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 21:00 ގަޑި: ޖަލްސާ ފެށުނު

 22:29: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައީސް ރައީސް، ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ)ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަސްތިރީގެ ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު 19

 (ދުަވސް ހޯމަ) 2019 އޯގަސްޓު 5

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .به ومن واالهوصح لهآ ىلعو هللال الم على رسوالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހޯމަ ވީ  2019 ޯއގަސްޓު 5 އަިދވެސް މިއަދަކީ .ލްސާޖަސްވަނަ ތިރީތުންެގ މަޖިލީހުގެ ނަވާަރވަނަ ރަްއޔިމިއީ، 

ިއއްޒަތްތެރި  55 ބެވީިތއް  ވެަވޑަިއގެންރު ޒިހާ  ޖަލްާސއަށްވަގުތުމި  ރޭމި .1440 ިޙއްޖާޛުލް 4ދުވަސް. 

  .މެންބަރުން

 

 ން ކުރުން ލާޢު އި  ޑާ އެޖެން .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2019/30/އޖއަީކ، އެޖެންޑާ އަދުގެ މި

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން . 4

 

 :ންވުކެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 
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 މާވަށު އްލި މައްސަލައެއް ލިބިފަ. އެއީ ށް ވަނީ ކުއިދާރާއަ ،ނަށްވަނިކޮށް ައޅުގަނޑުމެންރޭގެ އެޖެންޑާ ހަމަޖައްސާފައި މި

ުކއްލި މައްސަލައެއް. ުކއްލި މައްސަލަެއްއ  ،ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ސަޢީދު  މުޙައްމަދު މެންބަރު ޒަތްތެރިިއއް ދާއިރާގެ

ރިއަށް ންމެ ކުންޖެހޭ އެއިގަތުމަށް ވޯޓަްށ އަހާލަ ބަ އްން ނުވަތަ އެ ަމްއސަލައެށް ބަހުސްކުރާކައެ މައްސަަލއަ ،ލިބުމުން

ށް އަހާނަން. ޓަވޯމައްސަލައަށް އަޅުަގނޑުމެން ކުއްލި ޖަލްސާގައި މި ރޭ މި  ވީމާ، މިއެހެންއޮންނަ ޖަލްސާއެްއގައި. 

ންވެންޝަްނ ޔުނަިއޓެޑް ނޭޝަން ކޮ ،ވާގައި  7.1ހުރި ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން  އެއަށްފަހުަގއި ކޮމިޓީތަކުން ުހށަހަޅާފައި

މިދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ފްރޮމް މީޑިއޭޝަން.  އެގްރިމަންޓް ރިޒަލްޓިންގ މަންޓްލް ސެޓުއޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް

ޤައުމީ ސަލާމަތާިއ  ،ޓަކައި ފޮނުވާފަިއވާ މައްސަލަުގޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުްނ ހޯދުމަށް ކުރުމާގުދީސްތަ

ވާފަ. ވީމާ، އެ ަމއްސަލަ އްމިހާރު ވަނީ މި މަޖިލީހަށް ފޮނު ކޮމިީޓން ދިރާސާކޮށް ނިންމަވާފައި ުގޅޭޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ 

 ުރވުމަށްފަހު، ވޯުޓގެ ަވގުތު އޮންނާނެ. ބަިއގަިޑއިުރގެ ަވގުތުޮކޅެއް އެަގއި  10:30އޮންނާނެ. އެއަށްފަހުަގއި 

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 :ންވުކެ ސަތުން ވާހަކަދެއް ޔާރި

  ށް.މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި  ރާގެާދއި މާވަށުއަރުވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު

 ޙަސަން ލުޠުފީއަށް ކޮރަްޕޝަން ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް-އެންޓި `.ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ފްރޭމްކޮްށފައިވާ ކަމަށް ޙަސަން ލުޠުފީ  ރުދީއިންޒާ ،ަކއިބިރުަދއްهللا މްރާން ޢަބްދުޢިމިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެެފާއޒް 

ށް ޤައެކަން މުޠުލަهللا ރާން ޢަބްދުމްޢިއޮފް ހޯމް އެފެއާޒް  ، މިނިސްޓަރހިނދު މާތު ދެއްާވފައިވީޢުލޫމީޑިއާތަކަށް މަ

ރިވާެނ ރިޒަްމ މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުން ކުްށވެ، ފްރޭމްކޮށް، ބިރުދެްއކުމަކީ ޓެރަުނވާީތއާއި އިްނޒާރުދީކުރަްއވާފައިދޮގު

ޝަނުެގ މިކޮރަޕްޝަން ކޮ-ކޮަރޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީ އެންޓި-އެންޓި ،ކަމަކަށް ވާތީާއއި

މަޖުބޫރުކުރުން ކަމުަގއި هللا މްރާން ޢަްބދުޢިމް އެފެއާޒް އޮފް ހޯ މުގެ އިސްިތޢުފާދިނުމަށް މިނިސްޓަރޤާރައީސްކަުމގެ މަ

ްއ ާވިއގެން ހިންާގ ބޮޑު ޖަރީމާއެ މުގެ ބޭރުން ަނއްތާލުމަށް ރާވާދަވެރިން ގާނޫނީ އިިމކަމަކީ މި ިސޔާސީ  ،ބެލެވޭތީާއއި

މަލަކީ ޝަރީޢަތްތަކަށް ސީދާ ނުފޫޒު ޢަމި  ގެ هللاޢަބްދުމްރާން ޢި ހިނދު، އަިދ ހޯމް މިނިސްޓަރު ށް ފެންނަކަމަ

ސަުރކާރެްއގެ ހޯމް  ލާތުޮކށް އައިދިނުމަށް ވަކާއިންސާުފވެރިަކން ހޯދައި ،ކަމާއި  ަމލެއްޢަހިންގާފައިވާ ފޯރުވުމަށް 

 ޓަކައި ހިންގާފައިވާ ވަރަށް ދަށުބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ވަކި ގޮަތކަށް ކަންކަން ނިންމުމަށްމިނިސްޓަރު ނާއިންސާފުން 

އަކީ ގާނޫނީ هللاރާން ޢަބްދުމްޢި މް މިނިސްޓަރު ވެސް ހޯކުިރން ީމގެ ،މަލެްއ ކަމަށް ދެކޭތީާއއިޢަފިނޑި ދަރަޖައިގެ 
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، ހޯްމ މަތުތައް ކުެރވިފަިއވާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީހުބަިއވެިރިވކަމުގެ ތުކާުރތައް ަވއްޓާލުމުަގއި ރުފެދިފަިއވާ ސަގޮތުން އު

 އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މަލުގެ ސަބަބުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާޢަގެ މި هللاމްރާން ޢަބްދު ޢިރު ޓަމިނިސް

ުކެގ އްސަސާތަ އަރާ މިނިވަން މުނުއަސާސީަގއި ބަޔާންކުޝަރުޢީ ނިޒާމާއި ޤާނޫ ެގއްލި،ސަރުކާރުގެ އިތުބާރު 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ުކއްލި  145މުސްތަޤިއްލުކަން ގެއްލޭ ފަަދ ކަމަކަށް ވާތީެވ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީގެ ަގވާއިުދގެ 

 ރި ރައީސް.ތެކުރިްއޔާ ިއއްޒަތް. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުމެވެސަލަ ހުށަހަޅަމި މައްތުަގއި ގޮ ގެމައްސަލަެއއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވޯުޓގެ ރަނގަބީލު ހާރު އަޅުގަނޑުމަތީން މި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. 

 ފާގަތިކަމުަގއި ތިއްަބވާހެންރޭގަނޑު ިތއްބަާވއިރު މާ ުއފާ، )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން .ޖަހަނީމި 

 ަވޑަިއގެންނެވުން ވޯަޓށް ތައްޔާުރވެ ،އިތި ބޭފުޅުން ާކޑުކޮޅުަތއް ޖައްަސވަ  އަުޅގަނޑު )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހީވޭ.އެބަ

 ދާއިރާގެ  މާވަށު ،ވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން 145 މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ރައްޔިތުންގެ

މެދު  ކުއްލި ަމއްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުެރްއވުމާ ،ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދުސަޢީ މުޙަްއމަދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 އެދެން.  ރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން ބައިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  ސަޢީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މާވަށު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 87    ޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:މަ

 77    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 75    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00    މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން 

 00 ދު: ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   75     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 38      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 75         ޖުމްލަ:
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 ފާސް             ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ ކަމަށް 77ންގެ ައދަދު؛ ތިއްެބވި މެންބަރު ވަަޑިއގެން. ހާޒިުރވެ 87ލަ އަދަދު؛ ޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުވޯ

 ނުެދއްާވ އިންގޮތަކަްށ ވޯޓު. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަުކ ނެތް. ަވިކ 75ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛ 

 .75ލަ؛ . ޖުމ38ު؛ ނީމަށް ބޭުނންވަވު. ފާސް 75؛ ކީނެތް. ވޯުޓަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ ައދަދަވެސް މެންބަރަކު 

 ވީމާ، މި ކުއްލި ަމއްަސލަ ބަލައިގަނެިވއްޖެ. އެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް.މެންބަރަިއއްޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ މާވަށުއަރުވަނީ ފުރުޞަތުމި އަޅުގަނޑު މިހާރު 

  

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު

 . ދަންނަވަން ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރުތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 ހުންނާނެ ރީ ތި ބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅު ވަރުފެބު 7މިހާރު ެއއީ  .އްސާސް ބޮޑު މައްސަލަެއއް ބަލައިގަތީމަޚަފަދަ އެއީ މި

ހުންނެިވއިރު އޭރު ގައި ހަމަ ވެިރކަމު ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް، ގައި 2012ރީ ވަރުފެބު  7. ވަރަށް ރަނގަޅަށް

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ވެރިކަމުން ދުރުކުރީ ކަމަށް.  ،މަނިކުފާނުހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޮޑަށް އަުޑއިވެނީ ބަޣާވާތަކުން 

 ވަކި ގަޑިއިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ހެން ކުޑަކުދިންނަށް ބިރުދައްކާ މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ބަިއވެިރވި ބޭފުޅުން މިހާރު

ުބނާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު  ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި ުކަޑކުދިންނަށް ބިރުދައްކާ އުސޫުލން ،ސްޭގގެއަށް ގޮގަީޑގައި 

ގޮުތގައި ިތ ބޭފުޅުން ވެސް އަޅުގަނާޑ  މުއައްސަސާަތކުގެ ވެރިންނަށް ބިރުދެއްކުން އެއީ ައޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ

ކުރުމަށް. އިްއަޒތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މިކަން ކުްށވެރި ،މިކަމުަގއި އެުކގަިއ ބަިއވެރިވެަފއި މިހާރު ތި ތިއްެބވީ

ފަރާތުން ކަމަށް  އަދާލަތު ޕާޓީގެ ؛އަދާލަތު ޕާޓީ .އަޅުގަނޑު މިކަމުގައި ޝުކުުރ އަދާކުރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

 ލޫމާތު ލިބިފައިވާ ޢުނޑަށް މަމަވެްސ، އަުޅގަުހންނެވީ. އެހެންނަ އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަްށ ގަބޫުލކުރެވެނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު މި

 އިނގޭތޯ. ެއއީ އަހަރު ެވއްޖެ ކަމަްށ ވަނީ އަހަރީ ޖަލްސާ ވެްސ ނުބާއްވާތާތިން ގޮތުަގއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ މިާހރު 

 ެވސް. ވެސް މަސަްއކަތްކުރާ އެްއެޗއް ނޫން އިދިކޮޅުގައި އޮންނައިުރގައިއެްއގޮތަކަށް  މިއީ ޝަންމިހެން މިދެންނެވީ ކޯލި

މަަސއްކަްތކުރާނެ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  އްެވްސ ކޯލިޝަނެ ހިންާގއިރު އް ސަރުކާރެ ވީާމ،. އެހެންވެސް އިއެްއކޮޅުގަ 

މިއަދު މިސާލަކަށް  ،މި ފެންނަނީ ގަބޫލުނުކުރެވޭ ތަން. އެހެންވީމާ، އެކި ކޯިލޝަނުން ހަމަ މިއަދުވެސް އަެނއްާކވެސް

މުޅިން  އެ ެދއްެކވީ މި ސަރުކާރުގެ ސިާޔސަތާ ނިސްޓަރ ވަަޑއިގެންމި ނޑުމެްނނަށް ހަމަ ހެލްތުހެނދުނު ވެސް އަޅުގަ
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މުޅިން އިދިކޮޅަްށ ދާ ކަމަށް  މި ޢަމަލުން ވެސް ސަުރކާރުެގ ސިާޔސަތާ ގެއިދިކޮޅަށް ވާހަކަ. އަެނއްކާ ޯހމް މިނިސްޓަރު

 ތެރި ަރއީސް،ޏާ އިއްޒަތްވަމުން ދަންފާހަގަކުެރވެނީ. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ަކންތައްތައް ތަކުރާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ބަޣާވާތާއި މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ އަނެއްާކވެސް ތަކުރާރުވުުމގެ ފުރުޞަތު އޮތީމަ އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަށް ޖެނުއިންކޮށް މި 

ކުރު މައްސަލަ ހުށަހެޅީ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަުޅގަނޑު ޝު

މިފަަދ  ،ގޮތަށް ގަތްހަމަ ތި މައްަސލަ ބަލައި އި ންނަވަން. އަުޅގަނޑު އެދެން މި މައްސަލަިއގަެއއްފަހަރު ދަ އަދިވެސް

ހަމަޖެހިގެންދާނެ  ވެސް ަތއްއިންތިޒާމު ގެނުވާނެ ޮގތަކަށް ސަރުކާރުތަކުރާރު ޕުޅުންޢަމަލުތައް ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ފަރާތް

 އީސް.ތެރި ރަިއްއޒަތްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއް ކަމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ؛މީހުންގެ ހަރުބަހެއް އޮވޭ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން އުޅުނީ ގްރީކު .އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ

މި މެދު ވިސްނަްއޗޭ. އަުޅގަނޑު މިހާރު  މީހުން ދޭ ހަދިޔާއަކާ ގްރީކު ،މީހުންގެ ހަރުބަހެއް އޮވޭ ޔޫރަޕު

 ދާއިާރގެ  ައއްޑޫމީދޫއަރުވަނީ ފުރުޞަތު މި ފަހު( އަޅުގަނޑު މިހާރު އަރުވަނީ ބަހުސްގެ ަވގުތަށް. )ަވގުތުކޮަޅކަށްތުފުރުޞަ

 ށް.އާދަމަ ރޮޒައިނާ  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އަްއޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

ވެްސ  ުތގައިހަީގގަވާ ކަންކަމަކީ  މި އިއްވާފަިއވާ ުކއްލި މައްސަލަިއގަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި ހުށަހަޅު

ރަރިޒަްމގެ ވާހަކަތަްއ ޓެ ،ުސވާލު އުެފދޭ. އެީއ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް ށްހިނގާފައި ހުރި ކަްނކަންތޯ އަުޅގަނޑަ

ގަިއ ގެ ތެރޭ ރުއަހަފަސް  ބުނާއިރަށް ވެސް މިދިަޔ ދެކެވޭއިުރަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ ޓެރަރިޒަމޭ

ރާސްާލފައި ޓެރަރިސްޓުން ހޯދުމުެގ މަސައްކަތްަތއް އޭުރގެ  އިލަިއ،ބަރިއެއްހެން ޝަރީޢަްތތައް ނިންމަފަޓާސް

ސަރުކާރުން ވެސް ކުރަމުންިދޔަ މަންޒަރު. އަުޅގަނޑުމެން މިހާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ބޮލުގައި މިފަދަ އިލްޒާމެްއ 

މިގޮތަްށ  ކާ ދޭތެރޭަގއިހުންނެިވ ބޭފުޅަނިވަން މުައއްަސސާއެްއގެ ވެރިަޔކަށް ގަިއ މިގޮތެއް  އަޅުާވއިުރގަިއ އަދި ާޚއްޞަ

މިކަން ނެތީ؟ އެނގިފައިމިަކން މި މަޖިލީހަށް އެޓްލީސްޓް ކީްއވެގެންޯތއޭ  ،ޢަމަލުކުރި ކަމަށް ވިދާޅުާވިއރުގައި 

ވީމާ، ގައި ފުލުހުން އޮންނަނީ. އެހެންދަށުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ،ރަނގަޅު .ކުރެވިފައި ނެތީ؟ އިްއަޒތްތެރި ރައީސްރިޕޯޓު

ވެދާނެ އެ . އެހެންވީމާ، ފަހަރެއްގައި މިނިވަން މުއައްސަސާެއްއގެ ބޭފުޅަކަށް އުނދަގޫވީ ބިރުދެއްކެ ހޯމް މިނިސްޓަރ

އެހެންނަމަވެްސ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގެ  މައްސަލަ ފުލުހުންނާ ހަމައަށް ފޮނުވަން.

ސް. އެހެންވީމާ، މިވަުރގެ ކަެމްއ އަސާސީން ލާޒިމްކޮށްަފއި އޮންނަ މަޖިލިތައްތައް ބެލެެހއްޓުމަށް ޤާނޫނުކަން

ހިނގައިގެންާދއިރުަގއި އަޅުަގނޑަށް ގަބޫލުކުެރވެނީ އެ ޭބފުޅާ ވެސް އެބަޖެހޭ ކަމަށް މި މަޖިލީހަށް ވެސް މިފަދަ 
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ުރމުގެ ޖާގަ ނުލިބިގެންދާ ވާހަަކ އެީކގަިއ މަސައްކަްތކު ނިަވންކަމާބޭފުާޅއަށް މި ކަންކަން ހިނގަމުންދާކަން ައންގަން. އެ

ސް ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިއަށާރަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަންގަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ.

ރޭަގއި އެ ބޭފުޅުްނ އޭރުަގއި ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ ތެ .ފަުހން އްނިމިގެންދިޔައީ މި ސަރުކާރު އޮންނަތާ އެތައް ުދވަހެ

އެހެންވީމާ، ގެންދިޔަ. އެ ބޭފުޅުންގެ ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް އޭރުެވސް މި މަޖިލީހުގައި އޮތް. ކުރަމުން  ކަމެއް ވެސް ބޭނުން

 މިއަދު މި މައްސަލަތައް މިގޮތަށް ހުށަހެޅިގެން ކުއްިލއަކަށް ދިޔައިމާ  ،އިއޭރު މި މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަތައް ހުށަނާޅަ

ވެސް  ކަމަށް . މިއީ ތެދު ވާހަކަމަޢުލޫމާތު ކަމަށް ެތދު  ހުރިލުކުަރން ދަތި މިކަމުގައިވަރަށް ގަބޫ އަޅުގަނޑަށް

، އެކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮށްލީ. ޝުކުރިއްާޔ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ގަބޫލުކުރަން ދަތި. އެހެންވީމާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

އަރުވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 އިލްޔާސް ލަބީބަށް. 

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ލުޠުފީއަކީ މި  ؛އީސް ލުޠުފީރަ ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ-ރި ރައީސް. އެންޓި`. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެ

 ތިބި ބޭފުޅެއް. އެ  ބޭފުޅެއް އަދި ވިްސނަވަިއގެން ވިސްަނވަންޖެހޭ އި،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ވަަރށް ބޮޑަށް ބައްލަވަ

ލިއަްނ މި 4.5 ،ރެހެންދި އެޕާޓްމަންޓުތަކުން ފުލެޓެއްަގިއ ތުން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ހަދިާޔއެްއގެ ގޮމަނިކުފާނަށް ޔާމީ

ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަްލ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއ އޮތް.  .އޮތް. ުފލެޓެއް ދެްއވި ވާހަކަ ނޫުހަގއި ބުނާ އަުޑއިވޭ  ޔާއޭރުފި

 ޑޮލަރު ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ެއކައުންޓަްށ ންލިއަމި 1އެމް.އެމް.ޭއގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓަލިޖެންސް ޔުނިޓުން 

މިލިއަން  1ން އިްނ ބޭފުޅަކީ ލުޠުފީ. ގެށަށް ލައިގެން ހިފަހައްޓައި ދައަތް ކުރީމަ އޭތި ފޮރުވަިއގެންރިޕޯޓުޖަމާކުރި ވާހަކަ 

އިން ބޭފުޅަކީ ލުޠުފީ.  އްޓައިގެންހަން ޔާމީްނ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ެއކައުންަޓށް ޖަމާވި މައްސަލަ ހިފަޑޮލަރު އެސް.އޯ.އެފު

ގެ ބޮޑު ސަފުހާ  ނަވުރެ ގިށްއަ  200ޅުން ބޭފު ވާޭއ.ސީ.ީސގެ މައްސަަލ ބައްލައެމް.އެމް.ޕީއާރު.ސީގެ ަމއްސަަލއިަގއި 

ކުރެްއވި ތް ތަނުން ލުޠުފީ އެ ރިޕޯޓް ނެންެގވީ އެތާ އެ މަަސއްކަ  ނިމުނުޓްފްޑްރާެގ ޓު ޕޯހައްަދވާފައި ރި ރިޕޯޓެއް

އި ގަ ހަށް. އެ ރިޕޯޓު ރިއަ އްޫޔމްޢަބްދުލްޤަ ވަިއގެން ވަަޑިއގެންނެވީ ޔާމީންޕަ އަތުން. ނަްނގަވާަފއި އޭިތ ހިއް ގެބޭފުޅުން

 ލުޠުފީއާ އިއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މަްއަސލައިަގއި ހުރި ކަންތައް. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި، ލްޤައްޔޫމާދުން ޢަބްހުރީ ޔާމީ

ންތިޚާބުެގ ޔަ ރިޔާސީ އިމިދި ގެންދެވި ރިޕޯޓެްއ ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ން އެހެން ޓީމަާކއެީކ އެހެންޅުދެ ބޭފު

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ  ،ލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަަލއާއި މި 1މި  ،ރިމަތިވެފައި އޮތްއިރު ބު ކުންތިޚާއިކުރީަގއި. ރިޔާސީ 
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މީން ޔާދުވަސްޮކޅު އޭރުގެ ސަރުކާރުން،  އެީކ ލުޠުފީ. ހަމަ ޅަނެވި ބޭފުންއި ން ޮފރުވަިއގެންިއގެމައްސަލަ ހިފަހައްޓަ

 ސަރުކާރުން...ޔޫމުގެ އްޢަބްދުލްޤަ

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 ކުތާެއއް. މީ ނުރި މެންބަރުގެ ނިޒާމާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ:މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު 

ދަނީ އިނގޭތޯ. އެއީ ބިރުދެްއކި ކުރެވެމުންބަހުސްން ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަައކަްށ ނޫ ރި ރައީސް،އިްއޒަތްތެ

ށް ބިރުދެއްކި މައްސަލަ ޝަން ކޮމިޝަނަށް ރަީއސަޕްކޮރަ-މް މިނިސްޓަރު އެންޓިސަލަ އަުޅގަނޑު ހުށަހެޅީ. މިހާރު ހޯމައް

 ރައީްސ، މިކަން ރިތެޒަތްއްހަކަތަކެއް އެ ދައްކަނީ. އި ގުޅުެމއް ވެސް ނެްތ ވާ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑު ހުށަހެޅީ. މިހާރު އެއާ

 ރަނގަޅުކޮށްދެްއވާ އިނގޭތޯ. 

 

  ްއެކވުން: ވާހަކަދެރިޔާސަތުން

ހަދިޔާެއއްެގ  ދެްނނެވިން ގްީރކު ގެ ގޮުތގައި ބަަލއެއް ުނގެނެވޭ. އަުޅގަނޑުެއއްިނޒާމީ ނުކުތާ ؛އަޅުގަނޑު ކުީރގަިއ ވެސް 

 ތެރި މެންބަރު. ތްއްޒަ ވާހަކަ. ހުޅުދޫ ދާއިާރގެ އި 

 

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިްލޔާސް ލަބީބް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ތްތެިރ ޒަމައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ިއއް .ނެވީ ހިފަހައްޓަަވިއގެން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއް ލުޠުފީ އިން މި މައްސަލަތަ

ނައްތާލުމަށް ކުރެްއިވ  އިބިރުދައްކަ ނަށް ޔާސީ ވާަދވެރިންސިރު ޓަމިނިސް މި މައްސަލަައކީ ހޯމް ،އްވި ބަރު ފާހަގަކުރެމެން

 އެީކގައި ސިާޔސީ  ޯތ އެ ޭބފުޅުންނާއެްއބަސްވެަވޑަިއގެންނެވީ ؟ޅެއްތޯކީ ސިޔާީސ ބޭފުއަހަޑިހުތުރު ޢަމަލެކޭ. ލުޠުފީ

މިނިވަން ުމއައްަސސާެއއްެގ ރައީަސީކ  ؛އޭ.ސީ.ސީ  ން،މަްއސަލައި ؟މަށްއް ކަޅެ ކަންކަމުަގއި ުއޅުްއވި ބޭފު

އި ސިާޔސީ ކީގައެ ކީ ތިމަްނނަމެންނާސަާސެއއްަގއި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅައްއަމުތިމަންނާމެންނާ އެކީަގއި މިނިވަން 

މައްސަލައިަގއި. މިއީ އޭ.ސީ.ސީެގ ޮއތީ އެއްބަސްވެަފއި މި  ކަމުަގއި އެ ަރްއވާ ބޭފުޅެއްކުތްކަސައްމަކަންކަމުަގއި 

މަނިކުފާނު ދިވެހިރާއްޖެ ޔާމީްނ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މުޅި ހަތަރު ފައި ޖަހައިގެްނ ަކއިގެްނ  ރައީސް ލުޠުފީެގ ވާހަކަ. އެ

 ހުރިހާ ންދިަޔއިރު މަުޑން އިންނަވަިއގެރަމުންކުމުޅި ަރއްޔިތުން ނިކަމެިތކޮށް ބިކަ އި،ރުދައްކަ މުޅި ރައްޔިތުންނަށް ބި

މަނިކުފާނަށް  މިނިސްޓަރު އެ ހޯމް ގެމިއަދު  ،ވަނީ ޅުމިއަދު މި ވިދާްއގަިއ ހިއްޕަަވިއގެން ިއން ބޭފުޅަކީ ލުޠުފީ. ޗެއް އެ
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އްލަވަިއގެން ބިރުން ެއ ފިނު ބޭރުގަިއ ކުފާމަނި އެ ގެންބިރުދެއްކީއޭ. ިރޔާސީ އިންިތޚާބު ނިމުނު ދުވަހުން ފެށި

އަމިްއލައަށް އިޙުސާްސކުރެވޭތީ ިމ  އި ހުރި ކަންތައްފަ ތޭ. ކުަރއްވާބިރުދައްކާކަށް ކަމެއް ނެ ހަކުމީމިއަކު ހުންނަވަނީ. 

ދެގެން ފޯނު ނ އިރުގައިދު ؛ވި ބޭފުޅެްއގެ ވާހަކަކަށް ނުކެރޭ. އެހާ ބިރުން އިންނެލާއި އި ޖައްސަ ފަ  ފަސްގަނުޑގައި

ކުިރ  ؟ން ވާހަކަެއއްތޯކޮ ؟ާކކު ގަބޫލުކުރަނީ ރުދެއްކީއޭ.ްށ ބިއިންޓަރިވއުެއއް ދީފަިއ އަުޅގަނޑަ ކޯލަކުން ީޓވީައކަށް

މައްސަލަ އޭ.ސީ.ީސއަށް  ،ނޫންތޯ. އެމް.އެމް.ޭއެގ އެފް.އައި.ޔޫ ހެޑް އެ ވިާދުޅވީކަންތަކުގެ ވާހަކަ ސާފުކޮށް ބުނަންވީ

ހިފައިގެން މުޅި ތުޢަބައިމާ ގެން އިންނެވި ބޭފުަޅކީ ލުޠުފީ. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫފޮރުވައި ،ގެންވައިޕައްލީމޭ. މައްސަލަ ހި

ުއމު ނައްތާލުމުގެ އެންމެ ބޮުޑ އެއް މޭސްތިިރއަކީ ލުޠުފީ. ިމ ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑު މުޅި ޤަ  ،ޤައުމު ފަސާދަކޮށް

މިނިވަްނ  ،ބަވާ ވެރިން އްސަސާތަުކަގއި ތިއްވަން މުއަމިނިމި  މަށްލާޙުކުރުޤައުމު އިޞް މި ،ނުންވޭން ބޭލަފާހަގަކޮށް

ވަަނ  19ްއިވއްޔާ މި މަޖިލީހުގެ ކަމެއް. އިރާދަކުރެ ތަކުގެ ބޭފުޅުން ޒިންމާދާރުކުުރމަކީމިޝަން ކޮ ،ގެ މުއައްސަސާަތކު

 ށް ޝުކުރިއްާޔ. ޑަށް ބޮރަލީހުން އަޅުގަނޑުމެން އެަކން ކުރާނަން. ވަމަޖި

 

  :ހަކަދެްއެކވުންރިޔާސަތުން ވާ

ރުވަނީ ކިނބިދޫ ާދއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އައަުޅގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އި ޔާ ކުރިއްޝު

 . ށްމުޙައްމަދު ނާޝިޒަ

 

 ވާހަކަެދއްެކުވން:ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް 

މި ބޭފުޅުން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގައި އެްއވެްސ  ފެންނަނީއަުޅގަނޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.

 މިތާނގެ އި،ރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ބިރުދައްކަޒަތްތެއްމި އި އިޚުލާޞްތެރިކަމެއް ނެތްކަން. އެއީ މި ބޭފުޅުންނަކީ

ކުރެްއވި ބޭފުޅުން.  ންކަންކަ މި އި،ޓުމަތިން އުކަ ގޭރި މެންބަރުން ނަގާ ތަށް ހުރަސްެއޅުމުގެ ގޮތުން ިއއްޒަތްތެކަސައްމަ

 ޅީމާތުަގއި ހުށަހެށް ކުއްލި މައްަސލައެްއގެ ގޮހަ މަޖިލީމިކަހަލަ ވާހަކަެއއް މި އި،ދެން އެ ވާހަަކ މިއަދު ނުދައްކަ 

ެގ ދޭ. ދެން ހަމަ އެގޮތަށް ސުޕްރީމް ޯކޓުފެއުދޭެތރެ ސުވާލު ންގެ އިޚުލާޞްތެރިކަމާޅު  ހަމަ އެ ބޭފުށްއަޅުގަނޑަ

 އި،ފައިަގއި ހިފާ ދަމަން ހަަތރެސްފައިން ަވއްދަިއގެސި ،ީތވެތީށް ޙުކުމެއް ނުކުހަމަނުޖެހޭ ގޮތަފަނޑިޔާރު ހިތް

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  އިމިނިވަން މުއަްއސަސާތަކާ ކުިރ ބޭފުޅުން. އެދުވަހު އަުޅގަނުޑ ހިތަށްއަރަނީގެން ހައްޔަރު ސް ގޮނެރެގެން

ހުރަސްެއޅޭކަްނ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް  ބޭފުޅުންބޭ އެ  މިނިވަންކޮށް މަސައްކަތްކުރުުމގައި ހަމަޖުޑިޝަރީގަިއ 

 ،ރި މެންބަރު ެއ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިންާރގެ ިއއްޒަތްތެނޭނގުނީބާއޭ. ދެން ހަމަ ެއގޮތަށް ދެންމެ ހުޅުދޫ ދާއި

ގާނޫނަށް  ،މާއެަކން ފާހަގަކުރީ ނެރަލްގައި އޭރު ހުންނެވި އޮޑިޓަރ ޖެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ޚިޔާނާުތގެ މައްސަލައި އެ

އްގެ ތެެރއިން ޮއޑިޓަރ ލެނަށް ގެނަިއ ަބދަިއނގޭތޯ. ގާނޫ ގައިއިުރގެ ތެރޭ ަގޑި 24ގެނައި ބަދަެލއްގެ ތެެރއިން 
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އަުޅގަނޑު ހަމަ  ދެއްކީމާ ދަްއކާ ވާހަކަރުގެ މަޤާމު ނިޒާމުން ގެއްލުނީ. މިފަދަ ކަންތައްަތްއ ކުރަްއވާފައި ބިލްޖެނެރަ

ހަަމ  ؛ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްތީއޭ. ދެން ްޕރޮސި ކަހަލަ އިޚުާލޞްތެރިކަމެއް ނެސްއެއްވެ  މަހަމި ބޭފުޅުންގެ  ،ރަނީހިތަށްއަ

ވެސް  ދޭތެރޭ ުއޓަރ ޖެނެރަލް. އެ ބޭފުޅާެގ ކަންތަކާކި ސިރޮޕް ،ޅެއްފުއޭރު އެ ބޭފުޅުން ލަްއވާފަިއ ހުރި ބޭ

ރު ނުވަނީސް މަޤާމުން ގަިޑއި 24ޓަކައި މައްސަލަ ވައްދާަފއި ނޫނިއްޔާ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ،ނުޖެހުނީމާމަހިތްހަ

 ެއއް ނުވޭ.ފަޮކމިޓީން އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރިއިރު ދެއްވާ އިބުދާީރވާން ފުރުޞަތެއް ވެސް މަޖިލީހުގަކޮށްފި. ޖަވާކިވަ

 ތަށް ކުއްލި މައްސަލަެއކޭ ވިދާުޅވެ ލީމަގޮަފއި މިކަހަލަ މައްސަލަތައް މިއްވާރަކު ، ެއގޮތަށް ކަންތައް އެހެންވީމާ

، ދެއްވި ސުވާލު ުނއުފެދިެއްއ ނެތް. އެހެންވީމާ ގައިދޭެތރޭ ބޭުފޅުންގެ އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ށް ހަމަ އެއަޅުގަނޑަކަ

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ ިއްއޒަރުޞަތުފުމި  ރު. އަުޅގަނޑު މިހާރުިއއްޒަތްތެރި މެްނބަ ރިއްޔާ ކުޝު

 ހާދަށް. މުޙައްމަދު ނި

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ތަނަްށ  ރޭ ވަރަށް ވަކަ ކުއްިލ މައްސަލައެއް މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑަށް މި ފެނުނީ މި

ޓަކައި ހިްނގި ިދވެހިރާއްޭޖގެ މާލިއްޔާ ަދވާލުމަށް ،ލީއިމި ދަންނަވަ ޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންތަން އިއް  ލެވިގެންދިޔަ

ފައިސާ ގުނަން އުޅެަފިއ މި  ޔާމީނާ އެކީގައި ،ދިނުމަށްފަހުއެކަމުަގއި ެއއްބާރުލުން ،ހުރިހާ ޖަރީމާއެއްގައި ަބއިވެިރވެ

ުގޅިގެްނ  ުއއަކާށް ދެްއވި އިންޓަރވިކަގެން ޓީ.ީވއަކޮށް ލެއް ކޯޮގސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އިނދެ ފޯނުގެންއިފިލަ

މާރާމާރީ  އިބިރުދައްކަ  ށް މީހަކަނީނޫ ،ވާީތވެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޓެަރރިޒަމްގެ ދަޢުާވެއއް ރާރަކަށްގަހުށަހެޅުނު ވަކަ 

ަޤއުމުގަިއ އެބަހުރި.  މި އްސަސާަތއްއަހުށަހަޅަންޖެހޭ މު އެންމެ ފުރަތަމަ ރީމާ ންގަން އިންޒާރުީދ އެފަދަ ކަމެއް ކުހި

ައކީ ސިޔާސީ މީހަކަށް ވާްނވެގެްނ އަދި ތިމަންނާ ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް. ވެސް މުައއްސަާސއަކަށް މި މައްސަލަމިއިން އެއް 

ސް، މި މަޖިލީހުގައި އިތުރުން މީތި ވަކަވާ ސަބަބަކީ ިއއްޒަތްތެރި ރައީރާރެއް. އަދި އޭގެގަހަމަ ހުށަހެޅި ވަކަ 

 އި،ީރގައި މަަސއްކަތްތައް ާރވަ ނޑުެމން ރިސެސްއަށް ދިއުމުގެ ކުކަމެއް ނުނިމި އޮތުމުން އަޅުގަ ވާ އެަތއްހުށަހެޅިފައި

ގުިޅގެްނ  ،ޭރގަނޑުގެ ޖަލްސާތައް ބާްއވަން ފެށީމާ ރާވައިގެން ،މި އެޖެންޑާ ފުރިހަމަކުރުމަށް ތައްޔާރުވެ އިހިންގަ

ހަމަ  ،ގަރާަރކަށް ވާތީހުށަހެޅި ވަކަ  ގާލުމަށް ޓަކައިަވގުުތ ނަ ،ޖިލިސް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްމައަޅުގަނޑުމެންގެ މި 

ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއީ ސީދާ ކަނޑަެއޅިގެން މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން މިއަދު މި  އަސްލު

ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް ފާސްކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަްށ  ،ންގުމަށް ޓަކައިއުމު ހިޤަ
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އަުޅގަނޑު  ،ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑު ގަޫބލުކުރާ .އް ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްށަހެޅިފައިވާ ގަރާރެ އެޅުމަށް ޓަކައި ހުހުރަސް

ތުަގއި ވެސް ގަބޫލުކުރަނީ ހަީގގަނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ އި. އެހެންޓަކަ ކަމަށް ތްއުފާކުރަން މި ގަރާރު ބަަލިއގަ

 އިން ެއއްެވސްފަރާތަކަށް. މި ހުށަހަޅަންވާ އިބިރުދެއްިކނަމަ އޮންނާނީ އެ މައްސަަލ ހުށަހަޅާފަ ،އިންޒާރު ދިންނަމަ

ޓަކައި މި ހުއްޓުމަށް މަޖިލީހުގެ ހިންގުން ،ކަމެއް ނުކުރޭ. ނުކޮށް ހަމަ ފިލައިގެން ތިބެ ސަރުކާރުގެ ިހންގުން ހުއްޓުމަށް

ހުށަނޭޅުމަށް.  މިފަދަ ގަރާރުތަްއ މި މަޖިލީހަށް ،ގަރާރު ހުށަހެޅީ. މިއީ އަުޅަގނޑު އާދޭހާ ެއކު އަދިވެސް ދަންނަވާނީ

ދިނުމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގއި ކުރަން ބޭނުްނވާ ަމސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބާރުލުން އަޅުގަނޑުމެން ރައް

 ށް ޝުކުިރއްޔާ. ޝުކުރިއްާޔ. ވަރަށް ބޮޑަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލިބުނީ ައޅުގަނޑަށް.  ބޮޑަްށ ކެހި މި ޭރގެ އެންމެ ޅެއް. މިބޮޑު ތެދުފު  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، ވަރަށް 

ޖެހެނީ. މި ގެންދަން ކުރިއަށް  އެޖެންޑާއަކަށް މަަސއްކަތް ވަނިކޮށް މުޅިން އާ އަޅުގަނޑުމެން އެޖެންޑާ ފުރިހަމަކޮށްފައި

 .هللاދުމެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްިއއްޒަތްތެރި ބާރަށު ދާއިާރގެ އަރުވަނީ މިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: هللاބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ޢަބްދު

ރޭެގ  އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ،ތަޅުމަށް އައިސް ` ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ކުއްލި މަްއސަލައެއް މި 

މި މައްސަލަ  ،މަސައްކަުތގެ ޝެޑިއުލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާނީ

މިއީ ފަހަރެއްަގއި ހަމަ  .ުއފެދެއޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދޭތެރޭގަިއ އަޅުގަނޑުމެންގެ ުސވާލު ހުށަހެޅި ނިޔަތާ

 .ެތއް ކަުމގައި ެދކެންޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްހަގީގަމަލުގެ ވެދުމެއް ކަުމަގއި ެވސް ވުަމކީ ގަބޫުލކުރެވިާދނެ ފިނިފެން

 ކަމެއް ކުރި މިފަދަ ،އިްނޒާރުދީ އިބިރުދައްކަ  ،އުފެދޭ މައްސަލަައކީނޫނީ ސުވާލު ،ކަމަކީ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުނުކުެރވޭ

 . ެއހެންނަމަވެސް، އުާފވާ ެއއްކުރީަގއި ދެެކވިފަ  އޮންާނނީ މާވާހަކަ ވާހަކަ ބުނާނީ މިައދަކު ނޫން. އެ އެ ،ނަމަ

ކަން ަވއްޓާލި ކަމަށް މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ މި ގަރާރުަގއި ހިމެނިފައި އެބައޮތް. ބަޣާވާތަުކން ވެރި ވެސް ކަމެއް

ގަރާރު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މި  ވާތީ ައޅުގަނޑު ހަމައެކަމަށް ބާރުައޅުްއވާފައި  އިގޮތަށް އެގޮތަށް ވާހަަކދައްކަވަ  ހަވާދޭ

 ގަރާރުގައި ކަމަށް މި  ކަމެއް. ކަނޑައެިޅގެން ބަޣާވާެތއް ކުރި ކުރަންޖެހޭ މިރޭޝުކުރު ދެންނެވުން ވެސް އެއީ 

ރޭ  ކަމުަގއި ވެސް އަުޅގަނޑު މިދޭތެރޭ ދައުވާކުރުމަށް ލިބޭ ހެކި ފަރާތްތަކާ ފާހަގަކުރެވިަފއި އެަބވޭ. އެހެްނވީމާ، އެ

ެއ  ،ކަމެއް. ބަޣާާވތެއް ކުިރކަމަށް ވިދާުޅވެ އުފާކުރަންޖެހޭ މެންިމއީ އަުޅގަނޑު .ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް .ން މިއީގަބޫލުކުރަ

 ެވސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދިަޔ އިތުރު ހިތްވަރެއް. އަދި އެ  ދެްއކުމަކީ އެއީ ހަމަ ޔަޤީނުން ބަޣާވާތުގެ ވާހަކަ

އަހަރަކީ  5މިދިޔަ  ،ކައަކީ ހަ ައޅުގަނޑުމެން ދަްއކަންޖެހޭ ވާ .ސްފަރާތްތަކުން ލިބުނު އިޢުތިރާފެއް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ



11 

 

ތަކެއް އެ ސަރުކާރަކުްނ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ޒީބު ހުރިހާ ސިފަމިކަހަލަ ނާތަހު އި،އިންޒާރުދިނުމާ، ބިރުދެއްކުމާއި

ކުރަން މަސައްކަތް  ،ޒުކޮށް މުައއްސަސާަތއް ޕެރެލައި ،ައހަރު. ރައްޔިތުންނަށް ބިރުދެއްކުމާއި 5ހިންގި ސަރުކާރެއް އޮތް 

މި އިއްޒަތްތެރި  .ންުކރަމުންދިޔައުނދަޫގކޮށް ޖެއްސު ،ވަރަށް ދަތިކޮށް ގާނޫނީ ޒިންމާ އުފުލަން ނުކުޅެދޭިއ، ހުރަސްއަޅަ

މި ަމޖިލީހުން ނެރެހެދި މަންޒަރު ދިވެހި ރައްޔިތުން ދުށް.  އި،މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގޭޓުތައް މަތިން އުކަ 

އަިދ  ،ވެސް ފަންވަރެއް ހުރި މީހަކު ަވޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި  ،ދައްކާލުމުގެ ހިްތވަރެއް ކަ ވާހަ އެހެންނަމަވެސް، އެ

ކަމެްއ.  ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ ވެސް ނެތުމަކީ އެއީ އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވިރަށް ނިސްބަތްވާ މިދިޔަ ސަރުކާ

މި ފްލޯގައި  ރޭ މި މަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިމިފަދަ ކިތަންމެ މައްސަލަތަކެްއ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 ވެސް އެ  މައްސަލައިގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް މިއަދު ލެވިދާނެ. އެމް.އެމް.ޕީ.ާއރު.ސީގެ މައްސަލަާއއި އަދި އެ ދައްކާ

ކަމެއް. ެއކިެއކި  ހޭުތގަިއ ވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ވިްސނާލަންޖެހަީގގަދާކަން އެީއ ފައިސާއިން އުފަލުަގއި ދިިރުއޅެމުން

 ޅުމުަގއި އުޅެމުންދާ އުވެސް އަރާުމ ދިރި އެ އެޕާޓުމަްނޓުތަކުަގއި މިއަދު ،ަފއިސާއިން ގަނެ މޮޅެތި އެޕާޓުމަންޓުތައް އެ

ކަންކަމާ މެދު  ވާހަކަތައް އަުޅގަނޑުމެން ދައްކަންޖެހޭ. މި އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. މި  ދޭތެރޭގައި ކާފަރާތްތަ

އަޅަންެޖހޭ. މި މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރެވެންޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިދވެހި ރައްޔިތުން ިމ ފިޔަަވޅު އަޅުގަނޑުމެން

، ަނވާރަ ސްރައްޔިތުންގެ މަޖިލި ިއ،ސް ހޮވަލިގޮުތގައި މި މަޖި ގެތުންގެ މަޖިލީހަށް އަދި ނަޒާހާތްތެރި މަޖިލީހެއްރައްޔި

އޮތީ މިދެންނެވި  ދީފައި އެއިގޮތުަގއި ހޮވަ  ގެ.ީޕެގ މެންބަރުންގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން އެމް.ޑީވަނަ މަޖިލީހަށް 

 .ރޭ އަޅުގަނޑު ިއއްޒަްތތެރި ރައީސަށް ދަންނަވަން އެހެްނީވމާ، މި .އެޅުމަށްވަޅު ފިޔަ  އި،މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ބަލަ 

ކަމުގައި. އަޅުގަނުޑ ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްާދންޖެހޭ  .މި މައްސަލަތަކުގައި އަުޅގަނޑުމެން އަވަްސވެގަންނަންޖެހޭ

ގަިއ އްލިގެން ޖަލު ގޮޅިތަކުން ބޭރުފަރާތްތައް ވީއަދި މިފަދަ  ،ުތގައި މިކަންތަްއތައް ނުބެލި ދިގުލައިގެންދާގޮ ގަބޫލުކުރާ

ހުށަހެޅުމަށް އޮްތ ައދި މިފަދަ އެތައް ކުއްިލ މައްސަލަެއއް  .އުމަށް އޮްތ ނުރައްކަެލއްޤަ ދުވަހަީކ މި  ކޮންމެ ތިބޭ

 ފުރުޞަތު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދުވާފަރުއަރުވަނީ ޞަތުމެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 .ށްއަޙްމަދަ އިސްމާޢީލް

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއސްމާޢީލް އަޙްމަދު

 ރޭގަނޑުގެ  ވެސް  ކުޔައަުޅގަނޑު ހުަށހަޅަން މީގެފަހުން ހަމަ ކޮންމެ ރެ ،ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސް 

ބޭބޭފުޅުން އަދި  އެ ،ނަމަ ިއފިވަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ މި ޖަލްސާ ތަކުރާރުކޮށް ބާއްވަކޮށް ބާއްވަން. ތަކުރާރުޖަލްސާ 
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ވާހަަކާއއި ބިރުދެއްކި ވާަހކަ ވެސް ހަމަ، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢީދު ހުށަހަޅުއްވާ ރައީސް ޔާމީނު ކުރެއްވި އަނިޔާގެ 

ރަނގަޅު މަޑުމައިތިިރ ރިވެތި މެންބަރެއް. ސަޢީދު ލާޤު ޚްއަ ށްވަރަސަޢީދަކީ ތަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. 

 އެްއގޮތަކަްށވެސް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ...ބަރުއިއްޒަތްތެރި މެންނޫން! ނޫން! 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު ިއސްމާޢީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުވާފަރު

 ވަަޑއެއްުނގަންނަވާނެ އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް ބިރުަދއްކާ ބޭނުންފުޅުވެ ސް ސަޢީދު އެްއގޮތަކަްށވެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ފަސް ރައީްސ ޔާމީން އަދި މިދިޔަ  ،ނަމަ ދާތަކުރާރުވެގެންމިކަން މިގޮތަށް  ،އަުޑއަހާކަށް. އަުޅގަނޑަށް ަޔޤީން

ބޭފުޅުން ހިންިގ  އެ ،އި ގޮތާ ލިއިއުމު ލޫޓުވަޤަޭބފުޅުން މި  އެ ،ޭބފުޅުން ދެއްކި ބިރާއި  ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެއަހަރު

ޔާ ިމ އްލު ހޯދަން ކުއްލި މަްއސަލަތައް އެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އިރާދަކުރެްއިވއްޙަ މައްސަަލއަށް ޖަރީމާތަކުގެ 

ތަން އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާރަވެރިވާން އެބަޖެހޭ ރައީސް،  މަޖިލީހަށް ގެންނަ

ން. އޮތީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ހިތް އަތުލަބޭފުޅުްނގެ މުޅި މަަސއްކަތް ެފއްޓިފައި  ީއސް. މިހާރު އެއިްއޒަތްތެރި ރަ

ބޭފުޅުންނަކީ  އެ އި،ރަތު ުއފައްދަދޭތެރޭގައި ނަފު ންނާިއ އަުޅގަނޑުެމންނާބައިވެރި ގެ ކޯލިޝަނުަގއި އަުޅގަނޑުމެން 

ކުރާތާ މިހާރު ދުވަްސޮކޅެއް ެވއްޖެ. މި މަޖިލީހުގައި ވާން ކުރާ މަަސއްކަތް މާ ހެޔޮެއދޭ ބަޔަކަށް ށްއަޅުގަނޑުމެންނަ

 ޚިާލފު ރެ މާ އާދަޔާަގއި ެވސް ައޅުަގނޑުމެންގެ މެންބަރުންނަށް ވުތަކު އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަަސއްކަތް

ވެސް  ކިަބއިން ގެބޭފުުޅންގެ ފަރާތުން ފެނޭ. އަިދ ހަމައެއާެއކު އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް  އެއްބާރުެލއްވުމެްއ އެ 

ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ބޭފުޅުންނަށް ދެއްވާ ނުދޭ ލޯބި އެ ،ނުކުރާ ޤަދަރާއި  ،ތިރާމާއިހު ނުކުރާ އި ނޑުމެންނަށްއަޅުގަ

 ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ އެ ގެ ނަތީޖާއެއް  އޭގެ ، އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުެރވެނީގޮުތންގެ ފެނޭ. އޭގެ ނަތީޖާއެއް 

ތަނެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް  ްއގެ މެންބަރަކު ހުންނަތާކު ދެވަނަ އެެހން ޕާޓީއެކުޑަ ުދވަސްޮކެޅއް ފަހުން މި ބޭފުޅުން މީގެ

 ،މަސަްއކަތްކުރާނެ މެންބަރުންތަކެއް އެކުތާ ފެންނާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރައީސާެއކު، ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްގެ ސިޔާސަނު

ތްތެރި ެތއް. އިްއޒަހަގީގަން ޮއތް ުގޅޭނެކަމީ މިއަދު ފެންނަ ނާއަނެއްާކވެސް ައއު މެންބަރުންތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން

 ާލއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ،ބިރުދެއްކުާމއި ،އަިނޔާކުރުމާއި  .ެވއްޖެއަންތަރީސްވެ ރައީސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ އަަޖއިބު

އެކަްނަކމަކީ އެއީ ކޮންމެހެންވެސް  އިއެކަންކަން ހިންގަ  އިއަހަރުގަ 5ބޭފުޅުން ދެއްެކީވމަ. މިދިޔަ  ވާހަކަ އެ

ކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަކީ ބަޠަލުން ކަމަށް ކަން ގޮތުަގއި ދައްަކވާފަިއ ތިބި ބޭބޭފުޅުން އަދި އެކަން  ގެކަމެއް ޖެހޭނެންހިނގަ

ވާހަކަ ެދއްކީމާ ައޅުަގނޑުމެން އަންތަރީސްވޭ. ިމ  ން މިއަދު ިނކުމެ މިހެއްދެވި ބޭބޭފުޅު އި ސެލްފީ ނަންަގވަ  ިއ،ހައްދަވަ
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މި މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ،އަހަރުދުވަހުގެ ތެޭރގައި ފަސް ނާނެ މިދިޔަ ގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ފެންދިވެހިރާއްޖޭ

މުއްސަނދިވާ މީހުންނަކީ  ންކޮށްގެ  އަދި އެކަން ،ހަދައިކަަމށް ލު  އެތައް ކަމެއް ހަލާންއިސްލާމްދީނުގައި ކުރުން ހަރާ 

ހެއްދެވި ބޭފުޅުން  އިލައްވަ  ށްފައިލަޕްރޮ އިއެކު ސެލްފީ ނަގައި ފޭސްބުކާއި ޓްވީާޓގައެ ބޭފުޅުންނާ ،ބަޠަލުންނަށް ހަދައި

 ވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ވަރަށް  ކިޔާފައި ދެއްކީމާ އޭިތ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޖޯކުޓެަރރިޒަމޭ ،އަނިާޔއޭ މިއަދު އައިސް

މިފަދަ ބޭކާރު  ،ދީގައި އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ފުރުޞަތު 19 އެޖެންޑާ ،ބޮޑަށް އެދެން

އެއްބާރުލުން ދެްއވަްނ އެކު ައޅުގަނޑުމެންނާ ،ތި ބޭފުޅުން ނުގެންނަވައި ދުވަސްތަުކގައި  ތައް މި ކުިރއަށް އޮތްކަންތައް

ފުރުޞަތު  ށްމި ަޤުއމު ދީއްލާލުމަ އެދުމަށްސް އަުޅގަނޑުމެން ަރއްޔިތުން އެދޭޖަހާފައި ހުރި ގޮތަްށ ގެްނގޮމިސްރާބު

 އްޔާ.  ޝުކުރި  ބޮޑަށްދެއްވުމަށް. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިނގުަރއިދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ އަރުވަނީ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

  ޙްމަދަށް.މެންބަރު ޙަސަން އަ

 

 :އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީތީ މާވަށު ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ފަށްފަށުން އްޔާ އިޝުކުރި

 ،ލުޠުފީ ތި މަނިކުފާނަށް އެނިގވަަޑއިނުގެންެނވީތީ އަުޅގަނުޑ ހައިރާންވޭ. ލުޠުފީއަކީ ދަންނަވަން. ޝުކުރު

ކުރާީތވެ އެކަްނަކން ހުއްޓުވުމަށް މިނިވަން ވައްކަން ހަމަ ސީދާދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަުތގެ މުއައްަސސާއަކަށް 

 އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑަިއގަތް ގޮތް ތި ކަށްއުފައްދާަފިއ އޮތް ކޮމިޝަނެއް. އެ ކޮިމޝަނުގެ ރައީސަ  ްއ،މުއައްސަާސއެ

ހި ތީ. ދިވެ ވަަޑިއގަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ކިިހނެއްކަންނެއެނގިވަަޑއިނުަގންނަވާ މަނިކުފާނަށް

ފައި ލާއިމުޅި ދައުލަތް ލޫޓުވަ ،ކޮށްއަހަރު ވަްއކަން ކޮށްއުފައްދާފައި ހުރި ހުރިހާ ތަނަކުން މި ދިޔަ ފަސް އިދައުލަތުގަ

ގޮތުން މަނިކުފާނު  ބެހޭ ވީައކަށް ދިން އިންޓަވިުއއަކާ.އަދި އެތަނަށް ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ހުރެފައި ޓީ

އެްއވެސް ސަުރކާރެއް އޮތަްސ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުދަލުްނ  ،ވީ. ައޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވަނީށަހެޅުއްނަށް ތި ހުތަ މި

، އަުޅގަނުޑ ޤައުމު އޮތީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ  ތާރީޚެްއގައި ޮގސްފައި މި ހާއޮތް މި ރުނުވެމާދާވަްއކަންކުރާ މީހާ ޒިން

އަދި އެގޮތަްށ  ،އެމް.ޕީ.އެލްެއކޭ ،އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީެއކޭ ،އާރު.ީސއެކޭމް.އެމް.ޕީ.އެ ؛ހުިރ އަދަދު އިމި ދަންނަވަނީ ކައިފަ

 އަދަދު އަދި މި މަޖިލީހަކަށް ނާދޭ. ކުދި ކުންފުނި. ަވކި އުފައްާދފައި ހުރި ކުދި ކުންފުނިތަުކގެ  ންކުރަަވއްކަން ،ގޮސް

ގެްނ އަިދވެސް. ޕްރޮޖެކްުޓ އިުނގަެނވިއިން އަރަވަކި ފަރުދުންނަށް ކުންފުނި ުއފައްދައިދީފައި ކޮށްފައި ހުރި ވަްއކަން. އެ

ތިބި މީހުން ހަމަ  ކޮށްފައިިތތުން އެދެނީ ހަމަ ސީދާ ވައްަކންހިންގާކަށް ރައްޔިތުންެނއް ނޭނދޭ އެހާ އަވަހަކަށް. ރަްއޔި



14 

 

ޕާޓީއަށް މެޖޯރިޓީެއއް ިދނީ ޑިމޮކްރެިޓްކ ހަްއޔަރުކުރަން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުްނ މޯލްޑިިވއަން  އިސީދާ ހިފަ

ން. އެއަށް އިންޞާފު ހޯދުމަކީ މިތާ ތިބެ އަޅުގަނޑުމެން ރީތި ބަހުން ވާހަކަދެއްކުމެއް ނޫލު ލުއިންޞާފު ހޯދަން. ޢަދުދުޢަ

ޤައުމަކުން ފެނިފައި އޮތް  ވެސް މި ދުވަހަކު މިއީ ހައްޔަރުކުރުންކޮށްފައި ތިބި މީހުން ސީދާ ވަްއަކންގޮތްތަެކއް ވުން. 

ޭބރު ޤައުމެއްަގއި. ދެން އެއީ މާ ނަޒާހާތްތެރި މީހެއް. ދެން  ފައިލާއިކަ  އުލަތް ދަވެސްމަންޒަރެއް ނޫން. ކޮންމެ މީހަކު

 ންނަކަށްސަލާމަތުން ތިބޭ މީހު، ާތއި އޭނަގެ ހުރިހާ އެްއޗެއް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ. ރަނގަޅަށް ތިބިއޭނަގެ އިންސާނީ ކަރާމަ

ަދއުަލތް ކާލަިއގެން ދާ މީހާއަށް . ންނަނީފު އޮސާއިންއަްށ މީހާކުރާ ވެސް އިންސާފެއް ނުލިބޭ. ވަްއކަން ދުވަހަކު

ފު ެއބަ ލިބެންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ސާނުވާނެ. އިންިއގެންހިނގަ ށް މި ޤައުމުފު އޮންނަނީ. އެހެންީވމަ، މިގޮތަސާއިން

 ލާ.ބަބަލާ. މި މަޖިލިސް ހިނގާ ގޮތް އެބަރައީސް، މި ަޤއުމުގެ ަރއްިޔތުން ރޭނގަނޑާއި ުދވާލު މި މަޖިލިސް އެބަ

ވީ. އަިދ ވެސް ރަނގަޅުކުރަްނވީ. މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުަގއި ތިބި މީުހން ރަނގަޅުކުރަން  ، ކޯޓުތައްންވީމާއެހެ

ފުޅުން އަނެްއ ބޭ، ސަުރކާރެއް ބަދަުލެވގެންދާއިރު ސިާޔސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ ދައުލަތެއް ،އަޅުގަނޑު ޮގވާލަން ހަމަ

ފީ އެއްެވސް ުވޒާރާައކަށް ، ލުޠުވީމާއް ނުހހިފެހެއްޓޭނެ. އެހެން ސިޔާސަތެ ރުކާރެްއގެސަރުކާރުަގއި ތިބެގެންނެއް ެއ ސަ

ޓީވީ ޕްރޮގްރާމެްއަގއި  ،ނުިލޔެބުކުގެ ސްޓޭޓަްސއެއް ފޭސް ،އްލަައށް ޓްރީޓެއް ނުކުރައްަވއިއަމި  އި،އެކަން ނާންގަވަ 

ސަޢީދުމެން އަދި  .ތްތެރި ރައީސްްއޒައި .ބުނީމާ އަުޅގަނޑުެމން ހައިރާންވަން އޭކޯލަކުން ތިމަންނައަށް ބިރުދެއްކީފޯނު

  ...ށް އެނގިލަްއވާނެވާނެ. އެހެންނަމަވެްސ، ސަޢީދަސިޔާސީ ކަންތައްަތއް ތަންކޮެޅއް އާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ން:އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަސަން އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވު

 ،ހައްޔަރުކުރި އަދަދާއި ބެހޭ ބޭފުޅުން  އެ ބޭފުޅުންގެ ސަރުކާރުަގއި ަސލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ،އިގަންަނވާނެވަޑަ އެނގި 

މެންބަރުންގެ ދަތްދޮޅި  މި މަޖިލީހުގެ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުން ަހއްޔަރުކުރި އަދަދާއި

 ކުމެފަ. ނުއޯިޑއޯ ،އިހުރި ބުނެފަވެސް އެބަ ލާނަމޭއިދުއްވަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެ

 ޖާބިރަށް. هللا ޢަބްދު
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 ން:ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ތިރާމްކުރަން މާވަށު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ ހުވެސް އަޅުަގނޑު ވަރަށް އި ތުަގއިހަީގގަސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ 

އިޚް . ޝަ އޭދެއްކި މީހާ އަުޅގަނޑަށް އެނގެލުޠުފީއަށް ބިރު ،ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީހަމަ މެންބަރަށް. އަޅުގަނޑު 

އެ ދިވެހި ަރއްޔިތުންނޭ  ދެއްީކކީ.އަްށ ބިރުއެ ބޭފުޅާޫނނޭ  އްނިސްޓަރެމް މިއަދި ާރްއޖޭގެ ހޯ ނޫނޭ، މްރާނެއްޢި

ާރއްޖޭގެ . ނުވާނެގެންއުޅެ ދެއްކި މީހާ އެ ބޭފުާޅއަްށ ިބރު ވެސް އެ ބޭފުާޅއަށްދެއްކީ. ެއްއޮގތަކަށްބިރުބޭފުޅާއަށް 

ކަށް އިންެނވި ދާއިމަްށ ދެމިގެންވާ ގޮތަ  ކަންކުރުމުަގއިވައް އުުމރު ތާ  ށް ިބރުދެއްކީ. އެ ބޭފުާޅއަކީރައްޔިތުންގެ އެ ބޭފުޅާއަ

 ކަމަށް  ވެދާނެ މިތިބަ ހުރިހާ މެންބަރުންވެދާނެ އަުޅގަނޑު ކަމަށް ވެސް. ދެއްކީ ބިރު އަށްއެއީ އެ ބޭފުޅާ ބޭފުޅެއް.

 ،އިމާންތެރި ،ޙްލިޞާ ކުހި، މިއަދު މައްާކަގއި ހުރި ނުލާއެހެންވީމާ ނޫންތޯ އެ ކަންތަްއ ވެސް. ވެސް. ކުރަން ޖެހިއްޖެ

ބޫލެްއ ގަނުކުރައްވާނެ. ައޅުގަނޑު ކަމެއް ކުން ފައްކާ ރާއްޖޭގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އެފަދަ  ގޮތަހުރިހާ ،އަޚްލާޤު ރަނގަޅު

ދޭތެރޭ އެފަދަ ކަމެއް ރާއްޖޭގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަހަލަ އިއްޒަތްެތރި މަޤާމުގައި ހުރި ބޭފުޅަކު  ނުކުރާނަން. ލުޠްފީއާ

ހުރި  އިންގެ ތެރެއިން ނަޖިހެއްގެ ދަރަޖައިގަ އިންސާނުލުޠުފީއަކީ ސް ޖެހިވަަޑިއނުގަންނަވާ. ެއއީ ވެ ކުރަްއވާކަށް

ުކއްލި މައްސަަލއެއް  .ބޫުލުކރަނީ އެގޮތަށް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސްގަައޅުގަނުޑ  ބޭފުޅެއް.

އުފާވޭ. އެީއ  އަުޅގަނޑު ވަރަށް ަޔއީމާރިއަށް ގެންދިން ކުއެމް.ޑީޕީން އޭތި ބަލަިއގެ  ޕޮޒިޝަނުން މިތަނުން ހުށަހެޅީމާއޮ

ފީ ކަހަލަ ވަަގކު ދެއްކި ވާހަަކއެއް ައޅުގަނޑުމެން އޮޮޕޒިޝަނުން ލުޠު ،ގަޅު ކަމެއް. އެކަމަުކ، މި މައްސަލައަކީ ރަނ

 ފައި ހުރި މީހެއް.ށްންކޮވަްއކަދިވެހި ަދއުލަތުން ފީައކީ ކަނޑައެިޅގެން ނުވާނެ. ލުޠުމިތާ ޒިންމާދާރުކޮށް އޮޕަރޭޓުޮކށްގެން

ވާލުވެ ހުރެގެން ދިވެހިާރއްޖޭެގ ހަ ހާއޮފީ އްެއންމެ ޓޮޕް އެ ،ހަވާލުވެ  އޮފީހާ  ންމެ އަމާާނތްތެރިދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ

ަވއްކަންކޮްށގެން ލިބުނު ލާރިއަށް ގޮސް ޕަދުމާވަީތ  ން ޮބުޑކޮށްިއ ދުވާލު ވަރަށް ފާޅުކަޔާ ރައްޔިތުން ކުރިމަތީަގއި ރެ

ާރއްޖޭގެ ިވޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރިތަްއ   އޭނައަކީ.ހުރި މީހެއް އޭނައަކީ. ފިލްމެއް ބެލި މީހެއް އިފަބަލާ

ފުޅަށް ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ކޮރަޕްޝަނޭ ިކޔަިއގެން ނުރަނގަޅު އެަތއް ޢަމަލެްއ އޭނަ ވަނީ އަިމއްލަ ،ހުއްޓުަވއި

ތާކުން ރި ފީ ހުލުޠު ،ން މިއަދަށް ކުރަންވީ ކަމަކީރު މިއަދުމިނިސްޓަވެފައި ހުރި މީހެއް. ރާއްޖޭގެ ހޯމް ޓްކޮރަޕް

 ޭދތެރޭގައި ޙުކުމްކުރާ ގޮތަކީ. އޭނާއާ ައޅުގަނޑުއެއީ ލް މެދުވެރިކޮށް ެގނެސް އޭނާ ގޮިޅއަށް ލާންވީ. ޕޯއިންޓަރ

ނޫން.  ކީެއއް އޮތީމައްސަލަތިރާމްކުރަން. އެކަމަކާ ެއއްެވސް ހުމައްސަލަ ހުށަހެޅި މެންބަރަށް  އަޅުގަނޑު ވަރަށް އި

ކުރީމަތާ މި އެނގެނީ ޑިބޭޓު. ނެކުރަންޖެހޭވެސް  ޑިބޭޓު ނޑުމެންހޭނެ. އަޅުގަހުށަހަޅަންޖެ މައްސަލައެކަމަުކ، 

އަދި އެކަހަލަ އެހެން  ނެ.ބޫލެއް ނުުކރާގަ  އެްއވެސް މީހަކުމި ރާއްޖޭގެ .ންބޫލެއް ނުކުރަގަ ވެސް ލުޠުފީ ުތގައިހަގީގަ

ވަނަ  19. އަުޅަގނޑުމެން މި ތިބީ ކުރާނަންބޫލެއް ނުގައެްއވެސް މީހަުކ ވެސް  ކަށް ދާކަށްޓުމަންޓަހަލަ ޑިޕާމީހަކު އެކަ

ތިބި ެއކި ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން. އަދި އެކި ތަޖުރިބާ އެއްކޮށް. މި މަޖިލީހުގައި އެބަ އެިކއެކި ަތޖުރިބާއާ މަޖިލީހަށް އައިސް

 ކާ ކައަދައްކާ ވާހަ ހަދާ މީހަކުކު، ކަނޑައެިޅގެން ލުޠުފީ ކަހަލަ ދޮގު. އެކަމަބޭފުޅުން އެކި ޒަމާންތަުކގައި ކޮށްފައި ތިބި
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މި މަޖިލީހުގައި  ކޭ.ޗީޕް މީހެ ތުރެން. އެއީ ެއއަށްމޭން އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަމުޖެހުކުރަންމި މަޖިލީހުގައި ޑިބޭޓުމެދު 

ތިބި ހަަމ މި ރާއްޖޭަގއި އެބަ މޭ.ށް ހިތާމަކުރަނޑު ވަރަ. ައޅުގަމިއީ ިއއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހެކޭ. ުނވާނޭނަެގވިގެންއޭނަ ނަން

އިސް  ތިބޮޑެ ގައި ތިބިހިންގަވާ އިންޑަްސޓްރީ ބޭފުޅުން. މެން ވާހަކަދައްކާލަން ބޭނުންވާބޭފުޅުން. އަޅުގަނޑު ރަނގަޅު 

މި ާރއްޖޭަގއި  !ވާގަން. ހިގެން އް ހުށަހަޅައި ތަނުަގއި ުކްއލި މައްސަލައެ  ވާހަަކ ދައްކާލަން މި ންގެމީހު ތެރިމަސައްކަތް

. ދައްަކންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން މިއީކީ ލުޠުފީގެ ވާހަކަ ދައްކަން. ންގެ ވާހަކައުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަސަްއަކތްކުރާ މީހު

ވެސް ޒިންމާދާރުވާން.  އަޅުގަނޑު އަބަުދވެސް ުއްއމީދުކުރަނީ ރާއްޖެ ޒިންމާދާރުވާން. އަުޅގަނޑުމެން އެްނމެން

ވެސް އެހެން ށް މީނަހައްޔަރުކުރަންވީ. ޔާ އިހިފަކުީރމަ ހަމަ ގޯސްކޮށް ކަންތައް ރޭަގއި މެންގެ ތެއަޅުގަނޑު

ށް. ކަބޫލެއް ނުކުރަން މިހެން ވެގެންވާނެ ކަމަގަވެސް. އަޅުގަނޑު  ރޭ ހަްއަޔރުކުރަންޖެހެނީ މި އޭނަ ނުވާނެ. ހުރެވިގެން

ގަޑީަގިއ  މިމައްކާަގއި ވަރަށް ދުޢާކުރައްވަމުން  ދެން ހޯމް މިނިސްޓަރު ،ބޫލެއް ނުކުރަން މިހާ ސްލޯކޮށްގައަޅުގަނޑު 

އޮތް. އެބައަުޅގަނޑަށް ޔަީޤންކަން  މުގެއަުޅގަނޑުމެން އެންމެންެގ މަްއަޗށް ދުޢާކުރައްވާެނކަ ންަނވާނީ.ވަަޑއިގަ ވެސް

 ކޮށް އެރުްއޔަރުކުރާށޭ. ހަްއޔަހޯމް މިނިސްޓަރު ވަަޑއިގެްނ މި އެންމެން ހަ ، އަުޅގަނޑު އެދެީނ ރާއްޖޭގެ އެހެންވީމާ

 ...މީހުންގެ މައްޗަށް ޙުކުމް

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

އަރުވަނީ އިހަވަންދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް. މުޙައްމަދު ޝިފާޢަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރު މުޙައްމަދު ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަ

ވަނަ ދުވަހު ތި  2018ޗް ރިމާ 10 ކާުކަކން ދަންނަންވާނެ. މިއީ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރައީސް ޔާމީނަކީ

ހަމަ  .ފަހު ފޮޅުވަތް. ލަފަހު ޖުމު ގެދެްއވިފައިވާ ިސއްރު ބަޔާެނއް ސް ޕޮލިސް ސަރވިްސއަށްދަންނަވާ ލުޠުފީ މޯލްޑިވް

ވެސް. އިްއޒަތްތެރި  ނޭމައިަގނެގެންއި އުރައިން ކަނޑި ދަންނެވީ ރައީސް ޔާމީން ދިފާޢުގަމި ހު ،އެ ބަޔާނުގައި ޮއވޭ 

ވެރިޔަކަށް ހުންނަ މީހެއްގެ ވެރިކަން ދިފާޢުކުރަްނ ަރއީސްގެ ޒިންމާއަީކ އޭރުގެ  ގެފަހަރެއްަގިއވެސް އޭ.ސީ.ސީ .ރައީސް

މި ދަންަނވާ  .ވެސް ނޫން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް އަށް ވަޒަްނ ެލއްވުެމއްކަނޑި ދެމުމެްއ ނޫން. އަދި ބަޑި އުރައިން 

ކަުމގަިއ ހުންނަވައިގެން ރަްއޔިތުން ޖީބުން މުސާރަ ނަގައިގެްނ އޭ.ސީ.ީސގެ ރައީސް ،ފީ ލުޠުއޭ.ސީ.ީސގެ ރައީސް

ވާ. އަުޅގަނޑުމެން ދެްނ ތުރު ެއްއވެސް ކަެމއް ނުުކރައްކޮަރޕްޝަން ހަލާލުކުރުން ނޫން އި ،ކުރުމާއިލުވަްއކަން ހަލާ

 ؟އެ މަނިކުފާނަށް އެހެން ނަހަދާށޭ ،ތެރިއޭވީތޯ ލުޠުފީ ހާދަ ރަނގަޅޭ، ހާދަ މަޑުމައިތިރިޭއ، ހާދަ އޯގާކިޔަން

ތްތަކަށް މި ޤައުމުގައި މިދިޔަ ފަސްއަހަރު ދުވަހު ހިންގި ބޮޑެތި ވައްކަންަތކާއި ބޮޑެތި ޚިޔާނާ .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް
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 ކަްނކަން ހުއްޓުވަންޖެހޭ މަޤާމުަގއި ހުރެގެން މި ދަންނަވާއެ  ،ާވިގވެިރވި ެއއް ބޭފުޅަކީ  އެންމެ ވަރުގަަދއަށް

އަހަރު  5އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތެއް މިދިޔަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޭ.ސީ.ީސގެ ރައީސް ލުޠުފީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، 

ދާދި ފަހަކުން ޓީވީ  ؛މި ދަންނަވާ .ހަމަ މި ދަންނަވާ ލުތުފީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ،ެއއް ބޭފުޅަކީ ިއވި ތެރޭގަ

 އި ވެސް އެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީެގ ަވއްކަުމގަ އިުތގަ ގީގަީފއަކީ ހޠުޑަިއގެން ލުސްކްރީްނތަކަށް ނިކުމެވަ ޓީީވ  ،ސީރީޒްތަކުން

އެްއކޮްށ  ޝާމިލުވާ ބޭފުޅެްއކަން އަޅުަގނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ސިޔާީސ އެިކއެކި ބޭފުޅުންނާ

 ފާޚާނައިގެ އަދަދާ ވާނެންނަންހު އިގަންނަ ފްލެޓުގަ ފްލެޓް މިލްކުކުރާނެ ގޮތާއި، ،އިފްލެޓް ގަންނާނެ ގޮތާ

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ -ނޫން އަޅުގަނޑުމެން މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން އެންޓި ެއީއކީ .ގެންދެވީެދއްވަމުން ކިޔައި

ފުރުޞަތު ލިބެނީ ވައްކަްނ  ަވގުންަނށް ،ކުރަންއޮތް ޒިންމާއަކީ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވއްކަން އިށް ހަވާލުކޮށްފަ ރައީސަ

ހިނގައިިދޔަ ވަްއކަމަީކ  އިންނަށް ފުރުޞަތު ދިނީމަ. ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ތެރޭގަޓުވަން ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ވަގުހުއް

ބިލިއަނުން ކިޔަންޖެހޭ އަދަދުތަކެއް. އެއްފަހަރަކުން ކުރި ވަްއކަންތަކެއް ނޫން ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކުިދކުިދ 

ގޮސް ބިލިއަނަން އެީރ އެކަންކަން ުހއްޓުވަން ތިިބ ޮބޑުކުަރމުން ،ރަމުންބޮޑުކު އަދަދު، ކުރަމުންން ަވއްކަންއަދަދު

މި ދަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ބަރާބަރަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން ދިަޔީއ  ،ެއހެންނަމަވެސް .ނުހުއްޓުވީމަ ފަރާތްތަކުން

ދި އެވަަރކުން ސާރަތޯ ބަލަން އެބަޖެހޭ. އަދިޔަ މުސާަރ އެއީ ހަލާލު މުނަގަމުންއެ  ،މުސާރަ ނަގަމުން. އެހެންކަމުން

މަަސއްކަތަްށ  ،އޮންނަަވއިގެން ވެސް އިއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ފަރުބަދައިގެ ހޮޮހޅައިަގއި ފިއްަލވަ ލީކީ ނޫންފުއްދާ

 ،ގޮވާލަނީ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަުޅގަނޑު ދުވަސް ވަންދެން މުސާރަ ނެންގެވި. ކަމާން ވެސް ެއްއ އަހަރުނިކުމެވަަޑއިނުގެ

ފީގެ އަތުން އަުޅގަނޑުމެން ޠު ދުވަހުގެ މުސާރަ އަނބުރާ ލުނެގި އެއް އަހަރު ލާ އޮވެގެން މަަސއްކަތަށް ނުނިކުމެފި

 ؛ތުގެ އުމުގައި ހިނަގއިދިަޔ އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާޤަމި . . އެ ފައިސާ ހޯދާށޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއޭހޯދަންޖެހެ

 ،ނެރެ ޕޯލްގެ ރެޑް ނޯޓިސްންޓަ އި އި،ފީ ކަނޑައަޅަ ޠުވެރިެއްއގެ ގޮުތަގއި ލުއެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ބޮޑު ަވއްކަމުަގއި ބައި 

ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަން. އެހެން ނޫނީ މި  އުމަށް ގެނެްސ ޙައްޤު އަބަުދ ދިނުމަށް އަުޅަގނޑު ކަމާޤަލުތުފީ މި 

 ދުލު.....ޢަ އިއުމުގަ ޤަ

 

   ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

 މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ މަކުނުދޫއަރުވަނީ ހާރު މި ފުރުޞަތުމެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މި ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި

 އަށް.ރާޢީ މުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ރާޢީމަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 
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ްސ ސާއް ޚަ ،ދާޅުވީރޭ. ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅަމުން ވި މި އިނގޭތޯ ` އަުޅގަނޑު އަަޖއިބުެވ އަންތަރީސްެވއްޖެ

ވަރުެގ ސަުރާކރަށް އިތުބާރު ގެއްލޭ  ނަށްަރއްޔިތުން ،މައްސަލައެކޯ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ައުގެވއްޓި

 އި ތަނެއް ަދއްަކވާފަ ދުނިޔެއިން ދެން ދައްކަވާ  ؟ހުރި އި ގަފީއަީކ ކުރީ ޠުމައްސަލައެކޯ. ެއވަރު ބޭފުެޅްއތޯ އޭ.ސީ.ީސ ލު

ގޮތުން އޭ.ސީ.ސީގެ ބޮޑު ފްލެޓެއް އެބަހުރި. މުސާރަ  ނޫންތޯ. ެއކަމަކު އަުޅގަނޑަށް އެނގިފަިއވާއެއްގެންދަވާނީ ބުނެ

 ،އެނގިފަިއވަނީވަންދެން ފިލާ އެ އުޅެނީ. ރަްއޔިތުންނަށް އެ ބޭފުޅާ  ދުވަސްހަލާލު ބޭފުޅެއް ނޫން އެއީ. ެއއް އަހަރު

މެދު.  މި ބޭފުޅުންގެ ހާލަތާ ވެސް ދެރަވޭ  އިުތގަހަގީގަ. އަުޅަގނޑު ވެަފިއވާ ބޭފުޅެްއގެ ގޮުތގައިކޮރަޕްޝަނުން ތަޣައްޔަރު

މި ކުްއިލ ދު ޢީިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ސަ ެވގެންތްކުރަންޙަކުރަން ފަޟީޭބފުޅާ ބަދުނާމުއެ  އި،އެްއކޮށް ގެންގުޅެފަ 

އުޅޭ އެްއކޮށް ތްކުރާނީޙަފަޟީ އަދާކުރަން. ތިގޮތަށް މީހުން ދިނީމަ އަުޅގަނޑު އެ ބޭފުޅާއަށް ުޝކުރު ހުށަހަޅައިމައްސަލަ 

ފީެގ ޠުދިޔައީ ލުންކަމަކަށް މަގުފަހިެވގެ ހުރިހާ އިކޮރަްޕޝަނާ. ކެއްތަތްހަގީގަޓެހިން. މީކީ އެންމެން ދަންނަ އްރަ

ސިންގާ އެޕާޓްމަންޓު ހުރި ބޮޑު އިބަހައްޓާފަ އިއެބަޖެހޭ. މެލޭޝިޔާގަ ގޮތުން. އެ ބޭފުޅާގެ ފްލެޓް ނަގަން މަލުތައް ހުރިޢަ

ކަންތަެކއް ނުކުެރވޭނެ.  ނުވާނެ. އެއޮެވިވގެން އިޕޫލް ތެރޭގަގުުޑގުޑާ ބޯން ުސވިމިންގ އިލަންޖެހޭ. އެތަނުގައަތު

 ޢީޖިނާ ،ން ލަސްވާީތވެއަުޅގަނޑުމެ ެވ،ޝަރީަޢތްތައް ނުހިންގޭތީނޫންތޯ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެއަްށވުރެން މާ ރަނަގޅު

 .ޅީމަކުްއލި މައްސަލަެއއް ހުށަހެ އިމައްަސލަތައް ހާދަ ލަހޭ ކިޔާފަކަހަލަ ނުލެވޭތީ އެއަތު  ބޭފުޅުން ތިބި އިކުށްތައް ކޮށްފަ 

 ކޮށްޙަމާ ސަރީ  ނެތޭ. އަުޅގަނޑަށް އެއަްށވުރެށްނުކެރޭނެ ހުށަހަޅާކަން. ސަބަބަކީ އެ ބޭފުޅުން ސަލާމަތްވާކަ

ންބަރުން މިއަދު ވިސްނަންވީ ހާދެއް ފަދަ ތެދެއް. އަޅުގަނޑުމެން މެޝަފީއަކީ ފިނިފެންމަލެކޭ. ޠުނޫންތޯ ލުބުނެލެވޭނެ

 ައގުހުރި ތިން މިނެޓު ވަރު. ތިން މިނެޓު އިތަނުގަ ދައްކާލަން މި ލިެބނީ މި. ައޅުގަނޑުމެްނނަށް ވާހަކައީތަކީ މި ހަގީގަ

މިކަހަަލ  ގައިންޓުކުރަން ައއިސް ިމތިބީ. ތިބީމަ އަޅުގަނޑުމެންެގ ތިން މިނެޓުއަޅުގަނޑުމެންގެ ާދއިރާތައް ރިޕްރެޒެ

 އި އަުޅަގނޑުމެން މި މަސައްކަތުގަ ؟އެއްުނވާ ކަހަލަ ޅޮސް ވާހަކަަތއް ދައްކަންތޯ ދުްއވާލަންވީބޭފުޅުން ދެއުޅި  ހައެއްކަ

އަށް މަސަްއކަތްކުރާތީ ެއ ނަާވރައެޖެންޑާ  ،ކުރާތީ މަސައްކަތް ައޅުގަނޑުމެން ،އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ދުވަހު ެވސް ބުނިން

ީއ މައްސަަލއެކޯ. މި ސް ސާަޚއް  ރޭ . މިލާފަ އި ޔާފައްލި މަްއސަލައެޯކ ކިނުކުރެވިގެން އަިއސް ކު ބޭފުޅުންނަށް ހަޖަމު

ވައްތަެރއްގެ ތިރާމު ވެސް މީހުން ކުރާނީ ވަކި ހުމިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ޭބފުޅެއް. އި ؟މީހުން ދައްކާ ކަހަލަ ވާހަކަތޯ

ކޮށްނެތް.  މަެޑއް އިނގަބެވޭނެ މިތާދެން ނުތި ދެމީމަ އިހިފާފަ އިނޫންތޯ. ައޅުގަނޑުމެން ދުލުގަ ވާހަކަ ދައްަކިއގެން

ން ރަނގަޅަށް މަސަްއކަތްކޮށްލަން ައންނަނީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ކުރަން އަންނަ ރަނގަުޅ އިގެމަޑުމަޑުން ތިބެލަ

ވެސް ޮގވާލަްނ  ، އަުޅގަނޑު މިއަދުވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލަެއއް. އެހެންވީމާ އީމި  ޖާަގއެއް ނުދޭ.ށްކުާރކަމަސައްކަތް

 ކޮށްގެން ނަމަވެސް ގެނެވޭހައްޔަރު، ންފީ ރާއްޖެ ގެންނަޠުލު ގެއޭ.ސީ.ސީ ،ތަންތަނަށް ާށއިޓަރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯދިވެހި

ދެން ވެސް އަޅުަގނޑު މިތާ ހުރެގެން ގޮވާނަން ފަސް އަހަރުގެ ދަުއރެއް ނިމެންއަުޅަގނޑުމެން  ނުގެެނވެންޏާ .ށްކަގޮތަ

  ...އިތަނުގަ ގޮސް ފިލާ. މިސާ ލޫޓުވާަލއިގެން ކޮށްގެްނ ދިވެހި ފައިކޮންމެ މީހަކު ވައްކަން 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ަވއިކަރަދޫ އަރުވަނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 ށް.ޒިޔާދަ ޙުސައިން

 

 ދެްއކެުވން:ހަކަވާ ޒިޔާދު ޙުސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫ

 އިއަހާފަކުއްލި ަމއްސަލަެއއް. އަުޅަގނޑު މި ޚަބަރު ައޑު ވަރަށް  ތުަގއި ވެސްގަހަގީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

އެރި ކަހަލަ އިރު ހަމަ ހިތަށްޕަދްމާވަތު ބަލަން އިން އިބޭފުޅާ ހުޅުމާލޭ ސިަނމާގަ އެ ެއރީހިތަށްވެސް  ނުންފުރަތަމައި

ވާކަން. އެ ބޭފުޅާ ވެސް ޢަލީ ޤު މިހާ މުނާފިެއރީ ހެޔޮނުވާނޭތަށަގަނޑަށް ކުރެވުނީ. އަުޅގަނޑު ހިއިހުސާސްތަެކއް އަޅު 

 1. އަޅުގަނޑަށް މި ބޭފުޅާ އެނގުނީ އިއެބައޮތް ރިޕޯޓުގަ އި ރުގަ އޭކަމަށް ޙަމީދަށް އެހެން ބުނަންވެގެން މެސެޖެއް ކުރި

ފީ ވަރަށް ސާފު. މީގެ ކުރީ ޠުޔާނުން ލުބޭފުޅާ ދެއްވި ބަބެހޭ ގޮތުން އެ  އެއާ ،ނެރުނު ޙުކުމުންއި ގަ ރީވަރުފެބު

ދެްއކުުނ އަށް ފިޔާލައްކަ ރު ، ހަތްމިލިއަްނ ރުފިޔާއަށް ދޭ ފްލެޓެއް 4.3 ،ވެސް އަުޅގަނުޑ ފާހަގަކުރިން އިދުވަހެއްގަ 

ކުރި  އި މިހާތަނަށްދައްކަނީ. މި ރާއްޖޭގަ ހުރި ބޭފުޅެއްގެ ވާަހކަ ައޅުގަނޑުމެން މި ގޮތަށް ދީފައި ދައްކާ ދުވަހަކުން

 އްވިފަހުން ނެރު ސާބިތުހެކި އެބަހުރި ފެންނަން. އެންމެ މުގެ ހުރިކަ ބޭުފޅާ ބަިއވެރިވެަފއި ހުރިހާ ވައްކަެމއްަގއި އެ

އިގެްނ ވަރަށް ިސއްރުން ގެންުގޅެނިކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އޭިތ  ރިޕޯޓް ފޮރުވަ ޙުޤީޤުރިޕޯޓް، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ީސެގ ތަ

ެއއްކޮށް ކަމަށް  މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުކުެރވޭ ހެއްކާ 155ކޮށްފައި ބެލީ  އަހަރު 3ފެނުނުއިރު، ލީކުެވގެން 

 ކިޔަން އެެއއްއަުޅަގނޑު ނުއެއް  ަސފުހާގެ ބޮޑު ރިޕޯޓެއް. 700ަބރު ލިބިފައި އޮތީ. އޭރު ޚައަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އެއް ވެސް އެކަމަކު .ންމާުނނިކަމަކަށް  ން ެއއްެވސް މީހަކު ކުށްވެިރވާއިދިގުކަމުން. އެ 

މި ބޭފުޅާއަކީ މިހާތަނަށް  ޖެހޭނެ.ރަންވެްސ ރަނގަޅަށް ކަމެއް ކޮށްފިއްާޔ އެކަެމއް ފާހަގަކު ކަމެއް، ކޮންމެ ބޭފުޅަކު

ލި. އެންމެ ގިަނ ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ގިނަ މަްއސަލަ ބެލި ބޭފުޅާ. އެއްވެްސ މައްސަލައެއް ުނއެއް ނިމޭ. އެކަމަކު ބެ

 ،ލެވޭޯތ ބަލާނަން. ބިރުދެއްކުމާއި އިކުޑަކޮްށ ުގޅުވަ  ޢާމަުއޟޫ ދެން އަުޅގަނޑުމެންގެ  މިއީ. ލަ ބެލި ބޭފުޅާމައްސަ

އަުޅގަނޑުމެން ދުށީމު  އަހަރު ފެނިފައި އޮތީ. 5ޒާތުގެ ކަންތައްތައް އަުޅގަނޑުމެން މިދިޔަ  މި ،ވަްއކަންކުރުމާއި 

 އަޅާލިަޔސް ނެގި ޒަމާން ކުލައިގެ ކޮނޑުކެނިޑެއއް ހިްއކަންދޫނގޮތަށް ރީ ްށ ފެންނަހުޅުމާލޭ ފުލެޓެއްގައި ބޭރަ

އިހަަކށްދުވަހަކު. ކިާހ ބިރަކުންތޯ ައޅުގަނޑުމެން އުޅޭނީ. ެއވެްސ އަުޅގަނޑުމެން ދުށްތަނެއް.  އަޅުގަނޑުމެން ދުށިން،

 އެތަން ތްތެރި މެންބަރަށް ދާއިާރގެ ިއްއޒަ ހިެޔއްނުވޭ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ފަހަރުގައި މާވަށުއިންނެވި  ދެން އެވަގުތު

ެއކަމަކު އަުޅގަނޑު މިކަން ދުށިން. މާލިއްޔަތު ަގާވއިދަށް ކުަޑުކޑަ ބަދަލެއް ގެނެސްގެން މުިޅ  ނުފެނުން އެކަށީގެންޭވ.

 ؛ޒިންމާވާ އް ގެނެސް ސަރުކާރު ޙެ ލާޞްގޮތް އަުޅގަނޑުމެން ދުށިން. ކުޑަކުޑަ އި ކުރުމަށް ބަްއޓަންކުރިދައުލަތް ވަްއކަން
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 ކުަޑެއއްގެ ދަށަށް ެގނެސްގެން ހަމަ ވަްއކަންކުރަްނ ހޭވައްލާ ތަްއޔާރަށް ނިކުތް ރިކުރާ ހުރިހާ ކުންފުންޏެއް ެއއްވިޔަފާ

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،  ފައުންޭޑޝަން ދަޤާތު ޞަކިޔަނީ  ތަން އަުޅގަނޑުމެން ދުށިން. އެ ުކޑައަްށ އަުޅގަނޑުމެން މި 

ކުރަން ހުޤީޤުތަ އި ވަނީ ބަލަ ވެސް ަޙސަން ލުޠުފީ މައްަސލައެއްހުރިހާ  މި  ހިސާބު.މިއީ ަވއްކަން ފެިށގެން ައއި 

މްރާނަކީ އެއަްށވުރެ މާ ޢިހޯމް މިނިސްޓަުރ  ގެައުޅގަނޑުމެންނުކުރަްނ،  ބޫލެއްގަ. އަޅުގަނުޑ ެއއްގޮަތކަްށވެސް ފަށާފަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  އަުޅގަނޑަށް އޮީތމާ އެކަންންޤީޔަ މުގެ ކަބޭފުޅާ އެަކހަލަ ކަމެއް ނުކުަރއްވާނެ  އެ .މާތް ބޭފުޅެއް

 ތަށް. ޞަވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ކުަޑހުވަދޫ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތުއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިާހރު މި 

 . މިރަށްޢާމެންބަރު އަޙްމަދު 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމެންބަރު އަޙްމަދު ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ 

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީަރކު މިނިވަން މުއައްސަސާެއއްގެ ބޭފުޅަކަށް ބިރުދެއްިކ 

ތުން ައޅުގަނުޑ ގޮ ގުޅޭ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ުކއްލި މައްސަަލއާ ،ގޮތުން ގުޅޭ މައްސަލައާ

. ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ ސަމާލުކަމަށްވެސް މި ޤައުމުގެ  ގައިމުމަ ހަމަވާނަ މަށްދަންނަވާނީ މިއީ ކޮށްފައިވާ ަކމެއް ކަ

ބާވަުތގެ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ،ޖެހޭނެ ކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް ވެސް ގެންނަން އަދި މި މަޖިލީހުގެ ސަމާލުަކމަށް

 ،ނޫން  މަޖިލީހުން އެކަންޏެއްއަދި މި ،ފެންނަމުންދަނީ އަުޅގަނޑުމެންަނށް ހެޅުނީމާ، މި މަޖިލީހުގައިމައްސަލަތައް ހުށަ

 ،ދަނީއަސާސީ ވުޖޫދުކުެރވުނު ފަހުން ފެންނަމުންވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް އާ ޤާނޫނު ގައި ޙުމުޅި ސިޔާސީ މަޝްރަ

މެދުގައި ހަމަ ރަނގަޅު ެއްއވެސް  ހޭ ވަގުތުަގއި އޭަނއާރުނު ،ރުހޭވަގުތު ރުހޭ ފަރާތުގެ ހުރިހާ އައިބުތައް ފޮރުވުމަށްފަހު

 ިހތް އޮތީ، ދިވެހިރާއްޭޖގައިބޫލުކުރާގަެވސް  ގައިމުއަުޅގަނުޑ ހަމަ ތް ގޮތަށް ވާހަކަެދކެވޭ ތަންތަން.ކަމެއް ނެ

މެން އެްއވެސް ޅުގަނޑުެވސް އަ ގައިމުހަމަ ފަތެއް މިހާރު ވަނީ އުެފދިފައޭ. މިކަމަކާގާބިރުދެއްކުމާއި ބިރުވެިރކަމުގެ ސަ

ުނވަތަ ަވކި ބަަޔކު ކުރަމުންދާ  ކާަރކުން ހިނަގމުން އަންނަ ކަމެއް ނޫން.ބަޔަކު ދެކޮެޅއް ނުހަދާނެ. މިއީ ަވކި ސަރު

އަސާސީގެ ދަށުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ވަރުގަަދ . އާ ާޤނޫނުެވސް ނޫން ން ޮއތް ކަމެއްވެކަމެއްގެ ގޮުތގައި ބުނެ 

އައްަސސާތަުކގައި ިތއްބަާވ މިިނވަން މު ،ުނވަތަ މަފްހޫމެއްގެ ގޮުތގައި ަބޔާްނކުރެވިފަިއވަނީ ބާރެއްގެ ގޮުތގައި

ކުަރންޖެހޭނެ ބައެއްގެ ގޮުތަގއި. ނެތި މަސައްކަތް ވެސް މިނިވަންކަމާއެކު ަވކި ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ބޭފުޅުންނަކީ

މީހުންެގ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން  ަދއަށް އެސް އެންމެ ވަރުގަވެ އިމުކުރުމުެގ ފަރާތްތަކަށްޤާފު ޞާއިންދުލުޢަ

.  ބަހުން ބަޔާންކުރެވިފަިއވަނީ މިދެންނެވި ބީދައިންޙައަސާސީަގއި އެންމެ ޞަރީއި ޤާނޫނުސިފަކޮށްދިނުމަށްޓަކަ
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މެއްެގ ޖެހެނީ ބިރުވެރިކަ ވެސް މި އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދެމި ތިބުމަށްޓަކައި ،އެހެންނަމަވެސް

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ  ަތއްޓީއެްއަގއި ދައްކާ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިތިބެން ތެރޭގައި

ވެސް އެކިެއކި  އަންނަ ފަރާތްތަކުން ކުންއެްއކޮށް، މިނިވަްނ މުއައްސަސާއަ ކަމެްއގެ ތެރޭަގއި. ައދި ހަމައެއާބިރުވެރި

އެހެންވީމާ،  ނަން.ޖެހެނީ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެޭރގައި ހުން މެދުގައި މި  ގައި ހުރުމާއެ މަޤާމުމީހަކަށް  ވަގުތުަތކުަގއި އެ

ސިޔާީސ ބޭފުޅުންެގ  ަތކީ. މިއަދު ދިވެހިާރއްޖޭަގއިހަގީގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ގަވެސް  ގައިމުހަމަމިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް 

. މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި އިއްޒަތްތެރި ޔަތްކުރަންޖެހޭނީޢާދުލުން ދައްކާފައި ހުންނަ އެކިއެކި ވާހަކަތަުކގެ މައްޗަށް ރި

، މްރާންޢިއިޚް ިމއަދު ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމުގަިއ ހުންނެވި ޝަ ،ވެސް ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާލަން އޮތީ މެންބަރަށް

އްދީޤެްއެގ ޞި އީ ބޭުފޅުންނަށް އެ ުގޅިަވޑަިއގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީއާ މާދަމާ އެ ؛ދާލަތު ޕާީޓގެ ރަީއސްނުވަތަ އަ

ރަނަގޅު ާވހަކައެްއގެ ގޮތުަގއި. އެކަމަުކ  މޭބޫލުކުރާނަގަުޅގަނުޑ ންޏާ، މިީއ އަވަ ގޮތުަގއި ބަލައިުނގަނެފި ކަަމށް

ބުނަނީ،  ވަނަ މާއްާދގައި ވަަރށް ސާފުބަހުން މި 129އަސާސީގެ . ޤާނޫނުނަނީއެއްތަނެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެން

 ކަންތައްަތއް ކުރުމަށްޓަަކއި ވޭއަސާސީާއއި ގާނޫނުން ހަވާލުުކރެޤާނޫނު ،ުކރާ ކަންތައްތަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަވާލު

ހެދޭ ކޯލިޝަނެއްެގ ތެރެއިން  ،ކުރާ ަވޒީރުންެގ މަޖިލީހެއް ޮއންނަންވާނޭ. އެހެންނަމަވެސްްއޔަން ޢަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރަމުންދާވަްއކަން ،ދަ ރޫހެއްއަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންެގ ހިތްތަކުގައި އޮންނަ ވަުރގަ 

ކޯލިޝަން ހެދުނީމާ ވަކި  ،. އެހެންނަމަވެސް ން ދީފައިވާ ބާރެއްއަސާސީ. މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށް ޤާނޫނުނީފެންނަ

ުޅގަނޑުމެންނަކަްށ ލާފައި ކެބިނެޓު ދޭހާ އުސޫލު މި ޤައުމުގައި ހިނގާހާ ދުވަހަކު އައިބަޔަކު ރުއްސުމަށްޓަަކއި ބަހަ

 ެއއީ ކުެރވޭނެ ަކމެއް ނޫން.  . އްލެްއ ނުކުރެވޭނެޙަ ވެސް  މިކަމެއް ަގއިމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަަޑވެލި ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަރުވަނީފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު މި 

 .ށްޙުސައިން ފިރުޝާނަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން  ވެލިމަޑަ

ފިނިފެންމަލުން  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ފިނިފެންމަލުން ކުރުނީސްކުރުމާއި

ވަހަކުމެ ތިމާމެން އަނިޔާވެރިކަމަީކ ކޮންމެ ދު ،ކަމެއް. ރިޝްވަތަކީ ޞަދަޤާތަށް ހަދައި ބިރުދެއްކުމަކީ ވަރަށް ތަފާތު ދެ

ނުލެވުނު ބަޔަކު މިއަދު އި، ނިދައި، އެަކއުންޓަށް ނުލަފޮއްެޗއް ެގއަށް ނުލައި ފައިސާ، އި ކަމަކަށް ހަދަކުރަންޖެހޭ

ކޮން  .ެވއްޖެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ހަމަ އަުޅގަނޑު އަޖައިބުެވ އަންތަރީސް  މާއައިްސ، އަނިާޔވެރިކަމޭ، ބިުރވެރިކަމޭ ކީ

ަގއި  19އެޖެންޑާ  ،އެއްަބސްވަން ހަމަ  މެންބަރުންނާގެ ގިަނ ނައޅުގަނޑު ހަމަ މިތާ ؟އްކަނީވާހަކަެއއްތޯ މި ދަ
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ހުރި ކަންކަްނ އެނިގ، އެކަންކަމުން ަރްއޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ފައިދާ  އަޅުގަނޑުމެން ރަްއޔިތުންނަށް ގެނެސްދޭން

ދައްކާނެ ވާހަަކެއއް  ،ތަން ފެންނާތީ ރައްޔިުތން ފުދިގެން އުޅޭ ފެންނާތީ، އަދި އެ ފައިާދެގ ސަބަބުން ދިވެހި

ފަކީ ެއީއ ޠުބުނާ ލުގެ އެ .ސީ.ސީގެން މި ިއއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ހުއްުޓަވން ދައްކާހާ ވާހަކަ. އޭނޭނގި

 އި އްޔޫމާޤަޔާމީން ޢަބްދުލް ،ދަވާަލއިެގން އޮތްހާ ދުވަހު ާރްއޖޭގެ މުޅި މާލިއްޔާ  ؟ މިއެއީ ކާކުތޯ؟ ކޮންތާކުހުރި ކާކުތޯ

ކޮން ވާހަކައެއްތޯ ދެއްކީ؟ ކޮން ޓީވީއަކަށްތޯ އެރީ؟  ؟ހުރީ އިރު ކޮންތާކުތޯދިޔައޭނާގެ ޕާޓީގެ މީހުން ވައްކަްނކުރަމުން

މިއަދު ީޓވީއަްށ  .ބިުރދެއްކިއޭ ކިޔުނުތޯ؟ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް އެްއެވސް ވަރަކަށް ކިޔުނުތޯ؟ ވަްއކަންކުރެޭއ، ިކޔައޭ

 އެ . ރައްޔިތުން ވޯޓުދީގެ ބޭނުމެްއ ނެތްދެއްކުމު ނުޖެހޭ ވާހަކަދީ، ތާކުންާތކު ވިުއއެއް، ޓީީވއަށް މޮޅު އިންަޓރރައި އަ

ވައްކަންކުރި  . ައނިޔާވެރިކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި. ވައްކަާމއި ފަސާދަ ހުއްޓުަވއިދޭށޭ ބުނެފި.ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްލައިފި

ނުވެގެން ހަޖަމު ބޭބޭފުޅުންނަށް  ފެށީމާ، މި ން މަސައްކަތްއަުޅގަނޑުމެ  މީހުން ޖަލަށްލައިދޭން އެދެފި. އެކަންކަން ކުރަން

. އިްއޒަތްތެރި ކުރަނީފާޑުފާޑުގެ ގަރާރުަތކާއި މަްއަސލަތައް މި މަޖިލީހަށް ވައްދަިއެގން މަސައްކަތް ހުއްޓުވަން ަމސައްކަތް

ދެއްވި  ނުދޭން.ކަށް ތަރުހީބުމިފަދަ އަމަލުތަ ،މި އިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ގޮވާލަން އަުޅގަނޑު .ރައީސް

 . ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާފުރުޞަތަށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތުއަުޅގަނޑު މިހާރު މި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު.

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަށް. 

 

 ރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ބަމެންމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ 

 18ޖެހިގެން ައއި  އެއާ  ،ވަނަ މަޖިލީހަކީ 17ވެްސ ިނމިގެންދިޔަ  ނުންޤީޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ހަމަ ޔަ

ލިބިގެންދިަޔ  އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފުރުޞަތުމަޖިލީހުަގއި ަބހުސްކުރުމުގެ  ވަނަ މަޖިލީހަކީ މިފަދަ މައްސަލައެއް މި

 ގްރީކުދިނީ ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ވިދާުޅވިހެން އަުޅގަނޑުެމން މި  .. އިއްޒަތްތެިރ ރައީސްއް ނޫންމަޖިލީހެ

ވާހަކަ އޮތް ގޮތަްށ  ތުަގއި މިހަީގގަުތގައި. އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ހަީގގަ ގޮތަށް މީހުންނަށް ދިން ހަދިޔާއެއް

ގްރީން ދީގެން ނޫނީ ގަނޑުމެން ާއެއކޭ ބުނީ، ލި ަމްއސަލައަށް އަޅު ައޅުގަނޑުމެން މި ކުއް ދައްކާލަން. ބޭނުންާވވަރުން

ކުރިން މި  އަޅުގަނޑު މީގެ .ވެ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްބަހުސްކުރަން ބޭނުންވާތީ މިއަށް ތާއީދުކުރީ އަުޅގަނުޑމެން

،  ކުއްލި މައްސަލަެވސް އަުޅަގނޑުމެން ވަނަ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ދުވަހެއް 18 ،ހެން މި މަޖިލީހުގައި އިޝާރާތްކުރި

ޅުގަނޑުމެން ލީ އަދަދު މި . ުކއްލި މައްސަލަ އަދިޔައީ އަހަރު މި  5ދިޔަ ލައްކަ ުކއްލި ކަންަތއްތައް ދިމާވެގެން

ނުދިޔަ. ތެއް ލިބިގެނެއްޞައަުޅގަނޑުމެންނަކަށް އެ ފުރު ،އެހެންނަމަވެސް  ނުގަންނަވާނެ.އް ބޭފުޅުންނަކަށް އެނިގވަަޑއެ
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.ޕީ ތަމްީސލުކުރާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުއްލި ލީހުގައި އެމް.ޑީ މި މަޖިއަުޅގަނޑު ،އެހެންކަމުން

އަުޅގަނޑު ޕީ.ީޖގެ ލީޑަުރެގ ަޓކަިއ މައްސަލައަށް ާތއީދުކުރުމަށް، ވާހަކަެދއްކުމަށް ބަހުސްކުުރމަށް ވޯޓުދެްއކި ކަމަށް

ހުށަހެޅި މެންބަރު މި  މި ،. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްންހައިސިއްޔަތުން ހަމަ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަ

 އެަބ . އަުޅގަނޑުމެންނަށްުތގައި ިމކަހަލަ ކަންތައްތައް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މިންވަރެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން ހަގީގަހުށަހެޅީ، 

ފިނިފެންމާ ސަޢީދު،  ބުރެކެޓެްއގައި ދަންނަަވންޖެހޭނީ ؛އިނގޭ މާވަށު ާދއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު

ފިކުރަކީ އަުޅގަނޑުމެން  ،ވިސްނުަމކީ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ދެއްގައި ކީްއކުރަންކަން.ޞަހުށަހެޅީ ކޮން މަޤްމި މައްސަލަ 

ޕީ.ޕީ.އެމް ތިމަންނައަށް  ،. ހަޭޅއްލަވަްނވީ. ސަޢީދުގެ ިވސްނުމަކީކިޔަްނވީހިށް އެއްޗެއެންމެން ތެދުވެ، ރައީސް ާޔމީނަ

މަސައްކަްތ މި ުތގައި ހަގީގަފިކުުރަގިއ  އެ ،ކަންކަން ވާން އޮތީ ކިހިނެއްތޯ؟ ެއ ވިސްނުމުަގއި މި ؟ތޯލިބޭނީ ކިހިނެއް

މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު، މާވަށު ދާއިރާގެ  ދިޔައީ. ދެން މި އިއްޒަތްތެރިފަށައިގެން ސަޢީދު މަސައްކަްތކުރަމުން

 ޒަތްތެރި ރައީްސ.ފަށް އެދެން އިއް ށް މާވަރަށް ބޮޑަ ؛އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ނައިފަރު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުގެ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް.

 

 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 

 ވާހަކަދެއްެކވުން:އަޙްމަދު ޝިޔާމް ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު 

 ،ތަމްސީލުކުރަން. ރައްޔިތުންގެ އަުޑއިްއވަން ޑަިއގެން ތިއްބަވަނީ ދާއިރާތައްނަށް ވަތަ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި

ސާފުކޮށް ަގއި އޮންނާނެ ަވރަށް ރަނގަޅަށް ރައްޔިތުންެގ މަންދޫބުންގެ ޮގތުގައި. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ ގަާވއިދު

ނަމަ ކަމަށް ވާ ްއވާކުރަބުޠަމުޚާކު އިްއޒަތްތެރި އެހެން ާދއިާރއެްއގެ މެންބަރަާކއި ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަ

 .ކިޔޭކަށް ނޯންނާނެ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ  ކޭމަލެ އެހެން ،ކުރައްވަްނވާނެ ގޮތް. ިފނިފެންމަލޭބުޠަމުޚާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ށް އިޝާރާތްކޮށް ންނައިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. 

ދެން އިއްޒަތްތެރި ވިދާުޅވެފަިއ  ،ވިދާޅުާވއިުރގައި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދަގއިވާ ގޮތުގެ މަީތން، ދާއިރާ ވިދާުޅވެފައި ބަސް 

 .މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދެން އެ މެންބަރުގެ ނަން ވިދާޅުވާނީ.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުްނ:ޢާޡިމް  ޢަލީ މެންބަރުމެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ 
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ބުރެކެޓެްއގައި  ؛އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މާވަުށ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ސަޢީދު

ތިބި އަުޅގަނުޑމެން މި މަޖިލީހުގައި  ،ބޭނުމަކީ މި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ފިނިފެންމާ ސަޢީދު

ން އަނިޔާ ލިބުނު ހުރިހާ އި ދިޔައިުރގައި އެ ތާރު ވެރިކަމެއް ނިމިގެންޚްދުމުޚު،  ނިސްބަތްވާ ޫނނިއްޔާއަށްއެމް.ޑީ.ޕީ

 5ވެސް. ައޅުގަނޑު  މި މަޖިލީހުގައި މަދުވާނެ ރައީސް ޔާމީނުގެ ައނިޔާއެއް ނުލިބޭ އެންމެ މެންބަރަކު ؛އެންމެން

. އެއީ ބިރުދެއްކުުމގެ އިންނަްނޖެހުނު ކުގައި އެތައް ުދވަހަލުފަހަރު ޖަ 5 އަަހރުގެ ތެރޭަގއި 5ފަހަރު މި ވޭތުވެދިޔަ 

ފިނިފެންމާ ސަޢީދު ވިދާޅުވެދެްއވަން  ،ކަހަލަ ކަމެއްތޯ، މާވަށު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުކޮން ވައްތަެރއްގެ ކޮން

ދޭތެރޭގައި އޭުރ  މެންނާނޑުމަލު އަުޅގަ ޢަހިސާބަކަށް ގޮްސގެންތޯ މި އެބަޖެހޭ. ެއއީ ބިރުދެްއކުން ކިހާވަރަކަްށ ކޮން

 ގީ.ހިނ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! ނައިފަރު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުގެ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 މެންބަރު ައޙްމަދު ޝިޔާމް ވާހަކަދެއްެކވުްނ:ނައިފަރު ދާއިރާގެ 

. ވިދާޅުވަމުން އެ ގެންަދވަނީ އެަކއްެޗއްބަރު އްޒަްތތެރި މެންތަކުރާުރކޮށް އި  އީސް.ތެރި ރަ ިއއްޒަތްޝުކުރިއްޔާ 

. ވިދާުޅވެގެން ރޭ ެއކްސްޓްރާ ކްލާހަކަްށ ައއިްސ މުދައްރިސް އަުޅަގނޑުމެން މިތިބީ މި ،އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

 މައްސަލައެއް މު ންވަނީ ަވރަށް މުހިއިށަހެޅިފަހަށް ހުއެކްސްޓްރާ ކުލާހަކަށް އަެއްއ ކަމަކު، މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީ

އޮންނަ ގޮތަށް އިުރގަިއ ރަނގަޅަށް ބުކުރަްއވާޠަޚާމު ކަމުގަިއ ައޅުގަނުޑ ދެކެނީ. އެހެންވީމާ، މެންބަރުންނާ

 ބުކުރެއްވުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަުމގައި ެދެކން.ޠަމުޚާ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާެގ އީ އެ ނުގަެނވޭ. ެގ ގޮތުަގއި ބަލަެއއްކުތާއެއްނިޒާމީ ނު ތްތެިރ މެންބަރު.ްއޔާ ިއއްޒައާދެ! ޝުކުރި

އެހެން ވިދާޅުވެަފއި އަދި  "މާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު"ބަހުން  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވަރަށް ސާފު

އެީއ މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅުތަކުެގ  ބަރު ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅުަތއްވިދާޅުވޭ. އެއަށްފަހު ދެން މެން މެންބަރުގެ ނަންވެސް އެބަ

 . މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު.ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވާހަކަފުޅުތަެކއް 

 

 މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުްނ:މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ 
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ބުރެކެޓެއްގަިއ  ؛ ސަޢީދުރު މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މާވަށުޝުކުރިއް

ނުޖެހޭނެ. ފިނިފެންމާ. މި ސަޢީދު މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ސަބަބު ައޅުގަނުޑ ތަކުރާރުކޮްށ މި މަޖިލީހުގައި ިކޔާކަށް

-ލި މައްސަލައަކީ އެންޓިކުއް .ައުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީބިރުދެއްކުމުގެ ވާހަކަ  ،ބައިެވގެން އިނގޭތޯ ހަމައެއާ

  .. ކިހާ.ރުދެއްކުން. ލުޠުފީއަްށ ބިރުދެއްކީގެ ރަީއސަށް ބިޝަން ކޮމިޝަނުރަޕްކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ފުރުޞަތުއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ިމހާރު މި 

  ށް.މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާނަ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ންމެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ 

ކުއްލި މައްސަަލެއއްގެ ގޮތުަގއި މިއަދު ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. 

 ުތގައި ހަީގގަ ހުށަހެޅުއްިވ ގަރާަރކީ ދު ސަޢީދުކުއްލިައކަށް މާވަުށ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަ

އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރުެގ  .އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ްއސަލައެއް ކަމަށް އަުޅގަނޑު ދެކެން.އްސާސީ މަ ޚަށް ވެސް ވަރަ

. ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ރަބިއްޔާގައިޢަދީ ޢޫވަގުތު ހުންނެވީ ސަ މެއްގައި މިމު ކަންހޯމް މިނިސްޓަރު ވަރަށް މުހި 

ވެްސ  ވަގުތު މަިއދާނުގައި މި ުޖގެާދކުެރއްވުމަށްޓަަކއި ހައްއެފަދަ މާތް އަޅުކަެމއް އަ ޓަަކއިއަދާކުރެްއވުމަށް

 މަށްމިކަ އި،ލަެއއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަބޮޑު މައްސަ ވެފަިއވާ ނެތް އޮޅުންބޮޅުން  ތެއްހަގީގަ ހުންނަވަނިކޮށް މިފަދަ 

ވަނަ 2015ރައީސް، ތްތެރި އިްއޒަ  ެވސް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ލިބިެގންދާތީ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު ންބަހުސްކުރާ

 ޔާމީން هللا ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެްއގައި ޢަބްދު އްޔޫމްގެ ވެިރކަމުގެ ތެރޭގައިޤަޔާމީން ޢަބްދުލްهللا އަހަރު ޢަބްދު

މުޅި ދައުލަތުެގ  ،ކަން ަވރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގއި ހިންގަމުންދާތީއްޔޫމްގެ ސަރުކާރުްނ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަންޤަޢަބްދުލް

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އޭުރގެ ރައީްސގެ -. އެންޓިވިނެގެން މްރާންޢިއިޚް އޭރު އެ މައްސަލަ ޝަސަމާލުކަމަށް 

ޒަތްތެރި އިއް ވީ އްޓުުވމަށް ތަކުރާރުކޮށް ދެންނެވި. ކިހިނެއްތޯ . ެއކަންކަން ހުވިނެމައްސަލަ ގެން ސަމާލުކަމަށް އެ

ސަރުކާރުން ނިކުތް ހިސާބުން ފެށިގެން  ރާންމްޢިއިޚް ބިރުދެއްކުުމގެ ކަްނކަން އިންތިހާއަށް ގޮސް ޝަ  ؟ރައީސް

ޖަލަށް. ދެން  ގެންގޮސް ގަޅާލީ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް މްރާންޢިއެހިސާބުން ފެށިގެން  .ވެއްޖެ ޓެރަރިސްޓަަކށް މްރާންޢި

 ވަރަށް ރަނަގޅަށް މަށް ހަާމވަށު ދާިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަ .އީސްވީ ގޮތް ދަންނަވަންތޯ އިްއަޒތްތެރި ރަ

ޔާަނތުގެ މައްސަލަ. ކުރެހުމަށް ެއކަނި ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޚި ނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ދަރުމަަވންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޮޑު އެ

ތިލަކޮށްެދއްީވ،  ، ސާފުކޮށްމިއީ މީގެ ކޮރަޕްޝަނުެގ ިއންތިހާ އޮތް މިންވަރު. މިކަން  ؛މިލިއަން ިދވެހި ރުފިޔާ 416

ދިވެހި ދައުލަތަށް ވެފަިއވާ ބޮުޑ  . މި ލުޠުފީއަކީންނަވާ ލުޠުފީދެއްވީ މިދަމިއީ ރަނގަޅު ެއްއޗެއް ކަމަށް ހަދައި
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ޔާމީްނ هللا އަށް ބޮުޑވެފަިއވަނިކޮށް އެކަން ިސްއރުކޮށްދީ، ޢަބްދުޔާނަތްތެރިކަން އިންތިހާޚި އެ  ޔާނަތްތެރިއެއް.ޚި

ހެންވެސް އިއްޒަތްތެރި ބޭބޭފުޅުން މިކް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދާ އަދި އެއިކޮނޮ އި އަދި އޭރުގެ އްޔޫމާޤަޢަބްދުލް

ގޮުތގައި ކަނަޑއަޅުްއަވއިދެްއވީ މިދެންނެވި  މުގެސަުރކާރުގެ ތެެރއިން ހިންގި ކަންކަން ެއއީ ރަނަގޅު ކަންކަ އޭރުގެ

ވަނަ ަމޖިލީހުގައި އޭުރގެ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރެއް ކަޅު ކާަރކަށް އަށާރަ  .އިްއޒަްތތެރި ރައީސްލުޠުފީ. ދަންނަވަންތޯ 

ވީމާ، . އެހެންހަމަ މި ލުޠުފީ ގެްނގޮސް ބިރުދެްއކީ ދަންަނވަންތޯ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ޕްރީމް ކޯޓަްށ ރުަވއިގެްނ ސުއަ

އޮފީހަކަްށ  ،ތުން ބަރާބަރަށް މަހުން މަހަށް މުސާރަ ނަންަގވަނީއަހަރު ވަނީ މިދަންނަާވ ލުޠުފީ ދިވެހި ދައުލަ އެއް 

ެއއީ ކޮށްފިއްޔާ ވަްއކަން. ަހދައިފިއްޔާ އެ ރިޕޯޓެއް ބަދަލުުކރަނީ ގަޅު ގޮުތގައިރިޕޯޓެއް ރަނ ނިކުންނަވަނީކީ ނޫން. ޮއޑިޓް

ަގއި ދަންނަވާލަން ލަ ގޮތެއްޖުމުވެސް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، އަޅުގަނޑު  ،ނުކުރާ ކަމަކަށް ހަދަނީ

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން  އި،ކަމުަގއި ބަލަ އްސާސީ މައްސަލަެއއްޚަބޭނުންވަނީ މި ކުއްލި މައްސަލަ ހަމަ ވަރަށް 

 ހިންގި ފު ޤާއިމުކޮްށދިނުމަށްޓަކައި ލުޠުފީސާލުޠުފީއަށް އިން ،ލުޠުފީ ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް މި ފަސްގަނޑަށް ގެނެސް 

ހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމުަގއި މި މަޖިލީހުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ  ންޖަރީމާތައް ބެލުމަށްޓަކައި ކުރެވެ

މުޅި ސަރުކާރު މި ކަމަށް ޚާއްޞަ  އި،ދިވެހި ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި އެއްބާރުލުންތަކެއް ދެއްވަ  ،މެއްކަ

 ދެްއވި ފުރުޞަތަށް... .ވާލަންލާ ވާހަކަ ދަންނައިގެންިދއުމަށް ޮގވަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން މިކަން ބާރަށް ކުރިއަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތު މިމިހާރު އަޅުގަނޑު . ތްތެރި މެންބަރުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަ

 ދާއިާރގެ ގަމު އަރުވަނީައޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު !ފުކުރައްވާމާމެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް. 

 ށް.ވިސާމަ މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިސާމް މުޙަްއމަދު ރުމެންބަ ދާއިރާގެ ގަމު

ބަހުސްކުރުމަށް ފުރުޞަތަށް ހަމަ އެދިފައިވާ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ހުށަހަަޅން އިނގޭތޯ

ީނ އުޅެ މިއަްށ ލުޠުފީ .ރޭގައި ިދނުމަށް އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މެންބަރުންނަށް ވެސް ހަމަ ފުރުޞަތު މިހުރިހާ 

 1 އިނގޭތޯ އުޅެނީ ބިރުގަނެގެން އިނގޭތޯ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެނީ ފީ މިޠުލު. ރުދައްކަިއގެނެއް ނޫން އިނގޭތޯބި

ަގއި ަވރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ލުޠުފީ ފުލުހުންނަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުުގޅިގެން  އާސާިދޔަ ހާދިގައިހިނ ރީަގއިވަރުފެބު

މި  .ރައީްސ ޔާމީނަކީ ކާކުކަން ދަންނަންޖެހޭނޭ ،ވަނީގެ ކައިީރަގއި ވިދާޅުެވފައިޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރެއް އެބަވޭ ސު

އަދި . އިނގޭ  ދެކެ ބިރުގަނެގެންކަން. މާ ސާފުކޮށް އެބަބޭފުޅެއް އުޅެނީ ކޮން ޠުފީ މިލައިން ވެސް އެބަ ހާމަވޭ ލުޖުމު

މެންނަށް ުކރެއްވީމަ އަުޅގަނޑުހަދިޔާ ތޯން ރުފިާޔގެ ފްލެޓެްއ އިނގޭއަމިލި  1.6ޠުފީއަށް ލު  ،ޔާމީންهللا ރައީސް ޢަބްދު
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އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާ މާވަށު ދާއިރާގެ  1ސާފުވެގެންދޭ ލުޠުފީ ކާކު ދެކެ ބިރުންކަން މި އުޅުއްަވނީ. އާދެ

ހުށަހެޅީ ކީއްެވގެންކަްނ  ޤުވެިރކަމާއެކު މިފަދަ ރޭގަނޑެްއގެ ވަގުެތްއގައި މިފަދަ ކުއްލި މައްސަލައެއް އުޝަ

އާދެ!  ؛ކަތައް ދަްއކާހައަދި މިހާރުވެސް އެ ވާ ،އަޅުގަނޑު ކުރިން އަުޑއަހަން ،ކަމަށް ވާނަމަ ބަލައިލާ އަޅުގަނޑުމެން

 އިނގޭތޯ ލުޠުފީއާ ކަމުގެ މަޤާމުަގއި ުހންނެވިއިރު މިކް ިމނިސްޓަރުއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ސަޢީދު އިކޮނޮމާވަށު ދާއިާރގެ އި 

ިވޔަފާރިކުރާ ވާހަަކ ވެސް. އެހެންވީމާ، ލުޠުީފ  އެއްކޮށް ސްޓަރުންނާގުޅުންހުރި ބައެއް ކުންފުނިތައް ބޭރުގެ އިންވެ 

ޤުވެިރކަމާެއކު މިފަދަ މަޖިލިސްތަކަށް އުތެރި މެްނބަރު ވަރަށް ޝަ ރަުށ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްމާ ށްއެްއޗެކޭ ވިދާުޅވާއިރަ

ހައްދުންމަތީ މާވަުށ  .ސްްއޒަތްތެރި ަރއީއިނޫންތޯ.  އިނގޭތޯ ކުއްލި ަމއްސަލަ ުހށަހަޅައިގެން މިކަްނ ކުަރއްާވނޭ

ހައްދުންމަތީގެ ަރއްޔިތުްނ  ،ކަމުަގއި ވިަޔސްދާއިރާއިން ސަޢީދު އަދި އިްނތިޚާބުވެގެން މިފަދަ ުކއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅި

. އެހެންވީމާ، އިްއަޒތްތެރި ރައީސް .ކަންކަން ހައްދުން ނައްޓަިއގެންދާ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަން ަޙއްލުކުރާނެއިނގޭތޯ 

ކަންކަން ހައްދުން ނައްޓައިގެންާދ  ،ރޭ މި ންބަރަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެމާވަށު ދާ

އާދެ!  ؛ނީފާހަގަކޮށްލަންޖެހެ .ޏާ އަުޅގަނޑުމެްނ އެކަން ޙައްުލކުރާނެ ވާަހކަ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްކަމަށް ވަން

މިފަދަ ވާހަކަތަކެއް  ،ދޭ. ބަލަމުންދާއިރުމައްސަލައެއް އެބަ ބަލަމުން މިހާރުވެސް ފުލުހުން ލުޠުފީގެ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ

 ކަންކަން ކުރަނީ ީކއްެވގެންކަން ައޅުގަނޑަށް މާހަޅައިގެން މި ބޭފުޅުން ލުޠުފީ ދައްކަިއގެން މި މަޖިލީހަށް މިގޮތަށް ހުށަ

 ކުންފުނިތަކުެގ  ވެރިްނނާއި އަދިމުއައްސަސާަތކުގެ ،ބޮޑަށް ސާފުވޭ. ލުޠުފީ އޭ.ީސ.ސީގެ ރައީަސކަށް ހުންނެވިިއރު

ކި ބޭފުޅުްނ ދައްކާ ވާހަކަ. ާޚއްޞަކޮްށ ިތއްބެވި އެވަކިން ބައްދަުލކުރާ ވާހަކަައކީ މިހާރުވެސް އޭ.ސީ.ސީގައި  ވެރިންނާ

 ށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުންޕީ.ޕީ.އެމަ ،ވަނަ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ބަެއްއ މެންބަރުނ18ްއޭރުގެ 

މާޔަތްކުރުމަށް އެންމެ ހިތު އޮންނަ މައްސަލަތައް އެ ބޭުފޅުން ޙަލަޞްރުންގެ މަަޔއިރު އެ މެންބަޔަފާރިކުރަމުންދިވި

 މި ުއޅުްއވަނީ މި ބޭފުޅުން ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަ ކަތްކުރީ ުލޠުފީ. އެހެންވީމާ، ލުޠުފީގެމަސައް  އިގަދައަޅަ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިއްާޔ. ދެްއވި ފުރުޞަތަށް ަވރަށް  .މާ ރަނގަޅަށް ސާފުވޭ ކަންކީްއވެގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ދެުކނު ގަލޮޅުއަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތުޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 .ށްނަސީމަ އަޙްމަދު މީކާއީލު މެންބަރު

 

 ކެވުން:ކަދެއް ވާހަ ނަސީމް އަޙްމަދު މީކާއީލު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

ަރީއސް. ގަމު ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވިސާމް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަީނ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ، އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރަން. އެެހންނަމަވެސް
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މި ކުއްިލ  .ވަެރއްގެ އަސާެސއްެގ މައްޗަށް ކަމަށް ސްވާނީ ކޮންމެވެންޅެހެޅޭިއރު ވެސް ހުށަހެކުއްލި މައްސަަލއެއް ހުށަ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހޯމް  ،މާވަށު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ފާހަގަކުރައްަވނީ ިއ،މައްސަލަިއގަ

ތަްއ އިްލޒާމު  އެޅުވޭމި އިމަތުތަކާހުކުރެވޭ ތުމި މެދު  އެއްވެސް ވަރަކަށް އެ ބޭފުޅާއާهللا މްރާން ޢަބްދުޢިމިނިސްޓަރު 

ވަަރކަށް ޚަބަރު ވިދާުޅާވ  ވެސް އެ ބޭފުޅާ ކޮންމެެވސް ންުނވާ ކަމަށް. ެއހެންނަމަވެސް، ހެޑްލައިންތަކު ދޮގުކުރަްއވާފައި

ރު ވަނީ މިކަމާ ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން ޯހމް މިނިސްޓަ ،ވެސް މިހާރު ަމޢުލޫމާތު އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެކަމަށް ވާނަމަ

ތަންތަނަށް ދުާވަވރުގެ ގަމާރު ބޭފުޅެއް ނޫްނ . އެ މަނިކުފާނަކީ މީހުންނަށް ބިރުދައްކަމުން ވިދާޅުވެފަޅު ދެކޮޅަށް ބަސްފު

 ެވސް . ެއހެންކަމުން، ކުޑަކޮށް ނަމަެވސް ޚަބަރު އެއްޗެހިކަމަށް އެ ބޭފުޅާ ވަނީ ވަަރށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެފަ

ކުއްިލ  ރި މެންބަރަށް ވެސް މިކަހަލަ މަޢުލޫމާތު ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެމާވަށު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެ ،ނަމަ އުުޅްއވާވިދާޅުވެ 

ތަެނއްަގއި މީހަކު ދޭ އިންޓަިވއުެއްއގެ މަްއޗަށް  ،ދެވަަނ ކަމަކަށް .މައްސަލަތައް ހުށަހަޅުްއާވއިރު. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް

ވިގެންދާ ކަމަށް ވާނަމަ، މިފަދަ ބަހުސްތައް ކުރެ އިލައްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެހާ ގިނަ ވަގުތު ނަގާ އިމި 

 އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނޑުެމންގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ ތަންފީޒުކުރުމަށް ދެން އޮންނާނެ ވަގުަތކީ ވެސް ކޮަބއިތޯ 

ސްޓަރުގެ ހޯމް މިނި މަތުތައްހުލްޒާމުތަކާއި މި ތުމި އި .ަރއީސް ތްތެރިއުފެދޭ. ިއއްޒައަުޅގަނުޑގެ ހިތުގައި ސުވާލު ވެސް

 މި .ދަނީ ދިން އިންަޓވިުއއެްއގެ ަމއްޗަށް މި ކަންަކން ކުރެިވގެން މި ކުމީހަ ،ާދ ބޭފުޅާފުޅުަގއި އެުޅވިގެންއިސްތަށި

އަކީ އެތައް ދުވަހެްއ ފީކުރީގެ ރައީްސ ލުޠުއޭ.ސީ.ީސގެ  ؛މި ބޭފުޅާ  .ދަނީ ތަނަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިގެން މި

ދަނިކޮށް މި ރައްޔިތުންގެ ނަންަގވަުމން ހަލާލު ގޮުތަގއި އެތަެކއް މުސާރަނަ ، ަވޒީފާައށް ހާޒިރުނުވެފުޅާގެއެ ބޭވަންދެން 

ވެސް ނުކުރަްއވާ ހުންނެިވ  މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ހާިޒރުވާން އެންގުމުން ެއކަން

 ،ވަރަށް ސީދާކޮށް ،މަކޮށް. އެ ބޭފުޅާއަށް ވަރަށް ފުރިހަބޭފުޅެއްކަން އަުޅގަނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަން

މެދުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު މިފަދަ  ތަކާއި އެ ބޭފުާޅއާމެދުގައި އުފުލޭ އިްލޒާމު ބޭފުޅާއާ ސާދާކޮށް ފުރުޞަތު އޮތް އެ

ރަށް ސާފުކޮށް ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ވަ މި ކަންކަން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ،ޢަމަލެއް ކުރައްވާަފއި ވާނަމަ

 އި ވެސް އެ ބޭފުޅާ ުނކުރަްއވަ ބޭނުން ރުޞަތު އެ ޭބފުޅާއަށް ލިބުން. އެހެންނަމަެވސް، ެއ ފުރުޞަތުގެ ދޭން އެ ފުއިކިޔަ

ފާޑުފާޑުގެ އިންަޓވިއު ތަްނތަނަށް ދެއްވިެއއް ކަމަކު ައޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ކަންކަން  އި ވަަޑއިގެން ހުންނަވަ ފިއްލަވާ 

ވަުރގެ އޭ.ސީ.ސީގެ ުކރީގެ ރައީސް ލުޠުފީ ؛އަދި ެއ ބޭފުޅާތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގަބޫލުކުރެްއޭވކަށް ނެ

މި މައްސަލައެއް އިންޓަގްރިީޓއެއް ނެތް ބޭފުެޅްއ ވިދާޅުވާ އެްއެޗއްގެ މަްއޗަްށ ކުރީގެ ކެބިނެޓް މިނިސްޓަެރއް މިފަދަ 

 ޅުމުގެ ނިޔަތާ އަދި މި ުކއްލި މައްސަލަ ހުށަހެ ،ތިެއއީ ައުޅގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގަބޫލުުކރަން ދަހުށަހެޅުއްވީމަ ނަށް ތަ

އުފެދޭ ކަމެއް ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އޭ.ސީ.ީސެގ ކުރީގެ ރައީސް ލުޠުފީއަީކ ދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުަގިއ ސުވާލުމެ

ްށ އިސްކޮ އެންމެ ދިނުމުގައިެއކައުްނޓެއް އެ މަނިކުފާނަށް ހުުޅވައި  އެސްކްރޯރައީސް ޔާމީނުެގ ކަޅު ަފއިާސ ދޮންނަން 

ގުޅިގެން  ން ޑޮލަރު ރައީސް ޔާމީންގެ އެަކއުންޓަށް ޖަމާވުމާއަމިލި 1ރަކާތްތެރިވި ފަރާތް. އެ މަނިކުފާނަކީ ހަ
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 އޭ.ސީ.ސީން އެ މަނިކުފާުނެގ ބަޔާން ނެގުމަށްަޓކަިއ ަވަޑއިގެންެނވި ބޭފުޅުން ކަމަށް ސޮއިކުެރއްިވ ބޭފުޅުންެގ ތެރޭ

ނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އިނގޭ އެ ބޭފުާޅގެ އެފަަދ ހެންހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅެއް. އެ

ރައީސް ލުޠުފީކަން  ގެދު ކުރީގެ ޭއ.ސީ.ސީޚުއަދި އެ ބަޔާން ލިޔުްއވީ ވެސް  .ުނވާކަންބަޔާނެއް ނެގިފައި

  ގާ.އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ާސފުކޮށް އެބަ އިނގޭ. ރައީސް ާޔމީން އަރިހުން ބަޔާނެއް ނުެވސް ނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތާއީދު ލިބިފައި  ،އަޅުގަނޑު މިހާރު މި އެނބުރެނީ ވޯޓަށް އެހުމަށް. އެީއ ހުށަހެޅިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ގަލޮޅު ެދކުނު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ިއ،އެބަވޭ ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވަ

ދީ ނަށް ފުރުޞަތުރަްއވާފަިއވަނީ މި ކުްއލި މައްސަލައިގެ ބަހުސް ފުުރޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންނެވި ުހރިހާ ބޭފުޅުންތާއީދުކު

 އ10:30ާޭރގެ މި ޖަލްސާ ކުރިއަށްދާްނ ނިންމާފައި އޮތީ  މި ،ގެންދިއުަމށް. އެހެންނަމަވެސްނިމެންދެން ކުރިއަށް

ޢާއްމު ރަނގަބީލު ން އެދެްނ. އަމީންވުންނެަތއްޔާުރވެަވޑަިއގެ އިޖައްަސވަކާޑުކޮޅު ހަމައަށް އެހެންވީމާ، މިހާރު މެންބަރުން

 )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އެދެން. ޖައްސަަވއިދެްއވުން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙައްމަދު މުމެންބަރު އިްއަޒތްތެރި މާވަށު ދާއިރާގެ ވަނަ މާއްާދގެ ަދށުން  145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

އެިދވަަޑއިގެންފަިއވާ މެންބަރުންނަށް ދަްއކަވަްނ ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ކުއްިލ މައްސަލައަްށ ވާހަކަފުޅު ސަޢީދު

ގަމުދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު  ،ނިމެންދެން މި މައްސަލައިގެ ވަގުތު އިުތރުކުރުމަށް އިއަރުވަ ފުރުޞަތު

ތާއީދުކުރެްއވި  އަްޙމަދު ނަސީމް ލުމީކާއީމެންބަރު ިއއްޒަްތތެރި ދެކުނު ދާއިާރގެ ގަޮލޅު ، އި ވިސާމް ހުށަހަޅުްއވަ

 .އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެންމެދު  މާހުށަހެޅު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދު ވިސާމްގަމުދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ނަސީމް އަޙްމަދު ލުމީކާއީ މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 87    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:
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 57    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 54    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01    ންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

  55        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ެކވުން:ވާހަކަދެއް ރިޔާސަތުން 

. ފެންނަ 57. ހާޒިރުވެ ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 87ލަ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު 

. ވަކި ގޮތަކަްށ 1. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 54ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

.  28މަށް ބޭނުންވަނީ؛ ވު. ާފސ55ްނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  ؛ރުން އަދަދުނުދެްއވާ މެންބަވޯޓު

 އެހެންވީމާ، މި ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަރދޫ އެރުވުުމގެ ކުީރގައި މަތުފުރުޞަށް ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމަهللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު  މިހާރު އަޅުގަނޑު

ރޭ އަޅުގަނޑުމެނަށް  މި ،މީދުކޮށް ުހރީއްއަރިހުގައި ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނޑު އު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު

މިހާރު ވޯޓަށް  ،ވާ މައްސަލަ ަތޅުމަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް. އެެހންނަމަވެސްބަރުގެ ކޮމިީޓން ނިންމާފައިއިްއޒަތްތެރި މެން

މި ގެްނދަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ދާ ކުއްލި ަމއްަސލައިަގއި ބަހުސް ކުރިއަށް ގަމުންއޮީތ މިހާރު ހިނ މިއެހި ނިމިފައި 

 ށް.މް ޢަބްދުލްޙަކީމަމީޝަهللا ޢަބްދުމެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ވަނީ އަރުފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް هللا ޢަބްދު ، ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުގެ ނަން އެްނމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީޝުކުރިއްޔާ އި

އަދު މި ހުށަހެޅި ކުއްލި މިއިނގޭތޯ. ޝުކުިރއްޔާ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! މާވަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ކަމަށް ވާނަމަ އެީއ  ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެޖިލިސް ރޭ މަ މި އިއެްއޗެއް ނުބުނެލަމަ ހަމައްސަލައަށް ައޅުގަނޑު 

ްނ ސުސާތަްށ ވެސް މިއީ ޚައްހަީގގަ .ކަމަކަށް ނުވާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑަކަށް ވެސް އެހާ ފަސޭހަ
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ޅުން ދެން ފުބޭ ށް ވެސް އެބޭފުޅުންނަށް އިނގޭތޯ. މިތަނުގައި ައޅުގަނޑުމެން އަސްލަ މައްސަަލއެއް އެ ފުރިގެންވާ

ތަކީ މި މައްސަލަިއގެ އެންމެ ބޮޑަްށ ހަީގގަ ،ވެސްލި މައްސަަލއެއް ވެސް ހުށަހަޅާނީ އެގޮތަށް. އެހެްނނަމަކުއް

ނގެންޖެހޭކަން. މި މައްސަލަ އެ އެބަ އްެޖގެ ރަްއޔިތުންނަށްރާއަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުެރވެނީ ުލޠުފީއަކީ ާކކުކަން ިދވެހި

ބޭފުޅާގެ  ދުވަހު ލުޠުފީ ރަނގަޅަށް އެ އެ ،ގޮުތގައިގަކުެރވޭ ފާހައަޅުގަނޑަށް  ބޭނުމަކީއެއް މުގެ އެންމެ ބޮޑު ލު

 ؛ތެރިތްއި ިތއްބެވި އިްއޒަލީހުގަދުވަހު ކެބިނެުޓގައި ިތްއބެވި އަދި މިއަދު މި މަޖި އެ ،މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރި ނަމަ

ދުވަހު ލުޠުފީ  ނގެ އެވީސް ަކންނޭވެސް ބޭފުުޅން ސަލާމަތް  . އެވިތިއްބެ އެބަ ރަކު ބަވެސް ދެ މެން ގައިމުމަހަ

ރަނގަޅަށް ނުކުރީަމ ުދވަހު އެކަން  އެނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ލުޠުފީ  ،ރަނގަޅަށް އެކަން ކުިރ ނަމަ. އެހެންނަމަވެސް

ެގ މަމް ފާތުމެޑަ ،އަނެްއކާ މި ވާހަކަ ވެސް ދަްއކަން ހުުޅވާލި ޮދރެއް އެއީ  އަޅުގަނޑުމެން ފަހުން ގޮސް މިއަދު އެންމެ

ދިޔަީއ. ީކއްވެތޯ؟ ދިޔައީ. ޤައުުމ ލޫޓުވަމުންކުރަމުންވަްއކަން ތާކުންނާ އެހެން ،ތާކުންނާއި އެހެން ،ނާއިވާހަކަ. ކަދުރުން

ތަްށ ހަގީގަ އަށްބޭފުޅުން ފެއިލްވީ. އެއީ މި ރާއްޖެ . އެކަންކަން ބަލަން ހުންނަ މުއައްަސސާ، އެންމާލުހުލުޠުފީގެ އި

އްަސލަ. އޭގެ ޒިންމާ އެންމެ ބޮޑަށް އުފުލަންޖެހޭ މީހަކީ ސީދާ ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ެއއް މަ އަހަރު 5ވެސް މިދިޔަ 

އަހަރު ދުވަހަީކ ިމ  5މިދިޔަ  ،ދައްާކ ވާހަަކއަކީ މި ތަނުަގއި  ވެސް ަތކުރާރުކޮށް އަުޅގަނޑުމެން މި ލުޠުފީ. މިއަދު

މާވަށު  ،ހިމެނޭ ރޭަގއިއަހަރޭ. ޭއގެތެ 5 ހުސްކޮށްލި އިތިބެގެން ކާލަ  އިލައިރާއްޖޭގެ ބައިތުލްމާލު ބަޔަކު ހަމަ ވަށަ

ކުީރެގ  ،އަދި މަޑުްއވަރީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވެސް ދާއިރާގެ

އަދި މިހާރުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ހިމެނޭކަން އަޅުގަނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން. އިއްޒަތްތެރި  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

ގޮުތގައި  އުމު އިޞްލާުޙކުރަންެވގެން. ައޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރާ ޤަ އުޅެނީ ިމ  ައޅުގަނުޑމެން މިއަދު މިަތކީ ގަަހގީ .ރައީސް

ބޯަޓކަށް އަރުަވިއގެން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ބޯެޓއްަގއި ވެއްެޖއްޔާ ަޓގުއެއީ ަޓގު .ލުޠުފީ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ެގންނާނަން

މި  !ދަންނަވަންތޯ ށް ގެންނާނަން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ަމގަގެންނާނަން. މިރާއްޖެ އަުޅަގނޑުމެން އިޞްލާޙު

 ައހަރު... 5އުމުަގއި މިދިޔަ މިދިޔަ ޤަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ާދއިރާގެ މަޑުއްވަރި
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އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގއި ވާަހކަދެކެވެުމންދާއިރު މީހުން ނުކުރާ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަަކ ތުހުމަތުކޮްށ 

ކަމެއް.  މެްއގެ ގޮތުަގއި ދެއްކުމަކީ އެއީ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވަރަށް ިޒންމާދާރުކަން ކުޑަކަ ކަނޑައެިޅގެން ކުރި

 ކަަމށް ޓަކައި ގެަނއުމަށް ދަންނަާވލީ. ެއކަން ހަމަ އިްއަޒތްތެރި ރިޔާސަތުގެ ސަމާލު އެހެންވީމާ،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަރަށް ސަމާލުވެ ދެން ވާހަކަ މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ، 

  !ކުރިއަްށގެންދަވާތި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްهللا ރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއި

 ތޯއަހަރު ކީްއވެ 5ގެންދިޔަ އުމު ލޫޓުވި ޤަމި  ،ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ވާހަކަައކީ

ކީ. އެހެންވީމާ، ދަންަނވާ ވާހަކައަ  ؟ ެއއީ ބަިއވެިރވުމަކީ. ެއީއ އަުޅގަނޑުމެން މިމަގާމުގަިއ ހުންނެވީ ހަނު

އެ ޒިންމާ ބޭފުޅުންނަށް  އެ ،އަހަރު ލޫޓުވާަލއިގެންިދޔައިުރގައި މަޤާމުތަުކގައި ތިބެ 5ރާއްޖެ މިދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެން މި

އަދި  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ދަްތދޮޅި ދުްއވާލަން ބުނެނުއުފުލުނީމާ އެީއ މައްސަަލައކީ. މި މަޖިލީހުގަިއ ތިއްެބވި 

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދެކެމުންދިޔައިމު. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިދަންނަވާ  ޢަމަލުކުރި ގޮތް ގައިދޭތެރޭ މި މަޖިލީހާ

 ވާހަކަައކީ. ައޅުގަނޑުމެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޑުއްވަރީ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޝަރީފް އާދަމް މެންބަރު ގެާދއިރާ ރީމަޑުއްވަ

އެ އަުޅގަނޑަށް މިފަހަރު  ،ގޮތުން ޖެހުނީ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭ އަނެއްާކވެސް ހަމަ މި ަދންނަވާލަން

 ލާނެ ވާހަކަ. އިއަމާޒުކުަރއްވަނީ ދަތްދޮޅި ދުްއވަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ކަށް އަުޅގަނަޑކަށެއް ނެތް. ދަތްދޮޅި ދުއްވާލަން ަކމަށް މެންބަރަކު ވިދާޅުވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ެއގޮތަށް ދެކޭ

 . މެންބަރުއިްއަޒތްތެރި ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އެއީ ތި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަމާޒުވާ ބަސްަތކެއް ކަމަަކށް. 

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމްޝަهللا ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 .ެއއީ ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ، ައޅުގަނޑު އަބަދުވެްސ ބުނާ ވާަހކަ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

ނޫން އަުޅގަނުޑ  ވާހަކަތަެކއް ފަސޭހަ އީތަށް ވެސް މިހަގީގަ. އެއީ އަޅުގަނޑު ވާަހކަދައްާކއިުރގަިއ ދަލުބޭރުން ޖެހޭނޭ

ތަށް ހަީގގަބޭފުުޅންނަށް ފަސޭހަ ވާހަކަތަކެއް ނޫން. އަޅުގަނޑު  ވެސް އެ ދައްކާނީކީމިދައްކަނީކީެއއް. އަުޅގަނޑު ިމތާ 

ބަަޔކު ކަންކޮށްފައި އޮތް ގޮތުގެ ވާހަކަ  ،ގޮތް ހިނގާފައި އޮތް ރާއްޖޭގައި ކަން ދައްކަނީ. އަްސލަށް. މި ވެސް މިތާ މި

 ...ދެއްކީމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިާރގެ  ކޮމަންޑޫއަރުވަނީ  . އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިމެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  އިާރގެދާ  ކަނޑިތީމުޝުކުރިއްާޔ 

 ށް.ވަޙީދަ ޙުސައިން މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުްނ: ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސައިން ވަޙީދު

ކަމެއް.  ކަމެްއ. ވަރަށް ހިތާމަހުރި ރަވެސް ދެ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. އާދެ، ބިރުެދއްކުމަީކ ވަރަށް

 ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް، ބިރުދެއްކުމުގެ ވާހަަކއެްއ މި ރަތުުކރާަކންތައްތަކަށް ވަރަށް ނަފު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެ

އް. ނެތޭލެބޭފުޅުން ހާދަ ައވަޭހ ކަންތައް ހަނދާން ުރަގިއ އަުޅގަނޑު ވެްސ ހަމަ ހިތަށްއަރާ އެ އިވިސްނާ ލަށްއައި ދިމާ

ބޮޑެތި  އެންމެ ،ލުޠުފީއަކީ ރާއްޭޖގަިއ މިހާތަނަށް ހިންގި ހުރިހާ ޚިޔާނާތެއް ؛ލުޠުފީރައީސް ކުރީގެ އޭ.ސީ.ީސގެ 

. އަުޅގަނޑަށް އެބަ އެނޭގ އް ދިން މީހެކުރުމަށް ހިތްވަރު ެއކަން ،އެއްބާރުލުންދީހިންިގއިރުަގއި ެއކަމަށް  ތައްޚިޔާނާތް

އަުޅގަނުޑ  ،ޔޯ ކިަޔއިގެން ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުވާހަަކއެްއ ދެއްކި ގައިދޭތެރޭ އާމިހާރު މި ކުއްލި މައްސަލަ ލުޠުފީ

އޭރު ސަރުކާުރގަިއ  ވެސް މާވަށު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު  .އެކު ދަންނަވަން ޔާވަރަށް ހިތާމަ

 މެއްގައި ހުންނެވި. އެޤާއި ވަރަށް ވަުރގަދަ މަނެންގެވި މެންބަރު ެވސް ސަރުކާރުގަ  ތައްހުންނެވި. ދެންމެ ނިޒާމީ ނުކުތާ

 ލޫުޓވާލިއިުރަގއި އެ  ތައްރަްއޔިތުންގެ ަފއިސާ ިއ،މުޅި ސަރުާކރު ލޫޓުވާލަ ،ކަންތަްއތައް ނުހުއްޓުވި  ބޭފުޅުން އޭރުަގއި އެ

ކަންތައްތަކާ  މި އަށްމައްސަލަ ނަގަިއގެން ވާހަކަދަްއކަންޖެހެނީ ލުޠުފީ މި ކޮބައިތޯ؟ އަޅުގަނޑަްށ އެނގޭ މިއަދު ބޭފުޅުން

ސަބަބުން ފިލައިގެންދިޔައީ. މިހާރު  ގެކުމެއްގެ ސަބަބުން އެނގިދާނެ ިގނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއްޙުހެދި އައިސްދާނެ ބޮޑު 

ގިނަ ބޭބޭފުޅުން  ދީފިއްޔާ މީގައި ވަރަށްމި މަޢުލޫމާތު . ތީމާތު ދީފާނެ ތަނަށް އައިސް މި މަޢުލޫ މައްސަލައަކީ ލުޠުފީ މި
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 އަޅުގަނޑުމެން ެއބަ އަޑުއަހަން މިތާނގައި މި  .ށް ގިނަ ބޭފުޅުން ތާށިވޭ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަކށް ނެތިންތާށިވޭ. ވަރަ

އެކު ވިޔަފާރިކުރަމުންދިޔަ ވާހަަކ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ލުޠުފީއާ ،ބަެއއް މެންބަރުންމި މަޖިލީހުގައި ިތއްެބވި ވަގުތު 

. އެހެންވިއްާޔ ައޑެއް ިއިވއްޖެއްާޔ ރެނދެއްލާނޭ ،ސްކުޅިން ބުނާ ވާހަކަެއއްއި ތުންތުންމަތިން އަޑުިއވޭ. މުޔާ ނޫސްތަކުގަ

ނޭނގޭ. ޑަކަށް ޅުގަނއަގުޅުމެްއ ކަެމއް  ގުޅުެމއް އޭަގއި ހުންނާނެ. އެއީ ފަހަެރްއގަިއ ކިހާވަެރްއގެ ވަރެްއގެ  ކޮންމެވެސް

ދަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ޤްޞަ މެންބަރުންގެ މައުޅޭކީ މިއަދު މި މައްަސލަ ލައިގެން ޔަހިތާމަ ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން

ކުަރްއވަނީތޯ؟ އުުމެގ ކަންތައް އިޞްލާޙުކުެރްއވުމަށް މަސައްކަތްޤަވެްސ  ބިރުގަންނަނީތޯ؟ ނޫނީ ހަމަ ސީރިއަސްކޮށް 

އަހަރުދުވަހު މީހުންނަށް  5އުމު އިޞްލާުޙކުރަން މަސަްއކަތެއް ނުކުަރްއވާ. މިދިޔަ ޤަ ޤީން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ޔަ

މަޖިލީހުގެ  ގެން ދެުކނިން. ރައްޔިތުންސް ޓީ.ވީޔަނުވިރީޢަތަކުން ސާބިތުޝައަދި . އަުޅގަނޑުމެންނަްށ އެނގޭ ބިރުދެއްކީ

ވެސް އުކާލީ.  ންބަރުންގެ އޯޑަރަށް އަިއސް ފާރުމަތީންބައެްއ މެ އްބެވިއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތާ މިހާރުވެސް ތި

ވެސް ބިރުދެއްކުމުގެ  ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، އެިހސާބުން އެ  ކަންޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް  އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ގާނޫނާ

ޔާރުންތަްއ އަންނަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަކއިިރއަށް. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖަޖުންތައް ނަގަިއގެން ފަނޑިވާހަކަދެްއކީމާ ހިނި

ޅުގަނޑުމެން ހިނިއާދޭ. ނަގަިއގެން ޖަލަށް ލާފައި ިމއަދު ައއިސް މީހަކަށް ބިރުަދއްކަނީޭއ މިތާނގައި ވިދާުޅީވމާ އަ

ށް ފަހަރެއްަގއި ވެސް ނާތަހުޒީބު ބަހެއް އަދިމާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކާ ދެރަވޭ މި މަޖިލީހުގެވަރަށް އަޅުގަނޑުމެން 

 ...ތިްއބެވި މިތާ މި ،ތަކީހަީގގަނަމަވެސް، ބުނަންޖެހިދާނެތީ. އެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުއަރުވަނީ އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ރަނގަޅަށް ދެެނގަންނާނެ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އޭ.ސީ.ީސގެ ކުރީެގ ރައީސް ލުޠުފީ ވެސް އެންމެ 

ގޮތުަގިއ  ގެކީ އަުޅގަނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މިދިޔަ ސަުރކާރުަގއި މިނިވަން މުައއްސަާސއެްއގައި މެންބަރެއް އަލާއުފޯމި

ކުރުމުަގިއ ޝާމިލުވި ބޭފުޅަކަށް ފިޔަވައި. އެ ފުރުޞަތެއް ނެތް.  މަސައްކަތް އަޅުޔާމީނަށް هللا ދެވޭނެ ޢަބްދުނނީ

 ޔަޤީްނވާ 100ކަމީ ައޅުގަނުޑމެންނަށް %އޭުރގައި ނޯންނާނެ ކަމާ އެުކަގއި މަސަްއކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަެތއްމިނިވަން

 ޔާމީންهللا ޢަބްދު  ،ކަމަކީ ކުރެްއވިހާ މުަގއި ހުންނަވަިއގެން އޭރު ޤާކަމެއް. އެހެންވީމާ، ލުޠުީފ ވެސް އެ މަ

 ގެ ސަރުކާރުން އެ ހިންގިހާ ވައްކަންަތއް ފޮރުވުމުގައި ކުެރއްވި މަސަްއކަތް.ނުޔާމީهللا ޢަބްދު ،ށްދިފާޢުކުރުމަ

ބޭފުޅުންެގ  މީހުން ދެ ދެ ޔާމީނާިއ ލުޠުފީއާهللا ވުނީ. ޢަބްދުހުރެ ހިސާބަށް ދެމި މުގައި އެޤާއެހެންވެގެްނ ލުޠުފީއަށް އެ މަ 

އެ އެއީ . ީތވްސް ކް އޭޒްތިއެއީ އޭޒް ، ނަމަކަމަށް ވާ ޮގތް އިނގިރޭސި ބަހުން ދަންނަވާ ުގޅުން އޮތް ،އޮތް ގުޅުމަކީ 
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 ،ަވޒީރުންނާ ؛ާޔސީ މީހުންނަށްސި ެއކުަގއި ާއއްމުކޮށް  ުލވުމާދަވެިރކަމެއް ބަ .ރި ރައީސްގޮތަކީ. ިއއްޒަތްތެ  ން އޮތްޅުގު

ދިޔައީއޭ. ލުޠުފީ އަމިއްލައަށް ެއ މުތަކުން ތިމަންނާމެން އެ މަޤާދެން ސާސްވާނީ ހުޔާސީ މީހުންނަށް އިސިއެނޫންވެސް 

ޭކ ާޔސީ ބޭފުޅެސި ،ކޭ އެްއފަދައިންއެުކގައި ަވޒީރެ މާރިކަްނ ނިމުވެޔާމީުނގެ هللا . ޢަބްދުމަޤާމުން ދިޔަކަން ނިންމަވައިފި 

ސާސްވެަފއި އޮތީ ހުމަށް ނިންމަވައިފި. މާނަޔަކީ އަމިްއލަފުޅަށް އިކަ މު ވެސް ދިޔަމަޤާ އެ  ލަފުޅަށްއްފަދައިން އަމިއެއް

ވި ކަަމީކ އް، ލުޠުފީ އެ ކުރެޔާމީނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ހުންނެވި ސިޔާސީ މީހެކޭ. އެހެންވީމާهللا ތިމަންނާއަކީ ޢަބްދު

، ބިރުދެްއކުމެއް ނެތް. އެ މާޙައުލެއް ނެތް. ެއްއވެސް މީހަކަށް ބިރުދެއްކުުމގެ ސްއީރަ ތެރިމި ސަރުކާރުން އިްއޒަތް  .އެއީ

ބޭނުމެްއ ނެތް.  ވެސްގަތުމުގެ ެއއްޮގތަކަށްއި ަވޑަ ފައިނެތް. ޤައުމު ދޫޮކށް މެއްލުމުގެ ބޭނުމާޙައުލެއް ނެތް. ފި

ރަްއޔިތުންގެ  ރު ލިބެމުންދަނީ. ރާއްޖޭގެވާމީ ފަރާތްތަުކން ވެސް އިތުބާގު މި ސަރުކާަރށް ބައިނަލްއަ ގެންއަޅުގަނޑުމެ

 ޤައުމުތަކުން އިތުބާރު ލިބެމުންދަނީ. އާއްމުގެ ވާމީ ފަރާތްތަުކން ބޭރުގުބައިނަލްއަ  ،ދާ ފަދައިން ރު ލިބެމުންބާއިތު

 އުފެދެނީ  ލުޙައުމި މާ ނަށް،ންޅުމަޖުބޫރުވާ ސިޔާސީ ބޭފު ،ޖެހޭއެހެން ޤައުމުތަކަށް ދާން މީހުން ކުންތަތެްއގައި ަޤއުމުގޮ

 ކުރެްއވީތީ މިރާދަރު އިހާމި ؛ޤައުެމއް ަގއި. ޑިމޮކްރެިޓކްންތަްއ ހުންނަ ޤައުމުތަކުކަތާުރ ވެރިވަރަށް އަނިާޔވެރި ޚުދުމުޚް

ކުރެިވގެްނ ނައިރުަގއި ޓާގެޓު ންހިނގަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެިރކަމެއް. މި ވެރިކަން މިހެން އޮ ޤައުމުަގއި މި

އުމު ދޫކޮްށފައި ަވޑަިއގަތުމުގެ އެްއވެސް ، ޤަ ގަނޑުމެންނަކަށް ނުެފނޭ. އެހެންވީމާއް އަޅު ގާ ަތނެންކިއުޝަެނއް ހިސިރޮޕް

ެގ އާފުރާވަަޑއިގެން އިންޑި  އިން ާރއްޖެ ދުވަހު އަދީބުށްފަހުން ިއހަކަ ދާދި ބޭނުމެއް ނެތް. އަުޅގަނޑުމެްނނަށް އިނގޭ

ތަށް ޒާއެ  ވަގުުތަގއި ޤައުަމކީ މި މި ،ކީކަސް، އެ ފުރުޞަެތއް ނެތް. ސަބަވެށް އެދުނު. އެހެންނަމަލަމައިއެސަ

 ،މާވީ. އެހެން ށްކަށް ައނިޔާވެިރވުމަކަޗަ އް ނުހިންގާ މީހުންގެ މައްކިއުޝަނެ ސި ރޮޕް ،އުމަކަށް ނުވާީތވެޤަ ވެރިކަންކުރާ 

 ،ޓަކައި  ކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްތްތެރިހާރެހެންދި ފުލެޓް ނަޒާ .. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއަށް ދިވެހިރާްއޖެދޭބަ އުފެރު އެބާއިތު

ފުލެޓެއް  ހެންދިރެގެ ސަރުކާރުން ލުޠުފީއަށް ދެއްވި. ބަލައިގަެނގެން އިންނެވީ. ނުމީޔާ هللاކައި ޢަބްދުޓަހޯދުމަށް 

 ވަހު ދާދި ދު ށްއިން އިހަކަމެލޭޝިއާދެކެވަޑަިއގެން. އަދި  ކަމަށް  އްަގއިވެދުމަކަށް އެރުވީމަ ެވސް ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތެ

ހުރި ގޮތް  ތައްޅުފުލުޢަމަ ،ނުންފުޅު ހުރި ގޮތްވިސް ގެ ރީ ނޫންތޯ ލުޠުފީފަހަކުން ލީކުވި ބަޔާންތަެކްއގައި އެހެ

 ،ދައްަކވަމުން .ންގެ ވާހަކަފުޅު މި ދައްކަވަނީޅުއެެހން ބޭބޭފު ،. ބަޔާނުގައި ވިދާުޅވެފަިއވަނީއަމިއްލަފުޅަށް ވިދާުޅވެފަ

 ބާވަުތގެ ވާހަކަ ެޓއް ލިބޭނީ. ދެން އެ ފުލެގަޅު. ކޮންާތކުންތޯ އެންމެ ރަނތޭއެބައޮ ގަްނނަން ތިމަންނާ ވެސް ފުލެޓެއް

ޒާތެްއގެ އިނގޭތޯ. ކޮން  ޔާއަށޯޖަ ބަސައިއި ހުރެޭވކަެށއް ނެތޯ. ދާންޖެހެނީ ގަ ލަލަމްޕޫރުަގއި ަވކި ތަނެއްދައްކަން އަދި ުކއަ

 މި ދައްކަނީ. ހަކަތަުކގެ ާވހަކަ އަުޅގަނޑު ވާ ންތަުކގަިއ ލިޔެފައި ހުރިަބޔާފުޅެްއ ދަްއކަވަންތޯ މި އުޅުްއވަނީ. މި ކަވާހަ

 ...އެހެންވީމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އަރުވަނީ އުނޫގފާރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ފުރުޞަތުމި ބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ންއްޒަތްތެިރ މެއްާޔ އި ޝުކުރި

 މެންބަރަށް. 

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޫން،  ބިރުދައްކާތީކީ ؛ގޮތުން ބިުރގަންނާތީ ްއަޒތްތެރި ރައީސް. ކުރިން ުއޅުްއވިފައި ހުރިޝުކުިރއްޔާ އި `. 

ހަމަ  ލި މައްސަަލއަކީއްކު  ވާފައިވާޅުއްަޒތްތެރި މެންބަރު ހުށަހައް ލުޠުފީ ބިރުގަންނާތީވެ މާވަށު ދާއިރާގެ އި ،ބިރުގަންނާތީ

ޅު މައްސަލައެްއ ނގަރޭ ވާހަކަދައްާކލަން ރަ ައޅުަގނޑުމެން މި .އްއެމައްސަލަ ސީ ސާވެސް ވަރަށް ަޚއް ގައިތު ހަގީގަ

 ދީޢޫސަޮގސް ބާޣީ ލީޑަރު ފިލައިގެން ،މިލިޓްރީ ލީޑަރު ވުރެ ގިނަ މީހުން މެރި މިއީ. ޔޫގަްނޑާގެ ފަސްަލއްަކައށް

މަ ބުނާއިރަްށ ބުޭނ  ހަކަގަިއ ވެްސ އދ.އިްނ އޭނާ ހިްނގާފައި ހުރި ލާއިންސަނީ ކަންކަުމގެ ވާހައިރު ިއ ހުރިގަޢަރަބިޔާ

ޝުވެްކ ސިނަމާަގއި އަތަްށ  ،ތެރޭަގއިެގ ލެއްގެ ކުއާލަަލމްޕޫރުގެ މޯއާ މެލޭޝި .ދިރުދައްކަނީއޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް

ޕްރީމް ކޯުޓގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ާރއްޖޭގެ ސު ަވިއގެން މިނައިންއްަލވަން ބަ ވަތުން އަުޅްއވަިއގެން ޕަްދމާޕްކޯޕޮ

އަުޅގަނުޑމެން މި ވާހަކަ އެބަޖެހޭތާ އުޅެނީ.  ސެޖު ފޮނުވި މީހަކު ބިރުގަންނާތީ އަޅުގަނޑުމެން މިމެ އިބިރުދައްކަ

މަށޭ  ،ޖެހި މީހާ ބުނެއޭމިސްކިތު ހުޅު ،ދިވެހި ހަރުބަހެއް އޮވޭ  .ސް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްވެދައްކަން ކޮންމެހެން

އެއަްށ  އިފިްއޔާ އެބަޖެހެއޭ އެއަށްޔަ ކި އްޔޭހެ ން. މަށޭ ކިޔާހެއެއިން ތަންޮކޅެއް މަދު ވަނީ ނޑަށް ހީ ކިޔާހެްއޔޭ. އަުޅގަ

މި  .ހެްއޔޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް  މަގޭ ބިރުަދއްކަން އެްއވެސް މީހަކު އުޅޭ ؟ހެއްޔޭ ރެން ބިރުދައްކާ އަހަ އެްއވާން،

މި ކަންކަްނ  ށް،ނާތާ މި ކަންކަްނ ހުއްޓުވުމަކޮރަޕްޝަާނއި، ވަްއކަމާއި، ިޚޔާ އިއްޖޭގަ ދިވެހިރާ  ؛ދައްކަނީ ޭއ.ސީ.ސީ

މިދިަޔ  އާކަމެއްގެ މެންޑޭްޓ އަރާ މުއައްަސސާރިހާ މި ހު ،ހޭލުންތެރިކުރުމާއިއާއްމުން ޅަށް ކޮދެ މި ކަންކަމާ ،ފުހެލުމާއި

އި އްަގއި ހަމަ އަޅަށް ވައްކަްނުކރި ވެރިކަމެކައަދަދަ މީހާގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ރާއްޖޭގެ ރެކޯޑު ވެ ހުރިހަވާލުއަހަރު  5

ްށ ކަނޫންހެއްޔޭ. މި ސަރުކާރާ ެދކޮޅަނެުކކަން އެނގެންޖެހޭވެސް ނުލާ ޔާމީނަކީ ކާ އި ކަހާތަން ހިރުވަ  ،ވެސް ނުލާ

ނީ ރާއްެޖ ކަމި ދައް  .ބިރުދެއްކި މީހާގެ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ފައި ފަނިޑޔާރުންނަށް ިކޔާނޫޅެވޭނޭ

ގޮްސ މިހެން ،ގޭސްޮކޅުން، ހަނޑޫކޮޅުން ،ތަކުންރާއްޖެ ެގންނަ ޚަތިމު ،އްޖެ ެގންނަ ކަދުރުކޮޅުންރާ ،ގެންނަ ޕެނަޑޯލުން

 ،ކަހަމުންލަުތގެ ވަލިއްުޔލްއަމުރަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ ެއއް އަތުްނ ކަހަމުންއުދަ ،ބިލިއަނުން ަވއްކަްނކުރިއިރުބިލިއަނުން

ވި ގެން ހުންނެގޯންޏަށް އެުޅއްިވއިުރގައި އެ ގޯނީގެ އަެނއް ކަނުަގއި ހިފަހައްޓަވައި އަތުން ަވގު ފައިސާ ގޯނި އްއަނެ

ނީ. ބިރުގަންނާނެ ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކަނާ ބިރުގަންނާތީ އެ ވާހަކަ މި ދައްއޭ ކަނީ.ބޭފުޅާގެ ވާހަކަ މި ދައް

 ،ެވސް ބިރުގަންނާނެ. އެހެންވީމާ އިުތގަ ހަގީގަމަ ހަނޑަށް ވެސް އިނގޭ ވާނެ. އަުޅގަ ކަނޑަިއގެންދާވަރު ބިރުން ފިއް

ްއވީތީ. ސީ މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅުސާއްކަހަލަ ޚަމިރު ތެރި ެމންބަތްއްޔާ ާމވަށު ދާއިާރގެ ިއއްޒަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރި ވަރަ

ރު ރާއްޖެއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި މިހާ ،ށްއަދި ސަރުކާުރގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަ ރަށްމި ސަރުކާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ގޮވާލަން
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އަނެްއކާ މި  އި،މާލާހުއޭާނ ވީ އި ،ވީ ިޚޔާނާތް ބަލައި  . މި ުލޠުފީ ވެސް އަވަހަށް ގެނެސް އޭނާއެއް ލުޠުފީ ގެނެިވއްޖޭ

އްޗަށް ރީްއހާ ދުވަހު މުސާރަ އަހަރެ އޮފީހަކަށް ނުނުކުމޭ ،ވަން ހުރެގެން ހުއްޓު ނގޭތޯ ޮކރަޕްޝަންކަންކަން ބަލަމުން އި

  ..ިއގެން.ނަގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަންދެން  10:30ރެއަށް ިމ ނިމެނީ.  ްނެގ މަސައްކަތް މިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑުމެ

 އެދިަވޑަިއގެންފަިއ ށްސް، ވަރަށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަވެޖަލްސާ ކުރިއަށްދާން އޮތީ. އެހެންނަމަ

ށް މި ނަރަތަމަ މަސައްކަެތއްގެ ގޮުތގައި ތި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުގެއެބަވޭ. އަުޅގަނޑަށް ޖެހޭނީ މާދަމާގެ ޖަލްސާ

 އި،ވޯޓަށް އައްަސވަ  އި،ާތއީދުކުަރއްވަ  އި،ވަނީ ހުށަހަޅަ ރި މެންބަރުން މިއަރުވަން. އެއީ ިއއްޒަތްތެފުރުޞަތު

ގެންފަިއ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ ފުރުޞަތު ެއ އިެއދިވަޑަ  ،ރިހާ މެންބަރުންހު ރި ިއއްޒަތްތެ .ފާސްކުރަްއވާފަ

 މެންބަރުންނަށް އެރުވުމަށް. 

 

 ން މު ން ނި
 

 ން:ވުކެ ދެއް ކަ ވާހަސަތުންޔާރި

 ހުއަްނގާރަ ދުވަ ވާ 2019 ްސޓުގައޯ 6އެއް އޮންނާނީ ސާ، ެއކަން ދާނީ އެގޮަތށް. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްއެހެންވީމާ

 ގައި. 9:00އެއީ މާދަމާ ހެނދުނު  ؛ހެނދުނު
 

 .ނީމުނި ލިސްޖިމަ  .نيملاعلا ب  ر هلل حمدلاو

__________________ 

 




