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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުރައީސް ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީހުގެ )ރި 

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. އި 51ވީ ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެ މި

 

 .ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުންއިޢުލާނުުދވަހުެގ އެޖެންޑާ ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/2/51އޖ/އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 

 .ޔާސަތުން އަންގާ އެންގުންރި . 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.، 4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.މަ ،5މު އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިުބގެ މަޤާމުން ރައީސުލް ެގ ނައިބު ޑރ. މުަޙއްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  -5.1

ވަނަ ނަންބަރާ  3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގެ  100ވަކިކުރުމަށް ަޓކައި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ގަރާރު.  100ހަވާލާދީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ 

ޔާެގ ނައިުބގެ މަޤާމުގަިއ ހުންނެވި ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު އެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ޓަަކިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ވަނަ ނަންބަރާ ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާެގ )ށ(ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  100ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ަގއި ލިބުމާ ގުިޅގެން،  2015ޖޫން  30ވާ ގަރާރު މެންބަރުން ސޮއިކުަރއްަވއި ހުށަހަޅުްއވާަފއި 61މަޖިލީހުގެ 

 2015ޖޫން  30ދުވަުހގެ ނޯޓިްސ ހަމަ އެ ދުވަުހ،  14ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާްނކުާރ  100ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ިއ ޖުލަ 14ގައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން އެ މަނިކުފާނަށް ވަނީ އަރުވާފަ. އަދި އެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު 

ވާ އަންގާރަ ުދވަހު، މިއަދު ާބްއވާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  2015ޖުލަިއ  21ނިޔަލަށް ހަމަވުމާ ގުިޅގެން  2015

އަށް  10:25ވާ އަންގާރަ ުދަވހުގެ ހެނދުނު  2015ުޖލައި  21ޖަލްސާއަށް އެ ަމއްސަލަ އެެޖންޑާކުރާނެ ކަމުަގޔާިއ 

ަގއި ސިޓީައކުން އެ މަނިކުފާނަށް ވާނީ  2015ޖުލައި  16ވުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެގއަްށ ވަޑަިއގެންދެއް 

ދަންނަވާފަ. އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަަލިއގައި ެއ މަނިކުފާނުގެ ދިފާޢުގައި 

ބަލާއިރު، އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ގޮތަށް  100މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޙައްޤު ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

މައްސަލައާ މެދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ކުރެވޭ ބަހުްސގަިއ އަނގަބަހުންނާއި ލިޔުމުން ދިފާޢުގައި މަސަްއކަތްކުރުމުެގ 

ޙައްޤު ލިބިދީފައި ވަނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބެގ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޚުދު އެ މަނިކުފާނަށް ކަމުގައި 

ނޑަށް ގާނޫނީ ލަފާ  ވަނަ  100ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މާއްދާގެ )ރ( އިން އޮޅުންނާރާ ވަރަށް ސާފުވާ ކަމަށް އަޅުގަ

ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ސިީޓއަކުން އެ މަނިކުފާނަށް ވާނީ ދަންނަވާފަ. އަދި އެ މަނިކުފާނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ގަންނަާވއިރު، ެއ މަނިކުފާނު އަރިހުަގއި އެ ޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަތުމަށް ަޓަކއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގެއަްށ ަވޑައި 

މަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ގެންނެވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ނަމަ، އެ މަނިކުފާނުގެ އަރިހުަގއި އެ ބޭފުޅަކަށް މަޖިލީހުގެ 

ގާނޫނީ ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ވަދެަވަޑއިގެން އެ މަނިކުފާނުެގ އަިރހުގައި އިންނަަވއި، އެ މަނިުކފާނަށް ބޭނުންފުޅުވާ 

ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ެދްއވުމަށް ހުރަހެއް ނެތްކަމުގަިއ ވެްސ އެ މަނިކުފާނަށް ފޮނުވި ސިީޓއަކުން ދަންނަަވއިލާފަިއވާނެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގެ ދަށުން މިފަދަ މައްސަލައެްއގެ ބަހުސްަގއި ޖަވާބުދާރީވުމަށް އޮންނަނީ ދެ  100ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގަބަހުން. އެ ޙައްޤު ބޭނުްނކުރެްއވުމާއި ނުކުެރއްވުްނ، ެއއީ އެ މަނިކުފާުނގެ ފުރިހަމަ ގޮތެއް. އެީއ ލިޔުމުންނާއި ައނ

އިޚްތިޔާުރގައި އޮތް ކަެމއް. އަނގަބަހުން ޖަވާބުދާީރެވވަަޑއިގަތުމަށް ަޓކައި ިމައދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް 
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. ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ފާހަގަކުރެއްވޭެނ، ވަަޑއިނުގަންަނވާނެ ވާހަކަ އެ މަނިކުފާނު މަޖިލީހަށް އަންގަާވފައެއް ުނވޭ

މިއަދު އެ މަނިކުފާނު ޖަލްާސއަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ނެތްަކން. މަޖިލިސް ފެށުމުގައި ުކަޑ ތަންކޮޅެއް ަލސްެވގެން މި 

ނޑަްށ އެޑްރެްސކޮށް ސިީޓއުަރއެްއގައި ލިބުނު ިލޔުމެއް 10:22ދިޔައީ މިއަދު ހެނދުނު  ގައި އަުޅގަ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީުހން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބު ފޮނުއްވާ ިލޔުމެްއގެ ގޮތުަގއި. އަޅުަގނޑުމެން އެ ރައީސުލް

ލިޔުން ބަލައި، ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ އިުޖރާޢަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތާއި، މަޖިލީހުގައި މިހާތަނަށް 

ށް ބަލާއިުރ، ީމގަިއ ފާހަގަކުެރވުނު ނުކުތާަތްއ ފާހަގަކުރުމަށް ޓަަކއި ުކޑަ ޢަމަލުކުރެވިފައި އޮތް ގޮތާއި ހުރިހާ ގޮތަކަ

ވަގުުތކޮެޅއް ނެގީ. އާދެ! މި ލިޔުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު 

އްސަލަިއގައި ަރއްޔިތުްނގެ ސޮއިކުަރއްވާަފއެއް ނެތް. ކުިރން އަޅުަގނޑުމެން ސިޓީައުކން ދަންނަވައިލާފައިވާނެ މި މަ

މަޖިލީހާ މުޢާމަލާތްކުރައްވަންޖެހޭނީ ޚުދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ކަމުގައި. 

އެހެންކަމާއެުކ، މި ސޮއިކުަރްއވާފައިުނވާ ލިޔުމަކީ ެއއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު 

ނުއްވި ލިޔުމެއްކަން އެނޭގނެ އެއްވެސް އެހެން ހެއްެކްއ ވެސް އަޅުަގނޑަށް ލިބިފަެއއް ނުވޭ. އެްއވެސް ސިީޓއެއް ފޮ

ވެސް އެ މަނިކުފާނު މި ިލޔުން ފޮނުއްވުުމގަިއ ފޮނުްއާވފައެއް ުނވޭ. އެހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

ނޑު ދަންނަވާލުމުގައި ކުަޑކުޑަ އޮޅުްނއަރާ އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ދަންނަަވއިލާނަން. )ވަގުުތކޮ ޅާކަށްފަހު( ދެންމެ އަޅުގަ

ނޑަށް އެ ލިޔުްނ  ކަހަލަ ވާހަަކއެްއ ދެންނެވުުނ ކަމަށް ފާހަަގވެގެްނ ދަންނަވައިލާނަން. މި ިލޔުން ލިބުމުގަިއ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަްށ؛ "ރަްއޔިތުންގެ  ފޮނުއްވާފައި ވަނީ ސުޢޫދު ެއންޑް އަންވަުރގެ ލޯ ފާމްގެ ެލޓަރހެޑް އޮތް ސިޓީއުަރެއއް

މަޖިލީހުގެ އިދާރާ، މާލެ، ދިެވހިރާއްޖެ" އެގޮތަށް އެޑްރެްސުކރައްަވއި ފޮނުްއވާފައި އޮތީ. ެއހެންވީމާ، މިދެންނެވިހެން މި 

 ސަބަބަށް ޓަކައި މި ލިޔުމަކީ އެއީ އަދި މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑރ. މުޙައްމަދު

ޖަމީލް އަޙްމަދު މި މައްސަލަާއ ގުިޅގެން ޖަވާބުދާީރވެަވޑަިއަގތުމަށް ޓަކައި ފޮނުްއވާފަިއވާ ލިޔުމެއްކަން އެނގެން ނެްތ 

ނޑު ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލަން. ކުރިންެވސް ދެންނެވި ފަދައިން، މިއީ  ވާހަކަ އަުޅގަ

އިބު ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާުރގައި އޮތް ކަމެްއ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ނަ

ޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަތުމާިއ ޖަާވބުދާރީވެަވޑައިުނގަތުން. ައޅުަގނޑުމެން ެއ ޙައްޤު ކުރިންެވސް ދެންނެވި ފަދައިން ލިބިެދޭވ 

ައޅުަގނޑުމެން މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ، ގޮތަށް ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ަހމަޖައްސާފައި މި ވަނީ. އެހެްނނަމަވެސް

ކުރިއަްށގެންދަންޖެހޭ. އެހެންކަމުން، އިސްވެ ދެންެނވި ގަާރރު ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި އަުޅަގނޑު ދެން މި އެނބުރިލަނީ. 

ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިުބ ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީްލ އަޙްމަދު، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިުބގެ މަޤާމު

ވަނަ ނަންބަރާ  3ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގެ  100ވަކިކުރުމަށް ަޓކައި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ެގ ދަށުން ހުށަހަޅާ ގަރާރު  100ހަވާލާދީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 
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ނޑު މިހާރު ފު ރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވައިެދްއވުމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަ

 އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޙުސައިން ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ވިލިމާލޭ

އޭނާެގ  ،މުަޙއްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބު ޑރ.ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ރައީސުލް .`

ހުށަހަޅާ މައްސަލަ؛  -1ރާރު. ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ގަ 100ނޫނުއަސާސީގެ ޓަކައި ޤާ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް

ލިއްޔަުތ އޭނާގެ މަސްއޫ މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިުބ މަޤާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި ޑރ.

ޓަަކއި  އަދާކުރުމުަގއި ނާޤާބިލުވެަފިއ ވީހިނދު، އޭނާ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް

ވަނަ މާއްާދގެ  100އަސާސީގެ ނޫނުޤާ، ހަވާލާދީ ވަނަ ނަންބަރާ 3އްދާގެ )ހ( ގެ ވަނަ މާ 100ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ށަހަޅަމެވެ. މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ސަބަބު؛ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ނައިުބކަމުގެ މަޤާމުަގިއ ރާރު ހު)ށ(ގެ ދަށުން މި ގަ

 ލިްއޔަތުތަްއ އެކަށީގެްނވާ ގޮތެްއގައި ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދާ ހަވާލުކުރައްވާަފއިވާ މަްސއޫ ހުންނެވި

ޅު ނަތީޖާތަެކއް މިެނއްަގއި ރަނގަ ންާވ ައވަސްިލއްޔަތުތަުކން އެކަީށގެެއ މަސްއޫ އާިއ،އަދާކުރަްއވަމުން ނުގެންަދވާތީ 

ވާ އަޅާބަލާއިުރ ެއކަށީގެން  ވާ ތަޢުީލމާއި ހުނަރާއި ތަޖުރިބާއާ އާިއ، ލިބިވަަޑއިގެންަފއިނެރެދެއްވަމުންނުގެންދަވާތީ 

ގެ އާިއ، ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހަރަކާތްތެރިވެަވޑައިުނގަންނަވާތީ ލިްއޔަުތ އަދާކުރެްއވުމަށް މިންވަރަކަށް މަސްއޫ

މަސަްއކަތްތަކެްއ  ސިޔާސަތުތައް ކުރިއެުރުވމަށާއި ދިފާޢުކުރެއްވުމަްށ އެކަީށގެންވާ މިންަވރެއްަގއި

ކަމަްށ  ނޭނގޭ ުގޅުންތަެކއް ބާްއވަމުންގެންދަވާ ގޮތް ަބއެއް ފަާރތްތަކާއިދިކޮޅު  ކުރަްއވަމުންނުގެންދަވާީތއާިއ، ސަރުކާރާ

 އިުނވާތީާއއި، ހަވާުލކުރެވިފަިއވާ މަްސއޫލިްއޔަތުބުދާރީވެަވަޑއިގެންފައާިއ، އެ ުތހުމަތުތަކަށް ޖަވާތުހުމަތުކުރެވޭތީ

ޓުން ުލގައި އެކަާމ ނުބައްދަލު ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ދައުލަުތގެ ބަޖެންވާ މިންވަރަށް އަދާނުކުރައްވާ ހާއެކަީށގެ

ދު ޖަމީލް މުަޙއްމަ ންެނވި ޑރ.ާއއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ަނއިބުކަމުގެ މަޤާުމގައި ހުހޭދަކުރައްވަމުންގެންަދވާތީ

ުމޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު  ލިްއޔަތު އަދާކުރުުމގައި ނާޤާބިުލވެފައި ވީހިނދު، ޑރ.އަޙްމަދު އޭނާގެ މަްސއޫ

ރުންގެ މެންބަ 85ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެްއވުމަށް ހުށަހަޅަމެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެންމެންބަރުން ސަ  61ތެރެއިން   ހުަށހަޅާ ޤަރާރެއް. ޝުކުިރއްޔާ  އްޙަ ސޮިއކުރުމަށްފަހުގައި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފައި ވަނީ ޖުމުލަ  ގުތު. ގަިޑއިރުގެ ބަހުްސގެ ވަ 2ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި ގަރާރުގެ ބަހުސަށް ކަ

ނޑަެއޅިފައި ވަނީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު  30އޭގެތެެރއިން  މިނެޓު ކަ
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ޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަތުމަށް ަޓަކއި ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް. ެއޮގތުން، ާއއްމު ކޮމިީޓގެ ލަފަާޔ އެްއކޮށް ަކނަޑއެޅިފަިއ ވަީނ، 

މިނެޓުގެ ފުރުަޞތެއް އެ މަނިކުފާނަށް އެރުވުަމށް. ބަހުސް ކުރިއަށްދަމުން  10ފެށުމުގައި  ފުރަތަމަ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު އެުރވުމަށް. ައދި އެއަށްފަހު ބަހުސް ނިމުމަށް ކައިިރވަމުންދިޔުމުން އިތުުރ  10މެދުތެރެއިން އިތުރު 

މިނެޓުގެ ުފރުޞަތެއް ެއ މަނިކުފާނަށް  30މިނެޓުގެ ފުރުޞަތު ެއ މަނިކުފާނަށް އެރުވުމަށް. ޖުމުލަ  10

ނޑަެއޅިފަިއވަނީ. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި އެ  ޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަތުމަށް ޓަަކއި އެރުވުމަށް ކަ

 30ގަޑި  1ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އެހެންަކމުން، ބާކީ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރުން ބަހުސްކުރެއްވުމަށް ަޓކައި މި އޮތީ 

ިސކުންތު. ޖުމްހޫރީ  32މިނެޓު  22ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް  4މިނެޓު  45މިނެޓު. އެ ބެހިފައި މި ވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. ވަކި  3ސިކުންތު. އަދާަލތު ޕާޓީއަށް  7މިނެޓު  5ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  16މިނެޓު  11ޕާޓީއަށް 

ނޑު މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިނެޓު.  3ރުންނަށް ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަ އަޅުގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ިވލިމާލޭ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްެތިރ  ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލީ. )ަވގުތުކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަށް.

 

 ހާން ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނި

މި މަފްހޫމުގެ ދަށުން، މި މަރުޙަލާގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދަށް އިތުބާރު 

ނޑުމެން ހުަށހަޅާފައިވާ ގަރާރާ މެދު ވާަހަކދެއްކުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުަގއި ެއއްެޗއް ދަންނަވާލު މަށް ނެތްކަމަށް އަުޅގަ

ފުރުޞަތުދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އާެދ، ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަަމގައިމު ވެސް ޕްޮރގްރެިސވް 

ނޑުމެން  ވަނަ  2013ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ މެންބަރުންނަށް ހަމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ އަުޅގަ

ޔާމީްނ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި އަދި ެއ هللا ރަށް ބުރަ މަސަްއކަތާ އެކު ރަީއސް ޢަބްދުއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި ވަ

މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ޓިކެުޓަގއި ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު، މި ޤައުމުގެ އެންމެ މަތީ ވަލީއާ އެ ދެ ބޭފުޅުންނާ 

ިއވާ ވަޢުދުަތއް. ޚާްއޞަކޮށް އިޖްތިމާޢީ، ހަވާލުކުރުމުގެ މަަސއްކަްތކުރަމުންދިޔައިރު ރަްއޔިތުންނަށް ެވވަަޑއިގެންފަ

ނޑުމެން ވާނީ ރަްއޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށްފަިއ ތަފާތު އެިކ  އިޤްތިޞާދީ ވަރަށް ޮބޑެތި ަމސައްކަތްތަުކގެ ވަޢުދުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން  8އަހަާރިއ  1ޕޯޑިޔަމްތަުކގައި. މި މަަސްއކަތާ ެއކުަގއި  މަސްުދވަހުގެ ިދގު ުމއްދަތަކަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑަކީ ކުރިްނ  ނުޑމެން ދެވަނަ ފަހަރަށް؛ މާނައަކީ އަުޅގަ ބަލަމުންދިޔައިން އަޅުަގނޑުެމންގެ ރައްޔިތުން، އަުޅގަ

ނާޑ  ވަަނ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ 17އެުކގަިއ ހަމަ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާ. ފަހުން ވިލިމާލެ. އަުޅގަ

މެންބަރުން ހަމަގައިމު ވެސް މި މަޖިލީހުގައި އެބަ ތިއްބެވި.  މަސައްކަތްޕުޅުކުެރްއވި ވަރަށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ

އެ ބޭފުޅުންނާއި ދާއިރާަތކާ ުގޅުންހުރި ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަުކގައި ސަރުކާރުން ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 

ނޑުމެން ކުރިމަތިލަިއގެން  ވަނަ މަޖިލީހަކަށ18ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ހިުތގައި ނެތް ނަމަ، ހަމަގައިމު ެވސް  ނިޔަތެއް އަުޅގަ



6 

 

ނޑުމެން އުއްމީުދކުރަމުންދިޔައީ ރަީއސްެގ ާއ  ކެމްޕެއިންކޮށްގެން މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުެގ ތެރެއަކަްށ ނުވަީނމުސް. އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މި ދެންނެވި ފުރިހަމަ މަސައްކަތްތަކުަގއި ބާުރ ސްޕީޑު ހަމަަގއިމު ވެްސ  ސަރުކާރާ ެއކުަގއި އަުޅގަ

މާޢީ ފަޅިން ލިބިގެންދާނޭ. ތެދެއްމެ، އިޤްތިޞާދީ ފަޅި އަޅުަގނޑުމެން ދުވަހަކު ވެސް އުއްމީދުނުކުރާ ވަރަށް ވުރެ އިޖުތި

ބާރުހުރި ސްޕީޑެްއގައި ަރީއސް ޔާމީން އިްސވެހުންނަަވިއގެން ކުިރއަށްގެންަދވާ ިއކޮޮނމިކު ޔޫތު ަކއުންސިލާ އެކު 

އަރ އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު އަދީުބެގ ބެލެނިވެރިކަމުެގ ދަށުަގއި މަސައްކަތްކުާރއިރު އަދި ެއ ކައުންސިުލގެ ޯކޗެ 

ނޑުމެން ފާހަގަކުރާ ފުރިހަމަ ސަބަބެއް. އަދި ެއާއއެުކގައި ޚާއްޞަކޮށް ހެލްތު ދާއިރާާއިއ  ކުރިއަށްދިަޔކަން އެއީ އަުޅގަ

މެ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް މިދިޔަ އެޑިުޔކޭޝަން ދާއިރާއިން ައިއ މައްސަލަތަކަކީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާބިާގެވއުޅޭ ކޮން

އަހަރުތެރެއާއި މިދިަޔ އަހަުރގެ މެދުތެރެއިން ފެއްިޓގެން މި އަހަރުގެ މިހިސާބާ ހަމަައށް ވެސް ފާހަަގކުރެވިަފއިވާ 

ނުކުތާތައް. މީގެތެރޭަގއި ުމދައްރިސުންގެ މުސާރަިއގެ މައްސަލަތައް، މީގެތެޭރަގއި ހެލްތު ސެކްޓަރަށް ޖެހުނު 

ނޑުމެން  މައްސަލަތަކަކީ ނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ އަދި އަުޅގަ ތަފާތު އެކި ފަހަރު އަޅުގަ

ވަިކވަކިން ވެްސ ދައްކާަފއިާވ ވާހަކަ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރުހުން 

ޑރ. ޝަކީލާއަށް ައޅުަގނޑުމެން ރުހުންނުދީ ގެއަށް ފޮނުވާިލ ހޯއްދަވަން ފޮނުއްވި އޭރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު 

ނޑު އެއް ސަބަބަކަށް ވެގެންދިޔަ ހެލްތު ސެކްޓަރެގ މައްސަލަތައް. އަޅުަގނޑުެމންނަށް އޮޅުންފިލީ ކޯއްޗެއްތޯ  މައިގަ

ުކއްލިައކަްށ ؛ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ އަޅުަގނޑު ބޭނުން ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިވެމުންދާ ބަެއއް ޚަބަރުތަކަށް

ނޑުމެންގެ އަޮތޅުތަުކގަިއ  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އަޅުގަ ޚަބަރުތައް އެބަ ގިަނވޭ. އެަބ ފުރޭނިގެން އާދޭ. އަުޅގަ

ތިއްބެވި ރަށްތަުކގެ ަރއްޔިުތންނަށް ހެލްތުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޖެހެމުންދިޔަ ހިސާބުން އެ ކަންތައްަތއް 

ނޑުެމން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހާއި ައޅުަގނޑުމެންނަީކ ސަރުކާރާ ގުޅުން އޮތް ރަނގަޅުކުރުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ކަމަށް  ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުން ކަމަށް ވާތީވެ، ޭއގެ ހުތުރު ބަދުނާމު އެންމެ އަވަހަށް ެއޅޭނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނޑުމެން ިދޔަިއމު އެ މަސަްއކަތްކުރަމުން. ައޅުގަ އެނިގގެންިދޔަ އިޖުތިމާީއ މަސަްއކަތްޕުޅު  ވާތީެވ، އަުޅގަ

ކުރެްއވުމަށް ޖުމުލަ ގޮތެއްގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ަވޒީރުންގެ މަޖިލިސް ދެ ބަޔަކަށް ބައްސަވަިއ، އެއްަބޔަކީ އިޤްތިޞާީދ 

ޒަތްތެރި ކެބިނެޓު ކަމަށް ބައްަލަވއި، އަނެއް ަބޔަކީ އިޖުތިމާޢީ ެކބިނެޓު ކަމަށް ބައްަލވައި ުކރިއަށްގެންެދވީ. ިއއް 

ނޑުމެްނ  ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ލޮބުވެިތ ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅުންފިލާވަަޑއިގަންަނވާނެ، މިދިޔަ އަހަރު މި މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ކުރި ބުރަ މަސައްކަތްަތކުެގ ތެރޭގައި ސްެޕޝަލް އިޮކނޮމިކް ޒޯނުގެ ބިލު ހިމެނޭ. ކޮން ދިމާލަކުންތޯ އަީއ؟ 

ޓްމަންޓުތައް ގެަނއުމަށް ޓަކައި އިޤްތިޞާދީ މަސަްއަކތްޕުޅުތައް ކުރަްއވާ އޭރިާއ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި އިްނވެސް

ނޑުމެންނަށް ކޮށް އެ އޮތީ ނިމިފަ. ދުވަހަުކ  ޚާއްޞަކޮށް ަރއީސް ޔާމީންެގ ބެއްލެވުުމގެ ދަށުން އެ ަމސައްކަތް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ އޮތީ ވެސް ދިވެހިރާއްޖެ ގާނޫނީ ޮގތުން އިޤްތިޞާދީ އެފަދަ ލެވަލަކަށް ކުރިއަށް ނުދާ މިންވަރަކަށް އަޅުގަ

ގެންގޮސްދީފަ. އަުޅަގނޑުމެްނނަކަށް އިޖުތިމާޢީ ބިލުތަކެއް ނާދޭ. އެ މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުުމގެ މައިަގނޑު ގޮެތއްަގިއ 
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އިބާ. ހަވާލުކުރަްއވާފައި ވަނީ ދަުއލަތުގެ މި ދެންނެވި ހިސާބުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ 

އިޖުތިމާޢީ ކެބިނެޓު. މި ކެބިނެޓުގައި ިތއްބަވާ އިޖުތިމާޢީ ވަޒީރުްނގެ ތެރޭަގއި ހެލްތު މިނިސްޓަރު، އެިޑޔުކޭޝަްނ 

ނޑުމެންނަށް  ނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތު އަޅުގަ މިނިސްޓަރު، ހޯމް މިނިސްޓަރު ފަދަ ބޭބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ. އަުޅގަ

ދަންނަވަން ކެރެނީ މިހެންވެ. އެ މައްސަަލއިަގއި ަރއްޔިުތންގެ ފުށުން ވަކާލާުތކުރުމަށް ލިބެނީ ސައްޙަކަމާ ެއކުކަން 

ނޑުމެން. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުލިޭބ  ޓަކައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހާއި ަވޒީރުންނާ ބައްދަުލކުރުންދިޔައީ އަުޅގަ

ނޑު ގޮެތއްަގއި ބޮުޑ މާސިންގާ ސަބަބެއް ކަމަށް ޑރ. ޖަމީލުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމެއް. އެހެްނވީމާ، މިއީ މަ އިގަ

ވެގެންދިަޔ. އަދި އަޅުަގނެޑްއ ނެތިން ދަންނަވާކަން ސިއްރިޔާތުަގއި އެކި ދިމަދިމާލުގަިއ އިންނަވަިއގެން އެކިެއކި 

ަތކަކީ ކޮންތާުކ؛ ރައްޓެހިން މެދުވެރިކުރަްއވަިއެގން އެކި ކަހަލަ ވައިބަރ ގްޫރޕުތަކުަގއި ވަގަށް ލިުޔއްވި ެއސް.އެމް.އެސް

އަޅުަގނުޑގެ ފަހުގައި ައޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ގޮުތގަިއ މިކަން އެނގިވަަޑއިގެން ިތއްބެވި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި 

ނުޑ މި ނެގީ ސީރިއަސް ިއޝޫެއއް. މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން  މެންބަރުން މި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނެ. ނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ހެލްތު ެސކްޓަރެގ އަޅުަގނޑުމެން ވަޒީަރކަ ނުޑ މައްސަަލއަީކ އަުޅގަ ށް ރުުހންނުދީ ފޮނުވާލަންޖެހުނު މައިގަ

ނޑުމެންގެ މުދައްރިސުްނެގ މުސާރައާ އަދި އެނޫންވެސް  މައްސަލަތައް ބޮުޑވެގެންިދއުން. އެއާ ވިިދގެން ދެން އައީ ައޅުގަ

ނޑުތައް ބެްއދުމަށްއި އިޖުތިމާޢީ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ންޖެހޭ މަސައްކަތް ޓަކައި އަޅުަގނޑުެމން ކުރަ ބާގަ

. ވަނީ ފާލަންއެޅިފަ އެ ހުރިހާ މަސައްކަތްޕުޅުތަެކއް މިހާރު އެ ނުކުރެިވގެންދިއުން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް.

ެއ  ަވގުތު އެ މަނިކުފާނު މި ަޤއުމަށް ޓަަކއި މި ،ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ ރަީއސް ޢަބްދު

ނޑުމެންގެ މުޅި ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕު ފަޚް ނޑުމެން ރުވެރިވޭ. އަކޮށްދެއްވަމުންދާ މަސައްކަަތކަްށ ޓަކައި އަުޅގަ ދި އަުޅގަ

ކުރަން ތައްޔާރަށް. އަދި އިތުރަްށ އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަުރކާރު މިތިބީ ރައީސާއި ރައީްސެގ ސަރުކާރު ދިފާޢު

هللا އާދެ! ؛ ނެވިަވގުތު ހުން އިބު ރައީސްގެ މަޤާމުަގއި މިނަ ށް ޓަކައި މިަވގުތުން ފެއްޓިގެންބަދުނާމުކުރުމަ

ޥޯޓަށް  61 ،އިބު ރައީސްގެ މަޤާމުން އަޅުަގނުޑމެންގެ ވޯޓުންދު ގަޑިިއރުކޮޅެްއގެ ތެރޭަގއި ނަމަ އްޔާއިރާދަކުރެްއވި 

ނޑު  އަޙްމަދަށް  ެވގެންދާނެ ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލްަވކިގަބޫުލކުރާ ގޮުތގަިއ ވުރެން މަދު ނޫން ވޯަޓކުްނ އަުޅގަ

ސަން ތާޖުއްދީނުގެ ދެ ދަރީން މި ދިވެހީން ބަދުނާމުކުރުމަށް ޙަ، އެކުގައި  އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން އާދޭހާ

 .ހޮޅިންނާ ހަމައަށް ދިޔަ ޮގތަށް މަސައްކަތްޕުޅު ނުފަްއޓަވަްއޗޭ. އަޅުަގނޑުމެން ިމތިބީ ވަރަށް ކެރިގެންނޭ

 ހުއްޓޭ. އިނގިރޭސިވިލާުތގެ ފުރިހަމަ ދިވެހި ލޭ އެބައި ަހމަ މެްނގެ ަގއިގަ އަިދވެސް އަޅުަގނޑު ނަށްއަޅުަގނޑުމެން

ަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް މުގެ ބަދަުލގައި ވަރަށް ކެރިަވޑަިއގަންނަަވިއގެްނ އަޅުގައި ހުންނަަވއިގެން ަބޔާން ނެރުއްވުލަންޑަން

ށް. ެއއީ ދެްއވާކަުސވާލުަތކަށް ޖަވާބު އޮތް ތޭ މިއަދު މިތަނަށް ވަަޑއިގެން މިެދއްވާށޭ. ކެިރަވޑަެއއް ނުގަވަަޑއިގެން

ނޑު ެއއް ސަބަބޭ، މަސްއޫލިއްޔަތަށް ވުރެ ބޮޑު  ަވޒީފާ ައދާކުރައްވަން ހަވާުލކުރެްއވި ިއތުބާރު ގެއްލުމާއި މައިގަ

 އިރުިއގަންނަވާ ރަށަކަށް ަވޑައާަދއިެގ ފަޅު ކުރަްއަވން ބޭނުންފުޅުވިކަން. އެންމެ ކުޑަމިނުން މިތާ މާސިންގާ ކޯޓެއް ތުރު



8 

 

ތް ގޮތް ރަނގަޅަށް ސާުފެވ ވެސް ޯލގޯޖެހި ކާރު އެ ތަަނށް ގެންދިއުުމގެ ވާހަކަ އެ މަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން އޮ 

ނުޑމެންގެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން ކަރުދާސްތަކާ ެއއްޗެހި ނިކުތީމަ.  ފިލާނެ ދިވެހި ރަްއޔިުތންނަށް އެއޮޅުން އަުޅގަ

ނޑަށް ފަހުގަިއެވސް މި ވާހަކަ ދައްކަވާނެ ިއތުރު މެންބަރުން ތިއްބަވާނެަކން އަޅުގަ  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.. އިއަރާނީފަޅާ

ނޑުމެން މި ހުށަހެޅި ގައަ .ދަންނަވަނީ ކުރުމަށް ޓަަކއި މިނގޭީތވެ ައޅުަގނުޑގެ ވާހަަކ ކުރުއި  ކަމާސައްޙަ ރާރުގެ ުޅގަ

ނޑެއް ނޑުމެން މި ނު އިކުރަން. މީގަނުޝަްއކެްއ  މެދު އަޅުގަ އޮތީ.  ކުރުކޮށްފައި މިދިވެސް ކުތާތައް އައަުޅގަ

ނޑަށް ޔަޤީން  މާ ޮބޑެތި ވާހަކަަތއް،، މާ ބަިއވަރު މިއަށްވުރެ އެތައް ބާބުަތކަކަށް ހިމެނިގެން ދެއްކޭެނކަން އެއީ އަުޅގަ

ނޑު ަވކި ދެމުންކޮށް އެހެން ބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަތުއެ ވާހަކަ ކުރުވާތީ  ކަމަކަށް ނޑުމެންގެ މި އަޅުގަ ވެލަން. އަުޅގަ

އެކު ޝުކުުރ  ްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި 61ެދއްވި ކަތްޕުުޅގައި ަބއިވެިރެވވަަޑއިގެންމަސައް

ކުރުމަށް ޓަކައި އެންެމ ހާލަތު ަބދަލުހާލަތެއްގަިއ ޤައުމު ދަންނަވަން. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ަޤއުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ 

ކަން ވާތީ އެ ބޭފުޅުން އެ ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކަމަށްމުހިންމު މަސައްކަތެއް ކުރަްއވަންޖެހޭ ބަޔަކީ ރައް

ށް ތަނެއްަގއި ތިބެ ސައްލާެއްއގައި ކޮީފ އަން އަމިއްަލއަށް އުފައްަދއިގެްނ، އަމިއްލަ ކުރެްއވީ. އަދި މިއަކީ އަުޅަގނޑުމެ

މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  އްނޫނުއަސާސީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޭ ބާރެންމުމެއް ނޫން. މި ޤާނިމޭޒެްއގައި ތިބެ ނިންމި

ުނވަތަ  ،ނަމަ ުނވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމުގައި ހުންެނވި ފަރާތްތަކުން ނުކުޅެދިއްޖެ ،ކަމުގެ މަޤާމުބުއިނަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަ ހި ،ނަމަ ެވއްޖެ މަސައްކަތަށް ފަުރވާ ުކޑަ ދީފަިއ ނޫނުއަސާސީން ލިބިނދެއްގަިއ އެ ބާުރ މި ޤާއަުޅގަ

 އްޒަތްތެރި ަރއީސް. . ޝުކުރިއްޔާ އި ްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި އި އޮތީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިާރގެ  އުތުރު މައްޗަްނގޮޅީްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި

 އަޙްމަދުދީދީއަށް. މާރިޔާ މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި

 

 އަޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ ތުރުއު މައްޗަންޮގޅީ

ކަމަށް މެދު އިތުބާރު ނެތް އްޒަތްތެިރ ރައީސް، ދިވެހި ރައްޔިތަކާ ` ޝުކުރިއްޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އި

ެއއީ ، ސް ކަމުގައި ވީނަމަވެގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް ޤާމުއިބުގެ މަ ެއއީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ އަދި ،ނެގުން

ކަމެއް ނޫން.  ހިތްވާ ކުރާ، ެވސް ައޅުަގނުޑ ދިވެހި ރަްއޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މީހެއްހެން މިތާ ހުރެ އިމުހަމަގަ

އްާޔެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރި ،ޖެހުނީސް މަނިކުފާނުވެސް އަޅުަގނޑު ޮބޑަށް ހިތްހަމަ އަޅުަގނޑު މިއަދު މި ވާަހކަ ދައްކާއިރު

ދުގެ ތެރެއިން އެިކ ށް އެ ބޭފުޅާގެ ބަސް ިވދާޅުވާނެ ފުރުޞަތުތަކެއް އަިދ ގަާވއިއަޙްމަދަ ނައިބު މުޙައްމަދު ޖަމީލް

ނަމަވެސް. އެހެންނަމަެވސް، އެކަން ނުކޮށްދެްއވިކަން  އްަދވަިއގެން ނަމަވެސް އެ ކަންކަން ކޮށްދެްއވިގޮތް ހޯގޮތް
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ނޑުމެން މިއަދު މި  ،ފާހަގަކޮށް ނުޑ ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތަިއގެއެހެންވިަޔސް ައޅުގަ ން ކުިރއަށްދާންޖެހޭކަން އަުޅގަ

ނޑު މިގަ ަގއި އިބުގެ މަޤާމުއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ ނަދިވެހިރާ ،ދައްކަނީ. ައޅުަގނޑުވާހަކަ އަދު މިބޫލުކޮށް އަުޅގަ

އްޭޖގެ ހިރާދިވެ ،ދޭތެރޭގައި އިތުބާރު ނޯންނަ އެތަްއ ސަބަބުތަކެއް އެބައޮތް. ދަްނނަވާލަން އޮތީ މިއަދު ހުންނެވި ބޭފުޅާއާ

ސީާއއި ނޫނުއަސާަފއި ހުރި ޤާއިަބކަށް ވެަވޑަިއގަތުމުގެ ކުރިންެވސް އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ 

ވެްސ އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ  ެއއީ ހަމަގައިމު ،ޚިލާފަށް ކަންކަން ކުރައްވަމުން ަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުެޅއްކަން ގާނޫނާ

ގަިއ  2012ރީ ފެބުރުވަ 8އާިއ  2012ފެބުރުވަރީ  7ގަކުރެވޭ އެ މަނިކުާފނު ގޮުތން ފަހަ ކަމެއް. ައޅުަގނޑަށް އެ

އަދި ެއކަން ، ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުަރމުންދިޔައިރު އެތައް ވަރަކަށް  ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ނިުކމެ

ކަީށގެްނާވ ގޮތެްއގައި ނުބައްަލވަިއ، ދުވާލުގައި ިދވެހީންގެ ުކރިމަތީގައި ކޮށްފަިއާވއިރު ެއ މައްސަލަތައް އެރޯމާ

އަދި އެގޮތުން  .އެ މަނިކުފާނު ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވައިގެން އެ ކަންކަމުގެ މަތީގައި ހުންނެވިކަން ،ކަންކަންއެ

ން. ިއގެންނެިވކަައނިޔާވެިރވެަވޑަ ންނަށް ގޮންޖައްަސވަިއ،ިދވެހި ރަްއިޔތު ިރ މީހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަންދެއްަވއިއަނިޔާކު

ޔިތުން އެ ވެްސ ރައް  ހަވާލުވުމުގެ ކުީރގައި ކުފާނު މި މަޤާމާއެ މަނި ،އެހެންމެ ފާހަގަކޮށްލަންއަޅުަގނުޑ ހަމަ

ނޫނުއަސާސީއާއި ާގނޫނުގެ އިމުގެ ތެރޭަގއިކަްނ އަދާކުރަްއވަްނޖެހެނީ ޤާ ކުރައްވަންެޖހޭ ވާޖިބުތައްމަނިކުފާނަށް އެ 

އިންތިޚާބުވިޔަްސ ެއ މަޤާމު ދިވެހި ، ކުފާނު ވިދާުޅވަުމން ވަަޑިއގެންނެވިކަން ެވސް ެއ މަނިހަވާލުކުރަންދާއިރު ބުނަމުން 

ނޑު ކަމަށް ނުުކރައްވާނެހަވާލުނޫނިްއޔާ އެ ބޭފުޅާ ދެެކވަަޑއިގަންަނވާ މީހަކާ  ،ކުރާ މީހަކާރައްޔިތުން އިންތިޚާބު   . އަުޅގަ

ްނގެ ތެެރއިން އެްމ.ޑީ.ޕީގެ މީހުންނަކީ ވެްސ ދުމެ ދިވެިހ ރައްޔިތުެއ މަނިކުފާނު އަބަ ،ފާހަގަކުރަން ހަމައެހެންމެ

 ،އައިހާ ބަހެއް ވިާދޅުވަމުން ވަަޑިއގެންނެިވއިރުށްއަބަދުމެ ދުލަށް ހިތްޕުޅަ ،ވާއިރު މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުން ކަމަށް

ނޑުމެންނަކީ އިސްލާން ދީން ނޫން ދީނެއްގައި ތިބޭ ަބއެއް ަކމަށް އް ކަމަށް ދީނީ ބައެލާ ،ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް އަޅުގަ

ނވިދާޅުވަމުްނގެންދަވާކަ ޔަްސ ކޮންމެހެން އެ މަނިކުފާނާ ވި  ކަމުގައިޑު މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން އޮތްން. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެހެްނވިޔަްސ އެބަ ދޭނީކީ އުފަލަކުްނ ނޫްށ މިއަދު ވޯޓުކަމަދޭތެރޭގައި އިތުބާރު ނެތް ބޫލުކުރަންޖެހޭ ގަ ން. އަުޅގަ

 އެީއ މިހާހިސާބަށް މި މަޤާމަށް  .ވެސް ދޭތެރޭގައި މަޤާމާ ޮއވޭ މިބޮޑު މައްސަލައެއް  ގެ މިހާރު ވަރަށްއަޅުަގނޑު 

ކުރައްވާ ގޮތުން އެ މަޤާމު ހަވާލުކުރާ މީހުންގެ ޅުން ޢަމަލުވަަޑއިގަންަނވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކާ ދޭތެރޭގައި ފަހުން އެ ބޭފު

ނޑުމެންނަށް މި ފާހަގަކުރެވެީނ  .ގެންަދވާކަންތްޕުުޅކުރަްއވަމުންއިތުބާރު ެގއްލޭ ގޮތަށް މަސައްކަ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑިޑޭުޓގެ ނައެ މަިނކުފާނު ވަަޑއިގަތީ ޕީ ؛ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބޭފުޅުން  ،ާވއިރު އިެބްއގެ ގޮުތަގއި ކަމަށް.ޕީ.އެމްގެ ރިޔާސީ ކެ

ރައީސާ  އިބުެއ ބޭފުޅުންގެ ނަ، އެ ބޭފުޅުން ،މެދު އެ ބޭފުޅުން ނިކުމެވަަޑއިގެްނ އެ ބޭފުޅުން ޝައްކުގެ ޮލލަކާ

ނޑުމެންގެ ހިތި ތަުޖރިބާދޭތެރޭގައި ަބއްލަާވކަ ނޑުމެންނަށް ން. އަދި ެއގޮތަށް ެއކަން އޮްތއިުރ އަުޅގަ ގައި އަުޅގަ

ަގއި އިންތިޚާބުިވ  2008އަޅުަގނޑުމެންެގ  ؛އިބެއްކަން އީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނަދިޔައީ ިދވެހި ަރއްިޔތުން ރަފެނިގެން

 ކުރަްއވަިއ،ބަޣާވާތް  އިރީގަ ފެބްުރވަ 7ެމދު އެކަންކަން ކުރީމާ  އިބާޝީދު ނެންގެވި ނަޔާ މުޙައްމަުދ ނަރައީސުލްޖުމްހޫރިއް
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ތައް އެހެން ދިމާލަކަށް ނޫނުއަސާސީގެ ކަްނތައްއަދި ޤާނޫނުއަސާސީ ވިްސނި ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަށް ޤާ

އެަތއް ބަިއވަރު  ،އިރުތިބި ންތައްތައް މިހެން ކޮށްގެންޖައްސަވާލެްއިވކަން. އަޅުަގނޑުމެން މިހެން މި ކަމިސްރާބު

ނުޑވަެރއްަގިއ ހުންނަވާ އިބު މިއަންނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ ޚަރަދެއް ކޮށްގެން އެ   ކުޑަ މޮޓޯޭކޑެއް ،ވަނީ ކުޑަ ގަ

ނޑުވަަރކަށް ަވޑަިއގަ އި ެއއަށްވުރެބޮޑު މޮޓޯކޭޑަކާ  ލިބިވަޑަިއގެންެނވީމާ އެއަްށވުރެ  އި ކައި އެ ުއއްމީދުގަ ޓަ ުތމަށްބޮޑު ގަ

ނަށް މި މަޤާމު ލަްއވަން ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮުތގަިއ އަުޅަގނޑުމެންއެކި ގޮްތގޮތް އަބަދު ަބއްލަަވއި

އިތުބާުރ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ،ކުރި ގޮތަށްވެސް ދިވެހި ރަްއޔިތުން އުއްމީދުދަނީ. އެްއގޮަތކަށްފާހަގަކުރެިވގެން

އްވުމަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮުތަގއެއް ނޫން ވިދާުޅވާ ަކންކަން ކުރެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލިބިވަޑަިއގެން ހުންނަވަިއ،

ނޑުމެންނަށް މިހާހިސާބަށް ލިބުނު ތަޖުރިބާގައި ެއކަން ކުެރވިފައި ވަނީ. ީވމާ، މި ހުރިހާ ސަބަބުތަކެްއ  މި މަޤާމު އަޅުގަ

އްާޔގެ މެން މިއަދު އެބަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިައޅުަގނޑު ،މިހެން ހުރުމާއެކީގައި ައޅުަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަޔާެއކީ ދަންނަވަނީ

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް ދެްއިވ . ުޝކުރިްއޔާ އިނައިބު މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަްޙމަދަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ެއބަ ނަގަންޖެހެއޭ

 ފުރުޞަތަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ އި  އްޒަތްތެރި އި  ދާއިރާގެ ކެނދިުކޅުދޫއަރުވަނީ  އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.މަޢުރޫފަ ޢަލީ މެންބަރު

 

 މަޢުރޫފް ވާހަކަދެއްކެވުްނ: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ކެނދިކުޅުދޫ

ގަރާަރކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ެދންމެ އްޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ިމއަދު އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އި 

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ޕީ.ޕީ.އެމްަވކި އީސްރައިބު ނަ  ބުރަ އެމް.ޑީ.ޭއގެ ކޯލިޝަނުން ވަރަށް  ،ކުރުުމގެ ޤަރާރު. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑިޑޭުޓގެ  ތްތަކާމަސައްކަ ނޑު އެކީ އަމޭޓެއްގެ ގޮުތގައި ޖަމީލާނިންރަ ،އިބެްއގެ ގޮތުަގއިނަެއކީަގއި ރިާޔސީ ކެ ުޅގަ

، ކުރީ. އަޅުަގނުޑގެ ުއއްމީދަކީދުތަކަކާ ެއކީަގއި މަސައްކަތް މީުއއް ފޮނިައޅުަގނޑު ވެސް  ކުރީ.ވެސް މަސަްއކަތް

ނޑުމެންެގ އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެީކ މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ،އަށް ވަފާތެރިވެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ނޑުމެންނަށް ސަރުކާރު ލިބިއެ ބީދަ މަސައްކަތް ދިަޔއީ ިއ ރައީްސކަމުެގ ލަދައުލަްތ އެކުަލވާ ،ިއން ގޮސް އަުޅގަ

އިބު ަބއި ނައިބު ރައީސަށް ޒިންމާ ހަވާލުކުެރްއވީ. ެއްއގޮތަކަށްެވސް ނަ ބައިކުޅަ އެއް ކުރުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ ދެ ހުވާ

ގޮަތުކ ނޫން. އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ޒިންމާތަެކއް  ގެރައީސް ބެހެއްޓީ އެހެލާފަިއ ހުންނަ މީހެއް

އެީކަގއި އެ މަނިކުފާނު ކުރެްއވި ބުރަ މަަސއްކަްތ  ެތރިކަމާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޯއގާ .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެދއްވި

ނުޑމެން މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ . އެހެފާނަށް އެ ޙައްުޤ ވަނީ އަދާކޮށްދީފަވަޒަންކޮްށ އެ މަނިކު ންނަމަވެސް، އަުޅގަ
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އެ ކަންތައްތައް ނުކުރުމުެގ  ،އްދާރުވެތަށް ޣައްކަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އެ މަނިކުފާނު އެ މަސަރައްޔިތުން ގަ

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޑރ. ކަމާ ކުރިމަތިލާންމިވަނީ  ބަބުން މިއަދު އެ މަނިކުފާނު މިސަ ޖެހިފައޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންވާމިފަދަ ނަ، ޖަމީލަށް ވެސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ވެސް  އިބު ރައީސުންނަކީ އަޅުގަ

އެކީަގިއ  އަށް ވަފާތެރިކަމާއްޔާ އީސުލްޖުމްހޫރިޒިންމާއަކީ އިބު ރައީސްގެ ނޫނޭ. ނަ ނެއްއިބު ރައީސުންނަ

އެކީަގއި ކުރުން. އެހެންނަމަވެސް، އެ މަނިކުފާނުެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރއްޔާ އަްނާގ ކަމެއް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ 

ތަކަށް ރިސޯޓު ރިކަމާއި ފަޅުރަްށރަށަށް ދިއުމާއިމަސްވެ ،މަސައްކަތަކަށް ވެަފއި ވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ ޒިންމާ ދޫކޮށް

ނޑުމެންނަށް ދުަތއް ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު ބޭނުންފާޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ބޮޑެތި ޚަރައި އުފާދިއުމާ ކޮްށގެން ކޮްށފައިވާކަްނ އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށް އުފާކުަރން ހެކި ޔަޤީންކަމާ ުކ މިފަދަ ނައިބު ރައީސަ އެކީ ލިބިފައި އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު ވެސް އެ ަގރާރުގައި ވާނީ ސޮިއކޮށްފަ، އެފަދަ ގަރާރެއް ހުށަހެޅީތީ. ޚުދު ވަކިކުރަން މަޖިލީހުން ނިންމައި . އަޅުގަ

ނުޑމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އިންސާނުންގެ ތެޭރަގއި ެއކުލެވޭ އެންމެ ބޮޑު އަޙުދަކީ   ،އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

އޭަނ ، ކަމުގައި ވިޔަސް ވަތަ އެންމެ ބޮޑު ގަރާރަކީ އަނބިފިރިކަުމގެ ުގޅުންއެންމެ ބޮޑު އެގްރިަމންޓަކީ ނުނުވަތަ 

މީހަކު ވަރިކުރުމަކީ ފިރިމީހާއަށް އޮތް ވާޖިބެއް. އެހެންވީމާ، މިއަުދ  އްޔާ އެރުވެ، ނޫނިއްޔާ ބޭވަފާެތރިވެއްޖެ އްދާޣަ

ނޑުމެން ޖަމީލް އެބަ ބޭރުކުރަ ންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު ެއކަމާ ދޭތެރޭގަިއ އުފާކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ އެބީދައިން އަުޅގަ

ނުޑ އެމް.ޑީ.ޭއގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކީ ޝުުކރު ވެސް އަދާކުރަން. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަ

ފާތެރި، ރީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަންެގ ހުރިހާ ވެސް ވިްސނުމެއް މިހިފަރާތުން އަޅުަގނޑުމެ

ހުރި މަސައްކަތެްއ ކުރާނެ ނައިބު ރައީސެއް އަދި ދިވެހިރާއްެޖއަށް ފައިދާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިްޚލާޞްތެރި

މްހޫރިއްޔާއަްށ ބޭވަފާތެރިވެ، ޒިންމާތަްއ އްދާރުވެ، ަރއީސުލްޖުން. އަދި އެ ނައިުބ ރައީސް ވެސް ޣަ ގެނައު

ނޑުމެްނ އެކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތް. ރަންޖެހޭނެއަންަނ ދުވަހު ވަކިކުދެން  އަދާނުކޮށްފިއްޔާ . އެއީ މިއަދު އަުޅގަ

ބު ރައީްސގެ ަދއުރުތަްއ ނައި ތެެރއިން ނައިބު ރައީސުްނގެ މަޤާމު؛ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޑިމޮކްރަީސގެ

ހެންނަމަވެްސ މާއެއް ނެތް، އެްއވެސް މަަސއްަކތެއް ނެތް ދައުރުތަެކއްެގ ގޮތުަގއި. އެފެނިގެންދިޔައީ ޒިން

. ރ. ޖަމީލަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭެނ، ޑކަންަތއްތައް ކުރީ. ޑރ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސަރުކާރުްނ އެގޮތަކަށް ނޫން އެ

 ކުރި ކަންތައްތައް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތންނަށް އެކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް އެޖަމީލާ ހަވާލު

ބޭފުޅާއާ ހަވާުލކުރި  ުކން އެދާއިާރއިންނާއި ެއްއވެސް ދާއިާރއަ އެިޑއުކޭޝަްނގެގެ ދާއިރާިއންނާއި މަނިކުފާނަށް ހެލްތު

އެީކގައި ިމއަދު  ނުކުރެޭވކަން މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ހެިކވޭ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު ަވރަށް އުފަލާޒިންމާއަދާ

ނަޑށް މިއަދު ލި ޖަމީލް ނައިުބ ރައީސްކަމުން ވަކިކުރުަމކީ.  .ރޑ ބުނު ވަރަށް ބޮުޑ އުފަލެއްމިކަން ގަބޫލުކޮށް، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ސަރު  ަގއި މަަސއްކަްތކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެ ާކރު އިތުރަށް ހިންދެމިލައި، ާބރު ސްޕީޑުއެއީ އަުޅގަ

 ތަށް.ދެއްވި ފުރުޞަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކުެރވުނީމަ.ރައީެސއް ައޅުަގނޑުމެން ޢައްޔަންދެވަނަ ނައިބު 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ވަނީ ވަކި ޕާީޓައކަށް އަރު  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ގަލޮޅު ދެކުުނ ދާިއރާގެ ަވޑައިުނގަންނަާވ މެންބަރުންގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިަވަޑއިގަންަނވާ ނިސްބަތްވެ

 ށް، ދޮޅު މިނެޓުއިރު.އަޙްމަދު މަޚްލޫފަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި މުހިއްމުވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީން މިކަމުގަިއ 

ޓުެދއްވާ ކަމަށް ތަނުގައި ވޯ ގޮތަށް މިއަދު މި ގައި ވެސް އެމް.ީޑ.ޕީން ވޯޓުދިން 2013ވޯޓުދޭ ގޮތެއް ނޫން. 

މުަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު އެންމެ ރާއްޖޭެގ ނައިބު ރައީސްކަުމގެ މަޤާވަނީ. އާދެ! ިދވެހި ލޫމާތު ލިބިފައިއަޅުަގނޑަށް މަޢު

 ހުށަހަޅައި  އަދު މިތަނަށް ސަބަބެއްކުރި ޕާޓީގެ ފަރާތުން މިމީހުން އިންތިޚާބު އެ މީހުންނަށް؛ ދިހަ ފޮޅުވަތުން އެ

 ،ނޫނުއަސާސީގައި ލިބިދީފަިއވާ ޙައްޤު ން. ހަމައެހެންމެ ޤާބޭރުކޮށްލާތީ އަޅުަގނޑު ެއކަާމ ހިތާމަކުރަން، އެކަމާ ކަންބޮުޑވަ

ބިރުން މިތަނުން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެ ފުރުޞަތު ަނއިބު ރައީސަށް ނުދެްއވީތީ ެއކަން 

ން. ފުރަތަމަ އަނިާޔވެރިކަ ސް ދޭހަވަނީ ާޔމީންގެ ނުބައިކަން، ނުލަފާކަްނ،ހަަގކުރަން. މިކަމުން ވެވެސް ައޅުަގނޑު ފާ

ނޑިޔާރު ފާިއޒު ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ އެންމެ ގާތް  ހުވާލައިދިން ފާއިުޒ، ުއއްތަމަ ފަ ބޭރުކޮށްލީ. އޭގެފަހުން އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެންތަން. އޭގެފަ ޖަލަށްލީއަހަރަށް  25ގޮތުަގއި ހުރި ނާޒިމް  ގެއެުކވެރިެއއް ދިޔައީ ޕީ.އޭ ހުން އަޅުގަ

ފަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ތަން. އެއަށް އުފައްދަިއގެން އެންމެ ގިނަ މަސައްކަތްކޮށްދިން ޒަމީރު ބޭރުކޮށްލި

ތަން.  އަހަރަށް ޖަލަށްލީ 13ޒިމް ނާ ކެމްޕެއިން ހިއްލާލަދިން ޑިެފންސް މިނިސްޓަރު ކެމްޕެއިން ަވޅުޖެހިފައިވަނިކޮށް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންއޭގެފަ މްދޫންމެން ފަދަ ބޭބޭފުޅުން ަނ ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްދެްއވި ޙަދިޔައީ ވަރަށް ގިހުން އަުޅގަ

ނުޑގެ އަޚް ފާރިޝް މައުމޫ ބޭރުކޮށްލި ވިއިުރ، ބޭރުކޮށްލަން ކުރެއް ން ކުރިމަތިލައްވަން މަސައްަކތްތަން. އަޅުގަ

ތަން. އަިދ  ބޭރުކޮށްލި ކަނޑައި ތަން. ައޅުަގނޑުމެންހެން އެ ޕާޓީއަށް ޓަކަިއ ޤުރުބާންވި މީހުން ޕާޓީން ކުރިކަތްމަސައް

ނޑުމެންނަށް ތަން.  ކުރަމުންދާޖަމީލް ވަކިކުރުމަށް މަސައްކަތް މުން މި ފެންނަނީ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާ މިއަދު އަޅުގަ

 .ރމްެގ ލޮބުވެތި މެންބަރުން، ޑކަންކަމަކީ ޕީ.ޕީ.އެ ބައެއް. އެހެންީވމާ، މި ދާނެ މާދަމާ އެއީ ރައީސް މައުމޫނާ ދިމާލަށް

ޮބޑާ ވެރިެއްއ  ޖެހޭ ކަންކަން. އަނިޔާވެރި، ނުބައި، ކިނބުރުވެރި، ޖަމީލަށް ވޯޓުދެއްވި ދިވެހި ަރްއޔިތުން ވިސްނަން 

 ...ހޭ. އާދެެއކަމާ ހިތާމަކުރަންޖެ ވާތީ ައޅުަގނޑުމެންއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމަށް ފާެވފައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް.މޫސާމަނިކަ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާމަނިކު މެންބަރު  ދާއިރާގެ ހުޅުހެންވޭރު

ނޑުމެންނަށް އަނެއްާކވެސް ފިލާވަެޅއް ގެނެސްރަީއސް. މިއަދަކީ ޤާ އިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ ދޭ ނޫނުއަސާީސ އަޅުގަ

ދަތުތަކަކާިއ ނުވަތަ މިފަދަ ކަންަކން ކުރުމަށް މުއް ،ނޫނުއަސާސީަގއި މިކަން ކުުރމަށްދުވަހެއް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤާ 

ނޑު ހަމަ ހިތަށް ނޑު ބުެނލަން ބޭނުންވަނީ ދައުލަތުެގ  ؛ދިވެހި އަރަނީ، މި ާވހަކައުސޫލުތަެކއް އޮތީމާ އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑުން ކަންކަން ކުރުމުގެ  ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގައި ތިބި ަފރާތްތަކަށް. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް މި އޮތީއޭ. ުގޅަުގޅޭ ފަްސގަ

ނުޑމެންނަށް އެކަންކަން ކުެރވޭ ންއުސޫލު  ސިޔާީސ ވެރިންާނ ގުިޅގެން ފައިސާ ަނަގއިެގން ނުކުރަވަްއޗޭ. އަުޅގަ

މެއްަގއި ހުރި މީހެއް ކަމުަގއި ގެ ނައިބު ަރއީސް ކަމުަގިއ ވިަޔސް އަދި އެހެން މަޤާއޮތީ. ދިވެހިާރްއޖޭ ހާލަތުގައޭ މި

ޤާނޫނުއަސާީސ އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ަކމުގައި ވިޔަސް މިތަނުން ވަިކކުރެވޭ ގޮތަށް  ،ވިޔަސް 

މުތަުކގަިއ ތިބި އިްސވެރިން ވަކިކުރުުމުގ ކުެމގެން މީހުން، ދައުލަތުގެ މަޤާނި އޮތްއިުރގަިއ ުގޅަކުޭޅ ފަސްަގނޑަށް

ނޑަެއޅިގެން ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ  އުސޫލުތައް ދޫކޮށްލާށޭ. އަދި ެއކަމުގައި ބާުރވެރިވި މީހެްއގެ ގޮތުަގއި ހުންނެވި ޖަމީލަކީ ކަ

މަތަކުގެ ތެރެއިން ކަންކަން މީހެއް. ގާނޫނީ ހަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަނިޔާކުރުމަށް ނިކުމެ ހުރި ،ބަޣާވާތް ގެނައި ދުވަހު

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިކުރަހަރޭ އްޔާއަށް ދީފައިވާ ފުރުޞަތުތަކާ އަދި . އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގައި ބުނަނީ،  106ގެ ނޫނުއަސާސީ އާދެ! ޤާ؛ ނޫނުައސާސީަގއި ބުނެފައި މިއޮންނަނީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤާ

ރިއްޔާއަޭށ. މަތީން ވެިރކަން ހިންގުމުގެ ބާރުތައް ލިިބގެންދަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫ އަސާސީާއއި ގާނޫުނގަިއވާ ގޮުތގެނޫނުޤާ

ރިައީކ މަތީ ވެރިއަީކ، ސަރުކާުރގެ އެްނމެ މަތީ ވެރިއަކީ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެ އަދި ދައުލަތުގެ އެންމެ

ވަނަ ދުވަހު މި ރާއްޖޭަގިއ  7ރީމަހުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަ 2012އި ގަ ވާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޭ. އެހެންކަމަށް

އެީކގައި ބޭުރކޮްށލެވުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔައކީ ނައިބު ރަީއސަކު ފަހަތުަގިއ ހުރެގެން ކޮށްފަިއވާ ކަމެއް.  ނިކަމެތިކަމާ

ކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދީ، ިދވެހިރާއްޭޖގެ ނާޤާބިލު މީހަ ރައީސަކު އެފަދަ ކަެމއް ކުުރމަށްއެހެންވީމާ، ެދވަނަ ނައިުބ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު މި ކުރާ ކަމަކީ ވަރަށް ތާރީޚީ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ސިޔާސީ މީހަކު ވެސް 

ނޑުމެންނަީކ ތާދުނިޔެ އުމުރަށް މި ކަންކަމުގައި ތިބޭނެ ަބއެއް ނޫންަކން. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންެމ  ވިސްނަންވީ އަުޅގަ

ކީ ވެސް ަވކިވެދާން އޮްތ ބައެްއކަން. އެހެންވީމާ، ގާޫނނީ އިމުެގ ތެރެއިން، ގާނޫނީ ހަމައިގެ ތެެރއިން ކަންކަްނ މީހަ

އަދި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެރިެއްއ  ،ިވޔަސްސީ ޕާޓީެއއްގެ ވެރިެއއް ކުރުމަކީ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ކޮންމެ ސިޔާ

ކަްނކުރަންވީ  ނައިުބ ރައީްސ ކަުމަގއި ވިޔަްސ، ލީހުގެ ަރއީާސއިކަމުގަިއ ިވޔަސް އަދި ަރްއޔިތުންގެ މަޖި

ކަންކަމުގައި ނުތިބޭނެ ބައެއް ކަމަށް ބަލައިގެްނ. އަޅުަގނޑަކަށް ނޭނޭގ  އަޅުަގނޑުމެން ތާދުނިޔެ އުމުރަށް މި
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ނޑުެގ ނައިބެއް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބގައި ހުރި ޤާބިލު ކަމެއް، ނާޤާރައީސުލް ނޫން އެއީކީ. ބިލު ކަމެއް. އަޅުގަ

ޓީެގ ކުާރ ޕާަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަމްސީލު ކުަރްއވަން ތިއްެބވިމަނިކުފާނު ތަމްސީލު ތަނުަގއި އެ އެހެންނަމަވެސް މި

ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް، ދައުލަތުގެ އެހެްނ އޮތީ ނާޤާބިލުވެފަ ްއޔާ އެފަރާތުން އެ ވިދާޅުވަނީ ނާޤާބިލޭ. އެހެންވެއްޖެ . ފަ

އެކީަގއި ރައްޔިތުންނަްށ  ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުވެރިަކމާ މުއައްސަސާަތކަށް ވެސް

 ،ޓަކައި ެއއިރެްއަގއި ކުރަންޖެހުނު ކަމެއް ކުރަން އަޅުަގނުޑމެން އެބަ ތިބީމޭ. އަދިވެސް އެއްފަހަރު ދަންނަވަން އޮތީ

ދުނިޔެއީ ހަމަ ދުނިޔެއެއްކަްނ، ދުނިޭޔގެ  ،ން ދަންނަވަން އޮތީގުޅަުކޅޭ ފަސްަގނޑުން ކަންަކން ނުކުރައްވާޭށ. ނިންމާލަމު

ދައްކާ ޢިބްރަތުން ދުނިޔޭގެ ހަމަ ދައްކައިފިޔޭ. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެިރ  ފޮނި ހިތި ހުވަފެނުން ދުނިޔެ

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަށް ފުރުޞަތުިއްއޒަތް ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ގަލޮުޅ ދެކުނު ދާއިރާގެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

ނޑަކީ ވެސް އަދި މި  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މި  މަޖިލީހުގަިއ އިންޑިޕެންޑެންޓް މެންބަރެއް އަޅުގަ

ނޑަށް ދޮޅުރު ާދއިރާގެ މެންބަރު ރީކޯ މޫސާވަގުތު ހުޅުހެންވޭ ، ލިބޭއިރު ނެޓުމި މަނިކަކީ ވެސް. ީކއްެވގެންތޯއޭ އަުޅގަ

ން ވަިކކުރީޭއ މިއަދު އަުޅަގނޑު ޕީ.ޕީ.އެމު މިނެޓު ދޭންވީ؟ ކޮބައިތޯ ހަމަހަމަކަމަކީ، އިންސާފަކީ؟ 3ރީކޯ މޫސާމަނިކަށް 

ނޑަށް ދޮޅު ިމނެޓެ ވެްސ  ގޮތަކަށް ކަްނކަމެއް ުނކުރެވޭނެ. އަޅުަގނޑު ތަނުގަިއ ވަކި އް ނުދެވޭނެ. މިކިޔާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިންހަމަނުޖެހިގެންގޮސް ތިވާވަރަބޭނުން ތަުނގަިއ  ށް މިތާ ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތުދޭންޖެހޭނެ. ދެން އަުޅގަ

 ވަނީ.  ކުރީމަ މައްސަލަައަކށް މިޕްރޮޓެސްޓު

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ލޫފް ރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ. ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެ

ގޮތުަގއި  ގެަގާވއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ެއއީ ނިާޒމީ މައްސަލައެއް  .ނެންގެވި ނިޒާމީ މަްއސަލަިއަގއި ދަންނަވަން

ނޑު  ބަލައިގަެނވޭނެ ޖާގަެއއް ނެްތ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް، މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

މަނިކަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރެްއގެ ގޮުތގަިއ ރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާހުޅުހެންވޭރު ދާއި ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ



15 

 

 ،އެއާއިއެކު ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީހަމަ ކުރެވިފަިއވާ މެންބަރެކޭ. އަދިޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދަފްތަރުމި ރައް

ރީ ޕާޓީގަިއ ސިކުންތޭ. ޖުމްހޫ 7މިނެޓު  5ވަނީ  އަށް ލިބިފައިއެމް.ޑީ.އޭ ، މެންބަރުން ތިއްބަާވއިރު 5އެމް.ޑީ.އޭ ަގއި 

ުދ . މަޖިލީހުގެ ަގވާއިކުންތޭސި  16މިނެޓު  11ވަނީ  ރީ ޕާޓީއަށް ލިބިފައި ޖުމްހޫ، މެންބަރުން ތިއްބަާވއިރު 11

ލިބޭ ވަރަށް ަގވާއިުދ  ބޭނުންފުޅުވާ ވަރަށް ވަުގތު ލީހުގެ ަގާވއިދުން މެންބަރުންކުަރއްަވއިގެްނ މަޖިއިޞްލާޙު

ނޑު އިޚުާލޞްތެރިކަމާ  ފުރުޞަތު ކުަރއްވަނިކޮްށ ައޅުަގނޑަށް އެއިޞްލާޙު ެއކު ދަންނަވަން. ެދވޭެނ ވާހަަކ އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  އަރުވަނީ ނިޒާމީ އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  މައްސަލައެްއގައި އަުޅގަ

 ށް. ޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި  ހެންވޭރު ދާއިރާގެމެދު

ނަޑއެޅި  ތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ުނވާނެ އިްއަޒތްމީހުންނަށް އޮޅުވާަލއިގެން ގެންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަ

ނޑައެިޅގެން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ތި ގޮރައީސަ ންަނވަިއގެން އެަބއޮްތ ޑީަގއި އިނށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ހަމަ ކަ

ނޑުގެ އަޚް މޫސާކުރައިޢުލާން ނުވަތަ އެމް.ޑީ.ޕީން  ކީ ެއއްވެްސ ޕާޓީައކަށް ނިސްބަްތނުވާމަނިކަްއވާފައި އަުޅގަ

ދެންމެ ، ަވއިެގން އެބައޮތް އިޢުލާންކުަރްއވާފަ. އެހެންވީމާީޑގައި އިންނަނތި ގޮ ވަކިކޮށްަފއިވާ ބޭފުެޅއްކަން

. ހުރިހާ . ޭއގެ ަދށުންނޭ ވަގުތު ެދއްވީއަށޭވެސް ވިދާުޅވެގެްނނުވާނެ މޫސާމަނިކު ނިސްބަްތވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީއެްއގޮތަކަށް 

ވާނީ. ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ކަންތައްަތއް ުކރަން އެއް އުސޫލެްއގައި، އެއް ހަމަެއއް ،އެްއަވުގތެއް މެންބަރުންނަށް ވެސް

ނޑުެމންގެ ރަ ޚުދުމުޚްތާރުކޮށް ގަވާއިާދއި ާގނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތައް  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާނުވަތަ އަޅުގަ

ނޑު ގަބޫުލކުަރނީ މަޚްނޑީަގއި އިންަނވަިއގެން ކޮްށގެންނުވާނެގޮ ރައީސް ތި ލޫފަށް ވެސް މިނިވަން . އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ސް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. މަނިކަށް ވެެއއާ ހަމަ އެްއވަރެްއގެ ަވގުތު މޫސާ، މެންބަރެއްގެ ގޮތުން ވާހަކަަދްއކަން ދިން ވަގުތު

، އެކު ދަންނަވަންސަްށ އާދޭހާ ަގނުޑ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި ރައީއްޔާ ައޅުވެއްޖެ  ކަމަށް އެހެންވީމާ، ެއަވގުތު ނުދެވޭ

 އޮްތ ވަގުތު ެދއްވަން. ުޝކުރިްއާޔ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ލޫފަށް އަދިވެސް ބާކީމަޚް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒާމީ މް ނެންގެވި ނިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އެއީ ިނާޒމީ މައްސަލައެްއގެ ގޮުތގަިއ  ،ޖެހެނީއި ދަންނަވަންމައްސަލަިއގަ

އެކު ދަންނަވަްނ ަގނޑު ވަރަށް އިޚުލާސްތެރިކަމާ ބަލައިގަެނވޭނެ ޖާގަެއއް ނެތޭ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅު
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ނޑު ގައި ަވޑަިއގެން ނެތް ކަމަށް ވީަވގުތު މަޖިލީހު ބޭނުންވަނީ ފަހަރެއްަގއި ައޅުަގނޑު އިޢުލާެނއް ކުރާ ނަމަވެސް އަުޅގަ

 ދެްއވުން އެދެމޭ. އެންމެިއގެ މަްއޗަށް ވާހަކަފުޅުަދްއކަަވއިައޅުަގނޑު ެދއްކި ވާހަކަ ،ދައްކަފާނެ ވާހަަކއެްއގެ ބަދަުލގައި 

ވާނީ  ލާފައިރު އަުޅަގނޑު ދަންނަަވއިންނަވާލިއިގޮތް ދަ ފަހުން މިމަޖިލީހުގައި ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު ހަމަޖެހިފައިވާ 

ަގިއ މަނިކު ވެްސ ެއއީ އެމް.ީޑ.ޕީގެ މެންބަރެްއގެ ގޮތުރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާއަދަދެއް. އެީއ ހުޅުހެންވޭރު ާދއި

ގޮތުން އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް  ބެހޭ ވާނީ. ދެން އެކަމާ ލާފައިގުނަިއގެން އަދަދު ދަންނަވައި 

ނޑު އިޚުލާްޞތެރިކަމާ ރަނގަޅަށް އެނގިަވޑަ ެވސް އެހެން ދެން އެެހން އެއްގޮަތކަށްއެކު އެިއގަންަނވާނެ. އަުޅގަ

ނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މިމަށް. އަުޅަގނޑު ެއހެންވީމަ؛ ނެހެއްދެވު ްއޒަތްތެރި އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިާރގެ އި  ދެން އަުޅގަ

 ށް. ފަލޫޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު މަޚްއި ގަލޮޅު ެދުކނު ދާއިރާގެ ިއއްށް. ނިޒާމީ މައްސަލައެްއގަ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

ަގއި ލިސްޓު އެދިފަިއވާ މެންބަރުންގެ ވާހަކަަދއްކަން ިއނގޭތޯ، ގައިިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މި ލިސްޓު އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ

ނަޑއެިޅގެން އަޅުގަ  ދެއްވީ އިންޑިެޕންޑެންޓް މެންބަރެއްގެ ގޮތަށޭ. ށް ފުރުޞަތުމަނިކަނޑުމެްނގެ ލޮލަށް ފެންނަނީ މޫސާކަ

ެގ ގޮތަްށ އަޅުަގނުޑ އިންޑިެޕންޑެންޓް މެންބަރެއް، ކުރަނީ. އެެހންވީމާ އެހެންވެގެްނ އަުޅަގނޑު ިމ ޝަުކވާ މި

ނޑު  މިނެޓު 3މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކަށް ، އިދީފަ  އަޅުަގނޑަށް ދޮޅު މިނެޓު ދިނީމަ އެ ޝަކުވާ އަޅުގަ

ނޑު ޕީ.ޕީ.ެއމް މި ނޑާލީމަކުރަނީ. އަޅުގަ ނޑު ކަ ދިމާލަށް މިއަދު  ނޫންނަމަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ސަރުކާރާ ،ގައި ހުއްޓާ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެތަނުން ދުރަްށ ހެ. މިކަމާ ށޭ. މީއޭ މައްސަލައަކީއެްއޗެއް ބުނާީތއޭ ިކޔާފައި ިމ ތަފާތު ނުގެންގުޅޭ ދި ައޅުގަ

ނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް މިދަްއކަންޖެހުނީ. އެހެންވެގެންނޭ ވާހަކަތައް  ޖެހުނީ. އެދާން  ދައްކަނީ.  ވާހަކަ މި ައޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ވަރަށް ިއޚުލާޞްތެރިކަމާ  ޝުކުރިއްާޔ. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް އަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ  .ދަންނަަވން އެކުއަޅުގަ

ރީ މޭޒުން ނުކުރަމާހޭ. އިދާގިނަ ަވގުތު ހޭދަ ނަމަވެސް ކުދި ކަންތައްތަުކގެ ގޮތުަގއި ބެލެވޭ ކަންަތއްތަުކގައި އެހާ ،ބޮޑެތި

ރުގައި ވަނީ. މި މަޖިލީހުގެ ދަފްތަ ކުެރވިފައިއި އޮތީ. އެކަން މިާހރު އިޞްލާޙުގޮަތށް ވެފައޮޅުމެއް އަރަިއގެން ތި 

ޫނނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ލާޙުކޮށްދެްއވީމާ،އަޅުަގނޑަށް މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދު އިޞް ،ދަންނަވަނީ  އަޅުަގނޑު މި

ނޑަށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގަިއ ހުންނަ ޕާޓީގެ މެންބަރުން  އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުްއވަިއގެން ނޫން އެްއ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

އެގޮަތކަށް ނެހެދޭނެ. ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް  ،ން އަނެއް ޕާީޓއަށްޓީދިމާއިން އަނެްއ ދިމާއަށް، ެއއް ޕާ
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ނޑަށް އެ ، އްޤުތަެކއް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާނެ. ކޮންމެ މެންބަރެްއގެ ެވސް ޙަރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާ  އަުޅގަ

ނާޑ ހަވާކުެރވޭީނ އިއް ކަންތައްތަުކގައި ޢަމަލު ނޫން  އެްއގޮތަށް. އެ ލުކުަރއްވާަފއިާވ ަގވާއިދާޒަތްތެރި މެންބަރުން އަުޅގަ

ނގޭ. ޅުނުވާނެކަން ވެސް ައޅުަގނޑަށް އެކުރުމަށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވިދާޅުަގނުޑ ޢަމަލުއެްއވެސް ގޮތަކަށް އަ 

ޅުަގނުޑ އަ، އަރާަވޑަިއެގންކަން އަޅުަގނޑު ގަބޫލުކުަރން. އެހެންވީމާ އަދި ވިދާޅުވަނީ ެވސް އެކަުމގައި ޮއޅުންތަކެއް

ނޑު ދަންނަވާލީމަ ގަންނަވާވާހަކަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ސާފުވެަވޑައި  އެދެނީ އަޅުަގނޑު މި ދެން ، ގޮތަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ިމ ބަހުސައިގެން ކުރިއަށް ބޫުލކޮއަޅުަގނޑުމެން މިކަން ގަ ނުޑ މިހާރު ށްގެން އަުޅގަ ގެްނދިޔުމަށް. އަުޅގަ

 ށް. ޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަގެ އިއް އަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާ ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފްކެލާ ދާއިރާގެ 

ނޑު ގަ`. ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިމއަދު މި ހުަށހެޅިފަ ބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އި އޮްތ މައްސަަލއަކީ ައޅުގަ

 100ނޫނުއަސާީސގެ ދަންނަވާލީ ޤާ އް ނޫން. މިހެން މިމިހާހިސާބަށް މިމައްސަލަ އައިސްގެން ވެސް ވާނެ މައްސަަލއެ

ކަުމގެ ނައިުބެގ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްއާިއ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ، ބުނަނީ ވަނަ މާއްާދގަިއ މި

ނުވަަތ  ،ގައި ކޮޅު އިތުބާރު އޮތްތޯ ނެތްތޯ ބެލުމަށް މި ،ވާނަމަ މައްސަލަެއއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމުަގއި

 މެންބަރުންގެ ވޯުޓ، 57ބޭނުންަވނީ ބޫލުކުރާ ގޮުތގައި އެ ވޯޓަށް މި ވޯެޓއް ނަގަންވާޭނ. އަޅުަގނޑު ގަ މަޖިލީހުގައި

މެންބަރުން.  61ރާރުގައި ސޮކުަރްއވާފަިއ އެބައޮތް މެންބަރުން ތިއްބަވާތީވެ. މި ގަ 85ވަގުތު  މިތާގައި މި

ނޑުމެންނާޙަޤީޤަުތގަިއ އަ، އެހެންކަމަށްވާނަމަ ނުޑ މައްސަލަ އަިއސްެގން ވެ ހިސާބަށް މިއަދު މި ުޅގަ ސް ުނވާނެ. އަުޅގަ

ނުވަަތ  ،މެންބަރުން 57ދެއްވަންވާނެ ކަމަށް. އެއީ ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ިއސްތިޢުފާބޫލުކުރަނީ ޭއގެ ކުރިން ރަީއސުގަ

ބަލަިއ، މި  ނުްނވާއިުރގަިއ އިތުާބރު ނެތް ކަމަށްކުރުމަށް ޓަކައި ބޭފާނުގެ އިުތބާރު ނެތްކަން ސާބިތުމަނިކު ވޯުޓ އެ  57

ން އޮތީ ދަންނަވާލީ. ދެ އަޅުަގނޑު މިހެން މި، ވަނީ ސޮއިކުރަްއވާފަ. ެއހެންވީމާ މެންބަރަކު މި 61ރާރުަގއި ގަ

ނޑުމެންނާ، ހިނގާ ކަްނކަން ޭދތެރޭގައި މި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބާ އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ  ގައި ދޭތެރޭ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ވަރަށް ސާފުވޭ އެ  ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެަފއި ހިނގާ ކަންކަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަރަށް  ވަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވެސް އިތުބާރެއް އެ  މަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބގެ ަމއްޗަށް ނެތްކަން. އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ،ކަމުންމަނިކުފާނަކަށް މިއަދަކު ނެތް. އެހެން  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރުވެސް، މި ވޯޓާ  އަޅުގަ

ލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބ އޮތް ަވގުުތކޮޅު ތެރޭަގއި ވެސް އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ރަީއސު ދޭތެރޭގައި މި

މަގުފަހިކޮށްދިނީމު.  ވުމަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެންފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީ މަނިުކފާނަށް ވަރަށް ފާދެއްވުމޭ. އެއިސްތިޢު

ނަޑއެޅިއިުރގަ  2ށް ބަހުސަ މިއަދު މި މިނެޓު؛  30މަނިކުފާނަށް  . އެ މިނެޓު 120މެންބަރުންނަށް  85އި ގަޑިިއރު ކަ

ނޑަެއޅީ. 30މަނިކުފާނަށް  ގެ ތެރެއިން އެމިނެޓު 120މާފުކުރައްވާ!   85އޮތީ  ބާކީ ޮދޅު ގަިޑއިރު މި މިނެޓު ކަ
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ނޑުެމންނަށް އެ ،ބަރުންނަށް. އެހެންވީމާމެން  މަނިކުފާނު ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޓަކައި ވަރަށް  އެކަމުން ެވސް އަުޅގަ

ނޑު ގަފުރިހަމައަށް ވަ ނޑު  އިްނ. މިހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްުކރައްވަ ބޫލުކުރަގުުތ ދެިވއްޖެ ކަމަށް އަުޅގަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އިީށންނަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ؛އެންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބަށް ދަންނަވާލަްނ  ،އަުޅގަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.  ދެއްވާށޭ. ވަރަށްން އެންމެ އަވަހަކަށް އިްސތިޢުފާވެަވަޑއިގެ !މަނިކުފާނޭ ،ބޭނުންވަނީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޒަތްތެރި ުއތުރު ދާއިރާގެ އިއް އަރުވަނީ ގަލޮޅު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 އަށް. هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

މުގައި، ަނއިބު ރައީްސގެ މަޤާމުގައި ދެމެހެއްޓުމަްށ . މުޙައްމަދު ޖަމީލް މަޤާރއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޑޝުކުރި

ނޑުމެން އޮޕޮިޒޝަން ޕާޓީއެްއގެ ގޮުތަގއި އެ ކުރާ ަގނޑުމެން މަސަްއކަތްއަޅު  ންވީ ކުަޑކުޑަ ސަބަެބއް އެަބއޮތް. އަުޅގަ

މަނިކުފާުނ  ވޯޓުން އެ ކުރާްނވީ ުކޑަުކޑަ ަސބަބެއް އޮތް. އެއީ ފަހަުރގަިއ މިދަމަހައްޓަންވެގެން މަސައްކަތް މަޤާމު

ސަރުކާުރގެ ތެރޭަގއި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަން  ސަލާމަތްވެަވޑަިއގެން ސަރުކާުރގެ ތެރެއަށް އަލުން އަނބުރާ ވަަޑއިގެން

އެ ުއއްމީދުަގއި  ،ކޭ މީދަލަށް ވެދާނެހެން. މި ވޯޓުން ސަލާމަތްވީމާ ކޮކަޑި ކަމުގެ ކުޑަުކޑަ ުއްއމީދެއްގައިދާނެއުޅެ

ނޑުމެންނަށް ެލވިދާނެ. ެއކަމަކު ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަީމލާ އެްއކޮޅަށް ފަހަރުަގއި ވޯޓުޖަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑރ.

ނޑު އުއްމީދެްއކަން. މަނިކުފާނަށް ވެސް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ އަުޅަގނޑުމެން  ،އެނގޭ ެއއީ ވަރަށް ފަ

 ޔަމީންނާއި ޑރ.هللا ޢަބްދު އި ހަމަ މި ވޯޓުން ސަލާމަތްވިޔަސް މަނިކުފާނުމެންނާ ،އެންމެނަށް ވެސް ރަނގަޅަށް އެނގޭ 

ެވސް އަލުން އަނބުރާ ވާނީ އެަކއްަޗކަށްކަން. އެކަުކ އަނެަކާކ އެންމެން ހަމަ އަނެްއކާ ޤައްޔޫމާޖަމީލާއި މައުމޫން ޢަބްދުލް

ކިތަންމެ އަނިާޔވެރިެވވިފައި އޮތްކަމުަގއި ވިޔަސް އަލުްނ  ،ދިމާލަށް ކޮންމެ ފަދަ ވާހަކައެްއ ގޮވިަފއި އޮްތކަމުަގއި ިވޔަސް

ނޑުމެއަނބުރާ ވާނީ ހަމަ އެކައްޗަަކށް. އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުގެ ތެ ކުރާ  ނަށް ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދިދާނޭ ރޭގައި އަުޅގަ

ނުޑ އުއްމީދެއް. އެ އުއްމީުދގައި އަޅުަގނޑުމެނެއް ކޮންމެހެން ޑރ. ،އުއްމީދު ޖަމީލް ސަލާމަތްކުރާކަށް  އެއީ ވަރަށް ފަ

ދިޔައީ އަދި އަޅުަގނޑުމެނަށް މިއަދު ައޑުިއވިގެން މި  ނޯްނނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދަކު ދޭނެ ވޯޓެއް

ތުގަިއ ޖަމީލް ޙަޤީޤަ ޑރ. ،ރަށުތެރޭގައި ވެސް ތުންތުންމަތިން ވާހަކަދައްާކއިރު އަޅުަގނޑުމެނަށް އަޑުިއިވގެން މި ދަނީ

ނޑުމެންނަށް އަުޑއިވުނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގަދަކަމުން  ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ބޭވަފާތެރިވެަވޑަިއގެންނެިވއްޔޭ. ައުޅގަ

ނުވަތަ  އްޔާއަށް ަމޖުބޫރީ ހާލަތުގައި މަޤާމުން ވަކިކުަރްއވަިއ،ރައީސުލްޖުމްހޫރި، ވައި ޤާމުން ވަކިކުރައް މަ

ޖުމްހޫރިއްޔާކަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާލާްސކަންފުޅާ އުޅުްއވާ ަވގުުތަގއި މަޖުބޫރީ ހާލަތުގައި ރައީސުލް
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ރިޔަކު، ބޭފުޅަކު ަނއިބު ދުލްޤައްޔޫމުެގ ދަމަށް ިއސްެވވަަޑިއެގން މައުމޫން ޢަބްޖަމީލް އެ މަޤާ ޑރ. ވަކިކުަރްއވަިއ،

މައުމޫނާ އަދި މަޝްވަރާކުރައްާވކަމުެގ  ؛މި ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް މަޝްވަރާކުަރއްާވކަމުގެ  ރައީސްކަމަށް ގެނެސްދެްއަވއި،

ން އެ ހާިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ހައުސް މެޖޯރިީޓ ލީޑަރު އަޙްމަދު ނި ،ވާހަކަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ައުޑއިވެމުން މި ދަނީ

ސަުރކާރަށް ބޭވަފާތެރިވީކަުމގެ ހެކި މާ  ،ޭޔ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޭބވަފާތެރިވީކަުމގެވިދާޅުވަނީ ހެކި މާ ގިަނއިއް 

ނަޑީކ  ިއއްޔޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ގިނަ ނޑަކީ ދިވެހި ަރއްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ާޕޓީެގ މެންބަރެއް. އަުޅގަ އަުޅގަ

ނގޭނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ންމެ ރަނގަޅަްށ ތިޔަ ކުޅިަގނޑު އެުޅަގނޑުމެނަށް އެއެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރެއް. އަ

ނައިބު ރައީަސކު ބޭވަފާތެިރީވމާ އޭގެން ކުާރ އަސަާރއި ޭއގެ ހިތި ރަހަ އެންމެ ރަނަގޅަށް އެނގޭނީ ިއއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެންނަށް. އަދި ައޅުަގނޑަީކ ގަޮލޅު ކެނެރީޭގ މުޙައްމަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ،ނަޝީދު ރައީސް، އަުޅގަ

ސަކު ތަމްސީުލކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުން ަނއިބު ރައީަސކު މެދުވެިރެވގެން ބަޣާވާތަކުން ވަކިކޮށްަފއި ުހރި ރައީ

ނޑުމެމީހެއްގެ ހައިސި  ނޑު ިމ ދަންނަވަނީ އަުޅގަ ނަށޭ އެންމެ ރަނގަޅަށް ިތޔަ ންއްޔަތުން އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެކުޅިަގނޑު އެ ށް އެނގޭނީ. ނަށޭ އެންމެ ރަނގަޅަންނގޭނީ. ނައިބު ރައީސަކު ޭބވަފާތެރިވީމާ ކުާރ ނަތީޖާ އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ ސަރުކާރަކުން އެ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  މީހުންގެ ނައިބު ވަކިކުރާްނެވގެން ހުށަހެޅީމާ  އަުޅގަ

ގިނަ ިފޔަވަޅުަތކެއް ނޯންނާނެ. ިއއްޒަތްތެިރ  ްނ އަޅާނޭ މާމު ދަމަހައްޓަންވެގެދެން އޮޕަޒިޝަނުން ޭއަގއި އެ މަޤާ

ނަޑކީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރެއް. އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރެއް.  ރައީސް ނޑު އަިދެވސް ތަކުރާރުކޮށްލާނަން. އަޅުގަ އަުޅގަ

މުޙައްމަދު ޖަމީލް  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ެމންބަރެއް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރަކު ޑރ. އެމް.ޑީ.ޕީ ވުޖޫަދށް އައިއްސުރެއަޅުަގނަޑކީ 

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޑިމޮކްރަސީ ވުޖޫދަށް  ،ދިފާޢުކުރަން ދޭނޭ ވޯޓެއް ޮއންނާނޭ ކަމަކަށް އަޅުަގނަޑަކށް ނުފެނޭ

ނޑުމެން ކުރަމުން އައި މަސަްއކަތްތަކަްށ ހުރަސްއެޅުްއވި މިންވަރާއި  ގެން އަދި މި ޕާޓީ ފެށުނީއްސުރެގެންނާންވެ  އަުޅގަ

އެންެމ ފަހުން ވެސް ވިދާޅުވެަފއި  ،ބުަނމުން ވިދާޅުިވވަރާއި ޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަދުބަސްޕާމިއަދާ ހަމައަށް މި 

ނޫނޭ. މިވަރު ބޭއިންސާެފއް ަރްއޔިތުންނަށް ެވވޭނޭ ކަމަކަްށ  އޮންނާނީ އިންތިޚާބުިވޔަސް ހަވާލުވާކަްށ ލާހިކެއް

ނޑަކަށް ގަބޫލެއް ޅަށް އަޅުަގނޑު ލީ ވޯޓު ދިކޮޑރ.ޖަމީލާ އި  ވެސް ަގއި 2013ނުކުެރވޭ.  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ނއަނެއްކާ  ޤައްޔޫމުގެ ކެބިނެޓުގައި އިންނަވަިއ މައުމޫން ޢަބްދުލް ޑު މި ލަނީ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ވެސް މިއަދު އަުޅގަ

 ޓުގައި ބާޣީ ވަޙީދުގެ ކެބިނެ ނެޓުގަިއ އިންނަވައި ބޭވަފާތެރިީވ.ރައީސް މުޙަްއމަދު ނަޝީދުގެ ގެބި ބޭވަފާތެރިވީ.

ނޑުމެން ިމ އިންނަަވއި ބޭވަފާތެިރވީ. މިައދު ރައީސް ޔާ މީނުގެ ކެބިނެޓުގަިއ އިންނަަވއި ޭބވަފާތެރިާވ ވާހަކަ އަުޅގަ

މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީާއ ދޭތެރޭަގއި ެއ މަނިކުފާނު ވިދާުޅވަމުން އަިއ  އަުޑއަހަނީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ނޑުމެން ހަނދާން  މި ގޮތަށް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެބަހުރި. އެހެންވީމާ، މިއަދާ ހަމައަށް މިކަން އޮތީ ބަސްތައް އަުޅގަ

ނޑު ދޭނޭ ވޯޓެްއ ނޯންނާނެ. ޓު ިމއަދު ވެސް އޮންނާނީ ހަމަ އެމި ވޯ ގޮތަށް. މުޙައްމަދު ޖަމީލް ދިފާޢުކުރާކަށް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ވަކި ޕާީޓައކަށް ޝު ކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

ބަރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން އްގެ ގޮުތަގއި ހުންނެވި ނޮޅިވަރަންނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރެ

 ކުންތު.ސި  30މިނެޓު  1ޙުސައިން ޢަރީފަށް. 

 

 ާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:ދާއި ނޮޅިވަރަން

ނޑު ޙަޤީޤަޝުކުރިއްާޔ  ެގން އައިްސ މިއަދާ ހަމައަްށ ުތގައި ވެސް މި ސަުރކާރު ެއކުލެވި ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ކާ މި ދިމާވާ ެއންމެ ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ުކރެއްވި ފަރާތްތަ ،އައިުރގައި މި ސަރުކާރު ގެަނއުމަށް ޓަކައި އެންމެ ބުރަ

ނޑަށް ޑރ.ކަންބޮޑުވެ، ބިރުގަެނ، ހާސްވެފަ ކަންތައްތަކާ މެދުގައި ައޅުަގނޑު މި ހުންނަނީ ހަމަ  ޖަމީލް  . އަޅުގަ

މީން ވެރިކަމަްށ ނު އަޅުަގނޑު ގާުތގަިއ ރައީސް ޔާރަށަކުން ދިމާވި. އެ ަމނިކުފާ 5އަޮތޅުެގ  ކެމްޕޭންތެރޭގައި ހދ.

ނޑު ދެންނެވިންގެނައުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަްތކޮށް އަޅުަގނޑުމެން  ،ދެއްވުމަށް ތަރުކާރުކޮށް ެއދިވަަޑއިގެންެނވި. އަުޅގަ

ނޑަށް ފެނުނީ އެ  ވެސް މި ުއޅެނީ ަވކި ޕާީޓއެްއގައި ަވކި ލީޑަރަކު ގެަނއުމަށް ޓަކަޭއ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

އަދި ބަެއއް ޭގގެއަްށ  ޅުވެެދްއވަިއ،ޙާ ވިދާފާތިިއ ޭގގެއަްށ ަވޑަިއގެްނ ޞަލަވާތްމަނިކުފާނު ރަށްރަށުގައި ުހކުރުކުރަްއވަ

ނޑު އޭގެ ފަހުގެ ދުވަސްތަަކކަށް  ވަަޑއިގެން ސަިއކުރާ ވެސް ހޫނުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދެވި މަންޒަރު. ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ދިމާވަނީ ކާނަލް ނާޒިމް ނަޑކީ އޭރުަގއި ޖުމްޖެހިލާއިރުގައި އަުޅގަ  ގެ ހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލު. އެއީ އަުޅގަ

ޕާޓީއަކީ މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އެ ބަަޔކަށް ލިބޭނެ  އޭރުަގިއ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ކޯލިޝަން ހަދާ، ބަރަކަށް ވީތީވެމެން

ނޑުމެން ނޑަނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެނިގެންދޭ ޕާޓީކަން އަުޅގަ ށް ހަމަ އެ ދުވަްސވަރު އެ ހާލަތުގައި. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެވިންބައްދަލުވީ ޝައިޚް ޢި ނޑުމެްނ ގާތުގައި ތި ކަންކަން ތި  މްރާން. އަޅުގަ މަނިކުފާނުމެން އަޅުގަ

ނޑު ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ރައީސް ޔާމީން ތި ކަުމގައި ތި ަވޑަ ،ކުރަްއވަނީ މި ިއގަންނަވަނީ ކިހިނެްއެވގެންތޯއޭ؟ އަުޅގަ

 ރާއްޖޭގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެ އަރުވަން މި އޮތީ ުޖމުހޫރީ ޕާޓީގެ އިއްޒަތްތެިރ ުފރުޞަތުންބަރު. ދެން އަޅުގަ

ނޑަ. ޖުމްލާނަންޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވައިމެންބަރަކަށް. އިއް   16މިނެޓު  11ެއިޅފައި ޖުމުލަ ހޫރީ ޕާޓީއަށް ކަ

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީސި  ޙުސައިނަށް. ކުންތު. އަުޅގަ
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 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަދު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ މައްސަލައިަގއި ހަމަ މި އޮންނަނީ ދިހަވަރަކަށް ފޮޅުވަތް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި

އިބަކަްށ ހުންނެވި ޑރ. މުޙައްމަދު އޭަގއި މި އޮންނަނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އެކަީށގެންާވ؛ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ

ނޑުމެންނަކަށް ދޭހަވާކަްށ  ޖަމީލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދނުކުރައްވާ ކަމަށް. ކުރެްއވި ކަމެއް، ނުކުެރއްވި ކަެމއް ައޅުގަ

ނެތް. އެހެންވީމާ، މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެްއވުމުގެ ޮގތުން ނުކުރެއްވުނީ ކޮންކަމެްއކަން ވެސް މި ގަރާރުްނ 

ނޑު އަޅުގަ  ނޑުމެންނަށް ސާފުާވކަްށ ނެތް. އެހެންވީމާ، އެކަްނ އަޅުަގނުޑ ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި އެާއއެކު އަުޅގަ

ހާއަށް ވެސް، އެ މީހަކަށް ތަކުރާރުކޮށް ހަމަ ދަންނަވާ ާވހަކައެއް އޮންނާނެ. އެއީ ސަތޭކަ މީހުން މަރާފައި ހުންނަ މީ 

މަދު ޖަމީްލ މުޙައް .ރއުޅެނީ މިައދު ޑ ކޮންމެހެން ކަންބޮޑުެވގެން މި . އަޅުަގނޑު ދިފާޢުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނޭ

މުގެ ކަނެތް ރިއްޔާެގ ނައިބަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު މި މަޖިލީހުން ވަކިކުރަން ނުވަތަ އިތުބާރުނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫ

ސަަލއެއް ިމއީ. އުސޫލުތަްއ ަވކި އުސޫލީ މައް  ތުަގއި ިނޒާމީ މައްސަލަެއއް.ޙަޤީޤަ އީނޫން. މި ވޯޓެްއ ނަގަން އުޅޭީތކީ

ނުޑ ުރކޮށްލާފައި ނުަވތަ ކުރުގަންނަަވއިގޮތަކަށް ކު ލާފައި ވަިކ ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ކުަރން ނިންމުމަކީ އަޅުގަ

ނޑަެއޅިގެން ޚިލާފު ކަމެކޭ.  ވާނީ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަކުރާދަންނަ ވެސް ހަމަ ކަ

މުޙައްމަދު ޖަމީލަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ޓަކައި ވަިކ . ރށް ޚަބަރުލިބިގެންދިޔަ މީޑިާއގެ ޛަރީާޢއިްނ ޑއަޅުަގނޑުމެންނަ

ގެ ަނއްޞުން ކަހަލަ ފުރުޞަތުތަކެއް ދެވޭެނ ކަމަށް. އަދި ޤާނޫނުއަސާީސގައި ވެސް ަކނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނުއަސާސީ

ވުުމގެ ފުރުޞަތު ނުވަތަ ހުށަހެޅިފައިާވ ކަމަކުްނ ކޮށްގެން ަޖވާބުދާރީނޫީނ ވަކީަލކު ބޭނުންއެނގޭ ކަމެއް އެއީ ގާ

ކަން. އެހެންނަމަވެސް، ަހމަ ކުއްލިައކަށް އިިވގެންދިަޔީއ ވަކީަލކު ޢަްއޔަންކޮްށގެން ދިފާޢުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެ

 .ރނުވަތަ ޑއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިުބ . ރައެ ފުރުޞަުތގެ ބޭނުމެްއ ނުކުރެވޭނޭނުވަތަ ަވކީލަުކ ބޭނުންކޮށްެގން 

ނޑު ހަމަ ކޮށްލަން އޮތީ އެންމެ ސުވާލެއް.  ޖަމީލް ހަމަ ޖެހޭނީ އެ ބޭފުޅާ މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވާށޭ. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޖިނާޢީ މައްސަލަތަުކގަިއ، ބޮޑެތި ަމްއސަލަތަކުަގއި ަވއްކަުމގެ ަމއްސަލަތަުކގަިއ، މާރާމާރީގެ 

ކުރެވޭ މީހުންނަށް ވެސް ރީގެ މައްސަލަތަުކގައި ތުހުަމތުސްތުވާތަކެީތގެ ބޮޑެތި ިވޔަފާ މައްސަލަތަކުަގއި، އަދި މަ

ފުރުޞަތު އެބަ ދޭ އެ މީހަކީ ހަމައެކަނި ކޯޓަށް ާހޒިރުވެލާަފއި ދެން ދަްއކަންޖެހޭ ހުރިހާ ވާހަކަތަެކއް މި ަދއްކަނީ ެއ 

ނުވަތަ ދަުޢވާ ަރއްދުވާ  ،ލަ ަރއްދުވާ ފަރާތުން މީހެއްގެ ވަކީލު. އަދި މަދަީނ ބޮޑެތި މައްސަލަަތކުަގއި ެއ މައްސަ

އުޅެނީ މަދަނީ ދަޢުވާެއއް  ހުށަހެޅިގެން މި ކަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ގޮތަ  ފަރާތުން ހާޒިރުވުމަކީ ހަމަ ެއއްވެސް 

ދަށް  ުވރެ ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ލެވެްލގެ ގޮތުން ބަލާއިރުަގއިޢީ ދަޢުވާެއއް ވެސް ނޫން. އެއަށްވެސް ނޫން. އަދި ޖިނާ

ނޑަައޅާ ކަ ކޮށް މި ވަކީލަކު މެުދވެރި މެއް. ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަައކީ، މި ފަދަ މައްސަަލއެްއގައި އެ މީހަކު ކަ

ނުެވވޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ އެއީ ދެަރވަުރ ކަމެކޭ. މިއަދަކީ މި މައްަސލަ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިމުނު މަޖިލީހުގައި ޖަވާބުދާރީ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ،ދިން ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސްން މިއަދު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވޯޓުޅުަގނޑުމެކަމުގައި ވީނަމަވެްސ، އަދި އަ
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ދާނެ. އި މިއަުދ މި ދުވަސް ލިެޔިވގެންގޮތުގަ  ގެއެއް ނުވަަތ ކަުޅ ސަފުހާ، ވެްސ ކަޅު އަކުރަކުން ތާރީޚުގައި ހަމަ ޔަޤީނުން

ނޑު ނޫން. ެއއީ މިއަދު ޤާނޫ އެއީ ކޮންމެހެން ވަކި މީހަުކ ވަކިކުރާތީކީ ނުއަސާސީަގިއވާ ުއސޫލަކާ ޚިލާފަށް އަޅުގަ

 ފޮޅުވަތުގައި ނުވަތަ ތިން ފޮޅުވަތުަގއި މި ގެ އެންމެ ފަހު ދެވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 100އަސާީސގެ ބޫލުކުރަނީ ޤާނޫނުގަ

ނަޑއެިޅގެން ިޚލާފަށޭ ރަން. ކުނީ. އެކަަމކު، ައޅުަގނޑު ހިތާމައުޅެ މިކަން ޙަޤީޤަތުގައި ނިމުގެން ދާން މި ވާ އުސޫލާ ކަ

ނޑު ދަންނަވަން  ،އަޅުަގނޑު އިްއޒަތްތެރި ރަީއސަށް ދަންނަވަން ތި ބޭފުޅުން މި މަސައްކަތް  .އަދި މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަނދާންކުރަން އެބަ ްސ ޖެހޭ ދެން މި ކަހަލަ ކަމެއް ކުރާއިރުަގއި ވެ މިއަދު ކުރައްާވއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއކަންަގއިާވ އުސޫލުަތކާ ޚިލާފަޤާނޫނުއަސާސީ ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް، ނުކުރުމަށް. ކޮންމެ ކަެމއް ކުރި  ށް އަުޅގަ

ކުރި ކަުމގައި ވީނަމަވެްސ، މީހަކަށް އިވާ ބާރުތައް އޭގެ އެންމެ ފުޅާމިނުގައި ބޭނުންރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފަ

ނޑު ދެ ފަހަރަށް ނުވަތަ  ،މެން އެއް ފަހަރަށްލިބިފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުަތެކއް ނިގުޅަިއގަންނަ ކަމުަގއި ާވނަމަ، އަޅުގަ

ނޑުމެން އެކަމާ މެދު ހަމަ ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭނެ. މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުން އެ ތިބީ  ތިން ފަހަރަށް ވެސް އަޅުގަ

އި ބަލަން އަޅުަގނޑުމެން ކަންަތްއ ކުރާ ގޮްތ. ދިވެހި ަރއްޔިތުްނ ލީ ވޯެޓއް އެަބ އޮތް. އެ ޯވޓު ހަމައެކަނި މި ތަނުގަ 

ނޑުމެން އެ ވޯޓު ބޮލައި، ތިއްބެވި މެންބަރުންކޮޅަކަށް، އަށްޑިހަ އެތަެކއް މެންބަރުން ލާޖަހާއިރުަގއި ނުވަތަ އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ޕްރޮެސްސ ނުވަތަ ެއކަން ހިންގަން ކަމުގަިއ ވީނަމަވެްސ އެ އިލާނުޖަހާ ދޫކޮށްލިބޮލަ އުޭޅއިރުަގއި އަުޅގަ

ދު ޖަމީލަށް މުޙައްމަ .ރޔާމީނަށާ އަދި ޑهللا ބުނީ، ރައީސް ޢަބްދު ހޭ. ރައްޔިތުންއެބަޖެ މެދު ފުންކޮށް ވިސްނަން  އެކަމާ

އަުޅަގނޑުމެން އަްށޑިހަ އެަތކެްއ ، އްޔިތުންެގ ގިަނ މީހުން ބުނީ އާެއކޭ. އެހެންވީމާެއކޭ. ރަ ރައްޔިތުން ބުނީ އާ

ެއޅިފަިއވާ އުސޫލުތައް ަކނޑަވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެ ނޫނެކޭ ބުނަން، މެންބަރުން ނޫނެކޭ ބުނާއިރުގައި 

 ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުުރމަށްފަހު. ޝުކުރިއްޔާނުވަތަ އެ ުއސޫލު ،ކުރުމަށްފަހުފޮލޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން މި އޮތީ، އެމް.ޑީ.ޭއގެ ިއްއޒަ ތްތެިރ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި  މިނެޓު. ލިސްޓުން އަޅުަގނޑު ކުިރއަށް މި ދަނީ. 2އަށް ާބކީ މިހާރު ންބަރަކަށް. އެމް.ޑީ.އޭ މެ

 .މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އަރުވަނީ

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން: ހޯރަފުށީ

ޓަކަިއ  މަޖިލީހަށް ލުމަށް ރިއްާޔގެ ނައިބުގެ އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ ވޯޓުއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ރައީސުލްޖުމްހޫއްާޔ އި ޝުކުރި

ގޮުތގަިއ  ބޫލުކުރާއޮތީ. އަުޅަގނޑު ހަމަ ގަ ރާުރ ެވއްދިފައި މިއަޅުަގނުޑ ެވސް ހަމަ ެއ ަގރާރުގަިއ ސޮިއކޮށްގެްނ ގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަށް  އްޔާގެ ނައިބަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއިރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް؛ ރަީއސުލްޖުމްހޫރި ައދި އަޅުގަ
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ވަރަށް ވަފާތެރި ވަރަށް އަގުުހރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭންޖެހޭ ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެސް، ސޯޝަލް ކައުންސިލުގެ ބޮުޑ 

ވާލުކުެރވި ހިނދު، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި އެ ބޭފުޅާއަށް އެ މަސައްކަތް ހަ ގެ ބޮލުގައި އެޅުިވގެންޒިންމާ އެ ބޭފުޅާ

ކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ ވަގުުތ . އެ ބޭފުޅާގެ އަމިއްލައަށް ކަން ތަން މާލުވީއެ ހުރިހާ ކަމަކާ އެ ބޭފުޅާ އިހު ފެނިގެންދިޔައީ

ުލވެގެްނ ޢޫވެްސ ކަމެްއަގިއ އެ ބޭފުޅާ މަސްަރއްޔިތުންނަށް ކޮްށދޭންޖެހޭ އެއް ެއއްގޮަތކަށްެވސް ަސރުކާރަށާއި، ހޭދަކޮށް

ނޑުމެންަނކަށް އުޅޭ ްއަގއި، އިރެ ެއްއވެސް ނައިބު ަރއީސަކީ އެްއވެސް ނުފެނުނު. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ތަނެއް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ެވރިކަމެއްގެ ނިޒާުމގެ ތެރޭަގިއ މިހާރުވެސް އަދި ކުރިން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިގެންދިޔައީ އަުޅގަ

ތަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ މަންޒަރު  މަށް ޓަކައި މަސައްކަތްތަެކްއ ކުރަމުންދާތިބެ، އެ ވެރިކަން ަވއްޓާލު 

ނޑުމެން ބަލަމުން މި  ނޑުމެން އެ ކަންކަން ވަރަށް ރަނަގޅަށް އަުޅގަ ތަކުރާރުވާކަެށއް ައޅުަގނޑުމެްނނެއް ނެތީމު. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤައުބޫލުކުމާ، އަުޅަގނޑުމެން ގަދިޔައީ. އެހެްނވީ ނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް  މަށާއިރަނީ އަުޅގަ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ވެެގންއިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ކޮށްދޭންޖެހޭ އެްއވެސް ކަެމއް އެ ބޭފުޅާ ހު  ތަން. އެހެންވީމާ،  ނުދިޔަރެގެން އަުޅގަ

ށް ބޮޑަށް ެވސް މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ؛ ވަރަމި ވަގުތުން މި ވަގުތަށް  ،ބޫުލކުރަނީ މިހާރުން މިހާރަށްއަޅުަގނޑު ގަ

ޖެހެޭއ.  އެބަ ކަމުގެ ވޯޓު ައޅުަގނޑުެމން ނަގަންނެތް ރިއްާޔގެ ނައިުބގެ އިތުބާރުމާފުކުރައްވާތި! ަރއީސުލްޖުމްހޫ

ނޑުމެންގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫ، އަޅުަގނޑުމެން ނަަގއި  ރިއްޔާގެ ަނއިބަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުމަ ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނަްށ ވަފާތެރި ނައިބު ރައީސަކު  ށާއިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ައޅުގަ ައޅުގަ

އަޅުަގނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮްށ މި ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ  ންނަންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ގެ

ފޮޅުވަތުގެ ވާހަަކއެއް ިމ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބައެއް މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވަމުން އެބަ ގެންދަާވއިރު އެބަ ވިދާުޅވޭ، ިދހަ

ވެސް  ތަން. ދިހަ ފޮޅުވަތް ކީއްކުރަންތޯ، އެއް ފޮޅުވަތް ބޭފުޅާއާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި

ޖެހޭ ބޭރުވާން  ނުވެއްޖެ ނަމަ، އެ ބޭފުޅަކު އެބަހުށަހަޅައިގެން ޤައުމަށާއި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވަފާެތރި

 ހެންވީމާ...ކޮންމެގޮތެްއވިޔަްސ. އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަ ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިފާޢު ވާހަކަދެއްެކވުން:هللا މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދުވަހެއް. ރާއްޖޭގެ މު ނެްއާކވެސް ލިޔެިވގެންދާނެ މުހިއްއަދަކީ ދިވެހި ތާރީޚުގެ ތެރެއިން އައާދެ، މި

މުން ވަކިުކރުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހަށް މަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު، އޭނާގެ މަޤާމުޙައް .ރރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބު ޑ
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ނޑު ހަމަޔަ ރާރެއް ހުށަހެިޅގެންދިޔަ ުދަވސް. އާދެ، އަގަ ބެޭހ ގޮތުން ވާހަކަދަްއކާއިުރގައި  . ޖަމީލާރޤީނުންވެސް ޑުޅގަ

ވަނަ އަހަރުެގ ރިޔާީސ އިންތިޚާބުގެ ތެޭރގަިއ ނައިުބ ރައީސެްއގެ ަހއިސިްއޔަތުން  2013ހަމަ އެބަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ، 

މޭޓެއް. ފުރިހަމަ ރަނިން ސް ހަމަ ވަރަށް ވެ އަީކ ޙަޤީޤަތުގައިމުން ގެންދިޔައިުރަގއި އެ ބޭފުޅާއެ ބޭފުޅާގެ ކެމްޕޭންކުރަ

ެއކީަގއި ބަެއްއ  . އަޅުަގނޑަށް ވެސް އެ ބޭފުޅާއާވަރަށް ބާރަށް ދުއްަވވާފައި ެކމްޕޭންގެ މަސައްކަތްތަުކގައި އުޅުްއވި

ކެމްޕޭންތަކުގަިއ އެހީތެިރވެވުުމގެ ފުރުޞަތު ލިބުނު. ވަރަށް ބާރަށް ހިންގަވާފައި ޭގގެއަށް ވެސް ވަަޑއިގެންެނވި. ވަރަްށ 

އެަތއް ރަްއޔިތުންނަަކށް ވެސް ޮބޑެތި ވަޢުދުތަކެއް  ަޑއިގެންެނވި. ހަމަެއާއއެީކގައިޢުދުތަެކއް ޭގގޭަގއި ެވސް ެވވަގިނަ ވަ

ވަނަ އަހަުރގެ ިއންތިޚާބު ކާމިޔާބުވުމާ އެީކަގއި  2013ެއީކގައި  ނަމަެވސް، ރައްޔިތުްނގެ ތާއީދާވެަވޑަިއގެންނެވި. އެހެން

ޓެވީ ހިންގަަވން. ހިންގަވަމުން މަޑުމަޑުން ގޮސް ހިންގެވުން ެވސް ހިސާބުން އެ ބޭފުޅާ ދެން ފެއް އެ

އެީކަގިއ  ލަތަށް އެ ބޭފުޅާގެ މަސައްކަތްަތއް ދިއުމާޓެވީ ފިރުކެން. އެހެންވީމާ، މި ހާހުއްޓާލެްއވުމަށްފަހު، ދެން ފެއް

ނޑުމެންނާކެއްގެ ަޝކުވާ އަޅު މާލޭގައި ތިބި ގިނަ ރަްއިޔތުންތަ ށުގައި ތިބި ރައްޔިތުންާނއިރަށްރަ ހިސާބަށް ފޯރަން  ގަ

ސެކްޓަރ، އެޑިއުޭކޝަން ސެކްޓަރ، އަދި ލް ކައުންސިލުގެ ފުރިހަމަ ބާރާ އެކީގައި އެ ޭބފުޅާއަށް ހެލްތު ފެށި. ސޯޝަ

ސޯޝަލް ސެކްޓަރތަކުގެ ެއހެން ދާއިރާތައް ހަވާލުކުރެިވގެންދިޔަ ހިނދު، އެ ކަންތައް ނުކުރެިވގެން އެ ހުރިހާ 

ނޑުމެންނާން ފެށީ ރައްޔިތުން ޮހވާފައި ތިިބ ރައްޔިތުން ޝަކުވާަތކެއް އަންނަ ހިސާބަށް.  ގެ މަންދޫބުން، އަުޅގަ

އިން ެއއް ދުވަހުްނ ުކގަިއ ޖެހޭ މައްސަލަތަކާއި ޞިއްީޙ ދާއިރާތަސެންޓަރު ލުތަކުަގއި ޖެހޭ މައްސަަލތަކާއި ހެލްތުސްކޫ

ނުޑމެންނަށް. އެ ވާހަކަ އެކި އަނެއް ދުވަހަށް ޤައުމު ބިކަވަމުންދާތީ، އެކަމުގެ ޝަުކާވ އަންނަ ން ފެށީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މެންބަރުން ވާނީ ނައިބު ރައީސާ މަޝްވަާރކުރެވިފަ. ެއހެންނަމަވެސް، އެ ބޭފުޅާ  އިމަރުޙަލާތަކުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ނޑުމެންނަށް ދިޔައީ އަުޅގަ މެްއ ދޭނެ އެްއވެސް ވިސްނުިއ ެއއްބާރުލުންމަސައްކަތްތަުކގަ ޖަދަުލކުރަމުން. އަުޅގަ

ބަހައްޓަން ދިަޔއީ ޖަދަލުކުރަމުން. އެހެންނަމަވެސް،  އިކަމުގަަވިކ މީހަކު ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނައި. އެ ބޭފުޅާ ބޭނުންވާ

ނޑުމެްނގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެ ނަން ފޮ އިއޭރުގަ  ނުވި ހިނދު، އަުޅގަ

ނުޑގެ  ރުހުންނުދިނީމާ އެ ނަމަށް މި މަޖިލީހުން ، ބޫލުނުކުރެވި ގަ ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ރޭގަ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަމެއް ނޫން.  ނަކަްށ ގަބޫލުކުރެވޭދަންވަރުގެ ވަގުެތއްަގއި އެ ޭގގެ ތެރެއިން ނިކުތް މަންޒަރު. މިއީކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނައިބު މެންނަށް އެ އިތުބާުރ ެގއްލިގެން އަޅުަގނޑު އި އިތުބާެރްއ ރައީސާ ދޭތެޭރގަ ގޮސްފި. މިއަުދ ައޅުގަ

ެއކަމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން ނައިބު ރައީްސގެ ، ނެތް. އެހެންވީމާ

 ކަމުގެ ޯވޓަށް ތާީއދުކޮށްދެއްވުމަށް އެދެން. ުޝުކރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް. ތުބާރު ނެތްއި
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ރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި  ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ުފރުޞަތު މި އަރުވަނީ އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިޝު

 އިނާ އާދަމަށް. މެންބަރު ރޮޒަ

 

 އިނާ އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން:މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒަ އަްއޑޫ

ސާ ދޭތެރޭަގއި އިތުބާުރ ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ަނއިބު ރައީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް 

 ތެރޭގައި އިތުރުބާރު ނެތުނީމާމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުންނަށް އެ މަނިކުފާނާ ދޭ ނެތުނީމާ، އެ މަނިކުފާނުގެ ޕާޓީގެ ޕާލި

އިސިްއޔަތުން ުޅ ޕާޓީއެްއގެ ހަމް.ޑީ.ޕީ އިދިކޮއެ ލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހަށް އައިމާދެން އެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަ

ނޑަކަްށ ހަމަގައިމު ޖަމީލާ ދޭތެރޭގައި މާ ބޫލެްއ ވެސް ގަ ބޮުޑ އިތުބާރެއް ޮއވެގެން އޮންނަންޖެހޭ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނުކުރެވޭ. ޙަޤީޤަުތގައި އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާ މީަގއި އޮތީ ހަމަ އެންމެ ކަމެއް. ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ބު ތަނަށް ނައި ނިކުފާނު ފުަވއްުމލަކު ބޭފުޅަކަށް އިންނަަވއިެގން ފުވައްމުލަކު އެހެން ޭބފުޅަކު މިގަާވއިދު މަ

ހުއްޓާ ވަކިކުރަން މަނިކުފާނު އިސްނަންގަަވިއގެން އިރުއިުރކޮޅާ ގަާވއިދަށް ތި ގެންނަ  ރައީސްކަުމގައި މި ޤައުމުގެ

ަވނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި  17 މަކީ. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު؛ވާ ކައެންމެ ކަންބޮޑުތައް އެއީ ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ބަދަލު

ނޑަށް ގަރައީސާިއ ނައިބު ަރއީްސ ަވިކކުރުމުގެ ބާ ބޫލުކުެރވޭ ޮގތުގަިއ ދުނިޔޭެގ ެވސް ހަމަ ބު ިލޔެވިަފއި އޮީތ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ނީ މި ސަރުކާރުގެ ހަމަ މި ފެންނަފެންވަރުން ރަނގަޅު ަގވާއިެދއްގެ ގޮުތގައި. އެހެންނަމަވެްސ، އަުޅގަ

ވަކި މީހަކާ ޖެހުނީމާ ަވކި ގޮަތކަށް ބަދަލުކުރަމުންާދ  ިއ ަގާވއިދުތައްއްމު އުސޫލު  އޮންނަ ޮގތަށް ގާނޫނުތަކާއާ

މިނިސްޓަރަކަށް ވެސް  ،ގޮތަަކށް މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބަދަލުކުރެވި އޮތީ ވަކި ވެސް ޖަމީލާ ޖެހުނީމާ މި  މަންޒަރު. މިއަދު

ލަތެއްަގއި ިމ ަގވާއިދު ަބއްޓަންކުެރިވގެން ނައިބު ަރއީސަށް ނުލިބޭ ކަހަލަ ހާ ރުޞަެތއް ވެްސ ޤައުމުގެ ލިބޭވަރުގެ ފު

ނޑުމެންނަްށ ޤައުމުގެ ނައިބު ރައީސްގެ  މިކަން ކުރިއަށްދާ ބަޔާން އަހަން މި ޖެހެނި  ތަން މި ފެންނަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ރައްޔިޓީވީންނާ  އިސިްއޔަތުން ތިބެގެން މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހަ  ތުންގެ އި ޚަބަރުތަކުން. ައޅުގަ

ަނއިބު ަރއީސްެގ ޯވޓެއް  ަނގާއިުރަގއި، އިތުބާުރ ނެތްކަމުގެ ވޯެޓއް ނަާގއިުރ ނައިބު ަރއީސް ވިދާޅުވަީނ  އިތަނުގަ

ނޑުމެންނަކަށް  އި ނުގަނުވި.  ދެން މި ދެންނެވި ބަޔާ ކީކޭތޯ މި މަޖިލީހުގެ ތެރެިއން އިވޭނެ ގޮތެއް އަުޅގަ

ނޑަށް "އެްއވެސް ހާފާހަގަކޮ ވާ ސީދާ ވޯޓަކުން ނިންމާ ުތންގެ އެންމެ ބޮޑު ނިންމުމަކަށްލެްއގައި ަރއްޔިށްލެވުނީ އަުޅގަ

ގޮތުން ވަކި މީހަކު ނުވަތަ  ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހިތްހަމަޖެއްސުމަށާއި ސިޔާސީ  ،ކަންތައްތައް ނަފީކޮށް

ޢަތެއް ރުއްސުމަށް ޓަކައި  ބޭނުންވާއިރަށް މުޅި ރައްޔިތުންެގ ނިންމުންތައް ނަފީކުރުމުގެ ވަކި ބަޔަކު ނުވަތަ ަވކި ޖަމާ

ވިދާޅުވެފަިއާވ  ެވ". މިހެން ނައިބު ރައީސް ޖަމީލްނުެވއެކަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިބާރެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަ

ނޑު ވަރަށް އުާފކުރަން މިއަދު އެ މަނިކުފާނު އެ ވާ ނޑުމެންނަްށ ތަން. އަޅުގަ ހަކަ ވިާދޅުވި ކަމަށް ޓަަކއި. އެއީ އަުޅގަ

އަުޑއިިވގެންދިަޔއީ މުޅި ރައްިޔތުންގެ ވޯޓުން ރައީސް ނަީޝދު ހޮވުނުކަމުގައި ވިޔަސް ަމޤާމުގައި ނުބަހައްޓާނަމޭ އެ 
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، އެއް އަާދކުރިފާސް މި ޤައުމުގެ މިހާ މަތީ ވަޒީމިކަހަލަ ކަމަކާ ގުޅިގެން ވެ، ކުފާނު ވިދާޅުވި ތަން. އެހެންވީމާމަނި

މެން އުފާކުާރ މިހާ ހަރަކާތްތެރިވި ބޭފުޅަކަށް ޑިމޮކްެރޓިކު އުސޫލުތައް ދަސްިވކަން މިއީ އަޅުަގނޑު އިދާއިރާގަ  ސިޔާސީ

ކީ ލިސްޓަށް އަދި  هللاލޮޅު ުއތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއަކީ ގަންނަވަްނ ބޭނުންވާ ވާހަކަދަ، ކަމެއް. އެހެންވީމާ

ަޙސަން ސަޢީދު  އިވެސް އިތުުރކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ. ބޭވަފާތެރިވީ މީހުންގެ ލިސްޓުަގއި ވަަރށް ކުރީގަޙަސަން ސަޢީދު 

ވެސް އުުޅްއވަނީ. ނައިބު ރަީއސްކަން ހޯދަން ޤައުމީ ޕާޓީ ދޫކޮށް ވަަޑއިގަތް ުދވަހު ހިނގި ކަންތައްތައް ވަރަށް ގާތުން 

ނޑު ހަމަ އެ ނޑު ވާތީވެ އަުޅގަ ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަްނ ދެކުނު މީހަކަށް އަޅުގަ ަކން ފާހަގަކޮށްލީ. ދެން އަޅުގަ

ވިދާުޅވިޔަސް އަދި ކޮންމެ މީހަކު  ންނަކީ އަދި ނައިބު ރައީސް ޖަމީލްރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ،ބޭނުންވަނީ

ނޑުމެންނަކީ ިޒންމާދާރުކަމާ އެކީގަ ،ވިދާޅުިވކަމުަގއި ިވޔަސް ެވސް ރަްއޔިތުން  މަަސްއކަތްތަކެއް ކުރަން އިއަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރުގަ އެބަ އޮތް. ތި ބޭފުޅުން  އިއިތުބާރުކޮށްގެން ފޮނުވާފައި ިތބި ބައެއް. އަުޅގަ

އަދި އެހެން ކަންކަން ކުރުމަށް ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް  ،ނައިބު ރައީސް ވަކިކުރުން ެވސް ކަމަށް ވަންޏާ ބޭނުންވާ

މަޖިލިސް މިހާރު ބައްޓަންކުރެިވފައި މި އޮންނަނީ. އެހެން އޮތްއިުރގައި ީކްއވެގެންޯތއޭ މަގުފަހިވާ ގޮތަކަށް މި 

ކޮށް އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ތަކުރާރު ޒާމު ފުނޑާލަން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ؟ތަކުރާރުކޮށް މި ނި

ނޑު ހަށްލަން މަސައްކަތް ތި ކުރަްއވަނީ؟ ޚާްއޞަހަލާކުކޮ ސިސްޓަމު މަ ހިތާމަކުރަން މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ ކޮށް އަުޅގަ

ްނ މިކަ، ގެންދަާވތީވެ. އެހެންވީމާ މޭޒުކޮޅުން މިކަހަލަ ގަާވއިުދތަކަށް އިޞްލާޙުތައް ގެންަނވަމުން ތަކުރާރުކޮށް

ގައި ކެން. އަދި މިއަދު މި މަޖިލީހުގޮުތަގއި ދެ މެ ބޮޑަށް ފާހަގަވާ އެްއ ކަންތަކުގެައށް އެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީ 

ކާނަލް ނާޒިމުގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ދިޔަ ގޮތަށް. އެއްެވސް  އިދަީނ ރައީސް ނަޝީދާވެސް ކަންތައް މި ވެގެން

ނުލިބުނު ފަދައިން  އިކާނަލް ާނޒިމަށް ެވސް ޯކޓުތަކުގަ  ،ރަީއސް ނަޝީދަށް ެވސް ،ގޮތަކަށް ަޖވާބުދާރީވުުމގެ ފުުރޞަތު

، ޖިލީހުން ނުދީ ދާތަން. އެހެންވީމާށް ވެސް ހަމަ އެ ފުރުޞަތު މި މަމީލަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޖަމިއަދު އަޅުގަ 

މިކަމާ އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަަރށް ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ތަކުރާރުކޮށް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި 

 ުޝުކރިއްޔާ.  ރައީސަށް މިހެން މިކަން ނުކުރެއްވުމަށް ައޅުަގނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. ވަރަށް ބޮޑަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދަގެތީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އިލްހާމް އަޙްމަދަށް. 

 

 ދަގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލހާމް އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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 وعلى آله .الم على أشرف األنبياء والمرسلينالة والس  والص   .العالمين رب   هلل الحمد .حيملر  حمن ابسم هللا الر  

 އިއެއް ލިޔާ ދުވަސް. މިއަދަކީ ރާއްޖޭގަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިސޔާީސ ގޮތުން އާ ސަފުހާ އާދެ! މިއަދަކީ .صحبه أجمعيناو

ދާ ދުވަހެއްކަން ވެސް އި އާ ދުވަހަކަށް އަިލިވލިގެންގަސިޔާސީ ގޮތުން އާ ވޯެޓއް ނަގާ ދުވަސް. މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު

އިދިކޮުޅ  ،އަކީ ެގ އިތުބާރު ނެްތކަމުގެ މައްސަލަ އަޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. ާރއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ނައިބު

ރައީސްގެ އިތުބާރު  ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވެސް ލައިގެން އުޭޅ މައްސަލައެއް ނޫން. ރާއްޖޭެގ ނައިބު

. ޕީ.ޕީ.އެމަްށ ނުކުރެިވގެންެއ މަނިކުފާނަން އިތުބާރު، ވަނީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަާޅފައި ނެތް

އިތުބާރު  ނަށް ގެ ހުރިހާ މެންބަރުންއިގަންަނވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުހިމެނިވަޑަ  ގައިނުކުރެިވގެން. ޕީ.ޕީ.ެއމްއިތުބާރު

ނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ ގުިޅގެން. އެހެްނވީމާ، މިއަަދީކ  ީލހަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައަކާމިއަދު މި މަޖިނުކުރެިވގެން  އަުޅގަ

އަސަރުކުރާ ދުވަަހކަށް ވެސް ވެދާނެ. ވަރަށް ގިަނ  ވެސް ވެދާނެ. ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހިތާމަވެރި ދުވަހަކަށް ބަޔަކަށް

މިއަދު މި ، ހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީބަޔަކު އުފާކުރާ ުދވަހަކަށް ެވސް ވެދާނެ. އެ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން މިކަްނ ކުރުމަށްހުށަހެޅިފައި ނޑުެމން ޚިޔާލު ވެސް ނުކުރަްއވާ  ވާ މައްސަލަައކީ ައޅުގަ ޓަކައި އަުޅގަ

ވަނީ.  އްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާކަން. ެއއީ މިއަދު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި މަބޭފުޅުންތަކެއް މި މައްސަލަ ލާފައި

ނޑުމެން ޖޭ.ޕީ ގެ ފަރާތުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ނިންމާނީ މަޝްވަރާކުެރވިގެްނ އޮންނަ ީރިތ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އެކަން ކުރާނެ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރިއްޔާ. ،އުސޫލަކުން

  

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ށް. ނަޢީމަ އަނާރާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ނަޢީމް ައނާރާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މަކުނުދޫ

ތްކަމުގެ މައްސަލަ ީމ ނައިބު ރައީްސގެ އިުތބާރު ނެ ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މިވާ މައްސަލަ

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ިދވެހި ަދއުލަތަށް ފަހުގެ ތާރީޚެްއަގއި ރައްޔިތުންެގ ސަމާލުކަމަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ައއިްއސަ އޮްތ 

ނޑުމެންނަށް  ނޑިނޭިޅ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތާ 2013މައްސަލަެއއްކަން ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އަުޅގަ އަބަދު ކެ

ވާހަކަ އި ނައިބު ަރއީސްެގ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ބު ރައީސްގެ ކޯޅުންތަާކއި ރައީސާއި ަނއި އިވެނީ ރައީސާމި 

މެދު  ަގއި ޙަޤީޤަތުަގއި ނައިބު ރައީސްކަުމގެ މަޤާމާވެްސ އިވެމުންދޭ. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަބަދު

. ޖެހޭނެހެން ޑަށް ީހވަނީ ަރއްޔިތުން ހިތްހަމަޅުަގނމު ނެތްނަމަ ވެްސ ހަމަ އައި؛ އެ މަޤާވެސް މިހާރު ރަްއޔިތުން ހިތުގަ 

ށް ވެސް ހަމަ ދައުލަތް ޑު މިހާރު ނުދެކެން. އެއީ ރައީސަކަމުގައި ވެސް އަޅުަގނ މެއްއެ މަޤާމަކީ އޮންނަންޖެހޭނެ މަޤާ
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ސަލަަތްއ އެ ަމއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ. އެއީ އަބަދުވެސް  ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަންތައްަތކެއް ކުރެވޭނެ

ނޑުމެންނަށް އިވޭނީކުރިމަތިވަމުންދާތީ. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި އާ  ން އްމު ރަްއޔިތު. އާއްމު ރަްއޔިތުންެގ ވާހަކަ އަުޅގަ

ވާނީ. މި ސުވާލުތަކެއްގެ ތެރޭ  ހޭއުޅެނީ. ކިހިނެއް ހޭ ވާން މިއަބަދުވެސް ައޅުަގނޑުމެންނާ ސުވާލުކުރަނީ ދެން ކިހިނެއް

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއްއްމު ރަްއޔިތުން ތިއްބަވައާ އި ވެސް ރައީާސއި ޙަޤީޤަތުގަ ،ނީ. އެހެންވީމާ އަުޅގަ

އްޔިތުން ކޮންމެ އްމު ރަ އެގޮތަށް ވޯުޓ އާނަގާ ވޯަޓކުން.  އި އްމު ަރއްޔިތުންެގ މެދުގަނައިބު ރައީސް މި އަންނަނީ އާ

ވެްސ ަބއެްއ ާއއްމު ރަްއޔިތުން މާ  ކުރުމަކީ ން ވަކިއިބު ަރއީސަުކ ަމޖިލީހުިއ ނަރައްޔިތަުކ ވޯޓުަލިއގެން ހޮާވ ރައީސާ

 ގާނޫާނއި ަގވާއިދުަތކުން އެކަން ަތންދޭކަން އަޅުަގނޑު ވެސް ،ޖެހޭ ކަމެއް ވެސް ޫނން. އެހެންނަމަވެސްހިތްހަމަ

 ކުރުމުގެަރީއސް ިވޔަސް ވަކި ނެތިއްޖެ ހާލަތެއްަގއި ަރއީްސ ވިަޔސް އަިދ ނައިބު ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި އިތުބާރު 

ނޑުމެން މިފަދަ  .ފުރުޞަތު ވެސް މި މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާކަން ައޅުަގނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަީނ އަޅުަގނޑުމެން ވުރެ ކޯޅުންތަކެްއގެ ތެރޭ ތިބުމަށް މި ދައުލަތް އިތުރަށް ކުރިއަރުަވއި،  އަުޅގަ

ޖެހިފައިވާކަން. އެގޮތުްނ ހިންގާ ސިސްޓަމާ މެދު މިއަދު ވިސްނަން ން މި ދައުލަތްޓަކައި އަުޅަގނޑުމެ ކުރުމަށްތަރައްޤީ

އަޅުަގނޑަށް ފާަހގަކުެރވެނީ މި ދައުލަތް ހިންގުމުެގ ސިސްޓަމަށް ބޮޑެތި ބަަދލުތަކެއް ގެނެސްގެން ވިަޔސް 

ކަންތައްަތްއ ދަ ގޮތަކަށް ފަ ޖެހޭހިތްހަމަ ޖެހޭކަން. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖެހުން އެބަ ހޯދައިދޭންރައްޔިތުން

ނޑުމެން އެންމެ އެދޭވަމުން  ގޮތްކަުމގައި ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ދެްއިވ ފުރުޞަތަށް.  ދިއުން ެއއީ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު  ތިމަރަފުށީ  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީއަޅުގަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 އަށް.ޞްޠަފާމު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތިމަރަފުށީ

ނޑުމެން މިއަދު ކުރަން މި  ،ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން  އުޅޭ ައޅުގަ

އުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ޤައުމާއި މި ޤަ، ނަމަ ޖެހިގެން ކުރަންއުޅޭ ކަމެއް ނޫން. ނަމަވެސް މިކަން ނުކޮށްފިހިތްހަމަ

ނޑުެމން ކުރަންޖެހިފައިވާ މުގެ ސަބަބުން ލިބިދާނެ ފޫނުބެދޭވަރުގެ ެގއްލުންތަެކއް ހުރުމާމިކަ ކަމެއް.  އެކު އަުޅގަ

އްޖޭގެ ކީ މި ރާށްގެން ަނއިބު ރައީސަ ަދއުލަާތއި ސަރުކާާރއި ސަރުކާުރގެ ަވސީލަތްތައް ބޭނުންކޮ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑައެިޅގެްނ ހަރާންކޯރުވެ ދައުލަުތގެ މުދަލާއި ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެްނ ވެރިޔަކަށް ހުންނަ މީހާގެ  ،ރައްޔިތުންނަށް ކަ

އަޅުަގނޑުމެން ެއގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރާ ބޭފުޅެއްކަްނ  ،ގޮތުަގއި ދެކި ގެމައްޗަށް އަރަިއގަންނަށް އުޭޅ މީހެއް

ނޑުެމން ނުޖެހޭ މަޤާހިނދެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަށަވަުރެވއްޖެ މުގައި އެންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބަހައްޓަން. އްގައި އަުޅގަ
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ނޑަކީ ީމގެ ިހތި ފެނި އިވެްސ މީގެ ހިތި ފެނިފަނުންޔަޤީއަޅުަގނަޑކީ ހަމަ ނޑު ެއ ، ހުރި މީހެއް. އަުޅގަ އަުޅގަ

ނޑު ނަގައި ގޮ ޓާ ެއކަމަުކގެ ސަބަބުން، އެކަމާމެއްގައި ހުއްމަޤާ ، ނޑިން ޭބރުކޮށްލި މީހެއް. އެހެންވީމާގުިޅގެން ައޅުގަ

ނުވާނަން މި ރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ަނއިބަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު  ބޫލެއްއަޅުަގނޑު އެްއގޮތަކަްށވެސް ގަ

 ،ވުމަީކ ދައުލަތާިއ ސަރުކާރަށް ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ހަރާންކޯރުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ހަރާންކޯރުވާކަެށއް. ަރއީ

ނޑުމެން ެނގުމުެގ ކުރިން ިއސްތިޢުފާދިނުމުެގ  ރައްޔިތުންނަށް ހަރާންކޯރުވުން. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ވޯޓު އަުޅގަ

ނޑުމެން މިކަން ކުރާކަށްފުރުޞަތު ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ ލިބިގެންދިޔަ ލިބުނު  އެ ،ނުޖެހުނީސް ނައިބު ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު މިކަމަކާއެ. ފުރުޞަތުގައި އިސްތިޢުފާދެއްިވ ނަމަ އަޅުަގނުޑ  .ވެސް ުނވޭ އަުޅަގނޑު ދެރަެއއް ހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު އުފާކުރަނީ. ހަރާންކޯރުވާ އެްއވެސް ނައިބު ރަީއަސކު މި  މުގައިޤައުމުގެ މަޤާ ހިތާމައެއް ވެސް ނުކުރަން. ައޅުގަ

މި  ،ށް ކަށަވަުރކޮށްދެްއވިައޅުަގނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ައޅުަގނޑަ ކަމަށް ވާނެއެންމެ މިނެޓަކު ވެސް ހުރެގެން

ނޑުމެންނަށް ކަަށވަުރކޮށްދެއްިވ އެ މަނިކުފާނަށާިއ ސަރުކާރަށް ަދއުލަތަށް މި  ،ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަުޅގަ

އެިކ  އިސިފައިގަ. ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް، ތަފާތު ސިފަރާއްޖޭގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ހަރާންކޯރުވެއްޖެކަން

މި  އިމެންބަރުން ސޮއިކޮށްފަ 61ައޅުަގނޑުމެން  ،އެހެންވެ .ވަނީ ކަށަވަުރކޮށްދީފަ ތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގޮތްގޮ

ންވީމާ، އެ ހިސާބަްށ ގޮްއސަ އޮތްކަެމއްަގއި މި ނިންމައިގެން ހުށަހެޅީ. އެހެ ކުރުމަށްޢަޒުލް ނުމަޖިލީހަށް އެ މަނިކުފާ

ނޑުގެ ވަރަށް  އިސްތިޢުފާނުދެއްވާ ހުންނެވީ؟ މި ބޭޒާރުވާަކށް ކީއްކުރަންތޯ، ލަދުގަންނާކަށް ގާތް ބޭފުޅުން ނައިބު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިވެމުން ،ދިޔައީ. ދިަޔއިރުތަފާތު ވާހަކަތައް ައޑުއަހަމުން އަުޅަގނޑުމެން ،ވަރަށް ކައިރި  ރައީސާ  ،ައޅުގަ

ނަޑއެިޅެގން ނޑައެިޅގެން ަރއްޔިތުން ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން އައީ ކަ  ،ސަުރކާރަށް ،ނަށްކަ

 ،ައޅުަގނޑު ަތކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަނީ، މްހޫރިއްޔާއަށް ހަާރންކޯރުވަމުންދާ މަންޒަރުތައް. އެހެންވީމާރައީސުލްޖު

އަބަުދވެސް ެއ  ،އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާށޭ މިަކން އަވަހަށް ނިންމަވަން. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ހުންނަ ބޭފުޅެއް

ނޑުދަތުެރއްބޭފުޅާ ފްލައިޓަކަށް އަ ހުންނަ ބޭފުޅަކު މި ޖެހެނީ  ކަށް ކޮށްފިއްޔާ ނައިބު ރައީސަ  ރައިފިްއޔާ ނޫނިއްޔާ ކަ

ެތއް ދިމާޭވތޯ ބަލަން. އެހެންވީމާ، ެއ ގޮ ބަހައްޓައިގެން ކިަޔަވން ހުންނަން. އެއީ އެ މަިނކުފާނަން ދެރަ ދުންމުށި

މުގައި ދެމެހެއްޓުމަކީ އަޅުަގނޑު ނޫނިއްޔާ އެ މަޤާ، ދޭން ންނަ ބޭފުޅަކަށް ނައިބު ރައީސްކަން އެދި އިފުރުޞަތަށް އެދި

ނޑު ޮގވާލަން މުސްތަޤުކަމެއް  ގަބޫލުކުރާ ބަުލގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ އި ވެސް، މުސްތަޤުބަލުގަނޫން. ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކިރިޔާ ަޝއްކެ ކަންތައްތަްއ ކުރަން ނޫ ނައިބަކަށް އަންނަ ބޭފުަޅކު ެވސް މި ިވޔަްސ  އްޅުއްވާށޭ. އަުޅގަ

ހޭ ގައި މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ނަގައި ބާތިލުކޮށްލަންޖެދެކޮަޅށް ތެދުވާނަމޭ. ޙަޤީޤަތު އަޅުަގނޑުމެން އެކަމާ

ކަމަށް  ޖެހޭނެމްހޫރިއްާޔގެ ަނއިބެއް ހުންނަންރައީސުލްޖު ހޫރިްއޔާގެ ަނއިބަކަށް ފުރުޞަތުދީފައިމާއްދާއެއް. ރައީސުލްޖުމް

ދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްފައިވާ ކަމެއް. މަކީ ބަޣާވާތްކުރުމަށް މި ާރއްޖެއަށް ފުރުޞަތުޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާބުނު

ނޑު ދެންެނވިން ނޑު ކުީރ ދުވަހު ވެްސ ވާހަކަަދއްކަުމން އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާށޭ ިމ  ،އެހެންވެގެން އަުޅގަ
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ށް މުޅި ސަބަބުްނ މުޅި ރައްޔިތުންނަ ކުރުމުގެލާޙުކުަރންޖެހޭ ކަމެއް އިޞްލާޙުކުރަާމ. ބަޣާވާތްނޫނުއަސާސީ އިޞްޤާ

ނޑަށް ހީވަނީ މި ފުރުޞަތު، ދައުލަތަށް މި ގެއްލުންދައްކަީނ. އެހެންވީމާ އޮީތ  އިޙަޤީޤަތުގަ  އިވެސް ދެވިފަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެއްބަްސެވގެން ދީފައި އޮތް ފުރުޞަތެއް. އެހެންވެގެްނ 

ވެސް ނުވިސްަނވަންޗޭ ލިބޭ  ްސތަޤުބަލުގައި އަންނަ ބޭފުޅަކުގޮވާލަން. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަކަށް މުއަޅުަގނޑު 

ޓަކައި، ތިމަންނަ ކުރަންޖެހޭ  . ލިބުމަށް އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުކަން ލިބިދާނޭހަނި ފުރުޞަތަކުން ތިމަންނަ

މަށް ތިމަންނަ ވެސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާ މެ ގޮތެއް ހަދައިގެންކަމެއް ތިމަންނަ ކޮށްގެން ެވސް ތިމަންނަ ކޮން

ނޑުެމން އެ ފުރުޞަތެްއ ނުދޭނަން. އެ ނުދޭނީކީ ވަިކ މީހަކަށް ތާީއދުކުރާތީ އިސްވާނެ  ވަކި މީހަކު ެދެކ ، ކަމަށް. އަުޅގަ

 .ންަނާވ ބޭފުޅެއް އެ ބޭފުާޅއަކީކުރަން އި ވާތީކީ ނޫން. ެއއީ ާރއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަްނގަވާ ކަމެއްލޯބި

ނުޑ  އެހެންވީމާ، އޭނައަށް ހަރާންޯކރުވުމަކީ އެއީ ރަްއޔިތުންނަށް ހަރާންކޯރުވުން. އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

މެން ހިނގާޭށ ިމއަދުން މިއަދަށް މިކަން ނިންަމއި އަޅުަގނޑު ،މި މަޖިލީހުގެ ހަމަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ،ގޮވާލަން

ރައްޔިތުންނަށް  ،އުމަށް ިއޚުލާޞްތެރިޤަ ، ށް ދެން އިސްކުރާ ބޭފުޅަކީ މިފަދަ ކަންކަން ނުކުރާބު ރައީްސގެ މަޤާމަނައި

ހިނގާށޭ. މި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އެ ބޭފުޅަކު ހޯދައިގެން އެ ބޭފުޅަުކ ނަގަމާ މަސައްކަތްކުރާ ޭބފުޅެއް ،ފައިދާހުރި

ނޑު ޮގވާލަން އިފާޅުގަ ހަމަ ،ނެގެން އެބަހުރި. އަުޅަގނޑު ގޮވާލަން ނޑު ޮގވާލަން އިފާޅުގަ  .އަުޅގަ . ެކރިގެން އަުޅގަ

ލްތިމާސްކުރަން އަދީބަށް މި ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ައޅުަގނޑު އި ބޭފުޅަކު ނެތޭ. ރައީ ބިލު އަޙްމަދު އަދީބަށް ވުރެ ޤާ

 ފުރުޞަތު ދެއްވާށޭ. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝު އަުރވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަ

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑު ކަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ތާރީޚަށް ގައި ވަރަށް ލާުޙކޮށްަލން ބޭނުން. މިތާމެއް އިސްޓަކައި ައޅުގަ

. ނެތްކަމުގެ ވޯޓެކޭ މިއީ ިއތުބާރު ،ގިނަ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުްނ ވިދާޅުވަނީ 

ނޑުމެން މި ބަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިެބއްގެ ަމއްޗަށް އިތުބާރެއް ނެްތކަމުގެ ވޯޓެއް ސްކުާރ ނުެނގޭނެ. އަުޅގަ

ގޮތަްށ  ވާވަނަ ނަންބަރުގައި  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  100އަާސސީގެ ނޫނުވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާއްސަލައަކީ ދި މަ

މިކަން  މައްސަލަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަޤާމުން ވަކިކުރުުމގެ ނާޤާބިލުވެގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަަތ  އީސް.ކުރަން. އިްއޒަތްތެރި ރަރަނގަޅުކުަރއްވާނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދު
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިުބގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު މަޤާމުން ދުރުކުރުމަކީ ނުވަތަ ވަކިކުރުމަކީ ބޮުޑ 

މައްސަލައެއް. މި މައްސަލަެއއް. ފުންކޮށް ވިްސނާލަންޖެހޭ މައްސަލައެއް. ހުރިހާ ދިމާލަކަށް ވެސް ވިްސނާލަންޖެހޭ 

އަޅުަގނޑު ނިންމާފައި އޮތީ  ،ހިސާބަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ކަން ހިނގާފަިއވާ މަގަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭަގއި މި

ގެ ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއް  އެްއގޮތަށް ޯވޓުދިނުން ކަމަށް ވިޔަސްމެްނގެ ޕާޓީގެ ތުރީލައިން ވިޕާ އަޅުަގނޑު

ނުޑގެ ހިތުގަޝައްކު އި ހިނގި. އެހެންނަމަވެްސ، މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ޓީވީން ފޮނުވި އެ މަނިކުފާނުެގ ކަެމއް އަުޅގަ

ލިބުނު. އަޖާއިުބވި. އަދި އަޅުަގނުޑ ނިންމިން  ނޑަށް ހައިރާންކަްނ ލިބުނު. ޝޮކުދިފާޢީ ބަޔާން އަުޑއަހާފައި ައޅުގަ

ށް. ގޮުތަގއި ނެރެވުނު ވިޕެއް ކަމަ ޤުއަޅުަގނުޑގެ ޕާޓީން މި ިނންމި ތުރީލައިން ވިޕަކީ ަސއްޙަ ގޮުތަގއި، ަޙއް

ަތއް ކީްއވެގެންތޯ؟ އެ މަނިކުފާނަީކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނަިއބުގެ މަޤާމުގަިއ ހުންނަވަިއގެްނ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު

އިޢުތިރާފުން  މަނިކުާފނުގެ އަމިއްލަ ކަމަށް ގަބޫލުފުޅުކުރެއްވި ބޭފުޅެއްކަން އެ ނޫންއެްއގޮތަކަްށވެސް ރަނގަޅު 

 ޚިލާފަށް ކަމަށާިއ، ކުރަނީ ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުތަކާބިތުވެގެން ހިނގައްޖެ. ހަަމ އެހެންމެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްސާ

ނަޑއެިޅގެން ޚިލާފަށް ަކމުގައި ވެސް އެ މަނިކުފާނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުތަކާ  ކަ

ނޑު ހިތަށް މި އަރަނީ ކީއްެވގެންތޯ އެފަދަ ސަރުކާރެްއގެ ނައިބު ރައީްސެގ އަުޅގަ ،ވިދާޅުިވ. އެހެން އެކަން އޮްތިއރު

ކުަރއްވަނީ. ެއ މަނިކުފާނަކީ ރައްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި ަވކާލާތުކުަރއްވަން ންނަވަން ގަަދއަޅާ މަސަްއކަތްމަޤާމުގައި ދެމިހު

ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ރައްކާތެިރކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ  ބޭނުންފުޅު ބޭފުޅެއް ނަމަ، އެ މަނިކުފާނަކީ

އިސްތިޢުފާދެއްވާަފއި ރައްޔިތުްނގެ ގާތަށް ވަަޑއިގަތީްސ. އެ މަނިކުފާނު  ،މާޔަތްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުާވ ބޭފުޅެއް ނަމަހި

ޅުާވ ދިވެހި ސަރުކާރުން މީހުންގެ ބޮލުގައި އެިކއެކި ނުަޙއްޤު ގޮތުަގއި ބަދުނާމުއަ ،ވިދާޅުވީ އެ މަނިކުފާނުގެ ބަޔާނުގައި 

ކަންކަން  ދިަޔއިރު އެ މަނިކުާފނު ކޮބައިތޯ؟ އެފަދަ ބަދުނާމުތައް އަުޅއްވަމުންވާހަކަ. ައޅުަގނުޑގެ ުސވާަލކީ އެ

މިހިރަ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އްވީ ކޮން މަސަްއކަތެއްތޯ؟ މިހިރަހުއްޓުވުމަށް އެ މަނިކުފާނު ުކރެ

ވާނީ ފަހަރެއްަގއި ވެސް މި މަޖިލީހަށް އެ މަނިކުފާނު މަޤާމުން ވި ބަޔާން ެދއްވަން އަދު އެ ދެއްއެ މަނިކުފާނު މި

ވެސް ައޅުަގނުޑގެ ހިތުގައި މި ކުެރވެނީ އެންމެ  ވަކިކުރުުމގެ މައްސަލަ ހުށަހެުޅއްވީަމއެއް ނޫން. ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި

އް ނެރުމަށް ސްޮކށް ވިޕްލައިންތަ އި ބަހުޕާޓީން ފުޅާ ދާއިރާެއއްގަ  އުެފދުނު. އަޅުަގނުޑގެވާލުރަނގަޅު ކަެމއްތޯ ސު 

ވެސް ައޅުަގނުޑގެ ހިތާހިތާ މި ސުވާލު ކުރެވުނު. އެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންެގ  ދިަޔއިރުަގއި މަސައްކަތްކުރަމުން

  ާއއި އަިދ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަމޤާމުގައި ތިއްަބވާ ބޭފުޅުން ހޮވާަފއިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވޯޓަކުން ސީދާ 

ސަމާސާއަށް ކޮްށގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އަދި ނުރުހޭ ފަހަރު އިތުބާރުނެތޭ ކިޔާފައި މަޤާމުން ދުރުކުރުމަކީ ސަމާސާ

ވާ ބޭފުޅުްނ ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ވެސް ޫނން އެފަދަ މަޤާމުގައި ިތއްބަާވ ބޭފުޅުން ވަިކކުރުމަކީ. އެފަަދ މަޤާމުގައި ތިއްބަ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ޓަަކއި. ޓަަކއި. ަރއްިޔތުންގެ ޙައްޤުަތކަށް ސަބަބަށްވާނީ ވަރަށް މަޤުޫބލު ވަކިކުރާން 

ނޑު ދަންަނވާނީ  ޓަަކއި. ގާޫނނީ އުސޫލު ދެމެހެއްޓުމަށް މާޔަތްކޮށް ަރއްކާތެރިކުރުމަށްޤާނޫނުއަސާސީ ހި ޓަކައި. އަުޅގަ



32 

 

ނޑުމެން މި ލާ ވޯޓަކީ ިދވެހިރައްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ ޙަ ނޑުމެން މި ލާ ވޯޓަކީ މިއަދު އަުޅގަ  ،އްުޤގައި ލާ ވޯެޓކޭ. ައޅުގަ

ނޑަެއޅި ބަޔާންކޮށްފައި  ދެމެހެއްޓުމަށް ލެވޭ ވޯޓެކޭ. ވާ ވެރިކަމުގެ ިނޒާމު ހިފަހައްޓައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔއިން ކަ

ބޭފުޅަކު، އެ މަޤާުމގެ  ނެވިމިއީ އިތުބާރު ނެތްކަުމގެ ވޯެޓއް ވެސް ނޫން. މިީއ ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުަގއި ުހން

މަތީން ނުކުރައްވާތީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެ ގޮތް ލިއްޔަތު އަާދކުރަްއވާމަސްއޫ

ލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެްއވި މަްސއޫ ނައިބުގެ މަްއޗަށް ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އިތުބާރުނުކުަރްއވާތީ އަދި އެ މަނިކުފާނު

ައދި ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ  ،ްއވާ ކަމަށް އެ ަމނިކުފާނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާތީއަދާނުކުރަ

ވަނަ މާއްާދެގ  100އަާސސީގެ ނޫނުއެގޮތަްށ ފެނިވަާޑއިގަންަނވާތީ ޤާ ގުރޫޕުގެ އަޣުލަބިްއޔަތުގެ ބޭުފޅުންނަށް ވެސް

ށަހެޅި މައްސަލައެއް. ައޅުަގނުޑގެ ފުރިހަމަ ތާއީދު މި ވަގުތު މިގޮތަށް ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ވަކިކުރަން ހު 3ގެ )ހ(

ނުޑ ވަރަށް އުފަލާ ނޑުގެ  ޢަމަލުކުރުމަށް އޮތް ވާަހކަ އަުޅގަ އެުކ ަދންނަވަން. އަުޅަގނުޑގެ ވަރަްށ ގާތް ބޭފުެޅއް. އަުޅގަ

 އެ މަނިކުފާނުގެ މުޅި ތާރީޚަށް ބަލާއިރު އަޙްމަދަކީ. އެކަމަކު މުޙައްމަދު ޖަމީލް ރަށަށް ވެސް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅެއް ޑރ.

ވެސް ކޮންމެ ވެރިކަެމއްަގއި ެވސް އެ މަނިކުފާނު އިޚްލާޞްތެރިކަން ދައްކަންީވވަރަށް ނުދެްއކިފައި ހުރިކަން ސާބިތުވޭ. 

ވަގުތު  ގޮސް އެންމެ ފަހުަގއި ވަިކެވވަަޑއިެގންއެންމެ ފުރަތަމަ މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުަގއި. ހަމަ މަޤާމުގެ ދަހިވެތިކަމު

ން ބައިވެރިީވ އުމީ ޕާޓީ ހެއްދެވި. ޭއގެ ފަހުން އެތާގައި ހުންނަވާފައި ދެޓަކައި ޤަ ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލެްއވުމަށް

އެުކ  ޙަސަން ސަޢީދާ ޝަްނގައި. އޭގެ ފަހުން ވެސް ހެއްެދވީ ހަމަ އެހެން. އޭގެ ފަހުން ޑރ.އެމް.ޑީ.ޕީެގ ކޯލި

 އުޅުްއވާފަިއ....

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ  އަރުވަނީ ކާށިދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ފައިޞަލް ނަސީމަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: އިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަލް ނަސީމްކާށިދޫ ދާ

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ ސަލައި. މިހާރު ކުރިއަށް މިދާ މައްިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ަގއި ައޅުގަ

މައްސަަލ ވަކިކުރުމުގެ  ބާރުނުކުރެްއވޭ ކަމަށް ަވންޏާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިަބށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިތު

ެވސް ނޫން. ެއީއ އެ މަނިކުފާނަށް ލިބިގެންާވ ޙައްޤެއް. ެއކަމާ ެއއް ލެއްަގއި މައްސަލަެއއްހުށަހެޅުމަކީ އެއްެވސް ހާ

ނުޑމެން ކުރާކަށްނެތީމުކަހަލަ ޝަކުވާއެ  . އަދި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވެސް މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އް އަުޅގަ

ނޑު ހަމައެކަނި މީގަިއ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮ އޮތް ގޮތަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކީ މައްސަލައެއް ށްލަން ނޫން. އަޅުގަ

އި އޮްތ ގޮތަްށ އަުޅަގނޑުެމންނަށް އެކަންތަްއ ނުކުެރވިެގންދާ މަންޒަރު ފެންނާތީ. އޮތީ ގާނޫނުގަިއ ަކނަޑއެޅިފަ 
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ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް އެމަނިކުާފނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން ދޭންޖެހޭނެ. ބޮޑެތި ކުށްވެރިންނަށް ވެސް 

ހެންވީމާ، އެގޮތަށް އެކަންަތއް ނުކުާރ އެންމެ ފަހު ވަގުުތގައި ވެްސ ބަހެއް ބުނެލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ޮއވޭ. އެ

ނޑުމެންނަށް މި އަުޑއިިވެގންދިޔައީ އަބަުދވެސް ަނއިުބ  ނޑު މިއަުދ ފާހަގަކުރާ މައްސަަލެއއް. ައޅުގަ މައްސަލައަީކ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ރައީސުންނަށް ރާއްޖޭގެ އިްނތިޚާބުކުރެިވގެންދާ ފަރާތްތަކަކީ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމަކަށް ވާ ތަން. އަޅުގަ

ނުޑމެން އެންމެ އަވަހަށް މިއަުދ އިްސވެގަންނަންޖެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރަން.  އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނދިޔަ  ނޑުމެން ނައިބު ރައީެސއް ހުންނަންވީ؟ އަުޅގަ އަހަުރގެ ވެރިކަމެްއ  30ކީއްކުރަންތޯ އަުޅގަ

ނެތް. އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭނެ ގޮތުަގއި ެއްއެވސް ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ވެސް. ނައިބު ރައީެސއް ދިވެިހރާއްޖޭަގއި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ މަްސއޫލިއްޔަުތ އަދާނުކުެރވޭ ފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ކަމަށް ަވންޏާ އަޅުަގނޑަްށ ހީވަނީ 

ތައް ެވގެންދާނެ ގޮތް. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނުޑ ނުދެންނެވިޔަްސ މަނިކުފާނަށް އެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ ދެން ެއކަން

ނޑުމެން އިުތރަށް، ދެން އޮތް ތަނުގައި ވެސް އިތުރު މައްސަލަތަކެްއ   އަޅުަގނޑު މިއަދު ޮގވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ކުރިމަތިނުލުމަށް ޓަކައި ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން ައވަްސވެގަްނނަންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަން. ކުރީަގއި ވެްސ 

ނެވި ގޮތަށް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ މައްސަލަ ހުށަހެުޅއްވުމަކީ ުނވަތަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންތަކެއް ހުށަހެޅުމަކީ މިދެން

އެްއވެސް ހާލެްއަގއި މަްއަސލައެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް އާ ަމގުތަެކއް ކޮަށިއެގން، ައވަސް އަުރވާލަިއގެން 

ނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަމެްއެގ އަޅުަގނޑުމެން ަވކި ފަރާތަކަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަ ކެއް ނުދީ އެކަމެއް ނިންމާލުމަކީ އެއީ ައޅުގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރްއޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންނަށް އާދެވުނުއިުރ، ދެން އިތުރު މެންބަރަކަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާބަށް އަޅުގަ

އްޒަްތތެރި މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދައްަކވާނެ ފުރުޞަތެއް ނެތް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއިގެން އި 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ، ތަފާތު ސިޔާީސ މަޤުޞަދު ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި ެވސް ދައްކަްނވާނީ 

ނުޑމެން އެ ކަންތައްތަުކަގއި ެއ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި އޮތް ޮގތަށޭ. އެހެންވީމާ، އަޅު  100ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ގަ

ބޭފުޅެއްގެ ިޚޔާލު އެ ބޭފުަޅކު ފާޅުކުރެްއވުން އެއީ އެަކން ކުރަްއވަންޖެހޭ ގޮތް. ެއހެންނަމަވެސް ކަންތައްަތްއ 

ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް.  ދެވީމާއެކީ ކުރިއަށް ގެން ކުރެްއވުމުަގއި ހުރިހާ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ވެސް އެުކެވރިކަމާ

ދެއްކުން ވެސް، ވޯޓުދެްއވުން ވެްސ ވާަހކަފުޅުތެރި މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރުގެ ދަށުގައި އިްއޒއް

ނޑަށް މި ރައްޔިތުންގެ ނާޑ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް  އޮންނާނީ. އަޅުގަ ގެންދެވޭނީ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން އަޅުގަ

ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އެނޫން ގޮަތކަްށ  މި އަޅުަގނަޑކަށެއް ނޫން ގޮަތކަށެއް ހަވާލުކުރަްއވާފަިއވާ ަގާވއިދާ އެްއގޮތަށް. އެ

ގެންެނވުމުން އެކަންތައް އެގޮތަށް ކުެރވޭނެ ވާހަަކ މަށް ވަންޏާ ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙުކުރަްއވަން އެދިވަަޑިއގަންނަާވ ކަ
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ވަގުުތކޮޅެއް އަރުވަން. ގަޑިއިުރގެ ހުސް 1ހިސާބުން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ވެސް ދަންނަވަން. މި

ނޑު ަބއްދަލުކުރާނަން. 1އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ   ޖަހާއިރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނާ އަޅުގަ

 

 ]އަށް  13:01އިްނ  12:00ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން  .ليكمع المالس   ެގ 5.1އާެދ! އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ދެވަނަ ދަންފަޅީގެ މަަސއްކަްތ ކުރިއަްށގެންދަން ކަމަށް. އަުޅގަ

ނޑު...  ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. މިހާރު އަޅުގަ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ިމ ގެންދަނީ. އަޅުގަ

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޢަލީ މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ  ދެކުނު ހިތަދޫ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 މިނެޓު. 4ށް. އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ބާކީ ނިޒާރަ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނިޒާރު ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހިތަދޫ

ްނ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑުމެން މިއަުދ މި ނިންމާނިންމުމަކީ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަާރކުރެިވގެ

އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓަށް މި ދާ މައްސަލައަކީ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ ތާރީޚުގެ ތެރެއިްނ 

މުހިއްމު ދުވަހަކަށް ެވގެންދާނެ. މުހިއްމުވެގެންދާއިރު ީމގެން ހިތާމަކުރާ ބަޔަކު ވެސް އުޅޭެނ. މީގެން އުފާ ލިބިގަންަނ 

މެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. މިކަން މި ދަނީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށޭ އަޅުަގނުޑ ބަޔަކު ވެސް އުޅޭެނކަމީ އަޅުަގނޑު

ނޑު ނެތިން ޑރ. ޖަމީލްގެ ދިފާޢުގައި މިތާ އެއްެޗއް ބުނަން ވެސް. މި  ނެތިން ދަންނަވާކަށް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

ރު، ޑރ. ޖަމީލް ކުރެއްވި މަސައްކަތަްށ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، ޑރ. ޖަމީލްގެ މަސައްކަތަށް ބަލާއި

ނޑަށް  ބަލާއިރު މި ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްަރސީ ދަމަހައްޓައި، ނެގެހެއްޓުަމށް ޓަކައި ޑރ. ޖަމީލް ކުރެްއވި މަސައްކަެތއް އަުޅގަ

ފާޢުަގިއ ފެންނާކަށެއް ނެތް. އެ މަނިކުފާނުގެ ދިފާޢުގައި އެ މަނިކުފާނު ކުރެްއވީ މިވެނި ކަމެކޭ ބުނެ، އެ މަނިކުފާނުގެ ދި

ނޑުމެްނގެ ޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ވެްސ ނިންމިފައިވާ ގޮތް ރަްއޔިތުންނަށް  އަޅުަގނުޑ ބުނަންޖެހޭ އެްއޗެްއ ނެތީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ  ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ. އަިދ ދަންނަވަން އޮތީ މި ރާއްޖޭަގއި މި ހިނގާދާ ކަންތައްތަކަްށ ބަލާއިރު، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ވެރިކަންކުރާ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ބަލާއިރު ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭކަމީ މި ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް، 

ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. މި ރާއްޖޭގައި ނައިބު ރަީއސަކު އެބައުޭޅ. ނައިބު ރައީސަކު ހުންނައިރު، އެ ނައިބު 

ނ ޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ފުރަތަމަ މި ރާއްޖޭގަިއ ރައީސަކީ ރައީސަށް އިތުބާރުުނކުރެވޭ ބޭފުޅެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އިންތިޚާބަށްފަހު މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ައިއ  2008ބޭއްވުނު ޑިޮމކްރެޓިކް އިންތިޚާބަށްފަހު، 
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މަނިކުފާނު ވަނީ  ރައީސްގެ ނައިަބކީ އިތުބާރުުނކުރެވޭ ބޭފުޅަކަްށވެ، ހަރާންކޯރުވެ، ބަޣާވާތްކޮްށ، މި ރާއްޖޭގައި އެ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާއިުރ، މިހާރު މި ރާއްޖޭގައި މި އޮތް ޕީ.ޕީ.އެމް ސަރުކާރުެގ  ވެރިކަންކޮށްފަ. މި ތަޖުރިބާ އަޅުގަ

ނައިބު ރައީަސކީ ވެސް އިުތބާރުނުކުރެވޭ ބޭފުޅަުކ ރައީްސ ޔާމީނަށް ވުުމގެ ނަތީޖާއަަކށް ެވގެން މި ދަނީ މިއަުދ 

ޓު، ަނއިބު ރަީއސަށް އިތުބާރު ނެްތކަމުގެ ވޯޓު ެނގި، އިމްޕީުޗެވގެން މި ތަނުން ބޭކާުރެވގެން އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯ 

ރައީސް، ޑރ. ޖަމީލް ބޭރުވެގެންދާ ތަން ައޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. މިހެން މިކަން އޮތްއިރު، 

ރަކު ވެިރކަމަށް އަންނަ ބޭފުޅެްއގެ ނައިަބީކ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެަބ ޖެހޭ އަބަދުހެން މި ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ ފަހަ

ނުޑމެން މި މަސައްކަތްކުރަންޖެހުމަކީ މީ ޙައްލެއް ނޫން.  އިތުބާރުނުކުރެވޭ ބޭފުަޅކަށްެވ، މި މަޖިލީހުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކީ މިެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިނޫން ނިޒާމަކަށް ދާން. 

ަގނޑުމެން ތާއީދު މި ުކރަނީ ބަރުލަމާނީއަށް ބުނެ، އަޅުަގނޑުމެން ތާއީުދކުރަނީ މި ނިޒާމު އަޅުަގނޑުމެންެގ އަޅު

ތެރެއަށް ތަޢާރަފްކުރަން އަޅުަގނޑުމެން ވަކާލާތު މި ކުރަނީ މި މައްސަލަތައް މިހެން ހުރީތީ. މި ރާއްޖޭގައި އަބަދުވެްސ 

ވިގެން އަންނަ ސަރުކާރަކީ ރައްޔިތުން އެންެމ ގިނައިން ވޯޓުދޭ ބޭފުޅެއް ވެރިކަމަށް މި އަންނަނީ މައިނޯރިޓީ ވޯޓުން ހޮ

ނޫން ކަމަށް ވެސް ެވގެން އެަބ ދޭ. އަދި ކޯލިޝަން ހެދިގެން ވެރިކަމުގެ ބާރުަތއް ބެހިގެްނދާއިރު، ކޯލިޝަން ހެދިގެން 

އޮްތ ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިްނ ހުވާ، ެއގްރިމަންޓުތައް ކުެރިވގެން އަންނައިުރ، ގާނޫނީ ޮގތުން މި ރާއްޖޭގައި މި 

އެްއވެސް ގޮތަކަްށ ކޯިލޝަން ހެދުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭ. ނަތީޖާައކަށް ވެގެންދަނީ ުހވާތަކަކަށްފަހު، 

އެގްރިމަންޓުތަަކކަށްފަހު ވެރިަކމަށް އައިްއސަ އެ ބޭފުޅުން ެވސް ބައިބަިއެވގެންދާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ 

ނީ ނިޒާމެއްަގއި އެހެން އެކަެމއް ުނާވނެ. ކޯލިޝަނެއް އޮތިްއޔާ، އެއީ ގާނޫނީ ގޮތުން ވެިލޑް މި ދަނީ. ބަރުލަމާ

ނޑުެމންނަށް މިހާރު ފެނިގެން މި ދާ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު، ިމދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑުމެންގެ  އެްއޗަކަށް ވެދޭ. އަުޅގަ

ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިތުބާުރނުކުރެވޭ ބޭފުޅަކަްށވެ، މިދާ ނައިބު ރައީސަކީ އަބަދުވެްސ ވެރިކަމުަގއި ހުންނަ ރަީއސުލް

ނޑުމެންގެ މި ާރއްޖެއަށް އެންމެ ފެތޭ ސިސްޓަމަކަށް ުނވާތީ  ސިސްޓަމަކީ މިީއ ައޅުަގނޑުެމންގެ ރަްއޔިތުން، އަުޅގަ

ާތއި ކަމަށް ޔަޤީން އެަބ ކުެރވޭ. ޑރ. ޖަމީލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު އަޅުަގނޑުެމން ނަގާ އުސޫލާއި ާބވަ

ނޑުމެން ރައްޔިތުން  ވެރިކަމުަގއި މިހާރު ޕީ.ޕީ.އެމް އޮތީތީ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުން ގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވޭނެކަން އަޅުގަ

ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ.  ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. މިކަން ިމ ކުރެވެީނ މިކަން އޮންނަ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަްނ އަުޅގަ

ޤާނޫުނއަސާސީ ބަލާަފިއ، ައޅުަގނޑު ިހއެްއ ނުކުރަްނ މިހާ ފަސޭހައިން ރާއްޭޖގެ  އަޅުަގނުޑ ހީެއއް ނުކުރަން ާރއްޖޭގެ

ރައީސާިއ ނައިބު ަރއީސް ބޭރުކުރެވިދާނޭ. އެހެންނަމަވެސް މިތާ ކުރެޭވ އެންމެ ދެ ގަިޑއިރުެގ ބަހުސަށްފަހު 

ކަން ވެގެންނުދާނެ. އަދި މިކަން އަޅުަގނޑުމެން މި ދަނީ ރާއްޭޖގެ ނައިބު ަރއީސް ަވކިކުރަން. މިހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް މި

މިހެން ވަންޏާ މާކަ ދިގު މުއްދަތެއް ނެތި، ރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަްއޗަށް ވެސް މިތާ ކުޑަުކޑަ ބަހުސެްއ 

ނޑަށް  ނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. އަޅުގަ ކޮށްލާފައި އިތުބާރު ނެތްކަމުެގ ވޯޓެއް ނަގާ ބޭރުކުެރވޭނެކަީމ އަޅުގަ
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ނޑު ހީކުރަން  ކުރުކުރު ަވގުތުޮކޅެއް އޮތުމާެއކު މާ ދިގު ވާހަަކއެއް ދެްއާކކަށެއް ނެތް. ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަ

އަުޅަގނޑަށް ބުނެިވއްޖެހެން. ައޅުަގނޑަށް ލިބުނު ފުރުޞަތަށް  އޮތް ގޮތްކަމުގަިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިވސްނުން މި

 .عليكم والس المޝުކުރުދަންނަވަމުން ވަިކވެލާަނން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އިނގުަރއިދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަ

 ށް.ފަލާޙަ އިބްރާހީމް މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަލާޙް އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ އިނގުަރއިދޫ

ވަނަ ނަންބަރުަގއި ވަނީ  3ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ  100ނޫނުއަސާީސގެ ަރއީސް. ޤާޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ ިއއް

ސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރުމުަގިއ މުގެ މަމަޤާމަނިކުފާނުގެ ނައިބަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ އެ

ނެތް.  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އެްއވެސް ަޝއްެކއް ނެ ަކމަށް.މުން ވަިކކުރެވިދާނާޤާބިލުވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މަޤާ

 މަނިކުފާުނގެ  މަނިކުފާނު ވަނީ އެ މުަޙއްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު، އެ .ރމިއަދުގެ ަނއިބު ރައީްސ، ޑ އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 ނެތް. ރިޔާސީ  ތްތެރި ރައީްސ، އެްއވެްސ ޝައްެކއް. އިްއޒަވެފަބިލުތު އަާދކުރުމުގަިއ ނާޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަމަޤާ

އިންތިޚާބެްއގައި ނައިބު ރަީއްސ ވެރިކަމަށް އައުމަށް ޓަަކއި، ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އައުމަްށ ޓަކައި ނުވަތަ ސަރުކާެރއް 

މުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު މަަސއްކަްތކުރިޔަްސ އެ މަޤާމު ލިބުމަށްފަހު، އެ މަޤާ ގެނައުމަށް ަޓކަިއ ކިތަންމެ ވަރަކަށް

ބޫލުކުރަން. ވަކިކުރަންޖެހުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުަގނޑު ގަ މުންއެ މަޤާ، އަދާނުކުރެިވއްޖެ ނަމަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންމުޙައްމަދު ޖަ .ރަވުގތުގެ ނައިބު ަރއީސް، ޑ މި އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިޔައީ އިިދކޮުޅ މީލް އަޅުގަ

ގުުތތަކުަގއި ދިވެހި ސަރުާކުރ މުންދިޔަ ވަން މަސައްކަތްކުރަކުން މިއަުދގެ ސަރުކާރު ަވއްޓާލަސިޔާސީ ޕާޓީތަ

އިްއޒަތްތެރި  ހިތްޕެވިތަން. ގައި ަވުގވަގަށް އެ މަނިކުފާނު އެ ަމޤާމުގެ ބޭނުން ނުބައި ގޮތަށް ކުރުމުގެ ބަދަލުދިފާޢު

ރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ެއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޮބުވެތި ހު ރައީސް.

އެ މަނިކުފާނަށް އިތުބާރު ނެތް ހާލަތެއްގަިއ އެ މަޤާމުގައި ބެހެއްޓުމަީކ  ،އިބަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކުނަ މަނިކުފާނުގެ

ޑރ. މުޙައްމަުދ  ،ޫބލުކުރަންއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ގަ. އިދިވެހި އެްއވެސް ލޮބުވެތި ަރއްޔިތަކު އެދޭނެ ކަމެއް ނޫން

ރު ވެސް އަދި ިމއަދުެގ ށް ނިސްަބތްވާއިޕީ.ޕީ.އެމަްސ، އެހެްނނަމަވެސް، ބޭފުޅެއް. އެހެންނަމަވެތަޢުލީމީ، ޢިލްމީ ޖަމީލަކީ 

ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުެރއްިވ  އެ މަނިކުފާނާ ،ެއ މަނިކުފާނު ވަނީ ސަރުކާރުެގ ނައިބު ަރއީސަށް ވާއިުރ ވެސް 

ގައި ވަރަށް ގިަނ ރަީއސް. މިތާ އްޒަތްތެރިޖެހޭ ގޮތަކަށް އަާދކުރަްއވާފަ. އި ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަރަށް ތާކުންތާކުނު

މިއަދަކީ ދިެވހި  .ނެތް އްއިފި. ޝައްކެ ވަ ގޮތުން ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަތައް ދަްއކަ ބޭފުޅުން އެ މަނިކުފާނާ ބެހޭއިްއޒަތްތެރި 
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އެުކ  އަޅުަގނޑަށް ވެސް ުކޑަ ަވުގތުކޮޅެއް ލިބިފަިއވާތީއާ ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ދުވަހެއް. އި  ތާރީޚުގައި މިއަދު ިލޔެވިދާނެ

ކުރުމަށް ާތއީދުކުާރ ަވުގތުގެ ނައިުބ ރައީްސ ެއ މަޤާމުން ވަކި އަޅުަގނުޑ ެވސް މިއަދުން ިމއަދަށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ މި

ނަޑށް ދެއް  ލާނަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.ވި ފުރުޞަތު ނިންމައި ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 30އްަޒތްތެރި މެންބަރަކު މިހާރު ެއްއވެސް އި ސިކުންތު.  30މް.ޑީ.ޕީއަްށ ބާކީ އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެކުރިއްާޔ އި ޝު

ިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުސިކުންތުގެ ބޭނުންފުޅު ހިތްަޕވާ ކަމަށް ވަންޏާ ދެން ފުުރޞަތު އަުރވަން އޮީތ 

 ފަހުމީއަށް. އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ންނުމާފަ

 ދޫކޮށްލީ.  ިސކުންތު ވީމާ 30

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  ފޮނަދޫ ދާއިރާެގ އަރުވަނީ  ދެން އަުޅަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ؛ބޫލުކުރަނީގައާދެ! އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 އަށް.هللاޙީމް ޢަބްދުމެންބަރު ޢަބްދުއްރަްއޒަތްތެރި އި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑަށް`. ޝުކުރިްއޔާ އި ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެްއ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އިންތިޚާބަްށ ރިޔާސީ ައހަރުގެ  ވަނަ 2013ޖެހުނީ އަޅުަގނޑުމެން  ކުެރވޭ ދުވަހެއް. އެެހން ދަންނަވާލަން މި އިހުސާސް

ޔާމީން هللا ވެސް ކުރިއަށް ެޖހިލާފައި މިއަދުގެ ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ވަމުންދިޔައިރު އަދި އެއަްށވުރެތައްޔާރު 

 ،ތެޭރގައި އުުޅއްވި ުދވަްސވަރު އެމްެގ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުެރއްުވމުގެ މަސައްކަތްަތކުގެޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޕީ.ޕީ.

ކުރި މަސައްކަތުަގއި ޑރ. ޖަމީލް އެ މަޤާމަށް ގެންނަން  މޭޓަކަށް ބޭފުޅަކު ގެންނަންަގނޑުމެްނގެ ރަނިންއަޅު

ދެެކވުނުއިރު އަޅުަގނޑު ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ދެންނެިވން ޑރ. ޖަމީލަކީ އިޚްލާޞްތެރިއެއް ނޫނޭ. އެ މަނިކުފާނު ވާހަކަ

އްޭޖގެ ކުރަްއަވއިގެން ރާގެ ގޮތުަގއި މަސަްއކަތްމޭޓެއްއެ މަޤާމަށް ނުގެންނާށޭ. އެ މަނިކުފާނު ރަނިން 

ކުރަްއވާނީ އެންމެ ފުރަަތމަވެސް މަސައްކަތް ، ނަމަ އިުބކަމުގެ މަޤާމަށް ވަަޑއިގެންެނވިއްޖެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަ 

 ލަްއވާ ެގ މަޤާމަށް ވަޑަިއގަތުމަށޭ. ުޚދު އެ މަނިކުފާނުށިގެން ވެސް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެ

ދޮށުަގއި ެއ . އެ މިނިސްޓްރީގެ މޭޒުއޭރު އެ މަނިކުފާނަކީ ހޯމް މިނިސްޓަރު ؛ދިަޔ ދުވަހު ޕީ.ޕީ.އެމަށް ސޮއިކުރަން
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ނުޑ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހި، މަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފޯމް އަރުވާފައި އަުޅަގނޑު ދެންނެވިން ހުރެއޭ އަުޅގަ

ގުރައިދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ނީ. މި ކަމަށް ހެކިވެވަަޑިއގަންނަވާނެ ތ.ދެމި ފޯމް މަނިކުފާނު އަތަށް 

އަޅުަގނޑު މަނިކުފާނަކަށް ތާއީެދއް  ލޭދުވަހު ވެްސ ދެންނެވިން ޖަމީ މަނިކު ދޮންމަނިކު. އަޅުަގނޑު އެޙުސައިން

ފާނު މަނިކުންަނވާނޭ. ެއހެންނަމަވެސް، ގަޔާމީނަކަށް އިޚްލާޞްެތރިވެަވޑަެއއް ނުهللا އެއީ މަނިކުފާނު ޢަބްދުނުކުރަމޭ. 

މޫެނއް މިއަދު އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ  މަޤާމަކަށް އާެދވޭ ގޮތް މެދުވެިރވީމާުނގަންނަވާ ފަދަ ހުވަފެނުން ވެސް ދެެކވަަޑއި

ދި . އަނޫނޭޔާމީނަށް ާތއީދުކުރަްއވާތީީކ ކުަރްއވަނީކީ ެއްއގޮތަަކށްވެސް ރަީއސް ދައްކަިއގެން ޕީ.ޕި.އެމަށް ތިަޔ ސޮއި

ނޑަ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ހެޔޮއެދި ަވޑަިއަގންނަވާތީއެއް  ަވޑަިއގަތުމުެގ ވެމޭޓަކަށް ށް މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ަރނިންނޫނޭ. އަުޅގަ

އިުބ ނަ ގަިއ ދެއްކިަފއި ޮއްއވާ ރަނިންމޭޓުކަމުގެ މަރުޙަލާ ފަހަނަޅައި،ެއ މަނިކުފާނުގެ ވެސް ހާޒިރު  އިވެސް ކުީރގަ 

ފަހުން،  ވަރަަކށް ދުވަހަށް ވީސަތާރައިބު ަރއީސް ކަމަްށ ގާތްަގނޑަކަށް ން، ނައީސްކަުމގެ މަޤާމަށް ވަަޑިއގެރަ

ރައީސޭ ނައިބު ރައީސް ، ްއޒަްތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަށް ގޮސް ދެންނެވިންއަޅުަގނޑު މިއަުދގެ އި

ގެ ކެމްޕޭުނ 2018މިހާރު  އެ މަނިކުފާނުއެީކގަެއއް ނޫނޭ.  ކުަރއްވަީނކީ މަނިކުފާނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާމަސައްކަތް

ފައްޓަަވއިފިއޭ. އެހެންނަމަެވސް، ރައީސް ޔާމީނަކީ ަކނޑަެއޅިގެން ކުރިމަްއޗަށް މީހެއްގެ ގޯސް ކަންަތއްތަެކއް 

އެ  ތުބާުރުކރައްވާ ބޭފުަޅކަށް ވީތީ،ކުރަްއވާ ބޭފުޅަކަށް އިއިތުާބރު، ނުފެންނަހާ ހިނދަކު އެ މަނިކުފާނު އެ ތާއީދުކުރަްއވާ

ލް ޖަމީ  .ތިއީ ރަނގަޅު ވާހަކަެއއް ނޫނޭ ޫނނެކޭ ޢަބްދުރަޙީމޭ، މަނިކުފާނު އަޅުަގނޑުގެ ގާތުަގއި ވިދާުޅވީދުވަހު އެ 

ނޑު ދެންނެވިން  ކުަރއްވަނީ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާމަސައްކަތް  މީގެ ުދވަސްޮކޅެއް  ،ރައީސޭނޫނެކޭ އެީކަގއޭ. ައޅުގަ

އެ މަނިކުފާނު މިހާރު  .އަޅުަގނޑު ގާުތަގއި ވިދާުޅވާނޭ މި ވާހަކަ .އެ ކަމަށް ހެކިެވވަަޑއިގަންަނވާނޭފަހުން ރައީސް 

 2018 ،ަތކަށާއި ތަންތަނަށް ވަަޑިއގެން އެ މަނިކުފާނުގެ އަިމއްލަ ގުޫރޕުތައް ހައްދަަވއިގެން އެިކއެކި ރިސޯޓު، ރަށްރަށަށް

އް އުފައްަދވަިއގެން ންތަކެ އަިދ އިދިޮކުޅ ފަރާތްތަކާއެުކ ިސއްރު ގުޅު .ވަނަ އަހަުރގެ ކެމްޕޭނު ފައްޓަަވއިފިއޭ

 ީމން އަރިހުގައި އެ މަނިކުފާނާ ރައީސް ޔާ ،މިއާއެކީަގއި ައޅުަގނޑު ދެންނެވިންމަސައްކަތްކުަރއްވަން ފައްަޓަވިއފިއޭ. ހަމަ

ވެްސ  ނެއްއެ ބޭފުޅުން .އެ މަނިކުފާނާ ެއކީަގއި ަވޑަިއގެންނެިވ ބޭފުޅުންނަށް ވަޒީރުކަން ނުދެްއވާށޭ  ،ގުިޅގެން

އެ ބޭފުޅުންެގ ަގއޭ. ކުަރއްވާނީ ަޖމީލާ އެކީނަވާނޭ. އެ ޭބފުޅުން މަސައްކަތްކަށް އިޚްލާޞްތެރިެވވަަޑއެއް ުނގެންމަނިކުފާނަ

. އެ ކޮށްފައި އަލުން ެއ މަޤާމަށް ވަޑަިއގަތުމޭރެއިން މަނިކުފާނު މަޤާމުން ވަކިދައުރުގެ މެދު ތެމަޤްޞަދަކަށް ވާނީ 

ނޑު ގަބޫލުކުރަްނ ކުރެވެސް މަސައްކަތް  ތެރޭގައިބޭފުޅުން ކެމްޕޭނު ްއވީ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތިއޭ. އަޅުގަ

. ންނެވި ކަމަށް ވެދާނެ ޑރ. ޖަމީލްމީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ަވޑަިއގެ ރޭގައި ާރއްޖޭގެތެކެމްޕޭނު

ހިތުަގިއ ވެސް ަރއީސް ޔާމީނަްށ އިޚްލާޞްތެރިެވގެނެއް ނޫން. އެ މަނިކުފާނުގެ ހެންނަމަވެސް، އެއީ އެްއޮގތަކަށްއެ

ންނަށް އެ މަނިކުފާނު ތަޢާރުފުވުމުގެ ެމއްގެ ބޮުޑކަމުން އޭގެ ކުިރން ދިވެހި ރައްޔިތުވެރިކަމަށް އޮތް ދަހިވެތިކަ

އަޅުަގނޑުމެންނާ އެ  ،ނޫްނނަމައި ކުެރްއވި ކަމެއް ެއއީ. އެހެންދެއްކުމުގެ މަޤްޞަދުގަ ނޫނީ ކަން، މަޤްޞަދުގައި
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ނޑި، ގުޅިވަަޑއިުނގެންނެިވ ނަމަ މަނިކުފާނު  އަށް އެ މަނިކުފާނަކީ ދުވަހަކު ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ނަިއބު ރައީސްކަމުގެ ގޮ

ބޫލުކުރާ ވަަޑއިގަެނވޭނެ ބޭފުޅެއް ނޫްނ. އެ މަނިކުފާނު އިޚްލާޞްތެރިވެަވޑައިުނގަންނަވާނެ ކަަމށް އަޅުަގނޑު ގަ

ނޑުމެންނަށް  އް ހުރީމާކަންތައްތަކެ  ވެރިކަްނ  ގ2008ެރަީއސް މައުމޫނަށް އާދެ!  ؛ަގއި 2018އެހެން ދެންނެވީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އޭރު ތިބީ  އެއްއެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރެއްިވ  ެވސް ލުުމގައިގެއްުލވައި ބޭފުޅަކީ ޑރ. ޖަމީލް. އަޅުގަ

ަގއި ހުިރ އޮތް އާޓިފިޝަލް ބީޗު ހެދި ކޯލިޝަންގެ ެއގްރިމަންޓު ހިފައިގެން މި އާ.ޕީ ޕީ.އޭަގއި. ޕީ.ޭއއާއި ޑީ.އާރު

ނޑުެގ ކަންފަތުަގއި هللا ދުވަހު ޢަބްދު ށް އަާރވަަޑިއގެން އެ ސްޓޭޖަކަ ޔާމީނަށް ެއ މަނިކުފާނު ކީ ެއއްެޗއްހި ވެްސ އަުޅގަ

އިންނަވާފައި އެ ތަނުން  އިއާއެީކަގއި ރައީްސ މައުމޫނުގެ ކެބިނެޓުގަ ސް އެބަހުރި ހަރުލާފަ. ހަމައެމިހާރުވެ

 އި އެބަހުރި. އެހެންީވމާ، މާޒީަގއި އެ މަނިކުފާނުަހނދާނުގަ ން ެދއްކި ވާހަކަ ވެސް އަޅުަގނުޑގެނިކުމެވަަޑއިގެން ދެ

ނޑު މޭޓަކަށް ނުގެންނަވާށޭ. އެ ދެންނެވީ އެ މަނިކުފާނު ރަނިން ކަންތައްތައް ކުރަްއވާފައި ހުިރ ގޮތަށް ބަލާފައި އަުޅގަ

ނޑަށް .މަނިކުފާނު އިޚްލާޞްތެރިވެަވަޑއެއް ނުގަންަނވާނޭ މިއަދު ކިފައި ޮއްއވާ ދެއް މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅި ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕަށާއި އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރަާށއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިްއޒަތްތެިރ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެ މަނިކުފާނަށް އިތުބާރު ނެތްކަން އެނގުނުއެނގުން ެއއީ އަުޅގަ

ވެސް ކޮންމެ މާޙައުލުމި ރާއްޖެއަށް ިސޔާސީ  ،އެީކގައި ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ ޚުރުވެިރކަމާކަމެއް. އަމިއްަލއަށް ފަ

ނޑަށް އެނގިއްޖޭވަރަކަށް އެނގޭކަ ށް ޓަކައި. . އެހެން ދަންނަވާލަން މި ޖެހުނީ މި ދެންނެވި ސަބަބުތަކަން މިއަދު ައޅުގަ

ނޑުމެން މާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެގ ންނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކެއްގިނަ ބަހުސްތަ މީކީ ައޅުގަ

ނައިބު ރައީސްކަުމގެ މަނިކުފާނުގެ އިތުބާރެއް މިއަދު ތިމަން، ވިދާޅުވީ މްހޫރިއްޔާ ހާޒިރުގައި ާރއްޖޭގެ ރަީއުސލްޖު

ނައިބު ރައީސަކަށް  ،މަދަކަށް ނެތޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިތުބާރުގައި ހުންނެވި ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމުމަޤާ

ނޑުމެން ކީއްކުރަންތޯ އެ މަނިކުފާނަށް އިތުބާރުކޮށްގެން އެ މަނިކުފާނުގެ ވާހަކަދަްއކަންވީ.  ނެތީމާ ދެން އަޅުގަ

ެއީއ  ،އާދެ ؛ވެސް އަވަހަކަށް މި ބަހުސް ކުރުކޮްށލާފައި އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަންއުޅޭ ކަނތައް އަޅުަގނޑު އެދެނީ ވީހާ

ުމން ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް ވަކިކުރުން. ައޅުަގނޑުމެންނާ ހޫރިއްާޔގެ ނައިުބކަމުގެ މަޤާލްޖުމްދިވެހިރާއްޖޭެގ ރައީސު

އޮތީ މުޅި މި މަޖިލިސް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޭފުޅުން ެވސް އެ ވިދާުޅވަނީ އެ ބޭފުޅުްނ ވެސް އެ ތިއްެބވީ ޖަމީލް  އެީކގައި މި

މި ތިބީ ޖަމީލް ވަކިކުރަން  . އަޅުަގނޑުމެން ވެސްދެއްގައި ކަމަށް ިވަޔސްމަޤްޞަ ވަކިކުަރްއވާށޭ އެއީ ކޮންމެ

ނޑަްށ ހީވަނީ ުދވަހަކު ކަމަށް ނުލިބޭ ފަދަ މަތީ އަޣްލަބިްއޔަތެއް ުނވަތަ އެއްބާރުލުމެްއ  ތައްޔާރަށް. މި މަޖިލީހުން އަުޅގަ

 ޅި މަޖިލިސް އެަކއްެޗއްރަްއވަންޖެހިވަަޑިއގަންނަވާެނ މުމިއަދު މި ކަމުަގއި ލިބޭނެހެން. ދިވެހި ރަްއޔިތުން ގަބޫލުުފޅުކު

 ވީމަ. ވަފާތެރިކަމެއް ނެތީމަ. ޚިޔާނާތްތެރިއަކަށް  ވީމަ. އެއީ ގޮތެއް ނެްތ މީހަކަށް ކިޔާނީ ޖަމީލަކީ ވިޔާނުދާ މީހަކަށް

ނޑުމެންނާ އަބަ ،އޮތް ވާދަވެރި މަޖިލިސް ވީމަ. މި ދު އެމް.ޑީ.ީޕގެ މި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ވާ ބޭފުޅުން. މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ މި ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސަްއކަތްކުރާ ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުން ވެސް ރުން އަރައި
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 ޖަމީލް  ތިމަންނަމެން މި ތިބީ ޑރ. ،ން ކަމަށް ވިޔަސް ދެްއވަކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ލުޔެއް ހޯއްދަަވއި ،މިއަދު އެ ވިދާުޅވަނީ

ައވަހަްށ  ،ގަވާ ައވަހަށް ކުރުކޮށްލާފަިއ މި ވޯޓު ނަގާފައިރި ރަީއސް، ހިންވަކިކުރަން ތަްއޔާރަށޭ. އެހެންީވމާ، އިއްޒަތްތެ

 މަށް ގެނެވޭނެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުކަމުގެ މަޤާލާފައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އިތުބާރު ނެތް ބޭުފޅަކު ރަީއސުލްންމައިނި

ކުފާނަށް އިތުބާރުކުރެއްވޭ ބޭފުޅުންނާ އެީކަގއި. ފަހިކުރަމާ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަސަްއކަތްކުެރޭވނީ އެ މަނިމަގު 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 އަޙްމަދު މުބީނަށް.

 

 މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު

ނުން . ހަމަ ޔަޤީތުގައި ެވސްހަމަ ޙަޤީޤަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިއަދަކީ ވަރަށް ތާރީކީ ދުވަހެއް

ނޑުމެްނގެ މި ިނޒާމުގެ ތެޭރގަިއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތާރީޚު ިމ  ގައި ވަރަށް މުހިއްމު ދުވަހަކަށް މިއަދުވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ތުގައި ވެސް. ވަރަށް ބައިވަރު ސަބަބުތަްއ މީގެތެރޭގައި ހިމެނިގެން އެބަނީ ޙަޤީޤަވެގެންދަ ދޭ. އާދެ، އަޅުގަ

ނޑު އެންމެންނަށް ވެސް ނޑުމެން ދެކެމުން އަންނަ  ދެކެވެމުން މި އަންނަނީ މައިގަ ޮގތެއްަގއި އެއް ވާހަކަެއއް. އަުޅގަ

 ދެން އަޅުަގނޑުމެން ،ކަމުަގއި ާވނަމަ ީއސްގެ ަމއްޗަްށ އިތުބާރުނުކުރެވޭވާހަކަައކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔއަށް ނައިބު ރަ

އަޅުަގނޑު އެ ޕާީޓއަކަށް  ދެ، ައޅުަގނޑުމެންެގ؛މަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތެއްގެ ާވހަކަ އަޅުަގނޑުމެން މި ދަްއކަނީ. އާޢަ

ނޑުގެ އަޚް ޢަ  ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ  ފި،ހަގަކުަރއްަވއިފާ ލީ ޙުސަިއންގެ ވާހަކަފުުޅަގއިނިސްބަތްވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ައޅުގަ

ނޑުމެން އުޅެވޭ  ން މި އުެޅވެނީ. ފަހަރުގަިއ އެކަީށގެްނވޭ އޮންނަ ނަށް މިކަން ގެންދެވެުއސޫލާ ޚިލާފު ގޮތަޭށ އަުޅގަ

ނޑު ގޮެތއްަގއި ައޅުަގނޑު  ،އުސޫލަކާ ޚިލާފު ގޮަތކަށް މިަކން ގެންދެވެނީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ަމިއގަ

ހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނަާވ ބޭފުޅަކަށް އިތުބާރުނުކުރެވޭ ފާ

ނަޑކަށް ނުވިސްނޭނައިބު ރައީަސކު ގޮަވިއގެން ކުރިއަށްދާނެ ހަމަ ެއްއެވސް ގޮތެ  ނޑު އް ހަމަ އަުޅގަ . އަުޅގަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބެްއެގ  މިކަން؛ ނޑުމެން މި އިޞްލާޙުހަގީގަުތގައި ައޅުގަ  ،ގަބޫލުކުރާހިތް ބޮޑަށް އޮތީ

ނޑުމެން ނަަގންވީކީ ޙަޤީޤަ ޫނން މިއަދު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނުޑމެންއަޅުގަ ވީ މުޅި މި ނިޒާމަށް  ތުަގއި. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަބަދުތުގައި. ނައިބު ރައީަސކު ހުހަޤީޤަ ބަދަލުގެންނަން  ،މި ފެންނަނީ ބޭވަފާތެރިވެގެން ވެސް ރެގެން ައޅުގަ

ތަން އަުޅަގނޑުެމންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ.  ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށް އިތުާބރުނުކުރެިވގެން ޤައުމު ނުހިންގިގެން އުޅޭ

ޮއއްވާ އެކަްނ  ހުރެ ކަމަށް ބަޔަކު ވިދާުޅވެ ހިނަގއްޖެ މި ދެންނެވި ސަބަބުތަކާެވސް ވެިރކަމެްއ ވެއްޓިމީގެ ކުރީަގއި 
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ުއޭޅ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަެއްއ އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ  އްޖެ ނިމިގެން. އެހެންވީމާ، މީަގއި އެބަސް ހިނގަވެ

ނޑުމެން ޙަޤީޤަުތަގއި ގޮތުަގއި. އެހެންވީމާ، މިއަުދ  ނިންމަވީ މިކަން މި ގޮތަށް ކުރުމުެގ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެނަށް އެބަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަށް ހުންނަ ބޭފުޅަކު  އުމެްއގެއެ ޤަ ންޖެހޭހެ އަޅުަގނޑުމެނަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ވެސް ހެން. އެހެންނޫނީ އަބަދުޖެެވއްމު ބާއްވަންމި މަޤާ އްޔަންކުެރވޭ ގޮތަށް ކު އަަބދުވެސް ޢަބޭނުންވެލައްވާ ބޭފުޅަ

 ސެްއގެ ކަންތައް ނައިބު ރައީ ،ހުރެ ޤައުމު ނުހިންގިގެން ކަންތަކާ އަޅުަގނޑުމެން މި ޖެހެނީ ނައިބު ނައީސެްއގެ

މުޅި ޤައުމު ހުއްޓިފައި ހުރެ.  ންނަނީ މި ކަމަކާގެ މުޅި ތަރައްޤީ ހުއްޓިފައި މި އޮއަޅުަގނޑުމެން ،އަބަދުމެޖެހިގެން ތާ

ނޑުެމން މިކަން ކުރަންވީ ގޮތަކީ.  ހުރެ. މިއެއް ންނަނީ މި ކަމަކާމި އޮ ނަޑށް ހީވަނީ މިއަދު އަޅުގަ ނޫންހެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންގެ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ،ަގއި ވަަރށް ބޮޑު ތެދުފުޅެއްތުޙަޤީޤަ، އެހެންވީމާ

ދެމަފިރިއަކު އިނދެގެންއުޭޅިއރު އަނބީމީހާގެ މައްޗަށް  .މަޢުރޫފްގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ވެސް ފާހަގަކުރަްއަވއިފި

ތެއް ެވސް ނޯންނާނެ. ހަމަ އެފަދަ ކަމެއް މިއީ ނައިބު އެއްކޮށް އުެޅވޭނެ ގޮ ރުނުކުރެިވއްޖެްއޔާ އެ ައނބިމީހާއާއިތުބާ

ނޑުމެންނަށް ލިބިފައި  100ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް % .ރައީސަކަށް ހުންނަ ބޭފުޅަކީ  އިތުބާރު އޮންނަންޖެހޭނެ. އަުޅގަ

 ،އްޔިތުންެގ ފަރާތުންކަންބޮުޑވުންތަެކއް ިދެވހި ރަ ،ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއްމީަގއި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރުގަިއ 

ޙަޤީޤަތުގަިއ އަދި މުޅި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުންނަށް އެ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވިފައި މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑަްށ ލަތަެކއް. ހަމަ ޔަޤީހުރި މައްސަލަތަކަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަ ން އަޅުގަ

ލުވިމިނުގައި ކަްނކަން ފެނިގެންނުދޭ. ހަ އުމެްއގެ ނައިުބ ރަީއސެްއގެ ފަރާުތން ފެންނަންޖެހޭޤަ ، ކީ ފާހަގަކުރެޭވ ކަމަ

ބޮޑު  ނުދޭ. މި ސަރުކާރު ދިފާޢުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރެވުނު މާ އެކްިޓވްކޮށް ައޅުަގނޑުމެނަަކށް ފެނިގެނެއް

ނޑަކަށް ނުން ވެްސ ފާހަގަކުރެިވގެނެއް ނުދިޔަ. ޤީހަމަޔަ މަސައްކަތްތަެކއް ނައިބު ަރއީސްގެ ފަރާތަކުން އަުޅގަ

ނޑަށް ޭއގައި ހުިރ މައްސަލަތަކަކީ ކޮބަިއކަން  އަޅުަގނަޑކީ ސަރުކާރަށް ނިްސބަތްވާ މެންބަރަކަށް ނުވާީތވެ ސީދާ އަުޅގަ

ނޑު މި ަދއްކާ ވާހަކަައކީ ،ނޭނގޭ. އެހެންނަމަވެސް  ގޮއްަސއެއް އެކަން ފެނިގެން  މަލުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢަ ،އަުޅގަ

ތަން  ކަންަތއްތަުކގައި ކުރަމުންދިޔަ ރަކަްށ ޭގެގައށް ޒިޔާރަތްކުަރްއވަިއ،ތުގައި. ކުރީޮކޅުަގިއ ކޮންމެވެސް ވަތޭ ޙަޤީޤަނެ

ފަހުން އައިސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަޑުޖެހެމުން އައިސް އެއްކޮްށ މަވެސް ފަހުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. އެހެންނަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިހުރި މަންޒަރުަތކެ ހުއްޓިފައި ަނއިބު ަރއީސަީކ ތުގައި ނޫން، ަޙޤީޤަ އްގެން މި ައއީ. މިއެ ްއ އަުޅގަ

ކުންތާ އެންމެ ސުން ސި، ވަގުތާ ޖެހެންދެން ލަެތްއ އެންމެ ފަހުދައު ަގއި އޮންނައްރެ ެއކު އެއި ތެރިކަމާވަރަށް އިޚްލާޞް

ތެރިކަމާއެކު ޖެހޭ އިޚްލާޞް އިބު ރައީސަކު އެބަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަިނވާ ަވގުތަށް ޖެހެންދެން ނަ ،ޖެހެންދެން

 ،މަސައްކަތްކުރަން. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ މިފަދަ ކަމެއް ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފާހަަގކުރެވި 

ރަްއޔިތުން ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިންގަމުން އަންނަ ސަރުކާރެއްަގިއ މެންބަރުންނަށް އެކަން ފާހަގަކުރެިވގެން

އެތައް މެންބަރުންނަކަށް މިކަން ފާހަގަކުރެވިގެން މިތަނަށް ގެނައިމަ ދެން އިނދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން  60 ޖިލީހުގެމަ
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ނޑު ނިސްބަްތވާ ޕާޓީައކުްނ މި ނޑު ނޫނީ އަުޅގަ ކަންކަމުގައި ދަްއކާނެ ާވހަކައެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް  ނުވަތަ އަުޅގަ

ގޮތަީކ  ދިވެހިާރއްޖެއަށް ޮއތް އެންމެ ރަނގަޅުޙަޤީޤަތުގައި މާ، މިއަދު އެހެންވީޙަޤީޤަތުގައި. އަޅުަގނޑު ނުދެކެން 

ފަދަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް އިތުބާރުކުެރވޭ ،ަތކަްށ ނިންމައިއެކު ރަނގަޅު ގޮ ލްޙަވެިރކަމާސު ވެސް މިކަންވީހާ

 ން. އަޅުަގނޑު އެންމެ ބޮޑަށް ިދއުކުެރވިގެންއްޔަންރި ނައިބު ރައީސަކު މި ޤައުމަށް ޢަވަާފތެ ،ތެރިލާޞްރަނގަޅު އިޚް

 ..ޢައްޔަންކުެރވޭ. ބޭުނންވީމާ އަބަދުެވސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދޭ ގޮތަކީ އެކަމކަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ތެރި ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ވިިލނގިލީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

 ށް.ޢުދު ޙުސައިނަމެންބަރު ސަ

 

 ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިނގިލީ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަދި )ށ(ގެ ދަށުން  100ނޫނުއަސާީސގެ ޤާއާދެ، ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. 

ނޑު ތާއީ ގޮތުން ހުަށހަޅާފައި މި އޮތް ގަރާރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިުބ ވަކިކުރުމާ ބެހޭ ދުކުރާ ވާހަކަ ައޅުގަ

ފާއިުތވި މިދިޔަ ދޮޅު  ،އެއާެއކީަގއި ިމއަދު މި ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ ަމޝްރަޙަށް މި އައި ބަދަލާ ެއީކގައި ދަންނަވަން. ހަމަ

ނުޑމެންނަށް މި ފެނިގެންދިޔަ  އަހަރެއްހާ ދުވަސްަތކެްއގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިުބގެ ފަރާތްޕުޅުން އަުޅގަ

. ކަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ އެންމެން އެއްވެސް ގޮތަަކށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަންތައްަތކެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރަންކަންތައްތަ

ރައީސް ޔާމީނާ ހަމައަށް އައުމުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހަމައެއާީކގައި ރާއްޭޖގެ ތާރީޚު ހެކިދޭނެ ފަދައިން މި ވެރިކަން

 އްިވ. ރައީސްގެ މަަސއްކަތްޕުާޅއި އެ މަނިކުފާނުގެ ތަޖުރިބާއާއި އެ ކުރެ  ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑު ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް

ކުެރްއވުމަށް ޓަކަިއ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން އެ މަނިކުފާނަށް ފުރިހަމައަށް ގެ މެނިފެސްޓޯގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުމަނިކުފާނު

ސްޯޓ ކުފާނުގެ މެނިފެއެ މަނި ތުގައި ަދންނަވަން. ހަމައެާއއެީކގައިއިތުބާރުކުރަްއވާ ވާހަކަ ެވސް މި ފުރުޞަ

އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާ  ޔަކަށް ބަހާފައި ނައިބު ރައީސާބަ 2އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާ  ތަންފީޛުކުރެްއވުމުަގއި އިޤްިތޞާދީ ދާއިރާއާއި

ޅުަގނޑުމެން ތަޖުރިބާކުީރ . ހަމަެއއާެއކީަގއި އަދެއްގަިއކަން ވެސް ާފހަގަކުރަންހަވާލުކުރެްއވީ ވަރަށް މާތް މަޤުޞަ

މަނިކުފާނާ  ިޞއްީޙ ދާއިރާއާއި ތަޢުލީމީ ދާއިާރ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއްގެ ތެޭރަގއި ވަނިކޮށް އެ ދާއިރާއާއިއިޖުތިމާޢީ 

ނުލެވި ދޫކޮށްެލވިފައި އޮްތ ްނމެ އެކަށީގެްނވާ ގޮުތގައި އަަޅއިހަވާލުކުރެްއވި ހިސާބުން ފެށިެގން ވެސް މަސައްކަތްަތއް އެ

އަމިްއލަފުޅަށް އިސްނަންަގވަިއގެން  ސެކްޓަރަށް ޖުމްހޫރިއްާޔ ހެލްތުއެީކގަިއ ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްއެއާ މަންޒަރު. ހަމަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ. ރަްއޔިތުންގެ އެނިގަވޑަިއގަންަނވާނެ ފަދައިން،  ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންފެށި މަންޒަރު އަުޅގަ

ޖެހުނީ ހަމަ އެ ވަކިކުރަްއވަން ޝަކީލާ މަޤާމުން ޑރ. މިނިސްޓަރު  މަޖިލީހުގައި އެ ވަގުތު ހަވާުލވެހުންނެވި ހެލްތު
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ަނތީޖާތަކެއް ނުނެރެވުުމގެ ސަަބބުން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ  ،ނުލެވިންމެ އެކަީށގެްނވާ ގޮތުަގއި އަަޅއިށް އެސެކްޓަރަ

 އެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ،ދިވެހި ރާްއޔިތުން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢުދުަތއް ފުދި ،ފަދައިން

މުގައި ހުންނަ މީހެއްެގ އްޭޖގެ ނައިުބ ރައީްސކަމުގެ މަޤާިދއުމަށް. ރާންފާގަތި ދިިރއުޅުެމއް ލިބިގެ ،އުފާވެރި

ެއ  ،ވާހިނދު ޒިންމާ އަދާކުެރއްުވން ކަމުގައި، މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ހަވާލުކުރަްއވާ ަކންކަން

ގެ މައްޗަްށ ދިއުމަކީ ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ނައިބުދާނުކުެރވިގެން ންވާ ގޮތުަގއި އަހަވާލުކުރެްއވި ޒިންމާ އެކަީށގެ 

ދިވެހި  ،ކަުމގަިއ ދަންނަވަން. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ފަދައިން  ދިަޔ އިތުާބރު ެގއްލިގެންދިޔަ ކަމެއްރައްޔިތުން ކުރަމުން

ހުން ާރްއޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ ،ޒަރަކީމީޑިއާތަާކއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތުންނަށް ލައިްވކޮށް ފެނިގެންދިޔަ މަން

ޝަކީލާެގ  ޑރ. މިނިސްޓަރު ވާފަިއ އޮތް އޭރުގެ ކުރީގެ ހެލްތުވަކިކުރެއްވުމަށް ރުހުން ނެތްކަމަށް ފާސްކުރައް ންމުމަޤާ

ނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންވާ މަންޒަރެ  ގޭަގއި އެއް   އް ރޭ ަނއިބު ރަީއސް ތާށިެވވަަޑއިގެްނ އިންެނިވ މަންޒަރަކީ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ާއ މުޅިން ޚިލާފު ކަމެއް. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑުމެން ެއ  100ނޫނުއަސާސީެގ ނޫން. އެއީ ޤާ

މަނިކުފާނަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދިން ފުރުޞަތުގައި، އެ މަނިކުފާނު މަޤާމުން ވަކިކުރެއްވުމަށް ޓަކައި ރަްއޔިތުްނެގ 

ްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން އެ މަނިކުފާނަށް ޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަތުމަށް ލިބުނު މަޖިލީހަށް މި ހުށަހެޅި ގަރާ އެްއގޮތަށް ރަ

ފުރުޞަތުގައި ނައިބު ރައީސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުވަަތ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޖަާވބުދާރީވެަވޑަިއގަތުމަށް ޓަކައި 

ންގެ އިތުބާުރ ގެއްިލއްޖެ ކަމުަގއި، އަދި މި މަޖިލީހަށް ހާޒިރުނުވިނުުވމަކީ އެ މަނިކުފާނުގެ މަްއަޗށް އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުގެ އިުތބާރު ގެއްިލއްޖެ ކަުމގައި ދަްނނަވަން. އެހެންކަމުން، މިހާުރން މިހާރަށް ވެސް، ހުރިހާ  ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ާޔގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ައރިހުން އެދެނީ މިއީ މިހާރުން މިހާރަށް ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ނައިބުކަމުގެ މަޤާމުަގއި ހުންނަވަންޖެހޭ ބޭފުޅާއަކީ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަށް ވަފާތެރި، އިޚުާލޞްތެރި، އެ މަނިކުފާނުެގ 

ހުރިހާ އެޖެންޑާއަކަށް ތަރުހީބުދެއްވާ ބޭފުޅަކަށް ވާންޖެހޭނެ. ސަރުކާރަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ގޮްނޖެހުމެއްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ 

ނޑު  އިސްނަންަގވަންޖެހޭ ބޭފުޅަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އެހެންކަމުން، އެފަދަ ބޭފުޅެއްގެ އިންިތޒާރުަގއި މިއަދު އަުޅގަ

އިންތިޒާރުކުރަމުންދާ ހިނދު، މިއަދު އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންަވނީ، މިއީ ދިވެހި ތާރީޚުގަިއ 

މިޔާބީެއއް ކަމުގަިއ ދެކެން. ރިޔާީސ ނިޒާުމ ރާއްޖޭގެ މި ިރޔާސީ ިނޒާމަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަްށ ަރނގަޅު ކާ

ޕްރެކްޓިސްކުރަމުންދާ ޤައުމުަތކުަގއި މިފަދަ ކަންކަްނ ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ ޤައުމުތަކުެގ ތެރޭގަިއ ދިވެހިރާއްޖެ ވެްސ 

ގެން ިމ ހިމެނިގެން މި ދަނީ. ކާމިޔާބު ރިޔާސީ ނިޒާމަކަށް ޕްރެކްޓިސްކުރަމުންދާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިާރއްޖެ ވެ

 ދަނީ. ރައީސް، ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބާރަށު  3ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބާކީ  މިނެޓު. އަޅުގަ

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝުޖާޢަށް. 

 

 ރާގެ މެންބަރު އިްބރާހީމް ޝުޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ބާރަށު ދާއި

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ނައިބު ޑރ. މުޙައްމަުދ ޖަމީލް އަޙްމަދު މަޤާމުން 

ނޑު ފުރިހަމައަށް ތާއީުދުކރާ ވާހަކަ ދަންނަ ވަން. އަދި ވަކިކުރުމަށް އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ގަރާރަށް ައޅުގަ

މި ގަރާރު މި ިއްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުގައި އިސްަދއުރެއް އަދާކުރި މީހެްއގެ ަހިއސިއްޔަތުން ިދވެހި ލޮބުވެިތ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވަރަށް މުހިއްމު ވާހަކައެއް އެަބއޮްތ. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން  ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި އަދި އެ ، އެބަ ގަބޫލުކުރަން  އެ މަިނކުފާނަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި އަުޅގަ

މަނިކުފާނު އިންތިޚާބުވުމަށް ަޓކައި ވަރަށް ގިނަ މަސަްއކަްތތަކެއް ކުރެްއވި ބޭފުޅަކަްށ ީވހިނދު، އަދި ޭއގެ ަޙއްޤު 

ންނަމަވެސް މި ހިސާބަށް މި ގަރާރު ރައްޔިތުްނެގ ޝުކުރު މި ހިނދު އެ މަނިކުފާނަށް އަޅުަގނޑު އަުރވަން. އެހެ

ނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅަންޖެހުނު ސަބަބަކީ، ނުވަތަ މި ހިސާބަށް މި ގަރާރު ގެންނަން މި ޖެހުނީ އިތުރު  މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ގަ ނޑުމެންނަށް މި ކަމުގައި ފެންނަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން. އަޅުގަ ރާރު އެހެން އެއްެވސް ގޮތެއް ައުޅގަ

ނޑުމެްނ  ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން އެ މަނިކުފާނާ ރަސްމީކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީ.ޕީ.އެމް ތަމްސީލުކުރާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކޯލިޝަން ތަމްސީލުކުރާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަތްުޕޅާ ދޭތެރޭގައި އަުޅގަ

ރީވުމަށް ރަސްމީ ހައިސިްއޔަތުން އެ މަނިކުފާނަށް ވާނީ އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާފަ. އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކަށް ަޖާވބުދާ

އެހެންނަމަވެސް، ައޅުަގނޑުެމންގެ ލީޑަރު އިްސވެހުންނަވަިއގެން އެތައް ފަހަރެްއގެ މަތީން އެ މަނިކުފާނާ ރަސްމީ 

ނޑުމެްނގެ ހިތުަގިއ އުފެދިފައި ހުރި ސު  ވާލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީެވވަަޑިއގަތުމަށް ހައިސިއްޔަތުން ަބއްދަލުކޮްށ އަުޅގަ

އެދުނުއެދުމަށް އެ މަނިކުފާނު ގޮންޖެއްސެވި ހިސާބުން ފެށިގެން މި ގަރާރު މަޖިލީހާ ހަމައަށް އަންނަން މި ޖެހުނީ. 

އެހެންވީމާ، ރީތި ިރވެތި ުއޫސލުން އަޅުަގނޑުމެން މިކަން ކުރަން އޭރު ނިންމިން. އޭރު އެ މަނިކުފާނު މިއަށް ވަނީ 

 ގަސްދީފަ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު މަޖިލީހަށް އައުުމގެ ކުރިން މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުެތްއގައި އެ ފުރަ

މީިޑޔާަގއި ަބއެްއ އޮންލައިްނ ނޫސްތަކުން ައޅުަގނޑަށް ފެނުުނ  ވެަވޑަިއަގތް ކަމަށް ހާމަކުރަްއވައި މަނިކުފާނު ޖަވާބުދާރީ

ނޑު އަލިައޅުަވއިެލވޭޯތ ަގއި ފެނިގެންދިޔަ ބައެއް ކަންނުވަތަ އެމަނިުކފާނުގެ ޖަވާބު ،ބަޔާނުގައި  ަތއްތަކަށް ައޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެންނަކީ ކަޅު ފައިާސގައި  ތެރި މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްކުރައްަވއިތެޭރަގއި މި އިްއޒަތްމަސައްކަތްކުރާނަން. ޭއގެ

ށް މިއަދު . ޖަމީލަރުޅަގނޑު ޑރައްވާަފއިވާީތވެ އަކުތުހުމަތުމަނިކުފާނު  ރިޝްވަތަށް ހެއްލޭ ބަޔެކޭ އެ ،ޖެހި

ބުވިތާ މަދު ނަ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލިސް އިންތިޚާވަ 18 ،މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ

ނޑުމެްނގެ ކޯލިޝަން ނުަވތަ އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕީ.ޕީ.އެމް ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުން  ދުވަސްކޮެޅްއގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ
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ދިނީ ކޮން ނުގެ ޓީމަށް ކުޅުްއވަން ދަޢުވަތުމަނިކުފާ ތަކަށް ގެންދަަވއިގެްނ އެނު ރިސޯޓުމަނިކުފާ ވަިކވަކިން އެ

މެންބަރުން  މަނިކުާފނު ކޮންތާކުން ފައިސާ ހޯއްަދވަިއގެންތޯއޭ އެ ެއއީ އެ މަނިކުފާނުގެ އޮެވގެންތޯ؟ އެޖެންޑާެއއް އެ

 އެީކގަިއ ތިބެން އެ  ށް ދީގެން އެ މަިނކުފާނާފުޅުންނަބޭ ކުރި ފައިސާ އެރަދުބުވުމަށް ެއ މެންބަރުން ޚައިންތިޚާ

ްށ ަރއީސަ މަނިކުފާނު ޖަވާބުދެްއަވންޖެހޭ އެއްެޗއް. އަޅުަގނުޑ މިއަދު ނައިބު އެ މަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވީ. މިއީ 

 އަކާކަާމ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާކޮންމެވެސް ބަޔަކު ވެރި ،ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މަނިކުފާނު ކޮންމެވެސް ދުވަހެްއގައި 

 އަޅުަގނޑު ބޭނުން އެ  ކޮންބޭފުޅަކު ވިދާޅުެވގެންޯތއޭ؟ ގުިޅގެން މަނިކުފާނު ކުރެއްިވ ޓުވީޓު އަނބުރާ ނެންގެވީ 

 ؛ަގއި ނު މިއަދު ނެރުއްވި ސްޓޭޓްމެންޓުމަނިކުފާ ކުރަން. އަދި އަޅުަގނޑު ހަމަ ހައިރާންވޭ އެ މި ސުވާލު މަނިކުފާނާ

މަނިކުފާނު  ގުޅިގެން ގޮތްނޭނޭގ ގުޅުންތަކެއް އެ އިދިކޮޅު ބަެއއް ފަރާތްތަކާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ޤަރާރުގަިއ އޮންނާނެ

ފާނު ޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގެންަފއިނެތީ؟ މަނިކު . ެއއަށް ކީްއެވގެންތޯއޭ އެކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފަ ގެންދާބާއްވަމުން

ނުޑމެންނަށް އެނގިގެންދަނީ އެއެހެންވީމާ، މީގެ އެޖެންޑާއެއްގެ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެްނެގ  މަނިކުފާނު ސިއްރު ން އަުޅގަ

 ...ބޮޑަށް ރާަވިއގެން މަނިކުފާނު ވަރަށް ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ބަޣާާވތެއް ކުރުމަށް އެ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންޑާ ހިސާބުން އެޖެ ހިސާބުން ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ވަގުތު ހަމަވެ ނިުމނީ. މި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި

. ލާނަންއަށް ދިއުުމގެ ކުރީަގއި ދަންނަވައި 6 އި ދަންަނވަން. އެޖެންާޓ އައިޓަމުކަމުގަނިމުމަކަށް އައީ  5.1އައިޓަމު 

 ކުރާ ވާހަަކ ވެސް ދަންނަވަން. ދާން އަޅުަގނޑު ގަސްތު ނިންމުމަށްފަހު ވޯޓަށް 7އާިއ 6މިއަދު އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 

 ލު . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބި 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު. ، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ދިވެހިާރއްޖޭގެ  -6.1

ުލެގ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވުން. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީައށް އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ބި

 ޤާނޫނުއަސާސީއަށް އިޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލު. 

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 7
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. ، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ފަހަތަށް  75ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( އިޞްލާޙުކުރުމަާށއި  16އިދުެގ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ  -7.1

އަކުެރއް އިތުރުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅާފައިވާ ިއޞްލާޙު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު، އާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި 

ިއޞްލާޙު  1ރުންނަށް ފޮނުވުނު. މި ރިޕޯޓަށް ގަިއ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަ 2015ޖުލައި  20ގޮތުެގ ރިޕޯޓް. މި ރިޕޯްޓ 

ލިބިފައިވޭ. މި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ާއއްމު ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު، ކެލާ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް. އިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާ ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް

 16ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި  16ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުުރކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ިއޞްލާުޙ 

 ޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް މިމަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިން. ޝުކުރިއްާޔ. ދިރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު އާއްމު ކޮމި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ އިޞްާލޙު ހުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްތެިރ 

 ޙްމަދު ރަޝީދު އިޞްލާޙު އޮތް ގޮތަްށ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެން. މެންބަރަށް. ގައްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަ

 

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު މި ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙަކީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ   75އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

)ނ(ގެ ގޮުތގައި އިތުރު ައކުރެއް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަާޅފައިވާ އަކުރަްށ އަންނަނިިވ  ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގެ ފަހަތަށް

ބިލެއްގެ ފުރަތަމަ ިކޔުން އިްއވުމަށްފަހު ބިލަކާ ގުިޅެގން ހިންގަންޖެހޭ ކަމަށް މި  -ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. )ނ(

ވިދިގެން އަނެއް މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ  ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އެިކއެކި މަރުޙަލާތައް ެއއް މަރުޙަލާއާ

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަހަޅާހުށަހެޅުމަކުން އަދި އިތުުރ ބަހުސަކާ ނުލާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާފާސްކުރުމަކުން 

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.   ކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކަށް ފުރުޞަތުއަރުވާނަން. އާދެ! ގެމަނަފުށީ ދާއިރާެގ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. ތާއީދުކުރަްއވާ މެންބަރަ

 އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް ފުރުޞަތު އަރުވަން. 

 

 މާން ވާހަކަދެއްކެުވން:ށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްގެމަނަފު

ންބަރު ރަޝީދު ހުށަހެޅުްއިވ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ދެންމެއަކު ަގއްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެ

ނޑު ާތއީުދކުރަން. ޝުކުރިްއޔާ.   ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއެޅިފައި ވަނީ، ޕީ.ޕީ.އެމަށް  ސިކުންތު.  59މިނެޓު  28ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މި ރިޕޯޓަށް ކަ

 18މިނެޓު  3ިސކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  15މިނެޓު  7ޕާޓީައށް  ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ 29މިނެޓު  14އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް 

މިނެޓު.  3މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަްށ 

ސާބުން ބަހުސް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަން. އެްއެވސް މެންބަރަކު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެިދވަަޑިއގެންފައިނުާވތީ، މި ހި

ނަޑއަޅަން.   މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ކަ

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ، 8އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަްނކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓުނެގުުމެގ ދުވަހުގެ މަަސއްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ  -8.1

ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް ިއދާރީ މޭޒުގައި ދަންަނވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވޯޓުެގ 

ންބަރުން ތެރި ހުރިހާ މެވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން އެބަ އޮތް. އިއްޒަތް 3ގެްނދަން ކަމަށް. މިއަދު ިއގެން ކުިރއަށްމަސައްކަތަ

ޓަްށ ދަންނަވާލަނީ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިުބެގ އަރުވަްނ. ވޯވެސް ކާޑުޮކޅުތަްއ ެޗކުކޮށްދެްއވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް

ވަިކކުރުމަށް،  މުންޖަމީލް އަޙްމަދު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިުބގެ މަޤާ މުޙައްމަދު .ރއި ހުންނެވި، ޑމުގަމަޤާ

ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ވޯޓުެދއްވުްނ  މެދު ރާރު ާފސްކުރެްއވުމާވާފަިއވާ ގަހުށަހަޅުއް

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 81    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 78    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 02    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   80     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 57      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 80        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

ޓުދެްއިވ . ނުފެންނަ ކަމަށް ވ78ޯ. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 81މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮަތކަށް ވޯޓުދޭން ޭބނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ މެންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުގައި 2މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. އެހެންކަމުން، 80. ޖުމުލަ؛ 57. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 80ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މުގައި ހުންނެވި ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިުބގެ މަޤާ

ނައިބުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިުކރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ަގރާރު މަޖިލީހުން ފާސްވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ 

ުމން ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް ޤާނޫނުއަސާސީގެ )ބ( ަގއި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބުގެ މަޤާ

އަޙްމަދު ަވކިކުރުމަށް ފާްސވެްއޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވުމުން، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ނައިުބެގ މަޤާމުގައި ހުންނެިވ، ޑރ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  100 ޤާނޫނުއަސާސީގެ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު،

 ވީކަުމަގއި ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު(ނައިބުގެ މަޤާމުން ވަކި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަަނ މާއްދާެގ )ށ(  16މިއަދުގެ ެދވަނަ ވޯޓަށް ދަްނނަވައިލާނަން. އާދެ! ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާފައިާވ ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުުރކުރުމަށް މަ 75އިޞްލާޙުކުރުމަށާިއ، 

އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރެްއވުމަްށފަހު، އާއްމު ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިންމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިާވ 

 އިޞްލާޙު؛ މި އިޞްލާޙު އިްއވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމަށް ދަންނަވަން.
 

 އިްއެވވުން: އިދާރީ މޭޒުން

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްަވއި، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ގައްދޫ ދާއިާރގެ އިއް 

ަވނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ފަހަތަށް  75ޖަމީލް ޢުޘްމާން ތާއީދުކުރައްާވފައިވާ އިޞްލާޙު. ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. )ނ(. ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުްނ  )ނ(ގެ ގޮުތަގއި އިތުުރކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ައކުރު

އިްއވުމަށްފަހު ބިލަކާ ގުޅިގެްނ ހިންގަންޖެހޭ ކަމަށް މި ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ އެިކއެކި މަރުޙަލާތައް ެއއް 

ހަޅާ ހުށަހެޅުމަކުން އަދި އިތުރު މަރުޙަލާއާއި ވިިދގެން އަނެްއ މަރުޙަލާ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުށަ

 ބަހުސަކާ ނުލައި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާފާސްކުރުމަކުން ަކނަޑެއޅިދާނެއެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދެންމެ އެ އިވިވަަޑިއގެންނެިވ އިޞްލާޙާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުެދއްވުްނ 

 އެދެން. 

 

 ]ޓުދެްއވުން ވޯ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ރަޝީދު    ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން   ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 81    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 56    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެން

 24    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   80     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 80        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 56. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 81މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ 24މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. އެހެންކަމުން، ިމ 80. ޖުމްލަ؛ 41. ފާސްވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 80ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

 ެވއްޖެ. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިޞްލާޙު ފާސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ދަންނަވާލަނީ މިއަދުގެ ަފހު ވޯޓަށް. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ހުށަހަޅާފަިއާވ 

ންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން އިޞްލާޙު ދިރާސާކުރެްއވުމަށްަފހު އާއްމު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯުޓ، އެ ކޮމިޓީން ނި

ގެންނެވި އިޞްލާޙާ އެކު ފާސްކުރެްއވުމާ މެދު އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުްނ 

 އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 81    :ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު

 56    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   80     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 41      އަދަދު: ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ

 80        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބިވ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުލަ އަދަދު؛ 

. ުނފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއިވ 56ގެ އަދަދު؛ . ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުނ81ްމެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ވަކި ގޮތަކަްށ ވޯޓުދޭން ބޭުނންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ 24މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. އެހެންކަމުން، 80. ޖުމުލަ؛ 41. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 80ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

ޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުްނ ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު ިދރާސާކުރެްއވުމަށްފަހު އާއްުމ ރައް

 ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޯޕޓު، އެ ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް މަޖިލީހުން ގެންނެވި އިޞްލާޙާ އެކު ފާސްެވއްޖެ. 

 
 

 

 ނިންމުން 
 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަްނނަވަން. މިނިވަން ދުވަހާ ޭދތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ ަބއެްއ 

ނޑުމެން ހުރިހާ އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މަސައްކަތްކުަރްއވަމުން ގެންދަވާ  މަސައްކަތްތައް ނިމުމަށް ޓަކަިއ އަޅުގަ

ނޑަށް ގަބޫލުުކރެވޭ. އެ ހެްނވީމާ، ެއކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑަށް ެވވުނު ހުރިހާ ކަމަށް އަުޅގަ

މަސައްކަތެްއ ކުރަމުންގެންދާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ެއގޮތުން، ަފހަރެއްަގއި މިއަދު ވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއ ބާްއވާލަން 

ނޑުމެންނަށް އެގޮތަށް ވެސް ބާްއވާުލމުގެ މަޝްވަރާތައް  ނޑު ކުރަމުންގެންދާނެ ވާަހަކ  ދިމާވެއްޖެްއޔާ އަުޅގަ އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަދިވެސް އެްއފަހަރު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 

 ޝުކުރު ދަންނަވަން.
 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


