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6201/18/13ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 10:31 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:59: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއޒަތްތެރި  24ވަަޑއިެގން ތިއްބެވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/2/3އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ަސތުންިރޔާ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ގައި އިްޖތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  10:45މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

ަގއި ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު  11:15. 1ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ޤައުމީ  ަގއ11:00ި .3

ަގއި މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ  12:00. 1ަގއި ގަާވއިދު ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  11:30. 2ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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ަގއި މާލިއްޔަުތ  1:45. 2ަގއި ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  12:30. 3ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 . 2ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ހިތަދޫ ދެކުނުކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ޖްތިމާޢީ. އިބައެއް ބަދަލުތައްކޮމިޓީތަކަުށް އައި  -4.2

 މުޙައްމަދު ނާޡިމް ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވައިަކރަދޫުށް ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަނިޒާރުމެންބަރު ޢަލީ 

ާވފައިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން އް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުެގ އެމް.ޑީ.ޕީ ަވޑަިއގެންހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދި 

މެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހި 107މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ 2016ޖޫން  13ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްައކުން 

ަގިއ ކޮމިޓީ ގަާވއިދުަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުާލންކުރަން.  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 ައއްޑޫ މީދޫގެ ބަދަުލަގއި އެ ކޮމިޓީއަުށް ަފއްޔާޟް އިސްމާޢީލްދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ގަމުހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އެމް.ީޑ.ޕީގެ  ވަަޑއިގެންހަމަޖައްސަަވިއދެއްވުން އެދި  ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ  107ިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ވާފައްސިޓީ ފޮނު

ގައި 2016ޖޫން  14ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް  107ގެ ގަާވއިދުގެ އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހު

މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރު  މާފަންނު ހުޅަނގުކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  ގަާވއިދު އިޢުލާންކުރަން.

މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުްނ ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓައުށް ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި ފަލާޙް

 107ވާަފއިވޭ. ެއ ލިޔުން ލިބުމުްނ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ އްޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނު އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ަވޑަިއގެންއެދި

ރޫޕުގެ ީލޑަރުންނުަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގް

ަގއި ައންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 2016ޖޫން  19އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސައކުން 

ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން ެއޮގތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 107

ޓީގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްގެ ކޮމި މިންވަރު ބަލާ

ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޡިމް ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން 

 107ޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. ެއ ލިޔުން ލިބުމުްނ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިއެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނުަށް 

ުތންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ަގއި ައންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔ2016ިޖޫން  19އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސައކުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުްށ އިޢުލާންކުރަން. )ަވގުތުކޮަޅަކުށްފަހު( 107

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 5
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޅާ ކަންކަންމަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުުށަހަ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތުަތއް ބަާޔންކޮުށްފައިވާ ކަރުދާހަކާ ެއކު ޅައިދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަ  -5.1

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާ މައްސަލަ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށް 

 ޢާއްމަުށް ދަންނަވަން. އިްއވައިެދއްވުމަުށް އަމީން

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މަސީޙް މުޙައްމަުށް، ވެދުން ސަލާމަުށްަފހު ދަންނަވަމެވެ. މި ސިީޓއާ هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ޔާންކޮުށްފައިވާ ކަރުދާހެކެވެ. އެކު މި ވަނީ ޓެރަރިޒަާމއި ހަްއދުފަހަނަޅައިދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ިސޔާސަތުތައް ބަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން، ޓެރަރިޒަާމއި ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމަީކ މި ވަގުުތ ރާއްެޖއަުށް ދިމާވެަފއިާވ ވަރަުްށ ބޮުޑ 

މައްސަލައެެކވެ. އަދި އެީއ ެއއްވެްސ ފަރުދެްއގެ ސަލާމަތާ މެދު ޔަޤީންކަމެއް ނެތްފަދަޔަުކން މުޅި ދުނިޔެއަުްށ ެވްސ 

މާވެފައިވާ ބިރުވެިރ، އަދި އެހާމެ ނުރައްކާތެރި މައްސަލައެއް ެވސް މެއެވެ. ވުމާއެުކ މި ކަރުދާސް ރައްޔިތުންެގ ދި

މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްަވއި މި މައްސަލައާ މެދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތއް ނިންމަވައިެދއްވުްނ 

هللا . ޚާދިމްކުމް، ޢަބްދ2016ުޖޫން  8. 1437ރަމަޟާން  3މް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އެދި ދެންނެވީމެވެ. އިޙްތިރާ

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތު ބަޔާްނކޮުށްފައިވާ ކަރުދާހަކާ ެއކު 

ރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ މަްއސަލައާ ގުޅޭ ސިީޓ ދެންމެ އަމީންޢާއްމު އެ ިއއްެވވީ. އެ މައްސަަލއާ ެއކު ރައީސުލްޖުމްހޫ

ފޮނުއްވާފަިއވާ ކަރުދާސް މިއަުދގެ ޔައުިމއްާޔގައި ހިމެނިގެންާދނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. މި މައްސަލައަުށް ބަހުސަުށް ހުޅުވާލަން. 

 32މިނެޓު  38 ަގޑި 1 ޕީ.ޕީ.އެމަުށްަވގުތު.ެއއީ ބަހުސްގެ  ަގޑިއިުރގެ 3 މި މައްސަލައަުށް ކަނަޑއެޅިފަިއ ވަނީ ޖުމުލަ

 12ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް  46މިނެޓު  16ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  7މިނެޓު  46ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް 

މިނެޓު.  3ުށް ްތތެރި މެންބަރަތްނުވާ އިްއޒަމިނެޓު. ަވކި ާޕޓީއަކަުށް ނިސްބަ 3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  35މިނެޓު 

ވިލިމާލޭ ދާއިރާެގ  ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީއަޅުގަނޑު މިހާރު )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  ފުރުޞަތު ހުޅުވައިެލވިފައި ވަނީ މިހާރު.

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަުށް.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ކު ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނި
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އާދެ! އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއަދު މި  ޝުކުިރއްާޔ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.އާދެ، `. 

ފޮނުއްވާފަިއވާ މުހިއްމު ކަރުދާހަުށް އެއްެޗއް ދަންނަވާލުމުެގ ކުރިން އަޅުގަނޑު ހަމަ ައޅުގަނޑުމެންގެ މި މުހިއްމު 

އި، ުޚޠޫރާތްތެރި ދަނޑިވަޅުަގއި މި މައްސަލަ އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚުޠޫރާތްތެރި ދަނޑިވަޅުގަ 

މަންދޫބުންނާ މެދުގައި، ރަްއޔިތުންގެ މަންދޫބުންނާ ހަމައަުށް ސަރުކާރުން ފޮނުއްވީީތ އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް 

ސްކުރަން. މައްސަަލއަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރެއިން ެއއްބަޔަުކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އަރިހަުށް އަރި 

ދައްކަން ބޭނުންނުވާ، އަދި ެއްއބަޔަކަުށް ދަްއކަން ނުކެޭރ، އަދި އެއްބަަޔކު ެދއްކި ނަަމވެސް ތިާމމެންގެ އަމިއްލަ ސިފަތަކެއް 

ފަދަ ސީރިއަސް މައްސަަލއެއް.  އެއަުށް އިތުރުކުރުމުގެ ސަބަުބން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނުރަްއކާތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ

އަޅުގަނޑު މިއަދު ފަުށަމުން ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން. މި މައްސަލަިއގެ ހަވާާސގެ އެތެރޭަގއި އަުޅގަނޑުމެން މާނަކުރަން 

އެބަ ޖެހޭ ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން. ނުވަތަ ވައިލެންޓު ެއކްސްޓްރީމިޒަމްގެ ވާހަކަ. މިކަން މި ދުނިޔެ ވޭތުވެދިޔަ 

އަހަރުތަުކގެ ތެރޭަގއި ދުނިޭޔގެ އެކި ކަްނކޮޅުތަކުން، ދުނިޭޔގެ ކުޑަ ޮބުޑ ޤައުމެއް ނެތި ހަމަ ކޮންމެ  10ކަުށް، ހަތަރުވަރަ

ޤައުމެއް ވެސް މި ވަނީ މިފަދަ ނުރައްކާތަުކގެ ތެެރއަުށް ހުުށަހެޅިފަ. ބަވަނަވެަފިއވާ ދުނިޭޔގައި ދިވެހިރާއްޖެ ވަކި މިަޔކުްނ 

ެއްއވެސް ސިފަެއއް ނެތް. ކަނޑުތަކުން ަވކިވެަފއި ހުރި ޤައުމުތަކާއި، އެްއގަމުްނ ، އިސްތިސްނާވާނެ އެްއވެސް ަސބަބެއް

ލޭންޑު ލޮކުވެފައި ހުރި ޤައުމުތަކާއި، ފަރުބަދަމަތީގައި އުޭޅ ޤައުމުތަކާއި، އަދި އެނޫން ހިސާބުތަކުގައި އުޅޭ ހުރިހާ 

ގަނޑުމެންނަުށް މި ކަރުދާހުން ތަޢާރަފާ އެކުގައި އެަބ ހިސާބުތަކަުށް މިކަން މި ވަނީ ފެތުރިގެންގޮްއސަ. ސީދާގޮެތއްަގއި އަޅު 

ފެނޭ ރާއްޖޭގެ ިމއަދުގެ ހާލަތު ސަރުކާރުން، ާޚއްޞަކޮުށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަުޅގަނޑުެމންނާ ހަމައަުށް އެ މަނިކާފާނަުްށ 

ބަ އެނގޭ ައޅުގަނޑުމެންނުަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮެތްއގެ މަތީން ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔުމުަގއި. މީގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ

ޚާބަރު އެބަ ލިބޭ ރާއްޖެއިން ަބޔަކު، ުނވަތަ އަޅުގަނޑުމެން ެއއްވެްސއިެރއް ަގއި ދަންނަާވ، ހަމަގައިމު ވެސް ސަރުކާރަުްށ 

ތާއީދުކުރާ ޕާލިމެންޓް ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން މިިއން އެންމެ ދިވެހި ރައްޔިޔަތަކު ވެސް އެހެން ޤައުމެއްަގިއ 

ނގާ ހަނގުރާމައަކަުށް ދިއުަމކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ެއކަކު ެވސް ތާއީދުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި ދިވެހީންނަުށް އެއްެވސް ހި

ހިސާބަކުން އެްއވެސް ގޮތަކުން ފައިދާއެްއވާނެ ކަެމއް ނޫންކަން ފެުށިގަތީއްސުރެ ިމއަހަދާ ހަމައަުށް ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންހެން 

ކުހެން ނިކުންނަ އަނެއް ނުކުތާއަކީ އެފަދަ ފަރާތްތައް ރާއްޖެ ދޫކުރައްވާފައި މި ދަނީ، ގަބޫލުކުރަްއވާނެ. ެއއާެއކުއެ 

ރާއްޖެއިން މި ދަނީ ޢާއިާލ ގޮަވިއގެން. މި ދާއިުރަގއި ިމ ގެންދަނީ އަނބިން، ދަރިން ތިމާގެ ަބއެއް މީސްމީހުން. 

ން ެގއްލުން މި ލިބެނީ އެ މީހުންގެ؛ މި ގިނަފަހަރަުށް މިފަދަ ފަރާތްތަކަުށް ދިމާވާ މައްސަަލއަކާ ުގޅިގެން މުޅި

ހައްދުފަހަނަޅައިދާ ވިސްނުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން މި ލިބެނީ ބޮޑެތިބޮޑެތި އެހެން މައްސަލަތަކަކަުށް ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެްނ 

ކަުށް. މި ދަނީ. ގެއްލުން މި ލިބެނީ ނިކަމެތި، އެކަުމގައި ަބިއެވރިނުވާ ނުވަތަ އެކަމުގެ ވިްސނުން ނެތް އެހެން ބަޔަ

އޭގެތެޭރގައި މި ދެންނެވި ކުަޑކުދިންނާއި އަދި އަންހެނުން ހިމެނިގެންދާކަމީ ވަރަުށް ބޮޑު މައްސަލަައކަުށް އަުޅގަނޑުމެންެގ 

ސީރިއަސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްސަލައަކަުށް ެވގެންދާނެ މައްސަލައެއް. މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިވެ، އެ ކުދިންނަުށް 
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ނުލިބި، ހަވާސާގައި ވަރަުށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާކަމީ ޝައްެކއް އޮތް ކަމެއް ނޫން. އަޅާލަންޖެހޭ އަޅާލުން 

މި ވާހަކަ މިހެން ދައްކަމުންާދއިރު ެވސް ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން، ހުްސއެކަނި މިކަމަާކ ގުިޅގެން އެކަންޏަކު ނޫްނ 

ހަމަ މިއިން ކަމަކާ ނުލާ ވެްސ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހަމަ  ޢާއިލާތައް ެއކަހެރިވަނީެއއް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ

ދާ ތަނަކަުށް ޮގސް  ރުމަުށް ޓަކައި ހަމަ ަތނެއް ގުޖަުޑކޮުށްލުމަުށް ޓަކަިއ ނުކުމެގެންސިޔާސީ މަޤްޞަދުތަކެްއ ހާސިލުކު

ރު ވެސް ައޅުގަނޑުމެންެގ ދާއިމަހެއް ކުރިއަުށް އިާލތައް ހަމަ ބިކަވެގެން، މާްތވެެގންވާ ރަމަޟާންރުަގއި އެ މީހުންގެ ޢާތިބޭއި

ްނގެ ތެރެއިން ލަތު ޕާޓީގެ މެންަބރުގެ ދެ އަނބީދާޔަ މާސިންގާ ކޯލިޝަްނަގިއ އުޅޭ އަފަހުން އުފެދިގެން މިދި މި ދާދި

ތްބަކު ހަމަ މިހާރުވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަހުރި ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަން ކަދުރު ޕެކެޓެއް ފިަޔވަިއ ނއެއް އަ

އެކަމަުކ  ކަން.ތުން އޭނައަުށް ނުލިބޭމަހުގައި އަދި އޭނަގެ ފިރިމީހާގެ ފަރާ ެޗއް މި މާތްވެެގންވާ ރަމަޟާންއެްއވެސް ެއއް

ތަން ފެނޭ. އެކަމަކު  އިންނަ ަގއިއަރިމަތީ ބައްދަލުވުންތަެކއްގެކުރުމަުށް ފޫގަޅައިގެން ނުކުމެ ބޮޑު މާސިންގާ ރާއްޖެ ބަދުނާމު

އެހެންވީމާ، ަވއިލެންްޓ ބަތްވާ ބޭުފޅެއްގެ ވާހަކަ މި ދަންނަަވނީ. ބޮޑު މާސިންގާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަުށް ނިސް

ާރއްޖެއަުްށ ލިބެންހުރި ގެއްލުންތަުކގެ ާވހަކަ ދައްކަމުން މި ވާަހކަ މި  ،ިމ ކަރުދާހުގެ ވާހަކައެކްސްޓްރީމިޒަްމގެ ވާހަކަ، 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ  ؛އި ރާއްޭޖގެ ިޒންމާވާމީ މައިދާނުގަ . އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބައިނަލްައޤްދައްކާލީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ތިޒާމުަތއް ދިވެިހ އިލްޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ބައެއް.  .މު ެއއް ބައިްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މީގެ މުހިއްގޮތެްއގަިއ ރަ ޚާއްޞަ

ނުދީ ތަ ހުއްދަނެތި ނުވަރައްޔިތުން ކޮނުޑގައި ެއޅޭނެ އެްއވެސް ކަމެއް ައޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ހުއްދަ

 މުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކާިއ؛ނަގަ އެްޑވާންޓޭޖު ލަތުގެނަމަވެސް، މި ހާ އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމަކުން ނުނިންމަމު. 

 ،ިސޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ަބއެްއ ބޭބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ މި ދަންނަވާލީހުން، ސިޔާސީ މީ އަޅުގަނޑު މި ވާަހކަ ދެންމެ

ލަތު ބަާޔންކޮުށްދެއްވަމުން ސަުރކާރުްނ ން އެބަ އޮތް ާރއްޖޭގެ ިމއަދުގެ ހާފެންނަ މި ކަރުދާހުގައި ގެއަޅުގަނޑުމެން

މި މައްސަލަތަްއ ރާއްޖޭގައި އޮތް މިންވަރަުށް ވުރެ ބޮޑުކޮުްށގެން ރާއްޖެއާ ެމދު ފިޔަވަޅުތަެކއް އެޅުމަުްށ  ،ވިދާޅުވެަފއި

މިއީ އިއްެޔއަކު މިއަދަކު ހިނގާ ކަމެއް ނޫން. ކެނޑިނޭޅި ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ބަޔަކު މަސައްކަްތކުރަމުންދާ ވާހަކަ. 

 ދާ ޚިޔާލުތަކުގެ މީހުންނާ ގުޅުަވއިގެން ެއކަންޏަކުދާ، ވަރަުށް ހަްއދުފަހަނަޅައި ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ހަނގުރާމައަުށްއެކަނި ހުސް

ވެްސ. އަދި އޭގެފަހުން ނުވަދިަހއިގެ ކުރީޮކޅުގަިއ  ޔަކު ވަރަުށް ފަރިތަކޮުށް ފައްޓައިފިބަ ނޫން. މިކަން ރާއްޖޭގަިއ ފެްއޓި

ހާހުގެ އަހަރުތަކުަގއި ރާއްޖޭަގއި މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮްކރަސީ ވުޖޫދުވުމަުށް އެ ހިނަގިއދިޔަ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގިއ  އައިސް ދެ

ނެތި ލަންޑަން ކްލަބުަގއި ތިއްަބވާ ބޭބޭފުޅުން މި  ވެސް ޭއގެ ހަާވސާާއއި އެެތރެއާއި ބޭުރގައި ހަމަ ހުއްުޓމެއް

 . ނަމަވެސް، ަޤއުމުެގންދަވާނީަރއްވަމުން ގެންެދވި. މިއަދު ވެސް ކުރަްއވާނެ. މާދަމާ ވެސް ކުަރއްވަމުންމަސައްކަތްކު

ލަތެއް މި ގެނެވޭ ހުރިހާ ކަމެއްގައި މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ އުޅުން ބަދަލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުްނެގ ނުރައްކާތެރި ހާ

މިފަދަ  ،ކަރުދާހުގަިއ އޮންނަުޅގަނޑުމެން އިޝާރާތް މި ކުިރ . އަދި ކުރިން އަ ޖެހިއްޖެގެ ވިސްނުމަކަުށް އަްނނަންމަޖިލީހު

އަދި އަުޅގަނޑުމެްނެގ  ކުަގއި ހިމެނޭ ކުޑަކުދިންނާއި،އިލާތަކާއި އެ ާއއިލާތަޢާޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންވާ 
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މިނިަވންކަމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ  ެއކަުށައެޅިަފއިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަާކއި އިގެންފަިއވާ ފެހި ޤާނޫނުއަސާީސގައިބަލަ

ކަންތައްތަުކަގއި އެބަޖެހޭ  އިމައްޗަުށް ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަުށް ދިނުން ލާޒިމްކުރާ އަސާސީ ބައެއް ޙައްޤުަތކާ 

ފާސްކޮުްށ  އަޅައި އިންތަކެްއގެ ޮގތުގައި ކަނޑަ ބައެއް ކަހަލަ މިންވަރުތަެކއް ައޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ގައިޑްލަ 

އިލާ ހަމަ ކޮނޑުލަިއެގން ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ޮގސް ބަޔަކު ރާއްޖެއިން އެ ީމހުންގެ ޢާ ުނވަތަ މިފަދަ ،ހުއްޓުވަން. މި މީހަކު

ރަދެއް އެ ބަަޔކަުށް ކުރާނެ ކޮންމެ ޚަނިކަމެތިކޮުށްލީމާ ދެން ދިވެހި ސަރުކާރުން ވީ ޮބޑު އަގު ީދެގން އެ ބަަޔކު ގެންނަން. 

ކަން މިހާ ދޫކޮުށް އޮންނަ ކަމެއް، ތައްޔާރުވާން. އެހެްނނަމަވެސް، މިހެން މިކަން އޮންނަ ކަން ފަސޭހަކަމާއެކުކުރުމަުށް 

ފަްސއެނބުރި  ،ތެރެއަުށް ދާންވީ. ެއްއވެސް ކަހަލަ ވިސްނާލުމެއް ގެއެނިގއްޖެއްޔާ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް މި ނުރައްކާަތކު 

ނެތި ހަމަ  ައތޮޅަުށާއި ޤައުމަުށް ވެދާނެ ގެްއލުމަކަުށް ބެލުމެއް ،ންވި ރަުށަުށާއިތިމާ އުފަ ،ލުމެއް ނެތި ޤައުމަުށާއިބަލައި

. ބޫލުކުރަންއަުޅގަނޑު ގަދަނީ. އެފަދަ ކަންަތްއތައް ހުއްުޓވުމަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަަމުށް ނުކުމެގެން

ގޮތެއްގައި ސަރުކާުރގެ  ލައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ޖުމުގެ ގޮތުަގއި މަސަގުރޫޕެއް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޅުގަނޑުމެން

މު މަސައްކަުތގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި މުހިއްގޮތަކަުށްތޯ އަިދ ސަރުކާރަުށް ކޮން ، ކަންގޮތަަކުށް ވިސްނުން މިހުރީ ކޮން

މޮކްަރސީގެ ނަުމގައި މުން ވެސް މި ދަންަނވާލީ ޑިއެހީވެދެވޭނީ. ބައިނަލްއަްޤވާމީ މައިދާނުގައި ޒިންމާގެ ވާހަަކ ފައްޓަވަ

ކަމަުށް ވުރެ ޤައުމުެގ ތައް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިނިވަންގެންދާ ޢަމަލުތައް ކަމުގައި ވީނަަމވެސް މިފަދަ ކަންތައްހިންގަމުން

ބޮޑު  ކަން މި ކަރުާދހުން ފެންނަކަމީ ވަރަުށްބަޔަކު ުކރަމުންދާ ކަމެއް އެދުން އިްސކުރުމަުށް ފަސްނުޖެހޭ މައްޗަުށް އަމިއްލަ

ދައްާކފައިވާ މީހަކަުށް ވާތީ މިހެން  ފަހަރު މި ވާހަކަ ތެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ވަރަުްށ ގިނަޙަޤީޤަ

އަދި  ،ަކން އަުޑވީއްލާ މި ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމާއިބަެއއްމި ދަންނަވާލީ. އަދި ޚާއްަޞޮކުށް މިކަން ކުރަނީ ކޮން

ނީ ިދވެހި ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކުެރވޭތޯ އަުޅގަނުޑގެ ިމންވަރުން މަސައްކަްތކޮުށްދީފަ. ތަޅުމުން ބޭރުގައި ވެސް އަުޅަގނޑު ވާ

ންނެއް ދިވެހިރާއްެޖ ވެސް އަޅުގަނޑުމެ އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރާ އިދިކޮޅަުށް ތިބި ޒަމާނެއް ވެސް ދިޔަ. ހަމަޔަޤީނުން

ަބއެްއގެ ކުރިމަތީަގިއ  އްޭޖގެ ބޭުރގެ ަރއްޔިތުުށް ދިވެހިރާވާ ފަދަ ގޮަތކަދިެވހިރާއްޖެ ބަދުނާމު ވާ ފަދަ ގޮތަކަުްށ،ބަދުނާމު

އެ ކަންތައް މިހާރު ކުރަމުންދާ ، ންނެްއ ނުކުރަން. އެހެންވީމާވާހަކަދަްއކާފަެއއް ނުވާނެ. ެއ ކަންތައް އަުޅގަނޑުމެ

މިއަދުެގ  .ވަންއެކު އަުޅގަނުޑމެން ދަންނަ އެ ކުރުމަުށް ކަުށީަގއި ހިފާފައިާވ ފަރާތްތަކަުށް އާދޭހާ ،ފަރާތްތަކާއި

އަޅުގަނޑުމެންގެ ެއއް ނިންމުމަކަުށް ވާނޭ ސަރުކާރަުށާއި މި ދިވެހި ޤައުމަުށް އެހީތެރިވެދިނުމަުށް ޓަކައި ރައްޔިތުންެގ 

ވާމީ ޒިންމާގެ ވާހަަކ ބަިއނަލްއަޤްމިއަދު ކަނަޑއަޅަން.  ޔަތުން ައޅުގަނޑުމެން އެ ަޢޒުމުމަޖިލީހުގެ މަންދޫބުންގެ ހައިސިއް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޕްރޮޓްކޯލް  ،މައްސަލަ  6، 5، 4، 3، 2، 1 ނޑުމެންަނުށް އެބަ ފެނޭ ކަރުދާހުގައިޅުގަދަންނަވަމުން އަ

އަުޅގަނުޑގެ ަފހުން އަޅުގަނޑު ޕާލިމެންޓްރީ  ނަމަވެސް  ނުދެންނެވި ވެަފިއާވ ވަރަުށް ތަފުސީލުކޮުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަިއވެރި

ަކމާ މެދު އަޅުގަނޑު ޝައްެކއް ސަލައިަގއި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާނެމައް މުކޮންމެ މެންބަރަކު ވެސް މި މުހިއް ގްރޫޕުގެ ހަމަ

މު ނުކުތާތަކުގެ ތެެރއިްނ ހިއްމު ުށްލާނަން. ނަމަވެސް، ލިޔެަފއިވާބައި ޫދކޮ ނުކުރަން. އެ ސަބަބަުށް ަޓކަިއ އަުޅގަނޑު އެ
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ވާީމ މުޢާހަދާ ޒަމާ ެބހޭ ބައިނަލްއަޤްަސއްކަތްކުރަމުންދާ ޓެރަރި ލާނަން. އދ.ަގއި މިހާރު މަފަުށަމުން އަޅުގަނުޑ ދަންނަވައި 

ހެން ވާމީ ގާނޫނީ އޮިނގަނޑަުށް ޢަމަލުކުރަން ފެުށުމަކީ ކޮންމެބައިނަްލއަޤް އަވަސް ގޮތަކަުށް ނިމި، މި މަްއސަލައިގެ ތަފުސީލީ 

ހަމައަުށް  ކަމެއް ކަމުގައި ާރއްޖެިއން ދެކޭ. ވުމާއެކު، މި މުޢާހަދާގެ މަސައްކަތް ނިމި، އެ މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާއާބޭނުން

ން ާރއްޖެއަުށް ޮގވާލަމޭ. އިވާސިލުެވވޭނެ ގޮތްތަްއ ފަހިކޮުްށދެއްވުމަުށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް ައވަްސކޮުށްދެްއވުމަުށް އދ. 

 ހަމަ އިއްތިފާޤުވެ ންޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ންުށް ރާއްޖެއިން ޮގވާލަމޭ. މި މައިގަނޑު ގޮވާލުމުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ޕާޓީއައދ. 

އްުމ މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްފައިާވ ވަނަ އަހަރު އދ.ގެ އާ 2006ުކގައި ާލނަން. އަދި އެާއއެަހކަ ދަންނަވައިބައިވެިރވާ ވާ

ކޮޅަުށް ޤައުމުަތކުން ދިއުމާ ދެޓެރަރިޒަމް ހައްދުފަހަނަޅައި ، ޖީރެޓެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ގްލޯބަލް ކައުންޓަރ ޓެރަިރޒަމް ސްޓް

އދ.ގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު 2015އދ.ގެ ސެކްރެޓަީރ ޖެނެރަލް ކުެރވޭނެ ގޮތްތަކާ ެބހޭ ގޮތުން މަސައްކަތް

ގޮުތގެ އެްއގޮތްވާ  މިޒަމާލެންޓް އެްސޓްރީުޓ ޕްރިވެންޓް ަވއިއްމު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާފައިވާ ޕްލޭން އޮފް ެއކްޝަން އާ

ވަނަ  1987ވޭ. އަިދ ހަމައެއާއެުކ، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އަޅާެނކަން ވެްސ މި ކަރުދާހުގައި އެބަ  މަތީން ރާއްޖެއިން

އަހަރު ސޮއިކުެރވިފަިއވާ ސާްކ ކޮންވެންޝަން އޮން ސަޕްރެޝަން އޮފް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަުށުން ކުރެވޭ މަސައްކަތްަތްއ 

ިއ ކަމަުށް މި ކަރުދާހުގަމިހާރަުށް ވުރެ ހަރުދަނާކޮުށް ކުރިއަުށް ގެންދިއުމަުށް ޓަކައި ރާްއޖެއިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ

ބަޔާންކުރެވިަފއިވޭ. އަދި ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާއިން އިސްނަަގއިގެން ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަުށް އެކުަލވައިެލވިފަިއވާ ގުޅިަފއިވާ އަސްކަީރ 

ލަޝްކަރުތަކުަގއި ރާއްެޖއަުށް ވަނީ ބައިވެިރވެފަ. އަިދ އެ ލަޝްކަރުތަކުަގއި ާރއްޖެއިން އެެދވޭ ގޮތެްއަގއި 

ގެ ވާހަކަ ވެސް މި ކަރުދާހުަގއި އެަބވޭ. އަދި އޭެގއިތުރުން، ކޮމަންވެލްތުން އުފައްދާފަިއާވ މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާނެަކމު

ކޮމަންވެލްތު ަކއުންޓްރީ ަވިއލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް ުޔނިޓުގެ މަސަްއކަތުަގއި ރާްއޖެއިން އެދެވޭ ގޮެތއްަގއި 

ޭއގެއިތުރުން އދ.ގެ އާްމސް ޓްރީޓީ ފަދަ ޓެރަރިޒަުމގެ  ހަރަކާތްތެރިވާނެކަމުގެ ވާހަަކ ވެސް މި ކަރުދާުހގައި އެަބވޭ. އަދި

ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަުށް ގުޅިފަިއވާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ދިވެހިާރއްޖެ ބައިވެިރވާނެަކމުގެ ވާހަކަ ވެސް އެަބއޮތް. 

ނު މުހިއްމު އިޞްލާޙުތަްއ )ޓެރަރިޒަމް މަާނކުރުމުގެ ގާނޫނު( އަުްށ ގެެނވު  2015/32އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނޭގ 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ަވނީ ނިންމައިދީފަ. އަުޅގަނޑުެމންގެ ޒިންާމއެްއގެ އިތުރުން ދެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި 

ކަންތައްތައް ކުެރވިދާނެ ބަެއއް ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެބަފެނޭ މި ކަރުދާހުން. އަދި މިއާއެކުެއކުހެން 

އެބަ އެނގޭ މުހިއްމު މަސައްކަތުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ވިސްަނންޖެހޭ ނުކުތާއަކީ، ރާއްޖެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

މި ހަނގުރާމަތަކުގަިއ ބަިއވެިރވާން ދިޔަ މީހުންގެ އަދަދު އެކި ފަރާތުން ގެނެސްދޭ މިންވަރު. ރަސްމީ ސިަފއެްއގަިއ 

ފުިރހަމައަުށް ނޭނގުނަސް ބޮޑެތި ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންގެ  ބަލައިފިކަމުަގއި ވާނަމަ މުޅި އަދަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް

ފަންސާހަކަުށް މީހުން ދިޔަކަމަުށް މި ވަނީ. ނަމަވެސް އެންމެ މީހަކު ވެސް؛ ައޅުގަނޑުމެންެގ ، 49ގާތްގަނޑަކަުށް 

އްޖޭގެ ނަމުަގއޭ. ވިސްނުމަކަުށް ވާްނވާނީ އަުޅަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި އެްނމެ މީހަކު ދިޔަޔަސް އެ ދެެވނީ ދިވެހިރާ

އެހެންވީމާ، ޖުމުލަ ގޮތެްއގައި މިއަދު ސަރުކާރުން މިހާ މުހިއްމު ކަރުދާހެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުމުގެ މައިގަނޑު 
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ބޭނުމަކަުށް ވެގެންދާނީ މުޅި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢަުށް ޔަޤީންކަންދިނުން ދިވެހިރާއްޖެ މި އޮތީ އެކީ އެއްވެްސ 

އި މިއިން ކަަމކަުށް ތާއީދުކުރާކަުށް ނޫން ކަމަުށް. ައޅުގަނޑު ހިތަުށްއަރާ މިއަދުގެ މި ސާޢަތަުށް ފަހުގައި ދެން މި ހިސާބެއްގަ 

ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުންގެ ސިާޔސީ ބޭނުމަކަުށް ޓަކައި އެިކވަުރގެ ދޮލަނގުތަކަުށް ލައިގެން ވިްއކަންދިޔަ ފަރާތްތައް ދެން ދައްކާނީ 

އެއްކޮުށް ަޤއުމަުށް ޓަކަިއ  ހިތުގައި އުފެދޭ ސީރިައސް ސުވާލެްއ. އަުޅގަނޑުމެްނނާޑު ެއއީ އަުޅަގނ ؟ކޮންވާހަަކއެއްޯތއޭ

ކަން ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭނެ އެއް ވިސްނުމުަގއި މިކަމުަގއި ބައިވެިރެވވަޑަިއގެން ތިއީ ިމއަދުން މިއަދަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެިހތެރި

މޭޒުަތކުަގިއ ވަުށްބޭފުޅުން މި ވާަހކަ ދައްކަަވއިފި.  ލެއް. އެ ނޫންތޯ އެ އަުޅގަނޑު ހިތަުށް އަންނަ ުސވާ ،ވިދާޅުވާނެތޯ ކަމެކޭ 

ދުނިޔޭގެ އެިކ  ،ކޮނޑަުށް ލަިއގެން ނުކުމެ ަގއިދައްކައިފި. ައޅުގަނޑު ދެންމެ މިދަންނަވާލިހެން އެކިވަރުގެ ދޮލަނގުތަކު

ރުވެިރކަމުގެ ސިނާޢަތު ހުއްުޓވުމަުށް ހިސާބުތަކުގެ ބާޒާރުަތކުގެ ދޮުރތަކުަގއި މިކަމަުށް ޓަކިޖަހައިފި. ރާއްޖެއަުށް އަންނަ ފަތު

ނުރައްކާތެރި މިފަދަ ބޮޑު ބެހޭ މަންޒިލެއްަގއި  ވާހަކަ ދައްކަިއ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ޓަކައި ެއކި ގޮްތގޮތުން މި

އިފާނެ. ހިނގަ ،ބޭފުޅުން ގެނެސްެދއްަވއފި. ތެދެއްމެ ހަމައަުްށ އެ ދާނެކަުމގެ ވާހަކަ ެވސް މީޑިާޔއާހިނގައިހަމަލާއެއް 

އެަކްނ  ،އުރާަލިއގެން ތިބެ އެ ވާހަކަ ދައްކާަފއިމަުށް އަުޅގަނޑުމެން އެހެން އަތްކަ ހިނަގއިދިއުންމަވެސް ހިނގައިފާނެ. ނަ

ހަމައަުށް ދެވޭގޮތެއް ެވއްޖެްއޔާ ފަހަރުގައި  ބާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަވރަުށް ދަތި ހާލަކާހުއްޓުވޭނެ އެްއވެސް ގޮެތއް ނުކޮުށް ތިއް

ރައްޔިތުްނ  ،ތުންނާއި އަިދ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެމުންދާ މި ދުޅަހެޔޮކަން ހުއްޓުމަކަުށް އައިސް ރާއްޖޭގެ ރަްއޔި

ބޭފުޅުންނަުށް ސަރުކާރުން  ކަމަުށް ވާނަމަ އެ ލާ ހިާސބަުށް ގޮއްސިމެ ރުޅިގަަދެވ ސަރުކާރެއް ަވއްޓައިމަގުމައްޗަުށް ނުކު

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހުވަފެނެއް ނޫން އެއީކީރުގެ ުކރަން ހެޔޮވާވަަގއި އުއްމީދު ކަމުގެލިބިދާނެ

ިމ ޖީލާއި، އަދި މި ޖީލުގެ ފަހަުށް އަންނަން އޮތް ިދވެހި ޖީލުތަކަުށް ޓަަކއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ  ،އެންމެހައި ރަްއޔިތުންނާއި

ގޮުތގަިއ، ވަރަުށް  ގެސީރިއަސް ކަމެއް މެދު ދު މި ފޮނުއްވާފަިއވާ ކަރުދާހާމިއަ އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރުންރަ

ުކެގ ައޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަތަ ންނަވާލީދަ ާވހަކަ މިހެން މި ގޮތުަގއި ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މި ގެކަމެއް  ސީރިއަސް

ދަ މެދު ބަހުސްކުރައްވަމުން މިފަނޑަުށް ޔަޤީން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ކަރުދާހާ އަޅުގަ ފަހުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުަގއި

މިހާރުެވސް މި ވާަހކަތައް އެބަހުރި. އެހެންވެ އެ ވާހަކަތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން  އީ ަހވާާސގައިވާހަކަތައް ަދއްަކވާނެ. އެ

މިކަމުގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެން  ނީ އެ ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑުމެންނާވަ ޖެހެނީ. އަޅުގަނުޑގެ އާދޭހަކަުށް މި އިޝާރާތްކޮުށްލަން މި

އެހީތެރިވެދިނުން. އެއީ  ައޅުގަނޑުމެްނނަުށް ނުމަކާއި ފިކުެރއް ަކމުގައި ބުނެ،އޮްތ ވިސް އެއީ މުޅި މި ޤައުމަުށް

ގޮުތގައި އިދިކޮޅު ފަާރތްތަކުން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުަގއި  ގެއަޅުގަނޑުމެނަުށް އަުޑއިވެމުން އެބަދޭ ރާއްޖެއަކީ މިފަދަ ދަނޑުބިމެއް

ތަމްރީނު ހަދާ ތަމްރީނުކުރާ، ގުޅޭ  ައއި.އެްސ.އެްސއާ، މާނައަކީ ތަން. ކުރަމުންދާޖެ ބަދުނާމުކުރުމަުށް މަސައްކަތްރާއް

ލެއްަގއި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ެއއްެވސް ހާން. ތަ ގެންދަވާދައްކަމުން އެ ސިފަކުރުމުގެ ވާހަކަ ،ގޮތުަގއި ރާއްޖެ ސިަފކޮުށް ގެހާއްޔެއް 

އަދި ، ރާތުން ހުއްދަެއއް ލިބިގެން ވެސް ސަރުކާރުގެ ފަ މެންނަުށް އެހެން ފެންނާކަުށް ނެތް،އެްއވެސް ހިސާބަކުން އަުޅގަނޑު

ވިޔަްސ ާރއްޖޭގެ އެްއވެސް ހިސާަބކުން މިފަދަ ކަމަކަުށް ބޭނުންކުރާ  އްމު މީހެްއގެ ފަރާތުން ހުއްދަެއއް ލިބިގެންއާ
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ބޮޑެިތ  ަތނެއް. ދިވެހިންނަކީ އަލަުށް ބަަލއިގެންފަިއވާ ފެހި ޤާނޫުނއަާސސީގެ ހިޔަުލަގއި ވަރަުށް ގޮުތގައި އޮތް ގެދަނޑުބިމެއް

މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާ ބައެއް. ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ވެސް ޑިމޮކްރެޓިކް ވެްއޓެްއގައި ލިބޭނެ އެންމެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން 

އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް  ތުރުފަތުރުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން، ފުރާ އައުމުގެ މިނިވަންކަން،ލިބިފައި އޮތް ޤައުމެއް. ދަ

އަުޅވާފަިއ ހިފެހެއްޓޭނެ ގޮެތއް ނެތް. އެއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމެްއަގިއ ތުްނގެ ޕާސްޕޯޓުގަިއ ޓެގް ަރއްޔި އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޤައުމުތަކަުށް ފުރައިގެން މި ވެސް ެއކަން ކުރާ ގޮތެއް. ިދވެހިރާއްޖެައކުން ނޫން ސީދާ މެދުއިރުމަތީގެ މިކަހަލަ ބައެްއ 

ޓެރި ުކޑަތަންކޮެޅއް އަވައް ޓެރި ޤައުމަކަުށް ނުވަތަ އެއަުްށުވރެއި ައަވއް އެއް. ރާއްޖެއިން ނިކުމެެގންދަނީ ބޭސްވެރިކަމުގަދަނީ

ގޮތެއް ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ދިއުން ހުއްޓުވޭނެ ެއއްވެސްތަނުން ފުރައިގެން މި ސަރަހައްދުތަކަުށް ދާ ދުރު ޤައުމަކަުށް. ނަމަވެސް އެ

އީ އަމިއްލަ ނަފުސަުްށ ޓެން އޮތްތޯ ނޫންތޯ އެއިމިގްރޭޝަުނގައި ނުވަތަ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލުަގއި ބެލެހެއް

އުސް ބޮޑެިތ ހުރި މާ ފުންނާބު ތަރައްީޤވެފައި  ،ބޮޑެތި ވުެރ މާ ރާއްެޖއަުށް ،. ާރއްޖެއެއް ނޫންކުރަްއވަންނީ ސުވާެލއް

ހުން ވަނީ ހުއްުޓވުމަކަުްށ ނާދެވިފަ. އެހެންވީމާ، ާރްއޖެއިން ފަންސާހަކަުށް މީ ކަންަތއްތައް މި ޤައުމުތަކުގެ ވެސް މި

ތަ މުޅި ުނވަ ،މުޅި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން ނުވަތަ ިދވެހިރާއްޭޖެގ ސަރުކާރުން އީވާީތވެ، މިމިކަމުގައި ަބއިވެިރވެފައި 

 ކަމެއް ކަމުަގއި ބުނުމުގެ ދީގެން، ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި އޮތް ަސރުކާރަކުން ހިތްވަރުދީގެން ުކރާދިވެހި ޤައުމު ހިތްވަރު

 ބޭފުޅުން ވެިރކަމަުށް  ނުވާނެ. ހަމައެއާެއކުެއކުހެން ރާއްޖޭގެ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް އެެގންފުރުޞަތު އަޅުގަނޑުމެން ދީ

ނުވާނެ. އެީއ މި މަގަުށް ާތީއދުކުރައްަވިއގެން ނުވާނެ. އަދި ިއ މި މަގު ިޚޔާރުކުަރއްަވއިގެން ވަަޑއިގަތުުމގެ މަެގއް ކަމުގަ 

ހަމައަުށް ވެްސ  ބޭފުޅުންނާ އެ ،ނަމަވެސް  ގޮތުން ވެރިކަން ލިބުނު ވާ ބޭފުޅުންނަުށް ފަހަރުގައި މިކަމުގެ އުނަދގޫ އަދި އެ

ގޮތުންނާއި އަދި ކަންތައްތަްއ  ކަމަކަުށް ނުވާނެ ބައިނަލްއަޤްާވމީ މިހާރު މި ދުނިޔެ އޮތް އެނބުރި އަންނާނެ. ފަސޭހަ 

. ގެްނ އަޅުގަނޑުމެން ތިބުން މީއިމިދާ ގޮތުން  މިފަދަ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ަދއްާކފައި ނޭނގޭ ކަމަުށް ހަދަ ހިނގަމުން

 ތާއީދު ،ެއއްބާރުލުންދީ ފަރާތުން ފުރިހަމައަުށް ސަރުކާރަުށްމެންޓްރީ ގްރޫުޕެގ ޕާލި އެހެންވީމާ، މިކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ

ގެ މެން ން. އަުޅގަނޑަުށް އެނގޭ އަޅުގަނުޑގެ ފަހަުށް ހަމަ މިދެންނެވިހެން އަޅުގަނޑުއޮތްކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންަނވައިލާނަ

ނާ އެކު މި ާވހަކަ ދައްކާލުމުަގއި ިސޔާސީ ން ތިއްެބވިކަާމއި، ައދި އަޅުގަނޑުމެންވަޕާޓީގެ ފަރާތުން މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަ 

ކުލަޔާއި ރަހަ މި ތަޅުމުގައި ހުރި މިންވަރެއް އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ވަރަުށް ސީރިއަސް ގޮތެއްަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުްށ 

. ެއއީ މިހާ މުހިއްމު މަސައްކަތަކާ ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުންގެ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެހެން

ވިސްނުމާއި ފިކުރު ހުންނާނެ ގޮތް ރައްޔިތުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވާނެ. އަދި ސަރުކާރަުށް ވެސް 

އި އަުޅަގނޑުމެން ގެންގުޅޭނެ މިންގަނަޑކީ ކޮބަިއކަން؛ ައޅުގަނޑަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ެއއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަންދިނުމުގަ 

ހަމަ ޔަޤީންކަމާ ެއކު ދަންނަަވން ކެރޭ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންްޓރީ ގްރޫުޕގެ ހުރިހާ މެންބަރުންމެ ސަރުކާރުގެ މި ޕޮލިސީއަުްށ 

ަބާވނެކަން. އަުޅގަނޑަުށް ދެްއިވ ތާއީދުކުރަްއަވއި ސަރުކާރާ އެުކގައި މި މަަސއްކަުތގަިއ އެހީތެރިވެދެްއވަން ތިއް

  ފުރުޞަތުގައި ޝުކުުރއަދާކުަރމުން ވަކިވެލަން. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ހިންނަވަރު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޞާލިޙަުށް. މުޙައްމަދުބްރާހީމް އި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިންނަވަރު 

ހައްދުފަހަނައަޅާަފއިވާ މީހުން ރާއްޖޭގައި ތިިބކަމާއި، ޓެރަރިޒަމުގެ ޢަމަލުތަުކަގިއ  ުޝކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ،

އަޅުގަނޑުމެން، އެމް.ޑީ.ޕީން މިއަދު ދައްކާ ވާހަަކއެއް ނޫން. މި ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެން  ދިވެހީން ބައިވެިރވާ ވާހަަކއަކީ

ދައްކަމުން އަންނަތާ ވަރަުށް ގިނަ ދުަވސް ވެއްޖެ. ެއއީ ާރއްޖޭގެ ޙަޤީޤަްތ އޮތް ގޮތް ަކމަުށް ވާތީ. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޫނެކޭ ބުނަމުން. އެއީ ދިގު ވާހަކަތަެކއް ކަމަުށް ބުނަމުން.  މިހާތަނަުށް އެ ވާހަކަ ދެއްކުމުން ސަރުކާރުން ގެންދިޔައީ އެއަުށް 

އެ ވާހަަކ ދައްކާ މީހާައކީ ދީުނން ބޭރުވެފައި ހުރި މީހެއް ކަަމުށް ބުނަމުންގެންދައީ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ސަުރކާުރގެ 

ން ހުުށަހަޅުއްވާފަ. އަުޅގަނޑުމެން ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މި ތަނަުށް ޕޮލިސީ ކަރުދާހެްއ މި އޮތީ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތު

ވަރަުށް ސީރިއަުށްކޮުށް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ިވސްނައި، ބަހުސްޮކުށް ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭ. ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަާމއި ސިޔާީސ 

އި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ެއކަހެރިކޮުށް އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ދެންމެ މަޖލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އެ ވިދާޅުވި ފަދައިން މިކަމުގަ 

ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސަްއކަތެއް ކުރުމަުށް ަތއްޔާރަުށް. ުހުށަހެޅިފައި މި ވާ ކަރުދާހުގަިއ ފާހަގަކޮުށްފައި ހުރި ަބއެްއ 

ނުކުތާއް، ާޚއްޞަ ބައެއް ުނުކތާތައް އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައްދުަފހަނަޅައިދިއުމުގެ ވިސްނުމަުށް 

ފައިވާ މީހުން ތިބިކަމާއި، ޓެރަރިސްޓް ޢަމަލުތަކުަގއި ދިވެހީން ބައިވެިރވާ އަޅާކަމާއި، ހައްދުފަހަނަހިތްވަރުދޭ މީހުން ތިބި

ކަމާއި، އެއަުށް އެހީވާކަާމއި، މި ކަންތައްތައް މި ކަރުދާހުަގއި މިއަދު އެަބއޮތް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރަްއވާފަ. 

. ވާފަވެދޭ މީހުންނާއި ފޮނުވާ މީހުން ތިބި ކަމުަށް އެބައޮތް ގަބޫލުކުރައް އަދި އެފަދަ ތަންތަނަުށް މީހުން ފޮނުވުމަުށް އެހީ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގަމުްނދާ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަުށް ރާއްޖޭގެ އިންތައް ގިރާކޮުށް އެތެރެވުުމގެ 

ގެ އިންތަކަކީ ލެޕްޓޮޕަުކން ނުވަތަ އަތުގައި އޮންަނ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެބަ ފާހަގަކުރަްއވާ. ޤައުމު

ފޯނު މެދުވެރިކޮުށް ގިރާކުރެޭވ އެއްަޗކަުށް މިއަދު ވެަފއިާވަކން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެަބ ފާހަގަކުރަްއވާ. މިކަމުަގއި 

ވެފައިާވކަން ވެްސ ބައިވެިރވާ ދިވެހީންގެ ދިރިުއޅުމުގެ ަވއްޓަފާޅިއަުށް ބަދަލުައއިސް، ޢާއިލާަތއް މުޖުތަމަޢުން ބޭރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެބަ ފާހަގަކުަރއްވާ. މީގެ ސަބަބުން ާރްއޖެއާ މެދު ބޭރުގެ ޤައުމުަތކުން ނުތަނަވަސްކަމުގެ ަނޒަރަކުން 

މިހާރު ބަލަމުންދާ ވާހަކަ ކަންބޮޑުވުމާ ެއކު އެބަ ފާހަގަކުަރއްވާ. ވަރަުށް ރަނގަޅު ޙަޤީަޤތްތަކެއް މީ މިއަދު، ރާއްޖޭެގ 

ތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ފާހަގަކުރެްއވީ. އާދެ، މިކަމުގެ މަިއގަނޑު؛ މިކަން ހުއްޓުވުމަުށް ޓަކައި ހާލަތް

ކުރަްއވާނެ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރޭގައި މަިއގަނޑު ސިޔާސަުތެގ ގޮތުގައި ކަނޑައަުޅްއވާފައި މި ވަނީ، އެްއވެސް ދުލެއް 
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މަސައްކަްތކުރުން. ޓެަރރިޒަމްގެ ކޮންމެ ޢަމަލަކަުށް ޫނނެކޭ ބުނެ، ބައިނަލްއަްޤވާމީ ނުދީ މިފަދަ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަުށް 

މައިދާނުގައި އިްސވެ މަސައްަކތްކުރުން. މިއީ މައިގަނޑު ޮގތެއްަގއި ސިޔާސަުތގެ ގޮތުަގިއ މި އޮތީ. ދެން އޮތީ އޭެގ 

ނީ ަރއީސް ާޔމީން މި އުޅުްއވަނީ މިކަން ތަފްސީލުތައް. ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް އަުޅގަނުޑ މިއަދު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަ

ހުއްޓުވަންތޯ؟ އެހެންކަމަުށްވާަނމަ، ޙަޤީޤަތުގައި މިކަން ހުއްުޓވަން އުުޅއްވާ ކަމަުށް ވާނަމަ ައޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ސިޔާސީ 

ގައި މިދެންނެވި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ެއއްކިބާޮކުށް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވުނު ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން. މި ކަރުދާހު

ކަންތައްތައް ފާހަަގކުރަްއވާފަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމައެކަނި ކުުށްވެރިކުަރްއވާފައި އޮީތ މި ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން. 

 ނެއް ގޮތުން ބެހޭ ހަނގުރާމައަުށް ދާ މީހުންނާ ބެހޭ ގޮތަކުންނެއް ކުުށްވެރިެއއް ނުކުރައްާވ. އެއަުށް ޚަރަދުކުާރ މީހުންނާ 

ަފއި މި އޮތީ. ުކުށްވެރިކުަރއްވާ ކަިނ މި ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނުވޭ. ކުުށްެވރިއެއް ނުކުަރްއވާ. ހަމައެ ެޅއްއެްއޗެއް ވިދާ

 ދިއުމާއި ޓެރަރިޒަުމގެ ހައްދުފަހަނަޅައި ގެ ފުނަުށް އެބަ ފީނަންޖެހޭ. މިމިއީ ދަްއކަންޖެހޭ ވާހަކައެއް. މީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ކަމެއް ނޫން.  ވެފަިއވާ ފަދައިން އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ އިމުގެ ތެރޭަގއި އެކަނި އޮތްިވދާޅު ޢަމަލުތަކަކީ މި ކަރުދާހުގައި

 ގަނޑުެމން ހާމަކުރަންޖެހޭ. އާދެ،ތްތަކަކަުށް، ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަުށް މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އަޅުއެހެންވީމާ، ބޭރުގެ ޖަމާޢަ

ދައްކާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި  ނގޭތޯ. އާދެ! މި ވާހަކައަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިމެންދެން ވަގުތުޮކޅެއް ދެްއވުން އެދެްނ އި

ޙަޤީީޤ  ،ކުރެވިދާނެ ކަމެްއ. މި މަޖިލީހުން ވެސް ނިންމިދާނެ. އެހެންވިޔަސް  އީެއޅިދާނެ ިއނގޭތޯ. އެ ސަރުކާރުން ފިަޔވަޅު

ދުނިޭޔގެ ެއްއވެސް  ސްވާހަކަ ދައްާކ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަަވުޅއެޅިޔަ މައްސަލައަކަުށް ނިމުމެއް ނާންނާނެ. އަދި މި

ބޫލެއް ނުކުރާނެ މިއީ މިކަން ހުއްޓުވުމަުށް ކުރި ކަމެއް ކަމަކަުށް. އެހެންވީާމ، އަދި ެއއްެވސް ޖަމާޢަތަކުން ގަ، ޤައުމަކުން

ކުރެްއވުމަުްށ ނޑުމެންނާ އެީކގަިއ މަސައްކަތް ކަމަުށް ވަންޏާ އަުޅގަ ެއީކގައި ިމކަން ކުރަން ބޭނުން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

އާދެ، ިމ ކަރުދާހުގައި ހައްދުފަހަނަޅަިއދިއުން އެބައޮތް މާނަކޮުށްފަ. ރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަުށް ޮގވާލަން. އަޅުގަނޑު ސަ

ވައިލެންޓު އެްކސްޓްރީމިޒަމޭ ިވދާޅުވެފައި އެަބވޭ. ހަމަެއކަނި މިހެން ވިދާޅުވުމަކުންެނއް މިަކމެއް ނުނިމޭ. ހައްދުފަހަނަޅައި 

ންޖެހޭ. ބޭރު ޤައުމުތަކުަގއި ކުރާ ހަނގުރާމަތަުކަގއި ބަިއވެރިވާ ވާހަކަ މީަގއި ގޮްސގެން ކުރަނީ ކޮންކަމެއްޯތ އެބަ ބަލަ

އެބައޮތް. މިއީ ކޮން ހަނގުާރމައެއްތޯ ައޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ސީރިޔާއާއި ޢީރާުނގައި ކުރާ ހަނގުރާމަތަުކގައި 

ންޖެހޭ އެްއ ަޙޤީޤަތަކީ، ދިވެހީން ސީރިއާ؛ ދިވެހިން ބަިއވެރިޭވ އެބަ. ެއކަން އެބަ އެނޭގ. އާދެ! މިއަދު ގަބޫުލކުރަ

އަޅުގަނޑު ކުރިންެވސް ދެންނެވިހެން އީރާނާ، ސޮރީ. މާފުުކރައްަވއްޗޭ. އިރާޤާއި ސީިރޔާަގއި ކުރާ ހަނގުރާމަިއގަިއ 

ސްތާނުަގއި ބައިވެިރވަމުންދާކަން. އަލްަޤިއދާއިން ހިންގި ޓެރަިރޒަމުގެ ަޢމަލުތަކުގައި ިދވެހިން ބަިއވެިރވެފަިއވާކަން. ާޕކި

ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާ ދިވެހިން ދީފައިވާކަން. އަްލޤައިދާގެ ކޮމިއުިނކޭޝަނުަގިއ ދިވެހިން އިުށީނދެ ތިބެ 

ހަރަކާތްތެރިވެފަިއވާކަން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގެން ޮއތް ޙަޤީޤަތްތަކެއް. މި ވާހަކަ ުނދައްކަެއއް މިައކަުށް ޙައްލެްއ 

އީސް. ސީރިޔާގައި ޖާނުން ފިދާވުމުެގ ހަމަލާތަކުގައި ދިވެހިން އެބަ ބައިވެިރވޭ. އާދެ! މިކަމުެގ ނާންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރަ

ޙަޤީޤަތަުށް ދާއިރުގައި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ތަޙުޤީޤުކުރަްއވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، މިކަން ދިރާސާކުރައްާވ 
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ރި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޯޑަރު ހިމާޔަތްކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކުެގ ފަރާތްތަކުން ބަލަންޖެހޭ ވަރުަށް ގިނަ ކަންތައްަތއް އެބަހު

ތެރޭގައި މި ނެޓްވޯުކގެ މީހުން އެބަތިބި. ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް ދާއިރުގައި ކުުްށވެރިން، ރާއްެޖއަުްށ 

ިއގެްނ އެބަދޭ. މިކަމުގެ ފުންމިނަުށް މައްސަލަތަކަުށް ބޭނުންވެފަިއ، ޕޮލިހުގެ ތަޙުޤީޤުތަކަުށް ބޭނުންވެފައި ތިބި މީހުން ފުރަ

ގެންދަނީ.  ގޮސް މީގެ ޙަޤީޤަތް އެބަ ބަަލންޖެހޭ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ަތޙުޤީޤުކުރަމުން އެ

ދާުޅވެގެން ސުވާލުކޮުށްަލއްވަަބއްލަާވ، ޭއެގތެރެއިން އެްއވެސް ފަިއސާެއއް ސީރިޔާަގއި ތިބި ބަޔަކަުށް ޮފނުވާފަިއވޭތޯ. ކާކު ވި

ކާކުތޯ ފޮނުވީ؟ މިއީ މިއަދު ބަލަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތަކެއް. މިކަމާ ހިސާބަުށް ނުގޮހެއް މީގެ ޙަޤީޤަތެއް، މިކަމަކަުށް ޙައްލެްއ 

ނުހޯދޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަނެއް ޙަޤީޤަތަކީ، އިސްލާމީ ުއއްމަތުގެ ތެޭރގަިއ، އިސްލާމީ ޤައުމުތަުކގެ 

ޔާލު ތަފާތުވުންަތްއ އެބައޮތް. ޝީޢީންނާއި ސުްނނީންގެ މެދުގައި މަްއސަލަ ެއބައޮތް. މި ކަރުދާހުގައި އެ މެދުގައި ޚި

ވިދާޅުވާ އެްކސްޓްރީމިސްޓުންނާއި މޮޑަރޭޓުންގެ މެުދގައި އިްސލާމީ އުއްމަތުގެ ތެޭރގައި ތަފާތު އެބައޮތް. ިޚޔާލު ތަފާތުވުްނ 

ތަކާިއ އާަދކާދަ އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރެއަުށް ެވއްދުމަުށް ޓަކަިއ، އިސްލާމް ދީނުެގ އެބައޮތް. ަބއެްއ ޤައުމުތަުކގެ ސަގާފަތް

ނަމުގައި ެވއްދުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އެބަިތބި. މި ކަންތައްތައް ފެތުރުމަުށް ޓަކައި ޖަމާޢަތްތަކުންނާއި 

ދަންނަވަންޖެހެނީ މި ހަލަބޮލިކަމުގެ ރާޅުަތްއ ޤައުމުތަކުން މަސަްއކަތްކުރޭ. މިއަދު ހިތާމަޔާ ެއއްކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން 

ވެސް މި މައްސަަލއާ މެދު  ރާއްޖޭގެ ގޮނޑުދޮުށަުށް ބީހެމުންދާކަން. އާދެ! ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުގެ ފަހުން 

ްނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަުށް ގިަނ ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކަވާނެ. އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އަޅުގަނޑުމެ

މިތިބީ މިކަމުގައި އެއްބާރުލުްނދީ، އެީކގައި މިކަން ޙައްުލކުުރމަުށް ޓަކައި މަސައްކަްތކުރަން ތައްޔާރަުށް. އެހެންނަމަވެްސ 

ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ކަންތައްަތކެއް ހުންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް މިކަމުގައި. އަުޅގަނޑުމެން ަގބޫލުކޮުށްގެން ތިބި ައޅުގަނުޑެގ 

ން. އެކަމެއް އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ. ރާއްޖޭަގއި މި އޮތީ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެިރކަމެއް. ދީނަކީ އިސްލާމް ދީ

ޚުދުމުޚްތާރު އަނިޔާވެރި ވެރިަކމަކަުށް އެނބުރުމަކަުށް ޖާަގއެއް ނުދެވޭނެ. ރާއްޖެ މި އޮތީ ހިްނދުކަނޑުަގއި ޖަޒީރާ ަޤއުމެްއގެ 

ޖެހޭ. އެ ކަމެއް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަންތައްތަުކގެ ގޮތުަގއިކަން ައޅުގަނޑުމެން ަގބޫލުކުރަން

އަލީަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި ކަމަުށް ޙައްލެއް ހޯދަންޖެހޭނެ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ފޮނުއްވާފައި އޮތް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

އް މި ކަުމގައި ކަނަޑއަަޅން. އަޅުގަނޑު ހިތުން އިތުރު ފޮނުއްވާފައި އޮތް ސިީޓގައި ެއބައޮތް މި މަޖިލީހަުށް ފެންނަ ގޮތެ

މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ބޭނުންވޭ. ސަރުކާުރން މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ، މިކަން ހުއްޓުވުމަުށް ޓަކަިއ 

ފައި އޮތް އެންމެ ކުރަމުންގެންދާ ކަންތައްތަުކގެ ތަފްސީލު އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ. ޙަޤީޤަތުގަިއ މިއަދު ކުރިމަތިވެ

ބޮޑު މައްސަލައަކީ ައޅުގަނޑު ިމދެންނެވިހެން، ސީރިޔާއާއި އިާރޤުގައި ކުރާ ހަނގުރާމާަގއި ބަިއވެރިވާން ދިވެހިން ދާދިއުން. 

މިއީ ކޮން ހަނގުރާމައެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނޭގ. ބައެއް ފަހަރު އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް އެނގޭ ގޮތުަގއި ެއއީ 

ހެންވީމާ، އިސްާލމް ދީނުގައި ކަން އޮތް ގޮްތ ފާޅުކޮުށް އެބަޖެހޭ ހާމަކުރަން. އެކަމަކު މި ކަރުދާހުަގއި ޖިހާދެއް. އެ

ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތައްަތްއ ތަފްސީލުކުރައްވާަފއި އޮްތއިުރގައި މި ކަމަކަުށް ނެތް ިއސްަކމެއް ދީފައެއް. އެހެންވީމާ، 
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ޖެހިލުންާވކަން ނުވަތަ ވަންނަން ބޭނުންނުވާކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ޙަޤީޤީ މައްސަލަިއގެ ތެެރއަުށް ވަންނަން އަިދވެސް

އެބަ އެނގޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ފަދައިން މިއާ ދޭތެރޭގައި ގޮެތއް ނިންމަންޖެހޭނީ 

އަުޅގަނޑާ ަބއްދަލުވި މީގެ ގާްތގަނޑަކަުްށ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން. އެ މަޢުލޫމާތުތައް އެބަ ބޭނުންވޭ.

އަހަރު ކުރިން ފްލައިޓެއްގެ ތެރެއިން ރޫހަން ގުނަރަތުނަ ކިޔާ ބޭފުޅަކާ. ރާއްޖެއަުށް ޒިޔާަރތްކޮުށްފައި ލަންކާއަުށް ދިޔައީ.  7

މްގެ އެކްސްޕާެޓއް. އޭނައަުށް އަުޅގަނަޑކީ ކާުކކަން އެނިގގެން ކައިީރގައި އިުށީނދެ ވާހަކަދައްކަން ފެުށީ. މީނަ މިއީ ޓެރަރިޒަ

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި. އެންމެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން  2007ޔޫ.އެްނގައި ލަފާދޭ ބޭފުޅެއް. ޭއނަ ވިދާުޅވީ ިސޔާސީ؛ ެއއީ 

ބޮޑުެވގެންދިޔައިރު. ިސޔާސީ ހަލަބޮލިކަމަުށް ވުރެ، ތި ތަފާތުތަކަުށް ވުރެ ރާއްޖޭަގއި އެްކސްްޓރީމިޒަމްގެ މައްސަލަ މާ ބޮޑޭ. 

ތެރޭގައި ތި ބޭފުޅުން ވިސްނަވާުށޭ ސިާޔސީ ހުރިހާ ވާދަވެރިން. އެީކގައި މިކަމަުށް ޙައްލެއް ނުހޯދައިފިއްޔާ ރާއްޖެ މިއާ ދޭ

ވެއްިޓގެންދާނީ ވަރަުށް ނުރައްާކ އަނދަވަޅަކަުށޭ. އެ ހަނދާން އަދި އަުޅގަނުޑގެ އެބަހުރި މިއަދު ވެސް. އެހެްނވީމާ، މި 

ުށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ހުުށަހަޅުއްވައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން އެއަުްށ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަކަުށް ފޮނުވަން ސަރުކާރަ

 ތާއީދުކުރާނަން، މިކަމުގެ ތަފްސީލު ހޯދައި މިއާ ދޭތެރޭގައި މަޖިލީހުން ފެންނަ ގޮތެއް ނިންމަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުޑަހުވަދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެން 

 އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

އަުށް މި ވަގުތު ބޮޑުވެފަިއވާ ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުެމންގެ މި މަޖިލީހަުށް ދިވެހިރާއްޖެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަެމއްގެ ޮގތުގައި ފާހަަގކޮުށް، ހައްދުފަހަނައަޅާފަިއވާ ޓެރަރިޒަްމގެ ކަންޮބޑުވުން ފާހަގަކޮުށް މަޖިލީހުަށް 

ޤައުމުގެ  ކަރުދާހެއް ހުުށަހެޅުއްވިކަމީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު ޤައުމާ ދޭތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނަޒަރުން މުޅި

ރައްޔިތުންެގ ލާބަާޔއި މަންފާައުށް ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްާނަކމުގެ ވަރަުްށ އަިލގަދަ ދަލީލެކޭ. އަދި މި ހުުށަހަޅާފައި އޮތް 

ކަރުދާހުގައި މަޖިލީހުން ފެންނަ ގޮތެއް ނިންމުމަުށް ދަންނަވާފައިވާީތވެ ައޅުގަނޑު ހަމަ ހުުށަހަޅާލަން، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ 

ޅުަތއް ހަރުދަނާކޮުށް އެޅުމަުށް މި ކަރުދާހުަގއި ވާ ގޮތަުށް މި އިޚްތިޔާރު ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ދިނުމަުށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ

މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮުށްދިނުމުަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާލަން. އަދި ހަމައެއާއެުކ، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަުށް 

ައޅަންޖެހެނީ ވަކި ކަހަލަ ގާނޫނަކަުށް އިޞްާލޙުތަކެއް ގެނެްސގެން ކަމަުްށ  ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ އިތުރަުށް ފިޔަވަޅުތައް

ލާޙުގެނެސްގެން އެކަން ކުރުމަީކ މިއަދު ޤައުމީ ނަޒަރަކުްނ ޞްައވަހަކަުށް އެ ގާނޫނުތަކަުށް އި  ވަނީ ނަމަ، ވީ އެންމެ

ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ފެންމަތިވެ، އަިދ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އާދެ! މި ބާވަތުގެ 
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ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށުން ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ތެރެއިން ކަންކަން ދެނެގަނެ.  115ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

ައއުމަކީ  ހޯދާބެލުމަުށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް ައޅަން ކަނަޑއަޅާ ވަގުތުަތކުަގއި ތަފާތު ވާހަކަަތްއ ތަފާތު ގޮތްގޮތަުށް

ހަމަ އެކަުށީގެްނވާ ކަމެްއ. އެހެްނނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ދެނެގަންނަންޖެހޭ ޤައުމީ ނަޒަރަކުްނ، މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނުަށް 

މި ކަރުދާހުގައި ފާހަގަކުަރްއާވފައިވާ ފަދައިން، އަުޅގަނޑުެމންގެ ދުނިޔެ މި ވަނީ ވަރަުށް ކުޑަުކޑަ އަުތގެ ތެރެއަުްށ 

ކަުށް ވެފަ. ގެެއއްަގއި ހުެރގެން ލެޕްޓޮޕަކުން ނުވަތަ ފޯނަކުން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ބޭނުން ކޮންމެ ކަމެއް ލެވޭވަުރގެ ދުނިެޔއަ

ކޮުށްލެވޭ. ކޮުށްެލވޭ ހިނދު ކަންތައް ދެނެގަތުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާހިްތއޮީތ ވަގުތު ނަގާނެކަން. އަދި 

މާ، ނުވަތަ މި ބާވަުތގެ ވާހަކަަތއް ދެެކވުނީމާ އެ ވާހަކަަތއް ހަމައެއާެއއްކޮުށް މި ާބވަތުެގ މައްސަލަތައް އުފެދުނީ

ދައްކަިއގަންނައިުރަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އޭގެތެރެއިން ަޤއުމީ ނަޒަރަކުން ލިބިގެންދަީނ ކިހާވަރެްއގެ ގެއްލުމެއްޯތ، 

ހަގަުކރެވޭ މިކަން އޮތް މިންވަރަުށް ފައިދާއަުށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ. ކަރުދާހުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ ފާ

ވުރެ ބޮުޑކޮުށްގެން ވެސް ަބއެްއ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަަތކާ ގުޭޅގޮތުން ކަންބޮޑުވުންަތެކއް ހުރި ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، 

ުށް މިހިރީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަގަިއމު ވެސް ވިސްލާންޖެހޭ ކަންތައް. އެހެންވީމާ، އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތެއް އޮެވއްޖެ ކަމަ

ވާނަމަ، މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެންމެހައި ރައްޔިތުން އެއް އަޑަކުްނ، އެއް ހަމަޔަކުްނ، ެއއް ބަހަކުން ބުނެ މިކަމުަށް 

ވަަނ  16އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޙައްލު ހޯދަންޖެހޭ. ހަމަޔަޤީނުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އްދާއާ ދެމެުދގެ ތެރޭަގިއ މިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަުކަގިއ ވަނީ އަސާީސ ޙައްޤުތަާކއި ވަަނ މާ 69މާއްދާއިން ފެުށިގެްނ 

މިނިވަންކަމުގެ ބާުބގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެސް ލިބިެގންވާ ޙައްޤުަތކެްއގެ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ 

ބަބުން އެންމެންގެ ޙައްޤު ގެއްިލގެންދާ ގޮތަކަުށް ެއކަން ގަބޫލުކުރާހިތްއޮތީ އެންމެ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކުރާ ކަމެްއެގ ސަ

އޮތުމަކީ ެއއީ ވާންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އެ ޙައްޤުތައް ހަނިކޮުށްގެން ވެްސ މުޅި ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި 

ކާރުގެ ވެސް ވާޖިބެއް. ރައްކާތެރިކަމަުށް ޓަަކއި ކުރަްނޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ ވެސް ވާޖިބެއް. އަދި ސަރު

އަދި ޝަރުޢީ ދާއިާރގެ ވެސް ވާޖިބެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ަހމަގައިމު ވެސް ދެކެން. އެހެްނވީމާ، އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަެތއް 

އޮތް ނަމަ މީގެތެރެއިން ތަފާތު ގޮތްގޮތަުށް ވާހަކަެދއްކުުމގެ ޖާގަެއއް ހަމަގައިމު ެވސް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު 

ވާހިތްއޮތީ މިކަމަކީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ވަރަުށް ޮބޑަުށް ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަަމަކުށް ވާތީވެ މިކަމާ ގުޭޅގޮތުން ދަންނަ

ހަރުދަނާކުރުމަުށް ޓަކައި މިހާރުވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ފިަޔވަޅުތަެކއް އަޅާަފއި ކަމަުށް ައޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އަިދ 

ނާކުރުމަުށް ޓަކައި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަުށް މިކަން ގެނެސް، މިކަމުަގއި ހަމައެއާެއކު އިތުރަުށް މިކަން ހަރުދަ

ސަރުކާރުން އެދޭ ގޮތަކަުށް، ސަރުކާރަުށް އެންމެ ފަސޭހަވާނެ ގޮތަކަުށް މި މަޖިލީހުން ކަންތައް ކޮުށްދިނުމަކީ ހަމަގައިމު 

އް ކަމަުށް ވާީތވެ، އަދި ކޮމިޓީގެ މަރުޙަާލގަިއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.އޭެގ ފަރާތުން ވަރަުްށ ބޮޑަުްށ އެދޭ ކަމެ

ނަމަވެސް، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަުްށ މީތި ގެންގޮސްގެން ނަމަވެްސ އެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެއއްވެސް ހާލެްއަގއި ސިޔާސީ 

ޒާތީ ހަސަަދއެްއ ނަޒަރަކުން ަވކި ބަަޔކާ ދޭތެރޭަގއި، ުނވަތަ ަވކި މީހަކު ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަން މަސައްކަތްކުާރތީވެ އޮންނަ 
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ނުބާއްަވއި، އެކަން އެންމެ ރަނގަޅަުށް ޤައުމީ ަނޒަރަކުން ައޅުގަނޑުމެން މިތާަގއި ކޮުށްަފިއވާ ހުަވޔާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެ 

މަތީން، އަޅުގަނޑުމެން މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ އެްއގޮްތާވ ގޮތުގެ މަތީން، މާތްވެގެްނާވ އިސްލާމް ދީނުގެ ހަމަތަކާ 

މަތީން އެކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ގަބޫލުކޮުށްގެން އެކަން ކުރުމަކީ ހަމަަގިއމު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ 

 މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި ވާތީ އެ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިލަންދޫއަރުވަީނ  ތު މިޞަހާރު ފުރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މި

 ޚަލީލަުށް. هللا ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދު

ގެ ކުރިމަތީަގިއ ރައީސް. ިމއަދު ައޅުގަނޑުމެންއިްއޒަތްތެރި  އާދެ! .َوبََرَكات ه   تعالیٰ هللاه  َوَرْحَمة   َعَلْيك مْ  السَّالَم  `. 

މި ވާ ސަުރކާރުެގ ސިޔާސަުތތައް ހާމަކުރާ ކަރުދާހަީކ ައުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުން މީގެ ކުރިން ިދވެހިރާއްޭޖގެ 

ރައީސްކަން ކުެރްއވި ބޭފުޅަަކުށް ކުރަްއވަން ކެިރވަަޑއިނުެގންނެވި މަސައްކަތްޕުެޅއް ކުެރއްވުުމގެ ނިޔަުތގައި މިއަުދެގ 

ޔާ މި މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވާފައިވާ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަރުދާހެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

މިއަދު މި ކަރުދާހުގެ ވާހަކަތަްއ ދައްކަމުން އަުޅގަނޑުމެން ދާއިރުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުްށ ޚާއްޞަކޮުށް ައޅުގަނޑުމެން 

ރުކާރުން ފޮނުްއވާފަިއވާއިުރަގއި ފާހަގަކުރަްއާވފައިވާ މުހިއްމު ނުކުތާތައް. ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ މި ކަރުދާހުގައި ސަ

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަރުދާހުގައި ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި އަޅާނެ ފިޔަވަަޅުށް ދާންދެން ފާހަގަކޮުށްފައި 

ހަރަކާތްތަުކަގއި ބަިއވެރިވާ ފަރާތްތަާކ ދޭތެރޭަގއި  އެބައޮތް. ާރއްޖެއިން ބޭުރގައި މިފަދަ ހަނގުރާމަތަކުގައި، ޓެަރރިޒަމްގެ

އަޅާނެ ފިޔަަވޅުތަާކއި، އަދި ޭއގެއިތުރުން އެ ފަރާތްަތއް އެ ަހނގުރާމަތަކުަގއި ބަިއވެިރވަނީ ކީްއވެގެންތޯ ބެލުމަުށް ޓަަކއި 

ފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން. މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޢަޒުމު ެވސް މި ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޮކުށްފައިވާކަން ައޅުގަނޑު ވަަރުށް އު

ވަނަ  3ހަމައެއާެއކުަގއި މި ކަރުދާުހަގއި ވަރަުްށ މުހިއްމު ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގކުރަްއވާފައި ެއބަވޭ، މި ކަރުދާހުގެ 

ސަފުހާގައި ފާހަގަކުަރްއވާފައި އެބަޭވ، ރާއްޖޭގެ ޓެރަިރޒަމްގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްެޖއިން ބޭރުގައި ަބއެއް ފަރާތްތަކުްނ 

އެކަން އާދަޔާ ޚިލާފަުށް ބޮުޑޮކުށް، ރާއްޖެާއއި ާރއްޖޭގެ މި އޮތް ހާލަތާ ނުގުޭޅ ޒާތަކަުްށ، ބީދައިން މަޢުލޫމާތުތައް ދީ 

ރާއްޖެއާ މެދުގައި ތަފާތު އެކިއެކި ފިަޔވަޅުަތއް އެޅުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މަސައްކަްތކުރާަކން ވެސް މި ކަރުދާހުގައި 

މި ފެންނަނީ މު ދެ ނުކުތާ މިއީ. އެހެންވީމާ، ެއއް ފަރާތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ. ވަރަުށް ުމހިއް

ޔާސީ ވަކި ނީ ސިމި ފެންނަ ަވއިލެންޓް އެކްސްޓްރީމިޒަމް. އަެނއް ފަރާތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ޒަމް.އެކްސްޓްރީމި

މެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ. މި ދެ ކަމަީކ އަުޅގަނޑު ޒަމްކުރުމަުށް ޓަކައި ވެސް ހަމަ ެއކްސްޓްީރމިމަޤްޞަދުތަކެއް ހާސިލު
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ީކ އޮވެގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން. ޓެރަރިޒަމަ ؛ ވެސް އަުޅގަނޑަުށް ހިތަުށްއަަރނީ މީގެ މޮޑަރޭޓް ލެވެލެއްގަިއ އަޅުގަނޑުމެން

ންތައްތަކެއްެގ އި ކުިރއެރުމަުށް ޓަަކއި ޮއންނަންޖެހޭނެ ކަކަންަތއްތަަކކީ މޮޑަޭރޓް ލެވެލެްއަގއި އެ ޤައުމެްއގެ ލާބަޔާ ސިޔާސީ

ވާއިުރގައި ެއ ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ފޮނުއްވާފައި ގޮތުަގއި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ކަރުދާހުގައި ރައީ

ިއވާ އެިކއެިކ ދުނިޭޔގެ ބައިަނލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ާފހަގަކުރަްއވާފަ ،މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ އެބަވޭ 

އަދި ޕްލޭން  ،އާއި ޖީސްޓްރެޓެ ލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމްތެރޭަގިއ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ގްޯލބަޭއގެ ކަރުދާސްތަކުަގއި؛

ރިްނގ ޓްއިތުރުްނ ކޮމަންވެލްތު ކައުންިމ ކަރުދާހާއި، އަދި އޭގެ ، އޮފް އެކްޝަން ޕްިރވެންޓް ަވއިލެންޓް އެކްްސޓްރީމިޒަމް

ގެ ފަރާތުން މަސަްއކަތްކުރަްއވާ ޔުނިެޓއް. އެ ޔުނިޓުްނ ކޮމަންވެލްތު އެީއ  ވައިލެންޓް އެކްްސޓްރީނިޒަމް ޔުނިޓް، 

ެއއާެއކުަގއި ސާުކގެ ފަރާތުން ެއކަުށައަޅާަފއިވާ ކޮްނވެންޝަން އަދި ހަމަ، ތައްޔާރުކުަރްއވާ އެިކއެކި އެްކޝަން ޕްލޭނާއި

ޓެރަިރޒަމްގެ ، ިރވެފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާ އެިކއެކި ެއކްޝަންތަުކގައި ަބއިވެ މި، އޮން ސަޕްރިޝަން އޮން ޓެަރރިރަމް

ރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމަުށް ޓަަކއި މަސައްކަތްކުރުން ވެސް އެއީ މި ކަރުދާހުގެ އަސާސީ ސިޔާަސތެއްގެ ގޮތުަގއި ސަރުކާރުން ހަ

ުޅގަނުޑމެން ފާހަގަކޮުށްލަން އެބަޖެހޭ މު ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި އަވަރަުށް މުހިއް  . ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ުޅްއވާފައެ ވަނީ ކަނޑައަ

މު މަސަްއކަތްޕުޅުތަކެްއ ސަރުކާރުން ިމ ވަރަުށް މުހިއްިއރުގައި މި ސަުރކާރު ައއި އިރުަގއި،ހިސާބަުށް ސަރުކާރުން އައި މިހާ

މް ރ ޓެރަިރޒަވައިލެންޓް އެްކސްޓްރީމިޒަމް ހުއްޓުވުމަުށް ަޓކައި ަފއްަޓވާފައިާވކަން. ޭއގެތެޭރގަިއ ނެަޝނަލް ކައުންޓަ

އިތުރުން އޭގެތެެރއިްނ ދިރާސާތަކެއް ކުެރްއވުމުގެ ަމސައްކަތްތަެކއް ވެސް ދަނީ ގެެއކަުށައަުޅްއވަިއ، އަދި އޭ  ސެންޓަރެއް

މި ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ  ޖެހޭ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންަނުށްއެބަ ކުރެވެމުންކަން ައޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަން

އެކި ހަނގުރާމަތަުކގައި ަބއިެވރިވާ ފަރާތްތަކުން މައިގަނުޑ މަލުތައް ހިންގުމަުށް ޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ެއކިޓެރަރިޒަމްގެ ޢަ

އުމުތަކަުށް. ައޅުގަނޑުމެންެގ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިން ގޮސް ިއ މި ދަނީ އިރާޤު، ސީރިޔާ ފަދަ ޤަގޮތެްއގަ

ިއ މުންގެ ގޮތުގަ. ވަރަުށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މުސްލިމުން، އަޅުގަނުޑމެން މުސްލިނގުރާމަ މި ކުރަނީ މުސްލިމުންނާހަ

ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫުލކުެރވޭ ގޮތުން ެއއްގޮަތކަުށްވެްސ، ، ރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާހަނގުރާމަކު އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންނާ

ވެސް  ކަމުަގއި ިވޔަސްގޮތުން ބަލައިލި ކޮުށްގެންވާނެ ކަމެއް ޫނން މިއީ. ދީނީއަުޅގަނޑުެމން އެްއގޮތަކަުްށވެސް 

އަުޅގަނުޑމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގަިއ ، އް މި ުހންނަނީ. އެހެންވީމާންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ކަންަތއްތަނަހީކުރައްވާަފއިވާ ކަ

މިކަން އަުށަގަތަނުދިނުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާރުން މި އެކަުށައަޅާަފއިވާ ޕްލޭން، އެކަުަށއަޅާފަިއވާ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމުގެ 

ކަުމގައި ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި  މު ކަމެއްސް ކުރުމަކީ ަވރަުށް މުހިއްހުން ވެމަސައްކަތްތައް މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީ

ކުލަވާަލއި އެ ކޮިމޓީއަުށް ފޮނުވުމަުށް އަޅުގަނުޑ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެ  7ރައީސް. މި ކަރުދާސް ދިރާސާކުރުމަުށް ޓަކައި 

 ދަންނަވަން.  ޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ތަުށްޞަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ދެއްވި ފުރު އަޅުގަނުޑގެ ވާހަ  ހުުށަހަޅަމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  މާފަންނު އުތުރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއަުށް.  މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާޒު ފަހުމީމާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތި

މި މައްސަލައިގެ ! ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ފޮނުއްވާފައިާވ  ރަީއސް. އާދެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ވަގުތު ވާހަކަފުޅުދެއްެކވެންދެން  ނުަށް ސް ނިމެންދެން ވަގުތު އިތުރުކޮުށްދެއްވަްނ، އެދިަވޑަިއގެްނފައިވާ ހުރިހާ ބޭބެފުޅުންބަހު

އިތުރުކޮުށްދެްއވުމަުށް ޓަކައި ައޅުގަނޑު އެ ހުުށަހެޅުން ހުުށަހަޅާލަން. ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި ކުރަްނވީ 

ފޯ ޑަމީްސ، ޑަމީސް، މިވެނި ކަމަކަުށް  ފޯތަަކުށް އެވެނި ކަމެއް މައުޟޫޢު ހުންނާނެ ބައެއް ،ކަމަކީ ައޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި

ޑަމީސް" މި  މަލުތައް ފޯ"ޓެރަިރްސޓް ޢަ ،. ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް ސަރުކާރުން ކުރަންވީ ކަމަކީލިޔެފަ މިހެން ކިޔާ ފޮތްތަކެއް

ަގިއ ޖެހޭ ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ފެންނަނީ. މުޒާހަރާއަކަުށް މީހަކު ދިއުމަކީ، މުޒާހަރާެއއްފޮތް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވަން އެބަ

 ސަރުކާރުން ޑަމީސް" "ޓެރަރިސްޓް ޢަމަލުތައް ފޯ، . އެހެންވީމާނޫންކަން ދަންނަންވީ މް ބައިވެިރވުމަކީ ެއއީ ޓެރަރިޒަ

އަމުރެއް ނެރުމަކީ ެއއީ ެޓރަރިސްޓު ޢަމަލެއް ނޫންކަން މްހޫރިއްޔާ ހައްޔަރުކުރަން ކޯޓުދަސްކުރަން މި ޖެހެނީ. ރައީސުލްޖު

ން ވެސް މި މިންވަރު ޑަމީސް" މި ފޮތް ވިދާޅުވުމު "ޓެރަރިސްޓު ޢަމަލުތައް ފޯސަރުކާރުން ދަންނަން މި ޖެހެނީ. 

މްގެ ދަޢުވާތައް ދިވެހިރާއްޭޖގައި މި އަޅުގަނަޑކަުށް ހީނުވޭ ޓެރަރިޒަ އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ އެނގިާދނެހެން. ދުނިޔޭގައި

ގެ ރަްއޔިތުންގެ ަމއްޗަުށް ޓެރަރިޒަްމގެ ދަޢުވާތަްއ އުފުލާފައިވާ ޤައުެމއް މި އުމެއް އުލަތުން އުފުލާފައިާވވަރަުށް އެ ޤަދަ

މަ ކޮންމެ ކަމަކަުށް ނެތް. ކޮންމެ ަކމަކަުށް، ހަ ުށް ހިއެއްުނވޭ. ނޯންނާނެ. ޝައްެކއްއޮތްހެނެއް އަުޅަގނޑަކަ ދަުށުަގއިއުޑު

މި ފޮތް ދިވެހި ސަރުކާރުން  ޑަމީސް" "ޓެރަިރސްޓް ޢަމަލުތައް ފޯ، . އެހެންވީމާ ާވ ކަަމުށް ވަނީދަޢުމްގެ އެއީ ޓެރަިރޒަ

ގޮުތގައި. ސަރުކާުރގެ ޕޮިލސީތައް މީެގ ކުީރގެ ަރއީސް  ގަބޫލުކުރާ  ޖެހޭ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ުއނގެނެން އަުޅގަނޑުއެބަ

ގަިއ. ނޫސްވެރިޔަކު ދެންނެވި ުސވާލެްއ ނީ ކަނަޑއަުޅއްާވފައި މި މައްސަލައިއެކުަގއި ވަ ޔާމީން ވެރިކަމަުށް ވަަޑއިގަތުމާ 

 ުށް ިދވެހީން މިދާ މައްސަލަިއގައި.މަތަކަމަނިކުފާނު ހުންނަވަނިކޮުށް، ރާއްޖެ ދޫކޮުްށ އެިކއެކި ހަނގުރާ އެއަރޕޯުޓގައި އެ

. ެއ ބަޔަުކ ދާޅުވަނީ ސަރުާކރަކުން ނުފޮނުވަމޭވި މޫނު ފާަޑކަުށް ކުިނުކރައްވާަފއި ވިދާޅުީވ ސަރުކާަރކުން ނުފޮނުއްވަމޭ.

 ޙަޤީޤީ ްމ،އަަޅއި އެ ނިންމީ. އެެހންވީމާ، ޓެރަރިޒަކަނޑަ ަލައކަުށް. ސަރުކާުރގެ ިސޔާސަތުހުއްޓީމައޭ ހުއްޓޭނީ އަމިއް

ނުކުެރވޭ.  ުކރައްވާނެ ކަެމއް ކަމަކަުށް އަުޅަގނޑަކަުށް ގަބޫލެއް ސަުރކާރުން ކުރަން އޮތް ކަމެއް؛އިދިކޮޅަުށް މި  ޓެރަރިޒަމާ

އި ދުިނޔޭގެ ކަންކޮޅުަތކުަގއި އާއްުމ މު ގޮެތއްގަ އާއް، ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ދިާމވެފަިއވާ ެއންމެ ބޮޑު އަނެއް ހެްއވާ ެއއް ކަމަކީ

ނޫނިއްޔާ މުއައްަސސާތައް، ފޯސަސްތަްއ، އެ ފޯސްތަކުން ބޭރުން ޓެރަރިޒަމްގެ ، ލާމަތާ ބެހޭ ވުޒާރާތައް އުމީ ސަގޮތެްއގައި ޤަ

އެ ، ނަމަ ޖެހިފައި އެ ފަރާތްތަކަުށް ވަނީ. މިއަދު ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތުން ކަމަުށް ވަނީޢަމަލުތައް ހޭންޑުލްކުރަން

އެތެރެއިން އަންނަ ކަންތައްތަކަުށް މި ބޭުފޅުން ކުރިމަތިލާން މި ޖެހެނީ.  ސްތަުކގެކުގެ އެތެރެއިން، ެސކިއުރިޓީ ފޯސަސްތަފޯ
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މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަމެްއގެ ، އޮތީ ދައުލަތް. އެހެންވީމާ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެކޮޅުޮކޅުންޖެހިފައެއް ނޫންތޯ މި

ޕިކަޕަކަުށް އަުރަވއިގެން ރޯދަ ކުރުކުރަންދާހެން ކުރުަމުށް ޓަކަިއ، ބޮމެއް ކަމަުށް ސަުރކާރުން ބުނޭ. ބޮމެއް ޑިފިުޔޒްގޮތުަގއި. 

ުށް ކޮމްބެޓް ހަނގުރާމަވެރި އެްއޗެހިތައް ކުާރއިރުަގިއ މި ތިބެނީ ރަނގަޅަ. އެއް ބަޔަކު އެ ޑިފިުޔޒްމާލެ މަުށާ އެބަ ދުއްވާ

އުލަތް ހިނގާ ގޮތް. ތަން ވެސް އެބަ ފެނޭ. އަޅުގަނުޑމެންގެ ދަ ައޅުއްވާަފއި ބޯދިއްކުަރއްވާއަޅުވާފަ. އަެނއް ބަޔަކު ޓައީ 

ބެހޭ  އްލަވާ. ޓެރަރިސްޓް ޢަމަލުތަކާަގއި ވެސް ނިކަން ބަ ގެ މައްސަަލއިއެޅުމު ގާ ގޮތް. ޓެގު މި ދައުލަތް ހިން ންސަރުކާރު

ދީފައި ވަނީ. އްތަކާ ގުޅޭ ފަރާތްތަުކގައި ެޓގްއެޅުުމގެ ބާރު ކަންތަ  ޢަމަލުތަކުގެ ެޓރަރިސްޓް ހަމަެއކަނި  .އޮވޭ ގާނޫނެއް

ަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގަިއ މައްސަލަތަކުޖިނާޢީ އްމު އެހެން އާ ނޫނިއްޔާ  ިއ،ދަނީ ގޭންގު ކުުށްތަކާ މިސަރުކާރު 

ޢަމަލުތައް ފުރަތަމަ  ޓެރަރިސްޓް ،ކޮޅުންެންއ ނޫންތޯ ދައުލަތް މި ހިނގަނީ. އެހެންވީމާ، ޓެރަރިޒަމް. އެޮކޅުައޅުވަމުންޓެގް

ހާގެ މި ސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހުަށް ފުނޑަުށް ފެނޭ. ހަތް ސަމަުށް އަޅުގަސަރުކާރުން އެބަ ދަސްކުރަންޖެހޭ ކަ

ލޮޖީާއއި ޑިއޮއެިކއެކި އައި  .އެންމެ ބޮޑު މަްއަސލަ. ނެތް މި ބަސް ވެސް ގެނެްސފައި "ުކރުންރޭިޑކަލަިއޒް"ފޮނުއްވިއިުރަގއި 

. އިްޒކުރަްއވާފަމި ިއޝޫ ވެސް ނެތް ރެ ެއކިެއކި ދީނީ ފިކުރުތަކާ ހުރެގެން ޭރޑިކަލަިއޒްކުރުުމގެ ، އެިކއެކި ބިީލވްސް

 ޑިފެންސް . އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ސަުރކާރުން ރަނގަޅު ިނޔަތެްއގަިއ ކޮމްބެޓްކުރެވޭނީ ހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ ޓެރަިރަޒމާއެ

. މީހުންނޭ ކޮުށްފައި ތިބޭދާ ކުީދންނަކީ، މީހުންނަކީ ސްކޫލުތަުކން ވަކި ބޭރު ަޤއުމުތަކާ ހަނގުރާމައަުށް ،ވަޒީރު އެބަ ވިދާުޅވޭ

އަުށް ވެްސ އިޒްކުރުން. ޭރޑިކަލަިއޒްކުރުްނ. މި މައްސަލަރޭޑިކަލަ  .ނޫން ބޮޑު މައްސަލަައކީމުޖުރިމުންނޭ. މި އެއް

ކުރެވޭ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ލިސްޓުކުރުމުަށް ައުޅގަނޑުމެންނަުށް ފާހަގަ .އެޑްރެްސކުރަްއވާފައި ނެތް

އެކަން ުނކުރަްއާވ.  .ާގނޫނަކުން އެކަން ބަދަލުކުަރއްވާަފއިވޭ  އިުރގައިޖިބުކޮުށްފަިއ، ލާޒިމުކޮުށްަފއި އޮތް އި ވާގާނޫނެއް ހަދާފަ

ކެރިވަަޑއިުނގަންނަވާ. މިީއ  ވެސް ކާ ކުރިމަތިލާކަުށް. އެްއގޮތަކަުށް ބޭނުމެއް ނޫން ޙަޤީޤީ ޓެރަރިޒަމަބިރުފުޅުގަންނަވަނީ. 

 ަރއީސް  ުށް،ހުރެގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެއް ޭމޒުން އަެނއް މޭޒަ ކާތަދުނިޔޭގެ ކަްނކޮޅުތަކުން މިައންނަ ފިއްތުން

ފޮނުވުން ަކހަލަ ކަމެއް މި މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވުމަކީ. އެ ބޭފުޅުްނގެ ަރބަރ ސްޓޭމްޕް ޕާލިމަންޓަކަުށް  ކަުށްއޮފީހުގެ މޭޒަ 

ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރައްވަން އުޭޅ އި ނައިގަމިީއ ޙަޤީޤީ މާ. ގޮތް ދައްކާލުމަކީ ލާގައިހިން އްފޮނުއްވަިއގެން ބަހުސެ

ފަރާތްތަކުގެ  މުންދާޖަމާޢަތްތަކާ އެކުގައި ަހނގުރާމަކުރަ ސަރުކާރުން ޓެރަރިސްޓް .ންކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑު ނުދެކެ

ނޫސްަތކުަގިއ  މިއީ .35 ނީންނަވާ ޢާޒިމާ ުޝކޫރު ވިދާުޅވަރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އި ،އަދަދު ކަނަޑއަޅުްއވާފައި 

. ޯހމް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވަީނ ކަުށް އޮތް އްސަ މީހުން ގޮ 50ވަނީ މީގެ ކުރީަގއި ކަންތައް. ޮޕލިހުން  ވާޝާއިޢުކޮުށްފައި 

އުަށް ސަތޭކަ ނީތްތައް. ފޮރިންގ މިނިސްޓަރު ބުނަނޫސްތަކުގައި ލިޔެފަިއާވ ޙަޤީޤަ އީމީހުން ގޮސްފައިވާ ކަމަުށް. މި 79

 ވުރެ ގިނަ...

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ



19 

 

މެންބަރު އްޒަތްތެރި އި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިޝުކުރިއްޔާ 

 ުށް.ރިޔާޟަهللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 ،ަގނޑު ދެކޭގޮތުަގއި ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަުށް ދިވެހި ސަރުކާރުންްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަޅުއި`. ޝުކުރިްއޔާ 

ކަމަުށް ޓަަކިއ  މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާތީވެ އެ އިތަކާ ބެހޭ ސިޔާސަތެއް އެުކލަވާލަދައުލަތުން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮ

މު އްއޮތް މުހި މިހާރު ޤަުއމުގައި އެކު ުޝކުރު ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި މި މައްސަލަައކީ މި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ކަންތައްަތކާ ބެހޭ ުށްލެވުނު ބަެއއްފަހު ފާހަގަކޮ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ވެސް ދިާރސާކޮުށްލުމަުށް މި ކަރުދާހާ ބެހޭމައްސަލަެއއް. 

 ެއްއގޮތަުށް ޖީއާވާފައި އެބަޮއވޭ ޔޫ.އެްނ ސްޓްރެޓެކޮުށްލާނަން. ާއދެ! މި ކަރުދާހުގައި ފާހަަގކުރައް ހިއްސާގޮތުން 

. ނެްތކަން އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮުށްލަންލުތަކެއް ފާހަަގކުރަްއވާފައިސީ މަުށް. އެހެންނަމަވެސް، އޭގެ ތަފްމަސައްކަތްކުަރއްވާނެ ކަ

 ތުރުމުަށް ޓެރަރިޒަމް ފެ ،އިރުަގއި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީއިލާ މިފަދަ ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުަލވަ

ކޮަބއިތޯ  ،އުލަުތގެ ިސާޔސަތަކީ ކޮަބއިކަންެއއަުށް ޮއތް ސަރުކާރުގެ ދަ .ޭރގައި އަޅާނެ ފިަޔވަޅުތަެކއްދޭތެ އުލާޙަމަގުފަހިވާ މާ

. ހުރިހާ ދައިރާތަކެއް ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަުށް މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ދާއިރާތަކެއް އެއްކޮުށް ކުރާ މަސައްކަތްތަަކކީ

ޓެރަިރޒަމް ހުއްޓުވުމަުށް ހަރުދަނާ ، އެނގޭކަުށް ނެްތ. އަދި ހަމައެާއއެކު ލުތަކެއް ސީަތފް ގެގޮތަކުން މީ  މިއާ ބެހޭ

ކާރުގެ ފަރާތުން އެހެންވީމާ، ދެންމެ މަޖިލީހުގައި ސަރު  އޮތީ.ކުރާނެ ކަމަުށް ވަރަުށް ބްޯރޑްކޮުށް ވިދާުޅވެފައި  މަސައްކަތްތަެކއް

ކަމަުށް ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާތީ ެއއަުށް ތާއީުދކުރާ  ުށް ފޮނުްއަވއިގެން ވެސް އަލުން މިއަުށް ަބހުސްކުރެވޭނެކައަވެސް މި ކޮމިޓީ 

ޓެރަިރޒަމް  ،ޓެރަިރަޒމްގެ މަސައްކަތް ގޮުތގައި ވާހަކަ ވެސް އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ

މިހާރުވެސް އެބަ އެ ުސވާލު އަުޅގަނޑުމެން  ،ހުއްޓުވުމަުށް ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކުގައި މަސަްއކަްތކުރެވޭނެތޯ

އަދި ހަމައެާއއެުކ، ަދއުލަތުގެ  .އޮްތ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ވެސް މިހާރު މި ހޭ. ެއއީ ކުެރވިާދނެ ކަމެއްތޯއުފައްދަންޖެ

 ގެ ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުުވމަުށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ ޤާބިލުަކން އިތުރުކުރާއިުރގައި ކޮންކޮްނ ދާއިރާތަކެއްތޯ ސަރުކާރު  ؛ޤާބިލުކަން

މި ޤައުުމގަިއ އޮތް ެއްއ  ،އޮތް އެްއ ދާއިރާައކީ އެއްިމއަދު އެންމެ ބޮުޑ ެއއް މަްއސަލަ. ދާއިރާަތކަކީ ނަންަގވާއިސް

ދަޢުވާަތއް އުުފލިގެން މީހުންގެ މައްޗަުށް  ،ދާއިރާއަކީ ޖުިޑޝަރީ. އެެހންވީމާ، ޓެރަރިޒަްމގެ މަްއސަލަތައް

ބެވި ފަނިޑޔާރުންނަުށް އެަބ އެނިގވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭ ޙުކުމްކުރެިވގެންދާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެން ޖުޑިޝަީރގައި ިތއް

ޭއެގ  ވެސް. ކީ ކޮބަިއކަންޔޫ.ެއންއިން މި ގަބޫުލކުރާ ޓެރަރިަޒމަ ،ވިދާޅުވާ  މި ަކރުދާހުގައި އެ ،އެވިދާުޅވާ ،ޓެރަރިޒަމް

ފުލުހުންގެ ދާއިރާތަކުން  ސިފައިްނނާއި ން،އެންފޯްސމަންޓް ދާއިރާތަކު ހަމައެއާެއކު ލޯއަކީ ކޮަބއިކަން ެވސް. ޖީސްޓްރެޓެ

މީހުންގެ  ޯކޑިނޭޓުކުރެިވގެން މަަސއްކަްތުކރެވެނީ. އަދި އެ  ސީާއ ކިހާވަަރކަުށްތޯ.ޓީ.ސީ.އެން ިއ،ކުރާ މަސަްއކަތްތަކާ

ކެޕޭސިޓީ  މާލިއްޔަުތން ޚަރަދުކޮުށްގެން ދައުލަތުގެކޮންތަނަކަުށްތޯ  .ލުކަން އިތުރުކުރަންޖެހެނީ ކިހާމިންވަރަކަުށްތޯޤާބި
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ުށް ފައިޓްކުރާނެ ސްއެއްަގއި ޓެރަރިޒަމަފޯކޮންމެ . ގޮތުން ކުަޑ ޤައުމެއްގެ މިއީ ވަރަުށް އާބާދީ ؛ވީ. ވަިކވަކި ކުރަން ލޮޕްޑިވެ

ިއރާއަކުން ލިބެންހުރި ހުރިހާ ދާ ހާނޫނިއްޔާ ހުރި ؟ރަންީވތޯޤާބިލުކަން ވަިކަވކިން ެއ ކެޕޭބިލިޓީސް ހަރުދަނާކު

. ވޭނީމަސައްކަްތކުރެ މަުށްމެ ރަނގަޅަުށް މި ޤައުމުގައި މި މަސަްއކަތް ހުްއޓުވުދިާމއަކަުށް ލައިގެންތޯ އެންތަކެއް އެއްސްސޯސަ

ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް  ،މިއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި ބަހުސްތަކުގައި ކުރަމުންދާންޖެހޭނެ ކަންތައް. ހަމައެއާއެކު 

 މް ގުޅިފައި ވަނީ ދީނީ ހަރުކަުށިވަނީ ޓެރަރިޒަ ވިފައި މިމި ކަރުދާހުގައި ބޮޑަުށް ފާހަގަކުރެ ؛ވެސް ހާވީ ބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭގަ

ޓެރަރިޒަމް  ިމއަދު މިސާލަކަުށް .ނޫން ފިކުރުތަކުގެ ތެެރއިން އުފެިދެގން އަންނަ އެްއެޗއް ކަމަުށް ހަމައެކަނި. އެހެނެއް

އޮތީ ވަރަުށް ބޮޑުަށް  މިެވސް  ގައިކުމްތަކަުށް ބަލައިލާއިރު ޙުކުމްކޮުށްފައި ހުރި ޙުނުގެ ދަުށުން އަދި މިހާހިސާބަުށް ގާނޫ

 ،. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުުށަހަޅަންކޮުށްފަތަންފީޛުސިޔާސީ މީހުންނަުށް އަމާޒުުކރެވިގެން ޓެރަރިޒަްމގެ ގާނޫުނ 

 ގާނޫނާއާ  އިރު،ވުނުގޮތުން ޓެރަރިޒަްމގެ ގާޫނނަުށް އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅިގެން ާވހަކަދެއްކެ  އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި މިކަމާ ބެހޭ

ޭއގެ ހަމަ ނަތީޖާއަކަުށް  .ސިޔާސީ މީހުންނަުށޭ މީތި ރައްދުވާނީ ،ތުން ބަހުސްކުރަމުން ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ހުުށަހެޅިންގޮ ބެހޭ

ކުރަންޖެހޭ ޢާގާޫނނު އަލުން މުރާޖަ ގެއޮތް ޓެރަރިޒަމް ެއގޮތަުށް ދަނީ. އެހެންީވމާ، މިހާރުން މިހާރަުށް ވެސް މިހާރު މިއެކަން 

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަަތކީ ޓެރަރިޒަްމ  ،. ހަމައެއާެއކު އަުޅގަނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން 

ސިއްރުކުަރއްވާ ސަބަބަކީ. އެއީ އެްއވެްސ  ހިންގާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ލިސްޓު ީކއްވެތޯ ޓެރަރިޒަމް ،ނަމަ ކަމުަގއި ވާހުއްޓުވުން 

ގާނޫނުަގއި ފާހާަގކޮުށްފައި އޮތް މަފްހޫމް މުޅިން އެ  ،ދުމުޅި މަޤްޞަބަބުން ސިއްރުކުރެްއވުމުގެ ސަ ލިސްޓުމި  ؛ހާލެއްގައި 

ވެސް މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ބަހުސްކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް  އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގިއ މިއީ، ދިޔައީ. އެހެންވީމާ ގެއްިލގެން މި

ަފިއ އެބައޮތް ފާހަގަކުަރއްވާ އި ީމގަ !މިސާލަކަުށް ބައްލަވާ ައކުން؛ރާދާއިސަރުކާރުގެ ހުރިހާ  ،ކަމުގައި ދެކެން. ހަމަެއއާެއކު

ބަލާއިުރގައި ިބދޭސީންގެ ކަންތައްަތއް ބޮޑަުްށ  ފިޔަވަުޅއަޅަން ލަކަުށްނުރަްއކަ އައިސްދާނެައުށް ބިދޭސީންގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ

 މިކް ނޮއޮތީ އިކޮ ިމްގރޭޝަން މި. އޮްތއިރު އިއިއޮތީ އިމިގްރޭޝަންގަ  ލިއްޔަތު މިއޫޓްރޯލްކުރުމުގެ އެންމެ ބޮުޑ މަސްކޮން

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަަނީކ  ،އިމިގްރޭޝަން އިގަމިނިސްޓްރީގެ ދަުށުގައި. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިކަމާ ބަހުސްކުރާއިރު 

 މިކު މިނިސްޓްރީގެ ދަުށުގައި މިެއންމެ ރަނގަޅު ތަންތޯ އިކޮނޮ، ވާނަމަ މި ވިސްނުމުގައި މަސަްއކަތްުކރާ ތަނެއް ކަމުގައި

ޅުންހުރި އިދާރާއަކުން ނޫންތޯ ގު ވަންޏާ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ކުރާ ކަަމުށްމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ފައިޓްޒަތަން އޮތުން އެއީ. ޓެރަރި

އަޅުގަނޑަކަުށް ހަމަ  ފާހަގަުކރަންޖެހޭ. ކޮންޓްރޯލްގެ މަސައްކަްތތައް ދާންވާނީ. މިއީ ވެސް އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއިޑަރ ބޯ

 ...ސީ.ޓީ.ސީ.އޮތް އެން ނުފެނޭ މިހާރު މި ސްވެއެްއގޮތަކަުށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ މަުޑްއވަރީއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އި ޝުކުރިއްޔާ 

 އަޙްމަދުމަނިކަުށް. އަމީތު މުޙައްމަދު
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  އްެކވުން:އަޙްމަދުމަނިކު ވާހަކަދެ  އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ާދއިރާގެ ރީމަޑުއްވަ

ުލމަުށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ޚިޔާލު އިއެކުަލވައް ބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތެ ޓެރަރިޒަމާްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އިޝުކުރިއްޔާ 

 އި،ކަްނަކން މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވަބެހޭ ސިޔާސަތުގެ މަިއގަނޑު  ހޯދުމަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސަރުކާރުގެ ޓެރަރިޒަމާ

 .އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންަނވަން ުށްތަގެންަދވާ މަސައްކަހޯދުމަުށް ޓަކައި މި ކުރަްއވަމުންޔާލު އަދި މަޖިލީހުގެ ޚި

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަީކ ގައަުޅގަނޑުމެން ، އްަޒތްތެރި ރައީސްއި  ދަންނަވަން. ކަމުގައި އަދި މި މަސައްކަތަުށް ާތއީދުުކރާ 

އަުށް ެއކަިނ އޮތް ނުރައްކަެލއް ނޫން. އެ ނުރައްކަލަކީ ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ގެ ާރއްޖެމެންޓެރަރިޒަމްގެ ނުރަްއކަލަކީ އަުޅގަނޑު

ނުރައްކާ އަުޅގަނޑުމެންެގ ރާއްޖެއަުށް ކުރިމަތިވެފަިއ އޮތް ނުރައްކަެލއް. އަދި މި  ކުރިމަތިވެަފއި ޤައުމަކަުށް މިއަދު

ގަނޑުމެންނަުށް ޙަޤީޤަތުގައި މިކަމުގެ ނުަރއްކާ އިުރގައި އަުޅގަނޑުމެންނަީކ ކުޑަ ޤައުމަކަުށް ވެަފއި އޮުތމަކީ އަޅުއޮތް

މި ސިޔާަސތަުށް ބަލައިލާއިރު ޙަޤީޤަތުގައި  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި ން އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން. އިތުރަުށް ބޮޑުެވގެންދާކަ

އި އެަބއޮްތ ކަްނކަމަުށް މި ސިޔާސަތުގަ ؛މި ސިޔާސަތުގައި އެބައޮތް ކަންކަންދައުލަތަކުން ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަުށް ގިނަ 

ާރއްޖޭަގއި މި ހިންގޭ ނުވަތަ ރާއްޖޭެގ  ،. އޭގެތެޭރގައި އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ޚާްއޞަ ގޮެތއްަގއި ފާހަގަކޮުށްލަންލާފައިއަލިއަުޅވަ 

ދިވެހީން ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް ޮގސްގެން ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުިޅގެން މި ހިންގާ ޓެރަރިޒަްމގެ ހަރަކާތްތައް ުހއްޓުވުމަުްށ 

ދި ރާއްޖެއިން މީހުން އަ ،ހުއްުޓވުމާއި ގޮތް ޚަރަދުކުރާ ގޮތް މަުށްކަ ގަކޮުށްަފއިވާ ކަްނަކމުގެ ތެރޭގައި މިޓަކައި ފާހަ

ބެލުމުަށް ވަރަުށް ބޮޑުަށް ތްތައް ހަރަކާތްތެރިވާ ޮގތް ހޯދާދިއުން ހުއްުޓވުމާއި އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި މިފަދަ ފަރާފުރައިގެން

ހިތްވަރުދޭ ުށް ގޮތުަގއި ޙަޤީޤަުތގައި ޓެރަިރޒަމަ ން. ައޅުގަނޑު ެވްސ ގަބޫލުކުރާއިސްކަމެްއ ދީފައިާވކަން ފާހަގަކޮުށްލަ

ވިސްަނއި  ކަމުަގއި ަބއިވެިރވާ މީހުންގެ ހަރަކާތްަތއް ހުއްޓުވުމަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުެމން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކަންކަން ނުވަތަ މި

ރިޒަްމެގ ރާއްެޖއަުށް ޓެރަ ނުވަަތ އަުޅގަނޑުެމންގެ ކަުށްތޯ،ރަލާފައި އޮީތ ކިހާވަ ފިކުރުކުރަންޖެހޭ މި ހަރަކާތް ރާއްޖޭަގއި މޫ

 ުކރެވެން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މު ދިރާސާއެއްދެނެގަތުމަުށް ޓަކައި އެބަޖެހޭ ވަރަުށް މުހިއްނުރައްކާ އޮތީ ކިާހވަރަކަުށްތޯ 

ކަމަުށް ޓަކައި ޚާއްޞަ  ހިމެނޭ މި މި ކަރުދާހަުށް ބަލާއިރުގައި މުސްތަޤުބަލުގައި ކުރަން ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެޭރގައި އެބަ

މު ކަމެއް. ޙަޤީޤަުތަގއި ްސނަވާ. އާދެ! މިއީ ވަރަުށް ުމހިއްބޭސްލައިން ސަރވޭެއއް ސަުރކާރުން ކުރުމަުށް އެަބ ވި 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެއަުށް މި ނުރައްކާ އޮތީ ކިާހވަރަކަުށްކަން އެނިގގެން މެނުވީ މި ނުަރްއކަލުން ސަލާމަތްވުމަުށް ޓަަކއި 

މިއަދު ، ގަނޑުމެންނަުށް އެކަުީށގެންވާ މަސައްކަެތއް ނުކުެރވޭނެ. ހަމައެާއއެކީ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫުލުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީއަޅު

ޙަޤީޤަތުގައި ދުނިޭޔގެ ބައެއް  އުމުތަކުަގއި ޓެރެރިސްޓުންގެ ގޮުތގައި ހަަރކާތްތެރިވާ މީސްމީހުންނަކީދުނިޔޭގެ އެކި ޤަ 

ރަކާތްތެރިވާ މީހުންކަން. އެްއ ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ގުިޅގެން ހަދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާަފއިާވ ބަ  ައދި ،ވެސް ގުިޅގެން ޤައުމުތަކާ

ގެ ސަބަބުން ޤީޤަތުަގއި މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ހުއްުޓވުމަުށް ޓަކައި ައދި ރާއްޖެއަުށް މީއަުޅގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި ޙަ، އެހެންކަމުން

މަލާތްތައް ވަރަުށް ހަރުދަނާކުރަން. ޖެހޭ ދޭދޭ ޤައުމުތަކާ އެކީ ކުެރވޭ މުޢާން އެބަކުރުމަުށް ަޓަކއި އަޅުގަނޑުމެއޮތް ނުރަްއކާ ުކޑަ
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ޓްރިޓީތަުކގައި އަުޅގަނޑުމެްނ މުންދާ އެކަުަށއަޅަޢިއްާޔ ޖަމާޢަތްތަކުން މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ހުއްުޓވުމަުށް ޓަަކއި ބޭރުގެ ޖަމު

މިސާލެއްގެ ގޮތުން ައޅުގަނުޑ ، ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވޭބަ އެޖެހޭ. ސަރުކާުރން ހުުށަހަޅާފައިވާ މި ކަރުދާހުަގއި ބައިވެިރވާން އެބަ

ގައި މަސަްއކަތްކުރުަމުށް ޓަކައި ސަރުކާރުން އެބަ ކައުންޓަރ އެކްސްޓްރީިމޒަމް ޔުނިޓު . ކޮމަންވެލްތު ލާނަންދަންނަވައި

ނޭޝަންސް ގްލޯބަލް  ޖީ އޮން ުޔނައިޓެޑްޓެރިޒަމް ސްޓްރެނޭޝަންސް ގްލޯބަލް ކައުންޓަރ ޓެރަނިންމަވާ. އަދި ޔުނައިެޑޓް 

ޕްލޭން  ؛ޖީގައި ާރއްޖެއިން ބަިއވެިރުވމަުށް އެބަ ވިސްަނވާ. ހަމައެާއެއކީަގއި ެއކްސްޓްރީމްޓެއާދެ! މި ސްޓްރެ  ،ކައުންޓަރ

ހުުށަހަޅާފައިވާ ޕްލޭނެއް. މި  ާއދެ! މިއީ އ.ދ މަޖިލީހުގައި، ިރޒަމްޕްރިވެންޓް ަވއިލެންޓް އެކްސްޓީ އޮފް އެކްޝަން

ަފއިާވ ތަކުން ެއކަުށައަޅާވާ. ައދި ހަމައެއާެއކީަގއި ާސކް ޤައުމުޖެއިން ަބއިެވރިވުމަުށް އެބަ ވިސްނަ ޕްލޭންގައި ާރއް

ކުރުމަުށް ިމ ކޮންވެންޝަްނގައި ާރއްޖެިއން ބައިވެިރވެގެން  ،ރިޒަމްކޮންވެންޝަން އޮން ސަޕްެރޝަން އޮފް ޓެރަ

ުޅގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން އިތުުރން އަވިސްަނވާ. އާދެ! މީގެ  މަުށް ެއބައިތުރަުށް ހަރުދަނާކުރު ތައް މަސަްއކަތް ކަނޑައަޅާަފިއވާ

ޖެހޭ ވަރަުށް މަުށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން އެބަިރޒަމްގެ ނުރައްކާ ކުަޑކުރުގައި އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ޓެރަޙަޤީޤަތު ބޭނުންވޭ،

ރަުށް ބޮޑަުށް ވިސްަނވާ ތަުކަގއި ވަފައި ހުރި ޤައުމުވަރުގަދަ ޖާސޫސީ އިދާރާެއއް ޮއންނަން. ދުނިޔޭގެ މި ނުރައްކާ ކުރިމަތިވެ

އުމުގެ ބަޖެޓުން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަތައް އެ ޤަ، ތަކުަގއި އުފެދިފައިވާ ޖާސޫސީ އިދާރާަތކަުްށ ޚަރަދުކޮުށްގެންކަމެއް އެ ަޤއުމު

ނެ ަގއި ހިްއސާކުެރވޭއުމުތަކާ ެއކީއަުޅގަނޑުމެން އިންޓެލިޖެްނސް މަޢުލޫމާތު ބޭރު ޤައިތުރުކޮުށްގެްނ ހަރުދަނާކުރުން. 

ެގ ރާއްޖޭަގއި، އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައުމުަގއި މިކަމަުށް ހުރި އަދި އަުޅގަނޑުމެން  މުހިއްމު މެކޭނިޒަމްތައް ެއކަުަށއަޅަިއ،

ބިލުކަން އިތުރުކުރުމަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އިތުރުކުެރވޭނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ޤާ

ކުާރ ައޅުގަނޑު ގަބޫލު، ގެން. ހަމަެއާއއެީކގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭުނންވޭއިދާާރއެއް ހުރެ ުރގަދަ ޖާސޫސީވަރަުށް ވަ

މި  ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރްއޖޭގައި ދިވެހިން ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ގޮސްގެން ތަފާތު ހަނގުރާމަތަކުގައި ބަިއވެިރވެގެން

ުީށގެްނވާ ރާއްޖޭަގއި އެކަ ގެތަުކގައި ބަިއވެިރވާ ދިވެހިންނަުށް އަޅުގަނޑުމެންހަރަކާތް ގެިރޒަމްހިންގާ ހަރަކާތްތަކުަގއި، ޓެރަ

ކަުށް ބައެްއ ކުރުމަުށް ޓަކައި ައޅުގަނުޑމެންގެ ގާނޫނުތަގޮތަުށް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެެވން އެބަޖެހޭ. މި ޙުކުމް ތަންފީޛު

ދާސް . އާދެ! މި ކަރުތައްޔާރަުށް ތިެބންޖެހޭނޑުމެން ޖެހިދާނެ. އެފަދަ ބަދަލުތައް ގެަނއުމަުށް އަޅުގަބަދަލުތައް ގެންނަން

އަޅުގަނޑު ދެޭކޮގތުގައި މިކަްނކަމާ ގުޭޅގޮތުން  ،ދަނީ މި ވެގެން  މައިަގނޑު އެއް ސަބަބަކަުށް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުމުގެ

ފައްަދއިގެްނ ން. ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ކޮމިޓީެއއް އުތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސާފުކުެރއްވުމަޖިލީހުގައި ޚިޔާލު ހުރި ގޮ

ގުޅޭ ކޮމިޓީއަުށް މި ކަރުދާސް ފޮނުވައިގެން ކަމަުށް ީވނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  އަުޅގަނުޑމެން ކަމާ ،ކަމަުށް ވީނަމަވެސް

ޙެއް ސަރުކާރަުށް ހުުށަހަޅަން އިޞްލާއެ  ،ކަމަުށް ވާނަމަ ޖެހޭފެންނަ ކަންކަން ނުވަތަ މި ކަރުދާހަުށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން

އި ޭއގެ ލުމަުށް ފަހުގަފަިއވާ ކަންކަމަުށް އަލިއަޅުަވއިމި ކަރުދާހުގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރަްއވާޖެހޭ. އަދި އެބަ

އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަުށް  ،ކަމަުށް ވާނަމަ  ންޖެހޭބަދަލެއް ގެންނަ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ގާނޫނުަތކަުށް ގެންނަން ހުރި

މި  ،ައޅުގަނޑު ފާހަަގކޮުށްލަން އާއެީކގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެޖެހޭ. ހަމަޑުމެން ސަރުކާރަުށް ަލފާދޭން އެބައަޅުގަނ
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ގެންދަވާކަން. އުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ސަރުކާރުން ތައްޔާރުކުރުަމުށް ވިސްނަމުންރުދާހުގައި ފާހަގަކޮުށްފައި އެަބއޮތް ޤަކަ

މެންބަރުން ވަރަުށް ޭރގައި އަުޅަގނޑުމެން، ަގއި މީގެތެކުރާ ގޮުތގަިއ މި ގާނޫނު އެކުލެިވގެން އަންނައިރުއަޅުގަނޑު ގަބޫލު 

ބޮޑަުށް ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގއި ަބހުސްކުރަްއވާނެ. ބަހުސްކުެރްއވުމަުށް ފަހުގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނ ރާއްޖެއަުށް ކުރިމަތިވެފަިއވާ 

ފީުޛކުރުމުެގ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަުށް ަޓަކއި ެއކަުށީގެްނވާ ގޮތެްއަގއި ިވސްނުމަުށްފަހުގައި އަުޅގަނޑުެމންގެ އަދަބު ތަން

އް ކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެޙަޤީޤަތުގަިއ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލު މަރުޙަލާގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް

ގޮތެްއގައި ދަންނަވަން ބޭނުންަވނީ މި ކަރުދާހަކީ ޙަޤީޤަތުގަިއ  ލަގެނެވިދާނެ މިފަދަ ގާނޫނުގެ ަޛރީޢާއިން. އެހެންވީމާ، ޖުމު

މު ސިޔާސަތުތަެކއްގެ މަްއޗަުށް ެއކުލެިވގެންާވ ކަރުދާހެއް. އަުޅގަނޑުމެްނ ަނވާފަިއވާ ވަރަުށް މުހިއްރުން ވިސްސަރުކާ

އަދި އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެންނަ ކަންކަން  ،މަޖިލީހުގައި މި ކަރުދާހާ ދޭތެރޭގައި ވީހާ ފުޅާ ދާއިާރއެްއަގއި މަޝްވަާރކޮުށް

 އެަކންކަން... ،ނަމަ އަދި އިތުރަުށް ހިމަންނަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކއް ހުރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު  ހިތަދޫ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް.މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

ުމެގ މައްސަލައިަގއި ދައުލަުތގެ ހައްދުފަހަނަޅައިދިއއާދެ! ޓެރަިރޒަމާއި  ރަީއސް. `.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ފަހު ދައުލަުތގެ  ލުމަުށްަކރުދާހެއް ސަރުކާރުން ެއކުަލވައި ުނވަތަ ބަޔާންކުރާ  ،ތު ހާމަކުރާ ކަރުދާެހއްޔާސަސި

ްސ، ިހނދު އިްއޒަތްތެރި ރައީެނވި ކަުށް ސަުރކާރުން އެިދވަަޑއިގެންމަޖިލީހުގެ ލަފަޔަވާ ަރއްޔިތުްނެގ އެއްބާރުކަުމގައި 

ރިޒަމަކީ ކޮބަިއކަން. އާދެ! ޣައިުރ ގާނޫނީ ގޮތުން ވަކި މަޤްޞަދެއް ނުވަތަ މަޤްޞަދުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ ޓެރަ

މުްނެގ އަުށާއި ުމދަލަުށް ގެއްލުންދީ، އާއްމުންގެ ފުރާނަ އްބޭނުންކޮުށްެގން އާހާސިލުކުރުމަުށް ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ހަތިޔާރުގެ 

ރިޒަމް ކަމަުށް ދުނިޔޭގެ ލެއް އެއީ ޓެރަމައުފެދޭ ގޮތަުށް ހިންގާ ޢުދުވާނީ ޢަމަލުތަކެއް ނުވަތަ ޢަ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން

ގޮތުަގއި ރިލިޖަސް ކޮބައިތޯ؟ ުނވަތަ ހުޅަނގުން ދެކޭ ަމކީ ހައްދުފަހަނަޅައިދިއހުރިހާ އެންމެން ވެސް ގަޫބލުކުރޭ. 

ދީނުގަިއ އަންގަވާަފއިވާ އެންެގވުންތަާކއި އުސޫލުތައް ވަކި ބަެއއްެގ  ކޮބައިތޯ؟ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކީމިޒަމަ އެކްސްޓްރީ

ުކގަިއ ގޮތްދޫނުކޮުްށ ތަޅާފޮޅުމާ ފައިދާއަުށް ބަދަލުކޮުްށގެން ހަުރކަުށި އުސޫލުަތއް ފެތުރުމުެގ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތަ 

ން. ހައްދުފަހަނަޅައިދިއއަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިން ގަބޫުލކުރާ ޮގތުގަިއ  ުށް ބަދަލުވުން ެއއީގޮްސ އެކަްނ ޓެރަރިަޒމަ ހަމައަުށް

 ،ދީނުގެ ހިދާޔަތުގައި އިސްލާމް މާތް ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ރަޙުމަތްފުޅުން هللا އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންނަކީ 

ފާހަގަކުރަންޖެހޭ  ބި ބައެއް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.އެ ނިޢުމަތުަގއި ދެމިތި ސައްތައިން ަސއްތަ މުސްލިމުންގެ ގޮުތގަިއ،
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 އެންމެ  މި ދީން ،ކަމަުށާއި ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ދީންهللا ދީނަކީ  އިސްލާމް ،މު ދެބަސްނުވެވޭނެ ޙަޤީޤަތަކީވަރަުށް މުހިއް

 ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا  މަކޮުށްދެްއވަިއ،ސާލަތުގައި ފުރިހަޢަލައިހި ވަަސއްލަމަގެ ރި هللا ަޞްއލަފަހުގެ ނަބިއްޔާ ރަސޫލާ 

 ދާ ދީނަކުަށް އްދުފަހަނަޅައިދީނަކީ ހަ އެހެންވީހިނދު އިސްލާމް ގެ ގޮުތގައި ރުހިޮވިޑގެންފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވަނީ ދީނެއް

ްނ މަތީ އުޑު ސުބްޙާަނހޫ ވަތަޢާލާ ހަތްهللا ުނވާ،  ރިޒަމާ ެއއްވެސް ގުޅުމެއްނަކީ ޓެރަދީ ވާނެތޯ؟ ނުވާނެ. އާދެ! އިސްާލމް

ނާ އުޅެންވީ ގޮތް އަންަގވާފަިއާވ މަތިވެރި ދީން. މި ދީން ބާވާލެްއވި ފުރިހަމަ ދީން. އާދެ! އާޚިރަތާ ހަމައަުށް އިންސާ

ގަބޫލުނުކުރާ މީހުން ކުރިމަތީަގއި މި ދީން ކިލަނބުކުރަނީ ިމ ދީން ގަބޫލުކޮުްށގެން ތިބި ުމސްލިމުންނަުށް ކުރެވޭ ަބއެްއ 

ބުން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިސޔާީސ ގޮތުން ކުެރވޭ ކަންތައްތަުކގަިއ ޤައުމުތަްއ ޓެރަރިޒަްމެގ ކަންތައްތަެކއްެގ ސަބަ

ޢަމަލުގެ ތެރެއަުށް ވަންނަނީ، ޤައުމުތަކުގެ ރަްއޔިތުންގެ މެދުގައި ޢަދުލުއިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ނެތިގޮސް، ފަސާދައަުްށ 

އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރީ. ކޮބައިތޯ ޓެރަރިޒަމް. ޓެރަރިޒަމް ސިޔާސީ ބައި  3އެ ޤައުމެއް މަގުފަހިެވގެންދިޔުމުން. އާދެ! މި 

ގޮތުން ވެސް ޓެރަރިޒަމް މި ދެންނެވީ. ރައްޔިތުންނަުށް ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު ނުލިބި ގޮސް، އެ ޤައުމެްއގެ 

ބަ ފެނޭ އެ ޤައުމެއްެގ ޢަދުލުއިންޞާފު ނެތިގޮއްސި ކަމަުށް ވަންޏާ ދުނިޔޭގެ ވަރަުށްގިނަ ޤައުމުތައް އަޅުގަނޑުމެންަނުށް އެ

ރައްޔިތުން ޓެރަރިޒަްމގެ ޢަމަލުތަކަުށް ވަދެގެންދާ ތަން. އެހެްނވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރަންޖެހެނީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމު ަސްއތައިން ސައްަތ މުސްލިމު ޤަުއމަކަުށް ވެފަިއ، މިއަުދ މުޅި ދުނިޔޭގަިއ ވެްސ ޓެރަރިޒަމް 

ބޮޑަުށް ގުޅުވަނީ މުސްލިމުންނާ ކަމުަށް ވާތީ އަދި މާތްވި އިސްލާމް ދީނުގެ ނަން ކިލަނބުކުރުމަުށް ދީނުގެ  އެންމެ

ޢަދާވާތްތެރިން ކެނޑިނޭޅި ކުރާ މަސައްކަުތގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދައުލަތުން އެކަމަުށް އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ދެވިގެންނުވާެނ 

މުެގ މައްސަލަިއަގއި ސިޔާސަތެއް މި ަޤއުމުަގއި ެއކުލަަވއިލުން މާ ބޮޑަުށް ލަސް ހައްދުފަަހނަޅައިދިއކަމަުށް. ޓެރަރިޒަމާއި 

ވެސް ވެއްޖެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެނީ، މީ މުޅި ަޤއުމުެގ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަމާ ުގޅިފައިވާ ކަމަކަުށް ވާތީ. އަިދ 

އަުޅގަނޑަުށް ަލސްވެއްޖެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.  މި ސިޔާސަތު ހިމަނައިގެން ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ބިލު ެއކުލަަވއިލުން ވެސް

ން ހުއްޓުވުމަުށް ކުރަންޖެހޭ ހައްދުފަހަނަޅައިދިއމި ޚައްސާސް މައްސަލައިަގިއ އަޅުގަނޑުމެން ދެކެންވީ، ީދނީ ގޮތުން 

އް ހަމައެއްަގއި، ކަންތައްތަކަކީ ކޮަބއިތޯ. ޚާްއޞަ ގޮތެއްަގއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އެންމެންގެ މެދުގައި ެއއްވަަރކަުށް، އެ 

އެްއގޮތަކަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުން ެއއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ކަނަޑއެިޅެގން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ 

މަކީ ހައްދުފަހަނަޅައިދިއހުއްޓުވަން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ޝާފިޢީ މަޒުހަބުގެ؛ އާދެ! ސިޔާސީ ގޮުތން 

މަހަމަކަން ނެތުން ކަމަުށް ވާތީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ޢަދުުލއިންޞާފާއި ހަމަހަމަކަން ޢަދުލުއިންޞާފާއި ހަ

ން ހުއްުޓވުމަުށް ކުރާ މަސައްކަތް އެންމެ ކާމިޔާެބއް ހައްދުފަހަނަޅައިދިއޤާއިމުކޮުށްގެން މެނުވީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި 

ޢަމަލުކުރުމަުށް އަޅުގަނޑުެމން ހުރިހާ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން ނުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި ކަރުދާހަުށް 

އެުކވެރިކަމާ އެކު ސިޔާީސ ިޚޔާލު ދޫކޮުށްފަިއ މުޅި ޤައުމަުްށ ޓަކަިއ މި މަސަްއކަތް ކުަރންޖެހޭ. އަދި ލަފާ ހޯދަންޖެހޭ 

 އެކްސްޕަީޓޒްގެ ބޭނުންކޮުްށގެން އެކަން ެވސް ކުރަންޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 
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 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ ނޮިޅވަރަމް ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޙުސައިން ޢަރީފަުށް. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް

މާ ބެހޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވެަލއްަވއި ާރއްޖޭެގ ހަްއދުފަހަނަޅައިދިއ. ޓެރަިރޒަމާއި `. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހަުށް މިމައްސަލަ ފޮނުއްވައިެދއްވި ކަމަުށް ޓަކަިއ ޝުކުރު ދަންނަވަން އެ މަނިކުފާނަން. 

މައްސަލައަުށް ބަހުސްކުރާއިރު އަުޅގަނޑުމެްނ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމައްޗަުށް ހުުށަހެޅިފައި މި ވާ

ކުޑަކޮުށް ނަމަެވސް، ކުރު ގޮަތކަުށް ނަމަވެސް ތާރީޚުގެ ތެެރައުށް ވެސް ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. މިގޮތުން ބަލާއިރުަގއި، ފަހުެގ 

ބަބުން އުފެދުނު ތާރީޚަުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލަިއލާއިރުަގއި ވެސް ދީނީ ތަފާތު ޚިޔާލުތަކާއި ފިކުރުތައް ތަފާތުވުމުގެ ސަ

ދެބަސްވުމާއި، ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ އ. އަތޮޅުގެ ހިމަންދޫގައި އަުޅގަނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުގައި ވަރަުްށ 

ގިނަ ކަންތައްަތކެއް ހިނގަިއޮގސްފައިވޭ. ިމއީ ވަރަުށް ފަހުގެ ތާރީޚެއްަގއި ހިނަގއިދިޔަ ކަްނތައްތަކެްއ. ެއގޮތުން ހިމަންދޫ؛ 

ވަނަ ދުވަހު. ހިމަްނދޫ އަތިރިމަތީަގއި އާނުގަނޑު  14ވަނަ އަހަރު ިޑެސންބަރު  2006ޑު ހަނދާންވާ ގޮުތގައި އެއީ އަޅުގަނ

މަތީގައި މަރުވެފައި ޮއއްވާ އެ ރަުށު އިބްރާހީމް ޝިހާމް ފެނުނު. މި ވަގުތު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި އެ މަރުޙޫމްގެ 

މަތް ދެއްވުން ެއދި ދުޢާ ދަންނަވަން. އާމީން. އެ ރަުށުަގއި ަވކި ޖަމާޢަތް މާތް ފުރާނަފުޅަުށް ސުވަރުގޭެގ ދާއިމީ ނިޢު

ހަދައިގެން ވަިކ ތަނެްއގަިއ ނަމާދުކުރަންފެުށުމުން ރަުށުތެރޭގަިއ ތަފާތު ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުުރވެ، މާރާމާރީއާިއ 

ވަނަ ދުވަުހ  29ރު މަހުގެ ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެންބަ 2007ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަން ެފތުރިގެންދިޔުމާއި، އަދި 

ސަލްޓަންޕާކުަގއި ހިނގައިދިޔަ ބޮމުގެ ބިރުވެރި ހާދިސާއިން ެވސް އަޅުގަނޑުމެން ޢިބުރަތްތަކެއް ހާސިލުކުރަންޖެހޭ. ދީނީ 

ތަފާތު ފިކުރުތަކާއި ތަފާތު ޚިޔާލުތައް އުފެދިގެން އަންނަނީ ޢަޤީދާގެ މައްސަލަތަކަުށް ވުރެ ޮބޑަުށް ފިޤުހީ މައްސަލަތަކެއްެގ 

ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކަންކަމަުށް ވިސްނީމާ ސާފުކޮުށް ފެންނަން އެބަހުރި. އަދި މި ރާއްޖޭގެ މަގުަތކުގެ މަީތގަާޔިއ 

ގެދޮރާއި ކޮޓަރިަތކުގެ ތެރޭަގިއ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަތިލުންތަކަުށް އަޅާބަލާއިުރގައި ހަމައެކަނި މި ކަންކަމަކީ ދީނީ 

. ކަުށްޖެހޭނުބުނެލާ އަޅުގަނޑަކަުށް ފަރަކު ނެތް ލާދީނީ މީހުންނާ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަކަުށް މީހުންގެ ބޮލުގައި އަުޅވަިއ، 

ޚިާލފު ބޮޑެތި ކަންތައްތައް މި ުކޑަކުޑަ ިދވެހި މުޖުތަމަޢުގައި  ނިާޔެވރިކަމާއި އިންސާިނއްޔަތާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަ

ފެންނަ ތަފާތު  ސް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ރެާޔިއ ދުވާލު މިދަނީ ކަންބޮޑުާވ މިންވަރަުށް. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީ  ހިނގަމުން މި

ކަމުގެ ހުންނަުށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ދޭނޭދުނިޔޭގެ އެތައް ަޤއުމެއްގެ އެތަްއ ތަނަކަުށާއި، މީ ،ތަކުން ފެންނަނީވީިޑއޯ

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުަށް  ޤައުމުަގއި ހުރި ކާއި ަޚބަރުތައް ވިސްނަިއ،ތަފެންނަ ވީޑިއޯ އިންޒާރުތަްއ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި
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 ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފިޔަވަޅު ނޭޅިއްޖެ ން ވަގުތު ައޅުގަނޑުމެން ހޯދަން އެބަޖެހޭ. މި ވިސްނާ

ަޤުއމު ވެއްިޓގެން ހިނަގއިދާނެ.  ކުޑަ މުސްލިމު ހީވެސް ނުކުާރވަރުގެ ުފން އަނދަވަަޅކަުށް އަުޅގަނޑުެމންގެ މި ،ނަމަ

މިކަމުގެ ތެެރއަުށް ވިްސނާލީމާ އަޅުގަނޑަުށް ފެންަނ  ނދެލައި،އީސް. އަުޅގަނޑަުށް މިހެން މަޑުން އިއިްއޒަތްތެރި ރަ

ނަގަމުން އަޅުގަނޑަުށް  ވަނީ ކަނު އަނދިރިކަމާއި، ނާމާންކަމާއި، ވަުަށިއގެން ހުޅިލައި ފަރާތަުށް ވެރިވެފައި މި ހަ ،މަންޒަރަކީ

ކަންކަމަުށް ބޭފަރުވާކަންމަތީ  ުގގުރި. މިނޑުަގއި ުހރީ ބާރުވަާޔއި ހޮނުގަބޮޑެތި ރާޅުތައް. ޮކޅި ދަނީ ބިޔަ ފެންނަމުން މި

ުށް ގަނޑު ހަމައައަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގެ އެދުމާއި ޖާހަުށް ޓަކައި މަރުފަލިޖަހަޖަހާ ތިއްބާ މި ޤައުމާ އެކު މި ބޮއްކުރާ ،ތިބެ

ކަެމއް މި ޤައުމާިއ ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮ  ބޮޑެތި މަްއސަލަތައް މިހިީރ. އަުޅގަނޑުމެން ދެފަޅިވެގެން ހިނަގއިދާނެ. ިމއީ

ހަވާލުކޮުށްދިން ފަދަ އަމާން  ެގ ކާބަފައިން އަޅުގަނޑުމެންނާއަުޅގަނޑުމެން  ،ކޮުށްދެންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ކުާރންވީ ކަމަކީ

މެން އި ައޅުގަނޑުއޮތް ޖީލުތަކަުށް މި ޤައުމު ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަުތގަ ސުލްޙަވެރި ޤައުމެްއގެ ގޮުތަގއި އަންނަން

ންވީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންެގ ފޫގަަޅިއގެން ައވަހަުްށ ނުކުންނާ، ަލއިގެން ތެދުވެރިކަމާ ެއކުަގއި ސޯޓު

ނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ފިކުރުބޮޑުެވ ނިތްކުރީަގިއ ވެރި ހިތްތަކުން ހިތްވަރާއި ޖޯޝް ނެިތގެންޮގްސގެންފަޚުރު

ވާނެ. ައޅުގަނޑުމެން ިކޔާ އަންބާާއއި ނުެވސް ދުލެއް ދީގެން އްޔަކަުށް ކުޑަނުވާނެ. އަުޅގަނޑުެމން ޖަހާ ފަގެންރޫޖެހި

  ..ނުވާނެ.ރިއްސަުށް ހުއްޓުެމްއ އައިްސގެންާއއި ފަލަވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަުރ ތްތެރި މެއަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ުށް.އަނާރާ ނަޢީމަ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢުދާ މަޢުޟޫ ކުރެވެމުން މިރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ބަހުސް`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެ

ކީ އަުޅގަނޑު މައުޟޫޢަ މި ސަތު ެއކުލަަވއިލަްއަވިއ؛މާ ެބހޭ ސިޔާހައްދުފަހަނަޅައިިދއެއއީ ޓެރަިރޒަމާއި ، ހުުށަހަޅުއްވަިއގެން

ެވސް ވަނީ ވެފަ. ކުރިން ކަުށް މިހާރުން ވެސް ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ މުހިއްމު މައުޟޫޢަދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަނޑުމެން ެއންމެ

މިހާރު އަުޅގަނޑު ގިނަ ބޭފުޅުްނ ފާހަގަކުރެްއވި މިކަމަުށް ިސާޔސަތުތަކެއް އެކަުަށއަޅަންޖެހިފަޭއ ވަނީ.  ރާއްޖޭގެ ވަރަުށް

ކަރުދާހުގައި އަުޅގަނޑު ވެސް އިތުރަުށް ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް  ވެއްޖެ. ދެން މި ވެސް ދެކޭގޮުތގައި މިކަމަުށް ލަސް

ބޫލުކުެރޭވ އަޅުގަނޑަުށް ގަމަީކ ހައްދުފަހަނަޅައިދިއމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ހައްދުފަހަނަޅައިދިއ، ހުރިކަން ފާހަގަކޮުށްލަން. އެގޮތުން

ވެސް ހިމެނޭނީ  ނުވާ ކަންކަން ދީނަުށް ވައްދައިގެްނ އުޅުން ނީ ގޮތުންނޭ ކިޔާފައި ވެސް ދީނުގައިަގއި ދީގޮތު

ނުލާ ދީނީ ވާޖިބުތައް އަދާނުކޮުށް އަދި ދީނީ ގޮތުން އިހުމާުލވެގެްނގޮސް ދީނާއި އަަޅއިމުގެ ތެޭރަގއި. ހައްދުފަހަނަޅައިދިއ
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 ދެްއވި ނޫްސވެރިންނާ ފަހުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ދާދިެމއް. ހައްދުފަހަނަޅައިދިއ އުޅުން ވެސް އެއީ 

ގިނަ ކުދިން  ރާއްޭޖގެ މުޖުތަމަޢުގައި އުޅޭ ކުުުށގެ ވެުށިން ފެންނަ ވަރަުށް ،ބައްދަލުކުރެްއވުމުަގއި ވެސް ިވދާޅުވެފަިއވޭ

މެންނަުށް ެއބަ އެނގޭ ރާއްޖޭަގއި އެަބ އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގޮތުން. ދެއޭ ރެކޯޑްތައް ދަްއކާ ހަނގުރާމަތަކަުށް އެބަ

ޖެހޭކަން އެފަދަ ކުދީންނަުށް ޚާއްޞަ ތަޢުލީމަކާއި ަތރުބިއްޔަތެއް ފޯުރކޮުށްދޭނެ ވަސީލަތްތަެކއް ރާއްޭޖގަިއ 

ޤާއިމުކުރަންޖެހިފައިވާކަން. ތެދެންމެ، ރާއްޖޭަގއި މިހާރު ތަޢުލީމީ ސިޔާސަތުތަުކގަިއ ކޮންމެެވސް ވަަރކަުށް މަޢުލޫމާތުތަްއ 

ބަ ފޯރުކޮުށްދެވޭ. ދީނުގެ ރަނގަޅު ސާފު މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮުށްދެވޭ. އެހެންނަމަވެސް އެަބހުރޭ ބައެއް ކުދިން ސްކޫލުަށް އެ

ނުގޮސް، ވަރަުށް ގިނަ ފަހަރުަށް ވަކި އުމުރަކުން ސްކޫލުން ެކނޑިގެން ތިބޭ ކުދިން. އެފަދަ ކުދިންނަުށް ވެސް ރަނގަުޅ 

ލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުކުރުމަކީ އެފަދަ ކުދިންނަުށް ވެސް ރަނގަޅު ގޮތް ބުނެދެވޭނެ، މަޢުލޫމާތައް ފޯރުކޮުށްދޭންޖެހޭ. އިސް

ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތު ދެވޭނެ، އަދި މެންޓަލީ ގޮތުން ބަލިވެފައިވާ ޢާއިލާތަކަުށް ެވސް އެފަދަ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުތައް 

ރީޢަތުގެ ތެރޭގައި. ހަމައެކަނި ބޯ ކަނޑައި، ފޯރުކޮުށްދެވޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުން ވެސް ހިމެނެނީ އިސްލާމީ ޝަ

އަތް ކެނޑުެމއް ނޫން އިސްާލމީ ޝަރީޢަތަކީ. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ވަރަުށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކއް 

ން ވެސް އެބަ ތަންފީޛުކޮުށް، މުޖުތަމަޢު ވަރަުށް ރަނގަޅު ގޮަތކަުށް ބައްޓަންކުަރން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް. މި ކަރުދާހު

އެނިގގެންދޭ. ދެން މި ގޮތުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރާއިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަުށް ހަމަ ދީނީ 

ތަޢުލީމު ފޯރުކޮުށްދޭން މަސައްކަތްކުރެްއވި ހުރިހާ ދީނީ ޢިްލމުވެރިންނަުށް ވަރަުށް ޮބޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ބޭނުންޭވ. 

ުށް މިހާހިސާބަުށް ވެސް މި އޮތީ އެ ޢިލްމުވެރިންގެ ވަރަުށް ައގުހުރި މިންނަތް މަސައްކަތާއެކު. ެއ އެއީ ރާއްޖެ މިހާތަނަ

 ބޭފުޅުން އެ ދެއްވާ ަޞއްޙަ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި ދިވެހިންނަުށް ވަރަުށް ގިނަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޭދޫއަުރވަނީ  މި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު

 އިބްރާހީމްދީދީއަުށް.

 

 ދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީ ފޭދޫ

ރައީސް. ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިްއޒަތްތެރި `. ޝުކުރިްއޔާ 

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހުަށް ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީއަުްށ، އަދި މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ކަރުދާހަުްށ ސިޔާސަތުތައް ަބޔާންކޮުށް ަރީއސު

އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަުށް ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ވަރަުށް 

ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރަކަުށްއައިްސގެން ބައެއް މީހުން މުހިއްމު މައުޟޫޢަކަުށް. އަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާ ގޮތު 

ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ގޮުތަގއި ދާއިރު ާޢއިލާ؛ އަންހެނުންނާއި ުކޑަކުދިން ޮގވަިއގެންޮގސް، އެ މީހުންނަުށް 
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ޢާއިލާތައް ވައްދަމުންދާކަން  ނާންގައި އޮުޅވާލުމެްއގެ ތެރޭަގއި ބޭރުގައި ހިނގާ އެިކއެިކ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަުށް އެ 

އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. ދާިދ ފަހުން އަޅުގަނޑު ނިސްބަްތވާ ައއްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫަގއި ެވސް ހަމަ މި ވަނީ މިކަހަލަ 

ކަމެއް ހިނގާފަ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ކަރުދާހަުށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި މަޖިލީހުަށް ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވާީތެވ 

ހަމަ ވަރަުްށ އިޚްާލސްތެރިކަމާ އެުކ އެ މަނިކުފާަނުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅަގނޑުމެން މި ކަން ހުއްޓުމަުށް  އަޅުގަނޑު

ޓަކައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުިޅގެން އެްއވެސް ކަހަލަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް ނެިތ 

މި ކަމުގައި އުޅެން އެބަޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ އަދި  މަސައްކަތްތަެކއް ކޮުށް، އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެްއކޮުށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭަގއި ެވސް މި ބާވަތުގެ ކަންަތއްތައް ހިްނގަން އެިކއެކި ުދވަްސވަރުަގއި އެިކއެކި މީހުން މަސައްކަތްކުރާ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ހިރާއްޖޭގެ ތަން. މިދިޔަ އަހަރުަގއި ވަކި ހިސާބަކުން އަުޅގަނޑުމެނަުށް ފެިނގެންދިޔަ ިދވެ

ދެމަފިރިކަނބަލުން އަވަހާރަކޮުށްލުމަުށް ބަޔަކު ހަމަ ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާއެއް ރާއްޖޭަގއި ހިންގި ތަން. ހަމަ ރާއްޖޭގައި 

އެހެންވީާމ، މަގުތަކުަގއި ވެސް ިމކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ހިންގަން މަސަްއކަތްކުރިކަން އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަން. 

ޓެރަރިޒަމް ވެސް ިމއީ ހަމަ ަކނޑައެިޅގެން ވަރަުށް ޮބޑަުށް ަމނާކުރަން ރާއްޖޭަގއި ޖެހޭ ކަެމއް. މިހާރުވެސް ާރއްޖޭަގއި މި 

ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އުފެދިފަިއވާ މުއައްސަސާަތކުން މި ކަމާ ެދކޮޅަުށް ވަރަުށް ވަރުގަަދއަުށް ަމސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދާކަން 

ަގކޮުށްލަން. ޭއގެ ނަތީޖާެއއްެގ ގޮތުން ިދވެިހންނަުށް މިހާރު މި އުޅެވޭހެްނ އަމާންކަންމަތީަގއި އަދި މި އަޅުގަނޑު ފާހަ

އުޅެވެމުން މި ދަނީ. ހަމަެއއާެއކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ އެއް ޙަޤީޤަތެއް، އަުޅަގނޑުމެން ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންެގ 

ތައްތަުކގައި ދިވެިހރާއްޖެއިން މި ކަމުގައި ަބއިވެިރވާ ވަރަުށް ވުރެ ޮބޑަުށް ބޭރު ތެރެއަުށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު މި ހިނގާ ކަން

ޤައުމުތަކަުށް ގޮސް ދިވެހިާރްއޖެ ބަދުނާމުކޮުށް، އަޑު ފަތުރަމުންދާކަން. އެއީ މިކަން ނުހިނގާ ވާހަކަެއއް ނޫން. 

އްކަތްކުާރތީވެ ައޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން. އެހެންނަމަވެސް، ަދއުލަތުން ސަރުކާރުން ކުރާ ކަެމއްެގ ޮގތުގައި ަދއްކަން މަސަ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަތައް އެންމެ ގިނައިން ދައްކާ ބޭރުެގ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިނިގރޭސިވިލާތަުށް ބެލިޔަސް އުަށް 

ހަ ސަތޭކަެއއްހާ އިނގިޭރސި ރަްއޔިތުން އައި.އެްސގައި ހަރަކާްތތެރިވާކަން ރަސްމީ ލިޔުންތަުކން އެބަ އެނގޭ. އަދި 

ސަތޭކަ ވަަރކަުށް މީހުން ހިފެހެއްޓިފައިާވކަން ވެސް ައޅުަގނޑުމެނަުށް އެބަ އެނގޭ ދާްނއުޅެނިކޮުށް. ިމއީ ޙަޤީޤަތް. 

ހުރި ވީޑިއޯތަކަުށް ބަާލއިރު  އި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިފައިވާ، މި ހަނގުރާމައިގައި ަބއިވެިރވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ފެނިފަ

ގޮތުން އެ މަންޒަރު ދައްކާ ވީިޑއޯެއއްަގއި ައޅުގަނޑުމެންނުަށް  ލުކުރުމާ ބެހޭމީހުން ގަތު ؛އެންމެ ނުރައްކާތެރި ެއއް ީވިޑއޯ

އެ ތަންތާަގއި އެ ބޭފުޅުން ނޫނީ  ،ފެންނަނީ އިނގިރޭސި ަރއްޔިަތކު މީހުން ބޯ ކަނޑަން ހުންނަ މަންޒަރު. އެހެންނަމަވެސް

ހިންގާ ކަމަުށް ައޅުގަނޑުމެްނނަކަުށް އެ މީހުންގެ ފަރާތުްނ  ކަމުގައި މި ގޮތަުށް މި ޢަމަލުތައްމިއުމުތަުކަގއި މީހުން އެ ޤަ

އްލުކުރަން މަސައްކަްތކުރަނީ. ޙަ އުމުގައި އެކަން މީހުންގެ ޤަ އް ފެނޭ. އެއައިސް ވަކާލާުތކުރާ ތަނެއް ނުއެ މި ތަންތަނަުށް

ތިމަންނާމެންގެ  ކަންމި، އުމުަގއި މި ކަން އެބަ ހިނގައޭ ޤައުމުން ބޭރަުށް ގޮސް އެހެން މީހުންނުަށް ތިމަންނާމެންގެ ޤަ

ނުދާ އުމު ބަދުނާމުކުރާ މަންޒަރު ައޅުގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެންވަިއ ހިންގާ ކަމެކޭ ިކޔަިއގެން ޤަ އުމުަގއި ތިމަންނާމެން ރާޤަ
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އުމުތަކުަގއި ތަފާތުތަެކއް ގެްނގުޅޭ. ގާނޫނުތައް މި މި ކަންކަން ކުރުމުގަިއ ބައެއް ޤަ  ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ދެން

ން މި ވަނީ އޭަނއަކީ އެކަ ަވިކ ނަސްލެއްެގ ބަޔަުކ ކޮުށްފިްއޔާ  ،އެހެންނަމަވެސް ހެދިފަ. ންނަނީ ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަުށްހު

ަތކަުްށ ަގއި ވެސް ސްކޫލުކަމަުށް. އަުޅގަނޑުމެނަުށް އެބަފެނޭ ހަމަ އެމެރިކާ ވެގެން ކުރި ކަެމއް ހަކަުށްސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ މީ 

އްާޔ ވެއްޖެ ދޮން މީހެއް އީއެ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅުއަޅާ. ދިންތަކެއް މަރާލީމަ ބައެއްކު ބަޑިޖަހައި ގޮސް ބައެއް މީހުން

ަކޅު މީހަކަުށް ވެއްެޖއްޔާ އެީއ  އޭނައަކީ ސިކުނީޑަގއި މައްަސލައެއް ހުރި މީހަކަުށް ެވގެން ުކރި ކަމަކަުށް މި ވަނީ. އެއީ

ހަުށްދުވަހު ޕާލިމެންޓް މެންބަރަކު މަރާލީ. ބަޑިޖަހައި، އަދި ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާއެއް. މިާސލަކަުށް އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި އި 

ވަޅިޖަހާފަ. އެ ހަމަލާގައި ބަިއވެރިވި މީހާައކީ މިހާރު ވަނީ އެއީ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާައކަުށް ނޫން. އޭނައަކީ ސިކުނީޑެގ 

މުަގއި މި ބާވަުތގެ ކަމެްއ މައްސަލަެއއް ހުރި މީހަކު ިދން ހަމަލާއަކަުށް މިވީ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައު

ކޮުށްފިއްޔާ މި ވަނީ ާރވަިއގެްނ ހިންގި ބޮޑު ޓެރަިރޒަމްެގ ޖަރީމާއަކަުށް. މި ތަފާތުކުރުންތަްއ ނައްތާލަން އަުޅގަނޑުމެްނ 

އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ިވސްނުމުން މިކަން ދުއްވާލަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ވަކި މީހަކަުށް ނުބަލާ، ވަކި 

އަކަުށް ނުބަލާ މި ބާވަތުގެ ކަންތައްތައް ކުުށްވެިރކޮުށް، ައުޅގަނޑުމެން ޖެހެނީ އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަުށް މީހުން ގެެނވޭތޯ ޕާޓީ

މަސައްކަތްކުރަން. އޭރުން އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މިކަމަުށް ޙައްލެއް އަންނާނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ހަމަ އަުޅގަނޑު 

މުަގޔާއި އަުޅގަނޑު ނިސްބަތްވާ ސިޓީގެ ނަމުގައި ހަމަ މި ބިލަުށް ފުރިހަމައުަށް ތާއީދު. މި ދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންގެ ނަ

ބަހުސްކުރަމުންދާ ކަރުދާހުަށް ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކޮުށް، އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ސިޓީ ފޮނުއްވީތީ އަިދވެސް އެއްފަހަރު 

ގެ ވާހަކަކޮުޅ ނިންމައިލާނަން. ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ޝުކުިރއްާޔ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުްށ ުޝކުރު ދަންނަވަމުން އަުޅގަނޑު 

  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމަންޑޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަޙްމަދު ނާޝިދަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނާޝިދުކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

ރައީްސ، މިއީ ުމހިއްމު މައްސަލަެއއް. މި މަްއސަލައަކީ ހަމަެއކަނި ރާއްޖެއަުްށ ބޮޑުވެަފއިވާ ަމއްސަލަެއްއ އިްއޒަތްތެރި 

އިދިއުމަކީ ޖިހާދުަށް ނޫން. މިއީ މުޅި ދުނިޔެއަުށް ެވސް ބޮޑުވެފައި އޮތް މައްސަލަެއއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަްއދުފަހަނަޅަ

ހަނގުރާމައަުށް ދިއުން ެއކަންޏެއް ނޫން. އެއަުްށވުރެ މާ ފުޅާ ާދއިރާގެ ކަމެއް ެއއީ. އަުޅގަނުޑމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 

ކަރުދާހަކުން ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން ހުއްޓުވިދާނެތޯ؟ މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކީްއެވގެންތޯ މީހަކު 

ސަބަބެްއ  6ފަހަނަޅައިދަނީ. މިއީ ފުރަތަމަ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ. ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމަުށް މި އޮންނަނީ ގާތްގަނޑަކަުށް ހައްދު
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ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް މީހަކު ހައްދުފަހަނަޅައިދަނީ އޭނަ އަމިއްލަ އަިއޑެންޓިޓީެއްއ  -1ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވެނީ. 

ކަމެއް އެއީ. ެދވަނަ ކަމަީކ، ސިޔާސީ މީހުން އެ މީހުންެގ އަމިއްލަ ބާރުަތއް ހޯދުމަުށް އޭނަ ހޯދަންވެގެން އޭނަ ކުާރ 

ޓަކައި ަދއްކާ ވާހަކަ. ވަިކ ބަަޔކު ެއއްފަރާތްކުރުން. ނޫނިްއޔާ ބޮޑެތި ފާރު ނޭރުން. ނޫނީ ކަުޅ މީހުން އެއްފަރާތްކުރުން. 

ހުން ދައްކާ ވާހަކަތަކުން ވެސް މީހުން ހައްދުފަހަނަޅައިދޭ. އެންމެ ރަނގަޅު އެްގޒާމްޕަލަކީ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް. އެ ފާޑު މީ

ދެން އޭނަގެ އަިމއްލަ ގޮތްތަެކއް ތަޢާރުފުކުރުމަުށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތް. އޭނަ އަމިއްލަ ގޮްތތަކަކީ އެހެން މީހުން އެއަުށް 

ކަންތައްތައް. އެއީ ވެްސ  ލަންބައި، ޭއގެތެރެއަުށް މީހުން ހިމަނައިގެން އެކަމެއް ފެުތރުމަުށް ޓަކައި މީހުން ކުރާ

ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމަުށް ކުރާ މަސައްކަތްތަެކއްގެ ގޮތުަގއި ެބލެވެނީ. ޢަދުލުއިންޞާފު؛ މިއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެ 

ތަނެއްަގއި ޢަދުލުއިންޞާފު ނެތް ކަމަުށް ވަންޏާ ހައްުދފަހަނަޅައިދާނެ. އޭނައަުށް ަގބޫލުކުރެވުން ެއ ތަނެްއގައި 

ޞާފެއް މިހާރު ނެތްކަން. އެހެންކަމަުށްވެއްެޖއްޔާ ެވސް ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމަުށް މަގުފަހިެވގެންދާނެ. އޭނަ ބަލާ ޢަދުލުއިން

ފިލްމުތަކުންނާއި ވީޑިއޯަތކުން އެ ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން އޭނައަކީ އެ ކަހަލަ ހީރޯއަކަުށް ވާންެވގެން 

ކަން ކޮޕީކޮުށްގެން އޭާނއަކީ ޭއގެ މީހަކަުށް ވާންވެެގން އެ ކުރާ ކަންތައްތަކަީކ އޭނަ ކުރާ ކަންތައްތައް. ޭއނާ އެ

ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމަުށް އޭާނއަުށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްަތެކއް. އޭނާ ގޮތްހުްސވުން. ގޮތްހުސްވީމާ ެވސް މީހާ 

. ފަލަސްޠީންގެ ނިކަމެތި އަންހެނުން ވަނަ ަކމަކަުށް މި އޮންނަނީ. މިސާލަކުަށް ފަލަސްޠީން މީހުން 6ހައްދުފަހަނަޅައިދޭ. 

ދަތްބޫރަވަޅިގަނޑަކުން ބައްަލަވއިލަްއވާ ިއޒުރޭލް މީހަކު މަރާލެވޭތޯ. ެއއީ އެ މީހުންނަުށް ގޮތެއް ނެތުނީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ކަހަލަ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އެ ާހލަތުގައިތޯ. އެހެންވީމާ، ރާްއޖޭގައި މިހާރު ހައްދުފަހަނަަޅއިދިއުމަުށް މިހުރީ ކޮން

ކަންތައްތަެކއްތޯ ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ފުޅާ ދާއިރާެއއްަގއި މި ޖެހެނީ ވިސްނާލަން. މިކަން ފުެށެނީ 

ކިހާހިސާބަކުންތޯ. މިކަން ފުެށުމަުށް ޓަކައި މަގުފަހިވަނީ ކޮން ބައެްއގެ ސަބަބުންތޯ. މި ދެންނެވި ސަބަބުތައް ހުއްުޓވުމަުްށ 

ކަންތައްތަެކއް ކުރެިވގެން ވާީނ. އަޅުގަނޑުމެން ކުއްިލއަކަުްށ ފާސްކުރާ ކަރުދާހަކުންނެއް  ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން މީގައި

ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމެއް ރަނަގޅެއް ނުކުެރވޭނެ. މަދަރުސީ ދައުރުަގއި މަދަރުސާ ތެރެއިްނ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން 

އެބަޖެހޭ ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމަކީ ކޮބައިކަާމއި، ރަނަގޅު  މަސައްކަތް ފައްޓަން. މަދަރުާސގެ ކަރިިކއުލަމް ތެރޭަގއި އޭާނައުށް

ގޮތްތަާކއި މި ހުރިހާ ކަންކަމެއް ކިޔަަވއިދެވެން. މަދަރުސީ ަތޢުލީމުގެ ތެރެއިން މި ކަންކަން ހުއްޓުވުމަުށް އަުޅގަނޑުމެްނ 

މީ ދައުރު ފުރިހަމަނުކުޮށް އެބަޖެހޭ މަސައްކަތްތަެކއް ުކރަން. އަދި އެފަދަ ކުދިން ަމދަރުސާއިން، މަދަރުސާގެ ތަުޢލީ

ބޭކާރުެވގެންދާ ކުދިންނަުށް އެެހން ސިވިކު އެިޑއުކޭޝަން. ނޫިނއްޔާ އެހެން ސިސްޓަމުތަކުގެ ތެރެއިން މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގަިއ 

 ބޭނުންތެރި ބަޔަކަުށް އެބަޖެހޭ ހަދަން. އެފަދަ ކުދިން މޮނިަޓރކުރެވޭނެ މެކޭިނޒަމުތަކެްއ ެއބަޖެހޭ ހުންނަން. މި ކަންކަން

ރަނގަޅުކުެރވިގެްނ ނޫނިއްާޔ އަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ މިއަދު މި އޮތް ހައްދުފަހަނަޅައިިދއުން، 

ނޫނިއްޔާ ެއކްސްޓްރީމް ަވއިލެްނސް ކަންތައްތައް ރަނގަުޅކުރެިވދާނެ ކަމަުށް. މިކަން ރަނގަޅުުކރުމަުށް ޓަކައި ައޅުގަނޑުމެން 

އެބަ ކުރަންޖެހޭ. މީގެތެރޭަގއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްީރ، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް،  ވަރަުށް ގިނަ މަަސއްކަތްތަެކއް 
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ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިާރ، އިޮކނިމިކް މިނިސްޓްރީ، އެން.ޖީ.ޯއތައް، ވިޔަފާިރވެރިން، ޓޫރިޒަްމ އިންޑަސްޓްީރ، މި ހުރިހާ 

ކީްއެވގެންތޯ އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި މި ދަރަޖައަުށް ފަރާތްތަކެއް ުގޅިގެްނ، މިކަްނ ދިރާސާކޮުށް؛ ފުޅާ ާދއިރާެއްއގައި 

މީހުން މި ދަނީ. ފުޅާ ދާއިރާއެްއގަިއ، ިވސްނައި މަސަްއަކތްތަކެއް ކޮުްށ، ދިރާސާތަކެއް ކުރެިވގެން ނޫނިއްޔާ މިކަެމއް 

ގައި ފުންކުޮށް ޙައްލެއް ނުކުރެވޭނެ. ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން މި ކަރުދާސް ފާސްކުރާއިރު ވެސް މިކަންކަމާ މެދު

ވިސްނަިއ، ހުރިހާ އެންމެން ުގޅިގެން މަސަްއކަތްތަެކއް ކުެރިވގެން ނޫނީ އަުޅގަނެޑއް ގަބޫެލއް ނުކުރަން އަުޅގަނޑުމެންެގ 

 ތެރޭގައި މިއަދު މި އޮތް ހައްުދފަހަނަޅައިދިއުމުގެ ކަްނކަން ރަނގަޅުކުެރވިގެންދާނެ ކަމަކަުށް. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދަނގެތީއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އިލްހާމް އަޙްމަދަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު

ފުރަތަމަ ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުންނަުށް ރަމަޟާން ރައީސް. އެންމެ ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި `. 

ދިއުމުެގ ވާ ޓެރަރިަޒމާއި ހައްދުފަހަނަޅައިނިޔާ އަރިސްކުރަން. އާދެ، ސަރުކާުރން ހުުށަހަޅުއްވާފައިދުމާއި ތަހުމަހުގެ ހެޔޮއެ

ންެގ ތެރޭގައި ަޙއްލުކުެރވެންޖެހޭ މައްސަލައަުށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނަވން. މިކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެ

ވަރަުށް ބޮޑަުށްތޯ  މި މަްއސަލަ އޮތީ މައްސަލަެއއް. އެހެންނަމަވެްސ، ޙަޤީޤަތަކީ ނުވަތަ ސުވާަލކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭ

އޮތީ ތްބޫލުކުރާހިއަޅުގަނޑު ގަމިއީ ުސވާލެއް.  ގައި މި ވާހަކަދެެކވޭ ެލވެލަުށްތޯ؟ނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ެތރޭ

 ިމއީ މާ ،ޮބޑަުށް ދައްަކިއގެން . އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން މާންގެ ތެޭރގަިއ މި މައްސަލަ އެަބއުެޅއޭޑުމެއަޅުގަނ

ބޮޑު މައްސަަލއަކަުށް ހަދަިއގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ިސޔާސީ މަޤްޞަދެއް ހާސިުލކުުރމުށް ޓަކައި އެްއވެސް ބަޔަުކ، 

ބުން އެީއކީ ރަނަގޅު ގޮެތއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. ސަބަބަކީ، ިމއިްނ ދެްއކުމުގެ ސަބަ އެްއވެސް ަބޔަކު އެ ވާހަކަ

ުށް މިއަންނަނީ ގެ ިއންކަމާ ދިމާއަުށް. އަޅުގަނޑުމެންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓޫިރޒަމާ ދިމާއަމިއަން  މެ ކަމެއްގެ އަސަރުކޮން

އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން ބަނޑަުށްޖެހިގެން މި  .ދަނީންނަުށް ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވެގެންހުރިހާ މައްސަލައެއް. އަުޅގަނޑުމެ

ތެޭރގައި ހުރޭ އިންސާނާއަުށް ލިޭބ އެ ވިދާުޅވި ގޮތަުށް މީގެދަނީ. ދެންމެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޝިދު 

ުށް ޓަކައި ުނވަތަ ވައްކަްނކުރަނީ ވެސް މުްއސަނދިވުމަވެސް ގުޅިފައި އޮްނނަނީ. އެހެންވީމާ، ބަެއއް މީހުން  އާއާމްދަނީ

ލަތްތަކުަގިއ ސް ަބެއއް ހާދަނީ ވެރަިރޒަމް ނުވަތަ ަހއްދުފަހަނަޅައިޓެޓަކައި. އެހެންވީމާ، ރޫރީ ބޭނުމެއް ފުއްުދމަުށް އޭނާގެ ޟަ

ހަމަ އިންސާނާއަުށް ބޭނުންވާ ފައިސާތަކެއް ހޯދުމަުށް ޓަަކިއ ނުވަތަ އޭނަ ބޭނުންވާ ކަމެއް ހާސިލުކުރުމަުށް ފައިާސއާ 

ބޮޑުަށް  ދިމަދިމާއަުށް. އެހެންވީމާ، ެއގޮތަުށް ބެލިކަމުގަިއ ވިޔަސް އަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ މި ވާހަކަތައް މާގުޅުންހުރި 
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ވެސް އެްއވެްސ  ވެސް ުސވާެލްއ. ހަމަގައިމު ދާ މީހުންގެ ނިސްބަތަކީ ކޮބައިތޯ، މިއީކޮުށް؛ ރާއްޖޭގެ ަހއްދުފަހަނަޅައިޕްރޮމޯޓް

ފައި ތިބި ބަޔަކު ނެ ހައްދުފަހަނަޅާއެްއވެސް ސަުރކާރަކުން ބޭނުންފުޅެއް ނުވާ، ސަރުކާރަކުން، މިއަުދގެ ސަުރކާރުން ވެސް

ނުންފުޅެއް ރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭކަުށް. އަދި ހަނގުރާމައަުށް ދާ މީހުން އުޅޭ ތަނަކަުށް ވެސް ާވކަުށް ެއއްވެސް ސަރުކާރަކުން ބޭ

ވެސް ނުދޭނެ. މި ސަރުކާރުން ވެސް ބަލާނީ އެކަްނ  މި ސަރުކާރަކުން ހިތްވަރެއް .ބޫެލއް ނުކުރަންނުވާނެ. އަުޅގަނެޑއް ގަ

 ހުއްުޓޭވތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ީމގައި ައއިކަުމގައި ވިަޔސް ބައްލަވާނީ ިމކަން  ކޮންމެ ސަރުކާެރއް މި ރާއްޖޭގައި  ހުއްޓުވޭތޯ.

ހެން ދެކެވޭ ވާހަކަެއއްެގ ހިތާމައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މިހެން ދެކެވޭ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަކައި މި

ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަުށް. އަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ޒިންމާދާރުވާ ބަޔަކަުށް  ސަބަބުން މީގެ ނޭދެވޭ އަސަރު މި

ވާން. އަުޅގަނޑުމެން މެޗުއަރ ބަޔަކަުށް ވާން އެބަޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ރީޒަނަބަލް ބަޔަކަުށް ވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންނޫނީ 

ބޫލުކުރަން ލުުނވެ ހިނގައިާދނެ. އަޅުގަނޑު ގައް ޙައްއި ކަްނތައްތަގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ފެންމަތިވާ މައްސަލަތަކާއަޅު

ކަން. ން ކަންތައްތައް ހިނަގއިދިަޔއީ ެއންމެ ރަނގަޅަކަުށް ނޫންވޭތުވެިދޔަ ވެިރކަންތަކުަގއި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ތެރެއި

 ބޫލެއް ނުކުރަން މި އަުޅގަނޑު ގަރު ވިސްނުންތެރި ބަޔަކަުށް ެވގެން ނޫނީ އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މިހާ

ބޫލުކުރާހިްތއޮތީ މި ކަންކަން ހުއްޓުވުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާރުން، ދިވެހި އަޅުގަނޑު ގަކަންކަން ޙައްލުކުރެވިދާނެ ކަަމކަުށް. 

ކުރުމަުްށ ޓަކައި ސަުރކާރުން މިހާރު ސަރުކާރުން ވަރަުށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން އެަބޖެހޭ. އެ މަސައްކަތް

ގޮުތގައި ރަނގަަޅުށް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮުށްފި  ބޫލުކުރާގަގެންދަނީ. މީގައި ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނުޑ ވަުޅއަުޅއްވަމުންފިޔަ

 ކަްނ ވެސް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެނގިގެންދާނެ. މިސާލަކަުށް ބަލާބަެއއް މީގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ކޮން ،ނަމަ ކަމުގައި ވަނީ

އަުާށއި އެކި ތަންތަނަުްށ ދާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިކަން ގޮތަުށް ސީރިޔާ ތި ވިދާޅުވާ ،ނަމަ ހަނގުރާމައަުށް ދާ ކަމަުށް ވަނީ

އަުޅގަނުޑ ފަހަރެއްަގިއ  . އެކަްނ ކުރާ ަބޔަކު؛އުޅޭ. ިމއީ ޙަޤީޤަތަކީރުދޭ ބަަޔކު މި ރާއްޭޖގަިއ އެބަ ކުރުމަުށް ޓަކަިއ ހިތްވަ

ން. އެހެންނަމަވެސް، މުޅި ދުނިޔެ ގޯސް ކަެމކޭ ެވސް ދަންނަވާކަުށް ނެތި ،ކަމެކޭ ވެސް  ވެސް ނުދަންނަވަން ރަނގަޅު

ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަން. ނަމަ އަޅުގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ މިކަން ހުއްޓުުވމަުށް  ވަނީކަމަުށް ބޫލުކުރަނީ މިއީ ގޯސް ކަމެްއ ގަ

ތްކުރާ މީހުން، ީމގެ މުގުުލަގއި ތިބި މީހުން އަތުެޖއްސުމުގެ ބޫލުކުރާހިތްއޮތީ މީަގއި މަަސްއކަައޅުގަނޑު ގަ  ،ވެއްެޖއްޔާ އެހެން

ބައެއް މީހުން ނަންތަކެްއ  ،ެވސް ފޯނުތަކެއް އެބަ ކުރެވޭ. ވާހަކަތަެކއް ދެެކވިެގން މަސައްކަތް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ހަމަގައިމު

ކުރެިވ ބަޖެހޭ އެ މީހުންނާ ސުވާލުން އެވެސް ރާއްޖޭަގއި ކިޔަމުންދާަކން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، އެ މީހު

އޮތް ދުނިޔޭގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ހުޅުވިަފއި މި ބޫލުކުރަންމަުށް ޓަަކއި މަަސއްކަތްކުރަން. ގަމިކަން ހުއްޓު

ދާނެ.  ކަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މީހުން ހަނގުރާމައަުށް ވެސްތިލާންޖެހޭނެމިއީ އަުޅގަނޑުމެން ވެސް މިަކމާ ކުރިމަ

މި ކަްނކަން ނުއެއް ުހއްުޓވޭނެ. ެއީއ އަުޅގަނޑުމެން މި އުޅެނީ  އަދި ޓެރަރިޒަމް ބޮޑެތި ޢަމަުލތައް ވެްސ ހިނގާނެ.

ހުޅުވިފަިއވާ ދުނިޔެެއްއގައި. ާރއްޖޭގެ މީހުންނަކީ ެވސް މިހާރު އެންމެ ފަސޭހައިން އިންޓަރނެޓާއި ހުރިހާ ވަސީލަތްތަެކްއ 

ޭސހައިން ލިބެން ތިބި މީހުންނަކީ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުން. އެހެންީވމާ، އެ މީހުންނަުށް ތި އުޭޅ އެންމެ ީއޒީކޮުށް، އެންމެ ފަ
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އާއްމު، ތި ުއޅޭ ބޮޑެތި ަޤއުުމތަކަުށް ވުެރ، ަޗއިނާއަުށް ބެިލަކމުގައި ވިަޔސް، އިންިޑއާއަުށް ބެލިކަމުގައި ިވޔަސް އާއްމު 

ުށް އެކްސެްސެވވޭލެއް މާ ބޮުޑވާނެ. އެހެންވީމާ، މި ޒަމާނުަގއި ރައްޔިތުންނަުށް ވުރެ އެ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތާއި އެ މީހުންނަ

މިކަންކަން އަންނާނެ. ގަބޫުލުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިކަންކަން އަންނާނެ. ޑްރަުގ ވެްސ އެތެރެކުރާނެ. ޑްަރގު ވެސް 

ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރަްނވީ. ހުސްޓުވޭތޯ ނުވަތަ މަދުކުރެޭވތޯ ބަލަންވީ. މީހުން ހަނގުމާރައަުށް ދާނެ. އެކަން މަދުކުރެވޭނެ 

އެކަން މަދުކުރުމަުށް ޓަކައި ައުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރާހިތްއޮތީ ސަުރކާރުން މި މަސައްކަތްޕުޅުކުރަްއވަނީ. އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުން 

ރާ މި ހުުށަހެޅުއްވި ޓެރަރިޒަމް ަހއްދުފަހަނަޅާފައިވާ މަްއސަލައަުްށ އަުޅގަނޑު ތާއީުދކުރާ ވާަހަކ، މި ކަރުދާހަުށް ތާއީދުކު

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަުށް ޮބަޑުށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދަުށް. 

 

 ދު ވާހަކަ ދެއްެކުވން:ންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެއު

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދާ ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމާ ބެހޭ 

އްަކަވއިފި. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކަރުދާހާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަުށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މީގެކުރިން ވާހަކަފުޅުދަ

ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް މި ކަރުދާހުގަިއ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަދއުލަތުގެ ސިޔާސަުތ 

ގޮުތަގއި  ކަނޑައަުޅްއވަިއ، ބަޔާންކުަރއްާވފައިވާ ކަންަތއްތަކަުށް ވަރަުށް ޮބޑަުށް ތާއީދުކުރަްއަވއިފިއޭ. ައުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާ

އަޅުގަނޑުގެ ކުރިން ވާހަކަފުުޅދެއްކެވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނާޝިދު ވިދާުޅވެދެްއަވއިފި ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމަުްށ 

މެދުވެރިވާ ހަ ސަބަބެްއގެ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮތުަގއި ހަ ސަބަބަުށް ވުރެ މާ ގިނަ ސަބަބު ވެސް ހުރެދާނެ. 

ސް، އެ މަނިކުާފނުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާޅުވި އެއް ސަބަބާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން އެހެންނަމަވެ

ބޭނުންވޭ. އެއީ އަުޅގަނޑު ަވރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރާ ސަބަބެއް ކަމުަގއި ވެސް ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ. އެ މަނިކުފާނުގެ 

މަުށް ދިމާވާ ެއްއ ސަބަބަކީ، ިސޔާސީ މީހުން އެ މީހުންގެ ކިަބއިަގއި ނެްތ ވާހަކަފުުޅގައި ވިދާުޅވި، ހައްުދފަހަނަޅައިދިއު

ބާރެއް ހޯދުމަުށް ޓަކައި އެކަމުެގ އަަވިއގައި ޖެހިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަެކްއގެ ސަބަބުން ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމުގެ ވާހަަކ. 

އި ވެސް، އަުޅގަނަޑުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މި އެއީ ައޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ތާއީދުކުރެވޭ ވާހަކަެއއް. ދިެވހިރާއްޖޭގަ

ކަރުދާހުގައި ވެސް އެ ވާހަކަ ެއބައޮތް ފާހަގަކުަރްއވާފަ. ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ވެސް އަސްލު ހައްުދފަހަނަޅައިދިއުމުގެ ަމއްސަަލ 

ހުރި ފެންނަން. ސިޔާސީ ކޮންމެެވސް ބަޔަުކ ފަހަތުގައި ތިބެގެން ބަަޔަކުށް ހިތްވަރުދީގެން ކުރާކަުމެގ ހެކިތައް އެބަ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފާހަގަޭވ، މި ވާހަކަ އެންމެ ބޮޑަުށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައިާދނުގައި ެއކި ދިމަދިމާގައި މި 
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ދައްކަނީެވސް ސިޔާސީ މީހުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާުރން ހިތްވަރުދީގެން ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކޮުށްގެން  

އިިދއުމުގެ ކަންތައްތަުކަގއި ދިމަދިމާއަުށް ޖިހާދުކުރުމަުށް ދިއުމަުށް އެިކއެކި މީހުންނަުށް ެއކިެއިކ ޓެރަރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަޅަ

މީހުން ރެކުރޫޓުކުރުމަުށް މީސްމީހުންނަުށް ހިތްވަރުދޭން ކަންތައް ކުރަނީ ދިވެހި ސަުރކާރުންނޭ ފާޅުގަިއ އެބަ ވާހަކަަދއްކާ. 

ހޯދުމަުށް. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިަފއި މި އޮތް ގާނޫނީ ސަރުކާރު  މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ނެތް ބާރެއް

ބަލިކަުށިކޮުށްލުމަުށް، ބައިނަލްއަްޤވާމީ ދުނިޔޭގައި ާރއްޖޭގެ ރީިތ ނަން ކިލަނބުކޮުށްލުމަުށް ކަމާ މެދު އެއްވެސް ޝަްއކެއް 

ކަުށް ބަލާިއރު ރާއްޖޭގައި މި މައްސަލަ ނެތް. އެހެންވީމާ، މިގޮތުން ބަލާއިރު މި ކަރުދާހުގައި ފާހަގަޮކުށްފައި ހުރި ވާހަކަތަ

ނެތެކޭއެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް، މި މައްސަލަ ކޮންމެެވސް ވަރަކަުށް އެބައޮތް. ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ފެންނާނެ، ދާދި 

އިރު އިހަކަުށްދުވަހު ާރއްޖޭެގ ޑިފެްނސް މިނިސްޓަރު މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާަހކަފުޅުދައްކަމުން ިވދާޅުވި، އަދަދުތަކަުށް ބަލާ 

ޖިހާދަުށް ގޮސްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދަކީ އެ ބޭބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ އަދަދަުށްވުރެ އެތައް ގުަނއެއް މަދު އަދަދެއް. ފަންސާހަކުަށް 

މީހުންގެ، ފަންސާހަކަުށް މީހުންނަުށް ވުރެ  ެވސް މަދު، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ާރއްޖޭގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން 

. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅުްނ މި ވިދާޅުވަނީ މާ ބޮޑެތި އަދަދުތައް ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވއިރު ވިދާުޅވީ

ރާއްޖޭަގއި އޮްތ މިންވަރަުށް ުވރެ ޙަޤީޤަތް މާ ބޮޑުކޮުްށގެން ރާއްޖެއާ މެދު ފިަޔވަޅުތަެކއް ެއޅުމަުށް ކެނޑިނޭޅި ާރއްޖެއިން 

ަގިއ މީގެ ނަތީޖާއަކީ. ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން އެްއވެސް ގޮަތކަުްށ ބޭރުގައި ބަަޔކު ތިބެގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ޙަޤީޤަތު

މި ކަމަކަުށް  ތާއީެދއް ނުކުރޭ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ާރއްޖެއަކީ މިއީ ސައްަތއިން ަސއްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއް. އިސްލާްމ 

މި ކުރާ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ މި  ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތަުށް ކުާރ ޖިހާދެއްގެ ވާހަކަެއއް ނޫން ހައްދަފަހަނަޅައިދާ މީހުން 

ގެ ަމގުަގއި ކުާރ هللاދައްކަނީެއއް. އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ، ިއސްލާމް ދީނުގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުަގއި 

ޖިހާދަކީ ހަމައެކަނި ދިފާޢީ ހަނގުރާމައެއް އިނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުމަުށް ބަޔަކު ައއިްސގެްނ 

މެންގެ ދީާނއި، ވަަޠނާއި، ަރއްޔިތުންނާިއ ގެދޮުރން ނެރެ، ގޮތްގޮތް ހަދަން ބަޔަކު އުޅެނީތޯ؟ އެހެންނަމަ އަޅުގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުާމއި ދީނުގެ ދިފާޢުގައި ނިކުންނަން. އެހެންނަމަވެސް، އެކަހަލަ ގޮތަކަުްށ 

މި ދައްކަނީ. އައިިސސް ކިޔާ ޖަމާޢަތެއް. ެތދުފުޅެއް. މުޅި ޤައުމަުށް އޮްތ  ވާ ކަމެްއގެ ވާހަަކއެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެން

ވަރަުށް ބޮުޑ، މުޅި ޤައުެމއް ޫނން. މުޅި ދުނިޔެއަުށް އޮތް ވަަރުށް ބޮޑު ބިރުވެިރކަމެއް މިީއ. ބައެއް ބޭބޭފުޅުން އެ މީހުން 

ކަުށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، މި ކުރާ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަދަްއކައިފި. އަުޅގަނޑު ެއކަންކަްނ ތަކުރާރުކުރާ

ފައިވާ އެހެން މާއަތާއި އަދިވެްސ ހައްދުފަހަނަޅައިދުނިޔެއަުށް ޖެހިފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ވަބާއަކީ، ައއިސިްސޭއ މި ކިޔާ ޖަ

ފަިއާވ ދުފަހަނަޅައިއްތަެކއް ުކރަނީ. ހައްގޯސް ކަންތަ ،ދީނުގެ ނަމުގައި ތިެބގެން ހަމަ ރޯމަރު ބައެއް ޖަމާޢަތްތަކުން އިސްލާމް

އުޅެނީ. ދެން  މިކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް މި، މި ދެނީ އެހެންނޫންތޯ. އެހެންވީމާމް ތައް އަިނޔާެއއް ކުުށެއް ނެްތ މަޢުޞޫއެ

ބަލަންވީ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުާވ ގޮތުގައި ޖިހާދުކުރުމުގެ ގޮުތން މި ކުރާ ހަނގުރާމަ އެއްވެސް ހާލެއްގައި މުސްލިމުންނާ 

ދާ ދިވެހިން، އެ ބަޔަކަުށް މަގު  ނުކުރެވޭނެ. އެހެްނނަމަވެސް، ައއިސިސްއޭ މި ިކޔާ ޖަމާޢަތާ ގުޅިގެން މި ދެކޮޅަކަުށް
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އިސްލާމުންނާ. ހަމަ ގެންދާ ދިވެހިން އެ މީހުން ގޮސް މި ހަނގުރާމަ ކުރަނީ ކާފަރުންނާތޯ؟ މި ކުރަނީ  އޮޅުވާަލިއގެން މި

ޢަތެކޭ ކިޔާ ބަޔަކު މުސްލިމުންގެ ބަޔަކު ެރކްރޫޓުކޮުށްގެން ގެންޮގސްގެްނ މުސްލިމުންނާ މި ހަނގުރާމަކުރަނީ. މުސްލިމު ޖަމާ 

މިީއ ހަމަ މުސްލިމުންނެއް  އި. ސީރިާއގަ އިސީރިާޔގަ މަނަ މި ކުރަނީ ހަމަ މުސްލިމުންނާ ހަނގުރާމަ. މިސާލަކަުށް ބަލާ 

މުސްލިމުންނާ  އުމުތަކުަގއި މިއުޅޭ މި ޤަ ، ސްލިމުންނެއް ޫނންތޯ. އެހެންވީމާއުޅެނީ މު މި އިގަ އުޅެނީ. ޢިރާޤު ނޫންތޯ މި

ކުރަނީ. މިއީ އިްސލާމީ ޖިހާދެއް ނޫން އިނގޭތޯ މުން ގެންގޮސްގެން މި ހަނގުރާމުދެކޮޅަުށް މުސްލިމުންގެ ނަމުގައި މުސްލި

ންތައް ގޮތުަގއި މިފަދަ ހައްދުފަހަނަޅާ ދަރަޖައަކަުށް ކަ ބޫުލކުރާގޮުތގަިއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ

އުޅެނީ. މިކަން ހުްއޓުވުމަުށް  ކުރާކަުށް ދިވެހި ސަރުކާރަކުން ހިތްވަރެއް ނުދޭ. ިދވެހި ސަުރކާރުން މިކަން ހުއްުޓވަން މި

. މިސާލަކަުށް، ކަރުދާހުގައި އެބައޮތް ބަޔާންކުރަްއވާފަ ެވސް މި ޓަކައި ބައިނަްލއަޤްވާމީ މައިާދނުގައި ކުރާ ކަންަތއްތަކެއް

އިން މި  .އދ . އަުށް ެއބަ ގޮވައިލާޮއތް ވިދާޅުވެފަ. އދތަކެްއގެ ހަ ވާހަކައެއް އެބަ ކަންތައް މަތީން ކުރާ މިގޮތުގެ

 ރާއްޖެއިން މި ްސކޮުށްދެްއވާުށޭ. އެ ކަންތަްއތަކަުށް ދިވެހިކަންކަން ހުއްުޓވުމަުށް ޓަަކއި ަކނޑައަޅާފައި ހުރި ކަންތައްަތއް އަވަ

 މި ކަންތައްތަކަުށް ހިތްވަރުީދގެން ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވަން ، ުށޭ. އެހެްނވީމާއަުށްދާން ތައްޔާރައޮތީ ހަމަ އަތުގުޅާލަިއގެން ކުރި 

ލާފަިއވާ މީގެތެރޭަގއި ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާއިން ެއކުލަަވއި، ކުރޭ. އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެކުރަން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް އެބަ

ވޭ. ބަިއވެރިެވގެން ހަމަ ޓެރަރިޒަމް ދިވެހި ިސފައިން އެބަ ބައިވެރި  ަގއިބައިނަލްއަޤްވާމީ ހަނގުރަމާިއެގ ލަޝްކަރެއް

އޮތީ ހާމަކޮުށްފަ. ިމ  އަުޅގަނޑުެމން ސަރުކާރުެގ ސިާޔސަތުތައް މި ހުއްޓުވަން އެބަ މަަސއްކަތްުކރޭ. އެހެންވީމާ،

 ކަުށް ައޅުގަނޑުމެން...ސިޔާސަތުތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަހާއިރު ޖަލްސާ  1ުތކޮޅަކަުށް މި ދަނީ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން ހުސްވަގު

  ފަުށާނަން.

 

 ] އަުށް  13:01އިްނ  12:01ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީ

 

 . މަޖިލީހުަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލު 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. މަޖިލީހަުށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ 6އެޖެންޑާ އައިޓަމު . މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދަން ކަމަުށް. عليكم المالس  

 ބިލު. 

ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގާނޫނު ނަންބަރު  ސަލީމް ޢަލީ މެންބަރުިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފުނަދޫސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  -6.1

ުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިުޔންއިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު ހޭ ގާނޫނު( އަ)ިދވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެ 2002/1

 ުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު. )ިދވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަ 2002/1

ފަުއވާ ގާނޫނު ހުުށަހަޅުއްވާ އަޙްމަދުމަނިކު އަމީތު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ރީޑުްއވަމަ ގެ ފަރާތުން ސަރުކާރު -6.2

ުށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ގާނޫނު ނަންބަރު )ަވޒީފާއާ ެބހޭ ގާނޫނު( އަ 2008/2ނަންބަރު 

 ުށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުެގ ބިލު. )ަވޒީފާއާ ބެހޭ ގާޫނނު( އަ 2008/2

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫުނ  ޙުސައިންމަނިކު ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  -6.3

ުށް އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލުެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ހޭ ގާނޫނު( އަ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެ) 99/2ނަންބަރު 

 ުށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބިލު. ރާއްޖޭގެ ޓުއަިރޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނު( އަދިެވހި) 99/2ގާނޫނު ނަންބަރު 

 

 ހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . މަޖިލީ 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެ  އީސްެގ ޭމޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަްނ؛މަޖިލީހުގެ ރަ ، 5ރުޖޫޢަވަނީ އެޖެންާޑ ައއިޓަުމ  އަޅުގަނޑު މިހާރު އެނބުރި މި

އަރުވަީނ  ުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއައިޓަުމގެ ދަުށުން މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންގެންދިޔަ މައްސަަލއަުށް. އަ

 ުށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަރަދޫ

  

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

ރިޒަމްގެ ރަނީ ރާއްޖޭގެ ޓެޖެހެޑު ވާަހަކ ފަުށާއިރު ވެސް ދަންނަވަންރައީސް. އާދެ! އަޅުގަނޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި 

ޖެހެނީ އެހެންނަމަވެސް ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަންދަނީ ހަމަ ވަރަުށް ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައަކަުށޭ.  ހަރަކާތްތައް ކުރިއަުށް މި

ައދި ނެތް ކަމަުށް ވިޔަސް ެއަކުށީގެންވާ ފިަޔވަެޅއް މިކަން  ،ދައުލަތުގެ ސިާޔސަތެއް މިކަުމގައި އޮތް ކަމަުށް ިވޔަސް

ހިސާބަުށް ކުރެވިަފއި ހުރި ަފރާތްތަކަުށް ބަލާއިުރގައި ަބއެްއ  ރިޒަމްގެ ދަުށުން ދަޢުވާ މި ޓެރަނެތޭ.  ހުއްޓުވުމަކަުށް އެޅިަފއެއް

ތަން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަނީ. އަޅުގަނުޑ  ސިޔާސީ ހަރަކާތްަތއް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަުށް ދަޢުވާ ުކރެވިފަިއވާ

ުށް ކޮމިީޓއަ 241 މި މައްސަލަ، ކަމަކީ އެއް ހުުށަހަޅާލަން ބޭނުން. އެއްދިޔުުމގެ ކުރިން ދެ މައްސަލަައއިގެން ކުރިއަުށް ވާހަކަ

އަުޅގަނޑުމެންގެ އަްޚ، ިއއްޒަތްތެރި  ،ހުުށަހެޅުން. އަދި ހަމައެއާެއކު ދެވަނަ ހުުށަހެޅުމަކީދިޔުމަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާ
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ވާހަކަަދއްަކން އެދިަވޑަިއގެން ިތއްބެިވ  މައްސަލަިއގައި ެއއީ މި  ހުމީ ުހުށަހެޅުއްިވ ހުުށަހެޅުމަުށް؛މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަ

ޖަލްސާގެ ަވގުތު އިތުރުކުރުމަުށް  މެންދެން ޖަލްސާ ކުރިއަުށްގެންދަންނި ފުޅުދައްަކވައިހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަ

ޔާސަތެްއ އަޅުގަނޑުމެން ސި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ހުުށަހެޅި ހުުށަހެޅުމުަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. 

 ހިސާބުން ފުދުނީކީ ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ކަނޑައަާޅއިރު އެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުަމކުން އެ

ުކރަން. އޭރުން އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ ނަތީޖާ ނިކުންނާނީ. މީގެތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އެކީ އެ ސިާޔސަތު ތަންފީޛު

އްެޗއް މި ސިޔާސަތުަގއި ބުނެފައިނުވާކަން ގޮތާ ދޭތެރޭގައި އެ  މަުށް މި މަގުފަހިވާހައްދުަފހަނަޅައިދިއރެޑިކަލަިއޒްވާން ނުވަތަ 

 ބަކުންތޯ؟ރިޒަމްގެ ހަރަކާތްަތއް މި ފެުށެނީ ކިހާހިސާހަގަކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޓެރަެއކު ފާއަޅުގަނޑު ހިތާމަޔާ 

 ؟ދަނީ ކީްއވެތޯ މި ވަނީ ީކއްެވގެންތޯ؟ ހައްދުަފހަނަޅައި މި  ލަިއޒްރެިޑކައަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަދަރީންނާިއ ކުޑަކުދިން 

ލަން. އެކަންކަމަުށް އެކަުީށގެްނވާ ިސޔާސަތު ކަނޑައަޅަންޖެޭހ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ތަޢުލީމީ އެބަ ޖެހޭ ބަލައި އެކަންކަމަުށް 

 ،ުށް ދާން ދިމާވާޓެރެރިޒަމަރީން ނިޒާމު އޮތީ ކިހިނެއްތޯ، އަޅުަގނޑުމެން ކަރިކިއުލަމް އޮތީ ކިިހނެއްތޯ، އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދަ

. މިއަދު ދުނިޔޭގެ ހައްދުފަހަނަޅާފަިއވާ ޖެހޭކުރަންކަންކަމަުްށ ރިޢާޔަތް ން ހުރި ފުރުޞަތުަތކަކީ ކޮބައިތޯ،  މިމަގުފަހިވާ

ތަްއ ލަތްންވެސް ތަފާތު އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީނޫ އިންާނއި އަދި މިމެދުވެރިކޮުށް ީވޑިޯއގެ ޛަރީޢާ އިންޓަރނެޓް ފަރާތްތަކުން

ކަންކަން  ފުޅާ ދާއިރާއެްއގައި ކެމްޕެއިންަތއް ކުރަމުން އެބަދޭ. ޕްރޮޕެގެންޑާތައް ފަތުރަމުން އެބަދޭ. މި  ގެންބޭނުންކޮުށް

ޖެހޭ. ލަން އެބަ ްނކަން ދިރާސާކޮުށް ބަފިޔަވަެޅއްތޯ. އެކަހިސާބަުށް އެޅިފައި އޮތީ ޮކން ހުއްޓުވުމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ މި

ިއއްޒަތްތެިރ ލަންޖެހޭ. ނެއްޯތ އެަބ ބަލައިމާޢީ ހާލަތާއި މީހުން މި މަގަުށް ދާްނ މި ދިމާވަނީ ކިހިއަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖުތި

ގޮތަކަުށް ނަމަވެްސ  އަުށް ވަރަުްށ ނުސީދާޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން އެމް.ޑީ.ޕީ ބަެއއް ިއއް ރައީސް.

ނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓއަީކ ދަންނަވަ  ންކަމާއެުކ މިރަުްށ ޔަޤީހަގަކުރަން. ައޅުގަނޑު ވަހަމަލާދެއްވިކަން ައޅުގަނޑު ފާ

ެވސް  ރިޒަމަުށް ތާއީދުކުރާ އެްއވެސް ޕާޓީެއްއގައި އަޅުގަނޑެއް ގައިމުތާއީދުކުރާ ޕާޓީެއއް ނޫން. ޓެރަ ރިޒަމަުށްޓެރަ

ަގިއ އި ހަލުއި ސްޕީޑުއް. ޓެރަރިޒަމް ރާއްޖޭގަ ރިޒަމާ ސީދާ ދެކޮޅު ޕާޓީއެ ޓެރަ ނުހުންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީއަކީ

ދައްާކ  ކުރިއަުށްދާތީ ކަންބޮުޑވާ ޕާޓީެއއް. ބައިނަލްއަްޤވާމީ ދާއިާރގަިއ ވެސް ެއކި ފަރާތްތަކުަގއި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން މި

ްއ ކަންކަމަުށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތައް، ދޮރުތަ މި ،ރިޒަމް ހުއްޓުވުަމުށް އެކަުށީގެްނވާ ފިޔަވަޅު ނޭޅޭ ވާހަކަާއއިވާހަކަައކީ ޓެރަ

ނުގެންދާ ވާހަކަ. އެކަާމ އަުޅގަނޑުމެން ކަންޮބޑުވުްނ ްނވާ މަސަްއކަތްތަެކއް ުކރަމުންބަންދުކުރުމަުށް ސަރުކާރުން ެއކަުށީގެ

ރިޒަމް ހުއްޓުވުމަުށް ރުން ޓެރަގެންދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ސަރުކާ ފާޅުކުރަމުން މި

ވެސް ކުރާނަން. މިއީ  ދޭނަން. އަދި އެއަުށް ތާއީދުވަޅަކަުށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންޔައެކު އަޅާ ޮކންމެ ފި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ކަންޮބޑުވާ ކަމެއް. ާރއްޖޭގެ މިިނވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލާިއ ައދި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ 

. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ަޅދަރީންނާއި ުޒވާނުން ބޭރުެގ ޖެހޭޓެރަރިޒަމް ހުއްުޓވަން އެބަސަލާމަތްތެރިކަން ކަުށަވަުރކުރުމަުށް ޓަކައި 

ދިޔުމަކީ އަުޅގަނޑު ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެްއ. އެކަން ހުއްުޓވުމަުށް އެކަުީށގެްނވާ ފިޔަަވޅުތަެކއް އަޅަންޖެހޭ. ދާ ހަނގުރާމަތަކަުށް
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ސިލުކުރުމަުށް ޤްޞަދުތަކެއް ހާނޫނީ ދީނީ މަ  ،ނުވަތަ ފިކުރީ ވިސްނުން ކުރިއެރުވުމަުށް ޓަކައި ،ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަުށް ޓަކައި 

ކަމެްއ ކަމުަގއި އަޅުގަނޑުމެންެގ  އްދަރީމް ވައިލެންްސ ބޭނުންކުރުމަކީ ހުމެންެގ ތެރޭަގއި ެއކްސްޓްއަުޅގަނޑުޓަކައި 

ޕްރޮޕެގެންޑާ ފަތުރާ ފަރާތްތައް ނުހުއްޓުވޭހާ ހިނދަުކ  ،އެ ކަންަކން ،ހިނދު ތެރޭގައި އެިކއެކި ފަރާތްތަކަުށް ވާހަކަދެެކވޭ

މެންގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާުމ އަުޅގަނޑުސިލެއް ނުކުރެވޭނެ. އުޅޭ ލަނޑުދަނޑިެއްއ ހާ ސިލުކުރަން މިމެން މި ހާޅުގަނޑުއަ

ދިއުާމއި ފިކުރީ ގޮތުން މުޖުތަމަޢުގަިއ އޮންނަންވާ މެދުމިންގަނުޑގެ ހައްދުފަހަނަޅައި، އެކަުީށގެންވާ ގޮތަުށް ަބއްޓަންޮކުށް

ސިލުކުރަން މެން މި ހާއަުޅގަނޑުވިއްޔާ  އެކަމަުށް ޙައްލު ނުހޯދޭ ކަމަުށް ވަނީ ،އްޔާ ވި ސިޔާސަތުން ކައްސާަލއިފި ކަމަުށް ވަނީ

ެމންގެ ތެރޭަގއި ހުރި ބޮޑެިތ އަުޅގަނޑުސިެލއް ނުކުެރވޭނެ. ހަމައެހެންމެ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އުޅޭ ލަނޑުދަނިޑއެއް ހާ

މެންގެ ތެޭރަގއި މިހާރު އަުޅގަނޑުއަދި  ،ކާއިުޒވާނުންނަުށް ހުރި ފުރުޞަތުތަ ،ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަކާއި ،މައްސަލަތަކާއި 

ެއކު ފެތުރެމުން މެންގެ ތެރޭަގއި ހަލުވިކަމާ ައޅުގަނޑުއޮތް ބައިބަިއވުންތަާކއި މި ކަންކަމަުށް ޙައްލެއް ހޯދިގެން ޫނނިއްޔާ  މި

ތްތަކުން ޓެރަރިޒަމުެގ ރާނެތް. ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ވަރަުށް ިގނަ ފަ ދާ ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވޭކަުށް  މި

ެގންދޭ. އެ ކަންކަން ހުއްޓުވަްނ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ކުރަމުން ޕްރޮމޯޓްުކރުމަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ގިނަ އެިކއެކި ހަރަކާތްތައް

 އެބަޖެހޭ. ރާއްޖޭގަިއ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކެޔޮދޫއަރުވަނީ  މި ތުޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމަުށް.

 

 ކެވުން:ވާހަކަދެއް މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް  ދާއިާރގެ މެންބަރު ކެޔޮދޫ

ވާ މައްސަަލައީކ  މެންނަުށް މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި މިއަުޅަގނޑުރައީސް. އާދެ، ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި `. 

ެވސް ގަބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި  އަުޅގަނޑުސްކޮުށް ބަހުސްކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ކަމަުށް ވަރަުށް ސީިރއަ  މެންއަޅުގަނޑު

ގުޭޅގޮތުން  ވާ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމާއި، އަދި މިކަމާ ުށް ފޮނުއްވާފައި މިމެންނާ ހަމައައަުޅގަނޑުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ގުޭޅގޮތުން މި ކަރުދާހުަގިއ  މަިތވަމުން އަންނަ ަމއްސަލަތަކާނަުށް ކުރިމިހާރު ދިވެހި ދައުލަތަުށާިއ ދިވެހި ރަްއޔިތުން

މެން ވަރަުށް އަުޅގަނޑުގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއީ  ައުޅގަނޑުތާއީުދކުރަން.  އަޅުގަނޑުފާހަގަކޮުށްފަިއވާ ނުކުތާތަކަުށް 

ގޮތުން ސަރުކާރުން މި ކަނޑައަޅާފައިާވ ގުޅޭ މިހާރުން މިހާރަުށް ވެސް މިކަމާ ސްކޮުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ސަމާލުކަންދީގެންސީރިއަ

ޙަޤީޤަތަކީ ދުނިޔޭަގއި ވަރަުށް ސިޔާސަތުތައް ވީާހވެސް އަވަަހކަުށް ތަންފީޛުކުރުމަުށް ޓަަކއި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކަމެްއ. 

ެއީއ  ޓެރަރިޒަމަކީ  ،ނގޭނެމެންނަުށް އެއަުޅގަނޑުތާރީަޚުށް ބެލީމަ  ،އްސުެރ ެވސްގިނަ ސަރަހައްދުަތކެްއގަިއ ވަަރުށް ކުރީ

ދެވަނަ ޮބުޑ  ،އެއް. ދުނިޔޭގެ ެއއްވަނަ ހަނގުރާމައާއި ފްވެގެން ުއޅޭ ކަމެްއ ނޫން އެއީ އޮތް ކަމެއް. މިހާރު އަލަުށް ތަޢާރަ
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އަިދ އޭގެ ކުީރގެ ހިސާބުން ފަުށައިގެން ވެސް ައއިސް ދުނިޭޔގެ އެކި ހިސާބުތަުކގައި ެއކިެއކި  ،ހަނގުރާމައިގެ ތެޭރގައި 

ތައްަތއް ކުރަމުންދޭ. ެއކިެއކި ނަސްލުތަކަުްށ ނިސްބަތްވާ މީހުން މިކަަހލަ ކަން ،ުހންދީންތަކަުށް ނިސްބަތްވާ މީ

މީހުންގެ އަބުރަުށް ގެއްލުްނވާ  އެމީހުންގެ މުދަލަުށް،  އެ ،މީހުންގެ ނަފްސުަށް ކުރުމަކީ ެއއީ އެހެން މީހުންނަުށް އެޓެރަރައިޒް 

ސް ެއއްޗެހި ބޭނުންކޮުްށެގން ބިރުދައްކާދެއްކުން. މި ހަލަ ހަތިޔާރާއި ނޫނީ އެނޫން ވެއެކި ކަ ، ގޮތަުށް ބިރުދައްަކއި

ކާ ބިެރއްގެ ގޮުތގައި. ދެއްކުން މިހާރު ބަދަލުވެެގން މި އަންނަނީ ޤައުމުތަުކެގ މިނިވަންކަމާއި ިސޔާދަތަުށް ދައްބިރު

ދަންނަވަން.  ނޑުއަޅުގަމެން ޤައުމެއްގެ ހައިިސއްޔަުތން ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމިކަމަކީ ، އެހެންވީމާ

އާދެ!  ގުޭޅގޮތުން ވާހަކަދެެކޭވިއރުގައި އާއްމު ގޮތެްއަގއި މީހުންގެ ިވސްނުމަުށް މި އަންނަނީ ދީނީ ކަމެއްގެ ގޮުތގައި. މިކަމާ

ރޭ. ންނަުށް މީިތ ނިސްބަތް ވެސް އެބަކުކަހަލަ ިވސްނުންތަކުަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅު ވެރިންނާިއ ބައެއް ޢިލްމު ދީނުގެ ބަެއއް

ނޫނީ އެ ބަަޔކު ތިބޭ ސިފަޔަކަުށް ނިސްބަތްކޮުށްފައި އެ މީހުންނަކީ ޓެރަރިސްޓުން  ،ކަހަލަ ވިސްނުންަތކުަގއި އްއަދި ބައެ

ކަމަުށް ބައެއް މީހުންނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަުށް އެ ވާަހކަތައް ީމޑިާޔގައި ަދއްކަން ވެސް ަދއްކާ. އެކަމަކު ޙަޤީޤަަތކީ އެހެްނ 

އަުށް އެމް.ޕީެއްއގެ ަގޔަުށް ބަޑިޖަހައި އޭނާ އިނގިރޭސިވިލާުތގައި ުށް ދާދި މިދާކަުށްދުވަހު  އޮތް ކަމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުެމންނަ

ކޮުށްލައިފި. ެއވެސް ޓެރަރިަޒމްގެ ޢަމަލެއް. އެނޫން ގޮތަުްށ ެގން އެ މީހާ މި ދުނިޔެއިން ެނތިދީ ވަރަުށް ބޮޑެތި ހަމަލާތަެކއް

ންނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް އެހެނުކުެރވޭނެ ރަްއިޔތު ސިފައެއްއެކަން ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް 

ދަނީ ދުނިޔޭަގއި ހިނަގމުން. ހަމަ ތަފާތު އެކި ދުަވސްތަކުަގއި، ކަންތައްަތކުަގއި  މިކަހަލަ ކަންތައްަތއް މި މިދެންނެވީ

އް ނޫން ސް އޮތް ކަމެ ކަުށް ވެްތ ކަމެއް ނޫން. ވަކި މުޖުތަމަޢަ ދަނީ. އެހެންވީމާ، ވަކި ތަނަކަުށް ވެސް އޮ ހިނގަމުން މި

ވެސް މިކަހަލަ ވިސްނުންތައް ގެންގުޅޭ މީހުން  އަުށް ނިސްބަތްކުރާއިރުަގއި ދިވެހީްނގެ ތެރޭަގއިމި ކަމަކީ. ދިވެހިރާއްޖެ

 ވިޔަސް ވެސް ިއސްލާމް  ގޮތުން ބެލިކަުމގައި ޙަީޤޤަތުގައި ދީނީ އީއެބައުޅޭ. މިކަހަލަ ިވސްނުން ގެންގުޅޭ މީހުންނަކީ މި

ރައްކާތެރިކަމުގެ ދީން.  ،މަސަލަސްކަމުގެ ދީން. ސަލާމަތުގެ ދީންސުލްޙަދީނަކީ  ތް ވަންޏާ އިސްލާމްދީނަުށް ނިސްބަ

ދީނޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ކިޔަީނ  އަމާންކަމަުށް އިސްލާމް ސްބަތްވަނީ ވެސް ސަލާމަުށް،ސަމާޙަތުގެ ދީން. މި ދީނުގެ ނަން ނި

ެއއް އަޚް ައނެއް އަޚަކާ ަބއްދަލުާވއިރުަގިއ  އަދި، މާ ބައްދަލުވެއަނެއް މުސްލިކަ އެ ދީނުގައި އެއް މުސްލިމުވެސް. އަދި 

ޗަުށް ސަލާމާިއ ދެނީ އެ މީހެއްގެ މައް  މި ދަްއކައި އޭނަ ހެއްެދވި ފަރާތުން އޭނަ ފުރަތަމަ ވެސް  ،އޭނަގެ ފަރާތުން

ުށް މި ރައްދުކުރަނީ ވެސް. އަރަހުމަތާއި ބަރަކާތް ހުރިކަމުގެ މެސެޖު މުސްލިމެއްގެ ފަރާތުން އަނެކާ ރައްކާތެރިކަާމއި، 

ނގޭ. ދީނުގެ އެްއވެސް އަސްެލއްގެ ެއްއވެސް އެބަ އެއެހެންވީމާ، އެ ދީނުގައި ުހރި ސަމާޙަތްތެރިކަން މިއިން 

އެހެން މީހަކަުށް ބިރުދެއްކުމަކީ މިއީ އޮތް ކަމެއް ނޫން.  އެހެން މީހަކަުށް އަނިޔާކުރުމަުށް، ހިސާބަކުންނެއް މި ދީނުގައި

ެއއް މުސްލިމަކު އަނެއް މުސްލިމެއްެގ ކުރިމަތީގައި އޭނަ އަުށް ބިުރދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެްއވެްސ  ،ަގއިމީހެއްގެ ކުރިމަތީ

މިންވަރުން ިއޝާރާތްކޮުށް ބުނިކަމުގައި ވިަޔސް ރަސޫލާގެ ޙަދީޘްަގއި އޮްނނަ ކިތަންމެ ކުޑަމިނުން ދަނގަޑުޮކޅެްއގެ  ،ކަހަލަ

ކަމުަގއި ެއ ދެއްކުންއަުށް ބިރުއޭނަގެ ފުރާނަ، . އަނެއް މީހާގެ ނަފްސަުށްއްޔާ ެއއީ ދީނީޮގތުން މަނާ ކަމެއްގޮތުން ވެއްޖެ 
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އް މުސްލިމަކު އޮންނަނީ އެ ދީނުގައި މި ވެސް އޮންނަނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ާމތްވެގެްނވާ ިއސްލާމް ގައިޙަދީޘް

ދުނިޔޭގަިއ އުޅޭ ހުރިހާ އިންސާނުންނަކީ މުޅި  .އަދި މުސްލިމުންނެއް ނޫން ،އަޚެްއގެ ގޮުތގައި ބަލާފައި  އަނެއް މުސްލިމު

ރޫހާ އެުކގައި އިންސާިނއްޔަުތގެ  ތިރާމާނގަޅަުށް އިޙްދޭެތރޭގައި ރަ ބޫލުުކރާ ގޮުތގައި އެ މީހުންނާދީން ގަ ވެސް އިސްލާމް

ން. ތުގެ މަތީެވސް މުޢާމަލާތްކުރަންޖެހޭނީ އެ ގޮ ދޭތެރޭގައި ނާ އެުކގައި މުޢާމަލާތްކުރަންޖެހޭ ބައެއް. އިސްލާމް ނޫން މީހުން

 ،އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ކޮންމެވެްސ ގޮަތކުން މިކަހަލަ ތަފާތު ޚިޔާލުތައް .އެހެންނަމަވެސް، ޙަޤީޤަތް ވާީނ ޙަޤީޤަތަުށް

ފިކުރުތައް އެބައާދޭ. ސިާޔީސގޮތުން ވެސް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުެމންނަުށް މިދެންނެވި ހިސާބުަށް 

ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުުޅން ވެސް ޤައުމަުށް ނިސްބަތްާވ ގޮތަުށް މިދެންނެވި ކަހަލަ  ިސޔާސީ ، ދެވިދާނެ. އެހެންވީމާ

ދެިވދާނެ. ސިޔާސީ ވިސްނުމުެގ ގޮުތން ވެސް ހައްދުފަހަނަޅައި ނުވާނެ. ިސޔާސީކާތެރި މަސައްކަތްަތއް ކޮުށްގެންނުރައް

ކަން މަސަލަސް އިްސވާންޖެހޭނެ، ޤައުމުގެ ސުލްޙަ . ޤައުމުވެސް ަޤއުމަުށް ދެރަާވ ކަހަލަ ކަންތައްަތއް ކުެރވިާދނެ ތެރޭގައި

ގޮތުން މަސައްކަތްކުާރ  މު ކަމުަށް ވާންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ސިޔާސީމުގެ ސިާޔދަތު އެއީ އެންމެ މުހިއްޤައުއިސްވާންޖެހޭނެ. 

ވަޑަިއގެން ޤައުުމގަިއ  މު މައްސަލަތަކުގައި ވާހަކަަދއްކަން ޤަުއމަުށްހިއްބޭފުޅުން ވެސް ޤައުުމގައި ުހރި މިކަހަލަ މު

ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑު ހޯދުމަކީ އެއީ އެންމެ ުބއްިދވެރިކޮުށްގެން އެ އަުށް ަޙްއލު  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި އެ ަމޝްވަރާ

 އްޒަތްެތރި ރައީސް. ޝުކުރިްއޔާ އި ދެކެން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ާދއިރާގެ ހުޅުހެްނވޭރުމިހާރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ  އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑުޝުކުރިއްޔާ އި 

 ުށް.މޫސާމަނިކަ

 

 މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

 ގުޅޭ ކަރުދާހަުށް ގެ މައްސަލައާޓެރަރިޒަމް އްޒަްތތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުގެ ފަާރތުން ހުުށަހަޅާފައިވާ`. ޝުކުރިްއޔާ އި 

ދެެކވެމުންމިދާ  ތަނުގައި ބަލައިލުމުން އެްއޗެއް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވެގެން އަޅުގަނޑު ވެސް މި ތެދުީވ. އަދި ހަމަ މިައދު މި

އެީކގައި ެއއްބަިއވެ  ވާހަކަިއގަ ސަުރކާރު ހިންގާ ޕާޓީއާއި އިދިކޮޅު ޕާީޓގެ ފަާރތުން ވެސް ވަރަުށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާ

ޝުކުރު ދަންނަވަން. ހަމަ މި  އިެއީކގަ ވިދާުޅވުމަުށް އަޅުގަނޑު ވަަރުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާދާުޅވިކަމަުށް ވި މަސައްކަތްކުރާނެ

 ރު އިބްރާހީމް ގެ ލީޑަގަނޑުމެންގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުއަޅު  ،ގެލަން ބޭނުން ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕު ނޭވާަގއި ައޅުގަނޑު ދަންަނވާ

ން މިހާރުަށް ީކަގއި މަސައްކަތްކުަރްއވާ ކަމަުށް ވަނީ ވިްއޔާ ހަމަ މިހާރުއެ މި ކަމުަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ .ޞާލިޙަުށް މުޙައްމަދު

 ނެރެ  ކުރި މީހުން ކަމަުށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެމް.ޑީ.ޕީ އިސް ސަުފގެ ތެރެއިންނޑުމެން އެ ަބޔަކު އެީއ ބަޣާވާތްއަޅުގަ

ނުކުރަްއވަހަރޭ. އީދުކޮުށްެގން މަސައްކަތްނުަށް ތާމީހުންމި މީސް އިޞަކޮުށް ޖަމީލާއި ނާޒިމާދުރަުށް ލަހަރޭ. އޭގެތެރޭގައި ާޚއް
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އްޒަތްތެރި އި ދާންކުރަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަނ އިތަނުގައި ދެެކވެމުްނދާއިރުގަ  މިއަދު މިފަދަ ވާހަކައެއް މި ންއަޅުގަނޑުމެ

މި އަނިާޔވެރި  ިދޔަ ގޮތުގެ ވާހަކަ.އްަތއް ހިނގައިއަވަހާރަކޮުށްލުުމަގއި ކަންތަ ޑރ. އަފްރާޝީމްމެންބަރެއް ކަމުގަިއވާ 

ނުިވަޔސް އަުޅގަނޑު ހަމަ މިއަދު ވެސް ބޭފުޅަކު އެްއެޗއް ވިދާުޅވިޓެރަރިޒަމްގެ ބޮޑު ޢަމަލު ކުުްށެވރިކޮުށް މި ތަނުގައި ެއއް 

، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޢާކުރާ ހާލުލެއްވުން އެދި ދުމަުށް ސުވަރުޭގގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް. މަރުޙޫ އެ ވާހަކަ ފާހަގަކުރަން

 ،ވީ ޓީެއއްގެ ޒާުތަގއި އޮެވގެން އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު އެއް ކަމަކަުށްޕާއެމް.ޑީ.ޕީ 

ދެން ، ހުންނަވައިގެން ިޑފެންސް މިނިސްޓަރުކަމުގައި ނާޒިމު، ކަމުގައި ޖަމީލު ހުންނަވައިގެންހޯމް މިނިސްޓަރު އޭރުގަ

ހުންނަވަިއގެން ކުރެއްވި މަސަްއކަތުން އެމް.ީޑ.ޕީ އެ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބަުްށ  ރިޔާޟްهللا ކަމުގައި ޢަބްދުޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

ހަމަ މި މީހުން އި ބޮޑެިތ ނުރައްކާތަްއ. ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާ ަގއި އަޅުވަމުންދިޔައިރު އެމް.ޑީ.ޕީ ބޮލުއިކުރިމަތިވެގެން އަ 

ބޮލުަގއި އަެނއްކާ ެއހެން ކަމެއް އަުޅވަމުންގެންދާ  ގެކޮުށްލައިގެން ތިބެ ރަީއސް ޔާމީންމިއަދު އެހެން ގޮތަކަުށް ސިފަ ބަދަލު

. އަުޅގަނޑުމެން މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ. މިއީ އަުޅގަނޑުެމންގެ ރާއްޭޖގައި ހުރި އެިކއެކި މައްސަލަތައް

އަެންއ  ،ުދވަހު ބާޣީން އަނެއް ،ވާހަކަަދއްކަްނވާ ަކންތައް. އަުޅގަނޑުމެން އެއްުދވަހު އެ މީހުންނަުށް ބަޣާވާތް ވިސްނައި

ވަނަ ދުވަހުެގ ހަވީރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  2012ރީ ފެބުރުވަ 6 ދުވަހު ޓެރަރިޒަމް ކިޔާފައި ެއ ވާހަކަ އަންނަންވީ.

ަޑއެިޅގެްނ ފައި ނިކުމެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރަކީ ކަނއިިވގެންދިަޔއީ އަދާލަތު ޕާޓީން ޢިމްރާން ޖަލްސާއެއް ނިންމާއަޑު 

ވާތީވެ އެ ސަރުކާރު ަވްއޓާލުމަުށް ޓަކައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ  އިދިކޮޅު ސަރުކާރެއް ކަމަުށް ދީނާ އިސްލާމް ވާ، ހައްދުފަހަނަޅާފައި

ސަރުކާރު  ،ލާނަމޭ ބުނެމުގެ ކުރީަގއި މި ސަރުކާރު ަވއްޓައިރޭ އިރުއެރު މަޝްވަރާ މަޖިލީހުން މި އަީއ ނިންމާފައޭ. މި

ފަހުގައި މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ންނަުށް ކުރި އަނިޔާ. އެ ކަްނކަން ފޮހެލުމުަށް ުދވަހު އަުޅގަނޑުމެ ވައްޓާލުމަުށްފަހުަގއި އަނެއް

ހުން. މި ހުރިހާ ނުލަފާ ކަމެއް ކުރި މީހުންނަކީ ރަނގަޅު މީ އޮތީ އެ ހުރިހާ ބާޣީންނާއި، އިސްވެރިންނަުށް ފެނިފައި މި

އެ މީުހންގެ ފަހަތަުށް އެރުމަުށްފަހުގައި ދާ ހުރިހާ މީހުން އެއްޮކުށްގެން އެމް.ީޑ.ޕީން  ައުށްއެހެންވީމާ، މާދަމާ ސީރިޔާ 

އަުޅގަނޑު އެަބއޮތް  ސަރުކާރަުށް ވެސް ދަންނަވާލަން ދިނީމަ ކީކޭތޯ ބުނާނީ؟މާޔަތްވިލާތުން އެ މީހުންނަުށް ހިއިނގިރޭސި 

ސަުރކާރުެގ މު ވާހަަކއެއް. ަސރުކާރުގެ މޫނުމަތި ވަރަުށް ރީތިޮކުށް ވާހަކަދެްއކެވި ކަމުަގއި ިވަޔސް ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަުށް މުހިއް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ސަރުކާުރގެ ބެލެނިެވރިކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނާއި، ތެރޭގައި މިއަދު ާރއްޖެއިން ބޭރަުށްދާ މީހުން

ހޯދެންހުރި ކިތަންމެ ބަޔަކު އެބަތިބި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަުށްރަުށުގައި. ބަނގްަލޑޭޝް ނުވަތަ ެއހެން ޤައުމަކަުށް ނިސްބަތްވާ 

ން މި ރާއްޖެއަުށް ައއިސް ޕާސްޕޯޓް ދޫޮކުށްލުމަުށް ފަހުގައި އެ މީހުން އެ ކުރަނީ ކޮންކަމެއް ކަެމްއ އެކި ޤައުމުަތކުގެ މީހު

ނޭނގޭ ސަރުކާުރގެ ކިތަުްށ ުވޒާރާ އެބަހުރިތޯ ބެލެހެއްޓޭ؟ ެއކަމަކު ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މިއަުދ ފިލައިގެން އުޅޭ އާބާދީަގިއ 

. އެ މީހުން ރަުށްރަުށުގައި ކުރަނީ ކީއްތޯ؟ އެ މީހުން ޓެރަރިޒަމުަށް މީހުން 80000، 70000ބޭރުމީހުންގެ އަދަދު އެބައުޅޭ 

ތައްޔާުރވަނީތޯ، ނޫނީ އެ މީހުން ސީރިޔާއަުށް ދަނީތޯ، ނޫނީ ސީރިޔާއިން އެ މީހުން މި ތަނަުށް އައިސް ހަނގުރާމަކުރަނީތޯ. 

ީވމާ، މިއީ ސަރުކާރުން ެވސް މި ވަރަުށް ސަރުކާުރގެ ބެލެނިވެރިކަން ނެތިްއޔާ މި ކަންަކން އާއްމުވަމުންދާނީ. އެހެން 
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އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކީ ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. މިއޮތް ކުޑަކުަޑ ޤައުމުގައި އަުޅގަނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގައި ެއއްެވސް ރަުށެއް 

ނޯންނާނެ މިހާރު ފުލުހުންގެ ސްޓޭޝަނެއް ހަދާފައި ނެތް. އެ ތަންތަން ނުބެލޭނެ. އެކަމަކު އާދޭސްކޮުށް އެ މީހުން ކައިރީ 

ނޑުމެން އެ މީހުން ފިލަނިއްޔޭ، މިވެނި ކަމެއް ކުަރނިއްޔޭ ބުނުމުން އެކަން ބެލޭނެ މީހަކު ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި ެދ ފަރާތުން ވެސް ކަންކަން ުކރަންވީ. އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޑިމޮކްރަީސއަީކ 

ބަޔަކު ެވސް މަސައްކަްތކުރަނީ ޤައުމަުށް ޓަކައި. މީެގ  2ގުޅޭ ބަެއއް. ެއ އިނދިކޮޅު ޚިޔާލަާކއި ެއއްޮކުޅ ޚިޔާލަކާ ގެން 

ސަބަބުން މިކަން މި ނުކުންނަނީ. ދީނީ މައްސަލައެއް ނޫން ރާއްޖޭގައި އޮތް ޓެރަރިޒަމުެގ މައްސަލައަކީ. އަުޅގަނުޑ 

ުށިހަފަިއކާކަުށް. ެއއީ އިސްލާމުންނެްއ ނުބަލަން ދީނީ މައްސަލައެއް ަކމަކަުށް. އިސްލާމް ދީނަކު ނޯންނާނެ އެކަކު އަެނކަކު ކަ

ނޫން. އެކަކު އަނެަކކުެގ ނަމުގައި މީހުން އަންދަިއ، ީމހުންގެ މަސް ހަފައިގެން ކަިއ، މީހުންގެ މަްއޗަުށް ބޮޑެިތ 

ބަދުނާމުއަޅުވަިއ މި ކަންކަން ކުރުމަކީ އިސްލާމުން ކުރާ ަކމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ދީީނ ހައްދުފަހަނައެޅުމުގެ ވާހަކަ 

ޅުގަނޑަުށް ފެނޭ މީގެތެރެއިން ނެރެން. އެއީ ދީނީ ހައްދުފަހަނަ؛ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަުމގަިއ ކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް އެއް އަ

ޤައުމު އަނެއް ޤައުމަުށް ޓަަކިއ. އަޅުގަނޑުމެނަުށް އެނގޭ ަޚލީފާއިންގެ ޒަމާނުަގއި ެވސް. މުޢާވިޔަތުގެފާނު ޚަލީފާކަން 

ލީފާކަމުގައި. އެ ހިސާބުން ފަުށައިގެން އަޅުގަނޑުމެަނުށް ކަން އެނގޭ. އެހެންވީމާ، އިޢުލާނުކުރެްއވީ ޢަލީގެފާނުެގ ޚަ

ކޮންމެހެން އެއީ އިސްލާމީ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެއީައކީ ދީނީ މައްސަލައެއް ނޫން. އެކަމަކު، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނ 

ޓެރަރިޒަމްކަމާއި، ދިވެހި ސިަފއިގެްނ  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ޖަމީލާއި ނާޒިމާ، މި މީސްމީހުންނަކީ 2012އޮންނާނެ 

ތެރޭގައި ނާޒިމް މި މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަުށް އެމެރިކާ އެމްބަީސަގއި ވާހަކަަދއްކާފަ. އިނގިރޭސީްނގެ ތެރޭަގއި ވާހަކަަދއްކާފަ. 

އިގެން ގޮްސ އިނގިރޭސީްނގެ އެމް.އައި ފަިއވަުށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން ރިޕޯޓްކޮުށްފަ. އެކަމަކު އެ މީހުން ކިހިލިޖަހާލަ

ރައީސް ނަޝީދު އެ ހުންނަވަނީ މިއަދު އެ މީހުން ފޮހެދޭން. އެހެންވީމާ، ކިހިނެއްތޯ މި ރާއްޭޖގައި މި ކަްނކަން ނިންމަނީ؟ 

މިއަދު ހުރިހާ ޓެރަރިޒަމެއް ބޮލުގައި ެއޅެންވީ ރަީއސް ޔާމީން އެކަނި. އެއީ ިސޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވީމަ. ސަރުކާރުްނ 

ހެން މީހެއްގެ. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަުށް ެއކަން ނުކުރަްއވަިއ، އިޚްލާސްެތރިކަމާ އެީކގައި މި ޤައުމަުްށ ބޮލުގައި ައޅުވަްނވީ އެ

ކަމެއް ކުރާ ކަމަުށް ވަނީ ވިްއޔާ އެންމެން ެއއްބަިއެވގެން ިތ ވާހަކަ ދަްއކަން ޓެރަރިސްުޓންގެ ގޮުތަގއި ތިބި ހުރިހާ 

ލާފައި ބައިތިއްބާ. ބައިިތއްާބފައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤައުމު ޓެރަރިސްޓުން ހަމަ ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުަގއި ޖަލަުށް 

އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްކޮުށްެގން ކުރިއަުށްދާންވީ. އެއް ުދަވހު އެ މީހުން ބޭނުންވީމާ ޓޫރިޒަމް ހަލާކުކޮުށްފައި، އަނެްއ 

އް ގަންނަަވއިލާފައި އެ ގޮތަކަުްށ ދުވަހު އަނެއް ތަނެއް ހަލާުކކޮުްށފައި، އަެނއް ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ބޮލަުށް ތާޅަފިްއޔެ

އެކަން ކޮުށްގެެނއް އަުޅގަނޑުެމންގެ ރާއްޖޭަގއި ޓެރަރިޒަމެއް ނުނިންމޭނެ. ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ. ދެބައިމީހުން އިޚްލާޞްތެރިވެގެްނ 

 . ޝުކުރިްއޔާމިކަން ކުރަންވީ. އަމިއްލައަުށް ވެރިކަމުގެ ބޭނުން އޮތިްއޔާ ިއންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކޮުށްގެން އެކަން ހޯދަންވީ

 ރައީސް.އިްއޒަތްތެރި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުުށީއަރުވަނީ ވިލު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ރިޔާޟް ރަޝީދަުށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުުށީ

ރައީސް. ދައުލަުތގެ ިސޔާަސތު ހާމަކުރުމަުށް މިއަދު ޓެރަރިޒަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާުރގެ ިއއްޒަތްތެިރ ޝުކުިރއްޔާ ، އާދެ

ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ރަީއސް ވަނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހާ ހިއްސާކުރަްއވާަފ. އާދެ، މި މައުޟޫޢުގައި 

ެދއްެކވި  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުރޫޕުގެ ީލޑަރު ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވާހަކަދަްއކަމުން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގް

ވާހަކަފުޅު އަުޅގަނޑުމެން މި ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ދިރާސާކޮުށް، އަދި އެ ވިާދޅުވި ޕޮއިންޓުަތކުގެ މަްއޗަުްށ 

ތްކޮުށްފި ނަމަ، މީގެ ވަރަުށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް އަލިއަުޅވާލަިއ، ސަރުކާރާ އެުކގައި މީަގއި ޙައްލެއް ހޯދުމަުށް މަސައްކަ

ފެނިދާނެކަމާ ދޭތެރޭގައި ޝަްއކެއް ނެތް. އާެދ، އަުޅގަނޑުެމން ބޭނުންވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީން ެވސް މި ކަމުގައި އިބްރާހީމް 

ނަުށް ކުރިމަތިވެދާނެ ންވަގުތު އަުޅގަނޑުމެ ޤައުމަުށް މި ދެއްކެވި ކަހަލަ ރޫހެއްަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމުޙައްމަދު ޞާލިޙް 

ބޫުލކުރާ އްލު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުން. އާެދ، އަުޅގަނޑުމެން ގަނަިއގެން އަޅުގަނޑުމެން މިއަުށް ޙަނުރައްކަލަކަުށް ވިސް

ކަމަުްށ  ނެއް އަުޅގަނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ވުޖޫދުކޮުްށގެން. މި މަސައްކަތް ކޮުށްދެްއވާނެގޮތުަގއި މިއަުށް ަޙއްުލގެނެވޭީނ ގާނޫ

 11ކަން ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ޓަކައި ނައިބު. ހަމައެހެންމެ މަޖިލީހުން މިއަދު މި ުއއްމީދުކުރަން ބަންޑާރަ އަޅުގަނޑު

 އި މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީއާ  11މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް ނެްނެގވުމަކީ ައޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެދޭ ކަމެއް. އެ 

 އެ ކޮިމޓީ ވެއްޖެ ކަމަުށް ވެއްެޖއްޔާ ސް ެއކުލެވޭ ގޮތަުްށ އުފެދޭ ކޮމިޓީއަކަުށްއަދި އެހެން ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުށް ވެ

ދަންނަވަންޖެހޭ.  އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ަބިއވެރިވުން މި ކަުމގައި އޮންނާެނ. އާދެ، ަރއީސް ޔާމީނަުށް މިައދު ޝުކުރު

ިރޒަމްެގ ންކުރި ތަން. މި ޤައުމުަގއި ޓެރަހިނގައްޖެ މި ޤައުމު ވެިރކަންވަރަުށް ގިނަ ވެރިްނ އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެ

އްލު ގެެނސްދެްއވާނަމޭ ގޮެތްއގައި މި ކަމަުށް ތިަމންނަ ޙަ ފާޅުކަން ބޮޑު މިހާ، ދައްކާ. ެއހެންނަމަވެސް ވާހަކަާއއި މި ވާހަކަ 

ން. އަިދ ދަންނަވަ . އެހެންވެ އެ މަނިކުފާނަުށް ޝުކުރުރިޔަކީ ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީންހަމައެކަނި ބުނަ ކެރުނު ވެ

ރިޒަާމ ނިޭޔގެ ަބއެއް ަޤއުމުތަކުން ޓެރައަދި ދު ،އެއާެއކުަގއި ދުނިޔެ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިނގިރޭސިންާނއި ެއމެރިކާއާއި ހަމަ

ރިޒަމްގެ އެ މީހުން އެ ހިންގާ ޓެރަ، ވިާލތަުށް ގޮވާލަން ބޭނުންވޭގައި ައޅުގަނޑު މިއަދު އިނގިރޭސިދެކޮޅަުށް ވާހަކަދަްއކާއިރު 

ހިންގާ ެއއް ޤައުމަކީ  ކޮުށްަޢމަލުތަކެއް އެންމެ ސިސްޓަމެިޓކުރިޒަމްގެ ުށޭ. މިއަދު އެންމެ ބޮޑު ޓެރައްޓާޢަމަލުތައް ހު

ަތކެއް ިމ ދިެވހިރާއްޖެއަުށް އަންނަންހުރި ނުރައްކާ. ިދވެހިރާއްޖެއަުށް ކޮްނމެ ދުވަހަކު ނުރައްކާ !ވިލާތް. ބަލައިނގިރޭސި 

ރިސްޓް ކޮޅު ިއއްތިހާދު ކިޔާ ބަޔަކު ޓެރައި ތިއްަބވަިއގެން އިނދިވިލާުތގަކުރުމަތިކުރުވަނީ ކޮންތާކުންތޯ؟ އިނގިރޭސި

ރިޒަމް މި އަންނަނީ. މި މަހުރި ކަމެއް. މި ގޮތަުށް ޓެރަދާކަން ެއީއ ހިތާގެން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންޖަމާޢަތެއް ހަދައި
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ބީ. ެއ މީހުން އެބަޖެހޭ ނައްތާލަން. ތި އެއީ ޓެރަިރސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ރިސްޓުން މި އުފެެދނީ. އެހެންވީމާ، އެ ގޮތަުށް ޓެރަ

ނުލެވިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ޖެ އަާމންވާނެ. އެ މީހުން ނައްތައި އެ މީހުން ނައްތާލައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ ދިވެހިރާއް

 ޓެރި އެހެން އެގޮތަުށް ައވައްދިވެހިރާއްޖެއަުށް ނާމާންކަމާއި ނުރައްކާތެރިކަން އެބައޮތް. ިމއީ މީހުން އުފެދޭ ގޮަތކީ. ހަމަ 

ޤައުމުތަކަުށް ވެސް އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ަބއެއް މީހުްނ ގޮސް އެ ތަންތަނުަގއި މި ދެންނެވި ކަހަލަ ކަންތައްތައް 

ނޫންތޯ  ހިނގާ. ހަމަ އެކަހަލަ ޖަމާޢަތެއްއެބަހުރި. އެޅުގަނޑުމެން ބަލަމާ ކޮުށްގެން ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އޭެގ ނުރައްކާތެރިކަން

ގިނަ ދުވަސްަތެކއް ވަންދެން ހަނގުރާމަކުރި.  އަހަރަުށް ވުރެ 17؛ އީ ސްރީލަންާކގައި. އެތައް އަޅުގަނޑުމެނަުށް ފެނިގެން ދިޔަ 

ރިސްޓުން. ހަމަ އޭގެ ނަކަުށް ހަދާފަ. އެއީ ޓެރައޮތީ އަމާން ތަ އެކު އެ ތަން އެ ރާޖަޕަކްޝަ ވަރަުށް ޙިކުމަތްތެރިކަމާ

އް މިކަން ނުކޮުށްފި ވެސް އެއިރެއްަގއި ތިބޭ ބައެމިހާރު ދަނީ ޖަމާޢަތެއްގެ ގޮތުަގއި ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި 

ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެނަުށް ކުރިމަތިވާނެ. ގެން ވަރުަށް ބޮޑު ދެރަ ނިކަމެތިއަުޅގަނޑުެމން މުސްތަޤްބަލަުށް މީ ކަމަުށް ވެއްޖެްއޔާ

އްލުކުރުމަުށް ޓަކައި ޙަކަން . މިއްޖެ މިކަން ޙައްލުކުރެވިދާނެއޮތް ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން ދިވެިހރާ އެހެންވީމާ، މިއަދު މި

ން ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ މަްޝަވރާ އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ޮބޑަުށް ބޭނުންވޭ. ދުނިޭޔގެ ެއހެން ޤައުމުގެ އެހީތެރިކަ

ގައި ޓެރަރިސްޓުން އުޅޭ ކަަމުށް ބަޔަކު ވާހަކަދައްކާ ކަމަުށް ނެއް ނޫޅޭ. މިތާގައި ޓެރަރިސްޓުންއަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވޭ. މިތާ

އެ މީހުން ތަމްރީނުވާ ތަނެއްގެ ވާަހކަ ވެސް ދަްއކަންޖެހޭ އެބަ. ރައީސް ނަޝީދު  ،އެ މީހުން އުޅޭ ތަނަކާއި ވަންޏާ

ދިޔައީ. އެހާހިސާބުން ޤައުމުތަކުަގއި ވާަހކަދައްކަމުންއެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެރަރިސްޓުން ުއޅޭ ކަމަުްށ ބޭރު 

ފުަށް ނީ ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ހުތުރުވެފަ. އެ މަނިކުފާނު އެކަމަުށް މާވަ ފެުށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަނމާއި އަބުރު

ްއޔާ އެއީ މުިޅ ކޮުށް ކަމެއް ކޮުށްފި ކަމަުށް ވެއްޖެއެދިަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ މިއަދު ވެސް. އާދެ، މިތަނުގައި ބަޔަކު ނުބައި

ލައްކަ މީހުންގެ  4ހާސް ނުވަތަ  40 ލައްކަ 3ނޫން. މި ރާއްޖޭގައި ތިބި  އުފުްއލަންޖެހޭ ކަމެއް ،ޤައުމު އޭގެ ޒިންމާވާން 

މަތެއް ނޭޅުވޭނެ. އަދި މި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ެއްއވެސް ތަނެްއގަިއ އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާ ކަމެްއ ބޮލުގައި ޓެރަރިޒަްމގެ ތުހު

ން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުގަނޑުމެންގެ ިދވެހި ެއްއެވސް ރައްޔިަތކަުށް ނޭނގެ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަުށް ިގނަ 

ތްވަރުދީ ނޫންނަމަ މިކަމުަށް ހި ،ރިަޒމްގެ މީހުން ތަމްރީނުކުރަނީމެންަބރަކު ވިދާޅުވެަބއްަލވާ ޓެރަމިތާ އެބަތިބި. އެއްވެސް 

ިމވެނި ތަނެއްަގއި މިކަން ކުރެއޭ.  ރާއްޖޭގެ، ތެދުވެ ބުނެލަބަލަ އެއްވެސް މީހަކު. މިވެނި މީހަކު މިކަން ކުރަނީ ކާކުކަން؟

ުށް ވަންޏާ އްލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެްނ ވާހަކަދައްކާ ކަމަްއ ނުބުނޭ. އެހެންވީމާ، މިކަން ޙަހަކައެއެްއވެސް މީހަކު މި ވާ

އެކު މިކަމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮަޑުްށ  ތެރިކަމާއަޅުގަނޑު ހަމަ އިޚްލާޞް

. އެމެރިކާ ވެްސ އޮީތ ވަރަުށް ޮބޑަުށް ހުޅުވިފަ ސިޔާސަތު މި. ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަރުކާުރގެ ހުުޅވިފައޮތީ  ދިވެހިރާއްޖެ މި

ވީ. ންތަނުަށް އަންނަ އަދި އެހެން ތަންތަނުން ވެސް މި .ން ވެސް މިތަނަުށް އަންނަވީތަނުަށް އަންނަންވީ، އިނިގރޭސީ މި

ރަބިއްާޔ ސަޢޫދީ ޢަ، މީހުންީވ. ެއންމެ ބޮޑަުށް މިއަދު ވާަހކަދައްކާ ންމިއާ ދެކޮޅަުށް ވާހަކަދަްއކާ ހުިރހާ ޤައުމުތަކުން އަންނަ

އްާޔ އެަބއޮތްތޯ އެފަދަ ނުަރއްކާތެރިކަެމއް؟ ޮއެވއްޖެ ކަމަުށް ވެއްޖެ  ތަނަުށް އަންނަންވީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ވެސް މި
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ހޫރިއްޔާ މިއަދު އެހެރީ ްނވީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއީުސލްޖުމްުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެހީތެިރވާއްލުކޮުށްދެްއވުމަމިކަން ޙަ

ތްާވ . އަދި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބައެކު މި ަކމަުށް ޙައްލު ހޯއްދަވަން ނިންަމވާފަ ބިތުކަމާވަރަުށް ސާ

އޮތީ މި ކަމުގައި. އެހެްނވީމާ، މުޅި ޤައުމު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެނަުްށ  . ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީން މި މެންބަރުން މިތިބީ މި ގޮތުގައި

މި ބުނަނީ. އެހެންވީމާ، ޒަމް މި ރާއްޖޭަގއި އަުަށގަތުމުގެ ފުުރޞަތު ތިމަންނަމެން ނުދޭނަމޭ މިއަދު ރިދަނީ ޓެރަ ފެނިގެން މި

އެކު އަުޅަގނޑުމެން މަސައްކަތްތަކެއް ުކރަންޖެހޭ އެބަ. އެހެންވީމާ،  ތެރިކަމާމިކަން ޙައްލުކުރުމަުށް ޓަކައި އިޚްލާޞް

ރުގައި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިކަން ނިމޭއިދިރާސާކުރަްއވާއިުރަގއި،  މިކަން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި މައްސަލަ ދާ ކޮމިޓީން

ރިޒަމެކޭ. މިކަން ކޮުށްފި އޮންނާނެ މިވެނި ކަމަކީ މިއީ ޓެރަވަރަުށް ސާފުކޮުށް  އޮންނާނޭ ގާނޫނެއް ހެދިފަ. ެއ ގާނޫނުަގއި

ރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ އެނގޭ މިއަދުގެ ސަ މީހަކާ ދޭތެރޭގައި އަޅާނީ މިވެނި ފިޔަވަެޅކޭ. އަުޅގަނޑުެމނަުށް އެބަ

އަުށް ޢަމަލުކުރައްވާނެކަން. ޓެރަިރޒަމާ ބެހޭ އެ  ،ކުރަްއވާނެސީެއއް ހަދައިފި ކަމަުށް ވަންޏާ، ގާނޫނު އެ ތަންފީޛުޤާނޫނުއަސާ

ރަީކ . އެެހންވީމާ، މިއަުދގެ ސަުރކާންނާ މެދު މިއަދު އޮތީ ފިަޔވަުޅއަުޅއްވާފަނޫނުގެ ދަުށުން، ޭއގެ ދަުށުން ކުުށްވެިރވާ މީހުގާ

ން ޙުކުމްކޮުށްފި ކަމަުށް ވަންޏާ މާދަން މަރަ ވޭ،ނޫން. ައޅުގަނޑުމެނަުށް ސާބިތު މިއީ އެ ކަމަުށް ޖެހިލުންވާނެ ސަރުކާރެއް

ކުރާނެ މި ސަުރކާުރން. މިކަން އަުޅގަނޑުމެނަުށް މީހެްއގެ މަުރގެ ޙުކުްމ ތަންފީޛު ޕްރީމް ކޯޓުން ނިމޭ ހިސާުބން އެސު

 ،ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ނިންމާލަމުގެ ކުރީގައި ވެސް ންެވގެން ތުވެ، ޔަޤީމިއަދު ސާބި

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ދެއްެކވި ވާހަކަފުޅަުްށ  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުއަޅުގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހިންނަވަރު ދާއިާރގެ 

މަނިކު އެ ދެއްކި ވާހަަކއަުށް އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރިތާއީދުކުރަމޭ. އަދި ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ 

ވެްއޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ މި ޤައުމު ބޭފުޅުން މި ޤައުމަުށް އިޚްލާޞްތެރި 2 ވެސް އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ތާއީދުކުރަމޭ. މި

ެވސް ުޅގަނުޑމެންގެ ތެރެއިން އަބަދުއަވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ފުޅުން މި ޤައުމަުށް ޚިޔާނާތްތެރިބޭ  2ދާނީ ރަނގަޅު މަގުން. މި 

ތަން.  ދާހަލަ ކަންތަކަުށް މަގުފަހިވެގެންއަދި އެހެން ކަޚިޔާނާތްތެރިކަމާއި، އަދި ކޮރަޕްޝަނާ، ފެންނާނީ ޚިޔާނާތްތެރިކަމާއި 

ނުޑ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުން އެދޭ ކަމެއް. އަޅުގަهللا ބޭފުޅުންނަުށް ހެޔޮ މަގު ދެއްކެވުަމކީ އަުޅގަނޑު  2މި 

މި ދިވެހިރާއްޖެ އާރާސްތުކޮުށް މި  ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމަކީ 2މި ދެއްަވއި އަދި ބޭފުޅުންނަުށް ކެތްތެރިކަން 2މި  އެދެނީ

މީހުން ކަމުގައި  2ތްކުރާ ތަނުަށް އައިސް މަސައްކަ  ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ހެވާއި ރަނަގޅު ގޮތް މެދުވެރިކުރެްއވުމަުށް މި

 ރައީްސ.  އިްއޒަތްތެރި . ޝުކުރިއްޔާ تهوبركا هللا عليكم ورحمةمالس  الوިދއުން. ވެގެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަތިވެރިއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޙުސައިން މުޙައްމަދަުށް.
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 މަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައް

ނުވަތަ ެއކަމާ  ،ޒަމާިއ ހައްދުފަހަނައެޅުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުންރައީސް. އާދެ، ޓެރަރިއިްއޒަތްތެިރ އާދެ، ޝުކުރިްއޔާ 

 ބެހޭ ސިޔާސަތުގެ މައްޗަުށް ކަރުދާެހއް ތައްޔާރުކުަރްއވައި ޕޮލިސީ ޕޭޕަރެއް މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވީތީ ގޮތުން ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ބެހޭ

މަސައްކަތް މި  ގޮތުގެ މަތީން މިތަނުން ފެންނަ ދި މިކަމުގައި ެއއްބާރުލުމުގެ ރޫހުދަންނަވަްނ. އަ އަޅުގަނޑު ޝުކުރު

ކަަދއްކާފައި ކީ ހުރިހާ ފަރާތަކުން އެއްބާރުލުމުގެ ވާހަމަުށް އަޅުގަނޑު ހީކުރަން. ހިތާމަޔައެކަން ދެމިއޮންނާނެ ކަނިމެންދެން 

ން ފެންނަމުންދާކަން. ތަ ގަނެޑއް އެްއލާގާ ކޮންމެވެސް ފަރާތަކަުށް ސިޔާސީ  ންބަރުންގިނަ މެކޮންމެ ބަޔަކު ވެސް، 

ޓެރަރިޒަމަކީ އަދި ހައްދު މަސައްކަތް ނިމެމުންދާއިރުގައި އެހެން ނުހަދާނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ހީކުރަން. ާއދެ! ، އެހެންވީމާ

ކުިދ ، ޮބޑެތި ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް  ،ނޫން އަކަުށްރާއްޖެހިކަމެއް ނޫން. ދިވެ އެޅުން މިއީ ދުނިޔޭގެ ަވކި ޤައުމަކު އޮތްފަހަނަ

އެމެރިާކގައި ހިނިގ  އަދި، ފަހުން ޔޫރަޕް  ހުރިހާ ޤައުމުތަކެްއގައި ވެސް އޮްތ ކަމެއް. ދާދި ،ޤައުމުތަކުަގއި ެވސް

މިއީކީ މުޅިއަކުންެނއް  ،ވެސް މިކަން ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އަދި އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަެނއް ޙަޤީޤަތަކީ ކުންކަންތައްތަ

ދަންނަވަްނ އުޅޭ ވާހަކަައކީ މިކަމުން ކަެމއް ނޫންަކން. އަޅުގަނޑު  ވެން އޮތްއެކަމުން ނެއްިޓގަނެގެން ިތބެ

ކުޑަކުރަން.  ތައް އަަޅިއގެން އެކަމުގެ ރިސްކުކަުމެގ ފިޔަވަޅުހޭނީ ރައްކާތެިރވާން. ރައްކާތެރިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޖެ

ްއޗެއް ނޫންކަން އަުޅގަނޑުމެން ލެވޭނެ އެ އިނައްތަ  މުިޅއަކުން އެކަުމގެ ރިްސކު ގެ ދުިނޔޭަގއި މިީއކީިމއަދު ،އެހެންނަމަވެސް

 ރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ައދި އެހެން ވާހަކައެއް ވެސް ކުމަސައްކަތަުށް ތާއީދު  މި، ބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާގަ

ހިރާއްޭޖެގ މިތަނުަށް ފޮނުއްވުމަކީ ދިވެ ޕޮލިސީ ޕޭޕަރު ކާުރންން. އާދެ! ސަރުއިލާނައިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދަންނަވަ

ފެއިްލވެފަިއ އޮތް ކަމުގެ ރަމްެޒއް. ުނވަތަ އެކަމުގެ ނިޝާެނއް. އާެދ!  ގެ ކޮމިީޓތަކުގެ ސިސްޓަމުހުރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ނިޒާމެއް ނޫން. ިމއީ ތް ގޮތަުްށ އޮފޮނުަވިއގެން ބަހުސްކޮުށްގެން ސަރުކާުރ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅާ  މިއީކީ ަވއިޓް ޕޭޕަރު

 އި،ހުރީ ރަނގަޅަުށްތޯ ބަލަ ސަރުާކރުގެ ޕޮލިސީތައް ކަނަޑއެޅިފައި  ިއ،ބަލަ ތައްއް. ސަރުކާުރގެ މަސައްކަތްރިޔާސީ ނިޒާމެ

ކޮމިޓީ  ގެދެއްކުުމގެ ުއސޫލުތަކާއި ކަންަތއްތައް ބަާޔންކުރަންޖެހެނީ މިތާވާނަމަ އެކަމަުށް މަގު ރަނގަޅަުށް ނޫން ކަމަުށް

ިއ ކޮމިޓީެއއް. މިާތގަ 241ތެެރއިން. މިތާަގއި އެބައޮތް ަޤއުމީ ސަލާމަތާ ބެޭހ ކޮމިޓީެއއް. މިތާަގއި އެބައޮްތ  ގެނިޒާމު

މަސައްކަެތއްތޯ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އް. މި ކޮމިޓީތަކުން ކުރަނީ ކޮންކުރުވާ ކޮމިީޓއެއެބައޮތް ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ 

 .އެންމެން އެްއބާރުލުމުގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިރު  ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭތީ މިއަދު މި ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނުޑ ހިތާމަކުރަން

ޮގސް  ުށްއްކަތްަތކާ އަޅުގަނޑުމެން ދުރަގެ މަސަހުމަތިލާންޖެހޭ ޙަޤީޤަތް. މަޖިލީިމއީ ައޅުގަނޑުމެން ކުރި ،އެހެންނަމަވެސް

އަުޅގަނޑުމެން  ިއ،. މީ ހަމައެކަނި ސަނާކިޔަކަމެއް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ހިތާމަހުރި ންދޭއެއްބާރުލު ުށްތިބެ ސަރުކާރަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ޕޭޕަރު މި  ތަނެއް ނޫން. ރަނބަރު ތައްގަނޑު ޖަހަން އޮތްއެްއޗެހީަގއި ފޮނުވާ  ،ކުރަމޭ ކިޔާފައި ދުތާއީ

އެކަމަުށް ޓަކަިއ  ،ތު ހަނދާންކޮުށްދިނުން. އެހެންވީމާއެޅުއްވި ފިަޔވަޅަކީ ައޅުަގނޑުމެންގެ މަސައްކަތް، މަްސއޫލިއްޔަމި 

 !ަލއްވާތިއިއަންަގވަ ވީމާވޯޓު ނަންގަވަން ބޭނުންފުޅު ދަންނަވަނީ. އާދެ! މަނިކުފާނު މަނިކުފާނަުށް ޝުކުރު އަޅުގަނޑު އެ
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ޖެހެންދެން. އާދެ! ދެން އަުޅގަނޑު  ުްށގެންދާނަން. ުނވަތަ އަޅުގަނޑު ގަޑި އަހިސާބަުށް އަުޅގަނޑު ކުރި އެ، އެހެންވީމާ

 މި  .ތޯމާވިސްނާލަ ،ކުރަން. އެހެންަނމަވެސްހެދުމަުށް އަުޅގަނުޑ ވެސް ތާއީދު  ގާނޫނެއް ،ވާހަަކއަކީ  ދަންނަވާލަން އޮތް

 ...ކިޔަނީ ކޮންމެ ކަމެއް އުަފންވުމަުށް އަުޅގަނޑުމެން މި އިރާއްޖޭގަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެިރ ނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒައަރުވަ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޝާހިދަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ޝާހިދު ވާހަކަދެއްކެވުން:هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބޭރު ޤައުމުތަކުން ފަހައިަގތީމަ، ގޮތް ހުސްވީމަ، އަނދުންދަޅު ހިފައިގެން ސަރުކާރުްނ 

އޮތީ. ައޅުގަނޑުމެން ޕާޓީގެ  ެއޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަުށާފައި މިވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި އަނދުން. ބައިނަްލއަޤް ފަނިކުމެ އޮތީ މި

ައޅުގަނޑުމެން  ،އެކު ކުަރްއވާ މަސަްއކަތެއް ނަމަ ެތރިކަމާޞްފަަދއިން އިޚުލާ ގެ ލީޑަރު ވިދާޅުވިޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ކަންަތއްތައް ސަރުކާރުން  މިހާތަނަުށް ޓެރަރިޒަމާ ،މަވެސްކުރާނަން. އެހެންނަމިކަމަުށް ތާއީދު

ބިމަުށް ބޯހަރާލައިގެން،  އިގޮތް ނުބައްލަވަ ސިޔާސަތަކީ ކަުމގެ ޙަޤީޤަތް އޮތްަފިއވާ ރައްާވ. ސަރުކާރުން ގެންުގޅުއްވާނުކު

ން ުނކުރެވޭނެ ކަމަުށް ފެންނަނީ އެގޮތަުށް އެކަ މެންނަުށް މިފުޅަފަުށް ބޯ ވައްދާަލއިގެްނ އޮުތން. އެކަމަުކ މިއަދު އަޅުގަނޑު 

ސިާޔސަތު ފޮނުއްވީމާ އަުޅގަނޑުމެްނ  . ެއކަމަކު މިމެންނަުށް ސިޔާސަެތއް ފޮނުއްވާފައޮތީ ައޅުގަނޑު މި އިބޫލުފުޅުކުރަްއވަ ގަ

ކަ ވާހަ ފޮނުއްވީ. މި ީކއްެވގެންތޯ މިހާ ދުވަސް ކުަރއްވާަފއި މިކަހަލަ ސިޔާސަެތްއ މި ،ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލަކީ 

 ސަރުކާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރާ ގައި މިހުމަޖިލީ ވެއްޖެތޯ؟ މި ުދވަހެއް ވެއްޖެތޯ؟ ކިަތއް އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާތާ ކިހާ

ޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މަޖިލީހުގެ ހުިރހާ އިއް  ދުވަހު ެދއްިވ ޖަވާބުަތއް ަހމަގައިމު އަޅުގަނޑުމެން ސުވާުލކުރިން. އެ

 ބޮޑު މައްސަލަެއއް. މި ހުންނާނެ. އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ޓެރަރިޒަމް މާނަކުރުމުގެ މައްސަލަ ެއއީ ަވރަުށްމަފުޅުހަނދު

ލުމަުށް ިދވެހި އިހަދާއެއް އެކުަލވަޢާބެހޭ މު. މަޖިލީުހގައި ޓެރަިރޒަމާ އދ ،ފޮނުއްވާފަިއވާ ކަރުދާުހގައި ެވސް އެބައޮތް 

ކުރުަމުށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ގޮވާލަމޭ. އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އްކަތް އަަވސްރަމުންެގންދާ މަސަމިހާރު ކު ،ސަރުކާރުން

ހިސާބުގައި އޮތީ. ރު އޮތް މައްސަލަ ހަމަ މިހާ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގައި ަބއިވެިރވިއިރު ވެސް މި .ަގއި އދ 1987

ދިވެހި  ،ިދވެހިރާްއޖެއިން ވިސްނާއިރު  ،ބެހޭ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާއިރު މައްސަލައާ ނަކުރުމުގެ މައްސަލަ. މިމާ

ބެހޭ ގޮތުން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ތިލަެވގެން  ހޭ ގޮތުން ގެްނގުޅުްއވާ އުސޫލާބެ ކާރުން ޓެރަރިޒަމް މާނަކުަރމުންގެންދިޔުމިސަރު

ނައިބު  ައޅުގަނުޑމެންގެ ޕާޓީެގ ރައީްސ އަދި ުކރީގެ ަރއީސް، ަރއީްސ މުޙަްއމަދު ނަޝީދު، ކުީރގެ ،އަންނަ މަންޒަރަކީ

މްރާން، ކުީރެގ ޢި އިޚްޝަސަުރކާރުގެ ަނއިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީުބ، އަދާލަތު ޕާީޓގެ ރައީސް  ރައީސް، މި
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ހުރިހާ ބޭފުޅުންެގ  ސިން، ފަނިޑޔާރަކު އަދި ކުީރގެ ޑިފެންސް މިނިްސޓަރަކު މިތާޒް މުޙްހުކިއުޓަރ ޖެނެރަލް މުޕްރޮސި

 ގައިމު ހަމަ ؟ރާއްޖޭަގއި ނެތީތޯ ޓެރަރިސްޓުން ވަނީ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ލާފައި މައްޗަުށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުާވޮކުށް ޖަލަުށް

ވެސް ތިބި ކަމަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ފާހަގަކުެރއްިވެގން މި ސިޔާސަތު ފޮނުއްވީ. ެއކަމަކު ހަދާފައި އޮތް ގާނޫނުގެ 

ކުާރ ބީ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި މަަސއްކަތްފައި މިތިލާ ކުރި މާއްދާގެ ދަުށުން ޖަލަުށްއަދި އިހަުށްދުވަހު ޢިޞްލާޙު ،ދަުށުން

ިދވެިހރާއްޖޭަގއި ވެސް މާނަކުރުމުަގއި ުއޅޭ ތަފާތު. އިްއޒަތްތެރި  މި ،ގަިއ ެވސް .އދ ،މީހުން. މިދެންނެވި މާނައިގައި 

ޙަޤީޤަތުަގއި  ،ޙަޤީަޤތް އޮުޅވާލުމަުށް ،އޮތް ިސޔާސަތަކީ ިސޔާސަތަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މިހާުރ މި ރައީސް. މި

ގޮތް ބުނުމަުށް ސަުރކާރުން ނުކުޅެދިގެްނ ލިޔެފަިއާވ ލިޔުމެއް ކަމުގަިއ ައޅުގަނުޑ ދެކެން. ރެޑިކަަލއިޒޭޝަްނގެ  އޮތް ކަން

ރީމިޒަމްގެ ވާހަކަ ބުނާަކުށް ނުކެރޭ. މި ހަރަކާތްތަކަުށް ފައިސާ ހޯދާ ގޮތުގެ ވާހަކަ ކަ ބުނާކަުށް ނުކެރޭ. އެްކސްޓްވާހަ

މިކަމުގެ ަޙޤީޤީ މޫ އޮތް ހިސާބަުށް އެއްޗެއް ބުނާކަުށްނުކެރޭ. ދައްކާާހ ވެސް ވާހަކައަކީ އިިދކޮޅު  ދައްކާކަުށްނުކެރޭ.

ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ ނަން ޚަރާބުކޮުށްފިއޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރާއްޖޭގެ ނަން ޚަރާބުކުރަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަކުން 

ރަކުން. ުނކުޅެދޭ ސަރުކާރަކުން ހުުށަހަޅާަފއި އޮތް މިފަދަ ސިޔާސަތަކަުށް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ނަން ޚަރާބުކުަރނީ ނުކުޅެދޭ ސަރުކާ

ކޮިމޓީއަުށް ގެންދިއުމަުށް ފަހު، އެ  241ތާއީދުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ސިޔާސަތު މަޖިލީހުގެ 

ކަމާ އެކު ކުރާ ކޮންމެ މަސަްއކަތަކަުްށ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި އެަކުށީގެންވާ ބަދަލުތަެކއް ގެންނަަވއިފިއްޔާ އިޚުލާޞްތެރި

 އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ގެ މަސަްއކަތަުށް ދިއުން. 7ދެން މި އޮތީ މިއަދު އެޖެންޑާ އައިޓަމު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކ7ަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. ، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 142ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްަމދު ޢަބްދުލްކަރީމް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  -7.1

 ރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެން ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ގަދަުށުވަނަ މާއްދާގެ 

ކުއްލި މައްސަަލއާއި ދެން މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ވަގުުތގެ ގޮތުަގއި ވަރަުްށ  .ލަންމަޢުލޫމާތަުށް ޓަކައި ދަންނަވާ

ހަޅައިގެން ވަގުުތ އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ަގވާއިދުން ދީފައި އޮންނަނީ. ތަފާތު އޮވޭ. ުކއްލި މައްސަަލތަކުަގއި ހުުށަ

ަގޑިއިުރގެ ބަހުސްގެ  3ލަ އެންމެ ގިނަެވގެން މި ޮއންނަނީ ޖުމު އެހެންނަމަވެސް، ބިާލއި ދެން އެހެން މައްސަލަތަކަުށް
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ދަުށުން ކުރަމުން އައި ބަހުސްަގއި އަުޅގަނުޑ ގެ 5 އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެޖެންޑާ އައިޓަމު، ފަ. އެހެންވީމާވަގުތު ހުުޅވައިލާ

ހިސާބުން  ަގޑިއިރު ހަމަވީމާ ދެން އެ 3، ގެ ބަހުސްގެ ވަުގތަުށް. އެހެންވީމާގަިޑއިރު  3ލަ ނީ ޖުމު ވާ ފުރުޞަތު އަރުވާަފއި

މަުށް ދެްއވުބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެުކކޮުށްލައެ ބަހުސް ނިމޭނެކަމުގައި ވެސް ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެން

 އަރުވަން. ނދުމަފުޅުކޮުށްހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަން ކަމަުށް. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަުށް ދަންނަވާ

މެދު އިްއޒަތްތެރި އިގަތުމާ ހުން ބަލަރާރު މަޖިލީދާގެ ދަުށުން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަަވނަ މާއް 142މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 ދެްއވުން ެއދެން. ވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުމެންބަރުންނަުށް ފެނި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 58    ޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:ހާ

 22    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 31    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   53     ދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަ

 27      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 53        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުްނ:  
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. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 31. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 22. ފެންނަ ކަމަުށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 58އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 1ވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. އެހެންކަމުްނ، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ 53ލަ؛ . ޖުމ27ުވާ އަދަދު؛ . ާފސްވުމަުށް ބޭނުނ53ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ާދގެ ދަުށުން ވަނަ މާއް 142އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ރާރު މަޖިލީހުގެ ނިޒާމުގެ ގުޅިގެން މި ގަވުމާ ރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާހެއްނުވި. މިގޮތަުށް ފާސްހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަ

 ތެރެއިން ނިމުމަކަުށް އައީކަުމަގއި ދަންނަވަން. 

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާ ބެހޭ ގޮތުން ދިވެިހ ޓެރަރިޒަާމއި ހައްދުފަހަނަޅައިދިއު 5.1ގެ މަަސއްކަތަުށް މި ރުޖޫޢަވަނީ. އެއީ  5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ދައުލަތުގެ ިސޔާސަތުތައް ަބާޔންކޮުށްފައިވާ ކަރުދާހާ އެކު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާަފއިވާ ަމއްސަލަިއގެ ބަހުސް. 

 ިއބްރާހީމް ފަލާޙަުށް.  ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިނގުރައިދޫއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއްއިބްރާހީމް ފަލާޙް  ގެ މެންބަރު ދާއިރާ އިނގުަރއިދޫ

ރަީއސް. މިއަދު މި އިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ިރޒަމާއި ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ފޮނުްއވާފަިއވާ ދައުލަުތގެ ސިާޔސަތު ހާމަކުާރ ކަރުދާހެއް؛ ޓެރަ

ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުމާ، މި ކަްނތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިާތގައި ވަރަުށް ިގނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

މި ކަމަކީ ކިހާ މުހިއްމުކަމެއް ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ވަރަުށް ތަފްސީލުކޮުށް ދައްކަވައިފި. އެއްވެސް ަޝއްެކއް ނެތް. 

ހައްދުފަހަނަޅައިިދއުމަކީ ހަމައެކަނި ިދވެހިރާއްެޖއަުށް ކުރިމަތިެވގެން އުޅޭ މަްއސަލައެއް ނޫން. މިީއ ދުނިޔޭެގ  ޓެރަރިޒަމާއި

އެންމެ ތަރައްޤީވެފައި ހުރި، އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުަގދަ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ތަހުޒީބު މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ވެްސ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް  ނުރައްކާތެރި އެއް މައްސަލަ. ދިމާވެފައިާވ، މިއަދު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ

ގޮތުން މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ  ބެހޭއްސަަލއާ ގެ މަޒަމާއި ހައްުދފަހަނަޅައިދިއުމުރިދައުލަތުން ޓެރަ

މި ސިޓީ ފޮނުްއވީތީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބުވެިތ  މަކޮުށްސިޔާސަތުތަކެއް ހާގޮތެއް ަދއުލަތަުށް ހާމަކޮުށްދިނުމަުށް އެދި މިފަދަ 

ގައި ަބއެއް ިއއްޒަތްތެިރ ދަންނަވަން. މިތާ އެްއކޮުށް ުޝކުރު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

ރާއްޖޭގެ އެކިެއކި ސިާޔސީ މުގެ ކަންތައްތަުކަގއި ދިއުރިޒަމާއި ހައްދުފަހަނަަޅއިޓެރަބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުދައްަކަވއިފި 
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ަބއެްއ ކުރާ ސިޔާސީ މަސްރަުޙގައި މަަސއްކަތް ވުރެ އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމަުށް. ރާއްޖޭަގއި ބޭފުޅުންނަުށް މި ބިލަުށް

ކަމަުށް. ެއއްވެްސ  ތޭރިތަކުަގއި ހަްއަޔރުވެފައި އުފުލި، އެ ފަރާތްަތއް ަވނީ ޖަލުގެރިޒަމްގެ ދަުޢވާ ފަރާތްތަކަުށް ޓެރަ

ިލޔަްސ ަގއި ޮބމެއް ޮގްއވާލިޔަސް، ދިވެހިާރއްޖޭގައި ބޮމެއް ގޮްއވާލިަޔސް، އެެމރިކާަގއި ބޮމެއް ޮގއްވާޔާސީރި  .ޝައްެކއް ނެތް

 މި ރާއްޖޭގެ ތާރީުޚގައި އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަިއން  ިރޒަމަުށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ރައެކަން ވެގެންދާނީ ޓެ

މަލުތަކެއް ހިންގުމަުްށ ޢަފަދަ އަނިާޔވެރި  ވެްސ ނުދެކޭ މެން ދުވަަހކުވަނީ އަުޅގަނޑު ގޮސްަފއިފަހަކަުށްއައިސް ހިނގައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ . ފަރާތްތަކުން ވަނީ މަސަްއކަތްޮކުށްފަ އިސް ަބެއއް ކުރާ ިސޔާސީ މަސްރަުޙގައި މަސައްކަތް ރާއްޖޭގެ

ތުންެގ ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަްއޔި ،ތުންނަުށް ވެސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިންރައްޔި

ކޮުށްފަިއވާ ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައވަހާރަކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބު 2013ކޮުށްފަިއވާ، އިންތިޚާބު

ދޭތެރޭަގިއ  މަލު ކުރި ފަރާތްތަކާނުވާނެ. އެ ޢަ މަލެއް ކަުމަގއި ނޫނިއްޔާ ޢަރިޒަްމގެ މަލާައކީ ޓެރަޙަމަނިކުފާނަުށް ދެވުނު  އެ

ކުރުމަކީ ބަޔަކު މަސައްކަތްގަބޫލުކުަރން ކުރެވޭ ޙުކުމަކީ ނުވަތަ ކުރާ ދަޢުވާއަކީ ެއއީ ޙަޤީޤަތެއް ނެތް ދަޢުވާއެއް ކަމަުށް 

 ދެކޮޅަުށް  މާއުދިިރޒަމާއި ަހއްދުފަހަނަޅައިޓެރަ ނޫން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ދިވެހި ެއއްެވސް ރަްއޔިތަކު ަގބޫލުކުރާނެ ކަމެއް

އަުޅގަނޑުމެންގެ ، ރާއްޖެއަކީ ދިވެހި ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ،  ދީގެން މަސައްކަތް މި ން މިހާ އިސްކަމެއްދައުލަތު

ޤައުމެއް. އަުޅގަނޑުމެްނެގ  ތިޞާދެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ފަތުރުވެރިކަމަުށް ބިނާވެފައި ޮއތްޞާދަކީ ވަރަުށް ާނޒުކު ިއޤްތިއިޤް

ބެގެްނ ގައި ފިލަިއގެން ތިގެ މަްއޗަުށް. ބޭރުގެ އެކި ަތންތާބަރޯާސވަނީ ފަތުރުވެިރކަމު ވުރެ މައްޗަުށް އަުށް 90ތިޞާދު %އިޤް

ްސ ވުެރ ވަކި ަރއްކާތެިރކަމެއް ނޫން. މި ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އައި ކަމަުށްރިޒަްމގެ މި ނުރައްކާތެރި ދެކެވޭ ވާހަކަތަަކކީ ޓެރަ

 ަހރުހަރުގައި ފިލާ ތިބެގެން މި  ،އެހެން ޤައުމުތަކުަގއިއަދިެވސް އި ކަްތކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޔޫ.ކޭަގޔާސިޔާސީ މަސައް

ނެ ކަމެއް ނޫން. ދެންމެގައި ކުރާ އެްއވެސް ރައްޔިަތކު ގަބޫލުނުކެރި ތިބެގެން ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ދިވެހި ތަނަުށް އަންނަން

ވަނަ  2007 ،އްެކިވއިރު ވިދާުޅވިދެ ޑައިުރކޮޅެއް ކުރިން ވާހަކަފުޅުގެ ލީޑަރު ީމގެ ކު އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ގައިމިތާ

 މަސްރަޙާ  އްޖޭގެ އެިކއެކި ސިޔާސީޓަކުން ދިމާވި ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު މި ދިވެހިރާކޮންމެވެސް ފްލައި މަނިކުފާނާ ހަރު އެއަ

 ެއއް މައްސަަލއަކީ ކަންބޮޑުވާ އެންމެ ެދއްކުުމެގ ބަދަލުގައި ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ ހަމައެކަނި މިއަދު ގޮތުން ވާހަކަ ބެހޭ

ަގިއ ރު މިތާެގ ލީޑައެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު، ގެ ޅުިވ ވާހަަކ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުަގއި ވިދާޓެރަރިޒަމްގެ މަްއސަލަކަމު

 ވަނަ އަހަރު  2008ޭޑޓެްއގެ ގޮތުަގއި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިވިދާޅުިވ. އޭގެ ފަހު

ވެްސ މަނިކުފާނަކަުށް ގައިމު މަނިކުފާނު ވެރިކަމަުށް ވަަޑިއގެންނެވި. އެ  ޚާބު ކާމިޔާބުކޮުށް އެދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭްއވި އިންތި 

ބެހޭ ބިލެއް ނުވަތަ ސިޔާސަެތއް މި މަޖިލީހަުށް ހާމަކޮުށްދެވިފައެއް ެނތް. އެހެންނަމަވެސް، ިމއަދު  މި ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމާ

ެވގެްނ  ކަމަުށްޑަރު މަތްކުުރމަުށް ޓަކައި ހަމަެއކަނި މަސަްއކަތްކުރާ ލީމި ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާ ،މަނިކުފާނަކީ މި ކަންކަމަުށް އެ

މަނިކުފާނު އެ ދައްކަާވ ވާހަކަތައް މި އިްއޒަތްތެރި  އެ ،ގޮސް ހުރެރުާވއަުޭށ ކިޔަިއގެން ފިލައިގެން ޔޫ.ކޭަގއި ބޭސްފަ ،ހުރެ

ބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑު ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެން ؛މަޖިލީހުން ވަރަުށް
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މިހާ ނުރައްކާތެރި ަޤއުމީ  ،ދަްއކަާވއިުރަގއިކަފުޅުަގއި އެމް.ީޑ.ޕީގެ ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ވާހަމިތާކުުށްވެރިކުރަން. 

ިދވެހި ސަރުކާރުްނ ގޮތުން ވާަހކަދައްަކވާއިުރަގއި ެވސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިފަދަ ސިޔާސަތުތަކެއް  ބެހޭމައްސަލައަކާ 

ޖަހަމުން. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ުޅން އެ ދަނީ މި ކަންކަމަުށް ޯޖކުއެ ބޭފު ،ހާމަކޮުށް މި މަޖިލިހަުށް ހުުށަހަޅާފައިާވއިރު ވެސް

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ދިވެހި ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ބައެއް ނޫނޭ. އެކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް މިއަދު ވަރަުށް ބޮޑުަށް 

ރިން މުގެ ކުމާލުއަުޅގަނޑަުށް ލިބިފަިއވާ ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު ވާހަކަކޮޅު ނިން . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވެގެންދާނެހާމަ

 11ްނޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ީލޑަުރ ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މި މައްސަލަ އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީގެ ޕާލިމެ

 މެންބަރުންގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ގަލޮޅު އުތުރު  އަރުވަނީ ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝު

 އަުށް. هللا އީވާ ޢަބްދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاއީވާ ޢަބްދު ާދއިރާގެ މެންަބރުގަލޮޅު އުތުރު 

ން ވެސް ރަީއސް ނަޝީދު ނުކުމެވަޑަިއގެން ރަތަމައިނުަގއި ފު 2004 ބަރުސެޕްޓެންރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ދިވެިހން ވަރަުށް ގިނަ އަދަދެއްގެ  ،އިނގިރޭިސވިލާތުގެ ނޫހަކަުށް އިންޓަރިވއުެއއް ދެްއވަމުން ިވދާޅުވީ

ދުވަސް ވަންދެން  އަހަރު 1 ެރ،ދިވެހިން އެބަ ދަތުރުކުރެއޭ ބޭރުގެ ހަނގުރާމަތަކުަގއި ބަިއެވރިވާން. އެހެން ވިދާުޅވީއްސު

ރީތި ނަން  ޖޭގެސަރުކާރުން ެއއަުށް ދިން ރަްއދަކީ ރައީސް ނަޝީދާއި އެމް.ޑީ.ޕީާއއި އިދިޮކޅު ލީޑަރުންތަްއ މި ދިވެހިރާއް

ުށް ދަތުރުކުރާ ކަމަުށް ިދވެހިން ެޓރަރިޒަމަ ،ލަތެއްަގއިސް ހާބަދުނާމުކުރަންވެގެން ދަްއކާ ާވހަކަތަކެކޭ. ޓެރަިރޒަމަކީ އެްއވެ 

ދިޮކޅު ފަރާތްތަކުން ގެންދިޔަީއ އެީއ އިނަމުންލަތެްއަގއި ެއއްބަެހއް ނުެވވުނު. ތަކުރާުރކޮުށް ސަރުކާރުން ބުހާ އެްއވެސް

ލިސްޓުތަކަުްށ  ގެ ެއކިއެކި ބްެލކުޔޫރަުޕގެ ިއއްތިހާދު ،އަހަރު ދުވަްސވީއިރު އެމެިރކާގެ 1ގެންދާ ވާަހކަެއކޭ. ދައްކަމުން

ޖިހާދުވަމުންދާ  ،ކި މީޑިޔާތަކުން ދިވެހިން މި ހަނގުރާމަތަކުގައި މަރުވަމުންދާ ވާހަކަދުނިޭޔގެ އެިކއެ ،ދިވެހިރާއްޖެ އަރައި

ވެރިެވއޭ. ކޮންމެެވސް ވަަރކަުްށ ދިވެހިން އެބަ ބައި  ،ވާހަކަ ރިޕޯޓްކުރަން ފެުށީމާ ދެން ނުކުމެ ސަރުކާރުން ބުނީ އާނ

ސަރުކާރުން ހަމަ އެ ދައްކަނީ ެއއް ވާހަކަ.  މިއަދު މަޖިލީހަުށް ބަހުސް ހުުށަހަޅުއްވަމުން ވެސް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ޓެރަރިޒަމުގެ ވާހަަކއަކީ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ރީތި ނަން ބަުދނާމުކުރަންވެގެން ަރއީސް ަނޝީދާއި އިިދކޮޅު ިސޔާީސ 

 ބަަޔކު ދަްއކަމުންގެންދާ ވާހަަކއެކޭ. ޚުދު މި ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ޕޮިލސީގަިއ ެވސް އެަބއޮތް ދެތިން  ،ލީޑަރުންތަކަކާއި 

ޗެޕްޓަރު އެބައޮތް ާޚއްޞަކޮުށްަފއި ހަމަ އެ ވާހަކަތަކަުށް. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ރީތި ނަން ބަދުނާމުކުރަންވެގެން ޚިޔާނާތްތެރިންތަެކއް 

 ޔެފަ.އިނގިރޭސިވިލާުތގައި ދިރިުއޅެމުން ދައްކަމުންގެންދާ ވާހަކައެއް ކަމަުށް އެބައޮތް ލި ސާލަކަުށްމި ؛ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި 
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ވާމީ މިވަުރގެ ބައިނަލްއަޤް ، ްއދީސަރަހަ، ޤައުމީ  ؛ކަމެއް ބިުރވެރިއަުޅގަނޑުގެ ުސވާލަީކ، މިވަުރގެ  .ސްއިްއޒަތްތެރި ރައީ

ކަން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ީލޑަރުންގެ ވާހަކަޯތއޭ ދައް ާވހަކަތޯއޭ؟ ނާމާންކަމަކަުށް ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީގައި ދަްއކަވަން އޮތީ އެ

ންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު މެންގެ ޕާލިމެއަޅުގަނޑު ،ނަމަ އެކީ ކުރާ ކަމެއް އޮތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއޚުލާޞްތެރިކަމާ

ނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަމަ ފުރިހަމަ ތާއީދު. އަޅުގަނޑު  އެކީަގއި ކުރާ ކަމެއް ކަމާއިޚުާލޞްތެރި ،ވެސް ވިދާުޅވި ފަދައިން

ހުުށަހެޅުމަުށް ވެސް އަޅުގަނުޑ ންިދއުމަުށް ހުުށަހެޅިއަުށް ގެ 241އަދި ތާއީދުކުރަން އަުޅގަނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަދެްއކެވި ބޭފުޅަކު 

އޮތީ ވަރަުށް  ިވޔަސް އަދި މި ކަމުަގއިަވއިަލން އޮތީ ތާއީދުކުރިއަުޅގަނޑު ދަންނަ އީދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ތާ

ަކެއްއ ގެ ވާހަފިޔަވަޅުތަެކއް  ލީއެްއވެސް ކަހަލަ ތަފްސީ ،މަޢުލޫމާތެއްލީ ދޯދިޔާކޮުށްނޭ. އެްއވެސް ކަަހލަ ތަފްސީ

އް އެްއވެސް ަކހަލަ ތްރެޓް އެސެސްމަންޓެ ،ނަމަ ހަމަޔަކަުށް ައއިސްފަެއއް ނެތް. މިސާލަކަުށް، ދަންނަވާ އަޅުގަނޑުމެންނާ

ާއއްމުންނަުށް ހުުށަހަޅައިލި ޕޭޕަރެއް ނޫން. މިއީ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް، ދިވެހިާރްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަށް  ނެތް. މިއީ

ލަތެްއގައި ެއްއެވސް ކަހަލަ ތްރެޓް އެސެސްމަންޓެއް. ދިވެހިރާއްޭޖގައި މިކަން . މިއަކު ނެތް އެްއވެސް ހާޕަރެއްހުުށަހެޅި ޕޭ

ލަތެއްަގއި ތަފްސީލެއް ނުދީ ކިހާވަރަކަުށްތޯ އެްއވެސް ހާ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް މީގެ ބިރުވެރިކަން އޮތީ ،ވަނީ ފެތުރިފައި

ޭއގެ އިތުރުން  ރައީސް. ބަސް ބުނާުށޭ. ިއއްޒަތްެތރިުށް އާނއައަޅުގަނޑުމެންގެ ަކއިީރގައި މި ބުނަނީ މި ޕޮލިސީ

ނގޭ ދިވެހިރާއްޖެައުށް އެންމެ ބޮޑަުށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަކީ ރެކްރޫޓްމަންާޓިއ އެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެންމެންނުަށް ވެސް

ޑު ފިޔަވަެޅއް އެޅޭނެ. ކަންތައް ހުއްޓަިއގެން ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަުށް ަވރަުށް ބޮ މިއަުށް ފައިސާ ހޯދުންކަން. މި ދެ

ައާޅނެ އެްއވެްސ ފިޔަަވޅެްއގެ ާވހަކައެްއ ނެތް. ިއްއޒަތްތެރި  ފައިނޭންސިްނއަުށާ އެހެންނަމަވެސް، ެރކްރޫޓްމަންޓަުށާއި

ެނޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަްމ ކޮމިޓީއެްއގެ ވާހަކަެއއް ދަްއކާއިރު އެ ކޮމިޓީގެ ރޯލުަތްއ  ؛އެން.ީސ.ޓީ.ސީ ސް.ރައީ

ސާފުކޮުށްފަެއއް ނެތް. ޓެރަރިޒަމް ގާނޫަނުށް އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރިއިރު ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ވެސް އަިދވެސް

ސެިކއުރިޓީ  .ރޯލެއްތޯާރނީ ކޮންއެްއވެސް ވަރަކަުށް ސާފެއް ނޫނޭ ސަރުކާރުގެ އެިކއެކި ުވޒާރާއިން މީގައި އަާދކު ،ދެންނެވިން

ްސ ޕޮލިސީ ޕޭޕަރުގަިއ ެވސް އެެވސް އޮތީ ވަރަުށް ދޯދިާޔކޮުށް. އެިކއެކި އެޖެންސީެގ ރޯލުތަެކއް ސާފެްއ ނޫނޭ. އަިދވެ

އަުޅގަނޑުގެ ވަރަުށް ބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުން އެއީ. އަދި ޓެރަރިޒަްމ ގާނޫނު ފާސްެވގެންދިޔައިުރ  ރި ރައީސް.އިްއޒަތްތެ

 މި ގާނޫނު އެބިއުޒްކުރާނޭ  ،ތުހުމަތަކީ މި ގާނޫނު ބޭނުންކުރާނޭދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަުށް އެންމެ ބޮޑަުށް ކުރެވުނު އެއް 

ވާ ބާރުަތްއ ޙައްޤުތަކަުށް އަރަިއގަންނަން. ގާނޫނުގެ ދަުށުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުާށއި ސަރުކާރަުާށއި ާބރުތަކަުށް ލިބިފައި

ސިޔާީސ  ،ޙައްޤުތަކަުށް އަަރއިގަންނަން. އަދި ާޚއްޞަކޮުށް ސިޔާސީ ލީޑަރުްނގެ ަޙއްޤުތަަކުށް އަރަިއގަންނަން ބޭނުންކުރާނޭ

އޮތީ. މި ޕޮލިސީގައި ވެސް ނެތް އެައުށް ވެސް އެްއވެސް ވަަރކަުށް  ޓްކުރަން އެ ގާނޫނު ބޭނުންކުރާނޭޑަރުން ޕްރޮސިކިއުލީ

ރައްދެއް ދީފަެއއް. ައޅުގަނޑަުްށ ހީވަނީ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަުށް އެބަ ރައްދު ދޭންޖެހޭ ކަންނޭނގެ. 

ނުކުރާނެ ކަމަުށް އިިދކޮޅު ންޓެރަިރޒަމް ޕޮލިސީ ބޭނު  ހޭ ޕޮލިސީ؛ްއ ދޭންޖެކޮންމެވެސް ވަރަކަުްށ އެބަ ެއޝުއަރެންސެ

މިހާރު ޓެރަރިޒަމްެގ  ،އްެކވި ބޭފުޅަކު ވެސް ވިދާޅުވި . އަުޅގަނުޑގެ ކުރިން ާވހަކަފުޅުދެުކރާކަުށްއެޭޓކު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަުށް
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ކޮުށްަފއި ސް އަދި ހަމަގައިމު ވެސް ޙުކުމްމަކު ވެގާނޫނުން ސީރިޔާއިން އަނބުަރއި އައި ދެތިން މީހަކަުށް ދަޢުވާކުރެއޭ. ެއކަ

ެއަކނި. ފުރަތަމަ ޙުކުމެއް އައިސްަފއި އޮންނާނީ ރައީސް ނަޝީދަުްށ. ދެން ޝައިޚް ޢިމްރާނުަށް.  އޮތީ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަުށް

ނިހާނަުށް ދެން ކުރީގެ ަނއިބު ަރއީސް އަޙްމަދު އަދީބަުށް. ދެން ކުީރގެ ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލަުށް. ދެން ފަނޑިޔާރު 

ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނަުށް ުޙކުމްކޮުްށފައި ވަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ހުއްުޓވުމަުށް ތިމަންނާމެންނަުށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ 

ކަމަުށް ވަންޏާ  ވެސް އެބަ ވިދާޅުވޭ. ެއހެން ވިދާޅުވާ ކަމެއް ކުރާނަމޭ ސަރުކާރުން އެބަ ބުނޭ. ސަރުކާރުގެ މެންަބރުން

 އޮތް  ފިޔަވަޅުަތކެއް. ޕޮލިސީ ޕޭޕަރުަގިއ މި އޮންނަނީ ކުިރއަުށް މިހާރުން މިހާރަުށް އެޅޭނެ، އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން ބޭނުން

ހުއްޓުވާނަމޭ. އޭެގއިތުރުން  އެއް އެކުަލވާލަިއެގން، ޕްރޮގްރާމެއް އެކުަލވާލަިއެގންންނަމެން ވަރަުށް ފުިރހަމަ ޕޮލިސީގައި ތިމަތާ

 ،ވެސް  ހުރިކަން ވެސް މިހާރުން މިހާރަުށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއް އަންނަންދެންފުރިހަމަ މުސްތަޤްބަލުގައި އޮތް ޕޮލިސީ 

ވެސް އަުޅގަނޑަުށް ފެނޭ އިްޚލާޞްތެރިކަމެއް ދަްއކަން ބޭުނމިއްޔާ.  މިސާލަކަުށް، ެއއް  އަދި ެއ ކަންަތއްތައް ކުރަން

މީހުން ހުއްޓުވޭނެ.  ތަނަުށް ދަތުރުކުރާތަން ޔާސީރި އޮތް ކުޑަކުޑަ ަޤުއމުގައި މި ؛މަކަުށް ބޭރަުށް ދަތުރުކުރާ މީހުންކަ

ނީ  ސަުރކާރުެގ ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ތުހުމަތުކުރެވެޖެހޭނެ. ނުހުއްޓާ ކަމަުށް ވަންޏާ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުއްޓުވަން

ނުަށާއި ފުލުހުން ؛އް ކަަމކަުށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކަުށްދީގެން ބޭރަުށް ދަތުރުކުރާ މީހުންނޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެއެއްބާރުލުން

އެމް.އެން.ޑީ.އެފަުށް ދީނީ ދަރުސްގެ ނަމުަގއި އެ ހިންގާ ދަރުސްތަކުަގއި ޖިހާދުވުމަުށާިއ ބޭރުގެ ހަނގުރާމަތަކުަގއި 

ގެންދާއިރު ސަރުކާރަުށް އެ ހުއްޓުވޭނެ. ޭއގެ ބަދަލުގަިއ ދަރުސް ދެއްވަމުން  އިއަޅައިވެިރވުމަުށް ކަނޑައެިޅގެން ބާރުބަ

އެޅޭނެ. ބާރު   ުށްރުސްތައް ދޭްނ ސަރުކާރަދީނުގެ އަސްަލުށް ރުޖޫޢަވެ ދަ ސްލާމްދީނުގެ އަސާސްަތާކއި އި  އިސްލާމް

ކަނޑައެިޅގެން މިކަމަުށް ކަނޑަެއޅިެގން،  އިގަފޭސްބުކު ކަހަލަ ޓުވިޓާ ތަންތާ، އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސޯޝަްލ މީޑިއާގަ 

 ންގޮވާަލއި ކަނޑައެިޅގެން ބާރުއަޅަ ގެންސީރިއާއަުށް ދަތުުރކުރަން، ހަނގުރާމަތަކުަގއި ބަިއވެރިވާން ކަނަޑއެޅި  ިއ،ބާރުއަޅަ

 ދުވަހު ވިދާުޅިވ، މީހުން އަމިއްލަ ބޭނުމުަށް  އެ ހުންނަ އެކައުންޓުަތއް ަސރުކާރުން ހުއްޓުވޭނެ.  ހޯމް މިނިސްޓަރު ކުރީ

ުށް ދީނީ ހަްއދުފަހަނަޅާފައިވާ މީހުންނަ ހުްއޓުޭވކަމުގަިއ ވަންޏާ ކަުށްމިސާލަ އެ ވަންނަ އޮރިޔާން ސަިއޓުތައް

ހުއްޓުވެންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ނިންމާލަމުން  އްލް މީޑިއާގެ ެއކައުންޓުތަ ސޯޝަހިތްވަރުދޭންވެގެން އެ ހިންގާ 

ތިބީ ތާއީދުކުރަން.  އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މި މާ ެއކު ކުރާ ކަމެއް ެވއްޖެްއޔާއަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ، އިޚްލާޞްތެރިކަ

ުށް މިއަުށްުވރެ ތަފްސީލާ އެކު އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ހުުށަހަޅައިފިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ ތާއީދުކުރަން. މިއަުށްވުރެ ފުރިހަމައަ

މިކަމުަށް ، ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޓެަރރިޒަމްގެ ބިރަކީ ފެތިރިގެންާދ ބިރެއް ކަމަުށާއި ފުރަތަމައިނުން  ؛އެމް.ޑީ.ޕީައކީ

ވެސް ވަާކލާތުކުރި ޕާޓީ. އަިދވެސް އަުޅގަނޑމެން މި ވަކާލާތުކުރަީނ  މަކިޔާ ފުރަތަ ައޅަންޖެހޭނޭސަރުކާރުން ފިަޔވަޅު

ައޅަން  ފިޔަވަެޅއް މަުށްމިކަ އެކީ  ތެރިކަމާން އިޚްލާޞްއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރެވެން ޮއތް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން. ަސރުކާރު

 އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ލިބޭނެ. ޝުކުރިއަުޅގަނޑުމެންގެ ެއއްބާރުލުން ބޭނުންކަމުގައި ވަންޏާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްރި މެންަބރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެނދިކުޅުދޫ ާދއިރާގެ އިއް 

 . ުށްޢަލީ މަޢުރޫފަ

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

ވަނީ  ސިޔާސަތެއް ިމއަދު މި ޞަދައުލަތުން ވަރަުށް ޚާއް  ،ކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ޓެރަިރޒަމާ ބެހޭއާދެ! ޝު

ގޮތުަގިއ  ބޫުލކުރާގަދުމަުށް ހުުށަހަޅާފަ. އަޅުގަނޑު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯ

އެއްވެސް ެމންބަރަކު ޝައްކެއް ނުކުރާނެ. މިއަދުގެ ސަރުކާރަކީ ވަރަުްށ މިއަދުގެ ސަރުކާުރގެ އިޚްލާްޞތެރިކަމާ މެދަކު 

ުއޅެނީ. އެީއ ދިވެހިާރއްޖެއަުށް އޮްތ  އިޚްލާޞްތެރި ސަރުކާެރއް. ެއހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ޓެަރރިޒަމް މަނާކުރަން މި

ލަން އިލާއިރު ބަލަ އިވާަހކަދައްކަ  ގޮތުން ނުރައްކަލެްއގެ އޮތް ބޮޑުކަމުްނ. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ ޓެރަރިޒަމާ ބެހޭ

ދަނީ ދުނިޔޭގެ ެއކި ން ނުވަތަ އެކި މީހުން ވަދެގެންމިއަދު އަޅުގަނޑުެމން ޓެރަރިޒަމްގެ ތެރެއަުށް ުޒވާނު ޖެހޭއެބަ

ބޫުލކުރާ ގޮުތަގިއ ޓެރަރިޒަމްގެ ތެެރއަުށް ނޫނީ އަމިއްލައަުށް ޖާނުންފިދާވުމުެގ ގަަގއި ީކްއވެގެންތޯ؟ އަޅުގަނޑު ކުޤައުމުތަ

ައކުން، އަިދ އެކަޑަމީ ހްބަބުން. ދުނިޔޭގެ ެއްއވެސް ފިޤުރެއަުށް ވަެދގެންދަނީ އެ މީހުންގެ ޢިލްމީ ފެންވަރު ދަުށްވުމުގެ ސަތެ

ވެްސ  އިވެސް އަދި ދުނިޭޔގެ ެއއްވެސް ބޮޑު ޢިލްމުވެރިޔަކު މިހާތަނަކަުށް ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގަ އެކަޑަީމއަކުން ހްރާއްޖޭގެ ފިޤު

ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި. އަދި ކުދިކުިދ  އަމިއްލަ މަުރވުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު، ދެްއވާފަެއއް ނެތްއެްއވެސް ވަރަކަުށް ފަުތވާ

ޢަމަލު ހިންގުމަކީ އެއީ ރަނގަޅު ކަމެްއގެ ގޮުތގައި. އަދި މުސްުކޅިންނާިއ  ގެޖަމާޢަތްތައް ހަދައިގެން ޓެަރރިޒަމް

 ތަންތަން ަހލާކުކުރުމަކީ އެީއ ރަނގަޅު  ފަދަ މިސްކިތް ؛ނާއި، އަިދ މުޤައްދިސް ބިނާަތއްއަންހެނުން ،ކުޑަކުދިންނާއި 

ވެސް ޮގވާލަނީ މި ކަންތައްަތއް ހުއްޓާލުމަުށް. އިސްލާީމ  ކަމެއްެގ ގޮުތަގއި. މިއަދު ުދނިޔޭގެ ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން

ދީނަކީ.  ބޫލުކުރާ އިސްލާމްގަ ދުކުރުމަުށް. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން އުސޫލުތަާކއި އިސްލާމީ އަާސސްތަކުގެ މަތީަގއި ޖިހާ

އައި.އެސް.ެއސް ނަމަވެސް، އަިދ  ؛ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް، މިއަދު ދުނިޔޭގެ ެއކިެއކިގަނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން އެހެން

ވެސް ަބއިވެިރެވގެން  މިފަދަ ޖަމާޢަތްތަކުން އަދި އެހެނިހެން  ޖަމާޢައްތަކުން ،އެިކއެކި ޖަމާޢަތްތައް، އަލްަޤިއދާ ނަމަވެސް

ގެއްލުންތައް ވަމުން ބޮޑެތި ދޭ. އޭގެ ސަބަބުން ވަރަުށް ޢަމަލު ހިންގަމުން އެބަގެ ޓެރަރިޒަމްދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަުކަގއި 

މުޅި އިންސާނިްއޔަތަުށް ވަރަުްށ  ،ދޭ. މުޅި ދުނިޭޔގެ ިއކޮނޮމީއަުށާއި އަދި މި މުޅި ދުނިޭޔގެ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމަުށާއި އެބަ

މި ކަންތައްތައް  ؛ގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ އަނެއް ނުކުތާއަކީ، ޓެރަރިޒަމްދޭ. އަޅުގަނޑު ފާހަޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބެމުން އެބަބޮ

ލާއިންސާނީ  ގޭނެނއަދު ދުނިޔޭގެ ތާރީޚު ބެލީމަ އެޔައީ ކީއްެވގެންތޯ؟ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިދި ދުނިޔެއަުށް ފެތުރިގެން މި

މި ކަންތައް ވެގެންދަނީ. މިއަުދ  އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި އުފެދޭ ޖަޒުބާތެއްގެ ސަބަބުން ،ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން

 މުސްލިމު ރައްޔިތުން މެރެމުންދާތީ، އަދި އެހެން ދީންތަކުގެ ރައްޔިތުންމުސްލިމުންނަުށް ކުރާ އަނިޔާގެ ޖަޒުބާތުގެ ސަބަބުން 
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ވާނުންނާއި ގިނަ ބަޔަުކ ގުޅިގެން ިގނަ ޒު ގޮސް ޓެަރރިޒަމް ޖަމާޢައްތަކާ ވެސް މެރެމުންދާތީ، އެގޮތުން ޖަޒުބާތު އުފެދިގެން

 .މިކަން ކުރަމުން މި ދަނީ. މިއީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަުދ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ަޤއުމުތަކުން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އދ

ފަދަ ބޮޑެތި ޖަމާޢަތްތަކުން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ދުނިޔޭގެ އެްއވެސް އިންސާަނކަުށް އެްއެވސް ޤައުމެއްަގއި ލާއިންސާީނ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  .! އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަންނުވާނެ. އާދެނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ހިންގަިއގެން ުނވާނެ. އަ ންގައިގެންޢަމަލެއް ހި

ްއ އެ ޢިލްމުވެރިންނަކީ މިކަމާ އިދިކޮޅަުށް ވާހަކަަދއްކާ ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުންނެއް ވާަހކަ 99ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭަގއި %

 ވެސް ވިދާޅުވަނީ މިއީ ިއސްލާމް  . މިއަދު ރާއްޖޭގައި ިކޔަވާަފ ތިބި ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިންނުދައްކާ ޓެރަރިޒަމާ އެްއކޮަޅަކުށް

 ވާ ޓަކައި ލަްއވާފައި  ދީނުގެ ޖިހާދަކީ ވަރަުށް މަތިވެރި މަޤްޞަދަކަުށް ޚިލާފަުށް ކުރާކަމެކޭ. އިސްލާމް ތަކާދީނުގެ އުސޫލު

އްަދއިގެން ޖިހާދެްއ ނުކުރެވޭނެ. ެއއީ ިއސްލާމީ މީހަކު އެުކެވގެން ބަިއގަނޑެއް އުފަ އެްއޗެއް. ެއއްގޮަތކަުށްެވސް ދެ 

ލަތްތަކެްއަގއި ހާން ކުެރވޭ އެްއެޗއް. ެއއީ ަވކި ޚަލީފާއެއް، ުނވަތަ އިސްލާމީ ެވރިއެްއގެ ތެރެއިން އިސްލާމީ ޤައުމެްއގެ ތެރެއި

 މުގަ ތިބި ކުދިންނުަށް ނުވަތަ އެ ވިސްނު ،ވެސް ޖިހާދަުށް ދާ ކުދިންނަުށް، ެރވިފަިއވާ ެއްއެޗއް. އެހެންވީމާވަކި ވުޖޫދުކު

ކުެރވޭނެ ހަނގުރާމަތަަކކީ ެއްއގޮަތކަުށްވެްސ ޖިހާދެއް ނޫން. ޭއގެ  އި ދުނިޭޔގަ ގަނޑު ޮގވާލަން ޭބނުން، މިއަދުވެސް އަޅު 

އުމަކީ މުސްލިމުންގެ ދިޭއގެތެރެއަުށް ަވދެގެން ނޑުމެންެއްއވެސް އަސާެސއް ނެތް ކަމެްއގަިއ އަޅުގަ ،އަސާެސއް ނެތް

އެްއގޮތަކަުްށވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ޫނން. އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ވަރަުށް  ގޮތުަގއި ތިބެގެން

 މީ ތާރީޚު...ޚާއްސަ ޝުކުެރއް ދަންނަވާަލން. އެއީ މިހާތަނަުށް އިސްލާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާ

 މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަުށް. 

 

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:

މަކަުރވެރި  ،ންނުލަފާ ބިރުވެރި ސިންާގއެްއގެ ކިބައިްނ ސަލާމަތްވެގެޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ނުބައިއާދެ! ޝުކުރިއް 

ގޮްސ ކުަރން ކަމަުށް ވިދާޅުެވގެންުށް ތަުދވާތީ މައިބަދަ އޮޕަރޭޝަންހިޔަޅެްއގެ ކިބައިން ސަލާމަތްެވގެން، ެއއީ މައިބަދައަ

ވަރަުށް ގަދައޭ. ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ހުންނެވީމަ އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއެރަނީ ހަމަ ރައީސް ނަޝީދު  ަގއިއިނގިރޭިސވިލާތު

ފާ މީހެއްގެ ަވކިތަކުން ސަލާމަތްެވެގން އިނގިރޭސިވިލާތަުށް ަވަޑއިގެންެނވުނީމަ. ކިހިނެއްތޯ ނުލައެއީ އެހާ ނުބައި

ްސ އަންނައިރަުށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ އެބަ ކުރެއޭ. ގެންގޮ  ؟ހުން މިއަދު ރާއްޖެއަުށް އަންނަނީ ތިބި މީ އިއެނގިރޭިސވިލާތުގަ 

ބޫލެްއ ގައޮްނނާކަުށް އަުޅގަނޑު  އިލުގެ ކުަޑގޮޅި ތެޭރގަ ގަދަާވކަުށް ައއިސް ިމއަދު ޖަ، ޖަލަުށް އެބަ ލައޭ. އެހެންވީމާ

އިގިރޭިސވިލާތެއް ނޫން، އެހެން ރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ދިމާލެއްގައި ހުރި މީހަކު އެނބުރި ރާއްޖެއަުށް އަންނަންޖެހޭނެ  ނުކުރަން
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ޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން އިރާަދކުރެްއވިއް  އިރަީއސް ޔާމީންެގ ވެރިކަން ނިންމާފަ ،އި އްލުކޮުށްފަޙަ ސަލަަތއް ުށް. މި މައްކަކަމަ

 ރަނގަުޅ އެހެން މި، އިވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވަިކކޮުްށލާފަ ންއަޅުގަނޑުމެން ގެނެްސ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސގެ މަޤާމު

ވެސް ޢައްޔަން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކުާރނަން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންެގ  ތަނުން މެންބަރަކު އަޅުގަނޑުމެން ތި މަޤާމުަށް 

ކުރަނީ ިމގޮތަުށް. ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ރަނގަުޅކުރަން، އްކަތްއުއްމީދެއް. އަުޅގަނޑުމެން ަމސަ

ޙަޤީޤަތުަގއި މިއަުދ މަޖިލީހަުށް މި މައްސަލަ އައިްސގެން  ،. އާދެ! މި ަމއްސަލަައކީ އްއިޞްލާޙުކުރަން ކުރެޭވ މަސަްއކަތެ

މިހާރު  އިއޮތީއޭ ިކޔާފަ ތިމަންނަގެ ސިާޔސަތަީކ މި މަވީ. އިންތިހާއަުށް ދިޔަީއ. ދިޔައިޕްރޮޝަރު ބޮޑު ގެއުޅެނީ ބޭރު މި

ވެސް މަޖިލީހުަގިއ  ދުވަހު އަުޅގަނޑު ކުރިން  ؟ނަުށް މި ލީ. ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބައިތޯތަ ދުނިޔެއަުށް ދައްކަްނެވގެން ގެެނސް މި

ހި ޒުވާނުން ހުރި ދިވެއެބަ އިދީފަ ރައީސް ޔާމީން އަދީބު މެދުވެރިކޮުށް އިފާހަގަކޮުށްލިހެން، ޙަޤީޤަތަކީ ވަންވޭ ޓިކެޓު ދީފަ

ހުރި ން. ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން އެބައަުށް. މިއީ ަޙޤީޤަތް. މި ވާހަކަ އޮުޅވަެއއް ނުލެވޭނެ. އެހެރީ ފެންނަޔާ ސީރި ފައިފޮނުވާ

ިއދިކޮޅު މީހުންގެ ބޮލުގައި އަުޅަވއިގެން ތިބެނީ. އެއްުދވަހަކު  ،ހުރިކަން. އެކަން ބޮޑުކަމަކަުށްނުވެ  އިފައިސާ ޚަރަދުކޮުށްފަ

. ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހު ދުންޔާ ވަކި އަދަދެއް. ކޭދާުޅވި ދިޔައީ ިމެވނި އަދަދެމަޤާމުަގއި ހުންނައިރު ވި އިއަދީބު އޭުރގަ

. ތޯނޫން އުމަރު ނަޞީރު ވަކި އަދަދެއް. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވަިކ އަދަދެއް. ޔާމީން ަވކި އަދަދެއް. ސަލާމަތެއް ނެތެއް 

 އެއް ނެތް. އޭގެ ބަދަލުަގއި މިއަދު އްލުކުރަން އުޅެފަ ޙަިއގެން މިކަން ގޮުތަގއި ބަލަ ގެމިކަމަކީ ސީރިއަސް މައްސަަލއެއް 

 17 ،އަހަރުން 20 ،އަަހރުން 25އަުޅަވއިގެން  އިވެސް މި ފެންނަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ދަޢުވާ ސިޔާސީ މީހުންގެ ބޮލުގަ

 ރުކޮުްށގެން ގެނައި ދެހައްޔަ ،އެ ފާަހގަކުެރއްވީ هللا ީޢާވ ޢަބްދު ތަން. ކީްއވެގެންތޯ ދެން އަހަރުން ޖަލަުށްލަމުން ގެންދާ

އެއިން ކަމެއް ނުނިމޭ. އެކަމަކު، އެހެން މީހެއްގެ މައްސަލަ، ިސޔާސީ  ؟ނުނިންމަނީ އިމީހުންގެ މައްސަލަ އަވަްސކޮުްށފަ

ކަްނކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަުށް  ލެވޭ. މިއިހަފްތާއެއް ތެޭރގަިއ އެަބ ނިންމަ މީހެއްގެ މަްއސަލަ ެވއްޖެްއޔާ 

. ބައްަލވާ! ިދވެހި އަންހެން ުކއްޖަކު އޭނަގެ ބަނޑަުށް ަވޅިހެރީ. އެ ވާހަކަ އޮތް ހުރިހާ ނޫހެއްަގއި. ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަެމއް

އޭނަ ފުރައިެގްނ ؟ ކޮބައިތޯއޭނަގެ ފިރިމީހާ ޖިހާދަުށްދާން އުޅޭތީއޭ ކިޔާފަ. ޖެހިގެން އަިއ ދުވަހު ނޫހުގައި އޮތް ޚަބަރަީކ 

ހުރި ބޭރުން ގަނޑުމެންނަުށް އަޑުިއވިފައި އެބަހުރިތޯ؟ އަޅުބަ ކުރެވިަފއި އެސަރުާކރަުށް މަސައްކަތް، . އެހެންވީމާ އޭއްސި ގޮ

ތި ވިދާޅުވާ ިސޔާސަތެްއ  ،އެކި މީސްމީހުން ހައްޔަރުުކރި ވާހަކަ. ެއއިން މީހަކާ ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރި ގޮތެއް

ދާ ަރއީސް ޔާމީންގެ ސީ ކަަމކީ މިއީ ިމަކމުގެ މި، އްޔިތުންނަކަުށް ނޭނގޭ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ. ރަ

ތަނުން ފޮނުވާލުމަުށް ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން  އޮތް. ރާއްޖޭަގއި ހަލާކުވެފައި ތިބި ޒުވާނުން މި ރާއްޖެ ދޫކޮުށް މިއަތެއް އެބަ 

ޑު ބަިއވެރިވުެމއް ޮއްތ ހަމަ ރައީސް ޔާމީންގެ ވަަރުށް ބޮ އި ކަންތައް ފެުށިގެން އައީ. އެކަުމގަ ރޭވިގެން ަގއިމުވެސް މި

އެކީ މިކަން ކުރަްނ  ކަމާކަމާއި އިޚްލާްޞތެރިބޭފުޅުން ވެސް ެއ ފާހަގަކުެރއްިވހެން ތެދުވެރިއެހެން  ލުކުރަން.ބޫގަކަމަުށް 

ވަރަުށް ބޮޑަުްށ  .ހޭ އެއްބާރުލުމެއް ވެސް ލިބޭނެވެސް އަުޅގަނޑުގެ ފަރާތުން ެވސް ލިބެންޖެ ކަމަުށް ވާނަމަ ހަމަގައިމު އުޅޭ

   ޝުކުރިއްާޔ.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ތިނަދޫ ދެކުނުއަރުވަނީ  ތު މިޞަމެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 އަުށް.ޙިލްމީهللا ސަޢުދު މެންބަރު

 

 ވުން:ވާހަކަދެްއކެ ޙިލްމީهللا ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ސަޢުދު

ޅުގަނޑު އާދެ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ުކރިމައްޗަުށް މިއަދު ހުުށަހެޅިފައި މި އޮތް ކަރުދާހަކީ އަ ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

އި އަޅުގަނޑުމެންނުަށް ލަތަުށް ބަލާފަހާހެކޭ. ައޅުގަނޑުމެންގެ މިހާރުގެ މު އަދި ވަރަުށް ޚާއްޞަ ކަރުދާއްރަުށް މުހިދަންނަވާނީ ވަ

އަުޅގަނުޑ އަުށް ރިއްޔާހޫދެއްވީީތވެ ަރއީުސލްޖުމްކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންކަމުން، މިކަން ކޮުށް ވެސްކޮންމެހެން

މި އުޅެމުންދާ ދުނިޔެއަީކ ެއކީ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ، ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން މިހާރު  ކަމާއިޚްލާޞްތެރި

އެހެންކަމުން، ދުނިޔެއެއް. ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިާވ  މަލާއަކާހަ ޑުމެން ޓެރަރިޒަމްގެ ފަދަ ވަގުތެްއގައި ވެސް އަޅުގަނކޮންމެ

ޔަވަޅުތަެކއް އެިޅގެްނ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަރުދަނާ ފި ނޫނީނޫިނއްޔާ، ރެވިގެން ކަންތައްތަކެއް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ކުމިފަދަ 

އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ލިބިގެނެއް ނުދާނެ. ކަން ަކމާއި އަދި އަމާންލަސްލްޙަމަސަސުުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އޮންނަ އަ ނޫނިއްޔާ

ކުަރްއވާނީ  އް ކުރަްއވާ ަކމަުށް ވެއްޖެްއޔާއިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޤައުެމްއގެ ވެރިޔަކަުށް ހުންަނވާ ބޭފުަޅކު ކަންތައްަތކެ

ެއއް ނޫން ކަންތައް ދިމާލަކަުށް ވިސްނާފައެއް  ،ެއްއ ބޭފުޅަކަުށް ،ފަ. ހަމައެކަނި އެއް ފަރާތަކަުށްވަރަުށް ބޮޑަުށް ވިސްނަވާ

އަުޅގަނޑުމެން  ،ކުަރއްވާނެ ވަރަުްށ ގިނަ ފަރާތްތަކަުށް ވިސްނާފަ. އެގޮތުން . ކުރަްއވާ ކަމަުށް ވެއްެޖއްޔާކުރަްއވާނީ

ގަނޑުމެން ކުރާ ސްކޫލްތަްއ އެަބ ހުްއޓޭ ކިަޔިއގެން ައޅުިޖހާދު ،ޖިހާދުކުރާ މީހުން އެބަ ިތއްބޭއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި 

ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަްއ ދަްއކާ ކަމަުށް ވެއްެޖއްޔާމު އޭެގ ސަބަބުން ޤައުމަުށް ލިބޭނެ ެގްއލުންތައް ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން 

އެފަދަ ބަޔަކު ރާއްެޖއިން ބޭރަުށް ގޮއްސަ އެ ކުރާ ކަންތަުކގެ ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެން  ،ފިކުރުކުރަންޖެހޭނެ. ހަމައެއާއެީކގައި 

، . އެހެްނވީމާނެަޑއިގަންަނވާިވސްނާވަވެރިަޔަކުށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު  ރު ނަން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެބޭ ހުތުޤައުމަުށް ލި

ފަހު ކުރަްއވާ ކަންތައްތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން އެަބ ތާއީދުކުރަްނޖެހޭ. އިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ،  އެ ވިސްނާަވޑަިއގަތުމަުށް

 ުގޅިފައި އޮތް ެމން އިޤްތިޞާދާވަރަުށް ހަިނ ފުރުޞަތުތަކެއް އަުޅގަނޑު އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިޤްތިޞާީދ ގޮތުން ބަލާއިރު

ގޮތެްއގައި ޭބރުގެ އެަތއް ކަަމކަުށް ައޅުގަނުޑމެން ބަރޯސާވެފައި ތިބި ބަަޔަކުށް ވާހިނދު، ައޅުގަނޑުމެްނެގ  ޤައުމެއް. ާޚއްޞަ

ްނގެ އިޤްތިޞާދަުށް ލިބޭނެ ވަރަުށް ބޮޑު ކަމަުށް ވެއްޖެއްޔާމު އެއީ އަުޅގަނޑުމެ ތެރޭގައި ކަންތައްަތކެއް ޯގްސކޮުށް ދާ

މަކީ ކޮންމެ ޤައުމެްއގަިއ ދިއުޅައި ަޒމަކީ ނޫނިއްޔާ ހައްދުފަހަނަދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޓެރަރިގެއްލުންތަަކކަުށް ެވގެން

އްތަެކްއ ލާއިންސާނީ ކަންތަކަމުގައި ވިޔަސް ވެސް ވަރަުްށ އަދި ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހިނގި  ،ކަމުަގއި ވިަޔސް ވެސް ހިނގި

ދީނަކު ނޫން. އެކިއެިކ  ދަނީކީ ހަމައެކަނި އިސްލާމްޅައިނިްއޔާ ހައްދުފަހަނަނޫ ،ަކންތައްތައްއެއީ. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ 
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ދޭ. އަދި ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލުތައް ހިންގަނީކީ ިއސްލާމުން އެކަންޏެއް ވެސް ޅައިންތަކުގައި ވެސް ހައްދުފަހަނައެހެނިހެން ދީ

ތަނެއްަގއެްއ ަވކި  ،ގަނީކީ ވެސް ވަކި ަތނެއްަގއިތަކުގެ މީހުން ވެސް އެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ. އަދި ހިންނޫން. އެހެން ދީން

ދޭ. އެންމެުކޑަމިނުން އެބަ ހިނގަމުންމިސްކިތްތަކުަގއި ވެސް ިމ ކަންތައްތަްއ ވެްސ ައދި ފައްޅިތަުކގައި ވެސް ނޫން. 

މިކަން ، އި އޮތް ކަެމއް ނޫން. އެހެންވީމާީދނަކަުށް އަމާުޒވެވިފަ ވަކި  ،ަވކި ބަޔަކަުށް  ،އެހެންކަމުން، މިއީ ަވކި ދައުަލތަކަުށް

އެީކގަިއ  ޑުމެން ވަރަުްށ ވިސްނުންތެރިކަމާކަމެއް އަުޅގަނހުރިހާ  ރަންޖެހޭމުގެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކުޙައްލުކުރު

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ. އާދެ، އެހެންކަމުން، މިއަދު މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ކަރުދާސްތަކުަގއި ވަރަުށް ތަފުސީލުކޮުށް 

 ،ހުުށަހަޅާލަން ނޑު ހަމަ ބޭނުންެއކީަގއި ައޅުގަ ވާީތއާކަންތައްތަެކއް ފާހަގަކުެރވިފައިވަރަުށް ހާމަކަންބޮޑު ގޮެތއްަގިއ 

ންބަރުންެގ މެ 11ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ހުުށަހެޅުއްވި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތާއީދުކޮުށްލަން 

އަުޅގަނުޑ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ވަރަުްށ ެއކީަގއި  ތާއީދާމި ވަގުީތ ކޮމިޓީއަުްށ މީތި ފޮނުަވން. އެހެންކަމުން، ައޅުގަނޑުެގ 

 ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތު މި ޞައަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުމިނެޓު.  1ގޮތުން ބާީކ  ހުރިއެމް.ޑީ.ީޕގެ ވަގުުތ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 .ދަމަުށްއާރޮޒަިއނާ  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މީދޫ އަްއޑޫއަރުވަނީ 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ދަމްއާ ރޮޒައިނާ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު

ފޮނުވުމަުްށ ކޮމިީޓއަުށް  241ލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑު މި މައްސަރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

މައްސަލައަކަުށް ަޙއްުލ ، ކޮުށްލަން ބޭނުންަވނީހުުށަހަޅާފައިވާ ހުުށަހެޅުމަުށް ތާއީދުކޮުށްލަން. އެާއއެީކަގއި އަުޅގަނޑު ފާހަގަ

ތަނުަށް  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި މައްސަލަ މިކަން. ބޫލުކުެރވިގެން ގަލަ ވުޖޫދުގަިއ ވާކަން ފުރަތަމަ ހޯދޭނީ މައްސަ

ކާ ދައް ވެސް އަޑު މި އިވެނީ މި ވާހަކަ ދާއިރު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހައްތަހާއިގެން މިއަުށް ބަހުސްކުރެވެމުންހުުށަހަޅަ

މިކަން މިގޮތަުށް ރާއްޖޭގައި ނުހިނގާ ކަމަުށް ހަމަ ވާހަކަދެކެވެމުންދާ އަޑު. ެއގޮތަުށް މިކަން ކުރާހާ  ،މީހުން ގޯސްކުރެވިފައި 

ވޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބޫެލއް ުނކުރެގަންނާނެ ކަމަަކުށް އަުޅގަނޑަކަުްށ ހިނދަކު އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް މީގެ ޙައްެލއް ފެ

ކުރީމަ ވެސް އެ މަންޒަރު ވެސް ސަުރކާރުން ހަރާރާއްޭޖގެ މަުގމަތީގައި މުޒާ ހިފައިގެން ްސގެ ދިދަސިހިނގައްޖެ ައއިފެނިގެން

ބެހޭ ގާނޫެނއް މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރީމަ  ހިނގައްޖެ ޓެރަރިޒަމާސް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންބަލަހައްޓައިގެން ތިބި ދުވަ 

ސްޓް ޖަމާޢަތްތަކަކީ ސިއްރުކުެރވިފައި އޮންނަ އެްއޗެްއގެ ގޮުތގައި އިޞްލާޙު އަލުން އިޞްލާޙެއް ހުުށަހަޅަިއގެން ޓެރަރި

ކަ ން ހަނދާންކުރާ ވާހަރާޝީމްގެ މަތީވެސް. އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު އަފް ހުުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރެިވގެްނދިޔަ މަންޒަރު

 ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަނޑުމެން...
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ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ ްއ ެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ  އި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން  މިއަދުގެ  ަވގުތު  ހުރިގޮތުން  ިއއް ަޒތްތެރި  އެހެން  މެންބަރަކުަށް

ފުރުޞަތުއަރު ަވއިގެން އެކަ ުީށ ެގންވާ ަވގު ުތކޮޅަކަުށް ވާހަކަ ެދއް ުކމުގެ ޖާގަ އޮތް ކަމަކަުށް ނުދެ ެކން. އި ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

މިއަދު  ބަހުސްގައި  ވަރަުށް  ފުޅާ  ދާއިރާ ެއއް ަގއި ބަ ިއވެ ިރ ެވވަ ަޑއިގެން ަފއިވާ  ކަ ުމގައި  ައޅުގަނޑު  ފާހަ ަގކުރަން.  އަދި

އި ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުށް ގެ ްނދިއުމަުށް ޓަކައި ކޮމިޓީގެ މަ ަސއްކަތްތައް ވެސް ވަރަުށް ބާރަ ުްށ

 ކުރިއަ ުްށގެންދަވާ  ކަމުގަ ިއ  ފާހަގަކު ެރވޭ.  މިހާތަނަުށް  ކޮމިޓީ ަގއި 11 ަމއްސަލަ ެއއް  އެބައޮ ްތ.  އެހެންވީމާ،  ިއއްޒަތްތެ ިރ

މެންބަރުން އެހެން ދައުރުގައި ވެސް މަސަ ްއކަތްކުރަ ްއވާ ފަދަ ިއން ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަލު ިވކަމާ އެކު؛ އެހެންނަމަވެސް،

ބައްލަވަންޖެހޭ ބެއް ެލވުންތަކާ ެއކު ނިންމަވަމުންގެންދަވާނެ ކަމުގައި އަ ުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެ ްއ

 އޮންނާނީ 21 ޖޫން 2016 ާވ އަންގާރަ ދުވަ ުހގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި.

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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