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 . ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل ًالصالة ًالسالم علَ رسٌل هللا ًعلَ آلو ًصحبو ًهن ًااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ42ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.4104/3/09/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

ްޔައުމިްއޔާްފާސްކުރުން.ްމިްއައިޓަމުްދަށުންްމިއަދަކުްމަަސއްކަތެއްްނެތް.ް-3.2އެޖެންޑާްއައިޓަމުްް-3.2

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްއެޖެން ްައއިޓަމު ްރިާޔސަތުނ4ްޑާ .ްް ްއެްނގުން. 12ްްް-4.1އަންގާ ްކޮމިޓީތަްއ2112ްޮނވެމްބަރ ްމަޖިލީހުގައި ގައި

ނޑ9:31ްްުބޭއްވިަފއިްވަނީްހެނދުނުް ވިފަިއވޭ.ްެއީއްކޮމިޓީްެއްއގެްބަްއދަލުވުންްބޭއ11ްްއާްހަމައަށް.11:15ްއިންްރޭގަ

ަގއިްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީ،9:31ްމިނެޓުއިރު.ްމިއަދުްބޭއްވުމަށްްހަމަޖެހިފައިވާްގޮތްްދަންނަަވއިލާނަން.17ްްަގޑިއިާރއ8ްްި

ް ްކޮޓަރި 1ްކޮމިޓީ 9:31ްަގއި. ްކޮޓަރި ްކޮމިީޓ ްކޮމިޓީ، ްމާލިއްޔަތު 2ްަގއި ްކޮޓަރ9:31ްިަގއި. ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްާޢއްމު ގައި

3ް ްޤައ11:11ުަގއި. ްަގއި ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްސަބް ްތަރައްޤީގެ 3ްމީ ްމަސްއޫިލއްޔަުތ11:15ްގައި. ްސަރުކާރުގެ ަގއި

ް ްޮކޓަރި ްކޮމިީޓ،ްކޮމިޓީ ްބަލާ ްމިންވަރު ްކޮޓަީރ11:15ްަގއި.1ްއަދާކުރާ ްޮކމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްސަލާމުުތގެ ްޤައުމީ ަގއި.2ްަގއި

ްކޮމިޓ11:45ްީ ްކޮމިޓީގެްސަބް ްކޮމިޓީގެްސަްބ12:31ްަގއި.3ްރިްޮކމިޓީްކޮޓަ،2ްގައިްަޤއުމީްތަރައްީޤގެ ަގއިްމާލިއްޔަތު
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ް ްކޮޓަރި 12:31ްގައި.1ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ ްކޮމިީޓގެްސަބް ްތަރައްޤީގެ ްޤައުމީ ްޤައުމީ ް،3ްަގއި ްކޮޓަރި ގަިއ.3ްކޮމިޓީ

14:11ް ްކޮޓަރި ްކޮމިީޓ،ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްކަންތަކާ ްމުައއްަސސާތަކުގެ ްމިނިވަން ްސަލާމ14:31ަަގއި.1ްގައި ްޤައުމީ ތުގެްަގއި

ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ 2ްކޮމިޓީ، 14:31ްަގއި. ްކޮޓަިރ ްކޮމިޓީ ްޮކމިޓީ، ްާޢއްމު 3ްަގއި ްމިނިވަްނ21:31ްަގއި. ަގއި

ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްބެހޭ ްކަންތަކާ 1ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ވަަނ128ްްގަިއ.

ްފޮނުް ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްމަތިން ްގޮުތގެ ްސުންގަޑިްމާއްދާގަިއވާ ްނިންމަވާނެ ްކޮިމޓީ ްއެ ްއެއް ްމައްސަލަ ވޭ

ނަޑއަުޅއްަވއިްމަޖިލީހުގެްިރޔާސަށްްއަްނގަވާަފއިާވްއެްނގެުވމުންްއެކަންްއިޢުލާނުކުރަންްެއބައޮތްްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް ކަ

ްނިންމަވާފައިވ128ްާ ްއިން ްކޮމިޓީ ްއިޖްތިމާޢީ ްއިޢުލާނުކުރަްނ، ްއަޅުަގނޑު ްއެގޮުތން ްމާއްާދގަ. ސުްނގަޑިަތއް.ްްވަނަ

ް ްބިލު، ްލިބިގަތުމުގެ ްހޯދުމާއި ްމަޢުލޫމާތު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ްފަރާތުނ2112ްްނޮވެމްބަރ31ްްސަރުކާރުން ްސަރުކާުރގެ .

މައްޗަންޮގޅީްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްއިޖްތިމާޢީްރައްކާތެރިކަމުގެް

ް ްޤާނޫނ2112ްުބަރްިޑސެމ15ްްބިލު، ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުށީ .

ް ްބިލު،ް،2118/2ްނަންބަރު ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްދާއިާރެގ2112ްިޑސެމްބަރ15ްްަވޒީފާއާ .ްއުނގޫފާރު

ްހުށަހަޅުްއާވފައިވާ ްޢަލީ ްއަފްރާޝީމު ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްްކުރީގެ ްނަންބަރު ްދީީން،94/6ްޤާނޫނު ްަރއްޔިތުްނގެ ދިވެހި

ް ްބިލު، ްއިޞްލާުޙގެނަުއމުގެ ްޤާނޫނަށް ްހިމާޔަތްކުުރމުގެ ްދެކުނ2112ްުޑިސެމްބަރ11ްްއެއްަބއިވަންަތކަން ްކުޅުުދއްފުށީ .

ް ްބިލު، ްކުށުގެ ްޖިންސީ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި 25ްްދާއިރާގެ ްއިޤްތިޞާދ2113ީއޭޕްރިލް ކޮމިޓީެގްް.

ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ،ް ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްމަްއަޗންގޮޅީ ްވަނީ ްމި އަންަގވާފައި

ް ްގޮުތގައި 2112ްްސަބްސިޑީގެ ްހިމަނާފައިވާ ްބަޖެޓުގައި ްދައުލަތުެގ ްއަހަުރގެ ްމިހާތަނަށ111ްްްވަނަ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްދީފައި ްމަސްވެރިންނަްށ ްމަްސްސަރުކާރުން ްސަރުކާުރގެ ްއަިދ ްދިނުމަށް، ްސަބްސިީޑ ްވަގުތަްށ ްަވގުތުން ނުވާތީ،

ްސިނާޢަްތް ްމަސްވެރިންގެ ްއަިދ ްގޮތަްށ، ްމަގުފަހިވާ ްކޮރަޕްޝަނަށް ްފަރާތްތަކުން ްއަމިްއލަ ްފައިދާ ކުންފުނިތަކުގެ

ް.2112ޮނވެމްބަރ15ްްބަނގުރޫޓުވާްފަދަްގޮެތއްަގއިްސިޔާސީްފަރާތްތަކުންްބޭނުންކުރަމުންދާްމައްސަލައިގެްޤަރާރު،ް

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިްދަނީ.5ްމުްއެޖެންޑާްައއިޓަ ްމަސައްކަތެްއްނެތް.ްދަށުންްުސވާލު.ްމިްއައިޓަުމގެްއަށްްއަުޅގަ

ް

ްކުއްލިްމައްސަލަް
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ް

ްްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑްުކއްލިްމައްސަލަްއެއްްލިބިަފއިވާތީްއެްވާހަަކްއަށްްިދއުމުގެްކ6ްުޖެންޑާްައއިޓަމުްއެޖެންޑާްައއިޓަމު،ްއެ ރިންްއަުޅގަ

ް ްގަާވއިދުގެ ްަމޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަތްތެރ145ްްިދަންނަވާލަން.ްރައްޔިތުންގެ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްދަށުން ވަަންމާއްދާގެ

ްލިބިފައި ްމަޖިލީހަށް ްެއއް ްަމްއސަލަ ްކުއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ނުޑްމެންބަރު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ވޭ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަންްއެްކުއްލިްަމްއސަލަްހުށަހަޅުއްވަން.

ް

 މާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ނަޑއަޅާފައިްހުންނަްއިންޑިާޔގެްސަފީރު،ްހިޒްްއެްކސެލެންސީްމިސް ޓަރްޑީ.އެމް.މުލޭާއް`.ްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްކަ

ބެހޭްގޮތުން،ްައަވއްޓެރިްއިްނޑިޔާާއްބެހޭްގޮތުންްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަންްމަނިކުްޢައްޔަންކޮްށ،ް

ްޒިންމާދާރުކަންް ްވަރަށް ްމިނިްސޓަރު ްސްޓޭޓް ްމިނިސްޓްރީގެ ްހޯމް ްތަރުޖަމާނާއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްދީފައިވާ މަޤާމު

ްގޮތެްއގަ ްގާްތްކުޑަ ްއުފެދިފަިއވާ ްދެމެދުގައި ްިދވެހިރާއްޖެއާ ްާއއި ްިއންޑިޔާ ްައަވއްޓެރި ްވާހަކަތަަކކީ ްދައްކާަފއިާވ ިއ

ްޑިޕްލޮމެޓިުކް ްނެތި، ްބެލުމެއް ްވެސް ްޕޮލިސީތަކަށް ްފޮރިން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަދި ްެވސް، ްގުޅުމަށް ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ

ްނެތި ްއިޙުތިރާެމއް ްއެްއވެސް ްޚިލާފަށް ްވެސް ްއެކަށޭަންްއުސޫލުތަކާ ްސަރުކާރުން ްވާހަކަފުުޅތަކަށް ދައްކާފަިއވާ

ްޤައުމުތަކުްން ްގެނައުން.ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްމަޖިލީހުގެްސަމާލުކަމަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއެކަން ްއަުޅްއވާފައިުނާވތީ ފިޔަވަޅުތަެކއް

ނަޑއަޅާފަިއވާްސަފީރުންނަކީްދިވެހިްދައުލަތާއިްބައިނަލްއަޤްވާމީްދައުލަތްތަ ުކގެ،ްދެްދައުލަތުގެްދެމެދުގަިއްރާއްޖެްއަށްްކަ

ސިޔާސީްގުޅުމާއިްއެުކވެރި،ްރަހުމަތްތެރިކަމުގެްގުޅުންްބަަދހިކޮށް،ްދެްދައުލަތުންްވެްސްޤަބޫލުކުރާްޤަބޫލުކުރުންތަކެްއގެް

ްމައްޗަށްްދެްދައުލަުތގެްފަރާުތންްވެސްްަކނަޑއަޅާްސަފީރުްންކަމަށްްވީހިނދު،ްިދވެހިރާއްޭޖގައިްއަބަދުެވސްްައަވއްޓެރި

ްބަދަހިް ްގޮތުން ްގޮުތން،ްއިޖްތިމާޢީ ްއިޤްތިޞާދީ ްގުޅުންަތކެއްްިސޔާީސްގޮތުންނާއި ްޚާއްޞަ ްަޤއުމުތަކާ ްަބއްރުގެ އޭޝިއާ

ްއެުކް ްއިންިޑޔާއާ ްޚާއްަޞްގޮތެްއގައި ްަވކިން ްޤައުމަކަްށްވެފައި،ްއަދި ްއަންނަ ްގުޅުންތަެކްއްބާއްވަމުން ްގާތް ްއެހާމެ އަދި

ރާއްޖޭގެްސަލާމަތާއިްަރއްކާެތރިކަމަށްްވަރަށްްގާތުންްއެހީތެރިކަމާއިްެއއްބާރުލުންްދެމުންްއުފެދިފައިވާްގާތްްުގޅުމަކީްދިެވހި

ް ްވީހިނދު، ްޤައުމަކަށް ްަޤއުމ1988ްްީއަންނަ ްއަދި ްސިޔާދަތާ ްަޤއުމީ ްމިނިވަންކަާމއި ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްއަހަރު ވަނަ

ްހާދިސާ ްނުރައްކާތެރި ްހިތާމަވެރި، ްކުރިމަތިވި ްއިސްތިޤުލާލަށް ްރައްޔިތުންްްސަލާމަތާއި ްޤައުމާއި ްދިވެހި އިން

ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގައިްއަަވއްެޓރިްއިންިޑޔާްސަުރކާރުންްފޯރުކޮށްދިންްޚިދުމަތަކީްދިވެހިްަރްއޔިތުންްއަބަދުމެ،ްެހޔޮހިތުންް

ންްދިވެހިްފާހަގަކުރަމުންދާނެްޚިދުމަތަކަށްްވީހިނދު،ްދިވެހިާރއްޖެްާއއިްއަަވއްޓެރިްއިންޑިާޔއާްމިްބަަދހިްގުޅުމުގެްސަބަބު

ްއިންޑިާޔެގް ްޝަރަފު ްމަތީ ްއެންމެ ްއަރުވާ ްވެރިއަކަށް ްމަތީ ްއެންމެ ްޤައުމުތަުކގެ ްބޭރުގެ ްވަނީ ްފަރާތުން ދައުލަތުގެ

ްބޭނުންތަކާިއް ްއެތައް ްޟަރޫރީ ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހި ްއަކީ ްއިންިޑޔާ ްވީހިނދު،ްއަަވއްޓެރި ްކަމަށް ްއަރުވާަފއި ބޮޑުަވޒީރަށް
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ްހާސިލުކުރުމަށާއިް ްތަޢުލީމު ްިދވެިހްްމަތީ ްއަކީ ްއިންޑިޔާ ްވެފައި، ްމަންޒިލަކަށް ްދަުތރުކުރަމުންދާ ްބޭނުންތަކަށް ވިޔަފާރީގެ

ްއިންޑިާޔގެް ްހުންނަ ނަޑައޅާފައި ްކަ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްވީހިނދު، ްޤައުމަކަށް ްދިިރުއޅެމުންދާ ްަރއްޔިތުންނެއް އެތައް

ްގޮތުންނާއި ްބެހޭ ްޑީ.އެމް.މުލޭާއ ްމިސްޓަރ ްއެްކސެލެންސީ ްހިޒް ްގޮތުްންްސަފީރު، ްބެހޭ ްއިންޑިާޔއާ ައވައްެޓރި

ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެް ްދީފައިވާ ްމަޤާމު ްޢައްޔަންކޮށް ްމަނިުކ ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްަމދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްވާަހކަފުޅުތަކަކީް ްދަްއކަާވ ްގޮެތްއަގއި ްކުަޑ ްޒިންމާދާރު ްވަަރށް ްމިނިސްޓަރު ްސްޓޭްޓ ްމިނިސްޓްރީގެ ްހޯމް ތަރުޖަމާނާއި

ރިްއިްނޑިޔާްާއއިްދިެވހިރާއްޖެއާްދެމެދުްއުފެދިފައިވާްގާތްްރަހުމަތްތެރިކަމުގެްގުޅުަމށްްވެސްްއަދިްދިވެހިރާއްޭޖގެްއަަވއްޓެ

ްނެިތް ްއިޙުތިރާމެއް ްއެްއވެސް ްޚިލާފަށް ްވެްސ ްއުސޫލުތަކާ ްޑިޕްލޮމެޓިުކ ްނެތި، ްބެލުމެއް ްވެްސ ްޕޮލިސީތަކަށް ފޮރިން

އެކަށޭނެްފިަޔވަުޅތަކެއްްައޅުްއވާފައިުނވާތީްއެަކންްއެންމެްހަރުކަށިްއިބާރާތުންްްދައްކާފަިއވާްވާހަކަފުޅުަތކަށްްސަރުކާރުން

ްހަމަލާތަްއް ްބަހުގެ ްަތރުޖަމާނުގެ ްޚިލާފަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޚާރިޖީްސިާޔސަތާ ްހިނދު،ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ކުށްވެރިކުރާ

ްސަ ްިއތުރުން ްދިނުމުގެ ްސަފީރަށް ްއިްނޑިާޔގެ ްސަުރކާރަށާިއ ްބޭނުންކޮްށގެްންއިންޑިާޔގެ ްމުދާ ްކުންފުނިތަކުގެ ރުކާރުެގ

އިންޑިާޔގެްއިންެވސްޓަރުންނަށްްއިންޒާރުދިނުމުެގްހަރަކާތްތަެކއްްއިްއޔެެގްމެންދުރުފަހުްވަުގތެއްަގއިްހިންގާަފއިްވީހިނދު،ް

ްމިހިނދު ްފިަޔވަުޅތައް ްއެކަީށގެންވާ ްމަތީ، ްއެންެމ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޓަކަިއ ްހައްލުކުރުމަށް ްމިހިނދަށްްމިކަން ން

ް ްަގވާއިުދގެ ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްަމއްސަލަ ްކުއްލި ްމި ްުނގެންދަވާތީ ް)ހ(،ް)ށ(،145ްްއަޅުްއވަމުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް)ނ(،ް)ރ(ގެްދަށުންްހުށަހަޅަން.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަހުސްކުރަ ްއަށް ްމައްަސލަ ްުކއްލި ްމި ްމަތީން ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްދަންނަވަންޖެހޭނީ.ްމަޖިލީހުގެ ްވޯޓަކަްށ ްފެނޭޯތ ން

ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް ްއެދެން. ްޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަކައި ްދެންނެުވމަށް ްޯވޓަކަށް އެހެންވީމާ،

ްފުރުޞަތުއަރުވަންް ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްޗެކުޮކށްލެއްވުމަށް ްކާުޑކޮޅުތައް ްވެސް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި .ްހުރިހާ

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްމާފަންނ145ްްުއަޅުަގނޑު ްދަށުން ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްމަޖިލީހުގައިް ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ދެކުނު

ްށްްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވޯޓުދެއްވުމަށް.ބަހުސްކުރުމާްމެދުްފެނިވަޑައިަގންނަވާްގޮތަކަ

ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު.ްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

39ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

24ްްވޯޓުްދެްއވީ:

12ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

ް-ްްްްްށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ވަކިްގޮތަކަ
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްރަްއޔިތުންެގ36ް.ްޖުމްލ19ްަ.ްފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ36ްުވޯޓުަގއިްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްަވނަްމާއްދާގެްދަށުންްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެނ145ްްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެް

ްމަޖިލީހުގެް ްގުިޅގެން ްފާސްވުމާ ްމިގޮތަށް ްފާސްވެއްޖެ. ްބަހުސްކުރުމަށް ްމަޖިލީހުގައި ްމައްސަލަ ްުކއްލި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ް ްވަނީ ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްބަހުސަށް ްދާނަން. ްކުިރއަށް ްބަހުަސއިގެން ްއަޅުަގނޑު ްމަތީން ްގޮުތގެ ގަިޑއިރު.1ްްގަާވއިދުަގިއވާ

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީ 22ްްއަށް ްޕީ.ޕީ.އެމަށް 14ްްމިނެޓުިއރު. ްއަށް ްޑީ.އާރު.ޕީ 11ްްމިނެޓުިއރު. ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ 5ްމިެނޓު.

ް ްއަށް ްޕީ.އޭ 3ްްމިނެޓު. ްއަށް ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްޢިއްޒަތްތެިރ3ްްމިނެޓު. ްކޮންމެ ްނިްސބަތްނުވާ ްޕާީޓއަކަށް ްވަކި ިމނެޓު.

7ްތުެގްމަތީންްމައްސަލަްހުށަހަޅުއްާވްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދަގއިވާްގޮމިނެޓުއިރު.21ްްމެންބަރަކަށްް

މިނެޓުްމިްއޮންނަނީ.3ްްމިނެޓުއިރުގެްފުރުޞަތުްޮއވޭ.ްއަދިްވާހަކަފުޅުަދއްަކވާްއެހެންްކޮންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަަކށްް

ްދާިއރާ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްހުށަހެޅުއްވި ްމައްސަލަ ްފުރަތަމަ ްއެްނމެ ްައޅުަގނޑު ްމެންބަރުްއެހެންވީމާ، ްޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ްއިބްރާހީމުްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަންްބަހުސްްފައްަޓވަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދު

ްއަށްްް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްރާއްޖެ ްހުށަހެޅީ ްމި ްމައްސަަލ ްކުއްލި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްމައްސަލަތަެކއްގެްއިން ްގިނަގުަނ ްއެަތްއ ްއުފެދިފައިވާ ްގުިޅގެން ްެއއަރޕޯާޓ ްޖީ.އެމް.އާރު ްއުޅޭ ްައއިްސގެްނ ވެސްުޓކުރަން

ްުގޅުމަށްް ްއޮތް ްދިވެހިރާއްޖެއާ ްަޤއުމަާކއި ްައވައްޓެރި ްއަދި ްސިޔާދަތަށް ްައމަންއަމާންކަމާއި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަބަބުން،

ދާނެހެންްހީވާތީވެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްޖީ.އެމް.ާއރުްއެއަރޕޯޓަކީ،ްޖީ.އެމް.އާރުްބުރޫއަރައި،ްބޮޑުްމައްސަލަްެއއްްއުފެދި

ް ްދައްކަނީ ނުޑްމި ްފަރާތް.ްއަޅުގަ ްހިންގާ ްެވސް ްއެއަރޕޯޓު ްއިންޓަރނެޝަނަލް ްނިއުދިއްލީގެ ބިލިޔަނަށ1ްްްކުންފުންޏަކީ

ް ްކަމަށް ްފަރާތް ްހިންާގ ްއެއަރޕޯޓު ްޤައުމެއްގެ ްނިސްބަތްވާ ްމީހުން ްގިނަ ްދަންނާނެްވުރެ ްދުނިޔެ ްމުޅި ްމިއީ ވީހިނދު،
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ްއިސްތަންބޫލުަގއިް ްހިންގާ.ްތުރުކީގެ ްއެބަ ްވެސް ްެއއަރޕޯޓެއް ްހައިދަުރއާބާދު ްޖީ.އެމް.އާރުން ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ބައެއް.

ްއެބަް ްފައިސާ ްތުރުކީގައި ްނުހަދާ. ްގޮސް ްމީހުންނެއް ްއިސްަތންބޫލު ްމީހުންނެއް، ްތުރުކީ ްސުވާަލީކ ްއެއަރޕޯެޓއް. ވެސް

ްއެއްްހު ްމުއްސަނދި ްއެންމެ ްދުނިޭޔެގ ްއެއީ ްއޮތަސް، ްއަރިމަީތގައި ްތެެރއިން ްޤައުމުތަކުގެ ްޔޫރަުޕގެ ްއަކީ ްތުރުކީ ރި.

ޤައުމު.ްދުނިޔޭގެްއެންމެްއުފެްއދުންތެރިްއެއްްޤައުމު.ްއެހެންީވމާ،ްއެްފަރާތުަގއިްއާާރއިްބާުރްނެތީކީްނޫންްއެއަރޕޯެޓްއް

ްފަރާތަކުން ްއެ ްއެހެްނވީމާ، ްޤައުުމގަިއްްއަތުލާކަށެއް. ްއެ ްއެއަރޕޯެޓއް، ްފަރާތެއްގެ ްއެ ްނުކުރޭ ްދިމައެއް ްގޮސް ވެސް

އެއަރޕޯެޓއް،ްވަޠަނީްނުވަތަްެއހެނިހެންްކިޔައިްނުވަތަްނަފްަރތާއިްހަސަދަ.ްހަމަްއިސްލާމުންްވެސްްުއޅޭްޤައުެމއްްެއއީ.ް

ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްނޫޅޭ. ްއަތުލާކަށް ްއެއަރޕޯޓު ްގޮްސ ްޓަކައި ްއަދިްްއިސްލާމްދީނަށް ްހުށަހަޅަނީ. ްމައްސަލަ މި

ސަރުކާރު،ްޚާއްޞަކޮށްްދިވެިހްސަރުކާރު.ްސަރުކާރުްހިންގާްފަރާތުގެްބަޔަކުްއޭގެތެރޭަގއި،ްއާދެ!ްއޭގެއިތުރުންްސަޢޫދީް

ްމީެގއިތުރުްން ްއަދި ްބައެއް. ްުއޅޭ ްކޮްށގެން ްިއންވެސްޓްމަންޓެއް ްޮބޑު ްމިވަރުގެ ްބޭރުގެ ްހިމެނޭ. ްއެބަ ްެވސް އެއަރޕޯެޓއް

ްހިންގާ.ްްސައުތު ްއެބަ ްސިނާޢަތްތައް ްއެހެން ްއިތުރު ްހިންގާ. ްއެބަ ްވިޔަފާރި ްތެލުގެ ްމީހުން ްމި ްެވސް އެފްރިާކގައި

ްއެތަްއް ްގުިޅގެން ްމިއާ ްދުިނޔޭަގއި ްމުޅި ްވެސް ްއިންޑިާޔަގއި ްއިޖުތިމާޢީ، ްއަދި ްމިހުރިހާ ްހެދުމާ، ްމަގުތައް ބްރިޖުތަކާއި

ްއަށް ްދާއިރާ ްނަގަިއ،ްޞިއްޙީ ްޒިންމާތަެކއް ްތަޢުލީމާއިްްބައިވަރު ްދާއިރާތަކަށް ްއެހެނިހެން ްއިޖުތިމާޢީ ްޚަރަދުކުރޭ. ވެސް

ްޮގސްް ްދޯނިތަކެއްަގއި ްތިއްބާ ްހިންގަން ްއެއަރޕޯޓު ްއައިސް ްބަޔަކު ްޚަރަދުކުރަމުންދާ ްދާއިރާއަކަށް ްހުރިހާ ްމި ޞިއްޙަތާ

ްއިންވެސްަޓރުން ްތިބި ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްޖެއްސުންކުރުމަކީ ްފުރައްސާރަކޮށް، ްނުކުމެ ްއެންެމްްއެތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއަށްް ްާރއްޖެ ްސަބަބުން ްެއއްގެ ްުމޒާހިރާ ްކުރާ ްތިބެގެން ްހިސާުބަގއި ްއެ ްކަމުގަިއވާ، ްޮދރޯށި ްމައި ްއަންނަ ފަތުރުވެރިން

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްމިއީ ްދެޭކޮގތުގައި ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްފެންނާނެ. ްމަންޒަރުތައް ްއެ ްފަތުރުވެރިންނަށް އަންނަ

ނޫން.ްަސރުކާރެއްްކަމަށްްވަންޏާްސަރުާކރުންްއެބަްޖެހޭްޒިންމާއުފުލަންްމިވަރުްކަމެްއގަ.ްެއްއވެސްްްކޮށްގެްނވާނެްކަމެއް

ްމީހަކުް ްހުންނަ ްދީފައި ްމިނިސްޓަރުކަން ްސްޓޭޓް ްމީހަކު،ްނުވަތަ ްނިސްބަތްވާ ްސަރުކާރަށް ްނުދެކެން ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތަކަށް

ްހެސްކިޔާފައި ްތިމަންނަ ްނުކުމެފައި ްޕާސަން ްސްޕޯކްސް ްއިބާރާތުންްްނުވަތަ ްބަހުން، ްހަޑިހުތުރު ވާަހކަދައްަކއި،

އިންޒާރުދީފައިްމިތާްތިބިްބޭރުގެްފަރާތްތަކަށް،ްއެމްބެެސޑަުރންނަށްްއިންޒާރުދީފައިްތިމަންނަްއަމިއްލަްހައިިސއްޔަތުންނޭ.ް

ްހައި ްހައިިސއްޔަތުންނޭ. ްއަމިއްލަ ްއޭނަގެ ްެއއީ ްވެސް ްމީހަކު ްހުންނަ ްައށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިސއްޔަެތްއްއަދި

ްރައްޔިތުްނގެް ްިއސްކުރަންޖެހޭނީ. ްފުރަތަމަ ްމަޞްލަޙަތު ްޤައުީމ ްއިސްކުރަންޖެހޭނީ. ްމަޞްލަޙަތު ްޤައުމީ ނޯންނާނެ.

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއިްސކުރަންޖެހޭނީ. ްފުރަތަމަ ްމަޞްލަޙަތު ްދަރިންެގ ްދަރިންގެ ްދަރިންނާއި ްއޮްތ ްއަންނަން މަޞްލަޙަތު،

ްޢިއްަޒތްތެ ްސަބަބުން ްކަމެްއގެ ްދަރިންނަްށްކުރާ ްއުޅޭނެ ްމުސްަތޤްލުގައި ްއޮތް ްއަންނަން ްާރއްޖޭަގިއްދެން ްރައީސް.ްމި ރި

ްހަޅޭއްލެވުމެްއްނޫން.ް ްގޮްސްތަންތާ ްތިމާ ްޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ.ްސިޔާީސވުމަކީ ނޑުމެން ްމިހާރު.ްއަުޅގަ ްދަތިެވއްޖެ އުޅެން

ތަންތަންްހިފަންްދިއުމެއްްނޫން.ްއެެއއްްނޫންް،ްމީހުންނަށްްފުރައްސާރަކުރުމެއްްނޫން.ްއޮޑިދޯނިފަހަރަށްްއަރައިގެންްގޮސް

ްއެކުލަަވއިލީ.ް ްޤާނޫނު ްރާއްޖޭގެ ްތަނަށް ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްޓަަކއި ްނެގެހެއްޓުމަށް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްވުަމކީ. ސިޔާސީ
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ްޓަ ްކުރުމަށް ްވެރިކަމެއް ްޤާނޫނީ ްެއކުލަަވއިލީ ްއެއް ްޤާނޫނުއަާސސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއެކުަލވައިީލ، ކައި.ްޖުމްހޫރިއްޔަތެއް

ްމީހުންނަށްް ްއަރައި ްަތންތަން ްގޮސް، ްއުސޫލުން ްއުޅޭ ްބާބޭރިއަުނން ްއުޅޭ ްއެ ްޖާހިލުކަމުގައި ްުއޅުނުހެން ްކުީރގައި އެއީ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްނިޒާމެއް ްދުސްޫތރީ ްނޫން. ްހިންގާކަށް ްއުސޫލުްނ ްހިންގާ ްޤާނޫނު ްއަްށ ްއަިމއްލަ އަނިޔާކޮްށގެން

ް ްތެެރއިން ނަޑއަަޅއިގެްނ،ްެއްދުސްތޫުރގެ ނޑުމެްންކަ ްއަުޅގަ ްަކންކަންްނިންމަން.ްމަޝްވަރާެގްއުސޫލުން ައޅުަގނޑުމެން

ްކަންަތއްތަްއް ްމި ްއަިނޔާކޮށްގެްނ ްހިފަިއ ްކަރުަގއި ްގޮްސްމީްސމީހުންގެ ްނުޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ނަޑއެޅީ. ކަ

ްއެް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންނަމަވެސް، ްއަދި ްފަހައިލާކަށް. ްމީހުން ްތިބި ްމިތާ ްކައިީރގެްކުރާކަށެއް. ްވިސްނަންޖެހޭ ބަ

ްތެރޭގަިއް ްއުސޫލުތަކުގެ ްއިސްލާމީ ްއެއީ ްޖެހޭ. ްވެސް ްއިޙްތިރާމުުކރަން ްއަވައްޓެރިންނަށް ްބުނާއިުރ ްޤައުމެކޭ އަަވއްޓެރި

ްއުޅޭ،ް ްކުރަން ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްމިކަންތައްަތއް ްައކީ ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ްމި ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންވީާމ، ްކަމެއް. އޮންނަ

ްޢިޔާދަނުކުެރވޭވަުރގެްްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްެވސް ްުދވަަހކު ްޢިޔާދަނުކުރެޭވވަުރގެ، ްޢިޔާދަނުކުރެޭވވަރުެގ، ނޑުެމންނަށް އަުޅގަ

ްވެސްް ްނިންމާލަމުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއަދި ްެއއް. ްމައްސަލަ ްހުށަހެޅި ނުޑ ްއަުޅގަ ްލިބިދާނެތީވެ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ގެއްލުމެްއ

ްއިތުުރކޮށް ްއިތުރުކުރަން. ްަވގުތު ްއެދެން ްފުރުޞަތުދެއްވުމަށް.ްއަޅުަގނޑު ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްއެދިފައިާވ ގެްނ

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޖާބިރުهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްعليكنްسالملا ްރައީސް.ް،ޝުކުރިއްޔާ. ްިއއްެޔގަ.ްްޢިއްޒަތްތެރި ްހައިރާންވި ްވަރަށް ްވެސް ްޙަޤީޤަުތގައި ނޑު އަުޅގަ

ްފުރަމާލޭގަް ްބަޔަކުްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޓެރަރިސްޓު ްފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްއިންއިުރގައި ްބަލަްނ ްޓީވީ ްރޭަގއި ނޑު ްައޅުގަ އި

ްގޮތަކުންް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްއަްށ ްވިޔަފާރި ްއެ ްހުްއޓުވާލަިއ، ްއެއް ްވިޔަފާރި ްހިނަގމުންދިޔަ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ގޮސް،

ްއިންޓަރ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމަރުކަޒަކީ ްހިނގަމުންދިޔަ ްިވޔަފާރި ްރައީސް.ްއަރަިއގަނެ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއއަރޕޯޓު. ނޭޝަނަލް

ްބެހޭް ްކޮންޓްރެްކޓާ ްއޮްއވާ، ްކުެރވެން ްކަންަތއްތައް ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ްކޮންޓްރެކްޓާ ްޤައުމުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން މިއީ

ްނުކުރަ ްޤަބޫެލއް ނުޑްެއގޮތެއް ްއަުޅގަ ްނޫން. ްގޮެތއް ްޮއްއވާ،ްއަރަިއްޢަމަލުކުަރންވީ ްކޮންޓްރެކްެޓއް ްމަތިން ން.ްޤާނޫނުގެ

ްމިް ްނޫން. ްޢަމަލެއް ްތަކުރާުރެވގެންވާނެ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޢަމަލަީކ ްމި ްއަދި ްކުްށެވރިކުރަން. ްޢަމަލު ްމި އަޅުަގނޑު

ްޮބޑަށްް ްއެހާ ްއިޤްތިޞާދު ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްކުްށެވރިކުރަންޖެހޭނެ. ްޢަމަލު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުން ރައްޔިތުންެގ

ް ްިދވެހިރާއްޖެ ްއަދި ްއޮްއވާ، ްއަދިްދަށްވެފައި ްތިއްބާ، ްނުރުހިފައި ްއިންެވސްޓުކުރަްނ ްަފރާތްތަކުން ްބޭރުގެ އަްށ

ްބޭރުންް ްއިން ްރާއްޖެ ްނެތްިއރެއްަގއި ްއަތުަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްލާރި ްހަދާނެ ްއިންވެްސޓްމަންޓުތައް ްހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ނުޑމެންްވެފައިްއޮްއވާ،ްމިފަދަްބޮޑުްގެއްލުެމއްްދިވެހި ރައްޔިުތންނަށްްއަނެއްކާެވސްްދިނުންްްވަސީލަތްތައްްހޯދަންްއަުޅގަ

ނުޑގެް ްއަޅުގަ ްނޫން. ްޢަމަލެއް ްކޮށްގެްނވާނެ ްވިޔަސް ްގޮތްޮގތުން ްއެހެނިހެން ްއަދި ްވިަޔސް، ްގޮތުން ްސިޔާސީ އެއީ

ނޑުފުރާަން ްބަ ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްުސވާލަކީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްޫނން. ްޖީ.އެމް.އާރެއް ސުވާލަކީ
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ްމި ްސިޔާސީްްމުއްތިކުރުމަށް ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްތަކުރާުރކޮށް ްތަން ްމަަސއްކަތްކުރާ ްބަޔަކު ްހުއްުޓވަން ްމަސައްކަތް ކުރާ

ްއެް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކުރެިވއްޖެ ްކޮންޓްރެކްޓެއް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކަމެއް ްކޮށްގެންވާނެ ްމިއީ ްޓަކައި. ބޭނުމަށް

ް ްެއްއ ްމައްސަަލ ްތެރޭގަިއ ްބަިއވެރިްނެގ ްއެކަންްކޮންޓްރެކްުޓގެ ްވާހަކަަދއްަކއިގެން ްވަންާޏ ްކަމަށް ދިމާވެއްޖެ

ްނުފެނިއްެޖް ްހައްެލއް ްއޭގެން ްއޮންނާނެ. ްލިޔެފައި ްކޮންޓްރެކްޓުަގއި ްަބއިވެރިން ްކޮންޓްރެކްޓުގެ ްކަމަށް ހައްލުކުރަންޖެހޭނެ

ްަޓކިނުޖަ ްދޮރުގައި ްކޯުޓގެ ްޓަކިޖަހަން. ްދޮުރަގއި ްޯކޓުގެ ްޝަރީޢަތުގައި ްދާންޖެހޭނީ ްވާނަމަ، ްގޮތަށްްކަމަށް ްމި ހާ

ްގޮސްް ްއެތަނަށް ްާއުގބޯޓުތަކުަގއި ްދުްއވާ، ްބޯޓުފަހަރު ްދުްއވާ، ްދޯނި ްވަަށިއގެން ްރިޯސޓުތައް ްުހއްޓަިއ، ވިޔަފާރިތައް

ްމިީއް ްޖެއްސުންކުރަީނއޭ. ްނުހުއްޓުަވއި ްިވޔަފާރި ްކިޔާނީ ްއެައށް ްނުހުއްޓޭނެ. ްވިޔަފާރި ްހެދިޔަަކސް ްއެހެން ހަޅޭއްލަަވއި،

ނުޑްމަލާމާތްކުރުންްކަހަލަް ކަމެއް.ްމިއީްކުެރވޭނެްވަރުްކަެމއްްޫނން.ްދުނިޔޭގެްކޮންްަޤއުމެްއގަިއތޯްމިކަންްކުރީ.ްއަުޅގަ

ްތަހުޒީބުް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްކަންތައްތަްއ، ްމިކަހަލަ ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ްތަހުޒީބު ްަޒމާނުގައި، ްތަހުޒީބު ްމިއޮތް ހައިރާންވޭ

ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރަމުންދާތީ. ްތިބެ، ްކިޔައިގެން ްދިވެިހްްމީހުންނޭ ްއެދެން ްއަޅުަގނޑު ްއަދި ްޢަމަލު. ްމި ކުްށވެރިކުރަން

ްކަންތަްއް ްމިކަހަލަ ްވިސްަނއިގެންނޭ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްެވސް، ްސަރުކާރުަގއި ްދިވެހި ްެވސް، ސަރުކާރުަގއި

ް ްފަރާތު ްދެ ްިވޔަފާރީގެ، ްތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނޫނޭ. ްކަންތައްތަެކއް ްސަމާސާ ްމިއީ ދޭތެރޭގަިއްކުރަންޖެހޭނީ.

ްއެް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްކޮށްފި ްެއގްރީމެންޓެއް ްއޮެވގެން ްއަނެްއކޮޅުަގިއ ްސަރުކާރު ްއަމުުދން ްއަދި އެގްރީމެންޓެއް

%ް ްަދއުލަތުނ111ްްްއެގްރީމަންޓަށް ްވެސް ްޤައުމަކުން ްކޮންމެ ްދުނިޭޔގެ ްނޫން، ްއެއް ްރާއްޖެ ްއެއީ އޮަނރކުރަންޖެހޭނެ.

ްކަމަށް ްކޮށްފި ްއެގްރީމެންެޓއް ްސަރުކާރުގެްްސަރުކާރުން ްޮއނަރކުރަންޖެހޭނެ. ްއެގްރީމެންޓް ްއެ ްސަރުކާރުން ވަންޏާ

ބައިވެިރވާްމީހުންްއަަރއި،ްާރއްޖޭގެްަރއްޔިތުްނގެްތެރެއިންްބަޔަކާްއެކުްގޮސްްާރއްޖޭގެްެއއަރޕޯޓުްދެތިންްިވޔަފާރިވެިރް

ންްެވގެންްމިްއުޅޭްއުޅުންްހުްއޓާލަްންއަކު،ްއެްމީހުންގެްވިޔަފާރިތަްއްއެތާްނެތީއޭްިކޔާްބަހައްޓާފަިއްހިފައިްހިސޯރުކުރަ

ްެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްމަްއސަލަތަކެއް. ްހުރެދާނެ ްޑީލުަގއި ްމި ްޖީ.އެމް.އާުރެގ ްވެްސ ްޙަޤީޤަތުގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެބަޖެހޭ.

ްޖެހޭނީް ްސަރުކާރުން ްނޫނިއްޔާ ްބަލާފައި ްމައްސަލަ ްއެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުެދކެން. އެގްރީމެންޓެއް

ްދިޔައީ.ްއެކަމަ ްމި ްޢަމަލުވެގެން ްނޫން ްއެހެނެއް ްޢަމަލުކުރަން. ްތެރެއިްނ ްއިުމގެ ްޤާނޫނީ ްފިޔަވަުޅައޅައި ްައޅަންޖެހޭ ށް

ްއެް ްރިސޯޓެއް ްހުރި ްައތޮޅެއްަގއި ްރިސޯޓުތައް،ްއެ ްޓޫރިސްޓު ްހުރިހާ ްމިހެންވެފައި،ްމާދަމާ ްރައީސް.ްމިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަތޮޅެްއގެްމީހުންްނިކުމެްހިސޯރުކުރަން...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްކުޑަުހވަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު
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ތުންްބަޔަކުްެދއްކިްވާހަަކއަާކްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްަކނަޑއަޅާފަިއވާްސަފީރަާކްުގޅޭްގޮްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ޝުކުރިއްާޔ،ް

ްއެްއޗެްއް ްވެސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްގޮުތން ްގުޭޅ ްަމއްސަލަާއ ްކުއްލި ްހުށަހަޅާފައިާވ ްމި ްިނސްބަތްކޮށް ްސަުރކާރަށް ގުުޅވަިއގެން

ްބައިނަލްއަްޤވާމީް ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ދަންނަވައިލާނަން.

ބަނދަރުްބޭރުގެްފަރާތަކަށްްއެްއވެސްްހަމައެއްނެތިްދީފައިވާްދިނުންްއަޅުަގނޑުްެވސްްހަމަްހަރުކަށިްއިބާރާތުންްްވަިއގެ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްބަނދަރު ްަވިއެގ ްމި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުށްވެރިކުރަމޭ.

ްއެކަން ްކަމަކަށް. ްދޭންޖެހިދާނެ ްބަޔަކަށް ްމިކަމާްްނުހިންގިގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމަެއއާެއކު ްކުށްވެިރކުރަން. ނޑު އަުޅގަ

ްައޅުަގނުޑް ްވާހަކަތަެކއްކަން ްދައްކަންޖެހޭނެ ްގޮތަށް ްޒިންމާދާރު ްސާބިތުހިފޭ ްެވސް ްވާހަކަަތކަކީ ްދައްކާ ްގޮތުން ގުޅޭ

ްިފޔަަވޅުައޅާފަ ްސަރުކާރުން ްހިްތްއޮތީ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްައކީ ްމައްސަލަ ްިމްޤަބޫލުކުރަން.ްމި ްއެކޭ. ްަމއްސަލަ އިވާ

ްިރޒާގެް ްޢާދިލް ްޢައްބާސް ްެއކޭ. ްަމއްސަލަ ްިފޔަވަުޅއަޅާަފއިވާ ްފަރާތްތަކުން ްގުޅުންހުރި ްމައްސަަލާއ ްމި ްައކީ މައްސަލަ

މައްސަލައާްބެހޭްގޮތުންްއެްާޕޓީންްވެސްްވަނީްބަސްްބުނެފަ.ްއަދިްޕީ.ޕީ.އެމުންްެވސްްވަީންބަސްްބުނެފަ.ްސަރުކާރުންް

ް ްބަސް ްވަނީ ްިމްވެސް ްވިދާޅުެވ، ްނާޅައޭ ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްފިޔަވަޅުތައް ްައޅަންޖެހޭ ްއެކަމަށް ްއެހެންވީމާ، ބުނެފަ.

ްއެހާްޤަބޫލުކުރާްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްއެހެންވީާމ،ްމިްބާވަތުގެްމައްސަލަތަްއް ްއަޅުަގނޑު ހުށަހަޅާފައިވާްމައްސަލަްއަކީ

ްބޭ ްަވގުުތ ްމި ްހުށަހަޅައިގެން ްމިތަނަށް ްހަމަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ކާރުކުރެވިދާނެ.

ްބޭފުޅަުކް ްއެްއވެސް ްިވސްނުމެކޭ. ްތާއީުދކުރާ ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްވިސްނުމަކީ ްމި ްވިސްނުން، ްމި އިޙްތިރާމުކުރަން

ްއެްއ.ް ްމަްއސަލަ ނޑުމެްންކަންބޮޑުވާ ްއަުޅގަ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްވާނަމަ،ްއެ ްކަމަށް ްދައްކައިފި ްއެއް ސާބުތުނުހިފޭްމައްސަލަ

ް ްސާބިތުނުހިފޭ ްދައްކަމުންދާ ްބޭފުޅުން ްއެިކއެިކ ްގޮތުން ްުގޅޭ ްަމއްސަަލއާ ްޖީ.އެމް.އާރު ްއަޅުަގނުޑްމިއަދު މައްސަލަތައް

ްދައްކަންޖެހޭނީް ނޑުމެން ްހައިިސއްޔަތުން.ްައޅުގަ ްުކށްވެރިކުރާ ްކަންތައް ްދިން ްބަޔަކަށް ްކުށްވެރިކުރަން.ްޖީ.އެމް.ާއރު ހަމަ

ްއަޅުގަް ްމައްސަލަތައް. ްހިފޭ ްއެްއްސާބިތު ްމައްސަލަ ްޖީ.އެމް.އާުރގެ ްއުޅެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަްއކަިއގެން. ނޑުމެން

ނަޑއަޅާފައިްހުންނަްހައިްޮކމިޝަނަރެއްގެްމައްސަލަްއެްއް ނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްއުެޅނީްއިންޑިޔާްއިންްމިްތަނަށްްކަ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްެއއަރޕޯޓު، ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްއުޅެނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއކަންްނޫން. ްމައްސަލަ. ްހޯދުމުގެ ންނަްށ

ްޖީ.އެމް.އާަރކީް ްނޫން. ްއެްއ ްަމއްސަަލ ްޖީ.އެމް.އާރުގެ ްދަްއަކންވީ. ްވެސް ްވަރަކަށް ްިކތަންމެ ްދަްއކަންވީ. އަޅުަގނޑުމެން

ްކޮންޓްރެކްެޓއް. ްހަދާފައިވާ ްއަިއސް ްަޓކައި ްމަސައްކަތްކުރުމަށް ްތަނަށް ްމި ްއުސޫލުން ްވިަޔފާރި ްމީހުން ްކުންފުންޏެއް.ްއެ

އޭރުަގއިްއޮތްްސަރުކާުރގެްތެރެއިން،ްއެްއޮތްްބާރެއްްބޭނުންކޮށްގެންްއެކަންްކޮށްަފއިްވަނީ.ްއެއީްޖީ.އެމް.އާރުްިވޔަފާިރް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްނޫން. ްޖީ.އެމް.ާއރެއް ްބޭނުންވަނީކީ ްފޮނުވާލަން ްމިއަދު ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއް. ްކޮށްފަިއވާ އުސޫލުން

ްއެއަރ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްވާންޖެހޭނެ.ްބޭނުންވަނީ ްއެކަން ްވާންޖެހޭނެ. ްއެކަން ްލިބުން. ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއަނބުރާ ޕޯޓު

ްލިބެންޖެހޭނެ.ް ްއެއަރޕޯޓު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްތަނެއް. ްޮއތް ްހަދާފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްތަެނއް. ްައޅުަގނޑުމެންގެ އެއީ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަަދއްާކކަށް. ްޖީ.އެމް.އާުރ ްނޫން ްބޭނުމެްއ ްސަުރކާރުެގްްއަޅުަގނޑުމެން ްއިންިޑޔާ ްޫނން، ބޭނުމެއް
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ްބަނދަރަކީ.ް ްަވިއގެ ްބައިަނލްއަޤްވާމީ ްއޮތް ްހަދާފައި ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްމި ްެއއަރޕޯޓެއް ްައޅުަގނޑުެމންގެ ވާހަކަދަްއކާކަށް.

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތަށް ްކުރާ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްއެތަން ްލިބެންޖެހޭނެ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްތަން ްއެ ްއެހެންވީމާ،

ްތާއީދުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްބޭފުޅުންްދައްކާްސާބިތުނުހިފޭްވާހަކަތަކަށްްއަުޅަގނޑުްތާީއދެއްްނުކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާް

ް

ްމައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްމެންބަ ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެްއގެްޝުކުރިއްޔާ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ރު

ގޮތުަގއިްމިްހުށަހަުޅއްިވްމަްއސަލަްހުށަހަޅައިދެްއވީތީްއަުޅަގނޑުްުޝކުރުދަންނަވަން.ްއަިދްއަދިްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްއެް

ްވާހަކަދައްަކވަ ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްއެދިވަަޑިއގެންފަިއވާ ްމައްސަލައިގައި ްމި ްހުށަހެޅުއްވުްނ، ްނިމެންދެންްހުށަހެޅުއްވި އި

ްބަޣާވާތަކުްން ްމިހާރު ްސަރުކާރު ްއާދެ! ްާތއީދުކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްހުށަހެޅުއްިވ ްެއ ފުރުޞަތުދެއްވުމަށް

ްތަރުޖަމާނެްއގެް ްއިސް ްވަޙީދުގެ ްކިޔާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ ްގޮތުަގއި ްފަރާތެްއގެ ްއިސް ްއެންެމ ްބަާޣވާތުގެ ވައްޓާަލއި،

ނޑައެޅިަފއިާވްގޮތުަގއިްހުންނަވާް ަޢއްބާސްްާޢދިލްްރިޒާްައޅުަގނޑުމެންެގްައވައްޓެިރްޤައުމެްއ،ްއަދިްމިްާރއްޖެްއަށްްކަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބަސްފުޅުަތއް ްސާބިތުނުކުެރވޭ ްއަިދ ްބަސްފުޅު، ްއިހާނެތި ްވިދާުޅވި ްެއ ްގޮތުން ްބެހޭ ހައިކޮމިޝަނަރްމުލޭއާ

ނޑުްކުްށވެރިކުރަން.ްއަ ނޑުމެންްމިއަދުްބޭރުމީހުންްދެކެްމިްދެކެވެމުންދާްވާަހކަ،ްއެންމެްހަރުކަށިްއިބާރާތުންްައޅުގަ ުޅގަ

ްބައިނަލްއަްޤވާމީް ްވަންނަ ްއަްށ ްރާއްޖެ ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމީ ްައއުން ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްއިްނވެސްޓަރުން ބޭރުގެ

ްގޮ ްއިހާނެތި ްކުރާ ްމި ްދޭތެރޭގައި ްއިްނެވސްޓަރުންނާ ްގޮަވއި، ްއިްނެވސްޓަރުންނަށް ްތިބެގެން ްމިްދޮރުމަތީގައި ތްތަްއ،

ްމިް ްއަންނާނީ ްފުރަތަމައިނުން ްއެއްމެ ްވެސް ްފަރާތެއް ްައންނަ ްއިންވެސްޓުކުރަން ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްދާއިރު ޢަމަލުކުރަމުން

ްރާއްޭޖގަިއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަހައްޓަންޖެހޭ. ްހަނދާން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބަނދަރަށްކަން ްވަިއގެ ްބައިނަްލއަޤްވާމީ ރާއްޖޭގެ

ްވެ ްމުސާރަ ްއުޅެނީ ްމި ްޑޮލަރުްމިހާރު ްއަދި ްހުރެ، ްދަތިކަން ްމި ްރާއްޖޭގައި ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްނުދެިވގެން. ސް

އަޅުަގނޑުމެންްރާއްޖެްއަށްްޭބނުންވާއިރުްޭއގެްބޭރުގެްއިންެވސްޓަރުންްމިްރާއްޖެްއަށްްނައިސްްފައިސާްހޯދޭނޭްގޮތެްއް

ްބެލު ްއައި.އެފް.ސީގެ ްދަންނަވަންޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑު ްނޫންކަމަށް ްގޮެތއް ްއޮތް ްދަށުންްއެއީ ްޓެންޑަރެްއގެ ްދަށުން، ުމގެ

ްިމް ްދޭތެޭރގައި ްއެކަމާ ްިދނީމަ، ްެއއަރޕޯޓު ްަބއިނަލްއަޤްވާމީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކުންފުންޏަށް ްޖީ.އެމް.އާރު އިންޑިާޔގެ

ްެދކެވޭް ްއެ ްގޮތަށް ްނަުފރަތުއުފެދޭ ްހިތުގައި ްމީހުން ްރާއްޖޭގެ ްދޭތެރޭގައި ްމީހުންނާ ްބޭރު ްވާހަަކއިެގްތެރޭަގއި ްދެކެވެމުންދާ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްވެސް ްޖެހުނީމަ ްކަމެއް ްކޮންމެ ްައޅުަގނޑުމެން ްކަެމއް. ްބޮޑުވާ ްކަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަތަަކކީ އެތައް

ް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަދާފައި، ްލޯވަޅެއް ްބޮޑު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއިންޑިޔާ. ްއަންނަނީ ނޮވެމްބަރުަގިއ3ްްއެހީތެރިކަމަށް

ްމަސައްކަތްކު ްއަށް ްވަރުގަަދ ްމާ ްެއއީ ްއެމް.ޑީ.އެފް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވިޔަސް. ްކަމުގައި ްބުނި ްކަމަށް ްބައެއް ަގއ1988ްިރި

ްއޭރުް ްފުރަތަމައިނުން ްއެންމެ ްއަދި ްސަލާމަތްކޮށްދިނީ. ްރާއްޖެ ްމި ްއައިްސކަން ްސިފައިން ްއިންޑިޔާ ްއެބަހުރި ހަނދާން

ްރޭޑިޔޯ ްއަށް، ްޓީވީ ްފުރަތަމަ ްއަބްދުލްޤައްޔޫމު ްމައުމޫނު ްހުންނެވި ްއަާރވަަޑއިގެްންްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް އަށް
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ްއަޅާަފއި،ް ްލޯވަޅެއް ްބޮޑު ްއެތާ ްމިއަދު ްނުނެތޭ.ްއެކަމަކު ްހަނދާނެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްވާހަކަ ްދެއްެކވި ްއެ ވަގުތުން

ްމާް ްމީހުން ްއެ ްަވއްޓާލީމަ، ްސަުރކާުރ ްއިންތިޚާބުކުރި ްރަްއިޔތުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބާރު ްދިފާީޢ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ މިއަދު

ނޑުމެންގެްާރއްޖެްދިފާޢުނުކުރެވުނުްބަޔަކާްބޮޑުްބަޔަކަށްްހަ ދަިއގެން،ްބޭުރގެްދެތިންްޓެރަރިސްޓުންްއެީރމަްވެސްްއަުޅގަ

ނޑުމެންގެްނަފްސަށްް ނޑުމެންްއަމިއްލަްއަށްްއަޅުގަ ބެހޭްގޮތުންްމާްމޮޅުްބަޔަކަށްްހަދައިގެންްމިްވާހަކަްދައްކައި،ްއަޅުގަ

ްއޮުޅވާލުމަ ްކަންކަން ްކުރެވޭ ްމި ްބޭނުންވޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޑުމެންނަްށްއިންވެސްޓަރުން ްަކމެއްްނޫން.ްއަުޅގަ ްއޮތް ކީ

ްހުރިހާް ްއަންނަ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޭބނުންވޭ. ްދޭން ްވެސް ްކޮންފިޑެންސް ްއިްނވެސްޓަރ އަޅުަގނޑުމެން

ްއިންވެސްޓަރުންނަށްްމިހާރުްެއްމީހުންްއެްކަންބޮޑުވަމުންްދާްގޮތަށް...ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްންބަރުްރިޔާޟުވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެ

ްބެހޭް ްމައްސަަލއާ ްުކއްލި ްހުށަހަޅާފަިއްއޮތް ްމި ްަރއީސް.ްއާދެ!ްމިއަދު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޢަލަިއކުމް.ްުޝުކރިއްޔާ އައްސަލާމް

ްދަްއކާއިުރގަިއް ްމިއަދު ްވާަހކަ ްޑިމޮކްރަސީެގ ްައޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ގޮތުން

ްވާއިުރަގއި،ްއަޅުަގނޑުމެ ްބަޔަކަށް ްޕްރެކްޓިްސކުރާ ްއެކަން ްނޭވާލައި ްތެރޭަގއި ްއެްއގެ ްޑިޮމކްރަސީ ްއާ ންނަކީ

ްހުރިް ްފޮނުވާފައި ްއިންިޑާޔްސަރުކާރުން ްސަރުކާރު،ްނޫންނަމަ ްއިންިޑޔާ ްވާަހކަ ްދެއްކި ްތަރުޖަމާނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްވާނަމަ،ްނޫންނަމަ ްކަމަށް ްހަޖަމުނުކުެރވޭ ްއެކަން ްެއީއްްބޭފުޅަކަށް ްވާނަމަ ްކަމަށް ްޤަބޫލުނުކުރެވޭ ްއަްށ ްއަމިއްލަ އެކަން

ްޑިމޮކްރަީސް ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްސަރަހައްދުަގއި ްކަމެއް.ްއާދެ!ްމި ްރޯންޖެހޭ ްތިބެގެން ްމިތާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ދެން

ްފާޅުކުީރމަ،ްޝު ްިޚޔާލު ްއަމިއްލަ ްއިންިޑޔާގެްސަފީރަށް،ްބޭުފޅަކު ްވާއިުރަގއި ްކަމަށް ްއިްނޑިޔާ ްއެއީްއަކީ ްފާޅުކުރީމަ ޢޫރު

ްހުރެގެްން ްބޭފުޅަކު ްމަޤާމެއްަގއި ްބަލާއިރު ްގޮތަށް ްހިނގާފަިއވާ ްމިކަން ްނޫން. ްކަމެއް ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްައޅުަގނޑުމެންް ްވާހަަކއާ ްދަްއކާ ްހަިއސިްއޔަތުން ްަފރުދެއްގެ ްއަމިއްލަ ްއާއި ްވާހަކަ ްދަްއކާ ްހައިސިްއޔަތުން މަޤާމުގެ

ް ްމިއަދު ްސަރުކާުރެގްއެބަޖެހޭ ްއޮތް ްމިއަދު ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ްޤަބޫލުކުރަން ްވެްސ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ! ދެނެގަންނަން.

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް ްނޫންނަމަ ްމަންދޫބެއް، ްޚާއްޞަ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްނުވަތަ ްތަރުޖަމާނު އިސް

ނަޑއަުޅއްވާަފއިްހުންނަވާްބޭފުޅަކުްޤައުމަކާްބެހޭްގޮތުންްާވހަކަފުޅެއް ދައްަކވާްކަމަށްްވަންޏާްއެްދައްަކވަންޖެހޭނީްެއްްކަ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްއެކަން ްއެއީ ްބަހުރުވަަޔކުންކަން. ްވިދާޅުާވ ްބޭފުޅަކު ްއެ ްއަހައިލާފައި ްަކއިީރގަިއ ްބޭފުޅެއް ވިދާޅުާވ

ް ްެވއްޖެްއޔާ. ްކަމަށް ްޤަބޫުލކުާރ ްއެކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްތި ްކަންނޭނގެ ްދޭންީވ ްލިޔެފަިއ އެީއ،ްއެްއޗެްއގަިއ

ްމިއަދުް ްރައްޔިތުން ްމައްސަލައިަގިއްދިވެހި ްޖީ.އެމް.އާރު ްމި ްޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެ ނޑުމެްންމިއަދު ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ްބަހަކުންް ްއޮންނަ ްލިޔެވިަފއި ްެއއްގޮަތކަްށ ްއުސޫަލކުން ްއެއް ްއޮންނާނީ ްެއކަން ްޝުޫޢރުތަކުަގއި ްފާޅުކުރަމުންދާ ނިކުމެ،

ްވާހަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަނީ.ްނޫންކަން ްމި ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްއިހުތިޖާޖުކުރަމުން ްއެކަމާ ްބަސްބަހުން ްތަފާތު ކަދައްކާނީީކ.

އެހެންވީމާ،ްޖީ.އެމް.އާރުްމަްއސަލައިގެްތެރެއަށްްއާދަޔާްޚިލާފަށްްއިންޑިޔާްސަރުކާރުންްަވދެ،ްމިްއެއަރޕޯޓަކީްއިންިޑާޔް
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ްއިންިޑޔާގެ ްނޫންނަމަ ްޓަކައި، ްހެދުމަށް ްމިލްކަކަށް ްއިންޑިާޔްްސަރުކާރުގެ ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްމިލްކަކަްށ ޖީ.އެމް.އާރުގެ

ނޑުެމންްކޮންކަމަކާތޯްބިރުގަންނަނީ.ް ސަރުކާރުންްވެސްްމީގައިްމަސައްކަތްތަެކއްްކުރާކަންްެއއީްމިއަދުގެްޙަޤީޤަތް.ްއަޅުގަ

ްއެޭރކަށެއް. ްނެތް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހުވާކޮށްގެން. ްނާރަން ްއަށް ްއިންޑިާޔ ްމިތިބީ ްއެނޭގްްއަޅުަގނޑުމެން ައޅުަގނޑަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޖީ.އެމް.އާރުން. ްއެބަދޭ ްބަލަމުން ްވަށާ ްމީހަކު ްހަތަރު ްދެތިން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއަދިެވސް އަޅުަގނާޑއި

ްވެްސް ްލަިއގެން ްަމސްތުވާތަކެތި ްބާވަތްތަކުގެ ްތަފާތު ްފޮށިފޮްއޓަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއަަރއިފި ްއަށް އިންޑިޔާ

ް ްއެތާ ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެން ްލިބިފަ. ްމިއަދު ްއޮީތ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެވސް ްމަޢުލޫމާތު ްކަމުގެ ހައްޔަުރކުރާނެ

ްއަދިް ްމައްސަލައިަގއި ްޖީ.އެމް.އާރު ްވީނަމަވެްސ،ްމިއަދު ްކަމުަގއި ްދެކުނު ްގޮތުަގއި ްބަޔެްއގެ ްތެދުވެރި ްކިތަންމެ އިންޑިޔާ

ްއިން ްމެދުގައި ްމީހުންނާ ްައޑުުއފުލާ ްދެކޮޅަށް ްގޮތަކަށްްޖީ.އެމް.އާރާ ްހީލަތްތެރި ްވަރަށް ްދަނީ ްސަުރކާރުން ޑިޔާގެ

ްސަރުކާރަށްް ްމި ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްމަްއަސލައާ ްކުއްލި ްހުށަހެޅި ްމި ބަލަމުންދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިައދު

ްމަކީްވެސް...ތާއީދުކުރާްފަރާތްތަކުންގެްތެެރއިންްބައެއްްބޭބޭފުޅުންްމިއަށްްތާއީދުކޮށްގެްނ،ްމިމައްސަލަްބަލައިގަތު

ް

ްބޫބަކުރުްާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްޢަޒީޒުްޖަމާލުްއަމާ

ްަވރަޙްމަތު ްއަްއސަލާމްޢަލައިކުމް ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަފާތުްهللاް`. ްޤަރާރުތަކާއި ްތަފާތު ްއާދެ! ވަބަރަކާތުހޫ.

ށްލުމުގެްސިލްސިލާގެްދަށުންްމިއަދުްހުށަހެޅިފައިވާްކުއްިލްކުއްލިްމައްސަލަތައްްހުށަހަޅަިއގެންްމަޖިލީހުގެްވަގުތުްބޭކާރުކޮ

މައްސަލައާްބެހޭްގޮތުންްއަުޅަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްއަޅުަގނޑުްމިއަށްްތާއީެދއްްނުކުރަމޭ.ްސަބަބަކީްރާއްޖޭެގް

ްދިވެހި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްސަބަބަކީ ްނުކުާރނަމޭ. ްތާއީދެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަކަްށ ްކުރިޔަސް ްކޮންެމްއެންމެން ރާއްޖޭގެ

ްއިާނޔަތްތަކެްއް ްޙައްޤުތަކަާކއި ްއޮންނަ ްއޭަނއަށް ްހައިިސއްޔަތުން ްއިންސާެންއގެ ްަރްއޔިތެއް. ްދިވެހި ްވެސް ރައްޔިތަކީ

ްޙައްެޤއްް ްޙައްެޤއް،ްއޭަނެގްދިވެހިރައްޔިެތްއގެ ްއޭަނެގްއިންސާނީ ްގޮތުން ްއެްއގެ ްއަދާކުާރްވަޒީފާ ްއޭނަ އޮންނަންޖެހޭނެ.

ްމެންބަރުެގްްނިގުޅައިުނގަނެވޭނެ. ްދާއިރާގެ ްމާވަށު ްކުރަނީ ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނަމާދުކުރާ ނޑު އަުޅގަ

ްނޫން.ް ްވެގެންނެއް ްމެންބަރަށް ްކުރަނީ ްއެ ްަބއްދަލުކުރަންޏާ ްަރއްޓެއްަސކާ ްއަޅުަގނޑު ްއަިދ ްނޫން. ހައިސިއްޔަަތކުން

ްރިޒާ ްޢާދިލް ްޢައްާބސް ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްމީހެއް. ްއަމިއްލަ ްވެސް ްދިވެހިރައްޔިެތއްެގްްއަޅުަގނަޑކީ ްއޮންނާނެ ްވެްސ އަށް

ްކަންކަްން ްކުރާ ްހައިސިްއޔަތުން ްވަޒީާފގެ ްއަދާކުރާ ްއޭނަ ްަޙއްޤު. ްމުސްލިމެއްގެ ްއަދި ްަޙއްޤު. ްއިންސާެނއްގެ ޙައްޤު.

ްކަންތައްތަުކގަް ްޭބރުގަިއްކުރާ ްކަންތަކާިއްއޭަންެގއިން ްުކރާ ްއޭަންޭގަގއި ްހައިސިްއޔަތުން ިއްފިޔަވަިއ،ްއޭނަެގްއަިމއްލަ

ްޤަރާރުގައިް ްމި ްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްއޭނަ ްބެހޭ ްކަމެއް.ްެއއީްަސރުކާރާ ްބައްޕަގެ ްއޭަނގެ ްޖަވާބުދާރީކުރުވުމަކީ އޭނަ

ްވާހަކަފުުޅދައްކަވަީންދިވެހިރަްއޔިތެްއެގް ްމި ްތިމަންނަ ްިވދާޅުވީ ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްރޭަގއި ްވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ ްވާ މި

ްެރކޯޑިން ްފާޅުކުރުަމީކްްހައިސިއްޔަތުންނޭ. ްޝުޢޫރު ްއޭނަގެ ްހަިއސިްއޔަތުން ްރައްޔިތެްއގެ ައއްސަާވ!ްއެހެންވީާމ،ްދިވެހި

ްއެހެންވީާމ،ް ްޚިޔާލު. ްއޭނަގެ ްއެީއ ްކަމެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއއްަގއި ޑިމޮކްރެސީ
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ނޑުމެންްޤަރާރުްހުށަހަޅައިގެންްމިްތަުނގަިއްަވގުތު ނުޑްޤަބޫލުކުާރްްއެއަށްްއަުޅގަ ބޭކާުރކުރުމަކީްއެްއގޮތަކަްށވެސްްއަުޅގަ

ްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ް ްއެއް ްމަްއސަލަ ްވެސް ްހާމަކުރުމަކީ ްގޮތް ްދެކޭ ްމައްސަލަިއގައި ްޖީ.އެމް.އާރު ްމީހަކު ްނޫން.ްއެ ކަމެއް

ްޖީ.އެމް.އާ ްގޮުތަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވާނަން. ްއަޅުަގނޑު ްއެްއޗެްއ ްފެންނަ ްމައްސަލަިއގަިއްއަޅުަގނޑަށް ރު

ްއެހެންނަމަވެސްް ްވެދާނެ. ްިޚޔާަލކަށް ްއިިދކޮޅު ްޚިޔާލުފުާޅ ްބޭފުޅުްނގެ ްހުރިހާ ްތި ްއެީއ ްޮގތް ްހުރި ްިޚޔާލު އަޅުަގނުޑގެ

ްޚިޔާަލކީް ްއަޅުަގނުޑގެ ްޚިޔާުލަކން. ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްައޅުަގނޑުމެން ްއެކަން ޑިމޮކްރަސީަގއި

ްައޅު ްޚިޔާލަކަށް ްބޭފުޅުންގެްރަނގަޅު ްފުރުޞަުތްއޮންނާނެ.ްތިޔަ ްވުމުގެ ްނުރަނގަުޅްޚިޔާލަކަށް ްއެއީ ަގނުޑްބަލާއިރުގައި

ްވެްސް ްފުރުޞަތު ްވުމުގެ ްަކމަށް ްޚިޔާެލއް ްރަނަގޅު ްއެއީ ްދެޭކއިރު، ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްިޚޔާލެްއ ްނުރަނގަޅު ޚިޔާލަކީ

ްަޤބޫލުކުރަން ްޑިމޮކްރެީސގެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމީ ްއެހެންވީމާ، ްގޮުތގަިއްއޮންނާނެ. ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމަތަކަކީ. ޖެހޭ

އަޅުަގނޑުމެްނގެްދިވެހިރާއްޭޖެގްރައްޔިތުންްމިހާތަނަށްްދިވެހިްތާރީޚުގައިްކުރިްއެންމެްބޮޑުްއިޖުތިމާޢީްއަދިްއިޤްތިޞާދީް

ރުގައިްއެްތަނުންްލިބޭްއެއްަބއިވަންަތކަމުގެްމަސައްކަްތ،ްއެްމަސައްކަތްްފުރާފުރިހަމަވެ،ްއެްތަނުންްފައިދާްލިބެމުންްދާއި

ްމީހުންނަށްް ްއެ ނޑުމެން ްކާީތެވ،ްައޅުގަ ްމޭވާ ްއެ ްުނދީ،ްއަދި ްްއެއްޗެއް ްއެންމެ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބޭރުބަަޔކު މޭވާކޮޅު

ނޑުމެްން ނޑިްއަށްްކެތްވާްވަުރގެްކަމެއްްނޫން.ްމިްދަންނަވަނީްއަޅުގަ ނޑުމެންގެްލަގޮ އަގުްދަްއކަިއގެންްތިބުމަކީްއަޅުގަ

ްތިބެ ްމި ްއެަބްމިހާރު ްބަޔަކަށް ްއެ ްޑޮލަރެއް ްމިލިއަން ްއެތައް ްމަހަކު ްދައްކަިއގެން.ްކޮންމެ ްޖިޒީ ްކުންފުންޏަކަށް ްބޭރު ނީ

ްދިވެހިް ްެއއްެވސް ްިއންސާނަކު، ްއެއްެވސް ްހުރި ްލޭ ްޤައުމީ ްދިވެހި ްއަްށ، ނޑި ްލަގޮ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްމީ ދައްކަންޖެހޭ.

ްޤަ ްައޅުަގނެޑއް ްނޫން. ްކަެމއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްދެކޮޅުހެދިޔަސްްރައްޔިތަުކ ްމިކަމާ ްެއންމެން ްާރއްޖޭގެ ްނުކުރަން. ޫބލެއް

ްދިވެހިާރއްޖޭަގިއް ްމަސަްއކަތުެގްތެރެއިން ްަޤއުމީ ްއެނގޭ ްދަންނަވަނީ.ްއަޅުަގނަޑށް ްމި ނޑު ްއަުޅގަ އަޅުަގނުޑގެްޝުޢޫރު

ްމަސައްކަތް ްުކރި ްއެންމެން ްބޮޑު ްކުދި ްރަްއޔިުތން ްއެންމެހައި ްޤައުމުގެ ްދިވެހި ްއެއަރޕޯަޓކީ ްތާރީޚުންްހުޅުލޭ ަތއް

ްހއ.ް ްމަސައްކަތަކީ ްމި ްއެބަުހރި. ްވީިޑޔޯ ްއެބަހުރި. ްފޮޯޓތައް ްރެޯކޑުކުެރވި، ްލިޔެވި، ްއެބަހުިރ ްދުށިން. އަޅުަގނޑު

ްޖާނުންް ްމާލާއި ްބަހާއި ްޢަމަލާއި ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހަމައަށް، ްގަމާ ްއައްޑުައތޮޅު ްފެށިގެން ތުރާކުނުން

ްމަސައް ްކުރި ްކުޑަުކަޑްޤުރުބާންވެގެން ްވަރަށް ްހާލުގަ. ްވަރަށް ްގޮތަކަށް. ްނިކަމެތި ްަވރަށް ްމަސައްކަތްކުރީ ްމި ަކތެއް.

ްގޮތަކަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްމަސައްކަތް...ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްއްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙަ

ް ްމި ްއާދެ!ްމިއަުދްހުށަހެޅިފައިވާ ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްއަޅުަގނޑުް`.ްޝުކުިރއްޔާ 111ްްޤަރާރަށް 111ްއިން

ްޚާރިީޖް ްަޤއުމެއްގެ ްެއއްވެސް ްނޫން. ްވެސް ްކަމެއް ްޒާތުގެ ްކުރާނެ ްަޤއުމަކުން ްއެއްވެސް ްދުނިޔޭގެ ްމީ ތާއީދުކުރަން.

ްނުދައްކާނެ.ް ްއެްއ ްވާހަކަ ްގޮަތށް ްޢިްލޒާމުއެޅޭ ްބޮލުަގއި ްމީހުންގެ ްއެހެން ްގޮތަށް، ްތަްމސީލުވާ ްޤައުމު ްމުޅި ކަންތައްތަްއ

ްބުނުމާއިްއާދެ!ް ްބަހެއް ްބުނާއިރު ްއެކޭ.ްފިޔަަވޅުއަަޅއިިފއޭ ްދެއްީކްވާހަކަ ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމި ްފަރާތުން ސަރުކާރުގެ
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ްއިންޑިާޔގެް ްދޭތެރޭ. ްމިކަމާ ްހައިރާންެވއްެޖ ްއަންތަރީސްެވ، ްހަމަ ްައޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްދެ ްތަފާތު ްމީ ފިޔަވަުޅއެޅުމާ،

ްމީހެ ްތާއީދުކުރާ ްއަށް ްޕާޓީ ްއަިއ ްމީހުންްކޮންގްރެސް ްޕާީޓގެ ްއޭނާގެ ްޮއެވގެން، ްފިއްަލވައި ްމައުމޫނު ްހެިދގެން ްކަމަށް އް

ނަޑއެިޅގެންްޖެއްސުންކުރަނީ.ްމިްއިންނެވި،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމުލަކުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު،ް ނެރެގެން،ްކަ

ްމިކަ ްވިދާުޅާވންވީނޫންތޯ ްެއއްެޗއް ްލީޑަރު ްގްޫރޕުގެ ްޕާލަމެންޓްރީ ްމީހުންނޭްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްޕާޓީ ްބޭފުޅާގެ ްބެހޭްގޮތުން.ްއެ މާ

ނިކުމެގެންްމިްހަޅޭއްލަވަނީ.ްާރއްޖޭގެްމުޅިްމޫނުމަތިްހަލާކުުކރަނީ.ްމީްދެރަްކަމެއް.ްމީްހިތާމަހުރިްކަމެއް.ްމިްކަމަކީްމީް

އަހަރ31ްްުންްކުރެވޭނެްކަެމއްްވެސްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްތިޔަްިވދާޅުވާްމައުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޫޔމުގެްސަރުކާރު

ދުވަހުގެްތެޭރގައިްމިްޤައުުމެގްކިތައްްތަންތޯްިވއްކާލީ.ްކިަތއްްރިސޯޓުތޯްވިއްކާލީ.ްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްމާލޭގެްމަޖީދީް

އަހަރަށްްމިްތިއްބެވިްކަހަަލ25ްްއަހަރަށް،31ްްމަގުންްއެކޮޅުންްމިޮކޅަށްްހިނގާލީމަްކިތައްްބިލްޑިްނގުތޯްއެްފެންނަނީ.ް

މުލަުކްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަދިްމިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްަނއިބުްރަީއސްްކަހަލަްބޭފުޅުންްބޭފުޅުން،ްއަދިް

ް ްއެހެރީ. ްގަނެަފއި ްބިލްޑިްނގުތޯ 25ްްކިތައް ްއެއްަޗކީ.31ްްއަހަރަށް ްލިބުނު ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްކޮބައިތޯ ައހަރަށް.

ް ްސިންގަޕޫރު ްމީހާ. ްކިާޔ ްއޮްނވެންޝަން ްއަނެްއްކޮބައިތޯ ނޑޮހަާކއި ްބަ ްނުދުވަނީ. ްފަހަތުން ްއޭނަ ްކީއްެވގެންތޯ މީހާ.

ނޑުމެންްަގއިަގއިްހިނގަނީްދިވެހިްލޭ.ްުމއްލޭްެއްއް ޑޮހަކާ،ްހުރިހާްެއއްެޗއްްގަނެެގންްމިްތިބީ.ްއެހެންވީމާ،ްމީީކްއަުޅގަ

ނޑުމެންްމުލޭްހިންގާކަށްްބޭނު ނޑުމެންްގަިއގަިއްހިނގަނީްދިވެހިްލޭ.ްއަޅުގަ މެއްްނުވޭ.ްކީްއވެގެންތޯްމުއްޭލްނޫން.ްއަޅުގަ

އެްއގެްފަހަތުގައިްއަަޅއިގަެނެގންްމިްއުޅެނީ.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްޔިތަކީމޭ،ްއިސްލާމްދީނުަގިއްމިވެނިްރުކުނޭ،ްެއއަރޕޯޓޭް

ްއަރައިގަންނަނީ. ްރަށްރަށަށް ްޓަކައިތަ ްއިސްލާމްދީނަކަށް ްއޮތްތަ. ްއެބަ ްހަޔާތެއް ްލަދެއް ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްކިޔަިއގެން

ްދެންް ްއެހެންެވއްޖެއްޔާ ްވެިރަކމެއް. ްފޭިރގަތް ްވެސް ްވެިރކަމަކީ ްވާނީ. ްއެހެންތާ ްއުޅެނީ. ްފޭރިގަނެގެން ްމުދާ މީހުންގެ

ް ްުނގަނެއޭ.63ްްބަލާނީ ްެއއް ްފޭރިގަނެ ްރިސޯޓުތަްއ ްހުރި ްދީފައި ްސަުރާކރުން ްކުީރގެ ްސަރުކާރުން ްިމ ްެވސް ިރސޯޓު

ްރަށް ްހުރިހާ ްދޫކުރި ްސަރުކާުރ ްމި ްފޭރިގަެނގެންްއެހެންނަމަވެސް ްވެސް ްއެ ްުއެޅނީ. ްބަނގުޑިަބއްދަިއގެން ްހިފައި، ތަށް

ްޖުމްހޫރީް ްިއއްެޔ ްޖުމްޫހރިއްޔަތަީކ، ްގޮތަށް. ްމި ްވާނީ ްދެން ްބޯނުލެބީމާ ްސަރުކާރަށް ްކުާރ، ްސަރުކާަރކުން އުޅެނީ.

ްނެތް ްވެރިައކު ްހޮވާ ްވޯުޓއަޅަިއގެން ްފާަހގަކުެރވޭނީ ްޖުމްހޫރިއްޔަތެއް ްނޫންތޯްްފާހަގަކޮށްފި.ްކިހިނެއްތޯ ްތިބީ ތަނެއްގަ.ްއެ

ްސޮލީބެްއްް ްކްރިސްިޓއަން ްއަނެއްފަީޅަގއި ްމިސްކިތް، ްބޮޑު ްއެންމެ ްހުރި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމި ްހަދައިގެން. މޮނިޔުމެންޓެއް

ްކްރިސްިޓއަްން ްމީ ްޖަހައިގެން، ްއެތާ ްކިަޔިއގެން ްމޮނިޔުމެންޓެކޭ ްއޮތީ ްމި ްލައިގެން، ްތަަނށް ްއެ ްއަަޅިއގެން ލޯވަޅެއް

ްއެ ްއޭއްޗެޭކްސޮލީބެކޭ ްމޮނިޔުމެންޓޭ، ްމުޒާހަރާނުކުަރނީ. ްކީއްެވގެންތޯ ްމީހުން. ްދީނީ ްތި ްކޮބައިތޯ ްއެހެރީ. ްޖަހާފައި ތާ

ްމިް ްހުރީ. ްބަިއވެިރވެފައޭ ްބަޣާވާތުގައި ްއެ ްވެސް ްމަނިކުފާނު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރީ. ްބަޣާވާތޭ ްިކޔަިއގެން މިއްޗެކޭ

ްޑުްބާޣީްއަކުްލައްވާ.ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްތަނަށްްވައްދަިއގެންްހުވާްކުަރއްަވއިފިެއއްނުްބޮ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުްޔާމީންهللاްމުލަކުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު
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ްގޮތުންް ްބެހޭ ްމައްސަލައާ ްކުއްލި ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދަ ްިޚޔާލު ްތާއީދުކުާރްކަމެްއްނޫން.ްއަޅުަގނުޑގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްބެހުމަކީ ްސަރުކާރަކާ ްަޤއުމެްއގެ ންނަަވިއލާނަން.ްއެްއވެސް

އަދިްއެއީްކުެރިވގެންވާނެްކަެމއްްކަމަށްްޤަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއެކަމަކުްސަރުކާަރކާްބެހޭްގޮުތންްމީހަކުްއެއްޗެއްްބުެނގެންް

ްނާަޅއިގެްންއަން ްިފޔަވަެޅއް ްދޭތެރޭ ްވަޒީާފއާ ްމީހާގެ ްބޭކާުރކޮށްލާްއެ ްހަމަ ްވަގުތު ްމަޖިލީހުގެ ްައކީ ްމަްއސަލަ ްކުއްލި ނަ

ްމިހިރީ.ް ްނޫން ްމައްސަލަތަެކއް ްމީހުންގެ ްފަރުދީ ްމައްސަލަ. ްޮބޑުތި ްއެއަށްވުރެ ްހުރީ ްމަޖިލީހުގަިއ ްެއއް. މައްސަލަ

ައޅާފައިްހުންނަްސަފީރުްއެހެންވީމާ،ްއިްނޑިޔާްސަުރކާުރްކުށްވެރިކޮްށ،ްނޫނިއްޔާްއިްނޑިޔާްއިންްިދވެހިރާއްޖެްއަށްްއެކަށަ

ކުށްވެރިކޮށްްމިކުރާްކަންކަމަކީްޕީ.ޕީ.އެމްގެްފަރާތުންްއެކަންަކމަށްްއިންކާރުކުރާްކަންކަން.ްއަދިްސަރުކާރުންްކަންތައްތައްް

ްކިހާވަރަކަށްޯތް ްސަބަބުން ްކަންތައްތަުކގެ ްކުރެވޭ ްމި ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްިވސްނާލަންޖެހެނީ ްައޅުަގނޑުމެން ކުރިޔަސް

ްްވެްސްދިވެހިރާއްޖޭ ްއިން ްމައްސަލަ ްޮއތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްކުރެޭވނީ.ްމިއަދު ްކަންަތއްތައް ްބުޫރއަރާވަުރގެ ްސިޔާދަތަށް ގެ

ްއެހެންވީމާ،ް ްއުފައްދައިިފކަން. ްސުވާލުތަކެއް ްދޭތެރޭ ްސިާޔދަތާ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްެއނގޭ ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއިްނވެސްޓަ ްވެސް ްކުރާއިރު ްކަންތައްތައް ްކުރީމަތޯްސަރުކާރުތަކުން ްކަންތައް ްކިހާވަރަކަށް ްކޮންފިޑެންސްލިބެނީ ުރންނަށް

ްއެއަރޕޯްޓް ްސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ ްލިބޭތޯ ްކޮންފިޑެންސް ްއިންވެސްޓަރުންނަްށ ްއެބަޖެހޭ. ްިވސްނާލަން އަޅުަގނޑުމެން

ބޯޑުްއެްއގަިޑއިުރގެް،ްކުންފުނިންްމިކަންްޖީ.އެމް.އާރުްއެއަރޕޯޓްްުކއްޔަށްްދިްނއިުރްފުރަތަމަްބޯޑުންްމިކަމާްދެކޮޅުހެދީމަ

ތެރޭގައިްބަދަލުކޮށްފައިްދެންްއައިްބޯުޑގައިްތިބީްމުޅިންްއާްބައެއް.ްއެއަރޕޯުޓަގއިްތިބީްވިޔަފާރިްދަންނަްވެސްްބަޔެއްް

ް ްބޯޑުްނ1ްްނޫން. ްއެ ްނުކުެރވޭ. ްޤަޫބލެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއެނގޭނެ ްތާރީޚު ްއެއަރޕޯުޓގެ ްތެރޭަގއި ގަިޑއިރުެގ

ްކު ްޕީ.ޕީ.އެމުންްފާސްކުރުަވއިގެން ްސުވާލުއުފެދޭނެ. ްމެދު ްސައްޙަކަމާ ްއެްގރިމެންޓުގެ ްކުުރވާ ްއެ ްެއްގރިމެންޓެއް، ުރވާ

ްނުހިންގިް ްެއއަރޕޯޓް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިލްކެއް. ްދިވެހިންގެ ްމީ ްހިންގާކަށް. ްއެއަރޕޯޓް ްޖީ.އެމް.އާުރން ްނުކުރޭ ތާއީދެއް

ނޑު ްއިްންއަުޅގަ ްލިބެން.ްއުޅޭކަށްނުޖެހޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްިދވެހިރާއްޖެ ނޑުމެންެގްއެއަރޕޯްޓްއަނބުރާ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވޭ ެމން

ްިކޔަންޖެހޭް ްއެްއޗެހި ްދޭތެރޭ ްކުންފުނިތަކަާކ ްދޭތެރޭ، ްރަްއިޔތުންނާ ްއިންިޑޔާެގ ްެއްއޮގތަކަށްވެސް ްެއއީީކ އެހެންނަމަވެސް

ްކަމެއް ްުއޭޅ ްެވގެން ްގޮތުން ްއޮްތ ްޢަމަލުކޮށްފައި ްސަރުކާރުްނ ްުކރީގެ ްމީ ްނޫން. ްެއއް ްސަރުކާރުންްމައްސަލަ ްކުރީެގ .

ްދޫކުރެވޭް ްފަރާތްތަކަށް ްއަިމއްލަ ްހުންނައިރު ްދޫކޮށްފައި ްކުއްޔަްށ ްތަންތަން ްވިްސނާލަންޖެހޭ ްކުރާއިރު ކަންތައްތައް

ްހައިިސއްޔަެތއްް ްޤައުމީ ްކިހާވަރެއްގެ ްމީ ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްދޭތެރޭގަިއ ްތަންތަނާ ްދޫކުރެވޭ ްފަރާތްތަކަށް ްބޭރުގެ ތަންތަނާއި

ްކަންކަންތޯ ްތިބީމަތޯްްހުރި ްުނކިޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތާރީޚު ްސިޔާސީ ްނޭނެގނީތޯ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކުެރވެީނ. މި

ްއިޤްތިޞާުދެގް ްޤައުމުތަކުގެ ްކުންފުނިތައް ްބޮޑެތި ްއެބަހުރި ްއުޅެނީ. ްމި ްނުވިސްނިގެން ްއެްއެޗއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބަ ްވެއްިޓފަ. ްސަރުކާރުތައް ްއެބަހުރި ްދިޔައިމަ ްވެިރެވގެން ްމައްޗަށް ްޗިޭލ1973ްއްލަވާ! ްޤައުމެއް ްއެމެރިގާ ްލެޓިން ަގއި

ްދެކޮޅަްށް ްކުންފުންޏަކާ ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްިކހިނެއްތޯވީ. ްަރއީސަށް ްހުރި ްއޭރު ްސަރުކާުރ ްތަނުގެ ްެއ އެއީ.

ްވިސްނަންޖެހޭް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްވެއްޓުނީ. ްވެރިކަްނ ްއޭަނގެ ްނޭޝަނަަލއިޒްކުރީމަ މަސައްކަތްކުރީމަ،
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ނޑުމެންްއަޅުަގނޑުމެ ްއަުޅގަ ްހިފަހައްޓަންޖެހޭ. ްިސޔާދަތު ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްވިޔަސް ްކަމުަގއި ްޤައުެމއް ްުކޑަ ން

ްދިވެހިް ްއަދި ްވެސް ްއިސްލާމްދީން ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްާވހަކަދައްާކއިރު، ްކިޔަިއގެން އިސްލާމްދީނޭ

ްމިނިވަންކަން ްދިވެިހ ްއަދި ްވެސް ްސިޔާދަތު ްދިވެހި ްެވސް، ްއަމިއްލަްްޤައުމިއްޔަތު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެމެހެއްޓޭނީ ވެސް

ްއޮެވެގން.ްއެހެންވީމާ،ްޑިމޮކްރެީސގެް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބާރު ްބުނުމުގެ ްފަހުބަސް ްއެންމެ ްކުެރވޭނެ ްކަންތައް ގޮތްތަކަށް

ްވިސްނަންޖެހޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކުާރއިރު ްކަންކަން ްނަުމގައި ްއިންވެސްޓަރުްނގެ ްނަމުަގއި، ްވިޔަފާީރގެ ނެްނަމުގައި،

ްމިކަހަލަް ްކުރަނީ. ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކަންކަންތޯ ްދެމެހެއްޓޭނެ ްކިހާވަރަކަށް ްޙައްޤު ްސިޔާދަތުެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއޮްތް ްއަންނަން ްރައްޔިތުން ްިދވެހި ްދެން ްކަންތައްތަކުން ްމިކުރާ ްވިސްނަްނވާނެ. ްސަުރކާރުތަކުން ްކުާރއިރު ކަންކަން

ްއު ްވޭންތަކެއްތޯ ްކިހާވަރެްއގެ ްބޭނުންވޭްޖީލުތަކުގައި ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ފުލަންޖެހެނީ.

ްެވްސް ްއަޅުަގނޑު ްމުޒާހަރާ، ްވަށަިއގެން ްއެއަރޕޯޓު ްކަންބޮޑުވެްއޖެ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްވެސް މުޒާހަރާކުރުމުގައި

ްހިސާ ްބައިބޯ ްއެންމެ ްމާލޭގެ ްނުވޭ ްކަންބޮޑެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެަކމަކު ްނޫން. ްކަމެއް ްގޭޭގެގްތާއީދުކުރާ ބުގައި

ްައޅުަގނޑުމެންް ްވެސް ްމި ްުނޭވ. ްކަންބޮެޑއް ްތެޅީމަ، ްބިއްލޫިރތައް ްޭގގެ ްނުވޭ. ްަކންބޮޑެއް ްމުޒާހަރާކުރީމަ ވަށަިއގެން

ްވިސްނާލަންވާެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްވާހަކަދައްކާއިރު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްޑިމޮކްރަސީ. ްހުރި ދަސްކޮށްފައި

ްިޑމޮކްރެ ްއުޅެނީ ްމި ނޑުްއަޅުަގނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކިހިނެއްެވގެންތޯ. ްއުޅެނީ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫނީ ްދަސްވެގެންތޯ. ސީ

ްދަންނަވާލަްން ްއެހެންނަމަވެްސްއަޅުަގނޑު ްއޮެވގެން. ްޮގތަށް ްއޮތް ްމި ްޤަރާރު ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްނުކުރަން ތާއީދެއް

ްސަރުް ްއިްނޑިޔާ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްނޫން ްކަމެއް ްތާއީދުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިންިޑާޔްބޭނުންވޭ ްއަދި ްއެއީ. ްބެހުން ކާރާ

ްކަމެއް.ް ްކުށްވެިރކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްބެހުމަކީ ްސަފީރާ ްހުންނަ ނޑަައޅުްއވައި ްކަ ްައށް ްދިވެހިރާއްޖެ ސަރުކާރުން

ްޤަބޫލެްއް ނޑު ްއަުޅގަ ްފިަޔވަޅުޭނޅުމަކީ ްެގއްލޭވަުރގެ ްމަޤާމުގެ ްދޭތެރޭަގއި ްފަރާތްތަކާ ްކުރި ްކަންކަން ްއެ އެހެންނަމަވެސް

ްލިސް...ނުކުރަންްމަޖި

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާ

ޝުުކރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިއަދުްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްފްލޯރްއަށްްހުށަހެޅިގެްންبسم هللا الرحمن الرحيم 

ްހައި ްއިންޑިާޔގެ ްތަރުޖަާމނު ްއާދެ!ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްސާބިތުނުހިފޭްއުޅޭ ްގޮތުން ްގުޅޭ ކޮމިޝަނަާރ

ްކުރަމުންދާް ްޕާޓީތަކުން ްބައެއް ްގުޅިފަިއވާ ްތަކުރާރުކޮށް ްޮގތުން ްަވއްޓާލުމުގެ ްައގު ްިއންޑިޔާގެ ްއަދި ްދައްަކއި ވާހަކަތަެކއް

ަޔއިުރްފެބްރުއަީރގައިްވެރިކަންްބަދަލުެވގެންްދ7ްިމަސައްކަތެއް.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމީގެްސީިރޔަސްްމަްއސަލަްއަކީް

ްޢަބްދު ްهللا ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، ްމަނިކުފާނަށް ްއެ ްބޭފުޅެއް. ްއިންނެިވ ްއެމްބަސީަގއި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ 1ްޔާމީން

ްނަޝީދުް ްރައީްސ ްއެކަމަުކ ްތިބީ. ްހާލަތެްއގައި ްއާދެޭވ ްސިފައިންނަްށ ްއިްނޑިޔާ ްއަށް ްާރއްޖެ ްތެރޭަގއި ގަިޑއިރުެގ

ްގެ ްސިފައިން ްއިންިޑާޔ ްނުވި، ްވެރިކަންްބޭނުންފުޅެއް ްމަރުވެގެން ްބަޔަކު ްފުލުހުންެގ ްސިފައިންނާއި ްބަަޔކު، ނެސްގެން
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ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮަނރނުކޮށް ްނުވަަތްެއގްރިމެންޓަށް ްއިްންފައްސާަލއި ްރާއްޖެ ްމި ްޖީ.އެމް.ާއރު ހުންނާކަށެއް.ްމިއަދު

ްއިްނވެ ްއިންޑިާޔގެ ްހިމާޔަތްކުރަން، ްޖީ.އެމް.އާރު ްމާދަމާ ްނަމަ، ްއިންޑިޔާެގްމަސައްކަތްކޮށްފި ްހިމާޔަތްކުރަން ސްޓަރުްނ

ްއޮީތް ްޮބޑުަވޒީރު ްއިންޑިާޔގެ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ްމައުމޫނު ްޔަޤީންަކން ްއެ ްގާތް. ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްައއުން ސިފައިން

ްއިންވެްސޓަރުްން ްހުރިހާ ްއިންިޑޔާގެ ްއޮތީ ްވިދާުޅވެފައި ްަމއުމޫނު ްއަރިހުަގއި ްބޮުޑވަޒީުރ ްއިްނޑިާޔގެ ްއަދި ދީފަ.

ތްކުރުމުގެްޔަޤީްނކަންްެދމޭ.ްހަމަްވަޙީދުްވެސްްވިދާުޅެވފައިްއޮތީ.ްރައީްސްނަޝީދުްެވސްްވިދާުޅވެފަިއްއޮތީ.ްމަދުްހިމާޔަ

ްބަަޔުކް ްއޮންނަ ްވިޔަފާރި ްނަސްީރނާގެ ްކޮންބަޔެއްތޯ. ްހިންގީ ްޑިއުޓީފްރީަތއް ްއެއަރޕޯުޓގެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ ބަޔަކު

ްކުރީ.ްއަމީ ޖީ.އެމް.އާރުްންމަސައްކަތްކުރަންްފޭސުުމގެް،ްهللاންްކޮންސްޓްަރކްަޝންގެްޢަބްދުއެތާގެްހުރިހާްިވޔަފާރިްެއއް

ކުރިންްއެތާަގއިްލަންާކގެްސެެނގަންްކުންފުނިްނޫނީްހުރިހާްކުންފުންޏަކީްދިވެހިްކުންފުނިތަކޭ،ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެް

ްއެނ ްއެބަ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމަހަކު ްކޮންމެ ްފަިއސާ ްދައްކާ ްއަށް ްމީރާ ްވަޒީާފ327ްްގޭ.ްތަނަށް ްއެތަނަށް ްއިން ޢާއިލާ

ްމައްސަލަތަެކއްް ްސީރިޔަސް ްމީަގއި ްމަސައްކަތަކުން ްކުރާ ްމިތާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަދޭ. އަށް

ް ްޖެނުއަރީ ްއިވެީނ ްމި ްއަޑު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްކޯޓ1ްްާދިމާވެދާނެ. ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ްފެށިގެން އިން

ްއަދިްކޮންޓްރޯލްކު ްވާހަކަ. ްވިސްނަމުންދާ ްއިން ްއިންޑިޔާ ްގޮތުން ްގުޭޅ ްމައްސަލައާ ްހިލަހިލަވެލީގެ ްޓަކައި ރުމަށް

މަސްްތެރޭގައިްއިންޑިޔާްއަްށ2ްްއިންޑިާޔަގއިްދިވެހިރާއްޭޖގައިްދިރިއުޅޭްރަްއޔިތުންްމިހާރުްއިންޑިޔާްއަށްްއަިއއްިސއްޔާް

ްދައްކާއިރުް ްވާހަކަ ްމި ްއަޅުަގނޑުެމން ްދެވެނީ.ްއަދި ްމި ްއިހަށްދުވަހު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިންިޑޔ25ްްާގައި ްޑޮލަރު މިލިއަން

މިލިއަންްޑޮލަެރއްްހޯދީ.ްމާދަމާްމިްޤައުމުގެްއިޤްތިޞާދުްކޮޅަށްްޖެހުމަށްްޓަކަިއ111ްްއިންްހޯދީ.ްއޭގެްކުރިންްއެތަްއް

ެގްސެންޓްރަލްްބޭންކުގެްޯބޑުްއިތުރުްފައިސާްހޯދަންްބޭނުންަވނީ.ްތިްވިދާުޅވާްރާޯއ،ްޖީ.އެމް.އާރުގެްވެރިާޔްައކީްއިްނޑިޔާް

ްވާހަކަދަްއކަިއ،ް ްތަރައްޤީގެ ްހަމަ ްތިބީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޅުަގނޑުމެން، ްމިއަދު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް.

ްމައްސަލަް ްކުންފުންޏަކަށް ްެއއަރޕޯޓު،ްނޯވޭ ްައއްޑު ްގޯސްވަނީ. ްމި ްދިނީމަ ްބަަޔކަށް ްއެއް ްވާހަކަދަްއކަން. ޑިމޮކްރެސީގެ

ްނެތް ްކުޅެން،ްއެއް ްނާޗަރަންގީ ްހަދަިއގެން ްެއއް ްނާިސގެ ނުޑއަީޑގައި ްކަ ްމީހުން ްނިކުތް ްވާހަކަަދއްަކއިގެން ްދީނީ .

ްއިނގިރޭިސވިލާުތެގް ްވިްއކާލީމޭ. ްވެސް ްދިރާގު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކޮަބއިތޯ. ްޖީ.ެއމް.އާރު، ްނެތް. ްއެއް މައްސަލަ

ް ްެވސް ްކޮލެޖު ްއަށް ްވިލާ ްނުނިުކންނަނީ. ްކީްއވެ ްފެންކުންފުނިްކުންފުންޏަކަށް. ްއަށް ްހިޓާޗީ ްފެންކުންފުނި، ިވއްކާލީމޭ.

ްޓަކައިް ްހޯދުމަށް ްފައިދާ ްއަމިއްލަ ްޮއެވގެން ްމަގުސަދެއް ްވަކި ްހަމަ ްނުނިކުމޭ. ްނުނިކުންނަނީ. ްކީްއވެ ްިވއްކާލީމޭ. ވެސް

ރިޔަސްްމައްސަލަްކުރާްކަމެއްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްއިންޑިޔާްއަށްްފުރައްސާރަކޮށް،ްބެވުމަކީްސީ

ް ްއިްނޑިާޔގައި ްކިަޔާވ15ްްއެއް. ްއަލުިވ، ްފިޔާ، ްކުކުުޅބިސް، ްފުށާއި، ްހަކުރު، ްހަޑޫ، ްމާދަމާ ްއެބައުޅޭ. ްދިވެހިން ހާސް

ނޑުމެްނގެްހުރިހާްކަންތައްތައްްވެްދިަޔއީ.ްމިއަދުްއެަތްއް ހުރިހާްކުދިންްއެްތަނުންްކުޑަކުޑަްފިޔަަވޅެއްްއަޅާލީމަ،ްއަުޅގަ

ް ްހެއްދެވިހާްމިލިއަން،ްއެތައް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދިމާލަށް ްއެމްބެސެޑަރާ ްމިާތްހުންނަ ްތަނެްއގައި ްދިރިއުޅޭ ްަބޔަކު ބިލިއަން
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ްއެީއކީް ްބުނީ. ްއެްއޗެހި ްިރާޒްއެތާ ްޢާދިލް ްަޢއްބާސް ްވިދާުޅވެގެން ްވަޙީދު ްެއއް. ްމައްސަލަ ްޮގވީމަ،ްސީރިޔަސް އެްއޗެްއ

ްޙީދު...ޢައްބާސްްޢާދިލްްރިޒާގެްވިްސނުމެއްްނޫން.ްއެއީްބާޣީްވަ

ް

ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްަރއްޔިތުްނެގް ްމައްސަލަ، ްުކއްލި ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްހުށަހަޅުްއވާ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްދެކުނު ްމާފަންނު ްަމއްސަލަިއެގްމަޖިލީހުގެ ްވާ ްމި ފައި

ްއެްއެޗްއް ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައްސަަލއާ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްުސވާލުއުފެދޭ. ްހިތުތެރޭގައި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމެދު ނިޔަތާ

ްއިންޑިާޔެގް ްއަދި ްދެކޮޅަށް، ްއިންިޑޔާއާ ްއެއްވެްސއިެރއްަގއި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދަންނަާވލަންޖެހެނީ ދަންނަވައިލާއިުރގައި

ްދެކޮޅަ ްއެްއވެސްްޑިޕްލޮމެޓުންނާ ްއަޅުަގނޑު ްހެދުމަކީ ްތުހުމަތުކޮށް ްއަދި ްވާހަކަަދއްަކއި ްއިބާރާތުން ްއެކަީށގެންނުވާ ށް

ްއެމެޖެންސީް ްދިވެހިންނަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްއަކީ ްއިންޑިޔާ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކަމެްއ ްޤަބޫލުކުރާނެ ހާލެއްގައި

ްަބޔެއްް ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހާލަތެއްގަިއ، ްކޮންމެ ްދިމާވާ ްއެންމެްއެއް ްހާލަތެއްގައި ްކޮންމެ ްބޭނުންާވ ްއެހީތެރިކަން ގެ

ްާއއިް ްިއންޑިޔާ.ްއާދެ!ްއިންޑިޔާ ްފަރާތަކީ ްައތްދިށްކޮށްލާފައިވާ ްތާަގއި ްއަތްިދކޮށްލައި،ްވޭތުވެިދޔަ ްއެހީތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ

ް ްހާލެއްަގއި ްެއްއވެސް ްގުޅުމެއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްއަދި ްތާރީޚީ ްވަަރށް ްުގޅުމަކީ ްުގޅުމާއިްދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންިޑޔާގެ

ނޑުމެންްއެއްެވސްްހާލެއްަގއިް ްމިހާރުްމިްއޮތްްއެގްރީމެންޓާްއަޅަިއކިޭޔކަށެއްްނެތް.ްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންްޖީ.އެމް.އާުރގެ

ނޑުމެންްދެކޮެޅއްް އިންޑިާޔއާްުނވަތަްއިންިޑާޔގެްބާރުގަދަްނުވަތަްޮބޑުްކުންފުްނޏަކާްދެކޮޅެްއްނޫން.ްޖީ.އެމް.ާއރަކާްއަުޅގަ

ް ްެއގްރީމެންޓު.ްނޫން. ްވާ ްމި ްހަދާފައި ްެއކީަގއި ްސަރުކާރާ ްވޭުތެވދިޔަ ްއަދި ްޖީ.އެމް.އާރާއި ްދެކޮީޅ އަޅުަގނޑުމެން

ްދައުލަުތެގް ްތައްަގނޑުޖަހައި ްއަދި ްހަދައި ްެއްގރީމެންޓެއް ްސަރުކާރަކުން ްޤަބޫލުުކރަން، ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްއޮނަރކުރެވެ ްއެގްރީމެންޓަކަށް ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއެގްރީމެންޓަީކްނިޝާންޖަހާފައިވާ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ންޖެހޭނެ.

ނޑުްޮގވައިލާނީްމިްއެގްރީމެންޓާްބެހޭްގޮތުންްިމް ސުވާލުތަެކއްްއުފެދޭްކަންަތއްތަކެއްްހުރިްެއގްރީމެންޓަކަށްްާވތީ،ްއަުޅގަ

ްައޅުަގނ ްފަދައިން، ްޮގވައިާލ ްމި ްރަްއޔިތުން ްިދވެހި ްައވަހަކަށް ްއެންމެ ްވީ ްވިސްާނވަަޑިއގެން، ޑުމެްންސަރުކާރުން

ްދިވެހިންެގް ްއަތްމަތީަގއޭ. ްދިވެހިންގެ ްއޮންނަންޖެހޭނީ ްއެއަރޯޕޓު ްދިވެހިންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަނީ ްމި ގޮވާލަމުން

ްއެކީަގިއް ްމީހުންނާ ްއެ ްސަުރާކރުން ްއެއްބަްސވުން، ްވެިވފައިވާ ްެއކީަގއި ްޖީ.އެމް.އާރާ ްމިގޮުތން ްދަށުަގއޭ. ކޮންޓްރޯލުގެ

ްައޅުަގނޑުމެން ްެއްނެގޯޝިއޭުޓކޮށްގެން ްނެގޯޝިއޭޓުކޮށްެދއްަވއި، ްގޮތަކަށް ްއަންނާނެ ްޮކންޓްރޯލު ްއޭގެ ްއަތްދަށަށް ގެ

ްފަރާތްތަްއް ްއިންވެސްުޓކުރާ ްއަށް ްިދވެހިރާއްޖެ ްހާލެއްގައި ްއެްއވެްސ ްއެދުން. ްއެދޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަކީ

ްއިންޒާ ްގޮްތގޮތުން ްއެނޫންވެސް ްއަދި ްަމގުމަތިންނާ ްޓަކައި ްކަމެްއްބިރުގެންނެވުމަށް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްހެދުމަކީ ރުދީ

ްއެގޮތުްން ްބައެއް. ްބަރޯސާާވންޖެހިފައިވާ ްިއންވެސްޓުމަންޓުތަކަށް ްބޭރުގެ ްމަދު، ްަވސީލަތްތައް ނޑުމެންނަކީ ްއަޅުގަ ނޫން.

 ކަމެއްްނޫން.ްއެްއވެސްްބަެއްއގެްއިްނވެސްުޓމަންޓުތަކަށްްނުރައްކާވާްފަދަްގޮތަކަށްްޢަމަލުކުރުމަކީްއަުޅަގނޑުްޤަބޫލުކުރާް
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ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑުްދެކޭގޮުތގައިްމިއަުދގެްބަހުސަކީްކޮންމެހެންްޖީ.އެމް.އާރާް

ނޑުމެންްކުރިމަތީގައިްމިްއޮތްްމައްސަލަްއަށްްބަލާއި ރުްއަޅުަގނޑުމެންްބަހުސްކުރަްންގުޅުންހުރިްބަހުސެއްްނޫން.ްއަޅުގަ

ްިދވެހިް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްހުރިްޑިޕްލޮމެޓަާކްދެކޮޅަށް ނޑަައޅުއްވާަފއި ްމިނިސްޓަރުްކަ ްޕްރައިމް ްއިންޑިޔާެގްސީދާ ްޖެހެނީ މި

ކަމާްސަރުކާރުގެްއެންމެްމަތީްތަރުޖަމާނުްނުވަތަްދިވެހިރާއްޖޭގެްަވލިއްޔުލްއަމްުރގެްތަރުޖަމާނުްދައްކާފައިްއޮތްްވާހަކަ.ްމި

ްއިންިޑއަްން ްބަލައިލާއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގުިޅގެން ްއެަކމާ ްބަހުސްކުރަންޖެހެނީ. ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ގުިޅގެން

ހައިކޮމިޝަނުންްނެރެފައިވާްަބޔާނަށްްބަލާއިރު،ްހަިއކޮމިޝަނުގެްއެްަބޔާނަކީްވެސްްައޅުަގނޑުްދެކޭގޮުތަގއިްޭއގެތެރޭަގިއް

ްވެ ްދަންދެން ްސިއްރުަތކަްށ ްބޮޑެތި ްޕްރައިްމްވަރަށް ްވަޙީދު، ްޑރ. ްއެބަޮއތް. ްބުނެފައި ްވާހަކަ ްކަހަލަ ްހިމެނޭ ސް

ްއިންެވސްޓުމަންޓުތަްއް ްއިްނޑިާޔގެ ްއެނޫންވެސް ްއަދި ްޖީ.އެމް.އާުރގެ ްޖީ.އެމް.އާާރއި ްއަރިހުގައި މިނިސްޓަރު

ނޑުްދެޭކގޮުތގަިއްހިމާޔަތްކުރައްވާެންކަމަށްްބުިންވާހަކަްަހއިކޮމިޝަނެްއގެްަބާޔނެއްަގއިްނެރޭްހިސާބަށްްދިަޔއިމާްއަ ުޅގަ

ްވެްސް ްތަންތަނުގައި ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްދެކޭގޮުތގައި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްހިތުގަިއޖެހިފަ. ްއޮތީ ްއެ އިންޑިޔާ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިދިޔަްހަފްތާގެްތެރޭގައިްފެނުނީްބީ.ބީ.ސީްއިންްއެްތަނުގެްއެންމެްއިސްކޮށްްހުރިްމީހާްއެްތަނުގަިއް

ްކަ ްޢާދިލްްއެއަރނުކުރަންޖެހޭ ްތަން.ްއެހެންވީމާ،ްޢައްބާސް ްއިސްތިއުފާދިން ްއެއަރކުރުމުން،ްއަމިއްަލްއަށް ްރިޕޯޓެއް ހަލަ

ްއެަކކުް ްމީހުން ްއެ ްެމންބަރުން ްހުރިހާ ްިއއްތިހާދުގެ ްިނކުމެ، ްހިފަިއގެން ްުދއްރަ ްހިނދުކޮެޅއްަގއި ްއަންނަ ްއަްށ ރިޒާ

މާނަްއެއްްނެތް.ްއޭނަްއަށްްެއހެރީްހިނދުކޮޅެއްްއަިއއްސަ.ްްއަނެކަުކގެްގަިއގައިްަތޅައިްޮކންމެހެންްއޭނަްދިފާޢުކުރުމުގެ

ްރިާޒް ްޢާދިލް ްޢައްބާސް ްރަނގަުޅވާނީ ްއެންމެ ްދެކޭގޮތުަގއި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހެދިފަ. ްގޯހެއް ްއޮތީ ްއެ ްއަށް އޭނަ

ްިއސްތިއުފާދެ ްމާފަްށްއެދުން.ްނުވަަތްމަޤާމުން ްަކއިރިން ްމުލޭ ްކިަބއިްންނުވަތަ ްއވުން.ްައޅުަގނޑުްއިންޑިާޔްސަރުކާުރގެ

ްފެނުނުް ްހަވީރު ްއިއްެޔގެ ްކަންތައްތަަކކީ، ްދިޔަ ްެފނިގެން ްރާއްޖޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްިއއްެޔަގއި ދެކޭގޮުތގައި

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮުތގަިއްއިްނޑިާޔް ނޑުމެންގެްތެޭރގަިއްއަުޅގަ ކަންތައްތަކަީކްެއއީްސީދާްޓެަރރިސްޓުްޢަމަލުތަކެއް.ްއަުޅގަ

ްނު ްެއއްކޮްށ ްމިްސަރުކާރާ ްބާތިލުކުރަންޏާ ްއެްގރީމެންޓު ްކޮށްފަިއވާ ްެއއްކޮށް ްސަުރކާރާ ްކުީރ ްއެްއކޮށް ްޖީ.އެމް.އާރާ ވަތަ

ްޕީ.ޕީ.ީޕެގް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްެނތް. ްދެރައެއް ްލިބިގެންދާނެ ްައށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްސަބަބުން ްއޭގެ ްބާތިލުކުރަންވީ. ސަރުކާރުން

ނޑުމެންްޕްރައިވަޓަިއޒްކޮށްފައިްހުިރްޕްރޮގުރާމުގެްދަށުންްދެންމެްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރި ޔާޟުްވިދާޅުެވއްޖެ،ްއަުޅގަ

ްޕީ.ޕީ.ީޕެގް ްއެ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއަޔަސް ްވެރިކަމަށް ްދެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރީކީ. ްޫނން ްތަނެއް ްއެންމެ ތަންތަން.

ްކުރި ްދުނިޔޭގެ ްބާތިލުކުރީމާ ްއޮަޅއިލާފައި ްއަތަށް ްއެގްރީމެންޓު ްދަމަހައްޓާނަން.ްމިއަދު ްގެއްިލގެންދާނީްއުސޫލުތައް މަތީގައި

ްދޯނިފަހަރުގައިް ްއުސޫލުން ްދޭ ްހަވަރަށް ްމިއަދު ްގެރެންޓީ. ްއިންވެސްޓަރ ްއޮންނަ ްއިްނވެސްޓަުރންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްނަޞީރަށްް ްޢުމަރު ްކެންޕޭނަށް ްިރޔާސީ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްބަަޔުކްމީހުން ްކިޔާަފއި ްހިމާޔަތްކުރާށޭ ްއެއަރޕޯޓު ނިކުމެ،ްރާއްޭޖގެ
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ްހުިރްކެމްޕޭންކޮށް ްމަޤާމުަގއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްއިންތިޚާބުަގއި ްރިޔާސީ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްނުވަތަ ްގޮތުން ދިނުމުގެ

ްިދވެިހް ްެގއްލުންވާނީ ްޖަރީމާތަކުަގއި ްހިންގާ ްެއ ްގޮތުން ްކެމްޕޭންކޮށްދިނުމުގެ ްމަނިކަށް ްޙަސަން ްވަޙީދު މުޙައްމަދު

ްމިއަ ްކާކުތޯ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްެއގްރީމެންުޓްރައްޔިތުންނަށް ްއަުތގައިތޯ ްސަރުކާރެއްގެ ްކޮން ްހުރީ. ްވެރިަކމުގައި ދު

ނޑުަމއްޗަްށްނިކުމެ،ްމީހުންގެްމުދާްފަހަުތންްދުވުމަކީްއެީއްދެރަކަމެއް.ް އޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްަމގުތައްްަމއްޗަށްްިނކުމެ،ްކަ

ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްއެއީ ްދުއްވީމާ ްދޯނި ްވަށައި ްސަބްމެރިން ްވޭލް ްޮގއްސަ ްއެމް.ވީ.ޭކްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ތޯ.

ްމީހެއްެގް ްއެްއވެސް ްގޯސްކަމެްއ.ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަެމއްތޯ.ްއެއީ ްރަނގަޅު ްއެއީ ްކުރީމާ ްއެއްެވ،ްކަންތައް ްދޮށަށް އޮފީސް

ްރީިތް ްއެއީ ްއެރީމަ ްރިޯސޓުތަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަހަތުން، ްމުދާ ްބޭރުމީހުންގެ ްއަދި ްދުވެގެންނުވާނެ. ްފަހަތުން މުދާ

ް ްމިްކަމެއްތޯ. ްއޭގެސަބަބުން ްކަމެއްތޯ. ްރީިތ ްއެއީ ްއެރީމަ، ްައޅުަގނޑުމެން ްރިސޯޓުތަކަށް ްސަރުކާރުގެ ްއިއްތިހާދު މި

ޤައުމަށްްގެއްލުްނވާނީ.ްއެހެންީވމާ،ްއެއަރޕޯުޓގެްެއގްރީމެންޓުްބާތިލުކުރަންޏާްބާތިލުކުރައްވާ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއޭރުްން

ްއިން ްރިޔާސީ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްކާމިޔާބުކުރެވޭނެކަން.ްކަށަވަުރވެގެންދާނެ ްއަުޅަގނުޑމެންނަށް ްއެއްކޮށް ްފަސޭހަކަމާ ތިޚާބު

ނޑުމެންްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާްަރއްޔިތުންެގްތާއީާދއިް އަޅުަގނޑުމެންްއެކަމަާކްދެރަާވނެ،ްހިތުގަިއްޖެހިގެނެްއްނޫޅެުމ.ްއަުޅގަ

ް ްޖީ.އެމް.އާރު ްއަންނާނެ. ްއަވަހަށް ްވަރަށް ްެވރިކަމަށް ްރާއްޖޭގެ ްއެްއކޮށް ްއަޅުަގނޑުމެންްވޯޓާ ބޭރުކުރުމަކުން

ްބިުރް ްގެއްލުްނވެދާނެކަމުގެ ްޤައުމަށް ްމި ްރޮްއވާލީމާ ްސަުރކާރު ްއިންޑިޔާ ްމިދަންނަވަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ހިތަކުނުޖެހޭނެ.

ްބޭފުޅުންެގް ްތި ްކުރަްއވާށޭ. ްުއސޫލުން ްރީތި ްކުރަންވާ ްަކން ްއެހެންވީމާ، ްއަަވއްޓެރިާއއޭ. ްގާތް ްއެންމެ ްއެއީ އެބައޮތޭ.

ްީކްއވެގެންތޯްދޯިނފަހަރަށްްއަރައިގެންްތިްުއޅެނީ...ްސަރުކާރެކޭ.ް

ް

ްފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްގޮތުންް ްބެހޭ ްމައްސަލައާ ްކުއްލި ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ .`

ނުޑމެންނަ ްއަޅުގަ ްބޮެޑިތްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ްޤައުމުތަުކގެ ްބޭރުގެ ްއާއި ްދިވެހިާރއްޖެ ްނުކުރެވޭ ްތާއީދެއް ްވެސް ކަށް

ްކަންަތްއް ްގޮތަށް ްއޮނަރނުކުރެވޭނެ ްއެ ްދެކޮޅުހަދައި ްެއގްރީމެންޓުތަކާ ްޞައްޙަ ްކުރެވޭ ްއޮންނަ، ްދެމެދުގައި ކުންފުނިތަކާ

ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީަގއި ްއެހެންނަމަވެްސ ްއުފެއްިދްްކުރުން. ްފުރަތަމަ ދިވެހިރާްއޖޭގައި

ްއެންމެހައިް ްރާއްޭޖގެ ްޓަކައި ްގެނައުމަށް ްވުޖޫދަށް ްއެއަރޕޯޓު ްއިންޓަނޭޝަނަލް ްމާލޭ ްބަނދަރު، ްވަިއގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ްާދް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޮކށްގެން ްމަސައްކަތްތަެކއް ްބުރަ ްގޮތަށް ްބަިއވެިރވާ ްޢާއިލާތައް ްއެންމެހައި ކަންކޮޅުތަކުން،

ްއަތްަމއްޗަށްްއޮހޮ ްބައެއްގެ ްބޭރު ްއެހެްނ ްމަސަްއކަތް، ްއަގުބޮޑު ްއެންމެ ްބުރަ، ްއެންމެ ްއޮްތ ްކޮށްފައި ރުަވއިގެން

ްއާމްދަނީް ްއައި ްލިބެމުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދީފައި، ްގޮުތަގއި ްއެއްޗެްއގެ ްފޯރުކޮށްދޭ ްސާބަހަށް ްހިލޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްސިޔާދަ ްޤައުމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަދި ްއޭރުެގްބަންދުކުރެވި، ްެއކަން ްގޮތަކަށް ްބުރޫއަރާ ްމިނިވަންކަމަށް ްދީނާއި ތާިއ

ްޭއަގިއް ްދިަޔއީ. ްވާަހކަދައްކަމުން ްެއއަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތުން ްދެކޮޅުހެދުމުގެ ްއެކަމާ ްއޮތީތީ ްކޮށްފައި ސަރުކާރުން
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ްކަ ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްެއއީީކ ްއާދެ! ްދަނީ. ްމި ްނޫން.ްބައިވެިރވަމުން ެމއް

ްއަިދް ްވިަޔސް ްަހއިޮކމިޝަނަރަކަށް ްޤައުމެްއގެ ްއެްއވެްސ ްބޭރުެގ ްޤަބޫުލކުރަން ްވެސް ްައޅުަގނޑުމެްނ އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްާވހަކަދައްަކއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބޭފުޅުންނާ ްއެފަދަ ްސަފީުރންނާ، ްދައުލަތްތަުކގެ އެނޫން

ްބައިނަލްއަ ްޤަބޫލުކުރަން.ްމުޢާމަލާތްކުރަންޖެހޭނީ ްވެސް ްއަުޅަގނޑު ްއެކަން ްމަތިން. ްގޮތުގެ ްއެްއގޮތްވާ ްހަމަތަކާ ޤްވާމީ

ްއެކަްން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިދެންނެވިހެން ްކުރިން ްއަކީ ްަމއްސަަލ ްެއއަރޕޯޓުގެ ްއަކީ ްމައްސަަލ ްމި އެހެންނަމަވެސް

ްއޮްތްކަމެއްްނޫން.ް ްދޫކޮށްެލވެން ްއެ ްއެްއގޮަތކަށްވެސް ްގޮތުން ްއޮތް ްކޮށްފައި 311ްއެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ،ްެއއަރޕޯޓަކީ

ނޑުމެންނަށްްއަޑުިއވެމުންްމިްދަނީްމިް އެތައްްމިލިއަންްޑޮލަރެްއގެްައގުކުެރވިފައިްއޮތްްތަނަކަށްްާވިއރުގައިްމިހާރުްއަުޅގަ

ްއަނބުރާ ނުޑމެންނަށް ްގުޅުވާަފއި،ްއަުޅގަ ްމަަސއްކަތާ ްކުރި ްޖީ.އެމް.އާރުން ްމިހާތަނަށް ްގުޅިގެން އެއަރޕޯުޓްްއެގްރީމެންޓާ

ްނެގޭނީ.ް ްއަނބުރާ ްދިނުަމށްފަހުގައޭ ްޑޮލަެރއް ްމިލިއަން ްަސތޭކަ ްއެތަްއ ްގުނަ ްއެތައް ްެއއަްށވުރެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ގެންނަ

ްެވްސް ްއޮންނާކަށް ްއެގޮތަށް ްއަދި ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް މިއީކީ

ްނޫ ްކަމެއް ްާތއީދުކުރާނެ ްއިިވގެންދިަޔްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްހެދިއިުރ ްއެގްރީމެންޓު ްއެއަރޕޯުޓގެ ްއާދެ! ން.

ް ްވެސް ްައގު ްޖެޓްފިއުލްގެ ްހަމައެކަިނ ްޖެޓްފިއުލް، ްުހރި ްރައްާކކުެރވިފައި ްެއައރޕޯޓުގަިއ ްއޭުރ ްއެީއ ްއަެޑއް 41ްއެއް

ްނުނިންމަވަް ްގޮތެއް ްވަކި ްވެސް ްގޮތުން ްބެހޭ ްެއއާ ްއަރާއިުރަގއި ްޑޮލަރަށް ްހަވާލުކުެރްއވިއިރު،ްމިލިއަން ްެއއަރޕޯޓު އި،

ްެއްއް ްގުނަ ްއެތައް ްއޭގެ ްގޮތުަގިއ ްފައިާދގެ ްވެސް ްެއކަނި ްިވއްަކިއގެން ްފިއުލް ްއެ ްއާދެ! ްއޮތްކަން. ހަވާލުކޮށްފައި

ްެއްމައްސަލަިއަގިއް ްހެދި ްއެތަްއްސަބަބުތަކަކާ ްއެނގޭ.ްއާދެ!ްމިފަދަ ނޑުމެންނަށް ްލިބިގެންދިަޔކަްންއަުޅގަ ޖީ.އެމް.އާރަށް

ްއެްއަ ްއެގޮތަްށ، ްއެއަރޕޯޓު ްއެއްގޮތަކަްށެވސް ްތިބީ ްމި ްައޅުަގނުޑމެން ްއާދެ! ްދިޔައީ. ްއިހްތިޖާޖުކުރަުމން ޅުަގނޑުމެން

ްއޮްތް ްކުރެވެން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްެއކަމަށް ްނޫން. ްތިޭބކަށެއް ްދޫކޮށްގެން ްއެްއކޮށް ްެއގްރީމެންޓާ ްބާތިލު ްއޮތް ހަދާފައި

ްކުރާނަން،ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެްސްމަސައްކަތެއް ްޓަކައި.ްއާދެ!ްކުރިން ްހޯދުމަށް ްެއއަރޕޯުޓްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަނބުރާ

ްތަނުގަިއް ްމި ްގޮތުން ްބައިނަލްައޤްވާމީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުކުރަްނ ްޤަބޫލެއް ްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ދެންނެވިހެން

ްބަެއއްް ްމީގެތެެރއިން ްމުޢާމަލާތުކުރާ، ްދޭތެރޭގައި ްސަފީރުންނާ ްިތއްަބވާ ްމުޢާމަލާތުކުރެއްިވްްތަމްސީލުކުރައްވަން ބޭފުޅުން

ްގޮތްްެއއީްއެންމެްރަނގަޅުްޮގތްްކަމަށް...

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާނިލަ

ްއެްއކޮްށް ްޖީ.އެމް.އާރާ ްދަނީ ްމި ްޔަޤީްނވެގެން ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްވާނަމަ،ްކޮށްފައިާވްެއގްރީމެންޓަ ވަނ6ްްަމަހާއ9ްްިކީްަސްއޙަްއެގްރީމެންެޓއްކަން.ްަސއްަޙްއެގްރީމެންެޓއްްނޫންްކަމަށް

ްއޮްތް ްގެއްުލމުގެްޒިންމާްމިހާރުްމި ްީވްދުވަސްތަުކަގއިްލިބުނު ނޑުމެންނާްބައްދަލުިވއިރުަގއިްމި ްއަުޅގަ ދުވަހުގެ،ްމިއަދު

ނޑުމެންްޤަބޫލެއްްނުކުރަން މަގުމައްޗަށްްނިކުމެފައި،ްދޯިނތައްްވަށަިއގެންްދުއްވާަފއި،ްްސަރުކާރުންްނަގަންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ
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ްއުނަދގޫކުރަންޖެހޭނެް ްދުއްޕާްނކޮށް، ްިއންވެސްޓުމަންޓުތަކަށް ްބޮޑެތި ްއިްނވެސްޓުމަންޓުތަާކއި ްފޮރިން ްތިބި ބޭރުގައި

ް ްމަންޒަރުތައް. ްމި ްދަނީ ްމި ްބަލަމުން ްލޯތަކުްނ ްދުނިޭޔގެ ްޢަމަލުތައްްމިކަމަކަށް. ްޤާޫނނީ ްއެހެންވީމާ،ްޣައިރު .

ްކަމަކަށް.ް ްކުރަންޖެހޭނެ ްމިަކން ްއެއްެވގެން ްތަންތަނަށް ްއެްއކޮްށގެން ްރައްޔިތުން ްނުުކރަމު ްޤަބޫލެއް އަޅުަގނޑުމެން

ްަރއްޔިތުްނެގް ްއަުތގަ. ްައމިއްލަ ްތިބީ ްސިފައިްނ ްއަތުަގ. ްއަމިއްަލ ްއޮތީ ްޖުޑިޝަީރ ްއަުތގަ. ްއަިމއްލަ ްއޮީތ ސަރުކާރު

ްއެބަ ްބާރެއް ްހުރިހާ ްފޮޅުވަތަކުންްމަޖިލީހުގެ ްއެންމެ ްެއބައޮތް. ްމުއައްސަސާތަކެއް ްހުރިހާ ްމުސްތަޤިއްުލ ްމިނިވަން އޮތް.

ްކުރާކަށްނުޖެހޭނެ.ް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްދުްއވާ، ްަވށައިގެން ްނުކުމެ، ްމީހުން ްމަުގމައްޗަށް ްކަެމއް. ނިންމައިލެވޭވަރު

ްަޤއުމަ ްޓަކައި، ްދީނަށް ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެޭވނެ ްމިއީ ްޓަަކއިްއެހެންވީމާ، ްފަޔަށް ްޓަކައި، ްއަަތށް ްޓަކައި، ށް

ނަޞްރުދޭށޭްކިޔާފައި،ްމީހުންްނެރެފައިްޓެރަރިސްޓުްޖަމާޢަތެއްްހިންގާްއުސޫލުންްމިކަންްުކރާކަށްނުޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ް

ްބޮޑެ ްދުނިޭޔގެ ްދޮރުހުޅުވަނީއޭ. ްސަރުކާރުން ްއިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް ްބިޔަ ްބުނަނީ ްމި ްއަނެްއކޮޅުން ްތިބި ތިްބޭރުގައި

ްއޮތީއޭ.ްއަނެްއކޮޅުންް ްމި ްދޮރުހުޅުވަނީއޭ،ްފުުރޞަތު ްސަުރކާރުން ްޓަަކއި ްގެނައުމަށް ްއަށް ްރާއްޖެ އިންވެސްޓްމަންޓުަތއް

ްކަމެއްްނޫން.ްދެޮކުޅްދިމަލެއްްނުވޭ.ްޙަޤީޤަތުގައިް ްޤަބޫުލކުރެވޭނެ ްދުްއާވލަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ ްޖަހާފައި ްއަތުން އަނެއް

ްމަްއސަލަ ްއުޅޭ ްމި ްފޮރިންްްދިމާވެގެން ްބޮޑެތި ްތިބި ްރާއްޖޭގައި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްއަުޅަގނޑުމެްނނަށް އަކީ

ްގޮުތަގއިް ްމަސައްކަެތްއގެ ްކުރާ ްނިކަމެތިކޮށްލަން ްަޤއުމުެގްރައްޔިތުން ްބޭރުކޮށްލައި،ްމި ްމިޤައުުމން އިންވެސްޓްމަންޓުަތއް

ްއެްއގޮތަކަށްް ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްެއގޮތަށް. ްފާހަގަކުެރވެނީ ްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ވެސް

ްވާހަކަފުުޅް ްރިޒާެގ ްޢާދިލް ްޢައްާބސް ްޕާޓީތަަކކުން ްސިޔާސީ ްހުރިހާ ްދިމާވާންޖެހޭ. ްދެކޮޅު ްއެްއެޗއްގެ ްކިޔާ އެހެންވީމާ،

ްއޮތްް ްދައްކާފައި ްގޮތުން ްބެހޭ ްހަިއކޮމިޝަނަރާ ްއިންޑިޔާގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްމިއަދު ްބަޔާންނެރެފި. ކުށްވެރިކޮށްަފއި

ްހުށަހަޅައިގެންްވާހަ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމައްސަލަ ްއެ ްއޮތީތީވެ، ްއަށް ްއިންތިހާ ްކަންބޮުޑވުން ްއެކަުމގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ކަތަކާ

އެކަމަށްްވަކާލާުތކުރަންްވޯޓަްށްއެހިއިރުަގއިްހުރިހާްއެންމެންްދެކޮޅު.ްކީކޭތޯްމިްކިޔަނީ.ްެއހެންވީމާ،ްމިްދިމަލެއްްނުވޭ.ް

ްދިމާވެގެން ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއޮތްްްއެހެންވީމާ، ްހަދާފައި ްއެއްކޮށް ްޖީ.އެމް.ާއރާ ްނޫން. ްެއއެއް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއުޅޭ މި

ް ްއެއަރޕޯޓުތައް ްބަޣާވާތާ،ްދެންހުރި ްކުރި ްއުޅެނީ ްމި ްެއގްީރމަންޓެއް.ްބޭނުންވެގެން ްަސއްޙަ އަހަރަްށ99ްްއެގްރީމަންޓަކީ

ބައެއްްމީހުންގެްއެހެނިހެންްޚިޔާނާތްތަކުެގްްވިްއކާލުމާ،ްބޯޑަރްކޮންޓްރޯލްްސިސްޓަމުގެްބޮޑުްަވއްކަުމގެްވާހަކަްާއއިްއަދި

ްއުޅެނީ.ް ްމި ްފޯކަްސްބަދަލުކޮށްލަން ްވާހަކަައކަށް ްއެހެން ްމުިޅން ްމަޑުޖަްއސައިލާފައި ްވާހަަކތަކެއް ްހުރިހާ ްމި ްާއއި ވާހަކަ

ްއޮތީ. ްމި ްފޯކަސް ްދިމާލަށް ްޖީ.އެމް.އާރު.ްޖީ.އެމް.އާރާ ްއޮންނާނީ ްމިހާރު ްފޯަކސް ޖީ.އެމް.އާުރްްއެހެންވީމާ،ްރަްއޔިތުންގެ

ފޮށިތަންމަތިްބަނދެގެންްތައްޔާރުވެގެންްތިިބއިރުަގއިްއިންޑިާޔގައިްތިބިްަރއްޔިތުންްވެސްްިތބެނީްފޮށިތަންމަތިްބަނދެންް

އަޅުަގނޑުްހިތުންްމިްދޭތިްދިމާވޭްއެބަ.ްދެކޮޅަށްްއަރާްްހަމަްތައްޔާރަށްްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްއައުމަށްްޓަަކއި.ްއެހެްނީވމާ،

ްއެހެން ްރިޒާްހަމަވޭ. ްޢާދިލް ްޢައްބާސް ްއުޅެެވނީކީ. ްމި ްނޫން ްރަނގަޅަކަށް ްމާ ްމިއުޅެނީީކ،ްއަދި ވީމާ،ްެއްއގޮތަަކށްވެސް

ހިނދުކޮޅެއްަގއިްހުންނަވަިއގެްންޖީ.އެމް.އާރާްބެހޭްގޮތުންްވާހަކަދައްކަމުންްގޮްސ،ްއިންޑިާޔެގްހައިކޮމިޝަނާްބެހި،ްމުޅިް
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ްފުަރއްސާރަް ްއަށް ްބެހި،ްމުިޅްއިންިޑޔާ ްޢައްބާްސްއިންޑިާޔއާ ްތިިބްިއންވެސްޓަރުންނަށް ްކޮްށ،ްބޭުރގައި ްއެކަން ްގޮތަށް ވާ

ްދުުލެގް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްޕާސަނަކީ ްސްޕޯކްސް ްވާަހކަ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަީކ ްވާހަކަ ްރިޒާގެ ޢާދިލް

ްބަރާ ްައށް ްވާހަކަ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްމީހާ. ްހުންނަ ްބުނަން ްވާހަކަ ްއޮންަނ ްއެތެޭރގައި ްއަށްްކަރުބުޑުގެ ްފުރިހަމަ ބަރަށް

ްއަށްް ްރާއްޖެ ްތަނަށް ްމި ްއިންވެސްޓުތަާކިއ ްބޮޑެތި ްތިިބ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްއެހެންވީމާ، ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭނެ.

ްއިންވެސްޓްމަންޓުަތއްްައއިސް،ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްފައިާދްއެއް...ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ

އްާޔްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްޝަްއކެއްނެތްްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްޢިްއޒަތްތެިރް`.ްޝުކުރިް

ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާެން ްސާުފކޮށް ްވަރަށް ްވެސް ްަރއްިޔތުންނަށް ްލޮބުވެތި ްޤައުުމގެ ްިދވެހި ްއަދި ްވެސް މެންބަރުންނަށް

މަްއަޗށްްވެރިކަންކުރަމުންްދިޔައިރުަގއިްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންްްވޭތުވެިދޔަްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާުރްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންގެ

ްމީހުންގެް ްއެ ްވަނީ ްދަންމަޅިތަކެއް ްއެތައް ްިއނދަޖެހިގެންދާނެ ްއިޤްތިޞާދު ްޤައުމުގެ ްިދެވހި ްއަޅުވެިތވެ، ނިކަމެތިވެ،

ްގޮތެްއގައިް ްފާޅުކަންބޮޑު ްަވރަށް ްކަްނކަން ްބަެއއް ްިސއްރިާޔތުގަިއ، ްވަރަށް ްކޮށްފަ.ްްވެރިކަމުަގއި ްޤައުމަށް ްމި ވަނީ

ްރަީއސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަދޭ. ްފެންނަމުން ްެއތަންމިތަނުން ްތެރެއިން ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެިހ ްައސަރު އެކަންކަުމގެ

އެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާރުންްދިވެިހރާއްޖެްއަށްްެގއްލުންދިނުމުގެްގޮތުންްއެތައްްކަމެއްްއޭރުްޮކށްފައިވޭ.ްއެަތއްްވާަހކަްެއއްް

ްކުށްވެިރކުރަން.ްދައްކާފައިް ްހަިއސިއްޔަތުން ްމެންބަރެްއގެ ްަމޖިލީހުގައި ްމި ްއެކަންކަން ްވެސް ްމިައދު ނުޑ ްއަުޅގަ ވޭ.

ނަޑއަޅުްއވާފައިްހުިރް އޭގެތެެރއިންްެއއްކަމެއްްއަުޅަގނޑުްދަންނަވަންްބޭނުން.ްދިެވހިރާއްޖެްއަށްްއިންިޑޔާްސަރުާކރުންްކަ

ވަހުްެއްބަދަލުކުރިްދިވެހިްސަުރކާރު،ްރަްއޔިތުންްނުކުމެްބަދަލުކުރުމުަގިއްސަފީރަކީްބާޣީްެއކޭ.ްިދވެހިްސަރުކާރުްއިހަށްދުް

ްވާހަކަދަްއކާފަ.ް ްވަނީ ްއިން ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްވެސް ްކިޔަިއގެން ްމުލޭއޭ ްހުރީ ްމީހަކަށް ްބޮޑު ްބަޣާވާުތގެ ްހުރީ ްއަީޑގައި އެންމެ

ްކުްށވެރިކު ްހަރުއަޑުން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއކަން ްމަޖިލީހުގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ރަން.ްެއއްެވސްްސަރުކާރަކުން،ްެއްއވެްސްމިއަދު

ޕާޓީއަކުންްއެްއވެސްްަޤއުމެްއެގްސަފީރުންނާްބެހި،ްދިވެހިްަޤއުމަށްްެގއްލުންވާްގޮތަށްްއެްއވެސްްވާހަކަްއެްއ،ްެއްއވެސްް

ްއެދު ްއަިމއްލަ ްބަޔަކު ްކަމެްއ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްހަމައެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްދެއްެކވުމަކީ މުެގްބޭފުޅަކު

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޤައުމުތަކާ ްިވަޔސް ްއޮތްކަމުަގއި ްކޮށްފައި ްގޯސްޮކށް ްކިތަންމެ ްއަށް ްފައިދާ ްބިނާކޮށް،ްއަމިއްލަ މައްޗަށް

ގުޅުންްެކނިޑ،ްއަުޅަގނޑުމެްންއެއްްަޤއުމާއިްއަނެްއްޤައުމުްހަނގުރާމަކުރާްދަރަޖަްއަށްްަކންކަންްގެންޮގސްގެންުނވާނެ.ް

ްރައީސް. ްަރއްޔިތުްނެގްއަުޅގަްޢިއްޒަތްތެރި ްކުީރގައި ްއަުޅަގނޑު ްައކީ ްަމއްސަލަ ްޖީ.އެމް.އާރުގެ ްޤަބޫލުކުރަން ްވެސް ނޑު

ްއަލިވިލެްނވާއިރަށްް ްރޭވެފައި ްއެއްކޮްށ ްހަލުވިކަމާ ްއެހާ ްމައްަސލަ ްޖީ.އެމް.އާުރގެ ްވެސް ްވާހަކަދައްކަމުން މަޖިލީހުގައި

ްގެ ްގެންިދޔަ ްރާވާަލިއގެން ްެފންވަރަށް ްސޮިއކުރާ ްފައިާސްއެގްރީމަންުޓގަިއ ްޖީބަށް ްއަމިއްަލ ްހުްއޓޭ ްއެބަ ންިދއުމުަގއި

ނޑުްދަންނަވަންްބޭނުންވަނީްރާއްޖެްއަށްް އެޅުމުގެްކަންތައްތަކަށްްތުހުަމތުކުރެވޭްގޮތަށްްކަންްވެފަ.ްިމއަދުްވެސްްއަުޅގަ
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ްއެގްރީމަން ްމި ްދަރަމުންނޭ ްދުވަހަށް ްައނެއް ްެއއްދުވަހުން ްއެއީ.ްާރއްޖެ ްެއގްރީމަންޓެކޭ ްހުރި ްމިްގެއްލުން ްސަބަބުން ުޓގެ

ްދަންމަޅިްން ްމި ްވެސް ްމަސައްކަތްޮކށްގެން ްސަރުކާރުން ްައދި ްމަސައްކަތްކޮްށގެން، ްރައްިޔތުން ްއަޅުަގނޑުމެން ދަނީ.

ްއަޅުަގނޑުމެންްސަލާމަތްވާންެޖހެއޭ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ް:ވާހަކަދެއްކެވުންްޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުގަލޮ

ްމާފަންނުް ްނެތިން، ްދަްނނަވާކަށް ްމިއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްހާލެްއގައި ްއެްއވެސް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ އާދެ،

ްމެޑެްލް ްއުޅެީނކީ ްިމ ްހުށަހަޅުްއަވއިގެން ްމައްސަލަ ްމި ްމިއަުދ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަުރ ްދާއިާރގެ ހުޅަނގު

ްނަވާލަންްބޭނުންވަނީ...ޖައްސަވާެށކޭ.ްެއއަށްފަހުްއަޅުަގނޑުްެވސްްހަމަްދަން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ް

ްދާއިރާތަްއްްމާފަންނުގެ ްރަނގަޅަށް ްކުެށއްހެން. ްހީވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްއެއީ ްބުނުމުން ްއެހެން ްދާއިރާޭއ ހުޅަނގު

ްސާފުކުރަްއވާފައި،ްބަާޣވާތްކުެރއްވިްބޭފުޅުންްވާހަކަދެއްެކވުންްއެދެން.ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްބަލައިގަންނަން.ްގަލޮުޅްދެކުނު ްަކމަށް ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްވާހަކަފުުޅގަިއްެއްނިޒާމާ ްމެންބަރުގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްރަނގަޅުކޮށްެލއްވުމަށްްދަންނަަވން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްފުލޫޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްގަލޮ

އިނގޭތޯ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްހަމަްވަރަށްްރަނގަޅުްނުކުތާްެއއްްއެއީ.ްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާ،ްދެކުނު.ްއިބްރާހީމުްރަޝީދުް

ްއެމް.ީޑ.ޕީެގް ްކަމަށް ްއެއް ްާބޣީ ްއަކީ ްމުލޭ ްމައްސަލަިއގައި ްމި ްހަމަ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްއަދިް ްކުްށވެރިކުރަން. ްވެސް ްއެކަްނ ްައޅުަގނޑު ްގޮަވިއލާފައިވާތީ ްމަނިކު ްމޫސާ ްރީކޯ ްމެންބަރު ްގްރޫޕުގެ ޕާލިމަންޓްރީ
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ްއިހަކަށްދުވަހުްރައީސު ްތުހުމަތުކުރައްަވިއްއެހެންމެ ްއަށް ްޢާދިލްްރިޒާްމުލޭ ްޢައްބާސް ްޕާސަން ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްސްޕޯކްސް

ްކަމަކަށްް ްވަކިވާންޖެހޭނެ ްމަޤާމުން ްރިޒާ ްޢާދިލް ްއެކަމަުކްޢައްބާސް ްކުށްވެިރކުރަން. ްއަުޅަގނޑު ްެވސް ްވާހަކަ ްދެއްކި އެ

ްޢާދި ްޢަްއބާސް ްފުރުޞަތުގައިްވެސް ނުޑްމި ްމަނިކުފާނަށްްގަބޫލެއްްނުކުރަން.ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ ްގޮވާަލން ްއަށް ލްްރިޒާ

އެްހެއްދެވުނީްގޯހެއްްކަމަށްްެދކެވަަޑއިުނގެން،ްެއއީްެއކްސްީޕރިއެންސެއްްކަމަށްްދެެކވަަޑިއެގން،ްކުރިއަށްްއޮތްްތަުނގައިް

ްމިތަ ްޖީ.އެްމ.އާރު ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހަމަމިއާއެކީަގއި ްރަނގަުޅކޮށްދެްއވާށޭ. ްދާންްކަންކަން ްދޫކޮށް ން

ްޭއަގއިް ްބަާލއިރު ްގޮތަށް ްހިނަގއިިދޔަ ްެއކަން ްބަލާއިރު، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއްގރިމެންޓަކީ ްޖީ.އެމް.އާުރގެ އެބަޖެހޭ.

ނުޑް މައްސަލަތަކެއްްހުރިްކަމެއްކަްންހަމަގައިމުްވެސްްަރއީސްްަނޝީދުގެްޢާއިލީްބޭފުެޅއްްކަމުަގއިވާްނޫަރއްދީނޭްއަުޅގަ

ް ްބޭފުޅާ ްއެ ްސާފުކޮްށްހަނދާންވަނީ. ްވަރަށް ްއެކަން ނޑުމެންަނށް ްއަޅުގަ ްހިސާބުން ްއިސްިތއުފާދެއްިވ ްބޯޑުން އޭރުގެ

ްައޅުަގނޑުމެންް ްވާހަކަދައްާކއިރު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެބައޮތް. ފެންނަން

ްމިއަދުގެ ްތިބީ ްމި ްމިއަުދ ްއެއްމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަޖެހޭ ްެއކީަގކަން.ްްޤަބޫލުކުރަން ްސަރުކާރާ ްއޮތް މި

ްނުކުެރވޭނެ.ް ްކަމެއް ްއެ ްވިަޔސް ްކަުމގައި ްހަޅޭއްލެވި ްނުކުެމެގން ްމަގުމައްޗަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި

ްއޮތީް ްގޮތަކަށް ްކުރެވޭނެ ްއެަކން ްނުކުެރވޭނެ. ްކަންކަމެއް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޒަމާނަކު ްމި ްމިއަދަުކ، ގަދަބާރަކުން

ޓުްބާތިލުކޮްށގެންްޫނނީްމަޝްވަރާެގްމަތިން.ްއެކަްންމިއަދުްެއކަންްެއއީްފިނިްކޮަޓރިްތެރޭގަިއްތިބެގެންްވެްސްއެގްރިމެން

ްއަޅުަގނޑަްށްމާްފިހާރަްެއއްް ނޑަށްްހީވަީންއަޅުަގނުޑްމިްވާހަކަެދއްކީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށްްކުެރވިދާެންކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްއަނެއްާކވެްސްދައްކާނެހެން.ްއަް ްފިހާރަްދިންްވާހަކަ ނޑަްށްމާ ްޭބނުން.ްއަުޅގަ ްވެްސްދަންނަވާލަން ްމިއަދު ްހަމަ ޅުަގނޑު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްވާހަކަިއަގއި ްއަުޅަގނޑުގެ ްއާދެ، ްނޯންނާނެ. ްެއއް ްދީފަ ްވެސް ްވެލިފުކެއް ްޖީ.އެމް.އާުރން ްއަދި ްވެސް އެއް

ްޑީ.އާް ްއަިއއިރުަގއި ްފެންމަތިވެގެން ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްމައްސަލަ ްމި ްބޭނުން. ނޑުމެންނާްދަންނަވާލަން ްއަުޅގަ ްއާއި ރު.ޕީ

ނޑުމެންްތުހުމަތުކުރިްންޑީ.އާރު.ީޕގެްލީޑަރޝިްޕގައިް ދޭތެރޭގައިްވެސްްޖެހުނުްމަްއސަލަްއަކީްވެސްްމީ.ްއޭރުަގިއްއަުޅގަ

ނޑުމެްން ްއަޅުގަ ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދިވެސް ްކަމަށް. ްބަިއވެިރވި ްކަމުގައި ްމި ްބޭބޭފުޅުން ތިއްބެވި

ްވަ ްމަަސއްކަތްކުަރްއވާފައިްނެތްކަން.ްޤަބޫލުކުރާ ްެއކަމުަގއި ްބޭބޭފުޅުން ްއެ ްަޓކައި ްބަރީޢަވުމަށް ްއެކަމުން ްވެސް ްގާތަށް ރާ

ްަޤއުމެއްކަން.ް ްއަކީ ްިއންޑިޔާ ްއެބަޖެހޭ ްހަނދާންކުރަން ްައޅުަގނޑުމެްނ ްާވހަކަދައްާކއިރު ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއަދު

ްއަ ްކުންފުންޏެއްކަްނ.ްޖީ.އެމް.އާރު ްއާިއްޖީ.އެމް.އާރަކީ ްއިންިޑޔާ ްމަސައްކަުތގައި ްކުރާ ްފޮނުވަން ްތަނުން ޅުަގނޑުމެްންމި

ްއިންޑިާޔް ްނުކުރަން. ްޤަބޫލެއް ްައޅުަގނެޑއް ްވެސް ްކަމަކަށް ްއުފެދެންޖެހޭނެ ްެއއް ްަމއްސަލަ ްެއއްވެސް އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްުގޅު ްގާތް ްވަރަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްފާހަގަކުެރްއވިހެން، ްއެ ްވެްސ ްބޭބޭފުޅުން ްއެހެން ނޑުމެންނަްށްއަކީ ްއަުޅގަ މެއް،

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކަންކަން ްެއ ްވާތީ ްަޤއުމަކަށް ްފޯރުކޮށްީދފައިވާ ްއެހީތަެކއް ްަބއިވަުރ ްއެަތއް ްގޮތަކުްނ އެތައް

ްނޫްން ްދިމާލަކަށް ްއެއަރޕޯޓާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަނދާންނައްތާލަިއގެންނުވާނެ. ްހާލަތެއްގައި ްެއއްވެސް އެްއވެްސއިރެްއގައި

ްމުޒާހަރާކުރަން ނޑުމެންްދާންވީ ްއަުޅގަ ްގޮސް، ްދޮަށށް ްއޮފީސް ްރައީސް ްދާންވީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ޏާ.
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްމަޤާމުގައިްހުންެނވިްބޭފުޅަކަށްްިމައދުގެްޕާޓީތަުކގަިއްތިއްެބވިްިއސްްލީޑަރުންނަށްްދަންނަވަންީވް

ްފުރުޞަ ްއެ ްޤާނޫނުްނ ްމަތިން، ްގޮތުގެ ްޤާނޫނުަގއިވާ ްއަވަަހކަށް ްެއްއވެސްްވީހާވެސް ްކުރާށޭ. ްއެކަން ްގޮތަކަްށ ްއޮތް ތު

ހާލެއްގަިއްައޅުަގނޑުމެންްހީޮކށްގެންނުވާނެްގަދަބާރުންްކޮށްަޕއިގެްނ،ްރަްއޔިތުންްލަްއަވއިްނަށުވަިއގެން،ްަރއްޔިތުންނަްށް

ް ްނޭނގި ްނުކުރަން.6ްްވާނުވާ ްަޤބޫލެއް ްައޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްުކރެވޭނެ ްކަމެއް ްއެ ްދީގެން ްމުއްދަތެއް ނޑުްދުވަުހގެ އަުޅގަ

ްބާރެްއް ްހުރިހާ ްއެ ްއަތުަގއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްސީދާ ްކުެރޭވނީ ްމިއަުދ ްއެކަން ްމިދެންނެވިހެން ްހަމަ ޤަބޫލުކުރަނީ

ްގޮތަްށް ްެއ ްތެެރއިން ްކޯޓުަތކުގެ ްމަތިން ްގޮތުެގ ްޤާނޫުނގަިއވާ ްމަޝްވަރާކޮްށގެން، ްވާހަކަަދއްަކއިގެްނ. އޮތްއިުރގަިއ

ް ްދާންޖެހޭ. ްޤައުމުން ްމި ްކަމަށްްޖީ.އެމް.އާރު ްލިބެންޖެހޭނެ ްދިވެހިންނަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެައރޕޯޓު ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

 އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްވަރަްށްބޮޑަށްްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްްމައްޗަންޮގޅި

ްހު ްޤަރާރު ްނުވަތަ ްބިލު ްމި ްުފރަތަމަ ްއެންމެ ްޝުކުިރއްޔާ. ްބޭނުްންއާދެ! ްޝުކުރުއަދާކުރަން ްފަރާތަްށވުރެން ށަހެޅުއްވި

ްދެންމެް ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ްވިސްުނން ްހެޔޮ ްއަށް ްބޭފުޅާ ްއެ ްމަޚްލޫފަށް.ްއެއީ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ގަލޮޅު

ްކަ ްހުރިހާ ްެއ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްއޮްތއިރުަގއި ްބާރާ ްއާރާއި ްހުރިހާ ްއަުތގައި ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްފިނިކޮޓަރީގެްލިބިއްޖެ. މެއް

ް ްތިބެނީ ްފިނިކޮޓަރީގަިއ ްކުރާީނ. ްީކއްތޯ ްއެހެންނަމަވެސް ްޤަބޫލުކުރެއްވާީތވެ. ްބޭފުޅާ ްއެ ްކަމަށް ްނިންމޭނެ 8ްތިބެގެން

ް ްތިބި ްބަޣާވާްތކޮށްގެން ްނިކަމެތިންނަށ8ްްްރައީސުން. ްތެރެއިން ްަރއްޔިތުްނެގ ްކުރަނީ ްމި ްކަްނތައް ްމި ަރއީސުން.

ްއެ ްނުވަތަ ްނުވަަތްްއަނިޔާކުރުމަށް. ްމީހުންތޯ ްސަތޭކަ ްކިަތއް ްތެެރއިން ްރައްޔިތުންގެ ްޓަކައި. ްއަޅުދާސްކުރުމަށް މީހުން

ްޓަކައިްއިންޑިާޔގެްެއކިްރަށްަރށުގައިްހޭދަކުރަމުންްއެްދަނީ.ް ކިތައްްހާސްްމީހުންތޯްދަރިންްގޮަވިއގެންްކިަޔވައިދިނުމަށް

ްބޭފުޅުންތޯްނުވަތަްކިަތއްްޢާއިް ްކިތައް ްައށްްމިހާރުވެސްްފުރަމުންްެއްރައްޔިތުންެގްތެރެއިން ލާތޯްބޭސްކުރުމަށްްއިންިޑޔާ

ްމިހާރުވެްސް ްއިން ްްޓރެވަލްސް ްދަނީ.ްވިލާ ްއެ ްބޮޑުކުރަމުން ްއަގު ްޓިކެޓު ްެއއާރލައިންތަުކގެ ްދިމާކޮށްަފއި ދަނީ.ްޗުއްޓީއާ

ްހ51ްެ ްރައްޔިތުންނަށް ްމީ. ްނޫންތޯ ްފެލައިުލމެއް ްރަްއޔިތުން ްކޮބައިތޯ؟ ްބޮުޑކޮށްފި. ްައގު ްކޮށްދީ،ްޑޮލަރު ްވެރިކަމެއް ޔޮ

ަރއީސުންްެވގެންްބަޣާވާތެއްްކޮށްފައި،ްއެްބޭފުޅުންނަށްްއެްއުޅެނީްއެތާްއެތެރޭަގއިްތިބެގެންްއެްއވެސ8ްްްކޮށްދީްއޮްއވާް

ް ްއަނެއް ްނުޖެހުނު. ްހަމައެއް ްއެވަރަކުން ްވެސް ްދިނީމަ ްއެއަރޕޯޓު ްދެ ްމީހުންނަށް ްެދ ްހައްލުނުކުެރވިގެން. 6ްކަމެއް

އަރޕޯޓުްނުދެނީސްްމިްކަމެއްްނުނިމޭނެ.ްސީދާްއެތެރެކޯލުަގއިްދަްއކާްާވހަކަ،ްއެތެރެްކޯލުންްައޑުއަާހްއ6ްެމީހުންނަށްް

ްަމގުމަތީގަިއް ްނުވަތަ ްއުސްފަްސަގނޑުަގއި ްނުކުމެ، ްެތރެއަށް ްރައްޔިތުންގެ ްމީހާ ްބޭރުކުރަންޖެހޭ ްކޯލުން ްއެތެރެ މީހާ،

ްވާހަކަެދއްކީް ނޑުމަތީަގއި ްކަ ްނުވަަތ ްއެއަރޕޯުޓަގއި ްރަނގަޅު،ްނުވަތަ ްހުރީ. ްނޫނޭ ްހަމައެއްގަ ްއޭނަ ްބުނަނީ ްއެ މަ

ް ްތިބި ްބައިތިއްބަިއގެްނ8ްްތެދުފުޅެއް.ްއެތެރެކޯލުަގއި ްހަމައެްއގަެއއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްކުޑަކުދިން ްތިބީ ރައީސުންްވެސް

ް ްތިބި ްއެތެރެކޯުލަގއި ްޮގވާލަން ްމިހާރަށް ްމިހާރު ްަދއްކަނީ.ްއަޅުަގނޑު ްއެ ްވާަހކަ ްިތްރައީސ8ްުއެކަހަލަ ްކަލޭމެން ންނަށް
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ްއެްއޗެއްް ްހުރިހާ ްއަތުގައި ްއަހަރުމެން ްހަވާލުކުރާށޭ. ްރަްއޔިުތންނާ ްވެރިކަން ްަރއްޔިތުންގެ ްއުަވއިލާފައި ްބަޣާވާތް ކުރި

ްއެީއް ްއުފާކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްދެންނެވީމާ ްމަޚްލޫފު ްވާހަކަ ްނުކުރެވުނު ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްއަހަރުމެންނަށް އޮތްއިުރގަިއ،

ްއާއިް ްއަީކްްޖޭ.އެސް.ސީ ްއޭ.ސީ.ސީ ްނޫން. ްޖަމާޢަތެއް ްއޮތް ްނުކުންނަށް ްމަގުމަްއަޗށް ްކޮންމެހެން ްއަީކ އޭ.ީސ.ީސ

ްގޮތުަގިއް ްއަމިއްލަ ްނުވަތަ ްޖަމާޢަތެއް، ްނުވަތަ ްމީހެއް. ްއޮންނަ ްބެލެން ްވެސް ްކަންތައް ްމީހާެގ ްމުއްސަިދވާ ކުއްލިައކަށް

ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއޮފީހެއް. ްދަޢުާވއުފުލޭ ްުނވަތަ ް ްްދަޢުވާކުރެވޭ ްކުއްލިައކަށް ްއަންނަނީ ނޮވެމްބަރ12ްްުހަނދާނަށް

ްއެިކ2112ް ްދޯނިފަހަރުގައި ްރަށްރަށުގެ ްއެކި ްގެނައީ ްތަނަށް ްއެ ްފެންނާކަށެއް. ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްނެތް ްއެއަރޕޯެޓއް ަގއި

ނަޑކަށްްނޭުގނުްއެއަރޕޯޓުްއޮ ތްްދިމާލެއް.ްރަށްރަށުގެްމީހުން.ްއެްމީހުން،ްއެކިްތަންތަނަށްްދަމާލީ.ްދަމާލިއިރުަގއިްއަުޅގަ

ް ްމި ްއެދެން ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ 8ްްއެހެންވީމާ، ްގެނަިއ ްސަުރކާުރ ްބަޣާވާތްކޮްށގެން ރައީސުންނަށް،8ްްރައީސުންނަްށ،

އެއަރޕޯޓުްއޮތްްތަެނއްްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްފުރަންޖެހޭްމީހުންނަށްްއަންގައިދެްއވާށޭ.ްތިޔަްބޭފުޅުންްހަމަްތިްބަޣާވާތުން،ް

ްބުނެފަ ްވެސް ްކުީރގައި ްއަިދްއޭގެ ްނަމަވެސް. ްބަޣާވާތަކުން ްބަދަލުކުރީ ްސަރުކާރު ްނުކުމެގެންނޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮތީ އި

ޖީ.އެމް.އާރުްވެސްްބޭުރކުރާނަމޭ.ްއަދިްމުލޭ،ްެއއާްއެްއކޮށްްޭބރުކުރާނަމޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުްމުލޭްާއއިްއެއަރޕޯޓާްިދަޔް

ް ްމި ްހާމަކޮށްދިނުމަކީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްވެސް ްދަންނަވަިއގެންްްރައީސުނ8ްްތަނެއް ްތުއްތުކުދިންނަށް ްއެންމެހައި ނެރުނު

ްއެތާް ްބަޣާވާތްކޮށްގެން ްއެދެނީ ްމި ްބޮޑަށް ްވީހާެވސް ްއަުޅަގނޑު ްވާތީެވ، ްެއއްަޗކަށް ްރަނގަޅު ްއަންަގއިދިނުން ނަމަވެސް

ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކޮންތާކުތޯ. ްއޮތީ ްއެއަރޕޯުޓ ްމިހާރު ްއަންަގަވއިދެްއވާށޭ ްރަްއޔިތުންނަށް ްނުތިެބ، ްޔަޤީްންްއެތެރޭގަ ހަމަ

ްއެއަރޕޯެޓއްްމިްތަނަކުންްދުރަކަށްނުދާނެ.ް

ް

ްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްގެމަނަ

ް`.ްމިްދަތް...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްަފރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރު...ް

ް

ް()ނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާޙިމްްމުއްޠަލިބްްވާހަކަެދއްެކވުން:

ފުރުސަތުްދެއްވަމުންއަިއސްްމަޚްލޫފަށްްފުރުޞަތުދެއްވާފައި،ްމުޙައްމަދުްރަޝީދަށް.ްއަނެއްާކްޕީޕީ.އެމަށްްފުރުސަތުދެއްވީ.ް

ނޑަށްްފުރުސަތެއް ްނުދެއްވާ.ްްއަޅުަގނޑުްއެކަނިްމިނިވަންްެމންބަރަކަށްްއިނީ.ްއަުޅގަ
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ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރަށްް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްނިމުނީމަ،ްފަރެސްމާތޮޑާ ްވާހަކަދައްަކަވއި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްެތރި ްދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވާނަްނ.ްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރު.ް

ް

ްއަޙްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ްބަރުްއިލްހާމުފުށީްދާއިރާގެްމެންގެމަނަ

ްއަޅުަގނަޑކަށްް ްނަމަވެސް ްދުވަެހއް. ްދާ ްބަހުސެއް ްފޯރިގަދަ ްވަރަށް ްމިއަދަކީ ްއާދެ! ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއެހެންނަމަވެ ްމިހުރީ. ްދެރަކޮށް ްހާލު ްއެއަްށވުރެން ްނެތް. ްގޮެތއް ްމަސްބޭނޭނެ ްައއިނުަގއި ްދަހި ްމި ްެވސް ްސްހަމަގައިމު

ނޑަށްްީހވަނީްމުލޭާއް އަޅުަގނުޑގެްޚިޔާާލއިްފިކުރުްހާމަކޮށްލެވޭތޯްބަލާނަން.ްއާދެ!ްފުރަތަމަްކަމަކީްމުލޭގެްވާހަަކ.ްއަުޅގަ

ްހައިިސއްޔަތުންް ްމެންބަރެއްގެ ްމަޖިލީހުގެ ްާވހަކަތަކެއްހެން. ްރަނަގޅު ްޒާުތގައި ްއޭގެ ްވާހަކަތަަކީކ ްދެެކވޭ ދޭތެރޭގައި

ޮކންމެްބޭފުޅަކުްވެސްްޢައްާބސްްޢާދިލްްރިޒާްކުށްވެިރކުރަނީ.ްމުލޭްސިޔާސީްމަސަްއކަތްްމިްމިހާތަނަށްްއެއްވެސްްމީހަކުް

ްސަރުކާރުްން ްއިްނޑިޔާ ްޓާސްކެއް ްއެހެން ްއޭނައަކީ ްނޫން. ްއެެއްއ ްޓާސްކަކީ ްމުލޭގެ ްނުކުެރވޭނެ. ްއެތެެރކޯލުަގއި ރާއްޖޭގެ

ްމި ްފެިނގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއަކމަކު ްމީހެއް. ްސިޔާސީްްހަވާލުކޮށްފަިއވާ ްމިތާނގައި ްކުރަްއވަނީ ްމުލޭ ދަނީ

ްކަންތަކާް ްމި ްކުރަްއވާ. ްއެބަ ްމަސައްކަތް ްއެ ްބެހި، ްކަްނތަކާ ްސިޔާސީ ްއެތެރޭގެ ްދާޚިލީ ްޤައުމުގެ ްމި މަސައްކަތް.

ްދިޔަް ްދަްއކަމުން ްދޭތެރޭގަިއ ްޖީ.އެމް.އާާރ ްވެސް ްމިހާތަނަށް ްައޅުަގނޑު ްޖެހޭނެ. ްނުވެސް ްއެދޭކަްށ ްމާފަށް އަޅުަގނުޑ

ނޑުމެންްިމްދައްކަނީްޢައްބާސްްޢާދިލްްރިޒާްމާފަށްްއެދެންޖެހޭްވާހަކަ.ްްވާހަކަ ެއއްްދަްއކަމުންްދަނީ.ްއަބަދުވެސްްއަުޅގަ

ްބަާޣވާތްގެަނއީް ްވިދާުޅވި ްމޫާސްމަނިކު ްރީކޯ ްނަޝީދާއި ްމުަޙްއމަދު ްކެނަރީގޭ ްސަރުކާރުަގއި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ބަލަ!ްކޮބައިތޯ

ްއެ ްއޭނަ ްހުންނަވަިއގެްނނޭ. ްއަޑީަގއި ްމިދަންނަވާްމުލޭ ްއިންޑިާޔގެ ްނުުކރުނު ްވާހަކަައކަށް ްއެ ްއިންނަަވިއެގންނޭ. ތާ

ްއަޅުަގނުޑް ްއެހެންވީމާ، ްކިަޔނީ. ްމި ްކޯްއޗެއް ްއެހެންވީމާ، ްނޫސްބަޔާންނެރޭކަށް. ްމުލޭއަކަށް ްވިދާޅުވާ ްތި ސަފީރަކަށް،

ދެްއކޭނީ.ްހަމަްއެކަނިްލޮލުންްފެންނަްދަންނަވާނީްއެއްްއަނގައިންްާވހަކަދައްކާށޭ.ްހުރިހާްއެއްަޗކަްށްބަލައިގެންނޭްވާހަކަ

ްރާއްޖެްއަރަށްް ްއިންިޑޔާްސިފައިން ްއޮތީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްނެތޭްނިންމައިލެވޭކަށް.ްދެން މަންޒަރަށްްވާހަކަދައްަކއިގެން

ްސިފައިންް ްތަނަށް ްމި ްުދވަހު ްެއ ްސަރުކާުރ ްއިންޑިާޔ ްވިދާުޅެވެގން ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްކެނަީރގޭ ްބަލަ! ްވާހަކަ. އުޅޭ

ނޑަށްްެއއީްމަޖާްވާހަކައަކަށްްވަނީ.ްެއހެންވިއްޔާްއިންޑިޔާްސަުރކާރުގެްވެިރއަކަށްްހުރީްކެނެރީޭގް އަރާނޭްބުނީމަްއަޅުގަ

ްއަންނަނީ.ް ްހިންޏެއް ްާފޑެްއގެ ްއަންނަނީ. ްހިނި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދެއްކީމަ ްޖޯކު ްމިކަހަލަ ްނަޝީދުތާ. މުޙައްމަދު

ް ްނެތިން. ްަޖވާބުދޭަކށް ްއެއަށް ްހިތާމަކުރަންްއެހެންވީމާ، ނުޑ ްއަުޅގަ ްވާހަކަ. ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީސް ްއޮތީ ދެން

ްހަމަް ްބޭފުޅުންނާ ްތިއްބެވި ްކުރިމަތީގަިއ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭރުންނާ، ްއެތެރެއިންނާއި ްތެރެއިންނާިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޤަ ްމީޓުކުރަމުން.ްެއކި ްހޮޓާތަކުަގއި ްމީޓުކުރަމުން.ްެއކި ްެއކު ްމުލޭއާ ްދަނީ ްއެ ްމީޓުކުރަމުން.ްސިއްރިޔާުތގައި އުމުތަކުަގއި
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ްިތް ްއެދެން، ްއެއްކޮށް ްއާދޭހާ ްވަރަށް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްހުއްޓާލަން ްކަންތައް މި

ްދަނީ.ް ްމި ްހުށަހެޅިގެން ްަޤއުމު ްތެރެއަށޭ ްއެްއގެ ްހަނގުރާމަ ްބޮޑު ްއެކޭ. ްހަނގުރާމެ ްދާިޚލީ ްނުޖައްސަވާށޭ. ސަކަރާތް

ްތި ްިމްްރަންކޮޅާއޭ ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްބޭނުންނުވާނެ ްފައިސާ ްއަމިއްލަ ްއެދުމުން، ްއަމިއްލަ ްހުްއޓައިލާށޭ. ކަންތައް

ްމަނިުކް ްަޙސަން ްވެސް. ްއަބްދުއްަރޙީމްބެ ްވެސް. ްއަޙްމަދު ްއިލްހާމު ްބޭނުންވާނެ ްފައިސާ ްނުހުންނާނެ. ދުނިޔެމަތީގައި

ްވެ ްއިސްމާީޢލްބެ ްުއޅޭ ްބާޒާރުމަތީގައި ްވެސް. ްމަނިކު ްޢަލީ ްވެސް، ްބޭނުންވާނެ. ްލާރި ްތިމާއަށްްސް އެހެންނަމަވެސް،

ްކުރުުމގެް ްކަންތައް ްެމންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްދަިހވެތިކަމުަގިއ ްފައިސާގެ ްބޭނުންކޮށްެގން ްމަޤާމު ލިބިފައިވާ

ް ްމި ްމިއަދު ްއެއަރޕޯޓުސަބަބުން ްދިޔައީ. ްްހާލަތަށް ްދިޔަީއ. ްެގއްލިގެން ްނެކްސްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތީ ބިްޒްްދެން

ްބޯޑަރްސިސްޓަމު ްއެނުވަތަ ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުާކރުން ްދިޔައީ ްފެނިގެން ްާވހަކަ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރެްއވީ.ްްގެ ކަންތައް

ަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްދަނީްމިއަދުގެްސަރުކާރުންްވެސްްެއއަކަށްްއަިދވެސްްއެންމެްއެކަީށގެންވާްފިަޔވަޅެއްްނޭޅޭ.ްއަޅުް

ދިިޓވީްހަނުހުރީްްހުންނަްމަންޒަރު.ްކީްއވެގެންތޯީޓީވްވެސްްހަނުވާހަކަްދެއްކިްފަރާތް.ްދިްށްްމިޓީވީްއަކީްއެންމެްބޮޑަދި

ްފިރާޤު ްނަވާލް ްފިްބެލިއިރުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީަގިއްއުޅުނު ްކޮންމެވެސް ްލިބުނީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްައކީްުނވަތަ ްއޭނަ ރާޤެއް.

ްދިޓީވީ ްއެހެންވީމާ، ްމީހާ. ްލިބުނު ްޕްރޮޖެކްޓު ްމިވެްމި ްވަނީ ްދަންނަވާީންްސ ނޑު ްއަުޅގަ ްހުްއޓިފަ. ްއަނގަ އަުދ

ް.عليكنްمالسالًީޓވީްައކަށްްުކރިއެރުމެއްްނުލިބޭނޭ.ްކިްމީހަކުްވާަހކަދެއްކުުމގައިްދިފަޅާށޭ.ްވައަނގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމުއްޠަލިބުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެ

ްالرحينްالرحونްهللاްبسن ްوصحبهްآلهްوعلىްهحودްسيدناްعلىްوالسالمްوالصالةް.العالمينްربްهللްالحمد.

ްވާހަކަދަްއކާއިރުް،ްعليكنްسالملا.ްأجمعين ްިޑމޮކްރަސީގެ ނޑުމެން ްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްއަުޅގަ ް،ޢިްއޒަތްތެރި

ްޤައުމުތަުކަގއި ްއެހެން ްނޭނެގ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްވާހަކަދަްއކާއިރު ްްމުޒާހަރާގެ ްފެނި، އެކަންްުމޒާހަރާކުރާތަން

ްޙަޤީޤަތުގައިް،އެނގިތިބެ ްބުނަނީ. ްޓެރަރިސްޓުންނޭ ްދިމާލަށް ްރައްޔިތުންނާ ްޓެރަރިޒަމްްްައޅުަގނޑުމެންގެ ްޤައުމުގައި މި

ްްހިންގައި، ްބަާޣާވތްކުރުމަށްްސަގާމި ްތާރީޚީްފީޤައުުމގައި ްއަދި ްެވސް ްަބއެްއކަންްްގޮތުން ްތިބި ްވެްސްއާދަވެަފއި ގޮތުން

ތެޔޮްައގުބޮުޑވާްކޮންމެްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއިންޑިާޔގައިްމުޒާހަރާކުާރއިުރގައިްްމިއީްދިވެހިްރައްޔިތުންްދަންނަ

ް ްޓްރާންފަހަރަކު، ްޤައުމުގައި ްހުްއޓައިމުޅި ްނެޓްވޯކް ްއެސްޕޯޓް ްެއީއްްލާފައި ްބަޣާވާތްކުރުންތޯ. ްެއއީ އޮންނަނީ.

ްނޫން ްޝުޢޫޓެރަރިޒަމްތޯ. ްަރއްޔިތުްނގެ ްަޤުއމެއްގެ ްއެ ްޤައުމެް. ްއެ ްކަންތައްަތކަށްްރު، ްބޭނުންވާ ްރައްޔިތުންަނށް އްެގ

ް ްލިބިދީފަިއވާްޝުޢޫބޭނުންވާ ްވެސް ްޤައުމުަގއި ްމި ްޤާނޫނުއަސާސީން ްަރއްޔިތުްނނަށް ްޤައުެމއްގެ ްއެ ްފާޅުކުރުމަކީ ރު

ްޤައުުމގެ ްމި ްނުހިންގާްޙައްޤެއް. ްޢަމަލެއް ްޓެރަރިޒަމުގެ ްނުކުމެ ްއޮތީްރައްިޔތުން ްހިންގާަފއި ްއޮތިއްޔާ ްހިންގާފަިއ .ް

މީހުންްމިހާތަނަށްްޤައުމުގެްތަންތަުނގައިްުހޅުޖެހީ.ްމިހާތަނަށްްޤައުމުގެްަތންތަންްރޯކޮށްލީ.ްމިހާތަނަށްްްއެމް.ޑީ.ޕީން.ްއެ

ްރަް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަިނޔާކުރަނީ. ްރަްއޔިތުންނަށް ްމީގެްްއީްސ.ޤައުމުގެ ްދިޔައީ ްފެނިގެން ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް އިްއޔެ
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ދިވެހިްރައްޔިތުންނާްް،ނުރައްކާކަން.ްދިވެހިްރަްއޔިުތންގެްތެރެއިންްބަޔަކަށްްފައިާސްދީފައިްނުރައްކާކަން.ްޖީ.އެމް.އާރުގެ

ބޭރުކުރަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްޖެހެނީްޖީ.އެމް.އާރުްްފައިްތިބީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންވީާމ،ކުރިމަތިލާންްނެރެ

ިދވެހިރާއްޖޭގެްް،މީހުންްދައްކާއިުރަގއިްެބސެޑަރެްއގެްވާހަކަްމިއަުޅަގނޑުމެންްޤައުމުަގއިްހުރިްއެމްްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ްގެްނގޮސްރައްޔިތުން ްކުލަބުތަކާ ްޖަމުޢިއްޔާތަކާިއ ްެމންބަރުންނާއި ްމަޖިލިސް ްކެލޭމެންްްގެ ްބުނަނީ ްއެ ސީދާ

ވާްހުރިހާްކަމެއްްކަލޭމެންްބޭނުންް.ޓަކައިްސަރުާކރަށްްޕްރެޝަރކޮށްދޭށޭްމާޔަތްކުރުމަށްމެންނަށްްޖީ.އެމް.އާރުްހިތިމަންނަ

ހަކަްދައްކާަފއިްވާްބައްދަލުުކރަމުންްއެްމަީތގައިްިދވެހިރާއްޖޭގެްކޮންސްޓަަރޝަންްޖަމުޢިއްޔާއާކޮށްދޭނަމޭ.ްއަޅުަގނޑުްކުރި

ްއެހެންވީމާ ްއޮތީ. ްވާަހކަ، ްދައްކާ ްމިހާރު ްެއއީ ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްރައްޔިތުްއަުޅގަ ްރާްއޖޭގެ ްމަޖިލީހުގެްެއއްކަން. ްްނގެ

ްކޮންްވާހަކަްްފަހަރުްގެންގޮސްްދިނުމަށްްނުވަތަްކެއުމެއްްދިނުމަށްްނަމުގައިްކޮންމެްހަފްތާއަކުްއެއްޑިނަރށްްމެންބަރުންނަ

ްއެހެންް ްދުނިޔޭގެ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްކުރާ ްސަފީރުން ްތިބޭ ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްމި ްެއއީ ްދައްކަނީ. އެއްތޯ

ްސަ ްތިބޭ ްމެންޑޭޤައުމުތަކުަގއި ްއޮންނަ ްކުރަން ްއިންޑިޔާގެްޓުފީރުން ްހުންނަ ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްމަސައްކަތްކުރަނީ. ގަިއ

ްެއްމެންޑޭޓުސަފީ ްމުޅިން ްކުރައްވަނީ ްޤަބޫލެއްްރު ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއަކީްނުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްކަމަކަށް ްމާނަ ްމީގެ

ްޢަ ްއަުޅަގނޑުޢާއްބާސް ްވާހަކަައކަށް ްހުރިހާ ްދެއްެކވި ްރިޒާ ްތާއީދުކުރަނީކީދިލް ްއަްމެން ްވާހަަކްުޅގަނޫޭނ. ްއެ ނޑުމެން

ްހާ ްވެދައްކަންޖެހޭ ްމަޖިީލހުގައި ްޖެހޭ.ްމި ްވެސް ްަދއްކަން ނޑުމެންްްްސްދައްކަންޖެހޭ.ްެއހެންނަމަވެސްލަތްތަކުަގއި އަުޅގަ

ްކެތްތެރިކަމާ ްަބލައިގެންްއެކީްމިތިބީ ްފިަޔވަޅަށް ްއަުޅއްވާ ްރައީްސ.ސަުރކާރުން ްމިްް.ްޢިްއޒަތްތެރި ްހިތާމަކުރަނީ އެކަމަކު

ްއިޚްލާޞްތެރިްޤައުމުގަް ްތިބި ްބާޣީންްނުކުމެް،އި ްިތބި ްޤައުމުގައި ްމި ްދިމާލަށް ްަރއްޔިތުްނނާ ްހެޔޮއެދޭ ބާޣީންނޭްް،ޤައުމަށް

ްރައީސް.ކިޔާފަ ްޮގވާތީ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްައޑުިއވޭްއި ްހަރުަބހެއްަގއި ނޑުމެން ްޮގވާނީް،އަުޅގަ ްގުދުްް،ގުޯދގުދޯ ްތިން އެވަުރގެ

ްމީހާ ްމީްްއޮންނަ ްއޮންނަ ްގުދު ްއެއް ްމިއަުދްްހާއާގޮވާނޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިސާލުަގއި ްއެ ްގުދޯގުދޯ. ްވެސް ދިމާލަށް

ްމި ްލޯބިވާްފެނިގެން ްދެކެ ްޤައުމު ްދިވެހި ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްނިކުމެ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްއިޚްލާޞްތެިރްް،ދަނީ ްޤައުމަށް ދިވެހި

ްގޮވާ ްކިޔާފައި ްބާޣީއޭ ްދިމާލަށް ްއެްރައްޔިތުންނާ ްބަޣާމީހުންނަްތަން.ްމިއީ ްއަބަދު ްސަގާކީ ްތެޭރގަިއްވާތްކުރުމުގެ ފަތެްއގެ

ްއެ ްވާތީ. ްބަޔަކަށް ްދަންނަްތިބި ްއެމީހުން ްވާހަކަ. ްބަޣާވާތުގެ ްޓެރަރިސްޓުންެގްްނީ ްޓެރަރިސްޓުން. ްދަންނަނީ މީހުން

ްމީހުންްތިބީްއެކަންްކުރާްް.ްއެއެކަމަށްްހޭނިފަްމީހުންްތިބީްފަތް.ްއެމީހުންގެްަސގާވާހަކަ.ްޓެރަރިޒަްމގެްވާަހކަ.ްެއއީްއެ

ނޑުމެންްހިތާމަކުރަންޖެހޭްްސްްއެކަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.މީހުންްމިހާތަނަށްްކޮށްފައިްއޮތީްވެްްގޮތަށް.ްއެ މިއީްައޅުގަ

ްއަް ްވީހާވެސް ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްއުއްމީދަކީ ްއަޅުަގނުޑމެން ްއަދި ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ނޑު ްއަުޅގަ ވަހަކަށްްކަމެއް.

ްއެއަރޕޯޓު ްަރއްޔިތުްންްިދވެހިް،ވަިކކޮށްްޖީ.އެމް.އާރު ްދިވެހި ްވޭނުން ްިމ ްވޭްނ، ްލިބޭ ްއެތަނުން ރައްޔިތުންނަްށ

ްބިލުސަލާ ްޭއގެ ްޖެއްސަސް ްޕާޓިޝަނެއް ްއެތާަގއި ްއަށް.ްމަތްކުރުން.ްމިއަދު ްމިނިސްޓްރީ ްފޮނުވަނީްފިނޭންސް ްމި ދައްކަން

ްވެފަިއްއޮތް ްސަުރކާރުން ްކުރީ ްރައީސް.ްއެއީ ްރަްއޔިްްޚިޔާނާތް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްދައްކަންޖެހޭ 311ްތުންނަށް

ްެއއްްނުދައްކާ...ްއެތައްްމިލިޔަންްރުފިޔާ
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަބހު ްަމއްސަލަިއގަިއ ްކުއްލި ްމި ްމިހާރު ްހަމަވ1ްްިސަށް ްހަމަވީ. ްތާއީދުަގޑިއިުރ ްހުށަހެޅި، ްޮއތް ްއެަބ ލިބިފަިއްއިރު

،ްރިއަށްްގެންދިއުމަށް.ްއެހެންވީމާސްްކުފުރުޞަތުލިބެންދެންްބަހުްހުރިހާްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތަށްްއެދިވަޑަިއގެންފަިއވާ

ްޖަހަންޖެހޭް ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑު ްދަންވާނީ. ްވޯޓަކަށް ްގޮތަށް ްގެންދާ ްޢަމަލުކުރަމުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގަވާއިދުަގއި މަޖިލީހު

ްއަމީންޢާއްްރަނގަބީލު ްއެދެން.ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް ްއަރިހުން ްމެންބަރުންްް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްމު ްޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ

ްދަންނަވަީނ،ް ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުަޞތުއަރުވަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްޗެުކކޮށްެލއްވުމަށް ްކާޑުޮކޅުތައް ވެސް

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ްމިހާރު ްމާފަންނ145ްްުއަޅުަގނޑު ްދަށުން ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްދާއިރާ ްވާހަކަަދއްކަްންދެކުނު ްއަށް ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ގެ

ްމާފަންނުް ްގެންދެވުމަށް ްކުރިއަށް ްމައްސަލަ ްނިމެންދެން ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ

ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްމެންބަރުްްދެކުނު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިދޫ ްހުށަހަޅުއްވައި، ރަޝީދު

ްޢަބްދު ްމެންބަރުންްهللا ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތަކަްށ ްފެނިވަޑައިގަންަނވާ ްފާސްކުރަން ްހުށަހެޅުން، ްތާއީދުކުރެއްވި ޖާބިރު

ްވޯޓުދެްއވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްރަޝީދުްމާފަންްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްޖާބިރުهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

33ްްވޯޓުްދެްއވީ:

16ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

13ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ
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ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި 49ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުަމށް .25ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުނ49ްް. .

ްމެންބަރުންނަށްް ްހުރިހާ ްއެދިަވޑަިއގެންަފއިވާ ްވާހަކަދަްއކަން ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްވާ ްމި ްކުރިމަތީަގިއ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްމައް ްނިމެންދެން ްމިްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްެއންމެ ނޑު ްފާސްވެއްޖެ.ްއަުޅގަ ްގެންިދއުމަށް ްކުރިއަށް ސަލަ

ްޢަބްދުއްރަޙީމަށް.هللاްއަރުވަނީްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޙީމުޢަބްދުއްރަهللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްރައްޔިތުންެގްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާަލން ްފުރަތަމައިނުންވެސް ްއެންމެ ްހަމަ ނޑު ްަރީއސް.ްއަުޅގަ ތެރި

ް ްބަލައިގެންފަ. ްދަރަޖައަކަށް ްމަތީ ްވަރަށް ްސަރުާކރު ްއިންޑިާޔގެ ްސަރުކާރުންވަނީ ްދިވެހި ވަަނ2111ްްމަޖިލީހުންނާއި

ްމަޖިލީހުގަް ްަރއްޔިތުްނގެ ްތެރޭގައި ްމަހުގެ ްޮނވެމްބަރު ްޕްަރއިމްްއަހަރުގެ ްއޭރުގެ ްެއއްަގިއްއިންޑިާޔގެ ްޖަލްސާ ްބޭްއވުނު އި

ްތަޤުރީރުކުެރްއވުމަށްް ްސިންގްމިތާނގައި ްމިނިސްޓަރްޑޮްކޓަރްމަންމޯހަން ްޕްރައިމް ްެވސް ްމިހާރުގެ މިނިސްޓަރ،ްއަދި

ްއަދިްޓަކައިްަރއްޔިތުންގެްމަޖިލީހުެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުން ްހުޅުވައިލާފަ. ްފުރުޞަތު ްއޭރުަގއި ްވަަރށްްްވަނީ ެއކަން

ްފޮޓޯް ްދުވަހު ްއެ ްބޭފުޅުން ްފޮޓޯނެންނެިގ ްއެއްކޮށް ްމަިނކުފާނާ ްއެ ްބަލައިގެންފަ. ްދަރަޖަައކަށް ްމަތީ ްވަރަށް ބޮޑު،

ްއެބަޖެހޭ.ް ްހަނދާންކުރަން ްވެސް ްމިއަދު ްހަމަ ްގެންގުޭޅކަން ްބޮޑުކޮްށގެން ްފޮޓޯތައް ްއެ ްޭގަގއި ްއަިދވެސް ނަންގަަވއިގެން

ްއަޅު ްރަީއސް. ްއިންޑިާޔެގްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫނިއްޔާމުން ްއެްއތޯ، ްމައްސަލަ ްސަރުކާރުެގ ްއިންިޑާޔ ްއުޅެނީ ްމި ަގނޑުމެން

ްމީހުންް ްބަަޔކު ްތެރެއިން ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްދިމާލަށް ްަސރުކާރާ ްއިންިޑޔާ ްހެދި، ްމަްއސަލައަކާ ްކުންފުންޏެްއގެ ވިޔަފާރި

ްއަޅުް ްަބލައިލާއިުރގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްއަށް ްމަްއސަލަ ްމި ްކިޔަނީތޯ. ްހިނގައްޖެްއެްއޗެހި ްފެނިގެން ނޑުމެްނނަށް ގަ

ްބަޔަކުް ްތެރެއިން ްދިޔަތަން.ްދިވެހިންގެ ްހިންގަމުން ްހޮޓެލްސް ްތާޖު ްާއއި ްއިންޑިޔާ ްއޮފް ްބޭންކު ްސްޓޭޓް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއެސް.ބީ.އައިް ްނުފެނޭ. ނޑުމެްނނަކަށް ްއަުޅގަ ްތަނެއް ްދިޔަ ްކުރަމުްނ ްކަންތައްތަެކއް ްނިކުމެގެން ްދެކޮޅަށް ްމީހުންނަކާ ްއެ

ްހޮޓެލްގެް ްތާޖު ްަހމައެއާެއއްކޮްށ ްއަދި ްއެބަތިބި. ްވެސް ްިމައދު ްބަޔަކު ްކިތަންމެ ްދިވެހި ްދިޔަ ްޚިދުމަތްހޯދަމުން އިން

މުވަްއޒަފުންގެްގޮުތަގއިްދިވެިހންގެްއެަތއްްބަޔަކުްވެސްްއެަބތިބި.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމަްއސަލަޖެހިގެންްމިްއުޅެނީްމާލޭް

ްޖީ.އެމް .އާރަށްްުކއްޔަށްދިނުމުަގއިްހިނގާފައިްހުރިްނުރަނގަުޅްކަންތައްތަެކއްގެްވާހަކަަތްއްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓު

ްބޭރުަގިއް ްޭއގެ ްބާއްވާފައި ްމައްސަލަ ްސީދާ ްގޮތުން، ްބެހޭ ްމައްސަލައާ ްއެ ްއުޅޭތީެވ، ްމީހުން ްބަޔަކު ދައްކަންެވގެން

ްސަރުކާރު ްކުރިން ްމީެގ ްތެރެއިްނ، ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއުޅެނީ. ްމި ްބަެއއްްްއަޅުަގނޑުމެން ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންގެ ހިންެގވި

ްބޭފުޅުންނަކީް ްބޭފުޅުންނަީކްބާޣީންނޭ.ްއެ ްައމާޒުކޮށްފައި،ްއެ ްޑިޕްލޮމޭޓުންނަށް ްއިންޑިާޔގެ ްސީދާ ްހަމަ ްއެބަތިބި ބޭފުޅުން

ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާފަ. ްކިޔަިއގެްނ ްބޭފުޅުންނޭ ްތިބި ްެއއްކޮްށ ްފަރާތްތަކާ ްފައިޭނންސްކުރި ްެވގެން އަިދްްބަޣާވާތްކުރަން

ް ްމީޑިޔާަގއި ްވެްސ25ްްސޯޝަލް ްދިޔަތަން ްޑިސްޓްރިިބއުޓުކުރަމުން ްމި ްހަދައިގެން ްގޮަތށް ްޗެެކއް ްޑޮލަރުގެ ިމލިއަން

ްފެނިފައިް ްއެްއޗެހީަގއި ްމި ްފޭސްުބކް ްމީޑިޔާ. ްޯސޝަލް ްކަހަލަ ްޓުވިޓަރ ްެފނިފަ. ްއޮތީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް
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ްއެހެންް ްރައީްސ. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަނީ. ްރިާޒްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޢާދިލް ްަޢއްބާސް ްއަކީ ްވާހަަކ ްއުޭޅ ްމިދަންނަވަން ވީމާ،

ްއިްނޑިާޔގެް ްއުޅެނީ.ްނޫނިއްޔާ ްމި ްގޯސްެވގެން ްމައްސަލަ ްސަބަބުްނތޯ ްއެއްޗެްއގެ ްބުނި ްދިމާލަށް ްޑިޕްލޮމޭޓަކާ އިންޑިާޔގެ

ްހިތްނުރުހޭ ްބޭފުޅުން ްއެ ްފަރާތްތައް ްސިާޔސީ ްތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްދިމާލަށް ްފަހަރަކުްްޑިޕްލޮމެޓުންނާ ކޮންމެ

ޑިޕްލޮމޭޓުންނާްދިމާލަށްްއެއްެޗހިްކިޔާތީތޯްމައްސަލަްދިާމވެެގންްމިްއުޅެނީ.ްައސްލުްދިމާެވގެންްމިްއުޭޅްމައްސަލަްއަީކް

ްރަނގަުޅް ްއެންމެ ްކުރަންވީ ްމެދުގައި ްބަޔަކާ ްތިބި ްޤާއިމުޮކށްގެން ްގުޅުން ްޑިޕްލޮމެޓުންގެ ްނޭނގޭ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްއުސޫ ްއެ ްރައީަސީކްއުސޫލެއް. ްމަޖިލީހުގެ ްޓަކައި ްދަސްކޮށްދިނުމަށް ްއެކަން ްއެބަޖެހޭ. ްދަސްކުރަން ްއަުޅަގނޑުމެން ލު

ްއަިދް ްގެނެސްދިނުމުަގޔާއި ްއަށް ްިދވެހިރާއްޖެ ްސިޔާސަތުތައް ްޚާރިޖީ ްރައީސަކީ ްމަޖިލީހުގެ ްބޭފުޅެއް. ްމުހިއްމު ވަރަށް

ްވާ ްކަަމށް ްބޭފުޅެއް ްކުޅަދާނަ ްަވރަށް ްތަންފީޛުކުރުުމގައި ްހުރިހާްއެކަން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްެއދެން، ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ތީ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްއެހެންނޫންނަމަ ްަނގައިދިނުމަށް. ްވެސް ްފިލާވަޅުަތކެްއ ްގޮތަްށ ްެއނގޭނެ ްރަނގަޅަށް މެންބަރުންނަށް

ްކުށްކުރަމުން ްމީހުން ްބަެއއް ްތެރެއިން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްކުެރވިދާނެ. ްވެސް ްކުށްަތއް ްބޮޑެތި ްމިއަށްވުރެ ްދަނީްްއަދި މި

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްފާޑުކިޔައިފި ްއެއްބަަޔުކ ްތެރެއިން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބަލާއިރު ްއެހެން ްދަރަޖައަކަށް. ްޚިލާފު އާދަޔާ

ްޮގއްސަ،ް ްއަރަިއގެން ްދޯްނޏަށް ްއެބަދޭ. ްހިސާބަށް ްކުށަަކށްވާ ްެއއީ ްިޚޔާލުފާޅުކުރިޔަސް ްމެދު ްކަމަކާ ނޫނިއްޔާމުން

ްލުފާޅުކުރުމަކީްކުެށއް...އެއަރޕޯޓުްަކއިީރގައިްތިެބގެންްޚިޔާ

ް

ްްކަދެއްެކުވން:ވާހަނައިފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްައޙްމަދުްމުޙައްމަދުް

ްއިބްރާހީމުް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްއަޅުަގނޑު ްގޮތުން ްބެހޭ ްމައްސަލައާ ްުކއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްދަންނަވައިލާނަން.ްްރަޝީދު ްއަޅުަގނުޑެގްޚިޔާލެއް ވެސް

ްބެހޭް ްމުލޭއާ ްޑީ.އެމް ްމިސްޓަރ ްއެކްސެލެންސީ ްހިޒް ްސަފީރު ްއިންިޑާޔގެ ްަކނަޑއަޅުްއވާފަިއވާ ްއިން ްއިންޑިޔާ އާދެ!

ނޑުް ްއަުޅގަ ްވާހަކަަތއް ްދެއްެކވި ްމިނިސްޓަރު ްސްޓޭޓް ްމިނިސްޓްރީގެ ްހޯމް ްތަރުޖަމާނާއި ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްގޮތުން

ވެސްްވަރަށްްހަރުކަށިްއިބާރާުތންްކުށްވެރިކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްޭއގެްމާނައަކީްއެްބޭފުޅުންނާްދޭތެރޭގައިްސަރުކާރުންް

ނުޑްވެސްްޤަބޫެލއްްނުކުރަންްއެް ފިޔަވަޅުނޭުޅއްިވްނޭޅުްއވުމާްެމދުްމިްމަޖިލީހުގައިްބަހުސްކުަރންްޖެހުމެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްފިޔަވަް ްދޭތެރޭގައި ްގެނެސްގެންްބޭފުޅުންނާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްހަދަިއގެން، ްމައްސަލައަކަށް ްބޮޑު ްމީ ޅުނާޅުްއވަިއގެން

ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭނެްމައްސަލަްއެއްްކަަމކަށް.ްެއއީްސަރުކާުރންްއެކަމާްދޭތެރޭގައިްއަުޅއްަވންޖެހޭްފިޔަވަޅެއްްައޅުްއވާނެ.ް

ް ްމައްސަަލތައް. ްމުހިއްމު ްމާ ްެއައށްވުރެ ްއެބަހުރި ްމަޖިލީހުގައި ްކަންކަންްމި ްެއ ްއެބަހުރި. ްބިުލތައް ްމުހިއްމު ެއއަށްވުރެ

ްކުރިއަްށް ްޖަލްސާތައް ްހުށަހަޅައިގެން ްމައްސަލަަތއް ްކުއްލި ްކަންތަްއ، ްފަދަ ްވާނެ ްމުހިއްމު ްމާ ްގެންދިއުން ކުރިއަށް

ްއިންް ްވެސް ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބޭނުމުގައި ްސިޔާސީ ްހަމަ ްއެބަހުރި ްވެސް ްކުރިން ްމީެގ ްއާދެ! ްވުރެ. ޑިާއެގްގެންދިއުމަށް

ްކިަޔއިގެްން ްމީހެކޭ ްިރޝްވަތުހިފާ ްއެކޭ،ްއަދި ްބާޣީ ްއަކީ ްވާހަކަދައްކާފަ.ްޭއނަ ްކަހަލަ ްޭނދެވޭ ްވަރަށް ްދޭތެރޭގައި ސަފީރާ
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ްެވގެންްއެްަބޔަކަށްްވެިރކަންްއޮންނައިުރް ނޑަކަށް ވެސްްވާހަކަދައްކާަފއިްއެބަހުިރ.ްމިހާރުްމިްއޮތްްސިޔާސީްަކންތައްގަ

ްއަ ްބުނަނީ ްމި ްބަޔަކު ްފެނަށްްއަނެއް ްހޫނު ްމީހަކު ްއެ ްވިއްޔާ ްބުނެފީ ްބަހެއް ްހެޔޮ ްވެސް ްކިރިޔާ ްމީހަކަށް ްއެ ބަދުވެސް

ވައްޓާަލއި،ްެއކަހަލަްދަރަޖައަަކށްްމިހާރުްމިްއޮތީްގޮއްސަ.ްޖީ.އެމް.އާރުްމައްސަލަްައކީްމިހާރުްދިވެހިރާއްޖޭގައިްއެންމެް

ްނުނިން ްގޮަތކަށް ްވަކި ްމައްސަލަ ްމި ްމައްސަލަ. ްއެއް ްއިތުރުްޚުޠޫރާތްތެރި ްިމއަށްވުރެ ްވިއްޔާ ްަވނީ ްކަމަށް ްއޮވެއްޖެ މާ

ްވީހާވެްސް ްޮގވާލަން ްަސރުކާރަށް ްެވސް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހެދުމުންދާނެ. ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްެވސް ގޯސްތަްއ

ްއެއަރ ްމި ްއެއަރޕޯެޓއް ްޖީ.އެމް.އާުރގެ ްޖަްއަސވައިެދއްވާށޭ. ްެއއްކޮެޅްއގައި ްކޮންމެވެސް ްމައްސަލަ ްމި ޕޯަޓކީްއަވަހަކަށް

ްޓަަކއިް ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްއެއަރޯޕޓު ްެއއަރޕޯޓެޭކ.ްމި ްއޮތް ްއޮހޮރުވާަލއިގެްންއަޅާަފއި ްިދވެހިންެގްދާ ްލެާޔއި ދިވެހިންގެ

އަޅުަގނޑުމެންްއެންމެންްވެްސްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ.ްެއަކމަކުްއެީއްައކީްމުޒާހަރާކޮްށެގން،ްހަރުކަށިކަންްދަްއކަިއގެންް

ސަރުާކރުންްމިއާްދޭތެރޭގައިްގޮެތއްްނިންމެވުންްއަވަްސކުރަްއވާށޭ.ްސިޔާސީްޕާޓީތަކުންްއެންމެްންްކުރެވޭނެްކަމެއްްނޫނޭ.

ްަމއްސަލަް ްމި ްލަްސނުކުރައްވާށޭ. ްނުނިންމާ ްގޮތަކަށް ްަވކި ްމައްސަލަ ްމި ްޓަކައި ްފައިދާނެގުަމށް ްސިާޔސީ ވެސް

ްސަރުކާ ްމި ްެޖހޭނީ ްވެސް ްައޅުަގނޑަށް ްވިްއޔާ ްވަނީ ްކަުމގައި ްއަލުން،ްާތއީދުކުރާްލަސްކުރަްއވާ ްކުރުން ްތާއީދުުކރާ ރަށް

ްަމއްސަލަް ްއެއަރޕޯޓުގެ ްމި ްިވއްާޔ ްވަނީ ްއެެހންނޫންކަމުގައި ްދާން. ްވިސްނުމަކަށް ްއިުތރު ްދޭތެރޭގައި ތާއީދުކުރުމާ

ްނިންމާލަން.ް ްވާހަކަކޮޅު ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްޮގވާލަމުން ނޑު ްައޅުގަ ްނިންމަވައިދެއްވުމަށް ްސަުރާކރުން ްއަވަހަކަށް ވީހާވެސް

ްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްހިސާބުން ްމަތިނ31ްްްމި ްގޮުތގެ ްގަާވއިދުަގިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްހުސްވަގުުތކޮޅެއް މިނިޓުގެ

ްއަރުވަން.

ް

ް]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްަފހު ްމަޖިލީހުގެްް`. ްހަމަނުވާތީ ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްބެލިއިރު ްގެންދިއުމަށް ްކުރިއަށް ޖަލްސާ

ް ްވަޑަިއގެންތިއްެބވީ ްއަށް ްޖަލްސާ ްވަގުތު ްމި ްވެސް ްޢަމަލުކުރުމުން ްގޮތަށް ްމެންބަރުން.14ްްގަާވއިދުަގިއވާ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަށް.11:31ްއެހެންވީމާ،ްކޯރަމްްހަމަނުވާތީްއަޅުަގނޑުްޖަލްސާްފެށުންްމިްފަސްކުރަނީް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން: ްއަްށ(11:33ްއިނ11:16ްްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިއަްށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްގެންަދނީ. ްމި ްކުިރއަށް ްފަށައިގެން ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ް .`

ްގަާވއި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއޮތީ ްމި ްކުރިމަީތގައި ްގެންދާއިރު ްދެކުނ145ްްުދުގެ ްމާފަންނު ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްއަށްް ްމައްސަލަ ްމި ްއެއް. ްމައްަސލަ ްކުއްިލ ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްދާއިރާް ްއިހަވަންދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްގެންދަނީ. ްމި ްމިހާރު ެގްބަހުސްކުރުމުން

ްއަށް.ްهللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ނޑަށްްެއއްެޗއްްބުނެލުމުގެް `.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްމިްހުށަހެޅިފައިވާްމައްސަލަިއަގއިްއަުޅގަ

ްހިތަށްއަ ްއަޅުަގނުޑ ްލިބުނީމާ ްއެބަްފުރުސަތު ްމަސައްކަްތ ްއެީކ ްޒިންމާދާުރކަމާ ްކިހާ ްމިއަދު ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ރަނީ،

ްގޮތުަގއިްހުރިްމީހެްއގެްފަރާތުންްަޤއުމަކާްދެޮކޅަށްްސީދާްބަްސް ކުރެވޭްާބއޭ.ްަދއުލަތަކުންްފާުޅގަިއްނުކުމެ،ްަރއީްސގެ

ނަޑއަާޅފައިްހުރިްސަފީރު ންނާްދިމާލަށްްހިތުހުރިްއެއްޗެއްްބުނެމުންްބުނެ،ްއަދިްޖެއްސުންކޮށް،ްޯގނާކޮށްްޤައުމުތަކުންްކަ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުަރން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަކަމުގައި ްބުނަމުންދާ ްވަޙީދު ްޑރ. ްސީދާ ްހަމަ ްއެއީ ދިޔުމުން

ްެވސްް ްއެންމެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހާލަތެްއގަިއކަން ްކޮން ްކޮްނގޮތަކުންަކން، ްބުނެވޭނީ ްާވހަކަ ްހައިިސއްޔަަތކުން ްއަމިއްލަ

އެބަްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްވަކިްމަޤާމެއްަގއިްހުންނަްމީހަކުްނުކުމެްއެއްެޗއްްބުނީމާ،ްއެއީްމިައދުްއެްމަޤާމުްހައިސިއްޔަތުންް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދެެކން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމުގައި ްޮއތް ްޖާަގއެއް ްސުވާލުއުެފއްދުމުގެ ްމެދުގައި ްކަމާ ްއެއްެޗއް ބުނާ

ްޤަބޫލުކުް ްއެކަން ްވަދެވޭނެްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮފީހަށް ްދާއިރު، ްއޮފީހަށް ްދުވަހު ްއަނެއް ްދެއްކުަމށްފަހު ްވާހަކަ ްއެ ކުރީމުސް

ްކަމަށްް ްއެއް ްވާހަކަ ްބުނި ްހައިިސއްޔަތުްނ ްއަިމއްލަ ްއެއީ ްނަމަ ްނެތް ްަވޒީފާ ްއޮފީހުގެ ްނުވަތަ ްނަމަ، ްނެތް ގޮތެއް

ްދު ްއަނެއް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޖެހިއްޖައީސް. ްޤަބޫލުކުރަން ްކުރީްއަޅުަގނޑަށް ްހަމަ ްއޮފީހުަގއި ްވަދެ، ްއޮފީހަށް ވަހު

ދުވަހެކޭްއެްއގޮތަށްްމަަސއްކަްތކުރެވުނީމާްއޭެގްމާނަްައކީްީސދާްޑޮކްޓަުރްވަޙީދުްވިދާުޅވީްާވހަކަްެއއް.ްއެކަމަށްްޒިންމާް

ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްޖެހިގެނެްއ،ްއަިދ ްއިންޑިާޔއާ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްވަޙީދު. ްޑޮކްޓަރު ްސީދާ ޤައުމުތަާކްްއުފުލަންޖެހޭނީ

ްފެންނަނީް ްމި ްއަޅުަގނޑަށް ްބަލައިލާއިުރަގިއ ްގޮތަށް ްހިގާ ްމިކަން ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްއުޅެޭވކަށް ޖެހިގެން

ްރާނީް ްއިނގިރޭސި ްދިޔައީ ްބުނަމުން ްބަސްަތއް ްއިނގިރޭިސވިލާތާ.ްކުޑައިމީސް ްޖެހިގަނެވުނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ފުރަތަމަ

ނުޑމެންނަށްްްމިްއައިސްޖެހުނީްްއަށާއިްއިނގިރޭސިްދައުލަތަށް. އެއަށްފަހުގައިްއެހެންްޤައުމުތަކަށް.ްއެއަށްފަހުަގއިްއަުޅގަ

ްކުރިމަތިކުރުވަފާނެ.ް ްގެއްލުންތަކެއް ްބޮޑެތި ްނުހަނު ްއަށް ްރާއްޖެ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްކަމުގެ ްމި އިންޑިާޔގަ.

ްޓްިރވެންޑް ްއިންޑިޔާގެ ްނަމަ،ްމިއަދު ްދަންނަވާ ްގޮތުން ްކަމެްއގެްމިސާލެއްގެ ްކުަޑކުޑަ ްާޢއިލާތަކަށް ްދިވެހި ްއުޅޭ ރަމުަގއި
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ނޑުމެންްރައީސަކަށްްހުންނަާވްބޭފުޅަުކް ސަބަބުންްނުހަނުްދަތިއުނދަޫގްގޮތްތަެކއްްކުރިމަތިެވގެންްހިަގއިދާނެ.ްމިއީްއަުޅގަ

ތައްތައް.ްޖީ.އެމް.އާުރގެްނޫނީްވެއްޖެއްޔާްސަުރކާރަކުްންމިފަދަްކަންތައްތައްްކުރާއިުރްވަރަށްްބޮޑަށްްވިސްނާލަންޖެހޭްކަން

ްދިވެހިރާއްޖޭގަިއް ްމިހާރު ްެއއަރޕޯޓަކީ ްޖީ.އެމް.އާރު ްބުނެ،ްނުވަތަ ްކަމަށް ްބޭރުކުރާ ްޖީ.ެއމް.އާރު ްުގޅުަވިއގެން މައްސަލައާ

ްކޮންކަމެއްތޯ.ް ްކުރެވެނީ ްމި ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދާއިރު، ްވާހަކަދައްކަމުން ްބުނެ ްކަމަށް ްނޫން ްތަނެއް އޮތް

ތްތެރިްރައީްސ.ްދިވެހިާރއްޖެްއަށްްޓޫރިސްޓުންްއައުމަްށްބަޔަކުްމީހުންްހުރަސްއަޅާްަކމަށްްބުނެ،ްވާހަކަދަްއކަމުންްޢިއްޒަ

ްމީހުންނަށްް ްއަަރއި، ްގޮްތގޮތުން ްެއކި ްބަނދަރަށް ްއޮތް ްފައިބަްނ ްައއިސް ްޓޫރިސްޓުން ްއަްށ ްިދވެހިރާއްޖެ ދާއިރު،

ްހިންގަމު ްަޢމަލުތައް ްޓެރަރިޒަްމގެ ްިއއްޔެްބިރުދައްކަިއ ްނޫން. ްކަމެްއ ްޤަބޫުލކުރެވޭ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއއީ ްދިޔުަމކީ ންދާ

ްއޮންނަންޖެހޭނެް ްދަުޢވާކުެރވިފައި ްޓެރަިރޒަމުގެ ްމިއަދު ްމީހުންނަކީ ްދިޔަ ްއެ ްއަަރއިގަންނަން ްެއއަރޕޯޓަށް ދޯނިތަކުގައި

އްތަްއްހިނގައިްދިޔަީއކީ.ްިއއްެޔްވަނަްދުވަހަކުްނޫންްމިްޤައުމުގައިްއެްކަންތ8ްްަމީހުން.ްއެްކުރީްޓެރަރިޒަމުގެްޢަމަލު.ް

ްދޭތެރޭގައިް ްމީހުންނާ ްކުރި ްހަރަކާތަކީ.ްެއަކން ްޓެރަރިޒަމުގެ ްހިނަގއިދިަޔއީ ްއެ ްޢަމަލު.ްއިއްޔެ ްޓެރަރިސްޓު ހިގައިދިަޔއީ

ްކަންކަންްނުކުރާްނަމަ،ްއެއީްސަރުކާރުން ްދަޢުވާއުފުލަންޖެހޭނެ.ްތަޙްޤީޤުކުރެވެންޖެހޭނެ.ްމި ްމިއަދުގެްމުއައްަސސާތަކުން

ްހިންގިްޓެރަރިޒަމުގެްޢަމަލެއްްކަމަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްބުނަންްއެބަޖެހޭ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމުފޮނަދޫް

ްހުށަހެޅިގެ ްިމ ްމިއަދު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްޝުކުރިްއޔާ، ްޢަލައިކުމް. ްައއްސަލާމް ްުކއްލިް`. ްއުޅޭ ން

ްގޮތުްން ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްގަސްތުކުރަނީ. ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްދަންނަވާލަން ްެއއްެޗއް ްގޮތުން ްބެހޭ މައްސަލައާ

ްކުރަންޖެހޭް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްކޮންމެހެން ްެއއީ ްއަތުލުމަކީ ްިދވެހިންނަށް ްެއއަރޕޯޓު ްިދވެހިްނގެ ްއަތުން ޖީ.އެމް.އާރު

ްދަންަނވާ ްއެހެން ްއާދެ! ްބަެއއްްކަމެއް. ްވާހަކަެދއްެކވި ްކުރިން ްމިތާނގައި ްމިހާތަނަށް ްެއއަރޕޯޓަކީ ްއެ ްޖެހެނީ ްމި ލަން

ްއެހެންވީާމ،ް ްމަސައްކަތް. ްވަުރަގދަ ްއެންމެ ްއޮތް ްޮކށްފައި ްދިވެހިން ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްދޫކޮށްލައިގެން ްއަތްމަްއޗަށް ްބައެްއގެ ްބޭރު ްދޮރޯިށ ްމައި ްކުެރވޭނެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއއީ ތިބުމަީކ

ްހޯދުމަްށް ްއެއަރޕޯޓު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ްހަމަެއއާެއކު ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ކަމެއް

ްމަސައްކަތްކުރަމުންް ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމަތީން. ްއުސޫުލތަކެްއގެ ްހަމަތަކަކާއި ްއޮންނަ ްެއ މަސައްކަތްކުަރއްވަންޖެހޭނީ

ވަރަށްްގާތް،ްއަަވއްޓެރިްޤައުމުތަުކގެްސަރުާކރަށްްބަވައި،ްއެްތަންތާނގައިްތިބިްވެރިންނަށްްބަވައި،ްެއްްގެންދާއިުރގައި

ތަންތަނުންްފޮނުވާފައިްތިބިްެއމްބަސެޑަރުންނަށްްބަވަިއްހެދުމަކީްެއއީްޤަބޫލުކުރާްއުސޫެލްއްނޫންްއިނގޭތޯ.ްއެހެްނވީމާ،ް

ނޑުމެްންމިކަމާްދެކޮޅަށްްވާހަކަދެއްީކްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭުނންވަނީ،ްމިްއެއަރ ްއަުޅގަ ޕޯޓުްދޭންުއޅުނުއިރުްވެސް

ްބޭފުޅުންނަކީް ްިޒންމާއުފުލަންޖެހޭ ްދިނުމުގެ ްޖީ.އެމް.އާރަށް ްެއއަރޕޯުޓ ްމި ްޙަޤީޤަތުގައި ްހުރީމަ. ްސަބަބުތަކެއް މިކަހަލަ

ނޑުމެންްހަމަްތަކުރާރުކޮށްްްމިއަދުްމިޤަރާރުްމިއަދުްހުށަހަޅުއްަވިއގެންްމިްއުޅޭްއެމް.ޑީ.ޕީގެްބޭފުޅުން.ްއޭރު ވެސްްއަޅުގަ
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ްގެއްލުެމކޭ.ް ްފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ްލިބޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްިތއީ ްނުކުރާށޭ. ްގޮތަށް ްތި ްިތކަން ްގެންދިޔައިމު، ދަންނަވަމުން

ްދިވެހިރާއްޖޭް ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރެްއވީ. ްއެކަން ްބޭފުޅުްނ ްއެ ްއޮްއވާ ްދަންނަވަދަންނަވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެްއެހެން

ްސަރުކާރަށް.ް ްބޭނުން،ްމިއަދުގެ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއޮތީމަ،ްމިައދު ްކޮށްފައި ްއެކަން ްއެހެން ްޚިލާފަށޭ. ޤާނޫނުތަކާ

ްގޮތެއްް ްލިބޭނެ ްދިވެހިންނަށް ްއެއަރޕޯުޓ ްދިވެހިންގެ ްނިންމައިޭދށޭ. ްައވަހަކަށް ްވީހާ ްމިކަްނ ްސަުރކާރުން މިއަދުގެ

ްރައީސުލްޫޖމްހޫރި ްބޭނުން.ްހައްދަވައިެދއްވާށޭ. ްގޮވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ްމަނިކަށް ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަުދ ްޑޮްކޓަރު އްޔާ

ްކޮށްދެްއވާޭށ.ް ްެއކަން ްބަްއލަވަިއ، ްގޮެތއް ްއޮްތ ްބާތިލުކުރެވެން ްއެގްރީމެންޓު ްމި ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރަށް މިހާރުން

ނޑު ްއަުޅގަ ްވާއިުރ، ްބަޔަކަްށ ްހިއްާސވާ ްސަރުކާރު ްމިއަދު ްނޫނޭްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްގޮެތއް ްރަނގަޅު މެންނަަކށް

ްކަންކަްން ްމި ްަހޅުތާލުހަދައި، ްގޮސް، ްތަންތަނަށް ްއަރައިގެން ްދޯނިފަހަރަށް ްނުކުމެ، ްއިުރއިރުޮކޅާ އަޅުަގނޑުމެން

ްމަގުމަްއޗަށްް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެެރއިން. ްސަރުކާުރގެ ްެއބައޮތޭ ްގޮތް ްކުެރވޭނެ ްމިކަން ްފަސޭހައިްނ ްމާ ކުރުމަށްވުރެ

ވެސްްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާއަށްްއެްައޑުްއިްއވަން.ްެއއީްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާްއަށްްއެްއަޑުްއިްއވަންްްނުކުންނަންޖެހުނީ

ނޑުްހަމަް ނޑުްަޤބޫލުކުރަނީ.ްއަޅުގަ ސަރުކާރުްހިއްސާވާްމީހުންްމަގުމަްއޗަށްްނުކުމެ،ްއަޑުގަަދކުަރންނުޖެހޭްކަމަށްްއަޅުގަ

ލަންްބޭނުންވަނީްމިހާރުންްމިހާރަށްްޖީ.އެމް.އާރާްއެކުްކުެރވިފައިްއޮތްްއަޅުަގނުޑގެްަވގުތުްހަމަވާތީްސަރުކާރަށްްދަންނަވާ

ްވަޙީދަްށ،ް ްރައީސް ްހައްދަވައިދެްއވާށޭ.ްއެއިއޭ ްގޮތް ްލިބޭނެ ްދިވެހިންނަށް ްއެއަރޕޯޓު ްބާތިލުކޮށް،ްދިވެހިންގެ އެގްރީމެންޓު

ްލިބި ްމަނިކުފާނަށް ްެއ ްޚިދުމަތަކީ. ްއަގުހުރި ްއެްނމެ ްކޮށްދެވޭނެ ްދެކެްދިވެހީންނަށް ްަޤއުމު ްދުވަްސކޮޅު ްުކޑަ ްއޮތް ފައި

ްމިހާރަށްް ްމިހާރުން ްިދެވހީންނަށް ްއެއަރޕޯޓު ްދިވެހީންގެ ްހެޔޮއެދިވަަޑިއގަންނަވަްނޏާ ްރައްޔިތުްނނަށް ްދިވެހި ލޯބިވަންޏާ،

ްހޯއްދަވައިެދއްވާށޭ.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ް ްވެސްްޝުކުރިއްޔާ ްފުރަތަމައިނުން ްއިން ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއުފާކުރަން، ްމިއަދު ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ޢިްއޒަތްތެރި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްައޑުިއވެމުންދާތީވެ. ްވެސް ްފަރާތުން ްޕާީޓތަކުގެ ްއެހެން ްމިއަދު ްވާހަކަ ްައއި ްދައްކަމުން އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްމަގުމައްޗަށްްނުކުމެ،ްސަރުކާުރގަިއްްދައްކަމުންްއައިްވާހަަކއަކީްޖީ.އެމް.އާރުްއަތުންްއެއަރޕޯޓު ައތުލުމަކީްއަޅުގަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާް ްަވންޏާ ްކަމަށް ްހިއްާސވާ ްސަރުާކރުގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ތިބެގެން

ނޑުމެންނަށްްމިކަންކަންްހައްލުކުެރވޭނެ.ްމަގުް މައްޗަށްްނުކުތުމުެގްނަތީޖާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްވާހަކަަދއްަކއިގެންްއަުޅގަ

ްކަމެއް.ްާމް ްބޮޑު ްމާ ްޙަޤީޤަތުގަިއްޖީ.އެމް.އާަރށްްވުރެ ްަކމަކީ ްއޮތް ްދިމާވެފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްގޮތުން އެްއގެ

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްދިމާލަށް ްސަފީރާ ްހުންނަވާ ްރެޕްރެޒެންޓުކުރަން ްއިްނޑިޔާ ްދިެވހިރާއްޖޭގައި ްެއއީ ްއެއް. ްއިޝޫ ބޮޑު

ްސްޕޯކްްސްްހިތުހުރިހާ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްއަަރއި، ްޕޯޑިއަމުތަކަށް ްނުކުމެ ްމަގުމައްޗަށް ްއަުޅަގނޑުމެން އެއްޗެއް

ޕާސަނަކަށްްހުންނަވާްބޭފުޅަކުްދެއްކެވެމުން،ްެއކަންްޙަޤީޤަތުގައިްެވގެންްމިްދަނީްސީދާްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވިދާޅުާވް
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ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްއެހެންވީމާ، ްއަކަށް. ްއިތުރުން،ްވާހަކަ ްބަހުގެ ްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްާޔގެ ްޕާސަނަކީ ްސްޯޕްކސް ޔާގެ

އެހެންްމަޤާމެއްގައިްފުރުްއވަމުންްސިޔާސީްވާހަކަތައްްދައްަކވަމުންްދެވޭނެްބޭފުޅެއްްކަމަކަށްްނުވާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަުދް

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަކީ ްމައްަސލަ ްއޮތް ްމި ްދިމާވެފައި ްޙަޤީޤަތުގަިއ ްފުންކޮްށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަރަށް ްދޭތެރޭގައި މިއާ

ްމަންޒަުރް ްނިކަމެތިކޮށްލައި، ްރައްޔިތުްނ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްފައިާދ ްިސޔާސީ ްވަކިބަަޔކު ްެއއް. ްމައްސަލަ ވިސްނަންޖެހޭ

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިްދަނީ.ްމިހެންްދަންނަވަންޖެހޭްސަބަބު،ްއިޤްތިޞާދީްގޮުތންްރާއްޖެްމިްވަގުތުްމިްވަނީް

ްމިްްވަރަށް ްވާހަަކ ްެއ ްނެތިގެން ްެވސް ްފައިސާ ްމުސާރަދޭނެ ްެވސް ްމާދަމާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފައްތަެރއްގަ. ނާުޒކު

ނޑުމެންނަށްް ްއަޅުގަ ްނޫނީ ްލިބިގެން ްއެހީތެރިކަން ްދޭ ްއިން ްއިންޑިޔާ ްވިދާޅުވަނީ، ްމި ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ދައްކަނީ.

ޗެިހްހޯދޭކަށް.ްމިްހުރިހާްވާހަކަްއެއްްަދއްކަމުންދާްވަގުެތއްަގިއްދެންްއަންނަްމަހަކުްމުސާރަދެވޭކަށްްނެތޭ.ްނެތޭްކާްއެއްް

ްގޮތަކަށްް ްކަހަލަ ްބުނާ ްަބހެއް ްކުޑައިމީސް ްރައްޔިތުންނަށް ްއިންޑިާޔގެ ްރައީސަށާއި ްއިންޑިާޔެގ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެހެންނަ ްނޫން. ްކަމެއް ްވާނެ ްެއްއގޮތަކަްށެވސް ްކުރަން ްވާހަކަެދއްކުމަކީ ްއަރައި ްވަީންއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްމިކަން މަވެސް

ްބޭފުާޅް ްއެ ްކަމުަގއި ްމި ްއަށްްެވސް ްޢާދިލްްރިޒާ ްޢައްބާސް ްޮގވާލަން ްހަމަ ްހިނގާފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެން މިހާރު

ް ްނޮެވމްބަރ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްަކމެކޭ. ްކުރަންޖެހޭ ްވެސް ްޮކންމެހެން ްއެދެން. ްމާފަށް ްމައްސަަލއިަގއ3ްިއެބަޖެހެއޭ ެގ

ްނިކަމެތިްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހޯދުމަށް ްފަރުވާ ްސަރުކާރުން.ްޞިއްޙީ ްއިންޑިޔާ ްފޯރުކޮށްދިނީ އެހީތެރިަކން

ްބޮޑެތިް ްނެތް ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅަގނޑުމެންނަކަށް ްތަނުން. ްއެ ްހޯދަނީ ްމި ްކާބޯތަކެތި ްއިންޑިާޔްއަށް. ްދަނީ ްމި ރައްޔިތުން

ްއެހެން ްއުެޅވޭކަށެްއ. ްވިދިަގނެއް ްގޮތަށް ްމި ްހަމަްޤައުމުތަކާ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްނިންމާލަމުން ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ވީާމ،

ްހަމަް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހީތެރިކަމަށް.ްއަދި ްއަްށްދެމުންދާ ްިދވެިހރާއްޖެ ްއަބަުދވެސް ްސަރުކާރުން ްއިންިޑޔާ ޝުކުރުއަދާކުރަން

ްވީހާެވސް ްމަްއސަލަ ްޖީ.އެމް.އާުރގެ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަނީ ައވަހަކަްށްްދަންނަވާލަން

ްނިންމަަވއިދެްއވާށޭ.ް ްގޮތަކަށް ްފައިދާހުރި ްރައްޔިތުންނަށް ްގޮތަކަްށ،ްިދެވހި ްރަނގަޅު ްބޭފުޅުްނނަށް ވާހަކަދަްއކަިއގެން،ްއެ

ްޤައުަމކާިއްދިވެހިރާއްެޖާއް ްހުރިހައި ްތިބި ްވަށަިއގެން ްފަހުން ްމަުގމައްޗަށްްނުކުެމގެން،ްއެންމެ ްމިހާރު ްކަމުގަިއްގޮސް މި

ް ްހިސާބަށް ްމަްއސަަލްޖެހޭ ްމި ްދެއްަވއިގެން ްސަމާލުކަން ްމިކަމަށް ްއެހެންީވމާ، ްދަނިއްޔޭ. ްއޮތް ްމި ކަންތައް

ްއަވަްސކޮށްދެްއވާށޭ.ްޝުކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްހުށަ ްމި ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްައޅުަގނުޑްޝުކުރިއްާޔ ްމެދުަގއި ްމަްއސަލައާ ްުކއްލި ހެޅިފައިވާ

ްރާއްޭޖގަިއ،ް ްއަކީ ްއިންޑިޔާ ްބޭނުންވަނީ،ްއަަވއްޓެރި ްދަންނަާވލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމަމިއާެއކުަގއި ްއަދި ްކަންބޮުޑވޭ. ވަރަށް

ްގާ ްނުހަނު ނޑުެމންނާ ްއަުޅގަ ްައކީ ްއިންޑިޔާ ްއަަވއްޓެިރ ްއުޅެނީތޯ. ްއެއް ްމަްއަސލަ ްރައީސް ްގުޅުމެއްްޢިއްޒަތްތެރި ތް

ްރައްކާތެިރކަުމެގް ްސަލާމަތާއި ްޤައުމުގެ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަދި ްއަމަންއަމާންކަމާ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ އުފެދިފައިާވ،ްއަދި
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ް ްައކީ ްއިންޑިޔާ ްގޮެތްއގައި ްޚާއްޞަ ްޤައުަމކީ. ްއެ ްޤައުެމއް ްަދއްކާފަިއވާ ްމިސާލުތަކެއް ްރީތި ްއަހަުރ88ްްވަރަށް ވަނަ

ްއާ ްދިވެހިރާއްޖެ ްވަޒީރަްށްޢުދުވާނީ ްބޮޑު ްޤައުމުގެ ްެއ ްއަދި ްޤައުމެއް. ްސަލާމަތްކޮށްދީފައިވާ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި އި

ްތަޤުރީރުކުރުމުެގް ްމަޖިލީހުގައި ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްޝަރަފު، ްމަތީ ްއެންމެ ްދައުލަތުންދޭ ްދިެވހި ްވަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްައޅުަގނ ްިހތާމައަކީ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ް ްއަުރވާފަ. ްވެސް ްހޯދުމުެގްފުރުޞަތު ްޖީ.އެމް.އާރު ްެތރެއިން ޑުމެންގެ

ްގޮތްް ްކުރަްއވަންޖެހޭ ްއެކަން ްނަމަ ްބާތިލުކުރާ ްއެގްރީމެންޓެއް ްއޮންނަ ްހަދާފައި ްކޮންޓްރެކްެޓްއ، ްއަދި ނަމުގައި

ްންދިވެހިރާއްޖޭގެްޤާނޫނުތަުކަގއިްބުނެފައިްއެބަހުރި.ްއަދިްމިްަސރުކާރުންްއެކަްންބޭނުންފުޅުްނަމަ،ްއެްބޭފުޅުންނަށްްއެކަ

ްބުނެ،ް ްކަންކަމަށް ްމި ްނުވަތަ ްފަހަތުގައި ްކަންކަމުގެ ްމި ްއެހެންނަމަެވސް ްހަމައެއާއެުކގައި ްއެަބއޮތް.ްދެން ްގޮތް ކުރެވޭނެ

ނޑުްނުހަނުްކަންބޮޑުވޭ.ްމިއަދުްއިންޑިާޔެގް ރާއްޖޭަގއިްމިްތިއްބެވިްސަފީުރންނާްމެދުގައިްޢަމަލުކުރަމުންދާްގޮތުންްއަުޅގަ

ް ްދިމާލަށް،ްމާދަމާ ްއެހެްނވީމާ،ްމިއަދުްސަފީރާއި ްފަރާްތތަކަކަށް. ްއެހެން ްކޮންމެވެސް ްުދަވހު ްއަނެއް ްނުވަތަ ޕާކިސްތާނު

ނޑުް ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްބިރުވެރިކަން ްދުއްތުރާތަކާއި ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިްއޮތީ ްހުރިހާްސަފީރުންނަށްްވެސް ްތިއްބެވި ރާއްޖޭަގއި

ްދިވެހި ްނުވަަތ ްސަރުކާރުން ްދިވެހި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަތީްްދެކެން. ްއެންމެ ްސަރުކާރުގެ ްފަރާތުްނ ދައުލަތުގެ

ްއެް ްރާއްޭޖގައި ްނިކުމެ، ްބޭފުޅުންތަެކއް ްތިއްަބވާ ްދެއްވާަފއި ްމަޤާމު ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްަހއިސިްއޔަތުން ވެރިެއއްގެ

ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮވީމާ، ްއެއްޗެްއ ްހިތުހުރިހާ ްދިމާލަށް ްޑިޕްލޮމޭޓުންާނ ްއެފަދަ މިއަދުގެްްތިއްބަވާ

ް ްާޤނޫނުއަސާސީެގ ްއަށް ްޤާނޫުނއަސާީސ115ްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމި ްހަނދުމަފުޅުުކރައްވާށޭ. ް)ރ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ހިމާޔަތްކޮށްދެއްވަންޖެހޭނޭ.ް)ރ(ގައިްމިްބުނަނީްދިވެހިރާއްޖޭެގްމިނިވަންކަމާއިްސަރަހައްދުގެްރައްކާތެރިކަންްދެމެހެއްޓުާމް

ްމުޖު ްަބއިނަލްއަޤްވާމީ ްއެީއްއެކު، ްއިތުރުކުރަންޖެހޭނޭ. ްއިޙްތިރާމުކުރުން ްސިޔާދަތަށް ްޤައުމީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަމަޢަށް

ރާއްޖޭގެްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކމުގެްމަޤާމުގައިްކޮންމެްމީހަކުްހުރިްކަމުގައިްވީނަމަވެސްްމިްޤާނޫނުއަސާސީްދިފާޢުކޮށް،ް

ްކުރައްވަންް ްހިތުމަކީ ްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްއަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމިްމި ްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމެއް.ްޢިއްޒަތްތެރި ޖެހޭ

ނޑުމެންްމިްދިަޔއީ،ްދާދިްފަހުންްމިްފާހަގަކުރިް ނޑުމެންްއެބަްވިސްނާލަންޖެހޭ.ްއަުޅގަ ދިމާކުރެވެނީްކޮންބަަޔކާތޯްައުޅގަ

ްކަންބޮ ްެއކަާމ ްސަރުކާރުން ްއިންޑިޔާ ްަވޑައިުނގަތީ. ްކީއްެވގެންތޯ ްސަީފރު ްއިންިޑޔާގެ ްވެސް ްފާހަަގކޮށް،ްދުވަހު ޑުވާކަން

ްލިޔެަފިއް ްނޫސްތަުކަގއި ްާރއްޖޭގެ ްވާހަކަ ްވިސްނަވާ ްމެދުގައި ްގުޅުންތަކާ ްޑިޕްލޮމެޓިކު ްއޮތް ްދިވެހިރާއްެޖއާ ްާއއި އިންޑިޔާ

އެބަހުރި.ްބޭރުްނޫސްތަުކގައިްލިޔެފައިްއެބަހުރި.ްިމއީްކަންޮބޑުވާންޖެހޭްމައްސަލަްއެއް.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިކަންްިމް

އޮތީްޖީ.އެމް.އާުރގެްަސބަބުންްކަމަށްްވަންޏާްޖީ.އެމް.އާރުގެްަމއްސަލަްނިންމާްމީހަކީްއިންޑިޔާްސަރުކާެރއްްނޫން.ްްގޮތަށް

ްއެގްރީމެންޓުް ްހައިޮކމިޝަނަރެއްްނޫން.ްއެކަންްނިންމަންޖެހޭނީްއެ ްއިންޑިޔާގެ ްފަރާތަކީ ޖީ.އެމް.އާރުގެްމައްސަލަްނިންމާ

ްކޯ ްދާންޖެހޭ ްފަރާތްތަކާިއ ްަރއީސް.ްކޮށްފައިާވ ްިޢއްޒަތްތެރި ްމެދުވެރިެވގެން، ްފަރާތްތައް ްާދންޖެހޭ ްމަރުޙަލާތަކާއި ޓު

ްކަންތައްތަްއ،ް ްކުރާ ްމި ްމީހުން ްބަޔަކު ްނަމުގައި ްހޯދުމުގެ ްއެއަރޕޯޓު ްދިވެހި ްޓަކައި ްކުރެއްވުމަށް ްމިކަން އެހެންކަމުން

ްޓެރި...އަޅުަގނޑުްހިތާމައާްއެކުްދަްނނަވަންްބޭނުންވަނީްމިްކަމުގެްސަބަބުންްއަަވއް
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ްފަހުމީްވާހަކަދެއްކެވުން:ްފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަލްހާނު

ްދައުލަތުްން ްިދވެހި ްއެއް ްމައްަސލަ ްކަންބޮޑުާވ ްވަރަށް ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި `.ްޝުކުިރއްޔާ

ް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްސަފީާރ ްހުންނަވާ ނަޑއަޅުްއވާފައި ްކަ ްސަުރކާރުން ްއެހާްއިންޑިޔާ ތަރުޖަމާނު،

ްއާދެ!ް ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްވެްސ ްއެންމެން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކަމަީކ ްވާހަަކދެއްކެިވ ްބަސްފުޅަކުން ނޭދެވޭ

ްފަދަް ްބުރޫއަރާ ްުގޅުމަށް ްޒަާމންވީ ްއޮންނަ ްދެމެދު ްއިްނޑިޔާާއ ްއަޅުަގނޑުމެންނާއި ްފަދަިއން އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނޭ

ހައިބަތާއިްކަރާމާތްްެގއްލޭްަފދަްގޮތަކަށްްިދވެހިރާއްޭޖގެްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްއަނގަްގޮތަކަށްްއަދިްއެފަދަްމަޤާމެްއެގް

ްކަމުގަިއް ްމި ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދެްއކުމަކީ ްޕަބްލިކުގައި ްބޭފުަޅކު ްވާހަކަދަްއކަވާ އިން

ނޑުމެންްޕާޓީގެްކައުންސިލް މެންބަރެއްްކަމަށްވާްޢައްބާސްްޢާދިލްްރިޒާްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްތަރުަޖމާނު،ްއަދިްއަޅުގަ

ްމާފަށްް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކިަބއިން ްސަރުކާުރގެ ްއިންޑިޔާގެ ްއަދި ްކިަބއިންނާ ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްވާހަކަފުޅަށް ދެއްކެވި

ްފިޔަވަޅުތައް ްއަަޅންޖެހޭ ްެއކަމުަގއި ްވާނަމަ، ްކަމުގައި ްނުކުރައްވާ ްއެކަން ްއެހެން ރައީްސްްއެދިަވޑަިއގެންނަވަންޖެހޭނެ.

ްބޭރުކުރުމަށްް ްސަރަހައްދުން ްރާއްޖޭެގ ްޖީ.އެމް.އާރު ްއަކީ ްމައްސަަލ ްކަންބޮޑުވާ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްއަޅުްއވަްނވާނެ. ވަޙީދު

ްއުޅެންޖެހޭް ްދިމާކޮށްގެން ްހައިކޮމިަޝނަރާ ްދިމާކޮށްގެން،ްއިންިޑޔާގެ ްއެްއގަިއ،ްއިންޑިޔާްސަރުކާރާ ްމުޒާހަރާ ްކުރާ ޓަކައި

ްކަމަް ްއޮތް ްސަބަބެއް ްގުޅިފަިއާވްއެްއވެސް ްސަރުކާރާ ްސަރުކާރާއި ްމި ްފެންނަނީ ްމި ްމީގައި ްނުފެނޭ. ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ކަށް

ްމަންޒަރު.ް ްގޯސްހައްަދވާ ްަލއްވާ ްނުކެރިގެން،ްަރއްޔިތުން ްކުަރން ްމިކަން ްބޭނުންވާއިރު ްކުަރން ްމިކަން ްޕާޓީތަކުން ބައެއް

ްއަީޑގައި ްހަރަކާތެއްގެ ްހުރިހާ ްހިނގާ ްމި ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްމިްްއަޅުަގނޑަށް ްހުންނަވާކަން.ްއެހެންނޫންނަމަ ްވަޙީދު ރައީސް

ްހުންނަާވް ްމަޤާމުގައި ްތަރުަޖމާނުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްމިހެން ްނުހިގާނެ. ްމިގޮަތކަށް ކަންތައްތަެކއް

ްޢަްއޔަންކުރަްއވާފަ ްމިނިސްޓަރަކަށް ްސްޓޭޓް ްމިނިސްޓްރީގެ ްހޯމް ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއަދި ްބޭފުޅުންނާ،ްބޭފުޅަކާ، ިއވާ

މިހެންްގޮސްްސަރުކާރުގެްވަަރށްްމަތީްމަޤާމުތަކުގައިްތިއްަބާވްބޭފުޅުންްސްޓޭޖުތަކަށްްއަރާްތިއްބަަވއިގެންްަދއުލަތްތަކުެގް

ްައިދް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއއް. ްަމއްސަލަ ްނުރައްކާތެރި ްވަރަްށ ްމިީއ ްދެްއކުމަކީ ްވާހަަކތައް ްމިފަދަ ްުގޅޭ ސަރުކާރާ

ްސަފީރަކީ ްިކޔަިއގެންްްއިންޑިޔާ ްނޫނޭ ްއެއް ްމުލޭ ްލެޭއ، ްހުރީ ްަގއިަގއި ްދިވެހިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުވެގެން، މީހަކަށް

ްހައިކޮމިޝަނަރަީކް ްއިންޑިޔަން ްވިސްނަންޖެހޭނެ ްބޭނުންކުރާއިރު ްބަސްތައް ްފުރައްސާރަިއގެ ްމަލާމާތްކޮށް، މިގޮތަށް

ްކާ ްސަުރކާުރގެ ްދައުެރްއްއަދާކުރާ،ްއިންޑިޔާ ްކޮން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްހައިކޮިމޝަނަރަކީ ކުތޯ.ްއިންިޑޔަން

ްފަރާތަކާް ްއެފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްފަރާތެއް. ްލިބިގެންވާ ްބާރު ްއިޢުލާނުކުރުމުެގ ްހަނގުރާމަ ްދެޮކަޅށް ްދިވެހިރާއްޖެއާ ހުރެގެން

ގޮތަްށ،ްމުޅިްއިންޑިާޔެގްދިމާލަށްްމިްގޮތަށްްއެްއވެސްްސަބަބަކާްނުލައިްދެްަޤއުމުގެްދޭތެރޭގައިްއޮންނަްުގޅުންްބުޫރއަރާް

ްމިީއް ްވާހަކަދެއްކުމަކީ ްތަރުޖަމާނު ްސަރުކާރުގެ ްދިވެހި ްގޮަތށް ްެގއްލޭ ްސިޔާދަތު ްރައްިޔތުންގެ ްއިްނޑިާޔގެ ސިޔާދަތާއި

ްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާެގް ްތަކުރާުރކޮށް ްއަދިވެސް ްއެހެންވީމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްކުށްެވރިކުރާ ްހިތާމަކޮށް، އަޅުަގނޑު
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ރިހުންްއެދެން،ްމިްމައްސަލައިަގއިްއެްމަނިުކފާނުްމުލޭްއާއިްޢާއްމުްރައްިޔތުންގެްކިބައިންާނއިްއިންިޑާޔްތަރުޖަމާނުގެްއަ

ްޤައުމީް ްކަމުގައި ްމި ްެޖހޭނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްނުކުރާ ްމިހެން ްއެދުމަށް. ްމާފަށް ްކިބައިން ސަރުކާރުގެ

ްއަ ްފިޔަވަޅުތަކެއް ްއަަޅންޖެހޭ ްވިސްނަިއ ްކޮންެމްފެންވަރެްއގައި ްާރއްޖޭަގއި ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްއާަދިއގެ ްމިއަކީ ޅަން.

ްިމް ްއެހެންވީމާ، ްނޭޅޭ. ްފިޔަަވޅެއް ްދޫކޮށްެލވެނީ. ްވާހަަކދައްކާފައި ްއެ ްތެރެއިން ްތާރީޚުގެ ްދިަޔއިމަ ްވެގެން ްވެސް ކަމެއް

ްޢިއްޒަތް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއިޔތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފިަޔވަޅުެއޅެންޖެހޭނެ. ްއަފްރާޝީމުްކަންކަމުަގއި ްމެންބަރު ެތރި

އަވަހާރަކޮށްލީމަްވެސްްެއކަންްވެސް،ްމިހާރުްއެްވާހަކަްަދްއކާނެްމީހަކުްވެސްްނެތް.ްއެަކމާްބެހޭްގޮތުންްހިނގަމުންދާް

ްނުކުރެވޭނެ.ް ްދުލެއް ްކަންކަން ްމި ްނުިލބޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިގޮތަށް ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްެވސް ްއަޕްޑޭެޓއް ކަންތައްތަެކއްގެ

ްދިރިުއޭޅްދިވެހިރާ ްބިނާެވގެން ްަމއްޗަށް ްއިޤްތިޞާދުގެ ްޤައުމުތަކުގެ ްއަަވއްޓެރި ްަޤއުމެއް. ްުކޑަކުޑަ ްވަރަށް ްއަީކ އްޖެ

ްެވސް.ް ްހާލަތެއްގަިއ ްުހރިހާ ްޤައުމެްއ، ްއެހީތެރިާވ ްާތއަބަދު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްައކީ ްއިންިޑޔާ ޤައުމެއް.

ް...ސަލާމަތްތެރިކަމުގެްހާލަތުގަާޔިއްހަނގުރާމައިގެްހާލަތުަގއި

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ްހުންނެިވް ްއޭުރ ްިވއްކާެލވުނީ ްއެއަރޕޯެޓއް ްދިޔައިރު ްިވއްކާެލވިެގން ްެއއަރޕޯޓެްއ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްެއްމަނިކުފާނުގެ ްަނއިާބއި ްބަންޑާރަ ްއާިއްެއްމަނިކުފާނުގެ ްވަޒީރުންނާިއްކަހީނުންެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމީރުންނާއި

ްކަމަށްް ްނޫން ްރަނގަޅަށް ްދިަޔީއ ްެއގޮތަށް ްކަންކަން ްެއ ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަނީ. ްއަުޅަގނޑު ްކަމަށް ްމަތިން ލަފާގެ

ްމިއަދުް ްގޮތް ްހުރި ްޚިޔާލާތު ްފިކުާރއި ްވިސްނުމާއި ްރައްޔިުތންގެ ްއަުޑއުފުލާފަ. ްވަނީ ްމި ްރަްއޔިތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްކަމަްށްދިވެހިރާއްޖޭ ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއަށް ްބޭފުާޅ ްހުންނެވި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް ގެ

ްދެންް ްފޮނުވަިއގެން ްކަހީނުން ްވަޒީރުންނާިއ ްއަމީރުންނާއި ްމަނިކުފާުނެގ ްއެ ްއެެހންނަމަވެސް ްޤަބޫުލކުރަނީ. އަޅުަގނޑު

ްހައްލުކުރެ ްކަންކަން ްމި ްހަޅޭއްެލވުމަކުްނ ްރައީސް.ްތަންތާނގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދެެކން. ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ވޭނެ

އަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއްމިްކަންކަންްހިނގާފައިްވަީންދިވެހިރާއްޭޖގެްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށްްހުންނެިވްބޭފުޅާް

ްހުން ްރައީްސކަމުަގއި ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްިވއްޔާ ްވަނީ ްކަމުގައި ްނިންމެވުމަކުން ްެއްނިންމެވި ްވަޙީދަށް ްރައީސް ނެވި

ްމަނިކުފާނުެގް ްއެ ްއޭގެއިތުރުން ްއަދި ްކަހީނުންނާ ްވަީޒރުންނާއި ްއަމީރުންނާއި ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްކެބިނެޓު، މަނިކުފާނުގެ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްޤަބޫލުކުރަނީ. ނުޑ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހައްލުކުެރވެންޖެހޭނެ ްމައްސަލަ ްބޭނުންކުރައްވަިއގެން ްނައިބު ބަންޑާރަ

ްިދވެ ްކުރަންާވްރައީސް. ްކަންކަން ްެއ ްވަނީ ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ްބަްސްބުނެފަ. ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހި ްަވނީ ްރަްއޔިތުން ހި

ްތިބެގެން،ްދިވެހިް ްބައިވެިރވެ ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ްއިއްތިހާދުގެްސަުރކާރެްއގައި ްިއއްވާފަ.ްއެހެްނވީމާ،ްދެން ްއަންަގއި ގޮތް

ފްސަށްްއެްއެޗހިްގޮވުމަށްްިމއަދުެގްރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާްއެްކުރަްއވަމުންްރައްޔިތުންްނުކުމެ،ްއަިމއްލަްއަށްްއަިމއްލަްނަ

ްއިދާރީްއޮިނަގނޑުެގްތެރެއިންްމިްކަްނކަންް ގެންދަވާްމަަސއްކަތްްމިހިނދުންްމިހިނދަށްްހުއްޓާލައްވާފަިއ،ްމަނިކުފާނުގެ
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ްނަސޭހަތް ްއަްށ ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްދިވެިހްހައްލުކުރުމަށް ްހަމައެާއއެީކަގއި ްއަދި ތެރިވަން.

ްދިވެހިާރއްޖޭަގއިް ްއެްމބެސެޑަރަކު ްޤައުމެްއގެ ްއެހެން ްއަދި ްހުއްަޓސް ްޤައުމެއްަގއި ްއެހެން ްދުނިޭޔގެ އެމްބެސެޑަރަކު

ްހިމާޔަތްކުރުމަށްް ްިވޔަފާރި ްަރއްޔިތުްނގެ ްޤައުމެްއގެ ްއެ ްހިމާޔަތްކުރުމާިއ ްރައްޔިތުން ްަޤއުމެްއގެ ްއެ ހުއްޓަސް

ްހައިކޮމިޝަނަރަކަްށްމަސައް ްއިްނޑިާޔގެ ްމިއަދު ްެއއީ ްކަމެއް. ްކުރާެނ ްވެސް ްޤައުމަކުން ްކޮްނމެ ްއެއީ ކަތްކުރުމަކީ

މިތާނގައިްހުންނެވިްމުލޭްިވަޔސްްވެސްްއަދިްރާއްޖޭގެްަހިއކޮމިޝަނަރަކަށްްއިންިޑޔާަގއިްހުންނެވިްބޭފުޅަކަށްްވިަޔސް،ް

ނޑުމެްންދިވެހިްރައްޔިތުންގެްތެރޭގަިއްކުރާނެްކަމެއް.ްއަޅުަގނޑުމެްންއެކަކުްއަނެަކކާްދި މާލަށްްއިނގިލިދިއްކޮްށ،ްއަުޅގަ

ްތެޭރގަިއް ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއިނގިލިދިއްކޮށް، ްދިމާލަށް ްއަނެަކާކ ްއެަކކު ްައޅުަގނޑުމެން ްގެއްލި، މަޞްލަޙަތު

ް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑު ްއަުޅގަ ްަވއްޓައިނުލުމަށް ްތެރެއަށް ްކުީރގެްފިތުނަފަސާދައިގެ ްޮގވާލަން. އަށް

ނަޑއެުޅއްވިްގޮތަކުްނ،ްކުރެްއވިްޮސޔަކުންްދިވެިހް ދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ،ްއެްމަނިކުފާނުގެްސަުރކާރުންްކަ

ްމިް ްދިވެހިން ްއެދޭކަން ްހޯދަން ްިދވެހިން ްއަނބުރާ ްއަލުން ްއެއަރޕޯުޓ ްއެ ްބީވެގެންދިަޔއީ. ްއަތުން ްިދވެހިންގެ އެއަރޕޯޓު

ްއިޢުލާން ްމަޤާމުަގިއްވަނީ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްޫނން. ްދިވެހިންނަކަށް ްކުރެވޭނީީކ ްެއކަން ކޮށްފަ.

ްބޭނުންް ްކެބިނެޓު ްމަނިުކފާނުގެ ްއެ ްބޭނުންކުރައްަވިއގެން، ްވިސްނުންފުޅު ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްބޭފުޅާ، ހުންނެވި

ްޭބނުން ްނައިބުގެ ްބަންޑާރަ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްދިމާކަށްްްހިއްޕަވަިއގެން، ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްއެީއީކ ހިއްޕަވައިގެން.

ްވަނީް ްކަުމގައި ްއިނގިލިދިއްކުރާ ްދިމާލަށް ްމަޖިލީހާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޫނން. ްކަމެއް އިނގިލިދިްއކުރަންވީ

ްދިމާލަށްް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްނެހެދިގެންތޯޭއ ްޤާނޫނެއް ްކޮްނ ްދަންނަވަނީ ްމި ްސަރުާކރަށް ްައޅުަގނޑު ްވިްއޔާ

ްދިމާލަށްް ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްއިޞްލާޙުނުކުރެިވގެންތޯޭއ ްކޮންކަމެްއ ްޤާނޫނެއްގަިއ، ްކޮްނ އިނގިލިދިްއކުރަްއވަނީ.

ްިތް ްދޫކޮށްލަްއަވއިގެން ްހަނާހުނިވާން ްެއގޮތަށް ްރައްޔިތުން ްިދވެހި ްނުެވގެންތޯއޭ ްކޮްނަކމެއް އިނގިލިދިްއކުރަްއވަނީ.

ް ްސަރުކާރުގެ ްމިހިނދަށް ްމިހިނދުން ްގޮަތކަށްްހުންނަވަނީ. ްއޮތް ްަހއްލުކުެރވެން ްކަންކަން ްއެ ްތެރެއިން އިދާާރެގ

ހައްލުކުރަްއވާށޭ.ްދެންްފައިސާްނެތިއްޖެްކަމަށްްވާނަމަ،ްބަދަލުދޭންްފައިސާްނެތިއްޖެްކަމުގައިްވަނީްވިްއޔާްއެކަންކަްން

ްބާުރދީ ްއިޚްތިޔާާރއި ްވަނީ ްއެ ްމަނިކުފާނަްށ ްއެ ްޓަކައި ްހޯއްެދވުމަށް ްވެސް ްގޮތް ްކުރުމަށްްކުރަްއވާނެ ްކަންކަން ްއެ ފަ.

ްެއް ްމަޖިލީހުން ްިމްޢިއްޒަތްތެރި ްިވއްޔާ ްވަނީ ްކަމުަގއި ްހުށަހެޅިއްޖެ ްިމްމަޖިލީހަށް ްޓަކައި ޓަކައި،ްބަޖެޓެްއްހުށަހެޅުމަށް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއަށް ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްފާސްކޮށްދޭނެ. ްވެސް ބަޖެޓު

ްއުޅެނީްތަކުރާރު ްމި ްނީވިގެން ްބުނެފިއޭ.ްބަސް ްބަސް ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްކަމުގައި ްމި ްދަންނަވަނީ ްމި ްއިލްތިމާސް ކޮށް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްޢަމަލުފުޅޭ. ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްވާންޖެހޭނީ ްބަހަކަްށ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްބަހޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

 އި،ްއަުޅަގނޑުމެންްއެހެންްމީހަކާްދިމާލަށް...މިތާނގައިްތިބިްޑިޕްލޮމެޓުންނާްދިމާލަށްްހަޅޭއްލަވަ

 

 އިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ



43 

 

ްއާދެ ްރައީސް، ްސަފީރުް!ޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންްް،ހައިކޮމިޝަނަރުންން، ްފަރާތުން ްޤައުމުގެ ްބޭރު ްމިއީ އެމްބެސަޑަރުން

ް ްތަްމސީލުކުރުމަށް ްޤައުމު ްއެ ްޮގވުމަކީްޤައުމެްއގައި ްއެްއޗެހި ްަފރާތްތަކަށް ްމި ްފަރާތްތަކެއް. ްއިސް ްތިޭބ ފޮނުވާފައި

ްކަެމއް.ްހައިރާްނވާންްވެްސްޖެހޭްޢާއްުމްތަނެއްަގއިްެއްއޗެހިްޮގވުމަކީްގިނަްުސވާލުތަކެއްްއުފެދޭްވާއަމްދުންްޢާއްމުވެފައިް

ް ްގޮވީ ްެއްއޗެއް ްއެފަދަ ްއަދި ްކަމެއް. ްމަޤާމުއެ ްިއސް ްއެންމެ ްތަރުޖަމާނުްް،ހުރިްގައިޤައުމެްއގެ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްވާނަމަ ްމާް،ކަމަށް ްއާދެްއަދި ްދަންނަވާލަންޖެހެނީް!ގިަންސުވާލުއުފެދޭ. ްމިްްމިް!ާއދެް،އަޅުަގނޑު ްފެށިގެން ްކަންކަން

ްއާދެ ްހަމައިން. ްޖީ.އެމް.އާރާ ްެވސްްް!އުޅެނީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަެދއްެކވި ްދެންމެ ްހީާވގޮތުގައި ނޑަށް ްއަުޅގަ

ްމި ްފަދައިން ްކޮަބއިތޯްފާހަގަކުރެްއވި ްސިޔާސަތަކީ ްސަރުކާުރެގ ްވެސް ްވިދާޅުވާްންް،ކަމުގައި ްދުވަހަކުންތޯ ޮކން

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްމިްހުންނަވަނީ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާ ްމަޑުޮކށްލަދެއްވާ. ްމެންބަރު ްހުށަހެޅުްބެހޭްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް ްދާއިރާގެްްޓަަކއިްމަށްމަްއސަލަ ފަރެސްމާތޮޑާ

ްމުއްޠަލިބަށްްފުރުޞަތެއްްއަރުވަން.ްްމުޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީ

ްރައީސް ްމަޖިލީް.ޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެންނަށް ްްހުގައިއަުޅގަ ްފަށައިގެްނ ްމިހެނދުން ދަނީްްއަޑުިއވެމުން

ްއޮފީހުެގް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްތަރުަޖމާނެކޭ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްތަރުޖަމާނެއްްނޫން.ްއެއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

ްއޮފީސްަތކުގަް ްއެހެން ްއެއީ. ްމަޤާމަކީ ްޕާްއިްތަރުޖަމާނު. ްސްޕޯކްްސ ްތިޭބ ްއެހެންވީމާވެސް ،ްސަނުން.

ްޕާއޮފީހުްގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްސްޕޯކްސް ްކޮށްލަދެއްގެ ްރަނގަޅު ްއެކަން ްއެހެންވީމާ، ްމަޤާމަކީ. ްއެީއ ވިްއާޔްސަން

ްްރަނގަޅު.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުިރއަށްް ްވާހަަކކޮޅު ްެމންބަރުގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަުތއަރުވާަފއިވާ ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ް.ްގެންދިއުމަށްްފުރުޞަތުއަުރވަން

ް



44 

 

ްއިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ

ްމި ްޤަބޫލުކޮްށގެން ްްއަޅުަގނޑުމެން ްޢަތިބެނީ ްޢާްއްބާސް ްރިޒާ ްދިލް ްއަރައި ްއަށް ްވާަހކަތަަކީކްމީޑިޔާ ދަްއކާ

ްޙަސަން ްވަޙީދު ްޑރ.މުަޙއްމަދު ްބަްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްިއްއވަވާ ްޤައުމަށް ްފަރާތުން ްމިީއްްސްްމަނިކުގެ ކަމަށް.

ްޭއނަްއަރަޙަޤީޤަތަކީ.ްއެނިގއްޖެ ްތެރެއަށް ްކަމެއް.ްއި.ްއެހެންވީމާ،ްޢާއްމުންގެ ްބަހަކީްވިސްނާލަންޖެހޭ ވިސްނަްންް،ބުނާ

ްއާދެޔަބޭނުންނުވި ްހިތަށްއަރާް!ސް. ނޑު ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގްް!އާދެް.ައޅުގަ ްމައްސަަލިއގައި ޖީ.އެމް.އާރުގެ

ްޤަ ްމި ްކޮަބއިތޯ ްޤައުމުސިޔާސަތަކީ ްނާދޭތޯ. ްވަގުުތ ްއަންގަންޖެހޭ ްބަްގެއުމަށް ްމަގުމަތީްއެއްއެތައް ްަގއިްނިކުމެ

ްއެބައި ްމިހާރު ްއަޑުގަަދކުރަނީ. ްއަރަްވޭމުޒާހަރާކުރަނީ. ްދޯންޏަށް ްވާހަކަްއިދޯނި ްދާ ިއވޭއިުރގަިއްްވެސް.ްއެއާރޕޯޓަށް

ްނީވޭ ްބަހެއް ްފަރާތުން ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ްމުޒާހަރާތަވެސް ްއަނެްއކާ ްމި. ްރޭވުމުަގއި ތިބެނީްްްއ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެް ްެއޑްަވިއަޒރާއި ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމީހުންނާއި ްއިސް ްޕާީޓެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

މަނިކުފާނުެގްްމިްމީސްމީހުން.ްދެންްއެހެންވީމާ،ްމިްމުޒާހަރާތަކަކީްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްާރއްަވވަިއގެންްއެް،ތަރުޖަމާނާ

ްމިްްރުހުމުގައި ްބުނަން ްނޫންތޯ ްކަންތައްތަެކއް ްކިޔަކިޔާްްހިނގާ ްޖީ.އެމް.އާރޭ ްއަޅުަގނުޑމެން ްއެހެންވީމާ، ްދެން ްޖެހެނީ.

ްެއއް،ތިބެންވީ ްވާހަކަ ްބިޒްގެ ްނެކްސް ްއިޤްތިޞާދުްް. ްޤައުމުގެ ްނުދެްއކޭނެ. ްެއއް ްވާހަކަ ްކޮންްޓރޯލުގެ ްބޯޑަރ

 ިވސްނާނެ.ްމަސްވެރިންނަށްްސަބްސިޑީނުދީްތިބިްވާހަކަ...އިނދަޖެހިފައިްއޮތްްވާހަކަްއެްއްނުދެކެވޭނެ.ްރައްޔިތުންްނުް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައިުކްސްާޓޓުްރީްސިސްޓަމުް!އާދެ ްމިނިޓުކޮޅަށް. ްބާކީ ްފުރުޞަތުއަުރވާނަން ްއަުޅަގނޑު ްއެއަށްފަހު ކޮށްލަނީ.

ްނިންވާަލއްާވ!ްއެދެން.ްްއވުންލެއިވަންނި ްސިސްޓަމު)ަވގުްަމއިކު ްޢިްއޒަތްތެރިްްުތކޮޅަކަށްފަހު( ަރނގަޅުވަންދެން

ް ނޑުމެނ11ްްްމެންބަރުންނަށް ްއަޅުގަ .`ް ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްއަރުވަން. ްހުސްވަގުތުކޮެޅއް ްމިނިޓުގެ ވަރަކަށް

ްއަޅުް ްފަށާއިރުަގއި ްކުިރއަށްދާން ްމަސައްކަަތއިގެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުިރއަށްދާނަން. ްމަސައްކަތައިގެން ނޑުމެްންމިހާރު ގަ

ްމައްސަލަ ްޖެހުނު ްސިސްޓަމަށް ްހުއްޓާލަންޖެހުނީްއަކާމައިކް ްމަސައްކަތް ްއަޅުަގނޑުމެން ޖެހުނުއިރުްް.ުގޅިގެން

ްޙުސަ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްމަތިވެރި ްގެންދެވީ ްޙުސަވާހަކަދަްއކަވަމުން ްމުޙައްމަދު. ްމުޙައްމަދުެގްއިން އިން

 މާލުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްވާހަކަކޮޅުްކުރިއަށްްގެންޮގސްްނިން

ް

ްއިންްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރިްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ
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ްއާދެ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްޔާ ްމިް!އާދެ، ނޑު ްހިނާގްްއަުޅގަ ްމި ްދެކޮޅަށް ްޖީ.އެމް.އާރާ ދަންނަވަނީ

ްމި ްމިހާރު ްނިކުމެްކަންތައްތަުކގައި ްމީހުން ްމަގުމައްޗަށް ްގޮތަކީ ްބޭނުންފުޅުވާްްވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޒާހަރާކުރުމަކީ

ްވެއްޖެއްޔާްްކަން ްހިންް،ކަމަށް ްއެބޭނުންފުޅުވެގެން ްވެއްޖެއްޔާ ްކަންކަަމށް ްޖީ.އެމް.އާާރްްގާ ްވިދާޅުވާށޭ. ްެވސް ވާހަކަ

ްޤަބޫލުކުާރްގޮުތގަިއްރަީއސުލްޖުމްހޫ ްއަޅުަގނޑު ްނިންމަންޖެހޭނީ ްނިންމުންތައް ްނިންމަންޖެހޭ ްއޮފީހުންދެކޮޅަށް ް،ރިއްޔާގެ

ްެއގްރީމެންޓުކޮށްފަ ްޖީ.އެމް.އާރު ްސަތޭކަްއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. ްހިއްާސވާްްޮއތީ ްސަރުކާރު ްދިވެހި ްސަތޭކަ އިން

ލުކުރުމަކީްސަުރކާުރންްނިންމަންޖެހޭްނިންމުމެއް.ްތިކުންފުންޏަކާ.ްއެހެންވީމާ،ްެއްކުންފުނިންްކޮށްފައިާވްެއގްރީެމންޓުްބާ

ްއަުޅގަ ްމިއެހެންވީމާ، ްސަރުކާރަްނުޑ ްއަެނއްކާްް،ތާއީުދކޮށްގެންް،ތުހިަފއިގެންްއިޢަބަްށްތިބީ ްދަމަހައްޓަން. ސަުރކާރު

ްމި ްމުާޒހަރާކުރަން ްމަގުމަތީގައި ްނިކުމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިންމަންޖެހޭްއަނެއްޮކޅުން ްސަރުކާރުން ކަމެއްްްޖެހެނީ

ްރަީއސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއްތޯ ްހަމަޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެންްް!ވެަބއްލަވާްވިދާޅުް.ނުނިންމައިގެން. ްކަމެއްތޯ. ހަމަޖެހޭ

ްއޮްތއިުރގައިް ްވެރިކަން ްމިް،އެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމުޒާހަރާކުރީމާ ްނިކުމެ ްމަގުމައްޗަށް ްމީހުން ބުނަނީްްއެމް.ޑީ.ޕީ

ްމިއުހޫނ،ް ްބަެއކޭ.ްވެރިކަން ްހެއްވާ ްމުޒާހަރާކުރަނީްހާދަ ްމީހުންނޭ ްމީހުންނޭ.ްމި ްމި ްް،ކުރަނީ ކުރަންޖެހޭްސަރުކާރުން

ްކުރަން ްނިންމަންޖެހޭްްކަމެއް ްސަުރކާރުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްެއކަމަކު ކަމެއްްްެވގެން.

ްމި ްނިކުންނާށޭ ްމަގުމައްޗަށް ްކިހާްްނުނިންމައިގެން ްހާމަކުރަންޖެހޭނީ ްިސޔާަސތު ްސަރުކާރުގެ ްއެހެންވީމާ، ބުނަނީ.

ނޑުމެންްމިްއަުޅަގނޑުްމިް.ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްއުފެދޭ.ްްއެބަެވސްްހިސާބަކުންތޯ؟ްމިްސުވާލުް ތިބީްްދަންނަވަނީްއަުޅގަ

ްމި ްސަރުކާރަށް ްދިވެހި ްައޅުަގނުޑމެން ްއެުކގައޭ. ްވަރަށްްސަރުކާރާ ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްއެބަްްދަންނަވަނީ ްބަޔަކު ގިނަ

ްއެއަްގެޖީ.އެމް.އާރުްް،އެދެއޭ ްއަތުލަން.ްއެހެންވީމާ،ްދިވެހިްސަުރކާރާއިްއަތުން ް،ަރއްޔިުތންނަށްްއެންމެްފައިދާހުރިރޕޯޓު

ްހުރިޞްމަ ްނުހަދަްލަޙަތު ްމިހެން ްއިޢުލާނުކުރަްއވާށޭ. ްމިކަން ްވަޙީދު ްރައީސް ްބަލާފައި ްއޭނަެގްްއި،ގޮތެއް އިުރކޮޅަކުން

ރަްށްމަގުމަތީގެްއެކިްފޯރަމްތަކުަގއިްއިންިޑޔާްސަރުކާރަށާއިްޖީ.އެމް.އާް،އަެނއްކާްއޭަނގެްތަރުޖަމާނުްނިކުމެް،އެްޑވަިއޒަރު

މިކަންްކުރެވޭނީްިމކަންްކުރަްންއޮންނަްގޮތަްށ،ްމިްކަްނކަންްް.ނެވެސްްނުކުެރވޭްހަޅޭއްލަވާްހަަދއިގެންްމިްމީުހންްބޭރެއް

ްގޮތެްއް ްފައިދާހުރި ްރަްއޔިުތންނަށް ްސަރުކާާރއި ްއެހެންނަމަވެސް، ްދިަޔއިމަ. ްެތރެއިން ްއުސޫލު ްއޮންނަ ކުރަން

ްވެއްޖެ.އިޢުލާނުނުކުރަްއވާ،ްމިހާރުވެްސްމާްލަސް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޙާމިދުް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްހެންވޭރު ްޖެހެނީ ްމި ްފުރުޞަތުއަރުވަން ްމިހާރު ްލިސްޓުން އަޅުަގނުޑގެ

ްޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.

ް

ްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވާހަކަދެއްެކވުން:



46 

 

ޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިބްާރހީމުްރަޝީދުްމިްޢިއްޒަތްތެރިްޝުކުރިއްޔާްޢިއްް

ްޑިމޮކްރަީސެގް ްކުރެވެނީ ްމި ްތަރުޖަމާ ްއެކަްނ ްއަޅުަގނޑަށް ްގުިޅގެން ްމަްއސަލައާ ްކުއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހަށް

ްއަ ްއޭގެ ްތިލަވެ، ްވެރިަކމެއް ްޚުދުމުޚްތާރު ްތަރުޖަމާނުެގްމައްޗަށް ްވަޙީދުގެ ްބާޣީ ްފަހުން ްއެންމެ ްގޮުތގަ. ލާމާތުގެ

ްުއޅެދާނެ ްކިޔައި ްބަހުން ްއިނިގރޭސި ްިމއަށް ްައއިއްސަ. ްއޮތީ ްމި ްަމއްސަލަ ްިޑޒޮނަންސް.ްހިނދުކޮޅެއްގެ މިްްކޮގްނެިޓވް

ް ްބޭނުންވަނީ ްފާހަަގކޮށްލަން ްއަޅުަގނޑު ްގެންދާއިރު ްބަލަމުން ްމާހިރުން ްބެހޭ ްއެކަމާ ްދެން ނޑުމެްނެގްމައްސަލަ އަުޅގަ

ްއޮްތް ނޑިޑޭުޓެގްސަރުކާރުެގްމައްޗަށް ްރިޔާީސްކެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްްސަރުކާެރްއގައި ްއާދެ!ްޑިމޮކްރެިޓކު ސަރުކާރުަގއި

އިތުބާރަކާްެއކުްބައިނަލްއަްޤާވމީްމުޖްތަމަޢުންްދިވެހިރާއްޖެްއަށްްވަރަށްްގިނަްއިްސވެސްްޓމަންޓުތައްްއައި.ްއޭގެތެެރއިންް

ްބި ްއިން ްއިންޑިޔާ ްގާްތްއިސްވެސްޓްމަންޓު ްއޭގެތެޭރަގއ3ްްިލިނަޔަކާ ްައިއއިރު ްއައި. ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްތެރޭގައި އަހަރު

ްވޯލްުޑް ްއޮތީ ްައއިއްސަ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްިއންވެސްޓްމަންޓު ްމި ްއަދި ްޖީ.އެމް.އާރަކީ. ްއިންެވސްޓްމަންޓު ްއެއް ބައެއް

ްފައި ްއިންޓަރނޭޝަނަްލ ްގްރޫޕުގެ ްބޭންކު ްވޯލްޑް ްފެންނަ،ްބޭންކާއި ްދެފުށް ްވަރަށް ްކޯޕަރޭޝަނުގެ ނޭންސް

ޓްރާންސްޕޭރެންޓުްބިޑެްއގެްތެރެއިންްއެކަންްނިމިގެންްއަިއްއސަްއޮތްްކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޑިމޮކްރެިޓުކް

މުގެްނުރައްާކްސަރުކާރަކަށްްއޮތްްއިތުބާރުަގިއްދިވެހިރާއްޖޭްއަށްްއަންނަްފޮރިންްއިންވެސްޓްމަންޓުތައްްހަލާކުެވގެންްދިޔު

ްވެސްް ްމައްސަލަ ްައންނަންޖެހޭ ްހިނދުކޮޅު ްމިކަހަލަ ްއަންނަންެވއްޖެއްޔާ. ްގިނައިން ްމާ ްހިނދުކޮުޅ ްމިކަހަލަ އެބައޮތް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްސާފުވޭ.ްެއއީްޑިމޮކްރަސީްެއއްގެްތެރޭަގިއްވަރަށްްދަތިވާނެ.ްއެއީްޚުދުމުޚްތާރުްވެރިކަމެއްްތިލަެވގެންް

ްވެިރކަ ްއެ ްއިނގޭތޯްއަންނައިރު، ްޤައުމީ ްއެދުމާ، ްއަމިއްަލ ްއެދުން. ްއަމިއްލަ ްސިަފައކީ ްއެއް ްވަރުގަދަ ްއެންމެ މުަގއި

ްތެެރއިންް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްސިަފ ްއެ ްެއއް. ްސިފަ ްވެިރކަެމއްެގ ްޚުދުމުޚްތާރު ްެއއީ ްތަފާތުނުކުެރވުމަކީ އިންޓްރެސްޓާ

ްއިންތި ްއުެޅނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަުގތެއް. ްނަގާނެ ްދާން ްވަރަްށްފިލައިގެން ްައޅުަގނޑުމެން ްެތރޭގަ. ްވަގުެތްއގެ ޤާލީ

ްހުޅުވައިލަިއ،ް ްސަރަހައްދަށް ްމެދުވެރިކޮށް ްޑިމޮކްރަސީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްމުޖަތަމަޢަށް، ްބައިނަލްއަުޤވާމީ ްއެކު ސާބިތުކަމާ

ްމަ ްހިނދުކޮޅު ްމިކަހަލަ ްހުރަސްނާޅަިއ، ްމަސައްކަތަށް ްކުރާ ްވާން ްޤައުމަކަށް ްރަނަގޅު ްތެރެއިން ދުވާނެްސަރަހައްދުގެ

ްގޮތަކަށްްއެްބޭފުޅުންްވެސްްަމސައްކަތްކުރާނެްކަމަށްްއުއްމީުދކުރަން.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީވާްޢަބްދު

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްޮގތުގައި ްފެންނަ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްވެސްްނޫން.ްނުވަތަް ްޖީމް.އެމް.އާރާ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއުޅެނީ ްމި އިބްރާހީމުްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވަިއގެން

ްއުޅެނީް ްމި ްހުށަހަޅުއްވަިއގެން ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްނޫން. ްވެްސ ްެއއް ްމައްސަލަ ްެބހޭ ްރިާޒއާ ްޢާދިލް ޢައްބާސް

ްއުް ްހުަށހަޅުއްަވއިގެްނ ްދެކޮޅަށް ްވަރަްށްފިތުނަފަސާދައާ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއަދި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއއް. ްމައްސަަލ ޅޭ

ްިކަޔނީް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވގެން. ްދައްކަން ްމިތާ ްއެވަރަްށ ްވާހަކަ ްރިޒާގެ ްޢާދިްލ ްޢައްބާސް އުދަޫގވޭ
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ްރައީސުލްޖު ްނޫން. ްބޭފުޅެއް ްއޮތް ްވެސް ްަމޤާމެއް ްނަމުަގއި ްއަމިއްލަ ްތަރުޖަމާނެކޭ. މްހޫރިއްޔާެގްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

ްވާހަކަް ްބޭފުޅާގެ ްހުންނަވާ ްތަރުޖަމާކޮށްދެއްވަން ްރަްއޔިތުންނަށް ްބަސްފުޅު، ްވިދާޅުވާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަރުޖަމާނު.

ްޢައްބާްސް ްމިއީ ްނެތް ްދެްނނެވޭކަށް ނޑަކަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދައްކަނީ، ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ންްުއޅޭްވާހަކަ.ްިމއީްސީދާްބާޣީްަވޙީދުްދައްކަަވިއގެންްުއޅޭްވާހަަކ.ްނުވަތަްއޭނަްކުރުަވިއގެންްޢާދިލްްރިޒާްދައްަކވަިއގެ

ްދެތިންް ްމި ްކިަޔިއގެން ްޖީ.ެއމް.އާރޭ ްެއއަރޕޯޓޭ، ްއެއަރޕޯޭޓ، ްހީވަނީ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަެމއް. އުޅޭ

ދެއްްއެަބއޮތްހެންްއަުޅަގނޑަށްްހީވަނީ.ްއެްއްމަޤްޞަދަކީްމަހެއްގަިއްމިވަެރއްްެވގެންްިމްދަނީްމައިަގނޑުްތިންްމަްޤޞަ

ްއެްއގަލަކަްށް ނަޑކަށް ްބައިގަ ްބަޣާވާތްކުިރ ްނުލެވުނު. ްއެއް ްހިންދެމި ްޤައުމު ްކޮށްފައި ްބަޣާާވތެއް ްއޭގެ ްކޮށްފި. ބަޣާވާތެއް

އެހެންވީމާ،ްފަސްއަޅަްނ،ްއެްވެސްްނޭރުނު.ްޤައުމަކަށްްކުިރއެރުމެއްްނުލިބުނު.ްރައްޔިތުްނނަށްްހިންދެމިްއެއްްނުލެވުނު.ް

ްކަންތައް.ްދެވަނަް ްއެއް ްއޮތް ްކުރަން ްއެ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއެބަޖެހޭ.ްމި ްކުރަން ްކޮންމެވެސް ްފަސްއަޅަންެވގެން ބަޣާވާތަށް

ކަމަކަށްްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްިއްއޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްަވރަށް،ްވަރަށްްއަނިާޔވެރިްގޮތެްއގައިްމަރާަލއިފި.ްެއކަންްުކިރް

ްވެގެންާދއިރުްމީ ްދޮޅުމަސް ްއެހެންވީމާ،ްއެކަްނވެސް ްނޫން. ްބޭނުމެއް ްހޯދަން ްނޫން.ްނުވަތަ ްހޯދުނީކީ ްއަދިވެސް ހުންނެއް

ް ްކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްކަމެއް ްކޮންމެވެސް ްހަނދާންނެތޭތޯ ްވެސް ްމަތިން ްއެކަން ްރައްޔިތުން ްފަސްއަޅަްނ، ްވެސް 3ްއެކަން

ްައޅުަގނޑަ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަކަށް ްއިސްލާމްދީނާއިްވަނަ ްިއސްލާމްދީނާ، ްކަމަކީ ްއުޅޭ ްމި ްކުރަން ްހީވަީނ ށް

ްުޒވާނުންެގް ްިދވެހި ްުޒާވނުންގެ، ްައޅުަގނޑުމެން ްިކޔަިއގެން ްރޫހޭ ްޤައުމީ ްިއސްލާމީދީނާއި ްލޮބުވެތި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހަނގުރާމަތަކަށްް ްއުޅެނީ.ްބޮޑެތި ްމި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިރުއުަފއްދަންެވެގން ްކުރިމަތިލާއިރުްްހިތްތަކުގައި ޤައުމުތަކުން

ްދެކެް ްބައެއް ްބޭރު ްއުޅުން. ްހިފެހެއްޓޭޯތ ްއެުކވެރިކަން ްއެެތރޭގެ ްޖައްސާލަިއގެން ްބަޔަކާ ްބޭުރ ްމިއީ. ްކަމެއް ްކުރާ ވެސް

ްވެްސް ްހަނގުރާމަތަކުަގއި ްބޮޑެތި ްެއއީ ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުޅުން. ްހިފެހެއްޓޭތޯ ްުޔނިޓީ ްއެތެޭރގެ ބިރުދައްކަިއގެން

ނޑުމެންްގެްނުގޅެންްއުޅޭއުޅުމަކީްިދވެހިންްމީހުންް ކުރާްކަމެއް.ްމިްޒެނެފޯބިއާ.ްބޭރުމީހުންްދެކެްބިރުދައްކަިއގެންްއަުޅގަ

ްކުަޑް ްއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ނޑުމެންނަކީ، ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްނޫން، ްއެއްެޗއް ްބަލަިއަގތް ްވެސް އެްއއިރެްއަގއި

ްދު ްައޅުަގނޑުމެންނަކީ ްވީީތވެ، ްއުޅޭްޤައުމަކަށް ްއެނގިހުރެ، ްބައެްއކަން ްތިބޭ ްލާމެހިލާފައި ްރަނަގޅަށް ނިޔެއާ

ްނިކުންނާނެް ްޖައްސާލީމަ ްގޮަތށް ްމި ްޤައުމަކީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްއިްނޑިާޔއާ ްަޤއުމެްއްދިވެހި ްއުޅޭ ރައްޔިތުންތަެކއް

ްއިން ްވިސްނައިާލއިރު، ްކަމަކަށް ްފުރަތަމަ ްވިސްނާލަންޖެހޭ. ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްހައިކޮމިޝަުނގަިއްނަތީޖާތަކަކަށް ޑިޔާ

ްކިހިނެއްތޯް ްވަޑަިއގެންފިްއޔާ ްދޫކޮށްފައި ްމިްރަށް ްހައިޮކމިޝަނަރު ްއިްނޑިޔާ ްއަޅައިގެން ްއެްއެޗހި ތަޅުއަުޅވާފައި،ްފޮއްޓަށް

ްއާސަންދަ،ް ްފަށައިފިއްާޔ، ްއުދަޫގކުަރން ްިވސާތަކަށް ްިކޔަާވުކދިންގެ ްިކޔަވަންދާ، ްއަްށ ްއިންިޑޔާ ްހަދަނީ. އަޅުަގނޑުމެން

ްަރއީްސްއިންޑި ްިޢއްޒަތްތެރި ްބުނެފިއްޔާ. ްބަލައިނުގަންނާނަމޭ ްއާަސންދަ ްހޮސްޕިޓަލްތަކުން ްހޮސްޕިޓަލްތަކަށްދިަޔއިމާ ާޔ

ްމިހެންް ްނާންނާނެ ްދެނެއް ްއިންވެސްޓަރުންނެްއ ްރަށަކަށް ްމި ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްހަދަނީ. ްކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެން

ްހުޅުަވއި ްހަވީރުނޫސް ްމިއަދު ްފެށީމަކާ. ްބޮޑެތިްހަދަން ްވެގެން ްގެންނަން ްއިްސވެސްޓަުރން ްއެބައޮތް ްެވސް ލާއިރު
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ްވެްސް ްއަކީ ްރައީސް،ްަޗއިނާ ްހެދީމަކާ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހެން ްނާންނާނެ ްވެސް ްއެއް ްހިންގަނީއޭ.ްަޗއިނާ މަޝްރޫޢުތަކެއް

ްރެޝަނަލްްއިކޮނޮމިސްޓުން.ްެއްމީހުންނަކީްވެސްްހަމަްތިބެފަ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަސްލަމަށްް ްމުޙައްމަދު ްމެންަބރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްހިތަދޫ ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްވާހަަކދެއްކެވުން:ްމުޙައްމަދުްއަސްލަމުހިތަދޫްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްމިއަދު ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޢަލަިއކުމް ްވެރިންެގްްއައްސަލާމް ްިސޔާސީ ްޤައުމުގެ ްފެންނަނީ މި

ްސިޔާސަތެއްް ްހަރުދަނާ ްަކހަލަ ްއެްއވެސް ްހަރުކަށިކަން. ްބޯދާކަްނ. ްބޭފުޅުންގެ ްތިއްބެވި ްވެގެްނ ްއަށް ްއަމިއްލަ ގޮތުަގއި

ްއުޅޭް ްބަހައްަޓއިގެން ްމަޤާމުގައި ްއެ ްރިޒާ ްޢާދިލް ްޢައްބާސް ްނޫން. ްެއއް ްމަްއސަލަ ްރިޒާގެ ްޢާދިލް ްޢައްބާސް ްނެތްކަން.

ްތަންތާނަގއި،ް ްާޢއްމު ްހުންނަަވއިގެން ްމަޤާމުަގއި ްެއ ްރިޒާ ްޢާދިލް ްަޢއްބާސް ްވެސް ްހަމަކަަށވަުރން ްމައްސަލަ. މީހާގެ

ްބައެއްް ްޖެހެނީ. ްމި ްވާން ްވާހަކަައަކށް ްމަނިކުގެ ްޙަސަން ްވަޙީުދ ްމުޙައްމަދު ްެއއީ ްއަކީ ްވާހަކަ ްަދއްަކވާ ޕަބްލިކުގައި

ްފިޔަވަުޅއަ ްގޯހޭ، ްވިދާޅުވަނީ ްމި ްބޭނުންވަނީްބޭފުޅުން ްދަންނަވާލަން ްަހމަ ްއަޅުަގނޑު ްޖެހިަވަޑއިނުގަންނަަވއޭ. ޅުްއވާކަށް

ްހެތްކެއް.ް ްބޮޑު ްއެންމެ ްސާބިތުކޮްށދޭ ްވާހަކަކަން ްވަޙީދުގެ ްމިއީ ްއަކީ، ްވާހަކަ ްމި ްއެީއ ްނާޅުްއވާކަން ފިޔަވަެޅއް

ްބޭ ްޖީ.އެމް.އާރު ްއުޅެނީ ްމި ްބޭނުންވެގެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް. ްއެްއވެްސްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑގެ ްއަޅުގަ ރުކޮށްަލން.

ްތަންް ްެއ ްއެކަން، ްުކންފުނިން ްވިލާ ްއިބްރާހީމުގެ ްޤާސިމު ްބޮޑަށް ްވުރެ ްޖީ.އެމް.އާރަށް ްނޫން. ްއޮީތެއއް ްެއއް މައްސަލަ

ްމޮޅު.ް ްމާ ްހަމަ ްވެސް ްނަމަ ްކުރައްވާ ްއެކަން ްޢަފީފު ްޙުސަިއން ްޗަމްޕާ ްއަދި ްރަނގަޅު. ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނަމަ ހިންގަވާ

ްކުރިމައްެޗއްްއެހެންނަމަވެ ްކަމަކަށް ްމި ްބޭފުުޅން ްމި ްނާޅުްއވާ. ްހުށައެއް ްޕްރޮޕޯޒަލްތަކެއް ްބޭބޭފުޅުން ްމި ްދެރަައކީ ސް،

ްގޮތެްއް ްހޯއްދަވައިެދއްވާނެ ްފައިދާ ްލިބޭ ްޤައުމަށް ްފަިއދާ، ްއަންދާޒާކުރެވޭ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއަދި ނުލައްވާ.

ް ްއަނ25ްްދައްކަަވއިނުދެްއވާ. ްތެޭރގައި ްދުވަހުގެ ްއަހަރުގެ ްހިސާބަކީ 45ްްދާާޒކުރެވޭ ްއާމްދަނީ. 32.5ްބިލިޔަްންރުފިޔާގެ

ް ްއަދި ްގޮތުގަ. ްފީގެ ްކޮންސެޝަން ްރުފިޔާ ްޕަސެންޖަރުންގ12.5ްްެބިލިޔަން ްނުވަތަ ްޓެކްސް ްއެއަރޕޯޓު ްރުފިޔާ ިބލިޔަން

ްއެ ްެއއީ ްދައްކަނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްިލބޭ ްއަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ ްގޮތުަގއި ްޗާުޖގެ މް.ީޑ.ޕީްސަރވިސް

ނުޑް ްމައިގަ ްދޭންޖެހުނު ްެއއަރޕޯޓ ްވެސް ްކުންފުންޏަކަށް ްއެހެން ްވިޔަްސ، ްކަމުަގއި ްޖީ.އެމް.އާުރ ްއަދި ސަރުކާރުން

ސަބަބަކީ.ްއަދިްމިކަމާްގުޅިެގންްރާއްޖޭގެްވަިއގެްބަނދަރުްބޭރުްބަޔަކަށްްދިންްކަމުގެްުތހުމަތުކުރެވޭއިރު،ްދަންަނވަންޯތް

ްއެަތނުގެ ްަކސްޓަމްސް، ްކަންކަންްްއެތަނުގެ ްސަލާމަތީ ްދަުތރުފަތުގެ ްވައިގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި އިިމގްރޭޝަން

ްބަލަހައްޓަމުންްގެންދަންްހަމަޖެހިފައިްއޮތީްސަރުކާރުން.ްޝުުކރިއްޔާ،ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް
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ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާރިޤުމަނަދޫް

އާދެ!ްއަުޅަގނޑުމެންްމިްދައްކަނީކީްަޢއްާބސްްޢާދިލްްރިޒާގެްވާހަކަްެއއްް`.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ްނޫން.ް ްވެސް ްެއއް ްވާހަކަ ްމަނިުކގެ ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުަޙއްމަދު ްޑޮކްޓަރ ްަދއްކަނީކީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ނޫން.

ނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްދައްކަނީކީްޖީ.އެމް.އާރުްވާހަކަްެއއްްވެްސްނޫން.ްއިންޑިޔާްވާހަކަްއެއްްވެސް

ްވާހަަކ.ް ްއަރަމުންދާ ްބުރޫަތކެއް ްުގޅުމަށް ްއޮތް ްދޭތެޭރަގއި ްދިވެހިާރއްޖެއާ ްާއއި ްއިންޑިާޔ ްދައްކަނީ މި

ްކަންތައްތަެކއްެގް ްކުރި ްނިކުމެ، ްމީހަކު ްހުރި ްބަސްބުނަން ްފަރާތުްނ ްމީހެއްގެ ްހުރި ްކިަޔިއގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޭއ

ްރާ ްމުޅި ްގޮތުން ްއެއްގެ ްވާހަކަ.ްނަތީޖާ ްފެންނަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަންނަތަން ްކުިރމަތިވަމުން ްގެއްލުން ްއޭގެ ްއަށް އްޖެ

ްމުނާސަބަތުގަިއް ްދުވަހުގެ ްޖުމްހޫރީ ްފަހުން ްދާދި ްއަޑުއިިވެގންދާނީ ްދެން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ހައިިސއްޔަތުްންދިންްިއނާމުތަކެއްްނޫނޭްބުނާްައުޑްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއެްދެްއިވްއިނާމުތަކަީކްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެް

ްުކރަމުންދާއިރުްޢައްބާސްްޢާދިލްްރިޒާްއެްދެްއެކވިްވާހަކަފުަޅކީް ްއެގޮތަށްްކަން ކަންނޭނގެ.ްއެހެންވީާމ،ްހަިއސިއްޔަތުން

ޙަސަންްމަނިކުްއެްްއެްމަނިކުފާނުގެްމަޤާމުެގްހަިއސިއްޔަތުންްެދއްކިްވާހަަކއަކަްށްނުވާއިުރ،ްޮޑކްޓަރްމުޙައްަމދުްވަޙީދު

ްދިންް ްގޮތަކަށް ްނޫން ްހައިިސއްޔަުތން ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްވެދާނެ ްފަހަރެއްގައި ްވެސް ްއިނާމުތަކަކީ ދެއްވި

ްމިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްކަންބޮޑުވޭ ްއަޅުަގނުޑމެން ްވެދާނެތީ ްމިގޮތަށް ްކަންކަން ްމި އިނާމުތަކަކަށް.

ްައޅުގަ ްކަންބޮުޑވާއިރު ްވާހަކަދެްއުކމަކީްގޮތަށް ްކިޔަިއގެން ްޖީ.އެމް.އާޭރ ްއެބަޖެހޭ ްވިސްނާލަްނ ނޑުމެން

ްޙަޤީޤަތުގަިއް ްހަމަ ނޑު ްނުވޭ.ްައޅުގަ ްވެސް ްކަންބޮޑެއް ނޑު ްނޫން.ްއަުޅގަ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްމާ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ވެހިްރައްޔިތުންނަށްްކުރަމުންދާއިރުްވެސްްކަންބޮުޑވަނީްރާއްޖެްއަށްްބޭރުގެްއިންވެސްޓުތައްްއަްނނައިރު،ްޭއގެްމަންފާްދި

ނޑުްހަމަްކަންބޮޑުވަނީްއިންޑިޔާގެްއިްނވެސްޓަރުންާން ނޑުމެންްއެއްކިާބވެދާނެްގޮތެއްްފެނިދާނެތީވެ.ްައޅުގަ އޭގެންްއަުޅގަ

ްއަަޅއިނު ްސަރުކާރުން ްއިންިޑޔާ ްކުރަމުންދާއިރު ްކަންތައްތަކެއް ްނޭއްގާނީ ްސަރުކާރުން ްއޮްތ ްމިހާރު ްބަޔަކު ލާްދޭތެރޭގައި

ްފިޔަަވޅެްއް ްހަުރ ްއެކަީށގެންވާ ްދޭތެރޭަގއި ްެއކަމާ ްސަފީރު ނޑަައޅާފަިއާވ ްކަ ްއަްށ ްރާއްޖެ ްމި ްއިން ްއިންޑިާޔ ތިބޭތީވެ.

ްދޭތެރޭގަިއ،ް ްމީހުންނާ ްއިންިޑޔާގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނުޑ ްކުށްވެިރކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަން ނާޅުއްވާީތވެ،

ްކޮށްފައި ްާރއްޖޭަގިއ ްމި ްއިން ްއިހާނެތިކޮށްްްއިންޑިާޔ ްސަރުކާރުން ްާރއްޖޭެގ ްމި ްދޭތެރޭަގއި ްއިްނވެސްުޓތަކާ ހުރި

ްރާއްޖެް ްއިންެވސްޓުތަެކއް ްތިބޭކަށްނުޖެހޭ.ްދިވެހިންގެ ްބަލަހައްަޓއިގެން ްިއންޑިޔާްސަރުކާރުން ްކުރަމުންދާއިރު ކަންތައްތައް

ްކަންތައްތަް ްގޯސްކޮށް ްތަންތަނުން ްއެ ްއިްނެވސްޓުތަކަށް ްއެ ްހުރެ ްބޭރުގައި ްވެސްްއިން ްސަރުކާރުން ްކުރާއިުރ،ްދިވެހި އް

ްފިަޔވަޅުައޅަން.ް ްވިސްނަން، ްދޭތެރޭގަިއ ްމިކަމާ ްއެބަޖެހޭ ްސަުރކާރުްނ ްއިންޑިޔާ ްމިއަދު ްބީދައިން ްއެ އަޅާލަންޖެހޭނެ.

ްފިޔަވަޅުަތކެްއް ްފިކުރުކުރަން. ްވިސްނައި ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްއެބަޖެހޭ ްވެސް ްއެމްބަސަޑަރު ްހުރި ްމިތާނގައި އިންޑިާއގެ

ނުޑްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްިދވެހިރާްއޖޭގެްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤާނޫނުައސާސީގެްއަ ވަނަްމާއްދާެގ115ްްޅަން.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ
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ްހުންނަް ްމަޤާމުަގއި ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ްކަންތައްތަކަކީ ްހިނގަމުންދާ ްމި ްމިހާރު ްރިޢާޔަތްކުރާއިރު ްއަށް )ރ(

ް ްހަވާލުޮކށްފައި ްއަދާކުރަން ްވަރަށްްބޭފުޅާކަށް ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްކަންަތއްތަެކއް. ްހިނގާ ްބޭރުގައި ްމަސްއޫލިއްޔަތުްނ ހުރި

ބޮޑުްމަސްއޫިލއްޔަެތއްްެއއީްިމްރާއްޖޭެގްސަލާމަތާއިްަރއްކާެތރިކަންްދެމެހެއްޓުން.ްެއްމަނިކުފާނުގެްވަރަށްްބޮުޑްޒިންާމް

ް ްރާއްޖެ ްމި ްގޮަތކަށް ްއިންސާފުވެރި ްހަމަޖެހޭ، ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއެއީ ްނިޒާމެއްްއެއް ްގުޅުަވއިލާނެ ްދުިނޔެއާ އާއި

ްމަނިކުފާނާް ްއެ ްދާކަން،ްއެއީ ްބައްޓަންކުރަމުން ްރާއްޖެ ްގޮތަކަްށްމި ްއޮންނަ ްަވކިން ްޤައުުމތަކާއި ނަޑއެޅުން.ްދުނިޔޭގެ ކަ

ްއެހެންވީމާ، ްހެތްކެއް. ްއަދާނުކުާރަކމުގެ ްޒިންމާ ްއޮތް ްހަވާލުކޮށްަފއި ްޤާނޫނުއަސާސީން ްޒިންމާ، ްއޮތް ްހަވާލުކޮށްފައި

ްއަޅުަގނޑުްމިއަދުްމިްޤަބޫލުުކރަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިްއޔާގެްޤާނޫނުއަާސސީއާްމިހާރުްހަވާލުވެްތިބިްމީހުން...

ް

ްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްައކީ ްަމއްސަލަ ްއުޅޭ ްމި ްދިމާެވގެން ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްެއް`. ބަރުން

ްބުނެގެްން ްބޭފުޅަކު ްަވކި ްނޫނިއްޔާ ްވާަހކަެއކޭ ްއުޅޭ ްދަްއކަިއގެން ްއިޚްތިޔާުރގައި ްއަމިއްލަ ްބޭފުޅަުކ ްގޮތަށް ފާހަގަކުރަްއވާ

ނޑުގެްވާހަަކއަކީް ނުޑގެްމަްއސަލަްައކީްއެީއކީްނޫންްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ ދައްކަިއގެންްއުޅޭްވާހަކަްެއކޭ.ްއަުޅގަ

ްތިެބގެން،ްއެްކަށަވަރުުނވާްސަރު ްރަީއސް.ްސަރުކާރެްއގައި ްވަނީއޭ.ްިޢއްޒަތްތެރި ްމި ްހަތަރެތި ްއޮީތތީވެ،ްވާންހުރި ކާެރއް

ސަރުކާރަކުންްކުރާްކަމަކާްދޭތެރޭގައިްސަރުކާުރގެްޕާޓީތަކުންްނިކުމެ،ްމުޒާހަރާކުރަނީ.ްމިއީްޖޯކު.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްކަަށވަރުނުާވްްއެހެންވީމާ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްުނވޭ. ްކަަށވަރެއް ސަުރާކރެއް

ްސަރުކާރެްއަގއިް ްކަށަވަރުުނވާ ްނޯންނާނެ. ްއެއަރޕޯޓެއް ްނެނޭގނެ ްމުޒާހަރާކުރިޔަސް ްކިތަންމެވަރަަކށް ސަރުކާރެްއގައި

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޯންނާނެ. ްެވސް ްފިޔަވަޅެއް ްއެޅޭނެ ްބަސްބުނެއުުޅނަސް ްހަމަްކިތަންމެވަރަކަށް ްމިގޮތަށް ްހަމަ .

ްައޅުަގނުޑް ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްނުހުންނާނެ. ްވެސް ްސަފީރެއް ްބޭރުކުރެވެނެ ްސަރުކާެރއްަގިއ ކަށަވަރުުނވާ

ްކަމަްށ،ް ްއޮތް ްަހލާކުކޮށްލާފައި ްރިޒާރވް ްމާލީ ްމުޅި ްދިވެހިރާއްޭޖެގ ްައއި.އެމް.އެފުން ްބޭނުންވޭ، ފާހަގަކޮށްލަން

ްފާޅުގަ ްކަމަށް ްއޮތް ްއަްށްއިނދަޖެހިފައި ްރާއްޖެ ްިއންވެސްޓަރުން ްބޮޑެތި ްއެފަދަ ނިޑވަުޅގަިއ، ްދަ ްބުނަމުންދިޔަ އި

ްއެްބޭފުޅުންނާްދެކޮަޅށްްކުރަމުންްގެންދާްކަންތައްަތކަކީްކިހާވަެރްއގެްކަންކަންތޯް ނިޑވަުޅގައި އިންވެސްުޓކުރަމުންދިޔަްދަ

ްކުރިމަ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިސްނަންޖެހޭ ްތިންްއަޅުަގނޑުމެން ްއެންމެ ްހަމައެކަނި ްއޮީތ ްމި ީތގަިއ

ްބަެއއް.ް ްދިރިއުޅެންޖެހޭ ްދުނިޔެެއްއަގއި ްއޮތް ްލާމެހިފައި ްގުިޅ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްނޫން. ްއެއް ްވާހަކަ ްމީހުންގެ ލައްކަ

ްޢިއްޒަތްތެ ްހުރެތޯ. ްކޮްނކަމަކާ ްަދއްކަނީ ްމި ްވާހަކަ ްޖީ.އެމް.އާުރގެ ްއެާއއެުކއެީކގައި ްހަމަ ް ްރައީްސ. ިރްޢިއްޒަތްތެރި

ްމުސްލިމަކަށްް ްކަމަކީ ްކުރި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްތިބެގެން ްގޮުތގައި ްބައެއް ްހެޔޮލަފާ،ްދީންވެރި ްރަނގަޅު،ްމާ ރައީސް.ްމާ

ްރައީްސ.ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝަކުވާ. ްކުރާ ްނުލިބިގެން ްގުދަނެއް ްރާ ްހުރި ްެއއަރޕޯޓުަގއި ްހިންގާ ްއެ ޖީ.އެމް.އާރު

ްމުސްލިމަކަ ްައކީ ްަޝުކވާ ްކުރާ ްމި ްކުާރްއަޅުަގނޑުމެން ްނުލިބިގެން ްވިްއކަން ްބުުދ ްފިހާރައަކުން ްބުދު ްަތނުގައި ްއެ ށް
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ްދާއިާރް ްފުޅާ ްވިޔަފާރި ްތެލުގެ ްއަކީ ްކުރާްޝަކުވާ ްމި ްކަމަކީ.ްދެން ްކުރާ ްމި ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫންތޯ ޝަކުވާ.ްމީ

ްކުރިްބަޔަކަށްްއެތަުނންްމިހާރުްތެޔޮްސަޕްލައިކުރެވޭނެްވިޔަފާރިނުލިބޭތީްކުރާްޝަކު ްއެހެންްއެްއވެްސްއެްއގައި ވާ.ްމިއީ

ްހިމެނެނީ.ް ްމި ްމީގައި ްމަޞްލަޙަތު ްޒާތީ ްއަމިއްލަ ްހަމަ ްމިއުޅެީނކީ. ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްނޫން ްެވގެނެއް ކަމެއް

ްފެންނަންް ްއޮންނާނެ ްހަމަ ްނިކުތަސް ްމިހާރު ްއެބަޮއތް.ްމިތަނުން ްފެންނަން ްތަނުގައި ްެއްެއއަރޕޯުޓްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްރައީސް ްތާއީދުކުރީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުން ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްުނެގންދެވޭނެ. ްނަަގއިގެން ްއޭތި ްމީހަަކށެއް .

ްކަމުދާތީވެ.ްޢިއްޒަތްތެިރް ްސިާޔސަތު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްބުނީ ްާއއެޭކ ްރަްއޔިތުން ްސިާޔސަތައިގެން ްއެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޤައު ްމި ްސިާޔސަތު ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއިރާަދުކރެވިްއޔާ ްއަިދވެސް ްޕަބްލިކުްރައީސް. ްޕްރަިއވެޓް ްހިްނގާނެ. މުގައި

ޕަރޓްނަރޝިޕްގެްސިާޔސަތުްނޫންްސިޔާސަތެްއްމިްރާއްެޖައކުންްދެނެއްްއިރާދަކުެރއްިވއްަޔކާްނޯންނާނެ.ްެއއީްތަަރއްޤީް

ތީްލިބެންްއޮތްްހަމައެކަނިްގޮތަކީްވެސްްއެއީްކަމަށްްވާތީެވ.ްެއހެންވީމާ،ްވަކިްބަެއއްގެްޒާތީްމަޞްލަޙަތުްމީގައިްހިމެނޭް

ްބައެްއެގް ްކޮން ްސަރުކާރަކީ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތުގައި ްގެންދަނީ. ްމި ްކުރިއަށް ްމި ްކަމެއް ްހުރިހާ މި

ްއިންތިޚާބެއްް ްއޮތީ ްއަންނަން ްހައްލެއް ްއެއަށް ްދިމާވަނީ. ްމި ްމައްސަލަ ްހުރިހާ ްދިމާވާ ްކަަށވަރުނުވާީތެވ ސަރުކާރެއްތޯ

ންބަރުންްއަވަހަަކށްްކުރަންވީްކަމަކީްމިްޤައުމުގައިްރައްޔިތުންްއިންތިޚާބުކުިރްބާއްަވއިގެން.ްމާދަމާްވެސްްޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ްސަފީުރް ްކަަށވަރުވާނެ ްއޭރަށް ްވެސް. ްއެއަރޕޯޓު ްަކށަވަރުވާނެ ްއޭރަށް ްކުރަންީވްމަސައްކަތްކުރުން. ްޭބއްވޭތޯ ސަރުކާރެއް

 ބޮޑަށްްޝުކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ވެސް.ްއޭރަށްްކަށަވަުރވާނެްތިްދަންނަވާްސްޕޯކްސްްޕާސަނެއްްވެސް.ްވަރަށްް

 

 ްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބުް

ްނޭނިގް ްސަރުކާެރއްކަން ްާކކުގެ ްގޮތަށް، ްވިދާުޅވި ްޝިފާޒު ްދެންމެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްބާޣީންތަކަކަްށްޤައު ްތިބި ްގަަދކޮށްގެން ްގަަދވެ،ްއަތް ްހުރިްސަރުކާރަށް ްހުިރއްޔާ ްވެްސ،ްޤައުުމގައި ްއިޤްތިޞާެދއް މެްއގެ

ްގޮތަކަށްް ްފައިދާކުރާނެ ްރަްއޔިުތންނަށް ްޤައުމުގެ ްގޮތަށް ްފައިދާކުާރނެ ްވިޔަފާިރވެރިންނަށް ްޤައުުމގެ ްވެސް، ހަރުމުދަލެއް

ލްްރިޒާްދެއްކިްވާހަަކްޤައުމުްތަރައްޤީކުރާކަށްްނޭނޭގނެ.ްޖީ.އެމް.އާރުްއެއަރޕޯެޓއްްނޫންްމައްސަލަްއަކީ.ްޢައްބާްސްޢާދި

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްމައްސަލަ. ްުއޅޭ ްމި ްބޭނުންނުކުރެިވގެން ްބާުރގެ ްވަޙީދުގެ ްގޮތަށް ްޭބނުންވާ ްވަޙީދު ްނޫން، ްވެސް އެއް

ްއެތައްް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެބަހުރި. ްސަބަބުތަކެއް ްކަންބޮުޑާވންޖެހޭ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރައީސް.

ްއިންިޑޔާގަް ްދިވެހިްރައްޔިތުންތަެކއް ްފްލައިޓުގައި ްދެތިން ްދުވަހަުކ ްކޮންމެ ްއަށް ްބޭސްފަރުވާ ްދިރިއުޅެމުންދޭ. ްއެބަ ިއ

ްއެބަދޭ.ް ްހާސިލުކުރަމުން ްތަޢުލީމު ްއިން ްއިްނޑިޔާ ްދަރިވަުރންތަކެއް ްއެަތއް ްދަތުރުކުރޭ. ްއަށް ްއިންިޑޔާ ްއެަބ ރައްޔިތުން

ްވަޙީދު ްރައީްސ ްސަބަބަކީ، ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްމިއަދު ްބޭފުޅަުކްއަޅުަގނޑުމެން ްއިން ްމަޤާމުގައި ްޕާސަްނގެ ްސްޕޯކްސް ގެ

ްޮގވަިއ،ް ްއެއްޗެހި ްދިމާލަށް ްއިންޑިޔާާއ ްއަރައި ްބޭފުޅުން ްތިއްެބިވ ްމަޤާމުތަކުގައި ްެއހެން ްދައުލަތުގެ ްއަދި އަރަިއ،

ނޑުމެންގެްބޭސްފަުރވާކުަރންްދާްމީހުންނަށް ތަޢުލީމުް،ްއިންޑިާޔގެްޑިޕްލޮމެޓުންނާްދިމާލަށްްއެްއޗެހިްޮގވާްހެދީމަ،ްައޅުގަ
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ްހިިތް ްޭއގެ ްސަބަބުން ްޭއގެ ްވެގެންދާނީ. ްގޮތް ްނުކުރެވޭނެ ްމިކަން ްމީހުންނަށް ްާދ ްއަށް ްއިންިޑޔާ ްޓަކައި ހާސިލުކުރުމަށް

ްދިވެހިރާއްޖެް ްއެބަޖެހޭ ްިވސްނާލަން ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޭގެިއތުރަށް ްދާނީ. ްފޯރަމުން ްރައްޔިުތންނަށް ްޢާއްމު ްދިވެހި ނަތީޖާ

ްއެ ްގެންނަ ްކާބޯތަކެތި ްއެތަްއްއަށް ްދުވާލަކު ްއިންިޑޔާ. ްޤައުަމކީ ްގެންނަ ްއަގުހެޮޔކޮށް ްއެންެމ ްއޮްތ، ްކައިރީަގއި ްނމެ

ްއިންް ްއިންިޑޔާ ްއަްށ ްާރއްޖެ ްކާބޯތަކެިތ ްެއއްެގ ްރުފިޔާ ްމިިލއަން ްއެތައް ްެއްއގެ ްރުފިޔާ ްހާްސ ްއެތައް ޓަނެއްެގ،

ްގެ ްސާމާނު ްބޭނުްނވާ ްކާންބޯން ްރައްޔިތުން ްދިވެިހ ްެއއީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެްއެތެރެކުރަމުންދޭ. ްއޭެގއިތުރަށް ްަޤއުމު. ންނަ

ްއެހެންވީާމ،ްމީެގް ްއިން. ްއިންިޑޔާ ްގެންނަނީ ްމި ްއެްއޗެހި ްބޭނުންާވްއެންމެހަިއ ްއަށް ްއިންޑަސްްޓރީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ްާއއިް ްއިންިޑޔާ ްޒަމާނުއްސުރެ ްއެހެންވީމާ، ްދީފަ. ްއަށް ްދިވެހިރާްއޖެ ްވަނީ ްސަރުކާރުން ްއިްނޑިޔާ ްލުއިަތކެއް އެތައް

ްފަދަްދި ްބުރޫއަރާ ްގުޅުމަށް ްމި ނޑާލައި، ްފު ްގުޅުން ްމި ްޤަުއމު. ްދެ ްއޮންނަ ްގުޅުމެއް ްާގތް ްވަރަށް ްއަކީ ވެހިރާއްޖެ

ކަންތައްތަްއްކުރާްސަުރކާރަީކްއެއީްސަރުކާެރއްްކަމަށްްިދވެިހްރައްޔިތުންނަށްްޤަބޫެލއްްނުުކރާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް

މް.އާރާްއިބްރާހީމްްނާޞިރުްއިންޓަރނޭޝަނަލްްހަވާލުކުރުމުގެްކުރިންްދިވެހިްއަޅުަގނޑުމެންްވިސްނާލަންްެއބަޖެހޭްޖީ.އެ

ްއިންް ްކޮމްޕެނީ ްއެއަރޕޯޓްްސ ްމޯލްޑިވްްސ ްވެްސ ްއަހަރު ްއޮތް ްދަްއކާފައި ްފައިސާ ްގިަނއިްނ ްއެންމެ ދައުލަތަށް

ް ްވަނީ ްަދއްކާފައި ްދައުލަތަށް 171ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރުފިޔާ. ްެއކަނިްްވަނ2111ްަމިލިައން އަހަރު

ް ްއޮތް ްދައްކާފައި ްސަރުާކރަށް ްގޮުތަގއި ްޗާޖުގެ ްސާރިވސް ްެއއަރޕޯޓް ްގޮތުަގއި ްެޓކްސްެގ ްވިޔަސް 324ްބެލިކަމުގައި

2111ްމިލިއަންްރުފިޔާ.511ްްމިލިއަންްރުފިޔާ،ްޖީ.އެމް.އާުރންްއެްބޭފުޅުންގެްފައިދާްއިންްސަރުކާރަށްްދައްކާފައިްއޮތްް

ްޖީ.އެމް. ްއެކަނި ްއަހަރު ްވަނަ ްދައުލަތަށް ްސަބަބުން ްހަވާލުކުރުމުގެ ްއެއަރޕޯޓު ްޢިއްޒަތްތެރ824ްްިާއރާ ްރުފިޔާ މިލިއަން

ް ްއަހަރު، ްމި ްއެބަޖެހޭ. ްވިސްނާލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްލިބުނު. ްނިޔަލަްށ2112ްްރައީސް، ްސެޕްޓެމްބަރުގެ ްއަހަރު ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ނުކަންްމީރާގެްވެބްސައިުޓގައިްއެބަްބުނޭ.ްމިލިއަންްރުފިޔާްލިބ273ްުހަމައެކަނިްޓެކްސްގެްގޮުތގައި

ނޑުެމންްހާސްވާންޖެހެނީ.ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްއާމްދަނީްއެބަްިލބޭ.ްދައުލަތަށްްފައިސާްއެބަް ދެންްކޮންކަމަކާތޯްއަުޅގަ

ްދޮގުހަދަމުން ްރައްޔިުތންނަށް ްއޮުޅވާލަިއގެން ްހިސާބުތައް ްވަރަށް.ްތަފާތު ްނުވަންނަ ްވެސް ްދުވަހަކު ްމިއިން ްބަޔަކުްލިބޭ ދާ

ްބަލަމުން.ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދަނީ ްސާފުކޮށް ްއޭެގްތަފާސްހިސާބުތައް ްަރއްޔިތުްންނުހެއްލޭނެ.ްރައްޔިތުން ްއަށް ްވާހަކަ ދައްކާ

ނޑުމެންްިވްސނާލަންޖެހެނީ...  ރައީސް،ްއަުޅގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ަވގުތުޮކޅެްއްއަުރވަން.ްދެންްޖަލްސާގެްމަސަްއކަތްްމިނިުޓގެްހުސ31ްްއާދެ!ްމިްހިސާބުންްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުންނަށްް

ްޖަހާއިރު.ްުޝކުރިއްޔާ.1ްކުރިއަށްދާނީް

ް

ް]އަށ13:11ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[
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ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއޮްނނަނީ ްފަށަން ްޖަލްސާ ްަދންފަޅީގެ ްމި ްމަޖިލީހުގެ .`1ްް 1ްްޖަހާއިރު. ްހަމަނުވާތީ ްމެންބަރުން 5ްޖެހިިއރު

ްމި ްޖެހީ. ްރަނގަބީލެއް ްބަލަން ްއެހެންވީާމ،5ްްނިޓު ްނުވޭ. ްހަމައެއް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްވެސް ްބެލިއިރު މިނިޓު

ް ްމަސަްއކަތް ްދަންފަޅީެގ ްމި ްމަިޖލީހުގެ ްަގސްތުކުރަނީ 1:15ްއަޅުަގނުޑ ްއެހެންވީމާ، ްބެލުމަށް. ްފެށޭތޯ ގަިއ1:11ްގަިއ

ް ްރަނގަބީލުޖަހާނެ، ްހިސ1:15ާއަލުން ްއެ ްފެށުމަށް. ްބަލާނީ.ްަގއި ްގެންެދވޭތޯ ްކުރިއަށް ްމަސައްކަތް ްއަޅުަގނޑުމެން ބުން

ްވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.ް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްއަްށ(13:15ްއިނ13:16ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްގެންދަނީ ްމި ްުކރިއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމާއްދ145ްާ`. ްދަށުްންވަނަ ގެ

ްމިް ްމައްސަލަ. ްުކއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްރަޝީދު ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު މާފަންނު

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދާއިރާގެ ްމެދު ްހިތަދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަފުޅުދެްއެކވުމަށް މައްސަލަިއގައި

 މެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދަށް.

ް

 ހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:

ނުޑްއެންމެްފުރަތަމަްވެްސްޝުުކރުްދަންނަވާލަންްބޭނުންވަނީްالسالم عليكن .ްޝުކުރިްއޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއަުޅގަ

ކުްއލިްމައްސަލަްއެްއ.ްމިއަދުްިމްމިއަދުްމިްކުއްލިްމައްސަލަްުހށަހެޅުއްވިްމެންބަރަށް.ްމިްކުްއލިްމައްސަލަްއަކީްޙަޤީޤީް

ްހަދައިގެންް ްިއއްތިހާދު ްއެނގިަލްއވާނެ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމަނިކަށް ްޙަސަން ްވަޙީދު ްހުރި ްރަީއސްކަމުަގއި ރާއްޖޭގެ

ްދަނީް ްއެ ްވަޙީދު ްމިއަދު ްކަންތައް ްކުރާ ްމީހުން ްއެ ްތެރެއިން ްިއއްތިހާދުގެ ްކަމެއްކަން. ްކިާހވަރެްއގެ ވެރިކަންކުރުމަކީ

އެއީްތިމަންައކާްބެޭހްކަމެއްްނޫނޭ.ްއެއީްއެކަންްުކރެވޭނެްގޮެތއްްނޫން.ްޒިންމާނަގަންޖެހޭނެ.ްޤައުމުގެްހާލަތުްްބުނަމުން،

ްޚިދުމަތެއްް ްއަސާސީ ްނުދެވޭ. ްއެއް ްމުސާރަ ްަރއްޔިތުންނަކަށް ްއަދާކުރާ ްވަޒީފާ ްހަލާކުވެ،ްނެތިގޮއްސަ. ްމުޅިން ްވަނީ މި

ންްަވކިކުރަުމންްދަނީ.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުާކރުގައިްާރއްޖޭގެްތަަރއްޤީްއަްށްނުދެވޭ.ްބިކަވަމުންްމިްދަނީ.ްވަޒީފާްއިންްމީހު

ްގުޭޅް ްމައްސަލައާ ްއުޅޭ ްޖެހިގެން ްމި ްމިއަދު ްހުއްޓައިލާފަ. ްމުޅިން ްވަނީ ްމި ްޕްރޮޖެކްޓުތައް ްއަދި ްތަންތަނާ ހަދަމުންދިޔަ

ް ްސަލާމަތީ ްޤައުމުގެ ްިމ ްކޮބައިތޯއޭ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްޕްރޮިސކިއުޓަރްގޮތުން ްކޮބައިތޯއޭ ބާރު.

ޖެނެރަލް.ްކޮބައިތޯޭއްފުލުހުން.ްމިއަދުްޢައްބާްސްޢާދިލްްރިާޒްއަީކްބޮޑުްޓެރަިރސްޓެކޭ.ްހިަފއިްހަްއޔަރުކުރާށޭ.ްމިްާރއްޖެް
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ސްްއަށްްމިްރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންަނށާއިްމިްރާއްޖެްއަށްްހުރިްބޮޑުްނުރައްކަލެޭކ.ްމިހެންްދަންނަވާލަންްމިްޖެހެނީްޢައްބާ

ްބެހުނީ.ް ްނިއުކްލިއަރްބާރަކާ ްސަރަހައްދުގެ ްނޫން.ްމި ްޤަުއމަކާ ްކުޑަ ްބެހުނީކީ ްއަރަިއްހުރެގެން ްޕޯޑިއަމަށް ްރިޒާ ޢާދިލް

އޭގެްސަބަބުންްރައްޔިތުންނަށްްވެދާނެްނިކަމެތިކަމެއް،ްރައްޔިުތންނަށްްލިބިދާނެްގެއްލުމަކަށްްބަލާފަްއެއްްނޫންްބެހުނީކީ.ް

ްހަ ްަމއްސަލަ ްސަރުކާރުެގްޖީ.އެމް.އާރުގެ ްހައްލުކުރާނީ ްއެަކން ްެއއް. ްވިޔަފާރި ްއެއީ ްކުންފުންޏެއް. ްެއއީ ްއލުކުރާނީ،

ްބޮޑުް ްޢިމްރާނަކީ ްޝައިޚް ްނިކުންނާކަށްނުޖެހޭނެ. ްަމުގމައްޗަށް ްހައްލުކުރާކަށް ްއެކަން ްގޮތަަކށް. ްއޮތް ްކުރެވެން ތެރެއިން

އް.ްމިްޤައުމުގެްވެރިކަންްފޭރިގަތުމުގައިްވަޙީދުްޙަސަްންޓެރަރިސްޓެއް.ްމިްޤައުމުގެްރައްޔިތުންނަށްްހުރިްބޮޑުްނުރައްކަލެ

ްރާއްޖޭަގިއް ްނުކުމެ ްމަގުމަްއޗަށް ްހުރެގެން، ްނިކުމެ ްޢިްމރާނަކީ. ްެއކަކު ްޖަލްސާކުރި ްދަންވަރު ްރޭ ްއެ ްއެއްކޮށް މަނިކާ

މަލުތަކެއްްހިންގަމުންްހިންގަމުންދާްއެއަރޕޯޓެްއގެްނޫނިއްޔާމުްެއއަރޕޯޓެއްްހިންގަުމންދާްބަޔަކާްދެކޮޅަށްްޓެރަރިަޒމުގެްޢަ

ްއެީއް ްދިޔުމަކީ ްއަރަިއގެން ްދޯނިތަކަްށ ްަކއިރިއަށް ްއެތާ ްޓަަކިއ ްއެރުމަށް ްއެއަރޕޯަޓކަށް ްބައިނަލްއަްޤވާމީ ްދަނީ. އެ

ޓެރަރިޒަމުގެްޢަމަލެއް.ްމިއަދުްސިފައިންނާއިްފުލުހުން،ްނޫނިއްޔާމުްސިފައިންްއަޅުަގނޑުްަޤބޫލެއްްނުކުރަންްއެއަރޕޯޓަށްް

ްކަ ްދިންްއެރިޔަދޭނެ ްެއއްބާރުލުން ްސިފައިން ްުދވަހު ްކުރި ްރާއްޖޭގަިއ ްމި ްބަޣާވާތް ްކޮށްފިްއޔާމު ްެއގޮތަށް ްއެކަން މަށް.

ްހަނގުރާމައަާކް ްބޮޑު ްޤައުމު ްމި ްވެއްިޓގެންދާނެ. ްތެެރއަށް ްހަލާުކގެ ްޤައުމު ްމި ްނަމަ، ްދީފި ްމިއަދު ގޮތަށް

ްޤަޫބލުކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތް. ްމިއީ ްަހވާލުިވއިުރގަިއްކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ. ްއެއަރޕޯޓު ްޖީ.އެމް.އާރާ ޖެހޭނެ.

ްއެް ްބުނަނީ، ްމިއަދު ްއޭިވއޭަޝނުން ްއައިލެންޑު ްދެމުން. ްސަބްސިޑީ ްދިޔައީ ްަސރުކާރުން ްއޭިވއޭޝަނަށް އައިލެންޑު

ްވާހަކަ ްކޮން ްމިއަދު ްދެން ްވާހަަކ. ްފައިދާވާ ްދަނީ ްއެ ްބުަނމުން ްމިއަދު ްސަރުކާރުން. ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްހުއްޓާލީ ްސަބްސިޑީ

ްުއޅެނީ.ް ްމި ްނުޖެއްސިގެންތޯ ްފްލައިޓަކަށް ްއަންނަ ްޖަްއސަން ްެއއަރޕޯޓަށް ްއެ ްދައްކަނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެއްތޯ

ްއިންތިޚާބުނުކުރާް ްރައްޔިތުން ްއިންތިޚާބު، ްިނންމާލަމުން، ްބޭނުންވަނީ ްަދންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްވެރިކަމެްއަގއި...

ް

ްކަދެއްެކވުން:ވާހަމުޙައްމަދުްްސިޔާމުްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުމީދޫްދާ

ްވަރަޙްމަތު ްައއްސަލާމްޢަލައިުކމް ްުކއްިލްهللاް`. ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ވަބަަރކާތުހޫ.

ްރަނގަުޅް ްެއކަމަށް ްިވސްނައި ްފުންކޮށް ްވަރަށް ްވިސްާނލަންޖެހޭ، ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއަީކ މައްސަލަ

ްބޭރުެގްހައްލުތަކެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމުަގއި ްއެއް ްމައްސަލަ ްގެންނަންޖެހޭ އް

ްޤައުމުތަުކަގއިާވް ްއަދި ްމެނޭޖުުކރުމަށާ ްރިސޯޓުތައް ްފަހަރު ްބަެއްއ ްކުންފުނިތަކަށް ްމެނޭޖްމަންޓު ްބޭުރގެ ކުންފުނިތަކަށް،

ްއެ ްޤައުމުގަިއވާ ްމި ްއަދި ްެއއަރޕޯޓުތަކާ ްމެނޭޖްމަންޓުްބައެއް ްކުންފުންޏަކަށް ްޤައުމެއްގެ ްބޭރުގެ ްވަނީ ްެވސް އަރޕޯޓު

ްމެނޭޖްމަންޓުް ްއެ ްހަވާލުކުރުމަށްފަހުގައި ްކުންފުންޏަށް ްމެނޭޖްމަންޓު ްގޮތަށް ްމި ްދެޭކގޮތުަގއި ނޑު ްއަުޅގަ ހަވާލުކޮށްފަ.

ްހަމައެއާއެ ްކުރެވިެގންދާންޖެހޭނެ. ްކަމެއް ްހުރިހާ ްކުރަންޖެހޭ ްދަށުން ްނުޙައްޤުްންއެގްރިމަންުޓގެ ްއެގްރިމަންޓަކީ ްއކޮށް
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ްނިކަމެތިކަމާިއް ްއޭގެ ްރައްޔިުތންނަށް ްދިވެހި ްސަބަބުން ްެއގްރިމަންުޓގެ ްއަދި ްވާނަމަ، ްކަަމށް ްެއގްރިމަންޓެއް ހެދިފައިވާ

ްެއގްރިމަންޓުް ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާނަމަ، ްކަމުަގއި ްެއނގޭ ްއެއިން ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްގެއްލުން ްލިބޭނެ އެއިން

ްއަުޅަގނޑުްބާތިލުކުރު ްގޮތަށް. ްއޮންަނންޖެހޭ ްއެގްރިމަންުޓގައި ްއެ ްކޯޓަށް. ްޝަރީޢަތުގެ ްދާންޖެހޭނީ ްޓަކަިއ މަށް

ް ްހަޔާުތގައި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްެވސް ނޑު ްއަުޅގަ 151ްްދަންނަވައިލާނީ ްއަޅުަގނުޑގެ ްކުންފުންޏަކާ ްމެނޭޖްމަންޓު 2ްއަހަުރވީ

ް ްިރސޯޓަކީ ްެއއް ްހަވާލުކުރީމު. 122ްްރިސޯޓު ްޑޮލަުރގެ ްމިލިއަން ްރިސޯޓަކީ ްއަެންއ ްރިސޯޓެްއ. މިލިއަނ81ްްްައގުހުރި

ްމީހުންް ްއެ ްފަހުގައި ްހަވާލުކުރުމަށް ްމެނޭޖްމަންޓު ްމީހުންނާ ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްރިސޯެޓއް. ްައގުހުރި ޑޮލަރުގެ

ްނޑެންޓުްކުންފުންޏަށްވީްހަރާންކޯރު.ްުކންފުންޏަށްްވަރަށްްބޮޑެތިްެގްއލުންދީ،ްއަދިްަކނަޑއެިޅގެންްވަްއކަންކޮށް،ްއިންޑިޕެ

ް ނޑުމެްނގެްކުންފުނިނ24ްްްއޮޑިޓްްރިޕޯުޓ،ްކޭ.ޕީ.އެމް.ޖީްއިންްކުރިްޮއޑިޓުްރިޕޯޓުން ްއެްމީހުންްއަުޅގަ މިލިއަންްޑޮލަރު

ްވީއިުރގަިއް ްގެއްލުން ްބޮޑެތި ްމިފަދަ ްެއނގެން.ްއެހެންނަމަވެސް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްސީދާ ްއޮތީ ްއެ ްކަމަށް ްކާލާފައިވާ ވަގަށް

ްމުަވއްް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމީހުންނަށްްވެސް ްއެ ްވަށަިއގެން ްއަިދ ްުނކުރަމު. ްޖެއްސުމެއް ްމީހުންނަކަށް ްެއ ްލަްއވާ ޒަފުން

ްޙިކުމަތުޢަމަލު.ް ްބޭނުންކުރީ ްހަމައެކަނި ްނުދަމު. ްޮގވާލަމަކުން ްޓަަކއި ްއަނިޔާކުރުމަށް ްމީހުންނަށް ްއެ ގެއްލުންދީ،

ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގޮތަށް ްއޮތް ްެއްގރިމަންޓުގައި ްބޭނުންކުރީ. ްއެްްކޮންގޮތެއްތޯ ްދިޔަީއ. ްކޯޓަށް ްޮގަވއިގެން ްމީހުން އެ

ްމޭރުމަކުންް ްއެއް ްހަމަ ްމިކަން ްއެހެންވީމާ، ްފައިބައިގެންދާންޖެހުނީ. ްފަހުން ްއެންމެ ްމީހުން ްެއ ްވާހަކަދެއްކީ. މީހުންނާ

ްނުބެ ްވަރަށް ްބަލަންޖެހޭ ްޙަޤީޤަުތގައި ްދިނުމުގައި ްެއއަރޕޯޓު ްރަނގަުޅ ްއެއަރޕޯޓު. ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްއޮތީ ްމި ލުމަކީްދީފައި

ނޑުމެްން އެއީްޙަޤީޤަތުަގއިްކުރަންޖެހޭްކަމެއް.ްކޮށްފަިއވާްކަމެއްްނޫން.ްއެއީްޙަޤީޤަތުގައިްެއއަރޕޯެޓއްްދޭއިރުަގއިްއަުޅގަ

ްމިއަުދް ްޓޫރިޒަމް. ްކޮންތަނެއްަގއިތޯ. ްއޮތީ ްއިކޮނޮމީ ްސައްަތ ްއިން ްސައްތަ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ވިސްނަންޖެހޭ

ފްލައިޓުްޖަރުމަނުންްއައި.ްޭއެގްކުރީްއަހަރުްއިޓަލީންްވެްސ14ްްޑުމެންްޗާޓަރްއަޅުަގނޑުމެން،ްމިދިޔަްއަހަރުްއަޅުަގނ

ނޑ3ްްުފްަލއިޓުްައއި.ްމިއަދުްެއްއަންނަނީްކޮންމެްޤައުމުނ14ްްް ޖެހުމުގ11ްްެފްލައިޓު.ްކީްއެވގެންތޯްމަދުކުރީ.ްއަުޅގަ

ްގޮ ްޤައުމީ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޔޫ.ޭކގެ ްއައީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއޮންނަްކުރިން ްޔޫ.ޭކަގއި ްަބއިވެިރވީ ތުން،

ްައުގް ްތެުލގެ ްއެއަރޕޯޓުން ްޖީ.އެމް.އާރު ްބުނަނީ ްއޮަޕރޭޓަރުން ްބޮޑެތި ްއާއި ްޓީ.ޔޫ.ައއި ްބަިއވެިރވުމުން ްމާޓާ. ޓްރެވަލް

ް ްއޮތް ްދާން ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްތިމަންނަ ްސަބަބުން 14ްްބޮޑުކުރުމުގެ ްއެންމެ ްދެވެނީ ްމިއަދު ްތެރެއިން 2ްފްލައިުޓގެ

ްށޭ.ްއެހެންވީމާ...ފްލައިޓަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދުލްޣަފޫރުް ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށީ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަމަވެއްޖެ ްވަގުުތ ްއުތުރު، ކުޅުދުއްފުށީ

ްމޫސާ.

ް
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ްްކަދެއްެކވުން:ވާހަކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާް

ްއިންްޝުކުރިއް ްރާއްޖެ ްހަފްތާގައި ްމިދިޔަ ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޔާ

ްނަސޭހަތްތެރިވެފަިއް ްހާޒިުރކޮށްފައި ްއަށް ްމިނިސްޓްރީ ްޮފރިން ްއިންިޑޔާގެ ްސަފީރު، ްުހންނަ ްއިންިޑޔާަގއި ނަޑއަޅާފަިއ ކަ

ްޙަޤީޤަތަ ްކުރަންޖެހޭ ްޤަބޫލު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއިންިޑާޔްވަނީ. ްރައްޓެއްެސއްކަން. ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއަީކ ްއިންޑިޔާ ކީ

ްއެހެންް ްނޫން ްއެ ްއިޚްލާޞްތެރި، ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހޭދަކޮށްފައިވާ ްގިަނގުނަ ްދިފާޢުކުރުމުގައި ްޤައުމު ްދިވެހި އަކީ

ްއަ ްއެއް. ްބަިއެވރި ްތަަރއްޤީެގ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްފަރާތެއްކަން. ްއިޚްާލޞްތެރި ްފަދަ، ްނެތް ނޑުމެންެގްފަރާތެއް ުޅގަ

ްދޭތެޭރގަިއް ްާއއި ްއިންިޑޔާ ްސަރުކާރުްނ ްމި ްމިއަދު ްޤައުެމއް. ްއެުކވެރި ްމަަސއްކަްތކޮށްދެމުންދާ ްަޓކައި ކުރިމަގަށް

ްނުކުޅެދުންތެރިކަން.ް ްހުރި ްސަރުކާރުގައި ްމި ްދިޔުމަކީ ްދަްއކަމުން ްވާހަކަތައް ްތަފާތު ްގޮތުން ްބެހޭ ފާޑުކިަޔއި،ްއިންިޑޔާއާ

ޒާްއެްުބނިްވާހަކަްއަީކްެއއީްހަމަްީސދާްވަޙީދުެގްބަސް.ްވަޙީުދގެްަތރުޖަމާނެއްގެްގޮތުަގއިްހުިރްޙަޤީޤަތުގައިްޢާދިލްްރިް

ްއިންިޑޔާާއް ްހަމަ ްނޫން. ްަކމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްެއީއްއަުޅގަ ްިޚޔާލެއްފާޅެްއްނުކުެރވޭނެ. ްއޭނަެގްއަިމއްލަ ފަރާތަކަށް

ްދި ްއެ ްހާމަވަގެން ްމިއަދު ްވިސްުނން ްވަޙީދުގެ ްކުރާްދޭތެރޭގައި ްބޭލުމަށް ްޖީ.އެމް.އާރު ްޙަޤީޤަތަީކ ްމިއަުދގެ ޔައީ.

ްމިް ްފިކުރު ްއުފެދިފައިވާ ްކަމުަގއި ްއެ ްއަވަހާރަކޮށްެލވުނީމާ ްއަފްރާޝީމު ްޤައުމުަގއި ްކަމަކީ. ްމި ްނޫން މަސައްކަތެއް

ްގެްނގު ްތެރޭގަިއ ްޤައުުމގެ ްފިކުެރއް ްއެހެން ްކޮންމެވެްސ ްބަދަލުަގއި ްޭއގެ ްޓަަކިއ ްނައްތާލުމަށް ްަޓކަިއްޤައުމުން ޅުމަށް

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްޖީ.އެމް.އާރުްބާލަންްވެްސް ޖައްސާްސިޔާސީްސްޓަންޓެއްްމިއީްއިނގޭތޯ.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުގަ

ްކުރަންޖެހޭް ްޓަކައި ްއެކަމަށް ްނޭޅި، ްފިޔަވަޅެއް ްއަޅަންޖެހޭ ްދޭތެރޭގައި ްއެކަމާ ްސަރުކާރުން ްބާޣީ ްއޮތް ްޤައުމުގައި މި

ްބައިް ްކަމެްއްމަސައްކަތްނުކުެރވި، ްޤަބޫލުކުރާނެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަރަންދިޔުމަީކ ްއެއަރޕޯޓަށް ްނިކުމެ ްހަދަިއގެން ނޑު ގަ

ްހިތުންް ްރައްޔިތުން ްހިނގާފައިާވްކަންތައް ްމެދު ްައަވހާރަކޮށްލުމާ ްއަފްރާޝީމު ްގޮތުން ްސިާޔސީ ނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްމިއީ

ްކަމަކީ. ްމި ްކެމްޕެއިނެއް ްސިޔާސީ ްހިންގަމުންދާ ްޓަކައި ްނޫން.ްްފިލުވުމަށް ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްައޅުަގނޑުމެްނ މިއީކީ

ްވަީން ްސަރުކާރުން ްކުރުމަށް ްެއކަްނ ްދައްކައިދޭށޭ. ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގާތިލު ްައފްރާޝީމުގެ ްބުނަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްއަޅުަގނޑުމެ ްއަށް.ްހަމައެއާެއއްޮކށް ްވަޙީދުގެްިއސްތިޢުފާ ްގޮވާލަނީ ްމި ްއެުކވެިރްނުކުޅެދިފަ.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑު ންގެ

ްކަންތަެކއްް ްހިނގާފަިއވާ ްހަޔާުތގައި ްޤައުމުގެ ްމި ްވެސް ްދުވަހަކު ްޢަމަލުތަކަކީ ްހިންގަމުންދާ ްމި ްދޭތެރޭގައި އިންޑިާޔއާ

ްހިސާބަށްް ްމިހާ ްތަކުުރފާނުއްސުރެ، ްމުޙައްމަދު ްޓަކައި ްދިފާޢުކުުރމަށް ްމިނިވަންކަން ްަޤުއމުގެ ްމި ްއަކީ ްއިންޑިޔާ ނޫން.

ްއެއްް ްމިއަދުްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމިއަދު ްޤައުމު. ްކޮށްދީފައިވާ ްއެއް ްހޭދަ ްހުރިހާ ކޮށް

ްދިވެހިާރއްޖޭެގް ްވެސް ްދުވަހަކު ްވާހަކަދައްކަން. ްޒާތުގެ ްމި ްގޮތުން ްބެހޭ ްއިންޑިޔާއާ ްހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ްއެ ްއަީކ. ްއިންޑިާޔ ްނޫން ްަޤުއމެއް ްބެހިފައިވާ ްނެތް،ްމިނިވަންކަމާ ްބޮލުރޮއްޖެއް ްގޮތުން ްސިާޔީސ ހެންނަމަވެސް

ދެބަންދިހާރަވެފައިްތިބިްބަޔަކުްނިކުމެ،ްހަޅޭއްލެވީމާްއެއީްަސރުކާރުގެްނުކުޅެދުންތެރިކަން.ްމިއަދުްސަރުކާރު،ްއިންޑިާޔެގް

ްއަުޅގަ ްއަާކ ްއިންިޑޔާ ްަވކިވާންޖެހޭނެ. ްއިން ްވަޒީފާ ްއެ ްރިޒާ ްޢާދިލް ްއެދެންޖެހޭނެ. ްމާފަށް ނޑުމެންނަށްްކިބައިން
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ްވަފާތެރި،ް ްއިޚްލާޞްތެރި، ްކޮށްދީފަިއާވ ްކަންތައްަތއް ްގިަނގުނަ ްޓަަކއި ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްައކީ ްއިްނޑިޔާ ނުކުޅެވޭނެ.

ްކަންތައްތައްް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްމިްހިންގާ ްބޮަޑށްްމިްސަރުކާރުން ްވަރަށް ްހަމަ ްޤައުމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު އެުކވެރި

ްކުށްވެިރކޮ ްބޮޑަށް ްކަންތައްތަކާްވަރަށް ްކުރަމުންދާ ްސަރުކާރުން ްމި ްޓަކައި ްބިަކކުރުމަށް ްރައްޔިތުން ްޤައުމުގެ ްމި ށް،

ްނޫންް ްދިޔުން ްއިންތިޚާބަކަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްިއސްތިޢުފާދީފައި، ްސަުރކާރު ްއަވަހަށް ްހިތާމަުކރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ދޭތެރޭގައި

ޣާވާތަކުންްވެރިކަްނކޮށްގެްންސަރުކާރެއްްގެނައިމަ،ްދެންްއެހެންްކަމެއްްމިްޤައުމުަގއިްނެތްކަންްމިއަދުްމިްފެންނަނީ.ްބަ

ްއެއްވެސްް ްހަމަ ްހަލާލުކުރެވޭނެ ްއެއްެޗއް ްޙަރާމް ްދަނީ. ްމި ްހިނގަމުން ްކަންތަކެއް ްހުރިހާ ްހިނގާނޭ ްތެރޭގައި ޤައުމެްއގެ

ްގޮތެއްްނޯންނާނެ.ްޝުކުިރއްޔާ.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމުްރަޝާދުް

ްް.ًبركاتوްهللاްتًرحوްعليكنްسالملاް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްރައީސް.ޝުކުރިއްޔާ، ިޢއްޒަތްތެިރްްިޢއްޒަްތތެރި

ް ްމުޖުތަމަޢު ްދިވެހި ްފެންނަނީ ްމި ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްިމއަދު ްމިއަދ4ްްުރައީސް، ްމަންޒަރު. ްބަނަވަމުންދާ އުދަރަހުން

ްރައްް ްދިވެހި ްނިކަމެތި ްފެންނަނީ ްމި ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަންޒަރު. ްަފނާވަމުންދާ ްހަނާވެ، ްއިތުރަށް ޔިތުން

ްޓަކައިް ްފުއްދުމަށް ްބޭނުންތައް ްޟަރޫރީ ްއެންމެ ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްނިކަމެތި ްފެންނަނީ ްމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފެންނަމު ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްމަންޒަރު.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްމިއަދު ްބަންދުެވގެންދާ ްދޮރުތައް ްދަނީްހުޅުވިފަިއވާ ްމި ން

ްމަސަްއކަތްކުރަމުންދާް ްބަޔަކު ްފަނާކުރަން ްހަލާކުކުރަން، ްއިތުރަށް ްފޭރާން ްއިޖުތިމާޢީ ްއިތުރަށް ްމުޖުތަމަޢުގެ ދިވެހި

ްަޓކަިއ،ްިމް ްކުރުމަށް ްކަންަތއްތަްއްހެޔޮ ްދެރަކަމެްއ.ްމި ްކަމެއް.ްިމއީ ްހިތާމަހުރި މަންޒަރު.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ.ްމިއީ

ްރަނގަުޅކު ްނިސްބަތްވާްކަންތައްތައް ްސަރުކާރަށް ްާވިއރު، ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހިފައި ްސަރުކާރުން ްމިއަދުގެ ްޓަކައި ރުމަށް

ނޑުްހިތާމަކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ް ޕާޓީތަކުންްމިްމަސައްކަތްްނުަރނގަޅުްގޮތުަގއިްކުރަމުންދާތީްއެކަމާްމެދުްއަުޅގަ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްއެްިއއްތިހާދާްދޭތެރޭގައިްއެަބްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްއަހަންްމަދަނީްއިއްތިހާދެްއގެްވާހަކަް .ްައޅުގަ

ްރަޖިސްޓަރް ްނޮން ްބުނެފައި ްއޮންނާނެ ްޤާނޫނުގައި ްހުއްުޓުވމުގެ ްކުށްަތއް ްގޭްނގު ްސަބަަބކީ ްދަޢުވާކުރެވެން. ޖެހޭ

ްއެ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްވާަހކަ.ްމި ްރެޖިސްޓަރްޕާޓީތަކުގެ ްނޮން ްހަދައިގެްންއުޅޭ ްދޭތެރޭގައިްްގުރޫޕުތައް،ްގުރޫޕު ޖަމާޢަތާ

ްއިޙްތިރާމުކުރުެމއްް ްގަވާއިދަށް ްޤާނޫނާއި ްމީހުންނަކީ ްއެ ްނޫްނ. ްބައެއް ްުއޅޭ ްރަޖިްސޓްރީކޮށްގެން ްއެއީ ދަޢުވާކުރަންޖެހޭ.

ްައޅުަގނޑުމެންް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްދަންނަވަނީ. ްމި ްއަުޅަގނުޑ ްވާހަކަ ްބައެްއގެ ްކުރަމުންދާ ްކަންތައްތައް ނެތި

ްޖެ ްއެބަ ްހިންގާފައިްބަލައިލަން ްކުރަމުން ްކުށްތައް ްކިހާވަރަކަށް ްމީހުން ްއެ ްމަގުތަކުގައި ްމާލޭގެ ްދުވަހު ްހުކުރު ްމިދިޔަ ހޭ

ްޤާނޫނެއް،ް ްހެދި ްފަހުން ްދާދި ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްއާދެ! ްހިންގާފައިވޭތޯ. ްޖަރީމާ ްކިތައް ވޭތޯ.

ނަޑއަ ނޑުަތއްްކަ ވަނަްމާއްދާެގ13ްްވަނަްމާއްދާްއާއ11ްްިޅާްޤާނޫނު.ްމިްޤާނޫނުގެްއިޖުތިމާޢީްއަދަބުތަކާްޚިލާފުްމިންގަ

ްމަގުަތއްް ްމާލޭގެ ްދުވަހަކީ ްހުކުރު ްމިދިޔަ ްއާދެ! ްދަޢުވާުކރަންޖެހޭ. ްދޭތެރޭ ްފަރާތްތަކާ ްހިންިގ ްޢަމަލުތައް ްއެ ދަށުން
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ްމަދަ ްމިދެންނެވި ްވަނީ ްަހދައިލާފައި ްކުނިޮގނޑުތަަކކަށް ްދުވަހެއް. ްހަދާލި ނޑުތަކަކަްށ ްޢަދާލަތުްކުނިގޮ ްއިއްތިހާދާއި ނީ

ްރައީްސ.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮާވލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްދަޢުވާކުރުމަށް ްމެދުގައި ްފަރާތާ ްދެ ްމި ްވާތީ، ްކަމަށް ްފަރާތުން ޕާޓީގެ

ްއިންިޑޔާް ްއަދި ްދިމާލަށް، ްމުޭލއާ ްމިއަދު ްއަކީ ްމައްސަލަ ްކަންބޮުޑާވ ްއެންމެ ްސަބަބަކީ، ްކަންބޮޑުާވ ްއެންމެ އަޅުަގނޑު

ްދިމާލަށް ްބޮޑަށްްްސަރުކާރާ ްއެއަށްވުރެ ްނޫން. ްެއްއ ްމައްސަލަ ްވިދާުޅވި ްއެްއޗެއް ްޕާސަން ްސްޕޯކްސް ސަރުކާރުގެ

ްއިސްލާމްދީނުގެް ްޕާޓީއަކުން ްތިއްެބިވ ްޢިލްމުވެރިން ްދީނީ ްފަދަ، ްޕާޓީ ްއަދާލަތު ްޖެހެނީ ްމި ްހިތާމަކުރަން އަޅުަގނޑުމެން

ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ްޖަހައި، ްޮކޅުފައިން ްއުސޫލުތަުކގައި ްއުފެދިއްޖެްއޔާްމަތިވެރި ްއެއް ްމަްއސަލަ ދެންނެވީ

ް ްއެބަ ްކުރިމަތިން ނޑުމެން ްއެކަމާމެދުްމަޝްވަރާުކރުމަށް.ްއަުޅގަ ްޮއންނަނީ أَْهُرىُنْ ފެނޭް"ްއިސްލާމްދީނުގަިއްވެްސްމި ًَް

  ٍ ްލިްبَْينَيُنْ ްُشٌَر ްކިޔާަފއި ްއޭ ްއުސޫލުް" ނޑިމާރު ްދަ ްަޖހާފައި ްކޮޅުފައިން ްއުސޫލުަގއި ްމި ްތަން. ްއޮތް ޔެފައި

ްތިބި،ްދީީންއި ްމަގުދައްަކއިދޭން ްމިއަދު ްހިތާމަކުރަން.ްއެީއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޮޑަށް ްަވރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ޚްތިޔާރުކުރީތީ

ްދަތުރުކުރަމުންދާް ްމިޝްރާބަށް ްމި ްޤައުމު ްމި ްގޮތަކަށް ްމިފަދަ ްމިންވަރަކީ. ްހުރި ްޤައުމުގައި ްމި ްހާލަތު ޢިލްމުވެރިންގެ

ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްވާނަމަ ްފޯރުކޮށްދިނުމަކީްްކަމަށް ްޤައުމު ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖީލުތަކަށް ްއޮތް ކުރިއަށް

ްބޭފުޅުންގެް ްއެ ްވާޖިބާއި ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްވެސް ްޢިްލމުވެރިން ްދީނީ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްކުެރވޭެނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވިސް ްފުންޮކށް ްިމއަށްވުެރ ްމެދުގައި ްކަންތައްަތާކ ްއަދާކުރަންޖެހޭ ްބޭފުޅުްނ ްއެ ްހަމަްމަސްއޫލިއްޔަާތއި ްއެބަޖެހޭ. ނަން

ްނަސޭހަތްދެއްވާފައިް ްދީނީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްދިވެހިންނަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްއޮތް ްޮގތަކަށް ްވަކި ްއަްނަގވާފައި ދީނުގައި

ްކަމަކީ.ް ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްހުންނަ ްޢަމަލުތައް ްބޭފުޅުންެގ ްއެ ްޚިލާފަށް އެއާ

ްތެރިްރަީއސް.ްްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު

ނޑުމެން...ޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއާދެ!ް ްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ޢިްއޒަތްތެރިްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެ

ް

ް(އްސަލަ)ނިޒާމީްމަ

ް

 ްެދއްެކވުން:ވާހަކަތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް
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ައޅުަގނޑުްވަރަށްްކަންބޮޑުެވގެންްނިާޒމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްމިްނެގީ.ްރައީްސގެްސަމާލުކަމަށްް،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް

ްޅިޔަނު،ްއިލްޔާް ްވަޙީދުގެ ްޑރ.ްމުޙައްަމދު ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްދެންމެއަކު ްތާަނއިންްهللاްސްގެންނަން.ްދާދި ްއިސްމުފުޅު ގެ

ްލިޔެފައިްމަޖިލީހަށްްސިޓީްއެްއްފޮނުވާފައިްއޮތީމަ،ްއެކަހަލަްކަންތައްތައްްމަޖިލީހަށްްބަލައިނުގަންނަން.ްއިނގޭތޯ.ް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްޫނން.ްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްިޢއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނަޝީދު

ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.އާދެ!ް ްޕާޓީްްޝުކުިރއްޔާ ްޢަދާލަތު ްެއއީ ްަޙޤީޤަތެއް ްއެނގޭ ްވެސް ނޑުމެންނަްށްއެންމެނަށް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ،ްޢަދާލަތުްޕާޓީންްދީނުގެްނަމުގައިްކުރާްހުރިހާްްއަކީްދީނީްފޭރާމެއްްލައިގެންްތިބިްސިޔާސީްޖަމާޢަތެއްކަން.

ްނޫން.ް ްކަންތައްަތކެއް ްކުރެވޭ ްޓަކައި ްކުރިއެރުވުމަށް ްދީން ްނޫން. ްކަންތައްަތކެއް ްނަމުގަިއްކުރެވޭ ްދީުނގެ ކަންތައްތަކަކީ

ްޢަދާލަތު ްއެހެންެވގެން ްކަންތައްތައް. ްކުެރވޭ ްޓަކައި ްާހސިލުކުރުމަށް ްމަޤްޞަދުތަކެއް ްއިންތިޚާބުތަކަށްްްސިޔާސީ ޕާޓީން

ްމެންޑޭޓަީކް ްމުިޅ ްޕާޓީގެ ްޢަދާލަތު ްވެސް. ްމަސައްކަތްކުރަނީ ްހޯދުމަށް ްކާމިޔާބު ްއިންތިާޚބުތަކުން ްވެސް. ކުރިމަތިލަނީ

ްނޫނީް ްލިބޭީތ، ްގެއްލުމެއް ްސަލާމަތަށް ްސުލްމާއި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްައކީ ްަމއްސަލަ ްކުެރވިފައިވާ ްމެންޑޭޓެްއ. ސިޔާސީ

ްއިޤްތި ްޕްރޮމޯޓުކުރުމަށްްދިވެހިންގެ ްޕާޓީ ްޢަދާލަތު ްމިއީ ްނޫން. ްަކންތައްތަކެއް ްކުރެވިގެްނވާ ްލިބޭތީ ްެގްއލުމެއް ޞާދަށް

ނޑުމެންްކޮންމެްމީހަކަށްްވެސްްއެނގޭްމިއަދުްއިްނޑިޔާްއޮްތް ޓަކައިްދީނުގެްނަމުަގއިްހިންާގްޖަރީމާްއެއް.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ނޑުމެންނާއި އިްނޑިޔާއާްވަރަށްްގާތްްގުޅުންތަެކއްްމިްދަނީްއުފެދެމުން.ްއަދިްްސްޓްރެޓެޖިކުްލޮކޭޝަނުގެްަސބަބުންްއަޅުގަ

ޒަމާނުއްސުރެ،ްކުރިންްކުޅުުދްއފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްވިދާޅުިވްފަދައިން،ްމުޙައްމަދުް

ް ްޓަކައި ްމިނިވަންކޮށްދިނުމަށް ްކިަބއިން ްޕޯޗްީގޒުންގެ ްދިވެހިރާއްޖެ ްސަރުކާރުންްތަކުރުފާނަށް ްއިންޑިޔާ ެވސް

ްގުޅުންތައް.ް ްއިޖުތިމާޢީ ްސަގާީފ ްމި ްދިޔަ ްދެމިގެން ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްއެހެްނީވމާ، އެހީތެރިވެދީފަިއވޭ.

ް ްިއންޑިޔާެގްބަނދަރުތަކަށް ްގޮތުން ްބުނާ ްޤާނުނުތަކުން ްބަެއއް ްހުރި ްއިންޑިާޔަގއި 15ްވިސްނާަވޑަިއގެންބައްަލވާ!ްިމައދު

ްގިނަްދުވަްސވެ ްއަހަރަށްވުރެ ްާއގުބޯޓުފަހަރަކަށްްނުވަެދވޭ.ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްގިނަްދުވަސްވެަފއ15ްްިަފއިވާ އަަހރަށްްވުރެ

ްގާތްް ްއަށްްޒަމާުނއްސުރެ ްއިންޑިޔާ ްއަުޅަގނޑުމެންގެްިދވެހިންނަކީ ނެތްްއެންމެްާއގުބޯޓެްއްެވްސްނެތް.ްއެހެންނަމަވެސް

1ްބަދަލުތަކެއްްގެނެސްގެންްދިވެހިރާއްޖޭގެްބޯޓުފަހަރަށްްްގުޅުމެއްްއޮންނަްޤައުެމއްްކަަމށްްވީތީެވ،ްއެްޤާނޫނަށްްޚާްއޞަ

ްހުއްދަް ްމި ްދީފަ.ްމާދަމާ ްަވނީ ްމި ްއިން ްއިންޑިޔާ ްވަދެވޭެންހުއްދަ ްބަނދަރުތަކަށް ްމިދެންނެވި ްވަންދެން ްދުވަސް އަހަރު

ްއަޅުަގނޑު ްނުވަދެވޭނެ. ްބަނދަރުތަކަށް ްއިންިޑޔާެގ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްެއްއްބާތިލުވީމަ ްފިޔަ މެންނަށް
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ްލާރިް ްއެްއޗިހި ްއެ ްނުލިބޭނެ. ނޑެއް ްދަގަ ްނުލިބޭނެ. ްއެއް ްސިމެންތި ްނުލިބޭނެ. ްބިހެއް ްނުލިބޭނެ. ްއަލުތްވެއް ނުލިބޭނެ.

ްބައެްއް ްނެތް ްއެއް ނޑި ްސިކު ްމިހާ ްއެހެންވީމާ، ްެގންނާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްނުވަދެ، ްބޯޓު ްއެކަމަކު ްގެންނަނީ. ދީގެން

ް ްޤައުމުގެ ްޢިއްޒަތްތެިރްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވިސްނާވަަޑއިގަންަނވާ! ްކަމަކީ. ްލަދުގަންނަންޖެހޭ ްމިއީ ްއުޅޭތީ ެވރިކަންކުރަން

ްވެްސް ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަންނައިުރގަިއ، ްުބރޫއަރަމުން ްގުޅުންތަކަށް ްޚާރިޖީ ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްމިއަދު ރައީސް.

ްއިން ްމުސާރަދިނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްވެސް ްމަހު ްމި ްއަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްސުނާމީ ްލާރިދިނީމަ. ްސަރުކާރުން ޑިޔާ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްއަހަރަކު، ްކޮންމެ ްއަންނާތީ ްހީނަރުވަމުން ްއިްޤތިޞާދު ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަހުގައި

ް ްސަރުކާރުން. ްއިންޑިޔާ ްބޭލްއައުުޓކޮށްދެީވ ްސަރުކާރުްނ111ްްސަރުކާރުން ްއިންިޑޔާ ްޑޮަލރެއް ްމިލިޔަން އެތައް

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްއަޅުަގނޑުމެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއެބަޭވ. ްދެއްވާފައި ްއެކަިނ ްގޮތުަގއި ްސަޕޯޓުގެ ްބަޖެޓު ްރާއްޖޭގެ ްނގެ

ޙަޤީޤަތްތައް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްހިތްހަމަނުޖެހުނީމަްނުކުމެ،ްއިންޑިޔާްމީހުންނަށްްއެއްޗެތިްކިޔާއިުރް

ްބަޔަ ްާރއްޖޭެގްއެަތްއްހާސް ްއެްއަޅުަގނޑުމެން ްދޭ.ްމާދަމާ ްއެބަ ްދިިރުއޅެމުން ްއެކަނި ްްޓރިވެންޑްރަމުަގއި ުކްއިްނޑިާޔގެ

ްުމޒާހަރާކުރީމަް ްޓްިރެވންޑްރަމުގައި ްނުކުމެ ްަބޔަކު ްޓަކައި ްފޮނުވާލުމަށް ްއިން ްއިންޑިޔާ ްޓަކައި، ްނެރެލުމަށް މީހުން

ްދުވަހެއް ްއެތައް ްއަށްްކެންސަރުޖެހިގެން ްރާއްޖެ ްވާނީ.ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްތިބިްްކިހިނެއްތޯ ްބޭސްކުރަން ްއެތާގައި ވަންެދން

ްމީހުންް ްތިބި ްގޮސް ްުކއްޔަްށްދީފައި ްގެދޮރު ްތިބި. ްއެބަ ްމީހުން ްތިބި ްބޭސްކުރަން ްބަލިތަކަށް ްބޮޑެތި ްތިބި. ްއެބަ މީހުން

ްވާހަކަނުދައްކާނީ.ް ްތާކުންތާކުނުޖެހޭ ްއެހެްނވީމާ، ްކޮންބައެއްތޯ. ްވިސްނާލަނީ ްމެދު ްހާލާ ްމީހުންގެ ްމި ްތިބި. އެބަ

ްއިންތިޚާބުެގްއިންތި ްސީދާ ްވާހަކަނުދައްަކއި، ްކިޔަިއގެން ްފަޅޮލޭ ްޖީ.އެމް.އާރޭ، ްވެއްޖެްއޔާ ްބޭނުން ްނުކުންނަން ޚާބަށް

ްދައްކަްނވީ.ް ްވާހަކަ ްއެްއގެ ްމެނިފެސްޓޯ ްގެނެސްދޭނެ ްރައްޔިތުންނަްށ ްވާހަކަދައްކަންީވ. ްގޮތުން ްބެހޭ ކަންތައްތަކާ

ްރި ްމެނިފެސްޓޯއަކާއި ްސާފު ްތިބީ ްމި ްއަާމޒުްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ނޑަައޅަިއެގން. ްކަ ނޑިޑޭެޓއް ްކެ ޔާީސ

ނޑުމެންނަށްްއެބަްފެނޭ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.1113ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްފެނޭ.ް ްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ތިނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުް

ްކުްއާދެ،ް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްވާ ްމި ްސަުރކާރުންްހުށަހެޅިފައި ްއިންޑިޔާ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަކީ ްމައްސަލަ އްލި

ްއިސްް ްސަރުކާުރގެ ްމި ްވާހަަކތަކެއް ްދޮގު ްޚިލާފު ްޙަޤީޤަތާ ްގޮތުްނ ްބެހޭ ްމުލޭއާ ްޑީ.އެމް ްސަފީުރ ްހުންނަ ނަޑއަޅާފައި ކަ

ްމެ ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްގޮތުން ްގުޅޭ ްއެކަމާ ްާވތީ ްފާޅުކުރައްވާފަިއ ްއިބްރާހީމުްތަރުޖަމާނު ންބަރު

ރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްުކްއލިްމައްސަލަްއެއް.ްމިްމައްސަލަްހުށަހެޅުއްވިްކަމަށްްޓަކައިްއަޅުަގނޑުްއެްމަނިކުފާނަށްް

ްަރއްޔިތުްނގެް ްއެންމެހައި ްދާއިާރގެ ްތިނަދޫ ްމައްސަލަިއގައި ްމި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްޝުކުރުދަނަންވަން. ނިހާޔަތަށް

ް ްހަރުކަށި ްވަރަށްްނަމުގައި ްމަހު، ްނިމިދިޔަ ްފެނިގެންދަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްކުށްވެރިކުރަން. އިބާރާތުން

އިހާނެތްތެރިްގޮތަކަްށްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަފްރާޝީމުްޢަލީްައވަހާރަކޮށްލިްމައްސަަލިއގައިްިމް
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ް ްމައްސަލަ ްިއހްމާލުވެ،ްއެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއޮއްބާލުމަްށްސަރުކާރުން ްމައްސަލަ ްއެ ްއަހައްމިއްޔަތުނުދެއްަވއި ްދޭންޖެހޭ އަށް

ްޓަކައިްމިްސަރުކާރުންްކުރަމުްންގެންދާްމަސައްކަތް.ްއަޅުަގނޑުްފާޅުކަންްބޮޑުްގޮެތްއގައިްަދންނަވަން.ްޙަޤީޤަތުގައި...ްް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު.ޢިްއޒަތްތެރިްްގެނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިރާް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްކަދެއްކެވުން:ވާހަޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްގަލޮ

ްޝުކުރިއްޔާް ްއެބަް، ްވާހަކަ ްއެ ްމިހާރު ްފަހަރު ްގިނަ ްވަރަށް ްތެރޭގައި ްބަހުސް ްމި ްހަމަ ްމިތާ ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ނަޑއެޅިގެންްޮދގުްވާހަަކްއެއް.ްއެކަންްކުިރއަށްްއެބަްއަުޑއިވޭ.ްއަފްރާޝީމު ގެްަމއްަސލަްއޮޅުވާލަންްެވގެން.ްމިއީްހަމަްކަ

ްނުގެަނއުމަކީް ްވާހަކަ ްމަރުގެ ްއަފްރާޝީމުގެ ްާހސިލުކުރުމަށް ްަމގުސަދެއް ްސިޔާސީ ްތަނުަގއި ްމި ްއެހެންވީމާ، ދޭ.

ްރަނގަ ްހަމަ ްވެސް ްއެންމެންނަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްހީވަނީ ްވާހަކަްއަޅުަގނޑަށް ްއެ ްއެހެންވީމަ، ްކަންނޭނގެ. ްކަމެއް ޅު

ްދަންނަވާލީ.

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާާމް ްޖަވާބުދެްއވުމަށް ްވާހަކަުފޅަށް ްދައްަކވަމުންގެންދަާވ ްމެންބަރަުކ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްބެހޭްމައްސަލައިގެްފުރުޞަތުްބޭނުމެއްްނުކުރެވޭނެ.

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުްްތިނަދޫ

ްވެސްް ްމޫސާ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިާރގެ ްއުތުރު ްކުޅުދުއްފުށީ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި އާދެ!

ް ްމަދަނީ ްއުޅޭ ްނުކުމެގެްނ ްހިމާޔަތްކުރަން ްސަރުާކރު ްމި ްވެސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްހަމަ ްފަދައިން އިއްތިހާދުންްފާހަގަކުރެްއވި

ނަޑއެިޅގެންްމިްކުރާްމަސަްއކަތަކީްޑރ.އަފްރާޝީމުްޢަލީްއަވަހާރަކޮށްލިްމަްއސަލަްމިްސަރުކާރުންްބަލަމުންނުދާތީްއެް ކަ

ްމިީއ.ް ްމަސައްކަތެއް ްުކރަމުންދާ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްޓަކައި ްގެނަޔަނުދިނުމަށް ްަސމާލުކަމަށް ްރަްއޔިތުންގެ މައްސަލަ

ކަްންމިްދަންނަވަނީ.ްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްިއއްޔެްއަީކްިދވެހިްޕޮލިހުންްމިްމައްސަލަްއަޅުަގނޑަްށްެއކަންްއެނގިހުެރްއެ

ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްފަހުްތަޙްޤީޤީްރިޕޯޓުްޕީ.ޖީްއޮފީހަށްްފޮނުވިްދުވަސް.ްޕީ.ޖީްއޮފީހަށްްފޮނުވާފައި،ްޕޮލިހުންްއޮތީްރާވާފަިއް
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ްދޭން ްނިއުސްކޮންފަރެންސެއް ްމީިޑޔާތަަކށް ްރާއްޖޭގެ ްއިްއޔެަގއި ްއިއްތިހާދުންް. ްމަދަނީ ްދިމާކޮށް ނޑިވަޅާ ްދަ ްއެ ހަމަ

ްފްލީޓަކުްން ްބޮޑު ްއެައރޕޯޓަށް، ްޓަކައި ްއަުޑއިވުނަނުދިނުމަށް ްރަްއޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްވާަހކަ ްއެ ްއޮތީ ރާވާފައި

ރައްޔިތުްނެގްއެއަރޕޯޓަށްްހަމަލާދޭްމަންޒަރުްދައްކަންެވގެން.ްޙަޤީޤަތަކީްމީްއަފްރާޝީމުގެްމަރުގެްމައްަސލަްމިްރާއްޖޭގެް

ްޙަޤީޤަތުގައިް ްމީ. ްމަސައްކަެތއް ްކުރަމުންދާ ްއިއްތިހާދުން ްބާޣީ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްޓަކައި ްގެނަޔަނުދިނުމަށް ސަމާލުކަމަށް

ވެސްްމަދަނީްއިއްތިހާދުްމިްފެންނަނީ،ްމިްސަރުކާރުްހިމާޔަތްކުރަންްއެންމެްބޮޑުްމަސައްކަެތއްްކުރަމުންދާްޕްރޮޕެގެންޑާް

ްމަ ްގޮުތގަ. ްތަނެއްްމެޝިނެއްގެ ްދާ ްކުރަމުން ްމަސައްކަތެއް ްނޫން ްހިމާޔަތްކުރުން ްސަރުކާރު ްބާޣީ ްމި ްއިއްތިހާދުން ދަނީ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނުފެނޭ.ްދީނޭްކިޔަިއގެންްދަްއކަމުންދާްވާހަކަތަަކކީްޙަޤީޤަތުަގއިްވެްސްރައްޔިތުންނަށްްއޮޅުވާލުމަްށް

ނޑުްެދކެނީ ޢަްއބާސްްޢާދިލްްރިޒާްއެްދެްއކިްވާހަކަތަުކގެްފުރިހަމަްޒިންމާްްޓަކައިްަދއްކާްވިޔާނުދާްވާަހަކތަކެއް.ްއަުޅގަ

ްއެހެންކަމުންް ްކަމަށް. ްަމނިކު ްވަޙީދު ްިއސްވެިރޔާ ްއެއްމެ ްސަރުކާރުގެ ްބާޣީ ްމި ްނަންަގވަްނޖެހެނީ ްވެސް ޙަޤީޤަތުގައި

ބޭނެްކަމަށް.ްއެހެންކަމުންްއަޅުަގނޑުްއެދެންްވަޙީދުްމަނިކުްސީދާްފިޔަވަޅެއްްއަަޅއިގެްންނޫނީްމިްކަމުގައިްހައްލެއްްނުލި

ްއޮތްް ްމި ްދެމެދު ްރާއްޖެއާ ްާއއި ްއިންޑިޔާ ްއަޅުްއަވއި ްފިޔަވަޅެއް ްސީދާ ްކަމުގައި ްމި ްމަނިކު ްވަޙީދު ްޮގވާލަން އަޅުަގނޑު

ނޑެމުންދާްގުޅުމަްށ،ްހީނަރުވަމުންދާްގުޅުމަށްްކޮންމެވެސްްކަހަލަްފިނިކަމެއްްގެނައުމަށް...ް ްކެ

ް

ްޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަ

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ!ްމިއަދުްހުށަހެޅިގެްނ،ްބަހުސްކުރެވެމުންްމިްދާްކުއްލިްމައްސަލައާްގުޅޭްގޮތުންް

އަޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްކަންކުރަންވީްޮގތްްވަރަށްްސާފޭ.ްއިއްތިހާދުެގްބޭފުޅުންްމިހާރުވެސްްރައީސްް

ްމިްއޮ ްވާހަކަދަްއކަަވިއގެން ްގޮސް ްައވަހަށް ްހުންނެވީ. ްެއކޭ ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބޭފުޅުންގެ ްެއ ްވެެދވަަޑއިގެން، ފީހަށް

ްއެކަހެރިވެގެްން ްހަމަ ްޖެހި، ްޤައުމުތަާކ ްއަަވއްޓެރި ްނުކުމެ، ްމަގުމައްޗަށް ްކޮންމެހެން ްހައްލުކޮށްލަްއވާށޭ. މައްސަލަ

ްނެތޭ. ްުއޅެޭވަކށް ްފިކުރުކުރަންޖެހޭްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްވިސްނައި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްމިއަދު ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

އަހަރުްފަހުނ25ްްްކޮންކަމެއް،ްާކކު،ްީކއްކޮްށގެްނކަންްމިްއުޅެނީ.ްޙަޤީޤަތުގައިްޖީ.އެމް.އާރުްއިންޓަނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓުް

ްފަދައި ްއޮންނަ ްޤައުެމއްެގްެއައރޕޯޓު ްދުނިޭޔގެ ްޒަމާނީ،ްއެްއވަނަ ްއަނބުރާ ްއަނބުރާްއަލުން ްއަލުން ްތަަރްއޤީކޮށްފައި ން

ްެއއަރޕޯޓެްއް ްަބޔަކަށް ްއުޅެނީ ްމި ްއެްއގޮަތކަށްވެްސ ްުއސޫލުން. ްބިުޑ ްދިނުމަށް، ްޓަކަިއ ްކުރުމަްށ ްމިކަން ދިވެހިންނަށް

ްނައިބު ްތެރޭަގއި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްކުރިއިރުގައި ްމިކަން ްނޫްނ. ްބަދަލުކުރެިވގެނެއް ްމިލްިކއްޔާތު ްނުވަތަ ްދީގެން ްކުއްޔަށް

ްމަޤާމަށްް ްރައީސްކަުމގެ ްޭބފުޅާ ްއެ ްހުންނެވީ. ްރައީސްކަުމގައި ްޤައުމުގެ ްމި ްމިހާރު ްޭބފުޅާ ްހުންނެވި ްކަުމގައި ރައީސް

ްކަންކުިރް ްތެރޭަގއި ްމާޒީެގ ްމިއަުދ ްނުކުެމ، ްބޭފުޅުން ްޕާޓީތަުކގެ ްހުރިހާ ްިއއްތިހާދުގެ ްބޭފުޅުން. ްިއއްތިހާދުގެ ގެނައީ

ްކު ްކަންަތއްތައް ްބާރުން ްގަދަ ްމުޅިްއުސޫލުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަުކނުދާނެ. ްއުެޅގެން ރަން

ްމިް ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ްައުގވެއްޓެމުްނ ްކުރިމަީތގަިއ ްަޤއުމުތަުކގެ ްދުނިޔޭގެ ްދަނީ. ްމި ްލަދުވެިތވަމުން ްމިއަދު ޤައުމު
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ް ްިވއްޔާ ްހުރީ ްއިޚްލާޞްތެިރކަމެްއ ްބޭފުޅުންގެ ްއިއްތިހާދުެގ ްޓަަކއި ްކުލުުނވެރިކަމެްއްޤައުމަށް ްިވއްޔާ، ްހުރީ ލޯތްެބއް،

ްކިރިާޔް ްކާމިޔާބުކުރުމުގެ ްއިންތިާޚބު ްރިޔާސީ ްއޮތް ްައންނަން ްލިިބގެން، ްތާއީދެއް ްަރއްިޔތުންގެ ްަޤއުމުގެ ްމި ހުރީވިއްޔާ

ްގަދަބާރުންް ްކުރާށޭ. ްކަްނތައްތައް ްއެއްކޮށް ްއިްޚލާޞްތެރިކަމާ ްވަންޏާ ްކުރާކަމުގައި ްބޭފުޅުން ްއެ ްުއއްމީދެއް ްވެސް

ްއުޅެނީ.ް ްމި ްތަޢާރަފުކުރަން ްުއސޫލުތަކެްއ ްޑިމޮކްރެޓިކު ްޤައުމަށް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދޫކުރަްނ، ްއުސޫލު ކަންކުރުމުގެ

ްތަޢާރަފުެވގެންް ްިމްޤައުމުަގއި ްޤަބީލާްްސޓައިލް ްޒަމާނުގައި ްފެންނަނީްޖާހިލިއްޔަ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެްނނަށް އެހެންނަމަވެސް

ްޢި ްމިކަން ްޤައުމުަގއި ްމި ްމަންޒަރު. ްހަމަްދާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކުރެވޭނެ. ްެއކު ްޞުލްޙަވެިރކަމާ ްވަރަށް ްަރއީސް އްޒަތްތެރި

ްމިް ްައކީ ްބޭފުޅާ ްއެ ްއަކީ. ްހައިކޮމިޝަނަރްމުލޭ ްއަކީ. ްުމލޭ ްއިންިޑޔާގެ ްހުންނެވި ްޤަުއމުގައި ްމި ްބޭފުޅެއް ފަޚްރުވެރިވާ

ްއެއްބާރު ްބޮޑެތި ްަވރަށް ްޤައުމަށް ްހާލަތްތަކުގައި ްިގނަ ްވަރަށް ްދިމާވާ ްއެްޤައުމުަގއި ްހަމައެހެންމެ ްބޭފުޅެއް. ލުންދެއްާވ

ބޭފުޅާގެްއަޚްލާުޤ،ްޚުދުްއަުޅަގނޑުެގްގާތްްރަހުމަތްތެރިއަކަްށްވީތީ،ްވަރަށްްަކއިރިންްައޅުަގނޑުްދަންނަްބޭފުޅެއް.ްހަަމް

ބޭފުޅެއް.ްްޚާއްޞަކޮށްްމުސްލިމުްބޭފުެޅއް.ްއިސްލާމްދީނަށްްޓަަކއިްއެަތްއްފޮތެއްްލިެޔ،ްއެަތއްްޤުރުބާީނތަކެއްްވެދެމުންދާ

ނޑުްހަމަްޝައިޚްްއިމްރާނަށްްގޮންޖަހާފައިްދަންނަވަންްބޭނުން.ްމިްޤައުމުގެްއެްއވެްސް މިހާތަނަށްްމިްޤައުމުގައިްއަުޅގަ

ްނެރެމުންް ްވެސް ްިދވެހިބަހުން ްލިޔުއްަވއި، ްފޮތްތައް ްެވސް ްޓަކައި ްއިސްލާމްދީނަށް ްމަސައްަކތް ްނުކުރާހާ ރައްޔިތަކު

ް ްެއކަމުން ްބޭފުޅެއް. ްއިންޑިާޔާއްގެންދަވާ ްޤައުމު ްއަަވއްޓެރި ްނުޖެހޭ،ްޚާއްޞަކޮށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ނޑިވަޅުަގއި ްދަ މިފަދަ

ްަޤއުމަށްް ްމި ްދަނީ ްއެ ްއެތަްއްފްލައިޓުތަެކްއްމިއަދު ްޔޫރަޕުގެ ްގޮތުން ްެއއްގެ ްބާުރާވކަށް.ްނަތީޖާ ްފިތި ޖެހި،ްއިންޑިާޔއާ

ްރިޯސޓުތައް ްޤައުމުގެ ްވަރަށްްްކެންސަލްކުރަމުން.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް،ްމި ްޤައުމަށް ްމި ްހިނގަމުންދަނީ ނޑުމެން އަުޅގަ

ް ްއެީއ ްގޮތަށް. ްލިބޭ ްބޭފުުޅންނަށް ްއެ ްެއއް ްަފއިދާ ްނޫީނ71،81ްްކުޑަ ްހުރެގެން ްއޮިކއުޕެންސީ ްިމއަދު ޕަސެންޓުަގއި

ްޢިއްޒަތް ްހިތާމައަކީ ްބޮޑުވަމުްނދާތީ. ްޚަރަދު ްހިންގަމުންދާ ްއެތަންތަން ްެއއީ ްުނނެރެވޭ. ްއެއް ްފައިދާ ތެިރްރިސޯޓަކުން

ްރަނގަޅަްށް ްވަރަްށ ްމިއަދު ްިއއްތިހާދު ްތަހައްމަލުކުރާނެ. ްރައްޔިތުްނ ްހުރިހާ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްމުޅި ްކަުމގަިއ ްމި ރައީސް

ވިސްނަިއ،ްއިސްލާމްދީންްވިްއކުމާއިްހަސަދަްވިއްކުމުންްއެްއކިބާވެ،ްަރއީސްްއޮފީހަށްްވަަޑއިގެންްމޭުޒގައިްއެްއިންެނީވް

ްބޭް ްއެ ްބޭފުޅާއޭ. ްބޭފުޅުންގެ ްތަނުގަިއްތި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުކުެރވެންޏާ ްކުރައްވާށޭ. ްތިަކން ްވާހަކަަދއްަކއިގެން ފުޅާއާ

ްއޮންނާނެްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްވޯޓުލާން.ްބަޓަނަށްްފިއްތާލީމަްމިކަންްނިމުނީ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސައިންްވަޙީދުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ްެއއް.ް`ް ްމައްސަލަ ްސީރިޔަސް ްވަރަށް ްދަނީ ްމި ްބަހުސްކުރަމުން ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީްސ. ޢިއްޒަތްތެރި

ޤައުމެްއގެްގުޅުންްިމހާްހިސާބަށްްބަދަހިވެގެންްމިްދަނީްވަރަށްްގިނަްމަަސއްކަތްަތކެއްްކުރެިވގެން.ްއެއްްަޤއުމ2ްްުއާދެ!ް

ްވެރިން، ްތިއްބަވާ ްެއއިރެްއގަިއ ްޤައުމަށް. ްރޯލެްއްްއަނެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްވެސް ްރައްޔިތުން ްޤައުމެްއގެ ްއެ އަދި

ްެއް ްައކީ ްވާހަކަ ްދެއްކި ްއެ ްބަޔަުކ ނޑައެިޅގެން ްކަ ްގުޅުން ްއިންޑިޔާގެ ްހިތަށްއަރާ ްއެބަ ްައޅުަގނުޑ އަދާކުރަްއަވއިގެން.
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ްމިހެން ނުޑ ްއަުޅގަ ްާބވައޭ. ްެއއް ްވާހަަކ ްދެްއކި ްވިސްިނގެން ްވިސްނުމެއް ްދުރު ްއެހާ ްބަަޔކަށް މިދެންނެވީްްދެއްކި

ްހުންނެވިް ްކަމުަގއި ްަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ްކުރީގެ ްރާއްޖޭގެ ްމަްސކުރިން ްއަށެއްކަ ްހައެއްކަ ްމީގެ ްއަުޑއެހިން އަޅުަގނޑު

ްއެއްޗެިހް ްމީހަކު ްދިމާލަށް ްޤަުއމާ ނޑުމެްނގެ ްތަނެްއްނޫނޭ.ްއަުޅގަ ްބޭނުން ްމިހާރު ްއަޑު.ްކޮމަންވެލްތަކީ ްވިދާުޅވި ބޭފުޅަކު

ންްަބއެްއްނޫނޭ.ްކޮމަންވެލްތަކީްބޭނުްނތަނެއްްނޫންްކަމަށްްރައީސްްަމއުމޫނުްވިދާުޅވެފައިްއެބައޮތް.ްކިޔަންޏާްެއއީކީްބޭނު

އަދިްއެްުދވަްސވަރުްމިްކަންަތއްތަުކގައިްިދވެހިރާއްޖެްއަށްްާފޑުކީްއެަތއްްަޤއުމެްއގެްުގޅުންްއެއީްކޮންމެހެންްބޭނުންނުވާް

ްއަޅުް ްއެބައޮތް. ްވިދާުޅވެފައި ްބޭފުޅާ ްއެ ްދެއްިކްކަމަކަށް ްބަޔަކު ްއިހަށްދުވަހު ްވާހަކަައކީ، ްއުޅޭ ްމި ްދަްނނަވަން ނޑު ގަ

ްއިްނޑިާޔް ނޑައެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްހުންނަވަިއގެން، ްއަީޑަގއި ްބޭފުަޅކު ްވިސްނޭ ްދުރުވިސްނުން ްެއއަށްވުރެ ްެވސް ވާހަކަައކީ

ްވާހަަކއަ ްަދއްކާ ްޤައުުމްރަނގަޅުކުރަން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެންގެްިސާޔސަތު ްއަުޅގަ ްކަމުނުދާްއިން ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ކީ

ނޑާލަންްދައްކާްވާަހކަްއެކޭ.ްއެބައޮތްްޒިންބޭުބވޭ.ް ވާހަކަައކަށްްވާތީެވ،ްދުރުްވިސްނުމަކުންްއިންޑިޔާގެްުގޅުްންވެސްްކަ

ހުރިހާްކަމެއްްކުރަނީ.ްމީހަކާްއަޅަްެއއްްނުލެވޭ.ްެއއްޗެކޭްުބނާއިރަށްްއެްމީހުންްދުރަށްދާންޖެހޭ.ްދެންްއަނެއްކޮޅުންްެއް

ްއެބޭ ްބަލާއިރުްްފުޅާ ްވާހަަކްއަށް ްެދއްކި ްކަންތަާކްްއެަބްވިދާުޅވޭްް،ދުވަހު ނޑުމެްނގެ ްުއޅުްއވަީންއަުޅގަ އިންޑިާޔްސަފީރު

ްޢާދިްލް ްޢައްބާސް ްމީ ްވާަހކައަކީ ްއުޅޭ ްދަންނަވަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްކަންތައްތަކުަގއޭ. ްމި ްބެހި، ްބޮޑަށް މާ

ނޑަށްްހަމަްހީވަނީްމީްރިޒާގެްވިސްނުމެއްްނޫނޭ.ްމީްއަޅުަގނޑު މެންނަށްްިއވިފައިްޮއތްްވާހަކަތަކަށްްބަލާއިުރގައިްައޅުގަ

ްމަނިކުފާނުް ްއެ ްއެއީ ްެއބައޮތް. ްސާބިތުވާން ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްގޮތް ްއެ ްާވހަކަފުޅެއްހެން. ްމައުމޫނުގެ ްރަީއސް ކުރީގެ

ްއަދި ްބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެވީ. ްވެސް ްކޮމަންވެލްތުަގއި ްމަސައްކަތުން ްކުރެއްީވ.ްްވަރަށް ްވެސް ްކަމެއް ްހުރިހާ މި

ްވާހަކަ.ް ްެއގްރިމެންޓުގެ ްޖީ.އެމް.ާއރުގެ ްދައްކަނީ ްމި ްމީކީ.ްދެން ްނޫން ްވިސްނުމެއް ްރިޒާގެ ްޢާދިލް އެހެންވީމާ،ްޢައްބާސް

ްބައްލަް ްބައްލަވާ!ްދިރާގު. ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެގްރިމެންޓުެހދިފައި ްއެކު ްކުންފުނިތަކާ ްބޭރުގެ ްއެބަހުރި ވާ!ްރާއްޖޭަގއި

ްޖެހިގެންް ްމައްސަލަ ްވަޔަރލެްސެގްވެސް ްއެންޑް ްމައްސަލަޖެހިގެން،ްކޭބަލް ްވެސް ްއެގްރިމެންޓު ްދިރާގު ްކުންފުނި. ފެން

ްެއީއް ްވެސް ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއޮތް ްމި ްޖެހިފައި ްޖީ.އެމް.އާރާ ްމިހާރު ްއެހެންވީމާ، ްހައްލުކުރި. ވާހަކަދަްއކަިއގެން

ްމައް ްހައްލުނުކުެރވޭނެ ްއެނގޭްވާހަކަދަްއކަިއގެން ްއެބަ ްމީހުންނަށް ްއެ ްއެނގޭ، ްއެބަ ްމީހުންނަށް ްއެ ްނޫން. ްއެއް ސަލަ

މިވާހަކަިއގެްތެެރއިންްއިްނޑިާޔްއާިއްައޅުަގނޑުމެންނާްދޭތެރޭްގުޅުންްުދއްަވއިެލވިދާނެކަން.ްއެްމީހުންނަށްްއެބަްއެނޭގް

ްމަދުކުރެް ްއައުން ްއިްނވެސްަޓރުން ްބޭުރގެ ްއަށް ްާރއްޖެ ްވާހަކަދަްއކަިއގެން ްއެނގޭްމިކަމަށް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ވިދާނެަކން.

ްބަލާނެކަން.ް ްކަންތަކަށް ްާރްއޖެ ްޤައުމުތަކުން ްބޭރު ްވަަރކަށް ްައއި ްއިންވެްސޓަރުން ްބޭުރެގ ްއަށް ްާރއްޖެ އެްއޗަކީ

ނޑުްދަންނަވަންްމިްއުޅޭްވާހަަކއަކީްމީީކްޖީ.އެމް.އާރަށްްއޮތްްކަެމއްްޫނނޭ.ްޖީ.އެމް.އާރުްެއގްރިމެންޓުް އެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްުކރާނެްގޮތްްނޭނޭގވަރުްމީހެއްްނޫންްޢައްބާސްްއާދިލްްރިޒާް ްކަންތައް ގޯްސވެގެން،ްިވޔަފާރިްެއގްރިެމންޓުްގޯްސވެގެން

ްވަރަށް.ް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށްްވިސްނޭ ްދުރަށް.ްމައުމޫނު ްތަންކޮޅެއް ްޢާދިލްްރިޒާްއަށްްނުވިސްނިދާނެްމީގެ އަކީ.ްޢައްބާސް

ްދި ްރާއްޖޭގެ ްދަނީ. ްމި ްކަމެއް ްއަުކްއެކަހަލަ ްވިޔަފާިރވެރި ްދެންމެއަކު ްރާއްޖޭގެ ްއިޞްލާޙުކުރި. ްެއގްރިމެންޓު ރާުގގެ
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ްއެގްރިމެންެޓއްްެވސްްވާހަކަަދއްަކިއގެންްބޭރުކުރެވުނޭ.ްއޭގެްބަދަުލަގިއ81ްްވިދާޅުިވްއެްބޭފުޅާްހެދިް މިލިއަންްޑޮލަރުގެ

ްމީހުންް ްިދމާލަށް ްބޯޓުތަކާ ްދީފައި ްބަޑި ްފޮނުވައި، ްމީހުން ްނޫންްްއެއަރޕޯޓުހިފަން ްކަެމއް ްކުރެިވގެންވާނެ ްމީ ފޮނުވައި،

ްކުށްވެރިކުރަން.ް ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ްވަރަށް ްޢަމަލު ްއެކުރި ްމީހުން ްއެ ްިއއްެޔގައި ްައޅުަގނޑު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަދި...

ް

ްރުްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:ގައްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޒާހިް

ްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ! ްއެބައަާރްް`.ްޝުކުިރއްޔާ ްހިތަށް ނޑު ްކުރަވެމުންދާއިުރްއަުޅގަ ްބަހުސް މިާތގަިއްމި

ްއެބައަާރް ްހިތަށް ްއަޅުަގނޑު ްވިސްނައިާލިއރު ްގެންުގޭޅްހަރަކާތްތަކަށް ްމަސައްކަތާއި ްމިކުރާ ްޕާޓީތަކުން ްއިއްތިހާުދގެ އަދި

ްޖީ.އެމް.އާރު ްބާވައޭ ްނެހެދި ްއެގްރިމެންޓެއް ްދޭތެރޭ ްސަރުކާރާ ްިދވެހި ްމިތިބީ.ްވަގަްށްްޖީ.އެމް.އާރާއި ްއަރައި އެއަރޯޕޓަށް

ނޑަށްްހަމަްޔަޤީނުންްވެސްްއެނގޭްކަމަކީްޖީ.އެމް.އާރާއިްސަުރކާރާްދޭތެރޭގައިްކޮންމެވެްސް ބާވައޭްއަރައިްމިތިބީ.ްއަުޅގަ

ްއެް ްމަްއސަލަ ްދެމެދުގައި ްފަރާތުގެ ްވާެނކަން،ްދެ ްއެއް ްމާްއދާ ްއެގްރިމެންުޓގައި ްއޮންނާނެކަން. ްއެގްރިމެންޓެއް ްއްކަހަލަ

ްއެގްރިމެންޓަްށް ްއެ ްހަމަ ްއަދި ްއޮންނާނެކަން. ްލިޔެފައި ްވާހަކަ ްއެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްގޮތާ ްހައްުލކުރާނެ އުފެދިއްޖެއްޔާ

ްމުޒާހަރާއަކުންް ްއެެހންކަމަށްވަންޏާ ްއޮންނާނެކަން. ނޑައަޅާަފއި ްކަ ްވެސް ްޤާނޫނެއްކަން ްކޮން ްޤާނޫނަކީ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

ްއެކަ ްހައްުލކުާރނީކީ. ްއެކަންކަން ްވާހަކަަދއްަކއިގެންްނޫން ްވާހަކަދައްަކއިގެން. ްފަރާތުން ްދެ ްަހއްލުކުރަންެޖހޭނީ ން

ްމިް ްއާދެ! ްކުރަންޖެހެނީ. ްގޮތަަކށް ްއޮތް ްހައްލުކުރަން ްެއަކން ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްދެން ްވަންާޏ ްކަމަށް ހައްލުނުކުރެވޭ

ްއެމް.ޑީ ްވާހަކަދައްަކވައިފި. ްބޭފުޅުން ްގިނަ ްވަރަށް ްމިއަުދ ްމަޖިލީހުގެ ްސަފީރާްޢިއްޒަތްތެރި ްއިްނޑިާޔގެ ްވެސް ްއިްނ .ޕީ

ދިމާލަށްްބާޣީއޭްކިޔާފަިއްޮގަވިއފިއޭ.ްއާދެ!ްޮގވިްއޔާްގޮިވްމަްއސަލަްއެްއްނޫން.ްެއއީްސަބަަބކީ،ްއެމް.ޑީ.ޕީްއިންްެއކަންް

ްމިް ްމިއަދު ްވެފަ. ްަކުކންޏަކަށް ްކަހަލަ ްފަސްއަޅާ ްކަކުނިހަުރން ނޑުދޮުށަގއި ްގޮ ްއޮީތ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ގޮިވއިުރގައި

ްކަމަްށްވާހަކަދަ ްދަންަނވާ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްވެިރޔާ. ްމަތީ ްއެންމެ ްސަރުކާުރެގ ްދިވެހި ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްއުޅެނީ ްއކަިއގެން

ވަންޏާްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްވިދާުޅވާްެއއްެޗއްްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްތަރުޖަމާނުް

ްމައް ްއަކީ. ްަމއްސަަލ ްއެއީ ްވާހަކަެދއްކީމަްވިދާޅުވާނީ. ްގޮތަށް ްޮއުޅވައިލާ ްރައްޔިތުންނަށް ްއޮުޅވާލައިގެްނ، ސަލަ

ްގޮތަށްް ްބުނާ ްމި ްއޮތީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޮގވިއިުރަގއި ްގޮވިްއޔާ ްއެހެން ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްއޮޅޭނީ. ރައްޔިތުންނަށް

ނޑުމެންނާްދިމާލަށްްކަކުންޏަކަށްްވެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެއީްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންްރަށް ރަށަށްްއެރީމާްއަޅުގަ

ްއަުޅަގނޑުމެންނާް ްއަދި ްއެަބގޮވާ. ްވެސް ްއިސްތިއުފާދޭށޭ ްދިމާލަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްއަދި ްޮގވާ. ްއެބަ ްވެސް ބާޣީންނޭ

ްވެިރންް ްރަުށގެ ްއެ ްނުވަތަ ްކައުްނސިލް ްއެރަށުގެ ްަބޔަކީ ްގޮވާ ްއެ ްެއކަމަކު ްިކޔާ. ްއެބަ ްެވސް ްއެއްޗެހި ްނުބައި ދިމާލަށް

ްގޮތުްންކަ ްއުސޫލެްއގެ ްޮގވަނީ ްެއ ްއެހެން ްދިމާލަށް ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްއެކަމަުކ ްެއއް. ްމަްއސަލަ ްެއއީ ްިވއްޔާ ްވަނީ މަށް

ްއަަޅއިލާނެް ްެއއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާތީވެ، ްކަމަށް ްމީހުން ްއާދަިއެގ ްވަރަށް ްތިބޭ ްރަށުގައި ްއެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ދަންނަވާ
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ޔާްއެފަދަްއާދައިގެްމަޤާމެއްގައިްއެމް.ޑީ.ޕީްއޮެވެގންްބާޣީްއޭްގޮވިްކަމަށްްވަނީްސަބަބުތަކެއްްނެތް.ްއެހެންކަމަށްވަނީްވިއްް

ްއަެނއްް ްސަރުކާރުން، ްދިވެހި ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއުޅެނީ ްޮގަވިއގެން ްމިއަދު ްެއކަމަކު ްއެީއކީ. ްނޫން ްެއއް ްމައްސަލަ ވިްއޔާ

ްއެހެ ްވާހަަކއަކީ. ްދެެކޭވ ްމި ްމިތާަގއި ްއެީއ ްުއެޅނީ. ްމި ްބެިހގެން ްނޫން.ްސަރުކާރަކާ ްކަމެއް ްެވގެންވާނެ ްެއީއ ންވީމާ،

ްމިއަުދް ްބަޔެއް. ްއަންނަ ްއުެޅމުން ްއެީހގައި ްސްރީލަންކާގެ ްއިްނޑިޔާ، ްފެށިގެން ްުކރީއްސުރެ ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަކީ

ނޑާލިކަމުަގއިް ްކަ ްއެހީ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްއިން ްއިންޑިޔާ ްމާދަމާ ްތިއްބަސް. ްތެދުވެވިަފއި ްފައިމަްއޗަށް އަޅުަގނޑުމެން

ްއުޅެންޖެހޭނެް ްދަތިހާލުގައި ްވަަރށް ނޑުމެންނަކީ ްވިަޔސް،ްއަުޅގަ ްކަުމގައި ްަކނޑާލި ްއިންްސަޕްަލއިތައް ްއިންޑިޔާ ވިޔަސް

ްއިންވެސްުޓކޮށްގެްން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމި ްޖީ.އެމް.އާރުން ްވިސްނާކަށްނުޖެހޭ. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަމަކަށް ްނުކުރާނެ ބަޔެއް.

ގެްލާރީގަ.ްއިންިޑޔާގެްސަރުކާރުންނާއިްެއގޮތްްމިގޮުތންްއެްމީހުންްލޯނާްއެއްޗެހިްއުޅެނީްއިންިޑޔާްސަރުކާރުންްއިންޑިޔާް

ްެއް ްވެސް ްޤައުމަކުން ްޮކންމެ ްވެސް، ްސަރުކާރަކުން ްކޮންމެ ްއެހެންކަމަްށވަންޏާ ްެއއުޅެނީ. ްކޮށްގެން ްެއކަން ހޯދައިގެން

ްބަޔެްއގެ،ްއެްަޤއުމެްއގެްއިްނެވސްޓަރުންނަށްްހިމާޔަތްދޭން...

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްދޫކެނދިކޮޅު

ްިއއްތިހާދުެގް ްމަދަނީ ްިއއްެޔގައި ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ްަވރަށް ްވެސް ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގއިްދިވެހިރާއްޭޖެގްބައިނަލްއަޤު ވާމީްެއއަރޕޯޓަށްްނަމުގައިްއެްހިންގިްޢަމަލުްކުށްވެރިކުރަން.ްއަުޅގަ

ްކަމުަގިއް ްޢަމަލެއް ްޓެރަރިޒަމުގެ ްެއއީ ްޓެރަރިޒަމް. ްސްޓޭޓް ްއެއީ ްދިޔުމަކީ ްއަރަން ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދުތަަކކާ ޤާނޫނާއި

އަޅުަގނޑުްދެކެނީ.ްއެފަދަްކަްނކަންްކުރުމުގެްސަބަބުންްޤައުމަށްްލިބޭނެްކިތަންމެްގެއްލުންތަކެއްްހުންނާނެ.ްއިޤްތިޞާދީް

ްއިޖުތި ްޢިއްޒަތްތެިރްގޮތުންނާއި ްޔަޤީން. ްއަުޅަގނޑަށް ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްގެއްުލންތަކެއް ްބޮޑެތި ްަޤއުމަށް ްވެސް ްގޮތުން މާޢީ

ްމައްސަަލް ްއުޭޅ ްމި ްޖެހިގެން ްދޭތެރޭަގއި ްޖީ.އެމް.އާރާ ްސަުރކާާރއި ްދިވެހި ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ރައީސް،

ްފާހަަގކު ްމެންބަރުން ްގިނަ ްަވރަށް ްތަނުގެ ްިމ ްހުންނާނެ.ްހައްލުކުރެވޭނޭ ްގޮތްތަެކއް ްކިތަންމެ ްަހއްލުކުެރވޭނެ ރަްއވައިފި.

ްމަތިންް ްއުސޫލުތަކުގެ ްއޮތް ްއެއްބަސްވުުމގަިއ ްހަމަ ްދެންވެސް ްނަމަ ްހައްލުނުކުރެިވއްޖެ ްެއކަން ްއެކު ސުލްޙަވެރިކަމާ

ކުރާްހިސާބަށްްވެސް،ްޝަރުޢީްކޯޓުތަކަށްްޮގސް،ްޯކޓުްމަރުޙަލާގެްތެރެއިންްކޯޓުްއަމުރެްއގެްދަށުންްއެއްަބސްުވންްބާތިލު

ބާތިލުކުރެވޭނެްގޮތްތަެކއްްއެްެއއްބަސްވުުމގައިްހުރިްކަމަށްްާވނަމަ،ްއެްބޭފުޅުންްއެްވިދާޅުާވްގޮތަށްްހުރިްކަމަށްްވާނަމަް

ްކުރިްން ްައޅުަގނޑު ްކަންތައްތަކެއް ްގިނަ ްވަރަށް ްދިމާވާނެ ްސަބަބުން ްކުރުމުގެ ްއެކަން ްގޮތަކަްށ ްއެނޫން ގެންދެވޭނެ.

ްސަބަބުންްްފާހަގަކުރިހެން ްކަމުގެ ްމި ްުގޅުމަށް ްޒަމާންވީ ްއޮތް ް ްދިވެިހރާއްޖެއާ ްާއއި ްއިންިޑޔާ ްޒަމާންވީ، އެބަހުރި.

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނަމަ، ްދިމާވެއްޖެ ްަކމެއް ްމިކަހަލަ ނޑި، ްކެ ްގުޅުން ްއަަރއި، ްބުރުލެއް އެްއވެސް

ްއިޤްތިޞާދީ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްސަބަބުްނ ްއެކަުމގެ ްގޮތުްންްޙަޤީޤަތަކީ ްައސްކަރީ ްއަދި ްޮގތުން ްއިޖުތިމާޢީ ގޮތުން،

ނޑުމެންނަށްްވަރަށްްގިނަްގޮންޖެހުންތަކަކާް ބެލިޔަސްްވެސް،ްސަލާމަތާއިްރައްކާތެރިކަުމގެްގޮތުންްބެލިަޔސްްވެސްްއަުޅގަ
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ްކާބޯ ްއެތެރެކުރެވޭ ްބޭރުން ނޑުމެންނަކީ ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތަކީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތަެކްއޗަްއްކުރިމަތިވާނެ.

ްތަޢުލީީމް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްަޤއުމެއް. ްއޮތް ްބަރޯސާވެފަިއ ްމުދަލަށް ްއެތެރެކުެރވޭ ްބޭރުން ްަޤއުމެއް. ްއޮތް ބަރޯސާވެފައި

ްާޚއްޞަޮކްށް ްޤައުމުތައް، ްައވަްއޓެރި ްނުލައި، ްއިންޑިާޔއާ ްޮއތީ ްމި ްވެސް ްއަދި ްވެސް ްނިާޒމު ްޞިއްޙީ ްވެސް، ނިޒާމު

ްފައި ްއަމިއްލަ ްނުލައި ްރައީސް.ްއިންޑިާޔއާ ްއެްއްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤާބިލުކަމެއްގަ ްފަދަ ްތެދުެވ،ްހިންދަމައިލެވޭ މައްޗަށް

ް ްދިވެހިންގެ ްއިންޑިާޔަގއި ްވެސް 14ްމިއަދު ްިވސ15ްްާ، ްދިރިއުޅޭ. ްވެސް ްޓްރިވެންޑްރަމުަގއި ްކައިރި ްމީހުން ހާސް

ްމީހުންނަ ްދާ ްއަށް ްއިްނިޑޔާ ްއަށް ްެވސް،ްބޭސްފަރުވާ ްިވޔަސް ްކަމުަގއި ްތާށިކުރި ްީމގެ ނޑު ްވެސް،ްއަުޅގަ ހަފްތ2ްްާށް

ްފުރާަން ްއޭނަ ްތާށިެވގެން ްކަެމއް ްވިާސގެ ްބާްއވަިއގެން،ްއޭަނގެ ްައއި.ސީ.ޫޔަގއި ްމީހަކު ްަބލި ްވެްސްކެންސަުރގެ ކުރިން

ްއަދިް ްއަުޅަގނޑު ްގޮތް ްކަުމގަިއްއުޅެްނޖެހުނު ްއެ ްުދވަްސްވަންދެން ްެއއްހާ ްހަފްތާ ްޮގސްގެން ްނުރަްއކާާވްހިސާބަށް އަށް

ްހަނދާ ްމީގެ ްބައްެޔްއގެ،2ްްންނުނެތޭ. ްބޮޑު ްއަކީ ްާވހަކަ ްއުޅޭ ްމި ްދަންނަވަން ްކަެމއް. ްކުީރގެ ްދުވަސް ހަފްތާއެއްހާ

ބޭސްފަރުވާްއަށްްވެސްްައޅުަގނޑުމެންްދާންްމިްޖެހެނީްއިންޑިޔާްއަށޭ.ްައޅުަގނޑުމެންްދިެވހިރާއްޖޭގައިްސްކޫލްަތކުަގިއް

%ް ްގާްތަގނޑަކަށް ްޓީޗަރުްނގެ ްގެންދާްީޓޗަރ51ްުކިަޔވައިދޭ ްޚިދުމަތްކުރަމުން ްއަިއސް ްއިން ްއިންިޑޔާ ްވެސް ންނަީކ

ް ްބުރޫއަރައި، ްަސބަބުން ްކަމުގެ ްމި ްކަންކަމަށް، ްިމ ްކުއްިލއަކަށް ްއުޅުމަށ2ްްްޓީޗަރުންނޭ. ްއޮތް ްދޭތެރޭގައި ަޤއުމު

ްކަމަ ްމިހުރިހާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްވާަނމަ، ްކަމަށް ްކުރިމަތިވެއްޖެ ްހުރަހެއް ްމިކަންކަމަށް ްބޮޑެތިްބުރޫއަރައި ްވަރަށް ކުން

ްއިންިޑޔާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް. ްޤައުެމއްަގއި ްހުރިހާ ްދުިނޔޭގެ ްއުފައްދާ ްކާބޯތަކެތި ްއެއް ްވާަހކަ ްރަނަގޅު ކަންތަކެްއ،

ްކަމަށްް ްގެންނަ ްޤައުމަކުން ްއެހެން ްއޮތް ްދުރުަގއި ްއަށްވުރެ ްއިންިޑޔާ ްމިސާލަކަށް ްކަިއރީގައި ްކާބޯތަކެތި ްގެންނަ އިން

ްގެްައގުތައްްިއންތިހާްއަށްްމައްޗަށްްއަަރއިެގންްއެބަދޭ.ވަންޏާްކާބޯތަކެތީ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވާހަކަފުޅުދެއްެކވުމަށްްއެދިަވޑަިއެގންނެވިްމެންބަރުންގެްތެރެއިންް ވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްމިްކުއްލިްމައްސަލަިއގެްބަހުސްގައި

މެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތުއަރުވައިްމިްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.ްްމިްވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވިްހުރިހާ

ްމައްސަލަިއެގް ްކުއްލި ްމަޖިލީހުގެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްނިމުނީ. ްހިސާބުން ްމި ްެއޖެންޑާ ްއައިޓަމު ްމި އެހެންވީމާ،

ްބަހުސް ްމި ްނޯްނނާނެ. ްކަންތައްތަކުަގއި ްމި ްދެންނެވުމެްއ ްވޯަޓކަށް ްއިތުރު ްގޮތުން ްއޮންނަ ްމިްްމާއްދާގައި އިން

ްއެނިގގެންދިޔައީްމަޖިލީހުގެްެމންބަރުންގެްވިސްނުންފުޅުްހުރިްގޮތް.ް

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުްމިހާރުްމިްދަނީ.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.ްމިްއައިްއަށ6ްްޑާްއައިޓަމުްއެޖެން ޓަމުގެްައޅުގަ

ްދަށުންްމަސައްކަތެއްްނެތް.ް

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމިއަދަކުްކަމެއްްނެތް.މަޖިލީްްް-7ންޑާްައއިޓަމުްއެޖެ

ް

ްލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުން..ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބ8ްި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްއައިޓަމު ްކުށެއްްް-8ޑާ ްއެފަދަ ްއިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ްކުށެއް ްބިލެްއެގ ްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ކުރިން

ްއިޞްލާޙުކުރާކަށްްމިއަަދކުްެވސްްނެތް.ް

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ްއެޖެން ްައއިޓަމު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްއިބްް-9ޑާ ްރަޝާދު ްނާޒިމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތުޅާދޫ ްބަހުސް. ތިދާޢީ

ް ްނަންބަރު ްކިޔުްނ2112/1ްްޤާނޫނު ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބިމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ް ްވަނީ ްޮއކްޫޓބ31ްައިްއވަވާަފއި 2112ްރ ްިމައހަރުގެ ްޭބއްވުނު 3ްްގެ ްދައުުރގެ ްބިލ14ްްުވަނަ ްމި ްޖަލްސާގަ. ވަނަ

ްޢިއްޒަތްތެިރް ނޑު ްއަޅުގަ ްރަޝާދު. ްނާޒިމު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތުޅާދޫ ްހުށަހަޅުއްވައިދެްއާވނީ މަޖިލީހަށް

ްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްދެއްެކވުން:ރަޝާދުްވާހަކަްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމު

ްވަރަޙްމަތު ްޢަލައިުކމް ްރައީްސ.ްهللاް`.ްއައްސަލާމް ްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރި ވަބަރަކާތުހޫ.ްޝުކުރިއްޔާ

ްރަްއޔިތުންެގް ްފަޚްރުވެރިވާްނވީ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަކައި ްމަޖިލީހަކަށް އެ



69 

 

ް ްަރއްޔ17ްިމަޖިލީހަކީ ްއެންމެްވަނަ ްތެެރއިން ްެއއްގެ ްޑިމޮކްެރސީ ްޕާޓީ ްމަލްޓި ްމަޖިލިސް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް. ުތންގެ

ް ްވެސް ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުންެގ ްއުފަންވި ްބޭފުޅިޒަްމ17ްްފުރަތަމަ ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްމަޖިލިސް. ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ޖިލިސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްިދވެހިންގެްޙައްޤުަތާކްވަނަްރައްޔިތުްނގެްމ17ްަނައްތާލިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަކީްވެސްް

ް ްވެސް ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުްނގެ ްބަހުްސކުރެވެމުްނދިޔަ ްއެްއގައި ްދާިއރާ ްފުޅާ ްއެންމެ ްގޮތުން ްރަްއޔިތުންެގ17ްްބެހޭ ވަނަ

ްމަ ްއެކަށީގެންވާ ްއެންމެ ްހުށަހަޅަން ްބިލު ްމި ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލިސް.ްއެހެންކަމުން ވަަނ17ްްޖިލީހަކީ

ްވަނީް ްމި ްބަޔާންކޮށްލާފައި ްބިލުގަިއ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްާއދެ! ްމަޖިލިސް. ރައްޔިތުންގެ

ދިވެހިރައްޔިތުންތަަކކަށްްގެއްިލފައިވާްަޙއްޤުތަެކއްެގްވާހަކަ.ްދިވެހިރައްޔިތުންތަަކކަށްްހޯދަިއދޭންޖެހޭްޙައްޤުތަކެއްެގްވާހަަކ.ް

ްމިފަދަ ްްއެހެންކަމުން ްމަޖިލީހަކީ ްެއކަީށގެންވާ ްއެންމެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫުލކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅަން ވަނ17ްްަބިލެއް

ް ްއާދެ! ްމަޖިލިސް. ްކުަލ17ްްރައްޔިތުންގެ ްޤާނޫނީ ްބިލުތަކުގައި ްގިނަ ްއެންމެ ްމިހާތަނަށް ްމަޖިލީހަކީ ްރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ް ްވެސް ްމީ ްއެހެންކަމުން ްމަޖިލިސް. ްރައްޔ17ްިޖަލްސާފައިވާ ނޑަށްްވަަނ ްއަޅުގަ ްހުށަހަޅަން ްބިލު ްމި ްމަޖިލީހަށް ތުންގެ

ްވަީން ްމި ްލިޔެވިަފއި ްޤާނޫނުއަސާސީތަކުަގއި ްފެށުނީއްސުރެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްސަބަބު.ްޢިއްޒަްތތެރި ްއެއް ފެނުނު

މެންގެްތެޭރގައިްޤާނޫނުގެްކުރިމަތީގައިްކޮންމެްދިވެހިރައްޔިަތކީްވެސްްހަމަހަމަްމީހެއްްކަމަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑު

ްއުސޫލުން،ް ްމިދެންނެވި ްހުީރކީ ްހެދިފައި ްގަާވއިދުތައް ްހުރި ްއުފަްނކުރެވިަފއި ްޤާނޫނުތަކާއި ްހުރި އުފަންކުރެވިަފއި

މިދެންނެވިްބީދައަކުންްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްހެިދފައިްހުރިްޤާނޫނުތައްްހެދިފަިއްހުރީްމާލޭގެްރަްއޔިތުންނަށްް

ްގޮތެްއ،ްރާއްޖެ ްޤާނޫނުތައްްވަކި ްހުރި ްހެދިފައި ްޓަަކއި ްހެދުމަށް ްގޮެތއް ްވަކި ްރައްޔިތުންަނށް ްނިކަމެތި ްަރށްފުށުގެ ތެރޭގެ

ްއެބަހުރި.ް ްވެސް ްޤާނޫނުތައް ްއުވާެލވިފަިއވާ ްއަދި ްެއބަހުރި. ްފެންނަން ްމިހާރުވެސް ްތެޭރަގއި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ވެސް

ްބަޔާންޮކށް ްައޅުަގނޑު ްޤާނޫނުގައި ްމި ްރައީސް. ްިސީޓްޢިއްޒަތްތެރި ްކައުންސިލްތަކާއި ްރަށު ްރަށްރަށުގެ ްވަނީ ްމި ފައި

ް ްަނންބަރު ްޤާނޫނު ްހިންގުުމެގ2111/7ްްކައުންސިލްތަކުން ްއުސޫލުން ްލާމަރުކަޒީ ްދާއިރާަތއް ްއިދާރީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ

އުޅުމަްށްދޫކުރާްޤާނޫނުންްލިބިދީފައިވާްއިޚްިތާޔރުގެްދަށުން،ްާބޑިޖަހައިގެްންައމިއްލަްއަށްްމޫދުންްބިންްިހްއކަިއގެންްދިރި

%ް ްއެއްަބއި ްބައިކުޅަ ްދެ ްޯގްއޗެްއގެ ްިހއްކި ްއެ ްމީހަކު ްއެ ްމަސައްކަެތއް، ްކުރި ްއެ ްމީހަކު ްއެ ްމީހަކަްށ51ްްގޯތި، އެ

ނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުގައިްބިންބޮެޑތިްރަށްރަށުންްވަލުތެރެއިންް އަމިއްލަކުެރވެންޖެހޭނެްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްވަ ްމޫދުންްކައުންސިލުމީހާ ްވިޔަސް، ްބިމަކަށް ްބަންޑާރަ ްގޯތި ްދޫކުރާ ްރޯނުދަމާފައި ނޑަޖަހައިލާފަިއ، ްކަ ލަށްވަދެ،

ްއަްށް ްބަިއވަރުްފައިސާތަެކްއްޚަރަދުކުރީތީވެ،ްއޭނަ ްއޭަންއެތައް ްޕަސަންޓެއް ްކޮންމެްވެސް ްބިމުން ްހިއްކާ ބާޑިޖަހައިގެން

ް ްކަމަށް ްރަޖިސްޓްރީކުރަންޖެހޭނެ ްގޮުތގައި ްބިމެއްގެ ްބިމެއްްއަމިއްލަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު އަޅުގަ

ހިއްކުމަކީްވަރަށްްބޮޑުްޚަރަދެްއްހިނގާްކަމެއް.ްބިމެއްްހިއްުކމަކީްވަރަށްްއުނދަގޫްމަސަްއަކތެއް.ްބިމެއްްހިއްކުމަކީްބުަރް

ްރައްޔި ްމަަސއްކަްތކުރާ ްމި ްމަަސއްކަތުން ްބުރަ ްމިހާ ްއޮތްއިުރގަިއ ްމިހެން ްމިކަން ްއްމަސައްކަތެއް. ްކުރަމުންދަނީ ތުން

ްދިވެހިރައްޔިތުްން ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްބޯހިޔާވަހިކަން ްއެހެންކަމުން ްނެތިގެން. ްގޮތެއް ްއިތުރު ްބޯހިޔާވަހިކޮށްލާނެ މީހުން
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ްއެަތްއް ްަބއިވަުރ، ްއެތައް ްައށް ްއަމިއްލަ ްއޭނަ ްގޮތުަގއި ްބިމެްއެގ ްބަންޑާރަ ްމަސައްކަތެްއަގއި ްބުރަ ްމިފަދަ ކުރަމުންދާ

ންްޚަރަދުކޮްށގެންްހިއްާކްބިންްވާންޖެހޭނެްކަމަކަށްްައޅުަގނޑުްޤަބޫެލއްްނުކުރަން.ްޭއގެްކޮންމެްވެްސްލައްކަްރުފިާޔްއި

ްއެހެންކަމުްން ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްރަޖިސްޓްރީުކރެވެންޖެހޭނެ ްގޮތުަގއި ްިބމެއްގެ ްއަމިއްލަ ްއެއް އިންސައްތަ

ްހުށަހެޅިފައި ްފުރަތަމަ ްއިޞްލާުޙަގިއ ްމި ްއާދެ!ްްއަޅުަގނޑު ްރިޢާޔަތްކޮށް. ްކަންތަްއތަކަށް ްމިދެންނެވި ްވަނީ މި

ްިބާމް ްކުރީގެ ްކަންތައްތައް ްބައެްއ ްޤާނޫނުން ްމި ްޮއތްއިރުަގއި ްއުފަްނވެފައި ްމިހާރު ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ްބިމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްއަ ްކަމަކަށް ްއެްއ ްެއގޮތުން ްއުނިކުރެވިފަ. ްވަނީ ްކަންތައްަތއް ްބައެއް ްލިބިދީފައިވާ ްޤާނޫނު ްމިްބެހޭ ނޑަްށ ުޅގަ

ްބެހޭް ްބިމާ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްފުރުޞަތު ްކުރުުމގެ ްކަންތައް ްލާޖެއްސުމުގެ ްބިމަށް ްއަނެއް ްބިން ްެއއް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ

ްބަދަލުކުރުމުގެް ްލޮކޭޝަން ްވާނަމަ ްކަމަށް ްބިމެއް ްގޮުތގަިއްއަމިއްލަ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްނެތް. ްލިބިދީފައި ޤާނޫނަކުން

ިބންްބަދަލުކުރުމުގެްފުރުޞަތުްޤާނޫނީްއިމުގެްތެެރއިންްއަުޅަގނޑުމެންްދިވެހިަރއްޔިތުންނަށްްްގޮތުންްެއކަުކްއަނެަކކާްއެ

ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްއެކަންްކުރަންްބޭނުންވެއްޖެްހިނދެއްަގއިްއެްލޮޭކޝަންްބަދަލުކުރުމަށްްޓަކައި،ް

ްަޙޤީޤަތު ްކަމަކީ ްކުރަންޖެހޭ ްަޓކައި ްލާޖެއްސުމަށް ްގޯިތ ްމަކަރުހަދަންޖެހެނީ.ްއެ ްޖެހެނީ. ްމި ްއޮުޅވާލަން ގައި

ދޮގުހަދަންޖެހެނީްޝަރީޢަތުގެްކުރިމަތީގަ.ްއެަކކުްއަނެަކކަށްްވިްއކައިފިްކަމަށްްހަދައިގެންްެއކަންްކުރަންޖެހުނީމާްމިްއޮތީް

ްދަސްކޮށްދީފަ ްދޮގުހަދަން ްދަސްކޮށްދީފަ. ްއޮުޅވާލަން ްދަސްކޮށްދީފަ. ްހަދަން ްަމކަރު ްލައްވާ ްިމްދިވެހިން ްއެހެންކަމުން .

ްމައްސަލަަތކުަގިއް ްބަެއއް ްހުށަހެޅިފައިާވ ްވެސް ްމިހާރު ްއެބަޖެހޭ. ްހިމާޔަތްކޮށްދޭން ްރަްއިޔތުން ްިދވެހި ކަންތައްތަކުން

ްއެހެންކަމުންް ްނެތޭ. ްއެއް ްޖާަގ ްެއްއވެސް ްކުރެވޭނެ ްތެރެއިން ްޤާނޫނެއްގެ ްތިކަން ްއެބަުހރި، ްޖަވާބުދީފައި ކޯޓުތަކުން

ްޤަބޫލުކު ްިމްއަޅުަގނުޑ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެބަޖެހޭ ްވެސް ްަޙއްޤު ްމި ްގެްއލިފައިވާ ްދިވެހިަރއްޔިތުންނަށް ްގޮތުަގއި ރާ

ްޤާނޫނުެގް ނޑުމެން ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތްކުރަން.ްޢިްއޒަތްތެރި ްހޯދައިދިނުމަށް ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި

ްބު ްބަޔެކޭ ްހަމަހަމަ ްދިވެހިރަްއޔިތަކީ ްކޮންމެ ްކުރިމަތީގައި ްމާެލ1961ްނާިއރުގައި ްޤާނޫނެއް ްހެދިފައިވާ ްއަހަރުތަުކގަިއ ގެ

ްބިމެްއް ްއެ ްއުސޫލުތަކަކީ ްއެކަަށއަޅާަފއިވާ ްހިއްކުމުގައި ްބިން ްއިން ްމާލެ ްޤާނޫނެއް. ްކިޔާ ްޤާނޫނު ްހިއްކުމުގެ ްބިން އިން

%ް ްބިމުގެ ްެއ ްމީހަކަށް ްރާއ51ްްހިއްކި ްުއސޫލުތައް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮަތށް. ްތިިބްރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭ ޖެތެޭރގައި

ްރައްޔިތުންެގް ްތިބި ްމާލޭގެ ްވަނީ ްހިންގާފައި ްއުސޫލު ްމި ްހަމައެކަނި ްހިންގާފައިނުވޭ. ްމައްަޗށް ްރައްޔިތުންގެ ނިކަމެތި

ްހިންގާފައިވޭ.ް ްއުސޫލު ްމި ްމަްއޗަްށ ްގޯތިގޯތީގެ ްދޫކުރާ ްިއން ްމާލެ ްމައްޗަށް، ްބިންބިމުގެ ްހިއްކާ ްއިން ްމާލެ މައްޗަށް.

ްއަުޅގަ ްޙައްޤުތަްއްއެހެންނަމަވެސް ްމި ްިދވެހިރައްޔިތުންނަށް ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނުޑ ްހުށަހަޅަނީ ްމި ްިމއަދު ނޑު

ްެއް ްވާޖިބެކޭ. ްމަޖިލީހުގެ ްިޢއްޒަްތތެރި ްމި ްމަސްއޫލިއްޔަެތކޭ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވަންޏާ ްކަމަށް ގެއްލިފަިއާވ

ްމަސަްއކަތްކުރުމަ ްވެސް ްހޯދަިއދޭން ްޙައްޤުަތއް ްދެންނެވިްރައްޔިތުންެގ ްކުރިން ްުހށަހަޅަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްެއގޮތުން ީކ.

ްެއް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދިރިއުޅޭ ްހިްއކަިއގެން ްރަްއޔިތުން ްދޫކުިރްގޯިތތައް ްހިްއަކންްރައްޔިތުންނަށް ްބާޑިޖަހަިއގެން އުސޫލުން

ނޑުްިމްއަމިއްލަްކުރުމުގެްފުރުޞަތުދޭންޖެހޭނެްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރ51ްްިމީހުންނަށްްވެސްްއެްބިމުގެް% ރައީސް،ްއަުޅގަ
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ނުޑް ްއަުޅގަ ްމިގޮތުން ްވާނެ. ްބަޔާންކޮށްފަިއ ްހުށަހެޅިއިރު ްބިުލ ނޑު ްއަުޅގަ ްސަބަބުތައް ނުޑ ްމައިގަ ްހުށަހެޅުމުގެ ބިލު

ްކަމަށްް ްލިބިގެންދާނެ ްަސބަބުން ްބިުލގެ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުާޅކުރުުމގެ ްއިތުރަށް ްވިޔަފާިރ ްބިުމެގ ްކަމަކީ ްއެއް ފާހަގަކުރާ

ްމިލްކުކުރުމާއިްރައްޔިތުންނަށްދިވެހި ްމުދާ ްރަްއިޔތުންނަށް ްިދވެހި ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްެއފަދައިން ްހަމަ .

ްައޅުަގނުޑް ްއުއްމީދުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްފުޅާެވގެންދާނެ ްއިތުރަށް ްުފރުޞަތުތައް ްއޮތް ތަސައްރަފުކުރުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމަރުޙަލާަގއި ްބަހުސްގެ ްބިލުގެ ްމި ްފާޅުކުަރއްަވއި،ްިމްްއުއްމީދުކުރަނީ ްޚިޔާލުތަކެއް ްބިނާކުރަނިވި މެންބަރުން

ބިލުްއަވަސްްފުރުޞަތެްއަގއިްކޮމިޓީްއަށްްގޮްސ،ްއަދިްކޮިމޓީްމަރުޙަލާްނިމިްއަވަހަށްްމިްފްލޯރްއަށްްއަންނާނެްގޮތެްއް

 މެދުވެރިވުން.ްދެްއވިްފުރުޞަަތށްްޓަކައިްޝުކުިރއްޔާ.ްަވއްަސލާމްޢަލައިކުމް.ް

ް

ްކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަ

ް ްބަހުސްކުރުމަށް ްބިލަށް ްމި 3ްްޝުކުރިއްާޔ. ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕ ނޑަެއޅިފަ. ްކަ ްވަނީ ްމި 1ްްގަިޑއިރު މިނެޓު،8ްްގަިޑ

މިނެޓު.5ްްިމނެޓު،ްޕީ.އޭްއަށ14ްްްމިނެުޓއިރު،ްޖުމްހޫރީްޕާޓީްއަށ33ްްްމިނެޓުއިރު،ްޑީ.އާރު.ޕީްއަށ42ްްްޕީ.ޕީ.އެމަށްް

ް ްއަށް ްޕާޓީ ްމިނެޓު.ްއ5ްަޤައުމީ ްވެސް ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންމެ ްނިސްބަްތނުވާ ްޕާީޓއަކަށް ްވަކި މިނެޓު.5ްްދި

ްގެންދާނަން.ް ްފުުރޞަތުއަރުވަމުން ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ފުރުޞަތަށް

ް.ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްމަަޑވެލިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ް

ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ް ްނަންބަރު ްއާދެ!ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި ްޤާނޫނަްށް،2112/1ް`.ްޝުކުިރއްޔާ ްބެހޭ ްބިމާ ދިވެިހރާއްޖޭގެ

ނޑުްފުރި ހަމަްއަށްްތާއީދުކުރަން.ްތުޅާދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްނާޒިމުްރަޝާދުްހުށަހެޅުއްވިްއިޞްލާޙަށްްއަުޅގަ

ނޑަށްްމިްއިޞްާލޙުްދެއްކި.ްއަދިްައޅުަގނުޑް އަދިްއެްމަނިކުފާނުްމިްއިްޞލާޙުްހުށަހެޅުއްވުމުެގްކުީރގައިްވެސްްއަުޅގަ

ވެސްްއިޞްލާޙުްބެލުމުގެްފުރުޞަތެއްްލިބުނު.ްއަދިްމިްއިޞްލާޙާްބެހޭްގޮތުންްއަދިްމިްއަޅުަގނޑުމެްނގެްޕާޓީގައިްތިބިް

ްޢިއްޒަތް ްކަމަްށްގިނަ ްތާއީދުކުރައްވާނެ ްއިޞްާލޙަށް ްއާދެ! ްކަމަށް، ްތާއީދުކުރައްވާނެ ްބިލަށް ްމި ްވެސް ްމެންބަރުން ތެރި

ްތެރެއިންް ްތަޢާރުފުގެ ްހުށަހެޅުމުގެ ްބިލު ްދިޔައީ ްެއނގިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްުއއްމީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު

ްފާަހގަކުރެްއީވްރާ ްއެ ްަރއީސް،ްެއްމަނިކުފާނު ްގޮެތއްަގިއްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއްޔިުތންނަށް،ްޚާއްޞަ ްެއކި ްރަްއޔިތުން ްއޖޭގެ

ނުޑމެންްއެބަޖެހޭްދިވެހިރާއްޖެް އަތޮޅުތަކަށްްނިސްބަތްެވވަަޑިއަގންނަވާްރައްޔިތުންނަށްްދިމާވެފައިވާްނިކަމެތިްހާލު.ްއަުޅގަ

ޮއޭވްވަރަށްްސާފުކޮށްްމިއީްމިްއަކީްޤާނޫނުއަސާީސގައިްވާްޮގތުގެްމަތިންްޤާނޫނުއަސާސީގެްހަމަހަމަކަމުގެްބާބުގައިްއެބަ

ްމިްޤާނޫނެއްްއަދިްއިޞްލާޙުުކރުމަށް،ްމިްޤާނޫނުްހެދިފައިްމިްއޮތީް ވަނަްއަހަރ2112ްްުޤާނޫނުްއާދެ!ްއިޞްލާޙުވެފައި

ް ްއޮތީ ްމި ްއުފަންވެފައި ްޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވާތީެވ، ްމ2117ްްިކަމަށް ްވާތީ ްކަމަށް ްއަހަރު ވަނަ
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ނޑުމެންްްޤާނޫނުއަސާސީގެްދަށުން އަާސސީްޙައްޤުތަކާއިްމިނިވަންކަުމެގްބޮޑުްބާބެއްްއޮތްއިރުަގއިްއެްހަމަހަމަކަންްއަޅުގަ

ްދިވެހިރާއްޭޖެގް ްވާހަކަ. ްހަމަހަމަަކމުގެ ްވާހަކަ ްެއއްގެ ްނުކުތާ ްއެްއ ްވާ ްބާުބގައި ްއެ ްއޭގެތެޭރގައި ްއެބަޖެހޭ. ހިފަހައްޓަން

ްއޮތުމަ ްގޮތެއް ްތަފާތުުކރުމުގެ ްރަްއޔިތަކަށް ްރާއްޖޭެގްއެްއވެސް ްއަދި ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއީ ކީ

ްވެްސް ްޤައުމުތަކެއްގައި ްހުރިހާ ްވިަޔފާރިކުރެވެންޖެހޭނެ.ްދުނިޔޭގެ ްދާއިރާްއެއްގައި ްފުޅާ ްބެހޭްގޮތުން ްބިމާ ރައްޔިތުންނަށް

ންދާްވިަޔފާރި.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަދިްބިމުގެްވިޔަފާރިްައކީްެއީއްއެްތަނެްއގައިްއެންމެްފުޅާްދާއިރާްެއއްަގއިްކުރަމު

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްކުަޑްދުވަްސކޮެޅއްެގްތެރޭގައި ްަބދަލުވިތާ ްވެިރކަން ްބައްލަވާ!ްމި ްހިތާމަކުރަންޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން

ްނިޔަތެއްް ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްނެތި،ްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުން ްއެއް ްއުޖޫރަ ްއެއްވެސް ްދައުލަތަށް ްދިވެހި ްދިޔައީ ގަިއްފެނިގެން

ްބޮޑެތިް ްއެހެންނޫނަސް ްއަދި ްފަރާތްތަކަށް، ްިވޔަފާރިކުރަްއވާ ްރިސޯޓުތަކުަގއި ްއެއީ. ްމަސައްކަތެްއ ްހުރި ކޮށްފައި

ް ްެއއީ ްފުރުޞަތެއް ްހުުޅވާިލ ްއިްނވެސްޓުމަންޓުތަްއ51ްްއިންވެސްޓަރުންނަށް ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ އަހަރަށް

ލައްކަްޑޮލަރު.ްއެހެންނަމަވެްސ1ްްށޭްއެއިންްކޮންމެްއަހަރަކަށްްހިމާޔަތްކޮށްދޭންޖެހޭނޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްދައުލަތަށްްދެއްވާ

ބަޣާވާތުގެްވެރިކަންްނިންމާލާފައިްއެންމެްފުރަތަމަްކުރެއްވިްކަމަކީްދިވެހިްދައުލަތުގެްބަޖެޓަށްްލޯލާރިްއެއްްވެސްްނުދީ،ް

ް ްކަމަކީ ްކުރި ްއަހުލުވެރިން ްބަޣާވާުތެގ ްކަމަކީ ްކުރެއްވި ްގުިޅެގން ްމަނިކާ ްޙަސަން ްއާދެ! ްރިސޯޓުތައް އަހަރަށ51ްްްމި

ްސާފުކޮށްް ްލިޔެަފއި ްބަޖެޓުގައި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނުދީ. ްެއއްެޗްއ ްއެއްެވސް ްބަޖެޓަށް ްދައުލަުތެގ ްދިވެހި މިލްކުކުރީ.

ްވާް ްރަށްފުށުގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެއްަކން. ްއާމްދަނީ ްލިބެންޖެހޭ ްބަޖެޓަށް ްމިއީ ްވާނެ ޖަހާފައި

ްއަމިއް ްއަްށްރައްޔިތުން ްއަމިއްލަ ްނުކުތާ. ްފާހަގަކުރެއްވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެންމެ ްމަސައްކަތްކޮްށގެން، ްއަށް ލަ

ނޑުމެންނަްށް މަސައްކަތްކޮްށގެންްއެްބޭފުޅުންްވަރަށްްބޮޑެތިްޤުރުބާނީްއެއްްވެވަަޑިއގެންްހިއްެކވިްބިންކޮޅުްވެސްްއަުޅގަ

ް ްަރޖިސްޓްރީނުކުރެިވގެން. ްއަށް ްއަމިއްލަ ްއުޅެނީ ްނޫން.ްމި ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީކީ އެހެްނވީމާ،

އްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަށްްހެވެއްްލާބަްެއއްްއެދެންޏާްއަިދްއަޅުަގނޑުމެންްގޮތަށްްރަށްުފށުގެ،ްރަށްރަށުަގއިްދިރިުއޅޭްދިވެހިރާ

ްފުރިހަމަވާން ްބިލުން ްމި ްުއއްމީދު ްހޮވި ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއޮްތްމީހުން ްޒަމާނުގައި ްކުރީ ޖެހޭނެ.

ގޮތަކަށްްނޫންްމިްމަޖިލީސްްއެކުލެވިފައިްއޮތީ.ްމިްމަޖިލީހުގެްވަރަށްްބޮޑުްޕަސަންޓަކީްއަޮތޅުްތެރެއަށް،ްޚާއްަޞކޮށްްއެް

ްދާއިރާއަކަށްްނިސްބަްތވެަވޑަިއެގންނަވާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްތިބީ.ްއެްބޭފުޅުންގެްއަރިުހަގއިްދަންނަވާްޝިާކޔަތުތައްް

ްވިދާޅުވަމުންދާް ްބޭފުޅުން ްެއ ްވެސް ްގާތުަގއި ނޑުގެ ްައޅުގަ ްއަދި ްއަޑުއަހަންޖެހޭނެ. ްބޭފުުޅން ްއެ ްޝަކުވާަތއް ނުވަތަ

ްކަމެްއ.ް ްމުހިއްމު ްދިއުމަކީ ްއިޞްލާުޙްފާސްެވެގން ްމި ްއަުޑއަހަންޖެހޭނެ.ްއެހެންވުމާެއކީަގއި ްވެސް ނޑު ވާހަކަތަްއްއަުޅގަ

ންްޤާނޫނުތަކާްފުށުނާރާނެްގޮތަށް،ްއަދިްއެހެންްާޤނޫނުތަކާްއަދިްތަބާާވްގޮަތކަށްްއަދިްކޮމިީޓގެްމަރުޙަލާަގއިްާޤނޫނުްއެހެ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްބައްޓަންކުރެވޭނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޢިޞްލާޙު ްމި ްބައްޓަންކުރެވޭނެ. ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްޤާނޫނު މި

ްފާސްވެގެން ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙު ްމި ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްއަޮތޅުތަުކގަިއްްއުއްމީދުކުރަނީ ްރާއްޖެތެރޭގެ ގޮްސ،

ްއެއްވެސްް ްކަމަކީ ްމި ްއަދި ްކަމަށް. ްބަލައިގަންނާނެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްއިހުސާސްތައް ްރައްޔިތުްނގެ ްނިކަމެތި ތިއްބެވި
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ްހުށަހެޅުއްވީީތވެ،ް ްބޭފުޅަކު ްަވކި ްވެގެްނ، ްޕާޓީއަކަށް ްސިޔާސީ ްަވކި ްޖެހިގެން، ްއެއް ްުކލަ ްިސޔާސީ ްވަކި ހާލެއްގައި

ްދިވެިހްވިޕްނެރެގެ ްފާސްވުމަކީ ްއިޞްލާޙު ްމި ްނޫން. ްއިޞްލާޙެއް ްބޭރުކޮށްލަންޖެހޭ ްެވސް ްގޮތްގޮތުން ްއެހެން ްނުވަތަ ން

ް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްގޮތަށް ްފާހަގަކުރެްއވި ްމަނިކުފާނު ްއެ ްގޮތެއްގަިއ17ްްމުޖުތަމަޢަށް ްޚާއްޞަ ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުްނގެ ވަނަ

ްއިން ްސައްތަ ްތިބި ްއިންތިޚާބުކޮށްަފިއ ްެވސްްްރައްޔިތުން ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްމަޖިލީހަކުން. ަސއްތަ

ްދާއިާރެގް ްއެ ްވިދާޅުނުވެވޭީތވެ ްަރއީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަސްފުެޅްއ ްދާއިާރގެ ްތި ްއަދި ްގޮތަށް، ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްލިބޭނީްމިްއިޞްލާޙުްފާސްވެެގންްކަމަށްްވާތީްމަނިކުފާނުގެްޢިޒުނައާްެއކީ ަގއިްައޅުަގނުޑްރައްޔިތުންނަށްްވެސްްެހވެއް

ނޑުްއިށީންނާނަން.ްވަްއަސލާމްޢަލައިކުމްްވަރަޙްމަތު ްަވބަރަކާތުހޫ.هللاްމިްވާހަކަްފާހަގަކޮށްލަމުންްއަުޅގަ

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްހުށަހަަޅއިދެ ްއިޞްލާޙު ްމި ްއުފާވެއްޖެ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެިރްޝުކުރިއްާޔ ްެއ ްއވީތީ

ނޑުމެންްއަތުަގއިްއޮތްހާްވެސްްަރއުސްމާަލީކް މެންބަރަށްްޝުކުރުދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްިދވެހިރާއްޖޭގެްއަުޅގަ

ްކުދިކުިދް ްަކނުޑގަިއ ްބޮޑު ްމާސިްނާގ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ ްފަޅުރަށްރަށް. ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބިން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްަމއް ްބިމަކީްރަށްތަކެއްގެ ްއެްއެޗއް. ްއަގުބޮޑު ްބިމަީކ ްޤައުމެްއގައި ްޖަޒީރާ ްޤައުެމއް. ްޖަޒީރާ ްއެކުެލވިގެްނވާ ޗަށް

ނޑުްނިސްަބތްވަނީްކާށިދޫްދާއިރާްއަްށް އަޅުަގނޑުމެްނގެްއެންމެންގެްެއއްެޗއް.ްެއއްެވސްްމީހެއްގެްއެްއޗެއްްނޫން.ްއަުޅގަ

ްވަ ްގޮތުން ްބިމުގެ ްރަްއިޔތުންނަކީ ްވާީތވެ،ްގާފަުރގެ ްފަޅުްންކަމަށް ްރަްއޔިތުން ްަވގުތު.ްއެ ްމި ްބަެއއް ްތިބި ރަްށްދަތިކޮށް

ްހިއްކަިއގެން،ް ްފަޅު ްޚަރަދުދޭ. ްފުދޭވަަރކަށް ްބަލާއިރުަގއި ްހިްއަކން ްފަޅު ްބޭނުންވޭ. ްނަަމވެްސްގޯތި ްިހއްަކއިގެން ބައެއް

ް ްމެންބަރު ްތަމްސީލުކުާރ ްރައްިޔތެއްގެ ްތިބި ްިބނާކުރަންޖެހިފައި ްގެދޮރު ްބޮޑުކޮށްގެން ްޢިްއޒަތްތެރިްބިން ނަޑކީ. އަުޅގަ

ްއެް ްަބޔަކަށް ްހިއްކާ ްހިްއަކއިގެްނ، ްބިން ްފަޅުން ްިސޔާސަތަކީ ްއޮތް ްއޭރުަގއި ްމާލޭގެ ްތަރައްީޤކުރުމުަގއި ްމާލެ ރައީސް،

ްބިލްޑިންގް ްބޮޑެތި ްމިހާރު ްައގު ްބިމުގެ ްތަންތަނުަގއި ްތަރައްީޤެވ،ްއެ ްމާލެ ްމަތިން ްެއގޮތުގެ ްގޮތަށް ްލިބޭ ްބައެއް ބިމުން

ރަތަމަްގޯނިންްޖިފުޓިޖަހައިގެންްމީހުންްދިރިއުޅެމުންްއައީ.ްއެއީްމާލެްތަރައްީޤެވގެންްދިޔަްގޮތް.ްއެހެންވީާމ،ްއަޅަިއ،ްފު

ނޑުމެްނގެްރާއްޭޖގެްކޮންމެް ބިންްހިލޭްދިނުމުގެްނަތިޖާްއަކީްމާލޭގެްމިއޮތްްވަުރގެްތަަރއްޤީްއަކީ.ްއެްފުރުޞަތުްއަުޅގަ

ްހުށަހެ ްބިލު ްވެްސ ްަރއްޔިތުންނަށް ްވިޔަފާރިތަކަްށްރަށެއްގެ ްއަދި ްއޮންަނންވާނެ. ްފަަދއިން ްވިާދޅުވި ްއެ ްމެންބަރު ޅުއްވި

ވެސްްއެްފުރުޞަތުްއޮންނަްނވާނެ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިހެންްމިްދެންނެވީްމިއަދުްރާއްޖޭގެްރިސޯެޓއްްހަދާއިުރގައިް

ް ްސަބަުބން ްނެތުމުގެ ްބިން ްެވސް ްހިންގާއިރު ްއެްއ ްވިޔަފާރި ްއެހެނިހެން ްއަދި ްބިމަށްްވިޔަސް ްވެސް ފުރަތަމަ

އިންވެސްުޓކުރަންްމިްޖެހެނީ.ްބިމަށްްއިންވެސްޓުކޮްށ،ްލޮނުްވެލިންްބިންހިއްކަިއ،ްއެތާނަގއިްއަެނއްކާްގަސްއިންަދއިްެއް

ްކުރަމުން.ް ްދަނީ ްމި ްފަާރތްތަކުން ްއިްނވެސްޓުކުރާ ްކަންކަން ްއެ ްހަމަޖައްސައި، ްގޮތަށް ްއުޅެވޭެނ ްމީހުންނަށް ތަނުގައި

ްޤަބޫލު ްމިްއަޅުަގނޑު ްއުފާކުރިން ްވަރަށް ްކަމަށް.ްއަުޅަގނޑު ްތަރައްޤީވުން ްޤަުއމު ްވާނީ ްޕޮލިސީައކަށް ކުރަންްސަުރކާރުގެ
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ް ްތެރެއިން ްޕޮލިސީގެ ްސަރުކާރުގެ ްފުރުޞަތުދީ،99ްްދޭތެރެއިން ްވިޔަފާރިކުރުމަށް ްބިމުގައި ްވެރިންނަށް ްބިން އަހަރަްށ

ްމުޢާމާލަ ްިވޔަފާރީގެ ްވެްސ ްޤައުމުތަުކގަިއ ްއެހެން ްދުނިޔޭގެ ްހަމަޖައްސަިއދިނީތީ ްގޮތަށް ްއޮންނަ ްސަރުކާަރްށްތް ދިވެހި

ްމާލޭް ްމައްޗަށް ްގޮތެްއގެ ްތަފާތުނުވާ ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަގުތު. ްމި ްޝުކުުރއަދާކުރަން އަޅުަގނޑު

ް ްގޮތެްއގެ ްތަފާތުނުވާ ްވެސް ްދިވެހިން ްތިބި ްރަށްރަށުގައި ްއެހެން ްރާްއޖޭގެ ްއަދި ްތަފާތުނުވެ، ްޤާނޫނާިއްމީހުން މައްޗަށް

ްެއއަރޕޯޓެްއްެއިޅް ްހެިދްނަމަވެސް ްއަދިްިރސޯޓެއް ްއިންެވސްޓުކުރާ ްއިން ްބައްޓަްނވާންާވނީ.ްދިވެހިރާއްޖެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއިންވެސްޓްމަންޓުް ްބިމަކީ ްހަދާއިރު ްޕްލޭނެއް ްއިންވެސްޓްމަންޓު ްފުރަތަމަ ްއެބަޖެހޭ. ްހިއްކަން ްބިން ްމިއަދު ނަމަވެސް

ފުރަތަމަްބައި.ްއެަބއިްނެތި،ްއިްނެވސްޓްމަންޓެއްްނުރޭވޭނެ.ްއަުޅަގނޑުމެންގެްަޤއުމަށްްބިލިޔަންްްޕްލޭންްހެދުމުގެްއެންމެ

ްދިނުމުގެް ްމުއްދަތަށް ްކުރު ްިބން ްެނތުމުގެްސަބަބުން.ްއަނެްއކާ ްބިން ްއުޅެނީ ްމި ްަނއިސްގެން ްއިންވެސްޓްމަންޓު ޑޮލަރުގެ

ްގެއް ްބަޔަކަށް ްދިނުމަކީ ްމުއްދަތަށް ްދިގު ްއާއިްސަބަބުން.ްބިން ްއުޖޫރަ ްަނގަންޖެހޭ ްދިނުމުގައި ްނޫން.ްބިން ްކަމެއް ލުްނވާ

އެްެއގްރީމަންޓުގެްތެރެއިންްަރއްޔިތުންނަށްްލިބެންޖެހޭްމަންފާްއާއިްނަފާްލިބިގެންްދިޔުމަީކްއެންމެންްވެސްްއެްކަމަށްް

ނޑުމެް ނޑުްއެަކމަށްްވެސްްޤަބޫލުކުރަން.ްިޢްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ ންްބިމާްބެހޭްގޮތުންްވަރަްށްއެދޭނެްކަމެއް.ްއަުޅގަ

ްއުސޫލުްން ްދޭ ްގޯތި ްމީހަކަށް ްބޭނުންފުޅުވާ ްވެރިމީހާގެ ްއިެރއްގެ ްހުރި،ްއެ ްތާނގައި ްފާއިތުެވގެްނދިޔަ ްޤާނޫނުތަކެއް ތާށި

ްކަންކަްން ްތެރެއިން ްޤާނޫނެއްގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެބަޖެހޭ. ްދޫކޮށްލަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއުސޫލު ްއެ އޮންނަނީ.

ްއެބަ ްހުޅުމާލެްބައްޓަންކުރެވެން ްއަށް. ްހުޅުމާލެ ްކުޑަކޮށް ްބަލައިލާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތުން ްމިސާލެއްގެ ޖެހޭ.

ތަރައްޤީނުެވގެންްމިްުއޅެނީްިބންްނެތީމަތޯ،ްބިންްހިއްކާފަިއްނެތީމަތޯ.ްއެްބިމާްބެހޭްގޮތުްންއޮތްްޕޮލިސީްރަނގަޅުނޫންް

ންްބިންްގަތުމަށްފަހުަގއިްއިމާރާތްކުރާނެްލާރިްއެްއްވީމަ.ްޕޮލިސީްއަީކްބިންްިވއްަކންޖެހެނީްދަރަންޏަށްްފައިސާްހޯދައިގެ

ްމިް ްތަރައްޤީނުވެގެން ްމި ްސަބަބުން ްއެހެންވުމުގެ ްދެން ްނިމިފަ. ްދަރަނިވެރިވެ، ްއޮންނަނީ ްމުދާ ްމުޅި ްމީހާގެ ނުހުރޭ.

ސްޓުކުރެވިަފިއްއުޅެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްތަރައްޤީުކރުމަށްްޓަކައިްބިމަށްްއިންވެސްޓު،ްދައުލަތުގެްފައިސާްއިންްބިމަށްްއިންވެ

ްގއ.ް ްހިކިފަ. ްއޮތީ ްއެ ްިބން ްދިއްދޫގެ ްނެތް. ްވެސް ްަގހެއް ްއެތާނަގއި ްހިކިފަ. ްއޮތީ ްއެ ްބިން ްކުޅުދުއްފުށީގެ އެބަހުރި.

ްބިްން ްރަށްރަުށގެ ްބައިވަރު ްގޮސް ްއެހެން ްދެން ްހިކިފަ. ްޮއތީ ްއެ ްބިން ްތުޅާދޫގެ ްހިކިފަ. ްއޮތީ ްއެ ްބިން ވިލިނގިީލގެ

ްއެތާނގައިް ްއެަބއޮތް. ްކަމަށްްްހިކިފައި ްއެހެންވެއްޖެ ްއިްނވެސްްޓމަންޓު. ްޑެޑް ްކިޔާނީ ްެއއަށް ްނޫން. ްދިރިއުޅެނީކީ މީހަކު

ްިމް ްވަސީލަތްތައް ްމަދު ްުހރި ްއާއި ްަފއިސާ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްކަމަކަށް ްނޫން ްޕްޮރަޑކްޓިވް ްކީްއކުރަންތޯއޭ ވަންޏާ

ޓުަގއިްލާރިްެއްއްނެތް.ްވަޒީާފގައިްއުޅޭްމީހާްބޭނުންކުރަނީ.ްދެންްއަނެއްކާްއެްބިންްގަންނަންްމިްޖެހެނީ.ްގަންނަންްމާކެ

ްމީހާް ްއިންވެސްޓުކުރާ ްބިމަށް ްނެތް. ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ްލާރި ްޤައުމުަގިއ ްދެކޮޅުނުޖެހިގެން. ްއިން ްމުސާރަ ްލިބޭ ްއުޅެނީ މި

ްކަންަތއްތަ ްބައިވަރު ްއެހެްނވީމާ، ްބޭންކަކަށެއް. ްވިްއކާލެޭވަކށް ްނެތް ްބިމެއް ްއެ ްމޯގޭޖުކުރީމާ ްބިން ްއެ ްބިމާްބޭންކުން އް

ނުޑް ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްމަުގސަދުގައި ްރަނގަޅު ްހުށަހެޅުއްވީ ްމި ްމެންބަރު ްގެންނަންޖެހޭ. ްެއބަ ްތެރެއަށް ްޤާނޫނު ގުޅިފަިއވާ

ްޤާނޫނަކުންް ްޮޑކިުއމަންޓަކުން،ްއެ ްއޮތް ްއެ ްއިޞްލާޙުގެނެސް ްބިލަށް ްމި ްބަލައިގަނެ،ްއަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން.ްބިލު
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ްބިންވެރިކުރު ްގޮތުން ްބެހޭ ްކޮންެމްބިމާ ްތިބި ްރާއްޖޭގައި ްމިހާރު ްމީހަކު، ްއެއީތާ ްމީހުން. ްއެބަޖެހޭ ްބިންވެރިވާން މާއި

ްސިޔާސީް ްދެނީ ްމި ްއޭތި ްސަރުކާުރން ްއެކަމަކު ްއަތުގަ. ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްއެބަހުރި ްބިން ްދެޭވވަުރގެ ްޯގއްެޗއް ރައްޔިތަކަށް

ްބިންކޮޅު ްެނރޭ ްެއއިރަކަށް ްވާތީެވ، ްކަމަށް ްހޯދުމަށް ްވޯޓު ްޙަޤީޤަތަކީްްމަގުސަދަކަށް ްދެވެނީ. ްމި ްގޯިތތައް ްދެވެނީ، މި

ްފުރާފުރިހަމަވީމާް ްބޮޑުވެގެން ްމީހާ ްއެބަޖެހޭ.ްއެ ްއޮންނަން ްފަތެއް ްރަޖިސްޓްރީ ްބިމުގެ ްެވސް ްރައްޔިތަކަށް ްދިވެހި ކޮންމެ

ބައްޓަްނކުރަްންލާރިްހޯދައިގެންްދިރިުއޅުމެއްްބައްޓަންކުރަންްކޮޓަިރްެއއްްައޅަންްއެބަޖެހޭ.ްމީހަކާްއިނދެެގންްދިރިއުޅުންް

ްތިންް ްމިތިބަ ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއެްއެޗއްތާ. ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ްބިމަކީ ްކީްއކުރަންތޯ. ްގަންނަންވީ ްބިން ްދެން އެބަޖެހޭ.

ްބިމަކީ.ް ްނޫންތޯ ްެއއްެޗއް ްމީހުންގެ ްހާސް ްފަންސާސް ްަލއްކަ ްތިން ްނޫނިއްޔާ ްބިމަކީ. ްނޫްނތޯ ްެއްއޗެއް ްމީހުންގެ ލައްކަ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްބިން ްގޮތަކަްށްދެން ްެއއްެޗއް ްބަހާ ްބަޔަކަށް ްހިތުހުރިހާ ްމީހާ ްހުންނަ ްވެރިަޔކަށް ްއިރެްއަގއި ްއެ ްނެގ

ްއެބަޖެހޭ.ް ްދޫކޮށްލަން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބައި ްއެ ްއޮންނަންވާނީކީ. ްނޫން ްގޮތަކަށް ްއެއްެޗއް ްދޭ ްގޮތަށް ްބަހާ ޞަދަޤާތް

ްްއެހެންވީމާ، ްހިލޭ ްއެްއގޮތަކަްށވެްސ ްިއންޑަސްޓްރީން ްމަޢުލޫމާތ51ްްުައޅުަގނޑުމެން ްނޫން. ްދިނީކީ ްހަދާފައި އަހަރަށް

ްވާހަކަަދއްާކއިރުގަ.ް ްމަޖިލީހުގައި ްބޭނުން ްރަނަގޅުކޮށްލަން ްލާރ51ްްިއަޅުަގނޑު ްއެއަށް ްހަމަ ްހަދައިދިނީ ްދުވަސް އަހަރު

ކޮށްފަިއްްނަގާްގޮތަށް.ްހިެލއަކުްނޫން.ްއަޅުަގނޑުްިރސޯޓުތަކަށްްއިްނވެސްޓުކުރާްމީެހއްގެްަހއިސިްއޔަތުންްއެނޭގްެއކަން

ްޤާނޫނުަގއިް ްެއގްރީމަންޓުތައް. ްއެ ްނޫން ްހިލެޔަކު ްޑރ.ވަޙީދު ްރައީސް ްހިލޭ، ްސަރުކާރުން ްމި ްެއގޮތަށްކަން. ވަނީ

އޮތްގޮުތގެްމަްއޗަށްްއެްއޮތީްެއްެއގްރީމަންޓުތައްްހަދައިދީފަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްލާރިްސަރުކާަރށްްލިބޭނެ.ްސަރުކާރުންްއެް

ްއެޑްާވން ްމިއަދު ްކޮންމެހެން ްލިބެންވާްލާރި ްރައްޔިތުންނަށް ްލާރި ްސަރުކާުރްޑެޓްފިލުވާކަށްނުޖެހޭނެ.ްއެ ްނަގަިއގެން ސަށް

ައހަރަށްްހެދުމުގެްމުހިއްމުކަނ99ްްްމުނާޞަބުްވަގުތުަގއިްލިބެމުންދާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްރާއްޖޭގެްހުރިހާްރިސޯޓުތައްްވެސްް

ްމީހުންނަށް ްރިސޯުޓްހެދި ްހިއްަކއިގެން ްބިން ްރާއްޭޖގެ ް%ްބޮޑު.ްމިއަދު ްހަމަ ްމީހުންނަށް ްވެރިކަްނ51ްްއެ ްމީހުންގެ އެ

ްތަންކޮޅުންް ްއަނެއް ްބިންވެިރވެފައި، ްތަންކޮޅުން ްއެއް ްމިހާރު ްގޮތަކީ. ްވާންޖެހޭނެ ްއެކަން ްނޫންތޯ ްއެއީ ލިބެންޖެހޭނެ.

ްއެހެންވީ ްއެބަކުރޭ. ްވުޖޫުދ ްއިތުުރކޮށް ްރަށްތައް ްއިތުރުކޮްށ، ްބިން ްމިީއ. ްބިންިވއްޔާ ްހަމަ ްއެްބިންވެރިނުވެފަިއ، މާ،

ްދިގުް ްއެ ްމުއްދަތުަގއި ްދިގު ްމީހުންނަށް ްއެ ްލިބޭނީ. ްލޯނު ްބޭންކުަތކުްނ ްވިޔަސް، ްބޭރުން ްފަރާތްތަކަށް އިންވެސްުޓކުރާ

ްބާޒާެރްއް ްވަޒީާފގެ ްގޮތުން ްެއއް ްނަތީޖާ ްފީސިބަލްނުވެ ްޕްރޮެޖކްޓު ްޕްރޮޖެކްޓު. ްފީސިބަލްވާނީ ްޑިަޒއިންކުރީމާ މުއްދަތަށް

ްނެތި ްަވޒީފާ ްޤައުމުގައި ްރިޒާރްވގަިއްްނެތް. ްދަށް. ްއެހާ ްރެވެނިއު ްކަރެންސީ ްފޮރިން ްޤަުއމުގެ ްއެބަތިބި. ްބަޔަކު އެތައް

ްތާިށވެގެްނ،ްރެޑްޓޭްޕް ްެތރޭގައި ްޤާނޫނުތަުކގެ ްހިފަހަްއޓައިގެްނ،ްއެ ްޤާނޫނުތައް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއްްނެތް.ްދެން ފައިސާ

ކީްއެީއްބިންވެިރވުމަށްްަޓކައިްހަދަންޖެހޭްޤާނޫނުތަކާއިްބޮޑުެވގެންްައޅުަގނޑުމެންނަށްްކުރިއަށްްނުދެވިަފއިްމިްތިބޭިތބުމަ

އުސޫލުތައްްނެތުމުގެްސަބަބުން.ްއެއީްއިންވެސްޓްމަންޓުްކުރާްބިންތަކަށްްވީނަމަވެސް.ްދިިރުއޅުމަށްްހުރިްބިންތައްްކަމަށްް

ްއެ ްއުފާވެިރަކމާ ްބޭނުންވަނީ ްަރްއޔިތުން ްާރއްޖޭގެ ްގޮުތގެ. ްއޮތް ްެއއްފަސްކުރުމަްށ ްާރއްޖޭގެްވީނަމަވެްސ، ްއުޅެން. އްކޮށް

ރައްޔިތުންްބޭނުމެއްްުނވޭްދަިތކޮށްްއުޭޅކަށެއް.ްާރއްޖޭެގްރަްއޔިތުންގެްއަތުަގއިްރިސޯސްްެއބަހުރި.ްއެްމީހުންގެްއަިމއްލަް
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ްއަދިް ްބޭފުޅުންނާ ްހަދާ ްޤާޫނނު ްައޅުަގނޑުމެން ްެއކަމަކު ްއެބަހުރި. ްރިސޯސް ްހުރި ްލިބިފައި ްގޮތުން ޤުދުރަތީ

ްދޫނުދިނުމުގެްސަބަބުންްއަޅުަގނޑުމެްނގެްސަރު ްކަންަކމަށް ްމި ްެއްބޭބޭފުޅުން ްިތއްބެިވްބޭފުޅުންނާއި ކާރުަތްއްހިންގަވަން

ްވަންޏާް ްކަމަށް ްބޭނުންވެއްޖެ ްކުރަން ްއިންވެސްޓްމަންެޓއް ްތެރެއިން ްސަރުކާރު ްތިބީ. ްމި ްނުކުރެވިފައި ކަންކަން

ްލައި ްނަގަންޖެހޭ ްވެސް ްފޫހިވާއިރު ްމީހާ ްބޭނުންވާ ްކަމަށްްއިންވެސްުޓކުރަން ްއެހެންވެއްޖެ ްނުނިމޭ. ްނަގައި ސަންސްތައް

ްދިމާލަށްް ްމީހުންނާ ްތިބި ްއިންވެސްޓުކޮްށގެްނ ްނާންނާނެ. ްމީހުން ްއިންވެސްުޓކުރާނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ވަންޏާ

ްމީހު ްތިބި ްއިްނެވސްޓުކޮށްގެްނ ްވައްަދއި، ްފުލުހުން ްބޭންކުތަަކށް ްހަޭޅއްލަަވއި، ްގޮސް ްބޭންކުތަކަށް ންްއެްއޗެހިކިަޔއި،

ފައްސާލަންްއުެޅ،ްބިންވެިރކަްންކުރުމުގެްއެްއވެސްްފުރުޞަެތއްްނެތި،ްބިންްވިްއކަިއގެންްމޯގޭޖުްކޭޝްނުކުެރވޭްގޮތަށްް

ްިގނަް ްތިބި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްޔަޤީން ްައޅުަގނޑަށް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިންެވސްޓުކުރާނީ ްދެން ްކާކުތޯ އޮެވ،

ށްފަިއްހޮވާފަިއްތިބިްމެންބަރުން.ްއެހެންވެއްޖެްަކމަށްްވަންޏާްއެްބޭފުޅުްނެގްމެންބަރުންނަކީްރައްޔިތުންްވަަރށްްއިތުބާރުކޮ

ްސަލާމަތްކޮށްދީް ްއުނދަގޫތަްއްވަކިތަކުން ްހުރި ްމިހެން ްއޮންނާނެ ްވާޖިބެއް ްމަޖިލީހުގެ ނުޑމެން ްއޮންނާނެ.ްއަުޅގަ ވާޖިބެއް

ް ްހައުސިން ްކޮްނމެ ްހަމަޖައްސައިދޭން. ްގޮތް ްކުރިއަށްެދވޭެނ ްހިއްކޭތޯ.ްރައްޔިތުންނަށް ްބިން ްބަލަނީ ްވެސް މިނިސްޓަރަކު

ްހަުއސިންް ްއެތާނގައި ްެދވޭތޯ. ްޕްރޮަޑކްޓު ްފައިނަލް ްހިއްކާ ްބިން ްއެބަޖެހޭނެނޫންތޯ ްބަަލން ްކުރިން ްހިއްކުމުގެ ބިން

،ްއެޅެންޏާްހައުސިންްއެޭޅވަރަށްްލާރިްހުންނަންޖެހޭނެ.ްބިންްހިއްކާފައިްއާނ،ްމަްމިްއޮތީްަވރަށްްބޮޑުްބިމެއްްހިއްކާފައޭް

ވަރަށްްއަވަހަށް،ްމަްމިއީްބިންްހިއްކޭްމީހެކޭ.ްއެހެންވުމުންްއާޚިރުްނަތީޖާްއަކީްއެތާނގަިއްދިރިއުޅޭނެްބަޔަކުްއަންނާނެް

ްމެންބަރަކުް ްތެރެއިން ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްއުފާކުރަމޭ ްައޅުަގނޑު ްމިއަދު ްެއހެންވީމާ، ްނޯންނާނެ. ފުރުޞަތެއް

ްހުށަހެޅުއް ްހުށަހެޅުން ްމި ްބޭފުާޅގެްއިސްނަންަގވަިއގެން ްއެ ްވަގުތަށް ްމި ްހުށަހެޅުއްީވ ްބޭފުޅާ ްއެ ްމިއީ ްެއކަމަުކ ވީތީ.

ްވިސްނަންޖެހޭް ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތަކަްށ ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއީ ްޙަޤީޤަތުަގިއ ްކަންތައްތައް. ްަމދު ްވަރަށް ްހުރި ވިސްނުމުަގއި

ްހުިރހާ ްހިްއކާ ްބިން ްއެބަޖެހޭ ްލާްނ ްިމއަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްސްޓޭުޖގައި ްކޮމިޓީ ްެއއްގޮަތކަށްްްކަމެއް. ފަރާތްތަކަށް

ްރިސޯޓުް ްއޮތް ްއަތުަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްޢަމަލުކުރަން. ްވިސްުނމަކުން ްއެއް ްޢަމަލުކުރަން، ްހަމައަކުްނ ްއެއް ޢަމަލުކުރަން،

ްއަންނަންީވް ްހިފައިގެން ްލާރި ްގަންނަންވީނޫންތޯ. ްވަންޏާ ްކަުމގައި ްގަންނަންވެއްޖެ ްދަރިފުޅު ްރައީްސގެ ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަޅުގަް ްނޫނެއްނޫންތޯ.ްނޫންތޯ. ްދަނީކީ ްައޅުަގނޑު ްހިފަިއގެން ްރިސޯޓު ްއެ ްމާނަައކީ ްއޮތުމުގެ ްރިސޯޓެއް ްއަތުަގއި ނޑު

އަޅުަގނުޑްއިްނވެސްޓުކުރީ.ްެއއަށްވުރެްުމއްސަނދިންްއަުޅަގނޑުްއަތުންްގަންނަންވީނޫންތޯ.ްއޯޕަންްމާކެެޓއްަގއިްނޫންޯތް

ެގްުމސްތަޤުބަލޭ،ްއަނެަކްއޗެކޭްކިަޔއިގެންްކޮންްވާހަކަްއެއްތޯ.ްމިްތިބީ.ްދެންްތިމަންނާގެްދަރިންނަށާއިްދަރިންގެްދަރިން

ްއިންެވސްޓުކުރަންވީްނޫންތޯ.ްެއީއް ްއޮުޅވާލަންތޯްމިްއުޅެނީ.ްކޮންމެްމީހަކުްެވސްްހަމަްލާރިްހިފައިގެންްދިަޔއިމަ ކާކަށް

ސްޓުކުރަން.ްައގުްރަނގަިޅއްާޔްކޮންމެްމީހަކަށްްވެސްްއޮތްްަޙއްޤެއްްނޫންތޯ.ްޤާނޫނުގައިްަމނާތޯްއެއްެވސްްމީހަކުްއިންވެް

ް ްިވއްކާަލންވީ، ްއެްއެޗއްވެްސ ްމީހުްނެގ99ްްކޮންމެ ްކިތައް ްއޮތަސް. ްިބން ްއަމިއްލަ ްމީހާގެ ްއެ ްއަދި ްއޮތަސް. އަހަރަށް

ް ްއެތާނަގއި ްިވއްކާލަނީ. ްގޯތިތޯ ްއޮެވެގންތ51ްޯއަމިއްލަ ްބިްނވެރިކުރުމާިއްްއަހަރު ްރާއްޖޭގެ ްއެކަަމކު ވިއްކާލަންޖެހެނީ.
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ްމެދު ްރަށުްބިމާ ްނުވަތަ ްމީހަކު، ްއިްނނަ ްމުނިސިޕަލްޓީގައި ްމާލޭގެ ްއޭރުގައި ްޤާނޫނުތަކަށް، ްހުރި ްހެދިފައި ގައި

ނޑުމެންް ްޮއވެގެންުނވާނެ.ްއަުޅގަ ްގޮަތކަށް ްޢަމަލުކުރާ ްބިމާްދޭތެރޭގައި ްގޮތަކަށް ްހުރިހާ ްހިތު ްމީހަކު ްއިން ކައުންސިްލގައި

ްނެރެންޖެހޭ.ްއަޅުގަ ްއެބަ ްކަމުގައި ްމި ްޤާނޫނެއް ްގިނަްސާފު ްމާ ްކުރަންޖެހޭ.ްއެކަކަށް ްއެބަ ްކަންތައް ްގޮތަށް ްއެ ނޑުެމން

ްއަނެކަަކްށް ްނުވޭ. ްމިލްކެއް ްެއއްބަިއ ްއަނެކަކަށް ްމިލްކު. ްއެއްަބއި ްގޯތީގެ ްއެކަކަށް ްއަހަރު. ްމަދު ްމާ ްއަނެކަކަށް އަހަރު.

ްއަ ްޮއެވގެންނުވާނެ. ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއުސޫލު ްމި ްނުލިބޭނެ. ްެއއްކޮްށވެސް ްތެެރއިްންގޯތި ޅުަގނޑުމެންގެ

ްވަނީ.ްް ްކަންތައް ްވެސް ްުނލައި ްބިޑަކާ ްބަޔަކަށް ްއަނެއް ްކުރެވެީނ. ްކަންަތއް ްބިޑުކޮށްގެން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް އެއްބަަޔކަށް

ްހުންނަް ްލިޔެަފއި ްއެ ްައުކރުތަކާއި ްހުންނަ ްބިުޑަގއި ްބަޔެކޭ. ްމާތް ްހާދަ ނޑުމެންނަކީ ްައޅުގަ ްހިތަށްއަރާ ްފަހަރު އެއްަބއި

ްޑޮް ްނޫނޭ.ްގޮތާއި ްއެއްޗެއް ްބޭނުން ްެވސް ްޑޮކިއުމަންޓަކީ ްމި ްހިތަށްއަރާ ްބައިފަހަރު ްއަެނއް ްއެކު. ްބޮޑުކަމާ ކިއުމަންޓު

ްގޮތަކަށްް ްެއއް ްއުސޫލަކަށް.، ްެއއް ްހަމައަކުން، ްއެްއ ްދޫކޮށްލަްނީވ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްުއސޫލުތަްއ ްއެ އެހެންވީމާ،

ްިވސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިތިބަްކަންތައްތަްއްކުރުމުެގްމަތިވެިރކަން ްލާފައި ްމިތަނަށް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެބަޖެހޭ.ްމިއަދު ނަށް

ްައޅުަގނޑުމެންެގް ްއަތުން ްއަޅުަގނޑުެމން ްދަނީ. ްމި ްބަަލމުން ްގާތުން. ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްބަލަމުން ްދަނީ ރައްޔިތުން

ިއގެންްކައުންސިލުްންދާއިރާގެްބިންްއެބައޮތްްކާށިދޫގަ.ްއެްބޭފުޅުންނަކަށްްނެތްްއެތާނގައިްއަމިއްލަްއަށްްޑިިސޝަންނަގަ

ްކުެރވެންް ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްއަދި ްހުއްދަދިނީމަ ްޭބފުޅުންނަށް ްއެ ްބަޔަކު ްތިބޭ ްމާލޭގައި ްެއީއ ްކުރެޭވކަށް. ްކަމެއް ވެސް

އޮންނަނީ.ްކޮބައިޯތްަކއުންސިުލގެްބޭނުމަކީ.ްގާފަރުްފަޅުތެޭރަގއިްރިސޯުޓްއެޅެްންއެަބއޮތް.ްގާފަރުަގއިްއެބަހުރިްގުދުރަތީް

ްއިްނޓަނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯާޓްވަސީލަތް.ްގާ ްގާފަރުްަރއްޔިތުްނގ45ްްެފަރަކީްމާލޭ ްއޮތްްތަެނއް.ްއެކަމަކު މިނެޓުްދުރުގައި

ނަރުދަމާްއެއްްނެތްްފެނެއްްނެތް.ްކަރަންޓެއްްނެތް.ްަވޒީފާެގްބާޒާރެއްްނެތް.ްމީްހަޖުލެއްްނޫންތޯްމީ.ްއެކަމަކުްގާފަރުެގް

ްއެްއވެސް ްކުރެވޭނެ ްމިކަން ްނެތް ްޖެހޭނީްްކައުންސިލަކަށް ްކުރަންޏާ ްއެކަން ްމީހުން ްކައުންސިްލގެ ްގާފަރުގެ ގޮެތއް.

ްހައުސިންް ްހުންނަ ްމާލޭގައި ްލިޔަން. ްމިނިސްޓަރަށް ްހައުސިން ްހުންނަ ްމާލޭގައި ްިލޔަން. ްބަޔަކަށް ްއޮންނަ މާލޭގައި

ް ްަރއްޔިތުން ްގާފަރުގެ ްއިހުސާސްވޭޯތޭއ ްހާމިނިސްޓަރަށް ްތިބި ްމަގުމިއަުދ ްބަލު. ްެއއްފަާރތުގައި ްއެތާަގއިްދިްގެ ްއިނީ. ގެ

ތިބެގެންްއެްމީހުންްކަންކަންްމިްޖެހެނީ.ްއަނެއްްފަރާތަށްްާވރޭްވެހިއްޖެްކަމަށްްވަންޏާްަބތްތަށިްހިފައިގެންްއަންަނއިރުް

އިްރައްޔިތުންްތިބެންްއެބަްޖެހޭތޯ.ްބިއުރޮކްރޮސީްބޮޑުވެގެްނގޮސް.ްރެޑްްޓޭްޕްއެއަށްްވާޭރވެހިފައިްމިްހުންނަނީ.ްއެްހާލުގަ

ްއެހެންގިނަެވގެ ްގޮްސ. ްވީމާން ްހުރެގެން، ްމިތާ ްވަންޏާްްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްބުނެފި ްެއއްެޗއް ްގޮތުން ްބެހޭ މިނިސްޓަރަކާ

ްއެަބވޭ.ް ްޢަދާވާތްތެރި ްވެސް ްދޭތެޭރ ްދާއިާރއާ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިނިސްޓަރު. ްއެބަވޭ ްޢަާދވާތްެތރި ްދޭތެރޭ އަޅުަގނޑާ

ްޢަޗެއި ްރިއެކްޝަން ްއޮފް ްއެބަާދވާތްތެރިކަމުގަްން ްމިްްއި ްއަޅުަގނަޑކީ ްގޮތަކީ. ްވާންޖެހޭނެ ްނޫންތޯ ްނޫން ްމިއެއް އާދޭ.

ްމިް ނޑު ްލީ.ްއަޅުގަ ްމިތަނަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫންތޯ ްދައްކަން ްވާހަކަ ްމީހެއް.ްމި ްހުރި ްހޮވާފައި،ްލާފައި ްރައްޔިތުން ތަނަށް

ްބުނާނީ.ްއަުޅަގނ ްއެްއޗެއް ްމިތާ ްފަރާތުން ްމީހުންގެ ްއެ ްކާކުޯތްމިތާ ްދެން ްމިތާްވާހަކަނުދައްކަންޏާ ްމުސާރަނަަގިއގެން ޑު

ްނުބުނެ،ް ްވެސް ްއަނގައިން ްއިނދެ، ްތިތާ ްކަލޭ ްބަލަ! ްނޫންތޯ. ްސުވާލުކުރާނެ ްމީހުން ްއެ ްއިނީމާ، ްނުބުނެ އެްއޗެއް
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އަހަރުމެންްމިހާްދަތީގައިްތިޭބއިރުްކަލޭްކޮންކަހަލަްމީހެއްހޭްތިޔައީ.ްކަލޭްީކއްކުރަންހޭްިތްތަނަށްްވަނީ.ްކަލޭްވަެދގެންް

ތަނަށް.ްއެހެންވީމާ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއެްގޮތްްދޫކޮށްލަމާްހިނގާ.ްމިްމަޖިލީހުގައިްއެބައޮތްްބާރުްްނުވާނެނޫންހޭްތި

ްމަޤާމުންް ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބާރު، ްއެބައޮތް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވެްސ. ްބާރު ްއިޞްލާުޙކުުރމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްވަ ްބާރު، ްއެަބއޮތް ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވެސް. ްބާރު ްބާރު.ްވަކިކުރުުމގެ ްފޮނުވާލުމުެގ ްެގއަށް ްމިއަދަްށ ްިމއަދުން ްމީހާ ޒީރު

ނޑުމެންނަްށް އެންމެހައިްބާރުްޤާނޫނުންްރައްޔިތުންްހަވާލުކޮށްފައިްއޮތްްމަޖިލީސްްމީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްމަޖިލީހުންްއަޅުގަ

ްމިއަދަ ްމިއަދުން ްހަމަ ނޑިޔާރު ްބާރު،ްުއއްތަަމްފަ ްއެަބއޮތް ްމަޖިލީހުގައި ްކަންކަން.ްމި ްފޮނުވާލުުމެގްނިންމޭނެ ްގެއަށް ށް

ބާރު.ްމިފަދަްމަޖިލީހެއްްއެބައޮތްތޯްމިްރާއްޖޭގަ.ްމިއަށްްތުރެންްބާރުްގަދަްމަޖިލީހެއްްދިވެހިްރާއްޖޭގެްތާރީޚުގައިްނާދޭ.ް

ްމިް ްމީ. ްމަޖިލީސް ްއޮތް ްބާރު ްޑިޒައިންކުރުުމގެ ްރާއްޖެ ްމި ްމީ. ްމަޖިލީސް ްއޮތް ްބާރު ްބަދަލުކުރުމުެގ ޤާނޫނުއަސާސީ

ްއެން ްިތްއިންެނވީ.ްރާއްޖޭގެ ނީޑގައި ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުެގްގޮ ްއިންނެީވ.ްެއއީ ްތި ްމަނިކުފާނު ްބާރުގަަދްޮގނޑީަގއި މެ

ްޮގނިޑް ްބާރުގަދަ ްމިހާ ްއެއީ ްއެބައޮތް. ްވާޖިބެއް ްވެސް ްައޅުަގނުޑގެ ްއެަބއޮތް، ްއެއް ްޒިްނމާ ްމަނިކުފާނުގެ އެހެންވީމާ،

ނޑަށްް ނޑުގެްާދއިރާެގްމީހުންްއަޅުގަ ވޯޓުީދެގންްބައިންދާފައިްއިނީތީ.ްްމީްއަޅުަގނޑުްއެޕޮއިންުޓކޮށްފަިއްއެްއގައިްއަުޅގަ

ްއެހެންވީމާ،ް ްމަޤާމެއް. ްއައި ްހޮިވގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮށްގެން ްކެމްޕޭނެއް ްގަދަ ްވޯޓުލައިގެން ްމީ ްނޫން. ްމަޤާމެއް އިން

ނުޑްތަސަްއވުރެއްްެދއްކިން.ްގާފަރުްފަޅު ެތރޭގައިްޕްރޮޖެކްެޓއްްހިންގާެންވަޢުދުތައްްައޅުަގނޑުްުފއްދަންްއެބަޖެހޭ.ްއަުޅގަ

ް ްެއ3ްްގޮތް. ްހެދުން. 3ްްރިސޯޓު ްއެ ްއިޫޝކުރީމާ ްލައިސަްނސް ްހަދަން ްމީހުނ3ްްްރިޯސޓު ްބޭނުންާވ ްނަގަން ިރޯސޓު

ްަވޒީފާގެް ްހަމަޖައްސައިދީ، ްމީހުންނަށް ްއެ ްނަރުދަމާ ްކަރަްނޓާއި ްފެނާއި ްއުފައްދައި، ްެއތާ ްގާފަރެއް ްގްރޭޓަރ ގާފަރު،

ނޑުްސަުރކާރަްށްހުށަހެޅިން.ްޖަވާބެއްްނުލިބޭްބާޒާރުްޭގގައިްތިބެް ގެންްލިބޭނެްގޮތްްހަމަޖެއްސުން.ްއެްތަަސއްވަރުްއަުޅގަ

ްބަިއވަރުް ްއެހެން ްނެތޭ. ްަވގުެތްއ ްބަލައިލާނެ ްޕްޮރޖެކްޓަށް ްއެްއކަލަ ްނޫންތޯ. ްނުލިބޭނެ ްޖަވާބެްއ އަދިވެސް.

ްއަްނޑަސްޓޭންުޑވޭ.ްއެ ްއުެޅވެނީ.ްއަޅުަގނޑު ްމި ްހުށަހެޅީމަ،ްކަންތައްތަުކގައިތާ ްއޭތި ްކަުއންސިލަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަމަކު

ކައުންސިލުންްނިމޭްގޮތަށްތާްއެްއޮތީްކައުންސިލްްއުަފއްދާފަ.ްކީއްކުރަންތޯްސަރުކާރަށްްހުށަހަޅަންޖެހެނީްމިްޕްރޮޖެކްޓު.ް

ްއިދާރާ ްސަރުކާރުގެ ްއޮތޯރިީޓ ްގަވަރމަންޓު ްލޯކަލް ްނޫންތޯ. ްމިއަންނާކަށްނުޖެހޭ ްހަމައަށް ތަްއްސަރުކާރަކާ

ްބައެްއ.ް ްހިމެނޭ ްތެރޭގައި ްއާރމްެގ ްއެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް ްސަުރކާރުެގ ްކައުންސިލަކީ ްކައުންސިުލން. ރެޕްރެޒެންޓުކުރާނީ

ްއިޢުލާނެްއް ްހަމައެކަނި ްބޭފުުޅން ްއެ ްހުށަހެޅީމަ، ްޕްރޮޖެކްޓު ްެއ ްައޅުަގނޑުމެން ްތެެރއަށް ްބާރުެގ ްއެ އެހެންވީމާ،

ް ްފަޅުތެރެއިން ްގާފަރު ްބޭފުޅުނ3ްްްކޮށްލަންޖެހޭނީ. ްތި ްމުޤާބިލު ްއޭގެ ްބިޑުކުރާށޭ. ްފެށިގެން ްމިއަދުން ްހަދަން ރިސޯޓު

 ކޮށްދެއްވާށޭްގާފަރުްގްރޭޓަރްގާފަރަކަށްްހަދަން.ްކާށިދޫގެްިބންްމިްދެނީއޭ.ްދިނީމަްއޭގެްބަދަލުގައިްމިވެނިްވަރަކަށް...ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



79 

 

ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްވެލިދޫ ްދަޢުވަުތއަރުވަން.ްްޝުކުރިއްާޔ. ްއަޅުަގނޑު ްވަޑަިއގެންދެްއވުމަށް ްރިޔާސަތަށް މެންބަރު

ްތުޅާދޫް ްއޮތީ ްމި ްުކރިމަތީގައި ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްދާނަން. ްކުިރއަށް ްމަސަްއކަތަިއގެން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ދިވެހިރާއްޭޖގެްބިމާްބެހޭް،2112/1ްބަރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްނާޒިމުްރަޝާދުްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާްޤާނޫނުްނަން

ްކުީރގައިް ްފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދެއްެކުވމަށް ްބިލަށް ްމި ްބިލު ްއިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް

ްއެްއްހުށަހެޅި، ްމަްއސަލަ ްުކއްލި ނޑުމެންވަނީ ްައޅުގަ ްބޭނުންވޭ.ްއާދެ!ްިމއަދު ްދަންނަވާަލން ްެއއްެޗއް ެއއަްށްްއަޅުަގނޑު

ްއިތުުރވެގެންދާނެ.ް ްެއއްަގޑިއިުރ ްަވގުތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްވެއްެޖއްޔާ ްގޮތުން ްބުނާ ްގަާވއިދު ްއެހެންކަމުން ބަހުސްކޮށްފަ.

ް ްައކީ ްގަޑި ްނިމޭ ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ްމިއަދުގެ ްިމ3:31ްްއެހެންކަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްދަންނަވަުމން، ކަުމގައި

ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރަށް.ފުރުޞަތުއަރުވަނީްދުވާފަރުްާދއިރާ

 

 ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރު

ްް.عليكنްسالملاް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި 2112/1ްޝުކުރިްއޔާ،

ްދާއިރާް ްތުޅާދޫ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބިމާ ްވާްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއ ްރަާޝދު ްނާޒިމު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ގެ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްއެހާމެްއިންސާފުވެރިްއިޞްލާުޙތަކެއްްކަމަށް ްޒާތަށްްބަލާއިރު ްއޭގެ ްވަރަށްްމުހިއްުމ،ްއަދި އިޞްލާޙުތަކަކީ

ް ްކުރިްނ ްއަހަރު ްއަށެްއކަ ްމީގެ ްއިޞްލާޙުތަަކކީ ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ!ްޤަބޫލުކުރެވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނާ

ކަނދޮޅުދޫގެްގިނަްރަްއޔިތުންނާްގުޅުންްހުރިްއިޞްލާޙުަތކެއް.ްހަމަްއެހެންމެްމިފަދަްއެހެނިހެންްރަށްރަށުގެްރައްޔިތުންާން

ްވެސްްުގޅުންހުރި،ްއަދިްގިނަުގނަްފައިދާތަކެއްްލިބިދޭނެްއިްޞލާޙެއް...ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކޯރަމްްއާދެ ްޖެހޭނީ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގެއްލުމަށްފަހު ްޯކރަމް ްގޮތުްނ ްހަމަޖެހިފައިވާ ްގަާވއިުދ ްމަޖިލީހުގެ !

ް ްޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއަށްފަހުގައި 5ްްރަނގަބީލުޖަހަން. ްބަލަން. ްވަގުތަކަށް ްވަގުތަްށ5ްްމިނެޓުގެ މިނެޓުގެ

ްގެންދެވޭް ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްވަންޏާްބެލުމަށްފަހުގައި ްކަމަށް ްހަމަނުވާ ްައދަދު ްމެންބަރުންގެ ވަރަްށްޢިއްޒަތްތެރި

ްމިއަދުެގް ްގަސްތުކުރަީނ ްައޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ްނިްނމާލަން. ްުނވަތަ ްފަސްކުރަން ްޖަްލސާ ްއެ ްޖެހޭނީ އަޅުަގނޑަްށ

ްޢިއްޒަތްތެރިްްކަމަށ3:30ްްގަޑިްއަކީްްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްްނިމޭ ހަމައަށްްަވގުތުކޮެޅއްްްއ2:45ާމެންބަރުންނަށްްވާތީ

ްދިނުމަށް ްމަސައްކަތްްގަިއ2:45ްފަހުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއަޅުަގނުޑްމިހާރު ްކުރިއަްށްގެންދިއުމަށް ްމަަސއްކަތް ްޖަލްސާގެ

ްއަށްްފަސްކޮށްލަނީ.2:45ް
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ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ްައށް(14:50ްއިނ14:25ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދިނުމަށްފަހުގައިްްއަޅުަގނޑުމެން ްވަގުތު ްިއތުރު ްުގޅިގެްނ، ްގެއްލުމާ ްކޯރަމު ްދަނިކޮށް ްކުިރއަށް ްަމސައްކަތް ޖަލްސާގެ

މިނެޓުްބެލިފަ.5ްްވެސްްޖަލްސާްބަލަންްފެށިއިރުްކޯރަމްްހަމަނުވާތީ،ްކޯރަމްގެްހަމަނުވާތީްރަނގަބީލުޖަހައިްމިހާރުްވަނީް

ްިޢއްޒަތ5ްް ްވަނީ ްމި ްހޯލްތެރޭގަިއ ްބެލިއިރު ްމިނެޓު ްޖަލްާސެގ16ްްތެިރ ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންަކމުން މެންބަރުން.

ްމަސައްކަތްްކުިރއަކަށްުނގެންދެޭވނެ.ް

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވަގުތުް ްމި ްނިންމާލަން. ްހިސާބުން ްމިހާ ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްޖެހޭނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްގުިޅގެން ްދިޔުމާ ްމިގޮތަށް ްމިކަން ދެން

ްތެރޭގައި ްްމަޖިލީހުގެ ްނިންމާލުމުގ3ްްެހިނގަުމންދަނީ ްމަސަްއކަތް ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްެއހެންކަމުން ްއެއް. ކޮމެޓީ

ް ްއޮންނާނީ ްއެއް ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްދަނީ. ްިމ ްކުިރއަށް ްުދވަހުގ2012ްްެޮނެވމްބަރ14ްްމަސައްކަތަިއގެން ވާ

ްގައި.0:00ްހެނދުނުް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل ًالحود

____________ް

ް

މިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިް

ްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުން:

ް

1. ް ްރަޝީދު. ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު 2ްމާފަންނު ްނިހާނުް. ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްދާއިރާގެ ވިލިމާފަންނު

ްމަނިކުޙުސަ ްޢަބްދ3ު.ްއިން ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްރިޟާ.4ްމަޢުޞޫމު.ްهللاް.ްކެލާ ްޢަލީ ްދާއިރާެގްމެންބަރު .5ް.ްމިލަންދޫ

ް ްޢީސާ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމުޙައްމަދު.6ްކެނދިކުޅުދޫ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދާއިރާގ7ްެ.ްވެލިދޫ .ްދުވާފަރު

ް ްޒުބައިރު. ްމުޙައްމަދު ްމަޑުއްވަރ8ީމެންބަރު .ްް ްޢަލީ. ްވިސާމު ްމެންބަރު 9ްދާއިާރގެ ްނާޒިމުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ތުޅާދޫ
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.ްމަތިވެރިްދާއިާރގެްެމންބަރުްޙުސައިންްމުޙައްމަދު.11ް.ްނައިފަރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމުޙައްަމދު.11ް.ްރަޝާދު

.14ްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމު.ްް.ްއިސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރ13ު.ްުކޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢާމިރު.12ް

ްމުއްޠަލިބު.ް ްއިބްރާހީމު ްދާއިރާެގްމެންބަރު ްރަފީޤ15ްުފަރެސްމާތޮޑާ ްމުޙައްމަދު ްާދއިރާެގްމެންބަރު .ްފުވައްމުލަުކްއުތުރު

ް.ްހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފު.16ޙަސަން.ް

ް

ސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިްމިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާް

ްމެންބަރުން:ްނެތްްހާޒިރުވެވަޑައިގެންް

 

1. ް ްމަނިކު. ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ 2ްހުޅުހެންވޭރު ްޢާޒިމު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު .3ް ހެންވޭުރް.

ގަލޮޅުްދެކުުން.5ް.ްهللاގެްމެންބަރުްއީާވްޢަބްދުގަލޮުޅްއުތުރުްދާއިރާް.4ް.ްދެކުނުްދާއިރާެގްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރު

މައްޗަށްގޮިޅް.7ް.ްމައްޗަށްގޮޅިްއުތުުރްދާއިރާގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.6ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު

މާފަންުން.9ް.ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީ.8ް.ްދެކުނުްދާއިރާެގްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު

ްޢަބްދުހުޅަނ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްގު ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللا .11ް ްރަޝީދު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ .11ް.

ްޢަބްދު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްهللاއިހަވަންދޫ .12ް ްޝިފާޒު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްބާރަށު .13ް ދިއްދޫް.

ްއަޙްމަދުްސަމީރު ްމެންބަރު ްމު.14ް.ްދާއިރާގެ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދާއިރާެގް.15ް.ްޖުތާޒުހަނިމާދޫ ނޮިޅވަރަމު

ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު .16ް ްދާަވއިކަރަ. ްޢާރިފުދޫ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްއިާރގެ .17ް ްާދއިރާެގް. ްއުތުރު ކުޅުދުއްފުށީ

ްމޫސާ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު .18ް ްނަޝީދު. ްމުޙައްމަުދ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކުޅުުދއްފުށީ .19ް ނޑިތީމުް. ކަ

ްޙުސައިން ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .21ް ްވަޙީދު. ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްކޮމަންޑޫ .21ް ްދާއިރާގެްފުނަ. ދޫ

އަލިފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުަޙއްމަދުް.23ް.ްމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުަޙއްމަދުްޠާރިޤު.22ް.ްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމު

ްނާޝިޒު .24ް ްމެ. ްދާއިރާގެ ްޢަބްދުއިނގުަރއިދޫ ްޙަމްދޫން ްޙަމީދުهللاްންބަރު .25ް ްއަޙްމަ. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ދުްކެންދޫ

ްޢަލީ ްތަސްމީނު .26ް ްސަލީމު. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއޭދަފުީށ .27ް ްއިބްރާހީމުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

.ްޖާބިރުهللاްކާށިދޫްާދއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދު.29ް.ްކުެރންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމޫސާ.28ް.ްމުޙައްމަދުްޞާލިޙު

ްއާދަމު.31ް ްރޮޒައިނާ ްމެްނބަރު ްދާއިާރގެ ްާދއިރާ.31ް.ްތުލުސްދޫ ްރިޟާގުރައިދޫ ްިއބްރާހީމު ތޮްއޑޫް.32ް.ްެގްމެންބަރު

މަހިބަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުް.34ް.ްމާމިގިލީްާދއިރާެގްމެންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމު.33ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު

.ްޝާހިދުهللاްކެޔޮދޫްާދއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު.36ް.ްފެިލދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޔޫސުފުްނަޢީމު.35ް.ްރުޤިއްޔާްމުޙައްމަދު

ްާދއިރާެގްމެން.37ް ްޢަބްދުމުލަކު ްޢަބްދުލްޤަްއޔޫމުهللاްބަރު ްނާޒިމު.38ް.ްޔާމީނު ްއަޙްމަދު .ްިދއްގަުރްދާއިާރެގްމެންބަރު

މީދޫް.41ް.ްނިަލންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުލްމުޙްސިނުްޙަމީދު.41ް.ްބިލެތްދޫްާދއިރާގެްމެންަބރުްއަޙްމަދުްޙަމްޒާ.39ް
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ވިލުފުށީްދާއިރާެގް.43ް.ްޒަމީރުކިނބިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމޫސާް.42ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުްމުޙައްމަދު

ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު .44ް ްޝަރީފު. ްއަޙްމަދު ްެމންބަރު ްދާއިާރގެ ްތިމަރަފުށީ .45ް ްމެންބަރުް. ްދާއިރާެގ ފޮނަދޫ

ްޢަބްދު ްهللاއަބްދުއްރަޙީމު .46ް ްޢަބްދުލްޣަފޫރު. ްޔޫސުފު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްގަމު .47ް ްމެންބަރުް. ްދާއިރާގެ މާވަށު

ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްދާއި.48ް.ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްރާމިޒުވިިލގިލީ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްމެންބަރުް.49ް.ްރާގެ ްދާއިރާގެ ދާންދޫ

ްރިޔާޟު ްއަޙްމަދު.51ް.ްމުޙައްމަދު ްއިލްހާމު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމުޙައްމަދުް.51ް.ްގެަމނަފުށީ ްާދއިރާެގްމެންބަރު ތިނަދޫ

ްޤަސަމު .52ް ްނާޒިމު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްމަަޑވެލި .53ް ްއާދަމު. ްޒާހިރު ްެމންބަރު ްދާއިާރގެ ްގައްދޫ .54ް.

ްމުފީދުފުވައް ްޝިފާޤު ްެމންބަރު ްާދއިރާެގ ްމެދު ްމުލަކު .55ް ްޢަބްދު. ްމެންބަރު ްާދއިރާެގ ްދެކުނު މަސީޙުްهللاްފުވައްމުލަުކ

ްމުޙައްމަދު .56ް ްލަީބބު. ްއިލްޔާސް ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ ްހުޅުމީދޫ .57ް ްފަހުމީ. ްއަލްހާނު ްމެްނބަރު ްދާއިާރގެ ްފޭދޫ .58ް.

ްޢާދިލް ްމެންބަރުްަޙސަން ްދާއިރާގެ ްދާއިރާެގްމެން.59ް.ްމަރަދޫ ްުއތުރު ްމުޙަްއމަދުްްއަސްލަމުހިތަދޫ ހިތަދޫް.61ް.ްބަރު
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