
 

 

 

 

 

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 

 

 

 މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާރައްޔިތުންގެ 
 

 ޖަލްސާ ވަނަ 17ދައުރުގެ  ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ  2016

 

19 F 1437 
 2016 މާރިޗު 28

 (ދުވަސް )ހޯމަ

 

 

 

 

6201/18/71ޔައުމިއްޔާ ނަންބަރު:   

 

 09:01 ޖަލްސާ ފެށުނު ގަޑި:

 13:59: ޖަލްސާ ނިމުނު ގަޑި
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 (މޫސާމަނިކު ރައީސްނައިބު ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  24ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ހާޒިުރވެ ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް  މި

 

 ން.މާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އިޢުލާންކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުން އެޖެންޑާ ގެ ވަހުދު ،3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/17އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

އަުްށ ތިން ޖަލްސާގެ ަޔއުމިއްޔާ.  2016/18/14އިން  2016/18/12ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.  -3.2

ވަނަ ޖަލްސާައުށް ހުރި ޔައުމިއްޔާތައް. ިމ  14ވަނަ ޖަލްސާއިން  12ވަނަ އަހަރުގެ ުފރަތަމަ ދައުރުގެ  2016އެއީ 

ވާީތ ފަހު އެއްެވސް މެންބަރަކު އިްޞލާޙެއް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިނު ޔައުމިްއޔާތައް މަޖިލީހުގެ ވެްބސައިުޓގައި ާޝއިޢުކުރުމަުށް

 މަުށް ނިންމައިފިން.ން މި ޔައުމިްއޔާތަަކކީ މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުން ގަބޫލުކުރާ ަޔއުމިއްާޔތަކެއް ކަގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީ

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . 4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު
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ވަނަ  175މެންބަރަުކ ޮސއިކުަރއްަވއި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  19ަގއި މަޖިލީހުގެ  2016މާރިޗު  8 -4.1

މަސީޙް މުޙައްމަދުގެ މައްޗަުށް ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ هللا މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަުށުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދު

މެންބަރުން  2މެންބަރުންނާއި ައދި އިތުރު  19ަގިއ އެ  2016ޗު މާރި 24މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދެވުަމުށް 

ސޮއިކުަރއްަވއި ިސޓީ ފޮނުްއާވފައި ވާީތ، އެ މައްސަަލ މިހާރު އަނބުރާ ގެންދެވިފަިއވާކަްނ މަޖިލީހުގައި އިޢުލާންކުރަން. 

އްމަދަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ މަސީޙު މުޙަهللا އަދި މި ފުރުޞަތުގައި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް ޢަބްދު

އެީކގައި މަރުޙަބާާއއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ވޭތުވެިދޔަ މުއްދަުތގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ހިންގެވުުމގައި އެ މަނިކުފާނު 

ގެންގުުޅްއވާފަިއވާ ސިޔާސަާތިއ އަދި ރާއްޖޭގެ ސިާޔސީ ަކންކަން ކުރިއަުށްގެންިދއުމުަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ 

ޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ގެންގުުޅްއވާ ިވސްނުން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާހަަގކުެރިވގެންދޭ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި މަ

ރާއްޖެއަުށް ކުިރއެރުމާއި މުްސތަޤްބަލް ހޯދުމަުށް މި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ކުރަްއވާ މަސަްއކަތަުށް ޝުކުާރިއ 

 މެްނގެ ޤައުމު ހެޔޮ ގޮުތގައި ކުިރއަުށްދިއުުމގެ ަތއުފީޤު ދެއްވާުށި! އަުޅގަނޑުهللا މުބާރިކުބާދީ ދަންނަވަން. މާތް 

ގަިއ  10:30މިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. ، 4.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  {4.2}

 11:15ގައި.  1ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  އިޤްިތޞާދީގައި  11:00ަގއި.  3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ސުލޫކު

ަގިއ  11:45 ގައި.3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  އިޖުތިމާޢީަގއި  11:15 .ަގއި 2ކޮމިޓީ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި  މާލިްއޔަތުގައި 

އި. އެޖެންާޑ ގަ 3ަގއި އާއްމު ކޮމިީޓ، ކޮިމޓީ ކޮޓަރި  14:00ަގއި.  1ޤައުމީ ތަރައްީޤގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި 

ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަާވ  ޤައުމީ ތަރައްޤީ. ދަންނަވަިއލާނަންބަދަލު ކޮމިީޓތަކަުށް އައި  ގެ ދަުށުނ4.2ްއައިޓމު 

ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި  ުކރެންދޫގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަުށް ޢަލީ ނިޒާރުދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު  ހިތަދޫ ދެކުނު

ޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. ެއ އެމް.ޑީ. އްސަވައިދެްއވުން އެދިހަމަޖަ هللاބާރީ ޢަބްދުޢަބްދުލްމެންބަރު 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ  107ލިޔުމުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އަންގާަފ.  ގައ2016ިމާރިޗު  22ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް ެއކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

އެކަން އެގޮތުަށް ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައިވާ ގޮުތގެ މަތީން  107އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 އިޢުލާންކުރަން.

 

 ޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ކަންކަން . މަ 5

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މޭޒުން ހުުށަހަޅާ ަކންކަންގެ ރައީސްގެ ޖިލީހުމަ، 5އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެިރވާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކަުށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ  -5.1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހުން ފާސްކުުރމަުށް ފަހު، އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމަުށް 
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މާއްާދެގ )ހ(ގައި ބަޔާންކޮުށްަފއިވާީތ، "ޕެރިސް އެގްރިމެންޓް" އަުށް  93ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރުމުެގ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަްއަވއި ގޮތެއް ނިންމެވުމަުށް އެ މައްަސލައާ ގުޅޭ ާދއިމީ ކޮމިޓީއަުްށ 

ހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަުށް އިއްަވއިދެއްވުން އެދި އަމީންޢާއްމަުށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ. ަރއީުސލްޖުމް

 ދަންނަވަން.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

މަސީޙު މުޙައްމަދަުށް، ވެދުން ސަލާމަުށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ. هللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ބެހޭ ގޮތުން އެކުލަަވއިެލވިފަިއވާ މުޢާހަދާ "ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް ކޮންވެންޝަްނ މޫސުމަުށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ 

" ބައްދަުލވުމުަގއި 21ގެ ބަިއވެރިންގެ މެދުަގއި ބޭްއވުނު "ކޮޕް )ޫޔ.އެން.އެފް.ސީ.ީސ.ސީ( އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖު"

އެގްރިމެންޓު ކަމުަގއިވާ "ޕެރިސް އެގްރިމެންޓް" ަގއި މޫސުމަުށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެކުލަވައިލާަފއިާވ އާ 

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުަގއި ވެިރކަން ހިންގާ ފަރާތުން ބައިވެރިާވ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަިއވެިރވުމަުށް ނިންމައިފީމެވެ. 

ން ފާސްކުރުމަުށް ފަހު، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކަުށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅައި އެ މަޖިލީހު

މާއްދާގެ )ހ(ެގ  93އެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ގޮތުގެ މަތީން ކަމަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

ބަޔާންކޮުށްފަިއވާތީ، "ޕެރިސް އެގްރިމެންޓް" އަުށް ދިވެހިާރްއޖެއިން ޢަމަލުކުރުމުގެ މައްަސލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަުށް 

ްއވައި އެ މަްއސަލައާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ނިންމެވި ގޮތް އަންަގަވއިދެްއވުން އެދެމެވެ. "ޕެރިސް ހުުށަހަޅުއްވައިދެ 

އެގްރިމެންޓް" ގައި ިދވެހިރާްއޖެއިން ބައިވެިރވުމާ ގުޭޅގޮތުްނ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަަރންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީން 

ޖުމާދަލްއާޚިރާ  11އެކު ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.  ތައްޔާރުކޮުށްަފއިވާ ކަރުދާހުގެ ޮކޕީ މި ސިޓީއާ

 ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް.هللا . ޚާދިމްކުމް. ޢަބްދ2016ުމާރިޗު  20. 1437

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަން.ޝުކުރިއްާޔ. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީއަުށް ފޮނުވަން ނިން 

 

 މަޖލީހުަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލު . 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހަުށް ތަޢާރަފްކުރަންޖެހޭ ބިލު.، 6އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 
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ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު  އަޙްމަދު މުބީންއިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ދާއިރާގެ  ިބލެތްދޫސަރުކާރުގެ ފަރާތުން،  -6.1

ގާނޫުނ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސިޓިެޒންޝިޕް ) 69/4

 އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު.)ދިވެހިރާއްޭޖެގ ސިޓިޒެންޝިޕް ގާނޫނު( އަުްށ  69/4ނަންބަރު 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް . 7

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 .އިބްތިދާީޢ ބަހުސް، 7އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 2009/9ގާނޫނު ނަންބަރު ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ  -7.1

( އަުށް ިއޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ގާޫނނު )ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުްށފައިވާ މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ ރަްއާކތެރިކަމާއި އިާނޔަތާ ބެހޭ

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016ގައި ބޭްއވުނު،  2016ފެބުރުވަރީ  15 ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައި ވަނީ، ބިލު. މި

ގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ދޫ ދާއިރާ ހުުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ދިއްދައުރުގެ ދެވަނަ ޖަލްސާަގއި. މި ބިލު މަޖީހުަށް 

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. . އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަމުޙައްމަދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދުދޫ ދިއް

ހޭ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފައިވާ މީހަކަުށް ދޭންޖެ) 2009/9ގާނޫނު ނަންބަރު   .ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްޝުކުރިއްާޔ 

ގެނައުމަުށް މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ އިޞްލާޙުުށް ( އަނާޔަތްތަާކ ބެހޭ ގާނޫނުއިރައްކާތެރިކަާމއި 

އަުށް ޓަކައި އި ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާކޮުްށފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ އަބަދުމެ ޤައުމަުށާއްޔާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރި

 ދެއްވުމަުށްން އިސްތިޢުފާވަރާއި އަދި މަޤާމުއަދި މަޤާމު އަާދކުރެްއވި ދުވަސް  ،މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުންނަުށް ާވންޖެހޭތީއާއި

ކަނޑައަޅާަފއިވާ ކުުށްަތކުން ތަކުަގއި ކުުށެއް ކަުމގައި ގާނޫނު އަުާށއި ނޫނުއަާސސީޤާހޫރިއްޔާގެ ފަހު ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމް

 ،ކޮުށްދިނުމުގެ ގޮތުންނާއިެއަކްނ ަކަށަވރ  ، ތީއާއިބަރީޢަވެގެްނވާ އަދި ރަްއޔިުތންނަުށް ނަމޫނާ ބަޔަކަުށް ާވންޖެހޭ

ކާތެރިވާްނވާ ފަރާތްތަކަުށް ޖިނާޢީ ކުުށްކުުށަުށް ދިނުމުގައި ރައް ުްށފައިވާ ފަރާތްތަކަުށް ހިމާޔަތްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ، 2009/9ގާނޫނު ނަންބަރު  ނުޖެހޭ ގޮތަކަުށް ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮުތންއަރަިއގަންނަން

ގެނައުމުެގ ބިލު ަރއްޔިތުްނެގ އަންނަވީ ގޮތަުށް އިޞްާލޙުނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި އިކަުށް ދޭންޖެހޭ ކޮުށްފައިާވ މީހަ

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ލީހަުށް ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ އި މަޖި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ފް މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީ ިއއްޒަްތތެރިއްދޫ ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދިޝުކުރިއްޔާ އި

ނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ކަުށް ދޭންޖެހޭ ރަްއކާތެރިކަމާއި އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުްށފައިވާ މީހަ) 2009/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

 ތު ގަިޑއިރު. ޕާޓީތަކަުށް ަވގު 3ވަނީ  ގެނަުއމުގެ ބިލަުށް ބަހުސްކުރުމަުށް ވަގުތު ކަނޑަެއޅިފައިނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙު ގާ

 21 މިނެޓު 46ސިކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަުށް  1 މިނެޓު 39ގަިޑ  1ުށް ޕީ.ޕީ.އެމަ ލާނަން.ކަނޑައެޅިަފިއވާ ގޮތް ދަންނަަވއި

 3ުށް އަިސކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީ  32މިނެޓު  10ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް  51މިނެޓު  16. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް ސިކުންތު

ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ސިކުްނތު. އި 14މިނެޓު  4ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް އްއި  މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަުށް ނިްސބަތްނުވާ

ދާއިރާގެ  ވިލިމާލޭއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ންނަވަން. )ވަގުތުކޮަޅކަުށްަފހު(ފުރުޞަތަުށް އެދިވަޑަިއގަތުމަުްށ ދަ

 މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަުށް.  އިްއޒަތްތެރި

 

 ޙުސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: ނިހާން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ލިމާލެވި

ކަުށް ދޭންޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފައިވާ މީހަ) 2009/9 .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއި`. ޝުކުރިްއޔާ 

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަުށް އައިސްފަ. ެއ  ވަނީ އިޞްލާޙެއް ޅުގަނޑުމެންނަުށް މިުށް އަ( އަެގ ގާނޫނުތަކު ނާޔަތްއިރައްކާތެރިކަާމއި 

 ހަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ  ުށްްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލަޠީފައިދިއްދޫ ދާއިރާގެ  ،ްއޒަްތތެރި މެންބަރުއިއިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވި 

 ؛އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި ްފ މުޙައްމަދު ދިއްދޫ ދާއިާރގެ ޢަބްދުއްލަޠީ ،ުޝކުރު ދަންނަވަން. މި ގާނޫނަކީ އެކު

ކަން ކުރެްއވި ފަރާތްތަކަުށް ވަަނ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ރަީއސް  128ނޫނުއަސާީސގެ ޤާ ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން 

ނިކަމެތި މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅީ  ގާނޫނު މީގެ ރަސްމީ .ޫނނެއްގާންދިޔަ ނާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަމުގެ ހިޔަލުގައި އުފެދިގެއިދޭ 

ްތ ގުޅުމެއް އޮތް ގާނޫނެއް މި ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ހައިސިްއޔަތުން. އަޅުގަނޑާ ވަރަުށް ގާ އަޅުގަނޑު އޭރު ވިލިމާފަންނު

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންެގ  ހަމަ ހަނދާންތަކެއް އިޙެއް އަންނަމުންދާއިރުގައި ީމގައިޞްލާުށް މިއަުދ ނޫނަގާމި  .ނޫނަކީގާ

މަޖިލީހުގެ ތަޅުުމގަިއ  ކުރި ިބލުގައިއޭރު ޑްރާފްޓު  ޅުގަނޑުނަުމގައި އަ  ގެވަނަ ާމއްދާ 9އެބަހުރި. ފުރަތަމަ ގާނޫނަުށް 

ބޭފުޅަކު  މުގައި ހުންނެވިަގއި ާވނެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާބަހުސްކުރެިވގެންދިޔަ ބިލަުށް ހުުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާެޙއް

، ކަުމގައި ވާނަމަ ނުކޮުށް ދޫކޮުށްލި ކަމަކާ ގުިޅެގން ފަހުން ޖިނާޢީ ދަޢުވާއެްއ ކުރެވޭ މަޤާމުގެ މުއްދަތުގައި ކޮުށް،

ަގއި ވެސް އަިދ ގައި ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އޭރު . އަުޅގަނުޑގެ ިވސްނުމުވެސް ކަނޑައަޅާފަ ަަމަލުކުރެވިގެްނވީ ގޮތްަތކެއް ޢ

އެ ބޭފުޅަާކ ފަސޭހައިން ަފސޭހަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެހާ އްޔާކަން ކުަރއްވާ ފަރާަތކީ އަރުވެސް މިހިރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިމިހާ

ކަންތައް ކުރަްނވާ ފަރާތެއް ނޫނޭ.  ަޭނުންހާ ގޮތަަކުށް ތަންތަނަުށް ދަމައިބ، ފައިބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް ދަޢުވާކޮުށްލާ މެދު

ުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ވެސް އެ ސްޓޭންޑް ދިފާޢުކުރަން އިނގޭތޯ. އިްއޒަތްތެރި އަުޅގަނުޑގެ އަޚް މި ހު އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު

އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން. ނަމަވެސް އަުޅަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ނުކުތާއެއް މީ. އަޅުގަނޑު 

ވެސް ައޅުގަނުޑ  ހައިިސއްޔަތުން ހަމަގައިމުފަރުދެއްގެ ިދވެހި  އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުްނ،
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ކޮންމެ ދައުރެްއ ނިމޭއިރަުށް ނުވަތަ ކޮންމެ  ކަމެއްގެ ގޮުތގައިއަުޅގަނުޑމެންނަުށް ހަމަ އަތްމަތީރަމޭ ގަބޫލެއް ނުކު

ތްތައް ާތއަބަދު އެ ބޭފުޅުން ޮގޅީަގިއ އުުމގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަން ކުރާ ފަރާމުއްދަތުތަކެްއގެ ފަހަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤަ

ސްނުމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ން ތިބި ބައެްއެގ ގޮތުަގއި ނިންމުމުގެ ވިބޭފުޅުްނ ކުުށްވެރިެވގެ އެގެންގުެޅ، ނުވަތަ 

ިމ ބޭބޭފުޅުންގެ މަޤާމުގެ ހަިއސިއްޔަތުން އަދާކުެރއްވި މަްސއޫލިއްޔަތުަތކުގެ ތެރޭަގއި  އުމުަގއި ހުރެގެންނުވާނެ. ެއއީ އެޤަ

ިއވާ ބަެއއް ފަަފއިވާނެ. ބަެއއް ބޭޭބފުޅުން ނަންގަވާއެ ބޭފުޅުން ެވވަަޑއިގެން ރުބާންތަކެއްޤައުމަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ބޮޑެތި ޤު

މުގައި  މުއްދަތުގައި ގެ ގޮުތގައި ވެގެންދާނެ. ެއީއ މަޤާއުުމގެ ސިއްރު ކަހަލަ ޑިސިޝަންތަކަކީ، ިފޔަވަޅުަތކަކީ ޤަ

މުންނަުށް ެއ އާއްެމވުންތަކަކީ ފަހަުރގަިއ މުޅި ނިންމާފައިާވ ބައެއް ނިން ،ނަންގަވާފަިއވާ ަބެއއް ކަހަލަ ފިޔަވަޅުތަާކއި 

ގޮުތަގއި  ހި ސިއްރުއް. އަދި އަރުޝީުފގައި ަރއްާކކުެރވެންނުޖެތަކެހުރެދާނެ މަޢުލޫމާތުމަޢުލޫމާތު އެނގިވަަޑއިނުގެްނ 

އުމުެގ ޤަ އަދި ،ކަުށްންދާނެ. އެފަދަ ކަންތައްތަކަކީ ޤައުުމ ހަމަޔަެވގެެވސް ކަމުގައި  ގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓި، ދައުލަތު

އުމު ދެްނ ބަދު ރަްއކާކުެރވިފައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތަުށް ވެސް ވާންޖެހޭ. އަދި ޤަވަްނކަމަުށް ޓަކައި ާތއައިސްތިޤްލާލާއި މިނި

އް ވެސް ހުންނާނެ. ގެންދަންޖެހޭ ފަދަ ކަންތައްތަގެ ގޮތުަގއި ބަލަިއަގނެ ކުރިއަުށް ީސއެއް އީ ލެގެހަވާލުވާން ތިބި ފަރާތްތައް އެ 

ނާޔަތްތަާކިއ އްޔާކަން ކުެރއްވި ފަރާތްތަކަުށް އިޓަަކއި ރަީއުސލްޖުމްހޫރިބުތަކަުށް މު ބަިއވަރު ސަބައެކަހަލަ މުހިއް

 ަހމަ ، އުމެްއގެ ރައީަސކުވަރަުށް ބޮޑު ޤަމި ޖެހެނީ. ދުނިޔޭގައި ވަރަުށް ަނން މަޝްހޫރު  ރައްކާތެރިކަން ެދވެން

ދާންޖެހުނު. އޭނާގެ  ްއކަތަުށްރިއެްއގެ ކައިިރއަުށް މަސައާދަިއގެ ިވަޔފާ ގައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މުއްދަތަުށްފަހު

ރަ ވެސް ދިޔައީ. ހަމަ މުސާމުހިއްމު، މޮޅު މަސައްކަތެއް ކުރަްއވަުމންމަސައްކަތް ނުލާހިކު ފުޅާ. ައނެއްހެން ބަލަންޏާ 

ލީހުން ވިސްނާވަޑަިއަގތީ ތުންެގ މަޖިބޮޑުކޮުށް ލިބިވަަޑއިގެންެނވި. ނަމަވެސް އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން، ރައްޔި

މު މިހެން ދޫކޮުށްލެވުނީމާ ޤައުމުގެ އެހެން ހުރި މުހިއްރިއްޔާކަން ކުެރއްވި ފަރާތެއް ިވޔަފާރި ކުންފުންޏަކަުށް ރައީސުލްޖުމްހޫ

އެހެން ހުރިހާ  ވަރަުށް ޮބޑު، . މާނަައކީ ެއ ކުންފުންޏަުށް ެއ ލިބެނީގެންދާނޭަބދަލެއް ައއިސް  ވަރަުށް ޮބޑު ކަންތައްތަކަުށް

ލިބިގެންދަނީ. އެހެންވީާމ، ފަރާަތުށް  މު ފަރާތެކޭ އެނަުށް ނުލިބޭފަދަ ބޮޑު ޤަުއމީ މުހިއްފާިރވެރިންތުންގެ ތެރެއިން ވިޔަރައްޔި

 ނިމިެގންދިޔަ އައުމާ އެކު ދެން  ވެސް އެބޭފުޅުންނަުށް ކޮންމެވެސް ަޙއްލެއް ގެނައުމަުށް ޓަަކއި އެ ވިސްނުްނ  އެކަމަުށް

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރި ފަރާތްތަކަުްށ  ނުމަކަުށްވީވިސް އަހަރުތަކުަގއި، ޖެހިގެން ައއި އަހަރުތަކުަގއި އެ ބޭފުޅުްނގެ

މާ، . އެހެންވީތް ހިމާޔަތްކުރުމަުށްފަރާ ކަންތައްތައް ދީ އެ ސެކިއުރިީޓއާއި މި ،ޕެންޝަނާއި ،ްއކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތަާކއި، ރަ

ވަނަ އަހަރު މި  2009ނީ ވާ  އުމު ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންުޅަގނޑުމެންގެ މި ކުޑަކުޑަ ޤައައެ މުހިއްމު ނިޔަތުގައި 

ަވނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް  16އަދި އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ެވސް ހިމެނިވަޑަިއގެންނެވި  ފަ.ގާނޫނު ވުޖޫދުކޮުށް

؛ ނޫނުއަސާސީަގއިނޑުމެންނަުށް ފައްަޓިއގަތް ފެހި ޤާވަނަ މަޖިލީހާ އެކުަގއި އަުޅގަ 17އަދި އޭގެ ަފހުން  ،ނިމެމުންދަނިކޮުށް

މު މަސައްކަތް ނިންމެވީ. އޭަގިއ ނިމެމުންދަނިކޮުށް ތި ބޭފުޅުން، ޚާއްޞަ މަޖިލީހާ އެކުގައި އެ މުހިއް މަޖިލިސް ަވނަ  16

. އެ މަަސއްކަްތ ވަނީ ކަނޑައެޅިފަ އްކާތެރިކަން ދޭން މިކަން ކުެރއްިވ ފަރާތްތަކަުށް އިާނޔަތާއި ރަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
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 . ޭއގެ ފަހުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިވަނީ ކޮުށްފަ ައޅުަގނޑު އެ ވަނަ މަޖިލީހުަގއި 17ޖެހިގެން އަިއ މަޖިލީހުގައި، 

. ދެން ައޅުގަނުޑ ވެްސ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އެްއ ކުދިުކދި އިޞްލާޙުތަްއ ކުރިމަތިވަުމން އަންނަފެންނަނީ މީގެ ބަ

 ންޖެހޭ ޅު. މިކަން ރަނގަުޅވާކަމުގައި ވާނަމަ މިކަން ރަނގަ  ދާމެންބަރުން މި ހުުށަހެޅުއްވި މަފްހޫމަުށް އެނބުރިއިްއޒަތްތެރި 

ކުުށަކަުށް ޖަލު ުޙކުމެއް މަޤާމުަގއި ހުރިއިރު އޭނާ ކުރި  ގެރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަނިކުފާނު އެަބ ވިދާުޅވޭ  އެ ،ސަބަބަކީ

ުނވަތަ ފިރިމީހާއަުށް މި ގާނޫނުގެ  އަުށް،އޭާނގެ އަނބިމީހާ ާއއިހިސާބުން ފެުށިގެން އޭނާ އެ ،ޖެހިއްޖެ ނަމަރަންކުތަންފީޛު

ުށްދިން އަންނަނީ އެއްކަަލ އަޅުގަނޑު މި ހާމަކޮ . މިތެރިކަާމއި އިނާޔަެތއް ުނލިބޭނޭލިބިދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ރައްކާުށުން ދަ

 ބަހުްސގެ ެއއް  ކުރެވެންވީ ދޭންވީ ީކއްެވގެންތޯ  ރަްއކާތެރިކަން އިނާޔަާތއި މްހޫރިއްޔާކަން ކުެރއްވި ފަރާތަުށްރައީސުލްޖު

 ،ކަމުގައި ވާނަމަ މާ، އެ ބަހުސަުށް ޖަވާބުދޭއެހެންވީ ސް ބަހުސެއްގެ ގޮުތގައި އަިއސްދާނެ.ގެންތޯ ވެ ބައި. ނުދޭންވީ ކީްއވެ

އުުމެގ އި، ޤައުމީ ސަލާމަތާއެްއކަލަ ޤަ މަލުކުރަމުންދާ ގޮތުންުމގެ މުއްދަތަުށް ފަހުގައި ދެން ޢަވެރިކައެފަދަ ފރާތެއް 

ެޖހޭ އެކަން ހުއްޓޭނެ ގޮތެއް ެދްނ ެއބަ ، ވާނަމަ ކަމުގައި ސިްއޔަތުތަެކއް ގެއްުލވައިލާރައްކާތެރިކުެރވެންވީ ހުރިހާ ހައި

 ދާއިރާގެ އްދޫދިކުެރވޭ ގޮތުަގއި ަގއި ލިޔަން. އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލު ގޮތު ގެނުކުތާެއއް ގާޫނނުގައިއެ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން 

މަނިކުފާނު ބިލު  ނަމަވެސް އެ ވީ މިކަން މިގޮތަުށް ކުރަން.މި  މުޙައްމަދު ބޭނުންފުޅު ލަޠީފްއްޢަބްދު މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި

 އުމުގެ ރައްޔިތުންނަުށްޤަ ކޮުށްފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ އަަބދުމެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކންހުުށަހެޅުއްވި ސަބަުބގެ ތެރޭަގއި ވެސް 

މަޤާމުން ދާކުެރއްވި ދުވަސްވަާރއި އަދި މު އަަކއި ަމސައްކަތްކުާރ ބަޔަކަުށް ވާންެޖހޭތީއާއި މަޤާއި މަންފާއަުށް ޓަލާބަޔާ

ނޫނުއަސާސީާއއި ގާނޫނުތަކުަގއި ކުުށެއް ކަމަުށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ ފާދެއްވުމަުށް ފަހުގަިއ ވެސްއިސްތިޢު

އަދި ަރއްޔިތުްނނަުށް ނަމޫނާ ބަޔަކަުށް ވާންޖެނެހޭތީ އެކަން ކަުށަވަުރކުރުމުގެ  ،ކަނޑައެޅިަފިއވާ ކުުށްަތކުން ަބރީޢަވެގެްނވާ

ނުޖެހޭ ތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޖިނާޢީ ކުުށަކަުށް އަރަިއގަންނަންހަރަާކތް ހިމާޔަތްދިނުމުގައި ދަ ފަރާްތތަކަުށްއަދި އެފަ ،ގޮތުންނާއި

އޮތީ އިނގޭތޯ ިއްއޒަތްތެިރ  ތަކެއް މީަގއި ދައްަކވާފައި މިހަމަޖެއްސުމުގެ ޮގތުންނޭ. ވަރަުށް މުހިއްމު ވާހަކަފުޅުފަދަ ގޮތަކަުށް 

ކުރުމުގެ ގަނޑުމެންނަުށް ފެިނގެން އެބަދޭ ކުރީަގއި އަުޅަގނޑުމެން ބިލު ފަރުމާކަމުަގއި ހަމަ އަޅު ރައީސް. އެއީ މި

ުމކޮުށް ދެއްކީ. އްކުރެވެމުންދިަޔއިރު ވެސް ެވރިކަމުގެ މުއްދަތުގެ ވާހަކަ ައުޅގަނޑުމެން އާލަުށް ބަހުސްއި އަދި ބިސްޓޭޖުގަޔާ 

މަުށް ބޭފުޅަކު ވަަޑއިގެންފިްއޔާ އެ މުއްދަތުަގއި މަޤާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވިްސނިފައި އޮތީ 

. އަދި ުގދުރަތީ ގޮތުން ކަމެއް ދިާމވެގެން ުނވަތަ ދުނިޔެ ިނމިގެންދަންދެން. ނަމަވެސް ަރްއވާނޭވެރިކަންކު

ކުެރްއވި  ންއުޅެނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަރއީސްކަ ދެއްވުުމގެ ވާހަކަ ިމ ނުކުތާގައި އެބަ އާދޭ. އަުޅަގނޑަުށް ހީވަނީ މިއިސްތިޢުފާ

ކުރިމަތީަގއި،  ހަމަ އާންމު ރައްޔިތުންގެ އޮތީ. ެއއީ  ފާދެއްާވފައި މިފަހުން އިސްތިޢު އުމުގައި އެންމެމުޙައްމަދު ނަޝީދު ޤަ

ދެން އިތުރަުށް ދިވެިހ  ،މަނިުކފާނު ވެރިކަމުަގއި ހުރެއްޖެ ނަމަ މަނިކުފާނު އެކަން ކުރެްއވީ. އެ މީޑިއާ ކުރިމަތީ އެ

ބޮޑެތި ެގއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެ ކަމަުށް ހަމަ ވިދާޅުވި. ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ވިދާުޅވި މި ވާހަކަ.  ުްށވުރެ މާރައްޔިތުންނަުށް މިއަ

 ،ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަުކގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންވިދާޅުވެ ނިންމަވާަފއި ޖެހިގެން އައި ދުވަހު 
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ކޮުށްލި ބިނާތައް ސުންނާފަތިމު ދައުލަތުގެ ބޮޑެިތ ރަުށްރަުށުގައި ހުރި މުހިއް ދޫ ފަދަތިނަ ޚާއްޞަކޮުށް އަްއޑު އަތޮުޅ، ގދ.

އޯޑަރުތަެކއް ދިމާލަކުން އައިްސގެން ގައިުމވެސް މިފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާނީ.  ތަންތަން ރޯކޮުށް، އަންދައި، މަންޒަރު. އެ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ިއއްޒަތްތެިރ ބަތްވޭތޯ ނޫންތޯ ކުފާނަުށް ނިސްމަނި ކޮުށްފައި ހުރީ ެވސް. އެހެްނވީމާ، މިއީ ސީދާ އަނެްއކާ އެ 

ަުފާގެ ިމ ިއްސިތޢ؛ ވެސް ެއއީ މީަގއި ުކއްިލއަކަުށް އިސްތިޢުފާދެއްވުމަުށް ަފހު މެންބަރު އަރިހުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ.

 ވިސްނުުމގައި މާ ފާދޭ ހާލަތެއް އައިސްދާނެ. އޭރު ދެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ިއ ހަމަ އިސްތިޢުވާހަކަ އަންނަންޖެހޭ. ފަހަރުގަ

ާފެގ ނުމެއް ނެތީމަ ކަންނޭނގެ އެްއވެސް ވަރަކަުށް އިސްތިޢުފާ އެްއވެސް ބޭފުޅަކު ދެްއވަފާނެކަމުގެ ވިސް ބޮޑަުށް އިސްތިޢު

. އަޅުގަނޑާ ހަމަ ހުރެދާނެއި ހަނދުމަފުޅުވާހަކަ ދެއްކި ހަނދާނެއް އަުޅގަނުޑގެ ނެތް އިނގޭތޯ. ދެން ރައީސް ފަހަރުގަ

ން ޚިާޔލު ތަފާތުވުން ވަރަުށް ފޯރިއަުރވާފައި މިއާ އިދިކޮޅަުށް މަނިުކފާނު ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ެއ އޭރުަގއި ސިާޔސީ ގޮތު

ދުވަހު. އެްއގޮތަކަުްށވެސް މިަކން ކުރައްަވިއގެންނުވާނެ ކަަމުށް އިނގޭތޯ. ނަމަވެސް މަިނކުފާނު މިއަދު ތި އިންނެވީ 

ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ދިއްދޫ އިްއޒަތްތެރި ރައީސްގެ ގޮނިޑކޮޅުަގއި އިނގޭޯތ. އަުޅގަނޑު 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފްގެ އަރިހުަގއި މިއީ ސީދާ އިސްތިޢުފާދެއްވި ަރީއސަުށް މަނިކުފާނު ގެންނަވަން 

އްހެން ހަމަ އެއްވެސް ަމއްސަލަެއްއ އުޅުްއވާ އިޞްލާޙެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑު ބޭނުމޭ ކުަޑޮކުށް ކަުށަވަރުކޮުށްލަން. އަނެ 

ނޫން. އެ މަނިކުފާނު އެފަދަ ކަންތައްތައް ކުަރއްވާ ކަުމގައި ާވނަމަ، އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ މަސައްކަުތގެ ސަބަބުން ދިވެހި 

ލުންތަކެްއ ރައްޔިތުންެގ އަބުާރއި، ިއއްަޒތާއި، ކަރާމާތާއި އަދި ދިވެިހ ޤައުމާއި ަޤއުމުގެ ކުރިއަުްށ ޮއތް ޖީލުތަކަުށް ެގއް

ކުރިމަތިވާ ފަދަ ވާަހކަފުޅުތަެކްއ، ޢަމަލުފުޅުތަކެއް ކުރަްއވަމުން ގެންދަވާ ކަމުަގއި ވާނަމަ ނުވަތަ ގާނޫނާއި ގަާވއިދުތަކަުްށ 

ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ކަންތައްތަަކުށް ހިތްވަރުދެއްވާ ކަމުަގއި ާވނަމަ، ހަމަ މިފަދަ ގާނޫނެއް ގެނެވި، މިފަދަ ގާނޫނެްއގެ 

އިން ކޮންމެެވސް ވަރެްއގެ ަމއިތިރިކަމެއް މި ކަމަުށް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަން. އިޞްލާޙުގެ ތެރެ 

ގެ ފެބުރުވަީރގެ ފަހުން ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްަމދު ނަޝީދުގެ ޕާޓީގެ ަބއެްއ 2007މާކަ ގިނަ ދުވަެހއް ނުވެ އޭގެ ފަހުން 

ުކެގ އިްސ ސަފުގަިއ ޮގވާެލވިފަިއވާ ބަެއއް ކަހަލަ ވާހަކަަތކާިއ، އަިދ ކަހަލަ ބައްދަލުވުންތަާކއި އަިދ ބައްދަލުވުންތަ

ރެކޯޑްކުެރވި އާއްމުންނާ ހަމައަުށް އައިސްފަިއވާ އޯިޑއޯ ކްލިޕުތަކަުށް ބަލާއިރުގައި މިފަދަ ކަންތައްތައް ވަރަުށް ކުރީަގިއ 

ީރގެ ަރއީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ކޮުށް ނިންމާފައި ބާއްަވން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަޑު އެބަިއވޭ، ކު

ފޯންކޯލަކުން މިހާރުގެ މަްއޗަްނގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ ކަމަުށް ބެލެވޭ ބޭފުޅަާކ 

ން ފޯނުން ދައްކަވަމުންގެންެދވި ވާހަކަެއްއގައި މާލެތެރެއިން ަތޅާނެ ކުދިންކޮޅެްއ ހޯދައި، ުފލުހުންގެ ސަފުތަކާ ތަޅާލަ

ނެރުމަުށް އިރުޝާދުދެއްވަމުންެގންދިޔަ. އަުޅގަނޑަުށް ހަމަ ފެންނަނީ ތަޅާނެ ކުދިންކޮޅެއް ހޯދަންުށޭ ވިދާޅުވަނީ. ހަމަ ވަރަުްށ 

ސާފުކޮުށް އަުޅގަނޑަުށް ފެނެޭއ ތަޅާނެ ކުދިން ހޯދަން. އެއީ ޮކން ބަޔަކަުށްތޯ ައޅުގަނޑުމެން ކްލިޕުން ބަލައިލާއިރު އެކަން 

ހިސާރުކޮުށްގެން އެ ބޭފުޅުން ެއ ތަނުގައި ާކޅާއި ވާލާ ެއއްެޗހި ގެންގުޅުނު ޒަމާުނގަިއ، ެއ ހިނގަނީ އުސްފަސްގަނޑު 

ތަނުގައި ވަރަުށް ބޮޑެތި ޖަރީމާ ހިންގަމުންދަނިކޮުށް ދިވެހި ދަުއލަތުގެ ފުލުހުން ކޯޓުއަމުރުގެ ދަުށުން އެ ތަން ހުސްކުރުމަުށް 
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ތެރެއިން ދުވަސްކޮޅަކުން ނުކުމެފައިވާ ޯއޑިޯއއެއް ކަމަުށް  އެ މީހުންނަުށް އެންގީމާ ހުސްނުކޮުށް ހިންގި ޖަރީމާތަކުގެ

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުެރޭވ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކަންތަްއތަކަުށް އެ މަނިކުފާނު ހިތްވަުރދޭ ކަމުގައި ވާނަމަ، މިފަދަ 

ޅުގަނޑުމެންނަުށް ޚަބަރުލިބޭ އިޞްލާޙުތައް ައއިްސގެން ެވސް އެބަޖެހޭ މި ކަންތައްތައް ނިމުމަކަުށް އަންނަން. ނަމަވެސް އަ

 ޮގތެއްަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެރިކަންކުެރްއވި ފަރާތްތަކަކާ  ލަަވކި ގެަނއުމަކުންނެއް އެއީ ޖުމުމިފަދަ އިޞްލާޙެއް 

ވާނަަމ  ކަުމގައި އަދި މިފަދަ ކަމެއް ިކރިޔާ ހިނގާމެދުގައި އިހުމާލުވުން ކަމަުށް ވެސް ބެެލވިދާނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް 

 މަލުތައް އެ ނާއި އަދި ޕާޓީތަކުގެ ވެރިންނާ ވާަހކަދައްަކިއެގން މިފަދަ ޢަކުީރގެ ރައީސުން ،ދަްއކަިއގެން ވެސް ވާހަކަ

ގާނޫަނކުން މިފަދަ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭއިރުަގއި  ،ފަރާތްތަކުން ނުކުރުމުގެ ލިޔުެމއް ލިޔެފައި ޭބްއވިދާނެ. ނަމަެވސް

ބަރުންގެ ބަހުސްތަކުަށް ފަހުގައި ވަރަުށް ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ނިމިގެންދާނެހެން. އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ އިްއޒަތްެތރި މެން

ބޮޑަުށް ގުޅުންހުރި  ވަރަުށް . އަުޅގަނޑަކީ މި ގާޫނނާއިޞްލާޙަުށް ތާއީދު އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުގަނޑު ހަމަ މި

ަގނޑ  ، ތެދުވީ. އެހެންވީމާ ން  ވެސް މިާވހަކަދައްކަ ފައިލާރަތަމަ ފުންމައިގެން ފިތައް ފިތައިވާތީ ފު މީހަކަުށް ަހަމ ައޅ 

ން  ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަކަުފޅުތަކުގެ ވިސްނުމަުށް ވިސްނާަފއި އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ  ،ަދްނަނާވަލްނ ޭބނ 

އިފިއްާޔ ލަން ފުރުޞަތެއް މަނިކުފާނު ދެއްވަގައި އެްއޗެއް ދަންނަވާއި އަދި މިައުށް ދެވަނަ ފުރުޞަތުފަހުގެ ވަގުެތއްގަ 

 . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالموއެ ުއއްމީދުަގއި އަުޅގަނޑު ވަިކވެލަން.  އިތެދުވާނަމޭ ހިތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު. މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުަގއި ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ޕާޓީތަކަުށް ކަނޑައެޅިފަިއވާ ަވގުުތގެ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ިރޔާސަތުން ފުރުޞަތު ދެމުންދާ  ުށް އެދިަވޑަިއގަތަސް، ތިންވަނަ ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގަތަސްކަދެވަނަ ފުރުޞަތަތެރޭގައި 

ތްތެރި އަރުަވނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ވާހަކަ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން. އަޅުގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

ޒަތްތެރި އަރުވަނީ ިވލުފުުށީ ދާއިރާގެ ިއއް  އަުޅގަނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މި ވާތި!އްކުރަމެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީއަުށް. މާފު

 ުށް. މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދަ

 

 ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާއިރު ފުރަތަމަ ކުލަިއކުމް. ޝުުކރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ބިަލުށް ބަހުސްޢަ އައްސަލާމް

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައި އޮންނަނީ  128. އަުށްވަަނ މާއްދާ 128ނޫނުއަސާސީގެ އަޅުގަނޑު ބަލައިލަންޖެހެނީ ޤާ

 އޭނައަުށް ،ނަމަ ނުވެ އޭނަ މަޤާމުން ވަކިެވއްޖެކޮުށްފައި ހުންނަ މީހަކު ކުުށްވެރިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން  ؛ކުުށްވެރިުނވެ

ވުރެ ފުޅާކޮުށް ެއްއވެސް  ނޫނުއަސާީސއަުށްކަ. ވަރަުށް ސާފު ވާހަކަެއއް. މި ޤާކަމުގެ ވާހަދޭންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރި 

ަގިއ ެވްސ ޢ، އޮންނަނީ މީހަކަުށް ޙައްޤެއް ނުދެވޭނެ. ޭއގައި މި ަތަމޢ  ޖ  އެ ަޙއްޤުަތއް ދޭ  ،ަަމަލުކުރާ މިންވަރަުށްެއެހްނ މ 
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ކުެރވޭނީ ވެސް. ވަރަުށް ސާފު ވާހަކަެއއް މީ. ޙައްޤެއް ހަނިކުެރވޭނީ ވެސް، ފުޅާ ވެސް މިންވަރަކަުށޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ވާހަކަިއގެ މަްއޗަުށް ބިނާކޮުށް ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވާހަކަަދއްކަމާ ހިނގާ. އާދެ! މި ހުުށަހަޅުއްވާަފއި ޮއްތ  މިއެހެންވީމާ، 

ެވއްޖެ.  ބޫލުކުެރޭވތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ގަނޑުމެންނަުށް ގަޙު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަުށް އަޅުމި ގާނޫނަުށް މި ިއޞްލާ ،ގާނޫނަުށް

. އަިދ އޭގެ ފަހުން ވެސް މިކަން ބޫލުކުރެވުނުރިިއރު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ މިކަން ގަނަޝީދު ވެރިކަމުަގއި ހު

ހިރާއްޖޭގެ މީހަކީ ދިވެ ކަމަުށް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފައި ހުންނަ ގަބޫލުކުެރވުނު މިކަން ކުރަންޖެހޭ

ްއވަންޖެހޭ ބޭފުޅެއް. ކުރަ ުށް ހެާވއި ލާބަޔާއި މަންފާއަުށް ޓަަކއި މަސައްކަތްައދި ދިވެހިރާއްޖެއަ ނަމާއި ޝަރަފު ދިރުވައި،

މިހާރުގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  ،މި ގާޫނނު އޭރުގެ ވިލިމާފަންނު ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު، 2009/9، އެހެންވީމާ

ދަތި އުނދަގޫ ުދވަްސވަރެްއގެ ތެރޭަގއި މިކަން ކުރެްއވީ.  . ވަަރުށްބިލު އޭރު ހުުށަހެޅުްއވީ ޕީ.އެމްގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު މި ޕީ.

 މަޖިލީހަުށް ނާދެވި އުޅެންޖެހުނު ދުވަސްވަެރއްގެ ވާހަކަ މި މިއިނގޭތޯ، މަނިކުފާަނުށް ކާރަުށް ނޭރި  އޭގެ ސަބަބުން އެ

މު ކަެމއް. ކުެރއްވީ ވަރަުށް މުހިއް ތަަނުށް ހުުށަހަޅުއްަވއިގެން މި ބިލު މި އި ވެސް މިދައްކަނީ. ެއ ދަތި އުނދަޫގ ތެރޭގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކަުށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ދޭކަުށް 

 ،ނަމަވެސް  ވީމީހަކީ އަޚްލާޤީ ޮގތުން ބެލިކަމުގައި  އެާވންޖެހޭނީ  މިކަން ،އަޅުގަނޑުމެން ދެކޮޅެއް ނުހަދަން. އެހެންނަމަވެސް

މެުދ  ވެސް ިދވެހިރާއްޖެއާ އަދި ދުނިޭޔގައި ،ބެހޭ ގޮތުން ދަްއކާ ވާހަކަ ވެސް ތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ިދވެހިރާއްޖެއާ އަދި މުޖު

ނަޝީުދގެ ފަރާތުން  ،އެހެންަނމަވެސްޤައުމަުށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތަކެްއގެ ވާހަކަ.  ދައްކަާވ ވާހަކަަތކަކީ ވާންޖެހޭނެ މި

ވަިކ މީހަކަުށް އޮތް ކަމެްއ  ން ައއިސްދާނެ. ިމއި ގުިޅގެ ދިޔައީ؛ ނަޝީދުގެ ވާހަކަ މި ިބލާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން

ހޭނީ ނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފަިއވާ ޮކންމެ މީހަކަުށް ވެސް އިނާޔަތާިއ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެ

އެްއގޮތަުށޭ މި  ވަންޏާ މިއާ ފާސްެވއްޖެ ކަަމުށް އެކު މިގާނޫނާއި އަދި މި އަންނަ ަބދަލާ މިހާރުެގ  ން.މިދެންނެވި އުސޫލު

ނަން. މިހާރު ވަރަުށް ސާފު ވާހަކަެއއް ދަންނަވައިފާ. ނޫން ގޮތަކަުށް ނުދެވޭނެ އެ .އްާކތެރިކަންޚިދުމަތް، ދޭ އިނާޔަތާއި ރަ

ުށް އިނާޔަތް ޙައްެޤއް ުނވޭ. ެއ ގާނޫނުަގއި ކަނަޑއެިޅގެްނ ޮއތް ގާނޫނުން ރައީސް ނަޝީދަ  އޮތް ގާނޫނުން، މިހާރު މި

އަހަރުގެ ަދުއރެއް ކުރާ މީހަކަުށޭ މި ގާޫނނުން އިނާޔަތް ލިބެންޖެހޭނީ.  5އަހަރޭ.  5ދައުރަީކ  އެބަ ބުނޭ ދައުރެްއ؛

ޒިމާ ހައްދަވާފައި އޮތް ޑީލެއް މީ. އިބަކަުށް ހުންނެވި ޢާ ނަ ހައްަދވާފައި އޮތް ޑީލެއް. އޭުރގެ ބަންާޑރަ ިމއ  ، އެހެންނަމަވެސް

ސަރުކާުރގައި ހުންަނ  ގެދެއްކުމަކީ ައޅުގަނުޑމެންވާަހކަވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްަކންޖެހޭ. މިތާ އައިސް ޮކޅަުށް ެތދުވެ  މި

ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެްނ ންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ވާހަކަ ނުަދއްކަ  ޔާ އެކޮުށްފައި ޮއވެއްޖެއް  މީހަކު ގޯސްކޮުށް ކަމެއް 

ހެންނޫންނަމަ އެ މީހުން ދައްކާ ވާހަަކއަުށް ރައްދުދެވޭ ފެންވަރުވީމަ.ތިބެނީ  މިހާ ސާފުކޮުށް ހުދު ހެދުން ލައިގެން މި

 ދެންނެވީ. ެއކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. ތި  ގޮތް މި ކޮުށްފައި އޮތް މިކަންއެހެންވީމާ، ވާހަކަ ދައްކާކަުށް.  މި ބޭނުމެއް ނޫންތާ

ެވރިކަން ކޮުށްފައި ހުންނަ މީހެއްގެ ދައުރަކީ ކިހާ މިންވަރެއްކަން  އަާސސީގައި ކިހިެނއްތޯ އޮތީ. އަދިނޫނުބޭފުޅުން ބައްލަވާ ޤާ

އަހަރުގެ ދައުރެއް  5ބުނޭ  ވަނަ މާއްދާަގއި ވެސް އެބަ  107 ވަނަ މާއްދާަގއި، 7ނޫނުއަސާސީގެ ބުނޭ. ޤާ ވެސް އެބަ



11 

 

ނޭ ކޮުށްަފއި ހުރި މީހަކަުށް ދޭންވާ ެއކަންވަނަ މާއްދާަގއި  128. އެ ދައުުރގެ މައްޗަުްށ ބިނާކޮުށް މި ބުނަނީ ކަމަުށް

ވަނަ މާއްާދގަިއ،  128 ،މާއްދާގައި ބުނަނީ ިއނާޔަތް ދޭންވާނޭ ދައުލަތުން. އަދި ހަމަ އެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ.

ހިސާބުން ނުޖެހޭ ގާނޫނުަށް  . އެއި ކޯޓަުށްއޮތީ ސާބިތުވެފަ ކުރިކަން އެ އޭނަ ވެިރކަމުގައި ހުރެ ކުުށެއް ؛އޭނައަކީ ކުުށެއް 

ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ އެބަ.  މި ، އޮތީ ދީފަ. އެހެންވީމާ ނުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އެބަދަލުގެންނާކަުށް. ދޭކަުށްނުޖެހޭ. ދޭކަުށް

 ބޫލުކުރަން. މި އިޞްލާޙުަށް ގަނޑު ގަ ޅު ިއްޞލާޙެއް ކަމަުށް އަޅުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުުށަހެޅުއްވީ ވަރަުށް ރަނގަ

މި ފަދަ ބިލެއް މި މެންބަރު ކަހަލަ ޒުވާން މެންބަރަކު އަޅުގަނޑު ާތއީދުކުރަން. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި ފުރިހަމައަުށް

ަާބިތުކޮުށްދޭ ސ، ހުުށަހަޅަން ކެރުނުކަން ވެސް ެއއީ އެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރައް ދައްކުަވއިދޭމަޖިލީހަުށް 

މިތާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ކޮންެމ  ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި 17 ވަރަުްށ؛ ތަނުގައި އަުޅގަނޑުމެން ަކހަލަ މި ކަމެއް. މިއީ

ްސ މީހުންގެ ވެރިކަމުގައި ވެ މީހުންގެ ބާރު މިތާ އޮންނާނީ. އެ މީހުންގެ މެޖޯރިޓީ. އެ ވީކެންެޑްއގައި  އޮންނާނެ އެ

ޅުލާފައި އަުޅގަނޑުމެން މިތާ ހުރިހާ ދޮރުތައް ތަ ގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުން މިހިރަރައްޔިތުން ކިހިނެއްތޯ؟ކަންތައްތައް ކުރީ 

ހާލުގަިއ  ތަނުން މެންބަރުން ނުނެރުނު. މި ޖަކުރަން ވެސް މިުވރެ ގިނައިރު ބޭތިއްބި. ޤަޟާޙާ  ަގޑިއިރަުށް  2ނުކޮުށްފައި ރަހީ

ައޅުގަނުޑ  ަދއްކަނީ. ިމއަދު އަނިާޔއޭ ިކޔާފައި ވާހަކަދަްއާކއިރުަގއި، ީލޑަރު މިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޖެއްސި ބަެއއްގެ ވާހަކަ 

އްތޯ ޙައްޤުތަުކގެ ހުން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ކޮންބައެމީ އިތުުރޮކުށްލަން ބޭނުން. ވާހަކަދައްާކއިުރގައި އެ ވަގުތު ކުޑަ ތަްނކޮޅެއް 

ކަންތަކެއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ  ސަރުކާރަކުންނެއް ނުކުރޭ އެ ފިރިހެނުން ތަފާތުކުރަން މި ްއކަނީ؟ އަންހެނުންނާއި ވާހަކަދަ

ެމްނެގ ިހތ، އުފަލަކަުށް ޓަަކއި ަގނޑ  މެން ވަރަުށް އަޅުަގނޑުމެންގެ މައިންނަކީ އަންެހނުން. އަޅުގަނޑު ،ަްހަމަޖެހުންައޅ 

ިޅގެން އަޅުގަނޑުމެްނ ގު ދުވަހު އަޅުގަނޑު ދެއްކި ވާހަކަައކާ ތަނުގައި ކުރީ މި ،ތިރާމްކުރަން. އެހެންނަމަވެސްއިޙް

 .ނޫން ބޮޑަުށް އަންހެނުންނާ ދެކޮޅު؛ ން ވަރަުށްމާިއ، އަުޅގަނުޑމެން ޕީ.ޕީ.އެމުއަންހެނުންގެ ައގު ަވއްޓާލަން ވާހަކަދެްއކީ ކަ

ސަރުާކރުގެ މަޤާމެއް އޮތަސް އަުޅގަނޑުމެން ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮއިރިޓީައކީ އަންހެނަކަުށް . ބޯޑެއް އޮތަސް، ނޫން

 ފިިރހެނަކަުށް ދޭންވާނީ ވެސް. މި އެއްސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ  މީހުން ބޭނުމެއް ނޫނޭ ބުނެފިއްޔާ މި މަޤާމު ދޭން. އެ އެ

 ކަމުގައި ވިޔަސް މިާތ ގިނަވާނީ އަންހެނުން. އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ދޭ ޚިދުމަތް މި މަޖިލީހުގައި މިތިބަ ސްޓާފުންނަުށް ބެލި

ޭޔގެ އެހެނިހެން ގަނަިއޒްކޮުށް ކަންަތއްަތއް ކުރާ، ދުނިލިކަމުގައި ވިޔަސް ަވރަުށް އޮިރއަުށްގެންދާ މަސަްއކަތަުށް ބެކު ތަނުގައި

ވުރެ މާ ރަނގަޅަުށް  ހަވާލުކުރެވޭ ކަންތައް ފިރިހެުނންނަުށް ޔަްސ އަންހެނުންނަކީ އެ މީހުންނާކަމުގައި ވި ތަންތަނަުށް ބެލި

ބަޔަުކ  ،ސަބަބެއް ެނތް. އެހެންނަމަވެސް ންޖެހެނީ؟މީހުންނާ ދެކޮޅުވާ އް. ދެން ީކްއވެގެންޯތ އަުޅގަނޑުމެން އެ ކުރާ ބައެ 

 ...ުށް ައއިސް ފިރިހެނުންގެ ދަތްދޮޅިދަުށަުށް އަތްމިތާގައި އަންހެނުން ނޫޅޭ އާ ގޮތަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއޒަތްތެރި މެންބަުރ އަުރވަނީ ފޭދޫ ދާިއރާގެ އި ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދީދީއަުށް. އިބްރާހީމް

 

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:

އިނާޔަތާއި  ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފަިއވާ ީމހަކަުށް ދޭންޖެހޭ) 2009/9ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަުށް  ގެންނަ އިޞްލާޙުަށް ިއްޞލާޙަުށް، މި ފައިވާުށް މި ހުުށަހަޅުއްވާ( އަގާނޫނު ރައްކާތެރިކަުމގެ

ކަން ކޮުށްފައިާވ ހިރާއްޭޖގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ދިވެކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު ވެސް ގަކުރާ ވާހަތާއީދު

ދެކެ ލޯބިވާ ދިވެއްަސކަުށް.  ހިރާްއޖެތެރި، ދިވެުށް އިޚުލާޞްދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ަވރަ ކު ވާންޖެހޭނީ ދިވެހި ޤައުމަުށާއިމީހަ

ކަމުގެ މަޤާމު ކޮުށްފައިވާ މީހުންގެ ތެެރއިްނ ނީ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާފެންނަ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ،އެހެންނަމަވެސް

ރައީސް މުަޙއްމަދު ދެއްވާފައި ވަަޑިއގެންނެވި އަކުން އަމިއްލަައުށް އިސްތިޢުފާއިނާޔަތް ލިބޭ ހަމަ މިދިޔަ ދައުރުގެ މެދުތެރެ މި

ބޫލެއް ނުކުރަން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ވަނީ މިގޮތަުށް ކަމަކަުށް އަޅުގަނޑު ގަ ނަޝީދު ކަންތައްތައް ކުރައް 

ން. އަިދ މަނިކުފާނު އުުޅއްވާ ގޮތު މަލުތަކާިއ، އެ މަިނކުފާނުގެ ޢަ ދަތިތައް ކުރިމަތި އެބަވޭ އެ ،ބޮޑެތި ެގއްލުންތައް ވަރަުށް

އުން، ރޭގަނުޑެގ ކޮުށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނުގެ ކެއުން، މެންދުރުގެ ކެއްޞަޚާ

ކުރަްއވާ ބޭފުޅެއް ެއއީ. ރައްޔިުތން ބަނޑަުށްޖައްސަން މަސައްކަތް އަުޅއްވާ ބޭފުޅެއް ެއއީ. ދިވެހިކެއުމަުށް ހުރަސް

 ރާއްޖެއަުށް މި ލިބެނީ ޓުއަރިަޒމުން. ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ދަނީ ދިވެހިގިނަ އާމް ދިވެހިރާއްޖެއަުށް މި ލިބޭ ެއންމެ

ސާބިތުކޮުށްދޭން  ކުަރްއވަނީ. ދިވެހިރާއްެޖއަކީ ނުރައްކާތެރި ދައުލަެތއް، ނުރައްކާތެރި ޤައުމެއް ކަމަުްށ ދުނިޔެއަުށްބޮއިކޮޓް

ވާ. ދިވެހި ަރއްިޔތުން އަޅުވެިތކުރުމަުށް ޓަކަިއ ަރއް ކުތި ބަަޔކަުށް ހެދުމަުށް މަސައްކަތްާވ. ދިވެހިންނަކީ އަުޅވެމަސައްކަތްކުަރއް

 ދާ އޮހޮރުވަިއގެން އެ ،ރައްޔިތުންގެ މަސަްއކަުތން ިމަފަދ މ ަހަކްށ ިދެވހި ، މަނިކުފާނު. އެހެންވީމާ ކުރޭ އެމަސައްކަތް

ަޭންޖެހިއްޖެއްޔާ ދެން ަރްއާކެތިރަކްނ ދ، ާއއި އެހެނިހެން ކަންތައްތައްވާ ފައިސާއިން އިނާޔަތާއި މުސާރަބޭފުޅުން ހޯއްދަ

 . މީހަކު ޖަލުަށް ނެނުޖެހޭމި ކަންތައް ދޭން އެބަޖެހޭ. ޖަލެއް ވެސް ހުންނާކަުށް ނަުށްންހުރިހާ އެންމެ ކާކަުށްތޯ ނުދޭންވީ؟

ކަންަތއްތަްއ  . މިޔަތާއި ަރއްކާތެިރކަމާއި މުސާރައާޖަލު މީހުންނަުށް ވެސް ހަމަ ދޭންވީ ހުރިހާ ެއއްެޗއް. އިނާ ވެްސ؛ ލާކަުށް 

 18ނުޖެހޭ. އުމުރުން މައެކަނި މި ވަރަކުން ފުއްދަިއލާކަުށްހަ އަދި ބަޖެހޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސްކުރަން އެއްލުޙަ

 ފަސް ހާސް . ހަމަ ފުރުނީ ނަުށްފުރެނީ ޖަލުގައި ބައެއް މީހުން 65 ،ނުފުރެނީއްސުރެން އެކި ކުުށްަތކުަގއި އުޅޭ މީހުން

ކޮުށްދޭ ތުންނަުށް ބުރަ މަސައްކަތް ކޮުށްދީ، ޚިދުމަތްރައްޔި ދިެވހި މީހާ ދިވެހި ޤައުމަުށާއި ފުރުނީއްސުރެން އެ 18ރުފިޔާ. 

ެވސް އެބަޖެހޭ ރަނގަުޅކުރަން.  ކުރުމެއް. މިއީ ެވސް ތަފާތުރުފިޔާ. މި  ފަސް ހާސްވީމަ ވެސް  އަހަރު 65މީހާއަުށް ވެސް 

މެއް ފެުށު ޞްލާޙުތައް ގެްނނަން އެބަޖެހޭ. މިއީއި  ހީގެާތއި ރައްކާތެރިކަާމއި ޕެންޝަނާ މި އެްއޗެިމ ިއާނޔަ ، އެހެންވީމާ

މަނިކުފާނުަށް  ކުަރން. ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވީތީވެ ހަމަ އެކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލު 
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ލަން އެބަޖެހޭ ރައީސް. ބަލައި ބަޖެހޭ އިއްޒަތްތެރިކުރަން އެކަންތައްަތއް އިޞްާލޙު ދަންނަވަން. ބައިވަރު ފަުށްފަުށުން ޝުކުރު

ޤައުމަުށް  މޭެޒއްަގއި ތިބެގެން މިފެނުނީ އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ވަުށް ދުވަުހ އަޅުގަނޑުމެންނަުށްއިަހކަުށްކަންތައްތައް.  މި

ާވ ަބަޔކ  ިންނމި ، ތެރި ނޫންއިޚުލާޞް ްނ ެދެކ ލިޯބނ  ާވ، ދ  މ  ެދެކ ލިޯބނ  ރާއްޖޭަގއި މަރަުށް  ނިންމުމެއް. މިަޤއ 

ސައްތައިން  އެންމެން ސައްލާކޮުްށ ނިންމީ. މިއީ ކުރުމަކީ ތިމަންނާމެން ދެކޮޅުހަދާ ކަމެއް ކަމަުށްން ތަންފީޛުމަރު ހިފު

ރަނގަޅުަށް  ބޭފުޅުންނަުށް މާ  ުށް ނޭނގެ. ތިކައަޅުގަނޑަ  ސްލިމު ދައުލަތެއް. ކީކޭތޯ ޤުރުއާނުަގއި އޮންނަނީ؟ސައްތަ މު

ފާުޅަގއި  ކަންކަމާގޮތް. މި ވެސް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ީމގަިއ އޮްނނަ ބޭކަލުންނަުށްިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ދީނީ ދަންނައެނ

ކޮުށްފަިއ  ދެކޮޅުހައްަދވާ މީުހންނަުށް ރައީސްކަން ކީްއކުރަންތޯ އެއަުްށވުރެ މަތީ މަޤާމެއް ުއފައްދަވާފަިއ އެކަން  ،ޖަދަލުކޮުށް

ިދއްދޫ  ،ބޭފުޅާ ހުުށަހަޅުއްަވިއގެން އުޅެނީ ގޮތުަގއި އެބޫުލކުރާ އޮތަސް ެއއްވެސް އެްއޗެއް ޭދކަުށްނުޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު ގަ

ރުގެ ޓާަމކަުށް އަހަ 5އެކު. ގެން ުއޅެނީ ވަރަުށް އިޚުލާޞްތެރިކަާމ ހުުށަހަޅުއްވައި  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ލަޠީފް ދާއިރާގެ

ކު ޤައުުމގެ ހަރުމުދާތައް ީއސަކޮުށް، ބުަރ މަސައްކަްތކޮުށްގެން ކެމްޕޭންޮކުށްގެން އިންތިޚާބުކުަރްއވާ ރަ ބުރައްޔިތުން އިންތިޚާ

ލަތަކަުށް ދޫކުރައްވާފަިއ ލާފައި، ަޤއުމުެގ ރައްޔިތުން ނުރައްކާތެިރ ހާސައިވިްއކާފައި ޤައުމު ބަނޑަުްށ ޖައް

ކާތެރިކަން ދޭން ލާފައި ދާ މީހުންނަުށް އިނާޔަތާއި ރައް ކޮޅުން މުޅި ޤައުމުގައި ހުޅުޖަހަިއ، ައންދައިފާދެއްވާަފއި ފަހުއިސްތިޢު

ކަމާއި އިނާޔަތްދިނުމަކީ ެއއީ ރަްއޔިުތން ކުރަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަެމއް ނޫނުތަކުގެ ތެެރއިން ރައްކާތެރި އެ ގާ ތައް ހަދައި،ގާނޫނު

ްއޔާ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނާނީ ދުވަސްނުފުރާ ސް. މިގޮތަުށް ިމކަން ުކރަންވެއްޖެނޫން އިނގޭތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

އަުޅގަނޑުމެްނ ރައީސުންނަުށް  5ސަުރކާރުގެ  5 ސަރުކާުރ ިވއްސާފައި 5ގައި ައހަރު ތެރޭ 5 ؛ސަރުކާރުތައް މިާތގައި 

 10ގޮތަީކ ދެ ދައުރު ހަމަވާއިުރ  ކަުްށ ވެދާނެ. އޭރުން ވާނެތަން. އެއީ އާަދޔަ އިނާޔަތާިއ ރައްކާތެިރކަން ޭދންޖެހޭ

ގަނޑު މިކަމަުށް ތާއީދެއް ނުކުރަން. ައޅ  ، ރިކަްނ ދޭންޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާއިާނޔަތާއި ަރއްކާތެ ،ރައީސުންނަުށް މުސާރަދީ

އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރަީއސްކަން ކުރަްއވާފައި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުން ދުނިޔޭގެ ރަނގަޅު ހަޔާތުގައި އެބަ ދިރިއުުޅއްާވ. 

ފަލުން ބޭފުޅުން ބޭރަުށް ފުރާވަޑައިގެންިފއްޔާ އަުޅގަނޑުމެން އު ބޭފުޅުންނަުށް އިނާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން. އެ ދެއްވަްނވީ އެ

ނީ. ރައީސް ވަަޑއިގަންަނވާއެނބުިރ އްޒަތް ހިތްޕަަވއިގެން އުމަުށް ރީތި ނަމާއި، ޝަރަފާއި، އި ތިބެނީ. ޤަ ފައިހިނިތުންވެ

ްއވަންވީ. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ހިތްހަމަޖެހޭ މިާސލެއް. ދެްއވަންވީ. ކިތަންމެ ަވރަކަުށް ވެްސ ދެމައުމޫނަކީ ޭއގެ ލާމަސީލު

ބޭފުޅުންނުަށް  އެ ، ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮުށްދެއްާވވާފައި ހުީރ. އެހެންވީމާޤައުމަުށް ކިހާ  ތަކެއް، މިގިނަ ކަންތައް . ކިހާދޭން

ވެސް ހުރަްސއަޅާ ކަމެއް ނޫން. މުސްތަޤުބަލުގައި ވެސް ވިޔާނުދާ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް މެން ެއްއޮގތަކަުށްދިނުމަކީ އަުޅގަނޑު

މި ފުރުޞަތުގައި ހަމަ  ރިކަން ކަނޑަންޖެޭހނެ. އެހެންވީމާ، އިއްޒަތްތެރި ރައީސްކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަުށް އިނާޔަތާއި ރައްކާތެ

ޤައުމަުށް  ވުރެ ބޮޑަުށް ވިސްނާަވޑަިއގެން މި ކުރިއަުށް ،ފަހަރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ހަމަ އަދިވެސް އެއް

ކަންތައްަތްއ  ރަނގަޅު ގޮތުަގއި މި ދުނުކުަރްއވައި މިގޮތަުށް ޭބކާރު ޮގތުގައި ޚަރަހެޔޮއެދެންޏާ މި ޤައުމުގެ ދައުަލތުގެ ފައިސާ 
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 ކުރާނަން. ހަމަ ޑު މިއަުށް ތާއީދުހިނގާުށޭ. އަުޅގަނންމެން ވިސްނާަވަޑއިގެން މިކަން ޙައްލު މިއަދު ކޮުށްލަމާކުރުމަުށް އެ

 ދޭނަން މި ފާސްކުރަން އަޅުގަނޑު. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ޔަޤީނުން މިއަުށް ވޯޓު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

އަރުވަނީ ގަލޮޅު ެދކުނު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. ންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަމެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ގަލޮޅު ދެކުނު

ަގނޑ  ެއްއޮގަތަކްށ ެވްސ ގ، ބިލަުށް ރައީސް. މިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި  ަށެހިޅަފިއވާ ިއްޞާލޙ  ައޅ  ަަބޫލެއް ިމ ހ 

ބޭނުންފުޅުވެގެން ހުުށަހެޅުްއވި އިޞްލާޙެއް ކަމަުށް. އެހެން  ލަޠީފް ނުކުރަން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

ަގނޑ  ިމަކމ، އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ ިރްނ ައޅ  ހަކައެއް ދަްއކާލިން ރައީސް ގުިޅގެްނ ވާަާ ަރއ ްސ ާޔމ ާނ މ ެގ ކ 

ރައީސް ވަހީދަުށް ވެސް، ރައީސް ނަޝީދަުްށ  ،ދުވަހު ވަރަުށް ސާުފކޮުށް ވިދާޅުވި  ގުޅޭގޮތުން. އެ ވަޙީދަުށް ލިބޭ އިނާޔަތްތަކާ

 ވިދާޅުވި ހަމަ ވާ ަބެއއް އިާނޔަތްތަްއ އެބަ ޖެހެޭއ ަކނޑަން. މިއީ ވެސް އަދި ަރއީސް މައުމޫނަުްށ ވެްސ ލިބިވަަޑިއގަންނަ

ެވެގްނ މި ، ޑު ދިަޔ ދުވަހެއްަގއި. އެހެްނވީމާއާރަުށަުށް އަުޅގަނ ގޮތް، ތަނަުށް އަިއ  ިމ ިއްޞާލަޙކ  ަރއ ްސ ާޔމ ްނ ިވާދޅ 

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިހާން ވިދާޅުވެއްޖެ  ޑު ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނުޑގެ އަޚް ވިލިމާލޭއިޞްލާޙެއް ކަމަުށް އަުޅގަނ

ެގ ޕާޓ  ، އޭރުަގއި ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް ބިލު ހުުށަހެޅީމާ މި ތަނަުށް ކުރިން މި ފާނ  ކަންތަްއ  ތަނުގައި ން އޭރު މިަމިނކ 

ެދކޮޅަުށް އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަްތކޮުށްގެން ެއ ބިލު ފާސްކޮުށްފައި ިމއަުދ  މާއެކަ ،ކުރެްއވި ގޮތް. އެއަުށް ާފޑުކިާޔފައި

ދެކޮޅަުށް ކުރި މަސައްކަތް މިއަދު އަމިއްލައަުށް ޕީ.ޕީ.އެްމ  .ޕީން އެއާ ދުވަހު އެމް.ޑީ އެ ކަންތައް ކުރަނީ؟ ކިހިނެއްތޯ މި

ދޭ ނޫންތޯ. ރަނގަެޅްއ ނޫނެއްނޫންތޯ. އަުޅގަނޑު ނުެދއްކޭ ވާހަކަ ކަމަކު މި ، ކުރަނީ. އެހެންވީމާ މީހުން ނޫންތޯ މި

އިާނޔަތްތައް ދަުށް ވެސް، ަރއީސް ަނޝީދަުށް ވެސް އީސް ަމއުޫމނަުށް ވެސް، ަރއީސް ވަޙީ ރަ .ބޫލުކުރަންގަ

 ބިލިއަން ރުފިޔާ  3.4ނުޖެހޭ. ސަބަބަކީ މިހާރު ލިބިވަަޑއިގަންަނވާކަުށް ލިބިވަޑަިއގަންަނވަންޖެހޭ. އެކަމަކު ރައީސް ޔާމީނަުށް

ހަކު ދިރިއުުޅއްވޭނެ. އެަތއް ަމސް ދުވަ ،އޮްތ އެތައް އަހަރަކު  ުށް މިފައިސާއިން ކުިރއަ . އެވަނީ ަވގަުށް ނަންަގވާފަ

ަކން ، އެހެންވީމާ ްނ ެފްނަނނ  ާޒތ  ، ވިދާޅުވޭ ިތމަންނައަުށް ހެވޭ ލިބުނަސްއެބަ . ރަީއްސ ނަޝީދު ިމަކަހަލ ިބލ 

ަނސް  ިލބ  ިތބި މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަން  ތަނުން ގެއްލުވަނީ. ޕާޓީަގއި ފެންނަނީ ޒާތީކަން. ޕާޓީގެ ރައީްސކަން މި . މިނ 

އިްއޒަތްތެރި  ،ނޫންތޯ ކެނިޑގެން. މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީމެްއ ނޫންތޯ. އެކަަމކު ެއކަންކަމެްއ ނުދާނެތަނުން ގެއްުލވަނީ މި

ވަރަުށް ގިނަ މަަސއްކަތްތަެކއް. އޭތި ކިހިނެއްޯތ  ،ވަރަުށް އަގުހުރި ަތއް،ރައީސް ތިމަންނަ ތި ޕާޓީގަިއ ކުރި މަސައްކަތް

.ޕީއަުށް ވަދެތިބި އެމް.ޑީ.ީޕެގ އަދި ނުކެނޑޭނެ ެދއްތޯ ކިތަންމެ ބަޔަކު ބޭނުންވިޔަސް. އެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ؟ ކަނޑާނީ
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މެންބަރުންތަކެއް. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައްޔިތުންގެ ާތއީދު ހޯދައިގެްނ ހުންނެވި ރައީސެއް. ކިހިނެްއތޯ އޭތި މި ތަނުގައި ތިބި 

. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ބަޔަކު ކަނޑާނި މިތާ މެޖޯރިޓީއެއް އޮތަސް. ެއ މެޖޯރިޓީއަކީ ވެސް ަވގަުށް ފޭރިގަނެފައި އޮތް މެޖޯރިޓީއެއް

އެއީ ޤާސިމް އިބްރާހީމާ އެކީަގއި އޭރުަގއި އޮުޅވާލަިއގެން ޯކލިޝަނެއް ހަދައިގެން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވި ފަހުން ޤާސިމް 

އިބްރާހީމް ބޭރުކޮުށްލާފައި އެ ޕާޓީގައި ތިބި ހުރިހާ މެންބަރުންކޮޅު ގަެނގެން ގެނަސް މި ހުރިހާ ކަމެއް ނޫންތޯ ޖެހީ. 

ތުގައި ހޯދާފަިއ އޮތް މެޖޯރިީޓއެއް. ިމއީކީ ަރއްޔިތުްނގެ ޭބނުންވާ ގޮަތކަުށް ެއްއވެސް އެގޮތަުށް އޮުޅވާލަިއގެން ޙަޤީޤަ 

  ހާލެއްގައި އިންތިޚާބުެވގެން ައއިސް އޮތް މެޖޯރިޓީެއއް ނޫން. އެކަމުގެ ބޭނުން... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޖަމީލް ޢުޘްމާނަުށް.

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެމަނަފުުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން

އާދެ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ދެއްކެނީ ކުަޑކުޑަ ވާހަަކއެއް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން އަާދކޮުށްފައިވާ މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ ، 2009/9މި ދައްކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ފަިއވާ ބޭފުަޅކަުްށ އަުޅގަނޑުމެން އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަާމއި އިާނޔަތުެގ ވާހަކަ. ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ކޮުށް

ރައްކާތެރިކަން ދޭްނ މި ޖެހެނީ ކީްއެވގެންތޯ ައޅުގަނޑުމެން ސުވާލުކޮުށްލަން އެބަޖެހޭ. ެއީއ ޤައުމަުށް ވަރަުށް މުހިއްމު، 

ހޭ ވަރުަށް ވަރަުށް ޒިންމާދާރު، ވަރަުށް ޮބޑެތި މަސައްކަތްަތކެއް އަދި ރައީސްކަުމގެ ދުވަްސވަުރގެ ެތރޭގައި ނިންމަންޖެ

މުހިއްމު، އުނދަގޫ ނިންމުންތަކެއް ނިންމައި، ވަރަުށް މުހިްއމު ބުރަ މަސައްކަތެއް ކޮުށްެދއްވާަފއިވާ ބޭފުޅަކަުށް ވާތީ. 

އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކު ަޤއުމަުށް ޚިދުމަތްކޮުށްދެއްވާަފއިތީ. ާއދެ، މި އިޞްލާުޙގަިއ މި ޮއތީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

ުކރި ކުުށަކަުށް ޖަލު ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ؛ މިކަމާ ދޭތެރޭގައި އިތުރަުށް  މަޤާމުގައި ހުރިއިރު އޭނާ

ވިސްނަންޖެހޭ ސަބަބަކީ، އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މިފަދަ ހާލަތެއް މިއަދު ކުރިމަތިވެގެން މި އުެޅނީ. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭެގ 

ރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ވެސް އެބައޮތް. އެހެންވީާމ، ގާނޫނާ ައހަ 13ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުެރއްވި ބޭފުޅަކު މިއަދު 

ދޭތެރޭގައި މިފަދަ އިޞްލާުޙ އަޅުގަނޑުމެން ގެންނައިުރަގއި މިފަދަ ހާލަތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދިމާވެފައި އޮތީމާ 

ރިއިރު؛ ައޅުގަނުޑ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަުށް ދެވަނަ ވިސްނުމަކަުށް ވެސް ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. އަނެއް ކަމަކީ، މަޤާމުގައި ހު

ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ކޮންމެހެން ހުރިއިރަކު ނޫން، ފަހުން ވެސް މި ހުރިހާ އިނާޔަތްތަކެއް ދިނުމަުށް ފަހުގައި، އޭެގ 

ފަހުންވެސް ޖަލު ޙުކުމެއް އަތުވެއްެޖއްޔާ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނާއި ގަާވއިދުތަކާ ޚިލާފުވެ، އެފަދަ އަދަބެްއ 

މަުށް ވަންޏާ މިއާ ޭދތެރޭ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަްނ އެބަޖެހޭ. ހަމަ ޭއގެ ފަހުން ވެސް ުޙކުމެއް އަތުެވއްޖެްއޔާ ލިބިއްޖެ ކަ
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އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި ހަމަ މި މޭރުމުން އަޅުގަނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ. އޭގެއިތުރަުށް މި އޮތީ 

ޭއނާއާއި އޭާނގެ އަނބިމީހާ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން އަނެްއކާ ތަސްދީގުކުރަންޖެހިއްޖެ ނަމަ، އެ ހިސާބުން ފެުށިގެން 

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އަނިބމީހާއެއް ނޫން ޖަލަުށް މި ދަނީކީ. އެހެންވީމާ، ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ކޮންމެވެސް 

އްޔާކަްނ އެކަކު މި ުއޅެނީ ޖަލުގައި. އެހެންވީމާ، މި އިނާޔަްތ ދިނުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރި

އަދާކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުެޅއްެގ އަނބިކަނބަލުން، ދަރީން ދޭ އިނާޔަތްތަެކއް ައޅުަގނޑުމެން ކަނޑާލުމުގަިއ ެވްސ 

ވިސްނަންޖެހޭ ވަރަުށް ގިނަ ކަްނތައްތަކެްއ. ވިސްނަންޖެހޭ ކަްނތައްތަކެއް މި އޮތީ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭަގއި. ިއއްޒަތްތެިރ 

އްާޔކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިހާރު އަދާކޮުށްފަިއވާ ބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ރައީސް. ރަީއސުލްޖުމްހޫރި

ވިސްނަންޖެހޭ ހަމަ އެގޮތަުށް މިހާރު ގާނޫނު މި އޮތް ގޮުތން މިއިން ކޮންމެ ނުކުާތއެްއ ވަިކވަކިްނ އަުޅގަނޑުމެްނ 

ތިޢުފާދެްއވައިފި. އަނެއްކާ ނައިބު ރަީއސަކަުށް ނުވިސްނިޔަސް ވިސްނަންޖެހޭ ޕޮއިންޓެއް މިއީ. ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސް

ވެރިކަން ލިބި، ދެ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އިނާޔަާތއި ރަްއކާެތރިކަން ހަމަ އެވަރަުށް ދޭންޖެހިއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ މިއީ 

ވާހަަކއަީކ  އަޅުގަނޑުމެންގެ އަނެއްކާ ބަެޖޓަުށް އިތުރު ބުރައެއް މި އަންނަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަދންނަވަން މި އުޅޭ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިވިލް ަސރވިްސގެ މުވައްޒަފުންނަުށް ުވރެ ޤައުމުގެ ރައީސްކަން ކޮުްށފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު 

އިތުރުެވގެން ހިނަގއިދާނެ. ޮކންމެ އަހަރަކު މީހަކު އިސްިތޢުފާދޭންވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ މިއީ އަެނއްކާ އަުޅގަނޑުމެން 

ކަމެއް މިއަދު. މި ދަންނަވަންއުޅޭ ވާހަަކއަީކ، މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް މި ދޭ ބަޖެޓާ ދޭތެރޭ ވިސްނަންޖެހޭ 

ހާސް ރުިފޔާ އެަބ ލިބޭ. ދެން ދެ ަދއުރު  50އިނާޔަތްތަްއ؛ މިސާލަކަުްށ ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ ެއއް ަދުއރު އަދާކުރީމަ 

ހާސް އެބަ ލިބޭ؛ އަޅުގަނޑަުށް ކުުެށއް ދެންނެވޭ  75 ލައްކަ 1ހާސް ރުފިޔާ ހާސް ރުފިޔާ އެބަ ލިބޭ.  75އަދާކޮުށްފިްއޔާ 

ކަމަުށް ވަންޏާ އިޞްލާޙުކޮުށްެދއްވާތި! ހަމައެކަނި އޮފީސް ހިންގުމަުށް ޓަކައި ެވސް. އެހެްނވީމާ، މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން 

އިގެން ހިންަގވަނީ ހާސް ުރފިޔާ ނަންގަވަ  75ލައްކަ  1ސުވާލުކޮުށްލަން އެބަޖެހޭ މި ރައީސްކަން ކުަރއްވާަފއި ތިބި ބޭފުޅުން 

ކޮން އޮފީސްތަކެއްތޯ؟ އެ އޮފީސްތަކުަގއި ކުރަްއވަނީ ކޮންަކމެއްތޯ؟ ޤައުމަުށް ފައިދާހުރި އިޖްތިމާޢީ މަސައްކަތެއް އެަބ 

ކުރަްއވާތޯ؟ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއީ ހަމަ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމައެާއއެުކ، ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ 

ރެންސާއި މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ވެސް އޮންނަންޖެހޭނީ ވަތަ ދަރިންނަުށް މި ދޭ އިންޝުއަުށް ނުއަނބިކަނބަލުންނަ

މެން މި ގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުރައީސަުށް އަުޅގަނޑުމެން ޖަލު ޙުކުމެއްަގއި ތަންފީޛުުކރާއިރުަގއި މި ޙުކުމު

ުނވާނެ. ހަމައެއާެއކު، އަސަރުކުރެވިގެން ލުންނަުށް މީގެމިއީ ކުދިންނަުށް ނޫނިއްޔާ އަނބިކަނބަ ކަނޑައިާލކަނޑާލުން

ަގއި މި ޔަުރކުރާ ޭބފުޅުން ވަރަުށް އަރާމުމިއަދު ރައީސުން އަުޅގަނޑުެމން ޖަލުތަކުގައި ހައް ،އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ

ފޯރުކޮުށްދެން. އެބަ ޓެްއަގއި ނުލިބޭ ޚިދުމަތްތައް ޖަލުތަކުން ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ަތރީގެ ރިސޯތިއްބަވަނީ. ރާއްޭޖގައި ފަސް

ބޮވޭނެ ގޮތް ހަދައިީދ، މަސްޓޭންކުތައް ހަދައިީދ، ލިބޭ. ކޮފީ އެކޮމަޑޭޝަން އެބަ ފޯރުކޮުްށދެން. ޚިދުމަތްތައް އެބަ

، މި ދަނީ. އެހެންވީމާ ގޮްތ ހަދައިދީ، މި ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ެވސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން ކުެރވޭނެކަސްރަތު



17 

 

ެގ ަބޖ ަލތ  އެއް އެ ބޭފުޅުންނަުށް އެފަދަ ޚިދުމަތަކަުށް ކުރަންޖެހިއްޖެ އިތުރަުށް އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާަެުޓން ައެންއާކ ަދއ 

ހަމައެއާއެުކ،  ސް.ކަމެއް. އިއްަޒތްތެރި ރައީ ވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އަނެއްާކވެސް މި

 ކުރުމާއި، ތިރީސްއަހަރު ބަިއަގއި ވެރިކަން  ކުރުމާއި، ތިންއަހަރު ބައިގައި ވެިރަކން އެަބޖެހޭ ދެ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނަން

ކުރެވިފަިއ ސް. ޤައުމަުށް ޓަކައި ވަރަުށް މުހިްއމު ޚިދުމަތްތަކެއް ެވސް ތަފާތު އިއްޒަތްތެރި ރައީ އަހަރު ވެރިކަންކުރުމާ

ުށް ދަމާ. ރައީސް އަްލއުސްތާްޛ ވަންޏާ ސީދާ ޕޮއިންޓަ ަކމަުށް ހުންނަނީ މިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް. މިސާލަކަުށް ދަންނަވާ

ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ކޮުށްދެްއވާފައި ހުިރ ޚިދުމަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންެގ ތެރެއިން އެްއވެސް މީހަކަުްށ  މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ުށް މި ލިބޭ ވަރު. ޙީދަވަ .ރމަ ރައީސް ނަޝީދަުށް، ހަމަ ޑނުލެވޭނެ. އެ މަނިކުފާނަުށް ވެސް މި ލިބެނީ ހަ އޮޅުަވެއއް

ެމްނ ަބަލން ، އެހެންވީމާ ަގނޑ  ްސ ، ދައުރު އަދާކުރީމާ ދެ އެބަެޖހޭ. އެއް ދައުރު އަދާކުރީމާ، ިމއ  ިއްނާސެފްއތޯ ައޅ  ިތރ 

ާމ ިލޭބ ިއާނަޔްތަތާކިއ ަރްއާކެތރި  ރ  އެބަޖެހޭ. އަދި ޭއގެއިތުރަުށް މި ލިބޭ  ކަްނ ވެސް ތަފާތުވާންައަހރ  ެވިރަކްނކ 

ްއ މިލިޔަން އިތުރަުށް މި ޭބބޭފުޅުންގެ ސެިކއުރިީޓއާއި ިމ ކަންތައްތަކަުށް ވެްސ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓުން އެތަނާޔަތްތަުކގެ އި

ެމްނ ޮކިމޓ  ، ރުފިޔާ އެބަ ޚަރަުދކުރޭ ކާުރކޮަޅުށް. އެހެންވީމާ ަގނޑ  ެމްނ ިމ ާގޫނނ  ައޅ  ަގނޑ  ްނޮކްށ ައޅ  ިމއ  ަވަރްށ ފ 

ަޙލާ  ުނކުރަން  ބޫލެއްގަނޫނިްއޔާ އަޅުގަނޑު  ފަހު ލަންޖެހޭ ބެލުންތަކެއް ބެލުމަުށްތެޭރގައި އިތުރަުށް ައޅުގަނޑުމެން ބަ ގެަމރ 

 ،މުޖެހޭނެ ކަމަުށް. މިއީ ވަރަުްށ މުހިއްވަރަކަުށް ނިމުަމކާ ހަމައަުށް އަންނަން އަޅުގަނޑުމެން މި ބިލާ ދޭތެޭރގަިއ ެއއްެވސް

ިހއ، ކައިއަދި ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ދިރާާސކޮުށްފައި މުޅި ޤައުުމގެ ަރއްޔިުތންނަުށް ޓަ ަގިއ މ  މ  ަްމު ޚިދުމަތް ކޮުށްދެއްވާފަިއ ަޤއ 

މު ނިންމުމެއް އަޅުގަނުޑމެން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ ބޭފުޅުންނަުށް ޓަކައި ވަރަުށް މުހިއްތިބި 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ގަލޮޅު އުތުރުއަރުވަނީ  ޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަ

 އަުށް.هللا އީވާ ޢަބްދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

އިްއޒަތްތެިރ  ގެންދަންވީތަކާިއ ހުރިހާ ރައްކާތެިރކަމެއް ީވ. ހުރިހާ އިާނޔަރަީއސް. ގެންދަންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ 

 ،ގާނޫނުގެ ަވކިވަކި އަކުރު ބަދަލުކޮުށްގެން  ،ގާނޫނުގެ ަވކިަވކި ލަފުޒު ބަދަލުކޮުށްގެން ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ރައީސް. އެކަަމކު

ން ނާޔަާތއި ރަްއކާތެރިކަރިކަންކޮުށްފަިއވާ މީހެްއެގ އިގާނޫނުގެ ވަިކވަިކ ފޮޅުވަްތ ަބދަލުކޮުށްގެން ކޮންމެހެން ކުީރަގއި ވެ

ނާޔަތެްއ އްމަދު ނަޝީދަުށް އޮތިްއޔާ އޮތް އިކަެމއް ނެތް. ގަލޮުޅ ކެނެރީގޭ މުޙަ  ކަނޑާލަނީކީެއއް ކޮންމެހެން ކިޔާނެ

ކަނޑާލަނިއްޔޭ ބުނިއްޔާ މާ ާސފު. އެންމެންނަުށް ވެސް އެނޭގނެ. އޮޅިފަިއވާ މީހަކު ނެތް. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަރއީްސ 
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ނުނިމޭ. ޕާޓީތަުކގެ ުހރިހާ ލީޑަރުން ފަހައި  ބައި ީވއިރު އަދި އިދިކޮޅު ިސޔާސީ ހަރާއިއަ ޔާމީންގެ ވެރިކަމަުށް ދެهللا ޢަބްދު

 އަހަާރއި  ނުނިމޭ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެކަމަުކ، ދެވެްސ އަދިވެްސ ރައީސް ނަޝީދު ފަހައި ަބއި ީވއިރު  އަހަރާއި ދެ

ޗަކީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި ދިވެހި ބައި ވީއިރު ެވސް އިްއޒަތްެތރި ރައީސް އަޅުގަނޑުމެންނަުްށ އެނގޭ އެއް 

ރައްޔިތުންެގ ތާއީދަުށް ބަަލއިލާއިރު ރަީއސް މުޙައްމަދު ަނޝީދުގެ ހިޔަންޏާ ވެސް، ހިަޔންޏާ ވެސް ރަީއސް ޔާމީނަުްށ 

ހަމަ ގެންދަންީވ ކަން ވީ. އިނާޔަތްަތކާއި ަރއްކާތެރިނުކޮުށްލެވޭނެ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގެންދަން ވެސް  ގާތްނުކޮުށްލެވޭނެ. ގާތް

އީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫާމ މޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކާއި ތިޔަ ރަދުވަހަކު ވެސް ތިޔަ މައު ވީހާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި

އަހަރު ދުވަހުންސުރެ،  24އުޅުީނކީެއއް. އުމުރުން  މަކުން ނޫން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްާނޔަތަާކއި ރައްކާތެިރކަދެއްވި އި

ދުވަްސ،  12މަސްދުވަސް ކުަޑގޮީޅގައި ހޭދަކޮުށް،  14ދުަވސްތަެކއް ހޭދަކޮުށް،  ރުންސުރެ ޖަލުގައި އެތައްއަހަ 24އުމުރުން 

ތޮުށި ކާންދީފައި، ގުދާރު ބިންދައިގެްނ ފައި، ގޮހޮުރ ހަލާކުވަންދެން ފުޅިދުަވސް ޖަނަރޭޓަރެއްަގއި ބަނދެފައި އިނދެ 12

މޫން ވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްލީކީެއއް ރައީސް މައުމެ ދިދެން ނިކު ނދަގޮނޑި ޖަހާފައި ވެސްދަންދެން އަ

ހިމާޔަތަކުން ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  .ނާޔަތަކުން ނޫންޔާީމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްވި އި ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެއް، ނުވަތަ 

ނެވި ެއއްެޗއް ވެއްެޖއްޔާ ލިބިވަަޑިއގެންފައި ދިން އެއްޗެއް ެވއްޖެްއޔާ ދީފައި އޮންނާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން. ލިބިވަޑަިއގެން

ޮކްނެމ ، ސް ވެސް ކު، ކޮންމެ ގާނޫެނއް ބަދަލުކުރިޔައޮންނާނީ އަމިއްލަ މަސަްއކަތުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއކަމަ

 ާޔމީނަކަުށް ވެސް އަތްނުލެވޭނެهللا ަިނާޔަތެއް ކަނޑާިލޔަސް ެވސް މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކަުށް ވެސް ަރއީސް ޢަބްދުއ

ނުެލވޭނެ. ިދވެހި ރަްއޔިތުންގެ ހިތްތަުކަގއި  އެްއޗެއް އޮންނާނެ. ދިވެހި ަރއްޔިތުންެގ ހިތްތަކުަގއި އޮތް ކުލުނަކު އަެތއް

ޔާމީނަކަުށް ގާނޫނު هللا ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަުށް އޮތް ޤަދަރާއި ލޯތްބަކު ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަރއީސް ަޢބްދު

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ައޅުގަނުޑ ހަމަ ލަދުގަނެއްޖެ.  ްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އެަކމަކުއި ނުލެޭވނެ ބަދަލުކޮުށްގެނެއް އަެތއް

ކުރަން ވެގެން އުޅޭ ބައެކޭ ިކޔަިއގެން އުޅޭތީ އިްއޒަތްތެރި ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވެރިަކން އަޅުގަނޑު ހަމަ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައި

މި މަޖިލީހަުށް މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްިވ  މެންބަރުން، ގެ ިއއްަޒތްތެރިދުގަނެއްޖެ. ޕީ.ޕީ.އެމް ރައީސް، އަުޅގަނޑު ހަމަ ލަ

ނޫން ގޮތެްއ ނެތީތޯއޭ ރައީްސ ޔާމީންގެ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ެވްސ އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ޭބނުމީ ހަމަ މި

ިރ ިއއްޒަތްތެ ތޯއޭ. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނޫން ގޮތެްއ ނެތީ ،ދުވުން ޮގތެއްސާލާންވެގެން. ރައީްސ ނަޝީދު ފަހައި ހިތްރުއް

 ންނާނީ ރައީސް ނަޝީދު ފަހަންތޯއޭ.މެންބަރުންނަުށް ވެސް ގައިުމެވސް ތި ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާތަުކން ވޯޓުދެްއވާފައި އޮ

ތޯޭއ. ންމި ޤައުމުގެ ތަރައްޤީައުށް މަސައްކަތެއް ކޮުށްލާ ،އެ މީހުންގެ ދާިއރާތަކުގެ  ،ނުވަތަ ފަހަރުގައި އެ މީހުންގެ ތަރައްޤީއަުށް

ގެ ޕާީޓއެްއގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުކުރާ މެންނަކީ ވެސް ހަމަ މަނިކުފާނާ އެުކގައި ވެރިކަން ނޑު ައޅުގަ ،އަޅުގަނޑަކީ ވެސް 

ދުވަްސ ހޭދަކުރި މީހެއް. މަނިކުފާނު ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ އަޅުގަނޑުމެން އަހަރު 3އްގެ ގޮތުަގއި މިާތގަިއ މެންބަރެ

ތަޢާރުފުކުރިން. އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ގާނޫނުތައް  އިޖެހޭ ެޓކްސްގެ ނިޒާަމކަުށް ގާނޫނުހަދައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ވަުށާ

އަޅުގަނޑުމެން ހެދިން. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުތައް އަުޅގަނުޑމެން ހެދިން. ކުދި އަދި ެމދު ފަންތީގެ ިވޔަފާރިތަކަުށް 
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އަދިވެްސ ރަީއްސ ނަުށް ޔާމީهللا ބައި ވީއިރު ވެސް ަރއީސް ޢަބްދުއި އަހަރާ  އަޅުގަނޑުމެން ގާނޫނު ހެދިން. އެކަމަުކ، ދެ

މި ދައްކަީނކީެއއް ެއމް.ޑީ.ޕީ ކިޔާ ިސޔާސީ ޕާީޓެގ  .ނުނިމޭ އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސްނަޝީދު ފަހައި 

ކޮުށްފައި ހުރި މީހެއްގެ ވާހަަކ. މި ދައްކަނީެއއް ޕީ.ޕީ.އެމަުށް އްކަނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ވެރިަކންލީޑަރެްއގެ ވާަހކަެއއް ނޫން. މި ދަ

ގާނޫނުތަުކަގއި  ،އިްނ ދިން ލާރިތަކެއްެގ ވާަހކަެއއް ނޫން. މި ދައްކަނީ ޤާނޫނުއަާސސީަގިއ ލިޔެިވގެންޢަރަބިއްޔާ ދީސަޢޫ

ްނެގ ަފިއާސިއްނ އ، ކޮުށްފަިއވާ މީހަކަުށް ދިވެހި ދައުލަތުގެިވގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވެިރކަންލިޔެ  ަިނާޔަތާއި ިދެވިހ ަރްއިޔތ 

ނިންމާލަމުން ވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން  އަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް.ކަން ދޭ ވާހަކަ ރައްކާތެރި

ޔާމީން އަމިއްލަ މީހާ އަނދައި ރޯވެ، ހުލިެވގެންދާއިރު هللا ބޭނުމީ، ހަސައިގެ، ހަސަިއގެ އެ އުދާސްތަުކގައި ަރއީސް ޢަބްދު

ތުންެގ ކުރިމަތީަގއި ަރީއސް ނަޝީދުގެ ހިޔަންޏާ ވެސް ވެސް ަރއީސް ނަޝީދާ ގާތް ވެސް ނުކޮުށްެލވޭނޭ. ދިވެހި ަރއްޔި

އަހަރުދުވަހަުށް ރައީސް ނަީޝދު ޖަލަުށް ލާފައި މިތާގައި  13ޔާމީނަުށް ާގތް ވެސް ނުކޮުށްލެވޭނޭ. هللا ރައީސް ޢަބްދު

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ޙަމްދަރުދީގެ ބަހެއް ބުނެލުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރީ މަލާމާތް. ދިމާލުަށް 

އަހަރުދުވަަހުށް އޮންނަންޖެހޭނީ ޖަލުގައޭ.  13ޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުތުރުބަހުން މުޚާޠަބުކޮުށް މިތާގައި މެންބަރުން  ވިދާޅުވީ އަ

އެކަމަުކ، މިއަދު ރަސީސް ނަޝީދު އެ  ހުންނެވީކީ ދޫނިދޫ ކުޅަގޮިޅއަކު ވެސް ނޫން. މާފުުށީ ކުޑަގޮޅިައކު ނޫސް. އެ 

ލަ ޢާއިލާއާ ެއކުަގއި. އެެހންވީމާ، ދަންނަވާލަން އޮތީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ތަޤްދީރު؛ ހުންނެވީ އިނގިރޭސވިލާތުަގއި އަމިއް

ވެިރ ދަރައީސް ނަޝީދުެގ ތަޤްދީރެއް ވެސް، މި ޤައުުމގެ ތަޤްދީރެްއ ވެސް ޭރިވގެން އަންނާނީީކ ރައީސް ޔާމީްނގެ ހަސަ

 ރަކަުށް ނޫނޭ. ޝުކުރިއްާޔ. ބީތަދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންަބރު. އަުޅގަނޑުނ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  މެންބަރު ޝުކު

 ރިޔާޟަުށް. هللا ޢަބްދު

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: ރިޔާޟްهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުކިނބިދޫ 

ިއ މިހާރު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅި ގޮުތގަ ބޫުލކުރާތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ައޅުގަނޑު ގަ`. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަ

ސްކުރެވެމުންދާ މި ބިލަކީ ވަރަުށް ޒާތީ ބިލެއް. މިއީ ސީދާ ރައީސް ނަޝީދަުށް އަމާޒުކޮުށްގެން ހުުށަހަޅާފައިވާ  ބިލެއް. ބަހު

ަވކި އަޅުގަނޑު ދެޭކގޮުތގައި އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮުށްފައި ތިބި މަޖިލީހުގެ މެްނބަރުން މަޖިލީހުގައި ަވކި

ގޮްތކަމުަގއި  ފުންސާނިންމުން އެީއ އެްނމެ އި ބިލުތައް ހުުށަހެިޅގެން ކަންކަން ފަރުދުންނަުށް ސީދާ އަމާޒުާވ ގޮތަުށް

ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ މަސައްކަތަކީ  ބޫލުކުރާބޫލުނުކުރަން. ައުޅގަނޑު ގައަޅުގަނޑު ގަ

ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ދެކެން. އާދެ! ހަމައެާއއެުކ،  ފައިދާވާނެ ކަންކަން ،ހުންނަފައިދާ ަރއްޔުތންނަުށްމި ޤައުމަުށާއި ޤައުމުގެ 
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ކުިރއަުށް ގެްނދަންވީތޯ؟ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ  ލައަުށް ބަލައިލާއިުރގައި...މި މި މައްސަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ،

ަަކޮުްށ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ާޚްއޞ، ވަނީ، މި މައްސަލައަކީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން

ވެްސ އި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު ޮކންމެ މައްސަލައެްއގަ އިކޮުށްފަަރއ ްސަކން ، ގޮތުން ވާނަމަ ބުނާ  ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުގައި

ކަމަުށް ދޭހަާވ  ފުޅަކަުށް ނުވާކުރެްއވި ބޭ  ޖަލު ޙުކުމެއް އަިއސްފިއްޔާ ެއ ހިސާބުން ފެުށިގެން އެ ބޭފުޅާ އެއީ ަރއީސްކަން

ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތްތަކާއި  ފަހުން އަދި ތަންީފޛުކުެރވި ނިމިގެންދިޔައިމަ ެވސް ޮއތީ. އޭގެ މި އިގޮތަުށް މި ހުުށަހެޅިފަ

ުށް އެްއކޮެއއާ  ވެސް އަޅުގަނޑު ކަންބޮުޑވާ ކަމެއް. ހަމަ ނެތް. އެއީ އިރައްކާތެރިކަން ެދވޭނެ ކަމަކަުށް މި ބިލުގައި ހުުށަހެޅިފަ

ގަިއ ސްކުރަމުންދާއިރުގައި ބަހުކޮުށް މި މަޖިލީހުން މިކަމާ ދޭތެރޭބިލު ޚާއްޞަމި  ،ލަްނޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލައި

ިއ ޢަދްލުވެިރ ވެސް ޝައްުކގެ ނަޒަަރކުން މި ބަލަނީ މި ޤައުމުގަ ޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެން މިއަދުއަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަ

ކޮުށް ރައީސް ނަޝީުދގެ މައްސަލައަކީ އަުޅގަނޑުމެން ނުހިނގާ މައްސަލަ. ާޚްއޞަ ޢަތްަތއްެގއަކުން ޝަރީފަނޑިޔާރު

ެވިރަކާމ ެއކ  ިހްނާގަފިއވާ ، އިރައިޓްސް ކައުްނސިލުން ބަލާފަ މެންބަރޝިޕް ހޯދާފައިވާ އދ.ގެ ހިޔުމަން ިމއ  ަޢްދލ 

ަޢެތްއ ޫންނ ަކަމްށ ިންނާމފަ  ގެ އިސްތިޢުނާފް މަރުޙަލާތަކެްއ ަމއްސަލައި  ެއއާެއއްކޮުށް މިައިދ ަހމަ ؛ . އެފަދަަޝރ 

ެމން ، އޮތް ކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެން މި އިވެސް މި ަމއްސަލަ ހިނގަމުންދާއިރުގަ އި ޕްރީމް ކޯޓުގަ ސު ަގނޑ  ނިންމުމެއް  ައޅ 

ގަ ، ުށް. އެހެންވީމާގޮތަ ނާޔަތްަތއް  ނޯންނައި ހުރި ބޭފުޅަކަުށް ލިބެންޖެހޭ އިމި ނިންމަނީ އެ މަޤާމު އަދާކޮުްށފަ ނޑު ިމއ  ައޅ 

ވަރަުށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެްއ. އަޅުަގނޑުމެންނަުށް އެބަ އެނގޭ މިއަދު މި ޤައުމުގައި ޝަރީޢަތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް. ސިޔާސީ 

ސިާޔސީ ލީޑަރުން މި ދާއިރާއިްނ  ރަން ިތބި އެކިެއކި ކޮމްޕެޓިިޓވްގޮތުން ޗެލެންޖުކު ނުފޫޒު ބޭނުންކޮުށްގެން ސިާޔސީ

. ކާނަލް ނާޒިމް ވެްސ އިވެސް މިއަދު އެހެރީ ޖަލުގަނުންކޮުށްގެން. ޝައިޚް ޢިމްރާން ޔާރު ބޭއެއްފަރާތްކުާރކަން ފަނޑި

 ިމެހްނ ިސާޔސ  ، އި. އެހެންވީމާއޮތީ ޖަލު ޙުކުމެއްގަ ެވސް އެ އެއާެއއްކޮުށް ރައީސް ނަޝީދު . ހަމައިމިއަދު އެހެރީ ޖަލުގަ

ލާން ހުރި މުަގިއ ވިޔަސް ކުރިމަތިވެިރކަ އި ގަ 2018ގޮތުން މިއަދު ވެިރކަމުަގއި ުހންނެވި ބޭފުޅަކާ ދެން އަންނަ އަދި 

މީހަކު ވެއްެޖއްާޔ އެ މީހަކަުްށ ފަނޑިޔާރުެގ ބޭނުންކޮުށްގެްނ ޙުކުމްކޮުށްގެްނ އަދި ިމ ހުންނަނީ އެކަހެރިކޮުށްފަ. އަިދ 

 ރިމަތިނުލެވޭ މި މަޖިލިސް ބޭނުންކޮުށްގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރަުށް ކު ؛ފަނޑިޔާރުެގއާއި މި މަޖިލިސް ބޭނުންކޮުށްގެން

ެމްނ ިމައދ  ަވަރްށ ، ޮއތީ. އެހެންވީމާ ނޫނުއަސާީސއަުށް ަބދަލުގެނެއްސަ ވެްސ މިގޮތަުށް ޤާ ަގނޑ  ިމއ  ައޅ 

ާވްނެޖހޭ ަމްއަސަލެއއް  ކުރަންޖެހޭ  އި. މި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުން ިއންތިޚާބުކޮުށްފައި އޮތް މަޖިލީހެްއ. މި މަޖިލީހުގަަކްނޮބޑ 

 ނީ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނނަުށާއި މި ޤައުމަުށް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ދެކެން. ުޝކުރިްއޔާ. ަރންޖެހޭވެސް ކު ކޮންމެ މަސައްކަތެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އި 

 ދަުށް. ޖަޢުފަރު ދާއޫ
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 ދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫ އުނގޫފާރު

ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފައިާވ ، 2009/9އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ގާޫނނު ނަންބަރު 

ދޭތެޭރގައި ވާހަކަދަްއކާއިރު ކުޑަކޮުށް ވާ އިޞްލާޙާ ަފއި މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަުތގެ ބިލަުށް ހުުށަހަޅުއްވާ

ވެސް  ހުރި. އަޅުގަނޑުގެ ުކރިން ވާހަކަދެއްކި ބައެއް ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންކަންަކން އެބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ބައެއް

ކަމެއް  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފައިާވ މީހަކަުށް އިނާޔަތާއި ރައްކާެތރިކަން މި ލިބެނީ ވަކި ،ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން

ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފައިާވ  ،ވީމަ. ދައުލަތުަގއި ވަރަުށް ގިަނ އެކި ފަންތީގެ މަޤާމުތައް ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް

 ،މީހަކަުށް އިނާޔަތާއި ރަްއކާތެިރކަން ދޭންޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރީމަ އެކަން މި ކުރަނީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން 

އަހަުރގެ  5ދައުލަތް ހިްނގާ ބެލެހެއްޓުމަުށް  ކަންކަްނ ބަލަހައްޓައި،އި ައކީ ރަްއޔިތުންގެ އެންމެހަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

މުއްދަތަކަުށް ރައްޔިތުން އިްނތިޚާބުކުރާ ވެރިެއއް. އެހެންަކމުން، އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންތައްތައްތަކާއި 

 ،ފަހު ކަމަކަުށް ޓަކައި އެ މަނިކުފާނު ވެިރކަމުން އިސްތިޢުފާދެއްވުމަުށްހުރިހާ  އުފުއްލަވަންޖެހޭ ބުރަާއއި ތަުކލީފުތަކާއި މި

ނާޔަާތ ނީ. އެހެްނކަމަުށްވުމާ ެއކު، މި އިނާޔަެތއް ޭދން މި ކަނޑައަުޅްއވަފަހު އި ނުވަތަ ވެިރކަމުން ފައިބާަވޑަިއގެންނެވުމަުށް

ޮއވޭ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިީއ  ބެހޭ ގާނޫނު އުފެދުނުއިރު މި ގާނޫނު ފެުށުމުގައި ވެްސ ބަޔާންކޮުށްފައި އެބަ

 ،ނަމަ ން އެ މަޤާމުން ވަކިވެއްޖެމަތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާުމގައި ހުރި މީހަކު ކޮުްށވެރިނުެވ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ

  128ނޫނުއަސާސީގެ ަވނީ ޤާ އިނާޔަތް ކަނަޑއެުޅގެ ގާނޫެންއ ކަމަުށް. ހަމަ އެފަދައިން މި ގާނޫނު ވުޖޫދުކުެރވިފައި މި

ވަނަ މާއްދާގައި މި ބުނަނީ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފަިއވާ  128ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ އަުށް ރިޢާޔަތްކުަރްއާވފަ.މާއްދާ ނަވަ

މުަގއި . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާހަމަ މިގޮތަުށް ނީމި ުބނަ. ޭއގައި މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއިނާޔަތުގެ ވާހަކަ

ހާ ކަެމއް ޭދންވާނީ ކުުްށވެރިނުވެ ގާނޫނީ ަހމަތަކުގެ މަތީން ެއ މަޤާމުން ހުރި ތާިއ ރަްއކާތެރިކަމާއިކަުށް އިނާޔަހުރި މީހަ

ހުން މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީ 2009/9ަވންޏާ އަޅުގަނޑު ކުރިން މިދެްނނެވި ގާނޫނު ނަންބަރު ވެިކވެއްޖެނަމައޭ. އެހެންކަމަުށް

މީހުންނަުށް އިނާޔަތްތައް  މްހޫރިއްޔާކަން ކުރިން ކޮުށްަފއި ތިބިރައީސުލްޖު  އެ ގާނޫނުގެ ތެެރއަުށް ފާސްކޮުށްފައި އޮްތއޮތުމުން

ހާސް. އަިދ  75ވުރެ ގިނަ ދައުރު ައދާކޮުށްފިއްޔާ  ެއއް ދައުރަުށް ހާސް. 50ދައުރު އަދާކޮުށްފިްއޔާ  އެއް  ދަނީ، ދެމުން އެ

ހާހޭ ކިޔާފައި އިނާޔަތްަތއް އެބަދޭ.  75ލައްކަ  1 މަސައްކަތްތައް ކުރަން އޮފީހެއް ހިންގަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ އިޖުތިމާޢީ

އިނާޔަތް އެަބ ލިބޭ މިދެންނެވި ހަމަތަކުެގ  ލާ ބެެލހެއްޓުމާއި ދަތުރުފަތުރާ ކަންަތއްތަކަުށް ވެސްއިދި މީެގއިތުރަުށް ޢާއަ

ުށް ހުުށަހަޅާފަިއ ވަނަ މާއްާދއަ 10 ަވނަ މާއްދާ، އެ ގާނޫނުގެ  10ހެނީ ޖެ މަތީން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑމެން ބަލަން މި

އިރު އޭނާ ކުރި ކުުށަކަުށް ޖަލު ޙުކުމެްއ މުގައި ހުރިލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ މަޤާއޮންަނ ގޮތުން ރައީސު އޮތް އިޞްލާުޙގައި މި

މި  ގެ އިާނަޔތްތައް ކަނޑައިލާ ވާަހކައޭނާއާއި އޭނަގެ އަނބިމީހާފެުށިގެން ހިސާބުން  އެތަންފީޛުކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފަިއވާ މީހަކު ާގނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކޮުށްގެން،  ،އަާރ ސުވާލަކީުށްހިތަ ބުނަނީ. އަޅުގަނޑު
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ޙުކުމެްއ  ވަޒީާފގައި ހުރި މުއްދަތުަގއި ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް ކޮުށްގެްނ ކޯޓަކުން ކަނަޑއަޅާ ޙުކުމަީކ އެއީ ގޭ ބަންދުގެ

ކަން މި ކުރަނީ. އޭ؟ ޖަލު ޙުކުމެއް ވެއްެޖއްޔާ މިއިނާޔަތްތައް ދޭނަންތޯ ަވންޏާ އޭނައަުށް ހަމަކަމަުށް ވަންޏާ، އެހެންކަމަުށް

ވަނަ  128ަާނޫނުއަސާސީގެ ޤ، ބުނުމާއިނީ ޖަލު ޙުކުމެކޭ މީގައި މި ބުނާވަދަންނަވަން ބޭނުންއެހެންނަމަވެސް އަުޅގަނޑު 

. ކުުށްވެރިުނވެ އޭނާ މަޤާމުން ބުުނމާ ވެސް އެަބ ތަޢާރުޟުވޭވަނަ މާއްދާަގއި ބުނާ 1ގާނޫނުެގ މާއްދާއާއި އަދި މި 

ެއކަން ކެނޑޭީނ  ،ބުނުމާއިމި އިނާޔަތާއި މި ރަްއކާތެރިކަމާއި މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ދޭްނވާނީ ުބނާ ވަިކވެއްޖެ ނަމައޭ އޭާނއަުށް

ގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަްނ އަޅުގަނޑަުްށ އެބަ ތަޢާރުޟުވޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅު  މަކުންނޭ ބުނާބުނުމާހަމައެކަނި ޖަލު ޙުކު

ކުީރަގއި ކުުށްވެރިވެަފއި ހުރި ރައީަސކު އަުޅގަނޑުމެންގެ  ،ވަނީ މި ގާނޫނަުށް އިތުރު މާއްދާއެއް ހުުށަނޭޅިޔަސް ބޭނުން

ކުުްށވެރިވެަފއިވާ ަރީއސަކަުށް މީގައި އިނާޔަތްތަާކއި  ވަނީ ވިްއޔާކުރި މީހުންގެ ތެޭރަގއި ހުރެއްޖެ ކަމުަގއި ވެރިކަން

ދެނީ  އް މިހާރު މިބޫރެއް ނުކުރެއޭ. ިމ ގާނޫނުން އެ މީހަކަުށް ދޭ އިނާޔްތަގާނޫަނކުން މަޖުދޭކަުށް  ރައްކާތެރިކަން

ނަ ތަޢާރުޟުވަންޏާ ބުނާ މާިމ ކޮން މުައއްސަާސއަކުންތޯ ބަލާފަިއ، ެއ މުއަްއސަސާއަކުން މި ގާނޫނުަގއި  ގެސަރުކާރު

ސާީސގައި. އެހެންވީމާ، ކުުށްވެރިުނވެޭއ ނޫނުއައް އެބަ އޮތް ކަނަޑއަޅާފައި މި ޤާކުރަންޖެހޭ ކޯޓުތަމާނަކުރަންވީނޫންތޯ. މާނަ

އަހަުރގެ ޖަލު ޙުކުމެއް  13އަކު ހައްޔަރުކޮުްށގެން އޭނަގެ މަްއަޗުށް ވެގެންތޯ؟ މިސާލަކަުށް ބުނާ ނަމަ. ޤާޟީމި ބުނަނީ ކީއް

ބޭނުންާވ  އޮޅުންއަރަންޏާ ކަނޑައަޅަންވީނޫންތޯ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވަންމިގޮތް ނޫންތޯ ނުވަތަ ކުރީމަ އެއީ ކުުށްވެިރވަނީތޯ 

ބަ ެވސް އެ ީތވެ މި އުޅެނީ މިކަން ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެންވާހަކަައކީ މި ދައުލަތުގެ މުައއްސަާސއަކުން އިނާޔަތް ލިބޭ

. . މި ޤަުއމުގައި ވީއްިލގެން އެބަ އުޅޭަކން ކުުށްވެރިވެަފއިވާ ަރއީަސކުންއެނގޭ ކުުްށވެިރވެފަިއވާ ރަީއސަކު އެބަ ހުރިކަ

ދެމުންދިޔަ އިނާޔަތެއް އޭަނ  އުޅޭކަްނ. އެކަމަކު އެ ރައީަސކަުށް ލާފައި ހުރި ރައީސަކު އެބައަހަރަުށް ޖަލަުށް  13

އަުޅގަނަޑކަުށް  !ތި މާނަުކރަމާ ހިނގާމީ ކަމަުށް ވަންޏާ ަބޔަކަުށް ުއޅޭ ގެންފަހު ވެސް ކަނޑާލަން ނުކުރި ކުުށްވެިރވުމަުށް

 ހޭ އިނާޔަތެއް ދެމުންދެމުން ގޮސް،ނުޖެދޭން މެންއަޅުގަނޑު ،ވެސް މި އިޞްލާޙާ ދޭތެރޭަގއި ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ

ނުކުރިގެން މުއަްއސަސާައކުން އުޅެންޏާ އެ މުއައްސަާސއަކުން މި ގާނޫނު ފުރަތަމަ ޑާލަންޖެހޭ އިނާޔަތެއް ކަނޑާލަންކަނ

 ން އެ ހުރުމު ހުރިއަހަރަުށް ޖަލަުށްލާފައި  13ކުރާ ގޮުތަގއި ރަީއސް ނަޝީދު ރަން ހިނގާުށޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުމާނަކު

މަތީން މިހާރު އިނާޔަތާއި  ުށް މި ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުގެކަމަނިކުފާނަ އެ. ހުންނަނީ ކުުށްވެރިވެފަ މަނިކުފާނު އެ

 ވާަހކަ އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ. ރައްކާތެރިކަން ަޙއްޤެއް ނޫން. އޭތި ކަނޑާލަންޖެހޭ. އެހެންވީާމ، އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އަލިފުުށީއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޙުސައިނަ ރަޝީދު މުޙައްމަދު
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 ާވހަކަދެއްެކވުން: ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އަލިފުުށީ

ުކރަނީ މިއަދު ވެސް އަެނއްކާ ަހމަ ޖަރީމާ ސިލްސިލާގެ ބޮޅެއް ައޅުގަނޑު ގަބޫލު ަރީއސް. އާދެ!ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ލުމުން ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ގެންދަވާ ތަން. އަުޅަގނޑަުށް މި ޤާނޫނުއަސާސީ ބަލައިއިތުރުކުރަން މަސައްކަތް ކުަރއްވަމުން 

އްާޔގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރި ،ިއ ުބނަނީނޫުނއަސާީސގަވަނަ ާމްއދާގައި ޤާ 128ެއއްެޗއް.  ފަހުމްވޭ މީގަިއ މާނަކުރަންވީ 

ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ  ،މުން ވަކިވެއްޖެ ަނމައެ މަޤާގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން  މުގައި ހުރި މީހަކު ކުުށްވެރިނުވެމަޤާ

ެއކަުށީގެްނވާ ފަދަ ރަްއކާތެރިކަމާއި މާލީ އިނާޔަާތއި އެހެނިހެްނ  ،ަަދަރާއި ޤ، ކޮުށްަފއިވާ މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ އިއްޒަާތއިވެރިކަން

ތަކެއް ގާނޫނީ . އެހެންވީމާ، މިއިން ައޅުގަނޑަުށް މާނަކުރެވެނީ އެ ހުރިހާ އިނާޔަތްމީހަކަުށް ޙަްއޤުވާނޭ އިނާޔަތްތައް އެ

އެބަ ލިބެއޭ. އެހެންވީމާ، ިމއަުދ ނޫނުއަާސސީން ބާރު ލިބިގެން ރައީސްަކން ކޮުށްފައި ހުރި މީހަކަުށް އިމުގެ ތެރެއިްނ، ޤާ

ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަކީ.  އާ ތަޢާރުުޟވާ އިޞްލާެޙއް ކަމަުށްނޫނުއަސާސީއުޅެނީ ޤާ ތަނަުށް ހުުށަހެޅިގެން މި މި

ސް، ރައީސާ ހަމައިން ވެ  ކުރަނީ ިއއްޒަތްެތރިހުުށަހެޅޭއިރު އަުޅގަނޑު ގަބޫލު އެހެންވީމާ، މިފަދަ އިޞްލާޙުަތއް މިތަނަުށް

އްާސއި ތަަނުށް ހުުށެހެޅެންވާ ެއއްޗެ  ރަލާ ހަމައިން ެވސް ލަފާފުޅަކާ ެއކުަގއި މިހަމައިން ވެްސ، ަކއުންސެލް ޖެނެ މާއަމީންޢާއް

ހާރަކަުށްއައިސް، ތަނަުށް އަންަނންޖެހޭނީ. މި ނޭޅެންވާ ގާނޫނުތައް ރަނގަޅަުށް ދިރާސާކުރެިވ، އެއްބަްސވުމެްއގެ ތެެރއިންނޭ މި

ތަޢާރުޟުވާ ބިލުަތްއ  އަުޅގަނޑަުށް މިތާަގއި ފާހަގަކުރެިވގެން އެބަދޭ ޤާނޫނުައސާސީއާ ޒަތްތެރި ރައީސް،އައިސް އިއް ފަހަކަުށް

ތަން ވެސް. އެގޮތުން ހަމަ  ންދާބަހުސް މަރުަޙލާއަުށް ައއިސް ފާްސވަމު ،ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއްއވި ،ތަނަުށް ހުުށަހެޅި މި

އިްއިވފައި އޮތް ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކެގ ގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި އޮްތ  މިހާރު ފުރަތަމަ ކިޔުން .އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލާނަން

ނޫުނއަސާީސއާ ގޮތަުށް އޮތް އިޞްލާެޙއް. ެއވެސް ޤާ ނެތް މެންބަރުން ވަިކވާކުރިން  ޕްރިންޓް ަޖހާފައި. ފިންގަރއިޞްލާޙު

ކަންކަމުގަިއ  ންެސލް ޖެނެރަލް މި އަުޅގަނޑު ބޭނުން ކައު ،އުޅެނީ  ޚިލާފުވާ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި

ހާސް ރައްޔިތުން ހިމެނޭ  5މު ރަްއޔިތުންނަުށް ެއނގެން. އަުޅގަނަޑކީ ވެސް ފަިއ އޮތް ލަަފއަކީ ކޮަބއިތޯ ާއއްދެއްވާ

ކުރާ މީހަކަުށް ވާތީ އަޅުގަނޑު ބޭނުން އެ ދާއިރާގެ މެންބަރުންނަުށް، އެއް ތަމްސީލުދާިއރާބާދީއަކަުށް ނިސްބަތްާވ، އާ

 މު ވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްވި ލަފައަކީ އަމީންޢާއްނަުށް ޖަވާބުދާރީވާން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ހަމަ ބޭނުން ރައްޔިތުން

ތަނުަށް  ގޮަތުށް އަމިއްލަފުޅަުށް މި ޫނނުއަސާސީއާ ތަޢާރުުޟވާކޮބައިތޯ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ޤާ

ަބލަން ބޭނުން. ހަމައެއާެއކު  ،ކުރަްއވަނީތޯފާްސކުރަްއވަްނ މަސައްކަތް  ގެންގެނެސް އެްއޗެހިތައް ގެންދަވަނީތޯ؛

ދަނީ މި އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާުޙގެ ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

ހުރި މީހަކަުށް ކަނޑާލެވޭ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނިބކަބަލުންނަުށް ވެސް ލިބޭ އިާނޔަތް ކަނޑާެލވޭ ވާހަކަ. ކޮުށްަފއި

އެ ަރީއސްގެ އަނބިކަބަލުން ކުުެށްއ  އި ހުރީ އޭަރކު ހުންނެވި ަރއީސަކު ކަމަުށް ވަންޏާވާހަކަ. މިސާލަކަުްށ ކުުެށއް ކޮުްށފަ

ނުކުރާހާ ހިނދަކު އޭނަގެ ޙައްޤުތަކަުށް ގާނޫނީ އިމުގެ ެތރެއިން، ޤާނޫނުއަސާީސގެ ތެރެއިން ލިބިދޭ ބާރަކަުށް ވެސް 

ްނވާނެ ކަމަކަުށް ައޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ހަމައެއާެއކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ކޮުށްފައި އެ ތިބެނީ އަރަިއގަނެގެ
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މެއް ނޫން. އެަތއް ބަެއްއގެ، ލިބޭ މަޤާއުނގޫފާރު ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފާހަގަކޮުށްފައި ުހރިހެން ހަމަ ހުރެފައި 

މަުށް އާދެޭވ އައިްސގެން ލިބިފައި އޮންނަ މަޤާމެއް. އެ މަޤާ ހިސާބަުށް  އެުކަގއި އެއެތައް ަރއްޔިތުންނެްއގެ ާތއީދާއި ވޯޓާ 

ޖެހޭ. އެބަމީހެއްގެ ހުންނާނެ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތް ލިބެންޖެހޭ ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެއް. ސެިކއުިރޓީ ވެސް އޮންނަން 

ުށް ެއ ކްލިންޓަނަ ުވރެ ދަުށްކޮުށް ސެިކއުރިޓީއަުށް ،އެހެންވީމާ، މިސާލަކަުށް ދަްނނަވަންޏާ ޖޯޖް ބުޝްއަުށް ލިބޭ އިނާޔަތް

ީމހަކު ކުރެވިަފއި ހުރި މަސައްަކތްތަކެްއގެ މައްޗަުށް ބިާނކޮުށް  މީހެއްެގ ދައުުރގައި އެ ސެކިއުރީޓީ ލިބެމުންދަނީ. ެއީއ އެ

ފަދަ ގޮތަކަުށް  ހުންނަ ކަންތައްތަކެއް ެއއީ. ެއހެންވީމާ، މިހާރު ކަނޑއެިޅެގން ރައީސް ނަޝީދަުށް އުނިަކމެއް އަންނާނެ

ން ވިްސނާލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އިުތރު ސެކިއުރިޓީާއއި އިާނޔަްތ ހަޅުްއވާފައި ޮއތްއޮތުމަކީ އެ ނަޒަރުއިޞްލާޙެއް ހުުށަ

 ކުރަނީ. ހަމައެަކނި ފައިސާ ކަނޑާލުމެއް ނޫން މީގައި ބިރުވެރިކަމަކީ. އެ ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލު ދޭންޖެހޭ ކަމެއް

ސް މު ކަމެއް. ހަމައެާއއެކު އަުޅގަނޑަުށް މިހާރުވެ ތެރިކަން ވެްސ ެއއީ ޭއގަިއ މުހިއްނަފުސާިއ ރައްކާމީހެއްގެ އަމިއްލަ 

މިހާރުވެސް ކިތަންމެ މަހެއް ވެއްޖެ  ،ކުުެށއް ނޫން ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ ،އްޔާމުންމައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން ވެްއޖެ

ކަެމްއ . އެއީ ވެސް ެވގެންވާނެ ނުދެްއވާތާުށް އިނާޔަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފައި ހުރި ކުރީގެ ަރއީސް ަނޝީދަ

ލޫފް އެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މަޚްކަމަުށް ވަންޏާމުން  ކުެރވެނީ މިދާ މިންގަނޑުން ދާނޫން. އަޅުގަނޑަުށް ގަބޫލު

ުށް ވެސް އެ ފާހަގަކުރެްއވި ގޮތަުށް ކުީރަގިއ ރައީސްކަން ކުރެްއވި މައުޫމން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަުށް ވެސް، ރައީސް މައުމޫނަ

ކަން. އަދި ކުީރގެ ަރއީްސކަން ކުެރއްިވ ވަޙީދަުށް ވެސް ފަިއ އޮތްކުރަްއވާފަިއވާމަސައްކަތް އިނާޔަތްތަްއ ކަނުޑްއވާލަްއވަްނ 

 ހެންވީމާ، މިއީ ކުރީަގއި ތެރެއިން ނިންމަވާފައި އޮތްކަްނ. އެްއވާފަިއ، ހިތުކުރަްނ މަސައްކަތް އެ އިާނޔަތްތައް ކަނުޑއްވާލަ

ޤާނޫނުއަސާސީްނ  މަލުކުރަންވާެނ ގޮތެއް ނޫން. ގާނޫނީ އިމުެގ ތެރެއިން،ނާ ދޭތެރޭގައި ޢަެރްއވި ބޭފުޅުންރައީސްކަން ކު

ޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނުޑ ލިބިދީފައި އޮންނަ އެންމެ ފުިރހަމަ ބާރެއް ކުރިން ަރއީސްަކން ކޮުށްފައި ތިބި މީހުންނަުށް ދޭން

ނޫނުއަސާީސއާ ނީޑގައި ތިހެން ިއންނަވަިއގެން ޤާތި ރިާޔސަުތގައި ތި ގޮ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްކުރަނީ. އެހެްނވީމާ، ގަބޫލު

ކުަރއްާވ މަސައްކަތް ުވރެ މަތިން ުށްވޭތޯ ތިއަ ތަނަުށް ހުުށަހެޅިފައި ހުރި ކަންތައްތައް ތަޅުމަުށް އަޔަނުދޭނެ ގޮތެއް ޚިލާފަުށް މި

 އެކު އެދެން. ނުމަުށް އަޅުގަނޑު އާދޭހާކޮުށްދިވޭޯތ މަސައްކަތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް ވެްސ ދަންނަވައިގެން އެކަން

 ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ިއއްޒަތްެތރި ހުރިހާ މެންބަރުންނުަށް  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

މަލުކުރެވެމުންދާ ތާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޢަގޮ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަުށް މައްސަލަތައް ހުުށަހެޅޭ

އެހެންވީމާ، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދާ  އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނެ. އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަުށްވެސް  އުސޫލުތައް

ުށް ެއްއވެސް ެއްއޗެއް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަަތކުން ނުގެންނާނެ. އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަކަޚިލާފަުށް ރައްޔިތުންގެ 
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ންގެ މަޖިލީހުގެ ރަްއޔިތު ޑައެޅިފައި ހުންނަ ކަންތައްަތކާއިނޫނުއަސާސީަގއި ަކނ. ޤާމެންބަރުންނަުށް އެނގިވަަޑއިގަްނނަވާނެ

ވެސް ތި  މިއަދު ޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ކެްއ ހުންނާނެ. އިއްއްތަހިންގުމުގެ ގަާވއިުދގައި ކަނަޑއެޅިފައި ހުންނަ ކަންތަ

ގޮތުެގ މައްޗަުށް ވަރަުށް ރީތިކޮުްށ  ހިންގަވާމަޖިލިސް  މަސީޙު މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުސާބިތުކޮުށްދެއްވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް 

އް. އަދި ރިޔާސަުތން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންނާ އިދިކޮޅަުށް ނުވަތަ ތި ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލާއި ފިކުާރ ދޭ ދަލީލެހެކި

ގެންދާނީ. މަސައްކަތްކުރަމުން އިދިކޮޅަުށް ެއއްވެސް ކަެމއް ނުކުރާނަން. މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދާ އެއްކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން

ންނަވާލީ ބަުހސެއްަގއި ަބއިވެިރވުމަކަުށް ޫނން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަުތގައި މި ވާހަކަ މި ދަ

 ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުން ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަުށް ެއއްެޗއް ުބނުމުން އެ ވާހަކަ ދެއްކޭނެ.

އިގެްނ ތައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަރަ .ންސަމާލުމަުށް ޓަކައި ދަންނަވާނަން. ދަންނަވާލަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ

ގޮތަުށް ކަންކަން ނުކުރުމަުށް އަޅުގަނުޑ  ކުރިއަުށްދިޔުުމގައި ރިޔާސަތުން ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދަވާއިރު ރިޔާސަތަުށް އުނދަޫގވާ

ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ ވިުލފުުށީއަުރވަނީ  އަުޅގަނޑު މިާހރު ފުރުޞަތު މިެއކީަގއި ދަންނަވަން.  ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ

 ުށް.ރަޝީދަ ރިޔާޟް މެންބަރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްކަމުން ގެންދާއިުރގައި ިރޔާސަތުން ުއނދަގޫވާ ގޮތަުށް ކަންކަން ނުުކރުމަުށް އަޅުގަނޑު އަުޅގަނުޑ ރިޔާސަތުން ވާހަކަދަ 

 ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލުފުުށިއެީކގައި ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ރަޝީދަުށް. ރިޔާޟް މެންބަރު

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

 ނޫނީ ފުރުޞަތެއްތޯ؟ ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްތޯ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފުރުޞަތު. ގެްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

ވަގުތު އޭރު ްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ކުރިން އަޅުގަނޑު ދައްކަމުން އައި ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ހުއްޓާލީ އިއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ 

 ،އް އެބަހުރި. އެހެްނވީމާތަވާލަން ބޭނުންވާ ބަެއއް ޕޮއިްނޓުއަިލއަޅު އެހެންނަމަެވސް، އަުޅގަނޑު އަދި . ގުޅިގެން ވުމާހަމަ

މު އްއަމީންޢާއަދި ޖެނެރަލް  ލްމަޖިލީހުގެ ކައުންސެ ދެއްކެިވއިރުފުޅުއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިތާ ވާހަކައިފުރަތަމަ ދެންމެ 
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ވަނަ މާއްާދ  70ނޫނުައސާސީގެ ޤާަރްއވަންޖެހޭ ގޮތް ވިދާުޅވިއިުރ ކުލީހުގެ ރިާޔސަތުން ކަންތައްަތއް އަދި މަޖި

އޮންނަ  މަލުކުރަންޖެހޭ ޮގތާއި މި ކަންަތއްތައްޢަ، ތާއި ބައްލަަވއިލެްއވީމަ އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ މި ތަނަުށް ބިލު ހުުަށހެޅޭ ގޮ

 އީމި  އޮތީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤެއް ަވނަ މާއްދާގައި މި 70ނޫނުއަސާީސގެ ޤާގޮތް. 

ަގިއ  1ގެ ަވނަ މާއްދާގެ )ުށ( 70އަދި  .ގެނައުން ވެސްނޫނުއަސާސީއަުށް ބަދަލުޤާގާނޫނުތަކަުށް ބަދަލުގެނައުން. ައދި މި 

އަދި އެ  .ނަުއމުގެ ބާރު ެވސް ލިބިގެން ަވނީ މި މަޖިލީހަުށޭގެޫނނުއަސާސީއަުށް އިޞްލާޙު ޤާ އީއެ .އެހެން އެބަ ބުނޭ

ން ދީނުެގ އަސްަލކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮުތގެ މަތީ ގޮުތން އިސްލާމް ކޮންމެ ކަމަކާ ބެހޭގަިއ ބުނޭ ބޭުނންވާ  2މާއްދާގެ 

މިއަުްށ  ،ޅުމި ހަދަން ރަނގަ. ގެން ހަދާފަތަނަުށް ލައި އޮީތ މި . މި ގާނޫނު ވެްސ މިއޭގާނޫނުހެދުމުގެ ބާރު ލިބިގެްނވެ 

 މަުށްކަ. މި ނުދާނެއެހެން ކަމަކު ރި ރައީސް.ްއޒަތްތެއި އެހެންވީމާ، ކަމަކުނުދޭ  .ނުދަނީގެންނަން ކަމުބަދަލު

ދެން ިރޔާސަތުން . ގެނައުމަކީނޫނަުށް ބަދަލު ގާ ،ހެން މިކަން ކުެރވޭ ކަެމއް މިއީއެ .ފުން ރަނގަޅަުށްސާވާހަކަދަްއކަންވާނީ އިން

 ުށް އައި ވާހަކައަނޑު ދަންނަވަމުން ކަމަކަުށް އެއްެޗއް ދަންނަާވކަުށް ނޫން. ކުރިން އަޅުގަ އެ. ްއޗެއް ވިާދޅުެވއްޖެ އެ ކަމަުށްއެ

ނާޔަތާިއ ރަްއކާތެރިކަްނ އިންޖެހޭ އްޔާ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާަކން ކޮުށްފަިއވާ މީހަކަުށް ދޭއެްއޗެްއ ދަންނަވާ ކަމަުށް ެވްއޖެ

ބޫލުކުރަނީ ދިނުމަކަުށް އަޅުގަނެޑއް ދެޮކޅެއް ނުހަދަން އެއްވެސް ިއރެއްަގއި. އެހެންނަމަވެްސ، އަޅުގަނޑުމެން ގަ

 ބަޔާންކޮުށްަފިއ އޮންނައިރު އެާއ ޚިލާފަުށްނޫނުއަސާީސގަިއ ަވކި ގޮަތކަުށް ޤާ ،ޚިާލފަުށް ނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާޤާ

ެވސް ނުދެވޭނެ.  ނާޔަތެއް ެއއްެވސް މީހަކަުށް ނުދެވޭނެ. އެއްވެސް ަރްއކާތެރިކަމެއްއިއަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް އެްއވެްސ 

 ހަމަ ރައްޔިތުން  ތަފާތަކީ؟ކޮބައިޯތ  ކޮުށްފައި ހުރި މީހަކާދެ އަހަރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ވެިރކަން 

ދިނުމުަށް ފާޢުމްހޫރިއްާޔއަކީ ވެސް. އިސްތިރައީސުލްޖު .ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަކީބަެއއް ކުރާ އިންތިޚާބު

 އް؟އެ ދިނުމުގައި ކޮބައިތޯ ތަފާތެ، ދެނީ. އެހެންވީމާ ނާޔަތްތަެކއް. އެއް ޙައްޤުަތކެއް މިއިދެނީ އެއް  ފަހުގައި ދައުލަތުން މި

 ؟އްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަުށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވާތޯއިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ،ުށް ފެނޭންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުެމންނައެހެ

 ،ންނޫ ލިބޭތޯ؟ .ރިޓީއުނަުށް ލިބެންޖެހޭނޭ ސެކިމެންބަރުންަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގާނޫނުަގއި އެަބ ބުނޭ ކަނަޑެއޅިގެން 

މިނެޓުން މިހެން  ފަސް ،ބައިގަޑިން ދިހަ މިނެޓުންޮއންނަނީ  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ،އެ އޮްނނަނީނުލިބޭ. އެހެންވީމާ، 

ރައްޔިތުންގެ މަޖލީހުގެ . ުޑމެން ގަބޫލުކުރާ އުސޫލެއް ނޫންރިޓީ ިލބޭ އުސޫލު. އެއީ އަުޅގަނއުއެތިއެތިޮކޅުން ސެކި

ާނޔަތެއް އި ،ކަުށް ވެސް ގާޫނނަކުން ޙައްޤެއް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފަިއ ހުންނަ މީހަމެންބަރުންނަުށް ވެސް އަދި 

ނުވާެނ.  ނާޔަތެއް ީދގެނެއްއިނަޝީދު ދެކެ ބިރުގަނެގެނެއް އޭނައަުށް ދޭ އެކު ދޭންޖެހޭނެ.  ކަމާވަންޏާ ހަމަހަމަ ދޭ ކަމަުށް

ވެރިކަން ލިބުނީމަ  އަުށްއޭނަ .ކޭ ެއއީ އެ ގުމަތީަގއި އުޅުނު ގޮލަމަ ؟ކީނަޝީދަޤައުމުަގއި ކާކުތޯ މި  ؟އޭނަ އެއީ ކާކުތޯ ެއއީ 

އެްއވެްސ  ؟އޮތް މީހެއްތޯ އޭނައަކީ  އްވަކި ކޮން ހައިސިއްޔަތެ. ޔާ އަުޅގަނޑުމެން ކިޔަނީ ނޫންތޯރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 .ނޫން މިހެނެއްގެން ކޭ ކިޔައި ވަކި މާލޭ މީހެ ،ތީހައިސިއްޔަެތއް އޮތް މީހެއް ނޫން. ވަކި ޢާއިލާއަކަުށް ނސްބަތްވާ

ގައި ޯނޭވ މިތާ  .އެންމެންނަުށް އެްއގޮތަކަުށް ކަންތައް ކުރާ ަޤއުމެއް މިއީ ،އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަކީ ހަމަހަމަ އުސޫލުން
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 ،ޙައްޤުތައް ވަކި ހަނިކުެރވި ކީ ވަކި ރަުަށކަުށް ނިސްބަތްވާތީ  ،ވާތީވަކި ަޤއުމަކަުށް ނިސްބަތް  ،ވަކި ާޢއިލާއަކަުށް ނިސްބަތްވާތީ 

 ގެމެން ދޭންޖެހޭނެ. އެއީ ައޅުގަނޑުއަުށް ފޯރުކޮުށްހަމަހަމަމިނެްއގައި ަޙއްޤުަތއް ނޯޭވ. އެންެމންނަުށް އެއް ވިފަެއއްފުޅާކުރެ

އެހެންނަމަވެްސ،  .ކަންތައް ކުރާ ޮގތަކީ ވެސްހުރިހާ ސަރުކާރަކުން  ގެގަނޑުމެންއެއީ އަޅު . ނޫނުއަސާސީގެ ރޫހަކީ ވެސްޤާ

 ހުޅުޖެހި އިތީގަކެދަލުގެ ތަގިނަ ރުފިޔާގެ މު ވުރެ އަުށްރަކީ ދުއިސައްތަ މިލިޔަން ރުފިޔާހީކު މި ތަނުގައި ބައެއް މީހުން މި 

 އީމި ؟ތޯ ެއ ވާހަކަ ނުދަްއކަންވީ ީކއްވެ. ހަކަެއއް ނުދަްއކާ އަޅުގަނޑުމެންއެ ވާ .ީރގައި އިނގޭތޯވަރުފެބު 8

އެހެންވީމާ، މިކަހަަލ  ކަމެއްތޯ؟ ކުރަންޖެހޭ މެނިކު ުށްަސފަ މީހަކު އިސް ހުރިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުްށފައި 

ދަންޏާ ނުއެ މީހުން ކުރާ ކަންތައް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކަމު ވެިރކަންކޮުށްފައި ނިކުތީމާއި ޤައުމުގަ  ވަނިވި މީހުންފަނާކުރު

ިއ ކުރަނީތޯ ވެރިކަުމގަ އަުޅގަނޑުމެން މި ގަބޫލު، ހަމައެއާއެކު ނީ. ން މިތާ މި ޖެހެކާ ވާހަަކެއއް މިއަދު ދައްކަދެން ވަރަުށް ފައް

އަުށް މިނިވަންކަމާއެކު އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނޭ. އޭނަ ޚިލާފަުށް ގެންގޮސް ހައްޔަުރކުީރމާ ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކު ގާނޫނާ

 ފި ކަމަުށް ވަންޏާ އެ މަނިކުފާނާ ޚިލާފަުށް ކަމެއް ކޮުށް އަދު ކަުށަވަރުވާ ކަމަކީ ގާނޫނާނޯންނާނެ. ރައީސް ޔާމީނަުށް ވެސް މި

ކަންތައް ކުރި ގޮާތިއ  އިނަުށް ސާބިތުވެގެންދިޔައީ. އޭރުގަ . އެކަން އަުޅގަނުޑމެންހަމަވާ ުދވަހެްއ އަންނާނޭ އިއަރަ ނޫނުގާ

ގައި މިއަދު އަޅުގަނުޑމެން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަުށް ގަޫބލުކުރެވޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭ  .ަވރަުށް ތަފާތު ގޮތާ މިއަދު ކަންތައް ކުރި

ންނާނެ އެއްވެސް އަމުރެްއގެ ދަުށުން ނޫނިއްޔާ ނޯއްޔިތަކަުށް ގަބޫލުކުެރވޭނެ. ކޯޓުމެ ރަ. ކޮންުށްގާނޫނީ ވެރިކަމެއް ހިނގާކަ

ދެން ކޮން  .ލާފަ ނޫނިއްޔާ ނޯންނާނެ މީހަކު ޖަލަުށްއަމުެރްއގެ ދަުށުން ެއއް މި ސަރުކާރަކުންނެއް. ކޯޓުކޮުށްފަމީހަކު ހައްޔަރު

އިރުޮއއްސެްނ  ،ނޫންއް ގޭގައި ނިދާފައި ޮއއްވާ ދަންވަރެ މީހަކު ހެނެއް ނޫން.އެުށް ކަންތައް ކުރެވުނީކީ ނަޝީދަ ؟ވާހަކަެއއްތޯ 

ޓޭންކަރުތަކާއި ލޮރީތަކާއި ކޮުޅެވއްޓިތަކާ ެއއްެޗިހ ހުރިހާ ހުރި  އުޅެނިކޮުށް ގެްނގޮސް ސަލާމަތީ ހުރިހާ ބާރުތަކުން އެތާ

ެށްއ ، ހިފައިގެންގޮްސ ގެންދިޔަ މަްނޒަރު ތި ބޭފުޅުންނަުށް ފެނިަވަޑއިގަންަނވާނެ. އެހެްނވީމާ ރ  ކ  ިމައދ  ޭއަނ ެއ ކ 

ާވިއރ   ްނ ިވާދޅ  ޅ  ކަންތައްތަްއ  ވީ ދުވަހު ނޫްނނަމަ އޭރުގައި ވާ ކަންަތއްތަްއ އެ ،އިންސާފު ައޅެ އިގަޫނޭނ ިތ ޭބފ 

ެރވޭ ؟ އުޅެނީތޯ ައނެއްކާ މި ޤައުމުަގއިނެތިފައި ތިބި ބައްޔެއް ޖެހިގެން ބަޔަކު ހަނދާން ކ  ަގނަޑަކްށ ަގޫބެލްއ ނ   .ައޅ 

ތަނަުށް ވެސް ލާފައި ތިބީ.  ކޮުށްފައި މިމީހުން ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ހިްއސު ސަލާމަތުން ތިބިފަސް ނޑުމެންނަކީ އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، އޭރު ވެދިޔަ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަަތއް ައޅުގަނޑުމެން ދައްކާއިުރަގއި ބަލައިަލންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

 ުށްތަނުގައި ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދެްއކެވި ޕީ.ޕީ.އެމަ މި ،ަގއި ކަނޑައެިޅގެން އެބަ ބުނޭނޫނުއަސާސީޤާ .ފައި ހުރި ގާނޫނުތައްހެދި

 ގޮތް. ވަނަ މާއްދާަގއި އޮތް 128ނޫނުއަސާީސގެ ޤާތެރި މެންބަރަކު ވެސް ިވދާޅުވި ްއޒަތްއިނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ 

އޭނަ މަޤާމުން  ުނވެވެރިކުުށް .ދަންނަަވއިފިންވެސް ައޅުގަނުޑ ކުރިންއޮތް ގޮތް ކަނަޑއެޅިގެން  ވަނަ މާއްދާަގއި 128

ކުރިން އަޅުގަނޑު  އަދި މި ގާނޫނުގައި ހަމަ ނީ.ކަްނ ދޭންޖެހެރިނާޔަާތއި ރަްއކާތެއިން އޭަނއަުށް ފައިބާ ދުވަހުން ފެުށިގެ

ދޭންޖެހެނީ ނާޔަްތ ދޭންޖެހޭއިރުގައި އި ،މިހާރު މި އިޞްލާޙު ހުުށަހަޅައިގެން މިއުޅޭ ގާނޫނުގައި ބުނަނީ ،ދެންނެވިހެން

 ،ކަނޑައެިޅގެން މި ގާނޫނުަގއި  ކަންކޮުށްފައި ހުރި މީހަކަުށޭ. ދައުރަކީ ކިހާ މުއްދަތުތަެކއްގެ ދައުެރއްަގއި ެވރިކަންއަހަރު ފަސް
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މިއަދު ނިކުމެ ރާގު  ،އަހަރުގެ ދައުެރޭކ. އެހެންވީމާ، މިހެން މިކަން އޮްއވާ ފަސްބުނޭ ދައުރަކީ  ަގއި އެބަ 12009/9

ުށް ނިސްބަތްވާ ބަެއއް ބޭފުޅުން ޕީ.ޕީ.އެމަ ،ހުން ގަބޫލުކުރަނީތޯޅުގަނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ަބއެއް މީބަދަލުކުރީމަ އަ

އެއްކޮުށް ތިމަންނަމެން މާދަމާ އޭނައަކީ ވެރިެއއް ކަމަުށް ގަބޫލުކޮުށްގެްނ  މާދަމާ ނަޝީދު އައިްސގެން ނަޝީދާގަބޫލުކުރަނީތޯ 

 ؟ނުވަނީބައެއް ބޭފުޅުން ބޭނުން ންަދްއކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭމިއަުށް ވާހަކަ. އެހެންވެގެންތޯ ދާންޖެހިދާނޭ ތިމަންނަމެން

 ؟ަދއްކަންވީ ނުތޯ ައޅުގަނޑުމެން މިއަުށް ވާހަކަކީްއވެ ؟އެއީ ުސވާެލއް އުަފއްދަންޖެހޭ. އެއީތޯ ެވގެން ުއޅޭ ގޮަތކީ

އޭނައަުށް މި  ހުޅުޖެހީމާ ނިކުމެ މި ޤައުމު ކޮުށްފައި ހުންނަ މީހަކު މާދަމާ ގަބޫލުކުރަނީތޯ މިއަދު ވެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން

އޭނަައުށް ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ  ،ހާސް ރުފިޔާ މަހަކު އޮފީސް ހިންގަން ދީފައި ފަސް ހަލައްކަ ހަތްދި ޤައުމުން އެއް

ރިހާ މި ހު ،ފަތުރެއް ދީފައިދުްއވަން ހުރިހާ ދަތުރު އިއެތެރެާއއި ބޭރުގަ ،އޭނަގެ ެސިކޔުރިޓީެއއް ދީފައި ،މުސާރަ ދީފައި

 ..ގަބޫެލއް. މެންައޅުގަނޑު .ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ކަމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެދުހެންވޭރު އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  އްަގއިބެހޭ މައްސަލައެ  އްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ނިޒާމާއި ޝުކުރިއްާޔ 

 ޢާޡިމަުށް. ޢަލީ މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި ދާއިރާގެ

 

 މައްސަލަ()ނިޒާމީ 

 

 

 ޢާޡިމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

ވާ މޮނިޓަރުން އެބަ ފެނޭ ކުރިއަުށް  ްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިއިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޝުކުރިއްޔާ 

އަުޅގަނުޑ  އޮއްވާ އެ ތަރުތީބު ،ގޮތަުށް ޮއްއވާ ވާހަކަދަްއކަން އެދިފައި ތިބި މެންބަރުން ގެ ލިސްޓު. އެ ލިސްޓު އެ އޮތް

ބާެރްއ  ބަދަލުކުރުމުގެ. އެ ުނވޭ މި ލިްސޓު ެއއްވެްސ ރައިެޓއް ލިބިގެެނއްުށް އްޒަތްެތރި ރައީސައި ުތގައި ގޮ ގަބޫލުކުރާ

  މިއީ ސީދާ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް. .ނެތް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސަކަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވާރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގައި  މެންބަރު ިއުށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ބެހޭ މައްސަލަެއއް ޫނން. އިްއޒަތްތެރި  ނިޒާމާ

ންބަރު އިުށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިުށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! )ަވގުތުޮކޅަކަުށްފަހު( ގޮތުން، ިއއްޒަތްތެރި މެ

ތްތެރި މެންބަރު އިުށީނދެވަަޑއިގަްނވާ! )ވަގުުތކޮޅަކަުށްަފހު( އިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ސިޔާީސ؛ ިއއްޒަ  ރައްޔިތުންެގ؛
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 ދެވަަޑިއގަންނަވަން މި ގަންނަވާ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިުށީނދެވަޑައި އިުށީނ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ގަންނަވާ!ދެވަަޑއި އިުށީނ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިާދ  ؛ގެންދަނީ. ސިޔާސީ ޕާޓީ  ދަންނަވަނީ. ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިދާ ެއްއގޮތަުށް މި

މުކޮުށް ކޮންެމ ދަގޫކުރަން ާއއްމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް އުނ .ގެންދަނީ. ނޫން. ނޫން. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެްއގޮތަުށް މި

ކުަރއްަވިއގެން ާޔސަތަުށް އުނދަގޫމަޖިލީހުގެ ރި ތުންގެޔިމެއް ނުލިބޭނެ. ރައްލުކުރަްއވާ މަސައްަކތަކަުށް އެއްބާރު ދުވަހަކު ތި

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަްއ ހުއްުޓވުމަުށް ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރަކަުށް ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ. މަޖިލީހުެގ 

ދެމުން ންނަުށް ފުރުޞަތުކުރަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އެކަްނކަމަުށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރު ގަާވއިދުަގއި ކަންކަން މި

އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު  ގެންދަނީ. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި މި

 ފަހުމީއަުށް. 

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ިމއަދުގެ  އެންމެ ޮބޑު ޑިމޮކްރެސީެގ ގޮުތަގއި މިހާުރ ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތަންކޮެޅއް ކުީރެގ ތާރީޚެއްަގއި 

ނަސްުލެގ  މުން ދަތުރުކުރާ ބަހެއްގަިއ ކަޅުމެރިކާގައި ާއއްވެސް އޮންނަ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ޑިމޮކްރަީސގެ ގޮތުަގިއވާ އެ 

 ،ހައްޔަުރކޮުށް ހިފައި ގެންގޮސްތަން ނުދިނުމުން އޭނާ ޓަކައި  ުށްނުމަފިރިހެނަކު އިުށީ ދޮން ،ދޮން މީހަކު ،އަންހެނަކު އިންދާ

މީހާއަުށް  ޓަަކއި އުޅުނު އަންހެން އެ ަޙއްޤު ހޯދުމަުށް ،މީހާއަުށް ތަނުަގއި އެ އަންހެން ޖަލަުށްލީއިުރގަިއ އެ އަުޅވަިއ،ބިޑި

 އެ ،ތާރީޚުަގއި އެާއއެުކގައި އެމެރިާކގައި ހަމަ އެކުރަން އެތަނުގެ ޕީ.ޕީ.އެމް އޭުރަގއި އޮތް. ހަމަފުރައްސާރަކޮުށް މަލާމާތް

އުޅުނު  ވަކާލާުތކޮުށް ަމގުމަްއޗަުށް ނުކުމެ އެއި ޓަކަ މަދަނީ ޙައްޤުތަްއ ހޯދުމަުށްކިންގ  ލޫތާ މާޓިން .ިއ ޑރޒަމާނުގަ

ފާނު މަނިކު އަދި އެ ލައި، ފަހަރަކު ޖަލަުށް ތިރީްސ އެތަެކއް ަފހަރަކު ޖަލަުށް ލައި، ކޮތަކަުށް ުއޅުނީމާ، އެަތއް

ބޭފުޅާއަުްށ  މަލާމާތްކޮުށް އެ ުމގައި އަތްޖަހައި،އުޤަ އެ ،ތަުނގައި  ވެސް ހަމަ އެ އަވަހާރަކޮުށްލީމާ، އެކަުމގައި

ަގއި ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނުަށް ތަނުގެ ޕީ.ޕީ.އެމް އޮތް. ހަމައެާއެއކުަގއި ސައުތު އެފްރިކާ  ފުރައްސާރަކުރުމުމަުށް އެ

މަންޑޭލާ ޖިހާދުތައް  ދިކޮޅަުށް ނެލްސަންެތއިާޑއާ އިޓަކައި އެޕާ ނާިއންސާފުތަކަުށް ޙައްޤު ހޯދުމަުށް އިކުރަމުންދިޔަ އަނިޔާތަކާ 

ބޭފުޅާއަުށް ފުރައްސާރަކޮުށް  ވެސް ހަމަ އެ ތަނުގައި ން ލީމާ، އެޤުއްއަހަރަުށް ޖަލުަށް ނުޙަ 27އަދި  ދިޔައިރުަގއި،ކުރަމުން

އުމުތަުކެގ . އެ ޤަމުތައް މިއަދު ބަދަލުވެއްޖެއުޕީ.ޕީ.އެމް އޮތް. އެ ޤަ އޭރުަގއި އޮތްޤައުމުގަިއ  މަލާމާތްކުރަން އެ

ބޭފުޅުން  ކަން. މިއަދު އެކޮންކަހަލަ މަސަްއކަތްޕުޅުަތކެއް ކުރީ  ބޭބޭފުޅުން އެ  މިހާރު އެނިގއްޖެ އެ  ރައްޔިތުންނަުށް

ަގިއ ިމ ޤ 2016، ވަނަ ގަރުނުަގއި 21ތަނުގައި  ގަބޫލުކޮުށްފި. މި އެ އޮތް ހާލަތުގައި. ަައުމުގެ ޕީ.ޕީ.އެމް ހަމަ ަވަނ ައަހރ 

ަގއި ؛ ކުރަން އުޅޭއިުރަގއިރައީސް. ަޤއުމެްއގައި ަޤއުމެއް މިނިވަން  އިްއޒަތްތެރި ަގޑ  ެދޭކޮގތ  ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނެގ  މި ައޅ 

ޕްރޮސެސްގެ ތެޭރގައި. އެ  ނީ. އެއުޅެ ޔިތުން މިން" މި މަސައްކަތުަގއި އަިދވެސް ާރއްޖޭގެ ރައް މިނޭޝަ"ސެލްފް ޑިޓަރ

ބަޔަކު ބޭނުންާވ ގޮތަުށް ވެރިން ގެނައުުމެގ  އެ ،ޒާމުަތއް ހަމަޖެއްސުމަުށްވެިރކަމުގެ އިންތި ގޮަތކަުށްބަޔަކު ބޭނުންވާ 
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ަގއި ، މަސައަކަތްަތއް ،ކަންތައްތައް  ެގ ަމަސްއަކތ  މ  ަތްއ ޯހދ   މި  އުޅެނީ. ޖޭެގ ރައްޔިތުން މިދިވެހިރާއްއަދި  ެއ ަޙްއޤ 

އެ ޤައުމެއްގެ "ސެލްފް  ވަނީ. ދެކެފައި އުމެްއ ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުޤައިުރގައި ކޮންމެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭަގިއ އުޅޭ

ުތގައި ކަޑިޓަރމިނޭޝަން" ެއ ޕްރެެސސްގަިއ ުއޅޭއިުރގަިއ ޤައުުމގެ ރައްޔިތު މީހާ މިނިވަްނވުމުެގ ޙައްޤު ހޯދުމުގެ މަަސއް

ދައިން ދަންނަވަމުންދާ ފަ ައކީ އަުޅގަނޑު ަތކުރާޮކުށްއުޅޭއިުރ އަބަުދވެސް އެ ަޤއުެމއްެގ ޕަބްލިކް އެނެމީ ނަންބަރު ވަން

ލިސް. މިައދުގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިއެންމެ ބޮޑު ެއއް މުއަަސސާައކީ،  ތައް. އޭގެތެެރއިންއަބަދުވެސް އެ ަޤއުމުގެ މުައްއސަސާ

ާބވަތުެގ  އެ އޮތް މުައްއސަސާތަކަކީ ހަމަގޮުތގައި  އެހެން މިނިވަން މުައއްަސސާތަކުގެ ާރއްޖޭގެ ހަމައެއާެއކުަގއި މިއަދު

ކުރާިއރުގައި އަބަުދވެސް ޕަބްލިކު  ކަތްންވީމާ، ޤައުމެްއގެ ރައްޔިތަކު މިނިވަްނވުމަުށް ކުރާ މަސައްސަސާަތއް. އެހެމުއައް

ހަދަނީ  ޓްކޮުށް މިންގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަުށް ޓާގެމެމުއައްސަސާތައް. ައޅުގަނޑު އަކީ އެއީ އެވަން މީ ނަންބަރުއެނެ

ހެދުމަކީ ގާނޫނުހަދާ  ގެޓްކޮުްށގެން ގާނޫނުކަުށް، ަވކި ފަރާތަކަުށް ޓާވަކި ފަރުދަ ގާނޫނެއް. ޓާެގޓްކޮުށް ގާނޫނު ހެދުމަކީ،

ްލޖްޫމޫހިރްއާޔަކްނ ޮކްށަފިއާވ ، ބަޔާންކުރަނީމި ވަނަ މާއްާދަގިއ  128 އުސޫލެއް ނޫން. އަދި ޤާނޫނުައސާސީގެ ަރއ ސ 

ްށެވރި  އި ހިމާތްތަކާއި ރައްކާތެރިކަމަީކ ތަކާބޭފުޅަކަުށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތް އެ ،ނަމަ ވަިކވެއްޖެ ބޭފުޅަކު ނުވެ އެމ ަހަކްށ ކ 

 މިއުސޫލުތައް ކަނޑަެއޅުމަުށް . ޙައްޤު ނިގުަޅިއގަތުމުގެ ެގ އުސޫލުތައް ކަނޑަައޅަންޖެހޭނީއްޤެކޭ. އެ ޙައްޤު ދިނުމުޙަ

ވާފަިއ ަރއް ރުަގއި ވަކިކުވާ މުަޙއްމަދު ނަޝީދު އޭުކރައްވާަފއިނޭޅޭނެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން  ހުުށައެއް މަޖިލީހަކަުށް

ްށވެ ، ނަމަ ކަމުަގއި ވަނީ ދެއްވިންގެ ނަޒަރުަގއި އިސްތިޢުފާ ބޭފުޅު މި ނޫނިއްޔާ އިސްތިޢުފާ؛ ވެގެެނއް ނޫން އެކަން ރިކ 

ފަދަ  ބޭބޭފުޅުން ހަމަ އެ ޕާޓީގެ ޑެިޕއުޓީ ީލޑަރުން އްވަަޑއިގަންަނވާ ބައެ ުށް ނިސްބަތްވެ އެްއ ޕީ.ޕީ.އެމަދެން ބަ  ކުރީކީެއއް.

ވި ބޭފުެޅއް ނޫނޭ. ކުރެއް ނަޝީދަކީ ެވރިކަން ސް މުޙައްދުފުޅުދަްއކަަވއިިފ، ޤާނޫނުއަސާސީސގެ ދަުށުން ރައީބޭބޭފުޅުން ވާހަކަ

ގަންަނވާ އިނާޔަތްތަާކއި އިލިބިވަޑަ  އެ ފުޅެއްތޯ؟ކުރެްއވި ބޭރައީސް މައުމޫނަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަުށުން ވެރިކަން 

ފަލްސަފާައކީ  މެންގެުމގައި ދެޭކޮގތުގަިއ، ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި، ައޅުގަނޑުއެކަ ހިމާޔަތްތަކާއި ރައްކާތެިރކަން؛ އަޅުގަނޑުމެން

ާވ ބޭފުޅަކަުށް ވާީތ ވާަފއިޖޭެގ ރައީްސކަން ކުަރއްރާއް ވެްސ ލިބިވަަޑއިގަންަނވަންޖެހޭނެ. އެއީ  ރައީސް މައުމޫނަުށް

 ެވސް ވަކާލާތެއް ނުކުރާނަން. ދުވަހަކުމެން ލިބިވަޑަިއގަންަނވަންޖެހޭ ޙައްޤެއް. އެ ޙައްޤު ނިގުޅަިއގަތުމަަކުށް އަޅުގަނޑު

 ކާލާތެއް ނުކުރާނަން.ވަ ައޅުގަނުޑމެން ތައް ނިގުަޅއިގަތުމަުށްއެ ޙައްޤު  ކަން ކުަރއްވާަފއިވާ ބޭފުެޅއްގެޖޭގެ ަރއީސްދިވެހިރާއް

ވިދާުޅވާ  އެ ބޭފުޅާ އިރުަގއިކުރީޒަމާނުަގއި ހުުށަހެޅުްއވި  މި ބިލު މާ ،ގެ މިއަދުގެ ީލޑަރު ކަމަކު ީމގެ ކުީރގައި ޕީ.ޕީ.ެއމއެ

ުރަގއި ކުރީެގ ވިއިބޭފުާޅ ހުުށަހެޅުއް ަކމެއް އޮންނާނެ. އެއީ އެ ސަލަޖެއްސި ެއއްމައް  . އަުޅގަނޑުމެން ޭއގައިވާހަކަފުޅެއް

ަގއި ޝަރީޢަތެއް ނުކުެރވޭނޭ އޮތް ންގޭނޭ. ކޯޓެއް ސަަލއެްއ ތަޙްީޤޤެއް ނުހިރައީސްކަން ކުރެްއވި ބޭފުެޅްއެގ ެއއްވެްސ މައް

މެއް ނޫން. ެއހެންވީމާ، ތަޙްޤީޤުކުރެވެންޖެޭހނެ. ޝަރީޢަތްކުރެވެންޖެހޭނެ. ކަ ފެތޭކީ އެއީ ދުނިޭޔގެ ހަަމތަކަުށް އްދާއަމާ

هللا  ހެންވީމާ، ީއވާ ޢަބްދުކުރީ. އެއި ވެސް ަވކާލާތުރުގަ މާއްދާ ެއގޮތަުށް އޮތީމަ އަޅުގަނޑުމެން އޭ އެ ،މަވެސްއެހެންނަ

އެހެރީ  ހުންނަވާ ބޭފުޅާ ައކަުށްމިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މެންބަރު ވިދާޅުވި ފަދައިންިއްއަޒްތެތިރ ، ފަދައިން  ވިދާޅުވި
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ވެސް  . ވަްއކަންއިްއޒަތްެތރި ރައީސް ވެްސ ވެދާނެ މަނިކުފާުނ މޮޔައެ . ަހސަދައިން ގޮްސ ހަސަދައިން ގޮސް ފުރިފަ

ވަނީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުރައް ަވްއަކްނ، ަވްއަކން ، ކަންވައް  ،ކަންވައް  ގެ ފައިާސއިންޭޖގެ ރަްއޔިތުންދިވެހިރާއް ކުރަްއވަނީ.

ެވސް ކޮުށްފާނެ. ެއކަމަުކ  ކަމެއްފަދަ ހަމަ ކޮންމެ ސަ އޮތީމާ އުމު ޮގއްދަރަޖައަުށް ޤަ ންވީމާ، މިވަލިްއޔުލް ަވގު. އެހެ

ާޅަކށ، އުމެއްކީ އެ ޤަޤައުމުޤައުމު މިނިވަންކުރަން އުޅޭ މީހުން މަސައަކަތްކުރަނީ އިނާޔަތަާކިއ ޑަިއގަންަނވާ ލިބިވަަް ެއ ޭބފ 

އް ނޫން އެފަދަ ބާވަތުގެ މަސަްއކަތްކުރަްއާވ ނޫން. އެ ސަބަބަކާ ހުރެއެ އި ރައްކާތެރިކަުމގެ ސަބަބަކުންނެއްހިމާޔަތަކާ

ކަުތަގއި އަުޅގަނޑުމެން އަިދވެސް އްވަީނ. ޤައުމުޤައުމު މިނިވަންކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ. އެ މަސަ އް ރަކުބޭބޭފުޅުން މަސައްކަތް

 ހުންނަވަނީ.. މިހެން ކަނޑައިލާ އިނާޔަތަކުން ހިމާޔަތަކުން  ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެ  .ނީތިބެ މި އެކީ ސާބުތުކަމާ

 އް ހިތުެގ ގުޅުމަކީ ކެނޑޭނެ އެްއޗެއިަވރުވާ ކަމެއް. އަދި ހިތާނުޖެހޭނެކަމީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކަުށަމަނިކުފާނު ފަހަތަުށް އެ

  ..މަނިކުފާނާ. ންނާއި އެދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތު  ،ނޫން

 

 ސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާ

ތުްނގެ ރައްޔި .ވާލަންްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަފަހަުރ އި ދިވެްސ ެއއްރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޝުކު

 އެއް ޕާީޓއަކުން ފުރުޞަަތުށް ަގއި ގެންދަނީ. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު މި ުށް މަޖިލިސް އަުޅގަނޑުގޮތަ ވާމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި 

ފުރުޞަތަުށް އެދުނު މެންބަރަކުަށް  ދެވަނަ ން ދެން ވާހަކަދައްކަން ތިއްެބވި މެންބަރުން ނެތިއްޔާޕާޓީއެ އެދިފައިާވއިުރގައި 

ުއސޫލުން  ގެންދަނީ. އެ  ދެމުން މިގެ ތެެރއިން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތުވެސް ހަމަ ެއ ޕާޓީއަުްށ އޮންަނ ފުރުޞަތު

ން. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ވާލަމެންބަރުންނަުށް ދަންނަހުރިހާ ޕާޓީއެްއގެ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް، ކުރަނީ.  މި އެކަން

ވިދާުޅާވ ކުރުވަިއގެން ިއއްޒަތްތެރި އެްއވެސް މެންބަރަކު ޚިލާފަުށް ކަމެއް ކުރުމަުށް ރިާޔސަތުގައި އަުޅގަނުށު އިންދާ މަޖުބޫރު

ިއއްޒަތްތެިރ  ރޭގައިމާ ދޭތެރެވޭނެ. ެއކަވާ ެއއްވެސް ކަެމއް ނުކުއަޅުގަނޑު ލައް  ޚިލާފަކަުށް ގޮތަކަުށް، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ

ފަހު  ކުެރއްވުމަުށްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވަރަުށް މަސައްކަތްރައް  މެންބަރުން ވިސްނާވަަޑއިގަންަނވާތި ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް.

ަގނ، ެގ މާނައަކީއިންނަނީ. އޭ މި ގޮނޑީަގއި އަޅުގަނުށުމި ރި މެންބަރުންގެ އިތުބާރާ އެކީަގއި އިްއޒަތްތެ  ޑު މިައޅ 

ޖިލީހުެގ މަ ކުރައަވިއގެން،ޒަތްތެރި މެންބަރުން އަޑުަގދައިއް  ގެންދަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަުށް ކަތް ކުރަމުން މިމަސައް

ެގ ޮކަޑށް ، ވަިއގެންރިޔާސަތަުށް މަޖްބޫރުކުރު ަގނޑ   މުގެ އުސޫލުތައް ދޫކުރައްަވއި؛ އެ ގޮތަކަުށް ކަންކަން ކުރު އަރަިއެގން ައޅ 

ދަންނަވަނީ.  މި އެީކގައި ޔަޤީްނކަމާ ދަންނަވަނީ. ވަރަުށް ނާރުވާނެ ވާހަކަ މި އަޅުގަނޑު އެންމެ ބޭފުޅަކަުށް ެވސް ފުރުޞަތު

އިދާ ެއއްގޮތަުްށ ގަވާ  ތަނަކަުށް ހެދޭތޯ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދިވެިހ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީަގއި މިސާލުރައް

 ޒަތްތެރި ަްިއއ، ލްތިމާސް ދަންނަވަްނ. އެހެންވީމާވަރަުށް އިއަުޅގަނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް  މަޖިލިސް ގެންދިއުމަުށް

އަޅުގަނޑު ހަމަ ަގވާއިުދ އެކަން އެނގިަވޑަިއގަންަނވާ ފެންަވރަުށް   ނގިވަަޑއިނުގަންަނވަންޏާންބަރުންނަުށް އެކަން އެމެ

 ވަިއގެން އެްއވެސް ކަމެއް މުން ގެންދާނަން. ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަންގަވަިއެގން، ރިޔާސަތަުށް މަޖުބޫރުކުރު ނދާންކޮުށްދެހަ
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ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ.  !ނުކުރަްއވާތިރިޔާސަުތަގއި ިއންދާ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުއެްއވެސް ބޭފުޅަުކ ވަން ކުރައް 

 ުށް. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމް ފަލާޙަިއރާގެ އަރުވަނީ އިނގުރައިދޫ ދާ އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ އިބްރާހީމް ފަލާޙް

ދޭންޖެހޭ  ހޫރިއްާޔކަން ކޮުށްފައިވާ މީހަކަުށްރައީސުލްޖުމް) 2009/9ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  ޒަތްތެރިކުރިއްޔާ އިއް ޝު

ވެސް ާތއީދުކުރަން.  ުށް މި ހުުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާހަުށް އަުޅގަނޑުެބހޭ ގާނޫނު( އަތެރިކަާމއި އިނާޔަތާ ރައްކާ

ފަިއވާ ޔާކަން ކޮުށްބައޮތް ަރއީުސލްޖޫމްހޫރިއްރަުށް ސާުފކޮުށް ަބޔާންކޮުށްފައި އެވަނަ މާއްދާގަިއ ވަ 128އަސާސީގެ ޤާނޫނު

އެއްވެސް  ންންޖެހޭނީ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީދޭ ކަމެއް ރިހާއި ރައްާކތެރިކަމާ، އަދިވެސް މިފަދަ ހުބޭފުޅަކަުށް ދޭ އިނާޔަތާ

އޭ. އެކަމަުށް ވަންޏާ މަނިކުފާނު ފައިބާވަޑަިއގަންނަަވިއފި ކަމަުށް ން އެމުއެކަ ،ނެތި ރައީސުލްޖޫމްހޫރިޔާކަން ކޮުށް ުށެއްކު

 އިންނަވާ. ދެންމެގަ ިއގަބޭފުޅުން ވެސް ޙަޤީޤަތުގައި ެއއްބަްސވެަވޑަ ވާކަދައްމިތާގައި އިދިޮކޅަުށް ވާހަކަފުުޅ މި ބިލުަށް 

އިފި. އިގަންަނވަވަޑަ އިމްރތިާޔޒު ފަހުމީ ވެސް އެކަމަުށް އެއްބަްސވެ  މަޖިލީހުގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުރައްޔިތުންެގ 

ެރިވަފިއާވ ، ނަުށްަރއ ްސ ާޔމ  ، ނަޝީދަކަުށް އެހެންކަމަުށްވަންޏާ މިއީކީ ކޮންމެހެން ރައީސް ޫމަނަކްށ ާޚްއަޞކ  ަރއ ްސ ަމއ 

އަސާސީ ބުނާ ހޭ އިޞްލާޙެއް ވެސް ނޫން. ޤާނޫނުހަޅަންޖެނޫން. ޙަޤީޤަތުަގިއ މިއަދުގެ މި އިޞްލާޙަީކ ހުުށަިއްޞާލެޙްއ 

ވެހި ދައުލަތުން އެ ދައްަކވާ ރައީސް ނަޝީަދކީ މިއަދު ދިވާހަކަުފޅު ުށް ނިސްބަތްކޮުށް އެޅުން ަވކި ބޭފުަޅކަބޭފު ގޮތުން އެ

ކު ގަބޫލެްއ ކަމަކަުށް ިދވެހި ެއއްވެްސ ރަްއޔިތަ ރިކަން ދޭންޖެހޭ ބޭފުޅެއްދޭ އިނާޔަތާއި ިހމާޔަތާއި ރަްއކާތެ މަނިކުފާނަުށް

ދި ހުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެްއވެސް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ވެސް އެކަން ގަބޫލެްއ ބުއްނުކުރާނެ. އަދި ހަމަ

ލަފުޅަުށް ގެންނެީވ އެ މަނިކުފާނު އަމިއްއި ވެހިރާއްޖޭގެ ެވރިކަމުން ފައިބާވަޑަ މަނިކުފާނު ދި އެ ، ނުކުރައްވާނެ. ސަބަބަކީ

މަނިކުފާނުގެ  ކުރަމުންދާ ބޭފުޅެއް. އެފީޒުމެއް ތަންފާނަކީ ޖަލު ޙުކުމަނިކު އެ އިސްތިޢުފާދެއްވީ. ހަމަެއއާެއްއކޮުށް މިއަދު

ނިކުފާނަުށް މަ ެއ މަނިކުފާނަކީ ގައިީދއެއް. އެ  ކުރެްއވި ޮބޑު ކުުށެްއެގ ސަބަބުންމަނިކުފާނު  ވެރިކަމުެގ ދައުުރގަިއ އެ 

ހެރީ ޔާރުޮކުށްފަ. އެ ފްލެޓުގައި އެސިންގާ ފްލެޓެއް ތައް ރުވެސް ބޮޑުއްޞަކޮުްށގެން ދިވެހި ދައުލަތުން އެބަހުރި މިހާޚާ

އެހެންކަމަުށްވަންޏާ އެމް.ޑީ.ޕީ . ުހރިހާ ކަމެއް ތަަނވަސްކޮުށްދީފަަގއި ދިރިުއޅެވޭނެ ހުިރހާ އަރާމު މި ަބގ ާޗާއިއ،، އުދޯއްާޔއި 

ނޑު ގަވަންޏާ އަޅު ިއގަންަނވާ ކަމަުށްހުުށަހެޅީ ސީދާ ރައީސް ނަޝީދަުށް ޚާއްޞަޮކުށްގެން ކަމަުށް ދެކިަވޑަ ލުބި މެންބަރުން މި

ދުނިޔޭގައި ތިިބ  ޮކުށްފައި މިަރއީްސ ނަޝީދަކީ މިހާރު ވެރިކަން ގަބޫލުފުޅުކުރަްއވާނޭވެްސ  ދަންނަވާނީ އެ ބޭފުޅުން

 !ަބއްލަވާ އް ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސްހޭ ރައީސެަރއްކާތެރިަކން ދޭންޖެއި ަގއި ދިވެހި ަދއުލަތުން އިނާޔަތާ ރައީސުންގެ ތެރޭ 

ޖައްަސއިލާކަުށް  ޑަުށްނބަ ަދުއލަތް ހިދިވެ ިރއަކު މިނަވާ ވެުހން ަފއިންވާވާފައި ަފއިބާަވޑަިއގަކުަރއް ޖޭަގއި ވެރިކަންދިވެހިރާއް

ޮދގުހަދައިގެްނ، އިތުރުފުޅުަހއްދަަވއިގެްނ ްއ ނުކުރާނެ. މިހާރުވެސް ބޭސްފަރުާވއަުޭށ ވިދާުޅވެ ކަތެމަސައް

އަުށް ބޭރުެގ ެއކިއެިކ ޖެމި ރާއް ،ޓަަކއި ޑަުށް ޖެއްސުމަުށްނޖެ ބަާރއް ގެން މިއިިއެގން ހުންނަވައިނގިރިސޭިތވިލާތަުށް ަވޑަ
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 ކަތުަގއި މިގައި އެ މަސައް ތޯ؟ ެއތާމަސަައކަތެއްމަނިކުފާނު ނުކުރައްވަނީ ކޮން ޓަކައި އެ އުމުތަކުގެ ނުފޫޒު ެވއްދުމަުށްޤަ

ދިވެހި ދައުލަތުން މުސާރައާއި  ވެސްއި ކުާރއިުރގަޖައްސަން މަސައްކަތް ޑަުށްނަައުމު ބަިމ ޤ، ޑާލަންނދައުލަތް ފު

ައިދ ެއޫންނެވްސ ާރްއޖެޭގ ، ނުޖެހޭ. ރައީސް ނަޝީދެއް ނޫން ތެރިކަން ރަީއސް ނަޝީދަުށް ދޭންޖެހޭތޯ؟އިނާޔަތާއި ރަްއކާ

ިރ ެވިރެއއް  ތައް ކުރާ ެއްއވެސް ވެރިައކަުށް ދިވެހި ދައުލަތުން ކަންތައްކަމުގައި ވިަޔސް އެފަދަ  ެވިރަކްނޮކްށަފިއ ހ 

އެމް.ޑީ.ޕީ އެްއވެްސ  ލުކުރަން،މެއް ނޫން. އަުޅގަނޑު ގަބޫ ެވސް ރަްއޔިތަކު ގަބޫލުކުރާނެ ކަވެހި އެއް ޚަރަދުކުރުމަކީ ދި

ންވެސް އެްއވެސް ިދވެހި ރައްޔިތަކު ގަބޫެލއް ނުކުރާނެ އަދި އެހެ ،ެވސް އަދާލަތު ޕާޓީގެ އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ،ބޭފުޅަކު ވެސް 

ކުރާ ލު ކަމަކަުށް. އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑު ގަބޫ ދޭންޖެހޭާތއި ހިމާޔަތާއި ަރއްާކތެރިކަންއެފަދަ ރައްޔިަތކަުށް ދައުލަތުްނ އިނާޔަ

އިނާޔަތާިއ  ދޭންޖެހޭ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފައިވާ މީހަކަުށް ، 2009/9މިއަދު ގާނޫނު ނަންބަރު  ގޮތުަގއި

އް ނޫން. މާޒުކޮުްށގެން ހުުށަހަޅުްއާވފައި އޮތް އިޞްލާޙެ ވާ ިއޞްލާޙަކީ ަވކި ބޭފުަޅކަުށް އަރައްކާތެރިކަުމގެ ބިލަުށް ހުުށަހަޅާފައި

ފައި އެބައޮތް މި ވަނަ މާއްާދަގއި ބަޔާންކޮުށް 128 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޙަޤީޤަތުގައި މި އިޞްލާޙު ަހމަ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް

ުށެއް ބޮޑު ކުެވރިކަމުގެ ތެރޭަގއި އިރުަގއި ވެރިައކު ދައުލަތުން ވެިރކަންކޮުށްފައި ފައިބާ  އެ ،ސް ނައިކަުމގައި ވިޔަ  އިޞްލާޙު

އި ރައްކާތެިރކަން ިރއަކީ ިދވެހި ދައުލަުތން ހިމާޔަތާކޮުށްފައި ރަްއޔިތުންނަުށް އަނިާޔކޮުށްފައި ފައިބާ ހުންނަ ެއްއެވސް ވެ

ރައީސް ނަޝީދެއް ނޫން، ކޮްނމެ ރައީސެއް ކަުމގައި ވިޔަްސ، ރައީސް ޔާމީން ކަމުަގިއ ނޫން. ެއއީ އެއް ދޭންޖެހޭ ވެރި

ންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް ން ކަމުގައި ިވޔަސް އެފަދަ ވެރިައކަުށް އެފަދަ ހިމާޔަތާއި ރައްާކތެރިކަން ދޭްސ، ރައީސް މައުމޫވިޔަ

ރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން ދެއްިވ ލަުށް ތާއީދުކުބި ވެސް މި ޑު ނ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަެލއް ނުކުރަންއަޅުގަނޑެއް ވެސް ގަބޫ

 ލައިކުމް. ދަންނަވަމުން ވަކިވެލާނަން. ަވއްސަލާްމ ޢަ ފުރުޞަތަުށް ޝުކުރު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި އަރުވަނީ ހިތަދޫ ެދކުނު ދާ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ނިޒާރަުށް.  ބަރު ޢަލީމެން

 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ަޒތްތެރި މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި އްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އި  ރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޑރ. އަފްރާޝީމް މިޝުކު

ހުންނަަވއި،  މަނިކުފާނު ޕީ.ޕީ.އެމް މެންބަރެއްގެ ގޮތުަގއި އެ  ،ައވަހާރަކޮުށްލުންވަނިކޮުށް އަނިާޔވެރި ޮގތެއްަގއި ހުންނަ

އެަތއް ތަންތަނެްއގައި އެތައް ގެ މަތީން އަުޅގަނޑުމެންަނުށްއްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފިކުރަުށް ތާއީުދުކރައްަވއި، އަދި އެތައް ފަހަރެ 

ރި ގޮެތއްަގިއ އަނިާޔވެއްކަތްކުެރއްިވ ބޭފުޅާ މަސަ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ފިކުރަުށް ާތއީދުކުރަްއވައި ޕްރޮމޯޓްކުަރްއވަން

.ޕީ.އެމަުށް ނިސްބަތްވާ ޕ  ، ގެ ލީޑަރޝިޕަުށްޕީ.ޕީ.އެމްގެ މައްޗަުށް ކުރެވެނީ. ޕީ.ޕީ.އެމް  މަތުވެސް އެ ތުހު އަވަހާރަކޮުށްެލވުމުން
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އެްމެގ ތަން. ރާއްޖެ ޓީ.ވީ ރޯކޮުށްލުން؛ ޕީ.ޕީ. ކުރާުށް ފެނިގެންދަނީ ރައްޔިތުން ތުހުމަތުންނަބޭބޭފުޅުންގެ މައްޗަުށް އަުޅގަނުޑމެ

ޫޑ ނީ. ައއްަކމަުށް ތުހުމަތުކުރެވެ ގި ޖަރީމާއެއް ން ހިނުކރެވިގެމައްޗަުށް ތުހުމަތުކުރެވެނީ. ޕީ.ީޕ.އެމްގެ ީލޑަރޝިޕުން ފަންޑު

ޖަލްސާއެްއގަިއ  ޖޭގެ ރައީްސކަން ކުރެއްވި ޭބފުޅަކު އޮންނެވިމި ރާއް ،ަގއި އީސް ނަޝީދު އިންނެވި ޖަލްސާއެއްސިޓީަގއި ރަ

އްަގއި އެ ޖަރީމާ ދަނގަޑު ބުރިތައް ހިފައިގެން ބަަޔކު ވަދެ ހިންގި ޖަރީމާ، އަޅުގަނޑު ިއން ޖަލްސާއެ، ދަގަނޑު ހިފައިގެން 

ހިންގި ކަމަުށް ވެސް ޕީ.ޕީ.އެުމން ފަންޑުކޮުށްގެން ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި އެކަން ހިނަގއިދިަޔއީ. 

 ސިީޓަގއި ހިނގި ައއްޑޫ އީމި  ؛ުށްކަމަ ން ފަންޑުކުރިުށްލުމަުށް ޕީ.ީޕ.އެމުއަްއޑޫ ސިީޓގައި ހުރި އެމް.ޑީ.ޕީގެ އޮފީސް ރޯކޮ

އްޑޫ ސިީޓގެ އޮފީްސ ގެން އަ ގެ ލީޑަރޝިޕުން ފަންޑުކޮުށް މްައޅުގަނޑަުށް ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް އެނގޭނެ. ޕީ.ޕީ.އެ ކަމެއް. 

ާޔެވރި ހުރިހާ ކަމަކަުށް ޕީ.ޕީ.އެމް އަނި ،ކަމެްއގައި  ރާއްޖޭަގއި ހިނގާހާ ނުަބއި ހުރިހާ . މިކަމަުށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ރޯކޮުށްލި

ނީ. އަނިާޔވެރި ކުރެވެކެއްގެ ގޮތުަގއި ތުހުމަތުގޭ ޖަރީމާތަފަންޑުކޮުށްގެން ހިން .ޕީ.އެމުންޕ  ، ޕާޓީެއއްގެ ގޮުތގައި ޮއވެ ސިޔާސީ

އެމުްނ ޓަކައި ޕީ.ޕީ. ރާއްޭޖގަިއ ފެތުރުމަުށް މިފެތުރުމަުށް ޓަކައި، އަިނޔާވެިރ ސިޔާސަެތއް ފަލްސަފާއެއްަގއި، 

 އަިނޔާވެިރވުމަުށް ރުދުްނގެ މަްއޗަުށް ބާުރފޯރުވުމަުށް،ދަނީ ަވިކވަކި ފަ ކުރާތީ. އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެނިގެން މިމަސައްކަތް

ހަދާ ޅިގެން މި ގާނޫނުޞްލާޙުތަްއ ހުުށަހެހުުށަހެޅޭ ފަދަ އި ގެން ިމއަދު މިާރއްޖޭގެ ޤާނޫުނައސާސީ ބަދަލުކޮުށް ޓަކައި މި

ޮކްށ ާވަހަކަދްއާކ ަތން ، ވަކާލާތުކޮުށް މެންބަރުން މިއަުށް އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ، ، މިއީ ލަދުވެތި .ިމައްށ ާތއ ދ  ރ  ތ  ހ 

މ ަގނޑ  ކުެރވޭ މަސަްއކަތްތަކެއް. ައޅުގަނޑު މިދެންނެވި  ޓަކައި ރާއްޖެ ގެންދިއުަމުށް މި ަެން ބިރުވެރި ދަަރޖައަކަުށްައޅ 

ދެންނެވި ޖަރީމާތައް  މި ހާރު މި އޮތް ސިޔާސީ ޕާީޓއަުށް. އަުޅަގނޑުމި ޖޭަގއި ވެިރކަމުަގއިރާއް ކުރެވެނީ މި ތުހުމަތުތައް މި

 ފާހަގަކުރިމި . އަުޅަގނޑު ފުރަތަމަ ން ކަމަުށް ތުުހމަތުކުރެވޭ އެތަްއ ކަންތައްަތެކއް ހިނަގއި މި ދިަޔއީޕާޓީ އެ ހިންގީ 

އެ މައްސަަލ  ،ން ައވަހާރަކޮުށްލި އަވަހާކޮުށްލުގައި ޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަނިާޔވެރި ގޮތެއް ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިއް ިމ ާގޫނނ  ؛ ކަން

ާފއިތުވެދިަޔ މި ކަމެއް.  ހިއްޖެދާދިުއމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެ ފު ނުލިބިިއލާއަުށް އިންސާޢާ  ހަމައަުށް އެ ނުބެލި މިއަދާ

ެވސް މިދެންނެވި  އިރުދިޔައަހަރު ވެެގން 2އަހަރާއި ޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ވެރިކަުމގެ  2ދިަޔއީ ޕީ.ޕީ.އެމް ތާއީދުކުރި  އަހަރު މި 4

ކީ އަޅުގަނޑުމެން މިދެންނެވިހެން ދިއުމަނުލިބި ދާ ލާއަުށް ިއންސާފުައިދ ެއ ާޢއި ، ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަުށްމަރުގެ ތުހުމަތު

ަރްނޖެ ، ލިބި ބާރު ތުހުމަތުތަކަުށް އިތުރަުށް ަރްށ ކ  ެމްނ ިއތ  ަގނޑ   ކަމަުްށ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ހޭ ސަބަބެއް ައޅ 

ީސ ތެއް ނެތި، އިދިކޮޅު ސިޔާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ސިޔާސަ ރުދާއި ކަންތައްތައް މިހެން އެހެންވީމާ، މި

ޓަކައި ޕީ.ޕީ.އެމުން  ކުުރމަުށްެއއް ޤާއިމުޓަފާޅިކުރުމުގެ ަވއްރާއްޖޭގައި ވެރިކަން  ކޮުށްގެން މިފަރާތްތަކަުށް އަނިޔާ

ދަނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީން  މެންނަުށް ފެނިގެން މިއަުޅގަނޑުކަން މިހެން ކުރަމުންދާއިރު ތަން. މި ކުރާމަސައްކަތް

އަުޅގަނޑަުށް ވެސް، ޙައްުޤތަކަކީ  ތަން. މި ކުރާ އިގަންނަން ަމސައްކަތްވެސް ިނގުޅަ  ަތއް ރައްޔިތުންނަުށް ލިބޭ ޙައްޤު

ުރވާ ަޙއްޤުތަެކއް. ިމ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މި ތަނަުށް ނިސްަބތްވަަޑއިގަންަނވާ އެހެނިހެން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ެވސް ކަުށަވަ

ޙައްޤުތައް ނިުގޅަިއގެންފި ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަުށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން މި ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަކަ ަދއްކަން، 
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އެ ޙައްޤުތައް ިނގުޅަިއގެންިފ ނަމަ، އަނިޔާ ލިބޭ ބަޔަކަުށް ވެގެންދާނީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ދަރިން. އެހެންވީމާ، މި 

ީކ މިއީ ޒިންމާދާރު ގޮތެްއަގއި ކުާރ ކަންތައްަތެކއް ނޫން. ރަީއސް ނަޝީދު، ރައީސް ނަޝީދު، ަރއީްސ ކަންތައްތަކަ

ނަޝީދަކީ މި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙުގައި ރަްއޔިތުންގެ ެއންމެ ގިނަ ލޯބި ލިބިގެން މި ރާއްޖޭގެ ސިާޔސީ މަސްރަޙުަގއި 

ނޫން. މިކަމެއް ބަދަލެއް ނުކުެރވޭނެ ގާނޫނަުށް ގެެނވޭ ބަދަލަކުން.  ހަރަމާތްތެރިވާ ބޭފުޅެއް. މިީއ ޝައްެކއް އޮްތ ކަމެއް 

ރައްޔިތުންނެއް ބަދަެލއް ނުުކރެވޭނެ. މި ޙަޤީޤަތް ފެނިފެން މި ދަނީ. ކޮންބާރެއްތޯ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނެތީ؟ ޕީ.ޕީ.އެމްެގ 

އި ފުލުހުންނާ، މި ހުރިހާ ސަރުކާރަުށް ކޮން  ބާރެއްތޯ ނެތީ؟ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާިއ، ޖުޑިޝަރީާއއި، ސިަފއިންނާ

ފަރާތެއްގެ ާތއީދުޮއވެގެްނ ެވސް އޮބިނޯެވގެން، ވެިރކަން ނުކުރެވިދާ ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ. މިީއ 

ޙަޤީޤަތެއް ނޫންތޯ؟ ދެ އަހަރު ވެގެންދިަޔއިރު ނުކަތަިއގެން ެއ ދަނީ. ރައީސް ޔާމީނަުށް ވެރިކަމުގައި ނުހިފެހެއްޓިގެން ިމ 

މި ޙަޤީޤަތް ފެނިގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކޮން ވާަހކަެއއްތޯ މިތާ ދެއްކޭނީ؟ އެހެންވީމަ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ،  ދަނީ.

މި ދަރަޖައަުށް ދިޔައިާމ އަނިާޔވެރި، އަނިާޔވެރި ފަލްސަާފއެްއގެ ތެެރއިން އަިނޔާވެިރވެ، ެވރިކަންކުރަން ުއޅުމަކީ އަިދ 

ބި ހޯދުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ދުނިޔޭގެ ތަންތާ ޤާއިމުކޮުށްފަިއ އޮތް މަންޒަރުތައް ބަލައި، ޙައްލެއް ނޫން. ރައްޔިތުންގެ ލޯ

އެއިން ޢިބުރަތް ލިބިގެން މަސައްކަތްކުރަްނވީ. އަނިާޔކޮުށްެގން، އަނިޔާވެިރވެ މީހުންގެ ފަހަތުން ދުވެގެނެއް ވެރިކަމެްއ 

ބޭފުާޅގެ ނައިބު ަރއީސުްނ، ދެ ނައިބު ަރއީސުން ދެ  ނުކުރެވޭނެ. އެ ޙަޤީޤަތް  ަރީއސް ޔާމީން ތަޖުރިބާކުރަްއވަނީ. އެ

އަހަރު ީވއިރު ބަދަލުކުރަންޖެހުނީ. މިހާރު އެހެރީ ނައިބު ރަީއސަކު ނުލިބިފަ. އިތުބާރުކުެރޭވނެ މީހަކު ނެތީ. އެހެންވީމާ، 

ނަވާނީ އަނިާޔވެރިެވ، ނައިބު ރައީސަކު ނެތި ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް ވެރިކަން ކުރަމުން އެ ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަން

ރައީސް ޔާމީން އެ ގެްނގުުޅްއވާ ސިހުރުވެރި، ސިހުުރވެރި ސިޔާސަތުގެ ތެެރއިން، ސިހުުރ ހަދައިގެން ވެރިކަންކުރުުމގެ 

ސިޔާސަތުެގ ތެރެއިން ވެިރަކމެއް ނުކުެރވޭނެ. އެހެްނވީމާ، އެ ތަޖުރިބާ އަުޅގަނޑުމެްނ ކުރަމުންދާއިރު ިމގޮތުަށް 

ވެިރެވ، މީހުންނަުށް ޖެއްސުންކޮުށްގެން، ގާނޫނު ބަދަލުކޮުށްގެން މިާތ ވެރިކަން؛ މި ރާއްޭޖގައި އަނިޔާކޮުްށގެން، އަނިޔަ

ވެރިކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. ރައްިޔތުން ތިބީކީ އެގޮތަކަުށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ އަނަގއެއް ބައްދައެއް ނުލެވޭނެ. ކޮންެމ 

ޔިުތންނަުށް ހޯދަން މި އުޅޭ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދޭނަން. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ގޮތެއް ހަދާފައި ނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ަރއް

 އެ މަސައްކަެތއް ނުހުއްުޓވޭނެ. ރައީސް ނަޝީދު...

 

 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ސަން މުފީދު އަބްދުލްޤާދިރުަށް. ޙަ
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 2009/9ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބަޙުސްކުރަމުން މި ގެންދާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ ނާޔަތް ުށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި އިކަ)ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާކަން ޮކުށްފައިވާ މީހަ

ދަނީ. އާދެ! އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނުޑ މިއަދު  ން މިއަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުގެެނވިގެްނ ެއކަމަުށް އިޞްލާޙު

ތެރޭގަިއ ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި ޭކ ކިޔަިއގެން މި މަޖިލިސް ފްލޯ މި ހަސަދައިގެ ޒާތީ ބިލެ އިހިތާމަކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަ 

، އި ާނޔަތާޑު ދަންނަވާނީ އިމެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވާތީ އަުޅގަނޑު ހަމަ މިކަމަުށް އަޖައިުބވެ އަންތަރީސްވަން. އާދެ! އަުޅަގނ

ެއީއ  ައިދ ަކނަޑައަޅނ  ، ެއއީ މުޖްތަމަޢަކަުށް ވިޔަސް ދޭން ރާަވނީ ،ފަރާތަކަުށް ިވޔަސް  އިމާޔަތާ ބިނާކޮުށްފަ އި، ހިދާޔަތާޙި

ިއ، ނާޔަތާގޮތުަގއި އަބަުދވެސް އި ބޫލުކުރާލައިލަންޖެހޭ. އާދެ! އަުޅގަނޑު ގައުސޫެލއްގެ ަމއްޗަުށް ިބނާކޮުށްތޯ ބަ ކޮން

ދެނީ އެ ފަރާތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަެކްއ  އަޅުގަނޑުމެން މި ިއ، ރައްކާެތރިކަމާާދޔަތާޙި، އިމާޔަތާހި

 ގޮތެްއަގއި މި ކަމަުށް ވަންޏާ. މިއީ އަުޅގަނޑުެމން މައިގަނޑު ގަނޑުމެންނަުށް ބޭނުންތެރި ފަރާތެއްއެ ފަރާތަކީ ައޅު ،ފުދި

ނޫނުއަސާސީަގއި އިނާޔަްތ ކީ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޤާއުޅޭ ގޮތަ ހިފައިބަހުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަހުގެ މާނަ ދިވެހި

ވެސް މިއީ ހަމަ  މިތާ ތަކުރާރުކުރާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން މެންޑުވަނަ މާއްދާގެ ވާހަކަ ައޅުގަނ 128ކަނޑައެޅިަފއި 

ިވްއާޔ   ތުންގޮ ވާ މި އިކަނަޑއެޅި ބަޔާްނކޮުށްފަ އިއިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މީގަ .ދިވެހިބަހުން ލިޔަންކިޔަން އެނގޭ މީހުން

ން އެބަޖެހޭ. އެހެންވެއްޖެއްާޔ ވެސް ބަަލއިލަ ކީއްވެތޯ ޮއންނަނީ މި ފްޒުތައް އަިއއްސަދޭންޖެހޭ އިއްޒަތާއި ޤަދަރާއި މި ލަ

  ރިކަންޝަރަފުވެ އެ ބޭފުޅެއްގެ ިއއްޒަާތިއ ޤަދަރާއި ،ން ދޭހަވާ އެއްޗަކީައިދ މ ގެ ، ލަ މަޤްޞަދަކީމީގެން ދޭހަވާ ޖުމު

ެގއަުްށ އި އަމިއްލަފުޅަުށް ިއސްތިޢުފާދެއްވަވާފަ  އިުކރައްަވވާފަގެ މާނައަކީ އެ ބޭފުޅާ ވެިރކަންއޭ ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި؛

ހޯރައަޅަމުްނ  އިމުޅި ދުނިޔޭގަ އި،ފަދަ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަްއވަވާފަ  ނީ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ެގއްލުންވާނޫ ވަަޑއިގެންެނވީމާ،

އަދި ނުވިތާކަުށް ުޙކުމެްއ  ިއ،ދިވެހިާރއްޖެައުށް ހުރިހާ ގެއްލުންތަކެއް ދިނުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަްތކޮުށްފަ އި،ދުވެލަްއވަވާފަ 

ްނިދަޔިއމާ ، ތަންފީޛުކުރަމުން ަރމ  ކ  ެމްއ ަތްނފ ޛ  ކ   ،ހިދާޔަތާއި  ،އިާނޔަތާއި  ހުރިހާ ަކމެއް؛ ޭއގެ މާނައަކީ އަދި މި ަޖލ  ޙ 

ވަރަުށް ސާފުކޮުށް  އަންނަނީކީ. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.މި  އިދޭންޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން މީގަ ހިދާދަތާ ،ަިާމޔަތާއި ހ، ހިދާޔަތާއި

ފަދަ ރައްކާތެރިކަާމއި މާލީ ެއކަުށީގެްނާވ  ްއަޒތާއި ޤަދަރާއި،ދޭންޖެހޭ އި، ވޭއެބަ  އިސާުފކޮުށް ބަޔާންކޮުށްީދފަ އިމީގަ

ތެރޭަގއި ިއ، ޗެމްބަރގަމާއްާދއޭ ކިާޔފައި މިތާވަނަ  128ނޫނުއަާސސީގެ ހެނީ ކީްއެވގެންތޯ. ހަމައެކަނި ޤާނާޔަތްތައް ދޭންޖެއި

ވެސް ނުފުޭދނެ. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  އެކަެމއް ުލމަކުންއި އޮްތވަރަކަުްށ ހަޅޭއްަލވައިއަދި ހަމައެކަނި ތިާމގެ އަުޑގަ 

ޙައްޤު  ވާހަކަދަްއކަާވއިުރގައި ޙަްއޤު ޝަޒާ ލިބުނަސް، އިއަޅުގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ، ޒާތީ ހަސައިދައިގެ ބިލެކޭ ކިޔާފަ 

ންނަ އި އޮގަފަހު. އޭގެފަހު ވެސް އަާދކުރުމަުށް ބު ލިބުނަސް، ޙައްޤު އުޖޫރަ ލިބުނަސް ލިބޭނީ އެ މީހެއްގެ ވާޖިބުޢަޛާ

ެވސް އަޅުގަނުޑމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ީއ ެއއީ. މި ޗެްއ ޙައްުޤ ޝަާޒއާިއ ަޙއްޤު ޢަޛާާބއި ަޙއްޤު އުޖޫރައާ އެއް 

. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ސްނާަލން އެބަޖެހޭ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސްވެސް އަޅުގަނޑު ފުންކޮުށް ވިއި މިކަންކަމާ ދޭތެރޭގަ

ވެސް ނެތް. ފުރަަތމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ  ގިނަ ޕޮއިންޓުތަކެއް  އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެހެން ވިސްނާލަންޖެހޭ މާ އިމީގަ
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ަރއީސް ނަޝީދަުށް ވެރިކަން ހަވާލުކުެރއްވީ. އެ ބޭފުޅުން ަދންނަވާ ެއއްަޗކަުށް އަުޅގަނޑު  އިއެީކގަ  ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

ހަސަދަިއގެ ޒާތީ ބިެލކޭ ދަންނަވާތީ. ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ރައީްސ  ރިގެންހަމަ ކެމި ރައްދުދެނީ އިނގޭތޯ، 

. ކީްއވެތޯ ރަްއޔިތުންެގ އިެއކީގަ  އްޔަްނކުރެްއީވ ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއްޔުްލއަމްރަކަުށް މި ޤައުމުގައި ޢަނަޝީދު ވަލި

އެހެންެވއްޖެއްާޔ  ންވެއްެޖއްޔާ ދެން ކީޭކތޯ ކިޔާނީ؟އެހެ ނެީވ؟ބޮލަުށް ޖަހާފައި ވަޑަިއގެން ބޮލަުށް ވާޖިބު ދޫކޮުށްލައްވާަފއި

ހިދާދަތާ؟ ނުޖެހޭ ރައީސް މާޔަާތއި ހި ،ާދޔަތާއި ޙި ،ނާޔަތާއިްއޔިުތންތޯ އަނެއްާކވެސް ދޭްނވީ އި ެވސް ރަ އަދި ެއވަރުން

ަގނޑ  ިމ ާވަހަކ ިމ  ަދްއަކނ  ، ދެއްަވވާކަުށް. އެހެްނވީމާ ރުަގއި ދެކޮޅުޖެހޭ ގޮތަކަުށް ވާހަަކެއއް ދައްާކއި އި. މީގަައޅ 

އިގެން ދަތުލަހިފައިެގން ކޮންމެހެން  އިލަފްޒެއްގައެންމެ ންނަ އި އޮދައްކަވަންޖެހޭނީ. އަުޅގަނޑުެމން ހަމައެކަނި އޭގަ

 ދެމުމުގެ މާނައެއް ނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑުެމން މި ވާހަކަދައްކަނީ  މީގެ ައސްލު ފެކްޓަުށް. އަުޅގަނޑުމެން

ހަކަ މި ދައްކަނީ. ޓަކައެއް ނޫން ވާ އޮިއވަރުގެ ތެެރައުށް ރައްޔިތުން ލުމަކަުށްސިޔާސީ މަޅިއެއްގެ އުޅެނީ ކޮންމެހެން  މި

ްނަންށ ޭއަގއި ، މި ޤައުމަުށް ފައިދާހުރި ،ދައްކަންޖެހެީނ ބިނާކުރަނިވި އަޅުގަނޑުމެން ސުލްޙަމަސަލަސްކަން  ަރްއިޔތ 

އަުޅގަނޑު ހަމަ  ،ވެސް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސަުށް ދަންނަވާނީއި ޅުގަނޑު ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައެކުެލވޭ ކަންތައްަތކުގެ ވާހަކަ. އަ

 ދި ސަމާސާ ވެްސ ފޮނުވަން. މިއީީކ އަ މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ޮކމިޓީއަކަުށް މި ބިލު 7 ،ހުުށަހަަޅން އިއެީކގަ ވަރަުށް އާދޭހާ

އަހަރަުކ  ފައި،ފަހަރު އިސްތިޢުފާދީ އަހަރަކު ެއއް އިގޮތަކަުށް ދޫކުެރވޭނެ އެްއޗެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވެިރަކންކޮުށްފަ

ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އިނާޔަތާިއ، ޙިދާޔަާތއި، ހިމާޔަތެއް ދެޭވކަުށެްއ ނެތް. ކޮންމެ ބޭފުޅަކަުށް  ފަހަރު އިސްތިޢުފާދެއްވާ  އެއް

އެ ރިޯސސްތައް ހުރި  ގެއަޅުގަނޑުމެން ަރާނިއ ޮލާޔިއ ިރްއާސިއ ަޖާވިހާރ،، ފުދުްނެވރިކަމާއި ެއވަރުގެ މި ޤައުމަކީ

 ޤައުމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑުމެްނނަކީ ވަރަުށް ކުަޑކުޑަ ހަނިދާިއރާއަކުން މި ަޤއުމުގެ އިޤްތިާޞދަުށް ވަންނަ ެއއްެޗއް ވަންނަ

 ވެސް ނޫން. މިއީ ޖަވާހިރާ ނަގާ ޤައުމުތައް ފަދަ ޤައުމުތަކެއް އި ރަނާއި ރިއްާސއިޤައުމެއް. އެހެންވީމާ، ތިމަރަާއއި ލޮޔާ

 ވެސް ައޅުގަނޑުމެން ވިސްނާަލންޖެހޭ އެއްޗެްއ. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ުފރުޞަތަުށް ޓަކައި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޝާހިދަުށް.هللا ދުމެންބަރު ޢަބް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:ޝާހިދު هللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ހުްއޓިހުރެ މި ލަދުވެތި ބަހުސް އަޑުއަހަމުންދާއިުރ 

ން ިމފަދަ ބަހުސެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަހަރު ކުރި 37އަހަރު ފަހަތަުށް.  37އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާން ސޮްއާސލައިގެން ދަނީ މީގެ 

ގައި ުއޅުނު ދަރިވަރެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަނުޑ  9ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުެރވުނު ދުވަހު މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ގްރޭޑު 
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ކަން އެ ބަހުސް އަުޑއަހަމުން ގެންިދޔައިން. ައޅުގަނޑު ހިތަުށްއެރި ސަހަރޯއޭ، ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ަބރުލަމާނީ، ސިޔާސީ ވެރި 

ޤާއިމުވެ، ެއކަކު އަެނކަކަުށް ިއޙްތިރާމުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ޤާިއމުވެގެންދާނީ ކޮންދުވަހަކުންތޯ. އަޅުގަނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް 

އުއްމީދެއް ނުކުރަްނ، އަުޅގަނޑު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް އިންތިޚާބުވެ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގައި ތަޅުމުަގއި މިފަދަ 

ވާހަކައަީކ  އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަމުންގެންދާވަހަކު އެ ތަނުގައި އިންނަންޖެހިދާނެ ކަމަކަުށް. ބަހުސެއް ކުރަމުންދާ ދު

ކިލެގެފާނުގެ ކިެލގެކަން ރަންނަބަނޑޭރި ރާއްޖެއަުށް މިނިވަންކަން ހޯއްަދވައިެދއްވި ސުުމއްވުްލއަމީރު ިއބްރާހީމް ނާޞިރު 

ގެ ހަނދާން. ރާއްޖެއަުށް އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް ކަނޑާލުމުގެ ބަހުސް ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިންގި ދުވަހު

ކިލެގާފާނާިއ،  ކޮުށްދެއްވާަފއިާވ، ކިެލގެކަްނ ލިބިވަޑަިއގެންނެވި ސުމުއްވުްލއަމީރު ޢަބްދުއްސައްާތރު ފާމުދޭރި 

ނުެގ ކިލެގެފާ ކިލެގެފާނާއި، ސުމުއްވުްލއަމީރު ޢަބްދުލްޙައްނާން ދޮުށިމޭނާ  ސުމުއްވުްލއަމީރު އަޙްމަދު ޙިލްމީ ފާުށަނާ 

ކިލެގެކަން ކަނޑާލުމުގެ ބަހުސް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ހިނގި ދުވަހުގެ ހަނދާން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 128ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބެންޖެހޭ ޙައްޤު ދިނުމުގެ ޖާގަ؟ އަޅުގަނޑުމެން  ހިތުގައި ނެތީތޯ ޚިދުމަތެއް ކުރާ މީހަކަުށް އެ ލި

ވަނަ މާއްދާ ާރއްޖޭގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްާތޛު  128މަލުުކރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަ މާއްދާ، މިހާރު މި ޢަ

ވަނަ މާއްދާ އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ކަމުގައި  128މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުެރވެމުްނދިޔައިރު 

ސީގެ އިުމގެ ބޭރުން ގާނޫނު ހަދައިގެން ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަނުޑ ކައިރީަގއި ވިދާުޅވި، ޤާނޫނުއަސާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުށް ލިބިޭދ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ަކނޑައިނުލެވޭނެ ގޮަތކަުށް މި މާއްދާ އިބާރާތްކުރުން މުހިއްމޭ. 

މި މާއްދާ ފާްސކުރި އޭ. ިއްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ފަިއވާ ގޮތަުށް ރިާޢޔަތްކުރަްއވާ އެއީ ާރއްޖޭގެ ތާރީޚުގެ ތެޭރގައި ކަން ހިނގާ

ވަނަ މާއްދާއަކީ އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ފަރިތަ މާއްދާއެއް. އެ  128މަޖިލީހުގައި ވެސް އަުޅގަނޑު އިނިން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މާއްދާގައި އެ އޮތް ގޮތުން މި ބަހުސެއް މިތާކު މިހާރަކު ނުކުރެވޭނެ. އިނާޔަާތއި ރައްާކތެރިކަން ކަނޑާލުމަކީ އެީއ 

އިާނަޔތާއި ރަްއކާތެރިކަން އޮންނާނެ  ،ގެ ތެރެިއން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ބުނަނީޤާނޫނުއަސާސީގެ އިމު 

ގޮތް ގާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި ވާހަކަދައްކަނީ ރާއްޖޭގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެްއވި 

ލިބެމުންދާ އިނާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ކަނޑާލުމުގެ ވާހަކަ. ިއއްޒަތްތެިރ އެ ބޭފުޅަކަުށް ބޭފުޅަކަުށް، ވަކި ބޭފުޅަކަުށް އަާމޒުކޮުށް 

ރައީސް، މިއީ ލަުދވެތިކަެމއް. އަޅުގަނޑު އަބަުދވެސް ދަންަނވަމުންގެންދާ ގޮތަުްށ، ރާއްޭޖގެ ތާރީޚު ޢިޔާދަވަމުން މި ދަނީ 

ަގއި ސުުމއްުވލްއަމީރު މުޙައްމަދު އަމީން ަވނަ އަހަރުެގ ތެރޭ 1953އަޅުގަނޑުމެން ލަދުވެިތވާންޖެހޭ ފަދަ ދަރަޖައަކަުށް. 

ދޮުށިމޭނާކިލެގެފާނު ހަވަރަުށް ދީ، ރާއްޖޭގެ ގުޅަުކޅޭފަސްގަނުޑގައި ހިމާލިޔާ ފަރުބަދައޭ ކިާޔ ފަސްފުންޏެއްގެ މައްޗަުްށ 

ރާއްޖޭގެ  ނަގައި ަވއްޓާލުމަުށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކު ބަނޑުުމސާރައަުށް ބައްދަިއ،

އޯކިޑްަމގުަގއި އެހެރަ ފަނޑިޔާުރގޭގެ ކުރިމަްއޗަުށް ަވއްޓާލީ ައުޅގަނޑުމެންގެ މި ސަުރކާރުގެ ެތރޭގައި. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އަޅުގަނޑުމެން ހެޔޮނުވާނެ މި ކަންތައްތައް ވަކި މީހަކަުށް އަާމޒުކޮުްށގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ބަރުލަމާނީ މަޖިލީހުން މިކަން 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިކަން އެނބުރިފައި އަންނާނީ ހަމަ މިކަން ކުރާ މީހުންނާ ދިމާލަުށް. އެހެންވީމާ، މި  ކުރާކަުށް.
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ހުުށަހެޅުއްވި ސަުރކާރަުށް، ިމައދުގެ ސަރުކާރަުށް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން. ތިޔަ ބޭފުޅުން ިތޔަ ފަދަ އިލޮުށިތައް ނުފޭްއސަވާުށޭ. 

ދާނޭ. އެއީ ހަރުބަހެއް. އެއީ ދިމާވަމުންދާ ކަމެއް. މިކަން މިއީ ކުރާވަރު ކަމެއް ތިޔަ ގޮސް ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލޯފުޅަުށް ހެރި

ނޫން. ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިްނ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ގޮތުން މިއީ ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޫން. މި 

 ބިލަކީ ބާތިލު ބިލެއް. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރ ރައީްސ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި  ފުަވއްމުލަުކ އުތުރުއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު 

 ޢަލީ ޝާހަުށް. މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް

ނަވާލަން ރަީއސް. މިހާރު ހުސްވަގުތުޮކޅަުށް ދާ ވަގުތު ވެސް ަކއިރިވުމާ ެއއްކޮުށް އަުޅގަނޑު ދަންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ބޭނުންވަނީ، މަނިކުފާނުގެ ޢިުޒނަ އޮތް ކަމަުށް ވަންޏާ މި ވަގުުތކޮޅަުށް ފަހު އަުޅގަނޑަުްށ އިތުރު ފުރުޞަތެއް ލިބޭނެ 

އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސިދާނެތޯ؟ ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނުޑގެ ބަހުސައިގެން ކުިރއަުށްގެންދާނީތޯ؟ އެއީ އަުޅގަނޑަުށް ލިބިފައިވާ 

 ލެވޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ފެްނނާތީވެ އެ ވާހަކަ މި ފާހަގަކޮުްށލީ. ވަގުތުން ބަހުސް ނިންމައިނު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަޖިލީހުގެ ހުސްވަގުތުޮކޅަުށް ދިއުމަުށް ތިޔަ އިޝާރާތްކުރެްއވި ގޮތަުށް ަވގުތު ވަީނ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ތެރި ެމންބަރަކަުށް ވާހަކަފުޅުދެްއެކވުމަުށް ފުރުޞަތުއަރުވާނެ ވަގުެތްއ ވަރަުށް ބޮޑުތަނުން ަކއިިރވެފަ. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތް

އޮތް ކަމަކަުްށ ައޅުގަނަޑކަުށް ެވސް މި ަވގުތަުކ ނުފެނޭ. އެެހންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ިރާޔސަތުން ކަން މި ކުާރ ގޮަތކީ، 

ންނަުށް ަގވާއިދުން ފުރުޞަުތއަރުވަމުްނ އެންމެ މިނެޓެއް ބާީކ އޮތަްސ އެދިަވޑަިއގެންފަިއ ތިއްެބވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ގެންދިއުން. މަޖިލީހުގެ ރިޔާަސތުން އަބަދުވެސް މި ބަލަނީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ އެްއގޮތަުށް ަކންކަން ކުރެވޭތޯ. ިއއްޒަތްތެިރ 

މެން ދެން މެންބަރުންނަުށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަުށް ދެއްވާ ެއއްބާރުލުމަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު

ަގއި. ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަްނ  11:00އަނެއް ދަންފަޅީގެ މަަސއްކަތް ކުރިއަުްށގެންދާނީ ހުސްވަގުުތކޮަޅުށް މެދުކަނޑާލުމަުށް ފަހު 

އެދިަވޑަިއގެންފައި ިތއްބެިވ ހުރިހާ މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ފްލޯއަުށް ަވޑަިއގަތުމަުށް ދަންނަަވން. އަދި ޕާޓީތަުކގެ އިްސ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތިއްބެވި ކޮމިޓީތަކުން ހުސްވަގުތު ހޯއްަދވަިއގެން ނަމަވެސް ަވޑަިއގެްނ  ވެރިންނަުށް ވެސް

ވާހަކަފުުޅގައި ބަިއވެިރވުމަުށް ފުރުޞަތު އޮތް ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަދި އެކަުމގެ ެއއްބާރުުލން ދެއްވުމަުށް ދަންނަވަމުން 

 މެދުކަނޑައިލާނަން ހުސްަވގުތުކޮޅަުށް. 
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 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:29ޅު: ހުސްވަގުުތކޮ[

 )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއގެން ކުިރއަުށްދިއުމަުށް ފަުށަިއގަންނާނަން. އަުޅގަނޑުމެން އަ ޖަލްސާ ހުސްަވގުތުޮކޅަުށް ފަހު މަޖިލީހުގެ `.

ގާނޫނު  ލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ،ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްދާއިރާގެންދަނީ ދިއްދޫ މި ބަހުސްކުރަމުން 

ުށް ބެހޭ ގާނޫނު( އަ ާނޔަތާއި އިކަން ކޮުށްފަިއވާ ީމހަކަުށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާ )ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ 2009/9ނަންބަރު 

އިްއޒަތްތެރި  އަރުވަނީ ފުވައްމުލަުކ އުތުރު ދާއިރާގެ ފުރުޞަތު މިއިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލުގެ ބަުހސް. އަުޅގަނޑު މިހާރު 

 ުށް.މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހްފުވައްމުލަކު އު

ޖެހޭ ވާ މީހަކަުށް ދޭންކަން ކޮުށްފައި)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  2009/9ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ގޮެތއްަގއި އަޅުގަނޑު ވެސް ާތއީދުކުާރ  ލަހުުށަހެޅިފަިއވާ އިޞްލާޙަުށް ޖުމު ުށްބެޭހ ގާނޫނު( އަ ނާޔަތާރައްކާތެރިކަާމއި އި

ގޮތުްނ  ބޫލުކުރާުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ގަވަނަ މާއްދާއަުށް މި ހު 10ވާހަކަ ދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސް، 

ކަން ބަދަލުގައި ޖިނާޢީ ކުުށެއް ކޮުށްފިއޮތް ގޮތުގެ  ންނަން އެބަޖެހޭ. އެއީ އެ މާއްދާގައި މިހާރު އެމި މާއްދާއަުށް ބަދަލެއް އަ

ކަން ނުވަތަ އަނބިމީހާއަުށް ނުވަތަ ފިރިމީހާއަުށް ުށިގެން ެއ މީހަކަުށް ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރި ސާބިތުވާހިސާބުން ފެ

މަޖައްސަން. ނާޔަތެއް ނުލިބޭނެ ގޮަތުށް އެބަޖެހޭ ހަަރއްކާތެރިކަެމއް ނުަވތަ އިއްވެސް މި ގާނޫނުގެ ދަުށުން ލިބޭ އެ

ގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ މިއީ ވަކި ބަޔަކަުށް ފަހާފައި އޮތް ކޯޓެއްެގ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ފްލޯ 

ން ދަންޏާ ކެޔޮގަނުޑ ހީވާނެ ފުޅަުށްބުޑު ގޮތުަގއި ބަެއއް ބޭފުޅުން ތުހުމަތުކުރައްވަމުން ގެންަދވާ މަންޒަރު. ޙަސަނަުށް

 ަުމުގައި ބަޔަކު މަސައްކަްތކުރަުމންދާ މަންޒަރު މި ފެންނަނީ.ަވހ، ޝަްއކުަގއި ،. އަބަދުެވސް ތުހުމަތެއްގައި ކަނޑައިލާނޭ

ން އަުޅގަނޑުމެ ،ެއއް ކަމަކީ ހަމަހަމަަކން. އަޅުގަނޑުމެން މި ދައްާކ ވާހަކަައކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެންމެ ބޭސިކު

ުނވަތަ ިސިވލް މަސައްކަތެއް ކުރާ ިސވިލް  ،ީމހާއަުށް ނުވަތަ ިސވިލް ސަރިވސް ސްޓާފަކަުށް އެންމެ އާދަިއގެ މަަސއްކަތު

ުއޅޭ މުަވއްޒަަފކު ބަންދަކުރާ ހިސާބުން ފެުށިގެން އޭނައަުށް ލިބޭ އިނާޔަތާިއ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަްނ،  ސެކްޓަރަގއި

ބަ ގެއްލޭ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި އެންމެ ބޮޑަުށް ޑިޮމކްރަސީެގ ވާހަަކ ދައްަކއި، އޭނަގެ ަވޒީފާ ެވސް ެއ ހިސާުބން އެ

ހަމަހަމަކަމުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުަގއި ވާަހކަދައްަކވާ ބޭފުުޅން މިއަދު އެ ހަމަހަމަކަމުގެ ވާހަކަ، އެ އިންސާުފގެ ވާހަކަ 

ތެރި ރައީސް. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ އެ ތަރާދުން ނުމިނާތީ އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ކަންބޮުޑވޭ. ިއްއޒަތް
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ދިވެހިރާއްޖެ ބަނޑަުށް ޖައްސަިއ، ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ލިބޭ އާމްަދނީތައް ހުއްޓުަވއި، ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް އެތައް ޚިޔާނާތެްއ 

ރު. މިއަުދެގ ވެފައި ތިިބ މީހުންނަުށް ެވސް އިނާޔަާތއި ަރއްކާތެރިަކން ލިބެންޖެހޭ ކަމަުށް ވާހަކަދެކެޭވ މަންޒަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްަތުށިފުޅުގައި ވެސް ވަރަުށް ބޮެޑތި ތުހުމަތުތަކެއް އެބަ ައޅުްއވާ މިދެންނެވި ިއއްޒަތްތެިރ 

ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުން އެ ވިދާޅުވާ ތުހުމަތުތަކުގެ ކަންކަން ސާބިތުވާ ކަމަުށް ވަންޏާ މިއަުދގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުްށ 

ހެޔޮވަރުވާނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަިއގެ ދެކޮޅު ެވސް ޖެހޭ ހިސާބެއް އޮންނަން ނޫންތޯ މި ކޯޓު 

އެބަޖެހޭ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތި ވިދާުޅވާ ަރއީސަކު ިދެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ަވޑަިއގެްނނެވި ފަހުން، ޮއޅުަވއިލާފައި 

ުޅވާލުމެްއގެ ތެރޭަގއި މަސަްއކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅަކު ވަަޑއިގެން ދެން ވަރަުށް ބަލި ކަމަުށް ވިދާުޅވެަފއި، މުޅިން ެވސް އޮ

ކޮންކަމެއްތޯ ކުރީ؟ ކިތައް ފެައރގައިތޯ ދިވެހިރާއްޖެ ބޮއިޮކްޓކުރުމަުށް ގޮވީ؟ ކިތައް ރިސޯަޓުށްތޯ މީހުން ނުދާން އެންގީ؟ 

ން ވެްސ އެބަޖެހޭ ނޫންތޯ ހާމަވާން. ކިތައް މީހުންނާތޯ ބައްދަލުކުރީ؟ އެންމެ ފަހުން ކުރި ސައްލާއަކީ ކޮަބއިތޯ؟ މިކަ

އެނގެން. އެންމެ ފަހުން ކުރި ސައްލާައކީ މަރަުށް މަރު ހިފުމާ ދެކޮޅަުށް ތިމަންނަމެން އެންމެން އެއް އަޑަކުން ެއްއ 

ޢަޒުމެއްަގއި ތިމަންނަމެން އެބަ ތެދުވަމޭ. މިއަދު މި ފްލޯގައި ޑރ. އަފްރާޝީްމގެ ާވހަކަ ދައްކައިފި. ތެދެއްމެ. 

މެންގެ ހިުތގެ ލޯތްާބއި ކުލުނު ވަރަުށް ޮބޑަުށް ިލބިފައިވާ ބޭފުެޅއް އެ ބޭފުޅަކީ. އެ ވިދާުޅވާ ބޭފުޅުން އެ އަޅުގަނޑު

މަނިކުފާނަުށް މި ފްލޯގެ ތެރޭގައި ބްލީކޮުށް، ޖެއްސުްނކޮުށް، ފުަރއްސާރަކޮުށް، އެ މަނިކުފާުނގެ ގަޔަުށް އަތްލާ ހިސާބަުށް ދިޔަ 

އިންޒާރުދީ، މިސްކިތްތަކަުށް އެ މަނިކުފާނަުށް ނުވަދެވޭ ހިސާބަުށް، ދަރަޖައަުށް  މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެން ދެކުނިން. މަރުގެ

ދުއްވާލި ބޭފުޅުން އިނގޭތޯ ިމައދު މި ވިދާޅުވަނީ އެ މަނިކުފާުނގެ ގާތިލަުށް ސުޕްރީމް ކޯޓާ ަހމައަުށް މަރަުށް މަރު ހިފުމުގެ 

ރަުށް މަރު ހިފައިގެންނުވާނޭ. އަެނއްކާ މި ދަންނަާވ ކަންކަން ދިޔައިމާ، މިދަންނަާވ ބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ކީކޭތޯ ބޭރުަގއި؟ މަ

މުޖުރިމުގެ ހިމާޔަތުގައި ގޮސް ހުރީ ކާކުތޯ؟ އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުެގ އެ މަނިކުފާނުގެ ަކނާތުގެ ބޮުޑވައި އިނގިީލގަިއ 

ވީމާ، މި ރަްއޔިތުންނުަށް ހިފައިގެން ކޮންމެ ުދވަހަކު ިހނގައިލާފަިއ ދެކޮޅުން ދެޮކޅަުްށ ވަކާލާުތކުރަންދިޔަ މީހެއް. ެއހެން

އޮޅުވާލުމަުށް ޓަަކއި ދޮާގއި މަަކރާއި ފިތުނަވެރި ވާހަކަަތއް ާއްއމުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ ހުުށަހެޅިފައިވާ 

 މައްސަލައަުށް ބަހުސްކުރަން. ައޅުގަނޑު މިދަންނަވާ ވާހަަކއަީކ، މިއީ ަވކި ރަީއސަކަުށް ދަްއކާ ވާހަަކއެއް ނޫނޭ. ޖިނާޢީ

ކުުށެއް ކޮުށްފި ކަމަުށް ވާނަމަ، ކޮންމެ ރައީސެްއ ިވޔަސް އެަބޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރަްއޔިުތން ދާއޮހުރުވަިއގެން ކޮުށްަފއި 

ހުރި މަސައްކަތުން ލިބޭ ޓެކްުސން އެ މީހަކަުށް އިާނޔަތެއް ލިިބގެންނުވާނެ. އެކަމަުށް ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަން. އަޅުގަނޑުެގ 

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަުށް ވެސް އަުޅގަނޑު ާތއީުދކޮުށްލާ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން  7ޅުްއވާފަިއވާ އަޚް ޙަސަން މުފީދު ހުުށަހަ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، މިއަދު މި ފްލޯއިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން ހިނގައްޖޭ މާލޭގެ ކިލެެގކަން 

ރު. އެކަމަކު، ރާއްޖެތެރޭ މީހާއޭ ބުނީމާ މި ބޭފުޅުން އަޑުން ކަނޑައިލާތީ ބަެއއް ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުެވގެން އުޅޭ މަންޒަ

 އަޑުަނގައި މި މަޖިލީހުގައި ކިާހވަރަކަުށްތޯ ވާހަކަދެއްީކ...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ އުތުރު ޅުުދއްފުުށީކުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 އަުށް.މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު މެންބަރު

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

އަަހރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ިއްއވަިއ،  13ބަޣާވަތަކުން ވެިރކަން ަވއްޓާލީ. އެއަުށްފަހު ދުނިޔެ ގަބޫލުނުކުރާ ޝަރީޢަތްތަކެއް ކޮުށް 

ވަނަ މާއްާދގައި ަރއީސްކަން ކޮުށްފަިއވާ  128އަނިާޔވެރިވަމުންދަނީ. ޤާނޫނުައސާސީަގއި ވަރަުށް ސާުފކޮުށް މި ބުނަނީ 

 ބޭފުޅަކު ކުުށްވެރިނުވެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދެއްަވއިފި ނަމަ، އިނާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ލިބެންޖެހޭނޭ. މިއީ، ކަނޑައެޅިގެން 

ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް، ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާަޙކީ މުޠުލަޤަުށް ބާތިލު އިޞްލާޙެއް. 

އެހެންނަމަވެސް، ހަމަ މި ކަަހލަ އެތައް ކަންތަެކއް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ސިޔާސީ ބޭނުުމަގއި ސިާޔސީ ޕާީޓގެ ލީޑަރުން 

ހަލަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ މަޤާމެއްަގއި ނުހުރެވޭނެ ކަމަުށް ބުނެ، ރައީސް ނަޝީދަުށް ހަމަ މަޤާމުން ވަކިކޮުށް، ެއއްވެސް ކަ

ގާނޫނެއް ހަދަިއގެން އެކަން ެވސް ކުރަމުން ގެންދަނީ ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އިޚްލާސްތެރިކަމާއި 

ކީ އެހެން ހެދޭ ގާނޫނަކުންނެއް ނިގުަޅިއގަނެވޭނެ ެއއްެޗްއ ވަފާތެރިކަމާ މި ކަންކަމަކީ ހިތާއި ހިތުގެ ުގޅުން ެއއީ. ެއކަންަކމަ

ރައްޔިތުން ހިތުގައި ަރއީްސ  ހުރިހާ ދިވެހިުސވާލުކުރަްނވީ ކީްއެވގެންތޯ  ނޫން. އެއީ، ހަމަ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތް.

. .އެމުން ބަލަންޖެހޭނެ އެްއޗަކީ.ޕީޕީ ދަނީ. މިއީ ނަޝީދާ ދޭތެރޭގައި އެ އިޚްާލސްތެރިކަމާއި އެ ވަފާތެރިކަން އުފެދެމުން މި

ތެިރ ރައީސް. ަރއީސް ނަޝީުދ ކަމެއް ނޫން އިްއޒަތް ަދއްާކ ވާހަަކއަކުްނ ވާ ،ިލޔާ ެއއްަޗކުންނެއް ،ހެދޭ ގާނޫނަކުން

އަލިވެގެންދާ ނިކުފާނާ ދިމާލަުށް ތިރާމު އެ މަންގެ ހިތުަގއި މިވާ ލޯތްބާއި އިޙްދިވެހި ރައްޔިތު ،ނަމަ ގޮތުަގއި ހުންނެވި ނުބައި

ޙަމްދަރުދީއާއި  ސުވާލަކީ. މީހުންގެ ހިތުގެ ލޯތްބާއި މަންޒަރު ޕީ.ޕީ.އެމަުށް މި ފެންނަނީ ކީއްވެގެންތޯ؟ މިއީ ނޫންތޯ އޮތް

ިއގެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މި ބޭފުޅުން މި ދައްކާ ވާހަކަ ތިރާމަކީ ހަމަ ވަކި ފަރާތަކުން އެކަން މިންވަރުކުރެްއވުމުން ވާއިޙް

ދޭތެރޭ ކަންތަްއތައް ކުރާ ފަރާތްތަކާ  ދަނީ. ގޯސްކޮުށް ކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މިއްޖަތެއް ނެތްއެްއވެސް ހު

ކޮންފަދަ ބާރުވެރިކޮުށް އައި ސަރުާކރެއްތޯ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ދަނީ. މިއީ ގޯސްކޮުށް ކަންތައްަތއް ދިމާަވމުން މި 

 އި ތެރޭން ކަްނތައްތައް އުފެދިގެން ައއިއްސަ މުޅި ސަރުކާރު ހަލާކުވެފަ  އަމިއްލަ ސަރުކާރުގެ ދަނީ؟ ކިހިނެއްތޯ ެވގެން މި

ހިތަުށް  ކީ. ހިތަުށް އައިހާ އެްއޗެއް ޮގަވއި،ވިސްނުމަ ގެއޮތީ. އެހެންވީމާ، އެީއ، އަުޅގަނުޑމެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް މި

އެ ނިޒާމުގެ  ން އިއްަޒތްތެރި ރައީސް.ދަނީ ނިޒާމެއްގެ ތެރޭ އައިހާ ވާހަަކއެއް ދެްއކުމެއް ނޫން. ދުނިޔެ ހިނގަމުން މި

ދާ ކަންތައްތައް ދުނިޔޭަގއި އަބަދުވެސް ިހނގަމުންދާނެ. އަނިޔާވެިރކަމަީކ މިއަދު ދުނިޔޭ ގަބޫލުކުރާެނ ތެރޭން ހިނގަމުން

. ްއވާކަމެއް ނުކުރަ ޚިލާފު އީސް ހިޓްލަރު ވެސް ހަމަ ގާނޫނާކަންތަކެއް ނޫން ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޖަރުމަނުގެ ކުީރގެ ރަ 

ޓް ވެސް ހަމަ އެގޮތަުށް ހަމަ ގާނޫނުގެ ތެރޭން ކަންތައްަތއް ކުރެއްީވ. ހަމަ އެއާެއއްކޮުްށ ކެމްޕޯޑިާއގެ ކުީރގެ ރައީސް ޮޕލްޕެ
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هللا ކުރަްއވަނީ ހަމަ ޢަބްދު އިތުރަުށް ިޒމްބާބުވޭގެ ރަީއސް ރޮބަޓް މުާގބޭ ވެސް ހަމަ ކަންތައްތައް އެ އި ޭއގެޑީ އަމީނާ.އީ

ތަފާތެއް ެނތް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެެހންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެން  .ކުރަްއވަުމންގެންދަވާ ގޮތަުށްކަންތައްތައް  ޔާމީން

ގެންދަނީ ގާނޫނުގެ ތެރޭންނޭ ކަންތައްތައް  މި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ މިއަދު ހަމަ ބުނަމުން މި ،މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ

 ަތެޅއް ، އިލާފަ  ދޮރެއްއަުޅަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ އަދި  ކުރަނީ.ކުރަނީ. ކޯޓުަތއް ބޭނުންކޮުށްގެްނނޭ ކަންތައްތަްއ 

ޯކޓަކަުށް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ ނުވާނެ ކޯަޓކަުށް އިްއޒަތްތެރި  އި ތަނެއް ހުުޅވިަޔކަސް ިއންސާފުނުލިބެންޏާ އެ ނުވާނޭލާފަ

ތަނުން  ނަން އެއީ. އެހެންވީމާ، އަދި އެ ތަނަުށް ކިޔާތަންވަނީ އިންސާފު ލިބޭތީ. އިންސާފު ހޯދޭ  ރައީސް. ކޯޓަކަުށް

ނުވާނެ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން މި ޤައުމުަށް  ލިޔުމެއް ނެރެގެން ކަމެއް ކުރިޔަކަސް ެއއީކީ އިންސާފަކަުށް

ރަީއސް ތްތެރި ިރޒަމް ބޮިއޮކޓްވަނީކީ އިްއޒަހުންނެވީ އެ ަމސައްކަުތގައި. ޓުއަ ދޭނަން. ރައީސް ނަޝީދު އެއިއިންސާފު ހޯދަ

ކަމެއް. ތި ބޭފުޅުްނ  ކަމަުކން ވާ ަކމެއް ނޫން އެއީކީ. ކުރާ ދައްކާ ވާހަކަައކުން ވާ ދައްކާ ވާަހކަައކުން ކުރާ ކަމަުކން؛

އަީކ 75% ގެ. މި ޤައުމުގެ ިރސޯޓު އޯނަރުނ75ްއެމް.ޑީ.ޕީއަުށް ތާއީދުކުރާނެ މި ޤައުމުގެ ރިޯސޓުތަކުގެ % !ޖައްސަވާހިސާބު

ތިބީ  އެްއކޮުށް އެ ެއމް.ޑީ.ޕީއަުށް ތާއީދުކުަރއްވާ ޭބފުޅުން. އެ ބޭފުޅުން މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީއާ ވިސްނުމުަގއިއެމް.ޑީ.ޕީގެ 

 ،ދަންނަވަނީ  އިތުބާރާއި އެ ޔާޤީންކަން އެ ޭބފުޅުންގެ ހިތުަގއި އޮތީމާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން މި

ދިއުމަީކ ގެން ގެންގޮތަުށް މި މަޖިލީހުން ގާނޫނު ހަދައިނިޔާވެރިވުމަުށް މި މީހުންނަުށް އަ ،މީހުންނަުށް ނިސްބަތްކޮުށް

މި ދައްކަނީ  މެންހުރި ކަެމއް ނޫނޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އިންސާުފގެ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑުރައްޔިތުންނަުށް ފައިދާ

ތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންެގ ިއްއޒަ އަޅުގަނޑުމެން މި ާވހަކަ ދައްކާނަންޙައްޤުތަުކގެ ވާހަަކ. އެ ނުިލބެންޏާ 

 ކަންކަްނ ކުރަން މިއަދު ޖެހިގެން މި  ފާއިތުވެދިޔަ ޖީލުތައް ިމކަން ނުކޮުށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ިވސްނުން ބަހައްޓަންވީ އަނިާޔެވރިކަމަކަުށް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުން ބަހައްޓަންީވ  ގެއުޅެނީ. އަުޅގަނޑުމެން 

ގޮެތްއވިޔަސް ތަާފތު ޚިޔާލާއި ތަފާތު ފިކުރު އެބައުޅޭ. އެ ހުރިހާ ފިކުރެއް ަތކަމަުށް. މި ޤައުމުގައި ކޮންމެއިވަންއެއްބަ 

ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ެގ ޤާބިލުކަމެއް މި ސަރުކާރުގައިދެއްކުމު އް ކައިިރައުށް އައިސްގެން ވާަހކަގޮާވގެން އެއް މޭޒެ 

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައނިޔާަގއި މި ކުރަމުންދާ ކަްނތައްތައް އެނބުރި ައއިްއސަ  މިއީ، އަިނޔާވެިރކަމުގެ ސަރުާކރެއް

ތޯ އިންސާފަކީ އެކަންކަން ކުރާ މީހުންނާ ދިމާލަުށް އެކަންކަން ދާނެ އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެ ދުވަހުން ެވސް ބުނަންވީ

ރަީއސް ނަޝީދަުްށ ތި ދޭ އަިނޔާ އެނބުރި އެ  އެްމ.ޑީ.ޕީއަުާށއި ޮއތީ ތި ބޭފުޅުން ނުހޯދައި، ހެްއޔޭ؟ އިންސާުފ މިކޮބައި

ނުންވަނީތޯ އިއްޒަތްތެރި މީހުން ކުރަން ބޭ މީހުންނާ ހިސާބަުށް އައިސް، އެ އަނިޔާ ބައްދަލުކުރާ ދުވަަހުށް އިންތިޒާރު އެ

 ދުމުަށް އަނިާޔވެރިކަމަުށް ޓަަކއި އަުޅގަނޑުމެން ނޫނެކޭ ބުނަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އިންސާފު ހޯ ރައީސް؟

ަރން ، ޓަކައި އެންމެ ެއއްބަހެއް ިކޔައި  . އެކަން ނުކޮުށެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ެއްނެމ ެއްއ ަމްޤަޞެދްއަގިއ ަމަސްއަކްތކ 

އަޅުގަނޑުމެން  އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންަނުށް ކާމިޔާބެއް ނުހޯދޭނެ އިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ކުރިއެރުމެއް ނުހޯދޭނެ

އެީއ ޙައްޤެއް ކަމުަގއި ނުހެދޭނެ ލު ނަން އެބަޖެހޭ. ޙައްޤެއް އެއީ ބާތިލެއް ަކމެއްަގއި ނުހެދޭނެ. ބާތިބުއަނިޔާއަުށް ނޫނެކޭ 
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އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިންާސފު ދުނިޔޭގައި އޮންނާނީ. ިއންސާފުގެ ތެރޭން އަޅުގަނޑުެމން ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނީ. 

ތަކަީކ މި ޤައުމުަގއި ަރއްޔިތުން ަބލައިގަންނާނެ ކަެމއް ނޫން. ލު ކަންަތއްގެންދާ ބާތި އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރަމުން މި 

ްނަންށ ަހމ، އެއްކޮުށް  ރަްއޔިތުންނަުށް އަމާންކަމާ އެއްކޮުށް، ރައްޔިތުންނަުށް އިންސާފުވެިރަކމާ ަަޖެހޭ މާޙައުލެއް ަރްއިޔތ 

ނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ލިބޭ ދުވަަހކުން މި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ހަމަޖެހުމާއި އިންސާފު މި ޤައުމުގައި ާޤއިމުވި

 ލު ކަންތައްތައް.އެހެންނޫނިއްޔާ ެއކަންކަމަކީ ަހމަ ބާތި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ މެންބަރު މާފަންނު ދެކުނު އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ރިފާޢަهللا ޢަބްދު

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ރިފާޢުهللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ދެކުނު 

 2009/9ގާނޫނު ނަންބަރު  ،ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފްރަީއސް. ދިއްއިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ 

ުށް މި ގެނެވެނީ މާ ޮބޑުަށް އަ ާނަޔތާއި ރަްއކާތެރިކަމުގެ ގާނޫނު(ކޮުްށފައިވާ މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ އި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން)

ވާ ތިިބ ވެސް ލަްސވެފަިއވާ އިޞްލާޙެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަްނ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި ރައީސްކަން ކޮުށްފައި 

ްއކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެ ކަމުަށް ނާޔަތްތަކާއި ރަުށުން ދޭންވާ އިވަނަ މާއްދާގެ ދަ 128އަސާސީެގ ފަރާތްތަކަުށް ޤާނޫނު

ނަމަ. ކުުްށވެރިނުެވ  މުން ަވކިެވއްޖެގާނޫނީ ހަަމތަކުގެ މަތީން އެ މަޤާ ނުވެ ވަނީ ކުުްށވެރި ލިެޔވިަފއި އަސާސީަގއިޤާނޫނު

ކުރެވިފައި ހުރި ކަމެްއެގ ވަުގތު ރަީއސްކަން ކުރަްއވަމުންދިޔަ  ،މީހަކު އެ އަދާކުރަމުންދިޔަ ިވޔަސް އެ ކަުމގައިވަިކވި

މީހަކު  ވަންޏާ އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި ެކޓަގަރީގެ ތެެރއަުށް އެ ލިބެއްޖެ ކަމަުށް މީހަކަުށް ކުުށަކަުށް ައދަބެއް ތެރޭން އެ

ލާއިރުަގއި ރާއްޖޭަގއި އި ތިބި ފަރާތްތަކުަށް ބަލައިނަމަ، މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ރައީްސކަން ކޮުށްފަ ނުފެތޭ. އެހެންކަމަުށްވާ

ކުަރއްވާަފއި މިއަދު ވެްސ އަުޅގަނޑުމެްނގެ އަހަރު ވެިރކަން 30އެީކގަިއ  ވަަރުށް ޤަދަރުވެރިކަމާ އިވަރަުށް ޝަރަފުވެިރކަމާ

ދެއްވުމަުށް ޓަަކއި އްޔިތުންނަުށް ހެޔޮ ޮގތްތައް ހޯދައިއަދި އަުޅގަނުޑމެންގެ ރަ ،އިދެއްވުމަުށް ޓަކައި ދަރާއްޖެއަުށް ރީތި ނަން ހޯ

އެ ކުަރްއވާ މަސަްއކަްތ  މްރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫއަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރީެގ ިއްއޒަތްތެ

އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ފާހަގަކޮުށް ޝުކުރު އަދާކުރަންޖެހޭ. އެފަދަ ބޭބޭފުޅުން މުޅި މާލިއްޔަތު ޮއއްސާލަން ވެސް ައޅުގަނުޑެގ 

ފަހުން ބައެއް ބޭބޭފުޅުންގެ  އޭގެ ، ހަމަ ޝަކުވާއެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީ 

ލާފައި ނިކުމެ މި ފެންނަނީ މުޅި ޤައުމު ހަލާކުކޮުށްލަން ކުރެވޭ ނޑުމެްނނަުށް ވެރިކަންކޮުށް ނިންމައިތުން މިއަދު އަޅުގަފަރާ

ދިޔަ ރައީސްެގ  އިފަހުން ރާއްޖޭގައި ވެރިކަންކޮުށް ިއސްތިޢުފާދީފަ ދަންނަވަނީ އެންމެ މަސައްކަތްތަެކއް. އަުޅގަނޑު މި

ުށް ލާބައަ ރަްއޔިތުންނަުށް ހެވާއި ،ޓަކައި  ލާފައި އަމިއްލަފުޅަުށް ރައްޔިތުންނަުށްންމައިކަ. އެ ބޭފުޅާ ވެިރކަންކޮުްށ ނިވާހަ
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ހުލިކޮުށްލީ. ެއ  ީރ ވަނަ ދުވަހު މުޅި ރާއްޖެ ރޯކޮުށް އަނދާފެބުރުވަ 8ޓަކައި އިސްތިޢުފާދެއްވާަފއި ނިކުމެވަަޑއިގެން 

ފަހުން ނުކުމެ މުޅި ޤައުމު  ސަލާަމތްނުވެިވގެން. އަނެއްާކ ޭއގެ އުޅެނީ  ގެއްލުމުން އަދިވެްސ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި

ދަނީ ހީނަރުވަމުން.  ބޮއިކޮޓްކުރުމަުށް ޓަަކއި މި ކުރެވޭ މަސައްކަުތގައި ައޅުގަނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދު ދުވަހުން ދުވަހަުށް މި

 ،ވި އުނދަގޫ ބޭފުޅުންގެ މި ވޭންދެނިރުވޭ މި ބޭއެހެންވީމާ، މި ކަންތައްަތކަުށް ޓަކައި ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ މަޖުބޫ

އެންޖޯއީކޮުށް ައޅުގަނޑުމެންގެ އަޅުގަނޑުމެން ޓެްކސަުށް ދައްކާ ލާރި މި ބޭފުޅުން  ތަކުން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަން.ދުއްތުރާ

ހޮވާފައި  މު ރަްއޔިތުން ނިކަމެތިވާަކން އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް އެ ުފރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ. އަުޅގަނުޑމެންނަކީ ރައްޔިތުންއާއް

ދިނުން. އެހެންވީމާ، އް ރައްޔިތުްނގެ ޙައްޤުަތއް ހޯދައިތަނަުށް ފޮނުވާފައި ތިބި މަންދޫބުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ިޒންމާއެ މި

ރާއްެޖއަުށް ގެއްލުންޭދ  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާގެ ތެރޭން މިފަދަ ގޮތަކަުށް ވަކި ބޭބޭފުޅުން ރާއްޖޭގެ ވެިރކަންކޮުށްފައި ނުކުމެ

ން، ނާޔަތްތައް އަުޅގަނުޑމެންގެ ޓެކްސް ފައިާސއިކުރަން އެ ބޭފުޅުންނަުށް އެފަދަ އިގައި އަުޅގަނޑެއް ގަޫބލެއް ނުހާލަތްތަކު

ައޅުގަނުޑ މީގައި ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑުަށް  ބެންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް. އަދި ހަމައެއާއެީކގައިން ލިމި ޤައުމަުށް ވަންނަ އާމްދަނީ 

ރާްއޖެއަުށް ލިބެން ހުރި އެކިއެކި ެއހީތައް ހުއްޓުވުމަުށް ޓަކައި ެއ  ،ޓަކައި  ރުމަުށްކުާރްއެޖ ޮބިއޮކޓް ، ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން

ނާޔަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ހަމަ ެއ ފައިސާއިްނ  ދެއްތޯ މި އި  ކުރަްއވާ މަސަްއކަތްތަކަީކ ެއ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް

ަގނ، އިދޫކޮުށްލަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ަފއިސާތައް ުހއްޓުވަން އުޅެފަ  ގެން އޭެގ ން ދެން ހުރި ފައިސާކޮޅު ނަންަގަވއިޑުމެައޅ 

ޤީނުން ވެސް އެއްބަހެއް ނުވާނަްނ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މި ދޭކަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަ ބޭނުންކުރާނެ ފުރުޞަތެއް

ުށްލާފަިއ މިއަދުން މިއަދަުށް ވެސް ފާސްކޮ ތެއް. ިމއީ، އަުޅގަނޑުމެން ވޯޓުލަިއގެންކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ޤައުމީ މަސައްކަ

ތަނުން ނެރޭ ބިލެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ައުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މި ބޭބޭފުޅުން ޤައުމަުށް އެ ކޮުށްދެްއވި  މި

ކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމަުްށ  ހިނދު، ހަމަ އެގޮތުަގއި ޤައުމަުށް ޚިދުމަތްތަކެއް ބޭފުޅުްނނަުށް ދޭ މަސައްކަުތގެ ައގު އެ

ުޅގަނޑުމެްނގެ ޕާޓީެގ ތިބި ބޭބޭފުޅުން ދައްކަން. އެ ނަމޫނާ މިއަދު އަ އިގޮތުަގިއ ވެރިކަންކޮުށްފަ  ލާމަސީލު މިސާލެއްގެ

މި ދަްއކަވަނީ އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެ މިސާލު. ރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ެއކިެއކި  ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ޓަކައި އެ ކުެރވޭ މަސައްކަްތ.  ދިނުމަުށްއިރީތި ނަން ހޯދަ މަރުޙަލާތަކުގައި ލިބޭ ފުރުޞަތުތަކުަގއި ވަަޑިއގެން ރާއްޖެއަުށް 

ޓަކައި އެ ދެްއާވ  ނާތްަތކެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. ޚާއްޞަކޮުށް އޮފީސް ހިންގެވުމަުށްޓަކައި ދެވޭ އި އެކަމަުށް

ނާޔަތެއް. އެކަންކަްނ އި ަކިއ ދެވޭޓަ ސޯޝަލް މަސައްކަތްތަެކއް ކުރުމަުށް ކީ އެ ބޭފުޅަކު އޮފީހެއް ހިންގަަވއި،ނާޔަތައި

އެ ބޭފުޅަކަުށް ޖަލު ޙުކުމެއް އައިސްގެން ނުވަތަ އެ ބޭފުޅަކު  ވަންޏާ ެއތައް ކިހިނެއްތޯ ކުރާނީ ނުކުރައްވާ ކަމަުށް

ފަހަރު  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑ ހަމަ އަދިވެސް އެއް ވަންޏާ ޚިދުމަތް ކިހިނެއްތޯ ދޭނީ؟ ކަމަުށް ހައްޔަރެްއގެ ތެރޭަގއި ވާ

ަކމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުން އަުޅގަނޑު ިމ  ގެނެސްދެްއވި މި އިޞްލާޙު

 އިޞްލާޙަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ާތީއދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުރުޞަތަުށް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ާދއިރާގެ މަރަދޫއަރުވަނީ  އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 ުށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް

 

 :ވާހަކަދެއްކެުވން ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

އިޞްލާެޙއް  ުށް އެްއވެސްއަ 2009/9ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ގާނޫނު ނަންބަރު 

ގަބޫުލކުރާ ގޮތުަގއި  ވާ ގޮތަުށް. ައޅުގަނޑުެއާއ ަފިއަހމަ ، ވަނަ މާއްދާއަުށް ރިޢާޔަތްޮކުށް 128ނޫނުއަސާީސގެ ގެނެވޭނީ ޤާ

. އެެހން މިދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުެމންގެ ރާއްޖެ ދުވަހަކު ވެްސ ގެނަުއމުގެ ަވގުތެއް ނޫން މިއީުށް އިޞްލާޙު އަ 2009/9

ބޮޑެތި އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކެްއ  ،ގެ ފިތުނަވެރިކަން އުފެދި، ބައިބަިއވުމުން އުފެދިނުދެކޭ މިންވަރަުށް ޤައުމު

އިންތިހާައުށް ގޮއްސަ. އަދި މީެގއިތުރަުށް  އޮތީ އޮތީ. ިސޔާސީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން މި މި އިއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރިމަތިވެފަ 

މެއްގެ މަްއޗަުށް ރިޢާޔަތްކޮުްށެގން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ އެހެނިހެން ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި. މި ހުރިހާ ކަރާއްޖޭަގއި 

ެމންގެ ތެރޭން ބައެއް ބޭފުޅުން އް ކުރަން. އަުޅގަނޑުޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެ ޤައުމީ އެއްަބއިވަންަތކަން ގެަނއުމަުށް

ނޑުމެން އެންމެންނަުށް ވެސް ނަމަވެްސ، އަުޅގަ  ވަކި ފަރާތަކަުށް ނިސްބަްތކޮުށް ހެދޭ ގާނޫނެއް ނޫން ކަމަުށް ވިދާޅުވި މިއީ

މި ގާނޫނު އުފަންވުމުްނ  ،ވެސް އެބަވޭ. ސުވާަލކީ ން. ބަެއއް ބޭފުޅުްނ ވިދާޅުކަނގޭ މި ގާނޫނުގެ މަޤްޞަަދކީ ކޮބައި އެ

މި ގާނޫނު ދައުލަތަުށް ސަލާމަތްކުރެވޭ ރުފިޔާގެ ސަބަބުން އިތުރު ހަމަނުޖެހުމާއި  ވާނީ؟ ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތަުށް ރަނގަޅުތޯ

ހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ުފންކޮުށް ވިސްނަންޖެ ައުށް ޤައުމު ވެއްިޓގެންދާނީތޯ؟ މިއީއާއި ފަސާދަިއގެ ތެރެފިތުނަ

ނޫނުތައް މިހަދަނީ. ޤައުމަުށް ހަމަޖެހުމާއި ގާ ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ޓަކައި ާގނޫނުތައް މިހަދަނީ. އަދި ކޮންމެ ގާނޫނެއްގެ ވެސް ޙަީޤޤީ  ރައްޔިތުންނަުށް އުފާފާގަިތކަން ގެނެސްދިނުމަުށް

މަޤްޞަދަކީ ޤައުމުަގއި އަމާންަކމާއި ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ާޤިއމުވެފައި އޮތުން. އަދި ރަްއޔިުތންގެ މެދުަގއި ހަމަކަމަކަމާއި 

ވަަނ  128ްއކިދާނެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ އިންސާފު ޤާއިމުވެފައި އޮތުން. މި ގާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ކިތަންމެ ވާހަކައެއް ދެ

މާއްދާގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރަްއވާފައި ތިއްަބާވ ބޭފުޅުންނުަށް އިނާޔަތް އުނިވާނެ ގޮތާއި، އުނިުނވާނެ 

ހާލަތްތަކާއި، ކަން ކުރަްނވާ ޮގތް ވަރަުށް ސަރީޙަކޮުށް، ވަރަުްށ ސާފު އިބާރާތުން ބަޔާންކޮުށްފައި އެަބއޮތް. އަުޅގަނޑުމެްނ 

ފުންކޮުށް ވިސްނާލަން މި ޖެހެނީ، އެއަުށް ރިޢާޔަތްކޮުްށގެންޯތ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ިއޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވީ. ެއއުަށް 

ހެދުނުއިރު، އެ ގާނޫނު ުވޖޫދަުށް އުފަންކުރެވިފައި އޮތީ.  2009/9ރިޢާޔަތްކޮުށްގެންތޯ ފުރަތަމަ ފަހަރަުށް ގާނޫނު ނަންބަރު 

ުޅގަނޑުމެންނަުށް ައޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ޮއއިވަާރއި، މަސްރަޙާއި، ައޅުގަނޑުމެންެގ މިއީ ވަރަުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. އަ

ސިޔާސީ ޚިޔާލު މިހެން އެނުބރޭ ވަހުތާނެއްހެން އެނބުރެން ފެުށީމާ އެ ގާނޫނުތައް ެއގޮތަުްށ ބަދަލުކުރެވޭ ކަމަުށް ވާނަމަ، 

އަތްދޫކޮުށްލާފައި ތިބެވޭ ދުވަހެއް ނާންނާނެ. އަުޅގަނުޑ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ދުވަހަކު ެވސް ގާނޫނެއް ހަދައި ނިިމގެން އެއިން 
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ވެސް ގަބޫލުކުރަން ހާލަތު ބަދަލުވީމާ ގާނޫނުތަކަުށް ވެސް އަްނނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް އަންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނުޑ 

ވާ ބޭފުޅަކަުާށއި ެއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔަކން ކުރައް 2009/9ވަރަުށް ޔަޤީންކަމާ އެކު މިދަންނަވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ބޭފުޅެއްގެ އަނބިކަނބަލަކަުށް ދޭ އިނާޔަތް ބަދަލު މި ވަގުުތ ކުރީމާ ޤައުުމގެ މަޞްލަޙަަތުށް ވުރެ ަޤއުމުގެ މަޞްލަޙަުތ 

ގެއްލޭނީ. ެއއީ މިކަމުން މި ނުކުންނަ ފިތުނައާއި ރުޅިވެިރކަމާއި ނަފުރަތު އެއީ ކޮންމެހެން އަޅުގަނޑުމެން ލިބިގަންނަން 

ނުްނވާ ކަމެއްޯތ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ، ސަރުކާރެއް ހިންގުުމގެ އެންމެ މަތީ ވެރިކަމާ ހަވާުލވީާމ މި ވަގުތު ބޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވެސް، އަދި އޭރަކު އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ ެވސް އެންމެ މަތީ އަމާޒަކަުށް ވާންޖެހޭނީ ޤައުމުގެ 

ރަްއޔިތުން އެކަިތގަނަޑކަުށް ހެދޭތޯ މަސައްކަތްކުރުން. ދުިނޭޔެގ  އެންމެ މަތީ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކޮުށް، ަޤއުމުގެ ހުރިހާ

އެހެން ކުރިއަރާފަިއވާ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ވެސް އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް މިކަން ކުރާ ގޮތަީކ، ސިޔާސީ ވާދަވެިރކަން މި 

ވަސްވަެރްއގައި. އިންތިޚާބީ އޮންނަނީ، އެ މަޤާމުތައް ހޯދަން ހަނގުރާމަކުރަނީ ކަނޑައެިޅފައި އޮންނަ ވަކި އިންތިޚާބީ ދު

މޫސުމެއްގަިއ. އެކަމަކު އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި މި ސިާޔސީ ޕާޓީ އުފެދުނު ފަހުން އާ ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ޢަމަލުކުރަން 

ގަިޑއިރު، ރެާޔއި ދުވާލު ހުރިހާ ރައްޔިތުން ާޝމިލުވެގެން މި ތިބެނީ ސިޔާީސ ވާދަވެިރކަމާއި އިންތިޚާބީ  24ފެުށީމާ 

އި. މިއީ ަޤއުމަުށް ހަމަޖެހުމަުށް ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ނޫން. މިއީ ޤައުމެއް ތަރައްޤީގެ މަގުަގއި ކުރިއަުށް ފިަޔވަުޅއެޅޭެނ މޯޑުގަ

ގޮތެއް ވެސް ނޫން. މި މަޖިލީހުގައި ވެސް ސިާޔސީ ވާަދވެިރކަން، ނަފުރަތާއި ރުިޅވެރިކަން، މިކަން އެބަޖެހޭ ނިމުމަކުަށް 

ހަދަންޖެހޭ. އިންތިޚާބީ ދުވަސްވަރު އައިމާ އެ މޫސުމުަގއި ވާދަ ެވސް ކުރާނީ. އެމީހަުކ ގެންނަން. ޤައުމު އެކަިތގަނޑަަކުށް 

ހުުށަހަޅާ ޕްރޮގްރާމުތައް ހުުށަހަޅާނީ. އެކަމަކު ަޤއުމު ބައިަބއިވެ ރޫިޅގެންދިަޔއިމާ މުޅި ޤައުމު މުޅިން ހަލާކުވެފައި 

ކަުށް ވެސް ނޯންނާނެ. އަދި ރައްޔިތުންނަުށް ަޓކައި ނެތިގެންދާނެ. ޤައުމުގެ ތަަރްއޤީއަުށް ނޭވާލާނެ ފުރުޞަތު ސަރުކާރަ

 އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަންެޖހޭ މަސައްކަތެއް ވެސް ނުކުެރވޭނެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:

ގަނޑުމެން މިއަދު މި ބަހުސްކުރަމުންގެންދާ މައުޟޫޢަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅު 

ނުވަތަ ދައުލަުތގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމުގައި ހުރި މީަހކަުށް، ނުވަަތ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކޮުށްފައި ހުރި ބޭފުަޅކަުށް 

ކަންތައްތަްއ ަވކި އުސޫެލއްެގ މަތީން ހަމަޖައްސަިއގެން އެ ބޭފުޅަކަުްށ ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތްތަާކއި، މި 

ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް އަުޅގަނުޑމެން ގެންދާ ބަހުސެއް. އެންެމ ފުރަތަމަ ވެސް އަުޅގަނޑު ާފހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ، މި 
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ދަނެއް ހުރި ގޮތަކަުށް އިޞްލާޙު މި މާއްދާއަުށް ގެެނިވފައިާވއިރުަގއި މި އިޞްލާޙު މި އޮތީ ގާނޫނީ ގޮތުން ެއއްވެްސ ބުރަ

ނޫނޭ. މި ގާނޫނުގައި ބުރަަދނެއް ހުރި ކަމަުށް ބެލެވޭ ާހލަތަކީ، އެ މީހާ ޙުކުމް ަތންފީޛުކުރަނީ ގޭ ބަންދުަގިއ 

ބަހައްޓަިއގެންތޯ، އެ މީހާގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަނީ އޭނާ އަރުވާަލއިގެންޯތ، އޭާނގެ ޙުުކމް ތަންފީޛުކުރަނީ ޖަލުަގިއ 

ވަނަ މާއްާދގެ މަޤްޞަދަީކ  128ލާބެލުމެއް ނޫން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މީގައި ޤާނޫނުައސާީސގެ ބަހައްޓަިއގެންތޯ ބަ

އަދި ޭއގެ ބޭނުމަކީ، ޭއގެ މާނައަކީ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުަރމުން ގެންދިޔަ މީހަކު، އޭނަ 

މައްޗަުށް އޭނަ ކުުށްވެިރެވއްޖެ ކަމަުށް ކަނޑައެޅުން. އެހެންވީާމ،  ވެރިކަމުަގއި ހުރިއިުރގައި ކުުށެއް ކޮުށްފައި އޮތުން. އެ ކުުުށގެ

މިއަުށް އަންނަންޖެހޭނެ އެންމެ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙަކީ، މީތި ޮއންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ، އޭނަ މަޤާމުަގިއ 

 128ހާހިސާބުން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހުރިއިރު އޭނަ ކުުށެއް ކޮުށް، އެ ކުުށުން އޭނަ ކުުށްވެިރެވއްޖެ ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ، އެ

ވަނަ މާއްދާގެ އަސްލު މަފުހޫމަކީ.  128ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާ ިއނާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ހުއްޓާލަންޖެހޭނެ. އެއީ 

 އިންޞާފުގެ ދާއިރާއިން އެ ދާ މައުޟޫޢަކީ އެއީ ޢަދުލު މި އެހެންވީމާ، މިއަދު މި މަޖިލީހުަށް ހުުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުން

ވަނަ މާއްދާަގއި ކަނަޑއަަޅއި  128މީހާ އެހެރީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ހެއްގެ މައްޗަުށް ކުުށެއް ސާބިުތވާ ހިސާބުން ފެުށިގެން އެމީ

ަގއި ، ނަމަެވސް ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ހުރިހާ ރައްކާެތރިކަމެއް ކަުމގަިއވީ އަުށް އެހިސާބުްނ ަނމަވެސް އޭނަ  ވީައިދ ިއާނަޔެތްއ ަކމ 

އިންޞާފުގެ ދާއިރާއިން އޭނަގެ މައްޗަުށް ކުުށް ކަނޑަެއޅި ސާިބތުވާ ހިސާބުން އަުޅގަނޑުމެން ދުލުއޭނަ ޢަޖެހޭނެ. ހުއްޓާލަން

ސް އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ އުޅެނީ ބަޔަކު މީުހން ގަބޫލުކުރިޔަސް އަދި ނުކުިރޔަ ޖެހޭނެ އެކަން ހުއްޓާލަން. ދަންނަވާލަން މި

 ގެ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެހެރީ ކުުށްވެރިއެއް  ކެނެރީގޭ ކަަމުށް ގ. ޓެރަރިޒަމްގެ ކުުށެއް ކޮުށްަފއި އެ ކުުށުން ކުުށްވެިރވެއްޖެ

ސް އަުޅގަނެޑއް ނޫްނ ނޑަެއޅިފަ. ބަޔަކު މީހުން ގަބޫލުނުކުރިޔަސް، ކުިރޔަގޮތުގައި ކަ ގެޓެރަރިސްޓެއް ، ގޮތުަގއި

ޓުން ކަނޑައެިޅ ގޮުތގައި އޭަނ ކަނޑައެޅީ. އޭނަ ކަނޑަެއީޅ ޝަރުޢީ ކޯޓުން. އެހެންވީމާ، ޝަރުޢީ ކޯ ގެޓެރަރިސްޓެއް 

ެއއްެވސް ހިސާބަކުން އޭނައަުށް ެއ  ،ހިސާބުން އޭނައަކީ ޓެރަިރސްޓެއް. ޓެރަރިސްަޓކަުށް ެއއްވެސް ދިމާލަކުން 

ދިކޮޅަުށް ުނވަަތ ޓެރަރިސްޓުންނާ ދެކޮޅަުށް އިހަކު އޭނައަުށް ަރއްާކތެރިކަމެއް، ޓެރަރިސްޓެްއގެ ސިފަިއަގއި ހުރި މީ

މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ިދނުމަކީ އަސްލު ޭއގެ ޒާުތގަިއ އަދި ބަޔަކު ވިޔަސް އޭނަައުށް ހިސް ކުރާ ަޤއުމަކުން ވިޔަ މަސައްކަތް

ުނގައި މާ، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ގާނޫބޮޑެތި ސުވާލުތަެކއް އެަބ އުފެދޭ. އެހެންވީ ަވރަުށް ؟ކޮންކަހަލަ މިންގަނޑެއްތޯ 

ލާޙަކީ ވެސް އަދި ިއޞްލާޙުކުރަން ޖެހިފައި އޮތް އެއީ އަދި މިހާރު ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞް ،ބުނާ އިޞްލާޙަކީ މި

އޭނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުގައި ހުިރއިރު އޭނާ ކުރި ކުުށަކަުށް ެއ  ،އިޞްލާޙެއް. މާނަައކީ މީތި ޮއންނަންޖެހޭނީ

ފިރިމީހާއަުށް މި ނިބމީހާ ނުވަތަ ހިސާބުން ފުެށިހެން އޭނާއާއި އޭނަގެ އަ އެ ،ނަމަ ކުުށުން ކުުށްވެރިެވއްޖެ ކަމުގަިއ ވަނީ

މީގައި ޖަލު ޙުުކމެއް ތަންފީޛުކުރާ ވާހަަކއެއް ާނޔަެތއް ނުލިބޭނޭ. އި ނޫނުގެ ދަުށުން ލިބިދޭ އެްއެވސް ރައްކާތެރިކަމަާކއިގާ

 ނޫނީނަމަވެސް، ގާ ވީގޮތުން ބަލައިފި ަކމުގައި  ގޮތުން އެކަން އޮންނަ އުސޫލެއް ނޫްނ. ޝަރުޢީ ނޫނީއައުމަކީ އެއީ ގާ

ކަންތައްތައް  ނަމަވެްސ މީހަކު ކުުށްވެރިވެއްޖެ ކަމަުށް ކަނޑައަޅާ ހިސާބަކީ ެއއީ ައސްލު އޭނަގެ އެ ވީގައި ގޮތުން ބެލިކަމު



49 

 

ާވަލިއެގްނ ަތްނފ ޛ، ކުރޭތޯހިސާބަުށް ނުގޮސް ޖަލުގައި ަތންފީޛު ފެުށޭ ހިސާބަކީ. އެހެންވީމާ، އެ  ަުކުރޭތޯ، އޭނަ ޭއާނ ައރ 

ކުރޭތޯ އެއީ ބަލަންޖެހޭ މުޅި ރާއްޖޭ ަސރަހައްދުގައި ބަހަްއޓަިއގެން ތަންފީޛުންދުގައި ބަަހއްޓަިއގެން ަތންފީޛުކުރޭތޯ، ގޭ ބަ

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިކަން އިޞްލާުޙކުރެވި ފާްސވެގެންދާއިުރަގއި  ،މިންގަނޑެއް ނޫން. އެހެންވީާމ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ލުކުރާހިތް އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ ބޫއަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ، އަުޅގަނޑު ހިތަުށްއަރަީނ ނުވަަތ ައޅުގަނުޑ ގަ

އި ބަޔާްނކޮުށްފައިވާ މަފްހޫމުތަކަުށް މި ބިލު ނުވަތަ މި އިޞްލާޙު ގައި ކަނޑައަޅަ ވަނަ މާއްދާ 128ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގެ ދިވެހިރާއްޖޭ  ،ފެތިގެންދާނެ ކަމަުށް. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަނުޑ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީްސގެ އަރިހުން އަުޅަގނޑު އެދެނީ

އިގެން މީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިއަދު ޤައުމަޔާهللا ވަގުތު ހުންނެވ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުަގއި މި

ކަންތަކަުށް ނޫނީ ހުރިހާ ކަުށް ބެއްލެވުމަުށްފަހުގައި އަިދ ގާކުރިއަުށް ވަޑަިއގަންަނވަނީ ޝަރުޢީ ހުރިހާ ކަންތައްތަ

މު ގައި ވެސް ކަނަޑއަުޅއްވާަފިއވާ ހުރިހާ ގޮތްތަކެއް އޭގެ ޒާުތގައި އެއަުށް ފުރިހަމަ މަޤާޮގތުދެ އެ  ބެއްލެވުމަުށްފަހުގަިއ.

ކިަތންމެ ކައިީރގައި ހުރި މީެހްއ  އާއެއީ އޭނަ  ،ކުރުމަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހުނު ޮކންމެ ކަމަކީދީގެންނޭ. އަދި އެކަން ތަންފީޛު 

ަގއި ، ނަމަވެސް  ކަމުގަިއވީ ކުރުމުގައި ފަސްޖެހިވަަޑިއގަންނަާވ ނަމަވެސް ގާނޫނު ތަންފީޛު ވީައިދ ޮކްނެމ ަފާރެތްއ ަކމ 

ނޫނުތަކުން އަޅުގަނޑުމެްނެގ ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާ ބޭފުޅެއް ނޫނޭ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުމުން ފެނިގެން މި

 ރައްޔިތުންނަުށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 މަުށް.ޢަލީ ޢާޡި

 

 މް ވާހަކަދެއްކެވުން:ޢަލީ ޢާޡިމެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ވެހިރާއްޖޭެގ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް ނެތްކަން ދި

ބޫލުކުރާ ެއއް ބޭފުޅަކީ މިއަދު ޑަުށް ގަ ބޫލުކުރާނެ. ެއކަން އެްނމެ ރަނގަޅަުށް އެންމެ ބޮރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ެވސް ގަހު

މަނިކު. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޯޓުަތއް ރާގެ ިއްއަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާއިންނެވި ހުޅުހެންވޭރު ދާއި ރިޔާސަތުަގއި ތި

ެނ ބޫލުކުރާން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ގަބޭފުޅާ. އެކަ ތުންގެ ޯކޓުތައް އުފެއްދި ެއއް ބޭފުޅަކީ ތިކަމުނުގޮްސގެން ރައްޔި

ބޫލުކުރާނެ. އިްއޒަތްތެިރ ގޮތަުށް ނެތްކަން، ެއކަން ގަ ފު ލިބޭޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންނަުށް އިްނސާޝަރުޢީ ކޯޓުތަކެއް އަ ހަމަ.

ަކުށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްަފއިވާ މީހަ ،ުށްނޫނަމި ގާ، 2009/9ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

 10ވަނަ އިޞްލާޙު ހުުށަހެިޅގެން ުއޅޭއިެރއްަގއި މި  10 ލާޙު ހުުށަހެޅުނުއިރުގަިއ، މިއިޞް  9ނާޔަތުެގ ޤާނޫނަުށް އި

މީހަުކ ކޮުށައި ކުދިކޮުށްެލވޭނީ ކޮްނ  އެ އިޞްލާޙަކީ ވެސް ވަިކ މީހަކަުށް އަމާޒުކޮުްށގެން، ަވކި ބޭފުަޅކަުށް އަމާުޒކޮުށްގެން 
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ނަުށް ވެސް ންކިހިނެއް ަހދައިގެންތޯ ހުުށަހަޅަިއގެން އުޭޅ އިޞްލާޙުތަކެްއކަން އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ ،ވިސްނުމެްއގައި 

ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަުށް  ނޫނުންގާހިސާބަުށް ! ައޅުގަނުޑމެން މިހާ އެނގޭނެ. ނިކަން ފަހަތަުށް ވަޑަިއގެން ބައްލަވާ

އުޅެީނ ކެރިވަަޑއިނުގަެނގެން ނުވަތަ  ކީްއވެގެންތޯ މި ލައިލީމާ މިކަން ހަމަ ސާފުވެގެންދާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ބަ

ގޭ ާޢިއލާ ެވިރަކން ، ނުކެރިގެން ރީތިކޮުށް ލިޔަން ަދްށ ާކިމނ  ނާޔަެތއް އެްއވެސް ިއރެއްަގއި އެްއވެސް އި ކުރާަރއ ްސ ަނޝ 

ދުްއވާލަންުށޭ. މި ޤައުމުން ރައީސް ނަޝީދު ނަމެން ބޭނުންވަނީ އޭނަގެ ދުވަސްތޭ، ރައްކާތެރިކަެމއް ނެތޭ، ތިމަންނެ

ދޭތެރޭގައި  ގެ ހިތްތަކުަގއި ރައީސް ނަޝީދާއުޅެނީ ރައްޔިތުން  އެހެން ލިޔަންވީ ނޫންތޯ. އެހެން ނުލިޔެވިގެން އެ .ފޮހެލަންުށޭ

ދަނީ.  ކުރަމުން މިރަކު ކަމެއް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް. އެހެން ނުލިޔެވިގެން ފަހައޮތް ލޯތްބާއި އިޙްތިރާމު ބޮޑުކަމުން

! މިދިޔަ ލާ! ެއއްެވސް އެްއެޗއް ނެތްވަރަުށް ހަދާކަނޑައި ލާ. ހުރިހާ އެއްެޗއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހެޔޮނުާވނެ ކަނޑައި

ދަކަުށް ދައުލަތުގެ އެްއވެސް ފައިާސއެއް ނުދެއޭ. މި ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ަރއީސް ނަޝީ ދެ އަހަރު ތެރޭ އިނގޭތޯ.

ނާޔަެތއް، ފައިސާެއއް، އިއެްއވެްސ  ަދއްކަނީ؟ ދީފަެއއް ނެތޭ. ގާނޫނުގެ ތެރޭން ދޭން އޮތް ކޮން ވާހަަކއެއްތޯ ިމއަދު މި

ހެދޭތޯ  މެވެސް ގޮތެއްނޫނުގެ ތެރެއަުށް ލަިއގެން ކޮންއޮތީީކ ނޫން. ދެން މިއަދު މީތި ގާ ރައްކާތެރިކަެމއް ދީފައި

މި ސަރުކާރުން  ނުކުރަން. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ބޫލެއްކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ގަ ކުރަން އުޅުުމގެ ބޭނުމެއް އޮތްމަސައްކަތް

އެންމެ ރަނގަޅަުށް އެްއވެސް ެއއްެޗއް ދޭން ޙަޤީޤަތުގައި ބޭނުމެއް ނުވާނެ. އެކަން  ،އެްއވެސް ފަރާތަކަުށް، ެއއްވެސް ކަމެއް

ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި އެބަޮއޭވ  ،ނޫނުގައިޖެހޭނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގާ ކުރަންބޫލުއަޅުގަނޑުމެން ގަ

. އެބަ ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތާރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަުށް  ،ކަނޑައެިޅގެން ލިޔެފައި 

ކަން ކޮބައިތޯ؟ ލިބޭތޯ؟ ނުދޭ. ވާހަކަެއއް. އަީމންޢާއްމަުށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިދޭތޯ؟ ޤާނޫނުގެ ތެރޭގައި ލިޔެފައި އޮތް  އެބަ

ންނަންޖެހޭ ޯކޓު އެބަ ހު ނޫނުތަކުގައި އެަބއޮތް ލިެޔވިފައި ހައިންޖެހޭ ކަންތައްތައް. ކޮބައިތޯ ގާ ބޫލުކުރަ މިއީ ައޅުގަނޑުމެން ގަ

ނޫނަކުން އަދި ލިެޔިވެގންނެއް ނޫން މި ސަރުކާރުން ގާ، އެ އުފައްަދއިފިތޯ؟ އެހެންީވމާ. ކޮބައިތޯ؟ އިއުތުރާއި ދެކުުނގަ

ޔާމީން ބޭނުންވި ގޮތަަކުށް ކަންކަން ކުރަމުންދާކަްނ  ،ޮގތަކަުށް އެރިދަނީކީ. މި ސަރުކާރުން ހިތަުށް ކަންކަން ކުރަމުން މި

ގަންޖެހޭނީ ވަކި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ހިނ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.ބޫލުކުރާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެން ެވސް ގަ

އީ ހިންގޭނެ. މިުށް މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހެއް ނުމަނިކު ބޭނުންވާ ގޮަތކައި. މޫސާއުސޫލަކަުށް. ވަކި ގަާވއިދެްއެގ މަތީގަ

ގޮތަުށް. އެހެންވީމާ،  ތަން ހިނގަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ިލެޔފައި އޮތް ެއއް ނޫން. މިމަނިކުގެ ގެމޫސާ

ގޮަތކަުށް. އެހެންވީާމ،  އޮތް ޔާ އެ ފުރުޞަތެއް ދޭންޖެހެނީ އޭަގއިންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނިއްރައްޔިތު

ތައް ކުރެްއވޭނެ ކަމަކަުށް. ޚިލާފަުށް ކަންތައް ތާ އިންނަަވއިގެްނ މި ގަވާއިދާއެްއގޮތަކަުށް ވެސް ހީފުޅުނުުކރައްވާތި ތި

ޅަކު ބަހުސްަގއި ަކނޑައެިޅގެން އެބަޮއވޭ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ ބޭފުމަނިކަކަުށް ނުކުރެވޭނެ. މޫސާ

. ކޮންެމ މެންބަރަކު ވާހަކަަދއްަކއި ޓުމިނެ 5ނަުށް ނުވާނޭ. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަނޑުމެން މެންބަރުންބައިވެިރެވގެން

ކޮން އުސޫލެއްތޯ؟ ެއހެންވީމާ، ވަރަުށް ބާރުލާފައި  މިއީ ؟ޓު ރައީސަުށް. މިއީ ކޮްނގޮތެއްތޯ މިނެ 5ނިމުނީމާ އަނެއް 
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 ނޫނުަގއި އޮތްހިންގަނީ ގަާވއިާދ އެްއގޮތަުށޭ. ގާ ތިތާ އިންނަަވިއގެން ވިާދޅުވާނެ ކަމެއް ނެތް ތިމަންނަ މި ،ވިދާޅުނުވާތި 

ގޮތަކަުށް. އެހެންވީމާ،  އެރިގޮތަކަުށް ވެސް ނޫން. ހިަތުށް ގަާވއިދުަގއި އޮތް ،ގޮަތަކުށް ވެސް ނޫން ނޫުނގައި އޮތްގޮތަުށޭ. ގާ

ކުރާކަުްށ ައޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތުދީގެެނއް މިތާުކއެއް ނުތިބޭނަން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިކަްނ އެކަން އެގޮތަުްށ 

ހިނގައިިދޔަ ކަންތަކަކީ ވެސް ކަނޑައެިޅގެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހުގައި މިއަދު ަރއްޔިތުްނގެ .ބޫލުކުރަންވާނެގަ

ުތ ވަގު ބަރުން ފުރުޞަތުަށް އެދިފައިވަިނކޮުށް ހަމަ ކުއްލިއަަކުށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮނީޑގައި މިބައެއް މެން

ެދނ  ، ޮކުށްގެން ަވކި މެންބަރަކު ަވއްދައިގެން އިންނެވީީތވެ ެއސް.އެމް.އެސް ަޞތ  ރ  ަވްނ ފ  އެހެން  ަވިކ ާވަހަކެއްއ ަދްއކ 

ޖެހޭ ކޮންމެވެސް ތަން ފުަރތަމައިނުން ހިނގާ ހަމައަކަުށް ައޅުވަން އެބަ އެހެްނވީމާ، މި މެންބަރުން މިކަމަުށް އެދިއެދި ިތއްބާ.

ން. ފަހަރެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ ޮކްނެމެވްސ ަގާވިއެދްއެގ ަމތ  ، ންއުސޫލެްއގެ މަތީ

ނޫނީ ރައްޔިތުްނގެ  ،ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްމިކަން ކޮންމެހެގެނައީ  އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު އަނބުރާ މި

ލާފަިއ  ގޮތް ރަނގަުޅވެގެެނއް ނޫްނ. ގޯްސކޮުށް ކުރާީތ ެއއަުށް އިތުރު ކަންަތއްތަެކއް މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަްއ ކުރާ 

ކީ ަރއްޔިތުންެގ ހިސާބަުށް އަުޅގަނޑުމެން ހުުށަހަޅާނަން. މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ހިންގަނީ އަނެއްާކވެސް މި މަޖިލީހާ

ގޮތަުްށ،  ކުރަނީ ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ކަންތައްަތއް މި ަގވާއިދަކުން ނޫްނ. އެ ،މަޖިލިސް ހިނގަންޖެހޭ އުސޫލަކުން ނޫން

ނޑުމެން އެ ފުރުޞަުތ ގޮތަުށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ އިލާއިން ބޭނުންވާގޮތަުށް، ކާމިނީގެ ޢާ  ބޭނުންވާ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ެވސް ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ. ުށް ެއްއގޮތަކަުށް ރީތިކޮުށް ތިބެގެން މި މަޖިލިސް ހިނގާކަ ،ތިެބގެން ގައިދީގެން މިތާ

ތަނަުށް  ަރއްޔިތުންނަުށް އޮތް ކަްނތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ. މި .އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ވަކާލާތުުކރަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގައި

އޮތިްއޔާ އޮންނާނީ ހަމައެކަނި ވެިރކަން ހިންގަން ފަސޭހަކުރަން. ރައްޔިަތކަުށް ސަުރކާުރން އަިއއްސަ  މި ،ނޫނަކީ އަންނަ ގާ

ތަން ނުފެންނާނެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު  ކުރާތަނަކަުށް ގާނޫނެއް ގެނެސްެގން މަސައްކަތް ރަނަގޅުކުރާކަުށް މި ،ފަސޭހައެއް

ތަނަުށް  ނޫނުތައް މިހޭނީ ވެސް އަދި ގާލިސް ހިންގަންޖެރައްޔިތުންގެ މަޖި .ހަމަ ތަކުރާރުކޮުށް ދަންނަވައިލާނަން

ކުރެވޭތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުނުވާ ޮގތަުށް. ގާނޫނުތައް ތަންފީޛު ޖެހެނީ ވެސްބަލައިގަންނަން

ްނ ަމަސްއަކތް ، ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ވެސް  ،ރައީސް ެވސް ޅ  ިރާހ ޭބފ  ުޑ ކަމަުށް އަުޅގަނ ުކރަންވާނެހ 

ތަން  އެއް ނޫނޭ. މިގެ ގެ މަނިކުިމއ  ޫމސާ ، މަނިކަުށްމޫސާފަހަރު އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން  ބޫލުކުރަން. އަދިެވސް އެއްގަ

 ބޮޑަުށް ޝުކުިރއްޔާ.  ހިނގަންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހިނގަންޖެހޭ ގޮތަުށޭ. ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަ

 ޢަލީ ސަލީމަުށް.

 



52 

 

 ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ތި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންަވނީ، އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް

ކަންކަން  މި ، އަަރއިރުމާ ފޮުޅމާއިގައި ހިނާގ ތަޅާގެންދަވަީނ މަޖިލީހު ގޮނީޑގަިއ އިންަނވަިއގެން ިމއަދު މަޖިލިސް ތި

މިއަދު ތި ކަންކަން ކުރައްވާ ގޮތަުށް ައޅުގަނޑު ހަމަ އައްސަރިބަާހއި  އެހެންވީާމ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސްހުއްޓުވޭނެ މަގުންނޭ. 

 އިންސާނުން ދުނިޭޔގައި އުޅެމުންދާއިުރަގއި އިންާސނުން އިންސާނުން އުޅެްނވާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް.ދަންނަވަން. ސާބަސް 

ކަންކަން އިންސާނުން  މި ިއ ކަންކަން އޮންނަންވާނެ ގޮތާ،ގޮތާިއ، ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަާފިޅއާިއ، އިންސާނުންގެ މެދުގަ 

މީހުންނަުށް  މީހުންނަުށް ފެންނަ ކަންކަމާއި، އެ ަތޖުރިބާއާއި އެ ންނަުށް ކުެރވޭ ކުރަނީ އިންސާނުންނަުށް، އިންސީ މި ބަދަލު

މިގޮތުްނ  މެއް ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކަ ދިމާވާ ކަންކަމުގެ މަްއޗަުށް ރިޢާޔަތްކޮުށް. މިއީ އެްއވެސް ޝައްެކއް އޮތް

ުށް ކުރަމުންދާ ޖެއްސުމާއި، ކޮުށްފައި ހުރި މީހަކު ނިކުމެ ދިވެހިންނަ ވެހިާރއްޖޭަގއި މިއަދު ވެރިކަންވިސްނާއިުރގައި ދި

އިޤްތިޞާދު ުފނޑާލުމަުށް ކުރަމުންދާ މަސައްަކތާއި، ދިވެހިން ނިކަމެތިކޮުށް،  ދިވެހިންނަުށް ދެމުންދާ އަނިޔާާއއި، ދިވެހިންގެ

ތްތެިރ ދިވެހި ރައްޔިތުން ިބކަކުރުމަުށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި މުޅި ދުނިޔެ ހެިކވާނެ ކަންކަން. ިއއްޒަ

ރައީސް. ދުނިޭޔގަިއ ހަމަޔާިއ އިންސާފުން ކަންކަން ކުަރން އެދޭ އެަތއް ބަަޔކު މިައދު ވެސް ަރއީސް ނަޝީުދގެ 

މަސައްކަތް، އެމް.ޑީ.ޕީގެ މަަސއްކަތް ކުުްށވެރިކޮުށް ަވކާލާތުކުަރމުންދާ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ. ދިވެހިންގެ ތެރޭަގއި ހަމަޖެހުމާއި 

ބިކުރާ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ޕާޓީތަކުން އެކަންކަމަުށް އިހުތިޖާޖުކުރާ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ. ދިވެހިްނގެ ދިވެހިންގެ ތަރައްީޤއަުށް ލޯ

ތެރޭގައި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިބި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ެވސް ޤައުމަުށާއި ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮއެދޭ 

ތަޅުލެޭވނެ ގޮތްތައް ހެދުމަުށް މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ.  މީހުން މި މަސައްކަތް ހުއްޓުވަިއ، މި މަސައްކަތް

އެހެންނަމަވެސް، ިދވެހި ޤައުަމުށާއި ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަުށް ެހޔޮ ނޭދޭ ބަޔަުކ އަބަުދވެސް މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ 

ރުޖަހައި ލަވަކިޔަމުން، ބެރުދުންމާރި ވެސް އެކަްނކަމަުށް ހިތްވަރުދީ، އެކަންކަމަުށް ސާބަސްދީ، ެއކަންކަމުގެ ފަހަތުން ބެ

ތާޅަފިލި ފުމެމުންދާ މަންޒަރު ވެސް އެބަ ފެނޭ. ރައްޔިތުން މިތިބި ވަރަުށް ރީތިކޮުށް ބަލަން. ރައްޔިތުންނަުށް އެބަ އެނގޭ 

 ރަނގަޅު ަމގަކީ ކޮބަިއކަން. ހެވަކީ ކޮބައިކަްނ، ނުބަަޔކީ ކޮބައިކަން. ރަްއޔިތުންނަުށް ެއބަ އެނޭގ ިއސްލާމް ދީނަުށް

ޖޯކުޖަހައި، އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީނެއް ހޯދައި، އަދި ރާއްޖޭަގއި އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީންތަކުަށް 

ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަުށް ޓަކައި ވަކާލާތުކުަޅ މީހާގެ ފަހަުތގަިއ އޭަނއަުށް ާވގިދީ، ަވކާާލތުކުރަމުން މި އިްއޒަތްތެރި 

ކަމަކުން  ސް. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. ރަްއޔިތުންނަުށް އެބަ އެނގޭ މިއަދު މި ހުރިހާމަޖިލީހުގައި ދަނީ ކޮން ަބއެްއކަން ވެ

ުއމު ތަރައްޤީކުރުމަުށް ޓަކައި ަމސައްކަތްކުރަނީ ވެސް ކޮްނ ސަލާމަތްވުމަުށް ޓަކައި ަޤއުމު މިންޖުކުރުމަުށް ޓަކައި، ޤަ

ކަން ވެސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ސީ މީހުންނެއްއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނެއް ކަމެއް. ކޮން ޕާޓީތަކެއް ކަމެއް، ކޮން ސިޔާ

 އަުޅގަނޑު މި ދަްއކާ ވާހަަކއިގެ ެހކި އަުޅގަނުޑ ދައްކަންމެްއ ނޫން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ލެވޭނެ ކަްނކަމިއީ އޮުޅަވއި

އި ރަްއކާތެރިކަން ވެރިކަން ކޮުށްފައި އޮތް މީހަކަުށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ އިނާޔަތާ މި ފަުށަނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.
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ގޮތުން ވެސް ރައީސް ނަޝީދަކަުށް ުނލިބޭ. އެކަން މި ިއއްޒަތްތެިރ  އާއި ގާނޫނުަތއް އޮތްޙަޤީޤަތުގައި މިހާރު ޤާނޫނުއަާސސީ

މަޖިލީހުގެ ވަރަުށް ގިނަ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން އެކަމަުށް ވަކާާލތުކުރަްއވައިފި. އަުޅގަނޑު ވެސް ފަހަތުން އަޑަުށް ބާރުލާފަިއ 

. މި ގާނޫނު ގެ ތެރެއިން ެވްސ ދޭކަުށްނުޖެހެއޭނޫނުއަސާސީދު ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ޤާ މިއަ ،ލާތު މި ކުރަނީވަކާ

ކަމުގެ ހެކި ހުސްެއކަިނ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ާގނޫނު ގެންނަން އެބަޖެހޭ. މި ގާނޫނު ގެންނަންޖެހޭއައިްސގެނެއް ނޫން 

ިދޔައީ ގޭޭގަގއި ވަުށާފާރު ވެސް ހިާރއްޖޭަގއި ދިވެީހން، އިންސީން ދިރިއުޅެމުންެރއްަގއި ދިވެއަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ. އި

ޖެހެނދު ބަހައްޓައިގެްނ ދިޔައީ. މަގުމަތީގައި ފަތްގަނޑެއް ަވއްޓާލަިއެގން ނިދަމުންނުރާނާ. ގޭގޭަގއި ތަޅު ވެސް ނުލާ. ގޯނި

މީހުންެގ ފައިސާ ެވސް ބަހައްޓާފަިއ  ދިޔައީ. އެަބއިންނިދަމުންދިޔައީ. ޭގގޭަގއި ވަުށާފާރު ނުރާނާ ނިދަމުން ގޭގޭަގއި އުޅެމު

މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން އިރެްއގައި އެގޮތަުްށ  ނޭ ކިޔާަފއި ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް،ހުރީ ތަޅުނުލާ ފޮުށިފޮުށީގައި. ެއކަމަކު އެހެން

ގައި ތަޅުނުލާ ތިބެނީ؟ އުޅުނޭ ކިޔާފައި މިައދު ކިހިނެއްތޯ ވަުށާފާރު ނުރާނާ ތިބެނީ؟ މިއަދު ކިހިނެއްތޯ ގޭގޭ  ދިވެހިން

ޖެހޭ. މިއަދު ވެރިކަންކުރި މީހަކު ނުކުމެ ކަންކަމަުށް ބަދަލުގެންނަން އެބަ ލަތާއި ވަގުތަުްށ ރިޢާޔަތްކޮުށްއެހެންވީމާ، ހާ

ިދވެހިންގެ  ްނގެ މަސަްއކަަތުށް ހުރަސްއަޅަން،ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިވޔަފާރިވެރި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ައުގވައްޓާލަްނ، ޖަރުމަނުވިލާތުގައި

ގޮތުން ފިޔަވަުޅއަޅަން  އާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަނޑުމެން ގާނޫނީހާއެ ވެރިމީނޑާލަން މަސައްކަތްކުރަން ފެުށީމާ އިޤްތިޞާދު ފު

މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަން  ރަޝިާޔަގއި އަުޅގަނޑުމެން ދިވެހިރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓްުކރަން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.މަޖުބޫރުވޭ އެބަ. 

ތްތެރި ދޭތެރޭގައި މި ިއްއޒަ ފޮނުވަިއގެން އަެނއްކާ ހަމަ ޖެހިެގން މަސައްކަތް ފެުށީމާ އޭނައާ ުށް މީހުން ތަނަ އެ ފެުށީމާ

އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމަ ެއގޮތަުށް އިނގިރޭިސވިލާތުަގިއ ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮުށް  މަޖިލީހުން ވިސްނަންޖެހޭ

ގަޅުކުރުމަުށް ވިޔަާފރިވެރިން ކުރާ މަސައްކަތަުްށ ދިވެހި އިޤްިތޞާދު ރަނ ،ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ޓުއަިރސްޓުްނ ގެނައުމަުށް

ވަންޏާ ނަ. އެ ަމނިކުފާނު. އެހެންކަމަުށްހުރަސްއަޅަން ެވސް މީހުން ފޮނުވަިއގެން މަސަްއކަތްކުރާ މަްނޒަރު މި ފެންނަނީ އޭ

ަޔވަޅުަތކެއް އަޅަން. ދޭތެރޭގައި ފި ްނގެ މަޖިލީހުން އެބަ ޖެހޭ އޭނައާިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން

ެއީއ ރައީސް ނަޝީދު ެވގެނެއް ނޫން. އެއީ ިތ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަމަުށް ވިަޔސް ވެްސ  ،އެ ފަރާތްތަކާ ދޭތެޭރގައި 

 ... އޮތް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވިސްނާނޭ. މިއަދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފޭދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު. .އަުށްއިބްރާހީމްދީދީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ
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ގޮތުން  ބެހޭ ްއކަމުންދާއިރު މިއީ ވަރަުށް މުހިއްމު މައްސަލަައކާވާހަކަދަ  އަުށް 2009/9ަރީއސް. ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

އަދި އެހެނިހެން  ކަުށް އިނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަމާ،އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަދައްަކނީ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެރިކަންޮކުށްފައިވާ މީހަ

ގެންނަން މި ގާނޫނަުށް ބަދަލު ޅުގަނޑުމެން މިޖެހޭ އައިރު އަޅުގަނޑުމެން ބަލަން އެބަކަންކަން ދިނުމަުށް ޓަކައި ވާހަކަދައްކާ

ަގއި ވަރަުށް ގިނަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ވާހަކަފުޅު ދައްަކަވއިފި. އިތޯ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް. މިތާޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބަ 

ވަޢުދު ވެގެްނ  އެއްކޮުށް މި ޤައުމު އާރާސްތުކުރާނެކަމުގެ ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަރަުށް ބޮޑު އުއްމީަދކާ 2008

ްސ ވެރިކަމުން އިސްތިޢުފާދީފައި އަހަރާިއ ބައި ުނވަނީ 2ދިަޔީއ؟ ިކހިނެއްތޯ ކަންތަްއ ެވގެންމީހަކާ ަހވާލުކުރީ.  ވެރިކަން

ހިަތއް އްހެން ެއްއކޮުށްލާފައި ެއ ެއއްޗެއުމަުށް ލިބުނު ހުރިހާ އާމްދަނީއެރު މި ަޤއުމުަގއި ލިުބނު؛ މި ޤައިދިޔަ

އުމު ބޮއިކޮޓްކުރާ ވާހަކަ ައޅުގަނޑު ފިލާތިބެގެން ޤަ  އުމުތަުކގައި ގޮސް އާމްދަީނތައް ހިފަިއގެން ބޭރު ޤަ ބޮނޑިބައްދަިއގެން އެ 

އިްނ ފެުށިގެން ަރއީސް ނަޝީދު  2008މި ދައްކަނީ. މި ިދވެހިރާއްޭޖެގ ޚަޒާނާއިްނ އެންމެ ގިނަ ވަްއކަންކުރި ދައުަރކީ 

ގެ ަދއުލަތް އެންމެ . އެ ދޭތެޭރގައި އެ ހިނގި ުމއްދަތުަގއި ިދވެހިރާއްޖޭވެރިކަމުން އިސްތިޢުފާދީފައި ަވޑަިއގަންނަވަންދެން

ދިެވހި ރައްޔިތުންގެ މާލިްއޔަތުން  ،ިއތުރަުށް ދިވެހި ދައުލަތުންބޮޑަުށް ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް ދަރައި ިވކިގެންދިަޔއީ. އަދި އޭގެ 

ބައިކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. ރާއްޭޖގެ  އިއަހަރާ  2ނުލިބި ދިޔަ  އަސާސީ ެއއްެވސް ޚިދުމަތެއްހެން ރައްޔިތުންނަުށް

މަޝްރޫޢުަތއް މުޅިން ހުއްޓިފަ. ޞިއްީޙ  މި ކަންތައްތަުކގެ ިއ، ބަނދަރާ،ބިން ިހއްކުމާ ،ފެނާއި ،ާއއިުށުގައި ނަރުދަމާރަުށްރަ

ިލިބ ިދަޔއ  ، ނިޒާމު އިނދަޖައްސާލައި  ެމްއ ާރްއެޖައްށ ނ  ިރެއރ  ްނ ެއްއެވްސ ަކަހަލ ކ  ލ މ  ޮގތ  ރާއްޖޭގެ ރަުެށއްެގ . ަތޢ 

އުމު ެއއް ކާލަިއގެން ޤަދައުލަތަުށް ލިބުނު ހުރިހާ ފައިސާ ކަތެއް ނުކުެރވި،ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަުށް އެއްެވސް މަސައް

މަޖާކޮުްށ  އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި. ފައިވް ސްޓަރ ހޮޓާތަުކގައި ތިބެގެން ޓުވީްޓކޮުށްބޮއިކޮޓްކުރަން މިހާރު އެ ތިއްެބވީ ގޮސް 

 ؟ޖެހެނީ ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން އަެނއްާކވެސް އިނާަޔތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ދޭންތޯނައިރު އަުޅަގނޑުމެން ރާތްގަންމި ސަކަ

ެމްނ ިމައދ  ، ގެ މަސްއޫލިްއޔަތެއް. އެހެްނވީމާމިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަުރން ަގނޑ  ައޅ 

ތަުށް ޢަމަލުކުރާ ކޮންމެ މީހަކާ ދޭތެރޭގައި މި ފިޔަވަޅު އެިޅގެންދާނެ ގޮތުން ވާހަކަދަްއަކން މި ޖެހެނީ. މިގޮ ިމާއ ެބހޭ 

މުސްތަޤްބަލުގައި ވެސް. މިއީ ިމއަދު ހަމައެކަނި މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކާ ކުީރގެ ަރއީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކަުށް 

ނުކުރަން. ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ  ބޫލެއްުޅގަނޑު ގައުޅޭ ބިެލއް ކަމަކަުށް އަތަނަުށް ވައްދަިއގެން  ކޮންމެހެން ބައްޓަންކޮުށްގެން މި

ދާނެ. މިހާރު ތި ބޭފުޅުން އި މި ބިލުން ފިަޔވަޅު ެއިޅގެންދޭތެރޭގަ ނާންތެރެއިން މިގޮތަުށް ކަންތައްަތއް ކުރާ ހުރިހާ އެންމެ

ރުކުރުމަުށް ޓަކައި ކުެރވުުނ އަަހރުގައި ިދވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރަގއި ރާއްޭޖގެ ޓުއަިރޒަމް ިއޝްތިހާ 4ބައްލަވާ! ާރއްޖެ މިދިޔަ 

ެފއަރަގއި ެވސް ހުރަސްއަޅައި ޓުއަިރޒަމް  4ުށް ގޮސް ފެއަރއަ  4އީ އެ ަޅއި،ކޮންމެ މަސައްކަތަކަުށް ހުަރސްއަ

އަުށް އޮފީސް ހިންގަން އަުޅގަނޑުމެން ފައިސާ ދޭްނވީ ެއ މަުށް އެންމެ އަީޑަގއި ހުރީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ؟ މި ޭބފުޅާކުރުބޮއިކޮޓް

މި ބޭފުޅާއަުށް ދެްއވާ  މަސައްކަްތކުަރންތޯއޭ؟ ާރއްޖޭގެ އިޤްތިާޞދު ހަލާކުކުރަން ،ގެ ުޓއަރިޒަމް ޮބއިކޮޓްކޮުށް އޮފީހުން ރާއްޖޭ

ދީނަުްށ  އަުޅގަނޑުމެން މުސްލިމުންގެ ގޮުތގައި ތިބޭތީވެ އިސްލާމް ތް ބޭނުންކޮުށްގެން ިދވެހިރާއްޖޭަގއިއިނާޔަ
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ެއްއގޮތަކަުްށ މި ދީގެންނުވާނެ. ިމކަހަލަ ކަންތައްތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެްނ  ޭއ އޭނައަުްށ ފައިސާ ދޭންވީ؟ފުރައްސާރަކުރަންތޯ

ނުކުރަން.  ހަމަ އެހެންވީމަ އަބަދުވެސް ނޫނެކޭ ބުނަން މި ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ެއއްގޮަތކަުށް ެވސް މިއަުށް ތާއީދެއް

އަހަރުަގއި ރާއްޖެ  30ގެ އީސް މައުމޫންނޑުމެން ދެކުނިން ރަދިވެހިރާއްޖެ މިހާތަނަުށް އަޅުގަ ،އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދުކުރަނީ

ޫމަނާށިއ ައިދ ެދްނ ެވްސ ެއ ، އް. އެހެންވީމާއާރާސްތުކުރަން ކުރެްއވި ަމސައްކަތްތަ  ެމްނ ަރއ ްސ ަމއ  ަގނޑ  ައޅ 

ްނަނށ ޅ  ްނ ިތްއެބިވްއާޔ ެއ ޭބފ  ޅ  ަރްއާވަފިއ ިތްއެބިވ ޭބފ  ެގ ެވިރަކްނކ   ަް ިއނާޔަތާއި ަރއްކާތެރިކަްނ ހަމަާބަވތ 

ދެްއވަން ޖެހެންޏާ ވެސް ެދއްވަްނވީ. އެހެންނަމަވެސް، ާރއްެޖ . ިމއަުށްވުރެ އިތުރަުށް އިނާޔަތްއްޔާރަުށް މި ތިބީދޭން ތަ

ްނ ަބނަޑްށަޖްއސަ ، ތެރެއަުށް ަވއްޓާލައި ހަލާކުގެ ާރ، ާރްއޖެޭގ ަރްއިޔތ  ން ާރްއެޖ ފ ނޑަާލްނ ަމަސްއަކްތކ 

ނުޖެހޭނެ. މެން ބަހުސްކުރަންޖެހެނީ؟ އެއްެވސް އިނާޔަތެއް ޭދކަުށްންތޯ އަުޅގަނޑުިއނާޔަތެއް ދޭމަސައްކަތްކުރާ ބަަޔކަުށް ކޮން

ރާއްޖޭަގއި މި ަވގުތު ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ އެްނމެ ބޮޑު ދުޝްމަނަކީ ރައީސް ނަޝީދު. ކެނެރީގޭ ނަޝީދު. 

 128 އަސާސީަގއި އެބަ އޮތްތޯ؟ކަމަުށް މި ޤާނޫނު އެއީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވެރިކަްނކުރާ މީހުން ކަންތައްތައް ކުރަންވާ ގޮތް

ވަނަ މާއްދާ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުޑަކުދިންަނުށް ވެސް އެބަ އެނގޭ. މި  128 ނަ މާއްދާަގއި އޮތީ ެއގޮތަުްށތޯ؟ވަ

ކަނަޑއެިޅގެން އެަބ ބުނޭ އެ މީހެއްގެ ވެރިކަުމގެ ދައުރު ކުުެށއް ނުކޮުށް ިނންމާލައިފިއްޔާ، ކުުށްވެރިުނވެ  ގައިމާއްދާ

މީހަކަުށް އިނާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ލިބެންޖެހޭ ވާހަކަ. އެނާގެ ވެރިކަުމގެ ދައުުރގައި ނޫންތޯ ރާއްޭޖގެ ޖިނާޢީ  ނިންމާލައިފި

ން އޭނަ ދޫކޮުށްލަްނ ރާއްެޖގެ ފަނިޑޔާރުގެތަކު ،ކޯޓުގެ ޮބޑު ފަނޑިޔާަރކު ނަަގއިގެން މުޅި ދުނިެޔ ެއކަމަުށް ނޫނެކޭ ބުނެ

ެދްނ ޮކްނ ިއާނަޔަތާކިއ ، ން. އެހެންވީމާބޯހަރުކަމު ފައިބައިގެންދިަޔއީ ުށް ހުރެ ވެރިކަމުންދޫނުކޮ އަމުރުކުރީމާ

ދެެކޭވ  މިތާަގއި މި ނޫނުެގ ތެރެއިން އޭަނއަުށް ލިބެންޖެހެނީ؟ އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސްަރްއާކެތިރަކެމްއޯތ ިމ ގާ 

ޤަތަުށް ވާހަކަދަްއކަން އެބަޖެހޭ. ދިވެހިާރއްޖޭެގ އެންެމން ވެސް ޙަޤީ ،ޚިލާފު ާވހަކަތަކެއް ނޫން ގޮތަުށް ވާހަކަތަަކކީ ޙަޤީޤަތާ

ްއ ިލބިފައި ތިބި ވެރިން. އެ ވެިރންނަުށް އެްއވެސް އެްއޗެ ބި ިއއްޒަާތއި ޤަދަރާއި ޝަރަފާވެރިކަންކޮުށްަފއި އެަބ ތި

ކީ ވެސް ޗެހި ދޭން. ިއއްޒަތްތެރި ރައީސަ އެ އެއް މަދުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ޮގަވއެއް ނުލާނަން. އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދު

ެއ ވެސް އަުޅގަނޑުމެން  ެވއްޖެއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީަސުށް ގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅެއްހުރި ގޮތު ރާއްޖެއަުށް ފައިދާ

ދީްނ ދިވެހިންެގ  ،އުމު ފުނޑާލަންމަވެސް، ަޤއުމު ހަލާކުކޮުށްލަން، ޤަ ޖެހޭ. އެހެންނަޔަތާއި ަރއްކާތެިރކަން ދޭން އެބައިނާ

މިހާރު ބައްލަާވ  ްއކަތްކުރަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަުްށ ފިލައިގެން.އި ުދވާލު ބުރަކޮުށް މަސަެރޔާ ފުނޑާލަން ކަނޑައެިޅގެން

ިފއްލަަވިއގެންތޯ ޖަލުގައި ހުންނަވާަފއި ޖަުލން ވެސް ިފއްލަަވއިގެން އެ ަވޑަިއގެންނެވީ.  ވަިއގެން އުުޅއްވާ އެތިފަހަރު.ހައްދަ

، އެ ކުރައްވަނީ؟ އެހެންވީމާ މަސައްކަެތއްތޯ ބޭސްފަރުވާއަުށް ގޮސްފައި ކޮން ންއިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައި މިތަނު ވަަޑއިގެންެނވީ؟

ަގްނަންނ ެއަބެޖހޭ  ްނ ަލދ  ެގ ާވަހަކ، ދޭ ާވަހަކ ަދްއާކ މ ހ  ްނަންށ ިއާނަޔާތިއ ަރްއާކެތިރަކމ  ޅ  ިއއްޒަތްތެިރ  .ިމ ޭބފ 

 ުޝކުރިްއޔާ ތިޔަ ެދއްވި ފުރުޞަތަުށް.  ރައީސް،
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެިރ  ފަރެސްމާތޮޑާއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަުށް. މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް

ރައްކާތެރިކަމާއި  . އާދެ! ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފަިއވާ މީހަަކުށް ދޭންޖެހޭރައީސްޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަްތތެރި `. 

ދަންނަވަން. ލާޙަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ގާނޫނަުށް މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞް ބެހޭ އިނާޔަތްތަކާ

ދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބުތައް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެްނގެ ލާޙުތަކަުށް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަދަ އިޞް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ ދުލުން ހާމަކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އަޅުގަނޑު މީގެތެެރއިން ބައެްއ 

ބޭނުންވަނީ. ން މެންބަރުން ފާޅުނުކުރައްވާ ބައެއް ވާހަކަަތއް ހިއްސާކޮުށްލުުމގެ ބޭނުމުގައި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާލަ

ވަންދެން  އަހަރު 3ައުޅގަނޑުމެންގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްަފއިވާ ބޭުފޅަކު  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ަމްށ ، ޓަކައި ތަާފތު ވާހަކަތައް ދަްއކައި  ވެރިކަންކުިރއިރުަގއި ރަްއޔިުތން ރުއްސުމަުށް ރ  ަތފާތ  ަކްނަތްއަތްއ ކ 

ެރްއވި  ުށްލުމަުށް ޓަކައި އެ ގޮތުަގއި ދިވެހިާރްއޖޭގެ މަސްވެރިކަުމގެ ސިނާޢަުތ ހަލާކުކޮ ބެއްދޭ. ެއގޮތުން ފޫނުަމަސްއަކްތކ 

. ނެންގެވި. އޭރު ެއހެން ނުހައްދަވަން ފަހަތުން އާދޭސްކުރަމުން ދުވި ެއއް ޭބފުޅެއް މަނިކުފާނަކީ އޭރުަގއިބޭފުޅާ ފައި

 މަނިކުފާނަކީ. އެހެންނަމަވެސް، ގެންދެވި ެއއް ބޭފުޅާ މިއަދުޅެކޭ ތަކުރާރުކޮުށް ވިދާުޅވަމުން ފުއެހެންނަމަވެސް، ެއއީ ބޯހަރު ބޭ

އޮތީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް  ޒާތުގެ ބޮޑާކަމުން އަުޅގަނޑުެމން މިއަދު މަސްވެރިކަން މިއަދު މި އެ ބޭފުޅާގެ ގޮތްދޫނުކުރުމާއި 

މަސްވެރިންަނުށް ވީ ވަޢުދެކޭ ިކޔާބަހައްޓާފަިއ  ،އުޅެނީ އޭރު މަސްވެރިކަން  ހަލާކުވުމުގެ ތެޭރގަިއ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން މި

ވަިކ  ،ޖެހޭ ސަބަބަކީ މަހުގެ އަގު މަހުެގ ައގު ޮބުޑކުރީ. ބޮޑުކުރީމާ ދިާމވާންގޮތަުށް މަްސވެރިންނަުށް ޓަކައި  ފޫނުބެއްދޭ

ސ، މުއްދަތަކަުށް މަހުގެ އަގު ހިފެހެއްޓިފައި ނެތް. އޭގެ ަސބަބަކަުށްވީ ޖެހިގެން އައި ަފހަރު އާސަންދަ ަްނުވާ ހ 

ނަމަވެސް އިޢުލާންކުރަން ކޮންމެހެން ބޭނުންވެގެން އޭތި އިޢުލާންކުރީ. ކުރިއިރަކު މިއީ އެަބ  .ަގއިއާސަންދަެއއްގެ ގޮތު

ކަންތައްތަކެއް މިގޮތަުށް ނުކުެރްއވޭނޭ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮަތކަުށް  ކަމަކަުށް ފަންނީ ބޭފުޅުން އެބަ ލަފާދެއްވާ މި އެނގޭ މި

ކުރެިވގެންނޫނީ. މިއަކަުށް ފައިސާ ނެތޭ ދައުލަތަކު. މިއިން އެްއވެސް ކަމެއް ބަަލއިލުމެއް ކެއް ޤާއިމުން ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަ މިކަ

ދީފައި ގެއަުްށ ތިޢުފާަޔއީ އެ ބޭފުޅާ އަިމްއލައަުށް އިސްދިެރއްވުުމގެ ނަތީޖާއަކަުށް ވެގެންނެތި މި ޒާތްޒާތުގެ ކަންތައްަތއް ކު

އަދު އަޅުގަނުޑމެންގެ މި ވެރިކަމުގައި އިރާަދކުރެްއވީތީވެ ފަހަރަކު ކަމެއް ހުން. އެހެންނަމަވެސް، މިވަަޑއިގަންަނވަންޖެ

ރަނގަޅުކުރަމުން މި ދަނީ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންެގ މަްސވެރިންނަުށް ޓަަކއި ތެލުެގ ައގު ވެސް ުކޑަކޮުށްެދއްަވއިފި. 

އުމު ންތައްަތކަުށް ގޮންޖައްަސވައި ޢަ ހުރި ކަަައުމުަގއި ޤ، އުެޅނީ މިހެން ހުރި ކަންތައްތަކަުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން މި

ލާޙުތައް ތުރާ ޖައްސާފަިއ ަވަޑއިގެންެނވީމާ އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިފަދަ އިޞްހަލާކުކުރަްއވާފައި ަރއްޔިތުންަނުށް ދުއް
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ބަރު ތްތެރި މެންއްޤުަތްއ ނިގުޅަިއގަތީ. މިއަދު ދެންެމވެސް އިްއޒަން ރައްޔިތުންނަުށް ަޓކައި. ަރއްޔިތުްނގެ ޙަފާސްކުރަ

ން ޖަލުން ނުކުމެވަޑަިއގެން ބޭސްފަުރވާއަުށޭ ިކޔާފައި ނުކުންެނވީ. އިރު ަދްއކާފައި މިއީ އިރޭ ބުނެފިްއޔާ ފާހަގަކުރެްއވިހެ

ން ، އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިލައިފިްއާޔ ހުންނާނީ ހަނދު. އެފަދަ ަހްއަދަވމ  ވާހަކަ މި ގެންދަވާ ބޭފުޅެްއގެ ަކނަޑެއިޅެގްނ ޮދގ 

ެމްނ ޭބނ  ، މާ ދަންނަވަނީ. އެހެންވީ ަގނޑ  ްނަންށ ައޅ  ޅ   ؛މިފަދަ އިނާޔަތްަތއް ރަްއޔިތުންގެ  މެއް ުނވޭިމަފަދ ޭބޭބފ 

އުމުަށް އިނާޔަތްތައް ދީގެްނ ބަހައްޓާކަުށެއް. އަުޅގަނުޑމެން ބޭނުންވަނީ ޤަދައުލަތުން، ރައްޔިތުްނގެ ުމދަލުން 

އުމަުށް އެ ބޭފުޅުްނެގ ފަދަ އިނާޔަތްތައް ދެްއަވއިގެން ޤަ ުށް މިެއކު ޚިދުމަތްކޮުށްދެއްވާަފއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުްނނަ އިޚްލާސްތެރިކަމާ

 ގެއުމު ބޭފުޅުންގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ޤަ އުމަުށް ހެޔޮ ކަންތައްތަކެއް ލިބުން. އެލުގައި އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ޤަމުސްތަޤްބަ

ން. އަޅުގަނޑަުށް މި ވާހަކަ މިގޮތަުށް މުސްތަޤްބަލު އާރާސްތުކުރުމަުށް ޓަކައި ބޭނުންވާ ކަންތައްތަެކއް އެ ފަރާތުން ލިބު

އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިންނަުްށ  ،ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ންެގ ދުވަްސތަކެއް ނޫން މަސްވެރިޓަކައި މި ސަރުކާރުން ގިަނގުނަ ކަންތައްތަެކއް ކުރަްއވަމުން ެއބަ ގެންދަވައޭ. މާ ގިނަ 

 ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވާލަމުން ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާލަތު ވެސް ވަރަުށް ައވަހަުށް ރަނގަޅުެވގެންދާނެ ވާހަކަ ދަްނނަހާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ތުލުސްދޫއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަުށް. 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް

 ަކދައްކަދަްއކާ ހުއްޓާ ކެނޑުނީމާރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ އޭރު ފުރިހަމަކުރެވިަފއި ވާހަޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ކޮުްށގެންނޭ. ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް.އަޅުގަނޑު ހިތަުށްއެރީ އަުޅގަނޑުގެ ވާހަކަ ފުރިހަމަކުރާނީ ެދވަނަ ފުރުޞަތެްއގެ ބޭނުން

ތުަތކެއް އޭަނގެ މަސްއޫލިއްޔަ މި ދައްކަނީ ގައުެމއްގެ ވަލިއްޔުްލއަމުރަކަުްށ ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޮވައިއަޅުގަނޑުމެން 

 ހަމައަުށް އަދާކޮުށްދިނުމަުށް ހަވާލުކުރެވިފަިއވާ މީހެއްގެ ވާހަކަ. ެއއީ ގ. ކެއް ރަްއޔިތުންނާތަ އަމާނާތް ކޮނޑުަގއި އަުޅަވއި،

ފަހުން  ހުވާކުރިގާރަ ދުވަހު ދައުަލތުގެ ވެިރކަމާ ވީ އަން  11ބަރު ވަނަ އަހަރު ނޮވެން 2008ދު ނަޝީދު މުޙައްމަ ކެނެރީގޭ

އަހަރުގެ ވެިރކަމުަގއި ކޮުށްފަިއ  3މެްނނަުށް ފެންނަން އޮތީ އޭނާގެ ކަންތައްތައް ކުިރއަުްށގެންދިޔަ ގޮތުގެ މަްއޗަުށް ައޅުގަނޑު

ައާސސ  ައކ  ެއްނެމ ، އުމެްއގައި ވެސް ަތްއ. ކޮންމެ ޤަހުރި ނުރައްކާތެރި ކަންތައް ެމްއަގިއ ޮއްނަނ ާޤޫނނ  ެއ ަޤއ 

ްސޫތރ   ިހްއމ  ދ  އި ހިނގާނީ އިސްލާމީ އުމުގަ . އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤައުމަކީ އިސްލާމީ ޤައުމެއް. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޤަމ 

ބާރުތައް ފެުށިގެްނ  ލަުތގެ ެއންމެހައިވަނަ މާއްާދގަިއ ދައު 4ނޫނުއަސާީސގެ ރިކަމުެގ ނިޒާމު. އަުޅގަނުޑމެންގެ ޤާވެ

އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިަބިއން ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފައި އެބަ އޮވޭ. އަދި ދެމެހެއްޓޭނީ ވެސް ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ކިބަިއން 
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ްމޫހިރްއާޔެގ ޤ، ުށްފައި އެބަ ޮއޭވ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީކަމަުށް ބަޔާންކޮ ާދ ަާނޫނުއަސާސީަގއި އެ މާއްިދެވިހާރްއޖެޭގ ޖ 

ލާއިުރގަިއ ގޮތުގެ މަްއޗަުށް ބަ ނަމަެވސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނުައސާސީ ބައްޓަންކުެރވިފައި އޮތް  ވީއެހެން އޮތްކަމުަގއި 

މް ދޭ އެހެން ދުސްތޫރެއް އެަބ ޮއތޭ ޤާނޫނުއަސާސީން މަފްހޫވުރެ ިއސްކަމެއް  ނޫނުައސާސީއަުށްއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤާ

ގަނޑުމެންެގ ޚިލާފަުށް އަޅު ީމ ޝަރީޢަތް. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާދީނާއި އިސްލާ ލިބޭ ގޮތުަގއި. އެއީ މާްތވެގެްނވާ ިއސްލާމް

ުށްފައި އެބަ އޮތް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޫނނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނކޮއެްއވެސް ގާނޫނެއް ނެހެދޭނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤާ

ނޫްނ  ދީނަކީ އެީއ ައޅުގަނޑުމެންގެ މަިއގަނުޑ މަސްދަރުކަމުގަިއ ބަޔާންކޮުށްަފއި އެބަ ޮއވޭ. އަުޅގަނޑުމެން މި އިސްލާމް

މަިއގަނުޑ  އަޅުގަނޑުމެން އިސްާލމީ ޝަރީޢަތުގައި ،ކަމަުށް ވާއިުރގައި  ގޮތަކަުށް މަަސއްކަތްކުރުުމގެ ޖާގަެއއް ނެތް

ލާނަން، ކަމެއް އެަބއޮތް. ައޅުގަނޑު ދަންނަަވއި 5މަުށް އަްނގާފަިއވާ މާޔަްތކުރުމަުށް، ރައްކާތެރިކުރުތެްއގައި ހިގޮ

ވެގެްނވޭ، ކަމަީކ ކޮބަިއކަން. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ދީން ރަްއކާތެރިކުރުން. ވެރިމީހާއަުށް ލާޒިމް  5އެ  ގެއަޅުގަނޑުމެން

ކެނެރީޭގ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވެރިކަުމގައި ހުންނަަވިއގެން އެންެމ  ނަމަވެސް ގ. މާޔަތްުކރުން.ވާޖިބުެވގެންވޭ ދީން ހި

އުމަކަުށް ގޮސް ހުރެގެްނ މި ކިޔަނީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރު ޤަ ފުރަތަމަ

ުދގަިއ އެބަ ލްމުވެރިން މި ކަންތައްތަކާ މެއަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ ޤައުމުަގއި ތިބި ޢިކުރަނީ ީދނަުށް. ހޯދުމަުށް. މި އިންކާރު

ނިންމާލަދެއްވަން. އޭނަައކީ މުރުތައްދުވެފައި ހުިރ މީހެއްޯތ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅަން  ޖެހެއޭ ގޮެތއް ކަނޑައަުޅްއވައި 

 ރާތްތަކާ ތަޢާލާ ކަނޑަައޅުްއވާފައި ަވނީ ދީނުން ބޭރުވާ ފަهللا މާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކަިއ ދީން ހިއެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން 

ރުންކަން ތުުލކުހެއްގެ ަމއްޗަުށް ޮއތް އަދަބަކީ ގަތުލުކުރުން ެއއީ ުމރުތައްދުެވއްޖެ ކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ، އެ މީމެދުގައި ގަ

ރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ެކނެ ނގޭ. އެހެންވީމާ، މިކަން ވެސް ެއބަ ބަލަންޖެހޭ ފަރާތެއް ގ.އެންމެނަުށް ވެސް އެބަ އެ

އޮތީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ ފުރާނަ  ބަސްތަކުގެ މަްއޗަުށް ބަލާއިުރގައި. ދެވަނަ ކަަމކަުށް މި ވިދާުޅވެފައި ހުރި އޭނަ އެ

 ތް ޤިޞާޞް ބަލާއިރު ައޅުަގނޑުމެންގެ ދީނުަގއި ކަނޑަައުޅއްވާަފއި އެަބއޮކުރުމަުށް އަޅާރައްކާތެރިކުރުން. ފުރާނަ ަރއްާކތެރި

ހިފުން އެއީ  ޞްަގއި ހުރެ ކަނަޑއެިޅެގން ޤިޞާމުވެރިކަ ގެމުޙަްއމަދު ނަޝީދު ވަނީ އޭނަ ކެނެރީގޭ ހިފުން. ގ.

ވެސް އެބަޖެހޭ  . މިކަމާ މެދުގައިކޮުށްފަވަކާލާތު ުށް ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮުްށ، ާވހަކަދައްަކއިކޮުށްގެްނވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަ 

މާ މެދު ވެސް ގޮތެްއ ެއކަ ،ޮކުށް ދީނުން ބޭރުވެއްޖެތޯ ުނަވތަ ނޫންތޯ ބެލުމަުށް ޓަކައި ބަަޔކު މީހުން މަސައްކަތްތަެކއް އޭނަ

ބުއްދި ރައްކާތެރިކުރުަމކީ  ؛ބުއްދި ސަލާމަތުން ،ދެން އޮތީ ބުއްދި ސަލާމަތް ނަުށްކަނޑައަޅަން. އަުޅގަނޑުމެން

ރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކެނެ ވަނަ ކަްނތައް. މިގޮތުން ބަލާއިރު ގ.ނުަގއި ކަނޑައަުޅއްވާަފިއވާ ތިންއަޅުގަނޑުމެންގެ ދީ

ޖެހޭނެ ކަމަުށް ބުނެ އަބަދުމެ ހަމަހޭގައި ތިބެން ނު ،ނުޖެހޭނެ ކަމަުށް ބުނެބުއްދި ސަލާމަތުން ހުންނަން ހާގެ ވަނީ އެ މީ

މީހުންނަުށް އަންގާފަ.  މުޅި ޤަުއމުގައި ނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަުށް އަންގަިއ،ލުމަުށް ޓަކައި ކުރަންޖެހުބުއްދި ފިލުވައި

ވެސް އެަބއޮތޭ ޙައްދުތަެކއް  މި ކަމުގައި ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ . ދެން އޮތީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ވެސްވަކާލާތުކޮުށްފަ

ނގޭ. ނޑުމެންނަުށް އެންމެންނަުށް އެބަ އެކަމަުށް އަޅުގަ ހަދާފައިވާރާތުން ދެކޮޅުއްދުތަކާ ވެސް އެ ފަޤާއިމުކުރެވިފަ. މި ޙަ
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 މުުކރެވި، އެކަން ކަނޑަައަޅއި ުޅގަނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ޒިނޭެގ ޙައްެދއް ޤާއިދެން އޮތީ ނަސްލު ރައްކާތެިރކުރުން. އަ

. މިީއ ޝީދު ވަނީ އިންކާރުކޮުށްފަމުޙައްމަދު ނަ ކެނެރީގޭ ކަނޑައެިޅގެން ގ.ނުަގއި ބަޔާންކޮުށްފަިއވޭ. މިކަމަުށް ވެސް ޤްރުއާ

ދޮގެކޭ ދެންނެވޭެނ އެމް.ީޑ.ޕީ މީހަކު ވެސް ނުހުންނާނެ. ެއހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ ދަންނަާވނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި 

ވަނަ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި މުދާ  5ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ދެން އޮތީ މުދާ ރައްކާތެރިކުރުން. އެއީ  5ޞިދު ޝަރީޢާގެ މި މަޤާ

ޝަރީަޢތުގައި ވަނީ ބަޔާްނކޮުށްފަ. ިމ ނޑުމަުށް އިސްލާމީ އްަކން ކުރާ މީހުންގެ ެވސް އަްތއެެއއީ ވަ  .ރައްކާތެރިކުރުން

ްސިލެމްއޯތ ، ީރގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ. އެެހންވީމާމީހެއް ގ. ކެނެ ހުރިހާ ކަމަކަުށް އިންކާުރކުރަްއވާފައި ހުރި ޭއަނައކ  މ 

ަވަތ ޫންނޯތ،  ..އްޖެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމަުށް.ުނވަތަ އޭނަ ދީނުގައި ހުރެފައި އޭނަ މުރުަތއްދުވެ  ނ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ލަޠީފްޢަބްދުއް ްއޒަްތތެރި މެންބަރުއި ދާއިާރގެ ދިއްދޫއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. ޝުކުރިއްާޔ އި 

ބެހޭ  ނާޔަތްތަކާއި އިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުްށފައިވާ މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ ރަްއކާތެރިކަމާ) 2009/9ގާނޫނު ނަންބަރު 

މި ބިލުަށް  . )ވަގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(ގެންދަނީ އަުށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ކުރިއަުށް މި (ގާނޫނު

 ްއޒަތްެތރ ވަރަުށް ގިނަ މެންބަރުން ފުރުޞަތަުށް އެދިވަަޑއިގަންަނވަމުންދާތީވެ އަދިވެސް ތުލުސްދޫވަރަުށް ތަކުރާރުކޮުށް އި

ރުޞަތު ވަނަ ފުރުޞަތަކަުށް އެދިވަަޑިއގެންފަިއވާތީވެ އެ ފު 3އިބްރާހީމް  ވަޙީދު މުޙައްމަދު އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ

 އަޅުގަނޑު އަުރވާނަން.

 

 އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން: ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

ގޮތުން ނުވަތަ ދީނުގައި އަުޅގަނޑުމެން އެގޮތަުށް  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ! އަުޅގަނުޑ މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކުރީ ދީނީ

ދަްއކަމުންދިޔައިުރަގއި މެދުކެނޑިފަިއވާީތވެ ެއކަްނ ފުރިހަމަކޮުށްލުމަުށް ޓަކައި ކަނޑައަޅާަފއި އޮންނަ ކަމެްއގެ ވާހަކަ 

ާދ ހ، އެއީ މުދާ ރަްއކާތެރިކުރަން  ،އަނެއްާކވެސް. އާދެ! މުދާ ަރއްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ަިމާޔަތްކުރުމަކީ އެީއ މ 

ތެޭރގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދީން  ޅުގަނޑުމެންގެއޮތީ އަ  ކަންަތއް މި 5މި މަިއގަނޑު  އެބައޮތް. ކަމަުށް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް

މާޔަތްތެރިކޮުށް ރައްކާތެރިކުުރން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ފުރާނަ ނުވަތަ ނަފްސުތައް ރައްކާތެރިުކރުން. އަޅުގަނޑުމެްނގެ ބުއްދި ހި

ޓަަކއި ެއކަން  ުށްކުރުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަސްލު ަރްއކާތެރިކުރުމަޓުމަުށް ޓަކައި ެއކަން ރަްއކާތެރިސަލާމަތުން ބެހެއް

ކަމުގެ ެތރޭގައި ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތް  5ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭ. މި މައިގަނޑު  ،މާޔަތްކޮުށްކުރަންޖެހޭ. މުދާ ހި

 ،އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި މުޖުތަމަޢު އިޞްލާޙުވާނެކަމާއި އި ހިމަނައި،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގަ 

ިމ  ،ހެއްެދވި ފަރާތުން ައޅަގނޑުމެން ކަނޑަައޅުްއވާފަިއވާ ކަންތައްތަކާ މެުދގައި  ގެނަުށް އަުޅގަނޑުެމންއަޅުގަނޑުމެން

ދަންނަވަނީ  އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު މިގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު. ރުކޮުށްފައި ހުރި މީހެއް ގ. ކެނެރީހުރިހާ ކަމަކާ އިންކާ
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ތަޢާލާ هللا  ،މުަޙއްމަދު ނަޝީދު ކެނެީރގޭ ގ. ފިޤުހު ޢިލްމްވެރިންގެ ކޮމިީޓައކުން ނަމަވެސް އަުޅގަނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ

ހަދާފަިއވާތީ މި ކަމާ ދޭެތރޭގައި ދެކޮޅު 5އޮތް  ކުރުމަުށް ޓަކައި މިވާ މަޤާޞިދު ޝަރީޢަތް ފުރިހަމަބާއްވާަލއްވާަފއި

އޮތީީކ  ވެރިކަންމި ކިޔަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ބާރު ހޯދަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސްލުމަުށް ޖާގަކަންތައްތައް ބެ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބާރު ޮއތީކީ ރައްޔިތުްނގެ އަތްމަްއޗަުކ ނޫން. ދައުލަތުގެ ަވކިަވިކ  .ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތީަގއެއް ޫނން

ވިޔަްސ، ޤާނޫނުއަސާީސގެ  ކަމުަގއިތީން އެ ބާރުތައް އެގޮތަުށް އޮތް ބާރުތަކެއް ރައްޔިތުްނގެ ޚިޔާާލއި ފިކުރުަގއިވާ ގޮތުގެ މަ

އަުޅގަނޑުމެންެގ  ވާ ޮގތުގެ މަތީންަާނޫނުައސާސީަގއި ބަޔާންކޮުށްަފއިައްސލ  ޤ، އަސާސީެގ ބޭނުމަކީަާނޫނުޤ، މަކީމަފްހޫ

ނގޭ. އަުޅގަނޑުމެން ންމެނަުށް އެބަ އެތަޢާލާގެ ކިބައިންކަން އަޅުގަނޑުމެން އެهللا ހުރިހާ ބާރެއް ފުެށިގެން އަންނަނީ 

 އި އަުޅގަނުޑމެންނަުށް އަންގަަވއިދެްއވަިއ،މުގަގޮތުަގއި ިއސްލާމް ދީން އެއީ އެންމެ ރަނަގޅު ދީން ކަ ގެދީނެއް

ރޭަގއި އިސްލާީމ ެގ ތެލިމް ޤައުމަީކ އިސްލާމީ ވެިރކަމެއް ކުރާ، ވެރިކަމުއަޅުގަނޑުމެންގެ މި ަސއްތަިއން ސައްތަ މުސް

ލާ. ތަޢާهللا. ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތުގެ މަްއޗަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހުރިހާ ބާރެއް ދެއްވި ފަރާތަކީ ޝަރީޢަތް ތަންފީޛު

އެ މީހުން  ،ރަްއޔިތުންނެްއ ނޫން. އެމެރިކާގައި އެ މީހުންގެ ފަދިރީންނާއި އެ މީހުންެގ ކަނީސާތަކުން ގެއަޅުގަނޑުމެން

ން ގެންގުޅޭ މީހުން އަނިާޔކުރުމުެގ ނަތީޖާއަކަުށް އެ މީހުން މަގުމައްޗަުށް ނިކުމެ ތަނަކަުށް އެްއވެލާފައި ދެން ތިމަންނަމެ

ކުރާނީ މެން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޛުތިމަންނަ ،ައުށް ރައްޔިތުންގެ ކަންަތއްތަކޭ ނިންމާނީލަނިންމާނީ ރައްޔިތުން އަމިއް

މާ  ައކީ ެއއަުްށވުރެމިގޮތުން އުފެދިގެން ައއި ކަމަުށް ބުނާ ޑިމޮކްރަސީ ،ދެން އެހެން ފަރާތަކާ ހަވާލުޮކުށްގެން ކަމަުށް ބުނެ

ޢަލައިހި ވަްއސަލަމް هللا ަވނީ ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ ުށްކުރީަގއި މާ ރަނގަޅު ޑިމޮކްަރސީއެއް އަުޅގަނޑުމެންނަ

ވަނަ އަހަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  623ގޮތުން  އެއީ މީލާދީ ،. އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ ހިޖުރައިން ފުރަތަމަ އަހަރުދައްކަވާފަ

ސީެއއް ދެްއވާފަ. އެ ލަމް ައޅުގަނޑުމެންގެ ަމއްޗަުށް ޢާޫނނުއަސާލައިހި ަވއްސަޢަهللا ރަސޫލާ ަޞއްލަ  ވަނީ ކީރިތި

ނޫނުއަސާސީަގއި އިންސާނުްނގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކޮުށް ީދފައި އެބަވޭ. އަުޅގަނޑުމެން މުޖުތަމަޢު ރައްކާތެރިކުރުމުަށް ޤާ

ހިމަނަންޖެހޭ ގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ، ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތކެއް އެބަވޭ. އަޅު 

ލާ ކަމަކީ. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މި ކަމެއް ޮއޅުަވެއްއ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ިމއަދު އޮުޅވައިހިމަނާފައި އެަބެވއޭ. ކަމެއް  ހުރިހާ

އެ މީހުން  ނޑައަަޅއިެއ މީހުން ކަ ،ނުލެވޭނެ. އަުޅގަނުޑ ދަންނަާވނީ އެމެރިކާަގއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތެއް ނެތުމުން

ކީ އަުށް ިނންމުމަުށް ޓަކައި ހުރިހާ ކަމަކަންތަްއތައް އެ މީހުން އަމިއްލަދެން އެ މީހުންގެ  ،ގަބޫލުކުރާ ޝަރީޢަތެއް ނެތުުމން

ނިންމުންތަކެއް އިސްލާމީ ވެިރކަމުގެ ނިޒާެމއް ޤާއިމުކޮުށްަފިއ އޮތް ދައުލަެތއްގެ ތެޭރގަިއ އެއީ ކަމަުށް ބަލައިގެން ނިންމާ 

އެނގިަވޑަިއގަންނަވާޯތ  ރަީއސަުށް އިއްޒަތްތެރިމެއް ނޫން. ކަ ުނވާނެ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުރެވޭ އިގެންހިނގަ

 ؛މިނެޓަކުން މާރާމާރީއެއް  5ތުލެއް، ކޮންމެ މިނެޓަކުން ގަ 5ޕް ކޭހެއް، ކޮންމެ ސިކުްނތަކުން ރޭ 5އެމެރިކާަގއި ކޮންމެ 

ލައިގެން ވައްަދއިފި ކަމުަގއި ޮކުށްތަނަުށް ގެނެސް ކޮޕީ ގެންދާ ތަނެއްގެ ޑިޮމކްަރސީ މިދަ ޒާތުގެ ޢަމަލުތައް ހިންަގމުންމިފަ

 !ދެްއވާނާަވޑަިއގެްނ ދެއްާވ! ބައްަލވާލަގޮތަާކ ދޭތެރޭގަިއ ިވސް ެއއިން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ެވގެންދާނެ ،ވަނީ ނަމަ
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ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ނޫން އެހެން އެްއޗެއް ހޯދަން ައޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި 

މުަގއި ވަނީ ނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ދާނީ ހަލާކެއްގެ ތެރެއަުށް. އެމެރިކާަގއި މިއަދު އެއްޖިންސުން މަސައްކަތްކޮުށްފި ކަ

އަުޅގަނޑުމެން  އި.ގާނޫނުތަެކްއގެ ސިފަިއގަ ،ދަނީ ބިލެއް ފާސްކޮުށް ގުޅުން ހިންގުމަުށް ޓަކައި މަަސއްކަތްތަެކއް ކުރަމުން އެ

ގަނޑު ދަންނަވާނީ އެފަދަ ޖަރީމާތަާކއި އެަފދަ އަނިޔާަތއް ހިންިގ މީހުން އަޅު މި ގާނޫނު އެ ގޮތަުށް ެގންނަންތޯ؟ވީ 

 ގެސީ. އެ ަތނަުށް ކިޔަނީ މިހާރު ޑެޑްއެ ތަނަކީ މިހާރު ކަނޑެްއގެ ގޮުތގައި ސަދޫމް ސިޓީގެ ގޮުތގައި ބަްނޑުންޖައްސާލައި

ގައި މިފަދަ ަފސާދަތައް ފަތުރަން ފަުށައިފި ތަޢާލާގެ ނިންމެވުން. އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުމު هللا . ިމއީ އޮތީ ކަނަޑއަުޅއްވާފަ މި

ެގ މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން  ގެ ޤައުުމގައި ކޮންކަހަލަ ފިުތނަފަސާދަތަކެއްތޯ އުފެިދގެންދާނީ؟ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ، ައޅުގަނޑުެމން

ކަމެއް އޮްތ ުނވަތަ ައބުރެއް ރަްއކާތެރި އިރުޟެއްއަުޅގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ މީހަކީ  ދީން ރައްކާތެރިކޮުށްފައި އޮތް ނަމަ،

ދަނީ  މީހެއް. އެކަމަކު މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންގެ ޑިޮމކްރަސީ އޮްތ ގޮތުގެ މަްއޗަުށް ބަލަިއގެްނ މީހުން ކިޔަމުން މި

ކަމަުށް މާނަކުރެޭވ ކަމަުށް  މިނިވަންކަމަުށް ެވސް އަރަިއގަުތންއަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރަީސައކީ ކޮންމެ އެހެން މީހެއްެގ 

ޖިލީހަކަުށް ވެްސ ނަވާނީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤަުއމު ހަލާކުވެ ނިމިއްޖޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ މަވަނީ ނަމަ، އަުޅގަނޑު ދަން

ނުވޭ އިސްލާމީ ޝަރީޢަާތ ޚިލާފަުށް އެްއވެސް ގާނޫެނއް ހުެގ މެންބަރަކަުށް ވެސް ލިިބެގންމަޖިލީ ލިބިގެނެއް ުނވޭ،

ތަޢާލާ هللا ާވފައެއް ނުވޭ. ނަުށް ދެއްފާސްކުރުމުގެ ޖާގަެއއް ލިބިގެނެއް ނުވޭ. އެ އިޚްިތޔާެރއް އަުޅގަނޑުމެން

ކުރަްއވާފައިވާ ގޮެތއް ބަދަލުކޮުށްލުމުެގ ޢަލައިހި ވައްސަލަމް ޙުކުމްهللا ގޮެތއް، ީކރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ ކުރަްއވާފަިއވާޙުކުމް

 ކަން ބަޔާންކޮުށް ކީރިތި އެފަދަ މީހުންނަކީ އަނިޔާވެރިން ައދި ، ުނވާކަންއް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދެއްވާފައިއިޚްތިޔާރެ

ޤިޔާމަތަުށް  .. ައޅުގަނޑުމެން ބިރުގަންނަންޖެހޭތަޢާލާ ވަނީ އާޔަެތއް ާބއްަވއިލަްއަވއި ަވޙީކުރަްއވާފަهللا ނުަގއި ޤްރުއާ

ވީ ކަންތަުކގެ މައްޗަުްށ . އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ކަންތަކަުށް ބިރުނުގަނެ ހަމައެކަނި ދުނިޔައަޅުގަނޑުމެން ބިރުގަންނަންޖެހޭ

އިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަީކ ގާނޫނުހަދާ ބަޔެކޭ ކިޔާަފއި ހިތުހުރިހާ އެއްެޗއް މަޖިލިސް ދޫކޮުށްލަ އެ މީހަކު އުޅޭނެހާ ގޮަތކަުށް

މި  .ގެންދާއިުރގައި ިމއީ ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއްމީހުންގެ އަބުރުތައް ަނގާލަމުން ދިމާލަުށް ބޭނުންކޮުށްގެން މީހުންނާ

އް ކޮުށްފި ކަުމަގއި ވަނީ ނަމަ، ތިމަންމެންނަކީ ންތައްތަކެެއްއވެސް ފަރާތަކުން ކަ އި،ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ނުިވސްނަ

 ..ނަމަ. ވަނީ ގެންދާ ކަމުގައިކި އެްއޗެކޭ ކިޔާ ބަޔާްނކުރަމުންދީނަކީ ވަ  ،ސިޔާސީ މީހުންނޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ާލ ޚިލާފަުށް އެއްވެސް ގާނޫނެއް ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މަޖިލީހުން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްޝުކުރިއްޔާ އި

ބަރުން ހުުށަހަޅައިގެން ކުރިއަުށްުނގެންދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ްއޒަތްތެރި މެންސަތުން އަދި ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ އިރިޔާ

ގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ކަންކަން ކުރިއަުށް މި ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންއި
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ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން. . އެކަން އިސީާއއި އަދި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ޮގތުގެ މަތީންނޫނުއަސާޤާ

 ުށް.ނަޞީރަ އިބްރާހީމް މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ މުލަކުއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ނަޞީރު  އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މުލަކު

ނަވާލުމަުށް އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް މި ހުުަށހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަުށް ކޮންމެެވސް އެްއޗެޭކ ދަންޝުކުރިއްާޔ އި 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔކަން ކޮުށްފައިވާ މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ ) 2009/9ކޮުށްލާނަން. ގާނޫނު ނަންބަރު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން

އަުޅގަނޑަުށް  އިނާޔަތާ ބެޭހ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެަނުއމުގެ ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ރައްކާތެރިކަާމއި 

ެގ ެއްނެމަހއި ، ޚިލާފަުށް މި އިޞްާލޙަކީ ޤާނޫނުއަސާީސއާ  ވެސް ދެންނެވޭނީ  ައާސސ  މާއްދާތަާކ ެވސް  ައިދ ާޤޫނނ 

ބަލައިލާއިރު މި އިޞްލާޙު މި އިދިކޮޅު ސަރުކާރު ހިންާގ ޚިލާފަުށް ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙެއް ކަމުަގއި. އަުޅގަނޑަުށް 

ން ކޮުށްަފއިވާ ަރއީސް ނަޝީދަުށް އިނާޔަތާިއ ޙަޤީޤަތގައި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރައީސްކަ ވަނީ ފަރާތުން ހުުށަހަޅާފައި މި 

މަހަުށް ވުެރ  3 ެއއީ ރި މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކަވއިފި. ތެދެފުޅެއްނުދިނުމުގެ ގޮުތން. ބައެއް އިްއޒަތްތެ ރައްކާތެރިކަން

. އަޅުގަނޑު ެއކަން މި ސަރުކާރުން ހިފަހައްޓައިފި މިހާރު ރައީސް ނަޝީދަުށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް ނުދީ ދުވަސް ގިނަ

ބަެއއް ކުުށްވެރިކުރަން. އަުޅގަނޑު މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ބަެއއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މަްސވެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން 

ވާތީ އަުޅގަނޑު ހަމަ ހައިރާންވޭ. މިހާރުވެސް ކޫްއޑޫއަުްށ  ތެރެއިން ބުނެފައި ވާހަކަދެްއކުމުގެ މި ބިލުގެ ތެރެއިން ވާހަކަތައް

ްސއެއް ނުލިބޭ. ތިނަދޫ ފަޅުގަިއ ދަނީ ފައިސާއެއް ނުލިބޭ. ައއި ވެގެން މި ހަފްތާ މަސްކިރާފައިވާ ގިނަ އޮޑިފަހަުރތަކަުށް ދެ

އަުޅަގނޑުގެ ިއއްޒަތްތެިރ، މި މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ބަެއްއ މެންބަރުން މި ބަހުރުވައިން ހާރުވެސް އެ އޮތީ. މި

ރަްއޔިތުްނނަުށް މި ވާހަކަތައް ޮއޅުވާަލިއގެން ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާތީ ައުޅގަނޑު ވަރަުށް ހިތާމަކުރަން.  ،ދަްއކަވާތީ ފުޅުވާހަކަ

ދާދި ދެންމެއަކު  މުޙައްމަދު ލަޠީފް ޙުސައިންމެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި އަޅުގަނޑުގެ އަޚް، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން މި މަިޖލީހުގައި ދަންނަަވއިފި، މި ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަުށް އަޅައިާލ ވާހަަކ. އިްއޒަތްތެރި 

މަސްވެރިން މަސް  ރައީސް. މިއަދު ވެސް ކަންނެިލ ކިލޯއެްއގެ އަަގކީ ފަންސާްސ ރުފިޔާ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ދައުރުަގއި

ވިްއކަމުން އެ ދަނީ މަސްވެރިން މަހަުށް އަގު ކިޔަިއގެން. އަޅުގަނޑު ހަމަ މަސްވެރިއެްއގެ ދަރިއެްއގެ ހައިިސއްޔަތުްނ 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަނޑުމެން މަސް ކިރަމުންދިޔަީއ ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާއަުްށ ރޯމަސް ކިލޯެއްއގެ މަގުން. އަދި 

ތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާއަުށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ދައުުރަގއި އަަރިއގެންދިޔަ. އެހެންވީާމ، މި ހަޤީޤަްތ ކަންނެލި ކިލޯެއއް ސަ

އޮޅޭ ގޮތަުށް ބަެއއް އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކާވތީ އަުޅގަނޑު އަދިވެްސ ެއއްފަހަރު ތަކުރާރުކޮުށް ހިތާމަކުރާ 

 ބޮޑަުށް ޝުުކރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ.ވާހަކަ ދަންނަވަމުން، ދެްއވި ުފރުޞަތަުށް ވަރަުށް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

`. ައއްސަލާމް ޢަލަިއުކމް. ޝުކުރިްއޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު މި ހުުށަެހޅިގެން އުޅޭ ގާނޫނު ނަންބަރު 

)ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ކޮުށްފަިއވާ މީހަކަުށް ޭދންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާަޔތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް މި  2009/9

ުޅގަނޑު ވެސް ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކަންަކމުގެ ޙަޤީޤަތް ތިޔަހާ ވަރަުށް ހުުށަހެޅުނު އިޞްލާޙުގެ ބަހުސްގައި އަ

އޮޅުަވއިނުލަްއވާުށޭ ދާދި ދެންމެއަކު އެ ވާހަކަެދއްެކވި މުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް. މަހުގެ އަގާއި ކަންކަްނ 

ވެސް ތި ގޮތަުށް މީހުންނަުށް އޮޅުވާލަިއގެން މިއަދު ދުނިޔޭގެ މާކެޓުަގއި ތަކެތީގެ ައގަުށް އަންނަ ބަދަލު އެއީ އެްއގޮތަކަުށް 

ރުފިޔާއަުށް ލިބުނު ޑޮލަރު މި ސަރުކާރުން  18ފުއްދައިލެވިދާނެ ކަންކަެމއް ނޫނޭ. ބައްލަވާުށޭ ރައީސް ނަޝީދުގެ ދައުރުަގއި 

ރުފިޔާއަުށް،  18 ރުފިޔާއަުށް ދޭއިރު ީކއްެވެގންތޯއޭ އެ ވާހަކަ މަނިކުފާނު ވިދާޅުނުވީ؟ ރައީސް ނަޝީދުެގ ދައުރުގައި 16

ރުފިޔާއަުށް ލިުބނީމާ ކީއްެވގެންތޯއޭ ެއކަން  8ރުފިޔާައުށް ނުވަތަ  7ރުފިާޔއަުށް ލިބުނު ޑީަސލް ލީޓަރު މިއަދު  21

މަނިކުފާނު ފާހަގަނުކުރެއްވީ؟ މިއީ ހަޤީޤަތަކީ. ރަްއޔިުތންނަުށް ކަންކަން އޮުޅވާލުމުަގއި މި ދުނިޔޭަގއި، ދުިނޔޭެގ 

.ޕީ. މިއީ ޙަޤީޤަތް އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ިމ ޗެމްޕިއަނުންނަކީ އެމް.ޑީ

އިޞްލާޙަކީ ައޅުގަނޑު ވަރަުށް ތާއީދުކުރާ އިޞްލާެޙކޭ. ޤައުުމޢައުމުގައި ވެރިކަްނކުރަްއވާފައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަކީ އެހެން 

ހޭ ބައެއް. ބޭފުޅުން. ެއ ބޭފުޅުްނ ވެރިކަްނކުރެްއވި ަޤއުމުަށް ބޭފުޅުންނަުށް، އެހެން ރަްއޔިުތންނަުށް ނަމޫނާއަުށް ވާންޖެ

ޚިޔާނާތްތެރިވެގެންުނވާނެ. ޤަުއމުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ހަރާންކޯރުވެގެެނއް ނުވާނެ. ކުރިއަުށް އޮްތ ތާގައި ވެސް އެ ބޭފުޅުްނ 

ަރއްޔިުތންނަުށް އުފާފާގަތިކަން ލިބެން.  އެދިަވޑަިއގަންނަވަްނވާނީ އެ ޭބފުޅުން ވެރިކަްނކުރެްއވި ަޤއުމަުށް ރަނގަޅު ގޮތް ވާން.

އޭގެ ބަދަލު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ފެންނަމުން މި ދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ އިސްތިޢުފާދެއްވި ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދާިއ 

ވެިހ އެ މަނިކުފާނަުށް ތަބާވާހާ ބަޔަކު، އެ މަނިކުފާނު ވަުށަިއގެން މިހެން އެނބުރޭހާ ބަޔަކު ނިކުމެ ދިވެހި ޤައުމާއި ދި

ރައްޔިތުންނަުށް އަިނޔާވެިރވަމުންދާ މަންޒަރު. ދިވެހި ޤައުމަުށް ގެއްލުންދޭން މަސަްއކަތްކުރަުމންދާ މަންޒަރު. މިފަދަ ބޮޑެތި 

ކަންތައްތައް ކުރަމުންދާއިުރ، އެ މީހަކީ ރާއްޖޭގެ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ދުވަސްކޮަޅުކ ކޮުށްލާފައި ނުކުރެވިގެންދިަޔ 

މީހަކަުށް ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިނާޔަތްދިުނމަކީ ެއއްގޮަތކަުށް ވެސް ަޤއުމު ދެކެ ލޯބިާވ ބަަޔކު ކުރަްނ މީހެކޭ ކިޔާފަިއ ެއ 

ހެޔޮވާނެ ކަމެްއ ނޫން. ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. ރަީއސް ނަޝީދު ހަމައެކަނި މި ދައްކަނީ ޤަުއމުގެ އިޤްތިޞާދު ފުނަޑއިާލ 

ްއގެ ިސްއރުކަމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫުލކުރާ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ވާހަކަެއއް ނޫން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެ

ދީނަުށް ގޮންޖައްސަވަނީ. ިމހާރުވެސް އެ މަަސއްކަތްުކރައްވަނީ ބޭުރގައި ހުންނަަވއިގެން އެިކއެކި ބޭބޭފުޅުްނ 

އި، ބަޔާންތައް ނެރުްއވަިއ، އެްއކުރަްއވަިއގެން ދިވެހިރާއްޭޖގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުޮކުށްފާނެތީ އެކަމާ ދެކޮޅުހައްދަވަ 
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އަދި ޭއގެއިތުރުން އެިކއެކި ޭބބޭފުޅުން ލައްވާ ިދވެހި ޤައުަމުށް ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަޅުެއޅުމަުށް މަސައްކަތްކުަރއްާވ، މިފަދަ 

ިއ ކަންތައްތައް ކުާރއިރު ރައްޔިުތން އިންތިޚާބުކޮުށްގެން އައިްސ އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން ހެޔޮނުވާނެ މިއާ ދޭތެރޭގަ

ވިސްނައިނުލާ ތިބެން. މި ިއޞްލާޙު ހުުށަހެޅުއްވި ިދއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް 

ޝުކުރު ދަންނަވަން. ސަބަަބީކ މިއީ ޤައުުމގެ ަޙއްޤުަގއި، ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤގަިއ ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ކުރެވޭ ވަރަުށް 

. އެހެން މިދެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ެގއްލުންދޭން މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަުށް ދިވެިހ ރަނގަޅު މަސައްކަަތކަުށް ވެެގންދާނެ

ދައުލަތުން އިނާޔަތްތަެކއް ދިުނން ވެގެންދާނީ އެ މީހަކު އެ ުކރާ މަސައްކަތް ކުރުމަުށް ދެވޭ ިހތްވަރަކަުށް. އެފަދަ ހިތްވަެރއް 

ކަުްށވެސް ެވގެެނއް ނުވާނެ. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަުދގެ ދޭ ބަޔަކަުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެއްގޮތަ 

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގައި އަޅައިނުލާ ވާހަކަ މިތާަގއި ބައެއް މެންބަރުން ދައްަކވާިއރު އެ ބޭބޭފުޅުން ވަޑަިއގެްނ 

ުށް ޒިާޔރާތްކުރަްއވަިއ، ރައްޔިތުންނާ ބައްލަވާ، އަތޮޅުތަކަުށް ަވޑަިއެގން އަތޮޅުތަކުަގއި މީހުން ދަތުރުކުރަްއވަިއ، ރަުށްރަުށަ

ބައްދަލުކުރަްއވަިއ ކަންކަްނ ޮއޅުންފިލުވައިހައްަދވާފަިއ ދެން މި ތަނަުށް ވަަޑިއގެން ެއ ޭބފުޅުން އެ ވާހަކަ ަދއްަކވާ. 

. ވެރިކަމެއް ބޭނުންިވޔަްސ، ތިމާ ބޭނުންވާ މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރަން ވިޔަސް ޙަޤީޤަތާ އެްއގޮތަުށް ވާހަކަަދއްކަްނވާނީ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ކެރިހުރެގެްނ މި ދަންނަވަނީ. މިތާ އަުޅގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ުހރިހާ މެންބަރުން، ޕީ.ޕީ.އެމުަށް 

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ އަދި މި ސަރުކާރަުށް ހެޔޮއެދިވަަޑއިަގންނަވާ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެ ވިދާޅުވާހެން މި 

އެްއވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ. މި ސަރުކާރަކުންނެއް ޗާޓުން ބޭރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ.  ސަރުކާރަކުން ގާނޫނާ ޚިލާފު 

އަހަރަުށް ވުރެ ގިނަ ދުަވސްެވގެން ދިޔައިރު ބައްލަަވިއލައްވާފައި ވިދާޅުވެެދްއވާ، ެއންމެ ކަމެއް، އެންމެ ކަމެއް  2

ރުކާރުން ކުރެްއވި އެްއވެސް ކަމެއް ވިދާުޅވެދެްއވާ. ޤާނޫނުއަސާސީާއއި ުނވަތަ ހެިދފައި ހުރި ގާނޫނުަތކާ ޚިލާފަުށް މި ސަ

ނޯންނާނެ. އެހެންވެގެން އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ިމއަދުެގ 

ތްކުރި ގޮތަކަުެށްއ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް މި ކުރަނީކީ އެމް.ޑީ.ޕީން ވެރިކަމަުްށ އައިްއސަ މި ޤައުމު ފުނޑާލަން މަސައްކަ

ނޫނޭ. ޤައުމު ފުނޑާލަން މަސައްކަތްކުރި ގޮތަުށޭ މި ދަންނަވަނީ، ރަްއޔިތުންގެ ަޙއްޤުަތކަުށް އަރަިއގަންނަ ވާަހކަާއއި 

ބައްލަވާ އެންމެ ކަމެއް  ރައްޔިތުންނަުށް އަނިާޔކުރާ ވާހަކަާއއި، ަރއްޔިތުންނަުށް ގެއްލުންދޭ ވާަހކަ ދައްަކާވިއރު

ތަުކގަިއ ުށްތަުކގެ ރަްއޔިތުންގެ އެަކއުންޓުއަތޮޅުތަކުގެ ރަ ،ގަނޑު. އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަުށް ައއިއިރު ލާނަން އަޅުދަންނަވައި

ންދިޔައީ؟ ީކއްތޯ އެއަުށް ކުރީ؟ ނިކަން ލައްކައިން ލަްއކައިން މިލިައނުން ހުރި ރުފިޔާތައް ކޮންތާކަުށްތޯ ގެ

ެގން ވިދާޅުވެަބއްލަވާ ެއއަުށް ހެއްދެވި ގޮތް. ހުރިހާ ލާރިއެްއ ތެދުެވވަަޑއިވިދާޅުވެެދްއވަބައްަލވާ! އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރަކު 

ކުރެއްވީ. މިއަދު ވެސް އަދި މިައދު ވެސް އެތައް އަތޮޅުތަކަުްށ ގެ ައމިއްލަ ބޭނުންތަކަުށް ބޭނުންބޭފުޅުން ގެނެސްގެން އެ

މީ ނޫންތޯ ރައްޔިތުންނަުށް  . އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އެބަހުރި މިފައިސާއިން އެންެމ ލޯލާރި ެއއްވެްސ ނުލިބޭ ައތޮޅުތައް

ސަުރކާރުން  ސަރުކާރު އެކަެމއް ނުކުރާނެ. މި ނޫންތޯ ރައްޔިތުންނަުށް އަިނޔާވެިރވުމަީކ. އެކަމަކު މި ޚިޔާނާތްތެރިވުމަކީ. މީ

 ބަލާނީ ރައްޔިތުންގެ ޖީބުން މުއްސަނދިކަން ގެނެސްެދވޭތޯ. ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން ިއތުރުކުރެވޭތޯ. ރަްއޔިތުންނަުށް
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އިމްކޮުށްދެވޭތޯ. ޤައުމަުށް މައްދުން ގެނެސްެދވޭތޯ. ަޤއުމުަގއި އަމަްނއަމާންކަން ޤާޒީާބއި ތަ ތަރައްޤީާއއި ތަހު

ހޫ ސުބުޙާނަهللا މަސަލަސްކަން ގެނެްސދެވޭތޯ. ގާނޫުނގެ ބާރު މި ަޤއުމުަގއި ދެމެހެއްޓޭތޯ. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ސުލްޙަ

ދަމަހައްޓާނެ. މި  ންސަރުކާރު ކާރު ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކު ގާނޫނުގެ ބާރު މިެއކީަގއި މިސަރުވަތަޢާލާގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާ 

 ...ތުސަރުކާރަކުން ފުރުޞަ ދީން ފިޔަވައި އެހެން ެއއްެވސް ދީނަކަުށް މި ޤައުމުަގއި މާތްވެގެްނވާ ިއސްލާމް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެިރ އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތް ތު މިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަ

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު. ،އަުށްމެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނު އުތު

ބޮޑު  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހާމަކަންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މިއަދުގެ ސަުރކާރުގެ ވެިރއަކަުށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު 

ޑަކަުށް ެވގެން ނގަގޮސް ޯބއީ ޓެިރ ަޤއުމެްއގެ ފާދިރީެއއްެގ ގާތަުށްކުން ވެސް އެހެރަ ދައްކަނީ ައވައްތަ ގޮތެްއގަިއ ީވޑިއޯ

 ންދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރަްއާވ ބޭފުޅެއްގެ ގޮުތގައި ފެންނަ ރައީސް. މިއީތަން. އިއްޒަތްތެރި  ހުރި

ޖޭެގ ދިވެހިާރއް ،ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޮގތަުށް ފެނިފައި ،އަޅުްއާވފައި ފިާދރ  ަޓއ  ، ހުރި ބޭފުޅަކު ފާދިރީއެްއގެ ގާަތުށް ގޮސް 

ދީން  ރު ހެއްދެވުމަުށް. ިއސްލާމްނޑަކަުށް ވެފަ. ސިހުގަޯބއީ ެޑއް ތުރުކުަރއްވާަފއިންޓގަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓީޝާ

މަޖިލީހުަގއި، ަސރުކާރު ހިންގާ އަޣުލަބިއްޔަތު  މި ކަން ަބއްލަވާ. އެހެންވީމާ، މިއީ ިދވެިހރާއްޖޭގެގޮތް ނި ކުރައްވާ ހިމާޔަތް

ވާހަކަަދއްާކ  ސްޕީޝީސްއަކުންމުޅިްނ އެހެން  .އިންސާނީ ބުއްދިއަކުން ންމަޖިލީހުގައި ނުަދއްާކނެ އިްއޒަތްތެރި މި އޮތް

ން ބޭުރގަިއ އަކަުށް. ަރއީސް މުަޙއްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެއިސްޕީީޝސްރަީއސް. މުޅިން އެހެން  ބަޔެކޭ މީ އިްއޒަތްތެރި

ބޯމަތިން ދާނީ. އެއީ  ގެބޭފުޅުން ކަުށް ގޮއްސަ ަދއްކާ ވާހަކަ މިބޮޑެތި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބޮޑެތި މަޝްހޫރު ޔުނިވަރސިޓީތަ

ރުެނއް ނަގާެނ ޫނން، އެތައް ގަ މްވާން ގާތެއްބޭފުޅުންނަުށް ފަހު މި .ހައިލީ އިންޓަލެްކޗުއަލް މީހުންނަުށް ދައްކާ ވާަހކަ

ބޭފުޅުންނުަށް  މިަގރުނެއް އަދި ގެޓުވުމަުށް  ،މްވުމަުށްއްކަުތގެ ޒައްެރއްގެ މިންަވރު ފަހުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކުރާ މަސަ

މި ޕާޓީއާއި ރައީސް މުޙަްއމަދު ނަޝީދު ރަމްޒުކޮުށްދެނީ މިނިވަންކަން. ސިޔާސީ ޕާީޓ  ގެ ނަގާނެ. އަުޅގަނޑުމެން އަދި

ންތޯ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ދެންވެްސ އެމް.ޑީ.ޕީެއއް ނޫ ،ޤައުމުގަިއ ދެއްކީ އަުޅގަނޑުމެން ދުމުގެ ވާހަކަ މިހެ

ން ޕާޓީ ހެދީމާ ޕާޓީ . އަުޅގަނޑުމެބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ކީްއކުރަންތޯ؟ އޭެގ ދިމާ އިދިކޮޅަުށް ވިއްދާފަ ބޭބޭފުޅުން. މި ތިއްބެވި

ތުގެ ވާހަކަ ދެްއީކ ކޮންބަޔެއްތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެން ރުމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަކުހަދަންޖެހިއްޖެ. ޚިޔާލު ފާޅު

 އަުށްދުނިޔެ ގޮތް އެނެގނީކީ ެވސް ނޫން ކުރަންވެއްޖެ. ކުރާ މިނިވަންަކން ގަދަބާރުން ހޯދީމަ ެއކަން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުުމގެ

ފަހަރު ޖަލަުށް ޮގސް، ކިތައް ުމގުރު އަަރިއގެން،  ތް ކިތައްއުޅުުމގެ މިނިވަންކަން ހޯދުމުގެ މަސަްއކަްއވެފެތޭ ގޮތަކަުށް. އެ 
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ެއއްޗެހި ކަނޑަނީ.  . އެއްެވއުޅުމުގެ މިނިވަްނަކން ހޯދީމާ ދެން ގޮސް ފެންފޯއްރުުށްތަކާއްޤު އަދަބު ލިބިެގންތޯކިތައް ނުޙަ

  ،ކަމެއްގެ ވާހަކަ މި ވުޖޫދަުށް ހުރިހާ ނގެނީކީ ނޫން. މިއަޅަނީ. ކުރާކަުށް ވެސް އެމަގުމަތީގައި ހުރި ބެރިކޭޑްތައް މޫދަުށް 

ކޮުްށ ހުންނަވަިއގެން. ރައީްސ މުޙައްމަދު ނަޝީުދ އިސް ،މަސައްކަތް ކުީރ އެމް.ޑީ.ޕީ  ޤައުމަުށް އިމްޕޯޓްކޮުްށގެން މި މި

ލަ ކަންތައްތައް ރުނު ނަގާނެ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް. މިކަހަނަުށް މިކަންކަން ގެުޓވާން އަދި ގަ ބޭބޭފުޅުން މި ، އެހެންވީމާ

ދ  ަދްއާކ ާވަހަކ މި ، އުޅެނީ. އެހެްނވީމާ ފަހަތުގައި މި މާ ޓުވާން އަދި ގަރުނު؛ގެ ަޙްއަމދ  ަނޝ  ޅުންގެ ބޭފު ަރއ ްސ މ 

ހައިލީ  ،ރު ޔުނިވަރސިޓީަތކަުށްގޮތެއްަގއި ބޭރުގެ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ބޮޑެތި މަޝްހޫ ބޯމަތިން ދާނީ. އަދި ޚާއްޞަ

ންނެވި ފަދަ ޭބބޭފުޅުންނާ މުޚާޠަބުކޮުށް ދައްކާ ވާހަކަފުޅު ފަހުމްާވކަުށް ގާތެްއ ދެއިންޓަރލެކްުޗއަލް އަުޅގަނޑު ކުރިން ވެސް 

 އެ  .ރުނުތައް އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ނަގާނެ. ބޮޑު ވަގެއް ާރްއޖޭގެ ވެރިކަމުަގއި ހުރީވެސް ނެތް. ގަރުނުތައް ނަގާެނ. ގަ

ެއކުރި ނޭފަތުގެ ދަުށުން  ،ުހންނަވާ ބޭފުޅަުކގެ ބެލުމުގެ ދަުުށންކަުމގައި އި. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާބޭފުޅާ ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކަ

ބިލިއަްނެގ  3ަދުއލަތް ދުވަހަކު ނުދެޭކވަރުެގ ބޮޑު ަވއްކަެމއް. ބޮުޑެވގެންވާ ަފލަ ވަްއކަމެކޭ.  ވަްއކަން ނިކަން ަބއްލަވާ!

ަގއި ، ވަްއކަމެއް ކުަރްއވަިއގެން ރ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ. ސަުރކާުރ ޚިލާފަުށް ވަިކކުރި  އާަާނޫނުއަސާސީ ޤ، ވަކިކުރި  ކ 

ބިލިއަްނގެ ަވއްކަމެޭކ. ަވއްކަންކުެރްއވިއިުރގައި ވެިރޔަކަުށް ހުންނެވީ ކާކުތޯ؟ ވަލިްއޔުލް ަވގު.  1.22އެއްބަްސވަނީ 

ަޫރި ިތޖ؛ . ވަްއކަންދުްއވާލައިފިކަންތައް ފޫ މުވާ ދެބަޑިގުދަނުގެ ފޫ ދުްއަވއިލައިފި. ވެރިައކު ގެންނަން އެންމެ މުހިއް

ކުއްިލ  އަހަރު ނުވޭ 2ރު ވިދާޅުވާ ފަދައިން. ހަމައެާއެއކުަގއި ބަޑިގުދަން ފޫދުްއވާލަިއފި. ފޫދުއްވާލައިފި ޢުމަރު ނަޞީ

ނޫން. ާޖަގެއްއ ޮއތ ކ  ، ހިންގުުމގެ މިނިވަްނަކމެއް ލާންޮކުށްފި. ސިޔާސީ ޕާޓީަތކަުށް ހަަރކާތްތައްނުރައްކަލުެގ ހާލަތު އިޢު

ިއްނާޞފޭ ިމ ެދްނެނވ  ، ނިސްބަތްވާ ބޭބޭފުޅުންނަުށް ދުލުއިންޞާފުއޮތް ޢަ މިރާއްޖޭގައި  މި ލ   ނަުށް.ފަނޑިޔާރުން ަޢދ 

ވެގެންާވ ކަމެއް. ބޮޑުެވގެންވާ ޙަރާމް ރާނަ ނެުގން ދޫކޮުށްލުމަކީ ޙަރާމްބަރަހަނާ ފަނޑިޔާރުގެ އަތްމަްއޗަުށް މުސްލިމެއްގެ ފު

ރާެއއްަގއި މީެގ ހާސް ރުފިޔާއިން މުޒާހަ 20ކަުށް ޙުކުމް އިްއެވވީ ކަމެއް ެއއީ. ިއއްޔެ ކުޅުދުއްުފުށީގެ އެަތއް ުޒވާނުންތަކަ

މާލޭގެ  ބޭފުޅާ އިތުރަުށް ތަމްރީނު ދިނުމުަށް ޓަކައި ޙުކުމް އިްއެވވި ބޭފުޅަކީ އެ .ގުޅިގެން ކަަމކާ ރީގެ ފެބުރުވަ 8ކުރީަގއި 

ބޭބޭފުޅުންގެ އަތްމަްއޗަުށް ރާއްޖޭގެ  ޅެއް. މިބަޔާން ދެްއވާފައި ހުރި ބޭފު ،އިޢުތިރާފްވެ ކޯހަކަުށް ފޮނުވީމާ ކޮޕީކުރެއްިވަކމުގެ

ރާމުން ޙަރާމް ޙަ ކޮުށްލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަެމއްތޯ؟ މިއީ ބޮުޑވެގެްނވާ ޙަރާމް ަކމެއް. މިއީރައްޔިތުންެގ ފުރާނަ ނެގުން ދޫ 

ގޮތް  އި ތެޅެންޖެހޭގެ ބޭފުޅެްއގެ ދިފާޢުގ25ަކަމެއް ކުރަްއަވއިގެން ހުރި % ބޮުޑެވގެންވާ ޙަރާމް ކުރުން؛ކަމެއް. ަވއްކަން 

ފެންނަނީ އިއްޒަތްެތިރ  ގޮތްތައް މި ހަޑި ހާުއޅެންޖެހޭ ދު ނެތް މީހުން ވެރިކަމަުށް އައިމާއެއީ ތާއީ، 25ނިކަން ބައްލަވާ. %

ވާދަކުރަން ތިބި މީހުން  ،ބޫލު މީހުންގެހުރިހާ ހަޑިކަމެއް ކުރާނެ. މަޤު ހުރިހާ ހަޑިކަމެއް ކުރާނެ. މި  ރައީސް. މި

މަުްށ މެ ބޭނުމަކަުށް ޓަކައި. ަވއްކަންކުރުއެންމެ ބޭނުމަކަުށް ޓަކައި. އެން . މިހުރިހާ ހުތުރުކަމެއް ކުރާނެނައްތާލުމަުށް ޓަކައި

ިއގެން ކުރަްއވަވެިރކަމަުށް ވަަޑއިގަތީ ަވއްކަން  .ވަނީ ވައްކަމާ ލާމެހިފައި ގުޅި ޓަކައި. ވެިރކަމަުށް ވަަޑއިގަތުުމގެ ކުރިން ވެސް

ބުތަކެްއ ޓު މެދުވެރިވެެގން ސައްޙަ އިންތިޚާކޯ މް. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ ވޯުޓ ސުޕްރީރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ވޯޓުން
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ގެ ެއްއވެސް ާތއީދެއް އޮތް ބޭފުޅެއް ނޫން. ތެއް މީހެކޭ. ރާްއޖޭގެ ރަްއޔި 25ަވގަުށް ވެރިކަަމުށް އެރީ. % ބާތިލުކޮުށްގެން

އޮތީ ކޮުށްފަ.   ކުރެްއވުން. އެ. ވައްކަންކަމެއް ނޫން ެދވަނަ ދެ ،ސިނކުީޑގައި އެނބުރޭނީ ،ރާނީފަހު ކު ވެރިކަމަުށް އައުމަުށް

ވަގުންނަކީ.  ނުޖެހޭ ކަހަލަ ެއއްވެސް ފައިާސެއއް ހޭދަކުރަން ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތުން އެ އޮތީ ކޮުށްފަ. މިއީ

ހިުތގެ ގުޅުމުގެ ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންެގ އި ިހތާ ، ަރީއސް. އެހެންވީމާ  ިއއްޒަތްތެރި މެދުފައި ގާޫނނު ހަދަންވީމިކަހަލަ ވަގުންނާ 

ނުކުެޅވޭނެ  ލުަކން ލިބިފައި ހުންނަ ސިޔާސީ ޝަޚްޞިއްޔަތުންނާވާމީ ފެންވަުރގެ މަޤުބޫޑު ތާއީދު ލިބިފައި، ބައިނަްލއަޤްބޮ

 ...ގޮތްގޮތަުށް އުޅެފާނެ. އެކަަމކު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިކަހަލަ

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ުށް. އަޙްމަދު މުބީނަ

 

 ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން ވާހަކަދެއްކެވުން:

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަްނ ކޮުށްފަިއވާ މީހަކަުްށ ) 2009/9ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަުރ 

މެދުގައި އަުޅގަނުޑގެ ވެްސ  ދު ހުުށަހެޅިފައި މިވާ އިޞްލާޙާުށް މިއަޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަދޭން

ހިތް އޮތީ މިތާގައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީަގިއ އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެްސ ގަބޫލުކުރާ ނަޒަރުތަކެއް އެަބހުރި. ،ފިކުރުތަކެއް 

ަވކި ފަރާތަކަުށް ސީދާ ދެރައެްއ  ،ވަކި ފަރާތަކުން ްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ ވާހަކައާ ޚިލާފަުށް މިއީވާހަކަދެްއކެވި ގިނަ އި

އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގިއ  ދިނުން، އަނިޔާެއއް ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރާ ކަމެްއގެ ގޮުތގައި

ާރއްޖޭގެ ރައީްސކަން ކޮުށްފައި ަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަުށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮުށްދިނުމުގެ ގޮތުްނ  ބޮޑަުށް، މިއީ ވަރަުށް މިއީ

ރައީްސކަން  .ހިނގާލައިލަމާިއ އަުޅގަނޑުމެން ބަޙަޤީޤަތުގައި ހުުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ކަމެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ެދކެނީ. މީގަ

ދަނީ  ކޮުށްފައި ވަަޑއިގަންަނވާ ފަރާތްތަކުން އަބަދުެވސް ދުނިޔޭގެ ެއހެން ޤައުމުތަކުަގއި ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ފެންނަމުން މި

ިއ ންގެ ލާަބޔާތަން. އެ ަޤުއމެއްގެ ރަްއޔިތު ތު އިސްކުަރއްަވއިގެން އުޅުްއވާަޤއުމުގެ ަޤއުމީ މަޞްލަޙަ ބޮޑަުށް އެ ވަރަުށް

ދަނީ ދުނިޔޭގެ  ްއގެ ޮގތުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މިވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮުށްދޭ ބައެމަންފާއަުށް އަބަދު

މަޖިލިސް  ނައިބު ރައީސެއް. މާދަމާ މަނިކުފާނު މިރައީސް. ރައީސް ވެސް މިއަުދ ތިއީ  ކަންކޮޅުތަުކގަިއ. އިްއޒަތްތެރި

މަނިކުފާނަުށް ވެސް  ،ވާނަމަ ފަސާދަ އުަފއްދާ މީހެއްގެ ގޮތުަގއި އުޅެންފަުަށއިފި ކަމަުށް ޤައުުމގައިދޫކޮުށް ވަަޑއިގެންފައި މި 

ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތަކުން ލިބެންޖެހޭނެ  އަދި މި ޤައުމަކުން ރައްކާތެރިކަމެްއ، އިނާޔަތެްއ، އެހީތެރިކަމެއް ސަރުކާރަކުން

އަޅުގަނޑުމެން ގަނޑުމެންނަުށް މި ހުުށަހެޅެނީ. ަަޅުެއަފަދ ިއްޞާލެޙްއ އ، އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. އެހެންވީމާ ކަމަކަުށް

ގާނޫނުތައް ހަދަނީ ރައްޔިތުްނ  ރައްޔިތުން ވެސް އުޅެްނވާ ގާޫނނުތައް އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން މި ހަދަނީ. އެ
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އެކު އުެޅވޭނެ ކަމާ ުށް ފަސޭހަަރއްޔިތުންނަ  ެއއް ވެސް ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް އެބަސްނާހާނެތީކީ ނޫން. ކިޔަމަން ނުވާނެތީ

ްނގެ ރައީްސކަން ކުަރއްވާަފއި އަުޅގަނޑުމެ މެއް ގާނޫނު ހެދުމަކީ. އެހެންވީމާ، މިއީކަ މަގެއް ދަްއކައިދިނުމަުށް ޓަަކއި  ކުރާ

ަދއްަކއިދިނުމުގެ  ުއޅެންވާ މަގު ،ގޮތްތައް ހޯދަިއދިނުމަުށް، ރަނގަޅު ގޮތްަތއް ުށް ވަަޑިއގަންނަވާ ބޭފުޅުްނނަުށް ވެސް ލުއިގެއަ

 ވަކި ފަރާތަކަުށް ދޭތެޭރގައި ަހސަދަވެރިކަމެއް ޮއވެގެން ކުރާ މި އިޞްލާޙަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި. މިއީގޮތުން ގެންނަ އިޞްލާެޙއް 

ބޮޑަުށް  ަވަރށް ، އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެހެންވީމާ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނުޑ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ނުދެކެން

މިތާގައި ެއއްބަަޔކު އަނެއް ބަޔަކަުށް ަވކި މީހަކާ ޖައްސާލުމުގެ ގޮތުން، ަވިކ ދެކެވެނީ  އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވާހަކަ މި

ތެރޭަގިއ ކުރާ ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެންެގ  ނޑިެއއް ދިނުމުގެ ޮގތުންމީހަކަުށް ދެރައެއް ދިނުމުެގ ޮގތުން، ބޮ

ަގނޑ  ެއްއޮގތަ ، ދަނީ. އެހެންވީމާ ކުރެެވމުން މިވާހަކަތައް ޮބޑަުށް ސިފަ ބޫލެއް ނުކުރަން. ުށް ވެްސ ހަމަ ގަކަައޅ 

 ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އަްލއުސްާތޛް  ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުަރއްވާަފއި ފެނޭ މި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުީރގެ ރަީއސުން އެބަ

ުށް ނިކުމެ ހަމަނުޖެހުން ފެނޭ. އަޅުގަނޑުމެން ނުދެކެން މި ޤައުމުގެ މަގުތަކަ މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވެސް އެބަ

، މި ، ދައި އުފައް ްނދ  ްނަންށ ެގްއލ  ާޒަހާރޮކްށ، ަރްއިޔތ  މާލީ ގޮތުން  ރާއްޖޭެގ ޓުއަިރޒަމް ބޮިއކޮްޓކުރަން ޮގަވއި، މ 

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް ލިބެމުން އަންނަ މަންފާތައް ނެތިކުޮށްލުމަުށް ޓަކައި ގޮވާލަމުންދާ މަންޒަރެއް އަުޅގަނޑު ނުދެކެން. 

ބޭފުާޅގެ  ފެންނަނީ ތަފާތު އެކިެއކި ކޮންފަރެންސްތަކަުށް ވަަޑިއގެން އަިދވެސް އެއޭގެ ބަދަުލގަިއ އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް 

 ދު ެވސް ހަމަ އެ މުން މި ދަނީ. ރައީސް ވަޙީފެންނަތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ުށް ވަަޑއިގަންަނވާމަޤުބޫލުކަމާ އެކު ކުރިއަ

މެން ައޅުގަނޑު . އެހެންވީމާ، ިމއީުށް ނުފެނޭކަތަނެްއ އަުޅަގނޑުމެންނަ ބީދައިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ެގއްލުންތަކެްއ ދޭ

ހަމަ ހިތުހުރި ވާހަކަތަކެއް މިތާގަިއ  ކަދައްާކލަން ފުރުޞަތެއް ލިބުނީމާއަޅުަގނޑުމެންނަުށް ހަމަ ވާހަވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. 

ކުރާ ގޮުތގަިއ ބޫލުަަވަުރގެ ކަެމއް. އަުޅގަނޑު ހަމަ ގަމ  ަވަރްށ ެދރ، ބަޔަކަުށް ެވސް. އެހެންވީމާ ދެއްކިދާނެ ކޮންމެ

 ރައީސްކަން ކުރަްއވާފައި ވަަޑއިގަްނނަވާ ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އެ ގަނުޑމެން ގެންނަން އެބަޖެހޭ.މިފަދަ އިޞްލާޙުތައް އަޅު

ިރަމްއަޗްށ ، ްނ އޮންނަން ެއބަޖެހޭ. އެހެންވީމާނގެޅުން އުޅެންޖެހޭ މަގު ާސފުކޮުށް އެބޭފު ެމްނ ކ  ަގނޑ  ިމައދ  ައޅ 

ަށެހިޅަފިއ މި  ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ ދެްއވި  ޞްލާޙަުްށ ހަމަ ފުރިހަމަ ރަނގަޅު އިްޞލާޙެއް ކަމުަގއި ދެކެން. ވަރަުށް ވާ އި ހ 

 ފުރުޞަތަުށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު. هللا ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު
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ގަނުޑގެ އެުކވެިރ އަޅު  އިޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަުށް އެދުނީ ދެންމެގަ

މިާތގައި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭަގިއ  ،ވިދާޅުވި ފަދައިން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން އެ

ހަމަ ކަނޑައެިޅގެން އިތުރުފުޅުހައްދަަވއި ވާހަކަދައްަކވާީތ  ހުުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކަުށް ވާހަކަދައްަކވަމުން ބަެއއް ބޭފުޅުން 

ދީން  ކުރަމުން އަޅުގަނޑު ވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންފުޅުވާތީ. އިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އިސްލާމްމާ ހިތާމައެކަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  އިހިމާޔަތްކުރާ ވާހަކަ ދެންމެގަ 

ުޅގަނޑަުށް އަ !އަޅެ ދީން ހިމާަޔތްކުރާނީ؟ ނުލައި އިސްލާމް ކިހިނެއްތޯ ކީރިތި ޤުުރއާނާުޅިވއިުރ ފަހުމީ ވިދާ އިމްތިޔާޒު

ދީްނ  ނުލައި އިސްލާމް ނާއި ކީރިތި ރަސޫާލގެ ސުްނނަތާދީ މަނިކުފާނު ވަަޑިއގެން ިއސްލާމް ބައްަލވާ އެވިދާޅުވެެދްއވަ

ވިާދޅުވާ ޑިމޮކްރެީސެގ  އެ  ،ކެނެީރގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބޭފުޅުންގެ ވެިރއަކަުށް އެ ވިދާުޅވާ  ކުރައްވާނެ ގޮެތއް. އެހިމާޔަތް

އި ރަސޫާލެގ ސުންނަތް ފިޔަަވއި އެހެން ދާުޅވީ މާްތވެގެްނވާ ކީރިިތ ޤުރުއާނާ ގަިއ ވިުރގެ ެޑންމާކުރަސްގެފާނު ނޫންތޯ  ބޭ

އި އަުޅގަނޑުމެން ނާ ދޭތެރޭގަންއުޅޭ މީހު ޖެހެއޭ. މި ރަނގަޅުވެގެން ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް އެ އެްއޗެއް ހޯދަން އެބަ

ވިދާުޅިވ  ދު އެޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީބިރުވެތިވާން އެބަޖެހޭ. ައޅުގަނޑުގެ އެުކވެރި ތުލުސްޫދ ދާިއރާގެ އިއް 

 ވާން އެބަޖެހޭ. ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަުށް ހަޖޫޖައްސަވައި ގެ ކޯފާއަުށް ައޅުަގނޑުމެން ބިރުވެތިهللاފަދައިން 

 ކުރެޭވނެ ދުވަހެއް އަންނާނެކަން މިމަނިކުފާނާ ސުވާލު ރާތުން ވަޑަިއގަްނނަވާއިރު މި ނޫން ދުވަހެއްަގިއ އެބޭފުޅުންގެ ފަ

 ދަންނަވަނީ މި  ބޭބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުުޅގައި ގެންގުުޅްއވަން އެބަޖެހޭ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެްނވެގެން އަޅުގަނޑު މި

ރަްއޔިތުންނަކީ ަސްއތައިން ސައްތަ މުސްލިމު  ރަނަގޅަުށް ދަްއކަން. ދިވެހިވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ވަރަުށް 

އް ނޫން އިްއޒަތްތެރި ޗެއް ބަލަިއގަންނަން ބޭނުންވާ ބައެދީން ނޫން އެހެން އެއް  ރައްޔިތުންަނކީ އިސްލާމް ރައްޔިތުން. ދިވެހި

 7ރީ މަހުގެ މެ ކަމެއް ނިްނމަވާނީ. ފެބުރުވަކޮންهللا ބޭފުޅުން ވިދާުޅވިހެން  އެ  އިރައީސް. އޭގެ ނަތީޖާ ނޫންތޯ ދެންމެގަ

. ެއއީީކ ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮުށްގެން ވީ ބޭފުޅުންނަުށް ދައްކަވާފަ އޮތީ އޭގެ ަވރަުށް ރަނގަޅު މިސާލެއް އެ ވަނަ ދުވަހު އެ

ވާުށޭ  "كن فيكون"، އެީކގައި ޫނން. މަތީ ގަޑިން ޖެއްސެވުމާ  ކަމެއް ނޫން. އެއީ ބަޔަކު ބަާޣވާތެއް ކޮުްށގެން ވީ ކަމެއް

ެއކަން ެވގެންދިޔަ ގޮަތކީ. ހަމަ ޕޯޗުީގޒުންގެ ވެރިކަން މުޙައްަމދު ތަކުރުފާނުގެ އަތްމަްއޗަުށް  ކުެރއްވީމަ ނިމުނީ. އެއީވަޙީ

ލ  ، ފަދައިން ކުރެއްވިމުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ކާމިޔާބު ނިމިގެންދިޔަ ފަދައިން، ްނެގ ެވިރަކްނ މ  ދޮން  ގޭަމާލާބރ 

 ގެއަުޅގަނޑުމެން .ފުޅުނިޔާ ދީުރގެތަޤުهللا ވަނަ ުދވަހަކީ ެވސް ހަމަ  7ރީ ލެއްވި ގޮތަުށް ފެބުުރވަކުފާނު ނިންމާމަނިޙުސައިން

 ވީ ކަެމއް ނޫން. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ަވއްކަމުގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރު އެ  ބަޣާވާތަކުން ،ބަޔަކު ނިކުމެ މުޒާހާރާކޮުށްގެން 

ާވހަކަ ދައްކަން. އިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. ވަރަުށް ރަނގަަޅުށް  ބޭފުޅުން ލަދުވެތިެވވަަޑއިގަްނނަވަންޖެހޭނެ މިއަދު އެ

ވައްކަންކުރީ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ވެރިކަމުަގއި. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެ އަދަދުތައް ތަކުރާރުކުޮށް  .މަނިކުފާނަުށްންަނވާނެ އެނިގވަަޑއިގަ

ން މުޅި ޕާޓީ ހަލާކުެވގެންދިަޔއީ. ސަބަބުކުރި ވަްއކަމުގެ  މިތާގައި އެތަްއ ދުވަހަުކ އެަބ ދެއްކޭ. އަެނއްކާ ކޮބައިތޯ އެ 

ން ަވކިކޮުށް މެން ފަދަ ބޭފުޅެއް ވިްއޔާ ޕާޓީމަނިކުފާނު ،ްއޔާރައްާވ ބޭފުޅަކު ވެއްޖެ ސީއަުށް ލޯބި ކުޕާޓީގައި ހުރި ޑިޮމކްރަ
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ުށްގެްނ ކުރާހާ ވެސް ކަމަކީ ެކނެރީގޭ ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ނެގިހާ ލާރިެއއް ބަްއކޮ ވިާދޅުވާ ަބިއަގނޑު މި ލީ. އެ އެއްަލއި

ލާލާއި، މި ޤައުމުެގ ލާރިަތއް ބޭނުންކޮުށްެގން މި ޤައުމާއި މި ޤައުމުެގ މިނިވަންކަމާއި، މި ަޤއުމުގެ އިސްތިޤު އެ ،ތިބެ

ކުރުން. މިނޫން އެއްވެސް ޔިތުންނަުށް އަނިޔާކޮުށް ދުއްުތރާކުރަން. ރާއްޭޖގެ ރައްސިޔާދަތު ނަގާލުމަުށް ޓަކައި މަސައްކަތް

 ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި މި ރުއަހަ 2 ވާަހކަދައްާކއިރު ަބއްލަވާ ސަުރކާުރގެ . ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިމީހުން ނުކުރޭ ކަމެއް މި

ކޮންމެ  ލި ކޮްނމެ ދިމާއަކުން ފެންނާނީ ތަރައްޤީެގ ކުަލވަރު. ިއވޭ. މުިޅ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބަލައިޤައުމަުށް ައއި ތަރައްޤީ 

ދަނީ  . އަންނަމުންދާ ތަރައްޤީ މިތިބީ ހިނިތުންވެފަ . ރައްިޔތުން އެބެހޭ ވާހަކަެއއް ދަްއކާ އަޑު އަެޑއް ިއވޭނީ ތަރައްޤީއާ 

ަކލޭ ިމާހރ  ، ދޮގޭ ނުށް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކީ އެހެން އަިދ މީހަކު ނިކުމެ އާއިކަމާ ެއކީަގއި ކުރިއަހަލު

ފާ  ްނަޏްސ ިއްސިތޢ  ފާދޭށޭ ބ  ނޫން އިނގޭތޯ.  ގޮތަުށް ދާނެ ބޭފުޅެއް ޔަދިއި ކެނެރީގޭ ަނޝީދު ފައިބަިއގެންދެއްވާފަިއްސިތޢ 

ނިކުފާނު ނޫންތޯ މަ ރައްޔިތުން ނިކުމެ ރައްިޔތުންގެ އަުޑއުފުލަން ފެުށީމާ ސީދާ އެ .ބައްލަވާ ކެތްތެރިކަެމއް ނެތްަވރު

ހިންގެވީ. ީކއްކުަރއްވަންޯތ  ރޫފުދުވަހު އަމުރުމަޢު ނޫންތޯ އެމަނިކުފާނު  ރީ މައިދާނަުށް. އެވަަޑއިގަތީ ޖުމްހޫ

 ޑީަގއި އިންނަަވިއގެން އެ ނމަނިކުފާނުގެ ގޮ  އެ ،ކަމެއް ހުރި ވެިރއެއް ނަމަމަިނކުފާނަކީ ޤާބިލު އެ ސްތިޢުފާދެއްވަްނވީ؟އި

ންޖެހޭނެ ބޭނުންކޮުށްގެން ަރއްޔިތުން މަތަކުެރވެ ތިޔާުރގެމަނިކުފާނަުށް ޤާނޫނުއަސާސީން، މި ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ އިޚް

ސާސީ ނޫނުއަތަނަުށް ފުލުހުން ނިކުތް ވާަހކަ ދަްއކަނީ؟ ފުލުހުންނަުށް ނިކުންނަންޖެހުނީ ޤާ އެ ؛ނޫންތޯ. ކީްއވެގެންތޯ ފުލުހުން

ިޅގެން ީމގައި އެބަބުނޭ ކަނޑައެ ން ޚިލާފަުށް އަމުރުކުރަން ފެުށީމަ.ކަނަޑއެިޅގެ ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި. މި ާޤނޫނުއަސާސީއާ

ސަރުކާރުން ޝަރުޢީ  މި ން ނިކުތީ. ނިކުތީ ރައީސް ނަޝީދު؛ގެނުވާންވެ ތަބާ ނުވާުށޭ. އެގާނޫނާ ޚިލާފު އަމުރަކަުށް ތަބާ 

ެވެދްއަވަބްއަލވާ ؟ އެުޅވީކޯޓުގައި ތަޅު  މްސަރުކާރުންތޯ ސުޕްރީ ކުރާ ވާހަކަަދއްާކއިރު މިދާއިރާ ހަލާކު ިއއްޒަތްތެރި  !ިވާދޅ 

ްސ ބައްަލވާ ރައީދާޅުވެެދްއވަގެންނަވަިއގެން ވި ތަނަުށް ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީެގ ބޭފުޅަަކުށް ނަމަވެސް ދަންނަވަިއގެްނ މި

 ކާރުންތޯ ޖޭ.އެސް.ީސ ހައިޖެކްކުރީ؟ަރއީސް ޔާމީންގެ ސަރު  ވީ؟އެޅު ކޯޓުަގއި ތަޅު  މްޔާމީންގެ ސަުރކާރުންތޯ ސުްޕރީ

ތަނުަށް  ކުަރންވެގެން އުޅުނު ދުވަހު ކޮްނމެވެސް ބޭފުޅަކު އެރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުން ހުވާ މި ،ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ 

ެމްނ މި ، ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ެއހެންވީމާުށް ެވސް ސަކަރާތް. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސަ ހިފޮނުވަިއގެން ޖެ ަގނޑ   ައޅ 

މި ސަރުކާރަކުން  ޚިލާފު ކަމެއް ނުކުރާނަމޭ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ސަރުކާރަކުން ގާނޫނާ ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެްނގެ މި

ސަރުކާރަކުން ރަްއޔިތުްނނަުށް އަނިޔާެއއް، ެގއްލުމެއް  މިޚިލާފު ކަމެްއ ނުކުރާނަމޭ. އަުޅގަނޑުމެންެގ  އިސްލާމް ދީނާ

 އިސްތިޤުލާލަުށް ގެއްލުްނވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސަރުކާރަުކން ލިބޭފަދަ ކަމެއް ނުކުރާނަމޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

ދީން ނައްތާލުމަުށް  ސްލާމްކުރީ އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާރުންނޭ. މާތްވެގެްނާވ އިސް ކަމެއް ނުކުާރނަމޭ. ވައްކަން ފަދަ އެއްވެ 

ކުރީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުންނޭ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިނިވަންކަމަުށް ބުރޫއަރާނެ ކަންތައްތައް ކުރީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މަސައްކަތް

ދެކޮޅަުށް ވާހަކަދެްއކެވީ. ލަދެއް  ެނސްގެން ނޫންތޯ ހައްދުޖެހުމާ ތަނަުށް ފާޑެއްގެ ޕިއްލޭެއއް ގެ މި !ސަރުކާރުންނޭ. ބައްލަވާ

މަޖިލީހުގަިއ  އަޅުގަނޑުމެން އޭރު ވެސް މި ؟ނެތީތޯުދވަސް ހަނދާން ވާހަކަ ދައްާކކަުށް. އެ ހަޔާތެއް ނެތޭ މިއަދު ތެދުވެ އެ 
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ޖެހުމަކީ ނަުށް ވިސްނައިެދވޭތޯ މަސައްކަތްކުރީ ހައްދުވަނަ މަޖިލީހުަށް ފާޑެްއގެ މީހަކު ގެނެސްގެން އަުޅގަނޑުމެން 17ތިބީމޭ. 

އްދެްއ ދީނުގެ ހަ ކުރަްއވާފަިއ އޮތް ކަމެއް. މާތްެވގެްނާވ އިސްލާމްތަޢާލާ އަމުރުهللا  އް ކަމަުށް. ެއއީގޯސް ކަމެ

ޒަތްތެރި ރަީއސް އިއް ދީން ހިމާޔަތްކުރާނީ؟ ލާ މީހަކު ދެން ކިހިނެއްތޯ އިސްލާމްޤާއިމުނުކުރުމަުށް ގޮަވއި

 ...ރިތި ޤުރުާއނާއި މާތްެވގެންވާ ަރސޫލާގެނަާވލަން ބޭނުންވަނީ ކީހަމަ ައޅުގަނޑު ަތކުރާރުކޮުށް ދަން ވިދާޅުވެެދްއވަބައްަލވާ!

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ވަނަ ފުރުޞަތު.  4ުށް. މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަ

 

 ބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެން

ވަނަ ފުރުޞަތެއް ވެްސ މީގައި އަދި ކިތަންމެ ފުރުަޞތެއް ެވސް ނަގަން އެބަޖެހޭ.  5ވަނަ ފުރުޞަތެްއ ެވސް  4އާދެ! 

އިުރގައި ެއ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާ ލީހުގައި ބަހުސްކުރެިވގެންދާ ބިލާއަޅުގަނޑުމެންގެ މިއަދުގެ ަމޖި

ަގއި ހުޅުޖެހި ުށް ނިސްބަތްކޮުށް އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން އަމިްއލައަުށް މިސްކިތުގ. ކެނެީރގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދަ އިނާޔަތްތައް

އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ގ. ކެނެީރގޭ މުޙައްމަުދ  މީހާއަުށް ހެދިގެންދިޔައިުރގައި އެގޮތަުށް ވާހަކަދެްއކުމުގެ ނަީތޖާކަން

ހިމާޔަތާއި ރައްާކތެރިކަން ދޭންނުޖެހޭ މީހެއްކަން ކަނޑައަަޅއި ބަޔާންކުރަން  ކޮްނގޮަތކަުށް އޭނައަުށް ކީްއވެގެން .ނަޝީދަކީ

ވަނަ މާއްދާަގއި  128ވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ބިލަކީ ެއއީ ޭއގެ ޒާުތަގއި އޭނަ ކުުށްވެިރވާ ހިސާބުން، އޭނަ ޤާނޫުނއަާސސީގެ 

ތަާކއި ަރްއކާތެރިކަން އޭަނގެ ކިބައިްނ، ޭއނަ އަމިއްލައަުށް އުނިކޮުށްގަްތ ކަނޑައަަޅއި ބަޔާްނކޮުށްފަިއވާ އެންމެހައި އިނާޔަތް

ހުރި މީހެއް އޭނަައކީ. މީހަުކ އުނިކުރިކުރުމެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ބިަލކީ މިީއ ރަނގަުޅ، ަސއްޙަ ބިލެްއގެ ގޮުތގަިއ 

ޔަތްަތއް ކެނޑެންޖެހޭނެ ކަމުަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މިކަން ނިމެން؛ ކުުށްވެރިެވއްޖެ ހިާސބުން އޭނަގެ އެ އިނާ

އިޞްލާޙުގެަނއުމުން އެކަން ުފދޭނެ ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރަން. އާދެ، އަުޅގަނޑު ަދންނަވައިފިން. އަުޅގަނޑުމެން 

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ގެންދާއިުރގައި މި މައުޟޫޢުަގއި، މިއަދު އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކަ ފެުށުނީމާ 

އަދި ނިންމައިލާނީ ވެސް އެ ަމއުޟޫޢުގެ ތެރެއިން ކަމަުށް. ައދި މި ބިލާ ގުޅޭ، އެ މައުޟޫުޢގެ ތެރޭަގއި އެބަހުރި ކަމުަށް 

އަޅުގަނޑަުށް ފެންނާތީވެ އަުޅަގނޑު އެ ވާހަކަ ނިންމާލައިނާނަން. އާދެ، ވެރި މީާހގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަުކގެ ތެެރއިން މިއަުދ 

އްތަުކގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ިމއަދުގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންތައްތައް ކުރަްއވާ ގޮތުެގ އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލާ ކަންތަ 

މައްޗަުށް ބަލާއިުރަގއި ކޮަބއިޯތ އެ މަނިކުފާނު ކުަރްއވާ ަކންތައްތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަޖެހޭ. އާދެ، 

ތޯ ބަލާއިުރގައި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެރިީމހާގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަަކކީ ކޮަބއި

ވަރަުށް ސާފު ބަހުރުވައިން ެއބައޮތް ބަޔާންކޮުށްދީފަ. އިސްާލމީ ވެރިކަމެްއގެ ވެރިމީހާގެ ޮކނޑުަގއި ވަރަުށް ވެސް ބޮޑެިތ 
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ަކލެއް ކަމުަގއިވާ އަލްމާވަރުދީ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް އަޅުވާަފިއ އެބަހުރި. އަޅުގަނޑުމެންގެ ިއމާމެއް ކަމުގަިއވާ، ދަންނަބޭ

ކަމެއް އޭނަގެ ކޮނުޑގަިއ ެއޅިފައި އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އާެދ، ެއ ުއއްމަތުެގ ސަލަފުން  10ވިދާޅުވެަފއި މި އޮންނަނީ 

ންނުަށް އެ އުސޫލެްއގެ މައްޗަުށް ިއއްިތފާޤުވެވަަޑިއގެންފަިއވާ އުސޫލުަތކާ އެްއގޮތަުށް ދީން ހިމާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެ

މިއަދު މި ފެންނަނީ އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފު އެއްެވސް ކަމެއް ނުކޮުށް، ައޅުގަނޑުމެްނގެ ޤުރުާއނާއި ސުންނަތް ނޫން އެހެން 

هللا އެްއޗެއް ހޯދަން ޮގވާލިޮގވާލުުމގެ؛ ގ.ކެނެީރގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެގޮތަުށް ވިދާޅުވި ކަމުގަިއވީ ނަމަވެްސ، ޢަބްދު

ހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ކަމުގަިއ ހުންނަވަިއގެން އެަފދަ ގޮތަކަުށް ވިދާޅެއް ުނވޭ. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެ

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާ އަދި ިއސްލާމީ ޤައުމުތަކާ އިންތިހާ ދަރަޖައަުށް ގުޅުން ބަދަހިކޮުށް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގިއ 

ވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް މި ދަނީ ކުރަމުން. އިސްލާމްދީން ދަމަހައްޓައި ނަގަހައްަޓއި ހިމާޔަތްކުރެވޭތޯ ުކރެ

ބިރަކާނުލާ މަޖާކުރުމަކީ އެއީ ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ިސޔާސަތު ކަމުަގިއވީ ނަމަވެސް، ރަީއސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން އެީއކީެއއް. 

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މަޤްޞަދު އެހެންވީމާ، އެ މަނިކުފާނު އަުޅގަނޑުމެންގެ ދީން ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ 

ތެރޭގައި އޮތް ދީން ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި ގިނަގުނަ މަސައްަކތްތަކެއް ކުރާކަމީ އަުޅގަނޑު އެ މަނިކުފާނަުށް މަރުޙަބާކިޔަިއ 

ސަނާކިޔާނެ ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުރާނަ ރައްކާތެރިުކރުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންެގ އިސްލާމް ދީން މަޤާޞިދު 

ރީޢާގެ ތެރެއިން ެދވަނަ ކަެމއްގެ ގޮުތގައި ކަނޑަައޅައި ަބާޔންކޮުށްފައިާވއިރުަގއި އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ، މިއަދު ފުރާނަ ޝަ

ސަލާމަތްކުރުމަުށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ދީން އަންގާފައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ޤިޞާޞް 

ްއޗަުށް ވާޖިބުކުރަްއަވއި، ފަރުުޟކުރަްއވާފަިއވާ ޤިޞާޞް ހިފުން ކުރިއަުށްގެންަދވާނެ ކަމުަށް ހިފުމުގެ؛ އަުޅގަނޑުމެންގެ މަ

އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެަފ. ނަމަވެސް މި ދެންނެވި، ކުރިން ދެންނެވި ދީން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބައި ގ. ކެނެީރގޭ 

ން ގެންދަވަނީ ހިމާަޔތްކުރުމާއި ރައްކާތެިރކުރުމުަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ރައީްސ ޔާމީނާ އަޅާބަލާއިުރގައި ަރީއސް ޔާމީ

ޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަްއވަމުން. އެކަމަކު ޭއގެ ތަފާތަކީ ގ. ކެނެރީގޭ މުަޙއްމަދު ނަޝީދު ދިޔައީ ދީްނ 

އި އެތެރޭަގއި އޭނަ ދިަޔއީ ހިމާޔަތްކުރުމަުށް އެްއވެސް މަސައްކަެތއް ނުކޮުށް ދީނަުށް ފުރައްސާރަކުރަމުން. ބޭރު ޤައުމުަތކުަގޔާ

ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ނޫން އެހެން އެއްެޗއް ހޯދަން ގޮާވލަމުން. ދެން ކާކު، ކީކޭތޯ ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ގޮވައިލާނީ؟ 

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަބއެއް މީހުން އެކަމަުށް އަތްޖަހަމުންގެންދިޔަ. ނަމަވެސް، ެއއީކީ އަތްޖެހޭނެވަރު ކަމެއް ނޫން. 

ނޭނގޭނެ އެފަދަ ކަންތައްތަކަުށް ތާއީދުުކރީމާ އަދި އެފަދަ ކަންތަކަުށް ގޮަވއިލާފައި ހުރި މީހަކު، އެ އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް 

މީހާ ތަޢުބާވެ އިޞްލާޙުވެ އަުލން އަނބުރާ ނާންނަހާ ހިނދަކު އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް އެ ފަާރތަކަުށް ތާއީދެއް ނުކުެރވޭނެ. 

ޤުުރާއނާއި ސުންނަތް ނޫން އެހެން އެްއޗެއް ހޯދަން ޮގަވއިލުމާ އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކުރިންެވސް އޭނަ 

ގުިޅގެން އަުޅގަނޑުމެން ަޤއުމުގެ ފިޤްހު ޢިލްމުވެރިން އެބަ ޖެހެއޭ އޭނަ އިސްލާެމއްތޯ ނުަވތަ މުރުތައްދުވެއްޖެތޯ ުނވަަތ 

ިއ، ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަުށް ޓަކަިއ ނޫންތޯ ބެލުމަުށް ޓަކައި ގޮެތއް ކަނޑައަުޅްއވައިެދއްވަން. ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަުށް ޓަކަ

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ިޤޞާޞް ހިފާނެ ކަމަުށް، މަރަުށް މަރުހިފާނެ ކަމަުށް އެ އޮތީ هللا އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ޢަބްދު 
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ކަނޑައަުޅްއވައި ަބޔާންކޮުށްފަ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ބުްއދި ސަލާމަތްކުރުމަުށް ޓަކައި މި ތަނުގައި މަސްތުވާތަކެިތ 

ންކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައި އެ ދަނީ ފިޔަަވޅުއަަޅމުން ރައީސް ޔާމީން. ނަފްުސތައް ރަްއކާތެރިކުރުމަުށް ޓަަކއި ބޭނު

ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ެއ ދަނީ ކުަރއްވަމުން. މުދަލާއި މިލްކިއްޔާުތ ރަްއކާތެރިކުރުމަުށް ޓަކަިއ ެއ ދަީނ 

ން. ގ. ކެނެީރގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ރަީއސް ޔާމީނާ ުހރި ތަފާތަކީ، ރަީއސް ޔާމީން ކުރަްއވަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ުކރަމު

ވެރިކަމުަގއި ހުންނަަވިއގެން ަރއީސް ޔާމީން ވެރިކަުމގެ ތެޭރގައި ހިްނގާފައި ހުރި ކޮރަޕްޝަން ޢަމަލުތައް ބެއްލެވުުމގެ 

ތަެކއް ކުރަްއވަުމން. ގ. ކެނެރީގޭ މުަޙއްމަދު ހަމަ ހުރިހާ ޤާބިލުކަމެއް ލިބި، ެއކަމަުށް އެ ދަނީ ހުރިާހ މަސައްކަތް

ނަޝީދަކަުށް އެކަމެްއ ނުވި. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ވިދާުޅވާ ފަދައިން އެކަމެްއގެ ތެޭރގަިއ، އޮތް ބާރުވެިރކަމުގެ ތެޭރގައި 

ޔާމީން. ސަރުކާރުގެ هللا އޮތް ކުރަން ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ ކަމެއް އެ މީހަކު ކުރިކަމުގެ ނަމޫނާ މި ދައްކުވައިެދއްވީ ޢަބްދު

  ވެރިޔަކަުށް ހުންނަަވިއގެން އެ މަނިކުފާނު ސަރުކާރުގެ ތެރޭަގއި ެއއްވެސް ާބވަތެްއގެ ކަެމްއ ހިނގާފައި އޮތް ނަމަ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ެގންދަވާއިުރގައި ރިާޔސަތުަގިއ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

އިންނަނީ ވެސް ހަމަ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރެއް ކަމަުށް ތި ބޭފުުޅން؛ މާފުކުރަްއވާތި! މެންބަރެްއ ހަމަ ތި ބޭފުޅުން ގޮތަުށް. 

ވާ ގޮތަުށް ވަަރުށް ގިނަ ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ރިޔާސަތުަގއި ތިބޭއިުރަގއި ނިސްބަތް

އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ އެްއގޮތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ރިޔާސަތުން ދަންނަވަންވާ ވާހަކަެއއް ދެންނެވުމުން ބަެއްއ 

ތުްނގެ މަޖިލީހުެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެކަާމ ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން ބައެއް ވާހަކަފުުޅ އެބަ ަދއްަކވާ. ަރއްޔި

ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ހަމަ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮުށް ކުިރއަުށް ގެންދިއުުމގައި ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގައި ކަނޑައެޅިަފއި ޮއވޭ. ެއކަން އެޮގތަުށް ކުރިއަުށްގެންދާނެ. އަިދ 

ރިން ދެންނެވި ގޮތަުށް، ައޅުގަނޑު ރިޔާސަތުގައި އިނެދގެން އެކަން އެގޮތަުށް ކުރާނަން. މަޖިލީހުގެ އަޅުގަނޑުމެން ކު

ގަާވއިދާ ޚިލާފަުށް އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ އެްއވެސް ކަމެއް ކުރިައަކުށް ނުގެންދާނަން. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް 

ޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގާނޫނު މި ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

)ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފަިއވާ ީމހަކަުށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި އިާނޔަތާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް  2009/9ނަންބަރު 

ގައި ދަންނަވަން. މި ބިލު ބަލައިގަތުމާ ބެހޭ އިޞްލާޙަުށް ގެނައުުމގެ ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މިހާހިސާބުން ނިމުނީ ކަމު

ގެ ދަުށުން ޯވޓަުށް އެހުމަުށް ހުިރ ކަންކަމުެގ ތެރޭަގއި ވޯޓަުށް 8ގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މިއަދު އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ން ޖަލްސާ އެހޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަަވން. މި ހިސާބުން މަޖިލިސްގެ ޖަލްސާ މެދުކަނޑައިލާނަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެ

 ގަިއ.  1:30ކުރިއަުްށގެންދާނީ 

 



74 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  12:23ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކަމުަށް ކަން ވޯަޓުށް އެހުމަުށް ހުރި ،8ންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ އަިއޓަމު ގެދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށް މި  .عليكم السالم

ވޯޓަުށް މޭޒުގައި ދަންަނވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު(  އެހުން. ވޯޓު ރަނަގބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަުށް ިއދާރީ ވޯޓަުށް

ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއަރުވަން ާކޑުކޮޅުަތްއ ޗެކުކޮުށްލެްއވުމަުށް. ވޯޓަުްށ  ދަންނަވާލުމުގެ ކުރިން އިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނުަށް

 ދަންނަވާލަން ކަމަުށް. ވޯޓަުށް ދަންނަވައިލާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2009/9ދިއްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަރު 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޮކުށްފައިވާ މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި އިނާޔަްތތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ )

އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން.

  

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު.  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 63    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 18    ގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުން

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 
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   62     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 62        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމުލަ އަދަދު؛ 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 44. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 63އަދަދު؛ 

ންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި ެމންބަރަކު ނެތް. ވޯޓުަގއި ަބއިެވރިވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންެގ . ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ޭބނ18ު

ދިއްދޫ ާދިއރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެހެންކަމުން،  .62. ޖުމުލަ؛ 32. ފާސްވުމަުށް ބޭުނންވާ އަދަދު؛ 62އަދަދު؛ 

)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފަިއވާ މީހަކަުށް  2009/9ރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިާވ، ގާނޫނު ނަންބަ

ދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަުށް ފާސްވެއްޖެ. 

މެންބަރުންގެ  7ރާސާކުރުމަުށް މި ގޮތަުށް ފާސްވުމާ ގުޅިގެްނ ދަންނަވައިލާނަން. މި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި މި ބިލު ދި

ވަގުީތ ކޮމިޓީައކަުށް ހުުށަހެޅި ތާއީދުލިބިފައި ވަނީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނުޑ މިހާރު ދެން ޮއތީ އެ ވޯޓަުށް ދަންނަވާލުން. 

 )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަހު( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު ަޙސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު އާދެ! މި ދަންނަވާލަނީ އެ ހުުށަހެޅުން. މިލަންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތް

ހުުށަހަޅުއްވަިއ، ފުަވއްމުލަކު ުއތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ތާއީދކުރައްވާަފއިވާ ހުުށަހެޅުްއވުމުަގިއ 

ގާނޫނު ނަންބަރު ވަނީ، ދިއްދޫ ިދއްދޫ ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ 

ކަމާއި އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުްށ ރައްކާތެރި)ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮުށްފަިއވާ މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ  2009/9

މެދު  މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓއަކަުށް ފޮނުުވމަުށް. މި ހުުށަހެޅުއްވުމާ 7ގެަނއުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެްއވުމަުށް އިޞްލާޙު

 ބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަުށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.އިްއޒަތްތެރި މެން

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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   މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް  ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 61    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 44    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 15    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ދު: ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަ

   59     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 44. ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 61އަދަދު؛ 

.  ވޯުޓގައި ަބިއވެރިެވވަަޑިއގެންނެިވ 1. ަވކި ގޮަތކަުށް ޯވޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 15

މި ހުުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ. . އެހެންކަމުން، 59ލަ؛ . ޖުމ30ު. ާފސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 59މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރުންެގ ަވގުތީ ކޮމިީޓއަުށް ނަންފުޅު  7މިގޮތަުށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެން އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ހުޅުވާލަނީ 

 އަުށް. އިބްރާހީމްދީދީ މެްނބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫއަރުވަނީ  ުށަހެޅުއްވުމަުށް. އަުޅގަނޑު ިމހާރު ފުރުޞަތު މިހު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

މެންބަރުންގެ ނަންތައް.  7ހުުށަހަޅާލަން މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު 

ދަނގެިތ ، އިލްހާމް އަޙްމަދު -3. މަރަދޫ ދާއިރާ، އިބްރާހީމް ޝަރީފް -2. ދިއްދޫ ދާއިރާ  ،މުަޙއްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް -1

ތުލުސްދޫ ، މުޙައްމަދު ވަޙީދު -6. އުނގޫފާރު ދާއިރާ ، ޖަޢުފަރު ދާއޫދު -5. މަނަދޫ ދާއިރާ، ޢުމަރު ޙުސައިން -4. ދާއިރާ

މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީ އަުޅގަނޑު ހުުަށހަޅަން. އެދިލަން ކޮންމެވެސް  7. މި ދާއިރާ ވިލުފުުށީ، ރިާޔޟް ރަޝީދު -7. ދާއިރާ

  އެއް މެންބަރަކު ތާއީުދކޮުށްދެްއވުމަުށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް.މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަ ިއއްޒަްތތެރި ދާއިރާގެ  ގެމަނަފުުށީއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

 ދާދި ދެންމެއަކު އެ ިއވިގެންިދޔަ ކޮމިޓީއަުށް އަޅުގަނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝުކރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް.ޝަރީފަ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ  މަރަދޫ. އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތުއަރުވަން ޝުކުރިއްޔާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

 ޒުރުވެރިވާތީ ތަނާޒިުލާވ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުގަނޑު މި ކޮމިޓީަގއި ހުންނަން ޢު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ގެ ބަދަލުގަިއ އިްބރާހީމް ޝަރީފްމެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި މަރަދޫ ދާއިާރގެ އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން އިްއޒަްތތެރި ރައީސް، 

 .މެންބަރު މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާއިްއޒަތްެތރި ދާއިރާގެ  ތިމަރަފުުށީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިބްރާހީމް  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަރަދޫފުރުޞަތުައރުވަން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު 

 ުށް.ޝަރީފަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޝަރީފް އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫ

  ހު(އަޅުގަނޑު އެ ހުުށަހެޅުމަުށް ތާީއދުކުރަން. )ވަގުުތކޮޅަކަުށްފަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް.ރަޝީދަ ރިޔާޟް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީއަުރވަން އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރަޝީދު ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ

ކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ަގއި އޮންނަންޖެހޭ ކަމަުށް ގަބޫލުއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މީަގއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަދއުރެއް މީ

އެބަ ވިދާޅުޭވ ލިބިފައި އޮތަސް ވެސް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފް ކަމަުށް. ނޫނިއްޔާ ެއއަުށް ތާއީދު ލިސްޓެއް ހުުށަހަޅާލަން

 މަްއޗަންޮގޅީ ،ބޭފުުޅން ވިދާުޅވާތީވެ  ތާއީދުކުރަްއވާނަމޭ. އެހެންވީމާ، ނަޝީދާ ޚާއްޞަ ގުޅުންހުރި ބިލަކަުށް ވާތީ ކަމަުށް އެ 

ހުުށަހަޅަން. އެއީ މިއަުށް ކުަރން ގެ ނަން އަޅުގަނޑު ގަސްތުމެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއިްއޒަތްތެރި އުތުރު ދާއިރާގެ 

އިލީ ގޮތުންނާއި ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެްއގެ ގޮތުން ވެސް ޭއގައި ިއންނަން އެންމެ އެކަުށީގެންާވ ޢާވަނީ އެ އަޅުގަނޑަުށް ހީ

ންބަރު. ެއހެންވީމާ، ެއގޮތަުށް އެ ލިްސޓުގައި އެ ނަން ެއގޮތަުށް ގެ ގޮތުަގއި ައޅުގަނަޑުށް ގަބޫލުކުރެވޭ މެބޭފުޅެއް

 ބަދަލުކޮުށްލަން އަޅުގަނޑު ހުުަށހަޅާލަން.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 އަުށް ފުރުޞަތުއަުރވަން. هللاޢަބްދު މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް  އިްއޒަތްތެރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

ކޮުށްލަން. ލިސްޓު އިޞްލާޙު ަރީއސް. ދެންމެގައި ރިޔާޟް ަރޝީދު އެ ހުުށަހެޅުއްވި ގޮތަުށް އެ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

އަުށް އަޙްމަދުދީދީ މާރިޔާ މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ޅީމައްޗަްނގޮއެއީ ތިމަރަފުުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރުގެ ބަދަލުގައި 

 ބަދަލުކޮުށްލަން އަޅުގަނޑު ާތީއދުކުރަން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުއަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުައރުވަން ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 އަުށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ނެތް ބޭކަނބަލެއްގެ ނަންފުުޅ ވަގުުތ ަވޑަިއގެން ނެތް، އަދި ާރއްޖޭަގއި ވެސް  އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި މަޖިލީހުގައި މި

ކަން އަުޅގަނޑުމެންނަކަުށް ޭނނގޭ. އަދި އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުރައްާވކަން، ނޫކުަރްއވާކަމަނާ އެ ަގބޫލުފުޅު ހުުށަހެޅުއްވީމާ އެ
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ޕާޓީއަުްށ ްނވީމާ، މި ޕާޓީގެ ނިންމުމަކީ، އަުޅގަނުޑމެންގެ ޕާޓީގެ އެްއވެްސ މެންބަރަކު މި ކޮމިޓީަގއި ަބއިވެރިުނވުން. އެހެ

 އީ ނުކުރެއްވުމަުށް ނުވަތަ އެހުުށަނޭޅުއްވުމަުާށއި އަދި ތާއީދު  ަވޑަިއގަންނަވާ އެްއވެސް މެންބަރެއްގެ ނަންނިސްބަތްވެ

 ނުކުރެއްވުމަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސަުށް ދަންނަވަން.ތާއީދުކުެރްއވުމަކަން ގަޫބލުކުެރވިގެްނވާ ހުުށަހެޅުމެްއކަން، ގަބޫލު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ޢާރިފަ ޢަލީ މެންބަރު އިްއޒަތްެތރި ދާއިރާގެ ކެލާޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

ްއޔާ އަދި ވަުގީތ ކަަމުށް ވެއްޖެން ކޮމިޓީެއއް ނަގާ ރަީއސް. މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު ބުނާ ގޮތު ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

. ދެން އަދި މިތާ ެއކަމަުށް ބަލައިގެން ުކރަންޖެހޭނީބޭފުޅުން ހިމެނޭ ގޮތަުށް  އް ެނގިަޔސް ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކުންކޮމިޓީއެ

ދ  ، ކުރާ ކަމަކަުށް ނުވާތީވެ ގަާވއިދު އެްއވެސް ޮގތަކަުށް މަނާއިނުމާއި ނެތުމާ އެއީކީ މަޖިލީހުގެ  ިރާޔްޟ ަރޝ 

ްއވ ަށަހޅ  އަުޅގަނޑަުށް  އެ ތާއީދުުކރެއްވި ބަދަލަުށް هللاޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ ަައި،ހ 

 ުދކުރެވޭތީ ހަމަ ދަންނަވާލީ.ވެސް ތާއީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އާދަމަ ރޮޒައިނާ މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ މީދޫ އައްޑޫޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ލާެނ  ރަީއސް. އަބަދުވެސް ކޮމިޓީތަކަުްށ މެންބަރުން ނަގާއިރުަގއި ޕާޓީތަކުން، ޕާޓީތަކުންޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

ކޮމިޓީެއއްަގއި ަނން ހުުށަހަޅާއިރުގައި އެމް.ޑީ.ޕީން މި ކޮމިޓީގައި ބަިއވެރިވާްނ މެންބަރުން ކަނޑައަޅަނީ. މިގޮަތުށް ވަިކވަކިން 

ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިގެން މިހެން ދެންނެވީމާ ދެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރެްއެގ 

އަކުން މި ދެން ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ޑީ.ޕީ ނަންގަވަން ނޫޅުއްވުން އެ ނަން ލައިގެން މި ކޮމިޓީ ކޮންމެހެން ވެސް

 ނުވޭ. ކޮމިޓީގައި ަބިއވެރިާވކަުށް ބޭނުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށް ޢަބްދުލްކަރީމަ މުޙައްމަދު މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ާދއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރުޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު މެްނބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު ހެންވޭރު

 މި ކޮމިޓީަގއި ހިމެނުމަުށް. މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް އިްއޒަްތތެރި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެއާދެ! ައޅުގަނޑު ހުުށަހަޅާލަން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މަޚްލޫފަ އަޙްމަދު  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

ދެްއވީތީ. އެކަމު އަުޅަގނޑަުށް ހީވަނީ އަުޅގަނުޑެގ . އަުޅގަނުޑގެ ނަން ހުުށަހަޅުއްަވއިރަީއސްޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި 

 ރަނގަޅުވާނެހެން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިްއޔާ. ޖަޔަވަރުދަަނ މާ ައސޭލާބަދަލުގައި 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަުށް.މެންބަރު އިބްރާހީމްދީދީ ިއއްޒަތްތެރި ފޭދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

 އެއްކޮުށް އަލުން މި ލިސްޓު ރަީއސް. އަުޅގަނޑު މި ލިސްޓަުށް ފަހުން މި ގެނެވުނު އިޞްލާޙާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

 ނަންބަރު ގާނޫނު ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ މުޙައްމަދު ލަޠީފްއްޢަބްދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދިއްދޫހުުށަހަޅާލަން ކަމަުށް. 

ތެރިކަމާއި ިއނާޔަތާ ބެހޭ ގާނޫނު( އުަށް ަރއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަން ކޮުށްފަިއވާ މީހަކަުށް ދޭންޖެހޭ ރައްކާ) 2009/9

 ދާއިާރގެ ދިއްދޫ -1 ؛އަުށް އަުޅގަނޑު ހުުށަހަޅާލަންކޮމިޓީެއއް މި ނެގެނީ. މި ކޮމިޓީުކޑަ  ގެަނއުމަުށް ޓަކައިއިޞްލާޙު

 މާރިޔާ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އުތުރު މަްއޗަންގޮޅީ -2މުޙައްމަދު.  ލަޠީފްޢަބްދުއް މެންބަރުްއޒަތްތެރި އި

 މެންބަރު  ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ މަނަދޫ -4އަޙްމަދު.  އިލްހާމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ދަނގެތީ -3އަޙްމަދުދީދީ. 

އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ -6ދާއޫދު.  ޖަޢުފަރު  މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުނގޫފާރު -5ޙުސައިން.  ޢުމަރު

މެންބަރުންގެ  7ރަޝީދު. މި  ރިޔާޟް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ވިލުފުުށީ -7އިބްރާހީމް.  ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު

 ނަން އަޅުގަނޑު ހުުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ
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 ޖަމީލް  މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީައރުވަން ބަރު. އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތުްއޒަތްތެރި މެންޝުކުރިއްޔާ އި

 ޢުޘްމާނަުށް. 

 

 ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން: ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ

. އަޅުގަނޑަުށް މިހާރު އެ ދިޔައީ މާ ފުރިހަމަ ލިސްޓެއްހެންއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނޑަުށް ހީވަީނ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އި 

ބައިވެިރވާންޖެހޭނެ.  ހާ ޕާޓީއަކުން ވެްސ މިފަދަ މުހިއްމު ގާނޫނެއް ނިިމގެންދާިއރު ހަމަގޮުތގަިއ ހަމަ ހުރިފާހަގަކުރެޭވ 

ވަރަުށް ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ  އަުްށ އަުޅގަނޑުރުމަުށް ޓަކަިއ އެކުަލވާލި ކޮމިޓީވި ބިލު ދިރާސާކުއް އެހެންވީމާ، އެ ހުުށަހެޅު

 ދަންނަވަން. އަދި ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ޝުކުރުވެިރވަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ުށް ފުރުޞަތުއާދަމަ ރޮޒައިނާ މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިާރގެ މީދޫ އްޒަތްތެރި މެންބަރު. އައްޑޫޝުކުރިއްޔާ އި 

 

 އާދަމް ވާަހކަދެއްެކުވން: ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑަުށް ގަބޫލުކުެރޭވ ގޮތުަގއި ޕާޓީަތކުގެ ނަުމގަިއ މިތާ މަސައްކަތްކުރަމުން ޝުކުރިއްާޔ އި 

ެވސް އެހެން މެންބަރުން ވެސް ްއޒަތްތެރި ރައީސް ނިންމާނިންމުންތަކަުށް މި ތަނުގައި އި ގެންދާއިުރގައި ޕާޓީތަކުން

ޖެހިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން ިމ ދަންނަވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީައކުން މި ކޮމިޓީަގއި ބަިއވެިރވާކަުށް އިޙްތިރާމް ކުަރއްވަން

ބޭނުމެއް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ެއމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ނުލާ ތި ކޮމިޓީން ނެންގެވުން އަުޅގަނޑު އެދެން. އަުޅގަނޑުމެން މި 

 އްޒަތްތެރި ރަީއސް.ނުަގންނަން އި މިގޮތަކަުށް ބަލަެއއްކޮމިޓީ 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ފަހުމީއުަށް  އިމްތިޔާޒު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ އުތުރު ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މާފަންނު ޝުކުރިއްޔާ އި

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ވާތީވެ އެ ނިންމުމާ  ގެ ިނންމުމަކަުށްޕިާލެމްނަޓރ  ްގޫރޕ  ، ްއޒަތްތެރި ރައީސް، ދެންމެ އަޅުގަނޑުމެން ޕާޓީގެ ނިންމުމެއްއި

އި ގޮތެްއ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހާމަކޮުށްދެއްވުން އެދެން. ެއއީ ައޅުގަނޑުމެންެގ ނުގަބޫުލގަމެދުގައި ރިާޔސަތުން ނިންމަާވ 

 މެން ދެކޭގޮތުަގއި ޕާޓީގެ ިނޒާމުގެ މެންބަރުން ހިމެނުއްވުމަކީ ެއއީ ައޅުގަނޑުންޓްރީ ގްރޫޕުޕާލިމެއަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ 



82 

 

އެކޮުޅކޮޅުން ބަޅުކޮުށް މި ކަންކަން ުނގެންދެވުމަުށް ައޅުގަނޑުމެްނ މަޖިލިސް ތެރޭގައި ހިނގާހިނުގމެއް ނޫން. އިދިކީލަކޮުށް 

 ކުރަން. ރުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން އިލްތިމާސްނުކުން ބަިއވެރި މެެއކުަގއި އަުޅގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. ަވގުންނާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުޠާރިޤަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

 

 ޠާރިޤް ވާހަކަދެއްެކވުން: އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މަހިބަދޫ

އްމުކޮުށް ކަުށް ތަނާިޒލުވާލެއް ގިނަކަމުން އާ އަުޅގަނޑަުށް ފެންނަނީ މިހާރު ވަގުތީ ކޮމިީޓއައްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އި 

ަރއީސް މި  .ނޫންތޯއޭ އަޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކޮުށްލެވެނީ ނިްނމަންވީއަުށް ފޮނުވަން މީތި ފަދަ ބިލުތައް ދާ ދާއިމީ ޮކމީޓީމި

 ...ުށް ލަިއގެން ވެސްކޮމިޓީއަ ކަމަުށް ލަފައެއް ދެްއވާ. ައޅުަގނޑު ހުުށަހަޅަން ދާއިމީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންގެ ވަގުީތ ކޮމިީޓއަކަުށް ދާން  7މިހާރު  ،ްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަުށް އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެޝުކުރިއްާޔ. އި

ޖެހިފައި މަލުކުރަންއަުޅގަނުޑމެންނަުށް ޢަ ދެން އެގޮތަުށް އެހެންވީމާ، ފާސްކޮުށްަފއި ޮއތީމާ .ވަނީ ފާސްކޮުށްފަ  މަޖިލީހުން މި

 އަޙްމަދަުށް. އިލްހާމް މެންބަރު ިއްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ދަނގެތީ . އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އޮތީ މި

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތީ

ސް، . އެހެންނަމަވެވަނީ ފާސްކޮުށްފަމިހާރު ކޮމިޓީން  .ވިދާޅުވީ  ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅެއް ތި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

އަިދ  ،އަުށް އާ ބެހޭ ކޮމިޓީމިނިވަން މުއައްަސސާއަދި ޚިޔާލު ތަފާތުވުމާ ގުިޅގެން ައޅުަގނޑަުށް ފެނޭ  މިހާރު ތަނާޒިލުވުމާއި،

 ނުވަތަ ޤައުމީ ސަލާމަތާ  .އަުށް މީތި ފޮނުވަންކޮމިޓީބެހޭ ާއ އަލުން ވޯެޓއް ނަަގއިގެން ނަަމވެސް މިނިވަން މުައއްސަސާ 

  އަުށް ފޮނުވާލަން. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު އެފް.އޭ.ެއމްގެ ރައީސް ހުުށަހެޅުްއވި ހުުށަހެޅުމަުށް ތާއީދުކުރަން.ޓީބެހޭ ކޮމި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރަޝީދަުށް. ރިޔާޟް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިާރގެ  ވިލުފުުށީއަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟް މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުުށި
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ތް. ހަމަތައް އެބައޮ ތީ ކޮމިޓީ ނަގަންޖެހޭ އުސޫލާއިަވގު ވަނަ މާއްދާގައި 116ވާއިުދގެ ހުގެ ގަ ްއޒަތްތެރި ރައީސް، މަޖިލީއި

އެހެންވީާމ، އަިދ ޕާީޓއަކުންނެއް ނޫން މީހާ ދަްއކަްނޖެހެނީ ވެސް.  ،ކަމެއް ނޫން  ަގާވއިދަކާ ިޚލާފުވާ އެހެންވީމާ، މިއީ 

 ޖެހެނީ. ދެން އަމިއްލައުަށް އަަހންއެއަުށް ތާއީދުކުރީމަ ޯވޓަުށް  މާއޮންނަނީ ލިސްޓެއް ހުުށަހެޅީ ހުުށަހަޅާ މެންބަރަކަުށް މި

މާ ، ަބއިވެިރވުމާ ތަނާޒިލުވުމާއި ަގތ  ަމ ަވަޑިއނ  ނ  ތު އޭގައި އޮންނާނެ. އްލަ މަޞްލަޙައަމި ެއއީ އެ މެންބަރެްއގެ  ައިދ ޮހވ 

ހެދުމަކީ ވަރަުށް ދެރަަކމެއް. ދެން މި ތަނުން ބޭރުގެ މު ކަންކަމުަގއި މިހެން އިދިކޮޅުޔިތުންނަުށް އަންނަ މުހިއްދެން ރައް

ން ވެްސ އްޒަތްތެރި މެންބަރުަބއެްއ އި  އަުށް ނިްސބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާއެމް.ީޑ.ޕީ ،ްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ބައެއް އި

މު ވަގުތު ގެންނަންޖެހޭ މުހިއް ޤައުމަުށް މިމި އެހެްނީވމާ، މިއީ ހަމަ ވެްސ.  މިއަުށް ވަރަުށް ޮބޑަުށް ތާއީުދކުަރއްވާ މި ބިލަުށް

ޑު ރައްޔިތުްނގެ އަތުން ބޮ  ،ން ބައިބަިއވެމުެވސް ފާހަގަކުރަން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންކަ އިޞްލާޙީ ބިލެްއގެ ގޮތުަގއި

އަުޅގަނޑުމެން ވަރަުށް ހަރުކަުށި އިބާރާތުން  ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ މިަފދަ ޢަމަލުތައްިތއްބަާވ އި މުސާރަ ނަގަިއގެން

 ...ކުުށްވެރިކުރަން. ދެން އެހެްނވީމަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 7މިހާރު ( ބަންދުވީ. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު ހިސާބުން މި މަރުޙަލާގެ ފުރުޞަތު އްޒަތްތެރި މެްނބަރު މިޝުކުރިއްާޔ އި 

ވަނީ. ެއއާެއއްކޮުށް ސުވާލެއް ވެސް ކުެރވި، އެ  ލިބިފައިާތއ ދ  ، މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިީޓއަުްށ ނަންފުޅު ހުުށަހެޅި

ގެ ބޫލުކުރަން. މަޖިލީހުައޅުަގނޑު ގަކަމަުށް  ވެދާނެޭބނުންފުޅުސުވާލުެގ ޖަވާބު ވެސް ަބެއްއ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ގުތީ ކޮމިޓީތަކަުށް މެންބަރުން ހުުށަހެޅުއްވުުމގައި ކޮންމެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރަކަުށް ވެސް އެ ގޮތުން ވަ ވާގަާވއިދުަގއި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ފެިނވަަޑއިގަންަނވާ ނަންފުޅުތަެކއް ހުުށަހެޅުއްވުމުެގ ފުރުޞަތު މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުން ލިބިދީފައި 

ވުމުގެ ފުރުޞަތު އެ އެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރެއް އެކަމަކުން ތަނާޒިލު ސްއޮވޭ. އަދި ކޮންމެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރަކަުށް ވެ

ގޮަތކަުށެއް ހަމަޖެހިފައެއް ނޯވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަުށް ލިބިަވޑަިއގެންފައި ޮއވޭ. އެނޫން

ޓަކައި  ކަމަުށް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަސޭހަފުޅުކުރެވެން އޮތީމާ، ޢަމަލުއެގޮތަުށް ގޮުތން  ވަގުތު ގަާވއިދު އޮތް މި

 ލާނަން. ވާލަން ބޭނުންވޭ. ވޯޓަުށް ދަންނަަވއިއަޅުގަނޑު ދަންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަމީލް  މްދީދީ ހުުށަހަޅުއްަވއި ގެމަނަފުުށީ ދާއިާރގެިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ

މަުށް ދަންނަވާަލން އެ ލިސްޓު ިއއްޒަތްތެރި އަުޅަގނޑު އަމީންޢާއް ލާނީ؛ޓަުްށ ވޯޓަުށް ދަންނަަވއިޘްމާން ހުުށަހެޅުއްވި ލިސްޢު

 މެންބަރުންނަުށް އިއްވާލަދެްއވުަމުށް. 
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ޖަމީލް  ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުފޭދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހިމްދީދީ ހުުށަހަޅުއްަވއި ގެމަނަފުުށީ 

ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  -1 މެނިަވޑަިއގަންަނވާ ބޭފުޅުންނަކީ؛ކުރައްވާަފއިވާ ލިސްޓުގައި ހިތާއީދު ޘްމާންޢު

ާދއިރާެގ  ދަގެތީ -3ރު މާރިޔާ އަްޙމަދުދީ. އުތުރު ާދއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ މައްޗަންޮގޅީ -2ޠީފް މުޙައްމަދު. ޢަބްދުއްލަ

އުނގޫފާުރ  -5މަރު ޙުސައިން. ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢުމަނަދޫ  -4މް އަޙްމަދު. ރި މެންބަރު އިލްހާއިްއޒަތްތެ

. ބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމްތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން -6ދު. އިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދާ

 ލުފުުށީ ދާއިާރގެ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު. ވި -7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. އިްއވެވި ކޮމިޓީއާ ެމދު ދެންމެ އެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމްދީދީ ފޭދޫ   ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޘްމާން މެންބަރު ޖަމީލް ޢު ގެމަނަފުުށީ ދާއިރާގެ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 42    ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04    ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަުށް 

 00 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   46     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 46        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:
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. ހާޒިރުެވަވަޑއިގެން ިތއްބެވި މެންބަރުންގެ 85ލަ އަދަދު؛ ވޯުޓގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ުޖމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު

. 4އަދަދު . ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު 42ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަުދ؛  .48އަދަދު؛ 

ނެތް. ވޯޓުަގއި ބަިއވެރިެވވަަޑއިގެންެނވި މެންބަރުންެގ  ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރަކުވަކި 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  ފޭދޫ ދާއިރާގެއެހެންކަމުން،  .46ލަ؛ . ޖުމ24ު. ފާްސވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 46އަދަދު؛ 

މެންބަރުންގެ  7ޘްމާން ހުުށަހެޅުއްވި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޖަމީލް ޢު ުށީ ދާއިރާގެމްދީދީ ހުުށަހަޅުއްވަިއ، ގެމަނަފުއިބްރާހީ

 ޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް ފާްސވުމާ ގުިޅގެން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިއް  މަޖިލީހުން ފާސްވެއްޖެ. މިގޮތަުށް ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ޖުމްހޫރިއްޔާކަން ޮކުށްފައިވާ މީހަކަުްށ ދޭންޖެހޭ ރައީސުލް) 2009/9މުޙައްމަދު ހުުށަހަޅުއްވާފަިއާވ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ކޮމިޓީއަުށް ހިނގައްޖެ  ދިރާސާ ކުެރްއުވމަުށް އެ ޔަތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނު( އަުށް ިއޞްލާޙުެގނައުމުގެ ބިލުރައްކާތެރިކަާމއި އިނާ 

 ކަމުގައި ކަނަޑއަޅަން. 
 

 ނިންމުން 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2016 މާރިޗު 29ގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނީ ަވރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެން މަޖިލީހުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް 

 ގަިއ. 9:00ްނގާރަ ދުވަހު ހެދުނު ވާ އަ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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