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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިޓު  5ގައި ކޯރަމް ނުލިބޭތީ 9:99ގައި. 9:99ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  `. މަޖިލީހުގެ މިއަދުެގ ޖަލްސާ

ނޑު ޖަލްސާ ފަށާގަިޑ ޖެހިއިރު ވެްސ ކޯރަމް ލިބިފައި ރަނގަބީލު އަށް ލަސްކޮށްލަްނ.  9::9ނުވާތީ ައޅުގަ

 ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ޔާސަތުންރި

 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 52ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .5105/3/36/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

 ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. މި ައއިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަެތއް ނެތް. 3.:އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -3.2

 

 ގާ އެންގުން.ރިޔާސަތުން އަން. 4

 

 ެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި

 9:45ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންަތއް. ިއއްޔެ ހެނދުނު  4.4ރިޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުންތައް.  -4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ނޑު  ނެުޓ މި 45ގަިޑއިރާއި  8ކޮމިޓީ އެްއގެ ަބއްދަލުވުން ބޭްއވިފަިއވޭ. ޖުމްލަ  6އާ ދެމެދު 7:49އިން ފެށިގެން ރޭގަ

ަގިއ 9::9ގޮތް.  ވާޓީތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުމަށް ެމންބަރުން ހޭދަކުރައްވާފަިއވޭ. މިއަދު ކޮމި
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ގައި. :މު ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ާޢއްގައި 9::9ގަިއ. 4ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުަރއްވާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ަގއި ޤައުމީ 44:45ގަިއ. 3ކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި އްތަސާތަކުގެ ކަންތަ ަގއި މިނިވަން މުއަްއސ44:45ަ

ަގއި މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް 9::43ގަިއ. :ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި 

ަގއި ގަާވއިދު ކޮމިީޓ، ކޮމިީޓ 3:99އި. ގަ 3ަގއި މާލިްއޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 3:99ަގއި. 3ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި 

 ގައި.:ަގއި މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ ކަންަތއްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 99::ަގއި. :ކޮޓަރި 

މަތިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވޭ  ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮުތގެ 438ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  -4.3

ނަޑައޅުއްަވއިއްސަލަ ެއއް އެ ކޮމިޓީން ނިމަ ވަނަ ާމއްދާަގއި ާވ  438މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަ

 .3943ސެމްބަރ ޑި 4: ،ކުރުމުގެ ބިލުިވޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވެަޓއިޒް މަތިން އިޢުލާނުކުރުން. ދައުލަތުގެ  ގޮތުގެ

 

 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކަތެއް ނެތް.ވާލު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސައް ސު -5ޑާ ައއިޓަމު ޖެންއެ

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޔާޒާ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން އޮތީ މަޖިލީހުގެ އިމްތި -6ޑާ އައިޓަމު އެޖެން

ބަހުން ެއ މަތިން އަނގަ ބެހޭ ގޮތުން މެންބަރަކު ހުަށހަޅުއްާވ މައްސަލަ އެްއ. ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއ ާވ ގޮތުގެ

ނޑު ފުރުޞަތު މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވު  ޖާބިރަށް.هللا އަރުވަން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުމަށް ައުޅގަ

 

 ބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ  :45`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

މައްސަލަ. ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ސީދާ ވޯޓުން  ގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު 

ބާރު ަވކިކުެރވިފަިއވާ ވެރިކަުމގެ ނިޒާމުެގ  :ްއިޔތުންގެ މަންދޫބުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އިންތިޚާބުކުރަްއވާފަިއވާ ރަ

އަދި ާޤނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ބޮޑު  ،ބާރު ކަމަށްވެފައި ރެިޓކު އަދި އެންމެ ޑިމޮކް ،ވެަފއި ތެރެއިން އެއްބާރު ކަމަށް
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ިމގޮތުްނ  ،ދާކުރަމުންދާ މުައއްސަސާ ކަމަށް ވާ ހިނދުއެ މަްސއޫލިއްޔަުތ އަ ،މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާއި ޒިންމާ ހަވާލުކުެރވި

ރީކުރުމާ އަދި ނުހިނާގ ގޮތް ެބލުމާއި ޖަވާބުދާރާތުން ކުރާ ކަންަތއްަތއް ހިނގާފަ ގެ ވެރިކަން ހިންގުުމގެ ބާރު 

 79އަސާސީގެ ނުކަމަށް ޤާނޫ އެޅުމަކީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ޤާނޫނީ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ބާރު ފިޔަވަޅު 

ގައި ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( 495 ަވނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާީތ އާއި އަދި :ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެގ އާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ހިމާޔަތާއި 

ހިނދު، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމުަގއި ހުންނެވި ޑރ.މުޙައްމަދު ވަޙީދު އި ވާފަރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ ގޮތަްށ ލާޒިމުކޮށް

އަިދ ޖުމްލަ ގޮތެްއަގއި މުޅި ަރއްޔިތުްނގެ ބަރުންނާ، މަނިކު ސިލްސިލާ ޮގތެއްަގއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެން ޙަސަން

 މަނިކުފާނު ގއ.ދާންދޫ އަށް ވަަޑއިގަނެ އެ  އެފަހުން  މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރާަގނެފައި ވާތީ އާއި ިމގޮތުން ެއންމެ

ާރގެ ރަށުގެ ރަްއޔިތުންނާ މުޙާތަބުކުރައްވަމުން ެއ ދާއިރާ އަށް ނިސްބަތްވާ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރު އެ ދާއި

 އިލުކުރުމަށް ސީދާ އަމުރުކުރައްވަނުގެންެނވޭނެ ގޮތަށް އެ ދާއިާރެގ ރައްޔިތުންނަށް ޢަމަރަށްރަށަށް އަރާވަަޑއި

މަނިކުފާނަކީ ރާއްޭޖގެ  އެ ،އަމުރުކުރެްއވިއިރު  މަނިކުފާނު ގޮވާަލއްަވއި ގޮވާަލއްވާަފއި ވާތީ އާއި އަިދ މި ގޮތަށް އެ

ހަިތޔާރެއް ލިިބވަަޑއިގެން ސިަފއިންގެ އެންމެ  ،ބަޑި އެންމެހައި ވެފައި ކަމަށް ހުންނެވި ަފރާތްވެރިކަމާ ހަވާުލވެ

 މަނިކުފާނު އެގޮތަށް ގޮވާަލއްަވއި ނެވި ބޭފުޅާ ކަމަށް ވެސް ވެފައި އަދި އެއިސްވެިރާޔގެ މަޤާމުގައި ެވސް ހުން

ކުރިން ވެްސ ވަރަށް އަނިާޔވެރި ގޮތަކަްށ  އަމުރުކުރެްއވިއިރު ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މީގެ

 ފަިއާވ ޖަރީމާ އެއް ކަމަށް ޑރ.އަކީ ވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ހިނގާ އަވަހާރަކޮށްލާަފއި ވާތީ ާއއި އަދި އެ ޖަރީމާ

މަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް  ވާތީ އާއި އަދި އެ އިމަނިކުގެ ސަރުކާރުން އިޢުލާނުޮކށްފަ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން

ނޑާލުމަށް ދުވުމަށާއި ރައްޔިތުހުގެ މެންބަރުންގެ ފަހަތުން ފަހައި ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ންގެ މަޖިލީސް ފު

މަނިކު  ސަންމުޙަްއމަދު ވަޙީދު ޙަ ކު ެއއްވުންަތއް ބާްއވަމުން ގެންދަނީ ވެސް ޑރ.ަލއި މާލޭަގއި ކޮންމެ ރެޔަގޮވާ

މުޙައްމަދު  ހުންނެވި ޑރ.މަޤާމާ ހަވާލުވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ،އަީޑގައި ހުންނަވަިއގެން ކަމަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ހިނދު

ސާނީ ބުން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްމަނިކު މި ޢަމަލުފުޅުގެ ސަބަ ވަޙީދު ޙަސަން

ގަތުން ކަމަށް ޅި މަޖިލީހުގެ އިމްިތޔާޒަށް އަރައި ވާ ކަމީ ރައްިޔތުންގެ މުބިރުވެރިކަމާއި ނުަރއްކަލާ ކުިރމަތިލާންޖެހިފައި

މުޅި މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒގެ މައްސަލަ.  ،ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ :45ވާތީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަަދީކ ވަރަށް މުނާސަބު ދުވަހެްއ. މިފަދަ މައްސަލަ އެއް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިގެން މި 

ނޑުމެން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުއަޅު  ،މައްސަލަ މި މަޖިލީހުން ބަލައިގަނެ ން ކޮށްަފއިާވ މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ގަ

ނޑުމެްނގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ާގއިމުކުރަން. މިއަުދ މި މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އަުޅގަ

ނުޑމެން ވާހަކަދައްަކއި މި މަުގން އަޅުަގނޑުމެންނާމި ،ބަލައިގަނެ ނޑުމެންނަށް  ކަމާ އަުޅގަ ދިމާކުރާ އަދި އަުޅގަ

ޖައްސާަލިއގެން އުޅޭ މުަޙއްމަދު ވަޙީދު  ކަންކަމުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނާ އަދި އެހެން ައޅުަގނޑުމެން ވޯުޓލުމާބިރުދައްކާ 
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މިއަދުން ފެށިގެން އެނިގވަަޑިއގަންނަވަްނވާެނ  ނަށްމަނިކުގެ ސަުރކާރާިއ އޭނާ އަށް ތާއީދުކުާރ މީހުން ޙަސަން

ަރއްޔިތުންެގ  ންވީމާ،ތުން. އެހެން. މިއީ ރައްޔިތުްނެގ ހުރަގެ. މިއީ ރަްއޔިއްޔިތުން މަޖިލީހަކީ ރައްިޔތުންކަރަ

ނޑުމެން. އެހެން  ނޑުމެްނގެ ސަލާމަތާމަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރަން މިތާ ތިބޭ މެންބަރުންނަކީ އަޅުގަ އަދި  ވީމާ، އަުޅގަ

ހުރިހާ  ،މުޅި މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒގެ މައްސަލަ ބަލަިއގަނެ، ަޓކައި ިމއަުދ މި މައްސަލަ ބަލަިއގަނެ ރައްކާތެރިކަމަށް

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދޭ ކަމެއް.  ޅުން މި މައްސަލަ އަށް ޯވޓުދެއްަވއި،ފުބޭ މި މައްސަލަ ކުިރއަށް ގެންދިއުމަކީ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެއ  ،ނަމަ ށަހެޅިއްޖެގައި ބުަނނީ އިމްތިޔާުޒގެ މައްސަލަ ެއއް ހުވަނަ މާއްދާެގ )ކ( 457ާވއިދުގެ މަޖިލީހުގެ ގަ

ން ނަގާ ޯވޓުަގއި މަޖިލީހުގެ މައްސަލައަާކ މެދު ބަހުސްކުުރމަށް ފެނޭތޯ މަޖިލީހުގައި ާވ ވޯެޓއް ނަގަްނވާނޭ. މިގޮތު 

އެ މައްސަަލ އެއް ކުިރއަށް ގެންދަންވާނޭ.  ،މެދު ބަހުސްކުރުމަށް ކަމަށް ވާނަމަ އްޔަތު ލިބުނީ އެ މަްއސަލައަކާލަބިއަޣް

އެކަން މަޖިލީހުގެ ރަީއްސ  ،ލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމައަޣްމެދު ބަހުސްކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ  ސަލަައކާއެ މައް

ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޓަކައި  ހިސާބުން ނިމުނީއޭ. އެހެންވީމާ، ވޯޓަށް ދެންނެވުމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން އެ މައްސަަލ އެ

އަޅުަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ.  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( ން.ދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދެޖައްސަަވއި

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކްޮކށްލެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން. ޯވޓަށް މިހާރު މި 

ވަނަ  153ޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޖާބިރު، ރައްޔިތުންގެ މަهللا ދަންނަވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެްއވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް. 

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

   ޖާބިރު.هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ރު:ހުށަހެޅުއްވި މެންބަ

 

 38 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 22 ވޯޓު ދެްއވީ:
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 13      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެން ކަމުން ކާށިދޫ 35. ޖުމްލަ 18ވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު . ފާސ35ްވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުްނ  153ޖާބިރު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ هللا ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަބްދު

މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދެގ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށް ފާސްެވއްޖެ.

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެަފއި ވަނީ އިމްތިޔާުޒގެ މަްއަސލައަކާ މެދު ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވައިެލވޭ، ަމއްސަލަައކަށް  155

ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވައިެލވޭ ވަގުުތ އަންނަނިިވ މީހުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމައަށް މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ބަހާލައި، ެއ 

މަހަމަ އުސޫލަކުން ަވގުތުދޭންވާނޭ. )ހ( މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް. )ށ( ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ މީސްމީހުންނަށް ހަ 

ނަޑއަޅާ މެންބަރަކަށް. މިގޮތަށް މިކަން ޮއއްާވ   5ލީޑަރުންނާއި ސިޔާީސ ޕާޓީަތކަށް ނިސްބަތްނުވާ މެންބަރުން ކަ

ވަނަ ޖަލްސާ އިން ހުށަހެޅުނު އިމްތިޔާުޒގެ  3ަވނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2111ަގއި ބޭްއވުުނ 2111އޮކްޓޯބަރ 

 5މައްސަލަިއގައި މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުން ފާސްކުރައްވާަފއި ަވނީ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 

ނޑު ކުރި  ޔަްށ މިނެޓު ލިބިވަޑަިއގަންނަވާނެ ގޮތަށް މި ބަހުސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް. އެހެންކަމުން ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ގެންދާނީ. އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތުއަރުވާނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްިވ 

 މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ.  5ފަރާތަށް. 

 

 :ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުންهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

`. ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ޙަޤީޤަުތަގއި ެވސް މިއަދު ޤަބޫލުކޮށްފިން، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލިސްކަން. މިއަދު 

ިއ ހުންނަ މީހާ ކަމަށް ވިޔަސް މި މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު މި ފާސްވެގެން ދިޔަީއ، ިކެއއްތޯ އަދި ރައީސް ކަމުގަ 

ނޑުމެން މިތާގައި ޑިބޭޓު ހިންގާނެކަން. އެކަްނ  އަރަިއގެންފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ މައްސަލައިަގއި ވެްސ އަޅުގަ

އްޒަތްތެިރ ޢި  .ދިަޔއީ ުގޅިެގން އެ ނެގުނު ވޯުޓ، ަމނިކުފާނު އިޢުލާނުކުރުމާދެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަަށވަުރވެެގން 

ެއއް ކަހަލަ  ގުންޑާ ،ނެތް ފޮެތއް ސް ޑޮކްޓަރ މުަޙއްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކަކީ ވަަރށް ލަދުހަޔާތްކުޑަ ގޮތެއްރައީ

ފަދަ ނުރައްކާތެރި ކުރަން އެއަކީ. އަޅުަގނޑު ހިތާމަ ޖާއެއް މިއަދުގެ ވޯުޓގެ ނަތީ ޖާއް ކަމަށް ފެނިގެން ދިޔަ ނަތީމީހެ

ނޑި އޭނާ އަތުެގ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަ ދައްކަމުން ބާއްަވިއގެން މި މަޖިލީހަށް ބިރުމުށުދަށުގައި ިޑގުދަނުގެ ތަޅުދަ
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 ،އޭނާެގ ފަހަތުަގއި ތިބި މަުދ ސިފައިންެގ ބޭކަލުންނަށް މި ހިނދަށް،ގެންދާތީ. ައޅުަގނޑު ޮގވާލަްނ މި ހިނދުން 

ފުޅުްނ ގަންދީ އެ ބޭهللا ެވގެންވަނީ މާތްޅުންނަށް ވާޖިބު. އެ ބޭފުކޮށްދޭށޭަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީސް ހިމާޔަތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މިއޭ ދިވެހިަރއްޔިތުްނގެ ގެ  .ގެ މަތިން ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ ސަލާމަތާިއ ރަްއކާތެރިކަމޭކޮށްފައިާވ ހުވަާޔ ެއްއގޮތްވާ ޮގތު

ސިފައިންގެ ބޭކަލުން،  ވީމާ، މަދުެއއް. އެހެން  މި ރާއްޖެއަކު އްޔިތުންގެ ނުހުންނާނޭއެއް ިދވެހި ރަ އަކީ. މި ނޫން ގެ

ނުންކުރައްަވިއގެން އެހާ ނުރަްއކާތެރި ގޮތަކަށް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދައްަކިއ މަދު ފުލުސް ބޭކަލުން ބޭއަދި 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންނަށް ބިރުދައްކައި އަދި ެއގޮތަށް ކަންތައްަތއްކޮްށ، އެކަްނ އިޢުލާނުކޮށް، ސީދާ ފޮޓޯ 

އްކަިއ، ީވޑިއޯ ަދއްަކއި، ބިރުދައްކައި ހެދުމަކީ ެއއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަމަން ބަލަހައްޓަން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނ ދަ

ހަވާލުކޮށްފައި ހުރި، ރުކުުރަވއިލާފައި ތިބި ސިަފއިން މިައދު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަްނޖެހޭ ކަމެކޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ެވގެންެވއޭ މުަޙއްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ހުރި ތާކުން ގެނެސް ޑިފެންސް ފޯހުގެ މައްޗަށް މިއަދު ވާޖިބު

ހައްޔަރުކުރަން. ެއއީއޭ މިައދު އެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވާ ކަމަކީ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް 

އްޖޭގެ ސަލާމަތާއި އިޙްތިރާމުކުރާ، ޤަދަރުކުރާ ައދި އެ ބޭފުޅުންނަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ފަޚްރުވެރިާވ ދިވެހިރާ

އިސްތިޤްލާލާއި ދިވެހި ރައްިޔތުންގެ ފުރާނަ އާއި މުދަލާ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މި ހުރަގޭެގ، މި ގޭގެ، މި ެގ 

ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ މަތިވެިރ ޒިންމާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސިަފއިންގެ ލަްޝކަރުތަކާ ޤާނޫނުައސާސީ އިން ހަވާުލކޮށްފަިއ 

 ން ކުުޅނުވިްއޔާމުން. އެ ބޭފުޅުންޙަަސން މަނިކަކަށް މި ގެ އަކާ ނުކުޅެވޭނޭ. އެ ބޭފުޅުއޮތީ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

ނުކުޅެދޭނޭ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ބުނާ ގޮތަކަށެއް މި ެގއާ ކުޭޅކަށެއް. އެއީ މި ގެ ނެތް ތަނެްއގަިއ 

ވާނީ ހަމަ ދޫނި ރާއްޖެ އަށޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ދިވެހިރާއްޖެ އެއް ނޯންނާނޭ. ރައްޔިތުން ނެތްތަނެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެ 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން  ރައީސް. މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަޅުގަ

ނޑި ބާއްަވިއގެންނުވާނޭ އޭނަ އަތުގަ. އޭނާ މަ ޤާމުން ކަހަލަ އަގަލު ކުޑަ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަތިޔާުރގުދަނުގެ ތަޅުދަ

ދުރުކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ޖެހިއްޖޭ. އެއް ގޮތަކުން ނުެވްއޖެއްޔާ އަެނއް ގޮތަކުން ވެްސ އޭނާ މަޤާމުން ދުރުކުރަން 

ނޑު މިއަދު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހިއްޖޭ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އަުޅގަ

ރު ވެިރކަންކުރި މައުޫމނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު. ެއ މަނިުކފާނަކީ ދުވަހަކު ވެްސ، ހަމަ އަހަ 31ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވެިރކަންކުރި، 

މި މަޖިލީހުގައި ައޅުަގނޑު ަތކުރާރުކޮށް އެ މަނިކުފާނުެގ ާޒތުފުޅާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ޮއންނާނީ ވާހަކަދައްކާފަ. ެއީއ 

ނޑުމެން ގޭަގއި ތިއްބާ، ފަޅުރަެށއްަގިއ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން. ދުަވހަކު ވެސް  އަުޅގަ

ނުޑ  އިންދާ ލަފުގައި ހިފައިގެން ެގނެސް ބިމަށް ޖަހައި މަރަން އުޅެފަ އެއް ނެތް. އެހެންވެގެން އެ މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ

ނޑު ތާރީޚު ފޮތްތަުކން ފެންނާން، އެހާ އަނިޔާެވރިކޮށް އެ މަނިކުފާނު 31 ވެްސ  އަހަރުގެ ިދގު ތާރީޚުަގިއ، އަުޅގަ

ހަދާފައި ނެތޭ. މި ދައްލާލު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު މީނާ ޢަމަލުކުރި އެ ފެންނަނީ ވީޑިއޯ އިންނޭ. 

އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މިކަހަލަ ދައްލާލަކަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވެރިކަުމގެ ތަޚުތުަގއި އިންނަށް އެްއވެސް ަޙއްޤެއް 
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ނޑަކީ ިދެވހި ރާއްޖޭ ގެ ރަްއޔިތުން ދާިއރާއަކަށް އިންތިޚާބުކޮށް ދެަވނަ ފަހަރަށް މި މަޖިލީހުގައި ނޯންނާނޭ. އަޅުގަ

މެންބަރުކަން ކުރަމުން ދާ މީހެކޭ. އަދި އަޅުަގނުޑގެ އަންހެނުންނަކީ ވެސް މި ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި މަޤާމުތައް ފުރައި، 

އި އަނބިމީހާ މިއަދު ބިރުގަނެގެން ޭގގަިއ މި ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައި ހުރި މީހެކޭ. އަޅުަގނޑުގެ ދަރިންނާ

އިންނާކަށްނުޖެހޭނޭ. އެފަދަ ހާލަތަށް ދިވެހިރާއްޖެ ގެންދިއުމަށް ޓަކައި މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކާ 

އެއްބާރުލުންދޭން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރުތައް އޮެވގެންނުވާނޭ. ައޅުަގނޑު މިއަދު އާދޭހާ އެއްކޮށް މި 

ނީ ސިފައިންގެ ބޭފުުޅންނަށާއި ފުލުހުންގެ ބޭފުޅުންނަށް، އެ ބޭފުޅުންެގ މަޤާމަށް ރުޖޫޢަވާށޭ. މި ދައްލާލު، ދަންނަވަ

ނުޑމެން ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނާިއ  ނުބައިނުލަފާ ފުރޭތަ އެއް ކަހަލަ، މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުގެ ކިބައިން އަުޅގަ

ތްކޮށްދެއްވާށޭ. އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ވަަރކަށް ަބޖެޓު، ެއ ބޭފުޅުން ބޭނުންާވ މުދަލާއި މި ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހާ ސަލާމަ

ނޑުެމންނަށް ކޮށްދޭށޭ، މިކަހަލަ  ވަރަކަށް ޓެކްސްަނގާށޭ އަުޅަގނޑުމެން ވިޔަފާިރވެރިންގެ އަތުން. އެކަމަކު އަުޅގަ

ންނަ މީހަކު މި ޤައުމުގައި ހުެރގެންނުވާނޭ. ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮަތކަށް ޢަމަލުކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކިޔަިއގެން ހު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އޭ އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅަގނޑު މިދެންނެވި ބޭބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފަހުން ހިތި ނަތީޖާ 

ފެންނާނޭ.  މިއަދު ހިތި ނަތީޖާ ފެނިގެން މި ދަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށޭ. އަދި ރައްޔިތުްނ 

އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށޭ. ރައްޔިތުން އެ ބަޔަކު އިންތިޚާބުކުރާނީ ރައްޔިތުން އެ ބަޔަކަށް ޤަދަރުކުރާތީ، 

، 311ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަްއޔިުތން ޤަދަރުނުކުރާ ބަޔަކު މި ތަނަށް އިންތިޚާބުގައި އެަތއް ބަޔަކު ވާދަކޮށްގެްނ، 

ރުން މިތަނަށް ހޮވާފައި މި ތިބީ ހަމަ ކަށަވަރުންވެސް ރައްޔިތުން އެ ބަޔަާކ މެންބަ 77މީހުން ވާދަކޮށްގެން  411

ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައި ތިބީމައޭ. އެހެންވީަމއޭ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް މިއަދު ތި އިންނަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ނޑި އަ ކީ. ސީދާ ރަްއޔިތުންގެ ވޯޓުްނ ޢައްޔަނުކޮށްފަ އިންނަ ޮގނިޑ އެްއ ނޫނޭ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ގޮ

ނޑި ެއއް.   ހޮވާފަ އިންނަ ގޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަގުތު ހަމަެވއްޖެ. މި ބަހުސް ކުރިއަށް ދާއިރު ައޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މަޖިލީހުގެ 

ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ޢިްއޒަތްތެރި  ވަނަ ާމއްާދގެ )ކ(ަގއި ވާ ގޮުތގެ މަިތން 126ގަާވއިދުެގ 

ވަނަ މާއްދާެގ  157މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅގައި ަބސްމަގު ބެހެއްެޓވުމަށް. އަދި، ހަމައެއާެއކު މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ނޑު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން. މި މާއްދާގެ ދަށުން އިމްތިޔާ ޒުގެ މައްސަލަ )އ( އަުޅގަ

އެއް ހުށަހެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ައޣްލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ، ެއ މައްސަލަައކާ މެދު ބަހުސްޮކށް މަޖިލީހަށް ފެންނަ ގޮތެއް 

ނިންމަންވާނޭ. ނުވަތަ ހުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިގެން މަޖިލީހުން ކަނޑަައޅައިފި ހިނދެއްަގއި އެ މައްސަލަ ބަލައި ދިރާސާކޮށް 

ޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމަށް އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ އަށް ވެސް އެ މައްސަލަ ފޮނުވިާދނޭ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ރި 
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ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަށް ރިޢާޔަތްކުރަްއަވއި ވާހަަކފުޅު ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް  157މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުަގއި 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތިރ  އަޅުަގނުޑ ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން. އަުޅގަ

 މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދަށް.

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މި މަޖިލީހަށް ކާށިދޫ ދައިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހެޅުއްިވ 

ގެ މައްސަލަ އަކީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެްއ މީގައި ެއކުލެވޭ ަމއްސަލަ އެއް ކަމަށް ދަންނަވަންޖެހޭ. އިމްތިޔާޒު 

އާދެ! މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް ނޫންނަމަ އަބުރު ހިފެހެއްޓުމަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

މެން މިއަދު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު

މެންބަރަކު ކަމުގައި ވީނަމަެވސް އެ މީހަކު ރާބޮއިފި ކަމަްށ ވެއްެޖއްޔާ އެ މީހަކު ކުުށގެ ވެށިން ހައްޔަުރކުރެވެންޖެހޭނެ 

ނުޑމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖި ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އަދި އަުޅގަ ލީހުެގ މެންބަރަކު ވިަޔސް ެވސް ކަމަށް އަުޅގަ

ޓެކުސްދަްއކަން އޮތް ޓެކްްސނުދައްކައިފި ކަމަށް ވާނަަމ އެ ޓެކެސް ދައްކަންޖެޭހ ފަރާތަކުން އެ ފަރާތަކަށް 

މަޖުބޫރުކުރާނެ. އެކަން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އަދި އެހެންމެ މި މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް މި މަޖިލީހުގެ އަބުރު 

ޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ސިލްސިލާ ގޮތެްއގަިއ މަސައްކަތްކޮށްަފއި އޮތީ ިމ މައްސަލަ މި ތަނަށް މި  ނަގާލުމަށް

ހުށަހެޅުއްވި ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިސްބަތްވެަވޑަިއގެންނަވާ އެމް.ޑީ.ޕީ އިން. އާދެ! ައޅުަގނޑުމެން 

އިތޯ އެ މަްއސަލަ. ކާކުތޯ އެ މައްސަަލއިަގއި ކަންބޮުޑވީ. ހަމައެހެންެމ ލޯމަތީގައި މި މަޖިލީހުގެ ދޮރުަގއި ތަޅުެއޅުވީ. ކޮބަ

މާރޗްަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މުދަލާއި ތަކެްއޗަްށ އެތަްއ ބޮޑު ގެއްލުންަތކެއް  19ގަިއ، އަިދ 2112މާރޗް  1

ުވރެ މާ ބޮޑު ކަންަތއްތަކެްއ ދިނީވެސް ހަމަ މިދެންނެވި ާޕޓީ އަށް ނިސްބަްތވެަވޑަިއގަްނނަވާ ބޭފުޅުން. އަިދ މިއަށް

ހިނގައިދިޔަ. ަރއްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގެ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ނިސްބަްތނުވާ މީހުން މި މަޖިލީހުގެ މާލަންތެރޭގައި ހަްއޔަރުކޮށްަފއި 

މި  ގަިޑއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު ތިބި. މީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތަކާ ވެސް މުޅިން ޚިލާފު ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިއަދު 2

މީހުން އައިސް މިކަހަލަ ވާހަަކދެއްކީމަ ައޅުަގނޑުމެން ަކއިިރއަށް ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ވަރަްށ ހިނިއާދޭ. އެހެންނަމަވެސް 

މިއަދު މި ވެގެން އުޅޭ ގޮތަކީ ތިމާ ބޭނުންނުވާ ކަންތައްތަކެްއ ތިމާ އަށް ކުރިމަތިވީމަ، އެހެންނަމަވެސް މި ކަންތައްތައް 

ނޑުމެން ދަސްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮްތާވ ތިމާއަށް ކުރިމަތިނުވާނެ  ގޮތަަކށް އުޅެން އަުޅގަ

ގޮތުެގ މަތިން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ެވސް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭނީ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ގައި ތަފާތުކުރުމެއް ޯނވޭ. އެ މީހުންނަށް އޮންނަ މެންބަރަކަށް ވާތީވެ ކޮންމެހެން އެ މެންބަރަކު ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީ

އިމްތިޔާޒުަތކެއް ޮއވޭ. އެ އިްމތިޔާޒުތައް އޮންނަނީ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަދި އެ ވިާދޅުވާ، ީމގައި ބަޔާންކޮށްަފއި 

. ވަނަ މާއްދާ އިން ލިބޭ ޙައްޤާއި ހިމާއަތާ ލިބެނީ ވަކި އުސޫެލއްގެ ތެރެއިން  115އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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ވަނަ މާއްދާގަިއ އެ އޮންނަނީ ތިމާ ރާބޯން ހުއްޓާ، ނޫންނަމަ ޖިނާޢީ ކުށެއް ކުރާ ކޮންެމ  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަގުެތްއގައި އޭނަ އަްށ ސަާލމަތީ ބާރުތަކުން ރައްކާތެރިކަްނ ދޭ ވާހަކަ އެއް ނޫން. ެއީއ ރައްކާތެރިކަަމކަށް ވަންޏާ 

ނޑުމެން ވާނީ، އޭނަ ހައްޔަރުކުރުން ެވސް ވާނީ އޭނަ  އަށް ދެވޭ ރައްކާތެރިކަމަކަށް. ދެން މި ވާހަކަ މިއަދު އަޅުގަ

ދައްކާއިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ހަނދާންކުރަންޖެހޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމުަގއި ައޅުަގނުޑމެންގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އިން 

ްތތެރި މެންބަރުންނާ މެދު ވެސް ބޭރުން މީހުން ފޮރުވައި، ެގްއލުވާލައި ހަދާފައި ވަނީ. ާޚްއޞަކޮށް މި މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަ

ނޑު މިދެންނެވި ގޮތަށް މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު ޔާމީން هللا ޢަމަލުކުރައްވާފައި ވަނީ ައުޅގަ

ގެންގޮސް ގެއްުލވާލަިއގެން ކިތައް ދުވަހުތޯ ގެންގުުޅއްވީ. އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙުކުމެއް 

ބޭފުޅުން ހައްޔަުރކުރީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް. މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޑޮކްޓަރ ޤާސިމު  އޮންނާނެ އެ

އިބްރާހީމު ހައްޔަރުކުެރްއވީ ާޤނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ުޙކުމެއް އޮންނާނެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ދިްއގަރު 

ނާޒިމު ހައްޔަުރކުެރއްވީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ުޙކުމެއް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އަޙްމަދު 

މިފަދަ އެތައް ބަިއވަރު ކަްނތައްތަކެްއ މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ބައިމީހުންގެ ވެިރކަމުަގިއ 

އުޅެނީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކުރިމަތިކުރުވާފައި މިއަދު ކޮްނ ޢިއްޒަތެްއގެ ވާހަކަތޯ މިތާ ދައްކަން މި 

ލަދުގަނޭ މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރިންނޭ ތިމާމެން ބުނާއިރުގައި، ެއ މީހުން ހަމައިގައި ނުތިބޭ ަވގުތުަވގުުތގައި އެ މީހުންގެ 

ނޑުމެންނަށް ފެނޭ ެއބަ. އެ ބޭފުޅުްނ މިއަދު އަިއސް ޢިއްޒަޭތ ބުނީމަ،  ދެްނ ވީިޑޔޯ މިއަދު ކޮންމެ ަވގުތަުކ އަުޅގަ

ނޑުެމން ވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ ިމކަން ޤަބޫލުކުރަން ހަދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް  ޙަޤީޤަތެއް އެބަ އޮތް. އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ އަބުރާއި ޢިއްޒަާތއި ކަރާމާތް ައޅުގަ

ނަމަވެސް އަުޅަގނުޑމެން ކުރާ ކަންތައްތައް ުކރަންޖެހެނީ ރައްޔިތުންނަށް ނަގަހައްޓަިއ ދަމަހައްޓަންޖެހޭ. އެހެން

ހާމަކަމާއެކުަގއި ެއކަންތައްަތްއ ފެންނަންޖެހޭނެ ގޮތަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއއް ދުވަހު ވޯެޓއް ސިއްުރކުރަން 

މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭގަިއ ނުފެނިފައި، އަނެްއ ދުވަހު އެ ިސއްރުކުރަން ފެނުނީމަ، ދެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޫންނަމަ އެ ދުވަހު ސިއްރުކުރަން ނުފެނުނު މީހުންނަށް، ހަމަ ޖެހުނު ދުވަހު އެ ސިއްުރކުރަން ފެނުނީމަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެން ބުނެވިދާނެ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ހަދިޔާ އެއް ބައްލަަވއިގަީތއޭ. ނޫނީ ކޮންމެވެސް މީގައި 

ކަން ދިޔަީއ އޭ. އެހެންީވމާ، މިފަދަ ގޮތަކަށް މިކަްނ ދިޔައިމަ، ިމއީ އިމްިތޔާުޒގެ ޝައްކުކުެރވޭ ކަހަލަ ގޮަތކަްށ މި

މައްސަލައަކަށް ވާކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އެންމެ ފުރަތަމަ މި މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒު ނަގާލި މީުހންގެ މައްސަލަ، ނޫންނަމަ މި 

ތާ މި ދައްކަނީ. އެހެްނވީމާ، ހާލަތާިއ ކަންތައްަތއް މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް ނަގާލި ީމހުން މިއަދު އިމްތިޔާުޒގެ ވާަހކަ މި

އޮތް ގޮަތކީ މިީއ. ައޅުަގނޑުެމން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ތަނުގަިއ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ެވރިކަމުގަިއ ނުޙައްޤުން އެތަްއ 

މިއަދު އެ ވާހަކަދެްއކީމަ ބައިވަރު އަނިޔާތަަކކާިއ އެަތްއ ބައިވަރު ކޮރަޕްޝަންތަެކއްެގ ޢަމަލު ހިންގާފައި ތިބި މީހުން 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ހަިއރާންވޭ. އިމްތިާޔޒުގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު މި މަޖިލީހުން...
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޢުޞޫމުهللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އިމްތިޔާުޒގެ މައްސަލަ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި މަޖިލީހާ ބެހޭ ގޮތުން  .الرحين الرحون هللا بسن

އެއް ހުށަހެޅުނީމަ، ިމއަށް ަބހުސްކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ. ިމ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ ަވރަށް ސަރުކާރުން ތޮޅޭހިތްާވ 

މަޖިލީހެއް. ކޮންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައކު ވެސް އެންމެ ގަާޔވެގެްނ ކުރާހިތްވާ ކަންތަްއ އެއީ. އެންމެ ފުރަތަމަ ިމ 

ބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކޮށްފައި ތިބި މެންބަރުންނާ އެއްކޮށް. އެއީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން. އޭުރގައި މަޖިލީހުގެ ތި

ވެސް މި މަޖިލީހުން ސަރުކާރު ބޭނުން ނޫން ގޮތަކަށް ކަމެއް ކޮށްފިއްާޔ، ބަހެއް ބުންޏަސް ވެސް، ނުބައި ގޮތަކަްށ 

އެބަ ހުރި. ގެއަށް ފޮނުވައިލާަފއި ވެސް އެބަ ހުރި. ޢައްޔަންކޮށްފަިއ އަތްހިއްލައިިލޔަސް ގެްނގޮއްަސ އަދަބުވެސް ދީފައި 

ހުރި މެންބަރުކަމުން ވަކިކޮށްފައި ވެސް އެބަ ހުރި. ދެން ެއހެން އޮއްވާ މި އައީ މަލްޓިާޕޓީ ޑިމޮކްރަސީ، އަިއސްގެްނ 

އީސް ނަޝީދަށް މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި މަިޖލިސް. އައިސް މި ޖެހުނީ ރައީސް ނަޝީދާ. އެ ދުވަހު ރަ 

އަޣްލަބިއްޔަތު ނެތީމަ، މަޖިލީހުގެ އަުގވައްޓާލަން ފެށި މަސައްކަތް. އެ މަސަްއކަތުަގިއ ދެން ބައިވެރިވީ މަޖިލީހަށް 

ނުހޮވުނު މެންބަރުން ވެސް. އެ މަސައްކަތްކުރަމުން، ކުރަުމން، ކުރަމުން ގޮސް މަޖިލީހުގެ އަގުަވއްޓާަލއި ނިންމައިފި. 

ވާހަކަދަްއކާ. ދެްނ މީގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ފާހަަގކޮށްލަންޖެހޭ ދެ ކަމެއް. އެްއ ކަމަކީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލިސް  ހުސް ދޮގު

މުއައްސަސާ އެްއގެ ގޮތުަގއި، މަޖިލީހުގައި ގޯސް މީހުން ތިބެދާނެ. ޤައުމުގައި ވެސް ޯގސް މީހުން ތިބެދާނެ. އެހެން 

މަކު އެންެމ ގޯސް މީހެއްގެ ސަބަބުން، މުޅި ތަން ގޯސްެވގެންނުވާނެ. ތަންތަނުގައި ެވސް ގޯސް މީުހން ތިބެދާނެ. އެކަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެްއވެްސ މީހަކާ ދޭތެރޭގައި، ކަމަކާ ދޭތެރޭ ޝައްކުކުެރވެންޏާ ެއ 

ނޑު މިއަުދ ޮގވާލަ ން، މި މައްސަލައާ ގުިޅގެން ިމ ކަންތައްތަެކއް ބަލަންވީ. އެހެްނވީމާ، މި ަމއްސަލަާއ ުގޅިގެްނ އަުޅގަ

މަޖިލީހުން ސިޓީ އެއް ފޮނުވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަާށއި ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް. މި މަޖިލީހުގެ 

އެްއވެސް މެންބަރެއްގެ ެއްއވެސް ކަހަލަ މައްސަލަެއްއ އުޅޭ ނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ބަލައި، ތަޙްޤީޤުކޮްށ، 

މަތިން ކަްނތައްތައް ނިންމާނިންމުން މިއީ ރަނގަޅު ނިންމުމަކަށް ނުވާނެ. މިދެންނެވި ގޮތަށް މިހެން ފިޔަވަުޅއަޅަން. މަގު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހާ ބެހޭ ބެހުން މި ސަރުކާރުން ވެސް ބެހެން ފަށާފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި 

އިނގޭތޯ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްތަުކގަިއ،  މައްސަލަ މި ހިސާބަށް ދާންވީ. މައްސަލަތައް ބަލަން އެބަ ޖެހޭ

ޕާލިމަންޓުތަކުގައި ކޮރަޕްޝަަނށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް މައްސަލަތައް ދިމާވެފައި ހުންނަ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ޕާޓީ 

ކްރޮސްކުރުން. ޕާޓީ ކްރޮސްކޮށްފައި ތިބީ ކޮންަބއެްއތޯ ބައްލަވާ! އެ ކަންަތްއތައް ޝަްއކެތްއުޅެންޏާ ެއ 

ލުވާލަން ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް ވަދެފައި އެހެން ޕާޓީތަަކށް ބަދަލުވެފައި ތިބީ ކޮން ބައެއްތޯ ބަލަން މުހިއްމު. ވިޕް ޝައްކުފި

ބުރޭކުކުރީ ކޮންބަެއއްތޯ ބެލުން މުހިއްމު. އެއީ މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީަގއި ކަންތައް ކުރަްނޖެހޭ ގޮތަކީ. ވަކި އުސޫލެްއެގ 

ނީ. އެ އުސޫލު ބްރޭުކޮކށްލުމަކީ އެއީ ަޝއްކުކުެރވިާދނެ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، ތެރެއިން ކަންތައްތައް ކުރަން އޮންނަ
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މި ކަންތައްތައް ތަޙްޤީޤުކުރަން މުހިއްމު. އެހެންނަމަވެސް، ތަޙްޤީޤުނުކޮށް ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުގެ 

ސަރުކާރުން ބޭނުން ކަންތައްތައް ނުވާ ފަހަރު، އަުގވަްއޓާލަން މި ކުރާ ކަންތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް ެވވޭ ބޭަވފާ އެއް. 

މަޖިލިސް ގޯސް. ސަރުކާރުްނ ބޭނުން ކަންތައްތައް ވާ ފަހަރު، މަޖިލީހަށް ސާބަސް. އެހެންވީމާ، ިމގޮތަށް މި 

ކަންތައްތަްއ ދަނީ ސިޔާީސ މަޤްޞަދެއް މީގެތެެރއަށް ވަދެެގން. މި މަޖިލީހުގައި ވެސް ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ތިބެދާނެ 

ންކަމަށް ޝައްކުކުެރވޭ މީހުން. އެކަމަކު ޝައްުކކުރުމަީކ ކަމެއް ސާބިތުވުމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައް ކަ

ސާބިތުކުރުން އެއީ އެހެން މުއައްަސސާތަުކގެ މައްސަލަ ެއއް. އެހެން މުައއްސަސާތަުކެގ ޒިންމާ އެއް. ަދއުލަތުން، 

ކޮށްފައި ބޮޑެތި މުސާރަދީފައި އެ ހުްނނަނީ އެ ކަންތައްަތއް ބަލަން. ރައްޔިތުންގެ ަފއިސާ އިން މުއައްަސސާތައް ާޤއިމު

ލަސްނުކޮށް ކަންތައްތައް ބަލަން. މައްސަލަތައް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ދެމިޔަނުދީ، އެ ކަންތައްތައް ބަލަން. ެއ 

ެވސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއާ ކަންތައްތައް ކުރަންވީނޫންތޯ. އެހެން ނުހަދާ، ވަކި ޕާޓީތަަކށް ނިސްބަތްވާ ބޭބޭފުޅުން 

ޚާއްޞަ ގުޅުން އޮންނަ ބޭބޭފުޅުން ވެސް ަވކިން މަޖިލީހަށް އަތްދިމާކޮށްފައި ވާހަކަަދއްާކ ހެދުމަކީ ޒިންމާދާރު ކަމެއް 

ނޫން. ވަކި މެންބަރުންގެ ވާަހކަ ދައްކަްނވީ، އިނގޭތޯ. ވަިކ މެންބަރުންގެ ވާހަކަދެްއކުން އަޅުަގނުޑގެ މައްސަލަ ެއްއ 

. އެއީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ހުރެއްޖެްއާޔ މައްސަލަ އެއް ތަޙްޤީޤކުރަން ހުށަހަޅާފައި އެ ވާހަކަ ނެތް

 17ދައްކަންވީ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހޭ ކިޔައިގެން ވާަހކަދެއްކީމަ ވާ ގޮަތކީ ރައްޔިތުންނަށް މި 

ތައްތަކުގެ ައގުަވޒަންކުރަން ދަތިވެފައި ަވނީ. މުއްސަނދިންގެ އަތުން ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކޮށްދިން ކަން

ވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ނިންމިކަން ކޮން ބޭފުޅުންނެއްތޯ ހަނދާންހުރީ.  17ޓެކްސްނަގާަފއި ރައްޔިތުންނަްށ ބަހަން 

ން ހުއްޓާލައި، މުއްސަނދިން އަތުްނ އެތައް އަހަެރއް ވަންދެން މުްއސަނދިން މުއްސަނދިވާން ދޫކޮށްލާފައި އޮތް ދޫކޮށްލު

ޓެކްސްނަގާަފއި ރައްޔިތުން ައތުން އެ ޓެކްްސގެ ފައިސާ ޭދންފެށީ މި ޢިއްޒަތެރި މަޖިލީހުންނޭ. ކިތައް ކަންތައްތޯ މި 

ލަްނ މަޖިލީހުން ނިންމީ. އެކަމުން ެއކަންތައްތައް ހަދާންނައްަތއިލާފައި ަވކިން ސިޔާީސ ބޭނުމެއްަގއި މަޖިލީހުގެ ައގުަވއްޓާ

ނޑު ކުްށވެރިކުރަން.  މީޑިޔާ ވެސް ބޭނުންކޮްށގެން ކުރާ މަސަްއކަތަކީ ވަރަށް ިހތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ެއކަްނ އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން: މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ދާންދޫ ދާއިރާގެ

އްޒަތްތެިރ މެންބަރުން. އާދެ! ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްތަޒްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިްއޔާ ޢި

ޖާބިރު ހުށަހަޅާފައި މި އޮތް މުޅި މަޖިލީހުގެ އަރައިގަތް ުކއްލި މައްސަލަ. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނޑު هللا ޢަބްދު

ނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަުކަގއި އަދި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ެވސް  ތާއީދުކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ

ވަޙީދު މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށާ އަދި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް ގެއްލޭ ގޮތަށް ވާހަކަަދއްކަމުން އެަބ 

 ވޯޓު 6ވޯޓު ލިބުމަކީ،  16ދޭ. މި މަޖިލީހުގައި، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެ މަނިކުފާނުެގ ޕާޓީން ބޭފުޅުން ކުރިމަތިލި. 
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ނިޑ ެއއް ނެތި، ވޯެޓއް  ނޑުމެްނގެ މަްއސަލަ އެއްތޯ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ޯލކަލް ަކއުންސިލުެގ ގޮ ލިބުމަކީ އަުޅގަ

ނޑި ެއއް ނެތި ވެރިކަމުަގއި ހުންނެވީ. އެހެންވީމާ، ދެން ކޯލިޝަނުގައި ތިބި ބަޔަުކ  ނެތި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ގޮ

ލީމާ ބައެއް ފަހަރު އެ ބޭފުޅުންނާ ހިތްޕުޅާހަމަނުވާ ގޮތަށް ކަންކަން ދިމާވީމާ މި އާނބަސްކިަޔިއގެން ވެރިކަންުކރެވޭތޯ ބެ

ހުރިހާ ކަމެއް ދިމާވާނެ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ގއ. ދާންދޫ އަށް ވަޙީދު ަފއިބާަވޑަިއގެންެނވިއިރު ދާންޫދގެ ރަްއޔިތުން 

ނުޑގެ މައްސަލަ ެއްއ ނޫން، ޢިއް ނޑު ާރއްޖެ ައކު އިހުތިޖާޖުކުރި މައްސަލަ ެއީއ އަުޅގަ ޒަތްތެރި ރަީއްސ. އަުޅގަ

ހެކްޓަުރ ހިއްކަން ސަރުކާރުން އޮީތ  21ނުވެސް ނެތިން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދާންދޫގައި މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 

ންާގ ހެކްޓަރާ ެއއްކޮށް ދާންދޫގައި ޮބޑުސި 21ނިންމާފަ. ދާންދޫގެ ފެން އެޅުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރުން އޮތީ ނިންމާފަ. އެ 

ނޑެއް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން އޮތީ ނިންމާފަ. ނިލަންދޫގައި ނަރުދަމާހަދަން ނިންމާފަ. މާމެންދޫގައި  ރީތި ދަ

ނަރުދަމާހަދަން ނިންމާފައި. ވިލިގިލީަގއި ނަރުދަމާ އާއި ެފން އަޅަން ނިންމާފައި އޮތީ. ކޮލަމާފުށީގައި ފެން އަޅަްނ 

ރައިވެޓް ޕާްޓނަރޝިޕްގެ ދަށުން ދޫކޮށްލަިއގެން. އެހެންނަމަވެސް މިއިްނ ނިންމާފައި އޮތީ. ގއ.ަގއި ޮއތް ފަޅުރަށެއް ޕް

އެްއވެސް ކަމެއް ުނވި ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރުަގއި ދާންދޫަގއި ހަާދފައި ހުރި ޕޯސްޓު އޮފީސް 

ތުން އިހުތިޖާޖުކުރާނެ އެ ބަޣާވާތަކުން ވެިރކަން ބަދަލުޮކށްގެން ައއިސް، އެ ތަން ުހރީ ތަޅުލާފަ. ދާންދޫގެ ރަްއޔި 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންވާ އަާސސީ ޙައްޤުތައް ނުލިބުނީމަ. އިހަށްދުވަހު ތަންކޮޅެއް ފަސޭހައިން ވަޙީދަށް އެރިއްޖެ. ދެން 

ދާންދޫ އަށް އަރަން އެހާ ަފސޭހަ އެއް ުނވާނެ. ައޅުަގނޑާ އެީކަގއި ގިނަ އަދަދެްއގެ ބަޔަކު ބަންދުކޮށްގެން ވަޙީދަށް 

މިކަން މިގޮތަށް ކުރެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ދާންދޫ ރައްޔިތުން ވަޙީދަށް އިހުތިޖާޖުކުރީ. ދާންދޫގެ ޒުވާނުން،  އެރޭނީ.

ނަޑއެިޅގެން  ނޑު ކުރި ކަެމއް ނޫން. ކަ ދާންދޫގެ ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން ނުކުމެ އިހުތިޖާޖުކުރީ. އެީއކީ އަުޅގަ

ޔިތުންގެ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަްށ ހުރަސްއަޅާފަިއ ެއ ދާއިރާތަކަްށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިތާނގައި ރައް

ޒިޔާރަތްކުރީމަ، ފަހަތުން ދުާވށޭ ވަޙީދު ބުނެފައި އޮތް ަކމަށް މީޑިއާގައި އެބަ ބުނޭ. ސިފައިންގެ ވެރި އެްއގެ 

ޖޫމްހޫރިއްޔާއަކަްށ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ ދައުަލތުގެ ވެރިާޔގެ ހައިިސއްޔަތުްނ ކޮންމެ ގޮތެއް ވީނަމަވެްސ ރައީސުލް

މިއަދު އެހެރީ ވަޙީދު. މިއަުދ އެފަދަ ބަސްޮކޅެްއ ވިދާުޅުވމަކީ ެއއީ ޓެރަިރޒަމަށް ޮގވާުލން. އޭނާާއ ދޭތެރޭަގއި އެަބ 

ދަޢުވާކުރެވެންޖެހޭ. ރައީސަްށ އެގިަލއްވާތޯ! މި ރާއްޭޖަގއި ޓެރަރިޒަމުގެ ޤާނޫނެއް ހަދަންޖެހުނީ ވަޙީދާ ހެދިއޭ. 

ނުކުރާެނ ކަމެއް އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނގޭ. މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި އެބަ އޮތް ހުވަދު  އެހެންވީމާ، ކޮށްފައި

ހައިސިން ޔުނިުޓގެ ލޯނުގެ މައްސަލަ. އެހެންނަމަވެސް ވިދާޅުވީ ގއ.ަގއި އަާޅ  15111އަތޮޅުަގއި، އަްއޑު އަތޮުޅގައި 

އުޅެީނއޭ. މައުމޫނުގެ އިރުަގއި ހަވާލުކޮށްަފިއ ހައުސިން ޔުނިުޓގެ މައްސަލަ މަޖީލީހުން ހުއްޓުވާލަިއގެން  291

 81ކޮންޓްރެކްޓެއް އެީއ، ވިމްލާ ޮކންސްޓްރަކްޝަނާ. ެއއްވެސް މަސައްކަތެއް ުނވެ ޮއއްވާ އެްމ.ޑީ.ޕީ އިން ައއިސް %

ްނ މަސައްކަތް ނިންމާފައި އެހެީރ. މިކަން ދަންނާނެ ހުވަދު އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުން ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ބަޣާވާތަކު

މިލިއަން  22ވެރިކަން ބަދަލުީވއްސުރެ ކޮްނޓްރެކްޓަރ، ވިމްލާ ކޮންސްަޓރަކްޝަނަށް އެްއވެސް ފަިއާސ އެއް ނުދޭ. 
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ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭ. ވިދާޅުވީ ބަލްކު މެޓީރިއަލަށް ދޭން އޮތް ފައިސާ މާ ގިނައިން ދެުވނީއޯ. ސަޢޫދީ ފަންޑުން ކުރާ 

މަސް ެވގެންދިަޔިއރު ހިފެހެއްޓީމަ، މަސައްކަތް  11މަސް،  9ހިސާބަށް މަސައްކަތެއް. އެންމެ ރުފިޔާ އެއް ނުދީ މިހާ 

ހުއްޓިގެން ދިަޔއީ. ދެން ބުނީ، ސިފައިން ލަްއވާ މަސަްއަކތްކޮށް ނިންމައިދޭނަމޭ. އެ ދެ މަސް ދިޔައީ. ދެން ބުނީ 

ތިމަންނަމެން މީހުންގެ ، މަސް ދިޔައީ. ދެން ބުނީ 2ވިމްލާ މީހުން ލައްވާ ލާރި އެޑްވާންސަށް ދީގެން ނިންމާނަމޭ. އެ 

މަްސ ދިޔައީ. ދެން ިމ ހުރިހާ ދޮގުަހދާފައި، ދާންދޫ އަްށ ޮގސް  2މިލިއަން ުރފިޔާ ދޭނަމޭ. އެ  2މުސާރަދީގެން 

ރައްޔިތުން ަކއިރީަގއި ކޮންެމވެސް ވާަހކަ ެއއް ދައްކަްނެވގެން މި ބުނަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ސުނާމީ ގެތައް 

އްަލވާ! މި މަޖިލީހުގެ ސުނާމީ ކޮމިޓީގަިއ، އަުޅަގނޑު މެންބަރެއް. މި މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ހުއްޓާލަންއުޅެނީއޭ. ބަ 

ކޮމިޓީގަިއ، މި މަޖިލީހުެގ ެއއްވެްސ ކޮމިޓީ ެއއްަގއި ސުާނމީ ގެތަުކގެ މަްއސަލަ އެއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، 

ނުޑމެންނަށް ދިމާވާނޭ ކަންތައް އަޅުަގނޑުމެން ފުންކޮށް ވިްސނާލަންޖެހޭނެ. ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަ ން ބަދަލުކުރީމާ އަުޅގަ

މި އައީ. ަރއްޔިތުްނގެ ައސާީސ ޙައްޤުތަކަށް ހުރި ފައިާސ ުރޑަރފިން އަށް ޚަރަދުކުރީ. ްސރީ ސްރީ ރަވީ ޝަްނކަރަށް 

ރުހީބުދޭ މީހެއް. ޚަރަދުކުރީ. މީނާ އަކީ އިންާސނިއްޔަތަށް މަސަްއކަތްކުރާ މީހެކޭ ބުނިއިރު، މީނާ އަކީ ޔޯގާ ކުޅުމަށް ތަ

ދެން މުޅި ދުނިޔޭަގއި ފަްއޅިައޅާ މީހެއް. ަރއްޔިތުންެގ ައާސސީ ޙައްޤުތަކަްށ ހުރި އެަތްއ މިލިއަން ރުފިޔާ މިކަހަލަ 

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ބަޔަކަށް ޚަރަދުކުރީމަ ދެން ރައްޔިތުން ހޭދަކުރާނެ ފައިސާ އެއް ނޯންނާނެ. މިއީ 

ޅޭ މައްސަލަ އަކީ. މި ރާއްޭޖގަިއ ޓެރަރިޒަމުގެ ޤާނޫނު ހަދައި، މީނާއާ އެއްކޮށް ތަންތަްނ ނޫންތޯ ދިމާވެގެން މި އު

ނޑުމެން ފުންކޮށް  21އަަހރަށް،  15ރޯކުރި މީހުންނަށް  އަހަރަށް އެބަ ހުރި ޙުކުމްކޮށްފަ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ތެދުވަންެވއްޖެ. އެީއ ވިސްނަންޖެހޭ އެބަ. މި މަޖިީލހުގެ ޢިްއޒަތްތާއި ކަރާމާތް ަނގައިާލ ކަމަ ށް ވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދަރިންނަށް ޓަކައި މާދަމާ މި މަޖިލިސް ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ިމައދު އަުޅގަ

 މަސައްކަތެއް ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:ފު އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީތިމަރަފުށީ ދާ

ޖާބިރު މި هللا `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑު ދަންނަވައިލާނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހުށަހެޅުއްވި އިމްތިޔާުޒގެ މަްއސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ

އެީކ މި މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެަވޑަިއގެންނެިވ ބޭފުޅެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިމ  ޖާބިރަކީ އަޅުަގނޑާ هللا ޢަބްދު

ފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން، ައޅުަގނޑުމެން ދެ މީހުންގެ ކެމްޕެއިނަކީ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން 

ރިެވވަަޑިއގެްނނެވި ކެމްޕޭނެއް. ޢިއްޒަތްތެރި މަނިކު، ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެ

ނޑުމެންގެ އުފަްނވެފައި މި ވާ ޑިމޮކްރެީސެގ  ނޑު ގަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި އަުޅގަ ރައީސް، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ އަުޅގަ

ނުޑ ހަޔާތުގަިއ، ތިން ބާރު ވަކިވެަފއިވާ ޑިމޮކްެރސީގެ ހަޔާުތގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު . އަޅުގަ
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އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ެއއްެވްސ ފަރާތަކުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުަގއި ިވޔަސް އަިދ ޖުޑިޝަރީގެ ބާރު ކަމުގައި 

ނޑުަވިއލުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ  ވިޔަސް މި މުައއްސަާސގެ، ޖުމްލަކޮށް މުއައްސަާސގެ ޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރު ކަ

ނޑުމެން މާޒީގެ ުދވަސްތަކަްށ އަޅުަގނޑު އެ ކަަމކަށް ތާއީެދއް  ނުކުރަނަން. ސަބަބަކީ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު ތަޖުރިބާކުރަމުން މި ދަނީ ރައްޔިތުންގެ ވެިރކަން، ަރއްޔިތުންެގ  ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އަުޅގަ

ކޮްށ މި މުއައްސަާސގެ ބާުރ ޑިމޮކްރަސީ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންެގ މަންދޫބުންގެ ގޮުތގައި ތިޭބ ބާރު، ޖުމްލަ

ނުޑގެ އިލްތިމާސެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ިމ  ނުޑވާލަން ެއއްެވސް ފަރާތަކުން މަސައްކަތްނުކުރުމަީކ އަުޅގަ ކަ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން، ކެލާ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ަޢބްދު މަޢުޞޫމު ވިދާުޅވި هللا ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

ރަްށ ތާއީދުކުރަން.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިމަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކަށް އަދި މި މަޖިލީހުގެ ބަސްފުޅަށް އަޅުަގނޑު ވަ

އަހަރު ވެރިކަންކުެރއްވި އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުެގ  3ތަފާތު މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާަޒށް އަރަިއގެންފައި ވަނީ ވޭުތވެދިޔަ 

ރާވައި، ރޭވުންތެރިކަުމގެ ދަށުން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ފަރާތުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތަފާތު ސްޓްރެޓެޖީތައް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިފައި އެބަ  އަުގވަްއޓާލައި، ޖުމްލަކޮށް މި މަޖިލީހުގެ އަގުަވއްޓާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްަފއި އެބަ ވޭ. އަުޅގަ

އްަބަވނީ ޖަނަވާރުންތަކެކޭ ވިދާުޅވި ހުރި އެއިުރގެ ސަުރކާރުގެ ަވޒީރުން މަގުމަްއޗަށް ނިކުންަނވަިއ، މި މަޖިލީހުގައި ތި 

ނޑުމެްނ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ  ނޑުމެން ައޑުއަހާފައި އެބަ ހުރި. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ އަޑު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން މިތާނގެ މުދަލާއި އަުޅގަ މެންބަރުން އަޅުަގނޑުމެންެގ އިމްތިޔާޒަށް އަަރއިގެންފަިއ ެއބަ ހުރި. އަުޅގަ

މިތާނގެ ތަފާތު މެންބަރުންގެ އަބުރަށާއި ތަފާތު ގޮްތގޮތުން ވާހަކަދަްއކަިއ، އެ ބޭފުޅުްނގެ އަބުރު ެގއްލުަވއިލާފައި އެބަ 

ނުޑ މިތާނގައި މި ތިބެނީ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ހަިއސިއްޔަތުން. ތިބޭއިުރގަިއ  ހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮުތަގއި ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ައޅުަގނުޑ އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްކުަރންޖެހޭނީ 

ނަޑށް މި ވީ ދުވަސްތަކުަގއި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންަތކަކީ މި  މިތާ އެތެރޭގައި މަސަްއކަތްުކރަމުން މި ދަނީ، އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހަކީ ވަރަށް ހީވާގިކަމާ އެކު މަސަްއކަތްކުރަމުންދާ މަޖިލީހެއް ކަމަށް އަ ޅުގަ

ރައްޔިތުންެގ އިހުސާސްަތކަށް ބައެއް ފަހަރު ަބއެްއ ހާލަތްތަކުަގއި ރަްއޔިތުންެގ އިހުސާްސތަކަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުަގިއ 

ނުޑމެން ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކެއް ނުދެވި އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ އޮިއވަރުަގއި ޖެހިގެން އަުޅގަ

ހުރިކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކުަރން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޭއގެ ވަރަށް ރަނގަޅު މިސާލެއް އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުަކޒީ 

ނޑުމެން މި  އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ބިލަކީ. އެ ބިލުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ފޮނިމީރުކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި ސިާޔީސ ފަރާތްތަ ކުގެ ޯކޅުމުގެ ތެެރިއން ވަނީ ނުލިބި. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަ

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަށް ނުކަތާވަރަށް އެ ބޭފުޅުްނެގ މުސާރަތައް ހަމަޖައްސައި، އަދި ތަފާތު އެހެނިހެން 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންނަށް އި  ޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީގަ ެއއް މުއައްސަސާަތއް އުފައްަދއި ހަދާފައި ވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

ނޫން. ސިޔާސީ ކޯޅުމެްއގެ ެތރޭގައި މިކަން ކޮށްަފއި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދި 
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ނުޑ  އިމްތިޔާޒުަތއް އެންމެ ފުރަތަމަ ދަމަހައްޓަންވީ ބަޔަކީ އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އަޅުގަ

އި، ފްލޯރގައި ވާހަަކދައްކަމުން، މިތާަގއި ޖަވާބުާދރީވެވެން ނެތް ފަރާތްތަެކއްގެ އަބުރާއި ޢިްއޒަތާއި ޤަދަރަްށ މިތާނގަ

ނޑު ެއްއވެސް ހާލެއްގަިއ ައޅުަގނޑު ޤަޫބލެއް ނުކުރަން ާރއްޖޭެގ  އަރަިއގެންފައި އެބަ ހުރި. އަުޅގަ

ުމގަިއ ިވޔަސް އަދި ެއ ނޫން ދިވެހި ރަްއޔިތެްއ ކަމުަގިއ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމު ފުރުއްވާަފއިާވ ބޭފުޅެއް ކަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި އެ ޭބފުޅެއްެގ އަބުރަާށއި ޢިްއޒަތަށް  ވިޔަްސ ޖަވާބުދާރީެވވޭ ހާލަެތްއގަިއ ނެތް ފަރާތެއް، އަުޅގަ

ނުޑގެ ވާ ނޑުމެން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ދަންނަވަން. އަޅުގަ ހަކަޮކޅު ނިންމައިލާނީ އަރަިއގަތުމަކީ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކުީރަގިއ ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ިމ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު އެްއވެސް ފަރާތަކުން 

ނިގުޅަިއގަތުމަށް މަސަްއކަތްުކރާ ކަމަށް ވަންޏާމު އަުޅަގނޑު އެ ކަމަކަށް ާތއީދުުނކުރާނެ ވާހަކަ ދަންަނވަން. 

 ޞަތަްށ. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރު

 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކޮށް، އެންމެ ފުރަތަމަ  2118ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ވަނަ އަހަރު އަުޅގަ

ސީ ކެންޑިޑޭޓު މުޙައްމަދު ނަޝީދު އޭނާގެ ބޭއްވުނު މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރެޓިކު އިލެކްޝަްނގައި އެމް.ީޑ.ޕީ ރިޔާ

ފެބްރުއަީރގަިއ  7ރަނިންމޭޓެއްގެ ގޮތުަގއި ާޢްއމުކޮށް އިޢުލާންކުރެްއިވ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ަޙސަން މަނިކު ވަީނ 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރު ަވއްާޓލައި ވެރިކަން ފޭރިގަެނ، ބަޣާވާތަކުން ވެިރކަމާ ހަވާލުެވފަ. އޭނާ އަކީ ެއްއވެްސ 

ގަިއ، އެްއވެސް ގޮެތއްަގއި އަދި ޤާނޫުނއަސާސީން ބެިލކަމުގަިއ ިވޔަސް ވޯޓު އޭނާައަކށް ލިބިފަ އެއް ުނވޭ. އަދި ހާލެއް

ޮގނޑި މި ތަނުްނ ހުސްވެ، އަދި ޭއގެ ފަހުން  3އޭގެ ފަހުން ބޭްއވި އިލެކްޝަްނތަކުަގއި ެވސް، މިއަދާ ހަމަައށް ވެސް 

ގެން ދިަޔއިރު ެވސް އޭނާ އެ ވަނީ އެްއވެްސ ވޯޓެއް ަރއްޔިތުން ދީފަިއ އެތައް ބަިއވަރު ލޯކަލް އިންިތޚާބެއް ބޭްއވި

ނޫންކަން އަދި ބަިއވެިރވާްނ ވެސް ުނކެރިކަން އަުޅަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ފާަހގަކުރަން. މީނާ 

ކުރާއިރު، އޭާނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޭއ ކިަޔިއގެން ރަްއޔިތުންގެ ަފއިސާ ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ ރަށްަރށަށް ދަތުރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ގޮުތަގއި ތަންތަނަށް އަަރއިހުރެ، މީނާ މި ވާހަކަދައްކަމުންދަީނ މެންބަރުން ފަހައި ދުވާށޭ. 

މެންބަރުން ރަށަށް އެރިޔަނުދޭށޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ އެ މީހުން ރައްޔިތުން 

ނޑުމެން މިތާ ވަކާލާތުކުރަމުންދަނީ. ގާތަށް ޮގސް، އެ މީހު ންގެ ައޑުއަހަިއ، ރަްއޔިތުން ދައްާކ ާވހަކައިގެ އަީލގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އިމްތިޔާޒާ ބެހިގަންނަކަްނ  ނޑައެިޅގެން ހުރަސްއަޅަިއ، އަުޅގަ ނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް ކަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގޮތެއްަގއި މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ކުރަމުންދާ ކަމެއް.   އެއީ ޝަްއކެއް ެވސް އޮތް ކަމެއް ނޫން. ފާޅުކަން ބޮޑު

އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން މި މަޤާމާ ހަވާލުވިއިރު އޭނާ އެ ހަވާލުވެަފއި ވަނީ މަޖިލީހުގެ އެަތއް މެންބަރުންނަކަށް 

މްތިޔާޒު ވެސް ހިމެނޭ. އަނިޔާކޮށްަފއިކަން ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކުރަން. ޭއގެތެރޭަގިއ އަޅުަގނޑު ވެސް ހިމެނޭ. އި
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އެހެންގޮސް އަުޅަގނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ އޭނާ ސީދާ ހުރެ، އެއްވެސް މިނިސްޓަެރއް ވެސް 

ނޑުމެންނަށް އަނިާޔކޮށްފައިާވ ކަމީ ަޝއްެކއް ވެްސ  ނެތި އޭނާެގ ޯއޑަރަށް ޑިެފންސާއި މިލިޓަރީ މީހުން ައޅުގަ

ގެ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް އޭނާ ަޤުއމުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ ދަީނ ނެތްކަމެއް. ހަމަ މަޖިލީހު

މެންބަރުން ހައްޔަރުކޮށް، އަދި ރައީސަށް ވެސް އޭނާ ވަީނ މި މަޖިލީހުގެ ސްޕީކަރެއްެހން އޭނާ އިމްތިާޔޒަށް އަަރއި، 

ސަކީ މަދު ވޯޓުކޮެޅއް ލިބިވަަޑއިގެންފަިއވާ ބޭފުޅެްއ ބޭރުގެ ނޫސްތަކުަގއި މަޖިލީހުގެ ސްޕީކަރަކީ ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ރައީ

ކަމާ އަދި އޭނަ ޭއގެ ދަށުން، އޭނަ ޤާނޫނުއަސާީސގައި އެހެން އޮތްކަމުަގއި ިވއަސް ސްޕީކަރާ ހަވާލުނުކުރާނެކަްނ 

މީހެއްކަްނ  ޤައުމުގެ ކަންތައްަތއް ބުނެފަ. އެކަމަކު އެހެން އޭނަ ބުނިިއރު އޭނައަކީ އެންމެ ވޯެޓއް ެވސް ލިބިފައިނުވާ

ފާހަގަކުރަން. މިއަދު މި ފެންނަނީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ހުރިހާ އެންމެން، ރައްޔިތުންގެ ބަސްބުނެވޭނެ ހުރިހާ 

ގޮތެއް އޭނާ ހަލާކުކުރަމުން ދާތަން. އޭގެތެރޭަގއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ގޯނާކޮށް، އަނިާޔކޮށް އަދި 

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީން ލާޒިމުކުާރއިުރ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އި ދާީރ ދާއިރާތައް ހިންގަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އެކަން ުކރަނީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮްށފައިވާ މީހުން ކަމަށް ވާީތ އެ ހިސާބުން ވެސް އޭނާ ދަީނ 

ނެ، ރަްއޔިތުން ފޭރިގަނެ، ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ގޮންޖަހައި، ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަށް އަަރިއގަ

އަތުލަމުން، ނިގުޅަމުން. ައދި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ދެކޭގޮުތގައި ވިްއޔާ މިލިޓަރީ ވެރިކަމެއް ާޤއިމުކުރުމަްށ 

ނިސްޓްރީެގ މަސައްކަތްކުރަމުން. އޭގެ ެހްއކެއް ޓަރާންސްޕޯޓު މިނިސްަޓރެއްހެން ވެސް މިހާރު ހުންނަނީ ޑިފެންސް މި

މީހުން. އެއަރޕޯޓު ބޯޑަށް ިވޔަސް މިލިޓަރީ މީހުން ލަމުން އެ ދަނީ. އަދި މި ނޫންވެސް އެަތއް ގޮަތކަށް އޭނަ 

އެކަންކަން ކުރަމުންދާކަމީ ަޝއްެކއް ވެސް ނެތްކަެމއް. އާދެ! އަޅުަގނޑު  މި ފުރުޞަތުަގއި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާލަން 

ނޑު ހުށަހަޅާލަން ބޭ ނުން، މި މައްސަލަ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުަވިއ، މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް، ބޭނުން. އަޅުގަ

މުޙައްމަދު ވަހީދު ޙަސަން މަނިކު މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރަިއގެންފައި ވާތީ އަޅާނެ ިފޔަވަޅުަތކާ ުގޅޭ ގޮތުން އެ 

ނުޑގެ ހުށަހެޅުމަކީ. އެހެންވީމާ، އެ ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތަކާ އެުކ މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ގެންނެވުމަށް. އެީއ، އަ ުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން.  ކޮމިޓީން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި ކަންކަން ދިރާސާކުރައްަވއި ކުރަްއވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު ހިތާމަކުރަން މިތާ މި މަޖިލީހުގައި  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ދައްކާ ވާަހކަައކީ ކުޑަ ވާހަކަ އެއް ނޫން. އަުޅގަ

ވާ ބޭފުޅުންނަށް މި މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް ވިސްނާވަަޑއިުނގެންނެވޭތީ. އަަރއި، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތަންތަނަށް، އެ ތިއްބަ

ނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް.  މީހުން އެ ރެޕްރެޒެންޓުކުރާ މީހުން ގާތަށް ދިޔަނުދިނުމަށް އެހެން އެ ގޮާވގޮވުމަކީ އަުޅގަ

އަފްރާޝިމު ވަނީ ވަރަށް އަނިާޔވެރިކޮްށ މަރައިލާފައިކަން. އަިދ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ެއނގޭ ޑރ. 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ިއވެމުންދަނީ ސިފައިންެގ ުކއްޖެއް ވެސް އޭގެތެޭރގަިއ ހިމެނިފައިކަން. އެހެންނޫންތޯ ވާނީ، 

ސް އޭނަ ތަންތަނަށް އަރައި ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް ވެިރޔާއޭ ކިޔާ މީހާ، އަދި ބަޣާވާަތކުން އައިސް ހުރިކަމުަގއި ވިޔަ 

މި ބުނަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މި ތަނަށް އެރިޔަނުދޭށޭ. އޭނާ ދައްކަމުންދާ މިސާލަކީ އޭނަ ހަމައެކަނި ކެބިނެޓަކާ 
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ނުލައި ހަވާުލވެ ަޤއުމާ ހުރި ވަގުުތ، އޭނަ ވަނީ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފަ. 

ޑިސެމްބަރުެގ އިއްތިހާދެކޭ ކިަޔިއގެން، ައދި އެއަރޕޯޓުން ޑީ.އެމް.އާރު  23ނާާޔ ގާުތަގއި، އޭނާާޔ އެީކގަިއ އަދި އޭ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ޤަބޫލުކުރެވޭ ބައެްއ  ބޭރުކުރަން ވިޔަސް އޭނާގެ ަމއްޗަށް އަމުރުވެިރވާ ފަރާތް ކަމަށް އަޅުގަ

ދަނީ މި މަޖިލީހަކީ ބޭނުންތެރި އެއްެޗއް ނޫންކަން. އަދި ހަމަ  ޢާއްމު ފަރާތްތައް، އެ މީހުން ވެސް މި ގޮވަމުން

މިގޮތަށް މީނާ ދައުލަތެއްގެ ެއންމެ އިސްވެރިެއއްހެން ހުރެގެން ޢަމަލުކުރީމާ، މި ފެންނަމުންދަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ވެސް 

ނޑުމެން   ...އައިސް މަޖިލީހުގެ އިމްިތޔާޒަްށ އަރަިއގަންނަނީ. ސުޕްރީމް ކޯޓުވެސް ައއިސް އަުޅގަ

 

  ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 اجمعين وعلى آله وصحبه على سيدنا هحودالصالة والسالم  .َربِّ اْلَعالَِوينالرحين، الحود هلل  الرحون هللا بسن
ނޑުމެންނަށް ކަންބޮޑުވަނީ އަުޅގަޢި. عليكن السالم ނޑުމެްނގެ ާވހަކަ އެހެން މީހަކު ދެއްކީމަ. އްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކަންތައްަތކާ އެހެން މީހުން ބެހެންފެށީމަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވަީނ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ދުަވހަކު މި މަޖިލީހުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ކޮބަިއތޯ؟ މި އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ 

މެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި ކުެރވުނު ޕްރޮޑަކްިޓވް، ނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ. އަޅުަގނޑު

ވަނަ ދުވަހު ހީރޯއަކަށް ވީ މީހަކު، މިހާރު  2112މާރޗް  21މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ސުވާލުޮކށްލަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ހު ގުންާޑއަކަށް ވީ ނަޝީދު މިއަދު ހީރޯއަކަށް ވީ ކިހިނެއްތޯ. ވަނަ ދުވަ 2112މާރޗް  21ބާޣީއަކަށް ވީ ކީްއެވގެންތޯ. 

ނޑުމެން ތާރީޚުން ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން މީޑިޔާ އިން ފެންނަން ހުރި ކަންތައްތައް.  މިއީ އަުޅގަ

އްޔަރުކުރީމާ ެއއީ އެހެްނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ތިމާއަްށ ކަމެއް ކުެރވުނީމާ، ތިމާ ޖިނާޢީ ކުށެއްކުރީމާ، ގެންގޮްސ ހަ

މީހުން ގުންޑާއިންނަށްވެ، އެހެން މީހުންނަށް ބާޣީންނަށް ގޮަވއި މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި އެ ކަންަތއްތަްއ 

ނޑުމެން  ނޑުމެން ދަންނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ ކުރެވެމުންދާއިުރގައި އެހެން މީހުންގެ އިހުސާސްތަކެއް ުހންނާނެކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެން ވާހަކަދަްއާކނީ ތި ބޭފުޅުން ރަނގަުޅވީ ޤާނޫނާއި އަުޅގަ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ދިފާޢުގަިއ އަުޅގަ

ދުވަހަކުން. ތި ބޭފުޅުން ރަނގަުޅވެ، މި މަޖިލީހުަގއި ަރއްިޔތުންނަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތުކރެއްިވ ދުވަހަކުން. ިމއަދު މި 

ަގއި. މި 2ރެފިކިންގައި ާރއްޖެ އޮތީ ެދވަނަިއގަ. ޓަޔަރ ޤައުމުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮަތކީ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ހިޔުމަން ޓް

ވަނަ އަށް ެވއްޓުމަށްފަހު ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ބޭރަަކށް ދަތުރެއް ނުކުެރވޭނެ. ެއއީ  3އަންނަ އަހަރު ައޅުަގނޑުމެްނ 

ބޭފުޅުން މިތާނގަިއ  ތި ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުްނ ޮކށްފައި އޮތް ކަމެްއގެ ސަބަބުްނ ވެފަިއ އޮތް ކަމެއް. އެހެންީވމާ، ތި

ނޑުމެން ޤައުުމެގ  ތިއްބަަވއިގެން އަޅުަގނޑުމެންެގ ވާހަކަ އަށް ހުރަސްނޭޅުމަށް އެދެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުުމގެ ދަރަނި ބޮުޑެވގެންދިޔައިރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގަިއ  ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ާނޒުކު ހާަލތެއްގަ. އަުޅގަ

 ޓްރެފިކިން މި އޮތީ އިންތިހާ އަށް މަތީގަ. ައޅުަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނާ...ހިޔުމަން 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ކަދެއްެކުވން:ސާ ވާހަާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީނދިކުޅުދޫ ދާއިކެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދަގއި ަވރަށް ސާފުކޮށް އޮތް ވާހަކަ އެްއ. ރިޔާސަތުން 

ކުރަްއވަންޖެހިވަަޑއިގަންަނވާ ަކމެއް، މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ މައުޟޫުޢގެ ބޭރުްނ ވާހަކަެދއްކޭ ކަމަށް ވަންޏާ 

ންގެ މައްސަލަ މި ދައްކަވަނީ މަޖިލީހުގެ ނިޒާމީ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އެކަން ހުއްޓުވުން. ހިޔުމަން ޓްރެފިކި

އިމްތިޔާޒާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއްއ މި ތަނަށް ހުށަހެޅުނީމަ. މި ޤައުމަށް އެންމެ ގިނައިން ހިުޔމަން ޓްރެފިކުކުރި މީހާ އެ 

ނުޑ މިތާ އިނދެގެން ވަރަށް އެބަ ލަދުގަނޭ. ބޭރުމީ  ހުން ގެނެސް...ވާހަކަދެްއކީމަ ވެސް އަުޅގަ

 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ައޅުަގނޑު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުޑާ ދާއިރާގެ މެފަރެސްމާތޮ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ޤައުމުަގއި ފަސާދައާ ކަންތައްަތއް ކުރާ މީހުނަކަށް ހިމޭނަކުން ނުތިބެވޭނެ. އެ މީހުންނަކީ 

ރީދޫކުަލިއގެ ، އިްއޔެ ނިކުމެ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަރަން ގޮވި މީހުން. މަޖީދީމަގުގައި ދިަދ ހިފައިގެން

ދިދަ ހިފައިގެން ނިކުމެ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން މެންބަރުން ނިކުމެ، ހައްޔަރުކުރަން ޮގވި މީހުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

އަޅުަގނުޑ މި މަޖިލީހުގައި ާވހަކަދައްކާފަިއ ެގ އަށް ުނގޮްސ ކިތައްމެ ުދވަހަކު ހުރިން ަމޑުކޮށްލަިއގެން ބިރުން. އޭރު 

ދާރާ އެއް ނެތް. އޭރު މަްއސަލަ ބަލާނެ ިއދާރާ އެްއ ނެތް. އޭުރ މަްއސަލަ ބަލާނެ ކޯޓެްއ ނެތް. ފުލުހުންގެ އި

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ިނކުމެ ތިމަންނަމެންގެ އިމްތިާޔޭޒ ކިޔާަފއި ހަޅޭއްެލވީމަ ވަނީ 

ނުޑ ދުަވހަކު ވެސް ނުހުންނާނެ މި މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރަިއގަނެފަ. މިއަދު މެންބަރުން  ކޯްއޗަކަށްތޯ. އަުޅގަ
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މަރާލާކަށް ވެސް މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހައްޔަުރކުރާަކށް ވެސް ޮގވާފަ ެއއް ނުހުންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ 

 އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ވާަހކަފުޅުދައްަކވާއިުރ، ވާހަކަފުުޅދައްކަާވ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އުދަގޫފުޅުުނވާނެ ގޮތަްށ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 އެހެން ބޭފުޅުންގެ ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ނޑުމެންާނ އާދެ! ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ ނޑުމެން އިމްތިާޔޒުެގ ވާހަަކ މި ދައްކަންފެށީ ެއހެން ބަޔަކު އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންެގ ވާހަކަދައްކަންފެށީމަ. އެހެންނޫންނަމަ، އަޅުގަ ހަމައަށް އައިމަ. އެހެންމީހުން ނިކުމެ އަޅުގަ

ނުޑމެން މި ތަނުގައި ކުރަ ނުޑމެން ނުދައްކާނަން. އަޅުގަ މުންދާ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ އެހެން އިމްތިޔާުޒގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ގަޑިއިުރ ރައްޔިތުން ބަލަމުންދާ އެއްެޗއް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް  24ބަޔަކު ދައްކާނެ. މިއަދު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަކީ 

ބައެއް  ޖަހާއިރު ފެށީއްސުރެ ދެގަޑިބައި ވަންދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ބަރާބަރަށް ބަލަމުންދޭ. މަޖިލީހުގެ 9ހެނދުނު 

ކޮމިޓީތައް ލައިްވކުރަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު މަޖިލިސްތެރޭގައި ދައްކާ ާވހަކަ އާއި މަޖިލިސްތެރޭގަިއ 

ކުރެވޭ ކަންަތއްތައް އެނގޭ. އެ ވާހަކަަތއް ރައްޔިުތން ދައްކާނެ. އެ ވާހަަކ ރައްޔިތުން ދައްކަންފެށީާމ 

ނޑުމެން އަިމއްލަ އަށް އިޞްލާުޙވާންވީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިމްތިާޔުޒގެ މައް ސަަލއަކަށް ވާ ކަމަށް ވާނަމަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މިތާނގައި ްޕރޮޑަކްިޓވު މަސައްކަތްކުރަްނވީ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ޤަރާރަކަށް، ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުއްލި 

ސައްކަތްކުަރންވީކީ ނޫން. މި މަޖިލީހުގައި މައްސަލައަކަްށ، ކޮންމެ ދުވަހަކު އިމްތިޔާުޒގެ މައްސަލަ ެއްއ ހުށަހަޅައި އެ މަ

ނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ވާހަކަދައްކަމުންދާ އެތައް ޤާނޫނެްއ  އެތަްއއެތައް ޤާނޫނެއް އެބަ ޮއތް ހަދަންޖެހޭ. މިއަދު އަޅުގަ

އްކާ ބެހޭ މި ޤައުމަށް ބޭނުންވެފައި އެބަ އޮތް. ޖިނާޢީ އިޖުރާއތުގެ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް ނުނިމޭ. އަދި އެ ހެ

ޤާނޫނެއް ނުނިމޭ. ކުށްވެރިންނާ ގުޅޭ އެަތއް މައްސަލަަތކެއް ނުނިމި އެބަ ހުރި. އެ މައްަސލަތައް ނިންމަން މަޖިލީހުން 

މަސައްކަތް ފެށީމާ ރަްއޔިތުްނ ޤަބޫލުކުރާނެ، ަރއްޔިތުންެގ މަންދޫބުން މަސައްކަތްކުަރނީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ 

 .ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއިކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު.
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ

ނޑާިއ ދުވާލު މިތާނގައި ކުރަމުން ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޖިނާޢީ ޢިޖުރާއަތާ ބެހޭ ބިލުގެ މަސަްއކަ ނޑުމެން ރޭގަ ތް އަުޅގަ

 މި ގެންދަނީ. ތަނެއްދޮރެއް ނޭނގި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަާކ އެގޮތަކަށް ބެިހގެންނުވާނެ މި ތަނުގަ. 

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންނަާވނެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގަ

 ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް. ފަރެްސމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ

ކުރަންޖެހެނީ އެހެންމީހުން ވާހަކަދެއްކީމަ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން، އަޅުަގނޑުމެންގެ ކަންަތްއތައް އިޞްލާޙު

އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާުރގެ ަކންތައްތަކުގެ ވާހަކަދަްއކާތީ ސަރުކާރުން އެ ކަންތައް އިޞްާލޙުކުރާނެ. އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ން،  ވާހަކަ އެހެން މީހުން ދެއްކީމާ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އިްޞލާޙުވާންވީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ވާހަކަދަްއކާ މީހާ ކަތިލަ

ނޑުމެން ގޮަވއިީލމާ އެއީ ވަރަށް ހަޑި ކަމެއް.  ނޑުމެންގެ ވާހަަކދައްކާ މީހާ ގެންގޮސް ޖަލަށްލާން އަޅުގަ ނޫނީ އަޅުގަ

ނުޑ  ނޑުމެންގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ ނޑުމެން ހިފެހެއްޓިވަރަކަށް ހުންނާނީ. އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިމްތިޔާޒުަތއް އަުޅގަ

ނޑު މީހަކަށް ގުންޑާ އަށް ގޮވާަފިއ  އަޅުަގނޑުމެން ހިފެހެއްޓިވަަރަކށް ހުންނާނީ. ކުރިން މިދެންނެވިހެން، މިއަދު އަުޅގަ

ނޑަށް.  އަނެއްުދވަހު އޭނާ އަށް ހީރޯ އެއް ދިނީމަ، ރައްޔިތުން މަލާމަތްކުރާނެ. ރައްޔިތުން މަލާމާތްކުރާނީ އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެންެމހައި ޢިއްޒަ ތްތެރި މެންބަރުންެގ އިމްތިޔާޒަްށ އެހެން ބަަޔުކ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަރާނަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް ެއއާ ދެކޮޅުހަދާނަން. އަދި އެްއވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަަކށް އަނިޔާކުރާ ނަމަ، އެކަމާ 

ޅުަގނޑު އަޅުަގނުޑ ދެކޮޅުހަދާނަން. އެހެންނަމަވެސް ކުެށއްކޮްށގެްނ، ކޮެށއްކޮްށގެން މީހަކު ަހއްޔަރުކުރުމަކަްށ އަ 

ނޑު ިވޔަސް ކުށެއް ކޮށްފިއްާޔ، ޖިނާޢީ ކުށެއް ކޮށްފިއްޔާ ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭނެ.  އިޢުތިރާޟެއް ނުކުރާނަން. އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ެދކޮޅުަހދާކަށް ނެތިން. ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑު ވިަޔސް ޖަލަށްލާންޖެހިއްޖެއްޔާ ޖަލަށްލާންޖެހޭނެ. އެކަމަކާ އަުޅގަ

ނޑު މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ގޮވާލަން ބޭނުންވަނީ މި އަހަރުެގ ބާކީ ރައީސް، އެހެންކަމާެއކީ ަގއި ައޅުގަ

އޮތް މަދު ދުވަސްކޮުޅގެ ެތރޭގައި މިކަހަލަ މައްސަލަަތުކގެ ބަދަލުަގއި، ައޅުަގނޑުެމން މަޖިލީހުގައި ރަނގަޅަށް 

ސައްކަތްތަކާ އަދި އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެހެން ޤައުމަށް ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްަތކާ ދޭތެރޭ ވިސްނައި، ކޮމިޓީތަުކެގ މަ
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ނުޑ ެވސް ހަމަ ޮގވާލަން،  ޓަކައި ނިންމަދޭންޖެހޭ ބިލުތަކާ، މި ކަންަތއްތައް ކުރަން ަމސައްކަތްކުރަާމ ހިނގާށޭ. އަުޅގަ

ހުގެ މެންބަރުންނާ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުން ެވސް ބިނާުކރަވި ފާޑުިކޔާށޭ. ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީ

ދޭތެރޭގައި ބިނާކުރަނިވި ގޮތަަކށް ވާހަކަދައްކާށޭ. އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޢިއްޒަތަށް ޫނނީ މެންބަރުން ފަހަތުން ދުވާ 

 ވާހަކަ، ިމގޮތަށް މެންބަރުން...

 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ޖާބިރު هللا ތެރި ރަީއސް. ައއްސަލާމްޢަލައިކުމް. ާކށިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތް

ނޑަށް ތާއީުދކުރެވޭ ވާހަކަ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަން. ހަމައެއާެއކުަގއި  ހުށަހެޅުއްވި އިމްތިާޔުޒގެ މަްއސަލަ އަށް އަުޅގަ

މާރިާޔ އަޙްމަދު ދީދީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުަގނޑު  މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެތރި މެންބަރު

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. އާދެ! ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މަސަްއކަތްކުަރއްވާ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިްނ 

ތީ ހަސަދަ އެއް އޮވެދާނެ. އިންތިޚާބުެވވަަޑއިނުގަންނަވާ ޭބބޭފުޅުން، އިންތިޚާބުވާ މީހުންނާ މެދު ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޒާ

ނޑަށް މި ފެންނަނީ މި ރާއްޖޭގެ ވެިރކަމުަގއި، އެންމެ ހައިބަތު ބޮޑު މަޤާމުގައި ެއ  ރުޅިވެރިކަެމއް ޮއވެދާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ހުންނަވާ ބޭފުޅާ ވެސް އެްއވެސް ވޯެޓއް ނެތި އެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުންގެންދަވާީތވެ، އެ ބޭފުޅާ އަޅުގަ

އެކުަގއި އޮްތ ހަމައެކަނި ޑިމޮކްރެޓިކު އިންސްޓިޓިއުޝަންކަުމގައި ވާ، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ މެދު  ސަލާމަތްތެރިކަމާ

އެފަދަ ހަސަދަ އެްއ، ޒާތީ ކަންތައްތައް ގެްނގުޅުްއވާ ަތން. އާދެ! ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ، ހަމަ 

ނޑުމެން ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ މެ  ންބަރުންނަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުަރްއާވ ޔަޤީނުންވެސް އަުޅގަ

ބޭބޭފުޅުން. އެ ބޭބޭފުޅުން ެޖހިވަޑަިއގަންނަާވ ދާއިރާަތކަށް ވަަޑިއގެން، އެ ާދއިރާތަުކެގ ރައްޔިތުންނާ ަބއްދަލުކޮށް، 

ވަަޑއިނުގަންަނވާތީ ާއއި  ބޭނުންތައް ދެނެގަތުން. އެހެްނނަމަވެސް އެ ނޫން ބޭބޭފުޅުްނ ފަހަރުގައި ވެދާނެ ދާއިރާތަަކށް

އަދި ބާޣީ ވަޙީދު ރަށްރަށަށް ވަަޑއިގަތީމާ އެ ރަށްރަުށގެ މީހުން އިންތިޚާބުނުވާ ބޭފުޅެކޭ ވިދާޅުެވ، އޭނާ ެއ ރަށްރަށުްނ 

ބޭރުކުރާތީވެ އެކަމާ ކޯާފވެަވޑަިއގެން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އިންތިޚާބުެވވަަޑިއެގންފައި ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުން 

ރަށަށް ވަޑަިއގަނުގަތުމަށް އަމުރުކޮށް، ޯއޑަރުކުރަނީ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިިސއްަޔތުން. ހުރިހާ ބަޑިހަތިޔާރަކާ ރަށް

އެުކގަިއ މި ވިދާުޅވަނީ ިމެވނި އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންަފއިާވ މެންބަރު، މި ދާއިރާ އަްށ ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ  

ތަށް ހައްަދވާށޭ. މިަކހަލަ ބިރުވެރި އިންޒާރުަތއް މިހިރަ ދެމުންގެންދަނީ. މިއީ މެންބަރު މި ދާއިރާ އަށް ޭނރޭނެ ގޮ

ރައްޔިތުންގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރަިއގަތުން ކަަމށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވެ ައޅުަގނޑު އެންމެ 

ޓީ އަށް ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން މިކަން ކުށްވެރިކުރަން. ބައްަލވާ! ޑރ. ވަޙީދުގެ ޕާ

ނޑުމެން  މެންބަރެއް ވެސް މި  މަޖިލީހުގައި އެބަ އިންނެވިތޯ. އެކަމަކު ަޤއުމުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ. އަުޅގަ

ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ނޫންތޯ ޤައުމުގެ ރައީްސކަމާ ހަވާލުވެަވޑަިއގެން ހުންނަވާ ބޭފުޅެްއގެ ޕާޓީ އަްށ 
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ވާ ހަމަ އެންމެ މެންބަރެއް ެވސް، ެއންމެ މެންބަރެއް ވެސް އިްނތިޚާބުވާ ެއްއވެސް ދާއިރާ ނިސްބަތްވަަޑއިގަންނަ 

ނޑަަކށް ހިޔެއްނުޭވ ދުނިޔޭަގއި ެވސް މި ބާވަުތގެ ވެރިޔަުކ ހުންނާނެހެނެއް. އެހެންވީމާ، ެއ  އެްއގަިއ ނެތީއޭ. އަުޅގަ

ނޑަށް ޔަޤީން ސިފައިްނ ބޭފުޅާ އަޅުަގނޑުމެންނާ ވަަރށް ހަސަދަވެރިވެދާނެ. ޒާީތެވދާނެ. އެ ހެންވެގެންކަން އަުޅގަ

ފޮނުވައި، ފުލުހުން ފޮނުވައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގައިަގއި ތަޅައި ސުންނާފަތިކުރަނީ. 

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެ ރި މެންބަރުން، ތަޅައި ސުންނާފަތިކޮށް އެ މަްއސަލަ ބެލެނީކީ ނޫން. އަޅުގަ

އެންމެ އެޮކޅުން ފެށިގެން ޫމސާ މަނިކު، މާރިޔާދީދީ، މިިތބަ ހުރިހާ ބޭބޭފުޅުން މުޙައްމަދު ރަޝީދު ގަިއކޮުޅގަިއ ތި 

ބޭފުޅުންނަށް ފެންނާނެ ވީޑިއޯތަކުން ތަޅައި ސުންނާފަތިކޮށް. އެ މައްސަލަ އެއް ނުބެލޭ. އެހެންވީމާ، މިކަމާ 

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރަިއގަންނަނީއޭ އިނގޭތޯ  އަޅުަގނޑުމެން މިއީ ހައްތަާހވެސް

ނުޑ މިކަންކަން ުކށްވެރިކުރަން. އަދި ބައްަލވާ!  ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާ ހުރިހާ ގޮތްގޮަތކުން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީާސއި މި ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޤާނޫނުތަކާ މުޅިން ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރީމާ

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން ނިންމާފައި އޮތް ޤާނޫނު، ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ މުޅިން ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރި 

ކުރުމެކޭ، ވަގުތުން ޫދކުރާޭށ ބުނީމާ ވެސް ވަޙީދުގެ ޮޕލިސް ކޮމިޝަނަރު މިތަނަށް ގޮންޖައްަސވާފައި ވިދާުޅވަނީ 

ރާނަމޭ ދުލެއް. ބައްލަވާ! ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިއމްތިޔާޒުތަކަށް އަަރިއގަންނަ މިންވަރު. އަނެްއކާ އެ އޮްތ ނުކު

ނޑުމެން ހަިއރާންވެ، އަންތަރީްސވޭ. މި  ސުޕްރީމް ކޯޓެއް ބައްލަވާ! ެއހެރެ ނެރުއްވާ އަމުރުތަކާއި ޙުކުމްތައް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މިހާރު މި މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ އެންމެ ބޮޑު އަސާސީ ެއއް ބާރުކަމުަގއިާވ  މަޖިލީހުގައި ނެތް އަޅުގަ

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ެނނގޭކަށް ވެސް. މިކަން ކުރެޭވކަށް ވެސް ނެތް. އެ އޮތީ ހުއްޓުވާފަ. އެހެންވީާމ، މިހިރަ 

ޖާ މި ފެންނަނީ. މި ޤައުމުގައި ހުރިހާ ގޮތްތަކެއް މި ދަނީ މިޤައުމަށް ބަޣާވާތަކުން ވެިރަކމަށް ގެނައިމާ މީގެ ނަތީ

ހަމައެކަނި ސަލަމަތުން ކިރިޔާ ވެސް އޮތް ޑިމޮކްރެޓިކު ިއންސިސްޓިޓިއުޝަނަކީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. މީގެ 

ކުރީަގއި މި ަޤއުމުަގއި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހެއް ެވސް މި ެއކުލެިވގެންވަނީ ހުރިހާ ވަޒީރުްނނާއި އިންތިޚާބުކުރުެމއް ނެތި 

ހޭންޑުޕިކުކޮށް ގެނެސް މި ތަނުގައި ަބއިންދާ ބޭބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ މަޖިލީހެއް. އެކަން ީވއްިލ،  އެ ހަމަ

ނޑުމެންގެ އިމްތިާޔޒުތަކަށް އަރަިއގަންނަން ބާޣީ ވެރިން ިމ  އަޅުަގނޑުމެން ސަލާމަތްވީާމ އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް  هللا ނެތް މި ގޮތަކަްށ ދޫކޮށްލެޭވކަށެއް. ަބއްލަވާ! ދީނުގެ ނަމުަގއި މަސައްކަތްކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގަިއަގއި ތަޅަނީއޭ. ކީްއވެގެންތޯކިޔާ أَْكبَر   ޔާފައި ކި أَْكبَر  هللا  ފައި އަުޅގަ

ފަދަ އަނިޔާ އެއް ކުާރކަށް، ައޅުަގނޑުމެްނ މިތިބަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ަގއިގަ ތެޅީމާ ހެޔޮުނވާނެ އިންސާނަކަށް އެ

ކުރަން ސަލާމަތް ކިޔާފައި أَْكبَر  هللا އި ދީނުގައި ޙަރާމްވެގެްނވާ ކަމެޭކ އިންސާނުންނަށް އެފަދަ އަނިޔާކުރުމަކީ ކިޔާފަ

ނޑަށް ފެނޭ މާރިޔާ ދީދީ ގަިއގައި  އިސް ވަނަ ދުވަހުގައި ޮބޑުސިންގާ ޖާނުްނވަރުގަދަ ފިރިހެނަކު އަ  7ނުދަނީ. އަޅުގަ

ެވސް  މެއްވީއްަލއިލީމާ، ަކއިީރގައި ތިބި ފުލުހުން އެ މީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ. ފުލުހުން ވެސް. އަދި މިސްކިތެްއގެ މުދި
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ނަޑކަށް ނުފެނުނު. އަޅުަގނޑުމެން އަޖައިުބާވ ސަ ޔާފައިކި  أَْكبَر  هللا  ހުރި. ކައިީރގައި ލާމަތްކުރަން ދިޔަ ތަނެއް އަުޅގަ

ނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާތްވެގެންާދ އިސްލާމްދީނޭ، ބުދެއްގެ ިވސްނުމުން ބުދުގެ ވާހަކަދައްާކ ކަންތައްތައް މި ހުންނަ

މީހުންގެ ކޮން ދީނީ ކަމެއްތޯ ހުންނާނީ. އާދެ! އެހެންވީމާ، އަޅުަގނަޑކަށް ނެތީ، މިދެންނެވި ބާޣީން މި ކުރާ ކަންތައް 

 އުމު...މިހާރުގެ ވެރިކަމާ ހަވާުލވެގެްނ މި ހުންނެވި ބޭފުޅާ މި ޤަ

 

 :މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު ބޫބަކުރު ވާހަކަދެއްެކވުން

ވަބަރަކާތުޙޫ. ާއދެ! އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ هللا `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އައްސަލަމްޢާލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު 

ލިބިގެން. ރައްޔިތަކަށް ޝަރަފެއް ލިބޭނީ ގޮތުަގއި މީހަކަށް ޝަރަފެއް ލިބޭނީ އެ މީހަކު ނިސްބަތްވާ ތަނަކަށް ޝަރަފެއް 

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރަން ނޭނގިގެން މި އުޅެނީ މި  އެ ރައްޔިަތކު ނިސްބަތްވާ ަޤއުމެއް ޝަރަފުވެިރެވގެން. ައޅުގަ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންގެ ޤައުމު ނިކަމެތިކޮށް، ޤައުމުގެ ައގުަވއްޓާލުމަށްފަހު އަޅުގަ ކަންތައްތައް. ައޅުަގނޑުމެްނ އަޅުގަ

ނޑުމެން ދިވެހިން ޝަ ރަފުވެރިވުމަށް ޓަކައި ަމސައްކަތްކުރާ ކުރުމަކީ މިީއ ވަރަށް ބޮޑު މޮޔަކަމެއް. އަޅުގަ

ޝަރަފްވެރިވާނީ ދިވެހި ޤައުުމ ޝަރަފްވެރިވެގެން. ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރިވާނީ ރަްއޔިތުންެގ 

ނޑުމެ ނޑުމެން މަޖިލިސް ޢިއްޒަތްތެރިެވގެން. މިކަން އަުޅގަ ން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މިަކމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރިވުމަށް ަޓކަިއ، ިއޙްތިރާމު ލިބުމަށް ޓަކައި ަމސައްކަތްކުރަްނ އެބަ ޖެހޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު 

ޅު ނައްތާލައްވާފަިއ ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ހަނދުމަފު 46ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ. ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދެގ 

ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަުފޅު އެބަ ދަްއކަވާ. އާދެ! )ނ( ގައި އޮންނާނެ. އިސްލާމުީދނުގެ އަސްލުަތކާ ޚިލާފުނުވެ، 

ނުޑ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަސްމޮށެއުުޅމުގެ އަދަބުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން ވާހަކަަދއްަކންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

ނޑިޔާުރގެ ހާޒިުރަގިއ ޤަބޫލެއްނުކު ރަން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސްެގ ކުރުފުޅުމަތީަގއި، އުއްަތމަ ފަ

ހުވާކުރަްއަވއިގެން ހުންނެިވ ރައީސަކަށް ބާޣީއޭ، ގުްނޑާއޭ މި މަޖިލީހުގައި ޮގުވމަކީ މިދެންނެވި އަދަބުތަކަށް 

ހިރާއްޖޭގެ ވާހަކަެދއްކުމުެގ ހަމަތަކާއި އުސޫާލ ޚިލާފަްށ ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެން ާވހަކަދެއްެކވި ކަމަކަެށއް. އެއީ ދިވެ

ނޑުމެންގެ ޤަދަރު ަކނޑައިލާަފއި އަޅުަގނޑުމެން  ދެއްކޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ އަްށ އަުޅގަ

ނޑުމެ ން ދައްކާ ވާހަކަ، އިޙްތިރާމު ލިބިގަތުމަށް ޓަކަިއ ވާހަކަދެއްކުމަކީ އެއީ ވަރަްށ ބޮޑު މޮޔަކަމެއް. އާދެ! އަުޅގަ

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކަންތަުކެގ މަންޒަރު ޓީވީން ދެއްކީމާ ީޓވީ އަށް ައޅުަގނޑުމެން ރުޅިައންނާކަށްނުޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުެގ ހުތުރު މަންޒަރެްއ،  ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މީޑިއާތަކަށް ގޮންޖަހައިލާފަިއ މި ދަންނަވަނީ، މަޖިލީހުގައި ައޅުގަ

ހުތުރު ައޑެއް އިްއވާކަށް އެްއވެސް މީިޑާއައކަށް ކުޅަދާނަެއއް ނުވާނެ. ދެން ކޮންކަމެއްތޯ. ީކއްވެޯތ  އަޅުަގނުޑގެ

ނުޑގެ ހުތުރު އަޑެްއ، މި ތަނުގައި ައޅުަގނޑު ދެއްކި ހުތުރު އަެޑްއ،   އަޅުަގނޑު މީިޑއާ ދެކެ ރުޅިައންނަންވީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ލެއްވި ހުތުރު އަޑެްއ، އަޅުަގނޑު ދެއްކި ހުތުރު މަން ޒަރެއް އެްއވެސް މީޑިާއއަކުން ނުދެއްޭކނެ. ދެން އަޅުގަ



24 

 

ނޑުމެްނ  ނޑުމެން ރުޅިއައުުމގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ މަންޒަރު ކުޅެފައި، އެ އަޑު އިްއވާފައި އެ އެްއޗެހި ދެއްީކމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކީ އިޞްލާުޙވުން. އިންސާނާ އިޞްލާުޙވުމަށް އޮތް މަަގކީ އޭަނގެ ކުށް ޤަބޫލުކުރުން. އަުޅގަ

ނޑުމެން އިޞްާލޙުވުމަށް ޓަަކއި އޮތް މަެގްއ  ކުށެްއގެ ވާހަކަ ބަަޔކު ދަްއކާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނ އިޞްލާޙުެވއްޖެ ކަމަށް   ނޑުމެން ިއްޞލާޙުވެއްޖެްއޔާ، އަުޅގަ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން. ޤަބޫލުކޮށްގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އިޞްލާޙުވާނެ. ައޅުަގނޑުމެްނގެ ފަރާތުން ހުތުރު ކަންތައްތަކެއް ބަޔަކަށް ނުދެްއކޭނެ. ވެއްެޖއް ޔާ، އަުޅގަ

ނުޑ ހިތުން އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުެށްއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުތުރު އަެޑއް ބަޔަކަްށ ނުވެސް އިްއވޭނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑަްށ  ބަޔަކު ހާމަކޮށްފިއްޔާ އެ ބަޔަާކ ހަސަދަވެރިވުމުގެ ބަދަުލގަިއ، އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުގެ ިޚޔާލު. ައޅުަގނޑުމެން އެކަމާ މެދު ވިސްަނއި، އަުޅަގނޑުމެން އިޞްލާުޙގެ މަގަްށ  ޤަބޫލުކުރެވެނީ، އެީއ އަުޅގަ

ނުޑމެންނާ ދޭތެރޭގައި ބަަޔކު އެކަހަލަ ކަމެްއ ނުދެއްކޭނެ. އެ ހެންވީމާ، މިކަްނކަން އައުމުން. އޭރުން އަުޅގަ

ހަނދާންނައްތައިލާފައި އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ އަގުަވއްާޓލުމަށް ޓަކައި އެތައް ކަމެއް ކޮށްފައި، މާޒީަގއި އެބަ ހުރި 

ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް ކުެރވިފަ. މިސާލަކަށް މުޅި މަޖިލީހަށް އަރައިގަތުމަށް ޓަކައި ުމޅި މަޖިލީހާ މެދު ރައްޔިތުންގެ 

ގައި ހަސަދަ އުފެއްދުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރު ހިންގަްނ އުނދަގޫކުާރ ތަނަކަށް މަޖިލިސް ހަދައި، މުޅި ކެބިނެުޓ ހިތު

ނޑުމެން  އެއްފަހަރާ ިއސްތިޢުފާދެއްވާަފިއ މަޖިލީހުގެ އަުގަވއްޓާލުމަށް ަޓކައި ސަުރކާރުން މަސަްއކަތްޮކށްފައި ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވާނީ ހެްއވާ ކަމަކަށް. އަިދ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުންގެ އި މްތިާޔޒަށް ވާހަަކދެއްކީމާ އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ ވަގުތު ހަަމވެގެން ަރއީސް ަބއްލަވަީނ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒާ ބެހޭ. އަުޅގަ

ނޑު   ފަހުން ނިންމަން... ވަގުުތކޮޅުބޭނުން ކަންނޭނގެ. އަުޅގަ

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ނިންމާލެއްވުމަށް ، މެންބަރު ބާކީ ދޮޅު މިނެޓު އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި

 ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. 

 

  ާވހަކަދެއްެކވުން: މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

އިމްތިޔާޒަށް އަަރިއގަތުމަީކ  މައްސަލަ އަކީ ނުވަތަ އެންމެ ބޮޑަށް ބޮޑު ނިޒާމީ  އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ ގޮުތގަިއ އެންމެ

ނޑުމެްނ އެންމެންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ގެ ދަްއާކ ހުއްޓާ މުދަލާއި މަޖިލީހުލައިްވކޮށް ީޓވީން ދަްއކަ، ދައުލަތުގެ މުދާ އަުޅގަ

ނ އެ އެތައް އެްއެޗއް ހަލާކުކޮށްަލިއ، ނޑުމެން ދެން ކޮން ކަންތައްަތއް ކޮށްަފިއ އަުޅގަ ޑުމެން މި ކިޔަީނ އަުޅގަ

ތިޔާޒުަތކަށް ތުން އެއީ ަރއްިޔތުންގެ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އިމްެއއްތޯ. އަޅުަގނޑު ހި އިމްތިޔާެޒއްގެ ވާހަކަ

އެއްެގ  ރުފިޔާ އެަތއް މިލިޔަން، ކޮށް، ވާަގނޑުަތއް ދަމައި، މޭޒުތައް ަވއްަޓއިއެްއޗިހި ހަލާކު އަރަިއގަތީ. މައިކުތަކާ
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ވަރަށް ހެްއވާ ކިޔަނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ އިމްތިޔާޒުތަކަށް އަރަިއގަްނނަނީއޭ. މިއީ  ދީފައި އަޅުަގނޑުމެްނ މިގެއްލުން

ނޑުމެންނަށް ކުށެއް ކުރެވޭ، ކަމެއް. އެހެންވީމާ  ،ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާުޙވެ ކަމަށް ައޅުަގނޑުމެން އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެންެގ  ،އެހެން މީހަކަށް ނުދެއްކޭ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުތައް ަބްއޓަންކުރީމައަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުށްަތއް 

ނޑުމެންގެ ހުތުރު މަންޒަތެއް މީޑިޔާއަކުން ނުދައްކާނެ. އަިދ  ވާހަކަ މީޑިާޔއަކުން ނުދައްކާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވާހަކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޑުމެން އިޞްލާުޙވުމަށް ، އެހެންވީމާެއއް ނުދައްކާނެ.  އެއް ެވސް އަުޅގަ ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނ އިޞްލާޙުގެ މަގަށް ައއުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ،އޮތް މަގަކީ އަުޅަގނޑުމެން ުކށް ޤަބޫލުކޮށް

 .وبركاته هللا تورحو عليكن مالسالو

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .عليكن مالسالوޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް އަރުވަން. ގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް މިނެޓު 9:ހިސާބުން  މި

 

 ]އަށް  11:15އިްނ  11:35ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަހު ޖަލްސާ ކުރިއަށް މި ގެންދަން ފަށަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ . الرحين الرحون هللا بسن

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  :45ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  وހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޖާބިރުهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒގެ މައްސަލަ. އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިާރގެ 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. ޢިއްޒަތްތެރި 

 

  ދެއްެކވުން:ވާހަކަމަދު ރަޝީދު ންބަރު އަޙްމެހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ 

ނޑުމެންނަށް  ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! ޝުކުރިއްާޔ. މިއަދު ހުށަހެޅިގެން، ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ މި ޢިްއޒަތްތެރި  :45ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އިްނ  44ގެ އިމްތިޔާުޒގެ މަްއސަލަ އެްއ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ޤާނޫުނއަސާީސގެ މަޖިލީހު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިަތކަށް ކޮންމެ ފަރުދަކަށްމެ، އެ ބޭފުޅަކު ބޭނުން ރަށަކަށް ދިޔުމާއި ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުމާ، 

ނޑުމެންނަށް  މިއަދު ވާހަކަދެއްކެމުން މި ދަނީ މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ރަްއޔިތުން މިއީ ލިބިގެންވާ ަޙއްޤެއް. ައޅުގަ

އިންތިޚާބުނުކުރާ ބޭފުޅަކު، ިއންތިޚާބުކޮށްފައި ހުރި ބޭފުޅާެގ ވެރިކަން ގަދަކަމުން ފޭރިަގނެ، ދަމައިގަެނގެން މި ބޭފުޅާ 

ވާ ބޭބޭފުޅުން އެ ރަށްތަކަށް ނޭރުމަށާ ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، މުޅި ޤައުމުގެ ރަށްތަކުގައި އެ ޭބފުޅާއާ ފިކުރު ދިމާނު
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އަދި އެބޭފުޅުން އެރުމުން ބޭރުކުރުމަށް ގޮވާލަމުންދާ މަންޒަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑަށް މިކަން މާނަކުރެވެީނ 

މިއަށްވުރެ ބޮުޑކޮށް. އަުޅަގނޑަށް މިކަން ފާހަގަ މި ކުރެވެނީ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތކެްއ 

ޔަތްކުރުމަށް ހުވާކުރަްއަވއިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅަުކ، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރައްވަން ހުންނެވި ބޭފުޅަުކ، ހިމާ

ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސްލު ުއސޫލުތައް ނަގަހައްަޓއި ދަމަހައްޓަން ހުންނެވި ބޭފުޅަކު، ުމޅި ޤައުމުގެ ރަށްތަކަށް އަރަިއ 

ނުޑމެން މި މާނަކުރާހާ ކުޑަކުޑަ ވައިލެންޓު އެކޝަނަކަށް ޮގާވލަމުންދާ މަންޒަ ރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މުޅި ޤައުމުގަިއ އެންމެ ގިނައީ މިއަދު ފިތުނަ އާއި ފަސާދަ އާއި  މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަުޅގަ

މި ޖެހެނީ މި ބާވަތުގެ  ހަސަދަވެރިކަން. އަޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު ހިތާމަކޮށް މި ވާހަަކ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ަދްއކަން

ޢަމަލުތައް ޤައުމުަގއި ގިނަެވެގންދާތީ. ޚާއްޞަކޮށް ަޤއުމުގެ ވަލިްއޔުލްއަމުރު ކަުމގަިއ، ަޤުއމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ެދކެ 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ލޯބިވާންޖެހޭ ބޭފުޅަކު، ލޯބިވުަމށް އަޅުަގނޑުމެން އިންސާިންއޔަތާއި މި ކާއިނާތު އުފެއްެދިވ 

ހުވަެއއް ކޮްށގެން ހުންނެވި ބޭފުޅަކު، އެ ުހވާ ނަަގހައްޓައި ދަމަހައްޓަން ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ރަށްރަށް އަރައި،  ގަންދީ

ހަމަ ބުއްދި ނެތް މޮޔަ އެއްގެ ބީދައިން ވާހަކަަދއްކަުމންދާ މަންޒަރު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 

ން ބުދު ވިްސނީމާ ދެން އަންނާނީ ވެސް ހަމަ ހުސް ބުދުގެ ިވސްނުން. ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިްނ، ބުެދއްެގ ވިސްނުމު

ނޑު ދަންނަވަން މި އުޅެނީ މިީއ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލަންޖެހޭ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ޅާާއ ދިމާލަށް ޝަކުވާކުރުމާއި ކަމެކޭ. މި ރާއްޖޭގައި މި ބާަވތުގެ ޝަކުާވކޮށް، ޚިޔާާލއި ފިކުރު ދިމާނުވާ އަނެއް ބޭފު

ނޑު ދަންނަވަްނ 44:49އެްއޗިހިކިޔުާމއި ހަސަދަފިލުވުމުގެ މަސަްއކަތް މިހާރުން މިހާރަށް މި ސިކުންތުން،  ގަިއ އަުޅގަ

ހުއްޓާލަން. އެހެންނޫނީ މި ކަމެއް ހައްލެއް ނުވާނެ. އިްއެޔގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމެގ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާ 

ންދޫ އަށް އަރައި، މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ބޭބޭފުޅުންނާ ދިމާލަށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަދައްކާ އެްއޗިހިޮގވީ. ދާ

އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދގައި ިމތާނގައި ވީ އޭނާ އެ ކުރި ނުބައި ކަންތަުކގެ ވާހަކަ ާއިއ އެ ނުބައި މީހާގެ ވާހަކަ 

ލޮބުވެތި ަރއްޔިުތންނާއި ކުަޑކުދިން މި ޢިްއޒަްތތެރި މަޖިލިސް ބަލަމުން އެބަ  އަޅުަގނުޑ މިއަދު ގޮވަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް މި ހުރިހާ ނުބައިކަމަކުން ދުރުނުވެ، މި ކަމަުކން ސަލާމަތެއް ނުވާނެ. މާދަމާ  ގެންދޭ. އަުޅގަ

ހާ ެއއްެޗއް ގޮަވން. މި ކަމަކުން ިޢއްޒަތްތެިރ އަނެއްާކ މި ކަޭލގެ ވީ ރަަށަކށް އަރަިއ ައޅުަގނޑުމެންނާ ެއ ދުވަހު ގޮވި

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމަގިއ  ރައީސް، ހައްެލއް ނާންނާނެ. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް ަދންނަވާނަން މިއީ އަުޅގަ

ޅުން ެއ ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ުކރިމަތިވި ކަމެއް. ަމއްސަލަތަެކއް. ައޅުަގނޑު ދުށީމު، އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަބއެއް ބޭފު

ނޑުމެންނާ  ބޭފުޅުންނަށް އެ ދިމާވި ަމއްަސލައަކާ ގުިޅގެން މި ޢިްއޒަތްތެިރ މަޖިލިސް ދޮށަށް އަިއސް، ާޚއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މިކަން ފެށިފައި މި އޮތީ. ސިޔާސީ މައިދާނުަގިއ  ދިމާލަށް ވެސް ވަރަށް ހަޑިހުތުރުކޮށް ވާހަކަދެްއކި. އަުޅގަ

ސްާނވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ މަޤާމަކަށް ވާދަކުރަްއާވއިރުަގއި ދެން އެ މަޤާމެއްގެ އިދިކޮޅުަގއި ވާދަކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ވި

ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ހަމަ ވެގެންދާނީ އެ ބޭފުޅެއްގެ ވިސްނުާމއި ފިކުރާ ޚިލާފު ބޭފުޅުންނަށް. އެއީ ނުބައިބައި މީހުން 
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ތަފާތުވުން އެއީ ތިމާެގ ދުޝްމަނެއް ކަމަށް ވެސް ކަމަށް ހައްދަވަިއގެންނުވާނެ. އެއީ އަދި ފިކުރާއި ިޚޔާލު

ހައްދަވަިއގެންނުވާނެ. އެހެންަކމަށްވާނަމަ އެ މަޤާމަށް ވާދަކުރުން ހުއްޓަވައިަލއްާވ. މަޤާމަކާއި ސިޔާސީ މަޤާމަކާ 

ވާދަކުރަްއަވއިފިއްާޔ އިދިޮކުޅ ބޭފުޅުން އުފެދޭނެ. އަިދ އެކަމަށް ަޝއުޤުވެިރވާ ބޭފުޅުން ވެސް ތިބޭނެ. މި 

ހަސަދަވެރިކަމުގެ ތެޭރގަިއ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުްނ ހަލާކުވެ، އަދައި އަިޅއަށްވަުމން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ިމ 

ދަނީ. މިހެންކަމުން އަޅުަގނުޑ ހަމަ މި ޤަރާރަށް ތާއީދުކުާރ ހާލު، އަްލއުސްތާާޛ މާރިޔާ ދީދީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް 

. އެއީ މި މައްސަލަ ކޮމިޓީ ައށް ގެންގޮސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި ބަހުސްކޮށް، މީނާ ކޮމިޓީ ވެސް ައޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަން

ނޑު ޮގވާލަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެްސ  އަށް ހާޒިރުކޮށް، މީނަ އަށް ދޭންވާ ޙައްޤު އަދަބެއް ދިނުން. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ަޙއްޤެްއ މިތާނގައި ުޒވާބުކޮްށ، އަދި ރައްދި ދިނުމާއި ޤާނޫނީ ގޮުތން ބަދަލުހި ފުމެއް ވެސް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ހިމާޔަތްކުރުމެއް ވެސް ނޫނޭ. މި ތަނަށް އަރައި އަނެކާއާ ިދމާލަށް އެއްޗިހިކިޔުން. އެހެްނނަމަވެސް ބަޣާވާތްކުރި މީހަކާ 

ރާއްޖޭެގ  ދިމާލަށް ހަމަ ބާޣީ އެކޭ ބުނެވޭނެ. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ުނކުރާނަން މި ރާއްޖޭގެ ވެރިަކމުގައި އެ ހުރީ މި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ، މި  8ވަނަ ދުވަހާިއ  7ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުިރ ބޭފުޅެއް ނޫން.  ވަނަ ދުވަހު ވެސް އަުޅގަ

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އަދި ފުުލހުންގެ ޤާނޫނުގައި އޮތް ެއްއެޗއް ެވސް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަިޖލީހުގެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގޭނެ. 

ނގޭނެ. ހަމަ އެހެންމެ އެމް.ޑީ.ޕީ ައށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުން ގެްނގޮސް ތަަޅއި ސުންނާފަތިކޮްށ ކުރި އަނިޔާ ވެސް އެ

އަނިޔާކުރަމުންދާ މަންޒަރު ވެސް ފެންނާނެ. ހަމަ އެެހންމެ އެ ބޭބޭފުޅުންގެ ގެަތކަށް ވަެދ، ހަްއޔަރުކުރުމާިއ 

ނުޑ ޮގވާލަ ން ަޤއުމުގެ ަސލާމަތީ ބާރަށާ، ފުލުހުންނާއި އަނިޔާކުރުުމގެ މަސަްއކަތްތަެކއް ވެސް އެބަ ހިނގާ. އަުޅގަ

ސިފައިންނަށް ތިބޭފުޅުން ވެްސ ޤާނޫނު ނަގަހައްޓައި ދެމެހެްއޓުމުގައި މިއަދުން ފަށަިއގެން، މި ސިކުންތުން ފަށައިގެން 

 މަސައްކަތްކުަރއްވާށޭ. އަދި ޤައުމުގެ ސިޔާސީ މައިދާނުަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވެްސ އެ ބޭފުޅުން މަޤާމުތަކަށް 

 ވާދަކުރަްއާވއިރުަގއި ވާދަވެރި އެހެން ބޭފުޅުންނާއި ތަފާތު ފިކުރުތަކުގެ ތެޭރގަިއ...

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ނޑު ެވސް ޙަޤީޤަތުގައި ހަމަ ވަރަށް ޮބޑަށް ަކންބޮޑުވާ މައްސަލަ އެްއ މުޅި  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ  މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްކޮށް، އެކި ފަރާތް ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ އަުގވެްއޓޭ ގޮތަށް މަސައްކަތްުކރީމަ. އަޅުގަ

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ ޤައުމުގެ އިްސކޮށް ހުންނަ އިންސްޓިޓިއުޝަންްސ  އެންމެން ވެސް ަޤއުމެއް ބިނާުކރަމުންދާއިރު އަުޅގަ

ނޑިޔާުރެގ ޕްރޮޓެކްޓުކުރަން މަސައްކަތްުކރަ ނޑިޔާރަކު ރިޝްވަތުނަގާއިރަށް މުޅި ފަ ން. މިސާލަކަށް ދަންނަވަންޏާ ފަ

ގޯްސވެ، މުިޅ ޖުޑިޝަރީ ގޯްސވެ، ިމއީ ޤަބޫލުކުެރވޭނެ ކަެމްއ ނޫން. މަޖިލީހު މެންބަރަކު ގޯސްކޮްށ ކަމެްއ ކުާރއިރަށް 

ކު ގޯސްޮކށް ކަމެއް ކުރާއިރަްށ، މުިޅ މުޅި މަޖިލިސް ބަދުނާމުކޮށް ވާހަކަދެްއކުން. ނުވަަތ ސަުރކާރުގެ މިނިސްޓަރަ 

ނޑުމެން މިކަން  ސަރުކާރު، މުޅި ކެބިނެޓު އެްއކޮށް ގޯސްެވގެން ދިއުން. މިއީ މި ކަންތައްތަކަކީ މިއީ މިގޮތަށް އަޅުގަ
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ނިޑެގން، ހަލާކުވެގެން މި ދަނީ . ކުރީމަ މުޅި ޤައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ހުިރހާ މުއައްސަސާތަެކއް ފު

ނޑުމެްނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި ނިޒާމު ހަލާކުވެގެންދަނީ މި. އެހެންވީމާ، މިކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ވަރަށް ފުންކޮށް އެބަ ވިްސނަންޖެހޭހެން. ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ީޓވީ ސްޓޭޝަންތަާކިއ ރޭޑިޯޔ ސްޓޭޝަންތަާކއި 

ނޑަްށ ހީވަނީ ވަރަްށ ބޮޑަށް ވިސްނަން އެަބ ޖެހޭހެން. ނޫސްމަޖައްލާތަކުން މި ކަްނކަމާ ދޭތެރޭގަިއ އަުޅގަ 

ނޑު މަޤްޞަދުތަކެއްގެ ގޮުތގައި ިމ  އަޅުަގނޑުމެން ބްރޯޑްކާްސޓުުކރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ހަދައިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މައިގަ

ނޑުމެން ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ، މި ކަންކަން ރެގިޔުލޭުޓކޮށް މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާވާ ގޮތަކަްށ  އޮންނަނީ އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ، ރަނގަުޅ މަޢުލޫމާތުތައް ސާފުކޮށްދިނުން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި ފެންނަ 

މަންޒަރަކީ ގިނަ މީޑިޔާތަްއ ވެސް ބޭނުންކުރެވިގެން ިމ ދަނީ ވަކި ބައެއްގެ އަުބރު ކަތިލުމަށާއި ވަކި ބަޔަާކ 

ަވކި ބަެއއްެގ ފިކުރު ޕްރޮމޯޓުުކރުމަށާ. އެީއ ކޮންމެހެން ޙަޤީޤީ ވާހަކަތަެކއް ަދއްަކއިގެްނ،  ޖައްސާލަިއގެން ުއޅުމަށާއި

ނޑުމެންނަށް މި  ނުވަތަ ޙަޤީޤީ ކަންކަމަކަށް ިބނާކޮށް ވާހަކަދަްއކަިއގެން ކުިރއަށް ގެންދާ މީޑިޔާތަެކއް ނޫްނކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ވި ނުޑ ފާހަގަކުރެވެނީ. މި ކަންކަމަީކ އަޅުގަ ސްނަންޖެހޭ ކަންކަން. މި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން އަުޅގަ

ހަމަ ގޮވާލަން. މީިޑޔާތަކަށް ެވސް، އަިދ ޚާއްަޞކޮށް މީޑިާޔ ކޮމިޝަނުން ވެްސ އެ ބޭުފޅުންގެ ދައުުރ އަދާކޮްށ، ިމ 

ދަނީ އެތައް ދޮގު ކަންކަން އެބަ ރަނގަުޅކުރަްނޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި މުޅި ޤަުއމު ފިތުނައިގެ ތެރެއަށް ެވްއޓިގެން މި 

މަޢުލޫމާތުތަކެއް މީޑިޔާތަކުންާނ އެްއޗިހިން ފަތުރައި، ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހަކު ގަޔާުނވާ މީހަކާ ޖެހުނީމަ، މީޑިޔާ 

ބޭނުންކޮށްގެން ދޮގު ވާހަަކ ފަތުރައިގެން، ރައްޔިތުްނނަށް އޮޅުވާލަިއގެން މި ކަންކަން މިހެން ކުރީމަ. 

ވެމުންދަނީ މަޖިލީސް މެންބަރަކު ވޯޓުދޭ ގޮތުން އެ މީހާެގ ފަހަތުން ރައްޔިތުން ދުވާށޭ މި އަޑުއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ، ރައްޔިތުންޭނ  ބުނާތަން. ނުވަތަ އެއީ ޣަްއދާރެކޭ ބުނާތަން. އެހެން ބުނާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނީ ާކކަށްތޯ. އެިކ ރައްޔިތުން މި ތިބެނީ ެއިކ ބުނާއިރުަގއި ކޮްނވާހަކަ އެއްޯތ މި ދެކެވެނީ. ަރއްޔިތުން އެދޭ ގޮތް އެނގެ

ނޑުމެްނގެ މި ޤައުމުަގއި މިހާރު ބޮޑެތި ކިޔަން ވެސް އެބަ އުޅޭ ހަތަރުފަސް ޕާޓީ. އުޅޭއިރުަގއި އެކި  ކޮޅަށް. އަުޅގަ

ންވީމާ، މީހުންގެ ފިކުރު މި ހުންނަނީ އެކި ގޮތަށް. އެކި ަރއްޔިތުންަނށް ގަޔާ މި ެވވެނީ އެކި ގޮަތށް ވޯޓުދިނީމަ. އެހެ

ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެކަްއެޗއް ނުކިޔާއިުރ މީއޭ ަރއްޔިތުން ސީދާ އެދޭ ގޮތަީކ ކިޔާަފއި، މިގޮތަކަށް ވޯޓުދިނީމަ، ފަހަތުން 

ދުވާށޭ. ެއގޮތަށް ވޯޓުދިނީމަ އޭނަ ފަހަތުން ދުވާށޭ ކިޔާފައި މިގޮތަށް ވާހަކަެދއްކުމަީކ އަޅުަގނަޑކަށް ހިޔެއްުނޭވ 

ލަޙަތުހުރި ކަންކަންހެނެއް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން މިހާރުވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް މަޞް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ހަމަަޔކަށް އަުޅވާށޭ ިކޔަިއގެން މި ދެކެވޭ ވާހަކަތަުކގެ ތެރޭަގއި ޤަބޫލުނުކުރެވޭ، ބަލައިުނގަނެޭވ 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ، ކުރީ ެރއަކު ވީޓީވީ އަށް އަުރްއވަިއ އެތައް ކަންަތކެއް ހިނގަމުން އެބަ ދޭ. މިސާލަކަށް އަޅު  ގަ

ޢައްބާސް ޢާދިލް ރިޒާ އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅުތަުކގެ ތެރޭަގއި ވަކި ބަަޔކު މީ މާ ރަނގަޅު، ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރ 

ޔަކު، ދެން ނަން މަޖިލީސް މެންބަރުންނޭ. ވަރަށް އަޚްލާޤު ރަނގަޅު މަޖިލީސް މެންބަރުންނަށް ވެގެންގޮްސ، އަނެއް ބަ
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ނޑު  ނުކިޔާ އެންމެންނަކީ ެއއީ ޯގސް މީހުން ކަމަށް ވެގެންގޮްސ، މިގޮތަށް ވާހަކަދެެކޭވއިރުަގިއ އަޅުަގނޑުމެން އަުޅގަ

ނޑު އެއް ސަބަބަކީ އެ ވިދާުޅވި ތަނުން  ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މި ތަނަށް ސުލޫކުގެ ަގާވއިދެއް ލެިވގެންދިޔަ މަިއގަ

ފުަޅކު މި ތަނުގައި ޢަމަލުކުރެްއިވ ގޮތުން. މި ތަނުގައި ހަމަ ަވކި ޕާޓީ އެއް ކިޔާނެ ކަެމއް އަޚްލާޤު ރަނގަޅު އެއް ބޭ

ނެތް. އެ ަބޔަކު ގަޔާުނވާ ގޮަތށް ކަމެއް ވާ ުދވަހަކު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ހަމަ ކޮންމެ ޕާޓީއަކުްނ ވެްސ ހަމަ 

މީިޑޔާތައް ގެްނގުޅޭ، ވަކި ބަޔަކު ހަމަ ޕްރޮމޯޓުކުރަން ބޭނުންވާ މި ތަނުގައި ހަމަނުޖެހުމެއް އެބަ އުފެދިގެންދޭ. އެކަމަކު 

ބަޔަކު ކުރާ ކަމެއް އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް. މި ތަނުަގއި ހަމަ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވި 

. އެކަމަކު އެ ކަްނކަމަކީ ަވކި ފަދައިން އެ ބޭފުޅާެގ ނަންބޯުޑ ވެސް ހަމަ ފަޅައިލާފަިއ އޮްތ ދުވަހެއް ވެސް ހިނަގއްޖެ

ނޑަކަްށ ކަމަކުނުދޭ. އަޅުަގނޑުމެން  ބަޔަކު ކުރީމަ ރަނގަުޅވެފައި، ވަކި ބަަޔކު ކުރީމަ ގޯްސވެފަިއ، އެ އުސޫެލއް އަުޅގަ

މިކަން ކުރަން މި ޖެހެނީ އިންސްޓިޓިއުޝަން ރައްކާތެިރުކރެވޭ ގޮތަށް، ަރއްޔިތުންނަށް ވެސް އެބަ ޮއވޭ މަޖިލީސް 

ގޯސްކޮށް ކަންކަން ކުރަންޏާ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ އަށް އެ މެންބަރެއްގެ މައްސަލަ ލަިއގެން އެ  މެންބަރަކު

މައްސަލަ ބެލޭނެ ގޮތްތައް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަށް ކުރިއަްށ ގެންދިއުން މީގައި ބުއްދިެވރީ. އިންސްޓިޓިއުޝަންތަްއ 

ނޑަކަްށ އެ ހަލާކުކޮށް، މުޅި ިނޒާމު ަހލާކުކޮށްލުމަށް މަސައްކަ ްތކުާރ އެްއވެްސ ފަރާތަކާ އެްއގޮަތކަށްވެްސ އަުޅގަ

 ކަމަކަށް ހިތްވަރެއް ނުެދވޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ބުނެފައި މި ާވ،  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރު ކަމަށް

ވަނަ މާްއދާގައި މި ބުނާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ތިބެވޭ މަޤާމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ  5ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އޮތް މި ވަގުތު އެންމެ ބާރުގަދަ އެއް ފަރާތް. މިއަދުގެ އަސްލު ޙަޤީޤަތަކަށް ެވގެން މި އުޅެނީ ސިޔާީސ 

ންތައް ޮބޑުެވގެްނ ދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް، ހަމަިއން ނެއްޓިގެްނ ޮގސް ބަޣާވާެތއް ގެނެސް، ޤާނޫނީ އިމުެގ ޚިޔާލުތަފާތުވު

ބޭރުން ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފަިއ، ދެން އެ ލިބޭ ބާުރގެ ބޭުނން ހިފަމުންހިފަމުން ގޮސް ަވކި ވަަރކަށް ވުެރ މައްޗަްށ 

ޓަރީ ނުވަތަ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ދެވުނީމަ ދެން ޤަބޫލުކުރެވެނީ ތިމަންނަ އަށް މިހާރު މިލި

ވެރިކަންކުެރވިދާނޭ. އެ ބޭނުުމގައި ވަޙީދު ކުރަމުންދާ ކަމެްއ މީ. އަދި ވަޙީދަށް ބައިޢަތުހިފައިގެން ތިބި މި މަޖިލީހުގެ 

ޤީންކަމާ އެީކަގިއ ބައެއް މެންބަރުން ވެސް މި ކަމުގެ ތެރޭގައި އެބަ ބައިވެިރވޭ. ައޅުަގނޑު ހަމަ ވަރަށް ޔަ

ވަނަ  71ވަނަ ބާބުގަ. އެއީ  3ދަންނަވައިފާނަން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުހެދުމުގެ ބާރު މި ޮއންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަކީ މިއަދު އުފެދިގެން އުޅޭ ތަނެއް ނޫން. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ 

ވަނަ ައހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  2115ވަްނދެން އުފެދިގެންދިޔަ ތަނެއް. އަޅުަގނޑު  މަޖިލީހަކީ ޒަމާންތަކެއް

ވަންއިުރގަިއ ެއއީ މި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީސް އެްނމެ ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރޭ ވެްސ ބުނެވިދާނެ. ެއ ހިސާބުން 
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ފެށީ. އެއީ ޚާްއޞަ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތާިއ  ފެށިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް އޮތްކަން ރައްޔިތުންނަްށ އެނގެން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތާ، ދެ މަސައްކަތް ެއއްޮކށް ހިނގަމުން ދިޔައިރުގަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަރާތުން 

 ޢައްޔަންކުެރވިފައި ތިބި ވަީޒރުންނާ އަދި އޭނަެގ އަިމއްލަ މެންބަރުންތަކެއް ތިެބގެން އަުޅަގނޑުމެން މިތާ

ާއ ހަމައަށް މެންބަރުން ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީ. 124ނުވަތަ  112މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދިަޔއީ. ޖުމްލަ 

މިއަދުގެ މި މާޙައުލެއް ނެތް. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލިބުނު މިނިވަންކަމުގެ ތެރޭގައި މަްއސަލަައކަށް މިއަުދ 

ނޑުމެން މި ތަުނގައި ހަމަ ވެގެން މި އުޅެނީ މީިޑޔާެގ ަބއެއް ފަރާ ތްތަކުން ެރިގއުލޭޓުުކރާ ގޮތް ގޯހީ. ދެން ެއއީ އަުޅގަ

ބޭނުންކުރި ކަމެއް ެއއީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ޢާއްމުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ގޮތް ހެދުން. އެ ފެންނަ 

ޔަކަށް ފެންނަ ގޮތަކަްށ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަުކގަިއ ގޮތް ހެދީމަ ވާ ގޮތަކީ މި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ދިފާޢުަގިއ އެ ބަ

ވާހަކަދަްއކާ މީހުން ތިބޭ ތަނެއް. ދެން މި ކަމުގައި ދެކެވޭ ވާހަކަ ައކީ މެޖޯރިޓީ އެ އިރެްއގައި އޮންނަ ފަރާތް 

ތަކުން ކުާރ ކަތިލުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތުކރެވޭ ތަނެއް ކަމަށް އެަބވޭ. ީމގައި ބޭނުްނވެގެން މި އުޅެނީ ސިޔާސީ ފަރާތް

މަސައްކަތަށް ވުރެ ޮބޑަށް، ައމިއްލަ ވިޔަފާިރވެރިން އެ މީހުންގެ ިވޔަފާރި ކުރިއެުރވުމަށް ޓަކައި ިސޔާސީ ވެރިންަންށ 

ލާރި ދީފައި، ދެން އެހެން މީހުންގެ ނަފްސު ކަތިލުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދާތަން. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ 

ނޑުމެންެގ  ނަޑކީ ކާރަށް ރާއަުރވަިއގެން ވިްއކި އަޅުަގނަޑކީ، އަުޅގަ ޕާޓީގެ ވެރިކަން ހިނގަމުންިދޔަ ދުވަްސވަރު އަުޅގަ

ނޑަކީ   21މީހެއް. ދުވަހަކު ސާބިެތއް ނުވޭ. ޝަރީޢަތަކަށް ުނގެންދޭ. ތަޙުޤީގެއް ނުކުރޭ. ސުވާެލއް ނުކުރޭ. އަުޅގަ

ޙުީޤގެްއ ނުުކރޭ. ޝަރީޢަތަކަށް ނުގެންޭދ، މިލިއަން ޑޮލަރު ކާަލިއގެން އަޅުަގނުޑގެ ދިިރއުޅުން ބިާނކުރި މީހެއް. ތަ

މީހަކު އެކަމާ ުސވާެލއް ުނކުރޭ. އެންިޓކޮރަޕްޝަން ކޮިމޝަނަކަށް ނުގެންދޭ. ިމއަދު އަނެްއކާ އަނެއް ކަންތަްއ 

 ބުރަވެގެން މި ުއޅެނީ. މުޅި ޢާއިލާގެ މަްއޗަށް މީހުން މެރުމުގެ ބަދުނާމުއަޅުަވިއގެން މި ުއޅެނީ. މި ހިސާބުގައި މިކަން

މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ ބީ ކޫލް، އަޅައިނުލީމަ ނިމުނީނު. 

ނޑިޔާުރންނަކަށް އެްއވެސް ކަެމްއ  ހަޅޭއްލަވަަލވާ ތިބޭކަށްނު ޖެހޭނީ. ހަމަ ދެނަހުރި ކަމަށް. ނުކުރެވޭނެ ފަ

ނޑިޔާރުން ކޮންކަމެއްތޯ ކުރާ 7އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް.  ނީ. މީގައި މައްސަލައަކަށް ެވެގން މި އުޅެނީ، އެމް.ޑީ.ޕީއާ ފަ

ދިމާލަށް މިހާ ބޮޑަށް މި ކަންކަން މި އަންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އޮތީ ރަްއޔިތުންނާ ެއކީގަ. ެއީއ ދެން ކުރާނެ ކަެމއް ނެތް. 

ނޑުމެން ދާ ންވެއްޖެްއާޔ ވަރަށް ސޮރީ. ައޅުަގނޑުެމންނަށް މީހުން ތާއީދުކުރަނީ ނޫންތޯ. އެހެންވީމަ، ައޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ހަމަ ާދ ގޮތަށް ގޮސް ސުޕްރީމް ކޯުޓ ތަޅާފައި އުކާ ވެްސ ލެވިދާެނ. ެއއީ މާ ބޮުޑ ކަމެްއ ނޫން 

އެއީ އަކީ. އެކަމަކު ަދއުލަުތގެ ބާރުތަކަށް މުައއްސަސާަތކަށް އިހުތިރާމުކުރަންޖެހޭ. ޢައްބާސް ޢާދިލް ރިޒާ ައކީ 

ން ވެސް ދެވަނަ ނުލިބޭ މީހެއް. ދެން އޭނަ ތަނަކަށް އަރައި ހަޅޭއްލެވީމަ ައޅުަގނުޑ އަޅުަގނޑާ ވާދަކޮށްގެން ފަހަތު

އެކަމާ ޕްރެޝަރަށް އަރަންޖެހޭތޯ. ޢިމްރާނަކީ މިހާރު ބެލިޔަސް ރަށުަގއި، ގޭދޮރުމަތީ ހުރި މީހާގެ ެވސް ނޭނގެ އޭަނެގ 

ބަލައިލީމަ ެއނގޭނީ. އެހެންވީމާ، އެހެްނ  ދަރިއަކު ނެތް ކަމެއް. ނަހަމަ ގޮތުގަ. ރަނަގޅަށް ޑީ.އެން.އޭ ހަދައިގެން
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މީހުންގެ ވާހަކަ ދެއްޭކކަން ެނތެއްނޫންތޯ. މިވަރުގެ މީހުން އަރައި މި ވާަހކަދައްކަނީ. ޖީ.އެމް.އާރު ެއއަރޕޯޓު މިތަނުން 

ނޑު ަވރަށް ޔަޤީންކަމާ އެީކަގއި މިދަންނަވަނީ އެކަމާ މާ ބޮޑަްށ  ބޭރުކުރެވުނަސް، ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ަޔކު މިތާކު ނޫޅޭ. ތިޔަ ވަޙީދު ހާސްވެަވޑައިުނގަންނަވާ. މިތާުކން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް ުއވަެއއް ނުލެވޭނެ. ެއވަރުގެ ބަ 

ނޑުމެން ބޭނުން ވަރެއް. ހަމަ ވަޙީދުގެ ޕާޓީ އަށް  ނޑާލީ ބަޖެުޓން އަޅުގަ ކޮންކަމެއްތޯ ކުރާނީ. މާދަމާ، އިްއޔެަގއި މި ކަ

ނޑައިލާފަ. ދެން ވަޙީދު  ތާއީދުކޮށްގެްނ، ވަޙީދުެގ ވެިރަކމަށް ތާއީދުކޮށްގެްނ ބަޣާވާްތެގނައި މީހުންގެ އަތުން ެއ އޮީތ ކަ

ނޑުމެން މާދަމާ ބޭނުންވިޔަސް ައޅުަގނޑުެމން ބަޖެޓު ހިފަހައްޓާލަފާނަން  ހަމަ ތެޅިތެޅި ހުންނަންނޫންތޯ ޖެހޭނީ. އަޅުގަ

މި ވިދާުޅަވނީ މަޖިލީހުގެ ތަކެތި. މަޖިލީހުގެ ތަެކއްެޗއް ނޫން ެއއީކީ. މި ތަނުން. ދެން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން 

ނޑުމެްނގެ ދައުލަުތގެ މުދާ. ދައުލަތުގެ މުދާ ފުރަތަމަ މިތާ އެތެރޭގައި ހަލާުކކުރަން ފެށި ބަޔަކީ މިހާރު  އެއީ އަުޅގަ

. ައޅުަގނުޑމެން މިތަން މާ ހަލަބޮލިކޮށް މިތަނުގައި ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްަބތްވާ ބަެއއް މީހުން ކުރަންފެށި މަސައްކަތެއް ެއއީ

ދިޔައިރު ވެސް އެްއެޗއް ހަލާކެއް ނުކުރަން. އެްއވެސް ގޮތެްއ ނެތް. އެކަމަކު މި ތަނުގައި މިހިރަ ނަންބޯޑުތަކާ އެއްޗެިހ 

ވަހު ބިންދާލިއިރު، އެބަ ހުރި ފޮޓޯ، މިތާ ރެކޯޑިން ހުންނާނެ. އެކަމަކު އެ ވާހަކަ ެއއް ނުދައްކާ މިއަދު. އިހަށްދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަެދ މި ތަނުގައި ތިބި ބަެއްއ ކުދިން، ހަމަ ވަރަށް ދެަރކޮށް މި ދަންނަވަނީ. މިހާރު 

ނާޑ  އިންތިޚާބަކަށް ދިަޔޔަސް ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ވަރަށް ެގރެންޓީ، ކޮންމެ ދާއިރާ އަކަްށ އިދިކޮުޅ މީހަކު އަުޅގަ

ވޯޓުން ބަލިުކރާނަން. ކިތަންމެ ކުޑަ ދާއިރާއަކަށް ދިޔަޔަސް. އެހެންވީމާ،  311ރު، އެކު ކުރިމަތިލިޔަސް ަޔގީނުން ކަށަވަ

ނޑި ލިބޭނެކަން. އެެހންވީމާ، ޮގޑި ނުލިބެން ތިބި މީހުން މާދަމާ މި ތަނުން  އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނަށް ަޔޤީން ގޮ

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ނޑައިލާފައި ދާންއުޅެނީ. އަުޅގަ ރަނގަޅު. ވަީޙދު ގެނެސްގެން މި ތަނުގައި  ނިކުމެގެންދާއިރު މިތަން ފު

ވެއްޖެ ަސއިޒުކޮށްލަން. ވަޙީދަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ، ރުިޅ ވެސް އަންނާނެނޫންތޯ ތިހިރަ ތަނަށް ވަނީ ގަދަބާރުން. 

ށެްއ. އަޅުަގނޑުމެން ެވއްދިްއޔާ ވަެދވޭނީ މި ތަނަށް. ވަޙީދެއް ނޫން ވަރިހަމަ އޮބާމާ އަޔަސް ނުެކރޭނެ އެގޮތަށް ވަންާނކަ

އެހެންވީމާ، އެގޮތަްށ ތިބި ބަެޔއް މީ. މިހާރު އަނެްއާކވެސް ވަޙީދުގެ ަބޔާން ިއްއވާ ދުަވްސ ކައިިރވާތީެވ ވަޙީދު ގާތަށް 

ރުޅިއަިއސްގެން މި ތަނަށް ނުވައްދަފާނެތީވެ އެ އުޅެނީ. ނުވައްދާނަން އެހެން އުޅެންޏަކާ. އެގޮތަށް އޮންނާނީ. 

ނޑުމެންނާ ސީދާ ދިމާކުރަން އެހެންވީމާ، މަޖިލިސް މެންބަރުން  ހާސްވެވަަޑއިގަންަނވާނެ ަކމެއް ނެތް. ތިއްބަވާ! އަުޅގަ

ނިކުންނަ މީހަކާ ކަށިމަތިއަޅާލައިގެން އެންމެން ރަނގަޅަށް ދިމާކޮށްލީމަ ނިމުނީ. ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގައި މި ތިބެނީ. 

ނޑަކަށް ނުެފނޭ މާ ބޮޑު މައްސަލަ އެއް ަކމަކަށް. އެކަމަކު ވަޙީދު އެބަ  މިތާ ދައްކާނެ ހުރިހާ ވާހަކަ ެއއް ވެސް. އަުޅގަ

 ޖެހޭ ސައިޒުަގއި މިހާރު ބަހައްޓަން. ސައިުޒގައި ވަޙީދު ބަހަްއޓާލުމަށްވުރެ މޮޅު ގޮތެއް ނެތް މިހާރަކު.

 

 މަދު މުޙައްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ބަރު ައޙްނައިފަރު ދާއިރާގެ މެން
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ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކާށިދޫ  153ގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތުން 

ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވި އިމްތިާޔޒުގެ މައްސަަލއާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއޗެްއ هللا ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ލަ ައކީ ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު ިމ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރަން. އާދެ! މި މައްސަލަ އަކީ، އިމްތިޔާުޒގެ މައްސަ

މިހާރަކަށްއައިސް ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ދިމާލަށް ނުވަތަ ެއ މީހުންނަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ފާޑުފާުޑެގ 

ވާހަކަ އެިކއެކި މުައއްސަސާަތކުގެ އިސްބޭފުޅުން ދައްަކވަމުްނގެންދާތީ ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ 

ނޑަށް ލަފާކުރެވޭ. އާދެ! ެއއީ މިހާރު ތާއަބަދު އިވެމުންދާ މައްސަލަ އެއް. މިހާރު މި ދުވަސްވަރަީކ އެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ފިތުނަފަސާދަ އަށް މަގުފަހިުކރުމަށް ޓަކައި ުނވަތަ ފިތުަނފަސާދަ އުފެއްދުމަށް ޓަަކއި އެިކއެކި ާދއިރާތަކުން، ތަފާތު 

ދެ! ިމސާލަކަށް ސަރުކާުރގެ އެންެމ މަތީ ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެްނދަވާ ދުަވސްވަެރއް. އާ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފާޑުކިޔަމުން ގެންދާ ކަމަށް މި ބަޔާނުގައި، މި ރިޕޯޓުގަިއ ނުވަތަ މި މައްސަލައިަގއި 

ނޑަކީ މާ ޮބޑަށް މި ފަހަކަށް އަިއސް ޓީ.ވީ ޕްރޮ ގްރާމުަތއް ބަލަިއގެން ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކަމުަގއި ީވނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑަކަށް ރާއްޭޖގެ ަރއީސަކަށް ުހންނެވި ބޭފުޅަކު މިފަދަ ވާހަަކތަކެއް ދަްއކާފައި އޮތްކަުމެގ  އުޅޭ މީހަކަށް ނުވާީތ އަުޅގަ

ނޑަްށ ހައްތަހާ ެވސް ިއވެނީ ދޫދޫމަތިން، ެއިކއެކި މީސްމީހުން މިކަހަލަ  މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފަ އެއް ުނވޭ. އަުޅގަ

ކަމުންގެންދާ ަކމަށް. ޓީ.ވީ ޕްރޮގްރާމުތައް މި ފަހަކަށްއައިސް ބަލަމުންނުގެްނދަނީ ޓީ.ވީ ޕްރޮގްރާމުތަކުަގިއ ވާހަކަތައް ަދއް

އަޅުަގނޑުމެން ގޭތެޭރަގއި ދަރިންގެ ކުރިމަތީަގއި، އަނބިންގެ ކުރިމަތީަގއި، ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ބަލަްނ 

ނުޑމެން އަހަން ބޭނުންނުާވ އެތަްއއެަތއް ވާހަކަތަެކއް  އެކަީށގެންނުވާ ކަހަލަ މަންޒަރުތަކާ، އަދި އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން ދޮގު ޚަބަރުތަްއ އެ އެއްޗެހިން ފޮނުވަމުންދާތީ މިހާރު އެ ކަންކަން، އެ  ފިތުނަފަސާދައުފެދޭ ގޮތަށް، ކަ

ލޮލަށް ފެންނަ މި ޓީވީތައް ބަލަމުންނުގެންދަވަނީ. އާދެ! އަޅުަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން. އަދި އަޅުަގނުޑމެންގެ 

މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ހުރި މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިުރގައި ެވސް މި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ ކިބައިަގއި ދަށު 

ދަރަޖައިގެ އަޚްލާޤީ މައްސަަލތަކެއް އެބަ ހުރި. ވަރަށް ދެރަ، މިގޮތަށް ދަންނަވަންޖެހުނު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް. 

މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްކޮށް އެްއެވސް ބޭފުޅަކު ަދއްކަންޖެހޭ ކަަހލަ ވާހަކަ އެްއ ނޫން. ދެން އެހެންނަމަވެސް ެއއީ މުިޅ 

އަޅުަގނުޑ ޓީ.ވީތަކުން ލިބޭ ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިުރގަިއ ޓީ.ީވތަކުން މި ފޮނުވާ ޕްޮރގްރާުމތަކުަގއި މި އޮންނަނީ ހަމަ 

ެކވިފަ. ބަެއއް ޓީ.ވީަތކަކީ މިހާރު މި ޤައުމުގަިއ ޢާއްމު ގޮތެްއގައި މުޅި މަިޖލީހަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތުން ވާހަކަދެ

ފިތުނަފަސާދައުފެއްދުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އެއްަބޔަކު އަެނއްބަޔަުކގެ ހިތުަގއި ރުިޅވެިރކަން އުފެއްދުމަށް ޓަަކިއ 

މިއިން  އުފައްދާފަިއވާ ޓީ.ވީަތކެކޭ ެދންނެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މި ޓީ.ވީތަކުގެ ބަލަދުވެިރއަުކ ވެސް އެބަ ހުރި.

ފަރާތަކުން މިއިން ކަމަކާ އަަޅއިލާ ތަނެއް ނުފެނޭ. ވަރަށް މިނިވަންކަން ބޮޑު މުައއްސަާސ އެްއ ވެްސ އެބަ އޮޭވ. ެއ 

މުއައްސަާސއަކުން ވެސް ިމފަދަ މަންޒަރުތައް ދައްާކއިރު، ދަރިންނާއި ގާތްތިމާގެ ީމހުންގެ ކުރިމަތީަގއި ބެލުން 

ންޒަރުތައް ަދއްާކއިރުަގއި ވެސް އެ މަންޒަރުތަަކީކ ހަމަ އެ މުައއްސަސާަތކަްށ އެކަީށގެންނުވާ ކަހަލަ ހަޑިހުތުރު މަ
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ރަނގަޅު މަންޒަރުތަކެއް ކަމަްށ ފެނިގެން ކަންނޭނގެ އެއާ ދޭތެރޭގައި ފިަޔވަޅެއް އަޅަމުން ނުގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެްނގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރު ންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ހުރިކަމުގަިއ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ ވާަހކަ ައކީ އަުޅގަ

ވީނަމަވެސް އެްއވެސް ފަރާތަަކށް މި މަޖިލީހުގެ އެންމެހައި މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ނިސްބަތްކޮށް ހިތަށްއެރިހާ ވާހަަކ 

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ގޯސްޮކށް ކަންތައްތައް ކުރާ ކަ މަށް އެއް ޮގވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ދެވިގެންުނވާނޭ. އަުޅގަ

ވާނަމަ ނުވަތަ އެ ބޭފުޅެއްެގ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ުއޅޭ ކަމަށް ވާނަމަ ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އޮތް ރައްޔިތުންެގ 

ފަރާތުން އެ ބޭފުޅެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ހުރި ކަމަށް ފެނިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ ބޭފުޅެއްގެ ވާހަަކ 

އެކި އެްއވުންތަުކަގއި، އެިކއެކި މުޒާހަރާތަުކަގއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ހުށަހެޅުން. އެކަން ހުށަނާޅައި، އެކި 

މެންބަރުންނާ މުޚާޠަބުކޮށް އެކި ފާޑުފާޑުގެ ވާހަކަަތއް ދެއްެކވުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަކަށް ފަހަރެއްގައި ެވސް 

 ދެންނެވޭކަށް ނެތް. އެއީ އަދި ބޮޑު ޝޭޚެއް ކަުމގައި ވިޔަސް...

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާންދޫ ދާއިރާމިލަ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އެމް.ޑީ.ީޕގެ ރިާޔސީ ކެންޑިޭޑޓު ދާނީ ހަމަ ޮކންމެ ދުވަހަކު ވެްސ، ކޮންމެ 

ރެޔަކު ވެްސ، ކޮންމެ ގަިޑައކު ވެސް ރަްއޔިތުންގެ ަކއިީރގައި އަހަމުން. ގޭގެ އަށް ަވންނަމުން. ކުރަންވީ ކީއްތޯ 

ލަމުން. އެކަން ކުރާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ވެސް، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެކަން ކުރާނެ. ކޮންމެ ފަދަ ބަ

ބިރެއް ދެއްިކޔަސް، ކޮންމެ ޮގތަކަށް ޮގވާލިޔަްސ، ކޮންމެ ދުވަހަކު ެވސް، ކޮންމެ ުސކުންތަކު ވެްސ، ކޮންމެ މިނެޓަުކ 

އި ދެން ކަންަތއް ކުރަންވީ ކިހިެނއްތޯ އަަހއި ޮއޅުންފިލުވާނެ. ބަެއއް ރިޔާީސ ވެސް، ދިާމވި ކޮންމެ ަރއްޔިެތއް ަކއިރީގަ 

ނޑު ހިތުން މިކަން އޮންނަންވީ  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ެއއީ ފަހަރެއްގައި ކުރަންނުޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަުޅގަ

ހުށަހެޅިފައި މި ވާ މައްސަލަ އަކީ  ގޮތް އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ވަރަްށ ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެގެން ެއކަން ކުރާނެ. މިއަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމުަގއި ހުންނެވި ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ކިޔާ މީހަކު ސިލްސިލާ ގޮތެއްގަިއ 

މާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންނާ އަދި ޖުމްލަ ގޮތެއްަގިއ މުޅި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އިމްތިޔާޒަށް އަރަިއގަތު

އަރަިއގެންފައި ވާތީ ިމގޮތުން އެންމެ ފަހުން އެ މަނިކުފާނު ގއ. ދާންދޫ އަށް ަވޑަިއެގން އެ ރަށުގެ، އެ ާދއިރާެގ 

މެންބަރު ރައްޔިތުންނަށް ހަވަަރށްދިނުމުގެ މައްސަލަ ެއއް. ެއ ދާއިރާގެ މެންބަރު ަރއްޔިތުްނނަށް ހަވަރަށްދިނުން ކަމަށް 

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ ޝޫޓު ލައްަވއިގެން ހުރެ، ެއ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް މި އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލީ ރައީސުލް

ގޮވާލަނީ މި ދާއިރާ ތަމްސީުލކުރާ މެންބަރު، މި ދާއިރާ ައށް އެރިޔަނުދޭށޭ. ޭއގެ މާނަ އަކީ އެ ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ނޑު ޤަބޫުލކުަރނީ. ޓެރަރިޒަމު މަނާކުރުމުެގ ހަވަރަށްދިނީއޭ. އެހެންވީމާ، ީމ ބެލެންޖެހޭނެ މައްސަލަ އެްއ ކަމަށް ައޅުގަ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(ަގއި ވަރަށް ސަރީޙަކޮށް ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަނީ، ރަްއިޔތުންގެ ތެރޭގައި ބިުރވެރިކަން  2ޤާނޫނުގެ 

ނޑަށް ނުވަތަ ޖިސްމަ ށް ވެސް އުފެދޭ ކަމެއް ކުރުން، ުނވަތަ ކުރަން އުޅުން ުނވަތަ މީހެްއެގ ފުރާނަ އަށް ނުވަތަ ހަިށގަ
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ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ އިްނޒާރެއް ދުލުން ނުވަތަ ލިޔުަމުކން ވެސް ދިނުމަކީ ޓެރަރިޒަުމގެ ކުށެޭކ. އެފަދަ ކުެށއް ކުރި 

ނޑުމެން މި  15އަހަރާއި  11މީހެއްގެ ޙުކުމަކީ  އަހަރާ ދުވަުހގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމޭ. ހަމައެއާ ގުޅިގެން އަުޅގަ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބުނަނީ  2ރުދެއްކުމާއި ތޫނު ހަތިޔާރު ގެްނުގޅުން މަނާކުރާ ޤާނޫނުގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރިން ބި

މީހެއްގެ ފުރާނަ އަށް ހަށިަގނޑަށް ނުވަަތ ޢާއިލާެގ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ ތިާމގެ ބެލެިނވެރިކަމުގެ ދަުށގަިއވާ މީހަކަްށ 

ން އުޅުމަކީ ވެްސ، އިްނޒާރުދިނުމަކީ ވެސް ކުށެކޭ. ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ ބިރެއް ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ޤައުމީ އިއްތިހާުދ  ނޑުމެން މިއަދު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މައްސަލަ ައކީ. އަުޅގަ އެހެންވީމާ، މީ އަުޅގަ

. އެހެންނަމަވެްސ ޕާޓީން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކިތަންެމ ދާއިރާ އެްއަގއި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކެމްޕޭނުގަިއ ާވދަކުރިކަން

ނޑުމެން ކުިރ ކަމެއް ނޫން އެ ޕާޓީެގ މެންބަރަކު މި މަޖިލީހަށް ނާދެވޭ ގޮތަށް ވޯޓުދިނުމަކީ. ެއީއ  ހިތާމައަކީ އަުޅގަ

ަވަނ  2118ރައްޔިތުން ނިންމި ނިންމުން. ރައްޔިތުންެގ ނިންމުމަށް އިޙުތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ. ކުރެވިގެން މި އުޅޭ ކަަމކީ 

ހާހަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓު ރަްއޔިތުން ދީގެން، އޭުރގައި އުފެއްދި ެވރިކަމުގެ ނައިބު ަރއީސެްއެގ  12ލަްއކަ  1އަހަރު 

ހާސް މީހުންނަށާ ައދި ޖުމްލަ ގޮތެއްަގއި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މުޅި ރައްޔިތުންނަށް  12ަލއްކަ  1މަޤާމުގައި ހުރެގެން އެ 

ފެބްރުއަރީަގއި  7އަުދ ހުރީތީވެ ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ. ޣައްދާރުެވގެން ހުރި މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޚުތުަގއި މި

ފެބްރުއަީރގަިއ ދިވެހި ރައްޔިތުން ތަޅައި ސުންނާފަތި އަރުވާލައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިންނާ ައިދ  8ބަޣާވާތްކޮށް، 

 312ސާބަށް އަިއއިރުަގއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތެރެިއން އެތައް ަބޔަކަށް ާލއިންާސނީ އަނިޔާކޮްށ، އަދި ިމއަދާ ހި

ދުވަސް ީވއިުރގައި ިދވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ވަރަށް ިއޙްތިރާމުކުޑަ ގޮެތއްަގއި ލާއިްނސާނީ އަނިޔާކުރުމަށްފަހުަގިއ 

މީހެއްެގ ފުރާނަ މި ދުނިޔެއާ އަލްވަދާޢުިކޔާފައި ވާީތވެ އަޅުަގނޑުމެން ކަންޮބޑުވޭ. ހަމަ އެާއއެީކގަިއ ކޮންެމ  12

ންމެ ރެޔަކު ވަްއަކމާއި މަރާމާރީ އާއި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް އަންނަނީ އިތުުރވަމުން. މި މައްސަލަތައް ދަނީ ދުވަހަކު ކޮ

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަްނ  ފުނިޖެހެމުން. މިކަމެއް ވެްސ ރަނގަޅެއް ުނވި. އަުޅގަ

ހަކަތަާކިއ ކުރަން ބުނި ކަންތައްތަކަށް މިއަދާ ހިސާބަށް އައިއިުރ ބަދަލުކުރުމުގައި ގެްނގުޅުން ުއސޫލުތަކާއި ދެްއކި ވާ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވެނީ ކޮްނކަމެްއތޯ، ލިބުނީ ކޮން ނަތީޖާ ެއްއތޯ، ދިމާވީ ކޮން ަމއްސަލަ  312 ުދވަސް ވީއިރު އަުޅގަ

ދަލުގެ ައގު ޮބޑު. މާ ބޮޑު. އެއްތޯ. ހަަމގައިމު ވެސް އިްއޔެއާ އަަޅއިބަލާއިުރގަިއ މިއަުދގެ މައްސަލަަތއް މާ ގިނަ. މު 

ރުިފޔާ ާއއި  511މިއަދު ވެސް އެ އޮތީ ޓެްކްސތައް ބޮޑުކުރަްނވެފަ. ބާޒާުރަގިއ މިއަދު ފިޔާ ބަސްތާ އެްއގެ އަގު ހުރީ 

ނޑުމެންނަށް މި ކުރެވުނު ކަމުގެ ނަތީާޖ ހެޔޮ ގޮތެްއގައި ނުލިބުން.  451 ރުފިާޔއާ ދޭތެރޭގަ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

އި ފަށާފައި ހުިރ ހުރިހާ ތަރައްޤީގެ މަޝްޫރޢުތައް ހުއްޓިފަިއ ހުރިއިރުަގިއ އިޖުތިމާއީ ތަަރއްޤީ އަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

ވަނަ އަހަރު މިއަދާ  2112ބިލިއަން ރުފިޔާ  14ިބލިއަން،  12ފަށާފައި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ވެސް ހުރީ ހުއްޓިފަ. 

ެތއްގެ ދުލުކުރީަގއި ލީ ރަހަ އެއް ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، ހިސާބަށް އައިއިުރގައި ޚަރަދުކޮށްފައި އޮތްއިުރގައި ރަްއޔި

މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާަލންޖެހޭ މައްސަލަ އަކީ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ދިމާވެގެން މި އުޅެނީ ޣައްދާރު ގޮތެއްަގއި، 
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ންނާތީވެ. އަޅުަގނޑު ޣައްދާރުވެރި ގޮެތއްަގއި ޤައުަމށް ޚިޔާނާތްތެރިވެގެން ހުރި މީހަކު މި ޤައުމުގައި ހަވާލުެވގެން ހު

ނޑާ ވެސް ވާަދކުރި މެންބަރަކު ހުރެދާނެ ކަންނޭނގެ ފަހަރެއްަގއި، ޤައުމީ އިއްތިހާދު  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އަޅުގަ

ޕާޓީގަ. އެ ދާއިރާގެ ރަްއޔިުތން ބުނީ ނޫނެކޭ. އޭގެ ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން މުޅި ދާއިރާ އެީކގައި ހިސޯރުކޮްށގެން، ެއ 

އަްށ ޓަަކއި ކުރަންހުރި ހުރިހާ ކަންަތއްތަކެްއ މިއަދާ ހިސާބަށް ުހއްޓާލާފައި އޮތީތީވެ ދިާމވާ  ދާއިރާގެ ތަަރއްޤީ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގަިއ  މައްސަލަ މިއީ. އާދެ! އަުޅަގނޑު އެދެނީ މި މަްއސަލަ ަވރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަިއ، ައުޅގަ

ނޑު މިދެންނެވި ޤާނޫނީ ޙުކުމްތައް، ޤާނޫނީ ވެއްެޖއްޔާ އިމްތިާޔޒު ކޮމިޓީން މި މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ބަލަ އި، އަުޅގަ

ޙުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން، ތަރަަހއިއގެ ތެރެއިން މި މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ތަޙުޤީޤުކޮށް، މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ރަނގަޅަށް 

މީދުކުރަން. ފިޔަވަުޅއަަޅއި، މި މައްސަަލ ކޮޅެްއގައި ޖެހޭނެ ގޮަތކަްށ މި މަޖިލީހުން ކަންތައް ކުރާނެ ކަމަށް އުއް

އަޅުަގނުޑ އެދެނީ ހަމަ މާދަމާ ވެސް މި ަމއްސަލަ ވަކި ޮގތަކަށް ނިންމާފައި، ސީދާ ކޯުޓތަކަށް ފޮނުވާފަިއ، ކޯޓުްނ 

 މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ޙުކުމްކޮްށ، މިހާރު މިއޮތް އަނިޔާވެރި ވެިރކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުން. ަވްއސަލާމްޢަލައިކުމް. 

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކިތަންމެ ވަރަށް ބިރުދެއްކިަޔސް ބިރު ފަހަނައަޅައި، އެކަކު އަެނކަުކގެ ކިބައިްނ 

އް ފަހަނަައޅަިއ ހިތްވަރުލިބި، އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫަދށް އައީ ިމއަށްވުރެ ޮބޑު އަނިޔާވެރިކަެމއް، އޭުރގައި އޮތް އަނިާޔވެރިކަމެ

ވެރިކަން ބަދަލުކުރީ ޑިޮމކްރެިޓކު އެންމެ ރިވެތި އުސޫލުން. މަރުޙަބާ! އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެްނމެހައި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން. 

ނޑުމެން ވޯޓު ަކރުދާސްކޮޅު ތި ބޭފުޅުންނަށް 2113އަޅުަގނޑު ޮގވާލަނީ ހިތްވަުރކުރަްއވާށޭ،  ގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

ެކނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަން ޔަޤީންކަމާ އެުކ އޮންާނނޭ. ބިރެއް ގަންނާނެ ކަމެްއ  ދެއްވާނަމޭ. ދެްއާވއިރުަގއި

ނޑުމެން މިތިބީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަ. އަޅުަގނޑަށް ކުިރ  ނޑު މަރާލިޔަސް ހެޔޮ ކަމަށް އަޅުގަ ނެތް. އަޅުގަ

ުޑގެ ޓީ.ވީ ެއއް ނޫްނ. ޓީ.ީވ މޯލްޑިްވސްއިންނާއި އަނިޔާ ަލއިްވކޮށް ޓީ.ވީ އިްނ ދައްކަމުން ގެންދިޔަ. އެީއ އަޅުަގނ

ވީ.ޓީ.ވީންނާއި ދި.ޓީ.ވީންނާ ައދި އެހެނިހެން މީޑިޔާތަކުން ދައްކަމުން ގެންދިަޔ ެއއްޗެހިތަްއ ވެސް އެ އޮތީ ބަާޣވާެތްއ 

ޣާވާތްކޮްށގެްނ ނޫން ކަމަށް ނިންމާފަ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުނަށް ލޮލަށް ފެނުނު އެއްޗެއް ެއއީ ދޮަގކަށްނުވާނެ. ބަ

ވެރިކަމެއް ކުރި މީހަކު އެ މީހާގެ ވާހަކަތައް އަުޅަގނޑުމެްނ މި ތަނުގައި ދައްކާީތވެ، މި ތަނުން ލައިވް ޓެލެކާސްޓަށް 

ބާރު ވަިކކުރެވިަފއިާވ ސިޔާސަެތއް ގެންުގޅޭ  3ވެސް އެބަ އަނިޔާކުރޭ. އެހެްނނަމަވެސް މިކަން ކުރަީނ މިައކީ ެވސް 

ހަމަ ފުރިހަމަ އެއް ބާރު ކަމަށް ދެކިގަނެގެްނ، ރަްއޔިތުން ހޮާވފައި ތިބި މަންދޫބުންތަކެއް  ޤައުމަކަށް ވާީތ، މިއީ

ރައްޔިތުންގެ ަޝކުވާަތކާ އެުކ މި ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރަުމން ގެންދަނީ. ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ދައުލަތާ، ހުރިާހ 

ގަިއ ަވކި މީހަކު އިސްތިްސނާކުރުމެއް ނޯންނާނެ. ހުރިހާ އެންމެން ހަމަހަމަ ވާ ގޮތަްށ ޤާނޫނުތައް ހަދަމުންދަނީ. މީ

އެންމެން ހަމަހަމަ ގޮތުގައި ޤާނޫނު ހަދަން ތިބި ބަޔަކަށް ބިރުދައްކަިއގެން އެ ޤާނޫނުތައް ނެހެދޭނެ ގޮތެއް ވެސް 
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ނޑުމެން ރައްޔިތުން ކަ  އިރިއަްށ ޮގއްސަ، ނެހެދޭނެ. ބަޣާވާތްކޮށްގެން ތިިބ ބަޔަކު މިހާރު އެ ަދއްކަމުްނ ގެންދަނީ އަުޅގަ

ރައްޔިތުން ކައިީރަގއި ވާހަަކދައްކަމުން ދާތީވެ އޭނަ އަްށ، އޭނަ ގޮސް އަާރއިރުަގއި އެތަން ހާސް ސިފައިންނެއް 

ނަޑއިލާފައި އެ ބުނަނީ ކަލޭ  ގޮަވިއގެން އަރަންޖެހޭތީވެ. ެއރީމަ ވެސް ރައްޔިތުން އެބަ ބުނޭ އެ ސިފައިން ދެކެ ބިުރކަ

ދިާމލަށް، ބަޣާވާތްކުރި މީހަކާ ދިމާލަށް ބާޣީ އޭ ގޮވުމަކުން ެއީއ ކުށްވެިރވާނެ ކަމެއް ނޫން.  ތިއީ ބާޣީ އެކޭ. ބާޣީއަކާ

ނަހަލާލަށް ވިހާފައި ހުރި ކުދިންނަށް ކުރީގައި ކިޔަނީ ރަށްމެދަށް ވިހާފައި ހުރި ދަރި އޭ ނުވަތަ ނަހަލާލު ދަރިންނޭ 

ަހމަ ގޮވޭނެ. ޮގވާނެ އަދި ކުިރއަށް އޮތްތާނަގއި ދަރިންެގ ނުވަތަ ހަރާން ދަރިއޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ އެްއޗެހިތައް 

ދަރިން އަޅުަގނޑުމެންގެ ދަިރންގެ ދަރިންނަށް ވެސް ޓީ.ީވން މަންޒަރުތައް މިހާރުވެސް ހަމަ ފެންނާނެ. ރެކޯޑުކޮށްފައި 

ނޑުމެން މިހާރުވެްސ ހަމަ ގޮަވއި ލާނަން ހުރިހާ ކުދިން ހުރި މީސްމީހުން ރެކޯޑު ދައްަކމުންދާނެ. އެ އެްއޗެހިތައް އަުޅގަ

ކައިީރގައި ވެސް ހަމަ ބާޣީ، ބަޣާވާތްކުރި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހަމަ ބާޣީއޭ ކިޔާށޭ. އެީއީކ ކުށްވެިރވާނެ ކަމެްއ ނޫނޭ. 

ބަޣާވާތްކުރި ބަަޔކަށް ކިޔާީނ ހަމަ ބާޣީ. ޙައްޖަށް ގޮްއސަ އަިއ މީހަކަށް ކިޔާނީ ޙާޖީ. އެ އިނީ ޙާޖީބެ. މީަނ 

އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އެރި ދުވަހު ވެސް ބުނީ ެއމް.ޑީ.ޕީގައި އޮންނަނީ ހުސް ބަޣާވާތްކޮށްފައި، 

ނުޑ ކަންބޮޑެއް ުނވޭ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޓެރަރިސްޓުންނަށް އެނޭގ، އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫދަށް އަިއސް  ޓެރަރިސްޓުންނޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ ތެރެއިން ަރްއޔިތުންނަށް ހަދާދީފައި އޮްތ އަިއ.ޑީ ާކޑަީކ ވެިލޔު ެއއްެޗއްކަން އަުޅގަ

ކަށަވަރުކޮށްދިނިން. އެީއކީ ުކރީގައި ސަުރކާރު އޮފީހަށް ެގންގޮއްސަ ކަލޭގެ ައއި.ޑީާކޑު ނަންބަރު ކޮބައިހޭ ކިޔާަފއި 

ނޑުމެންނަށް އަން ަގއިދީ، ދައްކާލީމާ ކަމެްއ ާވ ެއއްެޗްއ ނޫން އޭރަކު. އެކަަމކު ެއ އެްއޗަކީ ވެލިުޔ ެއއްަޗކަށް ައޅުގަ

އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ އެކީ ެޓރަރިސްޓު ޖަމާޢަތެއް ކަމުގަިއ ވިޔަްސ، ވަޙީުދގެ ކުރިމަީތގައި ޓެރަިރސްޓު ޖަމާޢަތެްއ 

ލައްކަ ރުފިާޔގެ  1ކަމުގައި ވިޔަސް ަރއްޓެހި، ރަހުމަތްތެރި، ހުރިހާ ރައްޔިތުން ލޯބިވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާރުން 

އިްނގެ ލައްކަ ރުފިާޔގެ އެިތކޮޅު ބަޣާވާތްކުރި ސިފަ 1ފައި އޮންނާނީ. މިހާރު އެ އަގުހުރި ެއއްެޗއް ކަމަށް ހަދާދީ

ތެރެއިން މަދު ބަޔަކާއި ުފލުހުންގެ ތެރެއިން މަދުބަޔަާކ އަދި ރުްއގަސް ވައްޓަްނުއޅުނު މިހާރުވެސް ސްޓޭޓް 

 17މުން ގޮސް ގާތްަގނޑަކަށް މިނިސްޓަރާއި މިނިސްޓަރުންެގ ތެރޭގައި ތިބި މީހުންނަށް ޚަރަދުކުރަމުން، ޚަރަދުކުރަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ އެ ހުސްކޮށްލީ. ދަރަންޏަށް ވަގަށް، މި ތަނަށް، ރައްޔިތުންނަށް ނޭނގި ަވގަށް ނަގަމުންގެންދިޔަ ލާިރ 

މިލިއަން ރުފިާޔ މި ދޭތެރެއިން ނެގި ކަމަްށ  311ވަކި މަދެްއ ނޫން. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އެއްބަްސވެފަިއ އޮތް 

ީކއްތޯ ކުާރނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވާ ކެރޭނެ ރައްޔިތުން ހޮވާަފއި ތިބި މަންދޫބުންނަށް ވާތީވެ،  ވެސް. ެއކަމަކު

ނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްތައް ބުނެދޭން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކެރޭ ަމރާލިޔަސް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށް، އެހެންނަމަވެސް ދެރައީ ަފނޑިޔާރުންެގ ތެރޭަގއި އެ ހިތްވަރުނެތީމާ ނޑު ހިތްަވރުދެން. ފަ . އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ތިބެ އެ ކަންތައްތަްއ ބަްއލަވަިއ، މީނަ މި ކުރަމުްނެގންދާ ޢަމަލުތަކަކީ  ވަނަ  81ފަ

ނުޑ ބެލިބެލުމުގަ. އެހެްނީވމާ،   ވަނަ ާމއްދާގެ ދަުށން މިހާރުން މިހާރަށް އޭނާ  81މާއްދާ އަށް ފެތޭ ކަމެްއ އަުޅގަ
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ނޑު ގޮވާލަން. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ގޮވައިލަން. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ  ޙުކުމްކޮށް، ޖަލަށްލުމަށް އަޅުގަ

ތާއީދުކުރާ އިންޞާފަށް ލޯބިުކރާ އެންމެހައި ރަްއޔިތުންނަށް ގޮވާލަން ަރއްޔިތުން އެްއެވސް ގޮތަކަށް ކަންބޮޑުުނވާށޭ. 

ރާބު މި އޮތީ ސީދާ މިލިޓަރީ ވެރިކަމެއް މި ތަނަށް ގެނައުމަށޭ. މިލިޓަރީ ވެރިކަމެއް އެހެންނަމަވެސް މި މީހުންގެ މިސް

ގެނައުމަށް އެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތް ައޅުަގނޑުމެން އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ މިތަނުން މި ކަންތައް ކުރިއަކަނުދޭނަމޭ. ތިަޔ 

ނޑުމެން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރާނަމޭ ތި ބޭފުޅުންގެ ދަރިންގެ ދަރިންނަށް ޓަކައި.  ބޭފުޅުންނަށް ޓަކައި އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ތިބީ މި ކަމަށް ކުރިމަތިލައިގެންނޭ. ތިޔަ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން މި  އަޅުަގނޑުމެން މަރާލިޔަސް ައޅުގަ

މަށް ވޯޓުަގއި އެމް.ޑީ.ީޕ އަށް ސަޯޕޓުކުރަްއވަިއ، އެްއކަލަ އިްނޞާފުވެރި، ަރއްޔިތުން ެދކެ ލޯބިވާ ރަްއޔިތުމީހާ ވެިރކަ

ަގއި އަިދ 2113ނަންގަަވއިދެްއވާށޭ. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް. އެއީ ކެނެީރގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ 

 ކިތަންމެ އަވަހަކަްށ، އަދި މާދަމާ ވޯޓެއް ލިޔަސް ކެނެރީގޭ ުމޙައްމަދު ނަޝީދު...

 

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އާދެ! ވެރިކަމަކީ ފިނިފެންމަލުގެ ދާނުގައި ޮއވެގެން ުކރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިއަދު ޝުކު

ވެރިކަމުަގއި ހުންނެވި ބޭފުާޅ އަށް ހީވެލެްއވީ ވަރަށް ބޮުޑ ކުށްހީ އެއް. ބަަޔކު އެ ޭބފުޅާގެ ފަހަތުގައި އެ ކަމަށް 

ބަދަށް އެ ބަޔަކު ވަޙީަދށް ބެކުކޮށްފައި ތިބޭނެ ކަމަށް. އާދެ! އެ ކުށްހީގެ މައްޗަްށ ތާއީދުކޮށް ތިއްެބވީތީ، ހީކުރެުވނީ ތާއަ

ނޑުމެންނަްށ  ހިންގުނު ބަޣާވާތުގެ ހިތި، ުމޅި ދިވެހި ޤައުމަށް ފެތުރިެގން މި ދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ ހޯ ދަން. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެނގޭހާ ވެްސ ދިމާވެގެން މި އުޅޭ މުިޅ މަްއސަލައިެގ ހައްލު އަުޅގަ

އެްއޗަކީ ރަްއޔިތުންނޭމ ރައްިޔތުން ބުނަނީ މިހެންނޭ. ރައްޔިތުން އެދެނީ މި ކަމޭ. ރައްޔިތުންގެ ތާއީދެއް ތި ކަމަކަްށ 

އެިކ ނެތޭ. ރައްޔިތުންގެ ާތއީދުއޮީތ މި ކަމަށޭ ކިޔައި ވާހަކަަދްއކަމުންދާ އަޑު، އެކި ދިމަދިމާލުން އެކި މީސްމީހުން 

ރާގުރާގަށް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ ިމކަމުގެ ޖުމްލަ ހައްލަކީ އިންތިޚާބެއް ބާއްަވއި ވޯުޓކަރުދާހުން 

ނޑެއް ޤަބޫލެއް  ލިބޭނެ ނަތީޖާއޭ. އެ ނޫން ގޮތަކަެށއް ދެނެއް މި ދިވެހި ޤައުމު ހައްލުކުރެވޭނެ ކަމަކަށެއް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި އިމްތިޔާޒަށް ރައީސްކަުމގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ، ނުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް އެބަ  ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން ދާއިރުަގއި އަުޅގަ އަރަިއގެން ކަމަށް ވިދާޅުެވ، ައޅުގަ

ވަނަ ދުވަހުގައި ދިވެހި ޤަުއމުގައި ހިންގި ބަޣާވާތަށްފަހު  7ގެ އޮތް. އެއީ ޮއޅުަވއިލެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ފެބްރުއަރީ މަހު

ވަަނ ދުވަހު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އެަތްއ މެންބަރުންނަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާކުރި. ޭއގެ ފަހުން ެއިކ  8ޖެހިގެން އަިއ 

ން. އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވާލަން މެންބަރުންނަށް، އެކި ގޮތްގޮުތން އެކި ޒާތްޒާތަށް ވަނީ ދިާމކޮށް އަނިާޔކުރިމަތިކުރަމު

ބޭނުން ވާހަކަ ައކީ މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާަޒށް ވުރެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޮޑޭ، ދިވެހި ަޤއުމު ދިވެިހ 

ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންގެ އިމްތިޔާޒު. ކޮަބއިތޯއޭ ިދވެހި ޤައުމުގެ އެންމެހައި ަރއްޔިތުްނ އިންތިޚާބުކުރި ވެރިކަްނ 
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ކުން ފޭރިގެން، އެ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކުރި ލާިއންސާނީ އަނިޔާ. އެ އަނިޔާެބލުނީ ކޮން ކޯޓެއްަގއިތޯ. ެއ ބަޣާވާތަ

އަނިޔާ ތަޙުޤީޤުކުެރވުނީ ކޮންަތނަކުންތޯ. މީ އަޅުަގނޑުމެން މާ ކަންބޮޑުވާ ކަެމކޭ. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މި ކަުމގައި 

ތުްނގެ މަޖިލިސް ވެސް ވަނީ އިހުމާލުވެފަ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތކަްށ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުން ވިްއޔާ ރައްޔި

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް އިހުމާލުވުން ެއއީ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އިންޞާފު ހޯދައިނުދެވުން. އެހެްނވީމާ، 

ތެރި އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުަގނުޑ ގޮވާލަން ބޭނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތް

ނޑުމެން އަތުން ެގއްލިގެްނނުދެއޭ. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ބޭނުންކުރައްވަިއގެްނ  އަދިވެސް އެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ  އެކަން ތަޙުޤީޤުކޮްށ، އެ ޢަމަލުތައް ހިންެގވި ބޭފުޅުންނަށް ޭދންޖެހޭ ޙައްޤު އަދަބުދޭން، އެީއ އަުޅގަ

ކޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީަގއި އެބަ އޮތް ވަރަށް މުހިއްމު ަކމެއް. ެއއީ ރަްއޔިތުން އެޭދ ކަމެ

ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮްށދިނުން. އެކަމަށް ޓަކައި އެްނމެ އިސްރޯލެއް އަދާކުެރވޭނެ ބަޔަކީ މި ދިވެހި ޤައުމުގެ 

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އެިކ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް. މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން. އަޅުގަ

ކަންކޮޅުތަުކގައި އެ އުފުލާ ައޑުތައް އަހަން އެބަ ޖެހޭ. ެއ އަޑުތައް އަހާފައި ެއއަށް ުޖމްލަ ހައްލެއް ގެނެވެން އޮތީ 

ނޑުމެން ކޮށްދޭން ެއބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ  އީްސ، ައޅުަގނޑުމެން ާރއްޖޭގެ ކޮންގޮތަކުންތޯ ބަލާަފއި އެކަްނ އަުޅގަ

ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައިުރގައި ފެންނަނީ މުޅިން ތަފާތު ކަންތައްތައް. ރާއްޭޖެގ އެްއވެސް ރަށެްއަގއި ހިންޭގ 

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރުްނ  އެްއވެސް މަޝްރޫޢެއް ނެތް. ރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ރަށެއްަގއި ދެވޭ ޚިދުމަތެއް ނެތް. އަޅުގަ

ހުރި ހުރިހާ މަޝްރޫޢެއް ވަީނ ހުއްޓިފަ. ެއއްވެްސ ރަށެްއގަިއ ެއްއވެސް ކަމެއް ކުިރޔަކަށް ުނގެންދެވޭ.  ފައްޓަވާފައި 

ނޑުމެްނނަށް ފެންނަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތައް ފުިރގެން އަްނނަ ތަން. އިތުރަށް ޖަލުގައި  އޭގެ ބަދަުލގައި އަުޅގަ

ތިއްެބވި ަބޔަކު ޖަލަށް، ަވއްދާނެ ޖަލެއް ނެތިފައި، މަގުމަތިވެަފއި ޖާގަނެތިގެން ކުށްވެރިްނގެ ޮގތުގައޭ ިކޔާފައި 

ތިބިތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީތޯ ދިވެހި ޤައުމުގައި ވެރިކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ. ދިވެހި މުޅި ޤައުމަކީ ކުށްވެރިންެގ 

. ދިވެހިރާްއޖެ ސަލާމަތީ އައްސޭރި އަްށ ހާއްޔަކަްށވެ ނިމިއްޖެ. ީކއްެވެގންތޯ މިހެން މި ވާންޖެހުނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ގެންގޮސްދޭން ތިއްެބވި ބަަޔކީ ދިވެހި ޤައުމުގެ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހާއި ދިވެހި ޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތައް. 

އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ޤައުުމގެ ސަލާމަތީ ބާރުތައް ވަނީ ެވރިކަމުގައި ހުންެނވި ބޭފުޅަކު ވެރިކަމަށް ގެަނއުމަށް ޓަަކިއ 

ކުރަންޖެހުނު ކަންތަކާ ހުރެ އެ މީހާގެ މުށުތެރޭގައި ފިތި ބާރުވެފަ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ެއކަން ދޫކޮށްލައްވާށޭ. ެއކަން ދޫކޮށްލައްަވއި، މި ދިވެހި ޤައުމާއި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި 

ނޑުމެން އިސްކުރަން އެބަ ޖެހެއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކުއްިލ ވިސްނުން އެއީ މާ ބުއްދިވެިރކަ މެއް ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑު އިލްިތމާސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ،  މައްސަލަިއގެ، މި އިމްތިާޔޒު މައްސަލަިއގެ ބަހުސް ކުރިޔަްށ ދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑެްއގައި މިހާރު މަސައްކަްތ ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އެބަ ޖެހޭ 

ފަށަން. ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް ިދވެހި ޤައުުމގައި ވެރިަޔކަށް ުހންނެވި ބޭފުޅާ ޢަމަލުކުރަްއވާ ގޮތާއި އެ ބޭފުޅާ ވެިރކަމަށް 
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ތަންފީުޛކުރުމުގެ  ވަަޑއިގެންހުންނެިވ ގޮާތ، މި ކަންކަމަކީ ތަޙުޤީޤުކުެރވި، މި މަޖިލީހުން ރިޕޯޓު އެކުލަވާލަިއ، އެ ރިޕޯޓު

ނޑުމެން ތިބެގެންނުވާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން.  ފުރުޞަތު އޮތް ތަނަކަށް ވާީތ އެކަންނުކޮްށ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. މި  އެކަމަށް ޓަަކއި ކުރަންޖެހުނު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް އަުޅގަ

ތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިދެއްވި ކަމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑު ކާށިދޫ ާދިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މައްސަލަ މި ޢިއްޒަ

ނޑުގެ ދުޢާ އަީކ ދިވެހި ޤައުމަށް އަދަށްުވރެ މާ ފަހި މާދަމާ އެްއ  ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަން. އަުޅގަ

ބަރަކާތް މިންވަރުކުރެއްވުން. ވަްއސަލާމްޢަލައިކުްމ  ތަޢާލާهللا މިންވަރުކުރެްއވުން. ައޅުަގނުޑމެންގެ މަސައްކަުތގައި 

 ވަބަރަކާތުހޫ.هللا ވަރަޙްމަތު

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކު

. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒަށް `

ަފއިވާ ަމއްސަލަ އެއް. ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރަިއގަނެފައި މި ވަނީ ާރއްޖޭަގއި އަރަިއގަނެވި

މިހާރު ގަދަބާރުން ވެރިކަންކުރަމުންދާ ގުންޑާ ބާޣީ ވަޙީދު. އެއީ ޖާބިރު ވެސް، ޚާއްޞަކޮްށ ބޭނުންކުރާ އިބާރާތް. އާދެ! 

އެމްބެެސޑަރ، އަދި ވަޙީދު ސަރުކާރުގެ ހިއުމަން ރައިޓްްސ  ޖާބިރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިހއުމަން ރައިޓްސް

އެމްބެސެޑަރުކަން އަދި މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކޮށްފަިއވާ އަިދ ސާކުގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްަކން ކޮށްފައިވާ ޭބކަނބަލެއް. 

ޅެނީ ަރއްޔިތުންެގ އަޅުަގނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ދަންނަވާލަން އޮތް ކަަމކީ ޙަޤީޤަތުަގއި އަރަިއގަނެިވެގން މި އު

ހާސް މީހުން ހަމަނުވާ ޕާޓީ އެްއގެ ރަީއސެއް. ާރއްޖޭެގ  3އިމްތިޔާޒަށް. ވަޙީދަކީ އެްއވެްސ ރައްޔިތެްއގެ ާތއީދެއް ނެތް، 

ވަނަ  2118ވެރިކަމަށް ގަދަކަމުން އަރަިއަގތީ ބަޔަކު މީހުން ހިތްވަރުދިނީމަ. އެބައިމީހުން އޭނަ އަށް ހިތްވަރުދިނީ 

ން ނުކުމެ ވެރިކަމެއް ގާއިމުކުރީމާ ކަަށވަރުެވއްޖެ ދެން މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އެ ބަަޔކަށް އަހަރު ރައްޔިތު

ހާސް މީހުން ހަމަނުވާ ޕާޓީ މީހާގެ ބޮލަށް، ވަޙީދުގެ  3ނުަވތަ  311ނާދެވޭނެކަން. އެނިގގެން އެ މާޔޫސްވެފައި އޮތް 

ވަނަ އަަހރު ތިބި ބަޔަުކ، ރަްއޔިތުން  2118ތިވެފަިއ ބޮލަށް އެރިގެން މި ާރއްޖޭެގ ވެރިކަން ބަދަުލކުރީ. މީ ަމގުމަ

ބަލައިނުގެންފައި ތިބި ބަަޔުކ ނުކުމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަން ބަދަލުކޮށް، ފޭރިގަނެެގން މި އުޅެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި 

ޖިލީހުެގ ރައީސް، އެ ހިސާބުން ދެން މި އޮތީ ވަޙީދަށް، ވަޙީދުގެ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވާ އެްއެވސް ރައްޔިތުްނގެ މަ

މެންބަރަކު ވެސް ހުރީކީ ނޫން. ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާނެ މީހަކު ވެސް ހުރީކީ ނޫން. ެދން ހަމައެކަނި އޮތް ގޮތަކީ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހަލާކުޮކށް، މިތ ަަން ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ރާއްޖޭަގއި މިލިޓަރީ ވެރިކަމެއް ާގއިމުކުރުން. 

އެހެން. ރާއްޭޖގަިއ މިލިޓަރީ ވެރިކަެމއް ގާއިމުކުރުމަށް ަޓކައި ވަޙީދު ދުރާލަިއ ރާަވިއ  މިހާރު ކުރަމުން މި ގެންދަނީ

ާމރޗުަގއި ރަްއޔިތުންެގ ބާރުތަަކށް އަރަިއގަނެ، ަރއްޔިތުްނގެ  1ހިންގަމުންގެންދާ ކަންތައްަތއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ރައީސަށް ބިރުދެއްކި. ބަޑިެޖްއސި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް ފޭރި، އެ ވަެދގަތް ދުވަހު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 
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ރައީސަށް އިސްތިޢުފާދޭން އެްނގި. ެއއީ ައޅުަގނޑަށް މި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ިހއްސާކޮށްފަިއވާ ކަެމއް. ެއ 

ދަބާރުން ރައްޔިތުންެގ މައްސަލަ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީްނ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ބާޣީ ނާޒިމު ރައީސް ވަޙީދު އަންަގއިެގން، ގަ

މަޖިލިސް ތެރެއަށް ވަދެ، ެމންބަރުން ދަމައި ނެރުނު މައްސަލަ އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ އިްނ އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ގަދަބާރުން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއަށްވަދެ އެ ކުރި މަސަްއކަތުގައި މަޖިލީހުގެ ތަކެްއޗަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ ެއ 

ގަންޖެހޭނެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ެއ ދުވަހަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ބާުރތަކަށް އަަރއިގަްތ ދުވަސް. ފަރާތުން ވެސް ނަ 

ނޑު މި ަދންނަވަނީ މި ރާއްޭޖގައި އެެހރަ ގުންާޑ ވަޙީދު އެްއވެްސ ސިޔާސި ހަިއސިްއޔަތެއް ނެތި  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނާ ދުރުކުރަން. އެހެންނޫންކަމަށްވާނަމަ ދިވެހިރާއްޖެ ހުރި މީހާ އެބަ ޖެހޭ ރައްޔިތުން ނިކުމެ އިންޤިލާބަކުން ވެސް އޭ

 2118ދާނީ އަސްކަރީ ވެރިކަމަކަށް ބަދަލުވެގެން. ރައްޔިތުން ިވސްނަންޖެހޭ ބަޔަކު މީހުން، އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ 

ގެން ައއިސް މި ވަނަ އަހަރު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ެވރިކަން ބީެވގެންދިޔައިމަ ދެން މަގުމަތީގައި ތިބެަފއި ވަޙީުދގެ ބޮލަށް އެރި

ނެޑއް ގަނެގެން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، އެބަ ވިސްނަްނޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަރއްޔިތުންނަށް އޭނަ ކޮށްފައި  ގަ

ހުރި އަނިޔާ އަކީ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މުޒާހަރާ ެއއް ކުރަން މަގުމައްޗަށް ނުކުެމްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބަޔަކު 

ިސޔާސީ މީސްމީހުން ހައްޔަރުުކރަން އޭނާގެ ކެބިނެޓުން ެދވަނަ އެހެން ކަމެއް ނުކުޭރ ހައްޔަރުކުރޭ. ާރަވއިގެން 

މިހާރަކު. ސަރުކާރު ހިންގުމެއް ނޫން އެ މީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަަތކަށް އޮތީކީ. ހަމަެއކަނި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން، 

ނޫން ގޮތެއް އޭނަގެ ނެތް ެއްއވެސް ސިަފ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ތިބި މެންބަރުން ހައްޔަރުކުރާނެ ގޮތެއް ޭރވުން 

ނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަކަ  އެއް. ރައީސް އޮފީުހގައި އަބަުދ، ތާއަބަދު ކުރަމުން ގެންދަނީ އެ ކަންތައް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ޔިތުން އަކީ ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަްށ އަރަިއގަންނަ، ރައްޔިތުން ިއންތިޚާބުނުކުރާ މި ގުންޑާ ވަީޙދު އެބަ ޖެހެއޭ ރައް

ނިކުމެ ހައްޔަރުކޮށް، މީނަ ައށް އަދަބުދޭން. ބައިނަލްއަޤްާވމީ ދުނިޔެ ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ މިހާރު މި ޤައުމުގަިއ 

ސަރުކާރެއް އޮތް ކަމަކަށް. ެއއީ ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް ތާކުްނ ރާއްޖެ އަށް ލިބެމުންދާ އެހީތަކެއް ކުރިން ލިބުނުހެން 

މެދު ވިސްނަންޖެހޭ. މީނަ ބަހައްޓައިފި ކަމަށް ވަންޏާ މިހާރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބާލިީދ  ލިބެމުން ނުދޭ. ރައްޔިތުން އެަކމާ

އެއަރޕޯުޓ، ަވގުތުން ފުރައިެގން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންއިރަކު އަރައި ފުރަމުން، ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދިޔަ ތަންތަނަށް، 

މަޑުކުރަންޖެހޭ ރާއްޖެތެރޭގެ ރައްޔިތުން އައިސް.  ދުވަސް ވަންދެން އެބަ 7އިންޑިޔާ އަށް ދާން ވެސް މިހާރު މާލޭގައި 

އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް މި އަންނަނީ މި ބާޣީ ވަޙީދުގެ ެއްއވެސް ކަހަލަ ހަމައެއް ނެތި، ލަމައެއް ނެިތ 

ންމެ ބޮުޑ ކުރަމުންދާ ކަންތައްތަެކއްގެ ސަބަބުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ރަްއޔިތުންގެ މުދާ ފޭިރފައި އެބަ ހުރި. އެ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް ސިާޔސީ ޖަމާޢަތް ކަމަށްވާ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މުދަލާިއ އެަތއް ތަެކއްެޗއް އެަބ ހުރި ފޭރިގެްނ 

ގެންޮގއްސަ. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަ އަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ެއއްވެސް ކޯޓަކުން އަދި ްޕރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް 

ން. މި މީހުންގެ މައްސަލަތަކަކީ ވެސް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ގެނެއްސަ، އަިދ ބަލާފައި ހުރި މައްސަލަތަކެްއ ނޫ
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ޚާއްސަކޮށް ިހއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނަކީ ެވސް މިހާރު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯެޓއް ނަގާފައި އެ ތަނަށް އިތުުރ 

 ބަޔެއް، އެކަމަށް ޤާބިލު ބަޔަުކ ޢައްޔަންކުރަންޖެހިފައިވާ ކޮމިޝަނެއް... 

 

 ސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީކެނ

ނޑު މި ތެދުވީކީ އެްއގޮަތކަށްވެސް އަޙްމަދު ޢީސާގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަ

ނުޑގެ ފަހުން ެވސް މި މަޖި ލިސް އޮންނާނެ. ވާހަކަދަްއކާކަށް ނޫން. އަުޅަގނޑު މި ތެދުވީ މި މަޖިލީހުގެ، އަުޅގަ

ނިޑ އަށް ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ ރައްޔިތުން މި ޤައުމު، މި ދައުލަތް ދެމިއޮތްހާ ދުވަހަކު  އަޅުަގނޑު ވެސް މި ގޮ

މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރަމުން ގެންދާނެ. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ދައްކަނީ މި މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒގެ ވާހަަކ. 

އަދި ބައެއް ޕޯޑިއަމްތަުކގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒަށް  އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި

އަރަިއގަންނަ ފަދަ، ގެއްޭލ ފަދާ ވާހަކަތަްއ ބަެއއް މެްނބަރުން ދައްކަނީ މި މަޖިލީހުގަިއ ހިނގާފަިއ ހުރި ބަެއއް 

ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން  ކަންކަމާ، ޚިޔާލުތަފާުތވެ ިހނގާފައި ހުރި ަބއެްއ ކަންަކމާ ގުުޅވަިއގެން.

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ، އަދި ރަްއިޔތުން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޒަމާނުއްސުރެ ވަރަށް އަނިާޔވެރި، ިދގު ވެރިކަމުެގ ތާރީޚެއް އޮްތ 

ޤައުމެއް މި ޤައުމަކީ. އެހެން އޮތްއިރުަގއި ވެސް ަރއްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ރަްއޔިތުން ދިޔަީއ 

ތަފާތުވެ، ހޮުޅއަށިތަުކގަިއ ވެްސ ޚިޔާލުތަފާތުވަމުން. ަބއެްއ ފަހަރަށް މާރާމާރީއާ ހިސާބަށް ވެްސ ެއކަން ގޮއްަސ ޚިޔާލު

ނުޑމެންނަށް ފެންނަ ހިސާބަށް  އެބަ ހުރި. އޭގެ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ހަޔާތުގައި ފެށުނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ކޮމިޓީ. އެ ކޮމިޓީަތކުގެ ވެސް ކޮންމެ ބައްދަލުވުަމކަށްފަހު ނިންމާފައި އައިސް  ތިލަކޮށް އޮތީ ރަށްރަށުގެ ރަްށކުރިއަުރވާ

އޮފީސް ދޮރުމަތީގަިއ، ނޫނިްއޔާ ގޭ ދޮރުމަތީަގއި ހަމަ މާރާމާރީއާ ހިސާބަށް ދާ ވަރަށް ދެބަސްވުމާއި ޚިޔާލުތަފާުތވުން 

ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. މީގެ ކުރީަގއި ިމ  އުފެދެމުން ދިޔަކަން، އުފެދިފައި އޮްތކަން ެއއީ މި ޤައުުމގެ ރަްއޔިތުން

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ކަންކަން ަރއްޔިތުންނަށް ެއހާ ސާފުކޮށް ނުފެންނަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޭއގެ މާނަ 

ޔާލު އެއް ނޫން މިމަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި ަވކާލާތުުކރަން ތިބި މެންބަރުން ޚިޔާލުތަފާތުވެ، ހަމަ ބޮޑެތި ޚި

ނޑު ަކއިރީަގއި ިމ  ތަފާތުވުންތަކާ ހިސާބަށް ގޮްއސަ ނެތުން ެއއީކީ، ޮގއްަސ ހުރީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރި، ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކުރި މަޖިލީހުގެ ހިމެނުނު މެންބަރަކު ވަރަށް ދުަވސްީވ 

ނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރި މަޖިލީހެއްގައި ފުރަތަމަ މަޖިލިސް އޮތް ދުވަހު ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި. ތިމަންނަ ހިމެނުވީމޭ ޤާނޫ

މެންބަރުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ިއޞްލާޙުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ަމޝްވަރާކުރަން ފުރުޞަތުދީފަިއ 

މަތީގައި އޮންނާނޭ ޤާނޫނުއަސާސީ  ދެވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުިވއޭ ތިޔަ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ މޭޒުކޮޅު

އަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ އިޞްލާހުތައް ހިމެނޭ ޑްރާފްޓެއް. އެއާ ޚިޔާލު ތަފާތުމެންބަރުން ވީމާ ރައީސް ވިދާޅުވަީނ 

ޤަބޫލުކުރިޔަސް، ުނކުރިޔަްސ، ވޯޓުލިޔަްސ ނުލިޔަސް އެީއ މިޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއޭ ވިދާުޅވެ، 
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އަށް ވޯޓުަލްއވައި ފާްސކުރީ. ފާސްކޮށްަފިއ ތިމަންނަ މީހަކާ ވާހަކަދަްއކަމުން ބޭރަށް ނިކުތްއިރު، ޤާނޫނުއަސާސީ 

ކުޑަކޮށް ހިނިއަިއއްސަ ހުއްާޓ ރައްޓެއްސަކު އަހާިލއޭ ހާދަ އުފަލުން ތިހިރީ ކޮންކަމެއް ކޮށްލާފަހޭ. ތިމަންނަ ބުނީމޭ، 

ދުވަސް ވަންދެން ތިމަްނނަ  41ނުކުތީ ބުނެގެން، މަށަށް މޮޅުވާ ގޮތަށް ޤާޫނނުއަސާސީ ެއއް ހަދާފައޭ މި 

އޮންނަންޖެހުނޭ ޖަލުގައި އެހެން ބުނެގެން. އެ ޒަމާުނގައި ެވސް ޚިޔާލުތަފާތުވިއޭ މި މަޖިލީހުގަ. އެކަަމކު ރައްޔިތުންނަްށ 

މަޖިލީހަކީ  މަޖިލީހުގެ ފޮޓޯ އޭރު ނުފެނުނީއޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަައކީ މި

ޚިޔާލުތަފާތުވާން އޮތް ތަެނކޭ. ރައްޔިތުން އަޅުަގނޑުމެން ިއންތިޚާބުކޮށްފައި މިތިބީ އެިކ ހިސާބުތަކުަގއި، ާރއްޖޭެގ އެިކ 

ހިސާބުތަކުގައި އެކި ގޮތަށް ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކޮށްަފއި އޮތް ރަްއޔިތުންތަކެްއެގ ޙައްޤުގައި ވަކާލާުތކުރާށޭ 

ނޑުމެން މި ތަނުަގިއ ޚިޔާލުތަފާތުވާނޭ. ދުނިޭޔގެ  އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނަށް އިންތިޚާބުވެފައި މިތިބީ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ  ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ެއ މަންޒަރު އެބަ ފެންނަމުންދޭ. ދެން އަޅުގަ

ކޮށް އިންތިޚާބުުނވެ ިތބި ބަޔަކު މި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުނުވެ، ވާދަ  ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަ އަީކ މި

މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް ގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ސިޔާސީ ޕޯޑިައމްތަކުގައި ދަްއކަމުންދާ ވާހަކަ، ޚާއްޞަކޮށް އިންތިޙާަބާކ 

ްއގޮތަކަްށ ނުލައި ވެިރކަމަށް ިއސްެވ، ރައްޔިތުންނަށް އިންތިހާ އަްށ އަނިާޔކޮށްފައި ހުރި، ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤު އެ

ޤަބޫލުނުކުރާ، އިންސާނީ، އަސާސީ ަޙއްޤުތައް އެްއގޮަތކަށް ޤަބޫލުނުކުރާ މީހަކު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ނުޑ  މެންބަރުންނާ ދިމާލަށް ހިތަށްއެރިހާ އެްއޗެއް ކިޔަމުންދާ މަްއސަލަ އަީކ ެއއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ ެއއް. އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމ ވަރަށް ސާބިތުކަމާ އެުކ މި ދަންނަ ނޑު އިންތިޚާބުކުރި ރަްއޔިތުން، އަުޅގަ ވަނީ އަުޅގަ

މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި މެންބަރުންނާ ދޭތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ ޔަޤީންކަން ެގްއލިއްޖެ ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑު މިހިރީ އިންތިޚާބަކަށް ކުރިމަ ނޑު މިހިރީ. ހީވާ ކޮންމެ ވަގުތެްއަގއި ައޅުގަ ތިލާން ތައްޔާރަށް. ކެރިގެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން މި ުއޅޭ ވާހަކަ އަކީ ފަހަރެްއގަިއ މި މަޖިލީހުގައި ވެސް ތިބެާދނެ ކަންނޭނގެ ރަްއޔިތުންނާ 

ންނަ ވަރަށް ގުޅުން، ދުރުކޮށް ބާްއވަވާ ބޭފުޅުން. ހަމަ ވެދާނެ ކަމެއް އެއީ. ެއކަމުަގއި ގޮތެްއ ނިންމަވާނީ ދެން އަ

އިންތިޚާބެްއގައި އެ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުން. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ޕޯިޑއަމެްއގައި ަހއެްއކަ މީހުންނެއް ނޫން ނިންމާނީ އެ 

އަހަރުެގ ދައުުރގައި ަކންކުރެއްިވ ގޮތުން، ދެވަނަ  5މެންބަރަކަށް ވޯޓުލީ ރަްއޔިތުްނ ނިންމަވާނީ. އެ މެންބަރަކު އެ 

އަަހރަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައި އޮތް  5ޯތ ނުވަތަ ނޫންތޯ. ެއްއގޮތަަކށްވެސް ަރއްޔިތުން ދައުރަކަށް ފުރުޞަތުދެްއވާނީ

މަޖިލީހެއް، ވެރިކަން ބަދަލުޮކށްލިހެން ސިޔާސީ ޕޯޑިޔަމަކުން ބަދަލުކުރަން ވިސްނަވާ ކަަމށް ވަންޏާ އެއީ ވަރަށް ބޮުޑ 

ނޑު  ނޑު ހަމަ ސާިބތުކަމާ އެުކ މި ދަންނަވަނީ ައޅުގަ މި މަޖިލީހުގަިއ ހުރެ، ެއ ފުރުޞަތެއް ސިޔާީސ ގޯހެއް. އަުޅގަ

ނޑެއް ުނދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް.  4ޕޯޑިޔަމެްއގައި ޭބކާރު އަނގަތަޅާ   މީހަކަށް އަުޅގަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދު



43 

 

ވަަނ  4ސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޝުކުރިއްޔާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ .الرحين الرحون هللا بسن

މާއްދާގައި ދިވެހި ދައުލަތުެގ އެންމެހައި ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންނޭ. އަދި މި ބާރުތައް 

ށިގެން ދެމިއޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ިކބައިަގއޭ. މިހެން ވަރަށް ސާފުކޮށް ލިޔެފައި އެބަ އޮތް. އަދި މި ބާރުތައް ފެ

އަންނަނީ އަދި ދެމިއޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބަިއގައޭ ބުނެަފއި ާވއިރު އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ެއކަމުގެ ބާރުދީފައި މި 

އޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް. އާދެ! ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި ބާރުތައް ދީފައި 

އް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި މި ކަމަށް ހަމަޖެހޭ އުސޫލުތަކަކުން ހޮވިފައި އޮންނަ ޤާނޫނުއަސާސީން ވާތީ، އެ ބާރުތަ

މަޖިލިސް. މި މަޖިލީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަ އެންމެ ބާރުގަދަ މަޖިލިސް. މި މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާަޒކަށް އެްއވެްސ 

ނޑުމެން މީހަކު އަރައިގަެނގެންނުވާނެ. އެއްެވސް ގޮތަކުން މި މަޖިލީހުގެ ޙައްޤަކަ ށް އަރަިއަގނެގެންނުވާނެ. އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަން، އަދި ޚާއްޞަކޮްށ ވަކިން މި ވަގުތު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން ހޮވާފަިއވާ، އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ވެރިަޔކު 

ށް އެންެމ ވެސް ނެތް ދުަވސްވަެރއްަގއި މި މަޖިލީހަކީ މި ވަގުތު މި ރާއްޖޭަގއި ހުރިހާ ކަމެއް ނިްނމައި، ހުރިހާ ކަމަކަ

ފުރިހަމައަށް ގޮތް ކިޔަން ޮއންނަ މަޖިލިސް ކަމަށް ވާތީ، އެކަމާ ކަންބޮުޑެވގެން ބަޔަކު މި މަޖިލީހާ ދިމާލަށް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ރާއްޖޭގެ  ނޑަެއޅިގެން ެއކަމާ ކަންބޮޑުވާންޖެޭހ ކަމެއް. އަުޅގަ އެްއޗިހިކިޔުމަކީ ހަމަ ކަ

ނިޑާޔރުން ކަމުގައި ވިޔަްސ، ިމ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން މިހާ ރު ހުރި މީހާ ކަމުގައި ވިަޔސް، އަދި ރާއްޭޖގެ ފަ

މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ، ހަދާ ޤާނޫނުތަކަކީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ކަމަށް ވެސް މިހާރު ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. 

ނޑިޔާރުން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ މި ވަގުުތ މި މަޖިލީހުގައި ކޮ ންމެ ގޮތަކަށް މެންބަރުން ތިބިކަމުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން ފަ

ނޑިތަކަށް ވަަޑއިގަންަނވާނީ ރައްޔިތުްނ  ވިޔަސް މިއީ ަރއްޔިތުން ހޮވާަފއި ތިބި ބައެއް. ދެންެވސް ހަމަ މަޖިލީހުގެ މި ގޮ

ވަހަކު ހޮވާ މަންދޫބުން. ރައްޔިތުން މިއަދުގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރާނެ. ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ ގޮތް ވިސްނޭނެ. ކޮންމެ ދު

ވެސް، ކޮންމެ ހިސާބަކުން ވެސް ރައްޔިތުން ވިސްނާ ރައްޔިތުންނަށް އިހްސާންތެރިަކމާ އެކު ކަންތައް ކުރެވެީނ 

ނޑިޔާރުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަްށ ވިސްަނަވން އެބަ ޖެހޭ ެއ ބޭފުޅުންގެ ުއމުރުން  އަހަރު ވަންދެން  71ކޮންބަޔަކަށްތޯ. ފަ

ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާ އަދި މި ރާއްޖޭަގއި ހަދާ ޤާނޫނުތަކަށް އެ މަޤާމުތަކުގައި ތިެބވޭނީ މި ރައްޔިތު

ނޑުމެންނަށް މިހާރުވެގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ ެއއީކީ ނޫން.  އެއްބާރުލުންދީ، ެއއަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައިގެންކަން. ައުޅގަ

ޅޭ ގޮަތކީ މި ރާއްޖޭަގއި މި ަވގުުތ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގައި އޮތް މައްސަަލއަށް ބަލާއިރު މިހާރު ވެގެން މި އު

ވެރިކަންކުރަމުން މި ދަނީ ަރއްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ުހރި ވެރި އެްއ ނޫން. ެއ ެވރިމީހާ ވެރިކަންހޯދީ ެވްސ 

ގަދަބާރުން. އެ މީހާ ވެރިކަން ހިފަހައްޓަން ވެސް އެ އުޅެނީ ގަދަބާރުން. ރައްޔިތުްނގެ ބާރެއް، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

ދާ ޤާނޫނެއް، ގަާވއިދަކަށް ޯބލެނބުމެއް ނެތް. މިހާރުގެ ވިސްނުމަކީ މިހާރުގެ ވެރިކަންުކރާ މީހުންނަށް އެނގޭ އެއްަޗީކ ހަ

ެގ 2113ވޯޓަކަށް ޮގއްިސއްޔާ، ރަްއިޔތުން އިންތިޚާބަކަށް ގޮއްސިްއޔާ އެ މީހުންނަކަށް ވެރިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. 

ންތިޚާބެއް ޭބއްިވޔަސް މިހާރު ވެިރކަންކުަރމުންދާ މީހުންނަކަށް މިކަން ގައި އ2118ިއިންތިޚާބެއް ޭބއްިވޔަސް އަިދ 
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ކުރެވޭކަށް ނެތް. އެހެންވީާމ، ރާއްޖޭގެ ކަންތައް ބައްަޓންކުރަމުން މި ދަނީ އިންތިޚާބެއް އަވަހަށް ނުބާްއވަިއ، 

ލަ ގޮަތަކށް. މިހާރު ޕޯޑިޔަމްތަނުގަިއ ކޮންމެވެސް އެްއޗެކޭ ކިަޔިއގެން ދަންމާލައި، ެއ މީހުންގެ ބާުރވެރިކަމުަގއި ތިބޭ ކަހަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފަހައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޅުއަުޅަވިއ، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް 

ބަންދުކުރުމަށް ގޮވަމުން އެ ަދނީ ޙަޤީޤަތުގައި ެއކަން ބޭނުންވެގެެނއް ނޫން. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ކުރާ ކަންތައް 

ވެގެެނއް ނޫން. އެ މީުހންގެ ދުރު ވިސްނުމުން އިންތިޚާބެއް ބާްއވައިިފއްޔާ ވެރިަކން ނުލިބޭނެކަން ޔަޤީންވާީތ ގޯސް 

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން  ކޮންމެވެސް ެއއްޗެކޭ ިކޔައި އިންތިޚާބު ލަސްކުރުމުގެ ބަހަނާ އެއް ދައްކަމުން އެ ދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ގޮވާލަނީ އިންޤިލާެބްއ ގެނައުމަށް.  އިންޤިލާބެއް ގެނައުމަށް މި ޮގވާލަންޖެހޭ ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުން އެަބ  ނަޑއެިޅގެން އެނގޭތީ މި ރާއްޖޭަގއި އިންތިޚާބެއް ދެން އަވަހަށް ނޯންނާނެކަން. އަޅުގަ ކަ

ލުކުރަންވީއޭ. ިމވެނިމިވެނި ވިސްނަންޖެހޭ ދުވަސްކޮެޅއް ުކރިން ވަޙީދާއި އޭަނގެ ގުރޫުޕ ނެރެގެން ގޮވީ ވެރިކަން ަބދަ

އަހަރު  1ކަމެއް ނުކޮށްދެއޭ. ރައްޔިތުންަނށް އެއްވެސް ކަހަލަ ކަމެއް ނުވެއޭ. ކޮބާ! ވެިރކަން ބަދަލުކުރީމަ ކަމެއް ވިތޯ؟ 

ވެގެން ދަނީ އެްއވެސް ކަމެްއ ވިތޯ؟ ެވގެން މި އުޅޭ ޮގތަކީ މިއަހަރު ބަޖެޓު ފާސްީވމަ އެނގޭނެ ރަްއޔިތުންނަށް 

ސް ެއއްޗިީހގެ ައގަްށ ެވގެންދާ ގޮތް. އެްއކަލަ ަކނޑާލި ިޑޔުޓީ އަނެއްާކ ލަނީ. ނުނަގާން ބުނި ޓެކްސްަތްއ އަނެއްާކވެ

ބޮޑުކުރަނީ. މި ވެގެން އުޅޭ ގޮތަކީ ހަމަ މި މީހުންގެ ވެރިކަމުގައި އިތުރު ފައިސާޮކޅެްއ ލިބޭނެ، ޖީބަށް ބަރުވާނެ، 

ނޑުމެންނަްށ ޖީބަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތެއް ހަދަނީ. ކުރި ކަމަކީ ހަ  މައެކަނި ޖީ.އެމް.އާރު ބޭރުކޮށްލުން، ގަދަކަމުން. އަުޅގަ

އެނޭގ، ރައްޔިތުންނަށް އެނޭގ ޖީ.އެމް.އާރުން އެތައް ސަތޭަކ މިލޔަން ޑޮލަރެއް އިންވެްސޓުކޮށްފައި ޮއއްާވ، އެ މީހުން 

އުޭޅ ގޮތަީކ ކޮންމެވެްސ އެހެން  ގަދަކަމުން ބޭރުކޮށްލީމަ ެއއަްށ ބަދަލު ވެސް ދޭންޖެހޭކަން. ޙަޤީޤަތުގަިއ ހަދަން އެ

ބަޔަކަށް މޮޅު ޑީލަކުން ޖީ.ެއމް.އާރު ދީފައި އޭގެން ވެްސ ލާރިކޮޅެްއ ނެގޭތޯ އެ އުެޅނީ. މިއީ މި ކުރާ ކަމަކީ. 

އަޅުަގނޑު ަރއްޔިތުން އެބަ ިވސްނަންޖެހޭ، މި ވެރިންގެ ިމ ރޭވުމަކީ އެހެން ެއއްވެްސ ކަމެއް ނޫން. އިންތިޚާބަކުން 

ލިބޭނެތީ ގަދަބާުރން ސަރުކާރު ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި، މި އަންނަ އިންތިޚާުބ ވެްސ ނުބޭްއވުމަށްޓަކަިއ ސަރުކާރު ނު

ރާވާރޭވުެމއް. މަޖިލިސް މެންބަރުން މަރައި، އެ މީހުން ދަންޖައްސައި، މަޖިލީސް ބަންދުކޮށް، އިންތިޚާބެއްގެ 

އަހަރަކު ބާއްވާަލިއފިއްޔާ އެ މީހުންގެ ޖީބަށް  4 ވާހަކަނުދައްކާ ހުްއޓައިލާފަިއ ބާއްވާ، ކުިރއަށް އޮތް ެދތިން

ނޑު ރައްޔިތުން ިވސްނަން އެބަ ޖެހޭ. މިކަން  ފުދޭވަރެްއގެ ހެޔޮކަމެއް ވާނެ. އެއީ މި ކުރާ މަސައްކަތަީކ. އަޅުގަ

 السالم عليكنو ހުއްޓުވަން އެބަ ޖެހޭ.

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން:މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު 

ނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށް މީ އެއްގޮތަކަށްެވސް `  ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ

ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް ނޫން. އެއީ ގަދަބާރުން ލަޓިބުރި ހިފައިގެން ނުކުމެ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ަކރާމަތާ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނ 
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މެއް ލިބުނީމާ، ދެން ފަހަތަށް ހުރި ކަންތައްތަކުގައި އެ ބޭފުޅުން ކަންތައް އެންމެ ޢިއްޒަތާ ެއކީަގއި ހޮަވންޖެހޭ މަޤާ

ނޑުމެން މި ތިބީ.  ގެންދަވާނެ ގޮތެއް ދެން ހިތަްށ ގެނުާވކަށް ެވސް ނުވާނެ. ެއހާ ބިރުވެރި ހާލަތެއްގެ ތެޭރަގއި އަުޅގަ

ރި ރަްއިޔތުން އިންތިޚާބުދެއްިވ މާލޭެގ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޮކޅުފުށީ މީހަކު މާލޭގަިއ ހުރެގެން، މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެ

އަޣްލަބިއްޔަތު އޮތް ގޮތާ ދެކޮަޅށް ވާހަކަދެްއކުމަކީ އެީއ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެީއ، ޑިޮމކްރަސީ ެއއް ނޫން. ތިނަޫދ 

ްއކަންޖެހުނީމާ ބަޔަކު އިންތިޚާބުކޮށްފައި މާެލ ފޮނުވާފައި ތިބި ބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި ކޮޅުފުށީ މީހަކު އަރާުހރެގެން ވާހަކަދަ

ނޑަށް މި ދެްއކެނީ  އެީއކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްިޔތުން ނިންމި ނިންމުމަކަށް ނުވެދާނެ ފަހަރުގަ. ފަހަރުަގިއ އަުޅގަ

ރަނގަޅު ވާަހކަައކަށް ވެސް ުނވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ިތބީ، މާލޭގެ ރަްއޔިތުން މާލެ 

އި ތިބީ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ގޮަތކަށް. އަދި ރާއްޭޖގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކުން މި އަށް އިންތިޚާބުކޮށްފަ

ނޑުމެން ކިތަންމެ ހިތްއެދުނަސް، ނޭދުނަސް ކެލާ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

އިާރ އަށް އެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރީ ެއ މަުޢޞޫމު( އެ ދާهللا އަޙްމަދު މައުސޫމް )ކެލާ ާދިއރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން ކިތަންމެ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، އުތުރުގެ ބޭފުޅެްއެގ  ބޭފުޅުން އިޚްތިޔާރުކުރެްއވި ޮގތެއް އެއީ. ދެން، އެކަމާ އަުޅގަ

ން. އެއީ ދެން ވާހަކަ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ވާަހކަ އަޅުަގނޑު މި ފާހަގަކޮށްލީ، ދެކުނު މީހެއްެގ ހައިސިއްޔަތު

ނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެތަނަށް ކުރިމަތިލެއްވި، ވަރަށް ވާދަެވިރ  އަޅުަގނޑުމެން ހިތްއެދުނު ގޮތެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑިޑޭޓު ވާަދވެރިކަާމ އެީކގައި ވަރަށް ުކޑަުކޑަ ތަފާތަކުން ބަލިވެގެންދިަޔއީ.  ނޑުެމންގެ ކެ އިންތިޚާބެްއގައި އަުޅގަ

ޓުްނ ވެްސ މޮޅުެވއްޖެްއޔާ ެއީވ މޮޅު. ައޅުަގނޑުމެން ތިީބ ބަލައި ގަނެގެން. އެމް.ޑީ.ީޕ އެހެންނަމަވެސް ެއއް ވޯ

އަހަރު ދުަވސް ތެރޭގަިއ ކެލާ ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ މަޢުޞޫމު )ކެލާ ދާއިރާެގ  3ސަރުކާރުގެ 

ރާ އަށް ޮގސް، އެ މަނިކުފާނު އުޅުްއވާ މަޢުޞޫމު( އުނދަގޫކޮށް، ފުރައްސާަރކޮްށ، އަދި އެ ދާއިهللا މެންބަރު ޢަބްދު

ގެކޮޅަށް ގޮސް އެްއޗެހިކިަޔިއ އަދި ދަންޖައްސައި މަރައިާލނަމޭ ކިޔާ މި ޒާތުގެ ވާހަަކ އެއް ދަްއކާފަ ެއއް ނެތް. 

ބަ އަޅުަގނޑުމެން އިންތިޚާބުކުީރ، މި މާލޭގައި ހުރި މީހަކު މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ާވހަކަފުޅުދައްަކވާއިުރގައި އެ

ނިޑ  8ޮގނޑީގެ ތެެރއިން  11ވިސްނޭތޯ ކަންތައް ެވގެންދާނެ ގޮތެއް. މި މާލޭގެ ަރއްޔިުތންގެ އަޣްލަބިްއޔަތަކީ،  ގޮ

އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާުބގައި ުނކުތީމާ އަދި ނެރުނީ އެއަްށވުެރ މާ ފުރިހަމަ ނަތީޖާ އެއް. 

ނޑި މިކޮޅަށް. އަނެއްަބއި ބާކީ ދިޔައީ. ޮކޅުފުށީ މީހާ އަށް  9އާ ެއކީަގއި އޭގެތެެރއިން ެވސް އިތުރު ެއއް ޮގނޑި  ގޮ

ހީވަނީތަ، މި މާލޭގެ ރައްޔިތުން މަޑުން ތިބެދާނެހެން. އެހެން ހީކޮށްގެންނުވާނެ. އަދި ތިނަދޫ މީހުން މަޑުން ތިބެދާނެ 

މެން އިންތިޚާުބކޮށްފައި މި ތިބީ ރައްޔިތުން. ކަމަށް ކޮޅުފުށީ މީހާ އަށް ހީވަނީތަ؟ އެހެންނެއް ނުތިއްބަާވނެ. އަޅުަގނޑު

ނޑުމެްނ އިންތިޚާބުކުރި ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް. އެ ރައްޔިތުން  އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުަރމުން މި ދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަހަތުގައި ކަރުަގއި ވާައޅަިއގެން، ދޫވާކަށް ނުދު ވޭ. އާދެ! ބޭނުންވާ ގޮތަށް. އެ ރައްޔިުތންނެއް ނުދުވޭ، އަުޅގަ

އެއަށްފަހުަގއި ދެން ނިމިގެންދިޔަ ރައްޔިތުްނގެ އިންތިޚާބަީކ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީަތްއ 
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ހޮވުން. ެއއީ ޖެހިޖެހިގެން ައިއ އިންތިޚާބުތަކުެގ ވާަހކަ ައޅުަގނޑު މި ދަްއކަނީ. ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީސް. ޭއގެ 

ސިލްގެ ިއންތިޚާބު. އޭގެ ފަހުން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ. ޢިއްޒަތްތެރި ފަހުން ލޯކަލް ކައުން

ރައީސް ދަންނަވަންތޯ. މާލެ އިން އެްއވެސް ބޭފުޅަކު، ިތޔަ ވިދާުޅވާ، ކޮޅުފުށީ މީހާ ވިދާޅުވާ އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ 

ންވީމާ، ވިލުފުށީ މީހާ އަރައި، އިންތިޚާބުވެފައި ތިބި މީހާ އިންތިޚާބެއް ނުވޭ. އަދި ތިނަދޫ އަކުން ވެސް ނުެވއޭ. އެހެ 

އަށް ކޮޅުފުށީ މީހާ އެއްޗެހިީކމާ ބާރުދިނަކަސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެއީ ގޯހެއް. ޯގްސ ވާނީ ގޯހަށް ކޮންމެ ބަޔަކު 

ރެވިފައި ހުިރ ކުރިޔަސް. ކޮޅުފުށީ މީހާ އަށް ބާރުދީ، ވިލުފުށީ މީހާ ބާރު އެ ދެނީ، ވިލުފުށީ މީހާ އަށް ވެސް ކު

ނުޑަގއި  ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަެކްއގެ އަސަރުތައް ހުރީމާ. އެހެންނޫންނަމަ މިޒާތުގެ ކަންތައްތަަކށް އަމިއްލަ އަށް ބަ

ބޮމެއް ހަރުކޮށްގެން ޮގްއވަންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެނގޭނެ، އޭނާ އަށް އެނގޭނެ ޭއނާގެ ފުރާނަދަނީކަން ވެސް. 

ާސޮކޅެއްެގ ބޭނުމުަގއި އޭާނގެ ިސުކނޑި އަށް އަންނަ ބަދަލަކުްނ އޭނާގެ ނަފްސު ޮގއްވާލަނީ. އެހެންނަމަވެސް މަދު ފައި

އެހެންވީމާ، ޮކޅުފުށީ މީހާ އަށް، ވިލުފުށީ މީހާ ބާރުދީގެން އަމިއްލަ އަށް ބޮެމއް ބަނދެގެން ހުރެ މި ރައްޔިތުްނެގ 

. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މަޖިލީސް އަމިއްލަ އަށް މި ގޮްއވާލަނީ. އެއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް

ނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީސް އުވާލިޔަކަްސ،  ބޭނުންވަނީ މިއަދު ކޮޅުފުށީ މީހާ އައިސް، ވިލުފުށީ މީހާއާ ބައިވެިރެވގެން އަުޅގަ

ިވއްާޔ. އިރާދަކުރެއްهللا މާދަމާ ގޮސްގެން ވެސް ރަްއޔިތުން ކުރިމަތީގައި އިންތިާޚބަކުން އަޅުަގނޑުމެން މޮޅުާވނަމޭ 

ކާމިޔާބުެވގެން އައިްސ އަެންއކާވެްސ ކޮޅުފުށީ މީހާ އަްށ ގޮންޖައްަސވާފައި ވިލުފުށީ ީމހާ ކިތަންމެ ތާއީދުކުރިަޔސް 

ނޑިތަުކަގއި ރައްޔިތުން ަބއިތިއްބާނޭ،   وبركاته السالم عليكن ورحوت هللاو. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާهللا އަޅުަގނޑުމެން މި ގޮ

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ  153ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ުތގަިއ ެއ އިމްތިޔާަޒކާ ގުޅޭ މަްއސަލަ ެއއް ހުށަހަޅައިފި ކަމަށް ވަންާޏ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮ

މައްސަލަ އަށް ވަރަށް ީސރިޔަސް މައްސަލަ ެއއްގެ ގޮތުަގއި މަޖިލީހުގައި ބަހުްސކުރެވެމުން ދާންޖެހޭނެ. އެ 

މައްސަލަިއގެ ސީރިއަސްކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މަޖިލީހުގެ ކޯރަމް ނަގައިނުލާ މަޖިލީހުގެ ވަގުތުތައް ހަމަ 

ތްތެރި މެންބަރުން އެކަމުަގއި ޚިޔާލުފާުޅކޮށް، ޝުޢޫރުފާޅުކުރަމުން ދާތަން. ހެޔޮ ގޮތުަގއި ބޭނުންކޮްށގެްނ ޢިއްޒަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ައޅުަގނޑުމެންގެ މަޖިލީހާ ދިމާލަށް ވަރަށް ބަިއވަރު ގޮންޖެހުންތައް އަންނަމުން މި ދަނީ. 

ްނެގ މަޖިލީހަކީ މި ރާއްޖޭަގއި ވަނަ ަރއްޔިތު 17ރައްޔިތުން ވެސް ިމއަދު ޤަޫބލުކުރަންޖެހޭ ހަމައެކަނި ޙަޤީޤަތަކީ 

ސަރުކާރަކާ އިދިކޮޅަށް އިންތިާޚބުކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީސް. ވޭުތވެދިޔަ އަހަރުތަުކގަިއ އިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ހުރިހާ 

 މަޖިލީހުގައި ވެސް ިތއްބެވީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންާނއި ަވީޒރުންގެ ފެންވަރުގެ އެހެނިހެން ބޭފުޅުންނާ، އެ ބޭފުޅުންގެ 

ދަށުގެ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުްނނާއި ކުންފުނިތަކުގެ އިްސވެރިން. އަދި ހަމަ ެއއާެއއްކޮށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 
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ޮގނީޑެގ  51ޢައްޔަންކުެރއްވި ފަރާތްތައް. އެކަމަކު މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އޭރުގައި އޮތް ސަުރކާރާ ދެކޮޅަށް 

އް. މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ސިާޔސީ ޚިޔާލުތަފާތުވުން އަންނަ އިާރިއ އަޣްލަބިއްޔަެތއް ރައްޔިތުން ސީދާ ދިން މަޖިލީހެ

ނާންނައިރު ދާނެ. އެކުވެރިކަާމ އެއްކޮށް މަސަްއކަތްކުެރވޭއިުރ ވެސް ދާނެ. މި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެން ިމއަދު ކުރަމުން މިދާ އަނެއް  މަަސއްކަތަީކ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުެގ  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ކަންތައް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މެން މިއަދު ކުރަމުން މިދާ ދެން އޮތް މަސައްކަތުގެ ކަންތަކަީކ 

ފުރިހަމަކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަެކއް. މި ދަންނަވަނީ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ސިޔާސީ ގިނަ  2113ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި 

އްެބވީ މިތާ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެތެރެއަްށ ވަދެ. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އެތެރެއަށް ވަންނަންޖެހޭ ލީޑަރުން ތި

ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްިޔތުންނަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ިސާޔސަތުތައް، މަޤުބޫލު ސިާޔސަުތތަކެްއގެ ގޮުތަގއި ިވއްކުމަށާ 

އެ ބޭފުުޅންނާ މި ޤައުމު ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ބޭފުޅުން  އަދި އެ ސިޔާސަތުަތއް ތަންފީޛުކުރަން ެވގެން

ޓެސްޓުކުރުމަށް ޓަކައި. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ މުރާލިކަާމ އެއްކޮށް މި މަޖިލީހުގައި 

ހަގަކޮށް، މަސައްކަތްކުަރއްވާ ލީޑަރުންާނއި ކަންނެތްކަމާ އެކު މި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތްކުަރއްާވ ލީޑަރުން ވެސް ފާ

ނޑުމެްނގެ މިއަުދގެ ބަހުްސގެ މައުޟޫަޢކަށް ވާންޖެހެނީ.  ދަންނަވާލަން ކެރޭ. އެކަމަުކ އެެއއް ނޫން ކަންނޭނގެ އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު މި މަޖިލީހުގެ މާލަމަށް އަލަށް ވެދެވަޑަިއެގންނެވި ދުވަހު ކަންތައް އޮތް 

ވާނެ. އެ ދުވަހު ކީްއވެތޯ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގަ ހުންނެވި ބޭފުޅަކު މަޖިލީހުގެ ހާލަތު ގޮތް ވެސް އެނގިލައް 

އެގޮތަށް އޮްއވާ މަޖިލީސްގެ ޗެންބަރުގެ ތެރެއަށް ވަންނަްނވެގެން ނިންމެވީ. ޚުދުމުޚްތާުރކަމެއް ނޫންތޯ ޭއގެން އެ 

ންގާ އެްއވެސް ކަމަކާ އަދި ަމޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރޭގައި އެނގެނީކީ. މަޖިލީހަކީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ހި 

ނަޑއެިޅގެން  ހިނގާ ެއއްެވސް ކަމަާކ މެދުގައި އެްއވެްސ ކަހަަލ ފިޔަވަެޅއް އެޅޭނެ ތަެނއް ނޫންކަން ކަ

ނޑި  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކޮްށފައި އޮންނައިރުަގއި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ގޮންޖައްސަވާަވޑަިއގެން، ތިތާ ގޮ

އެްއގަިއ އިންނަަވިއގެން ސްީޕޗުދެްއވާފައި ގެއަށް ަވޑަިއގެްނނެވީ ައއި ވިލް ބީ ބެކޭ ިކޔާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްށ، ދުވަހަކު ވެސް ހިތަށް ނާރުވައްޗޭއް ދެން މި 

ރު ފާރުން އެތެރެ އަށް ވަންނަން. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަ

އަހަރު ފަުހން. އެީއ އިނގިރޭސި ރާީނ  211ފާރުން އެތެރެއަށް ދެން މި ާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަަކށް ވަދެވޭީނ 

 2މިނެޓުގައި  2އްސާލައިގެްނ. އެންމެ އަހަރު ފަހުން ގޮސް ޖަ 211ވެސް މިއަދު ކެބިނެޓުަގއި އެ އިންނެވީ ބަރާބަރު 

ވާހަކަ ވިާދޅުވީ. އެހެންވީމާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ާޤނޫނުއަސާސީ އިން ލާޒިުމކުރާ ރިޔާސީ ބަޔާންދިނުމަށް ޓަކަިއ 

އެ މަނިކުފާނު  މީގެ ފަހުން އަންނަންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ދޮރާ ހިސާބަށް. އައިސް އެާތ ހުންނަވައިގެން ޕޯޑިއަމް 

ހައްޓަަވއިގެން ރިޔާސީ ބަާޔން ދޭނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތިބޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގަިއ ބަ

ނޑަައޅަންޖެހޭ މުޅިން އާ އިޖުރާ ިއގެން އެ ވާހަކަ އަުޑއަހަން.އެތުރިލަ ނޑުމެން މިއަދު ކަ ހެން ތެއް. ކޮންމެއައެއީ އަުޅގަ
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ނޑުމެންދެޮކޅުެވގެނެއް ނޫން.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ އޮންނަންޖެހޭ  ހާރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީެގ ތެރޭގައި ސަރުކާާރއި އަުޅގަ

ނަޑއަަޅއިދޭ އިޖުރާ ގުޅުން ދުރުވާންޖެހޭ  އަހަުރގެ  ތް އަުޅަގނޑުމެން މިއަންނައަތެްއެގ ގޮުތގައި މި އިޖުރާއަމިންަގނުޑ ކަ

ނޑު ވަރަށްތެރޭގައި ތަޢާރުފު މު ންގެ އަރިހުން އެދެން ޢާއްމެންބަރުަކމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި  ބޮޑަށް އެދޭ ކުރުމަށް އަުޅގަ

މެދު ގޮތެއް ނިންމާފައި މަޖިލީހަށް  ނޑު ބަލާފައި އެކަމާއެމަްއސަލަ އަުޅގައަށް އެމައްސަލަ ފޮުނވައިދިނުމަށް.  ކޮމިޓީ

ރާއްޖޭގައި ބޮުޑ  ފެށީ މިއީްސ، އަޅުަގނޑުމެމްެގ މަޖިލީހާ ކުޅެންވެސް ދަންަނވަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރަ ފޮނުވާނެ ވާހަކަ

ދިޔައީ.  އިރުަގއި އަބަުދވެސް ކަންކަްނ ހައްލުކުރެވެމުންޕާޓީ އޮތް  2އި ހިާސބުން. ސިޔާސީ ޕާޓީ އަ  3ސިޔާސީ 

މަޖިލީހުގެ  ވެސް އަޅުަގނޑަށް ފެނުނީ މި  އެްއ ވުޖޫދަށް އައުމާއެްއކޮށް ެއންމެ ފުރަތަމަ ވަނަ ޕާޓީ 3އެކަމުން 

ން ބޭފުޅު އެަޑިއގެން ވެސް ުނާވފަދަ ކަމެއް ފެނިގެންދިޔައީ. ެއއީ ޑިފެންސް ފޯސްގެ ބޭފުޅުްނ ވެދެވަ ތާރީޚުގައި ދުވަަހކު

ބަޔަކީ.  މަޖިލީހުގެ ސުލޫކާއި އަޚްލާޤު ނަގާލި އެއް ގެ ބޭފުޅުން މިމިދެންނެވީ ޕީ.ޕީ.އެމުޖެހުނީ. ތަނުން ބޭރުކުރަން މި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ަތްއ ސް އެފަދަ މަންޒަރުވެ ދިޔައީ އެހެން ޕާޓީތކުގެ ބޭފުޅުްނގެ ފަރާތުންއެއަށްފަހު އަުޅގަ

ވެސް އެބަ އޮތް  މައްސަލަ  ގެ މެންބަރުންގެމަޖިލީހުއެހެންވީާމ، ިޢއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ތަން.  ވަމުން އައިތަކުރާރު

 އް. އެ

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ައކީ  ަމއްސަލަ އްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުްއވާފައި މި ވާޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދު ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ޢި

އެއް. ބަޣާވާެތްއކޮށް މި ޤައުމުގެ ވެރިކަން  ޖެހޭ މައްސަލަފުންކޮށް ިވސްނަން އަޅުަގނޑުމެން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި

ފައި ތިބި މި ޤައުމުގެ ހުރި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މި ޤައުމުަގއި ހުރި ރައްޔިތުން ހޮވާ ދެން، ފޭރިގަތުމަށްފަހު

މަކީ އަަބދުވެސް ބާޣީ ސަރުކާރުތަކުން އައުދާއިރާތަކުގެ މެންބަރުންނާ ބެހެމުން ޚާބީ ިއންތި ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި

ކަމުން ދައް ދަނީ. ކުޅުދުއްފުށީަގއި ވާހަކަ ވެސް ފެންނަމުން މި ެއ މަންޒަރު މިއަދުކަމެއް.  ކުރަމުން އަންނަ

 ދައްކަމުން ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދާންދޫގައި ވާަހކަދު ގޮވި. އަދި ހަމަ ގުންޑާޭއ ވަޙީ ދިމާލަށް މެންބަރުންނާ

ރައްޔިތުންގެ ކިަބއިން ވެވެންުހރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ޓަކައި  ނުދިނުމަށްމެންބަރުންގެ ދާއިރާތަކަށް ދިޔަ އެ

 އްޔަތު ލިބިަފއި އޮްތ މިސިކުރަްނޖެހޭނެ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހައިުޅަގނޑުމެން މިއަދު ޤަބޫލުއަ. ނީދު  އެދެމުންދަވަޙީ

އެ ހުރިހާ ބާރެއް އިވާ ހަމަެއކަނި މަޖިލިސްކަން. ކޮށްފަގަިއ އޮތް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު މަޖިލީހަކީ މިއަދު ޤައުމު

ރައްޔިތުން ، ގޮތުން ބުރަދަނެއް ނެތް . އެހެންވީމާ، ސިޔާސީވަނީ މި މަޖިލީހާކަން ހަވާލުކޮށްފައި ރައްޔިތުން މިއަދު

ކެްއ ނޫން. ަޤއުމު ޤަބޫުލކުރާނެ ކަންތައްތަ  ގޮތުން ދައްާކ ވާހަކަތަަކކީ މި ބެހޭ މަޖިލީހާބުނުކުރާ ބަަޔކު ނުކުެމ އިންތިޚާ

ސް ކަށް ފައްާކވުމުގެ ަމުގމަތީގަ. މިއަދު ައޅުަގނޑުނެން ޤަބޫލުކުރިއަސް ނުކުިރޔައޮތީ ޑިޮމކްރަސީއަ  ޤައުމު މިއަދު މި މި

 ރަްއޔިތަކު ނިސްބަްތވާ  16111އޮތް. ކޮންމެ  އެއް އެބަ ރަްއޔިތަކަށް ިސޔާސީ ާޕޓީ 16111އުމުގައި ތިބި ކޮންމެ ޤަ މި
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އްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަކީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކިތަންމެ ރަ ވުރެކޮބައިތޯ މިއަށް  .ދިފަހެ ގޮތަށް ސިޔާީސ ޕާޓީތައް ވަނީ 

ޤައުމުެގ ރަްއޔިތުންގެ  ުނވަތަ ެއއް މަންޒަަރީކ މި ،ކީޗެަނލަޤަބޫލުކުރަން އުނދަގުލަްސ ަޤއުމުގެ ަރއްޔިތުން ބުނާ 

ނޑުމެން ޤަގެ ޖަލްސާތައްމަޖިލީހު ހުގެ ޤީޤަތަކީ. މިޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީޖެހޭ ޙަބޫުލކުރަން. އެއީ މިއަދު އަުޅގަ

ބޭފުޅުންގެ ކަްނތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ފުންކޮށް  އެ ،ބޭފުޅުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުންނަށް ވީހިނދު ބަރުން އެއީ އެމެން

ޖިލީހަކީ މަ ންވީމާ، މިދަނީ. އެހެ އުމުން ފެންނަމުން އެެވސް ޤަ މަންޒަރު ިމއަދު ރައްޔިތުން ވިސްނާނެ. ބަލާނެ. އެ

މިއަދު ސް ެއއީކީ ޔިތުންނަށް ދައްކަން މަސައްކަތްކުިރޔައެްއވެސް ކަހަލަ ކަމެއް ުކރެވޭ ތަނެއް ނޫންކަމަށް ރައް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ  ތުްނގެީޤޤަތެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތަކީ ަރއްޔިތުން ނިންމާނީ ރައްޔިރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރަނެ ޙަ

ތިޚާބަކަށް ދާނެ. އެއަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ދޮޅު އަހަރު ފަހުން އިންނެ ގޮތް. އި ކަންތައް ކުރަްއވާ ދޭތެރޭގަ

ގެ ބޭފުޅުން ރައްޔިުތން ނިންމާނެ އެމަ ދިޔައިހޯދަން ދާނެ. ބޭފުޅުންގެ ވޯޓު އްޔިތުން ަކއިރިއަށް މި ޭބފުޅުން އެރަ

ކާިއ ކާސިމެއް ނޫން ނިންމާނީ ނަ ސައިޙު އަާކއިهللاޢަބްދު ތެރޭގައި ނިންމަންވާ ނިންމުން. ޢިމްރާނަކާއިމެންބަރުންނާ ދޭ

ދައްކަން ޖެހެނީކީ. ރާމަތަށް އަރަިއގަންނަން ވާހަކަމަޖިލީހުގެ ކަ މިއަދު ޕޯޑިއަމް ބަހައްޓަިއެގން އަރައިގެން މި

މަޖިލީހުންކަން. މިއަދު  ކުރާީނ މިކަތްއްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަގއި މަސައް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންެޖހޭނެ ދިވެހި ރަ

އި ދިވެހި ރައްޔިތުން، ދުއިަސްއތަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބީ އިންޑިައން ހައިކޮމިޝަން ކައިރީގަ ހާރުވެސް އެމި

ނޑުމެން މިއަދު ރައްޔިތުްނނަށް ސާފުވާންޖެހޭ އެއްަޗކީ. ވާރޭގެ ތެޭރގަ ތަުނގަިއ ވެހޭ ނަގަން ގޮސް އެވިސާ . ެއއީ ައޅުގަ

 ،ނީ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެންޤާނޫ ،ޣައިރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ،ޮއވެއެމް.އާރު ބޭރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުރީތި ގޮތުަގއި ޖީ.

ނޑުރު ބޭރު ކުރީމާ، އެކަމުގެ ހިތާމަނެތި ޖީ.އެމް.އާ އިންސާފެއް ވެްސ  ކުރަނީ މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން. އަުޅގަ

މީހުން ކަންތައް ކުރާނީ. އެބީދައިން  އެރިހާ ގޮތަކަށް އެޤަބޫލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ ާތީއދެއް ނެތް ސަރުކާރެްއގައި ހިަތށް

ދޭތެރޭަގއި  . އިންޑިޔާ ަސރުކާރާއި ރާއްޖެއާއެއް ލިބެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މުގެ ހުިރހާ ހިތާމަ ކަންތައް ކުރީމާ އެކަ

ައޅުަގނުޑގެ  އްަލވާ!ކިޔޫ އެ އޮތީ. ވަަޑިއގެން ބަ ިއރުގައިއަަރއި ވިދާޅުވާ  ެއއް ެނތް ވާހަކަ އެްއވެސް މަްއސަލަ

އަށް  ދުވަސް ފަހުން އޭނަ 7 . އެކަަމކުއޮތް ގައި މިހާރުވެސް އެބަކު އޭނަގެ ައނބިމީހާ އައި.ސީ.ޔޫ ދާއިރާގެ ރަްއޔިތަ

ނުޑ މި ަގއި އެބަފުރައިގެން ދެވެނީ. ވިސާަނަގން ކިޔޫ އައީ.  ތަން އެ ބުނާ ހުރި އޭަނ އިނގޭތޯ. އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެ މަވެސް މި ޤައުމަށް ދެން ފާއި ހަމަޔާއި ޙުދޫދުގެ ތެޭރގަ. އެހެްނނަސާން ކުރަންޖެހޭނީ އިންކަންތައްތައް އަުޅގަ

އެއަށްފަހު  .ޤައުުމގެ ވެރިކަން ަވއްޓާލީ ޤައުމަކަށް. ބަާޣވާތެްއ ކޮްށގެން މި ހިތާމަވެިރ ދުވަެހްއ ނާންނާނެ މި މިއަށްވުރެ

ދަނީ  ުދ އެ ޓަކަިއ ވަޙީ ޖެއްސުަމށްމަޖިލީހާ  ގޮުތން ހެދިފައިވާ މުައއްސަސާަތކާއި މި ޤައުމުަގއި ޤާނޫނީ މި

އޮީތ  ޤައުމު މި މި ވާ ިހސާބުގައި މުެގ މުޅި ދައުލަތް ފުޑުފުޑު ޤައު ޮގތެއްަގއި ބުނަންޏާ މި ކުރަމުން. ޖުމްލަމަސައްކަތް

ރައްޔިތުންނަކަށް ނުހޯދޭނެ.  މި ޤައުމުގެޤައުުމ ދެނެއް އަނބުރާ  އްޔާ މިނޫން އެހެން ހާލަތަކަށް ގޮއްސި  މިހާރު. މި

ތިމާ ވާނެ. ަގއި ކުރި ބަޣާވާތަށްުވރެ ހާލަތު ގޯސްއެކު ނުކޮށްފިއްޔާ ފެްބރުއަރީ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނުންތެިރކަމާ
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ގެ މީހުން އެއް ފެންވަރު ވެސް ތިމާޔާ ހުރީމާ ދެން ބާކީ ތިބި އެންމެންނަކީ ކޮށްގެން ވެިރކަން ފޭރިގަނެގެންބަޣާވާތް

އެއް.  ދަކީ ބާޣީނޑުމެން ފުރުޞަތުދީގެްނނުވާނެ. ވަޙީއަޅުގަ  ކަމަށް ކަންތައް ކުރަން އުޅުނަކަސް އެ އެ ،ކަމުގައި ހީކޮށް

 ވެސް އޭނާ އެ ހުރެ. މިއަދު ުމގެ ޤާޫނނު ހަދަންޖެހުނީ ވަޙީދާރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަދަކީ ޓެރަރިސްެޓއް. ިދެވހިވަޙީ

ނޑުމެން ބިރެއް ނު ގެ ޢަމަލުތައް. ޓެރަރިޒަމަށް ގޮވަމުން އެހިންގަވަނީ ޓެރަރިޒަމު  ނޑުމެްނ ދަނީ. އަުޅގަ ގަނޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދިފަހަތަކަށް ކަުތގައި އަޅުަގނޑުމެްނ ނީ. އެ މަސައްކުރާވެހިންގެ ޙައްޤުަގިއ މަސައްކަތްނުޖެހޭނަން. އަޅުގަ

ނޑުމެންދެމިތިބޭނީ ޤައުމުގެ  ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ދިވެހި ރައިޔތުންނަށްގެ އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ގެ ސަރުކާރު އޮތްއިރު . އަޅުގަ

އާއި ލާބަ  ރަމުން ެގންދިޔައީ. މި ޤައުމުގެ ަރއްިޔތުންނަށް ފައިދާކުޓަކައި މަސަްއކަތް ކުރުމަށްތިޞާދު ރަނގަޅުއިޤް

މަންޒަރުތައް މިއަދު އަޅުަގނުޑމެންނަށް ނުފެންނާތީ މިއަދު  ކުރަމުން ދިޔައީ. އެޓަކައި މަސަްއކަތް ދިނުމަށްއިހޯދަ

ހުސްވެގެން ދިަޔއިުރ  ވަނަ ައހަރު 2112ބިލިއަން ރުފިާޔގެ ބަޖެޓެއް  14،15،16އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަނީ. 

ނުާވ ވާލުކޮށްލަން. އަޅުަގނޑުމެންނެްއ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާޖެހޭ މިއަދު ސު ރައްޔިތުންނަށް ވީ ކޮްނކަމެްއތޯ އެބަ

ނޑުމެންގެ ނޑުމެން ތަނެއްަގއި އަުޅގަ މަވެސް މި ބާޣީ ސަރުކާރު ދެކޮޅަކަށް ނުކުރާނަން. އެހެްނނަ މަސައްކަތެއް އަުޅގަ

 ..ބަދަލުކުރަން.

 

 ފަހުމީ ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްހާނު ފޭދޫ

ނޑުމެން ރައް  އްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ!ކުރި `. ޝު ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިމްތިާޔޒާ ގުޭޅ ިމއަދު އަުޅގަ

ދުސްތޫީރ އަާސސީ،  ބޮޑު ޖެހެނީ މިއީ ވަރަށްިވސްނާލަންމިއަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ދާއިުރ ގޮތުން ވާހަކަަދއްކަމުން

ނޑުމެން ބަ މިއެއް.  މައްސަލަ އްޖޭެގ ދިވެހިރާ .ބޮޑަށް ދުސްތޫރީ ނަޒަރަކުން ލަންޖެހޭނީ ވަރަށްކަމުގަިއ އަޅުގަ

ަވނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވަރަށް  2118ެރވިފަިއވާ ދައުލަތެއް ބާރު ވަިކކު 3ސާސީަގިއ ދައުލަތުގެ ޖުމްހޫރީގެ ޤާނޫނުއަ

ނޑައަަޅއިގެންދާ  ސާފުކޮށް  އެންމެހައި ރާއްޖޭގެ  ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުްނނާއި މި ރާއްޖޭގެ މިއަދު މި، އިރުއަޅުަގނޑުމެން ކަ

ަޓކަިއ  މަތީގައި ެނގެހެއްޓުމަށް އްޖޭގެ ާޤނޫނުއަސާސީ ޭއގެ އެންމެރާ މުއައްސަސާަތކުން ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނީ މި

ތުްނެގ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިައޅުަގނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، މިއަދު ދިވެހިެއގޮތުން  ބާރުއެޅޭ ުއސޫލެްއގެ މަތިން. އާދެ!

ކީ މި ޤައުމަށް ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއް ކަތަތްހިންގާ ހަރަކާ ކޮށްގެން ސަރުކާރުން މިދިމާ ގެ މެންބަރުންނާމަޖިލީހު

ަގއި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ވެރިކަން ބަދަުލވުމަށްފަހު ފެބްރުއަރީ 7ބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ކަެމއް. އަުޅަގނޑު ޤަ މެދުވެރިވެދާނެ

އިުބ ރައީސް ވި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުކރީގެ ނަވަަޑިއެގންނެއްޖޭެގ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަމާ ަހވާލުވެ ހިރާދިވެ

ނީ މުޅި ދަ ނުކުރެއްވުމުގެ ނަތީޖާައަކށް ވެގެން މިއި ޢަމަލުޢަމަލުކުރައްވަންޖެހިވަަޑިއގަންނަވާ ގޮތަށް ކަންަތއްތަުކގަ

ކުރެވިަފއިވާ ދުސްތޫރީ ގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ރަްއކާތެރިމުޅި ދިވެހިރާްއޖޭ ،ކިލަނބުވެ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޞްރަޙު 

ދިމާވާ ަމއިަގނުޑ  ތަނުގައި މި ން. މިޔުމީހުން އަރައިގަެނގެން ދިބަަޔކު މައްޗަށް މަފްހޫމުތަކާއި މަބްދަޢުތަކުގެ 
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ލުކުރަްއވާނެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ނެތުން.  މިއަދު އަކީ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ތަމްސީ މައްސަލަ

 ދު ޙަސަން މަނިކުގެ ޕާޓީޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީއަކީ  މައްސަލަ އުޅޭ ޙަޤީޤީ އެންމެ ބޮޑު މި ރާއްޖޭގައި ދިމާެވގެން މި

ތުން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިރތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނެ  އަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެ މެންބަރަކު

ޮގތަކީ ރަނގަުޅވާނީ ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  ަވޑަިއގަންނަވާ ސްނިއަށް މި ވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ،ރައްޔިތުން ދުއްަވއިގެން  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފަހައި  ،ށް ބިރުދައްކަިއެގންމެންބަރުންނަ

ން އެކިއެކި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ފުލުހުން ފޮނުވައިެގން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރު

ންގުުމގެ އުލަތް ހިންނަށް  ބިރުދަްއކަިއގެން ދަމީހު ތަށް ގެންގޮްސގެން އެމީހުން ޝަރީޢަ އެ  ،ކޮްށގެންކުށްތަކުަގއި ފްރޭމު

އަކީ. ައޅުަގނުޑ  ޭޅ މައްސަލައުއީ މި ދިމާވެގެންމި ންތައްތައް ކުަރްއވަމުން ދާކަން، ދު ކަވިސްނުމަކަށް ރައީސް ވަޙީ

، އިްނ ފެށިގެން ވަަނ މާއްދާ 71ޤާނޫނޫއަސާީސގެ ެއއް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ވާހަކަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ެއއް 

މަޖިލީހަކީ ސަރުކާރު  ވުނު ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ބާބުގައި މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތަާކއި ރަްއޔިުތންގެނެނަންގަ

މަޤާމުން  ަކމާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހެއް ޒިންމާދާރުކުރެވޭ

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީ  ކަމާ، ލިބިފައިވާ ަމޖިލީހެއްވަކިކުރުުމގެ ބާރު

ކަމަށް މިއަުދ  ެއއް ބާރުބޮޑު އެންމެ  ރުިލބިދީފައިވާ ދައުލަުތގެބަދަލުކުރުމުގެ ބާހިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ވެސް ބަދަލުކުރަންޖެ

ނޑި މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާ މި ދެންޖެހޭ.  ޤަބޫލުކުރަން އެބަ  އިސް ލަިއގެން އަޅުަގނޑު ޮހވިގެން އަރިމަތިކުއަށް ގެ ގޮ

ނުޑ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ،އެމް.ޑީ.ީޕ ައށް ބަދަލުވެފައި ،ެގ ޓިކެެޓއްަގއި ހޮވިަފއިއަޅުަގނުޑ ޑީ.އާރު.ޕީ އަްށ  އަެނއްކާ އަުޅގަ

ނޑި އަން ތަމްސީލުުކރުމަށް ހުންނަ ދޫ ރައްޔިތުރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގަިއ ފޭބަދަލުވުމަކީ ެއއީ ިދވެހި ށް ގޮ

ނޑުެގ ރައްޔިތުންއެްއވެސް އުނިކަެމއް އޮންަނ ކަމެ ނޑު ިއންތިޚާބުކޮށްފައި ،އް ނޫން. އަޅުގަ ވާ ދުސްތޫރީ އަުޅގަ

ވަކި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމެއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބަދަލުެވގެންދާ ހައިސިއްޔަތު ވެސް

ތަނުގައ އަޅުަގނޑުމެން މި ، ތްވާންޖެހޭ މެންބަރަކަށް ވާކަށްނުޖެހޭ. އެހެންވީމާމެންބަރަކީ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަ

ނޑުމެްނ  ސިޔާސީ ންވާގުެތްއގައި އެފިިލއޭޓުވަ ކުރުމުަގއި އެމަސައްކަތްކުރާ  ޕާޓީއަާކއި ސިޔާީސ ވިސްނުމަކާ އަުޅގަ

ައީކ  ދުގެ ޕާޓީރައީސް ވަޙީ، ބިލުކަންއް ނެތްކަން، ރައީސް ވަޙީުދގެ ނާޤާސިޔާސަތެ  ދުގެރައީސް ވަޙީ އެފިލިއޭުޓވާނަން. 

ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  މި ެއއްަގއި ކުރަހާ ޕާޓީއަކަށް ުނވާތީ އުމުގެ މުސްތަޤްބަލު ެއއްވެްސ ސިފަޤަ މި

ނޑުމެން ނައްތާލުމަކުން ެވގެކަްނބޮޑުއެކަމާ އެހެންވީމާ، ނުގުެޅނީ.  ޕާޓީއާ މެންބަރުން އެ އަދި މައްސަލަ ން އަުޅގަ

 ތަނަށް ަރއްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ރަްއޔިތުންެގ މެންބަރުން އަންނާނެ. މާދަމާ ވެސް މި ނުވާނެ. އަދި މާދަމާހައްލެއް

ވެްސ  ލުކުރާ މެންބަރުންނެއް ނުތިބޭނެ. އެހެންވީމާ، ދެން ދުވަހަކުންނަވާ ޤައުމީ އިއްތިހާދު ތަމްސީދަ ވެސް މިތާކު މި

އޮންނާނެ. ރަްއޔިތުންގެ  ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިިލސްއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހެއް ނޯންނާނެދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ 

ނޑުމެން  ލިއްޔަތުހުގެ މަސްއޫމަޖިލީ ޖަހަިއެގން އަދާކުރާަނން. މުއްލާ ޢިމްރާނު އާޓިފިޝަލް ބީޗުަގއި ޖަގަހަެވސް އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް ބިރުދައްކަން އިނދެގެން   މަޖިލީހަކު  ކުރާ މަސައްކަތަށް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ މި އެއަުޅގަ

ނޑު  ހަމަ އެންމެ މެންބަރަކުވެސް ނެތޭ.  ރުގަންނަ އެންމެ މެންބަރަކުހަރަކާތަކަށް ބި އެ ،އެކަމަކަށް ވެސް ނެތޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެން  ކަމަށް ހަރަކާތް ގެންދާ ވަނީ މާ ދިގުކޮށް ތިދަންނަ މި ނުޑމެން ދާނަން. އަޅުގަ ވަންޏާ ސީދާ ހަރަކާތަށް އަޅުގަ

 ބަަޔކު ،ޔަުތގެ ނަމުގައި ނުކުމެޤައުމިއް  ،ން ތައްޔާރަށް. ޤައުމީ ހަރަކާތުގެ ނަމުަގއިތިބީ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާ މި

ރުން ނުހުއްޓުވާ ކަަމކީ ެއއީ ދިވެހި ސަުރކާ  ކަންއެ ، ދާިއރުގައި ޢަމަލެއް ހިންގަމުންގެ މީހުން ބޮޑު މާސިންގާ ޓެރަިރޒަމު

ނުޑ އެހެންވީމާ، ަކމެއް.  ސާބިތުވާހުރިކަން ގެ ކަންތައް ހިންގުުމގެ ރޭވުްނތެރިކަން ވަޙީދުގެ ވިސްނުން ޓެރަރިޒަމު  އަުޅގަ

ޓަކައި  ދެއްކުމަށްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ބިރު ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެމިހާރުން މިހާރަށް ދިވެހި ގޮވާލަނީ މިއަދު މި

އަރާވަަޑއިގެްނ ބޭފުޅުން ގެ ން ވަޒީރުއިބު ނަވަޒީރުންގެ ފެންވަުރގެ ބޭފުޅުންނާއި  އްެބވި ތި އިރު ތެރޭގަރުކާސަ

ނުޑމެން ފަހަތުން ދުވާނަތިއްބަ ނޑުމެްނނަށް ބިރުދައްކައި، އަުޅގަ  ދޭ އިންޒާރުަތއްއެ  މޭ ކިޔައިގެންަވއިގެން އަުޅގަ

ހަރަކާތް އޮންނަ  އެގައި ނަވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް. ދެން އާޓިފިޝަލްބީޗުދަން . މިމިހާރުން މިހާރަށް ހުއްޓާލަން

އެންމެ ވާަހކަ ެއއް. ނުޑ ދަންނަވާލަްނ އޮތީ މްރާނަށް އަުޅގަަތނަށް ދާނަން. މުއްލާ ޢި ރެއެްއގަިއ ައޅުަގނޑު އެ

ދިމާކުރުމަކީ.  ،މަގުތައްމައްޗަށް ނުކުމެ ފުރައްސާރަކޮށްގޮތަށް  ތި މީހުންނާ ގޮެތއް ނޫނޭ  ދީނުގައި އޮންނައިސްލާމް

ީވޑިއޯ ދައްަކިއގެން މީހުންގެ މީހުންގެ ޓަކައި  ކުރުމަށްޞްލާޙުދީނުގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫނޭ މީހުން އިއިސްލާމް

ބުނެގެން ކަންަތއްތައް ކުރުަމކީ ެއއީ އިސްާލމްދީނުގައި ކަންތައް ކުރުމަށް ޣީބަ ،ނެތިމޮށިގެން، ވާހަކަތައް ަދއްަކއިގެން 

މަޤުޞަދެްއ  ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، ތިމާމެން ބޭނުންވާ ސިޔާސީ  އި ސިާޔސަތާ ވަރަށް ޚިލާފުއާ އޮންނަ ފަލްސަފާ

ކު މަޤާމުން ވަކިކުރުމަީކ ެއވެނި މެންބަރަ ،ކޭމިވެނި މީހެއްގެ ފަހަތުން ދުވުމަކީ ވާޖިބުކަމެޓަކައި  ލުކުރުމަށްހާސި

ަވއިެލއްވި ނިޢުމަތެްއގެ ގޮުތގައޭ އްކަމެކޭ. މިވެނި މީހަކު ރައީސްކަމަށް ައއީ މާތް ރަސްކަލާނގެ މަތިން ބާޙަރާމް

ނަޑއަޅާކަށް ކީ އެްއވެސް މީހެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު މްރާނަޢިމުއްލާ  ކަ

 ...ސިްއޔަތުވާަހކަ ދެއްުކމުގެ ހައި އަޅުަގނޑަށް މި

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

މިއަދު ކުރަން ބަހުސް ،ހުށަހެޅި މަޖިލީހަށް އެއް މި `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އިމްތިޔާުޒގެ މައްސަލަ

ނޑަށް ސިފަ  ޖެހިފައި ވެގެންދަީނ މިއަދު ތިމަންނާ މިއީ ވަނީ ީކއްެވގެްނތޯ ވިސްނައިާލއިުރގައި ައޅުގަ

ހުންނަވައި ޤާނޫނުއަސާީސެގ ެވސް އެ މަޤާމަށް އަރާަވޑަިއެގންކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަ ،ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާއޭ ވިދާުޅވެ

ނަޑއެިޅގެން ޚިލާ ރޫޙާ ދާުޅވަމުންދާ ދިއުމަީކ ވި ގެ ބާރުަކނުޑވައިާލ، އަިމއްލަފުޅަށް ބަސްުފޅުޤާނޫނުއަސާސީ ، ފަށްކަ

ފުކޮށް ބުނެފަިއވޭ ކަެމއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.، ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ވަަރށް ސާ ކުެރވޭނެ އެީއކީ

ނުންވާ ކޮންމެ ހަކު ދާން ބޭމީ . އަދި އެވާކަން މެ ލިބިގެންކުރުމުގެ މިނިވަންަކން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ދަތުރުފަތުރު
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ކޮންމެ ރަށަކަްށ  ްއޖެ އައުމާ،އިން ފުރުމާއި ރާ  އަިދ ރާއްޖެ ނަކަށް ރާއްޖޭަގއި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ މިނިވަންކަްނ،ތަ

ރައްޔިަތކަްށ  ވެސް ކޮންމެ އަދި ަވޒަންވެިރވުމުެގ ޙައްޤު ހުރިހާ ކަމެއް،  މި ރަށަކަށް އަރަިއފޭބުމާ އެ  ދިއުމާ،

އަސާީސެގ ޤާނޫނު ގެ މިދެންނެވި ރޫޙާ ޚިލާފަށް، އަދިައސާސީޤާނޫނުވޭ. އެހެންވީމާ، އިއަސާސީން ކަށަވަުރކޮށްދީފަޤާނޫނު

ނުޑވާލުމަށް ދެކެވުނު މިވަނަ މާއްާދގެ ބާރު 41  ޓަަކއި މި ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ހަމަ ކުްށވެރިކުރަްނ. އަދި އެކަމަށް ކަ

ނޑު އެޅުމަށް  މަޖިލީހުން އަޅަންޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަެޅއް ނގެންޖެހޭ ވާލަން. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، އެގޮ ެވްސ އަުޅގަ

ވެްސ މި  ވަޙީދަށް ެއ މަޤާމުގައި ހުރެވޭނީ ، ވެސް ހުެރވޭނީ މަޤާުމގައި ދަްށ އެވިދާޅުާވ ޑރ. ވަޙީ ހެން އެޙަޤީޤަތަކީ އެ

އަށް  މަނިކުފާނު ގެ މަޖިލީހުން އެ މިވެސް  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ބަހައްޓައިފިްއޔާ. ހަމަ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިރަ

ނޑު ަދންނަވާނީެއއީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އަ ވާކަން ފޮނުވާލުމުގެ ބާރު ލިބިފައި  އެ މި މަޖިލީހުން  ުޅގަ

ނޑުމެން ތައްޔާުރވެ، ައވަސް  ކުރުމަށްމަސައްކަތް . އެޖެހިއްޖެއޭ ރުކުރުުމގެ ަވގުތު މިހާސައްކަތްމަ  ވެގަންނަން އަޅުގަ

ގޮންޖައްސަވަިއ،  މަޖިލީހަށް  އަށް ގޮންޖައްަސވަިއ، ޤާނޫނު ހަދާ  މި ޤައުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއްޖެއޭ. ެއއީ ވެސް ޖެހި

ލުކުރެވޭެނ ނާމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި ތަމްސީތިމަން ނޫނިއްޔާމެންބަރަކު ނެތުނީމާ  އަދި ތިމަންނާމެން ތަމްސީލުކުރާނެ

ދިޔުމަކީ އެއީީކ  އި ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކަންތައްތަްއ ކުރަމުންޖިލީހާ ދޭތެރޭގަމަ ނެތުނީމާ، ދެން އެ ގޮތެއް

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް  އެއީކީއަިދ ގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ބަލައިމިއަދު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަުޅގަ

ނޑަށް މި. ވެސް ނޫން ކެއް ހަމަ ޚިލާފު އެތައް ކަންަތއްތަ ފެންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް ޤާނޫނާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނު ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކަށް ައދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހެދިފަިއ ހުރި  އަށް ގޮންޖަްއސަަވއި، އަސާސީ ކަ

ނަމަ  މި ފުރުޞަތު ދީގެން ތިބެއްޖެ މިގޮތަށްތަން. ކުރަުމންދާ  ގޮންޖައްަސވަިއ، އެ ޤާނޫނުތަކުގެ ބާރުަކނުޑވާލައި

ނުކުރެޭވ ފަދަ ބޮޑެތި ެގއްލުންތަެކްއ ކަމުގެ ސަބަބުން ައގު އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް މި

ނޑުމެންނަށް މިކުޑަ ޮގތަކަ ނގައިދާނޭ.ލިބިގެން ހި ރާއްޖޭެގ ދިވެހިނީ ހާރު ފެނިގެން މި ދަށް ދަންނަވާނަމަ މިހާރު އަޅުގަ

ނޫނީ އިންޑިޔާ އަށް ، ކުަރމުންއިން ބޭރުަގއި ބޭސްފަރުވާ  ގޮސް ާރއްޖެއިން ފުރައިގެން  ނުލާހިކު ފަސޭހަ ރައްޔިތުން

 ވެފަ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ވޭނަކަށް، ތަކްލީފަކަށް ވަނީ ދިޔުން މިއަދު މިގޮސް ބޭސްފަރުވާކުރަމުން ދިޔަ 

ނަޑއެިޅގެން  ގެ ސަބަބުން ުނބައި ފިަޔވަޅެއް  އެޅުނު ނުވަތަ ކުެރވުނު،، ސަބަބުންހިންގުުނ ނުބައި ޢަމަލެއްގެ ސީދާ ކަ

. ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރެގ ވަނީ މި ތަކުލީފު އުފުލަންޖެހިފަ މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެތަްއ ރައްޔިތުންނަކަްށ މި

އަްށ ބީ އެތައް ބަަޔކު އިންިޑޔާ ތި ވެސް ވެހޭ ވާޭރަގއި އެ ވެސް ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ނޑުމެން މި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  އި ތޮއްެޖހިފަ. މިއީކީަގއި މަގުތީގަ ދަްނ ކިޔޫހޯޓަކައި ވިސާ ދިއުމަށް އަޅުގަ

ނުޑމެން ތަން ދެކެން  ޖައްސަންޖެހޭ ހާލެއް ނޫން. ައދި ދިވެހި ރަްއޔިތުން ެއގޮތަްށ އުޅޭ   ބޭނުންވާ  މަންޒަެރއް އަުޅގަ

އަްށ ދެވެން  އިންޑިޔާ ިއގެްނގޮސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބޭުނން ކޮންމެ އިރަުކ ފުރަނޫން. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ވެސް 

ަނ ގި އެތައް އަދި ިއ ހޭއިރުގަވިސާހޯދަންޖެ، އަށް އެދި ދުަވސްކުރިން ވިސާ 7އޮތް އޮތުްނ ހުއްޓުމަކަށް އަިއސް މިއަދު 
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ކަމެއް.  ޖެހޭނެދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް ޖެހުނީމާ، އެއީ ސީދާ ވަޙީދު ެއކަމުަގއި ޒިންމާއުފުލަންއް އުފުލަން ކެތަކްލީފުތަ

ނޑަެއޅިގެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއީ އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  ،ކުރުމަށްިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ޖެއްސުން ަހމަ ކަ

ގެންގުޅުުމގެ ނުރަނގަޅު ވިސްނުމުގެ ތެެރއިްނ އުނދަގުލުަގއި  ދަތިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން އަދި ދެވެހި، ކުރުމަށްގޯނާ

ޅު ަކންތައްތައް ކަުމގަިއ ައޅުަގނޑު ހިތާމަޔާ ެއކު ފާހަގަކުަރން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހިނގަމުންދާ ނުރަނގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މި ޤައުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ނަގަހައްޓަންޖެހޭކަން. މި 

ނުޑމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުތަކަކީ އެއަށް އިޙްތިރާމުކޮށް، ބޯލަނބަންޖެހޭ ކަންތައް ތަްއކަން. އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން މިދެންނެވި ުއސޫލާ އަދި ރޫޙާ ޚިލާފަށް މި ޤައުމުގެ ކަންަތއްތައް ކުރަމުން ދާތަން. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން  ކަ

ިއ، ނޫނީ ެވއްޖެއްޔާ އެ އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ބިރުދެއްކުމަށް ޓަކަ

މެންބަރުން އެކަހެރިކޮށް، ނޫނީ ވެއްޖެްއޔާ އެ މެންބަރުންނަށް ދަތި އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިުކރުމަށް ޓަކައި ެއއް ރަށުްނ 

އަނެއް ރަށަކަށް ދަތުރުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް، ނޫނީ ރަށްރަށަށް ނޭރުވުމަށް ޤައުމުގެ ވެރިއެކޭ ކިޔާަފއި ހުންނަ މީހަކު 

ެއއީކީ ޤަބޫލުކުެރވޭނެ، އަދި ބަލަިއގަެނވޭނެ ަކންތައްތަކެއް ނޫން. އެ ޮގވަިއލެވޭ ޮގވައިލުމަކީ އެއީ ޤާނޫީނ  ގޮަވއިލުމަކީ

އިމުގެތެރެއިން ކުެރވޭނެ ކަމެްއ ވެސް ނޫން. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާ މިދެންނެވި މިނިވަންކަމާ، އަދި 

ކަ ެދއްިކ ފަރާތް އެީއ ހަމަ ޔަޤީނުންެވސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބާުރ މި ޙައްޤު ނިުގޅަިއގަތުމަށް ޓަކައި އެ ވާހަ

ނޑު ދަންނަވާނީ މިހާރު  ނުޑވާލައިފި ފަރާތެއް. ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ގޮންޖައްަސަވއިފި ފަރާތެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ ކަ

އަަރއި، ިމ މަޖިލީހުގެ  ދެން ކުރެވެން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ކަަމކީ މި މަޖިލީހުަގއި ހުރިހާ މެންބަރުން އެްއގަަލކަށް

ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ވިސްނުން އެއް ދިމާލަކަށް ގެންގޮްސ މި ދެންނެވި ފަރާތް މަޤާމުން ދުރުކޮށް، މި ރާއްޖޭަގިއ 

އިންތިޚާބެއް ބާްއވައި އަލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކު ިމ ޤައުމުގައި އިންތިޚާބުކުރުމޭ. އެ ަވގުތު މި ވަނީ އައިސް 

ން ކުރުމަށް ަޓކައި ހުރިހާ މެންބަރުން އެްއވިސްނުމަކަށް ައއުމަށް އަުޅަގނޑު ޮގވާލަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޖެހިފައޭ. އެކަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ެގ ދަށުން މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ވަނަ މާއްދާ  153ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނޑުގެ ހިތުގައި އޮތް އެްއޗެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އެންމެ  ނޑު ވެސް އަުޅގަ ކުއްލި މައްސަލައާ ުގޅޭ ގޮުތން އަޅުގަ

ނޑު ނުދެކެން.  ފުރަތަމަ ކަމަކީ، މި މައްސަލަ އަކީ ސާފުކަން ބޮޑު ގޮތުަގއި ހިނގާފައިވާ މައްސަލަ ެއއް ަކމަކަށް އަޅުގަ

ހަމައެާއއެކު، މި ަމްއސަލަ އަކީ އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ސާބިތުކުެރވިދާނެ މައްަސލަ އެއް ކަަމކަށް ވެސް އަދި  އަދި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތަނުަގއި މި ވާހަކަ ދެެކވިދާނެ މަްއސަލަ އެއް ކަަމކަށް ވެސް ީމގެ މުޅި އިބާރާުތގެ މަފްހޫމަށް 

ނޑު ދަންނަަވން މި އުޅެނީ ފަހަރެއްަގއި ެވސް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހާ ބަލައިލާއިއިުރަގއި އަުޅަގނޑު ނުދެކެން. އަޅު  ގަ
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ދިމާލަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް އިހާނެތިކަމެއް ކޮްށގެން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހާ ދިމާލަށް ބަޔަކު 

ނޑު ާތއީދުކުާރ ކަމެއްގެ ވާހަކަ އެ އް ޫނން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަުދ ހިތަށްއެރިހާ އެްއޗެއް ކިޔުމަީކ އެއީ އަުޅގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެްނ މި މަޖިލީހުން ވެސް ކުރަންޖެހޭނީ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތަކެއް. ައޅުަގނޑުމެން މި 

ނޑުމެންނަށް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ވަނަ  71މަޖިލީހުގައި  ވާހަކަދައްކަންެޖހެނީ ވެސް ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގަ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ހަވާލުޮކށްފައިވޭ. އަދި ހަމަެއއާެއކު،  115އިން ފެިށގެން މާއްދާ  ަވނަ މާއްދާއާ ދެމެދުަގއި ވާހަކަަތކެއް އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާގައި ވެސް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަުކގެ ވާހަކަ  295ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެން ނޑުމެން މި ބަޔާންކޮށްފަިއވޭ. އެ ބާރުތަކެއް އަުޅގަ ނަކަެށއް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ބާރެއް އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވާ ކަމަކީ ރައްޔިތުްނގެ  ނޑުމެންނަށް ދީފަ އެއް ނުވޭ. އެހެން އަުޅގަ ތަނަށް ހޮވި ރައްޔިތުންނެއް ައޅުގަ

ަނންވީތޯ އެންމެ އިމްތިާޔޒެއްތޯ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާ މެދު ަކންބޮޑުވަނީ ކަމަށް ވަންޏާމު، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ވިސް

މިތާ އޮތީ. އެއީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްމތިޔާޒު ފަހުމީ އެކަނި އިމްތިޔާޒުކަުމގައި ބަަލއިފި ކަމަްށ 

ނޑުމެންނަކަްށ މި ތަނުގައި އެކަމެްއ އެ ގޮތަކަށް ނުކުެރވޭނެ. ދަންނަަވން މި އުޅޭ ވާހަކަައކީ ިމ  ވަންޏާމު އަުޅގަ

ގެ ކަރާމަތާއި ހުރުމަތާއި ޢިއްޒަާތއި ޤަދަރާ މިކަން ކުރެއްވީ ކޮންަބއެއްތޯ ައޅުަގނުޑމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މަޖިލީހު

ރައްޔިތުންނަށް އެބަ އެނގޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަުޅައޅުވައިފި. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހިސޯރުކޮށްފި. 

މެންބަރުންނަށް ބިރުދައްކަިއފި. އަދި ކީއްޯތ، މި ތަނުގެ މެންބަރުންނަށް ވަކި ގޮތަކަށް  މިތަން ރަހީނުކޮށްފި. މި ތަނުގެ

ވޯޓުދީފި ކަމަށް ވަންޏާމު ަކންތައް ކުރާނެ ގޮތްތަެކއް ެވސް ހަމަ ސަރުކާރަކުން ކަންތައް ކުރެިވގެން ހިނަގއްޖެ. 

ކަންތައްތައް ކުިރ ގޮތުގެ ވާހަކަ. މި މަޖިލީހުގެ  އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މި އުެޅނީ ނިމިގެންދިޔަ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން

ނޑު ތިބިން. ެއ  ނޑުމެންނަށް ބަޔަކު ހިސޯރުކޮްށގެން، މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ރަހީނުކޮށްގެން އަުޅގަ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުެމން އެކިެއކި ބޭނުމަ ށް ޓަކައި ދުވަހު ކޮބައިތޯ ައޅުަގނޑުމެްނގެ އިމްތިާޔޒު. ައޅުަގނޑު ަދންނަވާނީ މިއަދު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ވެސް މިއީ މަޖިީލހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްަޔތުން އެންމެ ބޮޑަށް މަޖިލިސް ދިފާޢުކޮށް، މީޑިއާތަުކގަާޔއި 

ނޑު އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ މި މުއައްސަާސ  އެތަންމިތާނގައި ައޅުަގނޑު ވާހަކަދަްއކާފައި ހުންނާނެ. އަދިވެސް އަުޅގަ

ލީހުގެ މެންބަރުން ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރަން މިހިީރ ހިމާޔަތްކުރުމުގައި އަދި މި މަޖި

ނޑަކަށް ޤަބޫެލއްނުކުރެވޭ އެހާ ފާޅުކަްނ ޮބޑު ގޮެތްއގަިއ މިއަދުެގ  ތައްޔާރަށް. އެކަމަުކ މިއަުދ އަުޅގަ

ައގުަވއްާޓލުމަށް ޓަކައި ަރއްޔިތުްނެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސީާދ ފާޅުކަން ބޮުޑ ގޮެތއްަގއި  ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

މަޖިލީހާ ދިމާލަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮުތގަިއ ެއއްޗެހިތަެކއް. އެހެންނަމަވެސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުޑައިމީސްބަހެްއ 

ނޑު ދަންނަވާނީ  ނޑު ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ އެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ ވިދާޅުވެަފއި ވާނަމަ އެ ކަަމކީ އަުޅގަ

ނޑު ގޮތެްއަގއި މި ތަނުގައި އަޅު ަގނޑުމެން މިއަދު މި ދަްއކާ ވާހަކަތަުކގެ ތެރޭަގއި ވިްސނައިލަންޖެހޭ. ދެން، މައިގަ

ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަުރންތައް ވާހަކަދެްއެކވި ރައްިޔތުންގެ ވޯުޓގެ ވާަހކަ. މިީއ 
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ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަންެޖހޭ. ރައްޔިތުންގެ ވޯުޓގެ ވާހަކަދަްއކާއިރު މިއަދު އަުޅގަ

ނިމިގެންދިޔަ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމަކީ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ރަނިންމޭޓަކަށް ވީތީވެ ލިބިފައިާވ 

އެ މަނިކުފާނު  ސަރުކާރެކޭ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ، އެ ސަރުކާރު ޤާނޫުނއަާސސީއާ ެއްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަިތން މިއަދު

އިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންފައި އޮީތ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ އިންތިޚާބުވެވަަޑއިގެން. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަްށ 

ސާފުކޮށް ބަޔާންެވގެންޭވ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުަގިއ ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އިސްތިުޢފާދެއްވައިފި ނަމަ، ުނވަތަ ެއ 

ނަމަ ދެން ކަންތައްކުރާނެ ގޮތް. އެަކން ކުރެވިގެންދިަޔއީ ކިހިނެްއތޯ. ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު މަޤާމުން ވަކިވެއްޖެ 

ޙަސަން މަނިކު ހުންނަވައިގެްނ ހޯއްދެވި ސަރުކާެރއް، އެމް.ީޑ.ޕީގެ ސަރުކާަރކީ. އެހެްނވެއްެޖ ކަމަށް ވާނަމަ، ައޅުަގނުޑ 

ޤަބޫލުކޮށްލައްވާށޭ. އަުދގެ ސަރުކާރަކީ ވެސް ތިމާމެންެގ  ދަންނަވާނީ މިއަދު އެ ބޭފުުޅން ވެސް ފަޚްުރވެރިކަމާ ެއކު 

ސަރުކާރެއް ކަުމގައި ދެކި ެއ މަނިކުފާނު މި ސަރުކާރަށް ބައިދިނުމަށް ޓަކައި ވަރަްށ ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ދިން. 

ނޑުމެންނަށް ފަހުން ފެނިގެންދިޔައީ ފަހުން އަނެއްކާ އެ ފުރު ޞަތު ހޯދުމަށް އެކަމުގެ ބޭނުންނުކުރީ. އެކަަމކު އަުޅގަ

ޓަކައި އާދޭސްކުރަމުން ދިަޔތަން. އެއީ އެ ސަުރކާރު ޤަބޫލުކުރި ތަން. ޤަބޫލުނުކުރާ ކައުންސިލުތަކުްނ ެވްސ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ މިއަުދ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔައީ އެ ސަުރކާރު ޤަބޫލުުކރި ތަން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޒާތީ ގޮތުން ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން އޮތީތީވެ، މުޅި މިސާލަކަށް ވަިކކަހަލަ ކަމަކާ ހުރެ ސީދާ 

މަޖިލީހުގެ އެންމެންގެ މަޞްލަޙަތު އެކުލެވޭ ގޮތަްށ އެކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފަިއދާނަގަން މަސައްކަތްކުރިަޔަކްސ 

ނޑުމެްނ މިތާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެ ްއ ކުރަންޖެހޭނޭ ރައްޔިތުންގެ އަޅުަގނޑުމެން އެ މަޅީަގއި ބެދޭކަށް ނެތީމޭ. އަޅުގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވީތީވެ، އެ ލިބިފަިއވާ ބާރު، ޒިންމާދާރު ގޮތުގަ. އެނޫން ގޮތަކަށް މި ތަނުގައި މިކަން 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ަރއްޔިތުްނގެ ެއްއެވސް ބަޔަކު ޤަބޫލުނުކުރާނެ. އަޅުަގނޑު ަތކުރާރުކޮށް މި  ކުރާކަށެއް އަުޅގަ

އްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުންނާ ދިމާލަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އާޓިފިަޝލް ބީޗުގަާޔއި ތަންތަނުގަިއ ދަންނަވަނީ ރަ

ދައްކާ ވާހަކަތަަކކީ ައޅުަގނޑު ވެސް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުްށވެރިކުރާ ކަމެއް. އެކަން ެއގޮަތށް ނުކުރުމަށް، އަދި އެކަްނ 

ނޑުމެން މި ރައްޔިތުްނގެ ކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުެއޅު ނޑު ހަމަ ގޮވާލަން. ައުޅގަ މަށް ވެސް ައޅުގަ

މަޖިލީހަކީ މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެއް. ވަކި ޕާޓީ އެއްގެ މަޖިލީހެއް ނޫން. ވަކި ބޭފުޅެއްގެ މަޖިލީހެއް ނޫން. 

ނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގެ ބާރުތަކާިއ ހަމަތަާކއި ުއސޫ ލުތަކާިއ ސުލޫކީ އެހެންކަމަށްވާނަމަ، އަުޅގަ

ނޑުަތއް ބަހައްޓަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް. ުޝކުރިއްޔާ. ނޑުތަާކއި އަޚްލާޤީ މިްނގަ  މިންގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމުދަފުށީ ދާއޭ

ސް މަޖިލީހުެގ `. އާދެ! މިއަދު ުހށަހެޅިގެން އުޅޭ އިމްތިާޔޒުެގ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނޑު ވެ

ނޑު ވެސް  މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ބުނެލުމަކީ އެއީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުަގއި ދެކޭތީ، އަުޅގަ
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ނޑު އަްސލުގަިއ މި ވާހަކަަދއްކާލަން ިމ ޖެހުނީ މީގައި މަޖިލީހުެގ  މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ިހފަނީ. ދެން، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގެްނޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަ ޔަޤީންކަާމ އިމްތިޔާުޒގެ ަމއްސަލަ  އެްއ ެވއްޖެއްާޔ މިއީ ވަރަށް ސާފުކޮްށ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ ޔަޤީންކަމާ ެއުކ އެނގެން. މީތި އަޅުަގނުޑ  އެކު، އެ ބޭފުަޅކު ވިދާުޅވި އެްއޗެްއކަން އަުޅގަ

ސަލަިއގެ ތެޭރގަިއ މި ބުނާ ވާހަކަތަަކކީ މުޅިން ޙަޤީީޤ ދިރާސާކޮށްލިއިރުަގއި ިމއީ ުމޅިން މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ަމއް

ވާހަކަތަެކއް ނޫން ކަމަށް އަޅުަގނޑު ސީދާ އެ ދަތުރުދިޔަ ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަދައްކާިލިއރުގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑުމެން ބުރަވާންޖެހޭނީ  ނޑުމެންނަށް އަދި ލިބޭ މިފަދަ ވާހަކަފުޅެއް ވިދާޅުުނވާ ކަމަށް ވަނީ. ދެން، މީގައި ައޅުގަ އަޅުގަ

 މަޢުލޫމާތު އަލީގައި ވާހަކަ އެްއ ދައްކަން އަދި ސީދާ...

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އާދެ! ޖަލްސާގެ ކޯރަމް ެގްއލިއްޖެ އިށީނދެަވޑަިއގެންނެުވން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ! ޖަލްސާގެ ކޯރަްމ 

 ތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަުފޅު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް. ހަމަވެއްޖެ. އޭދަފުށީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމުދަފުށީ ދާއޭ

ނޑުމެން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެންނަކީ މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށްވެ ތިބެ، ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށްވާން އަުޅގަ

ހެން މެންބަރުން ވިދާޅުވި ފަދައިން މަޖިލީހުގެ ައނބުރާއި ޢިއްޒަތް ަނގާލުމަށް ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ މިތާ އެ

ނޑު ވެސް ހަމަ ހުއްޓުވަްނ  އެްއވެސް މީހަކު މަސައްކަެތއް ކުރާ ނަމަ އެކަން ހުއްޓުވެންހުރި ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނޑަށް މިހާތަނަށް  މަސައްކަތްކުރާނަން. އެހެންނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅާ ބެހޭ ޮގތުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު މަޢުލޫމާތު ސާފުުކރި ގޮތުަގއި އެ މަނިކުފާނު ިވދާޅުވީ ޙަޤީޤަތުަގއި މަސްތުާވެއއްޗެހި ހިފަިއގެން ރަށްރަށަށް 

އަރާ މީހުން ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނޭ. އެހެންވީމާ، އެ މީހުން އެ އަރާއެރުން ަރއްޔިުތންނަށް ހުއްޓުވޭނޭ. ދެްނ 

ހުގެ ތެރެއިން ވިޔަސް އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާުލތަފާތުވީ ކަމުގައި ވިޔަސް ަރއްޔިތުންނަށް ކޮށްދެވެން ހުރި މަޖިލީ

ކަންކަމުަގއި ެއއްގޮަތކަށްެވސް އެ ކަންކަމަށް ހުރަސްނާޅާށޭ. އަދި މަޖިލިސް މެންބަރުން ވިޔަސް، އެހެން ބަޔަކުކަުމގައި 

ނ ނޑު ގޮެތއްަގއި އަުޅގަ ޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުގައި އެ މަނިކުާފނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ. ެއ ވިޔަސް. މިއީ މަިއގަ

ނޑަށް މަޢުލޫާމތުލިބުނު ގޮތުަގއި އެ މަނިކުާފނު ދެއްކެިވ ވާހަކަފުަޅކީ. އެ  މަނިކުފާނު ކަމަށް ވިޔަސް ަމޖިލީހުގެ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް މިހިރީ ހަމަ އެާއ މަނިކުފާނު ކަމަށް ވިޔަސް މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އަރަިއެގންފި ކަމަށް ވަ ންޏާ އަޅުގަ

ނޑަށް އަދި މިހާަތނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން އެ  ދެކޮޅަށް ވޯޓުދޭން. އެހެންނަމަވެސް މި މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑު އެބަ ޖެހޭ  ނޑަށް އެނގިފަ ެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ  މަނިކުފާނު އެފަދަ ކަމެއް ކުރެއްވި ކަަމކަށް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށްދޭން. އަދި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެސް ސާފުކޮށްދޭން، މިކަން ހިނގީ 
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ނޑު ބޭނުން ހަމަ  މިހެންކަން. އެހެންނޫންނަމަ އެހެން ބޭފުޅަކަށް މިކަން މިއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް އެނގޭ ނަމަ، އަޅުގަ

ލީހަށް އިއްވުމަށް. ނޫނީ އެފަދަ ޔަޤީންކަމާ އެކީގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ޔަޤީންކަމާ އެކީަގއި ޭއގެ ރިކޯޑިން މި މަޖި

ނޫނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް އެަބ ހުރިތޯ ލިބިފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ެއ މަޢުލޫމާތު އެގޮތަްށ 

ނޑު އެދެން. ދެން، ނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރަން  ލިޔެފައިހުރި ކަމަށް ވަންާޏ ހާމަކޮށްދިނުމަށް ވެސް ައޅުގަ ައޅުގަ

މިހާރަކަށްއައިސް މަޖިލީހާ އެަބ ދިމާކުރާ ދިމާކުރުންތަކެއް ެއބަ ދޭ. އެއީ ާކކު އަީޑަގއި ހުރެގެން ކަމެްއ، ކުރާ ކަމެްއ 

ނޑަކަށް ަޔޤީންކަމާ އެކީ މަޢުލޫމާތެއް ޭނނގޭ. ެއކަން ެއއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުަގއި ިވޔަްސ  ކަމެއް އަދި އަުޅގަ

ަވޒީރަުކކަމުަގއި ވިޔަްސ އެފަދަ ކަެމއް ކުާރ ނަމަ އަޅުަގނޑުމެން މި ތިީބ މުިޅ މި މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި  އަދި

ނޑުމެން  ނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. މިހެން އަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް އެކަމާ ދެކޮޅުހަދާނެކަން އަޅުގަ

ނޑުެމންނެއް ނޫން. މާދަމާ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިބޭނީ މި ދަންނަވަނީ މާދަމާ މި މަޖިލީހުގައި ތި ބޭނީ އަުޅގަ

އެހެން ބަޔަކު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ަމޖިލީހުގައި ތިބެގެން މި މަޖިލީހުގެ އަނބުރާއި ިޢއްޒަާތއި 

މަންފާ އެއް ނުހޯދޭނެ. މި އޮތީ ކޮންމެ  ކަރާމާތް ނަގާލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ދެން، މާދަމާ އަންނަ މީހުނަކަށް އޭގެ ޙަޤީޤީ

ގޮތެއް ިވޔަސް މި ޤައުމަށް ޑިމޮކްރަސީ އަިއއްސަ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ އެކަން ޤަބޫލުކުރަން. މީހަކު 

ނުޑމެންނަށް އަޑުއިިވގެންދަނީ ކުރީ  އަހަރެްއގައި ހަަމ  31ޤަބޫލުކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް. މީގެ ކުރީގައި އަުޅގަ

ގޮތަށް ތިއްބެިވ ބައެކޭ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ. އެއީ އެ އިރެްއގަިއ އޮންނަ ސަރުކާރުން ބުނާހާ  އަތްހިއްލައިލާ

ގޮތަކަށް ހަމައެކަނި އަތްހިއްލާާލ ބައެކޭ. އެނޫން އެްއވެސް ަކމެއް ކުރާ ބައެއް ނޫނޭ. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ 

އެކަމަކު، މިއަދު މިއީ އެހެނެއް ނޫން. އެ ގޮތް ރަްއޔިތުންނަށް  ވެސް އަހަރު ދެ ފަހަރު، ނޫނީ ތިން ފަހަރު ކަމަށް.

ކަމުނުދިޔައީ. ކަމުނުދިޔައިމާ މިކަހަލަ މަޖިލީހެއް މި ހޮވީ. ހޮވީމާ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އޮންނާނެ ހުރިހާ ކަމެއް 

ގޮތަށް ވެސް ވެސް. މި މަޖިލިސް ތެރޭަގއި އަަރއިރުން ވެސް ވާނެ. މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ޯވޓު އެކި ގޮތް

ދެމުންގެންދާނެ. މި އޮތީ ުމޅިން ބަދަލުވެފަ. ދެން ިމޮގތް ކަމުނުދާ ކަމަށް ވަންޏާ އަނެްއކާެވސް ަރއްޔިތުން 

ބަދަލުކުރަންވީ ކުރީަގއި އޮތް ގޮތަށް. މަޖިލިސް މެންބަރުންނަކީ ހަމަ އަތްހިއްލާލާ ގޮތަށް، ތިބޭ ބަޔަކަށް އެ އިރެްއގައި 

ގޮތަކަށް ކަންކުރަން ތިބޭ ަބޔަކަށް ވާ ގޮތަށް މި މަޖިލިސް ހަމަ ބައްޓަންކޮށްލީމަ އެކަން  އޮންނަ ސަރުކާރަށް ހަމަ ބުނާ

ނިމުނީ. މި ވެސް ނިންމުން އޮތީ ރައްޔިތުްނގެ އަތްމަތީގަ. ކުރީގައި ެއކަމަކު، އެ ގޮްތ ކަމުނުގޮސްގެން މި ގޮތަށް 

ކު، ނުވަތަ ަވޒީރަކަށް ހުންނަ މީހަކު ބުނާ ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރީ. ދެން މިއަދު އަނެްއކާވެސް ިމއީ ރައީަސކަށް ހުންނަ މީހަ

 31ހިނގާ މަޖިލީހެއް ކަމަށް ވަްނޏާ މި އުސޫލު ބަދަލުކޮށްލަްނީވ. މި އުސޫުލ ބަދަލުކޮށްލާފަިއ ކުރީެގ، ީމގެ ކުީރަގއި 

. ރައްޔިތުން އަހަރުގެ ކުރީަގއި އޮތް ިސސްޓަމަށް އަނެއްކާެވސް ދާންވީ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް

ކުރަން ތިބިއްޔާ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް މިއީ. އެކަމަކު ިމއަަދކު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނެއް ރައީސަކަށް ހުންނަ މީހެއް 

ކަމުގަިއ ިވޔަސް އަދި އެހެން މީހަކުކަމުގަިއ ިވޔަސް ބުނާހާ ގޮތަކަށް ކަމެއް ުނކުރާނެ. އެަކން ކުރާނީ ރަްއޔިތުންނަށް 
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ނޑުމެްނގެ އަމިއްަލ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަ ނޑުމެން މިތާނގައި މަަސއްކަތްކުރަީނކީ ެއއްގޮަތކަށްެވްސ އަުޅގަ ށް. ައޅުގަ

ފައިދާއަކަށް ނޫން. ކޮން ފައިދާ ެއއްތޯ ައޅުަގނޑުމެންަނށް މި ކަމުން ވާނީ. އެްއެވސް ފައިދާ ެއއް ުނވާނެ. 

ހާްސ ރުފިޔާ މުސާރަލިބެއޭ. އެ  61، ހާސް  71ހާސް،  81އަޅުަގނޑުމެން ބަެއއް ބޭފުޅުން ބުނެފާނެ ކަންނޭނގެ 

ބޭފުޅުންނަކަށް ނޭނގޭނެ އެ ޚަރަދުވެގެންދާ ގޮތެއް ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެްނވީމާ، މި މަޖިލީހަށް އައިސް ތިބި 

މެންބަރުންނަކީ ފަހަރެއްގައި ވެސް މިތަނުން ބޮޑެތި ފައިާދތަކެއް، މަންފާތަެކއް ހޯދަން އައިސް ތިބި ަބއެްއ ކަމަކަްށ 

ަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. މިތާ އެބަ ތިބި މާމިގިނލީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން މިހެންގޮސް ވަރަށް އަޅު

 ބޮޑެތި މިލިޔަނަރުން ވެސް މިތަނަށް އައިްއސަ އެބަ ތިބި.  ެއ ބޭފުޅުންނަށް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓުގެ ހުްސވަގުުތކޮެޅއް  31އްޖެ. އާދެ! މިހާ ހިސާބުން ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަގުތު ހަމަވެ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަރުވަން.

 

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 8ބޭފުޅުްނ،  8ްއކަްތ ކުރިއަށް ގެންދަން ބެލިއިުރގައި ހޯލުތެރޭަގއި މި ަވގުުތ ތިއްބެވީ އާދެ! ޖަލްސާގެ މަސަ

ނޑަށް ޖަލްސާގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށް ގެންދެވޭކަށް ނެތް. މަޖިލީހުެގ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ވަނީ ކޯރަްމ ރަނގަބީލު މިނެުޓ ބަލާފަ. އެހެންކަމުން، މި  5ޖަހައި ގަާވއިދުަގއި ބުނާ ގޮތުން ައޅުގަ

ނޑު  ޖަލްސާގެ މަސަްއކަތް ޖެހޭނީ އަޅުަގނުޑ ނިންމާލަން ނުވަަތ އެހެން ގަިޑއަކަށް ފަްސކުަރން. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

 ަގއި ޖަލްސާގެ ަމސައްކަތް އަލުން ފަށާ ގޮތަށް މި ނިންމަނީ. 1:15މިހާރު 

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން:   އަްށ( 13:15އިން  13:16)ޖަލްސާ މެދުކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ޖަލްސާެގ މަސައްކަްތ ކުރިއަށް ގެންދަން ބެލިއިުރގަިއ ކޯރަމް ހަމަނުވާތީ، މިހާރު ވަނީ ކޯރަމް ރަނގަބީލުޖަހައި 

ގެން މި މެންބަރުން ވަޑައި 5މިނެޓަށްފަހު ވެސް މި ވަނީ ހޯލުތެރޭގައި ޢިއްޒަތްތެރި  5މިނެޓު ބެލިފަ.  5އަދި 

ތިއްބެވީ. އެހެންކަމުން، ޖަްލސާގެ މަސައްކަތް ކުިރއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ. ދެން އަޅުަގނަޑށް ޖެހޭނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ 
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ވާ ހޯމަ ދުވަހު  2112ޑިސެމްަބރު  24މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލުމަށް. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންނާނީ 

 ަގއި. 9:11

 

 .ނިމުނީ ލިސްމަޖި. العالوين رب هلل والحود

____________ 

 
މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި  

 ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުން:

 

ވެލިޫދ . 3ރިޟާ.  . މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލ2ީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ.  .1

. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާެގ 5. ަނއިފަރު ދާއިާރެގ މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު. 4. ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު.

 

މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޔާސަތުން ނިންމަވައިލެއްވިއިރު ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި 

 މެންބަރުން: ނެތް ޒިރުވެވަޑައިގެން ހާ 

 

 

ހެންވޭުރ . 3. މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމު. 2ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު.  .1

ގަލޮޅު ދެކުުނ . 5. هللاގަލޮުޅ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު. 4. ދެކުނު ދާއިރާެގ މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

މައްޗަށްގޮިޅ . 7. މައްޗަށްގޮޅި އުތުުރ ދާއިރާގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ. 6. އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފުދާ

. 9. ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު. 8. ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު . 11. އިބްރާހީމު ރަޝީދު މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު . 12. ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު. 11. ޙުސައިން މަނިކު

. 15. ންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރުިދއްދޫ ދާއިާރގެ މެ. 14. ބާރަށު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު. 13. هللاޢަބްދު

ނޮިޅވަރަމު . 17. ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަުދ މުޖުތާޒު. 16. މަޢުޞޫމުهللا ކެލާ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު . 19. ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު. 18. ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު

. 21. ކުޅުދުއްުފށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު. 21. ބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާދާއިރާގެ މެން
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