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 (ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކުޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 ޖަލްސާ  ވަނަދެވަނަ ދައުރުގެ ރުގެ ތިންވަނަ އަހ2018ަ

 (ދުވަސް )އާދީއްތަ  2018 އޮކްޯޓބަރު 28

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 ލިސް މަޖި .االهوعلى آله وصحبه ومن و الم على رسول هللاالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 .ފެށުނީ

 

 ވުން.އިއް ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  65ވަގުތު ޖަލްސާއަށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 .ންކުރު އިޢުލާން ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ންކުރުޢުލާންއެޖެންޑާ އިުދވަހުެގ ، 3ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

  .2018/3/2އޖ/ ނަންބަރު އެޖެންޑާ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާއެންގުން  .4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ، ިރޔާަސތުން އަންގާ އެްނގުން.4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމް
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ނަވަން. ިރ މެންބަރުންނަށް ދަން ހަކަ އިއްޒަތްތެމިއަދުގެ މި ޖަލްސާ ފެށުމާއެކު ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލުްނ އޮންނާނެ ވާ -4.1

 ހު(. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަގަިއވާ ގަރާރުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެށުމުގެ ގޮތުން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓު 6.1އެީއ، އެޖެންޑާ ައއިޓަމް 

 

 ހުށަހަޅާ ކަންކަން  މަޖލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން .5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ން ހުށަހަޅާ ކަންކަންމަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒު ،5ޓަމް އެޖެންޑާ ައއި

، ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ هللا ދުގަިއވާ، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޢަބް 6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް  -5.1

ިއވާ ޖަލު ާޔއިން ކޮށްފަަޤޟިއް Cr-C/132/2015ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯުޓގެ ަނންބަރު 

ންކަން ނެފަިއވާ ކަޙުކުމް ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އިގުރާރުވެ، މި ގަާރރުގައި ބު

ޕްރީމް ރާއްޭޖގެ ސުޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުެގ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ނިންމުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށާއި، ދިވެހި

އިފައިވާ ގަރާުރެގ ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ހުށަހަޅަ 142ށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ ކޯޓަށް އިލްތިމާސްކުރުމަ

ނަ މާއްާދގެ ވ75ަދުެގ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ކުރިއަްށގެްނދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމަށްަޓކައި، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއި

ްއވުމަށް ކުރިްނ ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްަސަވއިދެ )ނ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީްނ ވޯޓަށް އެހުން. ވޯޓުނެގުުމގެ

ންނަވާލަން . ޯވޓަށް ދަދަންނަވަން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކާުޑކޮޅު ެޗކުކޮށްެލއްވުމަށް ދަންަނވަން

 ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޅުއްވާފައިާވ، ރައީސް ހުށަހަهللا ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުަގއިވާ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ  6.1އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ކޮށްފަިއވާ ޖަލު ޙުކުމް ޤަިޟއްާޔއިން Cr-C/132/2015މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަްށ ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ކަްނކަން ފަިއވާބާތިލުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އިގުރާުރވެ، މި ގަާރރުގައި ބުނެ

ޕްރީމް ރާއްޭޖގެ ސުޢަދްލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުެގ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ނިންމުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށާއި، ދިވެހި

އިފައިވާ ގަރާުރެގ ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ހުށަހަޅަ 142ކޯޓަށް އިލްތިމާސްކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

ކުރިއަށްގެންދިއުމަްށ  ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީނ75ްރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  އިބްތިދާޢީ ބަހުސް

ންނަށް ރި މެންބަރުރާުރގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް މިއަދުެގ މި ޖަލްާސގަިއ ކުިރއަށްގެންދިއުާމ މެދު އިްއޒަތްތެގަޓަކައި އެ 

 . ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުން އެދެން
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 53    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 06     ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް

 06 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   59     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 30      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 59        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން

. ފެންނަ 69ދު؛ . ހާޒިުރވެ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދ85ަލަ އަދަދު؛ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު

ްށ ަވކި ގޮތަކަ .6. ނުފެންނަ ަކމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 53ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 59 އަދަދު؛ ިވ މެންބަރުންގެވޯުޓގައި ަބއިވެރި . 6؛ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަަދދު ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ

 ފާސްވެއްޖެ.  ގެންދިއުމަށްމި މައްސަލަ ކުރިއަށް އެހެންކަމުން،  .59ލަ؛ ޖުމު .30ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް  .6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ، އިބްތިާދޢީ ބަހުސް.6މް އެޖެންޑާ ައއިޓަ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް هللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީާވ އަބްދު -6.1

ކޮށްދިނުމަށް ން ކޮށްަފއިާވ ޖަލު ޙުކުމް ބާތިލުއްާޔއިަޤޟި Cr-C/132/2015  ކްރިމިނަލް ކޯޓުެގ ނަންބަރު
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އިމުކުރުމުެގ ފަިއވާ ކަންކަން ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާމި ގަރާރުގައި ބުނެ ، މަޖިލީހުން އިގުރާރުވެދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ

ކުރުމަށް ެގ ސުޕްރީްމ ކޯޓަށް އިލްތިމާސްށާއި، ިދވެހިރާއްޖޭތެެރއިން ނިންމުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަދާއިރާގެ 

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް  .ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ގަރާރުވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން  142ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް  .هللاހުށަހަޅުއްވައިެދްއވާނީ ގަޮލުޅ އުތުރު ާދއިރާެގ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު

 އަރުވަން. ޞަތުފުރު

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

 ،ތެރި ަރއީސް. މީ އަުޅގަނޑު ތަްމސީލުކުރާ ދިވެހިރަްއޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާީޓގެ ރައީސް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތް

ޝީދަށް ކޮށްފަިއވާ ޙުކުްމ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަތަުރވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގަލޮުޅ ކެނެރީގޭ މުަޙއްމަދު ނަ

ކިންގ ށް އިއްވި ޙުކުާމ ވިދިގެން އދ.ގެ ވޯ އެ މަނިކުފާނަކޮށް ހުށަހަޅާ ގަރާރެއް. މީ ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް އިލްތިމާސް 

 ކުރުމަށް ފީޒުތަން ޮގަވއިލާފައިާވ ޮގވާލުންން ަރއިޓްސް ކޮމިޓީ ހިއުމަންއދ.ެގ  ގްރޫޕް އޮްނ އާބިޓްރަީރ ޑިޓެްނޝަނާއި،

ދޭތެޭރގަިއ  ޔާީސ ޙުކުމެއް. ރައީސް ނަޝީދާކޮށް ހުށަހަޅާފަިއވާ ގަރާރެއް. ރައީްސ ނަޝީދަށް އިްއވީ ސިއިލްތިމާސް

ކުމެްއކަން ައުޅގަނޑުމެންނަށް އެންމެންނަށް ހިންގީ ސިޔާސީ ޝަރީޢަތެއް. ރައީސް ނަޝީދަށް ިއއްީވ ސިޔާސީ ޙު

ނގެނީ ހަމައެކަނި ރައީްސ ޔާމީނުގެ ނައިބު ރައީސް ދައްކަވާަފިއވާ ވާހަކަތަކުން ެއކަންޏެއް ނޫން. ނުވަތަ އެީއ އި

ހަދާ މީހާ ދައްކާފައިާވ އެކަނި ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަންޑިތަސިޔާސީ ޙުކުމެއްކަން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގެނީ ހަމަ

ވެަވޑަިއގެން ދައްަކވާފަިއާވ  ޔާމީން އަމިއްލައަށް އިޢުތިރާފުވާހަކަތަކުން ެއކަންޏެއް ނޫން. އަދި ސީދާ ރައީސް

 އި ކޫއްތާފަ އެުކަގއި އިންނަވަނިކޮށް ދަމާ ސް ނަޝީދު ގޭގައި އަނބިދަރިންނާވާހަކަތަކުން ެއކަންޏެއް ވެްސ ނޫން. ރައީ

ޭބއިންސާފުން ގޮްސ  ،ބޭއިންސާފުން ނެއްޓި ،ެގންދިޔަ ހިސާބުން ފެށިގެން ބޭއިންސާފުން އިދަމާކޫއްތާފަ  ،ގެންގޮސް 

އަުރވާފައި އެ ހިންިގ މައަކުން ނެއްޓި ަހވާފަޓާސްދުނިޔެވީ ހަމަތަކުންނާއި، އިްނސާނީ ހަމަތަކުންނާއި، ގާނޫނީ ހުރިހާ ހަ

ތަކީ އެ އިްއވި ުޙކުމަކީ ިސޔާސީ ލީޑަެރއްގެ ހަސަަދވެރިަކމުގައި ހިންިގ ސިޔާީސ ބޮުޑ އެ ހިންގި ޝަރީޢަ  ،ޙުކުމަކީ

އިްއޒަތްތެރި  ހެކިވާނެ. ތިބި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންމެލޯ ހުޅުަވއިެގން  ،ޗަރުކޭހެްއކަން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް

ވެހިރާއްޖޭގެ ައވަށްޓެރި ޤައުމުތަކާިއ، ދިވެހިރާއްޖެާއ ވޭ. ދިއެއީ ސިާޔސީ ޙުކުމެއްކަން މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ހެކިރައީސް. 

އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ަވކާލާުތކުރާ ގާްތގަނޑަކަށް ހުރިހާ  ވާމީގުޅުންހުރި ހުރިހާ ޤައުމުތަކާއި، ބައިނަްލއަޤް

 ޮގވާލި. ކުރުމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަގުތުން ިމނިވަންއަކުން އެީއ ސިޔާީސ ޙުކުމެއްކަން ހެިކވި. އަދި ޖަމުޢިއްޔާ

ޮގވާލިޮގވާލުމާއި، އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީްނ  ކިްނގ ގްރޫޕް ޮއން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނުން އދ.ގެ ވޯ

ކުރުމަށް ވެސް ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެ ތަންފީޒުހަދާތަކުހިރާއްޖެ ބައިވެިރވާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާޮގވާލުމަކީ ދިވެގޮވާލި 

 އަުޅގަނޑުމެން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިލްތިމާސްކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ  ލާޒިމު
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ދޮރަށް ހިނގައި، ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ދޮރުން  .ކުރަނީ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމި އިލްތިމާސްފުގެ ނިޒާމަށް ޢަދުލުއިންޞާ

އް މަގުން އަނެްއ އެ ޅުވަށިން ވާހަކަދަްއކަަވއި،ވަށިްނ އަނެއް ހޮެއއް ހޮޅު ން އަެނއް ރަށަށް ދަތުރުކުރަްއވަިއ،ރަށުއެއް

އި އެތައް އެއް ަޖލުން އަނެއް ޖަލުގަ ލިޔުްއވަިއ، ެއއް މަޖައްލާއިން އަނެއް މަޖައްލާަގއި މަގަށް މުޒާހަރާކުރައްަވއި،

ތުންގެ މަޖިލީހުން ރައްޔިއޮީތމާ މި  ސް ބޭއިްނސާފުން ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވެްއވި މީހަކަށް އަނެއްކާ ކުރެ އަނިޔާެއއް ތަޙައްމަލު

އެ ބަސް ނުބުނެ ދޫކޮށްލުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ތާނގައި  ،ދޭތެރޭގައި ބަސް ބުނާނޭ ފުރުޞަތު އޮވެމެ އެކަމާ

ބަްސ ، އަޅުގަނޑުމެން ޙައްޤުބަސް ބުނަށް ލިބިމެޤުއެ ބަސް ބުނުމަކީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންަނށް ޙައް .ނުކިއްސަރުކަެމއް

ޔާ ނެވިއްޖެއް ނޑުމެންނަްށ އެ ބަސް ބުަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޒިްނމާއެއް. ައޅުގަބުނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ން ވާީނ އިމިގޮތަށް އދ. ހަމަ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަދާނުކުރެުވނީ. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ލާފަ. އަދި ކާނަލް ނާޒިްމ ރުމަށް ގޮވައިމިނިވަންކުއިޚް ޢިމްރާނު ވެސް ވަުގތުން ހަމަ ؛ ޝައިޚް ޢިމްރާނަށް ވެސްޝަ

 ،އިލިބިގެންދިޔަ އަނިޔާއާ  ރިޟްވާަނށްهللا ޢަބްދު އިގޮަވއިލާފަ. އަދި ޔާމީން ރަޝީދާ ކުރުަމށްަވގުތުން މިނިވަންވެސް 

ަލްއވާފަ. ހިންގުމަށް ވެސް އދ.އިން ވަނީ ޮގވައިރަނގަޅު ަޝރީޢަތް  ގު ހިންގަިއ،އެކަމަށް ވެސް ރަނަގޅު ތަހުޤީ

ނުޑމެން މަޖިލީހުން އެބަ ޙައްޤުބަސް ބުނަންޖެހޭ. ވޭތުވެދިަޔ ަފސް އަހަރުދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ މަށް ވެްސ އަުޅގަމިކަންކަ

ދޭތެރޭގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުަގއި ލަްއކަ ކަންަތއް ކޮށްފިން. އަުޅގަނޑުމެން މިތާނަގއި  މިކަންކަމާ

 އި އެަތއް ކަމެްއ އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގަ ޒުމައްޗަށް އަަރއި ތަޅާފޮޅަިއ،އަުޅގަނޑުމެން މޭ ހަޅޭއްފަޅޭއް ޖަހައިފިން.

، މިކަމާ އަޅުގަނޑުމެންނަްށ ހިންގައިފިން. އެކަމަކު ިމއަދަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިކަމާއި ރަނގަޅަށް ބަހުސްކޮށް

ގަނުޑމެންނަށް ޙައްޤުބަސް ބުނަން މުަގއި ައޅުަރއްޔިތުންގެ ނަ އަޅުގަނޑުެމންނަށް ވޯޓުލައިގެން ދިވެހި ، މިކަމާބުނެބަސް

ބަސް ބުނަނަށް. ިއއްޒަތްތެިރ ަގނޑުމެން ޖެހޭނީ މިއަދު ޙައްޤު މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ައޅު ފުރުޞަތު ލިބުނު ދުވަސް ީވމާ

ރައީސް ނަޝީދު  ވެއްޖެ. ރާއްޖެ ވަޑައިގަންަނވަން ރައީސް. ރައީސް ނަޝީދު ވެސް ދެން އަނބުރާ 

ށް އިންސާފު މަ މިނިވަނެއްގެ ގޮތުަގއި. ދެން ހުރި ކަންކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަޖެހެނީ ވެސް ހަވަަޑއިގަންަނވަން

ވާންޖެހޭ. ނަލް ނާޒިމް ެވސް އެބަ މިނިވަން ވާންޖެހޭ. ކާޚް ިޢމްރާން ވެސް އެަބ މިނިވަން އިއެބަ ލިބެންޖެހޭ. ޝަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ކަމަަކށް އަުޅގަ ހާހުރި ހުރިއި ހުރި ބޭއިންސާފުގެ ދަށުން ހިނގާފަިއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ހިނގާފަ

އްޔިތުންނަށް އެބަ އިންސާުފ ރަ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ހިނގި ަވއްކަމަށް ވެސް ިދވެހިމި ފަސް އަހަރުލިބެންޖެހޭ. އިންސާފު 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމު ެވްސ  ލާފައިވާގަްނބާ ލިބެންޖެހޭ. އަދި ސިޔާސީ ކުޅިވަުރގަނުޑގެ ތެރެއަށް

ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ގޮތުަގއި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު  7ޅުގަނޑުމެން އެބަ އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަ

ސައްކަުތގަިއ، އެ މަނިކުފާުނ ކުރަްއވާނެ  ޞާލިހް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނިޑޔާރުގެ ވެސް އިޞްލާުޙކުރަން އެ ފައްަޓވާ މަ

މެ ބޮޑު އެއް އެހީއަަކށް، އެންމެ ބޮޑު ެއއްބާރަކަްށ ވާންޖެހޭނީ ހަމަ މި ދިވެހި މަސައްކަުތގައި އެ މަނިކުފާނުގެ އެން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް. ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހަކީ، ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ބަސް ބުނަން އޮތް ތަނެއް ކަމުގައި 
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ހަކަށް ހެޭދނީ ހަމަ މި ރައްޔިތުންގެ ވާތީެވ، އަޅުގަނޑުމެން ރަްއިޔތުންގެ ނަމުަގއި ެއ ބުނާ ަބހަކީ، ައގުހުރި ބަ

މަޖިލީހުން. އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މަސައްކަތުަގއި އިރާަދކުެރއްިވއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެ ފައްޓަާވ 

މަސައްކަުތގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ޙައްޤުބަސް ބުނުމުަގއި ތިބެްނޖެހޭނެ. އެއީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ. ނިންމާލަމުން ވެސް 

ރާރަށް ތާއީދުކޮށްދެްއވި ުހރިހާ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާުކރަން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ިމ މި ގަ

ގަރާރަށް ތާއީދު ހޯއްދަަވއިދެްއވުމަށް ސިޔާސީ ލީޑަރުން ޮކށްދެއްވި މަސަްއކަތަށް ވެްސ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް 

ައޅުގަނޑުމެން ކުރާ އިލްތިމާސެއް. ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމަށް  ޝުކުރު އަދާކުރަން. ނިންމާަލމުން ވެސް މިއީ

ރައީސް ނަޝީދަށް ކޮށްފަިއާވ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެން 

 ކުރާ އިލްތިމާސެއް. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ރުގެ ަވގުތު. ަވގުތު ގަިޑއި 3ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ގަރާރަށް ބަހުސްކުރުމަށް ޖުމުލަ ކަނޑައެޅިފައިވަީނ 

 30މިނެޓު  26ގަޑި  1ކަނޑައެޅިަފިއވާ ގޮތް. ޕާޓީތަަކށް ަވގުތު ކަނަޑއެޅިަފއިވާ ޮގތް ދަންނަވައިލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެަމށް 

 11ޑީ.އޭއަށް ސިކުންތު. އެމް. 22މިނެޓު  16ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  5މިނެޓު  49ސިކުންތު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 

ތްތެިރ ސިކުންތު. ވަކި ޕާޓީއަްށ ނިސްބަތްނުވާ އިއްޒަ 20މިނެޓު  2ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަށް  41މިނެޓު 

ންނަވަން. ަޑއިގަތުމަށް ދަސިކުންތު. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފުރުޞަތަށް އެދިވަ 2މިނެޓު  14މެންބަރުންނަށް 

ރު މެންބަތެރި ިއއްޒަތްހެންވޭރު އުތުރު ދާިއރާގެ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުގަނުޑ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ 

 ދަށް.ޝާހިهللا ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ހެންވޭރު

 ުދވަސްތަެކއް ވުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްަގއި ތެދުވެ ެއއްެޗއް ބުނުމުެގ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ގިނަ

ފުރުޞަތު ލިބުނީތީ އަޅުގަނޑު މިހިރީ އުފާވެފަ. މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ގާނޫނީ އިުމގެ ތެރެއަށް ގެަނއުމަށް މި 

ކުރަން. ެއންމެ ފުރަތަމަ މި ތަޅުމުގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތް ިމއަށްވުރެ ހަލުއިެވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދު

ދެކެވޭ ވާހަަކއަކީ ވެސް ާގނޫނީ ހުރިހާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް، ސިޔާސީ ބޭނުމަށްޓަކައި، ިސޔާސީ ހަސަދައިަގއި 

ޝަޚުޞް ކަތިލެވިފަިއވާ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޕާީޓގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާަލިއ 

 ގަރާރަށް އެްއެޗއް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ކަމަށް ވާތީ އެކަމާ ވެސް ައޅުގަނޑު މިހިރީ އުފަލުން. ރައީސް ހުށަހެޅިފައިވާ

ނަޝީދަށް ކުރެވިފަިއވާ ޓެރަިރޒަމްގެ ދަުޢވާއަީކ، ކޮށްފަިއާވ ޙުކުމަކީ މިދެންނެވި ބީަދިއން ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް އަދި 

ގަލޮޅު އުތުުރ . މި ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވައިެދއްިވ ކަމަށްޓަކައި ސިޔާސީ ހަސަދަވެރިކަުމގައި ކޮށްފައިވާ ކަންަތއްތަެކއް



7 

 

އަށް ނުހަނު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ރާއްޖޭގެ މުޅި ނިޒާމު هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދު ިއއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

މީހަކު ގަބޫެލއް ހަރާބުކޮށްލެވިގެން މި ދިޔައީ ސިޔާސީ ވާަދވެރިން ނައްތާލުުމގެ ބޭނުމުގައި. އެކަން ާރއްޖޭެގ އެްއވެސް 

ނުކުރޭ. ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތަކުން ވެސް ގަބޫލެއް ނުުކރޭ. އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަތައް ތަފާތު ޕޯޑިއަމްތަކުގަިއ، 

ތަފާތު ފޯރަމްތަކުގައި ދަްއކަމުންގެންދާތާ ލައްކަ ގިނަ ދުަވސް ވެއްޖެ. ިމއަދު މިއީ ެއންމެން އަޑުއަހަން ތިބެ، 

 މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ިމ ވާހަކަދެއްކޭ ދުވަެހއް. ޔޫ.ެއން.އެޗް.ސީ.އާރު؛ ޔުަނއިޓެޑް ހަމަހިމޭންކަމާ އެކީގައި

ނޭޝަންސް ހިއުމަން ރައިްޓސް ކައުންސިާލއި، ޯވކިން ގްރޫޕް އޮްނ އާބިޓްރަރީ ޑިެޓންޝަނުން، އދ.ގެ މި ވަނީ 

ގޮަވއިލާފަ. އެ ާވހަކަތައް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް، މިހާރުން މިހާރަށް މިނިވަންކުރުމަށް 

ދައްކަމުންގެންދާތާ ލައްކަ ުދަވސް ވެއްޖެ. މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ގަރާރުން މި ޮގަވއިލާފައިވާ ފަދައިން ަރއީސް 

ނަޝީދާއި، ކާނަލް ާނޒިމާއި، ޝައިޚް ޢިމްރާނާއި އަދި އެނޫންވެސް ިސޔާސީ ބޭނުަމށް، ސިޔާސީ ހަސަަދއިަގިއ 

ޔަރުކޮށްފަިއވާ އެންމެހަިއ ފަރާތްތައް ވަގުތުން ދޫޮކށްލުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ ހައް

ފަރާތްތަކުން މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުްއވާނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޔަޤީންކުރަން. އަދި ެއކަމަށް ޮގވާލަން. އަިދވެސް 

މެންބަރު ީއާވ އިްއޒަތްތެރި ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ ށް ޓަަކިއ އެއްފަހަރު މި ގަރާރު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ކަމަ

 އަށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ.هللاޢަބްދު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ތެރި އިްއޒަތް ދާިއރާގެ ފޭދޫޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ 

 އަށް.އިބްރާހީމްދީދީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބުކުެރވުނު ާއ  2018ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނުޑ ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް 

ވައި ހަމަ ޝުކުުރ ރައީސަށާއި ަނއިބު ރައީސަްށ އަުޅގަނޑުގެ ާދއިާރގެ ރަްއޔިތުންގެ ނަމުަގއި މަރުޙަބާ ދަންނަ

ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު މި ަގރާރާ ބެހޭ ގޮތުން އެްއޗެއް ަދންނަވާލަން ކަމަށް ހަމަ މި ފުރުޞަތު ހޯދީ. އަޅުގަނުޑ 

ދަންނަވާނީ، ރައީސް މުޙައްަމދު ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ެއއާ ދޭތެރޭަގއި ހަމަ އެއްވެސް ަމއްސަލަެއއް 

ރާރުގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ އެދެން ބޭއިންސާފުން މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޙުކުެމްއ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މި ގަ 

ކުރެވިފަިއވާ ނަމަ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން އެބަހުރި ހަމަ ޙުކުމްތައް މިގޮތަްށ 

ޙުކުމްކުެރވިފަިއ ވަނީ. ހަމަ ކާނަލް ނާޒިމް ވެްސ،  ކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، މުޙައްަމދު ނަޝީދު އެކަންެޏއް ނޫން މިގޮތަށް

ޢިމްރާން ވެސް، އަދި އެހެްނ ބޭފުޅުން ވެސް. އަދި އަުޅަގނޑުގެ ާދއިރާަގއި ވެސް އެަތއް ބަިއވަރު ަރއްޔިތުންނެއް 
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އަދަެދއްގެ އެބަތިބި ޖަލު ޙުކުމްތައް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ރާއްޖޭގެ ގިނަ 

ކުރެވިފައިވާީތވެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ލިބެންޖެހޭ. ށް ބޭއިންސާފުން މިގޮތަށް ޙުކުމްރައްޔިތުންގެ މަްއޗަ

ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ހާ ކަމެއް ރިޢާޔަްތކޮށް، ުމރާޖަޢާއެ ހުރި ،ހުށަހަޅަންަހމަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު 

ންެގ މައްސަލަަތއް ބޭފުޅު ، އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގަިއ ބައްަލވައި ހާފަނޑިޔާރުގެތަކުްނ ެއގޮތަްށ ތިބި ހުރި

ބޭފުޅުންނަށް ލިބިދޭ  މިނިވަންކަން ލިުބމަށް. އެ ވެސް ބޭފުޅުްނނަށް އަލުން މި ގަރާރުގެ ތެެރއިން އެ ދިރާސާކުރަްއވައި

 ގަރާަރށް ތާއީދުކުރާނަން. ެއގޮުތގެބާރުއެޅުން. އެެހންވީމާ، ައޅުގަނޑު މި  ންޓަކަިއ މި ގަރާރުހުއްުޓވުމަށް އަނިޔާތައް 

ފަހުން މީގެ ބޮޅެްއގެ ގޮުތަގއި  ގޮެތއްަގއި ހަމަ ދާދި މަތީން އަޅުގަނޑުެގ ދާއިާރެގ ރައްޔިތުންާނއި އަިދ ޚާްއޞަ

ހުރިހާ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް މިނިވަްނކަން  ދި ޢިމްރާން ވެސް. އެހެންވީމާ، އެދިަޔއީ ކާނަލް ާނޒިމް އައެކުެލވިގެން

ކުމްތަކެއް ކުެރިވފައި ހުރިއްޔާ ަވކި ފަރުދެއް ބޭފުޅުންނަށް ބޭއިންސާފުން ޙު ންޖެހޭނެ ކޯޓުތަކުެގ ތެރެއިން. އެލިބިގެން ދާ

ންނަންޖެހޭނެ މި ހުރިހާ ަގިއ އޮ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅޭ ގަރާރުބަަޔކު އިސްތިްސނާވެގެންުނވާނެ ނޫނީ ވަކި

، އެގޮތަށް ހަމަ އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ގޮތަށް. އެހެންވީމާ ރިކަން ލިބޭރައްޔިތުންނަށް ވެސް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެ

 ދަންނަވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުތްތެރި މެންބަްއޒައި ދާއިރާގެ ތޮްއޑޫއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްޔާ އި 

 ޙަސަނަށް. ރާހީމްއިބް

 

 ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ ތޮއްޑޫ

ޝީދު ްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ، ިމ މުހިންމު ދަނޑިވަޅުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަ ޢިއާދެ! ޝުކުިރއްޔާ

ވާ އީުއތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ލޮޅު ގަ ،ލާ ަގރާރެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީތީއިމިނިވަންކުރުމަށް ގޮވަ 

އަށް ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަަވން. އާދެ! އަޅުގަނޑުމެން މި ފެށި މަސައްކަތުގެ ޙަޤީޤީ هللاޢަބްދު

ައހަރު ވަންދެން އުފުލި އަޑު.  5 އަޅުގަނޑުމެން މިއީ ތްކުރުން.މާނައަކީ އަނިާޔވެރިކަމުން ދިވެހި އުއްމަތް ސަލާމަ

އިުބ ރައީެސއް ހުާވކުރަމުންދާިއރު އަުޅގަނުޑގެ ނަޒަުރަގއި ، އާ ނަ އަުޅގަނޑުމެންެގ އާ ަރއީެސއް އެހެންވީމާ،

ބޭއިންސާފުން އަނިޔާ ލިބިގެްނވާ ެއއްެވސް ރައްޔިަތކު ހުރެގެންވާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނުޑ  ،ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނުޙައްޤުން

ރަީއސް  ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމާ  ،ނުޑ މި ގަރާރަށް ާތއީދުކޮށް ގަބޫލެއް ުނކުރަން. އެހެންވީމާ، މި ފުރުޞަތުަގއި އަޅުގަ

ކާނަލް ނާޒިމް  ން؛ ޝަިއޚް ޢިމްރާން،ވެސް އެ ހާލަތުަގއި ތިްއބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުމުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އަދި ެއނޫން

އްމަދު ނަޝީދަކީ މި ފަދަ ބޭފުޅުން މިނިވަންކުރުމަށް ޮގވާލަން. ަވކިން ޚާއްަޞކޮްށ ހަތަރު ލީޑަރުންނާއެކު ަރީއސް މުޙަ
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ކުެރއްިވ  އިޞްލާޙީ މަސައްކަުތަގއި ަވރަށް ހިތްވަރާއެކު ކޮންމެ ހާލެއްަގއި ހުންނެވި ނަމަވެްސ ބުރަ މަސައްކަތް

ޤައުމުގެ ވެރިކަްނކޮށްފަިއ  ،ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރަން. ެއހެންވީމާ، ޤައުމެްއގެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ 

ނުޙައްޤުން އެަކށީގެންނުވާ އަނިާޔގައި ތިބުަމކީ އަުޅގަނޑުމެން އެްއވެްސ  ،ގޮތަށް ބޭއިންސާފުންތިއްބެވި ބޭފުޅުން މި 

ކަމުގައި ެވސް ދަންނަވަން. އިޞްލާޙީ ކަމެއް ނޫން ދު އަުޅގަނޑު އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބަލައިގަްނނާނެ، ޚުހާލެއްގައި 

ކަމުގައި ވާތީ، ހުރިހާ ކަމެއް ނެތިގެން މި ، ފަސާދައާ،އިމަސައްކަތް ނިމިގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެއްކޮށް ކޮރަްޕޝަނާ

ކޮށް ބެލުމަށްފަހު މި ކަންކަން ވީ އެންމެ ހުރިހާ ކަންކަމެއް މުރާޖަޢާ ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ މި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާ

އިލްތިމާސްކުރަން.  އަވަހަކަށް ނިންމައިދިނުމަށް ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުގެ ހައިސިްއޔަތުން ައޅުގަނޑު

 ،ތެުދވެރިކަމާއި  ،ސުލްޙަާއއި ،ޤައުެމއް އިޞްލާުޙވެގެންދާނީ އަމަންއަމާންކަމާއި  ،ޤައުމެއް ަޤއުމެްއގެ ގޮތުަގއި އޮންނާނީ

 ވަަރށް ހިތި ތަޖުރިބާއެއް ިދވެހި  ،އަހަރަކީ ވަރަށް ބަނަ 5އަމާނާތްތެރިކަން ޤާއިުމވެގެްނީވ ކަމަށް ވާހިނދު، ވޭުތވެދިަޔ 

އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މީހުން އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްަގިއ  ، އެންމެހައިކަމުަގއި ދަންނަވަމުންއަހަރު 5ކުރި  ޤައުމު

ދިެވހި ޤައުމަށް ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް އެދެމުން އަުޅގަނުޑެގ  ، ޮގވާލުމުންދިވެހި ދައުލަތަށްއެދި ސަލާމަތްކުރުމަށް 

 .ޢަލައިކުމް އްސަލާމްވާހަކަ ނިންމާލަން. ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. ވަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެިރ އް އި ދާއިރާގެ ވިލިނގިލީްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުރިއްޔާ އިޝު

 ޙުސައިނަށް. ސަޢުދު މެންބަރު

 

 ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން: ސަޢުދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ވިލިނގިލި

ވާ ރައީސް ަނޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެވިަފއިާވ ދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއައި  ޝުކުރިއްޔާ

މެންބަރަށް ޝުކުރު އެ ގޮތުން މި ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރަށް ައުޅގަނޑު ފުރިހަމައަށް ާތއީދުޮކށް  ޝަރީޢަތާ ބެހޭ

ޙުކުމަީކ  ޝީދުގެ މައްޗަށް ިއްއވާފަިއވާލަން ބޭނުން ރައީސް ނަދަންނަވަން. ހަމައެއާެއކީަގއި، އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށް

ތުތަކާ ޚިލާފަށް އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާީސއާއި ގާނޫނުތަކާއި އަދި އެހެނިގެން ަގވާއިދުަތކުގެ ތެެރިއން އިޖުރާ

އި އަުޅގަނޑު ކުމެއް ކަމަށް މި ފުރުޞަތުގަޙުދަވެރި އަދި އެހާމެ އަނިޔާވެރި އިްއވާފަިއވާ ސިޔާސީ އަދި ހަސަ

އްުމވާންޖެހުނު ހިސާބަކީ އާބޭއިންސާފު ިދވެހިރާއްޖެއަށް  އި އްސާލަ މަގުން ކަ . ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުޖޑިޝަރީ ހަމަފާހަގަކުރަން

ތިބެ ޖުޑިޝަރީ ޝަރީގެ މަދު ބަަޔކު އިްސވެރާްއޖޭގެ ޖުޑި ިއ،ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިްއވަ މި ޙުކުމް

 ޙުކުމެއް ކަމުަގއި އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން. ެއކަން އަޅުގަނޑު ހިސޯރުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެްނދިޔަ

އެ ބޭފުޅުން  ،މިގޮތަށް ފާހަގަކުރަން މި ޖެހުނީ މި ޙުކުމް އިއްވި ަފނޑިޔާރުން މިއަދު ތިއްެބވި ހިސާބުތަކާއި
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ހި ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަން އެބަހުރި. ދިވެމި ކަންކަން ބަލައިލީމަ ވަރަށް ސާފުކޮށް  ،ހޯއްދަވާފަިއވާ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި

އިންސާފުވެރި ަޝރުޢީ ނިޒާމެއް މި ރާއްޭޖގަިއ  ،އަޅުގަނޑު އެދެނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ަޢދުލުވެރި

ޤާއިމުވެފައި އޮތުން. ައޅުަގނޑުމެން ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަުކން މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުަގއި ރައީސް ނަޝީދަށް 

ޙުކުމުން އެ މަނިކުފާނު ސިާޔސީ ިއއްާވފައިވާ މި އަނިާޔވެރި ރައީްސ ނަޝީދުގެ މައްޗަށް  ،ކަން ލިބިމިނިވަން

ާދއިރާގެ  ލީަބއްަދލުވުމުގެ އުއްމީދަކީ އަުޅގަނޑުމެން ވިލިނގި ރައްޔިތުންނާ ވީހާ ައވަހަކަްށ ދިވެހި ސަލާމަތްވެ،

ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުްނގެ  ވިިލނގިލީ ،ތުގައި ފާހަަގކޮށްރައްޔިތުން ެވސް ކުރަމުންދާ އުއްމީދެއް ކަމުަގއި މި ފުރުޞަ

 .هللاޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު ފަރާތުން މި ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން ވަިކވެލަން. ަވއްސަލާމް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރިއި ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ ރުވަނީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަޝުކުރިއްޔާ އި

 އަސްލަމަށް. މުޙައްމަދު މެންބަރު

 

 އަސްލަމް ވާހަަކދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ހިތަދޫ

އްަޒތްތެރި ރައީސް. ިމ ގަރާރަްށ އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަށް ާތއީުދކުރަން. ރައީްސ ނަޝީދަކީ އި  ،އައްސަލާމް ޢަަލއިކުމް

ނުކުރަން. އެ މަނިކުފާނަކީ އެއީ ޓެރަރިސްެޓއްެގ  ށްވެިރއެއް ކަުމގައި އަުޅަގނޑަށް އެްއވެސް ދުވަހަކު ަގބޫލެއްކު

ރާއްޭޖގެ ަރްއޔިތުންނެއް ވެސް އަދި މުޅި  މި ،ލުކުރާ ާދިއރާ ވެސް ސީއަޅުގަނޑު ތަމް ،ެވސް އް އަުޅގަނޑެގޮތުަގއި 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ،ކަމުަގއި. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑމެންނަށްބޫުލކުރޭ ެއީއ ޓެރަރިސްޓެއް ނޫންދުނިޔެ ވެސް ގަ

 .ލިބުނު ޝަރީޢަތުގެ ތެރެއިން އެ މަނިކުފާނަކީ ެއއީ ޓެރަިރސްޓެއް ކަމަށް ކަނޑައަަޅިއެގން އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބެނީ

ބެނީ. އެއީ ހަްއޔަުރގަިއ އެ މަނިކުފާނަކީ މިއަދު ވެްސ ކުށްވެިރއެއް ކަމުަގއި ކަނަޑއަޅަިއގެން އަޅުގަނޑުމެން މި ތި

ކަމުގަިއ މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ހުންނަންޖެހޭ ބޭފުޅެއް ކަމުަގއި ކަނަޑއަަޅއިގެން ައޅުގަނޑުމެން މި ތިބެނީ. 

ރައީސް  ،އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިތިބެވޭނެ ގޮތެއް ނޫން. 

ރާއްޖެއަށް ޒަމާނީ  މި ،ވެރިެއއްކަން. އެ މަނިކުފާނަީކ އެއީ މި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުްނނަށް ތެރި ގާމުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ އޯ

ވާ އަސާީސ އްމު ަރްއޔިތުންނަށް ބޭނުންއާ. އްކަންކަތްތަެކއް ކުރެްއވި ބޭފުޅެ ޑިމޮކްރަސީ ގެނައުމަށްޓަަކއި ބުރަ މަސައް

ރާއްޖޭގެ ތަރައްީޤއަށް ބުރަ  މި .ަތކެްއ ކުރެއްވި ބޭފުެޅއްކަންެދއްވުމަްށޓަކައި ބުރަ މަސައްކަތްޙައްޤުތައް ހޯއްަދވައި

ކުެރއްވި ީލަޑރެއްކަން. އެ މަނިކުފާނު ނުުކރައްވާ ކުށެްއގައި ަހއްޔަުރގަިއ ހުންނަންޖެހޭތީ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްތަެކއް 

ގެންދިަޔ ސިޔާީސ ގޮތުން ކުރެވި  އިންތިހާއަށް ކަންޮބޑުވޭ. ހަމަ އަުޅގަނޑު ވެްސ ގަބޫުލުކރަނީ މިއީ ސިާޔސީ

ރައީސް ޔާމީްނ  ،ދިޔައީ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަދި މިކަން ވަރަށް ސާފުވެގެން ެއ  .ގޮތުަގއި ގެކަތިލުމެއް
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ށް އަޅުގަނޑު އިތުަރކަށް ދާކަށް ތިމަންނާ ކުރެއްވި ކަެމއް ަކމުގައި. ދެން އެ ވާހަަކއަ ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިާދޅުެވއްޖެ 

ންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެރި ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން ނެތިން. އަޅުގަނޑު ދަ

ާރއްެޖ  ދިޔަީއ އިްނސާފުގެ މަގަށް މި ކުރިމަތިލާއިރު ެއ މަނިކުފާނުގެ އެންމެ ޮބޑު ވަޢުދަކަށް ެވގެން މި

އަޅުަގނޑުމެން ޢަދުލުއިންޞާފުގެ  ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް. އެހެންކަމުން، ގެނެސްދިނުމަށް. ޢަދުލުއިންޞާފު މި

ލުގެ މަގުން ބޭރުން ހުރިހާ ކަމަކުން ނެއްޓިެގން. ޢަދު އެހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވެން އޮީތ މި ،ވާހަކަދެެކވޭއިރު 

 ،ދެިވގެން. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެކަންޏެއް ނޫންއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢަދުލު ހޯދައި ކުރެވިފަިއވާ ޝަރީޢަތްތަކަށް

، ާކނަލް ނާޒިމް ވެްސ ޝައިްޚ ދެއްެކވި ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ހަމަ ވިދާުޅވި ފަދައިންހަކަުފޅުއަޅުގަނޑުެގ ކުީރގަިއ ވާ

، އަދި ހަމައެހެންމެ، ކުރީގެ އިބު ރައީސް އަޙްަމދު ނާޒިމްގެ ޝަރީޢަތް ވެސް، ކުރީގެ މި މަޖިލީހުގެ ނަމްރާނު ވެސްޢި

އިންތިހާއަށް ދިގު.  ވެސް، މިހެންގޮސް މި ލިސްޓުދިޔަ ގޮތް  ހިނގައިނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބުގެ ޝަރީޢަތް

ރާއެްއގަިއ އަނިާޔެވެގން ބަންދުވެގެންދިޔަ މީހުންެގ ތެރެއިން އަނިާޔވެިރކަމުެގ ، ޞުލްޙަެވރި މުޒާހަމޭޑޭގެ މުޒާހަާރގައި 

ދާ އަނިޔާވެރިކަމުން ނެއްޓެްނ  ވެސް މީހުން އެބަވޭ. އެަތްއ ބަޔަކަށް މި ލިބެމުން މި  ތެރެއިން ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައި

ގޯހުން ކުރެވިފަިއވާ ޝަރީޢަްތތަކަށް ރަނގަޅު މަެގއް ލިބެން  ،ނުބައިކޮށް .އިމުވާން އެބަޖެހޭ. ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއެބަޖެހޭ

 ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދާ ތެރޭގައި އި،ސަޢީދާهللا ދައްކާއިރު އުއްތަމަ ފަނިޑާޔރު ޢަބްދު އެބަޖެހޭ. އަުޅގަނޑު މި ވާހަކަ 

އަޅުގަނުޑމެންނަށް މިހާރު ފެންނަން އޮތް ގޮތުން އެއްެވސް ކުށެްއ  .ސް ޢަދުލުގެ ހުރިހާ ކަންކަން ހިނގަންޖެހޭނީވެ

ރާރު ހުށަހެޅިގެން ވާހަކަދެެކވެމުންދާއިރު ރުަގއި. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ގަހައްޔަ ،އަދިވެސް ބަންުދގައި  .ނެތް

ރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުްނ މިހާރު މި މައްސަލައިގައި ޕް ދިަޔއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ިއވިގެން މި

އިލްތިމާސްކުރެްއވި ވާހަކަ. ލަސްވެއްޖެ. އެތަްއ ބަެޔއްެގ ޙައްޤުތަެކއް ގެއްިލގެންހިނގައްޖެ. ވަކިްނ ޚާއްަޞކޮްށ 

މި އެރީ މި ޙުކުމްގެ  މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ބަލައިލާއިރު މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ިއންތިޚާބީ ޙައްޤަށް ކަނޑައެިޅެގން ބުރޫ

ސަބަބުން. ދެން ކަން އޮތީ މިހެން. ލަސްވެއްޖެ. އެއީ ެވސް ހަމަ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. 

އަޅުގަނޑުެގ އިލްތިމާސަކީ ުނހައްޤުން އަނިޔާލިބެމުންދާ ެއންމެން މިނިވަންވުމަށް. ހަމައެހެންމެ އަުޅގަނޑުމެން މި 

ތަކަކީ އެއީ ޢަދުލުވެރިކަާމއެުކ ކޮރަޕްޝަނުން ނެއްޓިގެން ފައިސާއަށް ނުކުރެޭވ، އަިދ ރާއްޖޭަގއި ކުރެވޭ ޝަރީޢަތް

ހަމައެހެންމެ ސިޔާސީ ނުފޫުޒން ނެއްޓިގެން މިިނވަންކަމާެއކު ޢަދުލުވެރިކޮށް ކުރެޭވ ޝަރީޢަތްތަކަށް ެވގެންދިއުން. 

މަށް އަުޅގަނުޑެގ ފުރިހަމަ ތާއީދު އޮންނާނެ. އެގޮތުން އަުޅގަނޑުމެން ގާޫނނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެަނއު

ހަމައެހެންމެ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއި، ޤާނޫނުއަސާީސއަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ވެްސ މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭކަމުަގއި 

ހަމަ މި ވަގުތު ވެސް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އެކުލެިވގެންވާ ގޮާތއި، 

ޤާނޫނުއަސާސީ ެއކުލެިވގެން އަިއއިރު ހުށަހެޅުނު އިޞްލާުޙތަކާއި، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ެއކަން ެވގެންދިޔަ ގޮތް ވެްސ 

ކުރު ަވގުތުކޮެޅއްގެ ތެޭރގަިއ ދެއްކޭކަށް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، މި ކަންކަމަކީ އަުޅަގނޑުމެން އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ 
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ހޭ. އަުޅގަނޑުެމން؛ ހަމައެހެންމެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ޤާއިުމވާންޖެހޭ. ެއ ކަންކަން. ތިބޭ މީހުން ރަނަގޅުވާން އެބަޖެ

ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުެމން ޢައްޔަންކުރާ މީހުންނަކީ އެއީ ތެދުވެރި ބަޔަކަށް ވާން ެއބަޖެހޭ. ވޭތުވެދިޔަ ތަން އެ 

ވީ. އެހެންަނމަވެސް، ވޭުތވެދިޔަ ާތގަިއ ދިޔައީ. ކުރިއަްށ އޮތް ާތަގއި އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަުޅކުރެވޭޯތ މަސައްކަްތކުރަން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހެދުނު ގޯހުން އަނިޔާލިބެމުންދާ މީހުން އެ އަިނޔާއިން ެނއްޓެންޖެހޭ ކަމަށް ދަންނަވަމުން ވަރަްށ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަުރ މެޒަތްތެރި ތު މި އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަ

 އަނާރާ ނަޢީމަށް.

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޔަކަްށ ބަ ޝުކުރިއްާޔ. `. އާދެ! ރައީސް ނަޝީދަށް އަދި ަޝއިޚް ޢިމްރާނަށް އަދި ކާނަލް ނާޒިމަށް އަދި އެތައް 

ތުވެދިަޔ  ވޭމިކުރެވޭ. ޫބލެއް ނުމްތަެކއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަށް ގަކީ އިްނސާފުން ކުރެވިފައިވާ ޙުކުކުރެވިފަިއވާ ޙުކުމްތަކަ

 ޙަލާގައި ވުމުގެ މަރުވާ ފޮނު، ދަޢުގިނަ ތަޙުޤީޤުތައްކޮށް ތްތައް ކޮށްފައި އެބަހުރި. ަވރަށްޢަރީއަހަރު ވަރަށް ގިނަ ޝަ 5

ތައް ތްޢަރީ ޝަގިނަ ޤުތައް ހިގާފައި އެބަވޭ. ބޭއިންސާފުްނ ވަރަށްގިނަ ތަޙުޤީ ވެސް އެބަުއޅޭ. ބޭ އިންސާފުން ވަރަށް

 ން އެންމެސް ރަްއޔިތުވެމަގަށް އަުޅވަންޖެހިފައިވާ ކަންަތއްތައް. ޙަޤީޤަތުަގއި ންތަްއތަކަކީ ހަމަކަ ހިނގާފައި އެަބވޭ. މި

 ްއވުނު ރިޔާސީ ބޭގައި ްޕޓެންބަރުސެ 23ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނިގގެންހިނގައްޖެ ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވަނީ އިންސާފުކަ

 ެއކުރިކަމާމަހަމަކަން. ޙައްޤުތައް ލިބިގެންދިޔުން. އުފާވެބުން. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އިންސާފާއި ހައިންތިޚާ

ޑީ.ީޕގެ ކީ އެމް.ސް ނަޝީދަދިޔުން. ަރއީތި އުެޅވޭނެ މަގު ތަނަވަްސވެގެންދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެއއްވެސް ިބރުވެރިކަމެއް ނެ

 ނޑުމެންނަށްވާނެކަން އަުޅގަ ާވއިރު ބަންދުގަިއ ހުރުމުން ޕާޓީއަށް ވެސް ނުހަނު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް  ށްރައީސަ

ނަވާތާ ަގއި ހުންމްރާން ވެސް ބަންދުކޮށްފައި ޖަލު ޙުކުމެއްގޮތަށް އަދާަލތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިޚް ޢި އެނިގގެންދޭ. އެ 

ފަ. އް ވަނީ ލިބިގެ ގެއްލުންތަކެ ނުބެދޭވަރުބޮޑެތި ފޫ ވެސް ަވރަށްއަދާލަތު ޕާޓީއަށް  ،ވެފަިއވާއިރު  އެތައް އަހަެރއް

ފުެގ ދުލުއިންޞާޢަާވ މައްސަލަަތއް ެވސް ކޯޓަށް ލެވިަފއި މް، މިހާރު މި ސުޕްރީ، އަުޅގަނޑު އުއްީމދުކުރަންއެހެންވީމާ

އުުމގައި ލެއް މި ޤަހަމައަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭެނ މާޙައުގޮުތން ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ފުރި މަގުން ގޮސް ިސޔާސީ

 ެވގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުުކރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ޤާއިމު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ިއއް ނގިލީއަރުވަނީ މާމި  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމަ

 

 މް ވާހަކަދެއްެކވުން:ގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީއިރާދާ ނގިލީމާމި

ތެރި މެންބަުރ އާދެ! ިއއްޒަތް ؛އާދެ! ައޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ`. އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ގަނޑު އެީކަގއި އަޅު  އަޅުގަނުޑ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަމޭ. ހަމައެއާދެްއވާފަިއާވ މި އިޞްލާޙަށްއީވާ ހުށަހަޅުްއަވއި

 ފަދައިން އަދި އަޅުގަނޑު ވެްސ ރާރުގައި ައޅުގަނޑުމެން އީވާ އެިދވަަޑއިގެންަފއިވާ އެ ގަމިއަދު ،ދަންނަވާލަން އޮތީ

 މްމަްއސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެވަނީ ޕްރޮސި މިހާރު މި ،ސޮިއކޮށްފަިއވާ ފަދައިންގަބޫލުކުރާތީ 

މް ކޯޓުން އެކަން ، ސުޕްރީ، އަުޅގަނޑު ޔަޤީންކުަރން. އެހެންވީމާުވމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފަކޯޓަށް އަލުން ބައްލަވައިެދއް 

ވަނަ  141ނޫނުއަސާސީެގ ވަނަ މާއްދާ؛ ޤާ 141މިދަންނަވާލަނީ ކުރަްއވަމުންދާނީ ރަނގަޅަށް ަކމަށް. އަުޅގަނޑު މިހެން 

އި ވެސް އެބަ ބަޔާންކޮށްފަިއޭވ )ރ( ގަ އަދިސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަޭވ،  މާއްދާގެ )ނ( ގައި ވަރަށް 

ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުންނާއި އަދި  ،ޭދތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ނޑިޔާުރން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާކުރުމާއި، ފަތްޢަރީޝަ

 އެީކގައި ސްނަންޖެހޭ ޮގތްތައް. އާދެ! ހަަމއެއާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވި ،ރައްޔިތުންނާިއ، ދައުލަުތގެ ުމއައްަސސާތަކުންނާއި 

 އެ  ސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވައިމައް ކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އެދު ޕްރޮސިމިއަ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ

ނިވަންކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަދި މިމަނިކުާފނަށް ލިބިވަޑައިންނަވަން މަނިކުފާނަށް ގެއްލިވަަޑިއގެންފައިވާ ޙައްޤުަތއް އެ

ކިއުޓަރ މައިނުން ެވސް ފުރަތަމަ ޕްރޮސިބޫލުކުަރން. އެންމެ ފުރަތަުޅގަނޑު ވެސް ގަލިބިވަޑަިއގަންަނވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަ

މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ، ަރއީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ  ޖެނެރަލް އެ

 ކޭ. އެ ެއއީ ގޯހެ ،ރީމަ އަުޅގަނޑު ެދންނެވިންކުވާމައްސަލަ ދަޢުވާ ބަދަލުކުރަްއާވފައި ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނުގެ ދަުށން ދަޢު

ދުވަހު ައޑުއަހާނެ މީހަކު ނެތް. ދިޔަ  އެ ،ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ވާދަނީ. އެ ދަޢު ރަނގަޅަކަށް ނޫނޭ އެ

ކޮށްލަން. އަޅުގަނޑު ފާހަގަ އްޤުން ޭބއިންާސފުން ކުރެވުނު އަނިާޔވެރި ުޙުކމްމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ނުޙަ ގޮސް އެ ގޮތަށް

އްޤުން އަނިޔާވެިރ ވަނީ ބަންދުކުރެވިފަ. ހައްޔަުރކުރެވިފަ. ހަމަ ވަރަށް ނުޙަ ެއކީ ކާނަލް ނާޒިމް ޭއގެ ކުރިން މިހަމައެއާ

މަ ފަނިޑޔާރާިއ، އާދެ! ކުީރގެ އުއްތަ ؛އެނޫނަސް ެއހެން ބޭބޭފުޅުން ،މްރާނުއަދަބެްއގައި. ހަމައެާއއެުކ ަޝއިޚް ޢި

ކުރުުމގެ ޑުމެން ގަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ޝަރީޢަތްަވނީ އަޅުގަނ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މި މި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދާ،

، ތަކަށް ާބވައޭ އަުޅގަނޑަްށ ސުވާުލއުފެދޭ. އެހެންވީމާެއްއގޮ ހަމަތަކާއަސާީސަގއި ބުނެފަިއވާ ؛ ޤާނޫނުއުސޫލުތައް 

ހުށަހަޅުއްވަިއ، ައޅުގަނޑުމެންނަށް އިންސާފު މިމައްސަލަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އުފާކުރަމޭ އީވާ  ،އޮތީ ދަންނަވާލަން މި

ކުރިޔަށް  ،މާދަމާ ،ވާ ފަރާތްަތކަށް އިންސާފު ލިބިދިނުން. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެްނގެ އަުދެގ ރައީސްނުގޮސްަފއިލިބިގެން

ލިޙުގެ ޞާ ަނވާނެ އިްބރާހީމް މުޙައްމަދުކަުމގައި ހުންހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާތަނުަގއި ައޅުގަނޑުމެން ދިވެ އޮތް
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ގެ މަގަށް އަޅުގަނޑުމެން ރުޖޫޢަވުން. ކަށް އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންކުރީ އިންސާފުޑު ސްލޯގަނައަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮ

ާރއްޖޭެގ މެްނގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކުން، ، އެކަމަށް ަޓކައި އަުޅގަނޑު އުފާކުރާ ހާުލގަިއ އަުޅގަނޑުއާދެ! އެހެްނވީމާ

ގެ ފަހުން ބަދަލުވަމުން އަންނަ ސެޕްޓެންބަރު 23ގޮތަށް  މުއަްއސަސާތަކުން ވެސް މިދެންނެވި ހުރިހާ އިންޑިޕެންޑެންޓް 

ިއ ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާތީ އެކަމަށް ޝުކުރުކުރާ ހާލުގަ މަންޒަރު ބާރަށް އިންސާފުގެ މަގަށް އަންނަ

 . وبركاتهوالس الم عليكم ورحمة هللا ލާނަން. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ޒަތްތެރި މެވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ށް. ރިޔާޟް ރަޝީދަ

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟްވި

ްއޔާ ކުަޑކޮްށ ، ވަގުތު އޮެވއްޖެީއސް. އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ުކޑަޮކށް ދިގުވެދާނެ. އެހެންިވޔަސްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަ

ތްތެރި މެންބަރު އީވާ މަޑުކޮށްލަދިނުން އެދެން. އާެދ! އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިމައދު ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަ

ހަށް ފަހަކަށްއައިސް ހުށަހެޅުނު މަޖިލީރަްއޔިތުންގެ  ،ގެންަދވާ މައްސަލަައކީ މިއީހުށަހަޅައިގެން ކުިރއަށްهللا ޢަބްދު

ށް  ކުރީެގ ރަީއސް ނަޝީދަބޭފުޅަކަށް ާތއީދުކުރަްއވާ އަދި  ގިަނ ބަޔަުކ އެ  ަރއްޔިތުންެގ ެތރެއިން ވަރަށް  ިދވެހި ވަރަށް؛

ލުނުކުރާ ބަޔަކު އުޅޭ ބޫއައި ޙުކުމާ މެދުގައި އަދި މި ޙުކުމް ގަބޫލުކުރާ ބަޔަކާިއ، މި ޙުކުމް ގަ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން މި

އެކަމުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މިަކމުގައި ދެކެީނ ކޮްނގޮތެއްތޯ ައދި މިކަމުގައި ަރއްޔިތުްނގެ  ،ހިނދު

ވިޔަްސ  ގޮތެއްކޮންމެ ދާ މައްސަލައެއް. ކައި މިމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންޓަގެ މެންބަރުން ގޮތެއް ނިންމުމަށްމަޖިލީހު

 މައްސަލަިއަގއި އަުޅގަނުޑ ބަލަންޖެހެނީ ކަންހިނގާފައިާވ ގޮތަށް ބަާލއިރުަގއި އާއްމު  ާލއިުރގަިއ މި ބަލައިމިމައްސަލައަށް

ގިނަ ބަޔަުކ  ދިޔަ ކަމަށްގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގައި ޚިލާފަށް ހިނގާ އުސޫލާ ގޮތެްއގައި ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުްނ ކަންކަން

ްނ ވެސް މިކަން ަބއްލަވާަފއި ންާނއި، އަދި ހަމަ އދ.ގެ ވޯކިންގ ގްރޫޕުވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ. އަދި މި ަގރާރުގައި އދ.އި

އެުކގައި ނޫން ކަމަށް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވޭ. ައދި ހަމަ ރައީސް ނަޝީދުގެ  ވަނީ އެންމެ އިންސާފުވެރިކަމާ މިކަން ގޮއްސަ

މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި  ގަިއ މިްނ ބެލި ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭ ން. މިދެންނެވި ވޯކިްނގ ގްރޫޕުމައްސަލަ އެކަންެޏއް ނޫ

 ލް ނާޒިމް؛އަދި ކާނަ ،ލޫފުގެ މައްސަލަ ވެސްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްމެންބަރެއް، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއް 

ނަ ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިގިނަ ބަޔެއްގެ ލޯބި ލިބިވަަޑއިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް. އަުޅގަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ވަަރށް

 ކުރަްއވަިއގެން މިސް ކާނަލް ނާޒިމް ވެސް ހައްޔަރުހަމައަށް އައިިއރު ވެ އް ނުކުަރއްވާ ައދިވެސް މިއަދާބޫލެބަޔަކު ގަ

ަގިއ ، ބަޔަކު ގަސްތުއުޅެނީ ކަމެއް ކުަރއްަވިއގެން ކަމަކަށް. އަދި އޭުރގައި ވެސް ބަޔަކު ދައްކަމުން ައއި ވާހަަކައކީ މިއީ
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މޭ ވެސް ފަހުން  ކަމެކޭ. މިކަމުަގއި އުޅުނު ީމހުން ފަހުން ތިމަންނަމެން އެކަން ކުރީރާވަިއގެން ހިންގާފައި އޮތް

އޮތްކަން އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަޑި ނޭނޭގ  އިނގޭ މީގައި އެބަ ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަބުނެފައި އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ

ވެސް ކުރުމުގެ ބާރު ިއލްތިމާސްނައިުރގަިއ މީގެ ތްތައް މިހެން ޮގއްސަ ހުންތަެކއް. އެހެންވީމާ، ިމފަދަ ޝަރީޢަކަންތައް

ވަނީ  ކޯޓުން މް ސުޕްރީ ، މިކޯޓަށް. އެހެންވީމާ މްކުރަްއވާފައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ސުޕްރީން އެބައޮތް މަތިޤާނޫނުއަސާސީ

އްޓޭނެ ހެނުކޮށް ހިފެ ދޫކޮށްލައްވަން އަމުރެއް ނެރެފަ. މި އަމުރަކީ ތަންފީޒުރީަގއި މިދެންނެވި ބޭފުޅުން ފެބުރުވަ 1

 ށިގެން އަޅުގަނޑު ޓީ.ވީއަށް އަަރއިދުވަހުން ފެ . އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. އެއަމުރެއް ނޫން. ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭނެ

ެއްއވެސް  މި ޤައުމުގައިކޮށެއް ނުެދޭވނެ. ދިފާޢު ްއގައި އަުޅގަނޑެއް ދިފާޢެއް ނުކުރަން. އަުޅގަނޑަކަށްއެްއވެސް ތަނެ

، ކޯޓުތަކުން ނެރޭ އަމުރު ކޯޓުން ނެރޭ އަުމރު މްކޮށްދެވޭނެ. ނުކުރެވޭނެ ދިފާޢެއް. ސުޕްރީމީހަކު ނުހުންނާނެ ދިފާޢު

، މި ދެންނެވި ގޮްތ. އެހެންވީމާ . އެއީ އޭަގއި އޮތްޖެހޭނީސް މީހެއް ނުހުންނާނެ. ތަންފީޒުކުރަންކުރެވޭނެ އެްއވެދިފާޢު

އަިދ  އި،ކާނަލް ާނޒިމާ ،އެަބއޮވޭ ަރއީސް ނަޝީާދއިނެފައި ކޯޓުން ބު މްމިދެންނެވި އަމުުރގައި ސުޕްރީ ،މުގައި ޙުކު

ކޯޓަށް ބަދަލުތަކެއް  މްސުޕްރީ އަލުން އަނބުރާ  ،ކުރެއްވުމަށް. އެެހންނަމަވެސްޝައިޚް ޢިމްރާނާ މި ބޭބޭފުޅުން މިނިވަން

ގުިޅގެން  ޖެހޭނެ ގޮތަަކށް އެކަން އައުމާނުއަމުރު ތަންފީޒުކުރަން އެ ،ކޮށްސް އެހެން ގޮަތކަށް ެއަކން ރިވިއު އައި

ޖެހޭ. މިކަން އެހިސާބުން މިކަން ރަނގަޅުކުރަންއުފެދިއްޖެ.  ގެ މެދުަގއި މީެގ ޝައްކާއި ވަހުމުރައްޔިތުން

ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނެ. މިކަން ރަނގަޅު ނުކުރާހާ ހިނދެްއގަިއ ރައްޔިތުްނގެ މެދުަގއި މީގެ ނުތަނަވަސްކަން އޮންނާނެ. 

ދައްކަނީ އަުޅގަނަޑކީ ރަީއްސ ނަޝީދަށް އެންމެ ފާޑުކިޔާ  ވާހަކަ މި ނޑު މިމިއީ ވަރަށް ކަންބޮުޑވާ ކަމެްއ. އަުޅގަ

އެކަކު. އަުޅގަނޑު ޒާތީ ވަީނކީ ނޫން ރައީސް ނަޝީދަށް އޭރުވެސް. އޭުރވެސް މަްއސަލައަށް ވާހަކަދަްއކަނީ. ކަން 

ެވސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވަން  ދު، މިއަތަށް ވާހަކަަދއްކަނީ. އެހެްނވީމާހުރި ކަންތައްތަުކެގ މައްޗަށް ޙަޤީޤަ ހިނގާފައި

ާރރަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ުޅގަނޑު ތާއީދެއް ނުކުރަން. މި ގަގޮތަށް ފާސްކުރާކަށް އަ އޮތް ރާރު މިގަ ބޭނުންވަނީ މި

 ބޫލުކުރެވޭ ގޮތަށް އަލުން އަނބުރާ ގެނެއްސި ކަމަށް އް ގެނެްއސަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގައަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ބަދަލުތަކެ

، ކުރުމަށްފަހުދެނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކން މަޝްވަރާ، އަުޅަގނޑު އެއްޔާ މިއަށް ައޅުގަނޑު ވޯޓުދޭނަން. އެހެންވީމާވެއްޖެ 

މިީޓއަކަށް ފޮުނވަން. ރާރު ކޮމި ގައެުކަގއި ައޅުގަނޑުމެން މެންބަރުގެ ެވސް ރުހުމާ  ހުށަހެޅުްއވި އިްއޒަްތތެރިއަދި މި 

ވަންޏާ އަުޅގަނޑު މިއަށް  ތަނަށް ގެނެއްސި ކަމަށް  ކުރުމަށްފަހު މިލާޙުތައް އިޞްން މިދެންނެވި ކަްނތައްއެ ކޮމިޓީ

ާރއިރުަގިއ ކުންތައްތަކުެގ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްރާރަށް އަުޅގަނޑުމެން މިދެންނެވި ކަވޯޓުދޭއިުރަގއި މި ގަދޭނަން. ވޯޓު

އިްސތިޝާރީ ލަފާ ހޯދުމުގެ ބާރު   މަޖިލީހަށް އެބައޮތް ކަންކަުމގައިކޯޓަށް ރައްޔިތުްނގެ މްއަޅުގަނޑުމެންނަށް، ސުޕްރީ

ކޯޓުގައި  މްޕްރީމަތީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިލްތިމާސްުކރެވިދާނެ ސު ، އެގޮުތގެޖިލީހަށް ލިބިފައިވޭ. ެއހެންވީމާމަ މި

އަދި ެއއަށްފަހު  ފެބުރުވަރީގެ ޙުކުމާ، 1ުޅގަނޑު ކުރިން މިދެންނެވި އަ ،ކޮށްދިނުމަށް ެވސް. މިދެންނެވިމިކަން ރިވިއު
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ވާތީވެ މިކަން  މާއި ޝައްކު އުފެދިގެންވާ ކަންތައްތަކަކަށް ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި މީގެ ަވހުގުިޅގެންއައި ބަދަލުތަކާ  އެ

 ...އަުޅގަނޑަށް ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްކަން މުާރޖަޢާކޮށްދެއްވަން. އަދި ޕްރޮސި މި އަލުން ބައްލަަވއި،

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ޒަތްތެރި މެއަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއް  މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި

 ށް. މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަ

 

 ދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:އިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީތުލުސްދޫ ދާ

އިން މައިންސާާފއި ހަ ޢުާވެއއް ކުަރްއވަިއ،ޓެރަރިޒަމްގެ ދަ`. އާދެ! ަރއީސް ުމޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މަްއޗަށް 

ޅުގަނޑުމެން ދިޔުމީ އަ ންމަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެ ރާރު މިގަ ގެްނދިޔުމުގެ ނަތީޖާއަކަްށ މިއަދު މިބޭރުން އަނިޔާތަެކއް ދެމުން

 ގެ ގަނޑުމެންއަޅު  ،ވާނީހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ އުފަލެއް ކަމުަގއި ައޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. އަުޅގަނޑު ަދންނަ

 ރިންނާވެއަނިާޔވެރި  އަނިާޔވެރިކަމާ ެދކޮޅުެވ، ދީނުަގއި ވަރަށް ބާރުއަުޅްއވާފަިއވާ ކަމެއް އެއީ މާތްވެގެްނވާ ިއސްލާމް

ނަށް ދީން އަޅުގަނޑުމެން ބަްސ ބުނުން. އެއީ އަުޅގަނުޑމެންގެ މާތްވެގެްނވާ އިސްާލމްކޮުޅވެ ޙައްޤުވެސް ދެ

اٍن ْدٍل ِعْنَد ُسْلطَ ِد َكِلَمةُ عَ أَْفَضُل اْلِجَهاއޮތީ  ުކރައްވާަފއި މިދީޘް ޙަرسول هللا عليه وسّلم  އަންަގވާފަިއވާ ގޮތް. ކީރިތި

 ނޑުމެްނގެ މިއަދު އަޅުގަދެއް ކަމުގައި. މިއަިނޔާވެރި ވެިރއެްއގެ ުކރިމަތީގައި ޙައްޤުބަސް ބުނުމަކީ މަތިވެރި ޖިހާ  َجائِرٍ 

  މިުޅގަނޑުމެންކުރުމުގައި އަގަރާރަށް ބަހުސް ހުރިހާ މެންބަރުން މިއަދު މި ގެ އިްއޒަތްތެރިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު

ތައް ބަޔަކަށް އެތަްއ ައހަރަކީ އެ 5ދިޔަ މި އަނިޔާވެރިކަން ހައްދުފަހަނައަޅައިބަސްތަކެއް ދަންނަވަމުން. ގެންދަނީ ޙައްޤު

 ވަނީ ޖަލަށް   މިލީޑަރުން 4ޕާޓީެއްއގެ  4 ގޮތަކުން އަިނޔާތަެކއް ލިބިފަިއވާ ބަެއއް. މި ޤައުމުަގއި ތިްއބެވި ސިޔާސީ

ްސ  އެނޫންވެއިބު ރަީއސުންނާއި، އަދިވި ނަަތއް އުނދަގޫތަކެއް ކުަރްއވާފަ. ޤައުމުގައި ތިއްބެ އަނިޔާކޮށް އެ ލައި

 ނިޔާ އަންނަވާނީ . އަުޅގަނޑު ދަކުރުވާފަތަކެއް ކުރިމަތިރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އެަތްއ މެންބަރުންނަށް ވަނީ އަނިޔާ 

، ވީމާ ފައޭ. އެހެންރަނގަަޅށް ސާފުވެނީ ވަރަށް ވާ ކުރި މީހާއަށް މިހާރުހާގެ ދުޢާގެ ވަުރގަދަކަން އަނިޔާ ލިބިގެންވާ މީ

ނިާޔ އަ ين هللا حجاب، فإن هو ليس بينها وبوت ق دعوة المظلومއޮތީ  ކުރައްވާަފއި މިޙަދީޘްرسول هللا عليه وسّلم ކީތިރި 

. އް ކަމުަގއިުކރެއްވުުމގައި އެްއވެސް ހުރަހެއް ނެތް ދުޢާއެޢާލާ އެ ދުޢާ އިޖާބަތަهللا ޢާއަކީ ލިބިގެންވާ މީހާގެ ދު

ން ަގއި މިނިވަދަނޑިވަޅު ދަތުރުކޮށްފައިވާ މި، އަިނޔާވެރިކަން ނިންމައި، އިްނާސފުގެ މަގަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

 ފުޅުން ވެސް  އެނޫން ބޭއަދި ،ނަޝީދުދިަޔ މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން ރައީސް މުޙައްމަދު ބިގެންމުއައްސަސާަތކަށް ލި

ށް ފާހަަގކޮން ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާީތވެ އެކަ މްމުގަިއ ޕްރޮސިިކުއޓަރ ޖެނެރަލުން މިހާރު ސުޕްރީކުރުމިނިވަން

  އަޅުގަނޑު އުފާކުރާ...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންބަރު ޒަތްތެރި މެދާއިރާގެ ިއއް  އަރުވަނީ މަތިވެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 ދާއިާރެގ އަރުވަނީ ކެންދޫ ަވޑަިއގެން ނެތް ކަމަށް، އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި !ކުަރއްވާތިޙުސައިން؛ މާފު

 .ވީމަ ށް. ޖުމްޙޫރީ ޕާޓީގެ ފުރުޞަތުޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނައިއް 

 

 ސައިން ވާހަކަެދއްެކވުން:ޙުކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ 

 ހަމަ ފުރުޞަތު ލިބުނީމަ އެކަމާ  ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މިގޮތަށް ވާހަކަދަްއކާލަން

ބުަގއި ވަރަްށ  ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާވަނަ އަހަރު މި 2018ނޭވާގައި  އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ އުފާވޭ. ހަމަ މި 

އަދި ، ށާއިންބަރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަހިންނަވަރު ދާއިާރގެ އިްއަޒތްތެރި މެ ،އެއް ޯހއްދެވި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީ

 ރަްއޔިތުންގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ  މަށްނަސީ ފައިޞަލްނައިބު ރައީސް އިލެްކޓު ކާިށދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

އެުކގަިއ ކުރު ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެއާ ށުން ޝުއަދި ައޅުގަނުޑގެ އަިމއްލަ ނަމުގައި ަފށްފަ ޔާއިނަމުގަ

ން ދެްއވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަުޅގަނުޑގެ ހިތުެގ ފުންމިނު ވޯޓުފުގެ ަމގަށްސާޅުގަނޑުމެންނަށް ތާއީދުކޮްށ އިންއަ

ދާނަން ކުރެވޭ މައްސަލައިަގއި ވާހަކަަދއްކަމުންާދއިރު އަުޅގަނުޑގެ ހަނ ބަހުސް މި  ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިއަދު

ހޯލެްއގައި ވަކިްނ  ބިލްޑިްނގުަގއި އޮތްމި ޙުކުމެއް ކުރުުމގެ ކުރިން މާލޭ ސިީޓ ކައުްނސިލު އޭރުަގއި ހުރި  ،އަންނަނީ

ޭރ އަުޅގަނުޑ ދެްއިކ  ޖަލްސާެއްއގައި އަުޅަގނޑު ދެއްިކ ވާަހކަެއއްެގ މަތީން. އެބޭްއވި އޭރިާޔއެްއގަިއ  ގަިއ،އޮތް ހޯލެއް 

ރައީްސ މުޙަްއމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަްށ ެއ  ،އޮންނާނެއަުޅގަނޑު ދަންަނވާފައި  ،ނޑު ބުނިންވާހަކަިއަގއި ވެސް އަުޅގަ

ގޮުތގައި ލޭބަލްެވގެްނ  ގެޖަމާޢަތެއްޓެރަރިސްޓު އުމުގައި އޮތް ސިފައިންނަކީ ޤަވާނަމަ މި  ވެއްޖެ ކަމަށްދަޢުވާ ސާބިތު

 .ން ކޯޓެްއގައިއެހެޟީ ޤާ. ުޙކުމްކުރެްއވި ތަށް ހިނގަިއގެންދިޔައީހިނގައިދާނޭ. އެހެންނަމަވެްސ، ކަން ެއގޮ

އޭގެފަުހން އެތަކެއް ގިނަ ބޭފުޅުން ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ފަހަތުގައި  .ޓަރ ޖެނެރަލް ޖަލުގައިއުކި ވާކުރެްއވި ޕްރޮސިޢުދަ

 މި "ފުގެ މަގަށްސާއިން"ންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނ އެތަކެއް ުދވަސްތަެކއް އަިނޔާަގއި ހޭދަކުރަްއވައިފި. އެހެ 

ކާިމޔާބުކުރި އިންތިޚާބުަގއި އަުޅގަނުޑމެންގެ ގާތުަގއި ރަްއޔިތުްނ ނުވަތަ  ަގއިވޯޓު ނިންމާލިރުގެ ދަށުން މި ޢާޝި

އެއްޗެްއ ބައެްއ ރަށްރަށުން މީހުން ހަމަ ހުރިހާ  ،ބުނަމުން އައީ ހަމަ އެންެމ ވާހަަކއެއް. ަބއެްއ ރަށްރަށުން

ންނަމެންނަށް ތިމަ ،ވޭ ތިމަންނަމެންގެ ރަށުަގއި ބަނދަރު ނެހެދުނަސްިތމަންނަމެންނަށް ހެ ،ލާފަިއ ެވސް ބުނީއިކަނޑަ

އުމުަގއި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ޤަފު ހޯދާށޭ. އެހެންވީމާ، މި ސާންވަނީ އިންިތމަންނަމެން ބޭނު ،ސްޔަހެވޭ ނަރުދަމާ ނޭޅި

 ،ކަސް ޔަޒިމު މީހެއް. ކުޑަ ލާ ހެންފު ލިބުން ހަމަ ކޮންމެސާއިން  ،ދިނުންފު ހޯދައިސާމީހެްއގެ ަމއްޗަށް އިން މީހަކީ އެ

 5ފު ލިބެން އެބަޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، މި ވޭތުވެދިޔަ ސާއާދަިއގެ މީހަކަސް އިން ،ސިާޔސީ ލީޑަރަަކސް ،ބޮޑަކަސް
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ކުރެްއވި އަހަުރ ވަންދެން ވެރިކަން 30އުމުގައި ޤަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަީއ މި ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ައުޅގައަހަރު

ަތކުަގިއ އުމުގެ ސިޔާސީ ޕާޓީޤަ އަދި މި  ،ހަރު ަވންދެން ރައީސްކަން ކުރެއްވި ރައީސުންނަށާއިއަ 3 ،ރައީސުންނަށާއި

ފު ނުލިބުނު އިންސާެއއްވެްސ މީހަކަށް  ވެސް، ށްއަދި އާދަިއެގ މީހުންނަ ،ލީޑަރުންނަށާއިިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ  ވާތިއްބަ

 އުމުަގއިޤަ ން. ފެންނަ ަމންޒަރެއް ނޫން. މި ތަނެއް ނޫއިްއޔެައކު އަުޅގަނޑުމެން ދުއްމިއަދަުކ  ،މިއަދަކީމަންޒަރު. 

ނޫނުއަސާސީތަކެއް އުފެިދއްޖެ. އަތުެވއްޖެ. ގާނޫނުތަކެްއ ހެދިއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، ޤާބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިްއސި. 

ފަށްޓަކައި ދިވެިހ ސާފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި އިން ފު. އެހެންީވމާ، މިސާނަށް ނުލިބި އޮތް އެއްަޗކީ އިންއަޅުގަނޑުމެން

އުމުަގއި އެތަކެްއ ބަެއއްެގ ޤަައދި ވަކިން ާޚއްޞަކޮށް ިދވެިހ  ެއއްގޮތަށް ކޭރައްޔިތުން ވޯޓުދިނީ. އާަދއިެގ ރައްޔިތުންނެ

 ފު ލިބެންޖެހޭނެ. އެ ސާުމޙައްމަދު ނަޝީދަށް ވެސް ިއން ، ރައީސްލޯބި މިލްކުކުރަްއވާފަިއވާ އެްމ.ޑީ.ޕީގެ ަރއީސް

އުމުގައި ޤަބަލަންޖެހޭ މި ެއބަ ާވއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ޙުކުމްކުަރއްވާަފއިުކރެއްވި ކަމަށް ވި ކަމެއް މަނިކުފާނު ކުރެއް

ެގ )ހ(ގެ ދަށުން އަމުރަށް 88 ،ދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ކުރީގައި އޮންނަ ވާކުެރިވގެން މިޢުޓެރަރިޒަމުގެ ދަ

ތަން  ދިޔަވާ ކުރެވެމުންޢު ޓެރަިރޒަމުގެ ދައުމުގައިޤަދަޢުވާކުރެވޭ ގޮތަށް މި ކުށުެގ ކަުމގެ ނުކިޔަމަންތެރިވި

 ،އުމުތަކުަގއި ޮބެޑތި ހާދިސާތައް ހިނގަިއގެންޤަ ިރޒަމަީކ ދުނިޔޭގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، ޓެރަ

 ލުކުރާ އަުޅގަނޑު ގަބޫއެހެންވީމާ، ފޮތެއް ނުބަލާ ބަޔަކަށް ެގއްލުންތަކެއް ލިބިެގން ކުރެވޭ ދަޢުވާއެއް. ގޮެތއް ވަކި

މަނިކުފާނަށް  ގޮތުަގއި ރައީސް ނަޝީުދގެ މައްޗަށް ކުެރވުނީ ސިޔާސީ ދަޢުވާއެްއ. ކުރެވުނީ ިސޔާީސ ޙުކުމެއް. އެ

މަނިކުފާނަށް  މިހާރުން މިހާރަށްވެސް އެ ،މިއަދުން މިއަދަށް ނު ހަމަމަނިކުފާ އެ ،ހޭ. އެހެންކަމުންފު ލިބެންޖެސާއިން

އެީއ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ އާެދޭވނެ ގޮތް މެދުވެިރވުމަކީ  ،ލިބިމަނިކުފަށް ާމފު އަދި އެ ،ވާ ުޙކުމް ބަދަލުކޮށް ކުރަްއވާފައި

 ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  ވެސް އެދުން. ވަރަށް ގެގެ ާދއިރާގެ ަރއްޔިުތންމެންއަޅުގަނޑުގެ އެދުން. އަދި ައުޅގަނޑު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އްޒަތްތެިރ އި  ދާއިރާގެ  ުކަޑހުވަދޫއަރުވަނީ  ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަ

 ރަށް.ޢާމި އަޙްމަދު މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު

ވާ ށަހަޅާފައިބަރު މި މަޖިލީހަށް ހުދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން އުތުރުގަލޮޅު އާދެ، ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ާލއިރު އިހުރި ބައެއް ނުކުތާތަކަށް ވިސްނަ ކުރަން. އާދެ! މިއަދު މި ގަރާރުގައިރަށް އަުޅގަނޑު ވެސް ިއޙްތިރާމުގަރާ

ދާކަން އެބަ ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. ެކއް ޢަދުލުއިންާޞފުގެ ދާއިާރއާ މެދު އުފެދިގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ބޮެޑތި ސުވާލުތަ

ބޮޑަށް  އިން އެންމެމި ލާފަިއވާ ަގރާރެއް.އިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކުަލވަގިނަ  ދާތަކާއި އަދި ވަރަށްގިނަ މުޢާހަ ވަރަށް
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ވުން ފާހަަގކުރަްއވާ. ކަންބޮޑު ދާތީެވ، ެއކަމާފުން ބޭރުން މީހުންނަށް ކަންކަންެވގެންސާވެސް ފާަހގަވަނީ ިއން ގައިމުހަމަ

އުމަށް ޤަގޮުތގައި  ގެއުމުގައި ހަމަ ސިޔާސީ ލީޑަރެއް ޤަމިއަދު މި  ،ކުރަންއެްއކޮށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ފާހަގަދެން ހަމައެއާ

އިތުރަށް ގުޭޅގޮުތން އެ މައްސަލަ  މަށްވާ ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްސަލައާކޮށްދެއްވާފަިއވާ ބޭފުޅެއް ކަ ޚިދުމަތްހަމަ

ހުށަހެޅިފައިާވ ގަރާެރއް. މިފަދަ  ދެްއވުމަށް ދައުލަުތެގ ކަމާ ުގޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް ލާޒިމުކުރާ ގޮތަށްއިބައްލަވަ 

 ނުއަސާސީގެ ނޫޤާބޭުރން ނުވަތަ  ގެގައި ެއއްވެސް މީހަކަށް ގާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭ  ،ދަނޑިވަެޅއްަގއި ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

ނޫނޭ. އެްއވެސް  ކަމެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެން ެއދޭ ަގއިމުާލފަށް ކަންވެގެންދިޔުމަކީ ހަމަ ޚި ހާވަނަ މާއްދާގެ ރޫ 20

އަދި ގާނޫނުެގ  ،ނަމަ ގާނޫނު ހިންގުމުގައި  ޚިލާފު ގޮތަކަްށ ގޮސްފައި އޮތް ެވގެނެއްުނވާެނ. އެކަން ެއއާ ށް އެކަންމީހަކަ

އޮތީ  ގޮތުަގއި މި ގެގާނޫނުން ލިބޭ އަދަބު ލިބުމުގައި ވެްސ ހަމަ އެންމެންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއް ،މައްޗަށް ތަބާވުން

ކަންތައްތަްއ އަުޅގަނޑުމެން  ބަ ފެންނަމުންދޭ ބައެއް ކަހަލަނޑުމެންނަށް އެ. އެހެންނަމަވެްސ، ައޅުގަފާހަގަކުރެވިފަ

 ބޮުޑ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އޮތް  ސިޔާސީ ވަރަށް މިއީ ތަން. މިކަމާ މެދު ގަބޫލުކުރާ އިުމގެ ބޭރުން ކަން ހިނގަމުންދާ

ބޮުޑ  މީގެ އެންމެ ،ައޅުގަނުޑ ދަންނަވާނީލީަގިއ އަުޅގަނޑު ތެދުބަހުން ެއއްެޗއް ދަންނަވަންޏާ އަކަމެއް. މި ކަންކަުމގެ 

 ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ. އެހެން މިދެންނެވި ކަމަކީިމ ޒިންމާއެއް ަނގަންޖެހޭ އެްއތަނެކޭ އަުޅގަނޑުމެންގެ 

އި މުތަކަށާޤާރުަގއި މިނިވަްނ މުސްތަޤިއްލު މައިވާލާ އި ލާ ކަންކަން އެކުލައިމެންނަށް މި މަޖިލީހުން އެކުލަވަ އަޅުގަނޑު

 ވަނަ މާއްދާާއއި 147ނޫނުައސާސީގެ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ޤާވަތަ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލުކަމާ އެކު ޢަދުލުއިންޞާފު ނު

ތަން މި  ލާއިުރގައި ައޅުގަނޑުމެން އެއިމަތީ ކޯޓު އެކުަލވަ  އެންމެ ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ކޯޓު 148

 ެއއްބާރުލުން ލިބޭ ބައެއްގެ މަްއޗަށް. މިީއ ެލވިގެންދަނީ ސިާޔސީ ބޭނުމަކަށް ޓަކައި. ސިޔާސީއިއެކުަލވަ

ކަންކަން މިއީ.  ންނަކަމެއް އިނގޭތޯ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެަފއި ހު ހިތާމަހުރި  ނަށްއަޅުގަނޑުމެން

އުުމެގ ޤަ މިއަދު އެަބ ފާހަގަެވގެންދޭ މި މިކަްނކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް .ޮބޑަށް ކަންބޮުޑވޭ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް

އިމުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގެ ތެރޭަގއި ނުވަތަ ެއ ދާއިރާގައި ވަރަށް ބޮޑެިތ ޤާނުވަތަ ޢަދުލުިއންޞާފު  ޖުޑިޝަރީގެ

ދު އަޅުގަނޑު ެވސް އެކަްނ ޚުނުޑ ވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރަން. ދު އަޅުގަޚުއް ވާކަން. ެއއީ ހަމަ ތެދެއްމެ. މައްސަލަތަކެ

ތެރޭަގއި ބޭނުން ބައެއް މައްސަލަތައް ހަމަ ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުަގއި ގެންދާއިުރަގިއ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ  .ގަބޫލުކުރަން

. މި ގަރާރުގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ޖެހިފައްޖެހިފަ. ތޮއްއްުޤތައް އެތާނަގއި ހުރީ ހަމަ ތޮ އަނެއްބައި ަރއްޔިތުްނގެ ޙަ

ވަރަށް ބާރު ސްޕީުޑގަިއ  ،ހަގަކޮށްލަންބޮޑަށް ފާހަމަ ހުރި ބައެއް ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭގައި އަުޅގަނޑު ވެސް 

ެއުކ ކަމެއް. ެއއާ ވެސް ކަންޮބޑުވުްނ އޮންނާނެ ގައިމުވާހަކަ. އެީއ ހަމަވާ ކަންަތއްތަކެއް ނިންމާފައި ީމގެ ގެންގޮްސގެން 

 ؛ެވސް ޭއގެ އެއް  ގައިމުއަުޅގަނޑު މިއީ ހަމަ ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ގަޫބލުކުރަންޖެހޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން

ހިނގައި ހިނަގއްޖެ. ައޅުގަނުޑ ދުަވސްތަެކއް އަހަރުގެ  5 ވިކްޓިމް އަޅުގަނޑަކީ. ކަުމގެ ެއއް އެވެހިރާއްޖޭގެ ދި

ވަނަ މާއްާދެގ  90ނޫނުައސާސީގެ ޤާުނވަތަ  މައިކުމި ކުށްވެިރނުވާ  .ތަންކޮޅެއް ކުރިން ުދވަހެްއގަިއ ވެސް ބުނިން
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ވެސް އާއްުމ އެހެން ރަްއޔިތުންނަކަށެއް ޯނންނާނެ. ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ދަށުން މި މައިކު ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްެޤއް ގައިމު 

ވެސް މިދެންނެވި  ގައިމު ބުނުމަކުންނެއް އަޅުގަނޑު ހަމަގޮތުން ބަހެއް މިއަދު އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި މިތާނގައި 

ނޑަށް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް، ސުވާލުކުެރޭވނެ ތަނެއް ނެތްކަން އަޅުގަ ،ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ގެންދެވޭނެ ތަނެއް 90

ދައްާކއިރުަގއި މި ޙައްޤު  ާވހަކަމި  ންޓަކައި މިއަދު އަޅުގަނޑު މި މައިކުނުޑގެ އަިމއްލަ ޙައްޤު ހޯދުމަށްމިއަދު އަުޅގަ

މިީއ  ؟މީހުން ހޯދާނީ މިފަދަ މައިެކްއ އެ އޭކުންތޯތާޮކން ؟ގެއްލިފަިއާވ އެހެން މީހުން ަކންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ

ގޮތަކަށް ކަންަތއް ނިންމި  ކަމެއް. ކޮންމެ  ލުއިންޞާފުގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ރިޢާޔަތްކޮށްލަންޖެހޭޢަދު

 ެއކި ،ގޮތްގޮތަށް ކަމުގަިއވީ ނަމަެވސް، ނިންާމލަންޖެހޭ ބައިވަރު މައްސަލަަތކެއް ހަމަ ކޯޓުަތކުގެ ތެޭރަގއި ެއކި

އެްއކޮްށ ވެސް ދަންނަ ޙަޤީޤަތް. އަދި ހަމައެއާވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ދި ގޮތްގޮތަށް އެނބުރެމުންދާކަން މިއީ މި

ވަންޏާ  ކަމަށް ކޯޓުތަުކގެ ބޭނުން ހިފަްނ ހިނގައްޖެ މާދަމާ ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށްސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ަޓކަިއ 

، އަސްުލގައި ެވސް ހަމަ ސިޔާސީ . އެހެންވީމާކަށްށް ކުރެވޭ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަމިކަންކަން ނުވާނޭ އަޅުގަނޑުެމންނަ

ެގ .އޭ މަ އެމް.ޑީހަ މެންނޫން. އެހެންވީމާ، ައުޅގަނޑު ަކމެއް ދިނުމަކީ ވެގެްނވާނެނުމަށް ޓަކައި މީހުންނަށް އަދަބުބޭ

ވެސް  ނުޙައްޤުްނ މިގޮތަށް އަދަބު ލިބިފައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ،އިމުކުރެވިޤާފު ޢަދުލުއިންޞާ ،ފަރާތުން ގޮވާލަން

ވާތީެވ، ައޅުގަނޑު  ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ގައިމުފު ލިބިގެންދިޔުމަކީ ހަމަ ސާންއި

 ޓަކައި މި މަޖިލީހުން ތެދުވަންޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ. ންޞާފުގެ ދާއިރާ ރަނގަުޅކުރުމަށްހަމަ މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ. ޢަދުލުއި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު ޒަތްތެރި މެންިއއް ދާއިރާގެ މަހިބަދޫއަރުވަނީ  ކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝު

 ޠާރިޤަށް.  އަޙްމަދު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤް

ވާ ގަރާރަކާ ބެހޭ ގޮތުްނ ށް ހުށަހަޅާފައިމެން މި މަޖިލީހަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އަުޅގަނޑު

އަޅުގަނޑު ހަމަ   ތަންކޮޅަކާ ެބހޭ ގޮތުންތްމި ގަރާރުގެ ހެޑްަލއިންަގއި އޮ ،އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރު

 އި ުރގަުނކޮށްލީ ކީްއވެބާޭއ. ގަރާޙުތަންޮކޅު އިޞްލާ އުފެދޭ. މިގޮތަްށ މި ގަރާރު ހުށަހަޅައިގެންިދަޔއިރު އެހިތުގައި ުސވާލު

ލުކުރުމާިއ ތިޙުކުމް ބާ ގެއްޔާ ޟި ވަނަ ޤަ CRC/2015/132ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  ،އޮންނަނީ ފުރަތަމަ މި

ެއީއ  ؟ލުކުރާ ބައެއްޯތއޭތިން މިއީ ޙުކުމް ބާއޮތީ. އަުޅގަނޑު ހިތަށްއަަރނީ އަޅުގަނޑުމެ ޖަހާފައި ކޮމާއެއް ޖަހާފައި މި

އެތަންކޮުޅ  ،ނާއި ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ރައީސް މި މައްސަލަ އެޖެންޑާކުިރއިރުމޭޒުން ފުރަތަމަ ސުވާލު. އަދި އިދާރީ 

ހަމަ ސުވާުލކޮްށލެވޭ. މި ގަރާުރގެ ދެންހުރި  ނައީ ކީްއވެތޯ އަުޅގަނޑު ހިތާނުކޮށް މި ގަރާުރ މިހިސާބަށް ގެއިޞްލާޙު



21 

 

ައޅުގަނޑު ހަމަ އިޢުތިރާެޟއް  ބައޮތް. އެކަމަކާ ކުާރ ވާހަކަ އެމާއްދާތަކުަގއި ލިޔެަފއި ހުރި އިބާރާތްތަކުަގއި އިލްތިމާސް

މީޑިޔާއިން މި  ،ަވނިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބިގެންދާމިއަދު މި ގަރާރު ހުށަހަޅާފައި ،ނުކުރަން. ދެވަނަ ކަމަކީ

ނުިވ ޕްރީމް ކޯޓަށް އިލްތިމާސަށް ފޮއޮފީހުން މި މައްސަލަ ސު ގެޓަރ ޖެނެރަލްއުކިޕްރޮސި ،ލިބިގެންދާ މަޢުލޫމާތަކީ

ވާހަކަ. އެހެންެވއްޖެ ހާލަތެއްަގއި މިއަދު މިގަޑީަގއި މި ބާއްވާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މި ޖަލްސާގައި މި ގަރާރު ހަމަ 

ކަމެއް. މި ދެ  މިއީ ހަމަ ވިސްނާލަންޖެހޭ ؟އެޖެންޑާކޮށްގެން ކުިރއަށްެގންދަން ފެނޭތޯއަުޅގަނޑުެމން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް 

ާކ ދިޔަ ކަންތަހަމަ މި މިކަން ހިނގައިގެން ދެންފާހަގަކޮށްފައި އަޅުގަނޑު  ކަމަށް ހަމަ މި ދެއަުޅގަނޑު  ؛މާއްދާއަށް

އެބަ ވާހަކަދަްއކަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި ެނގިެގންދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުެގ ވަރަކަށް  ބެހޭ ގޮތުން ވެްސ ކޮންމެެވސް 

ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޙައްޤު ލިބިގެންދާ  ،ފު ލިބިސާއިން ،ރުފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަކީ ވަރަށް ތާހި ނަތީޖާއަށް

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މިހާރު ފާހަގަކޮށް ނޫސްތަކުަގއި ސިާޔސީ ބޭފުޅުން މި ވިދާޅުވަމުންދަނީ. ގޮތުަގއި  ގެކޯޓުތަކެއް 

ންޖެހެނީ ހަނދާނަން ގެންނަ އަުޅގަނޑުމެން  ،މިހާ ސާފު ނަތީޖާތަކެއް ކޯޓުަތކުން ލިބިގެންދާއިރު ،ފުވެރި ސާގެ އިންމިވަރު

ބޮޑު  ކެނެރީގޭ މުޙައްަމދު ނަޝީދު ވަރަށް ވަނަ ދުވަހު ގ. 11ބަރު މަހުގެ ން ވަނަ އަހަރު ނޮވެ 2008

ފަހުން ދިމާވި  އޭގެ ،ހުވާކޮށް ،މަށް އިންތިޚާބުކޮށްޤާމަ ކަމުގެ ހިރާއްޭޖގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލަބިއްޔަަތކުން ދިވެޣުއަ

ނަލް މުގައި ހުރެ އޭުރގެ ކްރިމިޤާމުގެ މަކަަފއި އޮތީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމި ޙުކުމް އައިސް ގުިޅގެން ކާކަކަންތައްތަ

ފަހުން އަދި އޭގެ ،ގުޭޅގޮތުން ހިނގައިދިޔަ ކަންަތއްތަެކއް ތަޙުޤީޤުކޮށް ޟީ ހައްޔަރުކުރުމާޤާ هللا ކޯޓުގެ ފަނިޑޔާރު ޢަބްދު

 ުނވަތަ އެ  ،ދިނުމަށްފަހު އުފެދިގެން ައއި ވެިރކަމުންބޭފުޅާ އިސްިތއުފާ ރީަގއި އެވަރުފެބު 7ވަަނ އަހަުރގެ  2012

 ިއގެހުޅުމާޭލ ކޯޓުަގއި މި މައްސަލަ ،ވާކޮށްޢުގެ ތެޭރގައި މި މަްއސަލައަށް ދަވަޙީދުެގ ވެރިކަމު ބޭފުޅާގެ ނައިބު ޑރ.

ކަށް ވާއަ ޢުދަވާ އެހެން ޢުެއ ދަ ،ދިޔައީ. ނަމަވެސް، ޭއގެފަހުން އަުޅަގނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރަންރީޢަތް ހިނގަމުންޝަ

އަުޅގަނުޑ  .މުަގއިކަނެތް އިޮގސްފަރަނގަޅަށް  ތްަތއް އެންމެއައަދި އިޖުރާ  ،ާވ ކުރުމާއިޢުގެންގޮސް ޓެރަިރޒަމުގެ ދަ

هللا ޢަބްދު ރީ ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ވަރު ބުފެ 7ނޫން. ެއަކމަކު  ކޮންމެހެްނ އިންކާރުކުރަީނކީ ެއކަމަކާހަމަ ވެސް 

ވަންޏާ  އަދި ޭއގެފަހުން އަޅުގަނޑުމެން މިފަދަ ގަރާރުތަކެއް ހުށަހަޅާ ކަމަށް ،ސަލައިަގއިޟީ ހައްޔަރުކުރުމުގެ މައް ޤާ

ވަްނޏާ އަޅުގަނޑުމެން ފުރަތަމަ  ކަމަށް އުމަްށ ކަމެއް ކޮށްދޭޤަޤީޤަތުގަިއ ވެސް ައޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެން ޙަ

އްޔާައކަްށ ހުރި މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހަރު ޭއރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިވަނަ އަ 2012ީރ ވަރު ފެބު 7 ،ހުށަހަޅަންވީ

ެއ  އަދި އި،ންދިަޔއީ ރަނގަޅަްށތޯ ނޫންތޯ ބަލަދޭންޖެހުނު ސަބަބާ ބެހޭ ގޮތުން. އަދި އެ ވެރިކަްނ ބަދަލުވެގެއިސްތިއުފާ

ތަުކގެ ދިެވހި ރައްޔިތުން އެކަންތައް ،ދިޔަ ކަންަތއްތައް އިރާއްޭޖގައި ިހނގަރީަގއި ދިވެހިވަރުފެބު  8ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން 

އަިދވެސް ހުިރ  ،ޓަކައި ކޯީނ ރިޕޯޓާއިދިނުމަށް ެއއްކަންތައްތަކަށް ފަރުވާ އެ ،ތެރެއަށް ވަެދގެންދިޔަ ސަބަބުތައް ހޯދައި

 ،ތެޭރގަިއ ކޮށްފައި ހުރީ ީކއްތޯާއއި ގެއަހަރު 8ަހރު ނުވަތަ އަ 7 ަޑކަށްމުއައްސަސާަތކުން މި ފާއިތުެވގެންދިޔަ ގާތްގަނ

ވަނަ އަހަރު ރައީސް ނަީޝދުގެ ވެިރކަން ބަދަލުެވގެން  2012ރީ ވަރުފެބު 7ތުްނގެ މަޖިލީހުން ަރއްޔި ގެއަޅުގަނޑުމެން
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ހަދާ ގާނޫނުމި އްޖޭގެ ރާދިނުމަށް ޓަކައި ދިވެހިނުދިސާތައް އިތުރަށް ތަކުރާރުވިޔަރީަގއި ހިނގައިިދޔަ ހާވަރުފެބު 8

 ،ތޯ ބަލައި ެއކަންކަމަށް ައޅުގަނޑުމެން ގަރާރު ނެރެއަދި އިދާރާތަކުްނ ކޮށްފައި ހުރީ ކޮންކަންތައްަތކެއް ،ހާއިމަޖިލީ

 هللاއީވާ ޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު  ،އަުޅގަނޑުމެން ިވސްނަންޖެހެނީ. އަޅުގަނޑު އުްއމީދުކުރަން އެކަންކަމާ

ިދވެހިރާއްޖޭެގ  ވަނަ އަހަރު 2012ރީ ވަރުފެބު 7 ،ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް މަޖިލީހަށް ގެއަދި މިފަދަ ގަރާރެއް ަރއްޔިުތން

އަހަރާއި އަދި ރައީްސ  2ގެ ވަޙީދު އައީ ޑރ. ވެރިކަން ބަދަލުެވގެންދިޔަ ފަހުން ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްަތކުަގއި މި

ުފ ސާއީސް ނަޝީދަށް އިންބޭފުޅާއަށް ރަ  ފު ލިބިގެންދާ ޮގތަށް ބަލާއިރު އެސާއިން އިދިވެހިާރްއޖޭގަ .އަހަރު 5ގެ ނުޔާމީ

އަލުން  ،ގޮތް ޯހދޭނެތޯ ސުވާލުކޮށް ދިޔަބަދަލުވެގެންވެިރކަން  ؟ތޯނުހަރުުދވަހުގެ ތެޭރގައި ލިބުއަ 7ޙަޤީޤަތުގައި މިދިޔަ 

ސް ުނވާނެ ގޮތެއް ހޯދުމަކީ އަުޅގަނޑުމެްނ މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ވެއެކަހަަލ ކަންތައްތައް ތަކުރާރު އި،އެ މައްސަލަ ބަލަ

ޕްރީމް ކޯޓަށް މިއަދުެގ ސުކޮށް ލުކުރަން އިލްތިމާސްތިބާ މްނަލް ކޯޓުން ކޮށްފަިއވާ ޙުކުކްރިމި މަކީ.ކަ ކުރަންޖެހޭ

ށް މިތާނގައި އަޅުގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ މި ގަރާރު ދެން އިތުރަ ގައި ޕީޖީ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާތީވަގުެތއް 

 ހިސާބަށް  ތީ ގާތްގަނަޑކަްށ މިހާރު ނިމުމާއޮ އެ ަގިއ ނުޖެހޭނެ ކަމަށް. އެީއ އެ ަމއްސަލަންކުރިއަްށގެންދަ

އެކު ނިންމުމާވާ ރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުން ނިންމާފައިނެގި ޯވޓަށްފަހު ދިވެހި ބަރުގައި މިންސެޕްޓެ 23އަދި  .ފައިލްތިމާސްކޮށް

 .ފަ ގޮތަށް ދޮރުތައް ހުޅުވި ފު ލިބޭސާޮއތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިން  ެވސް މި ހުރިހާ ކޯޓުތަކެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 ނިޒާރަށް.  ޢަލީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ނިޒާރު

 .ރަށް ބަހުސްކުރަންޖެހޭޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ގަރާރަކީ މުހިއްމު ގަރާރެއް. އަުޅގަނޑުމެން މި ގަރާ

 މި ،ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަީކ ކުށްވެިރއެްއ ނޫން. ޓެރަިރސްޓެއް ނޫން. ަރއީސް މުޙަްއމަދު ނަޝީދުގެ ކުށަކީ 

މަނިކުފާނު މަސައްކަތްކުެރއްވުން. ެއީއ  އިމުކުރުމަށް އެޤާ ޑިމޮކްރަސީ  ،ހަމަހަމަކަމާއި ،ރާއްޖޭަގއި ހެޮޔވެރިކަމާއި 

ންކަން ކުރެްއވުމަްށ ކަމިެދންނެވި އަދަބު ދޭންވީ. ޙަޤީޤަތަކީ  ވަންޏާ ޝީދުގެ ކުށަކީ. އެއީ ކުށަކަށްމުޙައްމަދު ނަރައީސް 

ވާީތ،  ކަމަކަށް ވަރުގެއްމަލުނުކުރެވޭ ޙަ ބަެއއް ިސޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް ތަރާއްޖޭގެމި ގެންދެުވމަކީ މުން އްވަމަސައްކަތްކުރަ 

އަހަރަކީ  5މި ފާއިތުވެދިޔަ މި ވެދިޔުން. ދު ނަޝީދު ބޭފުޅުންގެ އަނިާޔގެ ދަށުގައި ރަީއސް މުޙައްމަ އެ

 5އަހަރު. އަޅުގަނޑުެމން މިތިބީ އަދިވެސް މި  5ގޮތުން ހިތި ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރި  ސިާޔސީ ރާއްޖެ އަޅުގަނޑުމެންގެ

މިދެންނެވި  ދަނީ. ކުރަމުން މިތަޖުރިބާ މިހާރުވެސް  .އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީދައުރުތެރޭ ފާއިތުވެދިޔަ މި  .އަހަރުތެރޭ
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މިކަމާ ވިސްނާަވޑަިއގެންފި ނަމަ، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށާއި، މި  ހާލަތުގައި ައޅުގަނޑުމެން މިހާރު

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެަކން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. މި ޒާތަށް ވެިރކަމާ ހިފާފައިވާ ޤައުމުަތކުން، މިދެންނެިވ 

ވެިރަކމަށް ހިފާފައިވާ ޤައުމުތަކުން ވެރިކަމާއި މި އަނިާޔވެރިކަން ނެތިދިއުމަށް، ނޫނިއްޔާ މި އުސޫލަށް އަނިާޔވެރިެވ، 

އަނިާޔވެރިކަމުން މިންޖުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަަރށް ބުރަ، ވަރަށް ޮބޑު. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަނޑުމެންެގ 

އަހަރު ތެރޭ އަުޅަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވީތީ މި  5އަކީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން މެދުނުކެނޑި ކުރި މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ

ކުރަން ޒާތަށް ވެރިކަން އަނިާޔވެރިކަމުން ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔައީ. ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތާ މި

ފަހު.  ންތަކަށްހިފާފައިވާ ޤައުމުތަުކގަިއ ެއެވރިންގެ ކިބައިން ަޤއުމުތައް ސަލާމަތްވެފައި ވަނީ އެަތއްެއތައް ޖެނެރޭޝަ

މީހުންގެ ކިބައިން ަޤއުމުތައް ސަލާމަތްވެފަެއއް ނެތް. ިމ  ފަހުގައި ނޫނީ އެ، ފަންސާސް އަހަރު ވުމަށްސާޅީސް  ،ތިރީސް

، އި ށް ދަތުރުކުރަުމންދަނިކޮށް އަޅުގަނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނާދިމާއަ އެ ،ރާއްޖެ ވެސް ހަމަ ެއޒާތަށް 

ަގއި މަސައްކަތްކުެރްއވި ހެޮޔވިސްޭނ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތުްނ ސީ މަޝްރަހުޔާއަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ސި

، މިގޮތަްށ ޒާތަށް ކަމެއް. އަދި މި ޖެހުނީ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރަންޖެހޭ މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖެ އަތު

އަޅުގަނުޑމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނ  ނަމަ  ކުރަން ައޅުގަނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ެއްއވެސް ފަރާތެއް ހިފާވެރިކަން

ކުިރ މަސައްކަތް މިގޮތަށް ކޮްށެގން އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ  އެބަޖެހޭ ނޫނެކޭ ބުނަން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން މި

ލިބިފައިވާ އަސާީސާއއި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބިފައިވާ ޤާނޫނު ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެއަށް

އްމަދު ނަޝީދު ުމގެ އުސޫލުަތއް ހިފަހައްޓަން. އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ފެނިގެންގޮއްަސވަނީ ރައީސް މުޙަހެޔޮވެރިކަ

ތަން. ދެން  ނުދިޔަކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންގޮތަށް މި ވެސް މިދެންނެވި  ޖަލަށް ލުމަށް ފަހު  ،ފަހުހައްޔަރުކުރުމަށް

ސް ފުދިގެެނއް ނުދިަޔ. ހާ ލީޑަރުން. ެއވަރަކުން ވެހައްޔަރުކުރަންޖެހުނު ރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުެގ ހުރި

ވެްސ އިީލ އެތައް ބޭފުޅަކު ރަންޖެހުނު. އަދި އޭެގއިތުރަށް ޢާއެއްބަފާ ބޭބެ ެވސް ހައްޔަރުކުއެއްބަނޑު 

ހައްޔަރުކުރަންޖެހުނު. ޖަލަށް ލާންޖެހުނު. ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ދިޔައިރު ވެސް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރައީސް ޔާމީން 

 ބޫލުކުރަންޖެހޭއި އޮންނެިވކަމީ އަުޅގަނޑުމެން ގަދޮށީ އުމުރުަގއި ޖަލުގަ ަޑއިގެންެނވިއިރު ވެސް ބޮޑުޭބބޭފުޅު، އުމުރުންވަ

ިމ  ،ނުވާ ަކންތައްތަކަށް ހަދައިގެން ،ކަމަކަށް ހަދައިގެން މިއީ ނުވާ  ،ކަމެއް. މިހުރިހާ ކަމެއް މިހެން ހިނގައިދިޔައިރު 

 ،އަުޅގަނޑުެމންނަކަށް ނުތިބެވޭނެ. އެހެްނީވމާ، އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ ނެއް ހަދައިގެންެއއްަޗކަްށ  އަނިޔާ މިީއ ނުވާ 

ޒާތަްށ ވެރިކަން ކުރަން ހިފާ މީހުންގެ ކިަބއިން މި ާރއްޖެ  މި ،އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތް ަޙްއލަކީ މިގޮތަށް

 ަބއިނަލްޢަޤްވާމީ އުސޫލުތައް ގަބޫުލކުާރ ޑުމެންގެައދި އަޅުގަނ ،ސަލާމަތްކޮށް، އަުޅގަނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

. ހުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތުދީގެން ރާއްޖެ ކުރިއަށްގެންދިއުމޭކުރާ މީމީހުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތަށް ވެރިކަން

މި ރިޔާީސ  .ޮގތެއް ނެތް. ައޅުގަނޑު ހަމަ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ޝުކުރުވެިރވަން އެނޫން އެހެން ެއްއވެސް

އެ ބޭފުޅުން ދެއްެކވި ހިތްަވރަކީ އަުޅގަނޑުމެން ރާއްޖޭެގ  ،ތިޚާބުަގއި ވެސް އެ ބޭފުޅުން ދެއްކެވި މަންޒަަރކީއިން
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ވެްސ، ެއ މަސަްއކަތަކީ ެއއީ މިފަދަ އަިނޔާވެިރ  ތާރީޚުގައި ިލޔެިވގެންދާނެ ަހމަ ރަނގަޅު ވާހަކަތައް. ހަމަގައިމު

ވެސް ހަމަ  ންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއާ ދޭތެރޭ އެތައް ޝަްއކުތަކެއް އޮތްއިރުވެރިކަމެްއގެ ތެރެއިން އަދި ައމުދުން ރިޔާސީ އި

މެންނަށް ދެވުނުކަމީ އަޅުގަނުޑމެން ބޭނުންވާ މިސްރާބަށް އަޅުގަނޑު ، އަޅުގަނޑުމެންނަށްމެދުނުކެނޑި މަސައްކަތްކޮށް

ާރްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ޝުކުރު  މި ރު އަުޅގަނޑުފަހަ ަކމެއް. އެހެންވީމާ، އަިދވެސް ެއއް ބޫލުކުރަންޖެހޭއަޅުގަނޑު ގަ

 ދަންނަވަމުން، އަުޅގަނުޑގެ ާވހަކަ ކުރުކޮށްލާނަން. ޝުކުރިްއޔާ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އީސް، ބީ ނައިބު ރައަރުވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިންތިޚާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ދެން ފުރުޞަތު މި

 ލް ނަސީމަށް.ތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަރާގެ އިްއޒަކާށިދޫ ދާއި

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: ލް ނަސީމްކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަިއޞަ

ރިއްޔާ ަރއީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހިރާއްޖޭގެ ުކރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ިދވެ

ރާރަްށ އަުޅގަނުޑ ދާ ގަ މި ކުރިއަށް ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި މިހާރު  މިނިވަންކޮށްދިނުމަށް އެދި ދަުއލަތުގެ މުައއްސަސާތަކަށް 

ޖެހޭ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަުޅގަނޑުމެން އެބަ ަދންނަންބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. އާދެ،  ވަރަށް

ންސާނީ އެަތއް ޙައްޤުތަެކްއ ަޒމާނީ ޑިމޮކްރަސީ ޤާއިމުކޮށްިދނުމާއި، ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ އި ،ކުރެްއވި މަސަްއކަތްތަކަކީ 

، ޓަކައި ކުރެްއވި މަސައްކަތް. އާދެ، ައޅުަގނޑުގެ ހަނދާނަށް އަންނަނީމާިއ، ހެޔޮވެިރކަން ކޮށްދިނުމަށްކަށަވަރުކޮށްދިނު

ބޫުލކުރަނީ ނުޙައްޤު ގޮުތަގއި އުުފލިގެންދިޔަ ދުވަހު ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ މި ދަޢުވާ؛ އަުޅގަނޑު ގަ

، އެ ކަންބޮުޑވުން ވަރަށް ަކންބޮޑުވެ އްމު ރަްއޔިުތން ވެސް އެކަމާސީ ލީޑަރުންނާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާސިޔާ

ުދވަހު ެވސް އެ ބޭފުޅުން ތަކުރާރުކޮށް  ގެންދެވި. އާދެ، ިމއަދަކީ މިއީ އަންނާނެ ދުވަހެްއ ކަމުގެ ވާަހކަ އެފާޅުކުރަމުން

އާދެ، އަުޅގަނޑު ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ؛ންނަށް މިއަދު މި ފެނިގެންދަނީއަޅުގަނޑުމެ ،ދައްކަމުންގެންދިޔަ. އެގޮތުން

ތެރެއިން ވެސް އަދި މި  ގަނޑުެމންނަށް މިއަދު މި މަޖިލީހުގެއަޅު  ،ރައްޔިތުންނަށް ދޭން އޮތް އުފާވެރި ޚަބަރަކީ

ކަމަކަށް  ން މި ހުރިހާދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތު ޤައުމުގެ މުއަްއސަސާތަކުން ވެސް ފެނިގެން މި

ކަން މި ޤަުއމު ދަތުރުކުރަން ފަށައިފިކެތްތެރިކަމާއެކު ކުރެްއވި މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ. އާދެ، އިންސާފުގެ މަގަށް 

ބޫލުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ނުޙައްޤު ނީ ޔަޤީންވެފަ. އާދެ، އަުޅގަނުޑ ގަވަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

ވަކި އެްއވެސް ފަރާތެއް އިސްިތސްނާނުވެ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަްށ  ބޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް،ިނޔާ ލިގޮތުަގއި އަ

، ައޅުގަނުޑ ހަމަ އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނެ. އިންސާފަކީ ަވކި މީހަކަށް ވީތީ ިލބެންޖެހޭނެ އެއްޗެއް ވެސް ޫނން. މިގޮތުން

އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ هللا  ،ގޮތުގައި ދަންނަވާލަން ޮއތީ ގެއިލާތަކަށް އަނެްއކާެވްސ ހަމަ އުފާވެރި ޚަބަރެއްއެ ޢާ
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އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުން ކެތްތެރިކަމާެއުކ ގުޅިގެން މި ކުރި ޤައުމީ  ؛އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރި

މަދުވެފަ. ތިބީ ކެތް . އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ެވސް މިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނޭ މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާ

ވަނީ މިއަދު މިހިނދުން މިހިނދަށް ވެސް ިދވެހިރާއްޖެއަށް އެތަްއ ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަެކްއ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން

އެމް.ޑީ.ީޕގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ،ކުރަްއވާފަިއވާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްޙޫރިްއޔާ

އަދި ހަމައެއާެއކު، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ނުޙައްޤު ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ިދއުމަށް. މިވަގުތުން މިަވގުތަށް މިނިވަންވެގެން

ދިއުން. ތްތަކަށް ެވސް އިންސާފު ލިބިގެންގޮތަށް މިހާރު ޖަލުތަކުގައި ތިއްބެވި ފަރާ ުއފެދޭއެކަމެްއގެ މަްއޗަށް ޝައްކު 

ން ކުރި މަސައްކަުތގެ ފޮނި ނަތީޖާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު ،އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް

ލިބިގެންދާނެ. އަޅުގަނުޑގެ ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑުމެންނަްށ 

ގެ ދަންނަވަން. އަދި ިދވެހިރާއްޖޭ ވަރަށް ހެޔޮބަސްފުޅުތަެކއް ވިާދޅުވި އެންމެހައި ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ޝުކުރު

ދަންނަަވއި އެ  ޓަކައި އެންމެހައި ފަރާތްަތކަށް ޝުކުރުމެންނަށް އެ ކުެރއްިވ އިތުާބރަށްއެންމެހައި ރަްއޔިތުން އަުޅގަނޑު

 ޔަޤީންކަން އަުޅގަނޑު އަރުވަްނ. ރައީސް ނަޝީދަށް އަުޅގަނޑު ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އްޒަތްތެރި އަރުވަނީ މަުޑއްވަރީ ާދއިރާެގ އި  އްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިޝުކުރިއްާޔ އި 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކަށް.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަމީތު އަޙްމަދުމަނިކު

ދުވަހަށް ފަހުަގިއ ރައްޔިތުްނގެ ޙައްުޤަގއި މަސް 15. އާދެ، ިމއަދަީކ ރައީސް އާދެ، ުޝކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި

ބަސްބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަނޑަށް ފުރަތަމައަށް ލިިބެގން، މަޖިލީހުގައި ލިބިގެންދާ ދުވަސް ކަމަށް ވުމާއެުކ މި 

ފުރުޞަުތގަިއ ޞުބުާޙނަޙޫ ވަޠަޢާލާއަށް ައޅުގަނޑު ޝުކުރުކުރަން. ހަމަެއާއއެީކގައި މި هللا ފުރުޞަތުގައި 

އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް އޮނަރަބަލް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް، އަދި 

ދަންނަވަން.  ބާ ދަންނަވައި ުޝކުރުހައި ރަްއިޔތުންގެ ފަރާތުން މަރުޙަލް ނަސީމަށް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ އެންމެފައިޞަ

ޓަކައި ގަލޮޅު ިދޔަ ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަްނކުރުމަށް ގޮަވއިލާ ގަރާރު ހުަށހެޅުއްވި ކަމަށްންހުށަހެޅިގެ އާދެ، މިއަދު މި

ަރކީ ރާަދންނަވަން. އަދި މި ގަ އަށް ައޅުގަނޑު ުޝކުރުهللا އުތުރު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު

ޙަޤީޤަތުގައި  ވަން. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް.ރާރެއް ކަމުަގއި މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނައަޅުގަނޑު ވެސް ތާއީދުކުރާ ގަ

ކާ ކުމުގެ ވާަހކަައކީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެން އެކަނި ދައް ޗަށް ކުރެިވގެންދިޔަ ބޭއިންސާފު ޙު ރައީސް ނަޝީދުގެ މައް 

މެދުަގިއ  ކުމާ، ެއކުެވރި ދައުލަތްތަކުެގ ޖަމުޢިއްޔާިއން ވެސް މި ޙުވާމީ ދުނިޔެއިން ވެސް ވާހަކަތަެކއް ނޫން. ބައިނަްލއަޤް 
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ކުމެއް ބައޮތް ނިންމުމެއް ނިންމަވާފައި މިއީ ބޭއިންސާފު ޙުފަހުގައި އެ ގޮތް ަބލައި ދިރާސާކުރުމަށް ކަންކަން ހިނގާފަިއވާ

ފަނޑިޔާރުން  5ޓުގެ އަުޅަގނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުްޕރީމް ކޯ ،ކަމަށް. ހަމައެކަނި އެ ފަރާތްަތކުން އެކަންޏެއް ނޫން 

ނަޝީދުގެ މަްއޗަށް މި  ަރީއސް ،ކުމުަގއި ވެސް ެއބައޮތް ކަނަޑއަުޅއްވާަފއިގެ ޙު ެފބުރުވަރީ 1ްއވި ނެރު ސޮއިކުަރއްަވއި

ވާން އެބަޖެހޭ. މިނިވަނެއްގެ ގޮތުަގއި ންވީާމ، ރަީއސް ނަޝީދު މިނިވަންކަން. އެހެކުރެވުނު ޙުކުމަކީ ބޭއިންސާފު ޙުކުމެއް

 .އްވަން އެބަޖެހޭ. އާދެ، ހަމައެާއއެކީ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަންރައީސް ނަޝީދަށް ރާއްޖެ އައުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދެ

ދަނީ  ލަތަކީ ައޅުގަނުޑމެންގެ މިއަދުެގ މި މަޖިލިސް ވެްސ ކުރިއަްށ މިޤާއިުމވާން އެބަޖެހޭ. މިއަދުެގ ހާ އިންސާފު

ފު . އިންސާނެތި އެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމެއް .ނެތި ހާްސ ރައްޔިތުންގެ ބަސް އިްއުވމެއް ޙަޤީޤަތުގައި ސާޅީސް

މްގެ ންގެ މައްޗަށް އޮތް ބޭއިންސާފު ޙުކުމް ބާތިލުކުރެވެން އެބަޖެހޭ. ކާނަލް ނާޒިމްރާލިބިދެވެން އެބަޖެހޭ. ޝައިޚް ޢި

ށް ކުެރވިފަިއ އޮްތ ބޭއިންސާފު ޙުކުމް ބާތިުލވާން އެބަޖެހޭ. ރިޟްވާްނގެ ާޢއިލާއަށް، ޔާމީން ރަޝީުދެގ މައްޗަ

އިލާއަށް އިންސާފު ލިބިދެވެން އެބަޖެހޭ. އިންސާފު ވާ އަނަްސެގ ޢާނިސްބަތް އަށްއިލާއަށް، ައޅުގަނޑުގެ ދާިއރާޢާ

ނުވާނެ. ޙަޤީޤަތުގައި މި އިންސާުފ ނޑުމެން ދެއްކުން ހުއްޓާލަިއގެންހޯދައިދެވެން އެބަޖެހޭ. އިންސާފުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

 ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެން ދާން ނުމަށް ފު ހޯދައިދިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤާއިމުކުެރިވގެންދާނީ މިއަންނަ ބަދަލާ ެއީކގައި އިންސާ

ޙަޤީޤަުތަގިއ  . ދިވެހިރާްއޖޭގެ ކޯޓުތައްތަންތަން ިއޞްލާޙުކުރެިވގެން އެ ،އޮތް ތަންތަން ރަނގަޅުކުެރވިގެން 

އެބަޖެހޭ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، އެެހންވީމާ، އަުޅގަނޑު ވާަހކަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ވެސް  އިޞްލާޙުވާން

ގަިއ މިގޮތަށް ާޒތީ ހަސަދައިގެ ުޙކުމްތައް ުކރެވިގެންުނވާނެ. މިއަދު މި ޙަޤީޤަތު  ،ޑު ދަންނަވަން ބޭނުްނވޭއަޅުގަނ

 ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ މި ގަރާރަށް ވޯޓުނުެދއްވަްނވީ ސަބަބަކީ ކޮަބއިތޯ؟ގެ ތެރެއިން މަޖިލީހު

ބޮޑަށް މިއަދު ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ   ޙަޤީޤަތުގައި އޭގެ ެގއްލުން އެންމެޒާތީ ހަސަދަވެރިކަމުަގއި ބޭއިްނސާފަށް ލޯބިކުރީމަ

 ބަޔަކީ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ބަރު ތްތެރި މެންއަރުވަނީ މަރަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް.

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފްމަރަދޫ ދާއިރާ

ނޑު ވެސް ސޮިއކޮށް ހުށަހެޅުނު ރާރުަގއި އަުޅގަ ވެސް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ގަރާރަކީ އެ ގަފުރަތަމަ އެންމެ

ޔިތުންެގ ރައް  ރާރެކޭ. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ރައީސް ަނޝީދަކީ ދިވެހިގަނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީދުކުރާ ގަރާރެކޭ. އަޅު ގަ

ދުވަހެއް ވަންދެން ޖަލުަގޔާއި އެިކއެކި އަދަބުތަކުަގިއ  ބޭފުޅެއް. ެއތައް ބަެއްއގެ ލޯބި ހާސިލުކުރަްއވާފަިއވާ ތެރެއިން ގިނަ
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ރައްޔިތުންެގ ޙައްުޤަގއި ހޭދަުކރައްވާަފއިާވ ލީޑަރެްއ. ދިވެިހ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަްށ ތާީއދުކުރައްާވ ބޭފުޅެއް. ަވކިން 

އަްއޑު އަތޮޅުެގ ރައްޔިތުން، އަުޅގަނޑު ތަފްީސލުކުރާ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ަރއްިޔތުން އެދެނީ، ެއ މަނިކުފާނު ޚާއްޞަކޮށް 

މިނިވަނެއްގެ ގޮުތގައި މި ާރްއޖެއަށް ދެން ވަަޑިއގަތުން. ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެއއްވެްސ ދިވެހި ރައްޔިަތކަށް ުއސޫލުން 

ތްަތކުން، ކަނޑައެޅިަފއިވާ އިޖުރާއަތްތަކުން ބޭރުގައި ުޙކުމެއް ކުެރވިފަިއާވ ބޭރުގަިއ، ގާނޫނުން ބޭރުަގއި ނުވަތަ އިޖުރާއަ

ނަމަ ނުވަތަ އަދަބެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ އެ އިންސާފު ލިބުމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެން ފުންކޮށް 

ލީހުގެ މެންބަރުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރު މިކަންކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަން އެބަޖެހޭ. ވަކިން ާޚއްޞަކޮްށ ރައްޔިތުންެގ މަޖި

ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަކީ ެއންމެ ފުރަތަމަ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުކަުމގައި ދަންނަވަންޖެހޭ. 

ސް ވަރަށް ގިަނ އެހެން މިދަންނަވަނީ ،މި ގާނޫނު މިހާރު އެކުލެވިފައި އޮތް ޮގތުން ވަރަށް ކުދިކުދި މައްސަލަތަކުަގއި ވެ

ބައެްއގެ މަްއޗަށް ވަރަށް ޮބެޑތި އަދަބުތައް ލިބޭ ގޮތަށް ުޙކުމްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިެވެގންދޭ. ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު 

މިހާރު އޮތް ގޮތުން ރައީްސ ނަޝީދުގެ މަްއޗަށް ވެްސ މިފަދަ ޙުކުމެއް ކުރުމުެގ ޖާގަ ލިބިގެންދިަޔއީ. މިާހ 

ން ެއއްވެްސ މިންވަރަަކށް މި ގާނޫނު ބަދަލުކުރުަމށް އެްއވެްސ މަސަްއކަތެްއ ދުވަސްީވއިރު ވެްސ އަުޅގަނޑުމެ

ކުރެވިފައިުނވާކަމީ ލަދުވެތިކަެމއް. އަުޅގަނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ިމ 

ކުރާ ތަނެއް ނޫންކަން. އެހެންނަމަވެސް، މަޖިލީހަކީ ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ޙުކުމްތައް ބާތިލު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދުުލއިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމާިއ، ޢަދުލުއިްނޞާފު ޤާއިމްކުރުމަށް ކަނަޑެއޅޭ އިޖުރާއަތްަތކާއި ގާނޫނުތަްއ 

 ފާސްކުރާ މަޖިލީހަކީ މި މަޖިލިސް ކަމަށް ވީއިރު...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނގިއަްށ ބަޑުކޮށްލަދެއްވާ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްވަން ދަންނަވަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަ

ގަނޑުމެން ނަން. އަޅުމެދުކަނޑާލަން. )ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު( ބަންގިއަށް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ކުިރައށްގެންދާ

އަށް  6:30އިން  6:00 ގަޑި ޖެހުނީމަ. އާދެ! ެއއީ ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަނަޑއިާލނަން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ބުނާ

 ންނަވަން. ހުސްވަގުުތކޮޅު ލިބިަވޑަިއގަންަނވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ާވހަކަފުޅު ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ދަ

 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ީކ، ރަީއސް ަނޝީދު މިނިވަނެްއގެ ގޮުތަގއި ރާއްޖެ ަވޑަިއގަތުމުގެ ފުރުަޞތު އާދެ! ައޅުގަނުޑ ދަންނަވަމުްނދިޔަ ވާހަަކއަ

ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަކީ ާލޒިމް ކަމެކޭ. މިހެން މިދެންނެވީ، ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ 

ުދގެ ަމއްޗަށް ކުރެވުނު ދަުޢވާާއއި، ގިނަ ބަަޔކު ެއކަމަށް އެދޭތީ. އަދި ހަމައެހެންމެ އަުޅގަނުޑމެންގެ ރައީސް ނަޝީ

ކުރެވުނު ޙުކުާމއި، ލިބުނު ައދަބާ ވަރަށް ގުޅުން ނެތްކަން. އެއީ އަުޅގަނޑު ކުރިން ެވސް ފާހަގަކުރި ފަދައިން، ިމ 
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ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު މި އޮްތ ގޮތުން ވެގެންިދޔަ ކަެމއް. އަުޅގަނޑުމެން އެކަމާ މެުދ ފުންކޮށް ވިސްނާލަންޖެހޭ 

ގެ އެންމެހައި އިދާރާަތކުން. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ުސޕްރީމް ކޯޓަށް އަޅުގަނޑު މި ގޮވާލަނީ މި މަޖިލީހުން މި ދައުލަތު

ގަރާރު ފާސްވުމާ ގުޅިެގން ތިބޭފުޅުން ވަރަށް އިސްކަންދެއްަވިއގެން ވަރަށް ހަލުވި ސްޕީޑެއްަގިއ 

ތް ޙުކުމް ރިވިުއޮކށްދެއްވުމަށް. ެއއީ ކޮންމެހެން މަސައްކަތްކުަރއްަވިއގެން ރަީއސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުަރއްވާަފއި އޮ

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެން. ޢަދުލުއިްނޞާފު ޤާއިމުވުމަކީ ކޮންމެ ޤައުމެްއގައި ވެސް ހަމަޖެހުމާއި 

ަތއް ސުލްޙަމަސަލަސްކަމަށް މަގުަފހިކޮށްދޭނެ ކަމެއް. ާރއްޖޭ ބައެއް ގާނޫނުތަްއ ހުރި ޮގތުންނާއި، ެއ ގާނޫނު

ތަންފީޒުކުރެވޭ ގޮތުން ރާއްެޖގައި ޢަދުލުއިންޞާފު ާޤއިމުނުކުރެވޭކަުމގެ އިހުސާސްަތްއ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަްއޔިތުންެގ 

މެދުގައި ފެތުރިފައި އެބއޮތް. މި އިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ ޒިންމާއެއް ވެސް މިކަމުަގއި ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް. 

އިތޯ، ީކއްެވގެންތޯ ރައްޔިތުންގެ މެދުަގއި މިހާ ބޮޑު މައްސަލައެއް މި އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ބަލަން، ކޮބަ

އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޚާބުކުާރ، އަުޅގަނޑުމެން ޢައްޔަްނކުރާ، މި މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބޭބޭފުޅުން ފަނޑިޔާރުޭގގައި މި 

މުނުކުެރވޭ ކަމަށް ވާނަމަ، އެ ބޭފުޅުްނ ތިއްބަވަނީ. އަދި ހަމައެހެންމެ ފަނޑިޔާރުންެގ ތެރެއިން ަޢދުލުއިންޞާފު ޤާއި

މަޤާމުން ދުރުކޮށް އެހެން ބޭފުޅުންތަކެއް ޢަްއޔަން އެ ަމޤާމަށް ކުރުމަކީ ވެސް މި މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް. 

އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖޭގައި ޢަދުލުއިްނޞާފު ޤާއިމުނުކުރެވޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މެުދގައި ފެތުޭރ 

ކަމަށް ވަންޏާ ޭއގެ އަްސލު ޙަޤީޤީ މާނައަކީ، މި އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް މި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާ ވެސް 

އަދާކުރެވިަފއިނެތްކަން. މިީއ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނޑުމެްނގެ މަސްއޫިލއްޔަތު މި އޮތީ 

ލްޙަމަސަލަސްކަމަށް ޓަކައި، އަމަްނއަމާންކަމާއި، ރަްއޔިތުންެގ އަދާނުކުރެވި. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ޤައުމުގެ ސު

ތެރޭގައި އޮންނަ ސިޔާސީ ަހމަޖެހުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވެއޭ ަރއީސް ަނޝީދު މިނިވަންވާން. ރައީްސ 

ށް ެއ ނަޝީދުގެ މައްސަލަ ިރވިުއކުރަން. އަދި ރަީއސް ނަޝީދަށް ގެއްލިފަިއވާ ަޙއްުޤތައް އަނބުރާ ޢިޔާދަކޮ

މަނިކުފާނަށް އިންސާފު ލިބެން. މިއީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެމަނިކުފާނަށް އިންާސފު ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ، 

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ރައްިޔތުން ތާއީދު އޮތް ބޭފުޅަކަށް ނުލިބެންޏާ ދެން ކޮން ރައްޔިތަކަށްތޯ އިތުބާރު އޮންނާނީ 

ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މީެގތެރޭގައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ޒިންމާ ވެސް އެބައޮތް  ތިމަންނާއަށް އިންސާފު ލިބިދާނެ

ވަރަށް ބޮޑަށް. އަދި ގާނޫނުަތކަށް ބަދަލުގެންނަންޏާ އެކަން ވެސް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. އަދި ފަނޑިޔާރުންނަށް އިންސާފު 

ގެ ބަދަުލގަިއ އެެހން ބަޔަކު ޢަްއޔަންކުރުމަީކ ޤާއިމުނުކުރެވޭ ކަމަށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުެރވެންޏާ އެ ބޭފުޅުން

ވެސް މި މަޖިލީހުން ކުރައްވަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ނިންމާލަމުން ވެސް އަޅުގަނުޑ 

ހައި ދަންނަވާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވީހާެވސް އަވަހަކަށް މި ގަރާރު ފާސްކޮށް، ދައުލަތުގެ އެންމެ

މުއައްސަސާަތކަށް، ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަލް އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެސް މި މައްސަލަ ފޮނުވައި، އަުޅގަނުޑ 

 އިލްތިމާސް މި ކުރަނީ ވީހާެވސް އަވަހަކަށް މި ފަރާތްތަކުްނ މި ޙުކުމް ރިވިއުކޮްށ، މިއަްށ ފަރުވާ ދެއްވާނެ ކަމަށް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖަމީލް  ންބަރުމެ ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ

 ށް.ޢުޘްމާނަ

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުށީ

ިއއްޒަތްތެިރ  ،ޅުގަނޑުމެންއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު މި ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ މަްއސަލަިއގައި އަ

 އަުޅގަނޑުމެްނގެ  އިކުރުމަށްފަހުގައި ފުލުހުންގެ ތަޙުޤީޤުދިވެހިާރއްޖޭގަ  ،ކަަމކީ ރައީސް ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ އެއް

ކައި. ކޯޓުން ނިންމާ ކުރުމަށްޓަދަޢުވާ ރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށްދަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަ އޮންނަ ގޮތުްނ މި ޕްރޮސީޖަރ

ލިބެންޖެހޭ  .އުފެދޭޝައްކު ނޑުމެްނ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެބަ އަުޅގަ މައްސަލަތަކަށް

، ިމިއން އަުޅގަނޑުމެންގެ ޒިންމާ އެހެންވީމާ ދައްކާ. ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަުކ އެބަ  އިންސާފު ެގއްލިއްޖެ

އެބަކުރޭ. ަރއީްސ  ލުއަޅުގަނޑުމެްނ ގަބޫކަމަށް  މަސައްކަތްތަެކއް އިތުރަށް ުކރަންޖެހޭ ، އަުޅގަނޑުމެންއަދާކުރުމުަގއި

ކަމެއް.  ދިނުމަކީ ހަމަ ކުރަންޖެހޭވަންޏާ އެ ަޙއްޤެްއ ހޯދައި ކަމަށް ނަޝީދަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤެއް ެގއްލިފައި އޮތް

މެތި ރައްޔިތުން އަޅުގަނުޑމެންގެ ނިކަ އް އެބައޮތް ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކަމެ ވަރަްށ މުހިންމު  އިމީގަ  ،އެހެންނަމަވެސް

ާދއިރާއަްށ  ގެކޮށްދޭ މެންބަރުން. އަޅުގަނޑުމްސީލުއަުޅގަނޑުމެންނަކީ ރަްއޔިުތން ތަ އި،އަޅުގަނޑުމެންގެ ދާއިާރގަ 

ާލއިރު މި ، ދެއްަވދޫއަށް ވިސްނައިކޮނޭޑއާއި  ،އާއި އި، ކަނޑުުހޅުދޫޓާ، ގެމަނަފުށްވަންޏާ ކަމަށް މިސާލަކަށް ބަލާ

ތިބި  އިތިރީސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފަށެްއގެ ނިަކމެތި ރައްޔިތުން، ވިހި ރާއްޖޭގެ އެަތއް ރައަދި ،ރަށްތަކުގެ ރަްއޔިތުން

ކު ނުތިބޭނެ އެ މީހުންގެ ައުޑ އިްއވާނޭ ބަޔަ ،ދައްކާޭނ ބަޔަކު އެތައް ބަަޔކު އެބަތިބި. ެއ މީހުންގެ ވާހަކަ

، ޚުުދ ވަންޏާ. ސިާޔސީ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަސް ތެރޭގައި ތިެބގެން އެ ވާަހކަ ުނދައްކާ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލި

މިފަދަ މައްސަލަތައް ައުއމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަުކ ަފއިވާ ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަ، ކުަރއްވާ ކަންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

، އަކަށް އާދެވޭނީއެއީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވިޔަސް ަޤއުމެްއގެ ރަީއސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަންތައްަތކުގެ ވާހަކަ ަދއްާކނެ.

ބަޔަކަށް ލިބިގެން.  ވޭީނ ވަރަށް ގިނަ ބައެްއގެ ާތއީދު އެޤައުމެްއގެ ރައިސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަމުގެ މަޤާމު ފުރުއް

ތިރީސް ، މި ދެންނެވި ވިހިހުންނަ މައްސަލަތައް އިރގެ ތެރެއިން ނިމިފަ، މި ދެންނެވި ޕްރޮސީޖައެހެންނަމަވެސް

އަުޅގަނޑުމެންގެ މި  ،ެއކިއެިކ ޖަލުތަކުގައި ތިބި ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކައަުޅގަނޑުމެންެގ  ،ހުރި މަްއސަލަތައް  އިއަހަރުވެފަ

، މިފަދަ ގަރާރެއްެގ ތެރެއިްނ ކާނޭ ބަޔަކު ނުތިބޭނެ. އެހެްނވީމާދައް ދެންނެވި ރަށްރަށުގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންެގ ވާހަކަ 

 ޤު ހޯދައިދިނުމަށްޓަަކއި،ެގއްލިފަިއާވ ޙައް ހިތުން ވަރަްށ މުހިންމު ކަމެއް މިއީ ރަީއސް ނަޝީދަށްއަޅުގަނޑު 

 ކުރަމުންދާއިރު މި ދެންނެވި ގޮތަށް ވިހި އަހަރުއެކަން ކުރުމަށް މަސައްކަތް  ކުަރންޖެހޭނެ. އަދިއަޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތް
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ތޯ ބޭފުުޅންގެ ޙައްެޤއް ެގއްލިފަިއވޭއެ  ،ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ރިިވއުކޮށް އި ގިނަ މުއްދަތަށް ޖަލުގަވެފައި 

ިއ އުފައްދާފަ، ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ދޭތެރޭގައި ަޝއްކު ދެންނެވީކަމެއް. މިހެން މި ކުރުަމކީ މުހިންމުކަށަވަރު

ންނަ ވާހަކަ. ހައި ކޯޓުން މައްސަލަ ހު ކޯޓުން ނިންމާނިންމުންތަކުގައި މްއަޅުގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ ސުޕްރީ. މި އޮތީ

މައްސަލަ ހުންނަ ވާހަކަ. ކޯޓުން  އިނިންމުންތަކުގަ. ދަށު ކޯޓުން ނިންމާލަ ހުންނަ ވާހަކަމައްސަ  އިނިންމުންތަކުގަނިންމާ

، ހެްއކާއި  ،ގޮސް ަދއްކާ ވާހަކަތަާކއި ަގއިކަމެއް ނިންމާނީ އިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަުޅގަނޑުމެން ެއ މައްސަލައެއް 

ތަކުގެ ަމއްޗަށް އެ ދަްއކާ ، އެ ެހކިއްކީމާތަުކގެ މައްޗަށް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެ މައްސަލަެއއްގެ ހެކި ދެ ގަރީނާ

ފަނޑިޔާރުން ގޮތް ނިންމަވަނީ. މީކީ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތަެކއް ނޫން.  އި ވާހަކަެއއް ައޑުއެހުމަށްފަހުގަ

 ކުރުމަށްޓަކަިއ، އިތުރު ހެއްާކއި ގަރީނާ ހުރިއި ނޫނީ ިއތުރަށް ރިވިއު އަޅުގަނޑުމެން އެ ަމއްސަލަަތއް ނިންމުމަށްފަހުގަ

ތެރި ރައީސް މި ގަރާުރގެ މި ދެންނެވި ނުކުތާ  ވަރަށް މުހިންމު އިްއޒަތް ،ވަންޏާ ހުށަހަޅަންވީ. ެއހެންނަމަވެސް މަށްކަ

މައްސަލަަތއް ބެލޭހެން އަޅުގަނޑުމެްނ  ނެވިހެން ހަމަ ރައީސް ނަޝީދުގެމި ދެން ،ކުރުމަށްޓަަކއިއިތުރު ތެރެއަށް

ނަމަ.  އިޚް ޢިމްރާނުެގ ވާހަކަ ވެްސ ައއި ާނޒިމާިއ އަދި ޝަ ތަުކެގ ތެރެއަށް ކާނަލްއުފާވާނެ މި ަމއްސަލަ

އެބަ  އިވެސް އަުޅގަނޑުެމންގެ މި މުޖުތަމަޢުގަ . ކާނަލް ނާިޒމްގެ ވާހަކައިމި ައއީ ހަާވސާއިން ބޭރުގަ  ،އެހެންނަމަވެސް

 މި މައްސަލައާ ، ރައީްސ ނަޝީދުގެދެެކވޭ. އެހެންނަމަވެސް  އިޚް ޢިމްރާނުގެ ވާހަކަ ވެސް އެބަ. އަދި ޝަ ކޭއްދެ

ޖެޭހ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އުފަލާއެުކ ފާހަގަކޮށްލަންނަމަ  އެްއކޮށް ހަވާސާގެ ތެރެއަށް ލައިގެން މި މައްސަލަތައް އައި

ދެ ބޭފުޅުްނގެ  މި އިއަުޅގަނޑަށް ފާހަަގކުރެިވެގން މި އަންނަނީ ހަވާސާއިްނ ބޭރުގަ ،ކަމަކަށް ވާނެ. އެހެންނަމަވެސް 

ހުރި އި އިތުރަށް މި ދެންނެިވ ކޯޓުތަކުން ނިންމާފައެހެްނވީމާ، މި ބޭފުޅުންނާ އެްއކޮށް އަދި ޭއގެށް. މަކަވާހަކަތައް އައި 

ށްޓަކައި ކުެރޭވ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަ ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ކޯުޓގެކޮށްއްސަލަަތއް ވެސް އިތުރަށް ރިވިއު ކުރީގެ މަ

މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ  އިގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުގަެއއްކޮށް އިންސާފު ހޯދުމަށްޓަކައި އަޅު މަސައްކަތްތަކާ

އަޅުގަނޑުމެްނގެ  އިދެްއވުން ވަރަްށ މުހިންމު.ވަ ދައްކުރެވޭެނ ގޮތްތަެކްއ ހައްސަލަތައް ވެސް އިތުރަްށ ރިވިއު މަ

ން ވަރަށް ނިކަމެތި ކާފައި ،މާމައިންާނއި ،އަދި ބޭބެއިންނާއި  ،މަންމައާއި ަބއްޕައިން  ގެނިކަމެތި ރަްއޔިުތން ދާއިރާތަކުގެ 

ފިކުރުކުރާތާ އެތައް ދުވަެހއް  އި ވިސްނައިދޭތެރޭގަ ިއ، ޖަލުތަކުގައި ތިބި މީހުންނާދޭތެރޭގަ އި މި ކުދިންނާހާލުގަ

ިމގޮތަްށ  ކޯެޓއްގެ ތެެރއިން ެއ ވާހަކަ ނުދައްކާ ،ވެއްޖެ. އެ މީހުންގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހެއްގެ ތެރެއިން

ިއތުރަށް ރިވިުއކުރުމަށްޓަކަިއ ުކރެވޭ މަސަްއކަތުަގއި ވަިކ  .ހަމަ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް މަ މިއީ މައްސަލަތައް އައި

 ކަމަށް ުއޅޭ އެއް މައްސަލަ  އިހުރި ހުރިހާ މައްަސލައެއް ިރިވއުކުރުން. ކޯޓެްއގަ  އިމުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި މިހެން ނިމިފަ

ވަންޏާ ވަރަށް ގިނަ  މަްއސަލަ އުޅޭ ކަމަށް ، ނިޒާމުގެވަންޏާ  މައްސަލަ އުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ ފަނޑިޔާރުންތަކެްއގެ

، މި ންދާނެ ޙައްޤެއް ނޫން. އެހެންވީމާެދ މީހަކަށް ގެއްލިގެ  ޙައްޤު ގެއްލިފަ. ެއއީކީ ެއކަކަށް،ބަޔަކަށް އޮންނާނެ މި
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އްިވ މައްސަލަތައް އިތުރަށް ރިިވއުކުރުމަށް ައޅުގަނޑު އެޭދ ވާހަކަ ދަންނަވަމުން ައޅުގަނޑު ހަމަ ތި ދެ 

 ފުރުޞަތަށްޓަކައި ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރުވެިރވަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެންދާނީ  ކުރިއަށްބުން ހުސްވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަނަޑއިލާނަން. ދެން ޖަލްސާހިސާާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. މިހާޝުކުރިއް

 ގަިއ،  6:30

 

 އަްށ{ 18:30އިން  18:01}ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން: 

 (މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ)

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އި ިމ ރިމަތީގަ ޑުމެންގެ ކުދާއިުރގައި އަުޅަގނެގން ކުރިއަށްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަަސއްކަާތއި

ރި އިްއޒަތްތެ ގެދާއިރާ ދިއްދޫއަރުވަނީ  ޓަކަިއ، މި ހާރު ފުރުޞަތު މިންދާ ގަރާރަށް ވާހަކަދެްއކުމަށްބަހުސްކުރެވެމު

 ށް.މުޙައްމަދަ ޢަބްދުއްލަޠީފް ންބަރުމެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދިއްދޫ

ނުދީ މުގެ ފުރުޞަތުަވންދެން މަޖިލީހުގައި އެްއެޗއް ބުނު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ލަްއކަ ުދވަސް

ވަންދެން ހިފެހެްއޓުމަށްފަހު އެއްެޗއް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު މި ލިބުނީ. އެންމެ  ދުވަސްގާތްގަނޑަކަށް ފަނަރަވަަރކަށް މަސް

ޝުކުރު  ،ފުރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑުެގ ދާއިރާގެ ލޮބުވެތި އެންެމހައި ރައްޔިތުންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން

ރަީއްސ   އިބްާރހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށާއި، އިންތިޚާބީ ނައިބު ރަީއސްއާެއކު އިންތިޚާބީހަމައެ އަދި  ،އަދާކުރަމުން

، ިމ އަުޅގަނޑުެގ ނަމުގައި  ،އަުޅގަނުޑގެ ދާިއރާގެ ރަްއޔިތުންގެ ނަމުަގއި ފައިޞަލް ނަސީމަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް

މެްނ މި ަގީޑގަިއ ހުށަހެޅިގެން އަުޅގަނޑު ،ގެންއެްއކޮށް މިައދު ހުށަހެޅިމަޖިލީހުގައި އަުޅގަނޑު ދަްނނަވަން. ހަމައެއާ 

ކުފާނު ިމނިވަންކުރުމަށް ޮގަވއިލާ ިމ އެ މަނި ،އާދެ، ަރއީސް ނަޝީދު މިނިަވންކުރުމަށް ބަހުސްކުރަމުންދާ މި ގަރާރު؛

ްއ ޤުތަދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން މި ފުރުޞަތުގައި. އެ މަނިކުފާނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްގަރާރަށް ތާއީ

ެވގެން ން ރައީސެްއެގ ގޮތުގައި މިނިވަންމިނިވަ ،މިނިވަން ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ލިބި، 

ެގ އަދި ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިރާ  ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަަޑއިގަތުަމީކ އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ލޮބުެވތި ރައްޔިތުން

އެ މަނިކުފާނު ރާއްޖެ ަވޑަިއގަންނަވާނީ އަުޅގަނޑު ިމ  ،ނޑު އުއްމީދުކުަރނީެއދުމެއް. އަުޅގަޒުވާނުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ
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ރަްއޔިތުން  އަނިޔާަތއް ލިބެުމންދާ ވަރަށް ގިނަ  ،ެއއްކޮށް ަޙއްުޤތައް ެގއްލި މަނިކުފާނާ . ހަމަ އެކަމަށް ދެންނެވި ގޮތަށް

ތަ ބަންދުކުރެިވފަ. ހަމައެއާއެްއކޮށް ކާނަލް ވަނު އިތަށް އަުރާވލެވިފަތްގޮއަދި އެހެނިހެން ގޮ އެބަތިބި. ޖަލުގައްާޔއި

ތިބި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް  ެއއްކޮށް އިންާސފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ނުހިންގާނާޒިމަށާއި، ޝައިޚް ޢިމްރާން އަދި ހަމައެއާ

ފަރާތުން އެމްގެ އަުޅަގނޑަށް ޕީ.ޕީ. .ިދއުމަކީ ައޅުަގނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުެމއް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސްމިނިވަންވެގެން

 ންެގ އަނިޔާވެިރކަން އަުޅގަނޑާ ދިަޔއީ ކާނަލް ނާޒިމް މިނިވަންކުރަން ގޮވާލުމުން. ރައީސް ޔާމީއަނިޔާ ލިބިގެން

، އަިނޔާވެިރކޮށްގެން  ،ކުރިމަތިވީ ކާނަލް ނާޒިމް މިނިވަންކުރަން ޮގވާލުމުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅވެތިކޮްށގެން

ކަމަށް ހީފުޅުކުރުމަކީ އެއީ ކުށްީހއެްއ.  ައޅުަވިއގެން ކަންކަން ކުރެވޭނެބިޑި ،ޗޭނު އަުޅވަިއގެން ،ދީގެން އަނިޔާ

މަތްފުޅާިއ ރަޙުهللا . އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ މާތް ދެން އެކަހަލަ ކަްނކަމެއް ނުހިންގާނެ އިއުމުގައިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ޤަ 

 ،އީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަންވެރަ  އަނިާޔވެރިކަމުން އަުޅގަނޑު މިދެންނެވީމިންވަރުފުޅުން ރައީސް ޔާމީންގެ

  ..ެއއްކޮށް.، ަހމަ އެއާކާނަލް ނާޒިމް މިނިވަންވެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް.هللاބްދުމެންބަރު ޢަބްދުލްބާރީ ޢައިްއޒަތްތެރި ކުރެންދޫ ދާއިާރެގ އަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاރީ ޢަބްދުކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްބާ

ައޅުގަނޑަށް  އަުޅގަނޑު ވެސް ިމ ގަރާރަށް ާތއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަމުން؛ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ަރއީސް.

ހަސަދަވެރި ައދި އަނިޔާވެރި ޙުކުމެއް. އަިދ  ،ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ ސިޔާސީ ގޮުތަގއި ރައީްސ ނަޝީދަށް އެނގިފަިއވާ

 އް ފެންނަނީ ވެރިކަން ހިފަހައްޓައި، ނަގަހަްއޓަިއ،ކަށަވަރުން ވެސް ފެންނަށް ހުރި ހުރިހާ ހެއްކެއަޅުގަނޑަށް ހަމަ 

އެކި ގޮތްގޮތުން އެ މީހުންގެ  ނަށްލައި އެ މީހުން  އެ މީހުން ޖަލަށް ށްޓަކައި، ަވކި ބަަޔކު ހިފަހައްޓައި،ދެމެހެއްޓުމަ

ްތުކރިތަން. އޭގެ ނަތީާޖއެްއގެ ޮގތުން އެތައް ލީޑަރުންެނއް މި ހިފަހައްޓަިއގެން ވެރިކަންކުރަން މަަސއްކަ މިނިވަންކަން

ވަނީ ބަންދުކުރެވިފަ. އޭގެތެޭރގައި ައޅުގަނޑުމެންނާ އެކީ މަސައްކަތްކުެރްއވި ހަމަ ޝައިޚް ޢިމްރާނާއި ކާނަލް ނާޒިމް، 

ްއގެ ރައީސަކަށް ާނއިންސާފުން، މި ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ ބަންުދކުރެވިފަ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނ މި ވާހަކަދަްއކަނީ ޤައުމެ

ޝަރީޢަތްކުރެވި، ޙުކުެމއް ކުރެވުނު ވާހަކަ. މިގޮތަށް ދިެވހިރާއްޖޭގައި އެަތއް ރައްޔިތުްނނަކަށް މި ކޯޓުތަކުން ވަނީ 

ޝަރީޢަތްކޮށް ޙުކުމްކުރެވިފަ. އަޅުގަނޑު އުއްމީދު މި ކުރަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާީސ ދައުރުގައި އިންސާފުވެރިކޮްށ 

ންނަށް ކަންކަން ކުރުްނ. އެގޮތަށް ޝަރީޢަތްތައް އިްނސާފުވެރި ގޮެތއްަގއި ކުެރވިގެްނދާނެ ކަމަށް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު

ައހަރަށް ވޯޓުދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާފައި ވަނީ އިންސާުފވެރިކަމަށް. ޢަދުލުވެރިކަމާއި  5ރައްޔިތުން ކުރިއަށް އޮތް 

 ޤާއިމުކޮށްދޭށޭ. އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ކޮންކްރީުޓ ބަރުތޯ، ހަރުތޯ، މަޑުޯތ އިންސާފުވެރިކަްނ ދިވެހިރާއްޭޖގައި 
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އަތްލަން، ބަލަން، ޮބޑެިތ ތަންތަނާއި، ބުރިާޖއި، ބިލްޑިންގުތަާކއި އަދިވެްސ މިނޫން ކަންތައްތަކެްއ ނޫނޭ. 

ރިކުރުާމއި އަިދ އެނޫންެވސް އެހެްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނޑުެމންގެ އިންސާނީ ަޙއްޤު ލިިބއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ވިޔަފާ

ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއިން ތަަރއްޤީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގެެނވޭނެ. އާދެ! ައޅުގަނޑުމެންެގ ދާއިރާ، ކުރެންދޫ ދާއިާރގެ 

ރައްޔިތުން އަބަދު ޮގވަޮގވާ ެއ ތިބެނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ިއންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ލިބި، ރައީސް ނަޝީދު ވީހާވެްސ 

ކަށް މިނިވަންކުރުމަށް. އާދެ! އަޅުގަނޑު ވެސް ގަޫބލުކުރަން، އެކަން ކުރެވިަފއި ވަނީ އިންސާފުވެރި ގޮަތކަށް އަވަހަ

ނޫން. ވީމާ، އަޅުގަނޑު ުއްއމީދު މި ކުރަނީ މިއަދު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން އެ ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ 

ީރމް ކޯޓުން ނިންމަވައި، ރަީއސް ނަޝީދު މިނިވަންވެގެްނ ހުށަހެޅިފަ. އެ މައްސަލަ ިއންސާފުވެރި ގޮތަކަށް ސުޕް

ދިވެހިރާއްޖެ ަވޑަިއގަތުން. އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ައުޅގަނޑުމެންނަށް އިންސާފު ނުލިބިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ 

ވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިރާއްޖެއަްށއިންވެސްޓްމަްނޓެއް ވެސް ނާންނާނެ. ދިވެހިާރއްޖެއަށް ތަރައްީޤެއއް ެވސް ުނވެވޭނެ. އަދި ދި 

ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަުމެގ ތެރޭގަިއ ސިކުނޑިތަެކއް ެވސް ތަރައްޤީެއއް ުނެވވޭނެ. ިއންސާފު ހޯދުމަށްޓަކައި މިއަުދ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެިއން މި ފެށުނު މަސައްކަތުން އަޅުގަނޑު މި އުއްމީދުކުރަީނ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް 

ލިިބގެންދާެނ ކަމަށް. ހަމަ އެާއއެީކަގއި މިއަދު މި ގަރާރަށް އަުޅގަނޑު ތާއީދުކުާރ ވާހަަކ ވެްސ  އިންސާފުވެރިކަން

ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަނުޑމެންގެ މި ލިސްޓުަގއި ވަރަްށ ގިނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަދަްއކަން ތިބުމާ އެީކގަިއ އަުޅގަނުޑ 

 ކުރިއްޔާ. އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުދިނުމަށް ނިންމައިލާނަން. ޝު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް. މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީނަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީން

ރަތަމަ ވެސް އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ގަރާރާ ގުޅޭގޮތުްނ އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އެންމެ ފު

ވާހަކަދަްއކަން ފަށާއިރު ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ، މި ގަރާރުގެ މަިއގަނޑު މަޤްޞަދަކަށް ވެގެން މި 

މެްނގެ އަންނަނީ ކުރީގެ ރަީއސް، ަރއީސް ނަޝީދު މިނިވަންކުރުާމ ގުޅޭ ކަމެއް ކަމުަގއިވާ ަނމަ މިއަދު އަޅުގަނޑު

ތެރެއިން ހަމަ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެބަ އިއްތިފާޤުވެވޭ ުސޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއާ ގުޭޅޮގތުން މި މައްސަލަ އަލުން 

ރިވިުއކުރުމަށްޓަކައި ޕީ.ޖީ ޮއފީހުން ފޮނުވާފައިވާކަމުގެ މަުޢލޫމާތެއް މިއަދު ހެނދުނު؛ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ވެްސ 

އިން ފެށިގެން އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ މި މަޖިލީހުގެ  8:30އަދު ހެނދުނު އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން މި

ގޯތިތެރޭަގއި. ނުވަތަ ެއއް ޖަލްސާއަށް ފަހު އަނެއް ޖަލްސާގަިއ، ނުވަތަ ކޮމިޓީތަުކގަާޔއި މިކަންކަމުގެ ތެރޭަގިއ 

ފެނިގެން މި ދިޔައީ މިދެންނެވި މައްސަަލ އަޅުގަނޑުމެން މި އުޅެނީ. އެހެންނަމަވެސް، ނޫސްތަކުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް 
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އަލުން ރިިވއުކުރުމަށްޓަަކއި ޮފނުވާފަިއވާ ކަމަށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ލިބިގެން މި ދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ މައްސަލަ 

ފޮނުވާފައިވުމަީކ ޔަޤީނުން ެވސް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނުވަތަ މިކަމުަގއި އިންސާފު ހޯދުމަށްޓަަކިއ 

މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ަފރާތްތަކަށް ލިބިގެންދިޔަ ލުެޔްއގެ ގޮުތަގއި އަުޅގަނޑު ެދކެނީ. ހަމަ އެއާެއކުމެ ސުޕްރީމް 

ކޯޓުަގއި މިފަދަ މައްސަލައެްއ އޮއްވާ އަުޅގަނޑުމެން މިއާ ގުޅޭގޮތުން މި ތަނުގައި ބަހުސްތަކެއްކޮށް ހެދުމުަގއި ހަމަ 

ރެދާނެ ކަމަށް ައޅުގަނުޑ ވަރަށް ޮބޑަށް ގަބޫުލކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ޔަޤީނުން ވެްސ ފުށުއެރުންތަެކއް ހު

ހަމަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ހަމަ ރާްއޖޭގެ އެކި ދިމާތަުކގައި އެިކެއކި ރައްޔިތުން ހަމަ މިހެން 

މަ އެކިެއިކ ވަކާލާތުަތއް ކުރަމުން އެަބ ހިނގާފައި ހުރި ބަެއއް ަޝރީޢަތްތަކާ ގުޭޅގޮތުން އިންާސފު ނުލިބިގެން ހަ

ގެންދޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނުޑ ހަމަ ގަބޫލުކުރާހިތް އޮތީ، ރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުން ކުރެވިަފއި ހުރި ޝަރީޢަތްތަކުން އެންމެ 

ރަނގަޅު ނޫން ނިންމުންތައް ނިންމިފައި ހުރި ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އަދި ވަރަްށ ގިނަ ބަޔަކު ތިބި ކަމަށް 

ގަނޑުމެންނަށް އެބަ އަުޑިއވެމުންދޭ. ވަރަށް ގިނަ ވަކާާލތްތަކެއް ކުެރވެމުންދާ ައޑު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ިއވެމުންދޭ. އަޅު

އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ފަރާްތތަކެއް؛ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަރާތެއްެގ، ަރީއސް ނަޝީދުގެ ނަން އެކަނި 

 ޚާއްޞަކޮށް ސިޔާސީ ގޮތްގޮތުން އެިކއެކި ޙުުކމްތައް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްގެން މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް

ނުވަތަ ސިޔާސީ ކަންކަުމގެ ތެރޭގައި ުއޅުްއވާފައި ތިއްެބިވ ބޭފުޅުންނަށް އެކިއެކި ޙުކުްމތައް އައިސްަފއި އޮތް ތަން 

އަންނަނީ  ދުެވސް ވަކާލާތުކުރަމުން މިން ހަމަ ގިނަ ބަޔަކު އަބަޮގސްފައި ެވއްޖެ. ދެން މިއިއަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން

ިދޔައީ. ދެން އަުޅގަނޑުެމންނަށް ސިޔާސީ ކަންކަުމގެ ރިކޮނެއް ނޫނޭ މިކަންކަން ހިނގައިތިމަންނަމެންނަށް އިންސާފުވެ

 ނަމަ އަބަދުވެސް ކޯޓުކުން ޙުކުމެއް ކޮށްފި ދަނީ އެ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ކޯޓަ  ތެރެއިން އަބަދުވެސް ފެންނަމުން މި

 ނަަމ ކޯޓުތައް ގޯސްެވގެން އަންނަ ށް ޙުކުމެއް ނަިއއްސި ތަން. ނުވަތަ އެ ބަަޔކު ބޭނުންވާ ޮގތަކަ ރަނގަޅުެވގެން އަންނަ

، އަުޅގަނޑު ހަމަ ގަބޫލުކުާރހިތް އޮތީ އިނގޭޯތ ކުިރއަށް ވީމާ ތަން ފެނިގެން އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި އަންނަނީ. އެހެން

މާދަމާ ވެސް އަދި ކުީރގެ ދުަވސްތަކުަގއި ހިނގާފައި ހުިރ  ،ދު ވެސް އޮތް ދުވަސްތަުކަގއި ވެސް އަދި މިއަ

ޝަރީޢަތްތައް ވެސް އިނގޭޯތ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަްއޔިތުންަތކެްއގެ ކަންބޮުޑވުން ހުރި ކަމެއް އޮތް ކަމެއް ވާނަމަ އެ 

ންކަން ގެންދެވޭނެ ނިޒާމެްއ ކަ އިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް މި ،މެދު އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް އެކަންކަން އަލުން ބަލައި ކަންކަމާ

ން. އެހެންަނމަވެސް، އަުޅގަނޑަށް ހަމަ ސަްއކަތްކޮްށގެން ކާމިޔާުބކުރުއަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ެއއްޮކށް ގުިޅގެން ެއ މަ

ބާރު ވަކިވެަފއި އޮތް ނިޒާމެްއަގިއ  3ޅުގަނޑުމެން އެއްެވސް ބާރެއް، އަ ،ކުރީަގއި ވެސް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރި ފަދައިން

ޅުގަނޑުމެން އެްއވެސް ބާރަކަްށ އަޅުގަނޑުމެން ނުފޫޒު ފޯރުވާ ތަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެްނ އްކަތްކުރަމުންދާއިުރގައި އަ މަސަ

ދެކެން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ެވސް އެދެނީ އިންސާފު ހޯދަން. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ހަމަ ގިނަ 

ންކަމުަގއި އިްނސާފާއި، ހަމަހަމަކަމާއި، ފުިރހަމަކަން ހުރިހާ ކަމެއްގަިއ ރައްޔިތުން އެދެނީ އެ ރައްިޔތުން އެދޭ ކަ

ލިބިގެންދިއުން. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެދެން މިފަދަ ގަރާރުތަްއ އަުޅގަނޑުމެންނާ ހަމައަްށ 
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ދުކުރަނީ މި ގަރާރު ކުިރއަްށ އަންނައިރުަގއި މިކަްނކަމާ ދޭތެރޭގައި ވަރަށް ޮބޑަށް ިވސްނާފައި، އަދި އަުޅގަނުޑ އުންމީ 

އޮތް ތަނުގައި މި ކޮމިޓީ މަރުަޙލާއަކަށް ެވސް ގޮްސ، މިއާ ުގޅޭގޮތުން އިތުރު ބަހުސްތަެކއް ކުރެިވގެންދާނެ ކަމަށް. ހަމަ 

ޔަޤީނުން ވެސް އަޅުގަނުޑ ހަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވުނު ސިޔާސީ އެިކެއކި މަސައްކަތްތަުކގެ ތެރެއިން 

ށް އަުޑއިިވގެްނގޮއްސަ އެބަހުރި ރާއްޭޖގެ ިގނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ކަންބޮުޑުވންތަކެއް އޮްތކަން އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެންނަ

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ ވެސް ރައްޔިތުންތަެކއް ހަމަ ޔަީޤނުން ވެސް ިސޔާސީ ޮގތުން، އެިކއެިކ ސިޔާީސ 

ވިަފއި ހުރި ޙުކުމްތަުކގަިއ ޔަޤީނުން ވެސް ިޚޔާުލ މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއި ިތއްބެިވ އެިކއެިކ ބޭފުޅުންނާ ުގޅޭގޮުތން ކުރެ

ތަފާތުވުންތަކެއް އެބަހުރި. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑ މި އެދެނީ އެ ަރއްޔިުތންގެ ކަންބޮުޑވުންތަްއ ވެްސ 

ީނ މިކަންކަމުގައި ހުރި ވާހަކަ މި މަޖިލީހުގައި މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ައޅުގަނޑު ހިއްސާޮކށްލަމުން، އަޅުގަނޑު އެދެ

މި ކަންކަން ވީހާވެސް ޞުލްޙަވެރިކޮށް، ރަނަގޅުކޮށް، ައޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެހުން ނުގެއްލޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް 

ކުރިއަށް އޮތް ުދވަސްތަުކަގިއ ކަންކަން ެވގެންދިއުން. ައދި ހަމައެހެންމެ އަޅުގަނޑަްށ މި ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި 

ތިޚާބު ކާމިޔާބުކުެރއްވި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ކެންިޑޑޭޓަާށއި އަދި ނައިބު ރަީއސަށް އެންމެފަހުން މި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިން

 އަޅުގަނޑު ހަމަ މަރުޙަބާ ދަންނަވަމުން ވާހަކަކޮޅު ކުރުކޮށްާލނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްާޔ ދެއްވި ފުރުޞަތަށްޓަަކއި.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަށް. އާދަބަރު ރޮޒައިނާމެންއިްއޒަތްތެރި އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ނީ މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތުއަރުވަ

 

  ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރެުވނު ޝަރީޢަތަކީ އިންސާފުގެ ބޭރުން ކުރެވުނު ޝަރީޢަތެއް 

ޖޭގެ ކުަޑބޮޑު ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް. މި މަޖިލީހުގައި ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ކަމަށް އެއީ މި ރާއް

ވާނީ މިކަމާ މީގެކުީރަގއި ެވސް ވަރަށް ގަދައަށް އިހުތިޖާޖުކޮށް، މި ވާހަކަަތއް ދެެކިވފަ. އެހެންނަމަވެސް އޭުރގަިއ 

މަން ރައިޓްސް ަކއުންސިލުންނާއި އަދި ވޯކިން ގްރޫޕް އަޅުގަނޑުމެންގެ ައޑުއަހާނެ ަބޔަކު މިތާކު ނެތް. އދ.ގެ ިހއު

އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނުްނ އެ ވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރެވުނު ޙުކުމަކީ އިންސާުފން ބޭރުން ކުރެވުނު ޙުކުމެއް 

އިންސާފުން ކަމަށް ކަނޑައަޅާފަ. ހަމައެއާެއކީަގއި ޝައިޚް ޢިމްރާނާއި އަދި ކާނަލް ނާޒިމަށް ކުރެވުނު ޙުކުމަކީ ވެސް 

އަހަރު ހިނގަމުންދިޔަ  5ބޭރުން ކުރެވިފަިއވާ ޙުކުމްތަްއ ކަމަށް އެވަނީ ކަނަޑއަޅާފަ. ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު މިދިޔަ 

ގޮތަށް ބަލާއިރު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންގޮއްަސއި މި ވަނީ އެަތއްއެަތއް ބަޔަާކ ދޭތެރޭގައި ބޭއިްނސާފުްނ 

ވިގެން ގޮސްފަިއވާ މަންޒަރު. އެތައްއެަތއް ރަްއޔިތުންނެއް އަދިވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ޝަރީޢަތްތައް ކުރެިވ، ޙުކުމްުކރެ

އެ އަނިާޔވެރިކަުމގެ ތެރޭގަިއ ތިއްބާ ފެންނަމުން މި ދަނީ ޖަލުގެ ކުޑަގޮީޅގެ ތެރެއިން. އެތައް ޢާއިލާތަެކްއ 
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ން ސަލާމަތްވުުމގެ އިންިތޒާރުަގއި ތިބޭ ތަން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މިކަންކަމާ ހިތާމަކޮށް، މި އަނިާޔވެރިކަމު

ރައީސް ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތަށް ބަލައިލާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުެމންނަށް އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުެގ 

ޒަރު. ތެރެއިން ފެނިގެންދިޔައީ ކާަނލް ނާޒިމާ ދޭތެރޭގައި ބޭއިންސާފުން ޝަރީޢަތްކޮށް، ހުކުމްކުރެވިގެންިދޔަ މަން

އެާއއެީކގައި ަރއީސް ނަޝީދު އިސްކޮށް ހުންނަަވއިގެން އެމް.ޑީ.ޕީން ނިކުމެ ކާނަލް ނާޒިމްެގ ޙައްޤުަގއި ވާަހކަދައްަކވަން 

ފެއްޓެވީމަ އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ފެނިގެންދިޔައީ ދެން ރަީއސް ނަޝީދާ ދޭތެރޭގައި ހަމަ އެފަދައިން ބޭއިންސާފުން 

ރު. އެާއއެީކގައި ެއއަށްފަހު ޝައިޚް ޢިމްރާނު، ކާނަލް ނާޒިމާއި ރައީސް ނަޝީދާ ދެ ޝަރީޢަތްކޮށް ޖަލަށްލެވުނު މަންޒަ

ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަަދއްަކވަމުން އެމް.ޑީ.ޕީއާ އެުކ ނިކުތް ަވގުތު ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެުނނީ އަނެއްކާ ހަމަ ަޝއިޚް 

ިދޔަ މަންޒަރު. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ވަރަްށ ޢިމްރާނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ިމފަދައިން ޢަމަލުކުރެވިގެން، ަބންދުކުރެވިގެން

ބޮޑު އުންމީދަކާ ެއއްކޮށް މި ވެރިކަން ބަދަލުކުރީ ެވސް ިއންސާފު ބޭނުންވެފައި ތިބިވަުރން. ރައީސް ޔާމީން ހީކުރެްއވީ 

ނަމަވެްސ ތަރައްޤީެގ ވާހަަކ ެއކަނި ަދއްަކވަިއގެން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ވޯޓުދެްއވާނެ ކަމަށް. އެކަަމކު އެހެން

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ދިވެހި ރަްއޔިތުން އިްނސާފު އެއަްށވުރެ މާ ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަން. އަނިާޔވެރިކަމުން 

ވަނަ ުދވަހު  1ސަލާމަތްވާން އެއަްށވުރެ މާ ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަން. ރައީސް ަނޝީދު ވިދާޅުވެަފއި އެ ވަނީ، ނޮވެންބަރު 

ގަންަނވާނެ ކަމަށް. އެ މަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަޑަިއގަްނނަވާއިރު، އެ މަނިކުފާނަކީ އެ މަނިކުފާނު ރާއްޖެ ވަަޑއި

މިނިވަނެއްގެ ގޮުތގައި ަވޑަިއަގންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވުމަކީ ެއީއ ރާއްޖޭގެ އެތަްއއެތަްއ ރައްިޔތުންނެއް އެދެމުންދާ ކަމެއް. 

ންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެްނެގ އެދުމަކީ، މި ގަރާުރގައި ވާ ރާއްޖޭގެ އެަތއްއެަތއް ރަްއޔިުތންނެއް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެއް. އެހެ

ގޮތަށް ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ަރއީސް ނަޝީދު މިނިވަންވުމުެގ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެންދިއުން. އަދި ހަމަ އެއާއެީކަގއި 

ކުރެވިފަިއވާ ކާނަލް ނާޒިމާއި، ަޝއިޚް ިޢމްރާނާއި ކުރީގެ ަނއިބު ރަީއސް އަދީބާ، މިފަދަ ބޭއިންާސފުން ޝަރީޢަތް

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ިއންސާފު ލިބިގެން، އެ ބޭފުުޅންނަށް އިންސާފާއި ހަމަހަމަަކމުގެ ތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ 

 ޙައްޤުތައް ލިބިގެންިދއުން. ުޝކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ފަމެންބަރު ޢަލީ ޢާރި އިްއޒަތްތެރި ކެލާ ދާއިރާގެ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢާރިފް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެލާ

އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ފަށަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން ޭބނުންވަނީ ރައީްސ ނަޝީުދ 

މަުކ އެކަން ކުެރވޭނީ ޝަރުީޢ މިނިވަންވުމަކީ އަޅުގަނޑު ެވސް ވަރަށް އެދޭ ކަމެކޭ. ަވރަށް ބޭނުން ކަމެކޭ. އެކަ

ނިޒާމުގެ ތެރެއިންކަން އަުޅގަނޑުމެން ހަނދާންނައްތާލައިގެންނުވާނެ ެއއްވެސް އިަރުކ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
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ވަނަ މާއްާދަގއި ބުނާ މި ގަރާރަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކަމަކާ ދޭތެޭރގަިއ، ހަމައެކަނި އަުޅގަނޑުމެން ކަމަާކ  142ގަާވއިދުެގ 

ވަނަ މާއްދާެގ  141 ދެކޭ ގޮތް ހާމަކުރުން. އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ހާމަކުރާއިރުަގއި ވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދޭތެރޭގައި

)ނ( އަށް އަުޅގަނޑުމެން ިރޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ. ރައީސް ަނޝީދު ގިނިކަންޏާެއއް ނޫން. ރާއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންޞާފުެގ 

އް، ެއއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އެްއވެްސ ފަންތިއެއްގެ، ގިންތިެއއްެގ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ބޭއިންާސފުން އެއްވެސް ޙުކުމެ 

ބޭފުޅަކަށް އަިއއްސަ ހުއްޓަްސ އެ ބޭފުޅަކަށް އިންސާފު ލިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ބޭނުންވާނެ ގޮތްކަން 

ބޭނުން. އަޅުގަނޑުމެްނ ޔަޤީން. އެކަން ކުރާއިުރގައި ވެސް ައޅުގަނޑު ހަމަ އަނެްއކާވެސް ަތކުރާރުކޮށް ދަންނަާވލަން 

ކުރަންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައި އޮތް ޤާނޫނުއަސާީސާއއި ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް، ެއކަންކަން 

ކުރަން އޮންނަ މަގުން އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑަށް މި ގަރާރު ބަލައިލާއިރުގައި މި ގަރާުރގެ މަޤްޞަދު 

ކަމަށް ދެންމެައކު ބިލެތްދޫ ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުބީންގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ވެްސ  ހާސިލުވެއްޖެ

ފާހަގަކުރަްއވައިފި. ައޅުގަނުޑމެންނަށް އަޑުއިިވގެން މި ދިޔައީ، އިލްތިމާެސއް މި އޮންނަނީ ރައީސް ނަޝީދު 

ޒާމުގެ ތެރެއިން އަދި ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން އަދި މިނިވަންކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ޢަދުލުއިންޞާފު ނި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދެްއވުމަށް. ެއހެންވީމާ، މި ގަރާުރގެ ހަމަެއކަނި ބޭނުމަކީ ެއއީ ކަމަްށ 

ނޑު ޖުމުލަ ވެއްެޖއްޔާ ެއކަން އެއޮތީ އިާރދަކުރެއްިވއްޔާ ހާސިލުކުެރވިފަ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން. މި ގަރާރަށް އަޅުގަ

ގޮތެްއގައި ާތއީދުކުރަން. އެހެްނނަމަވެސް، ޙުކުމެއް ބާތިލުކުަރން، ކޯޓަކުން ނިންމާފައި އޮތް މައްސަލައެްއގައި އަދި އެީއ 

އިންސާފުން ިވޔަސް، ޭބއިްނސާފުން ވިޔަްސ؛ ކޯަޓކުން ނިންމާފައި އޮތް މައްސަަލއެްއގައި ުޙކުމެއް ބާތިުލކުރަން 

ކުން އެްއވެސް ގަރާެރއް، އެއީ ޚިާޔލެއް ނަމަވެސް އެުރވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަނޑަކަށް ގަބޫލެްއ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިތާ

 ނުކުރެވޭ. ައޅުގަނޑަކަށް ެއއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ނުދެކެން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނުޑ އިޞްލާޙެއް މިއަށް ލާފަިއ،

ެގންނަވާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަން. އަޅުގަނުޑ ލާގެ ތެރޭގައި މި އިޞްލާޙު ކުރަްއވަިއގެން ކޮމިޓީ މަރުޙަ

އީސް ނަޝީދު މިނިވަންވާްނ ނުދިނީކީ ރަ ނާކަށް ވެސް ޯވޓެއް ނުދެން. ވޯޓުނުދެން. ބަލައިގަން މިއަދަކު މިއަކަށް ވޯެޓއް

ސް ބޭފުަޅކަށް، ފުގެ ނިޒާމުގެ ެތރެއިން ެއއްވެ. ަރީއސް ނަޝީދެކޭ ެއއްފަދައިން ޢަދުލުއިންޞާނުވާތީއެއް ނޫންބޭނުން

 ކުމެއް އަިއއްަސ އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އެ  ބޭފުޅަކަށް ވެސް ބޭިއންސާފުން ޙުއެްއވެސް ފަންތިެއއްެގ، ގިންިތއެްއގެ

ކަމެއް. ރަީއސް ނަޝީދު މިނިވަންވުަމކުން އަދި ުނވުމަކުން ައޅުގަނޑަްށ  ބޭފުޅަކު މިނިވަންވުަމކީ ައޅުަގނޑު ވެްސ އެދޭ

އްލޭ އެްއވެސް އެްއޗެްއ، ލިބޭ ެއްއވެސް ގެއްލުމެއް ނެތް. ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި ހެޮޔ ގޮތުން ވެސް ގެ ފަރުދީ

ވެއޭ.  ވެސް މަނިކުފާނު ެވސް މިނިވަންވާންީވއޭ. މިނިަވންވާން ބޭނުން އެ ،ހިތަކާއިގެން ައޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ

ން ބޭއިންސާފުން ކަންކަން ހިނގާފައި ހުރި ހުރިހާ ފުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއި، މިދެންނެވި ގޮތަށް ޢަދުލުއިންޞާހަމައެފަދައިން

ގޮތޭ. އަުޅގަނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި، މި ގަރާރު  ބޭފުޅުން މިނިވަންވުން ެއއީ ައޅުގަނޑު އެދޭ

ކުޑަ އިޞްލާޙެއް  ުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުން،ށް ވެސް އަމެންބަރަިއއްޒަތްތެރި ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ ހުށަހެޅުއްވި 
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މަ އިޞްލާޙުކޮްށދެއްވާށޭ. ަރއީސް ނަޝީދުެގ މި ކޮމިޓީއަކަށް، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއަށް ދިޔައިދެްއވާށޭ. ުނވަަތ އިމިއަށް ލައްވަ 

ޑުެމން ދެކޭތީވެ އެ އިންސާފު އިންސާފު ގެއްިލއްޖެ ކަމަށް އަުޅގަނ ؛މައްސަލަ، ރައީސް ނަޝީދަްށ ބޭއިންސާފުން

ތެރެއިން، ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދާއިރާެގ ތެރެއިން؛ މާފުކުރަްއވާތި!  ފު ނިޒާމުގެޢަދުލުއިންޞާ ،ދިނުމަށް ޓަކައިހޯދައި

ދިނުމަށް ކޯޓުތަކަށާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލަށް އަޅުގަނޑުމެން އިލްތިމާސްކުރަމޭ. ދާއިރާގެ ތެރެއިން ކަންކަން ބަލައި

ބާތިލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެްނނަށް މީގައި ލިޔެވޭނެ ކަމަށް ކުމް ދެްއވާށޭ. އެ ކުރަްއވާފައި އޮތް ޙުއެގޮތަށް ބަދަލުކޮށް

އްާޔ އެއްކޮށް މީތި އަިއއްސި ކަމަށް ވެއްޖެ  އަޅުގަނޑަށް ނުފެންނާތީވެ އަުޅގަނޑު އެ ވާަހކަ ދަންނަވަން. އެ އިޞްލާޙާ

ން، މަވެސް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނު އަޅުގަނޑު ވެސް މިއަށް ާތއީދުކުރާނަން. ވޯޓު ވެސް ދޭނަން. އެހެންނަ

ނެ ކަމަށް ކުމެއް ބާތިލުކުރަން ބުނެވިދާގޮތުން ައޅުގަނޑުމެންނަށް ޙު ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ބުނ141ާނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ނުފެންނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން ައޅުގަނުޑ މި ތެދުވީ. ވަރަށް ޮބޑަށް  އަޅުގަނޑަށް ހީނުވަނީ.

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 ރު ޢަބްދުލްޣަފޫ  މެންބަރު އިްއޒަތްެތރި ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްުފށީއަރުވަނީ  އާދެ! މިހާރު އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތު މި

 ސައިންޙު މެންބަރުިއއްަޒތްތެރި  ދާއިާރގެ މަތިވެރިއަުރވާނަްނ  އަށް. ެއއަށްފަހު އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތެއްމޫސާ

 މަށް.ޅު ކުިރއަށްގެންިދއު ވާހަކަފު މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރުށް. މުޙައްމަދަ

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ށީކުޅުދުއްފު

 هللاމެންބަރު އީވާ ޢަބްދުއްޒަތްތެިރ އި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ ްއޒަތްތެރި ރައީސް. އި`. ޝުކުރިްއޔާ 

ހަމައެއާެއކު، އަުޅގަނުޑގެ  . ތާއީދުކުރާ ގަރާެރއްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރަކީ ައޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް

ބަރުަގއި މި ޤައުމަށް ނޮވެން 1 ގޮތަކީ ރައީްސ ނަޝީދު މިނިވަންވެގެން ދާއިރާގެ ަރއްޔިތުން ެވސް ެއންމެ ބޭނުންވާ

ޞާލިޙަށް  މަދުމުޙައް އިބްރާހީމްދިޔަ ރިާޔސީ އިންތިޚާުބގަިއ ކުޅުދުއްފުީށގެ ރަްއޔިތުން ނާނެ ދުވަހެއް ދެކުން. ޭވތުވއަން

އަދި އެ މަނިކުފާނުގެ ނަމުަގއި ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު ޝުކުރު ދަންަނވަން.  އިއަޅުގަނޑާ ދިން ތާއީދަށް

ދަނީ.  ނިންމުމުގެ މައްޗަށް މި ޤައުމުގެ ވެިރަކން ބަދަލުވެގެން މިދުއްފުށީގެ ަރއްޔިތުން ނިންމާއަބަދުވެސް ުކޅު

 އިބްރާހީމްތިޚާބުަގއި ވެސް އެަކން އޮތީ ެއގޮތަށް. އެހެންކަުމން، އެ ބޭފުޅުން ރިާޔސީ އިން 3 ،އަހަރު 3ވޭތުވެިދޔަ 

ސަރުކާަރށް އެ ދެްއވި ތާއީދު ހަމަ ައޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެކު އެ ކަމަށް ޝުކުުރ ޞާލިޙްގެ  މުޙައްމަދު

ަވޢުދުތަކައިގެން އަުޅގނަޑުމެްނ  ސަރުާކރުގައި ައޅުގަނޑުމެްނގެއަދާކޮށް އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އަނިޔާައކީ އަުޅގަނޑުމެްނ އަބަދުވެސް މި ބުނަނީ  .ީއސްއްޒަތްތެރި ރައި ރިއަށްދާނެ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ކު
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އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑު މިއަދު ވަރަށް އުފާޭވ އަނިޔާގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު 

ދައްކާތީ. ރައީސް   މަޖިލީހުގައި ތިބި އެހެން މެންބަރުން ބައިވެރިެވގެން މިއަދު މި ވާހަކައަޅުގަނޑުމެންނާ ދެން މި 

ލިިބގެންވާނެ އަިނޔާެއއް ނޫން.  ޤަުއމުގައި އެ މަނިކުފާނަށް ވެސް މިއެ ދިން އަނިޔާައކީ އެްއގޮތަކަށް ނަޝީދަށް 

 ޤައުމުގަިއ މި އަނިޔާ ތޭކަ ބޭފުޅުންނަކަްށ މިަދއްާކއިރު ެއތައް ސަ ހަމައެއާެއކު، ހަމަ އެންމެ ޭބފުޅެއްގެ ވާހަކަ

ހިނގައްޖެ. ައޅުގަނުޑމެންގެ އިހުމާލުން މިހުރިހާ ކަމެއް ވެގެންިދޔައީ. މި މަޖިލީހުގެ އިހުމާލުން، މި މަޖިލީހުގެ ލިބިގެން

 ފެންނަނީ ުހވަފެން އިނުކުޅެދުންތެރިކަމުން މިހުރިހާ ކަމެއް ެވގެންދިަޔއީ. އަުޅގަނޑުމެން އަުޑއަހަނީ މީގެުކރީގަ

. ހަމަ މިހާރު ހުވަފެން މި ފެންނަނީ ހޭލާ ތިއްބާ އަޅުގަނޑުމެން ނިދީމަ ފެންނަ ވާހަކަ. ެއކަމަކު، އަުޅގަނުޑމެންނަށް

އަުޅގަނޑު އެކަނި ގަބޫލުކުރާނެ ވާހަކަެއއް ނޫން.  އީ. މިދަނީ އިނގޭތޯ ުހވަެފން ފެންނަމުން މި އްބާރަނގަޅަށް ހޭލާ ތި

ދަނީ. މިހިރަ މަޖިލީހުގެ ވޯޓިންގ ބޯޑު  ން ގަބޫލުކުރާނެ މިހެންކަން މިކަން ވެގެން މިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތު

ކަމެއް މިހުރިހާ  ،ހުރިހާ އަނިޔާެއއް ލިބި މި .ފެންނަނީ ހޭލާ ތިއްބާކަން ބަލައިލީމަ އިނގޭނެ ހަމަ ހުވަފެން މި

އެައކަށް  .ން އެކަނި ިއނގޭތޯ. ގިނިކަންޏާހުރިހާ ކަމެއް ކުރި ބޭފުޅަކީ މިއަދު ަހމަ ރައީސް ޔާމީ ދިަޔއިމަ މިހިނގައި

ސަޕޯޓެއް ދިން ބޭފުޅަކު ވެްސ ނެތް. އެއަށް ތާއީދުކުެރްއވި ބޭފުޅަކު ވެސް ނެތް. ެއކަން މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ވެްސ 

 އަުޅގަނުޑމެން މި މަޖިލީހުގައި ތިބޭ  ،ދައްާކއިރު ދަނީ. އަޅުގަނުޑމެން މިއަދު ފަނޑިޔާރުންގެ ވާހަކަ ފެނިގެން މި

އުފައްދަން އިނޭގތޯ. މިއީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް އަދާކުރިތޯ އަުޅަގނޑު ސުވާލު  އަޅުގަނޑުމެންގެ މެންބަރުން ާގނޫނީ ޒިންމާ

ޙަްއޤު ގެއްިލގެންދިޔައިުރ އަުޅގަނޑުމެން މި ޤައުމުގައި އަނިާޔ  ގެކަެމއް ނޫން ިއނގޭތޯ. އަުޅގަނޑުމެން  ކުރެވުނު މޮޅު

އަޅައިގެން ތިބީ. މި މަޖިލީހުގެ ންފަތެއް ދީގެން ތިބީ. މި މަޖިލިސް ހިންގުމަށް ހުރަސްކަމި ވަރަށް ލިބިގެންދިޔައިރު ބީރު

ކަމުަގއި ބުނަމުން އެއް ނޫންމެންބަރުން ބޭރަށް ލާފައި އެ މެންބަރުންނަކީ މި ތަނަށް ވައްދަންޖެހޭނެ ބަ  12

ްއޒަތްތެރި ޔަ މިންގަނޑު އިނގޭތޯ އިތުރިގެންދިއަޅުގަނޑުމެން ގެންދިޔައީ. މިއީ މި ޤައުމުގައި އަނިާޔެވރިކަން ފެ

މާޔަތްކުރަން މި ތަނަށް ަތއް ހިރައީސް.  މިއީކީ ގަބޫުލކުރެޭވނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން. އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤު

ދު ން މިއަދިޔަ ގޮތް އެއީ އަުޅގަނޑުމެމި ޤައުމަށް ެވގެންލާފައި ތިބި ބަޔަކު ލޯމަރާިއގެްނ ނިދާފައި ބައިތިއްބާަފއި ތިއްާބ 

އެހެން  .ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފަނިޑޔާރުން ވެްސ ޙުކުމް ނެރޭީނ މިއަދު ރަނގަޅަށްގަބޫލުކުެރވޭނެ ގޮެތއް ނޫން އި

ދަނީ ރަނަގޅަށް. އަުޅގަނޑުމެން އުފާކުަރންޖެހޭ ސަބަބަކީ ވެރިކަމެއް  މުއައްސަސާަތކުން ވެސް މަަސއްކަތްކުރަމުން އެ

 ވެސް ހަމަ ރަނގަޅަށް އެނބުރެން ފަށާ. ފަނޑިޔާރުގެަތއްވެސް ބާރުވެިރ އެަބވޭ.  ހަމަ މުއައްސަސާތައްނިމޭ ހިސާބުން 

އަދި ެއވަރަކުން އަުޅގަނޑުމެްނނަކަށް ނުފުދޭ. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ތިން ފިޔަވަޅު ކުރިއަްށ އަޅަން. ަދއުލަތުގެ ހުރިހާ 

ނޑުމެންނަށް މިފަދަ އަނިޔާތަކާ ނަމަ އަުޅގަ ކުރާ އަުޅގަނޑުމެން މަސައްކަތް ތިން ފިޔަަވޅު ުކރިއަށް އަަޅއިވެސް ތަނެއް

ނުޖެހޭނެ. މިއަދު ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަްށ ދަ މާޔޫސް ދުވަސްަތއް އަްނނާކަށްނުޖެހޭނެ. މިފަކުރިމަތިލާކަށް

މުންދާނެ ފު ލިބޭނެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް އުއްމީދުކުރެވެވޭނެ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކީ ެވސް އިންސާމިނިވަންކަމުގެ އުފާ އިހުސާްސކުރެ
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ވެސް މި  ދަނީ. އަލަށް އުފެދޭ ސަރުކާރުަގއި ޖަހަމުން މިއެ ދުވަހާ ދިމާއަްށ އަޅުގަނޑުމެން މިސްރާބުމިއަދު. 

ނަމަ ފުރަތަމަ ައޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ޖެހޭނީ އެ ކަްނކަން ހުއްުޓވަން.  ކަންތައްތަްއ މިގޮތަށް ދިާމވާން ފައްޓައިފި 

މި  ،ކުރާ ތަނަކަށް  ކުރާނެހާ އަިނޔާެއއް ،ކުރަން ކުރާނެހާ ަވއްަކމެއް ،ބަދަލުކޮށްމަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ގާނޫނުތައް 

ދިޔައީ.  ހުއްދަދޭ ތަނަކަށް ހެދީމާ ދެން ޤައުމަށް ލިބިގެންދާނެ ނިކަމެތިކަން މި ޤައުމުން މިއަދު ފެނިގެން މި މަޖިލިސް

ނީމާ މިކަން ކޮށްދޭށޭ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި އެދުއަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ގަރަރާރެއް ފާސްކޮށްލާފައި އެހިސާުބން މިކަން 

ންތޯ ޖަލުގައި އެ ތިބީ. ކިތައް މީހު ޢާއިލާއަށްތޯ އަނިޔާ ލިބިގެންދިަޔއީ؟އްޒަތްތެިރ ރައީސް. ކިތައް ފުރިހަމަވީކީ ނޫން އި

ޔެ ދޫކޮށް ބޭފުޅުންތޯ މި ދުނި ގެ ކިތައްއިލާޢާ ކިތައް ން އަުޅގަނުޑމެން ތަޙަމަލްކުރާނީ؟ އަދިެވސް ކިހިނެއްތޯ މިކަ

ޔައީ. ހަމަ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ކެތްވޭތޯ މި ކަންކަމާ ވާަހކަދައްަކއިލާފައި މިހިސާބުން ނިންމައިލާފައި ގެއަށް ގޮްސ ދި

އީސް. ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ޙައްޤުބަސް ބުނާ ަބއެްއ އްޒަްތތެރި ރަ. އެހެން އެކަން ވެގެންުނވާނެ އި ނޫން ،ނޫން ތިބެން؟

ތް އަުޅގަނޑުމެން ީމގެ ޙަޤީޤަ މި ޤައުމަށް ދިމާވި ކަމެއްތޯ ބަލައި،ާޔ މިއީ ކިހިނެއް އްޔާ މި ލިބުނު އަނިވެއްޖެ 

ިއގެންާވެނ ޔާތުގައި ހިނގަކަމެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ަޤއުމެްއގެ ހަ އްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ދެރަހޯދަންޖެހޭނެ އި

، އެގޮތްިމގޮތުން މުޅި ޢާއިލާަތއް އަނިޔާކޮށް  ށްލައި،، ޖަލަަހއްޔަުރޮކށް ކަންތައްތަެކއް ނޫން ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ހިފައި

މިއީކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ޫނން. އިންސާނުން ދިރިއުޅެން ަޤއުމުަގއި މިވަނީ.  ލާފައި މިލޫޓުވައި

ންނަށް ހަދާފައި މި ޤައުމުަގއި ތިބީ ހުސް ވަގު ،ގޮސްުތގައި މި ޤައުމު ބައްޓަންެވެގންހެޔޮނުވާވަުރގެ ޤައުމެްއގެ ގޮ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުުމގެ ހާލަތު އި ދިޔައީ. ިމއީ މި މިކަން ނިމުނުއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި

ދަްއކާއިުރގަިއ  ލަދުގަންނަންޖެހޭ. މީހުން އުޅޭ ތަންތަނަށް ނިކުމެއް ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުެމން ވާހަކަ

 ހަމަ ައޅުަގނޑު ބުނާހެން ހުވަފެން މި އެހެންނަމަވެސް،ތައްތަކާ ދޭތެޭރގައި. ރެުވނު ކަންކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ލާ ތިއްބާ އަޅުގަނޑަށް އިނގޭތޯ އިފެންނަނީ ހަމަ ހޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ދަށްމުަޙއްމަ އިންޙުސަ ބަރުޢިްއޒަތްތެރި މެން  ދާއިރާގެ  މަިތެވރިއާދެ! މިހާހިސާބުން އަުޅގަނުޑ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ 

 ޙައްމަދުމު މުޢާޒު އްޒަތްތެރި މެންބަރުއި  ދާއިރާގެ  އަުޅގަނޑު ުފރުޞަތެއް އަުރވާނަން މަަޑެވލި އެއަށްފަހުަގއި

ދުގެ ޙައްމަމު ަސއިންއަޙްމަދުދީދީއަށް. ޙު މާރިޔާ ްއޒަތްތެިރ މެންބަރުއި ދާއިާރގެ އުތުރު ދެން މައްޗަންޮގޅީ  .ރަޝީދަށް

 އަރުވަން. ރުޞަތުގެންިދއުމަށް ފު ކުިރއަށްވާހަކަފުޅު

 

 މުޙައްމަދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ުޙސައިން މެންބަރު ދާއިރާގެ މަތިވެރީ
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هللا ބްދުްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ައޅުގަނޑަކީ ވެސް ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އީވާ ޢައިޝުކުރިއްޔާ 

  ާރއްޖޭގެުޅގަނޑު ިއގުރާރުަގއި ޮސއިކުރީ ރައީސް ނަޝީދަކީހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގަރާރުަގިއ ސޮއިކުރި މީހެއް. އަ

 ކުރީ ރައީސް ވާީތެއއް ނޫން. އަޅުގަނޑު ިއގުާރރުގައި ޮސއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުަރއްވާަފއިވާ ބޭފުޅަކަށް

ެއއް ވާތީ ކަށްރަ ލިބިވަަޑިއގެން ހުންނެވި ިސޔާސީ ލީޑަ ލޯބި ްއގެ ަރއްޔިތުްނގެ ނަޝީދަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ގިަނ އަދަދެ

 އްވާަފއިވާ އި ނޫން. އަުޅގަނޑު އެ ގަރާރުަގއި ތާއީުދކޮށް ޮސއިކުރީ ަރީއސް ނަޝީދުގެ ަމއްޗަށް ކްިރމިނަލް ކޯޓުން 

 ްއވާފަިއވާ އިްއކޮށް ތްތަުކެގ ބޭރުން ޝަރީޢަތްތަކުގެ ކަންތައްތައައިޖުރާ ،ޙުކުމަކީ ބޭއިންސާފުން ޝަރީޢަތްކޮށް

ވޭީތ ނުކުރެބޫލުކަމަށް ގަ ގަނޑަށް ގަބޫލުކުެރވޭތީ. އެއީ ިއްއވަިއގެންވާނެ ޙުުކމެއްކަމަްށ އަޅު ނާއިންސާފު ޙުކުމެއް

ފަިއވާ ވާކުން ިއއް ޝަރުޢީ ކޯޓަ ،ބޭފުެޅއް ވިާދޅުެވއްޖެ އަޅުގަނޑު މި ގަރާުރަގއި ޮސއިކުރީ. ދެންމެ ވާހަކަެދއްެކވި އެއް

 އެ އިިލއްޔާަލވަބައް މި ކަށް ވެދާނެ. ެއަކމަކުކަފުޅަ . ރަނަގޅު ވާހަފާހެއް ނުކުރެވޭނޭ ކުާރކަށް މިތާުކންޙުކުމެއް ބާތިލު

ކުމެްއ ޙުވަނީ،  މި ބޭފުޅާއަށް ވެސް ެއިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ގަރާރު ހުށަހެޅި މެންބަރު ހުށަހަޅާފައި

ކުރުމަށް ސްށް އިލްތިމާބެހޭ އިާދރާތަކަ ކަމާ ،ކުރުމަށް ިއލްތިމާސްކޮށްވަނީ ބާތިލުކުރާކަށް ނޫން. ހުށަހަޅުއްވާފައި ބާތިލު

މަށް ކުރު ިރވިއު ގޮތުަގއި ޕީ.ޖީ ވެސް މި ގޮުތަގއި. އެހެން މިދެންނެވީ ދެން މިއަދު ޚަބަރު ލިބޭ ގެ ފާސްކުރާ ގަރާެރއް

ސް ކުރަނީ ރައީައޅުގަނޑު އުންމީދުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު މިފަދަ ހުށަހެޅުމެއް ސު

ފު އީ ބޭއިންސާމިކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ  އަވަހަށް އިންސާފު ލިބިގެންދާނެ ނަޝީދަށް ވަރަށް

ވާނެ، ނުޖެހިގެންބޭރުން ހިންގި ޝަރީޢަތެއްަކން. މިހެން ބުނާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ފަސް އިންސާުފގެ ޙުކުމެއްކަން. މިީއ 

ޝައިްޚ  ްއވިފަިއވާއިމިގޮތަށް ޙުކުމް  ދުުކރަން ލަސްތަކެއްނުވެވަނީ މިގޮަތށް. ދެން އަޅުގަނޑު އުންމީ މިކަން ހިނގާފައި

ރަން. ދުކުށް ތާއީޑު މި ގަރާރަށް ފުރިހަމައަަކމަށް. އަޅުގަނ މްރާނާއި ކާނަލް ނާޒިމަށް ެވސް އިންސާފު ލިިބގެންދާނެޢި

ްސ މަށް ިވޔަކަ ހެޅުއްވިކަމަކަށް ނުެދކެން. ދެން އަދި ޕީ.ޖީ އެކަން ހުށައޮތް  މި ގަރާރު ފާސްކުރަން މައްސަލައެއް

ޅު ގޮެތއް. ހަމަ ރަނގަ ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުންގެ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚިޔާާލއި ވިސްނުން މިކަމުަގއި ބަޔާންުކރުމަކީ

ދިނުމަކީ ފުރުޞަތެއް ނުވަގުެތއް ނުދިނުމަކީ، ެއްއެވސް މިވަރުގެ ބޮޑު ޭބއިންސާފެްއ ދެމެހެއްޓުމަށް އެއްެވސް 

 . ޒުަމކަށް..ގަނޑުގެ އައަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ރަޝީދަށް ފުރުޞަތު ޒު މުޙައްމަދުއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޢާމަޑަވެލި ދާ
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ދާއިރުގައި އަުޅގަނޑުމެން ސކުަރމުންޖިލީހަށް އައިސް ބަހުގަރާެރއް މަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މިފަދަ

އެދޭ  ވެސް މި އެދެނީ އެއްެވސް މީހަކަށް އަނިާޔ ނުލިބުމަށް. އެއީ އަުޅގަނޑުެމން އެންމެން ވެސް މި ހަމަ އެންމެން

ކަެމއް  ދޭކަންތައްތައް. ަރއީސް ނަޝީަދށް ވެސް އަދި އެހެން ބޭފުަޅކަށް ވެސް އަނިޔާ ލިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެ

ލައިގެން އެކަންކަމާ  ތުގައި މިފަދަ ގަރާރުތައް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށްއެހެންވީމާ، އަޅުގަނުޑމެން ޙަޤީޤަ ނޫން.

ޤީޤަތުގައި އަނިާޔ އީސް ނަޝީދަށް އެކަންޏެއް ނޫން ޙަމީަގއި ރަ ،ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް ކަންކަން މި މި ،ސްކޮށްބަހު

ވިދާުޅވާ ކަްނަކން ގޮއްަސ އޮީތކީ ހަމައެކަނި  ތްތަކެއްކޮށް ކަމަށް މި ަގރާރުގައި މިލިބިގެން ނޫނީ ނުޙައްޤު ަޝރީޢަ

ސޫްމ ަމއު އެަތއް ބަަޔކު،އެބަުއޅޭ އެތައް ރައީސް ނަޝީދަށް ކަަމކަށް ައޅުގނޑު ގަބޫެލއް ނުކުރަން. ިމ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

ނިޔާތަުކގެ ތެޭރގަިއ ޮގސް ެއއަންތަެކއްަގއި ލިިބގެންއް ވެރިކައެތަ  ީމގެ ކުީރގައި  އެތައް ަބޔަކަށް އެތައް އަނިާޔތަކެއް

ކިްނ ދަްއކާނެ ވޯ ކުރަމުންދާ އެތައް ރައްޔިތުންތަެކއް މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެަބއުޅޭ. އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަތަޙައްމަލު

ްއޔިތުންެގ ވާަހަކ ވެްސ އެފަދަ ފަރާތްތަުކގެ އެ ރަ ޢިއްޔާތަަކކުންިއ ވެްސ ނޯޭވ. އަދި އެހެން ޖަމުގަގްރޫޕެއް އދ.

ވެސް އި ގަ ޝީދަކީ ިސޔާސީ ފަރާތެއް ވީމާ، އދ.ެގ ވޯކިްނގ ގްރޫޕުދައްކާނެ ެއްއވެސް ފަރާތެްއ ނޯވޭ. ރަީއސް ނަ

ވެސް ރައީސް އި އްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގަސް އެހެން ޖަމުޢިވެއި ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަ ދަްއކާނެ. އަދި އެހެން ތަންތަނުގަ 

ަނޝީދާ ދޭތެރޭގައި މިފަދަ ފިޔަވަެޅއް ޝަރުޢީ ދާއިާރއިން  ، ަރއީސްއެހެންނަމަވެސްނަޝީދުގެ ވާހަކަ ަދއްކާނެ. 

ކުރުުމެގ ޤާޟީ އޭރުަގއި ހަްއޔަރުهللا އަުޅގަނޑުމެން ބަލަިއލަން އެބަޖެހޭ. ޢަބްދުވެސް  ިދޔައީ ކީްއެވގެންތޯ އެޅިގެން މި

ިދޔައީ.  ގެ ދަށުްނ އަދަބު ލިބެން މިތުހުމަތެއްގަިއ ބެދިގެން އެަކމާ ޝަރީޢަތްތައް ހިންަގއިެގން އެ ޝަރީޢަތު 

 އެީއކީ ެއއްެވސް ވެސްނެޑއް ނުދަންނަވަން އެްއޮގތަކަށްދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ެއޮއންނަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން، އަުޅގަ

ކުްނ  ކޯޓުތަރުޢީވެރިކަމާ އެްއޮކށް ކުރެވުނު ޝަރީޢަތެއް ަކމަށް. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަގޮތަކަށް ޢަދުލު

ވެސް އެކަްނ  ޕްރީމް ކޯޓުންފަހުން ސު ދުލިވެރިކަމާ ެއކީަގއި ޝަރީަޢތްކޮށް އެންމެނިންމާފައި އޮތީ ެއގޮތަށް. ޢަ 

އެތައް  ކަަމކީ މިފަދަ ބޮޑެތި ުދ އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭމިއަ ،ބަލައިގަނެފަިއ އޮތީ. އެހެްނނަމަވެސް

ދަ ނީކީ ހަމަ އެންމެ އިންސާފުވެރިަކމާ އެއްކޮށްތޯ. ދެން އެފަދަ ކަންކަން މި ދާއިުރގައި މިމައްސަލަތަކެއް ކުިރއަށް

ލާއިރުަގއި މިއާ ދޭތެޭރގަިއ އަތަށް ޖަހައި އަެނއް  ،ކޮށްފައި ހުރި ޙުކުމްތައް އަެނއްކާ އަނެްއޮކޅަށްފަނޑިޔާރުން 

އޮންަނ  ހިރާއްޖޭގައމަ ދިވެކަންކަން މިކުރަނީ މިއީ ހަ އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ. ފަނޑިޔާރުން މި

ގެންދަނީ. އިއްެޔ  ކުަރމުން މިކުމްފަނޑިޔާރުން ޙުނަ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ތެެރއިންތޯ ނޫނީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން މިއޮން

ކުރި ޙުކުމެއް މިއަދު އެ ޙުުކމް ބާތިލުވެދާނެ. މިހެން މިކަން ވެގެެނއް ނުވާނެ. ެއކަމުަގއި އޮންނަންޖެހޭ ކޮންމެވެްސ 

ފައި އޮންނަ ޕްރީްމ ކޯޓުން ނިންމާކުެމއް ރިިވުއކުރެވިދާނެ. ސުޕްރީމް ކޯޓަްށ ލާފައި އޮންނަ، ސުޙު ސަބަބުތަކެއް.

ަކމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. ެއހެންނަމަވެސް އެކަން އެީއ  ޕްރީމް ކޯޓަށް ރިވިއުކުެރވިދާނެމައްސަލަެއއް ވެސް ސު

އަދި ކާނަްލ ނާޒިމަށް ވެްސ އަދި އެެހން ވާންޖެހޭ. ރައީްސ، ަނޝީދަށް ވެސް  ތަންކޮޅެއް ީރޒަނަބަލް ކަމަަކށް
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 މި ގަރާުރަގއި ޤީޤަތުގައިޭބކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ޙަނުވޭ އަނިާޔއެއް ލި ފަރާތަކަށް ވެސް ައޅުގަނޑު ބޭނުމެއް

 ޤީޤަތުަގއި ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް އަުޅގަނޑުނޑު ބޭނުންވަނީ މިފަަދ ގަރާރެްއ ޙައަޅުގަ ،ކުރީ. އެހެންނަމަވެސްސޮއި

އަނިޔާ ލިބޭ ނުޙައްޤުްނ  ،ލާން އެބަ ބޭނުންވޭ. ެއއީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ުއޅޭ މިފަދަ ސިޔާސީ ނޫން ފަރާތްތަކަށް

ބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަަކ ައއިސް މި މަިޖލީހުގައި އަުޅގަނޑު ބޭނުްނޭވ  ކަމަށް އެ ޝަރީޢަތްކޮށްފައި ހުރި

ހަށް ހުށަހަޅަން. އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަނީ މި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ގިނަ ައއިްސ މި މަޖިލީ އިގަރާރެްއގެ ސިފަިއގަ

އި ެވސް އެބޭފުޅުން ގެންނަ ަގރާރުގަ ށްފައި ވާީތ، އަޅުގަނޑު މިރާރުގައި ސޮިއކޮއަދަދެްއގެ މެންބަރުން މި ގަ

ކަމަށް  ކެއް ލިބެމުންދާކަމަށް. ެއއީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެތައް ބަޔަކަށް މިފަދަ އަނިޔާތަ ެދއްވާނެސޮއިކޮށް

ގަބޫުލުކރޭ. އެހެންވީމާ، އެ ަރއްޔިުތންގެ ވާހަކަ މި މަޖިލީހުގައި އެބަޖެހޭ އިްއވެން. އަުޅގަނޑު  ރައްޔިތުންތަެކއް އެބަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އިސްނަަގިއގެން މިފަދަ ގަރާރެއް މަޖިީލހުގެ ތެރެއަށް ގެންނާނަން. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަނޑު 

، މި ގަރާރާ ދޭތެރޭގައި ރާ ގޮުތގައި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެންބަރުން މި ގަރާރުގައި ސޮއިޮކށްގަބޫލުކު

ވެސް ަރއީސް ނަޝީދަްށ ިއ ޤީޤަތުގަ، އަޅުގަނޑު އެދެނީ ޙަލާނަން. އެހެންވީމާސްކުރަން އަުޅގަނޑު ހަަމ ހުޅުވައިބަހު

ވެސް އަދި ިސޔާސީ މަސައްކަތް ނުކޮށް އެހެން  ްތތަކަށްއަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތިއްބެވި ހުރިހާ ސިޔާސީ ފަރާ ،ވެސް

ޖޭެގ ތްވެ ދިވެހިރާއްސަލާމަ ވެސް އަނިޔާ ިލބެމުންދާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކެއްގެ ކިަބއިން އެ އަނިޔާއިން  ގޮތްގޮތުން

އް ނޫނީ ެވސް ރަނަގުޅ އެހެން ޤައުމުތަާކ ވާަދކޮްށލެވޭވަުރގެ ާރއްޖެއެ  ާއއި އަިދ އެހެނިހެން ގޮްތގޮތުންތަރައްޤީ

 ދިއުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވެގެން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީއަށް ފުރުޞަތުއުތުރު ާދިއރާގެ މެން އާދެ! މައްޗަްނގޮޅީ

 

 ޙްމަދުދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަ މައްޗަންޮގޅީ

 އަޅުގަނޑު ފުރިހަމައަްށ ހުށަހެޅުްއވި ގަރާރަށްهللا `. ގަލޮޅު އުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ީއވާ ޢަބްދު

ކުރަން. ރައީސް ނަޝީާދ މެދު ކުރެވުނީ ސިޔާސީ ަޝރީޢަތެއް. ރައީސް ނަޝީދަށް އިްއވުނީ ސިޔާސީ ުޙކުމެއް. ތާއީދު

ކަމެއް. މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ  ވެސް ގަބޫލުކުރާ  ކަމެއް. އަުޅގަނޑު ތަމްީސލުކުރާ ދާއިރާ ސް ގަބޫލުުކރާވެ  މިއީ އަުޅގަނޑު

ދައްާކއިރު ގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ކަމެއް. ައޅު އިތުރުން މުޅި ދުނިޔެ ަގބޫލުކުރާކަެމއް. އަދި ީމގެ ގަބޫލުކުރާ

އަސާީސ އް އޮތީމަ އަުޅގަނޑުމެން ޤާނޫނުތާރީޚެ އަޅުގަނޑުމެން މިގޮތަށް މިަކހަލަ ތާރީޚީ ސިޔާސީ ޙުކުްމތަކުގެ 

ލިން. ދުނިޭޔގަިއ ނޯންނަވަރުގެ ބޮޑު ިދގު ތަްފސީލީ އަސާސީ ަޙއްޤުތަެކއް  ކުިރއިރު އެަތއް ބަިއަވރު ތަޅުތަކެއްއިޞްލާޙު

ކޮްށ އަސާސީަގއި އެ ަޙއްޤުތަކުގެ ތެރޭަގއި ތަފްސީލުސީގައި ހިމެނޭނެ. އަދި އެ ޤާނޫނުއަސާ ގެ ޤާނޫނުއަޅުގަނޑުމެން
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ތުގެ ގާނޫނެޭކ އެްއވަރަށް އަުޅގަނޑުމެން މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާއި މީުހންނާ ދޭތެރޭގައި ޝަރީޢަތް އަޖިނާޢީ އިޖްރާ

ށް ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އަދި ަޝރީޢަތަ ތާިއ، ހެކިންނާ ސުވާލުކުެރވޭނެކަމާިޒރުކުރާނެ ގޮ، ހެކިން ހާހިންގޭނެ ގޮތާއި

ހުރިހާ ވާހަކައެއް ލިޔުނިން.  މި ،ޔާރުވާން ެއކަށީގެްނވާ ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭނެކަމާއިޝަރީޢަތަށް ތައް ،ކަމާއި ނެވޭހާޒިރުވެ 

އަސާސީގެ ހުރިހާ ޙަްއޤެއް ނިގުަޅއިގަނެ ކުރެވުުނ ރިހާ ވާހަކައެއް މިގޮތަްށ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ޮއްއވާ ެއ ޤާނޫނުމި ހު

ވެސް ކުެރވުނީ  ަރއީސް ަނޝީދާ މެދު ޝަރީޢަތެއް މިއީ. އަުޅގަނުޑމެން މިއަދު މި މި މަޖިލީހުގައި އެބަިއވޭ

ެވސް ޝަރީޢަތް ނާއިންސާފުން، ބޭއިންސާފު އި ކަން ޝަރީޢަތް. އަދި އެހެން ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގަބޭއިންސާފުން

ތަން. އަުޅގަނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ވަނީމޭ އެ ވާހަކަ  ުކރެވުނު ވާހަކަ ބޭބޭފުޅުން ދަްއކަވާކުމްޝަރީޢަތްތައް ހިންގި ޙު

ލާފައި ހުރީމަ. މި ދައްކާ މައިުކތައް ކަނަޑއިއަުޅަގނޑުމެން  ގަނޑުމެން ެގންގުޅުނިން މެގަފޯނުއަޅު  ދައްކަން.

ރު އެދިގެން ދައްކަން އޭރު މިގޮތަށް ވާހަކައަޅުގަނޑުމެން ފުރުޞަތެއް އެދުނިން. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ މި ގަރާ

މްރާނަށް ވެްސ، ޚް ޢިއިމިއަދު ބުނެވެން އެަބއޮްތ ޝަ ނަށްއަޅުގަނޑުމެންނަށް އެ ފުރުަޞތު ނުލިބުނީމައޭ އަުޅގަނޑުމެން 

ޕްރީމް ކޯުޓގެ އުއްތަމަ ެވސް، އެހެން ދަމުންދަމުން ޮގސް ސު ކާނަލް ނާޒިމަށް ެވސް އަިދ ދެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް

 . މިެއއް ުކރެވި ނިމި ގޮއްސަ، ޝަރީޢަތްބޭއިންާސފުން ޙުކުމްކުރެވި  ،ެވސް މިހާރު ެއހެރީ ނާއިންސާފުން ފަނޑިޔާރަށް

ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް އިންސާފު މި ރާއްޖޭން  !ރާއްޖޭގައި ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮަތކީ. ބައްލަވާ ނޫން އަޅުގަނޑުމެން މި

ޖެހުން، އެއީ ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެން ސާފު ހޯދަންވެގެން ސަލާންޖަހަންނުލިބިގެން ރާއްޖޭން ބޭރުން ެއކި ތަންތަނަށް އިން

އިންސާފުން ބޭރުން  ރާއްޖޭަގއި . އަިދ އެ އަޑު މި މަޖީލީހުގައި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް މިކަމެއް ލަދުވެތިވާންޖެހޭ

ތަންކޮޅު ރަނގަޅުކޮށްލާޭށ،  ތަންކޮުޅ އެަބއޮތޭ، އެ  މި މާެއއް މީގެކޮ ،ސްޓޮޕެއްން ހިނގާ ވާހަަކ ދެއްުކނީމާ، ފުލުކަންކަ

އަދު ރައްޔިތުން ބަސް ބުނެފިއޭ. ކަމެއް. މި ދުވެތިވާދާކަމީ އަޅުގަނުޑ ލަވެސް ޙުއްަޖތު ދައްކަމުން މިއަދު ކިޔަިއ،

ރައްޔިތުން ބުނަނީ މި ރާއްޖެ އިންސާފުގެ މަގަށް އެބަ ދާންޖެހެއޭ. އަޅުގަނޑުމެްނނަށް ވުރެ މި ރައްޔިތުްނެގ 

މިއަުދ މަޖިލީހަށްވުރެ ބޮޑުވާނެ ރައްިޔތުން. ރައްޔިތުން އެ ނިންމީ އިންސާފުގެ މަގަށް ދާންޖެހޭ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، 

އަޅުގަނޑުމެން ފުލުސްޓޮޕެއް، ކޮމާއެްއ، މި ނަންއިތުރު ކޮށްލާ، އެ ނަން ބޭރުކޮށްލާ، މިތާނގައި މި ތަންކޮޅު ޖަހައިލާ، 

އެހެން ބުނާކަށް އަުޅގަނޑުެމންނަކަށް ރައްޔިތުންނެއް ުފރުޞަތެއް ނުދޭ. އަުޅގަނުޑމެން އެބަޖެހޭ މި ގަރާރު 

 ރާއްޖެ އިންސާފުގެ މަގަށް ގެންދަން. ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ އަތުން އިންސާފު ފާސްކުރަން. އަުޅގަނޑުމެން ެއބަޖެހޭ މި

އޮތް ހަމަ އެ ފުރުޞަތު  ނަށްނިގުޅިގެންދާން ފެށީމަ މިދެންނެވިހެން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެން

ފު ވެސް ވަަޑއިގަންަނވަން އިންސާގައި ދީފައި ޤާނޫނުއަސާސީން އެ ބޭފުޅާއަށް މިއަދު އެ ވަޑަިއެގންނެވިހެން ކުރީ

ން ިމ ބޭފުޅާއަށް ވެސް ހުންނެވީ އެކަން ނުކުރެވިފަ. އަުޅގަނޑުމެ ހެދި އެ ހޯދައިދެއްވަން. ކޮންެމވެސް ސަބަބަކާ

 ފުގެ މަގަށް ގެންދަން. ައުޅގަނޑުމެން މި ނުކުންނަނީ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކަށް އެނުކުންނަނީ މި ރާއްޖެ އިންސާ

ކުރައްވަން ދަޢުވާމިނިވަްނކަމާ އެީކގައި އެމީހުންގެ ުޙކުމްތަކާ ެއއްޗެހި ދެވޭނެ ޮގތް ހަދަން.  ،އި މީހުންނާ އެކީގަ
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ިމއަދު ެއ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ،އިމުކޮށްދެްއވަން ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންހުންނަވާ ބޭފުޅުންނާއި، އިްނސާފު ޤާ

ކަަމށް ވަންޏާ އެކަން ެއގޮތަށް  ފު ެގއްލިފަިއވާންސާްއވެސް ަރއްޔިެތއްގެ އަތުްނ އިވަަޑއިގެންެނވިހެން ރާއްޖޭގެ އެ

ބޭފުޅާގެ ައމިއްލަ އިސްނެގުމެއް ގޮތަށް ވެސް ަވޑަިއގަންނަވަން ެއ  ވަަޑއިގަންަނވައި ެއކަން ހޯދައިދެއްވުން ެއއީ އެ

ދެެކވުނު   މިފުރުޞަތު އެ ބޭފުާޅއަށް ޤާޫނނުއަސާސީން ދީފައި އޮންނާީތ މިއަދު ެވސް އެ ވަޑަިއގަތީ. އެކަމަުކ މިއަދު

ނަމަ މިއަދުގެ މި ނާއިންސާފާއި މި  ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެން މެގަފޯނު ހިފައިގެން ނުކުތް ދުވަހު އެ ވާހަކަ ދެއްކުނު

ނުޖެހުނީސް. ފުގެ ވާހަކަ ަދއްކާކަށްޔިތުންނަށް ެގއްލިފައި އޮތް އިންސާމި ވާަހކަ މިައދު މި ރާއްޖޭެގ ރައް  އި،ފާބޭއިންސާ

 ރި ރަީއސް ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަންނަާވ ވެަވޑައިނު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭން ަވކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތް ފައިވާފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާ 

ޅުގަނޑު ލިސްުޓގަިއ އަފުަރތަމަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަަޑިއގަންނަވާފަިއވޭ. 2އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭން 

 ރުވަން. އަފުރުޞަތު ހެންކަމުން މަޚްލޫފަށްގަޮލޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފު. އެ ،އޮތީ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު 

ތިމަންނާގެ  ،ވިދާޅުވީ  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްهللا ހޫރިއްޔާ ޢަބްދުސުލްޖުމްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީ

 ްލ ނާޒިމު ރަނގަޅު ކަމުން ެއއް އަހަރު ވަންދެން ަރއީސް ނަޝީދު ޖަލަށް ނުލައި ތިމަންނަ ހުރީމޭ. ނަމަވެސް ކާނަ

އީްސ ރަންނައަށް ތިމަ އަތުަގއި ހިފަިއގެން މަގުަމއްޗަށް ނުކުތީމަ ދެން ގެނުޙައްޤުން ޖަލަށްލީ ދުވަހު ާކނަލް ނާޒިމު

ކުިރ ތް އި އެބައޮނަޝީދު ޖަލަށް ލާން މަޖުބޫރުވީއޭ. ރައީސް ނަޝީުދގެ މަްއސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރެްއވި ފުލުހުން ވިދާުޅވެފަ

 ވާއާ ތަފާުތކަމަށް. ރައީސް ނަޝީދުގެ ަމއްޗަށް ދަުއވާ އުފުލި...ތަޙުޤީޤާއި ކުރި ދަޢު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތްތެރި ދަވާ އިްއޒަބަްނގި ގޮވާތީ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ކުރިއަްށގެން ؛މެންބަރު، ުކަޑކުޑަ ވަގުުތކޮެޅއްއިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފްގަލޮޅު ދެކުނު ދާއި

ހުން ބުނެފައި އެބައޮތް ތިމަންނަމެން ފުލު ،ކުރެއްވި އިދާރާއިން ޙުޤީޤުއާދެ! އަުޅގަނޑު ކުރިން ެވްސ ފާހަގަކޮށްލިހެން ތަ

ވާކުރި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެފަިއ ދަޢުވާކޮށްފައި އޮތީ. ޢުތަޙުޤީޤުކުރި މައްސަލައާ އެްއގޮތަކަށް ނޫނޭ ދަ
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ކުީރ. ޙުކުމްކުރި ފަނޑިޔާރުން ިމއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އެަބ ށް ނުފޫުޒ ފޯރުވަިއގެންނޭ ދަޢުވާއެބައޮތް ތިމަންނާއަ

ގެ ކެމްޕެއިނުކަމަށް. އަދި މިފަހުން  ކުރީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ނުފޫޒާ ހެދި، ތިމަންނަމެން ޙުކުމްއަުޑއިވޭ ވިދާޅުވާ އަޑު 

ބާރާތުން ގެން ރައީސް ޔާމީްނ ވަރަށް ސާފު އިކަމަށް ހީފުޅުކުރަްއވައި  ފޯރީގައި ޕޯިޑއަމުަގއި ވަރަށް މޮޅު ވާހަކަެއއް

ލީ އަމިއްަލ ފައިދާައކަށް ެއ ރާހީމާ ދެ ބޭފުޅުން ވެްސ ޖަލަށްއިބް އަިދ ޤާސިމްދާޅުވެަފއި ވަނީ، ަރއީްސ ނަޝީދާއި ވި

މި މަޖިލީހަށް ގަލޮޅު އުތުރު  ،ކަމަށް ވާތީ. އަޅުގަނޑު މިއަދު އުފާކުރަން  ބޭފުޅުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަިއ ވާދަކޮށްފާނެ

 ،އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން 4މަ. މިދިޔަ މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީهللا ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ދިވެހި އެަތއް ހާސް ރަްއިޔތުންނެއް މަގުމަތީަގއި، މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި އަޑުހަުރކޮށް ބާރަށް ހަޅޭއްަލވަމުން 

 ލުން. ކާނަލް ނާޒިމު... ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތަކީ ރަީއސް

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

  މަށް. ނާޡިޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދުއަރުވަނީ ަވއިކަރަދޫ ާދއިރާގެ އިއް  މިހާތަނުން އަޅުގަނޑު ފުރުަޞތު މި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ނާޡިމް ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު

ީސ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެްއިވ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑު މި ދަނޑިވަުޅގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޔާޝުކުރިއްޔާ 

 އަތޮޅާިއ، ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ  އިންތިޚާބީ ރައީސަާށއި، އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރއާިއ، ހދ.

ކެމްޕެއިން ޓީމުެގ ފަރާތުން. އަޅުގަނޑު ީއވާ  ގެޚާއްޞަކޮށް އަުޅގަނޑުމެން .ނަމުގައި ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން

ރާރަށް ވަރަްށ ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރަން. ހުށަހެޅުއްވި މި ގަގަލޮޅު އުތުރު ދާިއރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ،هللاޢަބްދު

އަތޮޅުން ފެށިގެން،  އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުން، ާޚއްަޞކޮށް ބޮޑުތިލަދުންމަތިން ފެށިގެން، ހދ.

ބޫލުުކރައްވަނީ ރަީއސް ނަޝީދަކީ ންމެން، ގިނަ ބޭފުޅުން ގަފެށިގެން ހުރިހައި އެ ރަށުން ،އަޅުގަނޑު ދާއިާރއިން

ދިާމވި  އަނިޔާ ލިބެން ކަމަށް. ަރއީސް ނަީޝދަށް ކަމަށް. ަރއީސް ނަޝީދަީކ ޓެރަރިސްެޓްއ ނޫން ކުށްވެިރއެްއ ނޫން

ފާ ވެރިކަމެއް ބޮޑު ެއއް ސަބަބަީކ، ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮވެިރކަެމއް ކޮށްދޭން ނުކުމެ، ަރއްިޔތުންނަށް ހެޔޮލަ އެންމެ

ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ  މި ބޫލުއަުޅގަނޑު ގަ ކޮށްދޭން ދިމާކުރުމުންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭހަވެގެން އެބަދޭ.

ގިނައިން  . އެއް ފަރުދަކަށް އެންމެލިޑަރަކީ ެވސް ރައީސް ނަޝީދުކަންމިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ވަރުގަދަ ސިޔާސީ 

 2018. އެހެންވީމާ، ަރއީސް ޔާމީނަްށ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ސް ރައީސް ނަޝީދުކަންޑަަރކީ ވެ ވޯޓު ލިބިފަިއވާ ލީ

، އިންސާުފގެ ބޭރުން ޫބލުކުރެވިކަމަށް ގަ ބޮޑު ޗެލެންޖަކަށް ވާނެ ކުރިމަތިވަމުން ައއިއިުރގައި ަރއީސް ޔާމީނަށް އެންމެ

ވަންދެްނ ޖަލުގައި އަނިާޔވެރިކަމުަގއި  ހާސް އެތައް ދުވަހެއް އެއް ،ވިރައީސް ނަޝީދު މިއަދު ޖަލަށް ލެޙުކުމްކޮށް 

 ހިތްދަތިކަން އޮންނަންޖެހުމަކީ އަޅުގަނޑުެމން ދިވެހި އެތައް ރައްިޔތުންނެއް މިކަމުގައި ނުތަނަވަސްކަމާއި
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ހުނު ދުވަްސތަކެއް. ާޚއްޞަކޮްށ އަުޅގަނޑަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮުޑ ުއފަލަކީ، ރައީްސ ނަޝީދު ޖެތަޙައްމަލުކުރަން

ޓަކަިއ މި ަތނުގައި ވެސް ަބއެްއ ބޭފުޅުްނ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިްނ، ަމގުމަތީަގއްާޔއި މި މަޖިލީހުގެ  މިނިވަންކުރުމަށް

ތެރޭގައި އަުޑގަދަކޮށް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމަށް ޓަކައި ޮގވާޮގވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމަީކ 

ގައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވެްސ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމު

އެދެނީ، ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަންވެގެން މާދަން ވެްސ ރާއްޖެ ވަޑަިއގަތުން. އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާނެ 

އި މިހާތަނަށް އެ ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ނަޝީދު މާލެ ވަޑައިގަންަނވާިއރު ރާއްޖޭގަ 1އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނޮވެންބަރު މަހު 

ބޭފުޅަކަށް ތާއީދުކޮށް، އެންެމ ގިނައިން ރާއްޖޭގެ މީހުން އެްއވާ ދުވަހެްއގެ ގޮުތގައި ައޅުގަނޑު ގަބޫލު މި ކުރަނީ 

ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް. ޗާންަދނީމަގުން ފެށިގެން މަޖީދީމަގުން ެއއްޮކޅުން އަެނއްކޮޅަްށ އެތަްއ ބަިއވަރު ބަަޔކު 

ންނެވުމަށްޓަކަިއ ނުކުމެ ެއކަމުަގއި ައޅުގަނޑުމެންނާ ެއއްކޮށް މަސައްކަތްކުަރއްވާެނ ކަމަށް. އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދެ

މި ވަގުުތަގއި އަުޅގަނުޑގެ އެދުމެއް އަުޅގަނޑުމެންެގ ައތޮޅާއި، ބޮޑުތިލަދުންމައްާޗއި، ޚާއްޞަކޮްށ ައޅުގަނޑުމެން 

ނެވުމަށް ޓަކައި ކަނޑައެޅިަފއިވާ ސަަރއްހައްދަށް ދާއިރާއަށް އަުޅގަނޑުމެންނަްށ ރައީސް ނަޝީދަށް މަރުޙަބާ ދެން

ވީހާވެސް ގިނަ ބަަޔކު ަވަޑއިގެން އެމަނިކުފާނަށް ލިބުނު އަނިާޔގެ ހިތްދަތިކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި އެ 

މަނިކުފާނަށް އުފާ ދިނުމަށްޓަކައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ގިަނ ރައްޔިތުން ނުކުމެ މި ސަރަހައްދުަގއި ެއްއވެތިބުން. 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފާހަގަކުރެވެީނ، ރާއްޖޭގެ ކަްނކޮޅުތަކުން އަނިާޔވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ މީހުންތަކުގެ 

ތެރޭގައި ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮށްލާ ނަމެއް، ހދ. ވަިއަކރަދޫ ނޫވިލާގެ މުޙައްމަދު ދާއޫދަކީ ވަރަށް ރައީސް ނަޝީދާ 

ސް، މިއަދު އެ ބޭފުާޅ މިއަދު އެހުރީ ަރއީސް ަނޝީދަށް ޓަކަިއ ޤުރުބާންވާްނ ކުރީަގއި ދެކޮުޅ ބޭފުޅެއް. އެެހންނަމަވެ

ގަިޑއިރު އެމަނިކުފާނު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަަކިއ  24ތައްޔާރަށް. ޖާނާއި މާލާއި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވާން ތައްާޔރަށް. 

ވަަޑިއގަންނަވާނެ ުދވަހެްއެގ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހަުރގެ ެތރޭގަިއ ޚަބަރުބެލުމަށްޓަކައި، ރައީސް ނަޝީުދ މާލެ 

އިންތިޒާުރގައި. ިމއީ މުޅި ާރްއޖޭގެ ކަންޮކޅުތައް އޮތް ގޮތް. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަށް އުާފވާ ކަމަީކ، މިައޑު މިތަނުން 

ގުގުަމއިގެންާދއިރުަގއި ރައީްސ ނަޝީދު މާލެވަޑަިއގަންނަވާ ދުވަހަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަށް މި ތާރީޚުގައި ލިބޭނެ އެންެމ 

 22ވަނަ ައހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހު  2015ޑު އެއް އުފާ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ރަީއސް ނަޝީދު ބޮ

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ هللا ، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުهللاވަނަ ދުވަހު؛ އީވާ ޢަބްދު

ވަނަ ދުވަހު ޖަލަށްލީ ގޮތަށް  22ނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ވަ 2015ގަރާރުަގއި ފާހަގަކުަރްއވާފަިއާވ ފަދައިން، 

ަގޑިއިރު ތެޭރަގއި ކޯެޓއްގެ ކުރިމަްއޗަށް ގެންނަންޖެހޭ. ނަމަވެސް މިއިން އެްއެވސް ހަމަޔަކުން ލަމަޔަކުން،  24

ނީ ވަކީލެްއެގ އެްއވެސް އިންސާފެްއ ނުލިބި، ޚާއްަޞކޮށް އެ މަނިކުފާުނގެ ޝަރީޢަތް ހިނގަމުންދިަޔއިރުަގއި ގާނޫ

އެހީތެރިކަން ެވސް ނުލިބި އިންސާފުން ބޭރުން މިހާ ބޮޑު ޙުކުމެއް ކުެރވިގެންދިަޔއީ ކޮންކަަމކާ ުގޅިގެންތޯ. 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން އެބަދޭ، ގަލޮޅު ދެުކނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް 
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ދަށް މި އަނިާޔވެިރކަން ދިމާވާންޖެހުނު ސަބަބު. ވަކި ބޭފުަޅކަށް ރަނަގޅު ގޮްތ ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިން ަރީއސް ނަޝީ

ނުވަތަ އެ ބޭފުޅަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަެތއްގެ ސަބަބުންކަން މިހެން ދިމާވާންޖެހުނީ. މިއަދު 

މެންނަށް މިއަުދ މި އޮތް ބޮުޑ އިންތިޚާުބ އަޅުގަނޑުމެން ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ރައީސް ނަޝީުދގެ ހިތްވަުރން އަުޅގަނޑު

އަހަރު ވަންދެން މަގުަމތީގައި ތިބިތިބުން ނިމުމަކަށް  7ކާމިޔާބުކުެރވި، މި އަނިާޔވެރިަކމުން ސަލާމަތްވެ، އަުޅގަނޑުެމން 

 ދިޔުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

.  ޢަރީފަށްއާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނޮޅިވަރަން ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން

ންތު. އަދި އިތުރު ސިކު 51މިނެޓު  1ހަމައެއާެއއްކޮށް އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ޖޭ.ީޕއަްށ ބާކީ މިހާރު އޮީތ 

ގެ އިން ޢަރީފްންނަވާފަިއވާ ވާަހަކ ވެސް ދަންނަވަން. މިހާހިސާބުން ޙުސައެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިަވޑަިއގަ

 ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަްށގެންދިއުމަްށ ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ނޮޅިވަރަން ދާއިާރގެ މެންބަރު ޙުސައިން ޢަރީފް ވާހަކަދެްއކެުވން:

ކަްށ އީ ޤައުމުތަރުކާރު ސިފަވެގެންދިޔަ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑަށް ޔާީމންގެ އަނިާޔވެރި ސަ

ންދިަޔ ފައިަބިއގެ އަރާ ތޫފާނުތަކާއި ސުނާމީ ފަދަ ކާރިސާެއއްެގ ގޮުތގައި. ެއގޮތުން، މި ރާއްޭޖގަިއ މި ތޫފާން އަރައި

ނަށް ޅުންރިހާ ބޭފުހުހިނދު، އަޅުގަނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން ަޤއުމީ ބަތަލުންގެ ގޮުތގަިއ ފާހަގަކުރަމުްނ އަންނަ 

އި އަދި  ގޮތުންނާތަފާތު ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ބޮލުގައި ައޅުަވއި، އެ ބޭބޭފުޅުން ހައްޔަރުކޮށް، އެ ބޭފުޅުްނނަށް މާލީ

ނިާޔވެިރ މީނުގެ އަޖިސްމާނީ ގޮތުން އެތައް އަނިޔާތަކެއް ެދއްަވއިފި. ހަމައެކަިނ މައްސަލައަކަށް ވީ ކަަމކީ، ރައީސް ޔާ

. ގަންނަވާތީކަމާއި ފަސާދަާއއި ޚިޔާާނތުގެ ކަންކަން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑައި ސަރުކާރު ހިންގަމުންދިޔަ ވައް

ނާއަށް ވަރަށް އި ެއކަމައަޅުގަނޑު މިއަދު މި ވަގުތު މިފަދަ ގަރާރެއް އީވާ މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވި ކަމަށް ޓަކަ

ގެންދަީނ ހިމޭންވެ ނިމިގެންދާ ހިނދު، ފެނިޝުކުރު ދަންނަވަން. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެ ތޫފާނުތައް އަރައި ހަމަ

ނަށް އަދި ގަނޑުމެންއަޅު  ،އެއަށްފަހުަގއި ަރއްޔިތުންނަށް އަމާން އުފާވެިރ ދުވަސްަތކެްއ ލިބިގެން އަންނަ ތަން. ެއގޮތުން

ުރކާރުން ސަމެންގެ އަޅުގަނޑު މާްނ ވެއްެޓްއގައި ސުލްަޙވެރި މާަޙއުލެްއގައި އުެޅވޭނެ ދުވަެހއްދިވެހިން އެދޭ އަ ،ފާގަތި

 ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ.  މެދު ޝައްކެއް ނުކުރަން. ވަރަށް ހޯދައިދޭނެކަމާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ައރުވަންއިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަށް ފުރުޞަތު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު
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 ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

ރާރަށް އަުޅގަނުޑ ޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރެގ އިއް

ރެްއވޭނެ ގޮތް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވާލަން. ރައީްސ ަނޝީދު ރާއްޖޭެގ ރިޔާީސ އިްނތިޚާބަށް ވާދަނުކު

ކިންގ ޤާނޫނަކުން ވެސް ނޫން. އދ.ގެ ވޯ ނޫަނކުން ވެސް ނޫން. އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީގެ ގާހަދާފައިވަނީ ރާއްޖޭ

މަނިކުފާނަށް ރިޔާސީ ިއންތިޚާބުގަިއ  ސް ކޮމިޓީއަކުން ވެސް ނޫން. އެ ގްރޫޕަކުން ެވސް ނޫން. އދ.ެގ ހިއުމަން ރައިޓް

އަކީ. ން. ެއއީ ުމޅި މައްސަލަިއގެ ޚުލާސާ ޔާމީهللا ދުވާދަނުކުރެވޭނެ ގޮތް ެހއްދެވީ ހަމަ ސީދާ ތިމަންނައޭ ވިދާުޅވީ ޢަބް

ސީދާ ރައީސް ޔާމީނަށް އެަމނިކުފާނާ ވާދަކުރަން ިތއްބެިވ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން އިންތިާޚބުގައި ވާދަނުކުެރވޭނެ ގޮތް 

މިކަހަލަ  ުމގައި އަުޅގަނޑު މި ދަންނަވަންޖެހެނީފުން ފުރިގެންވާ މަްއސަލައެއް ކައްދެވުން. އެހެންވީމާ، ިމއީ ނާއިންސާހެ

އްސުރެން ނިމެންދެން ހުސް ނަމަ ފެށުނީޅި ަމއްަސލައަށް ބަލައިފި ކުަޑ ކަމެްއގެ ވާހަކަ ިމ ދަންނަވައިލީ. މު އަދި

، ަގރުނެއްަގއި މަދުން ނޫނިްއޔާ ފު. ރައީްސ ނަޝީދަކީ ަޤއުމެްއގައިފެށުނީއްސުރެ ިނމެންދެން ނާއިންސާ ފު.ނާއިންސާ

ދިވެހިާރއްޖޭެގ  ،ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ތިކަހަލަ ޝަޚްޞިއްޔަތެްއ. ރައީ ފެދޭނޫ

އެ މައިދާުނަގއި ވަކި އެއަްށވުރެ އިތުރު  ،ރައްޔިތުންނަށް ފަރުދީ މިނިަވންކަން ހޯދައިދެްއވުމުގެ މަަސއްކަތްޕުުޅގައި 

ސާނީ ޙައްޤުަތްއ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އިން ،ފަދަ ބޭފުޅެއް. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ވަރުގަދަ މީހަކު ނެތް

މި  ،ުނާވ ޝަޚްޞިްއޔަތެއް. ރައީްސ މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ހޯދައިދެއްވުުމގެ މަަސއްކަތްޕުުޅގަިއ އެފަދަ ެދވަނަެއއް

ރަކާތްތަްއ ހޯއްދަވައިެދއްވުުމގައި ސިާޔސީ ސުލްޙަވެރި ހަ މިިނވަންކަން އިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ިޑމޮކްރަސީއާ

ވަގުތުަގިއ  ވަރުކޮށްެދއްވުުމގައި އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެްތވަރުގެ ބޭފުެޅއް. އެހެންވީމާ، ަރއީސް މުޙަްއމަދު ނަޝީދު މި ކަށަ

ލަދުން މީހުން ހަލާކުވާންޖެހޭވަރުެގ  .ފެއް ސާބޮުޑެވގެންވާ ނާއިންވުމަކީ މައްޗަށް މި ޙުކުމް އިއްވާަފއިވާ  އެ މަނިކުފާނުގެ

ޑެތި މަހުޖަނުންނަށް މުދާވެރިކަން ހޯދަން އުޅުއްވާ ބޭފުޅެއް ނޫން. ބޮ ،ހައްމަދު ނަޝީދަކީފެއް. ރައީސް މު ސާބޮޑު ނާއިން

ޔިތުންނަށް އަނިޔާވެިރވާން ރައް ،ނޫން. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީކުަރއްވާަފިއވާ ބޭފުޅެއް ތު ގަސްންވާ

ޔާތް ބިނާކުރަްއވަްނ ހަމުޅި ކުފާނުެގ ހަސަދައިގެ މަްއޗަށް އެ މަނި ްއ ނޫން.ކުަރއްވާަފއިާވ ބޭފުޅެތުގަސް

ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ޔާތް ބިނާކުރައްވާފައި ހަ. އެ މަނިކުފާނުގެ މުޅި ނޫން ކުަރއްވާަފއިވާ ބޭފުެޅއްތުގަސް

ހޯަދއިދެްއވުމާއި ޑިމޮކްރަސީ ހޯަދއިދެްއވުމުަގއި. އެހެންވީމާ، ިމދެންނެވީ ރައީްސ މުޙައްމަދު  ކަންމިދެންނެވި މިނިވަން

. ބޮޑުެވގެްނާވ ންފަކުސާ ިއއްވާަފއި ވަނީ ބޮުޑވެގެްނވާ ނާއިންމި ޙުކުމް އެ މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ،ޝީދު ޖަލުގައިނަ

ވަނީ.  އެ މަނިކުފާނު ވެސް ވިދާޅުވާ ފަަދއިން އެއީ އެފަަދ ކަމެއް ކޮށްފައި މި ،ކަމަށް ންފުސާރުނުގެ ބޮޑު ާނއިންގަ

 ހޭ ބޭފުޅެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެވަަޑިއގަންނަވަްނޖެ އަށްގެ ގޮުތަގއި ދިެވހިރާއްޖެއެހެންވިމާ، އެ މަނިކުފާނަީކ މިނިވަނެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މިހާރު މި ތިއްބެވި ގިނަ މެންބަުރންނަކަށް ނޫންތޯ އިނގޭނީ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުންނާއި މި 
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ވަނީ މިކަން  އް ބަިއވަރު މެންބަރުންނެއް އެދުވަހު އެތަފު އޮތް ގޮތް. ދާދި އިހަކަށްސާނާއިން  .ގޮތް ދައުލަތް ހިނގާ

 ،ބޮޑެތި ބުއްިދވެރިންނާއި ،ވެރިންނާއިދުނިޔެ ދުށް ބޮޑެތި ގާނޫނީ ޢިލްމު. މިކަމުގެ ތަޖުރިބާކުރަްއވާފަ .އްމަލްކޮށްފަޙަތަ

 .ރީތަާކއިޔަގެނެސްދިން ތި ،ގެނެސްދިން ހަމަތަކާއި  ،ފަލްސަފާވެރިން އެތަެކއް ސަޭތކަ އަހަރުެގ ތެރެއިން ހޯދައިިދން

ހުރިހާ ކަމެއް އެއް ފަރާތްކުރަްއވަިއގެން މި ހިންގި  މިދެންނެވި ފަދަ ކަންކަން މި، ރީންތަާކއި ހަމަތައްއުފެއްފި ޑޮކްޓް

ކަްށ ޗައް ކޯ ސުވާލު އެަބއާދޭ. ަގއިއުެޅނީ އަޅުގަނޑުމެން ހިތު ވާންތޯއޭ މި ކޯޗަކަށް ންތައްތަކުން ައޅުގަނޑުމެންކަ

ކޮށްފަިއ ންތައްތަްއ އެއްކޮށް ެއއްފަރާތްހުރި ކަ އިންސާނީ ބުއްދީގެ ހަމައިްނ ކުރަން މެންބަދަލުވާންތޯ އަުޅގަނޑު

އަޅުގަނޑުމެން ހަމަޖެހޭ  ؟އުެޅނީ ޗަކަށްތޯ ވާން މިއްކޯ ؟އުޅެނީ ޗަކަށްތޯ އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުން ބަދަލުވާން މިއް ކޯ

ގަލީގެ އެންމެ ފުންމިނަށް ޒަން ޖަން އެމޭ ޅުގަނޑުމެންއިންސާނުން ނެއްޓިގެން އެހެން އެއްަޗކަށް ވާ ކަމަށް ވަްނޏާ އަ

ކުަރްއވަިއެގން މިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެންެގ ން. މިހުރިހާ ކަމެއް އެއްފަރާތްނޫންތޯ އުޅެދާންވީ

ނަށް މި ލީޑަރުންއަދި ަވކިން ޚާއްޞަކޮށް ިސޔާސީ ަމއިދާނުގައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޤުބޫލުކަްނ ބޮޑެތި  ،ރައްޔިތުންނާއި 

ނާއިންސާފު ކުރިމަތިކޮށްފައި ވަނީ. މިގޮތް ބަދަލުވާންޖެހޭ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ގޮތް ބަދަލުވުމުގައި ބޮޑު ދައުރެްއ 

އޮތް ތަނެއް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަކީ. އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސް މި ތަނުގައި ކުރެވެންޖެހޭނެ. މި ދައުލަތް، މި ރާއްޖޭގެ 

ވަނީ މިަކމުގައި ފެއިްލވެފަ. ދެންެވސް ލިބޭ ފުރުޞަތެއްގަިއ އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުެގ މުއައްސަސާަތއް 

އަށް އަުޅގަނޑު ތަޢުރީފުޮކށް، އަދި އެކަމަނާގެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރަނީ هللاބޭނުންހިފަންޖެހޭނެ. އީވާ ޢަބްދު

ހަމަ ނާއިންސާފުން ފުރިވެގެންވާ؛ ހަމަ  މި ސަބަބާ ހުރެ. ކާނަލް ނާޒިމް، އަުޅގަނުޑގެ ދާއިާރގެ ރައްޔިެތއް.

އެންމެންނަށް އެބަ އެނގޭ މަނިކުފާނު ޖަލަށް ލާފައި ވަނީީކ އިންސާފުން ނޫންކަން. އެ މަނިކުފާނު މިނިވަންވާންޖެހޭ. 

ިމ ހަމައެއާެއކުަގއި ޝައިޚް ޢިްމރާން މިނިވަންވެަވޑަިއގަންނަަވންޖެހޭނެ. މުޅި ދުނިޔެ މަލާމާތްކުރަނީ ކޯޓުތަކުންނާއި 

ރާއްޖޭގެ ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހިނގާ ނާިއންސާފުތަކުގެ ތެރެއިން. ރާްއޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ގަދަކަމަީކ 

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު އަބަދުވެސް މިދަންނަވާ ފަދައިން، ގަދަކަމަކީ މީހުން ކޯޓުތަކުގެ ކުރިމަްއޗަށް ގެނެސް 

ލަށް ކޮއްޕާލުމެްއ ޫނން. ކޯޓުތަުކގެ ގަދަކަމަކަށް ވާނީ ެއ ކޯޓުތަާކ މެދުގަިއ ނާއިންސާފުން ޝަރީޢަތްކޮށްލާފައި ޖަ

ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފެއްުދން. އެކަން ކުރެްއވުމުގެ ޗެްމޕިއަނަކަށް މި ރާއްޖޭގެ މުޅި ޖުޑިޝަރީއާއި މި ރާއްޖޭގެ 

މަދު ޞާލިޙްގެ ވެިރކަމުގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ިމ ޖިނާޢީ ޢަދްލުގެ ނިޒާމު ވާންޖެހޭނީ. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ އިބްާރހީމް މުޙައް

ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭނީ އިންސާފު. އެކަަމށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުުމގައި 

 އަޅުގަނޑުމެން...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ފަލާޙަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އާދެ، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު 
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  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ފަލާޙް

هللا ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ވެސް ހަމަ ަގލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

އީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ، ރަީއސް ނަޝީދު ޖަލަށް ލެވިފައި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި ގަރާރަްށ ފުރިހަމައަށް ތާ

ވަނީ ނާއިންސާފުން. ަރއީސް ނަޝީދު ހައްޔަރުކުެރވިފަިއ ަވނީ ވެސް ާނއިންސާފުން. ރަީއސް ނަޝީދަކީ މި ާރއްޭޖެގ 

ށް ފެނިގެން މި ދަނީ މި ރައްޔިތުންެގ ލޯބި ލިބި ހުރި، މި ރާއްޖޭަގއި ވެރިކަންކޮށްަފއިވާ ވެިރއެއް. އަުޅގަނޑުމެްނނަ

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ، މި މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެން އެ މަނިކުފާނަށް ކޮށްފައިވާ ނާއިންސާފު ޙުކުމާ 

ދޭތެރޭގައި މަސަްއކަތްކޮށް އަުޑއުފުލަން ފެށީމާ ކުރިމަތީ ޖެހިފައި ހުރި ފެންސަކީ އޭގެ ަސބަބުން މި މަޖިލީހުގައި ބަެއއް 

ން ކުރައްވާފައި ހުރި މަސައްކަތް. އެހެްނވީމާ، މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތަކަްށ ބޭފުޅު

ނާއިންސާފުން އަދަބު ލިބިގެންދާއިރުަގއި އެ ައޑު އުފުލަންޖެހޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަން 

 ރާއްޖޭގެ ރަްއިޔތުންގެ ލޯބި ލިބިފައި ހުރި ެވރިޔަކު ނާއިންސާފުން ޖަލަށް އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން ފެނިގެން މި ދަނީ

ލައި، ނާއިންސާފުން ޙުކުމްޮކށް، އޭނަ ޖަލަށް ލެވުނީމާ އޭނަގެ ދިފާޢުގައި މަސަްއކަްތކުރިޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި އެ 

ވާ އުނދަގޫ ކަންަތއްތައް. ރައީްސ އިރެްއގަިއ ހުންނަ ވެިރޔަކު ުކރާ މަސައްކަެތއްެގ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާ

ނަޝީދު ޖަލަށް ލާފައި އެހެީރ ރައީސް ޔާމީންގެ ހަސަަދެވރިކަމާއި ނުފޫާޒއި ގަދަބާރު ޭބނުންކުރައްަވިއގެން. ރައީސް 

ނަޝީދަކީ ެއއްެވސް އިެރްއގަިއ މި ރާއްޖޭަގއި ަރއްޔިަތކަށް ައނިޔާވެރިކަން ފޯުރކުރުިވ ވެިރެއއް ނޫން. އަދި މި ރާއްޭޖެގ 

އްޔިތުންގެ ލާބަާޔއި މަންފާއަށް ޓަކައި ގިނަގުނަ މަަސއްކަތްތަެކއް ކުެރވިފަިއވާ ބޭފުޅެއް. އެ މަނިކުފާނު ޖަލަށް ރަ

ލެވިފައި ހުރި މައްސަލަިއަގއި އަޅުގަނޑުމެން މީގެކުރިން ެވސް ފެނިގެންޮގއްސަ އެބަހުރި، އެ މަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭންަގއި 

ޤަދަރެއް އްޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރުތަކުން އެ މަނިކުފާނަށް ރަޙްމުކުޑަ ގޮތަށް އެއްެވސް ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުަގއި އުޅެނިޮކށް ރާ

ނެތި، ކޮޓަރިކޮުޅގައި ައވަހާަރފުޅުލައްޕަވަން އޮންނަވަިނކޮށް ދޮރުފަޅާލައިގެން ވަދެ، ގަދަަކމުން ރާއްޖެ ގެނެސް ކޯޓަށް 

ހިނގަިއގެންވާނެ ކަންތަކެއް ނޫން. މިކަންކަން ހާޒިރުކުރި މަންޒަރު. މިހިރަ ކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި 

ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި އަުޅގަނޑުެމން ގަދައަޅައި މަސަްއކަތްކުަރން އެބަޖެހޭ. ޔޫ.އެންގެ ދެ ކޮމިޓީއަކުން ރައީސް ނަޝީދާ 

 ޔޫ.އެނުން ބެހޭ ގޮތުން މައްސަލަަތކެއް ިނންމާފައި ވަނީ. އަުޅގަނޑުމެްނގެ ގާނޫނުަގއި އެކަން ނެތީތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ނިންމާފައި ހުރި ކަންތައް ަތންފީޒުނުވެގެންދާ ތަން ފެިނެގން މި ދަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގަިއ 

ވާހަކަދަްއކަމުންދާއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަން އެބަެޖހޭ މިގޮތަށް ރާއްެޖއިން ބަިއވެރިވެަފއިާވ މުޢާހަދާތަކުެގ 

ޖޭގެ ރަްއޔިތަކަށް ނުޙައްޤުްނ އަދަބު ލިބިގެްނ، ނޫނީ ނުޙައްޤުން ޙުކުމްކުެރވިގެން ެއ ތެރެއިން އަުޅގަނޑުމެން ާރއް 

ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާއިރު ޔޫ.އެްނގެ ވޯކިްނގ ގްރޫޕުން އެކަހަލަ މައްސަލަެއއް ބަލައި، އެ ޙުކުމަކީ ެއއީ ރަނގަުޅ 

 ހަމަތަކުގެ ތެެރއިން ެއ ރައްޔިަތކު މިނިވަްނވާނެ ޙުކުމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނާ ަކމުގައި ވަންޏާ މި ރާއްޭޖގަިއ ގާނޫނީ
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 ގޮތަށް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި ގާނޫނު ބައްޓަްނވެގެން ެއބަ ދާންޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް

ފައި ތިިބ ކޮށްޖޭަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ވެރިކަންާރއް ،ކުމް ކުރެވިވެސް ފެންނާނީ މިކަހަލަ ނުބައި ޙު ތާނގައި އޮތް

ތަން. އެއީ އަުޅގަނޑުމެްނ ބޭނުން ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭގެ އެްއވެސް  މީހުންނަށް އަދަބު ލިބިގެންދާ 

ރައްޔިތަުކ ބޭނުންވާނެ ކަެމއް ނޫން. އެހެްނވީމާ، ަރީއސް ނަޝީދު މިނިވަންެވގެްނ މި ރާއްޖެއަށް ައއުމަކީ 

ަގއި   1ބަރު މި ނޮވެންބޫުލކުަރނީ ގަ ރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް. އަުޅގަނޑުމެންއަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ރައްޔިުތންގެ ވެސް ވަ

 ،މަތީ ކޯޓުން މި މައްސަލަ ބައްލަަވއި ރައީސް ނަޝީދު މާލެ ވަަޑއިަގންނަވާނީ މިނިވަންެވގެން ކަަމށް. ރާއްޖޭގެ އެންމެ

ރިހަމަ ޔަޤީންކަން އޮތީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެ މަނިކުފާނަށް މިއަށް ފަރުވާ ލިބި، އެ މަނިކުފާނު ސަލާމަތްކޮށްދޭނެކަމުގެ ފު

ެއއަްށ  ،ނިންމުން އެއީ ރާއްޖޭެގ ކޯުޓތަކުން ބަލައިގަނެ ޅެނީ. މި މައްސަލަިއގަިއ ނިންމާއު  މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން މި

 ބޫުލކުރާތީ. ޝުުކރިއްޔާ ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.ބިދޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަފަރުވާ ލި

 

  ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 ށް. އިސްމާޢީލައަރުވަނީ ގަމު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައްޔާޟް އާދެ، މިހާހިސާބުން އަޅުގަނުޑ ފުރުޞަތު މި

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: ގަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު ފައްާޔޟް އިސްމާޢީލް

އި މި މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ލަދުވެިތ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ވޭުތވެދިޔަ ހަތަުރ އަހަރެއްގެ ތެޭރގަ

ތިކަން ގޮއްސި. ޙަޤީޤަުތގައި މިއަދަކީ ވެސް އަުޅަގނޑަށް ވަރަށް ލަދުވެެކއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދުވަސްތަ

ރާރަކީ ، އަދި މި ބަހުސްކުރަމުންދާ ގަރާރަކީތަނަށް ހުށަހެޅިފައި މިއޮތް ގަ ކުެރވޭ ދުވަހެއް. މިއަދު މިއިހުސާސް

ނޫން. މުޅި ތަނަށް ހުށަހެޅެންޖެހޭނެ އެއްޗެއް  ކަމަކަށް މި ހުށަހެޅެންޖެހޭނެ ވެސް އެްއޗެއް ނޫން. ފުރަތަމަ މިތަނަށް 

ކުރެވުނު ގޮާތިއ ، ޝަރީޢަތްދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރެވުނު ގޮާތއި އީ ރައީސް ނަޝީދާހާދުވަހު މިދިޔަދުނިޔެ ގޮވަމުން މި އޮތް

ހާލަތެްއގަިއ  ހުރިހާ ކަމަކީ އެްއވެސް މި ،ޢަމަލުކުރި ގޮތާއި  އަދި ޭއގެފަހުން ،ތަޙުޤީޤު ހިންގުނު ގޮތާއި

މިއަދަީކ ޢަދްލުއިންޞާފުގެ ތެރެއިން ބަލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު ިމދަންނަވަނީ މިއަދު، 

.  ހުށަހެޅޭކަށް ޖެހިގެންނުވާނޭމިތަނަށް ރާރު ުރަގއި މިކަންކަން ބަދަުލވެގެންާދިއރުގަިއ މި ގަދިަޔއިއާ ދުވަަހކަށް ވެގެން

. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސޫމޯޓޯ އަްށ މިކަން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭމިކަންތައްތައް ވުޖޫދަށް ގެަނއި ފަރާތްތަކުން އަިމއްލަ

މައްސަލަިއގެ ގޮުތގައި މިކަްނ ނިންމައި ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަންކުރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް، ެއކަން މިހާހިސާބަށް 

އަޑު އުފުލަން  ތަމްސީލުކުރާ ބައެްއގެ ހައިިސއްަޔތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަެނއްާކވެސް މިރަްއޔިތުން  ވެސް ނުވީމާ

ކުމަކީ މިފަހުގެ ތާރީޚުގައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޙުއޮތީ. އާދެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ މަްއޗަށް ކުރެވުނު  މިއަދު ޖެހިފައި މި

ންގެ ނުހަދާނެ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ދަރީ ަހކު އެކަމަކާ ެދކޮެޅއްލައްގަނޑެއްކަން އެްއވެސް މީ ނަމަށް ޖެހުނު ބޮޑު ކަޅު
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ވެްސ  އެްއކޮްށ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދޭތެރޭަގިއ މި ތާރީޚު ކިޔައި ބަލަމުންދާނެކަމާ ދޭތެރޭގައި ދަރިން ލަދުވެތިކަމާ

ިރކަން ދުވަހެްއ ރަީއސް ޔާމީްނގެ އަިނޔާވެ ،ކުމް އަންނަންޖެހުނު ސަބަބަކީޙުއަޅުގަނޑުމެން ޝަްއކެއް ނުުކރަން. މި 

ތަން ފެނުމުގެ ސަބަބުން ރައީސް ނަޝީދު ނިކުންނަވައި އޭރުގެ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ބާރުވެިރ  ދުވަހަކަށް އިތުރުވާ

ފަޓާސްބަރި  މި ގޮތުން ބޭފުޅުން އެއްގަަލކަށް އަުރއްަވއިގެން ިއޞްލާޙުކުރަން މަސައްކަތް ފެށީމާ އެކަން ހުއްުޓުވމުގެ

ން ފެށިގެން މުޅިދުނިޔޭެގ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އަުޅގަނޑުމެްނގެ ކުަޑކުދީ އީ. ެއއީ ކުމް ކުރެިވގެންދިޔަޙު

ނެތިން ައޅުގަނުޑ. އެހެންނަމަވެސް، މިއަދު މި  ގޮތުން ވާހަަކއެއް ދައްކާކަށް ކުމާ ބެހޭޙުއެނގޭ ޙަޤީޤަތެްއ. އާދެ، އެ 

ތަން   އަނިާޔވެރިެއއްގެ ވަކިަތުކން ސަލާމަތްވެގެންދާފުރުޞަތުގައި އަލަށް ހުުޅވިެގންގޮސް މި މަޖިލިސް ވެސް ބޮޑު

ގޮތް  ެވގެންދިޔަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދުެގ ުކރިން ނެގުނު ވޯޓުތަކުން ފެިނގެންދިޔަ. މިިނވަންކަން ލިބުީނމާ ވޯޓަށް

މި ފުރުޞަތުގެ  ވަރަށް ސާފުކޮށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް މިއަދު ފެނިގެންދިޔަ. މި ފުރުޞަތުގައި އަުޅގަނޑުެމން އެބަޖެހޭ

ިދވެހިރާއްޭޖގެ ުމޅި ދައުލަތް ެއއްކޮްށ ހުރި  ،ކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޢަދްލުއިންޞާފުެގ ނިޒާމާއި ބޭނުން ފުރިހަމައަށް

 ން ލަތަކަްށ ދިވެހިރާއްޖެ އަނބުރާ ދާހާމައްސަލަތައް ރަނގަޅުކުރަން. އަުޅގަނޑުމެންނަކަށް އަނެްއކާ އަލުން މިފަދަ 

އަުޅގަނޑުމެން މަޖިލިސް މެންބަރުން ފެށިގެން  ،. މަޖިލީހުގެ އިސް މުވަްއޒަފުން ފެށިގެންޖާގަެއއް ދެވިގެންުނވާނެ

ތިބީ ފެއިްލވެފަ. ބައެއް ބޭފުޅުން އެ ބޭފުޅުްނގެ މަގާމުތަްއ ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ، އަެނއް ބޭފުޅުން  މިކަމުގައި މި

ތިބީ. އާދެ، މިކަން  ގޮތެއް ހެދިޔަދީގެން މި ބީ. ބޭނުންހާއެހެން ކޮންމެވެސް ކަމަކަށް ޓަކައި ޙައްުޤގެ ބަސް ނުބުނެ މިތި

ކުެމއް ވިޔަްސ ޙުހުއްޓެންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިހާރަކު ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ކޮށްފައި ހުރި އެްއވެސް މީެހއްގެ ޖިނާޢީ 

އޮތީ  ބަށް މިއަދު މިކަމެއް ނޭނގެ. ެއހާހިސާ ކުމެއްޙުރަނަގުޅ  އީކުމެއް ވިަޔްސ ޙަޤީޤަތުގަިއ އެ ޙުއަދި މަދަނީ 

 5އެފަދައިން މަޖިލީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނީ މިދިޔަ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖުޑީޝަީރގެ ކަންކަން ގޮްއސަ. ހަމަ

 ފެށުމުގެ ތެރޭގަިއ.... މި ފަށާއިތެރޭގަ  ގެއަހަރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުތ .ޕީގެ ވަގުނިމުނީ. އެމް.ޑީ އިރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަބަހުސްގައި އެިދވަަޑއިގެން ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

އުތުުރ  ނީ ގަލޮޅުހަމަވެފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވާަލން. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފަހު ފުރުޞަތުއެރުވުމަށް ޓަަކއި މިދަންނަވާލަ

 އަށް.هللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބް

ރާރަށް ާތއީދުކޮށްެދއްވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ައޅުގަނޑު ގަޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މި 

އަދާުކރަން. ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ، ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަކަށް މިގޮތަކަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު
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 ކުްމ އަނބުރާ ގެންދާކަށް ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮވައެއް ޙުނުެލވޭނޭ. ރައީސް ނަޝީދަށް އިއްވާަފއިވާ  އްގޮަވއެ

ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ ގޮވޭނޭ. ޮގވޭނޭ. ިމއީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް.  ނުލެވޭނޭ. ފުރަތަމަ

ނަގއި ބުނެވޭނެ. ައޅުގަނޑުމެންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބާރުތަްއ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުން ބަހެއް އަުޅގަނޑުމެންނަށް މިތާ

ައޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުންތާކަށް  ަގއިރައްޔިތުންގެ މި ބާރު ،ވަިކވެފަިއވާ ނިޒާމުަގއި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުަގއި

އޮތީ ަރއްޔިތުްނގެ  ީމގައި މި ،ކަމަކަްށ އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޭނުން ބަހެއް ޮގވޭނެ. ދެވަނަ

ނުލަްއވާ. ިމ އިރުޚީ ެއކަނި ވިދާޅުެވފައި ނިންމަސުމަޖިލީހުން ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަންކުރާ ވާހަަކއޭ. ޫނން. 

ކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށާިއ، ގެ ނިޒާމަށް ޚާއްަޞކޮށް ްޕރޮސިއޮތީ ިމއީ ޢަދްލުއިންާޞފު ރާރުަގއި ހަމަ ތަފުސީލުކޮްށ އެގަ

ރާރުވެ ކުރާ އިލްތިމާސެކޭ. މިއީ އިލްތިމާސެއް. އަުޅގަނޑުމެން ގުޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިސުޕްރީމް ކޯޓަށް ރައް

ކޮށް ސްލުކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އިލްތިމާތިކުމް ބާޙުފުގެ ނިޒާމުން ރައީސް ނަޝީދަށް ކޮށްފައިާވ ޞާޢަދްލުއިން

 .ކަމަކު ކަމަކުުނދާނެ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް ރުޚީ ެއކަިނ ވިދާުޅވިެއއްސުރާރެއް ިމއީ. އެހެންވީމާ، ގަހުށަހަޅާފައިވާ 

ގެ ބާރު ހުަޓވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީއްޕީ.ޕީ.އެމުގެ މެންބަރުންގެ އެ މަސައްކަތް ފަ ،އަނެއްާކވެސް މި މަސައްކަތް ފަށަނީ

ެނ. ލާކަށްނުވާއިއެ ބާރު އަމިްއލައަށް ކަނޑަ  ކަނޑުވާލަން. އަމިއްަލއަށް ބަސްބުނުމުގެ ބާރު ލިބިފައި އޮްއވާ

 ވެންޖެހޭނެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ބޭނުން ބަހެއް އަުޅގަނޑުމެން މިތާނގައި ބުނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަުޅގަނުޑމެން

ސިޔާސީ ހަސަދަވެރިކަމުންނާއި ިސޔާސީ ވަހުމުން ސަލާމަތްެވ  މިހާރު ދެން ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުމީ

ނޑުމެން ފަަށން ވެއްޖެ. ަރއްޔިތުްނގެ މަިޖލީހުން އެ މަސައްކަްތ ފަށަން އަޅުގަނޑުމެން އިންސާުފގެ ަމސައްކަތް އަުޅގަ

ވެއްޖެ. ަރއީސް ނަޝީދު ެވސް މާލެ ވަޑަިއގެންނެިވގެން އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ބޭއިންާސފުން ގޮސްފައި މިހިރަ ހުރިހާ 

ންނަނީ. ެއކަން ކުރުުމގަިއ ކަމަކަށް އިންސާުފ ލިބިގެްނ ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ހަމަހަމަކަމާއި ހަމަޖެހުން އަންނަން އޮ

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރައްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް އެބައޮތް. އެ މަސައްކަުތގައި ައޅުގަނޑުމެން 

އަވަްސެވގަންނަންވީ. ައޅުގަނުޑ ނިންމާލަމުން ވެސް މި ގަރާރަށް ތާއީދު ހޯއްދަވައިދެްއވި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުންނަށް 

 ވަރަށް  ވެސް މެންބަރުންނަށް ޒަތްތެރިޑަށް ުޝކުރު ދަންަނވަން. މި ގަރާރަްށ ތާއީދުކޮްށދެއްވި ހުރިހާ އިއް ވަރަށް ބޮ

 . ޝުކުރިއްޔާ . ދަންނަވަން ޝުކުރު ބޮޑަށް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގިއ މައްސަލައި މިވަން. ކަމުގައި ދަންނަތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމުނީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

 ވޯޓަށް ދެންނެވުން ވޯޓު ގަީޑަގއި އޮންނާނެ. 

 

 ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. .7
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށަހަޅާ ކަންކަން.ކޮމިޓީތަުކން  ހު އަށް. 7ވާތި! އެޖެންޑާ އަިއޓަމް ކުަރއްއަށް. މާފު 7.1ދަނީ  އަޅުގަނޑު މިހާރު މި

ހުގެ ޖަލްސާ ންގެ މަޖިލީަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ރަްއޔިތު 114ޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫުނއަސާީސގެ ދިވެހިރާއް -7.1

ގުތީ ކޮމިީޓގެ ވަ މެންބަރުންގެ  7ގޮެތްއ ނިންމެވުމަށް ހޮއްެވވި  ބާއްވާނެ ތާރީަޚކާ ުގޅޭ މަްއސަލަ ދިރާސާކުރަްއވައި 

ހެންވޭރު އުތުރު  ،ެމންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިީޓގެ މުޤައްރިރު 7 ރިޕޯޓު. މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ

 ޝާހިދު. هللا ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ޝާހިދުهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ވަަނ  114ނޫނުއަސާސީގެ އްާޔގެ ޤާ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިޝުކުރިއްާޔ. އަުޅގަނޑު މި ަދންނަވާލަނީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު

ގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެްއވުމަށް  ލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތާރީޚާމާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ރަްއިޔތުންގެ މަޖި

ަވަނ  2018ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ  ަގއި 2018 ބަރުއޮކްޓޯ  28 މި ކޮމިޓީއަށް ލިބުނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ

މި ކޮމިީޓއަށް ފޮނުްއވުމުންނެވެ. ކޮމިީޓގަިއ ހިމެނެނީ:  ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސކުރަްއަވއި 1 ުރގެވަނަ ދައު 3އަހަރުގެ 

 ގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޙުސައިން؛ޝާހިދު؛ މުޤައްރިރު. ކަނޑިތީމު ދާއިރާهللا ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދަމް، ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް، މަތިވެރި ނާ އާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނައިބު މުޤައްރިރު. އައްޑޫ މީ 

ންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު، ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުަސއިން މުޙައްމަދު، ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ މެ

 28ެގ ގޮތުން ސާކުރެްއވުމުރަޝީދު. މަްއސަަލ ކުރިއަްށގެންދިޔަ ގޮތް. އިްއވެ ދެންނެވި ަމއްސަލަ ދިރާ  ރިޔާޟް

ވަރާކުރެްއވުމަށްފަހު ވަނަ ަބްއދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަުރން މަޝް 1މި ކޮމިޓީގެ  ،ަގއި ބޭްއުވނު 2018ރު އޮކްޓޯބަ

ަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޭބއްވުނު ިރޔާސީ އިންތިޚާުބގައި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމަށް  2018ބަރު ސެޕްޓެން 23

ކަުމގެ މަޤާމަށް ބުރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ނައި ،ލް ިއބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއިއިންތިޚާބުވި އަލްފާޟި

ރިން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަުލ ވާލުވުމުގެ ކުފާޟިލް ފައިޞަލް ނަސީމް މަޤާމާ ހައިންތިޚާބުެވވަަޑއިގެންފަިއވާ ައލް

ވަނަ  114ނޫނުއަސާސީެގ ޤާ ބާްއވަންޖެހޭ ރާުރގަިއ ސޮިއކުރެްއވުމުަގއިހުވާެގ ިއގުެއ  ަގިއވާ ހުާވކުރަްއަވއި،1

ޓީގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ މައްސަާލގައި ކޮމި ލީހުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާނެ ތާރީޚާމާއްދާގައި ބުނާ ަރއްޔިތުންެގ މަޖި

ގައި ގައި ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ 2013ަބރު ނޮވެން 17 -1ދިރާސާއިން ފާހަގަވީ؛ ކުރި  ހޯދައި

 ވާުލވެަވޑަިއގަތުުމގެ ކުރިން ޤާނޫުނއަސާީސގެޔާމީން ޢަބްުދލްޤައްޔޫމް ހަهللا ބްދުއަލްފާޟިލް ޢަ ހޫރިއްޔާކަމާރައީސުލްޖުމް

އިން ފެށިގެްނ  2013ަބރު ނޮވެން 17ރާރުގައި ވަނީ "ަގއިވާ ުހވާކުަރްއވައި ސޮިއކުރަްއވާފަިއވާ އިގު  1ޖަދުވަލު 

ޔާމީން هللا ކަމުަގއި ހުރުމަށް އަހުރެން ޢަބްދުްލޖުމްހޫރިއްޔާހިރާއްޖޭގެ ރައީސުދުަވހަށް ދިވެއަހަރު 5 ކުރިއަށް އޮތް
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އެ ޖަލްސާގަިއ  -2ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާުބކުރި ހިނދު" މިފަދައިން. 

އަޙްމަދު ރާރުވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުއއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްާތޛު ޔާކަުމގެ ހުވާކުެރއްވި ކަމަށް ިއގުރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

 17، ޝާހިދު ސޮއިކުަރއްާވފައިވާ ލިޔުުމގައި ވަނީهللا ފާއިޒު ޙުަސއިން އަދި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ަޢބްދު

ރިއްާޔެގ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ިދވެހިރާްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫއަހަރު 5ފެށިގެން ކުިރއަށް އޮތް އިން  2013ބަރު ނޮވެން

މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިުތން އިންތިޚާބުކުރަްއވާފަިއވާ   މާއްާދގަިއވާ ގޮތުގެވަނަ 111ނޫނުއަސާސީގެ މަޤާމަށް ޤާ

ީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުާވ ަގއި ނަންގަެނވިފަިއވާ ރަ 1ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޫޔމް ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު هللا ޢަބްދު

 ުމގަެއވެ. ކޮމިޓީއިން ނިންމެވި ގޮްތ؛މަީތން ކުރައްަވއިފިކަ ގޮތުގެ ވަަނ މާއްދާގަިއވާ 114ނޫނުއަސާސީގެ ޤާ

ަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޭބއްުވނު ރިޔާސީ އިންތިޚާުބަގއި  2018 ބަރުސެްޕޓެން 23، އެހެންކަމުން

ބުވި އަލްފާޟިްލ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި، ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ މަށް އިންތިޚާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާ

މާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ބުވެަވޑަިއގެންފަިއވާ އަލްާފޟިލް ފައިޞަލް ނަސީމް މަޤާމަށް އިންތިޚާނައިބުކަމުގެ މަޤާ

 17ވުމުގެ ޖަލްސާ ބާްއވާނީ ރާުރަގއި ސޮިއކުރެއް ވާ ހުާވކުރަްއވައި އެ ހުވާގެ އިގުގައި  1ނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލު ޤާ

ވީމާ، މި ތާރީުޚ މިގޮތަށް ކަނަޑއަުޅއްަވިއ ން ފާސްވީ. ަކމުގައި ކޮމިޓީގެ ިއއްތިފާޤު ަގއި 2018 ބަރުނޮވެން

ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީމެވެ. މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ބޭްއވުނު ކޮމިޓީެގ 

ވަނަ  2013ވަީނއެވެ. މި ރިޕޯޓު މި ހުށަހެޅުނީ. ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ  ަގއި އެ  1ބައްދަލުވުންތަުކގެ ހާޒިރީ ޖަުދވަލު 

ކޯޓުްނ  މްވަނީ ިދެވހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީބުގެ ހުވާކުރުމުގެ ޖަލްާސގައި އެގޮަތށް ޢަމަލުކޮށްފައި އެ އަހަރުގެ ރިާޔސީ އިންތިޚާ

ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަްއޗަްށ ނެރުއްވާަފއިވާ ުޙކުމެްއގަިއ  ،ނިންމަވާފައިވާ ނިންމެވުުމގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

، އާިއ އޭރު އޮތް ސަރުކާރު ދެމިެގންދާނެކަމުގައި. އެހެންކަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުންނެވި އަންަގވާފައި ވަނީ އޭރު

 ރިޔާސީ ދައުރު ފެށުނު ދުަވސް. ޝުކުރިްއޔާ.  ައކީ އާ  2013 ބަރުޮނވެން 17

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ 114ނޫނުއަސާީސގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާ ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު.

 7ގޮެތއް ނިންމެވުމަށް ހޮްއވެވި  މައްސަލަ ދިރާސާކުަރއްަވއިގުޭޅ  ތާރީޚާރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ބާްއވާނެ 

ތަކަްށ ަގޑިއިުރގެ ވަގުތު. ޕާޓީ 1ލަ ކަނޑަެއޅިފައި ވަނީ ރިޕޯޓަށް ބަހުސްކުރުމަށް ޖުމު މެންބަރުންގެ ަވގުތީ ކޮމިީޓގެ

 22މިނެޓު  16ިސކުންތު. ެއމް.ޑީ.ޕީއަށް  50މިނެޓު  28ލާނަން. ޕީ.ޕީ.އެމަްށ، ގޮތް ަދންނަވައިވަގުުތ ކަނަޑއެޅިފަިއވާ 

 1ިސކުންތު. އަދާލަތު ޕާީޓއަށް  54މިނެޓު  3އަށް ސިކުންތު. އެްމ.ޑީ.އޭ  27މިނެޓު  5ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް 

ސިކުްނތު. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން  41މިނެޓު  4ނުވާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިްސބަތް
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 ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަނޑު ުފރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުަވނީ 

 އަށް.މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި 

  

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދުދީދީ އިބްރާހީމް މެންބަރު  ގެދާއިރާ މެދު ހިތަދޫ

 އްޒަތްތެރިގޮތުން އަޅުގަނޑު މި އި ބެހޭ ! މިއަދު ހެނދުނު މި މައްސަލައާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ

ުނވާ އިފަހެޅިއިރު އަޅުގަނޑަށް އެނގިމަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިން. އެހެންނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ ހުށަ

ލްފާޟިލް މެންބަރު އަ ާދއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރިއުތުރު  ށް ލިބިގެން ެއ ދިޔައީ. ހެންވޭރުމަޢުލޫމާތުތަކެއް ދެންމެ އަޅުަގނޑަ

ަގއި ގޮތު ، އަުޅގަނޑު ވެސް ގަބޫލުކުރާޝާހިދު އެ ވިދާުޅވީ ެއކަން ހިނަގއިދިޔަ ގޮްތ. އެހެންވީމާ هللاޢަބްދު

 ރު ނިންމެވި އޭހުން އަދި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީ މަވާފައި އޮތް ނިންމެވުމަކާިއ،ނިންކޯޓުން  މްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީ

ވެންބަރު ނޮ  17އިން ފެށިގެން، މާފުކުރައްވާ!  2008 ބަރުޮނވެން 17ގުޅިގެން ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް  ނިންމުމަކާ

 ން އިތުރަށް ގުޭޅގޮތުން ދެ ، ހަމަޖެހިފައިވާ ހަމަޖެހުމަކާގޮތަކަށް ލިެޔވި، ސޮިއކުރެވި  އިން ފެށިގެން ވަކި 2013

  އަޅުގަނޑު، މިއަދު ހެނދުނު ނުކުރަން. އެހެންވީމާ ަކމަކަށް އަޅުގަނޑު ެވސް ގަޫބލެއް ދައްކާނެ ވާހަކަެއއް އޮތް

އާިއ ސީޤާނޫނުއަސާ ، އަުޅގަނޑު އެ މައްސަަލ ހުށަހެޅީގޮތުން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ބެހޭ މިތަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ

ގޮތުގެ  ފައި އޮތްވަނަ ައހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ކަން ހިނގ1968ާން ލިބެންހުރި މަޢުލޫމާތުތަކާއި އަދި ގާނޫނުތަކު

ނޭނޭގ  ކަްށ ެވސްލޫމާުތ އެްއގޮތައެ މަޢު ،ދެންމެ އެ ެދއްިވ މަޢުލޫމާތު އަޅުަގނޑަށް ނޭނގި ،ލޫމާތުތަކަށް ބަލައިމަޢު

، މާ. އެހެންވީގަނޑަށް އެ މަޢުލޫމާުތ ލިބިފައިނެތީމައަޅު  ްއޔާ ުޑގެ އެ މަޢުލޫމާތުގެ ކޮށިކަމުން، ނޫނިލު އަޅުގަނހާ

ަކ އްކި ވާހަހެނދުނު އަޅުގަނޑު ދެ ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑު ދެންމެ އެ ހުށަހެޅި އެ ރިޕޯޓަށް ތާއީދުކޮށް

 އަނބުރާ ގެނެސްފީމޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި ެމންބަރު. މިހިސާބުން އިއްޒަްތތެރި އެހެން މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވަން ޝުކުރިއްޔާ ިއއް

ސްެގ ހިސާބުން ބަހު ބޭނުންތޯ ބަލައިލާނަން. އިްއަޒތްތެރި އެްއވެސް މެންބަރަުކ ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑައިުނގަންނަވާތީ މި

މައްސަލަ މި ގެންދަނީ ގަވާއިދުެގ އަުޅގަނޑުމެން މި  ،ނަވާނެ މަރުޙަލާ ނިމުނީކަމުގައި ދަންނަވަން. އެނިގވަަޑިއގަން

ވޯޓަށް އެހުމަށް  8ދެން އޮންނާނީ ވޯޓުގެ ަވގުތު. ެއއީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  ،ވަނަ މާއްދާގެ ތެެރއިން. ެއހެންވުމުނ75ް

ެޅއް ސްވަގުތުކޮމިނެޓުގެ ހު 30ރިއަށްެގންދިއުމުގައި ައޅުގަނޑު ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. މި އައިޓަމް ކު

ދިަޔއިރުަގއި ވަރަށް ްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން މިފަދަ ބަހުސެއް ހިނގައި)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އި އަރުވާނަން. އެއަށްފަހުަގއި...
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ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން  ަގއި ވޯޓަށް ދާނެ 8:00ެއކީަގއި އަޅުގަނޑު  ގިނަ އަދަދެްއގެ މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވުމާ

 ަގިއ ވޯޓު ކުިރއަށްދާނެ.  8:00އިލާނަން. މެދުކަނޑަ

 

 އަްށ{ 20:00އިން  19:39}ޖަލްސާ މެދުކަނޑުއްަވއިލެްއުވން: 

 )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާމަނިކު(

 

  އެހުން އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް ވޯޓަށް  .8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން: 

 ދަށުން ގ8ެއަށްދާނަން. އެެޖންޑާ ައއިޓަމް `. ހުސްަވގުތުކޮޅަްށ މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު މަސައްކަތައިގެން ކުރި

އެދެން.  ދެްއވުންން ވޯުޓ ރަނގަބީލު ޖައްސަަވއިމޭޒު އެހުން. އިދާރީ  ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންަކމަށް ވޯޓަށް

ްއޒަތްތެިރ އި. ންޔާުރވާާދން ތައް ކަމަށް ވޯޓަށްށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންއަ 8އެޖެންޑާ އައިޓަމް  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ުނވާނެ. އިގެންކުރަްއވަ ދަީޑގައި އަދި ޚާއްަޞކޮށް އަުޑގަގަ ން. ވޯޓުދަންނަވަ ކޮށްލުމަށްކާޑުކޮޅުތަްއ ޗެކު ހުރިހާ މެންބަރުން

 ކޮށްލުމަށް ދަންނަވަން. ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު

ރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ދުވަހުގެ މަަސއްކަުތގެ ތެ، 8.1ށްޓަކައި އެޖެންޑާ ައއިަޓމް އާދެ! ވޯޓަށް ދަންނަވާލުމަ -{8.1}

ނޑު ުޅގައަތް. ހިސާބަށް ގޮސްފައި ހުރި ަކންކަމަށް ވޯޓަށް ދެންނެވުން. މިގޮތުން ދެ ވޯޓަކަށް ދަންނަވާލަން އެބައޮ

 ލާނަން.އިފުރަތަމަ ވޯޓަށް ދަންނަވަ

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ޗަށް ޝީދުގެ މައްނަހުށަހަޅުއްވާަފއި ރައީސް މުޙައްމަދު هللا ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އީވާ ޢަބްދު

ކޮށްދިނުމަށް، ލުތިފައިވާ ޖަލު ޙުކުމް ބާއިން ކޮށްޤަިޟއްޔާ  Cr-C/132/2015ކުރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 

މުކުރުމުެގ ޤާއި ންޞާފުނެަފއިވާ ކަންކަން ަޢދްލުއިރާރުެވ، މި ގަާރރުގައި ބުގުން އިހުރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ަމޖިލީދިވެހި

ްށ ކުރުމަސްމާއްޭޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިލްތިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށާިއ، ދިވެހިރާރާގެ ތެރެއިން ނިންމުމަށް ޕްރޮސިދާއި

މެދު  ބަލައިގަތުމާ މަޖިލީހުން ަދށުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ގަރާރުވަނަ ާމއްދާގެ  142ޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ ރައްޔިތުންެގ މަ

  މަށް ދަންނަވަން. އްވުވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނި

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން[
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  هللاޢަބްދުގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 60    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 48    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 04    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 05 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   52     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 27      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 52        ޖުމްލަ:

 ފާސް        :ވޯޓުގެ ނަތީޖާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފެންނަ 60ދު؛ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަ . ހާޒިުރވ85ެ؛ އަދަދުލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދެންމެ ނެގުނު

ަތކަްށ ކި ގޮވަ. 4. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރުންެގ އަދަދު: 48ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންެގ އަދަދު؛ 

. 52 އަދަދު؛ ިވ މެންބަރުންގެރި ަގއި ބައިވެވޯޓު .5ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު: 

ންނަވަން. މިގޮތަށް ަކމުގައި ދަމުްނ، މި ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެއެހެންކަ .52ލަ؛ . ޖުމ27ުވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ ފާސް

 ހު(ުތކޮޅަކަށްފަކަމުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުއަށް ފޮނުވިއްޖެނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮިމޓީގަރާރު މި ފާސްވުމުން މި 

 ކޮށްލުމަށްފަހު.ރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ޗެކުްއޒަތްތެއިލާނަން. އިވަ ދެވަނަ ވޯޓަށް ދަންނަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ލީހުގެ ޖަލްާސ ވަަނ މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުރާ ރަްއޔިތުންގެ މަޖި 114ެގ ނޫނުއަސާސީޤާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ދިވެހިރާ

ގުތީ ކޮމިޓީެގ ވަމެންބަރުންގެ  7ގޮތެްއ ނިންމެވުމަށް ހޮއްވެވި  އިކާ ގުޅޭ މަްއސަލަ ދިރާސާކުރައްވަ ބާއްވާނެ ތާރީޚަ

 ނަވާ ގޮަތކަށްިއގަންްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިމެުދ  މާއްވުމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެ ރިޕޯޓް ކޮ

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 
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 ]ވޯޓުދެްއވުން[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 64    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 63    ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00     އަދަދު:ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   63     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 32      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 63        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

. ފެންނަ 64ދު؛ ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ އަދަ ުރވެ. ހާޒ85ިއަދަދު؛ ލަ  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމުދެންމެ ނެގުނު

ތަކަށް ވޯޓުދޭްނ . ވަކި ގޮ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރަކު ނެތ63ްކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

. ފާްސވުމަށް 63 މެންބަރުްނގެ އަދަދު؛ ިއވެރިވިޯވޓުގައި ބަ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްިވ މެންބަރަކު ވެސް ނެތް. 

 .ކަުމގައި ަދންނަވަންމި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު ފާސްވެއްޖެއެހެންކަމުން،  .63ލަ؛ . ޖުމ32ުބޭނުންވާ އަދަދު؛ 
 

 ން.ނިންމު 
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަލްސާެއްއގަިއ  ދަްނނަވަން. މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަްތ މިއަދު ދެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަްށ ޝުކުރު

އެކީގައި. އެހެންކަމާއެކީަގއި ކުިރއަށް  ދިޔައީ ހަމަ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވަރަށް ބުރަ ވަރަށް މިންނަތާ މި އިހިނގަ

ގޮތަށް ވަޑަިއގެން ޖަލްސާތަުކގަިއ ކުރިއަށް ަވޑަިއގަންނަވާެނ  އި ވެސް ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިއޮތް ތާނގަ
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، ެހޔޮކަންމަތީަގއި އަުޅގަނޑުމެން އިދައްކަވަ  ުޅގަނޑުމެްނނަށް ތެދުމަގުއަهللا ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުންމީދުކުރަން. މާތް

 ަގއި.9:00ވާ އަންގާރަ ުދވަހު ހެނދުނު  2018އޮްކޓޯބަރު  30ނީ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮންނާ !ލަހައްޓަވާށި

 

 .ނިމުނީ ަމޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد
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