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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل ًالصالة ًالسالم علَ رسٌل هللا ًعلَ آلو ًصحبو ًهن ًااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްްމެްނބަރުން.23ްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2113/3/2މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީ،ްއޖ/ް-3.1

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނަންބަރު ްއެޖެންޑާ ްއެންގުން. ްއަންގާ ްހަމަޖެހިފައިާވްމ4.1ްްިރިޔާސަތުން ްބޭއްވުމަށް ްބައްދަުލވުންތައް ްކޮމިޓީތަކުގެ އަދު

ް 9:31ްްގޮތް. ްކޮމިޓީ. ްއިޤްތިޞާީދ ްއާއ11:15ްިގައި ްކޮމިޓީ ްބަލާ ްމިންވަރު ްއަާދކުާރ ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްސަރުާކރުގެ ގައި

ް ްކޮމިޓީ. 14:11ްްއިޖުތިމާޢީ ްކޮމިޓީ. ްބެހޭ ްމުައއްސަސާތަާކ ްމިނިވަން ްޚ16:11ްިަގއި ްސަލާމަތީ ްބެހޭްަގިއ ދުމަތްތަކާ

ްކޮމިޓީ.

ް

ް.ްސުވާލު.5

ް
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ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގައިްަމއްސަލަެއއްްނެތް.8ްއަދ5ް،6ް،7ްްިއާދެ،ްމިއަދުްއެޖެންޑާްނަންަބރުް

ް

ްކުއްލިްމައްސަލަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްރައްޔިތުންގެްއާދެ،ްމިއަދުްމަޖިލީހުގެްގަާވިއދުގަިއވާްގޮުތގެްމަތިންްތޮއްޫޑްދާއިރާގެްޢިއް

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގ145ްްެމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލަ ްމި ްހުށަހަޅުްއވާފަިއވޭ. ްމައްސަލައެއް ްކުއްިލ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްލަފާދެއްވާފަިއވޭ.ްއެ ްޖެނެރަލް ްކައުންސެލް ްކަމަށް ްހުށަހެޅުއްވިދާނެ ްމިްމައްސަލަ ްބެއްލެވުމަށްފަހު ހެްނވީމާ،ްމިްފަރާތުން

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ނުޑްމިހާރު ްއަޅުގަ ްވަޙީދަށް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮްއޑޫ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް މައްސަލަ

ްދާއިރާެގް ްތޮއްޑޫ ްދަންނަވާނަން. ްވޯޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލަން ްފެނޭތޯ ްބަލައިގަތުމަށް ްބަހުސްކުރުމަށް ްމައްސަލަ އެއަށްފަހު

ްމެންބަ ްވަގުަތކީްޢިއްޒަތްތެރި ްއެުރވޭ ްޓަކައި ްހުށަހެޅުްއވުމަށް ްމަްއސަލަ ްއާދެ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްވަޙީދު. ްޢަލީ ރު

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްފަހުގައި ްއޭގެ ްަވގުތެއް. ްއެުރވޭ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްގޮތަށް ްއޮތް ްއެ ްހަމަ ްޓެކްސްޓު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

 ށްްއަރުވާނަން.ްމިނެޓުގެްފުރުޞަތެއްްމައްސަލަްތަފްސީލުުކރުމ7ްަމެންބަރަށްް

ް

 ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްމިްހުށަހަޅާްކުއްލިްމައްސަލަްއަކީްރާއްޖެްޓީވީްއަށްްއިންޒާރުދިނުމަށްފަހުް

ްގަސްތު ްބަޔަކު ްއިމާރާތުަގއި ްހުންނަ ްޓީވީ ްަވގުތެްއގަިއްރާްއޖެ ްފަތިހުގެ ްީޓވީްރޭ ްއެ ްއަލިފާންރޯޮކށްލުމުގެްސަބަބުން ަގއި

ސްޓޭޝަނަށާއިްއެްއިމާރާުތގަިއްހުރިްއޮފީސްތަކަށާިއްމީހުންްދިރިއުޅޭްއެޕާޓްމަންޓުތަާކ،ްމީހުންނާއިްމުދަލަށްްއަދިްމުިޅް

ްރަ ްިއލްތިމާސްކޮށް، ްސަރުކާރަށް ްފިޔަވަުޅއެޅުމަށް ްހޯދައި ްބަޔަކު ްކުރި ްެއކަން ްއަންދައިލާފަިއވާތީ އްޔިތުްނެގްއިމާރާތް

ް ްގަާވއިދުގެ ްރަީއސް.145ްްމަޖިލީހުގެ ްކުއްލިްމައްސަލަ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހަޅާ ް)ށ(ެގްދަށުން ް)ހ(ްއަދި ަވނަްމާއްދާގެ

ްއަޅައިނުލާް ްފަރާތްތަކުން ްބެހޭ ްކަމާ ްއިންޒާރުަތކަށް ްދެމުންގެންދިޔަ ްތަކުރާރުކޮށް ްަފހަރުމަތިން ްއެަތކެއް ްއަށް ްޓީވީ ރާއްޖެ

ްނު ްއެަތކެއް ްޕޮލިސްްވަނިކޮށް ްމޯލްިޑވްސް ްގަްސތުގައި ްްސޓޭޝަނަށް ްއެ ްކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ ްހާދިސާތަކާ ރަްއކާތެިރ

ްހުށަހެޅުމުންް ްފުލުހުންނަށް ްމައްސަލަތަްއ ްއެ ްގުިޅގެން ްއިންޒާރުަތކާ ްއެފަދަ ްއަދި ްެއއްބާރުލުްނނުދީ، ްއިން ސަރވިސް

ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްތިބުމާ، ްނާޅުއްަވއި ްފިަޔވަޅުތަެކްއ ްއެެދވޭ ްކޯޓުންްްއެްއވެސް ްޝަރުޢީ ްއެދި ްއެއްބާރުެލއްވުންދިުނމަށް އަށް

ްވެްސްތަބާނުވެ،ްެއް ްޙުކުމަށް ްއެ ްެވސް ްޙުކުމްކުރުމުން ްއަމުރުޮކށް ްމަްއޗަށް ްސަރވިްސގެ ްމޯލްޑިވްްސްޕޮލިސް ޙުމަކުން

ްމުދަލަށާ ްސްޓޭޝަނުެގ ްެއ ްފަހަރުގަިއ ްއެިކ ްތަފާތު ްސަބަބުން ްެއއްބާރުލުންނުދިނުމުގެ ްގަސްުތަގއި ިއްސްޓޭޝަނަށް
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ްވެްސް ްގެނައުމުން ްަސމާލުކަމަށް ްފުލުހުންގެ ްމައްސަލަ ްދެމުންދާ ްބުނެ ްކަމަށް ްެގއްލުންދޭނެ ްއަށް ްފުރާނަ މުވަްއޒަފުންގެ

ްމަރުގެް ްމުަވްއޒަފުންނަށް ްސްޓޭޝަންަތުކގެ ްއެހެން ްނަމަެވސް ްވެފަިއ ްކަމަށް ްނާުޅްއވާ ްިފޔަވަެޅއް އެްއވެސް

ްފަ ްއެ ްހަށިފާރަވެރިން ްފުލުހުން ްާރއްޖެްއިންޒާރުދިނުމުން ްތެރެއިން ްވީހިނދު،ްމީޑިޔާތަުކގެ ްަހމަޖައްސައިދީފައި ރާތްތަކަށް

ްކުިރްން ްހާދިސާގެ ްހިތާމަވެރި ްހިނގައިދިޔަ ްފަތިހު ްރޭ ްސަަބބުން ްއެއްބާރުލުންނުދިނުމުގެ ްގަސްުތގަިއ ްއެކަހެރިކޮށް ޓީވީ

ޕޮލިްސްސަރވިސްގެްސަމާުލކަމަށްްްރާއްޖެްޓީވީންްވަނީްއެްތަނަްށްގެއްލުންދޭނެކަމުގެްއިންޒާުރެގްމައްސަލަްމޯލްޑިވްސް

ްހިނގުމަށްް ްހާދިސާ ްއެ ްއިޖާބަދެއްވާަފއިނެތުމުން ްއެކަމަށް ްގޮަތކަްށ ްއެްއވެސް ްވެސް ްހުށަހެޅުމުން ްއެ ގެނެސްފައިކަާމ،

ްލިބިދީފައިވާް ްއަށް ްމީޑިޔާ ްމިނިވަން ްވެފައި،ްރާއްޭޖގެ ްކަމަކަށް ްހިތާމަކުރާ ްނުހަނު ްދިޔަކަމީ ްފުރުޞަތުލިބިގެން ބަޔަކަށް

ްއިބާރާތުންްފު ްހަރުކަށި ްއެންމެ ްޢަމަލު ނޑި ްފި ްމި ްދަށުދަރަޖައިގެ ްހިންގާފަިއވާ ްގަސްތުަގއި ްބަޔަކު ްނަގާލުމަށް ރުޞަތު

ްބެހޭް ްކަމާ ްއަދި ްހިންގުމަށާ، ްތަޙުޤީޤެއް ްއިންސާފުވެރި ްމިނިވަން ްބަލައި ްސަރުކާރުން ްމައްސަލަ ްމި ްހާލު ކުށްވެރިކުރާ

ް ްފިޔަަވޅުއެޅުމަށް ްފަރާތްތަކަށް ްއެންމެހައި ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްކުއްިލްމައްސަލަ ްމި ވަަނ145ްްޮގވާލައި

ނޑުް ްއަުޅގަ ްފަރާތުން ްްގރޫޕުގެ ްޕާލިމަންޓްރީ ްޕާޓީެގ ްޑިމޮކްެރޓިކް ްމޯލްޑިވިއަން ްދަށުން ް)ށ(ގެ ްއަދި ް)ހ( މާއްދާގެ

ްހުށަހަޅަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެންމެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިްވިދާޅުވިްޓެކްސްުޓެގްއެންމެްފަހުްފޮޅުވަތުގައިްމަޖިލީހުގެްކައުންސެލްްޖެނެރަލްް،ްއާދެ

ް ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމައްސަލަ ްމި ްވަނީ ްހުށަހެޅޭނ145ްްެހުއްދަދެއްވާަފއި ްދަށުން ް)ރ(ގެ ްއާިއ ް)ހ( ްމާއްާދގެ ވަނަ

ކޮޅަކަށްފަހު(ްއާެދ،ްެއންމެްރަނގަޅުްމިހާރުްއިނގޭތޯ.ްއާދެ!ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުްކަމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު...ް)ވަގުތުް

ްރަނގަބީލުޖެހުމަށް.ް ްވޯޓަށް ްއަރުވަންެޖހޭ ްފުރުޞަތެއް ްމިނެޓުގެ ްފަސް ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަނީ. ްމި ްޯވޓަކަށް އަޅުަގނޑު

ް ްއިދާރީ ްރަނގަބީލުޖެހުމަށް ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަކައި ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ްއެހެންވީމާ، ްދަންނަވަން. މޭޒަށް

ްރައްޔިތުންް ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަްށ ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެދެން. ްެޗކުކޮށްެލއްވުން ްކާުޑކޮޅު ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ަފއިާވްަވނަްމާއްދާގެްދަށުންްތޮއްޫޑްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްހުށަހަޅުއްވ145ްާމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުގެް

ްގޮތަަކްށް ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްބަހުސްކުރުމާ ްމަޖިލީހުގައި ްމަްއސަލަ ކުއްލި

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:
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ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

35ްްންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރު

34ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްމިްމައްސަލ34ްަ.ްޖުމްލ18ްަ.ްފާްސވުމަށްްބޭނުންވާްއަދަދ34ްުވޯޓުަގއިްބަިއވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްބަހުސްކުރު ްމަތީންްމަޖިލީހުގައި ްގޮތުގެ ްގަާވއިދުަގއިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްގުޅިގެން ްފާސްުވމާ ްމިގޮތަށް ްފާސްވެއްޖެ. މަށް

ްފުރުޞަތަށްް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދާނަން. ްފުރުޞަތުއަރުވަމުން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑު

ްކު ްފެށުމުގެ ްފުރުޞަުތއަރުވަން ްއެދެން.ްއަޅުަގނޑު ްައިއްއެދިަވޑަިއގެންނެވުން ްކޮމިޓީއަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުަގނޑު ރީަގއި

ްހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ްކޮމިޓީގައި ްބެހޭ ްޚިދުމަތްތަކާ ްސަލާމަތީ ްެއއީ ްދަންނަވައިލާނަން. ްދާއިރާެގްްބަދަލެއް ްއުތުރު ގަލޮޅު

ްޢަބްދު ްއީވާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްهللاޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްއަށް ްކޮމިީޓ ްއެ ްބަދަލުަގއި ްމެންބަރުްގެ ތެރި

އިމްތިޔާޒުްފަހުމީްހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުންްއެދިްއެމް.ޑީ.ޕީގެްާޕލިމެންޓްރީްގްރޫޕުްލީޑަރުްސިޓީްފޮނުވާފައިވާތީްަރއްޔިތުްން

ް ްގަވާއިުދގެ 29ްްމަޖިލީހުގެ ްމާއްދާގެ ްއާދެ،2ްަވނަ ްއިޢުލާނުކުރަން. ްެއގޮތަށް ްއެކަން ްމަތީން ްގޮުތގެ ްގަިއވާ ް)ނ( ގެ

ްފު ްމިހާރު ްބެހޭްއަޅުަގނޑު ްއާދެ،ްނިޒާމާ ްވަޙީދަށް. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތޮއްޑޫ ްއަރުވަނީ ްމި ރުޞަތު

ްމައްސަލަެއއްްހުޅުހެންވޭރުްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްދައުލަތުެގްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތެރޭަގއި ްޗެަނލްތަކުގެ ްބަެއއް ްހަރުކޮށްފައިވާ ްޓަކައި ްބްރޯޑްކާސްުޓކުރުމަށް ްމަޖިލީހުގައި މި

ނޑުމެންނަށްްމިްމަޖިލީހުގައިްދައުލަތުގެްމީޑިޔާްއިންްރައްޔިުތންނާްހަމައަށްްޚަބަރުްފޮނުވޭް މީޑިޔާްހިމެނޭއިރުގައިްއަުޅގަ

ްހަ ްނެތީތޯ ްޮގތެއް ްައޑުފޮނުވޭ ްނުވަތަ ްމޯލްޑިވްްސެގްގޮތެއް ްޓީ.ވީ ްމިތަނުން ްއެހެންކަމަށްވަނީިވއްޔާ މަޖައްސައިދެވެން.

ްސާމާނުްނެރުންްކިހިނެއްތޯްވާނީ؟
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ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުރިހާް ްޙައްޤު ްބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ްމަޖިލީސް ްރައްޔިތުން ްއެއްކޮށް ްމިނިވަންކަމާ ްޫނން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްވެސް ްމައްސަލަްްފަރާތްތަކަށް ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮްއޑޫ ްއާދެ، ްލިބިދީފަ. ްވާނީ ެއއްވަަރަކށް

ްމިނެޓުގެްުފރުޞަތެއް.7ްްހުށަހެޅުއްވުމަށްް

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ް ްއިދާރީ ްއަުޅަގނޑު ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނެގުނުްޝުކުރިއްާޔ ްދެންމެ ްބޭނުން ްސާފުކޮްށލަން މޭޒުން

ްބޭނުންވާް ްހުށަހަޅަން ްމައްސަލަ ްމި ްކޯޓަށް ްއަދި ްއޮތްތޯ؟ ްއެަބ ްއެްއޗެއް ްއޮޅުވާލުމެއް ްކަަހލަ ްެއްއވެސް ްުގޅިގެން ވޯޓާ

ނޑުްކުިރއަްށްގެންދާނަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިހާރުްމިްހިނގަމު ންްމެންބަރަކުްއިންތޯ؟ްނެތްްކަމަށްްވަންޏާްއަޅުގަ

ްބަޣާވާެތއްް ްއައިއްސަ.ްބޮޑު ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްއަންދާލުސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއޮތީ ްމި ްރާއްޖޭަގއި ްޤާނޫނު.ްމި ްއަންދާ ްދަނީ މި

ްވޯޓުްހަޖަމުނުވެގެްނ،ްެއްވޯޓުްބަަލއިނުގަެނިވގެންްމިހާރުްމިްދަނީްމީހުންްމެރުމާއިް ކޮށްގެންްތިބިްަބޔަުކްރަްއޔިތުންގެ

ްާރއްޖޭް ްމުޅި ްކުރަނީްއަލިފާންރޯކުރުމާ، ްކަންތައްަތއް ްމި ްމަގުފަހިކުރަމުްނ. ްދިޔުމަށް ްހަމަނުޖެހުމަކަށް ްދާޚިލީ ްބޮޑު ގަިއ

ްދިވެހިރާއްޖޭެގް ްއަިލފާންކަންޏަކުން ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްރަނގަޅަްށ ްވަރަށް ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ކޮންބައެްއކަން

ް ްވަރަށް ްއެއީ ްހީކުރަންޏާ ްކަމަށް ްނައްަތއިލެޭވނެ ްމީޑިޔާ ްބުންޏަސްްމިނިވަން ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްޙުކުްމ ްކުށްހީެއއް. ބޮޑު

ްއިންތިޚާބުް ްމި ްއިރާދަުކރެއްިވއްޖެްއޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިވޔަސް ްއަރަިއގެން ްހިފައިގެން ްޚަބަރުިސޓީ ްރަށްތަކަށް ރާއްޖޭގެ

ްނަ ްމުޙައްމަދު ްރަީއސް ްރުޅިަޔކީ ްތިއަންނަ ްއަކީ، ްހަސަދަ ްއަންނަ ްތި ްދެކެ ްޓީ.ީވ ްރާއްޖެ ްމިްކާމިޔާބުކުރާނަން. ޝީދު

ް ްޮނވެމްބަރ ްެއއްކޮށް ްލޯތްބާ ްރުހުމާއި ްތާއީދާއި ްރަްއޔިތުންެގ ްއެތަެކއް ްހުާވކުރުވާނެތ11ްީރާއްޖޭގެ ްައނެއްކާެވސް ަގއި

ްބަޣާވާެތއްް ްބޮޑު ްމުައްއސަސާަގއި ްފުލުހުންގެ ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްއެނގޭ. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްހަސަދައެްއކަން އަންނަ

ްޢަބްދު ްهللاްކޮށްގެންހުރެ ްކިޔާ ްޖަރީމާތަކެްއްރިޔާޭޒ ްބޮޑެތި ްލާިއންސާނީ ްކަންކަމަކީ ްކުރަމުންދާ ްއެ ްއަރައިހުެރގެން މީހަކު

ނޑުްދަންނަވަްނ.ްޙަޤީޤަތުގައިްިނކަންްބައްަލަވއިލަްއވާ!ްރާއްޖެްޓީ.ީވގެްުޒާވންްހިތްވަރުގަދަްނޫްސވެރިޔާް ކަމުގައިްއަުޅގަ

ްއަޅުް ްޮއްއވާ ްމަރައިލާަފއި ްކުއްޖާ ްއެ ް)އަްސވާޑު(؛ ްވަޙީދު ްމަރައިލާފައިްއިބްރާހީމް ްހަމަ ްފެނިގެންދިޔައީ. ނޑުމެންނަށް ގަ

ްނުކުރޭ.ް ްހިމާޔަތްދިނުމަށް؟ްއެްއްކަމެްއްެވސް ްެއްމީހުންނަށް ްކުީރްމިްސަރުކާރުން އޮްއވާ.ްމަރުނުާވކަން.ްކޮްނކަމެއްތޯ

ްނޫސްވެރިންް ްފަދަ ްަނޝީދުމެން ްދާނިޝް ްނޫސްވެރިން، ްއަންހެން ްޖަލްސާތަކުން ްސިޔާީސ ްޕާޓީަތކުެގ ވާދަވެރި

ްއަދިްވަ ްނުކުރޭ. ްވެސް ްކަމެއް ްެއއް ްސަރުކާރުން؟ ްމި ްކުރީ ްކޮންކަމެއްތޯ ްވަށާލިއިރު ްގޭންގުަތުކން ްބޮޑެތި ށާލަިއގެން

ްއެހެންްމީޑިޔާތަްއްސިފައިްނެގްފައުޖުތައްްބަހައްަޓިއގެންްެސކިއުރިޓީްދެމުންދާއިރުްިދވެހިް އޭެގއިތުރުންްރާއްޭޖގެްބަެއއް

ްބަ ްަޙއްޤުގެ ްނުވަތަ ްދެކޮޅަށް ްކުރުމަީކްސަރުކާރާ ްއެކަހެރިކޮށްފަިއވާ ްީޓީވ ްއެ ްވާތީ ްޗެނަލަކަށް ްއަުޑިއއްވާ ްމިިނވަން ހުގެ
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އަޅުަގނޑުމެންްހިތާމަކޮށް،ްުކށްވެރިކުރާްކަމެއް.ްިސވިލްްޯކޓުންްރާއްޖެްޓީވީްއަށްްއެއްާބރުލުންދިނުމަށްްބާޣީްމުޙައްމަދުް

ްޮބލައިލާޖަހާފަ ްވަނީ ްވެްސ ްއެ ްެއންގުމުން ްއޮފީހަށް ްރައީްސ ްޢަބްދުވަޙީދުެގ ްކޮމިޝަނުން ްއިންެޓްގރިޓީ ްޕޮލިސް هللاް.

ްކަންފަތްކައިީރގައިް ްތިބެފައި ްސައިކޮޓަީރަގއި ްމީހަކު ްދެ ްވަީނ ްވެސް ްއެ ްބުނުމުން ްފިަޔވަޅުައަޅން ްމަްއޗަށް ރިޔާުޒގެ

ްރަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުތިބެވޭނެ ްތިހެނެއް ްކޮށްގެން ްބަޣާވާތެއް ްބޮޑު ްނިންމާފަ. ްޢަމަލުކޮށް ްގޮތަކަށް ްފަދަ އީސް.ްޗުއްޕުބުނުން

ްޙަރާމްެވގެންވާް ްބޮޑުސިންގާ ްއޮީތ ްމި ްމިއަދު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްކަމަށް. ްތިބެވޭނެ ްގޮތަށް ްތި ްދުނިޔެއުމުރަށް ހީނުކުރާތި

ނާޑް ްއަޅުގަ ްއިންނަނީ ްތި ްބުނަމުން.ްމަނިކުފާނު ްދަނީ ްއެ ްޢިލްމުވެރިން ްދީނީ ްއެތަެކއް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްކަމަށް ބަޣާވާތެއް

ްމޫނު،ްލޮލާއި ްމޫނާއި ްްދިމާލަށް ްަރއީސް.ްނޮވެމްބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްނީދެވޭނެ ްދިމާކޮށްނުލާ.ްތިެހނެއް ްވެސް ވަނ11ްްަލޯ

ދުވަހުްހަމަްރާއްޖެްޓީވީންްއިރާދާކުރެއްިވއްޔާްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްހުވާކުރާްތަންްމަނިކުފާނުްވެސްްޖެހޭނީްބަލަން.ްބޮޑުް

ްޙަް ްޢަލީ ްއިން ްއަރައި ްކޯޓަށް ްސުޕްރީމް ްލައިގެން ްޖަންގިޔަލެއް ްއެްހުދު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއޅުގަ މީދަށް

ްޙުކުމެއް؟ް ްކޮން ްބަލިކުރާނަމޭ. ްތަަޅއި ްވޯޓުން ްދިނަސް ްގޮަތކަށް ްކޮންމެ ްޙުކުމްދޭށޭ. ްތި ްގޮތަކަްށ ްބޭނުންވާ މަނިކުފާނު

މަކަސް،ްކޮންމެްގޮތަކަށްްދިނަސްްވޯުޓންްތަޅައިްބަލިކުރާނަން.ްއެްޙުކުމަކީްޤާސިމަށްްދޭްޙުކުމަކަސް،ްޔާމީނަށްްދޭްޙުކު

ްބާޣީންް ްތި ްމިހާރު ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްދީފިއްޔާ ްކަރުދާސް ްވޯޓު ްޙުކުމަކަސް ްދޭ ްާކސިމަށް ްޙުކުމަކަސް، ްދޭ ނާޒިމަކަށް

ްހަދަނީް ްތި ްތެރޭަގއި ްވަގުތުކޮޅުގެ ްމި ްނަގަނީ. ްމި ްވަުގތުކޮޅެއް ްއުޅެނީ. ްތި ްދިމާވެގެން ްމައްސަލަ ްހަޖަމްގެ ފަހައިލާނެ.

ރާއްޖޭގެްއެަތކެއްްަރއްޔިުތންގެްުއއްމީދުގަ.ްރާއްޭޖގެްއެަތކެއްްރަްއޔިތުންްމުވާސަލާީތްްހުސްްގޯސް.ްމިއަދުްތިްރޯކޮްށލީ

ނޑީގެްާތޒާކަންްތިްއަންދާލީ.ްއެްކަމާްއަންނާނީް ޚިދުމަތްްނުވަތަްއެްމީހުންގެްކޮންމެްދުވަހެްއގެްހިތްތަކުގެްޭމވާ،ްިސކު

ްރާއްެޖްޓީވީ ްއަށް ްސިޓީ ްއަްއޑޫ ްތުރާކުާނއި ްމާޔޫސްކަމަށް.ްއިތުރަށްްްރުޅި.ްހީނުކުރައްވާތި ްވާނީ ްމީހުން ްއެ ނުފެނުނީމާ

ްުއޅެގެންެންއް ްގޮަތކަށް ްވައްތަރަކަށްްނޫްނ.ްތިޔަ ްައދިްރަނގަޅު ްހިތްވަރުގަދަކުރާނީ.ްއެހެންވީމާ،ްތިަޔްއުޅެީނކީ އެމީހުން

ް ްހިމެނޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްދަންނަވާލަން، ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނޯންނާނެ. ްކާމިޔާބެއް ްލިބޭނެ އެންމެހައިްވަކި

ްފާހަގަކުރަްން ްއަޅުަގނޑު ްޚާއްަޞކޮށް ްއަދި ްފިޔަވަުޅއަޅަން. ްދޭތެރޭ ްމިކަމާ ްމުއަްއސަސާތަކަށް ްރާއްޭޖގެ ކޮމިޓީތަކަށާއި

ްގޮތަށްް ްނުރައްާކވާ ްއަށް ްފުރާނަ ްމީހުންގެ ްއެތަެކއް ްރާއްޖޭގެ ްޗެނަލް، ްމި ްފަތުރާ ްޕްރޮެޕގެންާޑ ްނަމުގައި ދިޓީވެ

ް ްރާއްޭޖެގ ްހައިކޮްށ ްރެާޔިއްތްރެޓުލެވެލް ްގޮތަށް ްނަގައިެލވޭ ްމަޞްލަޙަތު ްއުފެދި، ްފިުތނަފަސާދަ ްތެޭރގައި ރައްޔިތުްނގެ

ްއެހެންނޫނިއްޔާް ްހުއްޓުވެންޖެހޭނެ. ްކޮމިޝަނަށް ްބްރޯްޑާކސްޓިން ްމަސައްކަތްތައް ްކުރާ ްއެ ްއުއްޗު ްޗަމްޕާ ދުވާލު

ކަންްހުއްޓުުވމަށްްޓަކައިްއަޅުަގނޑުމެންްބްރޯޑްކާސްޓިންްކޮމިޝަންްމިއަދުންްމިއަދަށްްއިސްތިޢުފާދެއްވާ.ްމިރާއްޖޭގެްކަން

ްެވސްް ްިމއަދު ނޑު ްއަުޅގަ ްހަލާކުެވގެންދާނެ. ްޤައުމު ްމި ްަނމަ ްބޭނުންކުރަންވެއްޖެ ްބާރު ނީޑެގ ްމުލައްދަ ްމީހަކު ކޮންމެ

ް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްއިންސާފަްށްލޯބިކުރައްާވްމެންބަރުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމެންބަުރންނަށާއި ތިޔަްއެމް.ޑީ.ޕީެގްލޮބުވެތި

ްކުރިންް ްއިުރޮއއްސުމުގެ ްިމއަދުގެ ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްހިތްވަރުގަދަކުަރްއވާށޭ. ްއިުތރަށް ްކެތްތެރިކަން ކުރެްއވި

ނޑުމެންްހޯދާނަމޭ.ްއަދިްނޮވެމްބަރުމަހުގެް ވަނަްދުވަހ11ްްުއަޅުަގނޑުމެންްވޯުޓކަރުދާސްްލިބޭނެްދުވަހާއިްތާރީޚުްއަޅުގަ
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ްއަޅުގަ ްޖަވާބު ްސުވާލުތަކަށް ްއުފެދޭ ްއެްއކޮށްްމި ްއާދޭހާ ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްދައްކާނަމޭ. ްވޯޓުން ނޑުމެން

މަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީަސށްްވެސްްމިްއިލްތިމާސްކުރަނީްއިސްއުފުލައިަލއްވާށޭ.ްިތޔަްޮގތަށްްތޮޅެއުޅެންްނޫޅުްއވާށޭ.ް

ްއަދި ްުއޅުްއވަނީ؟ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ްިތޔަ ްކަމަށްތޯއޭ ްހަދަން ްސަުރކާރުްންްކިހިނެއް ްބާޣީ ްމި ްޕީ.ޕީ.އެމާއި ޚާއްަސކޮށް

ް ްމަރަށް ްއަފްރާޝީމްެގ ްޑރ. ްއަލްމަރުޙޫމު ްއެކަުމެގ1ްްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ، ްހޯދައި، ްގާތިލުން ްދިޔައިުރ އަހަުރެވގެން

ކާރެއްްއަީޑގައިްތިބިްމީހުންްހޯދާްއެްމީހުންްއިންސާފުގެްކުރިމަްއޗަށްްނުގެނެވުނީމަްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.ްކޮބައިތޯްސަރު

%ް ްއެންމެ ްމަދުން ްވުރެ ްއަށް ްޖީ.އެސް.ޓީ ްބާީޣ5ްްހިންގިފަ؟ ްކޮބައިތޯ ްލަދު ްިވއްާކއިރު ްދައުލަތް ްމުޅި ހިފައިގެން

މުޙައްމަދުްވަޙީދުގެ؟ްތްރެޓުްވެސްްދެވިދާނެ.ްތަޅައިްވެސްްލެވިދާނެ.ްއެއްްކަމެއްްވެސްްނުކުރެވޭނެ.ްމަރުވިަޔސްްރޫހުް

ޖެހީމ12ްްަފަހައިލާނަން.ްރޫހުްއަރާ،ްހިންދީްފިލްމެއްްއޮންނާނެްޖުނޫނުްކިޔާ.ްްއަރާްވިަޔސްްތިްބާޣީންްއަޅުަގނޑުމެން

ްމައިތިރިޭވ.ް ްމައިތިރިވޭ. ްއެހެންވީމާ، ްޤައުމުން. ްމި ްފަހަިއލާނެ ްކަލޭމެން ްވެސް ްައއިސް ްރޫހު ްވާނީ. ސިންގާައކަށް

ނޑު މެންްަހމަްއަދިވެްސްކިތަންމެްޖޯޝްްއަލިފާންްހިފައިގެންްިނކުމެގެްންބިރުގަންނާނެްެއކަުކްެވސްްނުހުންނާނެ.ްއަޅުގަ

ހުއްޓަސްްދަންނަވަންްބޭނުންަވނީްއެމް.ޑީ.ޕީގެްމެންބަރުންނަށްްހިތްވަރުގަދަކުަރއްވާށޭ.ްއަުޅަގނޑުމެންްގޯހެއްްނަހަދަްއޗޭ.ް

ްއިއްޔެަގިއް ްހޯދާނަން. ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްތެރެއިން ްޖަންގިޔަުލގެ ްަވއިޓުަވއިޓު ްއެ ްޙަމީދުގެ ްޢަލީ ްވޯޓުކަރުދާސް މި

ްއަށް.ްއަޅު ްމައްސަލަ ްިއސްތިޢުނާފު ްބަެއއްެގ ްބުނާ ްދެމީއޭ ްޖަންިގޔަެލއް ްރަސްޫދގައި ްދިޔައީ ްކޯޓަށް ްހައި ަގނޑުމެން

ްޙަސަްން ް/ްމޫސާ ްޯބގަންވިލާ ްއއ.ްރަސްދޫ ްބުނަނީ ްޙުކުމްކުރަްއވަމުްންމި ނޑިޔާުރްމަނިކުފާނު ްފަ އަޅުަގނުޑްލަދުގަތް

ްޖަން ްހުދު ްކުލައިގެ ްބޮޑު ްކުރިމަތީގައި ްކޯޓު ްރަށު ްގެންދިޔަްއެ ްފުލުހުން ްޖަންގިޔާ ްއެ ްއަދި ްހުރުމާ، ްދަމާފައި ގިޔަލެްއ

ްވާހަކަތޯ.ްމިް ްދައްކާ ްޙުކުްމކުރާއިރު ްކޯޓެއްަގއި ްޝަރުޢީ ްއުޅުމާ،ްމިއީ ްއަތުލަން ްޖަންގިޔާ ްއެ ްއަތުން ްފުލުހުން ގަީޑގައި

ްމައްް ްއޮތް ްޤައުމުަގއި ްމި ްޖަންގިޔަެލްއތޯ ްހުދު ްބޮޑު ްދެމި ްމިއީތޯ؛ްރަސްދޫަގިއ ްބަޣާވާތެްއްރާއްޖޭަގއި ްއަކީ؟ްދެން ސަލަ

ްރިޕޯޓުަގއިް ްކޯނީ ްއެ ްކޮބައިތޯ ްއެއްބަސްެވގެން. ްދުނިޔެ ްހެދީ ްރިޕޯޓެއް ްކޯނީ ްކަމަކީ. ްވާނެ ްމައްސަަލއަކަށް ްއެއީ ކުރީމަ

ްކޮންމެ ްކަމެއް. ްވެސްތަންފީޛުކުރި ްޑޮނަލްެޑއް ްމެކް ްނެތްްްެވސް ްކަމެއް ްއަންނާނެ ްއަްނނާނެ. ްތަނަށް ްމި އިރުއިރުޮކޅާ

ްވެސް. ްްއެކަކު ްޤައުމ11ްްުޮނވެމްބަރު ްމި ްނަމަ، ްައތުނުވެއްޖެ ްަރއީސެއް ްހޮވޭ ްވޯޓަކުން ްރާއްޖޭަގިއ ްމި ްދުވަހު ވަނަ

ްމީހެއްް ްއެ ްމީހަކާއި ްގަދަ.ްއެ ްމޮޅު.ްގަދަްމީހާ ްމީހާ ްފެށޭނެ.ްމޮޅު ްހަނގުރާމަ ްދާޚިލީ ްޤައުމުަގއި ބައިބަިއވެގެންދާނެ.ްމި

ްނުގޮ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަގުން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްގޮތަކަށް،ްއޮންނާނީ. ްދޭނެ ްޓަކައި ްސަލާމަތްކުރުމަށް ްރާއްޖެ ްމި ްސ،

ްއިރާދަކުރެއްިވއްާޔް ްޙުކުމްނެރުނަސް ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްނެރުއްވާ. ްޙުކުމް ްނެރުއްވާ. ްޙުކުމް ްގޮަތކަށް ބައިއަޅާނެ

ްތި ްފިއްތަިއގެން ްލައި ްއަށް ްއަންބޮޑި ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްހޯދާނަން. ްކާމިޔާބު ްައޅުަގނޑުމެން ްހަަމްއިންތިޚާބުަގއި އްބަސް

ްމަޖިލީހަށްް ްތިްބޭފުޅުންްއިނގޭތޯ ްތިތިބީ ްބަލިުކރާނަން.ްރޯކޮށްގެން މަޑުމަޑުން،ްލޮނދިލޮނދިކޮށް،ްލުއިލުއިކޮށްްނެރެފައި

ނޑުތައް.ްހުރިހާްމަރަކާއިްހުރިާހް ނޑުމެންނަށްްއެނގޭްތިގަންނަްގަ ވަދެ.ްރޯކޮްށގެންްތިތިބީްއިދިޮކޅުްފަރާތްތަކުން.ްއަުޅގަ

ްފޮރުވަް ްޙައްޤަށްްރޯކުރުމެއް ްދަންނަވަނީ ްމި ްައޅުަގނޑު ްކާމިޔާެބއްނުވާނެ. ްކަންތައްތަކެއް ްތި ްބޭފުޅުން. ްތި ްތިތިީބ އިގެން
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ނަސްރުްލިބިގެންދާނެ.ްއަދިްމާްބޮޑަށްްރޮއިރޮއިފައިްޓީވީަތކަްށްއަރައިްބައެއްްމެންބަރުންްއެބަްއުޅޭްބޮޑުްބަޣާވާތްކޮށްފަ.ް

ްއަންނަންވީނުްމިްތަނަށް...ް

ް

ްގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާ

ްމިް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްތޮއްޑޫ ްމިއަދު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް.

ްދެްއކެ ްމައްސަލަާއްގުޅިގެން ްމި ްކަމެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްއަކީ ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްވާހަަކްހުށަހެޅުއްވި ވި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫންކަން. ްއަށް ްމައްސަލަ ްމި ްއުޅެނީ ްމި ްކަންބޮޑުެވގެން ްއެނގެނީ ނޑަށް ްއަުޅގަ އިން

ްމިް ްމާރާމާރީހިންގުމާ، ްއަލިފާންރޯކުރުމާއި ްއަދި ްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްހަމަޖެހުން ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރާ

ް ްބަަޔކު ްެއްއވެސް ްޤަބޫލެއްުނކުރަން.ްކަންތައްތަކަީކ ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަކަށް ްކަމެއް ްކޮްށގެންވާނެ ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މި

ްކުރީް ްމިކަން ްއެނގެީނ؛ ްަބއެްއަކން ްކޮން ްތިބީ ްއަީޑގަިއ ްކަުމގެ ްމި ްކަމެއް. ްހިނގާ ްކަަމކީ ްމި އެހެންނަމަވެސް

ބިްމީހުން،ްޖަލަށްްލާފައިްތިބިްމީހުންްކޮންބައެްއކަންްމިއީްޔަޤީންނުެވގެންްުއޅޭްކަމަީކ.ްމިފަދަްކަްނތައްތައްްކޮށްފައިްތި

ްޙަޤީޤަތެއް.ް ްއޮތް ްއެނގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްއެއީ ްކުރަމުންދާކަން ްކަންތައްތައް ްތަފާތު ްމަގުމަތީގައި ނިކުމެ

ްމީހުންނާް ްކަންތައްތަްއްކުރާ ްމި ްޯރކޮށް ްމުދަލުަގއި ްަތކެްއޗާއި ްމީހުންގެ ްއަދި ްހިންގައި ްމާރާމާރީ ްމިފަދަ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއަނެއްްދޭ ްއެއްދުވަހުން ްދާނީ ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ނޑުމެްނެގްތެރޭގައި ްއަުޅގަ ްވާނަމަ ްފިޔަވަޅުނޭޅޭަކމުގައި ްހަރުކަށި ތެރޭ

ްހުްއޓުވުމަށްް ްމިކަން ްއަދި ްކަމެްއ. ްހުއްޓުވަންޖެހޭ ްޮކންމެހެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިީއ ްއެހެްނވީމާ، ްއިތުުރވަމުން. ދުވަހަށް

ްފިޔަވަޅުަތއްް ްއަޅަންޖެހޭ ްހުށަހަޅުއްވަމުންްްޓަކައި ްމައްސަލަ ްމި ްހަމައެއާއެީކަގއި ްއަދި ްކަމެއް. ްމުހިއްމު ްވެސް އެޅުމަކީ

ްކުއްލިް ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްވާހަކަފުޅުތަްއ. ްބޭބޭފުޅުންގެ ްކޯޓުަތުކގެ ްވިދާޅުވި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ްދަ ްމިައދު ްވާހަކަ ްެއްއްނެތް.ްދެން،ްމި ްވާަހކަ ްއެ ްމިްމައްސަލަިއގައި ްޙަޤީޤަތަކީ ްދައްކަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އްކާއިރު

ްބަޔަުކް ްނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޕާީޓއަކަށް؛ ްވަކި ްޓަކައި ްގޯްސކުރުމަށް ްކަންތައްަތއް ރާއްޖޭގެ

ްއޮތްް ްއެނގެން ްފާޅުކޮށް ްނޫން. ްކަމެއް ްއޮތް ްސިއްުރވެފައި ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްެއީއ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން

ްއެފަދަް ްކަހަަލްބިރުދައްކަިއ،ްއަދި ްއެކި ނޑިޔާރުންނަށް ްއަިދްފަ ްރައީސާ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ކަންތައްތައް.ްއެގޮތުން

މީހުންްބްލެކްމެއިލްކޮށް،ްރީތިްއަންހެންްކުދިންްފޮނުވަިއގެންްތަފާތުްފިލްމުކުޅެ،ްކަންތައްތަްއްހުރީްކޮށްފަ.ްއޭަގއިްަވީން

ްއެް ްޖެހިފަ. ްބޭބޭފުޅުން ްޢަބްދުބައެއް ްރައީސް، ްމަޖިލީހުގެ ްއެނގޭ. ްއެަބ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަން ްވެސްްهللا ޝާހިދު

ްމަޖްބޫރުވީް ްޝާހިދަށް ްބުނީމަ ްރިލީޒްކުރާނަމޭ ްއޭތި ްފަހުން ްއެންމެ ްކުޅެގެން ްފިލްމެއް ްޒާތެްއެގ ްެއއްކޮށް ޝިއުނާއާ

ްުއޅު ްއެަބ ްމިތާނަގއި ްމެންބަރެއް ްދެތިން ްއެނޫންވެްސ ްއަދި ްދާން. ްއަށް ްކަހަަލްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދެންނެވި ްމި އްާވ

ްެއް ްބޭފުޅުންނަކީ ްއެ ްވީަނމަވެސް ްބަލައިލިކަމުަގއި ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްބޭފުޅުންނަކީ ްއެ ްތިއްެބވި. ފިލްމުކުޅުއްވާަފއި

ްއަބުރާއިް ްބޭފުޅުންނަކީ ްއެ ްއަދި ްބޭބޭފުޅުން. ްތިއްބެވި ްހާސިލުކުރައްވަިއެގން ްތަޢުލީމު ްމަތީ ްއިން ްދާއިރާ ބޭފުޅުންގެ
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ްމިްޢިއްޒަތް،ްކަރާމާ ްޕާފޯމަންސް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްބޭފުޅުންނަކީ ްޤަބޫލުކުާރްބައެއް.ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަެއްއކަން ްހުރި ތް

ްބޭފުޅުންް ްއެ ްފެންނަނީ ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންަނމަވެސް ްބަެއއް. ްތިބި ްދަްއކާފައި ްކުރިން ްމީގެ މަޖިލީހުގައި

ްމޭ ްނުކެރި ްއެްއޗެްއްވިދާުޅވަން ްއެއްވެސް ްދުލުން ްދެންނެިވްހަމަ ްތަން.ްކީްއވެގެންތޯ؟ްމި ްތިބޭ ޒުދޮށަްށްބޯކޮށްޕާލައިގެން

ްވާހަކަތަްއް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދު ްއެމް.ޑީ.ޕީން. ްކުރީ ްމިކަން ްޖެހިފަ. ްތިއްބެވީ ްބޭބޭފުޅުން ްއެ މަޅީގައި

ނ ްފަ ްކޯުޓ ްސުޕްރީމް ްަދއްާކއިރުަގއި ްވާހަަކ ްމި ްގޮތުން ްބެހޭ ނޑިޔާރުންނާ ްފަ ްގޮތުންްދައްކާއިުރ، ްބެހޭ ޑިޔާަރކާ

ްއެް ްއޮތީ ްކަމަށް ްއެްއެޗްއްކަމަށް،ްއެ ްފޭކު ްއޮތް ްަތއްާޔރުކޮށްފައި ްއަށް ްއަމިއްލަ ްތިަމންނަމެން ތައްޔާރުކުިރްީވޑިޯއްައކީ

ްހުރި،ްެއއީް ްއެބަ ްަސރވިްސގައި ްޕޮލިސް ްމޯލްޑިވްސް ްއެމް.އެން.ޑީ.ެއފާއި ްމަޢުލޫމާތު ްބެހޭ ްއެކަމާ ްއެއްބަސްވެފަ. މީހުން

ްކުރާްްތިމަންނަމެން ްމި ްައުގވައްޓާލަން ްބަެއްއގެ ްދައްަކިއގެން ްއެްއޗެްއ ްއެހެންވީމާ،ްމިފަަދ ްެއއްެޗއްކަން. ްއޮތް ހަދާފައި

ްްނޫން.ްކުރާްކަމެއްްްމަސައްކަތަކީްމިީއ؛ްައޅުަގނަޑށްްއެބަްއެނގޭްކީްއކަންްމިްކުރަނީ.ްމިއީްމިއަދު

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީް

ްވާހަކަދަްއކަވަންް ްަމްއސަލައިަގއި ްމި ްވެސް ްފުަރތަމައިނުން ްއެންމެ ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްފަތިހުގެް ްރޭގެ ްއަދި ްހުށަހަޅަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްފުރުޞަތުދެއްވުމަށް ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްތިއްެބވި އެދިަވޑަިއގެންފައި

ް ްޓީީވއަށާ ްރާއްޖެ ްއަދިްވަގުެތްއގައި ްޓީވީއަށާ ްރާއްޖެ ްސަބަބުން ްދިނުމުގެ ްހަމަލާއެއް ްއަލިފާުނގެ ްއިމާރާތައް ްއެ އަދި

ްމިް ްގެއްލުން ްލިބިގެންިދޔަ ްއެ ްއަށް ްަފއިސާ ްމުދަލާއި ްރަްއޔިުތންގެ ްޢާއްމު ްަރއްޔިތުންނާިއ ްާޢއްމު ްތިއްެބވި އެތާނަގއި

ރާތުންްކުށްވެިރކުަރން.ްރާއްޖެްޓީވީްއަށްްމިފަދަްހާދިސާްމިކަންްމިގޮތަށްްހިނގާފައިވާތީްައޅުަގނޑުްއެންމެްހަރުކަށިްއިބާ

ހަމަލާއެއްްހިނގަންުއޅޭކަންްެއނގި،ްއެކަންްވާނީްފުލުހުންނަށްްއަންގާފަ.ްފުލުހުންްރާއްޖެްޓީވީާއްދޭތެރޭަގއިްއޮްތްޒާީތް

ްރައްކާތެ ްރަްއިޔތުންގެ ްއެ ްތިބޭކަމާ، ްަރއްޔިތުން ްއެހެން ްއެތާނގައި ްމީހުން ްއެ ްތެރޭަގއި ްއަދިްތަޢައްޞަބެްއގެ ިރކަމަށާ

ްއަޅުަގނުޑް ްފާހަގަކޮށް، ްހަމަ ްެވސް ްވާހަކަ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ްޢަމަލުކޮށްފައިނުވާތީ ްރައްކާެތރިކަމަށް ްބަެއްއގެ އެނޫންވެސް

ްމަޖައްލާް ްސަންގު ްވެރިކަމުގައި ްޚުދުމުޚްތާރު ްކުރީގެ ްފެނިގެންދިޔައީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކުްށވެރިކުރަން. ްވެސް އެކަން

ންްއުުޅނުްތަން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްހިނގައްޖެްއިބްރާހީްމްއަސްާވޑަށްްހަމަލާދިންްތަން.ްހަމަްމިގޮތަށްްހުއްޓާލަ

ނޑިޔާރުންްމިއަދުްއެްނެރުއްވާްފަދަް ދާނިޝްްނަޝީދަށްްހަމަލާްދެވިގެންދިޔަްތަން.ްައޅުަގނޑުެމންނަށްްފެނިގެންދަނީްފަ

ްަފނޑި ްއަދި ނިޑވަުޅގައި ްދަ ްއުުޅްއވާ ްނެރުްއވަން ްނަމަ؛ްޙުކުމްތައް ްދަްއކައިފި ްވާހަކަެއއް ްގޮތުން ްބެހޭ ޔާރުންނާ

ްކޮމިޝަންެގް ްސަރވިސް ްޖުީޑޝަލް ްވެސް ްއޭނާ ްއަކީ. ްވެލެިޒނީ ްޢާއިޝަތު ްކުެޖއް ްނިސްބަތްވާ ްއަވަށަްށ އަޅުަގނުޑގެ

ްފުލުހުންގެ ްެދްއވިއިރު ްހަމަާލއެއް ްވަީޅގެ ްއަށް ްކަމަނާ ްެއ ްައޑުއުފުއްެލވީމަ ްކަމަނާ ްެއ ްއިންނަަވއި، ްމެންބަރަކަށް

ްއަލިފާނުެގްހާދިސާް ްމި ްިމއަދު ްކަމަށް. ނިޑޔާރުން ްފަ ްވަނީ ްމިކަމުެގްފަހަތުގަިއްެވސް ްބުނަމުންދިަޔއީ ްއޭރު އިންޓެލުން

ްވެްސް ނޑިާޔރުންްޙުކުމެއްްނެރުއްވަންްއުުޅއްވާްުދވަހެއްަގއިްކަމަށްްވާތީްމީގައިްައޑީަގއިްވަނީ ވެސްްހިނގައިިދޔައީްފަ
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ްބައް ްފުލުހުން ްެވސް ްބައެްއކަން ްެއްކޮން ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްގޮތުން ްބެޭހ ްހާދިސާތަކާ ްމި ްުކރީގައި ްއަދި ލަވަންޖެހޭ.

ްހިންގަވަންޖެހޭ.ް ްތަޙުޤީޤު ްދޭތެރޭގައި ްކަންކަމާ ްމި ްވިސްާނަވޑަިއގެން ްބެއްލެވުންަތއް ްގެްނދެވި ްބައްލަަވއި އިންޓަލްތަކުން

ްއަ ްލިބޭކަން. ްހިމާޔަތް ްއެބަ ްއަށް ްދިޓީވީ ްާއއި ްވީީޓވީ ްއިވިގެންދަނީ ްމި ްއެްމިއަދު ްދަންނަވާލަންޖެހެނީ ނުޑމެން ޅުގަ

ްޓީވީް ްރާއްޖެ ްމޭރުމުން ްއެ ްހަމަ ްލިބެންޖެހޭއިރު ްހިމާޔަތް ްތަންތަނަށް ްއެ ްއެކަމަކު ްހިމާޔަތްލިބެންޖެހޭ. ްވެސް ތަންތަނަށް

ްވަނަްމާއްދާްއިންްެއގޮތަށްްފުލުހުންގެްމައްޗަށްްވެސ21ްްއަށްްހިމާޔަތްްވެސްްލިބެންޖެހޭނެކަމީްއެއީްޤާނޫނުއަސާީސގެް

ނިޑޔާރުންް ްފަ ްކަމެކޭ. ްލާޒިމްުކރުވާ ްމައްޗަށް ްއެންމެންގެ ްހުރިހާ ްއަދި ްވެސް. ްމައްޗަށް ްމުއައްަސސާތަުކެގ ްއެނޫން އަދި

%ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޚިލާފަށ45ްްްމިއަދު ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްއަދި ްނިގުަޅއިގަެނ، ްޙައްޤުތައް ްމީހުންގެ ްގިނަ ްވުރެ އަށް

ްފުލުހު ްއަދި ްތިެބނީ؛ ްއެ ްނެރެގެން ްޤާނޫނީްއަމުރުތައް ްޣައިރު ްތިބެނީ ްއެ ްއަމުރުކޮށްގެްނ ްަމއްޗަށް ްސިަފއިންގެ ންނާއި

ްކަމެްއް ްއެ ްއެގޮތަކަށް ްދަނޭ ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްނޫން. ްކަމެއް ްއޮތް ްެވސް ްޝަްއކެއް ްެއއީ ގޮތުންކަން

ް ނޑާލައި،ްއެ ްޤާނޫނުއަސާސީްފު ްކޮށް،ްމި ްއަމުރުތައް ްޤާނޫނީ ްޣަިއރު މީހުންނަށްްލިބިގެންނުވާްނުކުރެވޭނެކަން.ްެއކަމަކު

ނޑިވަެޅއްަގއިްައޅުަގނޑުމެންްއެބަްވިސްނަންޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑުމެންްކަންޮބޑުވުްން ބާރުތަކުގެްތެރެއިންްުޙކުމްކުަރމުންދާްދަ

ްހިމާޔަތްކުރުމަށްް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ފާޅުކުރަންޖެހޭ.ްއަދި

ެރވެންްއޮތްްއެންމެހައިްކަންތައްތައްްކުރަންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްހަމަްމިްދަނޑިަވޅުަގއިްދަންނަވަިއ،ްއަިދްޓަކައިްކު

ްނުކުރެްއވުމަށްް ްމިގޮތަށް ްމިކަްނ ްހާޒިރުކުރަްއވަިއ ނޑިޔާރުްނ ްފަ ްކޮމިޓީތަކުން ްއެކިެއކި އަޅުަގނޑުމެން

 ރިހާްކަމެއް...ނަސޭހަތްތެރިވެވަަޑިއގަންނަަވިއ،ްއަދިްކުެރއްވެންްއޮތްްހު

ް

 ވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްވެްސް ްޙަޤީޤަތުގައި ްއަކީ ްމައްސަލަ ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްއާދެ! .`

ްބަަޔކަށް،ްއެްއވެސްް ްއެްއވެސް ްތަަނކަށް ްއެްއވެސް ްމައްސަަލއެއް.ްރާއްޖޭގެ ްއެްއވެްސްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ފަރުދަކަށްްވެސް

ގެއްލުމެއްްީދގެންނުވާނެ.ްއަުޅަގނޑުްހަމަްޕީ.ޕީ.އެމުގެްފަރާުތންްހަރުކަށިްއިބާރާތުންްމިްކަންތައްްކުށްވެިރކުރަން.ްރާއްޖެް

ްރޭިޑޯއއަކަށް،ް ްއެްއވެސް ްީޓީވއަަކށް، ްއެއްވެސް ްނޫން. ްޓީީވއަަކށް ްަވކި ްދިޓީވީއަކަްށ، ްވީޓީީވއަކަްށ، ްއަދި ޓީވީައކަށް

ްއެީއްއެއްް ްދީގެންނުވާނެ. ްެގއްލުމެއް ްެއއްެވސް ްރަްއޔިތަކު ްއެްއވެސް ްމުދަލަކަށް، ްމީހެއްގެ ްެއްއެވސް ްފަރުދަކަށް، ވެސް

ްމަްއސަލަް ްމި ނޑިަވޅުަގއި ްދަ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްކަންކަން. ްދާނެ ްއިދިކޮޅަށް ްދިމާ ްަހމަޖެހުމާ ްޤައުުމގެ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްޢިްއޒަތް ްާދއިާރގެ ްދެއްެކިވްހުށަހެޅުއްވީތީެވ،ްޮތއްޑޫ ްމަނިކުފާނު ްުޝކުރުދަންނަވަމުން،ްެއ ްވަޙީދަށް ްޢަލީ ްމެންބަރު ތެރި

ނޑުްަވރަށްްކަންބޮޑުާވްވާހަަކެއއްކަްންވެސްްހަމަްދަންނަވަން.ްމިްމައްސަލަްހުށަހެޅުއްވުމާްދިމާް ވާހަކަފުޅުްއެއީްއަުޅގަ

ނޑުމެންްއެންމެންނަށްްވެ ސްްދޭހަެވ،ްފަހްމުވެގެންްމިްދިޔައީ.ްއެްއިދިކޮޅުްނިޔަެތއްްކަންނޭނގެްއެްވާހަކަފުޅުންްއަުޅގަ

ްމިދާކަށްދުވަހުް ްދާދި ްކުރީަގއި ްއެކަމަުކ، ްވާހަކަަތއް. ްެގްއލުމުގެ ްލިބުނު ްމި ްއަށް ްޓީވީ ްވިދާޅުެވއްޖެ،ްާރްއޖެ މަނިކުފާނު
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ވުނު؛ްދިޓީވީްއަށްްވެސްްއެްލިބުނުްގެއްލުންތަުކގެްވާހަކަެއއްްވެްސްވިދާޅެއްްވެސްްުނވޭ.ްދެންްއައިސްްވީީޓވީްއަށްްދެް

ްލިބުނުް ްއަށް ްޓީވީ ްމައްސަލަތަކެއް،ްރާއްޖެ ްހުރިހާ ްނުދައްކާ.ްމި ްެވސް ްވާަހއެއް ްގެއްލުންތަކުގެ ްދެވުނު ްރޯމާދުވާލު ހަމަ

ްމީހުންނަްށް ްއެ ްހޯދައި ްމުޖުރިމުން ްެއ ްޖަރީމާ. ްބޮޑެތި ްހަމަ ްގެއްލުމަީކ ްލިބުނު ްެއއްވެްސްތާކަށް ްވެްސްއަދި ގެއްލުން

ްައޅު ްދެން ްދެވެންޖެހޭނެ. ްއަދަބު ްހަމަ ްކަންޮބޑުވަން ްހަމަ ނޑު ްއަފްރާޝީމްެގ1ްްގަ ްޑރ. ްެވގެންދިޔައިރު އަހަރުުދވަސް

ގާތިލުންނެއްްހޯދިފައެއްްނެތް.ްއެއީްވަރަްށްބޮޑުްަމއްސަލަެއްއ.ްގާތިލުންްކަމަށްްތުހުމަތުކުރެވިގެްންގެންދިަޔްމީހުންނަށްް

ްލޯޔަރުން،ްއެމް.ޑީ.ީޕްއަށް ްފަރާތްތަކުން ްއިސް ްއެންމެ ްމީހުންގެްްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެ ްލޯޔަރުން ްަވރުގަދަ ްއެންމެ ނިސްބަތްވާ

ްިމވަރުެގް ްޮބުޑްމައްސަލަެއއްަގއި ްކަމެއް.ްެއވަރުގެ ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދިފާޢުގައިްމަސަްއކަތްކުާރކަމީްވެސް

ްއަ ްވަކާލާތުކޮށްެދއްުވމަކީ ްވަޑަިއގެން ްބޭބޭފުޅުން ްތިއްބެވި ްމަޤާމުގައި ްމަތީ ްއެހާ ްޕާޓީއަކަށް؛ ްހަމަްބޮޑު ނޑުމެން ޅުގަ

ްވެދާެން ްއަހަރު ްއަށެއްކަ ްހައެއްަކ، ްމިދިޔަ ްފާއިތުވެގެން ްތަފާތު؛ ްރާއްޖޭގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ހިތާމަކުރާ

މިހާރު.ްހައެއްކަްއަށެއްަކްއަަހރުދުވަހުގެްތެޭރގައިްއަލިފާނުެގްބޮޑެތިްހާދިސާތައްްހިނަގއިފި.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަށްްނިސްބަތްާވް

ް ްަމއްސަލަެއއްކަްންފަރާތެއް ްއެއީ ްލިުބނަސް ްެގއްލުމެއް ްފަރާތަކަށް ްނިސްބަްތވާ ްޕާޓީއަކަށް ްއެހެން ްއަިދ ްިވޔަސް ކަމަށް

ްނިސްބަްތާވް ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްގޮަތކީ ްވާ ްމި ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހަމައެކަނި ްދެކެންޖެހޭނެ. ްވެްސ ްއެންމެން އަޅުަގނޑުމެން

އެހެންނޫނީްދެންްއެީއކީްރަްއޔިތުންނެއްްވެސްްނޫން.ްދެންްއައިްސ،ްދެންްމީހަކަށްްގެއްލުމެްއްލިބުނީމަްެއއީްެގއްލުމެއް.ް

ްދީދީް ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުުރ ްމައްޗަްނގޮޅީ ްދަންނަވާލަން، ްހަމަ ްައޅުަގނޑު އައިސް

ްތިއްެބވި ްތާއީދުކުރަން.ްއެިދަވޑަިއގެންފައި ނޑު ްައޅުގަ ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްވާހަކަފުޅުދައްަކވަިއްްހުށަހެޅުއްވި ްބޭފުޅުން ހުރިހާ

ނޑުމެްނގެްޕޮލިޓީޝަނުންް ނިމެންދެންްކުރިއަށްްގެންަދވަްންމިއަދުެގްމިްމައްސަލަ.ްއަުޅަގނޑުްހަމަްހިތާމަކުރަން،ްއަުޅގަ

ްވެސްް ްގޮވާލުންތަަކކީ ްގޮަވއިލާ ްއަނިާޔކުރުމަށް ްއަނެކަކަްށ ްއެަކުކ ްވެސް ްތެރެއިން ްފަރުުދންގެ ްޢާއްމު ްއަދި ވިޔަްސ

ްސިފަެއްއގަިއްއަ ްެއްއވެސް ްއެހީތެރިކަެމއް؛ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެއަްށ ްކަންތައްތައް. ްހުއްުޓވަންޖެހޭ ްމިއަދު ޅުަގނޑުމެން

ްމިް ްިމއަދު ްމިސާލަކަށް، ްމިއަުދގެ ްކަންބޮުޑވޭ. ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދީގެންުނވާނެ. އެހީތެރިކަމެއް

ްއެ ްވިއްދާެގން،ްނޫނީ ްޙުކުމާ ްއޮންނަ ްރޯކޮށްލީްްނެރެއް ްމީތި ްބަޔަކު ްތެރެއިން ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްނުފޫޒުފޯރުވުމަށް ޙުކުމަށް

ްމިފަދަް ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލަ ްބޮޑެތި ްމީ ްއެހެންީވމާ، ްނޫން. ްއެނގެނީކީ ނޑަކަްށ ްއަުޅގަ ްކަމެއް ނޫން

ނޑިަވޅެްއގަިއްމިްމައްސަލަްހުށަހެޅުންްރަނގަޅު.ްެއކަމަކު،ްއެްދެްއެކވިްވާަހކަިއގެްސަބަް ނޑަށްްމިހެންްިމްދަ ބުންްއަުޅގަ

ނޑަށް... ްދަންނަވަންޖެހެނީ.ްމިްމައްސަލަްއަކީްހުށަހަޅަންޖެހޭްމައްސަލައެއް.ްެދއްެކވިްވާހަަކއިންްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްއަކީ ްފުރާނަ ްމުދަލާއި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކޮންްްޝުކުރިއްާޔ ްނުދަންނަނީ ްެއްއޗެހިކަން ްހުރުމަތްތެރިވެގެންާވ ކިހާ

ްމިް ްމަހެއް. ްހުރުމަތްތެރިވެގެްނވާ ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްސާފުކުރަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިައދު ްައޅުަގނޑުމެން ބައެއްކަން
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ނޑަންް ްކަ ްނޫްނ ްއެކަންޏެއް ްހުރުމަތް ްމަުހގެ ްޛުލްޤައިދާ ނަޑއިގެންުނވާނެ. ްކަ ްވެސް ްޙުރުމަތް ްއަހަރުްމަހުގެ ްމިދިޔަ ވީ.

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދިޔައީްޑރ.ްައފްރާޝީމްްޢަލީްއަވާހަރުކޮށްެލވުނުްތަން.ްމިްއަހަރުްޙައްޖުް ޛުލްޤައިދާްމަހުްއަުޅގަ

ްކަްނތައްތަކެްއ،ްފިތުނަފަސާދައިގެް ްގޯސް ްބަިއވަރު ްއެތައް ްހަމަ ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ްތެރޭގައި މަހުގެ

ްރާއް ްމި ނޑުމެންްޢަމަލުތައް ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްުހއްޓުުވމަށް ްމިކަން ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްެތރި ްތަން. ްަތކުރާރުވަމުދާ ޖޭަގއި

ްނުކުރަްނީވް ްކަމަކާއި ްކުރަންވީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްމަޝްވަރާކުރަން ްރީތިކޮށް ްއައިސް ްދޮށަށް ްމޭެޒްއގެ ްއެއް ްއެންމެން ސިޔާސީ

ްވަ ްައކީ ްފުރާނަ ްމުދަލާއި ްމީހުންގެ ްއޮންނަންޖެހޭ. ްވެސް ްއެއަްށްކަމެއް ްއެްއޗެހި. ްހުރުމަތްެތރިވެގެްނވާ ްބޮޑަށް ރަްށ

ްކަމަކަށްް ްއޮންނާނެ ްކަމެއް ްއެއްެވްސ ްއިތުރު ްކަމޭހިތަންޖެހޭނެ ްދުނިޔޭގައި ްމި ްދެން ްކަމޭނުހިތަިއ، އަޅުަގނޑުމެން

ރޯކޮށްލުމަށްްްއަޅުަގނަޑކަށްްޤަބޫލެއްްނުކުެރވޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްާރްއޖެްޓީވީްއަށްްދިންްހަމަލާްނުވަތަްރާއްޖެްޓީވީ

ްމިހާރުް ްމީޑިާޔގަިއ ްވާހަކަތަްއްސޯޝަލް ްަބިއވަރު ްބެލެވޭެންވަރަށް ްކަމަށް ްކަމެއް ްކޮްށފައިވާ ްގަސްުތަގއި ްަބޔަުކ ޓަކައި

ްވަރަްށް ްހަމަ ްމައްސަަލެއއް.ްއަުޅަގނޑު ްބޮޑަްށްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްވަރަށް ްރައީސް.ްމީ ްދޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެބަ ފެތުރެމުން

މިްމައްސަލަްކުށްވެރިކޮށް،ްމިކަންްކުށްެވރިކުރަން.ްއަދިްމައްޗަންގޮޅީްުއތުރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްްހަރުކަށިްއިބާރާތުން

ްވާހަކަދައްަކއިް ްމެންބަރުން ްހުިރހާ ްއެދޭ ްވާހަކަދަްއކަން ްމައްސަަލިއަގއި ްމި ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްދީދީ ްމާރިޔާ މެންބަރު

ނޑުްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްާރއްެޖްނިމެންދެންްމިްބަހުސްްކުރިއަށްގެންދަންްވެސްްައޅުގަް

ޓީވީއަށްްވަރަށްްގިނަްގޮްތގޮުތންްވަރަށްްއެހެނިހެންްކަހަލަްކަންތައްތައްްވެސްްދިމާވެފައިްއެބަްހުރި.ްރާއްޖެްޓީވީްއަްށް

ްވަރަ ްެވސް ްއަށް ްވީ.ޓީވީ ްފަހުން ްޭއގެ ްއަދި ްވެސް ްއަށް ްދި.ޓީވީ ްކުރިން ްމީގެ ްއަދި ްކަންތައްަތއްްވެސް ްބަިއވަރު ށް

ްކަންތައްަތއްް ްއެ ްހިނގައްޖެ. ްދިމާެވގެން ްަކންތައްތައް ްވެސް ްއަށް ްެއމް.ބީ.ސީ ްހުރި. ްއެބަ ދިމާވެފައި

ްއުފައްދާފަިއވާް ްޤާނޫނުން ްޓަަކއި ްއަދާކުރުމަށް ްދައުރު ްގޮުތަގިއ ްޤަބޫލުކުރާ ްައޅުަގނޑު ދިމާވެގެންދިަޔއިރުަގއި

ްއެ ްތިބީ؟ ްކޮންތާކުތޯ ްއަދާކުރަންވެެގްންމުއައްސަސާަތއް ްދައުރު ްމި ްހިސާބު. ްބަލައިލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އީ،

ްދަރުސްް ްއަންދަލުސްގެ ްހާޒިރުކުރެވެނީ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްމަޖިލީހުގެ ްމުއައްަސސާ ްއުފައްދާފަިއވާ ްޤާނޫނުން ްމި އަޅުަގނޑުމެން

ްކުރާ ްބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ްޗެނަލްތަކާިއ ްީޓވީ ްމުައއްސަސާ ްއެ ްކޮބައިތޯ ްބްރޯޑްާކސްޓަރުންްްދިނީމަތޯއޭ؟ ްއިން ޯގނާ

ްފެނިފައިނުވާތީއޭ.ް ްއަދި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްތަން ްއަދާކުރާ ްބާރު ްޤާނޫނީ ްދީފައިވާ ްކޮިމޝަނަށް ްއެ ހިމާޔަތްކުރަންވެގެން

ްމިއަދުްން ްމިއަދު ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްމުައއްސަސާ ްމިނިވަން ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމި ްޓަކައި ްޒިންމާދާރުކުރުމަށް ްއެ އަދި

ނޑަށްްބައްދަލު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްފާހަގަކުރަން. ްހަމަ ްއަުޅަގނުޑ ްކުރަންޖެހޭކަން ްއެކަްނ ްެވސް ެވގެން

ފެނިގެންދިޔައީްކުރީަގއިްއަންަދލުސްްޕްރޮގްރާމަކާްހެދިްަވގުުތންްމިނިވަންްމުއައްސަާސްބެހޭްކޮމިޓީްބޭްއވިްތަން.ްމިއަުދް

ްމުއަ ްމިނިވަން ްއުެޅނީ ްމި ްނުބޭއްިވގެން ްކޮމިޓީަގއިްކީްއވެތޯ ްބެހޭ ްމުއައްސަސާ ްމިނިވަން ްކޮމިޓީ؟ްކޮބައިތޯ ްބެހޭ އްސަސާ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްނުހުންނަނީތޯ ްމިތާނގައި ްކެމެރާކުރުންތޯ؟ ްމިތާ ްއިން ްފޮޓޯ ްކަމަކީ ްމުޤައްރިރުގެ ްމުޤައްރިރު؟ އިންނަވާ

ްބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮތީ ްމުޤައްރިރުގެްމަސައްކަތަކަްށްމި ްެއއްޗެހި؟ްހަމަ ްކެމެރާއާ ްެވްސްރައީސް ހުސްކުރަމުންދާއިރުަގއި



13 

 

ްފޮޓޯނަގަނީ،ް ްބޭފުޅެއް. ްއިްނނެވި ްޝީޓުގައި ްފްރޮންޓު ްއަަޅއިނުލާ. ްވެސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ކެމެރާކުރުން.

ކެމެރާކުރަމުންދަނީ.ްހަމަްއަޅައިްވެސްްނުލަްއވާ.ްއެެއއްނޫްނތޯްދެއްތޯްމިކަންްކުރަންޖެހޭނެްގޮތަކީ.ްތިްފޯނުްބާއްވާފައިް

ްންވީްމިނިވަންްުމއައްަސސާްބެހޭްކޮމިޓީްބާއްަވން.ްބްރޯޑްކާސްޓިންްކޮމިޝަްންމިްތަނަށްްހާޒިރުކުރަން...ވަަޑއިގަންަނވަ

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ް ްހުަށހަޅާފައިވާ ްމި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްތޮްއޑޫ ްއާދެ! ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްމައްސަަލްޝުކުރިއްާޔ ކުއްިލ

އަކީްރާއްޖެްޓީވީްހިންގާްއިާމރާތުގައިްބަޔަކުްޭރގައިްއަލިާފންރޯކޮށްލިްކަމަށްްސިފަކުރައްަވއި،ްއަދިްއެްކަމަށްްވިދާުޅވެ،ް

ްވާނަމަް ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްކޮށްފަިއވާ ްގަސްުތަގއި ްބަޔަކު ްެއީއ ްެއކަން ްވާީތވެ ްމައްަސލައަކަށް ްުކއްލި ހުށަހަޅާފައިވާ

ްވަަރށްްހިތާމަޔާްއެކުްދަންނަވާނީްއަޅުަގނޑުްހަމަްހަ ރުކަށިްއިބާރާތުންްއެކަންްކުށްވެރިކުރަން.ްއާދެ!ްއަޅުަގނޑުްވެސް

ްރައްޔިަތކުް ްކޮންމެ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްމީ ްައކީ ްމައްސަލަ ްހުޅުޖެހުމުގެ ްޢާއްމުވަމުންދާ ްައއިސް ްފަހަކަށް ްމި ްރާއްޖޭގައި މި

ްމުދަ ްމީހުންގެ ްއެކޭ. ްމައްސަލަ ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްެއއްެވސްްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެއްލުންދިނުމަކީ ްއަށް ްފުރާނަ ލަށާއި

ްހަމަް ްނިންމަންޖެހޭނީ ްއެކަން ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްވަގުތުަތކުަގއި ްކަމެްއްނޫން.ްޚިޔާލުތަފާތުވާ ްކުރެވިގެްނވާނެ މީހަކަށް

ްވެ ްއިސްލާމްދީނުގައި ްމާތްވެގެންވާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއުސޫުލން ްިރވެތި ްއަްނގަވާަފއިޭވ.ްމަޝްވަރާގެ ސް

ްކަމަށްް ްެވއްޖެ ްކަމެއް ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްތިމާމެން ްދަނީ ްމި ްޤައުމުގަިއްފެންނަމުން ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެހެންނަމަވެސް

ވަންޏާްއެކަންްކުށްވެިރކޮށްފަިއ،ްހިތްހަމަޖެހޭްޒާތުގެްކަމެއްްވަންޏާްެއއީްކުެށއްްނަމަވެްސްއެކަންްރަނަގޅުކުެރވިގެންާދް

ނޑުްދަންނަވާނީްމިްޤައުމުގައިްއަދިްއެްއެވސްްބޭފުޅަކުްކޮށްގެންވާނެްކަމެއްްނޫނޭ.ްމިްބާވަތުގެްހުރިހާްތަން.ްމީްއަޅު ގަ

ްމިް ްމިއަދު ްެއއީ ްކުްށެވރިކުރުމަކީ ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްއިާބރާތަކުން ްެއއް ްހަމަ ްވެސް ކަމެއް

އެޅިފަިއވާްމަސްއޫިލއްޔަތެޭކްއަދިްއެްމެންބަރަކުްކޮށްފައިވާްުހވަާޔްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްކޮންމެްމެންބަރެއްގެްބޮލުަގއި

ްފަހަރުް ްގިނަ ްމައްސަލަތައް ްބާވަުތގެ ްމި ްއާދެ! ްކަމެކޭ. ްކުރަންޖެހޭ ްވެސް ްޮކންމެހެން ްމަތިން ްގޮުތގެ އެްއގޮތްާވ

ްއުފެއްދުމަ ްފިތުނަފަސާދަ ްގޮތްގޮތަށް ްއެކި ްތަފާތު ްދަނީ ްމި ްފެންމަތިވެގެން ްކުރެޭވްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޓަކައި ށް

ްެވސްް ްބޭފުޅަުކ ް ްކޮންމެ ްވެްސ ްހަމަގައިމު ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްމިީއ ްޖަޒުބާތަކުން. ްނުކުްނނަ ްތެރެއިްނ މަސައްކަުތގެ

ްކަންތައްް ްގޮތަކަށް ްޤައުމުގައިްނުވާނެ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންަކން ްބަވާތުގެ ްކަމެއް.ްެއހެންވީމާ،ްމި އެއްބަްސވާންޖެހޭނެ

ްމަޖި ްމި ްވެސް ްކުރުމަކީ ްދެކެން.77ްްލީހުގައި ްައޅުަގނޑު ްަކމުގައި ްކަމެއް ްކުެރވިދާނެ ްވެސް މެންބަރުންނަށް

ްވެްސް ްީވޑިއޯަތއް ްކަހަލަ ްބަެއްއ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްމި ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިއަދު އެހެންނަމަވެސް

ނޑައެޅިގެންްަވކިްގޮތަކަްށ،ްަވކިްކަމެއް ސިފަކޮށްދިނުމަށްްޓަކައިްމިކަްންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެބަްފެންނަމުންދޭްހަމަްކަ

ްދުވަްސވަުރގަިއް ްުޗއްޓީ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްފަހުން ްމިދިޔަ؛ްއެންމެ ްދަންނަވަނީ ްމި ނުޑްމިހެން ްތަން.ްއަޅުގަ ކުރެިވގެންދާ

ނޑުްހަމަްވަރަށްްިހތާމަޔާްއެކުްދަންަނވަން،ްޢާްއމުްކޮމިޓީގަިއްމަސަްއކަތްކުާރް ބޭއްވިްާޚއްޞަްޖަލްާސގައިްެވސްްއަުޅގަ
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އްގެްހައިސްއޔަތުންްވީޑިޯއކުރަްއވާްބޭފުޅުންްއެކަންްކުރައްވަނީކީްއެންމެްޒިންމާދާރުްޮގތަކަށެއްްނޫން.ްގަވާއިުދގަިއްމީހެ

ްރައްޔިތުްނގެް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮްތގޮތަށް ްއެހެން ްެއކަންކަުމގައި ްބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު ްސާފުކޮށް ްގޮަތކަށް ވަކި

އެކަންްއެބަްގެނެސްެދޭވ.ްއެހެންްއެކަންްނުކުރާށޭ.ްައދިްހުރިހާްޓީވީްޗެނަލްތަކަކީްްހިތްތަކުގައިްނަފްރަތުްއުފެއްދޭްގޮތަށް

ނޑުމެންްމިްދެންނެވިްބީދައިންްދިވެހިރާއްޖޭގެްބްރޯޑްކާސްޓަރުްނގެްޤާނޫނުގަިއވާްހަމަތަކާްއެއްގޮްތވާްގޮުތގެް ވެސްްއަުޅގަ

ްޓީވީކަުމގަ ްރާއްެޖ ްެއއީ ްފަރާތްތަކެއް. ްކުރަންޖެހޭނެ ްއެކަން ްވީނަމަވެސް،ްމަތިން ްދިޓީވީކަމުަގއި ްވީނަމަވެްސ، އި

ްެއކުލަަވއިލާފަިއވާް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްބްރޯޑްކާސްޓަެރއްގެ ްސަރވިސް ްޕަބްލިކު ްައދި ްވީނަމަެވސް ވީޓީީވކަމުަގއި

ްއަނެ ްދީފައިވަނީ ްމިނިވަންކަން ްއެކު. ްޒިންމާދާރުކަމާ ްކުރަންޖެހޭނީ ްކަންކަން ްމި ްވީނަމަެވސް ްކަމުަގއި ކާެގްއެމް.ބީ.ސީ

މިނިވަންކަމުގެްމައްޗަށްްއަަރިއގަނެވޭްުއސޫލުގެްމައްަޗކުންެނއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްބާވަތުގެްކަންތައްތައްްނުހިނގާނެް

ްހުރިހާް ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށް ްކަމެއް ްކުރެވިދާނެ ްމަޖިލީހަށް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަްއޓަންކުރުމަކީ ްކަންަތއްތައް ގޮތަކަށް

ްކަމަ ްފެންނަނީ ްކަމަށްްބޭފުޅުންނަށް ްހައްލުކުރެވެންޖެހޭނެ ްމިކަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެވސް ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ްވަންޏާ ށް

ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްުޝުކރިއްޔާ.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ނޑު ނޑުެގްޙުކުމްްެއއްގަމަށްްއަރަިއ،ްަދގަ ައތްތަކުންްދިވެހިްަރއްޔިތުްނގެްްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ!ްކަ

ްހަމަް ްއަށް ްޓީީވ ްރާއްޖެ ްދަްނަވރު ްޭރގެ ްދުވަސްވަެރްއގައި ްޢާއްމުވެަފއިާވ ްއަންދަލުސް ްކަސްތޮުޅއަޅަިއ ޙައްޤުތަުކގައި

ްއެީއް ްދިންދިނުމަކީ ްގެއްލުން ްހުޅުޖަހައި ްއިމާރާތުަގއި ްވަދެ،ްއެ ްތަނަށް ްއެ ްތިބެ ްނިވާކޮށްގެން ްމޫނު ްގްރޫޕަކުން މީހުންގެ

ްވަނީްވަ ްގުޅިަފއި ްސީދާ ްދިްންހަމަލާ ްއަށް ްީޓވީ ްޖަރީާމއެއް.ްރާއްޖެ ްެއްވަރަްށްބޮޑު ްަކމެއް. ްބޮޑަްށްކުްށވެރިކުރާ ރަށް

ްާއް ްއަލުން ްބާތިލުކޮށްފައި ްބުރު ްފުރަތަމަ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްމިއަދު ްޙުކުމާ. ްއުޅޭ ްމި ްނެރެން ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް މިއަދު

ރިހަމަްޒިންމާްޖޭ.ޕީންްނަގަންޖެހޭނެ.ްސުޕްރީމްްކޯޓުންްނެރޭްޙުކުމުގަިއްދެވަަންއިންތިޚާބަކަށްްދާންޖެހޭްނަމަްމިކަމުގެްފު

ބުރަކަށްްވޯޓުލާންްޙުކުްމކޮށްފިްނަމަްމިކަމުގެްޒިންމާްެވސްްސީދާްޕީ.ޕީ.އެމުންްނަގަންޖެހޭނެ.ްމިްގުންޑާްއިންްތިބެގެްން

ްޖެހޭނެ ްމިކަން ްމީ. ްކަމެްއ ްއޮތް ްހިންގާފައި ްގޮުތަގިއ ްޖަރީމާއެްއގެ ްބެލެން.ްްސީދާ ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ވަރަށް

ްޢަބްދު ްބާޣީ ްެއކަކީ ްހިތްވަރުދޭ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްކުރުމަށް ްޢަމަލުތައް ްމިފަދަ ރިާޔުޒްهللاްހަމައެއާެއކީަގއި،ްިދވެހިރާއްޖޭަގއި

ްއަީޑަގއިްހުރެ ްއެބަްއެނގޭ،ްއޭނަ ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ގެްންކަމަށްްސާފުްބަހުންްއެަބްހެިކދޭ.ްއެކަްންވަރަށްްސާފުކޮށް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްޖާަގއެއް ްއެްއވެސް ްޝަްއުކއުފެދޭނެ ްމެދު ްކަމާ ްކަމެއް ްކުުރވާ ްސީދާ ްލަްއވާ ގޭންގުަތއް

ރާއްޖެްޓީވީްއަށްްތަކުރާުރކޮށް،ްތަކުރާރުކޮށްްދެމުންދާްހަމަލާތަކުަގއި؛ްތަކުރާރުކޮށްްދެމުްނދާްހަމަލާތަކުގައިްކުރެވެނުނުް

ްެއއްް ްކަމެްއ،ްއެޅުނު ްކުރަމުންދާްއެްއވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްެއކިެއކި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްޚާއްޞަކޮށް ްއަދި ްނެތް. ްފިޔަަވޅެއް ވެސް

ްދަންނަވާލަންް ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލާނެ. ްމިކަން ްރައްޔިތުން ްނެތް.ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްކަމެއް ްެއްއވެސް ްކުެރވޭ ްވެސް ގޯނާތަުކގައި
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ްގެއްލު ްއަށް ްީޓވީ ްއަްނދާލިޔަސް،ްާރއްޖެ ްީޓވީ ްރާއްޖެ ްޓީީވްކްރޫންނަށްްބޭނުންވަނީ ްރާއްޖެ ްއަދި ްކަމަްށްިވޔަސް ންދިން

ގެއްލުންދިންްކަމަށްްވިަޔސްްިދވެހިރައްޔިތުްނގެްހިތުަގއިްއެމް.ޑީ.ޕީއާްއަދިްރަީއސްްނަޝީާދްދޭތެރޭގައިްއެްއުފެދިފައިވާް

ްއަނެއްދު ްނޫން ްމާދަމާ ްދިނަސް، ްވޯުޓކަރުދާސްކޮެޅއް ްމާދަމާ ްނާންނާނެ. ްބަދަެލއް ްކުަޑވެސް ވަުހްލޯތްބަކަށް

ްދުވަހަކުންް ްކޮންމެވެސް ްެއޮގތަށް. ްއޮންނާނީ ްއެކަން ްއިރާދަކުަރވިްއޔާ ްނުދިނަސް ްދުވަހަކު ްދިނަސް، ވޯޓުކަރުދާްސކޮޅެއް

ވޯޓުކަރުދާސްްލިބޭނެ.ްއެދުވަަހކުންްވަރަށްްސާފުކޮށްްސާފުްއަޣްލަބިއްޔަތުންްދިވެހިރާއްޭޖެގްރައްޔިތުންްރައީސްްނަޝީދުް

ްހަވާުލކުް ްވެރިކަމާ ްޤައުމުގެ ްމިފަދަްމި ްކަންޮކޅުތަުކގައި ްއެކި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަނީ ްމި ްފެނިގެން ރާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ްދައްާކއިުރގައި ްވާހަކަ ްތަން.ްހުޅުގެ ްހިންގާ ވަނ2112ްްަޖަރީމާތައް

ފުލުހުންގެްމުއައްސަސާަގިއްތިބި،ްޔުނިފޯމްްއަޅައިގެްންްފެބްރުއަރީްދުވަހުްއެްރޭްދަންވަރުްދިވެހިރާއްޖޭގ6ްެއަހަރުަގއިް

ްއިންސާނުަތކަށްް ްތިބި ްއެތާ ްހަރުޭގގޭަގިއ ްޕާޓީެގ ްިޑމޮކްރެޓިކް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްގޮސް ްބަޔަކު ްތެރެއިން ްފުލުހުންގެ ތިބި

ްނޫން ްހިސާބުން ްެއ ްހުޅުޖަހާލީ. ްހަލާކޮށް، ްއެްއޗެިހ ްމުދަލާ ްހުރި ްއެތާ ްހިންގަިއ، ްޖަރީމާ ްހުޅުްލާއިންސާނީ ްމި ތޯ

ްއަލުންް ްހުޅުޖެހިޖެހުން ްއެ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަސްކޮށްދިނީ. ްހުޅުޖަހަން ްނޫންތޯ ްރޭ ްއެ ްއުޅެނީ. ްމި ޢާއްމުވެގެްނ

ްލޯތްބަކަްށް ްމި ްއެކަމަކު ްލެިވދާނެ. ްެވސް ްމަރައި ްއަނިޔާކުރެވިދާނެ. ްހުޅުޖެހިދާނެ. ްދަނީ. ްމި ްތަކުރާރުެވގެން އަނބުރާ

ޖޭގެްރަްއޔިތުންނާއިްިދވެހިރާްއޖޭގެްޑިމޮކްރެިޓކްްޕާީޓއާްދޭެތރޭގަިއްމިްއުފެދިފަިއްމިްވަީންބަދަލެއްްނާންނާނެ.ްދިވެހިރާއްް

ނޑުމެންްމިްއިންތިޚާބުް ްއިރާދަކުަރވިްއޔާްައޅުގަ އާދަިއގެްލޯތްބެއްްނޫން.ްުދވަަހކުްރާއްޖެްީޓވީްނުދެްއކިކަުމަގއިްިވޔަސް

ްނުަދންޏާ ްދޭންވީ. ްދެންޏާ ްވޯޓުކަރުާދސް ްިތޔަްްކާމިޔާބުކުރާނަން. ްއުމުރަށް ްދުނިޔެ ްތިެބންވީ. ހިފަހައްޓައިގެން

ނޑިާޔރުންނަކަށްްވެސްްއޮރިޔާންްާހލުގައިްކޯޓުތަުކަގއިްތިބެވޭެން އަނިާޔވެރިކަމެްއގަިއްައޅުަގނަޑކަށްްޤަބޫލެއްނުކުެރވޭްފަ

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިްދަނީ... ްކަމަކަށް.ްެއއީ،ްކުެރވޭނެްކަމެްއްނޫން.ްއަޅުގަ

ް

ްމްްވާހަކަދެއްކެވުން:މެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީްއިސްދޫްދާއިާރގެ

هللا الغالب هللا القاهر وزيرالّكل جّبار عنيد الناصرالحّق حيث كان بعهده الحول والقوّة والسلطان ان كانة `.ް

ނޑުމެްނގެްޤައުމުަގއިاالّ صيحة واحدة فاًذاهم خامدون  މިއަދުްފެނިގެންްްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްމީހެްއގެް ްއެްއވެސް ްއަދި ްނޫން. ްކަންތައްަތކެއް ްފެނިގެންވާނެ ްހާލެްއގައި ްއެްއވެސް ްެތރޭގައި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްދަނީ މި

ްގެއްލުމަީކް ްކޮންމެ ްއެފަދަ ްީދގެންނުވާެނ. ްެގއްލުމެއް ްަބޔަކު ްއެްއވެސް ްތަނަކަށް ްެއއްެވސް ްގެދޮރަށް، މުދަލަށް،

ްހަރުް ްއެކަން ްމީހުންނާްއަޅުަގނޑުމެން ްއެ ްހޯދައި ްީމހުން ްހިްނގި ްޢަމަލުތައް ްއެ ްައދި ްކަމެއް. ްކުްށވެރިކުރާ ައޑުން

ްިމއަދުް ްޤައުުމގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއާދެ! ްގޮވާލަން. ނޑު ްައޅުގަ ްފިަޔވަުޅއެޅުމަށް ދޭތެރޭގައި

ްމާ ްޙަޤީޤީ ްއިޞްލާުޙުކރަން ްަޤއުމު ްމި ްއެުކވެގެން ްއެންމެން ްަޤއުމުްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްނަމަ ްމަސައްކަތްކުރާ ނައިގަިއ

އިޞްލާޙުކުެރވޭނެ.ްޤައުުމގެްަކންތައްތައްްބިނާވެަފއިްމިްއޮީތްފާޑެްއގެްސިސްޓަމަކަށް.ްމިްސިސްޓަމުގެްތެޭރގައިްކޮންމެް
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ްޯއގާތެ ްލޯތްބާއި ްމީހުންނަށް ްލޯިބވާ ްދެކެ ްމީހުން ްލީޑަރުްންއެ ްއެ ްހުރޭ. ްވެރިޔަުކ،ްލީޑަރަކު ްލޯިބވާ ްވެސް ރިކަާމްބަޔަކު

އެކުްއެްމީހުންްދޭްކޮންމެްނަސޭހަތެއްްއެްރައްޔިތުންްއެްިތބީްއެްމީހުންގެްފަހަތުގައިްޤަބޫލުކޮށްގެން.ްއެްމީހުންްބުނިް

ްއެިކއެިކް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްަތއްޔާރަށް. ްވާން ްޤުރުބާނެއް ްކޮންމެ ްވާންޖެހުނު ްމީުހންނަށް ްއެ ްކޮށް، ްކަމެއް ކޮންމެ

ްުދވަ ްވޭތުވެިދޔަ ްައޅުަގނޑުމެންެގްސިފަސިފައިަގއި ްކަމެއް ްކޮްނމެ ްހިތްވަރުދޭ ްފާހަގަކުރެވިފަ. ްވަނީ ްމިކަން ސްތަުކގަިއ

ްކަމެއްް ްނުބައި ްކުރަނީ. ްަކމެއް ްއެ ްބުނެފިްއޔާ ްކުރަން ްހެޔޮކަެމއް ްބެލުމެއްނެތި. ްނެތި، ްފަސްޖެހުމެްއ ޒުވާނުންކޮށްލަނީ

ސޫލާްއަށްްތަބާވުމުގެްބަދަލުގައިްއެބައިމީހުންްއާއިްރަهللاްކުރަންްބުނެފިއްޔާްއެކަމެއްްެވސްްކުރަނީ.ްއެްމީހުންްތިބެނީް

ްަދއްކާެން ްމަުގްދައްކަިއ،ްތެދުމަގު ްހެޔޮ ްމީހަކަށް ްއެ ްެތރެއިން ްލީޑަރުްނގެ ްއެ ްތަބާވެގެން.ްއެހެންނަމަވެސް ލީޑަރުންނަށް

ްއުޅޭއިުރގަް ްއިުތރުވެގެްނވޭ.ްތިމާްދުނިޔޭަގއި ްހެޔޮވެގެްނވޭ.ްއެގޮތްްމޮޅު ނޑުމެންްލީޑަރުންނަށްްތަބާވުންްވަރަށް އި؛ްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްް ްއަުޅގަ ްސަބަބުން ްބަެޔއްެގ ްއެ ްތަބާވާންޖެހޭނީ ްބަަޔކަްށ ްއެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއުޅެމުންދާއިުރަގިއ ދުނިޔޭގަިއ

ްނުވަތަް ްޖެހެއޭ، ްހޯދަން ްކުދިންކޮޅެއް ްތަޅައިލާނެ ްސަބަބުން ްބަޔެްއގެ ްއެ ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްބަޔަކަށް. ްލިބޭ ތެދުމަގު

ްހޯދަ ްތަނެއް ްތިބޭްފުޑައިލާނެ ްތެރޭަގއި ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްލީޑަރުން ްރޯކޮށްލަްނޖެހެއޭ،ްމިކަހަލަ ްއަލިފާނު ންޖެހެއޭ،ްނުވަތަ

ްމިް ްފެތުރިފައި ްމިއަދު ްެތރެއަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްހިނގައިދާނެ. ްތެރެއަްށ ްހަލާކުގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްނަމަ ްވަނީ ކަމުގަިއ

ްމިކަ ނޑުަތއް. ްމިންގަ ްސުލޫކީ ްމީދަލުގެ ްރާމާމަކުނާއި ްނޫން.ްއޮތީ ްކަމެއް ްއެކަީށގެންވާ ްއޮތުަމކީ ްޤައުމެއްގައި ްމިފަދަ ން

ްކަެމްއް ްއެްއވެސް ްބާވަތުގެ ްމި ްމުޖުތަމަޢުގައި ްއިންާސނިއްޔަ ްެއްއވެސް ްމުޖުތަމަޢެއްަގއި، ްިއސްލާމީ އެްއވެސް

ހުޅުޖަހަމުންދަނީ.ްހިނގައިގެެނއްްނުވާނެ.ްމީްައނިޔާވެރިްކަމެއް.ްމިްޤައުމުްަކތިލަމުންދަނީ.ްމިްޤައުމުގައިްަތންތަނުގައިް

ްއެހެންކަމުން،ް ްދެމުންދަނީ. ްގެއްލުންތަްއ ްބާވަތްބާވަުތގެ ްއެިކ ްމީހުންނަށް ްރޯުކރަމުންދަނީ. ްތަންތަން ްޤައުމުގައި މި

ްއަިމއްަލް ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްަވނީ ނޑުމެންނަށް ްކޮށްގެްނނުވާނެ.ްއަުޅގަ ްޢަމަލެއް ްއެްއވެސް ްމިފަދަ ްދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު

ްއަިމއްލަ ްކަމެްއްްއަތްތަކުން، ްހުއްދަެވގެންވާނެ ްެއއީ ްހަލާކުކޮށްލުމަކީ ްގެދޮރު ްމުދަލާއި ްއަމިއްލަ ްފުރާތަކާއި ހަށިތަކާއި

ނުވާނެްކަމުގަ.ްއެގޮތަށްްެއކަްނކަންްކުރުމުންްއެއީ،ްހަމަްތިމާމެންގެްއަމިއްލަްއަށްްހަލާކުގެތެރެއަށްްެވއްިޓގެންދާދިޔުންް

ްއެ ްއެނގެން. ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްމި ްކުރިްކަމުގައި ްމަްއޗަށް؛ ްބަޔަކު ްކަްނކުރި ްމި ްމައްސަލައިަގއި ހެންކަމުްންމި

ނުޑްއެކަންްފާހަގަކުރަމުންްއަދިްއެްބަޔަުކގެްމަްއޗަށް... ްބަޔަކުްކުްށވެރިކޮށް،ްއަުޅގަ

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަތުްއިބްރާހީމާފަނުނުްދެ

ްޑިމޮކްރަ ްމިއަދަކީ ްރަީއސް، ްޢިއްޒތްތެރި ްޤައުީމް`. ްމިއަދު ްދުވަހެއް. ްއުފާވެރި ްވަރަށް ްދުޝްމަނުންނަށް ީސގެ

ްދޭހަވަނީް ްވެސް ްމިކަމުން ްލަވަތައް. ްސަހާފީ ްކުރީގެ ްލަވަަތއް. ްމިޔުިޒކުގެ ްބޮޑުބެރާއި ްދައްކަމުންގެންދަނީ ޓީވީން

ްހިސޯރުކު ްއެމް.ބީ.ސީ ްމީހުންކަން. ްބާޣާވާތްކުރި ްއެ ްހަމަ ްކުރީ ްކަންތައް ްމި ްރައީްސ، ްމީހުންކަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ރި

ްކަންތަްއް ްމި ްފަރާތްތައްކަން ްރަހީންކުރި ްމީހުން ްގިނަ ްުވރެ ްމުަވްއޒަފުންނަށް ްސަތޭކަ ްތިން ްތިިބ އެމް.އެމް.ބީ.ީސގައި
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ްއެހެންނަމަވެސްް ްނޫން. ްކަެމއް ްޝަްއކުކުރަންޖެހޭ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމީ ްއުޅެނީ. ްމި ކޮށްގެން

ްނައްަތއެއް ްައޑެްއ ްރަީއސް.ްރައްޔިތުންެގ ްޢިްއޒަތްތެރި ނޑަެއއްނުލެވޭނެ. ްކަ ްބާރުތަކެއް ްޑިމޮކްަރސީެގ ނުެލވޭނެ.

ްއޮްތްޒަމާނެއް.ް ްެއްޑވާންސްވެަފއި ްެއއަށްވުެރްޓެކްނޮލޮޖީ ްިމއީ ްފާޅުކުރާނެ. ްޝުޢޫރު ްރަްއޔިުތންގެ ްވިަޔސް ކޮންމެހެނެއް

ްިއއްވަމުންދާނަން. ްއަޑުަތއް ްވެްސްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިގޮތުން ްީޓީވްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެްއވެސް ްވަގުތު ްރާއްޖޭގަިއްމި މި

ޗެނަލަކުންްމިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމިްހިނގައިދިޔަްބޮުޑްހާދިސާްއާއިްހަމަްގަސްތުަގއިްރާއްޖޭްޓީވީންްރައްޔިތުންް

ްޖަރީމާް ްއެ ްޓަކައި، ްފޮރުވުމަށް ްޢަމަލު ްނުބައި ްހިންގި ްއެ ްބަޣާވާތުގެ ްނައްތާލަން، ްޝުޢޫރުތައް ްފާޅުކުރަމުންދާ އެ

ްވާހަަކއެްއްފޮ ްެއއްވެސް ްދައްކާ ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިތުންގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޗެނަލަކުން ްެއއްެވސް ްޓަކައި ރުވުމަށް

ނުދެއްކުމުގެ؛ްޭއގެްިސއްރަކީްހަމަްއެްފަރާތްތަކުންްހަމަްހިންގާފަިއވާްަގސްތުަގއިްހިންގާަފއިވާްޢަމަލެއްްެއއީ.ްރާއްޭޖގެް

ްޚާއްޞަކޮ ްއެމް.އެމް.ބީ.ީސ؛ ްގަސްުތގައިްއެްއވެސް؛ ްރިޕޯޓަަރކު ްީޓވީގެ ްރާއްޖެ ްވެސް ްކޮމިޝަނުން ްބްރޯްޑކާސްޓިން ށް

ްމީހުންް ްބާޣާވާތުގެ ްެއއީ،ްހަމަ ްއެޅިފަެއއް. ްފިޔަވަޅެއް ްމިހާތަނަށް ްނެތް ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްމެދު ްހަމަލާއާ ްދިން މަރާލަން

ްހެއްް ްމަސައްކަތުގެ ްުކރި ްޯރކޮށްލަން ްގަސްުތގައި ްރޭަގއި ްނައްތާލަން ްޓީވީ ްދެކެން.ްރާއްޖެ ްައޅުަގނޑު ްަކމުގައި ކެއް

ްފަހަތްޖެހެންް ްބަޣާވާތްޖެހެނީ ްޝުޢޫރުފާޅުކުރާނަން. ްއަޅުަގނޑުެމން ްަނއްތަެއއްނުލެވޭނެ ްައޑެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްވެްސް ްދުވަހަކު ްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ްރޫޅައިލާނަން. ްބާޣާވާތް ްފައްަސއިލާނަން، ްބަާޣވާތް ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްީޓވީްބަޣާވާތްނުކުރާވަރު ްރާއްޖެ ްނުވަތަ ްރޯކޮށްާލފައި ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްއަދި ްހީނުކުރާތި، ްވެރިން ްބަޣާވާތުގެ ކުރާނަން.

ްކަމަށް.ް ްފަސްޖެހޭނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވަޅިހެރީމަ ްހަމަލަދީ ްާގޑަްށ ްސެިކއުރިޓީ ްޓީވީގެ ްރާްއޖެ ްނުވަތަ މުވަްއޒަފުންނަށް

ްޖެހިލުމެއްނު ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަހެއްނުޖެހޭނަން. ްަރއްޔިތުންނަށްްއަޅުަގނޑުމެން ްއަޑުތައް ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ވާނެ.

ނޑާަލއިގެންްތިމާމެންްއިންތިޚާބުްކާމިޔާބުކުރެވޭނެްަކމަށް،ްނުވަތަްތިމާމެންްބޭނުންް އިްއވާނަން.ްރައްޔިތުންގެްައުޑތައްްކަ

ްކަސްތޮުޅއެޅުވޭެންކަމަްށްހީކުރުމަ ްރަްއިޔތުން ްއިްއަވއި ްޙުކުމެއް ްޭބނުން ްއިން ނޑިޔާުރގެ ްފަ ްއެީއްކުށްހީެއއްްގޮތަކަށް ކީ

ވަނަްގަރުނު.ްމިްދުނިޔޭގައިްިދވެހިރާއްޖޭަގއިްމިތިބ21ްްިޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްުނވާނެްއެްކަމެއް.ްދެނެއްްނުވާނެ.ްީމް

ްޖީލު.ް ްވިސްނުންތޫނު ްެއޑްވާންްސްޖީލު.ްއެންމެ ްއެންމެ ްުދށް ްތާރީޚުަގއި ްިދވެހި ްއިންާސނިއްޔަތު ްޖީލު ްމި ޒުވާނުންނަކީ

ްނުހެދޭ ްނޫން.ްއެހެންނެއް ްޒަމާނެއް ްފޮނުވި ްސިީޓ ްބައްތެީލގައި ްއޮޑިދޯިނފަހަރުގައި ްނޫން. ްޒަމާނެއް ްކުރީ ްމީ ނެ.

ް ްއޭގެ ްހަލާކުކޮށްފިއްޔާ ްޗެނެލް ްެއއް 111ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއޭގެ ްހުޅުވާނަން. ްަދއްަކއި،111ްްެޗނެލް ްހުޅުވައި ޗެނެލް

ް ނޑައިލާފައި ްކަ ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްޖައްސާނަން. ްއަށް ްވަުރގަދަ ްހަމަްއެއަްށވުރެ ްއެއީ ްދެއްކުމަކީ ްޮބޑުބެރު ްޓީވީން ޤައުމީ

ްބޮޑުބެރަށްް ްނައްޓަވަމުންދަނީ ްއަލިާވގެތެރޭ ްގޭތެރޭ. ްއެ ްމިހާރުވެސް ްނަށަނީއްޔޭ ްއެ ްސަގާފަތް. ްބޭނުންވާ ްއެ މައުމޫނު

ްއަސްކަިރއްޔާ ްދަްއކަިއ، ްމަންޒަރުަތއް ްަބއެްއ ްައްސކަރިއްާޔގެ ްދަނީ. ްއޮްތ ްއެ ްއުފާފާުޅކުަރމުން ްޑާންސްކުރަމުން.

ްއިްސކޮްށް ްއަސްކަިރއްާޔގައި ްވަގުތު. ްމި ްރޫޅައިލާފައި ްޮއތީ ްއެ ްއަސްކަިރއްޔާ ްކުރާއިރު ްކަންތައް ހިތްހަމަޖެއްސުމަށް
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ްޮއކްޓޯބަރް ްކޮމާންޑަރަކީްނުވަަތްައސްކަރިްއޔާެގްއިްސވެރިަޔކީ ްެއ11ްްހުންނަ ްއެއީ ްާކކުތޯ ްދަންވަރު ްރޭ ްުދވަހުގެ ވަނަ

 .މީހުންްސުވާލުކުރަމުންދާްކަންތައްތައް..

ް

 ފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްރޭްފަތިހުގެްވަގުެތއްަގއިްރާއްޖެްީޓވީްއަށްްކޮންމެވެސްްބަަޔކުްމިްދިންްހަމަލާް

ްއާ ްކުށްވެރިކުަރން. ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ްވަރަށް ްެވސް ްތަންތަނުގަިއްއަޅުަގނޑު ްކަންތައްތައް، ްމިފަދަ ްރާއްޖޭގައި ދެ،

ްމިް ްމިނިވަންކަން ްޚިޔާލުފާުޅކުރުމުގެ ްއަމުދުން ްއަދި ްގެއްލުންދިނުމާ، ްމުދަލަށް ްރަްއޔިތުްނގެ ްޢާއްމު ރޯކުރުމާއި

ް ްލިބިދީފައިވާ؛ ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް 27ްްޤާނޫނުއަސާސީން ްމިނިވަންކަމާ، ްއޮންނަ ްމި ްމާއްދާގައި ްމާއ28ްްަވނަ ާދްވަނަ

އިންްލިބިދީފައިވާްނޫސްވެރިަކމުގެްމިނިވަންކަމަށްްހުރަސްއެޅޭްފަދަްޢަމަލުތައްްހިންގުމަކީްކުރެވިގެްނވާނެްކަންތައްތަެކްއް

ްބައްލަވައިް ްމައްސަލަ ްމި ްކޮމިޝަނަރަށް ްޕޮލިސް ްސީދާ ްދަންނަވާލަން، ނޑު ްއަޅުގަ ްމައްސަލަ ްމި ްއާދެ، ނޫން.

ްކަންތައް ްއާދެ،ްމިފަދަ ްމިނިވަްންތަޙުޤީޤުކުރައްވަން. ްމީޑިާޔގެ ްވެސް ްކުރިން ްމީގެ ްއެނގޭ ްއެބަ ްައޅުަގނޑުމެްނނަށް ތައް

ްއުނދަޫގޭވް ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދީފަ. ްހަމަލާތަކެއް ްމިފަދަ ްވަނީ ްފަހަރަކު ްއެަތއް ޗެނަލްތަކަށް

ނޑުެގްވާހަަކްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުެގްޢަމަލުތައްްއެހެރަްގޮތުން.ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސްްއެކަން ހުއްުޓަވންޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ

ްދާީތް ްގޮތަށް ްމި ްކަންތައްތައް ްއާެދ،ްމިފަދަ ްައޅައިނުލަްއވާ. ްއިންަނވަނީ ްތި ްވާހަަކދައްކަާވއިރު ްގޮތަށް ްހުރަސްއެޅޭ އަށް

ްވެ ްދެންމެ ްޢަމަލުތަކުން؛ ްމީހުންެގ ްމިފަދަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްދަނީ ްިމ ްބަަދލުވެގެން ްިމގޮތަށް ްހާލަތު ްސްރާއްޖޭގެ

ްހަމަް ްހަޅޭއްފަޅޭއްަލވަިއ، ްދިމާކޮށް ނޑާ ްއަޅުގަ ްނުކުމެ ްމަގުމަްއޗަށް ްބަޔަކު ްެވސް ްއައިއިރު ްމަޖިލީހަށް ްމި އަޅުަގނޑު

ްދީ،ް ްހަމަލާތައް ްބޮޑެތި ްމިައށްވުރެ ްއަށް ްޓީވީ ްވިލާ ްދިޓީީވއަށާއި ްކުރިން ްމީގެ ްއާދެ، ްޢަމަލުކުރަމުންދިޔައީ. މިގޮތަށް

ްކަމަކަށް ްމީ ްވެސް ްކުިރއިރު ްދިމާވުމަކީްްކަންތައް ްމިހެން ްކަންތައް ްމި ްނުވި.ްއާދެ.ްއެހެންވީމާ،ްިމއަދު ނުވި.ްކަަމކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްއާދެ، ްކުރެިވގެންނުވާެނ. ްމިގޮތަށް ްކަންތައްަތއް ްމި ްކަމެއް. ްކަންޮބޑުވާ ްވެސް އަޅުަގނޑުމެން

ް ްފެބްރުއަރީ 2112ްފެނިގެންދިޔަ ްދ7ްްި، ްފުލުހުން ްއަށް ްެއމް.ބީ.ސީ ްފުލުހުންނަށްްފެބްރުއަީރަގއި ްވެސް އުމުން

ްމުޒާހަރާތަކުންް ްކުރެވޭ ްމި ްއަނެްއާކ ްކުރީ. ްކަންތައް ްހަމަލަދީ ްެއއްޗެހިން ްގަލުންނާ ްާއިއ ްލަޓިބުރި ކޮންބައެްއކަން

ްހަމަލަދީް ްފުލުހުންނަށް ްނިކުމެ ްބަޔަކު ްތިބި ްނިކުމެފައި ްޖަލުން ްފެނިގެންދިޔަ،ްފުލުހުންނަށް ްއިްއޔެރޭ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްބަލައިްބިރުދެއްކި ްކޮންމެހެން ްމީ ްގޮތް ްހިނގަމުންދާ ްރާއްޖޭގެ ްކަންތައްތަްއ ްމިފަދަ ްއެހެންވީމާ، ްެވސް. ކަން

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންދޭްހަމައެކަނިްމާލެައކުް ތަޙުޤީޤުކުރެވި،ްއެްކަންތަކަށްްފިޔަވަުޅއެޅެންޖެހޭްކަންތައްަތއް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްރަށްރަށުގަ ްފަދަ ްތިނަދޫ ްވެސް ްރާއްޖެތެރޭަގއި ްމުދަލަްށްނޫން، ްރައްޔިތުްނގެ ްޢާއްމު ްޯރކޮށްލައި ްތަންތަނުގައި ްަހމަ އި

ބޮޑެތިްގެއްލުންަތއްްދެމުންްއެބަްގެންދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަްކަންތައްތައްްތަކުރާުރވިޔަނުީދްމިްކަންތައްްބައްލަވަންޖެހޭް

ްއަުޅއްވަންް ްއެބަ ްފިޔަވަޅުަތއް ްައވަސް ްކަންަތއް ްއެ ްބައްަލވައި ްފުންކޮށް ނޑަށް ްބެހޭްމިންގަ ްކަމާ ްދައުލަތުގެ ޖެހޭ
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ްމިފަަދް ްާރއްޖޭގެ ްނޫން ްކަންތައްަތކެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްއެްއގޮތަކަްށެވސް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްއާެދ، މުއައްސަސާަތކުން.

ްތަޙުޤީުޤކޮްށް ްބައްަލވައި ްކަންތައްަތއްްރަނަގޅަށް ްކުރެވޭ ްއެީއކީ.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްތަކުރާުރވަުމންދިޔުން ްޢާއްުމވެ ކަންތައް

ްކަ ްވީާހްމި ްހަމައަށް ްރައްޔިތުންނާ ްޖެހޭ ްއެބަ ްޙަޤީޤަތް ްމީގެ ްގެނެސްދެއްަވއި ްހަމައަށް ްަރއްިޔތުންނާ ްޢާއްމު ންތައްތައް

ްކަންތައްް ްމިފަދަ ްނިންމައިލާނީ ްމިހާހިސާބުން ްވާހަކަކޮޅު ނުޑ ްއަުޅގަ ްކޮންމެއަކަސް ްާއދެ، ްގެނެސްދެްއވަން. އަވަހަކަށް

ްހުރި ްދައުަލތުގެ ްދަންނަވާލަމުން.ްތަކުރާރުވިޔަނުެދއްވުމަށް ްމަސައްކަްތކުރެްއވުމަށް ްކުރައްވަންޖެހޭ ްމުއައްސަސާތަުކން ހާ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

 މަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ފައިގެންްތިބިްވާހަަކްވަނަްުދވަހުަގއިްަލޓިބުރިްހ6ްި`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްއެމް.ބީ.ސީގަިއް

ނޑަެއޅިގެންް ްހިތާމަކުރަން.ްޕީ.ޕީ.އެމުންްކަ ްވާހަކަްނުދައްކާތީ ްއެއްަބއި ްހުޅުޖެހިްވާހަކަްނުދައްަކއި ްއެތަން ދެއްކިއިުރަގއި

ްބުރަކައްޓަްށް ްވޮޗަރުމީހާ ްިއން ްއެތާނަގއި ްރޯވެގެންދިަޔއިރު ްތަނެއް ްހުންނަ ްޖަގަަހްކުރިމަތީގައި ރާވަިއގެން،ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ

ްާރއްޖޭެގްވަޅި ްނުކުމެ ްއަރަިއގެން ްކަޅުކާރަށް ްވަދެ، ްހެުދންލައިގެން ްކަުޅކުލަިއގެ ްވަދެ ްތަނަށް ްއެ ްނުކުެމގެން ޖަހާފައި

ްޢާއްމުް ްމީހެއްގެ ްތިނަދޫގެ ްހުޅެއްނުޖަހާ ްމީހުން ްތިނަދޫ ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ްވާަހކަދެއްކީމާ ްކިަޔއިގެން ރައްޔިތުންނޭ

ްހުޅުޖެހިއްޔާ ްމީހުން ްތިނަދޫ ްރާއްޖޭެގްްމުދަލެއްގަ. ްމި ްއެނޭގ. ްރޯކޮށްިލކަން ްއެކަން ްނުކުމެ ްމީހުން ްޕީ.ޕީ.އެމް ޖެހީ

ްދެރަެވްހިތާމަކުރަން.ްކޮންބަެއއްޯތް ނޑު ްއަުޅގަ ްއުޅޭކަމުން ްކޮންބައެއްކަްންނޭނިގގެން ްޖެހީ ްމީހުންނާ،ްބޮޑުހުޅު ހުޅުޖެހި

ްވެ ްހުރީ ްމިހާރު ްހުޅުޖެހިމީހާ ްކޮންބައެއްތޯ؟ ްހުޅުޖެހީ ްރާއްޖޭގެ ްމި ް%ހުޅުޖެހީ؟ ްޢާއިާލ5ްރިކަމުގައި ްއޭާނގެ ްއެީކގަ. އާ

ްމާލެް ްމުޅި ްނުކުމެގެން ްިޅޔަންފަހަރިން ްމައުމޫނުގެ ްރޯކުރީ ްދެންތިބި ްބަދަލުަގއި ްހުޅުަޖހާލީ.ްއޭގެ ްމާލޭގައި ްމުޅި ނެރެގެން

ް ްވެސް ްއެކުަލވައިލީ ްސަގާފަތެއް ްހުޅުޖެހުމުގެ ްރާއްޖެ ްމި ްމީހުން. ްއެ ްދަނީ ްހުޅުޖަހަމުން ްމިހާރުވެސް އެްހުޅުޖަހާލީ.

%ް ްރާއްޖޭގެ ްއަރައި ްވެރިކަމަށް ްހުރީ ްމިހާރު ްބާޣީ ްބޮޑު ްހުޅުޖެހި ްބުނެފިއ5ްޭމީހުން. ްރައްޔިތުން ްާރއްޖޭގެ ްެއކީގަ. އާ

ލިބުނީމާްދެންީވްުދރަށްްދާށޭ.ްދެންްހުދުްޖަނގިަޔލެއްގެްތެެރއަށްްަފއިބަިއގެނ5ްްްހުޅުޖެހިްމީހާއޭ،ްކަލޭްދުރަށްްދާށޭ.ް%

ްވޯޓުަގއިްދެމިހުންނާ .ްނޭނިގގެންތަްމ15ްިކަށްްނޫންްވީކީ.ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެްމިއަދު.ްކޮބައިތޯްއާޓިކަލްްއަނެއްާކވެސް

ގައިްއެްއޮތީްމިކަންްހިންގާެންގޮތް.ްޕީ.ޕީ.އެމުންްކުރިކަެމޭކ15ްއުޅެނީ؟ްކޮންްތަޙުޤީޤެއްްކުަރންްމިްއުޅެނީ؟ްއަރޓިކަލްް

ްހު ްޓީވީަގއި ްރާއްޖެ ްނޫންތޯ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްއަންދާލީ. ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްތަަޅިއްމީ. ްއަްސވާޑު ްއަތޮުޅގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ރި

ްރާއްެޖް ްމި ްވާހަކަދަްއކާއިރު. ްކިަޔިއގެން ްމީއްެޗކޭ ްޭއއްެޗކޭ ްތިނަދޫއޭ، ްލަދުގަންނަންޖެހޭ ްރަފީޤު ސުންނާފަތިކޮށްލީ.

ްޚަރާ ްރާއްޖެ ްމި ްުއޅެނީ؟ ްތި ްިކޔަންތަ ްކީކޭ ްއަޢުާވނުންނޭ. ްއޭަނގެ ްމައުމޫނާއި ްަވއްޓާަލނީ ްމި ްތެރެއަްށ ބުެގްހަލާކުގެ

ްފިލައި.ް ްއޮީތއެއްނު ްސުންނާފަތިކޮށްލީ.ްއެ ްވެިރކަން ްރާްއޖޭގެ ްަވއްޓާލަނީ.ްމި ްތ31ްްިތެރެއަށް ްވަންދެން އަހަރުދުވަސް

އުޅޭްޗެނެލަާކއިްނޫހަކާްނެރެގެންްވެރިކަންކޮށްގެންްއެްަސގާފަތްްމިްޤައުމަށްްގެންނަންވެގެންްނޫންތޯްތިްއުޅެނީ.ްރޭގަިއް
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ްއެ ްދިމާއަށް ްގަސްތުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްކޮންބަެއއްޯތ؟ ްދިަޔއީ ްއަރަިއގެން ްކާރަްށ ްކަޅު ްކިޔަމުން އްޗެހި

ްބޮލަްށް ްކުއްޖެއްގެ ްތިނަދޫ ްކާުކތޯ ްމަރާލީ؟ ްއަްސވާޑު ްާކކުތޯ ްނޫން. ްކަެމއް ްނޭނގޭ ްގަސްުތަގއި ްމީ ްމީ. ކުރިކަމެއް

ްދައްަކއިް ްޓީވީން ްެއއްެޗްއ ްކޮންބައެްއގެ ްމަރާލީ؟ ްަވއްަޓއި ްމަރާލިޔަްސްލަކުޑިބުރިެއއް ްއަޅުަގނޑުމެން ގެންތޯ؟

ނޑުމެްނ.ް ްއަުޅގަ ްަސއިޒުކޮށްލާނަން ްޕީ.ޕީ.އެމް ްނުކުމެ ްމަރާލިަޔސް ނޑުމެން. ްއަުޅގަ ްނިކުންނާނަން ނިކުންނާނަން.

ްާޢއިލާް ްމައުމޫނުގެ ްމައުމޫނާއި ްލިބިއްޖެްއޔާ ްައޅަން ްޤައުުމެގްވޯެޓއް ްމި ްއަިދވެްސްވަްއޓައިލާނަން. ްވެިރކަން މައުމޫނުގެ

ްދެންްތިބެން ްފޮުނވައިލާފަ. ްއަށް ްގެ ްއޮތީ ްއެ ްހިނދު ްލިބުނުހާ ްވޯެޓއް ްަރއްޔިތުންނަށް ްކިހިނެއްޯތްރާއްޖޭގެ ްގޭގަ. ޖެހޭނީ

ްައއިްސް ްތަނަށް ްމި ްބަދަލުގެެނއްސާ ްމުހިއްމު ްގެނައި ްަރއްޔިތުްނ ްާރއްޖޭގެ ްވެސް ްއަނެއްާކ ްައއިސް ނުކުމެގެން

ްއަނެަކްއޗެކޭ ްޕީ.ޕީ.އެމޭ ްތިބެގެން. ްއަދި ްލަދުގަންނަންޖެހޭނޭ.ްްހަޅޭއްލަަވއޭ ްމީހުން. ްމި ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ކިަޔިއ.

ނޑާލީްރޭގަ.ްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.ްބޮޑުސިންގާްޓީވީްޗެނަލެއްްތަޅައިްސުންނާފަތިކޮށްލީ.ްރާއްޖޭގެް ރާއްޖޭގެްޑިމޮކްރަސީްފު

ްޢިއް ްފޭރިގަތީ ްވެިރކަން ްގެނަިއ ްރަްއޔިތުން ްރާއްޖޭެގ ްސުންނާަފތިކޮށްލީ. ްތަަޅއި ްދެްންރައްޔިތުން ްަރއީސް. ޒަތްތެރި

ްުނކުރާނަމު.ް ްދުލެއް ްހަލާކުކޮށްލާފަ.ްއަުޅަގނޑުމެން ްިމްރާއްޖެ ްަދތްދޮޅީގަިއްއަްތއަުޅވަިއގެން ްއިންނަނީ ކީއްކުރަންޯތްތި

ްމަރާލަބަލަ!ް ްމަރާލަބަލަ! ްނުކުންނާނެ. ްދަރިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަރާލިޔަސް. ްހެޔޮ ްނުކުާރނަން. ްދުލެއް އަޅުަގނޑުމެން

ް...އަންދާލަބަލަ

ް

 ތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުްވާހަކަދެއްެކުވން:

ްމިް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްމިއަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،ްތޮއްޫޑްދާއިރާގެ ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި `.ްޝުކުރިއްޔާ

ްާދއި ްއަޚް،ްތޮްއޑޫ ްއަޅުަގނުޑގެ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނޑު ްމައްސަލަިއގައި ްކުއްލި ރާެގްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްހުށަހެޅުއްވި

ްހިއްސާކުރަމޭ.ް ްއެކީަގއި ްމަނިކުފާނާ ްއެ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިހުސާސްތަާކއިްުޝޢޫރުތައް ްވާ ްމައްސަަލިއގަިއްއެ ްހުށަހެޅުއްވި އެ

ްއެްއވެސްް ްނައްތާލުމަކީ ްެގއްުލންދީ، ްއަބުރަށް ްއަދި ްއަށް ްފުރާނަ ްމުދަލަށް، ްރައްޔިތެްއގެ ްިދވެހި ްހާލެްއަގއި އެްއވެސް

ްައޅުަގނުޑްްހާލެއްގައިް ްހައިސިްއޔަތުން ްމެންބަރެއްެގ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްިޔތުންގެ ްއަދި ްހައިސިްއޔަތުން ްަރއްޔިެތއްެގ ދިވެހި

ްއަށްްނިސްބަތްވާް ޤަބޫލުކުރާނެްކަމެއްްނޫން.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްާރއްޖެްީޓވީްައކީްާރއްޖޭގެ؛ްޚާއްަޞކޮްށްއެމް.ޑީ.ޕީ

ް ްބޭނުންވާ ްބޭފުުޅން ްއެ ްބަެއއް ްގިނަ ްޓީވީްވަރަށް ްމި ްީޓވީެއއް. ްޝައުޤުވެިރެވވަަޑިއގަންނަވާ ްވަރަށް ްބެލުމަށް ޚަބަރުތައް

ްއެކަުމެގް ްބޮުލގައި ްބައެްއގެ ްވަިކ ްކަުމގައި ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްހާލެްއގައި ްެއއްެވސް ްައކީ ްހަމަލާ ްދެވުނު ްމި އަށް

ްމުއައްސަސާަތކު ްތަޙުޤީޤުކުރާ ްދަންނަަވއިލާނީ ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްބޭނުމެއް ްމޯލްިޑވްްސްޒިންމާއަުޅވާކަށް ްޚާއްޞަކޮށް ން،

ޕޮލިސްްސަރވިސަްސގެްފަރާތުންްމިްމައްސަލަްތަޙުޤީޤުކުރައްވައިްމިްމައްސަަލއަކީްކިހިނެްއްހިނގާފައިްއޮތްްކަމެއްޯތ؛ް

ްކަމެއްޯތް ްކޮށްފައިވާ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްކަމަކީ ްމި ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްމަޑަވެލި ދެންމެއަކު

ްއެ ްޙަޤީޤަތްްނުވަތަ ްމީގެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބައްލަަވއި ްކަމެއްތޯ ްކޮށްފައިވާ ްއަށް ްއަމިއްަލ މް.ޑީ.ޕީން
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ްހިންގާް ްތަޙުޤީޤު ްމި ްރާއްޖޭގެ ްއަިދ ްފަރާތުން، ްސަރވިްސގެ ްޕޮލިސް ްމޯލްޑިްވސް ްއަުޅަގނޑު އޮޅުންފިލުަވއިދިނުމަކީ

ްއިލްތިމާސެ ްކުރާ ްފަރާތުން ްމުއައްސަސާތަކުެގ ްއާިއްއެހެނިހެން ްވާހަކަ ްހުޅުޖެހި ްރާްއޖޭގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި އް.

ްއެް ްބޭފުޅުން ްއެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްދެއްކީމާ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަްތތެރި ްަބއެއް ްވާހަކަ ްއުފައްދާ ްފިތުނަފަސާދަ ރާއްޖޭަގއި

ްދައުލަ ްރާއްޭޖގަިއ ްމުޅި ްރާއްޖޭގެ، ްުސވާލުއުފެދޭ. ްއެީކގައިތޯ ްނިަޔތަކާ ްއިޚްލާޞްތެރި ްސަޭތކަްދައްކަވަނީ ްއެތައް ތުގެ

ްސާފުކޮށްް ްވަރަށް ްަރއްިޔތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްކޮންަބއެްއކަން ްއަންދާލީ ްހުޅުޖަހައި ްމުދަލުަގއި ްރުފިޔާެއއްެގ މިލިއަން

ްައކީް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނުކުރޭ ްޤަބޫލެއް ްރަްއޔިތުން ްރާއްޭޖގެ ްހާލެްއގައި ްރައީސް.ްއެްއވެސް ްއޮތް.ްޢިްއޒަތްެތރި ްއެބަ އެނގެން

ްރާއްޖޭގެ ްފަރާތުންްްމި ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްކަމަަކށެއް. ްބަެއއް ްއުޅޭ ްފައިދާކުރަން ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްިމ ްއަށް، ފައިދާ

ްދިވެހިރާއްޖޭގެް ްއަދި ްމުދަލަށާ ްރައްޔިތުްނގެ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްއެީކަގއި ްމަކަރުވެރިކަމާ ްހީލަތްތެރިކަމާއި ރާއްޖޭަގއި

ްރާވަމު ްެގއްލުންދިނުމަށް ްއަށް ްފުރާނަ ްދަންނަވާލިްރައްޔިތުންގެ ްދެންމެއަކު ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއް. ންދާ

ްއެހެނިހެންް ްރާއްޖޭގެ ްހުޅުޖަހައި، ްޓީވީަގއި ްރާއްޖެ ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްދަްނނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ނަމަވެސް

ްކުރާ ްހިންގަން ްހާދިސާތަކެއް ްހުޅުޖެހުމުގެ ްއަެނއްކާ ްލައްވާ ްރައްޔިތުން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްމީ.ްްސަރަހައްދުަގއި މަސައްކަތެއް

ްއަޅުަގނޑުމެްން ްޙަޤީޤަތް ްތަޙުޤީޤުކުރަްއާވށޭ. ްމައްސަލަ ްމި ްގޮވާލަނީ ްމި ްފުލުހުންނަށް ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންވެގެން

ްކަމުަގއިް ްތަޙުޤީޤުކުރެވިއްޖެ ްރަނގަޅަށް ްމިކަން ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްހާމަކޮށްދެއްވާށޭ. ްރަްއޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްރަނގަް ްވަރަށް ްހީލަތްތެރި،ްވަންޏާމު ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްތިީބ ްފަހަތުަގއި ްހާދިސާގެ ްހުޅުޖެހުމުގެ ްމި ްއެނިގގެންދާނެ ޅަށް

ްމަކަރުވެރިްރޭވުންތެރިކަން.ް

ްް

 ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު

ގޮތަކަށްްބައެްއގެްމިންނަތްް`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއެއްްޕާޓީަގިއްހުރެފައިްވަރަށްްއާދަޔާްޚިލާފުް

ްވާހަަކް ްބާވަތުގެ ްއެ ްދެން ްދިަޔއިމާ ްއަށް ްޕާޓީ ްއަނެއް ނޑިައކަށް ްބޮ ްރުފިޔާ ްބޮޑު ްއަނެްއާކ ްހޮވީމާ މަސައްކަތުން

ްއެމް.ޑީ.ީޕގެް ްސްޓްރެންތު، ްއެމް.ޑީ.ީޕެގ ްޕާޓީއެއް. ްތަރައްީޤކުރާ ްއަކީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފަހަތަކަށްނުޖެހޭނެ. ދެއްކުމަކަށް

ނެްތިމާގެްައމިއްލަްރަށުގެްވޯޓަށްްބަލައިލީަމްކިތައްްޕަސެންޓުތޯްއޮތީްވޯުޓން.ްއާދެ!ްތިމަންނާމެންނަށްްމަސައްކަތްްއެނގޭ

ްކުރިންް ްއަހަރު ްއެތައް ްމީގެ ްޖައްސައިނުލެވޭނެކަން. ްފަހަތަށް ްޑިމޮކްރަސީ ްމިއަދު ްޙަީޤޤަތަކީ ްއެއް ްބޮޑު ްއެންމެ އެނގޭ

ްމީ.ްމި ްމަސައްކަތެއް ްކުރަންފެށި ްރަްއޔިތުން ްގޭންުގްރާއްޖޭގެ ްތެރެއިން ްނަސަންދުރަ ްނިކުމެްސީދާ ްކޮށްފައި ްިމކަން އަދު

ްކާކަށްް ްމީހާ. ްހުރި ްއަީޑގައި ްބަލާބަލަ ްވާހަކަ ްދައްކާ ްއިނދެގެްނ ްރޯކޮށްފައި ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްނިކުމެ ހަދައިގެން

ްއެ ްޭރުވމުގައި ްކަުމގެ ްއުޅެނީ؟ްމި ްމެންބަުރްމި ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ްއިނީްއޮޅުވާލަްނެވގެންތޯ ްައޑީަގއި ންމެ

ްމިތާނގަިއް ްދޮގު ްބުހުތާނު ްކަހަލަ ްތި ްވާހަކަ. ްދައްކާ ްއިންނަަވިއގެން ނީޑަގއި ްގޮ ްރައްޔިތުން ްބަލާބަލަ! މީނާއޭ.

ްޖެހެވެންް ްފަހަތަށް ްއަިނޔާކޮށްފައި ްރައްޔިތުންނަށް ްތިމަންާނމެންނަށް ްޙަޤީޤަތަކީ ްއެއް ްއިނގެންޖެހޭ ްއާދެ! ނުހައްދަވާތި!
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އްޔިތުްނގެްއަދަާދއިްރާއްޭޖގެްަރއްޔިުތންްމަސައްކަތްކުރަމުންދާްގޮތްްއެބަްއެނގޭ.ްފުލުހުންްލަްއވާްނެތްކަން.ްރާއްޖޭގެްރަް

ްއޮތީ.ް ްއެ ްއަމުރު ްއޮތް ްކޮށްފައި ްކޯޓުން ްމަދަނީ ްމައްޗަށް ްފުލުހުންގެ ްމަސައްކަތްކުރާއިުރަގއި ްތަޙުޤީޤުކުރަން މިކަން

ޮއތީްއަންގާފައިްމިތަނަށްްސަލާމަތްތެރިކަންދޭށޭ.ްދެންްނިކުމެްްފުލުހުންނަށްްމީގެްތިންްދުވަސްްކުރިންްރާއްޖެްޓީވީންްއެ

ްެއއްކަލަް ްގޮސް ްއަނެއްކާ ްއާދެ! ްލަދު؟ ްމީހާގެ ްތިމާ ްޮކބައިތޯ ްތަޙުޤީޤުކުރާށޭ. ްމިކަން ްކިޔައޭ ްއެބަ ްމީހާ ްލާރިނަގާ މި

އްޔިތުންްބަލައެއްުނގަތޭ؛ް.ްމިްރާއްޖޭެގްރ5ަމައުމޫނުގެްފޫބުޑަށްްއެްދިޔަީއ.ްއެކީްއވެ؟ްސަޕޯޓުކުރިްމީހާްއަށްްލިބުނީް%

ް ްވޯޓަކީ ްވޯޓަީކ11ްްސައިލެންޓު ްބާޣ11ްްީހާސް.ްސައިލެންޓު ްިތޔަ ްހެދީ ްޤާނޫނެއް ްޓެރަރިޒަްމގެ ްރާއްޭޖގައި ާހސް.ްމި

ްޕީ.ޕީ.އެްމް ްރޯކުީރ ްތިނަދޫގައި ްއާިއ ްައއްޑޫ ްއެނގެޭއ ްއެބަ ްފުލުހުންނަށް ްހުޅުޖަހާފަ. ްަޤއުމުަގއި ްމުޅި ްހެދިއޭ. ވަޙީދާ

ްތަޙުޤީ ްނަޞީރުްމީހުންކަން ްޢުމަރު ްބުނީ؟ ނުޑތޯ ްއަޅުގަ ްބަލަނީ؟ ްކާކު ްއެކަމަކު ްނެތް. ްބަޔަކު ްނޭނގޭ ްއެކަން ޤުން.

ްޢަބްދުް ްބައްދަލުކުރިއޭ ްސިއްރިއްޔާތުަގއި ްމީހާ ްމަރާލި ްއަފްރާޝީމް ްބުނީ ްހުރެފައި ްއެމް.ޑީ.ޕީްهللاްޕާޓީގައި ްއެއީ ޔާމީނާ.

ޢުމަރުްނަޞީރުްދެއްކިްވާހަކައެއް.ްއާދެ!ްރާއްޖެްޓީީވާއްމީހުންްދެއްކިްވާހަކައެއްްނޫންްޝަރީފު.ްއެއީްތިޔަްބޭފުޅުންގެް

ްހުރިް ްތެދުެވ، ްއަނެއްާކވެސް ްބޭނުން ްޮގވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްދީފަ. ްވަނީ ްގެއްލުންތަކެއް ްބޮޑު ްއިމާރާތަށް ްއެ އެްއކޮށް

ް ްޖައްސާލަން ްަފހަތަށް ްޑިމޮކްރަސީ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްަފއްޓަވާށޭ. ްލައިވްކުރަން ްހޯދައިގެްނ ްއެްއޗެހި ްކުރާްތަނަކުން ތި

ްކިތަންމެް ްނަޙައްޤުން ްމަގުަގއި ްޙައްޤުގެ ްނޯންނާނެކަން. ްދެން ްތިމަންނާމެންނަކަށް ްއެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ މަސައްކަތް،

ްއެކަން.ް ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްބޭފުޅުންނަށް ްތިޔަ ްނަޞްރުދެއްވާނީ. ްޙައްޤަށް ްީވނަމަވެސް ްކުރިކަުމގައި މަސައްކަތެއް

ރަފުށީްދާއިރާްއަށްްދެްފަހަރުްލެއްވީމަްވެސްްބަލިވީ.ްދެްންދަރިއަކަށްްހަދަިއގެންްގޮްސްމައުމޫނުްއޭނަގެްދަރިފުޅުްތިމަ

ް ްގޮތަކީ ްވީ ްމި ްފަހަރު ްމި ްވެރިކަމަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްެދން ްއުޅެނީ. ްއެ ްހަދައިގެން ްގޮތްަތެކއް ްލައްވަިއގެން 95ްޝަރީފު

 ހާހަށްވުރެްގިނަްމީހުންްވޯޓުދިނީމާްއެކަންްބަލައެއްުނގެނެވުުނ.ް

 

 ޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ހު

ނޑުމެންނަށްްމިް ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމިއަދުްމީްއަޅުަގނޑުމެްންވަރަށްްހިތާމަްއިންްތިބިްދުވަހެއް.ްއަުޅގަ

ނޑުްިމއަދުްދަންނަވާލަް ންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްއިނގެމުންދަނީްއިންޒާެރއްދީފިްއޔާްއެްކަެމއްްއެބަްހިނާގކަން.ްއަުޅގަ

ްއެީއްޯރް ްޮއވޭ. ްއެބަ ްދީފައި ްިމވަރުެގްއިްނޒާރެއް ްމައްޗަށް ްޢާއިާލގެ ްމެންބަރުންނަށް.ްއަޅުަގނޑާިއްައޅުަގނުޑގެ ހުރިހާ

ްބުންޭޏް ނޑު ްއަުޅގަ ްޢާއިލާތަކަށް ްފުލުހުންގެ ްދިވެހި ްފަތުރަިއގެްނ، ްވާހަކަ ްޓީީވތަކުަގއި ްހަދައިގެން ދޮގުބުހުތާނު

ްޢާއިލާެގްއަނިޔާކުރަނީް ްމުޅި ްއަޅުަގނުޑގެ ްމީޑިާޔަގއި ްސޯޝަލް ްދަްއަކއިގެން ްވާހަަކއެއް ްދައްކާ ްނުވެސް ްކިަޔިއގެން، އޭ

ްޢާއިލާއާް ްައޅުަގނުޑގެ ްއަުޅަގނޑާއި ްއަކީ ްދުޢާ ްއަބަދުވެސް ނުޑގެ ްއެދެން،ްއަުޅގަ ނޑު ްއޮތް.ްއަޅުގަ ްއެބަ ްޖަހާފައި ފޮޓޯ

ްދިވެ ްރަހުމަތްތެރިންނާއި ްއެންމެހަިއ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމިފަދަްއަދި ްމުސްލިމުން ްެއންމެހައި ްރައްޔިތުންނާއި ްއެންމެހައި ހި

އަނިާޔވެރިްކަންކަމުންްސަލާމަތްވުން.ްެއކިްތަފާތުްތުހުމަތުތައްްބޮލުަގއިްއަުޅވަިއއަުޅވަިއްިމހާރުްކިރިޔާްކޮޅަށްްހުރެވެީން
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ްތިއްާބްޕީ.ޕީ.އެމްގެް ްއަްއޑޫަގއި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްތިބިްގަޖަގަހައިްބުރަކަމުންްގޮސް.ްއިހަށްރޭ ްައއިސްްްއި ބަޔަކުްނުކުމެގެން

ތަޅަިއގެންފި.ްފުލުހުންްް،އަޅުަގނޑުމެންްއެމް.ީޑ.ޕީްމީހަކަށްްމަގުމަތިންްއަނިޔާކޮށްް،ހަކުގާުއކައިފި.ްރޭަގއިްޕީ.ޕީ.އެމްްމީ

ްހައްޔަރުކުރުމާްއަޅުަގނުޑގެ ްއަނބިްދަނބިދަރިފުޅު ްއޭނަގެ ްމަރައިގުޅިގެްނ ްއިްނޒާރުދީފި.ްދަރިން ލާނެކަމުގެ

ސީއެްއްއަންނަނީްޑިމޮކްރަްކުރަމުންްކުރަމުންްމިއްޖެްޓީވީްއަށްްމިކަންްކުރަމުންރާކަންކަންްވަނީ؟ްްވަރެްއވީމަތޯްމިކިހާ

ްހިންގަމުން ްރާއްޖޭގައި ްއަދިވެްސްމި ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްިހތާމަކުރަން. ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ގެްނދާތީވެ.

ްދުނި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސްޔޭހިނގާނެ.ްހިންގާނަން ްތިިބއްޔާ. ްއަންނަްްތިްގައި ްމި ްމިހާރު ްވެސް ބޭފުޅުންނަށް

ްސަބަބު ްދާންއިންޒާރުތަުކގެ ްދެކެން ްމޫނު ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްަވޑަިއގަންނަވާިތްން ްވަިޞްއޔަތްކޮށްލީ. ްކުރީބައިގައި ޖެހިދާނެތީ

ނޑުްއެކަމަާކްهللاްމާތްް.هللاްعٰلیްتٌّکلتހުރިހާްބޭފުޅުންްވެސް.ް އިރާދަކުރެއްވިްވަގުެތްއގައިްފުރާނަްެގންދަވާނެ.ްއަޅގަ

ޖެއްސުންކުރުުމގެްބައެއްްޗެނަލްތަކުންްވެސްްއަިދްް،ައނިޔާކޮށްް،ވަގުތުްއިންޒާރުދީްބިރެއްނުގަންނަން.ްމިްރާއްޖޭގައިްމި

ްއެންމެ ްވެސް ްމީހުން ްިސޔާސީ ނުޑްްބައެއް ްއަުޅގަ ްވާނެ. ނޑު ްައޅުގަ ްކަމަށް ްއެަކކު ްމަަސއްކަތްކުރި ގިނައިން

ްޑރ. ްކީްއވެގެންތޯ ްބޭނުންވޭ.ްދަންނަވާލަން ްބަލަން ްއޮތީ. ްއެ ްނުބެލިފައި ްަމއްސަލަ ްމަރުގެ އެކަމަުކްްއަފްރާޝީމުގެ

ްކީްއވެގެންތޯ؟ ނޑުމެްނުބަލަނީ ްއަުޅގަ ްނުބެކީްއވެގެންޯތ ްހަމަލާަތއް ްއަނިާޔވެރި ްދިން ކަްނކަންްްމިްލުނީ؟ންނަށް

ްމިތަނަށްޢާއްމުވެގެންިދޔައި ްކަންްމަ ްބޭނުންވާ ްމިއަދު ްނެތް. ްކަމެއް ްދައްކާނެ ްވާހަކަެއއް ްކޮންމެހެން ްެވއްޖެ.ްވަދެ ތައް

ް ްޗެނަލަކުްނ ްއެްއވެސް ްދައްަކއިމިއަދުގެ ްޖަްލސާ ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއެކަހިފަހައްަޓއިނުލެވި ްިދވެހިްލެވިދާނެ. މަކު

ްއި ްމި ްހުއްޓަެއއްނުލެވޭެނ.ްހުރައްޔިތުންގެ ްވެސް ްމަަސއްކަތެްއ ްކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުކުެރވޭނެ. ްމަދެއް ސާސްަތކެއް

ްމަރައިްވަނ2118ްަް،އެހެންނަމަ ްއޮންނާނީްނިމިފަ.ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިކަން ްލެވިދާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްްއަހަރު ވެސް

ްއަަބދުވެސް ްައޅުަގނޑު ްކުރެވިާދނެ.ްއެކަމަކު ްވެސް ްކަމެއް ްލާހިެކއްްކޮންމެ ްދެނެއް ްިފކުރެއް ްމި ްވާހަަކއެއް ނޫންްްބުނާ

ްފިލުވައިްރާއްޖެ ްއަޔަސްއިން ްޙުކުމް ްކޯޓުން ްގޮތަކަށް ްކޮންމެ ްބަިއަގިއްމުް،ލާކަށް. ްއެއް ްބައިކޮށްފައި ްދެ ްމާލޭގެ ޅި

ް ްއަންނަހުޅުޖެހިޔަސް ްގަަދބާރުން ްއަންނާނަން. ްާރއްޖޭެގްވެރިކަމަށް ްމި ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނޑުމެން ްބޭނުމިއްާޔްއަުޅގަ ން

ްވާ ްއެނގިދާނެތާ ްއަންނާަނން. ްވެްސ ްތިބެނީްްގަދަބާރުން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނިކުންނަމާ. ްހިްނގަާވ އެްއޗެއް.

ް ްމ11ްިމަޑުކޮށްލަިއގެން. ްފަހުން ްޖެހޭނީްްނޮވެްމބަރުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވަދެ ްމިގޮތަކަށެއް. ްނުބަހައްޓާނަން ތަނެއް

ްބައިއަޅުަގނޑުމެ ްދެއްްނގެ ްމިތަނުން ްފަިޅ ްއ11ްެވަން. ްނުބާްއާވނަން ްމާލެއެްއ ްފަހުން ްބޭނުންާވްްޮނވެމްބަރުގެ މީހުން

އެްދުވަހަީކްްތުންނަށްްދޭން.ްއަންަގއިލާނަން.މީހަކުްވެރިކަމަށްްލައިގެެނއް.ްޖެހޭނީްރައްޔިތުންްބޭނުންވާްވެރިކަންްރައްޔި

ްބަޑިރަ ްނެްތ ްމައްސަަލއެއް ްކޮއްޔިތުން ްކުރިޔަްސ.ޖެއްސަސް، ްކަމެއް ްމަޑޫކޮހިްއެްންމެ ްތިބެނީ.ްސާބަށް ްމި ށްލަިއގެން

ްއެހެންވީމާ ްމަޖިލީހުގެް، ްރައްޔިތުންގެ ްއެެދން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންވޭ. ްބަލަން ްތިބޭޯތ ދުނިޭޔގައި

ްމި ްހަވާލުވެްްމިްްދަންނަވަނީްރައީސަށް ްއަޅުގަް.އިންނެވިވަގުތު ްޮއތް ްއެބަ ްމަްއޗަށް ނޑުގެ ްޢާއިލާްައޅުގަ ްމުޅި ނޑުގެ

ް.ްއެކަންޓީވީއާްދޭތެރޭްނެރުނުްގޮތަށްްނެރެފަރާއްޖެްްގޮތަށް.ްނެކަމުގެްއަމުރުްސޯަޝލްްމީޑިޔާގައިްހަމަްބޭނުންލާމަރައި
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ންނަވަނީ.ްތުހުމަތުކުރެވޭްމީހުންްއެބަްތިބި.ްއެކަންްބަލައިދެްއވާށޭ.ްފަހުންްދަްނގޭތީްމިކުރަނީްކޮންްބައެއްކަންްވެސްްއެ

ްކޮންްތި ްވަޑައިގަންނަަވިއގެން ްކައިރިބޭފުޅުން ްގަބުރު ްނެްމެހެން ްޭބނުމެއް ްޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ްބޮޑަކަށްްއަށް ްމާ ތް

ތޯްމިްރާއްޖެްމުޅިންްނާންމާންކޮށްލައިގެންްވިްއޔާްެއީއްގޯހެއް.ްކިހިެނއްް.ްއެކަންކަންްުނުކރެވޭްކަމަށްްވަނީނިމިދިޔައީމަ

ނޑުމެންގެްބޮލުގައިްކަްނކަންްއެުޅވޭކަށްްނޯންނާނެ.ްމިްރާ ނޑުމެންނެއްްނޫންްކަްނކަންގެންގުޅޭނީ.ްއަުޅގަ ްއްޖޭގައިްއަުޅގަ

ްރޯކުރީ؟ ްބޭސްގުދަން ްކޮންބަެއއްތޯ ްއަޅުްކުރަނީއެއް. ްއެކަން ްހުޅުޖެހީ. ްތަންތާ ްބަެއއްތޯ ްއެނގޭ.ްކޮން ަގނޑުމެންނަށް

ްތަަޅއިލުސްްއޮފީހާއިްމުޅިްަދއުލަތްްފެބުރުއަރީަގއިްމުިޅްފ7ްުކޮންމެހެންްވާހަަކއެއްްަދއްކާެންކަމެްއްނެތް.ް،ްއެހެންވީމާ

ނޑުކޮށްފައިްއަރާ ނެޑއްްތިްއުޅެނީ.ްދެންްްފު ްވަނަްދުވަހު...8ްތިބިްމީހުންގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްހެންވޭރުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެްނބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރު

ޑިމޮކްރަީސްްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްރާއްޖެްޓީވީަގއިްހުޅުޖެހުމަކީްމިއަދުްގިނަްމީހުންްދެކޭނީްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްޑިމޮކްރަސީގެ ްއޮތީ ްމަޝްހޫރުވެފައި ްމީހުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްކަމަށް. ްހަމަލާއެއް ްދިން ްގެނެސްޭދްްއަށް ބަސް

ްފުންނާބުއުސްްޗެނަލްކަމުގަ.ްއެހެންވީމާ ްހީވެގެްންްއަޅުަގނޑުެމންނަށްްޝައްކު،ްއެންމެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަނީްނުވަތަ

ްމިހާް ްާރއްޖޭގެ ްމި ްއުޅެނީ ްއެްމި ްތެރޭގަިއ ްމަރުޙަލާ ްއިްނތިޤާލީ ްމިދާ ްދަތުރުކުރަމުން ްވަކިްްރު ގޮަތކަށްްްކަންކަން

ްގަސްތުްކަސިޔާރުކޮށްލުމުް ްބަޔަުކ ްވަިކ ްނިޔަުތގަިއ ްވެްސްގެ ްައޅުަގނޑު ްއަދި ްރަްއޔިުތން ްކަމުަގއި ްކަމެއް ްުކރާ ަގއި

ްމި ްގޮސްފައި ްމިކަން ްހިސާބަށް ްހުްޝައްކުކުާރ ްޓީީވގައި ްރާއްޖެ ްހަމައެަކނި ްއަްށްއޮތީ. ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްނޫން. ޅުޖެހީީކ

ްއޭގެްއެަތއްްބޮޑުްތާރީެޚްއްމިދިޔަްދުވަސްް،ގޯނާކޮށް ްއުފެދިފަ.ްއަދި އިުތރުންްމިްރާއްޖޭަގއިްމީހުންްަތކުގެްތެޭރަގިއްއޮތީ

ްއެ ްްމަރައިފި. ްމެރި ްމީހުން ްއިތުފަޅާއަރައިީމހުން ްއެހެންވީމާފާނެތީ ްމަރައިފި. ްމީހުން ްރަށް ްހަމަެއކަ، ްރާއްޖޭަގއި ިންމި

ްވާހަކަް ްއިންޒާރުދޭ ްމީހުންނަށް ްމަރައިފި. ްވެސް ްމީހުން ްދަނީ. ްމި ްހުޅުޖަހަމުން ްނޫން ްއެކަންެޏއް ްސްޓޭޝަންަގއި ޓީވީ

ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެންްމިތާނގައި ްދެެކވޭ. ްމިތާްްބާރަށް ްބަަޔކު ްކުރާ ްއެކަން ްމަސައްކަްތކުރާއިުރ ްގެންނަން ްބަދަުލ މި

ްއެ ްތިޭބނެ. ްާތކު ްދެނެގަންނަންވީްމީހުްތިބޭނެ.ްކޮންމެވެސް ްއެް،ން ްްމިއަދު ްމީހުންގެ ްދެކުނުްއެ ްމާފަންނު ުކރިމަތިލަނީ

ްވިދާޅުް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިސްނުމަކާދާއިރާގެ ްތަފާތު ްޖީލަކާ. ްތަާފތު ްވަރަށް ްގޮތަށް ްމިއަވި ްރާއްޖޭެގް. ްމި ްމިއީ ދު

ްކަމެްއްވަނީ.ްކޯޓުަތކުަގއިްެވގެންްމިްްއެްގުޭޅްވަރަްށްބޮުޑްޙުކުމެއްްވެސްްކުރަންްއޮްތްދުވަސް.ްޭރވިލޭރޭްްޑިމްކޮރަސީއާް

ްވެ ްގޮތަީކ ްކުރިމަތިާލކަށްއުޅޭ ްލޯޔަރުންނާ ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްްސ ްނިންމޭތޯްް"އެހެންނަމަވެްސ"ނުކެރުނު. ްގޮތެްއ ކިޔާަފއި

ްްއުޅޭ ްނޫން. ްވާހަަކއެއް ްޤަބޫލުުކރާނެ ްބަަޔކު ްމިއީ ްމިއަދު ްފެންނަނީ. ްމި ްތަން ްދައުލަުތެގްް،އެމްޓީީވ ެއއީ

ްެއހެންނަމަވެސްްމިް.ސްޓަރުބްރޯޑްކާ ްލަަވިއގަ. ްމިޔުޒިކާއި ްދަނީ ްއޭްަވގުތު ްފައިމަްއޗަްށްކޮމާޝަލްކޮށް ްއަމިއްލަ ގެ

ްހަލާކުކޮށްލިއިރު،ްހުރިތެދުވެ ްސްޭޓޝަނެްއ ްޓީ.ވީ.ސަްޓީވީ ްއޮންނަ ްމިބްސިަޑއިޒްކޮށްަފއި ްީމޑިޔާ ްަދއުލަތުގެ ްއެއީ ްއެްމ

ްމިޔު ްދަނީ ްއެޒިކުވަގުތު ްްޖަހަމުން. ްވެސް ްމިކަމާއަޅުގަްހިސާބުން ްއެނގޭ ްއެބަ ްވެރިކަންކުރާްްނޑުމެންނަށް މިހާރު
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ނޑުްޮގވާލަންްފަރާތްތަކާ ް،ގުޅުްންއޮތްްމިްނަވރު.ްެއއީްދިވެިހްެއއްެވސްްަރއްޔިތަުކްޝަްއކުކުރާނެްކަމެްއްނޫން.ްއަުޅގަ

ްމަޖިލީހުން. ްމި ްމިހާރު ްދެކޭގޮތުަގއި ނޑު ްއަޅުގަ ްބަލަންޖެހޭނީ ްމައްސަލަ ްމި ްބަލަން. ްމައްސަލަ އިރާދަކުރެއްވިްއާޔްްމި

ްއެކަންްައޅުަގނޑުމެންްކުރިއަްށގެންދާނަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްުޝކުރިއްޔާ.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްهللاފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއްރަޙީމްްޢަބްދު

ްعليكنްالمسّ لاް.الرحينްالرحونްهللاްبسن ްޤަބޫލުކު. ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރާުޝކުރިްއޔާ،

ް؛ގޮތުަގއިްާރއްޖެްޓީވީްއަށްްކަަމށްްވިޔަްސްއަދިްއެހެންްޓީީވައކަށްްކަމަށްްިވޔަސްްއަދިްއެެހންްތަނަކަށްްވިަޔސްްމިފަދަ

ްއެެހން ްއަދި ްވިޔަސް ްހާްއަލިފާނުން ްެއްއވެސް ްއެއީ ްެގއްލުްނދިނުމަކީ ްިވޔަސް ްކަމެއްްގޮތަކުން ްޤަބޫލުކުެރވޭނެ ލެއްަގއި

ްހަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްނޫން.ްއެކަން ްހަރުކަށި ްކުށްވެރިކުރަން.ްހަމަމަ ްއެހެންްއިބާރާތުން ްގެއްލުންދޭ ެއއާެއީކގަިއްމިގޮތަށް

ްތަންތާގައިްއެބަްޖެހޭްދައްކާލަން.ްހަމައެކަނިްރާއްޖެްޓީވީްއަށްްގެއްލުންދިނީމަެއއްްނޫންްއެްްތަންތަނުގެްވާހަކަްވެސްްމި

ޅުަގނުޑގެްށްހާއިރުްއަޅުަގނޑުްދިރިއުޅޭްގޭގެްަކއިީރގައިްއަްކަްޖަހ8ްާރޭގެްގާތްަގނޑަކަށްްްވާހަކަްދައްކަްނވާނީ.ްއިްއެޔގެ،

ްޮއްއވާ ްބާއްވާފައި ްހަލާކުކޮށްލާފަްއެްކާރު ްވަނީ ްވެސް ްބޭކާރު ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްވާހަކަ ްއެ ްމިތާގައިް. ނުން

ްހަމަ ްޕީދައްކާލަން. ްހުރި ްހިތަދޫަގއި ްއަތޮޅު ްއަްއޑު ްރޯއެާއއެީކގައި ްވަނީ ްވެސް ްޖަގަހަިއަގިއ .ްކޮށްލާފަ.ޕީ.އެމްގެ

ްވާހަަކް ްއެ ްނޫން ްރޯޮކށްލީމައެއް ްީޓީވގަިއ ްރާއްޖެ ްހަމައެކަނި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްދައްކަން ްިމވާހަކަ ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުމެންނަށްްމީގެްކުރިންްފެނިގެންްހިނގަްއޖެްހަމަްއެމް.ޑީ.ޕީގެްސަރުކާުރްއޮެވގެންްޤާނޫނާއިްަގވާއިދާް ދައްކާނީ.ްއަުޅގަ

ްކަންތައްތަ ްއެތައް ްކުރަމުންޚިލާފަށް ްދަމަހައްޓައި،ްގެންދިޔަްކެްއ ްޤާނޫނު ްއޭރު ްއެްތަން. ބޭފުޅުންްްނަގަހައްޓަން

ްދެއްް ްސަމާލުކަމެއް ްުސވާލުކޮށްަލންކިހާވަރެްއގެ ްމިއަދު ްއެއީ ްއިވިތޯ ްކަމެއް.ްޤާނޫނީ ްބޭފުޅުންްޖެހޭ ްސިޔާސީ ްބޭރުން މުގެ

ްެގންގޮސްް،ހައްޔަރުކޮށްްހިފައި ްއޮެއކަހެރިްޖަލަށް ްޤާނޫނު ްކޮންތާކުތޯކުރެްއިވއިރު ްއެް،ތީ ްޤާނޫނު ޅުންނަށްްބޭފުްޭއރު

ްުސވާލުކޮށްލަން ްއެބަ ްމިއަދު ްުފނޑާލުމަށްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ ްނިޒާމު ްޝަރުޢީ ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްއަމިއްލަްްޖެހޭ. ްޓަަކއި

ްޤާނޫނަކުން ްކޮން ްެއއީ ްމަސައްކަތްކުެރްއވީ ްހަދަިއެގން ްޯކޓު ްތަންތާަގއި ްހިްއަށް ރިކަމަކުންތޯްމާޔަަތކުންތޯ،ްރަްއކާތެލިބޭ

ްއެބަްުސވާލުކޮށްލަން ްހިފައިމިއަދު ްއިޚްތިޔާެރއްްޖެޭހ.ްޤާޟީން ްލިބުނު ްޤާނޫަނކުން ްެއއީްކޮން ްއެކަހެރިކުރީ ގެްހައްޔަުރކޮށް

ްއެބަްސުވާުލކޮށްލަން ްއުސޫލަކުންދަށުންތޯ ްކޮންކަަހލަ ްއެއީ ްވިދާޅުވީ ކޮްނކަމަކުން،ްްޖެހޭ.ްބޯންވާނޭ،ްބޮވޭނޭ،ްބޯންޖެހޭނޭ

ް ްޤާނޫނަކުން ްހިމާޔަތްކޮން ްރައީސް.ލިބިގެންތޯ ްޢިއްޒަތްެތރި ްސުވާލުކޮށްލަންޖެހޭ. ްއެބަ ްިމއަދު ްމިއަުދްްވެސް ހަމައެކަނި

ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްރޯކޮށްލީމަ، ްބަޔަުކ ްރޭަގއި ްޓީވީަގއި ްއެްރާއްޖެ ްކަްގޮތަކީ ްވެްސ ްބަލައިފިއްާޔ،ްން ރަނގަޅަށް

ްއޮންނާނީތަޙްޤީޤު ްކުރަްއވާފައި ްއެކަން ްބަލާއިރު ްހަލަބޮލިްވެސްްކޮށް ްމަގުތައް ްއެްކުރުމަށްމާލޭގެ ްނޫނީ ބޭފުޅުންްްޓަކައި

ްހާސިލްކުރުމަށް ްމަޤްޞަދެްއ ްކޮންެމވެސް ްއެހެން ްއެްބޭނުންފުޅުވާ ްީމގެތެރޭަގިއްްޓަކަިއ ްވެސް ބޭުފޅުން

ްކަންތައްތަް ްރޭވުންތަކާއި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމިހާތަނަށް ްެއއީ ްވާނީ. ްވިްއޔާ ްރަނގަޅަށް ްކަމަށް ްއްބައިވެިރެވވަޑަިއގެން
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ްމިްހިނގަމުންދާ ްމިހެން ްބަލާފައި ްމުހިއްްގޮތަށް ްވަރަށް ްމިއަދަކީ ްވާހަކަދަްއކާއިުރްދެންނެވީ. ްވިދާުޅވެ ްދުވަެހކޭ މު

ްމުހިއް ްމިއަދުެގ ްރައީސްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްއިލެކްޝަްނސްްް،މުކަން ްމިހާރު ްެއނގެން. ްއޮތް އެބަ

ް ްަރއީސް ްކޮމިޝަނުގެ ްމިއަދު ްތައުފީޤު ްއިްނ12:35ްުފއާދު ްެއއަރލައިންްސ ްސްރީލަްނކަން ްފެށޭ ްެޗކިން ަގއި

ްމި ްޓިކެޓުްފުރާވަޑަިއގަންނަވަން ްއޮތީ ްޓިކެޓުނަގާފަ.ްމި ްވަަޑިއގަންނަވާ.ްއޮތީ ްދައްކާނަން.ްްބައްލަވައިަލްއވަން ނޑު އަުޅގަ

ް ްފުއާދު ްކުއްިލައކަށް ްިމއަދު ްކީްއވެގެންތޯ ްސުވާލުކުރަްވަންޖެހުނީ،ފުރާވަަޑއިގަންނަްތަޢުފީޤު ްކަމެއްްމިީއ ް،ންޖެހޭ

ްހުރީމަ ްހެދިފައި ްގޯސްަތކެއް ްރައީސް. ްއޮުޅވައިޢިއްޒަތްތެރި ްއޮުޅަވއިލުންތަކެއް ްހުރީމަ. ްއަނބިމީހާްް.ލާފައި ތިމާގެ

ްހޯދައިދިނުމަށް ްގޮތްތައް ްރަނގަޅު ްއަށް ްޕާޓީ ްކީއްވެގެންތޯްްނިސްބަތްވާ ްނަމަ ްނެތް ްކުެރވިފަިއ ްކަންތައްަތކެއް ްޓަކައި

ްކޮމިޝަނަރާ ްމައްސަލައެްއގެްއިލެކްޝަންސް ްމުހިއްމު ްމިފަދަ ްއޮްއވާްގުޅޭ ްތައްޔާރުވެފައި ްިއްއވަން ނޫނިްއާޔް،ްޙުކުމެއް

ްއޮއްް ްޝަރީޢަުތގަިއ ްމައްސަލަ ްކީްއކުރަންތޯ؟އެ ްުއޅުއްވަނީ ްމި ްފުރާވަޑަިއގަންނަވަން ްގޮަތކަށް ްުކއްލި 12ްްވާ

ށް،ްއިނގޭތޯ.ްީމގައިްމާލެްވަޑަިއގަންަނވާްގޮތަޮނވެމްބަރުަގއ12ްްިއޮތީ.ްްނޮވެމްބަރުގައިްމާލެްަވޑަިއގަްނނަވާްގޮތަށްްމި

ްމީގެ ްޝައްކެތްނެްތތާ ްހުރިތާ، ްރޭއެބަ ްނުބައި ްކޮންމެވެްސ ްހަމަތެރޭގައި ްއޮތްކަން. ްއެަބ އެީކގަިއްއެއާްވުންތަކެއް

ްށްދިޔައީްއިލެކްޝަންސްްކޮމިޝަންގެްނައިބުްރަީއސްްެއމް.ޑީ.ޕީގެްމުޒާހަރާްތެރެއައަޅުަގނޑުމެންނަށްްއިހަށްރޭްފެނިގެން

ްގައިްކަންތައްތައްްކުރަްނވީްގޮތާއިްކަްނތައްތައްްހިންގަްނވީްގޮުތގެްަމޝްވަރާތައްްެދއްވުމަށްފަހުްއެްނވެދެަވޑަިއގެންްއެތާ

މިއަދުްމިާތގައިްދައްކަންވީްހަމަެއކަނިްރާއްޖެްޓީވީަގއިްރޯކޮށްލިްވާހަަކއެްއް،ްތަްނ.ްއެހެންވީމާްތަނުންްފިލާވަޑަިއގެންނެވި

ްުއޅޭްގޮތަކީްތިމާމެްނނަށްްކުރެވުނު...ްރައީސް.ްވެގެންްމިނޫން،ްޢިއްޒަތްތެރިް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްކުޅުދުއްފުށީ

ް ްދިން ްމި ްައށް ްީޓވީ ްރާއްޖެ ްޭރގަިއ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޤަބޫލުނުކުެރވޭްހަޝުކުރިއްާޔ، ނޑި، ްފި ްަވރަށް ްއަކީ މަލާ

ްަހޑިމުޑުދާ ްހަމަަގއިމުޒާތުގެ ްފަހަތުަގއި ްޢަމަލެއް.ްމިކަމުގެ ްްރު ްފަރާތްތަްއްހޯދަިއްވެސް ސިޔާީސްފަރާތްތަކެްއްވާނެ.ްއެ

އިންސާފުގެްކުރިމަްއޗަށްްހާޒިުރކުރުމަކީްމިްޤައުމުގެްޤާނޫނީްމުއައްސަސާަތކުގެްމަްއޗަށްްމިއަދުްކުރަންޖެހިފައިވާްކަމެއް.ް

ްފެން ްމި ްޤައުމުން ްިމ ްމިއަދު ްޤައުމުތަުކަގިއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފަދަ ްެއރްޓްރިޔާ ްއާިއ ްއިތޯޕިޔާ ްާއއި ްޔޫެގންޑާ ނަނީ

ްނެެރ،ް ްމަގުމައްޗަށް ްއިން ްގުންާޑ ްއުފައްދަނީކީ ްޕާޓީތައް ްސިޔާސީ ްޢަމަލުތައް. ްމުޑުދާރު ްހަޑި ްފަދަ ހިނގަމުންދާ

ްނުހިން ްހަަރކާތްތައް ްސިޔާސީ ްހިންގަން. ްހަރަކާތްތަްއ ްސިޔާސީ ްނޫން. ްއަނިޔާވެރިާވކަށް ްތިބެ،ްމީހުންނަށް ަގއި

ްމުޑުދާރުް ްހަޑި ްޒާުތގެ ްމި ްރަށުތެޭރގައި ްއަނެއްކާވެސް ްޤަބޫލުނުކޮށް،ްދެން ްނަތީޖާ ްއިްނތިޚާބުގެ ްއެ ްގޮއްސާ އިންތިޚާބަށް

ނޑުމެންް ޢަމަލުތައްްހިންގައިްހެދީމާްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށްްސާފުވޭްިމްވާްގޮތް.ްކަންތައްަތއްްކުެރެވމުންދާްގޮތް.ްއަުޅގަ

ސީގައިްފަހަތަކަށްްނުދާނެ.ްމިްޤައުމުްދާނީްޑިމޮކްރަސީގައިްކުިރއަށް.ްދިވެހިްސިފައިންނާއިްފުލުހުންްމިްޤައުމުްޑިމޮކްރަ

ްމިް ްޢިޔާދަެވގެންކަން. ްޑިމޮކްރަސީ ްހަމަ ްއޮތީ ްއިންސާފު ްވެްސ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްކަމަކީ ްހަނދާންކުރަންޖެހޭ މިއަދު
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ތެްއގައިްިދވެހިްސިފައިންނަާކއިްފުލުހުންނަކަށްްވެސްްމިްޤައުމުަގއިްހެދިފައިވާްޝަރުޢީްނިޒާމުްއިޞްލާޙުެވގެންްނޫންްގޮ

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްުނފެނޭ. ްައޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްމަންޒަެރއް ްވާނެ ްމަންފާއެއް ްކަހަަލ ްެއއްެވސް ޤައުމުަގއި

މަސަްއކަތުން.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެްދިވެހިްރައްޔިތުންްމިްޤައުމުްމިހާހިސާބަށްްގެނައީްވެސްްބުރަް

ްމިް ްޖެހޭއިރުގައި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްކުރަން ްމަސައްކަތްތަކެއް ްބުރަ ްވެސް ްޓަކައި ްދިއުމަށް ްކުރިައށް ްއިތުރަށް ްޤައުމުގައި މި

ްަވގުެތްއް ްއެތައް ްޚަރަދުކޮށް،ްދައުލަތުގެ ްފައިާސއެއް ްއެތައް ްބަޖެޓުން ްދައުލަތުގެ ްވެއްޓިގެންދާއިރުަގއި ްމިހާލަތަށް ޤައުމު

ްދި ްޖެހޭ.ްމިްހޭދަކުރަމުންދާ ްއެބަ ްފެންނަން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްމިއަދު ްމަންޒަރުތައް ްމި ްފުލުހުންނަށް ްސިފައިންނާއި ވެހި

ްމިއަދުް ްެއއީ ްޒިންމާއަދާކުރެވޭނީ؟ ްޤައުމީ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްދިޔައިމަތޯ ްކިހާހިސާބަކަށް ޤައުމު

ްއޮތްްސުވާަލކީ.ްައޅުަގނޑުމެްންއެބަ ޖެހޭްމިއަދުްމިްޤައުމުްސަލާމަތްކުރަން.ްމިްޤައުމުްްއަޅުަގނޑުމެްނގެްކުރިމަތީަގއި

ްެއް ްދިމާލަށް. ްހަނގުރާމަޔަކާ ްދާޚިލީ ްހުރެ ްސީދަލަށް ްހަމަ ްދަނީ ްމި ްޤައުމު ްދިމާލަށް.ްމި ްހަނގުރާމަޔަކާ ްދާޚިލީ މިދަނީ

ތްނުކޮށްފިްނަމަްހިސާބަށްްދިއުމުގެްތުންފަތްމަީތގަިއްޤައުމުްިމއަދުްމިްއޮތީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްހިސާބުްންމިްޤައުމުްސަލާމަ

ނޑުމެންނެްއް ނޑުމެންްޤަބޫލުކުަރންޖެހޭނެ،ްއަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްއަލުންްމިްޤައުމެއްްޢިޔާަދއެއްްުނކުރެޭވނެ.ްއަުޅގަ

ްވެގެންނުވާނެ.ް ްޖީލަކަށް ްހަލާކުކޮށްލާނެ ްޤައުމު ްމި ްޖީލަކީ ްމި ނޑުމެންގެ ްގެނައީކީ.ްއަުޅގަ ްހިސާބަށް ްމި ްޤައުމު ްމި ނޫން

ް ްާއއިްއަޅުަގނޑުމެން ްފަސާދަ ްޤައުމުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްަވންދެންތޯ ްދުވަހެއް ްކިހާ ްޭބނުމެއްގައި ސިޔާސީ

ްޖެހޭނެް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަދަލަށް ްއަންނަ ްބަދަލުއަންނާނެ. ްބަދަލުވާނެ. ްކަންތައްތައް ްތިބޭނީ. ްއުފައްދަން ފިތުނަވެރިކަން

ްމަރުޙަބާކިޔަންްވެސް.ްުޝކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއް

ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްެއންމެްފުރަތަމަްވެސްްތޮއްޑޫްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްޢަލީްވަޙީދުްހުށަހަޅާފައިްމިްވާްކުއްލިްމައްސަލަްއަށްްއަުޅަގނޑުްތާއީދުކުރާްވާހަކަްދަންަނވަން

ް ްނެތ28ްްިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމިނިވަންކަން ްޚިޔާލުފާުޅކުރުމުގެ ްމިނިވަންކަމާއި ްނޫސްވެރިކަުމގެ ްއިން ްމާއްދާ ވަަނ

ޑިމޮކްރަސީްފުރިހަމައެއްނުވާނެ.ްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްޚިޔާލުފާުޅކުރުމުގެްމިނިވަންކަމާއިްނޫްސވެރިކަމުގެްމިނިވަްނކަންްއޭެގް

ްގޮތުގަ ްކަންކަންްފުރިހަމަ ްމި ްގޮތަކަން ްއެހެން ްބަޔަކަށް ްފެށުމުން ްބޭނުންކުރަން ްމިނިވަންކަން ްއެ ްދީފައިާވއިުރ، އި

ްގޮތެއްަގިއް ްހިތާމަހުރި ްދަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްގޮތް ްދެކެވޭ ްމި ްމެދުަގއި ްޓީވީއާ ްާރއްޖެ ސިފަކުރެިވގެންގޮސް

ްއަީކްކުަޑްދުަވސްކޮ ްީޓވީ ްހިތްތަުކގަިއްމަޤުބޫލުކަްންފެނިގެން.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސްރާއްޖެ ްިދވެހިންގެ ްތެޭރަގއި ޅެްއގެ

ހޯދައި،ްރާއްޭޖގެްމީޑިޔާްއަށްްއާދަޔާްޚިލާފުްޓެކްނޮލޮޖީެއއްްޤާއިމުކޮށް،ްއަދިްރާއްޖޭގެްަރްއޔިތުންނަށްްބޮޑުްއިންޤިލާބެއްް

ްަކން ްކުއްިލއަކަށް ްހަމަމިއާއެުކގައި ްއަދި ްދެކެން. ްއަޅުަގނޑު ްކަުމގަިއ ްޗެނަލެއް ްރާއްޭޖެގްގެނެސްދިން ްލައިްވކޮށް، ކަން

ްފާހަގަކޮށްލަންް ނޑު ްއަުޅގަ ްހަމައެާއއެުކަގއި ްޗެނަލް. ްޓީވީ ްހަމައެކަނި ްހަމަޖައްސައިދިން ްމަގު ްފެންނާނޭ ރައްޔިތުންނަށް



28 

 

ްފުލުހުންގެް ްނެތި ްފަްސޖެހުމެއް ްއިންޒާރުތަކަށް ްމަރުގެ ްލިބެމުންދިޔަ ްުމަވއްޒަފުންނަށް ްޗެނަލުގެ ްއެ ބޭނުންވޭ

ްވަނީްްރައްކާތެރިކަެމއް ްވަޙީދަށް ްެއޑިަޓރްއަްސވާޑު ްިނއުސް ްޗެނަްލގެ ްއެ ްހާދިސާތަްއ ްފަދަ ްގެއްލިދާ ްފުާރނަ ނުލިބި،

ްހިނދު،ް ްއާދެވޭ ްޤައުމަށް ްއަނެއްާކވެްސ ްއެނބުރި ްމަސަްއކަްތކޮށް ްހިތްވަރާއެުކގައި ްއެހެންނަމަވެްސ ކުރިމަތިވެފަ.

ްރާއް ްހިތްވަާރއެުކގަިއ ްމަސައްކަުތގައި ްއެ ްނިކުމެ ްޓީީވެގްއަނެއްާކވެސް ްރާއްޖެ ްޚިދުމަތްކުރުމުގައި ްރައްޔިތުންނަށް ޖޭގެ

ްރާއްޖޭގެް ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްއުފާކުރާ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތިބިކަމީ މުވަްއޒަފުން

ފޯރުކޮށްދީފަ.ްއަދިްްއެހެންްޗެނަލްތަކަށްްވެސްްދިާމވެފައިްހުރިްހާލަތްތައްްއެބަްުހރި.ްއެްޗެނަލްަތކަށްްސެިކއުިރޓީްވަނީ

ބައެއްްޗެނަލްތަުކގެްމުަވއްޒަުފންނަށްްވެސްްވަނީްސެިކއުރިީޓ؛ްޕާސަނަލްްސެިކއުރިޓީްާޤއިމުކޮށްދީފަ.ްއެހެންވީމާ،ްރާއްެޖް

ްޙުކުމްކޮށްަފިއް ްކޯޓަކުން ްރާްއޖޭގެ ްއަދި ްތަފާތުކުރުމާ، ްގެްނގުޅޭ ްއިން ްސާރވިސް ްޕޮލިސް ްމޯލްޑިްވސް ްމެދުަގއި ޓީވީއާ

ްއަ ްޓީވީ ްދޭންވާްރާއްޖެ ްކަންތައްތަކަށް ްމިފަދަ ްއަކީ ްނަތީޖާ ްނުކުރުމުގެ ްއެަކން ްވެސް ްބުނީމަ ްދޭން ްއެއްބާރުުލން ށް

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ. ްމި ްފެނިގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނަތީޖާ ްދެރަ ްނިކުންނަ ްދެން ސަމާލުކަންނުދިނުމުން

ްރުޅިވެ ްހުރީމާ؛ްމީހާ ްމަޤާމެއްގައި ްދައުލަތުގެ ްއަޅާފައި ްކަމަށްްޔުނީފޯމް ްއައި ްރުޅި ްދެކެ ްމީހަކު ްއެހެން ްމަތީަގއި ރިކަން

ްަވކިް ްފަރުދަކަށް، ްވަކި ްއަކީ ްސާރވިސް ްޕޮލިސް ްމޯލްޑިވްސް ްއަދާކުރަްއވަންޖެހޭ. ްއެބަ ްވާޖިބުތަކެއް ްޤާނޫނީ ވިޔަސް

ް ްދެކެ ްމީހާ ްރުޅިއަންނަ ްމީހާ ްހުންނަ ްތަނުގައި ްއެ ްނޫން. ްތަނެއް ްއޮންނަ ްހިމާޔަތްކޮށްދޭން ްއެކަނި ރުޅިއައުންްމީހަކަށް

ްމިް ްަޤއުމުގެ ްރައީސް.ްމިއަދު ްަރއްދުކުރީަމްކަމަކުނުދާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަްއޗަކަށް ްީމހެއްގެ ްއެ ބާއްވާަފއި،ްތަަޅއިފޮޅުން

ްޓަކަިއް ްހައްލުކުރުމަށް ްކަްނކަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު ްހަލާތަށް ްދަތިއުނަދގޫ ްދިމާވެފައިވާ ްމި ްމިއަދު ހާލަތާއި

ްސާރވިް ްޕޮލިސް ްޢިއްޒަތްތެިރްމޯލްޑިވްސް ްމި ްއަދި ްއެއްބާރުލުްނނުދީފަ. ްވެސް ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްވަނީ ސް

ްިމް ްދަނީ ްމި ްވެގެން ްާސރވިސް ްޕޮލިސް ްމިއަދު ްެއހެންވީމާ، ްުނކޮށްދީފަ. ްވެސް ްތަންފީޛު ްކަމެއް ްނިންމާ މަޖިލީހުން

ްޒިންމާ ްފުރިހަމަ ްކުަރންޖެހޭ ްޓަކައި ްއެޅުވުމަށް ްހަމަމަގަށް ްކަންކަން ްގޮުތަގިއްޤައުމުގެ ްތަނެއްގެ އަދާނުކުރާ

ްރަނަގޅުކުރާނަން.ް ްއެކަން ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ްއެހެންނަމަވެސް ްދަނީ. ްމި ްފެނިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ްރަނަގޅުކުރާނީ ްއެކަން 2113ްްއަޅުަގނޑުމެން ްނޮވެމްބަރ ނޑުމެންެގ11ްްގެ ްއަުޅގަ ްދުވަހު ަވނަ

ގ.ްކެނެރީެގްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްމިްޤައުމުގެްވެިރކަމާްހަވާލުެވވަަޑިއެގންނެވުމަށްފަހުގަ.ްޢިއްޒަތްތެިރްސިޔާސީްލީޑަުރ،ް

ްމިް ްއެކުަގއި ްލޯތްބާ ްއޯގާތެިރކަމާއި ްބޭނުންވަނީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްދުރުވާނެ. ްއަނިޔާއާ ްނުކުރާނެ. ްއަިނޔާެއއް ރައީސް،

ެއއާެއކުަގއިްމިްދެންނެވިްޯއގާތެރިކަމާިއްލޯބިންްފިރުމައިގެން،ްވޯުޓްޤައުމުގެްަރއްޔިތުންނަށްްޚިދުަމތްކޮށްދޭން.ްއަދިްހަމަ

ނޑުމެންްއަންނާނީ.ްރާއްޖެްޓީވީްެވސްްވަނީ... ްހޯދައިގެންްމިްރާއްޖޭގެްވެރިަކމަށްްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއެއީް ްލިބިފަވޭ. ްހުށަހެޅުމެއް ްމި ްމެްނބަރު.ްއާދެ!ްމިހާރު ްަގވާއިުދގެް،ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ރަްއިޔތުންގެ

ވަނަްމާއްާދގެްދަށުންްތޮއްޑުްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްުކއްލިްމައްސަލަްއަްށ145ްް

ްމައްސަލަ ްމި ްނިމެންދެން ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްއެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ ްަވގުތުްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އިގެ

ްަވއިކަރަޫދް ްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްުއތުރު ްމައްޗަްނގޮޅީ އިތުރުކުރުމަށް

ްއަހަން.ް ްވޯޓަކަށް ްޖެހޭ ްއަުޅަގނޑު ްކަމުގައި ްހުށަހެޅުން.ްމި ްތާއީދުކުރެއްވި ްޢާރިފު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްވޯޓަ ްއާދެ!ްއެހެންވީމާ، ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްދަންނަވަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްރަނގަބީލުޖެހުމަށް ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަކައި ްއެހުމަށް ށް

ްިމް ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްއާދެ! ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެދެން. ްޗެުކކޮށްލަދެްއވުން ްކާުޑޮކޅު ްމެންބަރުން ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްގަވާިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމާއ145ްްދަންނަވަނީ ްވަޙީދުްވަނަ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްިޢއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްަދށުން ދާގެ

ްމެންބަރުންނަށްް ްހުރިހާ ްއެދިަވޑަިއގެންފަިއާވ ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން ްއަށް ްމައްސަލަ ްުކއްލި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްދާއި ްއުތުރު ްމައްޗަްނގޮޅީ ްއިތުރުކުރުމަށް ްަވގުތު ްމައްސަލައިގެ ްމި ްނިމެންދެން ްޢިްއޒަތްތެިރްފުރުޞަތުއަރުަވއި ރާގެ

ްތާއީދުކުރެއްވިް ްޢާރިފު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްވަިއ،ްަވއިކަރަދޫ ްދީދީ ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ މެންބަރު

ްހުށަހެޅުމަށްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

 

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްމައްޗަންޮގޅީްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީްްްްހެޅުއްވިްމެންބަރު:ހުށަ

ްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

24ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

23ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްޓުނުދެްއވާ:ވަކިްގޮތަކަށްްވޯ
ް

ް
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ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްަބިއވެރިިވ 23ްވޯޓުަގއި ްއަދަުދ ްބޭނުންވާ ްފާްސވުަމށް .12ް ްޖުމްލަ ްމ23ްި. ްއެހެންވީމާ، .

ްދާއިާރގެް ްތިނަދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްފުރަތަމަ ްައޅުަގނޑު ްފާސްވެއްޖެ. ްއިތުރުުކރުމަށް ްަވގުތު މައްސަލަިއގެ

ްއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމަށް.ްޢި

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޤަސަމުތިނަދޫްދާއި

ްޢިއްޒަތްތެިރް ްާދއިރާެގ ްޮތއްޑޫ ްޓަަކއި ްކަމަށް ްހުށަހެޅުއްަވއިދެްއވި ްމަްއސަލަ ްުކއްލި ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްމިއަދު .`

ްޚާލި ްހިތުގެ ނުޑގެ ްއަޅުގަ ްވަޙީދަށް ްޢަލީ ްވަގުެތއްަގިއްމެންބަރު ްފަތިހުގެ ްރޭ ްއާެދ! ްޝުކުރުދަންަނވަން. ްއެކު ްސކަމާ

ނޑުްިނސްބަތްވާްތިނަދޫްދާއިާރގެްެއންމެހައިްލޮބުވެތިްރަްއޔިތުންެގް ރާއްޖެްޓީ.ވީްއަށްްމިްދިންްުޢދުވާނީްހަމަލާްއަުޅގަ

ްއަޅުގަ ްއަކީ ްހަމަލާ ްމި ްކުށްވެރިކުރަން. ްޢަމަލު ްމި ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ްވަރަށް ްދުރާލަިއްނަމުގައި ްދަންނަވާނީ ނޑު

ްަވގުތެްއަގއިް ްއިރާކޮުޅގެ ްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާްގޮުތގަިއްރޭގެ ރޭވިގެންްެދވިފަިއވާްހަމަލާެއްއްކަމަށް.ްައޅުަގނޑުމެންނަށް

ްމިކަމުެގް ްވަނީ ްމުަވއްޒަފުންނަށް ްޓީ.ީވގެ ްރާއްޖެ ްއިން ްޒަރީޢާ ްކޯލުގެ ްފޯން ްއަދި ްޒަރީޢާއިްނނާ ްމީޑިޔާގެ ސޯޝަލް

ްފުލުހުންނަށްްްއިންޒާރުތައް ްބާޣީްސަރުކާރުގެ ްމި ްވަނީ ްޓީ.ވީން ްއެުކްރާއްޖެ ްއިންޒާރުދިނުމާ ްއެ ްހަމަެއހެންމެ ދީފަ.ްއަދި

ް ްއަކީ ްހިތާމަ ްއެހެންނަމަެވސް ްއަންގާފަ. ްފަތިހ8:31ްާއެކަން ްރޭ ްވެސް ްރިޕޯޓުކުރުމުން ްއެކަން ްޓީ.ވީން ްރާއްޖެ ަގއި

ް ްއެްއވެްސ ްދޭތެރޭގައި ްހިންގުމާ ްޢަމަލު ްމި ްގޮތުްންޖެހެންދެން ްްހިމާޔަތްދިނުމުގެ ްައށް ްޓީ.ވީ ްާރއްޖެ ްކޮށްަފއި، ކަެމއް

ނޑުްމިްދަންނަވަނީް ނޑުމެންަނށްްހާމަވޭްމިްކަމަކީްހަމަްސީދާްއަޅުގަ އެްއވެސްްކަމެއްްކޮށްފައިްނުާވކަމީ،ްމީގެންްއަުޅގަ

ްާހޒިރު ްވަގުތު ްމި ްއިންނަ، ްކުރިމަތީގައި ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްގުންޑާ؛ ްގުިޅެގން ްފުލުހުންނާ ްޔާމީންްއެސް.އޯ ނުވޭ.

ްކަމަްށް ްކަެމއް ްކުުރވި ްަލއްާވ ްއިން ްގުންާޑ ްރާަވއިގެން ްބޭފުާޅ ްެއ ްސީދާ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްނިސްބަތްވާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ްއިބާރާތުންް ްހަރުކަށި ްއެންމެ ްޢަމަލު ްހަރުކަށި ްމި ްއެހެންކަމުން ްހަމަ ްދަންނަވަނީ. ްމި ްއެކު ްސާބިތުކަމާ އަޅުަގނޑު

ްވާ ްިމ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައްޔިެތއްްކުށްވެރިކުރަން. ްރާއްޭޖގެ ްއިވޭނެ ްއަުޑ ްމި ްފާހަަގކުރަން ނޑު ްައުޅގަ ްދައްކަމުންދާއިރު ހަކަ

ްމިް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްބަންދުކޮށްފަ. ްަވނީ ްމީޑިޔާތަކެއް ްހުރިހާ ނެތް.

ްވަ ްފޯުރކޮށްދޭނެ ްަރއްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްވާހަަކއެއް ްއެްއވެސް ްަވގުތަކީްދައްކާ ްމި ްއެހެންކަމުން ްނެތް. ސީލަތެްއ

އަޅުަގނޑުމެންްހަމައެކަނިްދަްއކާްވާހަކަައކުންްފުއްދާލަންވީްވަގުެތއްްނޫން.ްރާއްޖޭގެްރައްިޔތުންްނިކުންނަންވީ.ްރާއްޖޭގެް

ލަ.ްމައްސަލަްރައްޔިތުންގެްމިނިވަްނކަންްހޯދުމަށްްޓަކައިްމަސައްކަތްކުރަްނީވ.ްމިއަދުްސުޕްރީމްްކޯޓުގައިްމިްއޮތީްމައްސަ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ްއާދެ! ްނިމުނީތޯ؟ ްއެހެންކަމުން؛ ްދާންވީ. ްކުރިޔަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަިއގެން

ްއަކީް ްވާހަކަ ްއޮތް ްދައްކަން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްެނތް. ްރަްއޔިތެއް ްއަޑުިއވޭނެ ްާވހަކަ ްދައްކާ ްތިބެގެން މިތަނުގައި

ްމަސަ ްޢަމަލީ ްވީ ްާރއްޖޭެގްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮވާލަން ްއަޅުަގނޑު ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްކުރާށޭ. އްކަތް
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ް ްޤާނޫުނއަާސސީގެ ްނިކުމެ 4ްްމަގުތަކަށް ްދެއްކުމަށް. ްބާރު ްަރއްޔިތުްނގެ ްލިބިފައިވާ ްއިން ްމާއްާދ السالم عليكن ًވަނަ

 .وكاتبرً ًرحوت هللا

 

ްކަދެއްެކވުން:ރިޤުްވާހަދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާްމަނަދޫ

ްވަޙީދުް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްާދއިރާެގ ްތޮއްޑޫ ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ .`

ްވަރަށްް ްއަޅުަގނޑު ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްފުރިހަމައަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްއަށް ްމަްއސަލަ ްކުއްލި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްމިދިން ްއަށް ްޓީ.ވީ ްރާއްޖެ ްކަންބޮުޑވޭ ްކުށްވެިރކުާރްްބޮޑަށް ްއިބާރާތުން ްހަރުކަިށ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްއަީކ ހަމަލާ

ްވަމުންދާް ްދޭތެރޭްކަންތައްތައް ނޑުެމންނަށްްއެނގޭ؛ްމާްދުރައިލާްވެސްްއެނގޭްާރއްޖެްޓީ.ީވއާ ހަމަލާއެއް.ްއާދެ!ްއަުޅގަ

ްޓީ ްރާއްޖެ ްވަނީ ްކޯޓަކުން ްރާްއޖޭގެ ްއެނގިގެންދިޔަ ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްކުރިން ްމީގެ ްފުލުހުންްގޮތް. ްދޭތެރޭަގއި .ވީއާ

ްޖުމްހޫރިއްޔާެގް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިން ްއިދާރާ ްފުލުހުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްކޮށްފަ. ްޙުކުމެއް ްކޯޓަކުން ްގޮތަކުން ޢަމަލުކުރި

ްުޙކުމްކޮށްފަ.ް ްވަނީ ްޯކޓަކުން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްކަމަށް ްޢަމަލުކޮށްފައިާވ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫާނ ްާއއި ޤާނޫނުއަސާސީ

ް ްކޯުޓގެްއެހެންނަމަވެސް ްިކޔަމަންވާނީ.ްސުޕްރީމް ްތިމަންނަމެން ްކުާރްއަމުރުތަކަށޭ ްކޯޓުތަކުން ްވިާދޅުވޭ ްއެބަ ެއްބޭފުޅުން

ްތަންް ްކިޔަމަްނވާ ްއަމުރަކަށް ްބޭނުންވާ ްމީހުން ްއެ ްނޭނގެ ނޑުމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއެެހންވީމާ، ްކިޔަމަންވާނަމޭ. އަމުރަށް

ްޤާނޫނު ްމިދެންނެވި ްފެނިގެންަދނީ. ްކޯޓުްންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްަކމަށް ްޚިލާފުެވއްޖެ އަސާީސްއާިއްޤާނޫނާ

ްމިް ްނޫނީ ްކޯޓުތަކާ ްއެެހންވީމާ، ްނެތް. ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްވީ ްުގޅިގެން ްއެއާ ްނެތް. ްކަެމްއ ްވީ ްވެސް ނަޑއެޅީމަ ކަ

ްއެްއވެްސްތަންތަނަކީ،ްމިްމުއައްސަސާަތކަކީްފުލުހުންގެްއިދާރާައކަށްްވެސް،ްމިހާރުްމިްއޮތްްބާޣީްސަރުކާރަކަށްް ވެސް

ްގޮތުަގިއް ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްޤަބޫލުކުރަން. ްޖެހޭ ްއެަބ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަން ްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ތަނެއް

އަޅުަގނޑުމެންނަށްްރާއްޖެްޓީ.ވީްއަްށްފިޒިކަލީްއެދިންްއަިނޔާްއަށްްވުރެ،ްއެްދިންްގެއްުލމަށްްވުރެްައޅުަގނޑުމެންނަްށް

ފުރާނަްއަށްްެއްލިބޭްެގއްލުން.ްފުރާނަްނައްތާލުމަށްްޓަކަިއ،ްފުރާނަްދުއްވާލުމަށްްަޓކައިްްބޮޑުވާންޖެހޭނެްއިންސާނުންގެް

ްޢަލީެގް ްއަފްރާޝީމް ްޑރ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްފާހަގަކުރަން. ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަންތައްތައް ކުރަމުންދާ

ްަގްސތުގައި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ނަޑއެޅިގެން ްކަ ްހަމަ ްދުއްވާލީ ނޑުމެންނަށްްްފުރާނަ ްއަުޅގަ ްހަމަލާއަުކންކަން ްދިން މީހަކު

ްފުލުހުންގެް ްމީ ްދާދިޔުން ްނުހޯދި ްމީހުން ްހިންގި ްޤަތުލުޢާއްމު ްޖަރީމާ، ްބޮޑު ްމިދެންނެވި ްއެހެންނަމަވެސް އެނގޭ.

ްބޮ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްެވސް ްޔަޤީނުން ްކަމެއް.ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެންްަޝއްުކުކރާ ްަކމަށް ްއޮތް ްޭއގައި ޑަށްްބައިވެިރވުމެއް

ްޢަލީގެް ްއަފްރާޝީމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްކަމަށް ްއެްއކޮށް ްބަިއވެރިވުމަކާ ްފުލުހުންގެ ޝައްކުކުރަން

ްޢަބްދު ްހުންނެވި ްިއސްކޮށް ްއެންމެ ްއިދާރާަގއި ްފުުލހުންގެ ްހިންގިހިންގުމުަގއި ްޤަތުލުޢާއްމު ްއެ ްދުއްވާލީ. هللاްފުރާނަ

ްޝައްކުކުރަ ްާވކަމަށް ްއަތެއް ްނުބެލިވާތީ.ްރިޔާުޒގެ ްވެސް ްއަިއއިރު ްމިހާތަނަށް ްއެމައްސަލަ ްސަބަބަކީ ްޖެހޭ. ްއެބަ ން

ްފުރާނަދުއްަވއިލާް ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްގެއްލުން، ްއަނިޔާ. ްދިން ްއަސްާވޑަްށ ްމުވަްއޒަފުންނަށް، ްޓީ.ވީގެ ްރާއްޖެ ހަމައެއާެއކު
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ްއެހެން ްނުބެލުނު. ްެވސް ްއެކަމެއް ްއެހެންނަމަވެސް ްވަނީ. ްދީފައި ްހަމަލާއެއް ްފުލުހުންގެްފަދަ ްޝައްކުކުެރވޭ ްއެބަ ވީމާ،

ްއެނގިގެން،ް ްދުރާލައި ްމީ ްހާދިސާ. ްއަލިފާނުގެ ްގެއްލުން. ްމިދިން ްރޭގައި ްއެހެންމެ ްހަމަ ްކަމަށް. ްއޮތް ްއަެތއް އިދާރާގެ

ްގެއްލުމެއް.ް ްދީފަިއވާ ްެއނގިގެން ްދުަރއިލާ ްގޮތަށް ްފާހަަގކުރެްއވި ްއެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިނަދޫ ދެންމެ

ލިފާނުގެްހާދިސާއެއް.ްއެހެްނވީމާ،ްމިްހާދިސާްހިންގުމުގަިއްއިސްްމޭސްތިރިއެއްގެްގޮުތަގއިްއަޅުަގނޑުްޝަްއކުކުރަނީްއަ

ްޢަބްދު ްހަވާލުވެހުންނެވި ްހިންގުމާ ްިއދާރާ ްފުލުހުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޢަބްދުهللا ްރިާޔޒު. ނޑައެިޅގެްންهللا ްކަ ރިާޔޒު

ްއަލިފާން ްއަތުން ްއޭަނގެ ްގޮްސ ްއެހެންވީމާ،ްހެދުންއަޅައިގެްނ ްޝައްކުކުެރވޭ. ްައޅުަގނޑަށް ްކަމަށް ްޯރކޮށްލީ ޖަހައި

ްވަރަްށް ްކަމެއް. ްުނރައްކާތެރި ްވަރަށް ްމީ ްއެހެންވީމާ، ްސާފުކުރާނީ. ްބަލާނީ. ްހޯާދނީ. ްކިހިނެއްތޯ މިކަންކަން

ްޙަޤީޤަތު ްވެސް ްގޮތެއް ްހޯދޭނެ ްފަރާތެއް ްޒިންމާއުފުލަންޖެހޭނެ ްމިކަމުގައި ްމީ. ްކަމެއް ްނެތް.ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ަގއި

ްފުލުހުންގެްއިދާރާއާ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިނެޓުގެްހުސްަވގުތުކޮެޅއްްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުންނަށްްއަރުވަން.31ްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްމިހާހިސާބުންް

ް

ް]އަށ11:14ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއަ ްައޅުަގނޑުމެްން`. ްުކރިޔަށްދާއިރު ްފަށަިއގެން ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ނޑުމެން ުޅގަ

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްވަނީ ްމި ްޢިްއޒަތްތެރ145ްްިކުރިމަތީގައި ްދާއިާރގެ ްޮތއްޑޫ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމިްމެންބަރު ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްއަށް ްމައްސަލަ ްމި .

ްއަރުވަނީްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދަށް.ް

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ްޤައުމުަގއި ްމުޅި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްހަމަނުޖެހުންްްޝުކުރިއްާޔ ްނާމާންވެ، ްަވނީ ްމި މިއަދު

ްބޮުޑް ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްައކީ ްހަމަލާ ްޢުުދވާނީ ްެދވިގެންދިޔަ ްއަށް ްޓީ.ވީ ްރާއްޖެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އުފެދިފަ.ްރޭގައި

ްއެހެ ްފުޓޭޖުތަކުން ްސީ.ސީ.ޓީ.ީވގެ ްމިކަން ްޯރކުރީ. ްަގސްތުގައި ްހަމަ ްއިމާރާތެްއގައި ްހުރި ްހަދާފައި ްއަށް ްބުރި ީރްދިހަ

ްޢަބްދު ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްމީގައި ނޑުްهللاްފެންނަން. ްއަުޅގަ ްއެނގެން. ްާސފުކޮށް ްއެހެރީ ްގްރޫޕެއްކަން ްގެްނގުޅޭ ޔާމީން

ްއެމް.ޑީ.ީޕެގް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފޮރުވައިފިއޭ. ްމަނިކުފާނު ްމަރު ްއަފްރާޝީމްގެ ްޑރ. ްދަންނަވަނީ ްމި ްރިޔާޒަށް ްބާޣީ މިހިރަ
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ފޮރުވައިފިއޭ.ްވޭުތވެެގންދިޔަްމާޒީ؛ްދިގުްޒަމާނުގައިްކޮންމެްރެޔަކުްއެއްްފަހަރު،ްްހަރުގޭަގއިްއަލިފާންޖެހިްއަލިފާންޖެހުން

ރެޔަކުްއެއްްފަހަރުްތަނެއްްހަލާކުކުރަމުން،ްކުރަމުން،ްކުރަމުންްގޮސްްގުންޑާްރިޔާޒުްމިްޤައުމުގެްފުލުސްްސްޓޭޝަނާް

ްޖަރީމާ ްހިންގާ ްމި ްގުިޅގެން ްޕީ.ޕީ.އެމާ ްސީދާ ްހަމަ ްހުރެގެން ނުޑްހަވާލުެވގެން ްއަުޅގަ ްހުއްޓާލަން ްމިހާރަށް ްމިހާރުން ތައް

ްހިތާމަވެރިް ްދެރަ ްފުން ްަވރަށް ްއަށް ްމީިޑޔާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދިޔައީ ްމި ްލިބިގެން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ގޮވާލަން.

ްގެނެސްދޭް ްޚަބަރު ްމަޢުލޫމާތާއި ްބެލެންސްކޮށް ްއަށް، ްފުރިހަމަ ްރީއްޗަށް، ްހަމައެކަނި ްޤައުމުގައި ްމި ޚަބަރުތަކެއް.

ްވެރިކަމުެގްހަ ްޤައުމުގެ ްމި ްއިންތިޚާުބަގއި ްރިޔާސީ ްއޮތް ްމި ްއަންދާލީ. ްއެ ްރޭގައި ްސްޓޭޝަްނ ްޓީ.ވީ މައެކަނި

ް ްހިނގައިާދއިރު ްޤައުމުގައި ްމި ްކަންަކން ްބާވަތުގެ ްމި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރަްއޔިތުންެގ17ްްދަހިވެތިކަމުގަ. ވަނަ

ްކުރިމަ ްވެރިކަމަށް ްމިރާއްޖޭގެ ްތިބި ްއެބަ ްމިްމަޖިލީހުގައި ްތިއްބެވީ ްމި ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްބޭފުޅުން. ްތިއްބެވި ތިލަިއެގން

ޤައުމުގެްސުލްޙަްމަސަލަްސކަމަށާއިްއަމަންއަމާންކަމަާށއިްރަްއޔިތުންްދެކެްލޯބިެވއޭްިކޔަިއެގންްތިއްބެވިްބޭފުޅުން.ްިމއަުދް

އިންނެޭކްއެއްގޮތަށްްމިްރައްޔިތުްނެގްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމިްދަނީްޕީ.ޕީ.އެމްގެްތިއްބެވިްބޭފުޅުންްވެސްްއެގުްނޑާ

ްހިތާމަހުރިް ްމީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދަްއކަމުން. ްަހއިސިްއޔަުތތައް ްގުންާޑއިންގެ ްވެސް ްމެންބަރުން މަޖިލީހުގެ

ގަންދީްހުވާކޮށްގެންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްވަދެްތިބެގެންްވެސްްކުރަނީްހަމަްމިްهللاްމައްސަލަެއއް.ްމާތް

ްރިޔާީސްކަން ްއިން ްފަހަތުގައި ނުޑެގ ްއަުޅގަ ްކަންތައް. ްމި ްހަމަ ްކުރަނީ ްެވސް ްލައްވާ ްމީހުން ްބޭރުތެރޭ ްދެން ތައް.

ނޑީަގިއް ްގޮ ްތި ްބޭފުޅާ ްއަނެއް ްދެން ްކަންތައް. ްއެ ްކުރަނީ ްއިންނަވަިއގެން ްހަމަ ްހިނިތުންވެގެން ްއިނެދގެން ކެންޑިޑޭޓު

ނޑުްމިްދަންނަވަނީްމަޖިލީހުގެްނައިބުްރައީސްްނާޒިމުއިންނަަވއިގެންްވެސްްކުރަނީްހަމަްއެްކަންތައް.ްއަޅު ގެްވާހަކަ.ްގަ

ްމާތް ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުެމން ްމިހެންވީމާ، ްކަންތައްަތކެްއ. ްއެނގޭ ްރަްއޔިުތންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި هللاްމިއީ

ްއިންތިޚާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަވަހަކަްށްއިންތިޚާބެްއްޭބއްިވޔަސް ްކިތަްނމެ ްމިްނވަރުން ްކާމިޔާބުކުރާނަްނ،ްއިރާދަފުޅާއި ބު

ްާރއްޖޭަގިއް ްމި ްހާސްެވވަަޑިއނުގަންނަވާތި. ްރަްއޔިތުން ްރާްއޖޭގެ ްމި ްެއއްގޮަތކަށްވެްސ ނޑިޭޑޓު. ްކެ ްރިޔާީސ އެމް.ޑީ.ޕީެގ

ނޑުމެންްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްމިްރާއްޖޭގައިްމިްއޮތ95111ްްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްމިހާރުްތިބޭނެް 198ްާރއްޖެްޓީ.ވީ.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްފަތުރަމުންްރަށުގައިްއަޅުް ނޑުމެްނގެްކޮްނމެްބޭފުޅަކުްހުންނާނެ.ްރާއްޖެްޓީ.ވީެއއްްހުންނާނެ.ްމަޢުލޫމާތުްއަުޅގަ ގަ

ްނުބަިއް ްއަނިޔާވެިރ، ްމި ްކަންބޮެޑއްުނވާނެ. ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭެގ ްމި ްދެމުންގެންދާނީ. ްމަޢުލޫމާތު ްތެދު ގެންދާނީ.

ްހިތްވަރުދައް ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއެްކަންތައްތަކުން ްބޭފުޅުން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރުވެސް ްސަލާމަތްވާނެ. ަކިއގެން

ްހުރިހާް ްވެސް ްނިންމާފައި ްމަޖިލީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެން ްނުހުއްޓޭނެ.ްއަުޅގަ ްއިހުތިޖާޖުކުރަމުން.ްއިހުތިޖާޖެއް ދަނީ

ްސު ްމިއަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއިހުތިޖާޖުކުރާނަން. ްމި ްތަނަށް. ްއެ ްހަމަ ްދާނީ ްޙުކުމެއްްމެންބަރުން ްކޯޓުން ޕްރީމް

ނޑުމެންްގެޔަކަށްްނުވަންނާނަން.ްހުދުްޖަނގިޔަލެއްްދިފާޢުކުރުމަށްްޓަކައިްޖަނގިޔަލުގެްފޮޓޯެއްއް ހޯދައިގެންްނޫނީްއަޅުގަ

މީހުންްެއްތިބީްމިހާރުްޖަލުގަ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިއީްމިްަޤއުމުގެްުޙކުމްްހުރިްގޮތް.ްކަންަތއްތައްްހުިރ13ްްނެގިް
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ްރޭް ްސެކިޔުިރީޓްގޮތް. ްމީހުންނަށް ްއެ ްޖިޕުން ްވޭނުން، ްފުލުހުންގެ ްހިނގައިިދޔައިުރ ްހާދިސާ ްބޮޑު ްއޮތް ްމި ްވެްސ ގައި

ްދީގެންްގެނަިއކަންްއެހެރީްމަންޒަރުްދުށްްމީހުންްބަލަން.ްއެްތިބީްފެންނަން.ްޢިއްޒަތްތެރި...

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުމެދުހެންވޭ

ްއިބާރާތުންްޝުކުރިއް ްހަރުކަށި ްއެންމެ ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަލާ ްދިން ްައށް ްޓީ.ވީ ްރާއްޖެ ްރޭގައި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޔާ

ކުށްވެރިކުރަން.ްިޢއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްކަމަކީްމިނިވަންްނޫސްވެރިކަމަށް،ްމިނިވަންްިޚާޔލުފާޅުކުރުމަށްްއެޅުނުްވަރަށްް

ްފަރާތްތައް ްކުރާ ްހުރަހެއް.ްމިކަންތައްަތއް ްފަރާތްތަކަށްްްބޮޑު ްއެ ްހޯދައި ްހޯދަންޖެހޭ.ްއަޅުަގނުޑމެން ައޅުަގނޑުމެްންއެބަ

ްިސޔާީސް ްބަެއއް ްނެތް ްބުރަދަނެއް ްެއއްވެްސ ްއަދި ްފަރާްތތައް ްސިޔާސީ ްަބއެއް ްއާދެ، ްއަދަބުދޭންޖެހޭ. ްޙައްޤު އެބަ

ނޑުމެންްމިފަދަްކަންތައްތަްއވެ،ްނިމިދިޔު މުންްއެބަްބަލައިލަންޖެހޭ.ްހިންގަާވްފަރާތްތައްްދައްކާަފއިްހުރިްވާަހކަތައްްއަުޅގަ

ްޤައުމުަގއިް ްމި ްވިދާޅުޭވ، ްތަކުރާރުޮކށް ްއެބަ ްނަޞީރު ްޢުމަރު ްމިސާލަކަށް. ްނަޞީރު ްުޢމަރު ްބަލައިލަން އަޅުަގނޑުމެން

ްއޮްއާވް ްކަތިލާފައި ްމެންބަރަކު ްއެއް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްހާދިސާ.ްއާދެ،ްމި ްހިތާމަވެރި ްބޮޑު،ްއެންމެ ްއެންމެ ހިނގި

ޔާމީންްކުރިކަމެްއގެްގޮުތގަ.ްތަކުރާރުކޮށްްވިާދޅުވަމުންްއެްهللاްނުނުްވާހަކަްޢުމަރުްނަޞީރުްދައްކަމުންްެއްދަނީްޢަބްދުފެ

ނޑުމެންްހިނގާްމިްޤައުމުގައިްމިްއޮތްްކަރަޕްޝަނާްއަދިްފަސާދައާްމިކަހަލަްހުރިހާްކަންތައްތަކަކަށްް ދަނީ.ްދެންްއަޅުގަ

ްފަހަތުަގއިްބަލައިލަން.ްެއއްވެްސްސިާޔީސްބުރަދަނެ ްކަންތައްތަުކގެ ްދަީންމި ްއެ ްވިދާުޅވަމުން ްސަޢީދު ްޙަސަން ްނެތް އް

ނޑުމެންްރަްއޔިތުންނަށްް ނޑުމެންްއެބަްމިފަދަްކަންތައްަތކާްއެބަްވިސްނަިއްފިކުރުކުރަންޖެހޭ.ްައޅުގަ ވަނީްޔާމިނޭ.ްއަުޅގަ

ްތަންތަނަ ްހޯދައިދިނުމަށް ްއިންޞާފު ްރައްިޔތުންނަށް ްހޯދައިދިނުމަށް، ނޑުމެންްޙައްޤު ްއަުޅގަ ްާވހަކަދެއްކުމުން ްއެއްވެ، ށް

ްއެއީް ްބުނޭ. ްއެބަ ްކަމަށް ްމަސްތުވެފައި ްތިބެނީ ްއެންމެން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްޓެސްޓުކުރޭ. ްޔޫރިން ްގެންގޮސް ްމީހަކު ކޮންމެ

ްއިންޞާފު ްރައްޔިތުންނަށް ްއެއީ ްއެކަމަކު ްމަސްތުވެފަ. ްތިބެނީ ްއެންމެން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްތެދެއް.

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްއިންތިޚާބު ްމި ްވާންޖެހޭ. ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސްތު ްއެ ްމަސްތެއް. ްވެފަިއާވ ްޓަކައި ހޯދައިދިނުމަށް

ްކޮންމެް ްމިކަހަލަ ްޤައުމުަގއި ްމި ްހޯދައިދޭންޖެހޭ. ްއިންޞާފު ްއެބަ ްރައްޔިތުންނަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބުކޮށް،

ްފަ ްކަމެއްގެ ްކޮންެމ ްރޭވުންތެރި ްއެްކަމެއްަގއި، ްބުނަމުން ްފަރާތްތައް ްތަކުރާރުކޮށް ްކަމަށް ްވާ ްފުލުހުން ްދިވެހި ހަތުގައި

ް ްމި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއެްއކައިރިކޮށްަފއި،5ްްދަނީ. ްއެްއޗެހި ްމެޑަލްތަކާ ްއުޅެންޏާމު ްނުބެލިގެން ްމާލެ ްހިމެނޭ ކިލޯމީޓަރު

ްހު ްޖެހިގެން ްއެއާ ްދާންވީ، ްވެސް ްމީހަކު ްެޖހިގެންހުރި ްއެއާ ްދާންވީ. ްވެސް ްދާންވީްސީ.ޕީ ްނުކުެމގެން ްވެސް ްމީހަކު ރި

ްީކއްކުާރް ްވެއްޖެއްޔާ ްކަމަށް ްނުބެލޭ ްހިނގަމުންދާއިރު ްމާޙައުލުަގއި ްމި ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ އިސްތިޢުފާދީފަ.

ްދަންނަވަނީް ްމި ްެއބަްވިސްނާލަންޖެހޭ.ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑު ނޑުމެން ްއެއީ؟ްއަުޅގަ ްބައެއްތޯ ފުލުހުންނެއްތޯ؟ްކީއްކުރާ

ްހަ ްހޯދައިދިނުމަށްްދިވެހި ްއިންޞާފު ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޖެހޭ ްެއބަ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވެސް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ މަ

ްރައީްސް ްބަލައިލަންޖެހޭ ްއެބަ ްވެސް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކާމިޔާުބކޮްށދޭން. ްއިންތިޚާބު ްމި ްމިފަހަރު ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ޓަކައި
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ނޑުމެންްއެންމެންްނަޝީދުްދައްކަމުންދާްވާހަކަތައް.ްއެްއިންޞާފުްދި ވެހިްރައްޔިތުންނަށްްހޯދައިދޭނެތޯ،ްނޫންތޯ.ްއަޅުގަ

ްފުރުޞަތުް ްވޯޓުލުމުގެ ްދަނީ ްމި ްޮގވަމުން ްތަކުރާރުކޮށް ްައޅުަގނޑުެމން ްޓަކައި. ްސަބަބަށް ްމި ްޖެހެނީ ްމި ްވޯޓުލާން މި

ްޯގސްް ްކަންތައްތަްއ،ްމިފަދަ ްހިތާމަެވރި ްމިފަދަ ްއެއީ ްހޯދައިިދނުމަށް. ްރައްޔިތުންނަށް ްދަށްްްދިވެހި ކަންތައްަތއް،ްމިފަދަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ްޓަކައި. ްހޯދުމަށް ްފަރާތްތައް ްކުރަމުންދާ ްކަންތައްަތްއ ްހުރި އަޚްލާޤު

ްކާމިޔާބުކޮްށ،ް ްއިންތިޚާބު ްިމ ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްގޮސް ްކުރިއަށް. ްބާރަށް ްދާނީ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ފަހަތަކަށްނުޖެހޭނަން.

ްށްްއިންާޞފުްހޯދައިދޭނަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހުށަހެޅުްއވުމަށްް ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއަޅުަގނޑު ްކުރީަގިއ ްފުރުޞަތުއެރުވުމުގެ ްމެންބަރަުކ ްޢިއްޒަތްތެރި އިތުރު

ްށްްފުރުޞަތުއަރުވާނަން.ްޓަކައިްތޮްއޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްއެއްބަސްވުމެއްް ްވާނެ ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްޖަލްސާތައް ްމަޖިލީހުގެ ްިމ ްފާސްކުެރވިފަ. ްމަސައްކަތްކުރީމަްްއެއްބަްސވެ، ްމީހުން ްބާީޣ ްކުރިްނވެސް ްމީެގ ުހްއޓުވަން

އޮންނާނެްނިންމުމެއްްނިންމާފައިްދިވެހިްަރއްޔިތުންނަށްްމިްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާތައްްފެންނަންޖެހޭނެްކަމަށް.ްމިއީްވަރަްށް

ްލެވަ ްލީޑަރޝިޕް ްއޮންނާނެ ްނިންމާފައި ްނިންމުމެއް ްއެއްުދވަހަކު ްއުފެދިގެން ްމަޖިލީސްްޚިޔާލުތަފާތުވުން ލްގަިއ،

ްާރއްޖެް ްޓީ.ވީން. ްރާއްޖެ ްޫދކުރަމުންގެންަދނީ ްހަމައެކަނި ްީފޑު ްލަިއވް ްމަޖިލީހުގައި ްމިހާރު ްދެން ްކަމަށް. ފެންނަންޖެހޭނެ

ްިމް ްވީ.ޓީ.ީވއަކުން ްދި.ޓީ.ވީ، ްދެން ްއެނގޭ. ްެއންމެންނަށް ްހަދައިލާފަިއކަން ްއަށް ްައޅި ްއަންދައި ްވަނީ ްމި ޓީ.ވީ

ބޭނުމެއްްނުވޭ.ްއެއީްއެްބޭފުޅުންްތިއްބެވީްބަޣާވާތަށްްހިތްވަރުދީެގން.ްދެންްދައުލަތުގެްމީޑިޔާްްއެްއޗެއްެސއްްގެންނާކަށް

ްއަންދާލިްޚަބަރުްވެސްްނާދޭ.ްމަޑުކުަރއްަވއްޭޗ.ްއަދިްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަަލް އިންްމިއަދުްހެނދުނުްވެސްްރާއްޖެްޓީ.ވީ

ްދެކޭގޮް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްތަފްސީލުކޮށްދެނީ. ްމި ްއޮންނަްއެއް ްއަޑުއުފުލަން ްރަްއިޔތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްމިއީ ތުގައި

ްމަޝްވަރާ،ް ްޝުޢޫރު، ްމީހުންގެ ްއެ ްބޭނުންވާ ްަރްއޔިތުންނަށް ްޝުޢޫރާ، ްޚިޔާލާއި ްަރއްޔިުތންގެ ްތަނުގައި ްމި ކިއްލާ.

أَْهر   ޖަލްސާތައްްގެންދިޔުމަީކްްގެންދަނީްމިތާނގަ.ްމިްނުފެންނަްގޮތަކަްށްމި މަޝްަވރާގެްއުސޫލުންްމިްٍٰ بَْينَي نْ  ى ْن ش ٌرَ  ًَ

ްރާއްޖޭެގް ްޖަލްސާތައް ްމި ްދެެކން. ނޑު ްއަުޅގަ ްކަުމގައި ްއިހުމާލެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްއޮތް ްއެޅިަފިއ ްބޮުލގަިއ ރިޔާސަތުގެ

ްރައްޔިތުންނަށްްގެެނވޭނެްއިންިތޒާމުްހަމަޖައްސަންްއަޅުަގނޑުްގޮވާލަން.ްއެއީްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްައކީ.ް
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ް

ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްވަނީް ްއަށް ްނުކުތާ ްތި ްައކީ، ްމައްސަލަ ްތި ްނޫން. ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނެންގެވީ ްތި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ނުޑްދަންނަވާނީްިމް ކުރީަގއިްރިޔާސަުތަގއިްއިންެނވިްމަޖިލީހުގެްރަީއސްްވަނީްޫރލިންއެއްްދެްއވާފަ.ްއެހެންކަމުންްއަުޅގަ

ްލަިއްވކުރުމަ ްޖަލްސާތައް ްލަިއވްކުރަމުންްމަޖިލީސްގެ ްއެ ްއެެހންކަމުން ްހުއްދަޮއވޭ. ްވެްސ ްފަާރތަކަށް ްކޮންމެ ްޓަކަިއ ށް

ްނެތީމަ،ް ްޓީ.ވީ ްއެ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެްސ ްއޮތީ. ްމަޢުލޫމާތުލިބިފައި ްކަމަށް ްޓީ.ވީން ްރާއްޖެ ްއައީ ްމިހާތަނަށް މިހާރު

ްމި ްގޮތަށް ްލަިއވްކުެރވޭނެ ްހަމަ ްޓީ.ވީތަކުން ްސްޓޭޝަންަތކުން، ްހުރި ްކަމަށްްދެންވެސް ްދޫކުރަމުންދާ ްފީޑު ތަނުްނ

އަޅުަގނޑަށްްއެނގިފައިްއޮތީ.ްއަނެއްާކވެސްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްހުށަހެޅުމަށްްޓަކައިްތޮއްޑޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއް

ްިތް ްކުރިން ނީޑ؛ ްގޮ ްތި ްކުިރން ްއިޝާރާތްކުރެްއވީ ްތި ްމަނިކުފާުނ ްނެގީ ްމި ްމައްސަލައެއް ްބެހޭ ްިނޒާމާ އަޅުަގނޑު

ްވިދާޅުވެއްެޖް ްވެސް ްހެނދުނު ްމިއަދު ްބޭފުޅާ ްއެ ްބާޣީއެއް.ްދެން ްރައީސަކީ ްނައިބު ްބާޣީއެއް.ްމަޖިލީހުގެ ްއިނީ ނީޑަގއި ގޮ

ްމި ްއެކަމަކު ްއޮންނާނޭ. ްމީޑިޔާ ްތިބެނީ.ްމިނިވަން ްމި ްހުޅުވަިއގެން ްމަޖިީލސް ްއައިސް ްރޯކޮށްލާފައި ްމީޑިާޔަގިއ ނިވަން

އެހެންވެއްެޖއްޔާްސޯޝަލްްމީިޑޔާްމެދުވެރިކޮށްްައޅުަގނޑުމެްނގެްމިްފޯނުތައްްމެދުވެރިކޮށްްވެސްްޖަލްސާްލަިއވްކުެރވޭނެް

ސަތަކުންްހިްތވަރެއްނުެދވޭނެްދިވެހިރާއްޭޖގެްއިންތިޒާމުްހަމަޖައްސައިދޭންެޖހޭނެ.ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީސް،ްތިްބޭފުޅާ؛ްރިޔާ

ްތަޅުމުންް ްމި ްފީޑު ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއަދު ްގެްނނާކަށް. ްދުވަެހއް ްއަނދިރި ްކަޅު ްހުރަސްއެޅި ްކަމަށް މިނިވަން

ްގޮތުން ްއޮންނަ ްހުއްދަ ްމާލަމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްހުއްދަޭދންޖެހޭނެ. ްގޮތަކަށް ްނެރެވޭނެ ްެއ ނޑުމެން. ްއަޅުގަ ްނެރޭނަން

އަޅުަގނޑުމެންްފޯނުްމެުދވެރިުކރުމަކީްމަނާކަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްއެްުހއްދަތައްްނެެރވެންޖެހޭނެްރިޔާސަތުން.ްމިްާރއްޖޭެގް

ްބޭންޑަކަްށާވް ްކަޅު ްމަންޒަރުތައް ްބަންދުވެ ްދޫ ްބަންދުވެ، ްއަނގަ ްއެންމެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްދުވަހަކީ ްހުޅުޖަހާ މީޑިޔާަގއި

ނޑު ްއަުޅގަ ްވެއްެޖއްޔާ ްކަމަކަށް.ްމިްދުވަހަކަށް ްތި ްނުދޭނަން ްރިޔާސަތު.ްފުރުޞަތެއް ްފަހަތަށްޖެހުނީއޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި މެން

ްޖަލްސާތައްްރައްޔިތުންނަށްްފެންނަންޖެހޭނެ.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ.ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް ްދެންެނވިހެން ްުކރީގައި ްހަމަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްައޅުގަ ްތި ްމެންބަރު، ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލައެްއ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްޖަލްސާތައްް ްމި ްމަސަްއަކތްކުރާނަން، ްަމސައްކަތްކުރާނަްނ، ްައޅުަގނޑުމެން ްމައްަސލައިަގއި ްތި އެހެންނަމަވެސް

ްތިް ްއަުޅަގނޑަކަށް ްއިނދެގެން ްމިތާ ްވަގުތު ްމި ްއެހެްނނަމަވެސް ްމަސައްކަތްކުރާނަން. ްއަޅުަގނޑުމެްނ ލައިްވކުރެވޭތޯ

ްރޫލިން ްމައްސަލައެއްްމައްސަލާަގއި ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްހުށަހެޅުއްވީ ްތި ްދަންނަވާނީ ނުޑ ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްނުދެވޭނެ. އެއް

ްދާއިާރެގް ްހުށަހެޅުމަށް.ްއެީއްހޯރަފުށީ ްބެހޭްމައްސަލަެއއް ްިނޒާމާ ްމެންބަރަކަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ނޫނޭ.ްއަނެއްާކވެްސްއެހެން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު.ް

ް

ްއްސަލަ()ނިޒާމީްމަ

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ްއެިކް ްތަފާތު ްެނގީ ްމި ްަމއްަސލައެއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްރަީއސް.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީްސ،ްައޅުގަ ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ްސަލާ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްގޮސް ްއިންޒާރުދެމުންދެމުން ްއަށް ްޓި.ީވ ްރާއްޖެ ްަވގުތު ްއެކި ްއާދެ،ްރޭ ްބާރުތަކުން، ްދިފާޢީ މަީތ

ްހުރިް ްއަށް ްއިްސވެރިޔާ ްފުލުހުންގެ ްއިނގޭތޯ. ްއަިދްމަޑުކުރަްއވާ ްނުނިމޭ ނޑު ްަރީއސް،ްއަުޅގަ ފުލުހުންގެ؛ްޢިއްޒަތްތެރި

ބޭފުޅާްއަށްްވެސްްއެކަންްދަްނނަވަިއ،ްސެިކޔުރިޓީްދެްއވަންްއެދެމުންއެދެމުންްއަިއސްްރޭަގއިްެއްދިޔަީއްމިްރާއްޭޖގަިއް

ްއެ ްމަޖިލީްސްލައިވްުނކުރެވި.ްއެހެންވީާމ،ްއޮތް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްަދނީ ްމި ްއަންދާލެވިގެން.ްމިއަދު ްވަރުގަަދްމީޑިޔާ ންމެ

ްމިް ްދަންނަަވިއގެން ްީމޑިާޔގައި ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަިރހު ްރަީއސް، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމަަސއްކަ ްކުެރވޭ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްކަންަތއްތަްއްލައިްވކޮށްދެްއވާށޭ. ްރާއްޖޭގެ ްއެނގެންޖެހޭ. ްރައްޔިތުންނަށް ތްތަްއ

ްއެބަް ްއެނގެން ްޭބފުޅުންނެއްކަން ްކޮން ްފަހަތުގަިއްހުރީ،ްތިބެނީ ްހަރަކާތްތަުކގެ ްމިކަހަލަ ްއެނގެންޖެހޭ. ްގޮތް ހިނގައިދާ

ްތެރިވާނެ.ްޖެހޭ.ްމިރާއްޖެްސަލާމަތްވާނީްއޭރުންްރައްޔިތުންްހޭލުންތެރިީވމާ.ްމިްތަނުންްރައްޔިތުންްހޭލުން

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްވެްސް ްކުީރަގއި ްއެނގިއްޖެ. ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްޮޕއިންޓު ްނެންގެވި ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ްމިހާރުް ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްތިއީ ްއެެހންކަމުން ްއަުރވާފަ. ްރޫލިންއެއް ްޕޮއިންަޓށް ްތި ްވަނީ އަޅުަގނޑު

ްވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރަށްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްުހށަހެޅުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްކުޑަހު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް
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ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްމައްސަ ްއޮތް ްކަންބޮުޑވުން ްމިހާ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްިމްޝުކުރިއްާޔ ްުދވަސްވަންދެކަްށ ްގިނަ ްވަރަްށ ްހަމަ ލަެއއްަގއި

ްވީ.ޓީ.ވީްކަމަށްްވާީތވެްއެްކަމަށްް މަޖިލީހުގެްޖަލްސާތައްްރައްޔިުތންނަށްްފެންނަްގޮތްްހަދައިދެއްވިްހަމައެކަނިްޗެނަލަކީ

ނޑާލަންެވގެން މަސައްކަތްކޮށް،ްްއަޅުަގނޑުމެންްހަމަްޝުކުރުދަންނަވަން.ްދެންްމިއަދުްތަފާތުްގޮތްގޮތަށްްއެްތަންތަންްފު

އެކަމުންްމިއަދުްރައްޔިތުންނަްށްއެްމައްސަލަތައްްއެންމެްޢަދުލުވެރިކަމާްެއކުްގެނެސްދެމުންދަނިކޮށްްއެކަމަށްްހުރަސްއަާޅް

ްކަންބޮޑުވާންޖެޭހް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްފާހަގަކުރަންޖެހުނީމާ ްކަންބޮޑުވުން ްނުކުރެިވގެން ްއެކަން ްމިއަދު ބޭފުޅުން

ްއެހެ ްކަންބޮޑުވުމުގެްމައްސަލަެއއް. ްގޮތުން ްބެހޭ ްއެކަާމ ްދިމާވީމާ ްކަމެއް ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތަނުގައި ްިމ ންވީމާ،

ްނުދެްއކިޔަސްް ްޗެނަލުން ްޓީވީ ްެއއް ްޖަލްސާަތއް ްމި ްފިޔަަވުޅއަޅައި ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަންކަމާ ްއެ ްކުރިއަށް ްއޭގެ ބަދަލުގައި

ް ްޗެނަލްތަކުން ްއެހެން ްއަދި ްފަހުންެވސް ްއޭގެ ްކުރިން، ްމިްއޭގެ ްބައްޓަންވެގެންދިއުަމކީ ްމިތަން ްގޮތަށް ްދެކެވޭނެ ވެސް

ްަގވާއިުދެގް ްތެޭރގައި ްެމންޑޭޓުގެ ްކޮމިޓީގެ ްޢާއްމު ްކަމެއް.ްއަދި ްކުރެވިދާނެ ްމެންބަރުންނަށް ްހަމަ ރައްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ

ކޮމިޓީންްވަކިްގޮތަކަްށްްވަނަްމާއްދާަގއިްބުނާްގޮުތންްދބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެްހަަމތައްްވަނީ.ްއެހެންނަމަވެސްޢާއްމ22ްު

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމަ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްގޮތަކަށް. ްހިތަށްއެރި ްލަިއވްކުރުމާ، ްޮކމިޓީތައް ްެވސް ްހާލުގައި ނުނިންމާ

ްކަމަްށް ްހުރެއްޖެ ްއިނޭގތޯ.ްސާމާނު ްކުރަންީވއޭ ްއެކަން ްެވސް ްހަދާލަިއގެން ްޗެނަލެއް ްގޮތަުކން ްއެހެން ްހަމަ ދަންނަވާނީ

ް ްނެތީ ްއަުތގައިްވަންޏާ. ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްފޯުރޮކށްދޭށޭ. ްއެްއޗެހިތައް ްއެ ްއަެނއްާކވެސް ްމިހިރީ ނޑު ްއަުޅގަ ްވަންާޏ ކަމަށް

ްިމް ްގޮތްގޮތަށް ްތަފާތު ްފުރުޞަތުއޮްއވާ ްކުރަން ްކަންތައް ްިމ ްއުސޫލުން ްމި ްއެހެންވީމާ، ްުހއްޓޭ. ްއެބަ ްވެްސ އެްއޗެހި

ްމަސްއޫލިއްޔަ ްސަރުކާރު ްވާހަކަދައްކަމުންދާިއރު ްލައިްވކުރަމުންދިޔަީއްބޭބޭފުޅުން ްކޮމިޓީ ްބަލާ ްމިންވަރު ްއަދާކުރާ ުތ

ް ްަގާވިއދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެްއކަލ22ްްަރައްޔިތުންެގ ްހަމަ ްވެްސ ްޭއރުގައި ްޚިލާފަށް. ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްރޫާހ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްދަނި ްމަސައްކަތްުކރަމުން ްމި ްވީޓީވީން ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްތިއްބެވި. ްކަމަށްްބޭފުޅުން ްއެ ކޮށް

ނޑުެމންްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްކަމެކޭ.ް ހުރަސްއެޅިްބޭފުޅުން،ްއަނެއްާކްއެކަންްނުކޮށްގެންްޝަކުާވުކރަންޖެހުނީމާްމިއީްއަޅުގަ

ްއެހެންވެގެންްިނޒާމީްމައްސަަލއެްއގެްގޮުތަގއިްމިްނެގީ.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކަށްް އާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްތިްނެންގެވީްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްނޫން.ްމިހާރުްއަޅުގަ

ްޤާސިްމް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްމާމިނގިލީ ްއެއީ ްއަރުވަނީ. ްމި ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދެްއެކވުމަށް ބަހުސްގައި

ްއިބްރާހީމަށް.ް

ް

 ންބަރުްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްވާހަކަދެއްެކވުން:މާމިނގިލިްދާއިރާގެްމެ
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ްމިް ްހުށަހެޅިގެން ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއާދެ،ްައޅުގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްބޮޑަށް ވަރަށް

ްދިޔަ ްރޯކޮށްެލިވގެން ްތަނުގައި ްއާދެ،ްއެ ްމައްސަލަ. ްރޯކޮްށލި ްޓީީވަގއި ްއަީކ؛ްއާދެ،ްރާއްޖެ ްމައްސަލަ ްުކއްލި އިުރްއުޅޭ

ްތިރީަގއިް ްގޮތުގައި ްލިބޭ ްޚަބަރުލިބުނު،ްމަޢުލޫމާތު ނޑަށް ްައޅުގަ ްހުރި ްތިރީަގއި ްނޫން،ްއޭގެ ްޓީީވއެއް ްރާއްޖެ ހުސްއެކަނި

ްމުދަލާއިް ްގިަންރައްޔިތުންތަެކއްގެ ްއެހެން ްއެނޫންވެސް ްއަދި ްޝޯރޫމަކާ ްއެބައިމީހުންގެ ްައދި ްކޮމްޕިއުޓަރްޝޮޕަކާ ހުރި

ްލިބިގެް ްެގއްލުން ްއާދެ،ްމިލްކިއްޔާތަށް ްއެއަރެގ؛ ްވިލާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބުރީގައި ްހަތަރުވަނަ ްމަތީަގއި، ްއެތާނގެ ންދިޔަ.

ފްލައިމީގެްއޮފީހެއްްވެސްްހުރި.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްެރޒަރޭވޝަންގެްމަސައްކަތްަތއްްހިނަގމުންދިޔައީްއެްތަނުގަ.ްއެތަންް

ްބުރިތަ ްހުރި ްވެސް ްމަތީަގިއ ްއޭގެ ްއަދި ްބޭނުންނުކުރެވިފަ. ްވަނީ ްމި ްގިނަްވެސް ްވަރަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުގައި

ްިއބާރާތުންްއެކަންްކުރިްބަޔަކުް ރައްޔިތުންތަެކއްްދިރިއުޅެމުންްވެސްްދިޔަކަންްއެނގޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުަގނޑުްހަރުކަށި

ްދަންނަވާލަ ނޑު ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްހިންަގއިގެންުނވާނެ ްތެޭރގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްޢަމަލުތައް ްއެފަދަ ން.ްކުށްވެރިކުރަން.ްއަދި

ްރަޝީދުް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ްދެންމެއަކު ްދިމާލަށް ްބޭފުޅަކާ ްަވކި ްބޭނުްނވަނީ އަޅުަގނޑު

ްމަނިކުފާނުގެް ްއެ ްއަދި ްިވސްނުންފުޅާ ްއަމިއްލަ ްމަނިކުފާނުގެ ްއެ ްވާހަކަދެއްެކވިއިރު ްއިނގިލިިދއްކުރަްއާވ ފާހަގަކޮށް

ްޢަަމލުތަ ްހަރަކާތްތަކާއި ްކަމަށްްއަމިއްލަ ްރަނގަުޅވާނެ ްވިސްނާަވޑަިއގަިތއްޔާ ްއަމިއްލަފުޅަށް ްމެދު ްގޮތާ ްހުރި އް

ްބާވަުތގެް ްެއ ްފަރާތުން ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްެވސް ްހަމަގައިމު ްކަށަވަުރ ްހަމަ ްއަޅުަގނޑަްށ ްވާހަކަ. ްފެންނަ އަޅުަގނޑަްށ

ކުރުމަށްްއަޅުަގނުޑްނޭދޭނެކަން.ްއަިދްްއެްއވެސްްކަމެްއްކުރުމަށްްއެްއވެސްްމީހަކަށްްހިްތވަރުދީ،ްައދިްއެބާވަުތގެްކަމެއްް

ނޑުމެންްުކރާނެްކަމެއްްނޫންްހަމަގައިމުް ނޑުްއުފަލެއްްެވސްްނުވަންްހަމަގައިމުްވެސް.ްއާދެ،ްެއއީްއަުޅގަ ކީއްތޯްއަުޅގަ

ްކަންތައްތަކެް ްސިލްސިާލއެްއްނުވަތަ ްކުރުމުގެ ްާބވަތުެގްަކންތައްތައް ްމި ްބޭނުންވަނީ ްއެހެންވީމާ،ްދަންނަވާަލން އްްވެސް.

ްއެމް.އެން.ޑީ.އެފްް ްއަދި ްޕޮލިހާ ްމިއަދު ްއެނގޭނެ. ްބަލައިލީމަ ްރަނގަޅަށް ްބައެއްތޯ ްޮކން ްފަރާތްތަކަކީ ކުރެވިފަިއވާ

ްސިފައިންނަށްް ްޕޮލިހުންނަށާއި ްއަނިާޔކުރުމަށް، ްބަޔަކަށް ްއެ ްގެންދާއިރު ްވާހަކަދަްއކަމުން ްބަޔަކު ބަދުނާމުކުރަމުންދާން

ްގޮވަް ްނެރުމަށް ްމީހުން ްިމީއްއަނިޔާކުރުމަށް ްކަންަތއްތައް ްބާވަތުގެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްތިބި. ްއެބަ ްވެސް ްމީސްމީހުން އިލާ

ްމިް ްކުރަމުން ްކަންކަން ްމި ްނޫން. ްެވސް ްކަންތައްތަެކއް ްނޭނގޭ ްއަދި ްނޫން. ްއެއްެޗއް ްޮއތް ްޮއޅިފައި ްތާރީޚުގައި ދިވެހި

ްއެ ްބޮލުގަިއްކަންތައްތައް ްމީހުންގެ ްއެހެން ްބައެއްކަމާ،ްމަތިޖަހަން ްކޮން ްކޮްށގެންވާނެްދަނީ ްހީވަނީ ނޑަށް ްައުޅގަ ުޅވުމަކީ

ްޢިްއޒަތްތެރިް ްދާއިާރގެ ްުކަޑހުވަދޫ ްދެންމެައކު ްވެސް ްހަމަގައިމު ްދިަޔއީ ްވީީޓވީން ނުޑމެން، ްއަުޅގަ ްނޫންހެން. ކަމެއް

ްދަރަ ްގެއްލެމުންދާ ްަމޞްލަޙަތު ްރައްޔިތުންގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްލައިވްކޮށްދެމުން. ްމިތަން ްފަދައިން ްވިދާޅުވި ޖަްމެންބަރު

އަށްްއެްއވެސްްއިންސާފެއްްެނތިްޙައްޤުންްކަމަކާްނެތި،ްމީހުންގެްއަބުރަށްްއަރަިއގަންނަމުންދާްހިސާބަށްްގޮސްްއެކަންް

ްއެއްގޮްތް ްޙަޤީޤަތާ ްދަނީ. ްގޮތަށް ްމިދެންނވި ްމިކަން ްއާދެ، ްހުއްޓާލެވުނީ. ްއެކަން ްފެށީމާ ހައްދުފަހަނައަޅަިއގެންދާން

ދިޔައީ.ްމުޅިްުދވާލުދާްހަތަރުދަމުްމުޅިްޖަލްސާގައިްދިޔަީއްމިދެންނެވިްފަދަްހަޑިހުތުރުްވާހަކަތަެކއްްނޫންްދައްކަމުންްގެން

ްއެކަްން ްގޮުތގައި ްއޮތް ްއެނގިފައި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވީޓީވީން ްއެކަްނ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްގެންދާތީވެ ްހިންގަމުން ޢަމަލުތައް



40 

 

ްސު ްއަޚްލާޤާއި ްރީތީ ްމި ްވެސް ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްދިމާވީ. ްހަމަތަކާިއްހުއްޓާލަން ނޑުތަުކގެ ްމިންގަ ްތެރެއިން ލޫކުގެ

ްކަމަށްް ްހަދައިގެން ްޗެނަލެއް ްއިތުރު ްކުރަން ްއެކަން ނޑުމެްންމިތިބީ ްނަމަ،ްއަުޅގަ ްއެކަްންކުރެވޭ ްތެރެއިން އުސޫލުތަުކގެ

ްރޯކޮ ްއަލިފާންޖަހައި ްއާދެ، ްހިނގައިދިަޔއިރު؛ ްެއކަން ްއެކީަގއި ްހަމަލާއާ ްދެވުނު ްއަްށ ްޓީވީ ްވީ ްއާދެ، ްދެްވިޔަސް. ށްލި

ްުކއްލިް ްތަނުަގއި ްމި ްެވސް، ްދިޔައިރު ްނިކަމެތިކަން ްލިުބނު ްއެ ްވެސް ްިހނގައިދިަޔއިރު ްެއކަން ްމަތިން. ފަހަރެއްގެ

މައްސަލަެއއްްހުށަހެޅިގެންދިޔަިއރުްވެސްްމިއަދުްއެކަމާްކަންބޮޑުެވގެންްވާހަކަފުޅުދަްއަކވާްބޭފުޅުންްއެކަމާްމެދުްއެއްވެްސް

ނޑުމެންްއެްއވެސްްބޭފުަޅކާްދިމާލަށްްއިނގިލިދިްއކޮްށްއެްއޗެއްްވިދާޅުުނވާކަންްައޅު ަގނޑުްފާހަގަކުރަން.ްއެކަމަުކްައޅުގަ

ްހިތާމަކުރަން.ްއަދިވެސްް ްަވރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދިމާވީމާ ްމިހެން ްނަހަދަމު.ްއާދެ،ްމިއަދު ްެވސް ްވާހަކަދައްަކއެއް ހަޑިހުތުރު

ްކުށްވެރިް ްއިބާރާތުން ްބަޔަުކްހަރުކަށި ްކުރި ްއެކަން ްައވަހަކަްށްއެއްފަހަރު ްވީހާ ްހަމަ ނޑު ްހޯދުމަށް،ްއަުޅގަ ކުރަން.ްއެކަން

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއަވަްސެވގަންނަން ްއަދަބުދިނުމަށް ްޙައްޤު ްދޭންޖެހޭ ްމީހުންނަށް ްއެބައި ްހޯދަިއ ްބަަޔކު ްކުރި އެކަން

ްދިވެހިރާއްޖޭގެްމުައއްސަސާަތާކްއާދެ،ްފުލުހުންގެްމުއައްަސާސްއަށްްދަންނަވާލަން.ް

ް

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްކެލާ ްފުރުޞަތުއަރުވާނަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްެމންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ނުޑްފުރުޞަތުއަުރާވނީްގަލޮޅުްެދކުނުްދާއިާރގެްިއއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްهللاްޢަބްދު މައުޞޫމަށް.ްއެއަށްަފހުްއަުޅގަ

ްމަޢުޞޫމުްވާހަކަކޮޅުްުކރިއަށްްގެންދިއުމަށް.ްهللاްރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުމަޚްލޫފަށް.ްމިހާރުްކެލާްދާއި

ް

 މަޢުޞޫމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ،ްވަރަްށްހިތާމަވެރިްހާދިސާއެްއ،ްއަިލފާނުގެްހާދިސާއެްއަގއިްރާއްެޖް

ްއިމާރާ ްތޮއްޑޫްޓީވީގެ ްހުށަހެޅުްއވީތީ ްަމއްސަލަ ްމަްއސަލަ.ްއެ ްކުއްލި ްހުށަހަޅާފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްމި ްުގިޅގެން ްއެނދުމާ ތް

ްވަރަްށް ްކަންތައްތަކަކީ ްމިފަދަ ްއާދެ، ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްއަޅުަގނުޑ ްވަޙީދަށް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްއގެްއަލިިވލި،ްހޭލާއިރުްާރއްޖޭަގއިްބޮޑެިތްކުށްތައްްކުެރވި،ްމީހުންެގްހިތާމަވެރިްކަންތައްަތއް.ްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްދުވަހެ

ްކަމެއް.ް ްހިތާމަކުރާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްދިއުމަކީ ްަކންތައްތަްއވެ ްގޮތަށް ްގެއްލުންވާ ްޖިސްމަށް ްފަހަރަށް ްބައެއް މުދަލަށް،

ްއިބާ ްހަރުކަށި ްަފރާތުން ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްައޅުަގނޑު ްކަންތައްަތއް ްމިފަދަ ްމިފަދަްއެހެންވީމާ، ްއާދެ، ްުކށްވެރިކުރަން. ރާތުން

ްވަރަށްްފުރިހަމަްއަށްްމަސައްކަތްކޮށްގެން.ް ްގެނެޭވނީްމިކަމާްގުޅޭްހުރިހާްމުއައްސަސާތައްްވެސް ކަންތައްތަކަށްްހައްލެއް

ްކުްށވެރި ްއެ ްހޯދައި، ްކުްށވެރިްނ ްަބއިވެިރވާ ްކަމުގައި ްތަޙުޤީޤުކުރެވި، ްއަށް ްުފރިހަމަ ްއަަވސްކުެރވި، ންނަށްްތަޙުޤީޤުތައް

ޙައްޤުްއަދަބުލިބިގެން.ްމިފަދަްކަންތައްްކުރުމަށްްމިްމަޖިލީހުންްހަދަންޖެހޭްޤާނޫނުތައްްއިތުރަށްްފުރިހަމަކުރުމަކީްވަރަށްް

ްބާރުތައްް ްއެ ްދަށުން ްބާރުގެ ްލިބިދޭ ްމުއައްސަސާަތކަށް ްއަލީގައި ްޤާނޫނުތަކުގެ ްހަދާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަމެއް. މުހިއްމު
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ްބޭނުންކޮށް ްއަށް ްނޫޅެވޭނެ.ްފުރިހަމަ ްހަމަޖެހިގެން ްރައްޔިތުްނނަށް ްދިވެހި ްނޫނީ ްއަދަބުދީގެން ްޙައްޤު ްކުށްވެރިންނަށް ގެން

ްކޮންމެހެންް ްފުރިހަމަކުރުމަކީ ްމަރުޙަލާ ްތަންފީޛީ ްފުރިހަމަކުރުމާއި ްއިތުރަށް ްނިޒާމު ްާޤނޫނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްއަށްްަމސަ ދުވަްސވަެރއްަގިއްމީޑިޔާެގްދައުރަށްްހަނިކަމެްއްްއްކަތްކުރާްވެސްްކުރަންޖެހޭްކަެމއް.ްޚާްއޞަކޮށްްޑިމޮކްރަސީ

ްކުށްވެރިކުރަންޖެހޭ.ް ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްފަރާތްތައް ްހިންގާ ްޢަމަލުތައް ްފަދަ އައިސްދާނެ

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

 އްކެވުން:ގަލޮޅުްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފުްވާހަކަދެ

ްހަރުކަިށް ްވަރަށް ްހަމަ ްވެސް ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަލާ ްދެވުނު ްއަްށ ްރާއްޖެީޓވީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

އިބާރާތުންްކުްށވެރިކުރަން.ްހަަމްމިްފުރުޞަތުގަިއްައޅުަގނޑުްވެސްްީމގެްކުރިންްއެހެންްއަިމއްލަްމީޑިޔާަތކަށް؛ްދިީޓވީ،ް

ް ްސްޭޓޝަންތަކަާށއި ްފަދަ ްކުްށވެރިކުރަްންވީޓީވީ ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްހަމަ ްވެސް ްހަމަލާތައް ްދެވިަފއިާވ ނޫސްވެރިންނަށް

ްއެް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނޫންނަމަ ްގުޅުންހުރި، ްސީދާ ްމީހަކާ ްކޮންމެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްހީވަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއާދެ! ބޭނުން.

ވެސްްއެކަމާްތެދުވެ،ްއެްވާހަކަްދައްކާްްބަޔަކަށްްތާއީދުކުރާްބަޔަކަށްްެގއްލުމެއްްވާހިނދުްއަޅުަގނޑުެމންްކޮންމެްބަޔަކު

ނޑުމެންނަށްްމިްެފންނަނީްއެމް.ޑީ.ޕީްމެންބަރުންްއެކަމާްކަންބޮުޑެވގެންްުއޅުނުް ތަންްއެބަްފެނޭ.ްމިއަދުްެއގޮުތންްއަުޅގަ

ްމެންބަރު ްމަޖިލިސް ްތިއްބެވި ްމިތާ ްތާއީދުކުރާ ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފެނުނު، ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްކުރިން ްމީގެ ން،ްތަން.

ނޑުމެންް ވީޓީވީްއަށް،ްނޫންނަމަްދިޓީވީްއަށްްދެވުނުްހަމަލާތަކުގައިްތެުދވެްވާހަކަެދއްކިްމަންޒަރު.ްމީެގްބަދަލުގައިްއަުޅގަ

އެންމެންނަކީްމިހެންްދިމާވާްޮކންމެްކަމަކަށް،ްެއއީްގޯސްްަކމެއްްެވއްޖެއްާޔްގޯސްްކަމެކޭ.ްރަނގަޅުްކަެމއްްެވއްޖެްއޔާމުް

ްބުނާވަރުް ްކަމެކޭ ްޤަބޫލުކުރަން.ްރަނގަޅު ްއަޅުަގނޑު ްކަމަށް ްވާންޖެހޭ ްއެންމެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބަޔަކަށް ްހިތްވަރުހުރި ގެ

ްރާއްޖޭގެް ްނޫސްތަކުން ްައދި ްސްޓޭޝަންތަކުން ްއެިކއެކި ްޚަބަރުފަތުރާ ްމިއަދު ްރާއްޖޭގައި ްފުރުޞަތުގައި ްމި ހަމަ

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެހެންމެ، ްއަދި ްޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާ ްފުރުޞަތުްްއަމަންއަމާންކަމާއި ްހަމަޖެހުމަށް ްއޮތް ްިމ ތެރޭގައި

ްފުރުޞަތުް ްއެ ްހިނގުމަށް ްކަންކަްނ ްމިކަހަލަ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުާރ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްކުރުމަކީ ްކަން ްގޮތަށް ލިބޭ

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްކަމަކީ ްކޮންމެ ްކަމެއް.ްިމއިން ްުދރުވެގެންދާނެ ްހިނގުން ްކަްނކަން ްއެ ްކަމެްއ.ްނޫންނަމަ ހަނިވެގެންދާނެ

ްއިތުރަށްްއެކަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަދަލުަގިއ ްޭއގެ ްވަގުތު. ްރަނގަޅުކުރަްނވީ ްކަންކަން ްހާސިުލޮކށް، ްއިބުރަތް މުން

ްމަސައްކަތްކުރުމަކީް ްހޯދުމަށް ްހައްލެއް ްެއކަމަށް ްބަދަލުގައި ްހިންގުމުގެ ްކަންތައްތަެކއް ްއެހެްނ ްނުކުމެ ރުޅިގަދަެވގެން

ް ްވެސް ްކޮންމެހެން ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްމިްއަޅުަގނޑު ްކަންކަން ްމިފަދަ ްހިތާމަކުރަން ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއް. މުހިއްމު

ްދިމާވާް ްމިހެން ްއަދި ްނުހިނގުން. ްޤައުުމގައި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްކަންކަން ްމިފަދަ ްއެދެނީ ނޑު ްއަުޅގަ ހިނގަމުންދާތީވެ.

ްބަޔަކަްށްއިނގިލިިދއްކޮށް،ްތުހުމަތުކޮށް،ްެއއީ ްނުބަލަިއ،ްއެްއްބަޔަުކްއަެނއް ްވާނުވާ ްކުިރްްކަންކަމުަގއި ްމީހަކު މިވެނި

ްގޮތުަގިއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްހެދުމަކީ ްގެއްލުންދީ ްައނެއްކާ ްމުދަލަށް ްމީެހއްގެ ްއެ ްޤަބޫލުކޮްށގެންްގޮސް ްކަމަށް ކަމެއް
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ްހިންގައިފި.ް ްގިނައިން ްވަރަށް ްއަހަރުދުވަހު ްދެތިން ްމިދިޔަ ްޤައުމުގައި ްމި ްހާދިސާ ްއަލިފާނުގެ ްނޫން. ްގޮެތއް ރަނގަޅު

ނޑުްތާއީދުކުރާްކަމެއްްނޫން.ްއަދިްއެއިންްެއއްވެް ނޑުްޤަބޫލުުކރާްކަމެއްްނޫން.ްއަޅުގަ ސްްކަމަކީްހަމަަގއިމުްވެސްްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްެވްސްޤަބޫލުކުރާނެްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންވީމާ،ްމިފަދަްކަންކަމުންް

ްއެން ނޑުމެން ްހާސިލުކޮށްގެން،ްއަުޅގަ ްލިބޭްޢިބުރަތް ްމީހަކަށް ްއެހެން ްިކޔާފައި ްނިސްބަތްވީތީއޭ ްަވިކްޕާޓީއަކަށް މެންނަކީ

ްކަެމއްް ްރަނަގޅު ްކަމެކޭ، ްޯގސް ްެއއީ ްެވއްޖެއްާޔ ްކަމެއް ްޯގްސ ްނުތިބެ، ްހަދައިގެން ްކަމަަކށް ްނުާވ ްެއއީ ގެއްލުުމގައި

ްވު ްބަޔަކަށް ްމަސައްކަތްކުާރ ްޤަބޫލުކޮްށގެން ްކަމަށް ްކަެމއް ްރަނގަޅު ްއެއީ ްނުބަިއްވެއްެޖއްޔާ ްއެްއވެސް ްމިފަދަ ްއަދި ން.

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްކުރަންެޖހޭ ްއެންމެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްނުވުަމކީ ްބަޔަކަށް ްހިތްވަރުދޭ ްކަމަކަށް ނުލަފާ

ނޑުމެްނެގް ްއަޅުގަ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްމަސައްކަތްނުކޮށްފި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަތީން ްއެގޮތުގެ ްޢަޒުމެއް. ނަޑއަޅަންޖެހޭ ކަ

ނޑަށްްީހވަނީްެދންްކުރިއަށްްިމްއޮތްްުދވަސްޮކޅުްތެރޭްމުޅިްަޤއުމުްެއއްކޮްށްރޯވެގެްންހިނގައިދާނެހެން.ްރާއްޖެްއަޅުް ގަ

ްމަންދޫބުންގެް ްތިބި ްހަާވލުކޮށްފައި ްމަސައްކަތް ްމި ްމިއަދު ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްކުރިން ްދިއުމުގެ ްހިސާބަށް ްއެ އެހެންވީމާ،

ނޑުްަޤބޫލުކުރާްގޮުތގަިއްމި މަސަްއަކތްތައްްކުރުމަށްްއިސްނަަގިއެގންްމަސައްކަތްތަެކއްްނުކޮށްފިްްހައިސިއްޔަތުްންއަުޅގަ

ްއޮތް.ް ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްވެއްިޓގެންދިުއމުގެ ްހާލަތަކަށް ްދެރަ ްނޫންނަމަ ްދަރަޖައަކަށް، ްދަށު ްމިފަދަ ްވާނަމަ، ކަމަށް

ނޑުްވާހަަކކޮޅުްނިންމާލަން ًالسالم عليكن ً رحوت هللا .ްއެހެންވުމަށްްނޭދި،ްއެކަންްުނވުމަށްްއެދިްދުޢާްކުރާްހާލުްއަޅުގަ

 ްް.ً بركاتو

ް

 ފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްއެްފާހަަގކުރެްއިވްފަދައިންްރާއްޖެްޓީވީްއަށްް

ް ްނުވަތަ ްހަމަލާ ްެދވިގެންދިޔަ ްހާދިާސްރޭގައި ްއަލިފާނުގެ ްހިންގި ްއެ ްމީހުން ްބަޔަކު ްނުވަތަ ްހިނގައިިދޔަ ްމި އެތާނގައި

ްކަންތައްތަްއް ްޒާތުގެ ްމި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުށްވެރިކުރަން. ްއިބާރާތުން ްހަރުކަށި ްއެންމެ ްހަމަ ްވެސް އަޅުަގނޑު

ްހިނގަމުންދާކަ ްިދެވހިރާއްޖޭގެ ްމި ްއަމާުޒކޮށްގެން ްއަށް ްމީިޑޔާ ްގޮެތްއގައި ްއެކަމާްޚާއްޞަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ މީ

ްދިީޓވީް ްކުީރގައި ްމީގެ ްަފދައިން ްފާހަގަކުެރއްވި ްވެސް ްމެންަބރުން ްބައެއް ްއެހެން ްިޢްއޒަތްތެރި ްކަމެއް. ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ

ނިޑވަެޅްއގަިއް ްދަ ްހަލަބޮލިވެގެންދިަޔ ްާރއްޖެ ްހަމައެއާެއކީަގއި ްެދވިފަ. ްހަމަލާތަކެއް ްޒާތުެގ ްމި ްހަމަ ްވަނީ ްވެސް އަށް

ީވގެްއިމާރާތަށާްއަދިްއެާތެގްތަކެއްޗަށްްވެސްްެގއްލުންްލިބި،ްއެތާނަގއިްތިބިްމުަވއްޒަުފންނަށްްވެސްްބިރުވެިރކަމާިއްވީޓީ

ނާމާންކަމެއްގެްތެރޭަގއިްއުޅެްނޖެހުނު.ްމިއަދުްރާއްޖެްޓީވީްއަށްްވެސްްވަނީްހަމަްމިފަދަްހާލަތެއްްދިމާވެފަ.ްޢިއްޒަތްތެިރް

ބަލައިލައިފިކަމުަގއިްވަނީްިވއްޔާމު،ްމިްރާއްޖޭގެްސޔާސީްފިކުރުތައްްބެހިފައިވާްގޮތަށްްްރައީސް.ްމިްތިންްޓީވީްޗެނަަލށް

ް ްމަޤުބޫލު ްއެންމެ ްުކރިމަތީގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަކީ ްޓީވީ ްތިން ްމި ްޓީީވ3ްްބަލާއިރު ްޗެނަލް.ްރާއްޖެ ޓީވީ

ްގިނަ ްއެންމެ ްރައްޔިތުން ްއަީކްރާއްޖޭގެ ްވީީޓވީ ްާއއި ްދިޓީވީ ްޗެނަލަކަްށްއާއި ްއެްއވެސް ްޗެނަލް.ްމިއިން ްބަލަމުންދާ އިން
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ްލިބެންޖެހޭް ްނަމަ،ްރަްއޔިތުންނަށް ްއަުތެވއްޖެ ްހުއްޓުމަކަށް ްެއއްވެްސްޗެނަލެްއ ްމިއިން ްެދވިެގން އަނިޔާެއއް،ްހަމަލާއެއް

ްއޮޅު ްކަންކަން ްރާއްޖޭގެ ްކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ.ްރައްޔިތުންނަށް ްދަިތތަކާ ްލިބުމުގައި ްޓަކަިއްމަޢުލޫމާތުތައް ންފިލުަވއިދިނުމަށް

ްކަންތައްތަްއް ްމިފަދަ ްވަސީލަތްތަކަކީ. ްމި ްވަސީލަތްތަެކއް ްބޭނުންކުރަމުންދާ ްގޮތުގައި ްވަސީލަތެއްެގ ްމުހިއްމު ވަރަށް

ްިމއީް ްބަލައި، ްޙަޤީޤަތް ްކަުމގެ ްބަދަލުަގއި ްއިނިގލިދިއްކުރުމުގެ ްދިމާލަކަށް ްބަޔަކާ ްައނެއް ްަބޔަކު ްއެއް ހިނގައިދާއިރު

ްކަމެއްތޯްްއެތެރެއިން ްކުރި ްބަޔަކު ްއެތެޭރގަިއްތިބި ްކަމެއްތޯ،ްނުވަތަ ްހިނގައިދިޔަ ްބޭރުން ްނުވަތަ ްކަމެްއތޯ ހިނގައިިދޔަ

ނުވަތަްބޭރުންްބަޔަކުްއަިއއްަސްކުރިްކަމެއްތޯްތަޙުޤީުޤކޮށްްެބލެންްއެބަްޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުްމިހެންް

ްވީޓީ ްކުީރަގއި ްމީގެ ްޖެހެނީ ްމި ްއެހެރީްދަންނަވާލަން ްވީިޑއޯތަކުން ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްހަމަލާތައް ްދެވުނު ްއަްށ ީވ

ފެންނަން.ްހަމަގައިމުްވެސްްެއތެރެއިންްހިނގައިދިޔަްކަންަތްއތަކެއްްނޫން.ްރާއްޖެްޓީވީްއަްށްގޮތްްނޭނގޭްގޮތަކަށްްޭރގެް

ްމައްސަަލްތަޙު ްހިނގާަފިއވާއިުރ،ްމި ްެއއް ްހާދިސާ ްަވގުތެްއގަިއްއަލިާފނުގެ ްފަރާތްތަކުްންދަންވަރުގެ ްބެހޭ ޤީޤުކޮށް،ްކަމާ

ރަނގަޅަށްްބަލަންޖެހޭްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަން.ްއަދިްއެްފަރާތްތަކަށްްމިްޤަރާރުގަިއވާްގޮުތގެްމަތީންްތާއީދުކޮށް،ް

ްއެއް ްހަމަލާތައް ްދެވޭ ްމި ްވެސް ްފަރާތްތަކަށް ްއެހެނިހެން ްއަިދ ްނޫްސވެރިންނަށާ ްހަމަެއާއއެީކގައި ްގޮވާލަން. ްއަޅުަގނޑު

ބަޔަކުްއަނެއްްަބޔަކަށްްސިާޔސީްފިކުރާއިްސިޔާސީްވިސްުނމުގެްތަފާތުގެްތެރެއިންްމީހަކަށްްމިކަހަލަްއަނިޔާއެްއ،ްނުވަތަް

ބައެްއގެްމުދަލަށްްމިކަހަލަްގެއްލުމެއްްލިބުނީމާްއެއްްބަޔަކުްައނެއްްބައެްއގެްބޮލުަގއިްއެޅުުމެގްބަދަލުގައިްދިވެހިރާއްޭޖގެް

ްމެދު ްއިދާރާތައް ްޢަދްލުގެްތަޙުޤީޤީ ްޖިނާޢީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހިންގުމަށްފަހު ްތަޙުޤީޤެއް ްއިންސާފުވެރި ްރަނގަޅު ވެރިކޮށް

ްދޭތެރޭަގއިް ްބަޔަާކ ްހިންާގ ްޖަރީމާތައް ްމިފަދަ ްހިންގަިއ، ްޝަރީޢަތެްއ ްއިންސާފުވެިރ ްމިކަމަްށ ްތެެރއިން ނިޒާމުގެ

ްރާއް ްމި ްގޮތަަކށް ްނުހިނގާނެ ްކަންކަން ްޒާތުެގ ްމި ްއަދި ްޤާނޫނުތައްްޙުކުމްކުރެިވ، ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ޖޭގެ

ްދަންނަވާލަން.ް ްވާހަކަ ްމި ްފެންނާތީ، ްކަމުގައި ްކަމެއް ްމުހިއްމު ްވުޖޫދުކުރުމަކީ ްފަރުމާކޮށް، ްދިރާސާކޮށް، އިތުރަށް

 ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާހިސާބު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރެގްޝުކުރިއްާޔ ްއިަހވަންދޫ ްައރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނުޑ ްމިހާރު ން

ްއަށް.هللاްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްއިހަވަންދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްމަޢު ްދިެވހިރާއްޖޭ ްމިއަަދކީ ްދެކޭގޮުތގައި ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޚަޒާނާް`. ލޫމާތުގެ

ްދަށުް ްވަރަށް ްޗެނަލަކަށް ްޓީވީ ްގެންދަވާ ްކުަރްއވަމުން ްމަސަްއކަތެއް ްބުރަ ްޓަކައި ްމުއްސަނދިކޮްށދިނުމަށް ރައްޔިތުންނަށް

ްޤަބޫލުކުރާް ްއަޅުަގނޑު ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދުވަހެއް. ްހިންގުނު ްޢަމަލެއް ނޑި ްފި ްައދި ްދީ، ްހަމަލާއެއް ދަރަޖައިގެ
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ްހި ްމި ްމިއަދު ްގޮތުގަިއްގޮތުަގއި ްފުރިހަމަ ްއެންމެ ްއޭެގ ްއިން ްމުއައްަސސާ ްފުލުހުންގެ ްޒިންމާ ްކަންތައްަތކުގެ ނަގއިިދޔަ

ްތަނުގެް ްއެ ްއަދި ްގެނެވި، ްމިކަން ްސަމާލުކަމަށް ްފުލުހުންގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަބަބަކީ އުފުލަންޖެހޭނެ.

ްމަސް ްހަވާލުކޮށްފައިވާ ްފުލުހުންނާ ްކަަށވަރުކޮށްދިުނމަށް ްރައްޔިތުންނަްށްރައްކާތެރިކަން ްމުދަލާއި އޫިލއްޔަތު؛ްަރއްޔިތުްނގެ

ްހަވާުލކޮށްފަިއވާް ްޤާނޫުނއަސާސީން ްއަދި ްޤާނޫނާ ްފުލުހުންގެ ްފުލުހުންނަށް ްހިމާޔަތްދިނުމަށް ރައްކާތެރިކަާމއި

ްފެނު ްއަޅުަގނޑަށް ްހިނދު، ްއެދިފަިއވާ ްޓީވީން ްރާއްޖެ ްއެދި ްއަދާކޮށްދިނުމަށް ްަފރާތުން ްފުލުހުންގެ ނީްމަސްއޫލިއްޔަތު

ްތަން.ް ްދެވިގެންދިޔަ ްހަމަލާ ްިމ ްއަށް ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްގޮތުން ްނަތީޖާެއއްގެ ްއަދާނުކުރުމުގެ ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްއެ ފުލުހުން

ްފާޅުގަިއް ްއަށް ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްވެރިކަމުން ްބަޣާވާތުގެ ްހިނގަމުންދާ ްމި ްމިހާރު ްފަހުގައި ްބަޣާވާަތށް ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްހަ ްބަހުގެ ްހަމަލާދިނުމާއި ްޓީީވަގއިްއެިކއެކި ްރާއްޖެ ްޖެްއުސންކުރުމާ، ްގޯނާކުރުމާއި ްއެނޫްނވެސް ްއަދި މަލާތަކާ

ްރާަވިއގެންް ްކަންތައްތަކަކީ ްމިފަދަ ްކުރިމަތިލާންޖެހުމާ، ްހާދިސާތަާކ ްބިރުވެރި ްއެިކއެކި ްކުދިންނަށް މަސައްކަތްކުރާ

ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްކަންތައް. ްހުރި ްގޮއްސަ ްހިނގަމުން ްވެސް ްތެރެއިން ްކަންބޮޑުވަނީްސަރުކާރުގެ ްމިއަދު މެން

ްއޮތްް ްސަލާމަތަށް ްމީހުންގެ ްެއ ްރައްކާތެރިކަމާއި ްމުދަލުގެ ްމީހުންގެ ްއެ ްރައްކާތެރިކަމާ، ްރަްއޔިތުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްމީހުންގެް ްއެ ްޚިދުމަތެއް ްެއއީ ްއެކަހެރިކުރުމަށްފަހު ްެއއްފަރާްތކޮށް، ްބަޔަކު ްަވކި ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްފާުޅގައި މުއައްސަސާ

ް ްމުައއްސަާސގެްފަރާތުން ްމީހުންގެ ްއެ ްމީހުންނަކީ ްފިކުރެްއގެ ްިސޔާސީ ްަވކި ްއަދި ްެދކެ، ްކަމުގައި ްބައެއް ލިބެންނުޖެހޭ

ްމިއަުދްފުލުހުންގެްމުއަްއސަސާެގްވެރިްން ްގޮތުަގއި ްބައެްއގެ ްފޯރުކޮށްދޭންނުޖެހޭ ްެއްބަޔަކަށް ްޚިދުމަތް ްއެ ބޭނުން،ްނޫނީ

ްޢާއްމު ްިދެވހިރާއްޖޭގަިއ ްކަންތައްަތއް ްެއ ްހިނގަމުންދަނީ.ްދެކި، ްކަންތައްތަްއ ްމިފަދަ ްގޮތުން ްނަތީޖާއެއްެގ ކުރުމުެގ

ްިމް ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ްއަދި ްކަންބޮޑުވޭ. ްމިކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްމިއީ ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްޖެހޭ ްއެބަ ްހުއްޓާލަން ްކުރުން ްކަންތައްަތއް ްފަދަ ްއެ ްފަރާްތތަކުން ްހިންގާ ްަދއުލަތުގެްބާވަތުެގްޢަމަލު ްޚާއްަޞކޮށް .ްއަދި

ފަރާތްތަކުން،ްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކުންްވެސްްހުރިހާްރައްޔިުތންނަށް،ްވަކިްމީހަކުްތަފާތުވުެމއްްނެތިްއެންމެންނަށްްވެްސް

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްކަމަށް ްދޭންޖެހޭނެ ްހަމަހަމަކަމާއެއްކޮށް ްޚިދުމަތް ްދޭ ްމުއައްސަސާަތކުން ްއިނ21ްްްއެ ްމާއްދާ ވަނަ

ްއެއްވެްސްލާޒިމް ްހަމަހަމަކަން ްރައްކާތެރިކަމާއި ްޤާނޫނުގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޚިދުމަތް ްެއ ްވީހިނދު، ކޮށްފައި

ްމިައުދް ްހިތާމަކުރަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤަބޫލުކުރަްނ. ްއަޅުަގނޑު ްދޭންޖެހޭނެކަމުގައި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި

ްމުއައްަސސާެގްއިުތބާރުގެއްލި،ްރައްް ްތަެނއްެގްގޮުތގަިއްފުލުހުންގެ ްކަހަލަ ްއަީކްަވކި ޔިތުންެގްތެޭރގަިއްެއްމުއަްއސަސާ

ްެއް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްގެންެދވީމާ ްމަސައްކަތްކުަރއްވަމުން ްކޮމިޝަނަރު ްހުންނެވި ްއެތާނގަިއ ްމިއަދު ްގޮތަށް ސިފަވާ

ްވެފަ. ްގޮތް ްނުދެވޭ ްއޮންނަނީ ްމި ްޤަދަރު ްއިޙްތިރާމާއި ްޭދންޖެހޭ ްދޭތެރޭގައި ްމިއީްްމުއައްސަާސއާ ްދެރަކަމެއް. މިއީ

ްތެރޭަގިއް ްރޭވިގެްނ،ްފުލުހުންގެ ްބައެްއްފަރާތްތަކުން ްމިއަދު ްައޑުިއވޭ ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކަމެއް. ހިތާމަކުރަންޖެހޭ

ްހިންިގް ްއައިސް ްފުލުސް ްެވސް ްރޭަގއި ްދެކުނިން ނޑު ްއަުޅގަ ްދައްކާ. ްވާހަކަ ްގެންދާ ްހިންގަމުން ްހަރަކާތްތައް ތަފާތު

ްލު.ްއަޅުަގނޑުްދެކުނިންްއެްޢަމަލު...އަނިާޔވެރިްޢަމަ



45 

 

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީހުގެް ްރަްއޔިތުންެގ ްއޮތް ްމި ްކުރިމަތީަގއި ްއަޅުަގނުޑ ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްޢިއްޒަތްެތރި ްޝުކުިރއްާޔ އާދެ!

ް ްވ145ްަގަާވއިދުގެ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތޮއްޑޫ ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްުކއްލިްވަނަ ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޙީދު

ްމިް ްމެންބަރުންނަށް؛ ްހުރިހާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެިދވަަޑއިގެންެނވި ްފުރުޞަތުގައި ްހުޅުވާލި ްބަހުސްކުރުމަްށ ްއަށް މައްސަލަ

ްއެހެންކަމުން،ް ްނިމިފަ. ްފުރުޞަތުއަުރވައި ްވަނީ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ްިތއްެބިވ ްހޯލްތެރޭގައި ވަގުުތ

ްމިްއަޅުަގނޑަ ްއެހެންެވ، ްހުއްޓާލަން. ްަވގުުތ ްމި ްބަހުސްކުރުން ްއަށް ްމަްއސަލަ ްުކއްލި ްމަްއސަލައިަގއި ްމި ްޖެހޭނީ ށް

ވަގުުތްއެިދވަަޑއިގަންަނވާފައިްއަދިްމިތާްތިއްެބވިްހުރިހާްމެންބަރުންނަށް،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރުންނަށްްވަގުތުެދވިފަިއވުމާް

ް ްވަނީ ްޚިޔާލުފުޅު ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްމައްސަލައިެގްއެްއކޮށް ްކުއްލި ްމައްސަލަ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއެެހންކަމުން، ފާޅުކުރައްވާފަ.

ްމިއަދުެގް ްއިޢުލާނުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއާއެްއކޮށް ްހަމަ ްއަިދ ްދަންނަވަން. ްނިންމާލީކަމުގައި ްމިހާހިސާބުން ބަހުސް

ް ްއަކީ ްަގޑި ްބަހުސްކުެރވިފައ3:31ްިޖަލްސާގެްނިމޭ ްމިއަދު ްައށް ްަމއްސަލަ ްކުއްލި ްއެުކް.ްެއއީ ްމަޖިލީހުެގ1ްވުމާ ގަިޑއިރު

ް.3:31ްމަސައްކަުތގެްަގޑިއަށްްއިތުުރެވގެންްއެދިަޔއީ.ްއެހެންކަމުން،ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްމިއަދުްނިމޭގަޑިްއަކީް

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއެޖެންޑާ ްޖެހެނީ ްމި ްއެނބުރިލަން ްއަދެން،ްއަޅުަގނޑު ްއެޖ9ްެއިޓަުމ ްއަށް. ްއައިޓަމު ްއިބްތިދާޢ9ްީންޑާ ްއޮތީ ްމި ަގއި

ް ްތެރޭގައި ްބަހުސްގެ ްމެންބަރު....9.2ްބަހުސް.ްއިބްތިދާޢީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކެލާ ްފަރާތުން ްސަރުކާރު ްވަނީ ްމި ަގއި

ްހުށަހެޅިފައިް ްމައްސަލައެއް ްދެ ްބަހުސަށް ްއިްބތިދާޢީ ްއާދެ! ްފުރަތަް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއޭގެތެެރއިން ްއޮތް. ްއެބަ 9.1ްމަ

ގަިއވާްމަްއސަލަ،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްހުށަހަޅުްއވާަފއިވާްަމއްސަލަ.ްއެްމައްސަަލް

ްއައިޓަމުް ްއެޖެންޑާ ްމިދަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން، ްެނތް. ްގެންދެވޭކަެށއް ްވަގުތު ްމި ްކުިރއަްށ ްއަުޅަގނޑަށް އަިއގެން

ަގއިްހުށަހަޅާފައިްމިްވަނީްސަުރކާރުެގްފަރާތުންްކެލާްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެިރ9.2ްިމްވަނީ؛ްއަށް.ްއެްމައްސަަލަގއ9.2ްްި

މަޢުޞޫމުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްމަނީްލޯންޑްރިންްއަދިްޓެރަރިޒަމަށްްފައިނޭސްކުރުންްހުއްޓުވުުމގެްބިލު.ްهللاްމެންބަރުްޢަބްދު

ް ްވަނީ ްއިއްވާފައި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލު 29ްްމި ްގ2113ަޮއގަސްޓު ްބޭްއވުނު ްދައުރުެގ2113ްްއި ްދެވަނަ ްއަހަރުގެ ަވނަ

ްޢަބްދ21ްު ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކެލާ ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ްމަޖިލީހަށް ްިބލު ްމި ްޖަލްާސގަ. هللاްވަނަ

ގެންްވެސްްމަޢުޞޫމު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްބޭނުންފުޅުވިްއޔާްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްވާހަކަދަްއކަާވްަތނުގައިްހުންނަަވއިް

ްދަންނަވަން.ް ްހުށަހެުޅއްވިދާނެކަުމގަިއ ްބިލު ްވެސް ްބޭނުންކުރަްއވަިއގެން ްޕޯިޑއަމް ްޫނނީވިްއޔާ ްހުށަހެޅުއްވިދާނެ. ްބިލު މި
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ްހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުމަށްް ްބިލު ްމި ްއެހެންކަމުން، ްނިމުނީ. ްޚިޔާުރކުރެްއވީަމ ްގޮތެއް ްފަސޭހަފުޅު ްމެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި

ްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީ.އަޅުަގނޑުްިޢއްޒަތް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:މަޢުޞޫމުްهللاްރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާއި

ްޓެރަރިޒަމަށްް ްއަދި ްލޯންޑްރިން ްމަނީ ްފަރާތުން ްަސރުކާރުގެ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްގްރޫ ްޕާލަމެންޓްރީ ްޑީ.އާރު.ޕީގެ ްބިލު ްހުއްޓުވުމުެގ ްލިބުމުގެްފައިނޭންސްކުރުން ްހުށަހަޅަން ްއަޅުަގނޑަށް ްފަރާތުން ޕުގެ

ްމިއީް ްހުށަހަޅަމުންދާއިރު ްބިލު ްލިބިފައި،ްމި ްހުށަހަޅަން ްބިލު ްމި ްއާދެ!ްމިއަދު ްއުފާކުރަން. ްވަރަށް ްލިބުނީތީ ފުރުޞަތު

ްޓެރަރި ްއާދެ، ްދިމާވީ. ްިމ ްދުވަހަކާ ްހިތާމަވެރި ްއެހެންނަމަެވސް ްމުނާޞަބު؛ ްވަަރށް ްނަމަެވސް ޒަމްެގްއިއްތިފާޤަކުން

ްއަދައިދިަޔް ްީޓވީ ްރާއްޖެ ްސްޓޭޝަނެްއ، ްީޓވީ ްރާއްޖޭގެ ްޢަމަލަކުްނ ްޓެރަރިޒަްމގެ ްހަމަލާައކުން، ްޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ؛

ްެލވި،ްެއް ްމައްސަލަެއއް ްކުްއލި ްމަޖިލީހުގައި ްމިއަދު ްޮގތުން ްބެހޭ ްވަނީ.ްެއކަމާ ްމި ްލިިބފައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ޚަބަރު

މާއްާދގެްބިލެއް.76ްްބާުބގެްމަްއޗަށްްއެކުެލިވގެންވ19ްްާވިފައިްވަނީ.ްއާދެ!ްމިްބިލަީކްމައްސަލަްއަށްްވެސްްބަހުސްުކރެ

ްމަނާކޮްށް ްފައިނޭންސްކުރުން ްޓެރަރިޒަމަްށ ްއަދި ްލޯންޑްރިން ްމަނީ ްމިއީ ްއޮތީ ްމި ްތަޢާރަފުގައި ނުޑ ްމަިއގަ ްބިލުގެ މި

ްޤާނޫނެއް ްބަޔާންކުުރމުގެ ްއުސޫލުތައް ްއެެހނިހެން ްުގޅޭ ްކަމާ ްމަޤްޞަދުތަކަށްްްހުއްޓުވުމުެގ ްބިލުގެ ްމި ްއާދެ! ގޮުތގަ.

ބަލާއިރުްމަނީލޯންޑްރިންްއަދިްޓެރަރިޒަމްްފައިނޭންސްކުރުންްހުއްޓުވުމާިއްމަނާކުރުން.ްމަނީްލޯންޑްރިންްއަދިްޓެރަިރޒަމްް

ްއުސޫލުތަްއްއެކަށަައޅަިއްހިން ްޓަަކިއްސިޔާސަތުތަާކއި ްުހއްޓުވުމަށް ްްުގޭޅްކުށްތައް ގުން.ްމަނީްފައިނޭންސްކުރުމާ،ްއެއާ

ްހިންގުން.ްމަނީް ްއެކަށަައޅައި ްއުސޫލުތައް ްދެނެގަންނާނެ ްހަރަކާތްަތއް ްފައިނޭންސްކުރުމުގެ ްޓެރަރިޒަމަށް ްއަދި ލޯންޑްރިން

ްއެފަދަް ްދެނެގަނެ، ްފަރާތްތައް ްހިންގާ ްހަރަކާތްތައް ްފައިނޭންސްކުރުމުގެ ްޓެރަރިޒަމަށް ްހަރަކާތްތަކާއި ލޯންޑްރިންގެ

ްތަޙްޤީޤުކޮށް ްމައްސަލަތައް ްއަދިް، ްލޯންޑްރިން ްމަނީ ްއަދި ްފިޔަވަޅުއެޅުން. ްމެދު ްފަރާތްތަކާ ްހިންގާ ްހަރަކާތްތައް ެއފަދަ

ްސުޕަރވައިްޒކޮްށް ްރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ، ްއިދާރާތަކާއި ްމާލީ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްހުއްޓުވުމާ ްފައިނޭންސްކުރުން ޓެރަރިޒަމަށް

ނޑަެއޅުްންހިމެ ްޒިންމާތައްްކަ ްއެންމެްރެގިއުލޭުޓކުރާްފަރާތްތަކުގެްަދއުރާއި ްއެކުެލވިފަިއވާްގޮތުން ނޭ.ްއާދެ!ްމިްބިލުގައި

ްޖިނާޢީް ްގިނަ ްމިއީ ްބެލުން. ް ްމިންވަރު ްހިނގަމުންދާ ްމުޢާމަލާތެއް ްފައިާސގެ ްޤައުމުަގއި ްމި ްދެނީ ްމި ްކަމެއް މުހިއްމު

ްފައި ްޤަބޫލުކުރޭ.ްއެހެންވީމާ،ްނަގުދު ްބަޔަކު ްގިނަ ްވަރަށް ްކަމަށް ްހިމެނޭ ްފަިއސާ ްފަހަތުަގއި ްކުރެޭވްކުށްތަކުގެ ްއިން ސާ

ނުޑް ްމަިއގަ ްހުއްޓުވުން ްފައިނޭންސްކުުރން ްޓެރަރިޒަމަށް ްއަީލގައި ްކަންތައްތަުކގެ ްެއ ްދެނެގަނެ، މުޢާމަލާތްތައް

ްމަފްހޫމުތަކުގެް ްބިލުގަިއްހިމެނިގެންވާ ްބާބުގަިއ،ްމި ްދެވަނަ ްބިލުގެ ްއާދެ!ްމި ްފެނިގެންދަނީ. ްމި ްގޮުތަގއި މަޤްޞަދެއްގެ

ްއަދި ްއެކުލެވިފަިއވޭ. ްކޮަބއިކަްންްރަދީފު ްމާނައަކީ ްލޯންްޑރިންގެ ްމަނީ ްއެގޮތުން ްހިމެނިފައިވޭ. ްއަސާސް މަފްހޫމުތަކުގެ

ްމިް ްޚާއްަޞކޮށް ްވަކިން ްބުނެދީފަިއވޭ. ްވެސް ްޮކބައިކަން ްފައިނޭންސްކުރުމަކީ ްޓެރަރިަޒމަށް ްއަދި ބުނެދީފައިވޭ.

ްޓެރަ ްއަދި ްލޯްނޑްރިން ްކަންތައްަތއް؛ްމަނީ ްމިފަދަ ްތެރޭަގއި ްކަންަތއްތަްއްމަފްހޫމުތަކުގެ ްފަދަ ްފައިނޭްނސްކުރުން ިރޒަމަށް
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ްކުރަންޖެހޭް ްކޮންމެހެން ްޓަކައި ްދެނެގަތުމަށް ްމާޙައުލު ްކުުށގެ ްއެ ްއާދެ! ްގޮތުަގއި؛ ްޑެލިވަީރގެ ްކޮންޓްރޯލް ކުރާއިރު

ހޫމުތަކުގެްމިްމަފްްކަންތައްތައްްކަމާްބެހޭްމުއަްއސަސާތަކުންްކުރުމުގެްފުރުަޞތުްއެބަްދީފައިވޭްތަޙްޤީޤަށްްޓަކައި.ްއާދެ!

ްޑިަފއިންކުެރވިފަ.ްއަދިް ްއެަބްވޭ ްގްރޫޕުަތއް ްކޮރްމިނަލް ްޮއގަނަިއްޒޑް ްޖެހޭ ްއެބަ ްފާހަަގކޮށްލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ތެރެއިން

ްޓެރަރިސްުޓް ްޚާއްޞަކޮށް ްަވކިން ްއަދި ްޑިފައިންކުެރވިފަ. ްވަނީ ްމި ްބޭނުމަށް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްވެސް ޓެރަރިސްޓުން

ްޤާ ްމި ްވަނީ ްމި ްވެސް ްމިްޖަމާޢަތްތައް ްބާުބގައި ްވަނަ ްތިން ްިބލުގެ ްޑިފައިންކުެރވިފަ.ްއާދެ!ްމި ްޓަކައި ްބޭނުމަށް ނޫނުގެ

އޮންނަނީްރައްކާތެރިވުމަށްްޓަަކއިްއަޅާްފިޔަވަޅުަތއް.ްމަނީްލޯންޑްރިންްއާއިްޓެރަރިޒަމަށްްފައިނޭންސްކުރުންްހުއްޓުވުުމގެް

ްއޮ ްމި ްގޮތެްއަގިއ ނޑު ްމަިއގަ ްޮގތުގައި ްރައްކާތެރިކަެމއްގެ ްފަރާތްތައްްގޮތުން ްލިބިގަންނަ ްޚިދުމަތް ްމުދަލާއި ންނަނީ

ްއެް ްފަރާތްތަކުން ްމުޢާމަލާތްކުރާ ްފަރާތްތަކުން، ްހޯދާ ްޚިދުމަތް ްމުދަލާއި ްބުނޭ ްއެބަ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްއެއީ ދެނެގަތުން.

ްކަ ްދެނެގަންނަންޖެހޭ ްބަެއއްކަްނ ްކޮން ްޚިުދމަތްދެވެނީ ްމި ްދޭއިރު ްޚިދުމަތްތައް ްއެ ްދިނުމުގައި މަށް.ްޚިދުމަތްތައް

ްފުރިހަމަް ްފަރުދުންގެ ްއޮވޭ ްއެަބ ްތެރޭަގއި ްފިޔަވަުޅގެ ްައޅާ ްޓަަކއި ްރައްކާތެރިވުމަށް ްބާބުަގިއ ްތިންވަނަ އެހެންވީމާ،

ްއެް ްއަލީަގއި ްމަޢުލޫމާތުގެ ްމިފަދަ ްވެސް. ްހޯދުން ްމަޢުލޫމާތު ްފުރިހަމަ ްޝަޚުޞްތަކުެގ ްޤާނޫނީ ްއަދި ްހޯދުން. މަޢުލޫމާތު

ްވިޔަސް ްފަރުދުން ްއެއީ ްކުރާްްތަންތަނުން، ްތަންތަނުން ްއެ ްވެސް ްވިަޔްސ ްކަމުަގއި ްޝަޚުޞްތައް ްޤާނޫނީ ްއަދި ވެސް

ވަނަްމާއްދާގެް)މ(ްގައިްވަރަށްްޚާްއޞަްކަމެއްްގެނެވިފަިއވޭ.ްެއީއ16ްްމުޢާމަލާތްތައްްމިހާރުްދެނެގަނެވޭނެ.ްމިްބިލުގެް

ް ްނުވަތަ ްފަރާތަކީ ްލިބިގަްނނަ ްޚިދުމަތް ްމުދަލާއި ްފަރާތްތަކުން ްޕޮލިިޓކަލީްރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ްއޯނަރަކީ ބެނެިފޝަލް

ްމަނީް ްފަރާތްތަކުން ްއެ ްދެނެަގނެ، ްފަރާތްތައްކަން ްއިސް ްގޮތުްނ ްސިޔާސީ ްެއއީ ްބަލަްނވާނެ. ްފަރާތެއްތޯ އެކްސްޕޯސް

ލޯންޑްރިންްއެހެންނޫނީްޓެރަރިޒަމަށްްފައިނޭންސްކުރުމުގައިްަބއިވެިރވޭތޯްބެލުމަށްްޓަކައިްަކންތައްތައްްމިްވަނީްހިމެނިފަ.ް

ްކޮންްއެގޮތު ްލިބުނީ ްޯފރުންތެރިކަން ްނުވަތަ ްފައިސާވެިރކަން ްނުވަަތ ްތަނަަވސްކަން ްަފއިސާ ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ން

ގޮތަކުންކަންްޔަޤީްނކުރުމަށްްައޅަންޖެހޭްއެކަށީގެްނވާްހުރިހާްފިޔަވަޅުތަެކއްްއެޅުންްވެސްްެއބަްހިމެނޭ.ްއާދެ!ްމިްބިލުގެް

17ްް ްދެނެގަންނަންޖެހޭ ްާކކުަކން ްާމއްދާަގއި ްމިގޮތުްންވަނަ ްވޭ. ްއެބަ ްބަޔާްނކުެރވިފައި ްހާލަތްތަކެއް ޚާއްޞަ

ްއެބަް ްބޭބޭފުޅުން ްހަރަކާތްތެރިވާ ްގޮތުަގއި ްޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ްކުރުމުގައި ްމުޢާމަލާތްތައް ްފައިާސގެ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ

ްވަކީލުންނާިއްނޮޓަރީންނާއިްއެަކއުންޓެންޓުްނނާ ްއެކަމުެގްމަސަްއކަތުގަ.ްއެގޮތުންްޤާނޫނީ އަދިްޤާނޫނީްދާއިާރގައިް،ްއުޅޭ

ްޚިދުމަތްދޭް ްއެ ްނަމަވެސް ްޚިދުމަތްދޭ ްބަޔަކަށް ްއެއްެވސް ްބޭފުޅުން ްއެ ްފަރާތްތަކުން ްމުސްތަޤިއްުލ މަސައްކަތްކުރާ

ް ްބިލުގެ ްިމ ްއާދެ! ްހިމެނޭ. ްބެެލހެއްޓުން ްމަޢުލޫމާތުތައް ްހިލޭސާބަހަށ4ްްްފަރާތެއްގެ ްއޮންނަނީ ްމި ްބާބުަގިއ ވަނަ

ްޖަމާޢަ ްނޫންްމަސައްކަތްކުރާ ްމާލީ ނޑަެއޅޭ ްފަރާތްތަކާއި،ްކަ ްޚިދުމަތްދޭ ްޓްރާްނސްފަރގެ ްވެލިއު ްނުވަތަ ްފައިސާ ތްތަކާއި

ްބައެއްް ްފަހަރަށް ްގިނަ ްަވރަށް ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްބައި. ްބެހޭ ްމޮނިޓަރކުރުމާ ްކަްނތައް ްދާއިާރގެ ވިޔަފާރިތަުކގެ

ްޓެރަިރޒަމްގެ ްމަސަްއކަތުަގއި ްލޯންޑްިރންގެ ްމަނީ ްބަެއއްްްޤައުމުތަކުަގއި ްވެްސ ްމަސައްކަުތގައި ަފއިނޭންސްކުރުމުެގ

ްއެފަދަް ްކަންތައްަތއް، ްއެފަދަ ްއެހެްނވީމާ، ްބައިވެިރވުން. ްޖަމާޢަތްތަކުެގ ްމަސައްކަތްކުރާ ްހިލޭސާބަހަށް ްހުރޭ ފަހަރަށް
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ްބެހޭް ްތަންތަނާ ްމަސަްއކަތްކުާރ ްއެފަދަ ްޓަކައި ްހެދުމަށް ްގޮތް ްުކރިއަށްދެވޭނެ ްބައިވެރިނުވެ މަޢުލޫމާތުްްފަރާތްތަކުން

ް ްދެން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހޯދަން ްއެހެނިހެނ5ްްްފުރިހަމައަށް ްއެޅިދާނެ ްޓަކައި ްރައްކާތެރިވުމަށް ްއޮންނަނީ ްމި ްބާބުގައި ވަނަ

ނޑުްދަންނަަވއިލާނަން.ްރާއްޖެްއިންްބޭރަްށްގެންދާްނުވަތަްާރއްޖެްއަްށ24ްްފިޔަވަޅުަތއް.ްެއގޮތުންް ަވނަްމާއްދާްއަުޅގަ

ްަފއިސާް ްނަގުދު ްމަޢުލޫމާތުްްއެތެރެކުެރވޭ ްތަކެތީގެ ްފަދަ ްއިންސްޓްރޫމަންުޓ ްެނގޯޝިޔަބަލް ްބޭރާ ްއެނޫންެވސް އާިއ

ްދޭންޖެހޭް ްަޤއުމަކަށް ްއެ ްދަތުރުކުާރިއރު ްަޤއުމުތަކަށް ްަބއެއް ނޑުމެން ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްރިޕޯޓުކުރަްނޖެހޭ. ްއަްށ ކަސްޓަމްސް

ނޑުމެންގެްއަުތގައިްނަގުދުްފަ އިސާްގެންދާްނަމަްއެްފައިސާ.ްއެއީްކިހާވަެރއްތޯ.ްމަޢުލޫމާތުތަކުގެްތެރޭގައިްހިމެނޭްއަޅުގަ

ްފައިާސް ްއަދަދެއްގެ ްބޮޑު ްވުރެ ްއަށް ްރުފިޔާ ްހާސް ްފަންސާސް ްލައްކަ ްއެއް ްވަނީ ްހިމަނާފައި ްމިހާރު ްބިލުގައި އާދެ!ްމި

ްމެން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއަދަދުތަކަކީ ްމި ްއާދެ! ްނަމަ. ްބޭރުކުރާ ްުނވަަތ ްއެތެރެކޮށް ްއަށް ބަރުންްރާއްޖެ

ްލިބިގެންދާނެް ްފުރުޞަތު ްތިރިކުރުުމގެ ްނުވަތަ ްޖައްސައި ްމައްޗަށް ްއަދަދުތައް ްއެ ްދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު އިތުރަށް

ް ްދެން ްޚާއްޞަކޮށ6ްްްއަދަދުތަކެއް. ްހާމަކުރުން. ްމަޢުލޫމާތު ްބެހޭ ްމުޢާމަލާތްތަކާ ްމާލީ ްއޮންނަނީ ްމި ްބާބުގައި ވަނަ

ްޤައުމުތަުކެގްފައިނޭ ްއެހެން ްތަންތަނާްރާއްޖޭަގއި ްއެ ްމަސައްކަތްކުރުުމގައި ްޤާއިމުކޮްށގެން ްޮއފީސްތައް ްއިދާރާތަކުގެ ންސް

ވަނަްބާބަކީްމިްބިލުގެްއެންމެްމުހިއްމ7ްްުބެހޭްމަޢުލޫމާތުްއިތުރަށްްދެނެގަނެ،ްއެްކަންތައްަތއްްމޮނިޓަރކުރުމަށް.ްއާދެ!ް

ްޤާއިމުކުރު ްޔުނިެޓއް ްއިންޓެލިޖެންސް ްފައިނޭންްސޝަލް ްެއއީ ްބާބު. ްޓެރަިރޒަމަށްްއެއް ްނުވަތަ ްލޯންޑްރިން ްމަނީ ން.

ްއޮންނަނީް ްމި ްޒިންމާ ްމައިަގނޑު ްބެލެހެއްޓުމުގެ ްއެަކންތައް ްޓަކައި ްހުއްޓުވުމަށް ްކަންތައްަތއް ފައިނޭންސްކުރުމުގެ

ްާޤއިމުކުެރވޭް ްދަުށގައި ްއޮޯތރިޓީގެ ްމަނިޓަރީ ްމޯލްޑިވްްސ ްޔުނިޓަީކ ްމި ްޔުނިުޓގަ. ްއިންޓަލިޖެްނސް ފައިނޭންސްޝަލް

ނަޑއަޅާަފއިވޭ.ްޔުނި ްކަ ްުކށްކަމުގައި ްފައިނޭންސްކުރުމަކީ ްޓެރަރިޒަމަށް ްއަދި ްލޯންޑްރިން ްމަނީ ްބިލުަގއި ްމި ްއާދެ! ޓެއް.

ނަޑެއޅިފައިވޭ.ްެއގޮތުންްޖޫރިމަނާގެް އެގޮތުންްކުށްކުރާްމީހުންނަށްްއަދިްކުުށގައިްަބއިވެިރވާްމީުހންނަށްްއަދަބުްވެސްްކަ

ްއެ ްވެސް ްުޙކުމް ްޖަލުގެ ްއަދި ްމުއްދަތަީކްއަދަބާ، ްއަދަދުތަކަީކ، ްޙުުކމުގެ ްޖަލުގެ ްއަދި ްއަދަދުތަކާ ްޖޫރިމަނާެގ ްއޮތް. ބަ

އަޅުަގނޑުމެންްއިތުރަށްްދިާރސާކުރުމަށްފަހުްއެއަްށްބަދަލުެގނެވިދާނެްކަންތައްަތއް.ްއާދެ!ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްމިފަދަް

ްއަޅުަގނޑުމެންނަ ްމިއަދު ްކަމަކީ ްމުހިއްމު ްއައުުމގެ ްވުޖޫދަށް ްގިަންޤާނޫނެއް ްވަރަށް ްނޫން. ްކަމެއް ްއޮްތ ްޝައްެކއް ށް

ްފަހަތުގަިއް ްކްަރއިމްގެ ްޮއގަނަިއޒްޑް ްވިދާުޅވޭ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްޕޮލިސް ްއަދި ްވެސް ްބޭފުޅުން ްކަސްޓްމްސްގެ ފަހަރަށް

ްނުކުރެވޭ ްހައްލެއް ްކްރައިމް ްއޮގަނަިއޒްޑް ްނޫނީ ްދެނެވިގެން ްމަޢުލޫމާތު ްފައިސާގެ ްއެހެންވީމާ،ްމި ްހިމެނެއޭ. ނެ.ްފައިސާ

 އަޅުަގނުޑގެްުއއްމީދަކީ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަވގުތުް ްދެވިފައިވާ ްެމންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްޓަކައި ްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްބިލު ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްޓަ ްކަމަށް ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ްބިލު ްއެހެންކަމުން ނޑާެލވުނީ. ްކަ ްެއ ްަމއިކު ްބޮޑަްށްހަމަވެގެންދިޔައިމަ ްވަރަްށ ކަިއ
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ްހަމަޖެހިފައިް ްބަހުސްކުރުމަށް ްބިލަށް ްހުުޅވާލަން.ްމި ްބަހުސްެގްވަގުތު ްބިލުގެ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ޝުކުރުދަންނަވަން.ްމިހާރު

ްޢިްއޒަތްތެރިް ނޑު ްއަޅުގަ ްތަރުތީބުން ްއެދިވަަޑިއގަންނަވާ ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން ްބަުހސެއް. ްގަިޑއިރުގެ ްތިން ވަނީ

ްފުރުޞަތު ްދާއިރާގެްމެންބަރުންނަށް ްތޮއްޑޫ ްޖެހެނީ ްމި ްފުރުޞަތުއަރުވަން ނޑު ްއަޅުގަ ްފުރަތަމަ ްގެންދާނަން. އަރުަވމުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދަށް.

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްދަންނަވާލަ ްގޮތުން ްގުޅޭ ްބިާލ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމި ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަިއގެްޝުކުރިއްާޔ ްބިލުގެ ްމި ންޖެހެނީ

ްުޒވާނުންނަށްް ްބަެއއް ްޙަޤީަޤތުގައި ްއެއީ ްވާހަކައޭ. ްރޯކޮށްލި ްޓީވީަގއި ްރާއްޖެ ްއޮތީ ްދައްކަން ްހަމަ ްވެސް ތެރެއިން

ްއުަފއްދާް ްމައްސަލަތަެކއް ްުނބައި ްވަރަށް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްދީެގން ްަފއިސާ ްއިން ްޒަރީޢާ ްލޯންޑަރިންގެ ްމަނީ ފިލާތިބެގެން

ބަްއުޅޭ.ްާތއަބަދުްމިްއިވެނީްިމްމީހުންނަކީްއަބަދުެވސްްގޭްނގުތަްއްހިންގާްމީހުންނޭ،ްގޭްނގުތަުކގެްފަހަތުަގިއާވްބަޔަކުްއެ

މީހުންނޭ.ްދުވަހަކުްވެސްްމިިއންްމީހަކުްގަިއގައިްހިފައިަހއްަޔރުކުރެވޭްތަނެއްްނާދޭްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްހާދަހާްބޮޑެތިް

ލިބިގެންްއެްދަނީ.ްމިއަދުްއިރުއެިރއިރުްއެްދިޔައީްއެއްްމިލިއަންްޑޮލަރަށްްވުރެްބޮޑެތިްގެއްލުމެކޭްރަްއޔިތުންގެްމުދަލަށްް

ގެއްލުންތަެކއްްމަދުްމަދުްސިކުންތުްކޮޅެއްގެްތެޭރގައިްހަމަްއަމިއްލަްފަރުދުންގެްމުދަލަށްްގެއްލުންލިބިގެން.ްރާއްޖެްޓީީވް

ޔަްެގއްލުމުަގއިްކާކުތޯްޒިންމާަވނީ.ްހުރިހާްވެސްްަމއްސަަލްއެކަންޏެއްްނޫން.ްއެްއިމާރާތުެގްވެރިފަރާތަށްްލިބިގެްންެއްދި

ްތެރޭަގިއް ްފުލުހުންގެ ްޔުިނޓުތައް ްކަހަލަ ްެއކިެއކި ްއޮތް ްއެަބ ްބިލުަގއި ްހުށަހެޅުްއވި ްއެ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި އަކީ

ްހިނގަމު ްމި ްމިހާރު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޖެހޭ. ްއެަބ ްސާފުކުރަން ްފުރަތަމަ ްއޮފީްސ ްފުލުސް ްހުރިހާްއުފައްދަން. ންދާ

ްޢަބްދު ްބާޣީ ްހުރީ ްފަހަތުަގއި ްهللاްޖަރީމާއެއްގެ ްފެބްރުއަރީ ްހިސާބަީކ ްހުރި ްހުއްޓި ްިދވެހިރާއްޖެ ްއެސް.އ7ްޯރިޔާޒު. ގައި

ފުލުހުންގެްކުރިމަތީގައިްިދވެިހްސިފައިންްފަހަތަށްޖެހުނުްވަުގތު.ްދިވެހިްސިފައިންްފަހަތަށްޖެހުނީްއަޚުންނާއިްއުޚުތުންގެް

ްއެހެ ްވެރިކަމެކޭްލޭނޯހޮރުވަން. ްއަމިއްލަ ްތިމަްނނާމެންގެ ްމީ ްހީވަނީ ްމި ްަބޔަކަށް ްަވކި ްފުލުހުންގެ ްއެސްޯއ ންނަމަވެްސ

ްފުލުހުންގެް ްއެސްއޯ ްރަނގަޅުކުރެވޭނީ ްދިވެހިރާއްޖެ ްދެން ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤައުމެކޭ. ްއަމިއްލަ ތިމަންނާމެންގެ

ްނު ްކުރިމަްއޗަްށ ްފިަޔވަޅު ްއެޅި ްފަހަތަށް ްސިަފއިން ްދިވެހިާރއްޖޭެގްކުރިމަތީގައި ްއަޅަިއގެން. ްކުިރއަށް ްސިފައިން ކުމެ،

ްދިފާޢީް ްަޤއުމީ ްނުބައްލަވާށޭ. ްކަމަށް ްނަެމއް ްއެއީ ްބާރު ްދިފާޢީ ްަޤއުމީ ްޮގވާލަން، ނުޑ ްއަުޅގަ ްސިފައިންނަށް އެންމެހައި

ްމީހުން ްބަޔަކު ްއުޅޭ ްމި ްތެރޭގައި ްފުލުހުންގެ ްެއސް.އޯ ްހިފަިއ، ްގޮތުަގއި ްފުރިހަމަ ްޭއގެ ްބޭނުން ްފުލުްސްްބާރުގެ މުޅި

ްތިއްބެވި.ް ްއެބަ ްކުދިން ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްތިއްބެވި ްއޮފީހުގައި ްފުލުސް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްަވއްޓާަލނީ. ްވެސް ްއަގު އޮފީހުގެ

ްމީހުންނާް ްއެ ްއެހެންވީމާ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްތާ ްދަމަނީ. ްމި ްއޮފީހަށް ްފުލުސް ްގިނައިން ްއެންމެ ްނޫންތޯ އަޅުަގނޑުމެން

ްހު ްަބއްދަލުވެފަިއ ްގޯހެްއްގިނައިން ްކުދިން ްތިބޭ ްަކއުންޓަރުތަކުަގއި ްއިނގޭތޯ. ްނޫން ްގޯެހްއ ްމީހުން ްއެ ްބުލޫޒް؛ ންނާނީ.

ްހަމަް ްމީހުންނަކީ ްމީހުންތައް.ްމި ްތަޅަންުއޅޭ ްގައިަގއި ްއިންާސނުން ްނުކުމެ ްއުޅެީންމަގުމައްޗަށް ްމި ނޫން.ްގޯސްހެދިގެން
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.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްއެމް.ޑީ.ޕީގެްމުޒާހަރާތަުކގައިްވެްސްމުޅިންްނުބައިްތަމްރީނެއްްދީެގން،ްނުބައިކޮށްފައިްތިބިްަބއެއް

ްމިހެންް ނޑި ްމުލައްދަ ްއަންހެނުންތައް ްއުމުރުގެ ްމާމަމެން ނޑުމެްނެގ ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުންނާ، ްމުސްކުޅި ްކުދިންނާއި މަންމަން

ްކޮބައި ްމިއީ؟ ްކޮންކަމެއްތޯ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކޮންކަމެއްތޯ، ްމިއީ ްބިންދާލައިގެން ްލަންބައި ްފެބުރުއަރީ ވަަނ7ްްތޯ

ްއުޅެނީ.ް ްމި ްަތންފީޛުނުވެގެން ްކަންކަން ްގޮތަށް ްއޮްތ ްކޯީނަގއި ްކީްއެވގެންތޯ ްފުލުހުންތައް. ްތަޅާލި ްތަންތަން ދުވަހު

އެހެންވީމާ،ްމިްާރއްޖެްމިްދަނީްވަރަށްްނުބައިްމިސްރާަބަކށް.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްބަާޣވާތްޮކށްގެން،ްަރއްޔިތުންެގްވެިރކަންް

ްފޭރިގަނެގެން ްއޮތްް، ްޞައްޙަކޮށް ްމިހާރު ްހަމައެކަނި ްރާއްޖޭގެ ްޖާގަ ްތިބުމުގެ ްފޭރިގަނެގެން ްވޯޓު ްލީ ރަްއޔިތުން

ް ްމަހުގެ ްޮގާވލަން،ްނޮވެމްބަރު ނޑު ްތިޭބކަށްނުޖެހޭނެ.ްއަޅުގަ ްބަލަހައްޓައިގެން ްމަޖިލީހުން 11ްމުއައްސަާސ،ްރައްޔިތުްނގެ

ް ްރަީއެސއް ްއިންތިޚާބުކުރާ ްިދވެހިރާއްޭޖަގއި ްދުވަހު ްަރއީސްްވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްނަމަ، ނެތް

ްދޫކޮށްލުމުގެް ްހަދައި ްއެއްެޗއް ްބޭނުންހާ ނޑު ްބައިގަ ްފުލުހުންގެ ްއެސް.އޯ ްމިގޮތަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްމި ހުވާކުރަްއވަންޖެހޭނެ.

ްތަޙްޤީ ްފުލުހުންގެ ްމިހާތަނަށް ްލިބިގެންތޯ ްެގއްލުމެއް ްމުދަލަކަށް ްކާކުގެ ްނުދޭނަން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ޤަކުންްޖާގަެއއް

ް ްރޭގައި ްމައްސަލަެއްއނޫންތޯ. ްމިއީ ްލިބުމ8:31ްްާސާބިތުވީ. ްއިންޒާރު ްރޯކޮށްލާނެކަމުގެ ްޓިވީ ްރާއްޖެ އެާހަކށްހާއިރު

ގުިޅގެންްފުލުހުންނަށްްއެންގީަމްކީްއވެތޯްއެްތަުނގެްސެިކޔުިރޓީްނެތީ؟ްކީްއވެތޯްޭރްފަތިހުްމީހުންްރޯކޮށްލާފައިްދިޔައިުރް

ް ްޖިޕެއް ްފުލުސް ްތަނުގައި ްކޮބައިތޯްއެ ްއެީހތެރިކަމަށްްދިޔައިރު ްއޭނާ ްވަޅިައޅަިއގެން ްބުރަކަށީގައި ްމީހެއްގެ ޮއތީ؟ްބިދޭސީ

މީހުންގެްގުރޫޕަކުންްވަދެްެއވަރުްބޮޑުްއިމާރާތެއްްމާލޭަގއިްމީހުންްދިރިއުޅޭްސަރަހައްދެްއގަިއ7ްްމީހުން،6ްްފުލުހުން؟ް

ް ްކޮބައިތޯ ްވާހަަކްފުލުހ8:31ުހިނގައިދާއިރު ްދިން ްވޯނިން ްމިއަދުްނުކުމެގެްންގައި ްކަމެއް.ްދެން ްކުރެވުނު ްބުނީމަ ންނަށް

ްދާޚިލީް ްޮބޑު ްލީޑުވާނީ ްަރއީސް،ްމިކަމުން އިންޓެގްރިީޓްޑިޕާޓްމަންޓެްއ،ްތަޙްޤީޤްްޑިޕާޓްމަންޓެއް؟ްކޯެޗއްތޯ.ްޢިްއޒަތްތެރި

ްއަޅު ްގޮތަކީ؟ ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިއީތޯ ްބޮޑުހުޅަކަށް. ްދާޚިލީ ްބޮޑު ްވަަރްށްހަމަނުޖެހުމަކަށް. ަގނޑުމެން

ކެތްތެރިކަމާެއއްކޮށްްމިްތިބެނީްރައްޔިތުންްވޯޓުލުމުެގްފުރުޞަތަށްްޓަކައި.ްެއކަމަކުްމިކަްންއަތުންްބީެވގެންދާްޮނވެމްބަރުް

ްެވސ11ްްް ްއެކްިޓވިސްޓުން ްޕާޓީގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ނޑުެމންނަކަށް ްއަޅުގަ ްދަންނަވަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްފަހު. އަށް

ްނޮވެމް ްނުހިފެހެއްޓޭނެ ްހިފަހައްޓާނީ؟ްޤާނޫނުއަސާސީެގ11ްްބަރު ްމީހުން ްއެ އަށްފަހަކު.ްކިހިނެއްތޯ،ްކޮްންއުއްމީދަކަށްތޯ

ްނޫްން ްކަމެއް ްހެޔޮާވވަރުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްޚިލާފުވަމުން. ްދަނީ ްއެ ްޖަޖުން ްތިބި ްކޯުޓގަިއ ްސުޕްރީމް މާއްދާތަކާ

ްގޮވާލަންްޢިް ްތިބޭކަށް.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުަގނޑު ްއަށްްދޫކޮށްލައިގެން ްވަުރގަދަ ްމަޖިލިސް ްރަީއސް،ްަރއްޔިތުްނގެ އްޒަތްތެރި

ްހިންގަން.ް ްބަރާބަރަށް ްކޮމިޓީތައް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވަރުގަދަުކރަން. ްސެިކޔުރިޓީ ްމަިޖލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ހިންގަން.

ނޑައަޅަން.ްސުޕްރީމްްޯކޓަކަށްްވެސް ފުލުހުންނަކަށްް،ްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުންްދިވެހިރާއްޖެްދެންްދާންޖެހޭްމިސްރާބުްކަ

ް ްބުނާ ްއެ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމިއީ ްބާރު. ްރަްއޔިތުންގެ ްމިއީ ްއަރަެއއްނުގަެނވޭނެ. ްމައްަޗކަށް ްބާރުގެ ްމި ވަަނ4ްްވެސް

ނޑުމެންް ްދެއްކޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްމިސްރާބު ްދާނެ ްރައްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްހިނދަކު ްދިރިދެމިއޮތްހާ ްމާއްދާ މާއްދާ.ްމި

ނޑުްޮގވާލަން.ްަވރަށްްބޮޑަށްްޝުކުރިއްާޔ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްލީޑަރ ްޝިޕްްެނގުމަށްްއަުޅގަ
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުުރޞަތުްމިްއަުރވަނީްމިލަންދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްޢަލީްރިޟާްއަށް.ްެއއަށްފަހުް އާދެ!ްމިހާރުްއަުޅގަ

ްހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކަށް.ްއަޅުަގނޑުްފުރުޞަުތއަރުވާނަްންހުޅު

ް

 ްކަދެއްެކވުން:ވާހަްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްިމީއް ްބިލު، ްހުއްޓުވުމުގެ ްފައިނޭންސްކުުރން ްޓެރަރިޒަމުގެ ްއަދި ްލޯންޑްރިން ްމަނީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ،

ް ްބިލެއް ްމުހިއްމު ްވެސް ްހަނދާންބަލިްޙަޤީޤަތުގައި ނޑު ްއަުޅގަ ްިބލަކީ ްމި ްއަދި ްޤަބޫލުކުރަން. ްެވސް ްައޅުަގނޑު ކަމަށް

ނޫނިއްޔާްމީގެްކުީރަގއިްއެމް.ީޑ.ޕީްސަރުކާރުަގއިްެވސްްއޭުރެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްތިމަރަފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިް

ްމަޖިލީް ްމި ްބިލެއް ްބެހޭ ްލޯންޑްރިންއާ ްމަނީ ްމުޞްޠަފާ ްމުޙައްމަދު ްއަޅުަގނުޑްމެންބަރު ްއޮތްކަން ްހުށަހަޅާފައި ހަށް

ްވަރަށްް ްބަލައިލާއިރުަގއި ްތަފްސީލުތަކަށް ްހުރި ްބިލުގައި ްބިލާއި ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއާދޭ. ްއެބަ ހަނދާނަށް

ްފައިާސް ްއެ ްއަދި ްގޮތްތަކާ ްޚަރަދުކުރެވިދާނެ ްފައިސާ ްޓަކަިއ ްކުރުވުމަށް ްކުށް ްޓެރަރިަޒމުގެ ްގޮތެއްަގއި ތަފްސީލީ

ްބިލުްޚަރަދުކު ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިހާރު ްބަޔާންކޮށްދީފަ. ްހުއްޓޭ ްއެބަ ްތަފްސީލުކޮށް ްގޮތް ްވާނެ ްކަންތައް ްދެން ރީމާ

ްދިވެހިާރއްޖޭގެް ްއަދި ްކަންތައްތަކާ ްހިނގަމުންދާ ްމިހާރު ްައއިއިުރަގިއ ްހިސާބަށް ްިމއަދާ ްއުޅެނީ ްމި މުހިއްމުވެގެން

ނޑުމެންނަށްްމިްފެނުނީްރޭގެްަވގުތެްއގައިްައއްޫޑަގިއްމާޙައުލުގެްއެކިްކަްނކޮޅުތަުކގަިއްހިންގަމުންދާް ކަންތައްތައް.ްއަޅުގަ

ވަރަށްްބޮޑުްމާރާމާރީއެއްްހިންގަިއ،ްއެްތަނުންްމީހަކުްހިސޯރުކޮށްްއޭނާްއަށްްއަނިޔާކޮށް،ްއޭނާްއަށްްއެތައްްޖިސްމާނީ،ް

ްިދވެހި ްދަންވަރުަގއި ްޭރެގ ްހަމައެާއއެީކގައި ްތަން. ްކުިރ ްއަނިޔާަތއް ްއެންމެްލާއިންސާނީ ްތެރޭަގއި ްމީޑިާޔގެ ރާއްޖޭެގ

ްއޭގެް ްއަކީ ްހަމަލާ ްދިން ްއެ ްއަށް ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްހަރަކާތްތެރިވާ ްގޮތަށް ްފެންނަ ްފުށް ްެދ ްގޮތެްއގަިއ، ްހުރި އިތުބާރު

ނުޑްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންްމިްދެންނެީވް ފަހަތުގައިްވަކިްަބޔަކުްތިެބގެްންހަމަްސީދާްޓެރަރިޒަމުެގްޢަމަލެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ްތިބިްރާ ްއޮޑިދޯނިފަހަރުަގއި ްިތބި ްތަނުަގއި ްެއ ްދިޔައިުރގަިއ ްޓަކަިއ ްދެކެލުމަށް ްހަމަލާ ްދިން ްތަނަށް ްެއ ްއަްށ ްޓީީވ އްޖެ

ްރޭަގއިް ްއަށް ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްބުނޭ ްއެބަ ްފަރާތްތަކުން ްުދށް ްމަންޒަރު ްކައިީރަގއި ްއެތާ ްއަދި ްފަޅުވެރިންނާ ދިރިއުޅޭ

ް ްއައ6ްިގުންާޑއިންގެ ްނިވާކޮްށގެން ްމޫނު ްލިބުންްމީހަކު ްހަމަލާ ްއެ ްހަމަލަދިންއިރުަގއި ްއަށް ްސެކިޔުރިޓީ ްިއން ްއެތާ ސް

ފޫުޓްދުރުަގއިްފުުލހުންގެްޖިޕެއްްމަުޑކޮށްގެްންޮއތްްވާހަކަ.ްެއްފުލުހުންގެްޖިޕ111ްްުމީހާ،ްއޭނާްލެާޔްެއކީަގއިްޮގސް،ް

ްފަރާތް ްދުށް ްމަންޒަރު ްވާހަކަ. ްހިމާޔަތްނުދިން ްއަށް ްއޭނާ ްވެސް ްއެދުނީމަ ްޢިއްޒަތްތެރިްހިމާޔަތަށް ްބުނޭ. ްއެބަ ތަކުން

ނޑުމެންނަށްްއެބަްއެނގޭްނޫންތޯްމާލޭަގިއްހުރިްގޭންގުތަކަށްްފައިާސް ރައީސް.ްމިއީްކަންބޮުޑވާންޖެހޭްމައްސަލަ.ްއަުޅގަ

ްޓަކަިއް ްމަޤްޞަދުތައްްހާސިލްކުރުމަށް ްކަމެއްްނޫނެއްްނޫންތޯ.ްސިޔާސީ ްވާ ްބައެއްކަން.ްމިއީްނޭނގި ޚަރަދުކުރަނީްކޮން

ްލަްއަކްްމާލޭގައި ްއެތައް ްހާސް، ްެއތައް ްސަތޭކަ، ްއެަތއް ްބައިވަރު ްފަރާތްތަކަށް ްބުނާ ްކަމަށް ްގޭްނުގތައް ހަރަކާތްތެރިވާ
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ް ްހިނަގިއދާ ްމި ްކުުރވާ. ްއެބަ ްކަންަތއްތައް ްެއކިެއކި ްއާއި ްމާާރމާރީ ްބޮޑެތި ްީދގެން ްތެރޭގަިއ16ްްރުފިޔާއެއް މަސްުދވަހު

ްފަނަ ްގޮތެްއގައި ްލާއިންސާނީ ްތަޙްޤީޤުތަކެއް؟ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްކުރެވުނު ްކޮބައިތޯ ްމަރައިލާފަ. ްއޮތް ްއެބަ ްމީހުން ރަސޯޅަ

ްކުްށވެރިވިް ްކޮަބއިތޯ ްތަޙްީޤޤުކޮށްފައި ްޙަމަލާ ްދިން ްައސްވާޑަށް ްއަށް، ްކުރޫ ްޓީީވގެ ްާރއްޖެ ްެއއްެޗއް؟ ްހޯދުނު ކޮބައިތޯ

ގައިްކޮބައިތޯްއެްމައްސަލަިއގައިްސާމިުލާވްފަރާތްތައް؟ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްދިންްހަމަލާ

ްގަދަކަމުންް ްކޮމިޝަނަރުކަމާ ްޕޮލިސް ްމިހާރު ްހުރީ ްއަީޑގައި ްކަމެއްގެ ްހުރިހާ ްމި ްހެއްކެއް؟ ްހޯދުނު ފަރާތްތައް؟

ްޢަބްދު ްހުރި ްހުރިހާްهللاްހަވާލުެވގެން ްމި ްބޭނުންކޮށްގެން ްޙިކުމަތުޢަަމލީ ްރިޔާުޒގެ ްބާޣީ ްޭރވުާމއި ްރިާޔޒުގެ ްބާޣީ ރިޔާޒު.

ްމަޝްހޫުރްޖަ ްދުނިޔޭގައި ްސަރުކާރުން ްމި ްފެނިއްޖެ ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްހިންގަނީ. ްމި ްޤައުމުަގއި ްމި ރީމާތަކެއް

ޓެރަރިސްޓުންްގެނެސްގެންްަސރުކާރުގެްފައިސާްއިންްޚަރަދުޮކށްގެންްސަރުކާުރގެްމިނިސްޓަރުންްއެްމީހުންގެްފަހަތުގަިއް

ްނާޒިމާ،ްހަމަ ްސަރ،ްބާޣީ ްނާޒިމު ްމިނިސްޓަރު ްއަދީބު؛ްޑިފެންސް ްހުރި ްމިނިސްޓަރަކަށް ްޓުއަރިޒަމް ްމިހާރު އެއާެއކީަގއި

ބާޣީްއަދީބާްދެްމީހުންްދެްފަރާތުގައިްތިބެގެންްފައިސާްޚަަރދުކޮށްގެން،ްދައުލަުތގެްފައިާސްއިންްޚަރަދުކޮށްގެންްއާތަރް

ްއެަބްޖެ ްގެނެސްގެްންއުޅުނުކަން.ްމިކަންކަން ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްމީހުން ްކަހަލަ ްތަޙުޤީޤުކުރަން.ްކާކުތޯްބްރަދަރސްމެން ހޭ

ްވާހަކަދައްަކއިލާފަިއ،ް ްމަޑުމަޑުން ްފަރާތާ ްހަމަލާދޭ ްއަިއއްސަ ްތަޙުޤީޤުކުރާނީ؟ްފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރާނީ؟ްކޮންފަރާތަކުންތޯ

ްަކނަޑއެޅިގެްން ްާސބިތުކޮށްފައި، ްކުށް ްމަްއޗަށް ްއޭނަގެ ްތަޙުޤީޤުކޮށްފަިއ ްއޭނަ ްބަންދުކޮށްފައި، ްމީހާ ްލިބުން ހަމަލާ

ްޤައުމަށްްމުޠްލަ ްމި ްޙުކުމް ނޑުގެ ްއޮތީްސީދާްކަ ްމި ްގޮއްސަ ްމިްޤައުމު ްޖަލަށްލަނީ.ްމިވަރަށް ްހެކިދީފައިްއޭނަ ޤަށްްދޮގު

ްބޮޑުް ްފެންނާނީ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްގޮތަކީ ްވާނީ ްދެން ްެއރީމާ ްެއއްގަމަށް ްއެރީމަ، ްަޤުއމަކަށް ްޙުކުމް ނުޑގެ ްކަ އަރާފަ.

ްކު ްއެތި ްބޮޑު ްކާާލތަން. ްއެތި ްކުޑަ ްއައިސް ްއުސޫލުންްއެތި ްބުނާ ްގިނަވާނޭ ްރުއް ްމީހާ ްއަުޑގަދަ ްކާލަންވީ. ްއެތި ޑަ

ްހާލަތުް ްޤައުމުގެ ްމި ްހިސާބަށް ްއެ ްބަލި. ްމީހަކު ްބަލި ްަގދަ. ްމީހަކު ްގަދަ ްމީހަކު؛ ްއެ ްކޮށްގެްނ ްކަމެއް ްހުރި ކުރެވެން

ްަވރަށް ްކިަޔއިގެން ްޤައުމިްއޔަތޭ ްޤައުމުގައި ްމި ްފެނޭ ްއެބަ ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްއޮތީ. ްމި ްވާހަކަަދއްާކްްގޮއްސަ ބައިވަރު

ްކަމަށްް ްރަށްތައް ްހުރި ްއުފެދިފައި ްގޮތުން ްޤުދުރަތީ ްހުރި، ްއުފެދިފަިއ ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްހަމައެަކނި ްޤައުމިއްޔަތަކީ ތަން.

ްތިބިް ްޤައުމުަގއި ްމި ްރައީސް.ްޤައުިމއްޔަތަކީ ްޤައުމިއްޔަތަީކްޢިއްޒަތްތެރި ްކުށްހީއެއް.ްެއެއއްނޫން ްބޮޑު ްވަރަށް ހީކުރުމަކީ

ްޤައުިމއްޔަތުްރަ ްއެުކވީމާ ްކަްނަކމެއް ްހުރިހާ ްއެ ްަކންކަމެއް. ްހުރިހާ ްހުރި ްގުޅިފައި ްރަްއޔިތުްނނާ ްއެ އްޔިތުންނާއި

ޤައުމިއްޔަަތކަށްްވަނީ.ްޤައުމެްއްޤައުމަކަށްްވަނީްއެްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންްތިބީމަ.ްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްވުރެްވަކިް

ތުންނަށްްވުރެްވަކިްައުގބޮޑުްލެޔެއް،ްމިްރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންނަށްވުރެްވަކިްައގުބޮޑުްމުހިއްމުްބައެއް،ްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔި

ްތިބިް ްކޯޓުގައި ްސުޕްރީމް ްއޮތީމަ. ްރައްޔިތުން ްއޮންނަނީ ްވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނޯންނާނެ. ްއެްއޗެއް ްއެއްެވސް އެހެން

ް ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްއިރުހެން ްމެންދުރުގެ ްރޯމާދުވާލު ނަޑއެިޅގެން ްކަ ނޑިޔާރުން ްދަށުންްފަ ްޚިލާފުވަމުންދާއިރުަގއި ޤާނޫނުތަކާ

ްިސޔާީސް ްބަެއއް ްޓަކައި ްހާސިލުކުުރމަށް ްމަގުސަދުތައް ްސިާޔސީ ްޓެރެރިޒަމަކީ. ްމީ ްލިޭބނީ. ްއިންސާފެއްތޯ ްކޮން ދެން

ްފެނުނުް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފައިސާދީފަ. ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްތިބެ ްފޮރުވިގެން ްލީޑަރުން ްސިާޔސީ ްބަެއއް ލީޑަރުން،



53 

 

ްގޮްސްްކެމްޕެއިންގެ ްގޮތަށް ްދާ ްޮއއްަސއިލާހެން ްދަތްގޯނި ްަސންތިމަރިޔަބު ްއަނގަަމއްޗަްށ ްއިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތީަގއި

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޓެރެރިޒަމް ްވެސް ްމި ްބަހައިލީމާ؛ ްެއއްޗެހި ްލެޕްޓޮޕްތަކާ ްކޮމްޕިއުޓަރުތަކާއި ްރަށްރަށަށް ހުރިހާ

ްބެލޭނީް ްކަންކަން ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްބަލަން ްއޮތީްްމިކަންކަން ްމި ްމިހާރު ްހައްލުކޮށްގެން. ްމިކަން ްނިކުމެ ްރައްޔިތުން ދިވެހި

ްމިކަހަލަް ްއެހެންނަމަވެސް ްޤާނޫނެއް. ްމުހިއްމު ްޤާނޫނަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްހައްލުކުރަންޖެހިފަ. ްމިކަން ްނިކުމެ ރައްޔިތުން

އްެޗހިންްހަމަލާދިނުމާއިްކުށްތައްްއެތައްްސަތޭކަްޤާނޫނެއްްއެބަްހުރި.ްސީދާްޓެރެރިޒަމާްބެހޭްޤާނޫނުްއެބަްހުރި.ްތޫނުްއެ

ްމަދުކުރުމުގެްބިލު...

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކު

ްވަރަށްް ްގޮތުަގއި ްއެނގޭ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްޓެރެރިޒަމަކީ ްއާއި ްލޯންޑްރިން ްމަނީ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްދެކަމަީކްވެ ްދެކަން. ްއޮތް ްއަދަދަކަްށްގާތްކޮށް ްގިނަ ްފައިސާ ްީސދާ ްހަމަ ްިވޔަސް ްކީކަމުަގއި ްނަން ްދެ ްޙަޤީޤަތުަގއި ސް

ްހޯދަިއގެންް ްބާރުވެރިކަން ްޤައުމުތަުކަގއި ްުނވަތަ ްދުނިޔޭގައި ްހިންަގިއގެން ްކަންކަން ްބޭުނމުގައި ބޭނުންކޮށްގެން،ްފައިާސގެ

ްިވޔަފާރިއެއް. ްއަންނަ ްހިނގަމުން ްދުިނޔޭަގއި ްޢާއްމުކޮށް ްެއއީ ްމާފިޔާްްއުޅުމަކީ ްއުފެދި، ްގޭންގުތައް ްބޮޑެިތ އޭގެތެޭރަގއި

ްވެްސް ްތަން ްކުރާ ްެއކަންކަން ްޮބޑަށް ްެއއަށްވުރެ ްއަދި ްޑީލްކޮްށ ްހަތިޔާރު ްދެވިގެްނ، ްނަންނަން ްއެހެންެވސް ނުވަތަ

ްުދވަސްތަ ްއުޅޭތާ ްހާލެއްަގއި ްމިފަދަ ްާރއްޖެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްފެނޭ. ްއެބަ ްަޚބަރުތަކުން ްމިއަދު ެކްއްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ް ްދިގު ްރާއްޖޭެގ ްމި ްއެނގޭ. ްއެބަ ްެވސް ްއެންމެނަށް ްއެކަން ްމަދ31ްްުވެއްޖެ. ްނިމިގެންދިޔައިުރގަިއ ްވެިރކަްނ އަހަރުެގ

ްެއއްވެްސް ްނުދަްއކާ، ްެޓކުހެއް ްބޭނުންކުރަމުންދިޔައީ ްލާރި ްދައުލަުތގެ ްމީހުންނަށް ްއެ ްހުރި. ްލާރި ްއަތުަގއި ބައެްއގެ

ްެއއްެޗްއްޙަޤީޤަ ްެއްއވެސް ްޑިމޮކްރަސީްރައްޔިތަކަށް ްސަލާންޖައްސުަވިއގެން.ްރާއްޖޭގެ ްނުދީ،ްރައްޔިތުން ްނަމަ ްބުނާ ތަށް

ްޙަޤީޤަތުަގއިް ްމޮޔަވީ ްެއްމީހުން ްއެީކަގއި ްތަޢާރަފުވުމާ ްޑިމޮްކރަސީ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްމަސަްއަކތްކޮށް ްައޅުަގނޑުމެން އަށް

ށްްޤާނޫނުއަސާީސްބައްޓަންެވގެންދިަޔއިމަްެއްވެސް.ްއެއީްއެްމީހުންގެްފައިުބޑަށްްސަލާންޖަހަންްނުގޮސްްުއޅެވޭނެްގޮަތކަ

ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެް ްނިކުމެެގންދިޔައިމަ ްވާހަކަ ްދެއްކޭނެ ްމީޑިޔާތަުކަގިއ ްވާހަކަތައް ްކަންތައްތަކުެގ ްކުރާ މީހުން

ްގޮތު ްޙައްޤުތަކެްއގެ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްވާހަކަަތއް ްމިނިވަންކަމުގެ ްއެްއވެުއޅުމުެގ ަގއިްމިނިވަންކަމާއި

ލިބިގެންދިޔައިމަ.ްެއއާެއކީަގއިްފެނިގެންދިޔައީްޗަންޕާްުއއްޗުްކިޔާްމީހަކާއިްޤާސިމްްއިބްރާހީމްްކިޔާްމީހަކާ،ްއަދިްސަންް

ްތިބެ،ް ްގޮތުަގއި ްމުްއސަނދިންގެ ްރާއްޭޖގެ ްގޮތުަގއި ްމީހަކާ،ްމިްމީސްމީހުންްރިސޯޓުްއޯނަރުންގެ ްކިޔާ ޓްރެވަލްްޝިޔާމު

އިްޤަދަރުްމަތިކޮށް،ްއެހެންްމީހުންގެްއަބުރުްކަތިލުމަށްްަޓަކއިްީޓވީްޗެނަލްތަްއްހަދަމުންްއަނެއްާކްއެްމީސްމީހުންގެްޖާހަް

ްފެނިގެންދިަޔއީް ްވެްއދުމަށްފަހުގައި ްމީހުން ްދީފައި ްުމސާރަތައް ްބޭނުންވާ ްމީހުން ްއެ ްޗެނަލްތަަކށް ްއެ ްތަން. ގެންދިޔަ

ް ްޢިއްޒަާތއި ްމީހުންގެ ްއެހެން ްކަތިލައި، ްއަބުރު ްމީހުންގެ ްހުރިހާްއެހެން ްނޫން ްބޭނުން ްމީހުން ްއެ ްދުއްވާަލއި، ކަރާމާތް

ްޓެކުހެއްް ްމީހުންނަށް ްއެ ްތަން. ްމަސައްކަްތކުރި ްބޭނުންކޮށްގެން ްމީޑިޔާ ްޓަކައި ްހިނގިަޔނުދިނުމަށް ްޤައުމުަގއި ްމި ކަމެއް
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ންދިޔަ.ްއެއަށްްިމްދައްކަންޖެހޭްކޮންމެްފަހަރަކުްއެްމީހުންްއެްޓެކްްސްނުދައްާކނެްގޮތަކަށްްާރވަިއގެންްކަންަތއްްކުރަމު

ްގޮްތގޮތުންް ްަވގު ްއަދި ްފައިސާއާ ްކުރާ ްބޭނުން ްނުދައްކާ ްޓެކްސް ްކިޔަނީ ްމި ްލޯންޑްރިން ްމަނީ ްައޅުަގނޑުމެން ކިޔަނީ؛

ްބޭނުންކުރާް ްބާރުހޯދުމަށް ްނެެރގެން ްތެރެއަށް ްޢާއްމުންގެ ްޖަހަިއެގން ްރުފިޔާ ްަވގަށް ްފައިސާާއްއަދި ްބޭނުންވާ ހުދުކުރަން

ްއޮ ްމި ްމިއަދު ްދިމާކުރެވޭކަްށްފައިސާ. ްޗެނެލަކާ ްއެެހން ްނެތް. ްހިންގޭކަށް ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްމިއަދު ްއައިއްަސ. ްތަން ްއެ ތީ

ްމިް ްކަންކަން ްމި ްތިބެގެން ްފަހަުތގައި ްޙަޤީޤަުތގައި ްއަުޅވާއިުރގައި ްބޮލުަގއި ްބައެްއގެ ްސިާޔީސ ްކަމެއް ްކޮންމެ ނެތް.

ބޭނުންވަނީްއެްމީހުން.ްފައިސާގެްތަނަަވސްކަންްވެސްްްކުރަނީ.ްވެރިކަންްވެސްްބޭނުންވަނީްއެްމީހުން.ްޗެނަލްތައްްވެސް

ްބާރުވެިރކަންް ްއޭގެ ްމީހުން ްެއ ްިވޔަސް ްޖެހުނުކަމުގައި ްހާލެއް ްކޮންމެފަދަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްމީހުން. ްއެ ބޭނުންވަނީ

ނުޑވައިާލ،ްދިވެހިްފުލުހުންގެްމުައއްސަސާްއަށްްވެ ސްްިމއަދުްބޭނުންކުރޭ.ްޤާނޫނެއްްޮއވެ،ްެއްޤާނޫނުގެްބާރުވެރިކަންްކަ

ްނޫންކަންް ްކަމެއް ްއެއީ ްމަސަްއކަތްކުުރމަކީ ްދައުލަތެްއްގަނެލައިގެން ްނުފޫޒުވަދެފަ.ްމިވަރުެގްޤައުމެއް،ްމިވަުރގެ ްއޮތީ މި

ް ްއެނގިފަިއްފެބްރުއަރީ ްއެންމެނަށް ްއޮތީ ްތިބެނ7ްްީމި ްމި ްސަބަބުން.ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަޣާވާުތގެ ްގެނެވުނު ްދުވަހު ވަނަ

ްއަނބިދަރީ ްދުނިޔޭަގިއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވެސް ްމާދަމާ ްދޭތެރޭަގއި ްމަސައްކަތާ ްކުރާ ްކާންބޯން ްއާއި ްޢާއިލާ ންނާއި

ނޑުްަދއްކަންްބޭނުންވަނީް ތިބޭނެކަމުގެްއުއްމީދުނެތިފަ.ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްައޅުަގނޑުްމިްފައިްމަތީގައިްހުރެްއަޅުގަ

ްފުރަ ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވާހަކަ. ްނަފްަސށް ްއަމިއްލަ ްއޮތްްއަޅުަގނުޑގެ ްދަރިއެއް ްނަހަލާލު ްައޅުަގނަޑކީ ްގޮވީ ތަމަ

ްކުރަމުންް ްެއކަން ްތެރޭގައި ްދިޓީީވ ްހަމަ ްބަޔަކު. ްވަކި ްގެންދިޔަީއ ްމަޝްހޫރުކުރަމުން ްވާހަކަ ްއެ ްވާހަކަ. މީހެއްގެ

ފެނުނީްްމިިލއަންްޑޮލަރުްވަްއަކންކޮށްގެންްދައުލަުތގެްލާރިތަެކއްްކޭްވާހަކަ.ްދެނ21ްްގެންދިޔައީ.ްދެންްބޮލުަގއިްެއުޅވީް

ނޑުްބުނަން،ްޢަބްދު ރިާޔޒުްއެކަންޏެއްްނޫންްފުލުސްްهللاްއަޅުަގނުޑގެްކާރަށްްރާއަުރވަިއގެންްއެކަންްކުރިްވާހަކަ.ްައުޅގަ

އޮފީހުގައިްިމކަންްހިންގަނީ.ްސީދާްހޭޅިްޙުސައިންްައޑީަގިއްއިނދެގެންްކުުރވާްކަެމއްްމީ.ްއެއީްިމއަދުްޑެޕިުއޓީްނުވަތަް

ނޑުްނުދަންނަްމީހެއްްނޫން.ްޭއނަގެްބައްޕަްވެސްްދަންނަން.ްއެސިސްޓެންޓްްކޮމިޝަނަރްއޮް ފްްޕޮލިހަށްްއެްހުރީްއަުޅގަ

ނޑުެގްކާރަްށްރާއެރުވީ.ްދެންްޭއގެފަހުގަިއް ްއަުޅގަ އޭނަގެްާޢއިލާްެވސްްރަނގަަޅށްްދަންނަން.ްއެްމީހުންގެްޭރވުމެްއގައި

ްސޯޓު ްގޭތެރޭގައި ްހަމަ ްޗަންޕާ ްކުރަމުންެގންދިޔައީ. ްވެސް ްބަދުނާމު ްެއއަށްްއެ ްހީހީފައި ްއިނދެގެން، ްަލއިގެން ބުިރއެއް

ްައވަހާރަކޮށްލުމާް ްއަފްރާޝީމް ްޑރ. ްފެނިގެންދިޔައީ ްެއއަްށފަހު ްދެން ްގެންދިޔައީ. ްއަނިޔާކުރަުމން މަލާމާތްކުރަމުން،

ްބޮލުގައި ްޢާއިލާގެ ްމުޅި ްތަން. ްގެންދިޔަ ްައޅުވަމުން ްބޮލުަގއި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްއަނެއްކާ ްބަދުނާމު ްއެ ެއކަންްްގުިޅގެން

ްހަމައެކަިން ނުޑ ްއަުޅގަ ްގެންދިޔައީ. ްެގއްލުންދެމުން ްގޮތުން ްނަފްސާނީ ްއަށް ްޢާއިލާ ްމުޅި ްައޅުަގނޑުމެންގެ އަޅުަވިއގެން

ްނޫންް ްވާހަކަެދއްކުން.ްއެ ްއަނިާޔގެ ްކުރި ްވެރިކަުމގައި ްޢަބްދުލްޤައްޫޔމުގެ ްމައުމޫން ްރާްއޖޭގައި ްއޮތީ ްކަމަކަށް ކުރާހާވެސް

ނ ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްއިތުރުްއެްއވެސް ްެއޅުވީ. ްވެސް ްބަުދނާމު ްއެ ްބޮުލގައި ްއަޅުަގނުޑގެ ްވެސް ްއިހަށްދުވަހު ްނުކުރަން. ުޑ

ްއެް ްއަޅުަގނޑަކީ ްރުިޅއަންނަނީ. ްދެކެ ްައޅުަގނޑު ްއަނެއްކާވެސް ްފުލުހުން ްމިއަދު ްގެްނދަނީ. ްއަޅުވަމުން ބަދުނާމުތައް

ް ްބަދަލުގައި ްއޭގެ ްއެކަމަކު ްމީހެއް. ްހުރި ްމަރައިލާފައި ްތަޅައި ްދަޢުވާއެްއްމީހުން ްބަދަލުވުމުން ްސަރުކާރު ްވެސް މާދަމާ
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ްސޯޝަލްް ްާޢއިލާ ނޑުގެ ްައޅުގަ ނާޑއި ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްމަރާލަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްޭބނުންވަނީ ްމިއަދު ްކޮށްފާނެީތވެ ވެސް

ައއްސަސާްމީޑިޔާަގއިްބޮޑުސިްނގާކޮށްްޅަަދރީންނަށްްދަންދެންްފޮޓޯޖަހާފައިްއެހެރީ.ްއެހެންވީާމ،ްއެބަްެއނގޭްފުލުހުންގެްމު

ްސީާދް ްކަެމއްކަން. ްހިންގާ ްތެޭރގަިއ ްމުއަްއސަސާ ްފުުލހުންގެ ްޔަޤީން ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްމީ. ްކަެމއްކަން ްހިްނގާ ތެރޭގައި

ްގޭްނގުް ްހުރިހާ ްހިންގާ ްރާއްޖޭގަިއ ްމި ްހަމަލާދިނަސް، ްައށް ްީޓވީ ްާރއްޖެ ްއެހެންވީމާ، ްހުރި. ްއެބަ ްބުނެފައި ދިމާލަށް

މަތްކޮށްދޭންްކޮންމެވެސްްބަޔަކު،ްފުލުހުންގެްތެރެއިންްާބރުްހުރިްބަޔަކުްއެބަްތިބި.ްކުށްތަކެްއގެްފަހަތުަގއިްއެކަންްސަލާ

އެހެންވީމާ،ްދެންްތިބިްއެހެންްސިޔާސީްމީހުންނަށްްވެސްްެއކަންްކުރެވެނީ.ްމީްބޮޑުްގޭންެގއްްގޮތަްށްމިކަންްހިންގަނީ.ް

ް ްއަޅުަގނުޑގެ ްސަލާމަތްކުރުމަށް. ްމިކަމުން ްޤައުމު ްމި ްއެދެން ނޑުެގްއަޅުަގނޑު ްއަޅުގަ ްމަރާލުމަކީ. ްނޫން މައްސަލަެއއް

ްސަލާމަތުގެް ްޤައުމު ްމި ްއެހެންނަމަވެްސ ްކަންތައް. ްއެ ްދިޔައިތާ ްއެ ްމަރާލީމާ ްނޫން. ްމަްއސަލަެއއް އެްއވެސް

އައްސޭިރއަކަށްްގެނައުމަށްްޓަަކއިްކުރެވެންްހުރިްކަންކަންްުކރަންްއެބަްޖެހޭ.ްސޯޝަލްްމީޑިާޔގައިްދެތިންްމީހަކުްކުރާް

ްއުޅެްނ.ްޓުވީޓަ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްސަމާުލވެގެން ްއެކަމަށް ްއެަކމަކު ްނުދަން. ްސިއްަސއިގެެނއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުން

ް ްހަމަލާދީފި. ްޮއއްވާ ްނިދާފައި ްއިހަށްރޭ ްެއއީ. ްގޮތް ްޮއތް ްޤައުމު ްމި ްކުރާނީ؟ ްއަމިއްލ7ްްަކީއްތޯ ްއަޅުަގނޑު ަފހަރަށް

ް ްފަޅާލައިފި ނޑު ްއޮީފސްގަ ްމަސައްކަްތކުރާ ްނުހޯދިގެންްކާންބޯން ްނުހޯުދނު.ްކީްއެވގެންތޯ ްއެކަމެއް ްފުލުހުންނަކަށް މާޭލގަ.

ްގާބުިރއެްއް ްޗެނަލަކަށް ްހިންގާ ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްއެކަމު ްހަމަލާދީފިތޯ؟ ްފަހަރު ްކިތައް ްއަށް ްޓީވީ ްރާއްޖެ އުޅެނީ؟

ޔަިއގެންްމިްތަނަށްްއައިސްްއަދިްއެއްލީީތވެްއޭނަގެްތިާމގެްމީހުންނަށްްދަންދެންްއެްތިބީްހައްޔަރުކޮށްފަ.ްކަހަރުަވކެކޭްކިް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކީއްެވގެންތޯ؟ ްދެކޮެޅއްނުޖެހޭނެ. ްއަދި ވާހަކަދެްއކިޔަސް

 މިތާނގައިްޚިޔާލުފާޅުކުރުުމގެްމިނިވަންކަންްގެނެސްދިނީ.ްބުުރމާްޤާސިމްްކުރިްކަމެއްްނޫންްއެީއކީ...ް

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްރިޟާްޢަލީްބަރުމެންްދާއިރާގެްމިލަންދޫ

ް ްބިލުގެ ްމި ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްފައިނޭންސްކުރުނ6ްްްޝުކުރިއްޔާ ްެޓރަރިޒަމަށް ްއޮތް ްއެބަ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ްޓަކަިއް ްހިންގުމަށް ްހަރަކާތެއް ްޓެރެރިސްޓު ްޖަމާޢަތަކުން ްޓެރެރިސްޓް ްނުވަތަ ްެޓރެރިސްޓަކު ްވަނީ ްއެ ްބުނެފައި ކަމުގައި

ްއެނގިހުރެްއެްއވެ ްބޭނުންކުރާނެކަން ްއެފަދައިން ްމަގުސަދު،ްނުވަތަ ްބޭނުންކުރާނެކަުމގެ ްނުވަަތްއެީކގައި ްމިންވަަރކަށް ސް

ވަނަްމާއްާދގަ.ްހަމަެއއާެއކ6ްްުސީދާްގޮތެްއަގއިްއެފަދަްފަރާްތތަކަށްްފައިސާްޚަރަދުކޮށްދިނުަމށްްކިޔާްނަމެްއގެްގޮތުަގއި،ް

ޞީލުކޮށްްމީގެްތަފްޞީލުތައްްބަޔާންކޮށްފަިއްއެބަްހުރި.ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަްންވަނަްމާއްާދގައިްވެސްްަވރަށްްތަފ54ްް

ބޭނުންވަނީްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްރާއްޖެްޓީވީްހަމަްމިއަދުްއަލުންްއޮންއެއަރކުރަންްފަށާނޭ.ްމިްޕާޓީްއަކީ،ްއެމް.ޑީ.ީޕް

ް ްދުއްަވއިގަންނަ ްތެދުވެ ްބާރަށް ްެއއަށްވުރެ ްވައްަޓއިލީމާ ްޖަހާފައި ްމިހާރުްއަކީ ްވެސް ްރައީސަށް ްޢިއްޒަްތތެރި ޕާޓީެއއްކަން

ނޑިް ްފި ްދޭ ްމިހެން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްއެނގިފަ. ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް އޮންނާނީ

ްމަހުޖަނުމީހާް ްމުއްސަނދި ްވިޔަސް، ްކަމަށް ްއިންޒާރުދިން ްމަރުގެ ްއެހެން ްއަދި ްބިރަކުން، ްދައްކާ ްއެހެން ޙަމަލާއަކުން،
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އިނދެގެންްމިލިއަނެއްހާްފޯނުަނންބަރުްނަގައިދީގެންްގުންޑާްިއންްލައްވާްކިތަންމެްވަރަކަށްްއެސް.އެމް.އެސްކުުރވިަޔސް،ް

ްތިބީް ްރަްއޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނާންނާނެ. ްބަދަލެއް ްޢަޒުމަކަްށ ްުގނޑުމަކަްށ، ްޕާޓީގެ ްމި ްއަދި ބިރުދެއްކިަޔކަސް

ްމިހާ ްރަީއސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަތިލިޔަސް،ްކިހިނެއްކަން ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްއަންދާލިޔަސް، ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްއެނގޭނެ. ރު

ތަޅައިސުންނާފަތިކޮށްލިޔަސްްިއރާދަކުރެއްިވއްޔާްދެންްއޮންނަްއިންތިޚާބެްއގައިްވޯޓުްކަރުދާްސކޮޅުްކޮންމެްދުވަހަކުްއަތަްށް

ްސަ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްއިރާދަކުެރއްިވްއޔާ ްދިނަސް ްައތަށް ްދުވަަހކު ްކޮންމެ ްަރއްޔިތުންްދިނަސް، ްރާއްޖޭަގއި ްމި ރުކާެރއް

ްވަިކވަކިންް ްހޯދާފައި، ްވަިކވަކިން ްފަރާތްތައް ްޢަމަލުކުރަމުންދާ ްމި ްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ްުދވަހަކުން ްއެ ޤާއިމުކުރާނޭ.

ްަވގުތުކޮޅަް ްވާހަަކްދަންނަވާލަން ްދޭތެޭރގަިއްޝައްކުނުކުަރްއވާތި!ްމި ްފިޔަވަުޅއަޅާނެކަމާ ްޤާނޫނީ ްއަޅަންޖެހޭ ކަށްްހޯދާފައި

 އެދުނީ.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްނަމަް ްނެތް ްއެދިފައި ްމީހަކު ްވާހަކަދަްއކަން ްފަރާތުން ްޕާީޓގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްބުނެލަ ްއެްއޗެްއ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޭނުން ްދަންނަވަމުްންއަޅުަގނޑު ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްއިތުުރކޮށްލަދެްއވަން. ްަވގުތުކޮެޅއް ން

ްމަޖިލީހުގެް ްަރއްޔިތުްނގެ ްާރއްޭޖގައި ްމި ްަޓކައި ްރަނގަޅުކުރުމަށް ްކަންކަން ްއަކީ،ްރާއްެޖްއިޞްލާޙުކޮށް ްވާހަކަ ގެންދިޔަ

ްއުނދަގުެލއް ްކުރާކަށް ްެއކަން ނޑުމެނަށް ްއަޅުގަ ްނަމަ ްވެއްޖެ ްތެދުވަން ްބޭފުޅުން ްތަނުގައިްްތިބި ްމި ްއެކަމަކު ނޫނޭ.

ްމިް ްލިބެމުންގޮސް، ްމިތަނުން ްއަނިޔާތަްއ ްފުިރގެންގޮްސްމިފަދަ ްތަޢައްޞަބުން ްޒާތީ ްއަެނކަކާ ްއެކަުކ ްދަހިވެ ވެރިކަމާިއ

ްއޮތްް ްކޮށްފައި ްޓަކައި ްބޭރުކޮށްލުމަށް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްކުރީ ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްއަޅައިލާ ްކަތިލައި ްމެންބަރަކު ތަނުގެ

ންްއަޅުަގނޑުމެނަށްްުބނަންްއެނގޭ.ްމިއަދުްއެތައްްަބޔަކަށްްބޮޑެތިްގެއްލުންލިބުނީމަްކޮންމެްދުވަހަކު،ްގެއްލުމެްއްކަމެއްކަ

ލިބޭްކޮންމެްފަހަރަކުްކުއްލިްމައްސަލަްލަިއގެންްމިތާނގައިްމިްވާހަކަދައްކަނީ.ްިމއިންްެއްއވެސްްކަެމއްްހޯދޭކަށްްނެތް.ް

ްހިމާ ްަބޔަކު ްއެ ްއެްއޗަކީ ްއެނގޭ ްއެީއްއޭގޭން ްރައްކާތެރިކުެރވޭ. ްހިމާޔަތްކޮށް ްވެއްޖެއްޔާ ްތަނެއް ްބޭނުންވެްއޖެ ޔަތްކުރަން

އަޅުަގނޑުމެންްމިްަދއްކާްބަާޣވާތުެގްވާހަަކްައކީ.ްމީހުންނަށްްއިންޒާރުދިނުމާ،ްިމްކަންކަްންކުރެޭވއިުރގަިއްަވކިްމީހަާކް

ށް،ްވީްީޓވީްއަްށ،ްހަވީުރްނޫހަށް،ްރާއްޖެްޓީވީްއަށް،ްދިމާލަށްްއެއްޗެއްްބުނެފިްއޔާްއެކަންްކޮންޓްރޯލްކުެރވޭ.ްދިޓީީވްއަ

ްނިމުނީ.ްހަމަް ްއެ ްއެކަން ްހިނަގއިދިަޔިއމަ ްއެކަމެއް ްގެއްލުންނުދެނީތޯ؟ްއެކަމަކު ްނޫސްެވރިންނަށް ްރާއްޖޭގެ ދިއެފް.އެމަށް

ްމަސަ ްތަންތަނުގެ ްއެ ްނޫން. ްޗެނެލެއް ްޓީވީ ްބޭނުމަކީ ްމީގެ ްއެކަމަކު ްގެްއލުން. ްލިބޭ ްވެސް އްކަތްކުރާްއެންމެނަށް

ްކުީރގެް ްއަޅުަގނޑު ްެގްއލުންދެނީ. ްއެ ްެއކަމުން ްއިންވެސްޓުެމންޓުތަކަށް ްބޮޑެތި ްހުރި ްކޮށްފައި ްމީހުން މީހުންނަށާ،

ްކަމުަގިއް ްމެންބަރެއް ްަރއްޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެ ްވިަޔސް،ްކިތަންމެ ްމީހަކަށް ްދެރަ ްކިތަންމެ ްއަދި ދެންނެވިން،ްއަުޅަގނޑު

އްލަވާްމީހެއްްކަމުަގއިްވިަޔްސްކާންބޯންްކުރާްމަސައްކަތްްދެްދުވަހުންްއެއްްދުވަހުްވަދެްވިޔަްސ،ްކިތަންމެްބާރަށްްހަޅޭް

ް ްއެނގޭނެ. ްއެންމެންނަށް ްރާއްޖޭެގ ްމުޅި ްއެންގިން. ްބަރާބަށް ްފުލުހުންނަށް ނޑާލީމަ ްފަޅައިލީމ7ްްާފު ްއޮފީސް ފަހަރަށް
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ްމިވަ ްމަސައްކަްތ، ްކުރާ ްކާންބޯން ްހުއްޓާލީ. ްހިންގުން ްއޮފީސް ްދިރިއުޅުްންމާލޭގައި ްމުޅި ްހެޔޮވެދާނެތޯ؟ ްކުރަން ރު

ްހިތާމަާއއެީކގަިއް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްދެންނެވީ، ްމި ްމިއަދު ްެއކަމަކު ްދިރިއުޅުން. ްމުޅި ްމީހުން. ްމި ހަލާކުއަރުވާަލއިފި

ްއޮފީސްްތެރޭންްނޫންްދެވަ ނުޑގެްާޢއިލާގެްފޮޓޯޖަހާފައިްއެހެރީ.ްެއްނިކުމެގެންްއުޅެނީްފުލުސް ްއަުޅގަ ނަްވަރަށްްދެރަވޭ

ްހުރިވަުރްން ްަނގަން.ްބްރާންތިވެފައި ްޕާސްޕޯޓު ްފޮޓޯ،ްދަރިންގެ ްހުރި ްދީފައި ްނޫން.ްބައްލަވާ!ްއިމިގްރޭޝަނަށް ތަނަކުން

ނޭނގެްމިއަދުްއަންހެނުންގެްޮފޓޯޖަހާފައިްހުރިއިރުގަިއ،ްއަޅުަގނޑުެގްއަނބިމީހާްމިހާރުްއުެޅނީްބުރުގާްއަަޅިއގެންްކަމެްއް

ޓޯްނެރެފައިްޖަހާފައިްއެހެރީ.ްމިްވާހަކަްދައްކަންްއެބަްޖެހޭ.ްމާދަމާްދަރިންނާްއެއްކޮށްްވެސް.ްގަމާުރވެގެންްޮގސްްއެްފޮ

ްއަނިޔާދެނީ.ް ްމި ްނޫން ްމީހަކަށް ްދެ ްމީހަކަށް ްަބއްދަލުވުމެއް.ްއެންމެ ްކުއްލި ްބާއްވާތި ްބޭފުޅުން ްތި ްތަނުގައި ްމި ކަތިލީމަ

.ޑީ.ޕީގެްމީހުނަށްްއަިނޔާކުރީަމްފުލުހުންްގޮސްްއެްމީހުންްއަްއޑުްއަޮތޅަށްްއެްތިބީްަތގުްންފޮނުވަިއގެންްހަމަްސީދާްއެމްް

ްގޭންެގްއް ްއޮތީ ްމި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްނޫން. ްމުއައްަސސާެއއް ްފުލުހުންގެ ްއޮތީ ްމި ްިދވެހިރާްއޖޭގައި ްހައްޔަރުކުރަނީ. އެ

ްސަރވިްސއެ ްސެކިުއރިޓީ ްނެޝަނަލް ްބަދަލުކުރާނަން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤާނޫނު ްރާއްޭޖގައި ްމި ްހަދާފައިްބޮޑުސިންގާ. އް

ސިފައިންނާއިްފުލުހުންްއެްއުކރުންްނޫންްއެއްެވސްްގޮެތއްްނޯންނާނެ.ްއެއީްމައްސަލަްއަކީ.ްމިްދެްދާއިރާްދޭތެރޭްޖެހުނުް

ްއަބަދުއަބަދުް ްހަތިޔާރުނުޖެހިގެން ްގަޔަށް ްމީހުން ްނުލިބިގެން ްވެޕަން ްލީތަލް ްމީހުންނަށް ްއެ ްފުލުހުންނަށް މައްސަލަެއއް.

ްގެންދިޔައީ. ްނިކުމެްްތަޅަމުން ްމުންޑުއަނދެގެން ްއަށް ްއަމިއްލަ ްސިފައިން ްދިވެހި ްއެނގޭ. ނޑުމެނަށް ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތް މި

ްމިް ްޖެނެރަލުންނެއްތޯ ްކޮން ްފަޓުލޫުނގެ. ްނުކުމެބައްލަވާ ްޒިޕުލަިއެގން ްފަހަތަށް ްނޫނިއްޔާ ްމުންުޑއަނދެގެން. ބައްލަވާ!

ްހަލާުކވެގެންާދއިރުގަ.ްއެނގިަވޑަިއގަް ްމިވަރު ްތިބީ ނޑުކޮށްލުމަީކްޤައުމުަގއި ނޑުފު ްފު ްމުައްއސަސާ ންނަވާނެ،ްސިފައިްނގެ

އަބަދުވެސްްފުލުހުންްބޭނުންވާްކަމެއް.ްެއއީްއާދަމްްޒާހިރާއިްޓޫޓޫްޒާހިރާްދެްމީހުންްއެްތަނުގައިްތިބިއިުރަގއިްމައުމޫުން

ްކަން ްއުފެދުނު ްއެކަމާ ްމަރާލީމަ ްތަޅައި ްނަސީމު ްއީވާން ްސަބަބުން. ްކުިޅަގނެޑއްގެ ްއޮތް ްއާދަމްްކުޅެފައި ނުޑގައި ތައްގަ

ްބުނީް ްޒާހިރު ްއާދަމް ްެއުޅވީމަ، ްމިކަން. ްއެުޅވީ ްބޮލުގައި ްޒާހިރުެގ ްއާދަމް ްއަުރވައިލާފަިއ ްބޭރަށް. ްއަުރވާލީ ޒާހިރު

ްޓޫޫޓް ްނޫނެކޭ. ްބުނީ ްޒާހިރު ްޓޫޓޫ ްބުނީމަ، ްެއއީ. ްކަމެކޭ ްކުާރ ްޒާހިރު ްޓޫޓޫ ްަބލަހައްޓަނީ! ްގުދަން ްބަޑި ތިމަންނަހެއްޔޭ

ްބަ ްއަތުަގއި ްޖަލުތެރޭގަިއްޒާހިރު ްކަލޭ ްައޅުވަން. ްއެކަން ްބޮލުގައި ްޒާހިރު ްއާދަމް ްބޭނުންވީ ްމައުމޫނު ޑިހުރީ.

ނޑުމެނަށްް ްއަޅުގަ ްމީ ްބަޑިޖަހަންޖެހުނީ. ްސިފައިންނަށް ްހައްދުފަހަނަެއޅީމަ ްނޫންހެއްޔޭ ްޮގސް ްކުރަމުން އަނިޔާކުރަމުން،

ްފުލުހު ްދިެވހި ްފަށަިއގެން ްދުވަހުއްސުރެ ްއެ ްނޫން. ްޙަޤީޤަތެއް ްނިންމީ.ްނޭނގޭ ްމައުމޫނު ްަވކިކުރުމަށް ްމުއައްސަސާ ންގެ

ްަފޠުޙު ްބަހައްޓާފައި ްތަަޅއިފޮޅަިއގެން ްވާހަކަަދއްކާ ްއާރަށުަގއި ްޢަބްދުهللا ްޙުސައިނާއި ްޒާހިރު ްޖަމީލާއި ޙަމީދާްهللا

ްލައް ްޒާހިރު ްއާދަމް ްނެތް. ްފޭކުެރވޭކަށް ްވެސް ްއެކަކު ްމީގެން ްހަދާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްދެއްކީ ްވާހަކަ ްމި ވާްގެންގޮްސގެން

ް ްހުރިވަރަކީ ްއަނިޔާކޮށްފައި ްމީހުނަށް ްޢަބްދ113ްުމައުމޫނު ްމިތިބަ ްމަރު ްއެނގޭނެްهللاްމީހުންެގ ްއެންމެނަށް ރިޔާޒުމެން

ްެއް ްއޮތީ؟ ްދަްއކަން ްވާަހކަެއއްތޯ ްކޮން ްމީހުން. ްތިބި ްދެިކފައި ްއެކަން ްލޮލުން ްމީ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްހުރިކަން. ކޮށްފައި

ޮރއެފަ.ްއެްވާަހކަްދެއްކީމަްޔާމީނުްއަނިޔާކުިރަޔސް،ްމައުމޫނުްއަނިޔާކުިރޔަްސްއަނިާޔގެްވާހަކަްއަބަދުްމިްދައްކަނީްރޮއެ
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ނޑުމެންްހުްއޓައެއްނުލާނަންްމިްކަމެއް.ްމުޅިްހަޔާތުގެްަޅއުމުރުްދުއްވާީލް ްއަުޅގަ މިްއިންނެވިްމުއްޠަލިބުްހަޅޭްއލެވިޔަސް

ް ްރޭަގނޑު ްއަށް ްއަިމއްލަ ްއެީކަގއި ްދަރިންކޮޅާ ްޖެހެނީ ްމި ްމިއަދު ްދޯނިފަހަރުްޖަލުގަ. ްބޮލާފޮށާއަޅަިއގެން، ހަތަރުދަމު

ްވަރިހަމަް ްލަދުހަޔާތް؟ ްކޮބައިތޯ ްދަްއކާތީވެ. ްވާހަކަ ްސިޔާސީ ްމީ ްއުޅެން. ްނިދަިއގެން ްދަުށަގއި ްޭއގެ ބަންޑުންޖަހައިގެން

ްމަ ނޑުމެން ްމޮިޅއްޔާ!ްއަުޅގަ ްއިންތިޚާބުްނުާބއްަވއެއް.ްކޮށްލަބަލަ ްފަހަރު ްމި ްާރއްޖެައކު ރުވިޔަްސްމަރާލިޔަސް.ްނުކެރޭނެ

ްހިފަހައްޓަިއގެްން ްމުއައްސަސާ ްދެ ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްއުޅެނީ. ްމި ްހަދަންނޫންތޯ ްއެހެން ްމަގުމައްޗަށް. ނިކުންނާނަން

ްތިބިް ްއެތާ ްކޮބައިތޯ ްތިިރުކރިއިރުަގއި ްތަޅައި ްމުޅިްސިފައިންގެ ްނިކުމެ ްފުލުހުން ްދިވެހި ްއައިސް ްފަހުން ްއެންމެ ތިބެގެން

ްބު ްނަޝީދު ްރައީސް ްމާތްޖެނެރަލުން. ްޓަކައި ްހިމާޔަތްކުރުމަށް ްދައުލަތް ްމި ްބުނާކަށްނުޖެހޭ. ްކަހަރުވަކޭ ގަންީދްهللاްންޏޭ

ް ްދުވާލަކު ްމީހަކު ްކޮންމެ ްތިެބ، ްދަނީ.21ްްހުވާކޮށްގެން ްމި ްހަލާކުވެ ްރާއްޖެ ްމި ްތިޭބއިރުގަ. ްއެތާ ްއަުރވާލަިއގެން ރޮށި

ްފޫބު ްޔާމީނުގެ ްގޮސް ްބަޔަކު ްެއއް ްއޮތީ؟ްސިޔާސީ ްބަލަން ްމިކަން ްއަެންއްކާކުތޯ ްފޫބުުޑގަ. ްއަންނި ްަބޔަކު ްއަނެއް ޑުގަ.

ްބެޭހް ްރާއްޖެއާ ްމި ްކައުްނސިލުގައި ްސެކިއުރިޓީ ްމިއަދު ްގޮތްތޯ؟ ްހަދަންޖެހޭ ްޤައުމަށް ްމި ްމީ ްފޫބުޑުގަ. ްޤާސިމު ބަޔަކު

ްވާހަ ްތިބެންވީ؟ްއެ ްރައްޔިުތން ްކަިއގެންތޯ ްމަގޫފަތް ްނައިމަ ްޓުއަރިސްޓުން ްތަނަށް ްމި ްަދއްކަނީ.ްމާދަމާ ްއެ ްިމްވާހަކަ ކަ

ދައްކަނީ.ްައޅުަގނޑުމެންްބޭނުމެއްްނޫންްސިޔާސީްޕާީޓއެއްްވެސް،ްއެަކއްެޗއްްވެސް.ްބޭުނންވަނީްމިްޤައުމުަގއިްއަމާްން

ްއެއްަކއިރިކުރަންީވ.ް ްއެންމެން ްތެޅޭ ްއަރައިގަެނގެން ްބުއްދި ްވެރިކަމާހެދި ްޮއންނަން. ްޤާއިމުވެަފއި މާޙައުލެއް

ްގާއިމުް ްޢަދުލުއިްނޞާފު ނޑިޔާރުންނަކީ ްއަންނަްނވީ.ްފަ ްއުޅެަފއި ްތެރޭގައި ްމީހުން ްހާލުގައި ްބަރަހަނާ ްމީހުން. ކުރަންތިބޭ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްމިްއޮތީްލިޔެފައިްކަންކުރަްނވާނެްގޮތް.ްއެކަމަކުްއެްމީހުންނަކަށްްނެތްްއެއްެޗއްްބުނެވޭކަެށއް.ްދެންް

ްފަހަރަ ްކޮންމެ ްރުޅިއަންަނ ްހަމަ ްކުރަންވީ. ްލާރިަނގަިއގެްނ ްިނކުމެ،ްލާރިނަގަިއގެން، ްވެސް ްސޭޓު ްިގނަވީމަ ްލާރި ކު،

ްއިްން ްމިތާނގައި ްއެގޮތަށް. ްނިކުމެ ްެވސް ްއަނެކަކު ްއެގޮތަށް. ްނިކުމެ ްވެސް ްޗަމްޕާ ްއެގޮތަށް. ްނިކުމެ ްވެސް ޤާސިމު

ްބޭނުންވާް ްމީހުން ްއެ ްުނބެލޭ. ްމައްސަަލެއއް ްއެ ްެވގެްނދިޔައީ. ްއަހަރު ްއޮންނަތާ ްކަތިާލފައި ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ްއަލިބެއޭ.ްވަގުެތއްް ްނޫނު ްކުރީ ްތިކަން ްމާދަމާ ްމޫސައޭ. ްރީކޯ ްތިކަްންކުރީ ްއާނ،ްމިފަހަރު ްމަްއޗަްށްނަގާ ްމީހެްއގެ ގައި

ްމީހަކުް ްކީްއެވގެންތޯ ްލާރި؟ ްދިްނ ްދައުލަތުން ްކޮަބއިތޯ ްނުބެލެންވީ! ްކީްއެވގެންތޯ ްޔާމީނޭ. ްކުރީ ްތިކަން ްުދވަހު އަނެއް

ްޮއްއވާ ްބާއްވާަފއި ްތަނެްއަގިއ ްޕެކެޓެއް ްއޮތަްސްްމިރުސް ްއެްއޗެްއ ްދޮށުގައި ްޖަނގިާޔ ްއެނގެނީ. ފުލުހުންނަށް

ނަޑއެިޅގެންް ދަމައިގަނެގެންްއެބަްގެންދޭ.ްެއްވަރަށްްމިްރާއްޭޖގެްތިބިްފުުލހުންނަށްްއެއްެޗއްްއެބަްހޯދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްކަ

ތިބީ.ްމިްޤައުމުްމިްދަީނ؛ްބަޔަކުްފަހަތުްތިބެގެްންކުރާްކަމެއްްނޫންތޯްމީ.ްމީހުންެގްދޫްބުރިކުރަންްނިކުމެްމިއަުދްެއް

ރެްއްބޭުރގެްބާއެހެންވެގެންްމިްދެންެނވީްއިްނތިޚާބެއްްމިްރަށުަގއިްބާްއަވއިެގންްމިކަންްހަމަޔަކަށްްއަުޅވަްންއެބަްޖެހެއޭ.ް

ްގެންނަން.ްބޭުރެގް ގެންނަން،ްއުހޫނ!ްބޭރުެގްބާރުްމިްތަނަށްްއަުރވަިއގެންނުާވނޭ.ްއެކަމަުކްބޭރުންްއެަބްޖެހޭްެއއްޗެހި

ވެސްްއަރުވަްނވީ.ްޔޫ.އެްނގެްސިފައިންްވެސްްމިްތަނަށްްއަރުވަންވީ.ްމިްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގައިްމިކަންްކުރާނެްްބާރު

ްމިް ްއަނަގއިން ްހަތަރު ްޝަީރފު. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްއިންނެވީ ްތި ްނިމުނީ. ްދެން ްނެތިއްޔާ ދަތް
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ްއަނ ްހަތަރު ްވާހަކަދަްއކަަވއިފި. ްރަނގަޅުވީާމ،ްއާނ!ްމަޖިލީހުގައި ްވަޙީދު ްދުވަހު ްއެއް ްއިންސާނެއް. ްއެންމެ ްމީ ގައިން.

ްކަިއް ްއެްއޗެއް ްބޭނުން ްއެރިއިނދެގެން ްބަޔަށް ްބާކީ ްފަުޓލޫނުގެ ްވަޙީދުގެ ްބުނެފައި ްނެތޭ ްމީހަކު ްމޮޅު ްވުރެ ވަޙީދަށް

ްއެްއޗެހި ްދިމާލަށް ްއަޅުަގނޑުމެންނާ ްވެސް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްޔާމީނޭ. ްމިއަދު ްޝަރީފަކަށްްހުސްކޮށްފައި ކިޔަނީ.

ްިކޔަިއގެންް ްކަހިުރވަެކކޭ ްތެުދވެ ްތަނަށް ްމި ްހާލެއް. ްތިޭބނެ ްއަނބިދަރިން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ އިހުސާސެއްނުކުެރވޭތޯ

 ހަޅޭއްފެލިގަންނައިުރގަ.ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމިްދެންނެވީ.ްމާފުކުރައްވާތި!ްއެްވާަހކަްބުނާަކށްނުްތިްއުޅުްއވަނީ.ް

ް

ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްބިުލެގް ްއޮތް ްމި ްކުރިމަތީގައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަނދާންކޮށްލަދޭންއުޅުނީ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ނޑު ްއަުޅގަ އާދެ!

ްމައުޟޫޢުގެްތެރޭަގއިްވާހަކަފުުޅްކުރިޔަށްްގެންަދވާށޭ.ް

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްޢިއްް ްވާަހކައޭ ްގޮތް.ްޓެރަރިޒަމްގެ ްފެތުރިގެންދާ ްދައްކަނީ.ްެޓރަރިޒަމު ްމި ްވާހަަކއޭ ްއޮތީ.ްއެ ްމި ްމީގައި ްރައީސް ޒަްތތެރި

ްހަލާކުވެ، ްމިއުޅެނީީކ9ްްޤައުމުތައް ްއަޅުަގނޑުމެން ްހުރެ. ްކަންކަމާ ްމިދެންނެވި ްހުރީ ްގޮްއސަ ނޑުެވގެން ނުޑފު ފު

ހާސްްވޯޓުްދިނީމ95ްްަތުންްއެދޭްގޮތްްނިންަމން.ްހަމައެކަނިްމިްރާއްޖޭގެްަވކިްމީހަކަށްްވެރިކަންްހޯދާކަށްްނޫން.ްރައްޔި

އެގޮތަށްްވެސްްކަމަކުނުދޭ.ްެއންމެންްއެކުވެގެންްވެިރކަމަށްްމީހަކުްނެގީމަ،ްއެގޮތެއްްވެްސްކަމަކުނުދޭ.ްހަމަްބޭނުންވަނީް

ކަންްޤާސިމަްށްހަމަްސާޅަގަޖަހާްރަނބަރުކޮޅުްގެންގުޅުނުްމީހާްއަށްްވާހެންްކޮންމެވެސްްގޮަތކުންްގޮސްްިމްރާއްޖޭގެްވެރި

ްގޮތަށް.ްވޯޓުފޮށިންް ްމި ްހިފަހައްާޓނަން ްކަމަކުނުދޭ.ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަަކށް ްެވސް ްލިބެން.ްއެޮގތެއް ްމައުމޫނަށް ނޫނީ

ްދަރިންް ްލޭބޮއި، ްއަނެކަުކގެ ްއެކަކު ްމީހުން ްނިކުމެ ްާމދަމާ ްވާނެތޯއޭ ްކަމަކަށް ްރަނގަޅު ްދެން ްކުރަންޖެހޭނީ. ކަން

ްހުރިހާ ްއޮތް ްުނކުރަންްްމަރަންވީމަ.ްމި ްކޮށްފިން.ްއެމް.ޑީ.ީޕއަކުން ްކިތަްއްދުވަހު ްުމޒާހަރާ ްކިަތއް ްައޅުަގނޑުމެން ުދވަހު

ްމީހަކުް ްކޮންމެ ްކުރިމަތީ ްރައްޔިުތން ްފާޅުކޮށް ްނަޞީރަކީ ްޢުމަރު ްދައްާކއިރު ްވާހަކަ ްެއ ްމިއަދު ްެއކަމަކު ކަމެއް.

ްނިކުމެގެން ްފާޅުގައި ްބުނެގެން، ްނިުކންނާށޭ ްހިފަިއގެން ްާކކަށްްްލަޓިބުރިއެއް ްފިަޔވަުޅއެޅީ؟ ްކާކު ްމީެހއް. ްކުރި އެކަން

ްމުޒާހަރާގައިް ްލެޑީ ްމީހުން ްެއ ްގާބުރިން ްކިތައް ްމެދުގައި ްތަަލ ްބޮލު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްައޅާީލ؟ ްކާކު ްއެނގުނީ؟ އެކަން

ނޑުމެންގެްސަރުކާެރއްްޮއތްއިރުްބެލިތޯ؟ްފުލުހުންްހަމަްއޭރުވެސްްތިބީްއެ ކަންކަްންްތިއްބާ؟ްކާކުްއެކަންްބެލީ؟ްައޅުގަ

ްދުއިަސއްތަް ްނުވަތަ ްމީހުންނަށް ްފަންސާހަކަށް ްފުލުހުންގެ ްއެސް.އޯ ްތިބި ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްއެހެންވީމާ، ބަލަހައްޓަން.

ްކުރަންާޏް ްެއކަން ްސަޕޯޓުދީފައި ްފަހަތުން ްއެމީހުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްހައިޖެކުޮކށްފައި ްރާއްޖެ މީހުންނަށް

ނޑު ްއަުޅގަ ްނިކުންނަމާ. ްހިންގަވާ ްޮނވެމްބަރ ްުއވާަލއި، ްމުއައްސަސާަތއް ްމި ްނިކުންނާނަނ11ްްްމެންނަށް ްުދވަހު ވަނަ

ްވީއްލައިލާނީ.ް ްނިކުންނަތަނުން ްކަންނޭނގެ ްފުރަތަމަ ްއެްއޗެއް. ްވާ ްއެނގިދާނެތާ ްކަމަރުއަޅައިލާފަ. ދެބާސްކީލިން
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ްގޮތެއް ްެނގެހެއްޓޭނެ ްތަނެްއގައި ްނެތް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްނިކުންނާނަން. ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަްށްްއެހެންނަމަވެސް ެނތިއްޔާ

ްވެސްް ްނޯންނާނެ.ްކޯޓެއް ްވެސް ްމަޖިލިސް ްނޯންނާނެ.ްރައްޔިތުންގެ ްވެސް ްނޯންނާނެ.ްފުލުހުންނެއް ްވެސް ސިފައިންނެއް

 عليكن المالسّ ًނޯންނާނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްތަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

السالم ް.آلو ًصحبو أجوعين علَو نا هحود سيدالصالة ًالسالم علَ  .العالوين رب هلل الحود .هللا الرحون الرحينبسن 

ްވަރަްށްް.عليكن ްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްރޯކޮށްލުްނ ްރޯކޮށްލި ްޓީވީަގއި ްާރއްޖެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްގޮ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްކުށްވެިރކުރަން. ްޤާނޫނުއަސާީސގަިއްބޮޑަށް ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްނަފްސަކީ ްމުދަލާއި ްމީހުންގެ ުތަގއި

ްއުސޫލުތަެކއްް ްހިމާަޔތްކުރެވެންޖެހޭނެ ްއަށް ްފުރިހަމަ ްއެކަންަތއްތައް ްާވއިރުަގއި ްކަމަށް ްތަންތަްނ ހިމާޔަތްކޮށްދީފައިވާ

ްމިއިން ްއެހެންނަމަވެސް ްހިމާޔަތްކުެރވެންޖެހޭނެ. ްކަންތައްތައް ްއެ ްގުޅިގެންްްއޮންނަންޖެހޭނެ. ްކަމަކާ ކޮންމެ

ނޑުްނެތިންްދަންނަވާކަށެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިް އަޅުަގނޑުމެްނގެްތެރޭަގއިްކަްނތައްތައްްވަމުންދަނީކީްއެންމެްރަނގަޅަށޭްއަުޅގަ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްމެދު ްބިލާ ްމި ްބިލު. ްލޯންޑްރިންގެ ްމަނީ ްޮއތީ ްމި ްކުރިމަތީަގއި ްއަުޅަގނޑުމެން ްކޮންމެއަކަްސ ރައީސް.

ނޑުްގޮެތްއގައިްބަޔާްނކޮށްފައިްމިްވަނީ،ްމަގުސަދުަގއިްމުޅިންްވެްސ2ްްއިްބިލުގެްބަލައިލިއިުރގަ ވަަންމާއްދާގައިްމަިއގަ

ލިޔެފައިްއޮތީްމަނީްލޯންޑްރިްންއަދިްޓެރަރިރަމަށްްފައިނޭންސްކުރުމުގެްވާހަކަ.ްޢިްއޒަތްެތރިްރައީސް.ްމިއަދުްހަމަެއކަނިް

ްއަދި ްނޫން. ްޓެރަރިޒަަމކަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެްްފައިނޭންސްކުރަނީކީ ްޚާއްޞަކޮށް ްޤައުމުތަކުގަިއ؛ ްއިސްލާމީ އިސްލާމުން،

ްަފއިާސް ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްވަަރށް ްޓަަކއި ްޤާއިމުކުރުމަށް ްމިތަނަށް ްދީންތައް ްއެހެން ްޓަކައި ްނައްތާލުމަށް އިސްލާމްދީން

ްޤައު ްމި ްވަެދ، ްފައިސާތައް ްެއފަދަ ްޤައުމަށް ްމި ްއަދި ްއިންވެސްުޓކުރެެވމުން. ްދަނީ ްފިތުނަފަސާދަތައްްމިއަދު މުަގއި

އުފައްދަިއ،ްމިްޤައުމުްަނއްތާުލމަށްްޓަކައިްދަނީްއެްފައިސާަތއްްބޭނުންކުރެވެމުން.ްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްމިފަދަްބިލެްއް

ްަޓކަިއް ްކުރިއެުރވުމަށް ްދީނެއް ްއެހެން ްފިޔަވައި ްިއސްލާމްދީން ްތެޭރަގއި ްމާއްދާތަުކގެ ްބިުލގެ ްމި ފާސްވެގެންާދއިރުަގއި

ް ްމަސައްކަތްކުރުމަށްްނުވަތަ ްއަށް ްފިތުނަފަސާދަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހޯދައިގެން ްފައިސާ ްޖަމާޢަތްތަކުން ްދީނުގެ އެހެން

ްޓެރަރިޒަަމީކް ްދައްކާއިުރގައި ްވާހަަކ ްޓެރަރިޒަމްގެ ްހަމައެކަނި ްހިމެނެންޖެހޭނެ. ްޤާނޫނުގައި ްމި ްމާއްދާތައް މަނާކުރެވޭނެ

ްތާޖެ ްއޮންނަ ްެއުޅވިފައި ްބޮލުގައި ްދުނިޔޭަގިއްމުސްލިމުންގެ ްމިއަދު ްގޮތުަގއި ްތޮއްޕެްއގެ ްނޫނީ ްޮގތުގަިއ، ްއގެ

ްނޫނީް ްބޭނުންކުރަނީ ްކަންަތއްތައް ްމިދެންނެވި ްަޤއުމުތަކުގެ ްއިސްލާމީ ްއެހެންނަމަވެސް ްދަނީ. ްމި ބޭނުންކުރެވެމުން

ނުންކުރެވޭްއެްއޗެްއގެްޓެރަރިޒަމްްބޭނުންކުރަނީްއެްަބއެްއގެްދީންްހިމާޔަތްކުރުމަށްްޓަކައިްނޫނީްިއސްލާމްދީނާްދެކޮޅަށްްބޭ

ްރަީއސް.ްދުނިޔޭެގް ްބޭނުންކުރެވެމުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަނީ ްމި ްޓެރަިރޒަމް ްޤައުމުތަުކގައި ްބަެއއް ްދުނިޭޔގެ ްމިއަދު ގޮތުަގއި

މުއްސަނދިްޤައުމުތަކާްއަދިްމުއްސަނދިްނަޞާރާްދީނާއިްޔަހޫދީްޖަމާޢަތްތަކުންްފައިސާްދީގެންްއިސްލާމުންނާްދެކޮޅަށްް

ްޤަތު ްކަންތައްަތއްްބޮޑެތި ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްޙަޤީޤަތް. ްފެންނަންހުރި ްދުނިޔޭގެ ްމިއަދު ްހިންގަމުންދާކަމީ ލުޢާއްމުތައް
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ްބަދުނާމުކުރަނީް ްމި ްމީހުން ްއެ ްނޫނީ ްކުށް. ްެޓރަރިޒަމްގެ ްއަުޅވަނީ ްބޮލުގައި ްމުސްލިމުންގެ ްދެން ކުރުމަށްފަހުގައި

ްދު ްރައީސް.ްމިއީ ްގޮުތގަ.ްޢިއްަޒތްތެރި ްޤައުުމްޓެރަރިސްޓުންގެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްގޮތް.ްދުނިޔޭގެ ްއޮތް ްމިއަދު ްހާލަތު ނިޔޭގެ

ްބޮޑުް ްއެންމެ ްފައިސާގެ ްޭދންޖެހޭ ްއަށް ްއދ. ްނުދައްކާ. ްިއން ްއދ. ްވާހަކަ ްއެ ްއޮތްއިރު ްހުއްޓިަފއި ްއެމެރިކާ ކަމަށްވާ

ްބަ ްއދ.ްިއން ްއޮތްއޮތުމަކަށް ްހުްއޓިފައި ްއެމެރިކާ ްވާއިރުަގއި ްކަމަށް ްއިން ްއެމެރިކާ ްދެނީ ްނުބުނޭ.ްދުނިޔޭގެްބައެއް ހެއް

ްކަންަތއްތަްއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެްއގޮތަްށ ްޤާނޫނުއަސާސީއާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނުބުނޭ. ްބަހެްއ ްޤައުމަކުން އެްއވެސް

ްއެް ްޖަމާޢަތްތަކުން ްބައެއް ްއެހެން ްމަޖިލީހާ،ްނޫނީ ްސަލާމަތީ ްއދ.ްގެ ްގޮތުން ްބެހޭ ްިދވެހިރާްއޖެއާ ހިންގަމުންދާއިރުގައި

ްއަ ްދެްއކުމަކީ ްނޫން.ްވާހަކަ ްކަެމއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްނޫން. ްކަމެްއ ްބަލައިގަންނާނެ ނުޑމެން ުޅގަ

ްނިކުމެް ްތިބެގެން ްދަށުގައި ްކުަޑިއގެ ްގެ ްއދ. ްނޫނީ ްއެީހގައި ްގެ ްއދ. ްޤައުމެއްަގއި ްއެތައް ްމުސްލިމުން ދުނިޔޭގެ

ްތާރީ ްއިސްލާމީ ްދުިނޔޭގެ ްނައްތާލައި، ްސުންނާފަތިކޮށް ްމަރައި ްވާަހކަތަްއްމުސްލިމުން ްއެ ްނައްތާަލމުންދާއިރުގައި ޚުތައް

ްއިމާރާތްތަްއް ްޔަހޫދީ ްިބންތަކުގެ ްފަލަސްތީނުގެ ްހޯދައިނުދެވޭ. ްއިން ްއދ. ްބިންތައް ްފަލަސްތީނުގެ ްނުދެއްކޭ. ްއަްށ އދ.

ްހުންނަނީް ްމޫން ްބަންކީ ްޖެނެރަލް ްސެކެޓްރީ ްގެ ްއދ. ްނުދެއްޭކ. ްއިން ްއދ. ްާވހަކައެއް ްއެ ގިނަކުރަމުންދާއިުރގައި

ކުޅެދުންތެރިއަކަށްްވެފަ.ްައނގައިންްނުބުނެވޭ.ްއެހެންވީާމ،ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްހުންނަްއދ.ްގެްރެޕްރެޒެންޓެިޓވްްވެްސްނު

ްދިވެހިރާއްޖޭގެްދާޚިލީްކަންތަްއތަކާްބެހެވެންވާނީްވަކިްއިެމއްެގްތެރެއިން...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެއްްހުަށހެޅުމަށްްމިލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްބިުލގެްޮއތީްކޮންްވާހަކަެއއްތޯްއަހާލަންްވެގެން؟ް

ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްެތިރްްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރުޞަތުއަރުވާަފއިާވ ްވާހަކަދައްކަްނ ްމިހާރު ްނޫން. ްމައްސަލަެއއް ްބެހޭ ްިނޒާމާ މެންބަރު،

ްމެންބަރުްވާހަކަކޮޅުްކުިރޔަށްްެގންގޮސްްނިންމާލުމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް
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ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:މުއްޠަފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްް

ްރައީ ްސަލާންޖަހަންްޢިއްޒަތްތެރި ްއަށް ްއދ. ްއަޅުަގނޑުެމން ްނުޖެހޭ. ްސަލާންޖަހާކަށެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަށް ްއދ. ސް.

ްއިްން ްއީ.ޔޫ ްއދ.ްއާއި ްއަށް ްދިވެހިާރއްޖެ ްޚާއްޞަކޮށް ްައދި ްޤައުމުތަކާ ްިއސްލާމީ ްދަން.ްއެހެންވީމާ،ްުދނިޔޭގެ ނުވެސް

ނ ްބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބޭފުޅުން. ްތި ްދަްއކަވާ ްއެހީތައް ްއެއީްވެފައިހުރި ްކާކަށްނުދޭނެ. ްމީހުން ްެއ ްތިއްބަސް ޑަށްޖެހިފައި

ްވީމަ.ް ްޤައުމެއް ްބަރުމާ؛311ްްމުސްލިމު ްވެފަިއްއޮތް ްަބރުމާގެްއަސްލުްމުސްލިމުނ311ްްްއަހަރު ްއޮތް ްތާރީޚު އަހަރުގެ

ދުނިޭޔގެްއެހެންްނައްތާލަމުންދާއިރުގަިއ،ްުދވާަލކުްއެަތއްްހާސްްމުސްލިމުންްކަތިލަމުންދާއިރުގަިއްރާއްޭޖގަިއްވެސްްއަދިް

ްއަީކް ްވާހަކަ ްުއޅޭ ްމި ްރަީއސް.ްދަްނނަވަން ްވާަހކަެއއްްނުދަްއކާ.ްޢިްއޒަތްތެރި ްަކންބޮޑުެވގެން ްއެކަމާ ޤައުމުތަކުންްެވސް

ްހިންގޭް ްދެކޮޅަށް ްިއްސލާމްދީނާ ްދީންތައް، ްނުފުދެއޭ. ްބަޔާންކުރުމަކުްނ ްބިލުގަިއ ްހަމައެަކނި ްވާހަަކ ޓެރަރިޒަމްގެ

ްހުއްޓުވު ްއުއްމީދުކުރަީންހަރަކާތްތައް ނޑު ްއަޅުގަ ްޖެހެއޭ. ްއެބަ ްހިމަނަން ްބިލަށް ްމި ްވެސް ްގެނައުން ްފައިސާ ްޓަަކއި މަށް

ްކުރެޭވް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްދެޮކޅަށް ްއިސްލާމްދީނާ ްގޮތަށް ްމިދެންނެވި ްމަސައްކަތްކުާރއިުރގައި ްކޮމިޓީއެއްަގއި ްދާ ްބިލު މި

ްހުްއޓުވޭ ްއެހީތައް ްފައިސާގެ ްދޭ ްބޭރުން ްމަގުސަުދްމަސައްކަތްތަކަށް ްބިުލގެ ްފަރުމާކޮށްދެއްވުން.ްމި ްބިލު ްމި ްގޮތަކަށް ނެ

ްތާއީުދކުރަމުންް ނޑު ްއަުޅގަ ްބިލަށް ްމި ްއެހެންކަމުން ްއެގޮުތގަ. ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ފުރިހަމަވެގެންދާނީ

ްބެހުމަށް ްކަންަތއްތަކާ ްދާޚިލީ ްމަސައްކަތަްށްދިވެިހރާއްޖޭގެ ްކުރާ ްިއން ްއދ. ްެއއްފަހަރު ްއިްންކުާރްްއަދިވެސް އިންޑިޔާ

%ް ްއިންިޑޔާގެ ްގޮވާލަން. ްުހއްޓާލުމަށް ްކާޑުބަިލ42ްްމަސައްކަތްތައް ްމީހުން. ްތިބި ްޖެހިފައި ްކާޑުބަލި ކުޑަކުދިންނަކީ

ް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރަނގަޅުވާނެ. ްމާ ްކާންދިނުން ްބަޔަކަށް ްތިބި ްވާހަކ3ްްަޖެހިފައި ްއެ ްކައިގެން. ްތިބީ ްމީހުން ލަްއކަ

ްއަލުން ްލަްއވާ ްޝުކުރިއްާޔްްއަޅުަގނޑު ްދައްކާނަން. ްވާަހކަ ްއެ ނޑު ްއަޅުގަ ްބޭނުންވަންޏާ ްމީހުން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ދަްއކަވަން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްމަނީ ްބޭނުމަކީ ްހުށަހެޅުއްވި ްބިލު ްމި ްސަރުކާރުން ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޓެރަރިޒަމަށްްްޝުކުރިއްާޔ ްއަދި ޯލންޑްރިން

ްމިް ްއަޅުަގނޑަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްފާހަގަކޮށްފަ. ްވަނީ ްމި ްކަމަްށ ނަޑއެޅުން ްކަ ްކުށް ްގުޅޭ ްއެއާ ްއަދި ފައިނޭންސްކުރުމާ

ްޕްރެޝަާރް ްބޭރުގެ ްވެސް.ްމީ ްކަމެއް ްފާސްކުރާނެ ްބިލު ްމި ްނުކުެރވޭ ްޤަބޫލެއް ނޑަށް ްޝައްކު.ްައޅުގަ ްހަމަ ްދޭތެރޭ ބިލާ

ްމިތަ ްހަރަކާތްތައްްއެްއކޮށް ްބޮޑެތި ްލޯންޑްރިންެގްއެންމެ ްލޯންޑުކުރުމާ،ްމަނީ ްމަނީ ްމިރާއްޖޭަގއި ްބިލެއް. ްވަދެފައިވާ ނަށް

ހިންގާްފަރާތަކީްޕީ.ޕީ.އެމް.ްޕީ.ޕީ.އެމުންްރޭަގއިްާރއްޖޭަގއިްާރއްޖެްޓީ.ވީްަކނަޑއެިޅގެންްރޯޮކށްލަންްވެސްްވަނީްޮގވާފަ.ް

ްއަދިްޭއެގއިތުރުންްޢަދާލަތުްޕާޓީްއަކީްވެސްްޓެރަރިޒަމްގެްހުރިހާްހަރަކާތްަތކެއްްހިން ގަނީްވެސްްހަމަްެއްޕާޓީން.ްއެއީ

ްފަރާތްތަކަށް.ް ްއެ ްޖަމާޢަތްތަކެއް ްޓެރަރިސްޓު ްހެދުނީ ްމި ްައިއމަ ްނިޒާމެއް ްޕާޓީގެ ްސިޔާސީ ްރާއްޖޭގައި ްޕާޓީ. ްެއއް އޭގެ

ްމި ްެއއްކޮށްޅުން ްވިއްކަނީ. ްމެނިފެސްޓޯ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހަދައިގެން ްޕާޓީ ްދީނީްްސިޔާސީ ްނުވަތަ ްފިތުނަ. ިވްއކަނީ
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ްޕާޓީގައިް ްސިޔާސީ ްނޫން. ްޕާޓީެއްއ ްސިާޔސީ ްމިއީ ްޓަކައި. ްފިތުނައުފެއްދުމަށް ްދައްކަނީ ްމި ްވާހަކަަތކެއް ކޮންމެވެސް

ްއެ ްއެކުަލވާލަންޖެހޭ. ްމެނިފެސްޓޯއެއް ްންޓިކެމްޕޭންކޮްށގެން ްަފހަތުން ްއަށްްކަލޭމެން ްނަރަަކ ްވޯޓުދީފިްއޔާ ްައށް އެމް.ޑީ.ޕީ

އެްމީހުންނަށްްވޯޓުނުދޭށޭްކުޑަކުދިންްކަންފަތުަގއިްބުނާހެން.ްގޭގެްއަށްްވަދެްދޮށީްއުމުރުގެްމުސްކުޅިންްކައިީރަގިއްދާނޭް

ްޖަމާޢަތްް ްޓެރަރިސްޓު ްއޭގެއިުތރަށް ްއަދި ްފައިސާދީފަ. ްއަަތށް ްހުވާކުުރވާފައި ްހެޔޮނުވާނޭ ްބުނޭ ްއެބަ ްމީހުން ްމި ވެސް

ްރި ްތެރެއިން ްޑިމޮކްރަސީގެ ްގޮތަށް ްވެސްްހިންގާ ްކަންތައްތަކަކީ ްަގތުމާ؛ްމި ްވޯޓު ްފައިސާީދގެން ްފައިާސދައިގެ ޝްވަތާއި

ްެއއީ.ް ްބިރެއް ްހުރި ްއަށް ްޑިޮމކްރަސީ ްނުރައްކަލެއް. ްހުރި ްއަށް ްޑިމޮކްރަސީ ްެއއީ. ްހަރަކާތްތަކެއް ްޓެރަރިސްޓް ހަމަ

ވަތަްފެލައިލުމަކީްެއއީްޑިޮމކްރަީސްޑިމޮކްރަސީެގްތެރެއިންްަރއްިޔތުންްނުވަތަްނިކަމެތިްަރއްޔިުތންގެްޯވޓްްފޭރިެކއުންްނު

ްދަނީް ްމި ްމިކަން ްހަރަކާތްތަކުެގްސަބަބުން ްމި ްއެއީ. ްފަސާދައުފެއްދުން ްތެރޭަގއި ްރައްޔިތުންގެ ްނުރައްކަލެއް. ްހުރި އަށް

ް ްރާއްޖޭގަ. ްރާއްޖޭަގއިްމިއަދު ްމި ްވާހަކަެއއް. ްއެހެްނ ްދަންނަވައިލާނަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްރައީސް، ޢިްއޒަތްތެިރ

ޤަތުގައިްމިީއްމާލީްނިޒާމުްހަރުދަނާކުރުމަށްްޓަކައިްހުަށހެޅިފައިވާްބިލެްއްކަމަށްްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެއީްބިުލްޙަޤީ

ްފައިނޭންސްކުރުންް ްޓެަރރިޒަމަށް ްހަރަކާތްަތއް؛ ްެޓރަރިޒަމްގެ ްނުވަތަ ްލޯންޑްރިން ްމަނީ ްތެރޭަގިއ ްމަޤްޞަދުގެ ހުށަހެޅި

ކެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްދިވެިހރާއްޖޭަގއިްމިހާރުްމަނިޓަރީްސިސްޓަމުްނުވަތަްމާލީްނިޒާމުްހުއްޓުވުމަށްްއެބަްއޮތްްހަރަކާތްތަ

ްބޮޑަްށް ްވަރަށް ްއިހުމާލުވެފައިހެން. ްއޮތީ ްމި ްކަމުގައި ްމި ްހީވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްއެމް.އެމް.އޭ ްފަރާތް، ރެގިއުލޭުޓކުރާ

ް ްދަންނަާވނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެއީ ްޮއތީ. ްއެމް.އެމް.އޭ ްދިވެހިާރއްޖޭެގްއ31ްައިހުމާލުވެފައި ްވެސް ްތެރޭގައި ްނިޒާުމގެ ހަުރގެ

ްއެއީް ްއަންގާފަ. ްއޮންނަނީ ްވިޔަފާރިކުަރން ްއިން ްފައިސާ ްއޮންނަނީ،ްދިވެހި ްހިފަހައްޓަން ްައުގ ްފައިސާ ފައިސާ؛ްދިވެހި

އޮންނަނީްްޤާނޫނުގައިްަކނަޑއެޅިފަިއވާްޮގތް.ްއެްފަިއސާްދިވެހިާރއްޖޭގެްރިސޯޓުތަކަށްްބަލަިއގަންނަންޖެހޭނެްކަމަށްްވެސް

ނޑައެޅިފަ.ްއެހެންނަމަވެސްްއިޢުލާނުގައިްޮގާވނެ،ްދިވެހިްފައިސާްބޮޑުްއަުގގައިްނުވަތަްބޭރުްފައިސާްބޮުޑް ޤާނޫނުގައިްކަ

އަުގގައިްޔޫ.އެސްްޑޮލަރުްވިްއކުމަކީްމަނާކަމެކޭ.ްމިްގޮވަނީްސަރުކާރުން.ްސަރުކާރުންްމަނާކަމެކޭްޮގވާފައިްމިްގަންނަނީް

ްެއސް.ޓީ. ްައގުަގއި ްއިްންބޮޑު ްއެސް.ޓީ.އޯ ްގަންނަނީ ްިމ ްަވުގވަގަށް ްމާކެޓުަގއި ްްބލެކް ްައުގގައި ްބޮޑު ްފައިސާ. ްިއން އޯ

ފައިސާްރިސޯޓްްއޯނަރުންްަވުގވަގަށްްބްލެކްްާމކެޓުަގއިްގަްނނަނީ.ްގަތީމަްއެއާްވިއްދާފައިްއާއްމުްިވއްޔަފާިރވެރިންްެވްސް

ްގަންނަ ްމާކެޓްަގއި ްއަުގގަިއ،ްަވުގވަގަްށްބްލެކް ްބޮޑު ްޓްރެވަްލްހަމަ ްިވަޔފާރިވެރިން،ްސަން ްބަެއއް ްމާކެޓުަގއި ނީ.ްބްލެކް

ްަގވަރުނަރަށްް ްއޮތޯރިޓީގެ ްމަިނޓަރީ ްނުވަތަ ްއަށް ްއެމް.އެމް.އޭ ްއިން. ްއެސް.ީޓ.އޯ ްިމހާރުވެސް ްގަންނާނެ ްއަތުން ޝިޔާމު

ްަވގަ ްއަގުަގއި ްބޮޑު ްގަންނަނީ ްމި ްވެސް ްސަރުކާރުްނ ްއެސް.ޓީޯއ؛ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްއެނގެންޖެހޭ ްބްލެކްްއެބަ ށް،

ްަގވަރުނަރަށްް ްވެްސްއެމް.އެމް.ޭއގެ ްއައިރުަގއި ްކަެމްއްމިހާތަނަށް ްގަންނަ ްޑޮލަރު ްމާކެޓުން މާކެޓުންކަން.ްަވގަށް،ްބްެލކް

ްއެސް.ޓީ.ޯއގެް ްމިހާރުވެސް ްއެހެންނަމަެވސް ްގެންދަނީ. ްއެ ްވިދާުޅވަމުން ްގަވަރުނަރު ްއެމް.އެމް.ޭއ ްކަމެއް ނޭނގޭ

ްދި ްއަިދ ްބެއްޔަްސ ްައުގގަިއްހިސާބުތަކުން ްބޮުޑ ްވެސް ްކުންފުނިތަކުަގއި ްދައުލަުތގެ ްކުންުފނިތައް، ްބަެއއް ވެހިރާއްޖޭެގ

ްއަގުް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްހިފަހައްަޓންޖެހޭ ްއަގު ްރުފިޔާގެ ްދިވެހި ްދައުލަތުގެ ްދިވެހި ްގަންނަނީ. ްޑޮލަރު ްމާކެޓުން ބްލެކް
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ްފައިސާ ްދިވެހި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްނަމަ ްަވނީ ްބޭނުންކަމުގައި ްކުންފުނިތަކަށްްްހިފަހައްޓަން ްއެހެން ްވެްސްއަދި ރިސޯޓުތަކަށް

ްހިފައިގެން.ް ްޑޮލަރު ްދާންޖެހެނީ ްމިހާރު ްނަގަންޖެހުނަސް ްޓިެކޓެްއ ްގޮސް ްރައްޔިތަކު ްދިވެހި ްރާއްޖޭގެ ްނަގަންޖެހޭ. ވެސް

ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްސިސްޓަމު. ްމަނިޓަރީ ްމި ްމަޤްޞަދަކީ ްބިލުގެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްދައްކަންޖެހެނީ. ްޑޮލަރުން

ްއެތެެރާވް ްސްޓޭޖުތަުކގަ. ްެއކި ްކޮމިޓީ ްާވހަކަދައްަކއިފިން ްމި ްތަކުރާރުކޮށް ްއަޅުަގނޑުެމނަށް މަސްތުވާތަކެތި

ްގަންނާނެް ްއެ ްއުފެދިގެން. ްމާކެެޓއް ްއެތެރެވަނީ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްމަސްތުވާަތކެތި ްފައިސާ، ްބޭރުވާ މަސްތުވާތަކެްއާޗއި

ްއަށް ްރާއްޖެ ްޮގތުގައި ްމުދަލުގެ ްއެ ްތިބީމަ ްއެތެރެވަނީ.ްްބަޔަކު ްޓަނުން ްއެތެެރވި.3ްްއެތެރެވަނީ.ްޓަނުން ްވެސް 3ްޓަނު

ް ްއަނެއްާކވެސް ްޭއގެފަހުން ްނޭނގޭ. ްވީނުވީެއއް 12ްްޓަނަށް ްއެތެރެވާ ްއެތެެރެވއްޖެ. ްއޮފީހުެގ12ްްިކލޯއެއް ްފުލުސް ކިލޯ

މިްފައިސާްމިްދަނީްހަމަްއެއްްވަލުްދޮރާށިންްނެރޭނެ.ްނެރެ،ްޕަބްލިކަށްްވިއްކާެނ،ްރައްޔިތުްނނަށްްވިއްކާނެ.ްިވއްކާަފއިް

ނޑުމެންްަތކުރާރުޮކށްްއަންަގއިފިން،ްއެިކއެކިްިއޞްލާޙުތައްްލައިފިން.ްާރއްޖެް ދޮރަކުން.ްއެހެންވީމާ،ްމިްދާްދޮރުްއަުޅގަ

ްކަސްޓަމްްސްއިްން ްކަމަށް.ްެއއަރޕޯޓުން ްޑިްކލެއަރކުރަންޖެހޭނެ ްަފއިސާ ްބޭރުވާ ްބޭުރވާނެ،ްެއތެރެކުރާ ްަފއިސާ އެތެރެވާ

ނޑަނާޅަީންއެކަމަ ްކަ ްއިން ްއެްމ.އެމް.އޭ ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްަކނަޑއަޅަްނޖެހޭނެ. ްއިން ްެއމް.އެމް.އޭ ްެރގިއުލޭުޓކުރަން ށް

ްތިބެގެން،ް ްމަހުޖަނުންނަށް ްބޮޑެިތ ްމިތާނގަިއ ްއަުޑއެހިން ނޑު ްއަުޅގަ ްވިޔަފާރިކުރަން. ްފައިާސގެ ްިމ ކީްއވެގެންތޯ؟

ްބޭ ްދޮވެލާފައި ްފައިސާ ްގެންނަ ްކަންތައްަތްއްތިމަންނަމެންްމިތަނަށް ްމި ްޖެހެއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްކިހިނެއްތޯއޭ ްއެބަ ުރކޮށްލަން

ްބްލެްކް ްއަުގގަިއ، ްބޮޑު ްޔޫިނއަނުން. ްވެްސޓަން ްޭބރުކުރަނީ ްއެ ްފައިސާެއއް ްހުރިހާ ްވަްނނަ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ކުރާނީ.

ްގަންނަ ްޑޮލަރު ްަވގަށް ްއިން ްއެސް.ޓީ.އޯ ްވިއްކަނީ. ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްވިްއކަނީ. ްދެްންމާކެޓުގައި ްއަުގގަ. ްބޮޑު ނީ

ކިހިނެއްތޯްދިވެހިރާއްޖޭގެްަފިއސާްއަގުްހިފަހައްޓާނީ؟ްމިހާރުވެސްްމިްރެގިއުލޭުޓކޮށްފިްއޔާްދިވެހިރާއްޖޭގެްިދވެހިްފައިސާް

11ްް ްލިބޭނެ. ްަގންނަން ްޑޮލަރެއް ްއަށް ްފަިއސ11ްްާރުފިޔާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްލިބޭނެ، ްގަންނަން ްޑޮލަރެއް ްއަށް ރުފިޔާ

ްއެ ނޑުމެންްރިސޯޓުތަކާއި ްއަުޅގަ ްއަށް ްލަންކާ ްހެދޭނެ. ްބޭންކުަތއް ްއަށް ްއަމިއްަލ ްނަގަންފެށީމާ ްތަންތަނަށް ިކއެިކ

ްއެއީް ްހަދާފަ. ްބްރާންޗުތައް ްވަކިވަިކ ްހުންނާނެ ްބޭންކުން ްލަންކާގެ ްނުކުންނައިރު ްބޭރަށް ްނުކުމެ ްފުރަތަމަ ގޮްސވެސް

ްޑޮ ްދަށުން ްލައިސަންސެއްެގ ްދިން ްމީހުންނަށް ްއެ ްނުވަތަ ްރާއްޖޭގަިއްމަނިޓަރީ ްއެހެންނަމަވެސް ްގަނެވިްއކުން. ލަރު

ހުންނާނީްބޭންކުްއޮފްްމޯލްޑިްވސްގެްއެންމެްބްރާންޗެއް.ްއެީއްކީއްވެތޯ؟ްެއއީްޑޮލަރުްގަެނ،ްވަގަށްްިވއްކާްވަްއކަންކޮށް،ް

 މުދިމުްކާޅުްހަދާހެންްކަލޭމެން...

ް

 ވުން:މާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްވާހަކަެދއްކެް

ް ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޓީްއެންމެްއަުޅަގނޑު. السالم عليكنޝުކުރިއްޔާ ްރާއްޖެ ްވެސް ްދިްންްވީފުރަތަމަ ްއެ އަށް

ްއަްށް ްމީޑިޔާ ްފްރީ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްގޮތުަގއި ްނެތް ްއަީކްޝައްކެއް ްހަމަލާ ްއެ ްުކށްވެރިކުރަން. ނޑު ްއަޅުގަ ްހަމަލާ ޢުދުވާނީ

ްހި ްޢަމަލުތައް ްމިކަހަލަ ްހަމަލާއެއް. ްމިނިވަންކަމާއިްދިން ްޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ ްމިނިވަންކަމާއި ްނޫސްވެރިކަމުގެ ންގާނީ
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ްރަނަގޅަށްް ްވަރަށް ްފަރާތްތަކެއްކަން ްކޮން ްއެއީ ނުޑމެނަށް ްއަޅުގަ ްފަރާތްތައް. ްދުްޝމަނު ްމިނިވަންކަމާ މީޑިއާގެ

ްޚިޔާލު ްމި ްއޮތް. ްއެބަ ްތުހުމަތުކުރެވެން ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއޮތް. ްއެބަ ްމިނިވަންކަމާިއްތުހުމަތުކުރެވެން ފާޅުކުރުމުގެ

ނޑުމެންެގް ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްނެތް ްޝައްކެއް ްފަރާތަކީ ްހޯދަިއދިން ްމިނިވަންކަން ްމީޑިޔާގެ ްމިނިވަްނކަމާިއ ނޫސްވެރިކަމުގެ

ްދިަޔއިުރގަިއް ްމަަސއްކަތްކުރަމުން ްއެ ްޕާޓީން ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަރާތްތައް. ްފިކުުރގެ ްމި ްއަދި އެމް.ޑީ.ޕީ.

ތެރެއިންްމިްކަމުގައިްއުޅުނުްމީހުންގެްތެރެއިންްއަނިޔާނުލިބޭ،ްޢަޒާބުނުިލބޭ،ްޖަލުގެްއަނިޔާނުލިބޭްހަމަްއަޅުަގނޑުމެްނގެް

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްހޯދީ ްޙައްޤު ްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްފަރާތަކީ ްައގުދެއްިކ ްމިކަމުގެ ްއެެހންވީމާ، ްނެތް. ްމީހަކު އެްއވެސް

އްާޓްރޯސްޓްްޑަކެއްހެންްއަނަގއިެގްތެރެއަށްްވެއްޓުނުްޙައްެޤްއްއެމް.ޑީ.ޕީން.ްމިއީްތަނެއްަގއިްހުރެްއަނގަހުޅުަވއިގެންްހު

ްއެބަް ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެަނށް ްބައެއް ްދުޝްމަނު ްމީގެ ްޙައްޤެއް. ްހޯދި ްބަޔަކު ްއަގުދައްަކިއގެން ްމިއީ ނޫން.

ް ްޤައުމުގައި ްމި ްއެއީ ްޭބފުޅުންނ31ްަފެނޭ. ްއެ ްފަރާތްތައް. ްެވރިކަންކުރި ްވަންދެން ްއަހަރު ްޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެްދިގު ކީ

ްމިް ްފަރާތްތައް ްޝާމިލުވާ ްވެރިކަުމގަިއ ްބަޣާވާތުގެ ްމި ްމިހާރު ްއަދި ްފަރާތްތައް. ްދުޝްމިނު މިނިވަންކަމާއި

ްކްރައިްމް ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންެމ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްެއހެންވީމާ، ްފަރާތްތަކަކީ. ްދުޝްމަނު ްމިނިވަްނކަމާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

ްއެ ްހަމަ ްވަނީ ްފުލުހުންނާްްސަސްޕެކްޓަކަށް ްއަދި ްފަރާތާ ްސަސްެޕކްޓު ްސަބަބަކީ ްކަންބޮޑުވާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ފަރާތްތައް.

ްއަޅުަގނޑުް ްނުހިންގިދާނެތީވެ ްތަޙްޤީޤެއް ްވެސް ްކަމުގައި ްނުހިންގޭނެތީވެ،ްމި ްތަޙްޤީޤު ްކަމެއްގެ ްދެން ްވީމާ އެަކއްޗަކަށް

ވީްއަށްްރަްއކާތެރިކަެމއް،ްހިމާޔަތެއްްނުދޭނެްކަމަށްްވަރަށްްކަންބޮުޑވާްކަމެއް.ްއާެދ،ްއެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ،ްާރއްޖެްޓީ

ްހަމައެާއއެކުް ްއަދި ްމުއައްސަސާ. ްފުލުހުންގެ ްނޫނީ ްވުޒާާރ، ްފުލުހުންގެ ްަފރާތަކީ ްއިޢުލާނުކުރި ރަނގަޅަށް

ްރައްޔިެތްއް ްރާއްޖޭެގ ްީކއްުކރަންތޯ، ްީޓވީ ްރާއްޖެ ްޤާނޫުނއަާސސީގަިއ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްއޮފީްސ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ

އްކުރަންތޯްބިދޭީސއަކުްހުރިަކމުގައިްވީނަމަވެސްްއެްމީހަކަްށްރައްކާތެރިކަންދޭންޖެހޭ.ްހިމާޔަތްދޭންޖެހޭ.ްއެހެންނަމަވެސްްކީ

ްއިޢުލާނުކޮށްފައިް ްބުނެ ްކަމަށް ްހިމާޔަތްނުދޭނެ ްރަްއާކތެރިކަމެއް ްޓީ.ވީއަށް ްރާއްޖެ ްއިޢުލާނުކޮށްެގން ޢާއްމުކޮށްގެން،

ްފެ ނޑުމެނަށް ްއަުޅގަ ްކިރިޔަކިިރޔާްވާއިުރގައި ްއޭނަ ްހަމަލާދީ، ްމަުރގެ ްނޫސްވެރިޔަކަށް ްޓީ.ީވެގ ްރާއްޖެ ނިގެންދިޔައީ

ްެއްހުންނަ ްއޭނަ ްޓައިމްގައި ްފުރާނަްސަލާމަތްވަނީ.ްބްރޯޑް ްފަހަރަކުްްނީވަމިހާރުވެސް ްއެތަްއއެތައް އެްނޫސްވެރިޔާ.ްއަދި

ްގޯ ްއެަތއް ްނޫސްވެރިންނަށް ްހަމަލާދީ، ްވެްސ ްއިމާާރތަށް ްއަްށ ްޓީީވ ްހައްޔަުރކޮށް،ްރާއްޖެ ްކޮށް، ާނއެްއ

ްިމް ްކަންބޮޑުވަނީ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންކަން. ްކަންބޮޑުވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްއެހެްނވީމާ، ހިފާހައްޔަރުކޮށްފަިއވޭ.

ކަންކަންްތަޙުޤީޤުކޮށް،ްމިްކަންކަމުގެްމީހުންނަށްްޙައްޤުްއަދަބުްނުދެވޭތީ.ްސަބަބަކީ،ްސަސްޕެކްޓާއިްތަޙުޤީޤުކުރާްފަރާތާް

އްޗަކަށްްވީމަ.ްބަޣާވާތުގެްވެރިންނަށްްމިްތިބޭްމީހުންްމިކަންްހިންގާްބައެްއގެްގޮުތގައިްއަޅުަގނޑަށްްހަމަްރަނގަޅަށްްއެކަް

ްމިް ްޖެނެރަލަށް، ްޕްޮރސިކިއުޓަރ ްގޮވާލަން ްމިހިނދަށް ްމިހިނދުން ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްޝަްއކުކުެރވެނީ. ްކަމުގަިއ މި

ްރާއްޖޭގެް ްމި ނޑާލައި، ްފު ްޤާނޫނުައސާސީ ްފްރީްްރާއްޖޭގެ ްރާއްޭޖގެ ްމި ނުޑވާލަިއ، ްކަ ްބާުރވެރިކަން ޤާނޫނުައސާސީގެ

ްމިފަދަް ްއަށް ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްބުނެފައިވަނިކޮށް ްކަމަށް ްނުޭދނެ ްހިމާޔަތެއް ްރަްއކާތެރިކަމެއް، ްއިންޒާރުދީ ްއަށް މީޑިޔާ
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ްޕްރޮސިކިއުޓަ ނޑައިލާފަިއާވއިރުަގއި ްފު ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްދީ، ްހަމަލާތައް ްމިފަދަ ްައއިސް ްމިްއިންޒާރުތައް ްހަމަ ރްޖެނެރަލް

ްހިންގައިް ްތަޙުޤީޤު ްމެދުގައި ްމީހުންނާ ްއެ ްހިފައިހައްޔަރުކޮށް ްފަރާތްތައް ްހުރިހާ ްއިޢުލާންކުރި ްމި މޭރުމުން

ނޑުމެންް ނޑުްގޮވާލަން.ްޕްރޮސިިކއުޓަރްޖެނެރަލްްނެތް.ްއަވަހާރަލައްޕަވާފަ.ްއާދެ،ްމިކަމާްއަޅުގަ ޝަރީޢަތްކުރުމަށްްއަޅުގަ

ްރާއްޖެ ްމި ްމިްްކަންބޮޑުވަނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅޭއިރުަގއި ްބިލު ްބާވަތުގެ ްމި ްފައްތަރަކަށް. ްނުބައި ްވަރަށް ްދަނީ މި

ްިމް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަަކ ްޓެރަރިޒަމްެގ ްއާިއ ްވާހަކަ ްލޯންޑްރިންގެ ްަމނީ ްދައްކަންޖެހޭނެ. ވާހަކަތަްއ

ްޤައުުމތަކުގަް ްއަޅުވެތި ްޢަރަބި ްޙައްޤުވަނީކީ ްރަްއޔިތުންނަށް ްއޮންަންރާއްޖޭގެ ްމި ްޤައުމުތަކުގައި ްއޮންނަ،ްއަނިޔާެވރި ްމި އި

ް ްއަނބުރާ. ްއަލުން ްގެންނަން ްގޮްތ ްއެ ްއުޅޭ ްއެބަ ްފަރާތްތަކުން ްބައެއް ްނޫން. ްއަހަރަށްފަހުަގިއ31ްްއުސޫލުތަެކއް ދިގު

ބުނީމާްވެްސްވެސްްއަނެއްާކްރަނގަުޅްވެިރކަމެއްްބޭުރގެްބަެއއްްަޤއުމުތަުކން؛ްމިސާލަކަށް،ްމިސްރުފަދަްޤައުމުތަކަށްްލި

ްދައްކަނީް ްމި ްއެއަށްފަހުގައި ްދެން ްއިނގޭތޯ. ްވައްަޓއިލާފައި ްވެރިކަން ްބަޣާވާތްކޮށްގެން ްވީހެން ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ހަމަ

ްޢާއްމުކޮށްް ްނުދޭނަމޭ. ްވެިރކަން ްވެރިޔަކަށް ްިއންތިޚާބުކުރާ ްވީނަމަެވސް ްއިންތިާޚބުކުރިކަމުަގއި ްރަްއޔިތުން ރާއްޖޭގެ

ްޕީ.ޕީ.އެ ްިރޔާީސްއިޢުލާންކޮށްފައި ްވާނީ ްބަސްފުޅު ްރަނިންމޭޓުގެ ްރަނިންމޭޓު. ްއިޢުލާންކޮށްފަިއ ްޢާއްމުކޮށް މުން.

ްއިންތިޚާބުކުރިކަމުަގިއް ްަރއްިޔތުން ްާރއްޖޭގެ ްވަނީ ްއިޢުލާންޮކށްފައި ްޢާއްމުކޮްށ ްޕާޓީގެ. ްއެ ްބަސްފުޅަށް ކެންޑިޑޭްޓގެ

ްއަނެްއކާ ްކަމަށް.ްދެން ްނުލިބޭނެ ްެވރިކަން ްވެރިަޔކަށް ްއެ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްރިޔާީސްްވީނަމަވެސް ްހަމަޔަީކްމިހާރު ްދަްއކާ މި

ްމީހުންނަށްް ްބަލިވި ްވޯޓު ްތިބިްމީހުންނަށްްމާްގިނަ ްވީނަމަވެްސްދެން ްލިބުނުކަމުގައި ކެންޑިޑޭޓަށްްނުވަދިހަްފަސްްހާސް

ްއެްއވަނަޔަ ްބަިއެވރިވެ ްރޭހެއްގައި ްދުވާ ްމިސާލަކަށް ްމިސާލަކީ ްމީގެ ްއެއްޮކށްލީމަ. ްބައި ްދެ ްމީހާްލިބިއްޖެނޫންހޭ ްދިޔަ ށް

މޮޅުވީމާްބަލިވިްދެްމީހުން،ްދެވަނަްއަށް،ްތިންވަނަްއަށްްދިޔަްމީހުންްމިްބުނަނީްތިމަންނާމެންްދެްމީހުންްއެއްކޮށްލީމާް

ްކިހިނެއްތޯް ްވިއްަކއިގެން ްައޅުަގނޑުމެންަނށް ްދައްކަިއގެން، ްވާހަކަ ްއުސޫލުތަކުގެ ްބާތިލު ްމިކަހަލަ ްނޫންހޭ. ްމޮޅެއް މާ

ްއެްމީހުންްބަލިކުރާނަން.ްމިްކުރިއެރުންްހޯދާނީ.ްއި ންތިޚާަބކާްކުރިމަތިލާބަލަ.ްައޅުަގނޑުެމންްވޯޓުންްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްބަރަހަނާް ްނަގަހައްޓަނީ ްމި ްހަމައެއާއެުކގަިއ ްދެން ްާޤއިމުކޮށްޭދނަން. ްވެރިކަމެއް ްރަނގަޅު ްރަްއޔިތުންނަށް ރާއްޖޭގެ

ްކަހަ ްއިންނަާވ ްކޯޓުގައި ްސުޕްރީމް ނޑިޔާރުން. ްފަ ްސިުކނޑިަތއްްފިލްމުކުޅޭ ްގޮތުން ްިސޔާސީ ްއަދި ނޑިޔާރުންަތއް. ްފަ ަލ

ތަޣައްޔަރުެވގެންްގޮސްްއަުޅަގނޑުމެންްއެމް.ޑީ.ޕީްގެްރިާޔސީްކެންޑިޑޭޓާްމެދުްދަްއކަވާަފއިްހުރިްވާހަކަތައްްަބއްަލވާްެއް

ނިޑޔާރު،ްޢަްބދު ނޑުهللاްތަނުންްއެއްްފަ މެންްކަންޮބޑުވަނީްސަޢީދު.ްމިއީްސުޕްރީްމްކޯޓުގެްހާލަތުްއޮތްްމިްނވަރު.ްއަުޅގަ

ްޮބުޑް ްއެންމެ ްއޮތް ްއަށް ްޕްރޮެސސް ްޑިމޮކްރެޓިކް ްިމރާއްޖޭގެ ްޓަކައި ްނިންމުމަށް ްކަންކަން ްޯވޓުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ރާއްޖޭގެ

 ހުރަސްކަމުގަިއވާްސުޕްރީމްްޯކޓުގެްއަތްަމއްޗަށްްދާތީވެ.ް

ް

 ކެނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:
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ްވާނަަމްޝުކުރިއް ްހުށަހެޅިފައި ްމަުގސަދެއްަގއި ްރަނގަޅު ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްވެސް ްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑު ްިޢއްޒަތްތެރި ޔާ

ްޤާނޫނެްއް ްމިފަދަ ްގޮތުަގއި ްޤާނޫނެްއެގ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްބިލެއް. ްމުހިއްމު ްބަލައިގަންނަން ްހަމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިލަކީ މި

ްޢިްއޒަ ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްމުހިއްމުކަްނ ްޚާއްޞަކޮށްްއޮތުމުގެ ްދަނީ. ްމި ްފާހަަގަވމުން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްރަީއްސ، ތްތެރި

ްިމް ްފަދަ، ްބުނާ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްދުވަސްތަުކގައި ްމިދާ ްގުިޅެގން ްެއއާ ްއާިއ ްހާދިސާ ްބަދަލުުކރި ްވެރިކަން ބަޣާވާތަކުން

ީއސް.ްރޭަގއިްރާއްޖެްީޓވީްއަްށްބިލުގައިްބުނާފަދަްބޮޑެތިްޖަީރމާތައްްމިްޤައުމުަގއިްމިްދަނީްހިންގެމުންްޢިއްޒަތްތެރިްރަ

ްގްރޫޕުަތއްް ްދީގެން ްފައިސާ ްޙަޤީޤަތެއް. ްމިސާލެއް، ްިދރިހުރި ްބޮޑު، ްވަރަށް ްކަމުގެ ްމި ްއެއީ ްހަމަލާ ްޢުދުވާނީ ްދިން އެ

ްަބޔަުކް ްޖަރީމާތައް ްބޮޑެތި ްލަްއާވ ްގްރޫޕުތަްއ ްގޭްނގު ްިކޔާ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުރި، ްއުފެދިފައި ްމާލޭަގއި ލައްާވ،

ްއެނޫނަސްްހިންގަމުންދާ ްޙަޤީޤަތެއް،ްިޢއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްއަދި ްބޮޑު ްޮއތް ްފެންނަން ްޤައުމުން ްޙަޤީޤަތެއް.ްމި ްބޮޑު ކަމީ

ް ްފެބްރުއަރީ ްވެރިކަން ްޮއތް ްއިންތިޚާބުކޮށްފައި ްރައްޔިތުން ްއައި ްހިނގަމުން ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާީސގެ 7ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ބޮޑަށްްމިްބިލުގައިްަބޔާންކޮށްފައިްމިހިަރްބޮޑެތިްކުށްތައްްހިްނގާފަިއވާްަގއިްވައްަޓއިލެވުނުްާހދިސާްއަކީްވަރަށ2112ްްް

ްހުރިް ްދީފައި ްފަރާތްތަކުން ްގިނަ ްބަޔާންދިން ްރިޕޯޓަށް ްކޯނީގެ ްހުރި. ްއެބަ ްފެންނަން ްހެކިތަކެއް ްގިނަ ހާދިސާއެއްކަުމގެ

ްކަ ްއެ ްހުރި. ްއެބަ ްފާހަގަކޮްށފައި ްކަންކަން ްއެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްވެސް ްމިްބަޔާންތަކުަގއި ނޑު ންކަމަްށްބާރުލިބިދޭ،ްއަޅުގަ

ްސަލާމަތީް ްގޮތުން ްމިސާލެއްގެ ްހުރި. ްއެބަ ްފާަހގަކުަރއްވާަފއި ްހެކިތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްބާރުލިބިދޭ ްއަށް ްވާހަކަ ދައްކާ

ްވިޔަފާރިކުާރް ްލަންކާގައި ްއޮފިސަުރންނަށް ްބައެއް ްތެރެއިން ްއޮފިސަރުންނަށް؛ްފުލުހުންނާއިްސިފައިންގެ ްބަެއއް ބާރުތަކުގެ

ްއެއީް ްފޮނުވިކަން ްއެްއޗެހި ްެޗކު ްޓްރެވަލް ްޑޮލަރުގެ ްހާސް ްތިރީްސ ްލައްކަ ްެއއް ްލައްވާ ްިވޔަފާރިވެރިްނ ްލަންކާ ބައެއް

ސާފުކޮށްްފެންނަންްއޮތްްޙަޤީޤަތެއްްކޯނީްރިޕޯޓަށްްމީހުންްދީފައިްހުރިްބަޔާންތަުކގައިްވެްސްމިްކަންކަންްފާހަގަކޮށްަފިއް

ް ްކަމެއް ްެއއްެވްސ ްމިއިން ްހުރި. ްބަޣާވާުތެގްއެބަ ްއޮތް ްމި ްޤައުމުަގއި ްމި ްކުށެްއކަމުަގއި ްއެއީ ްބެލި، މިހާހިސާބަށް

ްއެްއވެްސް ްތަޙުޤީޤުކުރެވި، ްކަމެްއ ްއެއްވެސް ްމިއިން ްތެރެިއން ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި ްބަލައިގަނެ، ސަރުކާރުން

ްސަބަބުތަކަށް ްދެންނެވި ްމި ްކަމެއް. ްހިތާމަހުރި ްެނތްކަމީ ްފިޔަވަުޅއެޅިފައި ްޤާނޫނެއްްްފަރާތަކަށް ްމިފަދަ ްވެސް ޓަަކއި

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރަން. ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްފާސްކުރަންޖެހޭ ްމަޖިލީހުން ްމި ްގޮތުގަިއ ހަރުދަނާ

ްނޫްސވެރިކަުމެގް ްަފއިސާދީގެން ްގޭްނގުތަކަށް ްމުޖުތަމަޢެއްގަިއ ްޑިމޮކްރެިޓކު ްމިނިވަން ްކަމެއް. ހިތާމަކުރަންޖެހޭ

ްއަ ްއެްމިނިވަންކަމަށް ްބިރުދެއްކުމާ، ްމީހުންނަށް ްތިބޭ ްމަޤާމުތަކުގައި ްސިާޔސީ ްމަސައްކަތްކުރުމާ، ރަިއގަންނަން

ްމިފަދަް ްމެންބަރުން ްިޢްއޒަތްތެރި ްބަެއއް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްމި ްހަމަލާދިނުމާ، ްފަރާތްތަކަްށ ްއެ މީހުންނަށް،

ްޤާނޫނަނަ ްމިފަދަ ްދޫކުަރންޖެހިފައިވިކަމީ ްމިދުނިޔެ ްވަރަށްްހަމަލާތަކުގައި ްބަލަންޖެހޭ،ްއިސްކަންދޭންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ށް

ްއެހެންް ްނޫން ްއެ ްއަދި ްެވސް ްއަށް ްވީީޓވީ ްއަދި ްީޓވީއަށާ ްރާއްޖެ ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތެއް. ބޮޑު

ްމަސައްކަތްކޮ ްފުލުހުން ްގޮތެްއގައި ްއެކަށީގެްނވާ ްހުއްޓުވަން ްހަމަލާތައް ްހުރި ްދެވިަފއި ްވެސް ްނެތްްމީޑިޔާތަކަށް ށްފަެއއް

ްވެރިން،ް ްތިއްެބވި ްއިސްކޮށް ްމުއައްސަސާގެ ްފުލުހުންގެ ްދަންނަވަންޖެހެނީ ްމި ްއެކު ްހިތާމައާ ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި
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ްގުންޑާް ްފަދަ ްއޮތް ްމި ްބަޔާންޮކށްފައި ްބިލުގައި ްމި ްޤާނޫނު ްމި ްގެންދަނީ ްއެ ްހިންގަވަމުން ްުމއައްަސސާ ްއެ ޚާއްޞަކޮށް

ްޓެރަރިޒަމްް ްގޮތުގަ. ްފޯރުކޮށްނުދޭނެްްގްރޫޕެްއގެ ްރައްކާތެރިކަން ްއަށް ްީޓވީ ްރާއްޖެ ނަޑއެޅިގެްނ ްކަ ްގޮތުގަ. ޖަމާޢަތެއްގެ

ްބާރުންް ްއޮތް ްހަާވލުކުރެވިފައި ްމަސްއޫލިއްޔަތު ްއެ ްބާރަކުން ްސަލާމަތީ ްދައުލަތުގެ ްފާޅުަގއި ނަޑއެިޅގެން ްކަ ކަމަށް،

ްފުލުހު ްކަެމއް. ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްއިނގިލިދިއްކުެރވޭްބުނުމަކީ ްދިމާލަށް ްމުައއްސަާސާއ ންގެ

ްދިމާލަށްް ްމުައއްސަާސއާ ްފުލުހުްނގެ ްވެސް ްވަގުތު ްހަމަލާދެުވނު ްއަސްާވޑަށް ްއުޅޭ ްޓީީވަގއި ްާރއްޖެ ގޮތަށް،

ްއިނގިލިދިްއކުރެޭވްގޮތަށްްކަްނތައްތަކެްއްހިނގާފައިްހުރިްކަަމށްްމަންޒަރުްދުށްްމީހުންްއެަބްބުނޭ.ްހަމަްއެގޮތަށްްާރއްޖެް

ްއަިއސްް ްނުކުެމގެން ްގާޑު ްސެކިއުިރޓީ ްހަމަލާދިނީމަ ްގާޑަށް ްސެިކއުރިޓީ ްއެތަުނގެ ްވެސް ްރޭަގއި ްރޯކޮށްެލވުނު ޓީވީަގއި

ްއެދުނުް ްއެހީތެރިކަމަށް ްކަިއރީގައި ްފުލުހުން ްތިބި ްޖިޕެއްގަިއ ްފުލުހުންގެ ްއޮތް ްދުރުގައި ްޫފޓު ްސަޭތކަވަަރކަށް ކައިީރގައި

ް ްއެްއެވސް ްފުލުހުންގެ ްާއއި ްދުށްްވާހަކަ ްމަންޒަރު ްތަނުގައި ްއެ ްވާހަަކ ްފޯރުކޮށްނުދިން ްވެސް ްއަްށ ްއޭނާ އެހީތެރިކަމެއް

ްއެް ްހަމަލާދޭކަމަށާ، ްބަޔަކު ްތެެރއަްށ ްީޓވީ ްރާއްޖެ ްގެންދޭ. ްއެބަ ްބުނަމުން ްސާފުކޮށް ްހަމަ ްފާހަގަކުރަމުން ްއެބަ މީހުން

ީއްކޮންްަބއެއްޯތ،ްކުރަނީްކީއްޯތްބަލައިލަންްތަނަށްްގެއްލުންދޭންްބަަޔކުްުއޅޭްކަމަށްްެސކިއުރިީޓްާގޑުްުބނީމަްވެސްްއެ

ްރައީސް.ްއެހެންވީމާ،ްވަރަްށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްގެންދަނީ ްއެ ްބުނަމުން ްމީހުން ްދުށް ްވާހަަކްމަންޒަރު ްފުލުހުންްނުދިޔަ ވެސް

ްމީހުން ްއެ ްމީހުން، ްއެ ްކަމަށް. ްޖަމާޢަތެއް ްޓެރަރިސްޓު ްއަކީ ްމުއައްސަސާ ްފުލުހުންގެ ްޖެހޭ ްއެބަ ްބުނަން ެގްސާފުކޮށް

ްގޭްނގުް ްހުރި ްއުފެދިފައި ްމާލޭަގއި ްތިެބގެން ްފަހަތުގައި ްއިސްވެރިްނ ްމުައއްސަާސގެ ްފުލުހުްނގެ ްތިބެގެން ފަހަތުގައި

ގްރޫޕްތަކަށްްލާރިދީގެންްގޭންުގްގްރޫޕުތައްްލަްއވާްބޮޑެތިްޖަީރމާތައްްހިންގަމުންދޭ.ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްެޗއަރޕާސަންގެްއޮފީހަށްް

ްއަ ްބައްލަވާ. ްވެސް ްހަމަލާ ްފަހަރަށްްދިން ްތިން ްިމއީ ނޑު ްއަުޅގަ ްޚުދު ްނުހޯދޭ. ްބަޔަކު ްުކރި ްެއކަން ްެވސް ދިއަދަށް

އަޅުަގނޑަށްްމަުރގެްއިންޒާރުިދނީމަްއެްތަނަށްްމައްސަލަްހުަށހެޅިްމީހެއް.ްހުރިހާްހެއްކަާކްެއއްކޮށް.ްފުލުހުންްހޯދަންޖެހޭް

ްއެއި ްވެސް ްހުށަހެޅީ.ްމިހާހިސާބަށް ނުޑްމަްއސަލަ ްއަުޅގަ ްހޯދާފައި ްބަލާފަިއ،ްއެްއވެްސްހެކި ްމަްއސަލައެއް ްއެްއވެސް ން

ްޢިްއޒަތްތެިރް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެކަމަުކ،ްބައްަލވާ! ްނެތް. ްއަޅާަފއެއް ްެއއްވެްސްފިޔަަވޅެްއ ްނެތް. ްައޅާފަެއއް ފިޔަވަެޅއް

 ވަނަްދުވަހުްދީފަިއްހުރި...7ްްމެންބަރު،ްމިްއިންނެވިްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރަށްްފުލުހުންްފެބްރުއަރީް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްިޢއްޒަތްތެިރް ނޑު ްއަުޅގަ ްމިހާހިސާބުން ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަްތތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ް ްހުސްވަގުތ31ްްުމެންބަރުންނަށް ްކުރިއަށްދާީންމިނެޓު ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްއަުރވަން. ކޮެޅއް

ް ްޖަހާއިރ1ްުމެންދުރުފަހު ްދަންނަވަމުން ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއހެންވީމާ، ްގޮތަްށ1ްް. ްފަށާ ޖަހާއިރު

ްޖަލްސާްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްގެންދާނަން.ް

ްް
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ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގެންދަން ްކުރިއަްށ ްޖަލްސާ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ްގެންދަނީްް`. ްމި ްކުރިއަށް ްއަޅުަގނޑު ްފަށަނީ. މި

މަޢުޞޫމުްހުށަހަޅުއްާވފައިވާްމަނީްލޯންޑްރިންްއަދިްهللاްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްކެލާްާދިއރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްމެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތް ްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްފުރުޞަަތކަށް ްބިލު. ްހުއްޓުވުމުގެ ްފައިނޭންސްކުރުްނ ްމިްޓެރަރިޒަމަށް ންބަރަކު

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު ްމާފަންނު ްއެދިވަޑަިއގެންފި، ްމިހާރު ްއާދެ، ްނެތް. ްމާލަމަކު هللاްވަގުތު

 ޢަބްދުއްރަޙީމު.ް

ް

 ޢަބްދުއްރަޙީމުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

މަޢުޞޫމުްهللاްގެްފަރާތުންްކެާލްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޑރ.ްޢަބްދުޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްސަރުކާރު

ްބިލަށްް ްހުއްޓުވުުމގެ ްފައިނޭންސްކުރުން ްޓެރަރިޒަމަށް ްއަދި ްޓެރަރިޒަމް؛ ްއެންޑް ްލޯންޑްރިން ްމަނީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްހާދިސާތަކެ ްކަހަލަ ްއެހެން ްވަރަްށ ްތެރޭގައި ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްޖެހެނީ ްމި ނިޑވަެޅއްގަ.ްބަހުސްކުރަން ްދަ ްހިނގާފައިވާ އް

ނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްހިނގައްޖެްރޭގެްފަތިހުގެްވަގުތުަގއިްރާްއޖެްޓީވީްއަށްްދިންްހަމަލާ.ް ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްރޯމާުދވާލުް ްމަގުމަތީގައި ްމާލޭ ްޢަމަލުތައް ްޓެރަރިޒަމްގެ ްކުރިްނ ްމީގެ ްހިނގައްޖެ ްފެނިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޝަރީޢަތުގެްހިންގުމަށް ްހިނގައްޖެ ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްތަން. ްއުޅޭ ްފިލައިގެން ްވެސް ްބަޔަކު ްއެ ފަހު

ްމަްއޗަްށް ްބަޔާންތަުކގެ ްދީފަިއވާ ްފަރާތްތަކުން ްަހއްޔަރުކުެރވިފަިއވާ ްތުހުމަތުގައި ްކުުށގެ ްސީދާ މައްސަލަތަކުަގއި

ްއެއް ްުއސޫލު ްއޮންނަ ްހައްޔަރުކުެރވެން ްމީހުން ްވެސް ްީވއްލިގެްންބިނާކޮށްފައި ްމަގުމަތީގައި ްީމހުން ްއެ ްއޮްއވާ ކިަބިއގައި

ްޓެރަރިޒަމަށްް ްއަދި ްލޯންޑްރިން ްމަނީ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެހެންކަމުން ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަން. އުޅޭ

ްލޯންޑްރި ްމަނީ ްަކނަޑއަޅަން. ްުއސޫލުތަކެއް ްގުިޅގެން ްެއކަމާ ްމަނާކޮށް،ްހުއްޓުވަން ްމިްފައިނޭންސްކުރުން ްހުއްޓުވަން ން

ްއެފަދަްޢަމަލުތަކަްށް ްގޮތުންްމުދާްހޯދާްފަރާތްތައްްމަދުކުރުމަށާ،ްއަދި ޖެހޭްސަބަބަކީްޙަޤީޤަތުގަިއްެވސްްޣައިރުްޤާނޫނީ

ްކުރަންޖެހޭް ްގޮތުން ްއަދަބުދިނުމުގެ ްހަރުކަށި ްފަރާތްތަކަށް ްހިތްވަރުދޭ ްޢަމަލުތަކަށް ްއެަފދަ ްފަރާތްތައް، ހިތްވަރުދޭނެ

ްގޮުތގަ ްޓެރަރިޒަްމްކަމެއްގެ ްމީަގއި ްބަލައިާލިއރުގަިއ، ްބަޔަށް ްފަިއނޭންސްގެ ްޓެރަރިޒަމް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި .

ްކަމަށްް ްޓެރަރިޒަމް ްނުވަތަ ްޓަކައި ްހިންގުމަށް ްހަރަކާތެއް ްޓެރަރިޒަމްގެ ްބަލާއިރުަގއި ްގޮތަށް ްބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިނޭންސް

ްޓެރަރިސްޓަކު ްހިންގުވަްނެވގެން ްހަރަކާތެއް ްމީހަކުްްބެލެވިދާނެ ްނޫން ްޖަމާޢަތެއް ްޓެރަރިސްުޓ ްނުވަތަ ނޫން،

ފައިނޭންސްކޮށްފަިއވާްކަމުަގއިްވިޔަސްްއޭނާގެްމަްއޗަށްްމިްޤާނޫނުގެްދަށުންްދަޢުވާއުފުލޭނެްގޮތްްކޮމިޓީްމަރުޙަލާގައިްއެް

ްގޮ ްޓެރަރިސްޓެްއގެ ްގޮތަީކ ްވާނެ ްއެހެންނޫންނަމަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްރިޢާަޔތްކުރަްއވަން ްމެންބަރުން ތުަގއިްކޮމިޓީގެ
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ްއެކަީށގެންާވް ްކުރުމަކީ ްަކމެއް ްއެފަދަ ްހުރެގެން ްނިކުމެ ްކުރިަމއްޗަްށ ްމީހެއްގެ ްއިަނސަންޓު ްހަމަ ލޭބަލްނުކުރެވިފަިއވާ

ްއޮތް.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމީެގް ްއެބަ ްއެަކންްކުރެވިދާނެްާޖގަ ކަމެއް.ްއެހެންެވއްޖެއްާޔްެއްމިްޤާނޫނުންްބަރީޢަވެގެން

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަހަރުްްކުރިންވެސް ްގިނަ ްވަރަށް ްދައްަކންވެގެން ްވާހަކަ ްމުޢާމަލާތްތަކުގެ ްމާލީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތަނަށް މި

ްވަރަށްް ްއަންނަނީ ްހަނދާނަށް ްހަނދާންކޮށްލަން، ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަހުސްކުރެވެމުންދިޔައީ. ްހުށަހެޅި، ްއެްއޗެހި ބިލުތަކާ

ްތިމަރަް ްއޭރުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަްތތެރި ްއަހަރެްއގަިއްމި ްމުޞްޠަފާްކުރީ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ފުށީ

ްވަިކް ްމުޢާމަލާތްތައް ްފައިސާގެ ްއެތެރެކުރެވޭ ްއަށް ްދިވެހިރާއްޖެ ްބޭރުން ްގޮތާއި ްގެންދެވޭ ްފައިސާ ްބޭރަށް ދިވެހިރާއްޖޭން

ނޑުމެންްްގޮތަކަށްްހިއްާސކުރުމަށްްޓަކަިއްއެކަށަެއޅިްބިލެއްގެްވާހަކަ.ްިޢއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްރަނގަޅު ކަމެއް.ްެއއީްއަުޅގަ

ްެއކަންް ްވެްސ ްޤާނޫނުގައި ްިމ ްމަަސއްކަތް. ނޑު ްމައިގަ ްެއއް ްކުެރވިދާނެ ްޓަކަިއ ްހުއްޓުވުމަްށ ްލޯންޑްރިން މަނީ

ނޑުމެންްމިކުރާްމަަސއްކަުތގެްތެރޭަގއިްަވކިްހާލަތްތަކަާކް ބަޔާންކޮށްފައިްއެބަްވޭ.ްއަދިްއެކަންްހުއްުޓވުމަށްްޓަަކއިްއަުޅގަ

ނެްކަހަލަްގޮތަކަްށްބަޔަކުްމީހުންްޢަމަލުކޮށްފާނެތީވެ،ްއެކަންްވެސްްވަރަށްްސާފުކޮށްްބަޔާންކުެރވިފައިްއެަބްނުބައްދަލުވާ

ްާމއްދާތަކަީކް ްގިނަ ްިލޔެވިފަިއވާ ްގުިޅގެން ްނުކުތާަތކާ ްއެ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީާމ، ްޤާނޫނުގަ. ވޭ

ްއިތުރަށް ްހަމަ ްއެެހނަސް ްމާއްދާތަެކއް. ްއެކަމަށްްްރަނގަޅު ްފަރާތުން ްކޮމިޓީގެ ްނޫން. ްކަމެއް ްނެތް ކިޔާލުމަކީ

ްކަންތައްތަުކގެް ްޖަމާޢަތްތަކުގެ ްޓެރަރިސްޓު ްއަޅުަގނޑުމެން ްޤަބޫލުކުރަން. ްއަޅުަގނޑު ްވެްސ ްކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާނެ

ްހުއް ްމަނާކުރުމާއި ްޓެރަރިޒަމް ްމިއޮތް ްމިހާރު ްތެރޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްައުޅގަ ްބަލައިލާއިުރގައި ްބެހޭްތެރެއަށް ްކަމާ ްބެހޭ ޓުވުމާ

ްއިޞްލާޙުތަކެްއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެސް ްޤާނޫނަށް ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްރިޢާޔަތްކުރަން ްޤާނޫނުތޯ ްރަނގަޅު ްއެންމެ ޤާނޫނަކީ

ްދަށުންް ްޤާނޫނުގެ ްބެހޭ ްކަމާ ްބެހޭ ްހުއްުޓވުމާ ްމަނާކުރުމާއި ްޓެރަރިޒަމް ްޓެރަރިސްޓު ްުކރިން ްމީގެ ްމިއަދު ގެންނަންޖެހޭ.

ްކު ްކުދިކުދި ްކުށްަތްއްވަރަށް ްބޮޑެތި ްއެކަމަުކްއެއަށްވުރެ ްދަޢުވާކުރެވިފަ. ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ ްއެ ްހުރި ްއެބަ ްެވސް ށްތަކަށް

ްއެހެންވީމާ،ް ްހުރި. ްއެބަ ްކުެރވިަފއި ްވެސް ްދަޢުވާ ްނުިކޔަމަންތެރިުވމުގެ ްއަމުރަށް ްމެދުަގއި ްފަރާތްތަާކ ކޮށްފައިވާ

ްހަރަކާތްަތއްް ްޓެރަރިޒަްމގެ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްޓެރަރިޒަްމްްއަޅުަގނުޑ ްބެހޭ، ްެޓރަރިޒަމާ ްޓަަކއި ބަޔާންކުރުމަށް

ްތެރޭގައިް ްޤާނޫނުގެ ްމި ްކުށްތައް ްއާ ްއެހެނިހެން ްބަޔާންނުކުރެވިފަިއވާ ްމިހާރު ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ްހުއްޓުވުމާ މަނާކުރުމާއި

ްއެ ްކުރިައށްދާނީ. ްޤާނޫނު ްމި ްހިސާބަށް ްޤަބޫލުކުާރ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޭރުން ނޑަކަްށްބަޔާންކުރެވެންޖެހޭނެ. ްއަުޅގަ އީ

ްގެނެވިދާނެް ްއިޞްލާޙެއް ްޤާޫނނަށް ްބެހޭ ްހުއްޓުވުމާ ްމަނާުކރުމާއި ްޓެރަރިޒަމް ްތެރެއިން ްޤާނޫުނެގ ްމި ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ

ްމާއްދާަތްއް ްމާއްދާތައް. ްދެންނެވި ްމި ްބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްާޤނޫނުގެ ްމި ްއެހެންވީމާ، ކަމަކަށް.

ވަންޏާމުްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވޭްއެަބްއޭރުންްއެްކުށްތައްްވެސްްަވރަށްްރަނގަޅަށްްޑިފައިންކޮށް،ްްބަޔާންކޮށްފިްކަމަށް

ްރާއްޖޭަގއިް ްޖަމާޢަތްތަކުން ްޓެރަރިްސޓު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމަށް. ްލިޔެވިަފއިވާނެ ްރަނަގޅަްށ ްވަރަށް ނޫނިއްޔާ

ްކަ ްއެކި ްފަރާތްތަކުން ްގިނަ ްވަރަށް ްކަމަށް ްލިބިފައިވާްހަރަކާތްތެރިވާ ްިއންޓެލިޖެންސަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަޢުލޫމާތު ހަލަ

ްޚަބަރެްއް ްއަދިެވްސްއެްއވެްސްސައްަޙ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްދަްއކަމުންދޭ. ްފަރާތްތަކުން ްެއކި ްެވސް ްކުރިން ްމީގެ ކަމަށް
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ްގުޅޭގޮތު ްއެކަމާ ްނެތް ްލިބިފައެއް ްވެސް ްމަޖިލީހަށް ްއަދި ްވެސް ްކޮމިީޓައކަށް ްއެއްވެސް ްއެކަމަުކްމަޖިލީހުގެ ންނެްއ.

ްދައުލަތުގެް ްބުނެ ްކަމަށް ްހުރި ްޖަމާޢަތްތައް ްޓެރަރިސްޓު ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ްނެތި، ްރާއްޖޭގައި ްޖަމާޢަތްތައް ޓެރަރިސްޓު

ްވެސްް ްގޮތެއް ްޖަވާބުދާރީކުރެވޭނެ ްއޭނާ ްއެކަމަކަށް ްވަންޏާމުން ްކަމަށް ްޮއެވއްޖެ ްަދއްކާފައި ްވާހަކަ ްއެ އިސްފަރާތަކުން

ންްއެބަްޖެހޭ.ްއެއީްމިްރާއްޖެްއަކީްސުލްޙަމަސަލަސްްކަމަށްްލޯބިކުރާްވަރަށްްގިނަްރައްޔިތުންތަެކްއްއަޅުަގނޑުމެންްހޯދަ

ްލީޑަރުންް ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްތަނެއްގައި ްދިރިއުޅެމުންާދ ްރައްޔިތުންތައް ްއެ ްތަނެއް. ދިރިއުޅެމުންދާ

ހޫރިްއޔާކަންްކޮށްަފއިވާްފަރާަތކުންްދިވެހިްރައްޔިތުްނގެްބޮުލގަިއ،ްފެންވަރުންގަިއްތިއްަބވާްދިވެިހރާއްޖޭަގއިްރައީސުލްޖުމް

ވަކިންްޚާއްަޞކޮށްްަވކިްބަެއްއގެްބޮލުަގއިްެއއީްޓެރަރިސްޓުްޖަމާޢަތެކޭްނޫނިއްޔާްޓެރަރިސްޓުންނަށްްވާިގވާްފަރާތްތަކެކޭް

ްއަުޅގަ ްވެސް ްތަން ްހިނގަމުންދާ ްމަގުމަތީަގއި ްރޯމާދުވާލު ްވާހަކަދަްއކަމުން ްދޭ.ްކިޔާފައި ްއެބަ ްފެނިގެން ނޑުެމންނަށް

ްޚިލާފުް ްޤާނޫނާ ްަކންތައްތަކަކީ ްކަހަލަ ްަބެއއް ްކުރައްވާ ްބޭފުުޅން ްއެ ްއެބަދޭ ްފެނިގެން ްހަމަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ އެކަމަކު

ްމީަގިއް ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްވެސް. ްދާތަން ްވަކާލާތުކުރަްއވަމުން ްެއބޭފުޅުން ްވެސް ްކަންތައްތަކަށް ނޫން

ްއަށްްހަމަ ްމީހާ ްއެ ްބުނެފިއްޔާ، ްޓެރަރިސްޓެކޭ ްތިއީ ްދިމާލަށް ްމީހަކާ ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްގޮތުން ްއެުޅވުމުގެ އެއް

ްމަްއޗަށްްއެ ްއޭނަގެ ްވަންޏާމު ްކަމަްށ ްސާބިތުނުކޮށްދެިވއްޖެ ްކޯުޓަގއި ްެއކަން ްއަށް ްޕްރޫފްނުކޮށްދެިވއްޖެއްާޔމު،ްއޭނަ ކަން

ނީކީ.ްއޭނަގެްަމއްޗަްށްހަމަްއެންމެްހަރުކަށިްދަޢުާވކުަރންޖެހޭނެ.ްއެއީްޓެރަރިސްެޓކޭްއަބުރުގެްދަުޢވާެއއްްނޫނޭްކުަރންޖެހެ

ްދިމާލަށްް ްމީހަކާ ްެޓރަރިސްޓެކޭ ްވެސް ްޤައުމުތަކުަގއި ްެއހެން ްދުނިޭޔގެ ްކުެށއް. ްބޮޑު ްވަރަށް ްބުނުމަކީ ްދިމާލަށް މީހަކާ

ްހަރަކާ ްޓެރަރިޒަމްގެ ްބަލާފަ. ނޑުަތކުން ްމިންގަ ްބައިވަރު ްވަރަށް ްމިންވަރާިއްބުނަނީ ްބައިވެިރވެފަިއވާ ްހިންގުމުަގިއ ތްތައް

ްަބއިވެިރވެފަިއް ްތެރޭގައި ްަކމުގެ ްއޭނަ ްބަލާފައި ްހުރިހާްކަންކަމަކަށް ްމިންވަރާ،ްމި ްދިާރސާކުރާ ްހަރަކާތްތައް ޓެރަރިޒަމްގެ

ްޢިލްމުވެރިންނާ ްދީނީ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްެއަކމަކު ްޓެރަރިސްޓެކޭ. ްބުނަނީ ްމި ްދިމާލަށް ްމީހަކާ ްއެ ްވެްސްްވާނަމަ ދިމާލަށް

ްޓެރަރިސްޓުނަށްް ްދިމާލަށް ްބޭފުޅުންނާ ްހިތުދަސް ްޤުރުއާން ްކީރިތި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްތިބި. ްއެަބ ްގޮވާފައި ޓެރަރިސްޓުނަށް

ްޓެރަރިސްޓުންނަށްް ްވެސް ްދިމާލަށް ްބޭފުޅުންނާ ްކުރަމުންދާ ްގޮތަކަްށ ްވަކި ްނަމާދު ްރާްއޖޭގައި ްމި ްތިބި. ްއެބަ ގޮވާަފއި

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރާނެްކަމެްއްނޫން.ްއެގޮތަށްްމީހަކުްބުނެއްޖެްކަމަށްްވަންޏާމުްއޭނަްއެްްގޮވާަފއިްއެބަްތިބި.ްއެއީ ައުޅގަ

ްކަމަށްް ްސާބިތުނުކޮށްދެވޭ ްބުނިކަްނ ްޓެރަރިްސޓެކޭ ްމައްޗަށް ްމީހާެގ ްއަނެއް ްއޭނަ ްމަްއަޗށް؛ ްއޭަނގެ ްކުށެއް. ކުރަނީ

ް ްވަރަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްެޖހޭނެ ްމަްއޗަށް ްއޭނަގެ ްއެހެންނޫންނަމަްވަންޏާމު ްެގނެސްދޭން. ްއަދަެބއް ހަރުކަށި

ްެއީއް ްފޫބައްދައެއްނުެދވޭނެ. ްެގއްލުމެްއ ްލިބުނު ްއެ ްަސބަބުން ްކަތިލުުމގެ ްއަބުރު ްމީހާގެ ްއަނެއް އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ްޤައުމުތަ ްބޭރުަގއި ްއިން ްާރއްޖެ ްއަދި ްލޯބިކުރާ، ްސުލްޙަމަސްލަސްކަަމށް ްވަރަށް ްަރއްޔިތުންނަީކ ކަްށްދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފަސޭހައިންްދަތުރުކުރުމުގެްފުރުޞަތުްލިބިފައިވާްބަެއއް.ްެއކަމަކުްއެފަދަްފުރުޞަތެއްްިނގުޅަިއގަެނވިގެންްމިްދަނީްވަިކް

ބަޔަކުްނުވަތަްވަކިްޖަމާޢަތަކުންްނުވަތަްވަކިްސިޔާސީްޕާޓީއަކުންްނުވަތަްވަކިްމީހަކުްނުވަތަްވަކިްޕާޓީެއްއގެްލީޑަރަުކް

ްމީހާ ްޕާީޓގެ ްއަނެއް ްމެންބަރަކާްްއަރައި ްހިމެނޭ ްޕާޓީގައި ްއަެނއް ްނުވަތަ ްއަށް ްމީހާ ްޖަމާޢަތުގެ ްސިޔާސީ ްއަނެއް ނުވަތަ
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ްމަްޝވަާރް ްޕާޓީގެ ްއަނެއް ްނުވަތަ ްދިމާލަށް ްމެންބަރަކާ ްމަޖިލީހުެގ ްޢިލްމުވެރިންގެ ްޕާޓީގެ ްއަނެއް ްނުވަތަ ދިމާލަށް

ްމިކަން ްގޮވާްހިސާުބން ްދިމާލަށްްޓެރަރިސްޓަކަށް ްމެންބަރަކާ ްދަނީްގޯސްެވެގން.ްއެހެންވީމާ،ްޢިްއޒަތްތެިރްްމަޖިލީހުގެ މި

ނުޑްފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭްމިް ްއަުޅގަ ްގޮުތގައި ރައީސްްމިްޤާނޫނުގެްތެޭރަގިއްބަޔާންކުރަންޖެހޭްމުހިއްމުްނުކުތާއެްއގެ

ްމައްޗަށްްދަޢު ާވއުފުލެންޖެހޭނެ.ްދެންނެވިްގޮތަށްްމީހަކުްމީހަކާްދިމާލަށްްޓެރަރިސްޓެކޭްބުނެއްޖެްކަމަށްްވަންޏާމުްއޭނަގެ

ްތެރޭަގިއް ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްދަޢުވާއުފުލޭ ްއެގޮަތށް ްލިޔެލަދޭންޖެހޭނެ. ްސާުފކޮށް ްގޮތްަތއް ދަޢުވާއުފުލޭނެ

ްހިތްވަރުދޭް ްޢަމަލުތަކަށް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްއެ ްއަދި ްޓެރަރިސްޓުންނާ ްމީހުންނާއި ްހިންގާ ްޢަމަލުތައް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ތިބި

ނޑުްފަރާތްތައްްހޯދަ އިްދެނެގަނެވޭެނ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްދެންްއަޅުަގނޑުްީމގައިްހަމަްދެްަކމެއްްހިމެނޭތީވެ،ްއަުޅގަ

ހިތަށްއަރާްޓެރަރިޒަމަށްްފައިނޭންސްކުރުންްމަނާކުރާއިރު،ްެޓރަރިޒަމަށްްފައިނޭންސްނުކޮށްްވެސްްޓެރަރިޒަްމގެްޢަމަލުތައްް

ްބްލެކްމޭލްކޮ ްމިސާލަކަށް ްހުރި. ްއެބަ ްބޮޑަށްްހިންގާފައި ްވަރަށް ްމިވެސް ްހިންގުން. ްޢަމަލުތައް ްޓެރަރިޒަމްގެ ށްގެން

ްމީހެއްެގް ްއެހެން ްލައްވާ ްއޭނަ ްބިރުދައްަކއިގެން ްބަޔަކަށް ްމިސާލަކަށް ްކަމެއް. ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭނެ އަޅުަގނޑުމެން

ްސާބިތުނުޮކށް ްްބލެކުމެއިލްކުރިކަން ްއެ ްއޭނަ ްއެކަމަކު ްހިންގުަވއިފާނެ. ްޢަމަލެއް ްޢަމަލެއްްޓެރަރިޒަމްގެ ްޓެރަރިސްޓު ދެވި

ްއެް ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްގޮސްފި ްހާލަތަށް ްއެ ްއެކަމަކު ްއުފުލިދާނެ. ްދަޢުވާ ްމައްޗަށް ްއޭނަގެ ްސަބަބުން ްހިންގުމުގެ އޭނަ

ްއެބަް ްއަންނަން ްއުފަންެވގެން ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްގޮްތތައް ްދަޢުވާކުެރވޭނެ ްވެސް ްދެކޮޅަށް ްފަރާތާ ބްލެކުމެއިލްކުރި

ްޢިްއޒަތްތެރިްޖެހޭ.ްއަޅުަގނޑު ްވާަހކަ ްކަންތައްތަުކގެ ްބަެއއް ްަބާޔންނުކުރެވިފަިއވާ ްޤާނޫނުގައި ްމި ްމިހާރު ްތެޭރަގއި މެންގެ

ރައީސްްމިްދަންނަވާލަނީ.ްޓެރަރިޒަމަށްްފައިނޭންސްކޮށްފާނެ.ްޓެރަރިޒަމަށްްފައިނޭންސްކޮށްްމީހަކުްމެދުވެރިވެގެންްއެހެންް

ްބްލެކުމޭލްކޮށް ްބްލެކުމޭލްކޮށްފާނެ. ްމިއީްމީހަކު ްހިންގަފާނެ. ްޢަމަލެއް ްޓެރަރިޒަްމގެ ްލައްާވ ްީމހަކު ްއެހެން ފައި

ކަންހިނގައިދާނެްގޮެތއް.ްމިާސލަކަށް،ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއަޅުަގނުޑގެްދަރިޔަކުްަބޔަކުްމީހުންްރަހީނުކުރުމަށްފަހުގައިް

ްހިންގުމުގެް ްޢަމަލެއް ްޓެރަރިޒަްމގެ ްަލއްާވ ްއަޅުަގނޑު ްބްެލކުމޭލްކޮށް، ްނުދެންނެވޭނެ.ްްއަޅުަގނޑަށް ްނެތެކޭ ފުރުޞަތު

ްރަހީނުކުރުމުންް ްއެ ްކުއްޖާ ްެއ ްނޫނިއްޔާމު ްދަރިފުޅުގެ ްއަޅުަގނުޑެގ ްވަންޏާމު ްކަމަށް ްގޮއްސި ްހާލަތަކަށް އެފަދަ

ނޑުގެްމަްއޗަށްްދަޢުވާކުކުެރވިފަިއ،ްރަހީނުކުރިް ސަލާމަތްކުރުމަށްްޓަކައިްއަޅުަގނޑުްއެްޢަމަލެއްްހިންގާްހިސާބުންްއަޅުގަ

ްވަންޏާމުްްމީހުންގެ ްކަމަށް ްގޮތަކަްށްއޮެވއްޖެ ްެދވޭ ްއަދަބެއް ްލުއި ްތަންކޮޅެއް ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ްއެހެން ްމުޅިން މައްޗަށް

ްބްލެކުމޭލްކޮށްގެންް ްޖެހޭ. ްއެބަ ްގެންނަން ްމީގެތެރެއަށް ްބައި ްއެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ހަމައެއްނުޖެހޭނެ.

ިރޒަމްގެްޢަމަލުތައްްހިންގުމަށްްޓަކައިްއެއްްަބޔަކުްއަނެއްްބަަޔކާްމަޝްވަާރކުާރްޓެރަރިޒަމްގެްޢަމަލުތައްްހިންުގވުމާއިްޓެ

ްހިންގުމަށްް ްޢަމަލުތައް ްޓެރަިރޒަމްގެ ްއެއްޗެއް. ްގެންނަންޖެހޭނެ ްތެރެއަށް ްޤާނޫނުގެ ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވެސް ހިސާބަކީ

ނުވަތަްއިންަސއިޓިންްވައިލެންސޭްމިްކިާޔްްޓަކައިްޢާއްމުްތަނެްއގައިްވިަޔސްްނުވަތަްއެހެންްގޮތަކުންްަކމުގައިްިވޔަސް

ްތެެރއިްން ްޤާނޫނުގެ ްމި ްގޮތްތަެކއް ްިފޔަވަުޅއެޅޭނެ ްމެދުގައި ްއެކަމަާކ ްިވޔަސް ްކުިރކަމުގަިއ ްކަމެއް ްދަށުން އުސޫލުެގ

ްކަންތަކަްށް ްގިނަ ްލޯންޑްރިންގެ ްމަނީ ްބަޔާންކުރާ ްމި ްދެްނ ްޤާނޫނުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބަޔާންކުރެވެންޖެހޭނެ.
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ްމިްބަލަ ްބަލަިއގަތުމުގައި ްފައިސާ ްލިބިދޭ ްބޭރުން ްއިން ްރާއްޖެ ްފޮނުވުމާިއ ްފައިސާ ްމި ްބޭރަށް ްއިން ްާރއްޖެ އިލާއިުރގައި

ްޖެޭހް ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްފަރާތް ްމެދުވެރިވި ްހިންގުމަށް ްމުޢާމަލާތް ްއެ ްބަލާއިރުގައި ްކަންތައްތަކަށް ހިމެނޭ

ްނެްގޮެތއްްހޯދަން.ްކަންނޭނގެްމިކަމުގެްތެޭރގައިްޒިންމާދާރުކުރެވޭ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްބިުލް ްފުރުޞަތު ްބުނުގެ ްފަހުބަްސ ްބިުލގެ ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްމިހާހިސާބުން ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމަޢުޞޫމަށްްއަރުވަން.هللاްހުށަހެޅުއްވިްކެލާްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޞޫމުމަޢުهللاްޢަބްދުކެލާްދާއިރާގެްމެންބަރުް

`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްމަނީްޯލންޑްރިންްއަދިްޓެރަިރޒަމަށްްފައިނޭންސްކުރުންްހުއްުޓވުމުެގް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްދެްއވައިފި. ްިޚޔާލުފުޅުަތއް ްދާއިރާެއްއގައި ްފުޅާ ްވަރަށް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ބިލަށް

ްބޭނުންވާްއުއްމީ ްޤައުމަށް ްބޭނުންވާ، ްރައްޔިތުންނަށް ްފުރިހަމަވެގެން ްއިތުރަށް ްގޮސް ްކޮމިޓީއަކަށް ްބިލު ްމި ދުކުރަނީ

ްޓެރަިރޒަމަށްް ްއަދި ްމަަސއްކަތް ްލޯންޑްރިންގެ ްމަނީ ްރާއްޖޭަގިއ ްައއިސް، ްބިލު ްިމ ްސިަފއިަގއި ޤާނޫނެއްގެ

ްމަގުފަހިެވގެންދާ ްހުއްޓުވުމަްށ ްމަަސއްކަްތ ްސަބަބުްންފައިނޭންސްކުރުމުގެ ްވުުމގެ ްާޤނޫނަކަށް ްބިލު ްމި ްއަިދ ްކަމަށް. ނެ

ްރައްޔިތުންނަށްްހަމަޖެހިގެންއުުޅމުގެްފުރުޞަތުްލިބިގެންދާނެްކަމަށް.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ް

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްބިލު ްމި ްމިހާރު ްއާދެ! ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްެމންބަރު. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަރުޙަލާްޝުކުރިއްާޔ ްބަހުސްގެ ްިއބްތިދާޢީ ގެ

ްމިް ްގަސްުތކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްއެހުން. ްވޯޓަށް ްފެނޭތޯ ްބަލައިގަުތމަށް ްބިލު ްއޮންނާނީ ްދެން ްނިމުނީ. ްމި މިހާހިސާބުން

ބިލުގެްވޯޓަށްްއެހުންްމިއަުދގެްވޯޓަށްްއެހުމުގެްވަގުުތަގއިްބޭްއވުމަށް.ްއެހެންނަމަވެސްްކުަޑަވގުތުކޮެޅއްްއަދިްއޮތުމާްއެުކް

ް ްޖަލްސާ ްަގސްތުކުރަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްނެތުމުން ްމަސަްއަކތެއް ްއިތުރު ްދެނ11ްްްއެޖެންޑާަގއި ނޑާލަން. ްމެދުކަ މިނެޓަށް

ްަގއި.1:31އަޅުަގނޑުްޖަލްސާްފަށާނީް

ް

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ް ް(އަށ13:31ްްްއިނ13:17ްްް)ޖަލްސާްމެދުކަ

ް

ްށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެއްސެވުންް.ްވޯޓަށްްއެހުމ12ްަ

ް
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 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.`ްް ނޑު ްއަުޅގަ ްކުިރއަށް ްއަޅުަގނޑު ނޑާލުމަށްފަހު ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްފަށަނީ. ްމި ްގެންދަން ކުރިްންވޯޓުނެގުމުގެ

ްރަނގަބީލުޖެއްސެ ްޖަހަންޖެހޭ ްދަންނަވަން. ްވުމަށް ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްއާދެ! ްއިށީނދެވަަޑއިގެްންޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން

ްޗެކުކޮށްަލްއވާ!ް ްކާޑުކޮޅުަތއް ްމިހާ)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ނުޑ ްކެާލްއަުޅގަ ްފަރާތުން ްސަރުކާރުގެ ްދަންނަަވނީ ްމި ްވޯޓަށް ރު

ފައިނޭންސްކުރުންްްށްންްއަދިްޓެރަރިޒަމަޑްރިހުށަހެޅުއްވިްމަނީްލޯންްމުޞޫޢުމަهللاްްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުދާއިރާގެްޢި

ްެދއްވުމަށް.ކަށްްވޯޓުހުއްޓުވުމުގެްބިލުްމަޖިލީހުންްބަލައިގަތުމާްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުންނަށްްފެނިވަޑައިގަންަނވާްގޮތަް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްްމުޞޫޢުމަهللاްބަރުްޢަބްދުރާގެްމެންކެލާްދާއިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

48ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

47ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްދެްއވާ:ގޮތަކަށްްވޯޓުނުްވަކި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެ 47ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 24ް.ްފާްސވުމަށް ްބިުލ47ް.ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،ްމި .

ްމިް ްފާްސވެއްޖެ. ްބިލުބަލައިގަތުމަށް ްިމ ްގުިޅގެން ްފާސްވުމާ ްޮކމިޓީްގޮތުން ްސަލާމަތުެގ ްފޮނުވަނީްޤައުމީ ގަިއްކަމުްއަށް

ނަޑއަޅަ ްން.ްއަޅުަގނޑުްކަ

ް

ްނިންމުންް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމިހާ ްޖަލްސާ ްދިޔައިުރްމިއަދުެގްެއޖެންއާދެ!ްމިއަުދގެ ްހިސާބަށް .ްއަިދްވަީންނިމިފަްއްްތަތްމަަސއްކަޑާގަިއްހިމެނިފައިވާ

ްއެޖެންޑާ ްނެތުމާމަޖިލީހުގައި ްމައްސަލަެއއް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްއެްއގޮތްވާ ްގަާވއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތަށް ްމިްްކުެރވޭ އެކު
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ވާްހޯމަްދުވަހ2113ްްުޮއކްޯޓބަރ21ްްުއިްއިތުރުްޖަލްސާެއއްްނޯންނާނެ.ްދެން،ްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާއެއްްއޮންނާނީްހަފްތާގަ

 ގަިއ.9:11ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوينްربްهلل ًالحود

____________ 


