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2015/18/61ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:00 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 12:33: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 29ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ން ކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ންކުރުއިޢުލާންުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/3/10އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ މިއަދު މި ޭބއްވީ  ރިާޔސަތުން އަންާގ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

އްކަުލެގ ކުއްލި ނުރަ ،ވަަނ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން 253ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

ރާރު ދިވެހިާރއްޖޭެގ ގަ 2015/08ލަތު އިޢުލާންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވާަފއިވާ ނަންބަރު ހާ

 ،ން ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީ 257ނޫނުައސާސީެގ ޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
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ރާރާ ުގޅޭގޮތުން މަޖިލީހުން ގޮތެއް ގަމި  ،( އާިއ )ށ( އަްށ ރިޢާޔަތްކޮށްވަަނ މާއްދާގެ )ހ 257ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ

 ނިންމެވުމަށް. 

 

 .ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން މަ . 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަ ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ބާރުެގ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަުލެގ  253ނޫނުއަާސސީގެ ޤާރިްއޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ -5.1

ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،ރާރު ގަ 2015/08ލަތު އިޢުލާންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުްއވާފަިއވާ ނަންބަރު ހާ

ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން. މަތީވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  257ނޫނުއަސާީސެގ ޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

 އްމަށް ދަންނަވަން.ޢާރާރު މަިޖލީހަށް އިއްަވއިދެްއވުމަށް އަީމންގަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިވާ ސިޓީފުާޅއި 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ފަހު ދަންނަވަމެވެ.  ން ސަލާމަށްވެދު ،މަސީޙް މުޙައްމަދަށްهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ލަތު ހާވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަުށން ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ  253ނޫނުއަސާސީގެ ޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

އެުކ  ރާރު ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި މި ސިޓީއާގަ 2015/08ނަންބަރު  ،އިޢުލާންކުރުމަށް ނެރެފައިވާ

هللا . ޚާދިމްކުމް، ޢަބްދ2015ުބަރު ންޮނވެ 04. 1437މުޙަްއރަމް  24ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާމް ގަބޫުލުކރެއްވުން އެދެމެވެ. 

حيم. ރާރުގަރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ، 2015/08ރާުރ ނަންބަރު:ގަޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.  حمن الر  الحمد  .بسم هللا الر 

هللا ޢަބްދު )އަހުރެން  .د وعلى آله وصحبه الكرامدنا محم  الم على سي  الة والس  والص   واالكرام ذوالجالل هلل مالك الملك

ަގއި ރިާޔސީ  2015ބަރު ންސެޕްޓެ  28ިދވެިހރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބުނެ އަންގަމެވެ.  (ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމް

ގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހިންގި ދިސާއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭހާލޯންޗު ފިނިފެންމާގައި އެްއޗެއް ޮގްއވާލި 

ީމގެތެރެއިްނ  ،އްދަކުން ނުރައްކާތެިރ ހަތިޔާރާއި ޮގވާ ތަކެތި ެފނިފައިވާތީާއއިހައޮޕަރޭޝަނެްއގައި ާރއްޖޭގެ ެދ ސަރަ

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ގޮވާ ަތކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ބަޔަކު  ،ކަމަށާއި ބައެއް ހަތިޔާރު އަދިވެްސ މަދުވާ

 ،މިީއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ ފުރާނައާއި ަރއްކާތެރިކަމަށް  ،ވާތީ ާރކަމުގެ ކަށަވަރު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިމަސައްކަތްކު

އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި  ،ނދުހި ކަމުގައި ފެނުނު ފަދަ ކަމެއް އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްާކވެދާނެ

މިހާރުން މިހާރަށް ފިޔަވަޅުެއޅުމަށް ޤަުއމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންެގ ސަލާމަތާިއ ރަްއކާތެރިކަމަށް ޓަަކއި

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކަށް ޓަަކއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ  ،ހިނދު އި މަޝްވަރާ ލިބިފައިވީ ޔާލަފަ
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ލަތު ހާއްދެްއަގއި ުކއްލި ނުރައްކަުލގެ ހަވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ިދވެިހރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަ 253ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ދުވަުހގެ މުްއދަތަށް ކުއްލި ނުރައްކަުލެގ  30އިްނ ފެށިގެން  12:00މިއަދުގެ މެންދުރު  ،އިޢުލާންކުރުމަށް ނިންމައި

މި ކުއްލި ނުރައްކަލާ ގުިޅެގން އަންނަނިވި ފިަޔވަޅުތަްއ  ،ރާރު އެކަަށއަަޅއިގަލަތު އިޢުލާންކުރުމަށް ޓަކަިއ މި ހާ

ނޫނުއަސާީސެގ އަންނަނިވި މާއްދާތަކުގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތައް ޤާިދވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ  ،އެޅުމަށާއި

އަދި އެ ަޙއްޤުތަކާ ގުިޅގެން ހަދާފައިވާ ގާނޫނުތަުކގެ ތެެރިއން އަންނަނިވި ގާނޫނުތަކަްށ  ،ހިފެހެއްޓުމަށާއި ހަނިކުރުމަށް

ނަޑއަަޅއިފީމުެއވެ. ފިޔަވަޅުަތއް؛ ތިީރގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހު ނޫނުއަސާީސެގ ޤާ ،އްޓާލުމަށް ކަ

ލަަތށް ނުވަތަ ތަންތަނާ ުގޅިގެން ހާމަތުުކރެވޭ މީހުންނަށް ނުވަތަ ހުދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް މި މައްސަލައާ ގުިޅގެން ތު

 -1ސީގެ ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހަނިކުރެވޭ ޙައްޤުަތއް؛ ނޫނުއަސާ ޤާއެހިނދަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން. 

 24ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ -2މަނާކުރެވިަފއިނުވާ ަކންކަން ކުރުމުގެ މިނިވަްނކަން.  ؛ވަނަ މާއްދާ 19ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ެގ ނޫނުއަސާސީ ޤާ -4ހަޅުތާލުކުރުމުގެ ަޙއްޤު.  ؛ަވނަ މާއްދާ 31ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ -3ޒާތީ ދިރިއުޅުން.  ؛ވަނަ މާއްދާ

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ  ؛ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( 41ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ -5ެއްއވެއުޅުުމގެ މިނިވަންކަން. ؛ ވަނަ މާއްދާ 32

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުުނކުރުމާއި ބަންދުނުކުރުން. މި  ؛ވަނަ ާމއްދާ 45ނޫނުައސާސީގެ ޤާ -6މިނިވަންކަން. 

 -7ން ހަްއޔަރުުކރުމާއި ބަންދުކުރުން ފިޔަަވިއ ދެން ހުރި ކަންކަން. މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ަކންކަމުގެ ތެރެއި

 -1ހިފެހެއްޓުމާއި ފާްސކުރުމާއި މުދާ އަތުލުން. ެއހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް؛  ؛ވަނަ މާއްދާ 47ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

މަލުކުރުން ދުަވހަށް ކުޑަކުރުން. ޢަ 7ދުވަހުގެ މުއްދަތު  14ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ  100ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

. (ެއކު ެއްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ގާނޫނު ުސލްޙަވެރިކަމާ) 2013/1ގާނޫނު ނަންބަރު  -1ހުއްޓާލެވޭ ގާނޫނު؛ 

د وعلى آله وصحبه  ރާރު ލިޔެ ގަ މި. العالمينرب   والحمد هلل. أجمعينوصل ى هللا وسل م على سي دنا محم 

 ،ކަމުަގއިވި  ވަނަ ދުަވސް 22ވަނަ އަހަރުގެ މުޙައްރަމް މަހުގެ  1437ޖުރީ ސަނަތުން ހި ،ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި މި

ބުދަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވި  ކަުމގައި ވަނަ ދުވަސް 4ބަރު މަހުގެ ންވަަނ އަހަރުގެ ނޮވެ 2015ނަތުން މީލާދީ ސަ

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ.هللا ރަށް މާލޭގަެއވެ. ޢަބްދުވެރި

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަލްުޖމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވާަފއިވާ ލަތު އިޢުލާންކުރެއްވުމަށް ރައީސުހާކުއްލި ނުރައްކަުލގެ 

ރާުރގެ މަސައްކަްތ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގަ ،ގެންދަން ބަލާއިރުރާރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގަ ފަހު ހުށަހެޅުމަށް

ނޑަެއޅި ބަޔާްނކޮށްފައިނޭ އުސޫެލްއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިކުރިއަށް ގެންދާ ދެންމެ މި  ،ނެތުމުންުދގަިއ ކަ

ަސއްކަްތ ރާުރގެ މަގަލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުްއވާފަިއވާ ލަތު އިޢުލާންކުރެއްވުމަްށ ރައީސުހާކަުލެގ އިްއވެިވ ުކއްލި ނުރައް

ނުލައި ެއ  ބަހުސަކާ ،ފަހު ގެ ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމަށް މެދު މަޖިލީހު މަޖިލީހުގައި ކުރިއަްށގެންދާނީ މިކަމާ
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ނ، ން. އެހެންވީމާވާ ގޮތެއްގެ މަތީމެދު ވޯޓަށް އަހައި އެ ހުށަހެޅުން ފާސް ހުށަހެޅުމާ ޑު ފުރަތަމަ އަުޅގަ

 ،ތު ހަމަވުމުންހުށަހެޅުން. އަދި ޭއގެފަހުގައި ވޯޓު ަރނގަބީލު ޖެހުން. އަދި ރަނގަބީލުގެ ަވގު ދަންނަވައިލާނަން

ނޑު ހުށަހެޅުން ދަންނަވަ ލާނަން. އިލާނަން. ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުން ދަންނަވައިއަނެއްާކވެސް ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން އަުޅގަ

ކުރެއްވުމަށް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ލަތު އިޢުލާންހާދެންމެ މި އިއްެވވި ުކއްލި ނުރައްކަުލގެ  -1 ؛ރިޔާސަތުގެ ހުށަހެޅުމަކީ

ގައި ކުރިއަްށގެންދަން ފެށުން. މި ބަހުސްގެ  11:00ރާރުގެ ބަުހސް މި ޖަލްސާގައި މިއަދު ހެނދުނު ގަވާ ނެރުއްވާފައި 

ރާރާ ގުޭޅގޮތުން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުށަހެޅުން ގަވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  257ވަގުުތަގއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބަހުސް ނިމުމުން ވޯޓުނެގުމަްށ  -2މެންބަރުންނަށް އޮތުން.  ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ނަޑއަޅާ ަވގުތުަގއި  ރާރާ ގުޭޅގޮތުން ވޯޓަށް އެހުން. މީ ހުށަހެޅުމަކީ. ވޯޓު ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އިދާރީ ގަކަ

ށްދެްއވުމަށް ކޮމޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކު 

އިޢުލާންކުރެްއވުމަށް  ލަތުހާކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ  ކަމަށް. ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ޯވޓަށް ދަންނަވާލަން

ގަިއ މަޖިލީހު ގެ މަަސއްކަްތ ރައްޔިތުންގެ ރާރުގަ، 2015/8ނަންބަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުްއވާފަިއވާ 

ލަތު ހާދެންމެ އިްއވެިވ ކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ  -1ން. ށަހެޅުހުރިޔާަސތުން ހުށަހަޅާ  ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް

ގަިއ 11:00ރާރުގެ ބަހުސް މި ޖަލްސާަގިއ މިއަދު ހެނދުނު ގަ ކުރެްއވުމަށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވާަފއިާވ އިޢުލާން

ރާރާ ގަރިޢާޔަތްކޮށް  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( އަށް 257ކުރިއަްށގެންދަން ފެށުން. މި ބަހުސްގެ ވަގުުތަގއި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 -2ގުޭޅގޮތުން ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މެންބަރުންނަށް އޮތުން. 

ނަޑއަޅާ ަވގުތުަގއި  ެދންމެ މި އިއްވުނު ހުށަހެޅުމާ  ރާާރ ގުޭޅގޮތުން ވޯޓަްށ އެހުން.ގަބަހުސް ނިމުމުން ވޯޓުނެގުމަށް ކަ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.  ނަށްއްޒަތްތެރި މެންބަރުންމެދު އި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 58    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 49    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03    ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ 

 05 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:

 ފާސް       ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85ލަ އަދަދު؛ މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 49. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 58މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ވޯުޓގަިއ  .5ންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރު ަވކި  .3ންގެ އަދަދު؛ މެންބަރު

 އެހެންކަމުން، .52ލަ؛ . ޖުމ27ު. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 52ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ހުސް ފެށުން އޮންނާނީ މިއަދު ހެނދުނު ހުށަހެޅުން ފާސްވުމާ ގުޅިގެްނ ގަރާރުގެ ބަފާސްވެއްޖެ. މި ހުށަހެޅުން 

الس الم عليكم و އާ ހަމައަށް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުސްވަގުތުކޮެޅއް އަރުވަން.11:00ގައި. އެހެންކަމުން، 11:00

 .ورحمة هللا وبركاته

 

 ]އަށް  11:00އިްނ  09:19ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިވެހިާރއްޖޭގެ  ،5.1 މި ދަންފަޅީގެ މަސަްއކަތް ކުރިއަްށގެްނދަން ކަމަށް. އެޖެންޑާ ައިއޓަމު .عليكم مالس ال

ލަތު ހާވަނަ މާއްދާއިްނ ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ  253ނޫނުއަސާީސގެ ޤާޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ސް ކުރިއަށްގެންދިއުން ހުރާރާ ގުޭޅ ބަގަ 2015/8ލާންކުރެްއވުމަށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވާފަިއވާ ނަންބަރު އިޢު

ނަޑއެޅިަފއި ވަނީ ދެގަިޑއިރުގެ ބައާސަށް ހުމި މަރުޙަލާގައި އޮންނާނީ. މި ބަ ްސގެ ަވގުތު. ހުއްމު ކޮމިޓީގެ ލަަފޔާއެކު ކަ

މިނެޓު  14ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  47މިނެޓު  29ކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަްށ ސި  34މިނެޓު  59ޕީ.އެމަށް .ޕީ ،އެއީ 

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ  3ސިކުންތު. ައދާލަތު ޕާޓީއަށް  46މިނެޓު  6ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  53

ހު( މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ލަން. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަމިނެޓު. ފުރުޞަތު ހުޅުވާ 6އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 މް.ޢާޡި މެންބަރު ޢަލީ 
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 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢާޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

 ބޫުލކުރާގަާރރަކީ އަޅުަގނޑު ގަވާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައި މި

ެގ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުމާއި ަވރަށް ބޮޑެތި ނުރައްކާ ނުވަތަ ގޮތުަގއި ދިވެހި ރައްޔިތުން 

ނޑު ގަަފދަ  ބިރުވެރިކަން މެދުވެރިކުރާ މެދުހެންޭވރު ދާއިރާގެ މެންބަރެއްެގ  ،ބޫލުކުރާީތވެގަރާރެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ފުރަތަމައިނުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މި ރާރަށް ތާއީދުނުކުރާ ވާހަަކ އެންމެ ގައިސިއްޔަތުން ައޅުަގނޑު މި ހަ

ނޑުމެން ހަމަ ގަމި  ،އޮތް ގޮތަށް އޮްއވާ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ރާރު މިގަ ރާރު އެްއކޮށް އަުޅގަ

ލަން ބޭނުންވޭ ތަން ހަމަ ކިޔާ ރާރު ފަށާގަކިޔާލުމުން ވަރަށް ބޮޑެތި މަްއސަލަތައް އުޭޅކަން އެބަ ދޭހަވޭ. އަޅުަގނޑު މި 

ގައި އެްއޗެްއ ޮގއްވާލި ހާިދސާއާ ގުިޅގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ މާގައި ިރޔާސީ ލޯންުޗ ފިނިފެނ2015ް ބަރުންސެޕްޓެ 28އެބަ. 

ގޮވާަތކެިތ  އިނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާ ންއްދަކުހަފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްަގއި ރާއްޖޭެގ ދެ ސަރަ

ދިވެހި ސިފައިންގެ ވަރަްށ  ވިާދޅުވަނީ ފުރަތަމައިުނން ވެސް ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ޖުމްހޫރިއްޔާވާތީ. ރައީސުލް ފެނިފައި

ނުވަަތ  ،ދެން އެ ފަރާތްތައް ފޮނުވާ އެްއޗަކަށް  އިތުބާރުނުކުރާ ވާހަކަ އެ ފަރާތްތަކަށް. .ލަތައް އުޅޭ ވާަހކަބޮޑެތި މައްސަ

އެބަ އަޅުަގނޑުމެން  މުން،ފެނުނު ވާހަކަ ބުނު  ތަކެތި ޮގވާ ،ފަހު އެ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އޮޕަޭރޝަނެއް ހިންގުމަށް

އިިސއްޔަތުން އެަބ ޖެހޭ އެ ފަރާތްތައް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ައއިސް ހަރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ ީމހުންގެ 

އެްއ ކުމެ ފޮޓޯއުޅެނީ. އަދި ނި ެޗއް ފެނިގެންތޯ މިއްކޮންތާކުން ކޯ .ޗެއްތޯ ފެނުނީއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބުނެދޭން ކޯ

ނޑުމެން ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރަން ފެނުނޭ ުނވަތަ މީހެއްގެ ފޯނުން  ޓި.ވީން ދައްަކއިލާފައި، ބި ތިބުނުމަކުން އަޅުގަ

އޮތް ައސާސީ ޙައްޤުތަެކއް ނިުގޅަެއއް ނަށް ަޓއެއް ނުެލޭވނެ. ރައްޔިތުންއްލަތަށް ވަހާމީހުން ރައްޔިތުންގެ ބިރުވެިރ 

އޮތް  މި ަގއިރާރުގަނޑުެމން ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް މިކަމާ ދެކޮޅުހަދަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. މި ނުގަނެވޭނެ. މިއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދުވަހު ދެއްކި ށްމިދާކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދާދި ،ބަލައިގަނެވެްނ ނެތީ ނަށް މިކަންގޮތުން ވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ

ސިފައިންގެ ވާހަކަ. މުޅި ެދ  ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ،ން ހަމަ ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮެތްއގައި ވިާދޅުވިތަކުވާހަކަ

 ،އޮތީ ޮއތް ވާހަކަ ވަރަށް ތަފްސީުލޮކށް ވިދާުޅވި. ދެން ކުރިއަށް ބަލައިލާއިުރގައި މި  އިއްސަާސ ކޮރަޕްުޓވެފައަމު

އަދިވެސް  މި ވާހަކަ ؟ޗެއް ގެއްިލެގންތޯއް ކޮންތާކުން ކޯ ؟ކޮން ބައެއް ހަތިޔާރެއްތޯ ؛މީގެތެރެއިން ބައެއް ހަތިޔާރު 

މި ވާހަކަތައް އެަބ  ؟ެޗއް މަދުވެގެންތޯއްކޮންތާކުން ކޯ ؟ޗެއްތޯ އްކޯ ،ނުދައްކާ. ބައެއް ހަތިޔާރު މަދު ވާހަކަ މި ބުނަނީ

ނޑުމެން ނާއިޖެހޭ ފުލުހުން ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތީގަިއ ކިޔައިދޭން. މި ކަންތައްތައް  ގެސިފައިން އައިސް އަުޅގަ

މި އްަގިއ ނުވަތަ ސިއްރު ގޮަތކަށް އެބަ ޖެހޭ ވަކި ކޮމިޓީއެ  ،ނަމަ ަދގޫކަމެއްނކަންބޮޑު ގޮެތއްަގއި އުކިޔައިދިނުމަކީ ހާ

ނުވަތަ ިދވެހި ރައްޔިތުްނ ތަމްސީލުކުރަން ތިބި ފަރާތްތަކަށް ބުނެދޭން. ނޫނިއްާޔ  ،ވާހަކަތައް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް

. ިއއްޒަތްތެިރ ދަގޫކަެމއްނވަރަްށ އު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ަގނޑު ތާއީދުކުރުމަކީ ައޅުރާަރށް ގަމި އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނަޑށް ހަމަ ފެނިގެން މި ދިޔައީ ރާރުގެ މަޤްޞަދެއްގަރައީސް. މުޅި މި  ރާރުގެ އެންމެ ފަހު ގަ މި ،ކަމުަގއި އަުޅގަ



7 

 

 ،ންނަނީގައި މި އޮޔަވަޅުތަުކެގ ތެރޭއެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް. އެހެނިހެން ފި ،އެބަ ފެނޭ ނުކުތާއަށް ބަލައިލީމާ

މުެގ ނޫނުއަސާސީ އެމެންުޑކުރުޤާ  ؛މުއްދަތަށް 7 ،ދުވަސް 14ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގަިއވާ  100ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

 7ދުވަހުން  14އެހެންނަމަވެސް، . ވޭނެ އެްއވެސް ފަރާތަކަށްލާންކުރިޔަކަސް ނުގެނެ ޢު ބާރެއް ކުއްލި ނުރައްކާ އި

، އެހެންވީމާައކުރަަކށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ ެއއްެވސް ފަރާތަކަށް.  ،ގެ ފިއްަޔކަށްނޫުނއަސާސީ ޤާ ،މި އަކުރަށްދުވަހަށް؛ 

ުއޅެނީ ދެ މީހެއްގެ ވިޔަފާީރގެ ތަޅާފޮޅުން. ކީްއކުރަންތޯ  އެނަ އެނގޭ މި ާޓގެޓުކުަރނީ ކޮންކަމަކަށްކަން. މި

ނުޑމެންނަށް  ؟ހިސާބަށް މި ަކންތައް ގެންނަންވީރައްޔިތުންނާ  ން ޑޮލަެރއްގެ އަމިލި 14 ،ންދިޔަ ެދްއތޯއަޑުިއވިގެއަުޅގަ

ނުރައްކަލަްށ  ގޮެތއް ނޭނގިގެން ީކއްކުރަންތޯ ރައްޔިތުން މި ވީ ދީ ސަރުކާރުން ދިން ވާހަކަ. އެއަށްޢޫސަ .ވާހަކަ

 ނޫންތޯ. މި ލާރި  ުކއްލި ނުރައްކަެލއް ނެތެއް؟ ލާންކުރަންވީޢުރަންތޯ ެނޝަނަލް އެމަރޖެންސީ އިީކއްކު ވައްޓާލަނީ؟

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަށް، ވަރަށް ިގނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނަްށ  ހޯދީމަ ނިމުނީނޫންތޯ. މި ފައިސާ ނުލިބިގެން އަޅުގަ

ނިކަމެތިކަން އެބައާދޭ. ކިތަްއ ގެސްޓުހަުއސްގެ ިރޒަރޭވޝަންތޯ ކެންސަލްކުރީ ބޭރުމީހުން އަންނަން އޮތް؟ ކިތަްއ 

ނޑުމެން ހަމަ މި ގަރާރަށް ތާއީދުކޮށް  ވިޔަފާރިތޯ ހުއްޓާލަންޖެހުނީ؟ މި ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ނުވިސްނާ އަުޅގަ

ނޑު އާދޭހާެއކު ދަންނަވަން ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި ހަނުގރާމަ ނިންމައިލައްވާ! ަނއިބު  ނިންމާލެވޭކަށް ނެތް. އަުޅގަ

ސް މި ކުއްލި ނުރައްާކ ރައީސާއި ަރއީސާ ދެމެދުގަިއ އޮތް ވިޔަފާރީގެ ކަންަތްއ ނިންމާލުމަށްފަހު، މާދަން ވެ

ނޑު ވަަރށް ބޮޑަށް އެދެން. މި އޮތް ތަޅާފޮޅުމެއް، މި އޮތް ހަނުގރާމައެއް ވިްއޔާ ނިންމާފަިއ  ލިފްޓުކުރަން އަުޅގަ

ރައްޔިތުން ތަންކޮޅެއް އަާރމުގައި، ހިތްހަމަޖެހިގެން އުޅެވޭނެ ގޮތް؛ ރަްއޔިތުްނ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަްށ 

ނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށް އެދޭ ކަމެއް. ރައްޔިތުންނަށް އޮުޅވާލަިއގެން ކަންތައްތައް ހާމަކަން ބޮުޑ ވައިަޓއިނުލުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ެއްއގޮތަކަްށވެްސ ތާއީދުކުރާނެ ކަެމއް ނޫން.  ގޮތަށް ނޫން ގޮތަްށ، ފޮރުަވއިގެން ކަންތައްަތއް ކުރުމަީކ އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މެދުހެން ވޭރު ރައްޔިތުން ތަމްސީލްކުރަން ހުރި މެންބަރެއްގެ އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ މި ގަރާރަށް އެއްގޮަތަކށްވެސް ތާއީުދކުރެވެން މި އޮތް ގޮތަށް ނެތް ވާަހކަ  ހައިސިއްޔަތުން އަުޅގަ

 ދަންނަވާލަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔ ިއއް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް

 

 ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ނޑުމެންގެ މި  ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި`.  ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  18ރައީސް. އާދެ، ައޅުގަ

ނޑު ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުުރ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެން މިދިޔަ މުހިއްމު މި މަސައްަކތަށް އަުޅގަ

ކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ ވަނަ މާއްާދއަްށ ރިޢާޔަތް 253ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްަގއި ކުްއލި ނުރައްކަުލގެ ހާލަތު އިްޢލާންކުރުމަށް ނިންމައި އަުޅަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މި 

 2015ސެޕްޓެންބަރު  28ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިީޓގަިއ، ގަާރރުގައި ވިދާޅުވެެދއްވާަފއިވާ ުނކުތާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިުރ، ައދި 

ައޅުަގނޑުެމންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ރަސްމީ ލޯންޗުކޮޅު، ފިނިފެންމާގައި ެއއްެޗއް ޮގއްވާލި އިން ފެއްޓިގެން 

ހާދިސާ، އަދި އެ ހާދިސާގެ ފަހުން މާލޭގެ ކަންތައްތައް ެވގެންދިޔަ ގޮތާިއ، އަދި ފެންނަ ފަށުގައި ދެކެ، ދެނެ ތިބި 

ވާލުގެ އިރު ފަދަ ައލިން ކަށަވަރުވާ މިްނވަރަށް ބަޔަކަށް ޔަޤީްނވާ މިންވަަރށް، ކަށަވަުރވާ މިންވަރަްށ، ދު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަަށވަުރެވ، ސާބިުތވެފައި ހުރި ކަްނތައްތަކެްއ ައޅުަގނޑުމެންެގ ކުރިމަތީަގއި ހިނގަމުންދާ 

ނޑިަވޅެްއގައި މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި، މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނގެ ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެރިކަމުގެ  ޙައްުޤގައި ދަ

އެ މަނިކުފާނު މި އެޅުްއިވ ފިޔަވަޅަށް ައއްސަރިބަހާިއ ސާބަސް ދަންނަވަން. މިފަދަ ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ ވަިލއްުޔއަލްއަމުރު ދައްަކވަމުން މި ގެންދަވާ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިތުގެ 

އާދެ، މި ގަރާރަށް އަޅުަގނޑުމެން ާތއީދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ބަިއވަރުކަުމގަިއ ، އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންަނވަންޖެހޭ

އެކަމަކު ހުރިހާ ސަބަބުތަކަށް ވުރެ އެންމެ ސަބަބެއް އިްސކޮށްފައި އެ ާވހަކަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ދަންނަވާލަން. 

ފުޅަކު އެއީ މުޅި ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ބޭނުން. ޤައުމުގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުގަިއ ހުންނަވާ ބޭ

ރައްކާތެރިކަުމގެ ޒިންމާ ެއންމެ ބޮޑަށް އުފުއްލަވަންޖެހޭ ފަރާތް. އަދި ޚާއްޞަކޮްށ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ 

ސެޕްޓެންބަރުގެ ލޯންުޗެގ  28ވެރިފަރާތަކަށް ހުންނަ ފަރާތަކީ ެއއީ ަޤއުމުގެ ނުަރއްކާެތރި ހާލަތު، މިދެންނެވި 

ހުގައި ދެން މާލެތެރޭގައި ކަންތައްަތއް ެވގެންދިޔަ ގޮާތއި، އަދި ތަރައްޤީކުރަމުން އައި ރިސޯްޓ؛ ހާދިސާއަށް ފަ

ފަޅުރަށެއްގެ ަކއިރިން، އުރަފަުށން ހަތިޔާރުގެ ބައިވަރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މަންޒަރު އެ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ 

ނގައި މި ޒާތުގެ ނުަރއްކާތެރި ޓެރަިރޒަމްގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް ބަޔަުކ ކުރިމަތީގައި ފެނިފަ. އަދި މާެލއާއި އެނޫން ތަންތާ

ތައްޔާުރވަމުންދާ ކަމާއި، އަިދ އެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންނަށް މި ވަނީ ހިްއސާކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ 

ްށ، ކުެރވެން އޮތް އެންމެ މައްަޗކަށް ހާލަތެއްގައި ޤާނޫނުައސާސީްނ ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހަނިކުރެވޭ ޙައްޤުތައް ހަނިކޮ

ނުޑ ގަބޫުލކުރާ ގޮުތަގއި ހަމަ ފުރިހަމައަށް ސަރުކާރަށް  ހަނިކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އަުޅގަ

ނޑުމެން  ތާއީދުކުރާނެ. ޕާޓީގެ ޕާލިމެްނޓްރީ ގްރޫޕުގެ އިތުރުން، މުިޅ ޕާޓީ ވެސް މިކަމުަގއި ވަީނ ބަޔާން ނެރެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ދޭން ބޭނުން ވަގުތު.  ނޑިަވޅަކީ މިއަްށ އިތުރަށް ޔަޤީންކަން އަުޅގަ ތިބި ގޮތް ހާމަކޮށްދީފަ. އެހެންވީމާ، މި ދަ

ނުޑމެންނަށް، މި ޤައުމަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަން އެޭދ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕާިއ އަދި އަުޅގަ

ކުަގއި ަޤއުމީ ނިސްަބތް އިސްކޮްށ، ަޤއުމީ މަޞްލަޙަތު އިސްކުރާނެ. ސިޔާީސ ކޮންމެ ފަރާތަކުން މިފަދަ ަކންތައްތަ
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ވާދަވެިރކަމާއި ިސޔާސީ ހަަސދައާއި ފިތުނަ ެއއްަކއިރިކުރުަމށް ފަހުގައި، މި ެވގެންއުޅޭ ގޮތަށް ރަސްމީކޮށް ވިސްނަިއ 

ނެތްކަާމ މެދަކު އެއްވެސް ބޭފުަޅކު  ދިރާސާކޮށްފި ކަމުގައި ވާނަމަ، މި ގަރާރަށް ހުއްދަދޭންނުޖެހޭ އެްއވެސް ސަބަބެއް

هللا އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމުެގ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް ޢަބްދުޝައްކެތްނުކުރާނެ. 

ނޑު 2015/8ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަުޅަގނޑުމެންނާ ހިއްސާކުަރއްވާަފިއ މި ވާ  ގެ ގަރާރު އަޅުަގނޑުމެން؛ އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ހަމަގަ އިމު ވެސް އަުޅގަ

ދަންނަވަމުން އަޅުަގނުޑގެ ާވހަކަ ކުރުކޮށްލަމުން، އަދި ިމ ގަރާރު މިގޮތަށް ބަލަިއގަތުމަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ފަރާތުްނ 

 ޒަތްތެރި ރަީއސް. ުޝކުރިއްޔާ. ހުށަހަޅަން. ފާސްކުރުމަށް އިނގޭތޯ ިއއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް.

 

 ޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަ

ވަނަ އަހަރު އިެލކްޝަން ހިނގަމުންދިޔައިރު ކަންތައްތައް ހިނގައިދިޔަ ގޮތް  2013ރަީއސް.  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔައީ. އުއްތަމަ ަފނޑިޔާުރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަްށ މިހާރު އިންތިޚާބުވެފަިއވާ 

ބޭފުޅުްނ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތްގޮތަްށ ބަޔާން ނެެރދެއްަވއި، އަދި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ެއއްބާރުލުން ވެްސ  ބޭފުޅުން، އެ

ނޑުމެންނަށް ހީކުރެިވގެންިދޔައީ މި ރާއްޖޭަގއި ދެން  އޭގެ ޒާތުަގއި ލިބިގެން ވެިރކަމަށް ވަަޑއިގެންެނވީމަ އަުޅގަ

ސައްކަަތިއގެން ރައްޔިތުން އުޅޭ ވެިރަކމެއް މި ރާއްޖޭގައި ކުރާނެ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަ

ކަމަށް. މަޖިލީހުގެ މުޅި ައޣްލަބިއްޔަތު ެއ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަަޑިއގަންނަވަިއގެން ަވޑަިއގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޫނު އަނެއް ދުވަހު އަނެްއ ފެނިގެންދަނީ ދުވާލަކު އެއް ަފހަރު، ދެ ފަހަރު، އެއްގޮތަށް އެއް ގާނޫނު ފާސްކޮށް، އެ ގާ 

ލައި، ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ގާނޫނުތަްއ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށް، ކޮމިީޓއަްށ ގެންޮގއްސަ ވެސް ވާހަަކ ވެސް ނުދަްއކާ

ނޑުމެން ދުށީ، ިއކޮނޮމިްސޓެއް، ިކޔަާވވިދާުޅެވގެން ވަަޑއިގަންަނވަިއގެން ހުންނެވި  ފާސްކުރެވެމުންދާ ތަން. އަުޅގަ

ަވއިގެން  މި މަސައްކަތް ކުރަްއަވއިފި ކަމަށް ވަންޏާ ދެން މި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހަމަޖެހުން ބޭފުޅަކު ވަަޑިއގަންނަ

ވެސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ެއސް.އީ.ެޒޑް ފާސްކުރި. ޤާނޫުނއަސާސީ ބަދަލުކުެރވުނު. މިހެންގޮސް މިތާ ތެރެއިން ެވސް 

ބޭނުންފުޅު ކޮންމެ ކަމެްއ ުކރެވެމުންދިޔައީ. ކުރިއަްށ މި  ނުކުރެވޭކަްށ ކަމެްއ ނެތް. ަސރުކާރު ބޭނުންފުޅު ހިނދެއްަގއި 

ގެން އިކިޔައޮތީ މި ރާއްޖޭގެ ރަންބިސްައޅާ ކުކުުޅގެ ސީޒަން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މި ތަނުން ދަތިކުރުމޭ 

 ،އަދަބު ލިބޭ ގޮތަށްބޮޑެތި  ،ވެސް، އެވެސް ހައްޔަރުކުެރވޭ ގޮތަށް ކަމަށް ވަންޏާ ފިއި އެްއވެސް ބަޔަކު ވާހަކަަދއްކަ 
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މި ރާްއޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ލިބޭނެ  ،ތަން. މި ސީޒަްނ ކުރިއަށް އޮްއވާ މިގޮތަށް ގާނޫނުތައް ފާސްކުެރވިގެންދިޔަ

ނުޑމެން މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އެ ބޭފުޅުން  ؛ގެއްލުމެއް  ެއއާ ދޭތެރޭަގއި ިވސްނާލުމެއް ނެތި، އަުޅގަ

 ިއ،އަިދ ބޭނުން ަވގުތެްއަގއި ނުކުމެ ކޯޓުއަމުރުަތއް ހޯދަ ިއ،ަގއި ކަންކަން ކުެރވޭނެ ގޮތަށް ޮއްއވަބޭނުންފުޅުވާ ަވގުެތއް

ބޭނުންފުޅުވާ ގޮަތށް ޙުކުމްތައް ލިބެމުންދަނިކޮށް މިއަދު މި ރާއްޖެ މި  ،ވާކޮށްޢުބޭނުން ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ދަ

ނޑިވަޅެްއގެ ތެރެައށްއިވައްޓަ  ނޑުމެން ސުވާލުއުފެދޭ ކަމެއް. ުކއްލި ލެްއވީ ކޮންކަހަލަ ައނދިރި ދަ ތޯ އެއީ، އަުޅގަ

ންނަނީ ވަރަށް ގެ ުނވަތަ ތަނެއް އެއްއެއީ ރާއްޖެ  ،ލަތުހާދުނިޭޔެގ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ެއ  ،ލަތުހާނުރައްކަލުގެ 

ނޑުމެން އެހެން އެކަން ގޮސްަފއިވާ ަކމަށް ވާނަ !މަ. ތެދެއްމެއިބޮޑަށް ރާއްޖޭގެ ކަންަތއްތައް ގޯްސވެގެންދިޔަ  މަ، އަުޅގަ

ތަްށ ލަހާމި  ،ާވއިރު ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ ަބޔަކަށް ،ވާއިރު  ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަމަށް އީވެސް މި

 ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަީކ މުޅި ޤައުމުގެ އެންމެންެގ ރައީސް ކަމަށް ާވއިރު ،މިކަން ގެންނަވަން އުުޅއްިވިއރު

ދަނީ  ައޅުަގނޑުމެްނ ހަމަ ދައްކަވަމުން މި ؟އެ ާވހަކަތައް ހިއްސާކޮށްެލއްިވއްާޔ ކީއްތޯވާނީ ކާއަޅުަގނޑުމެން މީހަ

ނޑުމެންގެ ެއއްބާރުލުންލިބޭނޭ ކަމެއް ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ޤައުމަށް ބޮޑު . ތި ބޭފުޅުންނަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ވެސް ހަމަ  ވުމެއް ބޭްއވިއިރުގެ ކޮމިީޓގައި ވެސް މި ދޭތެރޭން ދެތިން ބައްދަލ241ު ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ދިަޔއީ. އެކަމަުކ، އެތާނަގއި ސިއްރު ވާހަކަތަެކކޭ ދެކެވެނީ ބުނީމާ، އިކަންކަން ހިނގަ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ތިެބގެން އެ

ނޑުމެންނަކީ ެވސް  އަޅުަގނޑުމެން ނުކުމެ އަޅުަގނޑުމެން އެ ވާަހކަތަކެއް ބޭުރަގއި ދައްާކ ތަނެއް ނުފެނޭ. ވީާމ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ އެންެމ  ،ގެްނ ބަޔަުކ ތިބެފައިއިއޮަޕޒިޝަނެޭކ ކިޔަ  ،ވާއިރު  ތުން ތަމްސީލުކުާރ މީހުންނަށްރައްޔި އަުޅގަ

ްއގެ ގޮުތަގއި މިތާ ތިއްބާ އެައޅުަގނޑުމެންނަކީ ބަ ،މަދުވެގެން ެއއް ލަްއކަ ފަސް ހާސް މީހުންގެ ވޯޓު ެއގޮތަށް ލިބިގެން

ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް  މާ އެއިލަތަށް ދިޔަހާއުމު މި ޤަ ،ދައްކާލުެމއް ނެތިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ެއއްެވސް ަބޔަކާ ވާހަކަ

 އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ސުވާލުއުފެދޭ ކަމެއް. ައޅުަގނޑުެމން މިއަދު ވެސް މި ރާއްޖެ  ،ކުރެްއވި ކޮންމަސައްކަތްޕުެޅއްތޯ 

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑަިއގެން މި މަޖިލީހުގައި މިއަދު ވެސް ރައީ ،ލަތަށް ގޮސްފައިާވއިރު ވެސް ހާވިދާޅުވާ ބިރުވެރިވާ  މި

ނަމަ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަށް ވޯޓުދޭން  ބުކުރެްއވިޠަމުޚާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޮގތަކަށް ވެސް ރައްޔިތުންނާ ވެސް،

ދާެގ ވަނަ މާއް 100ނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފު އެތައް ކަމެއް ުކރެވިފަ. ޤާމީގައި އެބައޮތް  !ވެސް ފަސޭހަވެދާނެ. ތެދެއްމެ

ދުވަހަށް ކުރުކޮށްލުމުގެ ކަންަތއްތަކަކީ ކޮންމެހެން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން ކަމަށް  7ވިދާުޅވާ އެ މަށް ހަނިކުރު

މިދެންނެވި އިޤްތިޞާދީ ބޮޑެތި ެގއްލުންތަްއ  ،އަޅުަގނޑުމެން ދެކެނީ. އެހެންވިޔަްސ، މިގޮތަށް މި ކަންަތްއތައް ޮއއްވާ 

ރައްޔިތުންެގ  ،އެނބުރޭ ކަންތައްތަެކއްގެ ސަބަބާ ހެދި އިއެންމެ މީހެއްގެ ވަށާލަ ހަމަ ،މި ރާއްޖެއަށް ލިބެން އޮއްވާ

ލަތުގެ ބިލު ހާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ، އިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ބިރުދައްކާނަމޭ ހިތަށްއަރަ

ނެޑްއ  ށްމި ރާއްޖެއަ ގެން މިގޮތަށް މިކަން ކުރުމަކީ ޒިންމާދާރު ެވރިކަމެއްއި ފާސްކުރަްއވަ ކޮށްދިނުން ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ ދެކޭގޮުތގައި މިގަ ވަންޏާ މިއަްށވުރެ ބޮޑަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކަމަށް ލަތަށް ައއިހާ ބޫލެއް ނުކުރަން. އަުޅގަ
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ނަށް ބުކުރައްވަންޖެހޭނެ. ދިމާވެގެން އުޅެނީ ކޮންކަމެއްކަން ރަްއޔިތުންޠަވެސް ނުކުމެަވޑަިއގެން ަޤއުމާ މުޚާ

އެހާ  ،. އަެނއް ބޭފުޅަކު ވިދާުޅވަނީއޭވިދާޅުވަނީ އެާހ ބޮޑު ކަމެއް ނުހިނގަ ރުންޖެހޭނެ. ފޮރިން މިނިސްޓަެދްއވަވިދާޅުވެ

. ތަން އޮތީ ރަނގަޅަޭށ. ރަށްރަށް ރަނގަޅޭ. ދެން، އޭ. ރައްޔިުތން ކަންބޮޑުވާވަުރގެ ކަމެއް ުނހިނގައޭބޮޑު ކަމެއް ނުޖެހެ

ނޑުމެންނަށް މި  ެއއްއޮްއވަ ކަންތައްތައް މިގޮތަށް މި މި ރާއްޖެ މި އިޤްތިޞާދީ  ،ރާރަށް ވޯޓުދީގައަުޅގަ

ނޑަށް ަވއްޓާލުމަީކ ވާނެ ކަމެއް ނޫން. ޝުކުިރްއޔާ.  އަނދަވަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ިއއްޒަތްތެިރ ދާއިރާގެ  ގިލީނމާމި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ގިލީނމާމި

ދިވެހި ދަުއލަތުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. އާދެ! ިމއަދު`. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ވަރަށް ބޮ 

ނުޑ ވަގަވާ  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި ނަވަން. އެުކ ފުރިހަމަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަން ރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާާރރަށް އަުޅގަ

ނޑަށް މި ން ޙުސައިންމަނިކު، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްހާއެހެންވީމާ، އަޙްމަދު ނި ރާރު ގަވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

ީސަގިއ ބަޔާންެވގެންވާ ގޮތުން އެ ނޫނުއަސާޤާވެސް ދަންނަވާަލން. އާދެ!  އިނުންފާސްކުރަން ފެންނަ ވާހަކަ ުފރަތަމަ

ނުޑ ހާފަިއވާ މި ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ މަނިކުފާނު ހުށަހަޅުއްވާ ލަުތ ހުށަހެޅުއްވުން މާ ލަްސވެްއޖެ ކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

ފުކޮށް ބަޔާންކުެރވިފައި ވަނަ މާއްދާަގއި ވަރަްށ ސާ 253ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ ،ނަވާލަމުން އަޅުަގނޑު ަދންނަވާނީދަން

 ،ލަތެްއގައި ހާބާވަުތގެ މައްަސލަ ދިމާވެއްޖެ  ގާނޫނުތަުކގެ ތެރޭން ކަންަތއްތަކެްއ މި އި ނޫނުއަސާީސއާޤާމި  ،އެބަވޭ 

ތައް ހިނދެއްގައި ހިފެހެއްޓިދާެނ ވާހަކަ. އެ ވާހަކައިފި ަލތު އިޢުލާންކުރަްއވަހާކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ 

ނޫނުއަސާީސަގއި ޤާމާއްދާތަކެއްކަން  ްށ ހަނިނުކުރެވޭނީ ކޮންއްދާތަކުަގއި ވަރަށް ރަނގަޅައެ މާ  ބަޔާންކުރަްއވާފަިއވާއިރު

 ،ނުކުރެވޭނެ ދުވަހަށް ކުރު 7 ،ދައްަކވަމުން ވިދާުޅވިވާހަކަފުޅު ކުންމެއަުކ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަބަޔާންކުރަްއވާފަިއވޭ. ދެ

ނޫނުއަސާީސގައި. އެ ޤާވަނަ މާއްދާ  100ވާހަކަ. ެއއީ،  ކަމުގެކުރުނުކުރެވޭނެ  ހަށްުދވަ 7 ،ދުވަސް  14ނުވަތަ 

ނެތް. އާދެ! އެ އެއް މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފަހަނިނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ  ،ނޫނުއަާސސީަގއި މި ބުނާޤާ އްމާއްދާއެ

ނޫނުއަސާީސގެ ޤާގަޅަށް ބަޔާްނކޮށްދެްއވާފަ. އާދެ! ެއއީ، ނޫުނައސާސީަގއި އެބަ އޮްތ ވަރަްށ ރަނމި ޤާމާއްދާތައް ވެސް 

 51ވަނަ މާއްާދ،  48ވަނަ މާްއދާ،  42ވަނަ މާއްދާ،  28ވަނަ މާއްދާ،  27ވަނަ މާއްދާ،  25ދާ، ވަނަ މާއް 21

ވަނަ  59ވަނަ ާމއްދާ،  57ވަނަ މާއްދާ،  55ވަަނ މާއްދާ،  54ވަނަ ާމއްދާ،  53ވަނަ މާއްާދ،  52ވަނަ މާއްދާ، 

ކަށް ހަނިނުކުރެވޭނެ ކަމަްށ . ިމއިން މާްއދާއަކުން ެއްއވެސް މިންވަރަ 64، 62ވަނަ މާއްދާ،  60މާއްދާ، 
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ވަނީ  ބުނެފައި މިގައި  253 ،. ދެން، އަނެއް މާއްދާަގއިއޮތީ ނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކުެރވިފައި މިޤާ

އެ ބާުރ  އަށްއަދި ާގނޫނުތަކުގެ ތެރޭން ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިނޫނުއަސާސީންނާޤާ

ނުޑ  ލަތުހާަރއްާކލުގެ ދޭ ކަމަށް ކުއްލި ނުލިބި ބޫުލކުރަން. ެއހެންވީމާ، މާ ދިގު ވާހަަކ ގައިޢުލާންކުެރއްވީާމ އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވައިލާނީނުދެއް ނގޭ. ލަތު އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެހާއުމަށް މެދުެވރިވެގެްނ އުޭޅ ޤަ  ކިޔަްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހަނގުރާމައެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ތެ ކަން އުޅޭ ގެންއްކާތެރި ހަތިޔާރު ބޭރަށް ނުކުމެމަތީގެ ނުރަރޭން ައޅުގަ

 އިފިންގެ ފަރާތުން ހާމަކޮށްދެއްވައަދި ފުލުހު އިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ަރނގަޅަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެ ފަރާތުންނާ

މެން ިމ ނޑުުއމުގެ ސަލާމަތާއި އަމާންކަމަްށ ޓަކައި އަުޅގަޤަމިއަދު  ،ޓީީވގައި. މިހެން މިކަން ދިއުމުން ޕަބްލިކު

ނޑު ވަރަށް ހިތުގެ ައިޑން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އްޖެކަންފިޔަވަޅު ައޅަންޖެހި ބޫލުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ގަ އެކު  ައޅުގަ

ނގޭ. އަިދ އެރަޙް ތަޣައްޔަރުވެފަިއވާކަްނ ވެސް އެބަ ސްދިެވހިރާއްޖޭގެ މުޅި ސިޔާސީ މަ އަދި މިއާއެީކގައި މިއަދު

ގަންނަ ދަރަޖައަްށ ނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބިރު ހުރި ގޮތް އަޅުގަ އްތައް ވެސް ގެ ސަލާމަތީ ަކންތައަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުެމންނަށް މި ފިޔަވަޅު ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އެޅުްއވުން ،ގޮސްފަިއވާއިރު   ލަސްވެއްޖެ ކަމަށް ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ރާުރ ގަކަމުަގިއ ވިޔަސް ވެސް މި  އްކިއެހެންވީމާ، މާ ދިގު ވާހަކަތަެކއް ނުދެ .އެީކގައި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ނޑު ާތއީދުކުރީ މި ދެންެނވިފާސްކުރަން ފުރަ ނޑު ެވގެން. އެހެންވީމާ، ިމ ކަމަކާ މެދުގަ  ހެންތަމަ ވެސް ައޅުގަ އި އަުޅގަ

ްނ ނޫނުއަސާސީޤާން، ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީގެން ހަނިކުރަްއވަން މާ ގިނަ ވާހަކަތަެކއް ނެތް. ދެ ށްއިތުރަށް ދައްާކކަ

 ،ޅުަގިއ ވެސް ބަޔާންކުަރްއވާފައިމި ސިޓީފު ިއ؛ މީަގއި ވެްސ،ނޫނުއަސާީސގަޤާމާއްދާަތއް  ހުރި ހުށަހަޅުއްވާފައި

ވި ކުީރގައި ދެންނެ  ،މި ދެންނެވި ،ވެސް ެއއްގޮަތކަށް އްމާއްާދއެ  އިން. އާދެ! މިވޭރާރުަގއި ބަޔާންކުަރްއވާފައި އެބަގަ

ވަަނ  31ވަނަ ާމއްދާ،  24ވަނަ މާއްާދ،  19ނޫނުއަސާީސގެ އެީއ ޤާއެހެންވީމާ، ެއއް ނެތް. މާއްދާއެްއ މިއަކު ހިމެނިފަ

 100 އަދި ވަނަ މާއްދާ 47ދެން، އައިގޮތަްށއަިއސް  ،ވަނަ މާްއދާ 45ވަނަ މާއްދާ،  41ވަނަ މާއްދާ،  32މާއްދާ، 

ން . ެއކަމަކު، ޭއގެވާހަކަ ޖެހޭނެދުވަހުގެ ނޯޓިްސ ދޭން 14ނީ ވަނަ ާމއްދާަގއި މި އޮންނަ 100ވަނަ މާއްދާ. 

ރާރުން ަބއެްއ ގަށް ބަލައިގެންފިްއޔާ ނުވަތަ އެ ދުވަހަ 7ހަނިނުކުރެވޭނެ ވާހަަކއެއް ެނތް. ދެން، މި މަޖިލީހުން 

ނޑުމެންނަށް ެއކަން ުނަވތަ ފާސްކުރަން ފެނިއްޖެ ،ރާރު ބާތިލުކޮށްލަންގަުނވަތަ މުޅި ، އުނިކުރަން އްާޔ އަުޅގަ

އެްއ ިއތުރު ބައެއް ިމއަކަށް ނު  ނޫނުއަސާސީގަިއ ބުނެފައި އޮންނަ ގޮތުންޤާމަޖިލީހުން ނެ. އެހެންނަމަވެސް، ކުރެވިދާ

ވެއްދޭނެ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، އޭިތ އުނިކުެރވިދާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ހުށަހެޅުްއވި ގޮްތ 

ގޮތަްށ އްެއއާ އެ  އެ އޮީތ، ވިްއޔާ . ފާސްކޮށްފީއެ ނިމުނީ ރާރު ފާސްނުކުރީމާ ގަން ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެ ކަމުނުދާ ކަމަށް

މި ހުށަހެޅުއްވީީތ  ،އެކު ދަންަނވާލަމުން ިއޚްލާޞްތެރިކަމާ ހަމަ އެކަން ކުެރވޭނެ. އެހެންވީމާ، އެ ވާަހކަ ވަރަށް

އަޅުަގނޑު އިށީނދެލާަނން. އަޅުަގނޑު އެދެނީ މި  ދަންނަވަުމން ޝުކުރު އަށްއިްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑުމެންނަްށ މިންވަރުކުރެއުމަށް އަމާންކަމާއި އުޖާލަންކަން އަޤަ ނޑުމެންެގ  .هللاމާތް ްއވުންުޅގަ އަދި އަުޅގަ
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الم عليكم ورحمة هللا والس  ލާ ލެއްވުން. ޢާުސބްޙާނަޙޫ ވަތަهللا ލެއް ކަމުަގއި މުސްތަޤްބަލަކީ ފަހި އުޖާލާ މުސްތަޤްބަ

 .وبركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެިރ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް ޝުކުރިއްޔާ

 އަށް.މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ރެއްވުމަކީ ލަތު އިޢުލާންކުހާނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި. الم عليكمالس  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

މެން ގަބޫުލކުރާ ކަެމއް. ޫނނުއަސާސީެގ ދަށުން. ައޅުަގނޑުޤާްށ ލިބިވަަޑއިގެންަފއިާވ ބާރެއް އަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ގޮތުްނ  ވުމުގެ އް ލިްއޔަތު އަާދކުރެއޫރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސް  ހީ،ނަމަ އުމަކަށް ކުރިމަތިވެއްޖެޤަ ލަތެއް ހާއެފަދަ 

 ،ފާހަގަކުރާ އަނެއް ކަމަކީ  މިކަން ފާހަގަކުރާއިުރގައި ދެން  އެކަން ކުރަްއވަންޖެހިަވޑަިއަގންނަވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން

ުކއްލި  ،ލަތަށް ގެންގޮސްހާސް ޤައުމު ކުއްލި ނުރައްކަުލގެ އަހަރު ނުވަނީ ދެޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް هللا ރައީސް ޢަބްދު

ނޑުމެން ވަަރށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއްޖެހުމަކީ އެއީ ކިހާހިންަގން ލަތުަގއިހާނުރައްކަލުގެ   ،ވަރެްއގެ ކަމެއްތޯ؟ އަުޅގަ

މި ޖެހުނީ ކުއްލި  މުޅި ދައުލަތް ހިންގަން ،ހިންގަން މި ޖެހުނީ ވަސް އަދި ުނަވނީސް ސަރުކާރުދުއަހަރު ދެ

ަލއްވާަފއިާވ އިެލވުމުގެ ދަށުން ގަންބަވަގެ ެބއްންމި ސަރުކާރު ަރއީސް ޔާމީ، ލަުތގައި. ިމއީ، ދައުލަތްހާނުރައްކަލުގެ 

ނޑުމެންނަށް  ކަން އެންމެ ރަނަގޅަށް ލަތު ދަށަށް ގޮސް ެވްއޓިއްޖެހާ ހާމަވެގެންދާ ކަމެއް. ަޤއުމެްއގެމިންވަރު އަުޅގަ

ލަތު ހާގެ ލަތު އިޢުލާންކުރުން. އަދި ކުއްލި ނުރައްކަލުހާކުއްލި ނުރައްކަުލެގ  އިބިތުވާ އެއް ހެްއކަކީ ޤަުއމެއްގަ ސާ

ކުރެްއވި ގޮތް ައޅުަގނުޑމެން ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ. މުިޅ ޔާމީން އަމަލުފުޅުهللا އީސް ޢަބްދުއިޢުލާންކުރެްއވުމުަގއި ވެސް ރަ

އުމުގަިއ ޤަެވސް ނޫން. މުޅި  އްެދއްަގއެހަރައްސަވަކި  .ލަތު މި އިޢުލާންކުރެއްވީހާޤައުމުަގއި ކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ 

 30 ؛ނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށްޤާޢުލާންކުރަްއވާއިުރަގއި އަދި އި ލަތުހާކުއްލި ނުރައްކަުލގެ 

ކަން އެބަ ކުރެއްވީ. އެހެންވީމާ، ަވރަށް ނުރައްކާވެއްޖެ ލަތު މި އިޢުލާންހާދުވަހަށް ކުއްިލ ނުރައްކަލުގެ  30ދުވަސް. 

ައޅުަގނޑުމެންގެ ރަްއޔިތަކަށް ނުފެނޭ.  މީންސް ޔާނގޭ. އެކަމަުކ، މި ނުރަްއކާ އިޢުލާންކުރެްއވުމުަގއި ެވސް ރައީއެ

ނުޑމެންބުތައް މި ހުންނަނީ ވެސް. ރައީސް ޔާމީއަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ ަސބަ ނަކަށް ނުފެނުނު މިކަން ނަށް އަުޅގަ

 ހުރިތޯއަނެއްކާ ގަަދެވ ހެޔޮ ހާލުފުޅުގައި އެބަ ތޯ ަރީއސް ޔާމީންއިވުމުަގއި ވެސް. އެހެންވީމާ، ކޮބަކުރެއް އިޢުލާން

ލަތު އިޢުލާންކުރެއްވުުމގަިއ ހާވޭ. އާދެ! ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އެބަ ބޭނުން  ،ލަންއިއަޅުަގނޑުމެން ބަލަ

ނޑުމެްނގެ ރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ައސާސީ އެބަހުރި މީގައި ހިމަުނއްވާފަ ހިމަނުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ަބއިތައް . އަުޅގަ
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ނޑުމެން  ުދަވސް 30. ގަނެފައި އް ެއއް ފަހަރާ ނިގުޅައިވަރު ަޙއްޤުތަކެ ޙައްޤުތަުކގެ ތެރޭން ވަރަށް ބަ  ވަންދެން އަުޅގަ

އިރެްއގައި ދެން ސަރުކާުރްނ އްެޤއް ނެތި ތިބޭ ރައްޔިތަކަށް ވާން މި ޖެހެނީ. އެއީ ކަންޮބޑުވާ ކަމަކީ. ބޭނުންއެްއވެސް ޙަ

އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތެްއެގ މިއީ ގެ ބާރު މި ެނގީ. މަލުކުެރްއވުމުޢަބޭނުންވާ ަރއްޔިތަކާ މެުދގައި  ބޭނުން ގޮތަކަށް

ތެރޭން އަދި އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިާޔ ުޑވާ ަކންކަން މި ހުންނަނީ. މީގެހައިސިއްޔަތުން ކަންބޮ

އް ވެސް އްޤެޙަ ނުފެތޭ ހިފެހެއްޓިދާނެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެޭރން ޫނނުއަސާސީަގއި ބުނެފަިއވާޤާ ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

 .ވަނަ ާމއްދާ 1100ެދއްެކވި މާއްދާ، ގަނެފަ. އެީއ، ކުރިންވެްސ ވާހަކަފުޅުެދއްެކިވ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅުއިއެބައޮތް ިނގުޅަ 

ކަމުގެ ވޯުޓ އިެބއްގެ އިތުބާރު ނެތްނޫނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ޭއގައި މި ބުނަނީ .އޭގެ )ރ(

. އެއީ، އެމެންޑްމަންޓެއް ދުވަހަށް މި ކުރުކޮްށލަނީ 7ތަން  ދުވަސް އޮތް 14 .ދޭންޖެހޭ ނޯޓިްސގެ ވާހަކަ ނަގާއިުރގައި 

. އެހެންނަމަވެސް، މި ެދއްާވފަ އަށްނީ. އެކަން ުކރެއްވުުމގެ ބާރެއް ނޯވޭ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަންނަގެ އެ

 ،ނުހިފެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ބުނާ ،. އަދި އަމުދުންރަްއވާފަީތ ކުއޮ ހުށަހެޅުްއުވމުން އެކަން ވެސް އެ ވާހުށަހަޅުއްވާފައި 

ވަނީ. އެހެްނވީމާ، މިއީ  ނުފެތޭ ހިސާބަކަށް ގޮްއަސ މި އަށްމަށް ބުނާ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެ ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަ

ކަްނ ކަން ކޮންެމވެސް ވަރަކަްށ މީގައި ސިޔާސީ ؛ނޭގ ބައެއްުޑވާ ކަެމއް. މިއިން ވެސް އެބަ އެއަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮ

 ސްގެ ތެރޭން ގޮއްޖެހުމެނުކަން. އެހެްނވީމާ، ިމ ސަރުކާރުެގ ތެރޭަގއި ޮއންނަ ސިޔާސީ ބޮޑު ހަމަ އެބައުޅޭ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތައް ގެއްލިާދ ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުރުމަީކ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑާވ 

ަރއީސްގެ ަމއްޗަށް އިތުބާރު ެނތްކަމުގެ ޯވޓެއް ަނގާއިުރގައި އިބު ކަށް، ނަސާލަކަމެއްގެ ގޮުތގައި މި ފާހަަގުކރަނީ. މި

އް އެ ދުވަހުެގ ނޯޓިސް 14އިބު ަރއީސަށް ޮއތީ އަދި ނަ ،ހުށަހަޅާފައި ށްއޮތީ މި މައްސަލަ މަޖިލީހަ އިބު ރައީސަށް އެނަ

ނޑަކަށް ދުވަހަ 7އަދި  ،. އެ ދިނުމަށްފަހުގައި ުކއްލި ގޮތަކަށް އެ ހަނިކޮށްލާަފއިދެވިފަ ށް ކުރުކޮްށލުމުގެ ބާރެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުވޭ އެީއ، އިންސާުފވެިރ ގޮތެއްހީ ހެން ެވސް. އެހެްނވީމާ، މިކަހަލަ ކަންތައް ިމހެން ހުރީމާ އަޅުގަ

ލަތަްށ ހާމި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ  ،އަދި މި ބުނަނީ އިލަތު އިޢުލާންކޮށްފަހާބޮޑުވަނީ. ުކއްލި ނުރައްަކލުގެ ކަން

ކަހަލަ ކަންތައްތަްއ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަުކން ނުކުރާށޭ. މި ރާއްޖެއާ މެދުގައި މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއިން  ގެއްލުްނވާ

ނެއްތޯ؟ ދެކޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ މި ރާއްެޖއަށް ިޒޔާރަތްކުރަން ތިބިހާ ފަތުރުވެރިން މި ރާއްޖެއާ މެދު މި ވަގުތު ދެކޭނީ ކިހި

! ރައީސް . އައްދޭލަތު އިޢުލާންކޮށްފަހާ! ކުއްލި ލާއިރު، އައްދޭއިދަން ބަލަކިން ހަވެގެްނ ބުމި ރާއްޖެއަށް އަންނަން

އޮތް ޮގވަނީ. މިކަހަލަ ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަނީ. ދެން،  ! ލޯންޗުޮކޅު މިމި ފެންނަނީ. އައްދޭ ންން ބޮއޮފިސް ަކއިރި

ނމެދުގައި އަޅު  ަކމާޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ވާނީ ކިހިނެއް ދިވެހިާރއް ،އިޤްތިޞާދަށް ވަނީ. އެހެންވީމާ، ޑުމެން މި ކަންބޮޑުގަ

 ދެ .ގެ ނާޤާބިލުކަންނޫން ކަމެއް ނޫން. ރައީްސ ޔާމީން ގެ ނާޤާބިލުކަން. އެަރއީސް ޔާމީން ،މިކަމުން މި އެނގޭ ކަމަކީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ެއއްކޮށް ލިބިަވޑަިއގެންފަ. މުޅި  ؛ދުވަސް ނުވަނީސް ަސރުކާރަށް ހުރިހާ ބާރުތަކެއްއަހަރު

ާވއިރުަގއި ކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ ހުރި ގޮތަކަށް ލިބިވަަޑއިގެންފައި މުޅި ކޯޓުތައް ހިތު ފަ.އިން، ފުލުހުން ލިބިވަޑަިއގެންފަސި
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ަރއީސް ޔާމީނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. ޖެހެނީ. ދައުލަތް މި ހިންގަން ގައިލަތުހާ

ދެއްވާފައި އިންތިޚާބެްއ ޅުވާީނ މިހާރު ހަމަ އިްސތިޢުފާނަމަ އެންމެ ަރނގަވާނަށް ކަެމއް ކޮށްޭދ ކަމުަގއި ރައްޔިތުން

ނެތް އިއްޒަތްތެިރ  ށްނޫން ގޮތަކަށް ރާއްޖެ ސަލާމަތްވާކަބާއްވާަފއި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ބޭނުންވާ ވެރިޔަކު ހޮވުން. އެ 

 ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެނދިުކޅުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެ  ރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފަށް.

 

 ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:

އިްއޒަތްތެރި  ނޫނުއަސާސީން ދިވެހިރާއްޖޭގެޤާރައީސް. އާދެ! ދިވެހިާރްއޖޭގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި

 ހާ ޤަުއމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މަޖިލި  ެލވިފަިއވާއިއެކުަލވަ އިވާ ބާުރގެ ތެރޭން ދިވެހިާރްއޖޭގައަށް ލިބިަފއިއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރަ

ނޑުމެން ވަނީ ދި ލަތު މިއަދު މިހާމަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ކުއްލި ނުރައްކާތެރި  ވެހިރާއްޖޭގައި ިއޢުލާންކޮށްފަ. އަޅުގަ

ލަތު އިޢުލާންކުރަންޖެހުނީ އެކަން ހާހިރާއްޖޭގެ ކުއްލި ނުރައްކާތެރި މިއަދު ދިވެ ،ހޭ ޙަޤީޤަތަކީބޫލުކުރަންޖެގަ

ކީ އަބަދުވެސް ދުރަށް ވިްސނާ ބޭފުޅެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ ަރއީސަ ކުރަންޖެހިގެނޭ. އާދެ! 

އަދި ާރއްޖޭތެރޭން ވެސް  ،ތެރޭން ހަތިޔާރު ެފނިއަދި މާލެ ،އާއި ވަހާުރކޮށްލުމަށް ދެވުނު ހަމަލާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަ

ވަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގަިއ  ހަތިޔާރު ފެނިފައި

ނުޑ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީ އަޅުަގނޑު ެދކެނީ. އެހެްނވީމާ، .ޑީ.އޭގެ އަދި އެމް އި،ްއަޔތުންނާގެ މެންބަރެއްގެ ަހއިސިހުއަުޅގަ

ނޑު  ރާރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާގަފަރާތުން މި  ދިވެހިާރއްޖޭެގ  އީބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި މިގަވާހަކަ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

މުސްތަޤްބަލަށް ޓަކައި ައދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްިޔތުންގެ ރައްކާތެިރކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަމަށް ޓަކަިއ 

ނޑުމެން ހޫރިއްޔާ ދުރުރައީސުލްޖުމް ކަމަކަްށ  ެއއްވެސް އިެރއްަގއި މި ންއެމް.ީޑ.ޕީ ،ިވސްނުމުން ކުރައްވާ ކަމެއް. ައޅުގަ

ނޑުމެން އެކަމަާކ ކޮށްފަެއއް ނެތު ހުރި ެއއްެވސް ކަމަކަށް ސަޕޯޓު ނުކުރޭ. އަދި ިދވެހިރާްއޖޭގެ މަޞްލަޙަސަޕޯޓު ތް. އަުޅގަ

އެ ވާހަކަަތއް ދައްކަމުން.  ،ސިޔާސީކުރަމުންމިކަމާ ދަނީ  އެ އިބެއް ުނވޭ. މިއަދު ެވސް އެ ބޭފުޅުންއަޖަ

ވަހާރުކޮށްލުމަށް ަޓކައި އަުމރު އަވަލިއްޔުލް  ،ބޫުލުކރާ ޙަޤީޤަތަކީގައަދު ިދެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އެހެންނަމަވެސް، މި

ކަން. އަދި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ވަގުތު ންމެ މުހިއްމު މުނާސަބަތުލަތު އިޢުލާންކުރަން އެހާހަމަލާދިނުމަކީ ކުއްލި ނުރައްާކތެރި 

އަިދ  ،ވާތީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެތައް މިތަނުން ހަތިާޔރު ފެނިފައި ،އަމަންއަމާންކަން ރަްއކާތެރިުކރުމަށް ޓަކައި

ބާރާތުން ދިވެހި އި ޙަރީސަބުކޮށް މިކަން ވަރަށް ފުރިހަމަ ޠަވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ މުޚާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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. މިއަދު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ެއއްެވސް ރައްޔިތަކު ަޝއްުކކޮށްަފއެއް ުނވޭ. އާދެ! މިީއކީ، ށް ބުނެދީފަރައްޔިތުންނަ

ކަންތައްަތއް ކުރަީނ  މި ެވސް ޤައުމުތަކުަގއި ހުންނަ ޒީބުެވފައިހުތަ އި ކުާރ ކަމެްއ ނޫން. ދުނިޔޭގަ ދުނިޔޭގަިއ އަލަށް

. ެއއީ، ހެންވެގެންމިއޮތީ ވެސް  ނޫނުައސާސީން މި ބާރު ދީފައި މިޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަށްގޮތަށް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި

 ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަމާ  ށްލަތަހާނުވަަތ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ނަމަ،  ލަެތއް އަުތެވއްޖެހާޤައުމަށް ނުރައްކާތެރި 

ަގއި މި ބާބު ޖެހޭނެތީ ޤާނޫނުއަސާސީއެކަން ކުރަން ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ

އެބަހުރި.  އިކަންތައްތައް ކޮށްފަ އޮތީ ވެސް. ދުނިޔޭގެ އެހެްނ ޤައުމުތަކުގައި ވެސް މި ލިެޔވިފައި މި އި،ކަށަވަރުކޮށްފަ 

ށް ޓަކައި ކައިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، ިސޔާސީ ބޭނުންފުޅަ

ކުމަކީ މިއަދު އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އެއްެވސް މެންބަރަކު ކުރުން ހެޔޮވާވަުރގެ ކަމެއް ނޫން. މިފަދަ ވާހަކަތައް ދެއް

ކުރަްއވާށޭ. އުމީ ވިސްނުެމއްަގއި މަސަްއކަތްމިއަދު ޤަ ،އަޅުަގނޑު ހަމަ ހުރިހާ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ގޮވާލަން

ންނާނީ. އަދި ވެރިކަން ބޭނުމިއްޔާ ވެރިކަންކުެރވޭނީ ެވސް. ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަން ވެސް އޮެވގެނޭ ޕާޓީ އޮ  ޤައުމުގެ 

ތަނަށް މި  އަދި ވެިރކަން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީައކަށް ެއކަން ުކރެވޭނީ ވެްސ ޤައުމު ސަލާމަްތކޮށްގެން. މިވީހާ 

ކުޑަ ގޮެތއްަގއި  ރުޒިންމާދާ ،ޤައުމަށް ދިމާވި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއަގއި އިދިކޮޅު ފަރާްތތަކުން ވަރަށް ނާތަހުޒީބު

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި ސަރުކާރު  ސަރުކާރު އުފެދުނީއްސުރެ މި ޢަމަލުކޮށްފައި ވަނީ. ޚާއްޞަޮކށް އެމް.ޑީ.ޕީއަކީ އަުޅގަ

މަގުަމއްަޗށް ނުކުމެ ޖެއްސުންކުރުން ނޫން އެހެން ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ޕާޓީއެއް ނޫން. އެހެންވީމާ،  ،ވައްޓާލަން ޮގަވއި

ނުޑ އެ  އަޅުަގނޑު އެކަން ލަޙަުތ ޞްތިހެން ނަހައްދަވާށޭ! ޤައުމީ މަ ,ބޭފުޅުންނަށް ގޮވާލަން  ކުށްވެިރުކރަން. އަުޅގަ

ަގއި ވެސް ެވރިކަމަށް ކުރިމަތިލައި އެކަްނ  2018ބޭފުޅުންނަށް  އިސްކޮށް ަޤއުމާ ެއީކގައި ުކރިއަށްދާން. އޭރަށޭ ތި 

ނޑު މިއަދު ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ިއއްޒަތްތެިރ ރައްޔިތުން ނިންމާ ގޮތަކަށް ނިންމުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ. އަ ޅުގަ

ޕީ.ޕީ.އެމާ އަދި  ،ކުަރްއވާ ކަންތަކަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ހުރިހާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދުރު ވިސްނުމާ އެީކގައި މި

ނުޑެގ އަޅުގަ  ،އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޭއއާ އަދި ޖޭ.ޕީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން އެކީަގއި ތިބިކަމުަގއި ދަންނަވަމުން

ނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން.  ،ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން الس الم عليكم ورحمة وމި ޤަރާރަށް އަޅުގަ

 .وبركاته هللا

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މެންބަރު މޫސާމަނިކަށް.

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާމަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ދަނީ  ނަށް މިންގިނަ ކަންތައްަތއް އަޅުަގނޑުމެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުްނ ވަރަށް

ނޑުމެނަށް ތަ  މިއަުދ އަުޅަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަން މި  ،ން. ެއގޮތުންކުެރވެމު މްސީލްމިހާރު މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް މި  ،އެކީަގއި ދަންނަވަން ލަތާ ގުޅިގެން. އަޅުަގނޑު ވަރަށް ޔަޤީންކަމާހާޖެހެނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  އަުޅގަ

ނޑުެގ ޤައުުމެގ ރައްޔިތުން ސަލާމަ އިއަޅުަގނޑުެގ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުންނާ ށް،ރާއްޖެ ސަލާމަތްކޮ ތްކުރަްނ އަުޅގަ

ނޑުގެ ޤާިބލިއްޔަތު ނެތް. އެކަން ުކރަން އޮތީ ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ  ަގއިނިކުމެގެން ކޮށްދެވޭނެ ެއއްެވސް ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑު އެ އިވާުލޮކށްފައި ހުރި ވަިލއްޔުްލއަމްރުެގ އަތްމަތީގަ ހަބާރުތަކާއި މި ާރއްޖޭެގ ކަންަކން ހިންގުމަށް ޓަަކއި   . އަުޅގަ

ނުޑެގ ދާއިރާގެ ަރއްޔިތަކަށް ލިބިާދނެ ނިކަމެތިކަމެއްގެ ޒިންމާ މަނިކުފާނަށް މީގެ ބާ ރު ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

މިކަމުން އަަރއިގަެނ  ،ދަްނނަވަނީ ނަގާކަށް އަޅުަގނޑު ބޭނުމެްއ ނެތް. އެހެންވީމާ، ވަރަށް ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް މި

ނުޑ ވަގަރައްޔިތުން މިންޖުކުރުމަށް ޓަކައި މި  އެީކގައި ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ  ރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާރާރަށް އަުޅގަ

ވަނަ ާމއްދާަގއި  115ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ވެރިކަަމށް އަންނަ މީހަކަށް ޤާނޫނުައސާސީގެ  ،ދަންނަވަން. ދަންނަވާލަން

؟ ނު ެއްއޗެއްތޯ މީމި ވާހަކަ ލިޔުނު، އަޅުަގނުޑމެން ލިޔުނުއިރުގައި މިތާ ތިީބ ކިތައް މީހުންތޯ؟ ކޮންބޭނުމެއްަގއި ލިޔު

އެހެންވީމާ، ިސޔާސީ ވާހަަކ ދެއްކުމުަގއި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ަތންކޮޅެއް އެބައޮތް. ަވގުން 

ނޑަައޅަިއގެްނ ނޫން. މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި  ،ވަްއކަންކުރަނީ އަިނޔާކުރާ މީހުން އަނިޔާކުރަނީ ވަކިގޮަތަކށް އެޖެންޑާ ކަ

ނުޑަގއި ކުރަމުންގެންާދ  ،މެދުއިރުމަތީގައި، ރާންޢީރާޤު، ޢިމިއީކީ.  އަލަކަށް ހިނގާ ކަމެއް ނޫން  މުޅި ހިސާބުގަ

 ،ރާޤުގެ އާމަރީތަކުން ހަތިޔާރު ަވގަށްނެގި މީހުންޢި .ހަނގުރާމަތައް ބައްލަވާ! އާމަރީތަކުން ހަތިޔާރު ވަގަށްެނގި

 ؛އްޕާންކޮށްފަ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޤައުމުއޮތީ ނޮހޮރު  އައިިސސް ިކޔާ ބޮޑު ޖަމާޢަތެއް ހަދަިއގެން މުޅި ޤައުމަށް އެ

ތަނަކީ އަުޅަގނޑުމެންެގ  ްސ މިޔަތަނަކުން ނެގި ސް، ޮކންމެޔައަޅުަގނޑުމެްނގެ އާމަރީން ހަތިޔާރު ަވގަށްނެގި 

 ބިރުވެރިކަމަކާ ނުލައި އުެޅޭވނެ ތަނަކަށް ހަދަންޖެހޭ. މި  ،ންނަށް ކާލައި، ބޯލައި، ސްކޫލަށް ެދވޭނެ ތަނަކަށްއަނބިދަރީ

ނޑުމެންނަށް ޓޫތަ ނޑުމެންން އަޅުގަ ލަތެއްަގއި ޮއވެގެން. އެހެންވީމާ، ހާއަމާން  ނަށްރިސްޓުންނަށް އަމާންކުރެވޭނީ ައޅުގަ

 7ައޅުަގނޑު ހަނދާން އެބަހުރި  ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުންދީގެން ވަކި ުދވަހެްއގައި 

ނ .ފެބްރުއަރީ ޑިގެންދިޔައިުރަގއި އެަކމަށް ތާއީދުކޮށްގެން ތިބި މީހުން މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭނެ މި ރާއްޖޭގެ ވެރިަކން ފު

ނޑުމެން  ،އޭރު ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ޢަމަލުތައް ހިނގީމަ .ވެގެންދިޔަ ގޮތް މި. އެކަން އޭރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ނެތިން ދިވެހި ސިފައިންނާއި  އެީކަގިއ  ފުލުހުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއާދޭސްކުރިން. އެހެްނވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ކަެމއް އެނގޭީނ  މާޔަތެއް އޮތްހިމަސައްކަތް ކުރަންވީ. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިަތކަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާއ ުގޅިެގން މި

ން އިޢުލާނުކޮްށގެ 144އިމުކޮށްދެވުނީމާ. އެހެންީވމާ، ޤާމާޔަތެްއ މި ޤައުމުަގިއ ހިފުރަތަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް 

މުޅި ަޤއުމު އެލަރުޓކޮށްގެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ަކމެއް ޖެހޭނީ ކުރަން. ސިާޔސީ  ،އިޢުލާނުކޮްށގެްނ ވެސް  244 ،ވެސް

 7 ،. ޤާޫނނުއަސާސީ ަކނަޑއެޅިގެން ަބާޔންކޮށްފައެއް ނޯންނާނެއިވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެން ދަްއކާނީ ސިޔާސީ ފޯރަމްތަކުގަ 
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ނޑުމެން ދާންވީ ޕްރޮސެެސއް ހިނގަްނ އޮތް. ކީްއެވގެންތޯ އެުދވަހެއް ިކޔާަކށް. އެއީ  12 ،ދުވަހެއް  ؟ވާހަަކއަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  މީގެ މުހިއްމު ކަމަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ދެމިނެތް ތަނެއްަގއި އަުޅގަ

ައޅުަގނޑުމެްނ  އަށްސުލްުޖމްހޫރިއްޔާެލވޭނެ ޮގތެއް. އެހެންވީާމ، ރައީއިއެްއވެސް ިސޔާސީ މީހަކަށް ނެތް ލޮލެއް ހުޅުވަ

ނޑުމެން މި ،މި ބާރުތައް ދީފައި ނޑުމެން ، ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑުމެން އުުޅނު ނޑުމެންެގ  ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާށޭ! ތި ބޮްނތަކާ ެއއްޗެހި ހޯދާށޭ! އޭރަްށ ކުރިން އަުޅގަ ގޮތަށް އަުޅގަ

! މިކަމަށް ހުރަސްއަޅާ ބަޔަކު މި މަޖިލީހުގައި ތިބިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން މީ ހެރޭއެކީގައި ުއޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެ ދަރިންނާ

ނޑުމެން އެ  ނޑުމެން  މީހުން ހޮވާފައި މި ރައްޔިތުންނަށް ޣައްދާުރވާ ަބއެއް. އަުޅގަ ތަނަްށ ލީ ކީއްކުރަންތޯ؟ އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން އަތަކު ނެތް ައޅުަގނޑުމެންގެ ާދއިރާގެ މީހުން ކޮންމެ މީހަކު ފަހަތަކު ނެތް ސިފައިންނެއް. އަ

ނޑިއާ ހި އެއް. އެކަމާ އިދިޮކޅު ހަދައިގެން ވާަހކަދައްކާނެ ކަެމއް ނެތް. އެއީ އަޅުަގނުޑ މާޔަތްކުރާނެ ބަޑިއާއި ކަ

ނޑު އެދެން ރައްޔިތުްނގެ މަ ނޑު މިކަމަށް ާތީއދުކުރަން. އަުޅގަ ޖިލީހުެގ ދަންނަވަން އޮތް ވާހަަކއަކީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހިތާށޭ! ނޮވެ ،މެންބަރުންނަށް މި ޤައުމަށް ! ހަރޭހަނދާންކުރަްއވަ 3 ބަރުންޤައުމިއްޔަތަށް އަުޅގަ

ލެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހުނީ؟ ހާމާޔަތްކުރަން ނިކުތީ؟ ކޮންހިއަޅުަގނޑުމެން  ؟ގައި އޮތީ 3 ބަރުންކާކުތޯ ނޮވެ

ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ  އަޅުަގނޑުމެން މި ަޤއުމަށް ގެންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ވަރަށް 3 ބަރުންއެހެންވީމާ، ޮނވެ

ނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާނަން މި   ރާރަށް. ގައިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ފޮނަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަށް.هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނުޑ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެްސ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިްއޒަތްެތރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅގަ

މި ޤައުުމގެ ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްުޤގަިއ  އިމި ޤައުމާ  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ލް ޢަބްދުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟި

މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  އެ ދައްަކވަމުންގެންަދވާ ސާިބތުކަމަށް ޓަކައި އެ

ނޑުމެން  ނޑުމެގައާދެ! އަުޅގަ ންގެ ސިޔާސީ ިޚޔާލު ތަފާތުވިޔަސް، އަިދ ޫބލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ، އަޅުގަ

ކަމެއް އެބައޮތް.  އަޅުަގނޑުމެން ފިކުރުދިމާވާްނޖެހޭ އެއް ،ސްޔަގޮތުން ފިކުރު ދިމާނުވި އަޅުަގނޑުމެން ސިޔާސީ

ަގއި ކަމުމި އި.މި ޤައުމާއި މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ސަާލމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަަށަވރުކޮށްދިނުމުގަ ،އެކަމަކީ 

ނޑުމެންގެ ކާމިޔާބީގެ ހުރިހާ އަސްލެއް.  މާތްވެގެްނވާ އިސްާލމް .މެން އެއްބަްސވާން އެބަޖެހޭއަޅުަގނޑު ދީނަކީ އަުޅގަ
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ނޑުމެން ިމއަދު މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ ހުިރހާ ކުރިއެރުމެއް ބިާނވެފައި މި  ވަނީ  އޮންނަނީ ޭއގެ މަްއޗަށް. އަުޅގަ

ނޑު  ޢުލާނުކޮްށގެން. މިލަތު އިހާމި ޤައުމުަގއި ުކއްލި ނުރަްއަކލުގެ  ކަމަކީ މިއަދު ކުރަންޖެހިްއޖެ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ ދަންނަވާނީ މާމިގަ  ފަދައިން މިކަން ކުރުން މާ  ވިދާޅުވި  ގިލީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އެނބޫލުކުރަން. އަުޅގަ

އަދި  ،ދިނީމާމަލާހަާރަވއިގެން  ވެސް ވެއްޖޭ. ޤައުެމއްގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަވަހާރަކޮށްލަން ބަޔަކު ލަސް

ގޮއްވާ  ،މިތަނުން ނުރައްކާތެިރ ހަތިޔާރު ފެނުނީމާންއެާއގުިޅގެން ތަޙުޤީޤު ހިންގަމުންދާ ދުވަސްވަރެްއަގއި ރާއްޭޖގެ އެތަ

ހެން ލަތު އިޢުލާނުކުރުން އެއީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކޮންމެހާކުއްލި  އިދެން ޤައުމުގަ ،ތަކެތި ފެންނަމުންދާން ފެށީމާ

ވަނަ މާއްދާަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ  253ވަަނ ބާބުގައި  11ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވެެގން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

އިޚްލާޞްތެރި  ،ދިެވހި ޤައުމާއި ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް ވަފާތެރި ،ބޫލުކުރަނީގައޮތީ. އަޅުަގނޑު  ބާރު ލިބިދީފައި އެ އެ

ްއގަިއ ހެ. މިއަދު ދަްއކަންވާނީ ޤައުމީ ރޫުނވާނޭހަކަ ަދއްަކއިގެންގައި ސިާޔސީ ވާމިތާ އް ކަުމގައި ވަންޏާ މިއަދު ބައެ

ނޑުމެންނަށް އެބަން އެީކގަިއ މި ޤައުމު ސަލާމަތްއަޅުަގނޑުމެ  115ެފނޭ ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ކުރުމުގެ ވާހަަކޭއ. އަުޅގަ

ލިްއޔަތު. އޫށްފައިާވ މަސްަމތިކޮ އްާޔއާމައަްށ ރައީސުލްޖުމްހޫރިހަ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(އިން ެފށިގެންގޮްސ )ޔ(އާ

ިލއްޔަތު. އޫންޖެހޭ މަސްއްވަމަނިކުފާނު އަދާކުރަ  އެ  ކުރަްއވަންޖެހޭ ކަންތަްއތަކާއި މަިނކުފާނު އޭގެތެޭރގައި އެބަހުރި އެ

އެނޭގ މި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި  ލީމަ އެބައިވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ(އަށް ބަލަ 215 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ނުމަކީ މި ޤައުމުެގ ރަްއޔިުތންގެ ސަލާމަތާިއ ރަްއކާެތރިކަން ކަަށވަރުކޮށްދި ،ދަތު ރަްއކާތެރިކޮށްސިޔާ

 މި ޤާނޫނުއަސާސީން މަތިކޮށްފައި އޮތް މަސްޢޫލިއްޔަެތއްކަން. އެކަން ކުރުމަށް ަޓކަިއ އެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ 

ރާއްޖޭަގއި ކުއްލި ނުަރއްކަުލެގ ޔާރެްއގެ ދަށުން ދިވެހިމަނިކުފާނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ އިޚްތި އެ ،މަނިކުފާނު

ނޑު ދަންނަވާނީ އެ ،ލަތު އިޢުލާނުކުރުންހާ ހިތްދަތި މި އުނދަގޫ  ،މަނިކުފާނަށް ދިމާވި މި ދަތި އެއީ އަޅުގަ

ނ ވަރަްށ  މަނިކުފާނު ސާބިތުވެ ހުންނެވިކަމުގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުަގއި އެ ޑިަވޅުަގއި ވެސް ދިވެހި ޤައުމާއިދަ

ނޑު ވެރިކަންއަލިގަދަ ދަލީލެކޭ. އެކަ  ،ހިންގާ ޕާީޓގެ ެމންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ަމށް ޓަކައި އަުޅގަ

ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އަިދ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިސްަބތްވާ ޕާޓީެގ މެންބަރެއްެގ ހައިސިްއޔަތުން މިކަމަށް ވަރަށް 

ދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުްނގެ ހައްދުންމަތީ ފޮނަ ؛ވި އަޅުަގނޑުގެ ދާއިރާ ނަށް ފޮނުތަ އަޅުަގނޑު އިންތިޚާބުކޮށްފަިއ މި

ގޮތަށް  ރާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތްގަ ދަންނަވަނީ މި  މަނިކުފާނަށް ޝުކުރު މި އި ައޅުަގނުޑގެ އަމިްއލަ ނަމުގައި އެޔާނަމުގަ

ނޑު !ބޫލުފުުޅކުރަްއވާގަ ،ހަމައަށް ތާއީދުކުރަމުން. އާދެފާސްކުރުމަށް ފުރި  ،މެންނަށް ވެރިކަމަށް އާދެވޭނީ ވެސް އަުޅގަ

ސިލުކުރެވޭނީ ވެސް މި ޤައުމު ސަލާމަތުން އޮވެެގން. މި ޤައުމު ސަލާމަތުން ހާއަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ކަމެއް 

ނުޑމެންނަށް މަގުމަތީގަބާއްވަން އެބަޖެ ނޑުމެންނަށް އެއް ވެ ނިކުމެ ހިނގާބިގާ އިހޭ. އަުޅގަ ުއޅެވެން އެބަެޖހޭ. އަޅުގަ

ކަންކަން ކުރެވޭނީ މި ރާއްޖޭގަިއ ރައްކާތެރިކަން އޮެވގެން.  ނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. މިރަށުން އަ

ނޑުމެން ސަލާމަީތ ބާރުތަކުން ވިާދޅުވަމުން އެ  ާރއްޖެ އޮތީ  ،ގެންދަވަނީ  އަޅުަގނޑުމެން އަސްކަިރއްާޔިއން، އަުޅގަ
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ނުރައްކާތެރި  ރުގެ ބޭރުންނާނެ ލުެތރެއިންނާއި ފަޅުތެރެއިންނާއިވަ ލަތެއްަގއޭ. ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގެހާވަރަށް ބިރުވެރި 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު އެބަ ަކށަވަރުވޭ. ސަލާމަތީ ބާރުތަކުްނ އެކަން އެބަ ކަށަވަުރކޮށްދޭ.  ހަތިޔާރު ފެންނަމުންދާކަން އަޅުގަ

ލަތަށް ހާ ލާމަތީ ބާރުތަކުން އެބަ ބުނޭ. މި ކަމަށް ސަ މިތަނުން ގޮވާތަެކތި އެބަހޯދާ. އަދި އިތުރަށް ހުރެދާނެންމާލޭގެ އެތަ

ނޑު ހާމްހޫރިއްޔާ ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ އައިމަ ަރއީސުލްޖު ލަުތެގ އިޢުލާނުކުރީމަ މިކަމަށް ފާޑުކިޔާ މީހުންނަށް އަުޅގަ

ނަކީ ދިވެހި މީހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހެޔޮއެދޭ ބައެއް ނޫނޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދޭ ބައެްއ ނޫނޭ. އެ ،ދަންނަވާނީ

ނޑު އިޚުލާޞްތެރިކަާމ  ޤައުމާއި ަރއްޔިތުންނަށް ޣަްއދާރުވާ ބަެއކޭ. ިދވެހި ޤައުަމށް ޚިޔާނާތްތެރިވާ ަބއެކޭ. ައޅުގަ

ރަްއޔިުތންގެ ފަރާތުން މިތަނަށް ބަސްބުނަން އައިސް ތިބި މީހުން  ،ަރއްޔިތުްނ އިންތިޚާބުކޮށްގެން  ،ލަންއެީކގައި ޮގވާ

މީހުންގެ ސަލާމަތާއި  މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރަސްނާޅުްއވާށޭ. އެ ނުވާށޭ. އެރައްޔިތުންނަށް ހަރާންކޯރު

މާޔަތްކޮށްދޭ ބަޔަކަށް ތިޔަ ބޭފުޅުން ވެަވަޑއިގަންަނވާށޭ. ސިޔާސީ ގޮތުްނ މިތަނަށް ތެދުވެ ކޮންމެ ހިރައްކާތެރިކަން 

ލަން މަސައްކަތްކުރުން ެއީއ ންނަށް ކަންކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާ ރަްއޔިތު ،ބޭފުޅަކު ހިތަށްއެރި ވާހަކަެއއް ދައްކަމުންދާއިރު

ނޫނުއަސާީސއަްށ ޤާމި  ،ނަމަެވސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ައޅުަގނޑަީކ ާގނޫނީ ވަކީލަކަށް ުނވި

 253 ،ވަނަ ބާބުަގއި 11ލަުތގައި ކަން ކުރެވިދާނެ ގޮތް. ވަރަށް ސާފުކޮށް ހާބަލައިލީމަ އެބަ ފެނޭ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި  255ވަނަ މާއްާދގައި އެބައޮތް ބަޔާންކޮށްަފއ  255ވަނަ މާއްދާއާިއ،  254ވަނަ މާއްދާާއއި، 

ޫނނުއަސާސީަގއި އަންނަނިިވ ޤާ ؛ނޫނުއަާސސީގެ ހިފެހެއްޓިދާނެޤާލަތެްއގަިއ ހާއެބައޮތް ކުއްލި ނުަރއްކަުލގެ 

 ރާރުަގއި އެބައޮްތ އެކަން ބަޔާންކޮށްފަ. ހަމަ ގައި މިނިވަންކަން ހިފަހައްޓައިގެެންއ ނުވާނޭ. މާއްދާތަކުަގއިވާ ަޙއްޤުތަކާ

ނޫނުއަސާސީއާއި ގާޫނނުތަކުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި ޤާވަނަ މާްއދާގެ )ނ( ގައި އެބައޮތް މި  55އެާއވިދިގެން 

ކުއްިލ  ،ނަމަ އެކަން ކުރަންވާނީ  ފަހައްޓާމިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން ެއްއވެސް ޙައްެޤއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހި

ހިއްޖެ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ޮކންމެހެން ހިފަހައްޓަންޖެހިއްޖެ ޖެލަތުަގއި ކޮންެމހެން ހިފަހައްޓަންހާނުރައްކަލުގެ 

ތިބެގެން އެިކ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ތެދުވެ މިތާަގއި  .ރާުރގައި ަބޔާންކޮްށފަގަމިންވަރަކަށޭ. އެ ވާހަކަ އެަބއޮތް މި 

ނުޑ ގަޫބލުކުރާ ގޮުތގަިއ ެއްއވެސް  ލެއްަގއި ކޮްށގެްނވާނެ ކަެމއް ހާ މީހުން އެކި ގޮތަށް ތަރުޖަމާުކރުން އެީއކީ އަުޅގަ

މީހުން ވެސް ވާން އެބަޖެހޭ ޤައުމަށް އިޚުލާޞްތެރި ބަޔަކަށް.  އެ ،ގާނޫނީ ވަކީލުން !ނޫން އިނގޭތޯ. ގަބޫލުކުަރއްވާ

ނޑުމެން ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި މިތެދުވެރި ބަޔަކަށް. އަޅު  ލުމަްށ ޤައުމު އަނދަވަޅެއްގެ ތެެރއަށް ވަްއޓާ ގަ

ނޑުމެން ދުށީމު ޤައުމަށް  ވަނަ ދުވަހު މި 3ބަުރ ންނޮވެ ،މަސައްކަތްނުކުަރއްވާށޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން. އަޅުގަ

ނޑުމެން  ގައި މި 12،13މަހު  ގަސްޓުއޮ  ،ޣައްދާރުވީ މީހުން. ައޅުަގނޑުެމން ދުށީމު ަޤއުމަށް ޣައްާދރުވީ މީހުން. އަުޅގަ

ޤައުމުގައި ހުޅުޖެހި މީހުން. މިއީ  ވަނަ ދުވަހު މި 8ވަނަ ދުވަހާ ވިދިގެން އައި  7އެ ބުނާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  ،ދުށީމު

ޤައުމާިއ  މުޅި މި ،މުޅި ޤައުމުގެ ތަންތާނަގިއ ރޯކޮށް ؟މިއީ ޤައުމަށް ވަފާތެރިންތޯ ؟ޤައުމަށް އިޚުލާޞްތެރިންތޯ

މީުހން މިއަދު ތެދުވެ ަޤއުމަްށ އިޚްލާޞްތެރިވަީނއޭ ބުނީމާ  އެ ؟ރައްޔިތުންނަށް ކިާހވަރެްއގެ ގެއްލުމެއްޯތ ދިނީ
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ނޑުމެން މި ތިބީ ޤައުމަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާ އެީކަގއި  ،އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ގަބޫލެްއ ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤގަިއ  ،ޤައުމުގައި ޙައްުޤަގއި މި ،ނުވާ ކޮންމެ އެއްެޗއްތަނަށް ފޮ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި

ނުޑ ހަމަ އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ެއކީަގއި  ފާސްކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ އެްއެޗއް ައޅުަގނޑުމެން ފާސްކުރާަނން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ތިޔަ ބޭުފޅުން ވެސް ެވަވޑަިއގަންނަވާށޭ  ،ލަން ބޭނުންވަނީއެމް.ޑީ.ޕީގެ ލޮުބވެތި އަޚުންާނއި އުޚުތުންނަށް ވެސް ދަންަނވާ

ރާއްޖޭގެ އެތަންމިތާގަިއ  ،ގައި ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުކުމެ 2018ޤައުމަށް ވަފާތެރި ބަޔަކަށް. 

ަޤއުމުގެ ސަލާމަތާިއ އަމާންކަާމއި ރަްއކާތެރިކަން ޮއެވގެންޭނ. އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި  ކެމްޕޭނުކޮށް އުެޅވޭނީ މި

 އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެްއބާރުލުންދެއްވުމަކީ ތިޔަ ބޭފުުޅންގެ މައްޗަށް އޮތް ަޤއުމީ ާވޖިބެކޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ މިރަ

ނުޑ  ނުޑގެ އިުޚލާޞްތެރި ދުޢާ. އަުޅގަ ޤައުމު ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެރިަކމުގައި އަބަދާއި އަބަދު ލެހެްއޓެވުން ެއއީ އަުޅގަ

ޤައުުމގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު  ،ޤައުމާއި ،ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި ޔާމީން މިهللا އެދެނީ ރައީސް ޢަބްދު

هللا ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެ ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ އިޚުލާޞްތެރި ބުރަ މަސައްކަތުަގއި މާތް 

 ގައި ލިބުނު ކުރިއެރުމަށްއަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ެތރޭ 2މަނިކުާފނުގެ ޒަޢާމަތުގައި މި ވޭތުވެިދޔަ  ބަރަކާތްލެއްވުން. އެ

މިންވަރުޮކށްދެއްވުން. ައޅުަގނޑު ހަމަ هللا ޤައުމަށް މާތް  އެތައް ގުނަެއއް އިތުުރ ކުރިއެރުމާއި ފަހިކަން މި ،ވުރެ

މަނިކުފާނާ ެއކީަގިއ  ައޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ރަީއސް ޔާމީނާ ެއކީަގއި ސާބިުތެވއޭ. އެ ،ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވާނީ

ންޓްރީ ގްރޫޕާއި، އެމް.ޑީ.އޭެގ ންޓްރީ ގްރޫޕާއި، ޖޭ.ޕީގެ މުޅި ޕާލިމެޕީ.ޕީ.އެމުެގ މުޅި ޕާލިމެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެން އެދެނީ މިޕާލިމެ ޤައުމަށް އުޖާލާ މުސްތަޤުބަލެކޭ.  ންޓްރީ ގްރޫޕް އޮތީ ވަަރށް ވަރުގަދަ ޢަޒުެމއްަގއޭ. ައޅުގަ

 ޢަލައިކުމް.  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ަވއްސަލާމް

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން: ރި

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ައއްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމަށް. 

 

 އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:

ސް. އިތުރު ތަރުޖަމާއެއް ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން މިއީއެްއ. އަޅުަގނޑު ވެސް އެކަމާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީ 

 2ނޫުނއަސާީސގެ ޤާމި  ،ޮއވޭ ވަނަ މާއްާދގަިއ އެބަ  254ނޫނުއަސާީސގެ ޤާއެއްބަްސވަން އިނގޭތޯ. ވަރަްށ ސާފުކޮށް 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ޙައްޤުަތކާއި މިނިަވންކަމުގެ ތެރެއިން ބަެއއް ޙަްއޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ވަުގީތ  ވަނަ މާއްދާގެ ބާުބގައި ކަ

ަބއެްއ ގާނޫނުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުން ިހމެނިދާނޭ ކުއްލި ނުރައްާކ  ،ގޮތުން ހިފެހެއްޓުމާއި

ވަނަ މާއްދާ ހިމެނޭ ބާބުގެ ވާހަކައެއް ނެތް.  100ނޫނުއަސާީސގެ ޤާލަތެއްގައި. މީަގއި އެްއގޮަތކަށްވެސް ހާ
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ޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ިސޗުއޭޝަެނއް އައި ވަގުތު ެވސް ނާޖާއިޒު ފައިދާތަކެްއ އަޅުަގނ

ލަތުގައި ެއއްގޮަތކަށްވެސް ުކޅެވިދާނެ މާއްާދެއްއ ހާވަނަ މާއްދާ ުކއްލި ނުރައްކަުލގެ  100ނޫނުއަާސސީގެ ޤާ ،ނަގަިއގެން

ނޫނުއަސާސީ ޤާރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ،މާއްދާއަކާ ުކޅެނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އޮތް ޤާކަމަށް  ނޫން

ނޫނުއަސާސީގައި ނައިުބ ޤާއިޞްލާޙުކުރުމުގެ ކަންަތއް ުކރަންޖެހޭއިރުގައި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ އެކަން ކުަރއްަވިއގެން 

ނޑަ ދުވަހަށް ބަދަލުކުރި 7ތަން  ުދވަހުގެ ނޯޓިސް ދޭން އޮތް 14ރައީސަށް  އެިޅގެްނ ތަން. މިއީ ހަމަ ސީދާ ކަ

ނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމެއް. މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިޚުލާޞްތެރި ވާހަކަ. ޤާ

ނޑުމެން އެބަ ބޭނުންެވ މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއް  ފަހަރު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޚުާލޞްތެރިއްޔާ އަުޅގަ

 ން. މީގެ ހަފްތާއެއް ކުރިން ައޅުަގނޑުެމންނަށް އެތައް ޒަމާންތަކަކަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަ

ހުރިާހ  ތްއޮ ހުރިހާ ދުވަހު ވެރިކަންކުރީ. މި ތްއޮ ތިމަންނާއެއް ނޫނޭ މި ،ފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފެނިފައި ވިދާުޅވީ

ތަން  ދަނީ ވެރިކަންކުރާ ނަށް ފެނިގެން މިދުވަހު ވެރިކަންކުރަމުން ގެންިދޔައީ ނައިބު ަރއީސޭ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުެމންނަކަށް ނޭނގެ މި ނިޑ ސަލާމަތުން ހުރި  ހޯމް މިނިސްޓަރު. އަޅުގަ ކަމެއް  ވަގުތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިސކު

 ފަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެކެން ވެސް. ެއކަން ޔަޤީންކުރުމަށް ޓަކައި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެއް

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު ބޮމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  އެބަ ބޭނުންވޭ. ކޮންމެ ދުަވހަކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް  ފަހަތުން އެބަ ދުވެއޭ ކިަޔިއގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަްށ ބިރުދައްކާ މަންޒަރު. ެއައށްފަހު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަަކށް ޔަޤީންކަމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލޮލަށް ނުފެނުނީމާ އަ ޤަުއމު މިހާރު ހިންގަމުންގެންދަނީ  މިނެތް ޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ، ނޫނިއްޔާ ޢުމަރު ނަޞީރުތޯ ވެސް. އެހެންވީމާ .ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުތޯ ވެސް މިކަން އަޅުގަ

ކަންކަން ކުރާއިުރ  ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަްށ ޓަކައި ،ސާފުކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. އަނެއް ކަމަކީ

 ލަތެއް ދިމާވީމާ ހާފެބްރުއަރީަގއި ދިވެހިާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުްނވެދާނެ ކަހަލަ  7 ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނު

ަޤއުމުެގ ރައްޔިތުންނަްށ  ،ލަޙަތު ފަހަތަށް ޖައްސަވާަފއިޞްމަނިކުފާނުެގ މަ އޭރު ހުންނެވި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ

ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ ފާދެްއވިޓަކައި އިސްތިޢު ބޮމެއް ދުވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  ތަން ވެސް. މިހާރު އަުޅގަ

ޖެހެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން. ދިވެހި ރައްިޔތުންގެ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކެއް  ފަހަތުން. އޭގެ ހުރިހާ ކަންކަމެއް ނަގަން މި

ޤައުމު ނުބެލެހެއްޓިގެންގޮސް ޮބއްސުންލަިއގެްނ  ރިއްޔާއަށް މިދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫ ނިގުޅަިއގަެނވިގެން މި

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ން ޓުރިސްޖޫ އޮފް ންދިޔައީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮމިޝަމިހާހިސާބަށް ދިޔައިމަ. އިއްޔެ އަޅުގަ

ޙައްޤުތަކެއް  މި ހުރިހާ ކޮންމެހެން ލަތަކީ މިއީހާިމ ނުރައްކާ  ،ލަތުހާއޮތް  މި އިގަ ނެރެފައިވާ ބަޔާެނއްަގއި ދިވެިހރާއްޖޭ

މި ހުރިހާ  ،ތުރު މީހުންނަށް ނުކުރެވޭ ގޮތާ ލަތާއި، ދަތުރުފަހާނޫނޭ. ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ  ލަތެއްހާހިފަހައްޓަންޖެހޭ 

އެްއޗެހި  ،ބަަލއި ފާސްކުރަމުން ،ހުރިހާ ދުވަހު ވެސް ބޭނުންހާ ތަނަކަށް ވަދެ ތްއޮ ކަންކަމެއް ކުރާކަށްނުޖެހޭ. މި

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ާސފުކޮށް އެމި ގެންދިޔަީއ. ައޅު ނަގަމުން ބަރުަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ންނޮވެ 6ނގޭ ިމއީ ގަ
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ްސެގ ެއކީަގއި ނައިބު ަރއީން ކުރި ކަމެްއކަން. އަދި ެއއާމުޒާހަރާއެއް ކުރަންެވގެން ުއޅުނީމާ އެކަން ހުއްުޓވަްނވެގެ 

ނޫނުއަސާސީގެ ތެެރއިން ޤާ ،ލަތެއް އިޢުލާންކޮށްފައިހާ ްސކުރަންެވގެން ކުއްލި ނުަރއްކާ ކޮންފިޑެންސް ވޯޓު އަވަ ނޯ

ނޑުމެން ބަލަހައްަޓިއގެން މި ،ތެރެއިން ކޮށްގެންވެސް ކުެރވޭނެ ކަންަތއްތަްއ މީގެނު . މިއަދު ކޮބައިޯތ ދަނީ އަުޅގަ

މް ކޯޓުްނ ނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެންނަާވއިރުަގއި ސުޕްރީޤާކީްއެވގެންތޯ  ؟ސުޕްރީމް ކޯޓު

މިއީީކ މިކަން ުކރެވޭނެ ގޮެތއް ނޫން. އެކަަމކު، އިޚުލާޞްތެރިކަުމގެ ވާހަަކ  ؟ސް އެްއޗެޭކ ނުބުނެ މި އޮންނަނީއެްއވެ

ގޮތުަގއި ކުއްލި ނުަރއްކަުލެގ  މި ދައްކަނީ. އިޚުލާޞްތެރިަކމުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބާރުގެ ތެެރއިން ނާޖާިއޒު

ވެްސ އަރަިއގަނެވޭތޯ މި ބަލައިގަްނނަނީ. މިއީ މި ބޭފުޅުންގެ އިޚުލާޞްތެރިކަން ހުންނަވަރަކީ. ލަތު ބޭނުންކޮށްލައިގެން ހާ

ލަތު އިޢުލާންޮކށްލަން އަމިއްލައަށް ނުކުތް ހާކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މިނުން އިޚުލާޞްތެރިކަން ހުރިއްޔާމުްނ އެންމެ ކުޑަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ެއްއގޮަތކަ ،ނަމަ ލަތު ހާކުއްލި ނުަރއްކަުލގެ  ،ށްވެސް ޔަޤީންކަމެްއ ނެތްރަނގަެޅއްނޫންތޯ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް ނުދެކެން. އެ މަނިކުފާނު ދުނިޔޭގައި އެބަހުިރ  އިޢުލާންކުރި ފަހުން ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ޔަޤީންކަމެއް ނެތް. އެ މަނިކުފާނު ނޑި ސަާލމަތުން ހުރި ގެކަމެއް ވެސް އަުޅގަ ކަމެއް ވެސް  ސިކު

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު ތަކުރާރުކޮށް ނަފުސާނީ   އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޔަޤީންަކމެއް ނެތް. އަޅުގަ

ގޮތުން ވެސް ބޯ ގޮްއވާަލއިގެން ެއ  ތަން. ބޮމަކުން ނުގޮިވއްޔާ ނަފުސާނީ ގޮތުން އެ މަނިކުފާނުގެ ބޯ ޮގއްވާލަން އުޅޭ

ނޑުމެްނނަށް މި ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ ހުއްޓުވާ މަނިކުފާނަށް ވެރިކަންކުރުން ކަންކަމަކީ މިއީ  މި، ތަން އަުޅގަ

ލަތު އިޢުާލންކުރަން މި ފޮނުވާފައި އޮތް ހާއަޅުަގނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރޭވނެ ކަމެއް ނޫން. މިހާރު ކުްއލި ނުރައްކަލުގެ 

ނޑުމެންނަކަްށ ބަދަލުކޮށް ،ނޫނުއަސާީސގެ ނުކުޅެވޭނެ މާއްދާތަކާ ކުޅެަފއިޤާ ،ގޮތަށް ފައި މި ގެނައި އެްއޗަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ީޕއަކުން އެކަން ެއގޮތަށް ބަލަެއއްނުގަްނނަން.   ބަލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެކުނު ދާއިާރގެ  އަރުވަނީ ުކޅުދުއްފުށީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް.

 

 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށީ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެްއވެސް މީހަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެ މީހެއްގެ އަާސސީ ޙައްޤުތައް ހިފެހެއްޓޭކަށް. 

ފަދަ ނުރައްކާ  ލަތުހާަސކު ބޭނުންވާނެހެނެއް ހިއެއްނުވޭ އޭަނގެ ވެރިކަމުަގއި ުކއްލި ނުރައްަކލުގެ އެްއވެސް ރައީ

ލަތެއް އިޢުލާންކުރާކަށް. ުހއްދަެވގެންވާ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭގައި ވެސް މީހުންނަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަންތައްަތްއ ހާ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ގޮތުަގއި ުކއްލި ނު އެްއވެސް ަރއީސަކު ކުރަން ބޭނުންވެގެްނ  ،ލަތަކީހާރަްއކަލުގެ ހުންނާނެ. އަޅުގަ
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ނޑު ދެކޭ ގޮތް. ައޅުަގނުޑ ވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ އަޅުަގނޑުގެ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓޭކަށް.  ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ އަޅުގަ

ފުރައިގެންިދއުމާއި  އަންނާކަށް. ރާއްޖެއިން މެއްއަޅުަގނޑު ބޭނުމެއް ނުވޭ އަޅުަގނުޑގެ ހިނގާބިނާގވުަމށް އުނިކަ

ނުޑ މުޢާމަލާތްތައް ބަލަ ނޑުެގ ެގއަށް ވަެދ ތަންތަން ފާސްކުރާކަށް. އަުޅގަ  އި ރާއްޖެއަށް އެނބުރި އަންނާަކށް. އަުޅގަ

ނޑު ބޭުނމެއް ވުރެ އެންމެންގެ ޙައްޤުތައް  ނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް، ވަިކވަކި ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތަަކށް ފާސްކުރާކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވާންޖެހޭ ވަގުެތއް އަންނައެުކގައި އިސް  ނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަން. އަިދ އަުޅގަ އަދި  ،ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ގަބޫުލކުރާ ަތކުަގއި ިއވޭ ޚަބަރުަތކަށްއާމުކޮށް އެިކއެިކ މީޑިއާއް ެވްސ  ގޮތުަގއި ހަމަަގއިމު ުވރެ އަުޅގަ

ރަކު މިހާރު މިކަން ދިމާވި ފަހުން ބައްދަލުވިއިރުަގއި ދެތިން ފަހަ ؛ބަްއދަލުވި ފަހަރުތަކުގައި އަޅުަގނޑުމެންނާ ރައީސާ

އުމަށް ދިމާވެފައި ހުރި ަކންތައްތަކުެގ ވާހަކަަތއް ކިަޔއިދެއްަވއިފި. އެކަން އަޅުަގނުޑ ޤަވަަރށް  އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ

ކު ކިަޔއިދޭންވާާހ ނުކުރަން ފަސްދޮޅަހަކަށް މީހުންގެ ޖަމާޢަތެއްގަިއ ރައީސަ ގަބޫލުކުރަން. ައޅުަގނޑު ަގބޫލެއް

 ވަރަށް، ެއއަށްވުެރ ތަފްސީލުކޮށް ވެސް ކިޔައިީދފި. އަދި ޑިވެލޮޕްވަމުން މި ތަފްސީލުކޮށް ކިޔައިދޭން އަުޅަގނޑު ނޭދޭ

ައޅުަގނޑު މިއަްށ މި ތާއީުދކުރަނީ ، ޭއޝަން ިޑވެލޮޕްވަމުްނދިޔަ ވަަރކަށް ކަންަތއްތަެކއް ކިޔައިދީފި. އެހެންވީމާދާ ސިޗު

ނޑުމެންނަށް  ،އިން އެނގިފައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އިތުރަށްއާމީޑި ވަތަބަރުން އެނގިފަިއ ހުރި ނުހަމައެކަނި ޚަ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ވެސް ގަބޫލެއް ،ސީދާ ރައީސްގެ ދޫފުޅުން ވިާދޅުވި ައޑުިއވުނު ބަެއއް ކަންަތއްތަުކގެ މައްޗަށް. މިދެންނެވީ 

ނޑު ަގބޫލުކުރަނީ މިއަދު މިނުކުރަމޭ މި ހުރިހާ ޙައްޤުތައް އަޅުަގނޑުމެން  ލަތު ހާ ހިފެހެއްޓިެގންދާކަށް. އަދި އަުޅގަ

ދުވަހަްށ  30ވެްސ ލުެޔއް ލިބޭާހ ައވަހަކަށް މި  ކަމަށް ވީނަމަެވސް މިކަމުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކިރިޔާ  އިޢުލާންކުރި

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓާލުން އި،ނުބާއްވަ  ނޑު ގަބޫލުކުރާވީހާވެްސ ައވަހަަކށް އަުޅގަ ގޮތުަގއި  . ައޅުގަ

ކަމެއް ވެސް، ރަްއޔިތުންގެ ތާީއދެއް ވެސް، ލޯތްބެއް ވެްސ  ކަމެއް ވެސް، މޮޅު އެްއވެސް ރައީަސކަށް މަޝްހޫރު

ލަތު އިޢުލާންކޮށްގެން، އެ ީމހުންގެ ޙައްޤުތައް ހިފަހައްޓަިއގެން، އެ މީހުންގެ މަްއޗަްށ ހާނުލިބޭނެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 

ނޑުމެންނެކޭ ެއއްފަދައިން މިހާރު އެ ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެސް ވަރަްށ އްންކުާރކަށެވެރިކަ . ެއކަން އަުޅގަ

ވުރެ ޮބަޑށް މީހުން ރުޅިއަންނަ ކަމެްއ  ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މަްޝހޫރުކަމާއި ތާއީދަށް

ނޑު ގަބޫލުކުރަީނ މި ކުރަންޖެހުނީ ކީއްވެގެންަކން ވެސް އެ ންމެ ބޮޑަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ގާނޫނީ ނަޒަރަކުން ވިސްނާގަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް. މި   ،ނަމަ ރާރުަގއި އެބަ ހުރި ބައެއް މާއްދާތައް އަުޅގަ

ނެ. މިއީ ހިފެހެއްޓިދާނެ ޙައްޤެއްތޯ، ވުރެ ިގނަ ގޮތަށް މާނަކުރެވިދާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސުވާލު ުއފެއްދިދާނެ. އެއްގޮތަށް

ނޑު މިއަދު މިހުރި ފިޔަވަޅުމަތީގައި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މީގެ ޖުމު ހުނޫންތޯ ބަ ލަ ސްކުރެވިދާނެ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑު ިމއަ ނުޑެގ  ،ިއގެން ކުރިއަށްާދން ބޭނުންވަނީނަތީޖާއަށޭ އަޅުަގނޑު ބޮޑަްށ މި ބަރޯސާވަނީ. އަދި އަުޅގަ އަުޅގަ

ޠޫރަތްތެރި ޚުއްޔަތުން ވެސް ދޫކޮްށލަން މި އެއްބަސްވަނީ ހަމައެކަނި މިދެންނެވި ސިޙައްޤުތަކެއް ފަރުދެއްެގ ހައި ހުރިހާ

ނޑުމެްނގެ ކުރިމަތީގައި އޮތީމަ ެއކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައޭ. އަދި ވީހާވެސް ައވަހަކަށް މިކަމުން  ނޑިަވޅު އަުޅގަ ދަ
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ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ހިންގުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް ހާކަލުގެ މި ކުއްލި ނުރައް ،އަޅުަގނޑުމެން ސަލާމަތްވެ ލަތު އަޅުގަ

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ. ހާލޭއެދޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރާ ނަޢީމަށް.އަނާ

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ރާރު، ގަސްކުރަމުންދާ ހު. އާދެ! މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ބަ`ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. 

މަތާ ބެހޭ މަޖިލީހުން ުއމީ ސަލާޤަާރރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއ މި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި 

ނޑިަވޅުކަންހާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުއްިލ ނުރައްކަުލގެ ، ލަފާއަރުއްަވިއގެން. އެހެންވީމާ  ،ލަތު އިޢުލާްނކުރަންޖެހޭ ދަ

ރާުރ ފޮނުއްވާފައި މި ވަނީ. ގަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއގޮތަްށ ހުށަހަޅުއްވަން ފެނިަވޑަިއގަންނަަވއިގެން މި 

ނޑުެމން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް މި އެހެންނަމަވެސް، އަ ރާުރގަިއ ގަާރރުގައި އެބަ އޮތް. އަދާލު ޕާީޓން ކަންބޮޑުވޭ މި ގަުޅގަ

 7 ،ތަން ދުވަހުގެ ުމއްދަތު ދޭންވާނޭ އޮތް 14ވަނަ މާއްދާގައި  100ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ ؛ވަނަ މާއްދާ 100ޙަޤީޤަތުގައި 

މަ ަވރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ ިމ ޑުާވ ކަމެއް. ައޅުަގނޑު ހަދުވަހަށް ކުޑަކުަރްއވާފައި ވާީތ ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ ކަންބޮ

ން. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ހަމައަށް ވެްސ ައއު ފްލޯއާ  މި، މިހެން އޮތުމާއެުކ ވެސް ރާރުެގ މި މާއްދާ ގަ

ވަިކވަކި  ނޫނުއަސާސީގެ ވަިކވަކި މާއްދާތަާކއިޤާ ،އޮންނަނީ ނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލުގެެނވޭނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިޤާ

ނޑުމެގަމުއްދަތުތަކަށް  ންނަށް އެނގިފަެއއް ނެތް. އަދި ރާރަކުން ބަދަލުގެނެވޭ ކަމަށް އޮންނަ ކަމެއް އަުޅގަ

ހުުޅވިގެންދާން ިމ ގެ ވޯާޓއެކު. އެހެންނަމަވެސް، މެންބަރުން 64ނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލު ިމ ގެނެވެނީ ޙަޤީޤަުތަގއި ޤާ

ނޑުމެން ދެކޭގޮތުގަ  ރާަރކުްނ ގަ. ެއއީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އި ވަރަށް ނުރަްއކާތެރި ދޮރެއްއުޅޭ ދޮރަކީ އަުޅގަ

ނޑަށް ހަނދާންވާޤާ  ގޮތުން  ނޫނުއަސާސީގެ ވަކި މާއްާދއަކަށް ބަދަލުގެެނވިދާނޭ. މިއީ އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކަމާ ، މިފަދަ މައްސަލައެއް މި ތަޅުމާ ހަމައަށް އައީ. އެހެންވީމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވޭ.  އަުޅގަ

ލަތު ހާރިއްޔާއަށް ކުއްލި ނުރަްއކަލުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫ ،އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ ކުިރން މި ދެންނެވި ފަދައިން

އެރުްއވުމުން ކުަރްއާވ ބެހޭ މަޖިލީހުން އެގޮތަށް ލަފާ އުމީ ަސލާމަތާޤަ ަޑިއގަންނަވަިއގެން އަދި އެއީ އިޢުލާންކުރަން ފެނިވަ

ނޑުމެން ވެސް ހަމަ އެްއެވސް މައްސަލަެއއް ނެތް. ،ތީކަމަކަށް ވާ ނޑުމެން އެހެންނަމަވެސް،  އެކަުމގައި އަުޅގަ އަުޅގަ

މެދު އަޅުަގނޑު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަްނ  އަށް މި ގެންނަވާފައިވާ ބަދަލާވަަނ މާއްދާ 100ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

 ށް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ފަރާުތން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުުރޞަތަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ  ތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތް ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 .ށްއިބްރާހީމް ޝަރީފަ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ެއއްގޮަތކަށްލަތު އިޢުލާންހާސް. އާދެ! ުކއްލި ނުރައްކަުލެގ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ  ޝުކުރިއްޔާ ވެސް އެދޭ ކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ގަޫބލުކުރާ އުމު އައުމަކީ ވަރަށް ބިރުވެރި ކަމެއް. ނުރައްކާތެިރ ޤަލަތަކަށް ހާގޮތުަގއި އެފަދަ  ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަ

 ގެ އެ މަނިކުފާނު  ،ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،ކަމެއް. އެހެންނަމަވެްސ، ދައުަލތުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން

ނީކީ ުމެގ ގޮތުން އަުޅއްވަންޖެހޭ ފިަޔަވޅެއް ައޅުްއވަންޖެހޭނެ. އެައކަްށ އަޅުަގނޑު ދެޮކޅުހަދައްވުމަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެ 

ތިޞާދަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވަނީ މިަކމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤް  .ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ކުން އަނިާޔއެްއ އްޔަތަ ސިފަހަރެއްގައި ވެސް ެއއްވެސް ހައިއަސަރަކަށް. އަދި މިކަމުގެ ެތރޭގައި ކުެށއް ނެތް ބަޔަކަށް 

ނުޑ ުއއްމީދުކުރަްނ.  ގެލިބިދާނެކަމު ކަންބޮުޑވުްނ އެބަ އޮތް. އެފަދަ ަކމެއް ނުކުރަްއވާނެ ކަމަްށ އަުޅގަ

ނުޑ މިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލަތުގައި ވެސް ވަރަްށ ހާުކއްލި ނުރަްއކަލުެގ  ،ދަންނަވަނީ އަށް ެވސް އަުޅގަ

މި  .ންދަަވއްޭޗ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކަންކަން ކުރިއަށް ގެ އެކީ މި އެކީ، ވަރަްށ އިންސާފުވެރިކަމާ ތެރިކަމާވިސްނުން

ނޑިަވޅަކީ  ލަތްތަކުގައި ދުނިޔޭެގ ހާަވގުތު. މިަކހަލަ ރަްނވީ އުމީ ެއއްބަިއަވންތަކަމަށް ހުރިހާ އެންމެން މަސައްކަތްކުޤަދަ

ދަްއކަިއގެން، ވާހަކަ ފަރާތާއި އިދިކޮޅު ަފރާތްތަކާ ވެިރކަންުކރާ ،އޮންނަ ގޮތަކީ  އެހެން ތަންތަނުގައި މި

 ،ކީޔަމައެޅުުމަގއި ބަިއވެިރވުން. ހިތާމު ކަންކަން ނިންމުމުގަިއ ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އްއުމީ މުހިޤަމަޝްވަރާކޮްށގެން 

ސަލާމަތާއި ނުރަްއކަލަްށ  ގެ އުމުެގ ރަްއޔިތުންޤަުއމުގެ ކަންަތއްތައް ގޮްސ، މުޅި ޤަހިސާބަށް  މިއަދު މި

ުކރާ ޕާޓީއާއި އިދިޮކޅު ޕާޓީއާ  ތެރޭގައި ވެސް ވެިރކަން ހުގެގައި ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުށަހެޅިގެންދިޔައިރު 

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ނުދިއުން. މިއީ ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަޅު ންެވގެމުއިޤާ އެްއކޮށް މަސަްއކަތްކުެރވޭނެ މާޙައުލެއް  ގަ

ނުޑމެން އެންމެން އުމު.ޤަމުހިއްމީ  ލަޙަތު ކުރިއަރުވަން. ޞްއުީމ މަޤަވެސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ  އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މި ށް އި އެކަކު އަނެއް ބަަޔކައޮންނަ ސިޔާސީ ވާަދވެރިކަުމގަ ފަހަރެއްގަިއވެސް މިތާަގއި ައޅުގަ

ނޑުމުސާރައަށް ެބއްދުމަކީ  ވިްއޔާ  ަލތު އޮތް ކަމަށް ވަނީހާއުމުަގއި ނުރައްކާތެރި ޤައުމަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫްނ. ޤަބަ

އްސާކުރަން. އަދި ހިއެބަ ޖެހޭ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާުކރަން. ޖެހިގެންއުޅޭ ކަންކަން ސާފުކޮށް  ސަރުކާރުން ވެސް

ވުރެ ބޮޑަށް މިކަމުގެ  ޅު ފަރާތްތަކުގެ ާތއީދު މިކަމަށް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަްއވަން. އިދިކޮޅު ފަރާްތތަކަށްއިދިކޮ

ވިސްނަން. ިއއްޒަތްތެިރ  ސަރުކާާރއި ސަރުކާުރ ހިންގާ ޕާޓީ. މިކަމަށް އެބަ ޖެހޭ ،މަސްއޫލިއްޔަތު އެޅޭ ފަރާަތކީ 
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ކުރިއަށް  ޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާސީ ފިކުރުއިދިކޮ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ދިމާވީމާ .ރައީސް

ކަމެއް ނޫން.  ނެރެގެން މަސަްއކަތްކުުރމަކީ ރަނގަޅު ސިޔާސީ ވާަދވެރިކަން ކުިރއަށް ާބއި ޞަނެރުމާއި، ޒާތީ ތަޢައް

އްޔަތު އެންމެ ލަތްތައް މި ދިމާވަނީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީން ވެސް ެއ ބޭފުުޅންގެ މަސްއޫލި ހާއެކަމަކު މިފަދަ 

 އުމުެގ ސަލާމަތަށް ކުރަްއވަންޖެހޭޤަ ްއޔިތުންެގ އެއްަބިއވަންތަކަމާއި ރަ ލަޙަތާއިޞްއުމުެގ މަޤަ ކަީށގެންވާ ގޮުތގައި އެ

ން. ދެ ފަރާތުން ޒުވާބުކޮށްގެން މި މަޖިލީހުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެ ކަމަކަށް މުވަރަށް ނުކުރެްއވު

ނޑިަވޅުތަކު  އުމީ ނުރައްކާތެރިޤަިމފަދަ  ؛މިހެން، ހެންވީމާ. އެއަޅުަގނުޑގެ ހިތަކަށް ނުފެނޭ މިކަމުން ގައި ދަ

އިމުކުރަންޖެހޭ. މިކަމުެގ ޤާމަސައްކަތްކުެރވޭނެ މާޙައުލެއް  ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެއްކޮށް  އަރަިއގަތުމަށް

ނޑުމެންގެ ޕާޓީން އެންމެ ަކންބޮޑުވާ ެއއް ކަ ނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ ަރއީްސ  ،މަކީ ފިޔަވަެޅއްގެ ގޮތުން އަުޅގަ އަުޅގަ

ވެސް  ވިސްާނވަަޑއިގެން އެ މަނިކުފާނާޔެއް ލިބޭނެ ގޮަތކަށް ސަރުކާރުން ހުންނެވުން. އެ ަމނިކުފާނަށް ލު ބަންދުގައި

ނޑު ޮގވާލަން.  މަޝްވަރާކުރެްއވުމަކީ ހަމަ ަރނގަޅު ކަެމއް ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން. އެކަމަށް ވެސް އަުޅގަ

އެ  ،އް ކަުމގަިއ ިވޔަސްތަންމެ އަޅަން ދަތި ފިަޔަވޅުތަކި އުީމ ބޮޑެތި ކަންކަން ދިާމވީމާޤަ .ތްތެރި ރައީސް އިްއޒަ

ނޑުމެންގެ  ަތއްފިޔަވަޅު ލަތު އިުޢލާންކުރުމަކީ ހަމަ އެއްވެސް ހާއުުމގައި ުކއްލި ނުރައްކަލުގެ ޤައަޅަންޖެހޭނެ. ައޅުގަ

އުމުގެ ސަލާމަތް ޤަލަތެއް މެދުވެރިވެއްެޖ ކަމަށް ހާދަ ންނަމަވެސް، އެފަދިވެހި ރައްޔިތަކު އެދޭނެ ކަެމއް ނޫން. އެހެ

ޭބފުޅުން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުަގއި ޓަަކއި ބަެއއް  އެ ފިޔަަވޅު އެޅުްއވުމަށް ،ބަލަހައްޓަން ތިބި ފަރާތްކަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ

 ،ޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަންއޮންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަ މި ފުުރޞަތު ތަނަވަސްވެަފއި މި އިނޫނުއަސާސީގަ ޤާ

މާދާމާއިން މާދަމާއަށް ވެސް  ،ދުވަހޭ ވިދާޅުވި ކަމަށް ވިަޔސް 30ސަރުކާރުން ވަރަށް އަވަހަށް މަސައްކަތްކޮްށގެން ހަމަ 

. އެީއ މަސައްކަތްކޮށްެދްއވުމަށް މަށްނޫނުައސާސީ ރުޖޫޢަކުރެްއވުޤާއުމަށް އަނެްއކާެވސް ޤަ  ،އަރައިގަނެ ންލަތުހާމި 

ނޑުމެން  .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ލާ ކަމެއް.އި ހަމަ އެދި ގޮވަ އަޅުަގނޑު  ނޑުމެން އެްއގޮަތކަށްވެސް އަުޅގަ  ގެއަުޅގަ

ސް ވެ ސިޔާސީ ވާދަވެރިްނ ނައްތާލުަމށް ބޭނުންކުރެވޭ ފުރުޞަަތކަްށ މި ފުރުޞަތު ހަދަިއގެންނުާވނެ. ހުރިހާ އެންމެން

އިދިކޮޅު  ،ނެގެންދަ ލަޙަތު ކަމަށްޞްއެންމެ މަތީ މަލަޙަތު އެއީ ޞްއުމުގެ މަޤައެުކގައި މަސަްއކަތްކޮްށގެން 

ނޑުމެން އެންމެންެގ  ން ވެްސ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ.ތަކުވެސް އަދި ސަުރކާރު ހިންގާ ފަރާތްފަރާތްތަކުން  މިީއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއންމެން ދިރިއުޅޭ އުމު. މިއީ އަޤަ އުމު. ޤައޮތް  ހުރިހާ ދަރިން ވެސް އުޅެންއުމު މިއީ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަޅުގަ

އުމަށް ކުިރމަތިވާ ކޮންމެ ނުރަްއކަލަކީ ޤަ މި  ޏާ،އުމު. އެހެންކަަމށްވަންޤަުއެޅން އޮތް  ދަރިންގެ ދަރިން ވެސް 

ނޑުމެން ގަޫބލުކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާއަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ކުރިމަތިވާ ނުަރއްކަލެްއ ކަމު ، ގަިއ އަުޅގަ

ތާނާއި ސްރާޤާއި އަފްޣާނިޢިކަންތައްަތއް އެބަހުރި.  ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބައިވަރުޙަށް ލާޞްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ އި 

ދިއުމަކީ ައޅުަގނޑުގެ ހިތުން ހަމަ ދިވެހި ުއމު ބަދަލުވެގެންޤަނުވަތަ ކުރީގެ ުރވަންާޑއާ ނުވަތަ ކެންބޯޑިާޔއަށް މި 

ނުޑވެ  ،ިރޒަމް ހަލާކުވެ ދޭނެ ކަމެއް ނޫން. ރާއްޭޖގެ ޓޫއެްއވެސް ަރއްޔިަތކު އެ ނޑުފު އުުމގެ ރަްއޔިތުން ޤަމި  ،ފު
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ނޑަށް އެދޭނެ ކަމެއް ނޫން.  އުުމގެ ގިނަ ަރްއޔިތުންޤައުމު ވެްއޓިގެންދިއުަމީކ ވެސް މި ޤަލަތަކަށް މި ހާފަދަ  ޖެހޭ ބަ

ނޑުމެންގެ ސަުރކާރުން ހާމައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮްށގެން މި  މިކަްނކަމުގެ، އެހެންވީމާ ލަތުގައި ވެސް ައޅުގަ

ނޑު ުއއްމީދުކުރަން. މަސައްކަތް ުއީމ ޤަސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުަރްއވަންވާނީ ކޮށްެދއްވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ވެސް މަޝްވަރާކޮށްެގްނ  ދިއުމަށް. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ކޮންސިލޭޝަނަކަށްއިމުކުރުމަށް. ރިޤާއެއްަބއިވަންަތކަން 

 އިދިކޮޅު ފަރާތް...  .ކަންކަން ކުރުމުގެ ަމއްޗަށް  ،ދޫދޭންޖެހޭ ތަންތަނުގައި ދޫދީެގން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ  އްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާެގ އި  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 މިނެޓު. 3 ،ލޫފަށްޚްމެންބަރު އަޙްމަދު މަ

 

 ދެއްކެވުން:ލޫފް ވާހަކަޚްދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަ ގަލޮޅު ދެކުނު

އުމެއް އެ ޤަންސީ ޤާއިމްކުރެވޭ ހިސާބުން އެ އުމެއްަގއި ސްޓޭްޓ އޮފް އިމަޖެޤަޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ޝުކުރިއް 

އުމެްއގެ ރައްޔިތުންނަށް ެވސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިގެްނ ޤަގަޅަްށ ދުނިޔެއަށް ވެސް އަދި އެ ލަތު ވަރަށް ރަނހާއޮތް 

މާ ީސދާ ރައީސް ޔާމީނާއި ސަރުކާުރން ނަންގަވަންޖެހޭނެކަން އަުޅަގނޑު ހަމަ މި ފުރުޞަތުގައި އެބަ ދޭ. މިކަމުގެ ޒިން

ނޑު ހިތަްށއަރަނީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަމިއްލަ ޕާީޓގެ ަނިއބު ރައީސަކަްށ ހުންނެވި ބޭުފޅަކު ރައީ  ،ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 ީލހުގައި ތިެބގެން އެމް.ޑީ.ީޕއާމިއަދު މި މަޖި ކެއް ހިްނގީމާަބިއވަރު ޖަރީމާތަ ހަތިޔާރު ނެެރގެން އެަތއް، އިއަވަހާރަކޮށްލަ 

ނުކުރަން. އެ  ދިމާލަށް ތި ބޭފުޅުން ހަޅޭއްެލވުމުގެ ެއއްވެްސ ކަހަލަ ުއސޫލެއް އޮތް ކަމަކަްށ ައޅުަގނޑު ގަބޫލެއް 

އެއް ބޭފުޅުން އެ ށް ނޫން. ދެންމެ އެހެން ބަކަރުޅިވެރިކަން ބާލަންވީ އެމް.ީޑ.ޕީއަކަށް ނޫން. އިދިކޮޅު ަފރާތްތަކަ

 އެކީ  ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީާއިއ އިދިކޮުޅ ފަރާތްތަކާ މިއަދު ،އުމީ ވާހަކަ މިތާ ދައްކާ ކަމަށް ވާނަމަޤަ  ވިދާޅުވިހެން

 ،ޖެހޭ ކަމަށް ވާނަމަކުރަންއިމު ޤާ އުމެްއގައި ޤަޖެންސީ ރވާހަކަދަްއކަންވީ. ހަިތޔާރު ޭބރުވެގެން ސްޓޭޓް އޮފް އިމަ 

ޖެންސީ ރއުމެްއގައި ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޤަދުނިޔޭގެ ހުރިހާ  ،ހޭ ކަމަށް ވާނަމަނޫންނަމަ ބޮން ފެނިގެން ޖެ

ުނވާނެ. ައޅުަގނޑު  އްލެއްޙަ  މެއް އިމުކުރުމަކުން މިކަޤާޖެންީސ ރސްޓޭޓް އޮފް އިމަ، ކުރަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ އިމުޤާ

. ތީރައްިޔތުންނަށް ގެއްލުންވެދާނެ ދައްކާީތވެ. ހަތިާޔރުގެ ވާަހކަ ދައްކާތީ. ވެސް ވަރަށް ކަންބޮުޑވޭ ބޮުމގެ ވާަހކަ

ނޑު ދެކޮޅު ވެްސ ހަދާކަށް އެކަމަށް، މާއެހެންވީ ނެިތން. އެކަމަުކ ެއކަމާ ުގޅުވާަފިއ މިއަދު ޙަޤީޤަތުަގއި އެތައް  އަުޅގަ

ނޑު ފުރަން ރަްއޔިުތންގެ ނިގުޅަިއގަެނވުނީމާ ބައިވަރު ޙައްޤުަތކެއް ނޑުމެން ކަންބޮޑުވޭ. އަޅުގަ ރު ދާއި އެަކމާ އަޅުގަ

ކޮްށ ވޭ. ބޭނުން ވަގުަތކު ައއިސް ެޗކުފާނެތީ ކަންބޮޑު އިއިދަނިކޮށް ހުއްޓުވަނުފުރިދާނެތީ ކަންބޮޑުވޭ. މަުގމަތީ ހިނގާފަ

ނޑުމެންނާ ދިމާލަށް ނުބާލަ ކަންކަން މިހެން ދިމާވީމާ މި، ފާނެތީ ކަންބޮޑުވޭ. އެެހންވީމާއިހަދަ  އި،އެ ރުޅި އަުޅގަ
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އެުދންތައް ހޯދައިގެން ދެން މި  އެަތއް ހާސް ރައްޔިތުންތަުކގެ ،ވާހަކަދަްއކަިއގެން ރީތިކޮށް އިށީނދެގެން މަޝްަވރާކޮށް

ްއލެއް ލިބޭނެ. ައޅުަގނޑު ިމ ޙަ ކަންކަމަށް  ައޅުަގނޑު ގަބޫލުުކރާ ގޮުތގައި މި  ރަނގަުޅކުރެވޭޯތ މަސަްއކަތްކުރީމާއުމު ޤަ

 ،ަގއި ބަިއވެިރވާން. މި ފަހުން އެ މަސައްކަތް ޓްރިޓީ ޑް ރޭޓްމްސް ރއަ ،ފުރުޞަތުގައި ިދވެހިރާއްޖެއަްށ ޮގވާލަން

ނޑަްށ ތޯ ބަލަން ކުރި މަސައްަކތުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަްށ ގުޅީއްއެކަންކަން އޮތީ ކިހިނެސާފުކޮށް  މަ ވެސް އަުޅގަ

މި ، މާކަންފަތެއް. އެހެންވީ ރުވެސް އެ ކަމަނާ ވެސް ދެއްވީ ބީކަންފަތެއް. ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ގުޅީމަ  ދެއްވީ ބީރު

ޖެންސީ ރފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނޑު ެއަކން އެގޮތަށް ކުރުމަށް ގޮވާލަން. އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ މިއަުދ ސްޓޭޓް އޮފް އިމަ

ނޑަށް އިްއޔެަގއި ކުރިްނވެސް މި  އުޭޅއިރުކޮށްގެން އިމުޤާ ލަތް. ހާޖެންސީގެ ރއުމުން ފެނުނީ ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޤައަުޅގަ

ބައެއް ކޮން .މީހުންނާ 4ބަހަކާއި އެތާ ތިބި  .ޓު މާލެ ގެނައި ގަީޑގައި ފޮޓޯއެއް ނެގީމިދު ސޭޙާ ؛ފޮޓޯއެއް ނަަގއިގެން 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ޝަޖަހާފައި ޖަލުގައް ނޭނގެ. އެ ކުއްޖާ ވީ މުއްދަތުކަމެ މްރާން ޢި ޚްއިއި. އަޅުގަ

ނޑުމެމަސް ޖަލުގަ 4ގޮސް މުޒާހަރާގައި ދެްއކި ވާހަަކއަާކ ގުޅިގެން  ނޑުމެްނ ންނަށް ފެނިގެންއި. އަުޅގަ ދިޔައީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ތަ ކުރާށޭ ބުނި ރަިއގެން ކަލޭެމން މިތާ މުޒާހަރާމަތީ އަތުޕޭމަންޓު ރާކުރަން ނުކުތީމާމުޒާހަ ން. އަުޅގަ

. ންތަ ޖަހާފައި ޖަލަށްލީއެ މީހުން ގެްނގޮސް ުމއްދަތު މާކުން ޮގސް ތަންތަން ކަވަރުކުރަންދިަޔއިތައާފެނިގެންދިޔައީ މީޑި 

ދިޔައީ އެަތއް ބައިވަރު ރަްއިޔތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކަކަށް މިފަދަ އަނިޔާވެރިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ނޑުމެން އުޅެމުންދިަޔއީ. ޙަޤީަޤތުގައި މި ބިުރވެރި ،ލަތުގައި ހާމި ، . އެހެންވީމާތަން ވެސް ކުރަމުންދިޔަ ކަމުަގއި ައޅުގަ

އުޅޭ  ޖެންސީއަާކިއ މިހާރު ދިމާވެގެން މިރަގނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ްސޓޭޓް އޮފް އިމަކޮންމެހެން އަޅު، އެހެންވީމާ

 ަރއީސް ޔާމީން މިއަދު ވެސް  ،ކަމަށް ވާނަމަ އްލުކުރަްނ ބޭނުންޙަލަތު ރަނގަޅުކުރުމަކާ ުގޅުމެއް ނެތް. މިކަން ހާ

އެކީ، ދެންވެސް އިދިކޮުޅަގއި  މްރާނާޢި ޚް އިޝަ، ގައި އެކީ  ގޮތްދޫކުރަްއވާފަިއ އެމް.ޑީ.ީޕާއ އެީކގަިއ، ރަީއސް ނަޝީދާ

 އް އްލު ލިބޭނެ. އެތަޙައުމަށް ޤަމި  އްެލއް ހޯދީމާޙަމިތިބަ ފަާރތްތަކާއި ޕާޓީތަާކ މަޝްވަރާޮކށްގެން  މަސައްކަތްކުރަން

އަކުްނ ޖެންސީރސްޭޓޓް އޮފް އިމަ ،ވާނަމަ ވެރިކަންުކރައްވާ ކަމަށްދެކޮޅަށް  ހާސް ރައްޔިތުންތަކުގެ ުރއިމާއި އާދޭހާ

والس الم عليكم ورحمة هللا ބޫެލއް ނުކުރަްނ. ގަވެސް ލިބޭނެ ެއއްެވސް ފައިދާއެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުަގނެޑއް  ހަމަގައިމު

 .وبركاته

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުޞަތު މި ސިކުންތު. އަުޅަގނޑު މިހާރު ފު 40 މިނެޓު 3އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް ބާކީ އި ޝުކުރިއްޔާ 

 މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމަށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހެންވޭރު ދެކުނު ދާިއރާގެއަރުވަނީ 

 

 ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހެންވޭރު
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ގަިއ، ުކއްލި ނުަރއްކަުލެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ޙަޤީޤަތުަގއި ޤައުމަށް ިދމާވެގެން މި އުޅޭ ަމއްސަލައި 

ނޑަށް މާނަކުެރވެނީ، ހަމައެކަނި މަޤްޞަދަކީ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބަށް މިހާރު  ހާލަތު އިޢުލާންކުރުމުގައި އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ހަމައެކަިނ  7ދުވަހުެގ ނޯޓިސް،  14ފޮނުވިފައި އޮތް  ދުވަހަށް ކުޑަކުރުން ކަމަށް. އެއީ އަުޅގަ

އް. ޙަޤީޤަތުަގއި ްސޓޭޓް އޮފް އިމަރޖެންސީ އިޢުާލންކުރަންޖެހޭނީ ބޮމެއް ފެނިގެން މިއަދަކު އެކަންޏެްއ ނޫން. ކަންތައްތަ

ޙަޤީޤަތުގައި މި ުއޅެނީ، ެގއްިލގެން މި އުޅެނީ މުޅި ދައުލަަތށް ވަތް ހުރިހާ ފައިސާެއއް. މިހާތަނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންެގ 

ކުނު ހުރިހާ ފަިއާސއެއް މިހިރީ އާއްމު ަރއްޔިުތން އަތުން ނިުގޅަިއގަނެިވ، ފައިސާއިން ެޓކްްސގެ ގޮތުަގިއ މި ދެއް

ނޑުމެންނަށް އަޑުިއވިގެން މި ދަނީ، އެމް.އޭ.ސީ.އެްލއިން   80000ސަރުކާރުގެ އިްސވެރިްނގެ އަްތދަށުގައި މިހިރީ. އަޅުގަ

އާމަރީން އެތައް ހަތިޔާރެއް ގެއްިލގެްނ  ޓަނުގެ ޖެޓްފިއުލް ގެއްލުނު ާވހަކަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑއިވެމުން މި ދަނީ

ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންގަވަންޖެހޭނެ. އެ  އުޅޭ ވާހަކަ. އެހެންވީާމ، މި

ާވ ެދއްهللا ވެރިކަމަީކ މާތް .އުޅެނީ ބޭފުޅާއަށް މި ޤައުުމގެ ޒިންާމ ނުނެގުމުގެ ސަބަބުން މި ާހލަތަށް ގޮްސގެން މި

އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންެޖހޭނެ ރައްޔިތުންެގ މައްޗަްށ هللا. އަދި ވެރިކަްނ ައތުލައްވަނީ ވެސް މާތް  .އެްއޗެއް

ނޑުމެންނަށް މި މަތިކޮށްފައި މި ޒިންމާ  ،ފެންނަނީ އޮތް ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ. އޭގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ެއކި މީްސމީހުންނާ ިއ،އަދާނުކުރަްއވަ ކަންކަން ހަވާލުކޮށްގެން ކަންނެތްކަމުަގއި ުއޅޭ މަންޒަރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިިވގެްނ  ،އަހަރުުދވަހުެގ ތެރޭގައި  ދަނީ. ފައިތުވެދިަޔ ވެރިކަުމގެ ދެ ފެނިގެން މި މިދާކަށްދުވަހު އަުޅގަ

އްކާވާ ފެންވަރަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ތެރެއަްށ ޤައުމީ ސަާލމަތަށް ނުރަ ،ދިޔައީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ވިދާޅުވި އަޑު  މި

ހަމަ ކަޅު ފަިއާސ . ބުނަނީ އެހެންހަމަ ކަޅު ފައިާސ ވަދެފަިއވާ ކަމަށް. އަދި އެންިޓ ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަނުން ވެސް 

ކަުޅ  .އުޅެނީ ކިޔަނީ ފައިސާ ވަދެގެންނޭ މި ޤައުމި ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ވަދެއްޖޭ. ައޅުަގނޑުމެން އަަބދުވެސް މި

 .އުޅެނީ. މި ބޭފުޅުންނަކީ ރޭިވގެން ހިންގާ ބޮޑެތި ަޖރީމާތައް ހިންގުމުގެ ވެރިން ފައިސާަގއި ބަަޔކު ހިފައިގެްނނޭ މި

ވެސް އެބައޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ  ފެބްރުއަީރގެ ފަހުން ނެރުނު ކޯނީ ރިޕޯޓްގައި 7 .އެކަން އެަބއޮތް ފާހަގަކުެރވިފަ 

ނޑުމެން އެ ކަމަށް ެއއްބަސްީވ  . އެންކަން އިޞްލާޙުކުރަންެޖހޭނޭފާހަގަކޮށްފައި ނަންިކޔާފައި ިމ ކަ ދުވަހު އަުޅގަ

މި  ،ވީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެސް ހިތާ ދެކޮޅަށް. ނަމަވެސް އެ ބޭފުުޅން ނަގާ މަތިފަޑީގައި ބެެހއްުޓމުގެ ނަތީޖާއަކަށް މި

އަދު ޤައުމުެގ ރައީސް މަރާ ހިސާބަށް އެ މި ،ނޫނީ ރޭވުންތައް އެތައް ގުަނއަަކށް އިތުރުވެ ،ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންތައް 

ނޑު ޮގވާލަން މީހުންގެ ވިސްނުން މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދ  ؛ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ،ދިޔަީއ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުެވެގންދާނެ ނޑުފު ނޑު މިއަދުން މިއަދަށް ވެސް  .ވަރަށް ބޮޑަށް ފު ދުވަހަށް ކުރުކޮްށގެން ތި  7 ،ދުވަސް  14އަޅުގަ

އްމު ރަްއޔިތުންެގ އާ  ިއ،ސްޓޭޓް އޮފް އިމަރޖެންސީ ނަގަ ،ރި މަސަްއކަތް މިއަދުން މިައދަށް ނިންމައިގެން ނަމަވެސް ކު

 މި ޤައުަމީކ އަމާން ތަނެއްގެ ގޮުތގައި ދިވެހީންގެ އިތުރުން އަދި މި އި،އޮތް ބިުރވެރިަކން ނައްތާލަ ހިތުގައި މި
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އަްނަގއިދިނުމުގެ ގޮތުން މިހާރުން މިހާރަށް ތި ނުކުރެިވގެން އުޭޅ  ިރސްޓުންނަށް ވެސްރާއްޖެއަށް ިޒޔާރަތްކުރާ ޓޫ

 އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ޯވޓު ނަަގއިގެން ނަމަވެސް ައވަހަށް މިއަދުން މިއަދަށް މި ކުއްލި ހާލަތު ނަންގަވާށޭ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާއި ޝުކުރިއްޔާ 

 ިސކުންތު. 23މިނެޓު  3އަޙްމަދު ޢާމިރަށް. ބާކީ 

 

 ާދއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ޢާމިރު ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުޑަހުވަދޫ

ރުަގއި ދިމާވި މައްސަަލއެްއ ކަމަުކ، ޮއކްޓޫބަ 28ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަލައަކީ، 

މި މައްސަލައަކީ ޤައުމީ ލޯބި ހުރީތީވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަެއއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ވަރަްށ 

 ބޮޑަށް ގަބޫލުކޮްށ، އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. ެއހެންނޫންނަމަ، މުޅި ޤައުމުގެ 

ނޑުމެން  ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަމަށް ައޅަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ފިޔަވަޅެްއ ކަމަށް ދެކެ މި ގަރާރު ހުށަަހޅާފައި ވަނީ. އަުޅގަ

ކަމެްއެގ  5ަވނަ މާއްދާގައި  53ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަެދއްިކ ނަމަވެސް އެބަ ގަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކަުލގެ ހާލަތު އިޢުލާންކުރެވޭނެ ހާލަތު. އޭގެތޭރޭގައި ޤައުީމ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ މައްޗަށް އެބައޮތް ުކއްލި ނުރައް

ކަމެއް މި އުޅެނީ ދިމާވެގެން. އަދި ދިމާވެގެން މި އުޅޭ ަކމަކީ ހަމައެކަނި މި ފުރަމާލެއިން ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމެްއ 

ރައްކާތެރި ހަތިޔާރުތަކުްނ ެއބަ އެނގޭ. އެހެްނވީމާ، ވަިކ ނޫންކަން، ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެިކ ކޮންކޮޅުަތކުން ފެންނަމުންދާ ނު

ސަރަހައްދުތަކެއް ބަޔާންކޮށްަފއި، ނުވަތަ ަވކި ސަރަހައްެދއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބަޔާންކޮށްަފއި 

ކެން. އަިދ ވީނަމަވެސް އެކަން މުޅި ިދވެހިރާއްޖެއަށް އިޢުލާންކުރަންޖެހުނު ޙަޤީޤީ ސަބަބަކީ މިއީ ކަމުަގއި ދެ

ވަނަ މާްއދާގައި އެ ނުރަްއކަލާ ގުޅިެގން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ިފޔަވަޅުަތއް ބަޔާްނކުރަންވާނޭ؛  254ހަމައެއާެއކު 

މިހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިރުގައި މި ގަރާރުަގއި ވަރަްށ ސާފުބަހުން ބަޔާންކޮށްފައި އެބައޮތް. ތަފާތު ގޮތްގޮތަްށ 

ނޑުމެން ގަޫބލުކުރަން އެބަޖެހޭ ޤާނޫނުއަާސސީގެ އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކއި މާނަކޮށްގެން ވާަހކަދެއްިކއެ  ްއ ކަމަކު އަުޅގަ

މާއްދާ މީގެތެެރއިން  7ާމއްދާގެ ތެެރއިން ބަާރބަރު  54ާމއްދާެއއް.  54މިނިވަންކަމުގެ ބާބުެގ ތެރޭަގިއ އެބަ ހިމެނޭ 

ޓަކައި. އަދި ާގނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން އެންެމ މާއްދާ. އެވެސް ވަިކ ހާލަތަކަށް  7ހިފެހެއްޓިފައި މި ވަނީ. އެންމެ 

ޞުލްޙަވެރިކަމާެއކު އެްއެވއެުޅމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ަޙއްޤު. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ، 2013/1ގާނޫނެއް. ެއއީ 

 އިޤްތިޞާދާ އަދި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާިއ މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ ދައްަކމުންދާއިރުގައި ައޅުަގނޑު 

ދަންނަވާނީ، ދިވެހިރާއްެޖއަްށ ޓޫރިސްޓުން ައއުމަށް، ުނވަތަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެންމެހައި ގާނޫނީ ަރއްކާތެރިކަން 

ވަނަ ާމއްދާއިްނ  253ރައްޔިތުންނަށް ލިބުމަކަށް ހަމަގައިމު ެވސް ެއްއވެސް ހުރަހެއް ނެތޭ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ 
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ޙައްޤެްއ، މި ގަރާރުގައި ބަިއވަރު މާއްދާތަކެއް ެވސް ހިމެނުމުގެ  ހަމަގައިމު ވެސް ރައީސުލްޖުހޫރިއްާޔއަށް ލިބިގެންވާ

މާއްދާައކާިއ،  7މާއްދާއަާކއި، ައސާސީ ޙައްޤުތަުކގެ ތެރެއިްނ އެންމެ  7ޙައްޤު. އެހެންނަމަވެސް، ެއންމެ 

ދާ ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ައޅުަގނުޑމެންނަށް މި ވަގުތަށް ޤައުމީ ނުރައްކާ އެ ދިމާލަކަށް އަާމުޒކުރެިވގެން

ނައިބު ރައީސްގެ މަްއސަަލ ވާތީވެ، ނައިބު ަރއީްސެގ މައްސަލަ ވެސް ައވަސްުކރުމަށް ޓަކައި ނިންމަވާފައިވާ 

ނިންމެވުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި އޮތް ަކމެއް. އަދި ގާނޫނީ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ވަނަ މާއްދާއިން  1އަސާސީ ފަހުމްވުން؛ މިކަްނ ފަހުމްވެގެންދާނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮންވިންްސވުން، ނުވަތަ ޤާޫނނު

ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް ކިަޔއިގެން. އަދި ޚާއްަޞކޮށް ުކއްލި ނުަރއްކަުލގެ ހާލަތު އިޢުލާންކުާރ  309ފެށިގެން މިހާރު 

 ބަށް ކީމާ ީމގައި ވާންޖެހޭ ގޮތްަތއް އެބަ ހިސާ އ259ާއިން ފެިށގެން  253ވަނަ ބާބުަގއި އަުޅަގނޑުމެންނަށް  11 ؛ބާބު

ވެސް ދެވިދާެނކަމުގެ ވާހަަކ ވެްސ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފަޔަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް  ،ނަމަ ނގޭ. ުސވާެލއް އުފެދިއްޖެއެ

 ،ކަމެއް  މީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެބައޮްތ. އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް މިއަދު ކޮންމެހެން ލާޒިމް

ސަލާމަތާިއ  ރައްޔިތުންނަށް ލަތުގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައިޤައުމަށް މި ދިމާވެފައިވާ ުކއްލި ނުރައްކަުލގެ ހާ

ނުވަތަ އެ މަނިކުފާނު އެ  އްާޔ އެ ކޮށްދެްއވާ މަސަްއކަތަށް،ެދއްވުމަްށ އަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިރައްކާތެރިކަން ހޯދައި

ގެ ބައިވެރިވުން ދިނުމަީކ މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެއް ކުރަްއވާ މަސައްކަުތގައި މި މަޖިލީހު

ކުރަންޖެހޭނެ ެއއްވެްސ ބަޔަުކ ހުރި ކަމަަކްށ ވެސް އިންކާރު ކަމުގަިއ ައޅުަގނޑު ދަންނަަވން. މި ވޯުޓގަިއ ހަމަގައިމު

ކަންބޮުޑވުން އޮްތ  ،ލާމަތާއި ރައްާކތެރިކަންަވގުތަކީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އެކަނި ސަ އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. މި

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ  މަށް ކުރުފާނުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަަށވަރުކޮމިީޓެގ ފަރާތުން އެ މަނިކު 241ހާލަތެއް ނޫން. އަޅުގަ

ިއރާދަފުޅުން ހުރިހާ ހަމަލާތަކުން އެ މަނިކުފާނު ހުރީ هللا  ،މަސައްކަްތކޮށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 

ވެސް، އެ އެހެންނަމަ ވެ.ރައްކާތެރިކަާމއެކު. އެހެްނވީމާ، އެ މަނިކުފާނަށް ދެމުންދާ ހުރިހާ ހަމަލަތުން ހުރީ ރައްކާތެރި

 ..މަނިކުފާނު މަސައްކަތްކުރަްއަވނީ ޤައުމުގެ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ  ޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ސިކުންތު. އަ 32އަށް ބާކީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީޝުކުރިއްޔާ އި

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިނަށް.އި ދާއިރާގެ އަލިފުށީ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން ާވހަކަދެއްެކވުން: އަލިފުށީ

ނޑު ގަޝުކުރިއްާޔ އި  ، ނޫނުއަސާީސގެ ތެރެއިން އްާޔއަށް ޤާބޫލުުކރަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނުޑެގ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން އެ  ބާރު ލިބިދޭ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ހާލަތަށް ޤައުމު އަތުވެއްޖެތޯ އުފެދޭ ސުވާލު އަުޅގަ
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ނަޑށް ގަބޫލު އެންމެ ބޮޑަށް މި ރާުރގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވި ގަ ކުރެވެނީއޮތީ. އެެހން ވިސްނައިލާއިރު އަުޅގަ

، ތުުރކުރުމާއި، ިޚޔާލުފާޅުކުރުމާދަތުރު ފަ ،. ެއ ޙައްޤުަތކަށް ބަލާއިރުއްޤުަތކެްއ ހިފަހައްޓަވާފަގައި އެބަހުރި ޙަތެރޭ

 ..ވެސް އެބަހުރި ހިފެހެއްޓިފަ. އޭގެތެޭރަގއި. ޒާތީ ަޙއްޤުތަކެއް ،މިހެންގޮސް އަސާސީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިއްާޔ އި   ްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި  ދާއިރާގެ އަުރވަނީ ދަނގެތީ އަުޅގަ

 އިލްހާމް އަޙްމަދަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ދަނގެތީ

އަށް ވަނަ މާއްާދއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  253ގާނޫނުައސާސީގެ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.`. ޝުކުިރއްޔާ އި

ހާ މި މަޖިލީހުގެ ހުރި ،ެދއްެކވިއިރު ށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަކުރުމަލި ނުަރއްކަުލެގ ހާލަތު އިޢުލާންލިބިފައިވާ ކުއް

ގެ ދަށުން ވަނަ މާއްދާ  253ނޫުނއަސާީސގެ ކުެރވިދާނެ ކަމެއް ަކމަށް. އެއީ ޤާއެީއ  މެންބަރުން ވެސް ިއއްތިފާޤުވޭ 

އަދި ވެސް ނޫން.  ގެންފަިއވާ ބާރެއް. އެ ބާަރކީ ަވކި މަޖިލީހަކަށް ލިބިގެންާވ ބާރެއްއަށް ލިިބަވޑައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ެވސް ނޫން. ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ުކރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ލިބިގެްނާވ  މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް

އެ ބާރެއް ލިބިގެންާވ ކަމަށް. ދެން ޙައްޤުތައް  ،ބާރެއް. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މިއަދު އިއްތިފާޤުވޭ

ނުޑ  ،ނަމަ ބޫލުކުރަްއވަނީ. ޙައްުޤތައް އުނިކުެރވޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަްއވާރެޭވކަން ެވސް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގައުނިކު އަުޅގަ

، ރަކުންމަ ލޯބިވާނީ ވެސް ހިތަށް ކުޅަދާނަ މިންވަނަ ެއދޭ ؛ޅެންވެރިއެއް ބުނެފައި އޮންނާނެ ،އަރަނީ ހިތަށް މި

 .ޖެހޭ ނޫންތޯ އެހެްނވީމާ، މިއަުދ ިވސްނަން އެބަ !މިންވަރަކުން. ަރންކޮޅާ ިވޔަސް ވާންވީ ިހތަށް ކުޅަދާނަ ދާވާތްތެރިޢަ

ނޑުމެން ެގން ކަމަކުހުރިހާ އެއްޗަކަށް ނޯއޭ ބުނެ ނުދާނެ. އެއަށް މި ކިޔަނީ އިނގިރޭސި ބަހުން ވަޓް އިޒް ދިސް. އަޅުގަ

ނުޑމެން އަޑުއެހިންއެންމެން އެބަޖެހޭ އެކައް ނޑު؛ ެޗއް ކިޔަން ދަސްކުރަން. އަުޅގަ އެމް.ޑީ.ީޕއާ ދިމާލަށް  މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު އަުޑެއހީމު ވެސް އެްއޗެޭކ ނުބުނާނަން އިނގޭތޯ. އެމް.ޑީ.ޕީން އެންމެ ފުރަތަމަ ވިދާޅުީވ، މިކަން  ،އަުޅގަ

މަސައްކަތް ކުރިއަްށ  ން. ސަރުކާރުން ތަޙުޤީުޤކުރަައަވހަށް މި މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރައްވާށޭ ،ކުށްވެރިކޮށްަފއި ވިާދޅުވީ 

ިމއަދު ފުލުހުންނާއި ސިފައިން  ،މުން. ގޮސްްއވަދަނީ މަސައްކަތްކުރަ އެ  ގެންދަވަނީ. ދައުލަުތގެ ހުރިހާ ބޮޑީތަކުން

 ކުރަންޖެހެއޭ ކިޔާފައި ލާންޢުވިދާޅުވަީނ ުކއްލި ނުރައްކަުލގެ ހާލަތު އި އެ އެންމެން އެަކއްެޗއް ކިޔާަފއި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިުހަގއި ދެންނެވީމާ އެކަން ކުރަްއަވންޖެހޭނެ. ބަޑިތައް ފެންނަނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަޑިތަްއ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ލޯންޗެއްގައި އަިލފާނުގެ ހާދިސާއެއް ކުއްިލއަަކށް ހިނގައި ިދޔަ މަންޒަރު. ގެންފެންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންިދޔަ އީ މުިލއާޭގ ަކއިރިން ެއއްެޗއް ގޮްއވާލަން އުޅުނު މަންޒަުރ. އަުޅގަ
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ވެްސ ައޅުަގނޑުމެން ަލތުގަިއ ހާ އްދުން ެވސް އެްއެޗއް ފެނުނު މަންޒަރު. މިހަހާބަރު ސަރަ ،ދިަޔއީ އަުޑއިިވގެން މި

އޮތް  މިހާރު މި  !ވަޓް އިޒް ދިސް. ބަލަ މީ ވާަހކަ ދެއްކީމާ ރަންކޮޅާ އެ ،ދުވަހަށް ކުރުކޮށްގެން 7 ،ދުވަސް  14

ކިޔާަފއި މިތާ ތިިބ  ،ދަށުން އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުެވއޭ ގެނޫނުއަސާސީ ޤާިމ  ،ނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ވިްއޔާޤާ

ފަހަރު ވިދާުޅވީމާ  100 ފައި،ިކޔާ އޭ ކަންބޮުޑވެ ،ަކންބޮޑުވޭ ،ކަންބޮުޑވޭ ،ކަންބޮުޑވޭ ،ކަންބޮުޑވޭ  ؛ބައެއް މެންބަރުން

އެތި، ހަނިކުރެވިފައިވާ  މި، ކުރުމުގެ ބާރު، މި ވިދާުޅވާއަރާ ައޅުަގނޑުމެން ގޭެގއަށް ގޮސް ވަދެ ެޗކުށްއަޅުަގނޑު ހިތަ

ނޑުމެން ޭގގެއަށް ވަދެ  ؛ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއވިމި ވިދާޅުވާ ހަނިކުެރވިފަިއވާ  މީގައި އެބަ ަބޔާންކޮށްދޭ ައޅުގަ

ނ ކުރުުމގެ ބާރުޗެކު  7 ،ދުަވސް 14ވެްސ. ެއއީ ަމއްސަލަައކަށްނުވޭ.  ކުރުުމެގ ބާރުޑުމެްނގެ ކާުރ ެޗކުވެސް. އަުޅގަ

 7 ،ދުވަސް  14 !ދެކޮޅުެޖހޭ ވާހަކަދައްކާ. ދެކޮޅުޖެހޭ ާވހަކަދައްކާ !ވަނީ. ރަންކޮޅާ ދުވަހަށް ކުރުކުރީމަ މައްސަލަައކަށް

ކުެރވޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ ގޭެގއަށް ވަދެވޭ. ޗެކު !ބަލަ ؟އުޅެނީ ދުވަހަށް ކުރުނުވެގެން ާކކުގެ ކޮންޙައްޤެއްތޯ ގެއްިލގެން މި

މީހާ ހުއްޓުވޭ. މި ހުރިހާ އެއްޗެއް އޯކޭ.  އްޔާ އެުކރެވޭ. ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ މީހެއް ވިއަޅުަގނޑުމެން ކާރުޮކޅު ޗެކު

ެމއް ގަބޫެލއް ވާހަކަ ެދއްކީމާ ރަްއޔިތުންނެއް އެކަ ދުވަހަށް ކުުރކޮށް އެ 7 ،ދުވަސް 14އެކަމަކު މިއަދު އައިސް 

ނޑު ނުކުރާނެ. އެއީ މާ  މެންކުޑަ ޒަްއރެއްގެ މިންވަރެްއ. އެއީ ހޮޅި ވާހަކަ. އެއީ ހޮޅި ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތިބި މެންބަރުން  ނިމުނުއިރު މިތާ އިއެތި ރަންކޮޅާ ކިޔަ މުޅި ؛ދުވަސް  7 ،ދުވަސް 14މިދަންނަވަނީ މީގެތެރޭގައި 

 7 ،ދުވަސް  14 .ދުވަހަށް ކުރުކޮށްގެން ނޫނީ އިތުރު ވާހަކައެއް މިތާ ނުދައްކަަވއޭ 7 ،ދުވަސް  14ދެއްކެވި ވާހަކަައކީ 

ނޑުމެން ދެކުނީމޭ މީގައި އެބަ ބުނޭ އަޅުަގނޑުމެން ގޭެގއަށް ވަދެ ބޭނުން  ؛ދުވަހަށް ކުރުކޮށްގެން. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިގެްނާވ އަސާސީ .ކޮށްލެވޭނެ ވާހަކަގަިޑއަކު ޗެކު  ތަނަކަށް  އި ބޭނުންަޙއްޤެއް ާރއްޖެއިްނ ބޭރަށާ އަުޅގަ

ފުރުމުގެ ޙައްޤު. އެކަމަކު މީގެ ދަށުން އެ ހަނިކޮށްފައި އެބައޮތް. އެކަމަކު އެ ވާހަކަެއްއ ނުދައްކަވާ. އެ ވާހަަކެއއް 

ނޑު މީ  ،ނީދައްކަނީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާ ނުަދއްަކވާ. ކޮން ވާހަކަެއއް މިއެ ވާހަކަެއއް ނުދައްކަވާ.  އަުޅގަ

ްށ ދަންނަވާކަށް ނޫން. އަުޅަގނޑު ގަބޫުލކުރަނީ މުޙައްމަދު ބޭފުޅަކަފަހަރެއްގައި ވެސް ުކޑައިމީްސ ބަހެއް އެްއވެސް 

ދިޔުން އްޒަތްުތަގއި ކަންކަން ނިމިގެންޝަރަފާއި އި ހަމަ މަނިކުފާަނށް ނިމިގެން އެައވަހަށް ޝަރީޢަތް ވެސް ނަޝީދުގެ 

އަކީ. އެހެންނަމަވެސް ހުރިހާ އެްއޗަަކށް ނޯއޭ ބުނީމާ އެއަށް އިނިގރޭސި ބަހުން މި ކިޔަނީ ވަޓް އަޅުަގނުޑގެ ވެސް ދުޢާ

ނޑު  ނޑު .ދަންނަވާނީ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އިޒް ދިްސ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ  މެން ގަބޫލެއް ުނކުރާނެމޭ ދައްކާއަުޅގަ

ނޑު ހުރިހާ ވާހަކަެއއް ކަމަކުނުދާނެ. ކޮންމެ އެްއޗަކަށް ޯނއޭ ބުނު  ން އެީއކީ ކަމުދާ ުއސޫލެއް ނޫނޭ. އަދިވެސް އަުޅގަ

ދުވަހަށް ކުރުކޮށްގެެނއް މި މަޖިލީހުގައި މި ތިއްބެވި  7 ،ދުަވސް 14 .ލާނަންއިބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ދަންނަވަދިވެހި ލޮ

ހުރިހާ  ހުރި ދުވަހަށް ކުރުކޮށްގެން. ދެން 7 ،ދުވަސް 14ެދއްކީ ގެ ތެރެއިން ވަކި ބަޔަކު ވާހަކަހުރިހާ ބޭފުޅުން

ނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެްނވާ ބާރުެގ ދަށުން ހުރިހާ ޤާ  އަސާސީ ަޙއްޤުތަެކއް މި

 7 ،ދުވަސް  14ދައްކަނީ  ވާހަަކއެއް ނުެދްއކެިވއޭ ރަންކޮޅާ. ެއކަމަކު މި  ވެސް އެ ޙައްޤުތަކެްއ އުނިކޮށްަފއިާވއިރު 
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. މިތާ ތިބި ހުރިހާ މާނގާ ރިއަލިޓީއަށް ވާހަކަދައްކަގައި ދެން ހިރުކުއިރުަގއި މިތާދުަވހަށް ކު 7 ،ދުވަސް 14. ސްދުވަ

 ހަމަ އެންމެން މާދަމާ ނަގާ ޯވޓުަގއި ،އޮތީ މިއަދު ތި ވިދާުޅވާ ވޯެޓްއ މިއަދު ވިަޔސް މި މެޖޯރިޓީ ގެމެންބަރުން

ދުވަސް ފަހުން އަޔަސް ހަމަ  8ފިތާނެ.  ދުވަސް ފަހުން އަަޔސް ހަމަ ފެއްސަށް 14ޙަޤީޤަތަކީ.  އީ. މިންފެއްސަށް ފިތަ

މަސް ފަހުން އަޔަސް ފިތާނީ ފެއްސަށް.  6ދުަވސް ފަހުން އަޔަސް ހފިތާނީ ހަމަ މިއަށް.  45ފިތާނެ ފެއްސަށް. 

 ޢަލައިކުމް. ކަން އެބަ ނިމޭ. ކަން އެބަ ނިމޭ. ކަން އެބަ ނިމޭ. ވަްއސަލާމް ؟އެހެންވިްއޔާ ޯކއްެޗއް ތަފާތުަވނީ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ިއއްޒަތްތެިރ  ނޮިޅވަރަމް ދާއިާރގެއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަުޅގަ

 މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފަށް.

 

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑު ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ނެރުއްވާފައި މިއާދެ! `. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަ ލި ވާ ކުއް ުޅގަ

 .ދަންނަަވން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްުކރެއްވުުމގެ ގަރާރަށް ފުރިހަމަައށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ލާންޢުނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އި

ންދާ މަންޒަރު. ނޑެމުތު ފުހަމަތުގެ ސުލްޙަމަސްލަ އްދަުށެވ މި އު ފެންނަނީ ފަސާދައިގެ ފޮއި އަޅުަގނޑަށް މިހާރު މި

ނޑި ،މިގޮތަށް ދާންެވއްޖެ ނަމަ މަތީގަިއ ައޅުަގނޑުމެން ކަންެވގެން ހިނަގއިދާނެ. އަނޮދޅުިމ ލޮބުވެތި ވަޠަން ުކނިޑކު

ނޑިަތއް ހިވެއްޖެތިބެން ނޑުމެންނަށް،  .ނގައިދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހިމުންވެގެން ންއޔާ ޅަނދޮޅު ސިކު އަުޅގަ

ވަނީ ދިންހާ  އުމު ފޯުރކޮްށދެއްވާފަިއ މިޤައުމެްއެގ ގޮުތގަިއ މި ޤަ ަރއްކާތެރި  ،ންަފއިން އަމާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ކާބަ

ނުޑގައި އެޅިފަިއ އޮތް ޤަތްަވކާއި ވެހުނުހާ ވާެރއެްއަގއި އަ ނޑުެމންގެ ކޮ އުމަށް ަޓކައި ހަާނވެ، ަފނާވެގެން. ިމއަދު އަުޅގަ

އުމެއްގެ ގޮތުަގއި ޤަރައްކާތެރިކަާމއި ފުދުންތެރި  ައމާންކަމާއި ،މުއުޤަލޮުބެވތި މުޤައްދަސް މި  ،ޔަަތކީއެއް މަްސއޫލިއް

ނޑުމެން ވާންވީ މި ކުޑަުކޑަ ން އޮތް ޖީލުތަކަށް ވާރުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު. އައަންނާ އުުމ ޤަުޅގަ

ގޮުތގައި. ީމ  ތަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް އެދެޭވ ގޮތުަގއި ބާރުލަިއގެން ުކރާ ބައެްއގެހަސުލްޙަމަސްލަ

ނޑުމެން އުފަްނވީއްސުެރ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ހޭހަންކޮށްދޭ ލޯބިވާ ަވޒަން.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ލޯބިާވ ވަަޠން. މީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ށް ޓަކަިއ،އުމަ ޤަ މި  ،ންބަރުންގެ އަރިހުން އެދެނީއަޅުަގނުޑ މި ިއއްޒަތްތެިރ އެންމެހައި މެ

ދެއްވާށޭ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް އިއިެގންނެވި ގޮތަށް ކޮށް ނިންމަސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެިދވަޑަ ދަރީންނަށް ޓަކައި މިކަން ރައީ

 ޢަލައިކުމް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. ަވއްސަލާމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޒަތްތެރި މެންބަރު އިއް  ދާއިރާގެ ވިލުފުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ރިޔާޟް ރަޝީދަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ

ނޫނުއަާސސީން ލިބިދޭ ޙައްޤުގެ ބާރުެގ ޤާއަދު ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މި

މަޖިލީހުން އެްއޗެއް ބުނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މި  ،ފެންނަ ގޮތެއް މަޖިލީހަށް؛ މެދު ގޮތެއް ތެރެއިން މި ނިންމެވި ނިންމުމާ

ނުޑ ދަންނަވަން ބޭުނންވަނީ ވަރަށް ގިނަ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުެވއްޖެ،  ،ކުރިއަށްދާ ބަހުސާ ބެހޭ ގޮތުްނ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިހާތަނަށް ވަރަށް ގިނަ ބަހުސްތަ އް އިދިޮކޅު ފަރާތްތަކާ ެއުކ ބަހުސްކުރަމާހިނގާށޭ. އަުޅގަ

އޮތް ކަމެއް ނޫން. މިއަުދ  ތް ެއ ނަތީޖާއެއް ނުފެންނާނެ. ަޝއްކެ ؟އެކި ސަރުކާރުތަކުން ކުރި. ނަތީޖާއެއް ފެނުނުތޯ

ވަނަ  53ޤާނޫނުއަސާސީެގ  ،ރިއްޔާއަްށ މިހާރު ލިބިފައިވާ ބާެރއްެގ ދަށުންހޫއުޅެނީ ަރއީސުލްޖުމް ކަންބޮޑުެވގެން މި

ހުރި ބައެއް ހިފެހެއްޓުންތަާކ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކި ވާހަަކ.  ހިފެހެއްޓިފައި  ،ން މި ލިބިފައިާވ ބާރުގެ ދަށުންމާއްދާގެ ދަށު

ީކކޭތަ ކިޔަނީ؟ ގާނޫނީ  ؛ލޯޔަރުންނޭ ެވސް. އަނެއްބައި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ ،ގާނޫނީ ގޮތުން ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވޭ

ވެރިކަމުަގއި ހިންގާފައި ހުރި  ގެއެމް.ޑީ.ޕީ  ،ބާއޭ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާވަކީލުންނޭ ވެސް. މި ބޭފުޅުން ހަނދާނުގައި ނެތް

މުޠުލަޤަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ވަކި ގޮތަކަށް ުކރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ، ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިފައި ހުރި  ،ގާނޫނާ ޚިލާފު

އެަކން މިއަދު ހާމަކޮށްލަދޭން.  ގޮތަކަށް ކުރި ކަންަތއްތައް. އަޅުަގނޑު ބޭނުންވަނީ މާއްދާތައް ހުއްަޓއި ހިތަށްއެރި 

ޭވ އޮ ަވނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި 129ބާރާތުން އެބަ އޮތް ޤާނޫނުއަސާީސގެ އިރީޙަ ސަޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހަމަ ސާފުކޮށް 

ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީން  ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް، ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދޭން

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ގޮްސގެން ނިންމީ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް.  ކޮްށގެން އެންމެވަކާލާތު ފަހުން ކޯޓަށް އަޅުގަ

އުޅޭ  ލަތު ވަރަށް ތަފާތު. މިހާރު ވެގެން މިހާއެަކމަކު، މި  ؟ީކްއވެގެންތޯ ކުރީ ގޮތަށް ޮއއްވާ ޤާނޫނުއަސާސީ މި

ހުރި ބައެއް ޙައްޤުތަކުެގ  ލަތުގެ ތެރެއިން ހިފެހެއްޓެންހާހާރު މި އޮތް ނޫންނަމަ މި  ،ރިއްޔާައށްހޫަރއީސުލްޖުމް ،ގޮތަކީ

ތެރޭގައި ޤާނޫނުައސާީސގައި ވެސް ބަެއއް ަޙއްޤުތައް ހިެފހެއްޓުމުގެ ބާރު އެބައޮތް. ިމ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބޭ. 

އްޔާއަްށ ދޭ ބާރެއް. ތި ރިހޫމް ރިއްޔާއަްށ ވީީތ ލިބޭ ބާރެއް ނޫން ހަމައެކަނި. ޤާނޫނުއަސާސީން ރައީސުލްޖުހޫރައީސުލްޖުމް

 ،ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ 96ވަނަ މާއްދާ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ  96ބޭފުޅުން ހަނދުމަހުންނާނެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 15. ަގއ2009ިފެބްރުއަރީ  15ގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭނޭ ހުވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ 17 ؛ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ގެ އިންިތޚާބު ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ހުވަނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީ 17 ؛ިއ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލިސްގަ 2009ފެބްރުއަރީ 

ނޑު ބަަލންޖެހޭ އެއްެޗއް. އެހެންވީމާ، . އެެހންވީމާްއވާެއ ސުވާުލކުރަ ؟ބުނިއިރުަގއި ެއ ތާރީޚަށް ބޭްއވިތޯ ، މިއީ އަުޅގަ

 . އެ މީހުން ވެރިކަމުަގއި މި ދެންނެވީ އިމް.ޑީ.ީޕ ތިބީ ވެރިކަމުގައޭުރގައި އެ ؟އޭރުަގއި ވެިރކަމުަގއި ތިބީ ކޮންބައެއްތޯ
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ނޑައެިޅގެން 296ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ؛ ވަނަ 17ގެ ކުރިން 2009ފެބްރުއަރީ  15 ،ވަނަ މާއްދާގައި ވަކި ތާރީެޚއް ކަ

ތްއިުރަގއި އިންތިޚާބު ނިންމަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި އޮ އިގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަ ހުރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީ ވަނަ 17މިދިޔަ 

ވަަނ  98ބާއްވާަފއިނުވާކަްނ ެއއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގެްނ އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. އަދި ހަމައެހެންމެ، ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

އިދާރީ ދާއިރާަތކުެގ ވާހަކަ. މިކަން ވެްސ ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބުނެަފއި އޮްތ ތާރީޚަްށ  ،މާއްދާގަިއ އެަބއޮތް ބުނެފައި

ނުޑމެން އެންމެންނަށް އެނގޭ ޙަޤީޤަތެއް. ކޮންަބއެއްތޯ ވެިރކަމުގަިއ ތިބީ؟ އެމް.ޑީ.ީޕ  ނުކުރާކަން ެއއީ އަުޅގަ

ނުވޭ. އަިދ ހަމައެހެންމެ، ތި ބޭފުޅުން  މިއަދު މި ދައްކާ ާވހަކަ ދިމަލެއް، ވެރިކަމުަގއި އޮތީ. އެހެންީވމާ

ޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ރައް  ،ވަނަ މާއްާދގަިއ ބުނޭ 96ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު  ؟ވަނަ އަހަރު ކާކުތޯ ބަޖެޓު ހުށަހެޅީ 2010ފިނޭންސް މިނިސްޓަރޭ. އެހެންނަމަވެސް، 

މި  ؟ހުށަހެޅުއްވީ. ކޮންަބއެއްތޯ ވެިރކަމުގައި ތިބީ؟ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމުގައި ތިބީ. ިމއަދު ކޮން ާވހަކައެއް މި ދަްއކަނީ

އުޅޭ ވާހަކަައކީ ތިމަންނަމެންނަކީ  ދައްކަނީ ވަރަށް ާތކުންތާކުުނޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް މި ދަްއކަީނ. މިއަދު ދައްކަން މި

ގާނޫނާ ެއއްގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ ބައެކޭ. އެހެން މީހުންނަކީ ގާނޫނާ ދެކޮޅަށް ކަންތަްއ ކުރާ ބައެކޭ. ިމއީ ހަމަޖެހޭ 

އަހަުރގެ  3އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ،ފާއިުތވިތަނުަގއި  ،މާޒީަގއި ،ަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވީއަޅު، ވާހަކަެއއް ނޫން. އެހެންވީމާ

ރިއްޔާ މި ކުރައްވާ ކަަމކީ ހޫވެރިކަމުަގއި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަންތައްތަކުގެ ވާަހކަ. މިއަދު ރައީސުލްޖުމް

ގެ ތެރެއިން ހިފެހެއްޓޭނެ ޙައްޤެއް ވަަނ މާއްދާގައި ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ޙައްޤުތަކު 255ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ންނަ މުއްދަތެއް ުކޑަކޮށްލެްއވީ. ިމއީ ެއްއވެސް މައްސަލަެއއް ނޫން. ެއ ޙައްޤު ހިފެހެއްޓީކީ ވެްސ ނޫން މުިޅން. އެ އޮ

ެއއް ށް އެ ޙައްުޤ ހަމައަށް އެބަ ލިބޭ. މުއްދަތު ކުރުކޮށްލީ. މުއްދަތު ދިގުވުަމކުންނެއް ދިމާވާ މައްސަލަކަލިބެންވާ ފަރާތަ

ނޑު ހިތަށްއެރީ ހަނދާނަށް ގެންނަން ރަނގަޅު ވާހަކައެކޭ. ދެން އެމް.ޑީ.ޕީން  ،ނެތް. އެހެންވީމާ، މިކަން ހަމަ އަޅުގަ

 މިއަދު ކުރާ ކަމަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ތިވެރީއަރުވަނީ މަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޙުސައިން މުޙައްމަދަށް.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: މަތިވެރީ

ރިއްޔާ މިހާރު ހޫވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ރައީސުލްޖުމް 253ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އާދެ، ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ނޑު މިގަލަތު، އެކަމާ ބެހޭ ހާކުއްލި ނުރައްކަލުގެ  އިޢުލާންކުރަްއވާފަިއވާ ކަމަށް  ރާރަށް ބަހުސް ހިނގަމުންދަނީ. އަޅުގަ

ނޑު ހާ ުލގެލަތު އޮތް ގޮތުން ކުއްލި ުނރައްކަހާތާއީދުކުރަން. މިހާރު ރާއްޖޭގެ  ލަތު އިޢުލާންކުރަންޖެހިއްޖެ ކަމަށް އަޅުގަ
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ނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ލީޑަރު މިާތގައި ެދއްެކވި ވާހަކަފުޅުތައް ވެްސ ބޫލުކުރަން. އަދި މިަކމާ ގުޭޅގޮތުން އަުޅގަގަވެސް 

ވަރަށް ރަނގަުޅ ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެ ވާހަކަފުޅުތަުކގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަޔާްނކޮށްދެއްަވއިފި. އާދެ، މީަގިއ 

. ރި ރަީއސްކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ެއހެންނަމަވެސް، ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރެދާނެ. އިއްޒަތްތެ

 ވާ، ގެ ލޮލަކަށް އައިެބއް ނުފެންނާނޭ. އެހެންވީމާރުހުމު ،ިދވެހިންގެ ތެރޭަގއި މި ކިޔާ ބަހަކީ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ،

ކަމަކަށް ާތއީދުކޮށް ރުހިއްޖެ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އޭަގއި ައއިެބއް ހުންނަ ކަމަށް ދެކިގެންނުވޭ. ނުރުހުމުެގ  ،ގޮތަކީ

އެކަން ޮއންނަންޖެހޭނީ އެހެނެއް ނޫން.  ބޫލުކުރަނީގައަުޅަގނޑު ، ފެންނާނެ. އެހެންނަމަވެސްލޮލަކަށް ރަނގަެޅއް ނު

ާއދެ، އާދެ، މިހެން ކިޔަމުން  ؛އެއްޗެއް ނުބުނެ އެހީތެރިވުމަކީ ެވސް ޭއގަިއ ފެންނަ ،ވަފާތެރިވުމަކީ  ،ތާއީދުކުރުމަކީ

 ،ކަަމކީ ލާނަން. އެއްއިވަވާ ކަންކަން ައޅުަގނޑު ދަންނަދިއުމެއް ވެސް ނޫން. އެހެންީވމާ، މީގައި ހުރި ބައެއް ކަންބޮޑު

އެ ހިންގަންޖެހޭ ކަމަށް  ؟ރަހައްދެއްަގއިތޯ ހިންގަންޖެހެނީގޮތަށް ހުރިހާ ސަ  މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ރަށެއް ހިމެނޭ

ނޑު މިއަށް ވޯޓުވެއްެޖއްޔާ ެއކަމުަގއި ވެސް ަމއްސަލައެ  ނގަމުންދާ އެންމެ ދޭނަން. އާދެ، ދެން މިހާރު ހި އް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑަކީ މާދަލުގެނެވިދާނެތޯ އޭަގިއވާ ކަންވަނަ މާއްދާގެ )ރ( މީގެ ދަށުން ބަ 100 ،ބޮޑު ބަހުސަކީ  ަކމަށް. އާދެ، އަޅުގަ

 ބަހުސްކުރެވޭ  ،ގޮތަށް  މިހާރު އަރިގުއކުރެވޭ ،ލާނީއިހެންނަމަވެސް، އަުޅަގނޑު ދަންނަވަބޮޑު ގާނޫނީ މާހިރެއް ނޫން. އެ

ްނ އެހެ ކަށް،އި އެހެން ކޮންމެ މާއްދާއަގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިާވ ޙައްޤުތައް ފިޔަވަ މާއްދާގެ )ށ(ވަނަ  255 ގޮތަށް،

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ަރއްކާތެރިކުެރވިފަިއވާ ޙައްޤުަތއް  255ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ  ކުޅޭސް ކޮންމެ ގާނޫނަކަށް ބަދަލުގެނެ 

މުޅި  ،މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެހެްނ ކޮންމެ މާއްދާއެއް  ؛ޤާނޫނުއަާސސީ ،ފިޔަވަިއ އެހެން ކޮންމެ ާމއްދާެއއް

 ؟މަކީހޫ. މިއީތޯއޭ ީމގެ މަފްކުެރވިދާނޭރިހާ ގާނޫނުތައް ެވްސ ސަސްޕެންޑުޤާނޫނުއަސާސީ އަދި އެހެން ހު

 ހެން އެކަންކަން ފިަޔވައި އެ ؛މުޅި ޤާނޫނުއަސާސީ ؟މަކީހޫވަނަ މާއްދާގެ މަފް 255އޮންނަ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި

ނޑު  ؟އެއްެޗއް ސަސްޕެންްޑުކރުންތޯއޭ ހާހުރި ނޑުމެން  ގޮތުަގއި ލުުކރާބޫގައަުޅގަ ެއގޮތަކަށް ނޫން އޮތީކީ. ދެން އަުޅގަ

ާރއްޖޭގެ މިާހރު އޮތް ވެރިކަުމގެ ނިޒާމު  ؛ތަށް އައުމުގައި މުއައްސަސާަތއްލަހާައޅުަގނޑުމެން މި  ،ކަމަކީ ވިސްނަންޖެހޭ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީއޭގެ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ހިންގުމަށް ޓަކަ ނޑައަާޅފައިވާ މުއަްއސަސާތަްއ، ެއ އި އަުޅގަ ން ކަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ ައކީ މާކެޓިންގ އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރް.ސީ ؟ލަތަށް އަންނާނެތޯއޭހާމި  ،ގޮތަށް ހިނގަމުންދިޔަ ނަމަ ކަ

ކަށް ންނަމުންދާއެ ތަނަްށ ފައިސާ ވަ ؟އުޅެނީ ކޮމްޕެނީއެއް. ކޮންހާ ފައިާސތަކެއްތޯ އެ ތަނަށް ވަދެެގން މި

ނޑު  ؟ސް، ކޮން ފިޔަވަެޅއްޯތއޭ އެޅުނީމަޖިލީހަށް ވެސް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެ؟ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޭނގޭތޯ ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް މި ދައްކަނީ ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ ހަމަ އިނގޭތޯ. އަޅު ަގއި މި ޫބލުކުރެވޭ ވާހަކަ. މިތާގަަގނޑު މި ދައްކަނީ އަޅުގަ

ގެ ހުންދޫބުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީަޙއްޤުތަްއ ދިފާޢުކުރުމަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި މަތިބީ ރައްޔިތުންގެ 

މި ކަންކަން.  ،ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް ފާސްކުރުމާަރއްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތއް ދިފާޢުކުރުމާއި، ަދއުލަތް ހިންގުމަށް  ،ވާޖިބަކީ

ނޑަށް ލަިއގެްނ ދުވުމެއް ނޫން. ސަރުކާރު ވަކި ބަޔަކު ަވކި މު ،ތި ބޭފުޅުން ތި ވިދާޅުވާހެން އަްއސަސާެއއް ކޮ



39 

 

ނަޑއެޅިފަިއ  ،ހިންގުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އޮންނާނެ އިންތިޚާބުކޮށް ވެރިަޔކު ހޮވާފަ. އަދި އެކަމަށް ކަ

ޖެހޭ މަސައްކަތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ކުރަން ؛މި ދަންނަވަނީ. މުއަްއަސސާތައް ތިބޭ ބަޔަކު ތިބޭނެ. އެ ވާަހކަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރާށޭ. ޝަރްޢީ ދާއިރާއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކޯޓުތަކުން ކުރާށޭ. ސިޔާސީ ބަޔާން ނެރުމަށް 

ކުރަންޖެހޭ ނެރެ، ސިޔާސީ ގޮތުން ސަސްޕެންޑު ތިބޭ ބައެއް ނޫން އެ މީހުންނަކީ. ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ ސިާޔސީ ބަޔާން

އަީކ އިމުކުރުން. އޭ.ސީ.ސީ ޢަދްލުއިންޞާފް ޤާ ؛އޮތް ތަނެއް ނޫން. ޝަރްޢީ ދާއިރާދަން ކޮށް ހަވަކީލަކު ަސސްޕެންޑު

އޮންނަތާ  ގެ މަްއސަލަ ހުށަހެޅިފައިރުފުށިދިއްގަ ތި، ތަން. އެނގިވަޑަިއގަންަނވާނެ މައްސަލަތައް ބަލާ ގެކޮރަޕްޝަން

ތާގަިއ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ވެސް ހުށަހެޅިފަިއ މިހާރު ކުއްިލއަކަށް އެކަން ހިނަގިއގަނެފި. މި ؟ކިތައް އަހަރު ެވއްޖެ

ނޑުމެން މި ކަްނކަން .މި ދަންނަވަނީ، ނުހިނގާ. އެހެންވީމާ އޮތް. ެއކަމެއް ަދއުލަތުގެ ކަންކަން ހިނގަން  ،ައުޅގަ

ނުޑ  ؟އް މިހާ ބޮޑުެވގެން ދިަޔއީސްތޯއޭމައްސަލަތަ  ،ގޮތަށް ހިންގާ ކަމަށް ވާނަމަ އޮންނަ ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

ެދންނެވީ ތާއީދުކުރަމޭ. އެހެްނނަމަވެސް، ތާއީުދކުރިޔަސް މި  އަޅުަގނޑު ؛ތާއީދު ،މިގޮތުން ބަލާިއރު ،ންނަވާނީދަ

މަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން. ތިބުާފހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ނުބުނެ  ހިތުގައި އި،ތަށް ހުރިހާ ކަމަކަށް މިހެން ކިޔަގޮ ދެންނެވި

 ޯކޑް އޮްފ ކޮންަޑކްޓް އެ  ،ޮއތީ އެ  ؟ޯތ ދޭންވީ ބްރޮޑްކާސްޓަރުންނަށްޒާރެއްޑްކާސްޓިްނގ ކޮމިޝަނުްނ ކޮން އިންބްރޯ

ނޑިވަތަ ސް ހިފެހެއްޓޭނެ އުސޫލުތަަކކާއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްއޮތީ ބަޔާންކުެރވިފަިއ ލައިަސން ުޅަގިއ އް. ދެން މި ދަ

ނޑުމެެއހެން މި ދެންނެވީ މިހިރި ކަން  ؟ކޮން އިންޒާެރއްތޯ ދޭންވީ ނޑު  އެބަ ން ިވސްަނންކަމަށް އަުޅގަ ޖެހެއޭ. އަުޅގަ

ރާރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެންގެ ާޕޓީން ވެސް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ގަލަތަށް ބަލާއިރުގައި މި ހާމިއަދުގެ 

ނޑު ފަރުދެްއގެ ގޮ ނޑުމެންގެ ީލޑަރު އިޢުލާންކުަރއްވާފަ. އެެހން އިޢުލާންނުކުރެްއވިޔަްސ ައޅުގަ ތުްނ އޮންނާނީ އަުޅގަ

 ދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.ްނ ވެސް ތާއީދުކޮށް ިމއަށް ވޯޓު ވެސް އަދި މެންބަރެްއގެ ގޮތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ލިސްޓުން ޕީ.ޕީ.އެމުން އަންގާފައިާވ ގޮތުގެ މަތީން އެންމެ ފަހު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޕީ.ޕީ.އެމްޝުކުރިއްޔާ އި 

 މިނެޓު. 2ރިފަށް. ޢާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަނީ ކެލާ ދާއިރާފުރުޞަތު މި އަރު

 

 ރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:ޢާލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ކެ

ލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖި ،ވަނަ މާއްދާަގއި ުބނަނީ 75`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ްއވެްސ މަޞްލަޙަތާއި ރައްޔިުތންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ިއސްކަންދީގެނޭ. އަދި އެ ވާނީ ޤައުމީމެންބަރުން ޢަމަލުކުރަން

ވުމަށް ުނވަތަ ެއ މީހަކާ ޚާއްޞަ ގުޅުެމއް އޮތް އެހެން މީހެއްެގ ެވސް ޒާީތ މަޞްލަޙަތެއް ކުރިއެރު  ކާމެންބަރަކު އެ މީހަ

ޚާބުވި ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުރުމުގައި މުޅި ޤައުމުެގ މީހުްނ އިންތިއެބައި ،ނުވާނޭ. އަދި އެބައިމީހުންމަގާމު ބޭނުންކޮށްގެން
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ރީ ޕާޓީާއއި އެމް.ޑީ.ޭއގެ ލީޑަރުންާނއި ހޫޔިތުންގެ ލާބަާޔއި މަންފާއަށް މަސައްކަތްކުރަްނާވނޭ. މިތާގައި ޖުމްހުރިހާ ރައް

ތަޙްޤީޤުކުރަމުންދާ  ،ށްއެ ބަހައްަޓވާ ގާތްކަމަ ،ލީޑަރޝިޕުން މި ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި އެ ދެްއވާ އެއްބާރުލުމަށް

ށް އެގޮތަ ދަންނަވަން. ހަމަ ދެްއވާ ެއއްބާރުލުމަށް އަޅުަގނޑު ފަށްފަށުން ޝުކުރު  ،ފަރާތަތްކަށް އެ ބަހައްަޓވާ ގާްތކަމަށް

. މި އޮންނަނީ މިއީ ބޮޑުސިންގާ ޤައުީމ މައްސަލައެކޭ ،ދާލަތު ޕާޓީއަށް ވެސް ގޮވާަލންއަ އަޅުަގނޑު އެމް.ޑީ.ޕީއަާށއި 

މުޅި އިންސާނިއްޔަތު މަރައިފިއޭ. ެއްއވެސް މީހަކު ދިރުވައިފި މީހާ  ،ެއއްވެސް މީހަކު މަރައިފި މީހާ ؛އްޔަތަށް އިންސާނި

 ؛ވެގެން އުޅޭ ޤައުމީ މައްސަލަެއއްލަތެއްގަިއ މުޅި ޤައުމަށް ދިމާހާނިއްޔަތު ދިރުިވ ފަދައޭ. މިފަދަ މުޅި އިންސާ

ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ ،ދާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެލާތުކުަރމުންއަޅުަގނޑުމެން ަވކާ ބޮޑުސިންގާ މައްސަަލއެްއަގއި 

ނޑުމެން ބުނާ  އެންމެ މާއްދާއެއް ަނގަިއގެްނ ވާހަކަދެްއކޭކަށް ނޯންނާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެންމެ މާއްދާއަކުން އަުޅގަ

ހެއްޓިދާނެ. އެންމެ ން ެއބަ ބުނޭ ނުހިފެހެއްޓޭނެ ޙައްޤު. ދެން އެހެން ހުރިހާ ޙައްޤެއް ހިފެއިގެ )ށ( 255 ،ނަމަ

ގެ )ނ( ގަިއ 255ޤާނޫނުައސާސީގެ  ،ގެ )ނ(. )ނ( ގައި އެބަ ބުނޭ 255އޮތީ  މާއްދާއަކުން މާނަކުރަންޏާ. ެދން މި

އާއި ގާނޫނުތަކުން ލިބިދޭ . ޤާނޫުނއަާސސީން ލިބިދޭ ޙައްޤުަތކާއި މިނިވަންކަމޭގާނޫނުތަކު އާއި ޤާނޫނުއަސާސީ ،މި ބުނަނީ

ޓިސް. ެއ ދުވަުހގެ ނޯ 14ވަނަ މާއްާދގެ )ރ(. އޭނައަްށ ެއ ޙައްުޤ އޮންަނނީ  100މި ހިެމނެނީ ޙައްޤުތަުކގެ ތެރޭަގއި 

ނޑަކަށް މާ ވަގުތެއް ނެތް. އިގެ )ނ( 255އުިނ، ކުޑަކުރަީނ  !އްޤުން މި މަޙްރޫމްކުރަނީ، މާފުކުރައްވާތި ޙަ ން. އަުޅގަ

ހާ ޕާޓީއަކުން ވެސް އުމީ މައްސަލައިަގއި ހަމަ ހުރި މީދުކުރަން މި ބޮޑު ޤައްތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެން އުއިްއޒަ

އެ ބުނާ ބޮޑެތިސިންގާ ޤައުމުތަކުަގއި ، ޓިކް ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް މަށް. ދުނިޔޭަގއި ބޮޑެތި ޑިމޮކްރެދެްއވާނެ ކައެއްބާރުލުން

 ކުރާނެ...ަގއި މަސަްއކަތްއިސިްއޔާ ހުރިހާ ޕާޓީއަކުން ެއއްޮއޑިައކަށް އަރައި ަޤއުމުގެ ަޙއްޤުވެސް ޤައުމީ މައްސަަލއެއް އަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިސާބުން ަބހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީ. ޕީ.ޕީ.އެމުން އެިދވަަޑއިގެންފަިއ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، މި

ށްލުމަށް. އެހެންވީމާ، ވޭ ވާހަކަދަްއކަން އެިދވަަޑއިގެންެނވި ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ނަންފުޅުތައް ިއޢުލާންކޮ އެބަ

އަޅުަގނޑު އިޢުލާންކޮށްލާނަން. ފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި 

އިރާގެ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ސައުދު ޙުސައިން، ތިނަދޫ އުތުރު ދާ ބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން، ވިލިނގިލީމެން

ޚަލީލް، އިސްދޫ ދާއިާރގެ هللا ޙިލްމީ، ނިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުهللا ދުޢުމެންބަރު ސަ އިްއޒަތްތެރި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، ތުުލސްދޫ ދާއިރާެގ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަްޙމަދު ސަލީމް، އުނގޫފާރު ދާ  އިބްރާހީމް، އޭދަފުށީ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ޒަތްތެރި ފަރު ދާއޫދު، ނައިފަރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޢުޖަ

ނޑިތީމު ދާއިރާެގ ، ހްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާ ޠަފާ، ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިާރގެ ޞްމެންބަރު މުޙައްމަދު މު ކަ
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ރިފާޢު. هللا އަދި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން

 ދާނެ. ަޔއުމިއްާޔަގއި ނޯޓުކުެރިވގެން، އާދެ

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާރު ވަނީ ޖަހާފަ.  ކަމަްށ ވޯޓަށް އެހުން. ޯވޓުެގ ރަނަގބީލުޯވޓަްށ އެހުމަށް ހުރި ކަން، 6މު އެޖެންޑާ އައިޓަ

 )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަރުވަން.ަވޑަިއގަތުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށްިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓަށް ތައްޔާުރވެ، އެހެންވީމާ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ  ޤްތިޞާދީއި .ޞަތުަގއި ކޮމިޓީއަކަށް އައި ބަދަލެއް ަދންނަވައިލާނަންއަޅުަގނޑު މި ފުރު

ދާއިާރގެ  ދޫފޭބަދަުލގަިއ އެ ކޮމިީޓއަށް  ގެއަމީތު އަޙްމަދުމަނިކުމުޙައްމަދު  އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރީ

ގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ .ޕީ.އެމް ޕީހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ އެދިވަަޑއިގެން  އިބްރާހީމްދީދީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

ުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގަިއ ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ގޮ 107މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ،ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ ލިބުމުން

ބަުރ ނޮވެން 4ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.ެއމް.އެސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެ  107ގައި އަންގާފަ. އެހެްނކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  2015

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުމަށް ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ) ށް އިޢުލާންކުރަން.މަތީން އެކަން އެގޮތަ

 ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު() ން.އެދެ ވޭތޯ ކަށަވަރުކުެރްއވުން ކުގެ މަޤާުމގައިާކޑުކޮޅުތަ  ،ާކުޑކޮޅުތައް  ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން.

ޅުން ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައި އެބަވޭ. އެ ހުށަހެ އެއްހޫރިއްޔާގެ ގަރާާރ ގުޅިގެން ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަމަށް. ރައީސުލްޖުމް

 ަމށް ދަންނަވަން.އްޢާއިްއވާލަދެްއވުމަށް އަމީން

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ގިލީނމާމި  އި،ހުށަހަޅުއްވަ  މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ވިލިމާލޭ

ވަަނ  253ސާސީގެ ނޫނުއަޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ؛ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ އިޞްލާޙު  މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ކުރެްއވުމަށް ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވާަފއިވާ ލި ނުަރއްކަުލގެ ހާލަުތ އިޢުލާންމާއްދާއިން ލިބިދޭ ބާރުެގ ދަުށން ކުއް

 ގަރާރު މަިޖލީހުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަން. 2015/8ނަންބަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެދެން. މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން ދެންމެ އިއްެވވި ގަރާރާ



42 

 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު  ވިލިމާލޭ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ގިލީނމާމި ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 76    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 58    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 14    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 03 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   72     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 37      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 72        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި 85އަދަދު؛ ލަ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 58. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު؛ 76މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވޯޓުަގިއ 3ތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ . ަވކި ގ14ޮމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

އެހެންކަމުން،  .72ލަ؛ . ޖުމ37ުުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ . ފާސް 72ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ލި ނުަރއްކަުލގެ ހާލަތު ދޭ ބާރުެގ ދަށުން ކުއްވަަނ މާއްދާއިން ލިބި 253ނޫނުއަސާސީެގ ޤާދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

އަދި  ގަރާރު މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. 2015/8ނަންބަރު  ،ކުރެްއވުމަށް ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވާފަިއވާއިޢުލާން

ދޭ ވަނަ މާއްާދއިން ލިބި 253ނޫނުއަާސސީެގ ޤާދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްޫހރިއްާޔގެ  ،އެހެންކަމުން ؛ލާނަން ުކޑައިދަންނަވަ

 2015/8ކުރެއްވުަމށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނެރުއްވާަފއިވާ ނަންބަރު ލި ނުރައްަކލުގެ ހާލަތު އިޢުލާންބާރުގެ ދަށުން ކުއް

 ގަރާރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ.
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 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިއަުދ؛ އާެދ،  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީން ދެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންަނަވން.
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