްއެއީ. ްޙަޤީޤަތެއް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެއީ ކަމީ

ްއެ ްގޮްތގޮތަށް ްިވޔަސް،ްެއކި ްވެރިކަމުަގއި ްމި ްނިމިގެންދިޔަ ްފަހުން ްވިޔަސް.ްއަދި ްވެރިކަުމގައި ްނާޞިރުގެ ކިްއިބްރާހީމު

މީހުންްވާހަކަދައްކަމުންދަނީ.ްޙަޤީޤަތްްވާނީްޙަޤީޤަތަށް.ްޙަޤީޤަތެއްްއޮުޅވަްއެއްްނުެލވޭނެ.ްހަޤީޤަތަކީްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުްން

ްެއް ްނިމިއްެޖއްާޔ ްކަމެއް ްނުރަނގަޅުޮކށް ްަމސައްކަތްކުިރޔަސް ްޓީަމކުން ްވަކި ްުނވަތަ ްަބޔަކު ްވަކި ްެއއީ ްގޮތެއް. ނިންމާ

ްރަ ްއަދި ްނުރަގަނޅޭ. ްއަދިްބުނާނީ ްކަމަށް ްވާހަކަ ްރަނގަޅު ްކަމަކީ ްއެ ްނަމަ، ްވަނީ ްކަމަށް ްނިންމައިފި ްކަމެއް ނގަޅަށް

ްނޫންް ްބޭނުމެއް ްއަޅުަގނޑު ްއުޅެނީ، ްމި ްކަންބޮޑުެވގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޙައްޤުވެެގންދާނެ. ްބަސް ތަޢުރީފުގެ

ްދުވެ ްއަބަދުމެ ްފަހަތުގައި ްމީހުންގެ ްތިބޭ ްކޮްށފައި ްނޫން.ް،ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްކަމެއް ްރަނގަޅުވާނެ ްަޤއުމަށް އެއީ

ްއަޣްލަބިއްޔަާތް ްބަޔަކު ްގިނަ ްވަރަްށ ްތެެރއިން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއެއީ ްމަޤާމަކީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އަދި

ްފުންކޮ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަެވސް ްކަމެއް. ްއޮންނަ ްަބއްޓަންކުެރވިފަިއ ްގޮތަކަށް ްނުކުެރވޭނެ ްނޫނީ ށްްއެީކގަިއ

ްއަދިް ްމީހުންނާ، ްތިބި ްޮކށްފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްރާއްޖޭެގ ްވާހަކަދައްާކއިރު. ްޤަރާރަށް ްމި ްއެބަޖެހޭ ވިސްނަން

ްއޮތީް ްގޮްއސަ ްއަިނޔާވެރިކަން ްއަދި ްާއއި ްކޮްނގޮތަކަށްތޯ ްތިބީ ްކޮށްފައި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ރާއްޖޭަގއި

ްދަރައަޖައަކަށްތޯ ްކިހާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްންްކިހާހިސާބަކަށްތޯ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަލަންޖެހޭނެ. ނޑުމެން އަުޅގަ

ް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުެގ ްމައުމޫނު ްކިނބިގަސްދޮުށގޭ ްހުރި 32ްްކޮށްފައި ްެތރޭގަިއ، ްވެރިކަުމގެ ްުދވަހުެގ32ްްއަހަރުގެ އަހަރު

ްވެރިކަމުގެްތެޭރަގއި...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖަލްސާގެްކޯރަމްްހަމަެވއްޖެ.ްއާދެ!ްޖަލްސާގެްކޯ ރަމްްެގއްިލއްޖެ.ްއިށީނދެަވޑަިއގެން.ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ްއާދެ!ްމިހާރު

ްމަޑަވެލީްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްެގންދެވުމަށް.

ް

ްމަޑަވެލީްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ްިއއްޒަތްތެ ްހަމަވެޝުކުރިއްޔާ ްކޯަރމް ްަވގުތު ްމި ްއާދެ! ްރަީއސް. ްމައުމޫނާްރި ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްދަނީ ްމި ގެން

ްމަނިކުފާނަށްް ްއެ ްފާހަގަކުެރއްވީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަެދއްެކިވ ްކުރީގައި ްނޫން. ްވާހަކަަދއްކާީތކީ އެްއކޮޅަށް

ްމި ްވެސް ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްވާހަކަ. ްެގްއލުނު ްކޯރަމް ްކުރިްތަޢުރީފުކުރައްވާތީ ްމަނިކުފާނު ްއެ ްދެކެވެނީކީ ްވާހަކަ ްމި ހާރު

ް...12އަހަުރގެްވެިރކަމުގެްެތރޭގައ32ްްިއަނިާޔގެްވާހަކަ.ްއާދެ،ްދިވެިހރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންްކުރިމަތީަގއިް

ް
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 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކަ ްބަހުސްަގއި ްމި ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހިސާބުން ްމިހާ ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްހަމަވީ.ްޝުކުރިއްޔާ ްވަގުތު ނަޑއެޅުނު

ްއަޅުަގނޑުްމިހާރުްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްމެދުްހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމަށް.ް

ް

 މެދުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޢަބްދުލްޤަ ްމައުމޫނު ްކިނިބގަސްދޮުށގޭ ްމއ. ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުެގްޝުކުރިއްޔާ އްޔޫމު

ްހިނިް ްގަޔަށް ްހަކުރުއަޅައި، ްގަޔަްށ ްބަނދެ، ްރުކުގައި ްޤައިދީން ްނުލައި ްޙުކުމަކާ ްޝަރުޢީ ްހުންނަވައިގެން މަޤާމުގައި

ްލާއިންސާީން ްޤައިދީންނަށް ްމަްއސަލަ. ްމި ްޖަހައިގެްނ، ނޑި ްއަނދަގޮ ްބިޑިއަުޅވަިއ، ްފުރަަގހަށް ްރުއްރުުކަގއި އަރުަވއި،

ކޮށްަފއިްވާތީްމިްމައްސަލަްބެލުމަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅައިގެންްއުޅޭްޤަރާރެއްްމިްޤަރާރަކީ.ްޙަޤީޤަތަކީްއަނިޔާ

ްކުރަންޖެހޭް ނޑުމެން ްހުރީ.ްއަުޅގަ ްގިނަކޮށް ްޚިލާފަށް ްމަަސއްކަތްތަްއްއާދަޔާ ްމަޖިލީހުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން

ްބަ ްވަަރށް ްމަސައްކަތްތައް ނޑުމެންްމަޖުބޫރު ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްޤަބޫލުކުރަން. ްވެސް ްއަުޅަގނޑު ްހުިރކަން އިވަރު

ްވަީން ްމި ްއިދާރާތަެކއް ްވަކި ްބެލުމަށް ްތަންފީޛުކުރުމަށްްނުވަތަްމައްސަލަަތއް ްޙުކުމް ްައޅުަގނުޑމެން ްހެދިގެން ޤާނޫނުތައް

ް ްކޮންމެ ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްމަޖިލިހުންްގާއިމުކުެރވިފަ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި މައްސަލަެއއް

ްއެންމެްފަސޭހަ،ްރަނގަޅުްމަަސއްކަެތްއް ްމިއީކީްައޅުަގނޑުމެންްމަސަްއކަތަށްްބަލާއިރުަގއި ބަލައިްކަންތައްަތއްްކުރުަމކީ

ްނުވަތަް ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްމި ްވެްސ ްހައްތަހާ ްވާަހކަދައްަކވަމުން ްވެސް ްޤަރާރަށް ްމި ްހިތާމައަކީ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން.

ް ްދަނީ ްމި ްވިދާުޅވަމުން ްބޭފުޅުން ްނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ ްއަށް ްހުިރ32ްްޕީ.ޕީ.އެމް ްއަިއއްސަ ްޤައުމަށް ްތެރޭ އަހަރު

ްވާހަކަް ްކަންތަުކގެ ްރަނގަޅު ްކުރި ްމައުމޫނު ްރައީސް ްނުަވތަ ްވެރިާޔ، ްވެރިކަންކުރި ްއޭުރެގ ްވާހަކަ. ކުރިއެރުމުގެ

ްދަ ްމި ްމައްސަަލްޖައްސަމުން ްއެ ްޔަޤީނުންްެވސްްނުދައްކަިއގެން ްހަމަ ްޤަާރރަކަށް ްމި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ނީ.ްޙަޤީޤަތަކީ

ްއެް ްއިނާމުދީފީމު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެތް. ްދެްއކޭކަށް ްވަގުތު ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއް ްވާހަކަ ްރަނގަޅުކަމުގެ ހުރި

ް ްދީފީމު. ްވެސް ްޒަޢީމުކަން ްދީފީމު. ްމެޑެލް ްޢިއްޒަތްދީފީމު، ްއަޅުަގނޑުމެން ްފޯރަމް.ްމަނިކުފާނަށް. ްއެ ްެއއީ ެއހެންވީމާ،

ްދޫކޮށްލެވޭކަްށް ްމުޅިން ްނުދަްއކައި ްވާަހކަ ްއެ ްއަނިާޔވީމަ، ްރައްޔިތަކަށް ްދިވެހި ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްޤަރާރެއް ްގޮތުަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑައެިޅގެން ްކަ ނޯންނާނެ.

ްތެދުްްބަލައިނުގަންނާނެ ްކަހަލަ ްކޮންމެވެސް ްމީގަިއ ްއެހެންވީމާ، ްނަމަ. ްހުރި ްވާހަކަތަެކއް ްދޮގު ނަޑއެިޅެގން ކަ

ނޑުމެންްއެންމެންްވެސްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ،ްހުރިހާްމެންބަރުންްވެސްްޤަބޫލުކުރަންް ޙަޤީޤަތްތަކެއްްއުޅޭކަންްމިއީްައޅުގަ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް. ްތެރ32ްޭޖެހޭނެ ްުދވަސް ނޑުމެންްއަހަރު ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ގައި

ްިމް ްނުވަތަ ްބަންދުގަިއ ްވެދާނެ، ްހަމަ ްފަހަރުގައި ްަމއްަސލަ ްމި ްނުިދޔަ. ްއަރަިއގެނެއް ްވަރަކަށް ކުރިއަރަންީވ

ްނުލިބުނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްގޮުތގައި ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްއެކަީށގެންާވ ްުއފެއްދުންތެރިކަން ްމީހުންގެ ްއަނިޔާކޮށްަފއިވާ
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ްެގއްލުމަކަށް،ް ްކޮންމެ ްވާ ްޤައުމަްށ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެހެންަކމުން ްކަމެއް. ްއެކަީށގެންވާ ްހަމަ ްވުމަކީ ްވެސް ކަމުގައި

އަޅުަގނޑުމެންްބަލައިލަމާްހިނގާްރަށަކަށްްބަލައިލިކަމުަގއިްިވޔަސްްއެކަީށގެންވާްރަނގަޅުްޯބފެންްނެތްްކިތަންމެްރަށެއްް

އީ.ްހަމަްޔަޤީނުންްވެސްްއެކަށީގެްނވާްރަނގަޅުްއަުޅަގނޑުމެންގެްދިވެހިްރައްޔިތުންްއަހަރުްފާއިތުެވެގންދިޔ32ްައެބަހުރިް

ް ްއެ ްލިބޭވަރު ްބޯފެންފޮދެއް ްފަދަ ްބޭނުންވާ ްގޮުތަގިއ32ްްބޯން ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްތެޭރގަިއ ްދުވަސް ައހަރު

ް 3ްްއަޅުަގނޑުމެން ްރަނގަޅު ްއެކަީށގެންވާ ްފޯރުކޮށްދެވެންޖެހޭނެ. ްމީހުންނަށް ްޔަޤީނުންްލައްކަ ްހަމަ ްނިޒާމެއް ނަރުދަމާ

ްނުވެގެންދާާތް ްމިވަރު ްއެހެންވީމާ، ްގާއިމުކޮށްދެވެންޖެހޭނެ. ްސިސްޓަމެއް ްހެލްތު ްާގއިމުކޮށްދެވެންޖެހޭނެ. ވެސް

ްތަނެްއގަިއް ްދައްކާ ްއެއް ްވާހަކަ ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްނޫނީ ްއެއް ްވާހަކަ ްގޯސް ްކޮންމެވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން

ްކު ނޑުމެްންހައްތަހާވެސް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްނެތް. ްައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްނިންމާލެވޭކަށް ްދަްއކާފައި ްވާހަކަ ްރަނަގޅުަކމުގެ ރި

ްއެކަުކް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތްގޮތަށް ްތަފާތު ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ެކވިްކަުމގައިްވީނަމަެވސްްޒާތީްގޮތުންްޙަޤީޤަތުގައިްމިތާްތެޭރގަިއ،ްއަނެކަކުްހިތްހަމަނުޖެހިގެންްޮކންމެްވާހަކަްެއއްްދެއްް

ނޑުމެންގެްަމސައްކަތްތަކަްށްއަެނއްާކވެސްްހުރަސްއެޅޭްކަމެޭކ.ްއެހެންްމިް މިްމަޖިލިސްްތެރޭގައިްވާހަކަެދއްކުމަކީްއަުޅގަ

ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްެދކުނު ްގަލޮޅު ްމިސާލަކަށް ްތަކުރާރުކޮްށ، ްހަމަ ްިމްދަންނަވަނީ ްތެދުވެަވޑަިއގެން މެންބަރު

ްއެއްކޮްށް ްދެމަފިރިން ްއަކު،ްއެ ްމެންބަރެއް،ްދެމަފިރި ްދެ ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްހައްތަހާެވސް ވިދާޅުވަނީ

ްވިދާޅުވަމުންދާް ްރޮޒައިނާ ްއަޑުިއެވނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއަނެްއކޮޅުން ްަހމައެއާެއއްކޮށް ްވާހަކަ. ްހަދަމުންދާ ޗުއްޓީ

ްޢިްއޒަތްތެރިްވާ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްވާހަކަ.ްގަލޮޅު ްމި ްެވްސްދެއްކިން ްކުރިން ްީމގެ ްެއއްކޮށް،ްއަޅުަގނޑު ްތިމަންނައާ ހަކަ

ްބޭފުޅަުކް ްއަންހެން ްައބަދުވެސް ްަވޑަިއގަންނަވަންޏާ ްދަތުރެއްަގއި ްމަޖިލިސް ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްމަޚްލޫފު މެންބަރު

ްރަ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެަބްނުފޮނުވައިގެން ްތަކުރާރުކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްރިކުެއސްޓުކުރަމުންދާ އީސަށް

ްތަކުރާުރކޮށް.ް ްހަމަ ްވާހަކަ ްިމ ްފަރާތުން ްބޭފުޅެއްގެ ްައންހެން ްއެހެން ްދިަޔއީ ްއަުޑއިިވގެން ްމިއަުދ ްއަނެްއކާ އަުޑއަހަން.

ްތަކު ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަ ްކަންތައްަތކުގެ ްމިފަދަ ްބޭނުމެްއްއެހެންވީމާ، ްދިޔުމުގެ ްަދއްކަމުން ރާރުކޮށް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްފުނަދޫ ްއާދެ! ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްވެްސ ްފަހަރެއްަގއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް އޮތް

ްއިލެކްޝަންަތކެްއް ްބައި ްވަރަްށގިނަ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްމަސްދުވަްސްތެރޭގައި ްހައެއްކަ ްދިޔަ ްމި ްވިދާުޅވި، ވާހަކަދަްއކަވަމުން

ްކާމިޔާބުކުރަމުންދާނޭ.ްކާ ްއިެލކްަޝންތައް ްބައި ްވެސް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. މިޔާބުކުރި

ް 32ްްއަޅުަގނޑުމެން ްދުށީމު ްުދވަސްތެރޭ ްތަން.32ްްއަހަރު ްދިޔަ ްކާމިޔާބުކުރަމުން ްއިލެކްޝަެނއް ްހަމަ ްވަންދެން އަހަރު

ްޖެހިއް ްިއންތިޚާބަކާ ްމުހިއްމު ްފެއިލްވެަފޭއްއެހެންނަމަވެސް ްއޮންނާނީ ްޕީ.ޕީ.އެމު ްޖެހިއްޖެއްޔާ ްރަނގަޅުކަމަާކ ޖެއްޔާ،

އަހަރުެގްވާހަަކްދައްކަްންމިްޖެހެނ32ްްީއަޅުަގނޑަްށްދަންނަވާލަންްކެިރދާނެ.ްއެހެންްމިްދަންނަވަނީްއަޅުަގނޑުމެންްމިް

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެްއޮކށް. ްހިތާމަވެރިކަމާ ްއަޅުގ32ްްަވަރަށް ްދުވަސްތެރޭގައި ްރަްއޔިތުންނަށްްައހަރު ނޑުމެންގެ

ްނަމަ،ް ްއަނިޔާނުކުާރ ްއަނިާޔކޮށްފަިއވާތީވެ. ްަރްއޔިތުންނަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްވާތީވެ. ްގެނެސްދީފަިއ ނިކަމެތިކަން
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ްމިް ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން ްކަމަށް. ްބަލައިނުގަންނާނެ ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤަރާރެއް ްމިފަދަ ްަޔގީން އަޅުަގނޑަްށ

ްއިލެް ްަބއި ްކުރިއަށްދާ ްއުއްމީދުކޮްށގެންނުވާނެ ްވީނަމަވެސް ްޤަުއުމ32ްްކްޝަނެްއްކާމިޔާބުކުިރްކަމުަގއި ްމި ްުދވަހު އަހަރު

ްއަނިޔާކޮށްަފއިވާް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޤައުމުގައި ްމި ްމީހަކަށް، ްހުރި ްތަރައްޤީނުކޮށް ްވަރަށް ތަރައްޤީކުރަންޖެހޭ

ންްޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެ.ްއެފަދަްޕާޓީއަކަށްްިދވެހިްރައްޔިތުްންމީހަކަށް،ްދިވެހިްރަްއޔިތުންްޯވޓުދޭނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެ

ްވެރިކަންްދޭނެްކަމަކަށްްެވސްްއަޅުަގނެޑއްްޤަބޫލެއްްނުކުރަްނ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.

ް

ްްކަދެއްެކވުން:ާވހަޒީޒުްޖަމާލުްއަބޫބަކުރުްވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަމާ

ްއަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަވރަޙްމްތު`. ްއްސަލާމްޢަލަިއކުމް ްޙަޤީޤަތުގައިްهللا ްޤަރާރަކީ ްމި ްއާެދ، ވަބަރަކާތުހޫ.

ްކަމެއްް ްމީހަކު ްއޮތީ ްމި ްމީގައި ްނޫން.ްސަބަބަކީ ްވެސް ްޤަރާެރއް ްބަލައިގަނެގެންވާނެ ްމަޖިލީހަށް ްދެޭކގޮތުަގއި އަޅުަގނޑު

ްކަ ްކުރި ްނުވާނެ. ްކަމަކަށް ްކުރި ްހިނދު، ްސާބިުތނުވާހާ ްއެކަން ްކަމަށް. ްޤަރާރުްކުރި ްމި ްތުހުމަތުކޮށްފައި މަށް

ްދެންމެް ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްނުބައްލަވާ ްވަރަށް ްބައްލަވަންވާ ްގޮތުން ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނީ ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ.

ްއެއަށްްރިޢާޔަތްކުަރްއވައި...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަ ްގެއްިލއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްަގވާއިުދގަިއާވްއާދެ! ްމަޖިލީހުގެ ްެގއްލިގެްނ ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްއާެދ! ހު(

ްޖަލްސާް ްމިއަދުގެ ްަގސްތުކުރަނީ ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަނުވުމުން ްކޯރަމް ްމަޖިލީހުގެ ްވެްސ ްޢަމަލުކުރުމުން ގޮތަށް

ް ްއޮންނާނީ ްެއއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން 7ްްނިންމާލަން. ްހެނދުނ2212ްުނޮވެމްބަރު ްބުދަދުވަހުގެ ގައި.9:22ްްާވ

ްމަޖިލިސްްނިމުނީ.

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. انعانًيٍްربްهلل وانحًد

____________ް

ް

މިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިް

ްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުން:

ް

.ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު.2ްރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރު.ްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަ .1

3ް ްމަނިކު. ްޙުސައިން ްނިހާނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްވިލިމާފަންނު ްޢަބްދ4ު. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކެލާ هللاް.

.7ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤު.ް.ްމަނަދޫްދާއ6ި.ްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.5ް.ްމަޢުޞޫމު
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ްމުޙައްމަދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްވެލިދޫ .8ް ްމޫސާ. ްއަޙްމަުދ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކުރެންޫދ ްާދއިރާެގ9ް. ްޮތއްޑޫ .

ްޢަލީްވަޙީދު.ް ްއަްޙމަދުްނާޒިމު.12ްމެންބަރު ްމެންބަރު ްާދއިާރގެ ްއަޙްމަދ11ްު.ްިދއްގަރު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .ްތިމަރަފުށީ

ްއިބްރާހީމު.12ްރީފު.ްޝަ ްއަޙްމަދުްރަޝީދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްޢަބްދުލްޢަޒީޒ13ްު.ްއިސްދޫ ްމެންބަރު ްާދިއރާގެ .ްމާވަށު

ް ްއަބޫބަކުރު. 14ްޖަމާލު ްރާމިޒު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްވިިލގިލީ ްމުޙައްމަދ15ްު. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްތިނަދޫ .

ް ްމު.16ްޤަސަމު. ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްނާޒިމުްމަޑަވެލި ްޙައްމަދު ްމުޙައްމަދ17ްު. ްމެންބަރު ްާދއިރާގެ ްއުތުރު .ްފުވައްމުލަކު

ް ްޙަސަން. 18ްރަފީޤު ްމުފީދު. ްޝިފާޤު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމެދު ްުފވައްުމލަކު ްމެންބަުރ18ް. ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހިތަދޫ .

ްޙަސަންްލަޠީފު.

ް

އިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިްމިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވަ

ްމެންބަރުން:ްނެތްްހާޒިރުވެވަޑައިގެންް

 

ގަލޮޅުްއުތުުރް.3ް.ްމެދުްހެންވޭރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމު.2ް.ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު .1

ްޢަބްދު ްއީވާ ްމެންބަރު ް.4ް.ްهللاދާއިރާގެ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްދީދީމަްއޗަށްޮގޅި ްއަޙްމަދު މައްޗަށްގޮިޅް.5ް.ްމާރިޔާ

މާފަންުން.7ް.ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީ.6ް.ްދެކުނުްދާއިރާެގްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު

ްަޢބްދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.8ް.ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްހުޅަނގު ްދާއިރާެގްމެންބަރު ްދެކުނު .9ް.ްާމފަންނު

ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ .12ް ްޢަބްދު. ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްهللاއިަހވަންދޫ .11ް ބާރަށުް.

ްޝިފާޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .12ް ްސަމީރު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދިއްދޫ .13ް ްދާއިރާގެް. ހަނިމާދޫ

ްމުޖުތާޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު .14ް ްޢާރިފުވަިއކަރަ. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްދޫ .15ް ްދާއިާރެގް. ްއުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ްމޫސާ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު .16ް ްނަޝީދު. ްމުޙައްމަުދ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުުދއްފުށީ .17ް ނޑިތީމުް. ކަ

ްޙުސައިން ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .18ް ްރިޟާ. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމިލަންދޫ ްދާއިާރެގްް.19. ކޮމަންޑޫ

ުފނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީް.21ް.ްކެނދިކުޅުދޫްާދއިރާގެްމެްނބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާ.22ް.ްމެންބަރުްޙުސައިންްވަޙީދު

ްނާޝިޒު.22ް.ްސަލީމު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޒުބައިރު.23ް.ްއަލިފުށީ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ .ްދުވާފަރު

.26ް.ްމަޑުްއވަރީްާދއިރާެގްމެންބަރުްވިސާމުްޢަލީ.25ްޙަމީދު.ްهللاްންބަރުްޙަމްދޫންްޢަބްދުއިރާެގްމެއިނގުރައިދޫްދާް.24ް

ްރަޝާދު ްނާޒިމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްތުޅާދޫ .27ް ްޢަލީ. ްތަސްމީނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކެންދޫ .28ް އޭދަފުީށް.

ނައިފަުރް.32ް.ްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުޙައްމަދުްޞާލިޙުހިންނަވަރުްދާއިާރގެް.29ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްަސލީމު

ްމުޙައްމަދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .31ް ްޢަބްދު. ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްޖާިބރުهللاްކާށިޫދ .32ް ްދާް. އިރާެގްތުލުސްދޫ

ް ްއާދަމު. ްރޮޒައިނާ 33ްމެންބަރު ްރިޟާ. ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްގުަރއިދޫ .34ް ްމެ. ްދާއިރާގެ ންބަުރްމަތިވެރި
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ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމު.35ް.ްޙުސައިން ްމެންބަރުްާޤސިމް ްދާއިާރގެ ްރުިޤއްާޔް.36ް.ްމާމިގިލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

ްމުޙައްމަދު .37ް ްނަޢީމު. ްޔޫސުފު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްފެލިދޫ .38ް ްޢަބްދު. ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ .39ް.ްޝާހިދުهللاްެކޔޮދޫ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްޢަބްދުލްޤަްއޔޫމުهللاްމުލަކު ްޔާމީނު .42ް ްޙަމްޒާ. ްއަޙްމަދު ްމެްނބަރު ްދާއިާރގެ ްބިލެތްދޫ .41ް.

.43ް.ްމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްަމދުްސިޔާމުްމުޙައްމަދު.42ް.ްނިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމުޙްސިނުްޙަމީދު

ވިލުފުށީްާދއިރާެގް.45ް.ްންބަރުްމޫސާްަޒމީރުކިނބިޫދްދާއިރާެގްމެ.44ް.ްކުޑަހުވަދޫްާދއިރާެގްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު

ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު .46ް ްޢަބްދު. ްއަބްދުއްރަޙީމު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްهللاފޮނަދޫ .47ް ްމެންބަރުް. ްާދއިރާެގ ގަމު

ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްޔޫސުފު .48ް ްރިޔާޟު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދާންދޫ .49ް ްމެންބަރުް. ްދާއިރާގެ ެގމަނަފުށީ

ަގއްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާހިރުް.51ް.ްފަެރސްމާތޮޑާްދާއިރާެގްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބު.52ް.ްމުްއަޙްމަދުއިލްހާ

ްއާދަމު .52ް ްޢަބްދުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެުކނު ްމުޙައްމަދުهللاްފުަވއްމުލަކު ްމަސީޙު .53ް ްމެންބަރުް. ްދާއިރާގެ ހުޅުމީދޫ

.56ް.ްމަރަދޫްާދއިރާގެްެމންބަރުްޙަސަންްޢާދިލް.55ް.ްރުްއަލްހާނުްފަހުމީފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަ.54ް.ްއިލްޔާސްްލަބީބު

 .ހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.57ް.ްހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްްއަސްލަމު
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