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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް)ރި

 

 ޖަލްސާ ވަނަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ އަށްހައަ ވަނަ 2017
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 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް  މި

 

 .މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

  .ރުންމާއި ަޔުއމިއްޔާ ފާސްކުޢުލާންކުއި އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު  ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2017/1/8އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

ޖަލްސާގެ ަޔއުމިްއޔާ. އެީއ  3އަށް،  2017/18/6އިން  2017/18/4ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު  -3.2

ވަނަ ޖަލްާސއަށް ހުރި ޔައުިމއްޔާަތއް. މި ޔައުިމއްޔާަތއް 6ވަނަ ޖަލްސާއިން 4ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ  2017

ސައިްޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީ ގަާވއިދުަގިއާވ ޖިލީހުގެ ވެބްމަ

 ގެ ރިޔާސަތުން ގަޫބލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަމަށް ނިންމައިފިން.ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުިމއްޔާތަަކކީ މަޖިލީހު

                  

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . އެްނގުން އަންގާ ިރޔާަސތުން، 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަިރ  މާިލއްޔަތުަގއި 11:30ވާ ގޮތް. މިއަދު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބްއދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި -4.1

2. 

ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވިަފއިާވ  128ރައްޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  -4.2

ވާީތ، އެ ކޮމިޓީގެ ސުންަގިޑ މައްސަލަެއއް އެ ކޮމިޓީއަކުން ނިންމަވާނެ ސުންގަޑި ކަނޑަައޅުއްަވއި އަުޅގަނޑަށް އަްނގަވާަފއި

ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީްނ އިޢުލާންކުރަން. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ފުނަދޫ ދާއިރާގެ  128މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 .2017މާިރޗް  31އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ތަޢުލީުމގެ ބިލު، ސުންަގޑި؛ 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 5

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  އިބްތިާދޢީ ބަހުސް.، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 142މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  -5.1

ަގއި 2017ފެބުރުވަރީ  20ން އިްއވާފައި ަވނީ ކިޔު ރާުރގެ ފުރަތަމަމި ގަރާރު. ދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ގަވަނަ މާއް

ދެްއވާނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ރުރާއި. މި ގަވަަނ ޖަލްސާގަ 7ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2017 ،ބޭއްވުނު

 ވަން.އަރުއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް. އި

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

هللا ރާރު. ީދބާޖާ. މިއީ ރައީސް ޢަބްދުވަނަ ާމްއދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ގަ 142`. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ފުންނަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް، ޕީ.ޕީ.އެމަށް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަުރކާރުން، ސަރުކާރު ކުންފުނިތަުކގެ މުަވއްޒަ

، ނުކޮށްފި ނަމަ ވަޒީފާއިން ަވކިކުރާނެކަމުގެ ބިރުަދއްަކއިަރއީސް ޔާމީންގެ ޕާީޓއަށް ސޮއި  ،ވަނުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވައި

ދިވެހި  ުޤވާމީ މުޢާހަދާތަކުންެޖއިން ޮސއިކޮށްފަިއވާ ަބއިނަލްއަދިވެހިރާއް ،ގާނޫނުަތކާއި ،ާއއިޤާނޫނުއަސާސީ

ޕާޓީއަްށ  ގެމަސައްކަތްތެރިންނަށް ކަށަވަުރޮކށްދޭ ޙައްޤުތަކުން ރައީސް ޔާީމނާއި، ސަރުކާުރގެ ވަޒީރުންނާިއ، ރައީސް ޔާމީން 

މެންބަރުްނނާއި، ސަުރކާރުގެ ކުންފުނިތަުކގެ އެިކއެކި އިްސވެރިންނާއި،  މަޖިލީހުގެ ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ރަްއޔިތުންގެ

މި ހަޑިމުޑުދާރު  ،އްޤުތަކަށް ައރައިގަނެ މުަވއްޒަފުންގެ ކަރާާމތާއި އިޚްތިޔާރަށް އަރަިއގަންަނމުންދާތީމުވަްއޒަފުންގެ ޙަ

ޢަމަލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ބެލުމަށާއި، ސަުރާކރުން މި ޢަމަލު ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާަލއި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 



3 

 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  25ރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީގެ ެރކެވެ. ގަރާރު؛ ދިވެހި ޖުމްހޫނަ މާއްދާގެ ދަށުން ުހށަހަޅައި ގަރާވަ 142

ނުވާެނ ގެންކުުރވައި ސައްކަތްނުވާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެްއެވސް މީހަކު ލައްވާ މަޖުބޫރުން މަްއވެސް މީހަކު އަުޅވެތިކޮްށެގންއެ

ިއ ޤުތަާކއި މިނިަވންކަން ކަށަވަުރކުރުމުގަޔާ އްދާގަިއ ޙައްމާ 68ހިނދު، އަދި ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ކަމަށް ބަޔާންވެ އޮތް

ރާތީ ހުުޅވިގެްނވާ ދީމިޤްކަމަށް ބިނާކޮށް އުފެދިފައިވާ ރަފާއި ހަމަހަމަކަމާއި މިނިވަންއިންސާނީ ޝަ ،ލިބިދިނުމުގައި

ހިރާއްޖެ އަދި ދިވެ ަނގަހައްޓަްނވާނެ ކަމަށާއި، ތައްބޫލުކުރާ ުއސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ އުސޫލުމަޢުތަކުން ގަމުޖުތަ

ސަލް އަދި އދ.ގެ ޔުނިވާ ހިނދު،  ވާނެ ކަމަށް ބަޔާްނވެ އޮތްޔަތްކުރަންުޤާވމީ މުޢާހަދާތަކަށް ރިޢާބައިވެިރވެފަިއވާ ަބއިނަލްއަ

އި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ޚާއްަޞ އިންސާނީ ޙައްޤުަތކުގެ ާއއްމު ގަރާރުަގޔާ މަން ރައިޓްސް،ރޭޝަން އޮފް ހިއުޑިކްލަ

އިންޓަރނޭޝަނަްލ  ޯއގަނަިއޒޭޝަންަގއި ަބއިވެިރެވ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ސޮިއކޮށްފައިާވއިރު، އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ

އޮފް ިސވިލް އެްނޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްްސަގއި ދިވެހިރާއްޖެ ބަިއވެރިވެަފއި ވަީނ އެ މުޢާހަދާގައި ބަޔާންުކާރ  ކޮވެނަންޓް

 މުގައި ވާހިނދު، ސަުރކާރު ުކންފުނިތަކުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ފަރުދީ ޙައްޤުތައް ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭން ކަ 

ގިނަ މުވަްއޒަފުންގެ ނުރުހުމުގައި އެ ޕާޓީއަށް ގަދަކަމުން  ،ކުުރވައި މަޖުބޫރުކުރުވަިއގެން ވެރިކަްނުކރާ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ސޮއި

ަވޒީފާެގ  ،ކިކުރާެނކަމުގެ ބިރުދަްއކައި ނުޮކށްފި ނަމަ ވަޒީފާއިން ވަސަުރކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް ޮސއި ބައިވެިރކުރަމުންދާތީއާއި،

 ،ކަމުގަިއ ާވއިރުއެްއ ޢަމަލު ލާ ބޮޑަށް ެގއްުލވައި އެ މީހާެގ ކަާރމާތް އެންމެ ،ބިރުދެއްކުމަކީ އެންމެ މީހާ ނިކަމެތިކޮށްލައި

ޤައުެމްއ  ިތޔާގި  ތުންމުދަލުގެ ގޮ ،ލާޤީ ގޮތުން ިރވެތިއަޚު، ބަލައިގަންނަ ފަދަ ކަރާމާތްތެރި ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢު

ޓަެރއްގެ މަްއޗަށް ކަމާއި އަމިއްލަވަންަތކަމުަގއި ހުރި އޮށްއުފެދިގެންދާނީ އެ ޤައުެމއްގެ މީސްތަކުންނަށް ލިބިފައިވާ މިނިަވން

 މާއި، ަބއިވެިރވާންތެއްގައި ބައިވެިރވުޖަމާޢަ އެކު ތިމާ ބޭނުންވާން ފާޅުވެ ދެމެހެއްޓޭނީ މިނިވަންކަމާ ކަމުގައި ވެފަިއ، މިކަ

އެ ބާރު ތިމާއަށް އޮވެގެން ކަމުަގއި ވާތީއާިއ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،ހިނދު ޙައްޤު އޮންނަ ނަމަ ބައިވެރިނުވުމުގެބޭނުން ނޫން

ވަނަ މާއްދާަގއި ަވިކ ކަމެއް ކުރުމަށް ގާނޫނުން  25ައދި  21ގެ  2011/4 ،މާނަކުރުމުގެ ހަމަ ބަޔާންކުރާ ގާނޫނު

ކުރުމަށް ޓަކަިއ އޭާނައށް ސީދާ އަދި ނުސީދާ ބާރު އެ ބާރު ެހޔޮގޮުތގަިއ ތަންފީޛު، މީހަކަށް ބާރު ލިބޭ ކަމަށް ާވނަމަ

ިއ އުޅުމުަގއި ޕީ.ޕީ.އެމުން ހެޔޮގޮތުގަ ކަމުން ވަކި ޕާޓީައކަށް ަވއްދަންލިބިގެންވާ ކަމަށް ބަޔާންކުާރއިރު، ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަދަ

ޚިލާފަށް ނުތަކާ އާއި ގާނޫޤާނޫނުއަާސސީވަނީ  ކޮށްފައި އެލަތުގައި ބޭނުން އެ ބާރު މި ހާ ނުވާީތ،ބާރު ތަންފީޛުކޮށްފައި

ވަމެވެ. ބާރުއެޅުމަށް އިގުރާރު  ކަމުގައި ވާތީ، މި ޢަމަލު ކުށްވެރިކޮށް މި އިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުން މިކަން ހުއްޓުވުމަށް

 އައިސް މިޓީ އުފެދިގެންދިވެހިރާއްޖޭގައި ސިާޔސީ ޕާޖެހުނީ  ރާރު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން މިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގަ

ކަން ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ަވރުގަދަ ެއއް ގިލަްނވެރި ެއގާަރވަރަކަށް އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިުތންނަށްވީ 

 ގެންދާްއކަތްުކރާ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އުޅެނީ. ާރއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުަގއި މަސަ މާވެގެން މިރައީސް ޔާމީްނގެ ސަރުކާުރަގއި ދި

 ،އެ މީހުން ވެްސ ގަދަަކމުން އެ ޕާޓީއަށް ަވއްދައި  ،ދިވެހި ރައްޔިތުން އެ މީހުންެގ އަނބިދަރިން ވެްސ ސަލާމަތްނުވެ

ޓަކައި މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މި ތިއްބެވި މަލުތަކެއް ހިންގަމުންގެންދާތީ، މިަކން ބެލުމަށްމިކަހަލަ ހަޑިމުޑުދާރު ޢަ
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އްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ވިންާދއި ފިކުރު ދެނެތިބެ މި ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީ ވެސް ރާ

ތަމްސީލުކުރަން ވަދެތިބި މެންބަރުން ކަމަށް ވާތީ، މިކަހަލަ ިނކަމެތިކަމެއް ދިވެހި ަރއްޔިތުްނނަށް ޖައްސާއިުރގައި އެކަްނ 

 ރާރު ހުށަހެޅީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ.ގަނޑު ެދކޭީތ މި ގަކަމުަގއި ައޅު ހުއްޓުވުމަކީ މި މަޖިލީހުގެ ވާިޖބެއް

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

ގަިޑއިުރގެ ބަހުްސގެ ވަގުތު. ެއއީ  3ލަ ގަރާރަށް ކަނަޑއެިޅފައި ވަީނ ޖުމުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި 

މިނެޓު  14ރީ ޕާޓީއަށް ިސކުންތު. ޖުމްހޫ 3މިނެޓު  44ށް ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަ 41މިނެޓު  40ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ  3ދާލަތު ޕާޓީއަށް ިސކުންތު. އަ  35މިނެޓު  12ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  41

ގެމަނަފުށީ  އަރުވަނީ މިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި 5އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

  :ވާހަކަދެއްކެވުން  ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ގެމަނަފުށީ

ޅިގެން މިއަދު ބަހުސް މި ހުށަހެ ދަށުންވަނަ މާއްާދގެ  142ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ  ،ައންނަނީ ފުރަތަމަ ެވސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ހިތަށް ގޮތުން ވާަހކަދައްާކއިރު އެންމެ ބެހޭ ކުރެވޭ ގަރާރާ

ދުވަހަކީ  ތިމަންނަމެންގެ ހުރި ނުލަފާކަން ދައްކާނަމޭ. އެ ،ގައި އެ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި އަލިފުށީ ހިތަށް އަންނަނީ ރ.

ދުވަސް. އެ ދުަވހަކީ މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ  ޑީ.ީޕއަށް ނަފުރަތުކުރިޔިތުން އެމް.އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ރާްއޖޭގެ ރައް 

ުދވަސް. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ފެނިެގންދިޔައީ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބ  ހޯދުމަށްޓަކައި އަމާޒުހިފި ށް އެހެން ގޮެތއްއްޤީއާ ދިމާއަތަރަ

ފަހުަގއި ޤައްޔޫމް ރާއްޭޖގެ ެވރިކަމާ ހަވާލުވުމަށްދުލްޔާމީން ޢަބްهللا ރިއްޔާ ޢަބްދުރަްއަވއި މިއަުދގެ ަރީއސުލްޖުމްހޫކާމިޔާބުކު

ކުެރްއވި މަސައްކަތްަތއް ރަްއޔިތުން  ދުވަްސކޮުޅގެ ތެރޭަގއި ރާއްޭޖގެ ތަރައްޤީައށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނު މި ވެގެންދިޔަ ުކޑަ

ތަކެއް ނޫން. އި ހުރި ސުރުޚީނޫން. ނޫސްތަކަށް އަރާފަބަލައިގެންފި. މިއީ ހަމައެކަނި ފޮތުގައި ލިޔެފައި ހުރި ވާހަކަަތކެއް 

މިތާގައި ފެންނަމުންދާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ އެތަން ޮގތުގައި ގެރައްޔިތުންގެ ލޯކުރިމަތިން ފެންނަން ހުރި މަންޒަރުތަކެއް 

ގަަދ މާދަމާ އަނެއްކާ ެއއަްށވުރެ ވަރު  ،ދައްކަނީ ދައްކަނީ. ައޅުަގނޑުމެން މި ތަރައްޤީގެ ެއކި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ވާހަކަ މި

ޕްރޮޖެކްޓެއް ފައްޓާ ވާހަކަ. ިމ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންޭވ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ބަދަލެއް. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން 

ޓަަކއި މި ލުގައި ތަޙައްމަލުކުރަން ބޭުނންނުވޭ. އެކަމަށްބޭނުންވޭ ތަރައްޤީެއއް. މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އަބަދު ދަތިހާ

އަންނަނީ  ށް މިކަމަސަްއކަތުގެ ނަތީޖާއަ މަސައްކަތަކީ ތަަރއްޤީއާ ދިމާައށްޓަކައި މި ކުެރވޭރެްއވި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން މި ކު

އްޖޭގެ އެންމެ މީހުން ގިނަ ޕާީޓ، އެންމެ ިބޔަ ޕާޓީ، އެންެމ ާޚއްޞަކޮށް މި ރާ  ަސއްކަތްތަކަްށ؛މަ ސަރުކާރުން މި ކުަރއްވާ 

ޮއޅާލަިއގެން. ތިބީ އަތުކުރި ކުުރމަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުން މިމަތްރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޕާޓީއާ ުގޅިގެން ޚިދު
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އިހަކަށްދުވަހުަގއި މެޑަމް ފާތުން އިސްނަންގަވަިއގެން ކުރެްއވި މަސައްކަތުްނ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެިވގެންދިޔަ ދާދި

ކީ މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން މި ބަބަމި ސަ ،ދިޔައީ އެއީ ވަދެެގންދުވަހެްއގެ ތެރޭގައި ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ހާސް ފޯމް އެއް 16

 ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީކޮްށލެވޭވަރަށް އެންމެ ދުވަހެްއގެ  ،ރާރު ހުށަހަޅަންޖެހުނު ސަބަބު. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ގަ

އުފެދޭ ޤަުތގައި އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ވެސް ސުވާލު މަ މިއަދު ޙަޤީތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން އަދި ކުރި މަސަްއކަތުން ލިބިގެންދިަޔއި

ކޮށްަލއްވާ އިނޭގތޯ އިލެކްޝަނުން. އަޅުގަނުޑ އި. މިހާރުވެސް ޗެކުމިއަދު އެ ޕާޓީގެ މެންބަރޝިޕްގެ ހައިސިްއޔަތާ ދޭތެރޭގަ

ދުވަހަކު ވެސް  . ކޮންމެތިން ބައިކުޅަ ދެ ބައި މަދުވާނޭކުރިން ތިބި އަދަދަށް ވުރެ  ރު އެމް.ޑީ.ޕީގައިދަންނަވާނީ މިހާ

ސް. ަމންޒަރު. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ މަށް އެަތއް ބަޔަކު ޮސއިކުރަމުން އަންނަނީ ޕީ.ޕީ.އެއަންނަ ގެން މިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނި

ދަލުކުރެވޭނެ ޙަޤީޤތެއް ނޫން. ައޅުގަނޑުމެން މަޖުބޫރުކޮށްގެްނ ކުރާ ކަމެއް ނޫން މިއީ. މި ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ ބަ

ައށް ވަނުމަށްޓަކައި ކިއުޖެހިފަިއ އެބަތިބި. ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ގެ ތެރޭަގއި މިއަދު އެތައް ބަޔަކު ޕާޓީއަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ

ފޯމު ހަވާލުކުރަމުން އަންނަ މަންޒަރު. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. މި  700ފޯމު،  500އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި އަންނަނީ 

ރައްޤީ ހޯދުމަށްޓަކަިއ ކުރާ ޙަޤީޤަތް ބަދަލުކޮށްލެވޭނެ ގޮެތއް ނޯންނާނެ. ައޅުގަނޑުމެންެގ ރައްޔިތުްނ މި ބޭނުންވަނީ ތަ

މަސައްކަތްތައް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުށެއް ނޫން، ރައީސް ޔާީމންގެ ކުށެއް ނޫން މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

ނަފުރަތުކުރީކީ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވެރިކަމަށް ނަފްރަތުކުރީކީ ެއީއ ރައީސް ޔާމީންގެ ކުެށއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އަށް ޓަަކއި މި ރާއްޭޖގެ ުޒވާނުން ތަރައްީޤގެ ވާހަަކ ދައްކަިއ، ުޒވާނުން މަގުމަތިުކރުވަިއ، ުޒވާނުން ޖަލުތަކަށް ތަރައްޤީ

ލައި، ޒުވާނުންނަށް ހުރި ުފރުޞަތުތަކެއް ކަނޑާލަިއ، ައޅުގަނޑުމެންެގ މިނިވަންކަމާިއ މާތްވެގެްނވާ އިސްތިޤްލާލާިއ 

ގެންދާ ހިސާބަށް ދިޔައިމާ އަުޅގަނޑުމެން ސިޓިންރޫމުގައި ތިބި މާމައިންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުީމވަންތަަކން ގެއްލި

ކާފައިން ވެސް ިނކުންނަންފެށީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ުޒވާނުން ފުޓުބޯޅަަދނޑުަގއި ުކޅެން ބޭނުންވެފަިއ 

އުއްމީދު މި ސަުރކާުރން ނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކަށް މި ތިބި އެތައް ކުދިންނެއް، ުއއްީމދުން ފުރިފައި ތިބި އެަތއް ކުިދންނެއްގެ 

ގެނައީ. އެހެްނވީމާ، ުޒވާން ކުރައުޑުަތއް، އުމުރުން ދުވަސްވީ ބޭފުޅުންތައް، ނުުކޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް 

ބާރުލުންދޭންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެަތއް ޢާއިލާަތކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޕާޓީއާ ގުޅި، ައޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރަށް އެއް

ސަބަބަކީ މި ސަރުކާުރކާރުން ުކރާ ކަންތައްތައް  ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް ލޮލަށް ފެންނަމުން އަންާނތީ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނގެ 

މި ރާއްޖޭގައި އެތައް ަވޒީފާތަކެއް އުފެދިގެންހިނގައްޖެ. ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ އެތަްއ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަެކްއ 

ންމެ އަހަރަކު ވެސް ސްކޮލަރޝިޕްތަކުަގއި ެއތައް ހާސް ކުދިންނެއް މިއަދު ބޭރަށް އެބަދޭ. އިއްޒަތްތެރި އުފެދިއްޖެ. ކޮ

ރައީސް. އެންމެ ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ އެޑިުއކޭޝަނަލް ހަމަެއކަނި ރިޒަލްޓުތަކަށް ބަލައިލިަކމުގައި ިވޔަސް މުޅި ދުނިޔޭެގ 

ލެވެްލަގިއ ހިމެނިގެންދިޔައީ، ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އޭތެރެއިން ވެސް ކުދިން މި ރާއްޖޭަގއި ޓޮޕް އޯ  40ފެންވަރުަގއި 

ވަނަިއަގއި  10ހަތަރު ކުއްޖަކީ ެއއްވަަނއިަގއި އިނގޭތޯ، އެްއވަނަިއަގއި ހިމެނިގެންދިޔަ ކުދިން. މުޅި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި 

އޯ ލެވެލް އިންތިހާނުގެ ގަދަ އެއްވަަނއިަގިއ  ކުދިން ހިމެނިގެންދިޔައިުރގަިއ، ހަ ކުދިން ހިމެނިގެން މި ދިޔައީ ޖީސީއީ 40



6 

 

މުޅި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުަގއި. މިއީ ކާމިޔާބީތަކަކީ. ހަމައެކަިނ އެންމެ ސެކްޓަރެއް ނޫން. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ހެލްތު 

ޓަލަށް ސެކްޓަރަށް ިވސްނާލިކަމުަގިއ ވިޔަްސ ބަދަލުތަކެއް އެަބފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އައި.ޖީ.އެމް.އެުޗގެ ހޮސްޕި

ބަލައިލިކަމުަގއި ވިޔަސް މި ަތރައްޤީ އެބަ ފެނޭ. ިމއީ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭަގއި ބާިލދީއަށް ފެން ކަހާލަކަހާލަ ތިބި 

ބުރީގެ އިމާރާތް ނިންމައި، ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް  11ހޮސްޕިޓަލެއް ނޫންތޯ؟ އެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭަގއި ނުނިމިދިޔަ 

ބުރީގެ އާ އިމާރާތެއް ހެދިގެންދާިއރު، އެ ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭގަިއ  25ގޮތުަގއި ހަމަޖައްސައި، މިއަދު ޚާއްޞަ ތަނެއްގެ 

އެތައް ޚިދުމަތްތަެކއް އިންތިާހއަށް އެ ވަނީ ކުިރއަރާފަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިީއ އަުޅގަނޑުމެން ދައްާކ ވާހަަކއަީކ. 

ގަނޑުމެން ބަލައިލިކަމުގައި ިވޔަސް، މިއަދު އެކި ސިނާޢަތްތައް ހަމައެކަނި ތަރައްޤީގެ އެިކއެިކ މަޝްރޫޢުތަކަށް އަޅު

އިތުރުެވގެންޮގސް ކޮންސްޓްރަްކޝަން އިންޑަސްޓްރީ މިއަދު ރާއްޖޭަގއި ދެވަނަ އިންޑަސްްޓރީގެ ގޮުތަގއި ފެނިގެން ިމ 

ންދާ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު އަންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ފަތުރުވެރިަކމުގެ އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްީޤެވގެ

މިއަދު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އަންނަނީ އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭ، ދެވަނަ ރަންވޭ އެޅުމުގެ މަސަްއކަތް، ޢަމަލީ 

މަސައްކަތްތައް މިއަދު އެ ފެްއޓެނީ. މިއީ ރައްޔިތުން ކުރަން ބޭނުންވެފައި ހުރި ކަންތައްތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައއްޫޑ 

ޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުްނ މިއަދު ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުތައް ކުރަމުން އެ އަންނަނީ. ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަންތައް އިން

ފެއްޓިގެން އެ ކުރިއަށްދަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ތަަރއްޤީގެ ކަންތައްތައް އަުޅގަނުޑމެން ލޮލަށް ފެނިގެންދިޔައިމަ 

އާބާދީެގ ުކޑަކުަޑ ރަށްރަށަށް ވިސްނާލިކަމުަގއި  700ުނަވތަ  600އާބާދީ  އެންމެ ކުޑަމިނުން ބައްަލވާ، ހަމައެކަނި

އެތައް ، ސްކޫލުތަކާއި  ،ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި  ،ރުތަކާއިބަނދަ ވީނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފެނިގެން މި އަންނަނީ

ކަނޑުހުޅުދޫެގ  ،ތުންނާއި މި އަންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެްނެގ ދާއިރާގައި ގެމަނަފުށީ ރައްޔިކަންތައްތަެކއް ކުރެިވގެން 

ންދާ ކަންތައްތަކެއް. އަދި ދެްއވަދޫ ރައްޔިތުންނަށް މިއީ ލޮލަށް ފެންނަމު ،ކޮނޑޭ ަރްއޔިތުންނާއި ،ރައްޔިތުންނާއި 

ފޯމު ައއިމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޖައިބެްއ  200 ،ފޯމު 100އެ ާދއިރާއިން ައުޅގަނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ، އެހެންވީމާ

އި ނަފުށީގައި މަްސވެިރންގެ ދުަވސް ފާހަގަކުރަމުން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާުޅވި ުހރިހާ ކަމެއް ކޮށް ނިންމާފަނުވޭ. ގެމަ

އޮތީ. ސްކޫލުަތްއ  އެ އިއޮތީ. ބަނދަރުތައް ހެދިފަ އެ އި ޤާއިމުކުރެވިފަ ޒްފެސިލިޓީ ގއޮތީ އިނގޭތޯ. ބޭންކިންއެ 

ވޮލީ ކޯޓުތައް ާޤއިމުކުރެވެމުން ިމ  ،ކޯޓުަތކާއި ވާ ފުޓުބޯޅަދަނޑުތަކާިއ، ބަށިޒުާވނުންނަށް ބޭނުން އޮތީ. އެ އިޤާއިމުކުރެވިފަ 

އެމް.ޑީ.ޕީން މިއަދު މި ، ގުޅެމުން މި އަންނަނީ. އެހެންވީމާއަޅުގަނޑުމެންނާ ހެދި ރައްޔިތުން  އަންނަނީ. މި ކަންތައްތަކާ

މަ ވެސް އަޅުގަނޑު މަުރޙަބާ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ފުރަތަ ،ތަނަށް ވެއްދީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރާރެއް މިއަދު މިގަ

 ހުރި ފަސްޓު ލޭޑީންގެ ތެެރއިން އެންމެ އަރައި  އްުދގެ ފަސްޓުސަރަހަ އޭޝިއާ މި މިއަދުމެޑަމް ފާތުންއަށް. އެ ކަމަނާ 

ކަމަނާ ޓަކައި އެ  ޚިދުމަތްކުރުމަށް ،ލޭޑީއޭ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ޚިދުމަތުގެ ގޮތުން. ރާއްޖޭަގއި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި 

މަސައްކަތްަތކަށް ައޅުގަނޑު ހަމަ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ނަމުގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ އައްސަރިބަހާއި ސާަބްސ  ކުރަްއވާ

ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑަށް މިހާރު މަޢުލޫމާތު ލިބެމުން އަންނަ ގޮތުގައި ދިވެހި ކަނބަލުންގެ ނަމުގައި އެކަމާ މިއަުދ 
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ޓަަކިއ ރާރުތަެކއް ވެއްދުމަށްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ަބއެއް ބޭފުޅުން ގަ ވެސް މިއަދު ގޮތުން ރަޒާ ބެހޭފައްޓަވާފައި ހުރި މަޢު

 ،އް އެބަ ކުަރްއވާ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެަތއް ހާސް ވިޔަފާރިވެރިންނަށްމަސައްކަތްތަ

ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި ހިނގަމުންާދ އާމްދަނީ  އި،ތްަތއް ދަްއކާލައެތައް ހާސް މަސަްއކަތްތެރިންގެ މަސައްކަ

ށް ފެނިގެން އަންނަނީ. ލަްއވާ.! ދަރުބާރުގޭަގއި ދިވެހި ކަނބަލުންގެ ކުޅަދާނަކަން އަުޅގަނޑުމެންނަމަޢުރަޒެއް މިއީ. ބައްލަަވއި

ނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ވަންނަމި ދަ އަންނަ ވާހަކަރާރެްއ ވައްދަން މަސައްކަްތކުރަމުން  އެކަމަށްޓަަކއި މިހާރު ގަ

ނަށް ހެޔޮއެދޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ުޒވާނުން ،ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔަުކ، ދިވެހި ކަނބަލުންނަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކު

ުރކާރުން ިމ ށް ނުވައްދާނެ. މިިއން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނޭގ އެްއޗަކީ މި ސަކްތަނަ ރާރުަތކެއް މިބަޔަކު މިކަހަލަ ގަ

ވަރު.  ތަރައްޤީއަށް ަރއްޔިތުްނ ބޭނުންވެފައި ހުރިއްވާެނ ތަރުހީބު. ކުރަމުން އަންނަ ކަންަތއްތަަކށް ރައްޔިތުން ދެ 

ިދއުމަކީ. ތާއީދު މި ރާއްޖެއިން ެގއްލިގެން މީންގެ ކުެށއް ނޫން އެމް.ޑީ.ޕީއަށްއަޅުގަނޑުމެންގެ ކުެށއް ނޫން، ރައީސް ޔާ

 ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނާ ޒަ އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ އަްއޑޫ ީމދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ރޮޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އާދަމަށް. 

 

 އިނާ އާދަމް ވާހަކަެދއްެކުވން:އަ

ނުކުރާނެ ެއްއވެސް ކަެމްއ  އި ތާީއދު އޮތްކަން ަދއްކަން ކޮށްފަ ،ސް. ތާއީދު ނެތް ަބޔަކު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީ 

އެވަަރކުްނ  ،ކޮްށގެންބުނުވީމާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކޯޓުން ކާމިޔާތިޚާބެއް ކާިމޔާބުނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވޯޓުން އިން

އެވަަރކުން ނުފުދުނު.  ،މަޤާމުން ވަކިކޮްށެގން ނުފުދުނު. އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީާސއި ނައިބު ރައީސް

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މެދުވެިރޮކށް ކޮރަޕްޝަންގެ ޮބޑެތި ޢަަމލުތައް ހިންގަިއގެން ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 ،ކޮށްފައިވެްސ ނުފުދުނު. އެ ވައްކަމުގެ ާވހަކަ ދެއްކީމާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުން ވަކި ކާމިޔާކުރީމާ އެވަަރކުން

ވެސް  ޚިލާފަށް މަޤާމުން ވަކިކޮށްގެން ެއވަަރކުން ރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުްނ ގާނޫނާޕްވެސް ނުފުދުނު. ސު އެވަަރކުން

؛ ކޮށްފި. ިސޔާސީތަންތަން ތަޣައްޔަރު ނުފުދުނު. މިނިވަން މުއައްަސސާތަކަށް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ އެްކޓިިވސްޓުން ލައިގެން އެ

ވެސް ނުފުދުނު. ޖަލްސާ ބައްވަން  ބި ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ޖަލަށް ލައިގެން އެވަރަކުންވާދަކުރަން ތި ރައީސް ޔާމީނާ

އްކޮްށގެން ޖަލްސާެއްއ އޮފީސްތަކުގެ ވެރިން ިނކުމެ ހަތަރުގަިޑއިރު ކުރިން މީހުން އެއްާތކަށް އެ  ،ރަޖިސްޓަރ މާކުކޮްށގެން

 ތަން. ޖަލްސާގައި ސްޓިކާ  ނަށް ފެނުނީ ސްޓިކާ ބަހަން ފެށިވެސް ނުފުދުނު. ދެން އަޅުގަނޑުމެން މާ ެއވަަރކުންގެންދިޔައި

ވެސް ނުފުދިގެން ދެން  ކަމަށް ސްޓިކާ ަދއްކަންޖެހުން. ެއަވރުންުދވަހު ހެނދުނު އޮފީހަށް ގޮސް ހާޒިރުވި  އަނެއް އިބަހާފަ

ޒަރޮގެ މެންބަރު ްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
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ވެސް ނުފުދިގެްނ  އެވަރުން  ެވސް އަިދވެސް  ތަން. ހަދައިގެން އެތާ ބަންދުކޮށްގެން ެޓއް ހެދިފެނުނީ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ކޮށް

އަޅާަފއި ބަހައިގެން  ަޒކާތު ފަންޑު ސިޓީއުރައަށް، އުޅެނީ. ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ކަދުރާއި މި

ތާއީދު ނެތް ބަޔަުކ، އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ތާއީދު ޯހދަން ދެން ކޮށްފައި ނުކުރާނީ ެވސް ތާއީެދއް ުނލިބުނު. ން އެވަަރކު

މެއްތޯ؟ މިހާރު އެންމެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ، އައިސް ގަޔަށް އަތްލާ ހިސާބަށް ދިޔަ ތަން. ކޮންކަ

ވަޒީރުންނާިއ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ މެންބަރުން ނުކުމެ މަުގމަތިން މުސްކުޅިޔަުކ ފެނުނަސް އެ މީހާ ވެސް ހުްއޓުަވއި، 

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފޯމުތައް ފުރަން މަޖުބޫރުކުރާ މަންޒަރު. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހިސޯރުކޮށްގެން، ވަަށިއގެން ެއތުރިގެން ތިބެ

މި ފެންނަނީ، އަޑު މި ިއވެނީ ވަޒީރު މަނިކުފާނު ވިދާޅުވާ ަތން، އޮފީހުަގއި މަސަްއކަތްކޮްށފައި އަދި ތިމަންނާއަށް ެގއަްށ 

ށް މި ފެންނަނީ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ސްކޫލްތަކަށް ދެވޭނީ މެޑަމް ފާތުންގެ މަސައްކަތް ވެސް ކޮށްފައޭ. އަުޅގަނުޑމެންނަ

ވަދެ، ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ވަދެ، އޮފީސްތަކަށް ވަދެ، އޮފީސްތަުކގެ ވެރިންނާއި ސަުރކާރުގެ ުކންފުނިތަކުގެ ވެރިން ަވޒީފާެގ 

ބޫރުކުރާ ތަން. މިއީ ބިރުދައްކަިއގެން އޮފީސްތަުކަގއި މަސައްކަތްކުރާ މުަވްއޒަފުންނަށް ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވަންނަނަށް މަޖު

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހީވަނީ ެއްއކަލަ ކުރީ ޒަމާނުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ބަލާ ހިންދީ ފިލްމުތަކުގައި ާޑކޫ ޝަމްޝޭރު ސިްނގ 

ގޮސް ފަގީރު ބަސްތީަތއް ލޫުޓވާ މަންޒަރާ ެއްއގޮތަށް ހިނގާ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި. ދުަވްސ ނިމުނީމާ ޓީވީއެމުން އެއީ 

ން ހިންގާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޓީވީން ޮގަވއިލާ އަޑު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އިވެނީ، މެޑަމް ފާތުންެގ ދައުލަތުގެ ފައިާސއި

ހާސް މީހުން ސޮއިކޮށްފިއޭ. ާވސަރީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކިޔާ ބާތުހޭ. މިއީ  11މަސައްކަތުން މިއަދު ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

ޒަރުތަކަކީ. ކުިރއަށް އޮތް ރިާޔސީ އިންތިޚާބު ހިނގާނޭ ގޮްތ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޤައުމުން މިހާރު ފެންނަމުންދާ މަން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަމުން މި ދަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވޯޓުލާ ކަރުދާސް ހިފައިގެްނ 

ނެ. ވޯޓުކަރުދާހުގަިއ ހުންނާނީ ވަޒީރަކު. ވޯޓުލާން ދާ މީހާގެ ބޮލުގައި ބަޑި ަޖްއސައިގެން ފަހަތުަގއި ފުލުހަުކ ހުންނާ

އޮންނާނީ ހަމައެކަނި ަރއީސް ޔާމީންގެ ނަން. އެ ކަރުދާުހގަިއ ރަނގަޅުފާހަަގ ޖެހުމަށް މަޖުބޫރުވާނެ. ނުޖަހައިފި މީހެްއެގ 

ބޮލަށް ބިޝުންބިޝުން. ޚަލާޞް، ނިމުނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ޤައުމުަގއި މިހާރު މިތިބީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނެއް 

އަޅުން. ދެން މިނިވަންކަމޭ ިކޔަިއގެން މަނިކުާފނުމެން ތަންތަނަށް އަރައި ތި ދައްކުވަނީ ކޮން ވާހަަކއެއްތޯ؟  ނޫން. ދިވެހި

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ ކެންދޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ޙުސައިނަ ޢަލީ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ
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ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ މަްއސަލައާ ގުިޅގެން ދަންނަވަން ޮއތީ، މީކީ ޚިޔާލީ ވާހަކަތަެކއް 

މީހުން؛ އެހެންވީމާ، ެވއްދުނީ ކިތައް މީހުން ކަމެއް ވެސް ނޭނގެ.  ނޫނޭ. ދުވާލަކު އެއް ހާސް މީހުން، ސޯޅަ ހާސް

އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެނގޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ރަށްރަުށގަިއ ތިބި މީހުންނަށް ވެސް އެކަމަްށ 

ރާގެ ދެ ރަށެްއގަިއ މަޖުބޫރުކުރަމުންދާކަން. އިއްެޔ އަޅުގަނޑު މި އައީ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާއަށް ޮގއްސަ. ދާއި

މަސައްކަތްކުާރ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގައި މަަސއަކަްތކުރާ ދެ މީހަކު ވެސް ބުނެފި، ތިމަންަނ އަތަށް ވެސް ދިނޭ. ކޮންމެ 

ފޯމު ދީފައި ބުންޏޭ ފުރަތަމަ މި ފޯމުގައި ސޮއިކުާރށޭ އަމިއްލައަށް. ޕީ.ޕީ.އެމަްށ  19ފޯމު.  19މީހަކު އަތަށް ދިނޭ 

 އި އަުޅގަނޑުގެ ގާުތގަ އީހުެރވޭނީ. މި އިަމއޭ ދެން އިތުރަށް ވަޒީާފގަފޯމު ފުރައިގެން ގެނައީ 19މި  އިވަދެފަ .ވަންނާށޭ

 ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ .ހަމަ ޙަޤީޤަތް މީހުން ދެއްކި ވާހަކަ. އެެހންވީމާ، މިއީ ތޯތޯ ވާހަަކެއއް ނޫން. މިއީއެ 

ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ އިތުރވާ ވާހަކަ ދަްއާކއިރު ސަރުކާުރެގ ތާއީދު މި  ،މި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންަތްއތަކުގެ ވާހަކަ

 ބޫލެއް ުނކުރަން އެއީ މިނިވަން ތަނެއް އަުޅގަނޑު ގަ؛ އެމް.އެމް.އޭ ިކޔާ ތަނަކުން ނގޭ ކޮންމެ މަހަކު ވެސް މި ޤައުމުގެއެ

ިއގެން އެވަރުން ވިްއކަ .ކޮންމެ މަހަކު ިވއްކާ ދެ ބިލިައން ރުފިޔާގެ ޓީބިލު ކަމަކަށް. އެމް.އެމް.އޭ ކިޔާ ަތނަކުން އެބަ

އި ހުިރ އުމުގަތަކީ މި ސަރުކާރަށް ެފންނަނީ މި ޤަގޮ ވާ ދެން ހަމަނުޖެހިގެން މިހާރު މި  .އުމުގެ ކަންަތއް ހަމަޖެހެނީޤަ

ފަ. ޖަހާ 2018 އިމި އޮންނަނީ އެކްސްޕެއަރީ ޭޑޓު އަޅުވާފަ  އިރަށަކާއި، ހުރިހާ ފަރަކާއި، ހުރިހާ ފަޅެއްގަ ހުރިހާ ފަޅު

ގޮތަކަށް  ބާކީ ހުރި ހުރިހާ ތަނެއް ވިއްކާލަިއގެން ނޫން ،އުމުމާ، އެބަޖެހޭ މުޅި ޤަކަމަށް. ެއހެންވީ އެކްސްެޕއަރީ ހަމަވާ

ހަތަރު ފަރާތުން ހަމަ ދަނީ  ޙަޤީޤަުތގަިއ މި، ވިދާުޅވާ ަތރައްޤީެއއް ގެނެޭވކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ މި ބޭފުޅުން މި

ޖެހޭނީ ޙަީޤޤަތުގައި ވެސް އުޅެން ހުސްވީމާ. އެހެންވީމާ، ގޮތްކައިިރވަމުން 2018ބެދެމުން.  ފެނުޖެހެމުން. ހަތަރު އުދަރެސް

ުތންގެ ތާއީދު ގެއްލެން ފެށީމާ ރައްޔި ،ހުސްވާން ފެށީމާގޮތް، އަދި ކޮންމެ މީހަކު ވެރިކަމުަގއި ހުރި ނަމަވެސް .މިހެންހަމަ 

ުކރުމާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުަގއި ސާސީގައި ިސޔާސީ މަސައްކަތް . ޤާނޫނުއަމަލުކުރާނީ މިގޮތަށް. އިއްަޒތްތެރި ރައީސްޢަ

 ،ކިޔަނީ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ މިނިވަންކަމެއް. މިނިވަންކަމެކޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ބައިވެިރވުމަކީ ެއއީ ރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޅޭ

ކުރާ ކަންަތއްތަކަށް.  މެްއ ނެތިޮގތަކަށް ެއއްެވސް މަޖުބޫރުކަ އެ މީހެްއގެ އަިމއްލަ އިޚުިތާޔރުގައި އެ މީހަކު ބޭނުްނވާ

މިނިވަންކަެމއް އޮެވގެން ކުރާ ކަމަކީ ތިމާއަށް  ،ކަމަކީކަމަކަށް ބަދަލުކުރީމާ، މިނިވަންމިނިވަންކަމެއް ަމޖުބޫރު، އެހެންވީމާ

 ކިޔަނީ  ދެްނ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުަގނޑުމެން އެއަށް މި ،ކަމަކަށް ހެދީމާ ލާޒިމު ނުވަތަ އެ  މީހަކަށް ވާޖިބު

 ިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.ގޮންމުށުގެ ބާރުން ކުރާ ވެިރަކމެކޭ. ގޮންމުށުން ހިންގާ ސަރުކާރެކޭ. ޝުކު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއްއޒަ އަުރވަނީ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ފާޢަރިهللا މެންބަރު ޢަބްދު
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢުهللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

މި ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރަށް  ތަނަށް ިކޔާ ބަިއގަނޑު މިއަދު މި މި އޭއެމް.ޑީ.ޕީ އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ،ޝުކުރި

ވަނަ އަހަުރ  2008ޖިލީހުގައި އަދި ނުހިނގައޭ. ކަމެއް މި މަ ލާއިުރގައި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަށްވުރެ މަޖާބަލައި

 ވީ ޖިލީހުގެ އިންތިޚާބެއް ކުރިމަތި ދުވަސް ނުވަނީސް ރައްޔިތުްނގެ މަ 100އައިސް  ދު ނަޝީދުވެރިކަމަށް ކެނެީރގެ މުޙައްމަ

ގޮްސ ދު ެވއްޓެމުންހިސާބުން ވެްއޓެންފެށި ތާއީ ލަބިއްޔަަތކުން ރަްއޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެ އެއެ އިންތިޚާބުން ބޮޑު އަޣު، ހިނދު

ނީ ދައްކަން. މިއަުދ އުޅެ ދީފައި ނުކުތް ބައެްއގެ ވާހަކަ މިތިޢުފާ ނުކުރެިވގެން އިސްހަރު ތެރޭަގއި އަމިއްލައަްށ ކެތްއަ 3

މެންގެ ޕާޓީގެ މީހުންނަށް ބުނީ ކީކޭތޯ؟ ތިަމންނަ އިތެޭރަގއި ހުރެފަރައީަސަކށް އެހެރެ ޝިފާޒު ހަރުގެއިބު އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ނަ 

 ނގޭ މި ފަދަ ޕާޓީއަކާ އެީކގައި ިދވެހިއެ ހިސާބުން އެބަ ދޭނެ ބަޔަކު ނުތިބޭނޭ. އެ  ދީފައި ނޫނީ ދެން ފްލެޓު ފްލެޓު

ވަނަ އަހަރު  2013ލާނެކަން. އޭގެ ތަފާތު، އެހެންނޫންތޯ. އްސި ނަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ފުޑައިރައްޔިތުން ކުރިއަށް ގޮ 

ގެންަދވާ ޤައުީމ ކުރަްއވަމުން ބޭފުޅުން އެ  ދެ ށިގެްނ މެަޑމް ފާތުންއާހިސާބުން ފެރައީސް ޔާމީން ވެރިކަާމ ހަާވލުވި 

ށް އެނގި ހާމަވެގެްނ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ ،ނަމަ ކަމަށް ވަނީ ަލއިފިބައްަލވައި މަސައްކަތް

އި ލާބަ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެވާ އުމު ތަރައްޤީުކރަން އަދި މި ޤައުމުގެ އިޖްިތމާޢީ ހަމަޖެހުމާއި މިއެބަދޭ، މި ޤަ

ަރއްޔިުތންގެ ފަރާތުން ހަދިޔާެއްއގެ  ،ކުރަްއވާ މަަސއްކަުތެގ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ބޭުފޅުން މި ދިނުމަށްޓަކައި މި ދެހޯދައި

ތައް ގެނެްސ އެ ފޯމު، ފެންނަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ އަދަދަކަށް ޕާޓީއަށް މެންބަރުން ވަދެ ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

ކޮށްދެއްާވ  ބޭފުޅުން އެ ތަން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މި ދެ އަުރވާ ބޭފުޅުންނަށް ހަދިޔާއަށް އެ

ކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރަނީ. އެަކން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ  މަސައްކަުތގެ އަގު ދެވޭނެ އެްނމެ ފުރިހަމަ ގޮތް

ވަނަ ދުަވހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް  15ލް ރެްއވިްއޔާ ކުރިއަްށ އޮތް އެޕްރީގި ސާބިތުެވގެންާދނީ އިރާދަކުބޮޑަށް އެނ

ނ، ެއވެސް ގަދަބާރޭ. މާ ދެން ބުނާނެ އާުޅގަނޑުމެްނގެ ކާމިޔާުބ ފެނިގެންދިޔައިެއކު. އަ އިންތިޚާބުގެ ބޮޑު ނަތީޖާއާ 

ނަ ދުވަހު ވެސް. ވަ 7ރީ އެ ބަޑިޖެއްސި ައޑު އިވުނޭ ފެުބރުވަ ނޑުމެންނަށްދައްކަިއގެންނޭ. ބަޑިޖައްަސއިގެންނޭ. އަުޅގަބިރު

ބުނާ ރިޔާސީ  އެވެސް ދާ ހަމައަށް އަިއއިރު ނަ ދުވަހު ހޭއެރި މީހާ ވެސް. ކޮބައިތޯ މިއަވަ 8އޭ ބުންޏޭ އެ ބަޑި ޖެއްސި 

ިއ މިއަދު މި ދިވެހިރާއްޖޭގަ ހަކަ ކާ ވާކޮމިޝަނަކުން ވެސް އެ ބަިޑއެއް ނުދެްއކުނު. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ބަޔަކު ދައް

ހަކު މާލޭ މަގުމަތީގަިއ ދަނީ ކޮންމެ ދުވަ ބޫލެއް ނުކުރާނެ. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެންނަމުން މިހޭލުންތެރިވެފައިވާ ިދވެހީން ގަ 

ވެނީ ދެ ތަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ދާޢުތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑުެވގެންސް ތަަރއްޤީގެ މަޝްރޫހިނގާލިކަމުަގއި ވިޔަ

ޕްލެޓްފޯމް މަތީގައި. މިއީ  ޮއތް ހެދުމަށްޓަކައި ތަްއޔާރުކޮށްފައި ފައި ހުޅުެލއަށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ބްރިޖުލާމާލެއިން ހިނގައި

ްނ ޖަހައިގެުޒވާނުންނަށް ޗިޕު، ބިރުދަްއކަިއގެން ،ކުރަންވަނަ އަހަރު މި ޤައުމު ިހސޯރު 2008ގަނޑުމެންގެ އެ ވިދާުޅވާ އަޅު

 އްކީ ީކކޭތޯ؟ ކިހިނެއްހޭ ބްރިޖު އަޅާނީ؟ ކޮްނތާކުންހޭ ޓެކްނޮލޮޖީ ހޯދަނީ؟ ކޮންތާކުންހޭ ފައިސާ ހޯދާނީ؟އައި ވެރިމީހާ ދެ
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ވެްސ  ވީއިރު 9:15 ތަނަށް ގަރާރު ހުށަހަޅައިގެން ބޭފުޅުންގެ ހާލަތަކީ. މިފަދަ ބަޔަކު މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ިމއީ މި

ދައްކަނީ އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީއަށް  ޔައީ. މިފަދަ ފެންވަރެއްގެ މީހުން މިދި ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ޖަލްސާ ނުބޭއްިވގެން މި

ވެސް  ިމއަދު ،އެކީ ވެސް އަުޅގަނޑުެމން ނުކުމެލާއިރަށް ރައްޔިތުްނ އުފަލާ ގަދަކަމުން މީހުން ވައްދާ ވާަހކަ. މާދަމާ

ކޮށްލާނަމޭ. އޮތީ ތައްޔާރަށޭ. ސޮއި  މިތައް ންމެން ކައިރިއަްށ އަންނާށޭ. ފޯމުތިމަ .ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގުޅަމުން މި

؟ ންތޯގެަދކީ. ސަބަބަކީ ކީްއވެ ތް ތާއީއަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އޮ އްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ީޕ.ޕީ.އެމާ ުގޅޭށޭ. ެއއީމުޅި ރަ

ރަށެއް ންގާ ނުހި އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްޤީގެ ަމޝްރޫޢެއް .ނޑުމެންނަށް ކޮށްދެވުނު މަސައްކަތްަތއް ގަމިއަދާ ހަމައަށް އަޅު

 ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ވެސް އެމި ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ޤާއިމުނުކުރެވުނު ރެކޯޑު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަހަރު 3ނޯންނާނެ. 

އަަހރު ވަންދެން ވެރިކަންކުރިއޭ.  3މާއްދާއިން ފާސްވެފަ. ީކއްވެތޯ؟ މި ސަރުކާރުން ވެސް  5ދަރިވަރުން  70އޮތީ %

ންކަމަކަށްތޯ ރަނގަޅު ކަމެއް ކުރެވުނީ؟ އެހެންވީމާ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، މިއަދު ކޮން ނަތީޖާއެއްތޯ ނެރެވުނީ؟ ކޮ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓއަށް މި ވަދެގެންދާ ިދވެހި ލޮބުވެތި ަރއްޔިތުންނަކީ މި ޕާީޓ ދެކެ، މި ސަރުކާރު ދެކެ، ރައީްސ 

 ެދްއވި ފުރުޞަތަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ.  ޔާމީން ދެކެ، މެޑަމް ފާތުން ދެކެ ލޯބިން ވަންނަވާ ބޭފުޅުންނޭ. ޝުކުރިއްޔާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ

ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުގަނޑު މިއަދު މި ހުށަހެޅިފަިއ؛ މާފަންނު ހުޅަނގު ާދއިރާެގ 

އްޭޖގަިއ ފެށުނީއްސުރެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަށް ފުރިހަމަައށް ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަނޑުެމންގެ ރާ

ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަން އޮވޭ. ެއގޮތުން، ަރއްޔިތުންނަށް ފައިދާުހރި، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮެތއްަގއި ރައްޔިތުންގެ ައޑުއަަހއިގެްނ، 

ރައްޔިތުންެގ ބަިއވެރިވުްނ ޮއތް ސަރުކާރެއް ލިިބގެން، ަރއްޔިތުން ބޭނުންާވ ކަންކަްނ ެވގެންނުދާނެތީ ރައްޔިތުްނ 

އަސާސީ އިޞްލާޙުކޮްށ، މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ުނަވތަ ގިނަ ޕާޓީތަކެއް ވާދަކުރާ ިސޔާސީ ނިޒާމަކަށް ރައްޔިތުްނ ޤާނޫނު

ދީލައިލީ. ރައްޔިތުން ބޭނުްނީވ ރައްޔިތުްނގެ ައޑުއަހާ، ަރްއޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ޮކށްދޭނެ ސަރުކާރެއް އައުން. 

ރު މި އޮތް ރައީސް ޔާމީންގެ ހޭަވއްލާ ަސރުކާރުން ހޭވައްލާ ކިޔާަފއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ މިހާ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތްހާ މާްއދާއަކާ ޚިލާފުވަމުންދާ ތަން. ިމއީ މި ދަންނަވާ ހޭަވއްލާ ސަުރކާރުން މިހާތަނަށް ހައްތަހާވެސް 

ަދއި، ހިްނގަިއ، ޕާޓީތަުކގަިއ ވަނަ ާމއްާދއިން ސިާޔސީ ޕާޓީ އުފައް 30ކޮށްފައި އޮތް ކަމަކީ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ހަރަކާތްތަކުަގއި ބައިވެިރވުުމގެ ޙައްޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންެވއޭ ބުނީމާ ސިވިލް ސަރވިސްާއއި އަދި މިނޫންވެްސ 
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އްވާ ވަޒީފާތަުކަގއި އުޅޭ އެންމެންނަށް މަޖުބޫރުކުރުވައި، ކަނޑައިާލނެ ކަމަށް ބުނެ، އަދި އިތުރަށް ގޭަގއި ތިބޭ މީހުން ލަ

ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމަށް ސޮއިނުކުުރވައިފި ކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ އަނބިދަރިންނަށް ކާންދީގެން ތާހިރު 

ދިރިއުޅުމެއް އުެޅވޭނެ ގޮތް މަްޙރޫމުކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނަމުންދާ ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ބައްލަވާ! މި 

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވެްސ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަްށ ހުންނަވާ ރައީސް ޔާމީން  އޮތް އިސްލާމީ ަދއުލަތުަގއި 

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ވިދާުޅވީ، ނޫހުގެފާނުގެ އޮޑިޮކޅުަގއި ހުރިހާ އެންމެން ސަލާމަތްކުރެއްވިއޭ. އެ އޮޑި ބަނދެގެްނ 

ނޑުމެންެގ ޮއޑިއަށް އަރަިއވަަޑިއގަންނަވަްނ ދުއްވާ ަބޔަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ ޕިންކު ކުަލއިެގ ކުދިންކޮޅޭ. ވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަމޭ. ހަމަ ސީދާ ބިރުގަންނުވަނީ. ތިމަންނަމެންގެ އޮޑިއަށް ނާރަިއފިއްޔާ ތިމަންނަމެންނަށް މި 

ންނަ ރާއްޖޭަގއި އުޭޅ ެއއްެވސް ބަަޔކަށް ސަލާމަތްތެރިކަމެއް ނެތްަކން ބުނަމުން މި ދަނީ ހަމަ ސީދާ އެންމެންނަށް ފެ

ގޮތަށް. އަދި ރަސޫލު ބޭކަެލއްހެން ވާހަކަފުޅު މި ަދއްަކވަމުންެގންދަވަނީ. ތިމަންނަމެންގެ އޮޑި ނޫން އެހެން އޮިޑއެއް ނެތޭ. 

އެއަށް ނާރައިފިްއޔާ ކަލޭމެން އެންމެން ފައްތާލާނަމޭ މި ވިދާޅުވަނީ މި ރާއްޖޭގެ ދައުލަތުެގ އެންމެ އިސް ވެރިޔަކަްށ 

ން ިމައދު ނުކުމެވަަޑއިގެްނ މި ވިދާުޅވަނީ މިތާަގއި މި ބޭފުޅުން، މަޖުބޫރުކަމެއް ނެތޭ. މީހުން ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް. ދެ

ވަންނަހިތުންނޭ ވަންނަނީ. ނޫން. އެްއގޮތަކަްށވެސް އެހެނެއް ނޫން. ހަމަ މީހުން ކަންބޮޑުވޭ. އެވަުރގެ ބާރުހުރި، ބަިޑޔާިއ 

ން ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަކަށް ކޯޓުތަކުްނ ބަހަމުންދާ ބަޔަކަށް ވާއިރު، ބިޑިޔާ އަދި ބޭނުންކުރަން؛ ައދި ޙުކުމްތައް އެ ބޭފުޅު

މިކަން މިގޮތަށް ބިރުގަންނަވަިއލީމަ އާދައިގެ މީހުންނަށް ސޮއިނުކޮށް ތިބޭކަށްނުކެރޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ 

ހާރު މީހުން ދާޖަހަނީ. އޮފީސްތަކުގަިއ ޖަލްސާތަކުގައި ވެސް މީހުން ދާޖަހާފައި ބަހައްޓާ ތަން. މަގުތައް މަތިން ވެސް މި

ވެސް ދާޖަހާފައި މި ތިބެނީ. މިއީ ރާއްޖެއަށް ބޮޑު ދާކަނޑަކަށް ވެއްޖެ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕިންކު ކުލައިގެ ދާގަނޑަށް ނުވަެޖއްެގ 

ވަހަކު އޭަގއި ސަލާމަތް ނެތް ކަމަްށ ދައްަކވަމުން، ކަނަޑއެިޅގެްނ އެގޮތަށް ހަމަ ސީދާ ހެްއާކއި ދަލީލުން ކޮންމެ ދު

ދައްކުަވއިދެމުންދަނީ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން މިދަންނަވާ ބިރުވެިރކަމަކީ. މިެއއް ނޫން އަުޅގަނުޑމެންގެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ 

ބޭނުންވި ގޮތަީކ. ރަްއޔިތުން ޭބނުންވީ، ސީދާ އެ މީހުން ބޭނުންވާ ސިޔާީސ ފިކުރެްއަގއި، ެއ މީހުން ބޭނުންވާ ސިޔާސީ 

ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް މި ރާއްޖެ ހިްނުގން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤާނޫުނައސާސީަގއި މި އޮންނަނީ މިއީ  ޕާޓީއެްއގަިއ، އެ މީހުން

ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެކޭ. މި ރާއްޖޭގެ މިލްކުވެރިންނަކީ މި ރާއްޖޭގެ  ރައްޔިތުންނޭ. މިހެން އޮންނައިރު، ކޮންމެ ދުވަހަުކ 

ގެ ޮއޑިކޮޅު ނޫން އެހެން ޮއޑިކޮެޅއްހެން؛ ެއއަށް ނާރައިފިްއޔާ މިނޫން ގޮތަށް ދައްކައިދީ، ިމދަންނަވާހެން ނޫހުގެފާނު

ސަލާމަތްނުވާނޭ ކިަޔއި، ޕިންުކ އޮިޑއަށް އަުރވަން މަޖުބޫރުުކރުވަިއ، ޕިންކު އޮިޑއަކީ ަރީއސް ޔާމީން ޕާޓީގެ އޮިޑކަން. 

ަބރުން ހޮވާފައި ހުންނަ ރައީްސ އަދި އެ ޕާޓީން އުފައްަދވަން ުއޅުއްވި ބޭފުޅުން، ޕާީޓގެ އަާސސީ ަގވާއިދުން، ޕާޓީގެ މެން

ވެސް އެކަހެރިކޮށްަލއި، ޕާޓީ ޯކޓުތައް މެދުވެރިެވގެން ކޯޓުތަުކން ދަމައިގަނެގެން މިއަދު އުުޅއްވާ ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ފެނިގެން މި ދަނީ. އާދެ! އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މި ޕާޓީގައި ދެންމެވެސް މާފަންނު ދާއިރާގެ ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރެއް 

ކަފުޅުދަްއކަވަމުން އެ ވިދާުޅވީ، ރަީއސް ޔާމީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ވާަހކަ. އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ނުކެރޭ ވިދާުޅވާކަްށ ވާހަ
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ރައީސް ޔާމީނަކީ އިންތިޚާުބެވވަަޑއިގަތް ބޭފުެޅއް ކަމަށް. ިއންތިޚާބުވި ބޭފުޅެއް ނޫން އެީއކީ. އެ ވިދާުޅވާހެން ހަވާލުިވ 

ން ނަންގަަވއި ހަވާލުެވގެން ރައްިޔތުންގެ ރުހުންނެތި ވެރިކަންކުރައްވަން އުުޅްއވާއިުރ، އެގޮތަްށ ބޭފުޅެއް. ކޯޓުތަކުން ވެރިކަ

ގަދަކަމުން އެކަން ކުރަްއވަންޖެހޭނެކަމީ އެއީ ޝަްއކެއް ވެްސ ނެތް ކަމެއް. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއިވ 

 ފުރުޞަތަށް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ރިޔާޟަށް. هللا ޢަބްދު

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ން، މިއަދު ޤައުމުގެ މަޝްރަޙު `. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ހުށަހެޅިފައިވާ ގަރާުރގަިއވާ ފަދައި

ހުރި ގޮތުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އޮތީ ހަމައެކަނި ގަރާުރގައި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކުންނެއް ނޫން އަުޅގަނޑުމެންނަްށ 

މިހިރީ ޢަމަލުތަކުން ފެންނަން ސަރުކާރުން ވަޒީާފގެ ބިރު ދަްއކަިއގެން އެިކއެކި ފަރާތްތައް ސިޔާސީ ގޮތުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

އްދުމަށް މަޖުބޫރުކުރަމުންދާކަން. އަދި ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޖަލްސާަތކަށް ދިއުމަށް މަޖުބޫރުކުރާކަން. އަދި ކުިރއަށް އޮތް ޯލކަލް ވެ

ކައުންސިލު އިންތިޚާބުަގއި ަވިކ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން މަޖުބޫރުުކރަމުންދާކަން. މިއަދު ހެނދުނު ވެސް އަުޅގަނޑަށް އެންމެ 

ްނގުމަކީ، ދިން މަޢުލޫމާތަކީ ެއީއ. ތިމަންނަމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ދަނީ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ދިމާލަކުން އެންގިއެ

މައި ހިއްސާ އޮންނަ، ސަރުާކރުން ހިންގާ ކުންފެންޏެއްގެ ވަޒީާފގައޭ. ޢާއިާލގެ ހުރިހާ އެންމެނަށް ގުޅާފައި ތިމަންނާ 

ޑިޭޑޓުންނަށް ވޯޓުދޭން. ިމއީ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކެންވަޒީާފގައި ހުންނަން ބޭނުންވެްއޖެއްޔާ އެބަ ޖެހެއޭ ސަރުކާުރގެ 

ކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅަގނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ޙައްޤަކީ ެއއީކީ ނޫން. ގަބޫލު އިވެމުންދާ ވާހަކަަތއް. ައޅުގަނޑު

ކުރާ މީހަކު ގަބޫލު އެ، މީހެއްގެ ސިޔާސީ ވިސްުނމަށް އެ ،އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން

ކުރަނީ. އަުޅގަނުޑ ައޅުަގނޑު ގަބޫލު ކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމުަގއިިވގެްނ ސިޔާސީ ގޮތުން މަސައްކަތް ވިސްނުމަކަށް ތާއީުދކުރެ

 ،ދައްކަިއގެން ެއކިެއކި ރެލީތަކަށް ދާންޖެހޭނެ ކަމަކަށް. އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން ގަބޫލެއް ނުކުރަން ވަޒީާފގެ ބިރު

 ހޭނެ ކަމަކަށް. މި ޤައުމަށް އުމުގައި އޮންނަްނޖެކަށް ވޯޓުދޭންޖެހޭ އުޫސލެއް މި ޤަބިރުދައްަކއިގެން ވަިކ ގޮތަ ވަޒީާފގެ

އޮތް ހަލަބޮލި ސިޔާސީ މަޝްރަޙް ައޅުގަނޑު ދެކޭގޮުތގައ އަުޅގަނޑުމެން  އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެީއކީ ނޫން. މިއަދު މި

ވަގުަތކު  ޔާސީ މަޝްރަޙް ިފނިކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ދައުެރއް އަާދކުރެވޭނީ އެއެބަ ފިނިކުރަންޖެހޭ. އެކަން ުކރެވޭނީ، ސި 

ޔިތުންނަށް ރައް  ގެވެްސ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދު  ،ވެރިކަންކުާރ ބަޔަކަށް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު އިލްތިމާްސކުރަން

ުރކުރޭ. ެއކަން ކޮށްދެްއވާށޭ. އަުޅގަނުޑ ނޫނުައސާސީން އެބަ ކަށަވަހިތްހަމަޖެހިގެން މި ޤައުމުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ަޙއްޤު ޤާ
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ކުރާ ދާއިާރެއއްެގ މީހަކު މަސައްކަތް އެ އެ ޯއގަނަިއޒޭޝަންގެގަބޫލެއް ނުކުރަން ރަްއޔިތުްނނަށް ބިރުދައްކަިއގެން 

މަކަށް. މީހުންގެ ވަޒީފާ ެގއްލޭނެކަމުގެ އިންޒާރު ެދވިދާނެ ކަ އްޔާ އެވަކި މީހަކު ނުޮހވިއްޖެ ، ސްޓްރަކްޗަރ ބަދަލުކޮްށގެން

 އޭަނއަކީ ވަކި  .ރާ އުސޫލެއްދަލުކުވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން އެއް ރަށުން އެހެން ރަށަކަށް ބަ ،އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން

ގޮތަކަށް ިސޔާސީ ފިކުރު ގެްނގުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ ެއކަން ުކރެވޭނެ ކަމަކަށް. ިމއަދު އެ ަމންޒަރުތައް އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

ން މަލުން ދައްކަމުން އެބަދޭ. އަުޅގަނޑު ދެކޭގޮުތގައި ައޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަށްވުރެ ހިތްހަމަޖެހިގެޢަ އެބަދޭ. ފެންނަމުން

 މީހުންގެ ހިތުން. އެ  ސިާޔސީ ވެރިން ރައްޔިތުންގެ ރުހުމާއި ލޯބި ހޯދާށޭ އެ ގެއުމުަގއި އުެޅވެންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންޤަ

ެވސް އިލްތިމާްސކުރަން  ކުރަްއވާށޭ. އެއީ އަުޅގަނޑު ިމއަދުކާމިޔާބު  ލޯބި ހޯދައިގެން ވޯޓު މީހުންގެ ހިތުން އެ ރުހުމާއި

 ބޭނުންވާ ކަމަކީ. ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މިލަންދޫޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ 

 ށް.ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު ޙަސަން

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

 142އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ަދންނަވާލަން އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

އެހެން  ،ުނމެ ފުރާ ތިބެ ގޭތެރޭ އޮނޑި މަހަށް ެބހޭ ގޮތުން؛ރާރާ ދު މި ވާ ގަށުން ހުށަހަާޅފައި މިއަވަނަ މާއްާދގެ ދަ

ހޭތޯ ހަމް ރާރުބޭގަ ވޯ ފުރަތުވެގެން ލިޔެ ހުށަހަޅައިފިއޭ ބޭގަރާރު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.މެދު ހިތުތެރޭ ނަ އޮނޑި ބޭ މަހާ

ދަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނުހަނު ލޯތްބާއި ރައީސް ނަޝީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ.، ނެހީހޭ. އާދެުކޗްބޯލޭގާ  ކިޔާކަޭރގާ؟

ކަުމގަިއ ދެމިހުންނަން ނޭނގުނީމާ ރައީސް ޔާމީން ެއކީަގއި ެވރިކަން ހަވާލުކުރެްއެވވި. އެކަަމކު ވެރި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ާބިއ ޔިތުންގެ ލޯތްރައް  ،އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނެ މަސައްަކތަކީ ނޫނީ ޕިންކު ުކލައިގެ ކުދިން ކީއްތޯ ކުރާނީ؟ ކީއްތޯ ކުރާނީ؟

ންމު މެންބަރޝިޕް ކުލަިއގެ ޕާީޓައށް ކުދިން ަވއްދަން، ކުދިން ާޕޓީއަށް އާ މި ޕިންކު އެީކގައި  އިޙްތިރާމާއި ޙަމްދަރުދީއާ

ނޫނުއަސާީސއާއި އަދި ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކެގ ފޯމު ފުރުމަށްޓަކައި އަުޅގަނުޑމެން މަސައްކަތްކުރާނެ. އެއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ޤާ

މު މެންބަރުންނަށް އާންމު މެންބަރުން، ާއއް މުތަކުގަިއ ތިއްަބވާ މެންބަރުންނާއިޕާޓީަތކުެގ އިްނތިޚާބީ މަޤާ، ގާނޫނު ެވސް

ވެސް ޕާޓީއަށް މީހުން ވެއްދުމަކީ ލިބިގެންވާ ފުރުޞަތެއް. ެއހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން އެޮގތަށް މަސައްކަތްކުރާނެ. އަދި 

ޒިންމާވާކަށް. އަދި ަރއީސް  ކަމުަގއި ހުންނަަވން އެނގިަވޑައިުނގަތީމަ އެކަމާ ވެރި ގަނޑުމެން ނުޖެހޭ ރައީސް ނަޝީދުއަޅު

ޔާމީން ވެސް އެކަމާ ޒިންާމވާކަށް ެވސް ނުޖެހޭ. އެއީީކ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްސަލަެއއް ނޫން. ރައީސް ޔާމީންެގ 

ޕާީޓތަކަށް މެންބަރުން ވެއްދުމަކީ  ،ތީ ްއޔާ ައުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންެވއްޖެމައްސަލަެއއް ނޫ

ޕާޓީގެ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ެވސް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާެރކޭ. ިލބިގެންވާ ަޙއްޤެކޭ. ިމއަދު ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ފިޔާތޮށި 
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ތުންނަށް ލިބެމުންދާ ރައްޔި ،ގެންނަ އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކާއި ކުލަިއގެ ޕާޓީއާ ގުޅެނީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް މި

މިއީ މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަްށ  މިކަންކަމާ އަޅަިއ، ކިރައި، ރިޢާޔަްތކޮށްފަ.، ކުރިއެރުމާއި 

ރާެރއް ހުށަހެޅުމަކުން އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭީތވެ. އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ިމކަހަލަ ބޭގަރާރު އަދި ގަ ރައްޔިތުން

ކުރާ ގޮުތގައި އަރާނެ ގޮޅިެއއް ނެތީމަ ކޮންމެވެސް ަކހަލަ ބަހަނާއެއް ދަްއކަންޖެހޭނެ. އަުޅގަނޑުެމން ގަބޫލުކަންބޮޑެއްުނވޭ.  މާ

ހަޅަންޖެހޭނެ. އެގޮތުން ޓަކައި ކޮންމެވެސް ްޑރާފްޓެއް ކޮށްލާފައި ފްލޯއަްށ ހުށަމީޑިއާގެ ހެޑިްނއެއް ަހދާލުމަށް ނޫނީ

އިން ން ިވޔަސް، ސީ.އޯ ން ިވޔަސް، ޑީ.އެމް.ޑީކުންފުނިތަުކގެ އެމް.ޑީނި ހުށަހެޅުމެއް މިއީ. ލާފައިވާ ހަމަެއކަހުށަހަޅައި

އޮްތ، ބަޔަކަށް ފުރުޞަތު  ކުރެވިަފއިާވ، އެ ސީ ގޮުތން ޢައްޔަންބަޔަކު ިސޔާ ވިޔަްސ، ެޗއަރމަން ވިޔަްސ އެ

ޓަކަިއ ޅުްނެގ ކްރަުއޑު ބޮުޑކުރުމަށްބޭފު ދޫުދގެ ެތރެއިން ލިބިފައިާވ ފުރުޞަތުގެ ތެރެއިން އެޤާނޫނުއަސާސީގެ ޙު

އެކީގައި ިމއަދު  މު ކަމެއް. ކީްއވެތޯ ނުކުރަންވީ؟ ަރއްޔިތުން ނުހަނު ލޯތްބާބޭފުޅުްނގެ މައްޗަށް ާލޒި ކުރުމަކީ އެމަސައްކަތް

 ރިކަމާެއކު، ހިތުްނ ރުހިގެން، ޝުކުުރވެ ތިބި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ކުދިްނ ގެނެސްދޭ ތަރައްޤީ ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 އުމުަގއި މިއަދު ތަރަްއޤީގެ މި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާމި ޤައެީކގައި ބަލަިއގަނެގެން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަާވނީ 

ައއިސް މި  ން ގުިޅގެންުވމަކީ ެއއީ އެކުދިން ހިތާިއ ޫރހުމި ޕާޓީއަށް ކުދިން އިތުރު  ދޭތެރޭގައި ަރއްޔިތުން ރުިހގެން 

ޕާޓީ ޕްރައިމަރީ ޓިކެޓް ކާމިޔާބުކޮށް، ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް  ،އެގޮތަށްމެ ުރވުމެކޭ. ހަމައިތުޕާޓީއަށް އިތުރުވާ 

އްޔާ އެހެންވެއްޖެ  ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅަކީ ވެސް ޕާޓީގެ މެންބަރެއް. އަދި ފަްސޓް ލޭޑީ ވެސް ވާނީ ޕާޓީގެ ެމންބަރަކަށް.

ކުރަްއަވވާނެ. މިއީ މީހަކަށް އޮޅިަފއި މަށް ޓަކައި މަސައްކަތް އިތުރުކުރު  އެ ދެކަނބަލުން ވެސް ޕާޓީއަްށ އާ މެންބަރޝިޕް

ފިޔާތޮށި ކުަލއިެގ ކުދިްނ  އެީކގައި  ވީމާ، މި ވާހަކަތަްއ މާ ފޯރިއާއެހެން މެއް ނޫން. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް.އޮންނާނެ ކަ

 ފަުތގެ ބަރުދަނަށް ދެކޮޅަށް ލީމާހިނގާނެ. ތިލަުއޅުނަކަސް އެކަމެއް ނުއަދު ދިެވހިރާއްޖޭގައި ިވއްކަންހަދަނީ ކިޔާފައި މި ދޮގޭ

ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ކުދިން ކުރާ މަސައްކަތް މިއަދު ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަކަުމގެ ބަރުދަން ތިލަފަތުން ވެސް ދައްކައިދޭނެ. 

ންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ރާރަކަްށ ައޅުގަނޑުމެން ބަލަެއއްުނގަންނަން. އެހެއީކީ އެްއވެްސ ތާކުންތާކުޖެހޭ ބޭގައެހެންވީމާ، މި 

އޮނިޑ ދަންނަވަމުން އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން އޮީތ،  އަދިެވސް ައޅުގަނޑަށް ެދއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރު ،ދަންނަވަން އޮތީ

ރާރު. ހަމްކޯ ތުވަމުން ލިޔެ ހުށަހަޅައިފިޔޭ ބޭގަމެދު ހިތުތެރޭ ނަފުރަ އެހެން އޮނޑި ބޭ މަހާ ،މަހަށްނުމެ ފުރާ ތިބެ ގޭތެރޭ

 ންިކއު.ތެ ކިޔާ ކަޭރގާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ މަރަދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް
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  ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

އެްއވެސް ިސޔާީސ ޕާޓީއަށް ގަދަކަމުން މީހުން ވެއްދުމަކީ އެއީ ަމއްސަލަެއްއ  އާދެ،ރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭގަިއ  އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.ވައްދާ ނަމަ. އެކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. 

ންނަށް އެއިން ޞަދެއްަގއި. ރައްޔިތުޖާަގދިނީ ވަރަށް މަތިވެރި މަޤްށް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެދި، މަލްޓި ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީއަކަ

ކައްސައިލާ ނަމަ، މަގުން  ކޮޅު ޕާޓީއެއް އޮެވގެްނ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީން ސަރުާކރުއި މަންފާކޮށް، ޒިންމާދާރު އިދިލާބަޔާ

 ޓީތައް މި ރާއްޖޭގައި އުފެިދގެން މިޖެހެނީ ސިޔާސީ ޕާމަގަށް އަުޅވައި އެ މަސައްކަްތ ކުރަން. ހިތާމަޔާ އެކު ދަންނަވަން

ނައިގެ ކަނޑަކަށް ެވއްޓި ޣަަރގުެވއްޖޭ. ތެޭރގައި އަުޅގަނުޑމެންގެ ރާއްޖެ ފިތު ގެވަރަކަްށ އަހަރުެއގާރަ ވަރަކަްށ، ދިހަވީ 

ދިޔަ ެނތިދިޔަ މުޖުތަމަޢުތައް ވަީނ ހަލާކުވެ، ސުންނާފަތިވެ،  އުމު މިޤަައޅުގަނޑުމެންެގ  އިޖުތިމާޢީ ފޭރާންތައް ރޫޅި

މިއަުދ  ކަންކަްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް . މިއީ ވަރަށް ފުންކޮްށ ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. މިދާން އަމާުޒ ހިފާފަ މަގަށް

 އުމު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤަ، މިކަން ޙައްލުުކރާނެ ގޮތްތަކެއް ނުހޯދިއްޖެ ނަމަ ،ކުެރވިއްޖެ ނަމަމަޝްވަރާކޮްށގެން ޙައްލުކު

ނޫނީ  ،މީގެ ިވއްަސކަށް، ތިރީހަކަށް ައހަރު ކުރިން ކެމްބޯޑިއާ ،އެުކ ދަންނަވަންޖެހޭނީ ވެގެންދާނީ ހަމަ ވަރަށް ހިތާމަޔާ

ހިފައިގެން. ސިާޔސީ ޕާޓީތަްއ އެކަކު އަނެކަކަށް ކަރު .ވި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައިހަލާުކވެ، ސުންނާފަތި ،ރުގެންޑާ ކަހަލަ ރޫޅި

ީޓއެްއ ޭއގެ ޙަޤީޤީ މާަނއިަގއި ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ސިޔާީސ ޕާއުފެއްދުމަކީ ކޮންމެހެން އެަކުކ އަނެަކކު ގަޔަށް އަތްލާން

 ނުކުރާހާ ކު އަނެއް ަބއެްއެގ ފިކުރަށް އިޙްތިރާމުއަުޅގަނޑުމެްނ އެއް ަބޔަ ،ހުރި ގޮތެްއަގިއ ނުހިންގޭނެޤައުމަށް ފައިދާ

މެން އެއް ަބޔަުކ . އަޅުގަނޑުހިނދުހާ ނުކުރާބާތަށް އަުޅގަނޑުެމން އިޙްތިރާމުހިނދަކު. އެއްބަަޔކު އަެނއް ބަޔަުކގެ ޖަޒު

ކަށް ޙައްލު ހޯދަން ބޮޑެތި ަމއްސަލަތަ މެންގެ ރާއްޭޖަގއި ހުރި ގިނަގުނަމަޝްވަރާކޮްށެގން އަޅުގަނޑު އަނެއް ބަަޔކާ

ެފންނަނީ ޖަދަލުކޮށް، އެކަުކ  ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލިސް ވެސް މި މަސައްކަތްނުކުެރވޭހާ ހިނދަކު. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

ިދއްކޮށް، ުޒވާބުކޮށް، ވަރަށް މަސް މާރުޭކޓެއްގެ ތެެރއިން ފެންނަ ކަހަލަ މަންޒަރު ފެންނަ ތަނެއްެގ ލިއިނގިއަނެކަކަށް 

އަިދ  ،ގޮތުަގއި. ިމއީ ވަރަްށ ފުންކޮްށ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ޅަދަރީންނާއި މުްސތަޤުބަލުގެ ޖީލުތަކާއި 

މިތާނގައި ކަންތައްަތއް  ،ދައްކަން އޮތް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބަހުރުވައާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ރީތި މިސާލު

ދަންނަވަން. ިއއްޒަތްތެރި ގޮތުން ައޅުގަނޑު މި ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން ލަދުވެތިވާ ވާަހކަ  ކުރާ

ންުނވާނެ. އެއީ ކޮންމެ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ިވޔަސް. ދަިއގެެއއްެވސް ސިޔާސީ ާޕޓީއަކަށް މަޖުބޫރުން މެންބަރުން ވައް ރައީސް.

 ވިޔަސް. ރައްޔިތުންނަށް އެ ކަމަށް އަދި އެހެން ތަނެއް  އެއީ އަދާލަތު ކަމަށް ވިަޔސް، އަދި ޕީ.ޕީ.އެމް ކަމަށް ވިޔަސް،

ން އޮންނަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު ކުރާ ފިކުރަކަށް ާތީއދުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކައިޚްތިޔާރު، ކުރާ ގޮތަކަށް މީހުން އިޚްތިޔާރު

ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ މީހެއް ކަމަށް ވިޔަސް، ވަިކ  އޮންނަނީ؟ އެހެންތޯ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މި

ގައި ތިޭބނީ ޤައުމު ހަލާކުކުރާ މީހުން. އަނެއް ސިޔާސީ ޕާޓީ ދައްކަނީީކ.  ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ ވާހަަކއެއް ނޫން އަޅުގަނޑު މި

ޤައުމުގެ ދުޝްމަނުން. މިގޮތަށް ސިފަކުރެވޭ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ވިކޭ މީހުން.  ންނާފަތިކުރާ މީހުން.ސު
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 މައްސަލަތަކަށްބޮޑެތި އިޖުތިމާޢީ ޤައުމުަގއި ހުރި ބޮޑެތި، މު މައްސަލަތަކާއިމަޖިލީހުގައި ވެސް ހުށަހެޅޭ މުހިއްމި ދަނީ. މި 

ތްކުރާ ގޮތަށް މަަސއްކަތްކުާރ މެން އެއްަބޔަކު އަނެއް ަބޔަކަށް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މަސައްކަ ޙައްލެއް ހޯދުމަށް އަުޅގަނޑު

ފިތުނަވެރިވުާމއި، އިތުރަށް  ،އިތުަރށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. އޭގެކުެރވޭ ތަނެއް އަ  ތަނެއް،

މި ކަންކަން އެބަޖެހޭ ހުއްޓެން ިއއްޒަތްތެިރ  އިން ވެސް ޯރަވމުންދާ މަންޒަރު.ތެރެނަފުރަތުގެ އަލިފާންގަނޑު މިތާ ހަސަދަޔާއި

ޤައުުމެގ  އުޅެނީ، ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތޭ އަުޅގަނުޑމެން ކުރިއަރުވަނީ، ޓަަކއި ފައިދާައށޭ އަޅުގަނޑުމެން މިރައީސް. ޤައުމަށް

ގޮތަށްތޯ؟  ަޢމަލު ހުންނަނީ އެ ގެ. އަޅުގަނޑުމެންނިމެއޭބުނުމަކުންނެްއ ނު ައޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަނީ ތަރައްޤީއަށޭ

ކްރަސީއެއް އައީމާ ޕާޓީ ޑިމޮައުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްެޖއަށް މަލްޓި ޢަމަލާއި ބަހާ ސީދާވާން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ން އެބަ އޮތްޯތ؟ ވަންކަެއްއގޮތަށް އެ މީހަކަށް ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުެގ މިނި އޮތްތޯ؟ އެ މީހެްއގެ ފިކުރާ  އެބަ ޑިމޮކްރަސީ މިތާ

ނޑުމެން ބޭނުންވާ މިީއތޯ އަޅުގަ .ޮގސް ހަލާކުވަނީރޫޅެނީ ސިޔާސީ ވާދަވެިރކަމުން. ރަށްރަށް ދެބައިެވގެން ޢާއިލާތައް

މިާއ  ިދވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ލާބަހުރި ޮގތެއްަގއި މަލްޓިޕާޓީ ޑިމޮކްަރސީ ހިންގޭނެ ގޮަތކީ؟މިއީތޯ  ޑިމޮކްރަސީައކީ؟

ދިމާވެގެްނ  ނަށްތަނަށް ގެނެްސގެން އަޅުގަނޑުމެން އިޖުތިމާޢީ ސައިންްސވެރިން މި ،ދު ފުންކޮށް ދިާރސާކޮށްދޭތެރޭގައި ިމއަ

އްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ފުންކޮްށ އަކީ ކޮބައިތޯ ހޯދަން އެބަޖެހޭ އިއުޅޭ މައްސަލަ  މި

މި ކަންކަމެއް ނުހޯދޭނެ. ، ރަްއޔިތުންގެ ފާގަތިކަާމއި  ،އެދޭ ހަމަޖެހުމާއި ވިސްނަިއގެން ނޫނިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެން މި

އޭެގ  ،ކަމަކު  އްނޫނުއަސާސީެއއް ައޅުގަނޑުމެން ލިބގެންފައި ތިއްބެ ފެހި ޤާ، ޕާޓީ ޑިމޮކްރަސީެއއް ެގނެސްމަލްޓި

އެްއ  ،ތުރަްށ ރައްޔިތުން ބައިބަވެއެކު ފާހަގަކުރަން. ޭއގެއިންނަށް ލބެމުންނުދާ ވާހަކަ ހިތާމަޔާ ފޮނިމީރުކަން ރައްޔިތު

އޮތީ. މި ކަންކަމަށް އަވަސް ޙައްލެއް އެބަ ގެންނަންޖެހޭ. ދުނިޔޭގެ  ބަޔަކު އަނެއް ބަަޔކު ކަރުހިފާ ހިސާބަށް ގޮސްފައި މި

ްށ ގައި އެަކކު އަނެކަކަދިމާވި ަތންތަނު ކޮޅުން މިކަހަލަ؛ މި ާރއްޖެައށް ދިމާވި ގޮތަށްބައެއް ތަންތަުނގަިއ އިުރއިރު 

 ންާޑއިން އެ ރުވާައހަރު ކުރިން  ެއކާވީހަކަށް ، މީެގ ވިްއސަކަށް ވެގެްނގޮސްފަިއ އެބަހުރިމުޅި ަޤއުމު ފަނާ ކަރުހިފައި،

އަުޅގަނުޑ ނޭދެން އަުޅަގނޑާއި އަުޅގަނުޑގެ ދަރީންެގ ، އެކު ދަންަނަވންމަންޒަރު  ފެނިގެްނގޮސްފައި ވަނީ. ހިތާމަޔާ 

އަދި  ،ކުރިޔަސް ސްނަންޖެހޭ ކަެމއް. ތަރައްޤީ މިހެން ވެގެންދާކަށް. މިީއ ފުންކޮށް ވި ޤައުަމށްދަރިން ދިރިއުޅެން އޮްތ 

ޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ެވސް ްއޒަތްެތރި މަމި އިއަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭގައި އަދި  ،އެހެން ކަމެއް ކުރިަޔސް މިދެންނެވި ގޮތަށް

އެކު ބުއްދި އިސްކޮްށގެން  އި ވިސްނުންތެރިކަމާ އުލެްއގަމާޙަ ޤައުމުަގއި ހުރި ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކާ މެދު ހަމަހިމޭން

 މަސަްއކަތްކުރެވޭ...ބުން އެއްކިާބެވގެން ތަަޢްއޞައަޅުގަނޑުމެންގެ ޒާތީ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު ްއޒަތްތެރި އިފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި

 އަށް.هللاބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުޢަ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ިމއަދަކީ ވަަރށް އުފާވެރި ދުވަހެއް. ތާރީީޚ  ްއސަލާމްޢަލައިުކމް. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ،`. އަ

ދަޢުވާކުރާ ޕާޓީްނ  އި އޮތް ކަމަށް އެންމެ ބޮޑު ާޕޓީ ކަމަށްމި ރާއްޖޭގަ  ،ދުވަހެއް ވެސް މެ. އަޅުގަނޑު މިހެން މިދެންނެވީ

ކަމަށް  ހަދާ މަޖިލީހުގައި މި ރާްއޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ތާއީދު ޮބޑު އެންމެ ބިޔަ ޕާީޓއަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޕީ.ޕީ.އެމްގާނޫނު

 ކީ ވަރަށް ތާރީޚީ ދުވަހެކޭ.މިއަދަ ރާރެްއ ހުށަހެޅި ދުވަސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީގަބޫލުކޮށް މަޖިލީހަށް ގަ

ެގ ކީރިތި ޤުރުއާނާިއ ރަސޫލާ ،ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވެރިޔަކަްށ ހުންނަ މީހަކު ވަރަށް އުާފވެރި ުދވަހެކޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

؟ ދެން ކޮންކަމަކާތޯ ބިރުގަންނާނީ، ހޯދަން އެބަޖެހެއޭ ބުނީމާ ބިރުނުގަންނަ ބަޔަކު ސުންނަތް ނޫން އެހެން އެއްޗެއް

އި ހުރި ނުބައިކަން އެވަަރކުން ނުފުދުނު. ތިމާ ގަިއގަ؟ ދެން ކޮންކަމަކާތޯ ބިރުގަންނާނީ !ބައްަލވާވިދާޅުވެެދްއވަ

ނުފުދުނު. ސިޔާސީ ލީޑަރުން  ތަކަށް ނޭނގޭނޭ ބުނީމަެއއްދައްކައިލާނަމޭ ބުނީމައެއް ނުުފދުނު. ކަނާތުން ކުރާ ކަމެއް ވާ

ޔާރުން ަވގަށް ކުރުމަކުން ނުފުދުނު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑި ެއަކހެރި، ހައްޔަރުކޮށް  އިއަސާސީގެ ތަރަަހއިގެ ޭބރުން ހިފަނޫނުޤާ

ށް ަވޑަިއގަތުމަކުން އިސްތިޢުފާދެްއވާފައި ެގއަ ކުރުމަކުން ނުފުދުނު. އަމިއްލަފުޅަށް ވާނުވާ ނޭނގިގެންނަގަިއގެން ރަހީނު

ގެ މުދަލުގަިއ މާރާތްތަކާއި ސަރުކާރު އި ހުރި ސަރުކާރުގެވެސް ނުފުދުނު. އަނެއް ދުވަހު ނިކުމެ މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުަގއި 

ކޮްށފައި އޮތް ކަމެއް. ިއއްޒަތްތެރި ޒީަގއި ތަޖުރިބާއަުޅަގނޑުމެން މާރޯކޮށްލުމަކުން ެވސް ނުފުދުނު. މިއީ ވެސް  ހުޅުޖަހައި

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ، ައޅުގަނޑުމެްނގެ ޕާީޓގެ ުމސްތަޝާރު ،އަުޅގަނޑު ިމއަދު ޝުކުރު ދަންނަވާލަން ބޭނުން  ރައީސް.

އެ މަނިކުފާުނގެ ައނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ  ،ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށާއި هللا ްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޢަބްދުއި

ންދަވާ މެޑަމް ފާތުމަތު އިބްރާހީމަށް. އެއީ ދިވެހި ޤައުާމއި ދިވެހި ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި އެ ބޭފުުޅން ކުރައްވަމުން އެ ގެ

ަޓކައި. ައޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީައކީ ހުުޅވާެލވިފައ އޮތް ޕާީޓއެްއ. ައޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓއަކީ ުހއްޓިފަިއ ރި މަަސއްކަތަށްއަގުހު

އޮތް ޕާޓީެއއް ނޫން. ބަންދުކޮްށފައި އޮތް ޕާީޓއެްއ ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ އަސާސީ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތުން ޕާީޓެގ 

ހަަމ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ވެްސ  ޕާޓީގެ، މަސަްއކަތަކީ ،ލިްއޔަތަކީ ވުމުގެ މަްސއޫރިއެރު ޕާޓީ ކު ،މެންބަރުން އިތުރުކޮށް

ށްދެއްވާ ައގުހުރި ށް އެ ކޮމިއަދުގެ ފަސްޓް ލޭޑީ މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ޕީ.ޕީ.އެމަކުރެްއވޭނެ މަސައްކަތެްއ. 

އިބު ރަީއސްެގ އްކަތްކުރާ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނަޕީ.ޕީ.އެމްގެ ލީޑަރޝިޕްގައި މަސަ ޓަަކއި މި ފުރުޞަތުގައި މަސައްކަތަށް

އަށް އައްސަރިބަހާިއ ސާބަސް ރައްދުކުރަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި އެފަަދ ޔަތުން ައޅުގަނޑުމެން އެ ކަމަނާހައިސިއް

ިވޔަސް ޖަމުން ހައަދި މިކަ ،ބޭކަނބަލަކު އަުޅގަނޑުމެންނަަކށް ފެނިފައެއް ނެތް. މިއީ ޙަޤީަޤތް. މިކަމާ ބަޔަކު ހިތްދަތިިވަޔސް

މިއަދު ރައްޔިތުން ގުޅެމުންދަީނ  ައޅުގަނޑު މިދަންނަވާލީ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޕީ.ޕީ.އެމާގޮތް  ނުވިޔަސް ކަން އޮތް

ބޭނުންވާތީ. މަޭގ  ވަންނަން ގެ ހިތާއި ރޫހުން ޕީ.ޕީ.އެަމށްަރއްޔިުތން، މިތާނަގއި ބޭފުޅަުކ ވިދާުޅވި ފަދައިން އިދެންމެގަ

ވީތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މި  ށް ދޭން އެބަެޖހޭ. ދޭންޖެހޭ ސަބަބަކީ، އަުޅަގނޑުމެންނަކީ ދިވެހީން ކަމަށްއަވޯޓު ތަަރއްޤީ
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 ކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޔަކަށްނޑުމެންނަކީ މި ޤައުމުގެ ައމާންއަށް ބޭނުންެވފައި ތިބި ބަޔަކަށް ވާތީ. އަުޅގަޤައުމުގެ ތަރައްޤީ 

ޅަދަރީންެގ މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާކުރަްނ ބޭނުންވާ ބަަޔކަށް ވާތީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ  ،ވާތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

އަުޅގަނޑުމެންގެ ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ވާީތ.  ގަނޑުމެންނަކީ، އަޅު

ވާތީ. އްޤުތައް ހޯދައިދޭްނ ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ނޑުމެންގެ އަންހެން ކަނބަުލންގެ ޙަައޅުގަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

ދޭން ބޭނުންވާ ބަޔަކަށް ވާތީ.  ތިރާމާއި ލޯބިމުރުން ދުވަްސވީ ޭބފުޅުންނަށް އިޙްއަުޅގަނުޑމެންގެ އު ،އަޅުގަނޑުމެންނަކީ

ހި ަރއްޔިތުން ރަީއްސ ޔާމީންގެ ވެރިކަުމގައި. އެެހންވެގެން، ދިވެ .މި ކަންކަން މި ކޮށްދެނީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަުރކާރުން

ތަރައްީޤައށް ދޭން މި ޖެހެނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތިމާމެންނަށް  ދަނީ. މަގޭ ވޯޓު މި  ގުޅެމުން މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމާ

ތާއީދުނެތީމާ، ތިމާމެންނަށް ކުރެވޭ ނުކުރެވޭ ކަމެއް ނޭންގުނީމާ، ދެން ހަދާނެނަހަދާނެ ގޮތެއް ނޭންގިގެން ދަްއކާ ވާހަަކާއިއ 

ނީ. ތިމާމެންނަށް؛ އާދެ، އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ތާއީދު އޮތް މިންވަރު ކުރާ ކަންތައް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން މި ދަ

ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާނެ ރޭގަނޑު އަށްަގޑި ބައި، ނުވަެއއް ޖަހައިލާއިރު އާޓިފިޝަލް ބީޗު ކައިރިައްށ 

ބައްލަަވއިލެްއވީމަ  ވަަޑއިގަންަނވާ. ވަަޑިއގެން އެތާނަގއި އެ ބާއްވާ ހަުރގެ ޖަލްސާތަކަށް ޒިޔާރަތްޮކށްލައްަވއި

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އިނޭގތޯ. ތި ބޭފުޅުން ރާއްޖެ ޓީވީން ވެސް ބައްލަަވއިލަްއވާ. ަހމަ ދައްކާނީ ވާހަކަދަްއކާ މީހާ 

އެކަނި. ކޮށްަޓކަށް ލައިގެން ަޖލްސާ މި ބާއްވަނީ އަުޅގަނޑުެމންތޯ، ކޮށްޓެްއގެ ތެރޭަގއި ޖަލްސާ މި ބާއްވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީތޯ 

މީހުންގެ އެީހގަިއ  3މީހުން ހަމައެއް ނުޭވ. އަާސގަނޑު ޖަަހއިގެން  10ިވސްނަިއވަަޑގަންނަވާ. އެތާނގައި  ރަނގަޅަށް

މީހުންގެ އެތާނގައި ހަމަެއއް ނުވޭ. ދެން ިތމާ އެ ތަނަށް ތެދުވެހުރެ  10ހިނގާފައި އެ ހިސާބަށް ނުދެވޭވަުރގެ 

އޮތް ކަމަކަށް ނުވާނެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤައުމުގައި މިއަުދ  ކަރުފެލެންދެން ކިތަންމެވަރަކަށް ހަޅޭއްލެވިޔަސް ތާއީދު

ާޔމީންގެ ވެިރކަން. މި ޤައުުމެގ هللا ތާޢީދު އޮތީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް. މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުން މިއަުދ ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޢަބްދު 

މިއީ ޙަޤީޤަތް. އަޅުގަނޑުމެން މަލްޓިޕާޓީ ރައްޔިތުން މިއަދު ބޭނުންވަނީ ފަސްޓްލޭޑީ މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހީމްގެ ޚިދުމަތް. 

ޑިމޮކްރެސީެއްއގައި ވެިރކަންކުަރމުން މި ގެންދަނީ ޕާޓީ ނިޒާމަށް. ޕާޓީ ހިންގާ ގޮތަށް. ޕާޓީން ވެރިކަންކުރާ ގޮތަށް. މިއަދު 

ސް މަޤާމުތަކުަގއި ޕާޓީ ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި ަވޒީުރންގެ މަޖިލިސް ތަމްސީލުކުރަްއވާނީ ޕާޓީގެ މެންބަރުން. ކުންުފނިތަކުގެ އި

ތިއްބަވާނީ ޕާީޓގެ މެންބަރުން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ިމ ތިބެނީ ޕާޓީގެ މެންބަރުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެްއ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީއަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރުމަކީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީގެ އަާސސީ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތް. އެ 

ށް ނުކުމެ ޯފމު އެ ފުރަނީ އެއީ އެ ބޭފުޅުްނގެ ހިތްތިރިކަން. ެއއީ އެ ބޭފުުޅން، އެ ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީއަށް ބޭފުޅުން މަގުމައްޗަ

އޮތް ލޯބި. އެއީ އެ ބޭފުޅުން، އެ ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން ބޭނުންވާ މިންވަރު. މި ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން މި 

އުުމގެ މިނިވަްނކަމަށް ޓަކައި. ދިވެހި ޤައުުމެގ އަމާންކަމަށް ޓަކައި. ދިވެހި ޖެހެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި. ދިވެހި ޤަ

ޤައުމުގެ ހަމަޖެހުމަށްޓަކައި. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަދު ރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުަގއި ހުންނެިވ 

މާ، ކަންބޮުޑެވގެން މިތާނގަިއ ވާހަކަެދއްކީ. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމް ނޫޙުގެފާނުގެ ަނއުކޮުޅެގ ވާހަކަ ެދއްކީهللا ޢަބްދު
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ކީްއވެގެންޯތއޭ އަުޅގަނުޑގެ ސުވާލަކީ ބޯންވާޭނ، ބޯންޖެހެއޭ، ބޮވޭނޭ ބުނީމާ ކަންބޮުޑވެގެން އެ ވާހަކަ ނުދެްއކީ؟ 

ވީާމ، ކީްއވެގެންތޯ ކީރިތި ރަސޫާލެގ ސުންނަތާއި ކީރިިތ ޤުރުއާްނ ފިޔަަވއި އެހެން ެއއްެޗއް ޯހދަން އެބަޖެހެއޭ ވިދާޅު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުޅުން އޭުރގަިއ އޮތް މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ނުވެއްދީ؟ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމަކީ ސައްަތއިން ސައްތަ 

މުސްލިމު ޤައުމެއް. ސައްތައިްނ ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްަގއި، ދިވެހި ރަްއޔިތުން ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއްަގއި، ަސއްތައިްނ 

ރިައކަށް ހުންނަ މީހަކު ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލާގެ ުސންނަތަށް ޖޯކުޖެހީމާ، އެކަމާ ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމެްއގެ ވެ

ކަންބޮޑުނުވި ބަަޔކު ދެން ކަންބޮޑުވާނެ އެހެން ކަމެއް މި ދުނިޔޭަގއި އޮންނާނެ ކަމަކަށް ައުޅގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. 

ވަނަ ދުވަހު ތާއީދު އޮތީ  15ންނަ އެޕްރީލް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިއަ

ކޮންބަޔަކަށްކަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނޭ. ޝައްެކއްނެތްތާ. ތިޔަ ބޭފުޅުންެގ 

هللا ޢަބްދު ހަރުގެ ކައިިރއަށް މީހުން އެްއނުވެގެން މި އުޅެނީ ީކްއވެެގންތޯ؟ އެ ތަނަށް ދާއިރު މި ފެންނަނީ ރައީސް

ޔާމީންގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ ބޮުޑ، އެންމެ ބިޔަ ދެ މަޝްރޫޢެއް އެުކއެީކގައި ހިނގަމުންދާ ތަން. މިހާރު އެތާނގައި ޕޯޑިއަމް 

ވެސް ބަހައްޓާަފއި މި ހުންނަނީ ބްރިޖު ނުފެންނަ ގޮތަށް ވާހަަކދައްކަން ހުންނަ މީހާއަށް. އަެނއް ފަރާތަށް، ވާތް ފަރާތަްށ 

އިރު އެއަރޯޕޓްގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން އެ ދަނީ. މިއަދު ފެށިގެން އެ ދިޔައީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤގެ އެނބުރި ބަލައިލާ

ދުވެލި ހުރި މިންވަރު ތިޔަ ބޭފުޅުން ވިސްނާަވޑަިއގެންނަވާ! ހއ. ތުރާކުނުން ފެށިގެން އަްއޫޑގެ ނިޔަލަށް ބައްލަަވއިލެްއވީމާ 

ޔާމީންގެ މި ސަރުކާރުން هللا ންތައްތޯ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ނުކުރެވުނު ކިތައް ކަ

އަހަރުގެ ތެޭރަގއި ުކރެއްވީ. ތަންތާނގަިއ ބޭންކުަތއް އެހެރަދަނީ ހުުޅވަމުން. ހޯަރފުށީ ދާއިރާަގއި އިހަށްދުވަހު  2މި ވީ 

ތް ދަނީ ހަދަމުން. އަޅުގަނޑުގެ އަިމއްލަ ރަށުން ވެސް އަުޅގަނޑަށް ފެނުނީ ބޭންކެއް ހުުޅވި މަންޒަރު. ބަނދަުރތައް އެ އޮ

ކީެވގެންތޯ، އާދެ! ހައްދުންަމތީ ފޮނަދޫން ކީއްވެގެންތޯ ީޕ.ޕީ.އެމަށް އުފަލުން ނުވަންނާނީ؟ ވިދާޅުވެދެްއވަަބއްލަވާ! 

ސް ކަމެއް ނޯންނާނެ. އަހަރު ހައްދުްނމަތީ ފޮނަދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮްށދިން އެްއވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ. އެްއވެ 3އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

މިއަދު ހަދާފައި އޮތް ލިްނކު ޯރޑަށް ެއކަނި ބަލައިލިަޔސް ައުޅގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ނޫންތޯ ހިތާއި ރޫހުން ޕީ.ޕީ.އެމާ ގުޅެން. 

ރަށުތެރޭގެ ހުރިހާ މަގެއްގައި ތާރުއަޅަމުން އެ އޮތް ދަނީ އިނގޭތޯ. ހުރިހާ މަގެއްގައި ތާރުައޅަމުން އެ ދަނީ. މި އަހަރުގެ 

ޓުގައި އެ އޮތީ ބިން ހިންަކން. ސްކޫލުެގ އިމާރާުތގެ ދަިތކަން ެއ އޮތީ ަޙއްުލވެފަ. ިޞއްޙީ މަރުަކޒުެގ ާއ އިމާރާތެްއ ބަޖެ

މީހުންގެ ޖާގަިއގެ ނިންމާފަ. ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތް އެ ދަނީ  500އެހެރީ ކޮށްފަ. މުޅިން އާ މިސްކިތެްއ، 

ދާންފެށީމާ ކީއްކުަރންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ދެ ފަރާތަކަށް ބޯޖަހަންވީ؟ ބޯޖަހަންޖެހޭ ނިމެމުން. ދެން މި ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ 

ސަބަބެއް ނެތޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންެވގެން ައޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ، މިއަދު ަތރައްޤީއަށް ފެންޮބވަިއގެންފަިއ 

އެމް.ޑީ.ީޕެގ  އިގެންަނވާނެންނޭ. ފެނިވަޑަ ހުރޫ އިތާއެ ގުިޅވަަޑިއގެންނަވަނީ ހި ދިވެހި ރައްޔިތަުކ ޕީ.ޕީ.އެމާ ތިބި ކޮންމެ

ކީކޭޯތ ގިވަަޑއިގަންަނވާ ރަޝީދުބެ ނގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އެޕީއެމް.ޑީ. މި ވަރަށް މަޝްހޫރު މީހެއް އުކުަޅހު ރަޝީދު.

 ޖުބޫރުކޮށްގެނެއް މީހަކު ބުނެގެްނނެއް ނޫނޭ. މަ ނީ އެއްވެސްނާ ޕީ.ޕީ.އެމާ މި ގުޅުތިމަން ،ރަޝީދުބެ ވިދާުޅވީވިދާޅުވީ؟ 
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 ހަށް ތަރައްޤީ ެގންނަން ބޭނުންވާތީއޭ. މިއަދުމަތް ގަބޫލުކުރެވިގެން ުއކުޅަގެ ޚިދުއި ރޫހުން ރައީސް ޔާމީންނޫނޭ. ހިތާ

 ،އިން 500ުދވާލަކު  ،ދަްނނަވަނީ ލައްވާ. ިމއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އެެހންވެގެން އަުޅގަނޑު މިބޭފުޅުން ބައްަލވައި  ވެސް ތިޔަ 

ޒާމުގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުން ވެސް ޕާޓީ ނި ތިޔަ ންފެށީމާ އެކަމާ ހިތާމަނުކުރާށޭ.މެންބަރުން ގުޅެ ން ޕީ.ޕީ،އެމާހާހު ހާހުން، ދެ

ބޭފުޅުންނަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންވަނީ ފެއިލްވެފަޭއ.  ކުރަްއވާށޭ. ތިޔަމަސަްއކަތްކުެރވޭތޯ ޕާޓީ ވަރުގަދަ

ާރއްޖޭެގ ިއއްޒަތްތެިރ  !ގަބޫލުކުަރއްވާ .ލްކޮށްލާފަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްބޭުފޅުންވަނީ ފެއި ރައްޔިތުން ިތޔަ ދިވެހި

އުމަށް މި ގެނެސްދެްއވާ ތަރައްޤީއަށް ކެތްނުކުެރވިގެްނ ޤަޤައްޔޫމް ިދެވހި ޔާމީން ޢަބްދުލްهللا ޔާ ޢަބްދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

މި  .މި ދަންނަވަނީ ކެރިގެންހަމަ އަުޅގަނޑު  ؟އުޅެނީ ީކއްެވގެންތޯ މި އަތޮޅު ިވއްަކއިލާ ވާހަަކެއއް އެބަ ދަްއކާ. ފ.

ުކރެއްވި ެއްއވެސް ބޭފުޅަކަށް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް މި ގެންނަވަރުގެ ބޮޑެތި ފޮރިން ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުަގއި ވެރިކަން 

ނީމާ ދެން އެބަޖެހޭ ހޯދުއިތުބާރެއް ނުހޯދުނު. ނު، އިންވެސްޓްމަންޓުތަެކއް ނުގެެނވުނު. ފޮރިން އިންވެސްޓަރުްނެގ ތާއީދެއް

ުޅގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާާރިއ އަ ށްވުރެނުވާނެ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ެއއަ އެ ކަންކަން ހުއްުޓވޭނެ މަެގއް ހޯދަން. އެކަމެއް

ބޭފުޅުންނަށް  އޮތް ގުޅުން ވަރުގަަދކަން ތި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާ އޮތް ގުޅުްނ މާ ވަރުގަދަ. ސަޢޫދީ ސަރުކާރާއި ރާއްެޖއާ

ރާއްޖެއަކަްށ  އަިދ މިހާތަނަކަށްޏާ ލޫމާތު ކުށްކަމުަގއި ުނވަންއި ހުރި މަޢުގަންަނވާނެ. އަޅުަގނޑަށް ލިބިފައެނިގވަަޑއި

ދީ ރިޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ސަޢޫއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި އަންނަ މާ ،ވެސްަޑއިގެްނފައެއް ނެތް. އެހެންނަމަދީ ރަސްކަލަކު ވަސަޢޫ

ގެ ވެރިކަން ފެށިގެން ުކޑަ ދުވަްސކޮެޅއްގެ ތެޭރަގއި . ާރއީސް ޔާމީންރާއްޖެއަށްރަސްގެފާނު އެ ވަަޑިއގަންނަަވނީ ދިވެހި

އަްށ ވަނީ ރާއްޖެ ަޗއިނާެގ ރައީސް ،ދުއާދެ އެންމެ ަވރުގަދަ އިޤްތިޞާ، އުމު ޤަ ދުނިޔޭގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް

ޅުެލއާިއ މާލެއާ ދޭތެރޭަގއި ެއ އޮްތ ްއވިްއާޔ އަުޅގަނޑުމެންގެ ހުޖާއެްއގެ ގޮތުން އިރާދަކުރެ ޒިޔާރަތްކުަރއްވާފަ. ނަތީ

ގެ ގޮތުަގއި ގުޅާެލވެމުން. އުމުގެ ދޭތެރޭަގއި އޮތް ަރހުމަތްތެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ފާލަމެއްއޮތް ދަނީ ދެ ޤަ ވޭ ބްރިޖު އެއަޅައިލެ 

ވަޑަިއގަންނަވާއިުރ އެނބުރި  އި ރާއްޖެއަށް ަވޑަިއގެންފަ ގެ ރަޙުމަތްފުޅާ އެއްކޮށް ސަޢޫދީ ރަސްގެފާނު ވަޑަިއގެންފައި،هللاމާތް

ޑުމެންނަށް މިތާ ކަމެއް މިއަދު އަޅުގަނ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ރައްިޔތުންނަށް ލިބިގެންދާނީ ކިހާވަރެއްގެ ބޮޑު މަންފާއެއް

ރައްިޔތުން ގޮވަިއގެން ރައްޔިތުްނ  ތިބެ ދަންނަވާކަށް ނޭނގޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމަށް އަްނނަ ތަރައްޤީއަކީ. މިއީ

ކަން ކަންގުން ދަތުރުުކރާ ވެރިން ދަތުރުކުރަން ފެށީމާ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ންޒިލަށް ރައްޔިުތން ބޭނުންވާ މަމަބޭނުންވާ 

މިއަދު ރައްޔިތުން  ޕީ.ޕީ.އެމާ، މަަގކީ. އެހެންވެގެން އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ފަސޭހަވެގެން އަންނަ

. މަޖުބޫރެއް އަުޅގަނެޑއް ނުކުރަން .ރޫހުންނޭ އިޅެން ބޭނުންވެގެްނނޭ. ހިތާގުިޅވަަޑއިގަންަނވަނީ ގުޅޭ ހިތުންނޭ. ގު

ގެ ކުރީ ތާ. އަުޅގަނޑު މިދިޔަ ހަފުހަމަ ރަނގަޅަށް މި ދަންނަވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކީއްކުރަންތޯ މަޖުބޫރުކުރަނީ؟

ތިއްަބވާެނ  އިމިތާނގަ ިއ؛ން ޭގގަެއއް ދުވަހު ހެނދުނު ނުވައެްއ ޖެހިއިރު އަޅުގަނޑުމެ ،ރަށަށް ގޮއްސަ ހަފުތާގައި 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލީ އަުޅގަނޑު ބޭނުމޭ މިއަުދ  އިދެފައި އިށީނބަހައްަޓވާފަ އަޅުގަނޑުގެ ގެ ދަންނަ ބޭފުޅުން. މޭޒެއް

ކުރަން. އެއްެވސް ރަްއޔިތަކަށް މަޖުބޫރެއް ނު .ނުދަން ފުރާކަށް . އަޅުަގނޑު އެްއވެސް ގެައކަށް ފޯމުއިނގޭތޯ ފޯމު ފުރާލަން
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ވަަޑއިގަންަނވާ  .ޕީ.ޕީ.އެމަށް ފޯމު އަޅުގަނޑު ފުރައިފީމޭ 300 ހަވީރު ހަތަރެއް ޖެހިއިރު ،ނުވަެއއް ޖެހިއިރު ފެށީ

ފޯމު އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ފުރިއްޖެއްޔާ ައޅުގަނޑުގެ ެއއް  100. ތިން ދުވަހު މަސައްކަތްކޮްށގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުޅުން

އެއީ ީކްއވެގެންތޯ؟ ލާހިކެއް ނޫނޭ. . ނޫން ފުރާކަށް . ލާހިކެއްއިނގޭތޯ ކުރާނަންއަށް ހަދިޔާގެ މުސާރަ އެމް.ޑީ.ޕީދުވަހުއަހަރު

ލަިއގަންނާތީ މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންގެ ަރށަށް ގެނެސްދޭ ތަރައްީޤ ރަްއޔިތުން ބަ ިއ،އަުޅގަނޑުމެންެގ ރަށުގަ ؛އެއީ ާތއީދު

 . އަުޅގަނޑުމެންނެއް ނުވިއޭ އި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަމުގަ  ،ގުިޅވަަޑއިގަްނނަވަނީ. އެނިގވަަޑިއގަންނަާވނެ ޕީ.ޕީ.އެމާ އެ

ަސރުކާރުގެ ޚިދުމަތެްއ ހޯދަން  ؟ބޭުނމެއް ނޫން. ެއއީ ކޮބައިތޯ ގޮތަށް ފޯމު ފުރާކަށް ފޯމު ފުރި އިއެމް.ޑީ.ޕީެގ ވެިރކަމުގަ 

އަނެއް ުދވަހު އިެލކްޝަންްސ  ،ސް ދިވެހި ރަްއޔިތަކު އައި.ޑީ.ާކޑެއް ހިފައިގެން ސަުރކާރުގެ ކޮންމެ މުއައްސަާސއަކަށް ިދޔަޔަ

 ކަށް ައޅުގަނޑުމެން ފޯމު ފުރާކަށް ާލއިރު އޮންނަނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ެމންބަރަކަށް ވެފަ. ެއގޮތަގެ ދަފްތަރު ބަލައިކޮމިޝަން

 ،ގެން މެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެން ފޯމު ފުރާނީ އަޅުގަނޑުމެން ަރްއޔިތުން ބޭނުންވެގެން ައއި.ޑީ.ާކޑު ހިއްަޕވަިއގެން ވަަޑއިނުބޭ

ޕީ ދިނީމަ، އެ ގެ ކޮއި، އެ ބޭފުޅުންގެ ައއި.ޑީ.ކާޑު ޕްރިންޓު ޖައްސަވާފަ އި އެ ބޭފުޅުންގެ ފިންގަރއެ ބޭފުޅުންގެ ހާޒިުރގަ

އެީއ  .ދެން އެ ފޯމު ައުޅގަނޑުމެން އިލެްކޝަންސް ޮކމިޝަނަށް ފޮނުވާނީ ،ފުޅަށް ސޮިއކުރީމަބޭފުޅުން އަމިއްލަ

އުޅެީނ މަލްޓިޕާޓީ  އުޭޅ ކަމަކީ. އަުޅގަނޑުމެން މި ޅުގަނޑުމެން ބޭނުންެވެގން މިެއއީ އަ .ގަނޑުމެންގެ އުސޫލަކީ އަޅު

 ގޮތް އެހެން މީހުންނަށް ދައްކަންވެގެން. ތަޖުރިބާކޮށްލަން ވަޑަިއގަންނަވާ  މެންބަރޝިޕް އިތުރުކުރާ ޑިމޮކްރަސީެއްއގައި

ގޮތަށް ގާނޫނަށް  ވާވާ ބޭފުޅުންގެ ފޯމު ބާތިލުޖައްސަޕްރިންޓު ނު! ފިންގަރދެން ބައްލަވާ ؛އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިނގޭތޯ.

ވަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް މެންބަރޝިޕް އިތުރުވެފަ. ކީްއވެގެންތޯ ތެުދވެަވޑަިއގެްނ  ގުިޅގެން މިައދު އެމް.ޑީ.ޕީ މި ގެނައި އިޞްލާޙާ

މިއަުދ  ިރޔަސްކު އަލުން މެންބަރޝިޕް އިތުރުކުރަން މަަސއްކަްތނުކުރަންވީ؟، ނަމަ އޮތް އެ ވިދާުޅވާ ތާއީދު ؛އެކަން

ނެތް. މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ  އެމް.ޑީ.ޕީައކަށް މިއަދަކު ތާއީެދއް އިެއްއވެސް ރަށެްއގަ ނެތޭ އެކަން ކުރެޭވކަށް. ދިވެިހރާއްޖޭގެ

ނަށް ދާނެ މީހަކު ނުވޭ. ދެން ކުރާނެނުކުރާނެ ކަމެއް ތަ ކޮށްލާނެ މީހަކު ނުވޭ. ރެލީއެއް ބާްއވަިއގެން އެ މުޒާހަރާއެއް

 ހެއްޔޭ މި ރަށަށް މިފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑއިގަންަނވާތިޔަ ބޭ ،އެއް ބޭފުޅުން ރަށްރަށަށް ވަޑަިއގެން މި ވިދާޅުވަނީބަ ނެތީމާ

ވެރިކަމުަގއި  އިމިވެނި ރައީެސއްގެ ވެރިކަމުގަ  ން ގެންނަ ތަރައްޤީެއއް ނޫނޭ. މިއީރަީއސް ޔާމީ ގެންނަ ތަރައްޤީައކީ މިއީ

ަވޑަިއގެންފައި މިކަން ކުރައްވަީނއޭ. މިއަދު  ކަަށއަޅާފައޭ. ދެން ރައީސް ޔާމީންއޮތީ އެމަޝްރޫޢު މި ފަންޑު ހޯދާފައޭ އޮތީ. 

 ދޭތެރޭގައި ވިސްާނ އިނގޭތޯ. މިސާލަކަށް ގދ. ގަޅަށް ކަންކަމާވެއްޖެ. މާ ރަނއްޔިތުން ެއއަށްވުރެ މާ ތޫނުފިލިދިވެހި ރަ

ނޫން އެހެްނ މީހަކު ގެންނަ ތަރައްީޤއެްއ  އީސް ޔާމީންކަށްތޯ މާނަކުރާީނ ރަކޮްނގޮތަ ،ތިނަދޫއަށް މިއަންނަ ތަރައްޤީައކީ

ބޫެލްއ ނުކުރާނެ ދެއްތޯ؟ ިދވެހި ަރއްޔިތުންނަކީ ވިސްނުންތެރި ށް. ހަމަބުއްދިން ވިސްަނިއފިއްޔާ މީހަކު އެކަްނ ގަކަމަ

ވައޭ ިމއަދު ތިނަދޫއަްށ ކުރައް ައށް ވަަޑިއގެން އެބަ މަަސއްކަތް ބައެއް. ތޫނުފިލި ަބއެއް. އެަކމަކު ބައެްއ ބޭފުޅުން ތިނަދޫ

ނޫނީ ަރއީްސ  ންނަ ތަރައްޤީއަީކ ރައީސް ޔާމީން ގެންނަވާ ތަަރއްޤީެއއް ނޫނޭ. މިއީ ރައީސް ވަޙީދުގެ ސަރުކާރުަގއި،މިއަ

 . ބަޖެޓު ފަންޑު ހޯއްދަވާފައޭ ހުރީ. ދެން ރައީސް ޔާމީންތަކެކޭގެ ެއކަަށއަޅާފައި ހުރި މަޝްރޫޢުނަޝީދުގެ ސަރުކާރު 
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މި ރާއްޖޭގެ ވެިރކަމުން  ! ރައީސް ަމއުމޫންކުރެްއވުޭމ. ބަލަގަކުަރްއވާ ކަަމކީ މިކަން ތަންފީޛު މި ވަަޑއިގެން

އެކަށައަޅާަފއި ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ކިހިނެއްތޯ ވީ؟ އެ ވިދާޅުވާ އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ،ފައިބާވަަޑިއގެންނެިވއިރު ފަންޑު ހޯދާފައި

ންފުޅުވާ ދިމާއަކަށް ބައްަސވައިެލއްވީ. ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓާީލ. ވެރިކަމުަގއި ވެރިން ވަަޑިއގެންފައި ކީއްތޯ ކުރީ؟ ބޭނު

 ،ދަންނަވަނީ ދާންދެން ވެސް ނޭނގެ. އެހެންވެގެން މިބައި މަޝްރޫޢުތަކަށް ހެދިނެހެދި ގޮތެއް އަދި އަދަށް  އަނެއް

މާ އިތުރުވެއްޖޭ.  ގެ ހޭުލންތެރިކަންވަރަްށވުރެ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އޮޅުަވއިލެވޭ

ގޮތަކަށް މާނަކުރަން އުޅުނަކަސް އެކަމެއް ނުކުެރްއވޭނެ  މި ޤައުމަށް ގެނެސްދެްއވާ ތަރައްޤީ އެހެން  ރައީސް ޔާމީން

ހަމަ ކެރިގެން. ތިނަދޫއަށް ގެންނަ ތަރައްޤީއަކީ، ފޮނަދޫއަްށ  ،އިނގޭތޯ. ެއކަމެއް ނުކުެރއްޭވނޭ އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ

ގެންނަ ތަރައްޤީއަީކ، ހޯރަފުށްޓަށް ގެންނަ ތަރައްޤީއަކީ، ނައިފަރަށް ގެންނަ ތަރައްޤީއަކީ، ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ގެންަނ 

ތަރައްޤީއަީކ، ގުަރއިދޫއަށް ެގންނަ ތަރައްޤީއަކީ، މާފުށްޓަްށ ގެންނަ ތަރައްޤީއަީކ، ނިލަންދޫއަށް ގެންނަ ތަރައްޤީައކީ، 

މި ސަރުކާރުން  ،ކީ، ުފވައްމުލަކަށް ގެންނަ ަތރައްޤީއަކީ އެއީ މި ސަރުކާރުން ރާވަިއގެންގެމަނަފުށްޓަށް ގެންނަ ތަރައްޤީއަ

 تعالى و هللا سبحانهކަމެއް ނެތް.  މި ސަރުކާރުން ގެންނަ ތަރައްޤީ. މިއާ ދޭތެރޭ ދެބަސްވާން އުޅޭނެ ،ފަންޑު ހޯދައިގެން

 ،ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަިއ، މި ޤައުމަށް އަމާންކަން ހޯދައިދީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑުެމން މިތިބީ ވަރަށް ކެިރގެން މި

ތުރުކޮށްފައި ގޮސް މި ޤައުމު ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ މިްސރާބުގެ ދަ ،މި ޤައުމުގެ ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދީ

އި ނޫނިއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން މި ޤައުމީ ނައު ބަނދަރުކޮށްފަ ހިމޭންކަމުގެ އައްސޭިރއެްއަގއި، އި އޮމާންކަމާ ެއކީަގއި އަމާންކަމާ

 2017އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުގަނޑުެމން މަސައްކަތް ހުއްޓަެއއް ނުލާނަން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، 

ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު  2018ބޭއްވޭ ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިންތިާޚބާއި،  މި ގައިވަނަ އަހަރު

ނޫން. ެއީއ  އަުޅގަނޑުމެންގެ މޮޅުކަމަކުންއެކީަގއި ކާމިާޔބުކުރާނަމޭ. އެއީ  ޔާ އަުޅގަނޑުެމން ފަސޭހަކަމާއިރާދަކުރެްއިވއް

 ރައްޔިތުންގެ ބުރަ މަސަްއކަުތން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެގނެސްދެއްވާ ތަރައްީޤއަށް ރަްއޔިތުން ފެންބޮވައިގެންަފއި ތިބި

هللا ޢަބްދު ދައުރަކަށް ރާްއޖޭގެ މިހާރުގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރުން. ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ދެވަނަ

 ،ފަދައިން މި ޤައުމަށް ގެންނަން. އެއީ އަޅުގަނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ފަށަމުން ވެސް ދެންނެވި ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

މާ، އަުޅގަނޑު ިނންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވަން މި ޤައުމަށް ޓަކައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި އިނގޭޯތ. އެހެންވީ

ދިވެހި ސަުރކާރުަގއި މިއަދު ތަމްސީުލުކރައްާވ ަވޒީރުންނަށް ެވސް،  ،ބޭނުންވަނީ، ައޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަމޭ

އްވާޭށ! މުގެ މަސަްއކަތުަގއި ައވަދިނެތި އުޅު އްވުމު ފުރުފުޅުންނަށް ވެސް ޕީ.ޕީ.ެއމަށް ފޯއެމް.ޑީންނަށް ވެސް އަދި އެޫނން ބޭ

ކުރަްއވާ  ބޭފުޅުންނަކީ ޕީ.ޕީ.އެުމގެ މެންބަރުންނޭ. މެޑަމް ފާތުންއަށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ޭބނުންވަނީ، ކަމަނާ ތި އެއީ ތި

ކަމަނާއާ  ވެސް ފަސްޖެހިވަަޑއިނުގެން ކުރިއަށް ަވޑަިއގަންަނވާށޭ! ައޅުގަނޑުމެން މިތިބީމަސައްކަުތގައި ހަމަ ެއއްގޮަތަކށް

ަޓކައި ައޅުގަނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމް މިައދު ފަޚުރުވެރިވަމޭ. އެއީ ަފސްޓު ލޭޑީެއްއގެ މަޤާމުގަިއ އަށްއެީކގައޭ. ކަމަނާ

ޮކށްދެއްވާ އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަާތއި، ިސޔާސީ ާދއިރާަގއި ތި ހޯއްދަަވއިދެްއވާ ކުިރއެރުމާ އެީއ  ހުންނަވައިގެން ަޤއުމަށް ތި
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ކުށެކޭ ދަންނަވާކަށް.  ،ައޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން ކޮންމެހެން ކުށެއް ނޫނޭއަޅުގަނޑުމެން ފަޚުރުވެރިވާ ަކމެކޭ. ބައްލަވާ! 

އެކަމަކު އަުޅގަނޑު ދަންނަވަްނ ބޭނުންވަނީ، މެޑަމް ފާތުންގެ އެ ހުރި ހިތްވަރު ދެން މި ޤައުމުގެ ފަސްޓު ލޭޑީކަން 

ވަަނ  21މަްއަސލައެއް ނޫން. ިމއީ ކަމަނާގެ  ކަމަނާެގ މައްސަަލއެއްޯތއޭ؟ ެއއީ އެ ކުރެްއވި ބޭފުޅުންެގ ނެތުން ެއއީ އެ 

 ކަމަނާ އެ ކުރައްވާ ހިތްވަރު ުކރައްަވއިގެން. އެ ރުނުގައި ފަސްުޓ ލޭޑީކަން ކުރެވޭނީ މެޑަމް ފާތުން އެގަރުނު. މި ގަ

 އި،ކަމަނާއަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަނޑުެމން ޕާޓީގެ މެންބަރުންނާ އުޅުްއވާ ގޮތަށް އުުޅއްަވިއެގން. އެ

ކޭ އިނގޭތޯ. ފަދަ ފަސްޓު ލޭޑީއެ މެންނާ އިދިކޮޅު ޭބފުޅުން ވެސް އެކަމަނާއަށް ަޓކައި ފަޚުރުވެިރވާންޖެހޭއަޅުގަނޑު

އްަދވަިއގެްނ ދަޤާތު ފައުންޑޭޝަން އުފަ! ޞަނިކަން ބައްލަވާ ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 ސާއިން ބޭރުވެފައި ތިބި އެތައް ކުދިންނަަކށް، އެތައް ބޭފުޅުންނަކަށް އެލާނެ މީހަކު ނެތިފައި، ހަވާމި ޤައުމުގައި އަަޅއި

ެމޑަމް  ދަންނަވަނީ، ނޫންތޯ އިޚްލާްޞތެރިކަމަކީ. އެހެްނވެގެން އަުޅަގނޑު މި ރުޞަތު ހޯއްދަަވއިދެްއވައިފި. ިމއީކަމަނާ ފު

ކުރިއަްށ ަވޑަިއގަންނަވާށޭ! އަދިެވސް ެއްއ  މިދަންނަވަނީ ކަމަާނގެ މަސައްކަުތގައި ފާތުންއަށް ހަމަ އިޙްތިރާމާ ެއކީަގއި

ކުަރްއވާށޭ! ކަމަނާެގ ށޭ! އުަފއްދަަވއިގެން ަމސައްކަތްފައުންޑޭޝަން އުފައްަދވާށޭ! ައދިވެސް ެއއް ފައުންޑޭޝަން ުއފައްދަވާ

، ކުަރއްވަމުންއްކަތްސިޔާސީ ދާއިާރގައި މަސަ ، ރަކާތްތެރިވަމުން. އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާގެ ހަހުްއޓޭ ޤާބިލުަކން ކިބަިއގައި އެބަ

ގެންަދވަނީ.  ުކރެއްވުުމގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ ލާމަސީލު ނަމޫނާއެކޭ ކަމަނާ ިތ ދައްކަވަމުން ތި ޓީމެއް ޮގަވއިގެްނ މަސައްކަތް 

ުތގައި ައވަދިނެތި ސިޔާީސ މަސައްކަ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ޢަބްދު

ވަރަށް ސާފުކޮްށ  2018ގެންަދާވކަމީ ނާ އެއް ސަފެްއގައި ކަމަނާ ފައިހަމަކުރައްވަމުންމަނިކުފާ އިރު އެގެންަދވާއުޅުްއވަމުން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދާ ކަމެކޭ. ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަމުންދާ ކަމެކޭ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަނޑުމެންނާ 

 ،ލަބިއްޔަތުން ކާމިޔާުބކޮށްރިޔާސީ އިންތިޚާބު ތަނަވަސް އަޣް ުރގެވަނަ އަހަ 2018 ،ވާދަވެރި ފަރާތްތައް ބަލިކޮށްާލފައި

ނުކެރޭވަރުގެ ނަތީޖާެއއް ތާނގައި ވެިރކަމަށް ވާދަުކރަން ދެން މި ޤައުމުގައި ސިޔާސީ ެއހެން ވާދަވެރިންނަށް ކުރިއަށް އޮތް

ނޫނީ ުޅަގނޑުމެން އަމާޒުހިފާނީ ގާދިމާއަށް އަ އާ 2023ހިސާބުން ދެން ގައި ެނރެ ދައްކާނަމޭ. އެހާ 2018އަޅުގަނޑުމެން 

ލަތެއްަގއި ކޮށްގެން. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ައޅުގަނޑުމެންގެ އިޚްލާޞްތެިރ ތެރޭން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާއިމުގެ 

هللا ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މި ޤައުމަށް ގެނެސްދެްއވަމުންގެްނދަވާ ތަރައްޤީަގއި މާތްهللا ދުޢާއަކީ ރައީސް ޢަބްދު

ކުާރ  ލައްަވއި ައޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން މިހީމްގެ މަސައްކަުތގައި ބަރަކާތްލައްަވއި، މެޑަމް ފާޠިަމތު އިބްރާރަކާތްބަ

ިއ، ގޮުތގައި އަބަުދގެ އަަބދަށް ޕީ.ޕީ.އެމް ލަހައްަޓވަގެ މަސައްކަުތގައި މި ޤައުމުަގއި ޮއތް އެންމެ ވަުރގަދަ ިސޔާސީ ާޕޓީއެއް 

 ،ލަހައްޓަަވއި ގައިދީނުެގ ހިދާޔަތު އަމާންކަމުގެ ހިޔާވަީހގައި ާމތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ންކަމާއިދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަ

 ،އެީކގައި ކާމިޔާުބކޮށް ވަނަ ައހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ަފސޭހަކަމާ 2018މީނަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަުމގައި ަރއީސް ޔާދިވެހި

ރައީްސ ޔާމީނަށް މިންވަރުކުރައްަވއި، هللا ްއވުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު މާތްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ދެަވނަ ފަހަރަށް ހުވާކުރެ
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 تعالي الم عليكم ورحمة هللاالس  وހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ދާއިރާއަށް ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް މިންވަރުކުަރއްވާށި! އާމީން. 

 .وبركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅު 

 މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރަށް.

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

. ަރއްޔިތުްނގެ ސް. މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގަާރރަކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ުމހިއްމު ގަރާރެކޭޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

ކަންބޮޑުވުން އޮިތއްޔާމުން އެ ވާހަކަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ދެކެވެންޖެހޭ. ދިވެހި ސިފަިއންނާއި ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް 

ވަނަ އަހަރު ގެނެވުނު ބަޣާވާތަކަށްފަހު، މުޑުދާރު ބަޣާވާތަކަށްފަހު ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ  2012

ގާގެ މަތީަގއި ެއޅިފައި ޮއތް ސަރުކާރެއް ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ސަރުކާރަކީ. މިއަދާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ބިން

ދަނީ މި ދެންނެވި ނާޖާއިޒު ުއސޫލުން އުފެދުނު ސަރުކާުރގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދާ ނާޖާއިޒު ސިފަތައް. މި ސަުރކާރެްއ 

މެންބަރެއް އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ހަމަލާދީ،  2ވެރިކަމެއްަގއި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުހެ  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ލީޑަރިޝޕް ހިމެނޭ 

އަނިާޔވެރި ގޮެތއްަގއި އެްއ މެންބަރަކު ައވަހާރަވެފަިއވޭ. އަިދ އެއް މެންބަރަކު ފުރާނަ ސަާލމަތްވިއެްއ ކަމަކު އަދި މިީވ 

ޑަރޝުޕް ހިމެނޭ ސަރުކާރެއްަގއި ހިނގާފަިއވާ ކަމެްއ. ތަނަށް އިންސާފެއް ލިބިފައެްއ ނުވޭ. އެއީ މި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ލީ

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސިޔާސަަތއް ތާީއދުނުކޮށް، މިނިވަންކަމާ އެކު ނޫސްވެރިކަން މި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްފަިއވާތީ ރާއްޖެ ޓީީވ 

ހިމެނޭ ސަރުކާރެއްަގއި  ޝިޕްނުވޭ. މިއީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ލީޑަރ ފެއް ލިބިފައެއް. މިއަދާ ހަމައަށް އިންސާވަނީ ރޯކޮށްލެްއވިފަ

ުކރެއްވި ބޭފުޅަކު އެ ޖަލްސާގަިއ މި ރާއްޖޭަގއި ވެިރކަން އިހިނގާފައިވާ ކަެމއް. ައއްޑޫ ސިޓީަގއި ބޭއްވުނު ޖަލްސާެއްއގަ

މީހުން  ކުށުގެ ވެށިން އެ ،ތަނުން އެ ،އިންނަވަނިކޮށް ަދގަނޑު ހިަފއިން މީހުން ކުރިމަތިން ނުކުމެ ހަމަލަދީ

ކަމަށް ބުނެ  މީހުން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، ހެކި ނެތް ފަހު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރެވުނީމާ އަނެއް ދުަވހު އެހައްޔަރުކުރުމަށް

ދިނީ ިމ ސަރުކާރުން. ހަމަ އެޭރ ައްއޑޫ ސިީޓގެ އެތައް މިލިއަން ކާރުގެ ުމއައްަސސާތަކުން ވަޒީފާދޫކޮށްލުމަށްފަހު ސަރު

 ރުގެ ކެބިނެޓު ލީ މި ސަރުކާރުން ފަންޑުކުރެވުނު، މި ސަރުކާއެކު އެމް.ޑީ.ޕީގެ އޮފީސް ޯރކޮށް ރުފިޔާގެ މުދަލަކާ

 ރުއްތައް އި ހުރި ފެންފޯއްމަތުުކރޭ. މާލޭ މަގުމަތީގައި އިންދާފަން ތުހުމިނިސްޓަރަކު ފަންޑުކޮށްގެން ކަމަށް ރައްޔިތު

ތެެރއިން މިކަން  ގެޝިޕްީލޑަރމި ސަރުކާރުގެ  ކަިތވަޅި ހިފަިއގެން ނުކުމެ ،އަަޅިއގެންާމސްކު، މަތުކުރެވޭފުލުހުންނަށް ތުހު 

، ވާ ގޮެތއްއިވީ ތަނަށް މިކަން ހިނގާފަ ވަނީ. މިއީ ރައްޔިުތން ލޯމަތީގައި ހިނގާފައި އޮްތ ކަމެއް. އަދި މިއި ކުރެވިފަ

މެންބަރަކު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް  2ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  18އިންސާފެއް ނުލިބޭ. މިއީ 

ދުވާލު ގެ ރައްޔިތުން ރޯމާމާލޭ ،ލޯމަތިންވޭ. މިއީ ހަމަ ކަޅުތެޔޮ ޖަހާފައި ،ވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރާ ހަމަލަދީވަަޑއިގަންނަ 
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ބިފައެއް ނުވޭ. ވީިޑޯއ ރިމަތީގައި ހިނގާފަިއވާ ކަމެއް. އަދި މިވީ ތަނަށް އިންސާފެއް ލިއްޔިތުްނ ކުހިނގާފައިވާ ކަމެްއ. ރަ

މި  ؛ޕާޓީއެްއގެ 2ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަން. އިނދިކޮޅު ސިޔާސީ ެއންމެ ބޮޑު ހެކިތައް އެބަހުރި. މިއީ މި  އެބަހުރި.

 2. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އި އޮތީ ޖަުލގައެ ވެސް ީލޑަރުން މިހާރު 2ެގ ޕާޓީ 2ރާއްޖޭަގއި ތަމްސީލުކުރަމުންދާ ބޮޑު 

ވެސް އޮތީ ރުއަނެއް މެންބަރު މިހާ ،އިމެންބަރަކަށް ސިޔާސީ ޝަރީޢަތްކުރެިވގެން އެއް މެންބަރެއްެގ ގޮނޑި ގެއްލިފަ 

ކަެމއް. މިީއ  ޝައްެކއް އޮތް ވާކަމީ މި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަުކަގއިއިތުރަށް ސިޔާސީ އެތަްއ ބަޔަުކ އި. އަދި މީގެ ޖަލުގަ

ނޫން. ެއއީ މި ސަރުކާރުގެ އަނިާޔވެރި ސިާޔސަތުގެ ތެރެއިން ކުެރވިފަިއާވ ކަމެއް. މިއީ ޝަްއކެއް އޮތް  އިއްތިފާޤެއް

ލަތުެގ ފައިާސއިން ދިވެހި ރުިފޔާގެ ަވްއކަން ދައު ބިލިއަން 3.5 ރީޚު ުދށް އެންމެ ބޮޑު ވަންކަން؛ނޫން. ިދވެހި ތާ އްކަމެ

އަހަރު. އަޅުގަނޑުމެން  3ނޫން. ސަރުކާރަށް ީވ  ވަނީ މި ސަރުކާުރގެ ތެރެއިން. މިއީ ަޝއްެކއް އޮްތ ކަމެއްއި ކޮށްފަ

ވާހަކަަދްއކާއިރު ލަދުގަންނަންޖެހޭވަރުގެ އަދަދުތައް އަުޅގަނޑުމެން މި  ޔާސަތަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ސިކޮށް ހުޝާމަދު

މަތުުކރެވޭ ފަނޑިޔާރަކު މި ާރއްޖޭެގ އެންމެ މަތީ ކޯޓުަގއި ބައިްނދައިގެން ެއކަން ދިފާޢުކޮށް ޒިނޭގެ ތުހު ދަންނަވަނީ.

ސަުރކާރުގެ މެންބަުރން. އަދި މި އޭިޝއާަގއި އޮތް  ވާހަކަދަްއކަވަނީ މި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ

. ޅުވެ އެަބވޭއަމްރު ވިދާޑުމެްނގެ ވަލިްއޔުލްއެންމެ ބޮޑު އެންމެ ރަނގަޅު ުޖޑިޝަރީެއއް އޮތީ މި ރާއްޭޖގައި ކަމަށް އަުޅގަނ

ންދައިްނ އެ ބޭފުޅުން އެ ގޮނޑީަގއި ަބއި ،މަތުކުރެވޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ދިފާޢުަގއި ބަްސ ވިދާުޅވެހުމިފަދަ ތު

މިނިވަްނ  މިނިވަން މުއައްސަސާަތއް؛ނޫން.  ދިފާޢުކުރަމުންގެންދަނީ މި ސަރުކާރުން. މިއީ ޝައްެކއް ޮއތް ކަމެއް

އޮްތ  އިދިފައްއުފެ ޒިންމާދާރުކުރަން ލަތުގެ ބާރުތައްއަުޅގަނޑުމެންެގ މި ދައު، މުއައްސަސާަތއް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކަންކަން

ުޑކޮށްލީ ނިޒާމު ަގޑުބަ މުޅި ،ެއކަށީގެންުނވާ މީހުން އެ ތަންތަނަށް ލުމަށްފަހު  ކަމާ ،ނބުކޮށްމިނިވަން މުއައްސަސާަތއް ކިލަ 

އެއް ޫނސްވެރިަޔކު މަރަން ހަމަލަދީ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ. އަނެްއ  ނޫސްވެިރއަކު، 2މި ރާއްޖޭގެ މި ސަރުކާރުން. 

މަތުކުރެވެނީ މި ސަރުކާރުގެ މަްއޗަށް. ޝައްެކއް މަށް ތުހުނޫސްވެރިަޔކު ވީ ތަނެއް މިައދާ ހަމައަށް ވެސް ނެތް. މި ކަ

ދަނީ މި ސަރުކާރުން. މިއަދާ ހަމައަށް އްކަމުންއަުގގައި ާވނުވާ ނޭނގި ވި ށްތައް ނު ނޫން. ރާއްޖޭގެ ަފޅުތަކާއި ރަ އޮތް ކަމެއް

، . އެހެންނަމަވެސް ނޫން މިކަން ކުެރިވގެންދާނެ ގޮެތއް ިމއީއަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އަުޑިއޭވ އަުޑއިވުންަތކަށް ބަލާއިރު 

 މަތުކުރާ އެތައް ކަންކަމެއް މިއީ ރައްޔިތުން މި ކަމުގައި ތުހު ކަން ކުރެވި މި ދަނީ މި ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތުގެ ތެރެއިން.މި

 ،ބޮޑު ދަރަނި އަުޅަވއި ވުރެ ނޫން. ކޮންމެ ރައްޔިތެްއގެ ޮބލުގައި އެއް ަލއްކަ ރުފިާޔއަށް ކަެމއް  ހުރިކަމީ ޝައްކެއް އޮތް

 ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުން ދަރަނިވެރިވާކަމީ ޝަްއކެއް އޮތް ކަމެއް  ،މަޝްރޫޢުތަކޭ ވިދާޅުވެ ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު ބޮޑެތި

ނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަާވ  ޔާއެއް ސަރުކާަރށްނޫން. އަދި މި ހިންގާ ކޮންމެ މަޝްރޫޢެއްގެ ތެރެއިން އެަތްއ މިލިއަން ރުފި

ނޫން. މި ހުރިހާ ކަންކަން މިހެން  މުންދާކަމީ މިއީ ވެސް ޝައްެކއް އޮތް ކަމެއްވެރިންނަްށ ލިބެ ،ވެރިންގެ މަްއޗަށް

އެުކ ސޮއިކުރާެނ ރައްޔިަތކު ހުުރމަކީ ގެރިބަކަީރގެ ވިސްނުްނ  ހެޮޔއެދުމާ ،ޕީ.ީޕއެމަށް ހެޔޮ ވިސްނިގެން  ،އޮންނައިރު

 ،ެވސް ގެރިބަކަރިއަށްހަކަދަްއކަން އެަބޖެހޭ. ކަމަށް ައޅުގަނޑުމެން ޝައްާކއެކު ވާ ހުރުން ނޫން ގޮތެއް މެންަގއިއަޅުގަނޑު
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 ންސިކުނޑި ،ނަމަ އޮތް ެއއަށް ނުފުދޭ ގޮެތއް، ޭއގެ އަިމްއލަ އެްއޗެއް  ،ވެސް ެއއަށް ިނސްބަތްވާ މިންވަރު އަށްގެރި ބަކަރި 

ސޮިއކުރާނީ ނުކުރާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ަހމަ ވިސްނޭ ރަނގަޅު އިންާސނުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް  އެ ވެސް ގަބޫލެއް 

މި ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ކިހިނެއްތޯ ސުވާލުކޮށްލަން ެއބަޖެހޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނުމުަގއި 

  ..ބަހައްޓަންޖެހޭ ކަމެއް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާ މި އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު

 މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

ދައްކާލަން. އަޅުގަނޑުމެންެގ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ހިނގަާމ ރަނގަޅަށް މި ކަމާ ވާހަކަ

، ރާރު ަލއިތަނަށް ގަމި  އިގޮތަށް ގަދަކަމުން ޕާޓީއަށް މީހުން ަވއްދެއޭ ކިޔާފަ  ން އޮޅޭތެރޭގައި ަރއްޔިތުންނަށް ކަންކަ 

މީހުން ައޅުގަނޑުމެންގެ ކޯލިޝަން ެއމް.ޑީ.އޭ ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ،ޕީ.ޕީ.އެމަށް ،މުން މި ޕާޓީއަށްރައްޔިތުންގެ ހިތުންރުހު

ދިކޮޅު ޕާީޓއެްއގެ ގޮތުަގއި ރޭަގއި އިއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެވަްނނަމުންދާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުެވެގން  ،މުންދާތީރައްޔިތުން ުގޅެ

ައޅުގަނޑުމެން  އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް.މި އޮތް އެމް.ޑީ.ީޕގެ ބޭފުޅުން އުޅޭކަން އަުޅގަނޑަްށ ފާހަގަކުރެވޭ. 

 އްދަމުންދާ ވާހަކަ ިދކޮޅު ފަރާރްތަކުން ގަދަކަމުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ރައްޔިތުން ވަ އި ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ

ނެތްކަން މިއަުދ  އިލަުތގެ ެއކަމާ ގުޅޭ އެްއވެސް މުައއްސަާސއަަކށް އެްއވެސް ަރއްޔިތަކު ަމއްަސލަޖައްސާފަދައު، ދައްކާއިރު 

މި ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ޕާޓީ އޮފީހަށް މި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު  ހަގަކުރަން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުގަނޑު ފާ

ބުނެ ސިޓީއެއް ލުމަކުން އަދި އެއީ ގަދަކަމުްނ މީހުން ވެއްދުން ކަމަކަށް  މީހުން ވައްދަނީއޭ ގަދަކަމުން ރާވަިއގެން

އަުޅގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ހަފުތާެއއްެގ  ،މި ވެގެްނއުޅޭ ގޮތަކީ .ނުކުެރވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް

ގަނޑުމެންގެ ިމއަދުގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާޠިމަތު އިބްރާހީމް ނިކުމެ މި ކުރައްވާ އަޅު  ިއ،ދުވަހުގަ 2ތެރޭގައި މި އޮތް ވީކެންޑް 

ކަންބޮޑުެވގެން މި ކަާމ  ފޯމް ވަންނާތީ މި ބޭފުޅުން 10000 ،12000، 11000ުދވަހުން  2ކަތުން މަސައް

ދާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަްއ ނޫނާއި ގަާވއިގާއަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި  އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ނުތަވަސްެވގެން މި އުޅެނީ.ހިތް

 އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ،ދައްކާއިރު ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުތައް ނިގުަޅއިގަންނަ ވާހަކަ  ،ކުރާ ވާހަކަ

ނޫނެއްގެ ތެރެއިންޯތ ކޮން ގާ ައކުޤާޟީދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުން ފެނިގެން

ވީ ަތޅުއެޅު  ގައިޕްރީމް ކޯޓުެއބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ސު ހުރީ އަުޅަގނޑު މިއަދު ސުވާލުކުރަން އިޔަރުކުެރވިފަހައް

ިމއަދުގެ މިހާުރގެ  އެބަޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ނޫނެްއގެ ތެެރއިންތޯ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ުސވާުލކުރަންކޮން ގާ
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 ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އޭުރގެ ރަީއސަކަށް ުނވިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އެ ބޭފުޅާ ވެސް  ޔާމީންهللا ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ޖީ.އެމް.އާރުން  އެބަޖެހޭ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ނޫެންއގެ ތެރެއިންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކުރަންހައްޔަރުކުެރއްވީ ކޮން ގާ

އޮޑިްޓ  ކަމަށް މިލިއަްނ ޑޮލަރު ދިން 130އްޖެއަށް ޓަަކއި ިދވެހިރާޖީ.އެމް.އާރުްނ އެއަރޕޯޓް ގަތުމަށް ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ލަތުެގ ދައު ކަމަށް އޮތް އިމިލިއަން ވަެދފަ 78ޭއގެތެރެއިން  ދައްކާ. ެއހެންނަމަވެސް، ދައުލަތަށް ތަކުން އެބަރިޕޯޓު

. އެހެްނވީމާ، ކާފޫރަށް ވީ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ހުދު މިލިއަން 52ހިސާބުތަކުން ދައްކަނީ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަެނއް 

ކުރާ  ރަނގަޅު ކަންތައްަތއް ،އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އެއް ބޭފުޅެްއގެ ފަހަތުަގއި ނުބައި ކަންތައްތަެކއް ހުރެ

ހެޔޮ ވެރިކަމެްއ ކޮށްދޭ ަރއީަސާކ  ،ަރއްޔިުތންނަށް ހެޔޮ ވެިރކަމެއް ކޮށްދޭ ސަރުކާރަާކ ދިމާލަށް ،ސަރުކާރަކާ ދިމާލަށް

ޕީ.ޕީ.އެމް އެމް.ޑީ.އޭއާ ދިމާަލށް މި ބޭފުޅުންނަށް އެއްޗެއް  ،މެއް ކޮްށދޭ ކޯލިޝަން ޕާޓީއަކާ ދިމާލަށްދިމާލަށް، ހެޔޮ ވެރިކަ

ނުކޮށް މި ބޭފުޅުންެގ ނުދިޔައީ އިޢުލާފެނިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބުނުމުގެ އެްއވެސް ަޙއްޤެއް ެނތް. 

 މިލިއަނަށް ދީގެން ދިޔަ  179ބިލްޑިްނގ  އާކުންފުންޏަކަށް ދިރާގުގެ  ލާގެއްމަދު ނަޝީދުގެ ޢާއިއެ ބުނާ ރައީސް މުޙަ

ނޫެނއްެގ ކޮން ގާ، ނޫެނއްގެ ތެރެއިންއަރާ. މިއީ ކޮން ގާ މިލިއަަނށް 252ތަން. އެކަމަކު ނިމުނުއިރު ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް 

ކިތަންމެ ވަރަކަްށ  .ވާަހކަދެއްކިދާނެ ސް،އިއްޒަތްތެރި ރައީ ނެތް.  މެނަށް އެނގިަފއެއްއަުޅގަނޑު ކަމެއް ދަށުން ކުރި ކަމެއް

އި އެމް.ޑީ.އޭ ކޯލިޝަނަށް ޕީ.ޕީ.އެމާގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު  2017ވެސް ވާހަކަެދއްކިދާނެ. މި ވެެގންއުޅޭ ގޮތަކީ 

 .ތެރި ރައީސް ބޮޑު އަޣުލަބިްއޔަތަކުން ލިިބެގންދާނެތީ މި ބޭފުޅުންނަށް އެކަން ހަޖަމުނުކުރެވިގެން މި އުޅެނީ. އިްއޒަތް

ކޯލިޝަނުން މިއަުދެގ  ގެއިރާަދކުރެްއވިްއާޔ އެއްބުރުން އަުޅގަނޑުމެންهللا ގެ ިރޔާސީ އިންތިޚާބު  2018

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކާމިޔާބުުކރާނެ މަންޒަރު ރައްޔިތުންގެ ަފރާތުން ފެނިގެންދާތީ މި ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުެވގެން މި އުޅެނީ. 

ނީމަ ވެސް އެ ކަްނކަމަށް ޯޓ ފެނުއި ރީތިކޮށް ފޮންނަކީ މި ބޭފުޅުން ކުރާ ކަްނތައް ކޮށްފަ މި ބޭފުޅު  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ބުދު ބެހެއްޓި ވާހަކަ ޫނސްތަކުންނާއި ައޅުގަނޑުމެން  އިއަްއޫޑގަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ލާ މީހުން. ދޮގުހަދައި އޮުޅަވއި

އެއްުނވާ ބުނާ ދިއުޅި  ބޭފުުޅން މި މި ،ލްޖުމްހޫރިއްޔާއެތަނުަގއި އޭުރގެ ަރއީސު ،އެހެންނަމަވެސްލޮލުން ވެސް ދުށިން. 

 ުދވަހު ބިމާ އެ ،ެއހެންނަމަވެސް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ބުނީ ތިމަންނަ އެތާކު ނެތީމޭ.  ،ހުރި. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް އެތާ

ދިންކަން އަުޅގަނޑުމެން ބޭފުޅުން އެ ގާނޫނަށް ވޯޓު  5ބޭފުޅުންގެ ތެެރއިން  ދިޔައިރު މިބެހޭ ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުެރވިެގން

 ިއ،މިއަދު ިނކުމެ ބިމުގެ ގާނޫނޭ ިކޔަތަުކގައި ހުންނާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ތަނުގެ ޔައުމިްއޔާ އެންމެން ހެކިވާނެ. މި

ރައްޔިތުންނަށް  އަނެއްކާ އެހެން އެތިޮކޅެއް ބޭނުންވެގެން އެކަހަލަ ވާހަކަ ދެްއިކޔަކަސް ެއއީ ،އޭރު ލިބުނު އެތިކޮޅު ހުސްވެ

އާިއ ވަނަ މާއްދާ 252( އާއި )ށ( އާއި ަވނަ މާއްދާގައި )ހ 251ނޫނުއަސާސީގެ ޤާބޫލުކުެރވޭނެ ވާހަކަތަެކއް ނޫން. ގަ

ބޭފުޅުންނަށް  މި ،ގުމަކީނބޭފުޅުންނަށް ގާނޫނު ނޭ އޮތީ ބިމުގެ ގާނޫނު. މި ހަމައަށް މި ވަނަ މާއްދާއާ 308 ،ގޮސް

ން ޕީ.ޕީ.އެމު ގެމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނުވުބުނެފައި އޮތް ެއއްެޗއް ފަހުމު އިންނަށް އޭގަ ބޭފުޅު މި ،ގާނޫނު ދަސްނުވުމަކީ 

ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު މިއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މިއަދުގެ ސަރުކާރު ޒިންމާވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. 
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ކަންކަން  ދަނިކޮށް މިޑުމެން ުކރަމުންއަުޅގަނ ،ސަރުކާރުން ބޭފުޅުންނަށް ނުކުރެވުނު ކަންތައްތައް މި އޮތީ މިހިތްބޫލުކުރާގަ

ީޓއަށް ވެސް ޕާީޓއަށް މީހުން ވައްދައިގެން، ޕާއުޅެނީ. އެއްގޮަތކަށް ބޭފުޅުން މި ނުކުރެވިގެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މިހަޖަމު

އްޔިަތކު ެއއްެވސް ރަވެސް ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއްގޮަތކަށް ކަންބޮޑުެވގެން އުޅެނީކީ ނޫން. އި  މީހުން ވައްދާތީ މިކަމާ

އަކަްށ ޕީ.ޕީ.އެމަަކށް ވެސް އަދި އެމް.ޑީ.އޭ  ؛ެއއްވެސް ޕާޓީައކަށް ،ޕާޓީއަށް  ސަރުކާރަކުން މި ގަދަކަމަކުން ނުރުހުމުަގއި މި

މި ޤައުމުެގ ރަްއޔިތުްނ ައށް ބޫުލވެެގން ޕީ.ޕީ.އެމަށާއި އެމް.ޑީ.އޭގަނޯންނާނެ. ރައްޔިތުން ރުިހ  އެއް ވައްދާފަ ވެސް 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ފުރުޞަަތށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވަރަށް ދަނީ. ދެއްވިގުޅެމުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ށް. އަނާރާ ނަޢީމަ

 

 ޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަ

އް ކަުމގަިއ ޢެމު މައުޟޫއްކީ ވަރަށް ުމހިޢަ ވާހަަކދެކެވޭ މައުޟޫ ! މިއަދު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ

އަޅުގަނޑު ެވސް ފާހަގަކޮށްލާަނން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވެސް ކޮންމެ މީހަކު ެވސް ިވސްނާލައިފިއްާޔ، އިންސާފުްނ 

 ކާ ކާއި ުއސޫލުތަކަކަކޮންމެ މީހަކު ވެސް މަަސއްކަތްކުރަްނވާނީ ޮއންނަ ހަމަތަ ،އެނިގގެންާދނެ ޙަޤީޤަތަކީ ވިސްނާލައިިފއްޔާ

ދައްކަިއގެން ޕާޓީތަކަްށ ލިބޭ މަޖުބޫރުން ވަޒީފާގެ ބިރު ކަން. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ޝަކުވާއެްއގޮތަށް

ބޫލުކުރަނީ މިގޮތަށް ގަޤަތެއް އޮތީމަ ކަމަށް އަުޅގަނޑު ޙަޤީ، ންދޭ. އެހެންވީމާށް ލިބެމު ސޮއިކުުރވާ ޝަުކވާ އަުޅގަނުޑމެންނަ

ށްލަނީ. ކޮންމެ ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮމިއީ އަުޅގަނޑުމެން އިޞްލާޙު، ވާހަކަދެކެވެނީ. އެހެްނވީމާ މި

މެއް އޮިތއްޔާ އެކަމެްއ އިޞްލާޙުކުރުން އެއީ ވަރަށް ކަކުރަްނޖެހޭ އަބަުދވެސް އިޞްލާޙު ،ަގއި ވިޔަސް ކަމުޕާޓީއަކުން ކުރި 

ފުރުން މިއީ  ފޯމު 12000ފޯމް،  11000ދުވާލަކު  މު ކަމެއް ކަމުގައި ފާަހގަކުރަން. ެއއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސްއްމުހި

ނެ ކަމެއް ނޫން. އީކީ ވާއަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ ާރއްޖޭގެ އެކި ކަްނކޮޅުތަކަށް ބަާލއިރު މިއީކީ ވާނެ ކަެމއް ނޫން. މި

ވާހަަކ. ކާބޯތަކެީތެގ  ވާ ގެ އަގު ޮބޑުިއވެނީ ކަރަންޓު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގިނައިން ޝަކުވާ މި ؛ބޫލުކުރެވޭ ގޮުތަގއިގަމިއީކީ 

މި ކަންތައްތައް މިހެން ހުންނައިރު އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ، އަގު ބޮުޑވާ ވާހަަކ. ކުލިތަކުގެ އަގު ބޮުޑވާ ވާހަަކ. އެހެންވީމާ

 ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މަޖުބޫރު ؟މީހެއްގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި. ކިހިނެއްތޯ އާއްމު

ެއކު ކަންތައްަތއް  މީހުންގެ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރާ ހަމަޖެހުމާއި އެތްއާއްމު ރަްއޔިތުންނަކީ ހި .ކަންތައްތަެކއް ކުރިމަތިވަނީތޯ

އްމު ބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަުރންގެ ހައިިސއްޔަތުން އާ ގަޑު އް. އަުޅަގނއެކުރެވެންޖެހޭނެ ބަ

ކުރުން އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ކޮްނމެ މީހަކު ވެސް ކުރަންޖެހޭ ތިރާމުމީހުންގެ ފިކުރަށް އިޙް އެ ރައްޔިތުންގެ އިޚުތިޔާާރއި
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ޕަކުން ވެްސ ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ކަމެއް. އަދި ކޮންމެ ޕާޓީއަުކން ވެސް ކޮންމެ ޕާޓީެއްއގެ ލީޑަރޝި

ފިކުރަކީ ވެްސ ތަފާތު  ،ވަނީ ތަފާތު ގޮތަށް. ެއގޮުތން ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އުފައްަދވާފަިއ ެވސް މިهللا އިންސާނުން 

ހަމަ  ،ަތކަށްމީހަކު އެއްގޮ އެްއޗެއް. އެީއކީ މައްސަލަެއއް ނޫން. ފިކުރު ތަފާތުވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން. ކަންކަުމގައި ދެ

ބީޢަތަކީ އެކި މީހުންގެ ިފކުރު ވެސް ތަފާުތވުން. އެިކ ޠަބީޢަތް. ދުނިޭޔެގ ޠަމަކަށް ނުދެކުން ެއއީ ދުނިޔޭގެ އެއް ަބއްޓަ

ކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެްނ އެްއވެސް ޕާޓީައކަށް މީހުން ިތރާމުމިކަންކަމަށް އިޙް، ގެ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން. ެއހެންވީމާމީހުން

މެން ނުވާނެ. ޙަޤީޤަތަކީ އަޅުގަނޑުކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮންގެންމިކަހަލަ  ،ގުުޅވުމާ ޒީފާާއއި ފޯމާއްާދއިރު ވަ ވަ

ހުރިހާ  މި ،ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަމާތްރައްޔިތުންެގ ކުިރއެރުމާއި ަރްއޔިތުންގެ ތަަރއްޤީއަށް ވިސްަނންޏާ، ރައްޔިތުްނގެ ހި

ކުރަންޖެހޭ ފޯމް ހޯދަން. ހެން ޕާޓީތަކުން ވެސް މަސަްއކަތްމެން އެއަުޅގަނޑު، ނެ. އެެހންވީމާކަމެއް ގެންނަންޖެހޭ

އެހެން ޕާޓީތަކަށް ބައްދަލުވުެމއް ބާްއވާނެ، ޖަލްސާއެއް ާބްއވާނެ ފުރުޞަތެއް ެވސް މިހާރު ނުލިބޭ.  ،އެހެންނަމަވެސް

މަ ގޮތެއްގައި އްތަކަކީ ވެސް ހަމަހަކަންތަ މި، އެހެންވީމާ؟ ނީކިހިނެއްތޯ މެންބަރުން އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރާ 

 ...ހާ ޕާޓީތަކަށް ވެސް އޮންނަންޖެހޭއެކު ހުރި އިންސާފުވެރިކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 .ސިކުންތު 7 މިނެޓު 2އިބްރާހީމަށް.  މުޙައްމަދު ވަޙީދު

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ނގޭެނ މަޖުބޫރުން މީހުން ވައްދާފަިއާވކަން އެއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑު ދަންނަާވނީ ޕާޓީއަށް 

ލީމާ އިތިީބ ސަުރކާރުގެ ކުންފުނިތަކާިއ ސަރުާކރުގެ މުަވްއޒިފުންތޯ ބަލަ އްދާފައިރަނގަޅު ގޮތެްއ އެަބއޮތޭ. ިގނައިން ވަ 

ދަންނަަވން މިއުޅޭ ވާހަކަައކީ މިގޮތަްށ މީހުން ވައްދައިގެން މިގޮތަށް  ،ރަނގަޅަށް ާސފުވެގެންދާނެ. ެއއީ މިކަން ވަރަށް

 ،ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީން ކުރާ އުސޫެލއް ނޫން. ަމކީ ައޅުގަނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމުކަންތައް ކުރު

ގެ ބޮޑެްއ ނުވޭ. ނަމަވެސް ކަރަންޓު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ަރއްޔިުތންނަށް ލިބޭ މުސާރައެއްކިތަންމެވަރަކަށް މީހުން ވެއްދި 

ޚިދުމަތުގެ އަުގ  ފެނުގެ ައގު ވީ ބޮޑު. ކާުޑގެ އަގު ވީ ބޮޑު. ތަންތަނުގެ ކުލީގެ އަގު ވީ ޮބޑު. ޞިއްޙީ އަގު ބޮުޑވެއްޖެ.

ވީ ބޮޑު. ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތުގެ ައގު ވީ ބޮުޑ. ކަސްޓަމްްސގެ ިޑއުޓީ ނަނގާ ައގު ވީ ބޮޑު. ިއމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ައގު ވީ ބޮޑު. 

މަގުމަތީގައި އަމިއްލަ ސަިއކަްލ ދުއްވުމުގެ އަގު ވީ ބޮޑު. މިހެންގޮސް އެތައް އެްއޗެއް ބޮުޑ އެއްެޗއް. ނަމަވެސް ބަަޔުކ 

ނުރުހުނަސް ކުަޑވީ ެއކަެޗއް އެަބއޮތް. އެއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމެްނގެ ަލދުހަޔާތް. މި ނޫން އެއްެޗއް  ރުހުނަސް،

 5ކުޑަވެަފއެއް އަދި މިވީހާތާކު ނެތް. ނިކަން ބައްލަވައިލަްއވާ! އަޅުގަނޑަށް ދެ މިނެޓު. މިތާ މިނިވަން ކެނޑިޑޭޓަށް 
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ޞަތުިދނުމަށް ޓަކައި ެއކަނި. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު މިއީ މިނެޓު. ހަމައެކަނި މިތާނގެ ނައިބު ރައީސަށް ފުރު

އެ ބުނާ ބިން މިލްކުކުރުމުގެ ާގނޫނަށް ވޯޓުދިން މީހެއް. އަޅުަގނޑު މިއަދު ދެރަވެ ހިތާމަކޮށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް 

އެފަދަ ބިލެއް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ،  އެދެން. އަޅުގަނޑު މިހިރީ އެފަދަ ކަމެއް ކުރެވުނީތީވެ ދެރަެވ ހިތާމަކުރާ ހާލު

އަދި އެކަމަށް މަސައްކަތްކޮށް ވެސް އެކަން ޙައްުލކުރުމަށްޓަކައި  ތައްޔާރަށް. ޙައްާޤއި ބާތިލު ފެނުނީމާ ބާތިލު ގޮތް 

ހިރީ މިކަން ދޫކޮށްލާފައި ޙައްޤު މަގަށް އެނބުރުމަކީ އެއީ ކޮންމެ މީހަކު ުކރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މި

މިގޮތަށް ކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާުރވެގެން. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑަށް ަވގުތު ނުދެއްވިަޔސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންޖެޭހ 

ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑު ދަންަނާވނަން. އަޅުގަނޑު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑު ކުރާަނން. އަުޅގަނޑު؛ މިހާރު ދެން 

ން މައިުކ ެވސް ކަނަޑއިލާނެ. މިީއ އަުޅަގނޑުގެ އަުޑ މި ތަނުަގއި އިްއވިޔަނުދިނުމަށް ޓަަކއި ބަަޔުކ އިރުކޮަޅކުން ދެ

މީހުން ކުރާ މަސައްކަތެއް މިއީ. މީގައި އެންމެ ބޮޑަށް ޝާމިލުވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިކަމުގައި ރޭވުންަތކެއް 

 ޓު ީދފައި އަުޅގަނޑަށް ދެ މިނެޓު ިދނުމުގައި ކޮބައިތޯ އިންސާފު؟ މިނެ 5ރާވަިއގެން މި ތަުނގައި މިިނަވން ކެންޑިޑޭަޓކަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން. 30ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބުން 

 

 ] އަށް  11:00އިްނ  10:29ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ބްދުޢަރައީސް )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. މި ދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށްގެންދަން ކަަމށް. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު الّسالم عليكم

 މަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ދާއިރާގެ

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާޡި ވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީމެދުހެން

ރާރަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ޗަްށ މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމައް 

ްށ ރާރަްށ ވަރަްށ ބޮޑަގަައޅުގަނޑު ެއ  ވާީތވެ، ކަުމގައި  ރާރެއްގައަދަދެްއގެ ދިވެހި ަރއްޔިތުްނެގ ކަންބޮުޑވުންތަކެްއ ހުރި 

ބޫލުކުރަންޖެހޭ ސް. އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ގަވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ

ގަދަކަމުން އަުޅގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުމުަގއި ީޕ.ޕީ.އެމަށް، ޕާޓީތަަކކަށް ނޫން. ޕީ.ޕީ.އެމަށް މެންބަރުން 

 ބޫުލކުރާގަހުރި. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބައިވަރު ސަބަބުތައް ެއބަބޫލުކުރަންޖެހޭ ގަތް އަޅުގަނޑުމެން ވަށްދަމުންދާކަން. މި ޙަޤީޤަ

 ،ކޮމިޝަނުން ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް  ސްގޮތުަގއި ޭއގެތެރެއިން އެއް ސަބަބަކީ އިލެކްޝަން
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ައޅުގަނޑުމެންެގ ޕާޓީން ެއއްދުަވހުން އަނެއް ދުވަހަށް މީހުްނ  ،ކޮންމެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ެބހެއްޓިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް

އެންމެ  ،ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެންމެ ިގނަ ބަޔަކު ތާއީދުކުރާމުން މީހުން ގެންދިޔަ މަދުކުރަ ،ކަނޑަމުން

. އަުޅގަނޑުމެްނ ރައީސް ގިނަ މެންބަރުން ތިބި ޕާޓީއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އެހެންކަމުން، މި ދަންނަވަނީ އިއްޒަތްތެރި

ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބެއް ކަށްދުވަހު މިދާ ދާދި ؛ބޫލުކުރަންޖެހޭނެ އަުޅގަނޑުެމންގެ އެތެޭރގެ އިންތިޚާބުތަުކަގއިގަ

ލާނަން ވެސް ބޭްއިވގެންހިނގައްޖެ. އަޅުގަނޑު ބަަލއި ތިޚާެބއްޖެ. ެއމް.ޑީ.ޕީގެ އެތެޭރގެ އިންހިނގައްވެސް ބޭްއވިގެން

ރިމަތިލާން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ން ބޭްއވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިެލކްޝަަނށް ކުއިރާއިން ހަމައެކަނި ޕީ.ޕީ.އެމުގަނޑުގެ ދާ އަޅު

މެންބަރުން ވޯޓު ލީ ދާއިރާެއއް ނުވަަތ  ގެަހކަށް މީހުން. އެއީ ފުދޭވަރަކަްށ ގިނަ އަދަދެއް އި ވާދަކުރީ ސާޅީރީގަޕްރައިމަ

އް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ވުރެ ގިނަ ީމހުންނެ އަށް 2000ާލއިރުަގއި އިއްޖެއަށް ބަލަމެންބަރުން ތިބި ދާއިރާއެއް. މުޅި ރާ

ރީަގއި ވޯޓުލާަފއެއް ނެތް. ގެ ޕްަރއިމަނިކުމެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ މެންބަރުން، ކުން ނިކުމެޕީ.ޕީ.އެމަ

އް އާދެ ޗެއަރޕާސަނެ، ޑުމެންގެ އެތެޭރގެ އިންތިާޚބުގައި ފަހުން ނިމިދިޔަ އަޅުގަނ އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނގެ އެންމެ

ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީްނ  ނުފެންނަ ވޯޓުގައިފެންނަ، އެހެންނަމަވެސް .ރިމަތިލައިގެންއެންމެ މީހަކު ކު އެންމެ މެންބަރަކު، ؛ހޮވުން

 ސް ޅުގަނޑުމެން އިލެކްޝަންހާހަށްވުރެ ގިނަ އަދަދެްއގެ މީހުން ނިކުމެ ވޯޓުުލމީ އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އަ ފަންސަވީސް 

މިއަދު ޙަޤީޤަތުގައި ގިނަ  ،ބޫލުކުރަންޖެހޭނެން ގަކޮމިޝަނުން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެ

ނުލަނީ ނޫނީ ނިކުމެ ވޯޓު މި  ،ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ނެތީ އިމެންބަރުންތަކެއް ތިބި ޕާޓީއަކީ އެމް.ޑީ.ޕީކަން. ޕީ.ޕީ.އެމްގަ 

ވެސް އަދި ޭއގެ ކުީރެގ  ކަށްދުވަހުދާދި މިދާ ހިނގައްޖެނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދާީތވެ. ައޅުގަމުން މެންބަރުން ވައްގަދަކަ

ނަމަ ގަދަކަމުން މީހުން ގެންގޮސް އެތާ ތެެރއަްށ  ވަނީ ބާްއވައިފިކަުމގައި ން  ޖަލްސާއެއް އި ެވސް ޕީ.ޕީ.އެމު ޖަލްސާތަކުގަ

ކައިރިާވކަށް  އުޅެނީ ޕީ.ޕީ.އެމާ ޙަޤީޤަތް. ޙަޤީޤަތުގައި ޕީ.ޕީ.އެމަށް މީހުން ނުވަދެގެން މި އެ ތިބެނީ ބައިތިއްބާފަ. މިއީ އިލާފަ

ގޮތުަގއި މިއަދު ދިވެހި  ގެކީ ނަޖިހެއްގެ ގޮުތގައި މީހުން ގަޫބލުކުރަނީ. ޕީ.ޕީ.އެމަނުވޭ. ނަޖިސް އެްއޗެއް  ބޭނުމެއް

 . މިއަދުގެ ސަރުކާރުަގއި ތިބި ބަޔަކީ ސީދާ ޕީ.ޕީ.އެމްއި ުގޅިފަ ބޫލުކުރަނީ. ަވއްކަމާަބޔަކު ގަރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ 

 ވެ މިތާނަގއި ވަރަށް ބާރަްށ ޢަބްދުއްރަޙީމް ވާހަކަެދއްކިދު. މިީއ ޙަޤީޤަތް. މިއަދު ތެ ަތއްމަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތް

. ބިރުގަންނާީތވެ. ބަެބއް ޮއެވގެންނޭކަން މި ޖެހެނީ ސަދައް ކަުމގައި ވީނަމަެވސް ނިހާން ވާހަކަދެްއކި ،ކަމުގައި ވީނަަމވެސް

ރުން. މެޑަމް ވެސް ބި ވެސް ބިރުން. ޮގސް މެންބަރުން ހޯދަން ފޯމު ފުރަނީ ސީދާ ބިރުން. މިތާ ތެދުވެ ާވހަކަދައްކަނީ

އޮފީހަކަށް ނުވަދެވޭނެ، މެޑަމް ފާތުންއަާކ  ކޮށް މިތާ ވާހަކަދައްކަން މި ޖެހެނީ މެޑަމް ފާތުންގެފާތުންއަށް ހުޝާމަދު

 މްހޫރިއްޔާއާޖެހެނީ ރައީސުލްޖުދަްއކަން ކޮށްފައި މިތާ އެ ވާހަކަ މަދުއަށް ހުޝާހޫރިއްޔާަރީއސުލްޖުމް ަގއިންނެއް ނުބުނެވޭނެއަ

 ބައްދަލުނުވާތީެވ، ވާހަކަ ނުަދއްކާީތވެ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ

 ތަނަށް ވަދެ މިތިބެނީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ މި ،ބޫލުކުރަންޖެހޭނެގަ މެންބަރުންނަކީ އަޅުގަނޑުމެން 

ދައްކަން. އެ ވާހަކަތައް ެދއްުކމަކީ މިތާނގައި ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ދައްކަން. ރަްއޔިތުންނަށް ދިމާވާ ކަންބޮުޑވުންތަުކގެ ވާހަކަ
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ވެސް ތެދުވެ ވާހަކަދައްކާނީ މެޑަމް  ކޮންމެ މެންބަރަކު . އަބަދުވެސްނޫން ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ކުރަމުންދާ ކަމެއް

މެންބަރުން  ަތނުން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ . ެއނޫން އެްއވެސް ކަމެއް މިއިކުރުުމގަރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ޚުޝާމަދު ފާތުންއަށް،

އެ ވާހަކަ  ވޯޓުލައި ތަކަށްރައްޔިތުންގެ ައތުން ފައިސާ ނެގޭނެ ހުރިހާ ބިލު .ނުފެންނާނެ ނެއް ތެރޭ ކުރަނިކޮށްތެދުވެ މިތާ

ދަނީ. ަވއްކަްނ މި ޤައުމުގަިއ ކުރަމުންނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ދައްކަމުންދާނެ ވަރަށް ބާރަށް. ތަރައްޤީ ގެންނަނީކީ

ދަނީ. މިއީ  ަގިޑއިރު ހަތަރެސްފައިން ަވއްކަްނކުރަމުން މި 24ުދވަހު  7ތާއަކު ަހފު ގަިޑއިރު، 24ދެމަފިރިން 

ދާ ނިސްބަުތގެ ޓެއް ހިންގަންަރއްޔިތުން ަކންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ައޅުގަނޑުމެންގެ އާދަިއގެ ޕްރޮެޖކް އަޅުގަނޑުމެންގެ

މިވަރު ޕާޓީއަކަްށ މެންބަރުންނެއް ނުވަންނާނެ. ، ފަސްގުނަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގާލަން އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، ހަތަރު ގުނަ

ރުން އިތުރުކުެރވޭނީ ގަދަކަމުން ބިރުދަްއކަިއެގން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މެންބަރުންނެއް އިތުރެއް ނުުކރެވޭނެ. މެންބަ

ން ީލގެއް މިތާތެރޭަގއި ބުނެލަން، ދަންނަވާލަޖެހޭ އަޅުގަނޑުގެ ކޮހަމަ އެބަ ކުރިން އަޅުގަނޑު އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިމުމުގެ

ކަމެްއ  ބޫލުކުަރނީ. ކޮން މެންބަރެއްކަމަށް ގައި މިކަން ހުއްޓުވިދާނެ . އިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ފަހަރުގަ ެއއްއޮތް ވާަހކަ

ދަގޫަތކެްއ ނވިދާޅުވީ ދަންަނވައިެދއްާވށޭ ފަލާޙްގެ ކޮލީގުންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް އު އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނޭގ. ފަލާޙް

މެންބަރުންނަށް. ބަެއއް  ރުގަީޑަގއި ގުޅަމުންދާ ވާަހކަ ފަލާޙް ވިާދޅުވީދެއޭ. ދަންވައްޔާ އެބަ ކުިރމަތިކުރަމުންރައީސުލްޖުމްހޫރި

ވޭ. އެހެންނަމަވެްސ،  ވެސް ތެރޭގައި ައޅުގަނޑު މި ވާަހކަ ބުނިއްޔާ. ބުނަން ޖެހިލުންހުއްުޓވޭނޭ މިތާ އެކަން، އެހެންވީމާ

އިނގުރައިދޫ  ރ. އަތޮޅު ؛މި ވާހަކަ އެބަ ދަންނަވާލަންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ބައެއް މެންބަރުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

އަުޅގަނުޑގެ އެބަ ބުނަންޖެހޭ އަުޅގަނުޑެގ ، އެހެންވީމާމި ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ކައިރީ ބުނީ ބުނެލާށޭ.  ނގެމެންބަރު ކަންނޭ

، މިހިރީ. އެހެންނަމަވެސް އިނޭނގިފަވެސް ފުރަތަމައިނުން  ކަމެއް އަުޅގަނޑަށް ބުނާނީ ވަގުތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން. ކިިހނެއް

ނުރައްކާަތކުގެ ވާަހކަ އަުޅގަނޑުމެން  ،ދަގޫތައް ނކޮީލގުންނަށް ދިމާވާ އުބޫރުވަނީ އަޅުގަނުޑގެ މި ވާހަކަ ބުނަން މަޖު

 . އެއީ ވާސް އަުޅގަނުޑމެން މިތާ ދައްކާނެވެ ދަތި ކަންތައްަތްއތަކުގެ ވާހަކަ ،ދަގޫ ނދައްކާނެ. ރަްއޔިތުންނަށް ދިމާވާ އު

ނަމަ ެއ  ން ގިނައިން ވަށްދަން ބޭނުންވާިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން ޕާޓީއަކަށް މެންބަރު ގޮތަކީ. އެހެންވީމާ

  ..ޖެހެނީ ރަނނގަޅު ވެރިކަމެއް ކުރަން. ހެޔޮ ވެރިކަެމއް ކުރަްނ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަުރ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަ . އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 .އަށްއިބްރާހީމްދީދީ

  

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ
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ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށން ގަރާރެއް ހުށަހެޅިދާނެ މަޖިލީހު ގަާވއިުދގެ ދަށުން. ގަރާރެްއ  142ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ގެ ނިޔަތުަގއި އޮތީ ކޯްއެޗއްތޯ ބަލައިލަން ހުށަހެޅިދާނެ މަޖިލީހަށް ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް. އެހެންނަމަވެްސ، ގަރާރު ހުށަހެޅުމު

އެބަޖެހޭ. މި ދިމާވެގެންއުޅޭ މައްސަލައަކީ ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ނަނާހުވަފެނެއްގެ ތެޭރގައި ިތއްާބ 

ން. މި ކަތިވަޅި ގެއްިލ، މަރިޔަބު ެގއްލި، ކޮށިދަނޑު ވެސް ެގއްިލދިޔައިމަ ބަޔަކު މި އުޅެނީ ޭބގަރާރެއް ހުށަހަޅަިއގެ

ދިމާވެގެންުއޅޭ މައްސަަލއަކީ، ޙަޤީޤަތަކީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް، ހއ. ތުރާކުނުން ފެށިގެން އަްއޫޑ 

ސިޓީ ފޭދޫއާ ހަމައަށް ދިރިއުޅުއްވާ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މިއަދު މި ރާއްޖެއަށް މިއަންނަ 

ގެންދަވާ ގާނޫނީ ވެރިކަުމެގ އޮއްޓަރު ހުރި މިންވަރު. ީމން މި ރާއްޖޭގައި ކުރަްއވަުމންޔާހެޔޮބަދަލުތަކާއި ރައީްސ 

ކަމަށް ފެންނަ ނިޝާނަކީ ެއއީ އެކަެމއް މީހުން  ހަރުދަނާކަން ރައްޔިތުން ބަަލއިގަންނަ މިްނވަރު. ކަެމއް ރަނގަޅު

ތުންގެ ތެެރއިން ގިަނ އަދަދެްއގެ މީހުން ރައީްސ ފެންނަނީ ރައްޔި ބަލައިގަންނަ މިންވަރު. މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

ރަނަގޅުެވގެން މިކަން ބަލައިގަންނަ މަންޒަރު. ދެން، އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ،ެވގެން ޔާމީންގެ ވެިރކަން ހެޔޮވެިރކަމަކަށް

ދާޅުވޭ ބައެްއ މެންބަރުން، ބައެއް އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވި ދޭން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މި ގަރާރު ލައިރައްދު

މި  އޭ. ބަަލގަ!އެވެނި ކަންތައްތަެކއް މި ާރްއޖޭގައި ހިނގާތީ މި ގަރާރު މި ަވއްދަނީ މިވެނި  ތިމަންނާމެން ،ވާހަކަފުުޅގައި

 އޭ ިކޔާފައި ބަޣާވާަތކުން ވައްަޓއިފި ރާރު ހުށަހެޅުއްވިއޭ މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންގަރާއްޖޭގެ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

 ރާރުތައް ނުވެއްދުނިްއޔާ ުނވެއްދުނީ އެގަމިވެނި މީހުްނނޭ މިކަން ކުރީ. ލިޔެފަ. މިވެނިނަންތަްއ މީސްމީހުންގެ  ވެސް،

 ފެންނަނީ އެ މީހުންގެ މެޖޯރިޓީ ނެތިގެން. މަސައްކަތްކޮށްަފއި އެބަހުރި. ެއހެންނަމަވެސް، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

އްޔިތުންނަށް ފަސް އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖޭގެ ރަ ،ހަތަރު އަހަރު ،ރުބަޣާވާޭތ ކިޔަިއގެން ތިން އަހަ ،ކުރިއޭބަޣާވާތްދުވަހު 

ހުރިހާ އެންމެންނަކީ މިއަދު ޕާޓީގެ ފަރާތުން މާދަމާ  އި ތާޅަފިލި ހިފައިގެން. އެ ދުވިދޮށުގަ ގޭ. އެކި ގޭ ބޮޑު އުނދަގުަލކަށްވި

ޓީެއއް މިއީ މިއަދު. އަުޅގަނޑު ދަންނަާވ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާން ތިއްެބވި ލީޑަރުން. އެހެންވީމާ، ާބޣީން ތިއްބެވި ޕާ

ވާހަކަެއއް ނޫން މިއީ. އެ ބޭފުޅުން އަމިއްލައަށް ތިމަންނާމެންގެ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިްޕގައި މިއަދު މި ތިއްބެވީ ބާޣީންނޭ 

 ރައްޔިތުންނަކަށް ދައްަކވާ ބޭބޭފުޅުން ގަރާރުތައް ހުށަހެޅުއްވީމާ ރައްޔިތުން ކައިރީ ވިދާޅުވީ. ެއހެންވީމާ، މިކަހަލަ ވާހަކަފުޅު

މީހުންނަށް ބަދަލުވެއްޖެ. އިްއޔެަގއި ބާޣީން މިއަދު އެންމެ ރަނގަޅު  މިއަދު އެންމެ ހެޔޮ ިއއްެޔގައި ވަުގންބޫލެއް ނުެވވޭ. ގަ

އުޅެނީ.  ޤައުމުގެ ވެރިަކމަށް ކުރިމަތިލާން އެ ބޭފުޅުން ލައްވާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންަނށް ހައްދަވަން މި ،މީހުންނަށްވެ

ހުރި މަންޒަރު. އަދި ދައްކަވާފައި ހުރި  މިހާތަނަށް ކަންތައްތައް ކުެރވިފައިގެ ވާހަކަފުޅުަގއި މާ، މިއީ މި ބޭފުޅުންއެހެންވީ

ަރއްޔިތުންނަށް އެަބ އެނގޭތޯ. ގޮތަީކ ކޮަބއިތޯ؟  އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަީކ މީގެ؟ ވާހަކަފުޅުތައް. އެހެްނވީމާ، ކޮަބއިތޯ ހެޔޮ

ވާހަަކއެްއ ނޫްނ  ގޮތް. ހުސް ޔިތުންނަށް ފެންނަ މަންޒަރުތައް. ކަންަތއްތަްއ ކުެރވެމުންދާރައްޔިތުން ބަލަނީ މިހާރު ރައް 

ދެކެވެނީ. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނުނު މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުިރހާ ހިސާބެއްަގއި ތިމަންނާމެންގެ ވެރިކަެމއް ތިމަންނާމެންނަށް  މި

 ލިބެއޭ ދިވެހިންނަށް ވާ  ށް އާމްދަނީ އެބަ. ރާއްޖެއަަގއިލާނަމޭވެނި މަޝްރޫޢުތަެކއް ހިންއެބިއްޖެއްޔާ ތަަރއްޤީގެ ިމވެނިލި
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ގިަނއިން. ދެން ކީްއވެގެންތޯ އަހަރެމެންގެ ާކބަފައިން، އަުޅގަނޑުމެންގެ ކާަބފައިންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން  ވުރެ މާ ވަރަށް

އެއީ އެންމެ ކުަޑކުއްާޖއަށް  ގުގައި؟ސްީމހުންނަށް ދޫކޮށްލީ ނުއައުފައްދާފައި ހުރި ކުންފުނިތަްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ މީ

 ނީ އެކަން ރަނގަޅަށް ކުރެވެންޏާ؟ލާކުރާ ިވޔަފާރިއެއް ކާކުތޯ ިވއްަކއި ފައިދާެއއް ،ވިޔަފާރިައކުން މަންފާއެއް ،ވެސް އެނގޭ

އަިދ  ،އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މި ސަރުކާރުން އެ ހުރިހާ ވިޔަާފރިތައް ެވސް އަނބުރާ ަދއުލަތުގެ މުދަލަށް ހައްދަަވއި

ކަންކަްނ  މި ،ާރއްޖެއަށް ެގންނަމުންދާތީވެ ޓެއްޓަކައި ބޭުރގެ އެތައް ބަިއވަރު ިއންވެސްޓްމެންއްޖެ ތަރައްީޤކުރުމަށްދިވެހިރާ

ާރއްޖެ  ،ތައް ކޮށްޓްވީޓުތަނަށް ަވއްދަިއެގން  ރާރު މިއް ނައްތާލަންވެގެން ާފޑުފާޑުެގ ގަނުވެގެން މި އަޑުތަ ހަޖަމު

ދީ ރަސްގެފާނު ފެންނަނީ. ސަޢޫ އްކަތްކުަރމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުެމންނަށް މިއަދު ވެސް މިހަލާކުކޮށްލަން މަސަ

 ޓަކައި ގިނަުގނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިދާނެ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ކުަރއްވާ ިޒޔާރަތުގެ ތެރޭަގއި

ެއކަަމށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކައި ުކރެވޭ މަސައްކަތްަތއް ެވސް  ކަން ޔަޤީންވާީތވެނޫނީ ކުރަްއވާނެ، ކަމަށް ހީފުޅުވެ

ހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނުޑ ވަނީ. އެ އޭގެެތރެއިން ބޮޅެއް ކަމަށް މިމިއީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ. މިއަދު 

ޖޭގެ އިްއޒަތްތެިރ އް. ދިވެހިރާކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ ލާށޭ. ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ތިދަންނަވައިލާނީ ހަނދާންނައްތައި

ރިއްޔާ ވެރިކަަމށް ހޮވިަވޑަިއގެންނެީވ ތި ޭބފުޅުންނާ ވާދަކުަރއްވާފަ. ިތަޔ ބޭފުޅުންނާ ވާދަކުަރއްވާަފއި ރައީސުލްޖުމްހޫ

ދުވަހު އެ  ފެންނަނީ އެ ކަންތައްތަެކއް ކޮށްެދއްވާެނ ަކމަށް ވިދާޅުެވ. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

އޮތް މަންޒަުރ. އަދި ތުންވުން އަިއއްސަ ންތައްަތއް ޙަޤީޤަަތކަށް ހައްދަަވއިދެްއވާފައި ަރްއޔިތުންނަށް ހިނިވިދާޅުވި ކަ

އޮތް މެޖޯރިޓީއަކީ ރަްއޔިތުން ވޯޓުދީގެން ހޮވިފައި  މިއަދު މިތާ މި ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހަމައެއާެއއްކޮށް ޭއގެ

އަންނަނީ ފެންނަމުން.  މަންޒަުރ މި ،ގޮތް ޔިތުން ތިބި ގޮތާއި ރަްއޔިތުން އަންނައޮތް މެޖޯރިޓީއެއް. އެހެންވީާމ، ރައް

އަުޅގަނޑު  ކިހިނެއްތޯ މަޖިީލހަށް؟މީހެއްތޯ މި  ން ގަދަކަމަކުން ބަަޔކު ގެންނަން؛ އަުޅގަނޑަކީ ގަަދަކމުން ގެނައިކޮންމެހެ

ައދި އެ މަނިކުފާނު ވެިރކަމަށް  ދަކަމުންތޯ ގެެނއްސަ؟ޮއތީ ގަ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މި ގަދަކަމުން ގެންނާނީ؟

. މެއް ގަދަކަުމން. ސަލާމަތެއް ނެތެއްނޫންތޯހުރިހާ ކަ، ހަރު ުކރީގައި ހަމަ ގަދަކަމުންތޯ؟ އެެހންވީމާވަަޑއިގަތީ ީމގެ ތިން އަ

ޓަރެއް ނެތިއްޔާ. ނޫންތޯ ތިހާ އޮއްމެއް ވެސް ނެތެއް ކަ ތި ބޭފުޅުން ދެން ވެރިކަމަށް ވަޑަިއގަންނަވަން މަސައްކަްތކުަރއްވާނެ

މިއަުދ  ބަޔަުކ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ުއޅޭކަންިދވެހިރާއްޖެ ހަލާކުކޮށްލުމަށް ޓަަކިއ މަސައްކަތްކުާރ  ،އަޅުގަނޑުެގ ވާހަަކއަކީ 

 ..ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެބަ އެނޭގ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  . އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ފަހުމީއަށް. މެންބަރު އިމްތިޔާޒް
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  ވާހަކަެދއްެކވުން:ފަހުމީ  ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒްމާފަންނު އުތު

ރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް ހުށަހެޅުއްިވ ތެޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތް

ރާރު މިގޮތަްށ ހުށަހަޅުްއވައިެދއްިވ ކަމަށް ަޓކަިއ އެ ބޮޑަށް ތާއީުދކުރަން. އަދި މި ގަ ރާރަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް މި ގަ

ސަުރކާރުގެ  ޮގތުން ވަޒީފާަތއް މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ާރއްޖޭަގއި ިމހާރު މި ސަރުކާރު ހިންަގވާ

އެންމެންނަށް އެބަ އެނގޭ.  ނަށް،އޮތް ބިރު އަުޅގަނޑުމެން އަދި ަވޒީފާތަުކގައި އުުޅއްވާ ފަރާތްތަކަށް މި ،ކުންފުނިތަކުގެ

 މީޑިާއގައި މި ވާހަަކތައް އޮތީ. އަުޅގަނޑުމެން ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ބޮޑެތި ިސޔާީސ ޕާޓީތަކުަގއި ެވސް ހަމަ މި  ޕަބްލިކު

މޫން ޛް މައުސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ ަރއީސް، ަރއީސް އަލްއުސްތާ  ؟ތީ. އަިދ ކީްއކުރަންތޯވާހަކަ ދެްއކުން އޮ

ކަެމއް. މިކަމަކީ  މިއީ އިއްތިފާޤުވާއެހެންވީމާ، ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވެސް މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުަރއްވާަފއި ވަނީ. 

މީހުްނ ވަޒީފާތަުކަގއި ތިއްަބވާ  ސަރުކާުރގެ ،ރުކާރަށްލަތު ކުރިމަތިކުރުަވިއގެން ސަކަެމއް. މަޖުބޫރީ ހާ އިއްތިފާޤުވާ 

ގެ މުްސތަޝާރު ފެކްޝަނަށް ގަދަކަމުން ވައްދާކަމީ ޙަޤީޤަތެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަތައް ޕީ.ޕީ.އެމަށް، ޕީ.ޕީ.އެމް

ުނކުޅެދިފަިއވާތީވެ.  ،ވެފައިމި ޤައުުމގެ އިންސްިޓޓިއުޝަންތައް މިކަުމގައި ެފިއލްއުޅޭ ކަމަކީ ވެސް  ނުބެލިގެން މި

 !ގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ވެސް ިތްއބަވާތީވެ. ނިކަން ބައްަލވާގެ ތެޭރގަިއ ެއ އިންސްޓިިޓއުޝަންތަކު ބިރުވެރިކަމެއް 

އި ފަނިޑޔާރަކު ވަިކކުިރ ބޫލުކުެރވޭތޯ؟ މިސާލަކީ އިހަކަށްދުވަުހގަނުތިބޭނެކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގަބިރުވެރިކަމެްއަގއި 

ެއ މަޤާމު ، މް ޯކޓުން. ފަނޑިޔާރަުކ ނިންމެވި ނިންމެވުެމއްެގ މައްޗަްށ ެއކަނި ބިނާޮކށް ފަނޑިޔާރަކު ޕްރީގޮތް ސު

ލަތު، ބިރުވެރިކަްނ އޮތް މިްނވަރު ނިކަން ދެނެވަަޑއިގަންަނވާ! އެހެންީވމާ، ބިރުވެރިކަްނ އޮްތ ހާ ލާަފއި ވަނީ.ގެއްުލވައި

ރު ފެކްޝަނަށް ސް، މަޖުބޫރުުކރުވަިއގެން ސިޔާސީ ޕާީޓއަށް، މުސްތަޝާބިރުވެރިކަން އުަފއްދަިއގެން ިއއްޒަތްތެރި ރައީ 

ތާއީދަީކ، ލޯތްބަކީ އެއީ ހިތާއި ހިތުގެ ގުޅުމަކުްނ  ،ީބޢީ ކަމަކީއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޠަބީޢީ ކަމެވެއްދުމަކީ އެއީ ޠަ

އް ނޫންތޯ؟ ިހތާއި ހިތުެގ ުގޅުމަކުން އުފެޭދ ލިބޭ އެްއޗެްއ ނޫންތޯ؟ ައޅުަގނޑުމެންގެ ލީޑަުރ އަބަުދވެސް ވިދާޅުވަމުންދެއެ 

ކަން ކަމެއް ނޫން  ބީޢީބޭ ެއްއޗެއް ނޫްނކަން. އެކަން ގަބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ. އެއީ ޠައެްއޗެކޭ. ެއއީ މަޖުބޫރުކުރުަވިއގެން ލި

ކާރުގެ ުމވަްއޒަފުން، ކުރަން އެަބޖެހޭ. ހަމައެއާއެކު ނިކަން ަބއްަލވާ! މުސްތަޝާރުގެ ެފކްޝަނުން ސަރުއަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލު

ލްސާއެއް ބޭްއވީމާ ޖަލްސާެގ މެދުތެރޭން މުސްތަޝާރު ކުންފުނިތަކުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ޖަ

ެއ ، އިސްުކރައްަވއިގެން ވިާދޅުވީ ތަން. އަނެއްދުވަހު ކޯފާ ދިޔަން ހުއްޓާ ހުރިހާ މީހުން ނުކުމެގެންދަްއކަވަވާހަކަފުޅު

ނަމަ ދެން  ކަމަށް ވަނީ ފަހަރު ދާގަނޑު މަތިން ފިަލއިފި އި ާދގަނޑު ޖަހާށޭ ނުނުކުމެވޭނެ ގޮތަށް. މިއްދުަގއި ވަށަސަރަހަ

ކަމެއް ނޫނޭ އިއްޒަތްތެިރ  ބީޢީމި މެސެޖު ދީފައި ދޫކޮށްލީ. މިއީ ޠަލައި ބިޑިއަޅުވާަފއޭ ަބއިތިއްބާނީ.  ގޮނޑިތަކާ ންފަހަރަކު

ޗެކޭ ލޯތްބާއި ތާއީދަކީ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަްށ އެބަ ބަދަލުވާންޖެހޭ. ގަދަ ރައީސް. ހިތާއި ހިތުގެ ގުޅުމަކުން ލިބޭ އެއް

ކަމެއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، މިގޮތަށް އެކަން ނުކުރުމަްށ  ބާރަކުނެއް ކަްނކަމެއް ުނކުރެޭވނެ. އެއީ ވަގުތީ ކަމެއް. ެއއީ ދާއިމީ

ކަމެއް ނޫން ިއއްޒަތްތެިރ  ީބޢީޠަކްޝަނަށް ވެސް. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ އިލްތިމާސްކުރަން ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މުސްަތޝާރު ފެ
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 ުތގެ ފައިާސއާއި މުދަލުން ކެއުްނ. އަނބިމީހާ ވެސް ނުބަލާނޭ ރާމެއް ެބލުމެއް ނެތި ރާއްޖޭގެ ދައުލަލާލެއް ހަހަރައީސް، 

ވަންޖެހޭނީ. އެީއ ފަިއމައްޗަށް ތެދުލާލު މަސައްކަތުންނޭ ތިމާގެ ތިމާގެ ހަބީޢި ކަމަކީ . އެހެން ގަބޫުލކުރުމަކީ. ޠައެކަން

ފަލްސަފާ، އަުޅގަނުޑމެންގެ ލީޑަރުން އެ ދައްަކވާ  އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ ބިާނވެގެްނ؛ދައްކާ ވާަހކަ.  އަޅުގަނޑުމެން މި

ކަމެކޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޠަބީޢީ ވާހަކަފުޅުތަަކކީ އެއީ. ޚިޔާނާތަކީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޚިޔާނާަތކީ މިދެންނެވިހެން އެއީ 

ވުަމކީ، ވަްއކަންކުރުމަކީ ޮބޑުެވގެންާވ ކަމެކޭ. ޚިޔާނާތް ުޅގަނޑުމެން މިދަންނަވަނީ ެއއީ ހަރާންވެަފއި ވަނީ. ެއކަމަކު އަވިދާޅު

. އެހެންވީމާ، ރުކާރު ބިނާވެގެންވާ ފަލްސަފާ މިއީކަމެކޭ. އެއީ މުޑުދާރު ކަމެއް. ގޮްތކުޑަ ކަމެކޭ. އެކަަމކު މި ސަހަރާން 

ފަދައިން ގަދަބާރުން  ތާއީދަކީ ހަމަ ކުރިން ވެސް ެދންނެވި އިލްތިމާސްކުރަން.ށް ައޅުގަނޑުމެން އެގޮތަށް އެކަން ނުކުެރވުމަ

ހުރެ.  ދަނީ މި ސަބަބާ މަތިވެރިެވގެންދަނީ، ގިަނވަމުން މި ލިބޭ ތާއީދު ހޯދޭ އެއްޗެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި

އެ ފަލްސަފާގެ މައްޗަށް ބިނާެވގެްނވާ މީހުން.  ،ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހުޅުަވއިލެިވގެން ރައްޔިތުން ތިބެންޖެހޭނެ

ޓަަކއި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިގެން ސަުރކާރުން ފާސްކުރި ޕާޓީން މެންބަރުން ވަކިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ހާސް  25ހާސް،  30ށް ތިބިއްޔާ ތިބި މެންބަރުން ގަނޑުކޮ ނޑުމެން ހަނދާން އެބަހުރި. ޕާޓީގައިބިލެއް ވެސް އަުޅގަ

ކަންތައްތަެކްއ  ގަދަކަމުން މިމައެްއ ނޫނޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. . ެއއީ ހަފިކަަމށް ނިންމަވައި މީހުން މީގެފަހުން ވަކިވީ

ެއ ހުންނަވަނީ.  ންވެވަަޑިއގެންފައި ަރީއސް ޔާމީންޓަކަިއ ޖެހިލުނޫންޯތ އިންތިޚާބެއް ޭބްއވުމަށް ނުކުރެވޭނޭ. އެހެންވީމަ

ޮގއްސަ. އިންތިޚާބު ާބއްވަްނ ނުަގިއ ބުނާ ތާރީޚު ފަހަނައަޅައިނޫއޮތީ ގާ ކައުންސިލު އިންތިޚާބު ނިކަން މި ލޯކަލް

ކެރިވަަޑއިުނގަތް. ައޅުގަނޑުމެްނގެ ދާއިާރއަށް ެއކަނި، މާފަންނު އުތުރަށް ެއކަނި ބައްަލވައިަލްއވާ! ޕީ.ޕީ.އެމުން ވޯޓުދެްއީވ 

ފަދަ ސްޯކއެއް.  . ފުޓުބޯޅަ މެޗެްއގެ ސްކ6ޯ ކެންޑިޑޭޓަށް؟ އިމަރީއަށް ވާދަކުެރއްވި ކިތައް މީހުންތޯ އެ އިންތިޚާުބގެ ޕްރަ

 މޮުޅވި  ވޯޓު. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 200؟ . ެއއާ ޚިލާފަށް އަޅުގަނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން އެ ޕްރައިމަރީަގއި ކިތައް ވޯޓުތ6ޯ

ނެތްކަްނ ހެންވީމާ، ތާއީދުފަދަ ސްކޯެއއް. އެ ްއގެ ސްކޯ. ފުޓުބޯޅަ މެޗ6ެ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބޭފުޅާއަށް ސަތޭކަ އެތަެކއް ޯވޓު

އުޅެނީ. މި  ނޫނުަގިއވާ ތާރީޚަށް ބާއްވަން ެވސް ކެިރވަަޑއިނުގެން މިނޫންތޯ؟ އެހެންީވމާ، އިންތިޚާބު ގާއެނގޭ  އެބަ

ޗަށް ބިނާކުުރވަްނ ބޮޑު ަވގު، ުކޑަ ަވުގ، މެދު ވަގު. މި ފަލްސަފާގެ މައް  ،ފަލްސަފާއަކީ ވަނީ، ސަރުކާރު ބިނާެވގެން މި

ެއްއ ނޫން އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުން ބޭނުންާވ ޒާުތގެ ވެރިކަން ހިނގަންޖެހޭ ގޮތަކީ. ހެްނވީމާ، މިއުޅެނީ. އެ މި

 ދޫކުރަްއވާެނ ލެގަސީައކީ ތިޖޫރީ ހުންނަ  ކުރާނެ ލެގަީސއަީކ، ރައީސް ޔާމީންމި ވެރިކަން ނިމިގެންދާއިރު މި ވެރިކަން ދޫ

ންދާ ވަުޅގަނޑު. ެއއީ ލެަގސީައކީ. އެާއ ޚިލާފަށް އަުޅގަނޑުމެން މި ދޫުކރަނީ މިނިވަންކަން. ާރއްޖޭެގ ތާނގައި ަބއި

 ރައްޔިތުންގެ މިިނވަންކަން ހޯދުން. އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ބިނާެވގެންވާ ފަލްސަފާައކީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަނީ ފުަވއްމުލަުކ އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާ

 މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު 

ވެރިކަްނ ދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އުފާ މި  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ތާރީޚު މިއަދު ދެކެމުން

މަންޒަރު.  ހަުރފަތަކަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ދަތުރުކުރަމުންދާ އާލިބެމުންދާ މަންޒަރު. ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް ތަރައްީޤގެ 

ނުތަނަވަސްވާ ބަޔަކު އެބަތިބި. އަުޅގަނޑުމެންގެ މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ ހިތްމިކަުމގެ ސަބަބުން  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ކަހަލަ އެއްޗެހިތައް ެގނެސްގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ ަވގުތު ބޭކާރުކޮށްަލއި، އިތުުރ  ންހެން ރަނޑާލިން ހަދާ ރަމަމިއަދު އަ

ދައްާކކަށް ފުުރޞަތެއް ނެތް. އަުޅގަނޑުެމންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަީކ ކުަގއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަވަގުތުތަ 

ަވގުތު ުދއްވާލަން އުުޅއްވާ ަރއީެސއް  ؛ތުތައް ޑަިއވިްނކޮށް، ކަންަތއްތައް ޗަރުކޭސްުކޅެ، ފިލްމުކުެޅ، ކަނޑު ައޑިއަށް ަވގު

ނޫން. މިއަދުގެ ރައީސް އެ ކުރައްވާ މަސަްއކަތަކީ ޤައުމު ބިނާކުރުން. މިއަދުގެ ރައީސް ކުރައްވާ މަސަްއކަތަކީ ބޭރުެގ 

ތަޢުލީމެއް ިދވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފުކުރުން. އިންވެސްޓަރުން ގެަނއުން. މިައދުގެ ރަީއސް ކުަރްއވާ މަަސްއކަތަކީ، ވަށާޖެހޭ 

ާނޔަތްތައް ދިނުން. މިއަުދެގ ކުރަްއވާ މަަސއްކަަތކީ، ކުޅިވަުރކުޅޭ މީހުންނަށް އިމިއަދުގެ ަރއިސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ތިޒާމު ރުފިާޔ އަޅުގަނޑުމެންގެ ުދވަސްވީ ބޭުފޅުންނަށް ލިބޭނެ އިން 5000ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުަރއްވާ މަސައްކަތަީކ، 

ހަމަޖައްސައިދިނުން. މިއަދުގެ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުަރއްވާ ކަމަކީ، ހަާވސާވެަފއި ތިބި ޚާްއޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން 

މީހުންނަކީ ކުޅެދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުން. މިއަދުގެ ަރއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުަރއްާވ  އެ  ،ވަޒީާފގެ ބާޒާރަށް ނެރެ

މާލެއާ ދެމެދު ބްރިޖު އަޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން. މިއަދުގެ ަރއިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަްއވާ މަސައްކަތަީކ، ހުޅުލެއާއި 

ބުރީެގ ވަރުގަދަ ހޮސްޕިޓަެލއް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި ބިނާކޮށްދިނުން. މިއަދުެގ  25މަސައްކަތަީކ، 

ވަުރގަަދ ހޮސްޕިޓަލްތައް އަަޅއި، އެ  ރާއި ދެކުުނގައިދިވެހިރާއްޭޖެގ އުތު ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުަރއްާވ މަސައްކަތަކީ 

ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންިތޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން. މިއަުދގެ 

. މިއަދުގެ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުަރއްާވ މަސައްކަތަީކ، ހުސްނުވާ ާއސަންދަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ ތަޢާރަފުކޮށްދިނުން

ފޯރާފަށުން އް ގެްނގޮސް، ރައްޔިތު މީހާ އަތްރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮށްެދއްވާ މަސައްކަތަީކ، ކޮންމެ ރަށަަކށް ބޭސްފިހާރަތަ

ގަިޑއިރުެގ  24ބޭސް ލިބޭނެ އިންތިޒާުމ ހަމަޖައްސައިދިނުން. މިއަުދގެ ަރިއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުަރއްާވ މަސައްކަތަީކ، 

މިއަުދގެ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުަރްއވާ މަސަްއކަތަކީ، އިސްލާމީ  ދިނުމުެގ މަސައްކަތް.ޔަޤީންކޮށް ކަރަންޓު

ށް ރުިބއްޔަތު ލިބިގެން މުޖުތަމަޢައެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުރިބޯށިަތކުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ތަ ،ޔުނިވަރސިީޓއެއް ބިނާކޮށް 

ީކ، ޢަރަބި އިސްލާމީ މްހޫރިއްޔާ ކުރައްވާ ަމސައްކަތަނިކުންނާނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުން. މިއަދުގެ ަރިއސުލްޖު

އަުޅގަނޑުމެންގެ  ،ދަތު ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ގެނެސްސްލާމީ ޤައުމުތަުކގައި ޮއންނަ ވަޙުއެ އި ،ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ޤައުމުތަކާ
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ކަތަީކ، ައޅުގަނޑުމެްނގެ ޤައުމަކީ ފުއްދުންތެރި ޤައުމަަކށް ހަދައިދިނުން. މިއަދުގެ ރަިއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރަްއވާ މަސައް

ުމ ބި އިްސލާމީ ތަޢުލީމު ދިވެހި އާއްމާޔަތްކުރެވިފަިއވާ މުަޤްއރަރަކަށް ހަދައި، އަރަމީ މުޤައްރަރަކީ ގާނޫނަުކން ހިތަޢުލީ

މިކަން  ހިމެނުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހުރިހާ ކުދިންނަށް މަޖުބޫރު މާއްދާއަކަށް ހަދައި އަުޅގަނޑުެމން މުޤައްރަރުގައި

ެވސް ކަރާނެ، ޖެހިލުން ވެސް ވާނެ، ހަޖަމު ވެސް ނުވާނެ.  ޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހަޖަމުނުވާ ބަޔަކު ތިބޭނެ. މޭއަ

 ތި  ،އިީލ މެންބަރުންގެ ތެރޭންތެރޭްނ ތި ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުްނގެ ޢާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ިއނގޭތޯ އަުޅގަނޑުމެންގެ

ށް ައއިސް ފޯމު އެބަ ދިއްކޮށްލާ އުޅޭ ބޭފުޅުންގެ ގޭެތރޭން އަޅުގަނޑުމެން އަތަވިދާޅުާވ، މިއަދު މިކަން ހަޖަމުނުވެގެން 

ަކހަލަ ޖެހިލުމެއް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަންނަ ކުރިެއރުން، މިއަންނަ ފާގަިތކަން  ރުހުމުން. އެއްވެސް ހިތުން

ދުވަހުން ލިބުނީމަ ބަޔަކު  އް ހާސް ފޯމު އެ  10ނޭނގޭނެ އިނގޭތޯ.  ތޯ ފެނުނީ؟ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.ކޮންއިރަކު

ިފކުރުކުރަން ބަޔަކަށް ެޖހިދާނެ އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ނެއްޓިަފއި، ދަތްދޮޅިން އަތް  ބުވެދާނެ. އަންތަރީްސވެާދނެ.އަޖައި

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަްށ  2018ވިދާުޅވާ ޕާޓީ  ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ތި 2018މިއަދު  ؟ދަންނަވަންތޯ

 ،މަށައި ޑުމެންނަށް އެަބފެނޭ ޕާޓީ ކޮށައި، ކުރަްއވާށޭ! އަުޅގަނބޭފުޅުން މަސައްކަތް ޓަކައި ތިމިއޮންނާނެތޯ ބެލުމަށްދެ

ރަނަގޅޭ ހަމައަށް ޮއވެއްެޖއްޔާ  އާ 2018ހަފުސްވަުމންދާ މަންޒަރު. ޕާޓީގެ ހިޔަނިގަނޑު ވެސް  ،ހުސްވެ  ،ހަނިވެ

ޕީ.ޕީ.އެމަށް މެންބަރުން  ހޫރިއްޔާ؛މައްސަަލެއއް ނޫނޭ. ރައިސުލްޖުމްއަޅުގަނޑުމެންގެ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ. މިއީ 

ލަމެންޓްރީ ގްރޫުޕެގ ކުށެއްތޯ؟ ިދވެހިރާއްެޖއަށް އްޔާގެ ކުށެއްތޯ؟ ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާއިތުރުވުމަީކ ެއއީ މިއަުދގެ ަރިއސުލްޖުމްހޫރި

ކަށް ރިސޯޓު ުހޅުވަިއ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެތައް ިވއްސަ  ،ަވރަކަށް 18ދަުތގެ ތެރޭަގއި އިންވެސްޓަރުން އަިއސް މިވީ ކުޑަ މުއް

ކުރެވި، ިދވެހި ުޒވާނުންނަށް އެތައް ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތެއް ލިބުމަކީ މިއަދުގެ އިންވެސްޓަރުންތަެކއް ރަޖިސްޓަރީހާސް 

ރަ ލިބޭނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުށެއްޯތ؟ ޓީޗަރުންނާއި ޮޑކްޓަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވެ، މަހުން މަހަށް ބަރާބަރަށް މުސާ

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުެށއްތޯ؟ މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން އެަކން އެބަ ބަލައިގަނޭ. ިދވެހި މަކީ ަރއީއިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސު

ޒުމަުކން، އެއް ައޑަކުން ރައީސަްށ މީހުން އައިސް އެއްފަހަރާ އެއް ޢަ ރުހުމުން އެއްޔިތުން އުފާ އެބަކުރޭ. ހިތުންރަ

ބޭފުޅުން  ތި ،އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ މު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ްއކޮްށލަނީ ޕާޓީގެ ފޯއެކު މި ދިޝުކުރުވެިރކަމާ

ބޭފުޅުން  އަދަދުން ތި ،ކުރަންޏާ ނަންބަރުންނުލައްވާށޭ. ިސޔާސީ މަސައްކަތް ރަްއވާށޭ. ަވގުތު ބޭކާރުކޮށްކުވެސް މަސައްކަތް 

ޔާ މިއަދު މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއް ންގެ މި ޤައުމުގެ. އަޅުގަނޑުމެރަން އަންނާށޭއަޅުގަނޑުމެންނާ ވާދަކު

 ... މެންވިލާތަށް ގޮސްގެން އަުޅގަނޑު ،ންޖީ ޤައުމުތަކަށްއް ނޫނޭ. ފަރަގުމެކަަތކީ ފަނޑިޔާރުން ަވގަށް ނެކުރަްއވާ މަސައް އެ

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު

 މަށް. ޡިމުޙައްމަދު ނާ
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

މާއްާދގެ ދަށުން  ވަނަ 142 ،ރާރު ގަހުށަހެޅިގެންވާ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު މި

 ވާހަކަ ފެށުމުގެ  ންނަސް ހަމަ އެއްޗެއް ުބނެލަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާވެ ރާރަށް އަުޅަގނޑުގަހުށަހެޅިފައިވާ 

ރު، ރައީސް ޔާމީން ފުވައްމުލަުކ އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ ،ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އަޚް ނޑު އަުޅގަ ،ކުރިން

ެނގި ވާަހަކ  ބިލިއަްނ ރުފިޔާ ވަގަށް 1.2 ށްގެތެެރއަަތކުގެ ލިސްެޓއް ިކޔުްއވައިފި. އޭއްންދާ ކަންތަކުރަްއވަމުންގެ

 ތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެންނަށްއިްއޒަ .ކޮށްލަންރުއެ ލިސްަޓށް އިތު އެހެންވީމާ، ހިތާމަކުރަން. ގަނޑުނުލީމާ އަޅުއިހިމަނަ

މް ރައީސް، މަރު ފޯ ޤީޤަތް. އިއްަޒތްތެރި ޙަވައްދަމުންދާ މަންޒަރު. މިއީ  ންގަދަބާރުން ޕާޓީއަށް މީހު ދަނީ  ފެންނަމުން މި

ޤީޤަތް. ޙަރާަގއި ވަޅުެލވޭ ގޮތަށް އޮތް ފޯމެއް. މިއީ ކޮށްަލއިފިްއޔާ މާލޭ އާސަހައި އެަބއޮތް ޕާޓީގެ ފޯމެއް. ސޮއިދަށުގަ

ތުރު ދާއިރާގެ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ނު އުގައި މާފަންމިއީ. ޙަޤީޤަތު ައޅުގަނޑުމެން ބުނަންޖެހޭ އެއްޗެއް .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ބޯޅަ މިއީ ފުޓު .ސުމެއް. ބަލިވި މީހާއަށް ލިުބނީ 6ނީ ބޭއްިވއިުރގައި ޕްަރއިމަރީން މޮޅުވީ މީހާއަށް ލިބު  ޕްރައިމަރީ

ތުލުސްދޫ. ޓް އޮތް އެއް ރަށް ސަޕޯ ށްއެންމެ ޕީ.ޕީ.އެމަ އިރާއްޭޖގަ !ވިދާޅުވެަބއްލަވާ ؟ރި ރަީއސްސްކޯެއއްތޯ އިްއޒަތްތެ

 . މިއީޓުވޯ ދެއަށް މީހާ . ބަލިވިވޯޓު ތިން ؟ވި މީހާއަށް ލިބުނީ ކިހާވަރެއްތޯބޭފުޅުން. މޮޅު ދެޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރީ 

ލާއިުރަގއި އިުކގެ އަދަދުތައް ކިޔަ ދައްކާ ވާހަކައަކީ. ފޯމުތަ ރި ރައީސް. މިއީ އަޅުގަނޑު މިތެ އެއްތޯ ިއއްޒަތްބޯޅަ ސްކޯފުޓު

ނޑުމެން ގަދައްކާތީ އަޅު ގޮތަްށ ވާހަކަ ނުކުެރވޭސިުކނޑިއަށް ގަބޫލު ގެނީ އިންސާނާބުނަ ގެ އެްއޗެއްތޯ މިއް އީ ކިހާވަރެ އެ

ޑު. ދެންމެ ވިދާުޅވެއްޖެ ނގަ ފަސް ސަޭތކަމިިލމީޓަރު. އެއީ  53ންނަނީ ހު ކަންބޮޑުވޭ. އޭފޯ ސަިއޒް ރީެމއްަގއި މި

ަބއި. އެއީ ހަމަ އެކަނި ފޯމް.  ފޫޓު 4ޔާ އެއީ ގާްތގަނޑަކަްށ އްފޯމް ވެއްޖެ  ސޯޅަ ހާސް ފޯމޭ.ސޯޅަ ހާްސ ، ކުމެންބަރަ

ޤީޤަްތ ޙަރީ. މިއީ އެ ފޫޓަށް ބާރަ .ލާނެ ނަރެއްއިފޫޓަށް އެރީ. ައދި ޖަހަ 9ާކޑު. ގެ ދަށަށް ވަންނަންޖެހޭ އައިޑީއޭ

ުރގައި އޭފޯ ސައިުޒެގ ލާއިއިވިސްނަ  މިގޮތަށް ބުއްީދގެ ހަމައިން !ލަްއވާއިބޭފުޅުން ވިސްނަވަ  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތި

އްޔާ ޭއެގ . އެހެންެވއްޖެރީމް 22ންނާނީ ފޯމްގައި އޮެއާގރަ ހާސް  ޏާވަން ކަމަށްންނަ ޑު އޮނގަ ފަސް ސަތޭކައްަގއި ރީމެ

މީހުން  ުއސްމިނުގެ ބޮނޑިެއއް ލިބިއްޖެއްޔާ މި ވަރުފޫޓަށް އަރާ. އެބާރަ  މައިލީނަރު ޖަހަ .ފޫޓު 8 ފޫޓު 4 އުސްމިނަކީ

ބޭފުޅާގެ  އެ ،ންބަރު މުފީދުތެރި މެ ދެންމެ އިއްޒަތް ،އެކު ފާހަަގކުރަންޔާ އަޅުގަނޑު ހިތާމަ ؟ކާ ހުންނާނެތޯނުދައް ންޓީވީ

. ވަިއކަރަދޫެގ ން ވަިކކޮށްފައި ވަޒީފާ  ހެރީނުިދނީމާ މިއަދު އެއިމް ފުރަޓަލުެގ ޑްަރއިަވރު ޕާޓީއަށް ފޯރަށުގެ ހޮސްޕި

މާ، ަވޒީފާއިްނ ނައިނުގެ ްށ ގެންނަން ބުނެވަިކ އަދަދަކަ ިއގެން ފުރަ ފޯމް އިންޖީނުގޭަގއި ވަޒީާފ އަދާުކރާ ކުއްެޖއް

 ،ޕިޓަލް ލ. އަތޮުޅގައި ހޮސްލ. އަތޮޅު؛ ކުރިްނ ަވޒީފާއިން ަވކިެވއްޖެ.  ސްދުވަ ތިން ގެ މީ  އޮތީ.މި ފައި ވަިކވާންޖެހި

ތް. ޑިގެން ދާންވީ. މިއީ ޙަޤީޤަޔާ ކެނއްވިއްޖެނުގެނެ .ފޯމް ގެންނަންޖެހޭ 20، މްފޯ 19ކޮންމެ ކުއްަޖކަށް  ،ނުގެއިންޖީ

ބުނަނީ  މި ންތިނަދޫ ށް ދިޔައިމަތިނަދޫއަ ިއއްޔެ މެންގަނޑުދައްކަމުންދާ ވާހަކަ. އަޅު  .ީޤޤަތްޙަދައްކަނީ  އަޅުގަނޑުމެން މި
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ންނަންޏާ ދެމިހު ަގއިކޮންމެ މީހަކު ަވޒީފާ ،ވަންޏާ ސަރުކާރު ވަޒީފާ އަދާުކރާ ކަމަށް އޭ،ކޮންމެ މީހަކު ގެންނަންޖެހެ ؟ކީކޭތޯ

ނޑުމެން ޕްރައިމަީރ ގައަޅު .ނޫން ވާހަަކއަކީ. އެހެެނއް ދައްކާ މް. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިފޯ 20މަދުވެގެން  އޭޖެހެގެންނަން

. ކަމަށް ށް ވޯޓު ލިބުނު ޗެއަރޕާސަންން މައްޗަފަންަސވީސް ހާހުމެން ޕްރައިމަރީގައި ުދވަހު. އަުޅގަނޑުށްބޭއްވީމު އިހަ

ރީގަިއ ވެސް ޕްަރއިމަ ނޑު ދާއިާރއިން ަހމަގައިމުގަަގއި ރަޖިސްޓްރީ އޮްތވަރު. އަޅުގަނޑުެމންގެ ޕާޓީއެހެންވީމާ، މިއީ ައޅު

ން މަްއަޗށް ވޯޓު ނެރުވުނު. މާފަންނު ހަ ސަތޭަކއިމެންބަރުންނަށް ޕްރައިމަރީގައި  ތިންގެ ންނޑުމެގަވާދަކޮްށގެން އަޅު 

 ންމިނިސްޓަރުން އެއްެވގެ ތިންދަމުން ންޖެހޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަވޯްޓ. ލަދުގަންނަ 6 ކިތައް ވޯޓުޯތ؟ އުތުރު ދާއިާރގައި

 ބޭފުެޅއް، ފޮޓޯއެއް. ތިނަދޫގެ ަޝލް މީޑިއާަގއި ވަރަށް މަޝްހޫރު އާއި ސޯ ޓީވީ މެއް ފުރުއްަވއިފި. ފޯ ށްއިހަށްދުވަހު ޕީ.ޕީ.އެމަ

ނީ. ަދއްކަ އްގެ ވާހަކަ މިން ވަދެފައި ހުރި ޭބފުޅެށް ކުރިއް. ޕީ.ޕީ.ެއމަބޭފުޅެ ވާ ކުރައް ތްްއކަކޮށް މަސަ ިއސް އިގަ ޕީ.ޕީ.އެމް

ފޯމެއް، ދުއިސައްތަ ންނާނެ ވަރު. މިއަކު ނޯޑިނގެ ދެ ބޮފޫޓު ެއއްގެނެވުނީ  ވެސް މި އިރު މިގޮތަށް އަދަދުތައް ގެަނއި

ބުާނ  . އެދައްކަނީ ާވހަކަ މި ރައީސް. ިމވަރު ކަންަތއް ބޮޑުވީމަ އަުޅގަނޑުމެން މި ފޯމެއް އިްއޒަތްެތރިތިން ސަތޭކަ 

ވާ ތަްއޔާރީެއއްެގ މީހުން ވެއްދުމަށް ންާނއި ެއކި ދިމަދިމާލުން ކޮިމޝަނުން ވަގަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ސްއަދަދަކީ އިެލކްޝަން

އި ގަގޮތު ކުރާ ލުނޑު ގަބޫގަތަނުގައި ައޅު ނީ. ކުރިއަށް އޮތްދައްކަ މީހުން މި ވާހަކަ މި .ނޑު  ގަބޫުލކުަރނީގަގޮތުަގއި އަޅު 

ފަސް ފަހަރު ންގަރޕްރިންޓް ެޖހުމުގައި ހަތަރުުކރާއިރުަގއި ފިން ވެއްދުމަށްޓަަކއި މަސަްއކަތްއަށް މީހުޅުގަނޑުމެން ޕާޓީއަ

 މަތީ ފަލަމަސްގަނޑުފައިގެ  ،ަދއިގެން ންބޭފުޅުން މަގުމަތީގައި ބައި ނުވޭ. އެޙަސައްެވސް  ންޓް ޖަހައިގެންޕްރިފިންގަރ

ވާނެ. ޙަ ސައް ތިޕްރިންޓް ޖައްސަނީ.  އޭރަވއިގެން ފިންގަމަތީގައި ބާއް ބޯޑްރިންޓް ޖައްސަނީ. ކްލިޕްޕްރފިންގަ ބާއްަވއިގެން

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ދައްކަނީ  މި ވާހަކަ ހުރީމަ މި ތައް ންކުރުމެން ތަފާތުގަނޑުޅުއި އަގަކަންކަމު  އެހެންވީމާ، މި

ކީ ނޫން. މިހާރުވެސް ވޯެޓއް ލާބަލަ. ގެންދާތީ ޔަކުހެން އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީން ބަކޮންމެ ،ޮއތީނޑުމެން ކަންބޮުޑވުން ގައަޅު

ލާބަލަ. މަތިވެސް ކުރިެއކު މިހާރު ލާނަން. އިންސާފުވެރިކަމާއި އަޅުގަނޑުމެން ސަިއޒް ދައްކަ ތިރިން  ގ2ެ%ރައީސް ޔާމީން 

ދު ރައީސް ނަޝީ ތީ،ފާނެއިނޑުމެން ކުރިމަތިލަގައަޅު ނީ. ރަީއސް ޔާމީން ބިރުގަންނަދޭނަން ސައިޒުލަމެން ދައްކާނޑުއަޅުގަ

 ގެ 2018ލާނެ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަތިއަށް ކިރި 2018ނަޝީދު އަންާނނެ.  ަދކުރެްއިވއްޔާ ަރއީސްވެ. އިރާނެތީ ދާއައިސް

ކަމަށް  ގެ ަރއީަސކީ ރައީްސ ނަޝީދުންއި، އަުޅގަނޑުމެވެފަ  ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެންޑިޑޭަޓކީ ރައީސް ނަޝީދު

 ޞަތަށް. ދެއްވި ފުރު އްޒަތްތެިރ ރައީސްއެަބއޮތް. ޝުކުރިްއޔާ އި  ށްން އަުޅގަނޑަނެކަމުެގ ޔަޤީންކަހަދާއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަީނ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މިހާރު ފުުރޞަތު މި ބަރު. އަުޅގަނޑުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެން 

 ލީލަށް. ޚަهللا ޢަބްދު
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދު ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ

ރި ންނަވަން. އިްއޒަތްތެުކރު ދަ`. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝު

މިހާރު  ންވާކުރާ ޕާޓީޢުކަަމށް ދަ މަންޒަރަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ ފެންނަ މެްނނަނަށް މިގަނޑުރައީސް، ިމއަދު އަޅު 

މިއަދު  .ރައީސް ރިކަމުަގއި އޮތް ޕާޓީ ޕީ.ޕީ.ެއމް ފަހާ ދުވެގެން ވެސް ވެއްޭޓވަރުން އަތުނުޖެހޭ މަންޒަރު. އިްއޒަތްތެރިވެ

ބޭފުޅުންގެ ޕްރައިމަރީާއިއ  މި؛ ބޭފުޅުން ވޯޓު  ރާއްޭޖގެ ރަށްރަށުގައި މި ،ފެންނަ މަންޒަރަކީ ގަނޑުމެންނަށް މިއަޅު

ފ.  ރަީއސް. ނުލާ މަންޒަރު. އިްއޒަތްތެރިީލމާ، މީހުން ވޯޓުއިލުމަށް ހުޅުވަޯވޓު އިއަދިވެސް އެހެނިހެން ކަންތަްއތަކުގަ 

 ،ފަރާތުން ވާދަކުރާ އެްއވެސް ކެްނޑިޑޭަޓކު ނެތް އި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ުބގަޚާލޯަކލް ކައުންސިލު އިންތި؛ ލަންދޫގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ނި

ސް. ދާދި ފަހުން އެމް.ޑީ.ީޕގައި ޗެއަރާޕސަންގެ މަޤާުމ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ ރަށް. ައޅުގަނޑުެގ އުފަން ފ. ނިލަންދޫގައި.

ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިޚާބުަގއި އަޅުގަނޑުގެ ދާއިާރގެ ެއއްެވްސ ރަށަކުން އެއްވެސް ވޯޓެއް ާލފައެއް ނެތް. މިއީ މިއަދުގެ 

ފެނިގެން މިއަދު މި ދަނީ. ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، ފަހާ ދުވެގެން ެވސް ޕީ.ޕީ.އެމް އަތުނުވާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަްށ 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމގައި ހިނާގފައިވާ ބަެއއް ކަންތައްަތއް ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ނޫސްތަކުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނަން. 

ްށ މުވަްއޒަފަކު ުކއްލި ގޮަތކަ 18އަޅުގަނޑުެގ އަމިއްލަ ވާހަަކއެްއ ނޫން. އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީން ޖީ.އެމް.އާރަށް ބަދަލުކުރި 

ުމވަްއޒަފަކު ވަޒީފާއިން  98ވަޒީާފއިން ވަިކކުރި މައްސަަލެއއް ފެންމަތިވެއްޖެ. ހެލްތު ކޯޕަޭރޝަނަށް ބަދަލުނުވުމަށް ނިންމި 

ވަކިކުރަނީ. ރައީްސގެ ގަރާރަުކން ކުންފުނިތައް އުފައްދަނީ ަސރުކާރާ ގުޅުން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާދިނުމަށް. ސަރުކާުރެގ 

އި ތިއްެބިވ އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުްނ ވަޒީފާއިން ވަިކކުރަްއވަިއ، އެ މަޤާމުތަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އިސް މަޤާމުތަކުގަ 

ުމވަްއޒަފަކު ވަީޒފާއިން ވަިކކުރުމަށް އެދި ހޯމް  64ދިނުމަށް މަޖިލީހުގައި ބަެއއް މެންބަރުން ރައީސަށް ގޮވާަލްއވައިފި. 

ަފއިވާ ަމއްަސލައެއް ބަަލއިދިނުމަށް އެދި ސީ.އެސް.ީސއަށް ހުށަހަޅައިފި. އެފެއާުޒގެ ޕާމަނަންޓް ެސކްެރޓަރީ ހުށަހަޅުއްވާ

އަތޮޅު އޮފީސްތަާކއި ރަށު އޮފީސްތަކުގެ ގިނަ މުވަްއޒަފުްނތަކެއް ަވޒީފާއިން ވަިކކުރުމަށް ސަރުކާރުން ރާވަމުންދަނީ. 

ޑު ހަނދާނަށް އަންނަނީ މަޖުބޫރުކޮށްގެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިެއއްޫނންތޯ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރގެ ޙަޤީޤަތަކީ. އަުޅގަނ

ވަނަ އަހަރުގެ ިޑސެންބަރު މަސް.  2008ޕާޓީއަށް ަވއްދާ ވާަހކަ ދައްާކއިރުަގއި ައޅުގަނޑު ހަނދާނަށް އަންނަނީ 

ެގ ޑިސެންބަރު މަހަކީ ރާއްޖޭގެ ޭއރުގައި ތިބި ރަށްރަުށގައި ތިިބ، ޚިދުމަތްތެރި ވަރަށް ގިނަ ބަަޔކު ަވކިކުރުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރި ުދވަްސވަރެއް. އޭުރަގއި ތިބި ކަތީބުންނާއި ކުޑަކަތީބުންނާ، ައދި އޭގެއިތުރުން ރާއްޖެތެޭރެގ 

ޚާއްޞަ އެހީތެރިންނާއި ރާއްެޖތެރޭގެ ވަކީލުން ަވކިކުރުމަށްަޓކައި ިސވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނަށް ޕްރެޝަރުކޮށް، އެ 

ތްތަކެއް ކުރި ވަގުެތއް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް އެއީ. އެ ބޭފުޅުންނަކީ ރާއްޖޭގެ ޚިދުމަތުަގިއ ވަޒީާފއިން ވަިކކުރުމަށް މަސައްކަ

ރާއްޖެ މިއަދު މި ދެކޭ ތަރަްއޤީގައި ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްެދްއވާފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް، 

ނަތީޖާއާ މި ފަރާތްތައް ކުރިމަތިލާންޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، ، އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ޮސއިނުކުރުމުގެ ނަތީޖާ؛ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ކަންަކމުން އެނގިގެން އެބަދޭ މަޖުބޫރުން ބަޔަކު ޕާޓީއަށް ވައްާދ ކަމަށް ވާނަމަ މި ަވއްދަނީ 
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ކަމަށް ބުނާ ތަންތަނުގައި ކޮންބައެްއކަން. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެންމެ ވަުރގަދަ

ތިބި އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން ލުހި، ޕީ.ޕީ.އެމަށް އަންނަ މަންަޒރު. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެޮގތުން ހަމަ އިތުރު ސުރުޚީެއްއ 

އަޅުގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. މީގެ ކުޑަ ުދވަސްޮކޅެއް ކުރިން ހިނގައިދިޔަ ކަމެއް. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ގިނަ އަދަދެްއެގ 

ަކއުންސިލަރުން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އޭގެތެޭރގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާކުރަން  31ސިލަރުން ޕީ.ޕީ.އެމާ ގުިޅއްޖެ. ކައުން

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ލީޑަރޝިްޕގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބަެއއް ބޭފުޅުން ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާ ދާއިރާތަކުގެ ކައުންސިލަރުން 

ކަން. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންަނށް މި ފެނިގެންދަނީ ޅ. ހިންނަވަރު ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބަދަލުވާ ވެސް ޕީ.ޕީ.އެމާ ގުިޅވަަޑިއގަތް 

މަންޒަރު. އއ. އުުކޅަސް ޕީ.ީޕ.އެމަށް ބަދަލުވާ މަންޒަރު. ފ. އަތޮޅު މަގޫދޫ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ަބދަލުވާ މަންޒަރު. މިއީ ނޫންތޯ 

ރި ދިމަދިމާތަކަކީ. ޙަޤީޤަތްތަކެއް ހުރެގެން އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އެމް.ޑީ.ޕީ އުފެދުމުަގއި އެންމެ ވަރުދަަގއަށް މަސައްކަްތކު

މި ކަންކަން މިހެން މި ވަނީ. ރާއްޖޭގެ ެއކިެއކި ކަންޮކޅުަތކަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލާިއރުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި 

ފުޅުން ކުރެ ސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންޭވ، ފެނިގެންދަނީ ހީވެސްނުކުރާވަުރގެ ތަރައްޤީތަެކއް އަންނަ ތަން. އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ބޭ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގައި ފ. އަތޮޅަށް ަވޑަިއެގން، ފ. ނިލަންދޫއަށް އަާރވަަޑއިގެން ފ. ނިލަންދޫަގއި 

ފުލެޓު ޮކބައިހޭ؟ އެްއވެސް ކަމެއް ުނވޭ  50ފުލެޓު ޮކބައިހޭ؟ ފ. އަތޮޅު ަމގޫދޫަގއި އަޅުްއަވއިދެްއވި  50އަޅުްއަވއިދެްއވި 

ޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމައެަކނި ފ. އަތޮޅުގައި ކުެރއްވުުނ ކަމަކީ، ފ. ނިލަންދޫގެ އޭރުގެ ސަރުކާރު، އޭގެ ކުީރެގ އިއް 

ސަރުކާރުން، ރައީސް ަމއުމޫންގެ ސަރުކާރުން ބިނާކޮށްެދއްވާަފއި ނިންމާ ރައްޔިތުން ބޭނުންުކރަމުންދިޔަ ބަނދަރެއް އަދި 

ޝީުދގެ ސަުރާކރުން އަރާަވޑަިއގެން ރިބަންފަށް ކަނޑުްއވައިަލްއވައި އެީއ އޭެގއިތުރުން ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ރައީސް ނަ

ތިމަންނަމެން ހެދި ތަނެކޭ ކިޔައި މިލްކުކުރެްއވުން. ހަމައެަކނި މިކަހަލަ ފޮނި ވާހަކަތަކާިއ އަނގަތެޅުން ފިަޔވައި އަިދ 

އަހަރުދުވަހުގެ  3ޔަވައި އިތުރު ެއްއެވސް ކަމެއް އޭެގއިތުރުން މި ބޭފުޅުންގެ ލީޑަރު، މި ބޭފުޅުންގެ ޤިބުލަ ޕްރޮމޯޓުކުރުން ފި

ތެރޭގައި ވެަފއެއް ނެތް. މިއަދު މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ ލީޑަރޝިޕެއް ނެތް ހާވިޔާވެފައި ތިބި ބޭފުޅުންތަކެއް ފަދައިން 

ންނަނީ. މިއެއް މަގުމަތީގަާޔއި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ެއކި ގޮްތގޮތަށް ތަންތަނުގައި ުއޅޭ މަންޒަރު އަުޅގަނުޑމެންނަށް ފެ

ނޫންތޯ ޙަޤީޤަތަކީ. މި ބޭފުޅުންގެ ހަމައެކަނި މަސަްއކަތަކީ ޮކންމެވެސް ެއވޯެޑއް ރައީސް ަނޝީދަށް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއ 

 ކުރެވޭ މަސަްއކަތްތައް...  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރެގ `. ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަ

 ޝާހިދަށް. هللا އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު
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ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ަރއްޔިތުން ިނކަމެތިޮކށްލައި، އެ ނިކަމެތިކަމުން ނުޙައްޤު ފައިދާ ހޯދުމަށް 

ކުރުމަކީ ލަުދވެތިކަެމއް. ެއއީ ދެރަކަމެއް. ެއއީ ައނިޔާވެރިކަެމއް. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މި ާވ މަސައްކަތް

ގަރާރަށް ވާހަކަެދއްކުމުަގއި ައޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ޖަޒުބާތުަތްއ އެއްަކއިރިކޮށްލާފައި ޙަޤީޤަތާ 

ރިމަތީގައި މިވާ މަްއސަލަައކީ އިންސާނިްއޔަތާ ގުޅިަފއިވާ މައްސަލަެއއް. ިއއްޒަތްތެިރ ހަމައަށް ދާން. އަޅުގަނޑުމެންެގ ކު

ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއްސ ވެސް، ައޅުގަނޑު ވެސް ައދި މި މަޖިލީހުގައި މި ތިއްބެވި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް، 

ގެ ކުންފުނިތަކުަގއި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ސިވިލް ސަރވިްސގައި މަސަްއކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވެސް، ސަރުކާރު 

މުވަްއޒަފުން ވެސް، އެ މީހުން ވެސް މަސަްއކަތްކުރުމުގެ ަމއިގަނޑު ެއއް މަޤްޞަދެއް ޮއވޭ. ެއއީ އަނބިދަރިންނާިއ، 

އި، ފިރިންނާއި، މައިންބަފައިންނަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ހިތްހަމަޖެހުމާ

ބޭސްފަރުވާކުެރވޭނެ ގޮތްަތއް ަތނަވަސްކޮށްދިނުން. ދުވާުލގެ ަމސައްކަތްކޮްށ ނިމިގެން ެގއަށް ދިއުމަށްފަހު ތުއްތުކުއްާޖގެ؛ 

އަމިއްލަ ދަރިފުޅުގެ މޫނުމަތީަގއިވާ ހިތްހަމަޖެހުމާއި، އެ ިހނިތުންވުން އެއީ އުފާ ލިބޭ ަކމަކީ. އެއީ ހިތްހަމަޖެހުމަކީ. 

ން އެްނމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ސިޔާސީ ކުަލޔަކަްށ، ފިކުރަކަށް، ވިސްނުމަކަްށ އެކަމަށް އަުޅގަނޑުމެ

ވެވެްނ ެއއީ ދެބަސް އެއްަބސްވާނެ.  ،ބެލުމެއް ނެތި އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ކަންތަކަށް ރާއްޭޖގެ ަރއްޔިތުން، އިންސާނުން

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ޕާޓީން އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ މާފަންނު  ދައްަކއި، ނެތް ޙަޤީޤަތެއް. މިފަދަ އަސާސީ ކަމެއްގެ ވާހަކަ

ާވ މައްސަލައަށް އަުޅގަނޑުމެން  ރާރުަގއި މިލާޙް ހުށަހެޅުއްވި ގަހުޅަނގު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަ

ކުރަންޖެހޭ. ބޫލުން ައޅުގަނޑުމެން ގަދަތިތަކެްއކަ އިންސާނުންތަަކކަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ ށްލާއިރު މިކަމުގެ ފަހަތުގަިއވާ،ފިކުރުކޮ

ައޅުގަނޑުމެން ހުއްޓާލަމާތޯ ެއއްބަޔަުކ އަނެއް ަބޔަކަށް ކަރުދާހުގެ ފޯމުތަކުގެ ވާަހކަދެއްކުާމއި ިމ  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

ވަންދެން  ސްޓެލްޯކަގއި އެަތއް ޒަމާނެއް .އޮނުތޫރިގެ ކަންތައްތައް. ވަިކވަކި ނަންަނމަށް ދަމާތޯ. އަޙްމަދު ސަލީމް / ހ.

އެަތއް  30އާިއ، އޭނަގެ އަނބިަދރިންނާއި، އޭނަގެ ަމއިންބަފަިއން ބެލެހެއްޓުމަށް އްކަތްކުރަމުން އައި. އޭަނގެ ޢާއިލާ މަސަ

ލާލު މަސައްކަތުްނ ކަތްތެރިެއއް. އޭނާގެ އަމިއްލަ ހަސްޓެލްޯކގައި މަަސއްކަތްކުރަމުން ައއި ހީާވގި މަސައް އަހަރަކު

ވަނަ  37ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދަނީ ހޯދައިގެން މަސައްކަްތކުރަމުންދިޔަ އިންސާނެއް. އަުޅގަނޑުމެްނ އެކު އާމް ފަޚުރުވެރިކަމާ

ހިފަމުންދިޔަ އަޙްމަދު ސަލީމް  އަދާކުރުމުގެ ަޙއްޤުެގ ބޭނުން މާއްދާގައި ދީަފއިވާ އަސާީސ ޙައްޤުތަުކގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ

ައޅުގަނޑުމެން  މަަސްއކަތްކޮށްދޭތީ. އަށް އޭނާ. އެމް.ޑީ.ޕީށް ބަލާފަރު ތަފާތުވެއްޖެ ކަމަވަޒީާފއިން ަވކިކޮށްލީ ިސޔަސީ ފިކު

ބާރު ލިބިދީފަިއވާ ހުރި. އޭގެތެޭރގައި މައްސަލަަތއް ދިާރސާކުރުމުގެ ތައްަތއް އެބަނޫނުއަސާސީަގއި ހުރި ަބއެއް ހެޔޮ ކަންޤާ

ވަކިކޮށްލާަފއި ހުރީ ސްޓެލްޯކިއން އޭނަ ނަލުން މަްއަސލަ ބަލާފައި ބުނީ ފަރާތްތައް އެބަހުރި. ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއު

ފާ ނުލިބޭ. ިއއްޒަތްތެރި ވެސް އެ ވަޒީ . އަދިއަދަށް ދާންދެންވަޒީފާ އަނބުރާ އޭާނއަށް ދެހެރޭ ޚިލާފަށޭ. އޭަނއަށް  ގާނޫނުތަކާ

މައިންބަފައިން  ތްބަކާއި ކުޑަކުދިންނާއި،ނއަ ތިނަދޫ. އިބްރާހީމް ރިޔާޟް / ސްނޯވައިޓް، ގދ. ރައީސް.

އަށް އޭނަ ތާއީދުކުރާތީ. ކިކޮށްލާަފއި އެހެރީ އެމް.ޑީ.ޕީމުންގެންދާ ފަޚުރުވެިރ ދިވެހި ރައްޔިެތއް. ވަޒީާފިއން ވައްޓަބަލަހަ
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. ައޅުގަނޑުމެން ވޭ، ކޯޓުން ނިންާމފައިވޭ ވަޒީފާދޭން. އޭނަ އެހެީރ މަގުމަތިވެފަނިންމާފައި އާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ވަޒީފާ 

އި ިތބެ މި ވާހަކަދައްކަނީ އަޅުގަނުޑމެންގެ ސިޔާސީ މިނިވަންކަުމގެ ވާހަކަ. އެހެން ކަންަތއްތަުކގެ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ

 ފަންސޫރު ނުލިބި ންދާނެ ފޮތްާކބޯތަކެތި ނުލިބި، ސްކޫލަށް ގެ  ދައްކަނީ އުނުއަނުމާއި މި ،ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ސާބަށް ދިޔައިމަ އެބަޖެހޭ ައޅުގަނޑުމެން، އަުޅގަނޑުމެން ކޮްށގެްނ ހި ލާ ބިކަކޮށްލާ ވާހަކަ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މިޢާއި

ތިބި ހުވާގެ މަްއޗަށް ބަލައި ައޅުގަނޑުމެން ކެިރގެން ބަސްުބނަށް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިނިވަން އިންތިޚާބެއް ާރއްޖޭަގިއ 

ބޭފުޅުން ަބލިކޮށްލާނަށް. އަުޅގަނޑުމެން،  ބާއްަވއިފިްއޔާ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ަސރުކާރަށް ލިބޭނެ ވޯޓެއް ނޯންނާނެ. ބޮޑުތަނުން އެ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެމް.ޑީ.ީޕން ކެރިގެން ނުކުމެ މިިތބީ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގިއާވ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތއް 

 ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް. އެކަމުގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީ ދެމިއޮންނާނެ. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. 

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ށް.ރަޝީދަ އަސްމާ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ރަޝީދު އަސްމާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނު

ހަރެްއަގއި ވެސް އެއް ވެސް ބޭފުޅަކަށް ރައްދުދޭކަށް ނޫން. ޙަޤީޤަްތ ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސް. އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ތެުދވީ ފަ

ސާފުކޮށްދޭން. އަުޅގަނޑު ވެސް ހުރިން ތިޔަ ފޯމުތައް ފުރިއިުރގައި. ެއއްވެސް ހާލެއްަގއި މަޖުބޫރުކޮށްގެން ފޯމެއް ނުފުރާނެ. 

. އަުޅގަނުޑގެ ނަމުގައި އެތަުނގަިއ ފޯމު ގެނެސްދިނީ އަޅުގަނޑަްށ ނުވެސް އެނގޭ ބަޔަކު 470ސަބަބަކީ، އަުޅގަނޑަށް 

ނޯޓުކޮށްލާފައި ދީފައި އޮތީ. ައުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ މަޖުބޫރުން ފޯމު ފުރުވާކަށް. ސަބަބަކީ، އަުޅގަނޑު ބުނެގެެނއް 

ފަހަރެއްގަިއ  ނޫން ޤައުމުގެ ތަރައްޤީ މި އަންނަނީ. އަޅުގަނެޑއް ނުބުނަން ތަރައްޤީ ގެންނާކަށް. އަުޅގަނޑު ބުނެގެނެއް ނޫން

ވެސް އާސަންދަ ހުސްނުވާ ާއސަންދައަކަށް ހެދީ. ކުރީ ސަރުކާރުތަކުަގއި ވާ އެްއޗަކީ އާަސންދަ ހުސްވީމާ ދެން ޖެހެނީ 

ސްޓްރެޗަރަށް ލަިއގެން ބަލިމީހާ އޮތްތާކުން މާލެ ގެންނަން. އެކަންތައްަތއް ރަނގަޅުކުރީ އަޅުގަނޑު ބުނެގެނެއް ނޫން. 

ން ބްރިޖު ހަދަނީ. ބްރިޖު ހަދައި ނިމުނީމާ ދަތުރުކުރާނީ ހުސްއެކަނި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ކުދިންނެްއ އަޅުގަނޑު ބުނެގެނެއް ނޫ

ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން. އަުޅގަނޑު ބުެނގެނެއް ނޫްނ ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަްތ އެްއވަރުކުީރކީ. ތި ހުރިހާ 

އް ނޫން ތިން ހާސް ރުފިޔާ ދޭން ފެށީކީ. ކުރީަގއި މީހެއްެގ ބޭފުޅުން ވެސް ހެކިެވވަަޑިއގަންނަވާނެ އަުޅގަނޑު ބުނެގެނެ 

މުސާރައިގެ އުސޫލުން ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ ހިފީމާ މި ލިބޭ އިނާޔަތެއް ލިބެނީ. އެންމެން ވެސް ހިފަނީ ރޯދަ. މި ކަހަލަ 

ޅުގަނޑު ބުނެގެެންއ ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެއް މި ސަރުކާރުން ކުރާތީ، އަުޅގަނުޑ ބުނެގެނެއް ނޫން ވޯޓުދިނީކީ. ނޫނީ އަ

ނޫން އެއްވެސް ހާލެްއަގއި ެއ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ފޯމު ފުރުއްވީކީ. އަުޅގަނޑު ބުނެެގނެއް ނޫނޭ މި ދަންނަވަނީ، 
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ސަރުކާރެްއގައި އަުޅގަނޑުމެްނ މި އުޅެނީ ސަރުކާުރގައި ކުާރ ރަނގަޅު ކަންަތއްތަެކއް ފެންނާތީ ރައްޔިތުން ައއިސް ފޯމު 

ެނގެނެއް ނޫން ފަހަރެއްގައި ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީން ކެނޑުނު މީހުން، އަުލން އަނބުރާ ފިންގަރޕްރިންޓު ފުރަނީ. އަޅުގަނޑު ބު

ޖަހައިލާފައި ލާންނުކެރުނީކީ. އެ މީހުން ބައިބަޔަށް އައިސް މި ޕާޓީއަށް މި ވަންނަނީ. ގައިމު ރަނގަޅު ކަންތައްަތކެއް 

ހި ލިބޭތީ. ލިބުނީމަ އައިސް އަނެކަތިކުރަނީ. އަޅުގަނޑު ބުނެގެްނ ހުރީމަ އެ ކަންތައްތަކަށް އެދިގެން. ވަޒީފާަތކާ އެްއޗެ

އެްއވެސް މީހަކު ފޯމު ފުރުވާފައެއް ނޯންނާނެ. އަމިއްލައަށް ބޭނުންވީމަ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްޓްރެންތު ބަލައިލަންވެގެން 

އް ނޯންނާނެ. ސަރުކާރަށް ތާއީދުކޮށްގެން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭަގއި ފޯމުފުރީ. ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފޯމުފުރީ. މަޖުބޫރު ކޮށްފައެ

ތިބޭ މީހުން، ކޮންމެ ސަރުކާރެއްަގއި ވެސް ފޯމު ފުރާނެ. އަޅުގަނޑު ބުނެގެނެއް ނޫން އ. ައތޮޅު މަހިބަދޫގައި އަުޅގަނުޑެގ 

އޭ؟ ައޅުގަނޑު ވަރަށް ގާތް މީހަުކ، ތިމަންނަ މި އޮތީ އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ަވއްދާަފއޭ. ތިމަންނަގެ ައއި.ީޑކާޑު ެނގީ ކިހިނެއްތޯ 

ބުނެފާނަން ނަން ވެސް. މާޖެހިގޭ ކާސިމްފުޅު. އޭގެ ދެމަފިން އެދުނީ، ކުރީގައި ހުންނެވި މެންބަރު ކައިރިން އެދުނީ 

ތިމަންނަ ބޭރަށް ފުރާތީ ކޮންމެވެސް އެހީއެއް ވާށޭ. ނޫނިްއޔާ ޭއނަގެ އަިއޑީކާޑު މީހަކު އަތަށް ނުދޭ. އޭނަ އަތަށް އައިޑީާކޑު 

ހުގައި ގޮސް އެގޭ ތިރީ ބުރީަގއި ހުރެފައި ގުޅައިލީމަ އާނ، މި ފޮނުވަނީއޭ ކިޔާަފއި ސިޓީއުަރއަކަްށ ދީފައި ފުރި ދުވަ

ލާފައި އަނބުރާ އަިއޑީކާޑު ލިުބނު. އެއްެވސް އެހީެއއް ނުލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި ބޭފުޅަކީ އަުޅަގނޑުގެ ޭގަގއި އުޅޭ މީހެއް. 

ނޑަްށ ހޭލާ ހުންނަންޖެހުނީ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން ޭގގެ ކުރިމަތީަގިއ އަޅުގަނޑު ބުނެގެެނއް ނޫން ރޭ ހަތަރުދަމު އަޅުގަ

ބުިރއަށް ހަދާ އިމާރާެތއްަގއި ގުނުގރެޓުއަޅާތީ. އެއީ ައޅުގަނޑުމެން ބުނެގެނެއް ނޫން. ެއއީ ިމ  14ހުންނަ އިމާރާތުގަިއ، 

ފުރައިެގން މިހާރު ކަންބޮޑުާވ ކަމަްށ  ޤައުމަށް އަންނަ ތަަރއްޤީެގ ނަމޫނާއެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުގެ ވާހަަކއަީކ ފޯމު

ވަނީ ިވއްޔާ އެ ބޭފުޅުން ވެސް ނުކުމެ ފޯމު ފުރުއްވަންވީ ނޫްނތޯއޭ. ީކއްެވގެންތޯއޭ ފިންގަރްޕރިންޓު މީހުން ނުޖަހައިދީގެން 

 މި އުޅެނީ؟ ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ށް.ޞާލިޙަ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޞާލިޙް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ހިންނަވަރު

 ަވގުތު  ވާ ކަމަކީ މި އޮތް ގަރާރުަގއި މިމި  އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި .ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސްއާދެ، 

ނޫނުއަސާސީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮުޑވެފަިއވާ ކަެމއް. މިއީ ޙަޤީޤަތެއް. އަުޅގަނޑުެމން ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާ

 ބޭނުންވާ ސިާޔސީ ފިކުެރްއ ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އެ މީހަކު  ؛ސިޔާސީ ިފކުރު ،ކަމަކީ  ކަށަވަރުކޮށްދިން އެއް 

 މިއަދު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ،ރަފުކުރުން. އެހެންނަމަވެސް. މަލްޓިޕާޓީ ނިޒާމު ރާއްޖެއަށް ތަޢާންހޯދައިދިނު
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ން އަުޅގަނޑުެމންނަށް  ކަށަވަރުކޮށްދީފަިއވާ ތަން. ޤާނޫނުއަސާސީ އޭގެ ބޭނުމެއް ނުހިފޭ ދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ މުގުރައި،

މަކަށް ވަނީ ހުއްޓު ވަނީ ނިގުަޅއިގަނެފަ. ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަްނ  މިއަދު ށްއެތައް އަާސސީ ޙައްޤުތަެކއް މިގޮތަ

ވަގުތު ައޅުގަނޑުމެންގެ  ދަމުން ގޮސް މި. އެހެން ދަމުންވަނީ ހުރަސްައާޅފަ . ނޫްސވެރިކަުމގެ މިނިވަންކަމަށްގެނެއްސަ

ުމެގ ކަުމގަިއވާ ވަޒީާފ އަދާކުރު ފައި އޮތް އެްއ ޙައްޤު ން ކަަށވަރުޮކށްދީޮއތީ ޤާނޫނުއަސާސީ ޗަށް ހުށަހެޅިފަިއ މިކުރިމައް

ން ވަނީ މުގުރާލާފަ. ޤާނޫނުއަސާސީ ނޫނުއަސާސީއަުޅގަނޑު މިދެންނެވި ފަދައިން ޤާ . މިއަދުޙައްޤު ނިގުަޅިއގަނެގެންދާ ތަން

ވަނީ  މި ސް ކޮމިޝަން. އިެލްކޝަންތަން ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުެވގެން ގޮސްަފއިވާ ޑުމެންނަށް ކަށަވަރުކޮްށދިން އެއަޅުގަނ

ވަނީ ނުކުޅެދިފަ. ހިއުމަން  ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން މިައދު-ވެފަ. އެްނޓިށް ތު ިހފަހައްޓާ ޕާޓީއަކަވަކި ޕާީޓއެްއގެ މަޞްލަޙަ

ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަކަެށްއ  ރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޒިންމާެއއް އޮތްވަނީ ނިދާފަ. ސިވިލް ސަ މިއަދު ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

 ަވކި ޕާޓީއަަކށް މީހުން ވެއްދުމަށްޓަކައި ،ފަދައިން ވާހުށަހެޅިފައިވާ ގަރާރުަގިއ  މި .އްޒަތްތެރި ރައީސް ނުފެނޭ. އި

ވަކި ޕާީޓއަކަްށ، ސަރުކާުރ  މުަވއްޒަފުން މަޖުބޫރުކުަރމުންދާ ކަމަކީ އެީއ ޙަޤީޤަތެއް. ސަރުކާރުގެ މަޤާމުތަުކގަިއ ތިްއބެވި

ކަމެއް. މިއީ  ކުރުމަކީ މިއީ ކުރަމުންދާނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކި  އަށް ނުވަދެއްޖެޓީކުރާ، ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ޕާލުތަމްސީ

ަވޒީފާ ހޯދައިދިނުމަކީ މިއަދު ކުރަމުން  ،ަވޒީފާ ލިބުމަކީ ،އަށް ވަދެއްޖެ ނަމަރަށް ނިްސބަތްވާ ޕާޓީޙަޤީޤަތެއް. ސަރުކާ

ޕީ.ޕީ.އެމަްށ ، ރަޝީދު އެ ިވދާޅުވި ފަދައިން އަސްމާ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު މާފަންނުއަންނަ ކަމެއް. ދެންމެ 

 ،ވަކި ޕާީޓއަކަށް ެއ ހާމަކުރެްއވީ ޭއގެ ޙަޤީޤަތް.އެއީ ޙަޤީޤަެތއް. އެހެްނވީމާ، އެ ކަމަނާ  .ދޭތީމީހުން ވަންނަނީ ވަޒީފާ

.އެމަށް ޕީ.ޕީ ނިވަންވޭ.މީހުން މި ވަނީމާ ކުށްކުށުަގއި ޖަލުގައި ބަންދުވެފައި ތިބި އަށްސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ސިޔާީސ ޕާޓީ

ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން އެބަދޭ. މިއީ މިއަުދގެ  ޝަރީޢަތްތައް މަޑުޖެހިގެންދާވަނީމާ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގަިއާވ 

މި ވަނީ މަޖުބޫރުވެފަ. ޕާީޓއަކަށް ަވންނަން  ގެ އެހީއަށް ބޭނުންެވއްޖެ ނަމަ، ވަކިޙަޤީޤަތް. މީހަކު ބަލިވެގެން ސަރުކާރު

ގެންދަނީ ވަކި  ސަތޭކަ އެަތއް މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް ޚަރަދުކުރަމުން އެއޮތް އަށް  ރިީޓގެ ގޮުތަގއި މިކިއުސޯޝަލް ސެ

ކުރިމަތިވެފައި އޮތް  ށްމިއީ ަހމައެކަނި ސަރުކާުރގެ ުމވަްއަޒފުންނަ ޕާޓީއެްއގެ ބަޖެުޓގެ ގޮުތަގއި. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

. މި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭަގއި ވަނީ މިކަން ކުރިމަތިވެފަ ކަށް ެވސް މިއަދު މިކުންފުނިތަހިއްާސވާ ސަރުކާރު  ކަމެއް ނޫން.

ންފުނިތަކަށް މީހުން މި ކު އެސް.ޓީ.އޯ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން.ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޕީ.އެްލ، ކަސްޓަމްސް، 

. ހަމައެކަނި އެބަތިބި މަަސއްކަތްކޮށްލާނެ މޭެޒއް ނެތި މީހުންމުން ގޮސް ިއށީންނާނެ ގޮނޑި ނެތި، ަވއްދަވައްދަމުން

މާލިއްޔަުތ މެންބަރެއް.  ކީ މާލިްއޔަތު ކޮމިީޓގައި ހިމެނޭ.  މިއީ ިމއަދުގެ ހާލަތު. އަުޅަގނޑަންށް އަންނަސޮއިކޮށްލާފައި ެގއަ

ކަންބޮޑުވާ ހިސާބަްށ  އެމް.ޕީ.އެްލގެ ހާލަތު ރަކު ހުށަހަޅުއްާވފައި އެބައޮތްށް ނިްސބަތްވާ މެންބަކޮމިޓީއަށް ޕީ.ޕީ.އެމަ

. މިއީ ކަމަށް. މިކަން ބަލަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް ނޭނގޭ  ތަނުގެ ބަޖެޓަށް ވާުނވާ އެ ނގެއްޖޭ. މުަވއްޒަފުން ަވްއދައިހި

ރުވަމުން، އިތުުރކުރަމުންއިތުރުކުރަމުން ގޮސް އިތުކުންފުނިތަުކގެ ާހލަތު އޮތް ގޮތް. ސިޔާސީ ަމޤާމުތައް ސަރުކާރުގެ 

 ،މަޤާމު ނެތްއިރުގައި  290އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަން ނިމުނުއިރުގައި  ޖެޓު ހުށަހެޅިއިރު.މިއަދު އޮތް ހާލަތު މި އޮތީ ފެންނަން ބަ
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ނުވަދިހަ  ވަނީ ގޮސްފަ. މި މިއަދު  މަޤާމާ ހިސާބަށް 700 މެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިއިރުގައި މިއަދު އަޅުގަނޑު

ށް ތިން ސަތޭކަ ިމލިޔަން ރުފިޔާއަށް ޚަރަދުކުރާ ތަކަވަނީ ސިާޔީސ މަޤާމު މިއަދު އެ ލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރި ަބޖެޓުމި

ނޫނުއަސާީސގަިއ ޤާ، ގޮތް. އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެސް މި ގޮވާލަނީ މިީއ މިއަދުގެ ހާލަތު އޮތް ބަޖެޓުކުރެވިފަ. ހިސާބަށް

ކަމާ ެއކު އެކަން ަވޒީފާއަދާކުރުުމގެ ަޙއްުޤ މިނިވަންޚާއްަޞކޮށް  ،ވާ ޙައްޤުަތއް ރައްޔިތުންނަށް ކަަށވަރުކޮށްދީަފއި މި

ށްދީަފއި ސަުރކާުރގެ މަްއޗަށް ލާޒިމުކޮ ،ވާ  މި ށްދޭށޭ. ޤާނޫނުއަސާސީން ކަަށަވރުކޮށްދީފައިފޯރުކޮހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް 

އެންމެންަނށް ހަމަހަމަކޮށް ސަރުކާރުން  ،ނުބަލާމި ވާ ޚިދުމަތްތައް ވަކި ފަުރދެއް، ވަކި ރަެށއް، ަވކި ާޢއިލާއަކަްށ 

 ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. .ފޯރުކޮށްދެއްވާށޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި

 މުބީނަށް. އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި އަދު އަޅުގަނުޑމެން ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިޝުކުރިއްޔާ އިއްސަލާމް ޢަލައިުކމް. އަ`. 

 އަޑު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ިއވެމުން މި ތެރެއިން ގިނަ މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވާގޮތުން ައޅުަގނޑުމެންގެ ވާ ގަރާރާ ގުޅޭ  މި

ބާއޭ އި ތި ޭބފުޅުންނަށް ހަމަ ނޭނގެނީތި ބޭފުޅުން މި ވާހަކަތައް ަދއްާކއިރުގަ  ،އޮތީ ދަނީ. އާދެ! އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން

އެީއ ޤައުމުެގ ކޮންމެ މެްނބަރަކީ ވެްސ، ްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޕާީޓެގ ކޮންމެ މެންބަރަކީ ެވސް އި  އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ

ބޯޑެްއގެ ެއމް.ޑީ ކަމަށް ވިޔަސް، ސީ.ޯއ ، ވެސް މިނިސްޓަރެއް ކަމަށް ވިޔަސް  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ވިޔަސް 

މިއިން ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި ިތއްަބވާ ބޭފުޅުްނނަކީ ވެސް ހަމަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޭބފުޅުން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ،  ކަމަށް ވިަޔސް

ން ނުވެގެން މިހެމުދެން ތި ބޭފުޅުން ހަޖަ ށް މީހުން ވައްދަން. މިކަމާން މަސައްަކތްކުރާނެ ޕީ.ޕީ.އެމަޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބޭފުޅު

ގޮްސ ގަންނަ އެްއެޗއް ނޫން މިކީެއއް އިނގޭތޯ. މިހެންރާރުތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިތަންތަނަށް ބޭގަރާރުވެގެން ލާހާ ގަ

އަށް ިމއަދު ާރއްޖޭގެ ތަަރއްޤީ ވަިކވެގެން ިމއަދު މި ންކޮންމެ ދުވަހަކު އެަތއް ސަތޭކަ މީހުންނެއް އެމް.ޑީ.ޕީ ،ދުވާލަކު

ން އަންނަނީީކ މި ސަރުކާރާ ރަްއޔިތުން ގުޅެމު ،މަސައްކަތް ބަަލއިގަނެ މްހޫރިއްޔާ ކުަރއްަވމުންގެންދާ ރައީސުލްޖު

ގެން އަށް ގަބޫލުވެ އި ރޫހުން އަމިއްލަހިތާ ،އަށްއަޅުގަނޑުމެން މަޖުބޫރުކޮށްގެނެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަމިއްލަ

ގްރޫޕަކުން  ފޯމު. އެންމެ 250ދުވަހު ގެނެސްދިނިން  . އަޅުގަނޑު އެތިބީ މީހުން މި އަމިއްލަ ވަންނަން އެދިއެދި ިތބި

އް. ހަމަ ނުހުންނާނެ މަޖުބޫރުކޮށްގެން ަވއްދާފައެއަޅުގަނޑުމެން ވެސް  . އެންމެ މީހަކ250ުގެނެސްދިނިން އަޅުގަނޑުމެން 

ތިމާމެން ހަކަ މި ދައްކަނީ މަޖުބޫރުން ވައްދާފައި ހުރި. އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ޒާުތގެ ވާ  އެކަކު ވެސް ނުހުންނާނެ

ެއއް ނެތުނީމަ މި ޒާތުގެ އަރާނެ ގޮޅި ،ދައްކާނެ ވާހަަކއެއް  ،ފަނާވަމުންދާތީވެ ،މުންނެތެ، ޕާޓީ އުވެމުން  ،ޖަހަމުންމަރުފަލި
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 މި ގެންނަނީ. މިއީ މިއަދު ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މި ޒާުތގެ ވާހަކަަތއް ، ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންެވގެންވާހަކަދަްއކާނެ އި

މިއަދު ސިޔާސީ ްއޗެހި ކުރިމަތިވަމުން އަންނާތީވެ، އިންތިޚާބުތަކާ އެ ،މަޝްރޫޢުތަކާ އެއްޗެހި ހިނަގމުން އަންނާތީވެ

ރޫޢުތައް އަށް އެިކ ދިމާތަކުން ަތރައްޤީެގ ބޮޑެތި މަޝްމަ ދައްކާހާ ވާަހކަ މިއީ. ރާއްޖެގޮތުން ޖައްސާެނ ސްޓަންޓެްއ ނެތީ

 ތައް މިއަތޮޅަށް ވެސް ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓު އްޒަތްެތރި ރައީސް. ފ.ހާ ވާހަކަ މިއީ އި އަންނާތީވެ ހަޖަމުނުވެގެން ދައްކާ

ން މި އުޅޭ ފައްޓަ އެކު މި ޕްރޮޖެކްޓު، ގެ ާވގިފުޅާهللاއުޅުނަސް އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ . ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހުއްޓުވަން އަންނަނީ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި މިއަދު ރުގަދަ ލީޑަރެއް މާ ވަ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތައް މި ރާއްޖެއަށް އަންނާނެ. އެއަްށވުރެ

އްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހެން މި ރާއްޭޖގެ ަރށްތައް ތަރައްޤީކުރަމުންދާނެ އި ދަށުގައި  މާލިމީކަމުގެމިހިރީ. މި ލީޑަރުގެ 

ބީ ގަނޑުމެން މިތިކަމުަގއި ިވޔަސް ައޅުެކްއ، ކިތަންމެ ބަިއވަރު ެއްއޗެްއސެއް މިތަނަށް ލީކިތަންމެ ބައިވަރު ގަރާރުތަ

ެދއްެކވި  ކޮޅުުބގައިލީޑަރު ދުވަހު މި ބޭފުޅުން އާދެ! މިދާކަށްްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސާބިތުކަމާއެކު ކުރިއަށްދާން އި

ެއއް. ސަށް ތާއީދު ނެތިގެން މިއުޅެނީމަނިކުފާނުގެ ކުށަކުން ނޫނޭ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރައީތިމަން، ވާހަކަފުޅެްއަގއި ވިދާުޅވެއްޖެ 

ށް ބޭުފޅާ އިސްތިޢުފާދެްއވާފައި ގެއަ އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހި ރަްއިޔތުންގެ ކުށަކުން ނޫނޭ ތި ،ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުގަނޑު 

ބޯންޖެހޭނޭ  ،ޮބވެންޖޭހޭނޭ ،ވަަޑއިގަިތކީ ވެސް. އަުޅގަނޑުެމން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުަށުކން ނޫނޭ ތި މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ

ކުފާނު ވިދާޅުީވ، ައއްޫޑގަިއ ށަކުންެނއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ކުށަކުންެނއް ނޫން މަނިއަުޅގަނޑުމެްނގެ ކު .ވިދާޅުީވކީ ެވސް

ޚިލާފު ކަންތައްތައް ކުރަމުން އަީއކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުށަކުންެނއް ނޫން. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ  ބުދު ބަހައްޓައި، މިތާ ދީނާ

އެއްެޗހި ތިމަންނަމެން ބޭނުންވެއޭ.  ދީޘް ނޫން އެހެންގެ ޙަޑެންމާކަށް ގޮސްފައި ރަސޫލާ  ކުށަކުންނެއް ނޫން. މަނިކުފާނު

ވިދާުޅވީކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުަށކުންނެއް ނޫން. ިދވެހީްނގެ ކުަށކުންނެއް ނޫން. ިދވެހި  އިތުރު އޯލްޓަނޭިޓވްސް ބޭނުންވެއޭ 

ނޑިޔާރަކު ނިޒާމު ން. ފަސިވިލް ސަރވިސް މުަވއްޒަުފންގެ މުސާރަ ކަނޑާލީކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ކުަށކުންނެއް ނޫ

ޕްރީްމ ކޯޓުގެ ަތޅުއެުޅީވކީ ައޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ނޑުމެންެގ ކުށަކުންނެއް ނޫން. ސުލީ އަުޅގަގެއްުލވައި

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ހައްތަހާ ވެސް އި ކުށަކުންނެއް ނޫން. މިއީ މަނިކުފާނު ކުރައްވާފައި ހުރި ކަންކަން ހަމަ

ތު ިދވެހި ރަްއިޔތުންގެ މެދުގަިއ މަޞްލަޙަތަޅުމަށް ގެނެސްގެން  ގެން،ތަނަށް ގެނެސް ގެ ވާހަކަަތއް މިމިއަދު މި ޒާތު

 ،ކީ ިމއަދު ބަލިކަިށވެުތގަިއ މި ދަްއކާ ާވހަކަތަކަމުގެ ނިޔައެއް ގެަނއު ވެސް އާ ވާހަކަ ގާލަން، ަރއްޔިތުންނަށް އަެނއްކާ ނަ

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަުދ ގެން ގެންނަހާ ގަރާރުތައް މިއީ އިދާނެ ގޮތެއް ނެތިނެތިދާތީވެ ހަހަލާުކވެ ނިކަމެތިވެ، ވީރާނާވެ، 

މިތަނަށް ހުރި، ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ، ކޮންމެ ކަމަކީ ން އެބަޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް. މިއިންއަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަ

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިކުރާ ކަންަތއްތައް ތުން މު ބިލުތަކަށް ވަގުތު ނަގާލުމުގެ ގޮލަޙަތު ހުރި ރަނގަޅު މުހިއްމުހިއްމު މަޞް

ތަކުގައި މި އިންތިޚާބު އް ކުރިަމތިވެފަ.އޮތީ އިންތިޚާބުތަ ކުިރައށް މިދިވެހި ަރއްޔިތުން ވިސްނަންޖެހޭ.  އެހެންވީމާ، ިމއަދު މި

ސް. އަޅުގަނޑުމެްނެގ އްޒަތްތެިރ ރައީބަޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނާލަން އިމި ކަންކަން ކުރާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން އެ

 ،މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ެދވެން އޮތީ ކޮން ަމގަކުންތޯ ހިންގަމުން އަްނނަ އަށްގަނޑުމެންެގ ތަރައްޤީައޅު ހުރިތެރޭގައި 
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ޑީ.ޕީން ކޮންމެ ކަމަކީ އެމް. ،އްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ޒާުތގެ ކޮންމެ ކަަމކީ ގަނޑުމެން ބަަލއިލަން އެބަޖެހޭ އި ކިހިނެއްތޯ އޅު 

ިމއަދު  ؟ކަމެއްތޯ. މިއަދު މިކުރާ ކަމަކީ ކޮންިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ފުރައްސާަރކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުން އަންނާނީ މިކަން

އް ކަްނ ހުއްޓުވުުމގެ ބޮުޑ މަޝްރޫޢެމަޝްރޫެޢއް އަންނާީތވެ މި ކަންޮބޑު އަޮތަޅށް ތަރައްޤީގެ  ކުރަނީ ފ. މި މި ކަން

ޑު ކެމްޕޭނެްއ ފަަށއިގެން އުޭޅ ވާހަަކެއއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިވެމުންދޭ. ބޮ އުެޅނީ. މާ ފަށައިގެން މި މީހުން މި

ލާ ކޮމިޓީތަުކގެ ތެޭރގައި ވެްސ މި ތިއްަބވަނީ ެއ މި ކެމްޕޭނުަގިއ އެކުަލވައި، ކަމަކީ  އަޅުގަނޑު އެންމެ ބޮޑަށް ހަިއރާންވާ

 10ުކރަން ވެސް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަނީ ކޮމިޓީ ޗެއަރންނޭ މި ތިއްބަބޭފުޅު ނޫނަށް އިޞްލާޙުެގންނަން ވޯޓުދެއްވިދެންނެވި ގާ

 ޔިުތންނަށް މިއަދު މި އުޅުއްވަނީ؟ބޭފުޅުންގެ ވޯޓާ ެއއްކޮށޭ އެ ާގނޫނު ފާސްކުރީ. ކޮން އޮޅުވާލުެމއް އޮުޅވާލަންތޯ ދިވެހި ރައް

ތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އްަޒތްމިއީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް އެނގޭ ކަންކަން މިއީ އި ؟ ކޯެޗއް އޮުޅވާލަންތޯ މި ުއޅުްއަވނީ

ކަންކަން ކުރަމުން  ރައްޔިތަކަށް ފެންނަން އެަބހުރޭ މިމިއަދު މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓަްށ ވަދެ ބަލައިލީމަ ކޮންމެ ދިެވހި 

ކޮންބަެއއްކަން ވަރަްށ  ކުރީބުނާ ގާނޫނެއް ފާސްކޮށް ކަންަކން  ކިހިެނއްަކން މިކަން ވެގެން ައއީ. އެ  .އައީ ކޮންބަެއއްކަން

ދެކޮޅުޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ނޫން  ފުކޮށް އެނގެން އެަބއޮތް. ެއހެންވީމާ، މިއަދު މީހުން އޮޅުާވލުމަށް ދައްކާ ވާހަކަައކީ މިއީސާ

އްޔިތުންގެ މެދުގައި ިމއީ ހަމަ ރަ )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް...ތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ެއހެންވީމާ.ްއޒައި

ތުން ވެގެން ިއންތިޚާބުތަކުގައި ބަލިކަިށވުމުން ނިކަމެތިވަމުން އަންނާތީވެ އެ ކަންކަން ފޫބެއްދުމުގެ ގޮތު ނަގާލަންމަޞްލަޙަ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ދައްކަމުން އަންނަ ވާހަކަތައް އި ޓަކައި ރައްޔިތުން ހިފަހެއްޓުމަށް

ތަކުގައި ައޅުގަނުޑމެން ނިކުމެ ވޯޓުލާއިރުގަިއ ހުރި އިންތިޚާބުރިއަށް ކު .ރައްޔިތުން މިއަދު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަމަކީ

ކުރުމަށް އްޔާ ާރއްޭޖގެ ރަށްރަށް ތަަރއްޤީތަރައްޤީއާ ދިމާލަށް އަުޅގަނުޑމެން ނިކުންނަންޖެހޭ. މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރި

ގޮތެްއ  ނގޭީތވެ ހަދާނެބޭފުޅުންނަށް އެ އެ ގެންދާ މަަސއްކަތްތައް ިމއަދު ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަކަންޓަކައި މި ކުރަމުން

ްއޒަތްތެރި އަންނަނީ. އި ހުށަހަޅަމުން މިމި ހުްސވެ ޭބގަރާރުވީމަ މިަފދަ ގަރާރުތަްއ ގޮތް، އަރާނެ ގޮިޅއެްއ ނެތި ،ނެތި

 ރައީސް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަލިފުށީ އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ  .ިސކުންތު 58ބާކީ  އަށްމެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީ  އްޒަތްތެރި އި ޝުކުރިއްޔާ 

 ޙުސައިނަށް.  ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ

 

 ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

 އޮްތ ފަންސާސް ސިކުންތުގައި  ބޮޑު ވަގުތެްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މާ . އާދެ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ްށ އަހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ގަރާރަށް ފުރިހަމަ ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙްްއޒަތްއެްއޗެއް ދަންނަަވއިލާނަން. އަުޅގަނޑު އި 
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ނުފޫޒުން ކަންތައްތައް  ،ކަުމގެ ތެރެއިން ގަދަ ާބރުންތާއީދުކުރަން. ތާއީދުކުރަނީ ިމހާރު މި ރާއްޖެ މި ދަނީ އަޅުވެތި

އްމު އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނެއް މިހާރު ވަނީ އެކި ންގެ ކިތަްނމެ އާކުރަމުން. މީގެ ހެއްކެްއގެ ޮގތުން އަޅުގަނޑުމެ

ން މަޤާމުން ވަކި ވެސް އެކި މަޤާމުތަުކން ބަދަލުކޮށްފައި ތަފާތު އެހެން ރަށްރަށަށް ވެސް އަދި ޭއގެިއތުރު ،ކުންފުނިތަކުން

ޕީ.ޕީ.އެމަށް ފޯމު ފުރުވި ދުވަހު ައޅުގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ކިތަންމެ  އަދި ައޅުގަނޑަށް މިހާރު އެންމެ ފަހުން .ކޮށްފައި ވެއްޖެ

ކުދިންނެއް ގުޅާފައި ބުނީ، މޭޒުމަތީގައި ފޯމު ބާއްވާަފއޭ ޮއތީ. އޮފީހަށް ނުދާންށޭ އެ ދުވަހު މި ތިބެނީ. ހަމަ ދާއިރަށް 

ފޯމު ވެސް ފުރަންޖެހެއޭ. ހުސްގަނެޑއް ބާްއވާފައި ޮއެވއޭ.  10ކަމުން ސޮއިކުުރވާނޭ. އަދި ސޮއިކުުރވާފައި ނުވިާތކަށް ގަދަ

އޭަގއި ޮސއިނުކޮށްފި ކަމަށް ަވންޏާ އެ ގަނުޑގައި އިސްތިުޢފާގެ ސިޓީަގއި ޮސއޭ ކުރަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މި 

ރު ގަރާރު ހުށަހަޅުްއވާފައި މި އޮތީ. އެހެްނވީމާ، ެއއީ ައޅުގަނޑުމެން ާތއީދުކުާރ ސަބަބުތަކަށް ޓަަކއި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަ

 ކަމެއް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދަނގެތީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ 

 ށް.އަޙްމަދަ އިލްހާމް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެތިދަނ

ވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން މިއަދު ހުށަހަޅާފައިވާ  142ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ވެސް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުާރ ގަރާރާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަނުޑ ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މި ގަރާރަކީ ހަމަގައިމު 

ގަރާރެއް ނޫން. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އިޙްތިރާމާއެކު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވަނީ. ސޮއިކުރުން؛ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރުން ނުވަަތ 

ޕީ.ޕީ.އެމަށް ސޮއިކުރުމުގެ ަމއްސަލަިއގަިއ، ސޮިއކުރަމުންދާތީ އިންތިހާއަށް ޕީ.ޕީ.އެމްެގ މެންބަރޝިޕް އިތުރުވެ، 

މަށް ތާއީދުކުރާ މީހުންތައް އިތުުރވެ، ރިާޔސީ ިއންތިޚާބަކާ ކައިިރވަމުންދާ ހިނދު، ކޮންމެވެސް ބަެއްއގެ ޕީ.ޕީ.އެ

ނުތަނަވަސްކަން އައިްސގެން މި އުޅެނީ. ިމއީތާ ޙަޤީޤަތަކީ ެދްއތޯ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ަކއިރިާވވަރަކަށް މި ނުތަނަަވސްކަން 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރިންެވސް ފެނިފައި އޮތް މަންޒަެރއް. ިމއީ ާއ  އަންނާނެ. މި ތަނަށް ގަރާރުަތއް ލާނެ. ެއއީ

މަންޒަރެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުެމންގެ ރައްޔިތުން މާ ބޮޑަށް ަކންބޮޑުވާނެ ކަމެއް ނެތް. ޮސިއކުރަްއވާ ފޯމުތަކުަގއި ހަމަ 

ތް. ހަމަ ކުރިއަށް ގެންަދވަންވީ. ިމ ސޮއިކުރަމުން ގެންަދވަންވީ. ެއއީ ހަމަ އެއްެވސް ވަރަކަށް ައޅާލައްވާނެ ކަެމއް ނެ

ކަންކަން ހިނގާނެ. ަބއެއް ަފހަރު ވަޒީާފގެ ބިރުހީވާ ކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ެވސް ތިމާ ައމިއްލަ ނަފުސަށް ހީވާ ކަހަަލ 

ކަންތައްތައް ވެސް ކުރެވޭނެ. ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބަވަންޏާ ޖެހޭނީ ސޮއިކުރަން. ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގަިއ 

ވަންޏާ ޖެހޭނީ ސޮއިކުަރން. ޢާއިލާ ލައްވާ ވެސް ސޮިއކުރަން. އަނބިމީހާ ލައްވާ ެވސް ސޮއިކުރަން. އެހެންނޫނީ ތިއްބަ

ސިޔާސީ މަޤާމާ ހަވާލުވާނެ ކަެމއް ނެތް. އަުޅގަނޑު ެވސް ވާަހކަ، ނަފުސުގެ  ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ. ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް 
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ނީ ސިޔާސީ މަާޤމުތަކުގައި ަބއެއް ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބަވާ ޕާޓީ މަޤާމުތަކުގައި. އަުޑއަރަިއގެން މި އުޅެނީ އަުޅގަނޑަށް ހީވަ

ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަީކ، އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ިސޔާސީ ަމޤާމުތަކަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ރައީްސ އޮފީހުން ދެްއވާ 

ނެ، އޭަނގެ ާޓސްކަކީ ޕާީޓ ހިންގުންކަން. މަޤާމުތައް. އެ މަޤާމުަގއި ިތއްބަާވ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވަޑއިގަންަނވަންޖެހޭ

ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ަލނީކީ ސަމާސާައކަށް ނޫން. ދުިނޔޭގެ ެއއްވެސް ޤައުެމއްަގއި، ަތރައްޤީ ޤައުމުތަުކަގއި ވެސް 

ށްޓަަކއި، ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ލާނީ އެ ޕާޓީ ރަންކުރުމަށްޓަކައި، ޕާޓީން ބޭނުންވާ ކަންތަްއތަކެއް ހާސިލުކުރުމަ

ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންތަކެއް ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ބޭނުންވާ 

އިޤްތިޞާދީ އެޖެންޑާާއއި އަދި ބޭނުންވާ ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ލައްވަނީ. އޭނަ 

ރެާޔއި ދުވާލު ހޭބޯނާރާ އުޅޭނެ. އެ މަންޒަރު ފެންނާނެ. ކަންކަން ެވސް ހިނގާނެ. ކުންފުނިތަކުން  ޓާސްކު އަާދކުރުމަށްޓަކައި 

މީހުން ސޮއިކުރާ ވާަހކަާއއި، ކުންފުނިތަކުގެ ތެޭރގަިއ ތިއްބެވި ަބއެްއ ބޭފުޅުން ޮސއިކުރާ ވާހަކަާއއި، ނުވަަތ 

ނީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ތިމާ އަމިއްލަ ބިރުދައްކަިއގެންނޭ، ފާޑުފާުޑެގ ވާހަކަތައް ދަްއކަމުން މި ދަ 

ނަފްސަށް އެހެން ވިސްނުމެއް ހުރެއްޖެއްޔާ ތިމާއަށް ހީވާނެ ަފހަރެއްަގއި ތިމަންނައަށް މަޖުބޫރުންނޭ ސޮއިކުރެވުނީ. ނޫން. 

ރަނގަޅަށް ދަންނަާވ  ހަމަދަންނަވަނީ މިީއ  އެހެނެއް ނޫން ކަންަތއް ދަނީީކ. ސޮއިކުރަން ވެްސ ޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު މި

އްަވއިގެން ސަރުކާުރގެ ކުރަ ތަކުަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ޮސއިވާހަކަެއއް. ޮސއިކުަރއްވަންޖެޭހނެ. ސޮއިކުަރއްވަންޖެހޭ ހާލަތް

ފަޓުލޫނު ލައްަވއިގެން އަިއސް ކޯޓު  ރީތިކޮށް ،އިގެން ވަ ގަންއް ނަމުސާރަތަ މުތަކުަގއި ިތއްަބވަިއގެން ބޮޑެތި ސިޔާސީ މަޤާ

ނަގެ ޓާްސކަކީ ސަުރކާރު ށް ވަޑަިއގެން ކަންަތއްތައް ކުރަްއވަނީ. އޭާނގެ ާޓސްކަކީ ޕާޓީ ކުރިއެުރވުން. އޭތަންތަނަ

ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ. ޒަމާނުއްސުރެ އްޔާއަށް އެީހވުން. މިއީ ގަބޫލުގެންދިއުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިކުރިއަށް 

ވެސް ހަަމ ދަންނަވަނީ. އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރުަގއި  ސްެޕކްްޓ މިއަޅުގަނޑުމެން ދެކެފީމޭ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ިޑއު ރެ

ދިަޔއީ އަރަިއގެން ެއ ޒަމާނުގައި ހާހަށް 60ހާހަށް،  50އްިލއަަކށް އަޅުގަނޑުމެން އަުޑއެހި ވާހަަކއެއް މި ވާހަަކއަކީ. ކު

. އާސަންދައަށް ނުވަތަ އޭރުެގ ވެސް ުސވާލެްއ. އޭރު އަުޅގަނޑުމެން އަުޑއެީހ މިއަށްވުރެ ހަޑި ވާހަަކއެއް މިއީ ؟ކީްއވެތޯ

މީހާެގ  އެ އަިއ.ޑީ ކާެޑއް. ނޭނގި ގޮްއސަ ންނައޮޮކށްފައި ފޯމުތަކުަގއި އޮންނާނީ ައއި.ީޑކާޑު، އެޭޓޗު އެންސްޕާއަށް ލާ 

. ޭއގެތެރޭަގއި ސް އޮންނަނީ ޕާޓީއަށް ވަދެވިފަޕްރިންޓް ެވސް ދިމާނުވޭ. ގޮންގަރޮސއި ވެސް ދިމާނުވޭ. ފި ސޮއިކުެރވިފަިއ،

ކުރަނީ ރަންކޮޅާ. މީހާ ލައްވާ ޮސއި ކަމެއް. މިހާރު ތަފާތަކީ އެ ހުރި ކަމެއް. ދެރަޑުގެ ފެމެލީ ވެސް ހިެމނޭ. ހިތާމަޅުގަނއަ

މީހާ ބުނޭ  ންނާނީ. ދެން އެމީހާ ކޮށްފައި އޮ ހާ ކުރާނީ. މިހާރު ކުރާނީ ރުހުނަސް، ނުރުހުނަސް އެއެ މީ ތަފާތުވެއްޖެ.

ވެސް ކޯޓުތަކަށް ޮގސް ައޑުއަހަެމއް ނޫންތޯ ފުލުހުން ނަގާފައި ހުންނަ ބަޔާންތަކުގައި ރުހުނޭ، ނުރުހުނޭ. އަޅުގަނޑުެމން 

ޕްރިންޓް ޖަހާފައި، ބަޔާންތައް ލިޔެ ނުކުރަމޭ. ފިންގަރ މަ ތިމަންނަ މިވެނި ކަމެއް، ވައްަކމެއްގޮސް ކޯޓާ ހަމައަށް ދިޔައި

ވީިޑއޯާއއި ހުރިހާ ، ނަގައި ގެން ނަގަންޖެހޭ ވީިޑއޯތަްއ އަނެްއކާ ުނވާ ަތނަކަށް އޭނަ އެ ބުނި ކަމަކާ ގުޅި  ަފއި،ކިޔައިދީ

ވެސް އެއީ ތިމަންނަ ކުރި ކަމެއް ނޫނޭ. ފުލުހުން ބިރުދައްކަިއގެންނޭ.  ކަންތައް ެވފައި ހުންނައިރު ދިމާވޭ. އެްއޗެއް
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ނާރާ. ހަމަ ހިތަކަށް ބޮޑު ކަމެކޭ އެހެންވީމާ، މިއީ ޒަމާނުްއސުެރ ދެކެވޭ ވާހަަކއެއް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް މާ

ނުތަނަވަސްކަމެއް ވެްސ ނެތް. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ ޕީ.ޕީ.އެމް ދާނީ ކުިރއަށޭ. ރިޔާީސ އިންތިޚާބު ަކއިރިވަމުންދަނީ. 

މަނިކުފާނަށް  ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ުމގުލުަގއި މިައދު ހުންނެވި ބޭފުޅަކީ ވަަރށް ޓަފް، ކެރޭ، ހަރުދަާނ ބޭފުޅެއް. އެ 

ނީ ޑިޒިޝަން މަނިކުފާނު ވަ ހުރިހާ މައްސަލައެއްަގއި އެ  ިޑޒިޝަން ނަގަން. މި ޤައުމުގައި ޚައްާސސްގަންނަވާނެ ކެރިވަަޑއި 

އަުޅގަނޑުމެން ސިޔާީސ ންކަން ކުރަްއވަން. މި ޙަޤީޤަތްތައް ަމނިކުފާނަށް ކެރިވަަޑއިގަންަނވާ ކަ . އެހެްނވީމާ، އެފަނަންގަވާ

މަނިކުފާނު  ޖެހޭ. ރައީސް ޔާމީނަކީ ތަފާތު ބޭފުޅެއް. މި އިންނެވީ އެއެބަ ކުރަްއވަންންމެްނ ގަބޫލުމާޙައުލުގައި ތިއްެބވި އެ

 ކެރޭ ބޭފުޅެއް. އެ  ،ޓަފް ،އިންނެވި ގޮނޑި. އޭުރވެސް ެދކެފީމު އަޅުގަނޑުމެން މި މަންޒަރު. ވަރަށް ކެރޭ ބޭފުޅެއް. ޓަފް

ކޮށް ނުަތނަވަސްކަން ވެސް އަންނާނެ. ނިކުފާނު ޑިޒިޝަންތަްއ ނަންގަވާނެ. ކަންކަން ކުރަްއވާެނ. ކުރަްއާވއިރު ުކޑަމަ

 ދާނެ އެ ވެސް ލާ ގޮތަކުން ވެއްޓިލީމަ އަތްފޮޅައިއައިސް ލެނގިލީމަ ފަހަރެއްަގިއ ބައެއް ފަހަރު އައިސް ގޯސްޮކށް ލެނގި

 މީހުން. އެހެންވީމާ، ރީތިކޮށް ބަސްއަހަިއގެން ސިޔާީސ މަިއދާނުގައި އުޭޅގޮތަށް ުއޅެން ދަސްކުރަންވީ ހުރިހާ ިސޔާސީ 

އްޔާ ައޅުގަނޑު ކުރިއަށް ގެންދަން ވަގުތު ަހމަވަނީތޯ؟ އެހެންެވއްޖެ ވެރިން ވެސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަނޑަށް

ފުޅުން ެވްސ ކަމަށް މި ވިސްނަނީ. އެހެންވީމާ، ސިާޔސީ މައިދާނުަގއި މިއަދު ިތއްބެވި ބޭފުޅުްނ، ސިޔާީސ ބޭ

މިާއ  ،ކަމާއި  މުަގއި ަރއީްސކަމަށް ހުރި ބޭފުޅަކީ ކެރޭ، ަވރުގަދަ ބޭފުޅެއްއުމިއަދު މި ޤަ، ކުރަްއވަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީގަބޫލު

އެ ހިތްވަރު ހުރި، އެ ފަންވަރު  .ކުޅެލަންޖެހޭނީ ނުވަތަ މި ސަުރކާރާ ކުޅެންޖެހޭނީ ކެިރގެން ަޓފްކޮށް އަންނަ ބޭފުޅެްއކަން

 އިދިކޮޅު ފަރާތަކުން ނުފެނޭ. އެ .ން މިއަދުހުރި، އެ ބުންވަރު ހުރި ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ އޮޕަޒިޝަނަކު

ކޮްށގެން ޓެކުލްމަތިން ނުކުޅެ ނޑުމައްޗަށް އަރާ ުކޅެން. ދަނޑު ޖެހޭ. އުފަންކޮށްގެން އާދޭ ދަބޭފުޅުން އުފަން ކުރުވަން އެބަ 

ވޭނެ. ރާަރކުން ބައްެޔއް ނުކުރެ ގަވައްަޓިއގެން މި ޒަމާނުަގއި ރައީސް ޔާމީން ބަްއޔެއް ުނކުރެވޭނެ. މިހެން ލާ 

އައިްސ . ނުކުެރވޭނެ ރައީސް ޔާމީން ބަލިކޮށްލާކަށްނެރެގެން ދެްއކުމަކުން ބަްއޔެއް ނުުކރެވޭނެ. ކޯަޓކުން ވަގު އަމުރު ދައްކާ

ިހނގައްޖެ. އެހެްނވެ އަުޅގަނޑު  ށްމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްަލިއގެން ނުކުރެވޭނެ ބަލިކޮށްާލކަށް. އެ ޒަމާން މާޒީގެ ތެެރއަ އެ

ޒަމާން  އޭެގ މާނައަކީ ކޮަބއިތޯ؟ .އޮންނާނެ ބުނެފަ ހިންދީ ބަހުން ވޯ ޒަމާނާ ޗަލާ ަގޔާ. ،ސް ދެންނެވީވެ ކުރީ ދުވަހު

 . މިއީ ަޙޤީޤަތެއް. މިއީ ިރއަލިޓީައކީ.ވެ ހިނގައްޖޭ. ަޒމާންތައް ބަދަލުވެއްޖޭ. ަކންކަން ފާއިތުއްޖޭމާޒީގެ ތެެރއަށް ހިނގަ

މީން ޑުމެން މި ިވސްނުން ވިސްނަިއގެން ސިާޔސީ ބޭފުޅުން ރައީްސ ޔާޖެހޭ އަޅުގަނއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން ެއބަ

 ިމނެޓު ކުޅެން ވަަޑިއގަންނަވާ.  90ވަންާޏ އާދޭ ދަނޑަށް ކުޅެން. ބަލިކުރައްވަން ބޭނުންފުޅު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ންދޫމިލައަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު. ،ށް ޢަބްދުލްޤާދިރަ މުފީދު ޙަސަން
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޤާދިރު މުފީދު ޙަސަން މެންބަރު ދާއިރާގެ މިލަންދޫ

ފްލޯތެރޭގައި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑު އަެނއްާކވެސް ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ ހަމަ

ްސ، އިްއޒަތްތެރި ރައީ ދިނުުމގެ ގޮތުން. އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޕަޒިޝަނުން ދައްކަމުންދާ ވާހަަކއަށް ައޅުަގނޑު ރައްދެއް

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ، ަބއެއް ބޭފުޅުން ވަރަށް ފަށުވި ިއބާރާތުން އެބަ ދައްަކވާ ިސޔާސީ ޖަޒުބާތުން އެްއކިބާވެތިބެން 

ކަމަށް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ، ސިޔާސީ ޖަޒުބާތުން އެއްކިާބވެތިބެން ބޭނުން ނަމަ، މިފަދަ ސިޔާސީ ޖަޒުބާތު އެބަޖެހޭ 

ޖެހިގެންވާ، ނޫނީ އެކުލެިވެގންވާ ސިޔާސީ ޖަޒުބާތުން ފުރިގެންވާ ގަރާރުަތއް މިއަދު މި ފްލޯއަށް ހުށަހަޅަނީ 

ށްަލން ބޭނުންވާ ުސވާލުތަްއ ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑު ކީްއވެގެންާބވައޭ؟ މިއީ ަހއްތަހާ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ކޮ

ދަންނަވަން. ހަމަ ކެރިހުރެެގން ދަންނަވަން ކެރޭނެ، ިމއަދު ފިޔާތޮށި ކުަލިއގެ ކުިދން ފޯމުތައް ފުރާ ވާހަަކ 

ންތޯ ބަލައިލަންޖެހޭ. ދައްކަވަމުންދާއިުރަގއި އެ ޒަާމނުގަިއ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ޒަމާނުަގއި ފޯމުތައް ފުރަމުންދިޔައީ ޮކންގޮތަކު

އޭރުަގއި ފޯމުތައް ފުރަމުންދިޔައީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ެއމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި ފޯމުތައް ފުރަމުންދިޔައީ ރަށްރަށުެގ 

ވިހާމަރުވާ ބަލަިއގެން. ރަށްަރށުގެ ަކއުންސިލު އިދާރާަތކުން. ރައްޔިތު މީހާ އަަތކަށް ނުދޭނެ ފޯމުގައި ޮސއިކުރާކަްށ. 

ހާ ލައްވާ ފިންގަރޕްރިންޓު ޖަހުފާވައެއް ނުވާނެ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. މިއަދު ގަބޫލުުކރަންޖެހޭ. މިއަދު ކަންތައްތައް ރައްޔިތު މީ

ވެގެން އުޅޭ ގޮތަކީ، ޙަޤީޤަތުަގއި ޕާޓީ ކުރިއަރައި ދާތީ، ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ތަރައްޤީެގ 

ހަމަ ތެޅިފޮޅެނީ. މިއީ އަސްލު ޙަޤީޤަތަކީ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އިންޤިލާބާ ދޭތެރޭގައި ހަޖަމުނުވެގެން

ދަންނަވާލަން ކެރޭނެ ހަމަ ާސބިތުކަމާ އެީކަގއި، މިސަުރކާުރން މިއަދު ދިވެހިާރއްޖެއަށް މި ގެންނަ ތަރައްީޤގެ އިންޤިލާބާ 

ކުަގއި ނެތޭ ދަންނަވަން ކެރުމަކީ ައޅުގަނޑު މިއަދު ބުނަްނ ކުރިމަތިލައިގެން މިކަން ހުއްުޓވަން ކެޭރވަުރގެ އިިދކޮޅު ޕާޓީތަ 

ކެރޭނެ ވާހަކަެއއް. އަުޅގަނޑަށް ދަންނަވަންކެރޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ހަމަ ވެގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ ތި ބޭފުޅުންނަށް 

ނަށް ދަންނަވަން ކެރޭނެ، ދެންމެގައި ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ވާހަކަދައްަކވަމުން ވިާދޅުވި ބީދައިން އަޅުގަނޑުމެން

ދަނޑުމައްޗަށް އަރާ ުކޅެލަން ނުކެރިގެން ދުރުަގއި ތިބެގެން ވަށްވަށްެޖއްސުމަކީ މިއަދު އެ ބޭފުޅުންނަށް ދާދި ފަސޭހަ 

ކަމަކަށް ވާތީ ހަމައެކަނި މިއީ މި ކުރާ މަސައްކަތަކީ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުެމންނަށް ވެސް ދައްކާނެ ވާހަކަ 

އް ނޫން. ސިޔާސީ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން އަުޅގަނުޑމެންނެއް ނޫން މި އުޅެނީކީ. ސިޔާސީ ޖަޒުބާުތގައި ޖެިހގެްނ ނޭނގިގެނެ

ކަރުނައޮހޮރޯތީވެ ސިޔާސީ ޖަުޒބާތުން ފުރިގެންވާ ބޭގަރާރުތަްއ މި ފްލޯއަށް މި ހުށަހަޅަނީ ހަމަ އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން. 

ފަދަ ބޭގަރާރެއް ހުަށހަޅައިގެން މިއަދު މި ަޤއުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޔާމީްނ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލާނީ މި

ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މި ޤައުމަށް ެގނެސްދެއްވާ ތަަރއްޤީ ހުްއޓުާވަކށް އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ހަމަ ހިާލ ނުކެރޭނޭ. ައޅުގަނޑުމެން 

ލޭޑީ މެޑަމް . އަުޅގަނޑުމެން ދަންނަވަން އޮތީ ފަސްޓްއެީކގައިން ފަހަތްޕުޅުގައި ވަރަށް ސާބިތުކަމާ މިތިބީ ރައީސް ޔާމީ

އެކު ކުރިޔަށް ވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ައޅުގަނޑުމެްނ ހުންނެވި ގޮތުަގއި ސާބިތުކަމާ  ކަމަނާ ވެސް ތި ފާތިމަތު އިބްރާހީމަށް،

ންނަވާނީ ިއއްޒަތްތެރި އަުޅަގނޑު ދަ، ވެސް ފަަހތްޕުޅުގައޭ. އެހެންވީމާ މިތިބީ ހަމަ ނިކަން ފިސާރި ކެރިގެން ތި ކަމަނާގެ
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ދަތި ކަމަކަށް ވެސް ުނވޭ. ެއީއ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިފަދަ މައުޟޫޢަކަށް ވާަހކަދައްަކއިލާކަށް ިމއީކީ މާ ރައީސް، މިއަދު 

ދޭތެރޭގެ ަތރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް މެކުަހށް  ކުނުން ފެށިގެން ސ. އަތޮޅު ގަމާހއ. ތުރާ ،ދަތި ކަމަކަށް ނުވާ ސަބަބަކީ

ރައްޔިތުން ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމާ އެކީަގިއ މިއަދު ދިވެހި ، ވެހި ރައްޔިތަކު ނޫޅޭ. އެހެންީވމާރި ތަން ނުފެނޭ ދި ހު ޖަހާފައި

 ؛ވިދާޅުވަނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ރިއަލިީޓއަކީ. ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް އެ ރައީސް ޔާމީނަށް ސަޕޯޓުކުރަްއވަނީ. މިއީ

ވިާދޅުވަީނ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިައދުގެ ރިއަލިޓީައކީ ހަމަ މިއީ  އެ ލިޓީއަސްލު ޙަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަނުޑމެންގެ ރިއަ

 ވާތީ. މިއީ ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ުޝުކރިއްޔާ.  ކަމަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު އަރުވަނީ ަމޑަވެލި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެ މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު

 ށް. މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދަ

 

 މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޢާޒު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:

ދެ! އާ ؛ރާރުއޮތް ގަ `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅާފައި މި

ޤީޤަތުގައި އެްއވެްސ ރާރަކީ ޙައޮތް ގަ ކުރުަވއިގެން މެންބަރުން ވަްއދާ ކަމަށް ބުނެފައި މިޕީ.ޕީ.އެމަށް މެންބަރުން މަޖުބޫރު

ށް ދަނީ. އެއީ ޕީ.ޕީ.އެމަ ކުރެިވގެން މިއެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަގެ މައްސަލަތާކުންތާކުނުޖެހޭ ޙަޤީޤަތުގައި ހަޖަމު

ވެގެންެނއް ނޫން އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ނަނީ މަޖުބޫރުވަން މެންބަރުން މި 

ދަނީ.  ށް މެންބަރުން ވަދެގެން މިބޭނުންވެގެން، ރަްއޔިތުން ބޭނުންވެގެން ޕީ.ޕީ.އެމަހުރިހާ އެންމެން  ،ފެނިގެން

ނުކޮށް ރުން ގެނައި މަޖުބޫރުކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީޕީގެ ސަުރކާކަމެއް އޮތިއްޔާ ޙަޤީަޤތުގައި ެއއީ އެމް.ޑީ.މަޖުބޫރު

ން ަރއްޔިތުން ކަންަތއް ބޭނުންވެގެ ކަމަކީ. އެަފއި އޮތުން ެއއީ އޮތް މަޖުބޫރުރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންަތއްަތއް ނުކޮށްދެވި

ަގނޑުމެން ދާއިރާތަކުަގއި ހުރި ކުރަން މި ބޭނުންވަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅު މިއަދު ސަރުކާރާ ގުިޅގެން މަސައްކަތް

ކަމެއް މިދެންނެވި މަޖުބޫރު، ނަމަ އްލު ގެނެވިަފއި އޮތްަމއްސަލަތަކަށް މީގެ ކުީރަގއި ޙަ މައްސަލަތައް ބަިއވަރު. އެ

ިރ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުން މިއަދު ތިބޭނީ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި. އިްއޒަތްތެ ؛ނޯންނާނެ. އެހެންނޫންނަމަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ 

މީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާޒީެވގެން މެން ދާއިާރތައް ކުަޑކުޑަ ސިްނގަޕޫރުތަކަށް ހަދައިދޭން ބުނި މީސްރައީސް. ައޅުގަނޑު

 ވުނު ހަމަ އެއްވެސް ކަެމއް ނެތް ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި ތަރައްޤީއަށް ޓަަކއި ކުރެ  ،ހިނގައްޖެ. އެހެންނަމަވެސް

ިޅގެން ދާއިރާ ތަަރއްީޤ ގު ައދު އެބަ ބޭނުންވޭ މި ސަރުާކރާަރއްޔިތުން މި އެހެންވީމާ، ާދއިރާތަުކގައި.އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ބޭފުޅުންގެ ކޮންޓިރިބިުއޝަން  ބޭފުޅުންގެ ޝާމިުލވުން، އެ ކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރަށް އެރަށްރަށް ތަރަްއޤީ، ޓަކައި ކުރުމަށް

 ،ނަމަ  ށް މެންބަރުން ވައްދާރައީސް. މަޖުބޫރުން ޕީ.ޕީ.އެމަ ރި އުޅެނީ. އިްއޒަތްތެ ދޭން މިއަދު ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެން މި
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 ،ތަކުަގއި މީހުންނެއްއި ރަށްރަށުގައި ަރށު ކައުންސިލުތަކާިއ، ހެލްތު ސެންޓަރުމެންބަރުންގެ ގޮތުގަ  ގެވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ މިއަދު

 ،ރުާކރު އޮފީސްތަކުގެ ތިބެގެންބޭފުޅުން މިއަދު މިދެންނެވި ތަންތަނުގައި ސަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މީހުންނެއް ނުތިބޭނެ. އެ

ބޮުޑ ގޮެތއްަގއި.  ގެންދަނީ ވަަރށް ފާޅުކަން ދިމާލަށް ފާޑުކިޔަމުން އެ ސްތަްއ ބޭުނންކޮށްގެން ސަުރކާރާސަރުކާރުެގ ރިސޯ

 ށް ގެނައިނޫނީ ޕީ.ޕީ.އެމަ، ތެރެއިން ެއއްެވސް މީހަކު މިއަދު ކަނޑާލި ވާހަކަެއއްމަޖުބޫރުކޮށްެގން އޭގެ، އެހެންނަމަވެސް

 ހަމަ ރަށްރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލުތަކުަގއި  ވާހަކަެއއް އަުޅގަނޑުމެން އަެޑއް ނާހަން. އަޅުގަނޑުމެން ދާއިރާތަކުަގއި އެބަތިބި

ދަނީ ސަރުކާރަްށ ނިސްބަތްކޮށް ހަމަ ބޮޑެތި  އެމް.ޑީ.ޕީ.އަށް ނިސްބަްތވާ ަހމަ މުއްލާއިން. އެހެންނަމަވެްސ މިއަދު އެ

ޓަކައި ތަފާުތ ތެރޭަގއި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށްދޭ ސަރުކާރާ، ޓަކައިޔިތުންގެ ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށްމަ ރައްފާޑުކިޔުންތަެކއް ހަ

ތިބީ އޮފީހުަގއި. ހަމަ އެ މަސަްއކަތުަގިއ  ވެސް ހަމަ އެ ބޭފުޅުން މިއަދު ދަނީ. ހަމަ އެ އެތައް ވާހަކަތަެކއް ދަްއކަމުން އެ

ކުރުމުގެ ވާަހކަ އަބަުދވެްސ ފްރަތު؛ ދިވެހިރާއްޖެ ތަޣައްަޔރުންނެވި ނަވުރެ މިދެ އުުޅްއވަނީ. އޮފީހުގެ މަަސއްކަތަށް އެ

 ،. އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިާރގައި ބޭފުޅުން ުނވައްދާ ށް އެކު މަޖުބޫރުކޮށްގެން ޕީ.ޕީ.އެމަގެންދަނީ. ެއކަމަ ދައްކަވަމުން އެ

ކަތްކުރާ ުމވަްއޒަފުންތަކަކަށް ބިރުދަްއކަިއގެްނ އްަގއި މަސައް ރޕޯޓެނިްސބަތްވާ ަކއިރީަގއި އޮތް ެއއަ މީގެ ކުީރގައި ާދއިރާއަށް

ތިބީ ބަލަން.  މަންޒަރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި ހިނގައްޖެ. އެ ޝަްނތަކެއް މީގެ ކުރިން ދެިވގެންމޯމުވަްއޒަފުންތަކެްއގެ ޑި

 ބިރުދަްއކަިއގެން އެ  ފުންތަކަކަށްްއޒައެ މުވަ  .ކުންނެއް ނޫންެވސް ޕީ.ޕީ.އެމަ މަންޒަރުތައް ައޅުގަނޑުމެން ބެލީމު. އެއީ  އެ

ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ ނޫީނ  ސަުރކާރަކުންނެްއ ނޫން. އެީއ އޭުރަގއި އޮތް ވަކި ކުރީީކ. ެއއީ މިމުވަްއޒަފުންތަކެއް ޑީމޯޓް

، މީހުން ކަންތައްތަްއ ކުރަނީ އެހެން. އެހެންވީމާ ވެސް އެ އް ެއކަންކަން ކުރީ ވެސް. މިއަދުމަޞްލަޙަތު އޮންނަ ބައެ

ޕީ.ޕީ.އެމަށް މެންބަރުންތަކެއް ވަނީމަ އެކަމާ ހަޖަމުނުވެގެން ފާޑުފާޑުެގ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑު 

 ،ދަނީ ހަމަ ވަޅުޖެހެމުން މިއަދަކު ނެތޭ. މިއަދު އެމް.ޑީ.ީޕ އެ ތަެކއް ަވއްދަިއގެން މަސައްކަތްކުރުުމގެ ބޭނުމެއްރާރުގަ

މެޖޯރިޓީ ަނގާނަން. ވެސް ްށ އަުޅގަނޑުމެންގެ ާދއިރާެގ މެން ޕީ.ޕީ.އެމަވިްއާޔ އަުޅގަނޑުނެތެމުން. އިރާދަކުރެއް 

ގަނޑުމެން އަދަދު އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ައޅު އެކީަގއި. އެއިރާގެ މެޖޯރިޓީ ޕީ.ޕީ.އެމާ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މިއަދު ވެްސ އޮތީ ދާ

އެމް.ޑީ.ޕީ ހަމަ ސައިޒުކޮށްލަން.  ދާއިާރަގއި ންވަނީ ައޅުގަނޑުމެންގެކުރާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމިއަށްވުރެ ވެސް ބޮޑު 

ބޭނުންާވ  އުެޅނީ ރައްޔިތުން މި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑުެމން އެކަން ކުރާނަން. އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވެގެން މި

 ކުރެވޭ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ދިނުމަށް. އެކަން މިސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ހޯދައި ތަރައްޤީ މި

ކަމަށް  ލަކޮށް ދަންނަވާގެ މަސައްކަތްތައް އެބަފެނޭ. ޖުމުތަން އެބަފެނޭ. ކޯޒްވޭ  ތަން އެބަފެނޭ. ރަށުގެ ބިން ހިއްކާ

 އަށްބޭފުޅުންނަށް ތަރައްޤީ ދޭ. ފަހަރެއްަގއި އެޤީގެ ބޮޑެތި މަްޝރޫޢުތައް އެބައްޔާ މުޅި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބޮޑެތި ތަރައްވެއްޖެ 

ރަްއޔިތުން  ަކމަށް. އެހެންވީމާ، ޫބލުކުރޭ މިއަދު މިއީ ތަރައްޤީއަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުން އެބަ ގަ، ވެސްނުވެދާނެ. އެހެންނަމަ

 ކަމެއް މިކަމަށް ަރއްިޔތުންގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ޕީ.ޕީ.އެމަށް ދޭން. އެހެންވީމާ، ެއޮގތުން އެްއވެސް މަޖުބޫރު އެބަ ބޭނުންވޭ

ކުރުިވ ނީ. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީން ގެނައި މަޖުބޫރުކަމެއް. އެމް.ޑީ.ޕީން ކުރިމަތިޕްރިންޓް ދެމުންދަފިންގަރ ނެތި ރައްޔިތުން
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ނޫނީ ވޭތިވެިދަޔ  ،އަްށ ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ރައްީޤ މީގެ ކުރީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީމަޖުބޫރު ކަމެއް ެއއީ. ެއއީ ަރށްރަށުގެ ތަ

ިމއަދު އެ މަޖުބޫރު ކަމެއް ނައިސް. ވަަރށް  ،ދެިވފައި އޮތް ނަމަލިބުނު ފުރުޞަތުތަކުަގއި ތަރައްީޤކޮށް ސަރުކާރުތަކަށް

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު.هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ 

، ދައްކައިފިން. އެހެންނަމަވެސްބަހުސްގައި ެއއްފަހަރު ވާހަކަ  އަޅުގަނޑު ހަމަ މި އްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ،ޝުކުރި

ގުުތ އޮތީމަ ކޮންމެވެސް އެްއޗެއް ވަ އެރީ އް ބޭފުޅުން ެދއްކި ވާހަކަަތކާ ގުިޅގެން ހިތަށްފަހުން ބައެ ދަްއކާ ނިމުނުވާހަކަ

ވަޒީާފ  ާއއެކޭ ޕީ.ޕީ.އެމަށް މެންބަރުން ވަންނަނީ ވަޒީފާ ދޭތީއޭ. އާދެ،، ލާނަމޭ. ބައެއް ބޭފުުޅން ވިދާޅުެވއްޖެދަންނަވައި

 ،ވެއްޖެެއީކގައި ަބއެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅު ނގަުޅ ވާހަކަެއއް. ހަމަެއއާވަންޏާ މެންބަރުން ވަންނާނެ. ެއއީ ހަމަ ރަ ލިބޭ ކަމަށް

އޮތީ  ތަން އެ ވެއްދީނުން އެލް ފަދަ ކުންފުނިތަކަށް މުވައްޒަފުން ެވއްދި އެސް.ޓީ.އޯ ފަދަ ކުންފުނިތަކަށް ނުވަތަ އެމް.ޕީ.އެ

އީސް ޔާމީންެގ އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަުތގެ ބޭފުޅުން އުާފކުަރންވީއޭ. އެީއ ރަ އަުޅގަނޑު ަދންނަވާނީ އެ ފުރިފައޭ. އެކަމާ

ޑުމެންގެ ކުންފުނިތަކަށް މުވަްއޒަފުން ަވއްދަިއގެން އެ ުމވަްއޒަފުންނަށް މުސާރަދެވޭނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަމޭ. އަޅުގަނހަރުދަނާ

ފުޅުން މި ބޭ . އެކަމަުކ އެ އެބަ ޖެހިަވޑަިއގަންނަވާ ކުަރއްވަން ބޭފުޅުން ވެސް ގަބޫލުފުޅު ދު ކުިރއަރާތީކަން އެ އިޤްތިޞާ

ުރކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް މުވައްޒަފުން ސަ ،ން މި ވިދާޅުވަނީދު ދަނީ ދަށަށޭ. އަނެއްކޮޅުވިދާޅުވަނީ އިޤްތިޞާ

ފުޅެއް ނުވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރަްއވާކަށް ބޭުނންބޭފުޅުން ގަބޫލުފުޅު . އެކަމަކު އެތަން ފުރިއްޖޭ ަވއްދަމުން ގޮސް އެވައްދަމުން

ރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒު މަޑަވެލި ދާއި އިދު ކުރިއަރަމުންދާ ތަނެއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދެންމެގައިޤްތިޞާ

 ވިދާޅުވި ފަދައިން، މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެަމށް މެންބަރުން ވަންނަން މަޖުބޫކުރަނީކީ އަުޅގަނޑުމެންނެއް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެ

ލަުތ ހާ ލަުތ މި މަޖުބޫރުކުރަނީ ޕީ.ޕީއެމާ ރައްޔިތުން ގުޅެން.. ޤައުުމގެ ހާލަތުރުކުރަނީ ޤައުމުގެ ހާނޫން. މަޖުބޫ

ގޮތުން ަރއްޔިތުން ޭބނުންވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމާ ގުިޅގެްނ  ލަތު ބަދަލުވަމުންދާނޑު މި ދެންނެވީ ޤައުުމގެ ހާއަުޅގަ ކުރަނީއޭމަޖުބޫރު

. އަުޅގަނޑުމެން އިންތިހާއަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ންެވގެން ައުޅގަނޑު މި ދެންނެވީ ހާލަތު މަޖުބޫރުކުރަނީއޭކުރިއަށްދާން. އެހެ

ހުރި އެަތއް ކަންތައްަތކެްއ  އިހެން ތަރައްޤީ އިންތިހާއަށް އެބަ ބޭުނންވޭ. މީގެ ކުރިން ނުކޮށްދެވިފަ ކުރީަގއި ެވސް ދެންނެވި

ެތރޭގައި ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ސަރުކާުރން އައިްސ ކޮށްދޭންފެށީމާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ޕީ.ޕީ.އެާމ  ގެވީ މަދު ދުވަްސކޮޅު  މި

ބޭނުްނވާތީ މިއަދު ޕީ.ޕީ.އެމާ މި ުގޅެނީ. ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު  ގުިޅގެން އެ ތަރައްޤީ ހޯދަން. ރައްޔިތުން ތަރައްޤީ
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އެކަން ތަޖުރިބާކުރެވުނީމާ ޕީ.ޕީ.އެމާ ރައްޔިތުން މި ގުެޅނީ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކޮންމެ ތަން ފެނުނީމަ،  އެ ،ކުރިއަރާތީ

 ،އްެގ ރައްޔިތުން އެބަ ބޭނުންވޭސާފު ބޯފެން ލިބެން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ރަށެ ،ރަށެއްގެ ރަްއޔިތަކު އެބަ ބޭނުންވޭ

 އިއެ ރަށުގަ  ،އޮންނަން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަްއޔިތުން ެއބަ ބޭނުންވޭ އި އިމުވެފަރުދަމާގެ ނިޒާމު ޤާނަ

ރީިތ ބަނދަރެއް އޮންނަން. ައޅުަގނޑުމެންގެ ކޮންމެ ރަށެްއެގ  ،އްުލވެޙަ ލަފާފުުރމުގެ ދަތިކަން އިއެީކގަ ފަސޭހަކަމާ

އްެލއް ހޯދަން. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ އެކަމަށް ޙައޮތިްއޔާ  އިިބމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފަ ،ތުން އެބަ ބޭނުންވޭރައްޔި

ންކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ ރަށެްއެގ ގަިޑއިރަށް ޔަޤީ 24ގެ ޚިދުމަތް ކަރަންޓު  ،ރަށެއްގެ ަރއްޔިތުން އެބަ ބޭުނންވޭ

 އިރަށުން އެކަށީގެްނވާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް މެދުވެރިވެފަ ،ދާއިރާ ރަނގަޅުވެ ިޞއްޙީ  ،ރައްޔިތުން އެބަ ބޭނުންވޭ

 އި އެީކގަ އެ ރަށެްއގަ ިތބެގެން ފަސޭހަކަމާ ،އޮންނަން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮކންމެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ެއބަ ބޭނުންވޭ

ނިޒާމެްއގެ ތެެރއިން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ތަޢުލީމީ  ެއްއވެސް ުކއްޖަކު ބާކީނުކުރާ،ހަރުދަނާ ތަޢުލީމީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން 

ކުމަތު ގެ ޙިން އަންނަންފެށީމާ، ރައީސް ޔާމީންތެރޭގައި ެވގެ ދުވަހުގެއަހަރު 3މި ކަންކަން  އޮންނަން. އިފުރުޞަތު ފަހިވެފަ

އިޤްތިޞާދީ ސިާޔސަތުގެ  ،ހީވާިގކަާމއި ،މަނިުކފާނުގެ މުރާލިކަމާއި އެ އި،މަނިކުފާނުގެ ަހރުދަނާ ސިޔާސަތާ އެ ޢަމަލީއާއި،

ލަތު މަޖުބޫރުކުރީ ރައްޔިތުން ގެ ހާ އެީކގައި މި ހުރިހާ ކަމެއް ޤައުމަށް ފަހިވެގެން އަންނަންފެށީމާ ޤައުމު މުއްސަނދިކަމާ

ންެގ ިއއްޒަތްތެިރ ޝިޕްގެ ހަރުދަނާކަން. ައޅުގަނޑުމެމެންގެ ީލޑަރކުިރއަށްދާން. އެއީ އަުޅގަނޑު އިޕީ.ޕީ.އެމާ އެީކގަ 

ރިއްޔާގެ ހިންުގންތެރިކަން. މި ކަންކަމާ ގުިޅގެން އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޤައުމަށް ޖުމްހޫރައީސުލް

ހެޔޮއެދިަވޑަިއގަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ޤައުމަށް އަންނަ ތަރަްއޤީ އެބަޖެހޭ ގަބޫލުކުރަން. ޤަުއމަށް ހެޔޮއެދޭ ގޮތްތަކަށް ެއ 

ތައް އަންަނންފެށީމާ އޭގެ ފައިދާކުރާނީ ޤައުމަށް ބޮޑެިތ އިންވެސްޓްމަންޓު ބޭފުޅުން ވެސް އެބަޖެހޭ ތާއީުދކުރަން. މިއަދު

ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް. ޭއގެ ަމންފާ ލިބޭނީ ދިވެހި ޤައުމަށް. މި ކަންކަން ހަޖަމުނުވެގެން މި ތަންތަނަށް ގަރާރު ވެއްދުމުެގ 

ވަންޏާ ކުަރންވީ ކަމަީކ މި ކަންކަމަށް  ބަދަލުގައި އެ ބޭފުޅުން ެވސް ޤައުމަށް ހެޮޔއެދިަވޑަިއަގންނަވާ ކަމަށް

މި ގޮތަށް މި ވައްދާ ގަރާރުަތކުގެ ެއއްވެސް ބޭނުމެއް ނެްތކަން  ރައީސް. އެއްބާރުލުންދެްއވުން. ިއއްޒަްތތެރި

މި ގަރާރު ެވއްދި ޕާޓީއަްށ  އިމިތާނގަ !ށް ބަލައިލީމަ. ބައްލަވާނޑުމެންނަށް މި އެނެގނީ މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރައަޅުގަ

ވެަވޑަިއގަންނަވާ އެްއވެސް މެންބަރަކު މި ަވގުތަުކ ނެތް. އެ ބޭފުޅުންނަށް އަމިއްލަފުޅަށް ގަބޫލުކުެރވިއްެޖ ނިސްބަތް

ކަމަށް. މިހާރު ދެްނ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ބޭރުތެޭރން މި ިއވޭ ައޑަީކ މިހާރު މި  ތިމަންނަމެންނަށް މި ހެދުނީ މޮޔައެއް 

ތަނަށް ަވއްދަން.  ގެ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްގެ އިތުބާރު ނެްތކަމުގެ މަްއސަލައެއް މިމަސައްކަތްކުރަިނއްޔޯ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހު

ނިކަން  ަވއްދާށޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ވާހަކަ ަދންނަވަންެވގެން މި ތެދުވީ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންަވނީ ވައްދާށޭ.

ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ަވއްދަިއގެްނ  ރީތި ގޮތަކަށް އަުޅގަނޑުމެން ބަލިކޮށްލާނަމޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ދިޮކުޅ ފަރާތްތަކަކަށް ނެތޭ. އެކަްނ މި މަޖިލީހުގެ އި މި ސަރުކާރާ ދެޮކޅަށް ކާމިާޔބުކުރެޭވވަރުެގ ޤާބިލުކަމެްއ މިއަދަކު

މި ވާހަކަ ައޅުގަނުޑ  ،ތަކީގޮ ކުރާކަށް ފުރުޞަތެއް އަުޅގަނުޑމެން ނުދޭނަމޭ. ކުރިއަކަ ވެސް ނުދޭނަމޭ. އެންމެ ފަހުން ވާނެ
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ތަނަށް ވައްދާކަށް ވެސް ުނކެރޭނެ. އެ މިތަނަށް ަވއްދާކަށް ެވސް ނުކެރޭނެ. ެވއްދިަޔްސ  ދެއްކީމަ ލަދުން އެ މި

ތަނަށް ވައްދަިއގެން ގަރާރެއް  ލަދުގަންނަންޖެހޭނީ. ވައްދައިިފއްޔާ މާ ބޮޑަށް ލަދުގަންނަންެޖހޭނެ. މި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މި

ިދކޮޅު މެންބަރުންގެ ކިބަޔަުކ ަޑިއގަންނަވާ އިބިލުކަމެއް މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަފާސްކުުރމުގެ ޤާ ބިލެއް ،ންތޯ ކީއްކުރަ

 ،ނުވޭ ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް . އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ނެތް. އެކަން އެހެން ވާންޖެހުނީ ރައްޔިތުން އެ ގޮތް ބޭނުންނުވީމަ

މިއަުދގެ ސަުރކާރަށް އުނދަގޫކުާރކަށް. ރަްއޔިތުން  ،ނުވޭ ޔިތުން ބޭނުމެއްމިއަދުގެ ސަރުކާރަްށ ދަތިކުާރކަށް. ރައް 

ނުންވާ ތަރައްޤީ ފުރިހަމައަްށ ގެންނަން ބޭ ކުިރއަށްދާން. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން އިބޭނުންވަނީ މިއަދުގެ ސަރުކާާރ އެކީގަ 

މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުަގއި  ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ 18އާދެ  ،އެނގޭ މިއަދު ލިބިގަންނަން. ރައްޔިތުންނަށް އެބަ

އާެއކީަގއި ަރއްޔިތުްނ ކެރިގެން ވަކާލާތުކުާރ މެންބަރުންތަކެއް ޕީ.ޕީއެމަށް ނިްސބަތްވާ ތިބި މަޖިލީހެއްކަން. ހަމަ އެ

ަސކީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީ ،މު އެބަ ގަބޫލުކުރައަުޅގަނޑުމެން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން  ބަލައިގަނެ،

 ،ޚިދުމަތްކޮށްެދއްވަން ކެިރވަަޑިއގަންނަވާ އިއެީކގަ ތެދުެވރިކަމާ އި،ވަފާތެރިކަމާ  ،ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާސްތެރިަކމާއި

އެކަުމެގ ޙިކުމަތްތެރިކަން ހުންނެވި ރައީސެްއކަން. ައޅުގަނޑުމެން  ،ެއކަމުގެ ހުނަރުވެރިކަާމއި ،އެކަމުެގ ޤާބިލުކަމާއި

އެމް.ޑީ.ޕީއަާށއި އެމް.ޑީ.ީޕައށް ވާިގވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް  .ކުރަމު. އެހެންވެގެން މި ދަންނަވަނީބޫލުހިތުން އެކަން ގަހެޔޮ

ކަމެއް ހުރީވިއްޔާ އަޅެ ނިކަން ނޫނީ ކެރުންތެރި، ވިއްޔާ  ކުޅަދާނަކަމެއް ހުރީ ،އަޅުގަނޑު މިއަދު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

މައްަސލަ މި މަޖިލީހަށް ވައްދަވާށޭ. އެއަށް ެވގެންދާ ގޮތް ނިކަން  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ

އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ޕީ.ޕީ.އެމް ދާނީ ހަމަ އެއް  މިތާަގއި ދައްަކއިލާނަމޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.ރީއްޗަށް އަޅުގަނޑުމެން 

ބަރަކާތްލައްވާނެ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ هللا ކަުތގައި އެީކގައި ކުރާ މަަސއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ކުިރައށް. އެއީ އިޚްލާސްތެިރކަމާ

ވެސް މަ ޤައުމު. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުއަމިއްލަ ެއއްެވސް އެދުމެްއ ނެތް. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މޮޓޯައކީ އެންމެ ފުރަތަ

އްޔާގެ އަުޅގަނޑުމެންގެ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރި .މަސައްކަތްކުރާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމު. ޤައުމަށް އިސްކަންދީގެން

މަނިކުފާނަްށ  މަނިުކފާނާ އެީކގައި މަަސއްކަްތކުރަން ތިއްބެވި ަވޒީރުންގެ ވިސްނުްނފުޅަކީ ެއއީ. އެ ވިސްނުންފުޅަކީ އެއީ. އެ

ދީގެން މި ަޤއުމުަގއި ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވިސްނުމަކީ އެއްބާރުލުން

އަުޅގަނޑުމެން މި ތިބީ ވަރަށް ކެރިގެންނޭ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް މެންބަރުން ދާނީ އެއް  ،ންެވގެން މި ދަންނަވަނީއެއީ. އެހެ

މަޑަވެލި ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒް  އިދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިުތރުވަމުންނޭ. އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ދެންމެގަ

 އިކުިރއަށް މި ޮއތް ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ އިްނތިޚާބުގައި ތަކުރާުރކޮށްފަ ،މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން

ކުިރން ވެސް ައޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ދެންނެވިން. ވަރަށް ބޮޑުަތކުން އެމް.ޑީ.ޕީ ދާނީ ބަލިެވގެންނޭ.  .އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ

ނަގާނަމޭ. ެއއީ ަރއްޔިތުްނ  އަުޅގަނޑުެމން މެޖޯރިޓީސުޕަރ ޕީ.ޕީ.އެމް އިރާދާކުެރްއވިްއޔާ ޯލކަލް ަކއުންސިލް އިންތިޚާުބގައި 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވޭ.  ކޮށްލަްއވާ!ހިތުން އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ދޭން ތައްޔާރަށޭ ތިބީ. އަޮތޅުތަކަށް ޒިޔާރަތް ހެޔޮ

ކިހާ ބޮޑު ޚިދުމަތެއްޯތ  ދައްާކނެ މީހަކު އެމް.ޑީ.ޕީއަކު ނެތް. މިއީ އިމުކުރީމަ އެ ވާަހކަްއ ޤާލެބެއި ކެތްއައި.ޖީ.އެމް.ެއޗްގަ 



60 

 

އްޖޭަގއި ތިބެގެން ކިޑްނީގެ ބަލިތަކަށާއި ެކންސަރަށް ފަރުވާދޭނެ ގޮތްތައް ރާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ؟

ޤައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ކަމަށް ކޮބައިތޯ ަޤއުމަށް ހެޔޮއެދުމަީކ؟  ދައްކާކަށް މީހަކު ުނވޭ. ދެން  ދިޔައިމަ އެ ވާަހކަ ހަމަޖެހިގެން

ހިނގާ ރަނގަުޅ ކަންތައްތަކަށް ތާއީދުކުރަން  އިށް އަންނަ ތަރައްޤީ ބަލައިގަންނަން އެބަޖެހޭ. ޤައުމުގަވަންޏާ ޤައުމަ

އެބަޖެހޭ. ޤައުމާއި ރައްޔިތުްނނަށް ފައިދާހުރި ކަމެއް ކޮންމެ ބަޔަކު ކުރިޔަސް އެ ބަޔަަކށް އެއްބާރުލުދީގެން ެއކަމެްއ 

 ތެރިވުމަކީ. މިއީ ޤައުމަށް ވަފާތެރިވުމަކީ. އަުޅގަނޑުމެންލާޞްމަށް އިޚްކުރެވޭތޯ މަސަްއކަތްކުރަން ެއބަޖެހޭ. މިއީ ޤައު

 އި ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަ 17 އި. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނާ އެީކގައި ދިކޮުޅގަވެސް ތިބީމޭ އި

 ކަށް ވެސް ސަރުކާރުްނ ހުށަހެޅި ބަޖެޓުތަ.ޕީ އިންނެވި. އަުޅގަނޑުެމން އައީ އެމް.ޑީ އިހަމަ މިތާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަކއިރީގަ 

ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،މުންނޭ. އެކަމަކު މިއަދަުކ ނުދޭ. މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަފާނަންވޯޓުދެ

ޅުންެގ ބުރިޖު އަޅަން އަދި މާއަވަހޭ. އެއީ ވެދާނެ އެ ބޭފުއަޅަން އަދި މާ އަވަހޭ.  ބްރިޖު ޢަލީ ޙުސައިން މި ވިދާޅުވަނީ

ސްޕީޑު ކަމަށް. އެއީ ޕީ.ޕީ.ެއމުގެ ސްޕީޑެއް ނޫން އިނގޭޯތ. ޕީ.ޕީ.އެމުން މި ދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ވިދާޅުވާ ފަދައިން، ޮރކެޓް ސްޕީޑުަގއި ކުިރއަށް. އެހެން ދާ ކަމަށް ވަންޏާ ކީްއވެގެންޯތ 

ތުންނަށް މިތިބީ ތަރައްޤީ އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެފަ. ބާރު ސްޕީޑުގައި ަތރައްޤީ ގެންނަން އެބަޖެހޭ މި އަވަްސވާްނވީ؟ ރައްޔި

ޤައުމަށް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވަީނ، ތިމަންނައަކަށް ަވގުތެއް ނެތޭ ަރއްޔިތުންނަށް 

އަހަރުން މަޝްރޫޢެއް، މިގޮތަށް މިކަްނ  6އަހަރުން މަޝްރޫޢެއް،  5ން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ފިޔަވަހިތަަކކަށް ބަހާލައިގެ

ކުރާކަށް ވަގުެތއް ނެތޭ. ވަރަްށ ބާރު ސްޕީުޑގައޭ އެކަން ގެްނދަން ބޭނުންވަނީ. އަުޅގަނޑުެމން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން 

ގެންެދޭވ ވަރަށް، ގެންދެވޭ ގޮތަްށ މިތިބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންވާ ސްޕީުޑގައި މި ޤަުއމުގެ ތަރައްޤީ ކުިރއަށް

ގާނޫނުތައް ފާްސކުރަންޖެހެންޏާ ފާސްކުރަން. ެއ އިޞްލާުޙކުރަންޖެހެންޏާ އިޞްލާޙުކޮށްދޭން. އަުޅގަނޑުމެން މިތިީބ 

ސަރުކާރާ ގުޅިގެްނ ރަްއޔިތުންނަށް ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މެނިފެސްޯޓ ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަަކއި ޮކށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް 

ދޭން. އެކަމަށް ހުރަސްއެުޅމަށް ޓަކައި މި ތަނަށް ގަރާރުތަކާއި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ަމއްސަލަާއއި، އެނޫން އެްއޗެހި ކޮށް

ވައްަދއިގެން މިއަދު މި ޤައުމަށް އަންނަ ތަރައްޤީއަށް ހުރަސްއެޅުްއވުމަށް ނޫޅުްއވާށޭ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ. 

ވެސް ވެިރކަންކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެބަޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް އެ ބޭފުޅުންެގ  މި ޤައުމުގައި ޒަމާނެއްގެ ކޮޅުން 

ހުރި އިޚްލާޞްތެރިކަން ދަްއަކން. ދެން މި ތަނަށް ތެދުެވވަަޑއިގެން މޮުޅ ވާަހކަ ދެްއކިޔަކަްސ މިއަދު ަރއްޔިތުން 

އަހަރުދުަވސް ތެރޭގައި ރަްއޔިތުންނަށް  3އިގެންެނވި ބަލައެއްނުގަންނާނެ. އެ ބޭފުުޅންނަށް ވެރިކަންކުރަްއވަން ލިބިވަޑަ 

ކޮށްދެވުނު ކަމެއް ނެތް. ޤައުމަށް ކޮށްދެވުނު ކަމެއް ނެތް. ޤައުމަށް ގެނެވުނު ކުރިއެރުެމއް ނެތް. ޤައުމު ދިޔައީ ވީރާާނވެގެން. 

މި ހާލަތުގައި ތިބި ބަޔަކު ދެްނ ، އެންމެ ފަހުން ނުކުރެވިގެން ައމިއްލަފުޅަށް އިސްތިޢުފާދެއްވާަފއި ަވޑަިއގަތީ. އެހެްނވީމާ

މިއަދު ތެދުވެ ދައްކާ ވާހަކަ ރައްޔިތުން ބަލަެއއްނުގަންނާެނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ހަމަ މި 

. ވާހަކަތައް ދަންަނވާލަންެވގެން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ެދވަނަ ފުރުޞަތެއް ައޅުގަނޑަށް ދެްއވީތީ
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އަޅުގަނޑުގެ ހަމަ އިޚްލާޞްެތރި ދުޢާއަކީ އަުޅގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުަގއި ބަަރކާތްލައްަވއި، އަނެްއކާެވސް 

ވަނަ އަހަުރގެ ރިޔާސީ ިއންތިޚާބު ފަސޭހަކަމާ އެކީގައި ކާމިޔާބުކޮށް، ިދވެހިރާއްޖޭެގ  2018ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

ދުގެ ިއއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަهللا މުގެ ފުރުޞަތު މާތް ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދައުަރަކށް ހުވާކުރު

އެކީަގއި އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލަން.  އްވުން. މި އިޚްާލޞްތެރި ދުޢާއާރިއްޔާއަށް ތަަނވަސްކޮށްދެ ރައީސުލްޖުމްހޫ

 .وبركاته هللا ورحمة عليكم الموالس  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި  އަުރވަނީ މައްޗަްނޮގޅީ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ސިނާނަށް.هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ސިނާން هللا ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު މައްޗަންޮގޅީ

ކުރާތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަ ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލަން ގަްސތުޢުަގއި އަުޅގަނޑު ހަޟޫއާދެ، މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައު

ރަލިޒަމް އަުޅގަނޑުމެން ތަޢާރުފުކޮށްފަ. އެއީ އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޭެގ ްޕލޫއޮތީ ޕޮލިޓިކަލް  މިއަދު މި

ސިޔާސީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކެްއގަިއ ، ހޭ. އެހެންވީމާން އެަބ އޮންނަންޖެއަސާސަކީ ކޮމްޕެޓިޝަނަށް ެއބަ ދާންޖެހޭ. ވާދަވެރިކަ

ދުވަހަކު  ގޮތް. އެ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ މާޒީގައި މިކަން ކުެރވެމުންދިޔަ ،ވެސް މިއަދު މީގެ ކުރިއާ ައާޅބަލާއިރު

މަވެސް، މިއަުދ ބުނާ ކަހަލަ ޕްލެޓްފޯމެއް. އެހެންނަ ދުވަަހކު ނެތް އަޅުގަނޑުމެން ސިާޔސީ މި ނެތް ވާދަވެރިކަމެއް. އެ

ގޮތަްށ  ގިނަ ިސޔާސީ ޕާީޓތަކެއް ހަރަކާތްތެިރވެވޭ  ިސޔާސީ ޕާޓީތަެކއް އެކުެލވޭ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ގިނަ

ތަން. އެހެންވީމާ، މިައދު އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެެރއިްނ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ގާނޫނާިއ ހުރިހާ އެްއޗެްއ ބައްޓަންކުެރވިފަިއ އޮތް

ޓީތަކަށް ވައްދަން ޕާޓީ، އެ ޕާޓީއެއްަގއި ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު އެ ޕާޓީއަަކށް މެންބަރުން އިތުރުކުރަން މިދެންނެވިހެން ޕާ

ލަތް ހިންގުުމގެ އުސޫލުން އަޅުގަނޑުމެން ޒަމާނުަގއި ދައު ބޫލުކުރަން. މިއަުޅގަނޑު ގަ ކަމަށް  މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ

ވަޒީރުން ެވސް އަދި ނައިބުން ވެސް ހުރިހާ  ،ރިއްޔާ ެވސްޖުމްހޫރައީސުލް، ބަލާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ

 ،ބޭފުޅުންނަކީ ސިޔާސީ ޕާީޓއަްށ ނިސްބަތްވާ މީހުން. އޭެގ ައސްލެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަނުޑމެންނަށް މި ފެނިގެންދަނީ

ކުން ވެސް ހާ ފަރާތްތަސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މީހުން ވައްދަން ހުރި ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މިކަން މިގޮތަށް އޮންނަ

މެއްގަިއ ިސޔާސީ ކޮންމެ މަޤާ، ކެރޭބުނަންއެީކގައި އެބަ  ކުރާނެކަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ޔަޤީންކަމާމަސައްކަތް

ހުރި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ ބޭފުޅަކު ނިސްބަތްވާ ޕާީޓއެްއަގއި އެ ބޭފުަޅކު ހުންނަ ޕާޓީައކަށް މެންބަރުން ގިނަކުރަން 

. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގިއ މެ ވެސް ބޫލުކުރާ ހަމަގައިްނސާނީ ޠަބީޢަތް. އަދި މިއީ ދުނިޔެ  މަސައްކަތްކުރާނެ. މިއީ

 ބޮޑު އެއް ޝަުކވާައކަށް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ެއންމެ ،މިއަދު މި ފެންނަ އަސްލަށް ބަލާއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ
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ކުަރނީއޭ. ގަދަކަމުން މެންބަރުން ބަރުން އިތުރުކުރަން މަސައްކަތްއުޅެނީ ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ގަދަކަމުން މެން ވެގެން މި

އަހަރު ކުރިއަށް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާއިރު އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ މި  5ބުނުން މީގެ ވައްދަން މަސައްކަްތކުރަނީއޭ އެ ބުނާ

ނަށް ފެނިގެންދިޔަ އޭރުގަިއ އެބަޖެހޭ މި ޗެމްބަރުގައި އަުޅގަނޑުމެން  ޗެމްބަރުގައި އަުޅގަނޑުމެން ހަނދާންކޮށްލަން

 ގެގެންދިޔަ ޮގތް. އޭރު އިިދކޮޅު ޕާޓީެއއް މަސައްކަތްކުރަމުން ވެރިކަމުަގއި ިތއްބެވި ފަރާތްަތއް އެ ފަރާތްތަކުގެ ބާރުގެ ދަށުން 

ލާއިރު ައޅުގަނުޑމެން އެއަށް ވިސްަނއިގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ތިބެ ަހމަ އެ ޝަުކވާަތއް މި ޗެމްބަުރގައި ކުެރވެމުންދިޔަ. 

ގޮތަކަށް ބަދަލުވެފަ. އެހެންވީމާ،  ވަނީ މޭޒު އެހެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އޭގެ އަނެއް ފަރާތް. މި

އަދި މި ޝަކުާވތައް މިގޮތަށް ދާއިރު ވެްސ  ،މިއަދު މި ޝަކުވާތައް އަުޅަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަންނައިރު ވެސް

 ޕޮލިިޓކަލް ޕްލޫރަލިޒަމްގެ ތެރެއިން، ގެ ތެރެއަށް ޓަމުމިއީ މިއަުދގެ ިމ ސިސް ،ޤަތަކީބޫލުކުރަންޖެޭހ ޙަޤީއަޅުގަނޑުމެން ގަ

. މިކަން އަބަދުވެސް ހިނގާ. މިކަން މިއީ ނިމޭނެ ކަމެއް ތެރެއިން ކުރާ މަސައްކަެތކޭއަޅުގަނޑުމެން އެ ކޮމްޕެޓިޝަންގެ 

ތަހުޒީބު ޤައުމުތަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލާއިުރ  ނޫން. އެހެންނަމަވެސް، ދުނިޭޔގައި އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ދުނިޔޭަގއި

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ކިހާވަރަކަށްތޯ ޕާޓީތަުކގެ ތެރެއިން ޕާޓީއަށް މެންބަރުން ވެއްދުމާިއ، މެންބަރުން އިތުރުކުރުމުެގ 

ފެންނަނީ އެކަމަކީ ެއ  ނަށް މިމަސައްކަތްތައް. އަުޅގަނޑުމެްނ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ަޤއުމުތަކަްށ ބަލައިލާއިރު އަުޅގަނޑުމެން

ުނވަަތ  ،ކަމަށް ވެދާނެ ވީމަމޮކްަރސީ އާ ައޅުގަނޑުެމންގެ ތެރެއަށް ޑި .ބޭފުޅުން ކަނޑައްތުކޮށްަފއި ޮއތް މަރުޙަލާއެއް

ކަމަށް ވެދާނެ އަޅުގަނުޑމެން މި މަރުޙަލާގައި މި މަސައްކަތްކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް،  ވީމަމި ނިޒާމު އާއަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޓިކް ނިާޒމު މި ޑިމޮކްރެކަްނކަމަށް ެވސް މަޑުޖެހުމެއް އަންނާނެ ަރނގަޅަށް  ވެސް ހުއްޓުެމއް އަންނާނެ. މި ކަންކަމަށް މި

 ،އޮތީ  . މިއަދު ދެން ައޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ޮބޑު ެއއް ަޝކުާވއަކަށް ވެފަިއ މިރު ދާއިހަރުދަނާެވގެން، ފައްކާވެ 

މިއަުދގެ ޙަޤީޤަތަށް  ،. ޙަީޤޤަތަކީއޭކުރަނީހުރިހާ ބޭފުޅުން މި މަސައްކަތް  އި މިކުންފުނިތަކުގަިއ ތިއްަބވާ އެމް.ޑީންނާ

މުތަކަށް ވާ ބޭފުުޅން. ސިޔާސީ މަޤާމެއްގައި ިތއްބަ ެގ އެްމ.ޑީންނަކީ ެވސް ސިާޔސީ މަޤާބަލާއިރު ކުންފުނިތަކު

އަިދ  ،އް. އެ ބޭފުޅުްނ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީއަށް ރިއްޔާ ޢަްއޔަންކުރާ ފަރާތްތަކެރައީސުލްޖުމްހޫޢައްޔަންކުަރއްވާ ފަރާތްތަެކއް. 

ކަމެއް. މިއީ  ވެސް ޤަބޫލުކުރާ އެ ބޭފުޅުން ނިސްބަތްވާ ދިމަދިމާލަށް މަސައްކަތްތައް އެ ބޭފުޅުން ކުރާނެ. މިއީ އެންމެން

ެވްސ އަބަދު ،އަސްލު. މި ޙަޤީޤަތް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދެންނެވިހެން އަބަދުވެސް މި ރާއްޭޖގެ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު

ޕީ.ޕީ.އެުމން އަދި އެހެން ބަޔަކު އަލަްށ  ން އަުޅގަނޑުމެްނނަށް ފެންނަމުންދިޔަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީސަރުކާރުތަކު

ދޭ. ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަމި ޙަޤީޤަތްތައް އަޅުގަނޑުެމންނަށް އެބަ ފެނޭ. މި، އެހެންވީމާކުރާ ކަމެއް ނޫން. 

މި ވާދަވެިރކަމުެގ  ،ރަލިޒަމްގެ ތެެރއިން އުފެދިގެންދިޔަ ކޮމްޕެޓިޝަންގެ ތެރޭގައި ކަލް ޕްލޫ. ޕޮލިޓިއެއީ މި ިނޒާމުގެ ސަބަބުން

ކަމެއް.  ހިނގަމުންދާމީގެ އަްސލުގައި ، މިއީ މީގެ ނޭޗަރަގއި ސް ބަޔަުކ؛އެްއވެ މިއީ ތެރޭގައި މިކަން ހިނގާނެ.

މަސައްކަތް  މި  ،ެވރިކަމަށް އައިކަމުަގއި ިވޔަސް މި ޙަޤީޤަތް ގޮތުގައި ކޮންމެ ޕާޓީއެއް ބޫުލުކރާއެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ގަ

ދާލަެތއް ެވގެންނެްއ .ޑީ.ޕީއެްއ ެވގެންނެއް ނޫން. މިއީ އަެއމް މިގޮތަށް ދާނެ. މިކީ ޕީ.ޕީ.އެަމށް ވެގެންެނއް ނޫން. މިކީ
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ވަރަްށ  ،ނަކީ މީސްކޮޅު މަދުނޫން. ހަމަ ކޮންމެ ޕާޓީއެއް އަިއކަމުަގއި ިވޔަސް މި ޙަޤީޤަތް އޮންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން

ށް އެނގޭ ކަންކަން. ބުނާހެން ވަރަށް ފަސޭހައިން އެކަކު އަނެއްަކކަ ކުޑަުކޑަ ޤައުމެއް. އެހެންވީާމ، މި ހުރިހާ ކަމަކީ މި

ގޮތުަގއި މެންބަރުން  ޫބލުކުރާގައި ހިނގަމުންދާނެ. އަޅުގަނޑު ގަމި ހުރިހާ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ތެރޭ، އެހެންވީމާ

އެ ބަަޔކު އެ ހިތްހަމަޖެހޭ  ،މަަސއްކަތްކުރަްނ އެބަ ބޭނުންވާ ސަބަބަކީ ވަެދ، އަދި ޕާީޓެއްއގެ ތެރޭަގއި ށްޕާޓީއަ

އަދި ތަރައްީޤގެ މަސައްކަތްތައް ވިޔަސް ައދި އެހެން ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ވެސް ޭއގެތެރެއިން ެއ  ،ކަންތައްތަެކއް

ެގ ން ައއިސް މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ މެންބަރު ފަރާތްތަކަށް ފެންނަ

 ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ަރއްޔިތުން ޕާޓީއަށް ވަންނާނެ... ގޮުތގައި ަރއްޔިތުންަނށް ކަމުދާ ބޫލުކުރާވާހަކަައކީ މިއީ. އަުޅގަނޑު ގަ 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅު

 ޢަލީ ސަލީމަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް

 ،މިހާރު ކުޑަެއއް ބޮޑެއް މި ޤައުމުގެ ފަސްޓް ލޭޑީ؛ `. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްިޔތުންނަށް ވެސް އެ ކަމަނާެގ ، ކަމެްއ ނެތް މުސްުކޅިއެއް ޒުވާެނއް ިކޔާނެ ،އް ފިރިހެނެއްއަންހެނެ

ދަނީ ފުޅާވަމުން.  ކަމަނާގެ ސިޔާސީ މަަސްއކަތްޕުޅު މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް މި ދަނީ ލިބެމުން. އެ އެހީތެރިކަން މި

މުން. މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ދަނީ އޮހެ ތަފާތު އެހީތައް މި ނަންނަމުގައިއެކިއެކި ތަފާތު  ކަމަނާގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް އެ

. ެއީއ ަކންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއްގޮުތގައި ޮއވެ  ގެޙަޤީޤަުތގައި އިދިޮކޅު ޕާޓީެއއް އެއީއޮތް އިދިޮކޅު ޕާޓީން ކަންބޮުޑވުމަކީ 

މަނާ ހިމެނިވަޑައިގަންަނވާ ިސޔާސީ ޕާޓީއަށް ވެސް އަިދ ގޮތުން އެ ކަ  އެ ކަމަނާެގ އެ މަަސއްކަތްޕުުޅގެ ނަތީޖާއެްއގެ

ދާނީ ޖާއަކަށް ެވގެން. އޭގެ ނަތީރައްޔިތުްނގެ ތާއީދާއި ލޯބި އެބަ ލިބެމުންދެއްމު އާ ސަރުކާރަށް ވެސް އިންތިހާ ދަރަޖައަށް

ދިއުން. އެ ކަމަާނގެ ގެންރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބިަސރުކާރަށް  ،ކުރިއަށް ހުރި އިންތިޚާބުތަުކަގއި ސަރުކާުރގެ ޕާޓީއަށް 

 ެވސް  އެ ކަމަާނއަށް ފަށްފަށުން އަޅުގަނޑު ޝުކުާރއި ައއްސަރިބަހާއި ސާބަސް  ބަރަާކތްލައްވާށި!މަސައްކަުތގައި އިތުރަށް 

ން ވައްަދނީއޭ ކިަޔއިގެން އެމް.ޑީ.ީޕގެ ަފރާތުން މި ވައްދަިއގެން ުއޅޭ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު ޕާޓީއަށް މީހު

ރާރުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަަކއަކީ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުފެދި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގަިއ ގަ

މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުަގިއ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ބޮޑުކުރަްނ 

ން އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީއަށް އިނގޭތޯ. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ހަރުެގއެްއ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. އަުޅަގނޑުމެންގެ މައްސަލަެއއް ނޫ
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ހަދައިގެން އެ ތަނުގައި ދޮންކެޔޮ އެލުވަިއގެން، އެ ތަނުގައި ފޮިތދަމައިގެން، އެ ތަނުަގއި ކޮންމެ ރެޔަކު ބޮޑުބެރުޖަހައިގެން، 

ނަށް ގޮސް ތިންހަތަރު ބުރަށް ފޯމު އެ ތަނުަގއި ީޓވީ ބަަހއްޓަިއެގން، އެ ތަުނަގއި ޝޯދީގެްނ އުޅޭއިުރަގއި ވެސް އެ ތަ

ފުރަން ގޮވާަލއިގެްނ ވެްސ މީހަކު ޮގސް ފޯމު ނުފުރުމަކީ ެއީއ އަުޅގަނޑުމެން ކުރާނެ ކަމެްއ ނޫން. ދިވެހި ރަްއޔިތުންެގ 

ީނ ނިންމުމެއް އެއީ މިއަދު އިނޭގތޯ. އެއަށް އިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ އިދިކޮޅު ޕާޓީން. ިދވެހި ަރއްޔިތުން މިއަދު ބޭނުންވަ

ޙަޤީޤަތުގައި ސަުރކާރުން ރަްއިޔތުންނަށް ގެނެސްދޭ ތަރައްޤީާއއި ތަހުޒީބާިއ، އެިކއެކި ގޮތްޮގތަށް އެިކއެކި ސިފަސިަފއިަގިއ 

ރައްޔިތުންނަށް މި ގެނެސްދޭ އެހީތަކާ އެީކަގއި، އަދި މި އޮތް އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމުގެ މަޝްރަޙުގައި ދިވެހިރާއްެޖ 

 ؛ންެވސްޓުމަންޓުމަންޓުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފެނޭ. ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުަގއިކުރިއަށްދާން. މިއަންނަ އި

ރަށްރަށުގައި ހުރި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް  ،ރަށްރަށުގައި ނުކުެރވި ހުރި ކަންތައްތަކާއި  ،މްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ޢުއި ޓުއަރިޒަމާ

ބަ ފެނޭ. ނަތީޖާއެއް ވެސް ަރއްޔިުތންނަށް އެ މި ުހރިހާ އެއްޗެހި ތަރައްޤީކުރުމަށް މި އަންނަ ަތރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ

އަށް ފޯމު މި ނުފުރަނީ. ރައްޔިތުން ތުން އެމް.ޑީ.ޕީ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮ އަްށ ފޯމު ނުރަނީ މީހުން.ގޭތޯ އެމް.ޑީ.ޕީ ގޮތުން އިނ

ީޕެގ ންތައް ކުރި ގޮތް. އެމް.ޑީ.އެމް.ޑީ.ޕީ ކިޔާ ސަރުކާެރއް ައއިްސ ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ ކަ އިއޮތީ ތަޖުރިބާކޮށްފަ

މީހާ އިނގޭތޯ. ހިންނަވަރު  ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ވެރި

. ރައީސް އޮފީސް އިޮއތީ އޭރުގަ  އިދީފަވެސް ވަޒީފާ ރައީސް ޮއފީސް ތެރޭގައި ބޭރުގެ އެތައް ބަޔަކަށް ،ވިދާޅުވާ ފަދައިން 

އިނގޭޯތ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ  އިވެސް އުފައްދާފަ ތެރޭގައި އެތަްއ ބަޔަކު ތިިބ މަގުމަތީަގއި މުޒާހަރާކުރާނެ މީުހން

ރަީއސް އޮފީހުގެ  އިތަނުން މުާސރަ ދީފަ އެ  އި،ތަނުން ަވޒީފާ ދީފަ ރައީސް އޮފީސް ތެޭރގަިއ އެަތއް ބަަޔކު ތިބި އެ

 .ނުތިބޭނެ އީސް. މިއަަދކުއްޒަތްތެރި ރަ ވެސް ތިިބ އި  ތިބި ބަޔަކު އާފުރެން  ،ންކާ އެިކއެކި ކަންކަންމަތީަގއި ވައި 

އުޅެނީ އެ އެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްމެން، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުމެން ހަނދާންނެތިގެން 

ހަނދާން އެބަ ހުއްޓޭ. މިއަދު  އަުޅގަނޑުމެން ،އް ކުރި ގޮތް. އިްއޒަްތތެރި ރައީސްންނަށް ވެރިކަން ލިބުނީމަ ކަންތަބޭފުޅު

ައދި  ،ވެސް، ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީއަށް ވިޔަސް  ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ ިއނގޭތޯ. އެންސްޕާއަށް ވިަޔސް

ދެްނ  އިއަށް، ކުންފުންޏަކަށް ކަމަށް ވިޔަސް ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ދާ މީހާ ދޮރުން އެތެރެއަށް ވަދެފައެމް.ޓީ.ސީ.ސީ 

ގަނޑު ޖަހާފަ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ތަ ގައި އޮްނނަނީ ކޮޅުަގއި ނޫނީ ގުދާރު މީހާގެ ފޫ  އެ އިނިކުންނައިރުގަ 

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުގަނޑު އިންތިޚާބުތަކުަގިއ  ؟ތޯ މިއަދު ދިވެހި ަރއްޔިތުްނނަށްޙަޤީޤަތެއް ައޅުގަނޑު ދަންނަަވން

ތޯ އޮތީ ބަލާއިރުަގއި އޮންނަނީ ޕާީޓ ެއއްަގއިފަހަރަކު ކޮން ޕާޓީ ކޮންމެ ،ފަހަރަކު ފޯމު ފުރާފައި ވާދަކުރަންެވގެން ކޮންމެ

އިލާ އެންމެން ޢާ. މިއީ ޙަޤީޤަތް. ައޅުގަނުޑގެ އި . އެހެންނޫނީ ޖުމްހޫރީއޭ ކިޔާ ޕާޓީއެްއގައި އެމް.ޑީ.ީޕގަ އިބަދަލުކޮށްފަ

ގައި ކުިރ ބަެއއް މިއަދު ހުންނަނީ ބަދަލުކޮށްފަ. އެވަަރށް ވަްއކަމާއި ިޚޔާނާތުގެ ކަްނތައްތައް ޕާީޓއަށް މީހުން ެވްއދުމު

މީހުން  އި ދުވާލު އެޔާނިކުމެ ރެތިބި މީހުން ނޫނިްއޔާ ސަރުކާރުގެ ިސޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި  ،ރައްޔިތުން ރުހިގެން

ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމު ހޯދުމަށް  ގެ ަގއި ފަސޭހަކޮށް،  ަރއްޔިތުން ދިނުމަށް ޓަކައި މި ކުރާ މަސައްކަތު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް



65 

 

 އިހަލާފައޮްއވާ ދަމާ އިޭގގަ ފަިއ،ހިފާ އިއުޅެނީ ކަންތައް ބޮޑުވުގެން. ާކކުތޯ އަުތގަ ފެށީނާ މިކަތް ކުރަން ކުރާ މަަސއްޓަކައި 

މީހާގެ ނަން  މި ދޮރުން ނިކުންނައިރުގައި އެ އި،ކޮން ކުންފުންޏަކަްށ ވަނީމަތޯ އެ ދޮރުން ނިކުންނައިރުގަ  ،ގެނެސް

ނުކުރެވިގެްނ މީހުންނަށް ހަޖަމު  ހެންނަމަވެސް، މިއަދު އެއޮންނަނީ ޕާޓީން. މިއަދުގެ ސަރުކާަރކު ނޯންނާނެ. އެ އިބަދަލުވެފަ

މިއަދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަުކގަިއ  ،އުޅޭ ކަމަކީ ކޮބައިތޯ؟ މިައދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުަގއި ިތބި މިނިސްޓަރަކަށް ވިަޔސް މި

ކަމުަގއި ވިޔަސް ވެްސ އަިދ  އް . މިއަދު ކުންފުނިތަކުެގ ވެިރއެއިވިޔަްސ ޕާޓީގަ  މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކުހުރި ރައްޔިތުންެގ 

ޖެހެނީ.  އި ކޯޑިނޭޓަރެއް ކަމަށް ވިޔަސް ެވސް މިއަދު އެ ބޭފުޅުން ބަރާބަަރށް ސިޔާސީ މަަސއްކަތް އަދާުކރަމުންދާތީވެ ހިތުގަ

 ކީ. އެ ބޭފުޅުްނގެ ވަޒީާފގެ...ގޮތަ  އެއީ ވާ

 

 ކަށްފަހު(ގުުތކޮޅަ)ވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސް މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ހުތެރި މެންބަރު. ބަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދާނީ މުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުިރއަށް. ވޯޓަށް ެއހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި އައިޓ6ައެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 .عليكموالس الم ަގއި. 1:30

 

 ] އަށް  13:30އިްނ  12:25ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ސް ޢަބްދުރައީ މަޖިލީުހގެ؛ ގައި އިންނެވީ)ރިޔާސަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދުވަހުގެ މަސައްކަތްަތކުެގ  ،6.1ޑާ އައިޓަމް ކަމަށް. އެޖެން ގެންދަންމަސައްކަތް ކުރިއަށް  . މި ދަންފަޅީގެعليكمالس الم 

 މަށް އިދާރީ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވު

ޤައުީމ ތަކަށް އައި ަބއެއް ބަދަލުަތއް ދަންނަވައިލާނަން. މި ފުރުޞަތުގައި ޮކމިޓީ )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. 

ތަރައްޤީގެ ކޮމިީޓގައި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ މަޑަވެލީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާޒް މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ބަދަލުގަިއ 
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ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދވަަޑިއގެން  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުދިއްދޫ ދާއިާރެގ ޓީއަށް އެ ކޮމި

ެގ ވަނަ ާމއްދާ 107ަގވާއިުދގެ  ލިބުމުން މަޖިލީހުގެލިޔުން އެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. 

ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ ުޕގެ ރޫޕާލަމެންޓްރީ ގް ގެހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން، މަޖިލީހުގައި )ހ(

ވަނަ  107ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  އެހެންކަމުން،ގައި އަންގާފަ.  2017ފެުބރުވަރީ  20އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ަގއްދޫ  ވާިއ ހިމެނިވަޑައިގަންނަ ކޮމިޓީގަޖްތިމާޢީ އިގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. އިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެގެ )ހ( ގަ މާއްދާ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުާދއިރާގެ ގުަރއިދޫ ތ. ޓީއަށް ރަޝީދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމި މަދުޙްއަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން އެދިަވޑަިއެގން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. ސައިންމަނިކު ދޮންމަނިކު ޙު

ހިމެނޭ ސިޔާސީ  ގަިއވާ ގޮތުގެ މަތީން، މަޖިލީހުގައިގެ )ހ( ވަނަ މާއްދާ  107ގަާވއިދުގެ  ލިބުމުން މަޖިލީހުގެލިޔުން އެ 

ގައި އަންގާފަ.  2017ފެބުރުވަރީ  20ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ގްރޫުޕގެ ޕާލަމެންޓްރީ  ގެޕާޓީތަކު

ގޮތަށް ިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން އެ ގެ )ހ( ގަަވނަ މާއްދާ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  އެހެންކަމުން،

ލީ ޢަދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އުތުރުވައްމުލަކު ފު ވާއި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަޮކމިޓީގަ ތިޞާދީޤްއި އިޢުލާންކުރަން.

ހަމަޖައްސަވައިެދްއވުން އެިދވަަޑއިގެްނ  ބްރާހީމްދީދީއި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ  ދޫފޭީޓައށް ގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޝާހް

 ވަނަ ާމއްދާގެ  107ަގވާއިުދގެ  ލިބުމުން މަޖިލީހުގެލިޔުން އެ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫުޕން ސިޓީ ފޮނުްއވާފަިއވޭ. 

ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ ގްރޫުޕގެ ޕާލަމެންޓްރީ  ގެހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު ވާ ގޮުތގެ މަތީން، މަޖިލީހުގައި)ހ( ގައި 

ވަނަ  107ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  އެހެންކަމުން،ގައި އަންގާފަ.  2017ފެުބރުވަރީ  20އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

 ންވޭރު ހެ ވާއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަކޮމިީޓގަ  މްތިޔާޒުއި ގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.އިވާ ގޮތުގެ ަމތީން އެކަން އެގެ )ހ( ގަ މާއްދާ

 ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުާދއިރާގެ  ލަކުމުީޓއަށް ގެ ބަަދލުގައި އެ ކޮމިޝާހިދުهللا ބްދުޢަދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އުތުރު

ެއ ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިޭވ. ޕީެއމް.ޑީ.ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދވަަޑިއގެން  ބްރާހީމް ނަޞީރުއި

ހިމެނޭ ސިޔާސީ  ވާ ގޮތުގެ މަތީން، މަޖިލީހުގައި)ހ( ގައި ވަނަ މާއްދާގެ 107ގަވާއިުދގެ  ލިބުމުން މަޖިލީހުގެލިޔުން 

ގައި އަންގާފަ.  2017ފެބުރުވަރީ  22ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ގްރޫުޕގެ ޕާލަމެންޓްރީ  ގެޕާޓީތަކު

ގޮތަށް ިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އެކަން އެ ގެ )ހ( ގަަވނަ މާއްދާ 107ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ  އެހެންކަމުން،

ގެ ރުއިބްރާހީމް ނަޞީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުލަކު ވާއި ހިމެނިވަަޑއިގަންނަ ކޮމިޓީގަ ޓިޝަންޕެ އިޢުލާންކުރަން.

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން  ޝާހިދުهللا ބްދުޢަ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ  ންވޭރު އުތުރުހެީޓއަށް ބަދަލުގައި އެ ކޮމި

 107ަގވާއިުދގެ  ލިބުމުްނ މަޖިލީހުގެލިޔުން ެއ ެގ ޕާަލމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮުނއްވާަފއިވޭ. ޕީއެމް.ޑީ.އެދިަވޑަިއގެން 

ލީޑަރުންނަްށ ގްރޫޕުެގ ޕާލަމެންޓްރީ  ގެ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކު ވާ ޮގތުގެ މަތީން، މަޖިލީހުަގއި)ހ( ގައި  ވަނަ މާއްާދގެ

ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  އެހެންކަމުން،ގައި އަންގާފަ.  2017ފެބުރުވަރީ  22އެކަން ވާނީ ެއސް.އެމް.އެސްައުކން 

ިއ ކޮމިީޓގަ ތަރައްޤީގެއުމީ ޤަ ގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.ިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގެ )ހ( ގަވަނަ މާއްދާ 107
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 ުތޅާދޫޓީއަށް ގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޢުފަރު ދާއޫދުޖަދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނގޫާފރުއު ވާހިމެނިވަޑަިއގަންނަ

ހަމަޖައްސަވައިދެްއވުން އެިދވަަޑއިގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުްނ ނާޡިމް ރަޝާދު  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުދާއިރާގެ 

ވާ ގޮތުގެ މަތީން، )ހ( ގައި  ވަނަ މާއްާދގެ 107ގަާވިއދުގެ  ލިބުމުން މަޖިލީހުގެލިުޔން އެ ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. 

 22ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ގްރޫުޕގެ ޕާލަމެންޓްރީ  ގެހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކު މަޖިލީހުގައި

ިއާވ ގެ )ހ( ގަވަނަ މާއްދާ 107ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  އެހެންކަމުން،ގައި އަންާގފަ.  2017ފެބުރުވަރީ 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ުކރެންދޫ ވާއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަކޮމިޓީގަ ޖްތިމާޢީއި ގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.ގޮތުގެ މަތީން އެކަން އެ 

 ޙައްމަދު ނާޡިމް މު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުދާއިާރގެ  ދޫަވއިކަރަޓީއަށް ގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިهللاދުލްބާރީ ޢަބްދުބްޢަމެންބަރު 

ލިބުމުން ިލޔުން އެ ެގ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުްއާވފައިވޭ. ޕީއެމް.ޑީ.ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން 

ޕާލަމެންޓްރީ  ގެހިމެނޭ ސިާޔސީ ޕާޓީތަކު ވާ ގޮތުގެ ަމތީން، މަޖިލީހުގައި)ހ( ގައި  ވަނަ މާއްދާގެ 107ގަާވއިދުގެ  މަޖިލީހުގެ

 އެހެންކަމުން،ަގއި އަންގާފަ.  2017ފެބުރުވަރީ  23ލީޑަރުންނަށް އެކަްނ ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަކުްނ ގްރޫޕުގެ 

 ގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.ިއވާ ގޮތުގެ މަތީން އެަކން އެގެ )ހ( ގަވަނަ މާއްދާ 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި  ައރުވަން.ހަނދުމަފުޅުކޮށް އްވުމަށްދެޮކށްލަޗެކު ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް އިްއޒަތްތެ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( 

 ކަމަށް.  އަުރވަން. ވޯޓަށް ދަންަނވާލަންހަނދުމަފުޅުކޮށް ްއވުމަށްދެކޮށްލަޗެކުކާޑުކޮޅުަތްއ  ވެސް  މެންބަރުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާގެ ދަށުން ވަނަ ާމއް 142ވާއިުދެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަ  ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ގޮަތކަށް  މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ  ރާރު ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާގަހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ފަލާޙް  މުޙައްމަދު ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 62    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 20    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 38    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   58     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 58        ޖުމްލަ:

 ނުވޭފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. 38. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 20. ފެންނަ ކަމަށް ޯވޓުދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 62އަދަދު؛ 

. ވޯުޓގައި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންެނިވ 3ކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ ވަ

 ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު  އެހެންކަމުން، .58ލަ؛ . ޖުމ30ުއަދަދު؛  ވުމަށް ބޭނުންވާ. ފާސ58ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ރާރު ގަާދގެ ދަުށން ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ވަނަ މާއް 142ާވއިުދގެ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަ  ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު

 މި ގަރާުރ ބާތިލުވެއްޖެ ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން،ށް ފާހެއްނުވި. މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަ
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޝުކުރު ދަންނަަވން ނަށް ވަރަށް ބޮޑަށްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




