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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނައެގާރަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހައަ ވަނަ 2017

 ދުަވސް( )ހޯމަ 2017 އެޕްރީލް 10

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  57ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 .ކުރުން އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .ރުންކުޢުލާންއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 .2017/1/11އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .އެްނގުން އަންގާިރޔާަސތުން ، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ގައި ަގވާއިދު ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  12:30ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް  -4.1

3. 
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ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީައކަުށް ފޮނުވިފަިއާވ  128ގަވާއިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ -4.2

ުޅގަނޑަުށް އަްނގަވާަފއިވާތީ އެ ކޮމިޓީގެ ސުްނގަިޑ މައްސަލަެއއް އެ ކޮމިީޓއަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނަޑައޅުއްަވއި އަ

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ިއޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިޓީ؛ ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން  128މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

 .2017ޮއގަސްޓު  31ގަިޑ؛ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ތަޢުލީމުގެ ބިލު. ސުން 

 

 ހުުށަހަޅާ ކަންކަން  ކޮމިޓީތަކުން. 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން.ކޮމިޓީތަކު، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(އާއި )ުށ( އިޞްލާުޙކުރެްއުވމަުށާއި، އެ މާއްދާގެ )އ(ގެ  175ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -5.1

ގޮތުަގއި ައކުރެއް އިތުރުކުެރްއވުމަުށް އެދި ހުުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙު އާއްމު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ 

ގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަުށް އެްއވެސް އިޞްލާެޙއް  2017އެޕްރީލް  9ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯޓް 

ހަުށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވާީނ އާއްމު ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެިރ މުޤައްރިރު، ކެލާ ދާއިާރގެ ލިބިފައެއްނުވޭ. މި ރިޕޯޓް ަމޖުލީ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

 ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅައިފިން.  `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ާއއްމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ފުރުޞަތުގައި އާއްމު ކޮމިޓީގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށާއި، އިްއޒަތްތެރި ނައިުބ 

ބަރުންނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ނިޒާމީ މުޤައްރިރަުށާއި ިއއްޒަތްތެރި ެއހެން ހުރިހާ މެން

މައްސަލަެއއްަގއި... )ަވގުތުޮކަޅކަުށްފަހު( ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގައި ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ 

 ރިޔާޟަުށް. هللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ 
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ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން  145ޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު ނިޒާީމ މައްސަލައެއް މި ނެގީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ޚިލާފުަށް އަޅުގަނޑު ވާނެ މިއަދު ކުްއލި މައްސަލައެއް ހުުށަހަޅާފަ. އެއީ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް ގާނޫނާ 

ހައްޔަރުކޮުްށގެން ހުރުމާއި، އަދި އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް މި މަޖިލީހުަށް ހާޒިރުވުމަުށް އެ ފުރުޞަތު ދެއްވާފައިނުވާީތ 

އެ މައްސަލަ އަޅުގަނޑު ވާީނ ކުއްލި މައްސަލައެްއގެ ގޮުތަގއި ހުުށަހަޅާފަ. އެ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން  މި ތަނުގައި 

 ަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެނީ. ޝުކުިރއްޔާ. ބަހުސްކުރެވެންވާެނކަމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ފާހަގަކުރެްއވީ ނިޒާމީ މަްއސަލައެއް ނޫންކަުމގައި ދަންނަަވމުން، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. 

ދާތަކުަގއި ފުރިހަމަާވންޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއް ހުރޭ. ކުއްލި މަްއސަލަެއއް ހުުށަހެޅުމުގައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ކަާމ ބެހޭ މާއް

އެހެންވީމާ، އެ ޝަރުތު ފުިރހަމަނުވާ ކަމަުށް ވަންޏާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް ވެސް ކިތަްނމެ ބޭނުން ކަމަުށް ވިޔަސް، 

އްލި މައްސަަލ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ހުއްދަނުުކރާ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެީތވެ އެ ސަބަބަުށްޓަކައި ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާތީވެ އެ ކު

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުުށަހެޅުއްިވޔަސް މަޖިލީހުގެ އެޖެންާޑގައި އެ މައްސަލަ ހިމެނެންނެތީމަ އެ ވާހަކަ މަޖިލީހުގެ 

ސެކްރެޓޭރިއެޓުން ވާނީ ިއއްަޒތްތެރި މެމްބަރަުށް ދަންނަވާފަ. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ުތލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ 

 ދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް އަޅުގަނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން. މެންބަރު މުޙައްމަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ިއ، އާދެ! ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ނޫްނ ކަމަުށް ވިދާުޅާވއިރު މި އޮތްހާ ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ ގޮތާ

ގަާވއިދުަގއި އޮތް ގޮތުގެ ަމތީން އެ މައްސަލަ ހުުށަހަޅާފައި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، އެ ަމއްސަލަ ހުުށަނޭޅުން ނުވަތަ 

ބަލައިނުގަތުން، ނުވަތަ އެޖެންޑާނުކުރެވުނީ ީކްއވެގެންތޯ ރިާޔސަތުން ވިދާޅުވާންޖެހޭނެ. އެަތއް މެންބަރުންގެ ކުރިމަތީަގިއ 

ތިހެން. އެހެންވީމާ، މި އެޖެންޑާނުކުރެވުނު ސަބަބު އޮންަނންވާނެ. ރިފަރެންސް ދެއްވާނެ.  އެކަނިމަިއއެކަނި ތި ވިދާުޅވަނީ

އެހެންނޫނީ ގަާވއިދުެގ މިވެިނ މާއްދާެއއްގެ ދަުށުން ިމވެނި ގޮތަކުން، މިވެނި ގޮތަކުންނޭ ނުވާނީ. ެއކަމަކު ގާނޫނުަގއި 

ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ތަޙްޤީުޤ، އަދި އެްއވެްސ ކަނޑައަަޅއި ަބޔާންކޮުށްފައި ެއބައޮތް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް، ަރއް

ކޯޓަކުން ވެސް، ކޯެޓއްެގ ެއއްވެްސ ދިމާއަކުން ވެްސ ނެތް އަންގާަފއެްއ ތަޙްޤީޤު ހިނގަމުންދާ ދަނޑިވަެޅއްަގިއ، 

 ވަގުެތްއގައި އޭނަ ެއގޮތަުށް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު. ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން، ތި މައްސަލައިގައި އަޅުގަނޑު ވާނީ މިހާރު ރިޔާސަތުން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 1ލަ ެގ ދަުށުން ހުުށަހެޅުނު ރިޕޯޓުަށް ކަނޑައެޅިަފިއވަނީ ޖުމ5ު، ވަކި ގޮެތއް ކަނަޑއަޅާފަ. އެެޖންޑާ އައިޓަމްގެ ދަުށުން

ިސކުންތު.  50 މިނެޓު 13އަުްށ އެމްޑީ.ޕީ ސިކުންތު.  37މިނެޓު  31ރުެގ ބަހުސްގެ ަވގުތު. އެީއ، ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ގަިޑއި

މިނެޓު. ވަކި  2ންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުށް ސިކު 57 މިނެޓު 3ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.އޭއަުށް  36މިނެޓު  4އަުށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ސަލައެްއގަިއ މީ މައް. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. ނިޒާމިނެޓު 4ޕާޓީއަކަުށް ނިސްބަތްނުވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

 އަުރވަން. ާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަުށް ފުރުޞަތުއުތުރު ދާއި މައްޗަންޮގޅީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ުށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ތަޙްޤީޤަކަުށްފައިވާ ގޮަތކީ، ޖިނާޢީ ޝުކުރިއްާޔ. މި މަޖިލިސް މިހާހިސާބަުށް ޢަމަލުކޮ

ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އޮނަރަބަލް ގިލީ ދާއިރާގެ އި ނވަނީ. މިއަދު މާމި ދީފައިއިންނެވިކަުމގައި ވިޔަސް މި ަމޖިލީހަުށް ހާޒިރުކޮުށް

ވަނަ  13ާޔޒުތަކާއި ާބރުތަކުގެ ގާނޫނުގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތި ،އިންނެވީ ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް މް އެޤާސިމް އިބްރާހީ

؛ ދެްއވަންތަނުަށް އޭނާ ހާޒިރުކޮުށް ރި މަޖިލީހުން ރައީސް މިތެޒަތްއިއް ާވއިރު،  ކަމަުށް އްދާއާ ޚިލާފަުށް ހައްޔަރުވެަފއިމާ

 ުދގައި އޮންނަލީހުގެ ގަާވއިވެސް ަމޖި އިމުނެކަން އެއީ ހަަމގަކުރުމެއް ނެތި ގެންުގޅުްއވަންޖެހޭއެހެން މެންބަރުންނާ ތަފާތު

ންނަުށް ފެނިގެންދިޔަީއ އަނެއް މެންބަރަކާ ތަފާތުކުރުމެއް އޮެވގެންނުވާނެކަން. އަުޅގަނޑުމެ ކަމެއް. އެްއވެސް މެންބަރަކާއި 

ނގިލީ ވުނުކަން. އެހެންވީމާ، މިއަދު މަޖިލީހަުށް މާމިހަުށް ގެނެކުރެވިފައި ތިބޭ މީހުން މަޖިލީޔަރު މީގެ ކުރިން ތަޙްޤީޤަުށް ހައް

 ނަކާ ބެހޭ ތެރި ރައީްސގެ ނޯޮކންފިޑޭންސް މޯޝަުނަވނީ އިއްޒަތްމެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހާޒިރުކޮުށްދެއްވާފައި ދާއިރާގެ

ދަަވިއގެްނ ަބއްމަނިކުފާނު ތި ޮގނޑީަގއި ބަގުޑި، ޓަކައިތަުށް ނުކުރުަމުށްއެކަން އެގޮ ،ގޮތުން ނެގޭ ވޯޓަކަުށް ވާއިރު 

ކުެރްއވުމަުށް ކަމަުްށ އެކަން ްއވަިއެގން ނުގެންނަަވއި، އެހެން ފޯރު އެގޮތަުށް ނުފޫޒު  ،ވުމަުށްޓަަކއި ެއކަންއިންނެ

 އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުެރޭވ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަީނ ވިލިމާލޭ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް ޫނން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 މަނިކަުށް. ންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމެ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި
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 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޢަލީ ވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައުަށް މިއަދު މި 

ވާއިދަުށް ގެނެވޭ ގަމަޖިލީހުގެ ، ިގވަަޑއިގަންަނވާނެނ. އެއަިއްއސަ ޓްއްވި، އާއްމު ކޮމިީޓގެ ރިޕޯޢާރިފް ދެންމެ ހުުށަހެޅު

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ައދި )ުށ( އިޞްލާޙުކުރުމަުށާއި، 175ެގ ޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު އް. ރައްވަރަުށް މުހިއްމު ބަދަލެ

ކަްތ ޓްރެކުކޮުށް މި މަސައް  ފާސްޓް  މިައދު ކުރިއަުްށގެންދަވަިއ،މާއްދާއަުްށ )އ( ެއއް އިުތރުކުރުމަުށް މި އޮތްއޮތުން އެ 

އްކަތް ކަމަުށް ާވނަމަ، މިއަދު މި މަސަ ގޮތަުށް ޮއެވއްޖެަރއީްސމ އެ ނިންމެވުމަުށް  އަޅުގަނޑު ހުުަށހަޅާލަން. އިއްޒަތްތެރި

އޮތްހާ ދުވަސްތަްއ  ނުދެވި މިކުރިއަުށް ވެސް ަމޖިލީހުގެ ތަޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަ އެއްގޮތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިންމާފައި 

އި ނޑުެމންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައަުޅގަޚުދު، މު ބިލުތައް ދަނީ ރައްޔިތުންނަުށްޓަކަިއ ނިންމަންޖެހޭ ވަރަުށް މުހިއް މި

މު މުހިއް އަތުތަކަުށް ގެެނވޭރާވެސް އެބަހުރި. މީގެތެޭރަގއި އިމާރާތްކުރުމާ ބެހޭ ބިލާއި، ައދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުހިއްމު އިޖު 

އެހެްނވީމާ،  ބަހުރި ކުރަން.ގެ އަުތގައި އެނޑުމެން ގަވިޔަފާިރއާއި އިްޤތިޞާދުގެ މުހިއްމު މަސައްކަްތތައް އަޅު ، ބަދަލުތަކާއި

ހިނގާނެ  ނަުށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގަިއ އެކަުށޭނަ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ މަޖިލިސް ކުރިއަުށްކަތްތަކަުށް އަުޅގަނުޑމެންމި މަސައް

އަރާއިުރަގއި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގަިއ ނދުނު އިރުހެހަމަ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ންނަނީ ޅުގަނޑަުށް މި ފެވެގެން. އަ  ގޮތެއް

ނީ ެއއްވެްސ ވަަވއްދަ ކުން މަޖީލިހަުށް މިއްސަލަތަްއ ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަބޭފުޅުްނގެ އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ މަ ބޭތިއްބަވާ 

ތައް މިފަދަ އިޞްލާޙު .މަސައްކަތްތައް ހުއްުޓވާލުމަުށްަޓކައިން އޮތް ރައްިޔތުންނަުށްޓަކައި ކުރެވެ ،ޒިންމާދާރުކަމެއް ނެތި

ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ  ވެމުންދާ ގޮތްތަކަުްށ ގެަނއުމަީކ ހަމައެކަނިޢަމަލުކުރެ  އިސް ރޫލްތަކަުށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގައުހަ މަޖިލީހުގެ

 ަތކަުށްންމެ ބޮޑެތި ޑިމޮކްރެސީހަމަ ދުނިޭޔގެ އެ ސް އި ވެވޭުދވެދިޔަ ހަފްާތތަކުގަ  މި .މެއް ނޫން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކަ ކުރާ

ޒާތުގެ އެކިެއިކ  ެވސް ހަމަ މިއި އުމުތަކުގަ ޤައުމުތަކާއި އެންމެ ކުދި ޤަތި ންމެ ބޮޑެހުޅަނގުގެ އެ ،ވާނަމަ ކަމަުށް ބަލައިފި

އެމެރިކާގެ މަތިެގ އަންނަމުން. ވެސް އަންނަނީ ބަދަލު މަިތެގއަުށް އިތިރިެގއާ ތަންތާނގެ މަޖިލިސްތަކުގެމައްސަލަތައް އެ

ޖިލީހުގެ ގަާވއިދުތަކަުްށ މައެ ކަމަުށް ވާނަމަ  ދާ މައްސަލަތަކަުްށ ބައްލަވައިފިަގއި މިހާރުވެސް ކުރިއަުށްވަތަ ސެނެޓުނު

ވިދާޅުވާނެ  ރައްޔިތުންނާ ޚިލާފޭ ،މޮކްރެސީއާ ޚިލާފޭވެސް ޑިއީ ފާހަގަކުެރއްވޭނެ. އެހެްނވީމާ، މި ންބަދަލުގެނެވިފައި ހުރިކަ

 ،ހުުށަހެޅީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު މައްސަލަ މިމި އަުޅގަނޑުމެން ނަމަވެސް، ކެއް އުުޅްއވާނެ. ބޭފުޅުންތަ

ގެ މެންބަރޫން ގަބޫލުކުރާ ްގރޫޕު ރީއޮތް ޕާލިމެންޓް ގުިޅފައި މި ޕީ.ޕީ.އެމާ އިއެމް.ޑީ.އޭއާ  ؛ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު

އިލްތިޒާމުތަކެްއ  ުްށ ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކެްއ އެބަހުރި.ނޑުމެްނގެ މައްޗައި ރައްޔިތުންނަުށްޓަަކިއ އަޅުގަގޮތުގަ 

ންެގ ތަނަުށް ރައްޔިތު ވަނަ އަހަރު މި 2014ޤުތަކެއް އެބަހުރި. މެން އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައް ގަނޑުއެބަހުރި. އަޅު އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ކުރުމަުށް. ައޅުގަނޑުމެން ތަެކއް ޓަކައި މަސަްއކަތްަރއްިޔތުންނަުށް ރަްއޔިތުން ފޮނުއްވީަގއި ގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުމަޖިލީހު

މި މަސަްއކަތްތަްއ  .ކަުށް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްފޮނުވުމަ އަުޅގަނޑުމެން މީހަކު، ބޭނުންވާ މީހަކު ދޫކޮުށްލުމަުށް

ވަގުުތ  މިެއއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނަން ތައް ގެންިއޞްލާޙު ދަުށްރުމަުށްޓަކަިއ މިދެންނެވި ގަާވއިއަޅުގަނޑުމެން ކު
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. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ރަާތއި ހުުދގެ ިއްޞލާޙެއް.  އިމެއް. އަދި މި އިޞްލާޙަކީ ފެއްސާޒިުމކުރާ ކަލާއި ކަ ރައްޔިތުންނަުށްޓަ

ުށް މެންނަޞްލާޙެއް ޫނންކަމުގައި އަުޅގަނޑުއޮތް އި ްއގެ ެއއްވެސް ކުލައަކަުށް އެްއވެސް ޕާީޓއެިމއީ މިއިން  އެްއގޮތަކަުްށވެސް

މި ވާހަކަ އަޑުައްއސަވާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުން  އަޅުގަނޑަުްށ ޔަޤީންނަވަން ކެރޭ. ދަން

ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެ މި މަޖިލިސް ހިނގާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ހެދިޔަނުދީ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކެއްަގއި، 

ންވީމާ، އެ ފުރުޞަތު ނުދިނުމަުށްޓަކައި، ރައްިޔތުންނަުށް ޓަކައި ކުރަން އޮތް އަދި އަމިއްލަ ކަންތައްަތކެްއގައި ކަމަުށް. އެހެ

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަުށް ފުރުޞަތު ހޯދުމަުށްޓަކައި އަުޅގަނުޑމެން މި އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅީ. އަޅުގަނޑު ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަާމ 

ވަން. އަދި ައޅުގަނޑުމެންގެ ޕާލަމެންޓްރީ އެކު އާއްމު ކޮމިީޓގެ ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ޝުކުރު ދަންނަ

ގްރޫޕުން މިކަމުަގއި ބަިއވެިރވެ ތިބިކަމަުށާއި، އަދި މި މައްސަަލ މިއަދު މަޖިލީހުގައި ައވަްސޮކުށް ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫެލއްގެ 

ދި އެގޮތަުށް ތެރޭން މަސައްކަތް ގޮސް ނިންމަވައި، މި ރިޕޯޓަުށް މިގޮތަުށް ވޯޓަުށް އެހުމަުށް އަޅުގަނުޑ ހުުށަހަޅާލަން. އަ

 ތާއީދުކުރަްއަވއިފި ނަމަ، އެގޮަތުށް ހުުށަހަޅަމުން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެ

 ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް.

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޑަންލޮޕް ފުޅިެއއްތޯ ބޭނުންވަީނ މަނިކުފާނު ތި ގޮނީޑަގއި 

ުށް ީހވަނީ އަމީންޢާއްމު ލަްއވާ ެއ މަސައްކަތް މަނިކުފާނަުށް ތަތްކޮުށްފައި އަުޅގަނޑުމެން ަބއިންދައިދޭން؟ އަުޅގަނޑަ

ކުރެްއވިދާނެހެން. ތާއީދުނެތަސް ވެސް ގަދަކަމުން ތި ގޮނީޑަގއި މަނިކުފާނު އިންނަވަންެވގެްނ ތި ކުރައްވާ މަސަްއކަތުން 

ބޭުނމަކީ؟ ނިކަން ބައްލަަވއިލަްއވާ! އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ހައިރާންވެ އަންތަރީސްާވވަުރވޭ. ީކއްކުރަްނތޯ، ކޮބައިތޯ މަނިކުފާނުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ުށ( ަގއި ބުނާ ގޮތުން،  100މިހާރުވެސް ތި ހުުށަހެޅުްއވި ިއޞްލާޙަުށް ބަލައިލާއިުރގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ގެ މެންބަރުން 29މެންބަުރންގެ ސޮއި.  29ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯެޓއް ނަގަން ެވސް މި ބޭނުންވަނީ 

ސޮއި ބޭނުންާވއިރު ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ ޯވޓެއް ަނގަން މަޖިލީހުގެ ތިން ބައިކުޅަ ދެ ބަިއ ވޯުޓ 

މެންބަރުން ހާޒިރުވާ  22ބޭނުންވޭ. މަނިކުފާނުގެ ނޯކޮންފިޑެންސެއް ނަގަން މި ބޭނުންވަނީ ސިމްޕަލް މެޖޯރިޓީ. މި ތަނަުށް 

މެންބަރުން ވޯޓުލިޔަސް މަނިކުފާނުގެ  11މެންބަރުން ތިބެގެން  22ކުރިއަުށް އެބަ ގެންދެވޭ. ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ 

މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ  42 ،ވެސް ނުވިްސނޭއަޅުގަނޑަކަުށް ހަމަ އެއްގޮތަކަުށް ހިސާބުން އެބަ ނިމޭ. އެހެންވީމާ،  ކަންތައް އެ

ެއއްެވސް  ،ކުރަން ޖެހެންވީ ހަމަ އެްއވެސް ހަމައެއް ޖެއްޔާ ޮސއިތި ގޮނޑިން ބާލުވަންެވއް އެބްޒޮލިުއޓު މެޖޯރިޓީ މަނިކުފާނު
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ނުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިހާރު ތާނގައި އިންނަާވކަުށް މަސައްކަތްކުަރްއވާކަުށްފެއް. ތިހާވަރުން ގަދަަކމުން ތަންއިންސާ

މިދެންނެވިހެން ޑަންލޮޕް ލައިގެން ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ފެންނަނީ ހަމަ  ދެން މަނިކުފާނަުށް ތި ގޮނޑީަގއި އިންނެވޭނެ

 ގޮތަުށް މަޤާމުގައި ތިއްބެވޭނެ  ެވސް ރައްޔިތުންގެ ތާއީެދއް ނެތި ތިއިންނެވީމަ. އެނޫން އެއްގޮަތކަުށްތަނުގައި  ތަތްކޮުށްގެން ތި

ެވގެންތޯ ވޯެޓްއ ކީއް  ކަމަުށް ވަންޏާ ބޫެލއް ނުކުރެވޭ. އަނެްއކާ ތިބުނާހާ ތާއީދެއް ސަުރކާރަުށް އޮތްކަމަކަުށް އަުޅގަނަޑކަުށް ގަ

ތަނަުށް ލިޔަސް ވެސް ހަމަ ަގއިަގިއ  ކޮުށްަފއި މިއެކަކު ޮސއި؟ މެންބަރުން ކީްއކުރަންތޯ 42 އުޅުްއވަނީ؟ ނަގަން ބިރުން ތި

 85މެންބަރުންނޭ، މާދަން  42ނުކެރޭ. ދެން ންތޯ؟ އެކަމު ލާކަުށްލާްނވީ ނޫގާފައި ތިހުރި ފެންވަރުަގއި ވޯޓުހަުށިން ވަރުނަ

ކޮުްށގެނޭ ރިޔާސަތުން ނޯކޮންފިޑެންސް ވޯޓެއް ނެގޭނީ. މަޖިލީހުގެ ޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވެސް ސޮއިމަ މެންބަރުންނޭ،

. މި ކޮންކަެމްއތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މުޅި އިރިޔާސަތުަގއި ދެން އިންނަވާީނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ މި ޯވޓު ނަގާއިުރގަ

ތިއްެބވި؛ ައޅުގަނުޑ  ތަުނގައި ތި ްއވާ ަމސައްކަތަކީ މާދަމާއަުށް މިކުރަ ޑިމޮކްރެޓިކް ިނޒާމު ހަލާކުކޮުށްަލން މަނިކުފާނު ތި

މުޅި މި  ނޑީގެ ެއއްެވސް ތެތްކަމެއް ނެތް،ަކމެއް ނެތް، ސިކު . ސިކުނޑީގެ ެއްއވެސްދަންނަވާނީ ހަމަ ބާޑް ބްރެއިންސޭ

ހިތި ަނތީޖާ ދެކެންޖެހޭނެ ކަންތައްތައް ގެންދާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މީގެ  މަޖިލީހުގެ ބާރުތައް ހަލާކޮުށްކޮުްށލަމުން ތި

ޑިމޮކްރެިޓްކ ނިޒާމެްއގައި ކަންތައްަތއް ިހނގަންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫން.  ކުރަްއވަނީ. މިއީ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ މިހާރު ތި

 ތާރުރެީސއެއް ވެސް ނޫންކަން. ޚުދުމުޚްއެކަމު ދެން އަުޅގަނޑުމެނަުްށ އެނގޭ މިހާރު މި ޤައުުމަގއި މިއޮތީކީ ޑިމޮކް

ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެން  ަބއްދަންެވގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަެކއްކަން ކުެރިވގެްނ މިރިކަމެްއަގއި ގަދަކަމުން ަބގުޑިވެ

ުށް ބަލާއިރު ސިމްޕަލް މެޖޯރިޓީން ތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހަވެސް ތާއީދެއް ުނކުރަން އިއްޒަތްކަުށް އެްއގޮތަ

ިވޔަްސ  ކަމަުށް ވެސް ކޮންމެ ނަޒަަރކުން ވިސްނިކުރުމަކީ ެއއްޮގތަކަުށްެމންބަރުން ސޮއި 42ވޭ ވޯެޓއްަގއި ވިންކުރެ 

ބަލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނު ނެތް ތާއީދެްއގައި ތި ގޮނީޑަގއި ތިހާ އިންނަވާ ހިތުން އުޅޭތީވެ 

 . ތަރީސްވޭ. ޝުކުިރއްޔާ މަިނކުފާނަުށްއަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވެ ައން

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ލީ އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ޢަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިނަުށް.ޙުސަ

 

 އިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޢަލީ ޙުސަކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ަނ ކިޔަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި އޮން ތެރި ރައީސޭ މިޙަޤީޤަތުަގއި ިއއްޒަތް އަޅުގަނޑުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ކޮުޅަގއި ގޮތުަގއި މިހާރު އިއްޒަތްތެރި ރައީސަުށް ތި ގޮނޑި ބޫލުުކރާއެްއޗަކަުށް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށްހިތުމުގެ ގޮތުން. އަުޅގަނޑު ގަ

ރާ މަނިކުފާނު ހިތަުށްއައެއާއެްއކޮުށް އަުޅަގނޑު ހަމަ  ޫނނީ ހައިސިއްޔަެތއް ނެތް. ައދިއިންނެވުމުގެ އެްއވެސް ގާ
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 ބޫލުފުޅުކުރަްއވަނީތޯއޭ މާތްަރސްކަލާނގެ މަނިކުފާނު މި ދުނިޔެއަުށް ފޮނުއްވީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރަންގަ

 ނެިތގެންތޯއޭ؟ ކަމަުށް. އެހާވަރުން ތިޔަ ގޮނިޑކޮޅު ދިފާޢުކުރަްއވަން ތި މަަސއްކަތް ކުަރްއވަނީ ހަމަ އެހެން އެްއވެސް ގޮތެއް

ތަނަުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ ނޯކޮންފިޑެންްސ  މަނިކުާފނު ހުުށަހަޅުއްވަންވީނޫންތޯއޭ މި  ،އަރާއަޅުގަނޑު ހިތަުށް

ރަްއވަިއގެންނޭ. ކުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް ސޮއި މެންބަރުންނާއި އަދި  85މޯޝަނެއް ލެވޭނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ޑުވަރު. ޑިމޮކްރެީސޭއ ތަންފުކެއް ބޮ  ނީ ބުއްދި ގަބޫލުނުކުެރވޭ ކަންތައްތައް ކުރިޔަސް ިމއީއިންސާ  ،ނުޖެހޭދެން ތާކުންތާކު

އަދި ކަނޑަެއޅިގެން ހަަމ ބޫލު ވެސް ުނކުރަްއވާަކން. ގަބޭފުޅުން ޑިމޮކްަރސީ  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ތި ކިޔަިއގެން؛

ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން  ހުރިހާ ބޭފުޅުން. ތިކަން ކޮޅަުށް ވާހަކަފުޅު ވެސް ދަްއކަވާ ޑިމޮކްރަސީއާ އިދި ދިމާ

އެބަދޭ. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ތަކުރާރުޮކުށް ފެންނަމުން  ދައްަކވާ ވާހަކައެ މިތާ 

އޮޓޮމެޓިކަލީ މަނިކުފާނު ތިަޔ  ވާނަމަކަމަުށް  މެންބަރުންގެ ސޮާޔއެުކަގއި މިތަނަުށް އެ ހުުށަހެޅިއްޖެ 42ގޮތުަގއި  ބޫލުކުރާގަ

ބޭފުޅުން  ނުޖެހޭނެ. ހަމައެާއއެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްަލން ބޭނުންވަނީ، ތިއިތުަރކަުށް ވޯޓަކަުށް އަހާކަުށްމަޤާމުން ވަކިވާނެ. 

ބަދަލަީކ، ބޭފުޅުން ެއބަޖެހޭ އަދި އެހެން ބަދަލެއް ެވސް ގެންަނވަން. އެ  ތި  ،ކަމަުށް ވާނަމަ ތިވަރަުށް މަޤާމު ބޭނުންފުޅުވާ

ރައީަސކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްަޔންކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމުަގއި ެހއްދެވުން. އޭރުން މި ހުރިހާ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ކަމެއް ނިމުނީ. ޙަޤީޤަތުގައި ތި ބޭފުޅުން ނުކުރެވިގެން ތި އުޅެނީ އެ ކަންތައް. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ ތި 

ގެން ުއޅެނީ ކޮންކަމެއްކަން. އެހެންީވމާ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީްސެގ ބޭފުޅުންނަުށް ނުކުރެވި

ނޯކޮންފިޑެންސް މޯޝަން މި ތަނަުށް ހުުށަހަޅިފައިވާ ވަގުެތއްަގއި ރަޖުޢީ ގޮެތއްަގއި އެ ގާޫނނު ހިންގޭ ގޮތަުްށ؛ ައޅުގަނޑު 

ލާޙު ހިންގޭ ގޮތަުށް މިއަދު ފާސްކުރަްއވަން މަސައްކަތް ތިަޔ މި ދެންނެވީ، ރިޓްރޮސްޕެކްޓިްވލީ ނުވަތަ ފަހަތަުށް އެ އިޞް

ކުރަްއވަނީ ހަމަ ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް އަޅުގަނޑު ަދންނަވާނީ ނެތީމައޭ. ހުސެންބެމެން ދައްކަން ހުރި ވާހަކަަތއް 

ގެނެއް ނޫން. ަދއްކަންޖެހޭ އެބަހުރިކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ އެނޭގ އިނގޭތޯ. މިތާ ދަްއާކނެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން ނެތި

ވާހަކަ ވެސް މި ތަނުަގއި އެބަުހރި. އެހެންނަމަވެސް، ތި ބޭފުޅުންނަުށް؛ މިއަދު އަޅުގަނޑަުށް ެއނގޭ ތި ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް 

ާމ ޔަޤީންވެއްެޖކަން މި ޤައުމު ބަަދލުވެއްޖެކަން. މި ަޤއުމުގެ ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ެވސް ބަދަލުވެއްޖެކަން ޔަޤީންވީ

މިހާރު ތިޔަ އުޅުްއވަނީ. މި ތަނުން ފާސްކޮުށްފާނެތީ އެކަމާ ބިރުން ތި އުޅުއްވަނީ. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އިއްޔެ ފެނިގެންދިޔަ 

ފަހަރު މި މަޖިލީހަުށް ނޯކޮންފިޑެންސް މޯޝަން ލިޔަސް ފާހެއްނުވާނޭ. އިްއޒަތްތެރި  100ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާ މަންޒަރު 

ކު ެއ ފުރުޞަތުދެއްވި ނަަމވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެ ފާްސކޮުށްާލފައި މިކަން ނިންމައިލާނަން. ރައީސް. އެންމެ ފަހަރަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހޯރަފުުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޢީލަުށް.މުޙައްމަދު އިސްމާ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ދާއިރާގެ ހޯރަފުުށީ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތެދުވެ ޑިމޮކްރަސީޭއ، ޑިމޮކްރަސީ ިމ 

 ތަނުގައި އެަބއޮތޭ، ޑިމޮކްރަސީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދަުށް ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. މީ މައްސަލަެއއްަގއި މަތިެވރި ދާއިރާގެނިޒާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 :އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުންސަމަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙު 

ނިޒާމީ މައްސަލަައކަުށް ވެސް ފުރުޞަތު ހޯދެނީ ތެދުވެގެން މަޑުކޮުށްލަްއވާ! މަޑުކޮުށްަލއްާވ! މަނިކުފާނަުށް ސާބަސް. މިހާރު 

ގަދަކަމުން، ހަޭޅއްލަަވިއގެން މަޖިލީހުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަުްށ. އެހެންވީމާ ުޝކުރިްއޔާ. ައޅުގަނުޑ ވާހަކަަދއްކާލަންދެން 

އްދާގެ ދަުށުން. ރައްޔިތުްނެގ ވަނަ މާ 203މަޑުކޮުށްލަްއވާ! އަުޅގަނޑު ނިާޒމީ މައްސަލައެއް މި ނެގީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ވަަނ  2017މާރިޗް  6މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް، މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވަނީ 

ގާތްގަނަޑކަުށް އެހާއިރު ފުލުހުން އައިްސ ޞައްޙަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެްއގެ ދަުށުން ހައްޔަރުކޮުްށގެން ، 7:45ދުވަހުގެ ރޭ 

ންޮގއްސަ. މި ަމއްސަލަ؛ ހަްއޔަރުކުރުމާ ގުިޅެގން އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަނީ، ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ ދޫނިދޫއަުށް ގެ

މަތީން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން، ތި ބޭފުޅުްނނާއި މި ސަރުކާަރކީ ގާނޫާނއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ބީަރއްޓެހި 

ގަނޑު މި ކިޔަނީ. މިހާރުވެސް ަގވާއިދާ ތި ކުުޅްއވަނީ. އެހެންވީާމ، މަޖިލީހުގެ ބަޔަކަުށް ވާީތވެ ގަާވއިދުގެ ާވހަކަ އަޅު 

މިނެޓުއިރު ތެޭރގައި މަިޖލީހުގެ ރައީސަުށް ނުވަތަ އާމީންޢާއްމަުށް ވޯޓުލަިއގެން ތިތާ  15ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  203ަގވާއިުދގައި މި ުބނަނީ،  އިންނެވި އާމީންޢާއްމަުށް އަންަގންޖެހޭނެ ކަމަުށް ގަވާއިދު ބުަނނީ. އަދި މި

ގަިޑއިުރގެ ތެރޭގައި އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީއަުށް އަންގަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އިނގޭތޯ.  24މި ބުނަނީ، މި ގޮތަުށް އެންގުާމ އެީކގައި 

ރީ. ގޭގައޭ މި ހި ހުދުަވހޭ. އަމީންޢާއްމު ވިދާޅުވީ ބަންދު ދުވަ އަންގަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. މަނިކުފާނު ވިދާޅުވެދާނެ ހުކުރު

ހަވީރު މިތާނގެ ، ވެސް މެންދުރުފަހު ކަމެއް. އިއްޔެ ދާ ެއކު ބަންދުވުމާ އަޅުގަނޑަކަުށް ނޭނގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުަތއް

ތަނަުށް ގެނެއްަސ  މި އިއެްއޗެކަުށް އިޞްލާޙެއް ކޮމިޓީއަކުން ފާްސކޮުށްފަކިޔާ ރޫމެއް ހުޅުަވއިގެން މި ޮއތީ ގަާވއިދެކޭ ކޮމިޓީ
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ުށް މިކަން މި އޮތީ މަޖިލިސް އެްއކޮުށްފަ. މަނިކުފާނަ ަފއި ޖަާހއިރަުށް ގަޑި ބަދަލުކޮުށް 11އަދި  މި އޮތީ.

އެންގީމަ މިހާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ގޮސް ިއއްޔެ ެވސް ފާއިތުވެ މިހެން ދިޔައިރު  އެނިގވަަޑއިގެންެނވިތޯ؟ އެންިގތޯ؟

 ..ުށް އަންގާފަެއއް ނެތް.ކޮމިޓީައކަ  ފަިއވާ ގޮުތގައި އަދި އިމްތިާޔޒުއަޅުގަނޑަުށް އެނގި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އާދެ، ައޅުގަނޑަުށް ފާހަގަުކރެވިއްޖެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ނިޒާމީ ނުކުތާ. އަުޅގަނޑު 

ަލން ބޭނުންވަނީ. ިއއްޒަތްތެިރ ުނކުތާއެްއ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާ 2 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު .މިހާރު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

 ،ނުކުާތއެއް ައޅުގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ. ފުރަތަމަ ނުކުތާައކީ 2 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން؛ މެންބަރުން،

ރު މަޢުލޫމާތު އަޅުގަނުޑ އިތު  ވަނަ ނުކުތާ؛ 2ނޫނޭ.  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނެންގެވީ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް

ހަގަކުެރްއވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަްއޔަރުކުރެްއވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ ލާނަން. ފާދަންނަވައި

ެއްއކޮުށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އެއާމަތިން ހައްޔަރުކުރެއްވި ފަާރތުން ޢަމަލުކޮުށްފައި

ން ޢަމަލުކޮުށްފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ގެ މަތީސް ަގވާިއދުގަިއވާ ގޮތު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވެ 

 ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަުށް. ރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހޯރަފުުށީއަޅުގަނޑު މިހާ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުުށީ

އްލަާވ ދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ހަޅޭޑުމެން ޑިމޮކްެރސީއޭ ބުނެ ބާރަުށް އިތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަ

އޮތް ފެންނަނީ  ސީަގއި އެންމެ މުހިްއމު އަސާސީައކީ މެޖޯރިޓީއަުްށ ތަބާވުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މިޑިމޮކްރެ

މެންނާ ެއއްކޮުްށ ައއިްސ މަސައްކަްތކުރަންވީނޫންތޯ އެ ބޭފުޅުން އަުޅގަނޑު .ެއއްކޮުށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރާ 

ަކންކަން ކުރުމުގައި މި ބޭފުޅުްނ ނާޤާބިލުވުމަކީ މީކީ އަުޅގަނޑުމެން ކަންކަން ނުކުރަންވީ  ރައްޔިތުންނަުށް ޓަަކއި. މި

 175ގަވާއިުދގެ  އަުޅގަނޑަުށް ހީވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޭއއިން މި މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ނޫން ކަމަުށް މައްސަލަެއއް

 .ވަނަ މައްދާ އިޞްލާުޙކުރަން މި ތަނަުށް އަޅުގަނޑު ހުުށަހެީޅ އެމް.ޑީ.ޭއގެ މެންބަރެްއގެ ޮގތުގައި. އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅަނީ

ނަުށް ޓަކައި ފުރިހަމައުަށް ރީ ގުރޫޕާ ގުިޅގެން ދިވެހި ރައްިޔތުންސަރުާކރާއި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްއެމް.ޑީ.ޭއއަކީ މިއަުދގެ 

އަުޅގަނޑުމެްނގެ  ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.އަުޅަގނޑު  އެއް ކަމަުށްތެރިކަމާެއކު މަސައްަކތްކުރާ ޕާޓީޞްއިޚްލާ

އަުޅގަނުޑ  ،ްއސަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ މެންބަުރންނަުށް ގޮާވއިރުނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި އެހެން އެްއޗެއަުޅގަ ،ތެރޭގައި ކޮކަޫޓއަުށް

ވަގުތު. އެ ބޭފުޅާ ރަނގަުޅވާނީ  ހުރި ބޭފުޅެކޭ މިއި ރަުށް އެއީ ސީދާ އެޗް.ަވން ޖެހިފަދަންނަވާނީ އެ ގޮވި އަންހެން މެންބަ

އިްއޒަތްތެރި  ރަނގަޅަުްށ ވާހަކަެދއްކޭީނ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޔާ ީމގައި ޑޮކްޓަރަުށް ަދއްަކއިގެން ޭބްސކޮުށްލައިގެްނ ދެން އަ 

 ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި އަނާރާ  މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެއިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ

 ނަޢީމަުށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

، ންނަވާނީ ވާ މައްސަލައާ ގުޭޅގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު ހުުށަހެޅިފައިވާ މި

ގެ ރައީާސިއ ވެސް މަޖިލީހުއީ މި މަްއސަލައަކީ ިމއީ މިހާރުނެތޭ. އެދުކުެރވޭކަުށް ލެްއަގއި މި މައްަސލައަުށް ތާއީއެްއވެސް ހާ

ާވއިދަުށް ގެަނއުން މިއީ ހަމަ ކޮންފިޑެްނސެއް ހުުށަހެޅިފަިއވާ ދަނޑިަވެޅއްަގއި މިފަދަ އިޞްލާެޙއް ގަ ނައިބު ރައީްސގެ ނޯ

އަުޅގަނޑުމެން ކޮންެމ  ،ނޫން. ހަމަ އެ ގޮތަުށް ައޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުްނވަނީ ބޫލުކުެރވޭ ކަމެއްގަ ވެސްގޮތަކަުށް އެއް 

ފައި ިމ ވަނީ ެއ ބުއްދިން ވިސްނައި ބުއްދި ދެްއވާ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާهللا މެންބަރަކަުށް ވެސް ވަިކވަކިްނ، ވަިކވަކިްނ 

ގޮތް ނިންމުމަުށޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް ރަނގަޅު  އިފިުކރުކޮުށްފަ ފިކުރުކުރުމަުށޭ. ވިސްނައި

ހުުށަހެޅުމުން މިއީ މި ދަނޑިވަޅާ ގުޅޭ ކަމެއްތޯ ވެސް ަބލަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންނަުށް ވެސް ލިބިފައިާވ 

ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ރުގަނޑުމެން މެންބަރުންނަުށް މިހާއިޚްތިޔާރުތަެކއް ާވކަން ވެްސ ހަނދާން ބަހައްޓަންޖެހޭ. އަޅު

އެބަހުރި.  އިގަާވއިދުތަކަުށް ވަރަުށް ގިނަ އިޞްލާޙު ގެނެްސގެން މެންބަރުންގެ އަމިއްލަ ަޙއްޤުތައް ވެސް ދޫކޮުށްލާފަ

އެހެންވީމާ، އެފަދަ ޙައްޤެްއގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑަުށް މި އިްޞލާޙު ފާހަގަކުރެވެނީ. އެހެންވީމާ، މި އިޞްލާޙަުށް ތާއީދުނުކުާރ 

 ންނަވަން. ވާހަކަ ދަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ހުޅުހެްނވޭރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މޫސާމަނިކަުށް.

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ކުރާ ގޮތް  ރަީއސް. މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގިނަ މެންބަރުން އެމެރިކާއިން ކަންތައްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ދަންނަވާލަން.  މިސާލަކަުށް ބައްލަަވއިގެން މަިޖލީހުގެ ަގވާއިދުތަކަުށް ބަދަލުގެްނނާތީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އެ ބޭފުޅުްނނަުށް ޝުކުރު

ގޮތުން އިޞްލާޙެއް ހުުށަހެޭޅ  ުށަހަޅާލަންޖެހޭ. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާ ބެހޭއަޅުގަނޑު ެވސް އެަބއޮތް ިއޞްލާޙެއް މަޖިލީހަުށް ހު

. މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ އަލްުއސްތާުޛ ނޑަުށް މި ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރެްއވީމަ މިކަން ވާނީއަޅުގަ ެއކަމަކު، ިވއްޔާ  ކަމަުށް ވަނީ
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ލަތުގެ އެންމެހައި އުދިވެހި ދަ އި،ޅާފަރިޔާޟް ކަމަުށް ހުުށަހަهللا މައުމޫނޭ، ނައިބު ރައީސަކީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ފާރިސް

ބާރުތައް ފެުށިގެން އަންނަީނ ރައްޔިތުންެގ ކިބައިންނޭ. ދެން އޮތީ ޤާނޫނުއަާސސީއަުށް ހުުށަހަޅާ އިޞްލާެޙްއ. 

 4ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ހުުށަހަޅާ އިޞްލާޙުގައި ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކު ހުރެފައި އިތުރަުށް އަދި 

މޫން ގަސްޮދުށުގޭ އަލްފާޟިލް މައުކިނބި ،ސުން ތިބޭނެ ކަމަުށް. އެީއ ކެނެރީގޭ އަލްފާޟިލް މުޙަްއމަދު ނަޝީދާއިރައީ

ންދޭ ފުޅުވާ ބޭފުޅަކަުށް އެއް ޖާގަ ބޭދެން އިތުރަުށް އެ ޖާގަ ބޭނުން ފަންނުިވލާ ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި،މާ ،ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި

ޫނން ކަމަުށް. މިކަހަލަ ގޮތަކަުށް  ކަން ހިްނގުމުގެ އެްއެވސް ބާރެއް އޮންނާނެ ބަެއއްގޮތަުށް. ެއކަމަކު އެ ބޭފުޅުންަނކީ ވެރި

ލަތުން ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެްއ އޮތް މުސްތަޤްބަލުގައި ދިވެހި ދައުމިކަން ކޮުށްފިއްޔާ އަުޅގަނޑަުްށ ހީވަނީ ކުރިއަުށް 

 5އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުށް އިންތިޚާބުކުެރވޭ ރަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ެފނިގެންދާނެ ކަމަުށް. އަިދ މި ދެންނެވި ގޮތަ

ދުވަހަުށް އެ މަޤާމުގައި ބޭފުޅުންނަކީ އެ ބޭފުޅުްނެގ މަރު 4ކަމުގައި ިވަޔސް މި ބަޔާންކުރެވޭ އިތުރު މިދިޔަނިއަހަރުން 

 ޖުމްހޫރިއްޔާއެޭކ؛ދާނީ ހަމަ ރައީސުލްގެންކު ެއއްެވސް ަވޒީފާެއއް ނޯންނާނޭ. އެ ޭބފުޅުން ޢަމަލުކުރަމުންތިބޭނެ ބައެކޭ. އެކަމަ

ީސ ުށް ތިބޭ ބަެއއް ގޮތަުށް ހެދިދާނޭ އިނގޭތޯ. ޑިމޮކްރެުގަޅ ވައްތަުރގެ ކަވާބު ވެސް. އެ ގޮތަނޫންތޯ ޮބޑު ހުެރއެއް އީއެ

މީހުން އަަރއި އެ  30މު ބޭނުންވެގެްނ ތަނުގަިއ އިްނދާ ރިޔާސަތުެގ މަޤާ ެއންމެ މީހަކު ތި ،މި ތަނުގައި އޮތް ވަރަކީ 

ްއޒަްތތެރި ރައީސަުށް އިހަުށްދުވަހު ޅާއިުރަގއި ވެސް އެއީ ހަމަ ޑިމޮކްރަސީ. ހާދަހާ ފައްކާ ޑިމޮކްރަީސއެކޭ. އިތަ އިމީހާ ގައިގަ 

ނޫން މި ތަނަުށް ވަދެގެން މި އުޅެނީ އެަކކު ވެްސ ވެސް މަޤާމުގެ ދަިހވެތިކަމަކު ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ އެކަން. އެްއގޮތަކަުށް 

ނުވޭ. ދެ  ޓަަކއި މި ތިބީ. އެކަމަުކ، ަރއްޔިތުން މަޖިިލސް ހިނގަިއގެނެއް ނަުށްމަ ާދއިރާެގ ހަމަ ރައްޔިތުންއިނގޭތޯ. ހަ

ތާޅަފިލި ފުމެންޖެހޭ. ުށް ލާންޖެހޭ. މިތާ ބެރުދުންމާރިކަމަ ދުވަހުން ެއއް ދުވަހު ަރއީާސިއ ނައިބު ރަީއސްެގ އިތުބާރު ެނތް

މޭޒުގައި ިތއްބެިވ  މެންގެ ކުރިމަީތަގއި މިހިރަގަނޑުއަޅުގަނޑުމެން ރިޔާސަތުަގއި ތިބޭ މީހުނަުށް އަނިޔާކުރަންޖެހޭ. އަޅު 

ިވއްޔާ މި ދެންނެިވ ގޮތަުށް  ނީ އިދޭންެޖހޭ ޑިމޮކްރަސީ ކަމަުށް ވަބޭފުޅުންނަުށް އަނިޔާ. މިީއ ރައްޔިތުންނަުށް ދަްއކަ

ރު ނެްތ ހަމަ އިތުބާ އިޞްލާޙުކުރަންީވ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގަިއ ވެސް. ައޅުގަނޑުެގ ެއއްވެްސ މައްސަަލއެްއ ނެތް. ިތ ބޭފުޅުން

. ހަމަގައިމު ެވސް ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަކުން ބޭރެއް ނުކުެރވޭނެތާ. އޮތަސް ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ މަޤާމެއް ކަމަުށް ނަގާ

ދިޮކޅަުށް ޑިމޮކްރަީސއާ އި، ޫނން ތަންކޮޅެއް ބޮުޑވަރެޭކ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ. ޑިމޮކްރަސީ ިމ ތަނަުށް ގެނައި މީހުންނެއް

ތް ނޭ މިހާރު ބަޣާވާއަުޅގަނޑުެމން. ލަދުގަޖޭަގއި އޮތް އަނިާޔވެރި ވެިރކަން ބަދަލުކުަރން މަސައްކަތްކުރީ އަހަރު މި ާރއް 30

ގެ މެންބަރަކު ބަންދުކޮުށްގެން ކުީރގެ ކޮމިޝަނަރ ހުންދާތީވެ. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީގެނައި މީހުންގެ ކިހިލިފަތްދޮުށަުށް ޖަހައިގެ

ކަންނެލި ގެ އެަތއް މެންބަރުންތަކެއް ބޮޑުހުރު ނޭގޭތޯ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީްއކަާވއިދަވާހަކަފުޅު ޟް ރިޔާهللا ލިސް ޢަބްދުއޮފް ޕޮ

ގޮްސ ފުލުސް އޮފީހުަގއި އިންެނވީ.  އިކޮޑަުށް މެެޑލް އަރާަވޑަިއގަންަނވަ ދަމާހެން މަގުމަތީގައި ދެމިއިުރގަިއ އިންެނވީ ދެ

ތަންކޮޅެއް  ؟އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދިން އަނިޔާ ބައިތޯކޮ ؟ކޮބައިތޯ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޙްއޤު ؟ދުވަސް މިއަދު ކޮބައިތޯ އެ

ތަނުަށް  މި އިހޭ. ތިމަންނަމެންގެ މާޒީ ހަނދާންނައްތާލަލަންޖެއި އެީކގައި ބަލަ  އްޔަތުކަމާބޮޑަުށް ކޮންމެވެސް ވަރަުށް އިްނސާނި
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ނަންގަާވ  .ެއކަނިއިކަނިމަރީ ޕާޓީއެއްގައި ނޫން. އެދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑު މިހި މި ،ވަދެގެން ނުކުެރވޭނެ އެްއވެސް ކަމެއް

އިނގޭތޯ. ބޭނުމެއް ނޫން ފާސްކުރާކަުށް.  ކުރާކަުށްއިތުބާރު ނެތް ކަމަުށް. ައޅުަގނޑު ބޭނުމެއް ނޫން ތި ަގާވއިދު ފާސް

ބޭފުޅުންނުަށް  ހުރި ކަންތައްތަކާިއ، ރައީސް ޔާމީން ެގންދާ ސްޕީޑު އެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިުތންނަުށް ކޮުށްދޭން އެކަމަކު މި

 ނީ ޔަޤީންކަމާހުރިހާ ކަމެއް މިގޮތަުށް ކުރާކަުށެއް. މިދަންނަވަ އިވަހުން އެއް ދުވަހު މިތާ އެތެރޭގަދު ނުޖެހޭ ދެ  ނުެވގެންއަތު

ވަންދެން ކެތްތެރިވެަލއިގެން ތިިބއްާޔ  އަހަރު 5 ގެންރަްއޔިތުން ބަލަިއގަތް ސަރުކާރެއް ޑިމޮކްރެީސގައި ަބލައިގަނެ  .އެީކގައި

ހުރިހާ ކަމެއް އަންނަންވީ. ާމ  ތަނަުށް މި ުދވަހު މި ދުވަުހން އެއް ދެ ؟އުޅެނީ ގެން މިކޮންކަމެއްޯތ ނުވެ ؟ނީވަ ކީއްތޯ

ަވރު ވެއްޖެ ނޫންތޯ މިކަުމގަިއ. ަތުށް ހީވަނީ. މިހާރު ރުޅިއަންނަގޮތުން އެގޮ ރައީސް ތި ަބއްލަވާ ؟ްއކެނީދެވާހަކަ ބާރަުށްތޯ މި

 ނޫން މިތިބީއަކީ. ޑިޮމކްރެސީެއއް ނުގެެނވޭނެ މި އްތިގެނެނަގއިން ބުނާނެ އެްއޗެްއ ނެދަންނަވަންތޯ އަ ،އަޅުގަނޑުމެން

ލުކުރާ ގޮތުަގިއ ބޫގަރެސީެއއް ނުގެެނވޭނެ ައޅުގަނޑު ުށް. ޑިމޮކްކަކަމުގައި ތިބި މީހުންނަވެރިކަމުަގއި އަނިޔާެވރި ރާއްޖޭގެ

އެްއކޮުށް ދެޮކޅަުށް . މިއާ އްެއކީަގއެ  ނުގެެނވޭެނ ރައީސް ަމއުމޫނާ . ޑިމޮކްރެީސއެއް އް އެީކަގއެ ޟާ ރިޔާهللا ޢަބްދު

ކޮްއކޮެގ  އިންެނވީ މިއަދު ތިމާގެ އަމިއްލަ ކޮއްކޮ ކަެމއް ކުރަން ނުގަބޫލުވެގެން އެ، އަޅުގަނޑުމެން ތެދުވީ. އެހެންވީމާ

ތަނުގައި ބޭނުންހާ  ތަނެއް ނޫން. މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. މި އިލީ ސަކަރާތެއް ޖަހާޢާ މިއީތަނަުށް ނިކުމެ.  ކޮއްކޮ މި

ނޫނުއަާސސީ ޤާވެސް ަބދަލުކުރަންވީ.  ޮބޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ގަާވއިދު ކުެރވޭނެ. ވަރަުށްކަމެއް ނު

 ވެސް ބަދަލުކުރަންވީ. ުޝކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަުރ ްއޒައަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދީދީއަުށް. އިބްރާހީމް

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްފޭ

އިޞްލާޙަުށް  ކުރަން. މިއިޞްލާޙަުށް ފުރިހަމައަުށް ތާީއދު ގެެނވޭ ވަނަ މާއްދާއަުްށ މި 175މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ަގވާއިދާ ގޮތުން  ނޫނުއަސާސީ ބުނާޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ،ޖެހޭ ސަބަބަކީތާއީދުކުރަން

ކު މިތާ ުހއްޓާ ދުާވުލ ކާިއ ނައިބު ރައީސަހުރި ރައީސަ  ން ފާސްކޮުށްފައިއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީރަ  ،އެްއގޮތަުށް

އި މަދު މެންބަރުންކޮެޅއް ގެ ރައީސާިއ ނައިބު ރައީސް މަޤާމުން ވަިކކުރުމަުށް ޓަކަހުުށް ބޭރަުށް ހިންގާހެން ެއ މަޖިލީދެއިރަ

ވުމުެގ ގޮތް ނު ދެވޭުށްއައިގެން ކުރިމަޖިލީހަ އިހުއްޓުވަ  ފާޑުގެ އެއްޗެހި ވައްަދއިގެން މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތްމަޖިލީހަުށް ފާޑު

އިން ލުގެ ތެރެ މަކީ އެއީ އުސޫއު ުށްގެންދި އައިޞްލާޙުކޮުްށގެން މަޖިލިސް ކުރި އްސަބަބުން ގަާވއިދު ހުއްދަދޭ ޮގތަުށް ގަާވއިދުތަ

 ،ވާތީ ެއަކން ހުުށަހެޅީ. ދެން ވަރަުށް ާސފުކޮުށް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވާ އެއް ވާހަަކއަކީ  ުށްކަކަމަކުރަންޖެހޭ 
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ވަނީ.  އްޔަންކޮުށްަފއި މިޢަމެޖޯރިޓީންނޭ މަޖިލީހުގެ ަރއީސާިއ ނައިބު ަރއީްސ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ

މަޤާމަުށް  ނޫނީ އެ ،މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީްސގެ މަޤާމު ފޭރިގަންނަން ރައީސްގެ މަޤާމާއި މަޖިލީހުގެ ،އެހެންނަމަވެސް

ހިނގަނީ  އްކަން ވަރަުށް ސާުފކޮުށް ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް އެބަފެނޭ. ކޮންކަމެއްތޯ މިއެވެތިެވގެން އުޅޭ ަބޔަކީ ކޮްނބަދަހި

 އެ ނަގަން؟ ްސގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ޯވޓުއި ނައިބު ަރއީސާ ފަހަރު މަޖިލީހުގެ ަރއީ ތެރޭގައި ކޮންމެ ުދވަހަކު އެއްމިތާ

ވިދާުޅވެދެްއވީ ިމ ދެން އެ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީްސ  ؟އުޅުްއވަނީ ބޭފުޅުން ކޮންކަމެއް ކޮްނގެންޯތ މި

ކުރިމަތިން ހަމަ މިތާ  ފެނިގެންދަނީ އަޅުގަނޑުެމންގެ ހިނގާ ގޮތް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ރާއްޖޭގެ ކަންަތއްތައް މި

މަނިކުފާުނގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު  ރިޔާޟް އެهللا ކަން ކުރެްއވި ޢަބްދުގައި ކުީރަގއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރކައިރީ 

 މި  ؟ަދއްކަނީ ނުޖެހޭނެ. މިއަދު ކޮންާވހަކައެއްތޯ މިއްކާކަުށްވާހަަކ ެއގޮތަުށް ދަ  މިއަދު އެ  ،ރަނގަޅަުށް އަދާކުރެްއވި ނަމަ

 ފުޅުން އެހެން މީހުން ގަވާއިދާ ބޭ ވަދެ މި ތަނަުށް މާއި މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާނުކޮުށް ބައިިތއްބާފައި މިއަދު މިބޭފުޅުންގެ މަޤާ

ގިނަ ޒަމާންވަންދެން  ވަރަުށް ަގއިެވރިކަންކޮުށްފި މީގެ ކުރީ އިރާއްޖޭގަ އެްއގޮތަުށް މަޤާމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ، މި

އަޅާހެން ޑިމޮކްރެސީ އުނަގަނުޑަގއި ކަމަރު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނު  ތެރޭަގއި ވެރިކަމުގެ  އެ ،މީހުން. އެހެންނަމަވެސްމީސް

ެއްއވެސް ގަާވއިެދއްގެ ދަުށުން ނޫން ކަންތައް  ،ތަން. އެްއވެސް އުސޫެލްއގެ ދަުށުން ުއުޅއްވިދެގެން ނއުނަގަނުޑަގއި ބަ

ތަންތަނަުށް  މިއަދު މި ،ނގާ. އެހެންނަމަެވސްނެތް ގަާވއިދުން ހި ކުމިނިވަން މުއައްަސސާެއއް އޭރަ  އި ގަކުރަްއވަނީ. ރާއްޖޭ 

ކުރަން.  އަުޅގަނޑުމެން ހިތާމަ އެބަ ވެވާހަކަފުޅު ދަްއކަވާތީ  އެ ،ކޮރަްޕޝަނޭ، މިނިވަނެއް ނޫނޭ އި،ހަޖޫޖަހަ އި،ފާޑުކިޔަ 

ރަްއޔިތުންނަުށް  ކުރާ ސަުރކާރެއް މިތާ އޮެވގެންަޓން މަސައްކަތްވެިރކަން ޒަމާނީ ެވރިކަމެއްގެ ގޮުތގައި ދަމަހައްމިރާއްޖޭގެ 

ކަންކަމަުށް  ރައްޔިތުްނނަުށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާތީވެ މި ،ރެޔާއި ދުވާލު ައސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮުށް

ަބއްަދއިގެން ތިިބ ބަޔަުކ އަެނއްާކ ަބގުޑި މުަގއިތައް ުދވަހެްއ ވަްނދެން ވެރިކައެ ،ހުރަސްއަޅަން ވެރިކަމަުށް ދަހިވެތިވެ 

ރައްޔިތުންގެ ރާއްޖޭގެ  ކުރަނީ. މިކަން އަޅުގަނޑުމެން ހަރުކަުށި އިބާރާތުން ކުުށްވެރިކުރަްނ. މިކަތްމަސައް ނުކުމެ މި

ރާއްޭޖެގ  މި ؟ދުވާލު ދެއިރަުށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަނީ އި ނައިބު ރައީސް ކޮންކަމެއް ކޮުށްގެންތޯމަޖިލީހުގެ ރައީސާ

ބޭފުޅުން  އެ ންގެ މެޖޯރިޓީހުމަޖިލީ ންގެ ތާއީދު އެަބއޮތް. މި. އަޅުގަނޑުމެބޭފުޅުންނަުށް އެ އްޔިތުންގެ ާތއީދު އެބައޮތްރަ

ެގ ގޮސް މ. ކުޫނޒު ހަކަުށް މީހުންސާޅީފެންނަނީ  ކޮންމެ ރެޔަުކ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް މިގަިއ؛ ބުކުރީ. މައިނޯރިޓީ ޚާއިންތި

ގެ ކުރީަގއި ބާޣީންނޭ ބުނި އެންމެން. ތަން. އެއީ މީ ކުރާމަސައްކަތް ންތޮޅެ އި ތިބެގެން މި ރާއްޖޭެގ ވެރިކަމާތެރޭގަ

މީހުންެގ  6ޖަހާފައި ކުދިން ނިދަން ތިއްބާ ގެ ކޮންމެ ގެެއްއގެ ދޮރަުށް ޓަކިބާޣީންގެ ލިސްޓުަގއި ތިބި އެްނމެން. ރާއްޖޭ

ހުރީ  މީނަގެ ނަން އެންމެ ބޮޑުކޮުށް .ޟްރިޔާهللا ޓުަގއި ތިބި މީހުން ޢަބްދުއެންމެ ކުރީގައި ލިސް އިުރ،ލިސްޓަުށް ގޮވި

ރިހާ ބޭފުޅުންގެ ނަން ތިްއބެވި ހު މްރާންގެ ނަން. ދެން މިޢި ިސމް އިބްރާހީމްގެ ނަން. ދެން ޤާފޮޓޯގައި. ދެން ހުންނެީވ 

ބާޣީން  އެކޭ ބުނީ. މިއަދު އެބާޣީ ދީމީ ،އެކޭބާޣީ އީޖަހާފަިއ މިޓަކިއްކުީރގައި ކުޑަކުދިންގެ ނި ،ޖަހާފައި ބާޣީންނޭ

.ގެ ާރއްޖޭގެ ހއ ،ދު ރަނގަޅުކޮުށްޞާތިރާއްޖޭގެ އިޤް މި ނީރަ ްއޓަން މަސައްކަްތކުގެ ވެިރކަން ވަާރއްޖޭ ގޮަވިއގެންގޮސް
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ޕްރޮޖެކްްޓ  20ތަރައްީޤގެ  ގައިދަނީ. ފޭދޫ ކުރަމުން މިފަުށައިގެން ައއްޫޑ ސިޓީ ފޭދޫއާ ހަމައަުށް ތަރައްޤީ ތުރާކުނުން

 . ިދވެހިޅުންނަުށް. ރަްއޔިތުންނޭ ވިދާޅުނުވޭފުބޭ ތި ފުރުޞަތެއްއެ  ންހިނގާ. އަޅުަގނޑުމެންނެއް ނުދޭނަ ވެސް އެބަރުމިހާ

 ރައްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީެއއް ނޫްނ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ނިޒާރަުށް. ލީ މެންބަރު ޢަ

 

 ނިޒާރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا އިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުހިތަދޫ ދެކުނު ދާ

ބަދަލެއް ގެނެްސ އަކުެރްއ ވަަނ މާއްދާައުށް  175ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ ރައްޔިތުންގެ މަ ؛ެދކެޭވއިރު މުޅި ނިޒާމް އިއަކުރެްއގެ ވާހަކަ މީގަ ،ކުެރވޭ ވާހަކަ ދައްާކއިރުއިތުރު

ދަނީ.  ތަން ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން މި ފަނާކުރެވޭ ،އެްއކޮުށް މުޑުދާރުކުެރވި ،މުޅި ނިޒާމް ެއއްކޮުށް ކިލަނުބވެ

. އެއީ މިތާ ނެގޭ ވޯޓުން. ންހުގެ ަކންކަން ނިމިގެންދަނީ މެޖޯރިޓީ އަކުެރއް ބަދަލުކުރެވުނޭ ބުނާިއރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ން ދައްކަްނ ފައިވާކައެކަން ނިމި ންމެޖޯރިޓީވެސް މަ މައްސަލައެއް ހުުށަހެޅޭއިރު ދަނީ ފުރަތަ ސް ފެނިގެން މިނަމަވެއެހެން

ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުަށް  ؟ނީކުރެވޭޖަސްޓިފައި ނަުށް މިފުޅުންބޭ ކޮންކަހަލަ ޑިމޮްކރެސީއެއްތޯ. ކޮންގޮަތކަުށްތޯ ތި މިއީއެބަޖެހޭ. 

 ސިނުކޑި ހަމަތޯ ތި  !ވިސްާނވަަޑއިަގންނަވާ ންއަމިއްަލ ސިނކުޑި ؟ފޫހަމަވެގެންތޯގެްނ ތި ތިއްެބވީ މިކަަމުށް ކުވަަޑއި

ާއއި ގާނޫނުއަާސސީެގ ނޫނުއަސާސީޤާ ؛ކުރުމަުށްހިމާޔަތް އީދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ މި އަުޅގަނޑުމެން މި، އެހެންވީމާ ؟ބޭފުޅުން

ކުރާއިރު ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ރުމަުށް ޓަކައި މަަސއްަކތްހިމާޔަތްކު ތައްގާނޫނު ގެހުރި ގަާވއިދުތަާކއި، އަޅުގަނޑުމެންތެރެއިން 

ބޭފުޅުން  ސިނކުޑި ހަމަނުޖެހޭ މޮޔައިން ކަންތައްތައް ކުރާ އުސޫލުން ތި ؛ދަނީ މިދަންނަވާ އުސޫލު ފެނިގެން މި

ން. ރައީްސ އިތަން. ބާރުތައް ދަމަހައްޓަންވީ. ބާރުތައް ދަމަހައްޓަންޖެހެނީ ޑިމޮކްރެސީގެ އުޫސލުތަކުގެ ތެރެ ކަންކުރަްއވާ

ބޭފުޅުން  ޓަކައި ތިސޫަލކުން މިކަން ދެެމހެއްޓުމަުށްޓަކަިއ، ބާރުތައް ދެެމހެއްޓުމަުށްަވޑަިއގަްނނަވާ އުޔާމީން ބޭނުންފުޅުވެ

އިއްތިފާޤެއްތޯ މި ާރއްޖޭަގއި ތިއްބެވިހާ ސިާޔސީ ލީޑަރުން މިއަދު ޖަލުގައި ިތއްބެވުން؟  .މަސައްކަތްކުަރއްާވކަުށްނުޖެހޭނެ

ޯތ ެއއީ؟ އެއީ ޑިޮމކްރެސީަގއި އެކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތްތޯ އެއީ؟ ިމ ރާއްޖޭެގ ެއއްވެްސ ސިާޔސީ ޕާޓީެއްއގެ އިއްތިފާޤެއް

ލީޑަރަކު ނެތޭ މިތާ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ނިސްބަތްވަޑަިއގަންނަވާ ލީޑަރު ވެސް އެ އިްނނެނީ ޖަލުގައި؟ މިފަދައިން 

ތަކުން ހިނާގ ކަންތައްތަެކއްނޫން. އެހެްނީވމާ، މިކަމާ އަުޅގަނޑުމެން މި މި ކަންކަން ދާއިރު ިމއީކީ ިޑމޮކްރަސީގެ ހަމަ

ވާހަކަދަްއކަނީ މިދެންނެވި އުޫސލުން މި ރާއްޖޭގެ ކަންތައްަތއް ދާތީވެ. ނިކަން ވިސްނަވާ! ތަަރއްޤީގެ ވާހަކަ ަދއްަކވާއިުރ، 

އްތޯ؟ ތި ބޭފުޅުންަނުށް އެނގިަލއްަވއޭ ސަުރކާރުން ތަރައްޤީ ގެެނވޭ ގޮތް ނިކަން ިވސްނަވާ! ޖަވާބުދާރީކުުރވަން ޮއތީ ކޮންބައެ
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މިލިޔަނަުށް ާދއިރު،  150މިލިޔަނަުށް ކުެރވޭ ަކން  50ހިންގާހާ ތަރައްޤީެގ ޕްރޮޖެކްުޓތަކުަގއި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭަކން. 

ްއގެ ބާާރއި ާއުރ ތި ބޭފުޅުންނަުށް ޖަވާބުދާރީކުރެވޭތޯ؟ ރަްއޔިތުންނަުށް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުެގ ބާރު އެަބއޮތްތޯ؟ ވަކި މީހެ

ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި ތި ބޭފުޅުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ތި ކުރައްވަނީ. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނނަުށް ޓަކައި ކުރެވޭ އެްއވެްސ 

މަސައްކަތެްއ ނެތް. ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ފިކުުރގަިއ، ޕީ.ޕީ.އެާމއި ޕީ.ޕީ.އެމް ސިޔާސީ ިފކުރެއް ގޮތަުށް ައއިއިުރ ރަްއޔިތުން 

ްއ ކުރި. ަރއްޔިތުްނ ރައީސް ޔާމީނަުށް ވޯޓުިދނީ އުއްމީދުތަކާ އެުކ، ެމނިފެސްޓޯއަުށް. ވަޢުދުތަަކކަުށް. އުއްމީދެ

އެހެންނަމަވެސް، އެހެނެއް ނޫން މި ރާއްޖެ ހިނގަމުން މި ަދނީކީ. ބާރުތައް ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި، ބާރުތައް މުުށުތެެރއަުށް 

ންދަވާ މަސައްކަތްތަެކއް މި ކުރެވެމުންދަނީ. މިކަން ހުއްޓުވަން އެބަޖެހޭ. ލުމަުށް ޓަކައި ތި ބޭފުޅުން ބޭނުންކުރައްވަމުްނގެ

އެއީ ލާޒިެމއް. އެ ޒިންމާ އޮީތ ތި ބޭފުޅުންގެ ބޮލުގައި. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ ތި ބޭފުޅުން މުޅިން 

ވާއިދުތަާކިއ ގާނޫނުތަކާ ބަދަލުކޮުްށގެން އެހެން ވިސްނުމެްއަގއި މި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ޓަަކިއ ހެދިފައި ހުރި ގަ 

ޚުދުމުޚްތާރު ޤައުމަކަުށް މުޅި ރާއްޖެ ބަދަލުކޮުށްލަނީ. އެމެރިކާާއއި އިނގިޭރސިވިލާތަުށް ނިސްަބތްކޮުށްގެން ވާހަކަނުެދއްކޭނެ. 

ރަިޝއާ ފަދަ  ތި ބޭފުޅުން ވާހަކަދައްކާއިރު ވާހަކަދަްއކަންޖެހެނީ އެ ނޫން ޤައުމުތަކަުށް. ޒިންބާބުއޭއާިއ ވެނެޒުއެލާ،

ޤައުމުތައް؛ ަޗއިނާ ފަދަ ޤަުއމުތަކަުށް ނިސްބަތްކޮުށް ތި ބޭުފޅުން ބަސް ވިދާޅުވަންޖެހޭނީ. އެ ުއސޫލުން ތި ބޭފުޅުންެގ 

ޢަމަލުތައް ތި ހުންނަނީ. ަގވާިއދުތައް ތި ބަދަލުކުަރއްވަީނ، ާގނޫނުތައް ބަދަލުކުރަނީ ވެރިމީާހއަުށް، ަރއީސަުށް ބާރުދިނުމަުށް 

ޖާއިޒު ަފއިދާ އެ ނަންަގވަނީ. ރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންގެ މުދަލުން ވަްއކަން އެަބ ކުރެވޭ. ާރއްޖޭގެ ތާރީުޚަގއި ޓަކައި. ޭއގެ ނާ

ކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު ަވއްކަްނކުރަނީ ރައީސް ޔާމީްނގެ ވެިރކަމުގައި. މިއަކަުށް ަޝއްެކއް ނެތް. ތި ބޭފުޅުން ނިކަން 

ބޭފުޅުންނަުށް ޖަވާބުދެވޭނެތޯ؟ މި ވައްކަން ނުކުރެވޭތޯ؟ އެހެންނަމަވެސް،  ޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަންަނވާ! ރައްޔިތުންނަުށް ތި

ޖަވާބުދާރީެވވޭނެ އެްއވެސް ުއސޫލެއް ނެތް. ތި ބޭފުޅުން ރައީސް ޔާމީނަުށް އިތުރަުށް ބާރު ތި ދެނީ. އިތުރަުށް މި ރާއްޖެ 

ވަނީ. ލަދުވެތިކަމާެއކު، ތި ބޭފުޅުން ޚުދުމުޚްތާރު އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއަުށް ގެންދިއުމަުށްޓަަކއި މަސައްކަތް ތި ކުރައް 

ތިއްބަވަންޖެހެނީ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހެއްގެ ގޮުތގަިއ، ަރއްޔިުތންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުަގއި ަމސައްކަތް ތި ކުރަްއވަނީ ވަިކ 

މީހާ. އެކަން މީހެއްގެ ބާރާއި އެ މީހެއްގެ ލައްޒަތު އިތުރުކުރުމަުށްަޓކައި. އެކަމުގެ ނާޖާިއޒު ފައިދާ ނަންގަވަނީ އެ ވެރި

ފެނިގެން މި ދަނީ. ނިކަން ބައްލަވާ! ފޮލޯކުރާނެ ލީޑަރެއް ނެތޭ ތި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭަގއި. އަްނހެނެއްގެ ފަހަތުގައި ޝުކުުރ 

ދަންނަވަމުން ތި ދުވަނީ ލަދުވެތިކަމާ އެކު. ކޮަބއިތޯ ތި ބޭފުޅުންގެ ލީޑަރު؟ މި ދައުލަތުގެ އެްއވެސް ބާރެއް ނެތް 

ގައި ތި ބޭފުޅުން ޝުކުރޭ ބުނަމުން ތި ދަންނަވަނީ. ރާއްޖޭގެ ޓީވީތަކުން ފެންނަނީ ރައްޔިތުންެގ އަންހެނެއްގެ ފަހަތު

ފަހަތުގައި އެ ބޭފުޅާ ހުންނަވާ ތަން. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފުޅުންގެ ނިކަމެތިކަން ވިސްަނވާ. ތި ބޭފުޅުން ލަދުވެތިކަމާ އެކު 

ތިއީކީ. ރައީސް ޔާމީންގެ ދިފާޢުގައި ރައީސް ޔާމީނަުށްޓަަކިއ  ތިތާ ތި ތިއްބަވަނީ. ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންނެއް ނޫން 

ބަސްބުނާ ބައެއްގެ ގޮުތގައި ތި ތިއްބަވަނީ. މިކަން އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެނިގެންދާނެ މި ރާއްޖެ ދާ ހިސާބުން. ޚުދުމުޚްތާރު 

އި، މުޅިން ނަގާލަިއ، މީެގ އުސޫލުތަކަުށް، މި ރާއްޭޖގައި މި އޮތް ހެދިފައި އޮތް ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ މުޅިން ނަގާލަ
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އެްއވެސް ބާެރއް ނެތް ެއއްެޗއްގެ ގޮުތގައި މި އޮތީ. މިީއ މި ރާއްޖެއަުށް ޑިމޮކްރަސީ އައުމަުށްފަހު ރައްޔިތުންނަުްށ 

ލިބިގެންދިޔަ އެންމެ ޮބޑު ނިޢުމަތަކީ. އެހެންނަމަވެްސ، ފެނިގެން އަުޅގަނޑުމެން މި ދަނީ މި ެނތިކޮުށްލައި، މި ޚަރާުބކޮުށްލާ 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ އިުރކޮެޅއް ކުރިން އަްއޑޫއަުށް ނިސްބަްތވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފުޅަކު، ިއއްޒަތްތެިރ  ތަން.

މެންބަރަކު އެ ވިދާުޅވީ، ައއްޫޑއަުށް ތަރައްޤީ ގެނައޭ. އެ ބޭުފޅާގެ މައިންބަފައިން އެ ތިބީ ގުއި ފެނުން ފެންވަަރއިގެން 

ގެން އެ ިތއްބެވީ. ލަުދވެތިކަމާ ެއކު ވާަހކަދައްކަންޖެެހނީ. އެހެންވީމާ، އަނަދގޮނޑި މިއަދު ވެސް. ގުއި ފެނުން ެފންވަރައި 

ޖެހިފައި ތިބިކަން އެ ފެންނަނީ. އަނދަގޮނޑި ޖެހިފައި ތިބިަކން އެނގެނީ. އެހެންވީާމ، މިަކހަލަ ޒިންމާއެއް ނެތް، ބާރެއް 

އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ، ރައީސް ޔާމީން  ނެތް، އާރެއް ނެތް ލަދުވެތި ބައެްއގެ ގޮުތގައި މިތާ ތިއްބަާވނީ.

ކުރަްއވާ ަވއްކަާމއި، ަރއީްސ ޔާމީންގެ އަނިާޔވެރި ސިާޔސަތު ދިފާޢުގައި ތި ކުރަްއާވ މަސައްކަުތގައި ބާެރއް ނެތޭ. 

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރު

 ރިޔާޟަުށް. هللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ބްދުކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ކަމަކަުށް ވެސް މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ހުުށަހެޅުން އެއީ މި ތަނުގައި 

ަގާވއިދުތަކާއި އުޫސލުތަކާއި، އަދި ާއއްމު އުސޫލުން ގަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާަފުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ ހުުށަހެޅުމެއް  ހެދިފައިވާ

ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުަރނީ. މަޖިލީހުަށް ނޯކޮންފިޑެންސް މޯޝަންތަކެއް ހުުށަހެޅިފައިވަނިކޮުށް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު 

ސީއެްއަގއި ެއކަންކަން ކުރާނެ ކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ަގބޫލެއް ނުކުރަން. އިްއޒަތްތެިރ ބަދަލުކުރުމަކީ ެއއްވެސް ޑިމޮްކރެ

ރައީސް. މިއަދު މި ކަންކަން ވެގެންއުޅެނީ މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަުށް އެބައޮތް ކަމަުށް ދަޢުވާކުރަްއވާ ފަރާތްތަކަުްށ 

ސަރުކާރާ އިިދކޮޅު  ،އޮތްަކން ޔަޤީންކުރަްއވާުށޭ އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނ. ތި ބޭފުޅުން މެޖޯރިޓީ

ވެސް ސަުރކާރާ ދެކޮުޅ  އުލެއް ބިނާކޮުށްފަ. މިައދުުށް ސިޔާސީ މަަސއްކަްތކުރެޭވނެ މާޙަފަރާތްތަކަުށް މިނިވަންކަމާ ެއްއކޮ

ޓީ ލައިގެން ދެން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރި. ހުރިހާ މީހުން ޖަލުަށް އިސްނުންފުޅު ހުރި ދެ މަޖިލިސް މެންބަރުން އެ ތިބީ ޖަލުގަވި

މި ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް، ދިވެހިރާއްޖެ ، މިއަދު  މި ގޮވަނީ ލުކުރާނެ އުސޫލެއްތޯ؟ މުޅި ދުނިޔެބޫހިފަހައްޓާ އުސޫލު އެއީ ކާކު ގަ 

ނެރެ މި  ބޫލުކުރާ އުސޫލުަތކާ ޚިލާފަުށް މި ޤައުމު ހިންގާކަން. ދުނިޔޭގެ ކޮން ޤައުމަކުންތޯ މިކަމާ ދެކޮޅަުށް ބަޔާންތައްގަ

 ހުރިހާ އެންމެން  ،ދެން މިއަދު ކިތަންމެވަރެއް އެރިަޔސް ޕާޓީގެ ޕްލެޓުފޯމު ނެތް މީހުންނާއި ކަންކަން ޝަކުާވކުރަނީ؟

އަދާލަތު  ،މޫނާއިގެ ަރއީސް މައުއޮތީ ހަމަ އެމް.ޑީ.ޕީާއއި ޕީ.ޕީ.އެމް ވެސް ކުރާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ މި 



18 

 

 ރަޙްމަތްފުޅާهللا ބާަރުށް ކުރިއަުށް އަުޅގަނޑުމެން ގެްނދާނަން. މާތް .ކުރާނަން ޑުމެން މި މަސައްކަތް . އަުޅގަނއިއެުކގަ ޕާޓީއާ

 އެކު މި ޤައުމު އަލުން އަނުބރާ ޑިމޮކްރަސީއަުށް ގެންނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު 

 ޢާރިފަުށް. 

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ގަވާިއދަުށް  ގެނައި އިޞްލާޙަކީ  މަޖިލީހުގެ ރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑުމެންޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެ

އަޑުން އި ގަދަަކރަުށް ބާރުލާފަ ،ޚިލާފު އިޞްލާޙެކޭ ވިދާުޅާވއިރު ލާފު އިްޞލާޙެކޭ، ޑިމޮކްރެީސއާޚި ސާސީއާނޫނުއަޤާ

އަުެށއްކަ ުދވަސް ކުރިން ދުނިޭޔގައި އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ޤައުުމގަިއ ުށްުދވަހު މީގެ ހައެްއކަކަދާދި މިދާ، ވިދާޅުާވއިރު

މަ ހަނދާން އާކޮުށްލަދޭން ބޭނުން. އެމެރިކާގެ ންަނވަނީބާޭއ. އަުޅގަނޑު ހަކަންކުރެްއވި ގޮތް އެ ބޭފުޅުންަނުށް އެނިގވަަޑއިނުގަ

 48ބޭފުޅުން. ދެން ބާކީ  52ިތއްބަވަީނ  އިކުރާ ޕާޓީގަ އްބަާވއިރުަގއި މިހާރު ވެރިކަން ބޭފުޅުން ތި  100 ސެނެޓުގައި 

 ެދއް. ދެން ބާީކ ތިއްަބވާ ދެ ިޑމޮކްރެޓުންނަުށް އޮންނަ އަދަ ؛ބޭފުޅުންނަކީ އިދިކޮުޅ ޕާޓީ 46މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 

 ޓު ދެ ބޭފުޅުން. އެ ދެ ބޭފުޅުންނާ އެްއކޮުށް ކޯލިޝަެނއް ހައްަދވަިއގެން ޑިމޮކްރެޓުންނަުށް ވަނީ ބޭފުޅުންނަކީ އިންޑިޕެންޑެން

ޕްރީމް ކޯޓުގެ ގޮނިޑއަުށް ރަމްޕު ވަީނ ސުރައީސް ޓް ޭބފުޅަކަުށް ޯގސަްޗއޭ ކިޔާ ނިއު މެންބަރުން. އެހެންނަމަެވސް، 48

މަހެއް ެވގެން މި ދިަޔއީ. ދާންޖެހޭ  ހުން ހޯދަން މަޖިލީހަުށް ފޮނުވާފަ. އެހެންނަމަވެްސ، ރުހުން ނުލިބި އޮންނަތާ ދެތިންރު

ވޯޓު ހޯދަންޖެހެއޭ. އެ  60ބުނަނީ  އިވޯޓު ހަމަނުުކރެވޭތީ. ގަާވއިދުގަ  60ކުރާ ރިޕަްބލިކުންނަުށް ސަބަބަކީ ވެިރކަން

ވެސް ގަާވއިދު ބަދަލުކުރަން  ރަން އެތައް ުދވަހަުކ މަސައްކަތްކުރި. އެކަމަކު ބޭފުޅުންގެ ަގވާއިދު ބަދަލުކުީރ. ނުކު

މަސަްއކަތްުކރާތީ، ތަރައްޤީ ހުއްުޓވަން ގެން މިކަހަލަ ަސކަރާތްޖަހާތީވެ. ޤައުމު ހިންުގން ހުއްޓުވަން ބޫރުވެމަޖު

އަޣްލަބިްއޔަތުން ފާސްކުރާ ގޮތަުށް. މާނަައީކ  ވެސް މަޖްބޫރުވެގެން އެ ގަާވއިދު ބަދަލުކުރީ މަސައްކަތްކުރާތީ އެ ބޭފުޅުންނަުށް

 ؛އެ ބޭފުޅާ ،ގޯސަޗަުށް ރުހުންދީ އެަކން ނިންމާފަ. އަނެއްކާ އެކަްނ ހިނގި ގޮތަކީ ވޯޓުން މިހާރު އެ ވަނީ ނިއު 51

ާތ އޮންނަވަހެްއ ފަހުން، މައްސަލަ ފޮނުވާަފއި ނިއުގޯަސޗު، ޖަޖު ިނއުގޯަސްޗގެ  ނަން ފޮނުވާަފއި އޮންނަތާ އެތައް ދު 

އެކު މިހާރު ެއ ވަނީ ރުހުންދީ ނިންމާފަ.  ުށް ގެނައި ބަދަލަކާއެކު، ހައުސް ރޫލަ އެތައް ދުވަެހއް ފަހުން ގެނައި ބަދަލަކާ

އަުޅގަނޑުމެން އާ ކަމެއް ނުކުރަމޭ.  ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ  ދަންނަވަން މި، ވަހު އެކަން ނިމިްއޖެ. އެހެންވީމާދު ހުކުރު

މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ހަމަ އެ އިޞްލާޙު  އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ އެމް.ޑީ.ޭއގެ 

 . ނަންބަރުތަކުގައިދިޔައީ މި ތަނަުށް ލީ އެއްެޗއް ކަހަލަ. ދާދި އެއްކަހަލަ ގޮަތކަުށް  ދިވެހި ބަހަުށް ތަރުޖަމާކޮުށްގެން ގެނެސް މި
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ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ، ވީމާއި ކުޑަ ތަފާތެއް ހުރީ. އެހެންތަފާތެއް ހުރީ. ކަމުގަ 

 އަުތގައި ެމޖޯރިޓީ އޮވެގެން އެކަން ކުރާ  ގެއަޅުގަނޑުމެން އާ ކަމެއް ނުުކރަމޭ. ދެން މި ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ އެ ބޭފުޅުން

ވޯޓު އެ ބޭފުޅުންގެ އަތްޕުުޅަގއި  42ވޯޓު ހޯދާފަ. އޭރުން އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެނގޭނެ  42ކަމަުށް ވެއްެޖއްޔާ ލާންވީނޫންތޯ 

ލޯކަލް  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް؛ ދުވާލުދާ ހަތަރުދަމުވިޔަނުދޭން މި ކުރާ މަސައްކަތަީކ، އޮތްކަން. އެކަން ައޅުގަނޑުމެން 

 އެަތއް ތަރައްޤީގެ ޕްޮރގްރާމެއް  ،އެަތއް، އޮތް. ރަްއޔިުތންނަުށް އެތައްވެސް ކުރިމަތީގައި އެބަ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު

ގޯްސ ހައްދަވަން އުުޅްއވާ  އި ހިންގަން މި ސަރުކާރުން ބޭުނންވޭ. ެއކަންކަން ުހއްޓުވުމަުްށ ދުވާލުދާހަތަރުދަމު މިތާނގަ

ކަންކަން ހުއްޓުވުމަުށް ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްުޓވޭތޯ  ނުވާ ބޭފުޅުން މިރާއްޖެ ތަރައްޤީވާީތ އެކަން ހަޖަމު، ބޭފުޅުން

ައޅުގަނޑުމެްނގެ މަްއޗަުްށ  އިނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ ބާރުގަ ފުޅުން ވިދާޅުވި ޤާ ބޭ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ދެންމެއަކު  އެ

ވެސް ތިާތކު  ރައީަސކަުށްރަނީ. މި ސަކަރާތްޖެހުން ހުްއޓަން. އަުޅގަނޑު ނުދަންަނވަން، ލާޒިމުވާ ކަންތައްތަެކއް މި ކު 

ދިކޮޅަުށް ނޫނީ ަނއިބު . ަރއީސާ އިއްޖެއްޔާކަމަުށް ވެ  ތަނުން އެނޫން ގޮަތކަުށް ނިްނމަވައިފި މެންބަރުން މި 43ންނެވޭނެ ނީ

އި އޮތީމަ ުކޑަ އަދަދެއް ޖަހާފަުނތިބެވޭނެ. އެކަަމކު، މީަގއި  ވަންޏާ ކަމަުށް އިިދކޮޅަުށް ެއކަން ިނންމަވައިފި ރައީސާ

 ކަން ތީެވ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކުރާހިނގުން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް  ރާއްޖޭގެ އި،ލާފަ ދުވާލުދާހަތަރުދަމު މި އެއްޗެއް 

އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ هللا އުޅެނީ. އިރާދަުކރެއްިވއްޔާ އެ ޖާަގއެއް އަުޅގަނޑުމެންނެއް ދޭކަުށެއް ބޭނުމެއް ނޫން.  ގޯްސވެގެން މި

މޮކްރެޓިކު ްއގޮތަކަުްށވެސް މި ބޭފުޅުންގެ ޑިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކާމިޔާބުވާެނ. އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ އެ

ައޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ވާހަކަަދއްާކއިރު  އިނޫން. ދެން ޑިމޮކްރަސީއޭ ިކޔާފަ ންނަން ކުރާ މަސަްއކަތެއް ޙައްޤުތަކެއް ނިުގޅަިއގަ

ނިންމުމެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ގައި އެތާނގެ މަތިގެއިން ނިންމިޮއތް އެންމެ ބާރުގަދަ ޤައުމު އިދުނިޔޭގަ އިތާގަމިދިޔަ ހަފު

ސް ލިބެންހުރި މަޢުލޫމާތު ވެ އިންހަމަ އިންޓަރނެޓުގެ ޛަރީޢާ، ކަމަުށް ވާތީވެ ންއޮތް ޒަމާ އި ދެން މި ޒަމާނަކީ ތަރައްޤީވެފަ

ން އެބަ ވިދާޅުޭވ ައޅުގަނޑުމެްނ؛ ބޫުލކުރާނެ ކަމެްއ ނެތް.  އެ ބޭފުޅުން ައޅުގަނޑުެމން ދައްކާ ވާހަަކ ގަ. ކޮންމެހެމިއީ

ކަުށެއް ނެތިްނ. އެ ބޭފުޅާ އެބަ ވިދާުޅވޭ ެދއްެކވި ބޭފުޅެްއގެ ނަން ައުޅގަނޑު ދަންނަވާ ދެން ދެންމެއަކު ވާހަކަފުޅު

ސް. އަުޅގަނޑުމެްނ މި ތިބީ ވަކި ގޮަތކަުށް. ައޅުގަނޑުމެން ައއީ ސަރުކާުރ ގޮތަކަުށް ތިބެއޭ. ޔެ އަޅުގަނޑުމެން ވަކި

ގޮސް ގޮނޑި ނަގަިއެގން އައީ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ މެނިފެސްޓޯއެއް ިވއްަކިއގެން  އިދިފާޢުކުރަން. ސަރުކާރުގެ ޓިެކޓުގަ

ހުރި ަކންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ  އިމެނިފެސްޓޯގަ  ގެއެ ބޭފުޅާ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަުށް ައުޅގަނޑުމެން ގެަނއި ބޭފުޅަކުރަ

 ގިަނއީ. މިހާރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބޭފުޅުންނަކީ އި ހިސާބަުށް ފޯރުކޮުށްދޭން. އެ ިޓެކޓު ހިފައިގެން ގޮސް ުއޅުނު ަބއެއް މިތާނގަ

އެމް.ޑީ.އޭ. އަުޅަގނޑުމެން ތިން ޕާޓީއަކީ އެޮގތަުށް ހޮވިގެން އައި މީހުން.  ޓީ، ޕީ.ޕީ.އެމް،ޖުމްހޫރީ ޕާ ވެސް ެއއީ

ނޫން އެ ބޭފުޅުން ުށްވެސް އަުޅގަނޑުމެން ޕާޓީ ވެގެެނއް އަޅުގަނޑުމެން މިއީ ސަރުކާުރގެ ޓިކެޓުަގއި އައި މީހުން. ެއްއޮގތަކަ

ނިސްބަތްާވ މީހުން  ިއ ަސރުކާރަުށްަގނޑުމެން ޕާޓީ ޓިކެުޓގަހުސްއެކަނި އިނގޭތޯ. ައޅު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވޯޓުދިނީކީ.

އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ، ޔިުތން ދިން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ސިންގާ މެޖޯރިޓީއެއް ަރއްތަނަުށް ބޮޑު ވާތީ، މި ކަމަުށް
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 މީހުން ނުނިކުންނަނީ  ސް މަގުަމއްޗަުށްއި މިހާރު އެ ބޭފުޅުން ގޮވާލިޔަރާއްޖޭގަ މި .ރައްޔިތުންނަުށް ފެނިއްޖޭ، ބޭނުންވަނީ

ހިމޭންކަމާއި އަމާންކަމުގެ ނަތީޖާ އިނގޭތޯ. ރާްއޖެ ކުރިއަުށްދަނީ އިންތިހާއަުްށ އްޔިތުންނަުށް ފެނިްއޖެ ހަމަވެސް ރަ 

 ،ވެްސ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިން . އަުޅގަނޑުއިބާރުމިނުގަ

ވަިއގެން ވާަދކުރައް  އިއަހަރު ނިންމާލަން ޖާގަދޭުށޭ. ކުރިއަުށް އޮތް އިންތިޚާބުގަ ކަމަުށް ާވނަމަ މި ފަސް ވާންފުޅުބޭނު ވެރިކަން

ހިތްހަމަޖެހޭ . ހިތްހަމަޖެހެންޏާ ދޭެތރޭ ހިތްހަމަނުޖެހެންޏާ އެ ބޭފުޅުން މި ސަރުކާރެއް ނުހޮވާނެ ރައްޔިތުން މި ސަރުކާރާ

  ..ބޭފުޅަކު.

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިާރގެ

 މަުށް. ޢާޡި

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެން

އް ނެތީތޯ މަސީޙުގެ؟ ެއްއވެސް ަކންފުޅެ ،ޔާތެއް ހައްައޅުގަނުޑ ހިތަުށްއަރާ ހަަމ ލަދެ ،ޝުކުރިއްާޔ. މަސީޙް. މަސީޙް 

ތަނަުށް މި އެއްެޗއް ހުުަށހަޅައިގެން އުޭޅއިރުަގއި ހަމަ  ޖެހޭ ވިސްނާލަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ މިމަސީޙު އެބަ

އް. ހަމަ ބޮޑަުށް ޚިލާފު އިޞްލާޙެ މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކަނޑައެިޅގެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ

ނޫންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ  ވޯޓެއް ބޭނުމެއް 42ކަނޑައެިޅގެން އަުޅގަނޑުމެން އެބަ އެނގޭ އަުޅގަނޑުމެން 

ނޫނީ  ،ލަޤަބު  ،ތި މަޤާމު، ތި މަޤާމުގެ ިއއްޒަތް ،ަވކިކުރާކަުށް. އެހެންނަމަވެސް، ެއ މަޤާމު ންވަޒީފާ ުނވަތަ އެ މަޤާމު

ޮގތަުށް ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނީ.  މަސީްޙ ހަމަ ތި ރިން ވަރަުށް މުހިއްުމވެއްެޖއްޔާހަުށިފާރަވެ ތިބޭ އި ނޫނީ ކައިީރގަ ،ކާރު

ން ެއްއގޮތަކަުްށވެސް އަުޅގަނޑުމެ ސީޙް، އެްއގޮތަކަުްށވެސް އިނގޭތޯ.އުޅެީނ މަ އަޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑެވގެްނ މި

ން އުޅެނީ މި ޤައުމު  ޅުގަނޑުމެން ކަންބޮުޑެވގެން މިމި ޤައުމަުށް ތަރައްޤީ ގެންނާތީކީ ނޫން. އަ ކަންބޮޑުެވގެން މިއުޅެނީ

ކުރަމުންދާތީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ަޤއުުމގެ ވެރިން ރަްއޔިތުންނުަށް ެވ. މި ޤައުުމެގ ވެރިން ވަްއކަންކުރާތީވަްއކަން

ހަްއޔަރުކުރާތީ  މީހަކު ހިތަުށްއެރި ގަީޑަގއި ގެްނގޮސް އިންސާފެއް ނެތް ގޮަތުށް އެ ،އަނިާޔވެރިވާީތވެ. އެްއވެސް ަހމައެއް

ގަނުޑ އަޅުއުޅެނީ ކަންބޮޑުެވގެންނެއް  ން ކަންބޮޑުެވގެން. ެއއްގޮަތކަުށްެވސް އަޅުގަނޑުމެން މިމެއުޅެނީ އަހަރެ މަސީޙު މި

ވެސް ޭއގެ ބޮޑު ބަެއއް  . ތަރައްޤީގެ ކޮންމެ ޕްރޮޖެކްޓެއްޤައުމަކަުށް ތަރައްޤީެއއް ނުެގނޭ މި މި ދަންނަވާހެން  ތަރައްޤީ؛

 ލަންޖެހޭ ބަުށް. ވެިރންގެ އަތްޕުޅަުށް. ޢާއިލާ މީހުން އަތްޕުޅަުށް. އެހެްނވީމާ، އެބަ ައޅުގަނޑުމެން  ބަަލއިރިންގެ ޖީދަނީ  ވެ މި

. ރަްއޔިތުންެގ އެ ވިސްނުމުަގއި ،ެލވިފައި މި އޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެކުަލވައި

ހަމަ ކުްއލިއަކަުށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ، އި. އެހެންވީމާގެންދިއުމުގެ ިވްސނުމުގަުށްައޅުގަނޑުމެން ެއންމެ ކުރިއަ ކަންތައްތައް
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ންޖެހެނީ ހަމަ ހަދެން އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަ ޤާމު ވަރަުށް މުހިއްމުާވ ހިސާބަުށްމީހެއްގެ މަ ނޫނީ ވަޒީފާ އެ ،ގޮތަުށް

ވޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ބުނާ ހިސާބަުށް ހިނަގއްެޖ  ވެސް ގަނޭ. ދެރަވެސް ލަދު މިހެން ބުނަން؟ އި ލަދުހަޔާތް ނެތީތޯއަސްލުގަ 

ކަުމގައި. އަބަދު އުފާވެިރކަމުަގއި ނެތޯ ތި ަހމަ ދާއިމީކޮުށް ހުރެވޭ އަަބދުވެސް ތި ަވޒީފާގަނޑުޯތއޭ؟ކަންތައްތައް. ހަމަ މުހިއްމީ 

ިމ  ވެސް؟ ދުވަހަކު ނުދާނެތޯމުޅި އެްއކޮުށް ނިމިގެން، ހަމަ  އިތޯމި ދުނިޔޭގަހިތްހަމަޖެހުމުގައި ހުރެވޭނެތޯ؟  އަބަދު

ޅުގަނޑުމެްނގެ އަ  ކަންތައްަތކެއް. ިނަކން ބައްލަވާނުވާނެ އެ  ހަމަ ެއއްކޮުށް ހުްނނަންތޯ ތި ގަސްތުކުރަްއވަނީ؟ދުނިޔޭގައި 

ނުލިޭބ މީހުން މިހާރު ގިނައީ މި . ހަަތރުގަީޑގައި ހަމައަުށް ކާންލު. ެއކަމާ ދޭތެރޭ ފިކުރުކޮުށްލައްވާރައްޔިތުން އުޅޭ ހާ

މީހުން ކަނީ. ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބި އީ މި ޤައުމުގައި. އެކަަމކު، ކާއި. މީހުންނުަށް ދަރާފައި އޮތް މީހުން ގިނަޤައުމުގަ 

ންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ލުެމއް ނެތް. އުޅގަނޑުމެން ރަްއިޔތުކަުށް ަރްއޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި ބަލައިވެރިން ެއްއވެސް ވަރަ

އި ނިކުންނަން.  އަޅުގަނުޑމެން އެ ވާހަކަ ތަކުރާުރކޮުށް ޮކންމެ ދުވަހަކު ދައްކަމުންދަނީ. ޖެހޭ މި ކަންތައްތަުކގެ ދިފާޢުގައެބަ

އި ނޫނުއަސާީސގަ އި ޤާމި ވާހަކަ. އަުޅގަނޑަުށް ފެނޭ މަސީޙް ހަމަ އަސްލުގަބޫރުވެފައި ވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަން މަޖު

ންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަކީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެްއވާ މަޤާމެކޭ ރައްިޔތު ލިޔެލަން،

އްޔަންކުރާނީ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. ކަންަތއް ވެސް ޢަ  ރައީސް ޢަްއޔަންކުރާނީ ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. ނައިބު ަރީއސް

 ގެ ރަްއޔިތުން ،ނަމަ ން އެނގޭބު އޮތްކަ. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ތަރުހީބު ނެތްކަން އެނގެނީ. ތަރުހީއުޅެނީ ބޮޑުެވގެން މި

ނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އުޅެ ބެއް ބާްއވާނެ. މިޚާގޮުތަގއި އިންތި ބޫލުކުރާނަމަ އަޅުގަނޑު ގަ ތާއީދު އޮތްކަން އެނގޭ

ތީވެ. ބު ނެތްކަން އެނގުނީރައްޔިތުްނގެ ތަރުހީ، އިންތިޚާބު ބާއްވާލަން ޖެހިލުންވެގެން. ަރއްޔިތުންގެ ާތއީދު ނެތްކަން

ގޮތުަގއި މި ބާއްވަންވީ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ހިނގައްޖެ.  ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު  ޫބލުކުރާންނަމަ އަޅުގަނޑު ގައެހެންނޫ

ކޮލީެގއް ލަްއާވ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ސްކުރަމުން. މަސީޙް ނިކަން ވިސްނާުދވަހަުްށ އެ ދަނީ ލަ އެއްުދވަހުން އަނެއް

ެއާއ  ،ވެސް ޭއގެ އިދިކޮޅަުށް . ހަމަ ޔަޤީނުންއިެގންގޮސް ޖަލުގަ  ުށް އެ އިނީޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަުށް، ާގނޫނުތަކާ ޚިލާފަ

ރައްޔިތުްނގެ  ވާނަމަ، ކަމަުށް ޚިލާފަުށް ކަންކަން ކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުތަކާ ،ޚިލާފަުށް ކަންކަން ކުރަމުން

ޚިލާފަުށް  ނޫނީ ޤާނޫނުައސާސީާއއި ގާނޫނާއަޅުގަނުޑމެންގެ ކޮލީގު،  ވަންޏާ ނިކުމެ ބުނާނެ، ކަމަުށް ގެ ރައީސްމަޖިލީހު

 ދޭުށޭ. ެއވަރަުށްއިމި މަޖިލިސް ތެޭރގަިއ ބައިންދަާޤސިމް އިބްރާހީްމ ގެނެސް އިން  އިރަހީނުކުެރިވފަ ިއ،ހައްޔަރުކޮުށްފަ

އް ވެސް މި ފެންނަނީ ޕަޕެޓެ ތަން އަޅުގަނޑަުށް ހަމަ ޔަޤީނުން ނައި އިންތި ގޮނޑީގަ، ބުނަން ކެރެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ

. ތަނަުށް ގެނެސް ޕަޕެޓެްއ ބައިންދާފަ ނޫނީ ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ،އިންނަނީ. ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން އިބައިންދާފަ

ނަގާނެ. މިކޮޅަުށް ދަމާލީމަ ތިރިއަުށް ދާނެ. އެގޮތަުށް ހަމަ  އަތުަގިއ އޮންނަނީ ވާގަނޑު. ދަމާލީމަގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ައޅުގަނޑުމެން ރައްިޔތުންނަުށް ދޭންޖެހޭ އެއްވެްސ  ،ަހއިބަތެއް ،ނުގެ ެއްއވެސް ޤަދަެރއްތަ ކަންކަން ނުކުރަމާހިނގާުށޭ! މި 

ތަނެއް ނުފެނޭ. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ  ސަމާލުކަމެއް ދީގެނެއް މި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަންކަްނ ކުރާ

ގެ ރައީސެއް ނޫން. ސަރުާކރުން މިތާ ބައިންދާފައި އިންނަ ޙަޤީޤަތުގައި ރަްއޔިތުންގެ ރަީއސެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު
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ިވއްޔާ ަހދަންވީ. ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނަންވީ ހިނގާުށޭ ބަންދުކުރަން.  ގޮތެއް މީހާ ސަރުކާރުން ބުނި ހަމަ މީހެއް. ދެން އެ

އެމް.އެމް.ޭއ،  . ދެން ޮގްސ ބޭންކުން،އޭކުރަނީގޮތް ހަދާފައި ތިމަންނަ ވަްއކަންއެންމެން ގެއިން ނުނިކުންަނ 

އަުށް ޮގސް އިންނަްނވީ. ދެން އެންމެން ނުނިކުމެ ރިހާ ބޭންކުތަކެއް ޫލޓުވާފައި ގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޭންކުން ޮގްއސަ ހަމަ ހު

 ތިބެންވީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ފުރަތަމަ ެވސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެންމެައއްސަލާމް ޢަލަިއކުމް. `. 

ގެަނއި ިއޞްލާޙަުށް އަުޅގަނުޑ ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ  އްމު ކޮމިޓީން މިއާ ވަނަ މާއްާދއަުށް  175ގަާވއިދުެގ 

ދަންނަވަން. ހަމައެއާެއކީަގއި ދަންނަވައިލާން ބޭނުންވަނީ، ިއދިކޮޅު ފަރާތްތަކަުށް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަންަނވާ ރަްއޔިތުންގެ 

. އެހެްނ ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަމޭ . ވަރަުށް ނަވަމޭޮބޑަުށް މަރުޙަބާ ދަން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް

މިހާރު ރައްޔިތުްނގެ  ،ގުިޅގެން ނިކުމެަވޑަިއގެން ވިދާޅުވީ  ން މި މަޖިލީހުގައި ނެގުނު ވޯޓާ ފަހު އެންމެ ،މިދެންނެވީ

ސެއް ނޫނޭ. މަނިކުފާނަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީ މަސީޙް މުޙައްމަދެއް ނޫނޭ. އެهللا މަޖިލީހުގެ ރައީސަކީ ޢަބްދު

ތަނަުށް ވަޑައިގަތީމާ  ބޫލުކުަރއްަވިއގެން މިމަސީޙް މުޙައްމަދުގެ ރިޔާސަތު ގަهللا އެހެން ވިދާޅުވި ބޭފުޅުން މިއަދު ޢަބްދު

ފުޅުންނުަށް ބޫލުކުރައްަވއިފިކަން. އެހެންވީމަ އެ ބޭވަނަ ދުވަހުގެ ވޯޓު އެ ބޭފުޅުން ގަ 27އެނގުނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ ޑިމޮކްރަީސއޭ ިކޔަިއގެން  ންޖެހުނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ލަމި ޝުކުރު ދަންނަވާ

ންތައްތަްއ ބަދަލުވެގެންދާ ެއްއޗެއްޯތއޭ؟ ެއއް ދުވަހު ކަމުނުދާ ކަ ގޮތަުށްވާހަކަދަްއކާއިރު ޑިމޮކްރަސީައީކ އެކި ދުވަހު އެކި 

އުޭޅ  ދަނީތޯއޭ؟ ޙަޤީޤަތުގައި ެވގެން މިގޮތަުށް ޑިމޮކްރަސީ ބަދަލުެވގެންއެ ބޫލުކުާރ ގޮތް ބަދަލުވީމައަނެއް ުދވަހު ތިމާ ގަ

ސް ކަމެއް މި ދުނިޔޭަގއި ގޮތަުށް ވެިރކަން ނޫން އެހެން ެއއްވެ ވިދާޅުވާޑުމެްނގެ ތެރޭން ގިނަ ބޭފުޅުން ގޮތަކީ، ހަމަ ައޅުގަނ

ބޭފުޅުން ހީކުރީ މިއަދުެގ ރައީސް. ބަެއްއ  ުއޅެނީ. އިްއޒަތްތެރި ނުވެގެން ުއޅޭ ބަޔަކަުްށ ކެތްނުކުރެިވގެން މިބޭނުން

މަނިކުފާނު  ވެރިކަމަުށް ވަަޑއިެގންނެވިއިރު އެ ޔާމީން ޢަބްުދލްޤައްޔޫމްهللا ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

. ންގަފާނޭގޮަތަކުށް މި ސަރުކާރު ހިގޮނީޑގައި އިންނަަވއިގެން ވަިކ ބޭފުޅަކު ަވކި ތަނެްއގައި ުހންނަވަިއގެން ވިދާުޅވާހާ 

އެރި އުދާހެްއގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުންނަުށް  ،އެކަން ެއގޮތަުށް ނުކުެރވުނީމާ ހިތުގައި އުފެދުނު ހިތްދަތިކަެމއްގެ ސަބަބުން 

ޙަޤީޤަތަކީ އިނގޭތޯ. ބޭނުްނފުޅުވެަވޑަިއގަންނަވަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  އުޅެނީ. ިމއީ ކެތްނުކުރެިވގެން މި
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ކޮން  ކީއްހޭ ކުރަންވީ؟ މިއަދު ތިމަންނާިއގެންފައި ފޯނުުކރައްވާަފއި ވިދާުޅވާންވީ ކޮބާ މިއަދު ތިމަންނަ އޮފީހަުށް ވަޑަ

ބައްދަލުވުމެއްހޭ ާބއްވަްނވީ؟ މިއަދު ކާކަުށްހޭ ތިމަންނަ މަޤާމު ދޭންވީ؟ މިއަދު ާކކުހޭ ތިމަންނަ ވަކިކުރަްނވީ؟ މިހެން 

ގޮަތކީ، މި ވެރިަކން ގެނެސްގެން އައިމާ ީމެގ  އުޅޭ އް ބަަޔކަުށް ވެެގން މިއުޅެނީ. އަނެ ނެހެއްދެވީމާ ކަންބޮުޑވެގެން މި 

ޫބލުކޮުށްގެން ކުރި މަަސއްކަްތ ކަމަުށް ގަ މާޔަތްކުރެވިދާނެން ތިމާެގ ިވޔަފާރީގެ ހުރިހާ މަޞްލަޙަތެއް ހިހިޔާވަހިކަމުގެ ދަުށު

 ޙަޤީޤީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ވާަދވެރި ބޭފުޅުން. އެއުޅެނީ  އުޅެނީ. ދެްނ މި ކާމިޔާބުނުވީމަ ދެން އެކަމާ ިހތްދަތިވެގެން މި

ބޭފުޅުން  އިދިކޮުޅަގއި ތިއްބަަވިއގެން އެ ނާ ވާަދވެރި ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ،ބޭފުޅުންނަކީ ދެން ފެުށުނީއްސުރެ އަޅުގަނޑުމެން

ބޭފުޅުްނެގ  އީ އެ. އެ ވެސްކުެރއްުވން އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަެމއް ނޫން އެްއގޮތަަކުށްއިދިކޮޅަުށް މަސަްއކަތް

އި އޮންނަ ސަރުކާެރއް ބޭފުޅުންގެ ާވޖިބެއް ެއއީ. އެީއ އިދިޮކޅު ޕާޓީއެްއގެ ޒިންމާއަީކ ެއއިެރއްގަ  ޒިންމާއެއް. އެ 

ބޭފުުޅން އެކުރާ މަސައްކަތަކާ ދޭތެޭރ އަޅުގަނޑު ވާހަކަދަްއކާކަުށް  ކުރުން. އެހެންވީމާ، އެޖަވާބުދާރީކުރުވުުމގެ މަސައްކަތް 

މަުށް މިއަދު ވަޑަިއގެންފައި ތިމަންނާމެން މި ޤައުމު އިޞްލާޙުކުރަން ބޭފުޅުންނާ އެއް ޕްލެޓްފޯ އެ ،ނަމަވެސްނެތިން. އެހެން

ްސ. ދެން ކިތަންމެ ައސަރެްއ ޖެހުނީ އިއްޒަތްތެިރ ރައީ ނިކުތީއޭ ބުނީމާ އަޅުގަނޑު ިމދެންނެވި ވާހަަކ ދަންނަވާލަން މި

ބޭނުންވަނީ، މިއަދު މި ޤައުމުގައި ަރއީސް ޔާީމނަުށް ތާއީދެއް ނެތޭ ވިދާޅުވެ ސް ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ކުރިޔަ

 ހެްއޔޭ ރައްޔިތުންނަކީ؟ ބޭފުޅުން އެއީ ހެއްޔޭ؟ ހަމައެކަނި އެ ބޫުލކުރަނީ ކޮންބަެއއްދައްކާ ވާހަކަ ގަ ބޭފުޅުން ނިކުމެ އެ އެ

ަރއްޔިތުން  5000ތަނަުށް ައިއސް މިތިބީ  ރައްޔިތުންނޭ. އަުޅގަނުޑމެން ވެސް މި ! އަުޅގަނޑުމެން ވެްސ މިއީބަލަ

ތަމްސީލުކުރާ ދާއިރާައކުން އިންތިޚާބުެވގެން. އެހެްނވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންެގ ދާއިާރގެ ބަސް ބުނުުމގެ ޙައްުޤ 

މެންބަރުން ވިދާުޅީވ  48ފަހުން މި މަޖިލީހުގައި ނެގުނު ވޯުޓަގއި  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އޮންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ

މެންބަރުން. މެޖޯރިޓީ އޮތީ ކޮންކޮޅަކަުށްތޯ؟  85ތިބެނީ  މަސީޙް މުޙައްމަދަުށް އިތުބާރު އެބައޮތޭ. މަޖިލީހުގެ މިهللا ޢަބްދު

ވިއްޔާ ތާއީދު އޮީތ ޖަހަނީޔިތުން ކަމަުށް ބަލައިގެން ހިސާބުވިދާުޅވާ ރަްއޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުންނަކީ ރައް އެ

 ނީ؛ވިދާުޅވަ ބޭފުޅުން ހަމަ ތެދުވެަވޑަިއގެން މި އެ .ބޫެލއް ނުކުރެވޭއަޅުގަނަޑކަުށް ގަ؟ ުރކާރަުށް ނޫންތޯގެ ސަރައީސް ޔާމީން

ބޭފުޅުން އެަބ  ބޭފުޅުން އެތާނަގއި ިގނައީ. ބައެއް އަސްލެއް ނެތް ވާހަކަަތކެއް ދައްކާއެއް ބޭފުޅުން އެބަ ވިދާޅުޭވ، ބަ

ތެރެއަކު މިާހރު ސަރުކާރަކަުށް ާތއީދެްއ  ގެނެތޭ. ފުލުހުންތެެރއަކު މިހާރު ސަރުކާރަކަުށް ތާއީެދއް  ގެވިދާޅުޭވ ސިފައިން 

މިއަދަުކ  ،ވިޔަސް  ކުެރްއވި ބޭފުޅުންއި ފުލުހުން ތެރޭގައި މަަސއްކަތްބޭފުޅުންނަކީ ޒަމާނެއްގަ  އެ ،ވިދާުޅވާއިރު  ނެތޭ. އެހެން

ސިަފއިންގެ ނަމުަގއި ތަންތާނގަިއ ދަްއކާކަުށް. ގެ ނަމުގައި ތަންާތނގައި ވާހަކަބޭފުޅުންނަކަުށް ނެތޭ ޙައްޤެއް ފުލުހުން އެ

ޓަަކއި އި، ރަްއިޔތުންނަުށް އޮޅުވާލުމަުށްޓަކަ ބިުރވެިރކަން އުފެއްދުމަުށްކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިުތގައި  ކުރާ ވާހަކަދަްއކާކަުށް. މި

ަލ ކޮންކަހަ އީ ދެްއކުން ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިކަމަުށް ހަދައިގެްނ ވާހަކަ ތިމާމެންނަުށް ނޭނގޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ

ބޭފުޅުން އެބަ  ފަހަރަުށް އެ ޑިމޮކްރަސީެއއްތޯ؟ ޑިމޮކްރަީސއަކީ ެއއީ ވަކި މީހަކު ވިހަިއެގން އުޅޭ ެއއްެޗއް ނޫން. ބައެއް 

އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ  އަޣްލަބިއްޔަތު މި ަރސީައކީ އަޣްލަބިއްޔަތަުށް ތަބާވުމޭ. އެހެންކަމަުށްވާއިުރ،ވިދާޅުވޭ ޑިމޮކް
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ކަން ރަނގަޅަުށް ިއ ނިފަހުން މިތާނގައި ޭބއްވުނު ޖަްލސާގަ އޮތީ އެންމެ މި ުްށކަންެއއްޮކޅަމިއަދުގެ ސަުރކާރާ 

هللا ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު ިއްއޔެަގއި މި ވެއްދީ، ކަމަކީ . ދެން އަނެްއކާ އަނެއް ހެްއވާންޮގއްސަހާމަވެގެ

 މި  ތަނުން ވަނަ ދުވަހު މި 27. ވެއްިދއިރު މިދިޔަ މަހުގެ ތަނަުށް މަސީޙް މުޙައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މި

ކަމަުށް މިތާނގެ ތަނަވަސް  މަސީްޙ މުޙައްމަދުގެ އިތުބާރު އޮތް هللا އޮތީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ރައީސް ޢަބްދު

ގެ މަޖިލީހުގެ ަރއްޔިތުން ފަހަކުން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ނުބާއްވާ.  އަޣްލަބިއްޔަަތކުން ފާސްކޮުށްފަ. އޭގެ

އަެނއްާކ  އަނެއްކާ އެހެން އޮްއވާ ކޮމިޓީތަުކގެ މަސައްކަތް ފިޔަަވއި އިތުރު ަކމެއް ނުހިނގާ. ދެން މިހާރު  އިތުރު ހަރަކާތެއް

ުށޯވެވުނު ގޮތަކުންތޯ؟ މަސީޙް މުޙައްމަދަުށް ނިދަން އޮهللا އުޅެނީ ޢަބްދު މަސީޙް މުޙައްމަދުގެ އިތުބާރު ނެތިގެން މިهللا ޢަބްދު

ހިނގާަފއި ނޫނީ ކާރުަގއި ވަަޑިއގެންނެވުނު ގޮަތކުންތޯ؟ ރައްޔިތުންނަުށް ވެްސ އެބަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ  އިމަގުމަތީގަ

ދުވަހަުށް މެނިފެސްޓޯއެއް ހިފަިއގެން އަހަރު 5އަޅުގަނުޑމެން މިތިބީ ، ދެކޮޅުނުޖެހޭ ކަެމއްކަން. އެހެންވީމާ އީދެއްތޯ މި

ފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ. ރައްޔިތުންނުަށް ސަރުކާރަުށް އަިއއްސަ. އަުޅަގނޑުމެންގެ މެނި

 ލަތްަތއް ފޯުރކޮުށްދޭން އެބަ ބޭނުްނވޭ. މިތުންނަުށް ބޭނުްނވާ ތަރައްޤީގެ ވަސީަރއްޔި، އިބޭނުންވާ އަާސސީ ޚިދުމަތްތަކާ 

މެްނ ދަންނަވަނީ އަުޅގަނޑު ނޑުމެން މިތަނުގެ ތެރޭަގއި ޖަހަންއުޅޭ ަސކަރާތް ޖަހަން އަޅުގަ ޓަކައި މިކަންކަން ހުއްުޓވުމަުށް

 ލިބިދޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީން  ނޫނުން އެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް އެބަފުރުޞަތެއް ނުދޭނަމޭ. އެއީ ގާ 

 ގެނެސްދޭން ބޭނުންވާ  ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެން މިތިީބ ރައްޔިތުންނަުށް މި ސަރުާކރުންކަންކަން ކުެރވޭ. އެހެންކަމަުށް

ދެން ިމ  ވާޖިބެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަހިކޮުށްދޭން. އެއީ ައޅުގަނޑުމެންގެތަރައްޤީައއިގެން ކުިރއަުށް ދެޭވނެ މަގު

މެންބަރުންނޭ މި ޤައުމު  މިތިބަ އް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ޕީ.ޕީ.އެމްަގއި ރަީއސް ޔާމީންގެ ފަހަތުގައިބައެ ،ވިދާޅުވަނީ 

އެ  ،ފުކުރައްވާުށޭބޮޑަުށް މާ އެހެނެއް ނޫނޭ. ނޫނެކޭ. ވަރަުށް ،ނޫނޭ ،ން ބޭނުމީކުރަނީ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަހަލާކު

ވިދާުޅވާ ޕާޓީތައް ީމގެކުރިން ވެސް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ކުރަނީ އިނގޭތޯ. ިތޔަ ތްމެންބަރުންނޭ މި ޤައުމު މި ސަލާމަ

ިއގެންތޯ މަޖިލީހުަށް ލަވާ! ކިތައް މެންަބރުން ގޮވަ ބޭފުޅުން ާމޒީއަުށް ަބއް އިންތިޚާބުތަކަުށް ކުރިމަތިލިއޭ. ކިހިނެއްތޯ ވީ؟ ތި

ފަހަރު  އަމިއްލަ ނަފުސާ ވަަޑއިގަތީ. އަިމއްލަ ނަފުސު ގިނިކަންޏާ ވަަޑއިގަތީ. އިތުރު މެންބަރަކު ނުހޮވޭ. މި  ވަަޑއިގަތީ؟

. ސަރުކާރުން ދިހަވަރަކަުށް މެންބަރުން ލިބުނީ އަޅުގަނޑުމެންނާ ެއކުަގިއ ނިކުތީމަ. ސަރުކާރާ އެީކަގއި ނިކުތީމަ

 ން ވޯޓެއް ެއއީ. ެއއީ ކަމަުށް އުއްމީދުކޮުްށގެން އެ ތަރައްީޤ ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ސަރުކާރަުށް ދި ކަންތައްތަެކއް ކޮުށްދޭނެ

އެީކަގއި ވާހަކަދަްއކަްނ  ބޮޑަުށް ޕާޓީއަުްށ ތާއީދު އޮެވގެނެްއ ނޫން އިނގޭތޯ. އާދެ! ައޅުގަނޑު މަޑުމައިތިިރކަމާ މާ

ދައްކާކަުށް. އެކަމަކު ކަންކަުމގެ މެއް ނޫން މިތާ މާ ބާރަުށް ވާހަކަވެސް ބޭނު. އަުޅަގނޑު އެްއގޮތަކަުށް އުޅެނީ ބޭނުންވެގެން މި

އުމަުށް މިއަދު ކިތަންމެ ވަރަަކުށް ތަރައްޤީއެއް މި ޤަ ންނަވާލަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ދަ ގޮތް އަޅުގަނޑު މި ޙަޤީޤަތް އޮތް

އްސުަތއް ހަލާކުވެަފއެްއ ތެއް ނޫންތޯ؟ ރައްޔިތުން ތިީބކީ ހިރަްއޔިތުންނެއް ނެ ބޫުލކުރާނެ ދިވެހިނާދެއޭ ބުންޏަސް އެކަން ގަ

މިސާލަކަުށް ތެދުެވަވޑަިއގެން ތަރައްީޤއެްއ ނާދެއޭ މެންބަރު އަޮތޅު ަމޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ  ނޫނޭ އިނގޭތޯ. ރ.
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ދުމުގެ ހެރުދަމާގެ މަަސއްކަތް، ނޫނީ މަގުނޫންތޯ ެއތާ ފެނާއި ނަމަޑުްއވަރީ ަރްއޔިތުންނަުށް އެނގޭނެ ،ވިދާޅުާވއިރު

ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، ޫނނީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާކަން. މަސައްކަތް، ނޫނީ ބަނދަރު

ަގއި ކަމެއް ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތެދުވެވަަޑިއގެން ވިލިނގިލީ  އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާނެތޯ؟ ގއ.

ބޫލުކުރާނެތޯ ވިލިނގިީލެގ ރައްޔިތުން. އެތާ ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތް ވިލިނގިީލެގ ދާޅުވީމާ އެކަްނ ގަނުހިނގައޭ ވި

ބޭފުޅުން ކިަތންމެ ބާރަުށް ކަމެއް ނުހިނގައޭ  ގޮތް. ދެން ތި ކަން އޮތް  އީނޫންތޯ؟ މިިއގަްނނަވާނެރައްޔިތުންނަުށް ފެނިވަޑަ 

މީޓަރުެގ ކިލޯ 17ނުޑ މިތާހުރެ އެތާނަގއި ންނަުށް ެއނގޭނެތާ ައޅުގަހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ ރަްއޔިތު ،ބުންޏަސް

ދުްއވާ މީހުންނުަށް އެނގޭނެ ނޫންތޯ އެ މަގު އޮތީ ހެދިފައިކަން. ނޭނގޭނެތޯ؟  ނުހެދެއޭ ބުންޏަސް އެ މަގުތަކުަގއި މަގެއް

ނގައި ކަެމއް ނުހިނގައޭ ެއތާއަތޮޅު އޭދަފުުށީ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުގަނޑަުށް ޔަޤީން އެނގޭނެަކން. ބ.

އި ނަރުދަމާ ހަަދއި، އެތާނގެ ފެނާބިްނ ހިއްކަިއ، އެތާނގެ ބަނދަރުހަދައި، އެތާނަގއި މަގު ކަސް އެތާނގެވިދާޅުިވޔަ

ޙަޤީޤަތް. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް މިތާ  ތުންނަުށް ނޭނގޭނެތޯ؟ އެނގޭނެ. މިއީއިމުކުރާކަން އޭދަފުުށީގެ ަރއްޔިޤާ

ކަމެއް  ކަމެއް ނޭނގޭނެތޯ؟ ހުޅުލެއާއި މާލެއާ ދޭތެރޭގަިއ ބްރިޖު އެޅެމުންދާ  ސްފަންނެްއ ހެދިމާފަންނުކޮޅުގައި ރަ

އެތާނގައި ުޒވާނުންގެ ޝަހަރެްއ  ހިއްކައި ނިމިގެންގެ މަަސއްކަތް ބިންނޭނގޭނެތޯ؟ ހުޅުމާލޭގެ ދެަވނަ ފިޔަވަހީ

ކައި ކިތަންމެ މަަސއްކަތެްއ ޓަ ތްތައް އޮުޅވާލުމަުށްހުރި ޙަޤީޤަ އިމުކުރަމުންދާކަމެއް ނޭނގޭެނތޯ؟ ދެން މިހިރަ ފެންނަންޤާ

ހޭަގޭއ  ،ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރޭަގނޑަުށް މީ ރޭގަނޑެއް ނޫނޭ ދުވާލޭ ބުންޏަކަސްކުރިޔަސް މިކަމެއް ުނވާނެ

ން މިއަުދ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ނުހަނު ރަނަގޅަުށް ރޯިފލާ. އިްއޔެ ހަތުރު .ދިވެން ތިބީ ހަމަ ނުހަނު ރަނގަޅަުށް ރޯފިލާ

ިވއްކުމަުށް ިނކުތީމަ ދިވެހިން ރައްދުދޭނޭ ޖެހިނުލާ. ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މީ ނޫންތޯ  ،ވެގެން ކަްއކާ ޮފލާ މިތުރުންނަުށް

ގޮތް. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އިްއޔެ ހަތުރުން މިއަދު  ޙަޤީޤަްތ އޮތް ކުރާ ކަމަކީ. މިއީމި

ކަމަކަުށް ނޫން. ޤައުމެއް ދިފާޢުކުރާކަުށް ނޫން. ޤައުމީ  އެދުމަުށްޓަކައި. އެހެން އެްއވެސް މިތުރުންނަުށް ވީ އަމިއްލަ 

 ! ޤާސިމް އިްބރާހީމް ހައްޔަރުކުރީ މި ސަުރކާރުން ެއކަނިތޯ؟ ޮއގަސްޓުކުރާކަުްށ ނޫން. ބަލަމަޞްލަޙަތެއް ހިމާޔަތް

ކަމެއްތޯ؟ އޭުރަގިއ  މީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ކުރިޔާهللا ކުރީ ވެސް އެއީ ަޢބްދުބާރަތޭރައިަގއި ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރު

ރިްޝވަތުދީގެން ފުރަތަމަ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ކޮން ބޭފުޅުންނެއްތޯ؟ މި މަޖިލިސް ، ބަަލގަ ކޮބައިތޯ ޤާނޫނުއަސާސީ؟

އްޔިތުން ދަނެޭއ. ރަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ދިެވހި ރާއްޖޭގެ !ބަލަ ކަްނތައްތައް ކުރީ ކޮންބަެއއްތޯ؟ ދީގެންތެރޭގައި ރިްޝވަތު

އެނގޭ. ޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަނާ؛ ބަެއއް ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަނީ، ކޮރަްޕޝަނުެގ  ގޮތް އެބަ ކަން ހިނގާަފއި ހުރި ތާރީޚުގައި

ަވގަުށް  އެކަްނ ކުރީ ކޮންބައެއްތޯ؟، މި ސަރުކާރުން. ބަލަގަ ދެއޭ މުމީހަކަުށް މަތީ މަޤާ ްއޔާ އެތުހުމަތެއް ކުރެވިއްޖެ

ހުރިހާ ވާހަކައެއް ަދއްކާފައި  ޮފުށި ހިފައިގެންނޭ ދިޔައީ. މި 12ގިއޭ ދިަޔއީ. ަނއަުށް ނޭނދިޔައީ. ތިމަންފިލައިގެންނޭ 

. އެީއ މު ދިނީންދާފައި ޚުޝާމަދުކޮުށްފައި ގެްނގޮސް ބޮޑުސިންގާ ވަީޒރުކަމުގެ މަޤާއަނެއް ދުވަހު ގެނެސް ތަެނއްަގއި ބައި

ކަންކަމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެނެހުރި ކަންތައްތައް. ދިވެހި  މި ،އީސް އިއްޒަތްތެރި ރަ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުްނތޯ؟هللا ޢަބްދު
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ރައްޔިތުންނަުށް އެނގޭ ކަންަތއްތައް. ިދވެހި ރައްޔިތުން ަދންނަ ކަންތައްތައް. އެހެންވެެގން އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ 

ތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނުަށް އަސާސީން ރައްޔިކުރާ މަސައްކަތަކީ ޤާނޫނު އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑުމެން މި

މި ޤައުމުގެ ، އުމުގެ ތަރައްޤީއަުށްަޓކައި މި ޤަ، އުމުގެ ކުރިއެުރމަުށްޓަކައިއިޚްތިޔާރާއި ބާރުގެ ދަުށުން މި ޤަ ލިބިދޭ

ޓަކައި ކުރާ ކަންތައްަތކެއް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނެއް  އި މަންފާއަުށްރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާ 

ން. އަޅުގަނޑުމެން ރައީސް ޔާމީާނ އުމަުށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ކުރާނަނޑުމެން ޤަޓާނަން. އަޅުގަނުހުއް

އުމުގެ ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްުޤގައި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިދވެހިންގެ ކަންކަން ނިންމާނީ އެީކގައި ސާބިުތވެ މިތިބީ މި ޤަ

ގޮތަުށް، ިދވެހިންެގ  ުއލަުށް ފެތޭިދވެހިންގެ މާޙަ، ިދވެހިންނަުށް ކަމުދާ ގޮތަުށް ،ދިވެހިން. ދިވެހިންނަުށް ބޭނުންވާ ގޮތަުށް

އި އިސްތިޤްލާލް ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމާ ދީނާ ފުުށުނާރާ ގޮތަުށް، މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ސަގާފަތާ އެްއގޮތްވާ ގޮތަުށް،

ގަނޑުމެންގެ ކެމްޕޭނުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ަދއްކަމުން ިދވެހިންގެ ަކންތައްތައް ނިންމާނީ ދިވެހިން. އެއީ އަޅު  ނުގެއްލޭ ގޮތަުށް،

ގާނޫނު އެންމެންގެ މައްޗަުށް އަޅުގަނޑުމެން ހިންގާނަމޭ.  ،ެކމްޕޭނުގައި އަުޅގަނޑުމެން ދެއްީކމު ގެއައި ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެން

ކޮުށްަފިއ ގެ ެއކައުންޓް ފްރީޒްައޅުގަނޑު، އުޅެނީ އެ މައްސަލަ. ބަލަގަ އުޅެނީ އެ މައްސަލަ. ދިމާވެގެން މި މިވެގެން މިއަދު 

އެކަމެއް  .ނޫން ،ނޫން އަުށް ަގވާއިދާ ެއއްގޮަތުށް ޢަމަލުނުކުރަންޏާ ބަހައްޓަންވީތޯ؟ދެން މާމަތީ ވިޔަފާރި ވެރިއެއް ވީމަ އޭނަ

މުގަިއ މީހާ ހައްަޔރުކޮުށްފައި، މަތީ މަޤާ . އެކަމެއް ުނކުރާނެ. އަުޅގަނޑުެމން އެންމެ އާދަިއގެސަރުކާރަކަުށް ނުކުރެވޭނެ މި

އޭނާ ދޫކޮުށްފައެއް މި ސަރުކާރަކުން ނުބަހައްޓާނެ. މި  އެގޮތަުށް އެކަން ކުރީމާ ބޮޑެތި ފައިސާވެރިން ހަމަ ،ހުރި މީހާ

 ނީ ގާނޫނުގެ ވެރިކަމެއް ކުރަން އައިްސގެން އަުޅގަނޑުމެން މިއުޅެ ސަރުކާރަކުން އެކަެމއް ނުކުރާނެ. މި ސަރުކާރުން މި

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ހިތްހަމަޖެހޭ މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކޮުށްދޭން.  .ޭޅނީ ގާނޫނުގެ ވެިރކަމެއް ކުރަންއު އުޅެނީ. އަުޅގަނޑުމެން މި

ރިކަމާ އެީކަގއި ދިރިުއޅެވޭނެ މާަޙއުލެއް އްަގއި ފުދުންތެހަމަޖެހޭ ސުލްޙަވެރި މުޖްތަމަޢެ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް

ރަްއޔިތުންެގ ޖީބުތަކަުށް  ،. މި ސަުރކާރުެގ އަާމޒަކީސަރުކާރުެގ ެއއް އަމާޒު ިއނގޭތޯ މި ޤާއިމުކޮުށްދިނުން ެއއީ

ރައްޔިތުންނަުށް މަގުމަތީަގއި  ،ގޮތަުށް ިދެވހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުިރއެުރވުން. މި ސަރުކާރުގެ އަމާަޒކީ ތަނަވަސްކަން ލިބޭ

މްރާނީ ތަރައްޤީގެ ގޮތުން ޢު، އިމުކޮުށްިދނުން. މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ހިގެން ހިނގާލެވޭ ފަދަ އަމާން މާޙައުލެއް ޤާހަމަޖެ

ާފގެ ވަޒީ ،ރައްޔިތުންނަުށް ބޭނުންވެފައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލުކުެރވޭނެ ޮގތްތައް މަގުފަހިކޮުށްދިނުން. މި ސަރުކާރުގެ އަާމޒަކީ

 ،ޒަކީ އިމުކޮުށްދިނުން. މި ސަރުކާުރގެ އަމާ ސް ވަޒީާފގެ ާބާޒރެއް މިތާނަގއި ޤާ ފަދަ ތަނަވަ ލިބޭ ބާޒާރުން ުޒވާނުންނަުށް ޖާގަ

އި ދިިރއުޅުމުެގ ތެރިޮކުށްދިނުމާ އެކީަގއި، ސިޔާީސ މާޙައުލުގަޔާ އަންހެން ބޭފުޅުންނަުށް ބޭނުންވާ ޙައްޤުަތއް ރަްއކާ

ުށް އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރު ސް ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވެއްޖެ މެަޑމަކުރުވުން. މިތާ ކޮންމެވެގައި އަންހެން ބޭފުޅުން ބާރުވެރިމައިދާނު

ދުވަހު ނޫން އިހަުށް އިްއޔެ ާވ!ބައްލަ  ބަހޭ ދަންނަވާނީ. ނިަކން ވިސްނާަވޑަިއގެންސާ އިބަހާ އަދާކުރާ ވާަހކަ. ައއްސަރި

 ކާުށިދޫގެ މުޅި ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެ  ،ލިއިރު ާކުށިދޫގެ ރައްޔިތުންމެންދުރެއްހާއިރު ޓީވީ ބަލައިއަޅުގަނޑު  ،ދުނުނހެ

 ބާ ދަންނަވަނީ. އެ މެޑަމް ފާޠިމަތު އިބްރާހީމަުށް މަރުޙަްޓލޭޑީ ައޅުގަނޑުމެން ފަުޚރުވެރި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަސް ؛ވިދާޅުވާ 
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 ގައި ރައްޔިތުންގެ ހާލުއަހުވާލު ބަްއލަވަިއ، ރައްޔިތުްނގެ ހުރި އިހުސާސްތައް އަުޑައއްސަަވއި،އަވީ ކަމަނާ އެ އޮތް ރަތްދަކަ

ސް ޒުވާނުންގެ ކޮންެމވެމިތާ  ިލއިރުަގިއ އަޅުގަނޑު ޓީވީ ބަލައި 8:30ޑު ހެއްދެވީ. ރޭގަނކަންބޮޑުވުންަތއް އޮޅުންފިލުަވއި 

 ،ހިންގުންތެރިކަމާއި  ،މުރާލިކަމާއި ،ހީާވގިކަމާއި ، އުޅޭ ވާހަކަައކީ ދެއްވަނީ. ދަންނަވަން މިފަންކްޝަނެއް ޝަރަފުވެރިކޮުށް 

 ބޫލުކަން ހޯދޭނީ. ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ހޯދޭނީ.ގެންނޭ މީހުންނުަށް މީހުންގެ މަޤުހުރެ ޙިކުމަތްތެރިކަމާ، ރޭވުންތެރިކަމާއި 

ލޭީޑ  ެއކީަގއި މަސަްއކަތްކުރަން ކެިރވަަޑއިގަތީަމއޭ. ފަސްޓް މަތާން އިޙްތިާރމާއި ލޯބި ލިބޭނީ ހިއްރައްޔިތުންެގ ފަރާތު

ބޭފުޅެއް. ރޭވުންތެރި  އުމުގެ ތާރީޚުަގއި ުދވަހަކު އަޅުގަނޑުމެން ނުދެކޭ ފަދަ ހިްތވަރުގަދަ މެޑަމް ފާޠިމަތު އިބްރާހީމަކީ މި ޤަ

ޑީަގިއ ނމަލީ މައިދާނުގައި މަސައްކަްތކުަރއްވަނީ ޭގގެ ބޮޑު ގޮޢަ، ރި ބޭފުޅެއް. ކެރިވަަޑއިގަންަނވާކުމަތްތެބޭފުޅެއް. ޙި

ކަމަނާ ސީދާ ެއ  އަހުވާލު ަބއްލަވަީނކީ. އެިއގެނެއް ނޫނޭ ރަްއޔިުތންގެ ހާލުއިންނަވާފައި އެހެން މީހުން ފޮނުވަ

ސަރުކާރުެގ މާ މަތީ  ކުރާކަުްށ ނުޖެހޭރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްނީ. ދެން ވިދާުޅވަނީ ސަރުކާުރެގ؛ ކޮންމެހެން ވަަޑއިގަންަނވަ

ެއއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއއްޒަތްތެިރ  !ވާކުރައްމަތީ މަޤާމެއް އޮންނާކަުށްނުޖެހޭ. ގަބޫލުފުޅު ސަރުކާރުގެ މާއޮންނާކަުށް. މެއް މަޤާ

 މަތު އިބްރާހީމް. އެ ލޭޑީ މެޑަމް ފާޠި ފަސްޓް .ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ައނބިކަނބަލުންهللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

 ކަމަނާއަުށް އެ ތުންނަުށް ޚިދުމަތްކޮުށްދޭން؟ކަމަނާއަުށް ވުރެ ޮބޑަުށް ކާކުޯތ ބޭނުންވާނީ ރައީސް ޔާމީްނެގ ފަރާތުން ރައްޔި

އެއީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ޤައުމުަގއި އޮންނާނީ؟ ޔަެތއްތޯ އެހެން މީހަކަުްށ މިވުރެ ަވކިން ބޮޑު ކޮން ހަިއސިއް

އުޅޭ އެހެން  އަނބިކަނބަލުންނޭ. ރައީސުލްޖމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުްނނަުށް ނެތް ކޮން ހައިސިއްޔަެތއްތޯ ދެން މި

ޑިެއއް ހަދާފައި އެ ނން ގޮއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ޚިދުމަތްކުރާކަުށް ނުޖެހޭ ރަތުރަނުރާ މި ،ބަލަގަ ުށް އޮންނާނީ؟މީހުންނަ

 ކަމަނާ އެ  ުދވާލު އެ ! ރެޔާއިއިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ބައްަލވާ ައކީ ބުނާކަުށްލޭޑީ ދެފައި ިތއޭ ފަސްޓްނީޑގައި އިުށީނގޮ

ރައްޔިުތންގެ ޚިދުމަތުގައި ކުަރއްވާ ަމސައްކަެތއް. ދިވެހި ޤައުމުެގ  އުމީ މަސައްކަތެއް. ިދވެހިކުރަްއވާ މަސައްކަަތކީ ޤަ

 ައޅުގަނޑު ތަމްސީލުކުރާ ، ވެސް ައޅުގަނޑު ތުވަގު ެތއް. އެހެންީވމާ، މިކަުކރައްވާ މަަސއް ޓަަކއި އި މަންފާއަުށްލާބަޔާ

 އިުށް ހަމަ އައްސަރިބަހާލޭޑީ މެޑަމް ފާޠިމަތު އިބްރާހީމަ ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގއި ފަސްޓް 

ނޑުމެްނ ުށޭ. އަުޅގައަދި އިތުރަުށް ވަުރގަދަކުރަްއވާކަމަނާގެ މަސައްކަތް  ،ސާބަސް ދަންވަމުން ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

ކުރަްއވާުށޭ. މުޅި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަުށް ދަތުރުދޭުށޭ. ކަމަނާ ކަމަނާއާ އެކީަގއި ތި މަސައްކަުތގައި ެއއްބާރުލުންމިތިބީ 

ވާުށޭ. ދިމާވެފަިއ ހުރި މައްސަލަތައް ޯހއްދަަވއިގެން . ރައްޔިތުްނގެ ހާލުއަުހވާލު ޮއޅުންފިލުރައްޔިތުންނާ ބައްދަުލކުރަްއވާުށޭ 

ންތައްތަކަުށް ޙައްލު ދެްއވެްނ ހުރި ކަސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާއާ މަޝްވަާރކުރަްއވަިއގެްނ ޙައްލު ހޯއްދައިަވއިވަަޑއިގެން ރައީ 

 މިފަދަ އެތައް އިޞްލާޙެއް އެބަޖެހޭ ޒަތްތެރި ރައީސް.ބޭފުޅުންނަކީ. އިއް ލޯބިވާ ދެކެ  ުއމުހޯއްދަވައިެދއްވާުށޭ. ިތޔައޭ ޤަ 

އް އިޞްލާޙެްއ. މިއީ ފެުށުން. ހަމައެކަނި މި އިޞްލާޙެއް ނޫން ގެންނަންޖެހެނީ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަުށް ގެންނަން އިނގޭތޯ. އެތަ 

ވަނަ ދުވަހުަގއި މިތާނގައި ވޯޓުނަގަްނއުޅެނިކޮުްށ  27ަވނަ ދުވަހު އިނގޭތޯ. މިދިޔަ މަހުގެ  27ބައްލަވާ! މިދިޔަ މަހުގެ 

ކު ދިަޔއީ. އަނެއް ބަޔަކު މަިއކު އުފުރާލަިއގެްނ ތިޔަ ރިޔާސަތަުށް ގޮސް ރިޔާަސތުގައި ހުރި ގޮނޑި ބޮލުޖަހައިެގން އެއް ބަޔަ
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ދިޔައީ. އަނެއް ބަޔަކު ފެންފުޅި ހިފައިގެްނގޮސް އުކީ. މި ކަްނކަން ކުެރވިގެންުނވާނެ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަކު. މި ކަްނކަން 

ުށް ބަދަލުގެނެްސގެްނ ނުކުރެވޭ ގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަުށް ބަދަުލގެންނަން އެަބޖެހޭ. އަދި ެއއީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަ

ނުވާވަުރގެ ކަމެއް ކަުމގައި ަވނީ ވިއްޔާ ގާނޫނަުށް ވެސް ބަދަލުގެންނަން އެބަޖެހޭ. ގެނެސްެގން ވެސް މި ތަން އެބަޖެހޭ، 

މިތަނުގެ ހައިބަތާިއ، ޤަދަރާިއ، ޝަރަފާއި، ކަރާމާތާ ެއްއޮގތަުށް މިތާގެ ކަންަތއްތައް ހިްނގޭނެ ނިޒާމެްއ ޤާއިމުކުރަން. 

ރި ރައީސް. ުދވާލު ެދއިރު ކާ ބޭހެއްހެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ަނއިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ އިްއޒަތްތެ

މައްސަލަ ވައްަދިއގެން މި އުޅެނީ ކީއްކުރަންތޯ؟ ީކއްކުރަްނތޯއޭ އަުޅގަނޑު ުސވާލުކޮުށްަލން ބޭނުން. އަޅުގަނޑަކަުްށ 

ނޭ. އެ ބޭފުޅުންނަުށް ހަމަ ރަނގަޅަުށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ިމ ނުވިސްނޭ. ހަމަ އެހެން ެއއްވެްސ ކަމެްއ ނޫ

ކާމިޔާބުނުވާނެކަން. ހަމަ ރަނަގޅަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ާކމިޔާބުނުވާނެކަން އެނގިތިބެ ެވސް ބޭނުންވަނީ ަރއްޔިތުންެގ 

ޓުމަކަުށް ގެނެްސގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަޖިލިސް ހުއްޓުވައިލާަފއި ބާްއވަން. ސަރުކާރު ުހއްޓުމަކަުށް ެގންނަން. ސަރުކާރު ހުއް

އަންނަންާވއިރަުށް ރައީްސ  2018ތަރައްޤީއަުށް ޓަަކއި މި ކުރެޭވ މަސައްކަތްތައް މަޑުަޖއްސާުލން. ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ 

ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަުްށ 2018ޔާމީން ފައްޓަވާފައި ހުރި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ނިންމައި، އެ މަނިކުފާނު 

ގަތީމާ ދެން ތިމަންނާމެންނަުށް އެ މަނިކުފާނާ ވާދަނުކުރެވޭނެކަން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާތީ އެްއކަލަ ނިކުމެވަަޑއި

މަސައްކަތްތައް ހުއްުޓަވއިގެްނ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުަގއި ސަރުކާރާ ދޭތެރޭގައި ނަފުރަތު އުފެއްދުމަުށް ޓަކައި ކުރެޭވ 

ތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ރައީްސގެ އިތުބާރު ެނތްކަމުގެ މަްއސަލަާއއި އަދި މަސައްކަތްތަުކގެ ތެެރއިން ކުެރވޭ ކަެމއް މިީއ ރަްއޔި

ނައިބު ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަުށް ވެއްދުން މިއީ. އެކަމަކު އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ުށް ރައްޔިުތން މި އޮތީ ފޮނުވާފައި ރައީްސ އެހެން އެކަން ވާކަުށް ނެތޭ. ެއހެން އެކަން ވާކަުށް ނެތްތާ، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަ

ޔާމީންގެ ސަރުކާރަުށް މެޖޯރިޓީ ދީފައި އިނގޭތޯ. ރައީސް ާޔމީންގެ ސަރުކާރަުށް މެޖޯރިޓީ ދީފައި މި ތަނަުށް ފޮނުވާފައި 

ވާނެ ގޮތަުްށ މިތިބީ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ރައީސް ޔާމީން ިދވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަުށް ކުރާ ހުރިހާ މަސައްކަތަކަުށް މަގުފަހި

މިތާގެ ތެރޭގައި ކަންތައްަތއް ޮކުށްދޭން. ބަލަ! މިތާ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ބަންދުކުރީ ހަމައެކަނި މި 

ވަނަ ދުވަހަކު ނޫނޭ. މީގެ ކުރިންެވސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ބަންދުކުރި އިނގޭތޯ. ިމއީ އަލަުްށ  6މަހުގެ 

ކަެމއް ނޫން. ީކއްެވގެންތޯ މިއަދު މިހާވަރަުށް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ދިފާޢުަގއި މި ތިއްެބވި ިއއްޒަތްތެިރ ކޮުށްގެންުއޅޭ 

ަކއިިރވެގެްނ  2018ބޭފުޅުން ނިކުމެވަޑަިއގެން މި އުޅުްއވަނީ؟ ސިޔާސީ މަޤްަޞދެއް ހާސިލްކުރަން. ނިކަން ބައްލަވާ! 

ކީ ެވސް ެވރިކަން ބޭނުންވެގެން އުުޅއްވާ ބޭފުޅެއް. އެމް.ޑީ.ޕީން ެވސް އަންނައިރު ކިހިނެއްތޯ ވާނީ ީމގައި. ކޮންމެ ބޭފުޅަ

ބޭނުންވޭ އެބަ ވެރިކަން. ޖޭ.ޕީން ވެސް އެބަ ވިދާޅުވޭ ތިމަންނަމެން ކެނޑިޑޭޓެއް ނެރޭނަމޭ. ދެން އުޅޭ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތުން 

މައްސަލަޖެހުނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ވެސް ކެނިޑޑޭޓެއް ނެރެން ބޭނުންވާނެ. މި ވެރިކަން ބޭނުންވެެގން އުޅޭ ހިސާބުން

މީގައި އަދި ވާ އެއް ކަމެއް ައޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. ައސްލުގައި މިއީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ރޭވިގެން ހިނގަމުންދާ ކަމެއް. 

ފޮދެއް މި ވާހަކަ ދަންނަވައިލާަފއި ދެން އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިްނމައިލާނަން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޭރވިގެްނ؛ ކުަޑކޮުށް ފެން
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ބޯލައިގެން ރައީސް މި ވާހަކަ ދައްކާލެވެން އޮތީ. )ވަގުުތކޮަޅކަުށްފަހު( މި ވެގެންއުޅޭ ގޮތަީކ، ޑީ.އާރު.ޕީ ކިޔާ ޕާޓީެއްއ 

ވަނަ އަހަރު ވެރިކަން ކޮްނމެއަކަސް ގެއްިލގެންދިަޔއިމާ  2008ދަންނާނެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ދެއްތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ރީ އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީއާ. އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީއާ ޑީ.އާރު.ޕީ ހަާވލުކުރީމާ އަޙްމަދު ތަސްމީން ޑީ.އާރު.ޕީ ހަވާލުކު

ޢަލީ ރާއްޖޭގެ ކަްނކޮޅުތަކަުށް ދަތުރުކުރެއްވި. އަުޅގަނޑުމެްނގެ މިތިބަ ެއކުވެރި އިްއޒަތްެތރި ޢަލީ ސަލީމުމެން ކަހަލަ 

ޝާހިދާ ދެ ބޭފުޅުން އަތޮޅުތަކަުށް هللا އަރިސް ބޭފުޅުން މިއީ. ޢަބްދު ބޭފުޅުންގެ އަރިހުަގއި ތިއްބަަވނީ އިނގޭތޯ. ވަރަުށް

ދަތުރުކުރައްވަްނ ފެއްެޓވީ. ެދން ގާތްގަނޑަކަުށް އޭރު އޮީތ ވެރިކަން އެ ބޭފުޅުންނަުށް ކަުށަވަުރވެފައި ކަހަލަ ގޮަތކަުށް 

ދު އަނބުރާ ގެންގޮސް އަލުން ފެންނަމުން އަންނަނީ އިނގޭތޯ. މިހެން އޮއްވާ ކޮންމެއަަކްސ ޑީ.އާރު.ޕީއަުށް އޮތް ތާއީ

ޝާހިދާ ދެ ބޭފުޅުންނަުށް އެނގިއްެޖ، އާނ! هللا ޕާޓީއެއް ހަދަިއގެން ނިކުތީާމ އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީއާއި ޢަބްދު

ތިމަންނަމެންގެ ދުވަސް ދިޔައިްއޔޭ. ކޮންމެއަކަސް އެ ބޭފުޅުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެިރކަމަުށް ކުރަމުން އައި އުއްމީދު ެގއްލިއްޖެ. 

އުއްމީދުނުކުރާ، ދުވަހަކު ދިވެހިރާއްޖެގެ ވެރިކަމަުށް ވަަޑއިގެންފާނެ ކަމަުށް މި ބޭބޭފުޅުންނަުށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ބޭފުޅަކު  މުޅިން

ޝާހިދާއި އަޙްމަދު ތަސްމީނާ ދެ ބޭބޭފުޅުންނަުށް އެނގިއްޖެ، އާނ! هللا ވެރިކަމަުށް މި ވަޑަިއގަތީ. ވަަޑއިގަތީމާ ޢަބްދު

ޑާލީ މިވެނި މީހެކޭ. ހަަމ ހިލާ އޭނައަުށް ވެސް، އޭާނެގ ޢާއިލާ މީހަކަުށް ެވސް ދެން ތިމަންނަމެންގެ ސިޔާސީ ކެިރަޔރ ފު

ނުކެރޭނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ ހަޔާތުަގއި ޖާގަެއއް ހޯދާކަުށް. އެހެންވެގެން ރޭވުންެތރިކަމާއި، މަކަރުވެިރކަމާިއ، 

ލު ހަލާކުކޮުށްލަން. އެ މީހުން ބުނަނީ ހީލަތްތެރިކަމާ އެކީަގއި މި އުޅެނީ ަވކި ފެމެލީއެްއގެ ސިޔާސީ މުސްތަޤްބަ

ތިމަންނަމެންނަުށް ދިން ލަނޑު ތިމަންނަމެން ވެސް ދީފައޭ ނިންމާނީ. މި ކަންތައް ހިނގަމުން މި ދަނީ އިއްޒަތްތެރި 

 ގެ ރައީސް. މިއީ މީގެ ައސްލު ޙަޤީޤަތަކީ. ރަނގަޅަުށް ވިސްާނވަަޑއިގަންަނވާ! މިއީ މިކަން ހިނަގމުންދާ ގޮތަކީ. ދިވެހިރާއްޖޭ

ދޭތެރޭގައި ވިސްނާ ފިކުުރކުާރ  ޔާސީ މަސްރަޙުގެ ކަންހިނގާ ގޮތާިދވެހިރާއްޭޖގެ ސި، ސިޔާސީ މަސްރަޙު ދިރާސާކުަރއްަވއި

ެއ މަސަްއކަތް ، ކަން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާއެންމެން ގަބޫލުކުރާނެ އަުޅަގނޑު މި ދެްއކީ ރަނަގޅު ަޙޤީޤީ ވާހަަކއެއް 

ސޭ އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ އިްއޒަތްތެރި ރައީ ،ގަނޑު ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީހިނގަމުން މި ދަނީ. އެހެންވެގެން އަޅު 

ދިޔައިރު ސިޔާސީ މައިދާުނގައި ވެގެން  އަހަރު 50ެވގެން ހިނގައްޖެ.  އަހަރު 50އަުޅގަނޑުމެން އުމުުރން ވެސް ރާއްޖެ؛ 

އިނގޭޯތ.  ިކއެކި ކަންކަމުަގއިނީ ިސޔާސީ އެއުޅެ ވަރަކަުށް އަހަރުން ފެުށިެގން މި 14އަޅުގަނޑުމެންގެ އުމުރުން 

 14އަުޅގަނޑު އުމުރުން  ،އުޅެނީކީ. މިދެންެނވީ އިންތިޚާބުތަކުަގއި ވޯޓުހޯދުމުެގ މަސައްކަުތގައި ަވކި މިއަދަުކ ނޫން މި

ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިހާރު ތިބި ސިޔާސީ މީހުންގެ ، ތެރޭަގއޭ. އެހެންވީމާ އުޅެނީ މިކަންތައްތަކުގެ އަހަރުން ފެުށިގެން މި

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވެސް އެނގޭ.  އި، ިސޔާސީ މީހުން ކުޅޭނެ ކާޑާ ނުމާއި، ސިާޔސީ މީހުން ދަތުރުކުރާނެ މިސްރާބާވިސް

ހަމަ ނެތް ވާހަކަ މި ދަންނަވަީނ ނެތް. ިއނގޭތޯ. ނެތް. ނެތް.  މަތީ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓެއް ނެތްއަޅުގަނޑުމެން އަުތގައި މާ 

ދަންނަވަނީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ަމއިދާނަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވުރެ  މިކެރިގެން ނެތޭ. އެކަމަކު ގޮްނޖަހާފައި 

ލާ ން މި ދަންނަވަނީ. މިހާރު ނިންމައިކެިރގެ ގެ ެއްއވެސް މީހަކު ޫނޅޭނެ. އާނ!ރަނގަޅަުށް އެނގޭނެ މީހަކު މި ރާއްޖޭ
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އިްސލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ފުރިހަމައަުށް  މިދަންނަވަނީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ. މި، ނީ ކަންނޭނެގ. އެެހންވީމާގަޑި ޖެހު

ަގނޑުމެންނަުށް އަނެއްާކވެސް މި އަޅު  ިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން ފާސްކުރީމާތާއީދުކުރަން. މިއަދުގެ މި ިއސްލާޙު އިރާދަކުރެއް 

ން މެންބަރު 42ބޭފުޅުންގެ އެހާވަުރގެ ޤާބިލުކަން ހުރިއްޔާ  އުމަިއގެން ކުރިއަުށްދާނެ ވަުގތުތަކެއް ލިބޭނެ. ދެން ތި ޤަ

 މިކަމާ ދޭތެރޭ ތި ، ރިއަުށްެދވޭނެ ގޮތްތާ. ެއހެންވީމާސޮއިކޮުށްަލއްވާަފއި މިތަުށް ތި ވައްޓާލާ. ވަްއޓާލީމަ ދެން އެ އޮތީ ކު

ހަމަކޮުށްަފއި  42ބޮޑަުށް ކަންބޮުޑެވގެން ުއޅުްއވާނެ ކަެމއް ނެތް. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ ތިޔަ ބޭފުޅުން  ބޭފުޅުން އެހާ

 ،މުޙައްމަދުގެ މަޤާމާއި ަމސީޙްهللا އެކު މިދަންނަވަނީ ޢަބްދުން އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ހަމަ ގެރެންޓީއާ ވެއްިދޔަސް ައޅުގަނޑުމެ

 އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ ވަރަުށް ބޮޑަުށް.  އަޅުގަނުޑމެން ދިފާޢުކޮުށްދޭނަން މޫސާމަނިކުގެ މަޤާމު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުޞަތު މި އަރުވަނީ ިސކުންތު. ައޅުގަނޑު ިމހާރު ފު 58ބާީކ  ؛ގެ ަވގުތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީ

 އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަުށް. މައްޗަންޮގޅީ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަންޮގޅީ

ުނކުރަން. ެއއީ  ލާަޙަކުށް ތާއީދެއްރި ަރއީސް، އަޅުގަނޑުމެން މި އިޞްޒަތްތެޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ިއއް

 ސް.ވާތީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީ ޚިލާފުަށް ހުުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކަުށް  ގާނޫނީ ހުރިހާ ހަމަތަކާ ާއއި ގާނޫނުތަާކއި ޤާނޫނުއަސާސީ

 މަޖިލީހުގެ މަސައްަކތް ކުރިއަުށްދާނެ މި މައްސަލަބޭފުޅުންނަުށް ހަމަ ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ވެސް އެނގިަވޑަިއަގންނަވާނެ  ތި

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހުއްުޓަވންވެގެން ކުރާ ކަމެކޭ އެހެްނ  ؛އެގޮތަުށް އެ ދައްަކވާ ، ހުުށަހެޅިފައި އޮތަސް. އެހެންީވމާ

ކަންތައްތައް  ރައީސްފެނިގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ވިދާޅުިވޔަސް ެއކަމެއް އެގޮަތަކުށް ނުހިނގާނެ. އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް މިއަދު މި 

މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރުަށް  ،ނެތި ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމުަށް ވިދާޅުވާއިރު ގޮތް. މެންބަރުން ތަފާތުކުރުމެއް ކުރަްއވާ

އަުޅގަނޑުމެން މި  ،ތަނަުށް ހާޒިރުނުކުރައްވާ ތި ގެންދަވަނީ ހަމަ ތި ގޮނޑީގައި މަނިކުފާނު އިންނަވަން. އެހެންވިޔަސް  މި

މަނިކުފާނު ޖަލުަގިއ  ،އްކަތްކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އިތުބާރުނެތީމަ ެއކަން ެއގޮތަުށް ކުރަްނކަމުަގއި ވިޔަސް މަސަ

މެންބަރެއްހެން  މިތާގެ ނަާވ ބޭފުޅަކަުށް އަުޅަގނޑުމެން އިލްތިމާސްދަންނަާވނަންއިންނެވިކަުމގަިއ ިވޔަސް ތިާތ އިން

 ...މަނިކުފާނު އިންނަވާ

 

  ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

 ލާ ނިމުނީ. ސްގެ މަރުޙަޓީތަކަުށް ފުރުޞަތުދީ ނިމުނީ. ބަހުހިސާބުން ހުރިހާ ޕާ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި
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 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށްއެހުން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދަުށުން މަސައްކަތް ކުިރއަުށްގެންދާީނ މު ވޯޓަުްށއެހުން. މި އައިޓަ ވޯޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ،6އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 ގައި. 1:30މެންދުރުފަހު 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  12:09: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޯވޓަުށް އެހުމަުށް ހުރި ކަންކަމުަށް  ،6އެޖެންޑާ އައިޓަމް . ަކމަުށް އްކަތް ކުރިއަުްށގެންދަން. މި ދަންފަޅީގެ މަސަعليكم المالس  

އިްއޒަތްތެރި  އިދާީރ މޭޒުގައި ދަންނަވަން. )ަވުގތުކޮޅަކަުށްފަހު( ވޯޓަުށްއެހުން. ޯވޓު ރަނގަބީުލ ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް

މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ދަންނަަވިއލާނަން.. މި ވޯޓު ނެގުުމގަިއ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބަެއްއ 

އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަން.  ކަންތައްތައް އޮޅުްނއަރާތީ މި ލިބޭ ވަގުުތގަިއ ވޯޓުެނގުމާ ޭދތެރޭގައި ބަލަންޖެހޭ ަވގުތުަގއި 

މެޝިން ބޭނުންކޮުށްގެންނޭ. އިލެކްޓްރޯނިްކ ަވނަ މާއްދާަގއި ބުނަނީ، މަޖިީލހުގެ ވޯޓުަނގާނީ  164މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

މި  ،)ުށ( 164ޯވޓުދޭން ބޭނުންާވނުވާ ކަމަުށޭ.  ވޯޓުލާނީ، ފެންނަ ކަމަުށް ުނަވތަ ނުފެންނަ ކަމަުށޭ. ނުވަތަ ަވކި ކޮަޅކަުށް

ެނގުމުަގއި ޖަލްސާެގ އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގ ސިސްޓަމު މެދުވެރިކޮުށް ަނާގ ވޯޓު ދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީންމާއް

ެއއް ފާސްކުރުމަުށް ފެންނަ ކަމެއް މައްސަލަ ދިނީއެ މެންބަރަކު ވޯޓު ،ހާޒިރީއާއި ހާޒިުރވި ކޮންމެ މެންބަރެއްގެ ނަމާއި

އިކަން ުނވަތަ އެ މެންބަރަކު ވަކި ގޮތަަކުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާކަްނ ނުވަތަ ނުފެންނަ ކަމެއް ކަމުގަ  ކަމަުށްކަން،

)ނ(، ކަނޑަެއޅިގެްނ  164އީސް ހަމަޖައްސަންވާނޭ. މެންބަރުންނަުށް ސްކްރީނަކުން ފެންނަން ހުންނަ ގޮތަުށް މަޖިލީހުގެ ރަ

ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އިލެކްޓްރޯނިްކ ފާޅުގައި އެނގެން އޮތް މަްއަސލައެއް ދިމާެވއްޖެ ހާލަތެްއގައި މެނުވީ މި މާއްދާގެ )

ވޯޓިންގ ސިސްޓަމު މެދުވެރިޮކުށް ނަގާ ވޯޓަކާ މެދު އިތުރު ސުވާލެއް ނުކުެރވޭނެ. ސުވާެލއް ކޮުށްފި ނަމަ، ދެން އެ 

ވެްސ . އެހެްނވީމާ، މަޖިލީހުގައި މިހާތަނަުށ164ްމައްސަލަިއގައި ވޯޓުަނގާނީ ވަކި ވަކި މެންބަރުންނާ ސުވާލުކޮުްށގެންނޭ. މިއީ 

ވަނަ  164ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަނީ މިގޮތަުށް. މިއަދު ނަގާ ވޯުޓގައި ެވސް އަދި ފަހުން އޮންނަތާ ަނގާ ވޯޓުަގއި ވެސް 

މާއްދާގެ )ނ( ަގިއވާ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ މައްސަލަ ނިންމާނީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން. އެހެްނވީމާ، 

ދިމާވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ރިޔާސަތުން އެ މައްސަލަ ނިންމައި، ރޯލްކޯލަކަުށް ވޯޓަކަުށް ދާ މިއަދު ވެސް އެކަހަލަ ކަމެއް 

)ހ( ަގއި މި ބުނަނީ، ަވކި ވަކިން މެންބަރުންާނ  165. 165ގޮތަުށް ެވސް ނިންމާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ދެން މި އޮތީ 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85
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މައްސަލަތަުކގަާޔއި، މި ގަާވއިދުގެ ދަުށުން ަވިކވަިކ  ސުވާލުކޮުްށގެން ވޯޓުެނގުމަުށް ހުުށަހެޅި ތާއީދުލިބިގެން ެއގޮތަުށް ފާސްވާ

މެންބަރުންނާ ސުވާލުކޮުށްގެން ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ހާލަތްތަކުގައި ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު ނަގާނީ ކޮންމެ މެންބަރަކާ ސުވާލުކޮުށްގެން 

ފުރަތަމަ މި ބުނަނީ،  ގައި ދެ ބައެއް ބުނެފައި އޮްނނައިރު 165އޭނާ ވޯޓުދޭން ބޭނުންވާ ގޮތެްއ އޮޅުން ފިލުވުމުންނޭ. 

ވަިކވަކިން މެންބަރުންނާ ސުާވލުކޮުށްގެން ޯވޓުނެގުމަުށް ހުުށަހެޅި، ތާއީދުލިިބގެން ެއގޮތަުށް ފާސްވާ މައްސަލަަތކުަގއި. ިމ 

ހާލަތުގައި ވޯޓިްނގ ނިޒާމު ހަމަ ބަރާބަރަުށް ފުރިހަމައަުށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު ެވސް ބަހުސްގެ ަވގުތުަގއި އިްއޒަތްތެރި 

ންބަރަކު ހުުށަހަޅުއްވަިއ، އެހެން އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ތާއީދުކޮުށްފި ކަމަުށް ވަންޏާ މަިޖލީހުގެ ރިޔާސަތުން ވޯޓަކަުްށ މެ

މަޖިލީހުން ނިންމަވަނީ ކޮންގޮތެއްތޯ ބަލަން. މަޖިލީހުން އެ މައްސަލަެއއް ނިންމެވީ އެީއ މައްސަލައާ މެުދ ދާންޖެހޭނެ އެ 

ަގއި ބުނާ އެގޮތަުށް  165ވަންޏާ ދެން އެ ހިސާބުން ދާނީ ރޯލްކޯލް ވޯޓަކަުށް. އެހެންވީމާ،  ރޯލްކޯލް ވޯޓަކަުށް ދާން ކަމަުށް

ހުުށަހެޅުމުގައި ވޯޓިންގ ނިޒާމު މައްސަލަޖެހޭކަުށްނުޖެހޭ. ހަމަ މެންބަރަކު ހަމައެކަނި ވިދާޅުވާްނޖެހެނީ ބަހުސްގެ ވަގުުތގައި 

އީދުކުރައްވަނީ. އެހެންވީާމ، އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތުަށް މިގޮތަުށް ވޯޓުލާން ހުުށަހަޅުއްވަމޭ، އެހެން މެންބަރަކު ތާ

ރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެުކކޮުށްލަދެްއވުމަުށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަޓަކައި މިކަން ދަންނަވާލީ. )ވަގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( 

ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަުރވަން. އާދެ!  ވޯޓަުްށ ވުމަުށް އްރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުކޮުށްލަދެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން. 

ުދވަހުެގ މަސައްކަތްތަުކގެ ތެެރއިން ޯވޓުން ނިންމާ ހިސާބަުށް ގޮސްފަިއާވ ، 6.1ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. އެޖެންާޑ އައިޓަމް 

 ޯވޓު އޮތީ. ވޯޓަުށް ދަންނަވާލަނީ. 1ކަންކަމަުށް ވޯޓަުށް އެހުން. މި އައިޓަުމގެ ދަުށުން މިއަދު 

 

 ކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އާއި )ުށ( އިޞްލާޙުކުެރއްުވމަުށާއި، އެ  މައްދާގެ )އ(ެގ  175ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

އްުވމަުށް އެދި ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ިއޞްލާޙު އާއްމު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮތަުްށ ގޮތުަގއި ައކުރެއް އިތުރުކުރެ 

 ނިވަޑަިއަގންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. އްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ފެ އިމެދު  ފާސްކުރެްއވުމާ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 47    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނު
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 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   46     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 46        ޖުމްލަ:

  ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ކި ވަކު ނެތް. . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރ46ަ. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 47އަދަދު؛ 

ވޯުޓގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިެގންނެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ރަކު ެނތްގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަ

ވަނަ  175ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  އެެހންކަމުން، .46ލަ؛ . ޖުމ24ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 46

ކުރެްއވުމަުށާއި، އެ މާއްދާގެ )އ(ގެ ގޮތުަގއި ައުކރެއް އިތުރުކުެރއްވުމަުށް އެދި މާއްދާގެ )ހ(ާއއި )ުށ( ިއޞްލާޙު

 46ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙު ާއއްމު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއަވއި ނިންމެވި ގޮތަުށް ޯވޓުަގއި ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި 

 މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންގެ
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދއަުށް މި ެގނެވުނު އިޞްލާޙު ފާސްވުމާ  175 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަުށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން

އްޔިތުްނގެ ދިވެހި ރަ  ،ގުިޅގެން މި ހިނދުން މިހިނދަުށް އެ އިޞްލާޙު ތަންފީުޒާވން މި ފެުށީ. އަދި މަޢުލޫމާތަުށްޓަކައި

ަވގުތު  ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށުން މި 175 .ޓަކައި ދަންނަވަންެތރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަުށްޒަތްއްއި  ،މަޢުލޫމާތަުށް ޓަކައި

ނެތް ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން.  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ސަްއޙަ އެްއވެސް މައްސަަލއެއް އެ މާއްދާގެ ދަުށުން ހުުށަހެޅިފައި

ނަަވން. މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަމުން މި ރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންވަ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އި

 ގައި. 9:00ވާ އަންގާރަ ދުވަުހގެ ހެނދުނު  2017ޕްރީްލ އެ 11ލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ގެންދަނީ. ދެން މަޖި

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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