
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަލްސާ ވަނަ 3ދައުރުގެ  ވަނަތިންވަނަ އަހަރުގެ  2016

 

17 A 1438 
 2016 އޮކްޓޯބަރު 18

 (ދުވަސް )އަންގާރަ

 

 

 

 

6201/18/84ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ތިންވަނަ ޖަލްސާ 2016

 )އަންގާަރ ދުވަސް( 2016އޮކްޯޓބަރު  18

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  25ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

  .ރުންޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/3/3އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އަންގާ އެްނގުން ރިޔާސަުތން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

އިޖްިތމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގއި  9:30 މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބަްއދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. -4.1

 .2ޮކމިޓީ ކޮޓަރި  ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، 11:15. 2ަގއި ޕެޓިޝަން ޮކމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  10:00. 3



2 

 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ތިމަރަފުުށީ ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ  މްތިާޔޒުއިކޮމިޓީތަކަުށް އަިއ ބަެއްއ ބަދަލުތައް.  -4.2

هللا ޢަބްދުދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  މާފަންނު ދެކުނުގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިީޓއަުށް މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ މެންބަރު 

ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުްނ  ޕާިލމެންޓްރީގެ .ޕީ.އެމް ޕީދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ހަމަޖައްސަވައިރިފާޢު 

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

ންކަމުން، ރައްޔިތުންެގ ގައި އަންގާފަ. އެހ2016ެ އޮކްޓޯބަރު 9ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ކޮމިީޓގަިއ  އިމްތިޔާޒު ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީއަުށް  އިސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމްގެހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ޕާލިމެންޓްރީ ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދިަވޑަިއެގން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ  އަޙްމަދު މުބީންދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ލެތްދޫބި

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން  107ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 9ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން  މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ  107ގައި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 2016އޮކްޓޯބަރު 

ޮކމިޓީގައި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ  ޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިއް މަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާްނކުރަން. 

ދާއިާރެގ ދެކުނު  ދޫބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ހިތަ ގެފަލާޙްމުޙައްމަދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މާފަންނު ހުޅަނގު

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ގެ އެމް.ޑީ.ޕީއްވުްނ އެދިވަަޑއިގެން ހަމަޖައްސަވައިދެ  ޢަލީ ނިޒާރުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއާވ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި  107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިުބމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 އޮކްޓޯބަރު  9ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަުރންނަުށް އެކަން ވާނީ ެއސް.ެއމް.އެސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން  107ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންަކމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2016

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ  އްމުއާއެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 

ގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްގެ ބަދަލު

ޕާލިމެންޓްީރ ގެ .ޕީ.އެމްޕީެދްއވުން އެިދވަަޑއިގެްނ ހަމަޖަްއސަވައި ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ީޑ.ޕީގެ

ވަނަ މާްއދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތީން  107އިދުެގ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާ 

 9މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާީސ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ާވނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ހ(ަގިއވާ ގޮުތެގ ަވނަ މާއްދާގެ ) 107ަގއި އަންގާަފ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2016 އޮކްޓޯބަރު 

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ  ސަރުކާރު މަސްއޫލިްއަޔތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާމަތީން އެކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ެކންދޫގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް އިބްރާހީމް ޙަސަންދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތޮއްޑޫ

ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. ގެ ސަަވއިދެްއވުން އެިދވަަޑއިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީހަމަޖައް ލީ ޙުސައިންޢަމެންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 
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ަގއި އަންގާފަ. 2016ޮއކްޓޯބަރު  6ރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަ

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތުަށް  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ޢުމަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ދޫހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ މަނަ ކޮމިޓީގައި ޤައުމީ ސަލާމަތުގއިޢުލާންކުރަން. 

ވުން ހަމަޖައްސަވައިެދއް  ޢަލީ މަޢުރޫފްދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ދޫކެނދިކުޅުގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮިމޓީއަުށް ޙުސައިން

 107ގަާވއިދުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގެ .ޑީ.އޭ އެމްއެދިަވޑަިއގެން 

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

ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދެގ 2016އޮކްޓޯބަރު  17އެކަން ވާނީ އެްސ.އެމް.އެސްައކުން 

ިއ ކޮމިީޓގަ  ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން ެއކަން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.ވަނަ މާއްދާ  107

މިލަންދޫ ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީއަުށް ޖަމީލް ޢުޘްމާންދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގެމަނަފުުށީ

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެްމެގ  ޤާދިރުޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލް ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއާވ  107ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

އެކަން ވާީނ  ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް

ވަަނ  107ަގއި އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 2016އޮްކޓޯބަރު  17އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންުކރަން.މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް.، 5ައއިޓަމް  އެޖެންޑާ

ަގއި ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއާވ  2015ޖުލައި  19ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަުށް އެިދވަަޑއިގެން  -5.1

މައްސަލަިއގެ ބަހުސް ކުރިއަުށްގެންދެވުން. މި މައްސަލައަކީ ދިވެހިރާއްޖެާއއި ކޮމަންވެލްތާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމާ ބެހޭ 

ނުއްވާަފއިވާ ަގއި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފ2015ޮޖުލައި  19ގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަުށް އެިދވަަޑއިގެން 

ވަނަ އަހަުރގެ  2015ގައި ޭބއްވުނު ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ  2015ޖުލައި  20މައްސަލަެއއް. މި މައްސަލައިެގ ބަހުސް 

ވަނަ ޖަލްސާގައި ވަނީ ފަުށާފަ. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުގެ އަތުަގއި އޭުރ  14ދެވަނަ ދައުރުގެ 

ންގެ ލިސްޓެއް އެބައޮތް.  އަިދ މިއަދު ވެސް ބަހުސަުށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަުށް އެދިަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރު

ފުރުޞަތު މި ވަނީ ހުޅުވައިލެވިފަ. އެހެންވީމާ، އެ ދުަވހު އެދިވަޑަިއގެންނެވި ބޭފުުޅންގެ ތެރެއިން ލިސްޓުގަިއާވ 
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ހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނަުށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. އަޅުގަނޑު މި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަުށް. 

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުަގއި ހިމެނިފައި އޮތުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، އަދި ކޮމަންވެލްތާ 

އެްއކޮުށް ކުރިއަުްށގެންދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ކުރިައުށްގެންދިޔަ ބަހުސްަގއި؛ ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޮގތެއް ނިންމަވާފަިއވާ ތަން ެވސް. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، 

ކަމަުށް ތާއީދުކުރަމޭ. ސަބަބަކީ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ކޮމަންވެލްުތގެ މެންބަރު ޤައުމަކަުށް ވެފައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފުރިހަމައަުށް މި

ަގއި. މިހާތަނަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތާ އެްއކޮުށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހުރިހާ 1982މި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެ 

ިއދުތަކާއި މިންގަނޑުތަުކެގ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން އުސޫލުތަކަުށް ތަބާވެ، ބަިއނަލްއަޤްވާމީ ހުރިހާ ގަވާ

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ހިނދު ވެސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްެޖއާ ދޭތެރޭގައި ތަފާތު ގޮތްގޮތަުށް ކޮމަންވެލްތުން މި ވޭތުވެދިޔަ 

ރަން. ދެން މިކަންކަމުގެ އަހަރު ތެޭރގައި ވަރަުށް ބޮޑެތި އިހުމާލުތައް ވެފަިއވާކަން ައޅުގަނޑު ފާހަގަކު 5ގާތްގަނޑަކަުށް 

ތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ހަމަ ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ، އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް، މީގެތެޭރގައި ދިވެހިްނގެ 

މުގެ ބަޔަކު އިސްވެތިެބގެން ާރއްޖެ ބަދުނާމުކޮުށް، ރާއްޖެއާ ބެހޭ ޮގތުން ނޭދެވޭ ދޮގު ވާހަކަަތއް، ދޮގު މަޢުލޫމާތުތައް ފެތުރު

ސަބަބުން މިއަދު މި ނަތީޖާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަުށް މިގޮތަުށް މި އައީ. އެހެްނވީމާ، އެއީ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންާވ 

ކަމެއް. ކޮމަންވެލްުތގައި ާރއްޖެ އޮތުމާއި އަދި ރާއްޖެ ކޮމަްނެވލްތުން ވަކިވުމާ ދެމެދުަގއި ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތު 

ކާތެިރކުރުމަުށް ޓަކައި ސަރުކާރުން ުކރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތަކަުްށ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ހިމާޔަތްކޮުށް، ރައް

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެްއކޮުށް ސަރުކާރަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މި މަޖުބޫރުވަނީ 

ހައްޓަންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޞްލަޙަތުތަކެއް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ، ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން ދަމަ

ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭތީވެ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން މެދުވެިރވެފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެކަމަުްށ 

ނާިއ، އަޅުގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ސަަބބަކީ، ައޅުގަނޑުމެންގެ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމް ދީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިވަންކަމާިއ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަގާފަތް ދެމެހެއްޓޭނެ އެއްވެސް ގޮެތއް ނެތް މިއަދު ކޮމަންވެލްތުން 

އަޅުގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭގައި ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ ގޮތުން. ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް މިކަން ފެންނާނެ. 

ްނ ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ބައިނަލްއަްޤާވމީ ހުރިހާ؛ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސައްތައި

މުޖްތަމަޢުން ނިންމާފައިވާ ހުރިހާ މުޢާހަދާތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ތަބާވެ، އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ކޮންމެހެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ، 

މުން. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖެ ުކޑަވެަފއި، ަބއެއް ލާޒިމު މުޢާހަދާތަކަުށް އަުޅގަނުޑމެން މި ދަނީ ޢަމަލުކުރަ

ޤައުމުތައް ބޮޑެިތވީމަ އެ ޤަުއމުތަކުގެ ޕްރެޝަރ އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ޖައްސައި، އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން ބަަޔުކ 
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ިއވެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދަތިކޮުށް، ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ގޮސް ރާއްެޖއާ  ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު ޚަބަރުތައް ފަތުރައި، އެ ަބޔަކާ ބަ

ތަފާތު އެކިެއކި ފުރަްއސާރަަތއް ކުރަމުންދާތީެވ، ދިވެހި ސަރުކާރަުށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ހިމާޔަތްކޮުްށ، ދިވެިހ 

ަކއި ދައުލަތް ހިމާޔަތްކޮުށް، ިދވެހި ސަގާފަތް ދަމަހައްޓަިއ، އިސްާލމް ދީނާއި ދިވެހިންގެ މިިނވަންކަން ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޓަ

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަުށް ދިވެހި ސަރުާކރުން ނިންމާނިންމުންތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ތަބާވާން އެބަޖެހޭ. 

އެހެންވީމާ، ެއގޮތުން މިއަދުެގ މި ނިންމުމަުށް އަޅުގަނޑު ަތބާވަން.  އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅަން، ކޮމަންވެލްތުން ވަިކވުމާިއ 

ދެމިޮއތުމުގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔަކަުށް މި އެދިފައި ޮއތްއޮތުން، ނޫނިއްޔާ މިއަުްށ  ނޫނީ ކޮމަންވެލްތުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮެތްއ ނިންމުމަުށް ގޮތެއް ނިންމުމުަށް މިއަދުން މިއަދަުށް ވަކި ކުޑަ ކޮމިޓީއަކަުށް ފޮނުަވިއގެން މި 

 ކުރާ ން ުކޑަ ކޮިމޓީއަކަުށް މި ަމއްސަލަ ފޮނުވަން. ދެން އަުޅގަނޑު ގަބޫލުމައްސަލަ ނިންމުމަުށް. އެގޮތަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަ

 ކިހިނެއް އަދު މި ދިމާވި ކަންތައްތައް، ިމއީ ތުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުށް ވެސް ައޅުަގނޑުމެންނަުށް މިގޮ

ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ެއނގޭނެ. މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކަން ހެދި ދިމާވި ަކމެއް ހެދި، ކާކާ ކޮން ަބޔަކާ ،ކޮންގޮަތކުން ،ވެގެން 

 ،ެވލްތުން ރާއްޖެއަުށް ދަތިކުރާނޭ، ކޮމަންވެލްތުެގ ސީމެގުްނ ރާއްޖެއާ ދޭތެރޭ ފިަޔވަުޅއަޅާނޭ ކޮމަން ،މިކަމަުށް ވަކާލާތުކޮުށް 

 ގަިއ،ގަނޑުމެންނާ ދޭތެރޭމިއަދު އަޅު ،ވާހަކަެދއްެކވި ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް ެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ  ،މިގޮތަުށް ވަކާލާުތކޮުށް

ެގ ، ބަެއްއެގ ޢަމަލުތަކުންޮކނ  ، ަބއެްއގެ ސަބަބުންނަުށް ކުރިމަތިވި ކަންތައްތައް ކުރިމަިތވީ ކޮންއަޅުގަނޑުމެން ަބެއއ  ޮކނ 

ަކުތނ   އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުެމންގެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް އެއީ ކަން. ަމަސއ 

އެްއވެސް އުަދގުލެއް ވެއްެޖއްޔާ ެއކަމުގެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަުށް ނަގަންޖެހޭނީ މިއަދު  ،މިކަމުން އެއްެވސް ދައްެޗއް

ކަން ކުރެްއވި ކެނެީރގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު. ދެން ން. ޚާއްޞަކޮުށް ކުރީަގިއ ރައީސްއަޅުގަނޑުމެންގެ އިދިކޮޅު ފަާރތްތަކު

ދުނިޔޭގެ  ސް ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް.އަޅުގަނުޑމެން އެންމެން ވެ ޙަޤީޤަތެއް،ބޫލުކުރަންޖެހޭ މެން ހަމަ ގައަޅުގަނޑު

ޢިްއޔާތަުކގަިއ އި އަދި މިހެން އުފެދިފައިވާ ޖަމުތްތަކުގަޖަމާޢަވާމީ ބޮޑެތި މުޖުތަމަޢުތަކުގައި، ޤްބައިނަލްއަ އެހެނިހެން

ެގ ޔޫރަޕު  އަނުން ެވސް ބައެއް ަޤއުމުތައް،އަން ޔޫނި ޖަމާޢަތްތަކުގައި ވެސް މިކަން މިހެން ގޮއްަސވޭ. މިސާލަކަުށް ޔޫރަޕި

 ބުރޫއަރާ ކަހަލަ ކަންތައްތަކާ ކަމަުށްމަޞްލަޙަތާ ބެހި، އެ މީހުންގެ މިނިވަންއެ މީހުންެގ އަމިއްލަ  ،އުމުތައްބޮޑެތި ޤަ

ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނުަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ހަމަ ދާދި  ވެސް އެކަން ތި ބޭފުޅުންނަުށް ހަދާތީވެ އެބަހުރި ވަިކވެފަ.ތޮޅި

ނުވެގެނެއް އީ ކޮންމެހެން އެ މީހުން ބޭނުންތަން. އެ ފެނޭ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ިއނގިރޭސިވިލާތް ވެސް ަވކިެވެގންދިޔަ

ަލަޙތާ ، ންތައްތައް ނުކުރެވޭ ކަހަލަ ކަމީހުންގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތް ނޫން. އެ ެގ ަމޞ  ާޔ ެއ ީމުހނ   ޫނިނއ 

އޮީތ ކޮުށްފަ.  ބެހެންޏާ ެއ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ވީމަ އެ ކަމާ މިނިވަން ،ގުޅިފަިއވާ ކަންކަމާ ބެހެންޏާ

މަ ހިސާބަުށް ދިޔައި ގުޅޭ މުސްތަޤުބަލުގައި ކޮމަންވެލްތާ އަޅުގަނޑުމެން  އޮތީ. މި  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެސް މިކަން

ބޫެލއް ނުކުރަން މިކަމުން ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އެްއވެސް ގަ ޖެހިފަ. އަޅުގަނޑެއްއޮތީ ވަިކވާން މި އަނެއްާކވެސް ގުޅޭނީ. މިއަދު

ދިާމވެްއޖެއްޔާ އެ ދަތިތަުކގެ ޒިްނމާ ނަގަންޖެހޭނީ މިކަމުަށް . ަދިތަތެކއ  ިދާމެވާދެނެއކ  ، ނދަގުެލއްކަހަލަ އު
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ކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަުށް ރާއްޖެ ބޫރުގަނުޑމެންނަުށް ވަކިވާން މަޖުމަސައްކަތްކުެރއްވި ފަރާތްތަުކން. ކޮމަންވެލުތުން އަޅު

ުރ ަޤުއުމަތަކށ  ޮގސ  ، ކޮުށްބަދުނާމު ކުރި ފަރާތްތަްއ. އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ދުއްތުރާ ދޮުގ މަޢުލޫމާތުތައް ފަތުރައިބ 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  މާފަންނު އުތުރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަފުރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 މީއަުށް.އިމްތިޔާޒު ފަހު މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މީދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

ބޮޑު ޖަމާޢަތުން  ން ފެުށިގެން ބަިއެވރިވެފަިއވާ މިއި 1982ރަީއސް. ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްެޖ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ބާރާތުން ކުުށްވެރިކުރަން. އެމް.ޑީ.ޕީން އެންމެ ހަރުކުަށި އި ތުން ވަިކވުމަުށް ނިންމެވި ނިންމެވުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމަންވެލް

ބޫލުކުރަން. މިކަން ިމ އަުޅގަނޑުެމން ގަގޮތުަގއި  ގެއަުށް ަވރަުށް ބޮޑެތި ެގއްލުންތަެކއް ވާނެ ކަމެއް އަދި ިދވެހިރާއްޖެ އެީއ، 

ރެންސެްއ ކޮންފަގައި ޕްރެސް  3:30ވަނަ ދުވަުހގެ  13ދިމާކޮުށް  ސާޢަތްރުން ކޮުށް ނިންމުމަުށް ފަހުގައި ުކއްލިައކަުށް ސަރުކާ

ތް ރަނގަޅަުށް ދިމާކުރައްަވއި މި ނިންމެވުން ނިންމުމުަށް ފަހުގައި ިރޔާ އަންގާ ގަިޑއަުށް އެ ސާޢަރުވެބާއްަވއި، ެއއްކަލަ ސިހު

އޮތީ  ބޫލެއް ނުކުރަން. އެކަުށް އަުޅގަނޑުެމން ގަކަމަ މަޖިލީހަުށް ފޮނުވާލުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތްއޭގެ މާ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ 

ތަުށް ކޮމަންވެލްނިންމަވައިފި މިކަން. ަވިކވެަވޑަިއގެންފި.  ފަ. ދެން ކީްއކުރަން ފޮނުވާ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހެއްތޯ؟ނިންމަވާ

ޅުވެއްޖެ. އެހެންވީމާ، ދެން ކީއްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރައްވާ ކަެމއްތޯ އަންަގވައިފި. ކޮމަންވެލުތުން ެވސް އެކަމާ ބަސް ވިދާ

ެގ ، އެހެްނީވމާއަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ސުވާލު މި ކުެރވެނީ.  ؟މިއީ ެވސ  ުދިނޔ  ޮގަތަކށ  ިމ ަސުރާކުރނ  ަހަމ ިހާލ ެއއ 

ގޮތަކަުށް ކަމެއް ނުކުރަްއވާ.  ކަުށް ައރާިދވެހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނުއަސާސީގެ ފޮޅުވަތަ  .ގޮތަކަުށް ަކމެއް ނުކުރޭ ފުޮޅަވަތަކށ  ައރާ 

 ،ގޮތަކަުްށ ކަމެްއ ނުކުރަްއވާީތވެ މިީއ ހަމަ އިދިކީލަކޮުށް  ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ބުއްީދެގ ހަމައެްއގެ ފޮުޅވަތަކަުށް އަރާ 

 ހުރެ. ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ސިފަކުރަނީ މި ސަބަބާ ގެސަރުކާެރއް ،ބަޅުކޮުށް ހިނާގ ދައުލަތެއް ،އެކޮުޅކޮޅުން

ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ންތޯ؟ ކޮމަންވެްލތަކީ، ކޮމަންވެލްތުގެ ާޗޓަރު ބިނާވެގެން ވަިކވާން މި ޖެހުނީ ކީއްވެގެކޮމަންވެލްތުން 

ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަުށް. އެއީ ޑިމޮކްރަސީ. ެއއީ އިންސާނީ ަޙއްޤުތައް ހިމާޔަތްވެަފއިވާ ަޤއުމެއްގެ ގޮތުަގއި އޮންނަންޖެހޭނެ 

ންޞާފު އެ ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ަކުށަވަރުވާންޖެހޭނެ ކަމަުށް އެ ާޗޓަރުގައި ަބޔާންކޮުށްފައި ވަނީ. ކަމަުށް. އެއީ ޢަދްލުއި

ބަލެއް ނުެވއޭ. ތިމަންނަމެން މި ހަމަތައް ހަމަތަކަުށް ތިމަންނަމެން ކޮންޕެޓެމި ޗާޓަރުަގއި ބަޔާްނކޮުށްފަިއވާ މި 

ކަމެއް. އެ ދިަޔއީ  ވަރަުށް ދެރަ ކަމެއް. ވަަރުށް ހުތުރުއެއީ މަކީ ހިފެހެއްޓޭނެވަރުގެ ަބއެއް ނޫނޭ ކިޔައި ސަުރކާރުން ަވކިވު

ނޫނިްއާޔ ސްޓަުށް. ކޮމަންވެލުތުން ަވކިިވ، ެއ ދިޔައީ ިޒންބާބުވޭގެ ލި ސްޓަކަުށްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ކޮން ލި
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ކޮމަންވެލްތުން ވަކިކުިރ،  ފަހުން އެންމެ ސްޓަުށް. އެ ދިޔައީ ގެމްބިއާޒިމްބާުބވޭގެ ލި ވާކުރި ޤައުެމއް ކަުމގައި ސަސްޕެންޑު

. އެ ލިސްޓަުްށ އެ ދިަޔއީ. އެ ދިަޔއީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ފިޖީ ކަހަލަ ިއރުއިރުކޮޅުން ބަާޣވާތް ގެންަނ ސަސްޕެންޑުކުރީ

 މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ މުޅި ދުނިޔޭގެ .ވަރަުށް ހުތުރު ނޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހުތުރު.ކަހަލަ ޤައުމެއްގެ ލިސްެޓއް. ރީއްެޗއް ނޫ

ވެިލއުސްތަކަުށް ަތބާވެވެން ނެތް ޤައުމެއް ކަމަުށް  ކ  ، ވެލިުއސްތައްލްތުގެ . ކޮމަންވެމަތީގައި މި ދަރަޖައަުށް ަވއްޓާލީކުރި

އެންމެ މީހަކަުށް ޓަކަިއ  ގެއްލުން މި ދެނީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖެހެނީ. ހުތުރު. ވަރަުށް ބޮޑެތި  ބުނެ ވަކިެވވަަޑިއގަންނަވަން މި

ޮބޑެތި މާސިންގާ ަވއްކަންކުރާ ަދއުލަތެްއގެ ވެރިަޔކަުށް ހުންނަވައި އެ ބޭފުާޅެގ  ،އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ބޮޑު ަދުއލަތެއްަގއި

ަބިއާލގ، ހިމާޔަތަުށް ޓަކައި ކުަރްއވާހާ ަކންތައްތައް  ަަންބާލުން ިނކަން ބައްލަވާ. އަުޅގަނޑުމެންިދެވިހ ުމިޅ ަދުއަލތ  ަގނ 

ުތގެ ެއކިެއިކ ލްކޮމަންވެ ،ތުަގއި ބަިއވެިރވެެގންަޮމަންވެލްކ، ކަންބޮޑުވޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

އެ ކުެރްއވި ޚަރަދު ޖަލްސާތަކަުށް ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި އެޓަރނީ ޖެނެރަލަުށް ދެންވެސް ހުރިއްޔާ ހުރި ބޭފުޅަކު ވަަޑއިގެން 

ްއޔިތުންގެ ޖީބުން އެ ކުރެއްވި ޚަރަދު ކޮބައިތޯ؟ އެ ބޭފުޅުންނާ މެދުގައި ވެހިރާއްޖޭގެ ރަމިލިޔަނުން ދިކޮބައިތޯ؟ މިލިޔަން

ެއ  މަުށް ޓަކައިނު ކަނުކޮުށްދެވުންޖެހޭނެ. ދިވެހިރާއްޖެ ޑިފެންޑުކުރެވެހޭނެ. އެ ފަިއސާ ހޯދުމުަށް ދަޢުވާކުރެވެންޖެދަޢުވާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ތަުށް ޓަކައި ދިވެހި ދައުލަތުންންޖެހޭނެ. ކޮމަންވެލްފައިސާ ހޯދަ ކުރެެވންޖެހޭނެ. އެބޭފުޅުންނާ މެދުގައި ދަޢުވާ

ޖެ ވީ. ދިވެހިާރއްޚަރަދުކޮުށްގެން ވެސް ފެއިލް މިލިޔަން ރުފިޔާ ރި ޚަރަދުކުރުން. މިލިޔަންކުރައްޔިތުންގެ އަތުން އެ ޚަރަދު 

ެއއްތޯ ިޒންމާ ނަގަންޖެހެނީ؟ ދިވެހި ނުހިފެހެއްޓުނު. ކޮމަންވެލުތްެގ ހަމަޔާއި އުސޫލާ ހަމައަުށް ނުގެންދެވުނު. ކޮންބަ

 .ކުރި ފައިސާ ހޯދަންޖެހޭނެ ރަދު ޚަހޯދަންޖެހޭނެ. އެ  ކުރެވެންޖެހޭނެ. އެ ފައިސާސަރުކާރު. އެ ބޭފުޅުންނާ މެދު ދަޢުވާ

 ން އަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ އދ. އިން ކަންނޭނގެ ދެ މި ގެންދަނީ؟ޤައުމު މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮންކަަހލަ ހިސާބަކަުށްތޯ 

ކޮން ޖަންގަްއޔަކާ ހަމައަުްށ ؟ ނީއުޅެ ިދެވހިރާއްޖެ ގެންދަންތޯ މި ،ވަިކވެަވޑަިއގަންނަވާނީ. ކޮންހިސާބަކަުށް ދިވެހި ދައުލަތް

 ގެންދަމުން ގޮސް ކޮން ޖަންގައްޔަކާ ހަމައަުްށ ދިވެހިރާއްޖެ ގެންދަންތޯ މި މިހެން ގެންދަމުން ؟އުޅެނީ ގެންދަންތޯ މި

ތަުށް ުވެރ މަންވެލްކޮ ،ަޓކައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ވަިކވެަވޑަިއގަންނަވަީނކީ މާ މަތިވެރިއެންމެ ކަމަކަުށް  ؟އުޅުްއވަނީ 

ރަނގަޅަުްށ  މާ ،ބޮޑަުށް ޑިމޮކްރަސީ ިހމާޔަތްކޮުށްދޭ މާ ،މާ އިންސާފުވެރި  ،މާ މޮޅު .އުފުލިގެންާވ ޤައުމަކަުްށ ވާތީ

ކޮމަންވެލްުތެގ  .ކޮމްޕެިޓބަލްނުވާތީވެ .މަނުކުރެިވގެންމަކަުށް ވާތީ ނޫނޭ. އެއާ އެއްހަޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކޮުށްދޭ ޤައު

ވެލިއުސްަތކާއި ިދވެހިރާއްޖޭެގ މި ސަރުކާރު މި ގެންުގޅޭ ވެިލއުސްތަކާ ކޮމްޕެޓިބަލްނުވާތީވެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން 

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހަރުކަުށި އިބާރާުތން ކޮމަންވެލްތުން ަވކިެވ، ދިެވހި ދައުލަތަުށް މި ދޭ ގެއްލުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ 

އެހުމެއް ނެތި މި ދޭ ގެއްލުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ކުުށްވެރިުކރަން. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް  އަެޑއް

އިސްތިޢުފާދެއްަވިއގެން، ނޫނިްއޔާ އޭނާ ޢަޒުލްކުރަްއަވއިގެން ޫނނިއްޔާ މި ދައުލަތް ސަލާމަތްކުރެވޭކަުށް ނެތް. ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ެނތް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަީސއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުަތކާއި އިންސާފު ސަލާމަތްކުރެޭވކަުށް،  ތިޖޫރީ ސަލާމަތްކުރެވޭކަުށް
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ފޯރުކޮުށްދެވޭކަުށް ނެތްކަން އަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް މިއަދު އެ އޮތީ އެނގި ސާބިތުވެފަ. އެހެންވީމާ، މި ދައުލަތުަށް 

 ން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. އެންމެ ރަނގަޅު ގޮަތކީ ޔާމީްނ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޢަޒުލްކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ރިޔާޟަުށް.هللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟް ވާަހކަދެއްެކުވން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިއަދު މި ބަހުސް ކުރުމަުށް މަޖިލީހުަށް `. ޝުކު

ފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަިއގެ ެއއްވެސް ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަުށް ނުދެކެން. އެހެން މިދެންނެވީ މިހާރު ސަރުކާރުން އެގްޒެކެިޓްވ 

މަލުކުރަން ފައްޓަވާފަިއ މި ވަނީ. ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަުކގަިއ ހުރި ޑިސިޝަނެްއގެ ގޮތުަގއި ނަްނގަަވއި މިއަުށް ޢަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ަހއިކޮމިޝަްނތައް އެމްބަީސއަުށް ބަދަލުެވ، ހައިކޮމިޝަނަރުން އެމްބެސެަޑރުންނަުށް ބަދަލުވެ، މި ހުރިހާ 

ންމަން ހުުށަހެޅުމުގެ އެްއވެސް ބޭނުމެްއ ކަމެއް ކޮުށް ނިންމާފައި މި މަޖިލީހަުށް މި ވާހަކަތައް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނި

އޮތްކަމުަގއި ނުދެކެން. އަދި ހަމައެއާެއއްކޮުށް ިމ މައްސަަލއިަގއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ ފަރާތުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ 

ުށް ކުުށްވެރިކުރަން ކުއްިލއަކަުށް ސަރުކާރުން މިހާ ބޮޑު ނިންމުމެއް ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި، ޤައުމާ ގުޅުންހުރި، ަޤއުމަ

ފައިދާހުރި މުޖުތަމަޢުއަކުން އެތައް ގިނަގުނަ ފައިދާތަެކއް، އިްނސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުމަުށާއި، ުޒވާނުންނަުށް ކުޅިވަުރެގ 

ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްވެަފިއ އޮތް ޖަމުޢިއްޔާއަކުން އަުޅގަނޑުމެންނާ އެުކގައި މަސަްއކަތް ކޮުށްކޮުށް ހުއްޓާ، އަދި 

ިސާޔސީ ގޮތުން މި ޤައުމު ދުވަހަކު ވެސް ނެތް ދަރަޖައަކަުށް ިސާޔސީ ގޮތުން ދަުށަުށް ވެްއޓިފައި ޚާއްޞަކޮުށް މި ޤައުުމގައި 

އޮތް ދަނޑިވަެޅްއގައި އަުޅަގނޑުމެންނާ އެއްކޮުށް މަސަްއކަތްކުރަން ކޮމަންވެލްތުން އޮްއވާ ސަރުކާރުން ެއއަުށް 

ރިކުރަން. އާދެ! ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ގޮންޖައްަސވާފައި ަވކިވާން ިނންމެވިނިންމެވުން އަޅުގަނޑުމެން ކުުށްވެ

މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ސިޔާސީ ހުރިހާ ވާދަވެރިން ޖަލަުށް ލައިގެން، ނުވަތަ ސިާޔސީ ވާދަެވރިންނަުށް ސިޔާސީ ރޭހުގަިއ 

ގެން މިއަުދ ބައިވެރިުނވެޭވ ގޮތަުށް ޤާނޫނުައސާސީއަުށާިއ ގާނޫނުތަކަުށް ބަަދލުގެނެސްގެން ުނވަތަ ރަުށުން ބޭރަުށް ފުރުވާލައި 

ވެރިކަމުގެ ކަްނކަން ހިންގަވަމުން މި ގެންދަވަނީ. ހަމައެއާެއްއކޮުށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، ސަރުކާރުން 

މިއަދު ޖުޑިޝަރީއަުށް އަތްބާަނއިގެން ބޭނުްނވާ ގޮަތކަުށް ބޭުނންވާ ޙުކުމްތަެކއް ނެރެމުންދާަކން. އެއީ ސިޔާސީ ޕާީޓއެއް 

އުސޫލުތަްއ ކަުމގަިއ ިވޔަސް، އަދި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަކަުށް ހުންަނވާ ޭބފުޅަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކޮންމެ  ހިންގުމާ ބެހޭ

މީހަކު މި ރޭހުން، ސިޔާސީ ާވދަވެރިކަމުން ަވކިކުރުމަުށް އެތައް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްަތކެއް ުކރަމުން މި ދަނީ ޖުޑިޝަރީއާިއ 

ަސސާތައް ބޭނުްނކޮުށްގެން. މިފަދަ ދަނިޑވަެޅްއގަިއ ކޮމަންވެލްުތގެ ތެޭރގައި އަދި އެހެނިހެން އިްނޑިޕެންެޑންޓް މުއައް
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އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރެއްގެ ޮގތުގައި ހިމެނިގެން އޮްއާވ، މިީއ ގަބޫލުނުކުރާ އުސޫލުތަެކއްކަްނ، ގަބޫލުނުކުރާ ގޮތަކަުްށކަން 

އް ނޫން، އެމެރިކާ ފަދަ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން މި ސަރުކާރުން ޤައުމުގެ ކަްނކަން ހިންގަމުންދަނީ ހަމައެކަނި ކޮމަންވެލްތެ

އޮތީ މިއަދު މި ޤައުމުގެ ޑިމޮކްރަސީއަުށް ބިރެއްކަން ފާހަގަކުަރއްވާފަ. އަދި ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް މިއަދު މި ޤައުމުގައި 

ގައި އަިދވެްސ ހިނގަމުންދާކަން އެއީ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު އެންމެން ގަބޫލުކުރާ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، މި ފުރުޞަތު

އަޅުގަނޑު ހަމަ ސަރުކާރަުށް އިލްތިމާސްކުރަން، ސަރުކާރުން ނިންމެވިނިންމެވުމަކީ ރައްޔިުތންނަުށް، މި ޤައުމަުށް އެންމެ 

ފައިދާހުރި ނިންމެވުމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެދޭ ގޮތަކީ ކޮމަްނވެލްތުެގ މެންބަރެއްގެ ގޮުތގައި ިމ 

ކޮމަންެވލްތުން މިހާރު މި ޤައުމުގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙާ ދޭތެރޭަގިއ ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ، އަިދ  ޤައުމު އޮތުން. އަދި

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކަްނކަން ައވަހަުށް ސަރުކާރުން ެއ ތަންފީޛުކުރެްއވުން. އޭގެތެޭރަގއި ިސޔާސީ ވާަދވެރިންގެ ގޮުތގަިއ 

ުްށ ސިޔާސީ ގޮތުން މިނިވަންަކމާ އެކު މަަސއްކަތްކުރުުމގެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަުށް ރިާޔީސ ރޭހުގައި ަބިއވެރިެވވޭ ގޮތަ

ފުރުޞަތު ލިބެންޖެހޭނެ ކަމުގައި ައޅުގަނުޑ ދެކެން. ހަމަެއއާެއކު ބަންދުަގއި ތިބި ސިާޔސީ ކުުށްވެރިން ޕޮލިިޓކަލް 

އަދި ހަމަެއއާެއއްކޮުްށ  އޮޕޯނަންޓުން މިވަގުތުން ިމވަުގތަުށް ވެސް ދޫކޮުށްލުމަުށް ސަރުާކރަުށް އަުޅގަނޑުމެން އިލްތިމާްސކުރަން.

މި ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމުަށް ޓަކައި، މި ޤައުމަުށް ޓަކައި، މި ޤައުމަކީ އެްއވެސް މީހަކަުށް ވުރެ ބޮޑު ޤައުމެއްކަން ވެިރކަމުަގިއ 

ހުންނެވި ފަރާތުން ދަނެގެން މި ޤައުމަުށް ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ގެނައުމަުށް ޓަކައި ސިޔާީސ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ އެއްކޮުށް 

ކަދެްއކުމަުށް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުުށަހެޅުްއވުން ތަންފީޛުުކރައްަވއި، މި ޤައުމަުށް ހަމަޖެހުން ގެނައުމަުށް ސަރުކާރުަށް ވާހަ

އަޅުގަނޑުމެން ގޮވާލަން. ހަމަެއއާެއކު، ބިރުވެރިކަެމއް ނެތި މި ޤައުމުގައި އެންމެންނަުށް ވެްސ ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅެވޭނެ 

ސަރުކާރަުށް އަުޅގަނޑުމެން ޮގވާލަން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނުޑމެން އެދެނީ، ކޮމަްނވެލްތުން  މަގު ތަނަވަްސކޮުށްދެްއވުން، އެ 

ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުުށަހެޅުްއވުާމ ދޭތެރޭގައި ސަުރކާރުން ައަވހަުށް އެއަުށް ޢަމަލުކޮުށް ެއކަންކަން ޙައްލުކުެރވިގެންިދއުން. 

ުށް ފުރުޞަތު އޮންނަ ގޮތަުށް އިންތިޚާބު، ދެން އޮންނަ އެންމެ އަވަސް ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއް އެކުލެވޭ ގޮަތުށް، ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކަ

އިންތިޚާބެްއގައި ހުރިހާ ފަރާތަކަުށް ވެްސ، ހުރިހާ ޕާޓީތަކަުށް ވެސް ބަިއވެިރވެވޭނެ ގޮތަުށް ިނޒާމުތައް ހަމަޖެހިގެންދިއުން. 

ހޭނީ ޤައުމު އިސްކޮުްށގެން. އެތަންތަނުގެ މުއައްސަސާަތކުން، އިންޑިޕެްނޑެންޓު މުއަްއސަސާތަކުން ވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެ

ތިބި މީހުންނުަށް ދޭ މުސާރައަކީ ސަރުކާރުން ދޭ މުސާރައެއް ނޫން. އެއީ ރައްޔިތުްނގެ ފައިާސިއން ދޭ މުސާރަ. އެހެންވީމާ، 

މެންބަރުން  ޤައުމު އިްސކުރަްއވަިއގެން މި ޤައުމު މިއަުށްވުެރ ބޮޑު އަނދަވަޅަކަުށް ަވއްޓައިނުަލއްާވ މި މަޖިލީހުގެ ތިއްބެވި 

ފައިސާެގ ނުފޫޒުން ސަލާމަްތވެގެްނ މި ޤައުމަުށް ަޓކަިއ މަސައްކަތްކޮުށްެދްއވުން ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންެގ އިލްތިމާަސކީ. 

 ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ތު މި އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަ

 އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް. 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ލާބަާޔއި މަންފާކުރަނިވި ގޮތަުށް ކަންތައްަތްއ 

އަހަރަކުން އިންތިޚާބުކުރާ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކާ ަހވާލުކުެރވިފަިއވާ  5ކުރުމަުށް ޓަކަިއ އަުޅގަނޑުެމން ކޮންމެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަުށް ސާފު ބަހުން ލިޔެ  115މަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް ގާނޫުނެގ އިތުރުން ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ންމެ މެންބަރަކަުށް ވެސް އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެކަމީ މިއީ ހަމަގައިުމ ބަޔާންކުރެވިަފއިާވކަން މި މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި ކޮ

ވެސް ފެންނަން އޮތް ވަރަުްށ ރަނގަޅު ޙަޤީޤަތެްއ. އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން މި އުޅެީނ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެިކއެކި 

ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމާއި، އެ ގުޅުުމެގ  މުޢާހަދާތަކުގައި، ބައިނަްލއަޤްާވމީ ގޮތުން ގުޅިފަިއވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ޤާއިމުކުރުމާިއ،

ސަބަބުން ލިބޭނެ ފައިދާއާއި ގެއްލުން އެންމެ ބޮޑަުށް ވެްސ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ބޭފުޅެއް ކަމަުށް ޤާނޫނުއަސާީސ 

ވަނަ މާއްާދގެ )މ(ގަިއ  115ދަންނަވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަުށް. އެހެން މިދަންނަވާ ކަމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ަގިއ، ެއ ިސާޔަސުތ ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޚާރިީޖ ސިޔާސަތު ކަނޑައަަޅއި  ،ސާފުބަހުން ބަޔާންކޮުްށފައިވޭ ވަރަުށް  ިހނ 

ުރ ަޤުއުމަތާކއި ، ނުހިނގާ ގޮތް ބަލައި ިހނގާ  އިމުކޮުށް ދެމެހެއްޓުން. އަިދ އެކު ގުޅުން ޤާ ބައިނަްލއަޤްާވމީ ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ބ 

ނުޖެހޭ ގެ މައްޗަުްށ އިލްތިޒާމު އުފުލަންބަޔާންކޮުށްފައި އެބަޮއވޭ ރައްޔިތުން ަގއި  1ހަމައެއާެއއްކޮުށް މި މާއްދާގެ )ފ(ގެ 

ސޮިއުކރުން. އަދި ހަމައެއާއެްއކޮުށް  އްލައަުށް ފެނިވަަޑއިގެން ެއކަމުަގއިއަމި މަނިކުފާނަުށް ޒާތުގެ މުޢާހަދާތަކުގައި އެ

ތިޒާމު އުފުލަންޖެހޭ ޒާތުގެ މުޢާހަދާތަކުަގއި ރަްއޔިތުން އެ މަްއޗަުށް އިލް ،ވަނީ ގަިއ ަބޔާންކޮުށްފައި 2މިދެންނެވި )ފ(ގެ 

ެއއްޮކުްށ  ޮސއިނުކުެރވޭނެ ގޮަތުށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ، އިތުބާަރކާ ގެ ބަހެއް ހޯދައިގެން ނޫނިއްޔާމަޖިލީހު

ންެގ މަޖިލީހުން ވަނީ ހަމަ މި ރައްޔިތު މި ިލއްޔަުތ މަތިކޮުށްފައިޔާައކަުށް ައުޅގަނޑުމެން މި މަސްއޫރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

. އެހެންވީމާ، މިއަުދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާ މުޢާހަދާތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ލިބޭ އި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީެގ ތެރޭގައިހަދާފަ

ން ެއކަން ކުރުމަީކ ގޮތުގެ މަތީ އެްއގޮްތވާ ވަނަ މާއްާދގެ ރޫހާ 268ސާީސގެ ގެއްލުމާއި ފައިދާ އަުޅގަނޑުެމން މި ޤާނޫނުއަ

އްޔާއަުށް ކަންކަުމގައި ލްޖުމްހޫރިއްާޔައުށް އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވާ ކަމެއް. ަރއީސުްލޖުމްހޫރިމިއަދު ރައީސު

ނޫނުން މަތިކުރާ ކަންތައް ންތައްތަކާއި ޤާނޫނުއަސާީސާއއި ގާވާލުކުރާ ކަުށް ޓަކައި، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަދިނުމަމަޝްވަރާ

ވަނަ މާއްދާ ދަންނަނީ.  129ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހެއް ވާކަން ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ލާަފއި އޮންނައެކުަލވައިކުރުމަުށް ޓަކައި 

އެުކ  އޮތީ ވަރަުށް ސާފު ސީދާކަމާ ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަން ކުރައްވާަފއި މިންވީމާ، މިދެންނެވި އުސޫުލގެ މަތީއެހެ

ކަން މިއަދު މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާފައި އޮތް އި މަންފާ ހޯދައިދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ލާބަޔާދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް 

ހުުށަހެޅުމުން ވެސް އަޅުގަނުޑމެންނަުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެނިގގެން އެބަދޭ. މަޖިލީހުން ދެކެވަަޑިއގަންނަވާ ގޮެތއް 
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 ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމެއް ނުވަތަ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހޯދަންޖެހޭ ވެސް ކަމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް

ދިނުމަުށް ޓަކައި ހުުށަހަޅާފައި އޮތް ހުުށަހެޅުމުަށް ހުރީ ކިހިނެއްތޯ ބަލައި މަޝްވަރާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިްސނުން 

ން މަނިކުފާނު ކަން ނަުށް ހުުށަހަޅާފައިވާ ޮގތުގެ މަތީއަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އޮތީ، ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުން މަނިކުފާ

ސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތޭ. އަދި ސް އިޢުތިރާޟެއް ނެތޭ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ވެސް އެްއވެ ކުރުމުގައި ައޅުގަނުޑގެ ެއއްވެ 

އެއާެއއްކޮުށް އަުޅގަނޑު އެ ދާއިރާއަކަުށް ނިސްބަްތވާ ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ވެސް ެއއްވެްސ އިޢުތިރާޟެއް ނެތޭ. އެހެްނ ހަމަ

ެވގެން ގަނޑުމެްނނަުށް އެ މައްޗަުށް ތަބާއި ސޮއިކޮުްށގެން ައޅުމިދެންނެވި ކަމަކީ، އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އެއްވެސް މުޢާހަދާއެްއގަ 

ޚިލާފުަށް. މީގައި ކަނޑައެިޅގެްނ  ވަނަ މާއްދާގެ ރޫހާ 268ސާީސގެ އަޅުގަނޑުމެނަކަުށް ޢަމަލެއް ނުކުރެވޭނެ ޤާނޫނުއަ

ން މި ޤާނޫނުއަސާސީ ޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮުތެގ މަތީނޫނުތަކާއި މި ޤާނޫނުއަާސސީގައި ބަ އެބަބުނޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހަދާ ގާ

ގޮތަުށް ަހދާ ކޮންމެ ގާނޫނެްއ ނުވަތަ  ޚިލާފުވާ އާލާޒިމުކުރާ އެންމެހާ ކަްނކަން ފުރިހަމަކުރަންވާނޭ. މި ޤާނޫނުއަސާސީ 

. ނޫެނއްގެ ބައެްއގެ ބާރެއް ނުހިނގާނޭގާނޫނެއް ނުވަތަ ގާލު އެއްޗަކަުށޭ. އަދި އެފަދަ ވިަޔސް ވާނީ ބާތި ނޫނަކުން ބައެއްގާ

ލު ކަމެކޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ސާސީއާ ޚިލާފުަށް ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ ބާތިމި ޤާނޫނުއަ

 އަޅުގަނޑުމެން ުގޅިފައި ޮއންނަނީ މިދެންނެވި ތަރަހައިެގ ތެރޭގައި. އަުޅގަނޑުމެން އެ  ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާ ޤައުމެއް.

ކަމުަށް  ބައެއް މުއަުޅަގނޑުމެންނަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލި ،ހަމަތަކަކާއިމައްޗަުށް ތަބާވާން ލާޒިމުކުރާ ދުސްތޫރީ 

ޞ، ހުރެ. އެހެންވިމާ، އޭެގ ބޭރުން އަުޅގަނޑުމެންގެ މަްއޗަުށް އެނގި ޖ ަގިއ ަޢުދުލިއނ  ަާފުގެ ކަންތައްތަުކެގ ިދެވިހާރއ 

ިރޔާސީ ނިޒާމެްއގެ ތެރޭަގއި  ޓަކައި ިތންބާރު ވަކިވެަފއި އޮތް މައްޗަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ބާރުފޯރުވުމަުށް

ނަމަވެސް ަރއީުސލްޖޫމްހޫރިއްޔާއަުށް ނުކުރެވޭނެ  ވީކަމުގައި  ކުރިމެވަރަކަުށް ޕްރެޝަރރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ކިަތން

އެއާެއކު ދިވެހިރާއްޭޖގައި މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ހަދާ ގާނޫނުތަކަކަކީ ވެސް، ންތައްތައް ހުންނާނެ. އަދި ހަމަކަ

ނަމަވެްސ ތިންބާރު ވަކިވެފައި އޮންނަ  ވީކި ކަުމގައި ތަނެއް. ކޮންމެ ގޮތަކަުށް ކޮންމެ ބަޔަކު ވާހަކަދެއް އީ މިނިވަންމި

 މި ،ގޮތަުށްތަނުގެ ރޫހާ އެއް  ހިނގަނީ މި  ަތނުގެ ކަންަތއް މި ތަނެއް. މި ރިޔާސީ ނިޒާެމއްެގ ތެރޭަގއި މިއީ މިނިވަން

ެމނ  މި ، މާތަނުގެ މެޖޯރިޓީއާ އެއްގޮތަުްށ. އެހެންވީ ތަނުގަިއ ޑިމޮކްރަސީއޭ ކިަޔއިގެްނ  ައުޅަގނުޑެމނ  ެއނ 

ުށާއި އަުޅގަނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި އޮތް މިދެންނެވި ގެ ތެޭރަގއި މިއަުދަގއި އޮތް ރޫހަދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންކަދަްއކަމުންވާހަ

ވީމާ، ިދވެހިރާްއޖޭގައި އަިދވެސް އަުޅގަނުޑ ކަމެއް. އެހެން ލަބިއްޔަތަުށް ތަބާވުމަކީ މިީއ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެޣްއަ

ސަރުކާރުން  ކަމަުށް ވާނަމަ ގުޅެންޖެހިްއޖެ ހާލަތެއްގައި މިކަމަުށް އިުތރަުށް މުރާޖަޢާކޮުށް ގުޅެންޖެހިއްޖެ ،އޮތީ ދަންނަވަން

ިއ ލާބަޔާ މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައުށް ދިވެހިރާއްޖެއަުށް މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއކަން ުކރައްވާނޭ. ކެތްތެރިކަމާެއކު 

 އިމުކުރުމުެގ ފުރުޞަތު ދިނުމަުށް އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. ޤާގޮތަުށް ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު  ވޭނެއިދެހޯދަ މަންފާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަުރވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ޖަޢުފަރު ދާއޫދަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ދާ ކޮމަންވެލްތުގަިއ  ކުެރެވމުން މިތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު ބަހުސްއާދެ! ވަރަުށް  ބޮޑަުށް ޝުުކރިއްޔާ އިްއޒަ

މަހުެގ  ގައި މީގެ ކުރިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައިދު ގޮތެއް ކަނޑަެއޅުމުގެ މައްސަލައި ދިވެހިރާއްޖޭ ބަިއވެރިެވގެން ޮއތުމާ މެ

 .ވެސް ނެތްޝަްއކެއް ދަްއކަވާަފއިވޭ. އާދެ! ރި މެންަބރުން ވާހަކަފުޅުްސގައި ވަރަުށް ގިނަ ިއއްޒަތްތެހުވެސް މި ބަ އިތެރޭގަ

ެވސް  އިވާތީވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގަ މީހަކަުށް ފައިދާތަކެއްޔާއެްއގައި ަބއިވެިރވަނީ ވެސް ެއ ޢިއްމުޖަ  މީހަކު މީހަކު ކްލަބު

އިދާތަކެއް ވާތީވެ. އެގޮުތެގ ސާ ގަންނަނީ ވެސް ފައިތުރުން ކުންފުނިތަކުން ހިއްބައިވެިރވަނީ ވެސް ފައިދާަތކެއް ވާތީވެ. މީގެ 

ހާ ހިސާބަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ކޮްނމެވެސް މުއްސަނދި ބަެއއްެގ  1982 ،ން ބަލާއިރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީމަތީ

ެތިރ އ  ، ން ބަލާއިރުމަތީއެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވެފައި ޮއތް ދުވަސްވަެރއް. ެއގޮުތގެ  ަޒތ  ރުގެ ރައީސް މައުމޫން ވަރަުށް ިއއ 

ކުރުމުގެ ނަތީޖާެއއްެގ އޮތީ. އެ ބައިވެރި  ވެރިކޮުށްފައިރު ބައި ޖެ ކޮމަންވެލްުތގައި އޭފުން ވިސްނުންފުޅަކާ ެއކީަގއި ދިވެހިރާއް

ވަރަުށް ގިނަ މަންފާތަކެއް ާރްއޖެއަުށް ވަމުންދިޔައީ. ާރއްޖޭގެ ގިނަ ރަްއޔިތުންނަުށް ވަރަުްށ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ގޮތުން 

ރެއްގަިއ ކުރުން. ތަޢުލީމީ ގޮތުން ވަރަުށް ދަުށް ފެންވައޮތީ ތަޢުލީމް ހާސިލު ަކމަކަުށް ވެފައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ،ބޮޑަުށް

، ަވަރށ  ؛ އުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެީކަގއިއޮތީ. އެހެންީވމާ، ކޮމަންވެލްތުގެ ޤަރު އޭރާއްޖެ  ގިނަ  ެތުދުފެޅއ 

ދަންނަވަންޏާ . ތެދުތެދަުށް ރިއެރުންތަެކއް ލިބިފަވަނީ ވަަރުށް ގިނަ ކު ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށްޝިޕްތައް ލިބި، ސްކޮލަރ

ކަމުގައި ދަންނަވާލަންޖެހޭ. ުށް ލިބުނު ކުރިއެރުންތައް ލިބުނީހީތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަރު ލިބުނު އެ ކޮމަންވެލްތުން އޭ

ކުިރއެރުންތަކުެގ  ވާައއިސް އަުޅގަނޑުމެން ވިްސނާލަންޖެހެނީ ރާއްޖެ ހާސިލުކޮުށްފައިިމަފަހަކށ  ، އެހެންނަމަވެސް

އުމުތަކުްނ ކޮަމންވެލްތުގެ ަބއެއް ޤަ މަުށް ހަސަދަވެރިެވގެން ދިއުމި ދާ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ާރއްޖެ މިނިވަންކަންމަތީ ކުރިއަުށް 

 ،ދިޔައީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނާނެމަސަްއަކތްތަކެއް ހަމަ ކުރަމުން އިސްނަަގިއގެން ރާއްޖޭގެ މި ުކރިއެރުން ހުއްޓުވާލަން

ހުރިާހ  ތިބެގެން ތަޙުޤީޤުކޮުށްގެންދިމާވި ކަންަތއްތަކާ ގުިޅގެން ވެސް ކޮމަންެވލްތުން ފޮނުވި ބަޔަކު މިތާ  ަގއި މި 2012

. މި ދައްކަނީ މީހުން ވާހަކަ ޓަކަުށް ވެގެން ހަމަ އެވެސް ކަމުުނދާ ރިޕޯ ޓް ނެރުނީމާ ވެސް އެއީކަމެއް ނިންމާފައި ރިޕޯ

ެމ ަޤުއަމަކށ  ެވސ  ަވަރށ  ުމިހއ، އުޅެނީ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި އްެޗއް. ަްމު އެ ަޤުއުމެގ ިސާޔަދަތީކ ޮކނ 

އުެމއްެގ ކޮުށް ދާޚީލީ ކަންތައްތަކަކީ އެ ޤަޚާއްޞަ  އިމު އެއްެޗއް. އެ މިނިވަންކަމާމިނިވަންކަމަކީ ކޮންމެ ޤައުމަަކުށް މުހިއް

ންތައްތައް. އެކަްނތައްތައް އެ ަޤއުމެްއގެ ޤާނޫނުއަސާީސގައި އޮންނަ ގޮތެްއެގ އްުލކުރަންޖެހޭ ކައްޔިތުން އަމިއްލައަުށް ޙަ ރަ

ބަަޔުކ  ވަކި، ގޮތަކަުށް  މަ އެއީ ަވކި ބަޔަކު ބުނާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރަުމންގެންދިޔައިގާ ، ނިންމަމުން ،އްލުކުރަމުންމަތީން ޙަ

ކަންތައްަތކަުްށ  ަޤއުމަކަުށް ިފއްތުންތައް ފިއްަތއި، އްޔާ އެންތައްތަެކއް ކަމަުށް ުނވެއްޖެ ގޮަތކަުށް ނޫނީ ކުެރވޭ ކަ އެދޭ
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ވަނަ ައހަރުގެ ކަންތައްތަކާ ގުިޅގެްނ  2012އާދޭ  ނޑު ހަދާނަުށް އެބަދަތިކުރުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ ަކމެއް ނޫން. އަޅުގަ

ދަނީ ކުދި  މިކުރަމުން ކަންތަްއތައް  ،ދު ވެސް ދެއްވި ތަްޤރީރެއްަގއި ވިދާުޅވިއޭރުގެ ރަީއސް ޑރ. މުޙައްަމދު ވަޙީ

 ދުނިޔޭގައި ތޯ. މިހާރު މިއުމުތަކަުށް ބޮޑުކޮުށްނޭ. މިއީ އިންސާފެއް ނޫން އިނގޭޤައުމުތަކަުށް ކުދިކޮުށްނޭ. ބޮެޑތި ޤަ

އެއީކީ. ކުަޑ  ނޫން އްގައި ކަންތައް ުކރާ ގޮތެއްބޫލުކުރާ، ތަހުޒީބު މުޖުމަތަމަޢެކިަޔވަިއގެން ތިއްބެވި ެއްއވެްސ ބަޔަކު ގަ

ޙައްޤުަތއް އެބަ  ވޭ. އެ އުމެއްގަިއ އުޅޭ ރައްޔިތުންނަުށް ޙައްޤުތަކެއްޤަ ަަސް އެޮބުޑ ަޤުއެމއ  ިވޔ، ސްއް ވިޔަ އުމެޤަ

ފެންނަނީ ޚާއްޞަކޮުށް ރާއްޭޖގެ  މި ،ދަންނަވަނީ އައިސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ތެދަުށް މިފަހަކަުށް ލިބިދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މި

ރާއްޖެއަުށް ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަޅުތަެކއް އެޅޭތޯ ކެނޑިނޭިޅ  ުށްލައި، މިސިޔާސީ ގޮތުން ަގޑުބަުޑކޮ ލައި،ރަޙު ހަލަބޮލިކޮުށްމަސް

ތެދަުށް އުޅޭނީ. ތެދު ހަދައިގެން މި ކުރާ ޕްލެޓްފޯމަުށް މީހުންގެ އެކަން ޮކމަންވެލްތު އެއީ އެ ކުރާ ބަޔަކު މަސައްކަތް މި

ގޮތަުްށ ގެ ކޮުށްދޭ ޖަގަހައެއް މީހުންގެ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކަުށް ކެމްޕޭން ާއއި ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެދަންނަވަންޏާ އެމް.ޑީ.ޕީ

، އުމުތަކެއްގެ ސިޔާދަތު ހިފަހައްޓައިދީހުރިހާ ޤަ މި ،އް ނުކުެރވޭކުރަނީ. އަޅުގަަޑކަުށް ގަބޫލެބޭނުން ކޮމަންވެލްތު މި

ފުާކާރ ަޖމު  ޢިއްޔާެއްއގެ ގޮތުަގއި އޮތް ަބއެްއގެ ގޮތުން ކޮންމަންވެލްުތ އެކަހަލަ ރޯލެްއ ކުޅެންޖެހޭނެ ަޤުއުމަތަކށ  ަމނ 

ކަމެއްދަމެއް ބޮޑުާވއިރަުށް ސަރުކާާރ  މިއީ ނޫންތޯ ހަޤީޤަތަކީ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހަމަ ،. އެހެންނަމަވެސްއްކަމަކަުށެ

 އަރަނީ ކޮމަންވެލްަތުށް. ކޮމަންވެލްތަުށް ގޮސް އެ  ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަންޏާ ގޮސް މި މި ،ޖެއަުށް ދަތިކުރަންާރއ  ، ތޮޅިލަން

ކުެގ އުމުތަމީހުންނަުށް ތާއީދުކުރާ ބަެއއް ޤަ  ކޮމަންވެލްުތގައި ތިބި އެ ،ދައްކާ ވާހަަކެއއް ދަްއކަިއގެންގާތު މީހުން 

 އުޅޭ ވެގެން ކުރަނީ. މިހާރު މި ކަންތައް މި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން އެގޮތްިމގޮތުންއެކު ރާއްެޖއަުށް ދަތި އެހީތެރިކަމާ

، ، ގޮތަކީ  ެތިރ ަރީއސ  ަޒތ  ތިބި ބޮޑު ވަލެްއ  އުޅުނު ބަަޔކު ހިފަހައްޓާފައިއެގޮތަުށް  ގޮަތކީ  އުޅޭ ވެގެން މިހާރު މިިއއ 

އަުށް އެހާ މުހިއްމު ތަެންއ ރާްއޖެމިތިބަ ކޮމަންވެލްުތ ރު ބުނާހެން، ބޮޑު ވަލެްއގެ ގޮުތގަިއ ހިފަހައްޓަިއގެން ޢުމަރު ނަޞީ

މިހާުރ  ،ީމހުންނަުށް އެނގިއްޖެ މީހުންނަުށް މިހާރު މި ގޮތްހުސްވީ. އެ ކަުށް ނުވޭ. ާރއްޖެއިން އޭތި ދޫކޮުށްލީމާ، އެކަމަ

ޖޭގެ ސަރުކާރު ާރއް ޮގވަިއ، ރާއްޖެއަުްށ ދަތިކުރަން  ހީތެރިކަމާ އެްއކޮުްށ ގޮސް ންނަމެންނަުށް ކޮމަންވެލްތުެގ އެދެން ތިމަ

 ންނަުށް މި މީހު އުޅެނީ އެ މިހާރު މި  އެހެންވީމާ، އެގޮތަުށް ެވގެްނގޮސް ކަންކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ. މި ބަދަލުކުރަން ގޮވަިއ،

. އިނގޭތޯ ޔަވަޅެއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކަމަކަުށް ވެގެން. އެހެްނވީމާ، މިއީ ަވރަުށް ރަނގަޅު ފި ޑު ބޮޑުނކަންތައްގަ

ވަރަުށް ރަނގަޅު ފިަޔވަެޅއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ޮގވާލަން ބޭނުންވޭ، އަުޅގަނުޑ ވަނީ  މިސަރުކާރުން އަޅުްއވާފައި 

ެގ ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ަސަލ ަބުހސ  ސަލަ މައް  ބެހޭ ކޮމިޓީައކަުްށ ފޮނުވަިއގެން މި ހުގައި ކަމާ ފަ މަރުޙަލާއަުށްިމ ަމއ 

ން ކޮމަންވެލްތުން ހަމަ އެއްކޮުށް ނިންމުމަުށް، ވަިކވުމަުށް ހަމަ އެކަުށީގެްނވާ ގޮެތއްގެ މަތީކުރުމަުށްފަހު މިއާ މެދުގައި ދިރާސާ

 އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ކަނޑައަަޅން އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން ބޭނުންވޭ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 
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 ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމަރަދޫ އަރުވަނީ  ތު މިޞައަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ނެތް. ކޮމަންެވލްތަކީ މުހިއްމު ޖަމާޢަތެއް. ބޮޑު ޖަމާޢަތެއް. ކޮމަންވެލްތުގަިއ ޝައްކެއް  ރަީއސް.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ަގއި ަބއިެވރިވީ ވަރަުށް މަތިވެރި މަޤްޞަދެއްަގއި. އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ކުޑަ ޤައުމަކަުށް ވާތީ. މީްސކޮުޅ  1982ދިވެހިރާއްޖެ 

ޖަމާޢަތުން އެހީތެރިކަން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދާއިާރގަިއ  މަދު ޤައުމަކަުށް ވާތީ. ކުޑަ އިްޤތިޞާދެއް އޮންނަ ޤައުމަކަުށް ާވތީ އެ

ވެސް، އަދި ތަޢުލީމާއި ތަރައްީޤގެ ދާއިާރގައި ވެސް ލިބޭނެކަުމގެ ފޮނި އުއްމީދުަގއި. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. މިއަދާ ހަމައުަށް 

ކި ސިފަސިފައިަގއި ފޯރުކޮުށްފަިއވާކަީމ އަިއއިރުަގއި ެއކިެއކި ކަންތައްަތކުަގއި ދިވެހިރާއްެޖއަުށް ކޮމަންެވލްތުގެ އެހީތެރިކަން އެ 

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. އޭގެތެރޭަގއި ސްކޮލަރޝިްޕ ލިބުން، ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމާއި އަދި 

ޑިމޮކްރަސީގެ ިނޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަުށް އެކިެއކި ރޮނގުރަނުގން އެހީތެރިވުން ފަދަ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ. އިްއޒަތްތެރި 

ސް. އެއްުދވަްސވަރެްއަގިއ ކޮމަންވެލްތަީކ އިނގިރޭސީްނގެ އިސްތިޢުމާރުގެ ދަުުށގަިއ ތިބި ޤައުމުތައް ތަމްސީުލކުރާ ރައީ

ޖަމާޢަތެއް ކަމުގައި ިވޔަސް ެވސް، މިއަދު ކޮމަންވެލްުތގެ މަޤްޞަދުތައް މި ވަނީ ތަފާތުވެފަ. ކޮމަންވެލްތުގެ ކޯ ވެލިއުްސ 

މެންބަރު ޤައުމުތަކުގައި ހަރުދަނާކުރުމާިއ، ހަމައެހެންމެ ޑިމްކޮރަސީގެ ބިންގާ  ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ޢަދުލުިއންޞާފު

ވަރުގަަދކުރުމާއި ހިމާޔަތްކުރުމަުށް މަސައްކަތްކުރުން. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން ޤައުމެއްގެ އެންމެ މުހިއްމު އެްއ 

ރުންކަން. އެހެން އެަކން އޮންނައިރުގައި އެިކއެކި ވާޖިބަކީ، އެ ދައުލަެތއްގެ އަިމއްލަ ވެރިކަމާއި މިނިވަންކަން ހިމާޔަތްކު

. ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބަިއވެރިެވގެްނ އަމިއްލަ ވެރިކަމާއި މިނިވަްނކަން ހިމާޔަތްކުރުމަުށް މަގުފަހިކޮުށްދޭކަމުަގއި ދަންނަވަންޖެހޭ

ގެ ިއސްތިޤްލާލާއި މިނިވަންކަން އުމުިރކަމާއި އަމިއްލައަިމއްލައަުށް ޤަ އުމަކަުށް އަިމއްލަ ވެއެއީ އަުޅގަނޑުމެން ފަދަ ކުޑަ ޤަ

ަގއި އެހެންެވެގން އަޅުގަނޑުމެން ސާކު ނުލައި. މާޔަތްކުރުން ވަރަުށް ދަތި އުނދަގޫކަމެއް އެހެން ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާހި

އުޅެނީ.  މިޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމަންވެލްތުގައި ވެސް ބައިވެރިެވގެން  އޮތީ. ހަމަ އެ ސަބަބަުށް ވެސް ބަިއވެރިވެަފއި މި

އޮތީ. މިއީ ފުންކޮުށް ވިސްނާލަންޖެހޭ  އެކު އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ކުރިއަުށްދެވެން މި އުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެއީ ރަހުމަތްތެރި ޤަ

 ކަމުގެ ަމއްޗަުށް ފުންކޮުްށ ވިސްަނއި،މިދެންނެވި ކަން  ،ކަމެއް. ކޮމަްނވެލްތުން އަުޅަގނޑުމެން ވަިކވާން ނިންމާއިރު 

މު ކަެމއް ަކމުގައި އަުޅގަނޑު ެދކެން. ައޅުަގނޑުމެންގެ ބައިނަްލއަޤްވާީމ ައކީ ކޮަބއިތޯ ބަލައިލުމަކީ މުހިއްމިކަންކަމުގެ ނަތީޖާ

އްޯތއާިއ، އެީހއަކަުށް، ން ކުރާނީ ކޮންކަހަލަ ައސަރުތަކެކަމަުްށ މިއިވަންތަާރއްޖޭގެ މިިނވަންކަމާއި އަމިއްލަ  ،ގުޅުންތަކަުާށއި

ފުންކޮުށް  ހޯދުމަުށް އަތްިދއްޮކުށްލާނީ ކޮންކޮން ފަރާތަކަުށްތޯ ދިރާސާކޮުށް ބަލައި ުށް އެދެންޖެހޭ ހިނދު އެހީއެއްމަދަދަކަ

ފަހަރު ވެސް އާދޭ. އަދި ެދކެން. ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަހަރު ކަުމގައި މު ކަމެއްވިސްނަިއ، ކަުމގެ ެއކޮޅުމިކޮުޅ ބެލުމަކީ މުހިއް

 ،ނަމަ ކަމަުށް ސަރުކާރަުށް ވިސްނިަވޑަިއގަންނަވާ ބާނާއަޅުގަނޑުމެންގެ އަިމއްލަ ވެިރކަމުގެ ތެރެއަުށް އެ ޖަމާޢަތުން އަތް
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ބެހޭ  އްލުކުރުމަުށް މަސަްއަކތްކުރަްއވަންވާނީ. ަވިކވުން ެއއީ ޙައްލެއް ކަމަުށް ައޅުގަނެޑއް ނުދެކެން. އެކަންކަމާއެކަން ޙަ

ހިތްހަމަނުޖެހެނީ ކޮންކަމަކާ ހުރެތޯ . ައޅުގަނޑުމެން އަުޅގަނުޑމެންގެ ކޭސް ޕްެރޒެންޓުކުރަްނވާނީ އިދާރާތަކަުށް ގޮސް

ތަންތަނުަށް ގޮސް މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭނީ.  ބުނެދޭންވާނެ. ކޮމަންވެލްތުގެ ެއކިއެކި އިދާރާތަކާއި ސެކްެރޓޭރިއެޓް ހުންނާނެ. އެ

 އްލުމަކާހަރެއްަގއި ލިބިދާނެ ގެނިންމުމަކުން ފަކުން އަވަސްއަުރވާލަިއގެން ނިންމާއެއީ ރާއްޖެއަުށް މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމަ

ވެސް ވަކި ކޮޅަކަުްށ  އަުޅގަނޑު ފަަހރެއްަގއި ނާލަންޖެހޭ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.ދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން ފުންކޮުށް ވިސް

ޖެހިގެން ވަިކ ގޮަތކަުށް ވާހަަކދައްކަނީކީ ނޫން. އަުޅގަނޑުެމން ކަމެއް ނިންމާއިުރ ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކެއް ހުންނާނެ. 

ބޭނެ ތަެކއް ހުންނާނެ. ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ދިރާސާކުރުންތަކެއް ހުންނާނެ. ިމއިން ކޮންމެ ކަމަކުން ލިވިސްނަންޖެހޭ ވިސްނުން

ިމ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މައްޗަުށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނުޑ  ނެްއކޮޅުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކާ،އަ ،އާއި ފައިދާއާިއ، މަންފާ

ެއއް ނެތޭ. އިްއޒަތްތެިރ މަްޝވަރާކޮުށް ވާހަަކދެއްކިފަ ،ންކޮުށް ިވސްނައިސް މިކަމާ ދޭތެރޭ ފުދަންނަވާނީ މި މަޖިލީހުން ވެ

 ދާ ިއސްތިޤްލާލާއި މިނިވަންކަމާ ގުޅިަފއި ހުންނަ މައްސަލަތަކާ މެދު ކަންކަުމގައި އުމާއި ސީޤަމު އަދި ރައީސް. މިފަދަ މުހިއް

ކޮުށް ވަާރކުރެެވންޖެހޭނެ. ވަކިން ޚާއްޞަމެދުގައި މަޝް ކުގެ މެދުގައި ފުޅާ ދާއިާރެއއްަގއިގޮތްގޮތް ނިންމާއިރު ހުރިހާ ފަރާތްތަ

ރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭ؛ އިްއޒަތްތެ ސް ހޯދުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއްސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބަހެއް ވެ

އެއްބަަޔކު އަނެްއ  ،ުއޅޭ މަްއސަލައަކީ  ދިމާެވގެން މިތެރޭގަިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ  ނޫނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ އެހެން

ކަެމއް. ެއއީ  ދިމާލަުށް ވާހަކަދަްއަކނީ. އެއީ ދެރަ ްއ ބަޔަކާބަޔަކާ ެއކު މަޝްވަާރކުރުމުެގ ބަދަލުގައި ެއއްބަަޔކު އަނެ 

 ދާ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހެއްގެ މަޤްޞަދު ވެސް ގެއްިލގެން

ދި ެއކަމުން އަ ،ތެޭރގައި މަޖިލީހުަގއި މަޝްވަރާކުރުމަކީ ކަމުގެ ހުރި ދެރަކަމާއި، އެއިން ލިބިދާނެ ނުރައްކަލަާކއިމިކަމުގެ 

އެ މަޝްވަރާތަުކގެ އަީލގަިއ  ،ފަރާތުން ހަމަޖެހޭ ދާއިރާެއއްަގއި މަޝްވަރާކޮުށް  ދޭތެރޭަގއި ވެސް ދެ ކުރާނެ ފައިދާއަކާ

އެކަުީށގެންާވ  އި ސަުރކާރު ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ެވސް ވެސްމިހާރު އިިދކޮޅު ފަރާްތތަކާ .ނިންމުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގޮތެއް 

މު މައްސަލަތަކުަގއި އިދިޮކޅު ދަންނަވަންޖެހޭ. މިކަހަލަ މުހިއް ެއކުންކަމުަގއި ުނވާ ވާހަކަ ހިތާމަޔާ މަޝްވަރާެއއް ކަ

މެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އެއީ ކޮމަްނވެލްތުން ސަރުކާރުން ކުރަންވަންޖެހޭނެ ކަެވސް ފަރާތްތައް އޮންބޯޑްކުރުމަކީ 

 ކެނޑޭ ކަހަލަ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތޮްއޑޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 އިބްރާހީމް ޙަސަނަުށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިްބރާހީމް ޙަސަންތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު 
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ސް ނުނިމެނީސް ފަހު ބަހު ސް މަޖިލީހަުށް މި މައްސަލަ ފޮނުއްވުމަުށް އާދެ! މި ބަހުަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ކުން ޢިއްޔާ ޖަމާޢަތަވެލްތު ކަހަލަ ބޮޑު ޖަމުސަރުކާރުން ގޮތެއް ކަނަޑއެުޅްއވީތީ އަުޅގަނޑު ވެސް ވަރަުށް ިހތާމަކުރަން. ކޮމަން

 ުށް. ބޭރުގެ ބޮޑެތި ޖަމާޢަތްތަކާ އުމަކޭ ދިވެހި ޤަ ދިވެހިރާއްޖެ ަވކިވުމަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ފޫނުބެއްދޭަވރުގެ ެގއްލުމެ

ވަިކވުމަކީ ވެސް ނިކަމެތިކަމެއް. ކޮންމެ ވަކިވުމަކީ، ކޮންމެ އެަކނިވެރިކަމަކީ ފަހުން އޭގެ ނިކަމެތިކަން އަންނާނެ ކަމެއްކަން 

ތިކަމެއް. ކޯލިޝަން ހެދިފައި ހުރި ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކެއް ނޫން. ސިޔާސީ ޕާޓީތަާކއި ަވިކވުމަކީ ެވސް ނިކަމެޔަޤީން. 

ވާހާ ގޮތަކަުށް ބޭފުޅަކު ބޭނުން މަޝްވަާރނުކުރެވި ަވކިެވގެންދިއުމަކީ ެވސް ނިކަމެތިކަމެއް. އަދި އެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ

، ވެްސ ނިކަމެތިކަމެއް. އެހެންވީމާ ދިއުމަކީޅުނުވާ ބޭފުުޅންނާ ވަކިެވގެންކަންކަން ނުހިންގައި، ުނވަަތ އެްއޗެހި ވިދާ

ދޭތެރޭަގިއ  އެްއވެސް ބޭފުަޅކާމިއީ  .ވޭނީަު ދަންނަވާ ެއއްެޗއް ދަންނަަވއިލެައުޅަގނަޑށ  ަވަރށ  ާސުފޮކށ  ައުޅަގނޑ

، އުމުގެ ސަރުކާރުއަޅުގަނޑަުށް މިހާރު މި ޤައް ނޫން. އަޅުގަނޑުގެ ހިތުަގއި ެއއްވެްސ ޒާތީ ކަމެއް އޮެވގެން ބުނާ އެއްޗެ 

ަަކޮުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސިފަވަނީ ހަމަ ފަޅު ގެއެްއަގއި އިންނަ އެކަނިވެރި މައެއްގެ ގޮުތގަިއ. އެްއވެްސ ައިދ ާޚއ ޞ

، ، ބޭފުޅަކު ބުނާ އެއްެވސް ެއްއޗެްއ، ވިދާުޅވާ ެއއްެވސް އެްއޗެއް ގަބޫލުނުކޮުށް ަނަވުމނ   ،މުންއިންަނވަެއެހނ  ިއނ 

އިންނަވަމުން ގޮސް އަުޅގަނުޑމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެއްިކ ދުވަހު ވެސް އަޅުގަނުޑ 

ިޗިހ ާކަލިއ ަހަދީނ ، ސަޅިކޮުށޭ ،ވަރަުށް ރަނގަޅު މިސާލެކޭ، ވަރަުށް ފޮނިކޮުށް .ދެންނެވިން ެޗިހ ިހިނ، ެމިހ ެއއ  ޫދިނ ެއއ 

ނި އެންމެ ފަހުން މަުރވެގެން ެވއްޓެނީ އެ ހިނިގަނޑު ތެރެއަުށް. ޭއގެ ނަފުސާިއ . އެކަމަކު އެ ދޫަގުހަގިއ ިއނެދފަ 

ަޮުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ިރީޕުޓކ، މަސްގަނޑު ކާލަނީ އެ ހިނިތަކޭ. އޭގެ ނަތީޖާ ހަމަ މި އަންނަނީ ހަމަ ތަރުތީބުން

އެއް. ދިވެހި އުމަުށް ލިބޭ ދެރަވެހި ޤަނޫނޭ. މިއީ ދި ފެންނަމުން. މިއީ އެކަނި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިބޭ ދެރައެއް

ވަަރަކުށް ދިވެހި ދައުލަތް، ދިވެހި  އުމުގެ ސަރުކާރު ބައިނަލްައޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުން އެކަހެރިެވގެން ނިކަމެތިވެގެންދާޤަ

އުުމގަިއ ަަިދެވިހ ަޤުއުމެގ ަނނ  ުދިނެޔާއިއ ުމިޅ ޤ، ގުޅި ޖަމާޢަތްތަކާއި މުޖުތަމަޢުތަކާ ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވާނެ. ބޭރުގެ 

ވެސް އުފުލިގެންދާނެ.  އުފުލޭވަރަކަުށް ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ިއއްޒަާތއި ޤަދަރު އުފުލިގެްނދާނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަދަރު

ކޮުށް މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، ކަމެްއ. އަދި ޚާއްޞަ  ތުގެ ކަންކަން މިގޮތަުށް ކުރުމަކީ ވަރަުށް ހިތާމަވެރިާބވަ މި ، އެހެންވީމާ

ޓަަކއި "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް" މި  މަގަުށް އެޅުވުމަުށްޔާއަކަުށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ަހމަރައީސުލްޖުމްހޫރިއް  ،އެ ބޭފުޅާ

، ތަނަުށް ފޮނުވަނީ. ވަކި ބޭފުޅެްއގެ މަޖިލީހެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަ ލާންވީތާ ނަމުގައި މަޖިލީހެއް ހޮވާފައި ރައްޔިތުން މި

ެގ ަމިޖިލސ   އްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް. . އެކަަމކު ދިވެހި ރަގެ ރާހީމްގެ މަޖިލިސް. ރައީސް ޔާމީންސިމް އިބް. ޤާަރީއސ  ަމުއޫމނ 

ާމ ަވަރށ  ޮބޑު ، އެހެންވީމާ . މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާ ބަރާބަރަުށް އަާދނުކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ިމ ަމިޖީލުހެގ ިޒނ 

ލަތު ިމ އަީއ. ފުރިހަމައަުށް ޒިންމާ ޤައުމަުށް މި ހާހިތަުށްއަރާތީ ައޅުގަނުޑމެންގެ  ކުރެވެނީ މީހެްއގެ މަަސއްކަތޭ އެހެން

އުފުލަންޖެހޭނެ މި މަޖިލީހުން. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ ވަަރުށް ކުޑަުކޑަ މިސާެލއް. ވަކި ބަޔަކު ބޭުރގައި ތިެބގެން ވަިކ 

ތަން  ކަހެރިވި އުމު އެ އެްއޗެްއ ކިަޔިއގެން ެއކަނިާވ ކަމެއް ނޫން މިއީ. ޤައުމު ިނކެމތިވަނީ، ަޤއުމު ެއކަހެރިަވނީ. ޤަ
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ބަރާބަުރ ރިޔާީސ  ރާޤު ހަނގުރާމަ ނުފެުށެނީސް. ޭއރުގެ ެސކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޯީފ އަނާން،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނު ޢި

ގަނުޑވަރު ދޮރުމަތީގައި ހަތަރު ގަޑިއިރު ހޭދަކުރެްއވި ރައީސް ޞައްދާމް ޙުސައިނާ ބައްދަލުކުރަްއވަން. އެކަަމުކ 

. ނަީތޖާ ކިހިނެއްތޯ ވީ؟ ފަޅު ވަެޅްއަގއި އޮްއވާ ދަމާނެރެގެން ގެްނޮގސް އެންމެ ފަހުން އާޚިުރގައި ނިކުމެވަަޑއެއް ނުގެންނެވި 

އެ ފަކީރު ވަރަުށް ނިކަމެތި ހާލަތެއްަގއި ޢީދު ދުވަހު ދުނިޔެއާ ވަިކެވވަަޑއިގެންެނވީ. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ، 

އީސް ޔާީމން ގޮތްދޫކޮުށްލަްއވާުށޭ. އަުޅަގނޑުމެން އެ މަނިކުފާނު ދެކެ މީގެ ނަތީޖާ، އާޚިރު ނަތީޖާއަުށް؛ މިހާރުވެސް ރަ

ރުޅިއަިއސްގެން ވިދާޅުވާ އެްއޗެްއ، ބުނާ އެްއޗެއް ނޫނޭ. ބައެއް ބޭފުޅުން އެހެން ވިާދޅުވަނީ އެ މަނިކުފާނު ދެެކ 

ގެން، އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެކީަގިއ ކޯފާެވވަަޑއިގެެނއް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނާ އެއްޗެއް މި ބުނަނީ ޤައުމަުށް ހެޔޮ އެދި

މިތާނގައި އަުޅގަނޑުމެން ިތބޭތީ. އެހެންވީމާ، މި ޤައުމުގައި މަްޝވަރާކުރުމުގެ ިރެވތި އުސޫލާއި، ޖުޑިޝަރީން 

ާވނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއިްނ  ޢަދުލުއިންޞާފު ފުރިހަމައަުށް ޤާއިމުކުރެިވގެން ނޫނީ މި ޤައުމު އިޞްލާޙެއް ނުވާނެ. އެކަން

 ދޫކޮުށްލައިގެން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްާޔ. ދަުށަުށް ގޮތް ން އެންމެފެުށިގެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި ާދއިރާގެ އިނގުރައިދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.ފަލާޙަ އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

 ގޮތުން  ބެހޭ އަކަުްށ ކޮމަންވެްލތުން ވަިކވުމާަރީއސް. މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

، ަހއިސިްއޔަތުންރައްޔިތެްއގެ  އޮތީ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ދިވެހި އޮތް ިސޓީފުޅު ައުޅގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މި އިފޮނުވާފަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ަސރުކާރުގެ މި ނިންމެވުމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާއީދުކުރަން. އަދި  ައދި 

ހުުށަހަޅަން. އިއްޒަތްތެރި އެްއޗެއް ދަންނަވާލުމުގެ ކުިރން މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަުށް ފޮނުވުމަުށް އަުޅަގނޑު 

ދޭތެރޭގައި މި މަޖިލީހުގެ  ތުމާއި ނެުތމާކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުަގއި އޮ .އްެވސް ޝަްއކެއް ނެތްއެ ރައީސް. 

އިދިކޮޅު ބައެއް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ކޮމަންވެލްތުން  ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބަހުސްކުރައްަވއިފި. ސަރުކާރާ  ބައެއް

އެ ބޭފުޅުންނަކަުށް އެއްގޮަތކަުށް ވެސް ހާމައެއް ނުކުރަްއާވ  ،ވައިފި. އެހެންނަމަވެސް ކަމަުށް ފާޅުކުރައް  ވަިކވުމަކީ ހިތާމައެއް

ނުވަތަ ކޮން  ،ކަމެއް  އުމަުށް ލިބެނީ ކޮން ފައިދާެއއްދިވެހި ޤަ ރާއްޖެ އޮތުުމން މި ދައުލަތަުށް ނޫނިއްޔާ  އިކޮމަންވެލްތުގަ 

ކޮމަންވެލްުތގައި އަުޅގަނޑުމެން އޮތުމުެގ  ،ައޅުގަނޑުމެންަނުށް ފެނިގެންދިޔަ .ކަމެއް. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް ގެއްލުމެއް

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ތަުނގެ ޕްރެޝަރު އެ ،ކޮންމެ ދު ވަަހކު ކޮންމެ ހަފްތާައކު ،ސަބަބުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކޮންމެ މަހަކު

 އިއުމެްއގައުމަކީ ވެސް އެ ޤަ . ކޮންމެ ޤަނެތް ދިޔަ މިންވަރު. އެްއވެސް ަޝއްެކއްއަންނަމުންއުމަުށް މި ޤަ
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އުމެއް. އް އޮންނަ ޤަކުެރިވގެންވާ ަކންތައްތަކެިސޔާދަތު ރައްކާތެރި ނޫނުއަސާސީައކާއި މިނިވަން ދައުލަތަކާއި މިނިވަްނކަމާއިޤާ

ޒަތްތެިރ މިތާ ތިބި އިއް ،ވުން. އެހެންނަމަވެސް އުމަކަުށްްއގެ ރައްޔިތުން އެދޭނީ ކޮންމެ ޤައުމަކީ ވެސް މިނިވަން ޤައުމެޤަ އެ

 ދާދި ފަހަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އިިވގެން މި  ،ނުވޭ އެ ބޭފުޅުންނެއް ވިދާޅެއް ރުދެއްެކވިފުޅުބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަ

 ؟ދިޔަ މަންޒަރު. ކީްއވެތޯ އަުޅަގނޑުމެން އެއްެޗއް ނުދެންނެވީވިލާތުން ޔޫރަޕުގެ އިއްތިހާދުން ަވކިެވގެން ދިޔައީ އިނގިރޭސި 

އުމުގެ އާއްމު ރަްއޔިތުންގެ ވޯަޓކުން ޤަ ގެ ިއއްތިހާދުގައި އޮވެ އެވިލާތުން ޔޫރަޕުވަންދެން އިނގިރޭސި  ނެއްހަމަ އެތައް ޒަމާ

ންނާކަުށް އިނގިޭރސިވިލާތުެގ ރައްޔިތުން މިހާރު ޔޫރަޕުގެ އިއްިތހާދުގައި އޮއާއްމު ަރއްޔިތުންެގ ގިނަ ަރްއޔިތުން ނިންމީ 

އިނގިރޭިސވިލާތަުށް ެގއްލުންވާތީ.  ވުރެ ލިއަން ޑޮލަރެއް އެ ލިބޭ ފައިދާައކަުށްއެަތއް ސަތޭކަ މި ؟ގަބޫލެއް ނޫނޭ. ީކްއވެތޯ

ކޮމަްނވެލްތުގައި  ،ތިބި ކޮންމެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ގަބޫުލކުރަްއވާނެ އުމަުށް މިތާ. ދިެވހި ޤައެްއވެސް ަޝއްެކއް ނެތް

ހަކު އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ ރަުށް ބޮޑު. ކޮންމެ ދުވަތުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ ގެއްލުން ވަގަނޑުމެން އޮއަޅު

އުމުގެ ދައުލަތް . މި ޤައުމަުށް ްޕރެޝަރުކުރަނީ މި ޤައުމުގެ ާޤނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުތަކާ ިޚލާފަުށް މި ޤަކުރޭޕްރެޝަރ

މަޖިލީހުގެ  ނޫން. މިތާތިބި އިއްޒަްތތެރި ރައްޔިތުންގެ އެއީކީ ެއކަން ކުރެވޭނެ ޮގތެއް .ހިންގަން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

އުުމގެ ރަްއޔިތުްނނަުށް ހެޔޮއެދޭ މެންބަރުން ކަުމގައި ވާނަމަ އެ ބޭފުޅުން ވެސް މި ޤަ ،އުމަުށް ހެޔޮއެދޭމެންބަރުންނަކީ މި ޤަ

ރަީއސް ޔާމީން ފާހަގަުކރާނީ މި ޤައުމު ނުދެކޭވަރުގެ  އެއްގޮތަުށް. އަުޅގަނޑު ތަނުގައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަްނޖެހޭނީ ޙަޤީޤަތާ މި

ަޓކަިއ ނިންމަންޖެހޭ ދަތިއުނދަގޫ  އުމުގެ ަރއްޔިތުންނަުށްދާުހރި ލީޑަރެްއގެ ގޮތުަގއި. ިމ ޤައުމަުށް ފައިމި ޤަ  ސިޔާސީ

ަޓކައި ނިންމަން ކެރުނު ވެރިއެްއގެ  އާއި ލާބައަުށްުތންގެ ފައިދާަައުމުގެ ަރއްޔިިމ ޤ، ޓަކައި  އުމަުށްހުރިހާ ނިންމުމެއް މި ޤަ

 ފިަލއިެގން އުޅޭ ވެިރއެއް ނޫން. ެއީއ އެ މަނިކުފާނުެގ ަގިއގަިއ މި ،ލަ ފިނޑިގޮތުަގއި. އެީއކީ ަރއީސް ަނޝީދު ކަހަ

ގޮތުން  ބެހޭ ހުރި ލީޑަރެއް. އެ މަނިކުފާނާ ބިލުކަންފަދަ ފުރިހަމަ ޤާ އުމުގެ ަރއްޔިތުން ގޮަވއިގެްނ ކުރިއަުށް ެދވޭޤަ

ވެސް ވާހަކަުފޅަކީ ސާބިތުކޮުށްދެވޭ ވާަހކަފުޅެއް ން ެއއް ންބަރުން ދައްކަވާއިރު އެއިވާހަކަފުޅު މިތާ ބައެއް އިްއޒަްތތެރި މެ

ދިޔަ ވާހަކަތައް. ގޮުތން ދައްކަމުން ބެހޭ ވެސް އެ މަނިކުފާނާ ނޫން. އެއީ އެ މަނިކުފާނު ެވރިކަމަުށް ވަަޑިއގަތުމުގެކުރިން

ލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަީއސު ،ގޮތުން ބެހޭ ތުން މިއަދު ގަބޫލުފުުޅުކރައްވާނެ، އެ މަނިކުފާނާަައުމުގެ ރައްޔިިމ ޤ، އެހެންނަމަވެސް

. ވާހަަކއެްއ ނޫން ެއއްެވސް ކަހަލަ ޙަޤީަޤތެއް އޮތް ގޮތުްނ މިތާ ދައްކާ އެްއވެސް ވާހަަކފުޅަކީ ބެހޭ ޔާމީނާهللا އަބްދު

ކޮމަްނވެލްތުން  .ކަމެއް ހާމައެއް ނުކޮުށްދެވޭނެ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ެއަކމަކު އެއިން ެއއްވެސް  އިނގޭތޯ. ދެްއކިދާނެވާހަކަ

ދެކެ ލޯބިވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވަރަުށް  އުމުޤަމި  ،ރައްިޔތުން ިކވުމަކީ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ވަ

ގެ އަުށާއި މި ސަރުކާރަުށް އަޅުގަނޑު މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަޓކައި އަުޅގަނޑު ހަމަ ކަމެއް. އެކަމަުށް ތާއީދުކުރާ

އަދި އަުޅގަނުޑގެ ނަމުަގއި ، ދެކެ ލޯބިވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އުމުދާއިރާގެ ރަްއޔިތުންގެ ނަމުަގާޔއި އަދި މި ޤަ

 ަވިކވުމުަށް  އެހެންީވމާ، ކޮމަންވެލްތުން ދަންނަވަން. ެއކު އަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް ޝުކުރު އިޚްލާޞްތެިރކަމާވަރަުށް 
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ވެސް ެދއްިވ ފުރުޞަތަުށް ވަރަުށް ބޮޑުަށް  ގަނޑުއަޅު  ،ނިންމުމަުށް ތާއީދުކުރާކަން އަޅުގަނޑު ހާމަކޮުށްލަމުންނިންމެވި

 ޝުކުރުދަންނަވަމުން ވަިކވެލާަނން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދަނގެތީއަުރވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ުށް.އަޙްމަދަ އިލްހާމް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

އް މީ. ރަީއސް. މިއަދު މި ބަހުސްކުރެވެމުންދަނީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަަރުށް މުހިއްމު މައުޟޫޢެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ވެސް އަުޅގަނުޑ  މިއަދު ވަނީ ދަްއާކފަ. އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ދެތިން ައހަރު ކުރިން ވެސް މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި

ތެރެއަުށް ވަނުމަކަުށް އެްއވެސް ޤައުމަކަުށް ަޙއްޤެްއ  އުމެްއގެ ދާޚިލީ ކަންތައްތަކެްއގެޤަކޮުށްލެވޭތޯ ބަލާނަން. ރިޕީޓް

ނުވޭ. ބްރިޖު އަޅަންޏާ  ކުރާ މަސައްކަުތގެ ެތރެއަުށް ވަނުމުގެ ޙައްޤެއް ލިިބގެނެއް އިއުމެްއގެ އެެތރޭގަލިބިގެންނުވޭ. ޤަ

 ؛ޅަންވީ ގޮތް ބުނުމުެގ ޙައްޤު އެހެން ބަޔަކަން ލިިބގެނެއް ުނވޭ. އަުޅގަނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި ކަްނކަން ކުރަންވީ އަ ބްރިޖު

އުމުތަކަުށް ލިބިގެނެއް ުނވޭ. ކުރާ ކަންތައްތަކަުށް ވެސް ފާޑުކިޔުމުގެ ަޙއްޤު އެހެން ޤަ ކަންަތއް  އިމައިކްރޯ ލެވަްލގަ

ނިންމާނީ އަޅުގަނޑުމެްނ އަމިއްލައަުށް. އަުޅގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ދަްއކަމުންދާ އަޅުގަނޑުމެން އެތެރޭގެ ކަންކަން 

ުޅގަނޑުމެން އެތެރޭެގ ކަންކަްނ ުކރިކަމުގަިއ ިވޔަސް އަމި ޤައުމުަގއި ވެރިކަން ކޮންމެ ވެރިައކު  ،ވާހަކަެއއް

ތުން ެއ ބޭފުޅުން ވާހަކަެދއްިކޔަސް ގޮ ބެހޭ ުށް. ޖަލަން މީހަުކ ލީމާ އެކަމާ އްލުކުރަންޖެހޭނީ އަުޅގަނޑުެމން އަމިއްަލއަޙަ

ެދއްކިަޔސް ބޭފުޅުން ވާހަކަ އްސާސް ކަންަތއްތަކަުށް އެޚައެ ބޭުފޅުން  ން ބަެއއް ކަހަލަ ކަންތައްތަކަުށް؛އެންމެ ރަނގަޅު. ދެ

އަާޅ ނިޒާމު ވެސް ގެ ނަރުދަމާ އިކްރޯ ލެވަލްގަ މައިއަޅުގަނޑުމެން  އުޅެނީ މައްސަލައަަކުށް ވެގެން މި .އެންމެ ރަނގަޅު

 .އް އޮތީރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ކަންބޮުޑވުންތަ ހިގެންއެ ލެވަލަުށް ދިޔައިމަ މައްސަލަޖެ ގޮތް އެނގެންޖެހެނީ ކޮމަންވެލްތަުށް.

ހަމަަގއިުމ ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ. ވަޙީދު ސަރުާކރުގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ާވހަކަދެއްކިން ކޮމަްނވެލްތުން ވަިކވާުށޭ. ައޅުގަނޑަކީ 

ގެ ތޭރޭަގއި އޮތުމަީކ ނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް ޮކމަންވެލްތުރަ ،އެ ވާހަކަ ދެްއކި މީހެއް. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރަނީ ވެސް އޭުރވެސް

އޭެގ ޒާުތގަިއ ރީތި، ނަލަ ުއސޫލަކަުށް ވެދާނެ. އަުޅގަނޑުެމންގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ެވސް ޭބނުންވާ ގޮަތކަުށް ވެސް ވެދާނެ 

އޮތް ޒަމާނުަގއި ައޅުގަނޑުމެން މުޅި ދުނިޭޔެގ  ދުނިޔެ މި .އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން .ނގަޅު ވާހަކަފުޅެއްއެއީ. ރަ

އޮތް ުކޑަކުޑަ ދުނިޔޭގައި އުޭޅއިރު އެންމެން ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެން މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭނީ. ެއކަމުެގ  އަޅުގަނޑުމެން މި

ރަނގަޅު އުސޫަލުކން ނޫން ކަންކަން ކުރަނީކީ.  ،ބަލައިގެން ޙަޤީޤަތަކީ ކޮމަންވެލްތުން އެ ކަންކަން ކުރަނީއަކީ  ،ރިޔަލިޓީއަކީ 

ޝަން ނެންގެވިތީ ވަަރުްށ ސިޑިޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެ هللا އެހެންވީމާ، ރާއްޭޖގެ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު
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ސް، އަޅުގަނޑަުްށ އެހެންނަމަވެ .ދެއްކީމަ އެކު ޝުކުުރ ދަންނަވަން. ބަޔަކަުށް އުނދަގޫވެދާނެ މި ވާހަކަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ދައްކަން. ޕާޓީން ކޮންމެ ގޮތަކަުށް  ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވާހަކަދެއްކި ކަމުަގިއ ވިޔަސް އަުޅގަނުޑގެ ރަޢުޔު  ކެރޭނެ މި ވާހަކަ

ބުނުމުގެ ޙައްޤު އަުޅގަނޑަުށް ލިބިގެންވޭ. ަބއެއް ބޭފުޅުން ގޮސް ފޮޓޯ ނަންަގވަން އެކި ތަންތަނަުށް ވަޑަިއގެން ފޮޓޯ 

ުޑގެ ރައިޓްްސގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެްނގެ މައްސަލައެއް ނެތިއްޔާ އަުޅަގނޑު ވެސް މި މަޖިލީހުގައި ައޅުގަނނަންގަަވއިގެން 

ްނވާނެ. ެދއްކުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެަގނޑު ބޭނުންވާ ގޮތަކަުށް ވާހަކަފާޅުކުރެވެންޖެހޭނެ. އަޅު  ޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުގެ ިޚޔާލުދެއްކެން

ަގބޫލުފުޅެއް ނުކުރަްއވާ. ިމއީ  ެވސް ރައީސް މައުމޫެނއް ަގއި ވެސް ކޮމަްނވެލްތު އިރުކުެރއްވި ވެރިކަން ރައީސް މައުމޫން

ޔާމީން هللا ވެސް ކޮމަންވެލްަތކަުށް ކަމަުކނުދޭ. ޢަބްދުލް ކުރެްއވިއިރުކީ. ވަޙީދު ވެރިކަން ފެުށޭ ހިސާބަ .ސުވާލަކީ

ރައީްސ  ؟ވަނީ ކީއްހޭ  މި ؟މިވަނީ ކީއް  ނުދޭ.ކަމަކުކުަރްއވާއިރު ވެސް ހަމަ ކޮމަންވެލްތަކަުށް އްޔޫމް ވެރިކަންޤަޢަބްދުލް

ދެއްކެވި ބޭފުޅެްއ. މިއަދު  ުށް ކަމުނުދިޔައޭ. ރައީސް މައުމޫނަކީ ވެސް އެ ވާަހކަކަޒަމާނުގައި ވެސް ޮކމަންވެލްތަ ގެމައުމޫނު

. ނީވާހަކަދަްއކަވައެހެްނ ގޮތަކަުށް  މަނިކުފާނު ވިދާޅުވަނީ. ޑިޔު ެރސްޕެކްޓް. އެ މަނިކުފާނު މިއަދުއެ އެހެން ގޮތަކަުށް 

އަުޅގަނޑު  ުށް؛ވިދާުޅވި ައޅުގަނޑަ .އެއީ ސިޔާސީ ވާހަކަ. ެއއީ ސިޔާސީ ވާހަކަ. އެ މަނިކުާފނު ވެސް ބޭނުންފުުޅވޭ

އިލްހާމޭ  ،ކުާރ ގޮތަުށް ކުާރ ނަމަ ކަންކަންޮކމަންވެލްތުން  ،އެއްުދވަހު ވާހަކަެދއްކީމަ އެ މަނިކުފާނު ވެސް ވިދާޅުވި 

ވާހަކަފުޅެްއ ެއއީ.  ގޮސް އަުޅގަނޑުމެން ުއޅުމޭ. ރަނގަޅުަރނގަޅީ މީގެތެެރއިން ނިކުެމގެން  ވުރެމީގެތެރޭަގއި އޮތުމަުށް 

ން ެއ . އެހެންނަމަވެސް، ކޮމަންވެލްތުވަނީ މީގެތެޭރގައި ރީތިކޮުށް ުއޅެންއެ މަނިކުފާނު ވެސް ބޭނުންފުޅު ވީ،ބޭނުންފުޅު

 ގެ ތެރެއަުށް ވަންނަނީ. ކޮން ޤަުއމެއްތޯ ދާޚިލީ ކަންތައްތަކުގެކަންތައްތަކު ލީގެ ދާޚިޖާގަެއއް ނުދެއްވާ. އަޅުގަނުޑމެން

ުފަޅުކ ިވާދުޅވި ، ވިދާޅުވީއެ ދެންމެ  ންއިނގިރޭސިވިލާތު ؟ތެރެއަުށް ވަނުމުގެ ޙައްޤު ދެނީ ިއއްތިހާދުން  ގެޔޫރަޕު ،ިވާދުޅވި ބ 

ނަ ަބޔަުކ ލު ަކމެއްގެ ގޮުތގައި ގިމުސްތަޙީވުމަކީ ެއއީ އިއްތިހާދުން ވަކި  ގެޔޫރަޕު  ގެންިދޔަ ވާހަކަ. އިނގިޭރސިވިލާތްވަިކވެ

އިއްތިހާދުން  ގެއެންމެން ބުނަމުންދިޔައީ ޔޫރަޕު  ޤައުުމެގ ސިޔާސީ އެންމެން، ޤައުމުެގ ހަރުދަނާ ދެކެމުން އައި ކަމެއް.

އާޚިރު ނަތީޖާއަަކުްށ  .ރޮިއ އާދޭްސކުރަމުންދިޔައީ .ވަިކވުމަކީ ިމއީ ރަނަގޅު ކަެމއް ނޫނޭ. ިސޔާސީ މީހުން ާއދޭސްކުރި

 . ދެންވެސް އުޅެނީން ނިންމާފަކުއޮތީ ބޮޑު އަޣްލަބިްއޔަތަ ިކޔާފައި އެ ނޯޭއ، ނޯއޭ  ،ވެގެންދިަޔއީ ރަްއޔިތުން ބުނީ ނޯއޭ

 ،ނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކީ. ސީރިޔާއަުށް ކުރާ އަިނޔާތަާކއިިވސްނަމުން. މިއީ  ވެސް އިނިގރޭސިވިލާތުން ސޭކް ކިްކގައި އެ ދަނީ.

ބަޑިތަކާ ނުފެންނަނީތޯ މިއަދު  ،ރެާޔއި ދުވާލު ަވޅި އަހަރަމުންދާ ހެރުންތަކާއި ،މަރާ މެރުންތަކާއިމީހުން ގޯނާތަކާއި

ކުރަްނ އެކީ ހިމެނޭ ޤައުމުތަކަުށް ފެނިެގން އެ ކަންކަން ޙައްލު ގެ އިނގިރޭސީންނާޮކމަންވެލްތު ތި ވިދާުޅވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ

ން އެކަން ކުރެވުނު އަތްޮކްއޕާލައިގެ ބޭނުން ދިމާއަކަުށްޤައުމަކަުްށ އަތްިދްއކޮުށް  ައޅުގަނޑުމެންގެ ުކޑަުކޑަ ؟ބޭނުންނުވަނީތޯ

ގެ ޒާުތގަިއ ތެރެއަުށް ހުރިހާ ޒަމާންތަކެއް ވެސް ޮގއްސި. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. މިއަދު ރަޝިޔާ ވެސް އޭ ގެ ޒަމާން މަޒީ

ެވސް މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ދުނިެޔ  ޗައިނާ .ކުރުމަުްށ ޓަކައިންސްމަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ދުނިޔޭގެ ކަންކަން ބެލެ

ކުރާ ޤައުމެއް. އެ ބޭފުޅުން ވެސް އި އަުޅަގނޑު ވަރަުށް ރެސްޕެކްޓު އެެމރިކާއަކީ ޭއގެ ޒާުތގަ .ކުރުމަުށް ޓަކައިންސްލެބެ
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ކަންކަން ވެއްޖެ މުޅި ދުިނޔެ. އެހެންވީމާ، އެ ންސްވީމާ، މިއަުދ ބެލެ. އެހެން ކުަރއްވަީނ އެ ގޮުތގެ މަތީންމަސައްކަތް

ދޫކޮުށްލަންވީ. ކުޑަ ޤައުމުތަކަުްށ ވެސް އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ދޭންވީ. ކުޑަ ޤައުމުތަކަުށް ވެސް އެ ބޭފުޅުންގެ ރައިޓްސް 

ޕަޕެޓެއްހެން ގެންުގޅޭ  ވީ.ވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުެރވެންދޭންވީ. ކުޑަ ޤައުމުތަކަުށް ވެސް އެ މީހުންގެ ނޭވާލައިގެން ބްރީތްކުރެ

 .ެވސް ލަިއގެން ޅުގަނޑުމެންނަުށް ުއޅެވޭނީ ޔޫރަޕުމިއަދު އަ  ،ތެރެއަުށް ހިނަގއްޖެ. ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން ޒަމާން މާޒީގެ 

 .ވެްސ ލަިއގެން ވިާދޅުވާ ކޮމަންވެލްތު އަުޅގަނޑުެމން ވެސް އުޅޭނީ ތި .ވެސް ަލއިގެން ިސއާ އުޅޭނީ އޭ އަޅުގަނޑުމެން

 ދޭންވީތޯ؟ކުރަން ޗާންސްރިފުޅު ދާންޖެހުނީ ކީއްވެތޯ؟ އަބަދު ރޭޕްދަ އެކަމަކު އާޚިރު ނަތީޖާައކީ ބައްޕަ ދޫކޮުށްފައި 

ބައްޕަ ކުރަން  ީވ.ކަްނތައް ކުރަން އި،ަގޔަުށް ޭބނުން ސަކަރާތެއް ޖަހަ ،ރޭޕްކުރަންވީތޯ ކޮންމެ ރެަޔކު ރެޔާއި ުދވާލު ވަދެ 

އަުޅގަނޑުމެން  ؛ދިޔަ ކަމެއް މި ޔޫރަޕު ެހދުނީ. އެ އުސޫލުން ތައްބެހޭ ގާނޫނު ދަރިފުޅު ނުހުންނާނެ. އެހެންވެ ކުޑަކުދީންނާ

ކޮމަންވެލްތުން ަވކިެވގެންދިަޔީއ. މިއީ ނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކީ. ައޅުގަނޑުމެން ައޑުއެހިން އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން ވެސް ުކޑަ 

 ޔަރުކުރީމާޟީ ހައްޤާهللا ޢަބްދު ހަކަ.ވެސް މި ވާހަކަ ދެއްކި ވާ ދަުށުގައި އެކި ތަންތާނަގއި ތިްއބަވަިއގެން ކުރީ ސަރުކާރުން

މިއަދު ގޯްސ.  ،ޖަހާނީއޭ. އޭރު ރަނގަޅުކަރާތްސަނީއޭ. މައްސަލަޖައްސަތަނަކުން ވެސް ދެން ޖެހުނު  ން ވެސް،ކޮމަންވެލްތު

ޔާކަުށް. ުށް އެއްޗެއް ކި އަނުމެއް ނޫން އެ ބޭފުޅުންނާ ދިމާކުރަން. ބޭމެން އެ ބޭފުޅުންނަުށް ރެސްޕެކްޓުއަުޅގަނޑު .އޯކޭ

ކުރެްއވިއިރު ެވސް އަުޅގަނޑުމެން އަުޑއެހީމު ވެރިކަން  ެވރިކަންކުރެްއވިއިުރ، ަރއީސް ަމއުމޫން ސުވާލަކީ ަރއީސް ަމއުމޫން

މި ކޮމަންވެލްތޭ  ،ޖަހަމުންދިޔައީ. އެ މީހުންނަކީސަކަރާތް ިއ،ަވއްތަރުޖައްސަ  އި،ހަޅޭއްލަވަ  މަންވެލްތުންތި ކޮ .އެ ވާހަކަ

އެ މީހުންނަކީ މި  ،މިދަންނަވަނީ ސް ބަހެއް ނުދަންނަވާއިމީނަުށް ކުޑައެ ބޭފުޅުން .ަގއިޑިޔު ރެސްޕެކްޓު ،ކިޔާ މީހުންނަކީ

ބޭނުންާވ  ،ބޭނުންވާ ިސާޔސީ ނުފޫޒު ފޯރުވަން ،ކުދި ޤައުމުތައް ައޅުވެިތކޮުށްެގން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުުރމަުށް ޓަކައި

ތިރާމާއެކު ހު. އެ ބޭުފޅުންނަުށް ހަމަ އިވެލްތުޑީައކަުށް މި ކިޔަނީ ކޮމަންކުރުމަުށް ޓަަކއި ދުނިޔޭގައި ގެންުގޅޭ ބޮޕަޕެޓް ވެރިކަން

މަގުަތއް ހުުޅވަިއގެން  އިގެްނ،ކަންކަން ކުަރއްވާ. ވާަހކަދައްކަ  ތިރާމްކޮުށްހުއިމިދަންނަވަނީ. ތިކަން ދޫކޮުށްަލއްވާ. ރީތިކޮުށް 

. އެހެން ނުކުރެވޭނެ. ލާނަމޭއި ލޮލަުށް އިނގިލި ޮކއްޕަ ދެ ހެން ހަދާ.ކަލޭމެން މި ؟ކަންކަން ކުރަްއވާ. އަބަދު ީކްއކުރަން

ދަނީ ކެރިގެން.  ރިކަންކުރަމުންޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިއަދު ވެهللا އެހެނެއް ނުކުރެވޭނެ. އެހެން ނުކުރެވޭނެތީ ޢަބްދު

އެއްވެްސ  !ނުވެދާނޭ. ބަލަރަްއވަނީ. ޯއކޭ އެންމެން ހެޕީއެ ކުރަްއވަނީ ވެިރކަން. ހަމަ އެ ކު !ކެރިވަަޑިއގެން. ގަބޫލުކުަރްއވާ

މާދަމާ ެވސް ނުކުރޭނެ މި ޤައުމުެގ  !. ަބއްލަވާކީކަުށް ނާންނާނެ. މިއީ ރިަޔލިޓީއަކު ހެޕީވާ ވެިރޔަކު މި ަޤއުމަމީހަ

މެންބަރުންނަުށް ވިދާުޅވަނީ އަބަުދވެްސ މަޖިލީހުގެ  ތި ؛ވެރިކަމަކަުށް އަންނާކަުށް އެންމެން ހެޕީވާ މީހަކު. ރަުށްތަްއ ެވސް

މިީއ  .ސް ވެސް އެ ސަކަރާތް ޖައްސަވާނެޔައަ އެއްކޮންމެ ވެރިއެްއ، ކޮންމެ ވެރި ކޮންމެ ވެރިޔަކު، . ރަުށްތައް ދޫކުރަނީ

ޢަބްދުޤައްޔޫމް  މޫންއު. މަޔަސްއްމަދު ނަޝީދު ވަަޑއިގެންެނވިޙަ މު ނެނުކުރައްވާއަުގ ތިރި ގެ. ކާޑު އަކީރިޔަލިޓީ

ންނާނީ. މިީއ ގޮތަުށް އޮ ތްެއ އޮ .ވާނެބިލު ބަދަލުނުކުރައް ގެ . އަބުރުނެނުކުރަްއވާައގު ތިރި ގެސް ކާޑު ޔަވަަޑއިގެންެނވި

 މި .އަުޅގަނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަ ތި ބޭފުޅުންެގ ފޯނުތަކުގައި ަޖއްސަވާ ޭގަގއި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން .ރިޔަލިޓީއަކީ
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ބިން މިލްކުކުރުމާިއ، ތި ިވދާޅުވާ އަބުރުގެ ބިާލއި، ިތ  ަތްއ؛ރިސޯޓު ުށްއަހަރަ ފަންސާސްއުޭޅ  މައްސަލަޖެހިގެން މި

ހުރިހާ ވާހަކައެއް ނޯުޓކޮުށްފައި ބާްއވާ.  ކަންކަން މި އިަކްއޗަކާ އަނެ އިސަބްިސޑީައކާ ،ައގުބޮުޑކުރުމާއި ގެވާ ކާޑު ވިދާޅު

 !ނެ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ބަލަނުގެްނނާ ަތއްއަހަރުއައި  އިމި ޤައުމަުށް އަޔަސް އެ ިރވާސްކޮުށްަފއި ުކރީގަކޮންމެ ވެރިޔަކު 

މި  !ނުލާ ބަލައިއުޅެނީ. މި އޮޅުވަ  ރަމްތަކުަގއި މިފޯއެކު  ސިޔާސީ މީހުންނާތަންތާ ދައްކާ ވާަހކަ ވެްސ، ދަުށުަގއި ކުޑަ

ޤައުމު ބްރީތްކުރަން އެބަޖެހޭ. މި ޤައުމަުށް ޙައްޤު މަޤާމު ލިބެން އެބަޖެހޭ. މިއީ ނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާ، މިީއ 

 އޮީތ ަތއްޔާރަުށް. އެމެރިކާ ވެސް އެ ރަޝިޔާ ވެސް އެ .ެކއް އުފެިދއްޖެންސް ޕަވަރތަދުނިޔޭގެ ޙަޤީޤަތަކީ. މިއަދު ެބލެ

ޗައިނާ އޮންނަންޖެހޭނެ. ޒަމާން ބަދަލުވެއްޖެ. ޯވ  ޖެހޭނެ.ޮއންނަންޖެހޭނެ. ރަޝިޔާ އޮންނަންއެމެިރކާ  އޮތީ ޭއގެ ޒާުތގައި

އްިސ މާޒީގެ ތެެރއަުށް. އެ ޙަޤީޤަތް . އެ ޒަމާން ގޮޮއންނަނީ ޒަމާނާ ޗަލާަގޔާ. އެހެންެވގެްނ ހިންދީ ބަހުން ބުނެފައި

އުލެއް ޤާއިުމކުރަން. ޙަގުިޅގެން މަސަްއކަތްކުެރޭވނެ މާ ގަބޫލުކޮުްށގެން އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ދިވެހި ރައްޔިތުން ެވސް

ރަބަލް ަގބޫލުކުރާ މީހެއް. އޮނަ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން ރައީސް ނަޝީދަުށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ލިބެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު

ސިމް އިބްރާހީމަުށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ލިބެންޖެހޭނެ. ދެން ޖެހުނު ބޭފުޅަކަުށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ޤާ

ވެްސ ލިބެންޖެހޭނެ. ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކު ވާަދކުރަްއވަންޏާ އެ އޮންނަ މަގުން ރީތިކޮުށް އެަކން ކުރެވޭނެ މަގު 

ރީތި އުސޫލުން ނަމަވެސް. އެހެންނަމަވެސް، ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަުްށ  ގެމަްޝވަރާ ިއގެންފަހިކޮުށްދޭންޖެހޭނެ. އެއީ ވާހަަކދައްކަ

ްއޒަތްތެރި އިބޭސްކާންދޭންޖެހޭނެ.ޝުކުރިއްޔާ  ފާޑުކިޔަންޏާ ެއއީ މައްސަަލެއއް. އެ އުޅެނީ ިސކުނޑީެގ މައްސަލަެއއް.

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުރުްއޒަތްތެރި މެންބަރު. )ވަގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިޝުކުރިއްޔާ 

 އަުށް.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

އަުށް މި ގަރުނުގައި ން ރާއްޖެ ވަކިވުން އެއީ ރާއްޖެ ފަހު ކޮމަންވެލްތު ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިގު މުއްދަތަކަުށްއިޝުކުރިއްޔާ 

އަުށް ގެއްލުންވާނެ އެހެން ކަމެްއ ރާއްޖެމިއަުށްވުރެ ަވކި ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިމެ އަނިޔާވެރި ކަންތައް އިނގޭތޯ ދިމާވި އެން

އިން އިނގިރޭިސވިލާ ވަިކވީ ަވކިީވއޭ. އީ.ޔޫ  ވެސް އިން އިނގިޭރސިވިލާއީ.ޔޫ އް ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުވޭނުކުރޭ. ބައެ

ގަިއ ން. ކޮމަންވެލްތުމި ގޮތެއްގެ މަތީއެ ވޯޓުން ނިން ،އްމު ވޯެޓއް ނެގުމަުށްފަހުއާ ނގިރޭސި ރަްއޔިތުންގެ މެދުގައި އި

ންވެލްަތކީ ކޮމަ. އެއްކޮުށް މި މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ ަގއި ދެމިއޮތީ ވެސްތު. ކޮމަންވެލްއެކު ބައިވެިރވީ ެވސް މި މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ

އިން ވަކިވުަމކީ އިރު އަުޅގަނޑުމެން މިއަކަުށް ވީ ޖަމުޢިއްޔާ ،ޖަމާޢަތަކަުށް ލިބެމުންދާނަގުނަ ފަިއދާތަކެއް ގިއަުށް އެތައް ރާއްޖެ
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 އްޒަތްތެރި އިމެން މިއަދު ވެސް ގަބޫލުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ެގއްލުންވާނެ ކަމެއް ަކމަުށް އަޅުގަނޑު

ކުުރމަުށް ގިނަގުނަ ފަސޭހަތަކެއް ރައްޔިތުން ދަތުރުފަތުރުާރއްޭޖގެ ، ރާއްޖޭގެ ކުިރއެރުމަުށާއި، ރައީސް. ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމަުށާއި 

ރައްޔިތުންނަުށް މި  ލިބެމުން އަންނަ ޖަމުޢިއްޔާއެްއ ކޮމަންވެލްތަކީ. އެހެންވީމާ، ކޮމަންވެލްތުން ވަިކވުން އެީއ ދިވެހި

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އި  ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ާފހަގަކުރަނީޤައުމުަގއި ލިބުމު އެންމެ ބޮުޑ އަނިޔާ 

ވެތޯ ކޮމަްނވެލްތާެއކު ައުށް ކީއް ދިވެހިާރއްޖެ އޮެވވުނުއިުރަގއިޤައުމު ކޮމަންވެލްާތއެކު  52ވާހަކަ ައޑުއަހަްނ.  ކާދައް ދުނިޔެ

 3އެފްރިާކގެ  މިހާތަނަުށް ވަިކވެފައި ވަނީ ންކޮމަންވެލްތު. ުސވާަލކީ މިއަދު އޮތް އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީ ނީ؟ނޯވެވު

 ންކޮމަންވެލްތަކު. މެން ކުރިމަތީގައި އޮތް ސުވާލަކީމިއީ ައޅުގަނޑު ؟ޤައުމު. އެ ދަރަޖައަުށް ރާއްޖެ ވެއްޓުނީތޯ މިއަދު

ދުނިޔޭގައި މިއަދު ވެސް  ނަުށްއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންއި ބެހޭނު ކަންކަމަކާރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ 

ކެްއގެ ދަުުށގަިއ ހުރެގެްނ ަރއްޔިތުން ކުރިމަތީގަިއ ނިކުމެ މައި .އުޅެވޭީނ ދުނިޔެ ގަބޫލުކުރާ ުއސޫލާއި ހަމަތަކުެގ މަތީަގއި

ދޭތެރޭަގއި  ގެން އެ މީހުން އައިސް ާރއްޖެއާހަދައި އި ދޮގުއެއް މީހުން ގޮސް ދުނިޭޔގަ ދަްއކާއިުރގައި ާރއްޖޭގެ ބަވާހަކަ

ޤައުމުެގ މި އްަޒތްތެރި ރައީސް. އިުށް ހަދަނީ މޮޔައިންނަ އެދެއްކީމާ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ކިޔާފައި ވާހަކަ އަޅަނީއޭފިޔަވަޅު 

ދުނިޔެއަކުން . ގަޫބލެއް ނުކުރާނެހާ ވާހަކައެއް މި ޤައުމުގެ ރައްިޔތުން ދައްކާ .ރައްޔިތުންނަކީ ތަޢުލީމީ ޒުވާން ޖީލެއް

ަނވަ ، ފުން ނޫނިއްޔަކާ. އެހެންވީމާ ސާއިން  އި،ތެރޭަގއި ފިޔަވަެޅއް ނާޅާނެ ބަލައެްއވެސް ޤައުމަކާ ދޭ ނީ ައުޅަގނުޑ ިމަދނ 

. މި ފެންނަނީ ވެއްޓެމުންދާ މަޅި މި ސަރުކާރަުށް އަބަުދވެސް .ްއޒަތްތެރި ަރއީސްއިހުްސވެފައޭ. ތްއޮތީ ގޮ މި ސަރުކާރު މި

އަުޅގަނޑުމެން ިމ  .އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އަުޅގަނޑުމެން ތިބި ގޮތުަގއި .ވެސް ނުފެނޭރަުށް ފެތޭ މަޅިެއއް އެްއގޮތަަކުށްކަ

ދައްކަނީ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެސް، ބައިބަޔަުށް އަިއސް އަުޅގަނޑުމެންނާ މި ސަރުކާރުގެ 

ބަެއއްތޯ ަރނގަޅީ ަރއްޔިތުން އެބަޖެހޭ ކޮން ،ބައެއްތޯ ގޯހީތަން ފެނުނީމާ ދެން ކޮން ްސ ގުޅޭ ތެރޭގައި ތިިބ މީހުން އައި

ޑު ިވސްނަން. ރަްއޔިތުން ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަން އެަބޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުާކރެއްަގއި ަރއްޔިތުންނަުށް ކާ  ދެއްތޯ

 ،ދާުޅވިއަުޅގަނުޑ ާގތު ރައީސް ނަޝީދު ވި .ގައިެވސް ހަމަ ދެވެން އޮްތ އެންެމ ހެޔޮ ައގު ގެންދިޔައީ ހަމަ އޭރު ދެމުން

ައގުހެޔޮޮކުށް ދޭނަމޭ. އެހެންވީމާ، ާކުޑ އަގު ޮބޑުކޮުށްަފއި ެއކަން  ެވސް ާކޑު މިައުށްވުރެްއަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމެ

ޖާގައެްއ  ުށްކާުޑ ހުންނާނީ ބުނާކަ ދެން އަންނަ ކޮންމެ ވެރިކަމެްއގައި ވެސް ިމ އަގު ޮބޑުކަން މަތީަގއޭ ކުރާކަުށްދިފާޢު

ޒަތްތެރި ރައީސް. އޭެގ އްޑޮލަރަުްށ އި 230ރާްއޖެއަުށް އެބައާދޭ  ޓަނެއްިއންޑިޔާއިން ހަނޑޫ އްޒަތްތެރި ރައީސް. އިނެތް 

އާދެއޭ. އަންނައިރުަގއި ހަްތ  އަުށް ހަނޑޫ ކިލޯެއއް އެބަރަުށް ތިން ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ލާރި ާރއްޖޭގެ ބަނދަ ،މާނައަކީ

އެހެންވީމާ، ރައްޔިތުންނަުށް އަނިާޔވެރިެވ،  އްޒަްތތެރި ރައީސް.އިރުފިޔާއަުްށ ވިއްާކކަުށްނުޖެހޭނެ  ައށ  ، ުށްއަފިޔާރު

ން ވެސް ބުނާނެ ގޯހޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ުށް ބަިއބަޔަުށް އަރަިއގަންނަމުންދަންޏާ ކޮމަންވެލްތުރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަ

ކުރާ އުސޫާލއި ހަމަތަކުެގ ެތރޭގައި. އަުޅގަނޑުމެންނެއް ން ގަޫބލުންޖެހޭނީ ދުނިޔޭގެ މީހުއަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭަގއި އުޅެ 

އުމު ނިޔާވެިރކަމުގެ ކިއްާލއަކަުށް މި ޤައުމު ހަދާކަުށް. އައެފްރިކާގެ ޖަންގަލީެގ ވެރިކަންކުރާ ޤައުމަކަުށް މި ޤަ ނުޖެހޭ
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ދެވެނީ ފަހަތަުށް ިއއްޒަތްތެިރ  މި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހާސިލުވަނީ؟ ކޮންކަމެއްތޯ  ނުޖެހޭ. ކީއްކުރަންތޯ ިމ އުޅެނީ؟ހަދާކަުށް

ބަުްށ އުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލޭ ހިސާކަރާމާތާއި އިސްތިޤުލާލާއި މި ޤަ އުމުގެދެވެނީ. މި ޤަ ރައީސް. ބޮޑުކޮުށް ފަހަތަުށް މި

އުމުތައް . އަނިާޔވެރި ެވރިންގެ ސަބަބުން ޤަދަނީ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް މަލުތައް މިމި ސަރުކާރުގެ އަިނޔާވެރި ޢަ

ދަނީ. އަނިޔާއަކުން ހާސިލުކުެރވޭެނ  އުމު މިއަުށް މި ޤަލާކުވެގެންދިޔަ މަންޒަރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ. އެ ދިމާ ހަ

އެުކ ކަންތައްތައް ކުރާނެ ގޮތް  ލްޙަވެރިކަމާއީސް. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޞުކާމިޔާބެއް ނޯންނާނެ އިއްޒަތްެތރި ރަ

 ކަންކަން ކޮުށްފައި ިތމާންނާއަުށް އެހެން ދިމާވިއްޭޔ، މިހެން ދިމާވިއްޔޭ، އެހެން ގޮތަކަުށް ދަސްކުރަން. ތިމާއަުށް ފެންނަހާ

އްަލ ޕާޓީެގ ވަީނއޭ ބުނީމާ އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މިެއއް ގަބޫލެްއ ނުކުރެވޭ. އަމި ވަނީޭއ، މިހެން

މަ ވެސް ނު ހަމަނުކުރެވޭ ހިސާބަުށް ދިޔައިންނާއަުށް މޫޮގއްަސއި ރައްޔިުތން ތިމަޕިއުލަރިޓީ ވެއްިޓގެންތެރޭގައި ތިމަންނާގެ ޕޮ

 އުޅެނީ ނޫނިއްޔާ އިިދކޮޅު ފަރާތްތަކުންތޯ މި އުޅެނީ ފިޔަވަޅުައޅަިއގެން؟ މި ބުނަނީ ބޭރުން ފިޔަވަޅުއަަޅނީއޭ. ބޭރުންތޯ މި

ސް ކޮމަންވެލްތުންނޭ ނޫނުއަސާސީ ހެދުމުގައި ވެޤާ އަިމއްލަ ޕާީޓ ތެރެއިން ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ކަމެއް ކޮުްށގެން؟

ން ވަކިވުަމކީ ކުެރވޭނެ ގެ ރުހުމެއް ނެތި ކޮމަންެވލްތުއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެހީތެރިވީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަިޖލީހު

މަލެއް އެއީ. މި ޢަ ނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފަުށް ސަރުކާރުން ހިންގިޤާ ކަމެއް ކަމަުށް އަުޅގަނެޑއް ގަޫބލެއް ނުކުރަން. އަދި މި

. ވަިކވެފައި އަނެއްާކ އޮތީ ވަކިވެފަ ހުއްދައެއް އޮންނަްނޖެހޭތީ މިތަނުަށް ފޮނުވާފައި އެ އޮތީ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ މަޖިލީހުގެ

ތްތެރި ރައީސް، ގޮުތގައި. އިްއޒަ ގެއެްއޗެއް  ަވކިވުްނ އެއީ ސައްޙަ ންމި އުޅެނީ ކޮމަންވެލްތުމި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން 

ދަރިއަކަުށް. މިކަން  ހަރާން ާވނީ ދަރިއެއް ވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހަރާންލެއް ނުކުރެދެން ދަރިއެއް ހަލާދަރި ވިހެއިމާ 

ގޮހަރަުށް ކަިއގެން މިތާ  ،އޮތީ ކޮުށްފައި ސަރުކާރުން. އެހެންވީމާ، ސަުރކާރުން ހަދާ ހުރިހާ ގޯހެއްގެ މަތިޖެހުމަުށް ޓަކައި  މި

ރައްޔިތުންެގ  ރެވޭނެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤައުމުގައިކުރާ މީހުންނަުށް އެކަމެއް ދެނެއް ނުކުތިބި ސަރުކާރު ދިފާޢު

ނޫނިއްާޔ ދެން ރަން އެބަޖެހޭ. ރައްޔިުތންނެއް އެހެންވެރިކަމެްއ ހިނގަންޖެހޭނީ. މި ވެރިކަން އަުޅގަނޑުމެން ަބދަލުކު

 ލާމަސީލު މިސާލަކަުށް  އޮތީ ުދނިޔޭގެ އިތުރަުށް ދެމިއެްއ ނުތިބޭނެ. ރައްޔިތުންނަުށް އަިނޔާވެިރވުމުަގއި މި ސަރުކާުރ މި

އުުމގެ ޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް ވެސް މި ޤަވެފައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ވާހަކަ ދުނިޔެ ަދއްކާނެ. އަދި އިތުރަުށް އަ

ުކގައި ުއޅެން ބޭނުންވަންޏާ އެ ވެރިކަމާ ދޭތެރޭގައި ދުނިޔެ އަަޅމުންގެންދާނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔެއާ

ޖެހޭ އެތެެރވާްނ. އެތެރެނުވަންޏާ އަބަދުވެްސ ޖެހޭނީ ކަރަުށް ފެތޭ މަޅިން ުށްފައި ހަމަމަގަުށް އަުޅގަނޑުމެން އެބަގޮތްދޫކޮ

ދަންނަވަީނ  ކުރަން އަުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މިެތއް ހޯދުމަުށް ޓަަކއި މަސަްއކަތްނެއްޓޭނެ ގޮ

 ެއއްކޮުށް... ރައްޔިތުންނާ ރު އެބަ ޖެހެއޭމައިތިިރވާން. ސަރުކާ ސަރުކާރު އެބަ ޖެހެއޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަީނ  ތު މިޞައަުޅގަނޑު ިމހާރު ފުރު ސިކުންތު. 57ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް ބާކީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު.

 ުށް.ނަސީމަ ފައިޞަލް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ނަސީމް ފަިއޞަލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ކާުށިދޫ

ދޭތެރޭ އަުޅގަނުޑ  ކަމާސް މަޖިލީހަުށް މި މައްސަލަ އައިރަީއސް. އިސްފަސްެވގެން ނަމަވެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ނުާލ  މާއުމީ ޮބޑެތި ކަްނތައްތަުކގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން މި މަޖިލީހުގެ ނުަވތަ ރައްޔިތުްނގެ ރުހުއުފާކުރަން. ޤަ

ކަމަކީ މުޅި ަގއުާމ ގުޅިފައި އޮތް ކަެމއް. ައުޅގަނޑުމެންނަުށް ކަންތައްތަެކއް  ުށް. މިކަކަންތައްތަެކއް ނިންމޭނެ ކަމަ

ތް މި ލިބެނީ އެކި ފަރާތްތަކުން. މި ނަސޭހަ ގޯްސވެގެން، ގޯސް ދަރަޖައަުްށ ކަންތައްތައް ޮގސްގެން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް

ނިހެން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުާރ ނޑުމެންނަުށް އެބަ ހުރި ލަފާ ލިބިފައި ދުނިޔޭގެ އެހެނޫނަނަސް ކަންކަމުގައި އަުޅގަ 

ދައްކަީނ  މިހާރު އަުޅގަނޑުމެން މިހަމަ ޢިއްޔާތަކުން. އެހެންނަމަެވސް ބައެއް ކަންތައްަތއް އަޅުަގނޑުމެން ދޫކޮުށްލާފައި ޖަމު

މަތީ ކަންކަން ކުްނ މިނިވަންކަންމެްނގެ މިނިވަްނ މުއަްއސަސާތަަމއްސަލަަތއް ހުރި ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު ޝަރުޢީ ދާއިރާަގއި

ަކންތައްތައް ރަނގަުޅކުރުމަުށް  ސިާޔސީ ފަރާތްތަކަުށް ޮއތް ބިރުވެރިކަމުގެ ވާހަކަ. މި ވޭ ވާަހކަ. އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގެނުކުރެ

 ކަންތައްތަކާ  ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު އެޢިއްާޔތަކުން އެންގީމާ ގުޅިފައި ތިބި ޖަމުޓަކައި ދުނިޭޔގައި އަުޅގަނޑުެމންނާ 

ލާފައި އަމިއްަލއަުށް ހަމަ ފެންނަ ގޮތަުށް ކަންތައްތައް ނިންމާފައި އެއީ ނުަޙއްޤުން ކަމެއް ކޮުށްފައި، އެއީ ބޮލައިލާ ޖަހައި

ދެން ވަރަުށް  މަ ެއއީތަަނުށް އައި ގޮުތގައި ހެދުމަުށް ޓަކައި ގާނޫނު ހެދުމަުށް އަުޅގަނޑުމެންނާ ހިސާބަުށް މި ގެ ޙައްޤު ކަެމއް

ކަންތައްތަކަކީ  ޖެހޭ މިއަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަްނ އެބަ ބޮޑު ޖޯކަކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ،

މުޅި ކަމެއް.  ިމީއ ުމިޅ ަޤުއާމ ުގިޅަފިއ ޮއތ  ؛ މެދު ރައްޔިތުން މިކަމުގެ ސަބުން އަޅުގަނޑުެމންނަުށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމާ

 ...ާރއްޖޭގެަކމެއް. މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖެައުށް ކުރާނީ ފައިދާއެއް ނޫން.  އި އޮތްރައްޔިތުންނާ ގުޅިފަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ކެލާއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު 

 ުށް.ޢާރިފަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި  19އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ  މި ރައީސް.ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި  `.

ވަނަ އަހަރު  2015ޖުލައި  19އަހަެރއް ެވްސ ނޫން. މިދިޔަ އަހަރު.  މި ވާފައިވާ؛ މާުފކުރަްއވާތި!މަޖިލީހަުށް ފޮނު

އުެޅވެނީ ނިންމާނުލެވިގެން. އެހެންވީމާ، މިީއ ކަމެްއ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަދި މި ަމއްސަލަފޮނުވާފައިވާ މި 
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 ން އަޅުގަނޑުމެން ަވކިވުމާ މެއް ނޫން. ދެން ކޮމަންވެްލތުލާކަުށް ކުރާ ކަޮއޅުަވއި ނޫނިްއޔާ ބަޔަކަުށް ،އިސްފަސްކުރާކަުށް 

ުށް ވެސް ލަްސވެއްޖެ. އެންމެދު މުއްސަނދިކަމޭ ކިަޔިއގެްނ ބޮޑަ  ލަްސވެއްޖެ. މާ ކޮބައިތޯ؟މެދު އަޅުގަނޑުމެން ދެޭކގޮތަކީ 

އެންމެދު މުއްސަނިދިކަން ބެހެވެނީ ކިހިނެއްތޯ ވެސް ބަލަންޖެހޭ. އޭެގ  އުޅެނީ. އެކަމަކު މި ގެންއަޅުގަނޑުމެން ނިކުމެ

ގެ މާނެއްަގއި ކޮމަންވެލްތު ނަުށް ޒަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންއިދާތޯ، ެގއްލުންތޯ ބަލަން އެބަސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަނީ ފަ

މި ޖަމުޢިއްޔާަގއި  ފުރަަތމަ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބެނީ ؛މިހާރު . އެކަމަކުފަރާތުން އެހީތެރިކަމެއް ލިބުނު

ސާބަހަކަުށް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ އަހަރަުކ ބޮުޑސިންގާ ޗަންދާއެްއ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓުން ދައްަކއިގެން ތިބޭ ހިލޭ

އަުޅގަނޑު އިނުގރައިދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ  ،. ފަުށަިއގަތުމުގެ ކުރިން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުންތަނެއް މިއީ

ދާނަން. ައިއގެން ކުިރއަުށްކޮމިީޓއަކަުްށ މި މައްސަލަ ފޮނުވުމަުށް. ވާހަކަ ،ކުރަންުށަހެޅުއްވި ހުުށަހެޅުަމުށް ތާއީދުފަލާޙް ހު

ތު ، ރަން ލަސްެވްއޖެ ކަމެކޭ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ކު ެވލ  ގެ ތެޭރގައި ޮކަމނ 

 ،ޕާލިމެންޓްރީ އެޯސސިއޭޝަން. އެތާ ތެރޭަގއި ެވސް އެންމެ ފަހުން ބޭްއވުނު އި އޮންނަ ެއއްެޗއް ޮކމަންވެލްތުއުފެދިފަ

އުމުތަކުގެ ބޭފުޅުްނ، އެތާނގެ އެކި ޤަ އްވުނު ޖަލްާސގައި ވަނަ އަހަރޭ އަުޅގަނުޑ ހަނދާންވަނީ. ކެމަރޫންގައި ބޭ 2014

ކުރައްވާ ތެުދވެަވޑަިއގެން ވިދާުޅިވ ނިޮކުށް ތެދުވެވަަޑިއގެން، ޓެކުލް ދައްަކވަން ހުންނަވަާވހަކަފުޅު އިނގިރޭިސވިލާތުގެ ބޭފުަޅކު

. ގެ ތެޭރގައިވެވިެގންނޭ. އެ ޖަލްސާސަލާމަތްނު މި ތަން އުެޅނީ އޮންނަނީ ބަެއްއ މީހުންގެ ނުފޫޒާ ހެދި މި މިތާނގައި މި

ައޅުަގނޑަުށް ހީވަނީ އޮޕަޒިޝަންެގ  ިރވެަވޑަިއގަްނނަވާނެ އެ ޖަލްސާގައި.މަނިކުފާނު ވަޑަިއގަންނަވާނެ ަކންނޭނގެ. ބައިވެ

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މައިނޯރިޓީ ލީޑަުރ  ޅުން ވެސް ަވޑަިއގަންނަާވނެ.ފަރާތުން ވެސް އެހެން ބޭބޭފު

ެވގެން ުއޅޭ ކަެމއް ނޫނޭ. މި ގަނޑަުށް މައުލޫމާތު މި ލިބެނީ. ެއހެންވީމާ، މިއީީކ މިއަދަކު ވަަޑއިގެންެނވި ކަމަުށް އަޅު 

ގަިއ 2014ކޮންފަރެންްސގެ ތެޭރގައި ވެސް ޭރގައި އުފެދިފަިއވާ ކޮމަްނވެލްތު ޕާލިމެންޓްރީ ެއސޯސިއޭޝަްނގެ ތެ ގެޢިއްޔާޖަމު

ަައުމުތަކުގެ ނުޫފޒާ ހެދި ސަލާމަތްނުވެވިގެންނޭ ޮބެޑިތ ޤ، ސް މި މައްސަލަ ޖެހިގެންބޭއްވުނު ކޮންފަރެންސް ތެރޭަގއި ވެ

 އުމަުށް ކުދިޤަ ންނަނީ ކުދިވެްސ މި މީހުންގެ ތެރޭގައި މި އޮ  އޮންނަނީ އިންސާފު އުމުތަކަުށް މި. ކުދި ޤަ އުޅެނީ މި

މެންެގ އެތެޭރގެ އަުޅގަނޑު ަހމައެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް؟ އުމަުށް ޮބޑެތި އިންސާފު. މިއީ ކޮންއިންސާފު. ބޮޑެިތ ޤަ

ެވެގން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއިން ވަިކވާން މި ޖެހެނީ. ކޮންމެ ޤަުއމެއްަގއި ެވސް މިނިވަންކަމެްއ ކަންކަމާ ކުެޅ، ނުހޮރޮއްޕާން

އޮންނަންޖެހޭނެ. ދެންމެ މިތާގައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުެވއްޖެ، ޔޫރަުޕގެ ިއއްތިހާދުން އިނގިރޭިސވިލާތް 

ވި ވާހަަކ. މިހާރު އިނގިޭރސި އިއްތިހާދުން  ސްކޮޓްލޭްނޑް ވަިކވާނެ ކަމަުށް ިއއްެޔގެ އެތާގެ ފަސްޓް މިނިސްޓަރ ވަކި 

ނިކޮލަސް ސްޓާރޖަން އެ ވިާދޅުވީ. ލަސްތަެކއް ނުވެ އެ ޭބފުޅުން ވަކިވާނެ. އެއީ ީކްއވެެގން؟ އެ ބޭފުޅުންނަުށް މިހާރު 

ފުޅުންގެ ިފކުރިްއޔާތާ ެއކު ކުިރއަުށް ެދވެންނެތީމަ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެވްސ އެ ިއއްތިހާދުަގއި މިނިވަްނކަމާ އެުކ ެއ ބޭ

މިއަދު ވެގެން މި އުޅެނީ އެެހން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ މީހުންގެ ފަރާތުން ވާ ފަސޭހައާިއ މަންފާއާއި ފައިދާއަުށް ވުެރ 

އްޔާުތގެ ގޮުތން ކަމަުށް ވިޔަސް، ނޫނިއްޔާ ބޮޑަުށް އެ ކިޔާ ކޮމަންވެލްތު، ނުވަތަ އެއްމެދު މުއްސަނދިަކމުން އެއީ ފިކުރި
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އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކަމަުށް ވިޔަްސ ވެްސ ތަޢުލީމަުށް އެީހތެރިކަމެއް ވާން ވިޔަްސ، އެެހން ކަންކަމަުށް ވުރެ ެއ ލިބޭ 

އަުޅގަނޑުމެްނ ފައިދާއަުށް ވުރެ ޮބޑަުށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ މީހުންގެ ފަރާތުން އޮންނަ ނުފޫޒާއި ނުހޮރޮއްޕާން ބޮޑު. 

މިނިވަން އިސްތިޤުލާލެއް، މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުަގއި އޮތުާމއި ނޯތުމާ ދޭތެރެއަުށް އެ މީހުން އެބަ ވަދޭ. އެ ފެންވަރުަށް 

ދިޔައިމަ މިއިން ިނކުންނަންވީ. އެ މީހުންެގ އެ ގޮތް ޫދކޮުްށފައި ައޅުގަނޑުމެންނާ ވެސް، އެހެން ޤައުމުތަކާ ވެްސ އެ 

ބޭނުންވާ ނުވަތަ އެ އޮންނަންޖެހޭ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ބާްއވާ ހިސާބަުށް ދިޔަިއމަ އަނެއްކާެވސް އަންނަންޏާ އޮންނަ؛ ބާްއވަން 

އަންނަންވީ. އެކަމަކު މިއަަދކު މިއީ ކުރަން ލަސްވެއްޖެ ކަމެްއ. މި މައްސަލައަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިްއޔެއަކު ފޮނުިވ 

އަހަރަުށް ވުރެ އިތުުރވެގެން މި ދިަޔއީ.  1. މިހާރު 2015ޖުަލިއ  19ން. މައްސަލަެއއް ނޫން. އަުޅގަނުޑ ތަކުރާރުކޮުށްލާ

މަސްުދވަސް  3އަހަާރއި  1ވަނަ އަހަުރގެ. ޮއގަސްްޓ، ެސޕްޓެންބަރު، އޮކްޓޯބަރު. މިހާުރ  2016މިއީ އޮކްޓޯބަރު މަސް 

ންމެއަުކ މިތާ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަމުން ވެގެްނ މި ދަނީ. މިީއ އޮުޅވާަލން ބަޔަކު ކުރާ މަަސއްކަެތއް އޮޅުަވެއއް ނުލެވޭނެ. ދެ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ވެސް، އަދި ެދންމެއަކު ކުޅުުދއްފުުށީ އުތުުރ 

ތިއްެބިވ  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް މި މަޖިލީހުގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން ގޮހޮރަުށް ަކއިގެްނނޭ، މި މަޖިލީހުގައި

ބޭފުޅުން މިވެނި ކަމެްއ ޮކުށްގެންނޭ. ސާބިތުކޮުށްދެްއވަަބއްލަވާ. ސާބިތުކޮުށްދެްއވަބައްަލވާ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، އެ ބޭފުޅުންނަުށް އެކަން އެނގޭ ަކމަުށް ވެއްޖެްއޔާ ނުކުންނަންވީުނ. ޢަލީ ޢާރިފް މިވެނި އެއްޗެއް 

 85ގޮޮހރަުށް ކައިފިއޭ ބުންޏަަކސް ައދި ނުނިމޭ. އަނެއްކާ ގޮހޮރަުށް ކައިފިޭއ ބުނާއިރު މިތާ ؛ ކައިފިއޭ. ނޫނީ މިވެނި

ބޭފުޅުން އެ ވިދާުޅާވ އެްއޗެއް ގޮހޮރަުށް ކެއީތޯ؟  84ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބަވާ. އެ ބޭފުޅާ ފިޔަވައި ދެން ތިއްެބވި ައނެއް 

ވެނި ަކމެކޭ ކުރީ. މި ބޭފުޅުން ވެރިކަަމުށް އަންނަން ވެސް މީހުންގެ ތަންކޮޅެއް ސާފުކޮުށް ވިދާުޅވެަބއްލަވާ. ިމވެނި މީހަކު މި

މައްޗަުށް ކުރީ ތުހުމަތު. ދެން މި ދައްކަނީ ކާުޑގެ ައގު ބޮުޑިވ ވާހަކަ. ކާޑު އެކަންޏެއް ނޫްނ. އެ ބޭފުޅުންގެ ވެިރކަމުގެ 

ލާރި ބޮުޑެވގެންދިޔަ.  57ރުިފޔާ  2 ލާރިއަުށް ގެަނއިމަ ހުރިހާ އެްއޗަކުން 15:42ލާިރއަުށް ހުރި ޑޮލަރު  12:85ދުވަހު  1

ގައި ޑޮލަރު. އެހެްނވީމާ،  19، 18، 17އެވެސް މަގުމަތީގެ ޑޮލަރު އެ ައގަުށް ގަންނަން ލިބުނު ނަމަ. ަނމަވެސް އޭރުހުރީ 

އަުށް ހެދުމުގެ ސަބަބުން ހަނޑުލާއި ހަކުރާއި ފުުށުން އެކަންޏެއް ނޫން އަގު ބޮޑުވީ.  15:42އަުށް ހުރި ޑޮލަރު  12:85

ައކީ އަުޅގަނޑުމެން ާރއްޖެއިން ބޭރުން އެތެރެކުާރ  99ހާ އެއްެޗއް. ދިވެހި ަރއްިޔތުން ކޮލްސިއުމްކުރާ ތަކެީތގެ %ހުރި

 އެްއޗެހި. މިއަުށް ޭއގެ އަސަރު...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަުށް. 
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 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ލްތުން ވަިކވުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދައްކަމުންދާއިުރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮމަންވެ

ކޮމަންވެލްތުން ކުރާ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ައޅުގަނުޑމެން ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. ކޮމަންވެލްތަކީ ކޮބަިއކަން ވެްސ 

ކަދަްއކަވަމުން ގެންދަވަނީ ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑަުްށ ހީވަނީ މި ިއއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވާހަ

ކޮމަންވެލްތު އެއީ ކޮންަބއެްއކަން ވެސް އެނިގވަަޑއިުނެގން. ކޮމަންވެލްތު ހީވަނީ މިއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ 

ރައްޔިތުންނަުށް އަިނޔާކުރަން، މިނިވަންކަން ނިގުަޅިއގަންނަން، އަުޅގަނޑުމެންގެ ދީން ނަގަން އުޅޭ ަބއެއްހެން. އެ މޭރުމުން 

އެބަ ދަްއކާ. ކޮމަްނވެލްތުގެ ޗާޓަުރގައި ހިމެނޭ ވެިލުއސްތަކަކީ، ގުޑް ަގވަރނަންސް. ހެޔޮވެރިކަމެްއގެ ނިޒާމު. ރޫްލ  ވާހަކަ

އޮފް ލޯ. މިީއ ރައީްސ ޔާމީްނ ގަބޫލުކުަރއްާވ ސިާޔސަތުތަެކއް ނޫން. މިީއ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ަރއްޔިތުން 

މީ. މި ކަންތައްތަެކއް ަރީއސް ޔާމީނަކަުށް ހަޖަމެއް ުނކުެރވޭ. ހިއުމަން ަރއިޓްްސ މިއީ މިހާރު ގަބޫލުކުރާ ކަންަތއްތަެކއް 

ރައީސް ޔާމީން ދަންނަ އެއްޗެއް ނޫން. ވާދަވެރި ސިާޔސީ މާޙައުލަކީ ދަންނަ އެއްެޗއް ނޫން. ކޮމަންވެލްތުން މި 

ނަުށް ޓަަކއި މިކަން ކޮުށްދިނުމަުށް އެދި ވަކާލާތުކުރަީނ، ކޮމަންވެލްތުްނ އެންފޯސްކުރުމަުށް، މި ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން

އާދޭސްކުރަނީ. ކޮމަންވެލްތުން މި ކުރާ ކަމަކީ މިއީ. ރައްޔިތުންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ހެންނަމަވެސް، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް މާ ބޮޑަުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކޮމަންވެލްތުން ކުރަނީ ކޮންަކމެއްކަން. އެ

ަެއް ނޯންނާނެ. ާބުރެވަފިއ ިތިބ ަބަޔަކށ  ިމ ޫނނ  ޗިޮއސ، ބޭފުޅުން ފިތިފައި  އެ ބޭފުޅުން އަނދަގޮނޑި ޖެހިފައި، އެ

ގޮެތއްަގއި  މަޖިލީހެއް ނޫްނ މިއީކީ. ޚާއްޞަ ރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި މަސައްކަތްކުރާ ،ރައްޔިތުންގެ ބަސް ިއއްވަން 

ދައްކަވާ ބޭފުޅުން އެ ިތއްބެވީ ސް ޔާމީންގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ރައީ  ަސުރާކާރއި ، ަމުށް ޓަކައިސަރުކާރުގެ ބާރުތައް އެްއކުރު

ންތަެކއް ނޫން. އެކު ވާހަަކދައްކަވާ ބޭފުޅުމިނިވަންކަމެއް. މިނިވަންކަމާ  ބޭފުޅުންނަުށް ނެތް . އެބޮޑަުށް ފިތިފަ ވަރަުށް

ަކިއ،، އިން ވަިކވުމަުށް ޓަަކއި ވާހަކަދެެކވި ކޮމަންވެލްތުންނާއި އދ.  ޑި ހަމަނކުީއ ސިމި ެއަކަމށ  ާބުރައާޅ ާވަހަކަދއ 

 ދައްކަނީ؟ ކޮމަންވެލްތު ބޮޑު މޮޔަ ވާހަކަތަކެއްތޯ މި ކިހާ ބައެއްޯތ؟ ޑި ހަމަނކުއީ ސިރުުނަގއި މިވަނަ ގަ 21ބައެއްތޯ؟ މި 

އް. އެނގޭ ކޮމަންެވލްތުން ކުރަންއުޅޭ ކަމެ  މިއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޭޖގެ އެންމެ ޅަ ދަރިންނަުށް ވެސް އެބަ

 ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ބާރުތައް ނަަގއި ކުރައްވާ މަަސއްކަަތކީ އެްނމެ މީހެއްގެ މުުށުތެރެއަުށް މި ބޭފުޅުން މި މި ،އެހެންނަމަވެސް

ވެސް މިކަން ވަރަުށް  ުށްނުދެއްކޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަ ވާހަަކތަކެއް ވާތީ އެހެން ދިނުމަުށް ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކަުށް

ނަތީޖާއަކުަށް ތީޖާއަކަުށް ެވެގންދަނީ ކޮބައިތޯ؟ ކުރައްވާ މަސައްކަތް. ނަތި ބޭފުޅުން  ތި .ސާފުކޮުށް އެނިގވަަޑއިގަންަނާވނެ

 ބޮުޑވަނީ ސިޔާސަތުތަކެއް ނެތީމަ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި  އަގުގެ ވެގެންދަނީ ރައްޔިތުން ހާލުަގިއ ޖެހުން. ކާޑު

ރާއްޖޭގެ އިދިކޮުޅ  ސިާޔސީ ާވދަވެރިންނަުށް އަނިާޔވެރިވާ މަްނޒަރު. މި ސީ ވާަދވެރިކަމަުށް ތާއީދުނުކުރެވެންޏާނީ ސިޔާދަ

ނެތް ލީޑަރެއް. އެންމެ ބޭފުޅެއް ވެސް. މިއީ އިްއޔެ އަުޅގަނޑުމެންނުަށް ލީޑަރެއް ެވސް ނެތޭ ޖަލުގައި ޕާޓީއެްއގެ އެންމެ 

 މި ގެ ަމްއޗަުށް ޓެރަރިޒަްމގެ ދަޢުާވ.ސަންބޮޑު ސިޔާީސ ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާ  ާރއްޖޭަގިއ އޮތް އެންމެ މި ންދިޔައީފެނިގެ
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މަްއޗަުށް.  ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުްނގެ ކުެރިވގެންދަނީ ހަމައެކަނި މިފަހު ޙުކުމް ގާނޫނު ގެނައުމަުށް ގެރާއްޖެއަުށް ޓެރަިރޒަމް

ނުވަނީ އަުޑއަހަން ބޭނުން ހަކަވާ މި ،ބޫލުނުކުެރވިގަވާހަކަ  ދައްކަނީ. މި ން މިތުވާހަކަ ކޮމަންވެލް މި މިއީ އިއްތިފާެޤއްތޯ؟

މަކަުރވެރި . ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމީްނގެ ވާހަކަ އަުޑހަން ބޭނުމެއް ނުވޭ މި ބަރުން. ސަުރކާރުގެ ބޭފުޅުންސަރުކާރުގެ މެން

ބޭފުޅާގެ މަްއޗަުށް  އެުކރައްވާ ިވސްނުމާ އެކު ވެރިކަންސިޔާސަތު، ރައީސް ޔާމީންގެ ނުބައި ވިސްނުމަުށް، ކުުށްވެިރެއއްގެ 

ކަމީ ލަދުގަންނަންޖެހޭ ަޒތްތެރި މެންބަރުން މަސައްކަތްުކރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއް  ބާރު އެއްކުެރއްވުމަުށް ޓަަކއި މި

ހަކަަދއްާކ ވާ ރުމާއި، ެއަކމަުށް ބާރުއަޅައި ކުުދގަންނަންޖެހޭނެ ކޮމަންވެލްތުން ވަިކވެ، އެކަމަުށް ވަކާލާތު ބޭފުޅުން ލަ ކަމެއް. ތި

ކަމެއް ނޫން. ިމކަމަުށް  އޮތް ވަނަ ގަރުނަުށް ނުފެތޭ ޖާހިލު ސިނކުޑިތަެކއްގެ ބަެއއް ތީ. ިމއީ ަޝއްެކއް  21ބޭފުޅުން. މި 

ެނިވެހނ  ެހޮޔެވިރަކާމިއ ، ދޭ ކަންތައްތަކެއް މީ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހެކި ދުނިޔެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ިމެދނ 

އްގެ ތެެރއިން އެއްފަރާްތވާން މަސައްކަތްކުރާނީ އަުޅގަނޑު ރޫލްްސ އޮފް ލޯއަުށް ަވކާލާތުކުރާ ަބއެ  ރަިއޓްސްާއއި ިހުއަމނ  

ހޭލުންތެރި ބަޔަކަުްށ  ދަރަޖައަުށް ައޅުގަނޑުމެން ދާކަުށްނުޖެހޭ. ެއއަުށްވުރެ އެ ، އެއީ. އެހެންވީމާ ދަންނަވާނީ ޖާހިލު ބަޔެކޭ

 މި ،ާވއިރު ހޯދުމަުށް ޓަކައި ވާހަކަދައްކާ ބަަޔކަުށް އްޤީާއއި ތަމައްދުންބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ތަރައަޅުގަނޑުމެން ވާން އެ

ަެްއގެ ގޮތުަގއި ެއަކެހިރ ަބއ، ން ވަކިވެދާން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުނޫން ވިސްނުންތަކަކަުށް 

ތުތަކެއް ނުކުޭރ ޤައުމެއްގެ ގޮތުަގއި އޮތީމާ ތަފާ ރުގެ ބައެއް ނޫން. ކުޑަނުތިބެވޭނެ. އެހެން ތިބޭ ފެންވަ ނަުށްއަޅުގަނޑުމެން

 ،ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް . އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޓަކައިމީހުން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިެއރުމަުށް ން. އެކޮމަންވެލްތު

ދައްކަނީ.  ކަ އެއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ާގނޫނު ހިންގުމުަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުަށް ޓަކައި ވާހަ

ާރއްޖޭެގ  ،ރައިޓްސް އޮތުމަުށް ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި ިހއުމަން ،ގާނޫނީ ބާރު ރައްޔިތުންނަުށް ދިނުމަުށް ،އެހެންނަމަވެސް

ނުކުރާ ސިާޔސަތުތަކަުށް ވެރިކަންކުަރްއވަިއ، ބޫލުންގެ ތެޭރގައި އަުޅގަނޑުމެން މި ގަބޫލުކުރާ ހަމަތަކެއް އޮތުމަުށް، ގަރައްޔިތު

 ްއެގ ތެރޭގައި މިދެންނެވި އުސޫލުތަކެއް އޮންނަންނުޖެހޭތީވެ ތިއެވެިރކަން ބައްޓަންކުރުމަުށް މަސައްކަތްކުރަްއވާ ބައެއަދި 

ހިގެްނ، އެހެން ޑިޖެނދަގޮނއަ ،އެކު ފިތިފައި ތިެބގެންގަނޑު ދަންނަވާނީ ލަދުވެިތކަމާ ކުރަނީ. އަޅުތި ބޭފުޅުން ވަކާލާތު 

ޅަކު މިތަނުަށް ތެދުވެ ދެން އިތުރު ބޭފު .ދައްކަވަނީ. ލަދުގަންނަންޖެހޭނެތި ޅު އް ނެތި ާވހަކަފުއެްއވެސް ޮޗއިސެ

ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ  ،ދަްއކަންޏާމު އަުޅގަނޑު ިމދެންނެވި މޭރުމުން ވާހަކަ ނުދަްއކަންޏާމު އެއީ ޖާހިލު ވިސްނުުމގައި ވާހަކަ

ދަްއކާ ވާހަކަަތކެއް ޫނނޭ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި . ރައްޔިތުންނަުށް ޓަކައި ވިސްނުމުގައި ދަްއކާ ވާހަކަތަެކކޭ ދީމީޤަ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދީދީއަުށް. އިބްރާހީމް
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދީދީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

މައްސަލަިއގަިއ  ގެ މިރަީއސް. މިތާގައި ވަރަުށް ޖޯޝާިއ ވަރަުށް ފޯރިއާ އެުކގައި ކޮަމންވެލްތު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

ުށް އަުޅގަނޑުމެންނާ ދިމާއަ ވިދާޅުވޭ  ދަްއކަވާ. އަިދ ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ބަހުސްކުރައްާވ ބަެއއް ބޭފުޅުްނ ވާހަކަފުޅު އެބަ

ވަިކވުމަުށް ތާއީދުކޮުށް ވާހަކަދަްއކާ މީހުންނަކީ ޖާހިލުންނޭ. އަޅުގަނުޑ ވުމަުށް ަޓކައި، ނޫނިއްޔާ ަވކިވި ން ަވކިވެލްތުންމި ކޮމަ

ގެ ދަުށުން ވެރިކަމަުްށ ނޫނުައސާސީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ ދަންނަވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އަުޅގަނޑުމެން

 ން އަންާގ ގޮތަުށް ވެރިކަންކުރަންހޭ. ނޫނީ މި މަުށް އިންތިޚާބުކުރަނީ ޮކމަންވެލްތުެވރިކަ ކުރާ ރަީއސްައކުއިންތިޚާބު

 މީ ފުރަތަމަ ސުވާލު ޖާހިލުންނޭ ބުނާ މީހުންނުަށް  ގޮތަުށް ވެރިކަންުކރަންހޭ؟ ބުނާޤާނޫނުއަސާސީ ދަްއކާފައި ީމގައި 

 އޭ އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމަުށް އޮތް ގޮތަުށް ވެރިކަންކުރަންތޯ  އަސާސީަގއި މިއަޅުގަނޑު ކުާރ. މި ފެހި ޤާނޫނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަނީ؟ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު. އަުޅގަނޑުމެން ނުޖެހޭނެ މި ޢާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުަށް 

ނަކީ ކޮބާ؟ އެންގިޔަްސ ެއކަން ކުރާކަުށް. ޖާހިލުންވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ން ވެްސ އަދި އެެހން ތަނަކުން ކޮމަންވެލްތު

ކުރެޭވ މީހުންނަުށް އަމުރު ޚިލާފު ކަންަތއްތަަކުށް އެ ީދނާ ، ޖާހިލުންނަކީ ބުނަނީ ކޮންބަޔަކަުށް؟ ދީނުަގއި ޖާހިލުންނޭ އިސްލާމް

ިއ އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ކޮމަންވެލްތާދޭ މީހުން ޖާހިލުންނަކީ. ވާގިޭދއިރު އެއަުްށ ެއއްބާރުލުން މީހުންނަުށް ނޫނީ އެ ،ހިނދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނުަށް  މި ބޭފުޅުންނަކަުށް ނޭނގެނީތޯ؟ ފިއްތުން ތިބޭރު ޤައުމުތަކުން މި ފިއްތާން އަދި އެހެ

ޚިލާފަުށް މަސައްކަތްކުރަން. ކޮބައިތޯ  ވާ ހައްދުތަކާ ދީނުގައި މި އަޅުގަނޑުމެންަނުށް މިފިއްތަނީ އިސްލާމް ނޭނގެނީތޯ؟

 2ެއއްޖިންސްގެ  ދައްކާ ވާހަކައަކީ؟ ވަކާލާތުކުރާ މީހުން ފައި އަުޅގަނޑުމެްނނާތަކޭ ކިޔާއަޅުގަނޑުމެން އިންސާނީ ޙައްޤު

ޖާހިލު ކަމެއް ނޫންތޯ؟ މިކަމުަށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބާރި މި އަޅަނީ. އެއްޖިންސުން ކައިވެިނކުރުމަކީ  މީހުން އިނުމަކީ މިއީ

މިއަުށް ބާރު އެބަ އަޅާ. މިހާރު އަޑަުށް ބާރުލާފައި ިމ  މިއީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއްތޯ؟ ކަމެއް ނޫންތޯ؟ޖާހިލު

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަަރއްޤީާއއި ިއއްޒަތްތެރި ވާހަކަ ދަްއކަން މަޖުބޫރުވެގެން މި ދައްކަނީ. ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

އެބަ ވިދާުޅވޭ، ޢިރާުޤގެ ވެރިރަުށް  ތަމައްދުންނަުށް ޓަކައި ކުރާ ަމސައްކަތް ނުފެންނަނީތޯ ތި ބޭފުޅުންނަުށް؟ ބައެއް ބޭފުޅުން

ޞައްދާމް ޙުސައިންގެ ގަނޑުަވރު ދޮރުމަތީގައި ކޯފީ އަނާން ވަަޑއިގެންެނވި ވާހަކަ. ކޮަބއިޯތ މިހާރުގެ ޢިރާޤު؟ ކޮބައިތޯ 

ދޫދުގެ އޭރު ޢިރާޤު؟ ކޯފީ އަނާން ވަަޑއިގެންެނވިއިރު ޢިރާޤުގެ ަރއްިޔތުންނަުށް ލިބިފައިވާ ޑިމޮކްރަިސއާއި މިނިވަންކަާމ، ހު

ތެރެއިން ލިބިފައިވާ އިނާޔަތްަތކާ ެއއްޗެހި މިހާރު ޢިރާޤުގައި ލިބޭތޯ؟ ޢިރާޤުގެ ރައްޔިތުން އެ ތިބީ ރެޔާއި ުދވާލު އަލިފާން 

އަނދަވަެޅއްަގއި. މުޅި ަޤއުމު ފުނޑިއްޖެ. މުޅި ޤައުމު ބަނަޑުށް ޖެހިއްޖެ. ޢިރާޤުގެ ރައްޔިުތން ދުނިޔޭގެ އެތަންމިތަނަުށް 

ަލއިފި. ކޮބައިޯތ އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް؟ ކޮަބއިތޯ ޑިމޮކްރަީސއަކީ؟ އެހެްނީވމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ވިއްިސވިހާލިކޮުށް

ޖާހިލުންނަކީ ދުނިޔެ ނުދަންނަ މީހުންނޭ. ކޮބައިތޯ ތިޔަ ވިދާޅުވާ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން، ތިޔަ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުން، ބޮޑެތި 

އްޔާތަކުން ދުނިޔޭގެ މުސްލިމު ޤައުމުތަކަުށް އަރައި އެ ޤައުމުަތއް ފުނޑަިއ، ބާރުތަކުން، އަުޅގަނޑުމެން ހިމެނޭ ޖަމުޢި
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އަނދަވަަޅކަުށް ވައްަޓއިލާއިުރ، އިޤްތިޞާދު ފުނޑައި ރައްޔިުތން ހަލާކުކޮުށްލިއިރު އެ ޤައުމުތަކަުށް ލިބުނު؛ ކޮބައިތޯ މިހާރު 

ހުންނާ ދޭތެރޭ ވިސްނަނީ ކޮން ބައެއް؟ ފަލަސްޠީން ސޫރިޔާ؟  ދިމިޝްޤު ކޮބައިތޯ؟ ކޮންހާލެއްގައިތޯ ތިބީ އެ މީހުން؟ އެ މީ

ކިތައް އަހަރު ެވއްޖެތޯ ެއގޮަތުށް އުޅޭތާ؟ އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ކޮމަންވެލްތުން ވިސްނާތޯ؟ ނޫނީ އދ.އިން ވިސްނާތޯ؟ 

އްޒަތްެތިރ އި ނޫނިއްޔާ ކޮންކަމެއްތޯ ކުރީ؟ ކޮން ޙައްލެއްތޯ ހޯދުނީ؟ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކެިރވަަޑިއގަންނަވަަޑިއގެން މި ނެންގެިވ، ނޫނީ މި އެޅުއްވި ފިަޔވަަޅކީ މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް 

ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެން ސެލިުއޓުކުރަން މި ކަމަުށް. ކެިރގެން މި ދަންނަވަނީ. އަުޅގަނޑުމެން 

އެއްގެ ނިގުލުަގއި ފިތިގެން، ތާުށިެވގެން ތިބެގެން ރާއްޖޭގައި އޮތް މިނިވަންކަާމއި ސަގާފަތާއި ާރއްޖޭގެ ދީްނ ނުޖެހޭނެ ބަ

ދޫކޮުށްލާކަުށް. ައޅުގަނޑުމެންަނުށް ޑިމޮކްރަީސގެ ނަމުަގއި ުކރިއަުށްދެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެންެގ ޤައުމު ތަރައްީޤކުރެވޭނެ. ިމ 

ން ވެސް މީގެ ކުރިން، ދެންމެ ވާހަކަދެއްކި ބޭފުޅުން ިވދާޅުވި ގޮތަުށް ކޮމަްނވެލްތުން ޤައުމުގެ ވެިރކަންކުެރއްވި ހުރިހާ ބޭފުޅު

ދަތިކުރޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް، ދިވެހި ދައުލަތަުށް ދިވެހި ަރްއޔިތުން ދައްކާ ގޮނިޑެއއް ކޮެމންވެލްތުަގއި ހުންނަންޖެހޭނީ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހީވޭ ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ޕާީޓގެ ގޮނިޑއެްއ އެހެންނަމަވެސް، ކޮމަންވެލްތުން މިހާރު ކަންތައް ކުރާ ގޮތުން 

ބާއްަވއިގެން ރާއްޭޖގެ ވެރިކަްނ ބަދަލުކުރަން ވަކި މީހަކަުށް ގޮނޑިޮކއްކޮ ވެރިކަންކޮުށްދޭން މަސައްކަތްކުރާ ބަެއއްހެްނ 

ން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ކޮމަންވެލްތަކީ. އެ ގޮތަކަުށް ޮކމަންވެލްތުގައި ތިބޭކަން އަުޅަގނޑުމެން ތާއީދެއް ނުކުރާނަ

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަާކއި ެއހެން ޤައުމުތަކަުށް ވެސް ލިބިެގންވާ މިންވަރަުށް ކޮމަންވެލްުތން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ެވސް 

މިނިވަންކަމާއި އަުޅގަނޑުމެްނެގ ކަންތައްތަކަުށް ައޅުގަނޑުމެްނނަުށް ބާރު ލިބުން. އަޅުގަނުޑމެން ބޭނުންމެއް ނުވޭ، ވަކި 

ޑަ ަޤއުމަކަުށް ވީމަ ކުަޑ މިނިވަންކަމެއް، ބޮޑު ަޤއުމަކަުށް ވީމާ ބޮޑު މިނިވަްނކަމެއް. އަިދ ވަިކ ބަޔަކު އަްނގާ ގޮތަުްށ ކު

ނަގޫ ފިތިފައި ތިބި ބަޔަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ކޮމަންވެލްތުެގ ތެރޭގައި ތިބޭކަުށް އަުޅގަނުޑމެން ބޭނުންނުވާތީވެ މިއަދު 

އަހަރު ވެސް ާރއްެޖއަުށް މި ފުރަްއސާރަކުެރވުނު.  30ވާން މަޖުބޫރުވީ. މި ވޭުތެވދިޔަ އަޅުގަނޑުމެން ކޮމަންވެލްތުން ވަކި 

އަދި އޭގެ ފަހުން ކެނެރީގޭ ނަޝީދު ވެރިކަމަުށް އައިމަ އެ ފުރައްސާރަތައް ދިަޔއީ އޭނާ ބޭނުންވި ކަންތައްތައް ފެންނާތީވެ 

ޚިލާފަުށް ބައިވަރު ކަންަތއްތައް ކުެރވުނު. އެ ކަމަުށް އެ ބޭފުޅުންނަުށް. ދިވެހިރާއްޭޖގައި އިސްލާމް ދީނުގެ ހައްުދތަކާ 

ހިތްވަރުދިނީ ކޮމަންވެލްތުން. ެއއީ ައޅުގަނުޑ މި ދައްކާ ވާހަައކީ. މިއީ ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންަނުށް އެނގޭ ކަމެއް. ާރއްޖޭެގ 

ކަތްކުރެވުނު.  ދީނާ ކުެޅވުނު. ރަުށްރަުށުގައި މަސްތުވާަތކެތި ިވއްކަން ހުއްދަދޭން މަސައްކަތްުކރެވުނު. ބުދު ބަހައްޓަން މަސައް

ރާއްޖޭަގއި ބޮޑެތި މިސްކިތްތައް ހުރި ތަންތާ ފައްޅިތައް އަޅަން މަސައްކަތްކުެރވުނު. މިއީ ކޮމެންވެލްތުން. މި ސަރުކާރުން 

ޖޭެގ މި ކަމަުށް ތާއީދުކޮުށްފިނަމަ ެވސް ބޭރު ޤައުމުތަުކގެ ތާއީދު އަޅުގަނޑުމެނަުށް ލިބެން އެބަޮއތް. އެހެންނަމަވެސް، ާރއް

އަވަުށްޓެރި އެހެން ހަމަ ކޮމެްނެވންތުންނާއި އަދި އެހެން ޤައުމުަތކުން ޑިމޮކްރަީސއާ ޚިލާފު ަޤއުުމތަކޭ ވިދާުޅވާ ޤައުމުތަުކގައި 

އެންމެން ބުނަނީ  .ޑިޮމކްރަސީގެ ބޮޑެތި ަޤއުމުތަކަކީ. ޗައިނާ އްއެ ޤައުމުތަކުން ފައިސާ ަނަގއިގެން ހިންގާ ަޤއުމުތަ

. ަޗއިާނ ތިބެވޭ ޗައިނާ ރަްއޔިތުންނަުށް މިނިވަންކަންމަތީ ؟ކަމެއްތޯ ނުވަނީރައްޔިުތންނަުށް ކޮން ނާތާރޭ. ޗައިދުމުޚްޚު
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ބޭނުންވަނީ  ؟ޗައިނާއޭ ބުނަނީ. ކޮބައިތޯ ޞާދަުށް ވާނީދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިޤްތިއަުށް ދާއިރު  2020ކުރެޭވ. ތަރައްޤީ

ނޫންތޯ.  އި މަންފާ ދިނުންލާބަޔާ  މުގެ ަރއްޔިތުންނަުށްނޫންތޯ. ބޭނުންވަނީ އިޤްތިޞާދު ރަނގަުޅކޮުށް ަޤއު މިކަން

ަރއްޔިތުން  ،ަޤއުމު ަބނޑަުށް ޖައްސައި  ،ޤައުމު ހުޅުޖަހައި ،ޑިމޮކްރަސީައކީ ެއއީ. ޑިމޮަރސީއަކީ ަޤއުމު ފުނޑާލައި 

 ޖާހިލުންނޭ  ުށްގަނޑުމެނާ ދިމާއަނޫން. އެ ކަންކަން ބަލައިގަންނަ މީހުންނަކީ ޖާހިލުން. އެހެންވީމާ، އަޅު ފިއްތާލުމެއް

 މާޔަތުގައި ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްކުރަން. ގެ ހިނުބުނެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ ދީނާއި ޤައުމާއި ރަްއޔިތުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުޙައްމަދު  ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަވއިކަރަދޫ ައރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މިހާރު ފުރު

 މަުށް.ޡިނާ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ނާޡި ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

ބިނެޓުން ނިންމެވި ކެ ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ވެސް ވަރަުްށ ކަންބޮޑުވޭ ކޮމަންވެލްތުން ަވކިވުމަުށްއިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

ހުރިހާ ބާރެއް އެއް ދިމާލަކުަށް  ،ަސރުކާރުން ފެނިގެން މި ދަނީބާރު ވަކިވެަފއި އޮތް  3ނިންމެވުމަުށް. އަޅުގަނޑުމެންަނުށް 

ޕީ.ޕި.އެމްގެ  .ްއގެ ގޮތުަގއި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލިސްޮކންގްރެސެކުރެިވގެންދަނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ގަނޑުމެންނަުށް ސިފަގޮސް ައޅު

ގޮުތަގއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން.  ގެޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފިޔަވަުޅއަޅާ ކޮމިޓީެއއް  .ކައުންސިލެްއގެ ގޮުތަގއި ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުން

ަރއްޔިތުްނ ބިކަކުރަމުންދާ މަންޒަރު މި ، އަޅުގަނޑުމެން މުޅި ޤައުމު ފުނޑާލައި ،ޕާޓީތައް ހިންގުމަުށް ވެސް ބާރު ފޯރުވައި

 ،ސަރުކާރުން އަުޅގަނޑުމެނަުށް ސިފަވެގެން މި ދަނީ. ދެންމެ ވަރަުށް އަޑަުށް ބާރުލައި ވިދާުޅވެއްޖެ ބޭފުޅަކު 

އޮތީ އެއަުްށވުރެން ގޯސް ބަހެްއ. ދެ ފުުށް ދެ ގޮތް ވާހަކަ.  ނުބުނާުށޭ. އަޅުގަނޑު ބުނަން ނޑުމެންނަުށް އެ ބަސްއަޅުގަ

އަނެްއ  އި،އެއް ފަހަރު އެއް ގޮަތުށް ވާހަކަދަްއކާފަ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރުދިޔަ ންގެ ދެންމެ ވާހަަކދައްކަމުންއަޅުގަނޑުމެ

ެޅއް. މީގެ ކުރިން ރައީސް ނަޝީދު ވެިރކަމަުށް ގެނައުމަުށް ޓަަކއި ޖީބުންނާިއ ފަހަރު އަނެއް ގޮތަުށް ވާހަކަަދއްކާ ބޭފު

ރުބާންވަމުން އެ ދަނީ. ދީގެން މިއަދު ރައީސް ޔާީމނަުށް ޤު ިމއަދު ފައިސާ  އިކޮުށްފަ ބުރަ މަސައްކަތް ،ގާތުން ޚަރަދުކޮުށް

ންގަނޑަާކ ދީިފއްޔާ ބޮޑު ފާނައެއް ބޮޑު އެ ގަނޑެއްބޮޑު އެންއަޅުގަނޑުމެނަުށް ސިފަެވގެން މި ދަނީ ބޮޑު ފާނައެްއގެ ސިފަ. 

އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރއީްސ،  .ދާ މަންޒަރަކީ. އަުޅގަނޑު ފާަހގަކޮުށްލާނަންެވގެންުށް އަންނާނެ. މިއީ ައޅުަގނޑަުށް ސިފަދިމާއަ

ލައި ވަނަ ުދވަހު ބަޣާވާތެްއ ކޮުށް ވެިރކަމުން ަވއްޓާ 7ީރ ވަނަ އަހަރު ފެބުުރވަ 2012ނަޝީދު  ރައީސް، މުަޙއްމަދު

ރާއްޖެ ައއިސް އެތައް  މްެސލްވަ ،ސިންގަޕޫުރގެ ޖަޖެއް  ،ތިޔަބުނާ ސީމެގް ާރއްޖެ ައިއސް ކޯނީ ރިޕޯޓެއް ަތއްޔާުރޮކުށް

އެކު  މި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮުށް ބޮޑު ރިޕޯޓެއް ނެރުނީމަ ވެސް ރަީއސް ނަޝީދު ހިތްތިރިކަމާ ،ބައިވަރު ބަަޔކަުށް ރިޝްވަތުދީ

. އަުޅގަނޑުެމން ގަބޫލުކުރަންޖެހެނީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން ރުހޭ ގޮތަކަުށް ނޫންކަން ކަންކަން ކުރާނީކީ. ރިއެކަން ގަބޫުލކު
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 .ވަންޏާ އެ ަބއެްއގެ އޮންނަ އުސޫލުތަާކއި މިންަގނޑުތަކަުށް ތަބާވާންޖެހޭނެކަން އްޔާއެްއަގއި ބަިއވެިރވެެގން އުޅޭ ކަމަުށްޖަމުޢި

އިހަުށްދުވަހަކު ފެނިގެން މި އަުޅގަނޑުމެންަނުށް  ؛އެކަހެރިކޮުށް  ބަސްބުނީމާ އެ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެނަުށް ކުރެވޭ ކުުށްތަކަުށް

ދިޔައީ ޤާނޫނުއަސާސީން ހުއްަދދޭ ވައްކަެމއް ބަޔަކު ކުރާ ކަަމުށް ވަންޏާ އެކަމެއް ހާމަކޮުށްިދނުމަުށް. ބޭންކެއްގެ މެނޭޖަރު 

ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ުނވަތަ ަވގު ިވޔަފާރި، ަވގު ޑޮލަުރގެ ބިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަުރގެ ވަގު  1.5ޤާސިމް، މި ރާއްޖޭަގއި 

މައްސަލަ ފަޅާއަުރަވއިލީމާ ެއ މައްސަލަައކީ ރަނގަޅު މަްއސަލައެްއ ކަމަުށް ބަލަިއ، ެއ މައްސަލަިއަގއި ބަިއވެިރވިޭއ 

ތް ވެސް ޖަލުގައި މިއަދު ކިޔާފައި ަވކި ބަޔަކު ޖަލަުށް ލައި، ހަމަ މައްސަލަޖެއްސި ފަރާތް ނުވަތަ އެކަން ފަޅާއަރުވާލި ފަރާ

ވީ. އެހެްނވީމާ، މިއީ ޮކޅެއް ެމދެއް ނެތް ކަމެއް. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ސިފަވެގެން މި ދަނީ މި މަންޒަރު. އިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސް. އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަން، ިއއްަޒތްތެރި ރައީސަކީ ވެސް ކޮމަންވެލްތުގެ ދަުށުން މަތީ ތަޢުލީމު 

ހާސިލުކުރައްވާަފއި ހުރި ބޭފުޅެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވަނީ. މިއީ ދޮެގއް ކަމަުށް ވަންޏާ އަުޅގަނުޑ 

މާފަުށް އެދެން. އަުޅގަނޑަުށް ިލބިފައިވާ؛ ކުުށް މަޢުލޫމާތެއް ކަމަުށް ވަންޏާ، ކުުށް މަޢުލޫމާތެއް ކަމަުށް ވަންޏާ މާފަުށް އެދެން. 

މަޢުލޫމާތު ދޮގު ނޫން ކަމަުށް ވަންޏާ ރައީސް، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަކީ ވެސް ކޮމަންވެލްތުގެ  އަޅުގަނޑު ލިބިފައި އޮތް

އެހީތެރިކަމާ ެއކު ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮުށްފައި ވަނީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު އިިވގެން މި ދަނީ ެކޔޮގަނުޑ 

ބޭނުން ވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ދިމާއަކަުށް ދާންވީ. އެ  ކަނޑައިލީމާ ގަހުގެ ބޭނުން ނެތް މަންޒަރު. އެހެންވީމާ، ކަމެއް

ބައެްއގެ ހަމަާޔއި ުއސޫލުން ައޅުގަނޑުމެން އެްއކިބާވާން މި ޖެހެނީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ ޯގސް ކަންތައްަތކަުށް ކަިޅއެޅީމާ. 

ތުަގއި ބަިއވެރިވުމަުށް ފަހު ގައި ކޮމަންވެލް 1982މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުެރވޭ ސިފަެއއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

މިއަދާ ހަމައަުށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި އެަތއް ބަިއވަރު ކަންކަމަުށް ކުރިއެރުން ލިބިފަިއވޭ. ޚާއްަޞކޮުށް ކޮމަންވެލްތު 

ރަުށް ގޭމްސްަގއި ާރއްޖެ ބަިއވެރި ިމއަދު ނުެވވޭނެ ކަމަުށް ބުނާބުނުމަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުްނނަުށް މިއަދު ލިބިގެންދާ ވަ

ބޮޑު ނިކަމެތިކަމެއް. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މަްއސަލައެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުން އެކަހެިރވެ، ާބކީވަމުން 

މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މާދަން ވެސް ބާކީވާ ބަެއއް ުޒވާނުންތައް މަގުަމއްޗަުށް ނިކުމެ މިކަންކަމުން 

ގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ބުރަކޮުށް މަސައްަކތްކުރަން. އެހެންވީމާ، މިކަުމގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި އެކަހެރިކުރުމަުށް ައޅު

ކޮމަންވެލްތުން ަވކިާވވަިކވުމަކީ ޤައުމު އެކަހެިރކުރުން ކަމަުށް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ސިފަެވގެން މި ދަނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

އެހީތެރިކަމަިއގެންނޭ  99ެވއްޖެ، ާރއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހީތެރިކަން، %ކާޑުކޮެޅއް ދިނަސް؛ ދެންމެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅު 

މުންޑު ކެނޭޑވަރުެގ މުންޑު ަލއްަވއިގެްނ ރައީްސ މައުމޫން  7ގެ މުންޑަކުްނ  8ޤައުމު ހިންގަމުންދަނީ. އެ ބޭުފޅާ ައކީ 

އިނގޭތޯ. ބޮލަުށް އަރަނީ. ރައީސް އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ގެްނގުެޅ ބަލައި ބޮޑުކުރެްއވި ބޭފުޅުން. މިއަދު ބޮލަުށް އަރަނީ 

މައުމޫންގެ ބޮލަުށް އަރަނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަމަކަުށް އެދޭ ކަމަުށް ވެއްޖެްއޔާ އެ ބަޔަކާ ުރހެން މި ޖެހެނީ. އެ ބޭފުޅުން 

އީްސ، އަޅުގަނޑުމެން ނުރުހޭ ކަމަުށް ަވންޏާ ދޫކޮުށްލަން މި ޖެހޭނީ. މިއީ ހަމައެއް ނޫން. އިންސާެފއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޝުކުިރއްާޔ.  
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ފުަވއްމުލަުކ އުތުރުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ޢަލީ ޝާހަުށް. މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް އުފާކުރަންޖެހެއޭ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނ . عليكم المالس  `. 

އެންމެން ވެސް ގަބޫލުކުރާނެ ަފދައިން، މިއަދަކީ ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ތާރީޚުަގއި އަންނާނެ ަވރަުށް ހިތްވަރުގަދަ ނިންމުމެްއ 

މެން ނިންމައި، ިދެވހި ތާރީޚު އަުޅގަނޑު ދަންަނާވނީ، ދިވެހި ތާރީުޚގަިއ އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެންނަ އެންމެ އަޅުގަނޑު

ހިތްވަރުގަދަ ެއއް ނިންމުން، ނުވަތަ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮތުގައި އަުޅގަނޑުމެން އަޅުވެިތކަމަކުން އަނެްއކާެވސް 

މެން ކުރާ މަަސއްކަުތގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ ވަރަުށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކޭ. މިނިވަންކަމަކަުށް ރުޖޫޢަވުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު

އެހެންވީމާ، ެއކަން އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކޮުށްލަން. އަޅުގަނޑުެމންނަުށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބި ބައެްއ 

ނޯޓިސްެއއް ނުދީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަފީރުންނާއި އަދި ދުނިޔޭެގ ބައެއް ޤައުމުތަުކގެ މީހުން އެއްެވސް ކަހަލަ 

މިނިސްޓްރީތަކަުށާއި ޚުދު ރަީއސް އޮފީހާ ހިސާބަުށް ވަދެ، އެ މީހުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަުްށ ކަންކަން ނިންމުމަުށް ޓަކައި 

ންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަްނކަމާ ބެހެމުންދިޔަ މިންވަރު. އެހެންީވމާ، އެކަންކަން ކުރުމަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން އަޅަ

ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް ނިންމަންޖެހޭ ކޮންމެ ނިންމުމެއް ނިންމުމަކީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ެއއީ ދިވެހި ކާބަފައިން 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ. އެ ނަމޫނާގެ މަތީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމު ބިނާކުރަން އެބަޖެހޭ. އެއްވެސް 

މެން މި އުޅެނީ ަބވަނަވެފަިއވާ ދުިނޔޭަގއި ައޅުގަނޑުމެން ެއކަހެރިވާަކުށް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ހާލެއްގަިއ ައޅުގަނޑު

އެބަ ފެނޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމާ އެކު ދިވެހި ރަްއޔިތުްނނަުށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކޮުށްޭދ، އަދި ޤައުމު ބިނާކޮުށްދިނުމަުށް 

އްޖެއަުށް ދެމުންދާ އެހީތެރިކަން. ވަމުންދާ އެހީތެރިކަން. ދިވެހި ރައްޔިތުންނުަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކޮުށްދޭ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާ

ލިބެމުންދާ ކުރިއެރުން. މިއަދު މި ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން 

ފޭރާން ރަނގަޅުވަމުންދާ މިންވަރު. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރު. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ އިޖްިތމާޢީ 

އެބަ ފެނޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްޫރޢުތައް ކުރިއަރަމުންދާ މިންވަރު. އެހެންވީމާ، މިކަންކަން ކުރިައރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން 

ކޮމަންނުކުރެވޭ ކަމުަށް  އަބަދުވެސް ފިތިބާރުވެަފއި، ޮކމަންވެލްތެއްގެ ގޮުތގައި ތިޭބިއރު، އެ ވެލްތު އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް

ވަންޏާ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ެއ މީހުންގެ ތެރޭގައި ފިތިބާރުވެގެން ތިބެންޖެހޭ އެއްވެސް ަސބަބެއް އަުޅގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ. 

އެހެންވީމާ، މި  ނިންމުމަކީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް މިއަުށް ތާއީދުކޮުށް، ދިވެހީން 

ގެ ގޮތުަގއި ބަސްބުުނމަުށް ޓަކައި ކެރިގެްނ ނުކުްނނަންޖެހޭ ފަދަ ނިންމުމެއް. މި ނިންމުމަުށް އަޅުގަނުޑ ހަމަ ދިވެހީން



35 

 

ސާބަސްދެން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ދިވެހި ތާރީޚުަގއި ރަން އަކުރުން ފެިވގެންދާނެ ވަރަުށް މުހިއްމު ނިންމުމެކޭ ނިމިގެން 

އެކު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުާވ  ނިންމުމާން ނީ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި ނިންމުމި ދަ

ކަން އަުޅގަނުޑ ުޅގަނޑުމެންނާ އާޭދސްކުރަމުންދާކޮމަންވެލްތުގެ ތެޭރަގއި ތިްއބެވި ބޮޑެތި ަޤއުމުތަކުން ައއިސް އަ

 އް ބައްދަލުުވންތަކުގައި ކަްނކަން ހިނގާބޭރުގެ ބައެ ސް ކޮމަންވެލްުތގެ ބައެްއ؛ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުަގނޑަކީ ވެ

ގޮތް އަބަދުވެސް ދިރާސާކުރަުމންދާ މީހެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ އިނގޭތޯ ޭއގެތެރޭަގއި ޚާްއޞަކޮުށް ކޮމަންވެލްތު 

އޮތީ ބަަޔކު  އޮތީ ީކްއވެގެންޯތ. މި ސުވާލު ދިވެހި ަރއްޔިތުްނ އެބަޖެހޭ ކުރަން. ކޮމަންވެލްުތ އުފެދިފައި މި އުފެދިފައި މި

ން ކަމެްއގެ ތެރެއިން މި އޮތީ އޭގެ ޒާުތގައި ވެްސ އަޅުވެތި އުފެދުތަމަ މިއީ ކޮމަންވެލްތު އުފެދުނުފުރަ އަޅުވެިތކޮުށްގެްނ؛

ނުވާނެ. އަުޅގަނޑުމެންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަމަީކ ޑުމެން މި ވާހަކަ އޮޅުވާަލިއގެންައުޅަގނ، އަިއއްސަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ

އެކަން ހިނގަމުންާދ  ،ސްދޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އެކަން ފެުިށގެންދިޔަ ގޮތާއި ތުންނާ ހަމައަުށް ވާހަކަެއއް ގެނެދިވެހި ރައްޔި

ވެސް  ުފަރަތމަ ، ދިވެހި ރައްޔިުތންނަުށް ކިޔައިދިނުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާގޮތް  އަދި މިހާރު އެކަން ވަމުންދާ ،ގޮތާއި 

ބި ބަޔަކު ޤައުމުތަކެްއ ދައުލަތެއްގެ ތެޭރގަިއ ތިަލެތކ  ިކާޔ ިއނިގރ ިސ ަދއު ، އޮތީ ކޮމަންވެލްތު އުފެދިފައި މި

ެއ  ،އެ މީހުންގެ ވަކިތަާކއި  ،ކޮުށްގެން އެ ތަންތަނުން ޖިޒީ ނަގަމުންދިޔަ އުސޫލުން އެ މީހުންގެ އާރާއި ބާރާއި އަޅުވެތި 

މަންވެލްތުަގއި ހިމެނޭ ޤައުމުތަުކެގ އެ މީހުންގެ ފިކުރުތައް އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމުތަުކގެ ތެރެއަުށް ކޮ ،މީހުންގެ ނުފޫޒުތަކާއި 

ނގޭތޯ. މިއީ މުޅި ދުނިޔެ ވެސް  ގަބޫލުކުރާ ޙަޤީޤަތް. ތެރެއަުށް ގެނައުމަުށް ޓަކައި ުކރެވެމުންދިޔަ މަސައްކަތެއް އި 

މެ ުށް އެންހަމައަ ބީލާ. އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ އެފަދަ ޤައުމުތަުކަގިއ ރަންޔޫިމ ަޙީޤަޤތ  ަބަދެލއ  ުނުކެރވ ނެ ، އެހެންވީމާ

ރީ ހެދީމާ ދެން އެ ވާހަކަ ޑިމޮކްރަސީގެ ފަތްފުުށްތަކުަގއި ނުލިޔެވޭ ކަމަުށް ވަންޏާ މި ރާނީއަކު ހުރެގެން ހާފް ސެންޗަ

ތަނުެގ ޑިޮމކްރަސީ ޤާއިމުކުރުމަުށް ަޓކައި ބަޔަކު ެއ ކުރާ މަަސއްކަތްަތއް  ބެހި، މި ޑަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޑިމޮްކރަސީއާކުޑަކު 

ރަމުން، އަުޅގަނޑުމެން ނުކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކު ބޫލެއް ޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ގައަ

ުތ ެއ ެވިރާޔ ަތޚު ، ކަމަުށް ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުާރއިރު މި ދަންނަވާ ަދއުަލތުގެ ވެރިެއއްެގ، އެންމެ އިސް ވެރިަޔކަުށްމިނިވަން

ްނ ބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އެހެންވީާމ، މިކަންކަން އަުޅގަނޑުމެގަގަނޑުމެންނަކަުށް އެކަމެްއ އަހަރު ވީމާ އަޅު 50ހޫނުކުރައްވާތާ 

ބޫލުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ މި ވާހަކަތައް ދިވެހި ަރްއޔިތުންނަުށް ކިޔައިދޭން. ިމއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެބަޖެހޭ ގަ 

 ކުރުމަކީ.އްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި މަސައްަކތްރަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  މަކުނުދޫއަުރވަނީ  ތު މިޞަިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު ޝުކުރިއްާޔ 

 .އަނާރާ ނަޢީމަުށް
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

ަުޟޫޢު، صބަހުސް މި ކުރެވޭ މަ އާދެ، މިއަދު .الم على رسول هللاالة والس  الحمد هلل والص   .`ޝުކުރިއްާޔ. 

ސަރުކާރުން ގޮތެއް ނިންމި ފަހުންނޭ  ،ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިުވމާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީ

 ސަރުކާރުން ކޮމަންވެލްތުން ނިކުންނަންއެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް. ބަހުސްކުރަން ފުރުޞަތު ލިބުނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

މެންނަުށް ޚަބަރުތަކުން ިއވިގެްނގޮސްފައި ވަނީ ވާަކން އަޅުގަނޑުއި އަިދ ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައި ނާވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުން

ދައްކަންޖެހުނު  ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުންގެ ހައިސިއްޔަުތން މި ވާހަކަ . ޭއގެ އިތާގެ ތެރޭގަމިދިޔަ ހަފު

ުތަގިއ ، ކަމުގަިއ ިވޔަސް އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލާނަން ެވލ  ން ފެުިށގެްނ ރާއްޖެ ަބއިވެިރވި ފަހުން އި 1982ޮކަމނ 

ަކހަލަ ފައިދާތަކެއްތޯ ރާއްޭޖގެ ަކމެއް ބެލުން. އެގޮތުްނ، ކޮން މުކަންަތްއތައް މިއީ ވަރަުށް މުހިއް ރާއްޖެއަުށް ލިބިފަިއވާ

ޚުދު މި މީ ދާިއރާގައި ވެްސ އަދި ޢުލީކުިޅވަުރގެ ދާއިާރއާިއ ތަ ،ބަލާއިރު ންނަުށް ލިބިފައި އޮތީ. އެގޮތުން ރައްޔިތު

އް ލިވިފަިއވާކަން ވަރަުށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެކޮމަންވެލްތުގެ  ޤާނޫނުއަސާސީ، ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ވުޖޫދަުށް ގެނައުމުަގއި ެވސް

ިކވާްނ ވަ އަުޅގަނޑުމެން ކޮަމންވެލްތުން ރާއްޖެ ،ބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ކަން މިހެން އޮތްއިރު އެީއ އަުޅގަނޑުމެން ގަ

ންޖެހޭ. ާރއްޖެއަުށް އެކަމުެގ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ގޮތުަގއި ރަނގަޅު ދިރާާސއެއް ކުރެވެ ބޫލުުކރާނިންމާއިރު އަުޅގަނޑު ގަ

ގެއްލުންތަަކކީ ކޮބައިތޯ ވެްސ ބަލަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރާއްޖެއިން ބޭރު ދުނިޔޭެގ ޤައުމުތަކަުށް ބަލާއިރު މިފަދަ 

މަވަނީ ވަރަުށް ބޮޑެތި ދިރާސާތަކެއް ުކކރެްއވުމަުށް ފަހު ރައްޔިތުންނަުށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނިން

ނުވަތަ އެންމެ ގެއްލުން ހުރި ގޮތަކީ، ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު އެންމެ ބޮޑު ގޮތަކީ، ޤައުމަުށް ގެއްލުންވާނީ ކިހިނެއް ހެދީމަތޯ، 

ަކނ  ، މި ކަންކަން ދިރާސާކުރުމަުށްފަހު. އެހެންނަމަވެސް ައުޅަގނަޑށ  ފަާހަގުކެރެވީނ ިމ ަސުރާކުރނ  ަބެއއ  ަކނ 

ާވަކނ   ަމާވިއުރ ެއަފަދ ިދާރާސަތއ  ުނުކަރއ  . އަދި  ަބއްލަވަްނވާވަރަުށް ަބއްލަވާނެ ުފރުޞަތު، ަވގުތު ނުދެްއވާކަން ިނނ 

ޖެއިން ބޭރުެގ ުގޅުންތަާކ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. އާދެ! ރާއްޖޭގެ އެތެޭރގެ ކަންކަްނ ނިންމާއިރު ވެސް ުނވަތަ ރާއް

މެދުގައި ެވސް. ރާއްޭޖގެ އެެތރޭގެ ކަންކަމަުށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން، ދީީނ ޢިލްމުވެރިންނަކީ މިއީ ޤައުމު 

ރެ އެއްަބއިވަންަތކަމާ ެއކު، މި ަޤުއމުގައި ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރުމަުށް ވަރަުށް ބުރަ މަސައްކަތްަތކެއް ތާރީޚުންސުރެ، މާޒީންސު

ކުރަމުން އަންނަ ބަެއއް. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދިޔަީއ ިއއްެޔ ނޫން ކުރީ ދުވަހު ަޝއިްޚ 

އިލްޔާސް މި ަޤއުމަުށް ދީނީ ޮގތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަުށް އެންމެ ބޮޑު ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރަްއވާަފއިވާ  ބޭފުޅާ ވެސް، ެއއްވެްސ 

ުކުރެމއ  ، ސަބަބެއް ބަޔާންކުރުެމއް ނެތި ެޖހ  ަކެމއ  ަބާޔނ  ާލުޙުކަރނ  ާޒެރއ  ިދުނެމއ  ެނިތ، ުނަވަތ ިއޞ  ެވސ  ިއނ  ެއއ 

ަދ ާބިތުލުކިރަތނ   ުފާޅެގ ުހއ  . މިއީ ަޤއުމަުށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަުށް ބޮޑު ގެއްލުންތަެކއް. ައޅުގަނުޑ ެނިތ ަވުގުތނ  ެއ ބ 

ުތގެ ހަޔާތް ބާއްޖެވެިރކުރުމަުށް ޓަކައި ވެސް މި ޤައުމުަގއި ދެކޭގޮުތގައި ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ ދުނިޔޭގެ ހަޔާާތއި އާޚިރަ

ޚިދުމަތްކުރާ ރައްޔިތުންނަުށް އެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ. ދީނީ ޢިމްލުވެރިންނަުށް ޙައްޤުބަސް ބުނެ، ހެޔޮ ކަންކަމަުށް އަމުރުކޮުށް، 
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އަދި ސަރުކާރުން ވެސް ދީނީ ނުބައި ކަންކަން މަނާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވަންޖެހޭ. މިއީ ދައުލަތުން ދެއްވަންޖެހޭ. 

 ޢިމްލުވެރިންނަުށް އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭ. ހަމަ އެގޮތަުށް ސަުރކާރުގެ ބޭުރގެ ޖަމުޢިއްޔާތަކާ ޮއންނަ ގުޅުމަުށް ވެސް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އަރުވަން.  30ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން 

 

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:28ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މޫސާމަނިކުރައީސް ނައިބު )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްވަގުުތކޮޅަުށްަފހު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަިއގެން ކުރިއަުށްިދއުމަުށް ފަުށައިގަންނާނަން. އަޅުގަނޑުމެން `. 

ބަހުސްކުރަމުން މި ގެންދަނީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަާރއަކަުށް އެދިަވޑަިއގެން ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާަފއިާވ 

ރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މައްސަލައާ ުގޅޭގޮތުން. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފު

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަުށް. 

 

 ޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މައް

ޖުލަިއ  19ާރއަކަުްށ އެދިަވޑަިއގެން ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ކޮމަންވެންތުން ަވިކވުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަ

ަގއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ މި މަޖިލީހަުށް ފޮނުއްވާަފއި މަޖިލީހުން އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަާރއެްއ ނޭރުިވ 2015

އުޅެނިކޮުށް މި އަހަރު ުކއްިލ ގޮތަކަުށް އެ މަނިކުފާނުެގ ކެބިނެޓާ މަޝްވަރާކުެރްއވި ަކމަުށް ވިދާޅުެވ ކޮމަންވެލްތުން 

ވެަވޑަިއގެން، އަދި ަވކިެވަވޑަިއގެންކަން އެ ތަނަުށް އަްނަގވަިއ، މި ކަންކަން މިގޮތަުށް ކުރެްއވުން އެއީ އަުޅގަނޑު ވަކި 

ޤައުމެއް ެއކުލެވޭ، އަދި ކޮމަންވެލްުތގެ  52ހަމަގައިމު ވެސް އެންމެ ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ކުުށްވެރިކުރާ ކަމެއް. ކޮމަންވެލްތަކީ 

ބިލިޔަން މީހުންނާ. އަޅުގަނޑުމެންނުަށް  2.3ގުޅުން  ބަދަހިވެގެން މި ދަނީ ދުނިޔޭގެ  ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

އޭގެތެެރއިން ލިބޭ ފައިދާތަކެްއ ނެތް ކަމުަށް ވިދާޅުވެ، އަދި މިކަމުން އަޅުގަނޑުމެން ކުޑަ މީހުންނަުށް ކުޑަ އިންސާފު، 

ގެންދަާވއިރު، އަދި ައޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޮމަންވެލްަތކީ ބޮޑު މީހުންނަުށް އިންސާފޭ އެެހން ވިދާޅުވެ ވާަހކަފުޅުދައްަކވަުމން 

ަގއި އަޅުގަނޑުމެން ކޮމަންވެލްތާ 1982އިސްތިޢުމާރީ ވެރިކަމަކަުށް ެފުށިގެން އައި ކަމެއް ކަމަުްށ ވިދާޅުާވއިރު، 

ެއކަމަކު،  ބައިވެިރވީއިރު ވެސް ހަމަ ިއސްތިޢުމާރީ ވެރިކަމެްއގެ ތެެރއިން އުފެދިގެން އަިއ ޖަމާޢަތެއްކަން އެނގިހުރެ

އެއިން ލިބޭނެ ފައިދާތަކަުށް ިވސްނައި އަުޅގަނޑުމެން ބަިއެވރިވީ. ކޮމަންވެލްތުން ައޅުގަނޑުމެން މި ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއް 
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އެްއވެގެން މި ބުނަނީ ކީކޭތޯ؟ ކޮމަންވެލްތު ވެލިއުސް ނުަވތަ ވަކި ަވއްތަރެްއގެ ވިސްުނންތަކެއް ހިފެހެއްޓުމަުށް ޓަކަޭއ 

ންވެލްތެްއެގ ތެރޭގައި މި އެބުރެނީ. އެޮގތުން އެ މީހުން އެދޭ ކަންކަމަކީ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމަ

ނިންމާނިންމުމަކީ، ކޮމަންވެލްތުގެ ޤައުމުތަެކއްހެން ނިންމާނިންމުމަކީ ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކުރުން. ގާނޫުނގެ 

. އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކަުށް ވިސްަނިއގެން އިންސާނީ ޙައްޤުަތކާ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަިއ، ނަަގހައްޓައި ހިފެހެއްޓުން

ރަހުމަތްތެރިކޮުށް ކަންކަން ކުުރން. އެންމެނަުށްވެސް ަބއިވެިރެވވޭ ފަދަ ގޮަތކަުށް ރަްއޔިތުންގެ ސީދާ ބަސް އެނގޭނޭ ގޮތަުްށ 

ންެވލްތު ވެލިއުްސއޭ ކިަޔއިގެްނ މިނިވަން އިންސާފުވެިރ އިންިތޚާބުތައް ެއކި ާރއްޖޭަގއި ބޭްއުވން. މިއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ކޮމަ

މި ދެކެވޭ ވާހަަކއަކީ. ވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެނިެގންދިޔައީ ސީެމގަުށް ލާން ނިންމައި، އެ މީހުން ވެސް ިމ 

ރާއްޖޭަގއި ހަމަ ބުނީ އެއް ވާހަކަތަކެއް. ޢަދްލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމު އެބަ ރަނގަޅުކުރަންޖެހެއޭ މި ރާއްޖޭގައި. ދައުލަތް 

ގޮތް ކަމަކުނުދެއޭ. ެއ މީހުން ބުނީ އެންމެންނަުށް ބައިވެިރެވވޭ ފަދަ އިންތިޚާބެްއ އޮންނަންޖެހެއޭ. މިކަހަލަ  ހިނގާ

ވާހަކަތަެކއް ެދއްކީމާ ުކއްލިައަކުށް މާ ރުޅިގަަދެވގެން ސަރުކާުރން ކުއްިލއަކަުށް ވަިކވާން؛ މަޖިލީހުގައި މީތި އޮތްތޯ ނެތްޯތ 

މުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް މި ކަންކަން މިގޮތަުށް؛ ދުނިޔެ ެވސް ބަލާފައި، ދުނިޔެ ވެސް ވެސް ނުބަލައި ވަިކވާން ނިންމިނިން

ރަނގަޅު އެްއޗެއް ބުނެފިއްޔާ ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަުށް ވެސް އެްއވެސް ބަޔަކު މި ވެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނެފި 

ން އެއްވެސް ކަމަކަުށް ކުރެިވގެންދާ ކަންތައްތަެކްއ ކަމަުށް ވަންޏާ އެކަމުން ވަކިުވމަުށް ޓަކައި ކުރާ ކަމެއް. އެނޫން އެހެ

ުޅގަނޑުމެންގެ ެއއް އަގަންަނވާނެ، ކޮމަންވެލްތުން ޚާއްޞަ އެންޯވއީވެސް އެނިގވަޑައި  ނޫން. ތި ބޭފުޅުންނަުށް

ގެ ޖަޖެއް. ކެންޔާގެ ހަިއކޯޓު ައީކ ިއގެންފައި، އޭނާްއޔަންކުރި. އެ މަނިކުފާނު މިތަނަުށް ބައްލަވަން ވަޑަ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ޢަ

ރާްއޖޭގެ ދައުލަތް ެއއީ ގާނޫނީ  މި ރާއްޭޖގަިއ މިހާރު ަކންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް  ،ރަބަލް ވިލީ މުތުްނގާ ވިާދޅުވީއޮނަ

ދައުލަތެއްތޯ ބުނަން ދަތި ހިސާބަުށް ކަންކަން ޮގއްސަހުރި ވާހަކަ. މިކަހަލަ ކަންކަމާ މި ރުިޅއަންނަނީ. އެއީ ކޮންމެ ބަަޔުކ 

ހިތުހުރި ގޮތަުށް ކަންކުރަނީ. އެންމެ ކުޑަެވގެން މިއަދު މި ކުރެވޭ ކަންތައް ވެސް މިއީ އޭގެ މިސާލެއް.  ވެސް އެ ބަެއއްގެ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ފެނިެގންދަނީ ސަރުކާރުން އަމިއްަލއަުށް ކެބިނެުޓގަިއ ވާހަކަަދއްަކއި ނިންމީ ކޮމަންވެލްތުްނ 

ރު ެއކަން ކޮުށް ނިމުނުއިުރ މަޖިލީހުގަިއ މިކަހަލަ މައްސަަލއެއް ނުކުންނަން. އެ ވާހަކަ އެޮކަޅުށް ވެްސ އަްނގައިފި. އޭ

ވައްދާފައި އޮތްކަން ވެސް ބަަލއެއް ނުލާ. އަދި މަޖިލީހުން މިއަދު އެ ނޫން ގޮތަކަުށް ކޮމަންެވލްތުން އެ ބޭފުޅުންގެ މެޖޯރިޓީ 

އް ކުރުެމއް މިތާކު އޮންނާނެ ކަމަކަުްށ އޮެވގެން ނުކުންނާުށޭ ނިންމަނީ. އެކަުމގައި އެންޑޯްސކޮުށްލުން ފިޔަވަިއ އިތުރު ކަމެ

އަޅުގަނޑަކަުށް ނުފެނޭ. މީގެ އަނެއްޮކޅަުށް ކޮމަންވެލްތުަގއި ތިބެން ފެނޭ ބުނެފިއްޔާ ދެން ކިހިނެއްތޯ ހަދަނީ؟ އެއީ 

ސަމާސާއަުށް ބުނި އެްއޗެކޭ ނުވަތަ އެްއކަލަ ނަދުރުބުނި މީހާހެން އުނހޫ، އުނހޫ، އެއީ އެހެން ބުނި އެއްެޗއް ނޫނޭ 

ޓްލެންޑްަގއި ވެްސ ަޖންމެން ސްކޮރސްޓާ ސްރފައި އަނެްއކާ އަޅުގަނޑުމެން ވަންނަނީތޯ؟ މިތާނގައި ަދއްަކއިފި ނިކޮލަކިޔާ

އެމީހުން ސްކޮޓްލެންޑުން ވަކިާވން އުޅޭ ވާހަކައާ ެއއްޗެހި ވެސް ދެއްކި. އަސްލު އޭގެ ޙަޤީޤަތަކީ، ޔޫ.ޭކ، އިނގިރޭިސވިލާްތ 

ތިމަންނަމެން ތިބޭުށޭ ބޭނުންވަނީ.  ނޫނޭނިންމީމަ ވެސް ސްކޮޓްލެްނޑުގެ މީހުން ބުނީ  ޔޫރަޕުގެ އިއްތިހާދުން ނުކުންަނން
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ދިަޔއިމާ ދައްކާ ވާހަކަެއއް ެއއީ. ގޮްތގޮތަުށް ނިމިގެން ިދޔައިުރ އެކިގެންއެހެންވީމާ، ެއގޮތަުށް ެއކި ތަންތާނގައި ބަސްބުނެ

ނިންމުމުގައި އެ . އެ މީހުންގެ ރައްޔިތުން ނިންމިކޭ ކަމުުނގޮްސގެން ނުކުންނަން އުޅެނީކީ ނޫން.އެއީ ކޮންމެހެން ޔޫ

ގޮތަުށް އެަބ  މީހުންގެ ރައްޔިތުންެގ ވިސްުނމާ އެްއގޮތަުށް ކަން ގެންދިއުަމުށް ޓަކައި ަދއްކާ ވާހަކަ. ވީމާ، އަސްލު އޮޅޭ

ވަިކވާން ެއ އެތައް ވާހަަކއެްއ ދައްކާ. މިައދު ވެސް މި ފެިނގެން މިދަނީ މުޅި އިނގިރޭސިވިލާުތަގއި ވެސް އީ.ޫޔއިން 

 ގުޅޭ...  ންމުމާމީހުން ރައްޔިތުން އަދި މޮޔަަކމުން ނަމަވެސް ނިންމި ނި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މިލަންދޫއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް. ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު ޙަސަން

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ެވސް މިއަދު ސަރުކާރުން ައުޅގަނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުަށް 

ގޮތުން މިވާ މައްސަލައަުށް އަުޅގަނޑު  ަަކަުށް އެދި ހުުށަހަޅާފައި މިވާ ކޮމަންެވލްތުން ވަކިވުމާ ބެހޭަލަފޔ، މަޝްވަރާއަކަުށް 

ވެސް ދަންނަވާނީ ައޅުގަނޑަީކ ވެސް ދިވެހި ަރއްޔިތެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން އަުޅގަނޑު ހަަމ ވަރަުށް ެއކަމަުށް ތާއީދުކޮުށް 

ލަން އެބަޖެހޭ. ހަމަ ބަލައި ހަމަ ރުހޭ ކަމެކޭ. އާދެ! ޮކމަންވެލްތުގެ ަދއުރަކީ ކޮބައިޯތ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ވެސް 

މީސްކޮޅު  ،ކޮމަންެވލްތުގެ ދައުރަކީ ވެސް ަޤއުމުތަކުގެ ނޫނީ އަުޅގަނޑުމެން މި ޤައުމަކީ މީހުން މަދު .ޒަތްތެރި ރައީސްއިއް 

ތޮޅުމެއް ވެސް ނޫން. ކޮމަންވެލްތުގެ ސަބަބުން  ނުވަަތ  ،ވީމާ މި ަޤުއމުގެ ދާޚިލީ ކަންތައްަތކާ ބެހި މަދު ޤައުމަކަުށް

ގޮތުަގއި ައޅުގަނޑުމެންގެ ވެސް ދާޚިލީ  ބޫލުކުރާތެއްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑު ގަޖަމާޢަޢިއްޔާއެއް ނުވަަތ ޖަމުމިފަދަ 

އެކީަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުްށ  ހިތުމާކަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްކަންތައްތަުކގައި އަުޅގަނޑުމެން ބައްޓަންކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަ

 ކަމާ ަގނޑުމެންނަުށް ވެސް ލިބެން ޖެހޭނީ އެކަންކަމުގެ ފުރިހަމައެކަުށަެއޅިފައި އޮންނަ ަގވާއިާދއި އުސޫެލއްގެ ތެެރއިން އަޅު 

 ލާނީ މިއަދު އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މިތާނގައި ތިބެގެން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވައިއަދި އެއްބާރުލުން. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް

އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސްއަީކ  ،ތޯދެއްކިދާނެ. ތަފާތު ޚިޔާލުތަކުަގއި ގުޑް ަގވަރނަްސއަކީ ކޮބައި ކިތަންމެ ވަރަކަުށް ވެސް ވާހަކަ 

ެދއްެކވުމަކީ ވެްސ ވާހަކަފުޅުލެވިދާނެ އިނގޭތޯ. އަދި ތަފާތު ޚިޔާލުފުޅުތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ބަލައި ކޮބައިތޯ ެވސް

ން. ބިލުކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް ދެކެތަކަުށް ހަމަ މިއަދު ލިބިގެންވާ ޤާވަރަުށް ފަސޭހަފުޅު ކަމަކަުށް ެވސް ދޫފުޅު

އި ނަމަވެސް ައޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ ގުޑް ަގވަރނަންސް ނޫނީ ިހއުމަން ރައިޓްްސގެ ވާހަކަ ިމައދު އަުޅގަނޑުމެން މިތާނގަ 

 ގަނޑުމެން ވެސް ދުުށީމޭަލންޖެހޭ އެއް ކަންަތއްތަކަީކ ައޅުވެްސ ބަލައިތިބެގެން ބަރުތީލަކުރާއިުރގަިއ އަޅުގަނޑުމެން 

އަދި ައޅުގަނޑުމެން އެ އަލިފާނެއްެގ  ،ދިސާތަކާއި ގޮތުން ނޫނީ ހިނގައިިދޔަ ހާ ތަކާ ބެހޭދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް މި ކަްނތައް
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މުސްަތޤުބަލޭ މިދެންނެވީ މާޒީގައި  ނޫނީ ،ވަުށަިއގެން އެ ހޫނުަގއި ތިބެގެން މި ޤައުމު ދުުށް ދާދި ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްަގއި

ކަންކަން ވެސް ވަނީ ދެކިަފއޭ. އެހެންވެއްޖެްއޔާ އަބަުދވެސް  މި އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ތަޙައްމަލްކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން ވެސް 

އެ ޤައުމެްއަގއި ހުންނަވާ ރަީއސަކު ވެސް ވިސްނަްނވާނީ ހަމައެކަނި އެ މަނިކުފާނުގެ އަިމއްލަފުޅު ނަފްސަކަުށް ވެްސ 

 ،ޓަންކުރެވޭނެ ގޮތަާކއި ނޫން. ޤައުމެއްގެ ކަންތައްތަްއ ހަރުދަނާކުރުމަުށާއި އެ ޤައުމެއްގެ ކަންތައްަތއް ކުރިއަުްށ ބައް

ދިއުމަކީ އަދި ކުަރއްވާެނކަމީ ިވގެން ވި ގޮތަކަުށް ވެސް އެކަްނކަން ބައްޓަްނކުރެލިބެނި އި މަންފާޔާރައްޔިތުންނަުށް ހެާވއި ލާބަ 

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ކަުށަވަރުކަމެއް. އެހެްނވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކޮަމންވެލްތުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ސްނާލަން އެބަޖެހޭ ހާތަނަުށް ލިބިފައި ހުރި ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަ ހަމައެަކނި ދައްކާއިުރގައި އަުޅގަނުޑމެން ވިމި

ޢިއްާޔއެްއގައި ުނވަތަ ޖަމާޢަތެއްގައި ބަިއވެިރވެގެން ތިބެގެްނ ކޮމަންވެލްތުަގއި ބަިއވެރިެވގެްނ، އަުޅގަނޑުމެން މިފަދަ ޖަމު 

ެގންދަން ހުރި ކަންތައްތަކުގަިއ ައޅުގަނޑުމެން ކުރިއަުށް  މެންގެ ދާޚިލީ ކަންތައްތަކުގައިއަޅުަގނޑު ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުރި

ކަެމއް ނޫންކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ެވސް ދެކެން. އެހެްނވެއްޖެްއޔާ  ހުރި ދަތިތަކަކީ ކޮބައިޯތ ވެްސ ބަލައިލުމަކީ ހަމަ ނެތް

ވެއްޖެ.  ވެސް ކޮމަންވެލްތުން ަވކިވުން ހަމަ މާ ލަސް ން،އަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިކަބޫުލކުރާ ގޮުތގައި މިގައަޅުގަނޑު 

 ކުރަން ދަތިތަންކޮޅެއް ހަޖަމު ބައެއް ބޭފުޅުންނަުށް މިހެން އަޅުގަނޑުމެން ރޫލިން ޕާޓީަގިއ ތިބެގެން ދެންނެވީމާ މިއީ

ހުރި ޔާއި މަންފާލާބަ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވާީނ ޤައުމަުށް ،ކަމަކަުށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް

. ނަގަންޖެހޭނޭއިމީިޑއަޓްީލ އަުޅގަނޑުމެން  ނެއް. ެއ ޑިސިޝަވާނޭނުގަިއ އަުޅގަނޑުެމން ފަސްޖެހިގެންކަންތައްތަކު 

އަޅުގަނޑުމެންނެއް ކޮންމެހެން މާޒީ ހަނދާންކޮުށްފައި ެއކަމުެގ ވާހަކަ ަދއްާކކަުށެްއ ނެތިން. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ިމއަދު 

ކަންކަމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް މީެގ  ކަންތައްތަާކއި އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ގެނެވޭ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއި މިމި ހިނގާ 

 .އި މަންފާ އަދި ލިބޭނެ ކަންތައްތައް ކަމުަގއި އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކޮުށް ކަުަށވަުރކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްޔާ ހެވާއި ލާބަ

ުށް އަ 12.45 އަުށް ހުިރ އެއްެޗއް ނޫނީ 12.42ޑޮލަރު ނޑުމެން ހަމަގައިމު ެވސް އަޅުގަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ

މިނުން ބޫލުކުރާ އެންމެ ކުޑަގަ ދިޔައިރު ވެސް ައޅުގަނޑުމެންައާށަރައށ  ައަރިއެގނ  ، ހުރި އެއްޗެއް އޭތި ސަތާަރައުށް

އަކުން އެތެރެެއއް ނުކުރެވޭ. އެހެންެވއްޖެއްޔާ ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދިވެހި ފައިސާ  ޕިކުލާ ޫޓތުއަޅުގަނޑުމެން ދަތްކޮުށްޓައި

ަތަކކަުށް ބެހިގެންދާނެ ކަންތައްތަުކގައި. އެހެންެވއްޖެްއޔާ މިއަދު ުއމުގެ ހުރިހާ ބައެއް އައިޓަމުމިއިން ކޮންމެ ކަމަކީ މުޅި ޤަ 

ސް ވަިކވަރެްއަގއި މިއަދު އަުޅގަނޑުެމން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑޮލަުރެގ އަގު ވެ ،އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ

ނޫނީ ހިފެހެއްޓިފައި ހުރުމަކީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު މި ޤައުމަުށް ހެވާއި ލާބަ ކުރާނެ  ،ލިމިޓްކުރެވިފައި ބެހެއްިޓގެން

މު އެއް އަސާސް. ވަރަުށް މުހިއް ރެވެނިއު ޖެނެރޭޓްކުާރިއރުގައި ައޅުގަނޑުމެން މިއީ ،ކަންތައްތަެކއް. ޤައުމެްއގެ އިްނކަމް

އިނގިޭރސީންގެ ިއސްތިޢުމާރީ ވެރިކަމެްއެގ  ،އުޅޭ ވާހަކަައކީ ލަ ގޮތެްއގައި ދަންނަވާލަން މިޖުމު  ވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑުއެހެން

އަބަދު ތިބޭކަުށް ާލޒިމެއް ވެސް ުނކުރެއޭ. އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ  ިތކަމުގެ ދަުށުަގއި ައޅުގަނޑުމެންއަޅުވެ

ފަސޭހަ ފައިދާކުރަނިިވ އެްނމެ ލުއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންނަުށް ެއކަމަކުން ،ންގެ ޤައުމަުށާއިއަުޅގަނޑުމެ ،ުށާއިޖުތަމަޢަމު
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ނޫނީ ބައެްއ  ،ބަެއއް ފަރާތްތަކަުށް ،ގޮތެްއގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްތައް ބައްޓަްނކުރުމަުށް. އެހެންވެއްޖެްއޔާ

ހިނަގއިދާނެ. ަގބޫލުނުކުރެވޭނެ ކަންަތއްތަކަކަުްށ ވެްސ ެވގެން ކަންކަމަކީ ނޫނީ ބަެއއް ަޖމާޢަތްތަކަުށް މި ،ބޭފުޅުންނަުށް

ނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު އެގޮތަކީ އެއީ މިއަދު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުަގިއ ޤައުމަުށް ފެންނާތީވެ، މި 

ކަމުަގއި  ޖެހޭ ގޮތެއްޤައުމަުށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮްތ ކަމުަގއި ފެންނާތީ އަުޅގަނުޑމެން މިއަދު އެ ގޮތް ެއއީ ިނންމަން

 އަދި އިސްފަްސވެއޭ ަގއިމު ެވސް މިއަދު ހިނދުން ހިނދަން ޔާ އަުޅގަނޑު ހަމަބޫލުކުރަން. އެެހންވެއްޖެއް އަޅުގަނޑު ގަ

ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުިވޔަސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ެއއީ ިމހާރު މި މައްސަލަ މި މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅިގެން އުޅޭތާ ެއއް 

ވެއްެޖއޭ. އެހެންެވއްޖެއްޔާ ިމއީކީ ވެްސ ވިދާުޅވެވޭނެ ވާހަަކއެއް ނޫން. އެހެންެވއްޖެއްޔާ އަުޅގަނުޑ  މަސްއަހަރާއި ތިން 

ދަންނަވާނީ އިްއޒަތްތެރި ަރީއސް އަުޅގަނޑުމެން ލަސްނުކޮުށް މިއަދުން މިއަދަުށް ހަމަ މީގެ ޑިސިޝަން ނަަގިއގެން މިކަމުެގ 

 . ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ަވގުތަުށް ޓަކައި. ރަން އެބަޖެހެއޭކުފައިނަލް ސްޓެޕަކަުށް އަުޅގަނުޑމެން ސްޓެޕް

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ހުޅަނގު މާފަންނުއަރުވަނީ  ތު މިޞަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ުށް.ފަލާޙަ މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ފަހު ދިވެހި ދައުލަތުން ބަިއވެރިވެަފއިވާ ކޮަމންވެލްތުން ަވކިވީތީ އަުޅގަނުޑ  އަހަރަުށް 34ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ދެންމެ އިްއޒަތްތެިރ  .ސްބާރާތުން ކުުށްވެރިކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީއި އަދި އެަކން ވަރަުށް ހަރުކަުށި .އެކަމާ ހިތާމަކުރަން

އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އިއްޔެ ެވްސ  ލިބެނީ ކޮންފައިދާއެއްތޯ؟ ކޮމަންވެލްތުން ،މެންބަރު ވާހަކަދައްކަވަމުން ިވދާޅުވެއްޖެ 

ރިޝޕަުށް ބައިވެިރވާން ކުދިން ފޮިރން މިނިސްޓްރީއަުށް ހުުށަހެޅީމާ ދޭ ސްކޮލަޚަބަރަކުން އަުޑއިިވގެންދިަޔއީ ކޮމަންވެލްތުން 

ދަންނަވަންތޯ  .ވަނީ ކެންސަލްވެފައޭ. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް ނިސްޓްރީން ވިދާުޅވަނީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެކަންއެ މި

ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ޑޮލަރާ ނުލައި ޓޫތުޕިކެއް ެވސް އެތެރެނުކުރެވޭނެ ވާހަކަ.  ،ދެންމެ ވާހަކަދައްކަވަމުން ިވދާޅުވެއްޖެ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަމިއްލަ  .ހެްނވެގެން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ބައިވެރިެވގެން އުޅެނީ އެއަޅުގަނޑުމެން ކޮމަންވެލްތުަގިއ 

އުޅެނީ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ލިބޭ  ޖަމާޢަތްތަކުަގއި ބައިވެިރެވގެން މި ޢިއްޔާއްޅަުށް ނުތިބެވޭތީ މިކަހަލަ ޖަމު ޒާތުަގއި ކޮ

ވެސް އަންނަނީ  މަ އެ ލިބޭ ލާރިކޮޅު. އެައއި ޓުއަރިސްޓުން ހަމައެކަނި އާމްދަނީއަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ރާއްޖެއަުށް އަންނަ

އުޅެނީ.  ކޮމަންވެލްތުގެ ފަރާތުން. އެެވސް އަންނަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން. އެ ލާރިކޮޅުން އަޅުގަނޑުެމން ބޭނުންކޮުށްގެން މި

ޢިއްޔާތަކުން މުޮއއްާވ ެއ ޖަ ޢިއްޔާތަުކގައި ަބިއވެރިވެަފއި ދަނީ މިކަހަލަ ޖަމާޢަތް ޖަމު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި
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ޖައްސަަވިއެގން ލާރިކޮޅު ގެނެްސގެން އުުޅއްވާ ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން އުމުތަކަުށް ވަަޑއިގެން ސަލާންޤަ ރަބި ޢަ ،ވަިކވެ

ން ޑޮލަރެްއގެ ވާހަަކ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެވސް އަމިލި 5ބަރިއްޔާއިން ދިން ޢަދީ ޢޫއަުޑއެހިން ދިވެހިރާއްޖެއަުްށ ސަ

ން ޮޑލަރު އަދީބު ކޮންމެެވސް ތާަކުށް ލައިގެން އެ މަނިކުފާނު މިހާރު ވެރިކަމުަގއި ހުންނެިވ އަމިލި 5އެ  އަުޑއިވޭނެ

ތުގައި ހަލަ ކަންކަން ކުރާތީ ކޮމަންވެލްވެސް. މިކަ ބޭފުޅާގެ އެަކއުންޓަުށް ޖަމާކޮުށްގެން އެ ލާރި ބޭނުންކުރި ވާހަކަ

ވެލްތުން މައްސަލަޖައްސަނީ. މިކަހަލަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ލާރި ކޮމަން ވާން އުޅެނީ. މިކަަހލަ ކަންތަކާބައިވެރިނު 

ިދވެހިރާްއޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް  .ލަޖައްސަނީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުްނދާތީ މައްސަ

ބުކޮުށްގެން ތިިބ ޚާތިނެތިގެންދާތީ ކޮމަންވެލްތުން މައްސަލަޖައްސަނީ. ދިވެހިާރްއޖޭގެ ރައްޔިތުން އެ ބަޔަކަުްށ އިން

 އި،މީހުންނަުށް އަނިޔާކޮުށް ޖަލަުށްލަ އެ ،ެއ ީމުހނ  ެއަކެހިރޮކށ  ، އި މީހުން ބަޣާވާތްކޮުްށގެން ވަްއޓާލަރައީސުންނާއި މީސް

ބުނީަމ  ންކޮމަންވެލްތު. ަޖއްސަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސްނުޙައްޤުން އަދަބު ދެމުންދާތީ ކޮމަންވެލްތުން މައްސަލަ

ނުން ެއ ރަބިއްޔާއަުށް ވަަޑިއގެން ވިދާުޅވީ ަވކިީވއޭ. މިތަޢަދީ ޢޫމަޝްވަރާއަުށް ވެސް ެއއްބަްސވީ. ުކއްލިައކަުށް ސަ

އެތަްއ  ކާއް ފޮުނވާފަިއ އޮންނަތާ އަހަރަކޮމަންެވލްތުން ވަިކވާން ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ސިީޓއެ ވިދާޅުވާހެން މިތަނަުށް

ޮކންމެވެސް ގޮތަކުން ލާރިކޮޅެްއ  ؟ކުރެއްވީ ކީްއވެެގންތޯ މަޝްވަރާނު ؟މަޝްވަރާނުކުރެްއވީ  ކީްއވެގެންތޯެވއްޖެ. ހެއް ދުވަ

ފައި ައނެއްކާ ކޮމަންވެލްތުން ވަިކވީ. ބަހައްޓާއި ލާފައި ތިމަންނައަުށް ވާނޭ ކިޔައިވީމަ ހަުށި ފުއްޕަ ގޮތް އަނެއްކާ އެތެރެވާ

ތަން.  ުހގެ ތެރޭގައި އަލުން އަނބުރާ އާދޭސްކުރަން ަވޑަިއގަންނަވާ އަޅުގަނޑަުށް ފެންނަނީ ހަމަ ުކރިއަުށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަ

ެތިރ ަރީއސ  ، އެހެންވީމާ ަޒތ  އެަކކު ހުުށަހަޅާ މީހުން  ،ފެންނަނީ ޕާޓީ ދެ ފެކްޝަނަކަުށް ބެހި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ިއއ 

މަ ެއ ރާކުރަން އައިޔޫ.އެންިއން މަޝްވަ ،މަޝްވަރާއަުށް ނުގެްނގޮސް ައނެކަކު ހުުށަހަޅާ މީހުން މަޝްވަރާއަުށް ގެންގޮސް 

ޔޫ.ެއންއިން އެ ބުނަނީ ވެސް ކޮމަންވެލްތުން ބުނެފައި އޮތް ކަންތައްތައް ކުރަން. ވަކި އިުތުރ  ؛މަޝްވަރާއާ ެއއްގޮތަުށް 

ޖެހޭނޭ. ކަމެއް ކުރާކަުށް ނޫން އެ ބުނަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ޕާޓީައކުން ކަނޑައަޅާ ވެރިން ކުރިަމތިލުމުގެ ޖާގަ ލިބެން

މް ކުުށް ޒަކޮުށްަފއި ތިބި މީހުންނަކީ ޓެރަރިމްގެ ދަޢުވާކޮުށްގެން ޙުކުމްޒަފައި ތިބި މީސްމީހުންނަކީ ޓެރަރިމިހާރު ޙުކުމްކޮުށް

ކޮުށްފައި ތިބި ބައެއް ނޫނޭ. އެ މީހުން ދޫކޮުށްލަންޖެހޭނޭ. އެއީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެްސ އެނގޭ ކަމެއް. އިްއޒަތްތެރި 

ންނަާވނެ ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެސް ބައެއް ފަހަރު ކޯފާވެވަަޑއިގެން އެހެން ވިދާުޅވިޔަްސ ރައީސަުށް އެނިގވަަޑިއގަ

މްރާނަުށް ވެސް އަދި ޢިިއޚް ރަީއސް ނަޝީދަުށް ވެސް، ޝަ ،ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ރަނަގޅަުްށ އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ

މް މައްސަލައެްއ ޒަމައްސަލައަކީ ވެސް ހަމަ ޓެރަރި އޮތް ވާކޮުށްފައިޢުއެމް.ޑީ.ޕީގެ ޗެއަރޕާސަން ޢަީލ ވަޙީދަުށް މިހާރު ދަ

ަކމާ ، ނޫންކަން. އެހެންވީމާ މީހުން ފަރާތުން  ވާހަކަދެްއީކމަ ދެން އެ އާހެދި ކޮމަންވެލްުތންނާއި ޔޫ.އެން ެއަކަހަލ ަކނ 

ކޭ. ޑިމޮކްރަީސ ޑިމޮކްރަސީއެ ލާފައި މިއީ ވަރަުށް ވަުރގަދަ އިގަނޑުމެން ބުނަންވީ ހަމަ ހަުށިފޮޅަ ެއކަމަކު އަޅު  ؟ވަިކވާންވީތޯ 

ން ތާރު ވެރިޔަކަުށް ވާޚްރިކަުމގައި ހުންނަ މީހާ ޚުދުމުދިމާލަުށް ގޮސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެ ތާރު ވެރިކަމަކާޚްނެތިގޮސް ޚުދުމު

ުށް ގޮތުން އުފާކޮ ެއަކާމ ެބހ  ، މަގަުށް އެޅޭުށޭ. އެހެްނވީމާހެޔޮ ޢިއްޔާތަކުން ބުނާނެ ކަލޭމެންފެުށީމަ އެ ޖަމާޢަތްތަކުން ޖަމު 
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މި މަޖިލީހުގައި ތިބި ޕީ.ޕީ.އެމުަށް ތާއީދުކުރަްއވާ ބޭބޭފުޅުން އެހެން ވިދާޅުވީމަ އެއީ ިދވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ކުރާ މަލާމާތެއް. 

ޮގތުގައި ޖެހޭނެ ރައްޔިތުން ކަިއރީ އަހަން. ހަމައެކަނި މި  ބޫލުކުރާގަމިކަހަލަ ކަންކަން ކުރުމުގެ ުކރިން އަޅުގަނޑު 

ޖެހޭނެ ރައްޔިތުން  ނުކުރަްނ. މިކަން ބޫލެއްގަކުރެވޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު  .ގެން މިކަްނ ނުކުރެވޭނެމަޖިލީހަުށް ފޮނުވައި

ފަހު ނޫނިއްޔާ މިކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ުޝކުރިްއާޔ  އޮޅުންފިލުވަްނ. ރައްޔިތުންގެ ބަސް ހޯދުމަުށް އިކައިރިން އަހަ

 ޓަަކއި.  ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

އަރުވަނީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް. هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 އިނީ؟  ޓުތޯކިތައް މިނެ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ސިކުންތު. 2ޓު މިނެ 2

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ަވއްކަމާިއ، ފޭރުމާިއ، ެޓކުމާއި، އަނިާޔވެރިކަުމގެ ވާހަކަދައްކާީތވެ އެ ވާހަކަތަކުްނ 

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތުގައި މި ކުިރކަމަކީ ކޮމަންވެލްތުން ދިވެހިރާއްެޖ ރެކެވޭނޭ ހީކޮުށް ކޮމަްނވެލްތުން ވަިކވީ އި 

މިތާނގައި ވާހަކަދަްއކަވަމުން  .ން ވަިކވީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްުށް ކޮމަންވެލްތުގެ ކުރިން ރައީސް ާޔމީން އަވަހަކަނޑާލުމު

ދީން  ދީން ދަމަހަްއޓަންވެގެްނ، ިއސްލާމް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެންބަރުން ިވދާޅުވެއްޖެ ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ އިސްލާމް

ޓަކައި ކޮމަންވެލްތުން ވަިކވާންީވއޭ. ކޮމަންވެލްތުަގއި ދިވެހިރާއްެޖ  މާޔަތްކުރަންވެގެން ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިސްތިޤްލާލަުށްހި

ކޮމަންވެލްތުަށް އުފަންުނވަނީސް އަޅުގަނޑުމެން  70އަހަރު ފަހުން ދިވެިހރާއްޖޭގެ އާބާީދގެ، ިމއަދުގެ ާއބާދީގެ % 34އުޅޭތާ 

 ކޮަމންވެލްތުން ަވކިވަީނއޭ ބުނީމާމިއަުދ ުކްއލިއަކަުށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ މިނިަވންކަން ދަމަހައްޓަންެވގެން  ،ވަދެ ތިބި ަބއެއް 

އުޭޅ ޤީޤަތުގައި ެވގެންޙަނެ. އެންމެންނަުށް ވެސް ެއނގޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިދވެހިންނަކަުށް އެ ވާަހކަ ހަމައެއްނުެޖހޭ

ންވެލްތުން އެދުނީ ޑޮމޮކްރަސީގެ މައިގަނޑު ރުކުންތައް ފުރިހަމަކުރަންވެެގން. ކޮމަންވެލްތުން އެދުނީ ގޮތް. ކޮމަ

 ފު ސާދުލުވެރި އިންޢަޖާގަދޭންެވގެން، ރަކާތަުށް ހަންވެގެން. ސުލްަޙވެރި ސިޔާސީ ލާޙުތަެކްއ ގެންނާޞްދިވެހިރާއްޖޭަގއި އި
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ގެން ކޮމަްނވެލްތުން އެދުނީ. އެކަްނ ހުރިހާ ދިވެހިންނަުށް ވެްސ އެނގޭ. ލާޙުވާްނވެ ޞްިދވެހިރާްއޖެ އި .މްކުރަންެވގެންޤާއި

. އެހެން ވިދާުޅވެ ގެ އަމިއްލަ ކަންކަމާ ބެހެނިއްޔޭލާޙުތަަކކަުށް އެުދނީމަ ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭޞްއި މަކުއެކަ

ޔޫނިޔަނުން  ންވެސް ޔޫރަޕިޔަ އިނގިރޭިސވިލާތް އެބަ ދަްއކާ.  ޓުގެ ވާހަަކއެއް މިތާނގައިކޮމަންވެލްތުން ަވކިވީ. ބްރެްކސި

ވަިކވީ އިނގިރޭސި ަރއްޔިތުން ވޯޓެްއ ނަގަިއގެން. އިނގިރޭސި  ޭރސިވިލާތްވަިކވީއޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، އިނގި

ވެލްތުން ރައްޔިތުން އެކަމަުށް އެދިގެން ޯގސްތަކެއް އެބަހުއްޓޭ ހީކޮުށް ިއނގިރޭސި ަރއްޔިތުން ވަިކވީ. އޭގެ ބަދަލުަގއި ކޮމަން 

ސަރުކާރުން އަމިއްލަައުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަުްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ފާޑުކިޔަްނީވމަ 

ލާޙުވާން އެދުނީމަ ދިވެހި ޞް. ކޮމަންވެލްތުން އި ކަުށް ނޭދޭޔަ ދިވެިހ ރައްޔިތުންގެ ެއއްވެސް ލަފަ  .އެކަނި ވަިކވީއި އެކަނިމަ

ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުްނނެއް ނުބުނޭ ކޮމަންވެލްތުން  ނުކުރޭ. އެންމެ ފަހަރަކު އެއްރައްޔިތުން އެކަަމކަުށް ޝަކުވާ 

ދާތަކުަގިއ ހަރެެކވޭނެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހީވެާދނެ. އެކަމަކު ނު އޭރެެކވިދާނެ .ވާންީވއެކޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްވަކި 

ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއިކޮުށްަފއި އޮްތހާ ދުވަހަކު، ބައިނަލްއަްޤވާމީ ވިޔަފާރިތަުކގައި ިދވެހިރާއްޖެ ާވހާ ދުވަހަކު، ބައިނަލްއަްޤވާމީ 

ނިޒާމެްއަގއި ނިޒާމެއްަގއި ދިވެހިާރއްޖެ ވާާހ ދުވަހަކު އެ ފާޑުިކޔުންތަކަުކން އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުެރކެވޭނެ. ޒަމާނީ 

ޔާމީން هللا ން ބޭނުންކަމުގައި ވަންޏާމުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ކުރަންވީ ކަމަކީ ރައީސް ޢަބްދުއްޖެ އޮންނާދިވެހިރާ

 ވެރިކަމުން ދުރުކުރަންވީ. ުޝުކރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދަުށުން ައޅުގަނޑުމެން 5.1މް އެޖެންޑާ އައިޓަ)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

ސްަގއި ފުރުަޞތަުށް އެދިަވޑަިއގެންނެވި ހުރިާހ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ހުމުންގެންދިޔަ މި މަްއސަލައިެގ ބަސްކުރަހުބަ

 ހިސާބުން މި އެޖެންޑާ އައިޓަްމ ބަންދުވި ވާހަކަ ދަންނަވަން.  ނިމުނީ. މި އިއަރުވަ ފުރުޞަތު

 

 ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިޓީތަކުން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އަުށް. 6ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

ސަުރކާރުެގ  ،އެފެއާުޒގެ މަސަްއކަތަުށް ބަދަލުގެނައުމާ ުގޅޭގޮތުން ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް -6.1

 ބަރުއޮކްޓޯ 17ގޮުތގެ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓު  ވިމެނިން އިދިރާސާުކރައްވަ  ލާ ކޮމިޓީންބަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު

ަގއި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ދިއްދޫ ދާއިާރެގ  2016

 )ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު(އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ލަޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ރަީއސް. ދެންމެ ތި ިއއްިވ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މަސަްއކަތަުށް ައއި ބަދަލާ ގުޅިގެްނ ސަރުކާރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

މި މަޖިލީހަުށް، މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން. މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިީޓން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާްޒގެ މަސައްކަތްތަަކުށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުްނ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ެމިވ ، ފޮނުވާފައިވާ މަްއސަލަ ަވިއ ިނނ  ަވުރ ަބާލ ޮކިމީޓނ  ިދާރާސުކަރއ  ަޔުތ ައާދުކާރ ިމނ  ޫއިލއ  ަސުރާކުރެގ ަމސ 

ުކުރުމަގިއ ުޖުމަލ ަކނަޑެއިޅަފިއ ަވީނ  މިނެޓުގެ ަވގުތު. ޕާީޓތަކަުށް ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވާ  30ޮގުތެގ ިރޕ ަޓށ  ަބުހސ 

 5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް  5މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް  5ުށް މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަ 5ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.ެއމަުށް 

މިނެޓު. ިއއްޒަތްތެިރ  5ިމނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްބަްތނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  5މިނެޓު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް 

ރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާްޒެގ މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންަނވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މިނިސްޓް 

މަސައްކަތްތަކަުށް ބަދަުލގެނައުާމ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާަފއިާވ މަްއސަލަ ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަާލ 

ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް އެްއވެސް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަުށް 

 ޑަެއއް ނުގަންނަާވ. މި ހިސާބުން ފުރުޞަތު ބަންދުވީ. އެދިވަ 

އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ނަން  އަުށް. މިނިސްޓްރީ 6.2އައިޓަމު  އަޅުގަނޑު ދެން މި ދަނީ އެޖެންޑާ -{6.2}

ެގ ބަދަލުކުރުމާއި، އެ މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކަުށް ބަދަުލގެނައުމާ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ ސަރުކާރު 

އޮކްޓޯބަރު  17މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާުކރައްަވއި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޯޕޓު. މި ރިޕޯޓު 

 ދާއިރާގެ  ދިއްދޫގަިއ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު ވެސް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވާީނ  2016

 . އިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މުޙައްމަދު ލަޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ލަޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ނަން ބަދަލުވުމާ ގުިޅގެން ސަރުކާުރެގ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަާދކުރާ ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްެތިރ  މަސްއޫލިއްޔަތު

 ރައީސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ ެއންޑް ޖެންޑަރގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއި، އެ މިނިސްޓްރީގެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

މަސައްކަތްތަކަުށް ބަދަލުގެަނއުާމ ގުޭޅގޮތުން ފޮނުވާފަިއވާ މަްއސަލަ، ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ 

މިނެޓު.  30މުލަ ވަގުތު ަކނޑައެޅިފަިއ ވަނީ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ިނންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް ޖު

މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ  5މިނެޓު. އެމް.ީޑ.ޕީއަުށް  5ޕާޓީތަކަުށް ަވގުތު ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮތް ދަންނަަވއިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

އިްއޒަތްތެރި  މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަަކުށް ނިސްބަތްނުވާ 5މިނެޓު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  5ޕާޓީއަުށް 

މިނެޓު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( މި  5މެންބަރުންނަުށް 

ރިޕޯޓަުށް ވެސް ބަހުސްކުރުމަުށް އެއްެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަކަުށް އެދިވަަޑެއއް ނުގަންނަވާ. މި ހިސާބުން 

 ނިމުނީ.  ބަހުސްގެ ަވގުތު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާްޒގެ މަސައްކަތްތަކަުްށ  އަުށް. 6.3އައިޓަމު  އަޅުގަނޑު ދެން މި ދަނީ އެޖެންޑާ -{6.3}

ބަދަލުގެނައުމާ ުގޅޭގޮތުން ޮފނުވާފަިއވާ މައްސަަލ، ސަުރކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަާދުކރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން 

ގައި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި  2016އޮކްޓޯަބރު  17ޓު. މި ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންެމވި ިރޕޯ

. އިްއޒަތްތެިރ މުޙައްމަދު ަލޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ  ދިއްދޫރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ 

 މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ލަޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާްޒގެ މަސައްކަތްތަަކުށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުްނ  .ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

މި ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިީޓގައި މަްޝވަާރކުރުމަުށް ފަހު މި މަސައްކަތް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 

 އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަުށް އަޅުަގނޑު ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާްޒގެ މަަސއްކަތަުށް ބަދަލުގެަނއުމާ ުގޅޭގޮތުން ފޮުނވާފަިއާވ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

މައްސަލަ ސަރުކާުރގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ަބލާ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވިއ ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަުްށ 

ތަކަުށް ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފއިވާ ގޮތް ދަންނަވައިލާނަން. މިނެުޓ. ޕާޓީ 30ބަހުސްކުރުމަުށް ޖުމުލަ ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފއި ވަނީ 

މިނެޓު. އަދާލަތު ޕާީޓއަުށް  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  5މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާީޓއަުށް  5މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަުށް  5ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

ެތރި މެންބަރުން ފުރުޞަތުަށް މިނެޓު. އިއްޒަތް 5މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  5

އެދިަވޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( މި ރިޕޯޓަުށް ވެސް ބަހުސްކުރުމަުށް އެްއެވސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު 
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ފުރުޞަތަކަުށް އެިދވަަޑއެއް ުނގަންނަވާ. މިހާހިސާބުން ބަުހސްގެ ަވގުތު ނިމުނީ. )ަވުގތުކޮޅަކަުށްފަހު( ޝުކުިރއްޔާ. 

ލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ މަަސްއކަތްތައް ވަރަުށް ބާރަުށް ކުރިއަުްށދާކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ. މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތްތައް، މަޖި

ކޮމިޓީތަކުގެ މަަސއްކަތްތައް ނިންމުމަުށް ކޮމިޓީތަކުގެ އިްއަޒތްތެރި މުޤައްރިރުންނާއި މެންބަރުން ކުރައްވަމުންގެންަދވާ 

 ޑަުްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން. މަސައްކަތްތަކަުށް ވަރަުށް ބޮ

ހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާީސެގ އަުށް. ިދވެ 6.4 އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު -{6.4}

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަިއ ބަޔާންކޮުށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތީން ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެިއން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަުށް 115

ލާތަުށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ ސަފީރުަކމަުށް ހ. ވައިޓް ޑައިމަންޑް، ައލްފާޟިލާ ޖަމީލާ ޢަލީ ޚާލިދު ޓަކައި ޖަރުމަނުވި

ޢައްޔަންކުެރއްވުމާ މެދު ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާައކަުށް އެދިަވޑަިއގެން ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ 

ަގިއ  2016ޮއކްޓޯބަރު  17ސާކުރައްަވއި ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މައްސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާ

މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ފޭދޫއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ 

 އިބްރާހީމްދީދީ. އިއްޒަތްތެރި ެމންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ދެއްކެވުން:މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދާއިރާގެ  ފޭދޫ

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަިއ  115ނޫނުއަސާީސގެ ޤާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ތުަށް ން ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުަމުށް ޓަކައި ޖަރުމަނުވިލާމަތީ ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮުތގެ

މެދު  އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ ޢަލީ ޚާލިދު ޢައްޔަންކުރުމާ ،ަޑިއމަންޑް ވައިޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ ސަފީރުކަމަުށް ހ.

އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ  ؛ވި ސިޓީ އް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްަވރާއަކަުށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިަވޑަިއގެން ފޮނު

ކަމަނާއަުށް  ެއ ކޮމިޓީގެ ާހޒިރުިވ މެންބަރުންެގ ިއއްތިފާޤުން އެ ،މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތު ޮކމިޓީގައި މަްޝވަރާކުެރވި 

 . ރުހުންދޭން ނިންމާފައިވާތީވެ މި ރިޕޯޓް އަުޅގަނޑު ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަ ސްކުރުމަުށް ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް ދަންނަަވއިލާނަން. ޖުމުހުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ރިޕޯޓަުށް ބަ

ޓު. މިނެ 5ޓު. ޕާޓީތަކަުށް ވަގުތު ކަނޑައެޅިަފއިވާ ގޮތް ދަންނަވައިާލނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް މިނެ 30ވަނީ  ވަގުތު ކަނޑަެއޅިފައި

ޓު. ަވކި ޕާޓީައކަުށް ނިސްބަތްުނވާ މިނެ 5ޓު. ައދާލަތު ޕާޓީއަުށް މިނެ 5ޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް މިނެ 5އެމް.ޑީ.ޕީއަުްށ 

ޓު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތުަށް އެދިަވޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަވަން. މިނެ 5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް 

ސްގެ ހުހިސާބުން ބަ ޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަުށް އެދިަވޑަިއގެންފަެއއް ނުވޭ. މިއެްއވެސް އިއް )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 މަރުޙަލާ ނިމުނީ. 
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ނޫނުައސާީސެގ ޤާިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަުށް. 6.5އެޖެންޑާ އައިޓަމް  ދަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި -{6.5}

ފީރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ން ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެިއން ސަމަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަިއ ބަޔާންކޮުށްފައިވާ ގޮުތގ115ެ

ޝާން އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ، 1  ގެ ގްލަދޭްޝއަުށް ދިެވހިރާއްޖެއިން ކަނޑަައޅާ ސަފީރުކަމަުށް، ގ.ޕެންޒީމާ ޓަކައި ބަނ

މްހޫރިއްާޔ މެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާައކަުށް އެދިަވޑަިއގެން ރަީއސުލްޖު ޝާކިރު ޢަްއޔަންކުރެްއވުމާ

 17ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް  ،ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ

ގައި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ަޤއުމީ ސަލާމަތު  2016 އޮކްޓޯބަރު

ްއޒަތްތެރި މެންބަރަުްށ ފޭދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ. އި ،ތެރި މެންބަރުކޮމިޓީގެ އިްއޒަތް

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ެމންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ފޭދޫ

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަިއ 115 ނޫނުއަސާީސގެޤާދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ގްލަދޭޝްއަުށް ފީރުން ކަނޑައެޅުަމުށް ޓަކައި ބަނން ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަމަތީ  ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮތުގެ

 އްޔަންކުެރއްވުމާޢައަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާން ޝާކިރު ، 1 ޕެންޒީމާގެ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ ަސފީރުކަމަުށް، ގ.

ގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަުށް އެދިަވޑަިއގެްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މަްއސަލަ ޤައުމީ މެދު ރައްޔިތުން

ދޭން ކަމަނާއަުށް ރުހުން އެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ހާިޒރު އަުށްއެ ކޮމިޓީ  ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްަވއި

 ުށް ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ނިންމާފައިވާތީ މި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓު. ޕާޓީތަކަުށް މިނެ 30ލަ ވަނީ ޖުމު ސްކުރުމަުށް ކަނޑައެޅިަފއިހުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަުށް ވެސް ބަ

ޓު. މިނެ 5ޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް މިނެ 5ޓު. އެމް.ޑީ.ޕީ މިނެ 5ވަގުތު ކަނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް ަދންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް 

 5ޓު. ވަިކ ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް މިނެ 5ޓު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް މިނެ 5އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

ްއޒަތްތެރި އިއެްއވެސް ހު( )ަވގުތުކޮަޅަކުށްފަްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިަވޑަިއގަުތމަުށް ދަންނަވަން. އިޓު. މިނެ

 ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ހުހިސާުބން ބަ ނުގަންނަވާ. މި އްމެންބަރަކު ފުރުޞަތަުށް އެދިަވޑައެ 

ވަނަ 115ނޫނުއަސާސީގެ ޤާހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުްށ. ދިވެއަ 6.6އައިޓަމް ދަނީ އެޖެންޑާ  އަޅުގަނޑު ދެން މި  -{6.6}

މަތީން ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ޓަކައި ރިޕަބްލިކު އޮފް  މާއްދާގެ )ދ( ގަިއވާ ގޮތުގެ

هللا ޢަބްދު ޙަމްދޫންލް ޟިއަލްފާ ،މީނާޒް ސަފީރުކަމަުށް ހ. ޓް ރެސިޑެން-ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ކަނޑައަޅާ ނޮންސިންގަޕޫރަުށް 

ސަފީރުކަމުަށް  ޓްރެސިޑެން-ރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ ޮނންދިވެހިކިންގްޑޮމް އޮފް ތައިލޭންޑަުށް  ،ޙަމީދު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަުާށއި
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މެދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަުްށ  ނާޔާ ޢައްޔަންކުރެއްވުމާޢިމަތު ޠިލާ ފާޟިއަްލފާ / ރެސްޓިން ހައުސް މއ.

ނިންމެވި  އިދިރާސާކުރައްވަ އެދިަވޑަިއގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ މަްއސަލަ ޤައުމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން 

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހުަށް އިަގއި  2016 އޮކްޓޯބަރު 17ގޮތުގެ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

 އަރުވަން. ތްތެރި މެންަބރުންނަުށް ފުރުޞަތުއްޒައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިްބރާހީމްދީދީ. އި ޅުއްވައިެދްއވާނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ ހުުށަހަ

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަިއ  115ނޫނުއަސާީސގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.އިޝުކުރިއްޔާ 

ލިކު އޮފް ސިންގަޕޫރަުްށ މަތީން ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް ާރއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑަެއޅުމަުށް ޓަަކއި ރިޕަބް ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮތުގެ 

ޙަމީދު هللا ޢަބްދު ލް ޙަމްދޫން ޟިއަލްފާ/ މީނާޒް  ސަފީރުކަމަުށް ހ. ޓްރެސިޑެން-ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ ނޮން

 ކަމަުށް މއ.ސަފީރު ޓްރެސިޑެން-ހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ ނޮންކިްންގޑޮމް އޮފް ތައިލޭންޑަުށް ދިވެ ،ޢައްޔަންކުެރއްވުމަުށާއި 

ނާޔާ ޢައްޔަންކުރުމަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަށް ޢި މަތުޠިލާ ފާޟިއަލްފާ / ރެސްޓިން ހައުސް 

 އިމި ދެ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އިންަޓވިުއއަކާ ނުލަ  ،އިފޮނުއްވާފަިއވާ މައްސަލަ ޤައުީމ ސަލާމަތު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރައްވަ 

ތިާފޤުން ނިންމާފައިވާތީެވ އަުޅަގނޑު މި ރިޕޯޓް ަރއްޔިތުންެގ ދިނުމަުށް ކޮމިޓީއަުށް ހާޒިރުިވ މެންބަރުންގެ ިއއްރުހުން

 މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓުގެ ަވގުތު. މިނެ 30ވަީނ ޖުމުލަ  ސްކުރުމަުށް ކަނަޑއެޅިފައި ހުއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. މި ރިޕޯޓަުށް ވެްސ ބައި ޝުކުރިއްާޔ 

ޓު. ޖުމްހޫރީ މިނެ 5ޓު. އެމް.ީޑ.ޕީއަުށް މިނެ 5ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަުށް އިނަޑއެޅިަފއިވާ ގޮތް ދަންނަވަ ތު ކަޕާޓީތަކަުށް ަވގު

ޓު. ވަކި ޕާީޓއަަކުށް ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި މިނެ 5ޓު. އަދާލަތު ޕާޓިއަުށް މިނެ 5ޓު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް މިނެ 5ޕާޓީއަުށް 

މި )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގަތުމަުށް ދަންނަވަން. އި ޓު. މިނެ 5މެންބަރުންނަުށް 

ހިސާބުން  މި .ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަުށް އެދިވަޑަިއެގންފައެއް ނުވޭއިސްކުރުމަުށް ވެސް އެއްެވސް ހުރިޕޯޓަުށް ބަ

ވަރަުށް ގިނަ ކޮމިޓީތަކުްނ ނިންމާފައިވާ ވަރަުށް ގިަނ  ސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. މިއަދުގެ މަަސއްކަުތގެ ތެރެިއންހުބަ

އްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ އި ްސކުރުމަުށް ހުުށަހަޅިފައިވާ މައްސަަލއާ ގުިޅގެން ހުއަދި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުަގއި ބަ ،މަސައްކަތްތަާކއި

ޔާއި އަދި ކޮމިޓީތަުކގަިއ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތްތައް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަ .ސްކުރައްވާަފއި ވަނީހުބަ

ދަނީ ރައްޔިތުންގެ  އެކުެލިވގެން މި ،އަުޅގަނޑުމެންގެ ވަގުތުަތއް ކަނަޑއެޅި  .އެކީަގއި ހިނގަމުންދަނީ ވަރަުށް ހަލުވިކަމާ

ދަނީ.  ގިނަ ވަގުތު މިމަސައްކަތްތަަކުށް މި ޗެމްބަރުގައި ކުެރވޭ  .ސްތަކުގެ މައްޗަުށް ބިނާކޮުށްހުމަޖިލީހުގައި ކުރެވޭ ބަ

ނގޭ ރަްއޔިތުން ވަރަުށް ގާތުން އަުޅގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްަތއް ބަލަމުންދާކަން. އެހެންނަމަވެސް، ގަނޑުމެންނަުށް އެއަޅު
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ުްށ ތަކައަދި ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި މި ގެްނގުޅޭ އުސޫލު ،މުގައި އު މެން އަވަްސކޮުށް ކުރިއަުްށގެންދިމި މަސައްކަތްތައް ައޅުގަނޑު

ޖަލްސާތަކުގެ ަގޑި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަކަުށް  ސްކުރާ ވަގުތު ދިުގެވެގންދާހުން ބަްއޒަތްތެރި މެންބަރުއިބަލާއިރު 

ވަރަުށް ބޮޑަުށް ކުރުެވގެންދޭ.  ވެސް ދާ ވަރަކަުށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައްގެންކުރުކުރަމުން ސްހުވެސް ދިުގވެގެންދޭ. ބަ

އްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ކުރައްވާ ބުރަ އިމެދު ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެެކވޭ. އަުޅަގނޑު ހަމަ  އެހެންވީމާ، މިކަމާ

 ؛ދާނީ ައޅުގަނޑުމެންއަުށް  7ން. އެޖެންޑާ ައއިޓަމް އެީކގައި ޝުކުރު ަދންނަވަ ވަރަުށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާ ުށްމަސައްކަތަ

 1:30ައއިޓަމްގެ ދަުށުން މަސައްކަތް ެދން ކުރިއަުށްގެންދާނީ އެއީ ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ަކންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި 

 ލާނަން. އިމިހިސާބުން ޖަލްސާ މެދުކަނޑަ .ގައި

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  11:32ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 އެހުން . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެހުމަުށް ހުރި  . ވޯޓަުށ7ް. އެޖެންޑާ އައިޓަްމ މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުްށގެންދާނަން .ޢަލައިކުމް އައްސަލާމް

( )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހުމޭޒުަގއި ދަންނަވަން.  ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. ޯވޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް އިދާރީ

ްނ ވޯޓަކަުށް ދަންނަވާލަ 8ން. މިައދު އަރުވަލަެދއްވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްކޮުށްރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުއިްއޒަތްތެ

ވެްސ ެދއްވުމަުށް އަދިލަކޮުށްރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތއް ޗެކުކަމަުށް. ިއއްޒަތްތެ  އެބައޮތް. ފުރަތަމަ ވޯޓަުށް ަދންނަވާލަން

ވެސް ެއއްފަހަރު ދެްއުވމަުށް އަދިލަކޮުށްިރ މެންބަރުން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެކު އަުރވަން. ިއއްޒަތްތެއެއްފަހަރު ހަނދުމަފުޅުކޮުށް

 ވޯޓަުށް ދަންނަާވލަނީ. )ަވުގތުކޮޅަކަުށްފަހު( އަރުވަން. ހަނދުމަފުޅުކޮުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސގެ ވާ މައްސަަލއިގެ ބަހުއްޔާ ފޮނުއްވާަފއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަްޝވަރާައކަުށް އެިދވަަޑއިގެން ަރީއސުލްޖުމްހޫރި

މަުްށ ްއވުން ިއއްާވލަދެއްވުމަުށް އަމީންޢާއްވަނީ. ހުުށަހެޅު ހުުށަހެޅިފައި ފޮނުވުމަުށް މައްސަލަ ކޮމިޓީއަކަުށް  ތެރޭގައި އެ

 ދަންނަވަން. 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ
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މެންބަރު ޢަލީ  ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ،ހުުށަހަޅުއްވައި މް ފަލާޙް އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީ ގުަރއިދޫ ދާއިރާގެނއި

މަޝްވަރާައކަުށް އެދިަވޑަިއގެން މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ،ވަނީ މި ކުރައްވާފަިއވާ ހުުށަހެޅުމުގައިރިފް ތާއީދުޢާ

 މަުށް. ކުރެްއވުމަުށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަުށް ފޮނުވުފޮނުްއާވފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ްއުވމާއިްއވެވި ހުުށަހެޅު ދެންމެ އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ފަލާޙް މް އިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީގުރަ ނއި  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރިފްކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 40    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   42     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 22      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 42        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ދެންމެ ނެގުނު މި ދަންނަވާލަނީ 

 .2ންގެ އަދަދު؛ . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރ40ުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  .53އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ . 5ންގެ އަދަދު؛ ޓުދެްއވި މެންބަރުވަކި ގޮަތކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯ
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މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުްނގެ އެހެންކަމުން،  .42ލަ؛ . ޖުމ22ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަުދ؛ 42މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ެރްއުވމަުށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަުށް ކުއިވާ ަމއްސަލަ ދިރާސާމަޝްވަރާއަކަުށް އެިދވަަޑއިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވާފަ 

މިއަުދެގ )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( އުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވަން ނިންމަން. މައްސަލަ ޤަ ފޮނުވުމަުށް ފާސްވެއްޖެ. މި

 ލާނަން. ދެވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަަވއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މްހޫރިއްާޔއަުށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަުށުން ވަނަ މާްއދާއިން ރައީސުލްޖު 116 އަސާސީގެނޫނުރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ ދިވެހި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަުށުން ހިނގަމުންދިޔަ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުަޑކުދިންެގ 

 ގެޒްގެ ަދުށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްަވނަ ދުވަހުން ފެުށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާ 22ޖޫން  2016 ،މަރުކަޒު

ގޮތުަގއި ހަމަޖައްަސވަިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެެފއާާޒއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ެއންޑް ފެމިލީގެ މަސަްއކަތަުްށ 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  ގެންނެވި ބަދަލު އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަުށް ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސްކުރެއްވުމާ

 ދެއްވުން އެދެން. ގޮތަކަުށް ޯވޓުނިވަޑަިއގަންނަވާ ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 47    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ 

 03 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި 

. 1. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 47. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 54އަދަދު؛ 

. ޯވުޓގަިއ ބަިއވެރިެވަވޑަިއގެންނެިވ 3ވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވަކި ގޮތަކަުްށ ޯވޓުދޭން ބޭނުންނު

އެހެންކަމުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ  .48ލަ؛ . ޖުމ25ުވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސ48ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 22ޖޫން  2016ދޭ ުކޑަކުދިންެގ މަރުކަޒު، އިއެންޑް ފެމިލީެގ ދަުށުން ހިނަގމުންދިޔަ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަްތ އުނގަންނަ 

ގޮުތގައި ހަމަޖައްަސވަިއ،  ގެވަނަ ދުވަހުން ފެުށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްެގ ދަުށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއް

ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ މަސައްކަތަުށް ގެންނެވި ބަދަލު މަޖިލީހު 

 ލާނަން. ވަނަ ވޯޓަުށް ަދންނަވައި 3)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ( މިއަދުގެ  ފާސްވެއްޖެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާްއދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަުށުން  116ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިން ފެުށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް  22ޫޖން  2016ޑަރގެ ނަން، ލޯ އެންޑް ޖެން މިނިސްޓްރީ އޮފް

ްޑ އެ މިނިސްޓްީރގެ މަަސއްކަުތގެ ދާއިާރގެ ގޮުތގަިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެން ،ފެމިލީގެ ނަމަުށް ބަދަލުކުރަްއަވއި

ާނ ، އިާލއާިއ، ކުޑަކުދިންާނއި، އަންހެނުންނާއިޖެންޑަރއިން ބަލަހައްޓަވަމުންެގންދެވި ޢާ ވާ ީމުހނ  ުނނ  ަޞ ެއހީައށ  ބ  ާޚއ 

ަސަވއި  ަކނ  ަހަމަޖއ  ެމަހިއ ަކނ   "ފިަޔވަތި"އިމުކޮުށްފަިއވާ ބައެްއގެ ގޮުތަގއި ހުޅުމާލޭގައި ޤާކުޑަކުދިންގެ ހިާޔގެ  ،ެބހ  ެއނ 

އިން  28 ގަސްޓްއޮ  2016ގޮުތަގއި  ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ދަުށުން ހިނގަމުންދާ ވަކި މަރުކަެޒއް

ފެުށިގެން ހަމަޖައްސަަވއި، މިިނސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ މަސައްކަތަުށް ގެންނެވި ބަދަލު އެންމެ ރަނގަުޅކަމަުށް 

ެދްއވުން ުްށ ވޯޓުމެދު ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަ ގޮތަުށް ާފސްކުރެްއވުމާ ކޮމިޓީން ނިންމެވި

 އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:
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 48    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަވާލަނީ 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 48. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 54އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 4މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރގެ ، . އެހެންކަމުނ48ްލަ؛ . ޖުމ25ުވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ . ފާސ48ްއަދަދު؛ 

ެއ  ،ުށް ބަދަލުކުރައްވައި ިއން ފެުށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ނަމަ 22ޖޫން  2016ން، ނަ

ޑް ޖެންޑަރިއން ބަލަހައްޓަވަމުންގެންެދވި މިނިސްޓްރީގެ މަސަްއކަތުެގ ދާއިރާގެ ގޮުތގަިއ މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެން

އިލާއާިއ، ުކޑަކުދިންނާިއ، އަންހެނުންނާއި، ޚާއްޞަ ެއހީއަުށް ބޭނުންވާ މީހުންނާ ބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ޢާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ  "ފިަޔވަތި "އިމުކޮުށްަފއިވާ ބަެއއްގެ ގޮުތަގއި ހުޅުމާލޭގައި ޤާދިްނގެ ހިޔާގެ ކުޑަކު ،ހަމަޖައްސަވައި 

ިއން ފެުށިގެން ހަމަޖައްސަވަިއ،  28ގަސްޓް އޮ  2016ގެ ގޮުތގައި އެންޑް ފެމިލީގެ ދަުށުން ހިނގަމުންދާ ވަކި މަރުކަޒެއް

ުށް ގެްނނެވި ބަދަލު ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެްނޑް ފެމިލީގެ މަަސއްކަތަ

 ވަނަ ވޯޓަުށް ދަންނަަވއިލާނަން. 4މިއަދުގެ )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިޔާރުގެ ދަުށުން ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިބިދޭ އިޚްމާްއދާއިން ރައީވަނަ  116ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ

 ،ވަނަ ދުވަުހ އެމްބަސީއެއް އުަފއްދަަވއި 21ޖޫން  2016ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ ނަމުަގިއ 

މިނިސްޓްީރ  ،ަގިއ ހަމަޖައްސަވައި ކަމު ެގ ދަުށުން ހިނގަމުންދާ ތަނެއްއެފެާއޒް އެ އެމްބަީސއަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން

ކުރެްއވުމާ ކަމަުށް ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަުށް ފާސް ގެ މަސަްއކަތަުށް ގެންނެވި ބަދަލު އެންމެ ރަނގަޅުއެފެއާޒް އޮފް ފޮރިން

 ދެްއވުން އެދެން.ންނަވާ ގޮތަކަުްށ ވޯޓުމެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަ
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ރުންގެ އަދަދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންބަ 

   48     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ . 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު ލަނީ ދެންމެ ނެގުނުދަންނަވާ މި

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 48. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 54އަދަދު؛ 

މެންބަރުންެގ  . ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި 3ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން، ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  .48ލަ؛ . ޖުމ25ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 48އަދަދު؛ 

 އެ އެމްބަީސައކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ،ވަނަ ދުވަހު އެމްބަސީެއއް އުަފއްދަަވއި 21ޖޫން  2016އެމްބަސީގެ ނަުމގައި 

ގެ މަަސއްކަތަުްށ ފެއާޒް އެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން ،ކަމުަގއި ހަމަޖަްއސަވައި  ނގަމުްނދާ ތަނެއްގެ ދަުށުން ހިއެފެއާޒް 

 )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ގެންނެވި ބަދަލު ވޯޓުަގއި ބަިއެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.

 ވަނަ ވޯޓަުށް ދަްނނަވައިލާނަން.  5މިއަދުގެ 

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ
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ން ބޭރު ގޮުތގެ މަތީވަަނ މާއްދާގެ )ދ( ަގއި ބަޔާްނކޮުްށފައިވާ  115ނޫނުއަސާސީެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާ

 ޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ޓަކައި ޖަރުމަނުވިލާތަުށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަުށް، ހ.

މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ޢައްޔަންކުެރއްވުމާ އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ ޢަލީ ޚާލިދު ، އިމަންޑްޑަ  ވައިޓް 

 ދެްއވުން އެދެން. ވޯޓު ގޮތަކަުށް

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 54    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 50    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   50     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 26      އަދަދު:ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ 

 50        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު ލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަވާ

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 50އަދަުދ؛  . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގ54ެއަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 3ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ނުވިލާތަުށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަާޅ އެހެންކަމުން، ޖަރުމަ .50ލަ؛ . ޖުމ26ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 50އަދަދު؛ 

އެުރވުމަުށް ޯވޓުަގއި ޢައްޔަންކުެރއްވުމަުްށ މަޝްވަރާ އަލްފާޟިލާ ޖަމީލާ ަޢލީ ޚާލިދު، ޑަިއމަންޑް ަވއިޓް ސަފީރުކަމަުށް، ހ.

ވަނަ ވޯޓަުްށ  6 މިއަދުގެ)ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު( ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 

 ދަންނަވައިލާނަން. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ބޭރު މަތީ ވަަނ މާއްދާގެ )ދ( ަގއި ބަޔާްނކޮުްށފައިވާ ގޮުތގެ 115ނޫނުއަސާސީެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާ

ދިވެހިރާއްެޖިއން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަުށް، ގްލަދޭޝްއަުށް ަބނޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަީފރުން ކަނޑައެޅުމަުށް ޓަކައި 

މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ޝާން ޝާކިރު ޢައްޔަންކުރެްއވުމާ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ، 1-ޕެންޒީމާގޭ ގ.

 ދެއްވުން އެދެން. ނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ޯވޓުފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    އަދަދު:މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ 

 53    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   48     މެންބަރުންގެ އަދަދު:ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި 

 25      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 48        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގ85ެލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު ލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަވާ

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 48. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 53އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ 4ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ްގލަދޭޝްއަުށް ދިވެހިރާއްެޖއިން ބަނއެހެންކަމުން،  .48ލަ؛ . ޖުމ25ުދަދު؛ ންވާ އަ. ފާްސވުމަުށް ޭބނ48ުއަދަދު؛ 

އަލްފާޟިލާ ޢާއިަޝތު ޝާން ޝާކިރު ޢައްޔަންކުެރއްވުމަުށް މަޝްވަާރއެުރވުމަުށް  1-ކަނޑައަޅާ ސަފީރުކަމަުށް، ގ.ެޕންޒީމާގޭ
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ވަަނ  7މިއަުދގެ )ަވގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( ން ފާސްވެއްޖެ. ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހު

  ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ން ބޭރު އިވާ ގޮުތގެ މަތީވަަނ މާއްދާގެ )ދ( ަގއި ބަޔާްނކޮުްށފަ 115ނޫނުއަސާސީެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާ

-ކަނޑަައޅާ ނޮން ކަނޑަެއޅުމަުށް ޓަަކއި ރިޕަްބލިކް އޮފް ސިންގަޕޫރަުށް ިދވެިހރާއްޖެއިންޤައުމުތަކަުށް ރާއްެޖއިން ސަފީުރން 

މެދު އިްއޒަތްތެިރ ޙަމީދު ޢައްޔަްނުކރެއްވުމާ هللا ދުއަލްފާޟިލް ޙަމްދޫން ޢަބް / މީނާޒް ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަުށް، ހ.

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުމެންބަރުންނަުށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ޖުމުނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ މި ދަންނަވާލަ

ވަކި  ތް.. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނ49ެ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 53އަދަދު؛ 

ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ . 2ންގެ އަދަދު؛ ްއވި މެންބަރުގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެ
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ރިޕަބްލިކް އޮފް ސިންގަޕޫރަުށް  އެހެންކަމުން، .49ލަ؛ . ޖުމ25ު. ފާސްވުމަުށް ޭބނުންވާ އަދަދު؛ 49އަދަދު؛ 

ޙަމީދު هللا ޙަމްދޫން ޢަބްދުފާޟިލް އަލް / މީނާޒް ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަުށް، ހ.-ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ ނޮން

އެރުވުމަުށް ވޯުޓގަިއ ބަިއެވރިވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މަޖިލީހުން ޔަންކުެރއްވުމަުށް މަްޝަވރާއްޢަ

  ޯވޓު އަދި އެންމެ ފަހު ވޯޓަުށް ދަންނަވަިއލާނަން.ވަނަ 8ގެ މިއަދު)ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަުހ( ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ން ބޭރު މަތީ ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ގަިއ ބަޔާންކޮުްށފައިވާ ގޮތުގެ  115ނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާ

-ދިވެިހރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ ނޮންޤައުމުތަކަުށް ރާއްޖެއިން ސަފީުރން ކަނޑައެޅުމަުށް ޓަަކއި ކިްނގްޑަމް އޮފް ތައިލެންޑަުށް 

މެދު ިއއްޒަތްތެިރ ކުރެްއވުމާ / އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢިނާޔާ ޢައްޔަން  ރެސްޓިްނގހައުސް  ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަުށް، މއ.

 ދެްއވުން ެއދެން. ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުމެންބަރުންނަުށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 53    ައދަދު:ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ 

 49    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 02 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   49     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 25      ނުންވާ އަދަދު:ފާސްވުމަުށް ބޭ

 49        ޖުމްލަ:

 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު ލަނީ ދެންމެ ނެގުނުމި ދަންނަވާ

ވަކި  ތް.. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނ49ެ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 53އަދަދު؛ 

ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ . 2ންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު

ިކންގްޑަމް އޮފް ަތއިލެންޑުަށް އެހެންކަމުން،  .49ލަ؛ . ޖުމު 25؛ . ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދ49ުއަދަދު؛ 

 / އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢިނާޔާ ރެސްޓިންގހައުސް ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަުށް، މއ.-ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނަޑއަޅާ ނޮން

ތިފާޤުން މަޖިލީހުން އްއެރުވުމަުށް ވޯުޓގަިއ ބަިއެވރިވެަވޑަިއގެންނެިވ މެންބަރުންގެ އިޢައްޔަންކުެރއްވުމަުށް މަްޝަވރާ

 ފާސްވެއްޖެ.
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު އޮކްޓޯ 19ގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން މަޖިލީހު
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