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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 5 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحوي الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهي وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 10 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި 21ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

 15  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަންބަރަީކ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ނަްނބަރު އިޢުލާނުކުރުން. -3.1އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -3.1

 .2013/2/13/އޖ

ވަނަ  2113ގެ ޔައުމިްއޔާ. ެއއީ 2113/35ޔާ ފާސްކުރުން. ަޔުއމިއްޔާ ނަންބަރު ޔައުމިއް  -3.2އައިޓަމު އެޖެންޑާ  -2.3

މަޖިލީހުގެ ވެްބސަިއޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްފަހު، ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުިމއްޔާ. މި ޔައުމިްއޔާ  11އަހަރުގެ ެދވަނަ ދައުުރގެ 

 20ކީ މަޖިލީހުގެ އަ  މަތީން މި ޔައުމިްއޔާ ގޮުތގެ އެްއވެސް މެންބަރަކު އިޞްލާެޙއް ހުށަހަޅުްއވާފައިނުވާީތ، ގަާވއިދުަގއިވާ

 އިިފން.ކަމުަގއި ަކނަޑއަޅަ ެއއްރިޔާސަތުން ޤަބޫލުކުރާ ޔައުިމްއޔާ

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4
 

 25 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މިއަުދގެ މި ޖަލްސާ އަކީ މި އަހަރުގެ ބަ ން އަންގާ އެންގުން.ަސތުރިޔާ -4ނަންބަރު  ޑާއެޖެން

މަހުގެ ތެރޭގައި މި މަޖިލިސް ބައްދަލުވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ކަމަށް ވާތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުނަށާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި 



2 

 

ނުޑގެ އިޚްލާޞްތެރި ހެޮޔއެދުންތައް ރައްދުކުރަން. ައދި ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުންގެ  ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ައުޅގަ

ނޑުެމންގެ އިޚްލާޞްތެރި ހެޔޮއެދުްނ ފޮނުވަން. މި ބަރަކާތްތެރި ނަންފުޅުގައި ރާ އްޭޖގެ ލޮބުވެިތ ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

 30ރަމަޟާން މަހަކީ ރަޙުމަތާއި ފާފަފުއްސެވުމާއި ނަރަަކއިން މުއްތިކުރެްއވުން ހިމެނިގެންާވ ބަރަކާތްތެރި މައްސަރެއް. މި 

ނޑުމެން އެންމެންނަށް އެ މަުގން ހިނގުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤުދެއްވުން އެދި ދުޢާދަންނވަން.  މައްސަރުގެ ތެޭރގަިއ އަުޅގަ

.  
އަިދ  8ގައި ބޭއްވުނު ކޮމިޓީތައް. 2113ޖުލައި  11އަދި  8ލުވުން. ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަ -4.1 ރުންބައެޖެންޑާ ނަ -4.1

 11ކޮމިޓީެއއްެގ ަބއްދަލުވުން ޭބއްވިަފއިވޭ.  3ާއ ދެމެދު 4:11އިން ަހވީރު  9:51ގަިއ ހެނދުނު  2113ޖުލައި  11

 35 ބޭއްވިަފއިވޭ.  އަށް ެއްއ ކޮމިޓީ 11އިން  9:21ޖުލައި ވީ ބުދަ ދުވަހު ރޭަގނޑު 

ަގއި 11:45ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  ގެމިއަދު -4.2ޑާ ނަންބަރު އެޖެން -4.2

ގައި ޢާއްމު 11:45ގައި.  2ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 11:45ގައި.  1އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

ގައި ސަރުކާުރގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަުރ ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 12:45ަގއި.  3 ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި

ގައި އިުޖތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 12:45ަގއި.  2ަޤއުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި  ގައި 12:45ަގއި.  1

 40ަގއި އިމްތިާޔުޒ 2:11ގައި.  1ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ގައި މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކަންތަކާ ބެހ2:11ޭަގއި.  3

ގައި ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 9:11ަގިއ.  3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 ަގއި. 1

 . ސުވާލު 5
 

 45 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަސަްއކަތެއް ނެތް. އައިޓަމުގެ ދަށުން ސުވާލު. މި 5ޑާ ނަންބަރު ޖެންއެ

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 50 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ކުއްލި މައްސަލަ ެއްއ  145އަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  6އެޖެންޑާ އަިއޓަމު 

ނޑު ެއ މައްސަލަ އަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ކުއްލި މައްސަލަ ހު ށަހެޅުއްވި މަްއޗަންގޮޅީ ދެކުުނ ހުށަހެޅިފައިވާތީ އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން.

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&ID=886#docu


3 

 

 55 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލަ. ވަނަ މާއްދާ 145ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދެގ 

ރާއްޖޭަގއި ހިންގާ މަރުގެ ހާދިސާތައް ޢާއްމުވެ، މުޅި ާރއްޖޭގެ ެއކިކަންޮކޅު ތަކުަގިއ އަމަންއަމާންކަން ގެއްިލ، 

އެހާކަންހާއިރު ލ.މުންޑާ،  2:31ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެިރކަާމއި ސަލާމަތްތެރިކަން ނެތްހިނދު، ރޭ ދަންވަރު 

އަހަުރގެ ޒުވާނަުކ، ލ.ގަމު މުކުރިަމގުަގއި ސަިއކަލެްއގައި ުދއްވާަފއި  31އިސްމާޢީލް ނިޒާުރ ނަމަކަށް ކިޔާ  ވުޑްލޭންޑް

 60ދަނިކޮށް އޭނާ އަށް ބަޔަކު ޮކންމެވެސް އެްއޗަކުން ހަމަލާދީ، ގަސްތުަގއި މަރާލާފައިވާތީ މިކަމުގެ ކަންބޮުޑވުން ފާޅުކޮށް 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން މި ުކއްލި  145އި ަރއްޔިތުންެގ ަމޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ގެަނއުމަށް ޓަކަ 

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ.  މައްސަލަ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 65ީނ ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ކުއްލި މައްސަަލއާ މެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް މި އޮންނަ  145މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި މި އޮންނަނީ ކުއްލި މަްއސަލަ އެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ  146ވަނަ މާއްާދަގ.  146ގަާވއިދުގެ 

އެ މައްސަަލއާ މެދު ބަހުސްކުރުމަށް ފެނޭތޯ މަޖިލީހުގައި ޯވޓެއް ނަގަްނވާނެ ކަމަށް. އެެހންވީމާ، ވޯޓުެނގުމަށް ޓަަކިއ 

ވުމަށް އަމީންޢާއްުމގެ އަރިހުން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަަކށްފަހު( ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްސަވައިެދއް

ނޑު މިހާރު  ނުޑ ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަުޅގަ މެންބަރުން ވެސް އިށީނެދވަަޑއިގެން ކާުޑކޮޅުތަްއ ޗެުކކޮށްެލއްވުމަށް އަުޅގަ

 70 ދާއިރާގެ ދެކުނު މާއްާދގެ ދަށުން މައްޗަންޮގޅީ ވަނަ 145ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުެރްއވުމާ މެދު  ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެްއވުމަށް.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު  މައްޗަންޮގޅީ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 31 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 80 25 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:



4 

 

 13     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

 85  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން ރައްޔިތުްނެގ 25. ޖުމްލަ 13. ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 25ވި މެންބަރުންގެ އަދަދު ވޯޓުަގއި ަބއިވެރި 

މެންބަރު މުޙައްމަދު ިޢްއޒަތްތެރި ދެކުނު ދާއިރާގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މައްަޗންގޮޅީ 145މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ިއ ބަހުސްކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެ. ިމޮގތަށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެން ިމ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގަ ރަޝީދު

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބުނެފައި އެބަ އޮތް. ކުއްލި މަްއސަލަ  147ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދަްނވީ ގޮތް މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު   90ރެ ދިުގެވގެންނުވާނޭ. ގަިޑއިރަށްވު 1އަށް ބަހުސަށް ދެވޭ ވަގުތު މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަ

މިނެޓޭ. އަދި ެއ މައްސަަލއަކާ މެދު  7މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެ ަމްއސަލަ ހުށަހަޅާ މެންބަރަށް ިގނަވެގެން ެދވޭނީ 

މިނެޓޭ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  3ވާހަކަދެްއކުމަށް ބޭނުންވާ އެހެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ ގިނަެވގެން 

 މަދު ރަޝީދަށް.މެންބަރު މުޙައްޢިއްޒަތްތެރި ދެކުނު ދާއިާރެގ  ހުށަހެޅުްއިވ، މައްޗަްނގޮޅީ އަރުވަނީ މައްސަލަ

 

 95 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު މައްޗަންޮގޅީ

ންމެހަިއ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ެއދެނީ މި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ބޭނުންވާ އެ

މެންބަރުންނަށް މި ފުރުޞަތު ނަގައިނުލަްއވަިއ، ެއއީ ަގވާއިުދގެ ދަށުން އެންމެހައި ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނެ މަގު 

ތަނަވަސްކޮށްދިނުން. މި ކަމަީކ މިހާހިސާބަށް އައިއިުރގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަންތައް ދީގެން ައޑީަގިއ 

ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޝައްުކކުރަން. މިހެން މި ދަންނަވަންޖެހުނީ ޑރ.  ބަޔަކު ތިބެގެން ގަސްުތގައި ކުރާ

 100އަފްރާޝީމް، އަލްމަޙްރޫމު ޑރ. އަފްރާޝީމް މަރާލީ ވަަރށް އަނިޔާވެރި ގޮެތއްގަ. އެެހންނަމަވެސް ސީ.ސީ.ޓީ ކެމެރާ 

ދައްަކއިލާފައި ވަނީ.  އިން އެ މީހުން ދައްކާ ޮގތުގައި ވަކި ހިސާަބކުން ެގއްލިފައި، ވަކި ހިސާަބކުން އޭނަ

ނަޑއެިޅގެން މި ދަންނަވަނީ ފުލުހުންނާ އި ސިފައިން މި ކަމުގައި ަބއިވެިރވާ ކަމަްށ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަީނ ކަ

މިހެންވީމާ. އެްއވެްސ ހެއްަކާކ ެއއްެޗއް ނުލަިއ، މި ދެންެނވީ ކަާމ ބެހޭ ގޮތުން އިނގޭތޯ. މި ކަމުެގ އެންމެ އަީޑގައި 

ނޑަށް ބޮޑަށް ޔަޤީންކުެރވެނީ، ޝަްއުކކުރެވެނީ ޢަބްދުއުޅުްއވާ ކަމަށް އަޅު  ިރޔާޒު ކަަމށް. ސީދާ ބަޣާވާތަކުން އަާރ هللا ގަ

ނޑު   105ތިބި ބަޔަކު އެ މީހުންގެ މުދާތައް ނުވަތަ ލާރި ދީގެން ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ލަްއވާ ކުުރވާ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނގަމުން އައި ކަމެްއގައި އޭނަ ޒަޚަމްކޮށްލައި، މަރާލީ ވީއިުރއްސުރެ ފެށިގެން ހި 2:31ޤަބޫލުކުރަނީ. މިހާތަނަށް؛ 

ވަރަށް އަނިާޔވެރި ގޮތަކަށް. މި ދެންނެވީ ލ. އަތޮޅު މުންޑޫ، ވުޑްލޭންޑު އިސްމާޢީލް ނިޒާރު މަރާލީ. ފުލުހުން އެތާ 

ތް ފުލުހުންގެ ހަރަކާތްތެރިވެއޭ. އެހެންނަމަވެސް އަދި ޝައްެކއްގެ މަީތގަިއ ފަނެއް ހިސާބު ވެސް ގެންޮގއްސަ ެއއް ނެ
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ތެރޭން. އެ މީހުން އެ ތަނުގައި ގެންުގޅުނު ލަކުޑިބުރި ެވސް ގެންޮގއްސަ ެއއް ނެތް. އަދި އެހެނިހެން ސާމާނު ވެސް 

 110ގެންޮގއްސަ އެއް ނެތް. ޑީ.ެއން.އޭ ހަދާކަށް ެވސް ެއްއެވސް ކަމެއް ކޮށްފަ ެއއް ނެތް. މިހެންވީމާ، މި ދަންނަވަނީ 

ނޑުމެންނަށް ސަޕޯޓުކުރާ އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޔަޤީނޭ ބަޣާ ވާތްކޮށްގެން އަރާތިބި މީހުން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ައޅުގަ

ނުޑ އެދެނީ ިމ  އެންމެންނަށް އަނިޔާކުރަމުން މި ދަނީ. ބިރުދައްކަމުން މި ދަނީ. މަރަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އްެބވި. ައދި އަތޮޅު މެންބަރުންނަށް މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ައތޮޅުގެ އެންމެހައި މެންބަރުން ވެސް އެބަ ތި

ހޭނުލެއްވިފައި ިތއްބެިވކަމުަގިއ ވިޔަސް އެ ބޭފުޅުން ވެސް ވަގުތުން ހޭލަްއަވއިގެން މިޮކަޅށް ވަަޑއިގަންަނވަިއ، އަތޮޅު 

 115ވުމަްށ ކުދިންގެ ޙައްުޤގައި ބަހެއް ިވދާޅުވުމަށް ޓަކައި ވަގުުތކޮޅެްއ ދެއްވުމަށް، އެދޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވަގުތު ދެއް

 ޓަކައި އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ، އަިދ . السالم عليكن

 120އިާރގެ ލޮުބވެތި ރައްޔިތުންނަށް، އަދި ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަށް މިއަުދ މެންބަރުންނަށް، އަދި އަުޅަގނޑުެގ ދާ

އަރިސްކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ކުއްލި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްެޗއް ދަންނަވާ 

ވާަނމަ، މީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް.  ނަމަ ދަންނަވަންޖެހެނީ މީ ޙަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލާފައި އޮތް މައްސަލައަކަށް

ނޑަްށ މި އަުޑއިވުނީ ހަމަ ުކއްިލއަކަށް މި މަޖިލީހަށް އައި ފަހުން. އެހެންވީމާ، މިފަދަ  އާދެ! މި ޚަބަރު އަުޅގަ

މި މަރުޙޫމަށް ކަންތައްތަްއ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ހިނގަމުންދާކަން އެީއ ައޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންކަމުން 

ނޑު ދުޢާކުރަން. އަދި މި ޢާއިލާ އަށް ކެތްތެރިކަން ދެްއވުމަށް އެިދ   125ސުވަުރގޭގެ ާދއިމީ ނިޢުމަތް ދެއްވުމަށް އެދި އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ފަހަކަށް އައިްސ މީހުން ކަތިލުމާއި މީހުން މެރުމަކީ މިއީ ާޢއްމުވެފަިއ ޮއްތ  ދުޢާކުރަން. އާދެ! އަުޅގަ

ހަރުދަނާ، ރަނގަޅު ފިަޔވަޅުތަެކއް އަޅަންޖެހޭ. އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރަްއޔިތުންެގ  ކަމެއް. މިކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި

މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ވަނީ ގިނަގުނަ ަމސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފަ. އާދެ! މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ ބިލު 

ވޭ. އެހެންނަމަވެސް ވަިކ ހިސާބަކުން ބިލު ގެއްލި، ދެތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން މި މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހުށަހަޅާފައި

ނޑުމެްނގެ  ނޑުމެންނަށް އެ ބިލު ބޭރުކޮށްލެވިފައި ވަނީ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ  130އަނެއްބައި ފަހަރުަގއި އަުޅގަ

 އިޚްލާޞްތެރިކަމާ މެދު ވަރަްށ ބޮޑަށް ސުވާުލއުފެދޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގޑުމެންނަށް އިްސލާމްދީނުގައި މިކަން ކުރަން 

ނޑުމެންނަށް އޮންނަނީ މަރަށް މަރު ހިފުން. މަރު ހިފުމަކީ އޭގެ ދިރުމެއް ވާ  އޮންނަ އުސޫލަށް ބަލާއިރުގަިއ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިކަން އައިސްފައި ޮއތީ. އެހެންވީމާ،  ެގ هللاގެ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް ގޮންޖަހައި، هللاކަމެއްގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ރަން ޮގވަިއ، ބާރުއަޅާ މީހުންނަކީ މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ޙުކުމްފުޅުތަކާ ޚިލާފަށް ަކންތައްތައް ކު

 135 ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ މީުހން. އެހެންކަމުން އެ ބޭފުޅުން...
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 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައް

 140ެއްއެވސް އަސްލަކާ ޚިލާފުުނވާ ޮގތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑު ިއސްލާމްދީނުގެ

ފާސްކޮށްފައި ވާނެ މަރަށް މަރު ހިފަން. އެހެންނަމަވެސް މަރަންޖެހޭނީ ކަތިވަޅިން ކަމެއް، އަނދަޮގނޑިޖަހަިއގެްނ 

 ކަމެއް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 145ަދވާ ާވހަކަފުޅަށް ޖަވާބުދެްއވުމަކަށް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަިއެގ ޢިއްޒަތްރި މެންބަރު، މެންބަރަކު ދައްަކވަމުންގެން

 ފުރުޞަތު ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ. އަޅުަގނޑު ވިލުފުށީ ދާއިރާެގ މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު

ެގ هللاއި ނަޝީދު ދައްކަވާފައި ހުރި ވާހަކަތަަކށް ބަލާއިރުގައި ވެސް އާދެ! އެހެންކަމުން ރައީސްގެ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގަ 

ނަޑއެިޅގެން ދެކޮޅަށް ވާހަކަދަްއކާފައި ހުރީ. ދެން މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެއް ކަމުގަިއވާ   150ޙުކުމްފުޅުތަކާ ކަ

ގޮްސ ހައްޔަރުކުރީ؟ ކޮން ޕާޓީައކަށްޯތ ޑރ. އަފްރާޝީމް ައވަހާރަކޮްށލުމުގައި ކޮންަބއެއްތޯ ަބއިވެިރވީ؟ ކޮންބަެއއްތޯ ގެން

ނިސްބަތްވަނީ؟ އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރ އިްޚލާޞްތެރިކަމެއް ޮއެވގެން، ިދެވހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ 

ވެސް މިފަދަ ބޮލުގައި މިކަން އެޅުވުމަްށވުެރ މިކަން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޮުލގައި އެޅުވުން މާ އަޢުލާކަން ބޮޑު. އެއީ މިހާތަނަށް 

ނޑުމެން  ކަންކަމުަގއި ޝާމިލުވެަފއި އޮތީ ެއ ޕާޓީ އަށް ނިސްަބތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅުން. ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

 155އެންމެންނަށް އެނގޭނެ، ޑރ. އަފްރާޝީމު ޢަލީ ައވަހާރަޮކށްލުމުގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ިނސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ މީހުން 

އި އޮތީ. އަދި އެ މީހުންގެ ތަޙްޤީޤުތަކާއި ކަންތަްއތައް މިއަދު ޝަރީޢަތުގައި އޭަގއި ޝާމިލުވެ، ބަިއވެިރެވފަ

ހިގަމުންދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ކަމެއް އޮުޅވާލުމަށް ޓަަކއި ތިމާމެން މިސްކިތު ހުޅުޖެހި މީހާ އަށް ވާންވެގެން، 

ަމވެސް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީޚު އަމިއްލަ އަށް ކަމެއް ކޮށްަފއި އެކަމުން ރެކެން މަސައްކަތްކުރިކަުމގައި ވީނަ

އޮޅުަވެއއްނުލެވޭނެ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ ކަންތައްތައް ހަރުއަޑުން ކުށްެވރިކުރަން. މި ކަންތައްތައް 

ނޑުމެން އަޅަންޖެހޭ އެބަ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ   160 ވަނަ މާއްދާ ާއއި  11ހައްލުކުރުމަށް ޓަކައި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަެކއް އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާަގއި... 141ވަނަ މާއްާދއާ، މިހެންގޮްސ ވަރަށް ގިނަ މާއްދާތަުކަގއި؛  9
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 ހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާތޮ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، ހުށަހެޅިފަިއވާ ަމއްަސލައިަގއި ފުރުޞަތަށް އެދިަފއިވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 

ނޑު ފުރުޞަތުލިބެން ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރަޝީދުގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ  165ދެން ފުރުޞަތުދިނުމަށް އަޅުގަ

ތާއީދުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ރާއްޖޭގައި ހިނަގމުންދާ އެންމެހައި މަރުތަކުގެ ޒިންމާނަގަންޖެހެނީ ބާޣީ 

ަގނޑުމެންނަށް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ފެނިގެންިދޔަ ރިޔާޒު. ިމއީ ވަރަށް ސާުފކަމެއް. އަޅުهللا މުޙައްމަދު ވަޙީދާއި ޢަބްދު 

ބަޣާވާތާ ދާދީ އެްއކަހަލަ ބަޣާާވތެއް މި ފަހުން މިޞްރުގައި ވެސް ފެނިގެން ހިނަގއްޖެ. މިޞްރުގައި ތަފާތަކީ ުނކުމެ، 

ރިކަމާ ފަންސާހަކަށް މީހުންގެ ގަޔަްށ ރޯމާދުވާލު ބަޑިޖަހައި މަާރލީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަރއީްސ ނަޝީދުގެ ޙިކުމަތްތެ

 170އެްއކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީން ފަހަތަްށ ފިޔަވަުޅއެޅުމަށްފަހު އިންތިާޚބަކާ ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހީމާ، ރޯމާދުވާލު ބަޑީގެ ވަޒަނުން 

މީހުން މަރުވެގެންދާތަން ނުފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް މި ބަޣާވާތަށްފަހު މަރުވެގެން ެވްއޓޭ ކޮންމެ ޢާއްމު ަރއްޔިެތއް 

މި ރާއްޖޭގައި ޙަރާމްެވގެންވާ ކަޅުޮބުޑ ބަޣާވާތެއް ކޮށްގެން، ބާޣީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު މި ހިންގާ ވެއްިޓގެން މި ދަނީ 

ނޑުމެންނަކީ މި هللا ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމާ ހެދި. އަދި މިކަން ކޮށްދޭން ހުރީ ތިމަރަފުށީ ޢަބްދު ރިޔާޒު. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ރިހާ ކަމެއްގެ ައޑީަގއި ތިބީ މި މީހުންކަން ވަރަށް ސާފު. ޑރ. މީސްމީހުން ދެކެ މާ ޖެހިލުންވާނެ ބައެއް ނޫން. މި ހު

 175އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ މަރުގެ ހާދިސާގައި އައި އެފް.ބީ.ައިއ މީހާ ނޫސްކޮންފަރެންސެއް ދޭން އެދުނީމާ، އޭނާ ެއ 

ެގ ރިޔާޒު. ޑރ. އަފްރާޝީމުގެ މައްސަލަާއ ގުޅިގެން މި ރައްޔިތުން هللا ނޫސްކޮންފަރެންސް ނުދީ ފޮނުވާލީ ޢަބްދު

ރިޔާުޒގެ އޯޑަރަށް ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލިސް هللا ކޮމިޓީ ޕެރެލައިޒްކޮށްަފއި މި އޮންނަނީ ޢަބްދު 241މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުން. ކީއްެވގެންތޯ މިަކން ނުކުރެިވގެން މި ުއޅެނީ؟ ޑރ. އަފްރާޝީމު ޢަީލގެ ަމރަކީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޭޖގައި 

ބި މީހުން ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅޭ އެންމެ ބޮޑު ސިއްރު. މިތާ ވާހަކަދައްާކއިރު މި ސިޔާސީ ގޮތުން ބަޣާވާްތކޮށްެގން ތި

 180މަރުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރޭިވކަމަށް ހައްޔަރުކުރީ ކޮންތާކަށް ނިސްބަތްވާ ކާކުތޯ؟ ސިފައިްނގެ އަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު. 

ނޑާލަ ިއގެން އުޅުަނސް. އެހެންވީމާ، މި މަރުެގ ކީްއވެގެންތޯ އޮުޅވާލަން މި އުޅެނީ؟ މިއަދު ސިފައިްނގެ އިން ކަ

ރިޔާުޒ ކަމުަގއި އެފް.ބީ.ައއި އިން ެވސް މިއަދު ދުނިޭޔަގއި هللا އަީޑގަިއ ތިބީ ހަމަ ސީދާ ބާީޣ މުޙައްމަދު ވަޙީާދއި ޢަބްދު

ނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާމުން ެއއްބުރުން ސެޕްޓެމްބަރ  އަިދ  ަގިއ ވެރިކަމަށް އަންނާނެ.7ހެކިދޭނެ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދޭނަން، އެ ީމހުންގެ ދުލުން. އެހެންވީމާ، هللا ޢަބްދު ރިޔާޒު ނުދީ އެ ފޮނުވާލި ނޫސްކޮންފަރެންސް ައޅުގަ

 185ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޮޑު ބަާޣވާެތއް ކޮްށގެން މި ހިންގާ، މި ވެއްޓިދާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މަުރގެ ޒިންމާ ބާޣީ މުޙައްމަދު 

ނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ މި ފެންނަނީ މިޞްރުގައި ފެނުނު އެއްޗާ ހަމަ ދާދި ރިާޔޒު ުއފުލަންޖެހޭهللا ވަޙީދާއި ޢަބްދު

ނޑުމެމްގެ މި ރާއްޖޭގައި ބަލްކުކޮށް  މީހުން މަރުވެގެންދާތަން ނުފެންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އާއި ރައީސް  51އެަކއްެޗއް. އަުޅގަ

ނިގެންދާނެ. ދެން ސުޕްރީމް ކޯޓު އެބަ ނަޝީދުގެ ޙިކުމަތްތެރިކަމުން. އެހެންނޫނީ ހަމަ އެއްފަހަރާ ހަމަ މި މަރުތައް ފެ

އޮތް. ވެިރކަން އެބަ އޮތް. ީކއްެވގެންތޯ މަރަށް މަރު ނުހިފިގެން މި އުޅެނީ؟ ކާކުތޯ ހުްއޓުވަނީ ެއކަން؟ އެހެންވީާމ، 
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 190ަކ ވާހަކަދެްއކުމުގެ ާޖގަ އެްއ މި ފަރާތްތަކަށް ނެތް. އެހެްނީވމާ، އަހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަ

ގެ އިރާދަޔާ އެކު ނިމިގެންދާނެ. އެއްބުރުން. ވަރަްށ هللاއަކީ ެއއްބުރުން، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އެއްބުރުން މިކަން މާތް

ނުޑމެން ވަރަށް މަޑުމައިތިރިކަމާ އެކު މި ދަންނަވަނީ ހަމަ  ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ. އެއްބެރުން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ޖޭގެ އުތުާރއި ދެކުނުން ވެސް ހަމަ އިވެނީ ވަރަށް މަޑުމައިތިރިކަމާ އެއްކޮްށ އެއްބުރުން މިކަން ނިމޭނެ. ދިވެހިރާއް

 އެއްބުރުން. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާުމ... 
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 ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމުއޭދަފުށީ ދާ

މެހައި ޢިއްޒަތްތެިރ `. އާދެ! ރަމްޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުންތައް އަޅުަގނޑުގެ އަތޮޅުގެ ަރއްޔިތުންަނށާއި އެން

ނޑު ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުަގނޑު ވެސް މި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މި  ނޑުވެްސ ެއއްެޗއް ދަންނަަވއިާލނަން. އަުޅގަ ދަންނަވާލުމަކީ މުހިއްމު ކަެމއް ކަުމގަިއ ދެކޭތީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކުޑައިުރަގއި އަދި ައޅުަގނޑުެމން ބޮޑުވެގެން އަިއއިރުަގއި މައްސަލަ ފެށުނީކީ މާ ކުރީ  200ަގއެއް ނޫން. އަުޅގަ

ވެސް މަރުގެ ކަންތައްަތކަކީ ަވރަށް މަދުން ހިނގާ މައްސަލަތަކެއް. ައޅުަގނޑުމެން އަުޑއެހީ ވެސް ހަމައެކަނި ކާށިދޫަގިއ 

ްސވަުރގައި މީހަކު ަމރާލި އަެޑއް ައޅުަގނޑުމެން މީހަކު މަރާލި މައްސަލަ. ެއ ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެ ދުވަ

ނާހަން. ނަމަވެސް ފަހަކަށްައއިސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ިއެވމުން މި ދަނީ ކޮންމެ މަހަކު ވެސް، ނޫނީ ކޮންމެ ދެ 

 މަހަކުން ނަމަވެސް ތިންހަތަރު މީހުން ހަމަ ގަސްތުގައި ަވރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަަރއިލާ މަންޒަރު. ޚާއްޞަކޮށް 

ނޑުމެންނަށް   205އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަްޚ ޑރ. ައފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ަމއްސަލަ އަކީ ވަރަށް އިހާނެތި ގޮތަކަްށ، ވަރަށް އަުޅގަ

ދަންނަވަން ވެްސ ނޭންގޭ ަކހަލަ އަނިޔާވެިރ ގޮަތކަށް ުދއްވާލި މަެރއް އެއީ. ރާަވިއެގން ހިންގި ޢަމަލެއް ކަމަށް 

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓުތަކުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އެނގޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޢަމަލުތައް ުކރަމުންދާތީ. އެކަމުގެ ޒިންާމ هللاމިކަން ނުކުރެިވގެންއުޅެނީ ާމތް ގެ ުޙކުމްފުޅުތަކާ ޚިލާފަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެްސ އެބަ ަނގަންޖެހޭ. ވަިކ މީހެްއގެ ބޮލުަގއި އެޅިފަ  އި އޮްތ ެއްއޗެއް ނޫން. އަުޅގަ

 210މަޖިލީހަށް އެކަހަލަ ބިލެއް ލައިފިއްޔާ މަޖިލީހުން ދަނީ ބޭރުވަމުން. އެހެންނަމަވެސް މިހާރުގެ ޤާނޫނުތަކަށް ބަލާއިރުގައި 

ނޑައެިޅގެން  ކޯޓުަތކުން ެއކަން ތަންފީޛުނުކުރެިވގެންދަ ނީ. ވެސް މަރަށް މަރު މަރަން އެބަ ޙުކުމް އިްއވާ. ހަމަ ކަ

ނޑަކަށް ނޭނގޭ.  އެހެންވީމާ، ތަންފީޛުކުރާ އިާދރާތަކުން މި ކަންކަން ނުކުރެވިގެން އުޅެނީ ީކއްެވގެން ަކމެއް އަުޅގަ

ކުރަންވީ ގޮތް ނޭނގިގެން ަކންނޭނގެ. ކުރަްނވީ ގޮތް ީދނުގެ ދަންނަބޭކަލުންނާ ވާހަަކދައްކާލީމަ ވަރަްށ ރަނގަޅަްށ 

ަގއި، ސަޢޫދީ ޢަރަބިްއޔާ ކަހަލަ ތަންތަނުގައި މީހުން؛ މަރަށް މަރު ހިފަމުންދާ އެނގޭނެ. ދުނިޭޔގެ ޢަރަބި ޤައުމުތަކު

 215ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެނގޭ. އެގޮތަށް މަރާލީމާ އެހެީރ ރަނގަޅަށް. ކޮންމެހެން މަޖިލީހަކުން އިތުރަށް ެއއްެޗްއ 

ނޑެއް ނުދެކެން. މާތް  َولَُكْن فِي ޤަރާ ޫސރަތުގައި އަންަގވަނީ ކީރިތި ޤަރުއާނުެގ ބަهللا ފާސްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ައޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދޭހަވެގެންދަީނ  اْلقَِصبِص َحيَبةٌ يَب أُولِي اْْلَْلبَبِة لََعلَُّكْن تَتَّقُوىَ  މި އާޔަތުްނ އަުޅގަ

ންނޭ، އެއީ ިތޔަބައި މީހުން ޤިޞާޞްހިފުމުގައި ތިޔަބައި ީމހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ދިރުމެއްވެއޭ. އޭ  ބުއްީދގެ އަހުުލވެރި 

ނޑުމެންަނށް އެއީ ދިރުމެއް ވާ ކަެމއް ކަމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުން މި  ތަޤްވާވެިރވުމަށް ޓަކައޭ. ިނަކން ވިސްނާ! އަުޅގަ

ނޑުމެން އުޅެްނވީ هللا އޮތީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް؛   220ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ހެއްެދވި ފަާރތް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންކުރީމާ ެއއަށް ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް މި އޮތީ ގޮތާއި ައޅުަގނ ޑުމެންނަށް ޙުުކމްތައް އަންނަންވީ ގޮާތއި އަުޅގަ

ކީރިތި ޤުރުއާނުަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެން. އެހެންނަމަވެސް ެއއަށް ޖަދަލުކޮށް، އެއާ ޚިލާފަށް ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންނަށް މީހުން ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި އެންެމ  ޢަމަލުތައް ހިންގަމުންދާތީ އަޅުގަ މަރުވަމުންދާތަން މި ފެންނަނީ. އަޅުގަ

ދެ މީހަކު މަރާލިޔަސް ދެން މީހަކު މަރަ އެއް ނުލާނެ. އެންމެ ދެ މީހެއްގެ އަތް ބުރިކޮށްލިޔަސް ދެން ވައްކަންކުރުން 

ނޑުމެންނަށް އަިއ ޙު  225ކުމްތަކެއް. މި ޙުކުމްތަކާ ހުއްޓިގެން ހިގައިދާނެ. އެހެްނވީމާ، މިއީ ހެއްދެވި ފަރާތުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މާ މޮޅު ބަޔަކަށް ވެގެން މިތާ ަމޖިލީހުގައި ތިބެގެން އެ ކަްނަކން ހުއްޓުަވއި، ޭއގެ ބިލެއް  ދެކޮޅަށް އަުޅގަ

އަިއއްސިްއޔާ އޭތި ބޭރުކޮށްލާ ހަދަމުންދާއިރުގައި މިކަހަލަ އެއްޗިހި ލަިއގެން އަޅުަގނޑުމެްނ ވާހަކަދެއްކުުމގެ ބޭނުމަކީ 

ނޑުމެންގެ ފަާރތުން ވެސް މިއަށް ެދވެްނ ހުރި އެހީތެރިކަމެއް ީދެގން ކޮބަ އިތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް؟ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑުމެން...

 230 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފުތި

ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ުކއްލި `. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ިމއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހަށް 

ނޑަށް  މައްސަލަ އަކީ ައޅުަގނޑު ަވރަށް މިކަމާ ކަންބޮޑުވާ މައްަސލަ އެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި މައްސަލަ އަޅުގަ

ވަރަށް ސާފު. މި މައްސަލަިއގައި ިމގޮތަށް ހިންގާ މަރުގެ ހާދިސާތަކާ، މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ މިފަދަ ހުރިހާ 

 235ތައްަތކެްއގެ ފަހަތުގައި ހުރީ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އޭނާގެ ބައިވެރިންކަުމގައި ައޅުަގނޑު ނޭއްގާނީ ކަން

ނޑުމެންނަށް އޭގެ ޢަލާމާތްތަާކއި ނިޝާންތަކާއި ހެކިަތއް ެއ ބޭފުޅުންެގ  ހަމަ ތުހުމަތުކުރަން. އޭގެ ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ނަޑެއޅިގެން މުޖްތަމަޢު ތެރޭގަިއ ކަންތައްތަކުން، ޢަމަލުން ދައްކާފައި އެބަ ހުރި. ކެ ނެީރގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކަ

ތަޅާފޮޅުމަށާއި ފުލުހުންނަށް އަނިޔާކުރުމަށާ، ދަްއކާފައި ހުިރ ވާހަކަތަުކގެ އޯިޑއޯ ލީުކވެފައި އެބަ ވޭ. ިޢއްޒަތްތެިރ 

ކީ އެކަުމގެ ނިޝާން. ރައީސް. މުޙައްމަދު ނަޝީުދ އިސްތިޢުފާދެްއވުމަށް ފަހުަގއި ޖެހިގެން އަިއ ދުވަހު ެއ ދެއް

 240އެހެންވީމާ، މިހެން ހިނގާ ހުރިހާ މަރުގެ ހާދިސާތަކާއި މުޖްތަމަޢު ތެރޭގައި ހިނގާ ހުރިހާ ފަސާދަތަކެއްގެ ޙަޤީޤީ 

هللا އަސްލަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އޭނާގެ ބައިވެރިން. ެއްއވެްސ ހާލެއްގައި މި ކަމަކީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދު

ުޅވޭނެ ަކމެއް ނޫން. އަދި މިހާރު ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ވަީޙދުގެ ބޮލުގައި ވެސް އެުޅވޭނެ ރިޔާުޒގެ ބޮލުަގއި އެ

ނޑު މި ދެންނެިވ؛ ެއ ބޭފުޅުންނަށް އަޑުއަހަން ވެސް ުއނދަގޫވާނެ. އެހެންނަމަވެސް  ކަމެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތަކީ، އަުޅގަ
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ތުގައި ތިބި ރޭވުންތެރި ބަަޔކީ އެ މީހުން. ޢިއްޒަތްތެރި ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ. މި ހިނގާ ހުރިހާ މަރުގެ ހާދިސާތަކެއްގެ ަފހަ

ނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެންދިޔައީ ޑރ. އަފްާރޝީމުގެ މަރުގެ ހާދިސާ. ކޯޓުތަކުގަ ާއއި އަދި ޝަރީޢަތުގެ   245ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑައެިޅގެން ސާބި ތުވާ، އަދި މަރުޙަލާގައި އެކަން ކުރި ަފރާތްތަކުން ދޭ ބަޔާންތަކަށް ބައްލަވާ. ޭއގެން ހަމަ ކަ

ތުހުމަތެއް ނޫން. ސާބިތުވާ ވަރަށް އެ ހެކިތައް ބަޔާންކޮށްަފއި އެބަ ހުރި މި ކަންކަމަކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްާވ 

ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ކަމެއްކަން. އެހެންވީމާ، ެއއްވެސް ހާލެއްގައި ކަން ޮއޅުވާލުމަށް ޓަކައި، ތިމާގެ ބޮލުން ެއކަްނ 

އެހެންބަެއއްެގ ބޮލުަގއި މިކަން ކުާރ ަކމަށް ތުހުމަތުތައް އަުޅވަިއގެްނ އުުޅއްވާނެ ކަމެއް ނެތް.  ނައްޓާލުމަށް ޓަކައި 

 250މަޑުމަޑުން ތިއްބަވާ! އޭރުން އަޅުަގނުޑވެސް މި ވާހަކަ ެއއް ނުދައްކާނަން. އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ވެސް މި ވާހަަކ 

ނުޑމެން ދައްކާނަން. ޙަޤީޤަތަީކ ދައްކާނަން. ބޭކާރު ގޮުތގަިއ ުތހުމަތުކޮށް، ފާޑުފާުޑގެ ވާހަ  ކަދައްކާ ކަމަށް ވަންޏާ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުަވއިލެވޭެނ ކަމެއް ނޫން. މިއީ ދިވެހި 

ބީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނާއި ރައްޔިތުންނަށް ޮއޅުަވއިލެވޭެނ ކަމެއް ނޫން. ޙަޤީޤަތަީކ މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ފަހަތުަގއި ތި 

ަގއި 2113ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހެން އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ރަްއިޔތުން މި ކަމެއް 

 255ބުރުން ިވޔަސް ކެނެީރގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް  51ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން. އެއް ބުރުންނެއް ނޫން 

ރާއްޭޖގެ ވެރިކަމަކަށް ދެނެއް ނާދެވޭނެ. ދެވެހިރައްޔިތުްނގެ ނިންމުމަކީ މީ. އެއް ބުރުންނެއް އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދިވެހި

 ބުރުން ިވޔަސް ުނނިމޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދަީކ ކާކުކަން... 51ނޫން. 

 

 މަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްނޮ

ނޑުމެންގެ ާރއްޭޖގަިއ ހުރި ސިޔާީސ ހުރިހާ ޝުކުރި ނޑު ޤަބޫލުކުާރ ޮގތުގައި އަުޅގަ  260އްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ޕާޓީތަކަކީ ވެސް ިސޔާސީ ޚިާޔލު ތަފާތު ނަމަވެސް މި ޤައުމަށް އިޞްލާޙުގެނައުމަށް ޓަަކިއ މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީތަެކއް. 

ނޑު ޤަބޫލެއްނުކުރަން އެއް  ވެސް ސިާޔސީ ޕާޓީއަކުން އިްސވެގެން ނުކުމެ މީހުން މަރައި، އަދި އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ ލީޑަރުންނަކީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ޢަމަލުފުޅުކުރަްއވާނެ ަބއެއް ކަމަކަށް. ނަމަވެސް ސިާޔސީ ގޮތުްނ 

ންފުޅު ތަފާތުވެފައި އޮތުމަީކ ޚިޔާލުތަފާތުވެ، އެ ބޭފުޅުން ޤައުމަިއގެން ކުރިއަށް ވަަޑިއަގތުމުގައި ގެންގުުޅްއވާ ވިސްނު 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިއަުދ   265އެކަީށގެންވާ ކަމެއް. ކޮންމެައކަސް ދިމާވެފައި މި ވާ މަްއސަލަ އަކީ ަތކުރާރުކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުއްލި ަމްއސަލަ އެްއ ލުމުގެ ބޭނުމަކީ  ދިމާވަމުން އަންނަ މައްސަލަ އެއް. މި ަމއްސަލަ އަށް؛ މިާހރު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޖެހިގެން މި އުޅެނީ އެ ކަމަށް ަހއްލެްއ  ބޭނުމަކީ ނޑުމެން އުފައްާދއިރު، އަުޅގަ ކޮބައިތޯ؟ މި ސުވާުލ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނުގެނެިވގެން މި އުޅެނީ މަަރށް މަރު ހިފޭނެ ޤާނޫނެއް  ގެންނަން. ދެން ގެންނަންޖެހޭ ހައްލު އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުާރއިރުގަ  ނޑިޔާރުގެ ިމއަދު އޮތް ގޮތަށް ނެތިގެންތޯ؟ މި ބަހުސް އަޅުގަ އި ޙަީޤޤަތުގައި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ފަ

 270ބަލައިލާއިުރގައި އިޞްލާުޙކުަރންޖެހޭ، ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މި 
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ނޑުމެންނަށް  ދެންނެވި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ، ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް ެއއްކޮށް ރަނގަޅުނުވާ ކަަމށް ވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑިޔާރުގެ އަށް ދޫކޮށްލުމުަގއި  މި ދެންނެވި ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިާޔރާއި ބާރު މި ދެންނެވި ފަ

ޖެހިލުންވާންޖެހޭ ސަބަބުތަކެއް އެބަ ހުރި. އެހެން މި ދަންނަވަނީ އިސްލާމްދީނުގައި މި ދެންނެވި ފަދަ ޙުކުމްތައް 

އެންމެ ބޮޑު ހުރަހެއް ކަމަށް މި ވަނީ ޝުބުޙާއެއްގެ މިންވަރުގެ ޝަްއކުކަމެއް އޮެވއްޖެ ކަމުގައި ވީނަމަވެްސ ކުރުމުގައި 

 275އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުނުކުރެވޭ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ދީން މި ވަނީ އެކުލަަވއިލެވިފަ. ަރނގަޅު ވާހަކަފުެޅއް އޭދަފުށީ 

. ޤިޞާޞްހިފުމަކީ ދިރުންވާ ކަމެއް. އެަކމާ އަޅުަގނޑުމެން ދެބަހެްއ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އެ ވިދާޅުވީ

ނުވަން. އެހެންނަމަވެސް ނުޙަްއޤުން މީހަކު ޤިޞާޞްގެ ނަމުގައި އޭނަ އަށް އަދަބުލިބުން ެއއީ އަދި މާ ވޭންހުރި ކަމެްއ 

ނޑު ނޑިޔާުރޭގގައި ހުރި ކަމަށް ވެގެންދާނީ. އެހެންވީާމ، މި ދެންނެވި ޝުބުޙާ ނައްތާލުމަށް ޓަކައި، އަުޅގަ ެމންގެ ފަ

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ަޓކައި މިއަދު އެބަ ޖެހޭ ވާހަކަަތކެއް ދެެކވެން. ައޅުަގނޑަކީ ަފނޑިޔާުރގެ އަށް އެޓޭުކކޮށް، 

ނޑިޔާރުންެގ ޢިްއޒަތް ނަާގލުމަށް ޓަކައި ވާހަކަދަްއކާ ީމހެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނުޑ ވެްސ ޤަބޫލުކުާރ   280ފަ

ަގއި އެތާނގައި ވެސް މަްއސަލަތަކެއް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، އެ ަމއްސަލަތަކަށް ެއްޑރެސްކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް އެަބ ގޮތު

ނޑުމެންގެ ފުލުުހން ހޯދާ ފޮރެންސިކު ހެއްާކ  ފަހިވާންޖެހޭ. ދެން އޮތް އަެންއ ނުކުތާައކަށް ބަލައިާލއިރުަގއި މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫ ކުރެވޭނެ ގޮަތކަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ ޖިނާޢީ އިޖްރާއަތްތަްއ މިއަދު ބައްޓަންވާން އެބަ އެްއޗެހި އަުޅގަ

ޖެހޭ. މި ބިލުތަކަކީ އެހާ ަފސޭހަ އިން ހަދައި ނިންމޭެނ ކަންތައްތަެކއް ނޫން. މި މަރުޙަލާ އަށް އަުޅަގނޑުމެން 

ނޑުމެން އިޢުތިރާފުގެ މައްޗަށް ނިންމާ ޝަރީ ނޑުމެން މިއަދު އެނބުރިގެންދަނީ ކުރިން އަޅުގަ  285ޢަތްތަކެއް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނުލިބޭ އެތަްއ  ތަޙްޤީޤުތަކުގެ މަްއޗަށް ބަރޯސާެވގެން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކަށް ާވއިުރގައި ކުރިން އަުޅގަ

. އަސާސީ ޚައްޤުތަެކއް މިއަދު ލިބިފައި އެބަ ވޭ. ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ފަދަ އެއްޗެހި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އެަބ ވޭ

ނޑުެމން އެންމެން އެކައްޗަކަށް ވެގެްނ، އެކަކު އަެނކަކަްށ  އެހެންވީމާ، އުނދަގޫ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ދެވިއްެޖއްޔާ ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގަިއ  ބަދުނާމުކުރުމުގެ އިނގިނލިދިއްނުކޮށް އަުޅގަ

 290ގެ ަޤއުމުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުެރވޭނެ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ އެއްބުރުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެން

 ރައީސް. 

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ލ.މުންޑޫ، ވުޑްލޭންުޑ ިއސްމާޢީލް ނިޒާރު އަނިާޔވެރި 

ނޑު ގޮތެ  295ްއގައި ޭރގަިއ، ބަރަކާތްެތރި ރަމަޟާންމަހުގެ ރެއެއްަގއި މަރާލާފައި ވާތީ އެ ޢަަމލު ހިންގި ބަޔަކު އަުޅގަ

އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުްށވެރިުކރަން. އަދި އެ ޢާއިލާ ައށް ކެތްތެރިކަން ދެްއވުމަށް ދުޢާކުރަން. އާދެ، ދެންމެ 

އިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ތިމަރަފުށީގެ ބޭފުޅެއް ކަމުގަިއވާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިިވގެން އެ ދިޔައީ ތިމަރަފުށީ ދާ
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ނޑުމެން ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގައި މި ވާހަކަެދއްކުން  ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ކޮއްކޯފުޅު އެ ވިދާޅުވަނީ އަުޅގަ

ން އެ ޢިްއޒަތްތެރި ހުއްޓާލައި، ސިއްުރކުރާށޭ. ސައިލެންސްވާށޭ ހުރިހާ މީހުން. ފުލުސް ކޮމިޝަނަރު އަންގަަވއިގެ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވަނީ މި ބާވަތުގެ ކަްނތައްތައް މިހެން ހިނގާތީވެ.   300މެންބަރު މި ތަނުގައި އެ ވާަހކަފުޅުދެއްެކވީ. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތަކު ައނިޔާވެރި ގޮެތްއގައި ޭރގައި އެ މަރާލީ. އެ ވާހަކަ ެދއްުކން ހުއްޓާލުމަށް، އެ ވާހަަކ 

އެ ގޮވާލަނީ ޮކމިޝަނަރު އަންަގވަިއގެން ެއ ބޭފުޅާގެ ޮކއްކޯފުޅު މި ަމޖިލީހުގައި އިންަނވަިއގެން. ނުދެއްކުމަށް 

ނޑުމެން ެއ ބޭފުޅާގެ އެ ވާހަކަފުޅު ެވސް ކުށްވެރިކުރަން. ޕޮލިސް އޯގަަނއިޒޭޝަަނކީ ކްރިމިނަލް  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ން ހިންގަވަން ތިބި ބޭފުޅުން އެގޮތަށް މަސަްއކަތްކުާރ އޯގަަނއިޒޭޝަަނކަށް ެވއްޖެ ނަމަ، އެ ތަނުގެ ވެރިން، އެ ތަ

 305ކަމަށް ވަނީ ނަމަ މި ޤައުމުގައި ޖަރީމާތައް ހިންގުން ހުއްޓުވޭނެ ެއްއވެސް ގޮތެއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

އި ތަޅައިމެީރ ބަޣާވާތްކުރީ ެވސް ހަމަ އެ ބޭބޭފުޅުން. ހަމައެއާއެުކަގއި ޖެހިގެން އައި ުދވަހުަގއި ަރއްިޔތުންގެ ބޮލުގަ 

ވެސް ެއ ބޭފުޅުން. މިހާރުެވސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ެއ ހިންގަމުންދަނީ އެ ކަންތައްަތއް. ރާއްޖޭަގއި ހިނގާ ެއްއވެސް 

ނުޑ ތުހުމަތުކުރަނީ ފުލުހުންގެ  ޖަރީމާ އެއް ނުބެލި، މަރުގެ ހާދިސާ އެއް ނުބެލި މި ވަނީ. އެކަމުގެ އަީޑގައި އަުޅގަ

ވައޭ. މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު އަވަހާަރކޮށްލައި އަދި އަދަށްދާންދެން ެއ އިސް ބޭބޭފުޅުން އެަބ ތިއްބަ 

 310މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުނުކުރެިވގެްނ މި އުޅެނީ. މުޅި ަޤއުމުެގ ހުރިހާ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ވުޒާރާަތކެއް އެ ބޭފުޅުްނގެ 

ނޑު ޝަްއކުކުރަނީ ހަ މަ އެ ބޭފުޅުން މި ކަމުގެ އަޑީަގއި ތިއްަބވާތީ އަތްމަތީގައި ވާއިރު ވެސް ނުެބލި މި ވަނީ. އަޅުގަ

ކަމަށް. އާދެ، މި ޤައުމުގައި މި ހިނގާ މަރުގެ މައްސަލަތަކަކީ ކޮންސްޕިރަސީ މަރުތަކެްއ ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑު މި ދައްކަނީ. ރޯމާދުވާލު އެންމެން ގެ އެްއގޮތަކަްށވެސް ކޮންސްޕިަރސީ މަރުތަކެއްގެ ވާހަކަ ެއްއ ނޫން އަޅުގަ

ކުރިމަތީގައި ހިނގާ ޤަތުލުަތކުގެ ވާހަކަ މި ަދއްކަނީ. ކީްއވެގެންތޯ ތަޙުޤީޤުކުެރިވެގން، މީހަކު އަމިއްލަ އަށް 

 315އިޢުތިރާފްވެ، އާނ! ތިމަންނާއޭ މަރާލީ ބުނެ، ދެ އަތް ދިއްކުރީމާ ނޫނިއްޔާ އެ މީހަކަށް އަދަބު ލިބޭ ގޮތެއް ނުވޭ. މިއީ 

ކީ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ދާއިާރގެ ޒުވާަނކު ެވސް؛ ޢަލީ ޝިފާން ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މި ަދއްކާ ވާަހކަތަކަ

މަރާލި. އަނިޔާވެިރ ގޮެތްއގަިއ މަރާލި އެންމެންގެ ކުރިމަީތގަ. އެކަމަކު ވެސް އެކަްނ ކުރި ބަެއއް ޝަރީޢަތަށް 

ނޑުމެން ކަންބޮޑުާވ ކަންތައްަތކަ ނޑުމެން މި ވާހަަކ ހާޒިރުކޮށް، އަދަބު ލިބޭ ގޮެތއް ނުވި. މިއީ އަުޅގަ ކީ. އަުޅގަ

ދައްކާއިރު ާރއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަލާކުކުރުމަށް މި މަޖިލީހަށް ނިސްބަތްވެވަަޑއިގަންަނވާ ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން ެވްސ 

 320އެބަ މަސައްކަތްކުަރްއވާ. މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަށް 

އިގެން ޖުޑީޝަްލ ަސރވިސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ ަމއްސަލަ އެއް އަދި ފުުލހުން ވެސް ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ އިންނަވަ 

މައްސަލަ އެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެްއގެ ވާހަކަ ައމިއްލަ އަށް ޑިސިޝަން މޭކުކުރަްއަވއިގެްނ، ސިޔާސީ 

ލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޕޯޑިއަމްތަުކގައި ވާހަކަދަްއކަަވމުން އެ ދަނީ. ސީދާ ޖުޑީޝަ

ހުރިހާ ގޮތްތަކަކާ ޚިލާފަށް، ުމޅިން މަނާކަމެއް ކުަރއްަވިއގެްނ އެ ވަނީ. މި މަޖިލީހުން ފިޔަވަޅުައޅަންޖެހޭނެ. ޖުޑީޝަލް 
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 325މެންބަރަކު އެ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރަީއސްގެ މައްޗަށް ވެސް ލާޒިމު މި މަޖިލީހަށް އެ މައްސަލަ ފޮނުއްެވވުން. އެ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިަޝނުގައި އިންނެިވގެންނުވާނެ ިމހާރު. ކޮމިޝަނުގައި ބަލަމުންާދ މައްސަލަ ެއއް ކަމަށް ބުނާ 

މައްސަލަ އެއް މި ބޭފުޅާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކަށް އިންނަވައިގެްނ، ސިޔާސީ ޕޯޑިއަުމގައި ޑިސިޝަން ނިންމަވާފައި އެ 

 ރި ަރއީސް، މުޅިން މަނާ ކަންތައްަތކެއް. ހުރިހާ ކަމެއް އިިދކޮޅަށޭ ދަނީ. ހާމަކުރައްވަނީ. ޢިްއޒަތްތެ

 

 330 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 عليكن المالسّ .وأصحببه أجوعيي وعلى آله، هللا الم على رسولوالـصـالة والـسـّ ، الحود هلل .الرحيم الرحمن هللا بسم

ނޑުމެން ކުރިމަތި މި ލަނީ  7ރަމަޝާްނމަހުގެ ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް  .بتهوبرك هللا ورحوت ވަނަ ުދވަސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އަތޮުޅގެ މުންޫޑ އަށް ނިސްބަްތވާ ކުއްޖަުކ ުކއްލި ގޮތަކަށް ޭރގަިއ ބަަޔކު  .ވަރަށް ހިތާމަވެރިކަާމ ެއކުގަ

ނޑު ަވރަށް ހިތާމަޔާ އެކު ެއކަން ކު ނޑުމެން މިއީ ހަމައެކަނި މީހުން މަރާލިމަރާލުން އަޅުގަ ށްވެރިކުރަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުތަކާ އެްއޗެހި ހަދަނީ އެ ތަންފީޛުކުރާނެ މުއައްސަސާތަާކ   335ކުށްވެރިކުރަން ތިބޭ ބައެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން އަދާކުރެވޭތޯ ބަލާނަ ނޑުމެންގެ ވާޖިބު އަުޅގަ ން. އެކަާމ އެްއޗެހި ވެސް ހޮަވއި ނިންމާފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ހިތާމަުކރަން. މަރުގެ ގާިދސާތަުކގައި އެކި ފަހަރު މަތިން ެއކި ގޮްތގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެން މި 

ތަނުގައި ވާަހކަދައްކަމުން ދިަޔއިމު. އިތުރަށް ދައްކާނެ ވާަހކަ އެއް ނެތް. އެ ޢާއިލާތަަކށް އަޅުަގނޑުމެން ތަޢުޒިާޔ 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ هللا ގެ ދުނިޔޭގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ކެތްތެރިކަންދެއްވުން އެދި ރައްދުކުރަން. އަދި ޢާއިލާ

 340ޙަޟްރަތުގައި ައޅުަގނޑު ުދޢާދަންނަވަން. އެއްެވސް ޝައްެކއްނެތް. އިންސާނުންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ޢަދުލުއިންޞާފު 

ޖެހުމާއި ހަމަޖެހުން އޮންނާނެ ދެވަނަ އެއްވެސް ކަމެްއ ޤާއިމުކުރުމަށް ވުރެ އެ މީހުންގެ ތެރޭގައި އުފާވެރިކަާމއި ހިތްހަމަ

ނޯންނާނެ. އެކަން ގޯސްެވއްެޖއްޔާ ެއއަްށވުރެ އެ ބަެއއްގެ ތެރޭގައި ހިތާމަ އާއި ބިުރވެިރކަމާއި ނާމާންކަން އޮންނާނެ 

ނީކީ، ކަންކަން ދެވަނަ ކަމެްއ ވެްސ ނޯންނާނެ. އެހެންކަމުން، ޤާނޫނުތަްއ ނެތިގެނެއް ނޫން މަރަށް މަުރ ވެސް ނުހިފެ

ނޑުމެންގެ ަޤއުމަށް  ނުކުރެވެނީ. އެކަން ކުރާނެ ައތެއް ނެތިގެން. ހިތްވަރުހުރި ބަޔަކު ނެިތގެން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

 345ބޭނުންވަނީ މި ޤައުމު އިޞްާލޙުކުރަން ކެޭރވަރުެގ ޤާބިލު، ހަރުދަނާ، އިސްލާމްދީނާއި ާޤނޫނުތަކަށް ބޯލަނބާ، ެއއަށް 

ީކ ެއްއވެސް އެްއޗެްއ ނޫންކަމަށް ުބނާ، ނުވަތަ އިސްލާމްދީނަކީ ެއއްވެްސ ެއއްެޗއް ނޫން ކަމަށް އިޙްތިރާމުކުރާ، ޤާނޫނަ

އަންަގވާފައި އޮންނަ ގޮްތތަކަށް ޙުކުމްއިްއވަިއ، ެއއަށް هللا ބުނާ ބަޔަކީ ވެރިކަންކުެރވޭެނ ބައެއް ނޫން. ވެރިކަމަކީ 

هُ ހެންނޫނިއްޔާ ވެރިކަެމއް ނުކިޔާެނ. ތަންފީޛުކުރެވޭ އެްއޗަކަށް ިކޭޔ އެްއޗެއް އެއީ ވެރިކަން. އެ َوَهي لَّْن يَْحُكن بَِوب أًََزَل اللَـّ

ئَِك هُُن الظَّبلُِووَى  ـٰ َوَهي لَّْن يَْحُكن بَِوب أًََزَل އަްނަގވާފައި އޮންނަ ގޮތަށް ވެިރކަންނުކުރާ މީހުންނަކީ އަނިޔާވެރިްނނޭ. هللا فَأُولَ

ئَِك هُُن اْلَكبفِرُ  ـٰ هُ فَأُولَ  350َوَهي لَّْن يَْحُكن بَِوب أًََزَل އަންަގވާފައި އޮންނަ ގޮތަށް ޙުކުމްނުކުރާ މީހުންނަކީ ކާފިރުންނޭ. هللا  .وىَ  اللَـّ

ئَِك هُُن اْلفَبِسقُوىَ  ـٰ هُ فَأُولَ އަދި ހަމަ އެފަދައިން އެގޮތަށް ވެރިކަންނުކުރާ މީހުންނަކީ އެއީ ފާސިޤުންނޭ. މިއީ  .اللَـّ
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ތެރޭަގއި ބަޔަކު މަރާލެިވގެން ނުވަތަ މީހަކު މަރާލެވިެގން މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޙުކުމް ބަނީއިސްރާއީލް ބާަގިއގެ މީހުންގެ 

ސުބްޙާނަހޫ ަވތަޢާލާ ވަނީ ވަރަށް ރަނަގޅަްށ، ވަރަށް ޞަރީޙަ ޢިބާރާތުން هللا އޭރުަގއި އޮތް ގޮތް ކީރިތި ުޤރުއާނުަގއި 

އެހެން ޣައިރު މުްސލިމުންގެ ތެރޭގައި ވެސް މަރަށް ބަޔާންކުރަްއވާފަ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ެވސް އަދި 

 355މަރު އެއީ އޮންނަންޖެހޭ އެްއެޗއް. ދުނިޭޔގެ ހުރިހާ ޤައުމެްއަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމަްށ ވުރެ މާ ހަރުކަށިކޮްށ، މާ 

ންޖެހޭ ސަބަބެއް ވަރުގަަދކޮށް އެކަން ކުރޭ ޣައިރު މުސްލިމު ޤައުމުތަކުގަ. ެއކަން އަޅުަގނޑުމެންގެ ޤައުުމގައި ނުކުރަ

ނެތް. ކުރަންކެރޭ މީހަކު ނެތީ. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ވެރިކަން ބޭނުންވަނީ. ޢަދުލަށް ކަންތައް ކުރާކަށެއް ނުކެރޭ. 

އެންެގވި ގޮތަކަްށ، ޤާނޫނު ބުނާ هللا ޢިއްޒަތާިއ، ޝަރަފާއި ޝާނާިއ ޝައުކަތާއި ޖާހު ބޭނުންވަނީ. މާލު ބޭނުންވަނީ. 

 ުނކެރޭ. އެހެންވީމާ، އެކަހަލަ މީހުންނަކަށް ވެރިންނެކޭ...  ގޮތަކަށް ޢަމަލެއް ކުާރކަށެއް

 360 

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ވާހަކަދެއްެކވުން:

. ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ السالم عليكن ورحوت هللا وبركبته .الرحيم الرحمن هللا بسم

ވެިތ އަޚުންނާއި އުޚްތުންނަށް، ައދި ހަމައެހެންމެ ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި އެންމެހައި އަޚުންާނިއ އަޅުަގނުޑގެ ދާއިާރގެ ލޮބު

ނޑުގެ ވާަހކަކޮުޅ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުީރގައި ލ. މުންޑޫ ވުޑްލޭންުޑ  އުޚްތުންނަށް އަރިސްކުރަން. އާދެ، އަުޅގަ

 365އި ވާތީ އެ މަރުޙޫމަށް ސުވަރުޭގގެ ދާއިމީ އިސްމާޢީލް ނިޒާރު ރޭަގިއ ވަރަށް އަނިާޔވެރި ގޮަތަކށް މަރާލާފަ

ނުޑގެ  ނިޢުމަތްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. ހަމައެހެންމެ އެ މަރުޙޫމުގެ ޢާއިލާ އަށް ކެތްތެރިކަންދެއްވުން އެދޭ ހާލު އަޅުގަ

ނ ޑުމެްނެގ ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އާދެ، މެރުމުގެ ހާދިސާތައް، ނުވަތަ އަނިާޔވެރި ަކންތައްތަކެއް އަުޅގަ

ރާއްޖޭަގއި ެއކި ކަންޮކޅުތަުކަގއި ހިނގަމުން އަންނަތާ ުދަވސްތަކެއް ާފއިތުވަމުން މި ަދނީ. އެކަމަށް ހައްލުހޯދުމަށް 

މަސައްކަތްތަެކއް ވެސް އެަބ ކުރެވޭ. މަޖިލިސް ތެރެއިން ވެސް އެބަ ކުެރވޭ. އަިދ އެހެން ދިމަދިމާލުން ވެސް 

ނޑުމެންެގ މަސައްކަތްތަެކއް އެބަ ކުރަްއވާ. އެހެ ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ  370ންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަނދާންވާ ގޮތުން ވަރަށް މަދުވާެނ، މީހެއްގެ ގަިއަގއި ޖަހަން  ނޑުމެން ކުޑައިުރ އަުޅގަ ތެރޭގައި އޭރު އަުޅގަ

ހާރު އެއީ ޢާއްމު ކަމެއް. ހިތަށްއެރި ވެސް އަތް އިްސކުރަން ވެްސ އެއީ ވަރަށް ބިރުވެިރކަމަކަްށ ވެފައި އޮންނަނީ. މި

ކޮންމެ އެްއޗެއް ަނގަިއގެން، ހިތަށްއެރި ކޮންމެ ކަމެއް ކުުރމުގެ އާދަ، އެ އުސޫލު އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެޭރގައި މި އޮީތ 

މެން އަށަގެންފަ. އެހެންވީާމ، އެކަްނ ނައްތައިލެވޭނީ ވަރަށް ބުރަ، ބޮޑު މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްެގން. އަޅުަގނޑުމެން އެން

 375ގުިޅގެން މަސައްކަްތކޮށްގެން. ފުލުހުންގެ ދާއިރާ ވެސް ވަަރށް ހަރުދަނާކަމާ އެކު މަސައްކަތްކުރަްއވަން އެބަ ޖެހޭ. 

ހަމައެހެންމެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުންތަކެއް ނިންމަން އެބަ ޖެހޭ. 

ން ވެސް އެ ކަންތައްަތއް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމ އެކު ޤައުުމގެ ރަްއޔިތުންގެ އަދި ތަންފީޛީ މަރުޙަލާގެ ޭބފުޅު

ނޑުމެްނެގ  ޙައްޤުަގއި ޤައުުމގެ ކުރިަމގަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްތަެކއް ުކރައްވަން އެބަ ޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އަުޅގަ
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ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނުތައް ހެދިފަިއ ތެރޭގައި ޤާނޫނެއް ނެތޭ ިކޔާފައި އެ ޢުޒުރު ަދއްކާކަށް ާޖގަ އެއް ނެތް. 

 380އެބަ ހުރި. އަދި ޤާނޫނުން ބާރުދީފައި ހުރި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ކަންަތއްތައް ނިންމުމަށް ވެސް އެބަ ހުރި 

ކަންތައްތަެކއް ދެްއވާފަ. ޤާޫނނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުަގއި ެވއްޖެއްޔާ ޝަރީޢަތާ ެއއްގޮްތާވ ގޮތުެގ މަތިން ޤާނޫނުތައް 

ންވާނެ. އެހެންވީމާ، ޝަީރޢަތާ އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތިްނ ޤާނޫނު ނެތް ކޮންމެ ކަމެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ޝަރީޢަތަށް ހެދެ

އެބަ ލިބިދޭ. އެހެްނވީމާ، ާޤނޫނު ނެތޭ، ބަެއއް ޤާނޫނުެގ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަންަތއްތައް ުނކުރެެވއޭ ބުނެފަިއ 

އް ައޅުަގނުޑމެންނަކަށް ނެތް. އެހެންވީމާ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބާރު ކަންތައްތައް ނުކޮށް ތިބުުމގެ އެްއވެސް ޢުޒުރެ 

 385ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުންނާއި ޝަރުޢީ ދާއިރާތަކުން މި ަކމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން، 

މަސައްކަތްކުެރއްވުމަީކ  ރައްޔިތުންނާ ުގޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ ތެޭރަގއި ެވްސ އެއްބާރުލުން ހޯއްަދވަިއެގން

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ކުރިމަގަށް ަޓކައި، ދެިމއޮތުމަށް ޓަކަިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުސްތަޤުބަލަށް ޓަކައި، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެންމެންގެ ޒިންމާ ެއއް. އެންމެްނ މަސައްކަތްކޮްށގެން މިކަްނ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ކުރަންޖެހޭ އަޅުގަ

 ގެ މަޖިީލސް ވެސް ޭއގެތެޭރގައި ހިމެނިގެން. ކުރެވޭނީ. ރަްއޔިތުން

 390 

 އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ލ. މުންޑޫ، އިސްމާޢީލް ނިޒާރު ރޭަގއި އަނިާޔވެރިކޮްށ ނިޔާކޮށްލުމުން، ގަސްތުަގިއ 

އްޗަްނގޮޅީ ދެކުނު މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވަިއގެން މިއަުދ މަރާލުމުން އެ ކަންތައް މަ

ނުޑގެ  ނޑު، އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން  ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި މި ބަހުސް، މި ވާހަކަ ދައްކާކަމީ ަގއިމު ވެްސ އަޅުގަ

 395ތި، މިތާ ތިަމރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒިންމާއަދާކުެރވޭ ކަމަށް އަުޅަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ކަމެއް. އަޅުަގނޑަްށ ދަ

ޝަރީފު ވިދާޅުވިހެން "ކަލޭމެން ތި ވާހަކަ ނުދައްކާޭށ، އޭރަށް ތިމަންނަމެން މި ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުންނާނަމޭ" 

ކިޔަިއގެން ަރއްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުގައި ަރއްޔިތުްނގެ ފަރާުތން ވަކާލަުތކުރަން ހުވާކޮްށެގން ތިބި ބައެްއ މިގޮތަށް 

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ހަނދާނުަގއި ފެނިގެންދިޔައީ ކާށިދޫަގިއ ވާހަކަ ދަްއކާ ައޑު އަހަން އިްނނަން ވެސް. އަުޅގަ

އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ކާށިދޫ އިބްރާހީމްފުޅޭ ކިޔާ ބޭފުޅަުކ ނިޔާކޮށްލަިއގެން، ހާރުނެްއެގ މައްޗަށް ޙުކުމެްއ ކޮްށގެން 

ނުޑގެ ގާުތގަިއ ބުނި، އޭރު ތުހުމަތުގެ ުޙކުމަށް ވެްސ ޙުކުމްކުރި މީހުްނ އުޅުނުއިރު. އޭުރވެސް؛ ކާށިޫދ މީހުން   400އަުޅގަ

ނުޑމެން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި  ނޑުމެން އެތަން އަހަރެއް ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑެތިވެ، އަުޅގަ އުޅެއޭ. މިހާރު އަުޅގަ

ަގއި ތިބި ހިސާބުގަ. ތުހުމަތުގައި ޙުކުމްކުރަމުން. ތިބެގެން ވާހަކަދައްާކއިރު ވެްސ މިތިބީ އޭރު ކާށިދޫގައި ޙުކުމްކުރިއިރު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ފުރަތަމައިނުން މި ފަހަކަށްއަިއސް ގަސްުތަގއި މީހުން މަރާލި ތަން ފެނުނީ ޖަލުގަިއ، 

ޓުމުގެ ސް އެ ތަނަށް، އެ މީހުންގެ ބެލެހެއްގޮ ރާ ގޭންގު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ހުރި އީވާން ނަސީމު، ފުސްފަ

 405ޒިންމާ އޮތް ަބއެއް. އެ މީހުން ގޮސް އެ ތަނުަގއި މަރާލި ަތން. ފެނިގެންދިޔައީ ޭއގެ ފަހުން ފުސްފަރު ދޫވެފައި ހުިރ 
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ނޑުތަން. ތެދެއްމެ، ޅަ ކުދިންތަކެއް އެބަ ތިބި އީވާން ނަސީުމގެ މަރުގައި ބަންދުވެަފއި، ަހއްޔަުރވެފަ.   ހަމަ  އަުޅގަ

ރޭގައި އެބަ ދެކެވޭ ފޮރެްނސިކު ވާހަކަ އާއި ފޮރެންސިުކ ހެކިތަކާ، މި ހުރިހާ ވާހަަކ ތެ އަޅުަގނޑުމެންގެ  ހިތާމަކުރަން،

އެއް ަދއްަކއިގެން އެންމެ ފަހުން ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ައޚް އަފްރާޝީމުގެ މަރާ ުގޅިެގން ވެސް އެ ވާހަކަ އެްއ 

ޖާ އަށް ފެިނެގންދިޔައީ މަސްތުވާތަކެީތަގއި އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބޮލުގައި އަުޅވަންެވގެން ވާަހކަދެއްކި ކުއް

ނޑުެމންގެ ދީނުަގއި މަރަށްމަރު ޮއންނަނީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން   410މައްސަލަެއއްަގއި ޙުކުމްކުެރިވގެންދިޔަ ތަން. އަުޅގަ

ދައުލަތުން ދޭ އަދަބެްއގެ ގޮުތގަިއ އޮންނަ ކަމެއް ނޫން. ޢާއިލާގެ ތެޭރގަިއ ޤިޞާްޞެގ ގޮުތގަިއ މަރާ ވާހަަކ މި 

ދެއްކެނީ. ކޮންމެ ފަހަރަކު މީހަކު މަރާލީމާ މަރަށްމަރު ހިފާށޭ ކިޔައިގެން އެ ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް ވަންޏާ އެީއ 

ދައުލަތަކުން ނުވަތަ މަޖިލީހަުކން ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްގެްނ ުކރާ ކަމެްއގެ ގޮުތަގއި އޮްތ ަކމެއް ނޫން. ެއއީ ޤުރުއާުނގަިއ 

މަރަށް މަރު ބޭނުންވާ ކަމަށް ވަންޏާ އެގޮތަށް ކުރެވޭ ކަމެއް. ސަޢޫދީ  ލިޔެވި، އެ ޢާއިާލގެ މީހުން އެގޮތަށް

 415ޢަރަބިއްޔާަގއި ެވސް، އެންމެ ކުޑަެވގެން އިނގިރޭސި ނަރުހެއްގެ ޢާއިާލގެ ފަރާތުން މަރުގެ ފައިސާ ދިޔަިއގެ ގޮުތގަިއ 

ނޫނީ ދުނިޔޭގައި މަރު ، ހިފީމާ ދެން މަރަށް މަރެއް ނޯވޭ. ކޮންމެހެން މަރު ހުއްޓާލަން ނުވަތަ މި ރާއްޖޭގައި

ގިނަެވގެންދާތީ އެކަން އެގޮތަްށ ކުރަން އޮންނަ ކަމެއް ނޫން. މިހާރު ކޮންމެ ފަހަރަކު ފުލުހުންގެ ޒިންމާއަދާނުކުރެވުނީމާ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި ދެންތިބި ބާކީ ތިބި ހުރިހާ އެްނމެންގެ ބޮލުަގއި ައޅުވަްނެވެގން މަރަށް މަރު ހިފައިފިއްޔާ 

 .މިކަން..

 420 

 ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާ

ވަބަަރކާތުހޫ. މި ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާންމަހުގެ هللا `. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައއްސަލާމްޢަލައިކުމް ަވރަޙްމަތު

ހާ މެންބަރުނަށް، ދިވެހިރާއްޭޖެގ ތަހުނިޔާ އާއި ހެޔޮ އެދުންތައް މަނިކުފާނަށާ އަދި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރި

ނޑު ނިސްބަތްވާ ދާއިާރގެ ރައްޔިތުްނނަށް އަރިސްކުރަން. އާދެ،  އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް، ައދި ޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ   425އަޅުަގނޑު މި ަމއްސަލަިއަގއި އެްއޗެއް ދަންަނވާލަން ބޭނުންީވ ދެތިން ކަމަކަށް ޓަަކއި. އާެދ، އަުޅގަ

ނުޑމެން ކީއްކުރަންބާޭއ މިކަހަލަ މައްސަލަެއއްަގއި ބަހުސްކުރަްނވީ. ެއއީ ރޯދަ އަށް ހުންނަ ރަމް ޟާން މަހުގައި އަުޅގަ

ވަގުތު ރޯަދވެރިޔާ ުޒވާބުކުރުާމއި އަރާރުންވުާމއި ދޮގުހެދުމާިއ ނެތިމޮށުމާއި ދެބައޮޑުވުމާއި އާޑަފުރައްސާަރކުރުމާ، މިފަދަ 

ވާފަިއވާ ކަންަތއްތައް ކަމަށް ވާތީ މިކަން ކުރުމަށް އަުޅަގނޑުމެން ފުރުޞަތު ހޯދަނީ ކަންތައްތަކަީކ ދީން މަނާކުރައް 

ނޑުމެން ސީރިަޔސްވާ ކަމަށް ވަންޏާ މި މައްސަލަިއގަިއ ައވަސްކުރުމަްށ  ކީއްކުރަންޯތއޭ. މި މައްސަަލިއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ އަޚް، ތިމަރަފުށީ ދާއިާރގެ ޓަކައި ފުލުސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅުއްވަްނވީ ނޫންތޯއޭ. ދެން ައނެއް ކަމަކީ އަ  430ުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުިވ އެއްެޗއް އޮުޅވާލަިއގެން ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާތީ އަުޅަގނޑު ހަމަ ރަމްޟާން މަހުގެ 

ނެއްަބއެްއެގ ރޯދަހިފައިގެން ހުރީމާ އެކަން ސަލާމަތް؛ އެ ރަނގަުޅކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވޭ. އޭނަ ވިދާުޅވީ ެއއްބަޔަކު އަ
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ބޮލުގައި ައޅުވަންޏާ ތިމަންނަ ވެސް އަުޅވާނަމޭ. ެއއީ މި ާވހަކަ ނުދައްކާށެކޭ ވިދާުޅވި ާމނައެްއގަ ެއއް ނޫން އިނގޭތޯ. 

ތިމަންނަމެންނޭ ނުކިޔާށޭ، ތިމަންނަ ވެސް ކަލޭމެންނެކޭ ނުކިޔާނަމޭ. އެއީ ެއކަހަލަ ގޮތަކަްށ ވާހަކަދެއްކީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެން ހަިޑ ވާހަަކދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކުަރނީ؟ އެ ކަންތަްއ ނުކުރަާމ ރަމްޟާންމަހު ކީއް  435ކުރަންތޯޭއ އަުޅގަ

ނުޑ ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ އިްނސާނަކު މެރުމަކީ ެއއީ ވަރަށް ބޮޑު ފާފަ އެއް. ދެ ސަބަބަށް  ހިނގާށޭ. ދެން އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެްނ ހުރި ޙަރާމްކަމެއް. ެއއީ އެފަަދ ދެ ސަބަބަށް ޓަަކއި، ދެ  ޓަކައި ނޫިނއްޔާ އިންސާނަުކ މެރުމަކީ އެީއ ކަ

ސަބަބަކީ ދީނުަގއި ފަސާދަކުުރމާ އަދި ެއްއވެސް ަޙއްޤެްއ ނެތި ނަފްސަކު މެރުމާ. މި ެދ ކަންތަްއ ފިޔަަވއި، މި ދެ 

މެން މެރުން ކަންތަކުގެ ސަބަބަށް ޓަކައި ޫނން އެއްވެސް ސަބަބަކުން މީހަކު މެރުމަކީ އެއީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އެން

 440ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް އިސްާލމްދީނުގައި އަންަގވާފައި އޮްނނަނީ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކަމެއް ކޮްށގެންނުވާނެ. އެ 

ކަންތައްތަކާ މެދު ފިޔަވަުޅއެޅެންޖެހޭނެ. ދެން އަނެއް ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު އިސްލާމްދީނުގައި 

ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ަޙއްދު ޤާއިމުކުރަން، އެ  އީ މަރަށްމަރު ހިފުމުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި ފުރުޞަތުނުދޭން މި ކަ

ނިޑޔާުރގެ  ނޑަށް ޤަބޫލެއްނުުކރެވޭ. އެއީ ފަ އުޅޭ ސަބަބެއް ކަމަށް ބަެއއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ސަބަބު އަޅުގަ

ނޑިޔާުރގެ އެ ވިދާޅުވާ ޮގތަ ކަށް އިޞްލާޙެއް ނުކުެރވޭނެ އިޞްލާޙުނުކޮށް ކިހިނެއްޯތއޭ އަޅުަގނޑުމެން ެއކަން ކުރާނީ. ފަ

ނޑުމެން ކިތަންމެ ަބޔަކު ވަިކކޮށްފައި ީލ ކަމަށް   445ދުވަހަކު ވެސް. ސަބަބަކީ ިއންސާނުން އެ ތަނުަގއި ތިބޭީނ. އަުޅގަ

ނޑަކަްށ ނުގެނެވޭނެ. އަދި ހަމަ  ނޑިޔާުރންގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ ވިޔަސް ތިބޭނީ އިންސާނުން. މަލާއިކަތުންނެއް ފަ

ނޑުމެންނަކަށް އެ ވިދާުޅވާ ގޮަތށް އިޞްލާޙެއް ނުކުރެވޭނެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ހުގައި ވެްސ ތިބެނީ އިންސާނުން. އަޅުގަ

ނޑިޔާރުން  ނޑުމެން ފަ އެ ތަނެއްަގއި، އެ މުޖުތަމަޢެއްަގއި ތިބި ބައެްއގެ ތެެރއިން މީހުން ނެރެވޭނީ. އަޅުގަ

ނޑައަޅާަފއި އެކަން ިއޞްލާޙު ކުރަން މަސައްކަތްކުރަުމން ދާއިރުގައި މި ތަނުން އެ ޢައްޔަންކުރާނެ ކްަރއިޓީރިޔާ ެއއް ކަ

 450ވިދާޅުވާ ކަހަލަ ސައްތަ އިްނސައްތަ ރަނގަޅު މަާލއިކަތުްނ ފެންވަރުގެ ބަަޔކު ނާންނަންޏާ ޤާނޫނު ނެހެދުން، އެއީ 

ނަޑކަށް ޤަބޫލެއްނުކުެރވޭ. އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނު ވެސް ހަދަންވީ. އިޞްލާޙު ވެްސ  ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނިޑޔާރުގެ ވެްސ އިޞްލާޙުކުރަންވީ. ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލިސް ވެސް އިޞްލާޙުކުރަންވީ. ސަރުކާރު ެވސް  ކުރަންވީ. ފަ

އިޞްލާޙުކުރަންީވ. އިޞްލާުޙކުރުން، އިޞްލާޙުނުވެ އޮީތމާ ވަކި ކަމެއް ނުކުރުން އެއީ ބަހަނާ އެއް ކަމަށް 

ނޑަްށ ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މަރަށް މަރުހިފުމުގެ، މަރަށް  އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ...  455 މަރުހިފުން އަޅުގަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ޙްމަދު ދީދީ. ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ، މަްއަޗންގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަ
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 460 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޯރދަމަހު މި ވާހަކަ ލ. އަތޮޅު މެންބަރަކަށް އިންނަަވއިގެްނ 

ންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނ ހުށަހެޅި މީހުން ހަމަ އެ ވާހަކަ އަށް ކަންބޮޑުެވގެން ދައްކަވަން ކަންބޮޑުފުުޅވާ ަކމަށް ވަ

 465 ވާހަކަދަްއކާލަފާނަން. އެ ބޭފުޅާ އަށް ހަމަ ލާޒިމެއް ނޫން ކޮންމެހެން ތެދުވެވަޑަިއގެން އެ ވާހަކަ ދަްއކަާވކަށް. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު މާވަށު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެ އް ނޫން. އަޅުގަ

 ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 470 

 ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާ

އިނގޭތޯ. އެއްެވސް ސަބަބެއް ނެތި އެކަުކ އާދެ! އަޅުަގނޑު ދަންނަވަންުއޅުނު ވާހަކަިއގެ ސާބިތު ހެކި އެ ފެންނަނީ 

އަނެކަކާ ދިމާކުރަން މަްއޗަްނގޮޅީ އުތުރު ާދއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވެސް އެ ފެއްެޓވީ. 

ބެހެން އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ީކްއކުރަންތޯއޭ ެއއްބަަޔކު އަނެއްަބޔަކަށް ެއއްޗެހިިކޔަނީ. އަުޅަގނޑު އެ ކަމަނާައކާ ނު

 475 އިނގޭތޯ. 

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ލ. ގަމު މުކުރިމަގުަގއި ރޭ މީހަކަށް ހަމަލަދީ މަރާލި ވާހަކަ އެބަ އޮތް 

އި ވަނީ ލ. މުންޑޫ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވެްސ ެއހާކަށްހާއިރު ދިން ހަމަލާގައި މަރުވެފަ 2:31ނޫހުގައި ވެސް. ޭރ 

 480އެބަ ބުނޭ. މީނަ އަކީ ކުށުގެ ރިކޯޑެއް ވެސް އޮތް މީހެއް ނޫނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިެހން ވާންޖެހެނީ ވަރަށް ގިނަ 

ށް މައްސަލަތަކެްއ ހުރީމަ. ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުާރ ގޮތުން ާރއްޖޭަގއި މަްސތުވާތަކެީތގެ މައްސަލަ އަ

އަޅުަގނޑުމެން ހައްެލއް ގެްނނަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ޕެރޯލާއި ޖަލުތަކާ ބެހޭ ބިލު މި އޮންނަނީ އެނބުރިއެނބުރި. 

ފެބްރުއަރީގަިއ މި ކުރި ބަޣާވާތުގައި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ހުރި ހުރިހާ މަސްތުވާތަެކއްޗަށް ވީުނވީ ެއއް  7ދާދި ފަހުން 

ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި، ކުީރގެ  11މަ އެއާ ޖެހިގެން ދާދި ފަހުން ކަސްޓަމުން ނޭގި ގެއްލިފައި ނުވަތަ ބޮއިަފ. ހަ

ރޑް ކާނަލް ަޝއުކަުތގެ ކުންފުނިން ގޮދަޑިތަެކއްަގއި އެތެރެކޮށްފައި ހުރިކަން އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް   485ރިޓަޔަ

ރޑު ކާނަލެއްގެ ވާހަަކ  އެވެސް ބަލައި ތަޙްޤީެޤއް ނުކުރި. މިއީ ކުރީގެ ރިޓަަޔރޑު؛ އެމް.އެން.ޑީ.އެފުގެ ިރޓަޔަ



19 

 

އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި މި ގެންދެވޭ މަްސތުވާތަެކއްޗަށް ވާުނވާނޭގޭީތވެ 

ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނާިއ ބައެއް މާލޭގެ ފަރާތްތަކުން އެބަ ބުނަމުންދޭ. އެ އަތުލަިއަގނެވޭ މަސްތުވާތަކެތި ެދވަނަ 

ނިކުންނަކަން އެބަ އެނގޭ. ިމކަމުގެ ސަބަބުްނ މާރާމާރީ އާއި ގޭންާގއި އެކި ކަންތައްތަްއ ރާއްޖޭަގިއ ފަހަރަށް 

 490ފަސާދަވެގެން އެބަ ދޭ. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ިމއީ އަޅުަގނޑުމެން ހުއްުޓވަންޖެހޭ ކަެމއް. މި ކަުމގެ ސަބަބުން ިމ 

ތަކެތީގައި މިހާރު ޖަލުތަކުގައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެން ވީ މާލޭ ހުރިހާ އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތަކެއް މި އަންނަނީ. މަސްތުވާ

މަގުތަކަށް ދޫކޮށްފަ. ަމގުތަަކށް ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަްށ މީހުން ފެތުރި، އަނެްއކާެވސް 

އް މި ފެންނަނީ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރެ އަށް މާލެ މި އޮތީ ގޮސްފަ. ރަމްޟާން މަސް މިއީ. އަދި ގިނައިން މި ކަންތައްތަ

ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންކަންމަތީގައި ތިބޭ މަސްތުވާތަެކއްާޗ، އަދި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

 495ހިންގާ ގޭްނގުތަުކގެ ފަރާތްތަުކން. ގޭންުގ ހިންގަން މި ތިެބނީ ކާނަލް ޝަުއކަތު، ރިަޓަޔރޑު ޖެނެރަލް. ގޮދަީޑގަިއ 

ރެކުރާ ީމހުން. މި ފެންވަރުގަިއ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގަ. މަސްތުވާތަެކްއޗާިއ  މަސްތުވާތަކެތި އެތެ

ގޭންާގއި މީހުންމެރުމާ. އަފްރާޝީމުގެ މައްސަލަ ކިހިނެއްތޯ ސާބިތުވާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް؟ ފާމުދޭރިމަގުގައި މީހެއްެގ 

އެބަ ޮއތް. އެ މީހާ އެަބ އޮތް ވަޅުާލފައި މިހާރު. އެހެންނަމަވެްސ ގަިއގަިއ ތަޅާ ފުލުހުން ީވޑީޯއތަކާ، ހުރިހާ ެއއްެޗއް 

އެއީ ާކކުކަމެއް ނޭނގޭ. ފުުލހުންނަކީ ކޮންބައެއް ކަމެްއ، ތެޅީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް ޭނނގޭ. ެއވަރުގެ  ތަޙްޤީޤެއް 

 500އެީއ. މަގުމަތިން ފޭރިގެން.  ރިޔާޒަށް ކޮން ތަޙްޤީޤެއްތޯ ުކރެވޭނީ. ަވގަށް ވަދެ ތިބި ބަެޔކޭهللا ނުކުރެވޭ ބަަޔކަށް، ޢަބްދު

ރިޔާޒަށް ކާކުތޯ ވަޒީފާދިނީ އެ މީހުންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން هللا ކާކުތޯ ަވޒީފާދިނީ އެ މީހުންނަށް؟ ތި ޢަބްދު

ނޑިާޔރުން ކުޅެފައި އޮތް ބަރަހަނާ  ހުރީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ައށް ޤާސިމް އިބްރާހީމް އަރައި އެހެރީ. އޭނަ އެ ބުނީ ފަ

ސް އެއީ އަސްލެްއ ނޫނޭ ބުނާ ބައެއް އެއީ. ދެން މިވަރުގެ ބަޔަކު ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ކިހިނެއްތޯ މި ފިލްމު ވެ

ރާއްޖޭަގއި ވެިރކަންކުރާނީ. ބާޣީ ވަޙީދު އެ ބުނީ، ތިމަންނަ ެއންމެ މަތީގައި ހުރެ މިހާރު އަޅުކަންކޮށްފައޭ މި ައއީ. ެއީއ 

 505ކާ ެއއްޗެހި ޫދކުރާ ތަނެއް ެއއީ. އެތާ ހުޭރ ސްޕާ ވެސް. އެތާ ހުރޭ ކޮންތާކަށްތޯ އޭނަ އެރީ؟ އެާތ އެޕާޓުމަންޓުތަ

ބަނގުރާ ވެސް. ޑުާބީއގައި ހުންނަ ބުރުޖުލްޚަލީފާ. އެތާނގައި ހުރޭ ހުރިހާ އެްއޗެއް. ދެން މިއީ އަމިއްލަ އަށް 

އުނު ވެސް އެގޮތަށް ޓްވީޓުކޮށްަފއި ފޮޓޯނަގާފައި ތިމަންނަ މިހިރީ އެންމެ މަތީ މިސްކިތަށްއަރައޭ ބުނާ މީހާ. ފިރުޢަ

މިސްކިތަކަށް އެރި. ފިރުޢައުުނ ވެސް ބުނި މޫސާގެފާނަށް، ަކލާނގެ ކައިިރއަށް ތިމަންނަ ދާން ބޭނުމޭ. ދުންޏެއް ޖަހަށް 

ބޭނުމޭ. މިކަހަލަ ކަމެއް މީަނ މި ކުރީ.ައޅުކަމަކީ ިމއީ ީމހުންނަށް ދައްކާ ެއއްެޗއް ޫނން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 510 ޤީދާ އަކީ މީހުންނަށް...އަޅުކަމަކީ ތިާމގެ ޢަ

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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 وصحبه آله وعلى دهحوّ  يدًبسّ  على الموالسّ  الةالصّ  .العبلويي رة هلل الحود .الرحين الرحوي هللا بسن

މްޟާން މަހުގެ ތަހުނިޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަާށއި . ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަأجوعيي

ނޑު ވެްސ   515މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މުވައްޒަފުންނަށާއި މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 ރައްދުކުރަން. ހަމައެާއއެީކގަިއ މިއަދުގެ ބަހުސްަގއި ައޅުަގނޑު ބަިއވެިރވެލަން ބޭނުންީވ މި ހިނގާ ކަންތައްތަކާ 

ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑު ވެސް ކަންބޮޑުވުންހުރީމަ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މީހުންމެރުމާ އަދި އެނޫންވެސް ކަންކަުމގަިއ 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ބައެއް ފަހަރަށް އެފަދަ  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ުޙކުްމތަކެއް ަކނަޑއެޅިފައި އެބަ ުހރި. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ގޮެތްއ ޙުކުމްތަކާ ދެކޮޅަްށ ވެްސ އެަބ ވާހަކަ ދެެކވޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

 520ނޭނގިގެން، ނޫނީ ތަންފީޒީ ިއދާރާ އިން މިކަން ކުރާނެ ގޮެތއް ޮއޅުންފިލުވުމަށް ޓަަކއި، ނޫނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން މިކަްނ 

ނަޑއެޅުމަށް ޓަަކއި މި މަޖިލީހަށް ބިލެއް ފޮނުވުނު. އެ ިބލު އަޅުަގނ ޑުމެން މި ވަނީ ޭބރުކޮށްލާފަ. ރަނގަޅު ވާހަކަ ކަ

އެއް. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާނެ އުސޫލުތައް އެބަ ހުރި. ތަންފީޛުކުރެވިފައި އެބަ ހުރި. 

 އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގަިއ ެއކަން ކޮށްފި ނަމަ އަނެއްާކވެސް މި މަޖިލީހަށް ގެނެސްގެްނ އެ ަބޔަކު އެ

ނޑުމެންނަށް ަޝއްެކއްނެތި ޔަޤީންވާ ކަމެއް.  ބަޔަކާ ުސވާލުކޮށް ީކއްެވގެްނ ކުރި ކަމެއްތޯ ބަލާނެކަން އެއީ އަުޅގަ

 525އެހެންވީމާ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވީ އެކަން މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވަިއގެން މަޖިލީހުން ވެސް ބޭނުންވާ ގޮތަށް، ދިވެހި 

ތެެރއިން ެއަކން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް މި މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުން ވެސް ބޭނުންވާ ޮގތަށް ޤާނޫނެއްގެ

ނޑުމެންަނށް ފެނިގެންދަނީ ޒިނޭގެ މަްއސަލައިަގއި...  ވަނީ އެ ބިލު ބޭރުކޮށްލާފަ. ހަމައެއާެއީކގައި އަުޅގަ

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 530 ަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު. ނިޒާމީ، ނިޒާމީ މައްސަލަ ެއްއ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއް

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

 535ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރޯދަަމހު ރޯދަ އަށް ތިބެގެްނ ދޮުގހަދާކަށްނުވާނެ. ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަމެްއ ިވއްާޔ މި 

ގައި އޮތީ ސަރުކާރުެގ ކޯލިޝަން. އިހަށްދުވަހު ތިން ވަޒީރުން އައިމަ އެ މީހުން މަޖިލީހުން ގެންދަނީ ކުރަމުން. މި ތަނު

ބޭނުންވި ކަންތައް، ިމގޮތުން އެއް ވަޒީރު ފާސްކޮށްަފއި ކޮްށފައި އެ އޮތީ. ދެން ކޮންހާ ދޮގެއްތޯ އެ ހަދަނީ އެންމެން 

 މަޖިލީހަށް ނައިސް. ކޮންބައެްއގެ ބޮލުަގއިތޯ މަޖިލީހަށް...
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 540 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނިޒާމީ، ނިޒާމީ، ިނޒާމީ މަްއސަލަ އެްއ ނޫން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދައްަކވަމުންގެންަދވާ ވާހަކަފުޅަށް ޖަވާބުެދއްވަްނ 

 ފުރުޞަތުގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ. އަޅުަގނޑު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 ރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއި

 545ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު އެްއވެސް ޕާޓީެއްއގެ ނޫނީ އެއްެވސް ބައެްއގެ ބޮލުަގއެްއ ނާޅުވަން. އަޅުަގނޑު މި 

ގައި ދެންނެވީ މިތާނގައި ކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަެވސް ޒިނޭގެ މައްސަަލއި 

ނޑަެއީޅމަ އެކަމާ ދެޮކޅަށް ވަީނ ެއ  ނަޑއެިޅގެން ރާއްޭޖގަިއ ައންހެން ކުއްޖެްއގެ ގަިއގަިއ ިޒނޭގެ ހައްދުޖަހަން ކަ ކަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީެގ ބޭފުޅުން ދެކޮޅަްށ ވާހަކަދަްއކާފަ. މި ވާަހކަދައްކަން އަޅުަގނޑު ބޭނުެމްއ 

ކާކަށް ބޭނުމެްއ ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް މިވާހަކަދަްއކަން ޖެއްސީމަ މި ވާަހކަ ިމ ނޫން. މިތާނގައި މި ވާހަކަ ދައް

 550ދެއްކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މީހުން މެރުމަކީ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން ަޤއުމުގަިއ ަސގާފަތެއްެގ ގޮތުަގިއ 

ނޑުމެންނަށް މި ުޙކުމް ތަންފީޛުކުރެިވގެން. ޙުކު  މް ތަންފީޒުކުރެިވގެން މި ހިނގައިގެްނވާނެ ކަެމއް ނޫން. އަުޅގަ

މާރާމާރީތައް ހުއްޓުވެން އެބަ ޖެހޭ. މި މާރަމާރީތައްތައް ހުްއޓުވޭނީ މީހުން މަރާ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްޤު އަދަބު އެ 

 މީހުންނަށް ދީގެން...

 

 555 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޙީދު.  ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ، ތޮްއޫޑ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 560 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހާްސ މެންބަރުން ތިބި ޕާޓީ އެއް. މި ޕާޓީެގ އަސާސްތަާކ ޚިލާފަށް މި ޕާޓީ  51ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެމް.ޑީ.ޕީ އަީކ 

ހިފަން މުއްޠަލިބަށް ދަތިއްޔާ މެންދުރު ީވއްަލއިލީމަ އަށް ނިސްބަތްކޮށް މިތާކު ެއްއވެސް ވާހަކަ އެއް ނުެދއްކޭނެ. ރޯދަ

 ރަނގަޅުވާނެ.

 

 565 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 
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 :ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންަކމާއެކީަގއި ައޅުަގނޑު ހަމަ...

 570 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 هللا.ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ، ގަޮލުޅ އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 575 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ވާ ޢަބްދުލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީގަ

ކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތަކުރާުރޮކށް ވިދާުޅވަމުން އެ ގެންދަނީ ޝު

އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުންނާ ހުރެއޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކަމެއް ނުެވގެން މި އުޅެނީ. މަރަށް މަރުގެ ބިލު 

ވޯޓުލީ ދުވަހު ޑީ.އާުރ.ޕީގެ އެްއވެސް މެންބަރަކު މަޖިލީހަކަށް ވަޑަެއއްނުގަންަނވާ.  މިތާނގައި ބަހުސްކޮށް، ފާްސކުރަން

 580 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެ ބޭފުުޅން ފާސްކުރަން ބޭނުންވި ނަމަ އެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދަވާ ވާހަކަުފޅަށް ޖަވާބުދެްއވުަމކަށް ފުރުޞަތެއް ނޭރުވޭނެ. ނިޒާމީ މައްސަލަ ެއއް ނޫން. މެންބަރަކު ދައްކަވަމުން 

 ފަރެސް މާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު. 

 585 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ހަމަ އިލް  ތިމާސްކުރަނީ އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް، އެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ހަމަ ެއހެންމެ އަޅުގަ

ވާހަކަ އެ ދަްއކަވާ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަށް ވެސް މި ޤައުމު ހަމަމަގަށް އެުޅވުމަށް ޓަކައި، މި ޤައުމު ހަމަމަގުްނ 

ސް ތާއީދުކޮށްދެްއވާށޭ. ގެންދިއުމަށް ޓަކައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ މަގަށް އެ ބޭފުުޅން ވެ

ނޑުެމންނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ަކނަޑއެިޅގެން...  590 އޭރުންނޭ މިކަން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ، މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ.
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 595 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރިޟާ ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ

މަސްުދވަސް. ގާތްަގނޑަކަށް ދެ އަހަރާ ގާްތވީ.  16ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން މިއަދަށް ިމ ވީ  7ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 އެހެންވީމާ، ތި ބުނާ އިސްލާީމ އުސޫލުތަކާ ހުރިހާ އެްއޗެްއސެއް މިތާނގައި އަަށގަންނަާވލަން ބާޣީ ވަޙީދަށް...

 600 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން ވާހަަކފުޅު ކުރިއަށް ގެންެދވުމަށް.

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 605ނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަނުދައްަކވާށޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ހަމަ އަނެއްކާވެސް ދަްނނަވައިލާ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ އެްއގޮތަށް ވާހަކަދައްަކިއގެން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ތަންފީޛުކުރެވިގެންޭނ މި ޤައުމުގެ ކަންތައްތަްއ 

ނޑު އެ ޢިއްޒަްތތެރި މެ ންބަރުންނާ ދިމާލަށް ކުރިއަށް ގެންެދވޭނީ. އެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް، އަުޅގަ

 ސީދާ އެްއޗެއް ނުބުނަން...

 

 610 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ރާއްޖޭގައި އަނިޔާވެިރކޮށް މީހަކު މަރައިލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކޮންމެވެސް ބައެއްެގ 

ތް އޭގެން ެގއްލުަވއިަލނީ. މިއަދު ފުރަތަމަ މި މައްސަލަ މި ތަނަށް ހުށަހެޅުމާ ބޮލުގައި އަޅުަވިއގެން އަސްުލ ޙަޤީޤަ

އެީކގައި ސަުރކާރަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މެންބަރުން އެ ދިޔައީ އެ ވާހަކަ ަދއްކާފަ. ދެން އޭެގ ރިޕޯޓު ނުކުންނާނެ ގޮތް 

ން ބޭނުންވަނީކީ. މި ރާއްޖޭގައި މިކަްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ަރނގަޅަށް އެބަ އެނގޭ. އޭގެ ަޙޤީޤަތް ހޯދުމެއް ނޫ

ނޑިޔާރުން ެއ   615ޢާއްމުވަމުން މި ދަނީ ިއސްާލމީ ޝަރީޢަތް މި ޤައުމުަގއި ޤާއިމުވެފަިއ ނެތިގެންތޯ؟ ބަަރހަނާ ފިލްމު ފަ

ކުޅެނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކޮންގޮތަކަށް ޮއެވގެންތޯ؟ އަޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދަްއކަންވީތޯ؟ ޢަދްލުއިންޞާފުެގ 

ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ކަމެއް ފާސްނުވެގެން މި އުޅެނީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުން މި ތަނުގައި 

ގިނަެވގެންތޯ؟ ކޮން ބަަޔކަށްޯތ އަޣްލަބިއްޔަތު އޮންނަނީ؟ ފުޅާ ކޯލިޝަނަކުން ނޫންތޯ މި ކަންކަން މި ހިންގަނީ. 

ނޑުމެންނަ ށް މި ވާހަކަަދއްަކނީ. އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން ޙަީޤޤީ މައްސަލަ އަށް ދިއުމަށް. ކޮންފަދަ ނޮހޮރުއްޕާނެއްތޯ އަުޅގަ

 620ރިާޔޒަކަށް މި ކަެމްއ هللا އްޖޭގައި ުޒވާނުން މަރައި ހުސްުކރަނީއޭ. މިހިރަ ފެންނަ ޢަބްދު މިހެން ނުހަދާށޭ. ދިވެހިރާ
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ނޑު މިއީ ދިރިހުރި މިސާލެކޭ. އޭނަގެ ގޭންގު ފޮނުވަިއގެން ރައްޔިތު ންގެ މެދުގައި ތަޅައި މަރާލި އެކަކޭ ނޭނގެއޭ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު މިއީ އެ މީހުން. މިއަދު ބައްލަވާ! ވަަޑއިގަންަނވާ ކުޅުުދއްފުށީަގއި ފުލުހުން މީހުން ހައްޔަރުކުރާ ތަނަށް. 

ނޑު ުކޅުދުއް ފުްއޓަށް ކުޅުދުއްފުށީަގއި މީހުން ހަްއަޔރުކޮށްގެން ތަަޅއި އަނިާޔކުރަމުން ގެންދާ ވާހަކަ އިހަށްދުވަުހ އަުޅގަ

ދިޔައީމަ ބުނީ. ކުޅުދުއްފުށީަގއި އޮންނަ ފުލުހުން ތެރޭގަިއ އޮންނަ ވަކި ސިފްޓެއް އައިމަ ގައިދީންގެ މޫނުމަތީގަިއ 

 625ޓޭޕުއަޅާފަިއ، ލޮލަށް ޕެޕަރްސޕްރޭ ޖަހާފައި، އަދި ނެެރގެްނ ލޮރީއެްއގަިއ ގެްނގޮސް އެ ރަށުގައި އޮންނަ ުކޅި ެއއް 

ނު ވަރަކަށް އަިނޔާކުރަމުން އެ ގެންދަނީ. ދެން އެ ތަނުން މީހަކު މަރުވީމަ އަނެއްާކ ކައިީރގައި އެ މީހުންނަށް ކުރެވު

ނޑު ޮގވާލަން ދިވެިހރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް، މި ކަންކަން ބެލުމަށް. ބާޣީ  ނިކުމެފައި ކޯްއޗެކޭތޯ ބުނާނީ؟ އަުޅގަ

ށް ބާރުދީގެން ހުންނަނީ ސޭޓު. ސޭޓު ގޮސް ގޮާވ ރިޔާޒަށް މިކަން ނުބެލިގެން ިމކަން ހިނގަނީ. ބާޣީ ނާޒިމަށާ. މި ކަމަ

އެްއޗެހި ބައްލަވާ މި ރަމަޟާން، ރޯދަމަހު މީހުން ފަސާދަކުރަން. ކަމެއް ވާއިރަށް ީކްއވެޯތ އެމް.ޑީ.ޕީ ބޮލުގައި މިކަްނ 

 630ްނވެގެން މި ުއޅެނީ މި އަޅުވަނީ؟ ައޅުަގނޑުމެްނ މި ތިބެނީ ތި ކަންކަމުން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރަ

މިހާތަނަށް އައިއިރުގަ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ކަމެއް ކޮށްފަިއ، ކޮންމެ ވާހަކައެއް ަދއްކާފަިއ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެމް.ޑީ.ޕީ 

މީހުންގެ ބޮލުގައި އެބަ އަުޅާވ. ދެން އެކަމަށް ަޓކައި ޗަްނޕާ ހުންނާނެ ހަމަ ތެޔޮލާ ތައްޔާުރވެގެން. ހިތަށް އައިހާ 

ގެ ީޓވީން ޮގވާެނ ރައްޔިތުންނަށް. މި ޤައުމު ފަސާދަކޮށް ހަލާކުކުރަނީ މި ޤަުއމުގައި ތިބި މިކަހަލަ މީހުން. އެްއޗެއް އޭނަ

މި އުއްޗު ިމއީ މީގެ ބޮޑު އެަކކު. ސޭޓު ޤާސިމް މިއީ ޭއގެ އަނެކަކު. ބާޣީ ރިާޔޒު މިއީ ޭއގެ އަނެަކކު. މި ވަޙީދު މިީއ 

 635ށް ެވއްޖެ މިހާރު. މި މީހުން އެއްވެސް މީހަަކށް ނޭނގެ ބަޣާވާތަކުން މި މި ޤައުމަށް ޖެހިފައި އޮތް ބޮޑު މުސީބާތަކަ

ޤައުމު ހޭއަރުވާލީމަ މި ޤައުމަށް މި ވަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް. ފުލުހުން ބޭނުމިއްޔާ ބޭނުންވާ ކަމެްއ، ބޭނުން މީހެއްގެ 

ން ލާރިދީފަ. އެ މީހުން ބުނި އެއްެޗއް ދުވަސްދުްއވާލަނީ. މީ ޤައުމު ހަމަމަގަށް އެޅުވުމަށް ޓަކައި ތިބި ބައެއް ދައުލަތު

މި ތަނުން އެބަ ދެން. މި ތަނަކުން ނޯންނާނެ އެއްވެްސ މީހަކު ނުމަރާށޭ ކިޔާފައި އެްއޗެއް ފާްސކޮށްފަ އެްއ. 

އަްނަގވާފައި ހުރި އެްއޗެހި އެ މީހުންނަށް ނޭނގެންޏާ ގަމާރުކަމުން هللا އިސްލާމްދީނުގަިއ، ކީރިތި ޤުުރއާނުަގއި މާތް 

 640ނުތިބީމަ ނިމުނީނޫންތޯ. ކިހިނެއްތޯ އެކަން ހިނގަނީ؟ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވާހަަކ އެްއ ެއ ދަްއކަނީ. މިތިބަ  އެތާނަގއި

މުއްޠަލިބުމެން ތަންތަނަށް ގޮސް ކޮށްފައި ހުރި ކަންތައްތަްއ ކުޅުދުއްުފއްޓަށް ދިަޔއިމަ ފެންނާނެ، އެއް ސިފަިއގެ މީހުްނ 

ނުދަްއކަަވއިބައްަލވާ ެއގޮތަށް. ތިމާގެ މާީޒވެދިަޔ ތަން ރަނގަޅަށް ބައްލަވާ  މަގުމަތީގައި އުޅެންފެށީމަ. މީހުންގެ ވާހަކަ

އުޅެފައި ހުރި ގޮތް. އިޞްލާުޙވޭ، މި ރަމަޟާން މަހު ތަޢުބާވޭ. ކޮންމެ މީހަކު މަރައިލާފަހަރު އޭގެ ޙަޤީޤަތާ ހަމައަށް 

އި ެއއްވެސް ީމހެއްގެ ލޭ އޮހޮރުޭވކަށް. ެއ ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެސް ދިޔަނުޭދ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން މި ޤައުމުގަ

ނޑުމެްނގެ   645އަނިާޔވެރިކަން މި ޤައުމުގައި ނެއްތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކީ ހަމައެކަނި އެމް.ޑީ.ޕީ. ީކއްެވގެންތޯ އަުޅގަ

މަރަފުށީ ރިޔާުޒގެ ފަރާތުން ތިهللا ބޮލުގައި އެ ވާހަކަ އެ އަުޅަވނީ؟ ކީއްެވގެންތޯ އެްއޗެއް ެއ ބުނަނީ؟ ޔަޤީނޭ ޢަބްދު

މިތާނގައި އިންނަ މެންބަރު އެ ދިަޔއީ އެ ވާހަކަ ަދއްކާަފ. ދެން ފުލުހުން ނެރޭނީ ބަޔާން. ދެން އެންމެ ބާރަށް 
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ނޑުމެން މި ޤައުމު އިޞްލާޙުކޮށް، ސަލާމަތްކޮްށ  ގެންދާނީ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ތިބިހާ ތިބި ބަޔަކު. އެހެންތޯ މި ވަނީ؟ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަީކ ވެސް ހަމަ ބޮޑެތިސިންގާ މީހުން...ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް މި ކުރާ   މަސައްކަތް؛ އަުޅގަ

 650 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ނުޑ ދިވެހި`.  ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ުޝކުރިްއާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ހުރިހާ ރައްޔިތުންަނށް  ،އަުޅަގނުޑގެ ދާިއރާގެ އެންމެހައި މެންބަރުްނނަށް ާޚްއޞަކޮށްއަދި  ރައްޔިތުންނަށާ

ނޑުމެން މިތާނގައި  އަރިްސކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ރަމަޟާންމަހުގެ ތަހުނިޔާ ާއިއ މުބާރަކުބާދު  މިއަުދ އަުޅގަ

 655ބަޔަުކ މީހަކު މަރާލީމަ ކަންބޮޑުާވ  ބަޔަކު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ވާހަކަ. އަނެއް އަކީ އެއް ތިބެގެން މި ދެކެވޭ ވާހަކަ

އްަކވާ ބޭފުޅުން އެ ވާަހކަ ދަ ހިތަށްއަާރ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތޭ ކިޔާަފއި  ވާހަކަ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި އަުޅަގނޑު އެބަ

ިޅ މު ވާތަށް ބައިޢަތުހިފައި،ބަޣާ ކުްނ އެ ބައި ގެނެްސގެންތޯ؟ހިފީ އިސްާލމީ ޝަރީޢަތުގެ ކިހާހިސާބަބަޣާވާތަށް ބައިޢަތު

ބަޣާވާތް ދިފާޢުކުރައްވަމުްނ އެ ދަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށާއި އިސްލާމްދީނަށް އޮތް ލޯބީގެ ބޮޑުކަމުންޯތ؟ 

 ފަހުން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުަގއި ކުރިޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ބަޣާވާތް ގައިފެބްރުއަރީ 7ޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އަޅުަގނ

 660މިއަދު  އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީތަން. މިފަދަ މަރުތަކުގެ ޒިންމާ  ށް މަރަމުންދާއެތައް ުޒވާނުންނެއް އަިނޔާެވރި ގޮްތގޮތަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ބަޣާވާތުގެ އަހުލުވެރިން ނުކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މިތާނަގއި ޤާނޫުނ  ކަުމގަިއ ނޫނީ އަުޅގަ

ކުން ެވރިކަމަށް އަރާ ތިބި މީހުން ބަޣާވާތަމި އުުފލަންޖެހޭނީ ނުހިންގުމާ، އަދި މި ޤައުމު އަމާން ނުކުރެވުމުގެ ޒިންމާ

ނޑަށް ފެނުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ކުރި އަނިޔާ  މީގެ ކުީރގައި  ،ނޫން އެހެން ދެވަނަ ފަރާތެއް ނޫން. އަޅުގަ

ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާްއޖޭގެ އެތައް ރަްއޔިތުންނަކަށް  8ައއި  ވަނަ ދުވަހު، ޖެހިގެން 8ފެބްރުއަރީ އަށްފަުހ  7ވެސް. 

 665ދެން  ،ތި ލާއިންސާނީ އަިނޔާތަްއ ފާޅުގައި އެންމެންގެ ލޯމަތީަގއި ކުރަމުންދިޔަީއ. އެ ުދވަުހ މީހަކު މަރުވި ނަމަބޮޑެ

 ސުވާލު އެބަ އުފައްަދންޖެހޭ. އެދުވަހު ދެން މީހަކު މަރުނުވި ނަމަވެސް މީހުން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ބުނާނީ ކީކޭތޯ 

ކުރަމުންދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑަށް އެބަ އެނގޭ ރުމަށް ޓަކައި ައނިޔާން ހަމަ މެމަރުވުމަށް، ގާތްަގނަޑކަށް މީހު

އަދި މީހުން  ތިބަ މީހުންނަކީ ގަސްތުގައި މީހުންނަށް އެފަދަ އަނިޔާދިނުމާ، ޮކށްގެން މިގައި ބަޣާވާތްމިއަދު ސަރުކާރު

ފައި އެިކ ގޮްތގޮތަށް އެިކ ކޮށް ަކން. މިފަދަ އަނިޔާތައްއަށް އަނިާޔކުރުމަށް ފަސްނުޖެހޭ ބައެއް މަރުވާ ދަރަޖަ

 670އްކަތްކުރިަޔކަސް މި ކަންތައްތައް ފޮުރުވމަށް މަސަ، ްސމީހުންގެ ބޮލުގައި އެުޅވުމަށާނަމުގައި އެހެން މީނަން

އް މި ޤައުުމގައި ޤާނޫނުތަ  ުނކުރެވޭނެ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ.އްލެްއ ކަމެްއ ހަ ިމ ޤަުއމަކުން މި އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް

ނުުކރެވިގެން މަްއސަލަ މި ޖެހެނީ. ނޫނީ ޝަރްޢީ ނިޒާމުގެ ޙުކުމްަތއް ތަންފީޛު ގައިބަ ހުރި. މި ޤައުމުހެދިފައި އެ

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ މި ކަންތައްތަކަށް  ދޯދިޔާކަމުން މި ޤައުމުގެ ަކންތައްތައް ބޮއްސުންަލއިގެން މި ދަނީ. އަޅުގަ

ނޑުެމން އެބަހައްލު ވެހި ދާ އެަތއް ދި ޔާވެރި ގޮްތގޮތަށް މަރުވެގެންއަނި ޖެހޭ މި ޤައުމުަގއި  ގެންނަން. އަުޅގަ
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 675އްތައް ބަްއޓަންކުރަން. މި ަޤއުމުގެ ަކންތަ ރައްޔިތުންނެްއގެ ަޙއްޤުަގއި މި ކަންތައްތައް ނުހިނގާެނ ގޮތަކަށް

ރިކަުމގައި ވެ ،ަދއްކައި މޮުޅ ވާހަކަ، ބަާޣވާތަކުން ެވރިކަމަށް އަިއސް ތިމަންނާމެން މިއީ ވެރިންނޭ ކިަޔއި އަޅުަގނޑުމެން

 އި، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބަޣާވާތްޮކށްދިން މީހުންނަށް ބަހައި ތިބީ ކިޔާފަ ތިމަންނާމެން ބަގުޑިބައްދަިއެގންނޭ މި

ނޑުމެންނަށް މި މި ޤައުމުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަެޅއް ނުކުރެވޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަ  ސްކުރުމަކުންހު

ވަނަ އަހަރު ދިވެިހ  2113ގެން މި ހުރިހާ ދުވަސްެވގެން ދިޔައިުރަގއި ބޮޑު ބަޖެޓް ފާސްވެ ރާއްޖޭަގއި މި އޮތް

 680ގައި ކުެރވުުނ ކަމެއް ނެތް. މި ޤައުމުރައްޔިތަކަށް ކޮށްެދވުނު ެއއްެވސް ކަމެއް ނެތް. މި ޤައުމު އަމާންކުރުމަށް ޓަކައި 

ތިބި ބޮޑެތި މީހުންތައް މިހާރުވެސް  ކުށް ކުރުން މަދުކުރުމަށް ޓަކައި ހިންގުނު ކަމެއް ނެތް. މި ޤައުމުގެ ޖަލުތަކުަގއި

ކުރޭ. އެކިެއކި ރަށްރަށަށް  އެބަ ކަމުަގއި ދޫކުަރމުން އެ ދަނީ. އެކިއެކި ޑީލްެގ ދަށުން އެ މީސްމީހުން ދޫ އެކީ ެއކި ކަން

ްނ ރަން އެބަ ފޮނުވާ. މިއީ ަކނަޑއެޅިގެން ާރަވއިގެން ސަުރކާރުގެ ތެރެއިކެމްޕޭންކުއެ މީހުން މަސްތުވާތަކެތި ދީފައި 

އިސްލާމްދީނޭ  އް ފަރާތުން ބަޣާވާތަށް ތާއީދުކޮށްގެން ތިބެއަނެ ،ހިންގާ ބޮޑެތި ޖަރީމާ. މިފަދަ ޖަރީމާތައް ހިންގަމުން

 685ެގ ކިޔާފައި މި ވާހަކަދަްއކަނީ. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ިމއީ މި ޤައުމު ހަލާކުކުރުމަށް އަިއސް ތިބި ބައެކޭ. މީހުން

އެއްކޮށް ދިރިއުޅެވޭނެ ެއްއވެސް ގޮެތްއ ގައި ރައްިޔތުންނަށް އަމާންކަމާމި ޤައުމު، ނުކޮށްކިބައިން މި ޤައުމު ސަލާމަތް 

ނޑުމެން އެބަ ކައި މި އެކު ދިރިއުެޅވޭނެ ގޮތެއް ހެދުމަށް ޓަ ޖެހޭ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމާ ނެތޭ. އަޅުގަ

ަގިއ ސެޕްޓެމްބަރު  7އެކަން ުކރެވޭނީ  ރަން.ލުެވރިންގެ ކިބައިން މި ަޤއުމު ސަލާމަތްކުދެންނެވި ބަޣާވާތުގެ އަހު

.ޑީ.ޕީ އަށް ވެރިކަން ހަވާލުކޮށްފަިއ، މި ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެކީ އެަކްއޗަކަށް އެއް ބުރުން އެމް.ޑީ.ީޕ ހޮވާފައި، އެމް

 690މް.ޑީ.ޕީ ހެޔޮ ވެިރކަމެްއގެ ނިާޒމު ޤާއިމުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހި ރައްޔިތުން އެ ،ަގއި އަނެްއކާވެސް ރަނގަޅުޤައުމު

 މުގެ މުސްތަޤުބަލު އަމާނެއް...ނޫން ގޮތަކަްށ މި ޤައު އަށް ދިނީމަ. އެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  އާދެ! ލ. މުންޑޫ ވުްޑލޭންޑު، ިއސްމާޢީލް ނިޒާރަށް ވަރަށް ލާއިންސާނީ ގޮތަކަްށ 

 695ގުެތއްަގއި މަރައިލާފައި ވާތީ ެއކަން ވަަރށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކުރަން. ައދި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން. ހަމަލާދީ، ރޭގެ ވަ

ނޑުމެން  އަދި އެ ޢާއިލާ އަށް ކެްތތެރިކަން ދެއްވުން އެދި ުދޢާކުރަން. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ފެބްުރއަރީން ފެށިެގން ކޮންމެ މަހަކަށް އިހާނެތި  7ޔަ ވިސްނައިާލއިރުަގއި ައޅުަގނުޑމެންނަށް މި ފެންނަނީ ފާއިތުވެދި

ނޑަކަށް މި ވީ ދުވަސްަތކުގެ ތެޭރގައި  އަށް ވުރެ ގިނަ މަރު،  16ގޮތެްއގައި މީހާކު މަރާލަމުންދާ ތަން. ގާތްގަ

ރި ޢަމަލުތައް ލާއިންސާނީ ބޮޑެތި އަނިޔާތަާކ އެކީަގއި މަރައިލާފަ. ހަމައެާއއެީކގައި ދުިއސައްތަ އަށް ވުެރ ގިނަ އަނިާޔވެ

 700އެިކއެކި ޖަރީމާތައް ހިންގާަފއި އެބަ އޮތް. އެްއ ހާސް ފަސް ސަތޭކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެިކއެކި އަނިާޔއާ ެއކީަގއި 

ޖަލަށް ލާފައި އެބަ އޮތް. އަދި ސާދަ ސަތޭކަ އަށް ވުރެ ިގނަ މީހުން؛ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ސާދަ ސަތޭަކ 
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ން ޖަލަށް ލައި، އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި އަނިޔާވެރި އެކި ޢަމަލުތައް ހިންގުމަށްފަހުގަިއ އަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތު

ވަޒީުރކަމުން އިސްތިޢުފާދީފަިއ އެހެން ޕާޓީެއްއގެ ރަނިންމޭޓު ކަމަށް ހުރެފައި، އަދި ޮގސް ރައްޔިތުްނގެ ކުރިމަތީގަިއ 

ވާހަކަ ދެއްކީމާ ައޅުަގނޑަށް ސިފަކުރެވެނީ އަހަރުގެ ޮބޑު  އަނިޔާނުކުރާށޭ ފުލުހުންނަކީ އަނިޔާވެރި ބަޔެކޭ ިކޔާފަިއ، މި

 705ޖޯކުގެ ގޮުތގަ. ލަދުހަޔާތްކުަޑ އަނބަތްކާއި އަނގަ ބޮޑު ޯބތައްޓަކާ ހުރިއްޔާ ދުނިޭޔގައި އުޅޭކަން މާ ދައްޗެއްުނވާނޭ 

ާވތުގެ އަހުލުވެރިްނގެ ގޮތުަގިއ ބައެއް މީހުން ބުނެއުޅޭ. އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ގޮތަކަށް ވެރިަކން ލިބިފައި ހުރި ބަޔަކު ބަޣާ

ތިބި ބާޣީ ނާޒިމާއި ބާޣީ ިރޔާާޒއި ބާޣީ ވަޙީދާ، މި ސޯޅަ މަާރއި މި އަނިާޔވެރި ޢަމަލުތައް ަހމަ ވަރަށް ބޮޑަްށ، ސަރީަޙ 

ފެބްުރއަރީަގއި މި ހިންގި ހުރިހާ  7ޢިބާރާތުން އުފުލައި ނިންމަންޖެހޭ. މި ޒިންމާ ބޮލުގައި އަޅަންޖެހޭ. ެއއީ، 

ރި ޢަމަލުތަކާ، އަދި އޭގެ ފަހުން ތަކުރާރަވަމުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ދާ ހުރިހާ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަކާިއ އަނިާޔވެ

 710ޖަރީމާތަކާ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޭރުވމެއްގެ ތެރެއިން އަންނަ ަކންތައްތައް. ައޅުަގނޑުމެން 

އް. ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަ އޮތް. އެހެންވީާމ، ވިސްނައިލީމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ މި ކަންތަ

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް، މި އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ހިންގާ ބާޣީންގެ މުސީބާތުން މި ޤައުމު 

ޒިންމާ އަކީ މި އަނިާޔވެރި ސަލާމަތްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ މައްޗަށް ިމއަދު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ެއއް 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ  ެފބްރުއަރީގެ ކުރިން ދިޔަ އެްއ މަސް، ދޮޅު މަސްދުވަްސ  7ކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް. އަުޅގަ

 715ތެރޭގައި ދިވެހިާރއްޖެ ވަހުދުތަށް ޓަކައި، ދީނަށް ޓަކައި، ުޙއްޖަތަށް ޓަކައު، ލަތްޒަތަށް ޓަކަޔާ ެއކީަގއި، މި ހުރިހާ 

އި އަގުަތއް އުފުލުނީއޭ، ރަްއޔިތުން ހަނާވަނީޭއ، ފަނާވަނީއޭ ކިަޔއިގެން ަބަޔކު ނުކުމެ، ވަރަށް ބަިއވަުރ ކަމަކާ ެއކީގަ 

ދޮގުތައް ހަދައި، މުޅި ދިވެިހ ރައްޔިތުންނޖަށް އެކޮޅުޮކުޅން އޮޅުވާލަމުންދާތަން. މިއަދު ކޮބައިތޯ؟ ހާލަތަކީ ދިވެހި 

ނައި ފިކުރުކޮށް، ބުއްދީގެ ތަރާދުން ވިސްނައި ނިމުނީމާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައްޔިތުން އެބަ ޖެހޭ މިކަންކަމާ ވިސްނަން. ވިސް

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ނަތީޖާ ނުކުންނާނީ. ެއހެންވީމާ، ިއއްޔެ ެދއްކި ވާަހކަތަކާިއ ިއއްޔެ ކުރަމުންދިޔަ  ރައީސް، އަުޅގަ

 720އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި ، ޢަމަލުތަކާއި މިއަދު ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތާ އަދި ކަންތައްތައް ކުރަމުން އަންނަ ގޮތާ

ކަންވާންީވ ގޮތާ ހުރިހާ ެއްއޗެއް ވެސް ފެންނާނީ އަުޅަގނޑު މިދެންނެވި ތަރާދުން ިކރާލީމާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިާލއިރު މި ފެންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހއ. ތުރާކުނުން އައްުޑ އަތޮޅު ހިތަދޫއާ ދޭތެރޭގަިއ 

ރައްޔިތުން މި ދެންނެވި ތަރާދުން ކިރަމުންދާތަން، ވިސްނަމުންދާތަން. އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ހާދިސާ ދިވެހި 

 ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ޓަކައި ޕޯސްްޓމޯޓަމް ހެދުމަށް ޓަކައި ޢާއިލާ އަށް އޮތީ ހުއްދަ....
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 ފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެ މެްނބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަހެންވޭރު ދެކުނު ދާ

ނޑުމެންނަށް ޝުކުރިއް ޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ރާއްޖޭަގއި މީހުން މެރުމުގެ ސަގާފަެތއް އުފެދިގެންާދ ކަހަލަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ އަޚް ޢަީލ  މިހާރު މި އިވޭ ައޑުތަކުން. ާއދެ! ބާޣާވާތެްއގެ ހާލަތު މި ރާއްޖެ އޮތްއިުރ، ދާދި ދެންމެއަުކ އަުޅގަ
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ދަދެއްގެ ބަޔަކު އެ ދަނީ މަރުވަމުން، ނުވަތަ ވަރަށް އަނިާޔވެރި ގޮތްގޮތަްށ ރިޟާ އެ ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ވަރަށް ގިނަ އަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންވި ކަެމއް. މިތާނގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ވާދަެވރި ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން ދާދި   730މަރާލަމުން. މީ އަޅުގަ

ޅަކު މީ ރޯދަމެހޭ ކިޔާފައި ވެސް މި ވާހަކަ ދެންމެއަކު، އެއް ބޭފުޅަކު ފާހަގަކޮށްފި މި ވާހަކަ ނުދައްކާން. އަނެއް ބޭފު

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ. މި އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ުނތަނަވަސްކަމާ ެއކު، ވަރަށް  ނުދައްކާން. މީ އަުޅގަ

އަށް ކަންބޮޑުވުމާ އެކު ފާހަގަކުރަްނޖެހޭ ކަމެއް. ރާއްޖޭަގއި ބަޣާާވތެއް ކުރުމަށްފަހު މި ރާއްޖޭެގ ސެކިއުރިޓީ ފޯސަސް 

ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފަިއސާ އެއްފަރާތްކޮށް، ޕްރޮމޯޝަންތައް ދީ، އަދި އަނިޔާވެރި ގޮތްގޮތަށް ކަންކަން ުކިރ 

 735މީހުންނަށް ފްރޮމޯޝަން ދީ، އަދި މަލާމާތުގެ ގޮތަށް ހިއުަމން ރައިޓްސް ކަންކަމާ ބެހޭ ެއންމެ އިސް މަޤާމު ވެސް އޭެގ 

ނޑު މިކަން ދެކެނީ ބޭބޭފުޅުންނަށް ދީ، މި ކަހަލަ މަލާމާ ތް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކުރަމުންދާ ދުވަސްވަެރއް މީ. އަޅުގަ

ހަމަ މި ރާއްޖޭގެ ބަޣާވާތެްއެގ ތެރޭގައި ާރއްޖެ އޮތީމާ ެވެގންދާ ކަންކަންކަމުގަ. މި ަވުގތު މި ރާއްޖެ ހިންގަމުން މި 

ން. ހަމަ ގަދަ ބާުރން ވެރިކަމަށް އަަރއި، ހަމަ ދަނީ އެއްެވސް ހާލެްއގައި ަރްއޔިތުންގެ ެއްއވެސް ބާރެއް ޮއެވގެނެއް ނޫ

އެ ސިފަތައް ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ހިސާބެއްަގއި އެ މީހުންގެ އަޢުވާނުންނާ ެއއްކޮށް ަދއްކަުމން އެ ގެންދަނީ. މީ ވަރަށް 

 740މި ރާއްޖެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއް. އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ މިކަން ހަމަ އެއްބުރުން މިކަން ހުއްޓުވާލަިއ، 

މި ކަހަލަ ނުރައްކާ ބަޣާވާތެްއެގ ތެރެއިން ސަލާމަތްކުރުމަށް. މީހުން މަރުވުމުގެ މުޅި މައްަސލަ ގުޅިފައި އޮތީ ެއކަންކަމާ 

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ. އަޅުަގނޑު އެހެްނވީމާ، މި އިލްތިމާސްކުރަނީ އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މި ކަމާ 

ނުޑ  އިދިކޮޅަށް މަސައްކަްތކޮށް، ނޑުމެން ހައްލުކުރާނެ ކަމަށް އަޅުގަ ުކރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި މި މައްސަލަ އަޅުގަ

 އުއްމީދުކުރަނީ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް.
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 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

މަހުގެ ހެޔޮ ޘަވާބަށް ިދވެހިރާއްޖޭގެ `. ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބަަރާކތްތެރި ރަމަޟާން 

އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ެއދި ދުޢާދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެްނ މިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީހުގައި މި ދެކެޭވ ހިތާމަވެރި ހާދިސާެގ ވާހަަކ ައކީ އަޅުަގނަޑކަށް ހިެއއްނުވޭ އަަލށް ދެކެވޭ ވާހަަކއެއްހެނެްއ. 

 750ޒަތްތެރި ރައީސް. މި ާވހަކަތަކަކީ އަދި މިހާރު މި ރާއްޖޭގެ މި ބާވަތުގެ ލާއިްނސާނީ ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކަކީ ޢިއް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބާ ކަންތައްތަކެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ މިއަދަކު، އިއްަޔކު މި ޤައުމުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަެކއް 

އް ހިނގަީނ ސިއްރުން. ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް، ރާއްޖޭގެ ާޢއްމު ނޫން. މި ޤައުމުގައި ކުީރަގއި މި ވާހަކަތަ 

ރައްޔިތުންނަށް މާ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެްއގައި ނޭނގި. އެެހންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު މި ބާވަތުގެ 

ނޑުމެން ހިތާމަކޮްށ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މިންވަަރށް. ޢިއްޒަ ތްތެރި ރަީއސް. ޤަތުލުޢާއްމުތައް ހިނގައިދަީނ އަުޅގަ

 755ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ ހޯރަފުށީގައި ެވސް މިކަހަލަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ އެއް ހިނގައިދިޔަ. އަދި އަދަށް ވެސް މި 
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މައްސަލަިއގެ ކޮެޅއް، މެދެއް ވަނީ ނުފެނިފަ. ހަމައެހެންމެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދިވެިހ ރާއްޖޭަގއި މަހަކަށް މަރެއް 

ން، މަރުވަމުންދަނީ. އަޅުަގނުޑމެންގެ އަޚް، ޑރ. އަފްރާޝީމު ޢަލީ ވެސް މަރުވީ. ގޮތަށް މީހުން ޤަތުލުކުރަމު

އަޅުަގނޑުމެން ތަޢުޒިާޔގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާްއަވއި، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ވެސް ތެޅިފޮޅިގަނެގެްނ 

އި، އަދި އެ ބޭފުޅާގެ ޢާއިލާ ވެސް ރާއްެޖ އަރަިއ، ޚާއްޞަކޮށް ވާަދވެރި ބޭފުޅުން؛ އެ ބޭފުޅަކަށް ހިމާޔަތްތައް ދެއްވަ 

 760އިން ބޭރަށް ފޮނުވައިލާ، މައްސަލަ ވަނީ މިހާރު އޮއްަބއިލާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހިތާމަޔާ އެކު އަޅުަގނުޑ 

 ދަންނަވަން މި ޖެހެނީ މި މައްސަލަތަުކގެ ހައްެލއް ހޯދުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ބުރަ 

މަސައްކަތުން މުސާރަދީފައި ޮއތް އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ބޮުޑ ޚަރަދު ހިނގާ މުއައްސަާސ އަކީ މީ. މި ރައްޔިތުންގެ 

މަޖިލިސް. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރިއިރު ރައްޔިތުން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނަން، 

ފުޅުންތޯ؟ ތިމާމެން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ޓަކައި މަސައްކަތްކުރާނެ ބޭފުޅުންތޯ؟ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މަަސްއކަތްކުރާނެ ބޭ

 765ތިމާމެންގެ އާލާއި މާލާއި މުާދވެރިކަމަށް ޓަަކއި އެހެން މީހުންގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުާރނެ މީހުންތޯ؟ ކޮން ބަޔެއްތޯ 

ނޑަށް އެދެްނ ހަމަ ކެމެރާމަނު ކައިރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުކުރެވެނީ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަ 

ކެމެރާ އަޅުްއވައިެދްއވުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފްލޯ އަށް. ބައްލަވައިެދއްވާ މިތާ ތިބީ ކޮން ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާ 

ނަޑކު ދަންވަރު އިންާސނަކު ނަހަމަ ގޮތެއްަގއި މަރަިއ ޝަހީދުކޮށް، އެއްލައި ލީމާ މެންބަރުންތޯ؟ މި ރާއްޖޭގައި ރޭގަ

އެކަމާ ކަންބޮުޑވެގެން ވާހަަކ މި ދައްކަނީ ކޮން ބައެއްތޯ؟ އެމް.ޑީ.ޕީ. މި ޤައުމު އިޞްލާޙުކުރާނީ އެމް.ޑީ.ޕީްނ 

 770ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤަުއމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލާއި އިންސާފާ ހަމަހަމަކަން ގެނެސްދޭނީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން. މީ 

ވީމާ، ހިތްވާރާ އެކު މިއަދު ވެސް މި ރަމަޟާންމަހު މި ވާހަކަ ކަންބޮޑުވުްނ ޝައްެކއް އޮތް ކަެމއް ނޫން. އެހެން

ފާޅުކޮށް، މި ވާހަކަ މި ދަްއަކނީ. އަޅުަގނޑުމެން ނެތީމު މި ވާހަކަ ނުދައްާކކަށް. ައޅުަގނޑުމެން ދައްކާނަން. މިހާރު 

ޅުވާ ަފދައިން، އޭ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވެސް އަހާނަން، ައޅުަގނޑުެމން ބުނާކަށްނެތީމު މިއަދު ޝައިޚް ޢިމްރާނު އެ ވިދާ

ޙަސަން މަނިކާއޭ. އެްއގޮތަަކށްވެސް ތިމަންނަމެންގެ މިނިސްޓަރު، އިސްލާމިކު މިނިްސޓަރުކަމުން ދުރަށް ނުލައްޗޭ. 

 775ޔާމީނޭ، ކަޭލ هللا އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ކަލޭ ނަގަންޖެހޭނޭ. އަނެއްޮކުޅ ޢުމަރު ނަޞީރު އެ ވިދާޅުަވނީ ޢަބްދު

ހޭނޭ އެ މައްސަލައިގެ ޒިންމާ. އަނެއްކޮޅުން ޮޕލިސް ކޮމިޝަނަރު، ބަޣާވާތްކުރި ސަރުކާރުން މި ބަލަނީ ނަގަންޖެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބޮލުަގއި ައުޅވައި މަުރގެ ޙަޤީޤަތް އޮުޅަވިއލެވޭތޯ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީ މި ރާއްޖޭގައި ކަމެއް 

ނޑުމެން ެއކަކު އަނެަކކާ ުޒވާބުކުރަނީކީ ނޫން މި.  ރަނގަޅަށް ނުބެލިގެން މި ދާ ސަބަބަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މިތާނގައި މި ދައްކާ ވާހަކަ  އަޅުަގނޑުމެން ެއއްބަޔަކު އަެނއްބަޔަކާ އަރައިރުްނވަނީކީ ެވސް ނޫން މި. އަޅުގަ

 780 އަކީ ހިނަގއިބަލާށޭ ތެދުވެރިަވމާ...

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ވާهللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު
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ނޑަށް ހީވަީނ ދިމާެވގެން މި އުޅެނީ މަިއަގނޑު ތިން  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަ

ރިާޔޒު. ދެވަނަ މައްސަލަ ައކީ ކޯީނ ރިޕޯޓު. ތިންވަނަ މައްސަލަ هللا މައްސަލަެއއްހެން. ފުރަތަމަ މައްސަލަ ައކީ ޢަބްދު

ނޑުމެްނގެ ފަ ނުޑމެން ބަލާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން، هللا ނިޑޔާރުގެ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢަބްދުއަކީ އަުޅގަ  785ރިޔާުޒ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  އޭނައަކީ ޤާސިުމގެ ޅިޔަނުތޯ ނޫންތޯ؟ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޤާސިްމގެ ޅިަޔނުތޯ ނޫންތޯ؟ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ބަލާކަން ބޭނުމެއް ނޫން، އޭނަ އަކީ ތަސްމީނު ޢަލީގެ އިރެއްގެ ެއޑް  ވަިއޒަރުތޯ ނޫންތޯ؟ އަޅުގަ

އެްއޗަކީ، އޭނަ އަީކ ބަޣާވާެތްއ ކޮށްގެްނ، ެއއަށްފަހު ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް މަގާމަށް އިސްވެހުންެނވި މީހެއް އޭނަ 

ނޑު ެއއް މައްސަލަ. އެންމެ ބޮޑު ެއއް މައްސަލަ އަކީ ޢިްއޒަهللا އަކީ. އެހެްނވީމާ، ޢަބްދު ތްތެރި ރިޔާޒަކީ މަިއގަ

 790ރިޔާޒު ެދކޭ ގޮުތަގިއ އޭނަ ައކީ ެވސް ރިޔާސީ هللا ރައީސް، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު؛ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދު

ކެންޑިޑޭެޓއް. އޭނަ ައކީ ވެްސ މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި ނުކުމެ އުޅޭ މީހެއް. އިހަކަްށދުވަހު ވިދާުޅވި ވާހަކަ އަީކ 

އަދަދަކަށޭ ޕޮލިްސ ހެޑްކްއާޓަރުަތއް ރަށްރަށުަގިއ ހަދާފައި ހުރީ. އެކަމަކު  އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމެއްަގއި ިމވެނިމިވެނި

ޕޮލިހުން މި ވީ ދޮޅު އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގއި މިވެނި ައދަދަކަށް ޕޮލިސް އޮފީސްތައް ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކޮށްފީމޭ. 

ން އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ ވެްސ އަޅުަގނަޑކަށް އެްއގޮތަކަްށެވސް ނުވިސްނޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫ

 795ކޮންމެހެން ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ޖަްއސާލައިގެން އުޅެްނވީ ސަބަެބއް. ޕޮލިހުންގެ ޒިންމާ އަކީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޚިދުމަތްކުުރން. ފުލުހުންނަކީ ސިޔާސީ ާޕޓީ ެއއް ނޫން. ފުލުހުން އެްއވެސް ހާލަތެްއގަިއ ރިޔާީސ 

ވިއްދާފައި ކޮންމެހެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސިޔާސާތުތަާކ އަޅާކިަޔއިގެން އެމް.ޑީ.ޕީ ައށް ޕާފޯމްކުރެވުނު އަދަދާއި  އިންތިޚާބާ

ރިޔާޒަކީ هللا ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަށް ޕާފޯމްކުރެވުނުވަރާ ކޮންމެހެން އަޅަިއިކޔަިއގެން ވާހަކަތައް ަދއްކާކަްށނުޖެހޭ. ޢަބްދު

ރިާޔޒުގެ ެދވަަނ މައްސަލަ އަކީ އޭނާ އޮތީ هللا ރަީއސް. ދެވަނަ ައށް؛ ޢަބްދުރިޔާސީ ކެންިޑޑޭޓެއް ނޫން. ިޢއްޒަތްތެރި 

 800މިހާރު މާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ހުރިހާ ގޭންގަކަށް ނެޓްވޯުކއަޅާފަ. އަނެްއކާވެސް އެ ނެޓްވޯކް އަަޅިއގެން އުޅެންޖެހޭ 

ރިޔާޒު ދިދަ ެއއް ދަމާލަން، هللا ޢަބްދު ސަބަބަކީ ހަމަ އެމް.ޑީ.ީޕއާ ޖައްސާލަންެވގެން. ދިދަ ެއްއ ދަމާލަން ވެސް؛

ތިރިކުރާން ވެސް އޭނަ ގޭންުގތައް ގެްނގުޅެންޖެހޭ. މީހަކު މަރަންވިޔަސް އޭަނގެ ބަެއއް އެ ރޯލްގައި ވޭ. އެހެންެވގެންާތ 

މަރު ެވގެްނދިޔައިރު އޭނައަކަްށ އެންމެ ެއއްެޗއްަގއި ވެސް އިންސާފު  12ވަނަ އަހަރު  2112ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ދައިދެވިފަ އެއް ނެތް. އެްނމެ އެއްެޗއް ވެސް ނިމެންދެން ތަޙުޤީޤުކުރެވިފަ އެއް ނެތް. ދެވަނަ މައްސަލަ އަކީ ހޯ

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮވޭ ފެބްރުއަރީ   805ގަިއ 7،8ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކޯީނ ރިޕޯޓު. ކޯނީ ރިޕޯޓުގައި ކަ

ޔިތުންނަށް ކުރި އަނިޔާ ރަނގަޅަށް ބަލާފައި އިންސާފާ ހަމަ އަށް ހިނގައިދިޔަ މައްސަލަތަުކަގއި ފުލުހުން، ދިވެހި ރައް

ގެންނަންޖެހެއޭ. ކޯޓާ ހަމައަށް ގޮއްސަ އޮތީ އެންމެ ފުލުހެއްގެ މައްސަލަ. އެ މައްަސލަ ވެސް ކޯޓުން މައްސަަލ 

މައްސަލަ އަނބުާރ  ޑްރޮޕްކޮށްފައި އޭނަ އަށް ދިނީ ޑަބަލް ޕްރޮމޯޝަން. ފުލުހުންގެ ކޯޓާ ހަމައަށް ދިޔަ މައްަސލަ، އެ

ގެންޮގއްސަ ދެން އޭނާ އަްށ ދިނީ ޑަބަލް ޕްރޮމޯޝަން. ކޯނީ ރިޕޯޓުަގއި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުން ފުލުހުންގެ 
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 810، 8މައްސަލަތަކެއް ވެސް ބެލިފަ އެއް ނެތް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އަނިާޔުކރި ފުލުހުން، ފެބްރުއަރީ 

އަނިޔާކުިރ ފުލުހުން ފުރިހަމަ އިމްޕިއުނިީޓއާ ެއކު މަަސއްކަތްކުރަމުން އެ ދަނީ.  ަގއި ިދވެހިރައްޔިތުންނަށ7ް

 ދިވެހިރައްޔިތުންނަކަށް އިންާސފެއް ނުލިބޭ. ތިންވަނަ މައްަސލަ އަކީ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 815ނަނީ. އެހެންނަމަވެސް މި ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުން ެއއް ގަިޑއިރަށް މި ބަހުސް އޮން 147މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ބަހުސްގައި ފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑއިގަންަނވާ ހުރިހާ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުދީ ނިމެންދެން ބަހުސް 

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްަވއި، 

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ތާއީދުކުރައްވާފަ. އެހެންވީމާ، ވޯޓަށް ދެންނެވުމަށް ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ  ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ

ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް އަމީންޢާއްމުގެ އަރިހުން އެދެން. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ވެސް އިށީނދެަވޑަިއގެން ކާުޑކޮޅުތައް ޗެ   820ކުކޮށްެލއްވުމަށް ައޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  145ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހު ގަވާއިުދގެ 

ޅުދަްއަކވަން އެދިވަަޑިއގެންފައިވާ ހުރިހާ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި މަްއސަލަ އަށް ވާހަކަފު

މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމެންދެން މި މައްސަލައިގެ ވަގުތު އިތުރުކުރުމަށް މައްޗަްނގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާެގ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްަވއި، ތޮއްޫޑ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 825 ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުްއވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވުމަށް. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 830 މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 އިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދުތޮއްޑޫ ދާ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 27 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 22 ވޯޓު ދެްއވީ:

 835 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 840. އެހެންކަމުން، މަޖިލީހުގެ 22. ޖުމްލަ 12ދު . ފާްސވުމަށް ޭބނުންވާ އަދ22ަވޯޓުަގއި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި  145ގަާވއިދުގެ 

ދެން މި މައްސަލަ އަށް ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމެން

މައްސަލަިއގެ ަވގުތު އިތުުރކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެ. އާދެ! މިހާރު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއިވާ ޢިްއޒަތްތެިރ 

ނޑު ފުުރޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. އަޅުަގނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

 845 އަށް. هللا ބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދުދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު

ނޑުމެްނެގ އަތޮޅު އާދެ! ަހއްދުންމަތީ  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ޭރގެ ދަންވަުރެގ ވަގުެތްއގައި އަުޅގަ

ޅުަގނޑު ވެްސ ެއކަމާ ދޭތެރޭ ވަރަްށ ކަންބޮޑުާވ ކަމެއް. އަދި މި ގަމުަގއި މި ހިނަގއިދިޔަ ހިާތމަވެރި ހާދިސާ ައކީ އަ 

 850ނިޔާވި ބޭފުޅާގެ ފުރާނަ އަްށ ސުވަރުޭގގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތަށް އެދި ދުޢާކުރަން. އަދި ެއ ޢާއިލާ އަށް ކެތްތެރިކަން 

ނޑު ދުޢާކުރަން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މި ނުބައި ނުލަފާ ޖަރީމާ ހިންގި  ނުޑ ދެއްވުމަށް ވެސް އަުޅގަ ފަރާތްތައް އަޅުގަ

ކުށްވެރިކުރަން. ކުްށވެރިކުރުމާ އެކު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މިފަދަ ކަންތައްތައް ޤައުުމގައި މި ހިނގަމުންދަނީ ސަބަބުތަކެއް 

ނެތި އެއް ނޫނޭ. ދުނިޔޭގެ ހުރި އެންމެ އުސް މިސްކިތަށް އަރައި ނަމާދުކޮށްފައި ޓުވީޓުކުރުމަކުން އަދި ޤައުުމެގ 

ތު ހަމައެއްނުޖެހޭނެ. ވެރިކަން ހޯދަންެވގެން ދުނިޔޭގެ އެތަން މިތަނަށް ދަތުރުކޮށް، ފަްއޅިތަކަށް ވަދެފަިއ ސުލްޙަމަސްލަޙަ

 855އެކަން ފޫބައްދަން ދެން އުސް މިސްކިތެއް ހޯދައިގެން އެ ތަނަށް އަރައި ނަމާދުކުރި ވާހަކަ ދެއްކިަޔކަސް އަދި ެއީއ 

ރި ރައީްސ. މިއީ ދިމާވެގެން މި އުޅޭ މަްއސަލަ އަކީ. ަޤއުމު ހިނގާތޯ، ޤައުމެްއގެ ވެިރކަން ކުެރވެނީީކ ނޫން ޢިއްޒަތްތެ

ނުހިނގާތޯ ބެއްލެވުމެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން އަތޮޅަށް މީގެ ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަާކ އެބަ ކުރިމަތިވޭ. އަތޮޅު 

. ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ ކައުންސިުލގެ އިދާރާ މިހާރުވެސް ބަންދުކޮށްފަ. ހަފްތާއަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެގެންިދޔައީ

ކޮންމެވެސް ފައިސާަތކެއް ނުިލބިގެން. ބަލައިލާއިރު އެ ފަިއސާ ދޭން ހުންނަ މިނިސްޓަރު ވެސް ާރއްޖެއަކު އުޅެީނީކ 

 860ނޫން. އެކަން ދެން ކުރަން ހުންނަ ބޭފުޅަކު ވެސް ހުންނަަވނީކީ ނޫން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުޅުްއވަނީ ކެމްޕޭނުަގ. 

ވެސް ތަނެއްގަ. މިފަދަ ހާލަތަކަށް ޤައުމު ދިޔައިމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެން ކީއްޯތ ނޫނީ އެހެން ކޮންމެ

އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނީ. އަުޅަގނޑު މިއަދު ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ އަސްލު ރައީސް ަވޙީދުގެ އެ ފުޅާ ކޯލިޝަން 

. ޢަދާލަތު ޕާޓީން އެ ވިދާުޅވަނީ ައިޑ މިހާރު ފުޅާވެގެން ގޮްސ ފަޅަިއގެން ގޮސް، މި އޮީތ އިަރއިެގން ވެސް ގޮސްަފއޭ
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ނޭނގޭ ކަންތައްަތކެްއ ޭއގެތެޭރގަިއ ހިނގަމުންދާ ވާހަަކ. މިީއ ވަރަށް ބިުރ ހުރި ވާހަަކ ެއްއ މި ދައްކަނީ. ައޑި ނޭނޭގ 

 865 ކަންތައްތަެކއް ެއއީ ވަރަށް؛ އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮާމކޯޅިެއްއެގ ތެރޭގަިއ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ފުޅާ ކޯލިޝަނަށް 

ނޑު އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ  ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މިތާގައި ިތއްބެވީމަ އަުޅގަ

ދަންނަވާލަން ބޭނުން، މި ޤައުމާއި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ކުލުނާއި ޯއގާވެިރކަމެއް ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ 

ކަންަތއްތަުކގެ އަޑި ހޯއްދަވަިއގެން ަރއްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށްދެއްވަން އެބަ ޖެހޭ.  ހިތްޕުޅުގައި ވާ ނަމަ މި އަިޑ ނޭނގޭ

އެއީ ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. ޤައުމެއްގެ ރައީސް ނިސްބަތްެވވަަޑއިގަްނނަވާ ކޯލިޝަނެްއގެ ތެރޭަގއި 

 870ބޮޑު ދީނީ ޕާޓީ؛ އާދެ! ޢަދާލަތު ޕާޓީ، އެ  އަޑި ނޭނގޭ ކަންަތއްތަކެއް ިހނގާ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އޮތް އެންމެ

ބޭފުޅުންނާ ނުލައި މި ޤައުުމގެ ދީން ހިމާޔަތްނުކުެރވޭނެ ކަމަށް ވިދާުޅވާ ބޭފުޅުން ެއއީ. އެފަދަ ބޭފުޅުން މިހެން 

ށް ޓަަކިއ ވިދާޅުާވއިރު، ެހޔޮނުވާނޭ ރަްއޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްދެްއވާފަިއ މިތަނަށް ފޮނުއްވީމަ ތިމާމެންގެ އަިމއްލަ އެދުމަ

ޕާޓީ ބަދަލުކުރައްަވއިގެން ކޯލިޝަނާ ގުިޅވަަޑއިގެން ތިހެން ތިއްބަވާއިރު މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވެްސ 

ވިސްނަިއވަަޑިއގަންނަވާށޭ. ހަަމ މިއީ ކޮންމެހެން އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންެވގެން މި ވާހަކަ މި ދަންަނވާލީ. 

 875ފުރާނަ އަށް ސުވަުރގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތަށް އެދި ދުޢާކުރަމުން، އެ ޢާއިލާ  އަދިވެސް އެއް ފަހަރު މި ނިޔާވި ުކއްޖާގެ

އަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވުން ެއދި ދުޢާކުރަމުން މި ނުބައި ޖަރީމާ ހިންގި މީހުންނާ އެއްވަރަށް މިކަން ނުބައްލަވައި، 

ލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދުެގ ޤައުމާއި ޤައުމުން ބޭރުަގއި ައމިއްލަ އެދުމަށް ޓަކައި މި ދަތުރުކުރަްއވާ ރައީސު

ނޑު ުކށްވެރިކުރަން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިއްާޔ.   ޢަމަލުތައް ވެސް އަުޅގަ

 

 880  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 885  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކުހުޅުހެންވޭރު ދާއި

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢަދާލަތު ޕާޓީއާ ެއކީަގއި މި އޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ސަރުކާރުން ުކރަމުންގެންދިޔަ ަވއްކަމުަގިއ 

ނޑަށް ލަފާކުރެވޭ ގޮުތގައި ެއކަން ެއ ވަނީ. އަޅުަގނޑު ގާުތަގއި  ބައިއެޅުން ޢަދާލަތު ޕާޓީ އަށް ނެތިގެންދާތީވެ އަުޅގަ

ޢިމްރާން އެކަހަލަ މޭރުމަކުން ވާހަކަދަްއކައިފި. މިހާރު ދައުލަތަށް ލިބޭ ލާރި ވަގަށް ބަހަމުންގެންދާއިރުަގއި ޢަދާލަތަށް 

 މިހާރު ބައިނާޅާ ވާހަކަ ެއއް.
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްސަލަ އެްއ، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިމާާޒ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ނިޒާމާ ބެހޭ މަ

 هللا. މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު 

 

 895 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ޢަބްދު

ނޫން. ެއއަްށވުރެ މާ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢަދާލަުތ ޕާޓީ އަކީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް ވަްއކަމެްއގައި ަބއިވެިރވާނެ ާޕޓީ އެއް

އިޚްލާޞްތެރި، މާ ތެދުވެރި ބޭފުޅުންތަކެއް އެ ޕާީޓަގއި ިތއްބަވާނީ. އެހެންވީމާ، ހުޅުހެްނވޭރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑު ކުްށވެރިކުރަން.   900 މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ބޮލުަގއި އެުޅވި ޢިލްާޒމު އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޒާމީ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ، ޮއއްޫޑ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. ނި

 

 905 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

ތެދެއް. ޢަދާލަތު ޕާޓީ ވައްކަމެްއ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު އެ ވިދާުޅވީ ވަރަށް ބޮޑު

 ނުކުރާނެ. ފޭރޭނީ. ބަޣާވާތްކޮށްގެން ފޭރޭނީ. 

 910 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަނަދޫ ދާއިރާގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤަށް. 

 

 915  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު

ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ޭރގަިއ ހިނގި މަރުގެ ހާދިސާއަާކ ގުޅިެގްނ  .الرحين الرحوي هللا بسن

ނޑު ިމ ހާދިސާގަ އި މަުރވެގެންދިަޔ ހުށަހެޅިފައިވާ ުކއްލި މައްަސލައެްއގައި ބަހުްސކުރަން ފަށައިގަންަނއިރު އަުޅގަ



35 

 

އިސްމާޢީލް ނިޒާރުގެ ފުރާނަ އަށް ސުވަރުޭގގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. ހަމައެއާެއކު އެ ޢާއިލާ އަށް 

ނޑިވަެޅްއގައި މި ވާަހކަދައްކަީނ  ކެތްތެރިކަން މިންވަރުކުެރއްުވން އެދި ދުޢާކުރަން. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން މިކަހަލަ ދަ

ނޑުމެންނަށް މިކަހަލަ ކޮންެމ ހާދިސާއަކާ ގުިޅގެން ވެްސ،  ވަރަށް ސިާޔސީ  920ވާހަކަަތކެއް ޢާއްމު ގޮތެްއގަ. އެކަމަުކ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި އަޚް، ޑރ. އަފްރާޝީމު އަވަހާރަވުމާ ުގޅިގެްނ  އަޅުަގނޑު އެންމެ ހަނދާންހުންނަނީ އަޅުގަ

ފޮރޮޅާ އެންމެ ގާބުރި އެއް ެވްސ ނުބާއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި. ވެސް ސަރުކާރުން ވަރަށް ިގނަ ވާހަކަތަކެއް ދެްއކި. ނު

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ތަންކޮެޅއް މި ނޫން  ކޮބައިތޯ ފުރޮޅުނު ގާބުރި އަީކ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ގެ ހާދިސާތަކަކީ އާދަިއެގ ގޮތަކަށް ވިސްނުންތެރިކަމާ ެއކު ގެންދަން. މިއީ އާދަިއގެ ުކދިކުދި ކަންތައްތަެކއް ނޫން. މަރު

 925ކަންތައްތަެކއް ނޫން. މިއިން އެއް ކަމެއް ދޫކޮށްލެިވއްޖެ ަކމަށް ވަންޏާ އޭގެ ސަބަބުން އެއާ ުގޅިފައި ހުރި ނުރަނގަޅު 

އެތައް ކަންަތއްތަެކއް އަންާނނެ. އަޅުަގނޑުމެން މި ކިަޔނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް މި ރާއްޖެ އަށް ޤާއިމުކުެރވުނީމަ 

ރަނގަޅުވާނޭ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުނުކުރެިވގެން މި އުޅެނީ ރަްއިޔތުން މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް  ހުރިހާ ކަމެއް

ނަޑކަށް ނޭނގެ. މި  ހަދާފައި ނެތީމައޭ. އެއަްށވުެރ ވަކިން ބޮޑު ޮދގެއް މި ރަަމޟާން މަހުގައި ހެދޭނެ ކަމެްއ އަުޅގަ

ާޤނޫނެއް މި މަޖިލީހަކުން ނުހެދޭނެ. ހެދި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ރާއްޖޭަގއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުނުކުރެވޭނެ އެްއވެސް 

 930ހެދި ޤާނޫނަކީ ބާޠިލު ޤާނޫނެއް. މި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ހިނގަންޖެހޭނެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ނުހިނގާ 

ނުންނުވާތީ. ޤައުމެްއގެ ގޮުތގައި މި ާރއްޖެ މިހާތަނަށް ވެސް މި އޮތީ ވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތަކުން ެއކަން ކުރަން ބޭ

ސަރުކާރަކީ ޙުކުމް ތަންފީުޛުކރާ ފަރާތް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ތެދުވެރިަކމާ އެއްކޮށް މި ކަންަތއްތަާކ 

ކުރިމަތިލާން. މި ކަންކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަނުދައްކާށޭ ބުންޏަސް. މަރުގެ ހާދިސާތައް 

ނޑަށް ވިްސނެނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދޭ މި ރާއްޖޭގައި ިހނގާ އެިކއެކި ހާދިސާަތއް. ހިނގީމަ، އަުޅގަ

 935މިސާލަކަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނަން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، މާލޭގެ 

ވެސް އަިދއަދަށް ދާންދެން ވެސް އެ މައްސަލަިއގަިއ މަގެއް މައްޗަށް ވައްަޓއި، ތަަޅއި އަނިޔާކޮްށ، ޗިްސޗިސްކޮްށލިއިރު 

ކުރެވުނީ ކޮންކަެމއްތޯ؟ ބެލުނީ ކޮން ކަމެއްތޯ؟ މި ކަންކަމަށް އެްއވެސް ފިޔަަވޅެއް ނޭޅި ދާދިއުން އެއީ އެފަދަ ބޮޑެިތ 

ނީ. މި ކުށްތަކަށް އަރަިއގަތުމަށް ޭދ ފުރުޞަތެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ޕޮލިްސ ކޮިމޝަނަރު ކުށްވެިރކުރަ

ނޑުމެންނަށް ޝައްކުކުެރވެނީ. މި ދެންެނވި ޒާތުގެ ކަންތައްތަުކަގއި، ިމ  ކަންކަމުަގއި އޭަނގެ އަތެްއ ޮއތް ކަމަށް އަުޅގަ

 940ދެންނެވި ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ލޯކުރިމަތީގަިއ، މީޑިާޔގެ ކުރިމަތީގައި ހިނަގއިދިޔައިރު އެއިން އެްއވެސް ކަމަކަށް ފިޔަަވޅެްއ 

ށް ދާދިުއން އެއީ ހަމަަގއިމު ެވސް ފުލުހުން އެކަމުަގއި ެއއްބާރުލުންދޭކަން ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުްނެގ ނޭޅި މިއަދާ ހިސާބަ

ނޑު އެކަްނ  އެހީތެރިކަމާ އެްއކޮށް އެކަްނަކން ކުރާ ކަމަށް ޝައްކުކުުރމުގެ ޖާގަ އޮތް ކަމެކޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު މި އަނިޔާވެރިކަމާ އެކު މަރާލި އިސްމާޢީލަށް ސުވަރުގޭގެ ާދއިމީ ނިޢުމަތް ލެއްވުން އެދި  ފާހަގަކުރުމާ އެކު އަުޅގަ

 .وبركبته هللا تورحو عليكن سالمالوދުޢާކުރަން. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދި އިތުރު ދެ މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފިއ އެބަ އޮތް. ކުޅުުދއްފުށީ ުއތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ލްޣަފޫރު މޫސާ އާއި ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު. އަޅުަގނޑުމެން ދެން މެންބަރު ޢަބްދު

ަގއި މަސައްކަތް ފަށާއިުރ އެ ތަރުތީބުން ޢިއްޒަތްތެިރ 1:11ގަިއ. އެހެންވީމާ، 1:11މަސައްކަތް ފެށުމަށް މި އޮތީ 

ނުޑ މި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާނަން. މި ހިސާބު ނޑުމެން މި ދަންފަޅީެގ މަސައްކަތް އަުޅގަ  950ން އަުޅގަ

 . عليكن المسّ الوހިސާބުން ނިންމާލަން. 

 

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:11ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

 955  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މަަސއްކަތަިއގެްނ ކުރިއަށް ދިއު .الرحين الرحوي هللا بسن ުމގެ ކުީރގަިއ ހުސްވަގުުތކޮޅަށް ފަހު އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ރަމަޟާން މަހުެގ ތެރޭގައި ބޭްއވޭ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ކަމަށް ވާތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށާއި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ރަްއޔިތުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުންތަކާއި މުބާރަކްބާީދ އާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. 

ދުގެ އެޖެންޑާ އަިއގެން އެނބުރިލާނަން. އާދެ! އެޖެންާޑގައި އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަީތގަިއ އެއަށްފަހުަގއި ައޅުަގނޑު ިމއަ 

 960ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ަމއްޗަްނގޮޅީ ެދކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  145މި އޮތީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

މި މައްސަލަ ައށް ވާހަކަދެްއކެވުމަށް މިހާުރ  މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި މައްސަލަ.

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ އަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ

 965ރައީސް. ރޭގެ ަވގުތެްއގައި ލ. މުންޑޫ، ވުޑްލޭންޑު އިްސމާޢީލް ނިޒާރު އަނިޔާވެިރ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި 

ގޮތެްއގައި ައވަހާރަކޮށްެލވިފައި ވާތީ، ނުވަތަ އަނިާޔވެރި ގޮތެްއގައި މަރާލެވިފައި ވާތީ އެ ިފނޑި ޢަމަލު ކުރި ފަރާތްތައް 

ނޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަށް ގޮވާލަން. ައޅުަގނޑުމެން  އިންސާފުގެ ކުރިަމއްޗަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ހަމަ މިފަދަ ކޮންމެ ހާދިސާ ެއއް ހިނާގއިރު މި މަޖިލީހުގަިއ ހޫނު ަބހުސްތަކެއް ކުރުމަށްފަހު ހަމަ 

ންނަކީ އެްއވެސް ިފޔަވަެޅއް ނޭިޅ، ަކންތައްތައް ކުރިއަށް މި ދަނީ. މިއަދުގެ ޙަޤީޤަަތކީ މިއަުދ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފުލުހު

 970ސިޔާސީ ބަެއްއގެ ގޮުތަގއި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާތީވެ މި ކަްނކަން ހުއްޓުމަކަށް ނައިްސގެްނ މި ދަނީ. އެ ނޫން އެހެން 

ގޮތްތަެކއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަށް ހޯދައިދިނުމަކީ މިއަދު މި މަޖިލީހުން ކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. މި ޤައުމުގަިއ 
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އް ފުލުހުން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަނީ ސިޔާސީ ބައެއްގެ ގޮތުގަ. ސިޔާސީ މަޤްޞަދުތަކެްއގަިއ، އޮންނަ ކޮންމެ ސަރުކާރެ

ސިޔާސީ ބޭނުންތަުކގަ. އެހެްނ އެ ކަންަތއްތައް ވުމުެގ ަސބަބުން މި ޤައުމުގައި ަރއްޔިުތންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިންސާފު 

ނޑުމެން މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަްށ ނުލިބިގެން ކަންތައްތައް ވަުމން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު  މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން.   975ބޮޑަށް ވިސްނަިއ، ފުލުހުންނާ ދޭތެރޭގައި ގޮތްތަެކއް ނިންމަންޖެހޭ ދުވަހެއް ކަމުގައި ައޅުގަ

ޖަރީމާތައް ހިްނގާ  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ރާއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމްކުރެވެންޖެހޭނެ. ރާއްޭޖަގއި ބޮޑެތި

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ  ފަރާތްތައް އިންސާުފގެ ކުރިަމްއޗަށް ހާޒިރުކުެރވެންޖެހޭނެ. އެެހންނަމަވެސް މިއަދު އަުޅގަ

ޑރ. އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ މައްސަލަިއގައި ވެސް ސިޔާސީ ކުޅިަގނޑުތަެކއް ކުޅެމުންދާ މަންޒަރު. ބައެއް ފަހަރު ޓިީވ 

ުޅވާނެ އެވެިނ ބޭފުޅުންގެ ަމއްޗަށް ެހއްާކއި ގަރީނާ އެަބ ހުއްޓޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ ހެްއކާިއ ގަރީާނެގ އަށް އަަރއި ވިދާ

 980އަލީަގއި އެ ބޭފުޅުން ގެންގޮްސ އެ ބޭފުޅުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މަންޒަރެއް ނުފެނޭ. އަބަދުވެްސ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުޅޭ 

ނުޑމެންނަށް މި ފެން ނަނީ ޑރ. އަފްރާޝީމުގެ މައްސަލަ ެވސް ހިނގަމުންދާތަން. އެީއ ފިލްމެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

މިއަދުގެ ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އިްނސާފުން ޙައްޤު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަަޔކަށް ވާނަމަ މި 

ނޑުމެންނަށް ަކނޑަައޅަިއގެން ނޫނިްއޔާ އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް އެ ކަންކަން ކަންކަން ިއޞްލާޙުވާނެ އުޫސލުތަކެއް އަުޅގަ

ނުކުރެވޭނެ. މި ަޤއުމުަގއި ަމރުގެ ޙުކުމް ތަންފީުޛކުރެވެްނ އެބަ ޖެހޭ. މަރުެގ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާކަށް މި ަޤއުމުެގ 

 985ޤާނޫނުއަސާސީ ހުރަހެއް ނާާޅ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެ ޙުކުމް ވެްސ ތަންފީޛުކުރާ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ، ުޙކުްމ 

ވެސް ުޢޒުރެއް، ބަހަނާ އެއް ދަްއކަިއގެން އެކަންކަން ނުކުރުމަށް ޓަކައި ކުެރވެން ހުންނަ ހުރިހާ ތަންފީޛުނުވެ، ކޮންމެ

ނޑުމެން ސިޔާސީ  މަންޒަރުތަކެއް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ޤައުމުން ފެންނަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން އިތުރު ކުރަންވީ ކޮންކަެމއްތޯ، އަުޅަގނޑުމެން ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު ދަމަ ހައްޓަންވީ ކޮންކަމެއްޯތ މިއީ އަުޅގަ

ސުވާލެއް ނެތި ނިންމަންޖެހިފައި ހުރި ކަންތައްތައް. އެހެންީވމާ، ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްަތްއ 

 990ވެރިކަްނ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ކުރާ ނަމަ ދެން މިކަހަލަ ކަންތައް ެވގެންދާނީ މިގޮތަށް. ބަޣާވާތެއް ކޮްށގެން 

ވައްޓާލުމަށްފަހު އެ ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކަިއ އެތައް ބައެްއގެ ފުރާނަދާނެކަން އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ލޯމައްޗަށް ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތް. އެހެންވީމާ، ޤައުުމގައި އިންސާފެއް ނޯންނާނެ. ވަޅި ައތުޖެހޭ މީހާ އެއީ ވެރިއަކަްށ 

މަގުމަތީަގއި އުޅޭ މަންޒަރު މިއަދު މި ފެންނަނީ. އެ މީހުންގެ މައްަޗކަށް ބާރެއް މި ޤައުމުގަިއ  ވެގެން މި ޤައުމުގެ

ނުހިނގާ. ވެރިކަމެއް ނެތް މި ޤައުމުގަ. މި ޤައުމުގައި ޢަުދލުއިންސާފެއް ޤާއިމެއް ނުކުެރވޭ. މި ކަންކަން ނުކުރެވޭހާ 

 995ރިކަާމ އެްއކޮށް. ެއ ބިރުވެިރކަން ަރއްޔިތުންނަށް ފިލާނެ ދުވަހެއް ހިނދެއްގައި ަރއްޔިތުން ަޤއުުމގައި އުޅެންޖެހެނީ ބިރުވެ

މި ޤައުމަށް އަންނަން އެބަ ެޖހޭ. އެ ދުވަްސ މި ޤައުމަށް ެގނެވިގެން ނޫނިްއޔާ ަރއްޔިތުްނނަށް ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފާ 

މު ކުރިއަށްދާނެ ުދވަހެްއ އެްއކޮށް ޙައްޤުަތއް ޤާއިމްުކރެވި ރަްއޔިތުން ބޭނުންާވ ކަންތައްތަަކއިގެން މި ަޤއު

 އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނުފެންނާނެ.  
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 1000  ވާހަކަދެއްކެވުން: ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު

ނީޑގައި ހިނަގިއގެން މި އުޅޭ ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި ނިާޔިވ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ، ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. ލ. ގަމު، ތު

ނޑު ނިޔާޒަށް ދާއިީމ ސުވަ ުރޭގގެ ނިޢުމަތް ލެއްވުން އެިދ އަުޅަގނޑު ދުޢާކުރާ ހާލު، ހަމަ މި ހިތާމަވެރި ހާދިސާ އަުޅގަ

ވެސް ވަރަށް ހަރުކަށި އިބާާރތުން ކުށްވެރިކުރަން. އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ މިގޮތަށް މި 

ަގނޑުމެން މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ވަރަށް ހޫނުކޮށް މަޖިލީހަށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިގެން އަބަދުވެސް އަޅު

 1005ބަހުސްކޮށް އެއް ބަޔަކު އަނެްއ ބަޔަކަށް ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުެމންނަށް ފެނޭ. މިއަދު ވެސް 

އީ އަޅުަގނޑު މި މަޖިލީހަށް އައިސް ވަދެލިއިރު އަބަުދވެްސ މި އަޑުއިވެނީ ރިޔާަޒކީ ބާޣީ އެކޭ. ނޫންނަމަ މި

ބަޣާވާތްކުރީމަ ެވގެންުއޅޭ ގޮެތކޭ. ނޫނިއްޔާ ިމއީ ފުލުހުން ގޭންގުަތކާ ުގޅިގެން އުޅޭތީ ާވ ކަމެކޭ. ޙަޤީޤަތަކީ މިއަްށ؛ 

ނޑުމެން މި މައްސަލަ އަށް ބަލައިިލކަމުގައި ވިަޔސް ރައީސް ނަީޝދުގެ ވެިރކަމުަގއި  މީހަުކ  37ހަމައެކަނި އަުޅގަ

ނޑު ކުިރ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަރާލެވިފަިއާވ ކަ ނޑީގައި އިންނަވަިއގެން އޭުރގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢަފީފު އަޅުގަ މަށް މީދަ ގޮ

ނޑު ބެލިބެލުމުަގިއ މިދާ ރައީސް ވަޙީދުގެ ވެރިކަމުގައި ގާތްަގނޑަކަށް   1010 12ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދީފައި އެބަ އޮތް. އަުޅގަ

ގެ ވެިރކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުން ދޭްއ، މީހަކު ވަނީ މިފަދަ މާރާމާރީގައި މަރާލެވިފަ. އަދި ރަީއސް މައުމޫނު

ނޑުމެްނގެ މުިޅ  ނޑުމެން އެްނމެން، އަުޅގަ ނޫނީ ތިން މީހަކު ވަނީ މަރާލެވިފަ. އެހެންވީާމ، މި ަކންކަމަކީ އަުޅގަ

ގައި ބަެއއް މުޖުތަމަޢު މަސައްކަތްކޮށް ހުްއޓުވޭނެ ކަންތައް. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން މި މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، މި ތަނު

މީހުން ހަޅޭއްލަވައިފި؛ ކޮންަކމެއްހޭ ފުލުހުންނަށް ކުރެވުނީ؟ ކޮންކަމެއްހޭ، ތަޙުޤީުޤ ޮކށްފަ އެއް ނެތޭ. ނޫންނަަމ 

 1015އިންޞާފު ހޯދުމަށް އެއްވެްސ މަސައްކަތެއް ކުެރވިފަ ެއއް ނެތޭ. އެކަމަކު މިއަދު އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާއިރު 

އި މަރުގެ މައްސަލަަތކުަގއި އެ ތަނަށް ހުށަހެޅުނު ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ތަޙުޤީޤުކޮްށ ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި ޙަޤީޤަުތގަ

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮީފހަށް އޮތީ ފޮނުވިފަ. އެހެންވީާމ، މިއަދު މި ވާހަކަ ަދއްާކިއރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި 

ނޑުމެން ހަނދާންކުރަން އެބަ  ޖެހޭ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ޝަރްޢީ ދާއިރާގައި ވެސް ބޮޑު ޒިންމާ ެއއް އޮތްކަން ައޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޚް ޑރ. އަފްރާޝީުމ  ބައިވަުރ މައްސަލަތަްއ ހުރި ަކމަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން އެންމެނަށް   1020އެބަ އެނގޭ ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލި ފަހުން މިއަދު މި ހިސާބަށް މިހާތަނަށް އަިއއިރުަގއި ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އޭާނގެ ޢާއިލާ އަށް އިންޞާފު ލިިބގެންދާ މަންޒަރެއް ނުފެނޭ.  މިކަން ކުރީ ކޮންބަެއއްކަން. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ދެން މި ވާހަކަ ެދއްކީމަ ަބއެްއ މީހުން ބުނޭ ކަލޭމެން ކީްއެވގެންހޭ އަބަދު އަފްާރޝީމު ކަންތަކާ ިތ އުޅެނީ. 

ނޑު މެން އުޅެނީ އެއީ ަޤއުމީ މައްސަލަ ެއއް ގޮތަށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަން ސިަފވާތީ. އަފްރާޝީމު ކަންތަކާ އަުޅގަ

ބީ.ބީ.ސީގައި ވެސް އަފްރާޝީމު މަރުގެ ވާހަކަ ލިެޔފައި އޮތް. އަލްޖަޒީާރަގއި ވެސް ލިޔެފައި އޮތް. އަިދ 

 1025ދަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ސީ.އެން.އެްނގައި ވެސް ލިެޔފައި އޮތް. އެއީ ޤައުމީ މަްއސަލަ އެއް ކަމަށް ވާތީ ެއފަ
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ޙަޤީޤަތުގައި އިންޞާފު ނުލިބިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ ޢާއްމު ރައްޔިތަކަށް އިންޞާެފއް މި ޤައުމަކު ނުލިބޭނެ. ކޯޓުތަކުގަިއ 

ވެސް މައްސަލަ އެބަ ހުރި. ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި ވެސް މައްސަލަތައް އެބަ ހުރި. އަދި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 

އްސަލަތައް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުެމން މިއަދު މިތާ ތިބެގެން އެކަކު އަެނކަކާ ދިމާލަށް ވެސް މަ

އިނގިލިދިްއކޮށްފައި ބަޣާވާތްުކރިއޭ. ދެންމެ މެންބަރު އެ ވިދާޅުވީ މިއީ ބަޣާވަތްކުރުމުގެ ނަތީޖާއޭ. ބަޣާވާތެއް ކަމަށް ެއ 

 1030ީމހުންނެއް ނުމެރޭނެ އިނގޭޯތ. މިދިޔަ ދުވަސްތަުކަގއި  ަޤއުމުަގއިމީހުން ޤަބޫލުކުރިކަމުގައި ވިޔަސް މި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ ފުލުހުން މަރާލި ތަން. ލޯޔަރުން މަރާލި ތަން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މަރާލި 

އެއްެވސް ޒިންމާދާރުކަމެއް ތަން. އެހެންވީމާ، މީހަކު މަރުވާއިރަށް ެއއީ ބަޣާވާތްކުރުމުގެ ނަތީޖާއޭ، ނޫންނަމަ ފުލުހުންގެ 

ނޑު ެއއްވެސް ހާލެްއަގިއ ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން.  ނެތީމަ ވާ ކަންތައްތަކޭ ިކަޔއިގެން ވާހަކަދެްއކުމަކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ތަކުރާުރކޮށް މި މަޖިލީސް ތެރޭގައި މި ޮގވަީނ މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޛުކުރަްނ މި ޤައުމުގައި އެބަ ޖެހެއޭ. 

 1035އިރަށް އެބަ ބުނޭ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ އޮތޭ އެކަންކުރުުމގެ ފުރުޞަތު. ޮއެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ ކެިރގެްނ އެހެން ބުނާ

މި ތަނަށް ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލަތައް ނިންމައިދޭންވީ ނޫންތޯ. ކީއްެވގެންތޯ ޤާނޫނޫގަ އާއި ޤުރުއާުނގަިއ 

ނަޑއެިޅގެން އެކަން އެގޮަތށް ލިޔެފައި އޮތް ކަމަށް  ނޑުމެންނަށް ނުކެރެނީ މިތަނުން އެގޮތަށް ކަ ވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެން...  ފާސްކޮށްލަދޭން. އެއަކުން މަްއސަލަ އެއް ނާންނާނެ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

 

 1040 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލިޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ންޑޫ އިސްމާޢީލް ނިޒާރު ވަރަށް `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ރޭގެ ދަންވަރު ލ. އަތޮޅުން ލ.މު

ނުޑ އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން  އިހާނެތިކޮށް ބަޔަކު ނިކުމެ އެ ބޭފުޅާ އަށް އަނިޔާކޮށް މަރައިލާފައި ވާތީ އަުޅގަ

ކުށްވެރިކުރަން. އަދި އިސްާމޢީލް ނިޒާރަށް ސުވަުރޭގގެ ަމތިވެރި ނިޢުމަތް ލެްއވުން ެއދި ދުޢާކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ރާއްޖޭގައި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރަން ތިބީ ކޮންފަރާތެއްތޯ؟ މި އޮންނަނީ ރައީސް.  އަުޅގަ

 1045ފެބްރުއަރީަގއި ފެނިގެންދިަޔއީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިްނ  8ފެބްރުއަރީ،  7ފުލުހުންނާއި ސިފައިން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

 7އަނިޔާކުރަުމންދިޔަ މަންޒަރު. ެއކަން ތަުޙޤީޤެއް ނުވޭ. ހަމަ އަދި  ނިކުމެ ރާއްޖޭގެ އެަތއް ބަެއްއ ަގއިަގއި ތަަޅއި

ރިޔާޒު އެ ހުންނަނީ ފުލުސް هللا ފެބްރުއަރީގައި ބަާޣވާތެއް ކުުރމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ަބިއވެރިވި އެއް ބޭފުޅާ ޢަބްދު 

ނުޑ ގާތުަގއި ވިދާުޅވި، ތިމަންނަهللا ކޮމިޝަނަރުކަމާ ހަވާލުެވގެން. ޢަބްދު އާއި ތިމަންނަގެ ގާުތގަިއ  ރިޔާޒު އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ދެކޭގޮުތގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އަކީ މިލިޓަްނޓު ގުރޫޕެކޭ. އެ މީހުންނާއި ީޑލްކުރަންޖެހޭނީ އެ މީހުންނާ 

 1050ޑީލްކުރެވެން އޮތް ގޮތަށޭ. ިމީއ ބަޣާވާތެއް ކޮްށގެން އަަރއި، ވެރިކަމުަގއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުކަމާ ހަވާލުެވގެން އިްނ 

ފުޅާ. އަޅުަގނޑުމެން ވިްސނާލަން އެބަ ޖެހޭ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކޮށް، ރާއްޖޭަގިއ އަމަން މާޙައުލެއް، ރަނގަުޅ ބޭ

މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރަން ތިބި ފަރާތަކީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން. ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ނިކުމެ އެތައް ބަޔަކަށް 
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އިން ެއްއވެސް މީހަަކށް އަދަބެއް ެދވިފަިއ، ތަޙުޤީުޤކުރެވިފަ އެްއ ނެތް. އެންމެ އަނިޔާކޮށް މާރާމާރީ ހިންގާަފިއވާއިުރ އެ 

ފުލުސް މީހެއްގެ މަްއސަލަ ބަލައި ކޯޓަށް ފޮުނވުނީ. ެއ މައްސަލަ ވެސް ރިޖެކްުޓޮކށްލީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 1055ހާ އަށް ވެސް ޑަބަލް ޕްރޮމޯޝަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޭއގެ ބަދަުލގައި ފެިނގެންދިޔައީ އެ މާރާމާރީ ހިންގި ފުލުސް މީ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ  ދީ، ފުލުހުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ޔުނިުޓގެ ެހޑަކަށް ލީ ތަން. މިއީ އަުޅގަ

ކަންތައްތައް. ައޅުަގނޑުމެންަނށް އެނގޭ ޤައުމުގެ އަމާންކަްނ ބަލަހައްޓަން ތިބި ފަރާތްތަކުން ނިކުމެ، މީހުން ގައިަގއި 

ޒަރު ފެނުނީމާ ދެން ޤައުމުަގއި ތިބި އެހެން ބަޔަކު ޤަބޫލެއްނުކުރާނެ އެ މީހުންނަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް. ތަޅާ މަން

އަދި އެކަހަލަ ކަންތައް ކުރަން ތާއީދުކޮށް، އެކަހަލަ ކަންތަްއ ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް އެކަން ކުރުމަށް ލިބޭ 

ނޑުމެންނަށް ފެނި  1060ގެންދިޔަ ފުލުހުންގެ އެަތއް ބަަޔކު ނިކުމެ، ާޚއްޞަކޮށް މާފަންނު ދެކުނު ހިތްވަރެއް އެއީ. އަުޅގަ

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ގަިއަގިއ ވެސް ތަަޅއި އަނިޔާކުރި. ެއކަމެއް ވެސް ބެލޭ ތަނެއް 

އަުޅަގނޑުމެން ދެކުނިން. އަދި ދާދި  ނުވި. އަދި ައއްޫޑަގއި ފުލުހުން ނިކުމެ އެތައް ބަޔަކަށް އަިނޔާކުރި މަންޒަރު ެވސް

އިހަށްދުވަހު ވެސް ފުލުހުންގެ ބަޔަކު ނިކުމެ، ޔުނީފޯމް އަޅަިއގެން ގޮސް ުކޑަކުދިންަނށާއި އަންހެނުންނަށާ، އަދި 

އަްއޑޫެގ އެަތއް ބަަޔކަށް ެވސް އަނިާޔކުރި މަންޒަުރ ެދކުނިން. މިކަހަލަ ކަންތައްަތްއ ބަލައި، ތަޙުޤީޤުނުކުރެވޭހާ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދަނީ އެ މީހުންނަށް ބޮޑު ހިނދަ  1065ކު އެ މީހުންނަށް މިރާްއޖޭގައި އަމަން ޤާއިެމއްނުކުެރޭވނެ. އަުޅގަ

ޚަރަދުކޮށް، އެ މީހުންނަށް އިތުރު ބާރުތައް ދީ، މި ަކންކަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ކަްނތައްތައް ކުރަމުން ދާތަން. 

ރިާޔޒާ ގުިޅގެން هللا ތަކުންނާ، ެއިކ ެއއްޗެހިން ފެންނަނީ ފުލުހުން ޢަބްދުއަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ލީުކވެފަިއވާ އީމެއިލު

މާލޭގައި ބަެއއް ގޭްނގުތައް އެ މީހުންގެ ކޮންޓްރޯލްދަށަށް ގެންގޮްސގެން މާރާމާރީ ހިންގަން މަސައްކަތްކުރާ ތަން. 

ރިޔާުޒ هللا ޯގނާކުރުމަށް ޢަބްދު ސިޔާސީ އެކި ފަރާތްތަކަށް ެޖއްސުންކޮށް، ގޯނާކުރުމަށް. ާޚއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް

ނޑުެމން ހައިރާނެއްނުވޭ.   1070ވަނަ އަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  2118އިސްެވއިނދެގެން މަސަްއކަތްުކރަމުންދާ ތަން. އަޅުގަ

 ގޯނާކުރުމާއި އަނިޔާކުރުމަށް...

 

 އިން މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން:މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ުޙސަ

 31ެތރި ރައީސް. އާެދ، ލ. މުންޑޫ، ުވޑްލޭންޑު އިސްމާޢީލް ނިޒާރު؛ އުމުރުން އެންމެ އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތް

 1075އަހަރުގެ ޒުވާެނއް. އޭނަ ވަރަްށ އަނިާޔވެރި ގޮަތކަށް ލ. އަޮތޅުގެ އެހެން ރަށެއްަގއި ޭރގައި ހަމަލާދީ، މަރައިލާފައިވާތީެވ 

ތްތެރި ރަމްޟާންމަހު މިފަދަ ބޮޑެތި ނުބައި އެ ޢާއިލާ އަށް އަޅުަގނުޑ ތަޢުޒިޔާ ދަންނަވަން. އަިދ މި ބަރަކާ

ނޑުމެން ދުރުވެތިބެ، ރަމްޟާންމަހުގެ ހެޔޮ ަޘވާބު ލިބިަގތުމަށް އެންމެން ވެްސ  ކުށްފާފަތަކުން އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރުމަށް، އެނބުރިަގތުމަށް ދުޢާކުރަން. އަދި މި ބަރާކާތްތެރި ރަމްޟާންމަހުގެ ހެޔޮއެދުންތަާކއި ތަހުނިޔާ ތިަޔ 

މެ ބޭފުޅުންނަށާއި އަުޅަގނޑުގެ ާދއިާރގެ އެންމެހަިއ ރައްޔިތުންނަށް ރައްދުކުަރން. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެންެގ އެން
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 1080 31އިޚްލާޞްތެރިކަން، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިބި މަންދޫބުންގެ އިޚްލާޞްތެރިކަން މި އޮތީ ފެންނާން. 

ަރއިލީމާ މި މަޖިލީހުގެ އިޚްލާޞްތެރި މެންބަރެއް، ރައްޔިތުންނަްށ އަހަރުގެ ުޒވާެނއް ވަރަށް ަރހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް މަ

ތެދުވެރިވުމަށް ހުވާކޮްށގެން ހުރި މެންބަރެއް ލެއްވި މައްސަލައިަގއި އެ ޕާޓީގެ މެންަބރުން ދައްކަވާ ވާހަކަަތކުން 

ޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކަމަްށ އަޅުަގނޑުމެން އިޚްލާޞްތެރިަކން މި އޮތީ ފެންނަން. އާދެ، އެ ބޭފުޅުންެގ ވާަހކަ ައޅުަގނ

ވެއްެޖއްޔާ މި ބާވަތުގެ ކަންަކން ހިނގަމުންދަނީ މި ރާއްޖޭގައި ފުލުހުންގެ ޖަމާޢަތެއް އޮތުމުން. ފުލުހުންގެ ސަބަބުން. 

 1085ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ ޢަމަލުތައް ހުރި ގޮތް ކޮޕީކުރުމާ، ފުލުހުން ކަންތައްކުރާ ގޮތުން މިސާލު ލިބިގެންނާ، އަދި އެ 

ބައެއް ގޭންގުތަކާ ގުިޅގެން މަސައްކަތްކުރުުމގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން ކަމަށް ހަމަ ދާދި ދެންމެއަކު މި މައްސަލަ  މީހުން

ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރުގެ ޕާޓީެގ ބޭފުޅެއް ވިދާޅުެވއްޖެ. އެެހންވީމާ، މި ބޭފުޅުން؛ އަދި ކޮބައިތޯ މި ބޭފުޅުންނަކީ 

އެންމެ ގިނަ މީހުން ތާއީދުކުރާ ސިޔާސީ ޖަމާޢަތް. އެހެންވީމާ، ރާއްޭޖގެ ގިަނ  ރާއްޖޭަގއި އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ. ރާއްޖޭަގއި

މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތް އެއީ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ގޮތެއް ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ މި ރާއްޖޭަގއި ފުލުހުން ތިބުމަށް 

 1090ރެ ލިބޭ ެގއްުލން މާ ބޮޑު. އެހެންވީމާ، ވުރެ ރަނގަުޅވާނީ ނުތިބިްއޔާ. ފުލުހުން ތިބުމުން ލިބޭ ފައިދާ އަށް ވު

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް މި ވިސްނައިޭދން ކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް.  ވިސްނަވާ! އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ބުނެދޭން އުޅޭ ހެޔޮ ގޮތްތައް ވިްސނަވައިަބއްލަވާ. ހޯއްަދއިދޭން މި އުޅޭ ހެޔޮ ކަންތައްތަްއ 

ގެ ކުރިން މި ރާއްޖޭަގއި މާރާމާރީ އެއް ނުހިނގާ. އެއީ އޭެގކުރިައކުން 7ސްނަަވއިބައްަލވާ. އާެދ، ފެބްރުއަރީ ވި

ެގ 7ފުލުހުންނެއް ނެތް ނުބައި މިސާލު ދައްކާފަ އެއް. ފެބްރުައރީ ކުރިއަކުން ގޭްނގު ކުށްތަެކއް ނުހިނގާ. ފެބްރުއަރީ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށް، ރާއްޖޭަގއި ގިަނ  ކުރިން މީހުނެއް ނުމަރާ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ  1095ބައެއްގެ ބަހެއްގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ

 މީހުން މިފަދަ ބަޔަކަށް ވަދެ ތިބިއިރު ދެން މިތާ އޮތީ ކޮން މަސައްކަެތއް ކުރާކަށްތޯ؟ 

 

 ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤުފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއި

ނޑުގެ ާދއިާރގެ `. އާދެ، ރަމްޟާންަމހު ގެ ހެޔޮ އެދުންތައް ާރއްޖޭެގ އެންމެހައި ރަްއޔިތުންނަށާ، އަދި އަުޅގަ

 1100އެންމެހައި ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް މި މަހުގެ ހެޔޮ އެދުންތައް އަރިސްކުރަން. އާދެ، ރޭަގއި ލ. ގަމުގައި މި ހިނގައިދިަޔ 

ޔާވެރި ރަހުމްކުޑަ ޮގތަކަށް މަރާލުމާ ގުޅިގެން ެއ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ؛ އާދެ! ވުްޑލޭންޑު އިސްމާޢީލް ނިޒާރު ަވރަށް އަނި

ކަމުގެ ކަންބޮުޑވުން އޮތީތީ އަޅުަގނޑު ެވސް އެކަން ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންކޮށްލަނީ. އާދެ، 

ވެގެންާދ އަޅުަގނޑުމެން މި މާތްެވގެްނވާ ައޅުކަުމގެ މައްސަެރއްަގއި؛ އާދެ! ރޯދަމަހުގަިއ މިފަދަ ކަންތައްތައް އިތުރު 

ނޑުމެން ެއއަށް ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަމެއް. މިފަދަ ކަންތައްތައް ދިމާާވއިރުަގިއ  ދިއުމަކީ އަދި ަވކިން އަުޅގަ

ނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަެދއްެކވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވެސް އެ   1105އަޅުަގނޑުމެން، ދެންމެ އަުޅގަ

ވާއިރަކު މިއިން ކޮންމެ ތާކު ފުލުހަކަށް ނުހުރެވޭނެ. ފުލުހުން، ހަމައެކަނި ވިދާޅުވި ފަދައިން މިކަހަލަ ަކންތައް ދިމާ
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ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ފަހަކަށްައއިސް މިދިޔަ  މިކަހަލަ ކަންތައް ދިމާވަނީކީ ފުލުހުންގެ އިހުމާލަކުންނެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ހަތަރުފަސް އަހަރެއްގެ ތެރޭަގއި މިފަދަ ކަންތައް އިތުރުވެގެން ގޮއްސަ  އޮތް އޮތުން މިހިރީ އަޅުގަ

ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ރަނގަޅަށް ފެންނަން އެބަ ހުރި. އަހަރެއްގެ ތެރޭަގއި ދިހަބާރަ މީހުން މަރުވެގެންދިޔައީ. އެ މަރު 

 1110، ވަނަ އަހަުރެގ ނިޔަލަށް މި އޮތީ ވަރަށް ޮބޑަށް މައްޗަށް ޮގއްސަ. އާދެ 2112ކޮންމެ އަހަރަކު އިތުރުވަމުން އައިސް 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ މިހާތަނަށް އަިއއިުރގައި ނިސްބަތުން  އެހެންނަމަވެސް މި އަހަރު ައޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީކީ ެއއްވެސް ހާެލއްަގއި ފުލުހުންނާ އަދި އެހެނިހެން ޝަރުޢީ  މަދުކަން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުގަ

މި ތަންތަނުން ުކރައްވަންޖެހޭ މަސަްއކަތް އެްއޮގތަކަށްވެސް ހިތްހަމަޖެހޭވަރު  ދާއިރާ ާއއި ކޯޓުތަކާ، އަިދ ީޕ.ޖީ އޮފީހާ،

ވާ ވާހަކަ އެްއ ނޫން. އެހެންަނމަވެސް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީަޤތަކީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ފުލުހުން ކުރަްއވާ މަަސއްކަތްަތކަކީ 

 1115ގެ ޒިންމާ އަދާކުރެްއވުމުަގއި ވަރަށް ބޮުޑ ޙަޤީޤަތުގައި ވަރަށް ޕްރޮފެަޝނަލްކޮށް، ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެ ބޭފުޅުން

ކުރިއެރުންތަެކއް އެ ބޭފުޅުން ހޯއްދަވައިިފކަން ފަހަކަށްއައިްސ. އާދެ، ޚާއްޞަކޮށް މިކަހަަލ ހާދިސާތައް ދިމާވުމުން އެ 

ހުގައި ވެސް ބޭފުޅުން އެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރަްއވައި ޕީ.ޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުން، ބައެއް ފަހަރަށް ހަމަ ޕީ.ޖީ އޮފީ

ލަސްވުމާ؛ އަނެއްޮކޅުން ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމުން ޝަރީޢަތުގައި ލަްސވާ ލަްސުވން އެއީ ހަމަ ވަރަށް ޮބޑު 

ކަންބޮޑުވުެމއް. ހަމައެހެންމެ މި ކަންތަކާ ގުޅޭ ަބއެްއ ޤާނޫނުތައް ނެތުމުން ބަެއއް ބޭފުޅުންެގ ކަންބޮުޑވުްނ 

 1120މަ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ބައެއް ކަހަަލ ޤާނޫނުތަކަކީ އެ ޤާނޫނުތައް ފާޅުކުރަމުންދާއިރުަގއި ހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް ހަ

ނޑުމެންނަށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހިކަމެއް ގެނެސްދޭނެ  ނިމުމުން އަޅުގަ

ތައް އަަވސްކޮށް ނިންމަވަިއ، ކަމެއްކަން. އާެދ، މިސާލަކަށް ޖިނާޢީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލު ފަދަ، ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު ފަދަ ބިލު

އެ ޤާނޫނުތަކަށް ހެދިގެންދިއުަމކީ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގައި މަަސްއކަތްކުރަްއވާ ބޭފުޅުންނަށް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހައަކަށް 

ވެގެންދާނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑު އެދެނީ މި ކަންތަކާ ގުޅޭ؛ މި ދެންނެވީ މިފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ 

 1125އިރާއަކުން ކުަރއްވަންޖެހޭ މަސައްކަތް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަލުވިކޮށް، ޒިންމާދާރުޮކށް ކުރައްވާ މި ކަންތައްތަްއ ދާ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިހާރަކަށް އަިއސް މަރުުވން މި އޮތީ އިންތިހާ އަްށ  ހަމަޔަކަށް އަުޅވަން. ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަ

އްަތކަށް ހައްލެްއ ހޯދޭނީ މި ދެންނެވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ކުަރއްވަންޖެހޭ ގިނަެވގެން ގޮއްސަ. އެހެންވީާމ، މި ކަންތަ

މަސައްކަތް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު ރަނަގޅަށް ކުަރއްަވއިގެން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އެެދނީ މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން 

 ކުރިއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. ވެސް މި ދެންނެވި ވިސްނުންުފޅުގައި މި މަަސއްކަތްކޮށްެދއްާވނެ ކަމަށް. ޝު

 1130 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު އަވަްސެވގަންނާނީ މިއީ ރަަމޟާން މަސް ކަމަށް ވީތީެވ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. `. އަުޅގަ

 77އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޅުަގނުޑގެ ވާޖިބަކީ އެްނމެ ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާ
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މެންބަރުންނަށާއި އިދާރީ މޭޒަށާ، އަދި އަޅުަގނުޑގެ ދާިއރާއާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުހރިހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް 

 1135ރަމަޟާންމަހުގެ ތަހުނިޔާ އާިއ މުބާރިކްބާދީ ދަންނަވަން. ެދން އެއަށްފަހު އަޅުަގނުޑ ބަލައިލާނީ ލ. ގަމުގަިއ ރޭަގިއ 

ހަމަލާ އެއް ދީ މީހަކު، ނޫނީ ކުއްޖަކު މަރާލައިގެން މި އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަދި މި ޤައުމުގައި އަލަކަްށާވ ކުއްލި 

ކަމެއް ނޫން. މިކަން މި ޤައުމުގައި ބޮުޑެވގެން މި ދަނީ ވަރަށް ގިނަ ބަެއްއގެ އިހުމާލު މި ކަމުގައި އެބަ އޮތް. 

ނިޑޔާރުންގެ ަމއްސަލަައކު ނޫން . ނޫން ެވްއޖެއްޔާ ފުލުހުންގެ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޚުދު ހަމަ މި ހުސްއެކަނި ފަ

ނޑުމެން މި  77ރައްޔިތުންގެ  މެންބަރުންގެ މައްސަލަ ވެސް އެބަ ޮއތް މީގަ. ޒިންމާ ވެސް އެބަ އޮތް. އަޅުގަ

 1140ޖާަގ ެއއް ނެތް.  މަޖިލީހުގައި އެަކކު އަެނކަކަްށ އަތްދިއްކޮްށ، ެއކަކު އަނެަކކު ބަދުނާމުކޮށް، ގެންިދއުމުެގ އެްއވެސް

ނުޑ މަޖިލީހުގެ  ނުޑ އަމިއްލަ އަށް އިޢުތިރާފުަވން އަުޅގަ ނޑުމެން. އަުޅގަ އެންމެ ފުރަތަމަ ބަދުނާމުވާނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޒިންމާ މި ކަމުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އޮތް. އިހަށްދުވަހު ވެްސ މަރަށް މަރު  މެންބަރަކަށްވެ ހުރެ، އަުޅގަ

ހުށަހެޅުނީމަ އެއަށް ވާހަކަދައްކާފައި ޤާނޫނު ބޭރުކޮށްލީ ކޮން ބައެއްތޯ އެބަ ޖެހޭ  ހިފާ ޤާނޫނެއް މި ތަނަށް 

ނުޑމެންނަށް ވާހަކަދައްކާނެ ފުރުޞަތު ވެސް ރަނގަުޅވާނީ  އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

ނުޑމެން ތިބީ މަޑުން. ކުޑަކޮްށ ދެއްިވއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ވެސް. ތި ބޭފުޅުން ވާަހކަދެއްިކއިރު   1145ވެސް އަުޅގަ

ހަޖަމްކޮށްލައިގެން މިއީ ރަަމޟާން މަސް. އިރުޮއއްސޭ ަފހުން ކާ އެްއެޗއް ލިބޭނީ. ެއހެންވީމާ، ހަޖަމުކޮށްލައިގެްނ 

 ރަނގަޅަށް އިންެނވިްއޔާ ރަނަގޅުވާނެ... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1150ން ގެންަދވާ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ދަތިނުވާ ގޮތަކަށް، އަދި އަުޑއައްަސވަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ވާހަކަދައްކަވަމު

 ތިއްބެވި އެހެން މެންބަރުންނަށް ވެސް ދަތިނުވާ ގޮތަކަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަަވން. 

 

 ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޅެނީ މި ޤައުމުގައި ހުރި އެތައް ހާދިސާތަކެއް، ހުސްެއކަނި މަރުގެ ހާދިސާ އެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މި އު 

 1155އަދި ޑްަރގު ިވޔަސް އަދި ެއހެން ކަމެއް ިވޔަސް އަދި ިޒނޭކުރުން ވިޔަްސ އަދި މާރާާމރީ އަށް ިވޔަސް މި ހުރިހާ 

ނޑު  ނޑުމެންގެ ބޮލުގައޭ އަުޅގަ މި ަދންނަވަނީ ވަރަށް ކެރިހުރެ. ކަމެއްގެ އިހުމާލު އެޅިަފއި މި އޮތީ އަުޅގަ

މެންބަރުން އަތުގުޅާަލއިފިއްޔާ މި ުހރިހާ ކަމަކުން މި ޤައުމު ސަލާމަތްވެގެން ހިނަގއިދާނެ.  77އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑިޔާރުންނަށް ެއއްެޗހިގޮވާފަިއ، ނޫނީ ޕީ.ޖީ އަށް އެއްޗެހި ޮގވާފައި ނޫނީ  ފުލުހުންނަށް އެއްޗެހި ގޮވާަފއި، ފަ

ނޑުމެން އިޞްލާުޙވާންވީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރި ނޑުމެންނަށް. އަުޅގަ އްޔާ އަށް ެއއްޗެހި ގޮވުުމގެ ޖާަގ ެއއް ނެތޭ އަުޅގަ

 1160އަޅުަގނޑުމެން އިޞްލާުޙވީމަ މި ޤައުމު އިޞްލާޙުވީ އެ. ދެން އިހަށްދުވަހު ވެސް ކިހާ ަރނގަޅު ކަމެއްތޯ އެ ކޮށްެދއްީވ 
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ނޑުމެންގެ ފޭބި ލަންކާ  ،ވަޑަިއގެންނެވީ ޢުމުރާ ކުރު  ރައީސާ ދެ ބޭފުޅުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސާއި އަުޅގަ

ނގަޅު ކަމެއްތޯ ރަްއޔިުތންނަށް ކިހާ ރަމެން ަވޑަިއގެްނނެވީ. ައޅުަގނޑުވަަޑއިގެންފަިއ އިން ދެ ޙަަރމަށް  މެލޭޝިޔާއިން 

ރަނގަޅަްށ  މިހާ، ންވީމާއެހެ. އެ  ރަދު ކުަޑކޮށް ޢުމްރާއަކަށް ދެވޭނެ ގޮތް ަތޢާރުފުކޮށްދެއްވީ ނޫންތޯއެ ކޮށްދެްއވީ. ޚަ

ނޑުމެން ކީއްކުރަްނތޯ މި ތަނުގައި ޢުމްރާއަކަށް ދާންިވއްާޔ  .ހާޖާނުހަދަންވީކީ ކަންތައް ކުރަްއާވއިރުަގއި ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަމަ  ތިރީސްސާޅީސް  1165އަށް  އިން މެލޭޝިޔާ ހާސް ރުފިޔާ 11ހާސް ރުފިޔާ އެބަ ދޭ. އޭގެ ބަދަލުަގއި ައުޅގަ

ޅަްށ ަވޑަިއގަީތމަ އެކަން އެ ނިމުނީ ނޫންތޯ. ެއގޮތަށް މިހާ ރަނގަވަަޑއިގެންަފއި އްަސ ދެ ޙަަރމަށް އަށް ގޮ ލައްކާ

ނޑުމެން މި، މިކަން ކުރާ ބަޔަކު ތިއްބާ    ..އުޅެނީ ކީްއުކރަންތޯ މޮޔަވެގެން. ައޅުގަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާހިސާބުން  1170އޮތް ބަދަެލއް  އްސައަްށ އައި  ލުކަމަށް ކޮމިޓީންގެ ސަމާއަޅުގަ

ލާނަން. ެއއީ ސަރުާކރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ިމންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކުޅުުދއްފުީށ ދަންނަވައި

 އިރާގެއުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާގެ ބަދަލުގަިއ، އެ ކޮމިޓީ އަށް މިލަންދޫ ދާ

ފޮނުވާފައި ވާތީ، ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގުރޫޕުން ސިޓީ ހަމަޖެއްސެވުމަށް އެދި، އެމް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

ކުރަން. މަތީން ެއަކން އެގޮތަްށ އިޢުލާންިއވާ ގޮުތގެ ގެ )ނ(ގ2ަވަަނ މާއްދާެގ  29ގަާވިއދުގެ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ

ނޑު  ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި ތުރުޞަފުމި އެއަށްފަހު، އަުޅގަ  1175އަށް  ކުއްލި މައްސަލަޮއތް އަރުވަނީ މިހާރު އަޅުގަ

 ވާހަކަދެްއކުމަށް ޓަކައި ަނއިފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙައްމަދު

ނޑު ވެސް އަވަްސެވގަންނާނީ އާދެ!  ރައީސް.ޝުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި `.  މި ެއންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނުޑގެ ާދއިމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ ދުޢާ ާއއި ތަހުރަކާތްތެރި ރަބަ  1180އަދި ާރއްޭޖެގ  ރާެގ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށާނިޔާ އަުޅގަ

މިހާރު މި އެއަށްފަހު . އާދެ! ށްހެޔޮ އެދުންތައް އަރިސްކުރުމަ ރައްޔިުތންނަށް ތަޙުނިޔާ އާއިލޮބުވެތި އެންމެހައި 

 އިސްމާޢީލް ނިޒާރު، ލ. މުންޑޫ، ވުްޑލޭންޑުއެާހކަންހާއިރު  2:31ކީ ރޭ ދަންވަރު އަ ބަހުސްކުރަމުންދާ މައްސަލަ

އަްށ  ކަެލއްަގއި ދުއްވާަފއި ދަނިކޮށް އޭނާަސއިއަހަުރގެ ޒުވާނަކު ވަރަށް އަނިާޔވެރި ގޮތެްއގައި  31ނަމަކަށް ކިޔާ 

ފުރަތަމަ  ބަހުސްކުރެވެމުންދަނީ. އެންމެ މި  އި ވާތީ، އެ މަރުގެ މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުންދީ މަރާލާފަބަޔަކު ހަމަލާ

 1185ގޮތަކީ  އާދެ! މިހާރު މި ވާޒިޔާ ދަންނަވަން. އަށް އަޅުަގނުޑގެ އިޚްާލޞްތެރި ތަޢު ލާއަޅުަގނޑު އެ މަރުޙޫމުގެ ޢާއި 

ކަމުގަިއ ހަމަލާ ދިން ނުރައްކާތެރި ގޮތަކަށްވަތަ މީހަކަށް ނު  ،ކަމުގައި ވިޔަސް އަނިޔާވެރި ގޮެތއްަގިއ މަރާލިމީހަކު 

ނިޔަތުަގއި މިކަމާ ބެހޭ  ހެޔޮ މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަ ެއއް ގެނެްސގެންކޮންމެ ކަެމއްަގއި ވެސް  އިންވިޔަްސ، މި
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ފާޅުކުރުމުގެ  ކޮންމެވެސް ބައެްއގެ ހިތުގައި ހިނާގ ޝުޢޫރުތަކެއް ނީކީ.ޫނން މި އޮންނަގޮތުން ވާހަކަދަްއކާ ގޮތެއް 

މީހުން ފުލުހުންނަށް  އުޅެނީ. އެބައި ސްގެން މިލަ މައްސަލަތައް މަޖިލީހަށް ގެނެހަމައެކަނި މަޤްޞަދުގައި މިަކހަ

 1190މިގޮތަށް ކިޔާލުމުެގ  ،ބާޣީ ،ބާޣީބާޣީ،  ،އެްއޗެހި ގޮވާނެ. ސަުރކާރުގެ މުއައްސަސާަތކަށް އެްއޗެހި ޮގވާނެ. ހަމައެއާެއކު

. ިމއީީކ އުޅެނީ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެްނ މިކައި ކަންނޭނގެ މިފަދަ މަްއސަލަތައް ނުމަށް ޓަހިތްހަމަޖެހުން ހޯދައިދި

އާދެ!  މައްސަލަތަކެއް ނޫން މިއީކީ. އަށް ހެވެއް އެިދގެން ހުށަހެޅޭ ފަދަ  ލާގޮތަކަްށވެސް މަރުވި މީހާގެ ޢާއިއެއް 

 ށަހަަޅއިގެން އެކި މީސްމީހުންނާ ތުގެ ަމއްސަލަތައް ހުމި ާބވަރަމަޟާންމަހުގެ މިފަދަ ބަރަކާތްތެރި ދުވަސްތަކުަގއި 

ހަޑިހުތުރު ެއއްޗެހި ގޮވާ ހެދުމަށް ޓަަކއި  ،އެ މީސްމީހުންގެ އަބުރަށް އަަރއިއަދި  ،ިކޔައިކި ެއއްޗެހިއެދިމާލަށް ތަފާތު 

ނޑުމެން މަޖިލީހުން މި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ  1195ކިހާ ރަނގަޅު ކަމެްއ  މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅައިގެން އަުޅގަ

ެއކަމަކު ހައްތަހާވެސް މި ދައްކަީނ އެންމެ ރަނގަޅު.  ،ަގއި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވާަނމަބާވައޭ. މިއީ ހެޔޮ ިނޔަތެއް 

ން ފެށިގެން ބާޣީ ސަރުކާރެއް އައިްސގެން އުޅޭ ވާހަކަ. އެ  7ން ފެށިގެން، މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ  7ފެބްރުއަރީ 

އްތައް ކުރާ ގޮތުގެ ވާަހކަ. އެ ސަރުކާުރ އައި ފަހުން މީހުން މަރުވާ ވާހަކަ. އެ ސަރުކާރު އައުުމެގ ސަރުކާރުން ކަންތަ

ނަޑކަްށ އެ ސަރުކާުރގެ ކުރިން...   މާ ކުރިން މަރުވެގެންދިޔަ މީހުންތައް މާ ގިނަ. ގާްތގަ

 1200 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން އަ ޅުގަ

މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޢިއްޒަތްތެރި ދެުކނު ދާއިރާގެ  މައްޗަންގޮޅީވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން،  141ގަާވއިދުގެ 

ޢިްއޒަތްތެިރ  28އި ތެރޭގަބަހުސްގެ މަރުޙަލާެގ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި މަްއސަލައިގެ ބަހުސް ނިމިގެން ެއ ދިޔައީ. 

ނަޑއެޅިަފއިާވ ަވގުތު  މެންބަރުން ވާހަކަދައްަކވާފަިއ ވޭ. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނުޑ ޖެހޭނީ މި ކުއްލި މައްސަލަ   1205ައށް ކަ

ނޑު ޖެހޭީނ އެޖެންޑާގެ އެކު އަޅު  ނިމުމާ  އެހެން އައިޓަމަަކށް ޖެހިލަން. ގަ

 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 1210 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

 މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން.  އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެއޮތީ ރަ މި ދަށުންގެ 6. 6 ނަންބަރުން އޮތީ އެޖެންޑާަގއި ދެ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަށުން ބަންޑާރަ ނައިބުގެ  129ުނައސާސީ ރއްޔާގެ ޤާނޫއޮތީ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫ ގައި މި -6.1

އިއްވަިއ،  ރިއްޔާ ޢައްޔަްނކުރަްއވާފަިއވާ ނަންފުޅު މަޖިލީހަށްވީ ހޯމަދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫ  2113ޖުލައި  1 ،މަށްމަޤާ

ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 129ނުއަސާސީ ރިއްާޔގެ ޤާނޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫ
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 1215 މި މައްސަލަިއގައިމަްއސަލަ. އާދެ!  ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާރިއްޔާ ން ހޯދުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރުހު

ނޑު މިހާރު ޓީފުޅު މަޖިލީހަށް ިއއްަވވައިެދްއވުމަށް އަމީްނޢާއްމަވާ ސިރިއްޔާ ފޮނުްއާވފައިރައީސުލްޖުމްހޫ ށް އަުޅގަ

 ދަންނަވަން.

 

 

 1220 އިްއެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ  .ޝާހިދަށްهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ާއސްތާނާ  މަށް މ.ާމއްދާެގ )ހ(ގެ ދަށުން ބަންޑާރަ ަނއިުބގެ މަޤާ ވަނަ 129އަސާީސެގ ޖުމްޙޫރިއްޔާ ޤާނޫނު

ނޑު ޢައްޔަންކޮށްފައި ވާީތ،  2113ޖުލައި  1އިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު، އަލްއުސްާތޛާ ޢާ ވީ ހޯމަދުވަހު އަޅުގަ

ޔަ ޓަކައި ތި ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްވަނަ މާއްދާގެ )ރ( 129އަސާސީގެ ޤާނޫނު

 1225. ޚާދިމުކުމް. 2113ޖުލައި  7. 1433ޝަޢުބާން  28ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެެވ.  މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ. އިޙްތިރާމު

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު.

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 ވާފަިއވާ ސިޓީުފޅުރިްއޔާ ފޮނުހޫއާދެ! ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިވިގެން ެއ ދިޔައީ ަރއީސުލްޖުމް

 1230ސަރުކާރުގެ މަސްއޫިލްއޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަލާ  ! މި މައްސަލަ ދިރާސާުކރުމަށްޢާއްމުގެ ފަރާތްޕުޅުން. އާދެއަމީން

 ގޮތުަގއި ނިންމަން.  ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވަިއ، މިކަން މި

ނޑު ދާން  -6.2 ވަިއ ން ފާސްކުރައްމަޖިލީހުވަީނ  ގައި މ6.2ި. 6.2 އިަޓމުންޑާ އަޖެހެނީ އެޖެ މި ދެން އަޅުގަ

ރިއްާޔގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު އީސުލްޖުމްހޫރަ ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެްއވުމަށްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 91ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 އިަގއި މި މައްސަލަ އާދެ! މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަަލ.  ެނވުމަށްއަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާީރެގ ބިލު އަލުން ވިސް

 1235 ޢާއްމު އަިރހުގައި ދަންނަވަން.އަމީން ދިނުމަށްވެސް މަޖިލީހަށް އިްއވައި ސިޓީފުޅު އްޔާ ފޮނުވާރިއީސުލްޖުމްހޫރަ

 

 

 އިްއެވވުން: މޭޒުން އިދާރީ

ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެވެ. ރަްއޔިތުންެގ  .ޝާހިދަށްهللا ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް، އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

 1240އަށް ހަވާީލ ދަންނަވަމެވެ. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  ވަހު ައޅުަގނޑަށް ފޮުނިވ ސިޓީދުަވނަ  2113ޖޫން  21މަޖިލީހުން 

ނޑު ބިލު ތަޞްދީޤުކުރަމުން  ،ޓަކައި އަޅުަގނޑަށް ފޮނުއްވުމުން ވާ ބިލުތައް ތަޞްދީޤުކުރުމަށްފާސްކުރައް   އަުޅގަ
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އަދި އިޤްތިޞާދީ އިޖްތިމާޢީ ނީ، ވެދާނެ ޤާނޫފެށުމުން ކުރިމަތިޢަމަލުކުރަން  ،ގެންދަނީ އެ ބިލު ތަޞްދީޤުކޮށް

ޖޫން  17އެވެ. މިގޮތުން  ކުރުމަށް ފަހު ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ޤާނޫނު ތަންފީޛު އެ، މައްސަލަތަކަށާ

އިން  ވަނަ ޖަލްސާ 6ަދުއރުގެ  ދެވަނަވަނަ އަހަރުެގ  2113ވީ ހޯމަ ދުވަުހ އޮތް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ  2113

 1245ވި އަމިއްލަ ފަރުުދންގެ ވިޔަފާީރގެ ބިލު އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށް ފޮނުވުމުން، އެ ބިލާ ރެއް ފާސްކު

ގުެޅގޮތުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މައްސަލަތައް ފާހަަގކުރައްވާަފއި ވާތީ، އެ މައްސަލަަތކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ބިލަްށ 

ވަނަ މާއްދާަގއި އަމިއްަލ ވިޔަފާރި އެއް ނިމުމަކަްށ  24ބިލުގެ  -1އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް އަޅުަގނަޑށް ފެނެ އެވެ. 

އަންނާނެ ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިާވއިރު އެ މާއްާދގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ނ(ަގއި ބަާޔންކުރާ ހާލަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ 

ޮގތުން ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަުކގެ ކޮންމެ ހާލަތެއް މެދުވެރި ނަަމވެސް އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ެއއް ނިމުމަކަށް އަންނާނެ ެއވެ. އެ

 1250ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުްނ  25ތެރެއިން އެއް ހާލަތަކީ އެ ިވޔާފާރީގެ މަސްއޫލުވެިރޔާ މަރުވުންކަމުަގއި ާވއިރު، ބިލުގެ 

ލުވެިރޔާެގ ވިޔަފާީރގެ މަސްއޫލުވެިރޔާ މަރުވެގެން އަމިއްލަ ިވޔަފާރި ނިމުމަކަށް އަންނަ ހާލަތުގައި ެއ ވިޔަފާރީގެ މަްސއޫ

ނަޑއަޅަންދެން އެ ިވޔާާފރީގެ ނަން އެހެން ފަރާތަކަށް  މުދަލާ މެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ަވކި ގޮެތްއ ކަ

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  4ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީގެންނުވާނެ ަކމުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. ބިލުގެ 

ޔަފާރި ެއއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ އެ ވިޔާފާރި ާއއި އެ ވިޔަފާީރގެ މަސްއޫލުވެިރޔާާއ ފަދައިން އަމިއްލަ ވި 

 1255ވަކިނުކުެރވުމެވެ. މާނަ އަކީ ެއ ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫުލވެރިޔާ މަރުވެއްޖެ ނަމަ އެ ވިޔަފާރި ނިމުމަކަށް އައުމޭ. ވީމާ، ެއ 

ކަށް ައއިސްފަިއވާ މާނަ ައކީ ވުޖޫދުަގއި ނެތް އަިމއްލަ ިވޔަފާރީގެ އަމިއްލަ ވިޔާފާރި ނިމުމަކަށް އައުމަށްފަހު އެ ނިމުމަ

 ނަން އެހެން ފަރާތެއްގެ ަނމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްީދގެންުނވާނެ ކަމަށް ބިލުަގއި ބަޔާްނކުރުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް

އި ވާތީ އެހެން ފަރާތެއްެގ ކަމުގަ ެއއް އެެވ. އަދި ވިޔަފާރި ައކީ ނިމުމަކަށް އަިއސްފައިވާ ވިޔަފާރި ނުފެނެ ކަމުގައި

އެވެ. ީމގެ ސަބަބުން ބިލުެގ  ނަމުގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްީރކޮށްނުދެވެންވީ ޤާނޫނީ ސަބަެބއް އޮންނާނެ ކަމަށް ނުފެންނާތީ

 1260ނުދީ ހުރުމަށް ރާތެއްގެ ނަުމގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްވަނަ މާއްދާ އޮތް ގޮުތން އެ ިވޔަފާރިެއއްގެ ނަން އެހެން ފަ 25

ވާތީ  ގޮެތއް ަކނޑަައޅަންދެން ކަމުގައި ލުވެިރޔާ މުދަލާ މެދު ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ވަކިއެ ިވޔަފާރީގެ ަމސްއޫ ލާޒިމުކުރަނީ

ނަޑއެޅޭ ވަކި ޮގތަކީ ކޮބަިއކަން އެ މާއްދާ އިން ނުވަތަ ބިލުގެ އެހެން  އެފަދައިން ޝަރީޢަތުގެ މަުރޙަލާގައި ކަ

ކަމެއް ނުވަަތ ސުން ސާބިތުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ީއ ވާރިެއވެ. އެ ވެސް ސާފުނުާވކަން ފާހަގަކުރެވެ މާއްދާއަކުން

 ކަމެއް ސާފެއްުނވެ ލާ އެްއ ނިމުންކަމެއް، ނުވަަތ އެްނމެހައި ޝަރުޢީ މަރުޙަ ޝަރީޢަތުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ނިމުން

 1265ޔަފާީރެގ ރަނީ އެ ވިއެާއއެުކ، ެއ މާއްދާ އިބާރާތްކޮށްަފއިާވ ގޮަތށް ބަލާއިރު ެއ މާއްދާ ލާޒިމުކުއެވެ. ހަމަ

ހެން ފަރާތަކަށް އަމިއްލަ ވިޔަފާީރގެ ނަން އެ ގޮތެްއ ނިމެންދެން ލުވެރިާޔގެ މުދަލާ މެުދ ޝަރީޢަތުން ވަކިމަސްއޫ

ުލެވރިޔާގެ މުދަލަކީ ހަމައެކަނި އެ ގައި ބަާޔންކުރާ ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫކަމުގައި ވާއިރު އެ މާއްދާ  ނުދިނުންރަޖިސްޓްރީކޮށް

 ުލވެރިާޔގެ އެހެން މުދަލުގެ މައްޗަށްބަޔާންކޮށްފައިނުވާތީ، އެ މަސްއޫ ިހމެނުނު މުދާކަމުގައި ވިޔަފާީރގެ މިލްކިއްޔާުތގައި
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 25ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ބިލުގެ  އެވެ. ވީމާ، އެ ވެސް އެ ާމއްދާ ހިނގާނެ ގޮަތށް މާނަކުރެވިދާނެ ކަމަށް ފެނެ

 1270ނަމަ ޤާނޫނު ހިންގުމުގަިއ ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް  ވަނަ މާއްދާ މިހާރު ބިުލގަިއ ހިމަނާފައިވާ ގޮތަށް ޮއެވއްޖެ

އެވެ.  ދެން  ުނވަތަ ެއ މާއްދާ ބިލުން އުނިކުރަްއވާެނ ކަމަށް ފެނެއްދާ އިޞްލާުޙކުރަްއވާނެ ކަމަށް، ފެންނާތީ އެ މާ

ވެހި ދި  ،ށް ކަންަތކުެގ އިތުުރން ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ޢަަމލުކުރަންފަށާނީ ޤާނޫނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކޮ ބުނެވިދިޔަ

ވަނަ މާއްާދގައި  33ކަމުގައި ބިުލެގ  ދުަވސް ހަމަވުމުން 91ކުރާތާ ސަރުކާރުގެ ގެެޒޓުަގއި ާޝއިޢު

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ަގިއވާ ގޮތުން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ޤާނޫުނ  34ބިލުގެ  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު 

 1275މިނިސްޓްރީން ޢާއްމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެ ކަމަށް  ގެ ތެރޭގައި ހަދައި،މަސްދުވަހު 2ޚުން ފެށިގެން ތަޞްދީޤުކުރާ ތާރީ

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެުޓގަިއ  ،ޓާނީ ބިލު ތަޞްދީޤުކޮށްފައް މަލުކުރަންއެވެ. މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ޢަ ބަޔާންކޮށްފަިއވެ

ޖެހޭ އިލްތިޒާމުތައް، އިލްިތޒާމު ވާއިރު ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދާކުރަން ކަމަށް ދުވަސް ހަމަވުމުން 91ޝާއިޢުކުރާތާ 

ކުރިން އަދާކުރުމަްށ  ވާތީ، ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުުމގެ ވެސް އެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުންަކމުގައި އަދާކުރުން ލާޒިުމވާނީ

މި  ދެްނނެވި ކަންކަމުގެ އިތުރުންއެވެ. ިއސްވެ ކަަމކަށް ނުފެނެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އިލްތިާޒމު އަދާކުރުން ލާޒިމުވާނެ

 1280ަގއި މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވާފަިއާވ 2112މެއި  11ކައި ބިލަކީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން އަލުން ވިސްާނވަަޑއިގަތުމަށް ޓަ 

އަކަށް އެ ބިލު ރޭަގއި ހިމެނުނު މުހިއްމު ނުކުތާއެ ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވި ސަބަބުތަކުގެ ތެ ،ކަމުގައި ވެފައި ބިލެއް

ވަނަ އަހަުރ  2112އެވެ.  ޔިތުން މަޖިލީހުން ރިޢާޔަތްކުރައްވާަފއިނުވާކަން ފާހަަގކުރެވެ އަލުން ފާސްކުރެްއވުމުަގއި ރައް

ވިޔަފާރި  ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފޮނުއްވި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާީރގެ ބިލުަގިއ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ

ގުޅޭ އެނޫްނވެސް ކަްނކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުުމގެ ަޔފާރިތަކާ އެފަދަ ވި  ކަމާ،ބެހޭ އެންމެހައި ކަން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމާ

 1285ބިލުގައި ރަޖިސްޓްރާ އޮްފ ، ކަމަށް ވެފައި  ސްއާފް ބިޒްނަސަލިއްޔަތު ބިލުން ހަވާުލކޮށްފައިވަނީ ރަޖިސްޓްރާ އޮމަސްއޫ

ޔާންކުރާ ރަޖިސްޓްާރ އޮްފ ބަ ވަނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްީރކުރުމާ ގުޅޭ ކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުަގއި  ބިޒްނަސަސް ކަމަްށ ބުނެފައި

 ،ނަމަ އަށް ކަމުަގއި ާވތީ، އެ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް ނައިސް މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެ ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފި ނަސަސްބިޒް

ތަްއ ލިްއޔަތުޮގތުން ބިލުން ރަޖިސްޓްރާއާ ަހވާލުކުރާ މަްސއޫ ގޮތުްނ ބިލު، ގުޅޭ  ގުޅޭ  އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރިއާ 

އަކީ މިހާތަނަށް ވުޖޫދުގައި ނެތް  ނަސަސްއެވެ. އެއީ ރަޖިްސޓްރާ އޮފް ބިޒް ށް އަދާކުރާކަްށ ނުފެށޭނެރަޖިސްޓްރާ އަ

ނަޑއަޅާފަިއވާ މަޤާމެއް  1290ގަިއ ހަވާލާދީފައި އޮތުމުން މި އެ ޤާނޫނަށް މި ބިލު ،ކަމުަގއި ެވފައި ޤާނޫނަކުން އުފެއްދުމަށް ކަ

ނޑަައޅާފަިއވާ ވިޔަފާރި ބިލުގައި ބަޔާންކުރާ ރަިޖސްޓްރާގެ މަޤާމު އުފެދޭ ނީ އެ މަޤާމު އުފެއްދުމަށް ކަ

އިތުރުން ބިލުގައި ވާތީ ެއެވ. އޭގެ  ކަމުގައި ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލަފްޒުތަާކިއ އިބާރާތްތައް މާނަކުރުމުަގއި ިވޔަފާރި އެ ލަފްޒު މާނަކޮށްފައި ވަނީ ިވޔަފާރި

ރަޖިސްޓްރީކުރުމާ ގުޅޭ ކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވިޔަފާީރެގ މާނައިގެ ގޮތުަގއި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނައިަގއި ކަމުަގިއ 

 1295ެއވެ. އެހެންކަމުން، އަމިްއލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލު ތަޞްދީޤުކޮށް ގެޒެޓުކުިރ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަން ފާހަގަކުެރވެ
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ޢަމަލުކުރަންފެށުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ  ،ވެމުގެ ބިލު ޤާނޫނަކަށްސްޓްރީކުރުނަމަވެސް ވިޔަފާރި ރަޖި

ދެންނެވުނު ަކންކަން އެހެން ހުރުމާ އެކު އެވެ. އިްސވެ ކަމަކަށް ނުފެނެ ވިޔަފާރި ޤާނޫނަކީ ޢަމަލުކުެރޭވނެ ޤާނޫނެއް

ނޑަށް ފޮނުްއވި ައމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީެގ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްަވއި ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުގަ 

 91ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަލުން ވިސްނާވަަޑިއގަތުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ބިލު

 1300އްވުން އެދެމެވެ. ޤަބޫލުކުރެ ޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާމުވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން އެ ބިލު މަ

 . ޚާދިމްކުމް. މުޙައްމަދު ވަޙީދު. 2113ޖުލައި  3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސްކުރުމަްށ ފޮނުވާފައިވާ ަމއްސަލަިއގަިއ ބަހު އާދެ! އަިމއްލަ ފަރުދުންެގ ިވޔަފާރީގެ ބިުލއަލުން ިވސްނުމަށް މަޖިލީހަށް

ނޑު މުން، އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންސެއް. އެހެންކަހުގަޑިއިުރެގ ބ1ަވަނީ  ހަމަޖެހިފައި  1305ނަށް އަޅުގަ

 14ށް މިނެޓު. ޕީ.ޕީ.އެމަ 25.ޕީ އަށް އަރުވަމުން ެގންދާނަން. ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮަތކީ އެމް.ޑީމިހާރު ފުރުޞަތު

ނެޓު. އަދި ވަކި ޕާީޓއަކަްށ މި 3މިނެޓު. ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް  3ިމނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  8މިނެޓު. ޑީ.އާރު.ީޕ އަށް 

 3ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ތަރުތީބުން  މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އެުރވެުމންދާނެ. އެހެންކަމުން، މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ

 1310އަުރވަމުން ގެންދާނެ ވާހަަކ ދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު

 އަރުވަން. ބްރާހީމް މުއްޠަލިބަށް ފުރުޞަތުމެންބަރު އި

 

  ރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:ފަ

 وصحبه آله وعلى دهحوّ  دًبسيّ  على الموالسّ  الةالصّ  .العبلويي رةّ  هلل حودال .الرحين الرحوي هللا بسن

ނޑުމެންނަށް ކުރަން މި ލަިއކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، މިއަދު. އައްސަލާމްޢަأجوعيي  1315 ވެސް ައޅުގަ

މެންނަށް ހަމަ ކުރަންޖެހުނު ވަނަ އަހަރު ައޅުަގނޑު  2112ދެންނެވީ  މި ،ޖެހުނީ މީގެ އެތައް ދުވަހެްއ ކުރިން

ތް ގޮތަށް އޮތީ. އޮ ދުވަހު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއ އޮތް ސިޓީގައި ހަމަ މި އިބާރާތް މި މަސައްކަތް. އެ

ވެސް ކޮމިޓީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ މި  މި ބިލު އެފަހަރު ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވީމަ އެހެންނަމަވެސް

ން ފޮނުވުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ އަނެއްާކ ްއވައި ިބލު ނިންމައި މަޖިލީހުނުކުރަްއތަކަށް ރިޢާޔަތްއޮތް ކަންތަ ފުޅުަގއި މިސިޓީ

ނޑު ބަލައިިލއިރު އެ ސިޓީަގއި އޮްތ އިބާރާތް ިމ  ވެސް ބިލު އަނބުރާ މި  1320ޮކަޅށް ފޮނުވައިލީ. ހަމަ އެ ސިީޓ އަުޅގަ

އިހުމާލުން. ގެ ބަރުންނީ މި މަޖިލީހުގެ މެންވަްނ މި ޖެހުފޮނުސިޓީަގއި ތަކުރާރުކުަރއްަވއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ބަލަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތްއެ ކަމުަގއި ވިަޔްސ ކުރާ ގޮތް އަުޅގަ
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އެއް ފޮނުވީމާ އެ  ކަމުގަިއ ވިޔަސް މަޖިލީހަށް ކަމެއް ފޮނުވަންޖެހޭ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅަކު ސިޓީ އަދި އެހެން ބޭފުޅަކު

ޅުަގނޑުމެން ކަންަތއްތަްއ ނުކޮށް އަހުންނަ ަކންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތް ންނަ އިބާރާތްތަާކއި އެ ސިޓީަގއިހު ސިޓީަގއި

ނޑުމެންނަށް އަނެްއކާެވްސ އަންނަންޖެހޭނީ ހަމަ ފެށި ، ނިންމައި  1325ައޅުަގނޑުމެންެގ ބާރުދައްކާ ކަމަށް ވާނަމަ ައޅުގަ

. ބިލު ދެވަނަ ފަހަރަށް އަިއއްސަ  އެ ހާލަތަށް އޮތީ އަދު މި. އެހެންވީމާ، މިޖެހޭނީތަނަށް ދަތުރު ފަށަން 

ްއވަީނ މި ބިލުގައި ހުރި ޤާނޫނީ ލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަނބުރާ ފޮނުއްަވއިލަވެސް ރައީސު މަފޮނުވާލެއްވީ ތަޞްދީޤުކުރުމަށް 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންެވއްޖެ ކަމެްއ.  ށް ޓަކައި. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.މައްސަލަތައް އިޞްލާޙުކުރުމަ  މީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަމަ ފުންކޮށް ކުރާ ކަންތައްތަާކ ދޭތެރޭ އަ  ޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވޭ ަކންތައްތަކާިއ އަުޅަގނޑުމެން މި އަ ޅުގަ

ނޑުމެްނ ބޭނުން . ދިވެހި ރައްިޔތުންގެ ފައިސާއެކަންަތއްތައް ކުަރން އެބަ ޖެހޭ ވިސްނައި  1330ކޮށްގެން މިތާނގަިއ  އަުޅގަ

ން ބޭފުޅުން އެއީ އެހެ އިތޯ އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންކުރަނީ،ރަނގަޅު ގޮތުގަ  ކުާރއިރުަގއި އެ ފައިސާ އެންމެމަސައްކަތް

ކަމެްއ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ  ެއއްގޮތަްށ އަޅުަގނޑުމެން ިމއަދު މި ވާހަކަ ދަްއކާލުން އެންމެ ރަނގަޅު  ދައްކަާވ ވާހަކައާ 

ނޑު އުއްމީދުކުަރނީ މިއަދު މި ބިލު، ޤަބޫލު ފޮނުއްވި ބިުލ ހޫރިއްޔާ ރައީސުލްޖުމްކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ކޮމިޓީަގއި މި އިޞްލާޙު  ،އަށް ފޮނުަވއި  މަޖިލީހުގައި އަލުން މަޝްވަާރކުރުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުން ބަލައިގެން ކޮމިޓީ

 1335ކޮށްދެއްަވިއގެން މި މަޖިލީހަށް އަލުން ގެނެސް ހިންގޭނެ ގޮތަކަްށ ިއޞްލާޙު ލު ޤާޫނނުމި ބި ރަނގަޅު؛

ނޑު އުއްމީުދކުރަނީ ތެރި ރައީސް.. ޢިްއޒަތްފާސްކޮށްދެއްވުން ރާއްޭޖގަިއ މި  މި މަސަްއކަތް ައވަަހށް ނިންމައި އަުޅގަ

ޖިްސޓްރީކުރުމުގެ މަރުޙަލާ އަވަހަްށ ފެށިގެން ދިޔުން. މިކަން އަމިއްަލ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަ ފަރުދުންގެ ިވޔަފާރި،

ނޑު މެންބަރުން މަސައްކަތްމަޖިީލހުގެ  ެއކީަގއި މި ޢިއްޒަތްތެރި ކުރެވޭނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ޮކށްދެއްަވއިގެން. އަުޅގަ

ނޑު އެދެނީ ވީހާވެސް އަވަހަަކށް  ،އުއްމީދުކުރަނީ އަްށ  ކޮމިޓީ މި ބިލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިންމަވައި؛އަދި އަުޅގަ

ނޑު ކޮމިޓީ  މަރުޙަލާ ނިންމައި ގެންގޮްސ، ކޮމިޓީ  1340ވާހަކަ ވެސް  ހުށަހަޅާ ފޮުނަވންއަށް  ގެނެސްދެްއވުން. ައޅުގަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

އި އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކު އަށް އަ ވަަނ އަހަރު ރާއްޖެ 2118`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

 1345ނު ގިނަގުނަ މަސަްއކަތްަތްއ ގެ ެއކި ކަންތަްއތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ނުހައެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުާކރުން ރާއްޖޭ ސަރުކާރު؛

ތިޞާދީ އިޞްލާޙީ ެއޖެންޑާގެ ދަށުން އަމިއްލަ ަފރުދުންގެ ިވޔަފާރީގެ ބިލެްއ ކުރަްއވަން ފެށި. ޭއގެތެރެއިްނ އިޤް

ވަނަ  7ަނ އަހަރު ފެބްރުއަރީ ވަ 2112ޭއގެ މަސައްކަތްތައް ކުެރވުނު. ނަމަވެސް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި

ޔާ ތަޞްދީޤުުކރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް މަޖިލީހުން އެ ބިލު ނިންމަވައި، ދުވަހު ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަމާ ބަޔަކު ހަވާލުވެ 

އަށް އަލުން ެއ  ކޮމިޓީއެ އެީކ  އަށް ފޮނުވާލުމާ އަނބުރާ ފޮނުވާިލ. ކޮމިޓީ އަރިހަށް ފޮނުވުމުން، ތަޞްދީޤުނުކުރައްަވއި
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 1350މައްސަލަތަަކކީ ކޮމިޓީން  ހަވާލާދީފައިވާދިރާސާކުރުމަށްފަހު ނިންމެވީ  އްސަލަ ހުށަހެޅުނު. ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަމަ

. ެއގޮތުން ކޮމިޓީްނ ކީ މި ބިލު ކުިރއަށް ގެންދެވޭނޭބޮުޑ މައްސަލަތަކެްއ ނޫނޭ. ެއާއއެޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މާ 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރިހަށް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފާސްކޮށްގެން ރައީ ،އަލުން ފްލޯއަށް ފޮނުވައިގެން ،ނިންމަވައިގެން 

. މީ ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް ދީޤުނުކޮށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ވީމާ އަނެއްކާ އަނބުރާ މި މައްސަލަ ފޮނުވާލީ ތަޞްފޮނު

ފަރުދުން ކުރާ ވިޔަފާރި ޤާނޫނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ ރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި އަިމއްލަ ވިޔަފާރި، އަމިއްލަ

ނޑެްއގެ ތެރެއިން ކުަރން އޮތް ފުރުޞަތު ގެއްލިގެްނދާ  1355ބަ މީހުންނަށް އެ ތަން. އެ ހަމައެއްގެ ތެރެއިްނ، ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނެޑއް ޣާވާތަކުން ކުރަްނ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިެގންދަނީ މިހާރު ބަމީހުން ވިޔަފާރި އެ ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

 ކުރަމުންދާ ތައް މީހަކު ބޭނުންހާ ޮގތަށް ކަންތައް އެ ފަރާތްތަކަށް ބިރުަދއްަކއި، ތިިބ ފަރާތްތަކުން ެއކި ވާލުވެވެރިކަމާ ހަ 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ވެސް އަޑުިއވިގެންދަނީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަ ޟާން މަހު މިހާރުވެސް ކަސްޓަމްސް އާިއ ތަން. އަޅުގަ

މީހުންނަށް  ުކރަމުންދާއިރު އެތްޅި ފަރާތްތަކުން ހުޅުލޭގައި މަަސއްކަފަދަ ޔުނީފޯމު އެ އިމިގްރޭޝަނާއި ޕޯޓުހެލްތު

 1360ެއއް ނެތް. އެާއ ިޚލާފަށް ބަޣާވާތުގަިއ އެހީތެރިވި  ރަމަޟާން މަހު ރަނގަޅަށް ޯރދަވީއްލޭނެ ގޮތްތަެކއް ހަމަޖަްއސައިދީފަ

ކޮށް ކެއުން ހަދާފަިއ އި، ވީ.އައި.ޕީ ތިބޭ މީހުންނަށް ވަކިަވކި މެނޫހަދާފަ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް، އެއަރޕޯުޓގައި

ނޑައެިޅގެންދާ ދައުލަތުން ބޮޑު ޚަރަދުކޮްށ އެ  ތަން. ބަާޣވާތަކުން ވެރިކަމަށް އަިއސް  މީހުންނަށް ވަކި ގޮތްތަެކްއ ކަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންތަނެކަންކުެރވޭނެ  އެކީ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކަމާ ނުދޭ. އަމިއްލަ ފަރުދުން ކުާރ އް ައޅުގަ

 ހެލްތާއި ކަސްޓަމްސާއި ިއމިގްރޭޝަނުގެ ފަރާތްތައް. އެ ތެއްކޮށްދޭ ފަރާތަކީ ޕޯޓުެއއް ޚިދުމަ ބޮޑު ޔަފާރިތަކަށް އެންމެވި

 1365މީހުންނަށް ވެސް އެބަ ޖެހޭ  ގަިޑއިރު މަސަްއަކތުގައި ޑިއުީޓ ބަހައިގެން. އެ 24އި ދުވާލު ތިބެނީ ރެޔާ  ފަރާތްތައް އެ

ދަތި އުނދަގުލުގަިއ  މީހުންނަށް އެބަރަކާތްެތރި ރަމަޟާން މަހު. މި ށް ރަނގަޅު މާޙައުެލއް ހޯދަން. ޚާއްޞަކޮ

ގޮތްތައް ހޯިދގެން ރާއްޭޖގެ  މީހުންނަށް ރަނގަޅު  ތިޞާދު ކުރިައކަށްނާރާނެ. އެާރްއޖޭގެ އިޤްއި ދަހަނުގޮތް  ރޯދަވީއްލޭ

މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް މު ބިލެއް. މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއް ގެންދެޭވނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އަށް ތިޞާދު ކުރިއިޤް

ނޑު ހުށަހަޅަން މި ބިލު ތަޞްދީޤު އިން މިހާރުން މިހާރަށް ފާސްކުރުމަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ފްލޯމި ކުރަންޖެހޭ ބިލެއް. އަޅުގަ

 1370ދާތައް ކުރާ ފަރާތްތައް ނުހަނު ގިނަ ފައިލުން ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއަށް ނުފޮނުވާ. އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ މި ބި ކޮމިޓީ

ނޑުމެންނަށް ފެ މިހާރުގެ ބަޣާވާުތގެ ސަުރކާރުްނ  ނިގެންދަނީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްަތކަށްކުރެިވގެންދާނެ. އަުޅގަ

 ތަން. އެހެން އެ ފުރުޞަތު ހޯދުމަށް ޓަކައި ންދާތަކުން ނާޖައިޒު ފައިދާތައް ނަގަމުމީހުންގެ ވިަޔފާރި އެ، ބިރުދައްކައި 

އަހަރަކީ އިންތިޚާބީ  ލާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ. މިއަނބުރާ ފޮނުވައިމި ބިލު ތަޞްދީޤުނުކޮށް 

ނޫން  މީހުންނަށް ކަންކޮށްދޭން އޮތީ ތިމަންނަމެން ކަންކޮށްދިނީމަ އެ އަށް ޓަކައި އެ އަހަރެއް. އިންތިޚާބުަގއި ފައިދާ 

ނޑު ަވރަށް ހަރުކަށި އިބާރާތުން އުޅެ ނުކޮށްމި ބިލު ތަޞްދީޤު ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ހެދުމަށް ޓަކައި   1375މި ނީ. އަުޅގަ

. މި ބިލު އަިދ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިގެންނުވާނޭމި ބިލު ދެ ،ޮގވާލަންސަރުކާރަށް ވެސް 
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ޒަތްތެިރ ވެސް ޮގވާލަން މި ބިލު ތަޞްދީޤުކުރުމަށް. އަދި މި ފްލޯގަިއ ވޯޓަށް އެހުމަށް. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއް

 ރައީސް.

 

 1380 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ިވަޔފާރީގެ ބިލެއް އަނބުރާ މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާލުމަށްފަހު އެ 

ނުޑމެން އެކި ބޭފުޅުްނގެ ިޚޔާލު މި ބިލާ ގުޅޭ ނޑުމެން ދަ ފާުޅކުރަމުން މި ަވގުތު ގޮތުން އަުޅގަ ނީ. އާދެ! އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް އަނުބރާ ފޮނުވާލަނީ ހަމަ ހުރެފައި ފޮނުވާލުުމގެ ނިޔަުތގަިއ ޤަބޫލު

ނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ބިލު ފޮނުވަމު، ނައިބުެގ ލަފާ ޭއގެތެެރއަށް ހޯދައި ނޫންކަން. ދައުލަތުެގ ބަންޑާރަ  ން އަުޅގަ

 1385އަހަރު ދުވަހުެގ ސަރުކާުރގަިއ  3އޮްތ ސަރުކާރަކުން އެކަންޏެއް ެވސް ނޫން. ނިމިގެން ދިޔަ  މިހާރު މި އަދި ދިޔައީކީ

ކޮްށފައި ހުންނަ ކަންތައްތަކުެގ ފޮނުވާލަމުން ދިޔަ. އަދި ފޮނުވަިއލާ ބިލު ތަކުގައި ރިޢާޔަތް ވެސް ބިލުތައް އަނބުރާ

ނޑު އިތުރުން ވެސް މި މަޖިލީހުން ކަންތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ފާހަގަކޮށްލަްނ.އްތައް ކޮށްފަިއވާަކން އަޅުގަ

ފޮނުވާލެއްިވއިރުަގއި ެއއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމުަގއި އޭރު ހުންނެވި މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ،އިމްތިޔާުޒގެ ބިލު

ޕާޓީތަކުެގ ޭބފުޅުން ބޭނުންވީމާ ެއގޮތަށް  ކޮށްފައިާވ ކަންަތއްތަުކގެ އިތުރުން ބޭނުންވި ގޮތަަކށް މިތާ ތިބިކޮމެންޓު

ނޑު ތާއީދުކުރާނެ ބިލެްއ އަދި ތާއީދުކުރި ބިލެއް ނޫން. ފަހުން ވެސް  މެންފާސްކޮށްފައިވާ ބިލެއް. ައޅުަގނޑު  1390އަޅުގަ

ށް މަފޮނުވުކަށް ކޮމިޓީއަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި، ކޮމިޓީއަ މި ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށްފަހު 

ނޑު ތާއީދުކުރަން. އާދެ! ޓަ ކައި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

އެްއބާރުން އަނެއް ބާރާ ގުޅިގެން  ،ބާރު 3އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ކުރެވޭ މަސައްކަތް ވާންޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އަދި ޤާނޫނެއް ްއގެ ގޮތުަގ. ތަންފީޛުކުރެވޭ މަސަްއކަތެ އަޅުަގނޑުމެން ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ވެސް ފާސްކުރިޔަސް   1395މަޖިލީހުގެ  ހަމަަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުުކރަން. އަދި އަޅުއެކަން ައޅުގަ

ނޑުމެން ހައިިސއްޔަތުން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުމެންބަރެއްގެ  މިތާ ކުރާ މަަސއްކަތް ެވސް ބޭކާރުނުވާނެ ކުރަނީ އަުޅގަ

ކަމުން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންކުރުމަކީ އެއީ ވެ  ތައްގޮތަކަށް ސަރުކާރުން ވެސް ަކންތައް

ނޑުމެން ދެންނެވުމަށްފަހު ހޯދަންއެ މަޢުލޫމާތު  ތްތަކަށްސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާ އޭެގ  ފަރާތްތަކުން ވެސް އެ ،އަޅުގަ

ނުޑމެން މި މަޖިލީހަށްފުރިހަމަ މަޢުލޫ ނޑުމެން މިކުާރ  ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެ. އެހެންނޫންކަމަށް ވަންޏާމު މާތު އަޅުގަ އަޅުގަ

 1400ލަްއަކ  4ވިދާޅުވާ މި އެންމެންގެ ުދލުން ޖަލްސާއެްއ ބާއްާވއިރުަގއި ހަމަ މި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު  މަސައްކަތް

ނޑު ދަންނަވާނީ ދުެވެގންދާ ޚަރަދު، އެްއ ޚަރަ އެތައް ރުިފޔާ އެންމެންެގ ޮބލުގަިއ އެިޅގެންދާނެ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަ

ބިލެްއ ނޫނޭ. ޮފނުވާފައި އޮތް  ނިޔަުތގައިފަހަރެްއގައި ވެްސ ޖެއްސުންކުރުމުެގ  ކީބިލެއް އަނބުރާ ފޮުނވާލުމުން އެއީ 

ަފއި އޮތް ލެވިަމތިން އެކުލަަވއި ޤާނޫނުައސާސީއާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ އީނުކުރާ ސަރުކާރަކަށް ިވޔަސް މިބަޔަކު އަދި ޤަބޫލު
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ޫތރީ ހަމައިގެ ތެޭރގަިއވާ ަސރުކާރެކޭ. ސަުރކާރުން ވެްސ ކުރާނީ ރައްޔިތުްނގެ ހެާވިއ ސަރުކާރެކޭ. ޤާނޫނީ ދުސް

ނޑު ތާއީުދކުރަން. ލާބައަށޭ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު އަނބުރާ ކޮމިޓީ  1405  އަށް ފޮނުވާުލމަށް އަޅުގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މިހާރު ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ބިލު  ؛މީ ފްލޯ އިން ފާސްކުރަންޖެހޭ ބިލެއް. މި ބިލު އޮތް ގޮތަށް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ނުކޮށް. މި ބިލުގައި ތަޞްދީޤުނުކޮށް ފޮނުވާލަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ތަޞްދީޤުމި 

 1410ކު ަމރުވުމަށްފަހު ނިމިގެންދާނޭ. އެ ދިޔަ ިވޔަފާރި، އެ ފަރުދަންކުރަނީ ފަރުދަކު ކުރަމުންފޮނުވާލި ސަބަބަކަށް މި ބަޔާ 

އް ނުދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޔާންކޮށްފައި ފޮނުވާފަިއވާ ފޮނުވުމަީކ އެއީ ދެކޮޅުޖެހޭ ނިންމުމެނިމިގެން

މަރުީވއޭ. އެ ިވޔަފާރި ވެސް ނެތިދިަޔއީއޭ. ހިސާބުން ވިޔަާފރި ވެސް  އެ ،ނޫނޭ. އެ ފަރުދަކު މަރުވުމަށްފަހު

ނޑު ހަމަ ހައިރާްނވެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަންތަރީްސވޭ. ބަންޑާަރ  ،މީ ަވރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ްނ ށް ެއނގެންޖެހޭނެ ނޫންތޯ ވާރުތަމުދާ ބެހެވޭކަން. ވާރިސުންޑާރަ ނައިބަބަ ،ނައިބަށް ލަފާ ހޯދަން ފޮނުވީމާ

 1415ން. ވާރުތަ މުދާ ބެހެވެންޖެހޭނެކަން. ފަރުދަކު ރަށް ސާފުކޮށް އޮންނަަކން ވާރިސުއޮންނަކަން. ކީރިތި ޤުރުއާނުަގއި ވަ

ރަމުންދިޔަ ވިޔަފާީރގެ އެ ފަރުދަކު މަުރވިޔަސް ޭއނާގެ ކުެއއް،  ދިޔަ ިވޔަފާރިފަރުދަުކ ކުރަމުން، ވިޔަފާރި މަރުިވޔަސް

ރިންނަށް އޭނަގެ ދަ ެރވޭނެ ެއއްެޗހިކަމާ،ކުހުރިހާ އެއްެޗއްަސީކ ރައްކާތެރި އެ ނަމާއި ނުއުފުލޭ މުދަލާއި

ެއވަރު ނޭނގޭ ގަމާރު، ޖަނަވާރު ެވރިއަކު މި ޤައުމުގައި ބަހައްަޓން ހެޔޮނުވާނެ. ވާރުތަ މުދާ  ވާރުތަވާންޖެހޭނެކަމާ،

އޭ. ހިސާބުން ނިމިދިޔައީ ެއއް މަރުވުމަށްފަހު އެ ރުވުމަށްފަހު، ފަރުދަކު ކުރަމުންދިޔަ ވިޔަފާރިއޭނަ އެ ބުނަނީ މީހަކު މަ

 1420ންތަރީްސެވއްޖެ މިހާރު. ބުދު ދީންތޯ ހައިރާންވެ އަ ރާ މީހެއްތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް؟ކު އޭނައަކީ ކޮން ދީނެއް ޤަބޫލު

ންާވ ރުމަތްތެރިެވގެވެސް ވާރުތަމުދަލަީކ ެއއީ ހު މަގައިމުހަ ކުރަނީ؟ކުރަނީ. ކޯްއޗަކަްށތޯ އޭނަ އަޅުކަން އޭނަ ޤަބޫލު

 24ތަނަށް މި ފޮނުވީ ހަމައެކަނި  މަޖިލީހެއް ޮއެވގެންނުާވނެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް މި ނުޮކށްދެވޭޔަތީމުންގެ މުދާ ރަްއކާތެރި

މަރުެވއްެޖ  ައކު ވިޔަފާިރވެރި ،ށްފަިއވާ ގޮތުންވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮ 24 ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ، ަބއްލަވާ!ވަނަ މާއްދާ 

ނިއްާޔ ކޯޓު މަރުޙަލާއަކުން ނޫ އެ ރަްއކާތެރިކުެރވޭނޭ.ރުމަތްތެރިކޮށް، މުދާ ހުއެ ހިސާބުން  ނަމަ އެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ އެ

ނޑުމެން ބަޔާްނކޮށްފައި އޮީތމަ އެހެން ގޮތަކުން ނުހެދޭނޭ  1425 ނިންމުމެއް ކަަމށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މޮޔައެއީ  ،އަުޅގަ

ނިންމާފައި އޮތީ މޮޔަ ނިންމުމެއް ކަމަށް. ަބއްލަވަްނވެއްޖެ ޫނންތޯ އޭނަ ބުއްދި ހަމަތޯ. މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަުމގައި މިހުިރ 

އަކީ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި  ތަނަށް ހުށަހަޅަންވެއްޖެ ނޫންތޯ މިހާރު. އޭނަ ބާޣީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ބުއްދި ހަމަތޯ މި

ލަްގަޒރީ ސޭޓު މަރުވީމާ ލަްގޒަރީ  މިސާލަކަށް، ވާރިސުން ތިބޭ ކަމެްއ. ިވޔަާފރިވެރިޔާ މީހެއްތޯ. އޭނަައކަށް ނޭނގެ

ނުދެވޭނެ މީހުން މަރުވީމާ ސޮނީ ވެސް އެހެން މީހަކަށް ދޭންވީތޯ.  އުވާލަްނވީތޯ. މިސާލަކަށް ސޮީނ. ސޮނީ ވިޔަފާރި އެ

 1430ތިޞާީދ އެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި މިތާ އިޤްއްޗެހި. ރަންާޏއި ދަރަންޏަކީ ވާރުަތވަމުން ައންނަ އެޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަ
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ށް ލަފާދޭ އަ ތިޞާދީ ކޮމިޓީހުރިހާ އެންމެން، އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގައި ދިރާސާކުރާ ބަޔަކު އެބަ ތިބޭ. ިއޤް ކޮމިޓީން މި

ނޑުމެންނާ  އަށް ބޭުރގެ ފަންނީ ލަފާދެވޭ. އެންމެ ތިޞާީދ ކޮމިޓީބަޔަކު އެބަ ތިބި. އިޤް ދަލުކުރީ ބައްފަހުން ައޅުގަ

ތަކެއް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ބައްަދކޮށްފަިއ .އެން.ީޑ.ޕީގެ ކޮންސަލްޓެންުޓންތަކެއް. މާހިރުންޔޫ ޔުނެސްޯކގެ، މާފުކުރަްއވާތި!

 އަށް ޕާކުކޮށްފައި އެބަ އޮޭތ، ކުރަމުން، ބަޣާވާތަށްފަހު އިންތިހާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުަގއި ޕާކު ބުނީ

 1435މި ސުވާލު  ދަނީ. ކީއްވެގެންތޯ ަކލޭމެން ޕާކުކޮށް މައްސަލަތަްއ ނުނިންމަނީ؟ުކރަމުންނޭއް ާޕކުމައްސަލަތަ ބިލުތަކާއި

ވެސް ދިން. ޤައްރިރުން ގެންގޮްސގެން. ުސވާލުކުރި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީން. އަެނއްކާ ިކޔަަވއި ހުރިހާ ކޮމިޓީތަކެއްގެ މު  .ކުރި

ޕާުކކޮށްފައި ބަހައްޓަިއގެންނުވާނޭ. ަބއެްއ މި . ުކޮކށްގެންނުވާނޭދިން. މި ޕާ ކުޑަކުދިންނަށް ިކޔަަވއިދޭހެން ކިަޔވައި ވެސް

ކުރާ ކަމަކީ މި  ވަޙީދު މި ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ޕާުކކޮށްފަިއ ހުރެއޭ. އެއީ ޚުދުމުޚްތާރު ޤައުމުތަކުަގއޭ ޕާކުކުރަނީ. މިހާރު

ެއއްވެސް ަމސައްކަެތއް ނުކުރާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެްއެވސް ކަމެއް ކުިރޔަނުދޭ ކަމަށް، ނުކުރާ ކަމަށް، 

 1440ކުރޭ. ބިލު،  ދެނީ. އެހެންނަމަވެސް މިތާ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ކަންތައްތަކެއް އެބަ ރައްޔިތުންނަށް މެސެޖެއް މި

ލާފައި ހުރިހާ ގައިދީންތަްއ ބުރާ ފޮނުވާލީ. ފޮނުވައި ނއަ، ހޭ ބިލު ދެވަނަ ފަހަރަށް ފޮނުވައިލީމަޕެރޯލާ ބެ ޖަލުތަކާއި

ބަރު އެތެރެކުރަނީ. ހަޑީަގއި މަސްުތާވތަކެތި ގޮދަ ހަބަރު ަޝއުަކތު ލައްާވ މައްޗަށް ޫދކޮށް މަސްތުވާަތކެތި ިވއްކަނީ. މަގު

މީހުން އެންމެ ގިނައިން މަސްތުވާތަކެތި ިވއްކާކަން ައޅުަގނޑުމެންނަްށ  ީޑަގއި އެތެރެޮކށްގެން ވަޙީދާ ދެޝައުކަުތގެ ގޮދަ

ޑީަގއި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮްށގެްނ އް. ހަބަރު ޝައުކަތު ގޮދަ މީ ބަލަންޖެހޭ އެއްޗެ ފެންނަން، ސާބިތުވާން އެބަ ހުރި.

 1445މުޅި ، ފަސާދަކޮށްގެން، މަރާމާރީ ހިންގައި މުޅި ޤައުމު ޖޭގައި ތިބި ހުރިހާ ޒުވާނުންނާ، ދެން ތިބި ބަޔަކާމި ރާއް

އެއް ހިންާގފައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން  ރީމާހިންގަނީ އޭނަ ވެރިކަުމގައި ހުންނަން. މިހުރިހާ ޖަ ޤައުމުގެ ޖަރީމާ މި

ވަގުންނޭ.  ރަްއޔިތުންނޭ މުޅި ޤައުމުަގއި އޮތީ ވަގުންނޭ. މި ޒުވާނުންނަކީ ވެސް ނ،ގިނަކޮްށގެން އޭނަ މިހުންނަނީ އާ

މިތާ ރަނގަޅު ެއއްެވސް މީހެއް. ހުސް ޖަރީމާ ހިންގާ މީހުންނޭ. މި ރަށަށް ބޭނުންވަނީ  އެްއވެސް މީހަކު ނެތޭ

އަްށ  ހުންނާއި ސިފައިންނޭ. މި ރަށަށް ބޭނުންވަނީ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރޭ. މީ ވަޙީދު ބުނާ އެއްަޗކީ. އޭނަފުލު

 1450ނަ. ތަނަކަށް ނޫންތޯ އޭ އްޔިތުން ނިކުމެ ބާލަންވެްއޖެރަން ނޭނގޭ ވެރިއަކު މިއަދު ވެނީ ކިހިނެއްކަ ވާރުތަމުދާ ބެހެ

ޟާން މަހު ދެްއޭކ ކުރަނީ. މި ރަމައަށް ދަރިން އަޅުކަން  ްއ. ކާީލމާކުރާ މީހެދިޔައިްއޔާ ގެިރގުެޔއް ފެނުނަސް އަުޅކަން

މުދަލަކީ ކޯްއޗެްއކަން ރައީސް. އެހެންނަމަވެްސ ވާރުތަ ހުންނަނީކީ ޢިއްޒަތްތެރި ތަެކއް ވެސް ޫނން މިކަހަލަ ވާހަކަ

 އެއް އޭނަ ހޭ. އެއީ މޮޔަނޭނގޭވަރު ގަމާރެއް މި ރާއްޭޖގެ ވެިރކަމުަގއި ބަހައްޓަން ެހޔޮނުވާނެ. އޭނަ ބާލަން އެބަ ޖެ

 އަކީ. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.
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ޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ބިލު މި މަޖިލީހުން ފުރަތަމަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ރަ `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

އަލުން ްށ ފެނުނީ އެ ބިލު އަލުން އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ދީޤުކުރަން ފޮނުވުނީމާ އަޅުަގނޑުމެންނަތަޞް، ފާސްކޮށް

މެދު މި  ފަހަރު ފޮނުވާިލއިރުަގިއ ކަންބޮުޑވުން ކަމަށް ވިދާުޅެވފައިވާ ކަންތައްތަކާ  ފޮނުވާިލ ަތން. އެވިސްނުމަށް ޓަަކއި 

 1460އަެނއްާކވެްސ  ފަހު، އަލުން އެ ބިލު ފާސްކުރަްއވައިކުެރވުމަށްރިޢާޔަތް އަލުްނ ވިސްނައި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި

ށް ވިދާޅުވި ކަންބޮުޑވުންތަކަ އޭރުަގއި އެ  ފޮނުވުނީ. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤކުރުމަށް ޓަކައި

ކުރަން ފޮނުވީމާ ޞްދީޤުކޮށް އަނެްއކާވެްސ ތަދެންނެވި ބިލު ފާސް ގެނެސްދިނުމަށް ފަހުގައި މިމަޖިލީހުން ހައްލު

ށް ވަނަ ފަހަރު މަޖިލީހަ 3ކުާރ ގޮުތަގއި މިީއ ހަށް އެނބުރި. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުއަީއ މަޖިލީ އަނެއްާކވެްސ މި ބިލު މި

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެެރއިން، ޤާނޫީނ  އަންނަ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

 1465 ،ވިޔަފާިރެވރިންނަށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ުފރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށް ޓަަކިއ މިފަދަ ބިލެއް ފާސްކޮށްހަމަތަކުގެ މަތިން 

ކުރުމަކީ  ތަޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވުނީމާ ޖެއްސުންކުރުމުގެ ގޮތުން، ނޫީނ މަޖިލީހަށް ގޮންޖެހުމުގެ ގޮުތން މިފަދަ ކަންތައް

ނޑު ޤަބޫލު  ނޑުމެންނަކީ ިދވެހިރާއްޭޖެގ ކުރާ ޮގތުގައި އެްއވެސް ހާލެްއަގއި އެއީ އަުޅގަ ޮކށްގެންވާނެ ކަެމއް ނޫން. އަުޅގަ

ހަމަމަގުން ހިންުގމަށް ޓަކައި ޤާނޫނީ އޮނިަގނޑު އެކުަލވާލަން ތިބި މީހުން. އަދި ޤާނޫނު ހަދަން ތިބި  ކަންތައްތައް

ތަށް ކަންތައްތައް ކުރީާމ އެއްގޮތަްށ ޢަމަލުނުކުރާ ސަރުކާރަކުން އެގޮ ފައި، މިތަނުން ހެދޭ ޤާނޫނުތަކާމީހުން ކަމަށް ވެ

 1470 ޔިތުންނަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.މި ލިބެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައް  ދެރަކަމެއްއޭގެ ހުރިހާ ނިކަމެތިކަމަކާިއ 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ޖަުލތަކާއި ޕެރޯލް ބިލު ވެސް މި 

 ައދި އެކިެއކި ބޭނުންތަކަށް މި ށް ތަފާތު އެކިެއކި ގޯާނކުރުމާ،މީހުންނަ ސަްއކަތްޮކށް، މިއަދު އެދެންނެވި މަގުން މަ

ފެބްރުއަރީަގއި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބަޣާވާތްކުރުމަްށ  7ތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ދާނެވި ފަރާތްތައް ބޭނުންކުރަމުންދެން

ގެ ދާދިއުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަހު އޮެވ، މި ޤައުމު ކުރިއަށް މި  ފަހުގައި މިއަދު މި ރާއްޖޭގަިއ ނަހަލާލު ވެރިކަމެއް

 1475މިކަމުގެ ައގު ދިވެހި ރަްއޔިތުން ަވރަށް ބޮޑަށް އަދާކުރަންޖެހޭނެ  ތާރީޚަށް އަޅުަގނޑުމެން ވިްސނާލައިފި ކަމަށް ވަންޏާ

ެވސް ހަމަހިމޭނުން ތިބެގެން ށް ތުންނަށް ެއްއގޮތަކަކަމަކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔި ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މި

ދެކޮޅަށް ދިވެހި  ން އޮތީ މިފަދަ ޮގންޖެހުންތަކާސަލާމަތްވެވެން އޮތް ކަމެްއ ނޫން. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްވާ

ކަމަކަްށ  ފެންނަނީ މި މަޖިލީހުން ކަމެއް ކޮށްފިްއޔާ އެ ރައްޔިތުން ހިތްވަުރކޮށްގެން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި 

ނޑު  ގޮތަކަްށ ކަންތައްަތއްކަމަކަްށ ގޮންޖެހުމުގެ ގޮުތން އެހެން  އެ ނޫނީނުމުގެ ގޮތުްނ، ރައްދުދި ކޮށްލާ ތަން. އަުޅގަ

 1480ފަހުން މި މަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުމެއް އެއީ ިއމިގްރޭޝަން ެއއީ ޑިފެންސް  ދާދި ،މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދަންނަވާ ނަމަ

ކަމަށް. ައދި ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓަކީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްީރގެ  މިނިސްޓްރީގެ ދަށުަގއި ޭބްއޭވނެ ތަނެއް ނޫން

މުން މަޖިލީހުން ނިންމި ެވގެންދިޔަ ގޮތަކީ އެ ނިން ދަށުގައި އޮންނަންވީ ތަނެްއ ނޫން ކަމަށް. އެހެންނަމަވެްސ ކަން

ނޑުމެންނަށް  ހުދުވަ ހިތުހުރި ގޮަތކަށް  ،ށްޭބނުންކޮ ާބރާއި އިޚްިތޔާރު ތިމަންނާއަށް ލިބޭ  ތިމަންނާނުނީ ފެއަުޅގަ
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 ތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ވިޖެއްސެބުނެ މަޖިލީހަށް ގޮންގޮތަށޭ  ކަންކުރާނީ އެ ކުރާނަމޭ. އެކަން  ތިމަންނާ ކަން

ނޑުމެން މި ފަހުން ދާދި ނޑުމެންނަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ރުގަވަޒީރަކަްށ ރުހުން ނުދިނީ. އޭ ދެތިން މަޖިލީހުން އަޅުގަ  1485ެގ އި ައޅުގަ

ރީ ގްރޫޕުތަކުގެ ބަެއްއ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ޕާލިމެންޓް ރު މި އޭ ނުދިން ވަޒީރު މަޤާމަށް ލީމާ ރުހުން ވެރިކަމުަގއި

. އެއް ނުދެއްވާނަމޭ ން ޖާގަތިމަންނާމެ ކުރެޭވކަށް ޖައްސަވާފައި އެކަންމަޖިލީހަށް ގޮން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ  ލީޑަރުން

 ނޫނީ  .ބާަވއޭ ވިދާުޅވާނެއެެހން ބޭފުޅުން  ުކރެއްވީމަ ހަމަ އެ  އަދު އެ ގޮންަޖއްސަވާަފއި އެކަންއަރާ މިއަޅުަގނޑު ހިތަށް 

އޭ. ިޢއްޒަތްތެިރ ވަ ނެ ބާެއކަމުަގއި ދެމިތިްއބަވާ ،ވިދާުޅވެުދވަހު ދެްއކެިވ ވާހަކަފުުޅ މިއަުދ  ބޭފުޅުން އެ އްޔާ އެވެއްޖެ 

 1490މަށް ލާފައި އް މަޤާނުދިނީމާ އަނެވަޒީރަކަށް ރުހުންއަކީ މަޖިލީހުން  އުޅޭ ވާހަކަ ނޑު ދަންނަަވން މިރައީސް، އަުޅގަ

ދެންނެވި ނިންމުން  މި ،ދެއްެކވި ވާހަަކއިގެ މަްއޗަށް ބިނާޮކށް ދުވަހު އެ އެ ،ހޯދަން ފޮނުވީމާއަނެއްާކވެސް ރުހުން

ނޑަށް ކަންބޮޑު  މަޖިލީހުން ނިންމަން އެބަ އަދި ެއ  ،ނޫނުތައް ހެދިަވނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިފަދަ ޤާޖެހެއޭ. އަުޅގަ

އަށް ހެދިފައި ހުރި ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކެއް  އާއި މަންފާ ރަްއޔިތުންގެ ާލބަ .ނުދާތީކަށް މިއަދު ޢަމަލުކުރެވެވުންތަޤާނޫނު

ދޫކޮށްލަިއގެން  ދިވެހިާރއްޖެ ހަމަިއން ނައްޓާލަން ،ކޮށް ހުރި ގޮތަކަށް ކަންަކންފަހު ހިތުއަޅާލުމަށް އޭގެ މަީތގައި އަތް 

ނޑަށް މިއަދު ެއަކން އެގޮތަށް ކުރެވޭ  ތިބޭ ނޑުމެންނަށް  ތަނެއްތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ  1495ެނތް. އަދި އަޅުގަ

ނ ކަމަކަށް ފުރުޞަތު ދީގެން ތިބެންޖެހޭ މަޖިލީހުން އެ މިއަދު މި ނޑު ނުކުރެވޭ ޑަކަށް ަޤބޫލެއްވެސް އަުޅގަ . އަުޅގަ

ހަމަ ފުރިހަމަ ދައުރު އޭގެ އެންމެ ފުރިއަދާކޮށް މަޖިލީހުގެ ލީހުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާމަޖިމަޖީލީހުން  ޤަބޫލުކުރަނީ މި

ޓަަކއި  ިދއުމަށްރާއްޭޖގަިއ މިއޮތް ނަހަލާލު ވެިރަކން އޭެގ އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތަކަށް ގެން މި ،ގޮތުަގއި އަދާކޮށް

ނޑު ުއއް ވެއްޖެމުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން ތުންގެ ވެރިކަމެއް ާޤއިރައްޔި  މީދު މިަކމަށް. އަޅުގަ

 1500އޮތް  އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއަދު މި. ކަމަށް ސެޕްޓެމްބަރުގައި ދިވެހިރައްޔިތުން އެ ނިންމުން ނިންމާނެ  7ކުރަނީ 

ރާއްޖޭގެ ކަންަތއްތައް ދެން ށް. އޭގެ ފަހުަގިއ ކަމަ ހު ބުނާނެުދވަ ްނ ބުނަންވީ ބަސް އެބަޣާވާތުގެ ވެރިކަށް ަރއްޔިތު

 މި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު،ކަމަށް. ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ދާނެ މަގަށް އެޅިގެންހަމައެކު  ގެ ވާގިފުޅާهللا

ނޑު ާތއީދު އްވީގޮތަށް ފާސްކުަރން ހުށަހެޅު އޮތް ބިލު މި ގޮތަްށ  އޮތް ކުރަން. އަދި މި ބިލު މިހުށަހެޅުްއވުަމށް އަުޅގަ

ނުޑ އެޮގތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން  ،ޅުންހުށަހެޅި ހުށަހެ މަނިކުފާނު އެ އެ ފާސްކުރުމަށް ވެްސ އެދޭ ވާހަަކ ައުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް މިހެން   1505ލާނީ. ވާކަށް ނެތޭ އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއި ނުކޮށްމިކަން ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

އްޔާ މަޖިލީހަށް ވެއްޖެ  ނޫނީ ،ލުންލާ ކޮންމެ ބިެލއް ައނބުރާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާމަޖީލީހުން ފާސްކޮށްފައި ފޮނުވައި މި

ކަމެްއ  ވާނެ ގޮތުަގިއ އެީއ ކޮްށގެންބޫލުކުރާ ގޮންޖެއްެސވުމުގެ ގޮތުން ކަންކަން ކުރާ މަންޒަުރ ބަލަން އަޅުަގނުޑ ޤަ

ވަރުގަދަ ބާެރއް   ވުރެ ތުްނގެ ާބރަށްނޫން. މިއީ ރަްއޔިތުންގެ ގެ. މިއީ ރަްއޔިތުންެގ ބާރު. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ަރއްޔި

ވެސް ބުނަނީ  ވަނަ މާއްދާ 4. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރުގަދަ ބާރަކީ ރައްޔިތުްނގެ ބާރުނޯންނާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްނމެ ވަ

 1510ެވސް އަދި ބަޣާވާތެއް ކޮްށގެްނ  ނޑު އެދެނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރުންއެގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ
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އްޔިތުްނގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖަހައިނުލާ ރަްއޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުން މަތީގަިއ ވެރިކަމުަގއި ތިިބ ނަމަވެްސ ރަ

ންގެ ބާރަީކ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތު ދިނުމަށްފުރުޞަތު ޓަކައި ށްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަ ދެމިތިބުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ

 ރާއްޖޭގެ މެއް މިރާއްެޖއަކަްށ ހަމަޖެހު ގައި ަޤބޫލުކުރުމަށް. އެގތޮުތގެ މަިތން ނޫނިއްޔާ މިއެންމެ ގަދަ ބާރުކަމު 

 ބިލު މިދެންނެވި މަގުން ގެންގޮސް  ތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނުޑ އެދެނީ މި ބިލު މި ލަޙަތެއް ނޯންނާނެ. ޢިއްޒަމަޞް

 1515 ޓަކައި ފޮނުވާލުމަށް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.  ކުރުމަށްުބރާ ތަޞްދީޤުއަނފާސްކޮްށ،  ގޮތަށް އޮތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ންނަވާފަިއވާ ދެއްުކމަށް އެދިވަަޑިއގަފުޅުވާަހކަ ޑަިއގެންެގ ދަށުން  ފުރުޞަތަށް އެދިވަ 6.2އްާޔ. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު ޝުކުރި

 7 ދަނީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު ނިމުނީ. އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑު މި  ބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައިއްޒަތްތެރި މެންހުރިހާ ޢި

 1520ހުށަހެޅުެމްއ  2އަށް  ދެންމެ މި ހުށަހެޅުނު މައްސަލަައށް ދިއުމުގެ ކުރިން ދަންނަވާލަން.  7 އަށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ  މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ހުށަހަޅުއްަވއި، ރިފައިވޭ. ެއއީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެލިބި

ކުރުމަށް ކޮމިޓީއަކަށް މައްސަލަ އަލުން ދިރާސާ ވަނީ މި ކުރަްއވާފައި މި ދުމެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ތާއީޢިއްޒަތްތެރި 

ިއހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި އްވައި، ހުށަހަޅު ތްތެރި މެންބަރު އިލްާޔސް ލަބީބުފޮނުވުމަށް. ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

ފާސްކުރުމަށް.  ގޮތަށް ސް ބަދަެލއް ނުގެެނސް އޮތްއެްއވެ ޢީދުކުރައްވާަފއި ވަނީ މި ބިަލށްތާهللا އަޙްމަދު ޢަބްދުމެންބަރު 

 1525 ގައި ދެން އޮންނަ ޖަލްސާއެއްގަ. ކަންތައްތަކަށް ވޯޓަށް ދެްނނެވުން އޮންނާނީ މަޖީލީހު މި

 

 ޤަރާރު ރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ހަށް ތަޢާ. މަޖިލީ 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1530ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފުށީ ދާއިރާވިލު 7.1ބިލާއި ޤަރާރު. ޖެހޭ ކުރަންފުތަޢާރަ މަޖިލީހަށް. 7 ޑާ އަިއޓަމުއެޖެން

ގެނައުމުެގ އިޞްލާޙުނޫނަށް ބެހޭ ޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާ 2112/1ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ރިޔާޟު

ގެނައުުމގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބިމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު 2112/1ނޫނު ނަންބަރު ތަމަ ކިޔުން ިއްއުވން. ޤާބިލުގެ ފުރަ

 ބިލު. 

 

 1535 ށެއް އިޞްލާޙުކުރުން ބިލެއްގެ ކު  ވާ ވިފައިރެ ތަޢާރުފުކު . ކުރިން 8
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުެށއް  ިވއްާޔ އެފަދަ އިާރދަކުރެއްކުރުން. ފަިއވާ ބިލެްއެގ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރެވި. ކުރިްނ ތަޢާރަފ8ުއިޓަމު އަ  އެޖެންޑާ

 ެވސް ނެތް. ކުރާކަށް މިއަަދކުއިޞްލާޙު

 1540 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްކަެތއް ނެތް. ގެ ދަށުން މިއަދަކު މަސަ. މި އައިޓަމުސްބަހު . އިބްތިދާޢ9ީައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 1545 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންވީމާ، ވަނީ ނިމިފަ އްކަތް. މިއަދުގެ އެޖެންޑާގަިއވާ މަސައްކަތްަތއް އެ ހުރި މަސަ . ނުނިމ11ި ޑާ އައިޓަމުއެޖެން

 1550 ްއަކތެއް ނެތް. ން މަސަގެ ދަށުއައިޓަމު މި

 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1555 އްކަތެްއ ނެތް. ގެ ދަށުން މަސަ. މި އައިޓަމު ހުށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމިީޓތަކުނ11ް ޑާ ައއިޓަމުއެޖެން

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1560ންދަީނ ގެ ނޑުމެން ވޯޓަށް އަހަމުންއެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ޯވޓަށް އެހުން. އަުޅގަ . ވޯޓަށް 12 ޑާ ައއިޓަމުއެޖެން

 ދުަވހުގެ މަސައްކަުތގެ ތެެރއިން 12.1ީވއިުރ ވޯޓަށް އެހުމަށް ގަިއ 1:31ަގއި. މިއަދު 1:31ކޮންމެ ދުވަހަކުެވސް 

 މިއަދަކު މަސައްކަެތއް ކުރާކަށް ނެތް.ގެ ދަށުން ތް. އެހެންކަމުން މި އައިޓަމު ނެގޮސްފައިވާ ކަމެއް  ވޯޓުން ނިންމުމަށް



59 

 

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 1565 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ހުރިހާ ަކމަކަށް މިހާރު ވާހަކަދައްަކއި ައދުގެ އެޖެންާޑގަިއވާމި  ކަތް.މަސައް އިުތރު އެހެން، 13ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 ވެސް މަސަްއކަތެއް ނެތް.  ގެ ދަށުނ13ްމު ނިމިފައި ވާތީ، އެޖެންޑާ އައިޓަ 

 

 1570 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2113ޖުލައި  16އެއް ޮއންނާނީ  ލާނަން. ެދން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާމިއަދުގެ ޖަލްސާ އަޅުަގނޑު ނިންމައިން ންކަމުއެހެ

 ަގއި. 11:31ވާ އަްނގާރަ ދުވަހު ހެދުނު 
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 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. وييالعبل رة هلل والحود

____________ 


