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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި 22ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .2023/2/3/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

 މި ައއިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަކު މަަސއްކަތެއް ނެތް.ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން.  3.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -3.2

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ެކވުން:ޔާސަތުން ވާހަކަދެއް ރި

ވީ އަްނގާރަ ުދވަހު ހެނދުނު  2113މާރޗް  5އިްއޔެ، ޔާސަތުން އަްނގާ އެްނގުން. . ރ4ިއައިޓަމު  އެޖެންޑާ -4.1

ތުން އެ ދުވަހު ކޮމިޓީެއއްގެ ަބއްދަލުވުން މަޖިލީހުގައި ބޭްއިވފައިވޭ. މިގޮ 4އާ ދެމެދު 11:53އިން ރޭަގނޑު  11:45

 މިނެޓު ކޮމިޓީތަކުގެ ަބއްދަލުވުން ހިނގާފަިއވޭ.  5ގަޑިއިާރއި  3ޖުމްލަ 

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ޢާއްމު ކޮމިޓީއި ގަ 19:31މިޓީ ބައްދަލުުވންތައް ބޭްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިއަދު ކޮ -4.2

ގައި ސަރުކާުރގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު 11:15ަގއި. 3ަގއި އިމްތިޔާޒު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 11:11ަގއި. 3
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އި މާލިއްޔަުތ ގަ 14:11ަގއި. 2ގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 11:15ަގއި. 1ބަލާ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ޮކޓަރި 

 ަގއި.2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ،ކޮމިޓީ

 

 . ސުވާލު 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނެތް. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(މިއަދަކު މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސަްއކަތެއް  ުސވާލު. .5 ައއިޓަމު އެޖެންޑާ

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މިއަދު ކުއްލި މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅިފައި  6އަށް ފަހު އެޖެންޑާ އައިޓަމު  5އައިޓަމު އެޖެންޑާ 

ނޑު،ވާތީ، މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުގަ  ވަނަ ާމއްދާަގއި ވާ ގޮތުެގ މަތިން ެއ ުކއްލި  145 ިއ ވާ ގޮުތގެ މަތިން އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު އަުރވަން. ކުއްލި ަމއްސަލަިއގަިއ ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ގޮތަްށ  މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ައޅުގަ

ފުރަތަމަ ވޯޓަކަށް ދަންނަވަންޖެހެނީ.  އަނގަބަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމުން އެ މައްސަލަ ބަަލއިގަތުމަށް ފެނޭތޯ

 އަޅުަގނޑު ހުޅުހެންވޭރު ާދއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މޫސާ މަނިކުދާއިރާގެ މެންބަުރ  ހުޅުހެންވޭރު

ުދގެ ދަށުން ކުއްލި މައްސަލަ ެއއް އާދެ! ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއި `. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް.

ހުށަހަޅަން މި ޖެހުނީ މިއަދުގެ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ގުިޅގެން. އަޅުަގނޑު ކުއްލި މައްސަލަ ދަންނަވައިލާނަން. ރާއްޖޭެގ 

ން ވެރިރަށް މާލެ ާއއި ރާއްޭޖގެ އަތޮޅުތަުކގެ މަގުަތކުަގއި އެތަެކއް ރަްއޔިތުންނަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިކުރުވަމު

ވަނަ ުދވަހު ގިނަ އަދަދެްއގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ަރއްޔިތުްނގެ  2113މާރޗް  5ގެންދާ އަނިާޔވެރި ޢަމަލުތަކުަގއި 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ުކޑަކުދިންނާ އަިދ އުމުރުން ުދވަްސވީ މީހުނާ މެދު ެއއްެވސް ބެލުމެއްނެތި އަިނޔާވެިރ 

ޔަކު ފުލުހުންގެ ނަމުަގއި ކުރަމުންދާ ދިއުން ހުއްުޓުވމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާ ކުއްލި ޢަމަލުތައް މޫނު ފޮރުވައިގެން ތިބި ބަ

މައްސަލަ. ރާއްޭޖގެ ވެރިރަށް މާލެ އާިއ ރާއްޭޖގެ އަޮތޅުތަުކެގ މަގުތަުކގަިއ އެަތކެްއ ރަްއޔިުތންނަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން 

ވަނަ ދުވަހު ގިނަ އަދަެދއްގެ ާޢއްމު ރައްޔިތުންާނިއ  2113މާރޗް  5ކުރިމަތިކުރުވަމުންދާ އަނިާޔވެިރ ޢަމަލުތަކުގައި 
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ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ކުަޑކުދިންނާ، ައދި އުމުރުން ދުވަްސވީ ުމސްކުޅިންނާ މެދު ެއއްވެްސ 

ކުކަްނ ބެލުމެއްނެތި، އަދި ކޮންަބއެްއކަން ވެސް ނޭނގޭ ގޮތަށް މޫނު ފޮރުވަިއގެން ތިބި ބަޔަުކ ފުލުހުންގެ ނަމުގައި ކާ 

ވެސް ނޭނގޭ ގޮެތްއގަިއ އަިނޔާވެރިކަާމ އެުކ މީހުން ހައްަޔރުކުރަމުންދާ ދިއުމަކީ ނުހަނު ކަންބޮުޑވާ ކަެމއް ކަމަްށ 

ވީހިނދު، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުްމހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނުއަސާީސ ިއން ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ކަަށވަރުކޮށްދީފަިއވާ އެްއެވއުޅުމުެގ 

ޅުުކރުމުގެ މިނިވަންކަން ބޭނުންކޮށް، މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ މަގުތަުކގައި ގިނަ އަދަދެއްެގ މިނިވަންކަމާއި ޚިޔާލު ފާ

ރައްޔިތުން މިނިވަންކަމާ އެކު އިހުތިޖާޖުކުރަމުން ދަނިކޮށް އެއްވެ ތިބި އެަތއް ސަތޭކަ ބަެއއްގެ ތެރެއަށް ުދވަމުން ވަދެ، 

ނ ަޑއެިޅގެން ޤާނޫނުއަސާީސގެ އަސާސީ ަޙއްޤުތަާކއި ހަޑިހުތުރު އެއްޗެތި ގޮވަމުްނ އަނިޔާކުރަމުން ދިއުމަކީ ކަ

ނަޑއެިޅގެން ޚިލާފަށް ހިނގަމުންދާ ނުރައްކާތެރި ޖަރީމާ އެއް ކަމަށް ވީހިނދު، މިފަދަ ޢަމަލުތައް  މިނިވަންކަމާ ކަ

ގެ މަޖިލީހުގެ ހުއްޓުަވއި، ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅތައް އެޅުމަށް ޓަަކއި ދައުލަތާިއ ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ަޓކައި ރަްއޔިތުން

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ(ގެ ދަށުން މި ކުއްލި މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ.  145ގަާވއިދުގެ 

އަދި ހަމަ މިއާއެކު ދަންނަަވން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަްއސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤުޞަދެއް ކަުމގައި ިމ 

 ވަނީ...

 

 ދެްއެކވުން:ވާހަކަ ރިޔާސަތުން

ވަނަ  146ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ބަުހސަށް ދިއުމުަގއި އެ ފުރުަޞތުއަރުވާނަން. މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުަގއި ބުނަނީ 

މާއްދާގެ )ހ(. ުކއްލި މައްސަަލއެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ ެއ މަްއސަލައަކާ މެދު ބަހުސްކުރުމަށް ފެނޭތޯ މަޖިލީހުގައި ވޯޓެްއ 

ނުޑ  ނަގަންވާނޭ. އެހެންވީމާ، ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަދި )ށ(ގައި ވާ ގޮުތެގ މަތިން ނަގަންޖެހޭ ވޯޓަށް  146އަުޅގަ

ރަނގަބީލުޖައްސަަވއިދެްއވުމަްށ އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުަތްއ 

ނުޑ މިހާރު ވޯޓަށް މި ަދންނަ ވަަނ  145ވަނީ، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ޗެކުކޮށްެލއްވުްނ އެދެން. އަުޅގަ

މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ(ގެ ދަށުން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްިލ 

 ން ވޯޓުދެއްވުމަށް. މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެްއވުމާ މެދު ފެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 31 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 17 ވޯޓު ދެްއވީ:

 12      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

. އެހެންކަމުން ރަްއޔިތުންެގ 29. ޖުމްލަ 15. ފާްސވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 29ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ(ެގ ދަށުން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ  145މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކްއލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި ަބހުސްކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެ. ިމގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެން މަނިކު ހު

ނޑު ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ދަންނަވައިލާނަން. ކުއްލި މައްސަލަ  147މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ަވނަ މާއްދާ އަޅުގަ

ގޮތަކަށް ަކނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު އެްއގަިޑ އިރަށްވުރެ ިދުގވެގެންުނވާނެ އެްއގެ ބަހުސަށް ެދވޭ ވަގުުތ މަޖިލީހުން އެހެން 

މިނިޓޭ. އަދި އެ މައްސަލައަާކ  7އެވެ. މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މެންބަރަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ 

ނުޑ މި 3މެދު ވާހަކަދެއްެކވުމަށް ބޭނުންވާ އެހެން ކޮންމެ މެންބަރަކަްށ ދެވޭނީ ގިަނވެގެން  ނިެޓވެ. މި އުސޫލުން އަުޅގަ

ނޑު ެއންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މި ުކއްލި މައްަސލަ ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި  ޢަމަލުކުރާނަން. އަޅުގަ

 މެންބަރަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މޫސާ މަނިކުދާއިރާގެ މެންބަުރ  ހުޅުހެންވޭރު

ހި ފުލުހުންެގ ނަމުގައި ޔުނިފޯމުތަކެއް ަލއިގެން ތިބި ބަަޔކު ނުކުމެ، އާދެ! ދިވެ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

މާލޭގެ މަގުތަާކއި ާރއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގެ އެިކއެކި ރަށްަރށުގެ މަގުަތކުަގއި ަރއްޔިތުްނނަށް އަނިޔާކުރަމުންދާތީ ެއ 

ުއމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހަށް މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް، އަދި ދައުލަތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނަ

ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކޮށްދެއްވި ާތއީަދށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެީކގައި ޝުކުރުދަންނަވަން. 

ނިޑގެން   3މި ރާއްޖެ އަނިާޔވެރިކަމުގެ ެތރޭގައި އަބަދު ކުިރއަށްދާތާ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ޒަމާންތަެކްއ މި ވަނީ. މެދުކެ

އަހަރެްއވަރު އަނިާޔއާ ދުރުަގއި، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން ދޭ އަނިޔާތަކާ ދުރުަގއި އޮތުމަށްފަހު ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަްނ 

ވަނަ  7ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ  2112ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން،  7ވައްޓާަލއި ވެރިކަމަށް އެރި ީމހުން ފެބްރުއަރީ 

ގެންދަނީ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުރަމުން. އެ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ައޅުަގނުޑ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު މި 

ފާހަގަކުރަން ައޅުަގނޑު އެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ ޕާީޓެގ މެންބަރުންނާއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިނިވަންކަމަށް ލޯިބކުރާ 
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ދައްކާ ގޮތުން މި ވޭުތވެދިަޔ  ކިތަންމެ ގިނަ ަބޔަކަށް ަވރަށް ގިނަ އަނިޔާތަެކއް ީދފި. ތަފާސްހިސާބުތަކުން

ގާތްަގނޑަކަށް އަހަރެއްހާ ދުަވސްތެރޭގައި ހާހަކަްށވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާދީ، މަގުމަތިން ތަޅައި ެއިކ 

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން ހުރި ތަންތަނުގައި ހުރި ރެކޯޑުަތއް.  ގޮތްގޮތަށް ގެންގޮސް ަހއްޔަރުޮކށްފައިވޭ. އާދެ! އެއީ އަުޅގަ

ނޑުތަކަށް ބަލާއިރު ދުނިޭޔގެ އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ޖަމުިޢއްޔާތަާކއި އެކި ފަރާތްަތކުން ބަ އިނަލްއަޤްވާމީ މިްނގަ

މިކަން ނުކުރުމަށް ގޮވަމުން ދާއިރުަގއި ެވސް ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކުމެ އަނިޔާކުރަމުން މި ގެންދަނީ. އިްއޔެ ައކީ މީގެ 

ން އެ ޕާީޓއަކަށް ނިސްަބތްވާ އެމް.ީޑ.ޕީގެ ިރޔާސީ ކެްނޑިޑޭޓު ޖަހަިއގަނެގެން ވަގަްށ ބޮޑު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެ. އަުޅަގނޑުމެ

ގެންގޮްސ ހައްޔަުރކުރުމަށްފަހުގައި ދެން ފުލުހުން ނިކުމެ ޢަމަލުކުރަމުން އެ ގެންދަނީ ވަރަށް އަިނޔާވެިރކޮށް. ެއއީ 

ނޑުެގ ބިރު އެބަ ޮއތް. އެ މީހުނާ ކުރިމަތިލާން ބަލައިގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން. ފުލުހުންގެ ނަމުގައި ތިބޭ ބަަޔކު. އަޅު  ގަ

ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ރަނަގޅު އަދަދެްއގެ ބަޔަކު ިނކުމެްއޖެއްޔާ އެ މީހުންނަށް ވެސް ސަލާމަތެއް ނޯންނަ ހިސާބަށް 

ީސ މިހާރު އެކަން ދާތީވެ އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ މިކަން ަހއްލުކުރަން. ިސޔާސީ ގޮތުން ކަންކަން ކުރުމާިއ ސިޔާ

ފިކުރުގަިއ މަސަްއކަތްކުރުމަީކ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ައންނަ މީހެއް އޭނަާއ ދޭތެރޭަގއި ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ 

މެންބަރުން ކަމެއް ކުރީމާ ުނވަތަ އޭަނއާ ދޭތެޭރގައި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ތެޭރގައި އޮންނަ ކަެމއް 

ޔިތުންނަށް އަނިާޔކުުރމުގެ ގޮުތގައި ދިނުމެއް ނޫން. އެއީ ބަަލއިގަެނވޭނެ ކަމެްއ މެންބަރުން ކުރީމާ އޭގެ ބަދަލު ރައް

ނޫން. އާދެ! އެގޮތަށް އެަކން ކުރާކަމަށް ވާނަމަ އިުހތިޖާޖު ހުއްޓައިނުލާ ކުރިއަްށ ގެންދިއުމުގެ ބާރު ވެސް 

ލާުކވެ ޮގއްސަ ހުރި ކިތަންމެ ރައްޔިތުންނަށް އޮންނާނެ. ެއ ކުރިމަތިލުންތައް އައިްސގެން ވޭތުވެދިޔަ ތާނަގއި ހަ

ނޑުމެންގެ ޕާޓީެގ  ޤައުމުތަކެއް އެބަ ހުރި. އަޅުަގނޑު ފާހަގަކުރަން މިއަދު ވެސް ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެްނގޮްސފައިވާ އަުޅގަ

ނޑަށް ބައިްނދާފައި އިންކަން. ދޫނިދޫގައި ާކން ނުދީ. ހައްޔަރުކޮށްގެން ެގންދާކަށް ނޫން އަންގަނީ އަކީ.  އިސް ލީޑަރު ބަ

ޓަކަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ޓަަކއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުމޭ ބުނީމަ ގެންގޮސް ކުަޑގޮޅިއަށް ލާފައި ކޯ

ބައިންދައިގެން ތަަޅއި އަނިާޔޮކށް ކާންނުދީ ބޭންދުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މިހާރުން މިހާރަށް ފުލުހުންނަށް 

ނޑަށް ަޔޤީން، އެ ޚަބަރު ލިބިއްޖެ، ގޮވާލަން ގެދޮރުން ކާެއއްޗެހި ގެންގޮްސގެ ން ކާންދެވޭނެ ގޮެތއް ހެދުމަށް. އަޅުގަ

މިއީ އަދި އެންމެ އިސްކޮށް އެ ތަނުގައި ހުރި މީހާ ގެންދިޔައިމަ ވީ ގޮތް. ދެން ޖަލުތަކަށް ޖަލުތަކަށް ގެންގޮއްސަ ތިބި 

ބެހޭ ޖަމުޢިއްޔާ އާއި އަދި  މީހުންގެ ހާލު ހުރި ގޮތެއް ނޭނގެ. އަޅުަގނޑު ބޭުނންވޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި މިކަމާ ބެހޭ އެ މުައއްސަސާތަކުްނ މިހާރަށް މިހާރަށް މި ކަންކަން ބެލުން. ޤާނޫނުއަސާސީ އެްއ 

އޮވޭ. ޤާނޫނުއަާސސީަގއި މިނިވަންކަމެއް ދީގެން ަރއްޔިތުްނނަށް އޮންނަ ޙައްޤުތަކެްއގެ ބޭނުން ރައްޔިތުން ކުރީމާ އޭެގ 

އި ފުލުހުން ުކއްތާތަެކއްހެން ނިކުމެ ރަްއޔިތުންނަށް އަނިާޔކުރުމަކީ އެީއ ބަލަިއަގނެވޭނެ ކަމެްއ ނޫން. މިީއ ބަދަލުގަ

ޤައުމަށް ކޮންފަދަ ގޮތެއްތޯ ނިކަމެތިކަމާ އެީކގައި މެުދެވރިކުރަމުން މި ގެންދަނީ. މިލިޓަރީ ވެރިކަމެްއގެ ނަމުަގއި 

ށް ަޓކަިއ އެަތްއ ބަޔަކަށް އަނިާޔކުރުމަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ބަަލއިގަެނވޭެނ ގަދަބާރުން އަަރއި ާރއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރުމަ
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ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ މިތަނަށް މި ހުށަހަޅަނީ. ސިޔާސީ ގޮތުން ކަންކަްނ ކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ވަނީ 

ކަށް ެވސް ދެވޭ އަނިޔާ އަކީ އެއީ ެއ ވިްއޔާ ސިޔާސީ ަމއިދާނުަގއި ސިޔާސީ ގޮތުން ކަްނކަން ކުާރނީ. ކޮންމެ އިންސާނަ

މީހެއްގެ މުޅި ޢާއިލާ އާއި މުޅި ނަފުސަށް، އަދި މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ވެގެންދާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް. މި ޤައުމުެގ 

ރައްޔިތުންނަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުރުމަތްތެރިކަން ދީފައިވާ ބައެއް. ވަކި އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވީތީ، 

ެމއް އޮތީތީވެ ނިކުތީމަ އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މީހުން ހަޅޭލަވާއިރު، ެއ މީހުނަށް ވެސް އެ ދުވަސް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ކަ

އަތުވެދާނެކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެކަމަށް ޓަކައި ިވސްނާ ތިބެގެން ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދާއިުރގައި ބަލަންޖެހޭނެ. 

ސިޔާސީ ޕާީޓތައް ުއވާލުމުގެ ބިލު ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ވަކި ގޮތަްށ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ކަމެއް ނިންމާއިރުގައި 

ނިންމީ އެއީ ވަކި އަދަެދއް ބާއްވަން ެވގެން. ޭއގެ ބަދަލުަގިއ އުިވގެންދާ ޕާޓީތަކުގެ މީހުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް 

ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ މިކަން  ބާރުދީގެން ނުކުމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތަޅައި މެރުމަީކ ބަލައިގަނެވޭނެ

ހުއްޓުވަން. ައޅުަގނަޑކީ އެ އަނިޔާ އެަތއް ފަހަރަކު ލިބިފައި ހުރި މީހެއް. އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ލިބިފައި ހުރި 

އް. މީހެއް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ގޮތަކުން ވިޔަސް އެ އަނިާޔއާ އިދިކޮޅަށް މަސައްކަތްނުކުރާެނ ގޮތެއް އެއީ ނެތް ގޮތެ

ސިޔާސީ ގޮތުން ކަންކަން ުކރުމާއި މީހުން ހައްޔަރުކުރުާމއި މީހުން ކޯޓަށް ގެންިދއުމާ، އަދި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި 

މީހުންނަށް ވެރިކަން ލިބުމާ، މި ހުރިހާ ކަމަކީ ހިނގާނެ ކަންކަން. އެކަމަކު ބަޣާވާެތްއ ގެނައުމަށްފަހުގައި މިގޮތަްށ 

ގަެނވޭނެ ކަމެއް ނޫން. މި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ަރއްޔިތުްނެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ބައެއް ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަކީ ބަލައި

ނޑުމެންނަކަްށ ނުތިބެވޭނެ. އެހެންވެއްޖެއްާޔ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މިކަމާ ހިންދިރުވާލައިގެން ައޅައިނުލާ ތިއްބަކަސް އަުޅގަ

ލިބެމުންދާއިުރގަިއ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުމެްއ ނޫން ރައްޔިތުންނަށް ެއވަރުެގ ައނިޔާ ެއއް

ނޑުމެން ބޭނުމެްއ  ދީފައި ހުރި ބަޖެޓުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެ މީހުން ކުރާ ކަންަތއްތައް ބަލަހައްަޓިއގެން ތިބޭަކށް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ރަށުގައި މާޭލގެ މަގުަތަކށް ނުނިކުމެވޭ ހާ ލަތެްއގައި ނޫން އަޅުަގނޑުމެންެގ ރަްއިޔތުންނަށް، އަުޅގަ

ފުލުހުންނަކަށް ވެސް ނިކުމެވޭަކށް. އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަްށ ވެސް ނިކުމެޭވކަށެއް. ެއވަަރށް ގެންދެވިދާނެ. ޔަޤީންކަމާ 

އެީކގައި މި ދަންނަވަނީ. މުޅި މާލެ މުޅި ރާއްޖެ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެޭވވަރަށް މިކަން ކުރެވިދާނެ. އެހެން ހަދަންވީތޯ 

ން. އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބެނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި ަމސައްކަތްކުެރވޭތޯ ބަލަބަލާ. އަޅުަގނޑުމެން ނިކުމެގެ

އެހެންނަމަވެސް ރަްއޔިތަކަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ޙައްޤެއް އެީމހަކު ޕްރެކްޓިސްކުރާނެ. ެއކަމަށް އެ މީހަކު ނިކުންނާނެ. 

ިމއަދު މި ރާއްޭޖގެ ވެރިކަމުަގއި ތިބި މީހުންނަކީ  މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް އަަޅިއނުލުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ ޯކޗެއްތޯ.

މަސްދުވަހުގެ ުމްއދަތު އޮތް މީހުން. މިއަދު ވެސް މިތަނުން ވޯޓެއް ނަަގއިފިއްޔާ އެ މީހުން އެ ދިަޔއީ.  3އެންމެ 

ގަިއ ތިބި އެކަމަކު މި ަޤއުމު ތަަޅއި ސުންނާފަތިކޮށް ޤައުމުަގއި ުހރި ހުރިހާ އެްއޗެއް ކަިއގެން ދާއިރުަގއި މި ޤައުމު 

އެހެން ސިޔާސީ ވެރިން ތިބީ ނިދާފައިތޯ. އެމީހުންނަށް މި ދުވަހެއް ނާންނާނެތޯ. ރައީސް ނަޝީދަށް އެކަނިތޯ މި 

ދުވަސް ގެންނާނީ. ބަޣާވާުތގެ ވެރިން ހީނުކުރަްއވާތި، ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ތިބި އެހެން ސިާޔސީ މީހުންނަށް މިހާރު މި ދާ 

ahmed.naseer
Placed Image



7 

 

އަމިއްލަ އަްށ ރަީއސް ނަޝީދު ހައްޔަުރކޮށްފައި، އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނަްށ  ބާރުމިނުގައި ގޮސް އެ މީހުންނަށް

އަނިޔާކޮށްަފއި، އެ މީހުންނަށް ވަދެ އިންތިޚާބުގައި ަބއިވެިރވެވޭނޭ. ނުެވވޭނެ އެ ކަެމއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިންާނިއ 

ންނާނެ މަގުމަތީަގއި އެންމެންނަށް. ފުލުހުން މި ޤައުމު ކޮންޓްޯރލްކޮށްގެން ަރއްޔިތުްނގެ ބޮަލށް ބަޑިޖަހާ ތަން ފެ

އެހެންވީމާ، އާދޭހާ އެީކަގއި މިދަންނަވަނީ މި ކަމަށް ފިޔަަވޅެއް ައޅައިެދއްވާށޭ. މިއީ އެންމެ ދުވަހެއް، ދެ ުދވަހެްއގެ 

ކަމެއް ނޫން. އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް މި ކަމުގައި ނިމި ހިނގައްޖެ. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެނގޭނެ، 

ެރވޭނީ ެއ މީހަކަްށ އަނިާޔކުރީމަ ާވ ގޮތް. ކޮްނމެ މީހަކަށް ވެސް ފުލުހުން ކުރަނީ އަނިާޔ. އަަރިއގެން އިހުސާސްކު

ނޑުމެްނ  ކޮންމެ ވާހަަކ ެއއް ނޫހުަގއި ދެއްކިޔަްސ، ކޮންމެ ވާހަަކ ެއއް މީިޑޔާަގއި ެދއްކިަޔސް އެންމެ ރަނގަޅު. އަުޅގަ

އިރު ފުލުހަކު އަނިޔާކުރި މީހަކު ދެކުނު މީހަކު އުޅޭ ކަމަކަށް ފުލުހުންެގ ކުރިމަތީގައި އަނިޔާކުރަނީ. މިައދާ ހަމައަށް ދިޔަ

ތެރެއަކު ނުވި. ދެ ލޯ އަނދިރިވެފައި ތިބި ބަެއކޭ ެއްއވަރު އެ މީހުން. އެކަމަކު އަނިާޔ ލިބިގެން ނުހިނގޭ މީހުން 

ގިަނއީ. މިއީ ބަލަިއގަނެވޭނެ ކަމެއް  ސިޔާސީ މީހުންގެ ތެޭރގައި ިގނައީ. މަގުތަުކަގއި އިހުތިޖާޖުުކރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި

ނޫން. އާދޭހާ އެކީގައި ދަންނަަވން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް، ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އެ މީހުންގެ ޤާނޫނީ 

ކީ ވާޖިބު އަދާކުރަްއވާ. އެހެންަނމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް އަިނޔާނުކޮށް އެކަން ކުެރވެންޖެހޭނެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަ

މީހުން ދިޔައިމަ ވެސް އެ މީހުން ބުނި ތަނަކަށް އެއްކައިިރއަށް  21މީހުން ތިބި ތަނަކަށް  11111ބަސްއަހާ ބައެއް. 

ޖެހޭ. އެވަރު ާވއިރު ކީްއެވގެްނތޯ އަނިޔާކުރަްނވީ ރައްޔިތުންަނށް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު ަވރަށް އާދޭހާ އެކީ މަޖިލީހުގެ 

ކަން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ަމސައްކަތްކޮށްެދްއވާށޭ. ރައްޔިުތން ތަޅައި ނުމަރާށޭ. ދިވެހި މެންބަރުންނަށް މި އެދެނީ މިކަން

 ސިފައިންނަށް މި ގޮވާލަނީ މި އުޅޭ ފުލުހުންގެ ުކއްތާތައް މަިއތިރިކޮށްދެއްވާޭށ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

ނުޑ އެންެމ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވާލަްނ އިްއޔެަގއި މި މަޖިލީހުގައި ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއް  ޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ނިޑޑޭޓު ަވގަްށ ނަގާފައި ވާތީ އެ ކަމަީކ  އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓުަނގަން ޮއތް ގަީޑގައި ައޅުަގނޑުމެންެގ ރިޔާސީ ކެ

ނިޑޔާރު ެވސް ބައްަލވަންޖެހޭނެ. އަޅުަގނުޑ ދެކޭ ގޮތުަގއި މަިޖލީހުގެ ރައީްސ ބައްަލވަންޖެހޭނެ  ކަމެއް. އަދި އުއްތަމަ ފަ

އަދި ފުއާދު ަތއުފީޤު ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އަދި ަޢޒުރާ ވެސް ބަލަންޖެހޭނެ ަކމެއް. އަިދ މުޢިއްޒު ވެްސ 

ނޑިކޮްށ ޢަމަލުކުރުން މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ރާއްޭޖގައި ދާޚިލީ  ބަލަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މިހާ ވަުގަވގަށް، މިހާ ފި

ހަމަނުޖެހުމަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަުމގެ ސިއްެރއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިަވރަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް 

ނޑު މަޖިލީހުގެ ޤާނޫނީ  ނުބޭއްވޭނެ. މިވަަރކުން ރިޔާީސ ކެމްޕޭނެއް ވެސް ުނކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަުތގައި ައޅުގަ

ކުްނތޯ ބާޣީ ނާޒިމާއި ޖަމީލުގެ އިތުބާރު ނެތްކަން އެޖެންޑާުނކޮށް ތި ތިއްަބވަނީ. ދިވެިހ ޓީމަށް ގޮވާލަން ކޮންގޮތަ

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ެއްއވެސް ގޮތަކަށް ނޯންާނނެ މި މަޖިލީހުން ނަގާފައި ޮއންނަ ނިންމުންތައް ސުޕްރީމް 
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 1ވެންޖެހޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ދޭނީ ކޯޓަށް ބެލޭކަށް. އެހެްނވީމާ، މި މަޖިލީހުގައި އެ އެޖެންާޑުކރެ

ހަފްތާގެ މުއްދަތު، މި މަޖިލިސް ބަންދުކުރާނަން. މި ދަންނަވަނީ މި މަޖިލިސް ބަންދުކުރާނަމޭ. އެހެންވީމާ، ބޭނުންހާ 

ނޑުމެންގެ ރިޔާ ީސ އެްއޗެއް ހަދަިއގެން މިތާގެ އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން އައިސް ހަމަ ސީދާ އަޅުގަ

ކެންޑިޑޭޓު ހަްއޔަރުކޮްށގެން މިތާ މަޖިލީހެއް ނުބޭއްވޭނެ. ވަރަށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، ތަޅަންޏާ ތަޅާނީ. 

ތި ބޭފުޅުން އަތުަގއި ސްޓާރ ފޯސް އޮެވގެން މަގުމަީތގައި ަތޅާ. މިތާކު ނުތެޅޭނެ. މިތާ ހިނގާ ތަޅާލަން. ކޮންބަެއއްޯތ 

ންީވމާ، އެްއވެސް ޤާނޫނީ ނަްއޞެއް، މަބްދަޢެއް، މަބާދަޢެްއ ނޯންނާނެ ތި ސިއްރު ވޯޓު ގަދަވަނީ ބަލައިލަން. އެހެ

ހިފަހައްޓައިގެން ތިބޭކަށް. ުސޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނޯންނާނެ ޤާނޫނު ހެދޭކަށް. ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނޯންނާނެ މަޖިލީހުގެ 

ފުންނާބުއުްސ، ކާކުޯތ ހުރީ. މަޖިލީހުގެ  ނިންމުންތައް ނިގުޅޭކަެށއް. ކާކުތޯ ހުރީ ފުންނާބުއުސް. ދައްކާލަބަލަ!

ނޑު ޮގވާލަން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްަތކުަގިއ ނާޒިމާއި ޖަމީލުގެ އިތުބާރު  އެޖެންޑާނުކޮށް ތި ބާއްވަނީ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

. ާކުކ ނެތްކަން އެޖެންޑާކުރަން. މި ރާއްޖޭަގއި ައޅުަގނޑުމެން ަތކުރާރުކޮށް މި ދަންނަވަނީ، މި ދަނީ ތަޅާފޮޅުކަމަށޭ

ނޑުމެންގެ ޕާޓީ އަްށ  އުޅެނީ މިކަން ރަނގަޅުކުރަން. ކާކު އުޅެނީ ރަނގަޅުކުރަން. އެކަުކ ވެްސ ނޫޅޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހިތުހުރި އެއްެޗއް ހަދާއިރަކު ނުތިބޭނަން ބަލާކަށް. މި ދަންނަވަނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް. ނުިތބޭނަން. ކޮބައިތޯ މި ރާއްޖޭެގ 

ތޯ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ބަޣާވާތެއް ނޫން ކަމަށް ވަންޏާ ކޮބައިތޯ ސިފަިއންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރެއިްނ ޤާނޫނު ހިނގާފަ. ކޮބައި

އަހަރު ީވއިރު. ެއހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނާ ދޭތެރޭ ވެސް އެ ކަންތަކެްއ  1ޤާނޫނާއި ޚިލާފު މީހަކަށް ކުިރ ކަމެއް 

ކުރާ ެއއްވެްސ ކަމަކަްށ ެއއްވެްސ ފިަޔވަޅެްއ ނޭޅޭނެ. ނުކުރެވޭނެ. މި ދަންނަވަނީ ުނކުރެވޭނެ. މި ޗެމްބަރު ތެރޭަގއި 

އެހެންވީމާ، ަތޅާފޮޅަން ބޭނުމިއްޔާ ހިނގާ ތަޅާފޮޅާލަން. ަތއްޔާރަށް މި ތިބީ. ައޅުަގނުޑމެން ގަދަވާނެ މިާތގަ. ވަރަްށ 

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު

ނޑު ވެސް ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެްއވެސް ަރއްޔިަތކަްށ  .الرحين حونالر هللا بسن ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ލިބޭ އަނިޔާ އެއް ހަމަ ހަރުއަޑުން ކުްށވެރިކުރަން. ެއއީ ފުލުހަކަށް ވިޔަސް، ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްވާ ބަަޔކަށް 

ސް އަދި ނޫސްވެރިަޔކަށް ވިަޔސް، އެްއވެސް ދިވެހި ރައްޔިަތކީ ވިޔަްސ، ަވކި ޕާޓީއަކަށް ިނސްބަތްނުވާ ބަޔަކަށް ިވޔަ

ނޑުމެން އެންމެން ވެގެން ަރއްކާތެރިކުރަންޖެޭހނެ މީހުން. ދެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަންހިނގާ ަމގުން  ހަމަ އަޅުގަ

އެއްބަަޔކު އަނެްއ  މިހާރަކަށް އައިސް އެަކކު ައނެކަކަށް އަނިޔާކޮށްަފއި، ނޫނިއްޔާ އެަކކު އަނެަކކު ފުށުން އަނިާޔވީމަ

ނޑަށް ހީވަނީ އެކަން ުހއްޓައިލާފަިއ އެންމެން ެވސް  ބަޔަކު ބޮލުަގއި ޒިންމާއެުޅުވން މިހާރު މި ހިނގަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ތާއަބަދު މި ދެެކވެީނ  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ ޒިންމާ އެބަ އަދާކުރަންޖެހޭ ކަންނޭނގެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުދެއްކޭ. އިްއޔެަގއި ރައީްސ ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަކަ. ޙައްޤުތަ ާކ އެއްކޮށް އަންނަ ޒިންމާތަކުެގ ވާހަކަ އަޅުގަ
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ނަޝީދު ބަންދުކޮށްގެން ގެންިދޔަ ކަމަށް ވާނަމަ، އެ މަނިުކފާނު ވެސް ހަމަ ގެންދަންޖެހޭނީ، ގެްނގޮސް އެ ދޭންޖެހޭ 

ނިކުފާނު ައޅުަގނަޑށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުަގއި އިޙްތިރާމެއް އެ މަނިކުފާނަްށ ވެސް އަުރްއވަންޖެހޭނެ. ެއއީ އެ މަ

ހައްޔަރުކުރާކަށް ނޫން އެްނގީ. ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް އެންގީ. އެހެންކަމަށްެވއްޖެްއޔާ ެއ މަނިކުފާނަށް އޮންނަންޖެހޭ 

ސް އެ މީހުންނަށް އިޙްތިރާމު ހަމަ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރަންޖެހޭނެ. ހަމަ އެގޮތަށް ސިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފަިއންނަށް ވެ

ލިބޭ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު އެ މީހުންގެ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި އަދާކުރަމުންާދހާ ހިނދަކު އެ މީހުންނަށް 

އެްއވެސް ގެއްލުމެއް ީދގެންުނވާނެ. ހަމަ އެގޮތަށް ިދވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެޭރަގއި ކޮންމެ ަރއްޔިތަކު ވެސް އެ މީހުންގެ 

އެ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ބަރާބަރަށް ލިބިދިނުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ އޮންނަ ޙައްޤުތައް ނޫނިއްޔާ 

ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ިދވެހިރާްއޖޭގެ ެއްއވެސް ތަނެްއަގއި، ާމލެ އެްއ ނޫން. ެއްއވެސް ތަެނއްަގއި، ެއއްެވސް ހާލަތެްއގަިއ 

ނޑު ހަރުައޑުން ކުށްވެރިކުާރ ކަމެއް. އަދި ިދެވހި ފުލުހުންނާ މެދުގައި މުޅި  އެްއވެސް ަރއްޔިަތކަށް އަިނޔާުކރުމަކީ އަުޅގަ

ފޯސް، ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާ މެދުގައި މުޅި އިންސްޓިޓިއުޝަނަށް ނިސްބަތްާވ ގޮތަށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން 

ނޑު ހަމަ އެޭދ ކަމެއް މުޢާމަލާތްކޮށް އެ މީހުންނަކީ މިވެނި ެއވެނި ެބއެކޭ ބުނުަމކީ ެވސް ެއްއގޮތަކަްށވެސް ައޅުގަ

ނޫން. އޭގެތެޭރގައި ވެސް ޯގހެއް ހަދާފައި ހުރި މީހެއް ވެއްެޖއްޔާ އެ މީހާގެ ވާހަަކ ދައްކަންޖެހޭނީ. އެ މީހަކަްށ 

ލިބެންޖެހޭ އަދަބު ދޭންޖެހޭނީ. މުޅި ސިފައިްނގެ ފޯސް ާއއި މުޅި ފުލުހުންގެ ފޯްސ އަކީ ގޯްސ ބަެއއް ކަމަކަްށ 

ެއ މީހުންނަކީ އެކަން ޯގސްކޮްށ ކުރާ ބަެއއް ނޫން. އެހެނެްއނޫން، ބައެއް ހާލަތްތަުކގަިއ  އަޅުަގނޑުމެން ނުދެކެން.

އެމީހުން ފުށުން ވެސް ގޯހެްއ ހެދިއްޖެއްޔާ ެއކަން ފާހަގަޮކށް އެ މީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަބެއް ިވޔަސް، އަދި ެއ 

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީހުންނަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ޖެހޭނެ ފުރިހަމަ އަށް އަޅަން. 

 

  ވާހަކަދެްއެކުވން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތް ކުއްލި މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ައޅުަގނުޑ 

ހަމަ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ެވސް ފަޭސހަވާނޭ. އަދި މި ޤައުމުަގިއ  ވެސް ދަންނަވާނީ ޤައުުމގައި ހަމަޖެހުން އޮވެއްޖެ ނަމަ

ހަމަނުޖެހުން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަތްކޮށްފި ނަމަ ޮކންމެ ބަޔަކަށް ވެްސ ެއކަމުގެ އުނދަގޫ ފޯރާނެ. ެއއީ ވަިކ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑުމެން އިޙްތި ރާމުކުރަންޖެހޭ އެއްބަަޔކަށް ވާނެ ކަމެްއ ނޫން. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

ނޑުމެން ވާޖިބު އަާދކުރަންޖެހޭ ވާިޖބުތަކާ، އަޅުަގނޑުމެން ބަލަހަްއޓަންޖެހޭ ބެލެހެއްޓުންތަކާއި،  މުއައްސަސާަތކާއި އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މިއަދު މި ދިމާެވގެން  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އިޙްިތރާމުކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

އެއް ދިާމނުވާނެ. އެހެން މިދެންނެވި ކަމަކީ ޤާނޫނުގެ ތަރަހަިއގެ ތެރޭަގއި ނޫން ގޮތަކަްށ  އުޅޭ މައްސަލަ

ނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ާޤނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަންކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ން ވެސް މަަސއްަކތްކޮށްފި ނަމަ އެ ދެމެދަކަށް ފުލުހުން ވެސް، އަދި ޤާނޫުނ ތަރަހައިގެ ތެޭރގަިއ ޢާއްުމ ރައްޔިތު
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ހަމަގައިމު ވެސް ުނކުންނާނެ އެްއވެސް މަްއސަލަ ެއްއ ހުރެދާނެ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑެއް ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. 

ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި ތަފާތު ިވސްނުމުގެ މީހުން އުޅޭނެ. އަދި ތަފާތު  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އިންސާނުން ކަމަށް ވާތީ އަުޅގަ

ކުރުގެ މީހުން ވެސް އުޭޅނެ. އަދި ތަފާތު ގޮތްގޮތަްށ ކަންކަން ކުރާ މީހުން ވެސް އުޅޭނެ. އެހެންނަމަވެްސ ފި

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކޮްށގެްނނުވާނެ މިއަދު ަޤއުމުެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ވަިއލެންޓުވެފައި ތިބި ަބއެކޭ. 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެންނުވާނެ ފުލު ހުންގެ ދާއިާރގައި ތިބި ހުރިހާ ފުލުހުންނަކީ ހަމަ މުގުރުބުރި އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއްއގޮތަކަްށވެސް  އެއް ލިބޭއިރަށް މީހެްއގެ ޮބލުގައި ޖަހާހިތުން ކެތްމަދުވެފައި ހުރި މީހެކޭ. އެއީ ައުޅގަ

ނުޑމެން މިއަދު އެންމެން އެއްކޮށް ގު ޅިގެން ައޅުަގނޑުމެން ެއ ޤަބޫލުކޮށްގެންވާނެ ގޮތްަތކެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ުހރުމަތްތެރިކޮށް ހިތިއްޖެ ނަމަ  އެ މައްޗަށް ތަބާވުމަށް ޓަަކއި ލިޔެފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަކަށް އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް މި ބާވަތުގެ އެްއވެްސ ކަމެއް ދިމައެއްުނވާނެ. އަިދ އަޅުަގނޑަށް މަގުަމއްޗަްށ  ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހަށް ނިކުމެ ގެން އުޅެިނކޮށް ހަމަގަިއމު ވެސް، މި މަޖިލީހަށް އެަކމަކު ވަދެގެން ައއި ދުވަހު ައޅުގަ

ނޑުމެން ގަިއަގއި ތަޅަިއގެން ދުވަސް ހިނގައްޖެ. ައޅުަގނޑު އެ މަްއސަލަ މި މަޖިލީހަށް ވެސް  ނުވަދެ އަުޅގަ

އަހަރު ފަހުން  2ކަމެއް އެކަަމކަށް ވެފަ ެއްއ ނެތް.  ހުށަހެޅިން. އަދި މިހާތަނަށް އައިުރގައި ވެސް ެއްއވެސް

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މީ ެވގެްނ  އަޅުަގނޑަްށ ފުލުސް އޮފީހަްށ ގެްނގޮއްަސ ުސވާލެއް ވެްސ ކުރީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެފަދަ މީހުން ތިބި ނަމަ، އެއާ  މެދު ކަންތައް ވާނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަ. ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިަޝނެއް އެ އޮތީ އުފެދިފަ. އެ  ނުޑމެން މި ވަނީ ކަ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަެކއް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ ަވކި ބަޔަކަށް ވީތީވެ މިއަުދ  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ެއކަންކަން ކުރެވޭނެ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލަިއގަނެވޭެނ ފުލުހުން ގޯސްވެފަިއ، ވަކި ބަ  ޔަކަށް ވީތީވެ މާދަމާ ފުލުހުން  ރަނގަުޅވާ ުއސޫލަކީ އެއީ ައޅުގަ

ނޑުމެން އިހުސާސްތައް ވެސް ކުރަންޖެހޭނީ  ކަމެއް ނޫނޭ. އަޅުަގނޑުމެްނ ވާހަކަދައްކަން ޖެހޭނީ ޙަޤީޤަތަށް. އަޅުގަ

 ޙަޤީޤަތަށް. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: ޒިމުާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާމަޑަވެލި ދާއި

ޝުުކރިއް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ުކޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު އެ  بسن هللا الرحون الرحين

ފުލުހަކީ ލާއިންސާީނ އަނިޔާކުރި ަބެއއް ކަމަްށ  32ވިދާޅުިވ ފަދައިން ޕޮލިސް ިއންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ވަނީ 

ނަޑއަުޅއްަވއި  ނިންމާފަ. މިނިސްޓަރަށް އަންގާފައި ަވނީ އެ ބޭފުޅުން ވަޒީފާގައި، އެ ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަ ކަ

ޕްރޮސިކިއުުޓކުރުމަށް ޓަކައި ޕީ.ޖީ އަށް ފޮނުވާފައޭ ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް އެ މީހުން ނުރައްކާތެރިކަން ބޮޑުކަމުން ެއ 

ޓަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަށް އެއީ ނުރަްއކާތެރި ބަޔަކަށް ކޮމިޝަނަށް، ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީ އިން އެ ބޭފުޅުން ބަލަހައް

ފާހަގަ ވާތީ އެ މީހުން ވަގުުތން ވަގުތުން ޭގގައި މަުޑކުރާށޭ. އެ ބޭފުޅުން މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ނުކުމެ ރާއްޭޖގަިއ 
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ރަށް ރަނގަޅު ރައްޔިތުންނަށާއި ރާއްޭޖގައި ވެރިކަންކޮށްަފއި ހުރި މީހަކަށް އަނިޔާކުރާތީ އެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ވަ

ވާހަކަފުޅެްއ ުކޑަހުވަދޫ ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އާމިރު ވެްސ އަދި ަވއިކަރަދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު 

ޢަލީ ޢާރިފު ވެސް އެ ވިދާޅުީވ. ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުން ބޭރުގައި އެކަން ކުރަމުން ދާތީ، އެ މީހުން ބެލެހެއްޓުމަށް ޓަކައި، 

ކައި ޤާނޫނާިއ ޤާނޫނުއަސާސީ އިން ލާޒިމުކުރާ ފަރާތުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އެއްގައި އޮބަހެއްޓުމަށް ޓަ

ނުޑ ެދއްކި ވާހަަކ ެއއް ނޫން. އެ ޮއތީ ރިކޯުޑގަިއ، ޔައުމިްއާޔގަ.  ނުޑ މި ދެންނެވީ. އަުޅގަ ވިދާޅުިވ ވާހަކަފުޅު އަުޅގަ

އިްލ މީހުން އުޅޭހެން މިހާރު ދޮން ރީތި އަންހެން ުކއްޖަކު އެ ބޭފުޅުން ނުކުމެ ނަމެްއ ނެތި ފަލަޞްޠީނާއި ިއޒުރެ

ފެނުނަސް، ބުރުސޫރަ ރީތި ައންހެން ކުއްޖަކު ފެނުނަސް ޮގސް ހިފައިގެން ކާލަނީ. އެ ުކއްޖާ ަގޔަށް އަަރިއގަންނަނީ. 

ން ހުއްުޓވެންޖެހޭނެ އެްއވެސް ކުލުެނއް، އަދި ޤާނޫނެއް، ަގާވއިދެއް ނެތި ޮގސް މީހުންނަށް އަނިޔާކުރަމުން ދަނީ. އެކަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މަޖިލީހުން އެކަމުގެ ޒިންމާނަގަންޖެހޭނީ. އެ ބޭފުޅުން ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާުފވީަމ 

ދެން ކޮން ބަެއއްތޯ އަމަުލކުރަން ތިއްބެވީ. ައޅުަގނޑުމެން ދެއްކި ވާހަކަ އެްއ ނޫނޭ މީީކ. މީ ޕޮލިސް އިންެޓގްރިީޓ 

ިއ ނައިުބ ރައީސް އޮން ރިޯކޑުަގއި ދެއްކި ވާހަކަ. ަބއްލަވަްނވީޫނންތޯ. ބައްލަވަްނވީނޫންތޯ ެއ ކޮމިޝަންގެ ަރއީސާ

ނޑުމެންނަށް އޮތް ގެރެންީޓ އަކީ. އެީއ އެ ުދވަހުަގއި  ވާހަކަ. އެ ވާަހކަ ައޅުަގނޑުެމން މި ދައްކަނީ. ކޮަބއިތޯ ައުޅގަ

ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ. ެއަކމަކީ ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށްތައް  ލާއިންސާނީ އަނިޔާ. ެއއީ ައޚްލާޤީ މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ އެ

ކޮށްފައޭ އެ ތިބީ. ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށްތައް ކޮށްފަޭއ އެ ތިބީ. މި މަޖިލީހުގައި ތިބެގެން އަމިއްލަ އަްށ 

ޔާކުރީމަ އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އަމިއްަލ ޢާއިލާ އަށް، އަމިއްލަ ބޮލުގައި ލަޓިބުރިއަކުން ޖަހައި ޖިސްމާނީ ބޮޑެތި އަނި

ދެން ވާނެ ގޮތް. މިހާރު އިޒްެރއިލާއި ފަލަޞްޠީންނަށް ވުރެން ނުބައިެވއްޖެ. ިއޒްެރއިލް މީހުން ވެސް ގޮސް މޫނުބުުރާގ 

އަޅަިއގެން ގޮސް، އެ ރަށްރަުށގައި ތިބޭ ރީިތ އަންހެން ކުިދން ބަލާފައި، ެއ މީހުންގެ ޢިއްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަންނަނީ. 

ނުޑ ހުރިން އެ ދަރަޖައަށް މި ަޤއުމު  ހިނގައްޖޭ. ާލއިންސާނީ އަނިާޔކުރުމުގަިއ އެ ދަރަޖަ އަށް ިހނގައްޖޭ. އަުޅގަ

ނުޑ ޭގަގއި މަތިން ބަލަހައްޓައިގެްނ ފުލުހުން ކަންތައްތަްއ ކުިރ ގޮތް. ނަމެއް ވެްސ އޮީތކީ ނޫން  އިްއޔެަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނޭނގެޭއ. ޕާޓޭ އިން ކަެމއް ވެސް. ޓާޓޭްނ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ކޮބާ ެއނގެނީ ާކކު ކަެމއް. އަުޅގަ

ކަމެއް ވެްސ. ެއއީ ކޮން ބަެއއްތަ ެއއީ؟ ކޮން ޤާނޫނަކުން އައިސް މި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިުތން ގަިއގައި ތަަޅިއގެނެވޭީނ 

 މުގުރުބުރި ނަގަިއގެން. އެހެްނކުރަންޏާ އަޅުަގނޑު ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް މި ޮގވާލަނީ ޤާނޫނުން ބޭރުން މީހެއްގެ

ނޑާށޭ. ނޯންނާނެ އެ ނޫްނ  ގަިއގަިއ، ަރއްޔިެތއްގެ ަގއިަގއި އަތްަލއިފިްއޔާ ތި ބޭފުޅުްނ ވެސް ުނކުމެ ލަޓިބުރިން ލަ

އެހެން ގޮތެއް. ޖެހިތަނެއްަގއި ޖަހަންޖެހޭނެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިެތއްގެ ަގިއގައި އަެތއް ނުލެވޭެނ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުން ބޭރުގަ. 

ޏާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އޮންނާނެ އެ ބާރު ކުރަން. ރައްޔިތުންނަށް ވުރެ ގަދަެއްއ އެގޮތަށް ފުލުހަކު ޢަމަލުކުރަން 

 ނުވެވޭނެ. އެއީ ކޮންަބއެއްތޯ ެއއީ ޤާނޫނަށް ވުރެ މަތީގައި ިތބޭކަށް. ނޯންނާނެ ފުރުޞަތެއް. 
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 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން:ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމު ގެމަނަ

ުކރިއް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ާއދެ! ފުލުހުންނާއި ދިވެހި ސިފައިން ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަްށ ޝު  بسن هللا الرحون الرحين

އަނިޔާކުރާ ވާހަކަ މީ ދެން އަޅުަގނޑުމެން ރައީސް މަުއމޫނު ޒަމާނުގައި ވެސް ައުޑއެހި ވާހަކަ ެއއް. ކެނެރީޭގ 

ދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުގެ ޒަމާނުގައި ވެސް ިމ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޒަމާނުަގއި ެވސް ައޑުއެހިން މި ވާހަކަ. މުޙައްމަ

އަުޑއިވެނީ މި ވާހަކަ. މީކީ ާއ ވާހަކަ ެއއް ނޫން. މީ އަބަދު އަުޑިއވޭ ވާހަކަ އެއް. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަުދ 

ގެންއުޅޭހެން. ިމއެްއ މި ވާހަކަ އަުޑިއވޭލެއް ތަފާތު. ތަފާތުވެގެްނ ދަނީ މިއަދު ާވހަކަދައްާކއިރު ހީވަނީ ާމ ާއ ަކމަކަށް ވެ 

ނޫން ރިޔަލިޓީ އަކީ. ޒަމާނުއްސުރެ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާ. ޒަމާނުއްސުރެ ކަންތައްތަެކއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިފައި 

އެބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެްސ މިއަދު ހިތާމަ އަކީ ހަމަ ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޯކޓަށް ވެސް މި ގެންދަންވީ. ީމ 

ނެރީގޭ މުޙަްއމަދު ނަޝީދު ނުލައި މަޖިލީހެއް ވެސް ހުުޅވޭކަށް ނެތް. ެކނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދުެގ ރިޔަލިޓީ އަކީ. ކެ

މައްސަލަތައް ޮއޑިޓު ރިޕޯޓުތަުކގައި މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހުރިހާ ފައިސާތަކެއް ކަިއގެން ޮއޑިޓް ރިޕޯޓު ނިމުނީމަ، އެއީ 

ކަނި އެްއޗެކޭ ބުނީމަ އެއީ މަްއަސލަ އަކީ. ބަލަ! އަނެްއކޮޅު މައްސަލަ އެއް ނޫން. އިންެޓްގރިޓީ ކޮމިޝަނުން ހަމަ އެ

ވެސް ކިޔަންޖެހޭނެ. ހުރިހާ ކޮޅެއް ކިޔަމާ ހިނގާ. ނިކަން ރަނގަޅަށް ހިނގާ ކިރަމާ ތިލަފަތަށް. އެއްވަރަކަށް ކިރަާމ 

އީ. ެއކަމަކު އެ ވާހަކަ ހިނގާ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓުަތއް ބެީލމަ އެނގޭނެ ދައުލަތުަގއި ހުިރ ހުރިހާ ފައިސާތައް ކަިއގެން ދިޔަ

ދެއްކި މީހާ ގޯސްވޭ. ެއކަމަުކ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ ވާހަކަ ދައްާކއިރު އެ ވާަހކަ ރަނގަޅުޭވ. ބަލަ އޭރުވެްސ 

ނުޑމެންނަށް ފެނުނޭ ރެޑް ވޭވް  އަޅުަގނޑުމެން ބުނީމޭ އަނިޔާކުރާ ވާހަކަ. އޭރު މި ވާހަކަ އެއް ނުދެއްކުނު. އަުޅގަ

ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރެޑް ވޭވް ފިހާރައިަގއި ހުރި އެ މީހުންގެ އެއްޗެހި ސަލީމު، ސޮރީ މިހެން 

އުފުރާލައި، އެ މީހުންގެ އެްއޗެހި އުކާަލއި، ިދވެހި ރަްއިޔތުން މުދާތައް އިްއޔެ ަވގަްށ ނަގަިއގެން ދިޔަ މަންޒަރު. 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު. އިްއޔެ ޮގއްސަ ރެްޑ ޭވްވގަިއ އެީއކީ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ތި މުޒާހަރާ އަށް ނުކިތް މީހުން އަޅުގަ 

ހުރި މުދާތަކާ އެއްޗެހި އުުފރާލައިގެން ނުވަތަ ޕިކަޕާ ެއއްޗެހި ބަންޑުންޖަހާލައިގެން އުޅުނު. ެއއީ އޯޭކ. ބަލަ! 

މައްސަލަ  އަޅުަގނޑުމެން ދެކުނީމޭ ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލާ މަންޒަރު. އެއީ ވެސް ޯއކޭ. ބަލަ! މީ މައްސަލަ އަކީ. ޙަޤީޤީ

އަކީ މިއެއް ނޫން. ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދޭތެރޭގައި ކަމެއް ކުރަންޏާ އެއީ މައްސަލަ އެއް. ބަލަ! ރައީސް 

މައުމޫނު ވެސް ހައްޔަރުކުރަްނ ވެގެން ފުލުހުންގެ ބޮޑު ފައުޖަކާ އެްއޗެހި ގެންގޮްސގެްނ ރައީސް މައުމޫނު ފުލުހުން 

ދެކުނީމޭ. އެކަމަުކ މި ވިދާުޅވާ މާލޭ މަގުމަތީ ަހލަބޮލިވެ، ތަންތަން ރޯކޮްށ، ގެންދިޔައިުރ ވެްސ އަުޅަގނޑުމެން 

ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްަފިއ ކިތައް ދުވަސް ވަންދެންތޯ هللا ފުލުހުންގެ ޖިޕުތަކާ އެއްޗެހި ޯރކޮށް ކަންތައްތަެކއް ނުކުރޭ. ަޢބްދު

ޞޫމު މީހެއް އޭނަ އަކީ. ހަމަ ބައިންދާފައި ބޭންދީ. ކިތައް ދުވަސް ވަންެދންތޯ ބޭންދީ. އެއްވެސް ކުެށްއ ނެތް މަޢު

އިނީ. އޭނަ ވިއްޔާ ކުެށއް ެވސް ނެތް. މީނަ ވިއްޔާ ކުށް ކުރިކަން އެބަ އެނގޭ. ެއއީ ެވސް މައްސަލަ އެއް. ޤާސިމު 

މާ މަދު ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރީއިބްރާހީމު ހައްޔަރުކުރީ ކޮން އުސޫލަކުން؟ ެއވެސް ޯއކޭ. ެއކަމަކު މިއަދު ކެނެރީގޭ މުޙައް 
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، ހުޅު ރޯކޮށްފައި  ގައިހުރިހާ ވެހިކަލްތަކެއް  ،ލާފައި ނޑައިހުރިހާ ތަނެއް ފު ،އެއްޗެހި ހުރިހާ މުޅި މާލޭ މަގުތަކުގައި ހުރި

 ށް ގެ ކަންފަތުގައި ހިފަިއ، މި ލެވަލަެވސް އޭނަ  ރުައޅުަގނޑު ދަިރ ދާއި، ދިމާލަްށ ފޮށިފައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ

މް.ޑީ.ީޕ ޖެހޭނެ މިއަދު އެމަޗް. ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ މިއަދު ވާހަކަދަްއކަން. ލަދުގަންނަން ޓޫ މަޗް. ިމއީ ޓޫ ދިޔައިމަ އެއީ

ނުޑ ހައިރާންވަނީ  އެކަަމކު މިއަދު އައިސްދައްކަން. މީހުން ވާހަކަ ވާހަކަދަްއކާއިުރ ކޮްށފައި މިއަދު އަނގަފުޅާ އަުޅގަ

ކޮށްގެން އުޭޅީތ އެނާ ހައްޔަރުނަގާލީ އެމް.ޑީ.ޕީންނޭ.  ޖެހޭނެ. މި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކަރަމާތާއި ޢިއްަޒތްލަދުގަންނަން

މީހުން ވެސް މަރާނެ މި މީހުން، ުކރަމުން ދަނީ.  ބައްލަވާ މާދަމާ މީހުން ވެސް މަރާނެ. މަގުތަކުގައި މުޒާހަރާމިހާރު 

ޞާފު ޤައުމުަގއި ޢަދުލުއިން އެކަމަުކ މިެއއް ނޫން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތަކީ. މި  .މީނަގެ މައްސަލަ ބަލަންޏާ

ނޑުމެްނގެ ޢިްއޒަތްތެރި ކުރީގެ ަރއީސް، ަރއީްސ ންޖެހޭ. އޭނަ ވެްސ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުެރވެންކުެރވެގާއިމު ޖެހޭނެ. އަުޅގަ

ޖެހޭނެ. މާލޭގެ އެ މަނިކުފާނު ވެސް ގެންދަވަން މައުމޫނު ވެސް ގެންދަވަންޖެހޭނެ ކޯޓަށް ގެންދަވަންޖެހޭ ހާލަތެއްަގއި

ެއއް ބަލަންވީަމ،  ައޅުަގނޑުމެން ަވިކ މައްސަލައަިއސް  މިއަދު  ންޖެހޭނެ. އެކަމަކުސް އަމާންކޮށް ޮއންނަވެ މަގުތައް

އަޅުަގނޑުމެން ގޯސް. އެހެން ނަހަދަމާ ހިނގާ. ބަލަ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ިއއްޔެ އަަރއިގަތޭ. ޢާއްމު ރަްއޔިތުންެގ 

 ކުރީ އިްއޔެ. އިން ކިތައް މީހުންނަށްތޯ އަނިޔާތެރެ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރު ޢަލީ ރިޟާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަމިލަ

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެން މި އްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ!ޝުކުރި ޤައުމަށް ދިމާިވ  އަކީ މި އުޅޭ މައްަސލަ އަުޅގަ

މީހުންނާ  ދުވަހުގެ ަމއްސަލަ ަޙޤީޤަތުގައި އެ މުައއްސަސާަތުކން ނުބަލައިގެން އެ މުސީބާތެއް ަފދަ ދެ ،މުސީބާތަކުން

ެއްއެގ  ގެންދާ ބޮޑު ސިންގާ ޖަރީމާޓަކައި ކުރަމުން  ތު ދެމެހެއްޓުމަށްއި ފިަޔވަޅުނޭިޅގެން ައމިއްލަ މަޞްލަޙަދޭތެރޭގަ

އަރުވާިލ ތަޅައި ސުންނާފަތި ފެބްރުއަީރަގއި މުޅި ދިވެހި ދައުލަތް އެކީ 6،7އުޅެނީ.  މައްސަލަ ދިމާވެގެން މި

ޓަަކއި ާލއިންސާނީ  އެ ވަޒީފާަތއް ދެމެހެއްޓުމަށް ،އް އެތާ ތިބެގެންސިފައިންގެ މީހުންތަކެ  ،ފުލުހުންތަކެއް  ،މީހުންތަކެއް

ދެމިގެންވާ  ،ދެމިގެންވާ ،އިބު ލީޑަރު ވިދާޅުެވްއޖެއެމްގެ ނަފެންނަނީ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. ޕީ.ޕީ. ޖަރީމާ ކުރާ މަންޒަރު މި

 މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު . ފަތެްއގެ ެތރެއިން އައި ކަމެކޭ މިއީކަކަށް ދެމިގެންވާ އަނިާޔވެރި ސަގާޒަމާންތަ

ހުރިހާ  ކޮށްގެން އެވަންދެން މުޅި ޤައުމު އަޅުވެތި  އަހަރު ުދވަސް 31ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެރިކަމުަގއި ހުންނަވައިގެން 

އަީކ. އެީއ  ދޫކޮށްލުން މިއަދު މި ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަށްލިދޫކޮ ،ކަންތައްތަެކއް ކުރީ އަނިޔާަތެކއް ނުބެލިދިޔަ

ނޑުމެންނާ ހިސާބަށް އައިސްގެން މިޙަޤީޤަތު އަދުގެ ވާހަކަ ދެއްކޭީނ . މިއުޅޭ މައްސަލަ އަކީ ގައި މި އނިޔާވެރި ައޅުގަ

މުޅި  ،އެއް ކައި ސުންނާފަތިކޮށް ލިބުނިއްޔާ ލިބުނުހާ ލާރި މުޅި ދައުލަތަށް. ކުރީގެ ކަންތައްަތުކގެ ވާހަކަަދއްކާފަ

އެްއ މިއީ. ސިާޔސީ ޕާޓީތަުކގެ އިސް ލީޑަރުްނ  މާެވގެން ުއޭޅ މައްސަލަލީމަ އެ މަްއސަލަތައް ނުބެލީމަ ދިދަވާދައުލަތް 

ނަޑއެިޅގެން ރާވަިއގެން ހިންގާ ޖަރީމާ ،ތިބެގެން  .އެއް އުޅެނީ އެންމެ މައްސަލަ އެއް މިއީ. ދިމާވެގެން މި ކަ
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ނޑީޭޑޓުގެ ެކނޑިޑެްނސީ ބާޠިލުކޮށްލުމުގެ މައްސަލަ ދިމާ އުޅެނީ. އެކަްނ  ވެގެން މިޙަޤީޤަތުގައި އެމް.ީޑ.ޕީގެ ރިާޔސީ ކެ

ނުޑމެންނަށް ފެނުނީ   ،އަހަުރެގ ކުޑަުކޑަ އަންހެން ކުއްަޖކު 15ނުކޮށް ވާނެ އެްއވެްސ ގޮެތްއ ނެތް. ިއއްެޔގައި އަުޅގަ

 ވެިހ ފުލުހުންގެ ތެރޭަގއި މިތިބަ ިއ ދިނިކޮށް ަނގަލާހަކަށް ދަޓަކައި ޓިއުޝަން ކު އެ ުކއްޖާ ިޓއުޝަނުން ހޯދުމަށް

ތަކެއް ތުގެ ތެރެއިން ގެެނސް ޓްރޭނިންދީފައި ތިބި މީހުންފައެ ަސގާ، ރީމާ ހިންގަން އާދަކޮށްފައިލާއިންސާނީ ޖަ

ނޑުމެްނ  ިކޔާ ވާހަކަ ނަގަިއގެން ގެންގޮްސ ޕިކަޕަކަްށ ލަިއގެން ގެންދިަޔ މަންޒަރު. މިއީ އަުޅަގނޑުމެން މި އަކީ. އަުޅގަ

މެން ވާހަކަދައްކަން. އަޙްމަދު ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އިލްހާމު. ޖެހޭައނިޔާވެރިކަން ދޫކޮށްލަން މި އަކީ. ދައްކާ ވާހަކަ

އަރުަވއިގެްނ ަކނޑާ ސުންނާފަތި ރުއްތައްކޮށްލަިއެގން، ފެންފޯއްރުއްކުތަކާ އެްއޗެހި ހުރިހާ އެއްެޗއް ދޫފެންފޯއް

ން މި ޤައުމުަގިއ .ޕީ.އެމުކޮބައިތޯ. ޕީ ޔާތް. ޮކބައިތޯ، ލަދު ހަސަރުކާރުގެ ޮބޑެތި މަޤާމުތަކުަގއި ތިބެގެން ކޮން ލަދެއްތޯ

އިބު ލީޑަރެްއ ނޫންތޯ ޤައުމުގައި ސީދާ އް ހިންގަނީ. ސީދާ ޕީ.ޕީ.އެމުން. ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ނައެ ހިންގާ ހުރިހާ ޖަރީމާ 

ޕްރީމް ކޯޓު ނެތިގެެންއ އުޅެނީ. ސު ނޫންތޯ މިމީހުން ނެތިގެން އަޅާނެމާރީ ހިންގަން ގޮވާލަނީ ފާޅުގަ. ފިަޔވަޅު މާރާ

އަކީ.  އުޅެނީ. މިއީ ނޫންތޯ ޙަޤީޤަތުގައި މި މައްސަލަ ނޫންތޯ މިލުއިންޞާފު ގާއިމުނުކުރެިވގެންދު. ޢައުޅެނީ ނޫންތޯ މި 

 ލީ އެ ާކަކށްތޯ؟ މުޅި ޤައުމު ދަވާެއއް ދައް . ކޮން ވާހަކަޤައުމުގަ މި ލުކުރާނެ ފަރާތެއް ނެތެއް ނޫންތޯމި މައްސަލަ ހައް

ފަތުެގ ތެރެއިން. އެ މައްސަަލ ަސގާދިނީ މި ގެނެސްޤައުުމ  މިބޭފުޅުންނެއް ނޫންތޯ ތިބެގެން. މިއަދާ ހިސާބަށް 

ޓަަކިއ ދިވެހި ރައްޔިތުން ތަޅައި  އަމިއްލަ ަވޒީފާތަކަށް ،ޓަކައި. އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތަށް އުޅެނީ ދިމާވެގެން މި

ންޏާ ރިޔާީސ ާދނެ ކަމަށް ވަމިކަން ދެމިގެންދާނެ ކަމެއް. ފެންނަނީ. މިއީ ދެމިގެން އަރުވާ މަންޒަރު މި ސުންނާފަތި

 އިންތިޚާބު ވެސް ބާްއވާނެ ކަެމއް ނެތް. އަދި ބާްއވާނެ ފުރުޞަތެއް ވެސް ނުލިބޭނެ. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ދު.ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ،އެއް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީއްތޮ

އޮތް  ަދންނަވަނީ މިއަދު އެބަ ެއުކ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް މި ދަުބވެރިކަމާައޅުަގނޑު ވަރަށް އަޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

އުޅެނީ ޢިއްޒަތްތެިރ  ވަރަށް ހޫނުކޮށް މި .ން ވައްދަން ނަހަދާތިތަނަށް ފުލުހުންނާއި ޤާޟީމި  .ބައެއް ކޮމިޓީަތކާ ެއއްޗެހި

 ރައީސް.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފުއެއް ޫނން. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ  ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު

ތްތެރި ރައީސް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަ

ސާސްތަާކއި ގަިއ ެއ ފާޅުކުރެްއވި އިހުހުށަހެޅުއްވު ކުއްލި ަމއްސަަލ އަދި ހުށަހެޅުްއވިއިުރ ެދއްެކވި ވާހަކަތަކު 

ނޑު ހަމަ  ނޑުއިޙްތިރާމުޝުޢޫރުތަކަށް އަޅުގަ ނޑު  .ދަންނަވާނީ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް ކުރާ ހާލު އަޅުގަ އަޅުގަ

ލާފަށް އެއްވެްސ ޚި ލެއްގައި ޤާނޫނާއި ގަާވއިދުތަކާރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން އެްއެވސް ހާ

މެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެިރ އަދި އެްއވެސް ގޮތަކަށް ަގޔަށް އަްތލުމަކީ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާެނ ކަ ،ކުރުންމީހަކަށް އަނިޔާ

ނޑަށް ރައީސް. އިން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި  ރީޢާބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަަކއިންނާ ައދި މީޑިޔާގެ ޛަ މި އަުޅގަ

ނޑަށް ދެންނެވޭނީ މި މަގުމަތީަގއި މި ހިނގާ ހަރަކާތްތަކަ ކީ ެއއްެވސް ހާލެއްަގިއ ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާމު އަޅުގަ

އަުޅަގނޑަށް މަޢުލޫމާތު ތަފާތު  ކަމުަގއިކަންތައްތަެކއް  ރުން ކުރެވޭއުޅުުމގެ މިނިވަންކަމުެގ ޤާނޫނުން ބޭއެްއވެއް 

ލްޙަވެރި ެއއްވުންަތކަީކ އެްއވެސް ހާލެްއގައި ފުލުހުން އެއަށް އަމާޒުކޮށް އަނިޔާކޮްށ ުހރި. ޞު ރީޢާތަކުން ލިބިފައި އެބަޛަ

ނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުަރންރޫޅާލުމަށް މަސައްކަތް  އަދި  . އެއީ ވޭުތވެދިޔަ ތާނގައި ުކރާނެ އެްއވުންތަެކއް ކަމަކަްށ އަުޅގަ

 ލާފައި އެބަ ށްެގން ވެސް ރޫޅައިކޮޮގތްގޮތުން ހަތިޔާރު ބޭނުންލާފައި އަދި ތަފާތު ރޫޅައިވެސް ެއކަހަލަ އެްއވުންތަުކގަިއ 

ވިދާޅުވި ފަދައިްނ  ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ހުރި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ެވްސ ހަމަ މިފަދަ ކަންތައްތައް  ވަުރަގއިގެ ދުަވސްމަދު ނަޝީދުެގ ރިާޔސަތުއާ ކަމެއް ނޫން. ކެނަީރގެ މުޙައް މިއީ

 އެބަ ހުރި...ހިނގާފައި 

 

 ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 .ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ މިލަންދޫ ދާއުރާގެ ،އެއް ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ
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ތަަޅއި  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ުދާވލުގެ އިުރއަލިކަމުެގ ތެރޭަގއި މި ދިވެހި ރަްއޔިތުްނގެ ކުރިމަީތގައި

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ،ކަމެއްފެންނަ ވާހަކަ ބުނުމަކީ ލަދުވެތިއްތައް ލޮލަށް ނުސުންނާފަތިއަރުވައިލީމަ އެ ަކންތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުތު ލިބިވަޑަިއގެންފި ވާހަަކފުޅުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަ ިރ ިތމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެ ދެއްެކވުމަށް. އަުޅގަ

 ގެންދެވުމަށް. ޞަތުއަރުވަން ވާހަކފުޅު ުކރިއަށްމެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފަށް ފުރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ޙްމަދު ޝަރީފުއިރާގެ މެންބަރު އަތިމަރަފުށީ ދާ

ނޑުމެންނަްށ ހަމަ ޔަޤީނުންޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ވެސް މީޑިޔާގެ ޛަރީޢާއިންނާ އަދި އެނޫން  މި އެްއވުންތަކުން އަުޅގަ

ދަނީ އެ އެްއވެ ތިޭބ މީހުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށާއި ަގނޑުމެންނަށް އެނގެމުން ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން އަޅުޚަބަރު

ތަންތަނުގައި ރޯކުރާ މަންޒަރު.   .ުއކާ މަންޒަރުފުޅި އުކާ މަންޒަރު. ގާ، މުންދާތުންނަށް އަނިޔާދެޢާއްމު ރައްޔި ތަފާތު

ގޮތުަގއި  ގެލްަޙވެރި އެްއވުމެްއެގ މަންޒަރުތަކެއްމި މަންޒަރުތަކަކީ ެއްއވެސް ހާލެްއގައި ޞު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

އަދި  .ލީެއްއގެ ޖިޕެއް ެއއްލައި އަިދ އަމިއްލަ ިވޔަފާރިވެރި .ޯރކޮށްލީ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އިްއޔެަގިއ ސައިކަލެއް

ނޑުެމންނެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ޞުފުލުހުންގެ ވެހިކަލެްއ ފްރޮާޅލީ. މިއީ  ލްަޙވެރި ެއްއވުމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ޖެހޭނީ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ނަންަގވަންހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ މިހު މި ތްތެރި ރައީސް.ޢިއްޒަ

ގެ ކުރިމަީތގަިއ މަދު ނަޝީދެކޭ އަދި އެހެން ދިވެހި ރައްޔިތެޭކ ެއއްެވސް ހާލެްއގައި ޤާނޫނު ނަޝީދު. މުޙައް

ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަތަފާތުވެގެން  މަދު ނަޝީދު ވެސް ކުެށއް ކުރަްއވާަފއި އޮތް ކަމަށް ން. ުމޙައްވާނެ ކަމަކަށް ައުޅގަ

ޖެހޭނެ. އަދި ހޭ އަދަބު ލިބިވަަޑއިގަންަނވަންނީ ގޮތުން އެ މަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވަންޖެވަންޏާމު ޤާނޫ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ކުފާނަށް ފުރުޞަތު ގޮތުަގއި އެ އަދަބު ލިބިވަޑަިއގެްނވުމަށް ފަހުގައި އެ މަނި އެއަށްފަހުަގއި އަުޅގަ

ީރގޭ މުޙަންމަދު ނަޝީދަކާ ޢާއްމު . އެްއވެސް ހާލެްއގައި ކެނެވެސް ބަިއވެރިެވވެންޖެހޭނެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި  އޮތިްއޔާ

ުނވާނެ. އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ައޅުަގނުޑ އެްއގެ އެހެން ލީޑަރަާކ ތަފާތުކުރެވިގެން ރައްޔިތަކާ ުނވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީ

ހުރީ، ހަްއޔަރުކުެރވިފަިއ ހޫރިއްޔާ ބަންދުކުރެިވފައި މަދު ނަޝީދު ކުރީެގ ރަީއސުލްޖުމްކުރަން ކެނެީރގޭ ުމޙައްޤަބޫލެއް ނު

އާދަިއގެ ގޮތުން  .ޚިލާފަށް ކަމަކަށް. އެއީ ކޯޓެްއގެ އަމުރެްއގެ ަދށުން އެ މަނިކުފާނު ކޯޓަށް ިފއްލަވާީތވެ ހުރީ ޤާނޫނާ

ކޮމިޝަންގެ ތެރޭަގިއ އެކަމުގެ ސަބަބުން ވެްސ އިންެނވީ އންިޑޔަން ހައި ފަހުން ފިއްލަަވއިގެން އެންމެފިއްލަވާތީ. 

 ން...އަޅުަގނޑުމެ

 

 މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:
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ނޑު ހަމަ މި ރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ހު އިަގއިަވގުތު ހުށަހަޅާލަން މި މައްސަލަ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ލޯބިކުާރ އާއި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފާއި އިޞްލާޙަށް އެރުވުމަށް. މިނިވަންކަމާއި ޑިމޮްކރަސީ ދެްއކުމަށް ފުރުޞަތުވާހަކަ

އެީއ ދުޝްމަނުން  ަނމަވެސް،ެވސް މަދު ބަަޔކު ެމ ސިފައިްނގެ ެތރެއިން އެންމެންނަކީ ފުލުހުންގެ ތެެރއިން ބަޔަކު

 ކަށް ެވސް އެ ދަނީ. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަ  ދޭތެރޭގައި ޢަމަލުކުރާ ތަން ެފންނަމުން މި މީހުންނާ ގޮތުަގއި ދެިކގެން އެ

ނޑު ނެތް.ތިރާމެއް އުޅޭ ބަޔަުކގެ އިޙް  މީހުން މި މަދު ނަޝީުދ ގެން މިދަނީ ކުރީެގ ރައީސް މުޙައްމެންނަށް ފެނިއަުޅގަ

އެންމެ މަތީ ޤަދަރާއި  އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤާނޫނުއަސާސީން ރައީްސކަްނ ކުރަްއވާފަިއވާ ބޭފުޅުންނަކީ  ،ވިޔަސް 

ދޭތެރޭގައި  ބޭފުޅުންނާ  ނެތި އެއި ިވޔަސް އެްއވެސް އިޙްތިރާމެއް ބުނެފައިވީ ކަމުގަ  ދެވިަފއިވާ ބޭފުޅުން ކަމުގައިޢިއްޒަތް

 މަލުކުރާ ތަން. ހަމައެހެންމެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ރައީސްގެ ގެޮކޅަށް ވެްސ ވަދެ، އެ ބޭފުޅުްނގެ ޢަ

ސް އެްއވެސް އިޙްތިރާމެއް ނެިތ ވެސް، އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި ވެ ދޭތެރޭގައިބޭފުޅުންނާ  މައިންބަފައިންނާއި އެ 

ނޑައިޫދގައި ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ  ންތައް ކުެރވިގެންިދޔަކަ  ހޮ

އެހެންވިޔަސް އަނިާޔކުރީ ކޮން ަބއެްއކަން ނޭނގޭ ކަމަށް ޕޮލިސް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަނުްނ އަނިޔާކުިރއޭ ބުނި ތަން. 

ިއއްޔެ ފެނިގެްނދިޔައީ މޫނު ފޮރުވައިގެންދިަޔ ބަޔަކު ގޮސް ރައީސް ަނޝީދު ނެގި ތަން. އަދި ބައެއް ކަން. ވިދާޅުވި 

މީހުންނަކީ ކޮްނ  އެހެންވިޔަްސ އެއަިނޔާވެިރ ގޮތަކަށް ގެންދިަޔއީ. އެތާ ތިބި މީހުން ބުނާ ގޮތުން ިވއްާޔ  ،މީހުން

ައދި އިންވެސްިޓގޭޝަެނއް ހެދިއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ މިކަްނ . ވާކަންނުގަންނަ އެ ބޭފުޅުންނަކަށް އެނިގވަަޑއިބައެއްކަން 

ނޫނު އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެ މީހުންނަށް ލުހުންގެ ޤާފު .ަކންރަނގަޅަށް ވިްއޔާ ެއީއ ކޮން ބަެއއްކަން ނޭނގޭނެ ވެސް 

ނޑުމެންނަށް ޢަމަލުކުރަން އެބަ ލާޒިމްކުރޭ.   ދަބުވެރިކަމާށް އަފުލުހުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅަ ދަނީ ފެނިގެންއަޅުގަ

ނޑު ިއއްޔެ ފުލުސް އޮފީ .ކުރަން ފެންނަ ތަންްނ އެމީހުންގެ މޫނާއި ނަން ހާމަކުރާ މީހުއެީކގައި މަަސއްކަތް ހަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނުނު، ޝަޒްލީ އާއި ރަމްީޒ އާއި މުޖުތަބާ އާއި މައުމޫާނއި އަނިލް ާއއި ޢަބްދު ިކާޔ هللا ދިޔައިރު ެވސް އަުޅގަ

ގަޅަށް ތިބި ކުދިންކަން. އެ މީހުން ތިބީ މޫނު ދައްކަިއގެން. މިައދު ވެސް، މާދަން ވެސް ެއ ކުދިންނަކީ ހަމަ ރަނ

މީހުންނަށް ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ުއޅެވޭނެ. އެ ީމހުން ތިބީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ 

ފަދަ ދިވެހި ފުލުހުން ތިބުން. އެ މީހުން ކުރަނީ هللا މިދެންނެވި ޝާޒްލީ، ރަމްޒީ، މުޖުތަބާ، މައުމޫނު، އަނިލް، ޢަބްދު

އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް. ހަމައެހެންމެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ މި އަނިޔާވެިރ، ރައްޔިތުންނަށް އަނިާޔވެިރާވ 

ހަމަ އެ ބައިަގނެޑއް، ިއއްޔެ ވެސް އަޅުަގނޑާ ދޭތެރޭަގއި ފުލުހުން ރަނގަޅަށް ޢަމަލުކުރައްވަމުން ދަނިކޮށް، ވަދެ 

މީހުންގެ އަމިއްލަ ގެހެން އޭ، މިތަނުން ނިކުންނާށޭ ބުނެ ވަރަށް ހުތުރުކޮށް ޢަމަލުކުރި ތަން. އެހެން، މި ނޫން ގޮތަކަްށ 

އެކަންކަން އެބަ ހިނގަންޖެހޭ. މިދެންނެވި ކަހަލަ ނަމޫނާ ފުލުހުން އެބަ އުފެދެންޖެހޭ. އަޅުަގނޑު އިލްތިމާްސކުރަނީ 

ސް، މި ދެންނެވި ކަހަލަ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ކަހަަލ ފުލުހުން އެ ގޭ ތެރޭގަިއ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ފޮލިހަށް ވެ 

ގެންގުުޅްއވުމަށް. އެ މީހުންނަށް ޕްރޮމޯޝަންދެއްވުމަށް. ރައްޔިތުންނަށް އަނިާޔކޮށް ރަްއޔިތުންނާ މެދު އަނިޔާވެރިވާ 
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މިހާރު މި މައްސަލަިއގެ ވާހަކަ ކިތަންމެ  ކަމަށް ބުނެ، އެކަންކަން ުކރާ މީހުން ދުރަށްލެއްވުމަށް. އަޅުަގނޑުމެން

ވަރަކަށް ވެސް ދެއްޭކ. އަުޅަގނޑުމެން ސިޔާސީ މީހުން ރައްޔިތުން މިތަނަށް އިންތިޚާބުުކރާ މީހުން މި އަނިޔާ އަކީ 

އެތަންތާ ހިނގާ ކަމެއް ކަމަށް އެއްަބސްެވ ެއކަކު އަނެަކކަށް އިނގިލިދިމާނުކޮށް މިަކން ރަނގަޅުކުރަން އުެޅގެްނ 

ނޑު ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސަށް ހުށަހަޅަން، ނޫ ނުޑ ދަންނަވަން. އަުޅގަ ނިއްޔާ މިކަން ރަނގަޅުނުުކރެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 ކުއްލި މައްސަލަ އެްއގައި ވެްސ ނުވެސް ހުށަހެޅޭނެ. އެހެން ވިޔަސް އެ ކޮމިޓީައކުން ބަލައި...

 

  ހަކަދެއްކެވުްނ:ވާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ސަލީމު އޭދަފުށީ ދާ

ނޑު ވެްސ އެއަށް ދެކޮޅުހަދާ ކަމެއް. މާތް ޤުދްސީ ޙަދީޘެއްގައި هللا `. އާދެ! އަނިޔާވެިރަކމަކީ އެއަށް އަުޅގަ

އަށް އަމިއްލަ ާޒތުފުޅަށް ޙަރާމުކުރައްަވއިފީމޭ. އަދި މީސްތަކުންނަށް ވެްސ هللا ވަޙީކުަރއްވަނީ އަިނޔާވެިރކަން ތިމަން 

ވާލަކީ އަިނޔާ އަކީ ކޮަބއިތޯ. މިއީ އުފެދިގެން އުޅޭ ުސވާލަކީ. ިމ އެކަން ޙަރާމުކުރަްއަވއިފީމޭ. މީގައި އުފެދޭ ސު 

ސުވާލަށް ޖަވާބުނުލިބިގެން ިމ އުޅެނީ. އަބަުދވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކިޔަމުން މި އަްނނަނީ ފުލުހުން އަނިޔާކުރެއޭ. 

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ. އެހެްނވީމާ، އެ ހެން ދައްާކއިރުަގިއ ފުލުހުން މިވެނި ގޮތްތަކެއް ހަދައޭ. އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑަށް ލިބުނު އަނިޔާ. އަޅުަގނޑަްށ  އަޅުަގނޑު ބަލައިލަމާ، އަުޅަގނޑުމެން ބަލައިލާއިުރގައި ޮކބައިތޯ އިްއޔެ އަުޅގަ

ނޑު ތަަޅއިލާނެ.  ނުޑގެ ފިހާރަ އެއްެގ ބިއްލޫރިގަ މިހެން ދިމާވާ ކޮންމެ މުޒާހާރާ އެއްަގއި، ކޮންމެ ތަނެްއގަިއ އަޅުގަ

ނުޑގެ މު ދަލަށް ގެއްލުންދޭނެ. ނޫނީ ވޭނެއް ފުރޮޅައިލާނެ. މިކަހަލަ ކޮންމެވެްސ ކަމެއް ކުރާނެ. ިއއްެޔަގިއ ނޫނީ އަޅުގަ

ނޑުހަިއވެފައި ތިިބ ކުިދންތަކެއް ކާންނުދީ ނެރެފައި  ނޑުމެންނަށް ދިާމވީ މުޒާހަރާކުރަން ނެރެފަިއ ިތބީ ބަ ވެސް އަުޅގަ

އްޓާަފއި އެ އެްއޗެހި ކަމުން އެ ީމހުން ގެންދިޔައީ. އެހެްނވީމާ، ތިބީ. ފެންނަހާ ކާއެްއެޗއް، ެއ ވޭނެްއ ފުރޮޅާލަިއ ބަހަ

ނޑުމެންނަށް މީގެ ކުރިން  މިގޮތަށް މުޒާހަރާކުރީމާ ކަން ހިނގާނީ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުފޭރޭ ވާހަކަ އާިއ އެހެ ން ކަހަލަ ކަންތައްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިިވގެންަދނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނުގައި ކަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ރާއްޖެ އިްނ ފެންނަނީ މަގުފޭރޭ ވާހަކަ. މިހާރު މަގުފޭރެންފެށީ. މި  ހިނގާ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވެްސ  ނޑުމެންނަށް ވެސް ނުތިބެވޭނެ މަޑެއްކޮންނެއް. އަޅުގަ ހިސާބަށް ކަންތައްތައް ދިޔަިއމަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނެއް ބިރެއް ނުަގނޭ. ޖެހިލުމެއް ނުވޭ. ފިހާރަ ރޯކޮށްލިޔަސް ެއއީ ައޅުަގނުޑ ކިތަންމެ ކަމެއް ކުރެވިދާ ނެ. ައޅުގަ

ނޑު ކަންޮބޑެްއ  ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ނޫން. މިހާރު ހުރި ހުރިހާ ފިހާރަތަކެއް މިއަދުން މިއަދަށް ރޯކޮށްލިޔަސް އަުޅގަ

ނޑު މިީއ ބިރުގަންނަ މީހެއް ނޫން. އެހެންީވމާ، ނުޑގެ ބޮުލަގއި އަެނއްކާ އަުޅވައިިފއޭ ިމ  ނުވާނެ. އަުޅގަ އެކަމު އަުޅގަ

އެމް.ސީ ޙަމީދޭ ކިޔާ މީހަކު ވިހަ ގޭސް އެތެރެކޮްށގެން ަރއީސް ނަޝީދު މަރާލަންއުޅުނީއޭ. ނިކަން ވިސްނައިަބއްލަވާ. 

ހޯދީ. ނޫނީ އެތަން ކީްއވެގެންތޯ އެ މީހުންގެ އާރާއި ބާރު އޮތްއިރުަގއި ގުދަނުަގއި އެކަހަލަ އެްއޗެއް ހުއްޓާ އޭތި ނު

ނޑު ދެނެހުރީމޭ މުލިއާގެ އަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ކާން ގެންގޮްއސަ ބަހައްޓާފަިއ  ޗެކުކުރަން ނަީއ. އަުޅގަ
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އެހެން މެންބަރުން މަރާލުމަށް ޓަކައި މި ތަނުގެ، އަޅުަގނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހަށް ގެންނަ ކެއުމަށް ވިހަލާން އެމް.ީސ 

ނަޝީދު ރާވަިއގެން ވިހަލާން މަސައްކަްތކުރިކަން. މީގެ ހެކިތަކާ އެްއެޗހި އެބަ ހުއްޓޭ. ކޮބައިތޯ މި ޙަމީދާއި ރައީސް 

މައްސަލަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މިކަހަލަ ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ އެހެން މީހުންގެ ބޮުލގަިއ ބޮޑެތި ބަދުނާމުތައް އަުޅާވ 

ެޗއް އެތެެރޮކށްގެން ހުރިހާ މެންބަރުން މަރާލަން ރޭވިއިރުަގއި ެއވަރުން ބަހައްޓާފައި ތިމާމެން މި ވިހަ ގޭހާއި ހުރިހާ އެއް

މަރައިނުލެވިގެން އެންމެ ފަހުން އަފްރާޝީމުގެ ދުވަސް ދުއްވާލީ ކަތިލަިއގެން. މިީއ ކޮންބައެއް ކުރި ކަމެއްތޯ. 

ނޑުމެންގެ މުދަލާއި ކޮންބައެއްތޯ މިކަން ކުރީ. ާކކަށްތޯ މިކަން ނޭނގެނީ. ދެން ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އަޅު ގަ

ނޑުމެންނަށް ެވސް އެނގޭނެ ކަންތައްަތއް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖާނަށް ނުރައްާކވާ ގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުރީމާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވާހަކަ ވެސް ެދއްކޭނެ. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަެދއްކޭނީީކ ެއއް  ކުރަން. އަުޅގަ

ނަކަށް ވެސް، ެއއްެވސް ބަޔަކަްށ އަނިޔާކުރުމުގެ ފުރުޞަތެްއ ނޯންނާނެ. ހަމަ އެފަދައިން ބަޔަކަށް ނޫން. ފުލުހުން

މަގުފޭރޭ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ ކުރުމުގެ ފުޞަތެއް ރައްޔިުތންނަކަށް ވެސް ނޯންނާނެ. މުޒާހަރާ އަށް ނިކުންނަ މީހަކަށް 

މަޑުކޮށްލައިގެން މިދިޔަ ުދވަސްޮކޅުަގއި ވާހަކަނުަދއްކާ  ވެސް ނޯންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން ކުަޑޮކށް

މިހުރީ ވެސް ތަންކޮޅެއް ޞުްލޙަވެރި ގޮެތްއގައި މި ޤައުުމެގ ކަންތައް ގެންެދވޭތޯ. އެހެްނނަމަވެސް މިހާރު އެނިގއްޖެ 

ނޑުމެން މަސައްކަތްކުިރކަމުަގއި ވިަޔސް މި ޤައު މެއް ސުލްޙަވެިރއެއް ކިތަންމެ ޞުލްޙަވެރިކޮށް މަސައްކަތްކުރަން އަުޅގަ

 އަހަުރގެ ތެރޭަގއި ހަލާކުކޮށްލީ. އެ ހަލާކުކޮށްލި ހަލާކުކޮށްލުން... 3ނުވާނެ. މި ޤައުމު މި އޮތީ ހަލާކުކޮށްލާފަ. މިދިޔަ 

 

 ކަެދއްެކވުން:މީ ވާހަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތު

ކުމް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ާދއިރާެގ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައއްސަލާމްޢަލައި

ނޑު ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވާލަން. އާދެ! މި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ ދީދީ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

މާ، ދައުލަތުގެ ފަރާތުްނ ޤައުމު ޒަމާނުއްސުރެ މި ަޤއުމު ސިފަކުރާ ދެ ކަމެއް އޮންނާެނ. އެީއ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާުކރު

ރައްޔިތުންނަށް އަނިާޔކުރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ބޭއިންސާުފވުން. މި ދެ ކަންތަކަކީ ާރއްޖެ ސިފަކޮށްދޭ ދެ ކަންތައް. ީމ 

ނޑުމެން  ޒަމާނުއްސުރެ މި ރާއްޖޭގައި އަށަގަނެފަިއވާ ދެ ކަންތައް. މި ޤައުމުގައި އަނިޔާކުރަމުްނ ދާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަންބޮުޑާވ ކަމަކީ އަނިޔާކުރުމަށްފަހު އެންމެ ކަން ބޮުޑވާ ޙަޤީޤަުތގަިއ ކަމަކީ، އަިނޔާއާ ެއއްފަދަިއން އަުޅގަ

އެއަށް އިްނކާރުކުރުން. އަނިާޔކުރުމަށްފަހު އަނިޔާނުކުރާ ކަމަށް ބުނުން. ނޫނިއްޔާ އަނިޔާ އަކީ އަނިޔާ ެއއް ކަމަްށ 

ނޑުމެން މި ޤައުމަށް މި ނުދެކުން. މި ކަންތައް މިހެން އޮތްހާ ހިނދަކު  ޤައުމެއް ރަނގަޅެއް ުނވާނެ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ

ކަންތައްތަްއ، މި އަނިޔާވެިރަކމުން ސަލާމަތް، ދިވެހި ރައްޔިތުން އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ އިންސާނަކު ސަލާމަތްވުމަށް 

ނޑު ިމއަދު ވެސް ޖެހޭ. މިކަމަށް އެންމެން އިއްތިފާޤުވު  ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއަކތްކުރަން އެބަ  މަށް އަުޅގަ

އިލްތިމާސްކުރަން. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ވެްސ، އިދިކޮޅު ފަާރތްތައް ވެްސ، މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް މި ކަންތަކަށް. ެއީއ 
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ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުން މިކަން، އަނިޔާ ައކީ ނުކުރެވޭނެ ޫނނިއްޔާ މަނާ ކަމެއް ކަމަްށ ބުނާތީކީ ނޫން ހަމައެކަނި. 

އެހެން ބުނާތީކީ ނޫން. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ުމޢާހަދާތަކުން އެހެން ބުނާތީކީ ނޫން. މީ އިންސާނަކަށް ވީތީ  ޤާނޫނުއަސާސީން

ނޑުމެން ކޮންމެހެން  ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމަީކ އަޅުގަ އިންސާނިއްޔަތަށް ޓަަކއި އަުޅގަ

ކީ ދައުލަުތގެ ނަމުގަިއ، ފުލުހުންގެ ނަމުގަިއ، ސިފައިްނގެ ނަމުގަިއ ކުރަންޖެހޭ. އަދި އަމުދުން ެއންމެ ނުރައްކާ ކަމަ

ނޑުމެންނަކީ  ޔުނިފޯމުއަޅަިއގެން އައިްސ ަރއްޔިތުންނަށް އަިނޔާކުރުން. މި ކަމަކީ ތޯތޯ ވާހަކަ އެްއ ނޫން. އަުޅގަ

ކީ. މީ ވީޑިޯޔކުރެވި ސިޔާސީ ޕާީޓއަކަށް ވާތީ ިސޔާސީ މަންފާ ެއއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ަދއްާކ ވާހަކަަތކެްއ ޫނން މީ

ނޑުމެންގެ ސަުރކާރުަގއި ަރއްޔިތުންނަށް އަިނޔާކުރުްނ  ރަނގަޅަށް ޮޑކިއުމެންޓުކުެރިވފައިވާ ކަންކަން. އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުކުރަން ޖިސްމާނީ އެްއވެސް އަނިޔާ ެއއް. އެްއވެސް ާބވަތެްއގެ އަނިޔާ ެއްއ  އިސްކޮށްފައިުނވާނެ. އަުޅގަ

މުން ސަލާމަތްވެވޭތޯ އުޅުނީ. ނަމަވެސް މި ޤައުމުގައި އަުޅަގނޑުމެންނާ ހަމައަށް ވާރުތަިވ ނުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން އެކަ 

ނޑުމެންނަށް އެނޭގ ބަސްނާހާ ކުދިންކޮޅެްއ ފުލުހުންގެ ތެރޭަގއި ތިބިކަން. ެއއީ  ކަމެއް ލާއިންސާނީ އަނިާޔކުުރން. އަުޅގަ

ތަކުން ދައްާކ ވާހަަކ ެއއް. ކުރީގެ ޕޮލިްސ ކޮމިޝަނަރ އަޅުަގނޑުމެން އެކަނި ަދއްކާ ވާހަކަ އެްއ ނޫން. ހުރިހާ ފަރާތް

ކޯނީ އަށް ދެއްވި، ބަޔާުނގަިއ ވެސް އެގޮތަށް ފާހަގަކުެރްއވި. ބަސްނާހާ ކުދިންކޮޅެކޭ. އެއީ ކުީރގެ ވަކި މަގުސަެދއް 

ސަރުކާުރ، މައުމޫނުެގ  ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި އެކުަލާވލި ބައެކޭ. ހަމައެކަނި އެކުދިންގެ ކިބައިން ބޭނުންވި ކަމަކީ އޭރުގެ

ސަރުކާރު ބޭނުންވި ކަމަކީ ަރނގަޅަށް މަސްޖަހައިލާފައި، ަވރު ޖައްސާފައި ތިބި ކުދިން ޮކޅެއް ހޯދުމޭ. އެހެންވީމާ، ިމ 

ނޑުމެން ނިކުންނަންޖެހޭނެ. އަނިޔާގެ ެއއް މިސާލަީކ ކުީރގެ ައމްނެސްޓީ ޝަނަލް އިންޓަރނޭ އަނިޔާާއ ދެކޮޅަށް އަުޅގަ

ސް، މިހާރު ކުރީގެ ރަްއޔިތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސީދާ ވޯޓެއް ދެއްަވއިގެން އިންތިޚާބުކުރި ޕްރިޒްނަސް ކޮންސަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންނެީވ ޖަލުގަ. އެންމެ އަނިޔާވެިރވި ރައީސް ކުީރގެ މައުމޫނު އަދިވެސް އެ ހުންނެީވ 

ނޑުމެންނަށް ސާފުކޮށްދޭ ކަންތައްތައް. ިމ ސަލާމަތްތެރިކަމާ އެކު. މީ މިޤައުމުގެ އިންސާފު އޮތް ިމންވަރު އަުޅގަ

ޤައުމުަގއި އަނިާޔވެރިކަން އޮްތ މިންވަރު ސާފުކޮށްދޭ. ޣައިުރ ޤާނޫނީ ބޮޑެތި ކޯޓުތައް ހަދައި، ޤައުުމގެ އެންމެ ބޮޑު 

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ނައްތާލުމަށް، ިރޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް އަނިޔާުކރި އެ ބޭފުޅާގެ ވެރިކަްނ 

ކޮށްގެން ަވއްޓާަލއި، އެ ބޭފުޅާ މަރާލަން މަސައްކަތްކުރި މީހުންގެ އަތްދަށުގަިއ މިހާރުވެސް އެ ބޭފުޅާ އެ ބަޣާވާތް

ހުންނެވީ. އެހެންވީމާ، ނުރައްާކތެރިކަން މި ޤައުމުގައި އޮތް ހާލަކީ މީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މަގުމަްއޗަްށ 

ޅަށް ނިކުމެ އަުޅަގނޑުމެން އެންމެން ޖެހޭނެ އަޑުއުފުލަން. މި ކަމަކީ ވަރަށް ނިކުމެ، މި ބަޣާވާތާއި މި އަނިޔާއާ ދެކޮ

 ސީރިއަސް ކަެމއް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމު ރިޟާގުރައިދޫ ދާ
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ނޑު  `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އެްއެވސް މީހަކަށް އަނިާޔ ެއއް ދިުނމަކީ އަދި ލިބުމަީކ އަުޅގަ

ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތެއް ނޫން. އެއީ ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ފާހަގަކުރެއްިވ 

ފަދައިން ކޮންމެހެން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ނުވަަތ ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތީމަ ެއއް ނޫން. ެއއީ އިސްލާީމ 

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެކަލާނގެ ޒާތްފުޅަްށ އަނިޔާ ޙަރާމުކުރަްއވާފަިއވޭ. هللا  ޝަރީޢަތުގައި ވެސް އެކަން އޮތް ގޮތް.

ހަމައެއާެއކުަގއި އަޅުަގނޑުމެްނ އެންމެހައި މީސްތަކުންނަްށ އަނިޔާދިނުމާއި އަނިޔާ ލިިބގަތުން ޙަރާމުކުރަްއވާފަިއވޭ. 

ނޑުމެންނަށް ސާބިތުވޭ. ގެއްލުންދި ނުމާއި ެގއްުލން ލިބިގަތުމަކީ އެީއ ޙަރާމް ކީރިތި ރަސޫލާެގ ޙަދީޘްފުޅުން ވެސް އަުޅގަ

ކަމެއް ކަމަށް. އެހެްނވީމާ، ެއއްވެސް އިެރއްަގއި ެއްއވެސް މީހަކު އެްއވެސް މީހަކަށް އަިނޔާކޮށްގެންުނވާނެ. ހިތާމަ އަީކ 

ނޑަށް އަނިާޔ ެއއް ލިބުނީމަ  އަނިޔާ އެއް ެއއްވެްސ މީހަކަށް ލިބުނީމަ މި އެނގެނީ އަިނާޔއެްއކަން. މިސާލަކަށް އަުޅގަ

ނޑަްށ ައނިޔާ ެއއް ކޮށްފިކަން. އަުޅަގނޑު ގޮސް އެހެން މީހަކަށް އަނިޔާކުާރއިުރގައި ޤަބޫެލްއ  މި އެނގެނީ އަުޅގަ

ނުކުރެވޭ ެއއީ އަނިޔާ އެއް ަކމަކަށެއް. އަނިޔާ އަކީ ހަމައެަކނި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ފިޒިަކލީ އެ މީހާގެ ގަިއގައި ޖެހީަމ 

ހަުކ ގެްނގޮސް ކުށަކާ ނުަލއި ހަްއޔަރުކޮށް، ބަންދުކޮށް ތަނެްއަގއި ބެހެއްޓުމަީކ ެއވެްސ ލިބޭ ވާ އަނިޔާ އެްއ ނޫން. މީ

ނޑުމެން އެންމެން މުޅި ޤައުމު ހަނދާންހުންނާނެ  ވަަނ  16ވަނަ އަހަރުެގ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  2112އަނިޔާ އެއް. އަުޅގަ

ވިދާުޅވާ ފުލުހުންނާއި ިސފައިން ޔުނިފޯމުގައި ހަތިޔާާރ  ދުވަހުރޭ ކުޑަުކޑަ ކުދިންނާއި އަންހެނުން ތިބި ގެޔަކަށް ހަމަ އެ

އެކު ވަދެ، އެ ޭގަގއި ުއޅޭ މީހަކު ގެންޮގސް ހައްޔަުރކުރީ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެބަ އޮތް ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަެކްއ 

. އެއީ އަިނޔާ ެއއް ނޫން. ބަޔާންކޮށްފަ. އޭރު އެ ވާހަކަ ދައްކާނެ މީހަކު ނެތް. އޭރު ެއ މީހަކު ހައްޔަރުކުރީ ރަނގަަޅށް

އެހެންވީމާ، ކަމަކުނުދާނެ. ައނިޔާއަކަށް ވާންޖެހޭނެ. ތިމާ އަށް ލިބޭ އަނިޔާ ވެްސ އެއީ އަނިޔާ އެއް. އެހެން 

އިންސާނަކަށް ވެސް ލިބޭ ައނިޔާ ައކީ އަިނޔާ އެއް. ެއކަން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެަކން ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ މިއަުދ 

މާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި އެެގއަށް ވަެދ، ެއ ގޭގެ ކުޑަުކޑަ ކުދިންނާިއ މައްސަލަ އަކީ. އެހެންވީ

އަންހެނުންނާއި އެ އެންމެން ރޮއިރޮއިިތއްބާ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވަދެ އެގޭގެ މީހަކު ގެންގޮސް ހަްއޔަރުކުރިކުރުމަީކ 

އެްއވެސް މީަހކަށް އަނިާޔ ެއއް ނުލިބޭ.  އެވެްސ އަިނޔާ ެއއް. ެއއީ މައްސަލައަކަްށ ނުާވކަމުގަިއ ވާނަމަ މިއަދު

އެްއވެސް މީހަކު އެަކކު އަނެަކކަށް އަނިާޔ ެއއް ނުކުޭރ. ެއީއ އަނިާޔއަކަށް ުނވާކަުމގަިއ ާވނަމަ. އެ ދުވަހު އެ ވާހަަކ 

ފުލުހުން  ދައްކާނެ މީހަކު ނެތް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މިއަދުގެ ފުލުހުން ވިޔަްސ،ިއއްެޔަގއި

ވިޔަްސ ެއއްެވސް އިންސާނަކަށް ެއްއވެސް މީހަކަށް ެއ ދިވެްއސަކަށް ވިަޔސް، ޭބރުމީހަކަށް ވިޔަްސ ެއްއވެްސ 

މިންވަރެއްެގ އަނިޔާ ެއއް ޮކށްގެންނުވާނެ. އެއީ އެ މީހެްއގެ ަގިއގައި ޖެހުން ކަމުަގިއ ވިޔަްސ، ނުވަތަ ޤާނޫނާިއ 

ން ކަމުަގއި ވިަޔސް މިފަދަ އެްއވެްސ ކަމެްއ ކުރުމަކީ އެީއ ައޅުަގނުޑ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ގެންގޮްސ ހައްޔަރުކުރު

 ޤަބޫލުކުރާ ގޮތެއް ނޫން. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

އްަލވަންެޖހެނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މި ކަމުަގއި އެންެމ ބޮޑަށް ޒިންމާ އުފު

ނޑިޔާާރ  ބޭފުޅުން. ިދވެހިރާއްެޖ މި ހާލަތަށް ދުއްވާލީ ާރްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  2ރައީސާިއ ުއއްތަމަފަ

ނޑިޔާރާ  ނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ ވަރަށް ސާބިތުަކމާ އެކު ގުންޑާއިންނަށް މި 2ރައީސާއި ުއއްތަމަފަ  ބޭފުޅުން. އަުޅގަ

ބޭފުޅުން. މިކަން ރަނގަޅުކުެރވޭނީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީާސއި  2ބޭފުޅުންނަކީ ތި  2ރާއްޖެ ހިންގަން ހަވާލުކުރި 

ނިޑޔާރާ  ބޭފުޅުްނ އިށީނދެ މި ޤައުމު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން އެބަ ޖެހޭ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮްށ  2އުއްތަމަފަ

ންނަ ވެރިއެކޭ ހުންނަންވާނީ. ގުންޑާ އެްއގެ އަތްމަްއޗަށް މި ޤައުމު ދޫކޮށްލައި، އޭނާ އެބަ ބުނޭ އިންތިޚާބުކޮށްފައި ހު

ޢައްޔަންކުރި ގުންޑާއިންަތކެއް ރައްޔިތުން ތަޅަިއ، މަރައި، ސުންނާފަތިކުރަމުން އެ ދަނީ. މީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް 

ނިޑޔާރާ  ޒަމާނުގައި ވެސް ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ ދެ ކަންތައް.  ބޭފުޅުން 2ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަީއސާއި ުއއްތަމަ ފަ

މި ކަމުގައި ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ސާބިތުކަމާ އެކު މި ދަންނަވަނީ. ތި ބޭފުޅުންނަށް މިކަން 

ނޑިޔާރާިއ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަރއީސާ  އެަބ  ބޭފުޅުން 2ރަނގަޅުކުެރވޭނީ. އަދިވެްސ ަވގުތު އެބަ އޮތް. ުއއްތަމަ ފަ

ޖެހޭ މި ޤައުމު ހަމަ މިސްރާބަށް އަޅުވަން. ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަކީ މިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެްއގޮތަށް އޮޕަރޭޓުކުރަންޖެހޭ 

މީހުން. އެއީ ޓެރަރިސްޓުން ގޮތަށް ރައްޔިތުން ކުރިމަްއޗަށް އައިސް ތަަޅއި، މަރަިއ ސުންނާފަތިކުރާ ބަޔަކަށް 

ނޑާަލއިެގްނ  ވެގެންުނވާނެ. މިއަދު އެކަން އެކުރަނީ ޤާނޫނުން ބޭރުގައި ވެރިކަންކުރާތީ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ އިޙްތިރާމު ކަ

ނޑިޔާރާ  އެކަން ކުރަނީ. އެކަން ކުަރން ފުރުޞަތުދިނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ  2މަޖިލީހުގެ ރަީއސާއި އުއްތަމަފަ

ނޑު ދަންނަވަނީ ވެރިކަން ބަދަުލިވ ގޮތުެގ މައްސަލަަތއް މި ައންނަނީ ފެންމަތިވެގެން. މިކަމާ  ބޭފުޅުން. މިހެން އަޅުގަ

ބެހޭ ގޮތުން ތަޙުޤީޤު ހިންގާކަްށ އަމުރެއް ނެރެފަ ެއއް ނެތް. ކޯޓަކުން އަމުރެއް ނެރެފަ އެްއ ނެތް. ދެން ތިބި އެންމެްނ 

 ތަޅާ ސުންނާފަތިކޮށް މަރަމުން މި ދަނީ. ޤައުމުގައި އަމަން ގެއްިލއްޖެ. ޤައުމުގެ ފުލުހުންނޭ ކިޔާ ބަޔަކު ެއއްެވސް 

ކަހަލަ އަިއޑެންޓިފިކޭޝަނެްއ ނެތި ރައްޔިތުން މަރައި ސުންނާފަތިކުރަމުން މި ދަނީ. އޭގެތެޭރގައި ަރއްޔިތުްނެގ 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ެއްއވިޔަްސ އަދި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ މެންބަރެއް ިވޔަސް، ކުޑަ ުކއްޖަކަށް ވިޔަްސ، ޅަ މީހަކަްށ 

ރަމުން އެ ަދނީ. ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަީސ ގެންނަން މަސައްކަތްކުިރ ވިޔަސް ބެލުމެއް ނެތް. ަކންތައްތައް ކު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަުދ ނަޝީދު އެހެރީ ހައްޔަރުކޮްށފަ. އޭނާ ފުލުހަށް ގެންދަން، ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ކޯޓަށް 

ނާމޯބޭގެ މީހުންނަށް އަނިޔާކުާރ ހާޒިރުކުރާށޭ ބުނީމާ ގެްނގޮްސ ހައްޔަރުކޮށްަފއި ކާންނުދީ، އަނިޔާކުރާ ސީދާ ުގއަންޓަ

ފެންވަރަށް އަނިާޔކުރަމުން ެއ ދަނީ. ެއއީ ައޅުަގނޑަށް ޚަބަރުލިބެމުން އަންނަ ގޮތަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމ 

ކަމުގައި ޒިންާމއުފުލަންޖެހޭ މިމަޖިލިސް. މީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިސް. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތަޅުލައިގެން 

ން މި ތިބެނީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރަން ކުާރނެ އެްއވެސް ކަމެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެ

އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ެއއްެވްސ ކަމެއް ނުކުރޭ. ކޮބައިތޯ ަމޖިލީހުން ކުރެވުނު ކަމަކީ. ޮކބައިތޯ މަޖިލީހެއް އޮތުމުެގ 
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ންތިޚާބުކުރި ބޭނުމަކީ. ނެތެއް ނޫންތޯ މިއަދު. އެހެންވީމާ، ބޭނުމަކީ. ކޮބައިތޯ ރައްޔިތުްނ ތިބޭފުޅުން ކަންކަމަށް އި

ނިޑޔާރާ  ބޭުފޅުން އެބަ ޖެހޭ އިށީންނަށް  2އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީާސިއ އުއްތަމަ ފަ

ނުންހިފައިގެން ބޭފުުޅންނަށް ދެއްވާފައި އޮތް މަތީ މަޤާމުގެ ބޭ 2މިއަދުން މިއަދަށް. އިށީދެ މި ޤައުމުގައި ތިޔަ 

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރާށޭ. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޭނުމަކަށް ވާނީ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކުން ރައްޔިތުން 

ނެއްޓުމޭ. ބަޣާވާތެްއކޮށްގެްނ އައިސްތިބި ަބޔަކު ޤާނޫނީ ިއމުން އޮޕަރޭޓުކުރާނެ ެއްއވެްސ ގޮތެްއ ނޯންނާނެ. ނުވެސް 

އް. އެ ީމހުން ނުވެސް ކުރާނެ. އެ ީމހުން ކުރާނެ ފުރުޞަތެއް ެވސް ނޯންނާނެ. ރައްޔިތުްނގެ ކުރާނެ އެ މީހުންނެ

ނޑުމެން ޤާނޫނުތައް ހަދަނީ. ގަވާއިދުތަްއ ހަދަނީ. ރެޔާއި ދުވާލު ބުރަ މަސައްކަތްކުރަންޖެހެނީ. އެ  މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން އަމުުރތައް ނެރެނީ. ދިވެހިރާއްޖޭެގ މަސައްކަުތގެ ނަތީޖާއަކަށް ަވނީ އެ ތަންފީޛުވެގެންނުދޭ. ދިވެހި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަީނ. ނެރޭ އެއްވެސް އަމުަރކަށް އިޙްތިރާމެއް ނުކުރޭ 

ދިންކަމުެގ ސަރުކާރަކުންނެއް. ސަރުކާރެްއ ނެތީމަ ވާނީ އެހެންނޫންތޯ. ސަރުކާރު ނެތީ ކީްއެވގެންތޯ. މީހަކު އިސްތިޢުފާ

ނޑިޔާރާއި  ބޭފުޅުން ވެގެން ހުވާކުުރވީ. ފަހުން އައި މައްސަލަތަކެއް ނުބެލުނު.  2ސިޓީ މަނިކުފާނަށް އައިމަ އުއްތަމަ ފަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ...  އެ މައްސަލަ ނުބެލޭހާ ދުވަހަުކ މި ޤައުމު ހަމަމަގަށް ނޭޅޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ ސަލީމުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނަފު

ނޑުމެން މިއަދު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަ

ނުޑމެން މި ޤައުމު ހަމަމަގަށް  މެންބަރުން ހަރުއަޑުފުޅުން ހަމަނުޖެހުމާއި ފިތުނައިގެ ވާހަކަ ދައްކާއިުރަގއި އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކ ގޮތުަގއި ވިސްނާލަންޖެހޭ. މީގެ ެއއް ުދވަސް ކުރިން ިމ އަޅު ވަން ބޭނުން ކަމަށް ވަްނޏާ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

ނުޑމެން ފިތުނަ އާއި ފަސާދަ އާއި ހަމަނުޖެހުމަށް ކުޅަ މަސައްކަތްތަާކއި މަންޒަރުތަކަށް  މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އަުޅގަ

ނޑު ކަންނޭނގެ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަކީ. އެގޮތަްށ  ވެސް. ޤައުުމގެ ރަްއޔިތުންގެ ސިޔާސީ މޫނުބަލާ ލޯގަ

ނޑުމެންނަށް މީގެ  ދުވަސް ކުރިން މިތަނުން  1ސިފަކުރެވިދާނެ. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، ސިފަކުާރއިރުަގިއ އަުޅގަ

ގޮތަށް މި  ފެނިގެން މި ދިޔައީ މަޖިލީހުގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ، އެ ރަްއޔިތުންނަށް ފެންނަ 

ޤައުމުަގއި ހަމަނުޖެހުން އެބަ އޮތޭ. މީހުންނަށް އަނިޔާނުކުާރށޭ ބުނިއިރުަގއި ތިމާމެން ނިުކމެ ލަޓިބުރި އާިއ ފޮްއޗާިއ 

ނޑާ، އޭތި މީތި ހިފައިގެން މި ތަނުގައި ހަނގުރާމަކުރި މަންޒަރު ރައްޔިތުން މީގެ  ދުވަސް ކުރިން ބެލީ.  1ކަށިގަ

ނޑުމެްނގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެން  ވީމާ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނ މި ވާހަކަ ދައްކާއިރުަގއި މިއަދު ވެސް އަުޅގަ

މެންބަރުން މި ތަނުގައި  ވާހަކަަދއްކާ ކުރަމުން. މިއަދު ހަރުއަޑުން އެއިޚްލާސްތެރިކަމާ މެދުގައި ރަްއޔިތުން ދާނީ ސުވާލު

ނޑި ހޫރަމު ނޑުމެން ގޮޑި ބޮލަށް ލައިގެްނ، ދިދަ ބޮލަށް ލައިގެން، ދިދަދަ ން މި ތަނުގައި އުޅުުނ މަންޒަރުތައް އަުޅގަ

ނުޑ ދާއިާރގެ ރަްއޔިތުން ައނެއްކާ އަޅުަގނޑުރައްޔިތުން ދެކެފަިއ މިތިބީ.  މެއް ނޫްނ ކަ ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ވެްސ، ައުޅގަ
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ެއްއ  ސް އަިނޔާެއްއވެސް އިންިސއަަކށް އެްއވެސް ހާލެްއގައި ނުަޙްއޤުން އެްއވެ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ަރއްިޔތަކަށް

ނޑުމެން އެ ަޙއްޤުތަުކގެ ވާހަކަ ދައްކާ  ޢިއްޒަތްތެިރ  އިުރގައި ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް،ލިބުމަކީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއބަ ވިސްނާލަންޖެހޭ އަ ނޑުމެން އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއކުަގއިތޯ މެމްބަރުން އަޅުގަ ދައްކަނީ. ވާހަކަ މިޅުގަ

 އެރިގޮތަކަށް ހިތަށް ން ތިމަންނާމެން ހިތަށް އެރިށް އެބަ އާދޭ، ކުރީަގއި އޮތް ަސރުކާރަކުމިއަދު ހަނދާނައަޅުަގނޑު 

ނޑުެގ  ހުންނާނެ. ވިާދޅުވެ ށ. ބުނެ، ީވޑިޯއ ހުންނާނެ. ރެކޯޑިންދޭތެރޭަގިއ ކުރާނަމޭ  ކަމެއް ރަްއޔިތުންނާ އަތޮޅު އަުޅގަ

ޢިްއޒަތްތެރި  ވެސް މިގައި ނަދޫގެ ރައްޔިތުން ހޭއަުރވާިލިއރުއަށް އަރަިއ، ފު ނަދޫަމިއރަށް ފުދާއިރާގެ އެއް ރަށް އެއީ. 

ނޑު އެކަިނމައިމަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެމްބަ  ނޑު  ،އެކަިނ ނުކުމެރުން ތިބި. އަުޅގަ ގެ ޕާޓީން ެއކަނި ނުކުމެ މެންއަުޅގަ

ތުގައި ވެސް ޙަޤީޤަ ރުގެ ޑީ.އާރު.ޕީ ިއން. ކޮބައިތޯ އިންސާފެއް. މިއަދުކޮށް ވަކާލާތުކުރަންޖެހުނީ. އޭދިފާޢު

ކިތައް ، ވެރިންނަށްކިަތްއ ވިޔަފާރި  ވާހަކަދަްއކާއިުރަގއިަބރުންނަށް އަނިޔާ އެއް ލިިބެގން އަޅުަގނޑުމެން ޕާީޓގެ މެމް

 މީހުންގެ ވާހަކަ  . އެދަނީ ަމގުމަތީގަ ލިބެމުން އެސަރވަންޓުންނަށްތޯ އަނިޔާ މު ރައްޔިތުންނަށް، ކިތަްއ ސިވިލްޢާއް

ނޑު މެންބަރަކު ަދްއކާ  ހުގައިމިއަދު ވެސް މަޖިލީ ނޑު ނޫނިއްޔާ ނެްތހެން. މިހާތަނަށް އަޅުގަ އަުޅގަނަޑަށް ީހވަނީ އަުޅގަ

އޮތީ. ކިތައް މީހުންތޯ  އެ  ްސެވރިންނަށްތޯ އަނިޔާލިބިފައިކިަތއް ނޫ، މީނީ މިތާ އަޑުއަހަން. ކިަތއް މީހުން

ތޯ ލައިގެން ތިބި އަންނައުނު އިރައިލާފައި މީހުން ގަންނަވާލީ. ކިތައްނޑުން ހިފައިގަެނެގން ތަޅައި ރޯނާގޯިޅގޯިޅގަ

އަނިޔާލިބުނީ.  ލިބުނީ. ކިތައް ސިފައިންނަށްތޯކިަތއް ފުލުހުންނަށްތޯ އަނިޔާ. ވަކާާލތެއް ނުކުރޭ. އޮރިޔާންކުރީ ަމގުމަތީގަ

ނޑުމެން މަ ބަރު މޫސާނަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެން ދަްއަކވާ ވާހަކަފުޅު އެކުަގއި  ލާޞްތެރިކަމާ އެހެންވީމާ، އިޚް ނިކު އަޅުގަ

އެއްކޮްށ  ބޭ އަނިޔާއާއަށް ލިވެސް. މޫސާ  ލިބޭ އަނިޔާ އެބަ ދައްކަންޖެހޭ އަޅުަގނުޑމެން އެންމެންނަށް މި

 އާއި ވިޔަފާިރވެރިޔާ ާއއި ސިވިލް  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ދައްަކންޖެހޭ ފުލުސް މީހާ އާިއ ސިފައިންގެ މީހާ

 ންނަށް ލިބޭ އަނިޔާ. އަންހެނުްނނަށް ނޫސްވެރި ،ސަރވެންޓުންނަށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު ރަޝީދު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިާރގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކަ ދެއްެކުވން:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަ
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ޔިތުްނގެ ގޮތުން ރައް ގުޅޭ ގައި ހިނގަމުން ދިޔަ މައްސަަލއާއެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރު އޮތް ުދަވސްވަރު ފޮނަދޫ އާއި ތުލުސްދޫ

ނަހައްަދވާށޭ އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާފަ. އެހެންވީމާ، ދޮގު އޮންނާނެ މި މަޖިލީހުގައި ެދކޮޅަށް  މަޖިލީހުގައި އަނިާޔއާ

 ޅުވޭ. މެންބަރަށް ވިދާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ރަޝީދަށް  ެއއް ނޫން. އަޅުަގނޑު މާފަންނު ެދކުނު ދާއިާރގެ ބެހޭ މައްސަލަ ނިޒާމާ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެ

ށްދުވަހު މިތާނަގިއ ފާަހގަކުރެްއިވ ިއއްޔެ ޫނން އިހަ ބަރު އެތެިރ މެންފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތް .ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ނޑުމެން ޤައުމުަގއި ފިތުނަ ނުޖެހުން އުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން، އެއީހަމަ  1ސް މީގެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެ އުފެއްދިއަުޅގަ

އެތައް ބަޔަކަްށ  އަްށ ކުލަޖަހައި، ޭގގެ އްތަާކ އެއްޗެހި އުފުރަިއ،ގައި މާލޭގެ ފެންފޯއްރުލާިއރުއަހަރު ކުރިއަށް ވިސްަނއި

އޮތީ  ބަޔަކު މީހުން މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ބޮޑު ބަޣާވާތެއް ހިންގުމުގެ ސަބަުބން މުޅި ޤައުމު މި ،އަނިޔާކޮށް 

ރުކޮށް އަެނއްކާ ޭއެގ ދަނީ. ތަކުރާ ަތކުރާރުވަމުން މި އި. އެ ހަމަނުޖެހުން އެކި ސިފަސިފައިގަހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރޭގަ

 ޚިލާފުވެފައޭ. އެހެންނަމަވެސް ެއކަމަކަށް ފިަޔވަެޅއް  ވަނީ ޤާނޫނާ ފަހުން ކޯޓުން ޙުކުމް އިްއވާފައި އެަބއޮތް ފުލުހުން

ވެސް  ކަމަށް ހަިއކޯޓުން ވެަފއިގާޟީ ވަނީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނާ ޚިލާފުهللا އަދި އޭެގ ކުީރގަިއ ޢަބްދުވެސް ނޭޅުނު. 

ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް  ައަޅންޖެހޭނެވެސް ވަނީ އެއަށް ފިޔަަވޅު  ކޯޓުން ގުޅިގެން ހައި ށްފަ. އަދި އެކަމާ ވަނީ ފާހަގަކޮ

 . އެހެންނަމަވެސް އެކަމަކަށް ވެްސ ދީފަ ެއއް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ވަނީ ލަފަ . އެއަްށ ފިަޔވަޅެްއ ައޅަންޖެހޭނެއަންގާފަ

ވެސް މަރާލީ. އެހެންވީމާ، ކުށެްއ ނުކުރާ  ދޫކޮށްލީމާ، ދެވަނަ މީހާވެސް ފިަޔވަެޅއް ނޭޅުނު. ެއ ޤާތިލު މަގުމައްޗަްށ 

ހައްޔަުރކުަރންޖެހޭ މީހެއް ހައްޔަރުކުރީ. ިހގަިއގެން. ގެ މައްސަލަ ެއއް ޫނން މި އުޅެނީ މުޅި ޤައުމުގައި މީހެއް

 ަމއްޗަށް ފިަޔވަެޅއް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އޭނަގެ ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ މީހެއް ހަްއޔަރުކޮށްފައި އޮތީ. އަދި ުޖީޑޝަލް

ެއއް އޮތް މީހެއް. އެހެންވީމާ، ޤައުމުގައި ހިނގަމުންދާ  އަކީ ސްލޫކީ އެތައް މައްސަލަ ވެސް ނޭޅުނު. އޭނަ

ނޑަކަށް އޮޅިފަ .ހުންނަނީ މައްސަލަތައް މި އަހަރުެގ  31. މިއީ ހަމަ ެއއް ނެތް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ައޅުގަ

ިއގެްނ އޮޅުވާލަ ން މިހިރަ ވަޙީދު،ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ މާސްކެއް ނުވަތަ އަަޅއިގެ މައުމޫނު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ އަދި 

އޮންނަ އިންތިޚާުބ  ކަމެއް. ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގައި މި ދަކީ މިއީ އެަކއްެޗއް. މިއީ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ދާމިހިރަ ވަޙީ

 ަޓކަިއ ކުރާ  މަނުޖެހުން ހިންގާފައި ވޯޓުަތއް ފޭރިގަތުމަށްކޮންމެވެސް އެްއގޮތަކުްނ ވޯޓުަތއް ފޭރިގަންނަން. ަޤއުމުަގއި ހަ

ންކޮށް. މިތާ އޮތީ އޮތީ ނުލާހިކު އަމާ ނުވޭ. އިްއޔެ މާލެ ޤައުމުަގއި ހަމަޖެހުމެއް ބާއްވާކަށް ބޭނުމެއް .ކަމަކީ އްކަމެ
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އް ފޮނުަވއިގެން މީާހ ލަކީ ޗިޓެ މު ުއސޫންނަމަވެސް ހަަމ މިތާ ހުއްޓާ ޢާއްވޯެޓއް ނެގުން. އެހެ 2މު ނުލާހިކު މުހިއް

ޒިުރކުރަން ުހއްޓާ ގަދަބާރުން މޫނު ނިވާކޮްށގެން ބަަޔކު މީހުން ައއިްސ ހާ ކުރުން. އެހެންނަމަވެްސ ޗިޓަށް މީހާހާޒިރު

. ޖަލެއްގަިއ ހުންނަނީ ޖަލަށް ލާފަ މިހާރު އެގެ ޤާނޫނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޤާނޫނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭ

ބަހަްއޓާކަށެއް ނޫން އޮތީކީ. އެއީ ަކނޑަެއޅިގެން ޖަލަށް ލާފައި  ކޯޓަށް ގެންދަން އޮތީ. ޖަލުގައިހެނެއް. ނުބެހެއްޓޭނެ އެ

ގޮތެއް  ވަކި މީހަކަށް ވަކި ފައި،އަދަބެއް އެއީ. އެހެންވީާމ، ވަކި މީހަކަށް ތަފާތުކޮށްދެޭވ ނުޙައްޤުން އެއީ އެހެރީ. 

ޚިލާފުވެފައި ތިބި ބައެއް.  ކަމަށް، ފުލުހުންނަކީ ޤާނޫނާޚިލާފުވެަފއި  ނޫނާތެރި ރައީސް. ރާއްޖޭގައި ޤާނުހެދޭނެ ޢިއްޒަތް

ވެސް ނޭނގޭ. މިހާރު އެކި ތަންތަނުން އެބަ އާޭދ  ކަމެއް އަަޅިއގެން ފުލުހުންން މާސްކުތަެކއް އަނެއްކާ ފުލުހު

ށްފައި މި ދަނީ. ެއީއ ައނިޔާކޮ ަތޅާ އިއަޅަިއގެން ައއިްސ ރައްޔިތުން ގަިއގަމާސްކުތަކާ ެއއްޗެހި އަަޅއިެގން ޔުނީފޯމު

. ކަމަށް ނިންމާފަ ޖެހި ެއ އޮތީ ގެްނގޮސް ވެސް ތަނުން މެންބަރެއް ގެންގޮްސ، އިްއޔެ މި އަނެއްާކ ހައްޔަުރކުރާ މީހުން

ހާްސ،  މައްސަލަ ޕީ.ޖީ އަށް ފޮނުވާނީ. މިގޮތަށް ރާއްޖޭގެ އެތައް ދެން އޮންނާނީ މައްސަލަ އެތާނގަ. ދެން އެ ހިސާބުން

ކޮށްފި. ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ޙައްޤުން މަޙުރޫމު ގެމީހުންގެ ަވީޒފާ މީހުން އެ  3111 .މީހުންނެއް ނޫން 1111

 ނުކުރަނީސް އެުކމެއް، އެ މީހެްއގެ މަްއޗަށް ކުށެއް ސާބިތުމީހަކު ޙު މީހަކު ަޝރުޢީ ކޯޓުން އެ ބަޔާންކުރަނީ އެ

އި މި ތިބެނީ. ފުލުސް އޮފީހަށް ހުރީކީ ނޫން. މާލޭ ބަންދަށް ދޫކޮށްފަ ޖަލުގައި .ޙައްޤުތަކެއް ލިބިދޭންޖެހޭ މީހަކަށް ހުރިހާ 

ެއ  އެކޭ. މިއީ ކުށްވެރިއިތުރަށް ދާންވެއްޖެްއޔާ ބުނާނެ އަށް  ވަޒީފާ ހިސާބުން އޭނާ އެ ގޮސް ބަޔާނެއް ަނގާފައި

ަކމެއް. ދެން އޮތީ ހަވީރުނޫސް.  އެއް ނުދޭނެ. އެހެންވީމާ، ިމއީ ހަމަ ރާވަިއގެން ހިންގާ ތާކުން ވަޒީފާ  އެހެން ހިސާބުން

  ށް. ރަްއޔިތުންނަށް އަނިޔާޮކށްފައި...ނޫހުން ވަރަށް ބަރާބަރަށް ޖަހާނެ ހަމަ ޚަބަރުތައް އިނދިކޮޅަހަވީރު

 

 ލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަފަރެސްމާތޮ

ލަިއކުމް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އައްސަލާމް ޢަ.هللاوالصالة والسالم على رسول لحود هلل ا. بسن هللا`. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކުީރެގ ރައީސް ނަޝީދު ނަމަވެްސ އަދި އެހެން މީހަކު ނަމަެވސް ޖަލުގައި ުނވަތަ އެހެން 

 ކެުއމާއި އެނޫންވެސް ތަކެތި ގެ  ،ވެސް ހަްއޔަރުކޮްށފައި ހުންނައިރުގައި ީކްއވެގެްނހޭ އަސާސީ ޙައްޤުތައް  ތަނެއްަގއި

ނޑުއި ކަމެއް. އެކަމަްށ  ދުކުރާތާއީެވްސ  ން ނަމަވެސް ގެްނގޮސްގެން ކާންދެވޭނެ ފުރުޞަތު ހުުޅވާލުމަކީ އެކަމަށް އަުޅގަ

ތަކެއްޗަީކ  އަޅުަގނޑުމެން ެއ ތަނަށް ގެންދެވޭ އެެހންނަމަވެސް ގޮވާަލން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރަށް އަޅުަގނޑު

ެއޅިފައި ހުިރ  ހުރި އެއްެޗއްތޯ ނުވަތަ މަސްތުވާެއއްޗެހިލާފައި ންޖެހޭ. ވިހަޞައްޙަ ެއްއޗެހިތޯ ޗެކުކުރަ ރަނގަޅު

 ޖެހޭނެ.ެޗކުކުރަން، ނޫން ަކންތައްތަކެއް  ނޫނީ އެ ،އެްއޗެއްތޯ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ahmed.naseer
Placed Image
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  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކު

 ިއން އެދިލައްަވއިފި ާކއެްއޗެހި ވަނީ. ގެ ކަމަށް ރިްއނުކުޅުްއވާއް މިީއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފައެ މައްސަލަބަލަންޖެހޭ 

 ހުރި ކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޚަބަރުލިބޭ... ގެންދަން. އެ ކަމެއް ުނކުރޭ. އެ ތަނުގައި ޒަހަރުލާފައި

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގައި އެ ުފރުޞަތު ލިބިވަޑަިއގެންެނވި. 

 ބަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.އަޅުަގނޑު ފަރެސްމާތޮޑާ ާދިއރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއބްރާހީމު މުއްޠަލި

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވީ އެހެންވެގެން ާކއެްއޗެހި ގެންދިުއމުގެ ފުރުޞަތުދެއްވާށޭ. އެެހންނަމަވެސް އެ ހުންނަންވާނީ 

ެއއް ލައިފިްއޔާ ސަުރކާރު ބޮލުގައި އެ ޒިންމާ އެުޅވިދާނެ.  މެޑިކަލީ އެ ރަނގަޅަށް ެޗކުުކރެވިފައޭ. އެހެންނޫނީ ވިހަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންަކމާއެކީ އެ ފުރުޞަތާ އަދި ެއނޫންވެސް އިންސާނީ ޙައްުޤެގ ގޮތުން ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގަ އި އިްއޔެ ރައީްސ ފުރުޞަތުތަކެއް ނަޝީދަށް ވެސް ލިބިވަޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރަންޖެހުނީ އަނެއްާކވެސް އިންިޑއަން ހައިކޮމިޝަނަށް ވަދެ ފިއްަލާވވަަޑއިގެންފާނެ ކަުމގެ ބިރު 

ފުލުހުންނަށް އޮތީމަ. ފުލުހުންނަށް ކުރާ އަމުރު ތަންފީޛުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް މަޖުބޫރުވާތީ. އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ފަހަރަކު 

ނޑަްށ އެރިަވޑަިއގަންނަަވއި ެވސް ގޮއްަސ، މި ފަ ހަރު ވަޑަިއގަްނނަވާނީ ކޮން ތަނަކަށް ކަމެއް ނޭނގެ. ފަހަރެއްަގއި ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުާރ  ފާނެ. އެހެންވީމާ، އެ ޙުކުމް އިްއވުނު ަވގުތުަގއި ފުލުހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެންޮގއްސަ ހުރީ. އަޅުގަ

ސާސީ ޙަްއޤަކާއި ހުރިހާ ޙައްޤުތަެކއް ިލބިގެންދާނެ. ހަމަ އެހެންމެ، ގޮތުަގއި އެ މަނިކުފާނަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ އަ

މިއަދު ހަވީރު ކޯޓުގެ އަުމރަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް ފަހު އެމަނިކުފާނު ދޫކޮށްލާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުެމންގެ ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު ނަގާލައި  މުދަލަށާއި ތަކެއްޗަްށ ، ކޮންމެގޮތެްއވިޔަސް ިމއިން ޮކންމެ ވަގުތެްއގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކުރަންޖެޭހ އެއް ކަމަީކ...  ގެއްލުންދީ، އަުޅގަ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމު.

 

 ސަލަ()ނިޒާމީ މައް

 

  ވާހަކަދެއްެކވުްނ: މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކިހިނެއްތޯ އެނިގވަަޑއިަގންނަވަނީ މިހާރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންދާ މެންބަރަށް މިއަދު 

ުޑ ުގުޅމެއް އޮތް މެންބަރެއްޯތ އެ ކޯޓަށް ގެްނގޮްއސަ ރަީއސް ދޫކޮށްލާނެކަން. ކިހާ ހިސާަބކުން، ކޯާޓ ކިހާ ބޮ

 މެންބަރަކީ. މިހެން ސީދާ ވިދާޅުވާތީ.

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. މެންބަރަކު ދައްކަވަމުްނ ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅަކަށް ަޖވާބުދެްއވަން، ފަރެސްމާތޮާޑ 

 އަށް ގެންދަާވ.ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރި 

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ވާހަކަ ބިނާކުރާނީ އަބަދުެވސް ޤާނޫނީ ގޮތުން މިކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތުގެ މަްއޗަށް.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަ

އްޔާ ކޯޓާ ހަމައިން ެއ މައްސަލަ ނިމުނީ. ކޯޓަށް އެއީ ޢާއްމު ގޮެތއްަގއި ކޯަޓކަށް މީހަކު ގެންދަން އަމުރުކޮށްފި

ހާޒިރުކުރީމަ ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރެވުނީ. ކޯޓުން ދެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އެނގޭނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

، އަހަރު ތެރޭަގިއ އެތައް ބަަޔކު ހައްޔަރުކޮށް  3އަަހރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރިްނ ހިނގި  3ކޮންމެއަކަސް މިދިޔަ 

އަނިޔާކޮްށ، އެ މީހުން ޖަލަށްލައި، އެ މީހުން ބަންދުކުރަމުން ދިޔައިރުަގއި ވެސް ހަމަ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި މި ވާހަކަ 

ނޑުމެން ހޯދަން އެބަ  ދެކެވެމުން ދިޔައީ. މިއަދު ެވސް މި ވާހަކަދަްއކަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، މިނޫން ދުވަެހއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭ. މިއަށްވުރެ ޞުލްޙަވެރި  ނޑުމެން ހޯދަންޖެހޭ. އަޅުގަ ަކމާ އެކީ ައޅުަގނޑުމެން ުއޅެްނޖެހޭނެ ދުވަހެއް އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ޤައުމު ސިޔާސީ ީލޑަުރން ނުކުމެ މަސައްކަތްކުރަްއަވން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި  ޤައުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

އަދި މައްސަަލ އަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ.  ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން ޮކންމެ ދުވަހަކު މިގޮތަށް ވާހަކަދެއްިކޔަސް

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީަސކަށް ެވްސ ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. އެއީ ޤާނޫނީ އިުމގެ ބޭރުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ. 

ަމ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަށް ކޮށްދެވޭެނ ކަމެއް ވެސް އޮންނާނީ. ައދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަ
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ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި މައްސަލަތައް ހައްލުވާނީ  ނޑިޔާރަށް ވެސް ކޮށްެދވޭނެ ކަމެއް އޮންނާނީ. އެހެންކަމާއެކީ އަުޅގަ ފަ

ވަކި މީހަކު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އެެހން މީހުން ވެސް ތިބޭނެ. ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް ތިބޭނެ. ރީކޯ 

އްބަވާނެ. ހަމަ ޤާބިލު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީްސކަން ކުރެްއވޭނެ. އެހެންވީމާ، ކީްއވެތޯ ވަިކ މޫސާ މަނިކު ފަދަ ބޭފުޅުން ތި 

މީހަކު ނަގަިއގެން އެ މީހާ ޕްރޮޓެކްޓުކުރުމަށް މިކަން ކުެރޭވނެ. އަޅުަގނޑު އިްއޔެ، ާރްއޖެ ޓީވީ ބެލިއިުރގައި ީހވަނީ 

ކަން ނުކުރެވޭނޭ. ނޫން. ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވަކި ޢާއިލާ ެއއްެގ، ބޮޑު ޢާއިލާ އެްއގެ މީހަކަށް ނޫނީ ވެރި

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާކަން ކުެރވޭނެ. އެެހންވީމާ، އެކަމަށް ޤާބިލު ެއހެން ބޭފުޅަކު ނަންގަވާށޭ. 

 ކުށްކުރި...

 

 ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޮމކްރަސީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަިޓކު ހައުސް. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއް 

ނޑުމެްނ  މިތަނަކަށް ބަޣާވާތްކޮްށގެން ހުރި ބޮޑު ބާޣީ އެއް ައއިްއސަ ފަސޭހަކަމާ ެއކު ކަންތައް ކުާރކަށް އަުޅގަ

ކުރަމުންދާ ކަމަކީ ދިވެހިރާްއޖެ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއަށް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. މިއަދު ބަޣާވާތްކޮށްގެން ހުރެ މި 

ގެންދަނީ. ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއަށް މި ޤައުމު ވައްޓާލަނީ. އެއީ ސީދާ ވަޙީދު ރާވަިއގެން ކުރަމުންގެންދާ 

ކަން. އެކަްނ ޢަމަލުތަކެއް. މި ޤައުމު އޮންނަންޖެހޭނެ. ވަޙީދަށް އެނގޭ ތިމަންނަގެ ސިޔާސީ ހަޔާްތ އިްއޔެ ނިމިއްޖެ

ނިޑާޔރުން ކައިރި އަށް ފޮނުވާފައި އެ ބުނަނީ ތިމަންނާ އަށް   5ވަރަށް ސާފު. އެހެންވީމާ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަުކގެ ފަ

އަހަރު ދުވަހު ވެރިކަންކުެރވޭެނ ގޮތް ހަދައިދޭށޭ. ފޮނުވާ. ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރުްނ ަކއިރިއަށް އެބަ ހުރި ވަޙީދު 

ޅުަގނޑު އަތުަގއި އެބަ ހުރި އެކަުމގެ ެހއްާކއި ގަރީނާ. އެހެންވީމާ، މި ޤައުމުަގއި ެއ ފުރުޞަތެްއ މީހުން ފޮނުވާފަ. އަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން ީދގެންނުވާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންެގ ތެެރއިން މަދު ބަޔަުކ އަނިާޔކުރޭ. އެ އަިނޔާާއ އަުޅގަ

ނޑު ައދިވެސް ފުލުހުންނަށް ޮގވާ ަލނީ މުޒާހަރާކުރަން ނުކުެމ އެ ތިީބ ތި ބޭފުޅުންގެ ދެކޮޅުހަދަން. އަުޅގަ

ދުޝްމަނުންނެއް ނޫނޭ. ތި ބޭފުޅުންނާ އެކު ވާ ިދވެހި ރައްޔިތުންނޭ. ޤާނޫނުގެ ޙުޫދދުގެ ތެރެއިން ިތ ބޭފުޅުން 

ނޑުމެން ތި ބޭފުޅުން ަބލައިގަންނާނަމޭ. މަދު ފުލުހުންތަކެއް ކުރަމުން އެ ާދ  ޢަމަލުކުރައްވާށޭ. އޭރުން އަުޅގަ

ނޑު ވެްސ ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. އެްއވެސް މީހަކު އެްއވެސް މީހަކަށް އަނިޔާކޮށްގެންުނވާނެ.  ޢަމަލުތަކަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ވާހަކަަދއްކަމުން މި ގެންދަނީ. ކުީރ هللا އަނިޔާ އަކީ  ނަހީކުަރއްާވފައިވާ ކަމެއް. އެކަމަށް ަޓކަިއ އަުޅގަ

ވާނަމަ، އެ އަނިޔާ އެްއގެ ޙައްޤު ހޯދުމަކީ މިއަދު ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ސަރުކާރުން ވެސް އަނިޔާ ެއްއ ލިބިފައި 

މިއަދު މި ޤައުމުން ފެންނަމުން މި ދަނީ މި ޤައުމު ގައި ތިއްބެވި ސިާޔސީ ލީޑަރުން ހައްޔަރުކުރާ މަންޒަރު. މިއަުދ 

ވަޙީދަށް ިމ ޤައުމުަގއި ފުރުޞަތު އޮތީ.  ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފައި މާަދމާ މައުމޫނު ހައްޔަރުކުރާނެ މި ޤައުމުގަ. އޭރުން

އެކަން އޭނާ ކުރަމުން އެ ގެްނދަނީ. އޭނާ އަކީ ޑިމޮކްރަސީ ދަންނަ މީހެއް ނޫން. ޑިމޮކްރަސީ އުސޫލު އޮތް ތަނެްއގަިއ 
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ނަޑއެިޅގެން މުޠުލަޤަްށ ހުރި ބޮޑު ބާޣީ ެއއް އެީއ. އޭނަ މި ޤައުުމގައި ސިޔާސީ  އުޅެފައި ވެްސ ހުރި މީހެއް ޫނން. ކަ

ނެޑްއގަިއ އެިލެގން އެ އިންނަނީ. ިއއްޔެ އެ  މައިދާނަށް ނުކުމެ އެ އުޅެީނ އެހެން ޕާޓީައކުން ޖަހާފަިއ ހުރި ާވގަ

ނޑާލީމާ ދެން ތިމަންނަެގ ސިޔާީސ ހަޔާތް ނިމިއްޖެަކން ތިމަންނާ އަށް އެނގިއްޖެ.  ނޑާލައިފި. ކަ ވާަގނޑު ވެްސ ކަ

ނުޑ، ައޅުަގނާޑ އެހެންވީމާ، މިއަދު ުނކުމެ މި ޤައުމުަގއި ތިބި  ސިޔާސީ ީލަޑރުންނަށް އަނިޔާކުރަމުން އެ ަދނީ. އަުޅގަ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ޮގވާލަން، މިއަދު ރައީސް ނަޝީދަށް އެ ދޭ އަނިޔާ މާދަމާ ރައީސް މައުމޫނަށް ވެސް މި ވަޙީދު 

އް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ދޭނެ. ވަޙީދަކީ ނުބައި، ނުލަާފ، ޖައްބާރު ގޮެތއްފޮތެއް ނެތް ވަރަށް ދަށް ފަންތީގެ މީހެ

މި ބުނަނީ އަނިޔާނުކުރާށޭ. ިމއަދު އަނިާޔ ކުރާ ކޮންމެ މީހަކީ މާދަމާ އިންސާފުެގ ކުރިމަްއޗަށް ހާޒިރުކުެރވޭނެ މީހެއް. 

އަޅުަގނޑުމެން އެކަން ކުރާަނން. އެއީ ރައްޔިެތއް ކަމުަގިއ ވިޔަސް އަދި ފުލުހެއް ކަމުގައި ވިޔަްސ، ނުޙައްޤުން ދޭ 

އަށް އެ މީހަކު ޒިންާމވާންޖެހޭނެ. ޤާނުނީ ތަރަހައިގެ ބޭރުން މި ޤައުމުގައި އެްއެވސް މީހަކު އެްއވެސް މީހެްއެގ  އަނިޔާ

ގަޔަށް އަތްލަިއގެންނުވާނެ. ެއއްވެސް އަނިޔާ އެްއ ކޮްށގެންނުވާނެ. ފުލުހުންނަކަށް ނޯންނާނެ ޤާނޫނުގެ ބޭރުން އެކަްނ 

ތަކެއް ެއކަން ކުރަުމން އެބަ ގެންދޭ. ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަކީ އެ ކުާރ ކަމެްއަގއި ކުރާކަށް. އެހެންނަމަވެސް މަުދ ފުލުހުން

އެ ބޭފުޅަކު ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެކަން. އެ ބޭފުޅެއްގެ ފަހަތަކު އެ ދުވަހަކު ނުހުންނާނެ އަމުރުކުރާނެ ވެރިަޔކު. ނޫނީ 

ވެގެންދާނީ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެހެން ބޭފުޅަކު. ހަމަ އެ ބޭފުޅާ ނިކަމެތިވެގެންދާނީ. ޢާއިލާ ނިކަމެތި

ފުލުހުންނަށް ގޮވާލަން، ޤާޫނނީ ތަރަހައިގެ ބޭރުްނ ެއއްެވސް ކަމެްއ ނުކުރުމަށް. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގޭނެ ޤާނޫުނ 

ގެ ތެރެއަްށ ވަރަށް ރަނގަޅަށް. އެހެންވީމާ، މި ޢަމަލުތައް ހިނގަމުންގެންދާ މަދު ފުލުހުން އެބަ ޖެހޭ ޤާނޫނީ ތަރަހައި

ވަންނަން. ވަދެ ތިމަންނާ އަށް ވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްެޤްއ ކަން ތިމަންނާ އަށް ޤާނޫނީ ޒިންމާ އެއްގެ ގޮތުަގއި 

އަދާކުރެވޭނީ. ޭއގެ އިތުރަްށ ކުރަމުންގެންސާ މަސައްކަަތކީ މި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުްނ ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން. 

 ގެންވާ ފުރުޞަތެއް. ެއކަމުގެ ބޭނުން ރައްޔިތުން...މުޒާހަރާކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާީސން ލިބި

 

 މަޢުޞޫމު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

`. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އާދެ! ޢާއްމު ރަްއޔިތުންނަށް ެއއްެވުއޅެ، ޚިޔާލުފާުޅކުރުމުގެ ަޙއްުޤ 

ނޑުމެން މިއަދު މި ލިބިދޭންޖެހޭ. ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެފަދަ އެއްވު ންތަކަށް ޭދންޖެހޭ ހިމާޔަތް ލިބިދޭންޖެހޭ. އަޅުގަ

ހުށަހެޅިފައިވާ ުކއްލި ަމއްސަަލއަށް ބަލާއިުރ ދެ ޤާނޫނަކާ ޭދތެރޭގަިއ ވިސްނާލަންޖެހޭ. ެއްއ ޤާނޫނަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު. ޞުލްޙަވެރިކަމާ އެކު އެްއެވއު  2113/1ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު. އަނެއް ޤާނޫނަކީ،  2118/5

ނޑުމެން މިއަދު މި މަޖިލީހުގަިއ ބަހުސްކުރެވެމުންދާއިުރ މި ދެެކޭވ  މި ދެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާަތއް ިކޔައިލާފަިއ ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނޭނގި ތިބެބާއޭ ިމ  ނޑުމެން ހެދި ޤާނޫނެއް އަުޅގަ ވާހަކަތަކާ ދޭތެރޭ ިޚޔާލުކޮށްީލމަ ހިތަށްއަރާ އަުޅގަ

ކަދަްއކަނީ. ދެ ޤާނޫނުަގއި ވެސް އެބަ އޮްތ މިންތަކެއް ަކނޑަައޅާފަ. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގައި އެބަ އޮތް ވާޖިބުތަކެްއ ވާހަ
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ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދިން އާ މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިން ޞުލްޙަވެރިކަމާ  އެ ބޭފުޅުންނާ ހަވާލުކޮށްފަ. އަޅުގަ

ތައް ަކނަޑއަޅާފައި އަލަްށ މި އަހަރު ތެރޭ އެކުލަަވއިެލވުނު ޞުލްޙަވެރިކަމާ އެކު އެކު ެއްއވެުއޅުމުގެ ޙައްުޤގެ އިން

އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަްނކަމުެގ ޤާނޫނު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. މި ދެ ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ދާއިުރ 

ތެއް މީގެތެެރއަށް ވަެދގެން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މި ކަންތައްތަްއ ކުރިއަްށ ދަނީ ވަކި ަބެއއްގެ ަޖޒުބާ 

ަވނަ ދުވަސް. އޭރު ކުީރގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްުއސްތާުޛ  21ޖުަލއި  2119އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާނަށް ައންނަނީ 

މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު، ެއ ބޭފުޅާ ހުންނަވާ އަިލވާގެ ިއން ނެރުމަށް ޓަކައި ފުލުހުން އަންނާތީވެ، ސަޕޯޓަރުން ެއ 

ގެ ހިމާޔަތުގައި ެއއްވި. މިއަދު މި ފެންނަނީ ހަމަ ކުރިން ރައީސްކަން ކޮށްފައި ހުންނަ ބޭފުޅުންގެ މަނިކުފާނު

ކަންތަކުަގއި ސަޕޯޓަރުން ެއ ބޭފުޅެއްގެ ހިމާޔާުތގައި ުނކުންނަ ތަން. ހިމާޔަތުގައި މި ނުކުންނަނީ ރައްޔިތުން. 

ނުކުރެވޭނެތީވެ މި އޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ޤާނޫނުގެ ރައްޔިތުން މަގުމަްއޗަށް ނުކުމެ، މިކަހަލަ މަޞްލަޙަތު ހައްލު

ތެރެއިން ަވކި މުައއްސަސާތަެކއް އުަފއްދާފަ. ޝަރްޢީ މަރުޙަލާގެ ކަންަތއްތައް ހަމަޖައްާސފަ. ފުލުހުން ހަމަޖައްސާފަ. 

ނޑުމެްނ ޢާއްމުން މީގެތެރެއަށް ވަދެގެން ވަ ރަށް ނޭއްގާނީ ގޮތުަގިއ ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ހަމަޖައްސާފަ. އަޅުގަ

ނޑު އެދެނީ ފުލުހުންނަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް  ކަންތައްތައް ދިަޔއުމަ ދެކޮޅުން ވާންވެގެން މި ކަންތައް މި ވަނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޚިޔާލު ފާުޅކުރުމުެގ  ބައެްއގެ ގޮުތަގއި މަސަްއަކތްކުރުމަށް. އަދި ެއއާެއއްކޮްށ އަުޅގަ

މަކަމާ އެުކ ބޭނުންކުރުމަށް. ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ޞުލްަޙވެރި ެއއްވުންަތކެއް ކަމުަގއި މިނިވަންކަން ފުރިހަ

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އެ ތަނަށް ހިނގާލުމެއް ހިނގަމުންދިޔަ ތަން. ފުލުހުން އެ  ހެދުމަށް. އަޅުގަ

އްޗަްށ ެއ ބޭފުޅުން މުޒާހަރާކުރި ދުަވސްވަަރުކ ތަންތަނަކަށް އަރަެއއް ުނަގނޭ. މާލޭގައި ަމގުތަުކގަިއ ރީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެނޭ ފުލުހުން ތެރެއިން މިކަހަލަ ކަންތަކެއް. ފުލުހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހެނީ އެ ބޭފުޅުން ވަކި 

ނޑު އެދެނީ ދިވެހި  ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރާ ހިސާބަށް މުޒާހަރާކުރާ ބޭފުޅުން ކަންތައް ގެންދިަޔއިމަ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ރައްޔިތުންނަކީ ޞުލްޙަ އަްށ ލޯބިކުރާ، ސިޔާސީ މަްޝރަޙުގައި ާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނނަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ޚިޔާލު 

ފާޅުކުރާ ބަޔަކަށް ވުމުގެ ުފރުޞަތު ލިބިދޭނެ ކަމަށް. ފުލުހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ދުވަހުން ދުވަހަކަށް ކުރިއަްށ 

 ގެންދާނެ ކަމަށް. ޝުކުރިްއޔާ.

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ޝުކުރިއްާޔ. މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން މި ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ުހށަހެޅި، ތާއީދުލިބިފައި އޮތުމާ 

ނޑު ަގސްތުުކރަނީ. އެހެންވީމާ، ވޯޓަކަށް ެދންނެވުމަށް ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ  އެކު މިހިސާބުން ވޯަޓކަށް ަދންނަވަން އަުޅގަ

ބީލު ޖައްަސވައިެދއްވުަމށް ދަންނަވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަްށފަހު( ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ާކޑުކޮޅުަތްއ ރަނގަ

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން. ހުރިހާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ިއށީނދެވަޑަިއގެން ާކޑުޮކޅުތަްއ  ޗެކުކޮށްެލއްވުމަށް އަުޅގަ
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ނޑު ފުރު ނުޑ މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޗެކުކޮށްެލއްވުމަށް އަުޅގަ ޞަތުއަރުވަން. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދެގ )ހ( އަދި )ށ(ގެ ދަށުން، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކު  145ގަާވއިދުގެ 

ގެންފައިވާ ހުރިާހ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި މަްއސަލަ އަށް ވާހަކަފުޅުަދއްަކަވން އެދިވަަޑއި 

ފުރުޞަތުއަރުވާ ނިމެންދެން މި މައްސަލަިއގެ ވަގުުތ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ މެުދ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަްށ 

 ވޯޓުދެްއވުމަށް.  

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ  މައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 މީރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 

 44 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 25 ވޯޓު ދެްއވީ:

 18      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
 

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

 . އެހެންކަމުން މައްޗަންގޮޅީ 43ލަ . ޖުމ22ް. ފާސްވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 43ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ިޢއްޒަތްތެރި މާފަންނު ުއތުރު ދާއިރާގެ  ރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ހުށަހަޅުއްަވއި،އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މާ

ވަނަ މާއްދާެގ  145 މީ ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެމެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހު

 ގެ ދަށުން ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ކުއްލި މައްސަލަ )ހ( އަދި )ށ(

ފާސްވެއްޖެ.  އަރުވަން މަޖިލީހުންހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުހުރި ަދއްަކވަން ެއދިވަަޑއިގެންފަިއވާއަށް ވާހަކަފުޅު

އަރުވަމުން ނަށް ފުރުޞަތުގުިޅގެްނ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ މެންބަރުން މިގޮތަށް ފާސްވުމާ

މިނެޓުެގ  3 ންމެ މެންބަރަކަށް ވެސް ވަނަ ާމއްދާަގިއވާ ގޮތުެގ މަތިން ކޮ 146ގެންދާނަން. މަޖިލީހުގެ  ަގާވއިދުގެ 
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ނުޑ އެންމެ ފުރަަތމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޮފނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ފުރުޞަތު އަރުވަމުން މި ގެންދަނީ. އަުޅގަ

هللا ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ،އެއް އަށް. ިނޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ هللاޢަބްދު  ބްދުއްރަޙީމުމެންބަރު ޢަ

 ޖާބިރު

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން ، ެއއް މި ނެީގ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ  އަުޅގަ

ރި ޚަބަރު އަޅުަގނޑަްށ ހު އިހާ ސާމާނުތަކެއް ހަރުކޮށްފަ މިދާ އިމާރާތުގެ ތެރޭަގއި ޖާސޫސްކުރާ ައޑުއަކުރަމުން މަސައްކަތް

އެ މީހުންެގ ފޯނުތަްއ ، މަޖިލީސް މެންބަރުންނަށް ޖާސޫސްކުރުމާ ަރއްޔިތުންގެ  ،ވަނީ. މީ ވަރަށް ބޮޑު އިލިބިފަ

ރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ހު، މުންދާަކން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށާވަރަށް މައްޗަށް ިމކަން ރާއްޖޭގައި ހިނގަ، މާއަުޑއެހު

އެއީ ިނޒާމީ ވަރަށް ޮބޑު ، ން މިކަން ކުރަންޖެހޭ. އެހެންީވމާއިްނޑިޕެންޑެންޓު ބަޔަކު ގެނެްސގެ ، ވީމާއެބަ އެނގޭ. އެހެން 

ނޑުމެްނނަ މައްސަލަ ޖެހޭ.  ކުެރވެން އެބަސަލާމަތުން ތިބެގެން މަސައްކަތް ެއއްކޮށް ުފރާނަ ށް މިނިވަންކަމާެއއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަތަކާ ެއއްޗެހި އަޑު ޅު ތެރޭގައި އަތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް މި ގޭރައްޔި ދާކަން އަހަމުން ގަ

އިން ވައްދަިއގެން ެއ މިތާ އެތެރޭގަިއ ސިފަ ،ނގޭ. މި ދޭތެރެއިން ފުލުހުން ވައްަދއިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެ

ނޑުމެންނަށް ޚަބަރު ލިބިފައި ކުރަމުން ދިޔަކަން މަސައްކަތް އި، ވަނީ. މިކަން ބައްލަވާފަ ވެސް އަުޅގަ

 އެއް.  އަުޅއްަވއިދެްއވުން އެެދން. މީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަފިޔަވަޅު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޫން. އެހެންނަމަވެސް  ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތިޔަ ވިދާޅުވި ޚަބަރަކީ އަޅުަގނޑު އަނހާފަިއވާ ޚަބަރެއް

ބެހޭ  ގާނެ ޚަބަރެއް. މަޖިލީހުގެ ކަމާއިން ނަ  ިރއަސްކޮށް މަިޖލީހުގެ އިދާރާތިޔަ ވިދާުޅވި ޚަބަރަކީ އެކަމުެގ ގޮތުަގއި ސީ

ނުޑ ފިޔަަވޅުގޮތުން  ބެހޭ ިތޔަަކމާ އިން ކޮމިޓީތައް މެދުވެިރކޮށް. އަދި މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަޅަުމން ގެންދާނަން. އަުޅގަ

 އަށް. هللاޢަބްދުދުއްރަޙީމު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބް މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ފޮ

  އާދެ! މިއަދު... . ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. السالم عليكن . بسن هللا الرحون الرحين

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 ރަޝީދު   ރިޔާޟު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ ،އެއް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާޟު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި މަޖިލީހުގެ މާލަމުގައި މިހާރު ސައިބޯން ގެނެއްސަ ހުރި އެްއޗެްއސަށް މަސްތުވާތަކެތި އަޅާަފިއ 

ނޑުމެންނަށް ވަނީ ހުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅު ެރވޭނެ އިންިތޒާމެްއ ކުލިބިފަ. އެހެންވީމާ، ެއކަްނ ޗެކުގަ

ވެސް ޭއގެން ބަެއްއ  އިއަދި އިްއޔެގަ ، ހެންވީމާޖެހޭނެ ކަމެއް. އެކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުަރއްވަންދެްއވުމަހަމަޖައްސައި

ނުޑމެންނަށް އޮތީ އެނގިފަ. އަިދ ކަމަށް މައްސަލަ ގެން ބަެއއް މީހުންނަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތް ވީއެްއޗެހި ބޮއި ތައް އަުޅގަ

ެއކަްނ ކުރިމަތިވި.  މިދެންނެވި ކަހަލަ މައްސަލަތަކާވެސް ބަެއއް ބޭބޭފުޅުން އޭގެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްެގން  މިއަދު

ނުޑ ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭބައްލަވާލަ  ކަެމއް. ދެްއވުމަކީ އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބެހޭ ލަމުގަިއ މިހާރު ހުރި ތަކެއްޗާމާރަޝީދު  މަޖިލީހުގެ ސައި ރިޔާޟު ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލުފުށީ

ނޑުމެން ވަ ، ގުތުްނ އެއާ ދޭތެރޭަގއި ފިޔަަވޅުއަަޅންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާގޮތުން ތިޔަ ވިދާުޅވި ކަންތަްއތަކަކީ އަުޅގަ

ވާ ގޮުތގެ މަތިން މަލުކޮށްފައިހުރި އެއްެޗއްސާ މެދު ޢަ ަގއިއިން މީގެ ކުރިން ވެސް ސައި ޮކޓަރީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

އަށް އަންގަން. އަޅުަގނޑު މިހާުރ  މަށާއި މަޖިލީހުގެ އިދާރާށް އަުޅަގނުޑ މަޖިލީހުގެ އަމީންޢާއްކުރެއްވުމަޢަމަލު

 އަށް. هللاޢަބްދު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ  ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުފޮ

  . بسن هللا الرحون الرحين

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ިމލަންދޫ ދާއިރާގެ ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލައެއް

  

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

ކަމަށް  ކޮންޑިޝަންަތކަށް ވިހަ ގޭސް އަޅާފައި ހުރިއްކާތެރި ގޮތަކަށް މިތަނުެގ އެއަރވަރަށް ނުރަ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑު ދަންނަވަން.  މު ކަމެއް އެބަ ލިބޭ. އެހެންީވމާ، މިކަން ބައްަލަވއިދެްއވުމަީކ ވަރަށް މުހިއް މަޢުލޫމާތު ކަުމގަިއ އަުޅގަ

 77ޖެހޭނެ. މީ ވަަރށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް. މިާތ މިތިބަ ޢިއްޒަތްތެރި ން މިކަމަށް ފިަޔވަޅުައޅައިދޭންހަމަ ވަގުތު

ޮކންޑިޝަންތަކަށް ވިހަ ގޭސް ނެ ފަދަ ކަމެއް މީ. އެހެންވީމާ، މިތާ އެއަރވެދާއަށް ނުރައްކާތެރި  މެންބަރުންގެ ފުރާނަ

 ެދްއވުން އެދެން. އިިލބޭ. މިކަން ބައްލަވަ އަޅާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެބަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މަޖިލީހުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ބަލާނަން. ތޮއްޑޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  ތިޔަ މައްސަލަ ވެސް އަުޅގަ

 ވަޙީދު. 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ރައީސް މަުޑވެލީމަ. އެއް މި ެނގީ ހެނދުނަށް ވުރެ ތަންކޮެޅއް ރުޅި ޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަރައީސް އަ 

ކުމަތްތެރި ބޭފުޅެއް. މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގަިއ އަޅުަގނޑު އެދެން ރައީސަީކ ވަރަށް ޙި

ްށ ވެރިކޮށް ދާނެ ގޮތަކަމާންކަން ތަންކޮޅެއް ޞުލްޙައްޖޭގެ ައމަންއަމަޝްވަރާކޮްށގެން މި ރާއްޖޭގެ މި މަގުތަކާއި ރާ

 މު ރައްޔިުތންނަށް އުޅެން އުނދަޫގވެއްޖެ . ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މިހާރު ޢާއްދިނުންމިކަންކަން ހަމަޔަކަށް އަުޅަވއި

 . އިނގޭތޯ ރަީއސް

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ައްށ  هللاޢަބްދު އްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމުޢި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަ

 އަރުވަން.ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދުނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމު ފޮ

، މިއަދު މި ހުށަހެޅި އްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އާދެ!. ުޝކުރި  السالم عليكن . بسن هللا الرحون الرحين

ނޑު  އިމަްއސަލައިގަ ކުރަމުންދާ ކުއްލި ބަހުސް ަބޔަކު އެްއވެްސ ެވްސ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އެްއވެސް  އަުޅގަ

ނޑަށް މި ެއކީގަ ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ހަމަ އެއާކުރުމަކީ ެއީއ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުބަޔަކަށް އަނިޔާ  އި އަުޅގަ
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ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއަދު ހުށަހެޅިގެން މިފާހަގަ ދެކޮޅަްށ  އަކީ އަނިޔާއާ އްސަލައުޅޭ މަ ކުރެވެނީ އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ީޕ  ،ދައްކަން ތެދުވެ ަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކު ވާހަކަ ައޅު އިެއއް. މި މައްސަަލއިގަ  ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ މަްއސަލަ

ޔަކު އަެނއް ބަ ިއ،އަނެއް ބަޔަކު ޑީ.އާރު.ޕީ ކުްށވެރިކޮށްފަ އި،އަނެއް ބަަޔުކ ޕީ.ޕީ.އެމް  ކުށްވެރިކޮށްފަ  އި،ކުށްވެރިކޮށްފަ 

ނޑުމެންނަކަށް ހައްލެްއ  ބަަޔކު ރަީއސް ނަޝީދު ކުށްވެރިކުރުމަކުން ކޮށްފަ. އަނެއްއީސް މައުމޫނު ޯގސްރަ ައޅުގަ

ނޑުމެން ވާން އެބަ، ކަމަކަށް. ެއހެންވީމާ ނުލިބޭނެ މި ބޮޑަށް ސިޔާީސ ގޮތުން  އެއަްށވުރެ ޖެހޭ  އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައް ތަސައްރަފުފުދިފައި ނޑުމެން އިންތިޚާޔިތިބި ބަޔަކަށް. އަުޅގަ  އިމިތަނަށް ފޮނުވާފަ އިބުކޮށްފަުތން އަޅުގަ

ނޫނުތައް ކަންކަން ހައްލުކުރެވޭނެ ޤާ މި ،ހޯދައިދީގައި ޤައުމީ ފެންވަރުަގއި ހައްލުމިތިނީ މި ގޮތަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަކު 

ނޑުމެން މިކަންކަމާކުަރން. އެހެންކަމަށްވަހަދައިދީ މި މަސައްކަތް ޑަްށ ބޮ  ހާރަށް ވުރެމި އިގަދޭތެރޭ  ންޏާ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޒާތީ މައްސަލަަތްއ  ،އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެއކަްއޗެއް ިކޔަިއގެންސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަިއގެން،  އަުޅގަ

މަަސއްކަތްތަެކްއ ކަމުގައި އެންމެން އެީކގައި ތެދުވެ  ޖެހޭ މި ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ޤައުމަށް ިއ،އެއްފަރާތައް ލާފަ

ސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން ދާނީ މި މަންޒަރު. އެހެން ބޭފުޅަކު ވެރިކަމަށް އަޔަ ނޫނިއްޔާ މާދަމާއެހެންކުރަން. 

ރިކަން ކުރި ބޭބޭފުޅުން ހައްޔަރުކުރަން މަސަްއކަތްކުރި. އަޅުަގނޑުމެން ދުށީމު މީގެ ކުރިންވެސް ހަމަ މި ޤައުމުގައި ވެ

 ަގނޑުެމންނަށް އެހާ ބަލައިގަންނަންންދިޔަ ތަން. އެކަންކަމަކީ ެއއީ އަޅު ފެނުނީ ހަްއޔަރުކޮށްގެން ގެ އަދި ިއއްޔެ މި

ނޑުމެްނ އެބަ ހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ. އެައށްވުރެފަސޭ ނޑުމެންެގ ޤާނޫނުތަކަށް އިޙްޖެހޭ އަ ބޮޑަށް އަުޅގަ ތިރާމުކުރާ ޅުގަ

ޒިންމާ އިމުެގ ތެރެއިްނ ވާ ޤާޫނނީ ވެސް އެބަޖެހޭ އެ މީހުންގެ ޒިންމާ އެ މީހުންނަށް ލިބިފައި ބަޔަކަށް ވާން ފުލުހުން

ރަނީ ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް މު ރައްޔިތުން ވެސް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކު ފުރިހަމަކުރަން. ހަމަ އެގޮތަށް ޢާއް

ނޑުމެން މިއަދު ިމތާ ތިބެ ރިޔަލިޓީ އޭ ނުވާނެ ހުރަސްއަޅަިއގެން ިއ ވަްޓ އިްޒ ދިސް އޭ ކިޔާފަ ،ކަމަްށ. އަުޅގަ

ތަނަށް  އަހަިއގެން މިތާ ދެކެވޭ ވާހަކަ ރަނަގޅަްށ އަޑު ަކންކަމެއް ހައްލެްއ ނުކުެރވޭ. މި މިއަދި  ވާހަކަދެްއކުމަކުން

ކަންކަން  ދޭތެރޭަގއި ފުންކޮށް ިވްސނައިގެން ވާހަކަދެްއކީމަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލަތަކާ

ނޑުމެން ބަލައިލަންގެން ކުރެވޭނީ. ައޅުަގނޑުމެން މާދަމާ މި ޤައުމުގެ ވެރިކަމަށް މީހަކު ޖެހޭ ނަށް އުޅޭއިރު ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނާއަޅުަގނޑުމެން ވެރިކަމަށް މި ގެނެވެ ދޭެނ މި ޤަުއމުގައި ވެރިކަން ހިްނގައިއެްއގޮތަށް  ނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތާނގަ ނޑުމެން ވިސްނަން އެބައި ވާހަކަމީހެއްތޯ. އަޅުގަ ތަށް ޖެހޭ މިދެންނެވި ގޮ ަދއްާކއިރު ައޅުގަ

އަްށ  އަޅުަގނޑުމެން އެކަުކ އަނެަކކަށް އޮންނަ ޒާީތ ހަސަދަ ފިލުވުމުގެ ބަދަލުަގއި މި ހުށަެހޅިގެން އުޅޭ މައްސަލަ 

ނުޑމެންގެ ޤައުމު ހަމަހައްލެއް ހޯދަިއގެ ިއ އެީކގަ  މެން މަގުަތއް މަތީ އަމާންކަމާ މަގަށް ގެްނދެވޭތޯ. ައޅުަގނޑުން އަުޅގަ

ލިްއޔަތެއް. ދިނުން އެއީ ިމައދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންގެ މަސްއޫހޯދައި ގޮތެއްލެވޭނެ އަޅުަގނޑުމެން ހިނަގއި

ށަހެޅީަމ އެކަކު ތެުދވެ ރީކޯ މޫސާ ައށް ބަވާފައި، އަނެަކކު ތެދުވެ އެއް ހު އެކަނި މިަތނަށް މައްސަލައަޅުަގނޑުމެން ހަމަ

ނުޑ  ަޔސް މިއަެނކަކު ނިކުމެ ސަލީމަށް ބެވި ޢަބްދުއްރަޙީމަށް ބަލާފައި، ކަމެްއ ހައްލެްއ ނުކުެރވޭނެ. އެހެްނވެގެްނ އަުޅގަ
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ނޑުމެން އެންމެންނަކީ ންނަވަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސޭތަކުރާރުކޮށް މި ދަ ފުޭދ ވެސް ިސޔާސީ ގޮތުން ތަަސއްރަފު އަުޅގަ

ނުޑގަިއ ައޅުވާަފއި އޮތް މަސްއޫލިްއޔަ ނޑުމެްނގެ ކޮ ދާކުރަްނ ތު އަބަޔަކަށް ވަމާ ހިނގާށޭ. ަރއްޔިތުން އަުޅގަ

ެއއްެޗއް އެއްަބޔަުކ  ޖެހޭ. ައޅުަގނޑުމެން ކެނެީރގޭ ނަޝީދު ެދކެ ރުޅިައއިްސގެން އޭނައަށް ިހތަށްއެރި ވާން އެބަތެދުވެރި

ކަމެއް ހައްލެްއ  ށް ޮގވިޔަސް މިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސައަެނއް ބަަޔކު  އި، އަެނއް ބަޔަކު މަުއމޫނަށް ގޮވާފައި،ގޮވާފަ 

ނުޑމެންގެ މަގުތަކުގެ އަމާންކަްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި .ތްތެރި ރަީއސްނުކުރެވޭނެ. ޢިއްޒަ ދަނީ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި އި ގެއްލިފަ ނޑުމެންގެ ޤާނޫނަކަށްދަ އޮތް މަްނޒަރު. ައޅުގަ ގަާވއިދުތަަކްށ  ނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށްބަޔަކު އިޙްތިރާމު ނޑުމެންގެ ޭގޭގގައި ހިމޭންކަމާ  ފެންނަމުން މިއަދު މި ނުކުރާ މަންަޒރު. އަުޅގަ  ދަނީ އަޅުގަ

ނޑު ވަދެ ނިދާއެީކގަ ތައް ދިޔައިމަ ސިޔާީސ ލެވެން ނެތިގެން އުޅޭ މަންަޒރު. މި ހިސާބަށް މި ޤައުމުގެ ކަންއި ޭރގަ

ރިކޮށްލާފަިއ ރިޮކށްލަން. އެއްަކއިޖެހޭ އެއްކައި ސިޔާސީ ޚިޔާުލތަކާއި ސިޔާސީ ފިކުރުަތްއ އެބަ ޕާޓީތަކާއި

  އަޅުަގނޑުމެން...

 

 ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ވާހަކަެދއްެކުވން:

އްޔާ މުޙައްމަދު ބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާުޝކުރި بسن هللا الرحون الرحين

ވަނީ ލާއިންސާނީ  އަދި ގިނަ އަދަދެްއެގ ބަޔަކަށް ،ން އުފެދިގުިޅެގން މާލޭގައި ހަލަބޮލިކަ ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމާ

އޮތް  މަެވސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެންނަންެދއްިކ ކަމުގައި ވީނަބަަޔކު ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ލިބިފަ. އަދި ކޮންމެއަނިޔާ

ޅިގެން ުމގުރުތަކުން ތަަޅއި ޙަޤީޤަތަކީ ެއއީ ވީިޑޔޯ އިންނާއި ައޅުަގނޑުމެން ލޮލުން ފެްނނަށް އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. ަކނަޑއެ 

އެކަން އެބަ ހުރި  ހުރި. ލާފައި ެއބަބޮލުގައި ތަަޅިއ އަތްތައް ބިންދައި، ރައްޔިތުންނަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާކޮށް 

ވީިޑޔޯތަކުން ފެންނަން. އަިދ މިކަންކަން ބަލަިއގަނެ ޕޮިލސް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން އެބަ އޮތް މިފަދަ މީހުން 

ން ފިޔަވަުޅެއޅުމަށް ބުނެފަ. މި މަޖިލީހުގަިއ ދެންމެ އެހެން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ވެސް ވިދާުޅވިހެން މަޤާމުން ދުރުކުރަ

މި މަޖިލީހުގައި އާދެ! މެންބަރަކު ވިދާުޅވި. ތަކުރާރުކޮށް ހަމަ ލާއިންސާނީ އަނިާޔއޭ ދިނީ. އާދެ! މި ހިސާބަްށ 

އަުލން އަނބުރާ ހަމަ އެ މީހުން އިްއޔެ ވެސް ނިކުމެ، ރޭަގިއ  ދިޔައިރުަގއި ވެސް މިކަންކަާމ ދޭތެރޭގައި ފިވަޔަޅުނޭޅި

ވެސް ނިކުމެ، މި ވަގުތު ެވސް ނިކުމެ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާކުރަން ތިބޭތިބުން އެީއ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަ. މެންބަރަކަށް ވެސް މި ޤައުުމެގ އެްއވެސް ަރއްޔިަތކަށް ބަލަިއގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެންގެ ބޮލުގައި ޖެހީމަ. އަޅުގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކަމެއް މި ވިސްނެނީ އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ އަނބިންގެ ަގިއގައި ޖެހީމަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްގެ ގެކޮޅަށް ވަެދ، ޭގގެ  ދަރިފުޅު ގައިަގއި ޖެހީމަ. އަޅުގަ

ނޑާލަ ނޑު ޙުރުމަތްކަ އި ކަންކަން ކުރީމަ މަނިކުފާނަށް ކަންބޮުޑވެަވޑަިއގެންނެވި. ޕާޓީން ޫނސްބަޔާން ނެރުނީ. އަުޅގަ

މަޢުޞޫމު އަރިހުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކިހިނެއްތޯއޭ އެކަން ވެދިޔަީއ. ފުލުހުން ގޭޭގއި އިޙްތިރާމާ އެކީަގިއ 
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ިއ ޢާއްމު އުސޫލުތަކެއް އޮވޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތްތަަކކާިއ ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަކާ 

ބޭފުޅުން ހައްޔަރުކޮްށ، މަސްދުވަސް، ެދ  3ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު އަވަާހރަވެގެން ދިަޔއީ. ަވކި ޕާޓީއަަކށް ނިސްބަތްވާ 

ނޑައެިޅގެްނ ފުޅި ފެންބޮިއގެން ާބޣީ ރިޔާ 6މަސްދުވަސް ވަންދެން ހިފެހެއްޓީ. ކިހިނެއްތޯ ވީ. އެންމެ ަފހުން  ޒު ކަ

މިނެޓު  1ދޮގުހެދީ. މިއަދު މުޅި އެތި ައތަށް ގޮވާފައި އެ އޮތީ. ދާދި އިހަށްދުވަހު އަްސވާޑަށް ހަމަލާދިންތާ ބަރާބަރު 

ތެރޭގައި ފުލުސް ޖިޕު އޮތީ ޭއނާ ނަގަން. އެތާަގއި ހުރި ބޭންކުތަކުގެ ީޓވީ ކެމެރާތަކުންނާ، އެތާަގއި ހުރި ޓިކެޓު ވިްއކާ 

އެބަ އޮތް ާކކުަކން، ޖެހީ، ކާުކކަން ެއކަން ކުރީ. މިހާތަނަށް އަިއއިރު ޯކޗެއްތޯ ހޯދިފައި އޮތީ. ދެންެމ  ކެމެރާތަކުން

ޢަބްދުއްރަޙީމު ވިދާޅުވި ފަދަިއން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޚިޔާލުތަފާތުވުން ނައްތާލަން. މި ޤައުމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަން. 

ްށގެން ތިބި ވިްއސަކަށް މީހުން، ތިރީހަކަށް މީހުން ޤައުމު ދޫކޮށްލީމަ ވާނެ އަޅުަގނޑުމެން ެއސް.އޯ ފުލުހުންގެ ބަޣާވާތްކޮ

ހަތަރެތި މި ވަނީ. މާދަމާ ވެރިކަން ބަޔަކު އަޔަސް މި ޤައުމުަގއި މިނޫން ގޮތެއް ނުާވނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

މުގައި ަފއިތިލަ ސާބިތުކޮްށ އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް އެބަ ޖެހޭ ހަމަ ބި

ނޑު ެދއްކި ވާަހކަ. ައޅުަގނޑު ދެންެނވިން މި  ތެދުވަން. ޤާނޫނީ ބާރު ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުހޯދި، މިދިޔަ އަހަރު އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މައްޗަށް ބަޔަުކ ވެރިކަންކުރާނޭ. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ވާެވފައި، ޕެރެލައިްޒވެފަ. ެއއީ 

ނުޑމެންގެ ބަސް މި ތަޅުމުގައި ނުބުނެވުނީމަ. ފަހަތަށް ޖެހުނީމަ ވީ ގޮތް، ިޢއްޒަތްތެިރ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

 ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޖަހާއިރު.  11މިނެުޓގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅްއ ބޭނުންކުރާނީ. އަލުން މަސައްކަތް ފަށާނީ  31އަޅުަގނޑުމެން މި ހިސާބުން 

ނުޑ ކުރިއަްށގެންދާނީ ހަމަ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވައި މި ކުރިއަްށގެންދަަވްނ ފަށާއިރު އަނެްއކާވެ  ސް އަުޅގަ

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތުއަުރވަމުްނ  3ގަސްތުކުަރއްވާަފއި އޮތް ގޮތަށް މި ބަހުސް. ކޮންމެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް 

  .عليكن مالالسوމިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަން.  31ގެންދާނަން. މި ހިސާބުން 

 

 ]އަށް  11:12އިްނ  11:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ޖަލްސާ ކުރިއަްށގެންދަން މި ފަށަނީ. އަޅުަގނޑު ކުރިއަްށ ގެންދާނީ މިއަދު ހުށަހެޅުނު  ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު އަުޅގަ

ނޑު ފުރަތަމަ ފުުރޞަތު މި އަ ުރވަނީ ދިއްޫދ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ކުއްލި ަމއްސަލަިއގެ ބަހުސް. އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ސަމީރަށް. 
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު

ނޑު ދަންނަވަން  ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަަލއާ ގުޅޭ ގޮުތން އަޅުގަ

ތު އެއް ުދވަހުން އަނެއް ުދވަހަށް މި ދަނީ ކެހިވެރިކަމާިއ އަނިޔާވެިރކަމާއި މީހުންެގ ބޭނުންވަނީ ޤައުމުގެ ހާލަ

ޙައްޤުތަކަށް އަަރއިގަތުމަށް ެކނޑިނޭޅި މަސައްކަތްަތކެއް ުކރެވެމުންނޭ. އަދި މިކަންތައްތައް ހިފަހައްޓައި، ނަގަަހއްާޓ 

ތެޭރަގއި އިހުާމލުވެފައި ވާކަން ައޅުަގނޑު  އަދި އެކަްނކަން ރަނގަުޅުކރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ވެސް އެކަމުގެ

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަ ބުނޭ ދިވެހި ފުލުހުންގެ  3ފާހަގަކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓުގެ 

ށް ަރއްކާތެިރވުމާިއ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުަގއި ޢާްއމުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފުލުހުންނަކީ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކަ

ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަްތކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ އެއާިއ ދިމާ އިދިޮކޅަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ެވސް ޢާއްމު ރަްއޔިތުންނަށް 

ެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނެއް، ންގަމުންދާ ތަން. އަދި ެއކަމުގެ ތެޭރގައި ަރއްޔިތުން އަނިާޔވެރިކަމަށް ޢަމަލުތައް ހި

ޔިތުންނެްއ އަދި އެނޫން ފަރާތެއް ތަފާތެއް ނުކޮްށ އަިނޔާކުރަމުން ދާތަން ައޅުަގނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. ރައް

ނޑު  ނިާވކޮށްގެން ިތއްބަވަިއގެން އެ ޢަމަލުކުރާިއުރ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ފުލުހުން ބޭނުންވީމާ ފުލުހުން މުޅި ހަށިގަ

ފުލުހުންގެ ގަާވއިދާއި ޤާނޫާނ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެއް ނޫން އެކަން ކުރަމުން ެއ ގެންދަވަނީ. ހަމައެާއއެުކަގއި 

ޖެހޭނެ އެ ފުލުހުން ބޭނުންވާ ފަރާތެއްެގ ވީިޑއޯ ޢާއްމުކޮްށގެން އެކަްނ ކުރާއިރު ިދވެހި ރައްޔިަތކަްށ ވެސް އޮންނަން

މީހަކަށް އަނިޔާ ލިބޭ ހިނދު، އޭނާ ދަޢުވާ އެއް ކުރުމަށާއި ެއ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޓަކަިއ، ދިއުމަށް ޓަކައި އެ ފުޓޭޖު 

ލިބޭނެ ގޮތްތަެކއް ހުންނަންޖެހޭ އެބަ. އެހެންނަމަވެސް ަރއްިޔތުންގެ ޙައްޤުަތކެްއ ނެތް. ފުލުހުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ބޭނުންވާ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ޓަކައި ވީިޑއޯ ޢާްއމުކޮށް އެކަން ކުރާ ތަން ފެންނަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ނުވަތަ ފުލުހުން

މިކަންކަން ހައްލުވާނީ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުން މި ކަންކަން ހައްލުކުރުމުަގއި އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާ އެއް 

ަފނިޑޔާރަކު ހަމައިން ނެްއޓިގެްނ  4ޕްީރމް ކޯޓުގެ ތެޭރގަިއ އަދާކުރަން މި ޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު. ސު

ނިޑޔާރަުކ އެބަ ޖެހޭ ހަމަމަގަށް އަޅުވަން. އަދި ހަމައެއާއެުކގައި އެަޓރނީ ޖެނަރަލް ބައިވެރިެވގެްނ  4އެބަ އުޅޭ. އެ  ފަ

ލުހުން ހާޒިރުނުވުމަށް އެޓަރނީ މިކަން ކުރަމުން މި ދަނީ. ކޮބައިތޯ އެ ބޭފުޅުން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ފު

ޖެނަރަލް ލަފާދިން ހިސާބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ޯކޓުން އަމިއްލަ އަށް އެބަ ެޖހޭ ރަޢުޔެއް ނެރެން. އެކަން 

އެގޮތަށް ުނކުރުމަށް އަްނގަން. މި ބޭފުޅުންގެ ނެތް. އަދި ަހމައެއާެއކު ފާހަަގކުރަން އެބަ ޖެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން 

ނޑައެިޅގެން ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ކުރަ ްއވާފަިއވާ ބޭފުޅަކު އެިކ ގޮތްގޮތުން ދުއްތުރާކޮްށ، ކަންތައް ކުރަމުންދާއިރު ކަ

ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ިތއްބަވާ ޖަޖުންނަށް އެބަ އޮތް ތަޢައްޞަބުން އެއްކިާބެވގެންނޭ ކަންތައްތައް، މަްއސަލަތަްއ 

ނަޑއެޅިގެން ަރއީސް ނަޝީދާ ެބހޭ ގޮތުން އެ މަނިކުފާނަށް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ. ސުޕްީރމް ކޯޓުގެ  ެއއް ޖަޖަކު ކަ
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ހިތްހަމަނުޖެހުންފާޅުކޮށް ކަންތައް ކުިރއިރު އެ ބެްނޗުަގިއ އިންނަަވއިގެން މަްއސަލަަތއް ނިންމީމާ ތަޢައްޞަބުން 

ުކގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައި އެްއކިބާވާނެތޯ. އެހެްނވީމާ، ިމފަދަ ހާލަތެއްގައި އޮތް ތަެންއ މިއީ. އަދި ހަމައެާއއެ

ނޑިޔާރަކު ިފއްލަަވިއގެން ުއޅުއްވާތީ އެ ދަނީ އެ މަްއަސލަތައް ނުބެލިގެން. ެއއީ   7އޮތް މައްސަލަ ެއްއގައި އެއް ފަ

ނޑިޔާރުން ހާޒިުރވެ ތިެބންޖެހޭ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލީހަކަށް ވާީތވެ. އެހެްނވީމާ، އެފަދަ ހާލަތުގަިއ އެ  ފަ

ގަިއގެން ފިލައިެގން އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންގެ ސަބަުބން މި ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު މި އޮތީ ހަލާކުވެފަ. މި އެްޑވާންޓޭޖުނަ

ވެގެން އުޅޭ ގޮތަީކ އިންޓެިރމް ޕީރިއަޑުަގއި ނަމަެވސް ަމޤާމުތައް ލިބިވަަޑިއގަތީމާ އެަކމުގެ ދަހިވެތިކަުމގައި މުިޅ 

ނޑުމެން އެބަ ޤައުމުގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލަިއގެން މި  ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިކަން ބަލަން. އަޅުގަ ދަނީ. އަޅުގަ

ޖެހޭ މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަން. އަޅުަގނޑުމެން މިކަމަށް މަސައްކަތްނުކޮްށ، ހައްލުތަެކއް މި މަޖިލީހުން ނުހޯދައިފި ކަމަށް 

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެންދާނީ ޤަތުލު ނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅގަ ޢާއްމު ޢާއްމުވެފަިއވާ ތަެނއްެގ ވާނަމަ މި ރާއްޖެ އަުޅގަ

ގޮތުަގއޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީްސ، މިކަންކަން ހައްުލކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި ހުރިހާ މުއައްސަސާަތކެއް އެުކަގއި 

 މަސައްކަތްކޮްށގެން ކަމުަގއި ަދންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް ދެްއވި ފުރުޞަތަށް.

 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޒިމު ރު ދާއިރާގެމެދުހެންވޭ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއްއވެސް މުައއްަސސާއަކުން ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު އަބަދުވެސް ކުްށވެރިކުރަން. ރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތިކަން ، ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ހިންގައިގެްނނުވާނެ. އެކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  އަނިާޔގެ ކަންތައްަތކަށް އަޅުަގނޑު އަބަދުވެސް ެދކޮޅުހަދާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަ

ފުލުހުންނަކީ ޚާއްޞަ ތަމްރީނުތަކެއް ލިބި، މުޒާހަރާތައް ޭހންޑުލްކުރަން ދަންނަ، ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ތަޖުރިބާ ހުރި 

ހަމަ އަނެއްކޮޅުން ބަލަިއލާއިރު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ފުލުހުންނަކީ ވެސް އިންސާނުން.  ފަރާތްތަކަށް ވާނެ. އަޅުަގނުޑމެން

އެމީހުންނަށް އަނިޔާާވ، ގެއްުލންވާ، އެ މީހުންނަށް އުނދަޫގވާ ކަންަތއްތައް ކުރުމުން ބަެއއް ފަހަރު ބަެއއް މީސްމީހުން 

ނުޑ އޭގެތެޭރގައި ތިބޭ ކޮންޓްރޯުލން ނެއްޓި، ހަމައިން ނެއްޓިގެންދާނެ ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަޅުގަ ކަން އަުޅގަ

ދަންނަވަން މި އުޅެނީ ފުލުހުން ވެސް ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ ފުލުހުން ކަންތައްތައް ކުރަނީ ގޯސްކޮެށކޭ ނޫނޭ. ޢާއްމުކޮށް 

ގަިއ މަދު ފުލުހުން ވެސް، ވަަރށް މަދު ފުލުހުން ފިޔަވައި، ގިނަ ފުލުހުންނަކީ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ކަންތައްތަކު 

ޒިންމާދާރުކަން މަތީގައި ކަންަތއްތައް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކެކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ 

މިހާރަކަށް އައިއްސަ ފުލުހުންނާ ދޭތެރޭގައި ތަފާތު ޝަކުވާތައް ެއކި ހިސާބުހިސާބުން ކުރަމުން އެބަ ދޭ. މި 

އިން ެވސް ތަންކޮެޅއް ޕޮޒިޓިވް ގޮތެްއަގއި ނަަގއިގެްނ ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ވެްސ ކަންތައްތައް ފުލުހުންގެ މުައްއސަސާ

މައްސަލަެއއް އުޅޭ ކަމަށް އެަބ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ. ހަމައެއާއެުކ އަޅުަގނޑު މި ވާހަކަ ައއިެގން، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާެގ 

ނޑު ދަ ންނަވާލަންޖެހެނީ އިއްެޔ އެ ދިާމިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަާއ ބެހޭ ގޮތުްނ އަުޅގަ
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ކަންތައްތަުކގައި ޙަޤީޤަތުަގއި ޞުލްޙަވެރިކަމާ އެކު ެއްއވެުއުޅމުގެ މިނިވަންކަން އެބަ ލިބިގެންވޭ. އެހެންނަމަވެސް އިްއޔެ 

ނޑަށް ފެނިގެ ނޑުމެންނަށް، އަުޅގަ ްނ އެ ކަންތައްަތއް ެވގެން ދިަޔީއ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ގިނަ ހިސާބުތަކުގައި އަުޅގަ

ދިޔަ މަންޒަރުތަކުން ފެނިގެްނ ދިޔައީ ޞުލްަޙވެރިކަމާ އެުކ އެްއެވއުޅުމުގެ މިިނވަންކަމުެގ ބޭނުންކުރާ ތަނެއް ނޫން. 

އެއަްށވުރެ މާ ބާރުގަދަ ގޮތެްއގައި ހަނގުރާމަކުރަން ނިކުެމ ތިބި ފަހުލަވާނުން ގޮތަށް ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ މަންޒަރު 

މާ އެުކ ނިކުމެ ުއޅުނު، އެ ނަމުަގއި ނިކުެމއުޅުނު ފަާރތްތަކުން މަސައްކަްތކުރަމުން ފެންނަމުން ދިޔައީ. ޞުލްޙަެވރިކަ

ދިޔައީ. އެހެން ކަމުން ފުލުހުންނަށް ވެސް މަޖުބޫރު އެބަ ވޭ އެ މީހުންނަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރެވެން އޮތް އެންމެ 

ކަން ގެްނނަން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިމ ބޮޑުވަރަކަްށ ބާރުގެ ބޭނުންޮކށްގެން މަޞްލަޙަތު ހިފަހައްޓަން، ޞުލްޙަވެރި 

ނުޑ ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި އެބަ ޖެހޭ ުޞލްޙަމަސަލަސްކަން އޮންނަން.  މާލޭގައި، ޮތއްޖެހިފައިާވ މި މާލޭގައި އަުޅގަ

އަމާންކޮށް މީހުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތް ވާން. އެއްތަނުްނ އަނެއް ތަނަށް ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަކޮށް، މަޑުމައިތިރިކޮށް 

ނޑުމެން ތަަނަވސްކޮށްދޭން. ފުލުހުންގެ ެއ އެއްތަ ނުން އަނެްއ ތަނަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހަކަށް ެދވޭނެ މަގު އަުޅގަ

ނޑު ޝުކުުރ  މަސައްކަތްކުރަން މިހާ ހިސާބަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ފުލުުހންނަށް އަޅުގަ

ނަށް ޮގވާަލން ބޭނުންވަނީ ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ހުރި މައްސަލަ ވެސް އަާދކުރަން. އަިދވެސް އަޅުަގނޑު ފުލުހުން

ނުޑ  އެއް ެވއްޖެްއޔާ އެކަން ޤަބޫލުކޮށް، އެކަން ޤަބޫލުކޮށް ވީވަރަކުން މަސައްކަްތކުަރންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

 ޤަބޫލުކުރާތީވެ އެ ވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

 ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:  ގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤުއުތުރު ދާއިރާ ފުވައްމުލަކު

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ކުއްލި މައްސަަލއިަގއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ކުޅިންނަށާއި ުކޑަކުދިންނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި އޮތް ޮގތުން ފުލުހުން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް މުސް 

އަނިޔާތަެކއް ކުރަމުންދާތީ އެަކން ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ މައްސަލަ އެްއެގ ގޮތުގައި މި އޮތީ. އާދެ! 

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިދިޔަ ދައުރުގައި އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީ 

ގެ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ ޤާނޫނު. އެ ޤާނޫނަށް މިހާރު ޢަމަލުކުރަން ފެށިފައި އޮތީ. އާދެ! އޭެގއިތުރުން އެްއވެުއޅުމު

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް.  ފުލުހުންނާ ބެހޭ ޤާނޫނު. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ އަުޅގަ

ިވަޔސް އެކަންތައްަތއް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް  އާދެ! ސިޔާސީ ގޮތުން ހަލަބޮލިވެފައި އޮތްކަުމގައި

ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ގެެނސްދޭން ތިއްބަާވ އެންމެ އިސް ބަަޔކީ ފުލުހުންކަން. އާދެ! އެ މަަސއްކަުތގަިއ 

ކެްއ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދިޔައީ ރައީސް ނަޝިދު ބަންދުކުރުމާ ގުޅިގެން އުެފދިގެން ދިޔަ މައްސަލަތަ

ވަނަ އަހަރު ެއ  2119އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުްސތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު 

މަނިކުފާނު ފުލުހުންގެ އޮފީހަށް ގެންދަވަން ނެރުއްވި އަމުރަކާ ގުިޅގެން އެ މަނިކުފާނުެގ ދިފާޢުގައި އޭރު އެ ޕާޓީެގ 
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ޓަރުން އެ މީހުން ވެސް ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި. އެހެންނަމަެވްސ ސަޕޯޓަރުން، އާދެ! ޑީ.އާރު.ީޕގެ ސަޕޯ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ފެިނގެްނނުދޭ އެްއވެސް ވަަރކަށް ެއްއވެސް ަބޔަކަށް އަނިާޔކޮށް، ގެއްލުންދީ އަދި ތަންތަނަށް 

ނޑުމެންަނށް އިއްޔެ ވެސް ފެނި ގެން ދިޔައީ ހަމަ ބައެއް ޢާއްމު ގެއްލުންދީ ހެދި ތަނެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ވިޔަފާިރވެރިންގެ ިވޔަފާރިތަކަްށ ގެއްލުންދީ، އަދި ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ސަރުކާުރގެ ސިވިލް ސަރިވސްަގއި 

މަސައްކަތްކުަރއްވާ ބޭފުޅުންާނ އަދި ފުލުހުންނަށް ވެސް އެ އެްއވުމުަގއި ބަިއވެރިވެަފއި ތިބި ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން 

އްސާރަކޮށް، ހަޑިހުތުުރ ބަހުން ވާހަކަދައްާކ، ައދި އޭެގއިތުރުން ޮގސް ހަމަ ފިޒިކަލް އަނިާޔ ވެްސ ފުރަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ. އާދެ! ެއގޮތުން ސިވިްލ ސަރވިސްަގއި މަސަްއކަްތކުރަްއވާ ބައެއް ބޭފުޅުްނ 

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ފެނިގެންދިޔަ ސިވިްލ ވަަޑއިގަންަނވަނިކޮށް އެ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް ކުރެޭވ އަނިޔާަތކާ އަ ިދ އަުޅގަ

 ސަރވިްސގެ ކުީރގެ ރައީްސގެ، އެ މަނިކުފާނު އެހެން ވަަޑިއގަންނަވަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނަށް ސީދާ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ރަޝީދު ބަރު އިބްރާހީމުޢިްއޒަތްތެރި މެން މާފަންނު ދެކުުނ ދާއިރާގެޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީ މައްސަލަ އެއް 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ކަދެއްކެވުން:ރަޝީދު ވާހަ ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކު

ނޑަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ މިހާރު މި ނެގީ މީ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއްތޯ އަޅުގަ

ން މި ދަންނަވަނީ މިއަދު ވެސް ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުވާްނ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލަށް މިހާރު އެބަ ސުވާލުއުފެދޭ. އެީއ މިހެ

އަންގާފައި އަޅުަގނޑުމެންވަީނ ކޮމިޓީން. އެހެންނަމަވެސް މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އަންނަންޖެހޭކަން އެނގެއޭ. އެކަަމުކ 

ެމއް ހަމައަކަްށ ައޅުވަން ހުރި މަްސއޫލިްއޔަތު އާދެވޭކަްށ ނެތޭ. އެީއ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖިނާޢީ ޢަދުލުެގ ނިޒާުމގެ ހުރިހާ ކަ

ނުޑގެ އެދުމަކީ މި  ޤާނޫނުއަސާސީން ހަވާލުކޮށްަފިއ ހުރި ބޭފުޅާ ދެއްވި ަޖވާބަކީ. ދެން ކިހިނެއްތޯ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

 މައްސަލަ ބައްލަަވއިދެްއވުން.

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މުލަކު އުތުރު ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ ނޫން. ފުވައް

 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންދިއުަމށް.
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 ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން:  ރާގެ ެމންބަރު މުޙައްމަދު ރަފީޤުފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއި

ނުޑމެންނަށް ފެނިގެން މިދިޔައީ އިްއޔެ ބައެއް ކަ ހަލަ ވެހިކަްލތަކަށް، ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދީ އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ. އަުޅގަ

މާރާމާރީ ހިންގައި، ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރަމުން ދިޔަތަން. އާދެ! ފުލުހުންނަކީ އެކަންތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް އެ ކަންތަކަްށ 

އް، ޤާނޫނީ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކޮށްދެއްވަން ތިއްެބވި ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އެ

ނުޑ ވެްސ ޤަބޫލުކުރަން އެ ބޭފުޅުން ެއ  ވާޖިބެއް އެކަންތަްއ ކުެރއްުވމަކީ ވެސް. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

މަސައްކަތްކުރުުމގައި އެްއވެްސ ބޭފުޅަކު އެ ބޭފުޅުންގެ ޤާޫނނުން ބޭރުގައި، ޤާނޫނީ އިމުުރން ބޭރަށް ގޮސް އެްއވެްސ 

ށްފައި އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ބޭފުޅަކާ ދޭތެރޭގައި އަުޅއްވަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅ، އާދެ! ކަމެއް ކުރަްއވާކަށްނުޖެހޭނެ. ެއހެން ކޮ

ނޑުމެން  ޕޮލިސް އިންޓެގްިރޓީ ކޮމިަޝނުން ވެސް ަބއްލަަވއި އެކަަމށް ފިޔަވަުޅއަުޅއްވަންޖެހޭނެ. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ވިސްނަންޖެހޭ، ހަނދާން ކުރަން އެބަ ޖެހޭ މިކަހަލަ އެއްުވންތަކުގައި  ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އިއްޔެ ފެނިގެން ދިަޔީއ  މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި އޮތް ޤާނޫނާ އެއްގޮތަްށކަން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

އި ތިބީ. އެކަހަލަ މާޙައުލެއް ނޫން. އެހެނެއްނޫން ކަންތައް ފެނިގެން ދިޔައީ. އެތައް ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ކޮށްފަ

އެހެންވީމާ، އެ ފަރާތްތަކަްށ އަޅުްއވަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަްއ އަޅުްއވައި ކުަރއްވަންޖެހޭ ކަންތަކެއް ކުެރއްވުމަކީ އެީއ 

 ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ މުއައްސަާސއަކުން ކުަރްއވަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އާދެ!

 

 :ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ވާހަކަެދއްެކވުން 

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަނިާޔއާ ދެޮކޅަށް ައޅުަގނޑުމެން ައޑުއުފުލާނެ. އެ ައޑުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ. ޭއެގ 

މާނައަކީ ފުލުހުން ނިކުމެ އަނިޔާ ތަކުރާރުކުރުމެއް ނޫން. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކޯޓު އަމުރަކަށް ބޭފުޅުން ހާޒިރުނުވީމާ 

ކޯޓުތަކުން ކުރާ ކަްނތައްތައް މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިލަްއވާނެ. ުރކުރުމަށް ދެން ކަންހިނގާ ގޮތާއި ހާޒި

ެއކު ނޫނީ  ވަނަ ޗިޓާ 13 . މަނިކުފާނަށް ކޯޓަށް ދެވުނުޯތ؟ފޮނުވި މީހެއް  ޗިޓު 12ކޯޓަށް ހާޒިރުކުުރމަށް  މަނިކުފާނަކީ

ވަރު ވަރަށް ހަމަހަމަކަން ހުރި މިން ގައިޞާފުގެ ދާއިރާ އިންރާއްޖޭގެ ޢަދުލު ޖަވާބުދާރީ ވެސް ނުެވވުނު. ެއހެންވީމާ، މި

ނޑުމެ ރަނގަޅަށް އެނިގގެންދޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ނޑިޓޭުޓ ހައްޔަރު ައޅުަގނޑުެމން އަުޅގަ ކޮށްފަިއ ްނގެ ރިާޔސީ ކެ

މި ޕާޓީ  .އް ކުރާނެ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ކަމެއްޓިޔަސް އެ ހައްޔަރުން ސަލާމަތްބެހެ

ދޮށަށް ރާއްޖޭގެ  މާޭލ ސިޓީ ހޯލް އިގަ 2:31ތުން ެއކަން ުކރާނެ. މިއަދު އެ ރަްއޔި .ޮއތް ފަހަތުގައި ރަްއޔިތުން އެބަ

ަގއި އެތަނުން ފެށޭނެ އިހުތިޖާޖު ކުރިއަށް ދާނެކަން 2:31މާލޭގެ އެންމެހައި އަންހެންކަނބަލުން ދާނީ އެއްވަމުން. 

ނޑުމެންނަށް ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުން. މިއީ އަތް އުރާ ވެސް ފުރުޞަުތގައި އަޅުަގނޑު މި ލަިއގެން ޭގަގިއ ތިބެގެން އަުޅގަ

ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެ  އިންޓަޕޯލް ،ނެރެވެހިރާއްޖޭެގ ކޯޓުތަކުން އަމުރުކަމެއް ނޫން. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ދިވާނެ ކަން
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އް ހަމަައކުްނ ޤައުމުގައި އެ ނާޒިަމކަސް މި އަޙްމަދަކަސް،ައކަސް، هللاޢަބްދު، ކުެރވުނީ. އެ ަޙމީދަކަސްކާކުތޯ ހާޒިރު

 ވީތީވެ މަނިކުފާނަށް ބައިޢަތު ހިފާ ކަމެއް ނުހިނގާ. މަނިކުފާނު  ޖެހޭނެ. މަނިކުފާނު ވީތީވެ އެކަންކަން ހިނގަން

ނޑިޔާރުން ތިއް ފައި ހައްދަވާ ބޭފުޅުންނާ ކުރެވެނީ ކަމަށް ވެދާނެ. ނޫނީ މަނިކުފާނު އެބެވީތީ ކަމަްށ މަނިކުފާނަށް ލަފާފަ

ޤައުމުަގއި ކަންކަްނ  ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ށް ވެސް ވެދާނެ. އެހެންނަމަެވސް މިއީކީހުރި ޑީލްތަކެއް މާ މޮޅީ ކަމަ

ފުޅަކު ޤާޟީ ކިޔާ ބޭهللا ދައްކަނީ ޢަބްދުވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން މި ލެއް ނޫނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހިނގަންޖެހޭނެ އުސޫ

ހޯދަން ކުރާ ޔާ ވާހަކަ. އިންސާނަކަށް ޙައްޤުކަންތައްތަަކކާ ގުިޅެގންނޭ ކި ދިޔަހައްޔަރުކުރީމާ ދެން ހިނގައި

ޤައުމުގަިއ  މިއީތޯ މި އެއް ލިބޭ ކަމަށް ަވންޏާ މަސައްކަތްތަެކއް އެަތއް ަރއްިޔތުންނަކަށް އެތައް ާލއިންސާީނ އަނިޔާ

ރާ މަސައްކަެތއްަގއި އެަތއް ހާސް ކަން ހިނގަންޖެހޭ ގޮތަކީ. އެންމެ މީހަކަށް ފަރުދީ ޙައްޤެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކު

 ތެރި ރައީސް، ކޮަބއިތޯ ޙައްޤަކީ؟ފެންނަނީ. ޢިއްޒަތް އެތައް ލާިއންސާނީ އަނިޔާ ދެމުންދާ ތަން މި ،ރައްޔިތުންނަކަށް

ށް ދިރިއުޅެވޭނެ ވެއްެޓއް ެއކީަގއި ރަްއޔިުތންނަ ަމސަލަސްކަމާނުތައް ހެދިފައި ހުންނަނީ އަމަންއަމާންކަމާއި ޞުލްޙަޤާނޫ

ވޭ ކަމަކުްނ ޓަކައި ކުރެ  ުކރުމަށްމަށް ަވންޏާ އެ ޤާނޫނެއް ތަންފީޛުއެ ާޤނޫނަކުން ނުކުރެވޭ ކަ އިމުކުރުމަށް. އެކަންގާ

އެންެމންނަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާަތއް ދެމުންދާ ކަމަށް ވަންޏާ ޤާނޫނެއްގެ ބޭނުމެއް ނެތް. މުޅި އަމަން ގެއްިލ، 

ދާ ޤާނޫނެއްތޯ މިއީ. އެ ޤާނޫނު ހަދަނީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ކީއްކުރަން ހަދާ ޤާނޫނެއްތޯ. ކީއްކުރަން ހަ

މުޅި ޤައުމުގެ  ،ކުރަންތޯ. މުޅި ޤައުމު ފަސާދަކޮށްއިންނެވި އަޙްމަދު ނާޒިމު ހިމާޔަތް ވަގުތު ރައީސް ކަމުަގއި ތި މި

ޗިެޓއް ފޮނުވިއިުރގަިއ ކޯޓަކަށް ެދވުުނ އިރުަގިއ އެތައް ަބއިވަރު އެތައް ޢަމަލެއް ހިނގަމުންދިޔަ ކޮރަޕްޝަންގެ އެތައް

މުޅި ޤައުުމގެ ވެިރަކން ފްރޮޅާލީމަ މަނިކުފާނުވީ  ާއޚިރުގައި ބަާޣވާތެއް ކުރިމަތިުކރުވަިއ، ކަމަކަށް ނުވޭ. އާޚިރުަގއި،

 ޤައުމުަގއި ކަން ހިނގަންޖެހޭ  ގޮތަކީ އެންމެ އާދައިގެ  ނޫން މި . ހުދު ފޮތިކޮޅަކަށް. ެއއީކީހުދު ފޮތިކޮޅަކަށް

އިްނ  . ފިއްލަަވއިގެން ާރއްޖެކު ނޫން އެކަން ވާންޖެހޭނީކީޖެހޭނެ. މަނިކުފާނު އެކަންޏަސް އިންސާފުިލބެންރައްޔިތަކަށް ވެ

ބޭރުގައި އުުޅްއވާ ބޭފުޅުން ކޮބައިތޯ އެކަމެއް ނުވޭ. އެހެްނވީމާ، ރާއްޖޭގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން މަގުމައްޗަށް ނިކުންނާނެ. 

ށް ކުރިަޔސް ނިކުންނާނެ. އަނިޔާކުރާ މާދަމާ ވެސް ނިކުންނާނެ އަނިޔާ މަތިމައްޗަމިއަދު ވެސް ނިކުންނާނެ. 

 މެންބަރުންނަށް...

 

 ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލު

އި ކެމް ކުރިމަތީގަ އްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އާދެ! ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު ވެބްޝުކުރި އާދެ!

ނޑުމެންގެ ކައިރި ގައި ތިބެ އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަސަކަރާތްޖެހި މީހުން މި މަޖިލީހު އަށް ވަަރްށ ދެއްކީމަ ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީއޮތީ ވަރަށް ބޮަޑށް ބަދަލުވެފަ ހާލަތު އަޅުަގނޑުމެން މި ހިނިއާދޭ. އާދެ!  . އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ އަނިޔާނެކޯޓުތަކަށް ފިލައިގެން ނޫޅެވޭ  އަކީ އެއީ ކަންކަުމގަިއ  ކަން. އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް މިއަުދ މިކާމިޔާބު ށް ރަނގަޅަށް ސާބިުތވަމުން. އާދެ! ކޯޓުތަކަށް ޗިުޓ ދަނީ ވަރަ ނޫންކަން. ެއކަން ައުޅގަ

ކޮމިޝަނަރަށް ވަދެ އޮތް ންމެވެސް ހައިނަމަ ކޮޓަކައި އިްނޑިޔަން އެމްބަީސ އަށް ނޫން ގޮސް ސަލާމަތްވުމަށް ފޮނުވީމަ 

ގޮތުން މި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޮކންމެ ކަންކޮޅެްއަގއި ހުންނަ  ނަަމވެސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީ ބުނާވީ ކަމުގައި 

ނަަމވެސް. އަދި އެމްބަީސއަކަްށ ވީ ކޮންމެ ތަނަކަށް ޤާނޫނީ ބާރު ހިނގާނެ. އެއީ ހައި ކޮމިޝަނަކަށް ވީކަމުަގއި

މީހުންގެ ތެރެއަށް ބައިނަލްއަޤުާވމީ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ނޫންނަމަ އެ ،ިވއެާނ މުޢާހަދާ .ކަމުަގއި ވިނަަމވެސްވީ

ވުން. ތިން ެއ ތަންތަނަށް ހަރަކާތްތެރިމަ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެ ތަނެއްަގއި އޮންނަ ޤާނޫނުތަކާ  ޤާނޫނުތަކުގައި އޮންނަނީ އެ 

 ކޮމިޝަންތަކަށް ލިބިގެންވާ އެްއވެސް ބާރެއް ނޫން. އެއީ ކަްނކަން އޮުޅވާލުމަށްހައި ފިލަން މީހުން ވެްއދުމަކީ ކޯޓުތަކަށް

ނޑުމެން މިއަދު ފުލުހުން އަނިޔާކުރާ ވާހަަކ  ނެއް ބަލަެއއް ނުގަންނަން. އާދެ!ޓަކައި ކުރާ މަަސއްކަތް ައޅުގަ

؟ ފަށް މިތަނަށް ގެނެސްދިނީ ކޮންބައެއްތޯއް ކުުރވީ ކޮން ބައެއްތޯ. އެ ަސގާދައްކާއިުރަގއި ފުލުހުން ލައްވާ ކަންތައްތަ

ކުެރއްީވ ކިހިނެއްތޯ. އެހެްނވީމާ، ެއ މެއް ކުރެްއވި ަރއީސް ަމއުމޫނާ މެދުގައި ޢަމަލުއަހަރު ވެރިކަ 31އެމް.ޑީ.ޕީ. ކުީރގެ 

ނެޑއް އެ ބައެްއގެ ލޮލަށް އަމާޒުާވނޭ  ން އިނގޭތޯ. އެމުސްކުޅިން ބުނެ އުޅެނީ އެ ބީދައި ބަޔަކު ފޭހޭ އިލޮށިގަ

ކޮންފަދަ ނިކަމެިތ ށް އަިލާވގެ އަްށ މިރުްސ ދުންއަޅަިއ، ޕެޕަރސްޕްރޭ ޖަހައި، މަނިކުފާނު ގޭަގއި ހުންނަވަިނކޮ

ވެސް ފިލާކަށް ވަޑައެއް ނުގަންަނާވ އިނގޭތޯ. ކޯޓު އަމުރަކަށް  ދުވަހު ހާލެއްގައިތޯ އެ މަނިކުފާނެ ެގންދެވީ. ބަލަ އެ

މީހަކު ޤާނޫނުން ބޭރުން ންނެވީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ީކއްެވގެންޯތ ަޑިއގެސް ނޫނޭ. ފުލުހުންގެ ިޗޓަކަށް ވަވެ

މި މީހުން ޤަބޫލުކުރަނީ އަކީ  ދުވަނީ. އެހެންވީމާ، މީގެ މާނަ މަ ފިލަން މިހައްޔަރުކޮށްފައި އެކަމަށް ކޯަޓށް ކީ

ންނަމެން އެމްބަސީ އަށޭ ތިމަ ޤިޔާމަތްދުވަހު ވެސް މަލަކަލްމައުތުގެފާނު މަރު ހިތްޕަވަން އައިމަ ތިމަންނަމެން އިންޑިޔަން

ނުލަފާ ންޖެހޭނެ. ތިމަންނާމެންނަކީ މާ ނުބައިޝަރީޢަތާ ުކރިމަތިލާން ކެރެ .ެއއް ެއއީ ކުށްހީ .ުނވާނެ ވަންނާނީ. އެހެނެއް

 ކަނައަތުން ކުރާ ކަމެއް ވައަތަށް ތިމަންނަ ،ބައެއް ކަމަށް ދެކިގެން ތިމަންނަމެން ކޮށްފައި ނުކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގޭނޭ

 ގޭނޭ ބުނާ މީހުން ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަްއޗަށް ދާންޖެހުނީމަ ބިރުން ފިލަނީ. މިއީތޯ އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ ނޭނ

ނޑުމެން މިއަދު  އެ  މާ، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ކެތްތެރިކަމާ،އަކީ. އެހެްނވީ ބޭފުޅުންގެ ޤައުމީ މަސައްަކތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދުބޭފުުޅން އެ ކު ފަޚުރުވެރިވަން. އަދި އެ  ،ވެސް ހެޔޮ ހިތުން ކަންކަން ބަލައިގަނެ ރާ މަސައްކަަތއް ައުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުއަދާުކރަން. އާދެ! އެ ފެނިގެންދިޔައީ މި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސާ މެުދ  އަުޅގަ

ޔައީ. އެހެންތޯ މިއަުދ ލާފައި ޮގވަިއގެން ދިނު ގޭގައި އޮްއވާ ގޭ ދޮރު ވައްަޓއިއެ މަނިކުފާ !ަބއްލަވާ .ކުރެއްވި ގޮތްޢަމަލު

 ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކުރަނީ އެ ،އެހެނެއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. މިއަދު ކުރަނީފުލުހުން މިއަދު މަސައްކަތްކުރަނީ. 

އަށް ަވންނަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު  މީހުންނަށް ލިބޭ އަމުރުގެ މަތިން. ކޯޓު އަމުރަކުން ޮކންމެ މީހެއްގެ ގެ

ޤަބޫލުކުރާެނ  ،ދަްއކަން ުއޅުނަަކސް މިއީކީ ިމއަދު މީހުން ބަލައިގަންނާނެށް ވާހަކަިއގެން ތަފާތު ގޮްތޮގތައޮޅުވާލަ 

 ގޮތް ިމއީ.  ވާހަކަތަެކއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ ހާލަތު އޮތް
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 ޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔައީ ބަާޣާވތައީސް. ކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރަ`. ޝު ، ކުން ވެިރކަމަށް ައއިއްސަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރިޔާީސ ކެންޑިޑޭޓާވެރިކަމަށް އައިްސ ތިބި މީހުން އަޅު  ރުެގ ތަން. މި ބާޣީ ސަރުކާ ދިމާކޮްށގެން އުޅޭ ގަ

ތް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ިރޔާސީ ެއއް ނެ އެއްގެ ވެރި ދީގެން ތިބި އެްއވެސް ސިާޔީސ ޕާޓީނޫނީ މި ސަރުކާރަށް މަދަދު

މީހުން ބޭނުންވަނީ  އިންިތޚާބަކުން ވޯޓަކުން މޮުޅވުމުެގ ޤާބިލުކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ،ވާދަކޮށް ޓާކެންޑިޑޭ

 ކޮށްގެން މިކަން ކުރުމަށް ޙުކުމްދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލާފައި  ،ޖަލަށް ލާފައިމެްނގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަޅުަގނޑު

ނުޑ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށާއި ދިވެިހ މީހުން އެކަން  ން ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެޓަކައި. ެއގޮތު ކުރަނީ. އަުޅގަ

 ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން  ކޯޓަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ ކޯޓެއް ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލަން ބޭުނންވަނީ ހުޅުމާލެ

މަްއސަލަ ބަލާ ބެންޗަކީ ޤާނޫނާ  ޓުގެ ރަީއސް ނަޝީދުގެބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައޭ. އަދި އެ ކޯ މުއައްސަސާަތކާ

. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކޯަޓކަށް ވެސް ވަނީ ވިދާުޅވެފަ ގެ ފަާރތުންކަމަށް ޔޫ.އެން  ލާފަިއވާ ެބންޗެއްޚިލާފަށް އެކުލަަވއި

ނޑުމެންއުޅުްއވަނީ. އެހެން ޭށ އެއް ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރައްވާގެންގޮސް ސިާޔސީ ޙުކުމެ އެމް.ޑީ.ޕީެގ  ވީމާ، އަޅުގަ

މިހާރުެވްސ ކުރަންޖެހޭނޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުން މިހާރަށް ނުކުންނަންޖެހޭނޭ. ނުކުމެ އިހުތިޖާޖު ރައްޔިތުން ހުރިހާ

ނޑު އެމް.ޑީ.ޕީ އަންހެން ކަނބަލުން  ރާތުން ގޮވާލަން ދިވެިހ ހުރިހާގެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ ފަނުކުންނަންޖެހޭނޭ. އަޅުގަ

ޓަކައި. އެހެންވީމާ،  ކުރުމަށްޖުތިޖާއީސް ަނޝީދުގެ ހިމާޔަތުަގއި އިހުޓީ ހޯލަށް ވަަޑއިގަތުމަށް ރަ މާލޭ ސި 2:31މިއަދު 

އިވެިރވުމަީކ ކަމެއްގައި ބަ  ބޭފުޅުންނަށް ކުރެވުނު ހުރިހާ ކަނބަލުން ނުކުމެ އެއަންހެން ކަމުގައި ދިވެހި ހުރިހާ މި

ނޑުމެން ނުކުމެ އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ކަމެއް. ނޑުމެއަޅުގަ ންގެ ރިޔާީސ ނޑުމެން ކުރި ހިތްވަރަކުްނ އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެން  ،ވެސް ަދންނަވާލަން ކުރެވޭނީ. އަދި ައޅުަގނޑު ފިރިެހން ބޭފުޅުންނަށްކެންޑިޑޭޓު ސަލާމަތް

ނޑުމެން. ތެދުވަންޖެހެއޭ ޓަަކއި ުނކުންނަންޖެހެއޭ. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު ހަމައަކަށް ެއޅުވުމަށް  ،ނުކުމެ އަުޅގަ

ކުރީަމއޭ ކުެރވޭނީ. މި ފުލުހުންނާއި ބާޣީ ފުލުހުންނާއި ބާޣީ ކޯޓުތަކާިއ ޅުަގނޑުމެްނގެ ރިޔާީސ ކެްނޑިޑޭޓު ސަލާމަތްއަ

ނޑުމެ ރިްނ އެބާޣީ ސަރުކާރުގެ އަހުލުވެ ނޑުމެން ކުރުަމށް ހިފާންގެ ިރޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް ޙުކުމްތިބީ އަޅުގަ ފައޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށޭ.ޓުވަންޖެހޭނޭކޮށް އެަކން ހުއްތިޖާޖުނުކުމެ އިހު  ،ވުރެ  ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް . ހުއްޓުވޭނީ އަުޅގަ

ެވސް  ގޮުތން ވެރިކަން އަންނަން އަސާސީ ބުނާެއއް ނުާވނޭ. ޤާނޫނު ވުރެ އެްއެވސް ބައެއް ބާުރގަދަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

. އެހެްނވީމާ، އެކަްނ ެގ ފަރާތުގަސް ަރއްޔިތުންވެ އޮްނނާނީކިބައިން. އަދި ެއ ވެިރކަން ދެމިޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ 

ރަްއޔިތުންެގ ބާރު ، ޓަކައި ަރއްޔިުތން ނުކުމެ ޓަކައި ޤާނޫުނައސާސީަގއި ބުނާ އަސާސްަތއް ހިފެހެއްޓުމަށް ހިފެހެއްޓުމަށް

 އެއް ުނވާނެ. ވެސް އެްއވެސް މީހަކު ބާރުގަދަ ޮބޑިބަތް ޖަމީލަށް ،ވެސް . ރައްޔިތުންނަށްުވރެ ސަރުކާރެއްދައްކަންޖެހޭ

ނޑު ހުރިހައި ދިވެހި އަންހެން ކަބަލުންނަށް  ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެކަން ުކރަންޖެހޭނެ. އަދިވެސް އެއްަފހަރު އަޅުގަ
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 ެދއްވުމަށް. ހަމަ ވީާހެވސް ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެ އަްށ މާލޭ ސިޓީ  ހޯލަށް ވަަޑއިގެން 2:31މިއަދު  ،ގޮވާލަން

ބޭފުޅުން ގޮަވއިގެން ިސޓީ ހޯލަށް  އެހެން ހުރިހާ ޭގގައި އުޅުްއވާ ޅުންނާއިއިލާގެ ބޭފުފުޅުންގެ ރަށްޓެހިންނާއި ޢާބޭ

ނޑުެމންގެ ވަރަށްހުރިހާ އަންހެން ބޭކަނބަލު ޮބޑު އެދުމެްއ. މިކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން  ން ވަަޑއިގަތުަމކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ ދިވެހި ދަރީން. މި މިކަހަލަ ބަޣާވާތަކުން  ނުއްސުރެޤައުމު އެތައް ޒަމާ ނުކުންނަންޖެހޭނީ ކެރިގެން. އަޅުގަ

ޤައުމުގެ ދިވެިހ ދަރީން. ދިވެހި ރައްޔިތުން.  ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށްފައި ވަނީ މި މި ވެރިކަންކޮށްަފއި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން

ދިވެހި އަންހެން ކަނބަލުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މިކަން އަދިވެސް ކުެރވޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނަން. 

ނުޑ  ހުރީ ވެސް ގެ ޤާބިލުކަންމިކަން ކުރުމު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށާއި ިއޞްލާޙަށް ލޯބިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ށް މާލޭ ިސޓީ ހޯލަށް ވަަޑިއގަންނަވަށޭ. އަ 2:31ެވސް  ބޭފުޅުން ހުރިހާލާނީ ވެސް ދަންނަަވއި ނިންމާލަމުން

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 މުފީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: އިާރގެ މެމްބަރު ޝިފާޤުކު މެދު ދާފުވައްމުލަ

 ެވސް، މިއަދު  ރުެވސް، މިހާރުެވސް، ިއއްޔެފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮްށގެން އޭޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި 

ނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުްނވަނީ ފަސްއެ ަޑކޮށް ނބުރި ކުވެސް ފަޑުާފޑުެގ ވާހަކަފުޅުަތއް ދަްއކާ ބޭފުޅުންނަށް ައުޅގަ

ނަޝީދަށް ވީމަ، އެއީ ގަންޏާ ފޯސް.  ސް. ރައީސް ބައްލަަވއިލަްއވާށޭ. ަރއީސް ަމއުމޫނުގެ ޒަމާނުގަިއ ެއއީ ގޮާޅ ފޯ

ދިވެހި ފުލުހުން  ޅު ފޯސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ކާ ެއއީ ބާޣީ ފުލުހުން ނޫނިއްޔާ ދަށް ވީމަ،ރައީސް ވަޙީ

ގެ ާޤނޫނުއަސާސީ ރަްއކާތެރިކޮްށ، ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާސް ދިވެހިއެހެންނަމަވެޖެހެނީ.  ނުވެގެން ުއޅެން މިސަލާމަތް

ސަލާމަތާއި  ޖޭގެ ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި މުޖުތަމަޢުގެޖެހެނީ ދިވެހި ފުލުހުން. ދިވެހި ރާއް މާޔަތްތެރިކުރަން މިހި

މަތީ ކާތެރިކަންން ރައްލަޙަތާއި އަމަންއަމާޢާއްމު މަޞްޖެހެނީ ދިވެހި ފުލުހުންނަށް.  ރައްކާތެރިކަން ދަމަހައްޓަން މި

ޖެހެނީ ދިވެހި ފުލުހުންނަށް.  . ޖިނާޢީ އެކިއެިކ ކުށް ތަޙްޤީޤުކޮށް ހޯދަން މިނަށްޖެހެނީ ދިވެހި ފުލުހުން ދަމަހައްޓަން މި

ުމ އްމު އެއްވުންަތކާއި ޢާންއަމާން ޤާއިމުކޮށްދޭން މި ޖެހެނީ ދިވެހި ފުލުހުންނަށް. ޢާއްމަގުމަތީގެ ރައްކާތެިރކަމާއި ައމަ

ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްެމ  ،ޖެހެނީ ދިވެހި ފުލުހުންނަށް. ދިވެހި ކޮންމެ ފަރުދަކަށްމެ އްދަލުވުންތައް ބަލަހައްޓަން މިބަ

ޖެހެނީ ދިވެހި ފުލުހުންނަށް.  އަށް ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން މިދިމާވެއްޖެ ހާލަތެްއގަިއ އޭނާ  ކަމެއް

މެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކުމެ އެހީައކަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެހީތެރިކަމަށް ައޅުަގނޑު ރި ރަީއސް.ޢިއްޒަތްތެ

ނުރުހޭ ކަމެއް ދިމާވާ ހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުެމން ހިތްވަނީ ދިވެހި ފުލުހުން. އެ އެދި އަތްދިްއކޮށްލަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް މި

ނޑުމެންނަށް  ،ކަންތައްތައް ކޮށް ހަދާއިރު ގޮަވއި، އެއްޗެއް  އެރިމީހުންނާ ދިމާލަށް ހިތަށް ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ އަުޅގަ

ދިވެހި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފައި  ވަނަ އަހަރުގައި މި 2118ނޭގެނީބާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ނޑެއް އަޅުަގނޑުމެން އެކުލަ  ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ  މީހުންނަށް  އެ މީހުންނަށް އާރާިއ ބާރުދީފައި އެ ވައިލާއޮނިގަ
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ނޑަައޅައި، ޤާނޫނަކުން ލާޒިމު ެގ އޮތްކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސް މައުމޫނު  ކޮށްފައިމަސްއޫލިއްޔަތުަތކެއް ކަ

ެވްސ ިއ . ަރއީސް ނަޝީދުގެ ޒަމާުނގަކަްށވިމަ ެއއީ ވަކި ފޯހަނުދިޔައިގޮްތ ކަމު ޒަމާނުގަިއ ދިވެހި ފުލުހުން ަކންކުރާ

 ވެސް ހަމަ އެއް ފުރައްސާރަ އި ުދގެ ޒަމާނުގަ އުޅެންޖެހެނީ. މިއަދު ރައީސް ވަޙީހި ފުލުހުން ހާލަތުގައި ދިވެ ހަމަ އެ

ދޭ. އެްމ.ޑީ.ޕީ ިވޔަސް، ޑީ.އާރު.ީޕ ކަމަކުނު ރައީސް ގޮތަށް އޮތީމާ، ިޢއްޒަްތތެރި އެއް ިދވެހި ފުލުހުންނަށް ކުރިމަތިވާ

 ކަމާއިދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަމަންއަމާން ތެރި ރައީސް.ޖެހޭ. ޢިއްޒަތް ސް ވިސްނާލަން އެބަ.ޕީ.އެމް ވިޔަްސ، ޕީވިޔަ

ނޑުމެން ންޖެހޭ ފަރާތްރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ނޑައަަޅއިދީފަވަނީ ޤާމި ތަކަށް އަޅުގަ ނެޑއް ކަ . ދިވެިހ ނޫނީ އޮނިގަ

ގޮތަކުން  ކޮންމެ ގައި ތެއްއެިދއްޖެ ކޮންމެ ހާލަ ތުން އެހީތެރިކަމަށްިދވެހި ކޮންމެ ރައްޔިެތއްެގ ފަރާ ،މީހަކަށް ފުލުހުން އެ

ެވސް ަވކި ސަރަހައްެދްއ ގެ ޤާނޫނުން ރައްޔިތަަކށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް. ަމގުމަތީގެ ދިނުމަކީ ފުލުހުންއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް

ެވސް ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އަމަންއަމާންކަން  ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަކީން ބަންދުަވކިަވގުތެއް ަވންދެ ،ވަިކއިރެއް 

ކުރުމަކީ ޤާނޫނުގަިއާވ މީހުން ހިފައި ހައްޔަރު، ސުވާލުކޮށް  މީހުންނާ މުގެ ގޮތުން ލިބިގެްނވާ ބާރެއް. އަދި ޤާއިމުކުރު

 ކަންއަމާންރާއްޖޭަގއި އަމަން މި ސް.ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

ދޭންޖެހޭ. މެ ދިވެހި ރަްއޔިތަކުމެ ސެލިއުޓުމަސައްަކތަށް މިއަދު ކޮން ޓަަކއި ދިވެހި ުފލުހުން އެ ކުރަމުންދާ ޤާއިމުކުރުމަށް

ދިވެިހ  ވެްސ،އި ދުެގ ޒަމާނުގަނާއި ަރއީްސ ނަޝީދާއި ރައީސް ވަޙީމިހެން ދަންނަވާލަން މިޖެހެނީ ރައީސް މައުމޫ

ހުންނަކީ . ދިވެހި ފުލުހެދިކަން އަޅުަގނޑުމެން ވިްސނަމާތޯ ކޮންކަމަކާޖެހެނީ  ނުވެގެން އުޅޭން މިފުލުހުން ސަލާމަތް

ކަމަށް އަންނަން ނުވަތަ ވެރި ،ގޮތުން ސިޔާސަުތގެއެރއްގެ ވެިރކަމުަގއި ހުންނަ މީހެއްގެ އެްއވެސް ހާލެއްަގއި އެ 

ރާއްޖެއަކު އަމަންއަމާންކަެމއް  ނަމަ މި ވަނީބަޔަކަށް  ގެ ސަބަބުން ކަތިެވގެްނ ދާމަސައްކަތްކުރާ މީހެއްގެ ފާޑުިކޔުންތަކު

ނޑުމެން އިޙްތިރާމުއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހި ފުލުހުންނަކީ ައޅުނޯންނާނެ ޢި ބައެއް.  ޤަދަރުކުރަންޖެހޭ، ކުރަްނޖެހޭގަ

 މި މަޖިލީހަށް، ކުއްލި މައްސަލަތަކާ އެްއޗެހި ޒާތުގެ ޤަރާރުތަކާއި ބޭޤަރާރުތައްކަންކަން މިކަހަލަ، މި  އެހެންވީމާ، މި

 ވާލަން. ޝުކުރިްއޔާ. ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ގޮ ހުށަނޭޅުމަށް މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  . އާދެ! ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރިޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މެންބަރުން ތިބިތޯ އަޅުގަ

އެދިވަަޑިއގެންފައި މެންބަރަކު މިހާރަކު ނެތް. ފުރުޞަތަށް  ! ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ. އާދެބަލައި

ށަހެޅުނު ކުއްލި ނެތް. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑު މިހާ ހިސާބުން މިއަދު ހު ވަގުތު މާލަމުަގއި ތިއްބެވި ަބއެއް މެންބަރުން މި

އޮތް.  ސް ނިންމާލަނީ. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބަމައްސަލަިއގެ ބަހު

 1މިނެުޓގެ  3ވެސް  ކުރަނީ ކޮންމެ މެންބަރަކަށްހުގެ ގަާވއިދު ބަާޔންަގއި މަޖިލީލި މައްސަަލއިއެކަމަކު ުކއް

 ހިސާބުން މި ނިމުނީ.  ސް މިހާމައްސަލަިއގެ ބަހު ގޮތަށް. އާދެ! އެހެންވީމާ، މި އަރުވާފުރުޞަތު
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 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ހަޅާ ކަންކަން. އެޖެންާޑ މަޖިލީހުގެ ރައީްސގެ މޭޒުން ހުށަ. ެއީއ އަށް 6ނަންބަރު  ދަނީ ެއޖެންޑާ މިހާރު އަޅުަގނޑު މި

ކުރެއްވުމަށް ދީޤުގެ ދަށުން ތަޞްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 91ައސާީސެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވައި ޤާނޫނު 6.1ބަރު ނަން

ސިާޔސަތުގެ ބިލު. އަލުން ވިސްުނމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިާވ  ގެ މުސާރަިއގެފޮނުއްިވ ދައުލަތު ރައޫސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވަނަ  2112ޑިސެމްބަރ  17ވަނީ  މައްސަލަ. ދައުލަުތގެ މުސާަރއިގެ ސިޔާސަުތގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި

ަގއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ލައިމައްސަ . މިބަރުންނަށް ފޮނުވިފައި މެންގަ 2113 ފެބްރުއަރީ 7މައްސަލަ ވާނީ  ދުވަހު. މި

 މަށް ދަންނަވަްނ. ަވއިދެްއވުމަށް އަުޅަގނޑު އަމީންޢާއްފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު މަޖިލީހަށް އިއްވަ 

 

 

 މޭޒުން އިްއެވވުން: އިދާރީ

ގެ ފަހު ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންވެދުން ސަލާމަށް ،ޝާހިދަށްهللا ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ  ވަހު އަޅުަގނޑަށް ފޮނުވި ސީޓީއާވަނަ ދު 2112ޑިސެމްބަރ  23މަޖިލީހުން 

ނޑަށް ޮފނުއް ކުރެްއވުމަށް ދީޤުމަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ ިބލުތައް ތަޞް ވުމުން ައޅުަގނޑު ބިލު ޓަކައި އަުޅގަ

އިޖްތިމާޢީ ، ފެށުމުން ކުރިމަތިވެދާނެ ޤާނޫނީ މަލުކުރަންބިލު ތަޞްދީޤުކޮށް، ޢަ ކުރަމުން ގެންދަނީ އެތަޞްދީޤު

 17އެވެ. މިގޮތުން  ކުރުމަށްފަހުރިޢާޔަތްކުރުމުގައި ދިާމެވދާނެ ދަތިތަކަށް އެ ޤާޫނނު ތަންފީޛުއަދި  މައްސަލަތަކަށާ

ވަނަ  34ގެ ވަނަ ދައުރު  3ވަނަ އަހަރުގެ  2112ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އޮތް ވީ ހޯމަ ދުވަހު  2112ޑިސެމްބަރ 

ނޑަްށ ފޮނު ކުރުމަށްތަޞްދީޤުއެުކ  ހަވާލާދީފައިވާ ސިޓީއާ އިން ފާސްކުރަްއަވއި، ޖަލްސާ ދައުލަތުެގ  އްވި ޓަކައި އަުޅގަ

 ގޮތުން ތިރީގައި މި ގުޅޭ ލަފާހޯދުމަށް ފޮނުވުމުން އެ ބިލާޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނީ  މުސާރައިގެ ސިޔާސަުތގެ ބިލު އެޓަރނީ

ގެނައުމަށް ބިލަށް އިސްލާޙު މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ  ވާތީ، އެ ގަކުަރއްވާަފއިދަންނަވާ މައްސަލަތައް ފާހަ

 ފުންގެ މުސާރަ ޒަުނވާ ދައުަލތުގެ މުވައް ޞަދަކީ ބިލުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިގެ މަޤްިމ ބިލު 1ެއވެ.  އަޅުަގނޑަށް ފެނެ

ނަލް ޕޭކޮމިޝަންގެ އިްނ ނޭޝަ މާއްދާވަނަ  17ބިުލގެ ކަމުގައި ވެަފއި، ން އް އެްއގޮތްުކރުއާއި އިނާޔަތްތަ

ބިުލެގ  އްސައި،ގުޅޭ ަކންކަން ހަމަޖަ އިނާޔަތްަތކާއާިއ  ފުްނގެ މުާސރަމަސްއޫލިއްޔަތުަތކަކީ ަދއުލަތުެގ ހުރިހާ މުވައްޒަ

 ޓަކައި ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފުންނަކީ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލިްއޔަތެއް  ން މި ބިލުގެ ބޭނުމަށްއި ވަނަ މާއްދާގައި )އ(  28

 51އަިދ ދިވެހި ސަރުކާުރގެ % ދެވޭ މުަވއްޒަފުންނާ،އިާނޔަތްތައް ލިބިމުސާރަ ާއއި ހަވާުލވެގެްނވާ އަިދ  އަދާކުރުމާ
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އަންނަނިވި ކަްނކަން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިުރ،  ފުންމުވަްއޒަ  ވުރެ ގިނަ ހިްއސާ ޮއންނަ ކުންފުނިތަކުގެއަށް 

މޯލްޑިވްސް ިސވިލް ޭއވިޭއޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނުަގިއ  2112/2)ހ( ާޤނޫނު ނަންބަރު . ފާހަގަކުރެވެ އެވެ

ނަޑއަޅާފަިއވާ މޯލްޑިްވސް ސިވިލް ޭއވިއޭޝަން އޮތޯރިީޓގެ ޗެއަރމަނާއި ޑިެރކްޓަރުްނގެ މުސާރަ އާއި އެހެނިހެން  ކަ

އިން އެނގެން  ވަނަ މާއްދާގެ )ޔ( 27ވަނަ މާއްދާ ުއވައިެލވޭެނ ކަމަށް، ބިލުގެ  22އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ އެޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާ ުއަވއިލެޭވ  47އޮތް ނަމަވެސް އެ އޮތޯރިީޓގެ މުވަްއޒިފުންގެ މުސާރަ ާއއި ިއނާޔަތްތަކާ ބެހޭ އެ ޤާނޫނުގެ 

 2118/5ވަނަ މާއްާދގެ )ކ( އިން ޤާނޫނު ނަންބަރު  27ވާހަކަ ބިުލގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ ނެތްކަން. )ށ( ބިުލގެ 

އްދާ ުއަވއިލާ، ޕޮލިްސ ިއންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަްނގެ މެންަބރުންގެ މުސާރަ އާިއ އިނާޔަްތ ވަަނ މާ 34ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 

ނަޑއަޅާނީ ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވާއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދިވެހިާރއްޭޖެގ  2111/8ކަ

މެންބަުރންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަްތ ކަސްޓަމްސްެގ ޤާނޫނުގެ ދަުށން އުފައްދާ ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ 

ނަޑއަޅާނީ އެ ޤާނޫުނގެ  ނޑައަާޅ، އެ ޤާނޫުނގެ  41ކަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( މި ބިުލން އުަވއިލާފައިނުާވކަން. އިާނޔަތް ކަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( މި ބިލުން އުވައިލާަފއިނުާވކަން. )ނ( ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ުޔނިވަރސީޓީ ާއއި މޯލްިޑވްސް  41

ން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންނާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ަކއުންސިލާިއ ޕެންޝަ

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެިނއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އާއި ޮއިޑޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ޓެކްސް ޓްރެބިއުނަލާއި ކެޕިޓަްލ 

( ާއއި މޯލްިޑވްސް ބްރޯޑްާކސްޓިން ކޯޕަޭރޝަން ފަދަ މުއައްސަސާތަާކއި މާކެޓް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިީޓ )ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިީޓެގ ބޯޑާއި ކްލެމެންސީ ބޯޑާއި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ )އެންސްޕާ(ގެ 

ދެނީ އެކަންކަމާ ބެހޭ ބޯޑު ފަދަ މުއައްސަސާތަުކެގ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަްތ ލިބި

ޤާނޫނުތަކުން ކަމަށް ވާއިރު އެ ޤާނޫނުތަކުަގއިވާ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތާ ބެހޭ ބައި މި ބިލުން އުވައިލާަފއިނުާވކަން. 

ވަނަ އިޞްލާުޙގެނައުމުެގ  1ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް  2118/14ވަނަ މާއްާދގެ )ތ( އިން ޤާނޫނު ނަންބަރު  27ބިލުގެ 

އްދާގެ )މ( އާއި )ދ( އުވާަލއި، ަވީޒފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންެގ ވަނަ މާ 86ޤާނޫނުގެ 

ނޑައަޅާނީ ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައި ާވއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ކަ

އެޕީލް ޓްރެިބުއނަލްގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ  ޓެކްސްެނގުމާ ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ޓެކްސް  2111/3

ނަޑއަަޅއި، އެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާ މި ބިލުން އުވައިލާފައިނުާވކަން. އިސްވެދެންނެވި މާއްދާތަްއ  58އާއި އިާނޔަތް ކަ

ބެހޭ  އުވާނުަލއި އެހެން ޤާނޫނުތަުކން އުފެދިފައިވާ ުމއަްއސަާސތަކުގެ ުމވަްއޒަފުންގެ މުސާަރ އާިއ އިނާޔަތްަތކާ

ނޑައެޅުމުން ޤާނޫނީ ގޮތުްނ ތަޢާރަޟުވުންތަކެއް އުފެިދ، ބިލުަގއި ބުނެފައި ނެތް  މާއްދާތައް ުއވާލުމަށް ކަ

މުއައްސަސާަތއް ުނވަތަ އިދާރާތަކުގެ ަމއްޗަްށ ބިލުަގއި ބުާނ އުސޫލުަތއް ހިނގުުމގަިއ ނުވަތަ ހިންގުުމގަިއ ދަތިތަާކ 

ވަނަ މާްއދާގައި އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި ެއހެން ގޮތަކަށް މުސާރަ ާއއި  25ލުގެ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ފެނެ ެއވެ. އެހެނީ ބި

އިނާޔަތްތައް ެއއްފަރާތަކަށް ެދވޭ ގޮތަށް ބަޔާންވެަފއި އޮންަނ އޮތުން ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް އޮތް 
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ތަުކގެ ވާހަަކތަކާ ގުޅޭ މާއްދާތައް އުވާެލވޭ ނަމަވެސް ބިލުގައި ވަކި ޤާޫނނުތަކެއްަގއި ބުނެފައިވާ މުާސރަ އާއި އިނާޔަތް

ކަމަށް ބުނާއިރު، އެހެން ޤާނޫނުތަކުގައި ބުނެފަިއވާ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ މާއްދާތައް އުަވއިނުލާ ނަމަ 

ކަމަށް  ޤާނޫނުތައް ޝަރަޙަކުރުމުަގއި ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދި ބިުލަގއި ބުނެފަިއވާ ކަްނކަން ތަންފީޛުކުރުމަށް ދަތިވާނެ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  96ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ(ަގއި މި ޤާނޫނަކީ ޤާނޫުނއަާސސީގެ  1ބިލުެގ  -2ފެންނާތީ އެވެ. 

ބަޔާންެވގެންވާ ދިވެހި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނަިއގެން ދިވެހި ދައުލަތުން މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްދޭ ދިވެހި ދައުލަތުެގ 

ނޑައެޅުމާ ބެޭހ ޤާނޫނެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއި ާވއިރު، ޤާނޫނު ނަންބަރު މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަ އް ކަ

ވަނަ  31ވަނަ މާއްދާ އާއި  31ވަނަ މާއްދާ އާއި  29މޯލްިޑވްސް ސިވިލް އޭިވއޭޝަން އޮތޯރިީޓގެ ޤާނޫނުގެ  2112/2

ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ދިވެިހ  96މާއްދާ އިން މޯލްޑިވްސް ިސިވލް އޭިވއޭޝަން އޮތޯރިީޓގެ ބަޖެޓަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑަައޅާފައި ވަނިކޮށް، މޯލްިޑވްސް ސިިވލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިީޓެގ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބަެއއް ނޫންކަމުގައި ކަ

ވަނަ ާމއްދާަގއި )ޔ( އިން ބިލުގައި ހިމަނާފަިއވާަކން ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. އަދި  27ޗެއާރމަނާއި ޑިރެކްޓަރުން ބިުލގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ ބޭނުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި އެ ފަރާތުގެ ބަޖެޓު  96ން އޮވެފައި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިކަން މިހެ

ނުހިމެނޭ އަނެއް މުއައްސަސާކަމުަގއިވާ މޯލްިޑވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ަގވަރުަނރާއި ޑެޕިޔުޓީ ަގވަރުނަރާިއ 

ިއ މުވައްޒަފުްނގެ ވާހަކަ ިމ ބިލުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަްނ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯުޑގެ މެންބަރުންނާއި ސެކްރެޓަރީ އާ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުްނ ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންެގ ސެކްރެޓޭރިއެްޓ ާގއިމުކުރާނީ  14ބިލުގެ  -3ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. 

ވަނަ  15ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީގެ ދަށުން ހިނގާ ތަނެްއގެ ގޮުތގައި ކަމަށް ވީނަމަވެސް ބިލު

މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ކޮިމޝަންގެ ސެކްރެޓޭިރއެޓަށް ޭބނުންވާ މުވަްއޒަފުން ހަމަޖަްއސާނީ ކޮމިޝަންގެ ލަފާެގ މަތިން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓެރެޜަރީ އިން ކަމަށް ޮއތުމުން، އެ ބޭފުޅުންނަކީ ިދެވހި ސިވިލް ސަރވިސް އަށް 

ކަމާިއ އެ މީހުންެގ މުސާރަ ާއއި އިާނޔަތް ަކނަޑއަޅާނީ ކޮން ފަރާަތކުންކަްނ ނިސްބަތްވާ ބަެޔއްކަން ސާުފނުވާ

ހަމައެާއއެުކ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ާއއި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ަނއިބާއި  -4ސާފުނުވާކަން ފާހަަގކުރެެވ އެވެ. 

ނޑިޔާރުންނާއި މުސްތަޤިއްުލ ވަޒީރުންނާއި ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި މެންބަރުންނާ، ފަ

ކޮމިޝަންތަކުގެ މެންބަރުންނާ، މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ިތއްބެވި ފަރާތްތަުކެގ މުސާރަ އާއި އިނާޔަްތ 

ނަޑއަުޅއްވަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމަށް ވީނަމަވެސް އެ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ  ކަ

ގެ ބަޖެޓުން ކަމަށް ވާތީ އެ ފަރާތްތައް ބިލުން އިސްތިސްނާެވފައިވާ ސަބަބެއް ބިުލގަިއ ދިވެހި ދައުލަތު

ވަނަ މާއްާދގެ )ދ(ގެ ދަށުން ސަރުކާރާިއ ރަްއޔިތުްނެގ  17ބިލުގެ -5ބަޔާންކޮށްފައިނުާވކަން ފާހަގަުކރެވެ ެއވެ. 

ތްތަށް ހިމެނޭ ގޮުތން އެިކއެިކ ބައްދަލުވުންަތްއ މަޖިލީހާއި މިނިވަންމުއައްސަާސތަކާއި މަަސއްކަތްތެރިންނާިއ ަވޒީފާދޭ ފަރާ

ބާއްަވއި ކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި އާާލކުރުމަީކ ނޭޝަނަލް ޕޭ  ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިްއޔަތެއް ކަމަށް 

ހުންގެ ބުނެފައި ވީނަމަވެްސ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހާއި ޝަރުޢީ ދާިއރާގައި ހިމެނޭ މަސަްއކަތްތެިރންނާއި، ވަޒީފާދޭ މީ
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ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ޕޭ  28ބިލުގެ  -6ވާހަކަ އެއް އެ މާއްާދަގއި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެެވ ެއވެ. 

ނޑަައޅާ މުސާރަ އާއި މުސާރަިއގެ ސިޔާަސތުތައް ފަދަ ނިންމުންތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ ރައްޔިތުްނެގ  ކޮމިޝަނުން ކަ

ނަޑއަޅާ ޮގތެއްެގ މަތިން ކަމަށް އިތުމުްނ އެ ކޮމިޝަނަކީ ތަންފީީޛ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހު ން ކަ

އިދާރާ ެއއް ނޫންކަމާ، އަދި އެތަނުގެ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ތަނެއް އޮތް ކަމަށް ނުފެނެ އެވެ. ނަމަެވްސ 

މަކާއި އެ ކޮމިޝަނަކުްނ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަށުން އެ ކޮމިޝަނުން އެފަހަރަކު ނިންމައިދޭންވީ ކަ 16ބިލުގެ 

އެފަހަރަކު ޚާއްޞަ ސަމާލުކަެމއް ދީގެން ބަލައި ނިންމުމެއް ނިންމައިދޭންވީ ކަމެއް އެ ކޮިމޝަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ލިޔުމަކުން އެންގުމަށް އޮތް ނަމަވެސް އެފަދަ ނިންމުމެއް އެ މާއްދާގައި އޮތުމުން އެ ކޮިމޝަނަށް ނިންމިދާނެކަމާ މެދު 

ވަނަ މާްއދާ އިން ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ  25ވަނަ މާއްދާއިންނާއި  17މީގެިއތުރުން މި ބިލުގެ  -7ދެ އެވެ. ސުވާލުއުފެ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތް ފިަޔަވއި މި ބިލުގައި ބުނެފަިއާވ ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަފުންެގ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްަތއް 

ނަޑއަޅާނީ ނޭޝަނަލް ޕޭ ޮކމިޝަނުން ކަމުގައި ަބޔާންކޮްށފަ ވަނަ މާއްާދގެ ނަތީޖާ ައކީ  18އި ވީނަަމވެސް ބިލުެގ ކަ

މިހުރިހާ ބާރެއް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ނަޤުލުކުރުން ކަމުަގއި ފާހަަގކުރެެވ ެއވެ. ީމގެތެޭރގަިއ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސަލާމަތީ 

ވާޖިުބ  ވަނަ މާއްާދގެ )ޅ(ގެ ދަށުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ މަޤާމުގެ 115ބާރުތަކާއި ޤާނޫނުއަާސސީެގ 

އަދާކުރެްއވުމަށް ބޭނުންވާ މުވަްއޒަފުންނާއި، ދައުލަުތގެ ުކންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ މުަވއްޒަފުްނ 

ހިމެނޭކަން ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. އަދި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރަ 

ނޑަ އަޅަްނޖެހޭ ފަރާތްތައް ބަޔާންކޮށްދީފައި ވީހިނދު، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީ އާއި އިނާޔަތްތައް ކަ

ނޑައެޅުުމގައި ަރއްޔިތުންެގ ދައުރަކަށް ވާންވާނެ ކަމަށް  އާއި ޤާނޫނުތަކުގެ އަީލގައި ިމ ނޫން މުވައްޒަފުންގެ މުސާަރ ކަ

ނޑު ިސޔާސަތު ަކނޑަެއޅުމާ، އެންމެ މަދުން ފެންނަނީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަުފންގެ މުސާރަ އާއި އިނާ ޔަތްަތކުގެ މަިއގަ

ނަޑއެޅުމާ، ުގޅޭ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވުން ކަމަށް ފެނެ  ނުޑ އުސޫލުތައް ކަ ދެވޭ މުސާރަ ފަދަ މައިގަ

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  އެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ުމވަްއަޒފުންގެ މުސާރަ އާއި އިާނޔަތްަތކަށް ގެންނަންޖެހޭ ކޮންމެ ބަދަލެއް

ހުށަހަޅައިގެން ފާސްކުރުމަކީ ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުން، ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު ވެސް ޖަމްޢު 

ގޮތެްއގަިއ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިީލހުން އަދާކުރުންކަމުަގއި ބެެލޭވނެކަމަށާއި މުސްތަޤްބަލުަގއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުސޫލުތަކާ 

ށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަލެކްޓިވް ާބގެއިނިން ފަދަ އެްއގޮތަ

މަފްހޫމުތައް ތަޢާރުފުވެގެންދާ ހިނދެއްގައި ދައުލަުތގެ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިާނަޔތުގެ އެންމެހައި ކޮންޓްރޯލެްއ 

ކުރިމަތިވާެނ ކަމެްއ ކަމުަގއި ފެނެ ެއވެ. ވުާމެއކު، މިީއ ޤާނޫނުއަސާސީްނ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް އޮތުމީ ދަތިތަކާ 

ވަކިކޮށްދީަފއިވާ އިންތައް ގެްއލި، ދައުލަތް ހިންގުމަށް، ޚާްއޞަ ގޮތެްއގައި ވެރިކަން ހިްނގާ ބާރުގެ މަަސއްކަތްތަްއ، 

މި ބިލުގެ  -8ކަމެއް ކަުމަގއި ފެނެ ެއވެ.  ކުންފުނިތައް ހިންގުން ހިމެނޭ ގޮތުން ތަންފީޛުކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެ

އެްއވެސް މާއްދާައކުން ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މުވަްއޒަފުންނާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަަތްއ 
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ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭނެ އުސޫލެއް ބަޔާްނކުރެވިަފއި ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. 

ދި މިއީ މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހާސިލުކުރުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ވާނޭ ކަމުގައި ވެސް ފެނެ އަ

ވަނަ  1ަވޒީާފއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ، 2118/14ވަަނ މާއްދާގެ )ތ(ަގއި ޤާނޫނު ނަންބަރު  27ބިލުގެ  -9އެވެ. 

ިއާވ ހަވާލާދިނުން ރަނގަޅު ނޫްނަކން ފާހަގަކުރެެވ ެއވެ. ވީމާ، ވަނަ ާމއްދާ އަްށ ދީފަ 86އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ޤާނޫުނގެ 

 2118/2މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ ޤާނޫނު ނަންބަރު  -11އެކަން އިޞްލާހުކުަރއްވަްނވާެނ ކަމަށް ފެނެ އެވެ. 

އުޖޫރަާއ ބެހޭ ގޮތުން ވަނަ ާމއްދާއާ ހަމައަްށ ބުެނފައިވާ  61ަވނަ މާއްދާ އިްނ ފެށިގެން  56ވަޒީާފއާ ބެހޭ ޤާނޫނުެގ 

ލަފާދޭ ބޯޑާ ބެހޭ މާއްދާތައް އުަވއިލަްއވަންވާނެ ކަމުަގއި ެފނެ އެވެ. އިްސވެދެންނެވުމުެގ ކަންކަން އެހެން ހުރުމާ އެކު 

ނޑަށް ޮފނުއްވި ަދއުލަތުގެ މުސާަރއިގެ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވަިއ ތަޞްދީޤުކުރުަމށް ޓަކައި އަުޅގަ

ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އަލުން ިވސްނާވަަޑއިގަތުމަށް ަޓކަިއ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ސިޔާސަތުެގ ބިލު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތިން އެ ބިލު މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާމު  91ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 . ޚާދިމުކުމް. މުޙަްއމަދު ވަޙީދު. 2112ޑިސެްމބަރު  28. 1434ޞަފަރު  15ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! ދެންމެ ހުށަހެޅިގެން އެ ދިަޔއީ ދައުލަުތގެ މުާސރައިގެ ސިޔާސަުތގެ ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވައިެލއްިވއިރު 

ަގޑިއިުރގެ ފުރުޞަުތ  1ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީފުޅު. މި މައްސަލައިަގއި ބަހުސްކުރުމަށް އަޅުަގނޑު 

މިހާރުން ފެށިގެން ހުޅުވާލަން. އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ައޅުަގނޑު ފުރުޞަަތ 

 ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް.

 

 ެކވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއް

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! މި ފޮނުވައިލާަފިއ އޮތް ބިލާ ދޭތެރޭގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ 

ވާހަކަ އަީކ، ވަޙީދަށް ރަނގަަޅށް އެއްެވސް ކަމެއް މިހާރު މި މަޖިލީހުން ކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުވާކަން ފެނިގެން މި ދަނީ. 

މިހާރު މި އެއްޗެހި ފޮނުވައިލަީނކީ އޭނަ އެ ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުން އޮވެގެެނއް ނޫން. އޭނަ އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ވަޙީދު 

ނޑު ވަރަށް ފުންކޮށް މިއަދު ވާހަކަދަްއކާލަން  ބޭނުންވަނީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހާ ޗެލެންޖުކުރަން. މިކަމާ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ްސ ގުޅުންހުރި ކަމަކަށް ވާތީ އެގޮތަށް މި ވާހަކަދައްކާލަނީ. ބޭނުންވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސާ ވެ

ނުޑ ގޮވާލަން ބޭނުންވޭ، ދައުލަތުެގ މުސާރައިގެ އޮނިަގނުޑގަިއ  އެހެންނަމަވެސް، އެ ވާހަކަ ައށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ ގޮވާަލން ދިވެހި ރާއްޖޭަގއި އެންެމ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ރަނގަޅު ނިންމުންތަކެއް ނިންަމން. އަުޅގަ

އާދަިއގެ މަސަްއކަތްކުރާ މީހާ ވިޔަްސ، އެންމެ މިހާރު ލޯ އުޖޫރަ ލިބޭ މީހާ، ވޮޗަރަަކސް އަދި މަސައްކަތުމީހަކަްސ 
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ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ދަްށކޮށް މުސާރަ ބަހައްޓައިގެންުނވާނެ. އެހެންވީމާ، ބިލު ފާްސނުކޮށް ފޮނުވާލިޔަސް އެހެން  4111

ނޑުމެން ނޑުމެން ކުރަން އުޅުނީ ނިކަމެތި އާދައިގެ ަރއްޔިތުންނަށް،  ވަޙީދަށް އަުޅގަ ދަންނަވަން، މިކަން އަުޅގަ

ދެކޮޅުނުޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް އޭަގއި ލުޔެއް ހޯދައިދީ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މަސައްކަުތގެ މާޙައުލުގައި ބެލެންސް އެ  

އިންސާފުވެރި ޮގތަކަށް ނުވާނެތީވެ، އެހެްނ ސެލެރީތަކުަގއި ގެންުގޅުމަށް ޓަކައި. ެއކަން މަޖިލީހުން ކުރީމަ އެއީ 

މިނިވަން ބައެއްގެ އަތަށް ދޫޮކށްލަން. އެހެންވީމާ، މިކަން ފާސްނުވެ ގިނަ ދުވަްސވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އޭގެ އެންމެ  ދެރަ 

މެތި ލިބެނީކީ މަޖިލީހަކަށް ނޫން. އަދި ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނަކަށް ނޫން. އާދައިގެ ނިކަ

ރައްޔިތުންނަށް. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ޮގވައިލަން ވަޙީދަްށ މިހާރުން މިހާރަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ އާދަިއގެ އެންމެ ލޯ 

ރުފިޔާ ހަމަޖައްސަން. އެއީ ެއހާ ތަކެތީގެ ައގު ބޮޑު. ކުލިަތއް އެހާ ބޮޑު. އިންފްލޭޝަން  4111މުސާރައިގެ ގޮތުަގއި 

ނުޑ  އެހާ މަތި. ދެން މި ޖެހިލަނީ މި ބިލުތައް މި ފޮނުވައިލާ މައްސަލަ އަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މަނިކުފާނަށް އަޅުގަ

ނޑު އަހަިއލަން ބޭނުންވޭ ީކއްެވގެންތޯ  ގޮވާލަން ބޭނުްނވޭ މި ކަންކަާމ ދޭތެރޭ ވަރަްށ ސީރިއަްސކޮްށ ވިސްނަން. އަުޅގަ

ނޑުހައިާވއިރު  ގަިޑއިރު ނުކައި އިނދެގެން ޝަުކވާކުާރވަުރެގ  5ވަޙީދަށް ކާންނުދިނީ މިތަނަށް ގެނެސްގެން. އެހާ ބަ

ރައީސެްއކަން އެނގޭއިރު ތި ބޭފުޅުންނަށް އެނގޭތޯ އޭނަ ަބނޑުހަިއވެގެން އެކުރި ަޝކުާވގެ މާނަ އަކީ ކޮަބއިކަން. ިތ 

އޭ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ކައިލާނެ ާވހަކަ އޭނަ އެ ބުނީ. ތި ިތްއބަވަނީ. ތިމަންނަ ކެއީ ޗޮކްެލޓެކޭ. ެއވަރަކުން ނުފުދެ

ތިމަންނަ ޔާމީނު ވެސް ކައިާލނަމޭ. ތިމަންނަ ނާޒިމު ވެސް ކައިލާނަމޭ. ތިމަންނަ ޙަސަން ސަޢީދު ވެސް ކައިލާނަމޭ. 

ނޑު މި ަދއްކާ ވާަހކަ ތި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް  ތިމަންނަ ތަސްމީނު ވެސް ަކއިލާނަމޭ ތިމަންނަ މި ބުނީ. އަުޅގަ

ނޑިޑޭުޓކަން ކަށަަވރުކުރާ ހިސާބުން. ދި ޓީވީން هللا ޢަބްދު ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕްރައިމަރީަގއި ޔާމީން ކެ

ޔާމީނާ هللا ޔާމީން އެއްވެސް ަވރަކަށް ނުދައްކާ ހިސާބުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ. މަނިކުފާނަކީ ޢަބްދުهللا ޢަބްދު

ޕާޓީ ވެސް އުވިއްޖެ.  ވަރަށް ގާތް ެއކުވެިރއަކަށް ާވތީ މަނިކުފާނަށް މި ނަސޭހަތްތެރިވެލަނީ. އިްއޔެަގއި މަނިުކފާނު

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ތި ޭބފުޅާ އަޅުަގނޑުމެން ޕާޓީ ައށް އައުމަށް. ެއއީ ތި ބޭފުޅާ އަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ރާއްޖޭެގ 

ސިޔާސީ މަޝްރަޙުގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު އެއް ޖީވަން. ތިއީ ވަރަށް މުހިއްމު ބޭފުޅެއް ކޮންމެ ޕާޓީ އެއްގައި ހުއްޓަސް، 

ގޭސް ކައްކާލަން. އެހެންވީމާ، ޙަީޤޤަތުގައި ވަޙީދު މި ބިލުތަްއ ފޮނުވަމުން މި ދަނީ މި  ކަންކަން ރަނގަޅަށް

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ގޮންޖަހަން. ޙަޤީޤަތުގައި މީގެްނ ދޭހަވެގެން މި ދަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ތިިބ 

ތިބި މީހުންގެ އުރަތްެޕއް ނެތްކަން.  ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުތަކުގެ ީލޑަރުން ނުވަތަ ރިާޔސީ ޭރހަށް ނުކުންނަން

އަޅުަގނޑުމެން މި ައއީ ކުުޅދުއްފުށިން. އެ ރަށުަގއި ތިިބ ޕީ.ޕީ.އެމުގެ މީހުން ރުޅިައއިއްސަ ތިބީ. ޔާމީނަކަސް، 

ނޑުމެން ގާތު އޮޑިަބނދެފައި ދީފީމޭ. ދެން ދުއްަވންނޭގެންޏާ ކުރާނެ ކަމެއް  ޢުމަރަކަސް، އެ މީހުން ބުނީ އަޅުގަ

ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ނުފޫާޒއި އާާރިއ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޭޖގައި ތިބި ރަށްތަުކގައި ތިބި  ނޯންނާނޭ.

މީހުން ވަޙީދުގެ ޕާޓީ އަްށ ވެއްދުމުގެ މަަސއްކަތްކުަރމުން ދާއިރު ތި ބޭފުޅުން ތި ތިބެވެނީ ޙަޤީޤަތުގަިއ 
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ްއެޗހީގެ ވާހަކަދަްއކާ މީހެއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ. އޭނަ އެ ދެްއކި ޣާފިލުކަންމަތީގަ. އޭނާ އަކީ އެްއވެސް ހާލެްއގައި ާކއެ

ނަޑކީ ވަޙީދެއް. ވަޙީދަކަށް ނޫންތޯ ވަޙީދު  ވާހަކަިއގެ މާނަ އަޅުަގނޑަށް ނޫންތޯ އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ. އަުޅގަ

ނޑުހަިއެވގެންފައި ހުރި ވާހަ ކަ އެއް ނޫން. އޭަނ ދައްކާ ވާހަކަ އެންމެ ރަނގަަޅށް  ފަހުމްވާނީ. އޭނަ އެ ވިދާޅުވީ ބަ

ކާބޯތަކެތި ބޭނުންވާ ވާަހކަ ެއއް ނޫން. އޭނަ އެ ވިދާޅުަވމުން ދަނީ ފުރަތަމަ ނަޝީދަށޭ ޙުކުމްކުރާނީ. އެއަށްފަުހ 

ނޑު  ކަލޭމެން އެންމެން އެންމެން ކައިލާނަމޭ. ކައިލާފައި ތިމަންނަ ވެރިކަމަށް އަންނާނަމޭ. ދެން ތިޔަ ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ނުކުރަްނޏާ ތިބޭ. ރީތި ލަނގާ އެްއ ލިބޭނެ، ޖޫންޖުލައި ހިސާބަށް އަރައިާލއިރު. އެހެންވީމާ، ދައްކާ ވާހަކަ ޤަބޫލު

ރައީސް މައުމޫނު ރިޓަޔަރކުެރއްވީ ހުރިހާ އެންމެން ތިބީކީ ރައީސް މައުމޫނު ރިޓަޔަރކޮްށފައި އިނގިލިިދއްކުރާ ލީޑަަރާކ 

އެއްކޮށް ވެސް ދާނެ. ޔާމީނާ އެއްކޮްށވެސް ދާނެ ބަަޔުކ  އެްއކޮށް ދާކަށް ނޫން. ތަސްީމނާ އެއްކޮްށ ވެސް ދާނެ. ޤާިސމާ

އުޅޭނެ. ެއކަމަކު، ވަޙީދު އަުތގައި ބާރު ޮއވެގެން ވަޙީދު ެއ ހުރިހާ ކަމެއް އެ ދަނީ ޖަަޕޑަިއޒްކުރަމުން. އެހެންވީާމ، މި 

ދު ތަސްމީނު ޢަލީ އަށާއި ޔާމީނަށާއި އަޙްމަދު ނާޒިމަށާއި އަްޙމަهللا ފޮނުވައިލި ބިލު މި ފޮނުވައިލީ ޙަޤީޤަތުގައި ޢަބްދު

ޤާސިމު އިބްރާހީމަށް ގޮންޖަހަން، ސައިކިޔަން. ދެން ޤާސިމު ފުދޭވަރަކަށް ރަނގަޅަށް އެބަ ހަދާލާ، މިހާރު ތި 

ބޭފުޅުންނަށް ކަމެއް ނުވިޔަްސ. އެހެންވެގެން އެ ބޭފުޅާ ތަންކޮޅެއް މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުެގން ދެން އެ ބޭފުޅާ އެބަ 

. އެ ބޭފުޅާ މުޅި ޓޯޓަލީ އެ ބޭފުޅާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ވަމުން އެ ދަނީ. އެ ބޭފުޅާ ކުޑަކޮށް ކުރިއަށް އެބަ ގެންެދވޭ

ނޑު ވަރަށް  އިންޓަރނޭޝަނަލްކޮށް އުޅެނީ. އެހެންވީމާ، ލޯކަލީ މަޖިލީހަކަށް އެހެން ވަޑައިުނގަންަނވާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަެޚއް. އަަވްއޓެރި އެއް ވީމަ ކޮންމެހެން އެއްެޗއް ދަންނަވާކަށް ނެތިން.  އިޙްތިރާމުކުރަން އެ ބޭފުޅާ އަޅުގަ

ދަންނަވައިފިްއޔާ ގޯްސވާނެ. ެއހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވަން ތި ބޭފުޅުން ވަޙީދު އިމްޕީޗުކުރަްނ 

ދު ނުކޮށް، މިއަދު ނުކުރެވިފައި ތިބުމުން، ވަޙީދު ތި ބޭފުޅުން ރަނގަޅު ގޮތަކަށް އިމްޕީުޗކުރާނެ. ތި ބޭފުޅުން މިއަ

ނޑުމެން ތިބޭނީ ވަޙީދާ އެްއކޮށް. މިއީ  ޖޫންޖުލައިގައި ައޅުަގނޑުމެން ގާތު ނުބުނާތި އިމްޕީޗުކުރާ ާވހަކަ. އޭރުން އަުޅގަ

ސިޔާސީ މަޝްރަޙު މި ދަނީ ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ަހލަބޮލިކަމާ އެކު ބަދަލުވަމުން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ިމ 

ވަމުންދާ ގޮތަކީ މިއަދު ހެނދުނު އެަތއް ކޮމިޓީ އެއް ޭބްއވުނުއިރު، ސަރުކާރުގެ އެްއވެސް މީަހުކ މަޖިލީހުގައި މިހާރު މި 

އަީއކީ ނޫން. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު އައީކީ ނޫން. ހޯމް މިނިސްޓަރު އައީކީ ނޫން. ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ 

ތޯ ޙާލާ ޙަމީދަކީ. އެ ބޭފުޅާ އެ ވިދާުޅވީ މާރާމާީރ ކޮމިޝަނުން ތިޔަ ޚާންދާނަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ބޭފުޅެއްނޫން

ހިންގާފައި ތިބި ފުލުހުންގެ މައްސަލަ ފޮނުަވއިފީމޭ، ފިަޔވަެޅއް ނާޅައޭ. ދެން އަރާފައި ިމ ވިދާުޅވަނީ ކޮންމެ ބޭފުޅަުކ 

ން ނަމަ އެއްތޯ. ވަރަށް މާތްކޮށް، ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ކަެމއް ޯގސްޮކށް ކޮށްފި ނަމަ، ފިޔަަވއަޅުައޅާނަން. ކޮ

އެކަން ތަޙްޤީޤުކޮށް، ޙާލާ ޙަީމދޭ މިތާ އެ ވިދާޅުވަީނ، މާރާމާރީ ހިންގާފައި ތިބި މީހުން އެބަ ތިއްބޭ. ޖަމީލު ފިޔަވަޅެްއ 

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ތިބި މީހުން  ނާޅައޭ. އެކަމަުކ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯެޓއް ނެގޭކަށް ނޯވޭ މިތާކު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރޭޝިޯއ  3އިޒް ޓު  4އަމިއްލަ އަށް ބޮމުންދާ ބޮޑެތިތަކެއް މިއީ. ސުޕްީރމް ކޯޓު ވެސް މިތާގައި ނިންމާލީ  އަޅަމުން
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އަށް. އެ ތަނަށް ލީ މީހުންނަށް ޝަރީޢާ އިނގޭތޯ، ަބއިަނލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުތައް އެނގޭޯތ ބެލީކީ ނޫން. އެހެންވީމާ، 

އި މި ރާއްޖޭަގއި ތިބި ސިޔާސީ ލީޑަުރން ފުހެލުމަށް ވަޙީދު ނިކުމެ ވާނެ ހައެތި މިހާރު މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގަ 

ނޑަމުންާދ  އެހެރީ. ނާޒިމު ސޯރ މައްަޗށް ނިކުންނާނެ. ޝައިޚް ޢިމްރާނު މައްޗަށް ނިކުންނާނެ. އެއީ ތަންތަން ފު

ނޭނޭގ، މި މީހުންގެ  މީހުން. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ޔާމީންނާއި ތަސްމީނާއި ާޤސިމާ، މި މީހުންނަށް މި ވާނުވާ ެއއް

ކަންތައް ނިންމައިލާނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެަކމަކު އެ މީހުން ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު ކުރިއަށްދާން އިނގޭތޯ. 

އެއީ ައޅުަގނޑަށް އެބަ ފެނޭ މިސާލަކަށް، ޑީ.އާރު.ޕީ މިއަދު އެ ތަނަށް ފާވި ހުރިހާ މުސީބާތަކުން އެ ތަން 

ނޑު ެދކޭ ގޮުތގަިއ ޑީ.އާރު.ީޕގައި ހުރި ބޭާކުރ ސަލާމަތްވެއްޖެ. އެ މު  އްލާ ޢުމަރު އެތަނުން ގޮއްސި. މިހާރު އަުޅގަ

ހުރިހާ ސަރުބީތަކެއް ވިުރވައިާލ، މިހާރު ޓޯންކުރުމުގެ މަސަްއކަތް އެ ކުރަނީ. އެ ޕާޓީ ަރނގަޅަށް ަގިއގައި ޮބޑީބިލްުޑ 

ނޑު ޕީ.ޕީ.އެމަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަކީ ތި ބޭފުޅުންނަށް ޖެހޭ ސިޔާސީ ބޮޑު ކެންސަރު  އެ ކޮށްލަނީ. އަުޅގަ

ޖެހުމުގެ މަގުމަތީގައޭ ތި ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީ ތި އޮތީ. ތިޔަ މުއްލާ ޢުމަރުގެ ކިބައިން ތި ޕާޓީ ސަލާމަތެއް ނުވާނެ. އޭނަ 

ނޑުގެ އަޚް ޝަ ނޑަށް ޔަޤީން އަުޅގަ ރީފު ސޯރ، ހަތަރެސްފައިބަދެފައި އެތަނުން ނެރެނިއްޔާ ނޫނިއްޔާ. ައޅުގަ

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިކަމަށް ހެކިވާނެ. ޢުމަރު ނަޞީރަށް ފަންޑުކުރަމުން އެ ދަނީ ހުރިހާ މީހުން. 

ވަޙީދު ވެްސ، ޤާސިމު ވެްސ އެންމެން، ޔާމީނާ ޗެލެންޖުކުރަން. އެކަން ކޮންމެ ގޮތަަކށް ނިމުނުކަމުގައި ިވޔަްސ 

ނޑު ވަރަށް ސާުފކޮށް މި ދަްއކަނީ ދިޓީީވ ައުކން ދެން ޔާމީނަށް ހެޔޮކޮށް، ދިޓީއަކުން ޔާމީނެއް ނުދަްއކާ  ނެ. އަުޅގަ

ޙާމިދުބެ އެއްވެސް ރިޕޯެޓއް ނަހަދާނެ. ނަހަދާނެ. ޙާމިދުބެ، އެ ރިޕޯޓު ލިޔާ ކަލޭގެ. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން 

މެން އެ އެްއޗެހި ހެދީމަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެެރ ނުދާނަން އަސްވާޑަށް ހަަދއިލިހެން ހަދާލާކަށް މިދުބެމެންނަކަށް. މިދުބެ

ނޑުމެންނަީކ ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ މަޝްރަުޙގައި އެންމެ ހިނގާ ނަންތައް 8:31އަކު ދިޓީ އަށް  ަގއި ައންނާނަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ހާދަހާ އުފާވެއޭ އުްއޗު ދެކެ އިނގޭތޯ. އެެހންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގަ އި މިއަދު ކަމުގައި ދިީޓވީން ހަދައިދެނީ. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ައިއއްސަ މި ތިބި ހިސާބަށް އައިްއސަ މި ތިބީ ދިޓީވީގެ ހެޮޔއެދުންތަކާ ެއކު. އެ ބޭފުޅުން ހީކުރާނެ އެ 

ނޑުމެން މި ތަނަށް ތެދުވެ ހަޅޭކޭލަވާނީ. އެއަްށވުރެ ބޮުޑ ނެގެޓިްވ ޕަބްލިކްސިޓީ އަީކ  އެްއޗެހި ެއއްޗެހި ލިޔުނީމަ ައޅުގަ

ބޮޑު ެއއް ޕަބްލިކްސިޓީ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ިރޔާސީ ެކމްޕެއިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް  ބައެއް ފަހަރު އެންމެ

ދިޓީވީން ކުރިއަށް ގެންދަމުން ދަނީ. އަޅުަގނޑު މަޖިލީހުެގ ނައިބު ރައީސަށް ވަރަށް ިއޙްތިރާމާ އެކު މި ދަންނަވަީނ 

ށް ދެއްކި ވާހަކަ އަށް ިތ ބޭފުޅުން ސީނިސަމްބޯލާއި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއި އިންނެވި ބޭފުޅާ އަށް، ވަޙީދު ިމތަނަ

ސަމޯސާ އާއި ޗޮކްލެޓު ޭކކާިއ ފެންޓާ އާއި ކޯކާ ކިަޔއިެގން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުނުއިުރ ތި ބޭފުޅުންނަށް އިނގޭތޯޭއ 

މޭޒުަގިއ  ވަޙީދު ޙަޤީޤަތުގައި ތި ކުރި ސުވާލަކީ ކޮަބއިކަން. ވަޙީދު އެްއވެސް ހާލެްއގައި ވަޙީދަށް ކާންގެންދިޔަ ަސއި

ހުރި ހުރިހާ އެއްެޗއް އަމީންޢާއްމު ލަްއވާ ނޫސްބަޔާެނއް ިލޔެފައި ނެރޭ ވާހަކަ އެްއ ނޫނޭ އެހީކީ. ވަޙީދު ބުނީ ވަޙީުދ 

މިއީދީ ވަރަށް ހަިއވެފައޭ. ވަީޙދު މި އިނީ ސިޔާީސގޮތުން ވަރަށް ހަިއވެފައޭ. ޕާޓީ ވެްސ އުވުީނއޭ. ެއއްކޮށް އުޅޭެނ 
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އާއި ޢައްބާސް ޢާދިލް ރިޟާ އާއި ޓޯޕީ އާއޭ. ފަހަރަކު މީހަކު ގެންނާނަމޭ. هللا ބޯފަން ޢަބްދު މީހަކު ނެތޭ. މިހާރު އިނީ

މުނައްވަރު ކައިީރަގއި އުޅުުނ ޝަމީމު ވެސް ދަމައިގަތީމޭ. އެހެންވީމާ، ޕީ.ޕީ.އެމުަގއި އިންނަ މިވެނި މީހަކު ވެސް 

މަިއގަންނާނަމޭ. ައްއޑު އަތޮުޅަގއި އޮންނަ ގޮފީެގ ދަމައިގަންނާނަމޭ. ކުޅުދުއްފުީށގައި އިންނަ ގޮފީގެ ަރއީސް ވެސް ދަ

ނޑައިލާނަމޭ.  ރައީސް ވެސް ދަމަިއގަންނާަނމޭ. މިވެނި މީހަކަށް ބިރުދަްއކާނަމޭ. މިވެނި މީހެްއގެ ަވޒީފާ އިން ކަ

ތަން  ތިމަންނަ މިއިދީ ހައިވެފަޭއ. ތިމަންނަ މި އުޅެނީ ކާލަންށޭ. މި ދައްާކ ވާހަަކ ނޭގުނީމާ އަޅުަގނުޑ މި ދައްކާ 

ފެންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަުތގައި މި ރާއްޖޭަގއި މި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ހުރިހާ އެއްެޗއް އުފެދުމުެގ 

ނޑުގެ އަޚް،  އަީޑގައި މިހިރީ ސީދާ ބާޣީ މުޙައްމަދު ވަޙީދު. ކިހާ ބޮޑު ދެރަ އެއްތޯ. ިއއްެޔގައި މިާސލަކަށް، އަުޅގަ

ނެއް ފޮރުޅާލައިގެން މީހުންތައް. އެއީ ކިހާ ބޮޑު ދެރަެއއްޯތ އެއީ. ައޅުަގނޑު ެއކަމާ ރެޑުޭވވު ސަލީމުގެ ބޮޑު ވޭ

ނިޑޑޭޓު ަހމަ އުފުއްލަިއގެން ގެންޮގސް  ހިތާމަކުރަން. ދެން އެކަމަކު ކިހިނެއް އެްއޗެއް ބުނާނީ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޔާސީ ކެ

ފޮޅާފައި އުފުރާަލއިގެން ގެްނގޮްއސަ އެ އޮތީ. މާލޭ މަގެއްގެ މަތީ ހިނގަނިކޮށް އެސް.ޕީ.ޖީ ސިފައިން އައިސް ތަޅާ

އެހެންނޫންތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާނޫނުއަސާީސގެ މަފްހޫމަށް ބަލާއިރު މިސާލަކަށް މީހަކު ކުށެއް ކުރިއްޔާ ކުެށއް 

ރު. ކުރި މީހަކަށް ލިބެންޖެހޭނީ އެއް އަދަބު. ދެ އަދަބު ދިނުމެއް ނޯންނާނެ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަފްހޫމަށް ބަލާއި

ޤާޟީ ހައްޔަރުކުރި ކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެންާޏ އޭގެ އަދަބު ނުވަތަ އޭެގ هللا މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދު

އަހަރުން އިސްތިޢުފާދީފައި ނިމިއްޖެ. އެހެންވީމާ، ދެން އިތުރަްށ  3އަހަރުގެ ވެރިކަެމއް  5ކޮސްޓު ދަްއކައިފި. ެއއީ 

މަީކ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާޫނނުއަސާސީެގ ރޫހާ ޚިލާފު ކަެމއް. ެއއް ކުށަކަށް ދެ އަދަބެްއ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފަހައި ދުވާދުވު

ނުދެވޭނެ. ކުށަކަށްވަންޏާ އިނގޭތޯ، މި ހުރިހާ އެއްޗެއް މުޢިއްޒާ އެންމެނަށް އެނގޭނެ. ެއހެންވީމާ، މިއީ ޙަޤީޤަތުގަިއ 

ބަ މަޖިލިސް މެންބަރުން މި އޮތް ވަޑަިއގަންނަވާ މި ރާއްޖެ ހަލަބޮލިވަމުން މި ދަނީކީ އެއްވެސް ހާލެްއގައި މިތާ މިތި

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދާ، މި މީސްމީހުންނާ ހެދި އެއް ނޫނޭ. މީނަ 

ހުޅުމާލޭ  ވެސް ހަމަ އެއްުދވު ެއްއގޮތަަކށް، އަނެއް ުދވަހު އަނެއް ޮގތަކަށް. އެބަ ރަނގަޅު ެއއްޗެިހލާ ނޫންތޯ. މިހާރު

ކޯޓު ުއވާލަން ަލއްަވިއގެން އެ އުޅުްއވަނީ. ހަމަ އެއްަބިއ ދުވަސްުދވަހު އެމް.ޑީ.ޕީ ުރހޭ ގޮތަށް ލާނެ. އަނެއްަބއި 

ދުވަސްދުވަހު ނުރުހޭ ގޮތަށް ލާނެ. އެހެންވީމާ، މިއީކީ ެއްއެވސް ހާލެއްގައި މިތާ ތިބި މަޖިލިސް މެންބަރުންނެއް ނޫނޭ 

ޤާޟީ هللا ނީކީ. ވެގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ ިތ ހިނގައިދިޔަ ކަމެއް ހިނގާ ގޮްސގެން ޢަބްދުމިތަން ހަލާކުކުރަމުން މި ދަ 

އާއި މުަޙއްމަދު ނަޝީދަކީ މިހާރު ޖާނީ ދެ ދުޝްމަނުން. ޒާތީ ދެ މަބްދަޢު. ހަމަ އެގޮަތށް މުޢިއްޒު. ޕްރޮސެިކއުޓަރ 

މަ އެގޮތަށް މުޙަްއމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ޖެނެރަލް މުއިއްޒާއި މުަޙއްމަދު ނަޝީދާ އެއީ ޖާނީ ދެ މަބްދަޢު. ދެން، ހަ

ނައިބު ރައީސަކަށް ހުރިއިރު ާވ ގޮތަކީ ދެން ޙަޤީޤަތުގައި ނައިބު ރައީސަކު ހުރިއިރު މާ ބޮޑު ކަންކަމެއް ނެތް. އޭނަާއ 

ވަިއގެން ހަވާލުކުރީ ޑުރަުގގެ ދޮރުތަްއ ބަންދުކުރަން. އެކަމަކު ޭއނަ އުޅުނީ ކޮންމެ ރެއަކު ހިލާލީގޭ ދޮރުތައް ހުޅު

ބަޣާވާތްކުރަން. ދެން، އޭނާ އަށް އެހާ ބޮޑަށް، ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ ދެން އަންނަ ނައިބު ރައީސަކަށް 
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ނޑު ގޮވާލަން ހުރިހާ ރިޔާސީ  ހެޔޮނުވާނޭ، ތަންކޮޅެއް ގިނަިއން ޖަލްސާތަކުގެ ޝަރަފުވެރިކަމާ އެއްޗެހި ދޭން އަޅުގަ

ނިޑޑޭޓުންނަށް. އެހެންނޫނިއްޔާ ރަނގަޅެއް ނުވާނެ މި ަކމެއް. އެހެންވީމާ، މީަގއި މި އުޅޭ އެްއޗަކީ ޢިްއޒަތްތެރި  ކެ

ރައީސް، ައޅުަގނޑަށް އެނގޭ ޢިއްޒަތްތްތެރި ރައީސަކީ ވަރަށް ފިކުރު ދުރަށް ވިސްނާ، ބޮޑު ހަމަ ވަރުގަދަ ޖީވަން އެއް 

ން ހަތަރު ފަސް މީހެއްގެ ޒާތީ ތަޢައްޞަބާ ސިނކުީޑގައި އިންނަ ބޭފުެޅްއކަން. މި ރާއްޖެ ހަލާކުވަމުން މި ދަނީ ދެތި

ހެދި. އާދަމް މުޙައްމަދާ ިދމާލަށް މިސާލަކަށް ބަޔަުކ މީހުން ދިމާކުރީއޯ. އެހެންިވޔަކަސް އާދަމް މުޙައްމަދުެގ 

ހަންބޯންވާނެޖެހޭނެ، ސްކިން ތިކުވާންޖެހޭނެ. އާދަމް މުޙައްމަދުގެ ޒާތީ ތަޢައްޞަބު ހުރީމަ ޖޭ.އެސް.އީގެ ރައީަސކަށް 

ނދެގެން ހުޅުމާލޭ ކޯުޓ ެހދި އެންމެން ދިވެހިރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންާނއި ޤާނޫނީ މުފައްކިރުންނާއި އި

ނޑިޔާރާ ެދކޮޅަށް  ފުންނާބުއުސް އެންމެން ިކޔަިކޔާ ތިއްބާ ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ ިޑސައިޑިން ވޯޓު ިދވެހިރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ ފަ

ން އެ އިނީ. އެީއ ޒާތީ ތަޢައްޞަބު ހުރީމަ، ޒާތީ މަބްދަޢު ހުރީމަ ވާ ގޮތް ލައިގެން އޭނަ ހުޅުމާލޭ ކޯޓު ޞައްޙަކޮްށގެ

ނިޑގެން ޒާތީ ތަޢައްޞަބުަގއި މަސަްއކަތްކުާރ މި ހަތަރު ފަސް މީހަކު މި  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެްނީވމާ، ބޮލުރޮދި ކެ

ހަމަނުޖެހުމަށް ޓަކައި މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެން  ރާއްޖޭަގއި ލޭއޮހުރުމަށާއި މި ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ

ހުއްޓުވަންޖެހޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކޮންމެ މީހަކު މިތަނަށް ސިފައިން އަންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެ  

ގެްނ ކެމްޕެއިންކުރަން އުޅެނީ. ައދި މީހަކު ވެސް މާ ބޮޑުވެފައި ސިފައިންނާ ނުބެހޭށޭ ތިއީ އެންމެންގެ މީހުންނޭ ކިޔައި

ވަރަށް ބާރަށް ބުނާ އެއްޗެްއ ސިފައިންގެ ވޯޓެްއ، ފުލުހުންގެ ވޯޓެއް އެމް.ޑީ.ޕީ އަަކށް ނުލިބޭނޭ. ދަންނަވަންތޯ، 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެިޑއުޭކޝަން މިނިސްޓަރު ޝިފާގެ ފިރިމީހާ އަކީ ވެސް ސިފައިންގެ މީހެއް. ދެން އޭނަ ލާނެތޯ 

ފުލުހުން އުޅޭ. އެންމެން މީހުންނާ  3111ިސފައިން އުޅޭ.  3111ވޯޓު. ނުލާނެނޫްނތޯ. އެހެންވީމާ،  ޕީ.ޕީ.އެމަށް

އިނދެގެން އުޅެނީ. އެންމެން އުޅެނީ ޕީ.ޕީ.އެމް މީހުންނަކާ ނޫން އިނދެގެން. އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނާ ވެސް އިނދެގެން 

އަޅުަގނޑުމެން ކޮޅަށް ެވސް. އެހެންވީމާ، ކޮންމެހެން  އުޅެނީ. އެ ކުރާ ކަމެއް ކުރޭ. ވޯޓު އަންނާނެނޫންތޯ އެހެންވީމަ

ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ަފނޑިޔާރުންނާ، މި މީހުންނަށް، ދެން ނައިބު ަރއީސާ ދިމާާލ އެްއެޗއް ިކޔެން މި ދަނީ. 

ނޑިޔާރުންނާއި އެންމެނަށް އެލަވަން ސްީދ ދެން ނައިބު ރައީސް ވެސް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި އިނދެގެން ހުރިހާ ފަ

ސެކިއުރިޓީ ަހއްދައިދިން މީހާ އަކީ މީ. ދެން އެހެން ނަަހދާ. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެސް ހަމަ ކަމެއް ވާ ކަމަްށ 

ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް އެ  ދައްކަންޖެހޭނެ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި މި ޒާތީ ތަޢައްޞަބު ދުއްވައިލާަފއި ތި ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ސެކިއުރިޓީ އަ ކާ އެްއޗެހި ދޭންވީނޫންތޯ؟ އަޅުަގނޑަށް އެނިގގެން ފަ

އިންޝުއަރެންސް ރަނގަޅަށް ހަމަނުޖައްސާ އޮންނަނީ. ނުޖައްސާ އޮތީމަ އެްއކަލަ ބޮޑު ަސުއދާގަރޭ އެ މީހުންނަށް ވެސް 

އެނގޭނޫންތޯ؟ އެހެންވީމާ، ބޭސްކޮށްދެނީ. ދެން ޤާސިމު އިބްރާހީމަކީ ވަރަށް ދީލަތި ބޭފުޅެއް ނޫންތޯ؟ ހަމަ އެންމެނަށް 

ނޑިޔާރުންނަށް ރަނގަޅަށް އިންޝުއަރެންސާ ެއއްޗެިހ ދީބަލަ. ސެކިއުރިޓީ ދީބަލަ.  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ބާއްަވއިގެްނ ތި ފަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ހުރިހާ  ދީފައި ބުނެބަލަ ޙުކުމް ރަނގަޅަށް ކުރާށޭ. އޭރުން ކޮށްފާނެ ތޯއްޗެ. އަޅުގަ
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ނޑިޔާރުންނަކީ އެން މެން ެއންމެންނާ ޒާތީ ތަޢައްޞަބާ، މި ޤައުމު މި ހަލާކުވަނީ ޒާތީ ތަޢައްޞަބާ ހެދިއޭ. މުޅި ފަ

ޤައުމު މި ހަލާކުވަނީ. މަޑުަމޑުން ޕާޓީތައް ސާުފވަމުން މި ދަނީ. މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި ޕީ.ޕީ.އެމުން ވެސް ތި ުމއްލާ 

އްލާ ޢުމަރު ހުރި ތަނަށް. މާ ރަނގަޅުވާނެ. އޭނަ. ޢުމަރު ނެރިފައި، ނަގާފައި ަނޝީދުމެން ކަހަލަ މީހަކު ލާބަލަ މު

އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ހޮިނހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެކަހަލަ ަކމެއް ވާނެ ކަމަށް. ައޅުަގނުޑމެން ކޮޅަށް އަންނަން އެތަްއ 

ނޑަްށ ރަނގަީޅ މި ނިޒާމު ރަނގަުޅވަންޏާ ނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ަނޔަސް. އަުޅގަ ިމ ، ފަހަރަކު ކިޔާފައި ނާދޭ. އަުޅގަ

ނުޑ  ސިސްޓަމު ރަނގަޅުވަންޏާ މުޅި މި ރާއްޖެ ހަލާދިޔައީ ބާސްކެޓުކުޅެްނއުޅުނު ޢުމަރު ނަޞީރު އައިސް ހަރުގަ

ބަހައްޓަިއގެން. ބަޣާވާތެއް ވިަޔސް، ބަޣާވާތެއް ނޫން ކަމުގަިއ ވިޔަސް ކަަޑއިްއޔާ ކަަޑވާނެ. ކާކަށްތޯ ފުލުސް އޮފީހުގެ 

ނޫނީ މަބާދަޢުއަކުންތޯ އެ ދިފާޢުކުރާނީ؟ އެްއެވސް މީހަކު ކުރިމައްޗަށް އަރާ އުކާލި ެއްއޗެހި ދިފާޢުކުރާނީ. ކޮން ޤާ

ބުނެބަލަ، ޤާނޫނީ ކޮން މާއްދާ އެްއގެ ކޯްއޗަކުންތޯ އެ މީުހން ދިފާޢުކުރާނީ. އެކަމަކު ެއ މީހުން އެ ތިބީ ފުލުސް 

ށް ދަޢުވާކުރަންވީއޭ. ެއކަމަކު ހުޅުޖެހި އޮފީހުގައޭ. އޭތި މާ ކަޑައީ ޭއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ހުޅުޖެހި މީހުންގެ މައްޗަ

ވަނަ ދުވަހު ވެސް ކުިރކަމެއް ކުރީމަ ޯތއްޗެ. ޖަޒުބާެތއް ައއިްސގެން ތޯއްެޗއް. އެހެންވީާމ، ކިހާ  7މީހާ ހުޅުޖެހީ 

 ދުވަހަކުތޯ ތިހެން ތިބެވޭނީ. ވޯޓު ކަރުދާްސކޮޅު ަރއްޔިތުްނނަށް ދާނެ. ހަމަ ވެރިކަން ުފރޮޅިގެން ހިނަގއިދާނެ ކޮންމެ 

ދިމާލަކަށް ވެސް. އެމް.ޑީ.ީޕ އަށް ވެސް ހިނގައިދާނެ. ޕީ.ޕީ.އެމަށް ވެސް ހިނަގިއދާނެ. ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް ވެްސ 

ހިނގައިދާނެ. ޖުމްހޫރީ ވެސް ހިނގައިދާނެ. ޢަދާލަތަށް ވެސް ހިނގައިދާނެ. އެމް.ޑީ.އޭ ެވސް ހިނގައިދާނެ. މި ހުރިހާ 

ނޑުމެން ނަމެއް ނުބުނެފިއްޔާ އެ މީހުން އަނެއްކާ އަން ނުޑ ފަހަތުން. ހިނގައިދާނެ. ތަޤުދީރުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ ނާނެ އަުޅގަ

އެްއވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން މި ުކރަނީ މަސައްކަތް. އެހެންވީާމ، މި ރާއްޖެ ހަމައަކަށް އެޅޭނީ 

ނޭ ގޯހީ. ހުޅުޖަހާ މީހާ އެއް ނޫނޭ ދަންނަވަންތޯ ހަމަޔަކަށް އެންމެން އެޅުނީމަ. ރަށްރަށުގައި އިންނަ މީހާ އެއް ނޫ

އެކަން ކުރަނީކީ. ފުލުސް އޮީފހުގެ ތެރޭގައި އެްއޗެހި އުކަީނކީ ފުލުސް އޮފީސް މީހާ އެއް ނޫނޭ. އެއީ ބަޔަކު ކުުރިވ 

ކަމެއް ނޫންތޯ؟ ބަޔަކު ކުރުަވއިގެން އުޅޭ ކަެމއް ނޫންތޯ އެއީ؟ ކާކުތޯ ދަނީ، ކާކުތޯ ދަނީ މިވެނި ރަށެއްގައި ހުންނަ 

ސް އޮފީހުގައި ހުޅުޖަހަން. އެ ރަށު ރައްޔިތުމީހާ ދާނެތޯ އޭނާގެ ބޮލަށް ބަޔަކު ޗިޕުނުޖަހާ ނަމަ. ކޮން ފުލުސް ފުލު

ނޑޭރި ކޮއްޓަށް  މީހެއްތޯ، ކޮން ސިފައިންގެ މީހެއްތޯ ދަނީ އެ މީހުން މަސައްކަތްކޮށް ހުވާކޮްށގެން ދިފާޢުކުރަން ތިބި ބަ

އެހެންވީމާ، މިަކން މައިތިރިކުރެވޭީނ މިކަްނ ގޯްސކުރި މީހުން މިކަން  އަރަިއގަންނަން މީހަކު ޗިޕުުނޖަހާ ނަމަ.

މުޙައްމަދުގެ ޙައްޤު ެދން މިހާރު ލިބިއްޖެ ނޫންތޯ. މީ ކިހާބޮޑު މުސީބާތެއްތޯ. هللا މައިތިރިކުރަން އުޅުމުން. ޢަބްދު

ނޑު ތަންޮކޅެްއ މިއީ ހިނިއަންނަަވރު ކަމެއް ނޫން އިނގޭތޯ. ހިނިއަންނަވަރު ކަމެއް ނޫން މިއީ، هللاޢަބްދު . އަުޅގަ

ނޑު ރުޅި ައިއއްސިްއޔާ ދެން މި އަނެއްކާ އަުޑއަހަން ތިބޭ މީހުން ވެސް  ރިލެކްސްކޮށް މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ދެކެ ރުޅިއަންނާނެ. ހިނގާބަލާށޭ ހަމަޖެހެން، މިހާރު ރައީސް މައުމޫނު ވެސް ނިންމާލައިފި. ދެން އެވެސް 

ވަރު ައއިސްލީމަ. މި ކަންކަން އިނގޭތޯ މި އާިގއުމެންޓެއް ނުވަތަ ދެބަސްވުެމްއ  7ޓެމްބަރ އެނގޭނީ އަދި ސެޕް
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އޮތިްއޔާ ނިންމާލަންޖެހޭނެ. އަނބިމީހާ ފިރިމީހާ ވެސް ދުވާލަކު ކިތައް ފަހަރު ޒުވާުބކުރޭތޯ. ނިދަންއަރާއިުރ 

ަޑވާނެ. އަެންއ ދުވަހު ދާންޖެހޭނީ ކޯޓަށޭ ނިންމާލަންޖެހޭނެ ކޮންމެވެސް އެއް ގޮތަކަށް. ނިންމާނުލަިއފިއްޔާ އޭތި ކަ

އިނގޭތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މި ރާއްޖޭގައި މި ސިޔާސީ މަޝްރަޙު ހަމައަކަށް ތި ބޭފުޅުންނަށް ނޭޅެންޏާ 

 ތި ބޭފުޅުން ފަހަތު ސީޓަށް ވަަޑއިގަންަނވަންވީނޫންތޯ؟ ަވޑަިއގަންނަވާ ފަހަތު ސީޓަށް. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ

ނޑުމެން، އަދި އެބަ އޮތޭ  އެްއވެސް މީހެްއގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ލިބި، އެްއވެސް މީެހއްގެ ޖާނަށް ނުރައްާކވީ. އަުޅގަ

ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކަ އެއް ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަީއސްކަމުަގއި ހުރި މީހާ އާއި ހޯމް މިނިސްޓަރާިއ 

ރާޝީުމގެ މަރުގެ ައޑީަގއި ވަނީ ސިޔާސީ ީމހުންނޭ. ކީކޭތޯ އެ ބުނެވުނީ. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ބުނެފިއޭ ޑޮކްޓަރ އަފް

އެ ހޯދާ ނުނިމި އޮންނަ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެ ވިދާޅުަވނީ އޭގެ އަީޑަގއި މައުމޫނު ވެސް ެވއްޖޭ. ނަޝީދު ވެސް 

ވެސް ެވއްޖޭ. އެންމެން  ވެއްޖޭ. އަޙްމަދު ނާޒިމު ވެްސ ެވއްޖޭ. ޔާމީނު ވެސް ވެއްޖޭ. ތަސްމީނު ވެސް ެވއްޖޭ. ާޤސިމު

ވެއްޖޭ އެ ބުނަނީ. ސިޔާީސ މީހުންނޭވީ އަޑީގައި ވެއްެޖއްޔާ އެންމެންގެ ބޮލުަގއި ެއ އޮތީ ތުހުމަތެއް އެޅިފަ. 

ނޑުމެން ވެްސ އެނގެން  ކީްއވެގެންތޯ އެކަްނ ނުބެލިގެްނ ތި އުޅެނީ. ީކއްެވގެންތޯ އެަކން ނުނިންމާ ތި އުޅެނީ. އަުޅގަ

ަބެއއް. ެއއީ އެމް.ީޑ.ޕީ މީހުން ކުރި ކަމެއް ެވއްޖެްއޔާ އޭރުންތާ އެނގޭނީ ރަށަކަށް ބޭނުންވޭ އެކަން ކުރި 

ދަތުރުދިޔަޔަސް އެމީހާ އިންނަ ކޮޓަރި ނޫން ދުރު ކޮޓަރީގައި އިންނަން. ކިހިނެއްތޯ އެނގޭނީ މިހާރު ޤައުމު މި އޮތް 

ތޯއޭ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ. ދެން އަބަދުވެްސ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަުތގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބެނީ ކިހިނެއްވެަފއި

ދިޓީވީ، ދެން އުްއޗުައކާ ދިމާލަށް އެއްެޗކޭ ކިާޔކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. އެކަމަކު އަބަުދވެްސ ދައްކާނީ ޕާޓީ ބަދަލުކުރި 

ދަްއކަނީ. ވާހަކަ، އެހެން ވާހަކަ އެއް. އަޅުަގނޑު އެންމެ ފަހަރަކު ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްގެނޭ މިހާ ވަރުަގދަ އަށް މި ވާހަކަ

ޔާމީން ކޮށްފި ދެ ފަހަރު ޕާޓީ. ޑީ.އާރު.ޕީ އިން ޕީ.އޭ އަށް. ޕީ.އޭ އިން ޕީ.ޕީ.އެމަށް. އެީއ هللا ދަންނަވަންތޯ ޢަބްދު

. ައޅުަގނުޑ ވެއްޖެްއޔާ އަދި އެއް ޕާޓީ އަށޭ މި އައީ. ދެން އެހެންވީމާ، މީގައި މި ވަކި ބަޔަުކ 3، 2ކިހާވަރެއް 

ނިޑގެން މި އުޅެީނ ކޮށްފިއްޔާ އެ ގޯްސވީ. އެހެންވީ މާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލެއް ވެްސ ރޮދިކެ

އަަހރު މައްޗަށް ވެފައި ތިބި ވެިރކަމާ ހިފާ މީހުންނާ ހެދި. މި  35ހަމަ ކަލޭމެން މީހުންނާ ހެދި. ކަލޭމެނޭ މި ކިޔަނީ 

މިހާރު ވެސް މި ަދންނަވަނީ ރައީސް ަމއުމޫނާއި ހުރިހާ އެންމެން ހިފައި ހައްަޔރުކުރަންވީ ވަކި ޕާީޓ ެއއް ނުބަލާ. 

މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ތަސްމީނާއި ޔާމީނާއި ޤާސިމާ އެއް ކޮޓަރިއަކަށް ވަދެފައި ހުޅެއް ވެސް ޖަހާ މީހަކު ނުހުންނާނެ. 

ިނ ރެޑްޭވވް ފިހާރަ ފަޅާ މީހަކު ވެސް ނުހުންނާނެ. އަހަރެމެން ކާރު ބިއްލޫރި ތަޅާ މީހަކު ވެސް ނުހުންނާނެ. އެވެ

މީހެއް ގޭދޮށަށް ގޮސް ބާޣީ ގޮވާނެ މީހަކު ވެސް ނުހުންނާނެ. މީ ކިހާ ދެރަ ކަމެއްތޯ އަޙްމަދު ނާޒިމު، ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ތި ބޭފުޅާ އަްށ އެނގިަވަޑއިގަންަނވާނެ. ައޅުަގނޑުމެން  ނޑަށް ލިބުނު ލަ ނައިބު ރައީސް. ިއއްެޔގަިއ ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ުޒވާނުން ޚިދުމަތްކޮށްގެން ރާއްޖެ އިން ބޭރު ބަޔަކާ ެއއްކޮށް ެމެޗްއ ނުލާހިކު ބޮޑަށް މަސައްކަްތކޮށްގެން  އަުޅގަ

ނޑަށް މީހަކު ވައްދަނީ.  ކުޅެން އޮްއވާ ހަމަ މެޗުކުޅެން ތައްޔާރުވެފައި ޮއްއވާ އަންނި އުފުރާލައިފި. ދެން ކިހިނެއް ދަ
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ނޑަށް މީހަުކ ަވއްދަނީ. ކިހިނެްއ މި ސިާޔސީ ކަންކަ މަށް މީހުން ނެރެެގން އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން މިތާ ދެން ކިހިނެއް ދަ

ޖަހައިލާފައި ޚަބަރު ކިޔާލަން  8ރަނގަޅުކުރަނީ. ކިހިނެއްތޯ ުބނެބަލަ، ކަމެއް ރަނގަޅުކުރަނީ. ރުޅިމަޑޭ އަދި. ރުޅިމަޑު. 

އަާރ ކިާޔ  އަރާނެ ބިޝާރާ ޙަސަްނ ވަީޙދު އެްއކޮޅުން. އަނެްއކޮޅުން އެހެން މީހަކު. އަެނއް ީޓީވަގއި އަނެއް މީހަކު.

އަށް ހުރިހާ ސިާޔސީ ޕާޓީ މީހުން އަރާ ހަމަ ބޮބޮބޮބޮ. ރައީސް، މީތި ކަަޑއޭ.  12:31އިން  8:31ނިންމައިލާފައި 

އިންތިޚާބު އިޢުލާނުކުރާނެ ފުާއދު ތައުފީޤު. އިޢުލާނުކުރީމަ އަރާ އެ ަބެއއްގެ ވާހަކަ އެ ބަޔަކު ދަްއކާފައި ަރއްޔިތުްނ 

އުމު، މި އޮތް ހަލާކުވަީނޭއ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު ތަކުާރރުކޮށް ދެންނެވިން ފެބްރުއަރީ ވޯޓުލީމަ ނިމުނީއޭ. މި އޮތް ޤަ

ނޑުމެން ހާމަކޮށްފައި މި 7 ގެ ކަންަތއްތަކާ ގުޅިގެން މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލުމެންނާ އެންމެން ދެއްކި ވާހަކަތައް ައޅުގަ

ދަނީ. ިތ ބޭފުޅުން ހީކުރަނީތޯ މުޙައްމަދު  ޤައުމުގެ ޭލ އޮހޮުރވުމަކަށޭ ިމ ދަނީ. މި ޤައުުމގެ ލޭ އޮޮހރުވުމަކަށް މި

ނޑު މިއީ ދެ ޕާީޓގަިއ  ނަޝީދަށް ޙުކުމްކޮށްފައި މި ޤައުމުަގއި މަޑުން އޮންނާނެ ކަމަށް. ނުތިބޭނެ އިނގޭތޯ. ައޅުގަ

ހުރެފައި ހުރި މީހެއް އިނގޭތޯ. ރައީސް ަމއުމޫނު ދެކެ ާއއި ރައީސް ނަޝީދު ދެކެ އެ ވަީނކީ އަމަށަުކ ލޯތްބެއް ނޫން 

މި އަންހެންވެރިންނާއި ފިރިހެންވެރިން. އެ މީހުން ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކޮށްފާނެ. ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކޮށްފާނެ 

ނުޑމެންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު  އިނގޭތޯ. އެކަން ކުރީމަ އެ މީހުން ފަހަތުން ގޮސް އަދަބުދިނަކަސް ނުވާނެ. އަުޅގަ

މެޓަރސް ނަގަންޖެހެއޭ. އެއީ ޑޮކްަޓރީ ޑޮކްޓަެރއް ވީމަ އެ ބޭފުާޅ މިހާރު ޞަމަދެއް ނޫންތޯ ވިދާޅުވަނީ ޕްިރވެންޝަން 

ނޑުމެން ވެންޑަިލޒަމް ެއޮވއިޑުކޮްށ،  ވިދާޅުާވ ެއއްެޗއް. އެހެންވީާމ، ައޅުަގނޑުމެން ޭކއޯސް އެޮވއިުޑކޮށް، އަުޅގަ

ހަތަރުފަސް މީހަކު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަގުތައް ައމާންކުރަންޏާ ނޫސްބަޔާން ނެރިފާ ނޫން ތިބެންވީކީ. މި ދަންނަވަނީ

ވެރިކަމާ ބޫތުކަިއގެނޭ މި އުެޅނީ. މިއިން ޕާޓީގައި ނޯންނާނެ މިއިން މީހަކާ އިދިކޮޅަށް ވާަހކަދެއްޭކކަށް ވެސް. މި ހުރިހާ 

އެންމެން މި ޕާޓީތައް ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ. ެއއިން މީހަކާ އިިދޮކޅުވެއްެޖއްާޔ އެ ގޯްސވީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން ރިަޓޔަރކޮްށ 

ށް ދާންވީ؟ ނުވާނެނޫންތޯ އެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިާހރު ތިހިރީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފަހަތަ

ހިސާބެއްގަ. ެއއީ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ޕާީޓ ތި އޮތީ އުވިަފ. އެހެންވީމާ، ރައީްސ މިހާރު އެހެން ޕާޓީައކަށް ވަންނަން 

ށް ވެސް ވާނެނޫންތޯ؟ އެއީ ރައީާސއި ނައިބު ރައީސް މި މަޖިލީހުގެ އަވަްސކޮށް ނަހަދާ މިކަން ހައްލުކޮށްދޭންވީ. ރައީސަ

ޝާހިދު هللا އެއީ ރާއްޭޖގެ ތިބި އެންމެ ބުއްދިގަދަ ދެ މީހުން ތިއީ. އެހެންނޫންތޯ؟ ހަތަރު އަހަރު ވެގެން ދިޔައީ. ޢަބްދު

 15ވެފަ. އަެނކަކު ތިބީ ވެސް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ޭބރުވީކީ ނޫން. ާނޒިމެއް ބޭުރީވކީ ނޫން. ެއކަކު މި އިނީ ާޕޓީ

މެންބަރުން. އެކަމަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރަީއސް. ކާރު ހިފައިގެން ބޮޑީާގޑުން ނަގަިއގެން އަހަރުމެން 

އެންމެނަށްވުރެ މުސާރަ ވެސް ބޮޑު. ސަބާސް. ގަދަ ތި ބޭފުޅުން. އެގޮތުގަ ެއއް ނޫން ގަދަވާންވީކީ. މިކަްނ 

ވަގުުތކޮޅު ބޭނުްނވެއްޖެްއޔާ އަޅުަގނުޑ މި ހުއްޓާލަނީ. އެހެން ބުނެލީމަތާ އެނގޭނީ. ހައްލުކުރުމުަގއި ގަދަވާްނވީ. 

ނުޑ މި ހިސާބުން ނިންމާލަނީ.  އެކަމަކު ައޅުަގނޑު ހުއްޓާިލއްޔާ ކަންކަން ރަނަގޅުވޭތޯ އެބަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ތި ބޭފުޅުްނެގ ދަރިންގެ ދަރިން އަދާކުރާނީ.  އަޅުަގނުޑ ދައްާކ ވާަހކަ ައުޑނާހާ ތިބެއްޖެއްޔާ ީމގެ ދެރަ ތި ބޭފުޅުންނާއި
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ނޑު ބިރުގަްނނަނީ. ދެން އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ هللا އަޅުަގނުޑ ހުންނާނީ މި ރާްއޖޭގައި އިނގޭތޯ. މާތް ދެެކ އެކަނި އަުޅގަ

ރުްނ ަވރަކަށް އަހަރު ފަހުން. އޭ 11ކަންކަން ރަނގަުޅވާނެ. ކަންަކން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ައޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ އަދި 

 އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭނީ އެންމެ ކުރީގަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާ ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް އައި ބަދަލެއް ދަންނަވައިލާނަން. 

މެދު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ މުޙައްމަދު ރަޝީދުެގ  އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެިނވަަޑއިގަންަނވާ ހިތަދޫ

ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ަމހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު ހަމަޖެއްސެވުމަށް އެމް.ޑީ.ީޕގެ 

ގެ 2ވަނަ ާމއްދާގެ  29އިުދގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރު ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއި ވާތީ، ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާ 

ނޑު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ މާފަންނު  )ނ(ގައި ވާ ގޮުތގެ މަތިން ެއކަން ެއގޮތަށް އިޢުލާނުކުރަން. އާދެ! މިހާރު އަުޅގަ

 ޢަބްދުއްރަޙީމަށް. هللا ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރަޙީމު ވާހަކަދެްއކެވުން:ޢަބްދުއްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެން ފާސްކޮށްފަިއވާ ދައުލަުތގެ  17ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ިޑސެމްބަރުމަހުގެ  ވަނަ ދުވަހު އަުޅގަ

ނުޑމެން ދިޔައީ  ވަނަ ައހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ  2113މުސާރައިގެ ސިާޔސަތުގެ ބިުލ ފާސްކުރިއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައުލަތުގެ ހަދަމުންދިޔައިރު އަބަދުވެސް ފެންނަމުންދިޔަ އެންމެ ކަންބޮޑުާވ ބަޖެޓު ވެސް ހަދަމުން. އަ ޅުގަ

ކަމަކަށް ވެަފއި އޮތީ، ސަުރކާރުން މުސާރަިއގެ ގޮުތަގިއ ދައްކަމުންދާ ފައިސާ އިުތރުވަމުން ދާތަން. އެ އަދަދު 

ނޑުމެންގެ ކަންބޮޑުވުން ޭއގެތެޭރގައި ވަަރށް ބޮޑަށް ނޑުމެން ދައުލަތުެގ  އިތުރުވާީތވެ އަުޅގަ ހިމެނިފައި އޮތީތީެވ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް އެކުަލވާލަިއގެން ެއ  މުސާރަތައް ސްޓްރީމްލައިންުކރުމަށް، ނޫނިއްޔާ އެްއގޮތްކުުރމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ގަިއ ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް ގެނައީ. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިމާވި ކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙު

ލީޑުކުރަްއވަން ތިބި ތާއީދު ނެތް ފަރާތްތަކެއްގެ ސަބަބުން ަޙޤީޤަތުގައި މި ދެންނެވި ކަހަލަ، މިކަހަލަ ޤާނޫނުތައް ވެސް 

ވުޖޫދަށް އައުމުަގއި ދަތިތަކެްއ ކުރިމަތިވެގެން މި އަންނަނީ. މި ޤާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުަގއި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިެވގެްނ 

ނޑު މި ޤަޫބލުކުރަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ މި ބިލު އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ވެގެން ނިންމެވިތާ މާ ގިނަ  އައި ކަމަށް އަުޅގަ

ހާސް ރުިފޔާ އަށް ބޮޑުކުރުމަށް ަޓކައި ެއ  32ލަްއކަ  1ދުވަހެއް ނުވަނީްސ އެމް.ޕީ.އެލްގެ ބޯުޑގެ ސީ.އީ.ޯއގެ މުސާަރ 

ނޑު މި ދަންނަވާލަން  ބޭނުންވީ ދައުލަުތގެ މުސާަރތައް ެއްއގޮތްކުރަން ވެގެްނ  ކުންފުނިން ނިންމާފައި ވާކަން. އަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަިއވަނިކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ތަނަށް ސިޓީ  އަޅުަގނޑުމެން ގޮެތއް ކަ

ާވ ފޮނުއްވިއިުރަގއި އެންމެ ފުަރތަމަ ނުކުތާގަިއ ވެްސ މި އޮތީ ަކނަޑއަޅާފަިއ ސަުރކާރާއި ސަުރކާރު ހިއްސާ 
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ކުންފުނިތަކުގެ މުވަްއޒަފުންނާިއ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރަ އަށް އަންނާނެ ބަދަލު ތިމަންނާ އަށް އެނގެންޖެހޭނޭ 

ނޑުމެްނ  ކިޔާފަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އެނގެންޖެހޭނޭ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އެނގެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ެއބަ ބުނޭ ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން އޮންނާނީ މިނިސްޓްރީ  ޤަބޫލުކުރަން. އަދި ބިލުަގއި ަވރަށް

އޮފް ފިނޭންސް އެްނޑް ޓްރެަޜރީގެ ބެލުމުެގ ދަށުަގއިާވ ސެެކރެޓޭރިއެޓެްއަގއިކަން. އެ ހިާސބުން އެކަން އެނިގގެންދާނެ. 

ތުރު ގޮތެއް ނެތީތީވެ އެ ތަނަށް އެކަމު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ ބާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ފޯރުވޭނެ އި

ގެންޮގއްސަ އެ މަނިކުފާނުގެ ސްޕޯކްސް ޕާސަނަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ވެސް ލާނެ. އަެނއްކާ އެ ތަނަށް ލާފާނެ މާދަމާ 

އެ މަނިކުފާނުގެ އެންމެ އަިރހުގައި ހުންނަވާ ބޭފުަޅކު ެވސް. މުޅި ނިޒާމު ގަޑުބަުޑކޮްށލަން ވެގެން މަަސއްކަތްތަެކއް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. އެއީ ާރއްޖޭެގ ސިާޔސީ ލީަޑރުންނާ ފެބްރުއަރީ ކުރަމު ވަަނ  8ން ދާތަން އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު ބޭނުންވޭ ުސވާލުޮކށްލަން. މި ރާއްޖެ ނުލާހިކު  ދުވަހުގައި އެ މަނިކުފާނު ެއްއބަސްވި ގޮތްތޯ ވެސް އަުޅގަ

މި އޮތީ މިހާރު ބަޣާވާތަކުން ވެިރކަމަށް އާދެވިަފއޭ. ދެންވެްސ  އަމާންކަމާ އެްއކޮށް ގެންދެވެްނ އޮްއވާ ތިމަންނާ ވެސް

ބަޣާވާތަކުން އާދެވިދާނެ ކަމަށް ހީކޮށްގެން ކަންތައްތަކެއް ުކރާތީވެ މިކަން މިހެން މި ދިމާވަނީ. މިހާރު ބަޣާވާތްކުރަން 

ނޑުމެންނަކަށް މާ ބޮޑަކަްށ ސާފެއް ނޫން. އެކަމަކު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ތޮއްޑޫ  އުޅެނީ ކޮންގޮަތކަށް ކަމެއް ައޅުގަ

ޔާމީނާ هللا ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވި ގޮތަްށ މިހާރު ބަޣާވާތްކުރަން ވެގެްނ އުޅެނީ ޢަބްދު

ނުޑމެންނަށް ވަރަށް ސާފުވާ ކަމެއް. ޢުމަރު ނަޞީރަށް ވެސް  ދެކޮޅަށް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕްރައިމަީރގެ ތެރެއިން. އެއީ އަުޅގަ

ނުޑެގ ޚަރަ ދުކުރައްވަނީ އެ ބޭފުޅުން. އަޅުަގނުޑގެ ޕާޓީގެ ލީޑަުރ ވެސް ޚަރަދުކުރަްއވަނީ ޢުމަރު ނަޞީރަށް. އަޅުގަ

ނޑަށް ނޭނގޭ ކަެމއް ނޫން. ޕާޓީ އަށް މީހުން  ޕާޓީގެ ލީޑަރު ވެސް ޚަރަދުުކރައްވަނީ އެ ބޭފުޅާ އަްށ. މިއީ އަުޅގަ

ނޑިޑޭެޓްއ ހޯދުމަށް، ޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ ބަ ދަލުަގއި ޕީ.ޕީ.އެމުގެ ޕްރައިމަރީ އަްށ، ޕީ.ޕީ.އެމުން ކެ

ނެރުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އިން ވެސް ޚަރަދު އެބަ ކުރޭ. ހަމަ ޤައުމީ އިއްތިހާދުން ވެސް އެކަން މި ކުރަްއވަނީ. 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، ޤައުމީ އިްއތިހާދު ޕާޓީ އިން މިހާރު  އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ވިސްނަމުންދާ ގޮތަީކ، ސަުރާކރުގެ ކުންފުނިތަުކގެ ިތއްބެިވ މުވަްއޒަފުންނާ، ބޯޑު ޑިރެކްަޓރުންނާއި މުަވއްޒަފުންނާ މި 

ބޭބޭފުޅުންނަށް ބޮޑެތި މުސާރަތަކެއް ީދގެން މިހާރު އަުޅަގނޑުމެން ފާސްކޮށްފަިއވާ ިސޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ބިުލގަިއ 

ހާސް ހަމަކުރުމުގެ  11ރިހާ އެންމެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޕާޓީ އަށް ގެެނސް ސޮއިކުރުުމގެ ކުރިން އެ ހު

ނޑު ބޭނުޭމ މި ބިލު ވެސް ހަމަ އިއްެޔގައި ބިލުތައް ތަޞްދީުޤކުރި  ވިސްނުމެްއގެ ތެރޭގަ. އެހެންީވމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ލްުޖމްހޫރިއްޔާ އަރިހަށް ފޮނުވަން އިން ފާސްކޮށްފައި ރައީސު 39ފަދައިން މި ބިލު ވެސް ތަޞްދީޤުކޮށް މަޖިލީހުން 

 ވީހާވެސް އަވަަހކަށް. ޝުކުިރްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން:
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ެގ . ާއދެ! ދައުލަތުގެ މުސާރައިالسالم عليكن ورحوت هللا وبركاته `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑިަވޅެްއގަިއ ައޅުަގނުޑެގ  ސިޔާސަތުެގ ބިލު މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުްއވަަވއި، ެއ ބިލާ މެދު ވާހަަކ ދެއްެކވެމުންދާ ދަ

ބައެއް ޚިޔާލުތައް ވެސް ދަުއލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިާޔސަުތގެ ބިލުގެ މައްޗަށް ހާމަކޮށްލުމަކީ ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް 

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކިއ ދެކެން. އާދެ! ެއއްވެސް ަޝްއކެ އްނެތް ގޮުތަގއި އަުޅގަ

ނަޑއަަޅއި، ހަމަޖެހޭ އުޫސލަކުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދައުލަުތގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުަތއް ކަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ިމ  މުސާރައިގެ ހަމަހަމަކަމެއް ެގނެސްދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑައަާޅއިރުަގއި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ކުަޑވިޔަްސ ައޅުަގނުޑެގ  މުސާރައިގެ ސިޔާސަތު ކަ

ނޑު  އެްއވެސް އިޢުތިރާެޟއް ނެތް. ހަމަހަމަކަމާއި އިންޞާފުވެރިކަމާ އެކު އެކަން ދާ ކަމަށް ވަންޏާ ރަނގަޅު. އަުޅގަ

ލަން ބޭނުންވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރަން ނޭނގުނު ނަމަވެސް މުސާރައިެގ ވަކި ހަރުދަނާ ސިޔާސަތެއް ދަންނަވާ

ނޑުމެންގެ މުޅި ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަެކއް އެބަ ލިބޭ.  ނެތުމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

މެ ވަރުގަދަ މޭސްތިރިންނަކީ އެ ޤައުމެްއގެ މުދައްރިސުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން ޤައުމެއް ބިނާކުރުމުގެ އެން 

މުދައްރިސްކަމުަގއި ތިއްަބވަްނ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާީނ ރަނގަޅު، ޤާބިލު، ޚުލްޤު ރަނގަޅު، ހަރުދަނާ ބޭފުޅުން. 

މުންކުަޑވަމުން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމުަގއި ތިއްބެވި ރަނގަޅު ޭބފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންަނވާ މުސާރަ ކުޑަވަ

 ގޮސް އެހެން މުައއްސަސާތަކާ އަޅާބަލާއިުރ، އެހެން މަޤާމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ުކޑަވީމާ އެ ބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުުމގެ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޑކޮުޅގައި އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ . މަޖިލީހުގެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު ރަޝީދު ގޮ

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތަށް ޢަމަލުުކރައްވާ! )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ 

 ގަާވއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތަވާ. މާވަށު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަާވ. 

 

 ންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން:މާވަށު ދާއިރާގެ މެ

ނޑުެމންގެ މިހާރު މުސާރަިއގެ ިނޒާމު މި އޮންނަނީ މިނިވަން  އާދެ! ައޅުަގނޑު ދަންަނވާަލން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

އުލަތަށް ލިބޭ މުއައްސަސާަތކުން ވެސް އެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުވެލާފައި ުމސާރަ ބޭނުންވަރަކަށް ބޮުޑކުަރނީ. އެކަމަކު ދަ 

އެްއޗެއް ގިނަެއއް ނުވޭ. ެއހެންވީމާ، ސިވިލް ސަރިވސްގެ މުަވއްޒަފުންގެ މުސާަރ އޮތްވަރެްއަގއި އޮންނަނީ. 

ޙަޤީޤަތުގައި ސިވިލް ސަރިވސް މުަވއްޒަފުންެގ މުސާަރ އަީކ ފިނޭންސް މިނިސްްޓރީ އާިއ ިސވިލް ސަރވިސް 

ެޗއް. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަށް ކޮމިޝަނާ ވާހަކަދައްަކއިގެްނ އިތުރުކުރެވޭނެ ެއއް

ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ. އެހެންނަމަެވސް މިނިވަން މުއައްަސސާތަުކގައި މި ވާ ގޮތަކީ ހަމަ ެއއް މަޤާމުތަކެްއގައި ިސވިްލ 
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އަދާކުރާ މަޤާމުތަކުެގ  ސަރވިްސގައި ތިއްަބވާ މަޤާމުތަކަށް މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ހަމަ އެފަދަ މަސްއޫލިއްަޔތުތައް

ގުނަ މުސާރަ އެބަ ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ. އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންެގ ޤަުއމުގެ އާމްދަނީ ހޭދަކޮށްގެްނ  2ގުނަ،  3

ދައުލަތުގެ ޚިދުމަތުގައި ތިްއބަވާ ބޭފުޅުންނަށް މުސާރަ ދެއްާވއިރުަގއި ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ހަމަޖެހިފައި އޮތުމަކީ 

މެއް ކަމަށް ފެންނާތީވެ މި ބިލު ހުށަހަޅުއްވާަފއި މި އޮތީ އެކަން ާހސިލްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުަގިއ ކޮންމެހެން ބޭނުންކަ

ނޑު ތާރީޚަށް ޖެހިލާއިރު  ނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން މި ބިލު އޮތް ގޮތަށް ފާސްކުރަން. އާދެ! އަޅުގަ ކަމަށް ވާތީ އަޅުގަ

އައީ ކިހާ ހިސާބެއްގަިއަކން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުން ރަނގަޅުވަުމން

އިން ފެށިގެން ައއީ ޒަމާނީ ތަޢުލީމާ ދިމާލަށް  1961ފަހަރެއްގައި ުޒވާން ބައެއް ޭބފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑއިނުގަަތސް 

ނޑުމެން ޢާއްމުެވގެންވާ ފަށާ ތަޢުލީމަކާިއ މެދުމަދަރު ސީ ތަޢުލީމެއް ރާއްޖެ މިސްރާބުޖަހަމުން. އެހެން އައިސް އަުޅގަ

އާ ހަމައަށް ައއިއިުރގައި ާރއްޖޭގެ ހުރިާހ 2111އިްނ ގޮސް  1991އާއި  1981ޢާއްމުވެގެްނ، ފެށިގެން މި ައއީ 

ނޑު ެވސް މިއީ ތަޢުލީމީ ދާއިާރގަިއ އެނބުރުނު މީހަކަށް ވާތީެވ  ފަށެއްަގއި ފަށާ ތަޢުލީމު އޮީތ ޢާއްމުވެފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ  ކުޑަ މުސާރަ އެއް އިދާީރ މަޤާމުތަކުގައި ރަށްރަށުގަިއ  2/1މުސާރަ އަށް ވުރެ އޭރުަގއި އަުޅގަ

ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިަވަޑއިގަންަނވަނީ. މިއަދު އެހެންޯތ. މިއަދު މުދައްރިސުންނަށް ވަރަށް ކުޑަ މުސާރަ ެއއް 

ބޭފުޅުންނަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވަީނ  ލިބިވަޑަިއގަންަނވާތީ ކިރިޔާ ވެސް ތާކުން ފުރުޞަތެއް ލިބިވަޑަިއގެންފިްއޔާ އެ

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ދޫކުރަްއވާފައި ދިރިއުޅުމަށް ަޓކައި އެެހން ދިމާލަކަށް އެނބުރިވަަޑިއގަންނަވަން. އެ ބޭފުޅުންެގ 

ހިތްޕުޅުން ކުރައްާވ ކަމެއް ޫނން. އެހެންނަމަވެސް އިންސާަނކު ދިރިއުޅުމަށް ަޓކައި ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އާމްދަނީ ެއްއ 

ބެން ޖެހޭތީވެ، ދިރިއުޅުމަށް އެކަށީގެްނވާ ފަދަ އާމްދަނީ އެއް ލިބޭ ދިމާލަކަށް މުދައްރިސުން ަވޑަިއގަންނަވަނީ. ލި

ނޑު ދަްނނަވަން މި އުޅެނީ މުދައްިރސުންނަކީ ޤައުމު ބިނާކުރުަމށް ކިހާ މުހިއްމު ބައެްއކަން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެ ން އެބަ ޖެހޭ ނިސްބަތުން އެކަށީގެްނވާ މުސާރަ އެއް ހަމަ ދައުލަތުެގ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާއިުރަގއި އަުޅގަ

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވަން. ޚާްއޞަކޮށް ެއކަީށގެންވާ ރަނގަޅު، ފެްނވަރު ރަނގަޅު، ތަޖުރިބާކާުރ، ޤާބިލު 

ނޑުމެްނ މުދައްރިސުންނަށް ލިބިވަަޑއިަގންނަވާ މުސާރަ އިތުުރވާން އެބަ ޖެހޭ. މި ކަންކަން  ކުެރވޭނީ ބިލެއް އަުޅގަ

ތަސްދީޤުކޮށްގެން، ޤާނޫނީ ަހއިސިްއޔަތު ލިބިގެން ކަމަށް ވާތީވެ ަދއުލަތުގެ މުސާަރިއެގ ސިޔާސަުތގެ ބިލު ފާސްެވ، 

ދައުލަތުގެ ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ހުރިހާ މުވަްއޒަފުންނަށް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން މުސާރައިގެ ކަންތައްަތއް ބެހިގެްނ 

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ މަޤާމުގެ މަސްއޫިލއްޔަާތއި ދަރަޖަާއ ދިއުމަކީ އަ  ޅުަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް އެދޭ ކަެމއް. އާދެ! އަުޅގަ

އަދި ވާޖިބުތަާކއި ފެްނވަރަށް ބަލާފައި މުސާރަ ތަފާތުވާްނނުޖެހޭނެ ވާހަކަ ެއއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެވެްސ 

އް އޮްނނަން އެބަ ޖެހޭ. އެ އުސޫުލެގ މަތީން ކަންތައް ގެންދެވޭނެ ޙުދޫދެއް، ކޮންެމވެސް އުސޫެލއް، ކޮންމެވެސް ިނޒާމެ

މިކަހަލަ ބިލެއް ފާސްެވގެން ަކމަށް ވާތީވެ، މި ބިލު އޮތް ޮގތަށް ފާސްކުރަން ގިނަ ބޭފުޅުްނނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވަންޏާ 

ންމަވަްނ ތާއީދުކުަރއްވަންޏާ އެކަމަށް އަޅުަގނުޑ ެއކަމަށް ތާއީދުކުާރނަން. އަދި ކޮމިީޓއަކަށް ފޮުނއްަވއިގެްނ ައވަހަށް ނި
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ނޑު ހިތުން ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލު.  ވެސް ތާއީުދކުރާނަން. ގިަނ ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތަްށ ތަބާވުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ޤަބޫުލކުރަން. މި ބިލު ނިންމައިގެން  އެހެންވީމާ، މި ބިލު ައވަހަށް ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ތުގެ އާމްދަނީއާ އެކަީށެގންވާ ނިޒާމެްއގެ މަތީން ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާުފވެރިކަމާިއ ޢަދުލުވެރިކަމާ ެއކު ދައުލަުތެގ ދައުލަ

މުސާރައިގެ ިސޔާސަތުތައް ަކނޑަެއޅި، ެއކަށަެއޅުމަކީ ޤަުއމުގެ އިޖުތިމާޢީ ހާލަތަށާއި އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށް ހެޔޮ 

ނޑު ޝަްއެކއްނުކުރަން. ައޅުަގނޑު އުްއމީދުކުރަނީ މި ބިލު މިއަދު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމެއް ަކމާ މެދު އަޅު ގަ

ނަމަވެސް ނުވަތަ ކޮމިޓީައކަްށ ފޮނުއްވަިއގެން ނަމަވެސް ައވަހަށް މި ބިލު ފާސްވެގެން ދިއުން. މީގައި ކޮންމެެވސް 

ނޑު ަބެއއް ބޭފުޅުންގެ އިރުޝާދުދެްއވުމާ އެ  ނޑު ހުށަހަޅަން މި ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާ އެުކގައި އަުޅގަ ކު އަުޅގަ

ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުއްަވިއެގން އަވަސް ގޮެތްއގައި ކޮމިީޓން ނިންމަވައި، އަލުން ތަުޅމަށް އައިސްގެން މި ބިލު 

 .عليكن مالسالوފާސްވެގެން ދިއުން. ވަރަށް ޮބޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  އްކެވުން:ވާހަކަދެ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު ރަޝީދު

ޢަބްުދއްރަޙީމު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގޮތަށް މި هللا ޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މާފަންނު ހުޅަނގު ާދިއރާގެ ޢަބްދު

ބިލު އަނބުރާ ފޮނުއްވާފައިާވ ގޮތަށް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އެ މަނިކުފާނު 

ގޮތަށް ތަޞްދީުޤކުރުމަށް. ެއހެންވެ ެއކަމަށް ައޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންަނވަން.  ހުށަހަޅުއްވާފަިއ ވަީނ މި އޮތް 

ދެން އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮތް ވާހަކަ އަކީ ާރއްޖޭަގއި ާއމްދަނީގެ ފަރަގު ވަރަށް ބޮޑަްށ އެބަ ހުރި. ތަފާތުތައް އެަބ 

ކޮށްފައި މި ބިލު ދިރާސާކުރިއިުރގައި ާރއްޖޭގެ އެތަްއ ހުރި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ތަްޞދީޤު

އެތައް ދާއިރާ ެއްއގައި އެބަ ުހރި ވަރަށް ގިނަ ތަފާތުތައް އެބަ ހުރި ވަޒީފާގެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެބަ ހުރި ރާއްޖޭގަިއ 

ެއއް މީސްމީހުން ގޮްސ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް ގެއްިލފައި ެއއްވެްސ ޖިނާޢީ، ެއއްެވސް ކަހަލަ މައްސަލަ ެއއް ެނތި، ބަ

ފުލުސް އޮފީހުގައި މައްސަލަަތއް ސާބިތުނުކޮށް، ނުވަތަ ކޯަޓށް ނުގެންގޮސް ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެބަ ހުރި ވަޒީފާތަކުން 

މަޙްރޫމުކޮށްފައި އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މިއާ ގުިޅގެން އަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް ިގނަ އިޞްލާޙުތައް ގެަނއިން. 

މުޙައްމަުދ ނަޝީދުގެ މިހާރުގެ މެނިފެސްޓޯގެ ިސޔާސަތަކީ ވެސް ިގނަ ވަޒީފާތަެކއް އިތުރުކުރުން.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވަޒީފާ ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ އިތުރުކުރުން. މިއަންނަ ރިާޔސީ އިންތިޚާބުގެ އެމް.ޑީ.ޕީން ކާމިޔާބުކުރާނެ. އަދި ަރއީްސ  27111

ޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ދިރާސާކުިރއިރުަގއި އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ ނަޝީދު ހިފަހައްޓާފައިނުވެްސ ބެހެއްޓޭނެ ތިހެނެއް. އަ 

ޚުދުމުޚްތާރު ބާރެއް ދެވިފަ އެއް ވެސް ނޯންނާނެ. އަދި ހަމައެކަނި މި ާބރަކީ އެ އިރެްއގައި ހުްނނަ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަކނޑަައޅާފައި ހުންނަ މިނިސްޓަރެއްގެ ދަށުން އެކުަލވައިލާ ކޮމިޝަނެއް. އެ ކޮމިޝަނަށް 

ލިބިފައިވާ ބާރުތަަކކީ މުޅި ައދި ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫިލއްޔަަތކީ ވެސް ާދއިމީކޮށް އެ މީުހން ތިބުމެއް ވެސް ނޫން. ެއ 

ނޑަައޅާ ުއސޫލުތަކެއް، ރާއްޖެ އަށް ިލބޭ އާމްދަނީ ައކީ ކޮަބއިކަްނ  މީހުން ވަކި މުއްދަަތކަށް ެއ ކޮމިޝަނުން ކަ
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ނޑަށް ފާހަަގކުެރވެނީ ހަމަ ބިލެްއ މިހާރު ދެނެގަނެ، އެ މިންަގނޑުަތކަށް ފެއްތުން. އެ ހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  ތަޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވާއިރަށް ފާޑުފާޑުގެ ހުއްޖަތްދައްކަިއ އަނބުރާ ފޮނުވާލަނީ. ބިލުގައި ވަޙީދަްށ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދަނީކީ ނޫން. އެކިއެިކ  ސަރުކާރަށް ފޮނުވީމަ މީގެ ހަމައެކަނި ލަފާތަކަށް، ކޮމިޓީން ލަފާތަކަށް، ބިލެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފޮނުވަނީ ބިލުަތއް. އެހެންނަމަވެސް ލަފަ އެއް ނުދެްއވާ، ހަމަ ބިލު  ދާއިރާތަކުގެ ލަފަ ެއއް ައުޅގަ

ނޑު ުހށަހަޅަން ހަމަ އޮތް ގޮތަށް  ތަޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވީމަ ލަފާދެއްވަނީ ަވއްތަުރވައްތަުރގެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ންނޫން، ހުށަނާޅައިފި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ މި ތަޞްދީޤުނުކުރާ ކަމަށް ވަނީ ނަމަ އަނެއްކާވެސް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް. އެހެ

އިތުރު ބައެްއގެ ަވޒީފާތައް ގެއްިލގެންދާނީ. މި އާމްދަނީގެ ފަރަގު، މުއްސަނދިންނާއި ފަގީރުންގެ ހުރި ފަރަގުތަްއ 

ކީ. ނުލިބޭ މީހާ ހަމަ އެކަްއޗެއް ވެސް ނުލިބި އިންތިހާ އަށް ބޮޑު ދިވެހިރާްއޖޭގަ. މިއީ އެންމެ ބޮޑު މަްއސަލަ އަ

ނޑަށް އޮންނަންޖެހެނީ. ލިބޭ މީހާ ގޮސް ދިހާބަރަ ރިސޯޓާއި ތިންހަތަރު އެއަރޕޯޓާ އޮޭވ އޭނަގެ އަތުގަ. އެހެްނވީމާ،  ބަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ކަންތައްތައް، އާމްދަނީ ގެ ފަރަުގ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ އެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ނޑެްއެގ  ދައުލަތުގެ ެއކިެއކި މުއައްަސސާތަކުަގއި އަދި ކުންފުނިތަުކގައި ވެސް އާމްދަނީގެ ފަރަުގ ވަޒީފާތަުކގައި މިންގަ

ނޑުމެން މިންަގނޑު ަކނަޑއަޅާފައި ވަނީ ެވސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދައުލަތަްށ  ތެރޭގައި ދަމަހައްޓަން. އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ނޑަައޅަންޖެހެނީ. ލިބޭ އާމްދަނީ، ޖީ.ޑީ.ޕީ ނޑުަތކެއް އެ ޮކމިޝަނުން ކަ ެގ ނިސްބަތަށް ބަލާފަ. ެއ މިންގަ

އެހެންނަމަވެސް މި އޮތީ ހަމަ ވަޙީދު ސޮއިކޮށްލާފައި ފޮނުވާފަ. އެްއވެސް ގޮތަކަށް ނުަވތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

ނޑަކަށް ނުވިސްނޭ ނުވަތަ ވަކި  މުއަްއސަސާެއއްަގއި ނަން ނުޖަހާ  ބާރެއް ނަގާފަިއ އޮީތކީ ެވްސ ނޫން މީގަ. އަުޅގަ

ނުޑ ނުދެކެން. އެ ކޮމިޝަްނގެ ރެކޮމެންޭޑޝަންތަކެއް އެކަނި މީަގއި  އޮތުމަކީ ެއއީ މަްއސަލަެއއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަައޅާ ބައެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެްސ އެ ކޮމިޝަނަށް ބުނެވޭނެ  އޮންނަނީ. އެ ކޮމިޝަނަކީ ަވކި މުސާރަތަކެއް ކަ

 ލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ިމވެނި މުސާރަ އެްއ، މިވެނި މީހެއްގެ...ރައްޔިތުންގެ މަޖި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  23ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ަކނަޑއެޅުނު  މިނެޓުގެ ަވގުތު މިހާރު މި ހަމަވީ. އަޅުގަ

 ތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބަށް.މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަ 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު

 وصحبه آله وعلى ،هحود سيدنا على والسالم الصالةا .العالمين رب هلل الحمد .الرحين الرحون هللا بسن

ނުޑމެން ޖަޒުބާތުގައި ތިބެގެްނ ޢިއްޒަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ،عليكن سالملا .أجمعين ތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ވާަހކަނުދެއްޭކކަން ފާހަގަކުރެވޭ. ހަމަ އެހެންމެ  ވާހަކަދަްއކާއިރު ަބއެއް ފަހަުރ އަުޅގަ
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ރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު، މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި މާވަށު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކު 

ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން އެީއ މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ގެްނގޮސް ައވަސް ގޮެތއްަގއި ިއޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު ގެނެސް 

ފާސްކުރުން. އެ ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ޤާނޫނު، 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ޤާނޫނީ ބޮޑެތި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނު ވާަފއި އޮތް ސިޓީ އަށް ބަލައިާލއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މި ބިލު  މައްސަލަތަކެއް މި ބިލު ތަޞްދީޤުކުރުމުން ނުކުންނާނެ ވާހަކަ. އެހެންކަމާެއކީަގއި ައުޅގަ

ނޑުމެން އިޞްލާޙުނުކޮށް ަމޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި ނަމަ، ޤާނޫނީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަެކއް  ކޮމިޓީއަކަށް ފޮުނވަިއގެން އަުޅގަ

މޯލްިޑވްސް ސިވިލް އޭިވއޭޝަން އޮތޯރިީޓގެ  2112/2ނުކުމެގެންދާނެ ކަމަށް. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ތުގެ ބަޖެޓުން ޤާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުން އެ ޮއތޯރިޓީގެ ބަޖެޓަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭ ބައެއް ނޫން. ދިވެހި ދައުލަ

ޚަރަދުކުރާ ބަޖެޓެއް ނޫްނ އެ އޮތޯރިީޓގަިއ އޮންަނނީ. އެހެންކަމާެއކީަގއި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިސޓީަގއި 

ވަނަ މާއްދާ އިން މޯލްޑިވްސް  31ވަނަ މާއްދާ އާއި  31ވަނަ މާއްދާ އާިއ  29ފާހަގަކުރަްއވާފައި ވަނީ އެ ާޤނޫނުގެ 

ވަނަ ާމއްދާެގ ބޭނުމަށް ދިވެހި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުގެ  96ޓަކީ ޤާނޫނުައސާީސެގ ސިވިލް އޭިވއޭޝަން އޮތޯރިީޓގެ ބަޖެ

ބައެއް ނޫންކަުމގައި ަކނަޑއަާޅފައި ވަނިކޮްށ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެއްޖެ ނަމަ އެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ނައިްސ، ނޫނީ އެ 

ސާތަެކއްެގ މުސާރަ ޤާނޫނުގެ މަފްހޫމާ މާއްދާތައް ުއވައިނުލާ މި ޤާނޫނު ފާސްވެއްޖެ ނަމަ، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަ

އެްއގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންނުދާނެކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ޤާނޫނަކީ މުހިއްމު ޤާނޫނެއް. މި ޤާނޫނު ފާސްވެގެްނ 

ދާއިރުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް ުކރާ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުާވން އެބަ ޖެހޭ. ޓީޗަރުންނަށް 

ބޭ އެލަވަންސް ބޮުޑވާންޖެހޭ. ޓީޗަރުންނަށް ރިސްކު އެަލވަންސާއި އެނޫން އިނާޔަތްަތއް ލިބެން އެބަ ޖެހޭ. ެއ ލި

މީހުންގެ، އެ ީޓޗަރުންނަކީ ާމލެ ފިޔަަވއި އެހެން ރަށްރަުށން މާލޭގައި ތިބޭ ީޓޗަރުން ކަމަށް ވާނަމަ ެއ މީހުންނަށް 

ންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އެ މީހުންނަކީ މި ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ ދިރިއުޅެވޭނެ ަވސީލަތްތައް ެވސް ހަމަޖައްސައިދޭ

އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް ކުރާ ބަޔަކީ އެއީ. އަުޅަގނޑުމެންނެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ތިބެގެން ކުރާ 

ގެ މަސައްކަތް މަސައްކަތް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސް ޓީޗަރުންނަީކ އެ މީހުން

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމު ދެމިއޮތްހާ ދުވަހަކު ފާހަގަކުރާ، އަދި ވަޒަންކުރަމުން ދާނެ ބައެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުމެންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާފައި އޮތް ިސޓީ އަްށ  އެހެންކަމާއެީކގައި މި ޤާނޫަނށް މިހާރު އަޅުގަ

ގެން ދާނަމަ ހަތަރު ފަސް ޤާނޫނެއް، ނޫނީ އެއަްށވުރެ ގިނަ ޤާނޫނުތަކާ މި ޤާނޫނު ރިޢާޔަތްނުކޮށް މި ބިލު ފާސްވެ

ނޑު ވެސް ާމވަށު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު  ތަޢާރުޟުވެގެންދޭ. އެހެންކަމާއެީކގަިއ އަުޅގަ

މިޓީ އިން ވީާހވެސް އަވަހަކަށް އިޞްލާޙުކޮްށގެްނ އަބޫބަކުރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވައިގެން، ކޮ

ނޑު ތާއީުދކުރީ މި ދެންނެވި ސަބަބަށް ޓަކައި. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅުަގނޑުމެން ވެްސ  ގެނައުމަށް އަުޅގަ

. ޤަބޫލުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަކީ މި މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުން ތަމްސީލުކުރައްވާ ާޕޓީ އެްއގެ މެންބަރެއް ނޫން
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އެހެންނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ ސިީޓގައި ހުންނަ ވާހަކަތަކަކީ ރާއްޭޖެގ އެޓާނީ ޖެނެރަލާ އަދި އެ 

ނޫންވެސް ޤާބިލު ބޭފުޅުންގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ފޮނުވާފައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތަށް ވާއިރުަގއި އެ މަޢުލޫމާތުތައް 

ނޫނީ އެާއ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްާކއިރު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރީ ކޮން އަޅުަގނޑުމެން ޖަޒުބާތުަގއި ތިބެގެން ދޫކޮށް، 

ނޑު އުއްމީދުކުަރނީ މިދެންނެވި ފަދައިން މި  ނުޑ ހިތަށްއަރާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ ބުރަދަނެއް ބާވައޭ އަުޅގަ

ލު ފަރުމާކޮށްގެން ގެނެސް ބިލުގައި މި ހުރި މައްސަލަަތއް ފާހަގަކޮްށ، ކޮމިީޓއަކަށް ެގންގޮސް ވީާހވެސް އަވަަހކަށް ބި

 އަލުން މި ބިލު ފާސްކޮށް، ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދިއުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ފުވައްމުލަކު އުތުުރ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު

    .ރަފީޤު ޙަސަން މެންބަރު މުޙައްމަދުޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ 

 

 ޙަސަން ވާހަކަދެއްެކވުން: ޙައްމަދު ރަފީޤުފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު މު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ަދއުލަތުގެ ުމސާރައިގެ ސިޔާސަުތގެ ބިުލ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން 

މަށްފަހުގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވީ ހޯމަ ދުވަހު ފާސްކުރު 2112ޑިސެމްބަރ  17ފާސްކޮށް، 

ތަޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވުމުން އެ މަނިކުފާނު ފާހަގަކުރަްއާވފައި ހުރި މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުރި. އާދެ! 

ތަކަކީ ހަމަ ޖެނުއިން އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮބްާޒވްކުެރްއވުމަށްފަހު ފޮނުއްވާ ބައެއް ަމއްސަލަ

ނޑުމެން އެއާ މެދުގައި ވިްސނައި އިތުރަށް ގޮތްތަެކއް ހޯއްދަވަންޖެހޭ ކަންތައްތަެކްއ  މައްސަލަތަކެްއކަން. އަުޅގަ

ހުންނާނެކަން. އާދެ! ެއގޮުތން އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް ީމގެ ކުީރގެ ސަރުކާރުތަކުްނ، 

މިއައީ ސަރުކާރުން އެްއކޮށް، ސަރުކާރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުރިހާ މަޤާމުތަކަކަށް  ގެ ކުރިނ2118ްޚާއްޞަކޮށް 

ވެސް ހުރިހާ މުއައްަސސާަތކެްއގެ ެވސް މުސާރަ ަކނޑަައޅުްއވައި ކުރިއަށް ެގންދަވަމުން. އެހެންނަމަވެސް 

ނޑުމެންނަށް މި ތިން ބާރު ވަކިވެގެން ައއި  އިުރގައި މި އޮތީ މުޅިން ތަފާތު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ނިޒާމު، އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް ފެނިގެން އެބަ ދޭ  ގޮތަކަށް. އަދި ދައުލަތުގެ ަވރަށް ގިނަ ކުންފުނިތަކެއް ވެސް އެބަ އޮތް. އަޅުގަ

މިހާރަކަށްއައިސް ަބއެއް ކުްނފުނިތަކުގެ އެމް.ޑީންގެ މަޤާުމގައި ިތއްަބވާ ބޭފުޅުންނަށް ދައުލަތުގެ މިނިސްޓަރުންނަށް 

ކުރަންތޯ. ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އަށްވުރެ އެތައް ގުނަެއއް ބޮޑުކޮށް މުސާރަ ެގންދަވާ ތަން. އާދެ! އެނޫނަްސ ވުރެ، ީކއް

މިނިވަން ބައެއް ުމއައްަސާސތަކުގެ މުސާރަަތއް ވެްސ ަވރަށް ތަފާތު ބޮޑުކޮށް، ހަމަ މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުަގިއ 

ކޮމިޝަން، ޕޮލިސް އިންޓެގްރިީޓ ކޮމިޝަން، އެނޫނަްސ ދެން  މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ަވންޏާ ސިވިލް ސާރވިސް

ހުރި މުއައްސަސާތައް ެއއް މުއައްަސސާއަާކއި އަެނއް މުއަްއސަސާގެ މަސަްއކަތުގެ ގޮތުން ބައެއް ބުރަ މުއައްސަސާަތްއ 
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ނޑުމެންނަ ށް އެބަ ފެނޭ. ހުރިއިރު ވެސް އަނެއްބައި ުމއައްަސސާތަުކގެ މުސާރަ ބޮޑުވެގެން ޮގއްސަ އޮތް ތަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ގޮއްސަ އޮތީ. އާދެ!  އާދެ! މިކަހަލަ ސަބަބުތަކެއް މިހެން އޮތުމާ އެކުގައި މި ިބލުގެ މުހިއްމުކަން އަުޅގަ

އެހެންކަމުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ ހަމަހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ޕޭ ކޮމިޝަނެއް އުަފއްދައި، ޤާނޫނުަގއި މި އޮތް 

ނޑުމެންނަށް ގޮތަށް ކުިރއަށް ގެން ދަން. އެހެންނަމަވެސް މި ބިލު ނިމިގެން ޤާނޫނަކަށް ެވގެްނދިޔައިރު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަތްދަށުން ދޫކުރެވިަފއި ހުރި ބައެއް މުހިއްުމ ކަންތައްަތކެްއ އެބަ ހުރިކަން. އެހެންވީާމ،  ފާހަގަކުރެޭވ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްަވއި، ފަރެސްމާތޮާޑ އެކަންތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި ދެންމެ މާވަށު ދާއިރާގެ 

ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަްށ އެ ބިލު އަނބުރާ ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުްއވަިއގެން މި 

ނޑުމެން ނުޑވެސް ޤަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އާދެ! އަުޅގަ ނަްށ އިޞްލާޙުގެަނއުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ާރއްޖެ ބިނާުކރުމަށް ޓަކައި އެންމެ މުހިއްމު  އެބަ ފެނޭ ހަމައެކަނި މުދައްިރސުން ނޫން، އަުޅގަ

ނޑުމެން  މަސައްކަތެްއ ކުަރއްާވ ެއްއ ބޭފުޅުންނަކީ މުދައްރިސުްނކަން. އެހެންނަމަވެސް ހަަމ އެާއެއއްކޮށް އަުޅގަ

ނީ ބައެއް މަސައްކަތްކުަރްއވާ މުވަްއޒަފުންގެ މުސާރައިގެ މެދުަގއި ވަރަށް ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ އެ ނޫނަސް ފަން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔަ ހެލްތު ސާރވިސް ކޯޕަރޭޝަންތަެކްއ  ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް އެބަ ހުރިކަން. އަޅުގަ

ވަރަށް ބޮުޑ ތަފާތުތަކެްއ  އުފެއްދެވުމަށް ފަުހގަިއ، އެްއ ކޯޕަރޭޝަން އަެނއް ކޯޕަރޭަޝނާ ދެމެދުގައި ވެްސ މުސާރަިއގެ

ހުރި. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، ޚާއްޞަ ބަެއއް މަޤާމުތަުކގައި ިތއްަބވާ، މިސާލަކަށް ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ގޮތުަގިއ 

މަސައްކަތްކުެރއްިވ، ޞިއްޙީ ދާއިރާަގއި މަސައްކަތްކުރި ަބއެއް ބޭފުޅުން އެބަ ހުރި އެއް މަޤާމެއްގައި ދެ ހެލްތު 

ހާސް ރުފިާޔެގ ތަފާތު. މުސާރަ ާއއި އެހެިނހެން އިނާޔަތްތަުކގައި އެބަ  16ަސއްކަްތުކރެއްިވއިރު ކޯޕަރޭޝަނެްއގައި މަ

ހާސް ރުފިޔާގެ ތަފާތު. އެއް މަޤާމެއްަގއި މަސަްއކަތްކުރެްއިވއިރު. އެހެންިވއިރު މިކަހަލަ ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް  16ހުރި 

ނޑު ކުރިްނވެްސ ދަންނަވާލިހެން މި ޤާނޫ ނު އައިްސގެން މި ޤާނޫނާ އެްއޮގތަށް މަސައްކަތްކުެރވިގެްނ ހުރީމަ އަޅުގަ

ނޑަށް އެނގޭ ދައުލަތަށް ލިބޭ  މިދެންނެވި ތަފާތުތައް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުޑަކުެރވޭނީ. ައދި ހަމަ އެއާއެއްކޮށް އަުޅގަ

ކޮމިޝަނުން މި  އާމްދަނީ އާއި ދައުލަތުން ުކރައްވަންޖެހޭ ޚަރަދާ، މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވިސްނާަވޑަިއެގންފައި މި

ނޑު ވެސް ތާއީުދކުރަނީ  އެކަީށގެންވާ ރަނގަޅު ގޮތަކަްށ މި ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ. އާދެ! ކޮންމެއަކަސް ައޅުގަ

ކުރިން ދަންނަވާލިހެން މި ިބލު ބަލައިގަެނ، ކޮމިޓީ އިްނ އަލުން ދިރާސާކުެރްއވުމަށްފަހު ގެންނަވަންޖެހޭ ބަދަލެއް 

 ބިލު ފާސްކުރެްއވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ގެންނަަވއި، އަލުން މި 

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމު ރިޟާގުރައިދޫ ދާ

ުޝުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނުތައް ހަދަނީ އިންސާނުން ކަމަށް  بسن هللا الرحون الرحين

ނޑުމެން ހަދާ  ޤާނޫނުތަކުގައި އުނިކަމެއް ހުުރމަކީ ހަމަ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ވިސްނުމާ، ވާތީެވ، އަުޅގަ
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އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއ ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް، އަދި ކޮންމެ ޤާޫނނެއް ހަދާއިރު ވެސް ކަމުެގ 

ނޑުމެްނ ފަންނީ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކޮށްގެން، ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކޮށްގެްނ  އެ ބޭފުޅުންގެ ވެސް މަޝްވަރާހޯދައިގެން އަުޅގަ

މި ބިލުތަކުގައި މަސައްކަްތުކރަމުން މި ގެންދަނީ. އެހެންކަމަށްވުމާ އެުކގައި މި ބިލުތައް ެއގޮތަށް މަސައްކަތްކުިރ 

ރެްއވި ފަދައިްނ އެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަކުކަމުގައި ިވޔަސް ބަެއއް ފަހަރަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ އަތުްނ ވެސް، 

ނަމަ އެ ކަންކަން އަލުން ވާ މާ، އެަފދަ ކަމެއް ޮއވެއްޖެ ކަުމގައިކަންަތއްތަްއ ހުރެދާނެ. އެހެންވީ ދޫކުރެވިފައި ހުރި

ނުޑމެން ލިބޭ ފަރާތަކީކުރުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް. އެ ޤާނޫނީ ބާރު ރަނގަޅު މި މަޖިލީސް ކަމަށް  ގެއަޅުގަ

ނޑު ވެސް  މި .ުޅަގނުޑ ވެސް ތާއީދުކުރަންއަ ވާތީވެ. އެހެންވީމާ، ބިލު މިގޮތަށް ބަލައިގަތުމަށް ފެންނަ ކަމަށް އަޅުގަ

ވާހަކަފުޅު ދެންމެ ތާއީދުކުރަން. ދެން ހަމަ އެއާއެުކގައި ައޅުަގނޑު ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވޭ މިތާ ބައެއް ބޭފުޅުން 

ނޑުމެންގެ މި ޓީޗަރުންަނކީ ޙަޤީަޤތުގައި އަޅު  !އާދެ .ިއރުޓީޗަރުްނގެ މުސާރައިެގ ވާހަކަފުުޅ ދެއްެކވި ދެއްކެިވއިުރގައި  ގަ

ބޭފުޅުން. ީމެގ  އުނގަންނަިއދޭ ބަޔަކީ އެ ލީމުއުތަ ކޮށްދޭ ބޭފުުޅންނަކީ ޓީޗަރުން ކުަޑކުޑަ ކުދިންނަށްޤައުމު އަރާސްތު

ނޑުމެންގެ މި މާލޭގެ މިހާރުވެސް ޕްީރ ސްކޫލްތަުކގެ ތެޭރގަިއ ހިމެނޭ ސްކޫ ލެއް ޖަމާލުއްީދްނ ހިތާމަޔަކީ އަުޅގަ

މިހާރުވެްސ  ،ހުންނަނީ ކުރީެގ ބާ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްެގ ބައި ނުކުެރވި އެ ލަކީ. އެ ްސކޫލްެގ އިާމރާތް ބޮޑުސްކޫ

ޓޭވަުރ މާ، އެތަން އެހެރީ މިހާރު މީހުންގެ ބޮލަށް ވެއްހަވާލުނުކޮށް. އެހެންވީ ޔާލުއްދީން މިހާރު ހިނގަމުންދާ ބަޖަމާ

ބޫލެއް ނުކުރެޭވ. ކަންބޮޑުވާ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑަކަށް ޤަ ސް ކަްނ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ވެއެ ވެފަ. އެހެންނަމަވެސް

އަދި  ،ަބއެއް ޭބފުޅުންގެ ފަރާތުންނާ ހިސާބުަގނޑުަގއި ދިރިއުޅޭ ބެލެނިވެރިންެގ ފަރާތުންނާއި އެ އެހެންނަމަވެސް

ންބޮުޑވެގެން އެކަާމ އެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ އިްސެވރިންގެ ފަރާތުންނާއި ޓީޗަރުްނގެ ފަރާތުން

ނޑު އެިޑއުކޭޝަން ިމނިސްޓަރަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ޖަމާލުއެބަ ވާހަކަ އްދީން ސްކޫްލެގ ދައްާކ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ކުރުމަށް. ލުތަން ހަވާ މިހާރު އެ ކޫލްގެ ިއސްވެރިންނާޓަކައި ޖަމާލުއްދީން ސް ެއކަން ތަޅާލުމަށް އި،ބާ އިމާރާތް ތަޅާލަ

ނެޑއް ެވއްޓި ޓީޗަރުންނަށް ވަނީ އަނިޔާތަ އެއީ މިހާރުވެސް އެ . އެހެންވީމާ، މިހާރު ކެްއ ލިބިފަތަނުން ބޮޑު ތަންގަ

ވެސް އެ އިމާރާތް ެއޮގތަށް ބަހައްޓާކަށް. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަްށ ެއއް ނޫން ެއއްޮގތަކަށް ރައްކާތެރި

މާދުއްީދން ސްކޫލްގައި މިހާރު ކޮންމެ ޢިމައެއާއެކު ޓްރީގެ ފަރާތުން އެކަން ކުރެއްވުމަށް. ހައެދެން އެޑިުއކޭޝަން މިނިސް

ނުޑަގއި ދުން ދުވަހަކު މެންދުރުފަސް ބަންދުކުރަމުން އެ އަރާތީވެ. މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. ދަނީ އެތާ އޮތް ކުނިގޮ

އޮތީ އެ  ވެސް އެ ަރންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، މިއަދުބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކު މި ކަންކަން ހައްުލކުރުމަކީ ެއ ކަމާ

ގެ ކުދިންނަށް ވެްސ 10ކުރިން ސްކޫްލގެ ގްޭރޑް  . އަނެްއާކ މީގެންދުކުރައްވާފަސްކޫލްގެ މެންދުރުފަހު ކިެޔުވން ބަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ އްސަގޮ ލާ ހިސާބަށް އިކިެޔވުން ހުއްޓަ ގެ ސަުރކާރުެގ ތުގައި މިއަދު ގޮ  ވަނީ. އެހެންވީމާ، މިއީ އަުޅގަ

ޖެހޭ މީގެ ޙަޤީޤަަތކީ  ލިއްޔަތު އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން މި ކަންކަން ބަލަްނ އެބައޫ މި މަސް  .ލިއްޔަެތއްއޫމަސް

 ކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ އްލުކޮބައިތޯ މި ކަންަކން ހައްލުކުރެވޭނެ ގޮތަކީ. ަބލާފައި މި ކަންކަން ހަ ކޮބައިތޯ؟
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ިބލު އަޅުަގނޑު ބަލަިއގަންނަން ފެންނަ ކަމަށް ތާއީދުކުރާ  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިގޮތުަގއި ކޮންމެހެން 

 ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ.

 

 ޢަލީ ވާހަކަދެްއކެވުން: އްވަރީ ާދއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމުމަޑު

 ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ރައީ  ުތގެ މުސާރަިއގެ ސިޔާސަުތގެ ބިލުޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދައުލަ

ނޑަށް ވެސް ފެނޭ އަލުން މި އިލާފަިއވާ މައްސަަލއިގަ އިފޮނުވަ އަށް ގެްނގޮސްގެްނ  ބިލުގެ މަސައްކަްތ ކޮމިޓީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ކުރަްއވަން. އެހެން އަޅުަގނޑު މިއަލުން ދިރާސާ ދަންނަވާަލނީ ބައެއް ވިދާޅުވެަފއި ހުރި ވާހަކަތަަކކީ އަުޅގަ

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭތީެވ. ކުރަންޖެހޭ ާވހަކަތައް ކަމަށް އަދިރާސާ އިތުރަށް ފުށުއަރާ  އް ކަަމކަްށ ބައެްއ ޤާނޫނުތަކާއެ ުޅގަ

މުާސަރ ހުރޭ ެއކި ކަހަލަ މުއައްސަސާތަކަށް  ހުރި. ވަރަށް ގިނަ ޤާނޫނުތަކެއްަގއި އެބަ ވާހަކަތައް ލިުޔްއވާފައި އެބަ

ނަޑއެޅު  ހަލަ ކަންތަްއތަކުގެ ވާހަކަ. އެކި ޤާނޫނުތަުކގައި އެިކ މުައއްސަސާތަކަްށ ނާޔަތްތަކާއި މިކައި ާމއި ދޭންޖެހޭ އްވުކަ

ނޑުމެން އެކަހަލަ ގޮަތކަށް މިހާރު ޤާނޫނުތަކުގައި އެ ކަްނކަން ހު ނިންމާފައި އޮތް ބިލުގަިއ  ރީ. ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ޅުަގނޑުމެން ހުރީީތ އެ ކަންކަން އަ ުނވާތީ އެ ކަންަކން ފާހަގަކުރަްއވާފައިޔަތްކުރެވިފައިއެހުރިހާ ޤާނޫނުތަކަށް ރިޢާ

ނުޑ ވަރަށް ހިތާމަކުރަންޤަބޫލު ބިލުގެ ކަންަތްއ  މި އެހެންނަމަވެސް ،ކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

ައނެއްކާ ކޮމިޓީ އަށް ގެްނގޮސް  ،ލާއިރާ ފޮނުވައަެންއކާ އަނބު އިލާ،ފަހަރު ފޮނުވަ މިހެން ލަސްވަމުންދާތީ އެއް

ދޭ.  ހުރިހާ ަކމެއްގެ ތެޭރގަިއ ައޅުަގނޑުެމންނަށް ވަރަށް ގިނަ ަވގުތުަތކެއް ެގއްލިގެން އެބަ އްކަތްކޮށް މި މަސަ

އެްއ  .އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މުސާރައިގެ ކަންަތއްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޮއްސުންލާފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި

އަދި ހަމައެއާއެކު  .ކުރުންތައް ވަރަްށ ބޮޑެތިސާރައިގެ ތަފާތުއަނެއް ުމއައްަސސާއާ ދޭތެރޭަގއި މުާއއި  މުއައްސަސާ

 ކުރުންތައް އެބަ ދޭތެރޭަގއި ވަރަށް ބޮޑެތި ތަފާތުެވސް އެކި މުައއްަސސާތަކުގެ  ޕްރޮފެޝަނަލް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި

ނަޑއެޅިަފއި  އްޔާ އެންމެ މަދުން މުސާރައިގެ ގޮުތގައި ވަކި މުސާރަނޫނި ވޭޖު މްމިނިމަ ހުރި. ހަމައެއާއެކު އެއް ކަ

ވެްސ  ރުއިއޮތް ހުރިހާ ދުވަސްވީ ވަޒީާފގެ ޤާނޫނު ފާސްވި ފަހުން ވެސް މި  ،މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހު ވެސް

ނަޑއެޅިފައި ވަެރއްެގ އެ  ވެސްއަނެއްާކވެސް ެއއަްށ ކޮންމެބިލުން  ުނވާކަން އަުޅަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން. މިކަ

 އި ެވސް މިހެން ލަސްވަމުންދާ މައްސަލަިއގަ ބިލުެގ ކަންތައް މި މަވެސްލިިބގެންދޭ. އެހެންނައެހީތެރިކަމެއް އެބަ 

އި އޮތް ސިީޓަގއި ފާހަަގކުރަްއވާފައި ހުރި ަބއެްއ ވާފަ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއް އަޅުަގނޑު ހަމަ ހިތާމަކުރަން

ނޑު ެއްއބަސްވި ނަމަވެްސ ައޅުަގނުޑ ހިތާމަކުރާ އެްއ ކަމެްއ އެބަ  އޮތް. ަބއެއް ާމއްދާތަުކގަިއ  ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ ދެކޭ ހުރި  ލިުޔއްވާަފއި އި ންޖަްއސަވަގޮތުަގއި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ގޮ ލިޔުްއވާފައި ހުރި ވާހަކަތަަކީކ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ރަްއޔިތުންގެ  ވާހަކަތަެކއް ކަުމގައި އަުޅަގނޑު ބަލަނީ. އެހެން މި ަދންނަވާލަނީ ޤާނޫނުއަސާސީްނ ކަ

ހުރި.  ލިޔުްއވާފައި އެބަގޮތަކަށް ަބއެްއ ވާހަކަަތްއ  ވާފައި ހުރި ަބއެއް ބާރުަތކަށް ގޮންޖަހާ ކަަހލަމަޖިލީހަށް ދެއް
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ނޑަެއޅު  ނަޑއެިޅގެން މާއި ބައެއް ުމއައްަސސާތަުކެގ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީން މުސާރަ ކަ ކަންތައްތައް ކަ

ހުންނަނީ އެއީ އެހާ  ލަ ބައެއް ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ލިުޔްއވާފައި މިާވއިރު ެއކަހަ ކުަރްއވާފައިނުއަސާސީަގއި ބަޔާންޤާނޫ

ނޑު ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަމުންގޮތެއް ނޫންކަމުގެ ޮގތުގަހަމަޖެހޭ  ބިުލ  މި ،. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ދޭެތރޭގައި އަުޅގަ

ރު ހުށަހެޅުްއވި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރާ ން މާވަށު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަކޮމިޓީައކަށް ފޮނުވާލަ އަލުން އަނބުރާ

ނުޑ ގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވާހަކަ ދަންނަވަމުން އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުރިހާ  ވަގުތު ފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑއިގެންފައި ިތއްބެވި މިހާހިސާބުން މި  !އާދެޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

އަނބުރާ  އެއީ ބިލު. ގޮތަކަށް ުހށަހެޅިފަވަނީ ދެ ނިމުނީ. މިހާރު މި އިމެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަ ޢިއްޒަތްތެރި 

އެހެންވީމާ، މިއަދުގެ ވޯޓަށް އެހުމުގެ ވަގުުތގައި މި  .މަށްފޮނުވު ފާްސކުރުމަށާއި ކޮމިޓީއަކަށް ގޮތަށް  ފޮނުއްވިއިރު އޮތް

 ހުން އޮންނާނެ. ވޯޓަށް އެ އިމައްސަލަިއގަ

ނޑު މިހާރު މި -2.2  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ިއ،. އެއީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވަށްއަ 2.2ޑާ ނަންބަރު ދަނީ އެޖެން އަޅުގަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފޮނުވުނު އަރިަހށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ދަށުން ގެ(ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 11

ޕެރޯްލެގ  އްޖޭގެ ޖަލުތަކާއިމައްސަލަ. ިދވެހިރާ ފޮނުއްވާފަިއވާ މަޖިލީހަށް  ވިސްނުމަށް އަލުން ބިލު ޕެރޯލްގެ ޖަލުތަކާއި

. ިމ ވަނަ ޖަލްާސގަ 40ވަނަ ދައުުރގެ  3ވަނަ ުދވަހު  2012ޑިސެމްބަރު  22މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ  ބިލު

ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  މެންބަރުންނަށް ފޮނުވިފަ. މި މައްސަލައާ އިގަ 2013ފެބްރުއަރީ  2އްސަލަ ވާނީ މަ

 ޢާއްމަށް ދަންނަވަން.އްަވަވއިދެްއވުމަށް އަީމންމަޖިލީހަށް އިފޮނުއްވާފަިއވާ ސިޓީފުޅު 

 

 :މޭޒުން އިްއެވވުން އިދާރީ

ވަމެވެ. ރައްޔިތުންގެ ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަ، ޝާހިދަށްهللا ޢަބްދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އަލްފާޟިލް

ނަޑށް ފޮނުވި ސިޓީއާވަނަ ދު  2013ޖެނުއަރީ  4 ންމަޖިލީހު ގެ ންނަވަމެވެ. ރަްއޔިތުންަހވާލާީދ ދަ ވަހު އަުޅގަ

ނޑު ބިލު ،ޓަކައި ައޅުަގނޑަށް ޮފނުވުމުން ކުރުމަށްމަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ ބިލުތައް ތަޞްދީޤު  އަުޅގަ

އިޖުތިމާޢީ އަދި  ،ވެާދނޭ ޤާނޫނީކުރަން ފެށުމުން ކުރިމަތިޢަމަލު ،ތަޞްދީޤުކޮށް  ތަޞްދީޤުކުރަމުން ގެންދަނީ އެ ބިލު

އެވެ. މިގޮތުން  ކުރުމަށް ފަހުދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ރިޢާޔަތް ންކުރުމުޛުއި އެ ޤާނޫނު ތަންފީސަލަތަކަށާ އިޤްތިޞާދީ މައް

ވަނަ ދައުރުެގ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2012ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2012ޑިސެމްބަރު  22

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނީ ލަފާ  ލްގެ ބިލުއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯއިން ފާސްކުރެްއވި ދިވެހިރާ ވަނަ ޖަލްސާ 40

ވާތީ ެއ  ދަންނަވާ މައްސަލަތަްއ ފާހަގަކުރަްއވާފައި ގޮތުން ތިރީަގިއ މި ގުޅޭ ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުްއވުމުން، ެއ ބިލާ

http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Jaluthakaai%20perolge%20%20bill%20anburaa%20fonuvi%20sitty.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Jaluthakaai%20perolge%20%20bill%20anburaa%20fonuvi%20sitty.pdf
http://chamberapp/membportal/di/wp-content/uploads/filebase/majlihuge_raeesge_meyzun_hushahalhaakakan/Jaluthakaai%20perolge%20%20bill%20anburaa%20fonuvi%20sitty.pdf
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)ބ( ވަނަ ާމއްދާގެ  3ބިލުގެ  -1އެވެ.  ގެނައުމަށް އަޅުަގނޑަށް ފެނެއިޞްލާޙު  އެ ބިލަށް ،މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 

 ކުެރވޭ މަރްަކޒުތަެކއް ގާއިމުކުރުން ާލޒިމުކޮށްފައި ޞަޚާއްބަންދުކުރުމަށް  އާއި )ޅ(ެގ ދަށުން ކުަޑކުދިްނނާއި އަންހެނުން

ކުރުމުެގ ކަޒު ގިންތި ކުރެވިަފއިވާ މަރްޞަޚާއް ކުޑަކުދިން ބަންދުކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި 4ކު، ބިލުގެ އެ އޮތުމާ

ވަނަ މާއްދާގައި  4 މަރްކަުޒެގ ވާހަކަ ކުރެވިަފއިވާޞަޚާއްނަަމެވސް، އަންހެނުން ބަންދުކުރުމަށް ވީ ބަޔާންކޮށްފައި ވާހަކަ

ވިްސެގ ރމޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަލް ސަބިލުގެ އެކި މާއްދާތަކުަގއި  -2. ެއވެ ފާހަަގކުރެވެ ބަޔާންކޮށްފައިނުާވކަން،

ވިްސގެ ރމޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަލް ސަުރ، ިވސްގެ އޮފިސަރކަރެކްޝަނަލް ސަ މޯލްިޑވްސްއޮފިސަރު، ކޮމިޝަން 

މިފަދަ ތަފާތު  ،ޖަލުގެ މުވަްއޒަފުން ،ން އޮފިސަރުޜަޖަލު އޮފިސަރު، ޕްރި، މުވަްއޒަފުންއޮފިސަރުންނާއި އެހެނިހެން 

ވަނަ މާއްދާަގއި  142 ކަމުގަިއވާވެސް ބިލުެގ މާނަކުރުމުގެ މާއްދާވާކަމާއި ނަމަ ގިނަ ގޮތްތަކަށް ހަވާލާދީފައި 

ަގއިާވ މާނަ އަށް ބަލާއިރު ޖަލު އަދި އެ މާއްދާގެ )ކ( ،ހަމައެކަނި ޖަލު އޮފިސަރުކަމާ ކޮށްފައި ވަނީ އޭގެތެރެއިން މާނަ

ގައި މަަސއްކަތްކުރަްނ ވިްސގެ އޮފިސަރުްނގެ ތެރެއިން އެ ޖަލެއްރމޯލްިޑވްސް ކަރެްކޝަނަލް ސައޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ޖަލު އޮފިސަރުންނާިއ  ،ބަޔާންކޮށްފައި އޮުތމުންކޮށްފަިއވާ ުމވަްއޒަފެްއ ކަމަށް ޢައްޔަން

ެގ ނަމަވެސް ބިލު  ،ނގޭކަމާ ބާރާތެއް ނޫންކަން އެއިެއްއގައި ބޭނުންކުެރވޭނެ ދެ  ވިްސގެ އޮފިސަރުންނަކީ އެއް މާނަރސަ

 ދި ަމތީގަިއ ފާހަގަކުެރވުނު ފަދަ އަ ،ކަމާ ކޮށްފައިވާވެސް ޭބނުން ބާރާްތ އެްއ މާނަެއއްަގއިއިމާއްދާތަކުަގއި އެ ދެ 

ކޮށްަފިއ ވަނީ ކޮްނ މާނައެްއަގއިކަން ބޭނުން ބާރާތްތައްއިފައިާވ ހާލަތްތަކުަގއި ެއ ކޮށްބާރާތްތަކެްއ ބޭނުންއިތަފާތު 

 އެ  ،ކޮްށފައިވާ ކަންކަން ކޮށް)ހ(ގަިއ ބަޔާން ވަނަ މާއްދާގެ 11ބިލުެގ  -3ެއވެ.  ސާފުނުވާކަން ފާހަަގކުރެވެ 

އަށް  މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނެްއ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރުމަށް މިނިަވންޖަލު އިންސްޕެކްޓު  ބުނާ ފަދައިން މާއްދާގައި 

ނަޑއެޅިދާނެ ކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ މިނިސްޓަރަށް އިޚްިތޔާރީ ކަެމއްެގ  ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައި  ެއކަން ކަމާއި ކަ

 ވާކަން ފާހަގަކުެރވެ  ރަންޖެހޭ ަކންތައްތަކެްއ، ބިލުަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިކޮމިޝަނުން ކު ވީނަމަވެްސ، އެ ގޮތުަގއި ކަމަށް

އަލަށް އުފައްދާ  ނުވާތީ އެއީޞީލު ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްަފއި އެވެ. އަދި އެ މާއްދާަގއި ބުާނ ކޮމިޝަނާ ބެހޭ އިތުރު ތަފް 

ބާރާތައް ބަާލއިރު ެއީއ އިާމއްދާގެ  އެ ،ކޮމިޝަެނއް ކަން ސާފުނުވާކަމާ ުނވަތަ މިހާރު އުފެދިފައިވާ، ކޮމިޝަނެއްކަން

ނަަމވެސް އެީއ ޮކން ކޮމިޝަނެއްކަްނ ބިލުަގއި  ،އް ކަމަށް ޮބޑަށް ބުަރވެޭވކަމާމިހާރު އުފެދިފައި އޮްތ ކޮިމޝަނެ

ނިވަން ކޮށްަފއިވާ މިކި މަސްޢޫލިއްޔަތުަތެކއް ހަވާލުއާއި ޤާނޫނުތަުކގެ ަދށުން ވަ ނުވާތީ ޤާނޫުނައސާސީބަޔާންކޮށްފައި

 ތަކުގެ ތެރޭަގއި ނުހިމެނޭ ކަމެއް ޤާނޫނަކުން ފިޔަވައި އެ ލިއްޔަތު އޫޤިއްލު ކޮމިޝަނަކާ އެ ކޮމިޝަންގެ މަސްމުސްތަ

ަގއި ވަނަ މާއްދާ 12ިބލުގެ  4އެވެ.  ަކން ފާހަގަކުރެވެއުފެދޭމެދު ސުވާލު ކުެރވިާދނެ ކަމާނޫން ގޮތަކަށް ހަވާލު

ާވއިރު، ެއ  އެއް އުފައްދަންވާނެ ކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައި ަސސާމުައއް ވިްސގެ ނަމުގައިރމޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ސަ

އަދި ޑިޕާްޓމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ ، ކަމާއުަފއްދާނީ، ކޮންފަރާތަކުންކަން ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ  މުއައްސަސާ

ޅޭ އިންތިޤާލީ ޑިޕާޓްމަންޓްެގ މުަވއްޒަފުންނާ ގު  އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ަސރވިސް. ޑި.ޕީ.އާރް.އެސް ާއއި އެ 
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ިއ ބިލުގަ ނުވާތީ އަލަށް އުަފއްދާ މުއައްސަާސގެ މަސަްއކަތްތަްއ ކަމުގައި ވަނީ މިބިލުގައި ހިމަނާފައި އްއުސޫލުތަކެ 

، ނަމަ ނޫން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ގެންދާ މިހާރުގެ ޑީ.ޕީ.އާރް.ެއސް އިްނ އެ ،ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތްތަކަމާ 

ލްޑިްވސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސް އަށް ބަދަލުވެގެން ނުދާނެކަމާއި އެ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެ މަސައްކަތްތައް މޯ

މުވަްއޒަފުން ވެސް އެ ސަރވިސް އުފެދުމާ އެކު އެ ސަރވިސް އަށް ބަދަލުެވގެންނުދާނެކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިފަދަ 

ންކަމުން ޑީ.ޕީ.އާރް.އެސް އާއި އެ ތަނުެގ ކަންކަމުަގއި އިދާރީ ގޮތުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ފެނެ އެވެ. އެހެ

މުވަްއޒަފުން އަލަށް އުފައްދާ ސަރވިސް އަށް ބަދަލުވެެގންދާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އިންތިޤާލީ އުސޫލުތަކެއް ބިލުަގިއ 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ(ަގއި މޯލްިޑވްސް ަކރެކްޝަނަލް ސަރިވސް ައކީ  16. ބިލުގެ 5ހިމެނުން މުހިއްމުކަމަށް ފެނެ އެވެ. 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސަގިއ ހިމެނޭ، ޚާއްޞަ ޕްރިޜަން އޮފިސަރުންގެ އޮނިަގނެޑއްގެ ތެރޭގަިއވާ މަދަނީ ޚިދުމަތެއް 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމާިއ ދިވެހި ިސވިލް ސަރވިްސެގ މުވަްއޒަފުންެގ ކަންކަމާ ގުޭޅ ގޮތުން ިސވިލް ސަރވިްސ 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާކަމާިއ ޤާނޫނު  21އަދި  19، 18ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާުރތައް މި ބިލުގެ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރިވސްގެ ޤާނޫނުަގއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސެގ މުވައްޒަފުްނގެ ކަންކަމާ ގުޭޅ ، 2117/5ނަންބަރު 

ނަ މާއްދާތަެކއް ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސް ޮކމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކާއި މަސްއޫިލއްޔަތުތަާކއި ތަާޢރުޟުވާ ގި

ބިލުގައި ހުިރކަމާ، ބިލުެގ މާްއދާތަކުގެ މެދުަގއި ވެްސ ތަޢާރުޟުވާ ގިނަ ކަްނކަން ހުރިކަްނ ފާހަގަކުެރވޭތީ، މޯލްިޑވްްސ 

ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންނާ ގުޭޅ ކަންކަުމގަިއ ގިނަ ދަތިތަާކއި މައްސަލަަތއް ދިމާވުމަކީ އެކަީށގެްނާވ 

ވަަނ  17ބިލުގެ  5.1އެވެ. މިގޮތުން ޚާއްޞަކޮށް އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުެރވެ ެއވެ.  ކަމެއް ކަމަށް ފެނެ

މާއްދާގައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސް ާއއި ޑެޕިުއޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮްފ ކަރެކްޝަނަލް ސަރިވސް 

އިން މީހަކު އިސްތިޢުފާދޭން ޢައްޔަންކުރާނީ ސިވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިުރ، އެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ހުށަހަޅަންޖެހެނީ މިނިސްޓަރަށްކަން ފާހަގަކުރެެވ  38ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ބިލުގެ 

ވަަނ މާއްދާގަިއ، މޯލްޑިވްސް ަކރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ އޮިފސަރުންނާއި މުވަްއޒަފުންނަށް  19ބިލުގެ  5.2އެވެ. 

ފާ އިން ަވިކކޮށް، މަޤާމުގެ ކުިރއެރުންދީ، މަޤާމު ދަށްކޮށް ހަދާނީ މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ވަޒީފާދީ، ވަޒީ

ސަރވިްސގެ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިުރ، އެ 

އިލާ ބޯޑު ަކމަށް ދޭހެވާކަމާ، އެ ބޯޑުގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވަ 36މާއްދާގައި ހަވާލާދޭ ބޯޑަކީ ބިލުގެ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި ބަޔާންޮކށްފައި ވާއިރު މަޤާމުގެ ކުިރއެރުން ދިނުމާއި ޝަރަފުެގ  36މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް 

ނިޝާން ދިނުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ފިޔަވައި އެހެން ކަމެއް ނުހިމެނޭކަމާ، މިގޮތުން ވަޒީފާދީ، ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮްށ، މަޤާމު 

ދަށްކުރުމާ ގުޅޭ ކަމެއް އެ ޯބޑުގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތކުގެ ތެޭރގައި ނުހިމެނޭކަން ފާހަގަކުެރެވ އެވެ. އަދި ހަމަ އެާއއެުކ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގަިއވާ ގޮތުން އެ މާއްދާަގިއ ބުނާ ކަންކަމުގައި ބޯޑުން ލަފާދޭންޖެހެނީ މިނިސްޓަރަށް  36ބިލުގެ 

ވަނަ މާއްާދގައި މޯލްިޑވްްސ  19ބިލުގެ  5.3ންކަން ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. ކަމާއި ިސވިލް ސަރިވސް ޮކމިޝަނަށް ނޫ
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ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ އެހެން އޮފިސަރުންނާއި މުަވއްޒަފުންނަށް މަޤާމުގެ ކުރިެއރުންދީ ހަދާނީ މޯލްޑިވްސް 

ބަޔާންކޮށްފަިއ  ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ްޕރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަިތން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުން ކަމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް  36ވާއިުރ، ބިލުގެ 

ނަޑއަޅާނީ މިނިސްޓަރުކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ވާކަން ފާހަަގކުރެވެ އެެވ.   19ބިުލގެ  5.4މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުމަށް ކަ

ސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ އޮފިސަރުންނާއި މުވަްއޒަފުންނަށް ވަޒީފާދީ، ވަޒީފާ ިއްނ ވަނަ މާއްދާގައި މޯލްިޑވް

ވަކިކޮށް ހަދާނީ މޯލްިޑވްސް މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން ިސވިލް 

 36ޭބނުންވެއްޖެ ނަމަ ބިލުެގ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއ ާވއިރު، ެއިއން މީހަކު އިސްތިޢުފާދޭން

ވަަނ  32ބިލުގެ  5.5ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިން ހުށަހަޅަންޖެހެނީ ކޮމިޝަނަރަށްކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަށުން ހެޑް އޮފް  34މާއްދާގެ )ހ(،)ށ( އަިދ )ނ(ގަިއވާ އަދަބުތައް ދިނުމުެގ އިްޚތިޔާރު ބިލުގެ 

ނަށް ެވސް ލިބިދީފައިާވއިރު އެ މަޤާމަކީ ބިލުގެ ެއހެން އެއްވެސް ާމއްދާ އެްއަގއި ހަވާލާދީފަިއވާ މަޤާމެްއ ޑިވިޜަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ރ( އިން ފެިށގެން )އ(ގެ ނިޔަލަށް ހުރި އަދަބުތަްއ  32ބިލުގެ  5.6ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެ އެެވ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ަގއި  34ޝަނަރަށް ކަމަށް ބިލުގެ ދެވޭނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުެގ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކޮމި 

ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުން  19ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިުރ، އެ އަަދބުތަކުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މަޤާމު ދަށްކުރުން މިއީ ބިލުގެ 

ން ެވސް ެއއީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ބާރެއް ކަމާ، އަދި އެ އަަދބުތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ 'ަވީޒފާއިން ވަިކކުރު

ވަނަ މާއްާދގައި ިސިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ާބރެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  39ވަނަ މާއްދާ ާއިއ  19ބިލުގެ 

 ކަމެއްކަން ފާހަގަކުެރވެ އެވެ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނަޑއިލާ ވަގުުތކޮުޅ އައި  ނޑުމެން ޖަލްސާ ހުސްަވގުތުކޮޅަްށ މެދުކަ ސް ޖެހުމާ ެއއްކޮްށ އާދެ! މިހާރު އަުޅގަ

ނޑު  ނަޑއިލާފައި އަުޅގަ ޖަހާއިރު އަނެއްާކ  1އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޖަލްސާ، އަމީންޢާއްމު އެ ސިޓީފުޅު އިއްވުން މެދުކަ

މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުޮކޅެއް  31އެ އެޖެންާޑ ައއިޓަމު ކުިރއަްށ ގެންދާނީ. މިހާހިސާބުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 އަރުވަން. 

 

 ]އަށް  13:13އިްނ  12:32ސްވަގުުތކޮޅު: ހު[

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުމެން މި ވަީނ  ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދާއިުރގައި އަުޅގަ ހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ  91ސާީސެގ ަގއި. އެއީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާފަިއވާ ޤާނޫނުއ6.2ައެޖެންޑާ ައއިޓަމު ނަންބަރު 

ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ފޮނުވުނު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯުލގެ ބިލު އަުލްނ 

ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވުނު މައްސަލަ. މި މައްސަލައިަގއި ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފަިއވާ 

ނޑު ސިޓީފު ނޑާލީ. އެެހންކަމުން މިހާރު އަޅުގަ ޅު މަޖިލީހަށް އިއްވަމުްނދަނިކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ހުްސވަގުުތކޮޅަށް މެދުކަ

 އަމީންޢާއްމު އަރިހުން މި ދަންނަވަނީ ސިޓީގެ ބާކީ ަބއި ދަންނަވައިެދއްވުމަށް.

 

 އިދާރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

ންނާއި މުވަްއޒަފުން ކުރާ ިޑސިޕްލިނަރީ ކުށްތަކަށް އަދަބު މޯލްިޑވްސް ކަެރކްަޝނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރު  5.7 

ނަޑއެޅުމަށް ބިލުަގއި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ ނިޒާމަީކ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނާ ތަޢާރުޟުވާ ނިޒާމެއް ކަމާިއ  ކަ

ނަޑއަޅާަފއިާވ ފަދަ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކޮްށފައި ވަނީ ިދވެހި ިސވިްލ ސަރވިްސަގއި ނުހިމެނޭ   ބިލުގައި ކަ

ނޑަެއޅުމުަގއި  މުއައްސަސާަތކުަގއިކަން ފާހަަގކުރެވެ އެވެ. އަދި މުަވއްޒަފުްނނަށް ކުރާ ޑިސިޕްލިނަރީ ކުށްަތކަށް އަދަބު ކަ

ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ ނިޒާމެއް ބިލުގައި ޤާއިމުކޮށް، ެއގޮުތގެ މަތިން އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައި، ލަފާދޭނެ ބޯޑެއް 

ންނާ މެދު ފިޔަވަޅުއަޅާ ފަރާތްކަމުގައި ވާްނވާނީ ދިެވހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ އުފެއްދި ނަމަވެސް، މުަވއްަޒފު

މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް  5.8ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަަނށް ކަމަށް ފެނެ އެވެ. 

ސަރވިްސގެ  ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓާ ގުޅޭ ގޮތުްނ އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ ސިވިލް

ވަނަ  38މުވަްއޒަފުންގެ މަްއޗަށް ހިނާގ ޢާއްމު ުއސޫލު ނޫންކަމާ، ެއ މީހުންގެ މަްއޗަށް ހިނގާ ުއސޫލުތައް ބިލުެގ 

މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާކަާމއި މިގޮތުން ރިޓަޔަރމަންޓް ގަާވއިދާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން ޚާއްޞަ އިނާޔަތާއި 

ަމށް އެ މާއްދާގެ )ނ(ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވކަމާއި، މޯލްިޑވްްސ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ އިމްތިޔާޒުަތއް ލިބިދެވޭނެ ކަ

އަހަުރކަމާ، ިމީއ  61ވަޒީާފއަދާކުރެވޭނެ އެންމެ ދޮށީ އުމުރުކަމަށް އެ ާމއްދާގެ )ރ(ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އުމުރަކީ 

ިދވެހިރާއްޭޖެގ ، 2119/8އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ަވޒީފާަގއި ދެމިހުރެވޭ އެންމެ ދޮށީ އުމުރު

އަހަރަްށވުރެ ހަގު ުއމުރެއްކަން ފާހަގަކުެރވެ ެއވެ.  65ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރު ކަމަށްވާ 

ށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒީާފައދާކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޕެންޝަން ލިބޭ އުމުރު ހަމަނުވާ ކޮންމެ މީހަކަ

ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ަބއިވެިރވުމަކީ ލާޒިުމ 

ކަމެއް ކަމަށް ވީހިނދު، މި ބިލުގައި ބުނާ ފަދައިން ިރޓަޔަރމަންޓް އިނާޔަތްަތއް ިލބިދިނުމަށް އިތުރު ނިޒާމެްއ 

ނަކީ މޯލްޑިވްްސ ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ މުަވްއޒަފުން 5.9އުސޫެލއް ކަމަކަްށ ނުފެނެ ެއވެ.  ޤާއިމުކުރުމަކީ ރަނގަޅު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ މުވަްއޒަފުންގެ ވެލްފެއަރެގ  42ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ބައެއް ކަމަށް ވީހިނދު، ބިލުގެ 
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ކޯޕަރޭޓް އުސޫލުން ިވޔަފާރި ހިންގުމުގެ އިޚްތިޔާުރ  ކަންތައްތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަްށ ވެލްފެއާރ ފަންޑެއް އުފަްއދައި،

ލިބިދީފައިވާ ކަާމއި، އުސޫެލްއގެ ގޮތުން މިފަދަ ކަންކަމަީކ ދިވެހި ސިވިްލ ސާރވިސްަގއި ނުހިމެނޭ މުއައްސަސާތަުކގަިއ 

ރާއިރު ިދވެހި ިއސްވެ ފާހަގަކުެރވުނު ނުކުތާަތކަށް ރިޢާޔަތްކު -5.11ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫެލއްކަން ާފހަގަކުރެވެ ެއވެ. 

ސިވިލްސާރވިސްަގއި ހިމެނޭ މުއައްސަސާ އެއް ކަމަްށވާ މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ސަރވިްސގެ މުވަްއޒަފުންނާ ގުޭޅ 

ކަންމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ ޢުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައި ާވިއރު އެކި މާއްދާތަކުގެ މެދުގަިއ ތަޢާރަޟުވާ ގިނަ ކަންކަން 

ަވއްޒަފުންނާ ގުޅޭ ކަންކަން ަބޔާންކޮށްފައި ާވއިރު ދިވެިހ ސިވިލްސާރވިސްެގ ޤާނޫނާ ހުރިކަމާ، އަދި ބިުލގަިއ މު

ތަޢާރަޟުވާ ގިަނ ކަންކަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެެވ ެއވެ. ދިވެހި ސިވިްލ ސަރިވސްެގ މުވަްއޒަފުންނާ ގުޅޭ ގޮތުްނ 

އި ޯކޑް އޮފް ކޮންޓަކްޓު ކަމަށް ހިނގާނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ަގާވއިދާ

ވީހިނދު، މޯލްޑިވްސް ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިސްގެ މުަވއްަޒފުންނާ ގުޅޭ ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކެއް ބިލުަގއި ބަޔާންކުރާ ނަމަ 

ދިވެހި ސިވިްލ ސަރިވސްެގ ޤާނޫނާ ތަޢާރަޟުނުވާ ގޮތަްށ އެ ކަންކަން ބަޔާްނކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް ފެނެ ެއވެ. 

ހުރި ިސވިްލ ސަރވިްސ ކޮމިޝަންެގ މަސައްކަތާ ގުޭޅ ކަންކަުމގަިއ ެއ ކޮމިޝަނާ މަޝްވަާރކުރުމުން  ބިލުަގއި -5.11

ބިލުގައި މޯލްޑިްވސް ކަރެްކޝަނަލް ސަރވިސްގެ މުަވްއޒަފުންގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ އުޫސލުތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް 

ވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެ މުއައްަސސާގެ މުވަްއޒަފުންގެ މަްއޗަްށ ދި

ވަނަ މާއްާދގަިއ މި ޤާނޫނަށް  43ބިލުގެ  -6ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވިދުޅވެފަިއވާކަން ާފހަގަކުރަމެވެ. 

އެ ާމއްދާގެ  ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގަިއ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ަސރވިްސގެ ވަޒީާފގަިއ ހުރި ޮކންމެ އޮފިސަރަކު

ވަނަ ނުކުތާަގިއ  4)ހ(ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހުވާ ކުރަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިުރ، މި ސިޓީގެ 

ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އުފައްދަންޖެހޭ  16ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ފަދައިން ެއ ސަރވިސް އަކީ ބިުލގެ 

އްދޭނީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ކަމަށް ވާތީ މިކަން މުއައްސަާސއަކަށް ވާތީ އަިދ އެ މުއައްސަސާ އުފެ 

ވަނަ މާްއދާގެ )ދ(ަގއި ޤައިދީ ުނވަަތ  147ބިލުގެ  -7ތަންފީޛުކުރުމުގައި ދަތިަތކާ ުކރިމަތިވާނެ ކަމަށް ފެނެ އެވެ. 

ފީޛުކުރަމުންދާ މީހުންކަމާ، ޤައިދީން މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަްށ ބަލާއިރު ެއއީ ޖަލުަގއި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ޙުކުމެއް ަތން

ވަނަ ނަންބަރުގައި ބުނާފަދަ  3ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަށް ބަލާއިރު ޤައިދީން ތިބޭނީ ހަމައެކަނި އެ އަކުރުގެ  4ބިލުގެ 

ވަަނ  2ވަނަ ނަންބަުރގަިއ ބުނާފަދަ ކަސްޯޓޑިއަލް ޖަލެއްގަިއ ނުވަަތ  1ޢާއްމު ޖަލެއްަގއި ކަމާ، ެއ އަކުުރގެ 

ވަނަ މާްއދާގެ )ދ(ަގއި ބުނާ ަޤއިީދ  147ފަދަ ކަްސޓޯޑިއަލް ޖަލެްއަގއި ތިބޭ މީހުނަކީ ބިލުގެ  ނަންބަރުގައި ބުނާ

ނުވަތަ ޤައިދީންގެ މާނަިއގެ ެތރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަމަށް ނުވިނަމަވެސް އެ މީހުންނަށް ވެސް ނިސްބަތްވާންޖެހޭ ގޮތަްށ 

ވެްސ ގުޅުންހުރި ބިލުގެ ގިނަ މާްއދާތަކުގައި ަޤއިދީން މި ލަފްޒު  ހުރި ހުރިހާ ގިންތިތަކެއްގެ ަޖލުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ގަިއ، މީހަކު މަރުވީ ޖަލުގައި ހިނިގ  81ބިލުގެ  8ބޭނުންކޮށްފައި ވާކަން ފާހަގަުކރެވެ ެއވެ. 

ގަން ބެލުމަށް މާރާމާރީ އެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ވާނަމަ ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަާސއަކަށް އެކަން ހިން
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ނޑަައޅާފަިއވާކަމާ، އެ އަކުުރަގއި ެއއީ ކޮން ުމއައްަސސާ ެއއްކަން ބަޔާްނކޮށްފައިނުާވީތ  ހަވާލުކުރުމަށް ކަ

ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި ޤާނޫުނތަކުގެ ދަށުން ވަިކ މަްސއޫލިއްޔަތުަތކެްއ ހަވާލުކުެރވިަފއިާވ ދައުލަތުެގ މިނިވަން 

ލިްއޔަތުތަުކގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ކަމެއް، ޤާނޫނަކުން ފިޔަވައި އެނޫން މުއައްސަާސއަކާ އެ މުައއްަސސާގެ މަސްއޫ

ގޮތަކަށް ަހވާލުކުެރވިދާނެ ކަާމ މެދު ސުވާުލއުފެދޭކަން ފާހަަގކުރެވެ ެއވެ. އަދި މީެގއިތުރުން މިއަކުުރގަިއ ބުނާ ކަންކަްނ 

ޜަންސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުގެ ތެރޭަގިއ ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(ަގިއވާ ގޮތުން އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕްރި 9ބެލުމަކީ ބިލުގެ 

ވަަނ މާއްދާެގ )ބ(ގަިއ ބުނާ ދައުލަތުެގ މިނިވަްނ  81ވެސް ހިމެނޭ ކަެމއްކަން ފާހަަގކުރެވެ ެއވެ. ހަމަެއއާެއކު ބިުލގެ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ހުރި ގުޅުން  11މުއައްސަސާ ާއއި ބިލުގެ 

ވަނަ ނަންބަރުަގިއާވ  5ވަނަ މާްއދާގެ )ނ(ަގއި އެ ާމއްދާގެ )ހ(ގެ  118ބިލުގެ  -9ކަން ފާހަގަކުެރވެ އެެވ. ސާފުނުވާ

ބިލުގެ  -11ހާލަތުގައި ަވގުތީ ގޮތުން ޖަލުން ނެރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުެރވެ ެއވެ. 

އި ބުނާ ހާލަތުގައި ޤައިދީ އަކު ަވގުީތ ގޮތުން ދޫކުރެވޭނީ ކޮން ވަނަ ނަންބަރުގަ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގެ  118

މަސް ނުފުރޭ  6މުއްދަތަކަށްކަން ސާފުނުާވކަން ފާހަގަކުރެވެ އެެވ. އަދި ެއ ނަންބަރުގައި ބަންދުކުެރވޭ އަންހެނާގެ 

ނޑަައޅާފައި ވާއިުރ، ބިލުގެ ގާތުން ކިރުދޭ ކުއްެޖއް ހުރުން، އެއީ ވަގުތީ ގޮތުން ޖަލުން ދޫކުރެވޭ ހާލަތެްއގެ ގޮުތގައި ކަ 

އަހަރު ނުފުރޭ ުކއްޖަކު ހުރެފައި އަދި އެ ކުއްާޖ  2ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ(ގަިއ ޖަލުގައި ބަންދުކުެރވޭ އަންހެނެއްގެ  52

އަށް ގާތުން ކިރުދޭ ނަމަ އެ ކުއްޖާ އޭނަގެ މަންމަގެ ގާުތަގއި ބަހައްޓަންވާނެ ކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައި ވާކަން ފާހަގަކުެރވެ 

ަވނަ މާއްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ވަކި އޮފީހެްއ އުފައްަދއި މުަވއްޒަފުންނާިއ  121ބިލުގެ  -11. އެވެ

އިމާރާތާއި ޚަރަދު މިނިސްޓަރު ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާކަމާ، މިއީ ޢާއްުމކޮށް ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލެއް 

މާއްދާެގ )ބ(ގަިއވާ ގޮތުން ޕެރޯލް ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ އިނާޔަްތ  ވަނަ 121ބިލުގެ  -12ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. 

ނަޑއަޅާނީ ކޮމިޝަނަރުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މިނިސްޓަރުކަމާ، އުސޫލެްއގެ ގޮތުން ދައުލަތުން މުސާރަ ނުވަތަ  ކަ

ނަޑެއޅުމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެން ޑް ޓްރެޜަރީެގ އިނާޔަތެއް ދޭ ފަރާތްތަުކގެ ުމސާރަ އާއި އިނާޔަތް ކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(ަގއި ޕެރޯލް ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމަށް  124ބިލުގެ  -13ދައުރެއް އޮތުން މުހިއްމު ކަމަށް ފެނެ އެވެ. 

ޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމެްއގެ ގޮތުަގއި މޯލްިޑވްސް ޕޮިލސް ސަރވިްސ، ކްރިމިނަލް ކޯޓު އަދި ޕްޮރސެކިުއޓަރ 

ންދާ އިތުރު މައްސަލަ އެއް ނެތް މީހަކު ކަމުގައި ވުން، މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިުރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ހިނގަމު

ޖިނާޢީ މައްސަލަތައް ބެލޭނީ ހަމައެކަނި ކްރިމިނަލް ކޯުޓގަިއ ނޫންކަމާ، އެފަދަ މަްއސަލަތައް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުަތާކިއ 

ކޯޓުތަުކގަިއ ެވސް ހިނގަުމންދާނެކަން ފާހަގަކުރެެވ ެއވެ.  ޑްރަގު ކޯޓާިއ ޖުވެަނއިލް ކޯާޓއި ިއސްތިޢުނާފުގެ މަރުޙަލާގެ 

ވަނަ މާްއދާގަިއ، ޕެރޯލް ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމަށް ޓަކައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިންމަންޖެހޭ އެންމެ  125ބިލުގެ  -14

ނަ ާމއްދާަގިއ ވަ 126ނުލިބޭނެ ކުށްތައް ކަމަށް ބިުލގެ ކުރު މުއްދަތު ަބޔާންކޮށްފައި ވާއިުރ، ޕެރޯލްެގ ފުރުޞަތު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ(ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށްތައް ފިޔަަވއި އެހެން  125ކުށްތަކާއި ިބލުގެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
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ކުށްތަކުަގއި ޙުކުމްކުެރވިފަިއާވ މީހުންނަށް ޕެރޯލްގެ ފުރުޞަތު ލިބިދެވޭނީ ޙުކުމްގެ ކިހާ މުއްދަތެއް ތަންފީޛުކޮްށ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ޕެރޯްލެގ  -15އި ބަޔާންކޮށްފައިނުާވކަން ފާހަގަކުެރވެ އެވެ. ނިމުމުންކަން ބިލުގަ ޤައިދީ އޭނާ އަށް ކަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ަގިއ  137ޝަރުތުތަކާ ޚިލާފުވުން، އެީއ ޕްރޯލް ބާތިލުކުރަންވާނެ ހާލަތެއް ކަމުަގއި ބިުލގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ  135ރެވިދާނެ ހާލަތެއް ކަމަށް ބިލުގެ ބަޔާންކޮށްފައި ާވއިރު، ހަމަ އެ ހާލަތް އެއީ ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑުކު

ޕެރޯލް ޝަރުތުތަކާ ޚިލާފުވުމަީކ  -16)ހ(ގައި ަބޔާންކޮށްފައި ވާތީ އެއީ ތަޢާރަުޟވާ ކަެމއްކަން ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. 

މާއްާދގެ ވަނަ  137ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަށުން ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑުކުރެވިދާނެ ހާލަތެއް، އަިދ ބިލުގެ  135ބިލުގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(ގަިއވާ ޕެރޯލްގެ  131)ނ(ގައި ދަށުން ޕެރޯލް ބާތިލުކުރަންވާނެ ހާލަތެއް ކަމަށް ވެފައި، ބިުލގެ 

ނަޑއެޅުމުަގއި ދަތިތަކެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ފެނެ އެވެ.  މުއްދަތުގައި ކުށެއް ނުކުރުން މި ޝަރުތާއި ޚިލާފުވެއްޖެކަްނ ކަ

އްދާގެ )ނ(ގެ ދަށުން ޖިނާޢީ ކުށެއްގެ ދަުޢވާ ެއްއ ކުރެވުމަީކ ވެްސ ޕެރޯލް ވަަނ މާ 135މިގޮތުން ބިލުގެ 

ސަސްޕެންޑުކުެރވިދާނެ ހާލަތެްއ ކަމާިއ، ދަޢުާވކުރުމުގެ ކުީރގެ މަރުޙަލާ އެްއގަިއ ވެސް ޕެރޯލް ސަސްޕެންޑުކުެރވޭނެ 

ދާަގއި ުބނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕެރޯލް ވަނަ ާމއް 136ިބލުގެ  -17ގޮތަށް އޮތުމަކީ ބޭނުންތެރިކަެމއް ކަމަށް ފެނެ ެއވެ. 

ވަަނ  141ބިލުގެ  -18މުރާޖަޢާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެްއ ބިލުަގއި ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާަހގަކުެރވެ ެއވެ. 

ކަން މާއްދާގަިއވާ ގޮތުެގ މަތިން ޕެރޯލް ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ ކޮންފަރާތަކަށް

ބަޔާންކޮށްފައިނުާވކަމާ، ޕެރޯލް ބޯޑުން ނިންމާ ނިންމުމެއް މުރާޖަޢާކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ބިލުަގއި ބަޔާންކުެރއްވުން މުހިއްމު 

 2118/6މިހާރު ޢަމަލުކުރެވޭ ޕެރޯލްގެ ގަާވިއދަށް ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިދީފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު  -19ކަމަށް ފެނެ އެވެ. 

ަގިއވާ 2ާއއި ޖަދުވަލް  1ވަނަ މާއްާދގެ )ނ(ގައި އެ ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު  5ޤާޫނނުގެ  ޢާއްމު ގަާވއިދުތަކާ ބެހޭ

ގަާވއިދުތަުކގެ ތެރެއިން ގަާވއިދަކާ ުގޅޭ ގޮތުން ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށް، އެ ޤާނޫނަކަްށ 

ން އެ ގަވާިއދަށް ނުވަތަ އެ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށައިފި ނަމަ އެ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެ

ނިސްބަތްވާ އެ ގަާވއިދުގެ ެއ ބަޔަކަށް ނިމުން އަންނާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވުމާ އެކު މި ބިލު ތަޞްދީޤުކޮށް 

ްނ ޤާނޫނަކަށްވެ، ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ޕެރޯލްގެ ގަާވއިދު ުއވިގެންދާނެކަާމއި އެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ މަތި

ހިނގަމުންދާ ޕެރޯލް ނިޒާމާއި ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރެވިފައިާވ މީހުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އިންތިޤާލީ 

އުސޫލުތަެކއް ބިލުގައި ބަޔާންޮކށްފައިނުވާތީ އެ މީހުން ޕެރޯލްގައި ދޫވެަފއި ތިބުމުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް އޮންނާެނ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(ގައި ބުާނ މީހުންނަކީ ޤައިދީންގެ މާނަިއގެ ތެރެއަްށ ފެތޭ  142ލުގެ ބި  -21ކަމަކަށް ނުފެނެ ެއވެ. 

ިދެވހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނގެ  2117/1ބައެއް ނޫންކަްނ ފާހަގަކުެރވެ އެވެ. އަދި އެ މީހުންނަކީ ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ނަ މާއްދާަގިއ ރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްަދ ވަ 21ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވޭ ބައެއް ކަމަށް ވެަފއި، އެ ޤާނޫނުގެ 

ބާތިލުކުރެވިފަިއވާ ބިދޭސީ ައކު ނުވަތަ ރާއްޖޭަގއި ހުރުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ބިދޭސީ އަކު ަވގުތުން ރާއްޖެ އިްނ 

ފުރައިގެންދެވޭނެ ގޮެތއް ނެިތގެން ރާއްޭޖގަިއ ހުންނަންޖެހިއްޖެ ނަމަ އޭނާ ފުރަިއގެން ދަންދެން ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް 
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ނޑައަޅާ ަތނެއްަގއި ބެހެއްޓުމަށް އެ ޤާނޫނު ހުރަސްނާޅާ ކަމަށް އިމި ގްރޭޝަން އެްނޑް އިިމގްރޭޝަނުން ކަ

ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ހިނދު، އެފަދަ ބިދޭސީންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު ހިނގުމަކީ އަދި 

މެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުތައް ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ކަްނކަާމ  އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިެދއްަގއި އެ މީހުންނާ

ނޑަައޅުމަކީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއް ކަމަށް ނުފެނެ އެވެ. ައދި އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަކީ  ހަވާލުވެހުންނަ މިނިސްޓަރު ކަ

ވަނަ މާއްާދެގ  144ބިލުގެ  -21ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަްނެގ ޤާނޫނާ ތަޢާރަޟުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފެނެ ެއވެ. 

)ހ(ގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުަތއް ހަދައި ހިންގާނީ މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާ ެއކު 

ކޮމިޝަނަރެވެ. މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމާ ެއކު، ެއ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން ލިސްޓްކޮށްފަިއވާ ކަންކަމާ ުގޭޅ 

އެ ައކުރުަގއި ަބޔާންކޮްށފައި ވަނީ މިނިސްޓަުރގެ ަލފަޔާ އެުކ ކޮމިޝަނަރުކަމާ،  ގަާވއިދުތައް ހަދަްނވާނެ ކަަމށް

ފަދަ ެއކި މާްއދާތަކުގައި މިނިސްޓަރު ހަދާ ަގވާއިދުތަަކކާއި ކޮމިޝަނަރު  142އަދި  119، 92، 45ނަމަވެސް ބިލުގެ 

ވަނަ މާއްދާއާ ތަޢާރަޟުވާކަްނ  144ބިލުގެ  ހަދާ ގަވާއިދުތަެކއްގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމާއި، އެފަދަ މާއްދާތަކާއި

ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ަސރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންނަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިްސެގ 

މުވަްއޒިފުން ކަމަށް ވީހިނދު، މުވައްޒަފުްނގެ ަވޒީފާގެ ަކންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަާވއިދުތަްއ 

ނީ ސިވިލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނުން ކަން ފާހަގަކުެރވެ ެއވެ. ިއސްވެދެންެނވުނު ަކންކަން އެހެން ހުރުމާ އެކު ހަދަންވާ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވައި ަތޞްދީޤުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަނދަށް ފޮނުްއިވ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖަލުތަކާއި 

ްސނާވަަޑއިގަތުމަށް ަޓކައި ިދވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޕްރޯލްގެ ބިލު ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އަލުން ވި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން އެ ބިލު މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވީމެވެ. އިޙްތިރާުމ  91ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޙީދު. . ޚާދިމުކުމް. މުޙައްމަދު ވ2113ަޖެނުއަރީ  17، 1434ރަބީޢުލްއައްވަލް  5ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ދަށުން، ިއވިގެން އެ ދިޔައީ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްެގ ބިލު އަލުން ވިސްނުމަށް 6.2އާދެ! މިހާރު އެޖެންޑާ އައިޓަމު 

ޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްަސލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޮނުވާފައިާވ ސިޓީ. އެހެންކަމުން މިހާރު ޢިއް

ނޑަށް  އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި ހުުޅވާނީ މައިުކ ސިސްޓަމު މެދުެވރިކޮށް ފުރުޞަތަށް އެިދވަަޑިއގަތުމަށް. އާދެ! އަުޅގަ

ނުޑ ފުރުޞަތުއަުރވަން މި  ލިބިފައިވާ ލިސްުޓގެ ތަރުތީުބން ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެްނދާނަން. އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

  ދަންނަވަން.މު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް. ކުރިޔަށް ގެންދެުވމަށް ޖެހެނީ ނޮޅިވަރަ
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދު ނަޝީދުޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްނޮ

ްއ ފަިއވާ ބައެ ކުރަްއވާގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާޅުެލއްވުމު ޕޭރޯލާ ބެހޭ ބިލު ތަޞްދީޤުނުކުރަްއވައި އަލުން ފޮނުވައި

އި ހުރި ހުރިހާ ކަންބޮޑުވުންަތކަކީ ޙަޤީީޤ ތަަކކީ މާނަހުރި ކަންބޮޑުވުންތަެކއް. އެހެންނަމަވެސް މީގަ ކަންބޮޑުވުން

ނެޑއް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެ ތަެކއްކަންބޮޑުވުން ލެއްވުުމގައި ެއ ންނަމަވެސް އަލުން އަނބުރާ ފޮނުވައިކަމަށް އަުޅގަ

ކަމަށް  ނުކުތާގެ ތެރޭގައި ފާހަަގކުރެވޭ މާނަ ހުރި ބައެއް ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރިާކވީހަަކށް ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ އެ

ކުރެވޭެނ ހިރާއްޭޖގެ ޖަލުތައް ރެގިއުލޭޓު ީޤޤަތުގައި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ ގޮތުަގއި ދިވެއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޙަ

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ކުށްކުރުން އިންތިހާ  . ސަބަަބކީވަނީ ބޭނުންވެފަ ނިޒާމެއް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެްނ މި މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ މާލޭގެ މަގުތަކުން ދަރަޖައަކަށް އިތުރުެވގެން މި އެހެން  ެވސް އަދި ރާއްޖޭގެ ދަނީ. މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ  ންކަންކޮޅުތަުކގެ މަގުަތކު  އަދި  ންޑަސްޓްިރއަލް ސަރަހައްދުތަކާއަދި އި ފެނޭ، ެވސް އަުޅގަ

ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަފެނޭ ނާތަހުޒީބު ދަށުދަރަޖައިގެ ކުށްތައް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގަިއ  ގޯތިގެދޮރުން

ޔަރުކުރެވޭ މީހުންނާ އަިދ ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ މީހުންގެ ތަކުރާރުކޮށް ކުެރވެމުން ދާތަން. ކުށުގެ ވެށިން ހައް 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރވޭ. ލާިއރުގައި ތަކުރާުރކޮށް އެތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލައި އްަބޔަުކ ކުށްކުރަމުން ދާކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ދައުލަތުެގ ، އެއް  ހަމައަށް ވަރަށް ބޮޑު ހޭދަ ަޓކަިއ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މިއަދާ ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ހޭދަކުރަމުން މި  ފައިސާޓެކްސް ޕޭޔަރުންެގ  ،ބަޖެޓުން ކަމަކަށް  . އެހެންނަމަވެސް މިގެންދަނީ އިން އަުޅގަ

ނޑުމެން އުފެއްދީމު، ޖަލުތަކާއި ޕޭރޯލާސު އުޅެނީ ީކއްެވގެންތޯ މި  ެއއް ަނއިސްެގން މި އެދެވޭ ނަތީޖާ ޭހ ބެ ވާލު އަުޅގަ

މަރުޙަލާގެ ތެޭރގައި  ބިލު ޮކމިޓީގެ އަދި އެ .ވެސްިއ އިުރގަ ބިލު އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ަބހުސްކުރަމުން ގެންދިޔަ

ނޑުމެން މީހަކު ޖަލަށްލާ ބައިންދާފައި އަުޅަގނޑުމެން އެަތއް ދުވަހެްއެގ އި ވެސް. ޙައިުރގަގެންގުޅުނު  ީޤޤަތުގައި އަުޅގަ

ކަމެއް އޭނާ އަްށ  އިތުރުއެ ކުރެވުނު ކުެށއްގެ ސަބަުބން އަށް  މީހާ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެމީހާ ދޫކޮށްލި ފަހުން އެ

ނަފްސާނީ ޢިލްމުވެރިން ކުށުން އިސްލާޙުވުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެ. ލިބޭ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އޭނާ ފިލާވަޅެއް ނު

ޤަބޫލުކުރުން.  ންމީހަކަށް ކުށެއް ކުރެިވއްޖެކަ ކަމަކީ އެ ގޮތުަގއި ކުެށއް ކުރެުވނީމާ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ވިދާޅުވާ

އަށް ކުށެއް ކުެރވުނީމާ،  މީހާ ހެްނވީމާ، އެމީހާ އިސްލާޙުާވކަށް ބޭުނމެއް ނުވާނެ. އެ އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުެރިވގެން ނޫނީ އެ

ނޑުމެން އެބަ ކުށެއް ކުރެިވއްޖެ ދޭން.  އޭނަ އަށްޖެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން  ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު އަޅުގަ

ކުށެއް  ޖެހޭ  މީހާ އެބަސާނީ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ކުށްކުެރވޭ އެއް ކަމުަގއި ނަފް އެއަށްފަހުަގއި ދެވަނަ މަރުޙަލާ

އެކަން ނުކުރުމަށް އޭނަ  ގޮުތގައި ގެ ވަނަ ކަމެއް 3ކުރެވުނީތީ ެއކަމުން އޭނަ ޢިބްރަތެއް ލިބިގަންނަން. 

ނަޑއަޅަން އެބަޢަޒުމު ކުރެވުމުަގއި މިދެންނެވި ބިލު ފަރުމާ ބެހޭ ޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ޖަލުތަކާ ބެހޭ އަދި ޕޭރޯލާ ކަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ނުން ައޅުަގނޑުމެން ެގންގުޅެފަިއވާނެ. ޢިވިސް ހަޤީޤަތުަގއި މިއަުދ އަުޅގަ

ގެ ހުރި. އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން  އުޅެނީ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތައް އެބަ ނުކުރެވިގެން މިކުށްކުރުން މަދު
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ނޑުމެންެގ ތެރޭގައި އެކަީށގެންވާ ރާއްޖެ މި ވަގުތު އޮތް ހާލަތާ،  ޖަލުތައް ނެތުމާ،ެފންވަރެްއގެ  އަދި އަުޅގަ

ކުިދ ކުދި ާބވެ، އަދި އަުޅަގނޑުމެން ިއޖްތިމާޢީ ފޭރާން ދުވަހެއް ދުވަހެއް ވީދި  ރިހެބިލިޓޭޝަން ނިޒާމުތައް ނެތުމާ،

ެމންގެ ތެރޭަގއި ސިާޔސީ ިޚޔާލުތަފާތުވުންތަުކގެ ސަބަބުން ސިޔާސީ ދެބަްސވުންތަކުެގ ައޅުަގނޑު ވެގެން ިދއުމާ،

ނޑުމެން ކަންތަކަ ތިމާޢީ މައްސަލަތަކާ، މިހުރިހާރޭގައި ދިމާވާ އިޖްއަޅުަގނޑުމެންގެ ތެ ސަބަބުން ކީ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ވިްސނަންހަދާ މަޖިލީހުގެ ހައިސިޤާނޫނު ކަންކަމަށް  ޖެހިފައި ހުރި ކަންކަން. އެހެންވީމާ، މިއްޔަތުން އަުޅގަ

ވެްސ  މުއަމީންޢާއްވި ސިޓީފުުޅ ިއއްިވއިރުަގއި ދެންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއް  ލާއިރުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ބަ

އުޅޭ. ދިހަބާރު އަހަރުެގ  ގެ ކުށްކުރާ ކުދީން ެއބަެވސް އެބަ ތިބި ތަފާތު އުމުރުފުރައި ވިާދޅުވީ ކުށްކުރުުމގައި އެ

ނޑުމެން ކުށްކުރާ މީހުން އެބަ . މިއަހަރުގެ މީހުންނާ 71، 61ގޮސް  އަދި ކުޑަކުދީންނާ . ދެ ތިބި ރޭންޖުގައި އަުޅގަ

ތިބި. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ައޅުަގނޑުމެން ޖަލުތަކުަގއި ކުށްކުރާ މީހުންގެ  ޖިންސުގެ މީހުން އެބަ

މާ، މި އެންމެން ރެގިއުލޭޓުކޮްށގެން ތިބި. އެހެންވީ ޤައިދީންގެ ގޮުތަގއި ެއބަ ކުްށވެރިންގެ ގޮުތަގއި،، ގޮތުަގއި

 ބަލަހައްޓާ ހެދުމަށްވުރެ، ޑުކަމެއް. ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން މި އެންމެންނަށް ކާންދީގުޅުން މިއީ ވަރަށް ޚަރަދު ބޮގެން

ނާމެންނަށް ރަނގަުޅ ނުންތެރިކަމެކޭ މިއީ ތިމަންހިއްމޭ މާ ބޭހަޤީޤަތުގައި އާިގއުމެންޓެއް ުއފައްދާ މީހަކު ބުނެފާނެ މާ މު

ނޑުމެންގެ ދަރިންލިބޭނެ ނިޒާމެއް ާޤިއމުކޮށްދީފައި  ތައުލީމު ތަޢުލީމެްއ ފޯރުކޮށްދިނުން. ރަނގަޅު  ނަށް ރަނގަޅުއަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މީހުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ފަދަ ނގަޅު ފެންވަރުގެ ހަސްފަތާލެއް ގާނޫނީ ރަ އިމުކޮށްަފއި އެ ހަސްފަތާލު އަޅުގަ

މުޖުތަމަޢުެގ  !ލަވާަބއްވަަޑއިގެންވަސީލަތްތަެކއް ފަހިކޮށްދިނުން. މިއީ ރަނގަޅު އާިގއުމެންޓެްއ. އެހެންނަމަވެސް ވިސްނާ 

ލާޙުކޮށްގެން ުމޖްތަމަޢު އިޞް އިމުުނވެ އޮތްހާ ހިނދަކު ކިހިނެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން މިގާދާލަތު ޢައިޖްތިމާޢީ 

ބިލު  ވިސްނުން އަޅުަގނޑުމެން އޮންނާނެ މި ކުރިއަށްދާނީ. ެއހެންވީމާ، މިމެްނގެ ތަރައްޤީގެ ަކންތައްތަކުަގއި އަޅުަގނޑު

ނޑު ދަންނަވައިފީުމ  . ދެން ހަމަ ހިތާމައާއި ގެންޮގއްސަފަރުމާކުރުމުގެ ތެރޭގަ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ، ކުރިން އަޅުގަ

ވޭއިުރގަިއ ތެރެއިން ަބއެްއ މީހުންނަކީ އެ ކުްށ ކުރެ ެވސް. މީގެ ތިބި އަންހެނުން ގޮުތގައި އެބަގެ ކުށްކުރެިވގެން ަޤއިދީން

ތުއްތުތުއްތު ުކއްޖާ، އެ ކުއްޖާ ކުރީ ކޮންކުެށްއ  ދަންޖެހޭ ސުވާލަކީޤީޤަތުގައި އުފައްބަލިވެއިންނަ މީހުން. އެހެންވީމާ، ޙަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކުަޑކުއްޖާ ދުނިޔެ އަްށ هللا ހެއްޔޭ. އިތުރު ރަސޫލާ ޞަްއލަ ޢަލައިހި ވަަސއްލަމަގެ ޙަދީޘުން އަޅުގަ

އަށް އަދަބު ލިބިގެންނުވާނެ.  އަންނަނީ ފިތުރަތުގެ ސާފުކަން މަތީގައޭ. އޭނަގެ މަންމަ ކުށްވެރިައކަށް ވީމާ އެ ކުއްޖާ

ދެން ހަމަ އެހެން، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ވެްސ ލިބިގެްނވާ ޙައްޤެއް ެއއީ ގާތުން ކިރުުބއިމުގެ ަޙއްޤު. އެ ަޙއްުޤ 

ނިގުޅައިެލިވގެން ެވސް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ޕެރޯްލގެ ޤާނޫނެްއ، ޖަލުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން ހަދާއިުރަގިއ 

ވި ނުކުތާތަކުެގ މައްޗަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ރިޢާޔަތްކުރީމު. އެހެންނަމަވެސް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ދެންނެ

އަހަރުެގ ކުއްޖެއް ގާތުން ކިރުދެނިްއޔޭ ކިޔާފައި އަޅުަގނޑުމެން އެ ކުއްޖާ ގެްނގޮސް ބޮޑެިތ  2ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ 

ެނތޯ އެ ުކއްޖާ އަށް ގާތުން ކިރުދިނުމުގެ ޙައްޤުދިނުމުގެ ކުށްވެރިްނގެ، މުޖުރިމުންގެ ާހއްެޔއްގެ ތެޭރަގއި ބެހެއްޓިދާ
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ގޮތުން އެކަނި. އެހެންނެއް ެއކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ައޅުަގނުޑ ސިފައިންގޭަގއި އުޅުނު ދުަވސްވަުރގައި ައޅުަގނޑު ިމ 

ނުޑ ތަޖުރިބާކުީރމު. ދަންނަވަންތޯ. އެ ކުދިްނެގ އަޚްލާ ޤަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ދެންނެވި ކަހަލަ ބަެއއް ކަންަތއްތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގަިއ  ބަދަލާއި އެ ކުދިންނަށް ނަފުސާނީ ގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ އޭރު ައޅުގަ

ތަމްސީލުވަމުންދިޔަ ކަންތައްަތއް. ޭއގެތެރެއިން ަބއެއް ކުދިްނ މިއަދު ބޮޑުެވގެން އަނެްއކާ އެ ކުދިން ކުުށގެ މާޙައުލަށް 

މުގެ މައްސަލަ ެއއް. ައޅުަގނޑުމެންގެ ިސސްޓަމުން ނުޖެހޭ، މިގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެްނެގ އެނބުރި ޮގއްސި. ިމއީ ސިްސޓަ

ތުއްތުކުދިން ހަލާކުެވގެންދިުއމުގެ ފުރުޞަތުދީގެންނުވާނެ. އޭގެ ބަދަުލގައި އެ ުކދިންނަށް ވެސް އެ ކުދިން 

ގެްނނުވާނެ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މައިންބަފައިން ކުށްކުރި ކަުމގައި ވީނަމަވެްސ، އެ ކުދިން ގެންގޮސް ޖަލަށް ލެވި 

ނޑުމެން މިކަހަލަ ބައެއް ކަންަތއްތަކާ މެުދ އެބަ ވިސްނަންޖެހޭ. ދެން  ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނެއް ހަދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ާރއްެޖ މި ވަނީ ވެފަ. ހިއުމަން  ވިސްނާަވޑަިއގަންނަާވ، އިންާސނީ ަވގު ފާރުެގ މަރުކަަޒކަށް މިއަދު އަުޅގަ

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ. އަލަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީން އުފެއްެދވި ބަހެއް، އިންސާނީ ވަގު ފާރު.  ޓްރެފިކިންގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން ގެންގޮސް ިޑޓެންޑެންޝަން ސެންޓަރުތަކުަގއި  މިއަދު އެކަމުގެ ސަބަބުން ަހއްޔަރުކުެރވޭ މީސްމީހުން އަުޅގަ

ރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސސީން ބުނަނީ ކުށެއް ނުކުރާ ބައިތިއްާބއިރުަގއި ގަބޫލުފުޅުުކރައްވާ ޢިްއޒަތްތެ

ނޑުމެންެގ  މީހަކީ ކުށްވެރި ެއއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، ކުށެއް ނުކުާރ މީހަކު ކުށްވެރިއަކަށް ުނާވ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަ ނޑައެިޅގެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮްނނައިރުަގއި އެ މަފްހޫމު އަޅުގަ ބޫލުކޮށްގެން ާއ ޤާނޫނުއަސާސީން ސީދާ ކަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ޤާނޫނުއަސާސީ އެއް ައޅުަގނޑުމެން ބަލައިގަނެގެން މިއަާދ ހަމައަށް ތިބިއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭކަން މި މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ވެސް ހިމާޔަތްކޮށްދޭން.  ޙަޤީޤަތެއް މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން، މީހަކަށް ުކށެއް ކުެރވިދާނެ. އިންާސީނ ރައްކާތެރިކޮށްދޭން . އަދި ހަމައެހެން، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އަުޅގަ

ޠަބީޢަތަކީ ކުށްކުރެވޭ ގޮތަށް އޮންނަ ޠަބީޢަތެއް. އެހެންވީމާ، އޭނަ އެ ކުށަކުން ބަރީޢަވެވޭނެ ގޮތެއް، އެ ކުށުްނ 

ނޑުމެންގެ ޖަލުަތއް ސަލާމަތްވެގެން އޭނަ އަްށ ދިރިއުޅެވޭެނ ގޮެތއް އޮންނަންާވނެ . އެހެންނަމަވެސް މި ވާ ޮގތަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަްށ އެްއވެސް ހާލެްއގައި ޯނވޭ،  ނޑުމެްނގެ ޖަލުތައް މި ހުރި ގޮތުން އަުޅގަ ރެގިއުލޭުޓކުރެވޭ ގޮތުން، އަުޅގަ

ްސ، މީނާ ކުެށއް ވިސްނާަވޑަިއގެން ަބއްލަވާ! ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެންމެ ކުޑަ އާދަިއގެ ކުށެއް ކުެރވޭ މީހާ ވެ

ކުރެވުނީމާ ގޮސް މަސްުތވާަތކެތި ިވއްާކ މީހުންނާ އެްއ ހަމައެއްަގއި ބަންދުކުެރވުނީމާ ނުވަތަ މާރާމާރީ ހިންާގ، 

މީހުންމަރާ ޤާތިލުންނާ އެއްޮކށް ހައްޔަރުކުެރވުނީމާ، ދެްނ އޭނަގެ ޠަބީޢަތަށް އަންނާނެ ބަދަލު. މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް 

ޖަލަްށލެވޭ ހިނދު، އިންސާނާގެ ަނފުސަށް ވަރަށް ބޮުޑ ނިކަމެތިަކމެއް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. 

އެ ހާލަތުގައި އޭނާ އަށް ޭދންޖެހޭނެ ކައުންސިލިން އާިއ އޭނަ އަށް ދޭންޖެހޭނެ އެހެނިހެން ރައްކާތެރިކަމާ، މި 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭނެ ކަންކަން. އެހެންވީމާ، ޖަލުތަ ކާއި ޕެރޯލާ ބެހޭ ބިލެއް އަޅުަގނޑުމެން މިތާނގަިއ ކަންކަމަކީ އަުޅގަ

ޑިބޭޓުކުރަމުން، ބަހުސްކުރަުމން ދިޔައިރުަގއި ައޅުަގނޑުެމން މި ދެންނެވި ނުކުތާތަކުެގ މައްޗަށް ވަރަށް ފުންކޮށް 
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ނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ތެރޭގަ އި އެބަ ުއޭޅ އަލިއަުޅވާލަިއ، ބަލައިލާފައި އޮންނާނެ. ވިސްނާވަަޑިއގަންނަވާ! އަުޅގަ

އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ވެސް. އެހެންނަމަވެސް ެއ  18ވަރަށް ބޮޑެތި ޖިނާޢީ ކުށްތައް ކުރެވޭ، އެކަމަކު އުމުރުން 

ކުދިންނަށް ވެސް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފުރުޞަތުތަކެއް އެބަ އޮންނަންޖެހޭ. މިހާރު ޙަޤީޤަތުގައި މީހަކު ކުށެއް ކުރީމާ ޭއނާ 

ނޑުމެން އުފަްއދަންޖެހޭ ސުވާލު. މިއަދު އެކަނި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ބްލޭމުކުރެވެން ޮއވެދާނެތޯ. މިއީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާޙައުލުގެ ެތރޭގައި ކުށްކުރުން އިތުުރެވގެްނ، ކުށްކުރުން ނުހުއްުޓިވގެން މި އުޅެނީ ކީްއެވގެންތޯ. މިީއ 

ނޑުމެން އުފައްަދންޖެހޭ ސުވާލެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ޙަޤީޤަތުަގއި  ވެސް އަުޅގަ މިއަދު އަޅުގަ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުދިން ވަރަށް ގިނަ. އެހެންނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތި ިވއްކުުމގެ މައްސަލަތަުކގައި މިއަުދ 

ުތވާތަކެިތ އެބަ ބައެއް ކުދިން ހައްޔަރުުކރެވެމުންދޭ. މި މީހުން މަސްތުވާތަކެތި ިވއްކަނީ އެްއވެްސ ހާލެއްގައި މަސް

ވިްއކަިއގެން މާލީ ފައިދާ ެއްއ ހޯދާކަށް ނޫން. އެ މީހުން އަނެއްާކވެސް މަސްުތވާތަކެތި ބޭނުންކުރަން ބޭނުންވާތީވެ، 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާނެ ފައިސާ ހޯުދމުގެ ނިޔަތުަގއި މަސްތުވާތަކެިތ މި ވިއްކަނީ. އެހެްނވީމާ، 

ލަތްތައް އަޅުަގނޑުމެން ޕެރޯލާ ހަމައަްށ ދާއިރުަގއި ދެެނގަނެވޭނެ ިނާޒމުތަކެއް ޤާއިުމކުރެވެން އެަބ އެކަހަލަ ކުދިްނގެ ހާ

ޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖެ އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެބަ ވަދޭ. ަޓނުޓަނުން އެބަ މަސްތުވާތަކެތި ވަދޭ. މިފަދަ މަސްތުވާތަކެތި 

މި އުޅެނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ވަަރށް އާދައިގެ ކުދިްނކޮޅެއް. ިމ  ލްަޑރުންގެ ގޮތުަގއިފުޓް ސޯށް ޓަކައި ވިްއކުމަ

މަސްތުވާތަކެތި ބަލަކުކޮށް ގަެނގެން މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުޮކށްގެން މި ޤައުމަށް ގެންނަ މީހުން މި ތިބެނީ ފަރުދާގެ، 

މާ، ޙަޤީޤަުތގައި އުމުރުދުވަހު ޖަލަށް ލާ ފަރުދާގެ، ފަރުދާގެ ފުރަގަުހގަ. އެ މީހުންނާ ހަމައަކަށް ނުވެއް ދެވޭ. އެހެންވީ

ގްރާމު މަސްތުވާތަކެތި އޭާނގެ އަުތގަިއ ހުރެގެން. އެހެންނަމަވެސް  7ގްރާމު ނުވަތަ  6މީހަކު އަޅުަގނޑުމެން މި ލަނީ 

މީހެއް  ގްރާމަކީ އެ ކުއްޖާ އަތަށް މަސްތުވާތަކެިތ ވިްއކަން ގެަނއި ބޮޑު  6ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވަްނވީ ޙަޤީޤަަތކީ ެއއްކަލަ 

ފަރުދާގެ ފުރަގަހުަގއި އިނދެފައި ދޭ ެއއްެޗކޭ. އެ މީހާ ޮކބައިހޭ؟ އޭނާ އަށް އަދަބުނުިލބި، މި ކުއްޖާ އަށް އަދަބު 

ލިބެންވީ ީކއްެވގެން ހެްއޔޭ. ެއ ތަކެތި ރާއްޖެ އަށް އެތެރެީވ ގޮތެްއ ެވސް އޮންނާނޭ. ާރްއޖެ އަށް ެއއްޗެހި އެތެެރވަނީ 

ނުޑގެ ަމގުން. ދެ ޕޯޓަކުން. ދެތިން ހަތަރުފަސް ޕޯޓަކުން. މި ކަންަތއްތައް ެރިގއުލޭޓުނުކުރެވެީނ  ވަިއގެ ަމގުންނާއި ކަ

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލާ ބެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރގަިއ  ކީްއވެގެން ހެއްޭޔ. މި ސުވާލުތައް އަުޅގަ

ވާ ިއންސާނެއްގެ އެންމެ ޕްރޮޑަކްިޓވް އަހަރުތައް އޭނާ ޖަލުގަިއ އުފައްދަން. ދެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބައްލަވައިަލއް

ހޭދަކުރަންޖެހުނީމާ އޭނާ އަށް މުޅި ހަޔާތް އެބަ ގެއްލޭ ބައެއް ކުދިންނަށް. ކުެރވުނީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމަށް ވެދާނެ. 

ން ޖަލުގައި ހޭދަކުރުމަށް އެތައް ދުވަހެއް ވަްނދެ އެހެންނަމަވެސް އޭނަގެ ޒުވާްނކަން އެްއކޮށް ގެއްިލގެން ދިަޔއީ. މީހާ

ފަހުގައި ޖަލުން ނުކުންނައިރުގައި ތަޢުލީމެއް ލިބިފަ އެްއ ނެތް. މަސައްކަތެއް ދަސްެވފަ އެއް ނެތް. ޢާއިލާ އެއް 

ބިނާވެފަ އެއް ނެތް. އޭނާ ދަންނަ ހަމައެކަނި މާޙައުލަކީ އޭނާގެ ޖަލުގެ ރަހުމަތްތެރިން. އެހެންކަމަށްވެއްޖެްއޔާ އެ މީހަކު 

އަނބުރާ ޖަލަށް ދާން މެދުވެރިވޭ އެބަ. މިހިރަމިހިރަ ކަންތައްތަކަީކ ައޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްަތއް،  އަލުން
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އަޅުަގނޑުމެން ޖަލުތަާކއި ޕެޯރލާ ބެހޭ ބިލެއް ާގއިމުކުރާއިރު. ދެން ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަުދ 

އެބަ ހުރި އިންާސނުން ލާން އެކަށީގެންނުވާ ހާލަތްތަކުގައި ހުރި ޖަލުތައް.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖަލުތަކުގެ ގޮތުަގއި

ނޑުމެން އެބަ އެ ތަނަށް ވެސް މީހުން ލައިގެން ގެންގުޭޅ. އެތާނަގއި މީހުްނ  ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާ މާޭލގެ ޖަލު. އަޅުގަ

ނޑުމެން މުދާއުފުލަން ބޭރު ޤައުމުތަކުން އާގުބޯޓުފަހަ ރުަގއި ގެންަނ ކޮންޓެއިނަރެްއގެ ތެރޭަގިއ އެބަ ބައިތިއްބާ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރަން ފަިއްވ  ވެސް މީހުން އެބަ ބައިތިއްބާ. މީހާ ކުށްކުރީމާ އެ މީހާ އަށް އަދަބުދޭންޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ނޑު ޤަބޫލު ނޑުމެން ތަންތަން ހަދާފައި މީހުން ނުބޭތިއްބޭނެކަން. އެީއ އަުޅގަ ކުާރ ސްޓަރ ރިސޯޓެްއެގ ފެންވަރަްށ އަުޅގަ

ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އެ މީހުންނަށް ވެސް ސާފު ވައި ލިބެންޖެހޭނެނޫންތޯ. އެ މީހުންނަށް ނިދޭނެ އިންތިޒާމުތައް 

އަޅުަގނޑުމެން ހަދަންޖެހޭނެ. ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ފާޚާނާކުެރވޭނެ ނިޒާމުތައް ހަދައިދޭންޖެހޭނެ. އެހެން ނޫނީ މި ވާ 

ހުން ތިބުމުގެ ސަބަބުން ނަފުސާނީ އެތައް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިެވގެންދަނީ. ގޮތަކީ މިދެންނެވި ޖަލުތަކުގައި މީ

ދަންނަވަންތޯ. ޖަލުގަިއ އިންަނ މީހާގެ ެވސް ޢާއިލާ ެއއް ެއބަ އޮޭވ. ެއ އާޢިލާ ިނކަމެތިެވގެންދާތީވެ އެ ޢާއިާލ އަްށ 

ނޑުމެ ން އިްޖތިމާޢީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން އަޅާލުންތަކެްއ ނުލިބިގެންދާީތވެ އަޅުަގނޑުމެން ސަުރާކރުގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަތްކޮްށގެން  ނޑުމެން ާގއިމުކުރީމު. މި ނިޒާމުތަކުގެ އަީލަގއި އަުޅގަ ފޯރުވައިދޭނެ ނިޒާމުތަކެއް އަުޅގަ

އެކަނިވެރި މައިންނާ، ައޅަިއލާނެ މީހެއް ނެތް މީސްމީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނީ ކީއްވެގެންތޯ. ެއއްކަަލ 

ނޑުމެން އަޅައިެލވުނީމާ ެއ މައިމީހާގެ، އޭނަ ބަލަން ހަވާލުވެަފއިވާ ދަރިފުޅަށް އޭނަ އެ ކަނިވެިރ މައިމީހާ އަށް ައުޅގަ

ނޑުމެން ހަމައެކަނި ލިެޔވިފަިއާވ  އަށް ބޭނުންވާ އަސާީސ ކަްނތައްތައް ފޯުރވައިެދވޭނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ނޑަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގަ ނޑުމެން އެަބ އެްއޗެްއގެ ދެލިގަ ނޑު މައްސަަލއާ މެދު އަޅުގަ އި ީމގައި ފޮރުވިަފއިވާ މަިއގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ކުށްކުރުުމގެ ދަރަޖަ ގޮްއސަ މިހިރީ ސޯމާލިޔާއާ އެްއ  ވިސްނަންޖެހޭ. ޙަޤީޤަތުގައި ިމއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ފޭރި، މީހުން މަރައި، މި ހުރިހާ ކަންތަ ެކއް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުން ިމ ދަރަޖައަކަށް. މަގުމަީތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ  ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ރޯމާދުވާލު މަޖީދީމަގު މެދުގައި މީހެއް މަރާލީމާ، އޭނާ މަރާލި މީހަކު އަޅުގަ

ބުނެދޭންނުކުރޭ ހެކިބަސްދޭން ނުކުރޭ ގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގެ ހާލަތު ގޮއްސަ މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ިމ 

ަގނޑުމެން ޤަުއމު އަރަިއގަތުމަށް ޓަަކއި ެއބަ ޖެހޭ އެންމެން ކުށްވެިރުކރާނީތޯ، ނޫނީ ެއއް ބަަޔކު ހާލަތުން އަޅު

ނުޑ  ނޑުމެން އުފައްދަން. ރިހެބިލިޓޭޓުކުރުމުގެ އަގަކީ ބޮޑު އަެގއް ކަމަށް އަޅުގަ ރިހެބިލިޓޭޓުކުރާނީތޯ، މި ސުވާލު އަޅުގަ

ށް ބަލައިލާއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެްނ މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑުތަން ވެސް ޤަބޫލުކުރަން. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ބަޖެޓަ

ޑެފެސިޓުވެަފއިވާ ބަޖެެޓއް. އެކަން ވެސް ައޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް ޤައުމެްއގެ ހައިިސއްޔަތުން 

މައްސަލަތަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން ކުިރއަށް ދާްނ ބޭނުންވެއްޖެްއޔާ މިއަދު ިމ ޤައުމުަގއި ދިމާވެފަިއވާ އިްޖތިމާޢީ ހުރިހާ

ނޑުމެން ދިއުމަށް  ހައްލެއް އަންނަން އެބަ ޖެހޭ. އާ އަލިމަެގއް ައޅުަގނޑުެމން ކޮށަން އެބަ ޖެހޭ. އެ މަގުން އަުޅގަ

ނޑުމެން އިންެވސްޓުކުރާ  ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޤުރުބާީނތަކެއް ވާން. ެއއް ކަމަށް ައޅުގަ ޓަކައި އަުޅގަ
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ނޑުމެްނގެ ަޤއުމުގަިއ ކުްށ މަދުވުން. އެހެންނަމަވެްސ އިންވެސްުޓކުރުމުގެ އާ ޚިރު ނަތީޖާއަކަށް ެވގެންދާނީ ައުޅގަ

 ވިސްނާަވޑަިއގަންނަާވ، ދުނިޭޔގެ ބަެއއް ޤައުމުތަުކގައި މިާސލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުުމގެ ކަންތައްަތކުަގއި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތެރި މެންބަރު މަޑުކޮށްލަދެއްވުމަށް ދަންނަވަން. ފަހުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތް

ފުރުޞަތެއް އެުރވޭނެ. މި ގަިޑ އަީކ އަުޅަގނޑުމެން ވޯޓުނެުގމަށް ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ ގަިޑ އެޖެންާޑގަ. އެހެންކަމުން، 

ނަށް ދަންނަވަމުން، މިހާހިސާބުން ރިޔާސަތު ވޯޓުނެގުމަށް ަޓކަިއ ތަްއޔާުރވެ ތިއްެބވުމަށް ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރުން

އަޅުަގނޑު ަރއީސާ ަހވާލުކޮްށލާނަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުްނ އިށީނދެވަަޑިއގަންނަަވއި، 

 ގަންނަވާ.ކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލަދެްއވުން އެދެން. )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ާއދެ! ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑައި 

 

 . ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓަށް އަހަން ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. އެޖެންޑާ  އަށް. 12ޑާ ނަންބަރު އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ދަނީ އެޖެން

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  -12.1)ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު( އެޖެންޑާ ނަންބަރު  -12.1ނަންބަރު 

މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓަށް އެހުން. ، 2112މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ކޮރަޕްޝަްނ ހުއްުޓުވމުގެ ބިލު 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުން އެދެން.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 56 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 54 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން ކުޅުދުއްފުށީ 54. ޖުމްލަ 28. ފާްސވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 54ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި މެންބަރުްނގެ އަދަދު 

 2112ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކޮރަޕްޝަްނ ހުއްޓުވުުމގެ ބިލު 

. މިގޮތަށް ފާްސވުާމ ގުޅިގެން މި ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިޓީ އަށް މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާސްވެއްޖެ

ނޑު މި ދަނީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު  އަށް. އެއީ ދުވަުހެގ  12.2ފޮނުވުނީ ކަމުގައި ަކނަޑއަަޅން. މިހާރު އަޅުގަ

ހުމަށް. އެގޮތުން ފުރަތަމަ މި މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން ވޯޓުްނ ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިާވ ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ެގ  91ަގއި ހިމެނިފައި، މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާ ޤާނޫނުއަސާީސގެ 6އޮތީ އެޖެންޑާ ނަންބަރު 

ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިަހށް ފޮނުއްވުމުން ދައުލަތުގެ ުމސާރައިގެ ސިޔާސަުތގެ ބިލު 

 2މަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މަްއސަލަ އަށް ޯވޓަށް އެހުން. މި މައްސަލައިަގއި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި އަލުން ވިސްނު

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގައި ާވ  91ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިފައިވޭ. ުފރަތަމަ ހުށަހެޅި، ތާއީދުލިބިފަިއ ވަނީ ޤާނޫނުައސާސީެގ 

ޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުްއވާފައިވާ ދައުލަުތގެ މުސާރަިއެގ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް ރައީސުލް

ސިޔާސަތުގެ ބިލަށް އެްއވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އެ ބިލު ޮއތް ގޮތަށް ފާސްކުރެްއވުމަށް. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ 

 ރަޝީދު  ހީމުރާގެ ެމންބަރު އިބްރާމާފަންނު ދެކުނު ދާއިޢަބްދުއްރަޙީމު ހުށަހަޅުއްވަިއ، هللا މެންބަރު ޢަބްދު

ތާއިދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން. މި ހުށަހެޅުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ރަޝީދު ނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމުމާފަންނު ދެކު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 57 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 21 ވޯޓު ދެްއވީ:

 31      ވޯޓު ނުދެްއވާ:
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 14     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން މި 51. ުޖމްލަ 26. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު 51މެންބަުރންގެ އަދަދު ވޯޓުަގއި ަބއިވެިރވި 

ހުށަހެޅުން ފާހެއް ނުވި. ފުރަަތމަ ހުށަހަޅައި، ާތއީދުލިބުނު ހުށަހެޅުން ފާސްނުވުމާ ުގޅިގެން މިހާރު އަޅުަގނޑު މި ދަީނ 

(ަގއި ވާ ގޮުތގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަނަ ާމްއދާގެ )ހ 91ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަށް. އެއީ ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަނބުރާ ފޮނުއްވާފަިއވާ ަދއުލަތުގެ ުމސާރައިެގ ސިޔާސަުތގެ ބިލު އަލުން ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިީޓ 

ޑާ ދާއިާރެގ ތޮފަރެސްމާއަށް ފޮނުވުމަށް މާވަށު ދާިއރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުއްވަިއ، 

މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ 

 ވޯޓުދެްއވުން އެދެން. 

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ލު އަބޫބަކުރު މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާ  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބުފަރެސްމާތޮ ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 56 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 43 ވޯޓު ދެްއވީ:

 15      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 17     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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. އެހެންކަމުން މި 48. ުޖމްލަ 25. ފާްސވުަމށް ބޭނުންވާ އަދަދު 48އި ަބއިވެިރވި މެންބަުރންގެ އަދަދު ވޯޓުގަ 

ނުޑ  ހުށަހެޅުން ފާސްވެއްޖެ. ެއގޮތަށް ފާސްވުމާ ގުިޅގެން މި މައްސަލަ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ އަްށ ފޮނުވުނީކަމުގައި އަުޅގަ

ނަޑއަޅަން.   ކަ

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑު މި ދަނީ އެޖެ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް. މިއަދު އިތުރު އެހެން  އަށް. 13ންޑާ ނަންބަރު މިހާ ހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑު ކުިރއަށް ގެންދަން ގަސްތުކުރަނީ އެޖެންޑާ ނަްނބަރު  . އެީއ މަޖިލީހުން 6.2މަސައްކަތްތަުކގެ ތެެރއިން ައޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގެ ދަށުން ތަޞްދީޤުކުރެްއވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ  91ނުއަާސސީގެ ފާސްކުރަްއވަިއ، ޤާނޫ

އަރިހަން ފޮނުވުނު ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯްލގެ ބިުލ އަލުން ވިސްނުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިާވ މައްސަލަ. 

މެދުަކނޑާިލއިރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ގެންދެިވ އަޅުަގނުޑ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ ައޅުަގނޑުމެްނ ވޯޓަށް 

ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެ

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ މި ނެގީ ބިލެއް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުން އަނބުރާ ދެވަނަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ފަހަރަށް ވިސްނުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިފޮނުވުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރު ނިންމުމެއް ކަމަށް ވާތީވެ. އެހެންވީމާ، 

ކަކީ އެހާ ޒިންމާދާރު ާވހަކަތަކެއް ނޫންކަްނ އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭތީ އެކަްނ ކުރިން މިތާ ދެއްިކ ވާހަަކތަ

 ފާހަގަކޮށްލަންެވގެން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ޫނން. ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަާވ.

 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ނޮޅިވަރަމު ދާއިރާގެ
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ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ައޅުަގނުޑމެންގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ  މައްސަލަތައް ައޅުަގނޑުމެްނ ހައްލުކުރަންޖެހޭ އެހެން ސަބަބުތަކެއް ވެސް އެބަ ުހރި. މިއަދު އަުޅގަ

 ތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދުތަކަކަށް... ޖަލު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޖާބިރު.هللا އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ، ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުޑ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުން ިމ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތް ތެރި ރަީއސް. އާދެ! މިއަދު އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. މިއަދު ވެސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ގަިއގައި ޖަހަިއގެން އިމްތިާޔުޒ 

 އަޣްލަިބއްޔަތުން...  ކޮމިޓީ އަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އިމްތިޔާޒު ކޮމިީޓގެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީ މައްސަލަ ެއއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ިއށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! އިށީނެދވަަޑއިގަންަނވާ ޢިްއޒަތްތެރި 

ާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނޮޅިވަރަމު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަަކފުޅު ކުރިއަށް ގެންަދވާ. ނޮިޅވަރަމު ދާއި

 މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ެގންދަވާ.

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަރަމު 

އާދެ، މިހާރު ޖަލުތަކުގައި ަވރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތެއްަގއި ކޮމިއުނިކޭޝަްނގެ ކަންތައްތައް އެބަ ޮއވޭ. ފޯނުތައް 

ނުޑ ޖަލުތަކަށް ވަދޭ. އެހެންނަ މަވެސް މި ކަންަތއްތައް ބެެލހެއްޓޭނެ ގޮތްތަެކއް ހުންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ޤަބޫލުކުރަނީ. އެ ފަޔަރ ވޯލްތައް ހަލާކުކޮށްލާފައި، ެއކަންކަަމށް ހުންނަ ހުރަސްތައް ގިރާކޮްށފައި ޖަލުތަކަށް އެބަ ފޯނާ، 

ހެްނވީމާ، މިކަންކަން ވަނީ ކީްއެވގެންތޯ މީވެްސ އަދި މަސްތުވާތަެކއްާޗ، މިަކހަލަ ކަންތައްތައް ވެސް އެަބވޭ. އެ

އަޅުަގނޑުމެން ޖަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވިސްާނއިރު ވިސްނަްނޖެހޭ ނުކުތާ އެއް. ޙަޤީޤަތުަގއި ޢާއްމުކޮށް ދިރިއުޅުުމގަިއ 

މާތުތަކުން، ނުލިބޭ ވަރަށް ގިނައިން މަސްތުވާތަކެތި ޖަލުން ލިބޭ ކަމަށް ވެސް ޖަލުން އަންނަ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ މަޢުލޫ 

ނޑުމެންނަްށ އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކޮމިޓީތަާކ ހިއްސާކުެރވިފައި ހުރި މަޢުޫލމާތުތަކުން އަުޅގަ
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ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ައޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިހެން ވާން ދިމާވާ އެއް ސަބަބަކީ ފަހަރުގައި ވެދާނެ 

ކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންވާ އެންމެ ރަނގަޅު އުޖޫރަ ނުދެވޭތީ ކަމަށް، ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖަލުތަކުގަިއ މަސައް

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ގޯސްތަެކއް ހެދެނީ ކަމަށް ވެސް ވުން  އެތަންތަނަށް ރެކްރޫޓުކުރުމުަގއި އަުޅގަ

ދަިއ މި ޖަލުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެކަީށގެންވޭ. އެހެންވީމާ، ަރނގަޅު ފެންވަރެްއަގއި ރެކްޫރޓުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަ

ނޑުމެްނެގ  ކަންތައްތައް ަހވާލުކުެރވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބެކްަރއުންޑު ޗެކުކުެރވޭނެ ނިޒާމުތަކަކަށް މި ކަންަތއް ތަކަކީ އަުޅގަ

 މުޅި ޤައުމުގެ ޢާއްމު ސަލާަމތަށް ޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ. ސަބަބެއް، ކަމެއް 

ނޑުމެން މީހަކު ޖަލަށް މި ލަނީ. ލާފައި، އެ މީހާ ޖަލަށްލުމުގެ ބޭނުމަކީ އޭނަގެ ޖަލުގެ ޕީރިއަޑް  އޮެވގެން އަުޅގަ

ނިންމާފައި އޭނަ މުޖުތަމަޢަށް ނުކުންނައިރު އޭނަ އިޞްލާުޙެވފައި ހުރުން. އޭނަ ޖަލަށްލީ ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް އޭަނގެ 

ނޑުމެން ދައުލަތުެގ ޚަރަދުން އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން އޭނަ އަށް ކާންދީ ހާލަތު ގޯސްވެފައި ހުރުން ެއއީ އަުޅގަ

ބަލަހައްޓާ، އޭަނގެ ސަބަބުްނ އަޅުަގނޑުމެން އެަތއް ަކރަންޓު ބިލަކާ އަދި އެހެިނހެން ޔުޓިލިޓީސް ބިލުތަކެއް 

ނޑުމެންނަށް ހާސިލުވާ އެްއޗެްއ ކަމަްށ ވާކަމަްށ ވަނީ ނަމަ ިމއީ ވަ ރަށް ދެރަ ކަމެއް ކަމަށް ދައްކަިއގެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ދެން ހަމަ މިއާއެއްކޮށް ޖަލަށް ލެވޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެބަ ތިބި ހަމަ ވަރަށް ހެލްދީ މީހުން 

ވެސް، ވަރަްށ ޞިއްޙަުތ ރަނގަޅު މީހުން. އެްއވެސް އަތުްނ ފައިން މަސަްއކަތެްއ ނުކޮށް، ޖަލުގަިއ ހަމަ ތިބެނީ. ޭއެގ 

ނޑުމެންގެ އެކަހަލަ އޮތް ިވޜަނެއް، އެމް.ީޑ.ޕީ  ބަދަލުގައި އެ މީސްމީހުންނަށް ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްީދގެން، އަުޅގަ

ނޑުމެން ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު މީހުން ދޫކޮށްލުން، ޓިވެުޓ  ސަރުކާރު އޮްތއިރު ައޅުަގނުޑމެން ދެ ވަނަ ފުރުޞަތު. އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަށަިއގަ ނެެގން އަޅުަގނޑުމެން މަސަްއަކތްކުރަމުން ގެންދިޔައިން އެ ޕްރޮގްރާމު ކަހަލަ ކަންތައްަތްއ އަުޅގަ

މިސްރާބަށް ދަތުރުކުރެވޭތޯ. ެއހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް ަޤބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއި މިއަދަކު ެނތް މިކަހަލަ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް. 

ނޑު ދެންނެވިން ޖަލުގައި އިންނަ މީހާގެ ވެސް ާޢއިލާ އެބަ އޮތް  އެހެންނަމަވެސް ިވސްނާވަަޑިއަގންނަވާ. ކުީރގައި އަުޅގަ

މި ކޮޅުގަ. އެހެންވީމާ، އެ ޢާިއލާ އަށް ބޭނުންވާނެ ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް ވެސް އެ މީހުން ޖަލުގެ ތެރޭގައި ބައެްއ 

ކެްއ ކަހަލަ އަތްތެރިމަސަްއކަތުެގ ެއއްޗެތި އުފައްަދއިގެްނ ނޫނީ ޭއނަ ޖަލުގައި އުފެއްދުންތެރި ިޢލްމީ އެހެން މަސައްކަތްތަ 

ކޮށްގެން އެ ލިބޭ އެްއޗަކުްނ ޢާއިލާ އަށް ފައިސާ ފޮނުވޭ ކަމަށް ވާނަމަ އެ ޢާއިލާގައި ތިބި އެްއކަލަ ކުދިން 

ނޑުމެންނަށް ސަލާމަތްކުެރވިގެންދާނެ. އެހެްނވީމާ، މުޅި މި ބިލުގެ ވިސްނުމުގަިއ  ގޯޅިައޅަިއގެން ދިއުމުން އަުޅގަ

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ޑރ. އަޅުަގނޑުމެން ގެްނގުޅެފަިއާވ ވިސްނުމަކީ މި އީ. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ވަޙީދަށް ވެްސ މި ވާހަަކ ދަންނަވާލަދިނުމަށް އަޅުަގނޑުެމންގެ ފަރާތުން. އޭރުން މި ިބލު ތަޞްދީޤުކުރެްއވުމުަގއި ެއ 

މިނިވަން މުއައްސަސާަތކެްއ  މަނިކުފާނަށް ފަސޭހަފުޅުވާނެ. ދެން އަނެއް ނުކުތާ އަކީ ިމައދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި

ނޑުމެންނަށް، ދުނިޔޭެގ ބައެްއ ޤައުމުތަުކގަިއ އެަބ  ހެދިގެން ދާއިރުަގއި ޖަލުތަްއ ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމުތަކެްއ ވެްސ އަުޅގަ

ހުރި އައުޓްސޯސްކޮށްފައި ވެްސ ޖަލުތައް. އެގޮތަށް އައުޓްޯސސްކުރީމަ ދައުލަތުން އެ ޖަލަށް ހޭދަކުރާ ޚަރަދަށްވުރެ ކުޑަ 
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ރަދަކުން އެ ޖަލުތައް އެބަ ބެލެހެއްޓޭ. އަދި ތަޖުރިބާކާރު މީހުންގެ ސަބަބުން އެ ޖަލުތަކުގައި ހިންގޭ ރިހެބިލިޓޭޝަން ޚަ

ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ދީނީ ދަރުްސތަކާ، މިކަންތައްަތކުެގ ސަބަުބން އެ ޖަލުތަކުން ނުކުންނަ ީމހުންގެ ފެންވަރު، މީހުންނަކީ 

ނާ އެއްކޮށް އުެޅވޭ ފެންވަރުގެ ބަަޔކަށް އެބަ ހަދައިދޭ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މުޖުތަމަޢުގައި ޢާއްމު ފަރުދުން

ނޑުމެްނގެ ިވސްނުން  ނޑުމެްނގެ ޖަލުތައް ައއުްޓސޯސްކުރެވޭނެ ގޮތްތަަކކަށްެވސް އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޖެހޭނެ އަުޅގަ

ރޮޑަްކޓިްވ، ޢިލްމީ މީހުން ގެންގޮސް ގެންގުޅެން. ޙަޤީޤަުތގަިއ މިައދު އަޅުަގނޑުމެންެގ ރާއްޖޭަގއި ތިބި އެންމެ ޕް

ނޑުމެން ޖަލުތައް ބަލަްނ  އަޅުަގނޑުމެން ޖަލުތައް ބަލަން ހަވާލުކުރީމަ، އެންމެ ރަނގަޅު މެނޭޖަރުންނާ އަޅުގަ

ހަވާލުކުރީމަ ޭއގެ އެދެވޭ ނަީތޖާ އަޅުަގނޑުމެން އިޤްތިޞާދަށް ނިކުމެދާނެ ކަމަކަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލެއްުނކުރަން. ޭއެގ 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ތިބި ޕްޮރޑަކްިޓވް ރަނގަޅު މެނޭޖަރުން އަުޅަގނޑުމެންގެ އިންޑަސްޓްރީަތއް ބަދަލު ގައި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ިސނާޢަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަްށ ޓަކަިއ، ައޅުަގނޑުމެްނގެ  ތަރައްޤީކުރުމަށް ޓަަކއި، އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީާމ، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިްލޑުުކރުމަށް ޓަކައި މި ކަންކަުމގަިއ ތިބެ ންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އަސްލު ޖަލު މެނޭޖުކުރުމަކީ ވެސް އެހާ ފަސޭހަ ކަމެްއ ނޫން. އެީއ އެަތއް އަހަެރއްެގ ތަފާސްހިސާބުތަކާ ެއއްޗިިހ 

ނޑުމެންނަށް ދިމާވެފައިާވ ގޮަތކީ އެަތްއ ދުވަހެއް ވެ އްޖެ ިމކަހަލަ ބޭނުންވާނެ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި ނެތްކަން. ޖަލުަގއި އެބަ ތިބި އިނގޭތޯ ދެ ވަނަ ފުރުޞަތުގެ ދަށުން  ސަގާފަތެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލައި ހެދިއިރުަގއި އެ މީހުން ޖަލަށް ލެވުނީ ކީއްެވގެންކަން  ދޫކޮށްލެވިގެން ަބއެއް މީހުންެގ ހާލަތްތައް އަޅުގަ

ދި ޖަލުގައި ތިބި ބޭފުޅުްނނަށް ވެސް ނޭނގޭ މީސްމީހުން. މިހެން މިކަން ވީމަ ވެްސ އެ މީހުންނަށް ވެސް ނޭނގޭ، އަ

ނުޑމެން ދައްކާއިރުަގއި ޕެރޯލް ދެވިގެން ނުކުންނަ މީހުން  ކަމަކުނުދާނެ. ދެން ޕެރޯލްގެ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ދަ ނުވަތަ ކަރަޕްޝަން އެކުެލވޭ ކަމަށް ނުކުތުމުގެ ތެރޭަގއި ވަރަށް ުފޅާ ދާއިރާ ެއއްަގއި ކަރަޕްަޝނަށް މަގުފަހިވާ ފަ

ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުްނ ތުހުމަތުގެ އިނގިލި އެަބ ދިއްކުރަްއވާ. މިފަދަ ކަންތައްތަކަކީ އަދި ކޯޓެްއގަިއ 

ނޑުމެންނަކަށް ެއއްވެްސ  ސާބިތުކުރެވިފައި ހުރި ކަްނަކމެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ސިސްޓަމު، ައޅުގަ

ނޑުމެންަނކަށް ާގއިމެއް ުނކުރެވޭނެ. ެއހެންނަމަވެސް ސިސްޓަމެްއ ކަހަލަ މައް ސަލަ އެއް ނެތް ސިސްޓަމެއް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ާގއިމުނުުކރެވުނު ނަމަވެސް ައޅުަގނޑުެމން ބަލަންޖެހޭނެ މި މައްސަލަތައް ީވވަރަކުން މަދުކުރެވޭނެ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނިޒާމުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެްނެގ ތެރޭގައި ގާއިމުކުެރވޭތޯ . ެއހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ަރނގަޅީ މި ބިލު ކޮމިޓީައކަށް  ގޮތުަގއި ިމއަދު ައޅުަގނޑުމެްނގެ ާރއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތްގޮތުްނ އަުޅގަ

ރެްއވުން. އެއަށްފަހުަގއި ގެންދެވުމުގެ ބަދަލުަގއި މި މަޖިލީހުން ތަޞްދީޤުކުރެވޭނެވަރުގެ ޯވޓަކާ އެކު ތަޞްީދޤުކު

ނޑުމެން އިޞްލާެޙއް ގެންނަންވީ. އެހެންނޫން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ފާުޅކުރަްއވާފަިއވާ ކަންޮބޑުވުންތަަކށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން އަނެްއާކވެްސ  ކަމަށް ވާނަމަ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލާ ބެހޭ ބިލު ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވަންދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކުރާ ނެތިގެން މި ދަ ނޑުމެންގެ ކުށްކުރުމުެގ ސަގާފަތް، ކުށް މަދުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ ނީ. ދިޔައިމަ ައޅުގަ
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މަސައްކަތަށް ެއއްެވސް އެެދވޭ ނަތީޖާ އެއް ނާންނާނެ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުަގއި ކުްށކުރުމަކީ އެިޑކްުޓވާ ކަމެއް. 

ތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ފަހިކޮށްދޭންޖެހޭނެ. ދެން ހަމަ އެއާެއުކ އެހެންވީމާ، އެކަމުން ރިހެބިލިޓޭޓުކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު

ނޑުމެން  އަޅުަގނުޑ ހަމަ އެންމެ ކަންޮބޑުވާ ކަމަކީ މީހަކަށް ކުށެްއ ުކރެވުނީމަ، އެ ހިސާބުން އޭަނ ވަރަށް ބޮޑަްށ އަުޅގަ

 51މުރުން ގާތްަގނޑަކަށް އެބަ ލޭބަލްކުރޭ. އެހެންވީމާ، އޭނަ އަށް އިތުރު ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަކެއް ެވސް ނުލިބޭ. އު

އަހަރު ވަންދެން ޖަލުގައި އޮެވފައި އޮންނަ މީހަކަށް އެ މީހާގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ގެއްލުނީަމ، ދެން އޭނަ އަށް ކުށްކުރުން 

ނޫން ކަމެއް ނޯންނާނެ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، އޭނަ އަށް ދިރިއުޅުން އެްއކޮށް ެގއްލެނީ. ދިރިއުޅުމުގެ މާނަ އެއް އޭަނ 

ނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ގާތުން ިދރާސާކޮށް، މި ކޮންމެ ކޭްސ އަށް ނޯން ނަނީ. އެހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ހާލަތްތައް އަުޅގަ

އަކީ އިންިޑވިޖުއަލް ކޭސް އެއް. މި ކޭސްތަކަށް އަުޅަގނޑުމެން އަޅައިނުލާ މިއަުދ ދޫކޮށްލައިފިއްޔާ މިދެންނެވި 

ނޑު މި ދެންނެވި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ހާލަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން ޮއންނާނީ. އެހެންވީމާ،  ޖުމްލަކޮށް ބަލައިލާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަރުމާކުރިއިުރގައި ވިސްނާފައި އޮތީ  ޚުލާސާ އެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލު އަޅުގަ

ށް މީހާ ލެވުނަކަސް ެއ ހިސާބުން މިދެންނެވި ކަހަލަ ވިސްނުންަތކެކޭ. ޖަލުތަކަށް އެބަ ޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން. ޖަލަ

އަދި ނުނިމޭ. ޖަލުތަކަށް މި ގެނެވޭ ބަދަުލވާންޖެހޭ އުފެއްުދންތެރި ބަދަލަކަށް. މީހާ ޖަލަށް ލެވިފައި، މީހާ ޖަލުން 

ނުކުންނައިރުަގއި އެމީހާ ައކީ މުޖުތަމަޢުގައި އުެޅވޭ ފެންވަުރ މީހަކަށް ވާން އެބަ ޖެހޭ. ދެން މިހާރު އަރުވާލުން ކަހަލަ 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން މަޑުމަޑުން މަދުވަމުްނ މި އަންނަނީ. އަުރަވއިލާކަްށ އެްއވެްސ ރަށެްއގެ މީހުން  ކަންތައްތަްއ އަުޅގަ

ބޭނުމެއް ނުވޭ. އެ ރަށަށް މީހުން އަރުވައިލާކަށް. އެއީ ެއމީހުންގެ ސަބަބުން އިޖުތިމާޢީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަެކއް 

ތްތަކުގަިއ ޖަލަށްލާ މީހުންގެ އަދަދު އެބަ އިތުރުޭވ އަރުަވއިލާނެ ރަށެްއ ނެތިގެން އެބަ ދިމާވޭ. އެހެންވީމާ، ިމ ހާލަ

ވެސް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނުތައް މި ހުންނަ ގޮތުން އޭނަ އަށް އަސްލު ދޭން މި ޖެހޭ އަދަބަކީ 

މީހުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އަރުވާލުން ކަހަލަ އަދަބެއް. އެހެންވީމާ، ތަންކޮޅެއް މައިަނރ ކުށްތައް ކުރާ 

ނޑުމެން ެއބަ ޖެހޭ ވަރަށް ގާތުން މޮނިޓަރކުރަން. ދެން މި މީހުްނ  ޖަލަށް ލެވެއޭ. އެހެންވީމާ، މިކަންތައްތަްއ އަުޅގަ

ނޑިަވޅުތަުކަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެބަ ެއ މީހުން ދޫކޮށްލާ. ދޫކޮށްލާފައި  ބަލިވެގެން، ަވކި ާޚއްޞަ ާހލަތެއް އަންނަ ދަ

ނޑިވަޅެްއަގއި ެއ މީހުން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ މު ޖުތަމަޢަށް ނެރޭނެ ފުރުޞަތު އެބަ ދޭ. އެހެންވެއްޖެއްާޔ އެފަދަ ދަ

އިލެކްޓްރޯނިކު ަބއެއް ކަހަލަ ަވސީލަތްތައް ވެްސ، އާލާތްަތއް ވެސް އެބަ ހުރި މިއަދު ދުނިޭޔގައި ތަޢާރަފުކުެރވިފަ. އޭނަ 

ކަހަލަ ިނޒާމުތައް މިއަދު އެބަ ހުރި. ޖީ.ީޕ.އެސް އަކުން ބެލޭނެހެން  އުޅެނީ ކޮްނކޮން ތަންތަނެްއަގއިތޯ ބެލޭނެ

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ. އަުތގައި އަޅާ ފާެޑއްގެ ކަމަރުތަކާ، މިަކހަލަ އެއްޗެހި ވެސް ހުރޭ. އެެހންވީމާ، މިކަހަލަ ނިޒާމުތަްއ 

ޓުމާއި ޕާްސޕޯޓު އަލުންދިނުމާ، މިކަހަލަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިައދު އޮންނަން އެބަ ޖެހޭ. ދެްނ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއް

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ނުކުތާތަކެއް. ކޮން ފެންވަރެއްެގ، ކިހާވަރެްއގެ ކުެށއް  ކަންތައްތަުކގައި ވެސް އެބަ ހުރި އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ެއއް ނޑުމެން ަމނާކުރާނީ. އަުޅގަ ތަނުން ކުރީމާތޯ އޭނަ އަށް ރާއްޖެ ިއން ފުރުން އަޅުގަ
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އަނެއް ތަނަށް ދިއުމުގެ މިިނވަންކަމާއި ިޚޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ، މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކީ ޤާނޫނުައސާސީަގިއ 

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކާލާތުކުާރ  މިހިރަ ބިލް އޮފް ރައިޓްސްަގއި މިހިރަ ހުރިހާ ޙައްޤުތަކަީކ އެމް.ޑީ.ޕީން އަުޅގަ

ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވީ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާ އެްއގައި ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް  ޙައްޤުތަކެއް. އެ ަޙއްޤުތައް

ނޑުމެން މި ވޭުތވެދިަޔ ދެތިން ހަތަރު އަހަރަކަށް  އަޅުަގނޑުމެން މި ޤަބޫލުކުަރނީ. އެހެންވީމާ، ިމއަދު ައޅުގަ

އޮތް. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުމެން ހަމަ ބަލައިލާއިުރގައި ަދއުލަތުެގ ަބޖެޓުގައި އާ ޖަލެްއ ެއޅުމުގެ ާވހަކަ ހިމަނާފައި 

ނުޑމެންނަށް މުހިއްމީ. މިއަދު  ކޮންމެ މީހަކު އޭރު ބަހުސްގައި ބުނަމުން ގެންދިޔައީ ޖަލެއް އެޅުން ހެއްޔޭ އަުޅގަ

ނޑަްށ  ނޑުމެން ދެއްިކ ވާަހކައާ މެދު މިއަދުގެ ނަޒަރުްނ ވިްސނާ ބަލައިލީމާ އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން، ެއ ދުވަހު ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މުހިއްމުވާ ަސބަބު. ޖަލެއް، ޖަލަކަށްވާ ކަހަަލ ޖަލެއް އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އެ ބަ ފެނޭ ޖަލެއް އެޅުން އަުޅގަ

އަޅަންޖެހޭ. އެ ޖަލަކީ އެކި ފަންތިތަކަށް ބަހައިލާފައިވާ ޖަލަކަށް ވާންޖެހޭ. ވަރަށް ޚާްއޞަކޮށް، ވަރަށް ފުޅާ ާދއިާރ 

އި އާދަިއގެ ކުދިކުދި ެޕޓީ ކުށްކުރާ މީހުންނާ ވަިކކުެރވިފައި ހުންނާނެ ނިޒާމުތަކެްއ އެްއގެ، ވަރަށް ބޮޑެތި މުޖުިރމުންނާ

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެޭރގައި އެަބ ޖެހޭ ޤާއިމުކުެރވެން. ދެން ހަމަ އެހެން ބައެްއ ކަހަލަ ަކންތައްތައް އަުޅގަ

ލިްއޔަތުތައް ދީފައި ވެސް. ކުށްވެރިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކުރެވިދާނެ އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން އެމީހުންނަށް ބައެއް ކަހަލަ މަސްއޫ

އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ ޖަލަށްލާކަށް. އޭގެ ބަދަލުަގއި ކުްށކުރާ މީހަކު، މީހަކު ކުށެއް ކުރީމަ އޭނައަށް ކޮމިއުނިޓީ 

ނޑުމެން ނޑުމެންނަށް ފަހިކޮށްދެވިދާނެ. އޭރުން އަޅުގަ ގެ މުޖުތަމަޢަށް ސަރވިސް ދެވޭނެ ކަހަލަ ފުރުޞަތުތަކެއް އަުޅގަ

ވެސް ޭއގެ ފައިދާކުރާނެ. ިމއަދު ވެސް ިވސްނާަވޑަިއގަްނނަވާ. ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލުެގ ދަރިވަރުންނަށް ނުކިޔެިވގެން 

އެއުޅެނީ ޮގނޑު ރޯެވގެން. އެހެންވީމާ، އެަތއް ކުދިންގެ ހާލު ބަލިވެގެން ގޮސް އެ މީހުން މިހާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި 

ނޑުމެން ޖަލުގައި ަބއިތިއްބާފައި ބުރަ މަަސއްކަތާ ެއކު ޖަލަށްލާފައި ތިބި އެޑްމިޓުކުެރވިއްޖެ. ކުށްވެ ރިން އެބަ ތިބި އަުޅގަ

ނޑުމެން ތަންކޮޅެއް އިނޮޭވޓިވް، ކްިރއޭިޓވް ބަޔަކަށް ވާްނވީ. އެ މީހުން ގެނެްސގެން  މީސްމީހުން ވެސް. އަސްލު ައޅުގަ

ނޑު ާސފުކުރަންވީނޫންތޯ. އޭރުން އެ މީ ހުންނަކީ ހަމައެކަނި ދައުލަުތން ޚަރަދުދާ ބަޔަކަށްވުުމގެ އަޅުަގނޑުމެން މި ގޮ

ބަދަލުގައި އެ މީހުން ބޭނުންކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. އޭރުން އެ މީހުންނަށް ވެސް އިހުސާސްކުރެވޭނެ ހަމައެކަނި ކާލަިއގެން 

މެއް ނުކުރާ މީހުން އެބަ ތިމަންނަ ނިދީމަ ނިމުނީ ނޫންކަން. ޖަލަށް ދިޔައިމަ ބައެއް މީހުން ކާލައިގެން ނިދުން ނޫން ކަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ިވސްނަންޖެހޭ ޕެރޯލާއި ޖަލުތަކާ  ތިބި. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަްށ ދެރަކަމެއް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖަލު ހަދާފައި  ބެހޭ ބިލުތަކެއް ޤާއިމުކުާރއިުރގަ. އަދި ާޚއްޞަކޮށް މިއަދު މާފުށި ކަހަލަ ތަންތާނގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަްށ މިހުރީ.  އެކަމުގެ ސަބަބުން ާމފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް، ިމއީ ެވސް ައޅުގަ

ވިސްނަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ޖަލުން މީހުން ނިކުމެގެން ގޮސް ާމފުށީގައި ތިބޭ ޢާއިލާތަކަްށ، ެއ މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި 

ަބ ކުރިމަތިވޭ މި ކަންަތއްަތކުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، ނަފްސާނީ، ޖިސްމާނީ އަނިޔާތައް އެ މީހުންނަށް އެ

ނޑުމެން ޖަލެއް ހަދާނީތޯ. ޖަލެއް  އަޅުަގނޑުމެން ޖަލު ހަދާއިރުގައި ޖަލު ހަދާނީ ކޮންތާކުތޯ. ނޭކުރެންދޫގައި އަުޅގަ
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އެކަމަކު ެއ ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގައި ނޮިޅަވރަމު ދާއިރާގެ ނޮޅިވަރަމަށް ވެސް ލިބުނު. 

ރަށުގެ ބޭފުޅުން މިހުރިހާ ކަމަކާ މެދު ވިސްނި. އެ ޖަލު ހެދުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ރަނގަޅަްށވުރެ ޖަލު ނުހެދުމުގެ 

ނޑުމެން ޖަލުތައް  ސަބަބުން ލިބޭ ރަނގަޅު ބޮޑުވާނެތޯ. އެހެންވީމާ، މިއީ މީހުން އުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ...ހަދާއިރު ވެސް ިވސްނަންޖެހޭ ނުކުތާ  ތަކެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  ނަޑއެޅުނު ބަހުސްގެ ަވގުތު މިހާރު މި ހަމަވީ. އަުޅގަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކަ

 ހާނު ޙުސައިން މަނިކަށް.ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލިާމފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނި

 

  ކަދެްއކެވުން:ވާހަސައިން މަނިކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙު ވިލިމާފަންނު

ނޑުމެން  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔގެ އަރިހަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  91ނިކުފާނު މި ވަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ފޮނުވާފައިވާ ޖަލުތަާކއި ޕެޯރލްގެ ބިލު އެ މަ

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަލުން އަނބުރާ ފޮނުއްވާފައި ކަންތައްަތކެްއ  ތަޞްދީޤުކުރެއްވުމަށް ފޮނުވިިދޔަދިޔުން އަުޅގަ

ަވއިލަްއވާފަިއ އެަބ ޭވ ނުކުތާަތކުެގ މައްޗަްށ ައލިއަޅު 21ފާހަގަކުރަްއވާފަ. އެގޮތުން އެ ސިޓީފުޅުަގއި ޖުމްލަ ގޮެތްއގަިއ 

ނުޑމެންނަށް ޕެރޯލްގެ ބިލުގައި  ފާސްކުރަން ފެނިވަޑައިުނގަންނަވާ ސަބަބުތައް. އެ ސަަބބުތަކުގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޢިްއޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ވެސް ިވދާޅުވަމުން އެ ގެންދަވަނީ.  ފުށުއެރުންތަކުގެ ވާހަކަތައް ައޅުގަ

ނުޑ އެބަ ޖެހޭ ނިޒާމީ ނުކުތާއަކުްނ ވެްސ ނަމަވެސް މި މަރުޙަލާ ގަިއ ވާަހކަދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ލިބުނު ހިނދު، އަުޅގަ

އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ ރިާޔސަތާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެެނސްދިނުމަކީ މި ޤާނޫނު ހަދާ 

ނޑު ދެ ކެން. އަދި ާޚއްޞަ ގޮތެްއަގއި މި އިދާރީ ާދއިރާތަުކގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްެގ ވާޖިބެއް ކަމަށް އަުޅގަ

މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް  11ތެރެއިން ފުރަމާލެ އަށް ނިސްބަތްވާ 

 3މެނޭ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލު އެބަ ކުަރން. މީގެތެރޭގައި ާޚއްަޞކޮްށ މި ވަގުތު މާލޭގެ އިދާރީ ދާއިރާގެ ތެޭރގައި ހި

މެންބަރަކު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އެބަ ތިއްެބވި. ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު 

އެބަ އިންނެވި. އަދި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މި ތަނުގައި ވަޑަިއގެން އެބަ އިންެނވި. 

ނޑުމެން އެންމެން އެކުގައި ެވސް އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ އަޅުަގނޑު އެދެން އެ ބޭ ފުުޅންނާ އަދި އަޅުގަ

ނުޑމެންނަށް މި ޤައުމުގެ ވެރިކަންކުރާ ފުރަމާލޭގައި މި ވަގުުތ  3ބަޔާން މި ކުރާ  މާއްދާ އެްއގެ މައްސަލަިއަގއި އަުޅގަ

އެހެން ބިލުތަކުގެ ތެރޭަގއި ވެްސ  ޖެހިފައި މި ވާ ދަތި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މި ބިލުތަކާ އަދި

އުނގެނުމުެގ ޙައްޤު.  36ތިމާވެީށގެ ަޙއްޤު. ައދި  22ަވނަ މާއްދާ، ދިރިހުރުމުގެ ަޙްއޤު.  21މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް. 
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ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިަވރުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން އެ ވަނީ ެއއްބަަޔުކ މިހާރު މަޖިލީހާ ދިމާލަށް 

ނޑަްށ މަޢުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ. މިހާރު އެބަ ތިބި ޭބރުގަ. އެ ތަުނގައި ދުުމެގ މިސް ރާބުޖަހާފައި ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން، އަުޅަގނޑުމެންގެ ިސޔާސީ ކަންތަްއ  މައްސަލަިއގައި ކިަޔވައިނުެދިވ އެތައް ދުވަެހއް ބަންދުކުރެިވއްޖެ. އަުޅގަ

ންތަކުގައި އެއްަބއި ނުެވވޭކަުމގައި ވާނަަމ ޤާނޫނެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ތަކުން އެްއކިބާެވ، ޤައުމަށް ެޖހޭ މިހާ ބޮޑެތި ކަ

ނެތް. ޤާނޫނެއް ބޭއްވުުމގެ ބޭނުމެއް ނެތް. ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލިސް އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް. އަުޅަގނޑުމެން މި 

ރުަކޒީ އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުން ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ، ލާމަ

އިދާރީ ދާއިރާަތއް ހިންގުމުެގ ޤާނޫނެއް އެކަަށއަަޅއި، އަދި ޭއގެ ދަށުން އިންތިޚާބުަތއް ބާްއވަިއ، މާލެ ާއއި އަތޮޅުތަާކއި 

ދޮޅު ރަށްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ަކއުްނސިލްތަކުން ވަނީ ނިންމާފަ. ައދި އެ ބަަޔކަށް މުސާރަދީ އެ މަސައްކަުތގައި ތިބޭާތ 

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ުދވަސް ެވގެން މި ދަނީ. މާލޭގެ ކުނީެގ މައްސަލަިއގައި ޚުދު ައޅުަގނޑު މާލޭ ސިޓީ ކައުްނސިލާ 

ނޑުގެ އިތުރުން އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް، ގަލޮޅުަގއި  ބައްދަލުކުރިން. މައްސަލަތައް އެބަ އުޅޭ. އަދި އަުޅގަ

ރޭގައި ސީދާ ާދއިާރގެ މެންބަރު އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު މަޚްލޫފު ހިމެނިވަޑައިގަންަނާވ ދިރިއުޅުްއވާ މެންބަރުން. ޭއެގތެ

ގޮތުން، އަދި ޭއގެއިތުރުން ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ވާީނ 

އިްސ ބޭފުޅުންނާ އެކު މިނިސްޓްރީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ ވެސް ބައްދަލުކޮށްފަ. އަދި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ

ނޑުމެން އަިމއްލަ  އޮފް ފިނޭންސުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑަިއގަންނަވަންެޖހޭ ފައިސާ އެއް ލިބޭތޯ ެވސް އަުޅގަ

އުސޫލާއި ޭއގެ ބޭރުން ވެސް މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދިނިން. އެކަން ކުރެވޭތޯ ބެލިން. އެ ދުވަހު އެއްބަްސވެވުނު ގޮާތ 

އަދިވެސް މަަސއްކަްތ ކުރިއަށް ނުހިނާގ. އެންެމ ކުޑަމިނުން މިއަދު މިނިްސޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރމަންްޓ ޚިލާފަށް 

ނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ ިމ  ގުޅަިއގެން ވެްސ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެކަމަށް ަޖވާބުދޭނެ ފަރާތެއް ނެތި ދާތީެވ ައޅުގަ

ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ޤާޫނނުއަސާސީގެ ަމއިަގނޑު މި މަޖިލީހުގެ މި މަސައްކަތް މި ވަގުތު ހުއްަޓއިލާފައި ނަމަ 

ތަރަހައިގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ މި ތިން މާއްދާގެ ދަށުން ނަމަވެސް މިކަމަށް އެހީތެރިވުމަށް ނުކުންނަން. އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ނޑުމެްނނާ ހަމައަށް ފޮނު ވި ބިލުގެ ކުރިމައްޗަށް ފޮނުވިފައި މި ވާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ައލުން އަނބުރާ އަޅުގަ

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ ކޮމިީޓއަކަށް އަލުން ޮފނުއްަވއިގެން އެކަްނ ހައްލުުކރެއްވުން. އަދި އޭގެތެޭރަގއި 

ނޑު  އެާކވީހަކަށް ނުކުތާ ފާހަގަކުަރއްވާަފއި ވާތީ އެ ނުކުތާތަކަްށ ރިޢާޔަތްކޮށް، އަލުން އެކަްނ ކުރުން. އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވުމަށް. އަިދ އެހެން ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ެއކަމަށް ތާއީދުކުަރއްވާެނ ހުށަހަޅަން، އަލުން އަ

ނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަިއގެނެއް ނޫން މި ކަންތައް  ނޑު ުއއްމީދުކުަރން. މި ތަނުގައި ޖަޒުބާތުގަިއ އަޅުގަ ކަމަށް އަޅުގަ

ނަށް އަޅުަގނޑު ގޮވާލަން ސިޔާސީ ގޮތުން ތި ބޭފުޅުްނ ހައްލުވާނީކީ. މާލޭ ސިޓީ ަކއުންސިލުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން

ހޮވިވަަޑިއގެންފައި ތިބިތިބުްނ ދޫކޮށްލައްވާަފއި މިއަދުްނ މިއަދަށް މިކަން ހައްލުުކރެވޭނެ ގޮެތއް ހޯއްެދވުމަށް 

ހިރާއްޭޖެގ ނިކުމެވަަޑއިގަންަނވާށޭ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޮބޑެތި ކަންަތއްތަްއ ޖެހުނީމަ ނިކުމެވަޑަިއގެްނ ތިއްބަވަީނ ދިވެ

ahmed.naseer
Placed Image



98 

 

ފަޚުރުވެރި ޣާޒީ ސިފައިންާނިއ ޣާޒީ ފުލުހުން. އެ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން، ިތ ބޭފުޅުންނާ ދިމާލަށް ކޮންމެ 

އެްއޗެްއ، ކޮންމެ ބަޔަކު ސިޔާސީ ގޮތުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކީނަމަވެސް ހިތްވަރުގަދަކުަރއްވާށޭ. މިއީ ތި ބޭފުޅުންގެ 

ނޑުމެންގެ މި ފެހި ޤާނޫނުއަސާސީ ނަގައި ދެމެެހއްޓުމުގެ ލާމަސީލު މިސާލަކީ  ވަޠަނޭ. މިއީ ތި ބޭފުޅުންގެ ަޤއުމޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނާ ބައިވެިރވަަޑިއގެން މާލެ އަށް މި ވަގުތު ޖެހިފައި މި ވާ މި  ތި ބޭފުޅުންނޭ. މި ކަމުގައި ތި ބޭފުޅުން އަޅުގަ

ން ސްކޫލްގެ ކިެޔވުން މާދަމާ އިން މާދަމާ އަށް ފެއްޓޭނެ ބޮޑު މުސީބާތުން ދިވެހި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށް، ޢިމާދުއްދީ 

ގޮތް ހެދުމަށް ޓަކައި ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މަަސއްކަތްކުުރމަށް އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން. މީގެ ކުީރގަިއ ވެްސ މިކަހަަލ 

ނޑު ވަނަ އަހަުރގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ކުރީކޮ  87ހާދިސާތައް، ރައްޔިތުންނަށް ަދތި ހާދިސާތައް ދިމާވެފައިވޭ.  ޅުަގއި އަުޅގަ

ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި މާލެ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޮޑު ރާޅު އެރި. ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި މާލޭގެ ރައްޔިތުންާނިއ 

ޑިސެމްބަުރ  26ދިވެހި ސިފައިން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކަން ވަނީ ސާފުކޮށްދިުނމަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ. އަދި އޭގެ ފަހުން 

ޖެ އަށް ސުނާމީގެ ހިތާމަވެރި ކާރިސާ ހިނގައިގެންިދޔަ ގަީޑަގއި ެވސް ދިވެހި ރައްޔިތުން އެަކކު ަގއި ދިވެހިރާއ2114ް

ނޑުމެން ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކޮށްދޭން  އަނެކަކަށް އެހީތެިރވެދީ، ދިެވހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މެދުވެރިވެ ވަނީ އަުޅގަ

ނޑިަވޅު. އަޅު  ނޑަކަށް ނުފެނޭ މި ބަހުސް، މި މަޖިލީހުގެ މި ތަޅުމުގައި، މަސައްކަތްކޮށްފަ. އެހެންވީާމ، މިއީ އެ ދަ ގަ

މި ގަޑީަގއި އެްއވެސް ގޮތަކަްށ ކުރިއަށް ގެންދާކަށް. އެއީ މިއަށްވުރެ މާ ބޮޑު ކަމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ވަގުތު މި 

ވެން އޮްތ މަސަްއކަތެއް، އޮތީ ދިމާވެފަ. ވީމާ، ެއކަމުަގއި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޢިއްޒަްތތެރި ރިޔާސަތުން ވެސް ކޮްށދެ

އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ ަމއްޗަށް އޮތް ާލޒިމުެވގެންާވ ކަމެއް މިއީ. ައޅުަގނޑުމެންަނށް މި ވަނީ ޤާނޫނުހަދާފައި 

 3މަސް،  2މަސް،  1ޤާނޫނުން އެ މަސަްއކަތްކުރުަމށް ޓަކަިއ ބަޔަުކ އިންތިޚާބުކޮްށ ނިންމާފަ. އެ ބަަޔކަށް ނުެވެގން 

ނޑުމެްނގެ ޒިންމާތަކެއް ީމގައި އޮންނަންޖެހޭނެ. މާލޭގެ  6މަސް،  5މަސް،  4މަސް،  މަސް ވެގެންދާއިރު އަުޅގަ

ނޑު މެނޭޖުކުރަމުން ދިޔަ ގޮތާއި އެކަން ެވގެން ދިަޔ ގޮތާ، އެކަުމގެ ވާހަކަަތކަކީ ދިވެހިންނަށް އާ ވާހަކަތަެކއް  ކުނިގޮ

މި ދަންނަވަނީ. ނަމަެވސް މިހާރު މި އޮތީ މައްސަލަ  އަހަަރކަށް އެކަންޏަކު ނޫން އަޅުަގނޑު 3ނޫން. ފާއިތުވެދިޔަ 

ނިކުމެފަ. މައްސަލަ ހައްލުކުަރން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަމންދޫބުން، މެންބަރުން ނިކުންނަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގޮއްސަ. 

ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި މަންދޫބުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ވަަޑއިގެން އެ ިތްއބެވީ. ެއ 

އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ. މި ކަމަށް ހައްލެއް ގެނެސްދެވެންޖެހޭނެ. ޝުކުރިްއާޔ އަުޑއެއްެސވީތީ ޢިްއޒަތްތެރި 

 ވަބަރަކާތުހޫ.هللا ރައީސް. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސާބުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް އައި ބަެއއް ބަދަލުތައް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އާދެ! މިހާހި

ދަންނަވައިލާނަން. މިނިވަން މުއައްސަސާަތކާ ބެހޭ ކޮމިީޓަގއި ހިމެނިވަަޑިއގަންނަވާ ބިެލތްދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ 
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ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަުދ  ކޮމިޓީ އަށް މަިހބަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުމެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާގެ ަބދަލުގައި އެ 

ހަމަޖައްސައި، މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު ސްލޫުކ ކޮމިޓީން ވަކިކޮށްެދއްވުމަްށ 

ވަަނ  29އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްޫރޕުގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައި ވާތީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

(ަގިއވާ ގޮތުެގ މަތިން އެކަން ެއޮގތަށް އިޢުލާންކުރަން.  އާދެ! އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓގަިއ ެގ )ނ2މާއްދާގެ 

އުތުުރ  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނާޒިމު ރަޝާދުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް ގަލޮޅު

އަދި އިމްިތޔާޒު ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންަނވާ ހަމަޖަްއސައި، هللا ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އީާވ ޢަބްދު

މައްޗަށްޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ އަށް މިލަންދޫ 

ވަރު ބަލާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ހަމަޖައްސައި، އަދި ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއަޔތު އަދާކުރާ މިން

ޖާބިރުެގ ބަދަލުގަިއ އެ ކޮމިޓީ އަށް هللا ކޮމިޓީގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނާވ ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދު

މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހަމަޖެއްސެުވމަށް އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމަންޓްރީ 

)ނ(ަގއިވާ ގޮުތގެ  2ވަނަ ާމއްދާގެ  29ފޮނުްއވާފައި ވާތީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ިސޓީ 

މަތިން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުާލންކުރަން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބަށް.

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

 وصحبه آله وعلى ،هحود سيدنا على والسالم الصالةا .العالمين رب هلل الحمد. الرحين الرحون هللا بسن

ޝުކުކުިރއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު ެވސް ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ  .أجمعين

ށް ޖެހިފައިވާ ހާާލ ދޭތެރޭގަިއ ކަންބޮުޑވޭ. ހަމަ އެހެންމެ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދަރިވަރުންނަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފައިސާ  ދެއްކެވި ހުރިހާ ވާހަކަތަަކކަށް އަޅުގަ

ހި ދައުލަތުން ދިނުމުން ވެސް އެ މަސައްކަތްނުކޮށް އެ ތިބީ މިލިއަން ރުފިޔާ ދިވެ 8މުން ނެތިގެން ކަމަށް ބުނު

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޖެއްސުންކޮށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުންކުރުމަށް ކަމަށް. 

ނުޑ ސަރުކާރަށް ޮގވާލަން، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ މް.ޓީ.ސީ.ީސ ށް ާޤބިލު ބައެއް. އެކަމަ ައކީ އެ  އެހެންކަމާއެީކގަިއ، އަުޅގަ

ނޑު މި ބިލު  މެދުވެރިކޮށް ވީހާވެސް ައވަަހކަށް އެކަން ކުރުމަށް އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ މި ބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ގޮސް  ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވަން ތާއީދުޮކށް، އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅަން. އަޅުގަ

ކޮށްގެން ގެންނަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހަމަ ޔަޤީނުން ވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސާ އަިދ ވަރަށް ައވަހަށް އިޞްލާޙު 

މަޖިލީހުގެ އެހެން މެންބަރުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ މި މަޖިލީހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ބިލު ފޮނުވިއިރު 

ނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެ ނޑުމެން އިޞްލާޙުތައް ހުށަހެޅިން. ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ކަންތަްއތައް އަުޅގަ ިވގެން އަުޅގަ
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އެހެންނަމަވެސް ެއްއވެސް ިއޞްލާޙެއް ެއ ދުވަހު ފާްސވެގެެނއް ނުދިޔަ. ނަތީޖާ ައކީ ބިލުަގއި ހުރި މުހިއްުމ 

ސަފުހާގެ ސިޓީ އެއް  12ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިޓީަގއި ފާހަގަކޮށް، މާއްދާ ރައީސުލް 21ކަންތައްތަެކއް، 

ޔާ ފޮނުވަްނޖެހުނީ އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ ލަފާފުޅާ އެކީގަިއ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރެއްިވ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް

ބިުލ ފާސްކުރާއިުރގަިއ ހުރިހާ  ކަންތައްތަެކއް. އެހެންކަމާއެީކގަިއ، ައޅުަގނޑުމެން މުްސތަޤުބަލުގައި ވެސް މި

ކުރެވިގެން ދިއުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެދޭ ކަެމއް. ކުށްވެރިންނަށް ވެސް މި ޕެޯރލް ނިޒާމު ލިބޭނެ ގޮތަކަށް ބިލު ފަރުމާ

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ އަދި އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތު ބޭނުންކުރަނީ މި ވާހަކަ ދަންނަވާލުމާ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ން ތަކުރާރުކުރުމާ އެީކގައި މިބިލު ކޮމިޓީއަކަށް ފޮނުވާލުމަށް ހުށަހަޅަން. އަދިވެސް އެއްފަހަރު އަލުން އަޅުަގނޑު ހުށަހެޅު

އެީކގައި ޢިމާދުއްދީން ސްކޫްލ ކުދިންނަށް ޖެހިފައިވާ ދަތި ހާލު، އެ މީހުންގެ ކިޔެުވން ފުރިހަމަކުރެވޭނެ ގޮތް 

ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން. ވީާހވެސް އަވަހަަކށް އެކަން ފުރިހަމަކޮށްދީ، އެކަން ކުިރއަށް ގެންދިއުމަްށ 

 ާލމްޢަލައިކުމް.އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން. ަވއްސަ

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްެގ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ގިނަ ނުކުތާތަކެއް ފާހަގަކުަރްއވައި 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެ ބި ލު ޒިންމާދާރު ގޮތެއްަގއި ނުވަތަ ފުރިހަމަ ބިލަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާލިކަމީ އަޅުގަ

ހެދުމަށް ޓަކައި ކޮށްެދއްިވ މަސައްކަެތއް ގޮތުގަ. އެހެންކަުމން، އެ ބިލު ކޮމިޓީައކަށް ޮފނުވުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް 

ަގއި ޖަލުތައް ވަރަްށ އަުޅަގނޑު ެވސް ޤަބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭ އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރަން. އަދި ހަމައެއާެއކު

ނޑުމެންނަށް ެއބަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޖަލުހަމަބޮޑަށް ފުރި ތަކަށް ވަންނަ މީހުންތަކެްއ ވާންޖެހޭ އެބަ. އަުޅގަ

އެ ނިކުންނަ މީހުންނަކީ . އެހެންނަމަެވސް ކަންނަވަމުންދާވެްސ ގި . ޖަލުތަކުން ނިކުންނަ މީހުންތަކެއްގިނަވަމުންދާކަން

ބިލިޓޭޓުކުރެވިގެްނ ދާ ބައެްއ ކަމަކަްށ ނުވޭ. ީމހުން ރިހެ ކުރެިވގެން އެއްކާ ވެިށން ރަ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުުށގެ

ނުޑމެން އެބަ އެފަދަ މެކޭނިޒަެމއް ާގއިމުކުރަންޖެހޭ. އެފަދަ  ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ހިތްއޮތީ އަުޅގަ އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖަލުތަކުގައި އެބަ ާގއިމުކޮށްޭދންޖެހޭ. ޖަލުތަކަށް ވަންނަ މީހުންނަށް އެ ތަނުން އާމްދަނީ  އިންތިޒާމެއް އަުޅގަ

ހޯދޭނެ ގޮތްތަކަކަށް ޖަލުތަްއ ގާއިމުކުެރިވގެން ދިއުމަީކ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މި ޤައުމަށް ކޮންމެހެން 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ  ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް. އެއީ އެހެން އަުޅގަ

އެރުންތަެކއް ޭއގައި ލިޭބނެތީ. އަދި ހަމައެއާއެކު ަތފާތު އެކިއެކި ޕްޮރގްރާމުތަްއ ހިންގައިގެން އެ މީހުން ކުރި

އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު މުޖުތަމަޢަށް ނިކުމެވޭނެ ގޮތަކަށް، ަވރަށް ރަނގަޅަށް ސްކްރީނުކުެރވިގެން ނޫނިްއޔާ މުޖުތަމަޢުގެ 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަކީ ކޮންެމހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި  ތެރެއަށް ނުނިކުމެވޭނެ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންނަށް މިހާރު މި އޮތީ މި ފުރަމާލޭގައި  ހަމައެއާެއކު އަުޅަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ހިތްއޮތީ ޖަލުތަކެކޭ އެއްަފދައިން އަުޅގަ
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ސްކޫލްގެ ފަންސާސް އެތައް ކުދިންނެއް މިހާރު އެ  ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކާތެރިކަމަާކ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައޭ. ޢިމާދުއްދީން

ނުޑ  އޮތީ އެނދުމަތިވެފަ. އަދި ްސކޫލްގެ ޓީޗަަރކު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލުބޮޑުވެގެން ހޮސްޕިަޓލަށް ގެންގޮްއސަ. އަުޅގަ

ޓަކަިއ  ދަންނަވާނީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން އެކިެއކި ޤާނޫނުތަކުން މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާުކރަން ހަވާލުކުރުމަށް

ފާޑުފާޑުގެ ކައުްނސިލްތައް ހޮވިޔަސް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަމެއް ނުވާނޭ. އެ ފަރާތްތަކުން އޭގެ ޒިންމާ ފުރިހަމަ 

ގޮތުަގއި އަދާކޮްށގެން ނޫނިއްާޔ. މި ފުރަމާލެ އަކީ ިދވެހިރާްއޖޭގައި ހުރިހާ ރަްއޔިތުން ެއ ބިމަކުން ޚިދުމަތްހޯދަމުންދާ 

ނޑު ބިމެއް. މާލޭގައި ހުރި ސްކޫ ްލތަކުަގއި ކިަޔވަމުންދަނީކީ ހުސްއެކަނި މާލޭ ކުދިންނެއް ނޫނޭ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ނުޑ ސާުފކޮށް، ޢިމާދުއްދީން ްސކޫލްެގ  ސިޓީ ަކއުންސިލަށް ގޮވާލަން، މިހާރުން މިހާރަށް މިއަދުން މިއަދަށް އެ ކުނި ގޮ

ނޑު އެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ނުކުރެވި ވާނަމަ ެއ ކުދިންނަށް ކިޔެވޭނެ ގޮތް ވީހާވެސް ައވަހަކަށް ހަދައިދިނުމަްށ.  އަުޅގަ

ނޑު ޮގާވލަން އެކަން ކުރުމަށް ވީހާެވްސ އަވަހަކަށް.   ފަރާތެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ކުްށވެިރކުރާ ހާލުގައި އަުޅގަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ޢާރިފުވަިއކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ސް ަޖލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލު ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުަގނޑު ވެ

 ފައި ތަކެއް ފާހަގަކުަރްއވާބައްލަވާފައި އެތަެކއް ޕޮިއންޓު މަނިކުފާނު ވަރަށް ރަނގަަޅށްތަޞްދީޤުކުރަން ފޮނުވުނީމާ އެ 

ނޑު ހިތަށްއަރާ ޖަލުތަކާ އަޅުަގނޑުމެންނަށްއަނބުރާ  އި ޕޭރޯލްގެ ބިލުގެ ވާހަަކ ރީކޮންސިޑަރޭޝަނަށް ފޮނުވާފަ. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް  ކުރެވޭނެ ބާއޭ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢަމަލުދައްކާއިރު އޭތި ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ެއއަށް އަުޅގަ

ހަދާ ބިލުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެްނ  ލިބިގެން އަޅުަގނޑުމެން ބިލުތައް ހަދަނީ. އެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ބާރު

ނުޑ ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްވިޔަކޮންމެ  ،ކޮންމެ ކުަލއަކަށް ،ޖެހޭ. ެއއީ ޮކންމެ ޕާޓީއަކަށް ބަތަބާވާން އެ ސް. އަުޅގަ

ތަނަށް ައއިްސ  މާދުއްދީން ސްކޫލުެގ ބެލެނިވެރިން އެ ިތބަ ޢިކައިިރއަށް އަިއސް މި ވާލަން ބޭނުންވަނީ މިތާ ގޭޓުދަންނަ

 ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުކުރެވިަފއި އޮތް ޒިންމާ ނޫން. ބަޔަކާ ގެެނއްއެއް ޮއވެ މީހުންގެ އަމިްއލަ މައްސަލަ ތިބީކީ އެ އެ

ކުދީން  51ތަނަށް. އެ ސްކޫލަށް ދަނީ.  ައޅުަގނުޑގެ ދަީރންވެސް ދަނީ އެ ރި ރައީސް.ނުކޮށްގެން. ިޢއްޒަތްތެ އެއް އަދާ

ޓީޗަރުްނ  2ލައިފި. ނުވާއަްށ ފޮ ކުދީން ގެ 51ވެސް ިއ ނޫން ކުރީ ހަފްތާގަ ވެްސ، މިދިޔަ ހަފްތާ އިހަށްދުވަހު

އަްށ  ކޮށްފައި ބަެއއް ކުދީން. އަނެއްބައި ކުދީން ގެތިބީ ކުދީން އެތާނގައި ެއޑްމިޓު ެވސް އެ ކޮށްފި. މިއަދުއެޑްމިޓު

ނޑު ދަންނަވާލަްނ  .ވެްސ ކިެޔުވމެއް ނެތް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސްިއ . މިއަދު މެންދުރުފަހު ސެޝަނުގައިލާފަފޮނުވަ އަުޅގަ

މީހުން  . އެބުކޮށްފަމާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ކިޔާ ބަަޔުކ އިންތިޚާ ޑުމެން ޤާނޫނެއް ހަދާފައި ވެއްޖޭނއުޅެނީ އަޅުގަ  މި

ނާޑއި ވިލި ޒިންމާ  ތަނަށް ދިަޔއިން. އެ ންބަރު ިނހާނުމާފަންނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެެއއް އަދާނުކުރޭ. އަުޅގަ

އެއް  ެދއްކީމަ ވިދާުޅވަީނ ދައުލަތަކުން ފައިސާގޮސް ވާހަކަނެވި. ައޅުަގނޑުމެން ވަޑަިއގެން ތަނަށް ވެސް އެމަޚްލޫފު 

ނޑުމެ  މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްވި. އެ  8ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަރިހަށް. ފައިސާ ދެއްވި.  ން ދިަޔިއންނުދެއޭ. އަުޅގަ
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 ވެސް ސިާޔސީ އޮތީ އެގޮތަށް. ހަމަ މިތާނގައި ކިރިޔާ ޑު އެނގޭ. އަދިވެސް ގޮނގޮތެއް ނޭ  އަށް ވީ ފައިސާ

ނޑު  ،ހަލަބޮލިކަމެއް އަންނައިރު  .އެބަ ރޯކޮށްލާ ގައިނުވަތަ ސިޔާސީ ކޯޅުންތަެކއް ކޯޅޭއިރަށް ހަމަ ގޮސް ގަލޮުޅ ގޮ

ސްކޫުލގަިއ ނޫނޭ އެތާނގައި  ނުބެލިގެނެއް ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މައިންބަފަިއންނަށް ދަރީން ،ކިހާބޮޑު ދުއްޕާނެއްތޯ 

ނުކޮށްގެން ސިޓީ ކައުންސިުލން އެއަށް ޢަމަލުހަކު. ޤާނޫނެއް ނެތިގެނެއް ނޫނޭ ދަނީކީ ކޮންމެ ދުވަ ކިެޔވުން ނެތިގެން މި

. އުޅެީނކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނުކުރެވިގެން މިއް ނޫނޭ އެތަން ހުސްއުޅެނީކީ. ނޫނީ ފައިސާ ނުދީގެނެ

ޤާނޫނެއް ހެދީތީވެ.  ޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެންތަނަށް އައިްސ ހަޅޭއްލަވަންދިމާލަށް މައިންބަފައިން މި އަޅުަގނޑުމެންނާ

ނޑުމެްނ ޔަންއްމީހުން ޢަ ދައްކަނީ. އެ ވާހަކަ އެ އަޅުަގނޑުމެން ކުްށވެރިކޮށް ިމއަދު އެ ކޮށްފައި ިތބި މީހުންނަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަމަށްވާތީ. އިންތިޚާބު ކަމަށް އަންނަނީ. އެކި ދާއިރާތަކަްށ ތަނަށް އެ  ވާތީ މި ކޮށްފަިއ ތިބި މީހުންނަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންެގ އެކި ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ މައިންބަފައިން އެތާ އެބަ ނިސްބަ ތިއްބެވި. އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ  ތްވާ، އަުޅގަ

. އަދި ެއްއގޮތަކަށް ޕާީޓއަކަްށ އަށް ނިސްބަތްވާ ެވސް ތިބޭނެ އެތާ. އަޅުަގނުޑމެން ޕާޓީ ނިސްބަތްވާ މައިންބަފައިން

ނުޑމެން ކުރާ ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ  ތެރި ރައީސް.ޢިއްޒަތް .ތިބޭނެ ެއތާވެސް  މައިންބަފައިން ނޫޅޭ ކީްއވެގެންޯތއޭ އަުޅގަ

ގޮސް  ގޮތަށް އެއް. އެތާނގަިއ ހަމަ ދާ މީހުންގެ ކޮަބއިތޯއޭ ަމއްސަލަ ޒާ މި ލިބެންޖެހެނީ ކިަޔާވކުދީންނަށް. އެސަ

ނޑު ރޯކޮްށލަންފަހަރަކު  ކޮންމެ  ްސ، މިހާރުވެސް އަޅުަގނޑަށްތެރި ރައީޢިއްޒަތް .އޮންނަނީ ޖެހެނީ. އެތާ ޖެހިގެން އެގޮ

އްޔާ ެވއްޖެ ގުޅަެއއްހެން ހީވާނީ. އަިދ ވައިޖެހޭ ގޮތަކުންބަަލއިލަން. ދުންތަން  ގޮސް އެ އެންމެން ފެނޭ އަޅުަގނޑުމެން

ތަނުން  އެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ،ހަމަ ސީދާ އެ ސްކޫލުގެ ތެރޭގައި މުޅި ތާނގައި އޮންނާނީ ދުން. ދުން އެއްކިާބގައި 

ނޑުމެން އެކަކަށް ،ަވސްނުބައި ވިހަ  ދުވާ އެ ނޫން.  ކުރެވޭނެ ކަމެއްވެސް ކެތް އަޅުަގނޑަށް ގެރެންޓީ ައުޅގަ

އަޅަިއގެން ުއޅޭނީ. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ނުލާހިކު ނޭފަތްމަތީ އަތް، އްޔާ ައނގަމަތީ އަތްއަަޅިއގެންއަޅުަގނޑުމެން ޮގއްސި 

ިއވޭބާ ެއކަން. ިއއްެޔަގިއ އެްއވެސް މީހަކަށް އެބަ ައޑުނޫންތޯ. ވިްއޔާ. އެހެންވީމާ، ވާނީ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މީހުން

ނޑު ަހއްޔަރުވި  ނޫނީ ،ޭއ ކިޔާފައި ހައްޔަުރކުރީރައީސް ނަޝީދު  ކުީރއޭ ިކޔާފައި ައޅުަގނޑުމެން ޮގްސ އްޔާ މިއަުދ އަުޅގަ

ނޑު ުސވާލުއަ ޖެހޭތޯއޭ އެތާަގއި ހުޅުޖަހަން އެބަ ނޑު ޮގވާލަން  ،ރައީސް އުަފްއދާލަން ބޭނުން. ޢިއްޒަތްތެރިުޅގަ އަުޅގަ

ތަން  ލާފައި އެހިސާބަށް މަސައްކަތް ނިންމައި ހިސާބުން މި މި ،ކަމެއް ނުކޮށް  އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ މިއަދު އެްއވެސް

ތަނަށް އައުން ވަރަށް ަލސްކޮށްފި. މިހާރު އެތާނގައި  މީހުންާވ މި ދައްކާ ވާހަކަ. އެ ލަން. އެ މައިންބަފައިން އެބަލައި

 ނުވަތަ ކޮންމެ ދެ ދުވަހަކު، ދުވަހުން އެއް ކުރަނީ. ކޮންމެ ދެ ކަމެއް މި މި ސް ވަންދެންވީ ހައެްއކަ އަެށއްކަ މަފާއިތު

ވެސް ނުދޭ. ދެްނ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯުލގެ ބިލުެގ  ނުޖަހާ ެއއް ދުވަސްން ެއއް ހަފްތާއަުކން އެތާ ހުޅުއި ހަފްތާ

މީހުންނަށް  މީހުންނަށް ކޮންއިރަކުންތޯ ޕެރޯލެއް ލިބެނީ. އެ ންތޯ. އެތިބީ ޖަލެއްަގއި ނޫ ކުދީން އެ  ވާހަކަދަްއކާއިރު އެ

ނޑުމެން އެ ންޖެއް ޯހދައިދޭންމީހުންނަށް މި އެ ން ނަމަެވސްޖެހޭ މިައދު ޕެރޯލް ސިސްޓަމު ން އެބައަޅުަގނޑުމެ  . އަުޅގަ

ކުދީން. ކިތައް ަޙއްޤުތޯ. ވާ ކުދީންނަކީ ިކޔަ ތެރެއިން ނެރެން. ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ުއސޫލަކުން. އެޖަލު މީހުން އެ
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ނޑުމެން އެންމެންގެ މަްއޗަށް 35ނުވަތަ  33ސާސީގެ ޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަދިވެހިރާއް  ،ވަނަ މާއްާދގައި އަުޅގަ

ދޭނެ ގޮތް މީހުންނަށް ކިޔަވައި ކުދީންގެ އުމުުރގައި އެކުރޭ ކިަޔވާކުދީންނަށް ިކޔަވާ  ދައުލަތުގެ މަްއޗަށް ލާޒިމު ެއބަ

މީހުންނަށް ސެކަންޑްރީ އެިޑއުކޭޝަްނ  ން. ދިވެހިރާއްޖެގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ މާލިްއާޔގައި ހުިރ މިންވަރަކުން އެހޯދައިދޭ

ނޑުމެން މައްޗަށް ކުދީންގެ ަޙއްޤުަތްއ ނަށް ނުކުރެވޭ. ކުޑަ ކަމެއް. އެަކން އަޅުަގނޑުމެން ލާޒިމު އެބަ ދޭންޖެހޭ. އަޅުގަ

ާވކުދީންގެ ޙަްއޤުތައް އަޅުަގޑުމެން އެބަ ނިގުޅަިއގަންނަން. ޓީޗަރުންެގ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ނިގުަޅިއގަންނަން. ކިޔަ

ނޑުމެން އެބަ ނިގުޅައިގަންނަން. މައިންބަފައިންގެ ޙައްޤުަތއް އަޅުަގނޑުެމން އެބަ ނިގުޅައިގަންނަން.  ޙައްޤުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނު ނޑުމެން މިވާހަކަ އަ ހަދާކުރަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނުކޮންކަމެއްތޯ އަުޅގަ ކަނީ. ޖަލުތަކާއި ދައް ޅުގަ

ވެސް ެއ  . ައޅުަގނޑުމެން ކީއްތޯ ވާނީ ެއއްފަހަރުވާފަކޮންސިޑަރޭޝަނަށް ފޮނު ޮއތީ ރީ އަލުން މި ޕޭރޯލުގެ ބިލު

ޢިއްޒަތްތެރި  ކުރެވެނީ ކުރީ. ހައްޔަރު ނޫންތޯ މިއްތޯ. ކިތައް ކުދީންޯތ ހައްޔަރުސްކޫލުަގއި ތިބި ކުދީންނަށް ވީ ކިހިނެ

ވިހަ އެތާނަގިއ  ނޑަށް ޔަޤީން އެއަްށވުރެ، ޓޮކްސިކުކުރޭ. ައޅުގަފަހަރަކު އެބަ އެޑްމިޓު ގެްނގޮސް ކޮންމެ ސް.ރައީ

އުޅެނީ އެ ދުމުގެ  ަމ ހަމަ އެެގ އެްއޗެހީަގއި ރޯކޮށްަފއި ައއިފާޑު ޮގނުޑގަިއ ފާޑު އަށް ވިަހގަަދ ތަނެއް. އިންތިހާ ،އެހެރަ

ނޑު ސް.އަސަރު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ހަމަ މިހާރުން  ދާން މި ބިލު އޮތްތާ ބާއްވާފައި ހިނގާށޭ ،ގޮވާލަންހަމަ  އަޅުގަ

ނޑުމެން ބަލައިމިހާރަށް އެ . ވެސް ކުުރވަން ލަން. ނުވަންޏާ ފުލުހުންނާއި ސިފަިއން ލައްވާކަން ކުރަން. ައޅުގަ

ން. މިކަހަލަ ކަންކަން ހުރީ ެއއް ނޫ ިޑއުޓީމީހުންގެ ެއވްރީޑޭ  އެ ނީކީހަމައެކަނި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކުރަންޖެހޭ

ނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމައި ްނވީ ނޫންތޯއި ވެސް ކޮށްފަ. މިހާރުވެސް ކުރުވަމީގެ ކުރީގަ ލާނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ކުރަމުން. ޝުކުރިއްޔާ. ށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުވެސް އަނބުރާ ފޮނުާވލަން މި ހު ބިލު މި

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

 ގެންފައިވާ ޢިްއޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ދައްަކވަން އެދިވަަޑއި ފުޅުއަށް ވާހަކަ މައްސަލަ އާދެ! މި

ހުށަހެޅުންތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން  އެއްގަިއ މި ބިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނިމުނީ. ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މި

 އޮންނާނެ. 

 

 ލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު . މަޖި 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިހާރު    .ޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރަށްއަށް. މަ 7ނަންބަރު  އެޖެންޑާމި ދަނީ އާދެ! އަުޅގަ
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 2119/9ނު ނަންބަރު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ޤާނޫ ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟުފުށީ ދާއިވިލު -7.1

ގެނައުމުެގ އްކާތެރިކަާމއި އިނާޔަތާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮްށފައިވާ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ރަ 

 2119/9މަޖިލީހަށް އިްއވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު  ބިުލގެ ސުރުޚީ އެ ކިޔުްނ ިއްއވުމުގެ ގޮތުންފުރަތަމަ ބިލުގެ 

ގެނައުމުގެ ލާޙު ބެޭހ ޤާނޫނަށް އިޞް ޔަތްަތކާން ކޮްށފައިވާ މީހަކަްށ ދޭންޖެހޭ ރަްއކާތެރިކަމާއި އިނާރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާކަ

 ބިލު. 

ފަިއވާ ޤާނޫނު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާ ރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟުފުށީ ދާއިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވިލު -7.2

ފުރަތަމަ  ބިުލގެ ގެނައުމުގެސްާލޙުގެ ިމނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް އިއުޅުމުއެކު އެްއވެ  ލްަޙެވރިކަމާޞު 2113/1ނަންބަރު 

ެއުކ  ލްަޙވެރިކަމާޞު 2113/1އްވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު ުމގެ ގޮތުން އެ ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް އިން ިއއްވުކިޔު

 ގެނައުުމގެ ބިލު. ލާޙުުއޅުމުގެ މިނިވަންކަުމގެ ޤާނޫނަށް އިޞްއެްއވެ

 2111/4ފު ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަަސން ލަޠީާރެގ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއި -7.3

ބިލުގެ ސުރުޚީ މަޖިލީހަށް  އެ ،ުމގެ ގޮތުންޢާއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞާލާޙުގެނައުމުގެ ބިުލގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވު

 ގެަނއުމުގެ ބިލު. ލާޙުާޢއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސް، 2111/4ްއވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު އި

 

 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަދު މަސައްކަތެއް ނެތް. މި، 8ނަންބަރު  އާދެ! އެޖެންޑާ

 

 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަދު މުޖްތާޒު ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްސް. ސަރުކާރުގެ ަފރާތުން ިތދާޢީ ބަހު. އިބ9ްނަންބަރު  އެޖެންޑާ

ޑިސެމްބަރ  11އްވާފައި ވާނީ އިގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު. މި ބިލުހަޅުއްވާފަިއވާ މީހުން ޓްރެފިކުހުށަ

. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ވަނަ ޖަލްސާގަ 31ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2112ބޭއްވުުނ، ަގއި 2112

 މަދު މުޖްތާޒު. ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްހުށަހަޅައިދެއްވާނީ ހަނިމާދޫ ދާއި
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 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖްތާޒު ވާހަކަދެއްކެުވން:

ރިކޮށް ހިއުމަން މެދުވެ `. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މި ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ނުވަތަ ިދވެހިާރއްޖެ

ނޑައެޅުާމއި ޓްރެފިކުކުރުމުުގޅޭ ކުށާ  ޓްރެފިކުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ަޓކައި ޓްރެފިކުކުރުމާ ގެ ސަބުން ެގއްލުން އި އަދަބު ކަ

ގުޅޭ އުސޫލުަތއް ވެްސ އެކަމާ އެނޫން  ކޮށްދޭނެ ނިޒާމެްއ އެކަށަެއޅުމާ،ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރު

ނޑަ  ކީ ކުެށއްކަމުަގއި ަކނޑައެޅުމާ، ިދވެހިރާއްޖޭަގިއ ކުރުމަމި ބިލުގެ މަގްސަދަކީ މީހުން ޓްރެފިކުއެޅުމުގެ ބިލު. ކަ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްކުރާ  މިތައް ހުއްޓުވުމާ، ޢަމަލު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެ މެދުވެރިޮކށް ހިންގޭ މީހުން ޓްރެފިކުކުރުމުގެ

މައްސަަލތައް ެއކަށީގެްނވާ ގޮތެްއަގއި  މީހުންގެ  ދަށުްނ ކުށްކުރާޤާނޫނުގެ  ދިނުމާއި މިއަދަބު  މީހުންނަށް އެކަށީގެންވާ 

ނޑައެޅުމާ ކުެރވޭނެ ހަރުމީހުންެގ މައްޗަށް ދަުޢވާ އެ ،ކުރެވިތަޙްޤީޤު  ޓްރެފިުކކުރުމުގެ  1ދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަ

ން. އަދި އެފަދަ ޝިކާރައަކަްށވާ އަދި ިޝކާަރއަކަށް ވެދާނެ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިާކއި އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދިނު

ޖެ މެދުވެިރކޮށް މީހުން ރާއްވަުރގަދަކުރުމާއި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ނުވަަތ ިދވެހި، މީހުންގެ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަްއ ކުރިއަުރވައި 

ކުރުން. ިމ ޓަކައި ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމުޢިއްޔާތަާކއި ޖަމާޢަތްތަކާ ގުިޅގެން މަސަްއކަތް ކުރުން ހުއްުޓވުމަށްޓްރެފިކު

ކުރުުމެގ ކޮށްފަިއާވނެ. އެގޮތުްނ ޓްރެފިކުކުރުމުގެ ކުުށގެ އަދަބުތައް ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންހުން ޓްރެފިކު ބިލުގައި މީ

ކުރުުމގެ ކުުށގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ހިމެނޭ. އަދި ޭއގެއިތުރުން ުކޑަުކއްެޖއް ޓްރެފިކު އަހަރު 11ކުށުގެ އަދަބަކަށް 

ބިލުގައި ހިމެނިފައިވާނެ. މީގެއިތުރުން މި ކަމުގަިއ  އްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމަށް މިއަަހރުގެ މު 15އަދަބެްއގެ ގޮުތގައި 

 ކުރާއަދި މީގެތެޭރގަިއ ޓްރެފިކުކުރުމަށް ޚަރަދުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ.  ަގއި ބައިެވރިވުމަކީ ކުށެއްއެްއވެސް ސިފަެއއް

ނޑަެއޅިފަިއވާނެ. މިގޮތުން މިެވސް އަދަބުތަކެ މީހުންނަށް އެ މީހުން ނުވަތަ ފައިސާ ޭދ މީހުން، ކަުމގަިއ ެއިކ  ްއ ކަ

ބިލުގަިއ  ށް ޖަލަށްލުން މިކައަހަރު ުދވަހުެގ މުއްދަތަ  7ަގއި ަބއިވެިރވާ މީހުންގެ ކުށެްއގެ ގޮތުަގއި ސިފަސިފައި

އި މި ބިލުގަވެސް  ގޮތުން ބެހޭ ންނަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަމާ ކުރެވޭ މީހުބިލުގައި ޓްރެފިކު ފައިވާނެ. މިހިމެނި

ޖެހޭ. އެ  އެއް އޮންނަން އެބަ ކުރާ ކޮމިޓީބިލުގައި ޓްރެފިކުކުރުުމގެ ކަންކަން ވިލަރެސް ވާނެ. މިެލވިފައި ވާއަލިއަޅު 

ބިލު ހުށަހެޅުމުެގ  ެއއް. އާދެ! ަސރުކާރުން މި މެންބަުރންގެ ކޮމިޓީ  14އޮތީ  ގޮތުން މި ބިލުަގއި އޮތް ކޮމިޓީގަިއ މި

މީހުްނ  ރާއްެޖ މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭއޮތީ ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ ހިންގޭ ނުވަތަ ިދވެހި ވެފައި މި އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކަށް

ނަޑއަަޅއި، ޓްރެިފކުކުރުާމ  ކުރުމަކީ ކުެށއްމީހުން ޓްރެފިކުަޓކަިއ  ކުރުމުގެ ޢަމަލުތަްއ ހުއްޓުވުމަށްޓްރެފިކު ކަމުަގއި ކަ

ނޑައެޅުމާ، ޓްރެފިކު އެނޫންވެސް ކުާށއި  ގުޅޭ ރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ބަބުން ގެއްލުން ލިބޭ ފަކުުރމުގެ ސައަަދބު ކަ

އިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އަދާކުރަންޖެހޭ އެނޫނަސް ބަ އެޅުމާ،ނިޒާމެއް އެަކށަފޯރުކޮށްދެވޭނެ 

ނުޑ މިހާހިސާބަށް  ނޑު ާގއިމުކުރުން. އާދެ! އަުޅގަ މި ބިލު މި  އިލްތިޒާމުތައް އަދާކުރުމަށް ޭބނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނުޑ އިތުރު ވާހަކަދެްއކުމަށް ަގސްތުކުރާތީވެ މިހާހިސާބުން  ވަގުތަށް ހުށަހަޅާފައި ދެން ބަހުސްގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ވާހަކަ ކުުރކޮށްލާނަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ބިލުެގ އިބްތިދާޢީ ބަުހސްގެ ފުރުޞަތު ހުުޅވާލަން. ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ހިސާ ބުން އަުޅގަ

 ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް. 

 

 ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީތޮ

ރެފިކުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލު މި މަޖިލީހަށް ފޮނުވީތީ `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މީހުން ޓް

އަޅުަގނޑު އެކަމާ އުފާކުރަން. ދެން އެހެންނަމަވެސް ެއކަމާ އެހާ އުފަލެްއ ނުކުރެޭވ. ެއހާ އުފާނުކުރެވެނީ ާރއްޖޭަގިއ 

ޑްސް ނުވަތަ އާދަިއގެ ޓްރެފިކު މައްސަލަތަކާ، ރާއްޭޖގެ މަގުމަްއޗާއި ރާއްޭޖގެ ކުިނގޮާޑ، މިކަހަލަ އާދައިގެ ބޭިސކު ނީ

ދިރިއުޅުމަށް އިންސާާނ އަށް ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު ހޯދައިދިުނމަށް ނުކުޅެދިފައި، ބަޣާވާތްޮކށްގެން ތިބި ބަަޔކު މީހުްނ 

ޓްރެފިކުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިތަނަށް ބިލު ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭތީ އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ މި މީހުން ކިހިނެއްބާއޭ މި 

ކަމާ ދޭތެރޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގޭޓު ދޮރުމަީތަގއި ތިބި ބެލެނިވެރިން ރޮނީ ވިސްނަނީ ކަން

އިނގޭތޯ. ޢިމާދުއްދީން ސްޫކލްގެ ޓީޗަރުންނާއި ދަިރވަރުްނ އެ ތިބީ ހަސްފަތާލުކުރެވިަފ. އެއްަބޔަކު ބުނަނީ ސިޓީ 

ދެއޭ. ދެން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވޭ މީހެއް އެބަހުރި ނޫންތޯ ކައުންސިލޭ. ސިޓީ ކައުންސިުލން ބުނަނީ ފައިސާ އެއް ނު

ނާޒިމު ސަރ. ކޮބައިތޯ ނާޒިމު ސަރ. އޮލިމްޕަސް ހުޅުވާލަންވީމާ ފާޑުފާޑުގެ ހެދުން އަޅަިއލާފައި އެ ތަން ހުޅުވައިލެޭވ. 

ނުޑ އުފާކުރަން. ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާގެ ހުރިހާ މީހު ންނަށް ރަނގަޅެއް ވަންޏާ އޮލިމްޕަސް ހުޅުވީތީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނނާ ދިމާލަށް ލާދީނީއޭ ގޮވަޮގވާފައި ަވއްޓާލަިއގެން ދިޔަ  އަޅުަގނޑަށް ރަނގަޅު. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ހިތައްއެރި ސަހަރޯއޭ. ވަރަްށ ހިތްގައިމޭ. ހާދަހާ ދީންވެރިކޮށޭ ނާޒިމު ސަރ އާއި ވަޙީދު  ހެދުންތައް ފެނިފައި އަޅުގަ

ނޑު އެދެން މި މީހުން ޓްރެފިކުކުރުމުގެ ވާހަކަނުދައްކާ ފުރަތަމަ ޓްރެފިކު ސަރ މި ކަން ތައްތައް ކުރަނީ. އަޅުގަ

މައްސަލަތަކާއި މި ރާއްޭޖެގ ޢާއްމު ދިރިއުޅުން ދިރިއުުޅމަށް ބޭނުންވާ ކިޔަާވކުދިންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ މަްއސަލަ 

. ދެން އަނެއްކާ ވަރަށް ހަިއރާންވާ ކަމެއް ޮއވޭ. ކަމެްއ ހައްލުކުރަން، މި ސަރުކާުރެގ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރަން

ގޯްސވެއްޖެްއޔާ މީ ޕީ.ޕީ.އެުމގެ ސަރުކާެރއް ނޫން. ީޑ.ާއރު.ޕީގެ ސަރުކާެރއް ނޫން. ވަޙީދުގެ ސަރުކާރު އެކަނި. 

ންނަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ވެސް ނުބައްލަވަޭއ މި ދަްއކާ އެްއެވސް ވާހަަކ ެއއް. ހަމަ ފޯާނ ކުޅެލަުކޅޭލާ ތި އި

އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ ްސޓީްވ ޖޮބްސް ތި އައިފޯން ހެދީ މިހެން ހަދަންތޯ. ރިޔާސަތަށް އެބަ ޖެހޭ މޫނުދެން. ދޭއިރު 

ރިޔާސަތުން މޫނު އަނބުރާލައިގެން ތި އިންނަނީ. އެހެްނވެއްެޖއްޔާ ައޅުަގނޑު ދެން ފަހަށް އެނބުރިގެން މިކަން 

ތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނުޑ ރައީސާ މުޚާތަުބކޮށް މިހެން ވާހަކަދަްއކަީނ ކުރިޔަށް ގެންދާނީ. އެހެންީވމާ، ޢިއްޒަތް

ނޑު ޤަޫބލުކުރާތީ. މަނިކުފާނު ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގަ.  މަނިކުފާނަކީ ވަރަށް ޤާބިލު ބޭފުޅެއް ކަމަށް އަުޅގަ
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ނޑު ހުސްކުރަ ން. ެއ ކޮންމެ މީހަކު ކުރިޔަސް އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޮގވާަލން، މިހާރުން މިހާރަށް ތިޔަ ކުނިގޮ

އަޅުަގނޑަށް ހެޔޮ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސިަފއިންޭގގައި ހުްނނާނެ އާލާތްތަކާ ެއއްޗެހި. ބަޖެޓު ހުރޭ މީހުންނަށް 

ޕްރޮމޯޝަންދޭންވީމަ. ދަންނަވަންތޯ ކައުންސިެލއް އެހެން އެްއޗެްއ ކިޔާނެ ކަމެއް ނެްތ. ސަރުކާރެްއ އޮންަނއިުރ 

ޭޖގެ ަދއުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެިރާޔ ޒިންމާވާންޖެހެނީ. ކޮންމެ ގޮތަކަށް ިވޔަސް ދިވެހި އާޚިރުަގއި ދިވެހިރާއް

ރައްޔިތުންނަށް އޭގެން ދުށްތުރާލެއްެވ، ޞިއްޙީ ގޮތުން ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް މެދުެވރިވަންޏާ ސިޓީ ކައުންސިލް 

ގެ ވަލިއްޔުްލއަމުރަަކށް ނުހުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ، ބޮލުގައި، އެހެން މީހެއްގެ ބޮލުގައި ައޅުވާަފއި އަތްއުރާަލއިެގން ރާއްޖޭ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ސިަފއިްނ ބޭނުންކޮށްގެން ވިޔަސް ިތޔަ  މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން ަމނިކަށް އަުޅގަ

ނޑެއް ހުްސކުރާށޭ. ހަމަ އިރުއިރުޮކޅާ ރޯވާ ތަނަކަށް ވެސް ޭވ. މީ އަޖައިެބއް ނޫންތޯ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  ކުނިގޮ

އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަުތގަިއ ލަްއކަ ވޭން މިހާރު އެ ދަިރަވރުންނާއި ބެލެނިވެރިން އުފުަލއިފި. ދެން ކޮންމެ ކަެމއް 

އަޅުަގނޑުމެން ސަރުކާރު ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ ކޮމިީޓން ކިހިނެއްތޯ ކުރާނީ. މިހާރު ރައްޔިތުންގެ ހަމައެކަިނ 

ރައީސް. އަޅުަގނޑުެމންނަށް ވެސް ވާވަެރއްތާ ާވނީ. ސަރުކާރޭ މި ކަންކަން އުއްމީދަކީ އެ ކޮމިީޓ، ޢިއްަޒތްތެރި 

ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންވީމާ، މީުހން ޓްރެފިކުކުރުން ހުއްުޓވުމުެގ ބިލުގަިއ  ައޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަީކ 

ާކއި ާނޒިމު ސަރ އާިއ ޓްރެފިކު ޓްރެފިކުކުރުން ހުއްުޓވަންޏާ އެންމެ ފުރަތަމަ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނި

ގަާވއިދުން ހުއްުޓވަން މި ޖެހެނީ. މި މީހުން ބޭރުކުރަންވީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ޤައުމުން ބޭރުކުރަންވީ. 

ހެޔޮވާވަުރގެ ބަެއއް ނޫން މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކުމެން މީ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ދަންނަވަންތޯ ޢިއްޒަތްތެރި 

އި ކުނިޮގނެޑއް ރޯވާން، މިހާރު މީ ދެއިރު ކާ ބޭހެއްހެން ރޯވާ ކުނިޮގނޑެކޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީސް. މާލޭގަ

ދެން ކިހާ ދެރަކަމެއް. މިާހރު ދެން ފަރުބަދައަކަށް އެަތން ވެއްޖެ. ކުނިައޅާއަޅާ. ެއ ތަން ސާފުކުރަން މިއަުދ 

ާކކު، ަރއްޔިތުންެގ ކިހާ ބޮޑު ފައިސާ އެއްޯތ މި  މިލިއަން ރުފިޔާ ދާކަމަށް ވޭ. މީ 8މިލިއަން،  7ކިޔައިާލއިރު 

އިސްރާފުވަނީ. އެހެްނވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަކީ ސަރުކާރެއް ނޫން. ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް 

ރުކާރު އެކަން އެނގެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ިތބި މެންބަރުންނަކީ ސަ

ދަމަހައްޓަން ތިބި މީހުން. ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަނީ މިތާ ތިބި ބަޔަކު ސަރުކާރު ދަމަހައްޓާތީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު 

ގޮވާލަން ސަުރކާރަށް ާވިގވެިރވާ ފަރާތްތަކުން އެ ކުނިޮގނޑު ހުސްކުރަން. ސިޓީ ަކުއންސިލް ބޮލުގައި އަޅަިއގެން 

އީސް. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަތުަގއި ފައިސާ ހުންނާނީ. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ ޢިއްޒަްތތެރި ރަ

އަތުަގއި އާލާތް ހުންނާނީ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު އަުތގައި އޯޑަުރ ޮއންނާނީ. ހުސްކުރެވެންޖެހޭނެ. 

މީހުން ޓްރެފިކުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެހެންވީމާ، މީހުންނަށް އޮޅުާވލަން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ދެން 

ވެސް ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަންޖެހޭނެ. އޭރުން ކަންނޭނގެ މައުޟޫޢަށް ރަނގަޅަށް އިންސާފުކުރެވުނު ކަމަށް 

ވާނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު ހަވީރުނޫހާއި ސަން އޮންލައިން ބަލައިލާއިރު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ 

ahmed.naseer
Placed Image



108 

 

ނޑުމެންނަށް ފެނުނު މީހަކު، ޓެރަރިސްޓު ޢަމަލެއް ހިންގައި މި މޮސްކޯގޭ  ޖަލީލު ދިވެހި ރައްޔިތެްއގެ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ދުނިޔެ ދޫކުރި ހާދިސާއާ ގުިޅގެން އޭނާ އަށް ފައިާސ ދިން ކަމަށް ބޭރުމީހެއް، އެމެިރާކ މީހެއް ހައްޔަރުކުިރ ވާހަކަ. 

އް. ިދެވހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްަރޙުގައި ތިބި މީހުން ދީނީ މީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޢިލްމުވެރިންގެ ބޭނުންހިފަނީ ސިޔާސީ މަޤްޞަދުތަކެްއ ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކައި. ިދވެހިާރއްޖޭގެ ވެށީަގއި މިއަދު މިފަދަ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުަރން ޖެހޭ ކަމެއް. މި ކަންކަން ފިކުރުތަކުގެ ުނވަތަ މިފަދަ ިޚޔާލާތުތަކެއް ވެްސ އުފެދިފަިއާވކަމީ އަުޅގަ

ފޮރުވަިއގެން ސިއްރިްއޔާތުަގިއ މި ކަންކަމަކީ ފުލުސް އޮފީސް ތެރޭގައި އޮންނަ ކަޅުފަިއލެއްަގއި ނުވަތަ ސިފައިންެގ 

ތެރޭގައި އޮންނަ ކަޅުފައިެލްއަގއި ބާްއވަިއގެން ރަްއޔިތުންނަށް އޮުޅވާލަިއގެން ތިބެވޭނީ ކިހާ ދުވަހަކުތޯ. ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ރާއްޖޭގައި ިމއަދު ހައްދަފަހަނަޅާފައިވާ ޢަމަލުތައް ހިންާގ މީހުން އެބަ ތިބި. އެހެންީވމާ، މީހުން ޓްރެފިކުކުރުން މި 

ނޑު ިމއަދު ރައްޔިތުްނގެ  ނޑުމެން ެއކަމާ އަލިއަުޅވާލަންޖެހޭ. އަުޅގަ ހުއްޓުވުމުގެ ބިެލއްގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އަުޅގަ

ން ތުހުމަތުކުރަން، މި ރާއްޖޭގެ މި ވެއްޓަކީ ޓެރަރިްސޓު ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތު

ނުޑ ތުހުމަތުކުރަން. މިހެން މި  ވަދެ، ނިކުމެވާ ދޮރާއްެޓްއެގ ގޮތުަގއި ބޭނުންކުރެވޭ ދޮރާއްޓެްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ކިއެކި ޓެރަިރސްޓު ޖަމާޢަތްތަކުގެ މީހުން ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑަށް އަުޑއިވިަފއި އެބަ ހުރި މި ރާއްޖެ އިން ތަފާތު އެ

ޞުލްޙަމަސަލަސްކަން ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތައް ބޭނުންކުރާ ޚަބަރު. އެކަމުގެ ސާބިތު ޚަބަރު 

އަޅުަގނޑު ައޑުއަހާފައި އެބަ ހުރި. ހަމަ އެއާއެްއކޮށް އަޅުަގނޑު ައޑުއަހާފައި އެބަ ހުރި ސްރީލަންކާގައި ެއ 

ޔަ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭަގއި މި ދިވެހިރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ޖަފްނާ އަށް ފުލައިޓެއް ފުރުވާލި ވާހަކަ ހިނގައިދި

އަޅުަގނޑު އަުޑއަހާފައި އެަބ ހުރި. މާލެ ކައިރި ރިސޯޓެއްަގއި ހައްދުފަހަނަޅާފަިއާވ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާޢަތްތަކުގެ 

ނޑު ނޑު ވާހަަކދައްކަށް ޖެހިލުމެއް ނުވާނެ  ޕީސްމޭކިން ބައްދަލުވުމެއް ބޭްއވިކަން އަުޅގަ އަުޑއަހާފަިއ އެބަ ހުރި. އަޅުގަ

ނޑު އިްސލާމިކު މިނިސްޓަރަކަށް ޑރ.  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފޮރުަވިއގެން ހާސިލުވާ އެްއވެސް އެްއޗެއް  ނެތް. އަުޅގަ

ނޑު ުސވާލުކު ިރން މި ރާއްޖޭަގއި ކިހިެނއްޯތ ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަބްދުލްބާރީ ހުރިއިރު ިއސްލާމީ  މަރުކަޒަްށ ގޮސް އަުޅގަ

އަށް ވުރެ އޭތިސްޓުން މި ރާއްޖޭގައި އުޅޭކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް  1111ހައްދަފަހަނަޅާފައި އެކަންކަްނ އޮތީ. 

ނޑުމެން މި  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ. މިީއ މައްސަލަ ެއކޭ އިނގޭތޯ. ިމއީ މައްސަަލ ެއއް. މި ކަްނކަމަށް އަުޅގަ

ނުޑމެންނަކަށް ނެތޭ މި ރާއްޖެ އެޓެންޑުކުރަނީ ކިހި ނެއްތޯ. ަފރުދާގެ ފުރަގަހުަގއި މި ކަްނކަން ފޮރުވަިއގެން އަުޅގަ

އަށްވުރެ ިގނަ ދީން ޤަބޫލުނުކުރާ މީހުން މި ވެށީގައި އުޅޭއިުރ، މިީއ  1111ކުރިއަށް ގެންދެޭވކަށް. މި ރާއްޖޭަގއި 

ކުަޑކުޑަ ކަމެއް ޫނނޭ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.  އަޅުަގނޑުމެން ިސޔާސީ ީމހުން ޣާފިލުވެފައި ތިބެންޖެހޭވަރުގެ 

އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖެ މި ދަނީ ކޮންތާކަށްތޯ. މި ރާއްޖޭގައި ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަޅާފައި ތިބި މީހުން މި ތިބީ 

ްނ ދެކޮޅަށް. އެްއކޮޅަށް ދިޔަދިަޔއިނުން ހައްދަފަހަނަޅާފައި ތިބި މީހުން އެބަ ތިބި. އަނެއްކޮޅަށް ދިޔަދިަޔއިނު

ހައްދުފަހަނަޅާފައި ތިބި މީހުން އެބަ ތިބި. މެދުމިނަށް ދިޔަދިޔައިނުން ހައްދުފަހަނަޅާފަިއ ތިބި މީހުން އެބަ ތިބި. 
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ނޑު މި އެމް.ޑީ.ޕީަގއި  ރައީސް، ިމއީ މި ާރއްޖޭަގއި މި ކަންކަން އޮްތ ގޮތް. އަުޅަގނޑު މިއަދު ހަމަ ފާހަަގކުރަްނ އަުޅގަ

ނޑު ފެންނަ އެއް  ނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ދީނީކަމުގައި ރަީއސް މައުމޫނު ހުއްޓަސް އަުޅގަ ޗެއް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާަނން. އަޅުގަ

ނޑު މިއަދު ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަޢުރީފުކުރަން ބޭނުން އިނގޭތޯ. އެއީ  ގެންގުޅުނު މެދުމިނުގެ ސިޔާަސތަށް އަޅުގަ

ހެންވީމާ، ދެން ކިހިނެއްހޭ ހަދާނީ. ދެން ހަދަންވީ ކަމެއް ރަނގަޅަށް އޮިތއްޔާ ެއކަން ރަނގަޅު ވާހަކަަދއްކަންެޖހޭނެ. އެ

ނޑުމެން އެންމެނަށް އެބަ އެނގެންޖެހޭ ނޫންތޯ. ކިހިނެއްތޯ މި ޤައުމު މިހެން ގެންދާނީ ޢިއްޒަތްތެިރ  ގޮތް އަުޅގަ

އަހަުރ ފަހުން އަޅުަގނޑުމެންނޭ މި ޤައުމުަގއި ތިބޭނީ. ތި ބޭފުޅުން ރިޓަޔަރކުަރއްވާަފއި  11ރައީސް. ީމގެ 

ނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ ހާއްެޔއްހެން އޮތް ތަން ރަނގަޅުކުރާނީ. މިއަުދ ވަ ަޑއިގަންަނވާނެ މި ރާއްޖެ ދޫކޮށްފަ.  ދެން އަޅުގަ

އެފް.ބީ.ައއި އިން ުނވަތަ ބޭުރގެ ދުނިޭޔގެ ނޫހެްއގަިއ މޮސްކޯގޭ ޖަލީލަށް ފަިއސާ ދިން ވާހަކަިއަގއި މީހަކު ހަްއޔަކުިރ 

ޚީ އަށް މި ާރއްޖެ އަރަިއގެން އެ ދިަޔއީ. ިމ ރާއްޖެ އަކީ ޓެރަިރޒަމްެގ ވާހަކަ ބުނީމަ، މުޅި ދުނިޭޔގެ ސުރު

ޢަމަލުތަކުގައި ޝާމިލުވާ ބަަޔކު ތިބި ތަނެއްގެ ގޮުތގަ. ނިކަން ތާހިރެއް ނޫންތޯ. ސިއްރުކޮށްގެން ބޭްއވިއްޖެ ނޫންތޯ. 

ނޑު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކަށް ގޮވާލަން ބޭނުންވޭ، ތި ބޭފުޅާ އަކީ މާ ޖެހިލުންކުޑަ، މާ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކެރޭ ރައީަސކަށް ވަންޏާ ކަްނ އޮތް ގޮތް ަރއްޔިތުންނަށް ހާމަކުރާށޭ. ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީަގއި މި 

ދައުލަތަކީ އިސްލާމީ ދައުލަތެއް. މި ދައުލަތް އަބަދު އޮންނަންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ ގޮުތގަ. މި ޤައުމަކު 

ން ނޫން އެހެން މީހުންނަކަށް ދިވެހި ރައްޔިުތކަން ޤަބޫލުކޮށްގެން ޫނޅެވޭެނ. ލާހިކެއް ނޫން އެކަްނ އިސްލާމު

އޭތިސްޓުން ގެްނގުެޅން، ކޮންބައެއް، ީކއްތޯ މިތާ  1111ބަދަލުކުރާކަށް.  އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ތިޔަ 

ަފިއ ވެސް ކަންކަން ކޮށްިފއޭ. ިޕއްލޭ ައއިމަ ޕިއްލޭ ގޯްސވީ. ތި ކުރަނީ. ފާޑެްއގެ ފާދިރީ އެއް މުިލއާގެ އަށް ވައްދާ

ނޑު މިއީ  ޕިއްލެ ގެނައީ ވެސް މި ތަނަށް މަޖިލީހުގެ ތި ބޭފުޅުން ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ދަްއކާ ވާހަަކ ތި ބޭފުޅުން ގިނަ ފަހަރު ތި ނަންގަވަނީ ސަމާ ާސއަކަށް. ތަންކޮޅެއް ުކޑަ މީހެއް. ައޅުގަ

ސަމާސާއަކަށް ނަގާަފއި ތިއްާބ މި ކޮންމެ އެއްޗެއް އަތަްށ ގޮވީމަ މި ރޭކާލަނީ ތި ބޭފުޅުންނަށް. އެހެންވީމާ، ތި 

އަހަރު މިއަދު ވެފައި ތި ތިބީ ތި ބޭފުޅުންގެ ބޮލުގައި މިއަދު އިުތރު ޒިންމާ އެއް އެޅިގެންޭނ  35ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑު އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އެހެްނވެގެނޭ  ނޑު ދޭތެރެދޭެތރެއިން ެވސް ކިތަންމެ ހިްތހަމަނުޖެހުނަސް އަޅުގަ އަުޅގަ

ނޑުގެ އަޚް މުްއޠަލިބަކީ ވެސް މިއީ ވަރަްށ މުހިއްމު ކޮމްޕޯނަންޓެކޭ  ދަންނަވަންނޫންތޯ މި ދަންނަވާ އަުޅގަ

. އެކަމަކު މި ހުރިހާ ޑިމޮކްރަސީގެ. އެ ބޭފުޅާ ބަެއއް ފަހަރު ހުށަހަޅާނެ އެއްެވސް މީހަކު ތާއީދުނުކުރާ އިޞްލާޙު

ނޑުމެންނަކަށް ރަނގަޅެއް ުނވާނެ. މި ބޭފުޅުންހާ  ކޮމްޕޯނަންޓުން ގޮވަިއގެން، ެގންގުޅެގެން ނޫނިްއޔާ މި ނިޒާމު އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ުޓވީޓުތަާކއި  ޕްރެޝަރު ތި ބޭފުޅުން ދޭތީއޭ މީތި މި ފަޅަިއގެން ނުޮގސް ހިފެހެއްޓެނީ. އަުޅގަ

ާލއިރު ދީްނ ޤަބޫލުނުކުރާ މީހުން މި ރާްއޖޭގެ ވެީށަގއި މިނިވަްނކަމާ ެއކު އެަބ ުއޅޭ، ިޢއްޒަތްތެިރ ކޮމެންޓުތައް ބަލައި

ރައީސް. އެ މީހުން ރެޔާއި ދުވާލު ކީއްތޯ އެ ކުރަނީ. ެއ މީހުން އެބަ ތިބި ހުރިހާ ޕާޓީއަކަށް ެވސް ވަދެ އެކަަހަލ 
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ކަމެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެޭރަގިއ  ފިކުރުގެ މީހުން. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ނުރަްއކާތެރި

ނޑުމެންގެ ިސޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ކެރޭޯތ  ނޑުެމން ޣާފިލުވެފައި ތިބި މިންވަރަކީ އަުޅގަ ސިޔާސީ ގޮތުން އަުޅގަ

ހައްދުފަހަނަޅާފައި ތިބި މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ކެރިގެްނ ބަސްބުނަން. ނުކެރޭ އިނގޭތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ޅުަގނޑުމެން މި ާރއްޖޭަގއި، އެހެންެވގެން ައޅުަގނޑަށް ަބއެއް ފަހަރު ޢަދާލަތު ޕާީޓގެ ބައެއް ަޝއިޚުން ޢަމަލުކުާރ އަ

ގޮތުން އަޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވަނީ. ޝައިޚް އިލްޔާސްެމންނަކީ މި ދޫފަރިތަ ވަރަށް މޮޅެތި، ބަލާޣާތްތެރި 

ަގއި އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅީވ 2118ޔާީސ ފޭރާން ތުރުކުރެއްވީމާ ވާހަކަދެްއކުންތެރިން. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުން ސި 

ނޑަކީ ދީީނ ޢިލްމުވެރި  މައުމޫނަކީ ކާފަރެކޭ. މިއަދު ެއ ބޭފުޅުން ެއ ތިބީ ރައީްސ މައުމޫނުގެ ފިކުރާ ެއއްކޮށް. ައޅުގަ

ނޑަީކ ދީނީ ޢިލްމުވެރި ެއއް ޫނން. އެހެންނަމަ ވެސް ދީނީ އެއް ނޫން އިނގޭތޯ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ޢިލްމުވެރިންގެ ތާޖުއަޅަިއގެން އުއްމަތަށް ނަސޭހަތްދޭން، އުްއމަތުގެ މީހުން އެއްބައިވަންތަޮކށް މަޝްވަރާކޮށް، ސުލްޙަ 

ނޑު ބުނީމުނޫންތޯ ޝައިޚް ޢިމްރާނު ވެްސ  ޤާއިމުކުރަން އުޅޭ ަބޔަކު އެހެން އުޅުނީމާ އޭތި ވަރަށް ަކޑަވާނެ. އަުޅގަ

ރާށޭ. މިހާރުވެސް މި ދަންނަވަނީ، އެކަން ކޮށްގެންުނވާނެ. ކިަތންމެ ރުޅިއަޔަސް. ކިތަންެމ ރަށްރަށަށް އެރީމަ ދިމާނުކު

ފެބްރުއަރީ  7ރުޅިއަރާ މީހާއާ ދިމާލަށް ެވސް ގާުއކައި އެ މީހާ ނައްތާލައިގެން ލިބޭނެ ެއއްެވސް ެއްއޗެއް ނޯންނާނެ. 

ކަމެއް ކުރި ބަަޔކަށް. ސަލާމަތެއް ުނވޭ. ގެނެސްގެން ކޮންކަމަކުންތޯ ސަލާމަތްވީ. ކޮންކަެމއްތޯ ޮފރުވުނީ އެ 

ވެރިކަންކުިރޔަސް ވެިރކަންކުުރމުގެ ލައްޒަާތއި ޢިއްޒަާތއި ާއރާއި ބާރާއި ޝާނާއި ޝަުއަކތު، އޭގެ ޝެހެންޝާހު ލިބޭތޯ 

 ަގޑިއިރު ނުަކއޭ އިނީ. ޗޮކްލެެޓކޭ ކެީއ. ދެން ކޮބައިތޯ ވެިރ އެްއގެ ބޭނުމެއް. ކޮބައިތޯ  5ވަޙީދަށް. އެ ވިދާުޅވީ 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ މުހިއްމު ކަންކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން އަިލއަޅުަވއިނުލާތީ.  ވެރިކަމެއް. މިހެން މި ވަނީ އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، މީހުން ޓްރެފިކުކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލެއް ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޖްތާޒު މި ތަނަށް ހުށަހަޅަންވީކީ. 

ނޑު ހުސްކުރުުމގެ ބިލު. ދެން އެއާެއއްކޮށް ހުށަހަޅަންވީ ހުށަހަޅަންވީ ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލު ގެ ަކއިރީަގއި އޮންނަ ކުިނގޮ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ިމވެނި ލާދީނީ ކަންކަމާ، ލާދީނީ ފިކުާރއި ޚިޔާލާތުަތއް ނައްތާލުުމެގ ބިލު. ދެން ހުށަހަޅަންީވ 

ރިކަމާ އެީކ، އެހެންނަމަވެސް ސިޔާސީ ގޮތުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ތަންކޮޅެއް ޞުލްޙަމަސަލަސްކަމާ އެކީ، އެުކވެ

ޚިޔާލުތަފާތުވެގެން ދިރިުއޅެވޭެނ ވެއްެޓއްގެ ބިލު. މި ބިލުތަްއ ހުށަހެޅީމަ ކޮން ފައިދާ އެއްތޯ ވަނީ. އަެޅ، އެންމެ ފައިާދ 

ދާުޅވާ  ބޯޑަރ އެއް ވިދާޅުވެބަލަ. ިމވެނި ކަެމއް ކޮށްގެން. ސަުރކާރުގެ ފަާރތުންނޭ ކިޔާފައި ބިލު ހުށަހަޅާއިރު ތި ވި

ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް އޮތްާހލު މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ. ޖީ.އެމް.އާރު ވީމާ ހަމަ ދެފައި 

ރަނގަޅަށް ިވއްދާފައި ެއއަރޯޕޓު ވަށާ ދޯނި ދުއްވާފައި ބޭިލއްޖެ. ބާލަންއުޅުނު އެންމެ ބޮުޑ ޝައިޚް، ޝައިޚް ޢިމްރާނު 

ކަން ކަަޑޭއ ކުރެވުނީމަ. ވިދާުޅވޭ މިއަދާ ހަމައަށް ތިޔަ އެއަރޕޯުޓގައި ރަނގަޅަށް، އިޞްލާުޙކުރަން ދިޓީވީަގއި ބުނީ އެ

ކުރި އެންމެ ކަމެއް މި ސަުރކާރުން. އެންމެ ކަމެއް. ނެތް. ދެން ދިވެހިންގެ އެއަރޕޯޓު ދިވެހިންނަށް ހޯދައިގެން އެބަ 

ާދން ބުނި މީހުން ކީއްެވގެންތޯ ނެކްސްބިޒް މަްއސަލަިއގަިއ  އޮތް. ެއއަރޕޯޓު ތަަރއްޤީ ެއްއ ނުވޭ. ދެން އެ ފޯރީަގއި
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ދާންނުކުރެވިގެން މި އުޅެނީ. މިއީ މައްސަލަ އަީކ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، މީހުން ޓްރެފިކުކުރަން ހުއްުޓވުމުެގ 

ނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކ އަީކ މީހުން މީހުންނަށް ވާނީ މީހުންގެ ތެރޭަގއި ހުރި ކަްނކަން  ބިލުގައި އަުޅގަ

އިޞްލާޙުކުެރވޭވަުރގެ ލީޑަރުްނ މި ރާއްޖޭގައި ތިެބގެންނޭ. އިސްލާމީ އުއްމަާތއި އިސްލާީމ ޚަލީފާއިންނާއި އިސްލާީމ 

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ކީތިރި ަރސޫލާ  ނޑުމެން ނަޒަރު ހިންގައިާލއިރު ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަ ޙަޟާރަތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގަިއ ސުވަުރގެ ވަަޑއި މަޒުހަބަށް ބައިބައިެވގެްނ  4ގަތުމަށްފަހު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ިފކުރާއި ޚިލާޔާލާތު ަވކިަވިކވެ،  ގޮސް، އަދި އެާއެއއްކޮށް ިއްސލާމީ އުއްމަތުގެ ވަހުދަތު ނުހިފެހެއްޓި، އަުޅގަ

ޚަލީފާ އެއް ދުނިޔެ ދޫކުރެްއވީކީ ޤުދުަރތީ މަރަކުން ނޫން. ޝަހީދު  ކަންފަތިވެގެން ދިޔަ މަންޒަރު. އިސްލާމީ ކޮންމެ

މަރުތަކުން ދިޔަ ކިތަންމެ ޚަލީފާއިންނެއް އެބަ ތިބި. އަޅުަގނޑުމެންގެ ދީނާިއ އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމާިއ 

ހަލާކުވަނީ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިޖުތިމާޢީ ގުޅުމާ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ުމޅި ޤައުމިއްޔަާތއި ވަހުދަތާިއ ސިޔާދަތު މި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެރިްނގެ ގޮތުަގއި ތިބޭ މީހުންގެ ޣާފިލު ޚިޔާލުތަކުގެ ސަބަބުން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ 

އިލްތިމާސްކުރަން މި ރާްއޖޭގައި އަޅުަގނޑުމެން މިދަނީ ހިތާމައަކަށްފަހު ހިތާމަ އެއް އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން 

އަފްރާޝީުމ އަވަހާރަވީ ުދވަހު މިތާ ތިބި ކޮންމެ މީހަކު ފެންކަޅިވެފަ. ތަހައްމަލުކުރަމުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޑރ. 

މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު ކޮަބއިތޯ އޭގެން ލިބުނު ޢިބްރަތެއް، ލިބުނު ފިލާވަޅެއް، ލިބުނު ދަރުސެއް. ލޯޔަރެއް ދިޔައީ. 

ަބއިތޯ މިނިވަންކަމެއް. މި ކަންކަން މިއަދު ކޮންމެ މަޖިލިސް މެންބަރެއް މި އުޅެންޖެހެނީ ދެ ބޮޑީާގޑުން ލައިގެން. ކޮ

އަޅުަގނޑު މިހާރުވެސް މި ދަންނަވަނީ ހައްލުވާނޭ ރަީއސް މައުމޫނާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި މުޙައްމަދު ވަޙީދާއި 

ޤާސިމާއި ޔާމީނާއި ތަސްމީނާ އެްއކޮޓަރިައކަށް ލާފައި ރަނަގޅަށް ތިރީސް ިޑގްރީ ވަރަށް މައްޗަށް ފިނިކޮށްފައި ުނވަތަ 

ނޑުމެްނ  31ސް މައިނަ ިޑގްރީ އަށް އެހެން ކަމެއްފައި އެ މީހުން އެންމެން މިކަން ޞުލްޙަކުރަން އުޅުނީމަ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  ކޮންމެ މީހަކު މި ތިބެނީ އެ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުްނގެ ފަހަތުގައި ދެން ތިބޭ އާމީންގެ ގޮތުގަ. އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގޭ އަުޑއަހަން ދެންނެވޭނީތާ. އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަތުގައި ޢިއްޒަތްތެރި  ރަީއސް، މިހެން ވާހަކަދައްކާލީމަ އަުޅގަ

ބޭނުންނުވިޔަސް އަުޑއަހާނެކަން. ދެން އަޑުއަހަިއގެން އެްއޗެްއ ވިސްނެންދެން މި ވާހަކަ ދައްކާނީ. ކޮންމެވެސް ުދވަހަުކ 

ނުޑ ނިން މާލަމުން ދަންނަވާލަން ވެސް ތި ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ ވިސްނޭނެ. އެހެންވީމާ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ވާހަަކ ައކީ މި ާރއްޖެ ހަމައަކަށް އަުޅވާށޭ. ެހޔޮނުވާނޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ިމ ރާއްޖޭަގއި ހަމަ މަރަކަށްފަހު 

މަރެއް، އަލިފާނަކަށް އަލިފާެނއް، ނުރުހުމަކަށްފަހު ނުރުހުމެއް، ހިތާމަޔަކަށްފަހު ހިތާމަ އެއް އަންނަމުންދާނޭ. ޭއގެން 

ޕާޓީައކަށް އަދި އެްއވެސް ރައްޔިަތކަށް އަދި އެްއވެސް މި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީައކަށް ފައިދާ އެއް ނުކުރާނޭ. އެްއވެސް 

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ހިސާބުން ދެން ނިންމާލީ ރައީސް. ދެން މިއަދަށް ވާވަރު ެވއްެޖނޫންތޯ.
 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އާދެ! މިހާރު މި ވަނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ވަގުތު ހަމަވެފަ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްިލ  137ގަިއ ހަމަވެފައި ވީނަމަވެސް ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 2:31ޖަލްސާގެ ަވގުތު 

ނޑު ގަސްުތކުރަީނ ގަިޑއިރު މިހާރު މި ޖެހެނީ ޖަލްސާ އަށް އިތުރުކުރަން. އެ 1މައްސަލަިއގެ ަވގުތުގެ  ހެންވީމާ، އަުޅގަ

ހަމަ މި މައްސަލައިގައި ބަހުްސ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި 

ކު ނެތް. މެންބަރަކު އިންނެިވ ނަމަ، )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ފުުރޞަތަކަށް އެިދވަަޑިއގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަ

އެހެންކަމުން، ައޅުަގނޑަށް ެޖހެނީ ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު އަުރވަން. ފަހުބަސް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތުއަުރވަން 

ބަލާއިރު މި ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު ވެސް މި ވަގުތު ވަަޑއިެގން މާލަމުގައި ނެތް. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު(. އާދެ! ފަހުބަސް 

ނޑު މިހާރު ބުނުމުގެ ފުރުޞަތުއަރުވަން  ބެ ލިއިރު ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނެތުމާ އެއްކޮށް އަުޅގަ

ގަސްތުކުރަނީ މި ބިުލގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސްގެ މަރުހަލާ ނިންމާލުމަށް. މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ވޯޓަށް އެހުމަށް، 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަ ނީ އިނގުރައިދޫ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! ައޅުގަ

 ޙަމީދަށް.هللا ޙަމްދޫން ޢަބްދު

 

 ޙަމީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: هللا އިނގުަރއިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަުރ ޙަމްދޫނު ޢަބްދު

`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މީހުން ޓްރެފިކުކުރުން ހުއްޓުވުުމެގ ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާތީ 

ނުޑ އެ ހުށަހެުޅއްިވ މެންބަރަށް އަޅުަގނުޑ ޝުކުުރދަންނަވަން. މި މައްސަލަ ައކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ާރއްޖޭގެ ިމ އަޅުގަ 

މިއަދުގެ މާޙައުލަށް ބަާލއިރު ވަރަށް މުހިއްމު މައްސަލަ އެްއ. މިއަދުގެ މި ބިުލގެ މަޝްަވރާގެ ނުވަތަ ބިުލގެ ޑިބޭުޓެގ 

ނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުންާވ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުުޅން ތަފާތު ވާހަކަ ތަކަށް އަލިައޅުއްވާަލްއވައިފި. އެކަމަުކ ައުޅގަ

އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވާހަކަ އަކީ ރާއްޭޖގެ އެކި ސަރަހަްއދުތަކުގަިއ، ރާއްޖޭގެ އެކި ަރށްރަށުގަޔާ އަދި މާލޭގެ ހަމަ 

ކަހަލަ ކަންތައްތަުކގެ ޢަމަލުތައް އެބަ  އެިކއެކި ިވޔަފާރިތަކުގެ ތެޭރަގއި މި ބިލުގައި މިހާރު ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބަެއއް

ނޑުމެން ވިސްނަްނޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ  ހިންގޭ. ދެން މި ކަމުގެ ައޅުަގނޑުމެން މިއަދުގެ މި މާޙައުުލގައި އަުޅގަ

ނޑުަތކަށް ރާއްޖޭަގއި ކޮންމެވެސް، ޒަމާނުއްސުރެ އަަށގެންފައިވާ ބަެއއް ސަގާފަތްތަކަކީ ބައިނަްލއަޤްވާީމ އެކިެއކި މިންގަ

ނޑުމެންނަށް މި  ބަލާއިރު ހަމަ މީހުން ޓްރެފިކުކުރުމުގެ ތެރޭަގއި ފެތޭ ކަންތައްތަކެްއ. ދެން މީގެތެރޭގައި ިމހާރު އަޅުގަ

ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެަފއިވާ އެްނމެ ބޮޑު އެއް ަމއްސަލަ އެްއ ކަމުގަިއވާ ާރއްޖޭަގއި މަަސއްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ުނވަތަ 

ދޭީސ އެކިއެކި މަަސއްކަތްތެރިން އެ މީހުންނަށް އުޅެންޖެހޭ ހާލަށް ބަލާއިރު އެ މީހުންނަށް ބިދޭސީ ވިޔަފާރި އާއި ބި

ނުޑގެ ތެރެއަށް ފެިތގެން  ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާތަުކގައި އުޅެްނޖެހޭ ހާލަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މީހުން ހަމަ ޓްރެފިކުރުމުގެ މިންގަ

މާލޭގައި ހިންގޭ ބައެއް ކަަހލަ ޢަމަލުތަކަކީ ބައެއް ކަހަލަ  އަންނާނެ. އަދި ރާއްޖެތެރޭގެ އެކި ރަށްރަށުަގއި، ޚާއްަޞކޮށް 

ނުޑ  ކުރެވޭ ަބއެއް މަަސއްކަތްތަަކކީ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ެތރެއަށް ވަެދގެން އަންނަ ކަަހލަ ކަންތައްތައް. އަުޅގަ
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ތް ގޮތް ދިރާސާކުރުމުެގ ބޭނުންވާ، ދަންނަވަން ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވާހަކަ އަކީ ރާއްޖޭގެ މާޙައުލު މިހާރު އޮ

ނޑުމެން މިފަދަ ބިލެއް ހުށަހަޅައިގެން  މަސައްކަތެއް ވެސް އެބަ ސަުރކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރަންވެއްޖޭ. އަުޅގަ

އަދި އެއާ ބެހޭ ގޮތުން ން މަޝްވަރާކޮށްފައި އަދި ފާސްކުިރކަމުގައި ވިަޔސް މި މައްސަަލ ހުއްޓުމަށް ޓަކައި އެބަ ޖެހޭ 

ތައް ރާވަިއގެން ގޮަތށް ޕްރޮގްރާމު ުގޅޭ ކޮށްގެން ެއއާތަެކއް މަސައްކަތް ބެހޭޕްރޮގްރާމުތަެކްއ މިކަމާ ބޮޑެތި ވަރަށް 

ނޑު ސަމާުލކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވަނީ، ޢުޟޫދެން މި މައު. ކުރިއަށް ހިންގަން ގައި ވާހަކަދަްއކާއިރު ހަމައެކަނި އަުޅގަ

އަްށ އެތެެރާވ  ުޒކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހަމައެަކނި ރާއްޖެއަމާ ހަކަަދއްާކއިރު އަޅުަގނޑުމެން ިމއަށް އަޅުަގނުޑ ވާ

 ނުވަތަ އެކި ރަށްަރށުގެ ތެރޭަގއި ެވސް ބަެއއް  ރަށްރަށުން ައދި މާލެއާރާއްޖޭގެ އެކި އެއް ނޫނޭ.  ބިދޭސީންގެ ވާހަކަ

 ތުން ކަންތައް ކުރެވޭ ގޮ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ ،ގޮތުން ކަންތައްތައް ކުރެވޭ ކަހަލަ ކަންކަމުގައި މީހުންނާ ބެހޭ

. އެ މާނަިއގެ ތެރޭގައި ބަލާކަމަށް ވަންޏާ ކަހަލަ ކަންތައްތަކޭ ގެ ތެރެއަށް ވަެދގެންދާގޮތަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ޓްރެފިކިން 

ހުިރ  ބަހުރޭ ނޭނގި ނަމަވެސް ައދި އެނިގގެން ނަމަވެސް ކުެރވޭ ކަންތައްަތއް އެ ގިނަ ޢަމަލުތަކެއް އެބަ  ވަރަށް

ގޮތުން މީހުން  ކަހަލަ ކަންތައް. މިކަހަލަ ކަމެއް ދިރާސާކޮށް އިޖުތިމާޢީ ވަްނނާނެ އަށްކިންގެ ތެރެޓްރެފި

ނޑުމެންެއއަ ހޭލުންތެރިކުރުވައި، ށް ސައްކަތްތަެކއް އެބަ ކުރަންޖެހޭ. މިހާރު މިއަދުގެ މައުޟޫޢަމަ ށް ެއަކށީގެންވާ އަުޅގަ

ކީ ނުވަތަ މި ިވޔަސް އަދި ނުވިޔަްސ މި މައުޟޫޢަ މުގައިއިތުރު ޑިބޭޓަކަށް ދިޔަކަ ކަދަްއކާއިރު އަުޅަގނޑު ހިތުންވާހަ

އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން އަސްލު ިމ  ،ވާތީ ހަމަ ތަޢާރަފުކުރަން އޮތް ބިލަކަށް މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް ރާއްޖޭގައި ބިލަކީ

އަދި ބެހޭ ފަންނީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންނާ  މަޝްވަާރކޮށް އަދި ކަމާ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ،ބިލު ބަލައިގަނެ

ނޑުމެން އަލުން  ،ރިޢާޔަތްކޮށް މަޢުލޫމާތަށް، ހިސާބުތަކަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކޮށްތަފާސް ވީހާެވސް އަވަހަކަށް މި ބިލު އަޅުގަ

ނޑު ހުށަހަޅަން. މި ބިލު ފާސްކުރުމަށް މަސަްއކަްތތަކުން ފުރިހަމަކުރައްވަިއ، ހުށަހަޅައި،  އެިކއެކިކޮމިޓީގެ  އަޅުގަ

 ދަންނަވަން. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް. ބޮޑަށް ޝުކުރު ޓަަކއި ވަރަށް  ަޞތު ދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ފުރު ދެްއކުމަށްވާހަކަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން: ރިޔާސަތުން

މެްނބަރު. އާދެ! މިހާ ހިސާބުން ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި 

ނޑު ފުރުޞަތު މިވުގެންެދއްޢަލީ މުޙައްމަދު ވަޑައި  އަރުވަނީ  މަށް ދަންނަވަން. )ަވގުުތކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު އަުޅގަ

 މަދު ރަޝީދަށް. ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްހޯރަފުށީ ދާއި

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މަދު ރަޝީދުއަޙްދާއިރާގެ މެންބަރު ހޯރަފުށީ 

ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ޓަަކއި.  ކަމަށް ވިައޅުަގނޑަށް ފުރުޞަތު ދެއް ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް`. 

ނޑުމެނަށް ހިއުމަން ޓްެރފިކިންގެ އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ ހިތާމައާ ޤާނޫނެްއ ވެްސ  އެްއކޮށް ދަންނަވަންޖެހެނީ ައޅުގަ
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ނޑުމެނަށް އެންޓި ކޮ ނޑުމެނަށް ިމ ހޭ ޤާނޫނެއް ވެސް ފާސްކުރެވިދާނޭރަޕްޝަނާ ބެ ފާސްކުރެވިދާނޭ. އަުޅގަ . އަުޅގަ

. ޢިއްޒަތްތެިރ ގޮތުން ޤާނޫނު ފާސްކުރެވިދާނޭ މިހާރު ހިނގަމުންދާ އިންސާނީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކާ ބެހޭއި ރާއްޖޭގަ 

ލަތުން އަރަިއގަނެވޭނީ ޚާްއޞަކޮށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހާއި މި ނަށް އެހެންނަމަވެސް މި ހާައޅުަގނޑުމެންރައީސް، 

ންނަށް ވެރިކަެމއް ކޮށްދިނުމުެގ ބޭނުމުަގއި ިއސްނަންގަަވއިގެްނ ތިއްަބވާ ަރއްޔިތު ،ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ޝައުުޤެވރިވެ

މިއަދު ބޭފުޅުން އަނެއް އިްނސާނާ ނައްތާލައިގެން  ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މިއަދު ވިސްނައި ފިކުުރކުރަންޖެހޭނެ ތި

. އެއް ުނެވވޭ އްޔިތުްނނަކަށް އޯާގވެރިމި ަޤއުމުަގއި ވެިރކަްނ ލިބުނީމާ ޤައުމުގެ ރަ ،އަނިާޔވެރިކަން ޢާއްމުކުރުމުން ގޮސް

ބޮޑު ބަެއއް ކަމަްށ  ބުއްދީގެ ކެޕޭސިީޓ ވަރަށް ،ތޫނު މިއީ ިދވެހިރާއްޖެ. ދިވެހިންނަކީ ވިްސނުންޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ްށ ކަމަ ހެޮޔވާ މާނުއްސުރެ ހެޔޮމީސްވާ ކަމަށާއިކުރީ ޒަ އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަނީ. ެއހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް މާ

އެ ނަފުސަށް  ،ން ތިމާމެންގެ ނަފުސު މުއްސަނދިކޮށްަރއްޔިތުން އަުޅވެތިކުުރަވއިގެން އޭގެ، ބާރު ހޯދައިގެން ،ބުނެގެން

ރަްއޔިތުންނަށް ދޭ ކުދިކުދި އެހީތައް އެއީ  ރެއިން ރައްޔިތުން އަުޅވެިތކުރުަވއި،ލިބުނު މުއްސަނދިކަމުގެ ތެ

ެއްއ ރައްޔިތުން ޤަބޫުލކުރި ޒަމާން މިހާރު ފާއިތުވެ ހިނގައްޖެ. މި ރާއްޖޭަގއި  ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮމީސްވާ ަކމެއް ކަމަށް

ރައްޔިތުން ދެކެ  ،ނަމަ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާޞްތެރި .ދަންނަވަނީ ސިޔާސީ ލީޑަރަކު އަޅުަގނޑު މިހާރުން މިހާރަށް މި

ަގނޑުމެން ކުރާށޭ. ައޅުތިޔާރުަމގު އިޚް  ގޮތުަގއި އެ ލާލުެވރިކަމަށް އައުމަށް އެއޮންނަ ހަ ނަމަ ވާދަކޮްށގެން ލޯބިވާ

ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ނުވަނީ ކޮންކަެމއްތޯ؟ އިރު މި ޤައުުމގައި ޓްރެިފކިންދައްކާ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ ޤާނޫނެްއގެ ވާަހކަ

ގެ ޒުވާނުްނގެ ގައި ޕެރޯލް ބިލަކަްށ ބަހުސްކުރެިވގެން ވެްސ ދިޔަ. ހިތާމައާއެްއކޮށް ދަންނަވަންޖެހެނީ މި ރާއްޖޭމީގެ ކުރީ 

ޤައުމު މާދަމާގެ ޤައުމުގެ ވެރިން. މި ޤައުުމގެ ތިިބ މީހުން، މި  . އެއީ މި ަޤއުމު ހިންގަންތިބީ ޖަލުގަ ގިނަ ކުދިން އެ 

އެއްކޮށް  ގޮތުގައި ބޮުޑވެގެން އަންާނނެ މީހުން. ހިތާމައާ ގެ ޒިންމާދާރު އިންސާނުންތަކެއްވާލުވާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަ

ނޑުމެނަށް ރައްޔިތުން ޓެކްސްޖެހެނީ، އަންދަންަނވަ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ަދއްަކއިގެން ސަރުކާރެއް ހިންގިދާނެ. އަދި ޅުގަ

 ތިމާގެ ޖާހާިއ އާހު ބޮޑުކޮށް ދެއްކިދާނެ. ،އިން ލައި އެ ޓެކްްސގެ ފައިސާ ބޭނުްނކޮށްގެން ވަަށިއގެން ސެކިއުިރޓީ

ރަނގަޅުެވގެން. ައޅުަގނޑުެމނަށް މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުަގއި  އްލުވާނީ ތިމާމެންގެ ބުއްދި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިކަްނ ހަ

އަުޅަގނޑުމެނަށް ތަޢުލީމަށް އަހަމިްއޔަތުކަން ދޭންޖެހޭ މިންވަރުގެ ިއވޭ.  ބަންދުވަމުންދާ މަންަޒރުގެ ވާހަކަ އެބަކިެޔވުން 

ކޮން ސަރުކާަރކުންތޯ  ،ތޯާކކު މި ޤައުމުަގއި ބަ ދެެކވޭ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް.ގިަނއިން އެ ބޮޑުކަމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް

ހުރިހާ ބެލެނިވެރިންެގ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން ނޫނިއްޔާ ްސކޫލް ނިމިގެން ނުުކންނަ ދަރިވަރުންގެ ވާހަކަ ެދއްކީ. 

ރިފުޅަށް މާދަމާ ރަނގަޅު ވިސްނުން ހުއްިޓެގން ދިޔައީ ސްކޫލުން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓު އެއީ ތިމާެގ ދަބުއްދި، 

އެއްކޮށް އުެޅވޭނެ  ކަމާދަރިފުޅަށް މި ދުނިޔޭގައި އަމާްނއޮމާންއުއްމީދަކީ ސެޓްފިކެޓޭ. ތިމާގެ  ބަލެއް ގެނެސްދޭނެމުސްތަޤް

ތެރެއިން  ގެއެ ދަރިވަރުންލަތަކީ ސްކޫުލން ލިބޭ ސެޓްފިކެޓޭ. ސްކޫލު ނިންމި ދަރިވަރުން ކޮބައިތޯ؟ ހަމައެކަނި ވަސީ

ނޑުމެްނގެ މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނެގ  .ާފ ލިބުނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްކިތައް ދަރިވަރުންނަށްތޯ ވަޒީ ވާންވީ ގޮަތކީ އަުޅގަ
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އާިއ  ކުރަްނވީ. ހަސަދަސިޔާސީ ލީޑަރުން ވެސް މަަސއްކަތްކުރަްނވީ. ތޯ މީިޑއާތަުކން ވެސް މަަސއްކަތްބުއްދި ރަނގަުޅވޭ

ދޭނެ. އެ ޤާނޫނު ހެދީމާ ކަމެއް ރަނގަެޅއް ނުވާނެ. ޤާނޫުނ ހެ މި އްޓާލަްނވީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ.ފިތުނަ ވިއްކުން ހު

ބޮޑުވެގެން އުނދަގޫ އުފުލަންޖެހޭނީ ހަމަ ރައްޔިތުންނަށް. އެ ޤާނޫނު ދަމަހައްޓަން އުފައްާދ  އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާރު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި  ޓެކްސް ދައްަކއިގެން. މިހެންވީމާ  ކޮމިޝަނަށް މުސާރަ ދޭންޖެހޭނީ ރައްޔިތުމީހާގެ ޖީބުން

 މިވަރު ނުވިސްނޭ ސިޔާސީ ލީަޑރުން ވެރިކަމަށް ނާރާ. ވެރިކަމުގެ ވޯޓުގެ ބޭނުމުަގއި ތިމާށް ނޭޅޭނެ. ޤައުމު ހަމައަކަ

 ޓަކައި ވާދަވެިރޔާ ނައްތާލުމުގެ މަަސއްކަތް މިއަދު ކުރަމުން އެ އަށް ވޯެޓއް މަދުވެދާނެ ހުރިހާ މަގެއް ނައްތާލުމަށް

ކުރަނީކީ ހަމައެކަނި ބާީޣ  ިޑޑޭުޓ ނައްތާލުމުގެ މަސަްއކަތް މިމިއަދު އެމް.ޑީ.ީޕގެ ކެން ދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ގެ ވެރިކަމަށް ކަމުގައި ހިްއސާވޭ ޕީ.ޕީ.އެމު  މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު ަދންނަވާނަން. މި

ކުރުމަށް ބޭނުންވެގެްނ މި ސިޔާސީ މޫސުމުގައި ެވރިކަން އްާސވޭ ެދންވާ ބޭފުޅުން ެވސް. މި ކަމުގައި ހިއަންނަން އުޅުއް 

 ސަދަމިއަދުން ފަަށއިގެްނ މަސައްކަތްކުރަްނވީ ހަ އުޅޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެްސ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ބޭފުުޅން ވެސް

ނޑިޑޭަޓކު ތިމާ މީހާކަން ރައްޔިތުންނަްށ  ،ވުރެ އާއި ފިތުނަ ިވއްކުމުެގ ބަދަލުގައި ެއއް ެކނިޑޑޭޓަކަށް އަނެްއ ކެ

އެންމެ ބާރުގަަދ ނި އުސޫލުތައް ވިްއކަންވީ. ބު . މިވާނީ ރައްޔިތުންނަށް އިންޞާފު ންނަށް ހެޔޮެއދޭނީ.ނީ. ރައްޔިތުލޯބިވަ

 މި މަ ސާފުކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުަގނޑު ހަތިމާގެ ލަޓިބުރިން ކަންތައްތައް ކުރީމާ  ،ކަމަށް ވެގެން މީހަކީ ތިމާ

ދިގު އުމުރުފުޅެްއ هللا ސް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މާތްމިތިބަ ސިޔާީސ ލީޑަރުންނަށް ނުވިސްނުނަ  ،ދަންނަވަނީ

ހޯދީމާ މި ލަޓިބުރިން ަގދަވެގެން ވެރިކަން ފޮޅުމާއިއިިފއްޔާ ފެންނާނެ. މިހެން ތަޅާދެއްަވއިގެން ދުނިޭޔަގއި ލަހަްއޓަވަ

ންޖެހޭނީ. މީހާއާ ރުހިގެން ތިބެ ޤައުމުަގއި ދެން ހުންނާނީ އެންމެ މީހެއް. އެއީ އެންމެ ގަދަ މީހާ. ނޫނިއްޔާ އެ

ލުމުގެ ޖެހޭ ޒިންމާ ބަރާބަރަށް ނުއުފުމި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ވެސް އުފުއްލަންގެ ޮގތުން، އެއް މިހެންވުމުގެ ނަތީޖާ

ތިބެގެްނ  ބައި ހުރިހާ ކަމަކަށް މަޖުބޫރީ ހާލަތުގައިދަނީ ނު ގޮތުން މިހާރު މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެ  ގެއެއް  ނަތީޖާ

ނޑުމެްނގެ  ،ަތއްތައް ަކމަށް ރުހިގެން ތިބެއެއީ ރަނގަޅު ކަން މިހެން ޒަމާންތަކެއް ފާއިުތެވގެން ދިަޔއިމަ ދެން އަުޅގަ

ފަުތެގ ތެރެއިން މާޒީގެ ތެރެއިން ގެނެސްދިން ކަންތައްތަްއ ނީ ނުބައި ކަންތައްތައް ެއއީ ސަގާތެރޭގައި އޮންނާ

. މިހެންކަމުން ޢިއްޒަތްތެރި ކޮށްގެން ރުހިގެން ތިބެންޖެހިފަގޮތް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލު ތިމާމެންނަށް ރުހި ޤަބޫލުވެގެން އެ

ނުޑ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން  ންތަެކއް ގެ ކަަގނޑުމެންގެ ިހުއމަން ޓްރެފިކިންވެސް ައޅުއެްއގޮތަަކށްރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތަޢުލީމޭ ކިޔައިގެން ވެސް ރަނގަެޅއް ނުވާނެ ސް އެ ތަޢުލީމު ޔަކިތަންމެ ވަރަކަށް ާވހަކަ ދެއްކި. ައޅުގަ

ގައި އުެޅވޭނެ ގޮތެްއ މި ޤައުމުކުދިންނަށް  ވިއްޔާ އެ ލިބޭނެ ފުރުޞަތު ނެތީން ނުކުންނަ ދަރިވަރަށް ވަޒީފާހާސިލުކޮށްގެ

ްށ އައިސް ރައްޔިތުންނަ ތެދުވެރި ހިތަކާއި އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތެއްަގއި ވެރިަކމަށް. މިކަން ކުރެވޭނީ ނޯންނާނެ

ޒަމާނުއްސުެރ،  .ދަންނަވަނީ މި މަ ސާފުކޮްށ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްމި ރާއްޖޭގެ ހަ، ޚިދުމަތްކޮށްދިނުމަށް އައުމާ

ޒަމާނުއްސުރެ ވެރިކަމަށް ައންނަ ބޭފުޅުން ވެސް ސިޔާސީ މާޤާމުތަކަށް އަންނަ ބޭފުޅުން ވެސް މި ބޭބޭފުޅުންގެ 
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ލިއްޔަތާއި މަޤާމުގެ ވާޖިބުެގ ބޭބޭފުޅުންނަށް އެ މަޤާމުގެ މަސްއޫ އެ  ،ފަހަތުގައި ފައިާސވެރި ބޭބޭފުޅުން ތިއްބަވަިއގެން

އުޅެނީ. ކިހާ ދުވަހަކު ކިަތއް  ވެގެން މި ންނަ ބޭފުޅުން ގިނަވީމާ މިހެންދުަގއި އައިން ލިބޭ ތަނަވަސްކަމުގެ މަގުސަތެރެ

ނޑުމެނަށް ހެދިއްޖެތޯ؟ ކޮންކަމެއްތޯ މި ޤަުއމުގެ ރަނގަުޅވީ. އަޅު  ނޑުެމނަށް ޤާނޫނު އަޅުގަ މި ޤައުމުގައި ދެއްކިއްޖެ ގަ

ނޑު މި ޤައުމުަގއިތަކެތީމަސްތުވާ ނޑުމެނަށް މި ޤައުމުގައި ދެއްިކއްޖެ މާރާމާރީގެ ވާހަ ގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ  ކަ. އަުޅގަ

މި ، ޖެހެނީ ެއއްކޮށް ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ދަންނަވަން މި ދެއްކިއްޖެ ަވއްކަމުެގ ވާހަަކ. އެހެންނަމަވެސް ހިތާމައާ

ބުނި ހުރިހާ  މިމީހާގެ ކިބައިަގއި މީހާގެ ައމިއްލަ ނަފުސުގައި ތިމާ އެ ،ބުއްދީަގއިއުމުަގއި ލެއްވި އިންސާނުްނގެ ޤަ

ން ޒުވާނަކަށް އެ ޒުވާނާ ފުރާވަރަށް އެިޅގެވަނީ  ހުިރ. އަޅުަގނޑުމެނަށް ަވއްކަމަަކށް މި ނުބައި ކަންތައްަތއް އެބަ

. ލާނެ ސެންޓުކޮޅެއް ނެތްނަމަވެސް ަވޒީފާ ެއއް ނެތް. ޖަހައިހުންނާނެ. އެހެން ސާސްތަކެއް އަންނައިރުަގއި ބޭނުންވާ އިހު 

އަށް އަދި ސީދާ ިހނގާފައިދާނެ ރާސްތާ ސާފު  ލާަފއި އޭނާލާނެ ރީތި ހެދުމެއް ނެތް. މި ހާލަތަށް ޒުވާނާ ވައްަޓއި

މަގުންނާއި ޗާންދަނީ މަގުންނާިއ  . ދެން ެއ ކުއްޖާ ހިނގާނެ މަޖީދީެއއް ނުދޭ ސަުރކާރަުކން ދައްކަ ،މަގެއް ފެންނާކަށް

ން ވެސް ދެވޭނެ. ގުޑު އޮިތއްޔާ ޮއތްހާ މަގަކުން. އެހެންވީމާ، ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް ނުބައި ަމގުމަގު، އޯކިޑު ަމގުންނާ

ވެްސ މިހާރުސިްސޓަމެއް މިާތނގެ ބިލްޑުކޮްށގެން ނޫނީ މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަކަށް ކުިރމަގެއް ނުލިބޭނެ.  ގަވަރނިން

ވެސް މި އަށް މިހާރު ގުނަ ކަމަށް ކީ ހުރިހާ ކަމެއް އޭގެ ދެ އްލަވާ! ިއއްެޔަގއި އިއްތިހާުދވެގެން މި ޤައުމުަގއި ނުބައިބަ

ދޭ. އެހެންނަމަވެސް ީކއްތޯ ކުރާނީ؟ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަްނ  ހުރި. ހިނގަމުން ވެސް އެބަ ޤައުމުަގއި އެބަ

ކޮށްގެްނ، މަނިކުފާނަށް ވެސް ޕްރެޝަރު  ދެން ވެރިކަމަށް އަންނަން ތިބި މީހުން އެ ،މަނިކު ވެރިކަުމގައި ބަަހއްޓަިއގެން

ނިޑޑޭޓުދެން ދައްކަިއގެން ބިރު ޓަކައި ވާދަވެިރ  ކަމަށް ނުވަތަ ޯވޓަށް ހުރަސްއެޅޭނެ ހުރިހާ މަގެއް ސާފުކުރުމަށްކެ

ނިޑޑޭޓުން ވެސް މި ދަނީ  ފޭިރަގނެގެން އައި މީހާ އެ ދަީނ ނައްތާލަމުން. ވެރިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަން ކެ

 ކުރަމުން. އެހެންވީމާ، ތެދުވެރިކަެމއް ން ދެން ތިބި ޕާޓީތަކަށް އުނދަގޫސިފައިންނާއި ފުލުހުން ބޭނުންކޮށްގެ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިންސާިންއޔަތު ަގއި ނެތީ. ައޅުަގނޑުެމންގެ ކިަބއިަގއި ހުރި ކަމެްއ ހުންނާނެ. އަޅުގަ

ގޮތުަގިއ  ގެޖެހޭ ވިސްނަން. ާޚއްޞަކޮށް ސިޔާސީ ލީޑަރުން  ރަނަގޅުވާން. އިންސާނާ އެބަ  ޖެހޭ އިންސާނާ އެބަ

ުއޅޭ ބޭފުޅުން މިއަދު ހަމަ ވަރަށް ީރއްޗަށް އެ ބޭފުޅުން ތެދުވެިރ ސިޔާަސތެއް އެަބ ިވއްކަންޖެހޭ. ިމ  ނުކުމެގެން މި

ގަންޖެހޭނެ. ޒިންމާ ސިޔާސީ ޕާޓީަތކުގެ ީލޑަރުން ނަހިނގާ ހުރިހާ ހަމަނުޖެހުމެއްގެ  ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ ތެރޭަގިއ މި

އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބުނު އެއްޗަަކއިގެްނ  ރައްޔިތުންނަކީ ވަރަށް ިއޚްލާޞްތެރި ބައެއް.މި ރާއްޖޭގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

ޔިތުންތަެކއް ތިިބ ެއއްކޮްށ ހަމަ ތިްއބެވި ބަެއއް. ވަރަށް ިކޔަމަންތެރި ރައް ކަމާގޮތުަގއި ވަރަްށ މަޑުމައިތިރި ލާލުހަ

ތިީބ  ަބއިކޮށްފަިއ އެއްަބއި ކުދިން އެ އެ ަރއްޔިުތންގެ ދަރިންގެ ދެ ންނަމަވެސް ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް.ތަނެއް. އެހެ

 އެ ޙަމްދަރުދީ  ،އިން ވެސް ޙަމްދަރުދީ ވިްއކަިއގެން އެއް ކުރާނެތޯ؟ މި ވާހަކަ . މި މައިންބަފައިން ކިހާ ހިތާމަޖަލުގަ

ތޯ ނޫނިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އަށް ސިޔާީސ މަޤާމެއް ހާސިލުވޭ ހޯދަިއގެން ތިމާ އިން ވެސް ވޯެޓއް
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ނޑުމެން މި ކުެރވެމުންދާ މަންަޒރެއް ނުފެނޭ. ައޅުަގނޑުމެނަްށ ކިތަންމެ ޤާނޫނެއް ވެސް ެހދިދާނެ. އަޅުގަ މަސައްކަތް

 ހުންނެއް ނޫޭޅ. މިހާރު މި ރާއްޖޭެގ އާބާދީހާްސ މީ 21ައކު  ވާހަަކ ދައްކަންފެށިއިރު މި ާރއްޖެ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ

ަބއިކޮށްފަިއ  އެްއ ނެތް. މި ރާއްޭޖެގ ުޒވާނުންގެ ދެ ވުެރ ބޭރު ބިދޭސީން ިގނަ. މި ރާއްޖޭެގ ުޒވާނަކަށް ވަޒީފާ އަށް

 ފަހު ވަގުތާ  ރަތުގަިއ ވެސް އެންމެތަޢާލާގެ ޙަޟުސުބުޙާނަޙޫ ވަهللا އޮތް.  އެއްަބއި ުޒވާނުންގެ ކުުށގެ ރެކޯޑު އެބަ

އަށް ލިބިގެންވާ ަޙއްޤެްއ ެއއީ. އެެހންނަމަވެސް މި ޤައުުމގަިއ  ފުކުރުމާއި ޢަފޫގެ ޙައްޤު އެ އިންސާނާޖެހެންދެން މާ

ޔާތުަގއި ުކރެވޭ ކުަޑކުޑަ ކަމަކުން މުިޅ ޢަފޫކުރުމެއް މާފުކުރުމެއް ނެތް. އޭނާގެ ުޒވާން ހަކުށެއް ކޮށްފި ުޒވާނަކަށް 

ލަތު. ތަނުެގ ހާ އެނިގވަަޑިއގަންނަވަންޖެހޭނެ އެ ލޭ ބުނާއިރު ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސްޖައުމުރު ޖަލުގަިއ އޮންނަންޖެހެނީ. 

ން ވަކިކުރީމާ ގެންގޮސް އެކަހެރިކުރެވޭ ކުރުން ެއ އިންސާނުން ކުށެއް ކޮށްގެން އިންސާނުން ދެން ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢު

 ހަމަ އަޅުަގނޑު ސާުފކޮށް މި  ،ރިއުޅުމަށްތަުނގައި ިއންސާނުން ދި އެުނވާނެ އޭނައަށް އިތުުރ އަދަބަކަށް. ވެގެން

 ލުގައި އެ ނޭވާލާނެ ަވއިޮކޅު ވެސް ނުލިބޭ ހާ ދަންނަވަނީ އަޅުަގނޑަށް އެ މަންޒަރު ފެނިފައި ހުރީމާ. ކޮށިތަކަށް ލައި

. މިީއ ގެ ޮގތުގައި ޖަލަށް އަޅާފަތިބީ ދިވެހި ލޮބުވެތި މަންމައިންނާއި ބައްޕައިްނގެ ކުދިން ގެންގޮސް ކުށްވެރިން 

ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ، ކީްއވެގެންތޯ؟ މިއީ ވެިރކަމުަގއި ދަހިވެތިކަމުަގއި އެ ުޒވާުނންނަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ވިްސނިގެން

ަގއި ކޮށްފައި އޮްތ ގެން އައިސް މި ޤައުމު ހިންގަން ހަވާލުވެދާނެތީ ވެރިކަްނކުރެްއވި ބޭފުޅުން ބިރުން ހަމަ ގަސްތުލިބި

އަހަރު  ވިހިތިރީސްައދި މީގެ  . ިއއްޔެތަކެީތގެ ވާހަކަމިއަދު މަސްތުވާރި ރައީސް، ކަމެއް. އެހެންނޫންނަމަ ޢިއްޒަތްތެ

ދުވަހުން ފެށިގެން ދައްކަމުން އަިއއިރުަގއި ކޮންމެ އަހަރަކުްނ އަހަރަކަށް އެތެރެވާ ކިލޯގެ އަދަދު ދިޔައީ އިތުުރވަމުން. 

ން އެ ވާހަަކ ދެއްކިއިުރގައި ކުރިއި މާރާމާރީގެ ވާހަކަބޭނުންކުރާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު ދިޔައީ އިތުރުވަމުން. މީހުން މެރުމާ

ރޯމާދުވާުލ މީހުން މަރަނީ. އިްއޔެަގއި ނޫންތޯ ިމ އޮތީ.  ލަތުަގއި އޮތް ކަންަތއްތައްތޯ ިމއަދު މިދެއްކިއިުރަގއި ެއ ހާ

ނޑު މަޖިލީހުގެ އަުޅަގނޑުމެންގެ އަޚް ޑޮކްޓަރ ައފްރާޝީމު ޢިއްޒަތްތެރި އެރީ މެން ހިތަށްޢަލީ ޝަހީދުކޮށްލީ. އަުޅގަ

 ހަތަރު ޓަނު  ،އިއަށް އަރަ ދަޅަ ނޫނޭ ވާ ކުޅަދާނައޭ މިހިރަ ޕޮލިހުން ވެސް. ހަމަ ހޯދާލަނީއޭ. ހާދަހާ މޮޅޭ. ދެއިރު ދެ

ނޑީަގއި ބައިންދަިއގެން އަދި އަދަ ރިޔާޒުهللا ފެން ބޯލައިގެން ޢަބްދު ށް މިހާތަނަށް ކީކޭތޯ ބުނީ. ކޮއްކޯފުޅު ގެނެސް ގޮ

މި ޤައުމުގެ  ޔާތް ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް.ބޭބޭފުޅުގެ ޤާތިލުގެ ވާހަކަ. ކޮބައިތޯ ލަދުހަ ނުލާއަނގަ ެވސް ހުޅުވައި

ނުކުމެ މުގުރުންނާިއ  މި ރާއްޖޭެގ ރައްޔިތުން ބަލަހައްަޓއިގެްނ ތިއްބާ ،މިފަދަ ބޮޑު އަނިޔާތައް ދީ ރައްޔިތުންނަށް 

 ޤާޟީގެ ޙައްޤު ނުލިބިގެންތޯ މިهللا ޢަބްދު. އީސްޗަްސކޮށް މިއީ އިންޞާފުތޯ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ ،ން ތަޅައިއެްއޗެހި

 އުެޅނީ؟ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވެގެންތޯ މި އުެޅނީ؟ ކިހިނެއް ޤާޟީެގ ކޮްނ ޙައްޤެއްޯތ ެގއްލިގެްނ މިهللا އުޅެނީ. ޢަބްދު

. މި މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް، މި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ހަމަ ނިދި ނިދެން ނެތޭ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ނޑުމެން ވިސްނަން އެބަ  އެހެންވީމާ، ވަރަށް ޖެހޭ. ޚާއްޞަކޮށް ިމ ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ  ޮބޑަށް ައޅުގަ

ނޑުމެން ަސބަބަކީ މެންބަރުން ޒިންމާދާރުވާން އެބަޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހޮވިގެން އަުޅގަ
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 ،ގަންދީ ބޮޑު ހުވަެއއްކޮށް ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި އިލާހު، ެއއް ކޮށް  ހުވަ އައިސް މި ޤާނޫނުއަސާީސެގ އޮތް ބޮޑު

ނޑުމެންނަށް ވޯޓުޢަމަލުކުރަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ބޭނުންވާ ގޮތަށް. އިޤުރާރުަގއި ސޮއިކޮށްަފއި  ދެވެީނ އަޅުގަ

ރޭ ދަންވަުރ  ނިކު އެއް ޙުސަިއން މައަޙްމަދު ނިހާނު  ،ނުންވާ ގޮތަށް. އަުޅަގނުޑގެ ައޚްސިޔާސީ ޕާީޓގެ ލީޑަުރ ބޭ

ނޑު ދެންނެވީމު ނިހާނޭގިލިން ކުނި ވަސް ދުާވވަރުން. އަޅު ނިދިވެސް ނާދޭ ވިލި ތިހެން  ކަންދެއްކުމަށް ތިކަން ގަ

ކަަމށް ވަންޏާ ނިހާނާ އެއްކޮށް  ރީ އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތެއްަގއި ތި ކުނިވަސް ދުވާތީ އުޅޭނުކުރާށޭ. އަޅުަގނޑު މިހި

ބޭުފޅުންނަށް އެވަެރއް ނެިތގެން  އަށް. ތި ން ަމނިކުގެ ކައިރި ަގވާށޭ މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙުސަކުރާށޭ. ހިންމަސައްކަތް

ގެ ތާޖުަގއި ވެުޑވި ބޭފުާޅ ނޫންތޯ އެހެރީ. ީކްއވެތޯ ެއކަން ނުކުރެވެްނވީ. ިމއަުދ ައމުރުގެނެސް ަޤއުމުގެ ވަލިްއޔުލް

ޓީ ކައުންސިލަށް ފައިާސ ދައްަކާވއިރު ސިން ވާހަކަިވގެން ތެދުވެ މިތަނުގައި ެއކަމާ ދެރަވެގެސްކޫލެްއގައި ނުިކޔެ

ތިބި. ވެިރކަން  ސިފައިންާނއި ފުލުހުން ވެސް އެބަ ިމ ޤައުމުަގއި ނުކުރެވޭނެ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ނުދެންޏާ

އަުތގައި މުގުިރ ވެސް އޮތް. ހިތްވަރު ވެްސ ހުރި. ބާރު ވެސް ހުރި. ތިމާމެންގެ ޖީބަށް ލާރިކޮޅެއް  ވައްޓާިލއިރު

ވެރިކަން ފޭރިގެންިފ. މި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން  ،ތިަބ ކުދިންތަކުެގ ބޮލަށް އެިރގެްނ ނުކުމެ ލެވުނީމާ އޮފިސަރުން އެ 

ިމ ޯއކޭ. ެލވުނު. ސިފައިން ރަްއޔިތުންގެ ޔުނިފޯމުލައިގެން ތިބެގެްނ ތަޅަިއ ަޗސްއަރުަވއި ގަިއގަިއ ދިވެހި ފުލުހުންނާއި

ަގއި ންެގ މަޖިލިސް ދޮށަށް ައއިސް ކިއޫ ަރއްޔިތު ަގއިލެނިވެރިން ުނކުމެ ަމގުމަތީރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަްއ ބަންދުެވގެން ބެ

ން ހަދާލައިގެން ވެސް ހިނދަށް މިހެ ހިނދުން މި މި .ހަމްދަރުދީވެގެން ވާހަކަދައްަކވަނީ، ޖެހުނީމާ ހާސްވެގެން

ނޑު ސާފުކުރަން ހިނާގ. . ހައްލުވާނެ މި ޤައުމުގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ކުރާކަށް މަސައްކަެތއް ނުހުންނާނެ. ކުނިގޮ

 ،އެކު އެަކން ކުރަން. ވޯެޓއް ހޯދާކަށް ބޭފުޅުންނާ ނަން އެވެސް ދާމެންބަރުން މިހާރު 31މް.ޑީ.ޕީގެ އަޅުަގނޑުމެން އެ

 ނަަވންޏާ އަޅުަގނޑުމެން ީލޑަރާސިޔާީސ ލީޑަރުން ކެިރވަަޑިއގަން ނޫން. ތެދުވެރިވާްނވީ. ކީްއވެތޯ. ތާއީދެއް ހޯދާކަށް

 މީހާ.ތުން މިައދު ވެރިންނަކީ ަރއްޔިތުގޮ . ާވދަކޮށްގެން މޮުޅވޭ. މި ޤާޫނނުއަސާސީ ބުނާއިންތިޚާބުަގއި ވާަދކޮށްލާ

ަވކި މާތް މީހެއް. ވެރިެއއްގެ ގޮތަކަށް މި ޤައުމަކަށް  ،މި ޤައުމެްއގައި ނުހުންނާނެ މިއަދަކު ވަކި މޮޅު .ރައްޔިތުން

. ފޮނުއްވީ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގަهللا ތް. ހުރިހާ އިންސާނުން ވެސް މާްއގެ ޝަރަފާއި ލަޤަބާއި ދީފައެ ވެރި ،މީހަކު ނުފޮނުވާ

ޭއގެްނ  އޭނާ އަށް ފަހުމުވެ، ންނަ މަންޒަރާއި އޭނާެގ ކަންފަތަށް އަޑުިއވޭ ައޑާއިއޭނާ، އެ އިންސާނާ އޭނާގެ ޮލލަށް ފެ

ުދވަހަކުން ނުބުނެވޭނެ  ަހޟްރަތުގަިއ ޖަވާބުދާރީެވވެނީ. އެهللا ނުބައި ރަނގަުޅ ަވކިވީމަ އޭާނ އަށް އާޚިރަތް ދުވަހު 

ލީޑަރު، ތިމާގެ ޕާޓީގެ  ންނާނީ ތިމާގެދުވަހަކުން ނުބުނެވޭނެ ތިމާ ޖަވާބުދާރީވާން އަ އެކޭ. އެ  ތިމާ އަށް ނޭނގުނީ

ުރ އޭނާ ައށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އަޞު އިންާސނާ މަތިވެރިކުރަްއވާ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމެކޭ. މިހެންވީމާ، ލީޑަރު

ތަށް ގޮސް އޭނަގެ ެގ ޙަޟްރަهللاމަލާއިކަތް ބޭކަލުން  ކައިރީަގއި ތިއްަބވާ ،ނަމާދަށްފަހުގައި އޭނަގެ ހިސާބު ބެލެވި

ނުޑމެން ފޮނުވާފައި މި ތިބީ. ގައި ލިެޔވޭމަޙްފޫޟު ލްލައުޙުއް ހިސާބުތަ  މިހެންވީމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް  ގޮތަށް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޒިންމާދާރުވާން. އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި މީހާ އެބަ ޖެހޭ އޭނާގެ ބުއްދި އަށް ފެންނަ އެއްޗަާކިއ 
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އޭނާ އަްށ ފަހުމްވެ އެނގޭ އެްއޗަކުްނ ނުބަިއ  ލޮލަށް ފެންނަ މަންޒަރާ، ނަގެ އޭނާގެ ުބއްދި އަށް ިވސްނޭ ެއއްަޗކާއި އޭ

ނޑުމެންނަކަްށ  ނުފިލުވުނީ ނެ ތިމާ އަށް ނޭނގުނީއޭ. އޮޅުންރަނގަޅު ަވކިވާން. އާޚިރަތް ދުވަހަކު ނުބުނެވޭ އެކޭ. އަުޅގަ

ނުޑމެން އިންސާނީ ދަރަޖައަށް ، އަނެއް މީހާގެ ބޮލަކު ތުހުމަތެއް ނޭޅުވޭނެ. މިހެންވީމަ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ޓަކައި ހެޮޔ  ބޭފުުޅންގެ އަމިއްލަ އެދުން އެްއކިބާކޮށް މި ޤައުމަށް ވެއްޓެން އެބަ ޖެހޭ. މިތިބަ ސިޔާސީ ލީޑަރުން އެ

ނޑުމެްނެގ  އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޚްލާޞްތެރި ނިޔަތުަގއި ާވހަކަދައްކަން ިއއްެޔަގއި ނޫންތޯ އަުޅގަ

ކަޅު ހެދުން ލައިގެން ހުރިހާ އެއް ދިނީ. އެ ދުވަުހގައި  ފަދަ މަރުގެ ބޮޑު ހަމަލާ ދާ ަގއި އުޅޭ ކުއްޖަކަށް ފުާރނަމީޑިޔާ

އަްށ  ސް ރިޕޯޓަރުން ނިކުތް ަމގުމަްއޗަށް އިނގޭތޯ. އޭގެ ައނެއް ދުވަހު މީިޑޔާތަުކގައި ަހމަ ވާހަކަދެްއކީ ތިމާނިއު

އެްއކޮށް ސާފު ތެދު ޚަބަރު  ނޫން. ތެދުވެރިކަމާބުނަނީ އެހެނެއް ނޫނުމީޑިޔާ ޤާ. މުސާރަދޭ އޯނަރުގެ ހިމާޔަތުގަ 

ކަމެްއ، ދެ ަކމެއް ނޫން. ހުރިހާ ކަމެްއ.  އުޅެނީ އެއް  ވިްއކުމަށް. އަުޅަގނޑުމެންގެ ގޯްސވެގެން، ނުބަިއވެގެްނ މި

 ދުވާނެ، ވަސްއިން ކުނި ގެ މި ރާްއޖެއަޅުަގނޑުމެން ދުވާނެ، މި މާލޭން ވެސް ކުނިަވސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ

 .وبركاته هللا تورحو عليكن مالسالو ދި ކުިނވީމަ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެން ދިރިއުޅޭ އިްނސާނުންގެ ބުއް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

 ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދަށް އެއް ހުށަހެޅުމަށް ހޯރަފުށީ ދާއި ހޭ މައްސަލަނިޒާމާ ބެ

 އަރުވަން. ފުރުޞަތު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:މަދު ރަޝީދު ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

މަތާއި ރައްާކތެރިކަމާއި އަމަންއަމާންކަމަްށ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި ރާއްޖޭގެ ސަލާ

ކައިިރއަށް ވަަޑއިގަންަނވާ. ައޅުަގނޑު  ން މިހާރަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްލޯބިކުރައްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހަމަ މިހާރު

 . عليكن مالسالوތަނަށް.  ވެސް މި ދަނީ އެ
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަރުވާަފއިވާ ޢިްއޒަތްތެރި ނޫން ތީ. އެހެންކަމުން، ފުރުޞަތު އެއް ބެހޭ މައްސަލަމެންބަރު، ނިޒާމާ ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު ވާހަކަކޮޅު ކުިރއަށް ެގންދިއުމަށް މިހާރު. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް

 ކަމަށް  ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވި ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެމީހުން ޓްރެފިކު ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ނޑު ޝުކުުރއަދާކުރަން. ިމީއ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ކުރުން ގޮތުން މިހާރު މީހުން ޓްރެފިކު ޓަކައި ސަރުކާރަށް އަުޅގަ

ނޑިވަެޅއްަގއި  ހުއްޓުވުމަށް ހުށަހެޅުނު ޓަކައި ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއް ެއްއވެގެން ގިނަގިަނ މަސައްކަތްތައް ކުެރވެމުންދާ ދަ

ނޑު  ބިލެއް. އަދި މި ސައްކަުތެގ ޓަކައި ކުެރވޭ މަ މާޔަތްކުރުމަށްދަންނަވާނީ އިންސާީނ ޙައްޤުތައް ހިކަމަކީ އަޅުގަ

ަގިއ މިއަދު އަޅުަގނުޑމެން މި މައްސަލައި ުމ މަސައްކަތެކޭ. އެހެންނަމަވެސްތެރެއިން ވަރަށް މުހިއް

ނޑުމެންނަށް މި ވާހަކަދަްއކަމުންދާއި  ބޭރުގައި އެތައް ަބއިވަރު ބެލެިނވެރިންތަކެއް އެްއެވގެން އެ  މަޖިލީހުގެރު އަުޅގަ

ނޑަށް ހަމަަގއިމުއުޅޭ ރިންނަށް ިކޔަަވިއނުދެވިގެން ބޭފުޅުންގެ ދަ  ެވއްޖެ މި ބޮޑު ވެސް މިއަދު މާ ަމއްސަލަ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ނޑު ސާފުނުކުެރވިގެން  ވަގުަތއް. އަުޅގަ އެތައް ބަޔަކަށް ދައުލަުތެގ ދަނީ މާލޭގެ ކުނިގޮ

އެއް ނުނިކުެމގެން  ނަތީޖާ ޓަކައި. އެހެންނަމަެވސް ބަޖެޓުން ލާރިތަކެއް އެބަ ޚަަރދުކުރޭ އިނގޭތޯ މި މަަސއްކަްތކުރުމަށް

ނޑުމެންނަށް މި ތަން.  ލާފައި ގޮސް ތިބެންޖެހޭކިެޔވުން ހުއްަޓއި ކުޑަކުދިންތަކެއްފެންނަނީ  އެތައް ދުވަަހކު އަުޅގަ

އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް އެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބޮލުގައި މިކަން އަުޅވަިއގެން ވެސް ތިބެވޭކަށް ނެތް. ެއއީ  މީގައި

ނޑު ސާުފކުރަން ބަޖެޓެއް  ނޑު ސާފުކުރަން ޮއންނަ ތަނެއް ނޫން. އަދި ކުނިގޮ އެޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ައކީ ކުނިގޮ

ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ުނކުރެިވ،  މާލޭ، ނަ ތަނެއް ވެްސ ނޫން. އެހެންވީމާދީފައި އޮން

ނޑިވަެޅްއގައި މިފަދަ ބިލަކަްށ  ނޑުމެންގެ ދަރިންެގ ޙައްޤުތައް ެގއްލިގެންދާ ދަ ޒިންމާއަދާނުކުރެިވގެން ގޮްސ އަުޅގަ

އަކީ ކޮންެމ  ހަމަ ުކއްލި މައްސަލަ ،މު ވަގުތު މުހިއް އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދެްއކުމަށްވުރެ ައޅުަގނޑަށް ހަމަ މި

 އެްއގެ ތެރެއިން ިވޔަސް ެވސް މި ެއއް ކަމަށް ވާތީ ުކއްލި މައްސަލަ ވަގުެތްއގައި ވެސް މަޖިލީހުން ބެލޭ މައްސަލަ

ނޑުމެން މި ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. އެީއ  ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަން އަޅުގަ ވަގުތު މަަސއްކަތްކުރަން ޖެހިއްޖެކަން ައޅުގަ

 މެ ބޮޑުވެފައި އޮތް ކަމަކީ. ުޝކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް މިއަދު ހަމަ އެން 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމު މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ،عليكن سالملا .رسول هللا على والسالم الصالة، هلل الحمد .الرحين الرحون هللا بسن

މަްނޒަރެއް.  ިދޔައީ މުޅިްނ އާ އިުރ އަޅުަގނޑަްށ ފެނިގެން މިބިލުގެ ވާހަކަ ފެިށގެން ައއި ސް، މިޢިއްޒަތްތެރި ަރއީ
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ޓަކައި ރާއްޖޭގެ ެޓރަރިސްޓުންނާއި ރާއްޖޭަގއި  ރިޒަމް ހަލާުކކޮށްލުމަށްއިން ބޭރުގައި ރާއްޭޖގެ ޓޫ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ

ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ  މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ފެށިގެން މި އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހުރިކަމުގެ ވާހަކަަދއްކަމުން އަިއސް

ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެން. އެީއ ައޅުަގނޑު ިހތާމަކުރާ ކަމެއް. އަދި އެކަން  އެއް މަރުޙަލާ ޓޫރިޒަމް ހަލާކުކޮށްލުމުެގ އާ 

ުމ ކީ ވަރަށް މުހިއްދެެކޭވ ވާހަކަތަކަ މި މަޖިލީހުގައި  ްސ ކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެިރ ވެ

 ކަތަްއ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މީޑިޔާއާ ވާހަކަތަެކއް. މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ދައްކަާވ ވާހަކަފުޅުތަކަކީ އެ ވާހަ

ހަމައަށް ވެްސ ދާނެ. އެހެންކަމަށްވާއިުރަގިއ  ަތއް ދުނިޭޔގެ އެހެން ނޫސްތަކާހަމައަށް ދާ ކަންތައްތަެކއް. އެ ވާހަކަ

ނޑުމެްނގެ ަޤއުމުގެ ސަލާމައަޅުަގނޑު ޤައުމުެގ  ތާއި ަޤއުމުެގ ރައްކާތެރިކަާމއިމެން ވާހަކަދައްާކިއރުގައި އަުޅގަ

ދެތިން ކުރިން ދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިދިޔަ، ވޭތުވެިދޔަ  ބަ ވިސްނަްނޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސްކަންތައްތަކަށް އެ

ގޮތުން  ދީނީ ބި ވާހަކަ އާއި މި ރާއްޖޭގައިޓެރަިރސްޓުން ތި އަހަރެްއގެ ތެރޭގައި އިވެމުްނ ދިޔައީ މި ރާއްޖޭގެ

އެކަމާ ދެޮކޅަށް ވާހަކަަދްއކަމުންދިޔަ އަޑު. ނަތީޖާ ައކީ  ،ހައްދުފަހަނައަޅާފައި ތިބި ބަަޔކު ތިބެގެން ެއކަން ކުްށވެރިޮކށް

ނޑުމެންނަށް އެތައް އު ކުރިމަތިލާންޖެހުން.  ަދގޫތަކަކާ ނބޭރު ޤައުމުތަކަށް ައޅުަގނޑުެމން ކުރާ ދަތުރުތަކުަގއި އަުޅގަ

ފަދަ ދުއްތުރާތައް އަވައްޓެރި ޤައުމުތަާކއި ބަެއއް އެހެން ޤައުމުތަކުން ވެސް  ދިވެހި ރައްޔިތުން ދުވަހަކު ެވސް ނުދެކޭ

 ކަން އެހެން އޮއްވާ މިއަދު  ފެންނަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.ހިފައިގެން ދަތުރުކުރާއިރު  މިއަދު ދަނީ ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު 

ނޑުމެން މިއަދު ވަރަްށ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި ހަމަ އެ ވާހަކަަތއް ތަކުރާުރވެެގން ދައްކަން ފެށުން އެއީ ައޅުގަ

ެއކީަގއި ޚިޔާުލތަފާތުވާ ދީނީ ކުދިން އުޅުނު  ގެ ރަޙްމަތާهللاޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  ،ކަންބޮޑުވެ 

ބޮޑު ކަންތައްތަެކއް ނެތް. މިއަދު އަިދ މި ޤައުުމގަިއ ެޓރަރިސްޓުންނެއް ނެތް. އަދި  ނަމަވެސް މި ޤައުުމގަިއ އަިދ އެހާ

މެއް ނެތް. ޢިްއޒަތްތެިރ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައެޅު ނޫނީ ދީނީ ،މި ޤައުމުގައި މި ަޤއުމު ހަލާކުކޮށްލާނެވަުރގެ ޓެރަިރޒަމެއް

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ވަރަްށ ރުގައި މި ބިލަކީ އަުޅގަދެންނެވި ވާހަކަދަްއކަމުންދާއި ކަން އެހެން އޮްއާވ މި ރައީސް.

ނޑުމެންނަށް މި ށްލަްނޖެހޭ. ހިއުމަން ޓްރެފިކިން މު ބިލެއްކަން ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ފާހަގަކޮމުހިއް އޭ އަުޅގަ

ެގ ހިއުމަން ވެްސ މިއީ ތަފާތު ކަމެއް. ަޙޤީޤަތުގައި ާރއްޖޭ ގޮތާ  އޮތް  ގޮތާިއ ރާއްޭޖގަިއ ހިއުމަން ޓްރެފިކިން ޤަބޫލުކުރެވޭ

ކުރުމުަގއި ބޮޑަްށ މި އުޅެނީ ވެސް ހަމަ ބިދޭސީން. ދިވެހިން ބަޔަކު ޭއގެ ފިކިންގައި ނޫނީ އިންާސނީ ވިޔަފާރިޓްރެ

ދޭސީންގެ ވިޔަފާރިަތއް ިދވެހިރާއްޖޭެގ މިއަދު ެވސް ބި ސް ނުދަންނަވަން. އެހެންނަމަވެސްެއއް ވެ  އަީޑގަިއ ނެތް ވާހަކަ 

ނުޑ މިއެންމެ ޮބޑަށް މަ  ކުރިމުގައި  ލަދޭޝް ދެންނެވީ ބަނގް ސައްކަތްކުރަީނ ހަމަ އެ ަޤުއމުތަކުގެ ބިދޭސީން. އަުޅގަ

ކުރާިއރުގައި ބިދޭސީން ގެނެްއަސ މީހުން މިއަދު މި ޤައުމުގައި ެއންމެ ގިނައީ. އެމީހުން މިއަދު މި ޤައުމުގައި މަސައްކަތް 

މުން ދަނީ. މީހުން މި ޤައުމަށް އެތެރެކުރަ ދައިގެން އެެއްއޗިހި ހަ ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ޯވކްޕާމިޓްތަކާއި އައި.ޑީކާޑުަތކާ

ެގ ތެރެއަްށ މަސައްކަުތގެ ތެރޭަގއި މިއަުދ އީ ަގވަރމަންޓުއެހެންަނމަވެސް ސަރުކާރުން ކުރަްއވަާވ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ެއކީަގިއ  . އަދި އެހެންކަމާސް ވަަރކަށް ހުއްޓުން އަިއްއސަމީތި ވަނުމުން މިއަދު ލޭބަރުންގެ ކަންަތއްތައް ވަނީ ކޮންމެވެ 
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ައދި ދިވެއްެސއް ވެސް ެއީއ  އެއް ވެސް ެއއަރޕޯޓުން ވަންނަ ކޮންމެ ބިދޭސީ ،އަދި މި ނިޒާމު އިތުރަށް ހަުރދަނާވެ

މު ކަމެއް. ެއކަން ކުެރވުމުން ނުކުެމވޭނެ ނިޒާމެްއ ގާއިުމކުރުމަކީ ވަރަްށ މުހިއް ، ކުެރިވގެން ދިވެހިރާއްޖެ ައށް ވަދެޗެކު

ނޑުމެންނަށް  ވެގެންދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.މެންނަށް މި ވިޔަފާރި ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލްއަޅުަގނޑު އަުޅގަ

. ށް މި މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމާފަހިމެނޭ މަސައްކަތަކަށް ާވނީ މިހާރު ހުއްޓުމަ ރަޕްޝަން ކޮނެކްސްބިޒް ެއއީ 

ވަންނަ ބިދޭސީންނަކީ  އްޖެ އަށްިދވެހިރާ ،ކޮށްމު މެއް ވީހާވެސް ައވަހަކަްށ ގާއިއެހެންކަމާއެީކގަިއ އެނޫން ިނޒާ

މީހުން ހޯދައިގަނެވޭނެ ފަދަ ގޮތަަކށް ވަދެވޭނެ ބަެއއް ކަމުަގިއ  ން ފަހުން އެމެންނަށް ފާހަގަކުެރޭވ، ބަލައިގެއަޅުަގނޑު

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން ޓަކައި މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް މަސައްކަްތކުރަންޖެހިފައި ހެދުމަށް . އެހެންކަމާެއކު ވާކަން އަުޅގަ

އަވަހަށް އެފަދަ ނިޒާެމްއ  އެީކގަިއ ދާދި އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ ިއމިގްރޭޝަނުން މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތާ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި . އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ކަމަށް ކުެރިވގެންދާނެގާއިމު

ނޑުމެންނަށް މިރައީސް، ައޅުަގނޑު ުއއް ައވަހަށް ނިމޭނެ  ،ނުވެ ޤައުމީ މުސީބާތަކަށް ކަންތައްތައް މީ މީދުުކރަނީ އަޅުގަ

 ގޮތަކަށް މި ބިލު ވެސް އަވަަހށް ފާސްވެގެން ދިއުން. ުޝުކރިއްޔާ، ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ރަދީފު ބުނާ ގޮތުން ނަމަ ، ކުރުން ުނވަތަ އިންސާނީ ަވގު ިވޔަފާރިރެފިކުތެރި ަރީއސް. މީހުން ޓްޝުކުރިއްާޔ، ިޢއްޒަތް

ވަުގ ފާރިކުރުމުެގ ބިލު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވީީތވެ ހުށަހެޅުްއވި ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރަށް ވަރަްށ 

ޔޭގައި އޮތް ހުރިހާ ވައްތަެރއްގެ ިވޔަފާރި އެްއ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކީ ޝުުކރުދަންނަވަން. ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ދުނި

ނޑުމެންނާ ހަމަައށް ނައިސް ނުދާނެ ކަމެއް. އެގޮތުން ރާއްޭޖގައި މިހާރު  ޢާއްމުވެގެން ާދއިރުަގއި މީެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކަމަށް ސަމާލުވާްނޖެހިފައި އޮތް ވިޔަފާރި ައކަްށ ޢާއްމުވެގެންދާ އާ ވިޔަފާރި ައކީ ހަމަގައިމު ވެްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެއކަށީގެްނާވ  ނޑު އަުޅގަ ވެގެން މި ދަނީ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހުން ބިނާކުރުމާއި މީހުން އުފެއްދުމުގެ މިންގަ

ނޑުމެންގެ ޯވކް ފޯސް އަށް ތަފާތު ވައްތަރުެގ  ރަނގަޅު ގޮެތއްަގއި ނުގެންުގެޅވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ެވގެން ދިޔައީ އަުޅގަ

ނޑުގެ މި ދެންނެވީ ތަޖުރިބާ އަށް މީހުން އިތުރުކުރަން ޖެހު ން. ދެ ބާވަތެއްގެ މަްއސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެގެްނ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކީ އާބާީދ ކުޑަ ަޤއުމަކަށް ވެަފއި،  ބަލާއިރުަގއި މިކަން މިގޮތަްށ ހިނގަން ދިމާވެފައި ވަނީ. އަުޅގަ

ށް ގެނެވޭ މީހުން އިތުރުކުރެިވގެން ދިޔަދިޔުން މަސައްކަތްކުރާނެ މީހުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން ތަފާތު މަސައްކަތްތަކަ

ނުވަތަ މަސައްކަތްަތކަށް ރާްއޖޭގެ އިންަޑސްޓްރީ ފުޅާެވެގން ދިޔުން އެއީ އެްއކަން. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުްނ 

މަސައްކަތްކުރަމުން ސަުރކާުރގެ މިންަގނޑުތަުކގެ ތެޭރަގިއ، ޤާނޫނީ އިުމގެ ތެރެއިްނ މިފަދަ ކަންކަމަށް ގެެނވޭ 

ހުންނަކީ އެއީ ކޮން މަސަްއކަތެއް ކުރަން، ކިހިނެއް ހަަދން ކިހާ ފެންވަރެްއގެ މީހެްއަކން ނުބަލައި ބޭނުން ގޮަތކަށް މީ

އެދަފަ ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލާފައި އޮތުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މި ިވޔަާފރި އަށް މަގުފަހިވެގެން ގޮސްަފއިވާ އެއް މައްސަލަ ކަމަށް 
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ނޑުމެންނަށް މި ފެނުނީ ރާއްޖޭގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަޖުރިބާުކރެ ވިފައި އެބަ ހުރި. އަނެއް ބާވަތެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ސްކޫލުތަކުްނ ކިޔަަވއިދީގެން ނެރެމުން ގެންދިޔަ ުޒވާނުން ވޭތުވެިދަޔ ތިރީހަކަށް އަހަރު ނުވަތަ 

ޓްރީ އަްށ ބޭނުންވާ ވަރަށް މީހުން ސާޅީހަކަށް އަހަރު ކީކަުމގަިއ ވިޔަސް ާރއްޖޭަގއި ފުޅާަވމުންދާ އިންޑަސް

ތަރުބިއްޔަތުކުރުުމގެ ބަދަލުގައި ސްކޫލުތަކުން ކުދިން ކިަޔވާފައި ދޫކޮށްލާއިުރގައި މަސައްކަުތގައި ެއކަށީގެްނވާ 

ތަޖުރިބާއަކާ ނުވަތަ އެ ުކއްަޖކު އަމާޒުކޮްށގެން ކުރަން ބޭނުންވާ މަސައްކަަތކާ ނުވަތަ ަޤއުމު އެ ކުއްެޖއްގެ ފަރާތުން 

ނުންވާ ކަމެއް ަބއްޓަންެވގެްނ ނުދިއުން. ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ ބުނާ ކަމަށް ވަނީ ިވއްާޔ ަޤއުމީ ސިޔާސަެތއްގެ ތެޭރަގއި ބޭ

ޤައުމު ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި ތިބެންޖެހޭނެ ދަރިންތަކެއް ުއފެއްދިފައި ނެތުން. އަޅުަގނުޑމެންނަށް މި ސަރަހައްދުގެ 

ވަީރގެ ޤައުމުތަުކެގ ތެރޭގައި މިހާރު މި ގޮތަްށ އުފައްދާފައި އޮތް އެންމެ ޤައުމުތަކުގެ ތެެރއިން، ުނވަަތ މި އެތެރެ

ރަނގަޅު ަޤއުމެއް ކަމަށް މި ފެންނަނީ ސިންގަޕޫރު. ސިންަގޕޫރުގައި ކުއްޖާ ސްކޫލަށް ވަްއދާ ހިސާބުން ފެށިގެން ެއ 

ަގއި ެއ ކުއްޖަކު ބިނާކޮށްފައި ވަނީ. ކުއްޖާ ދެނެގަނެ، އަދި ސަރުާކރުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ަޤއުމަށް ބޭނުންވާ ގޮތެއް

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ެއކަމަށް ޓަކައި ހަލާުކވެ، ގޮއްސަ މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، މި ަވގުތު ޤާނޫނެްއ 

އް އަދި ހެދުމަކުން މިކަން ހައްުލކުރެވޭކަްށ ނެތް. މިކަން ހައްުލކުރެވެން އަންނަނީ ހަމަ އެކަިނ މިއަށް ޤާނޫނު ހަދައިގެނެ 

ނޑުމެން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން، ޚާއްޞަކޮށް އަޅުަގނޑު އެ ކޮމިޓީައކަށް ނިސްބަތްވާ ކޮމިޓީައކުން ވެްސ  ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެން ފަށައިގަނެގެން އެބަ ުއޅެމު. މިދެންނެވީ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންކުރުމުގެ މަސަްއކަތެްއ  މިހާރު މައްސަލަތަކެއް އަުޅގަ

ުކރުމުގެ މަސައްކަތް. ެއކަމަށް ޓަކައި ްސކޫލުތަުކގެ ބޯޑުަތކާ ވާހަކަދަްއކަިއ، ސްކޫލުަތކުެގ ނޫން އަނެއްކާ. މީހުން ބިނާ

ނޑުަތއް ރަނގަޅުކޮށް ސްކޫލުަތކަށް އަާމޒުކުެރވޭ ކަންތައްތަކަށް ބަަދލުތަކެއް ގެަނއުމަށް ޓަކަިއ  އަޚްލާޤީ މިންގަ

ފަރާތްތަކާ އެީކގައި ވާހަކަދަްއކަމުން މި ގެންދަނީ.  ސްކޫލުތަކުެގ ބޯޑުތަާކ، އަިދ ސްކޫލުތަުކގެ ިކޔަަވއިދިނުމާ ބެހޭ

ނޑު ބަލައިލައިފިން. މި ޤާނޫނު ބައްޓަންކުރެްއވި، ފަރުމާުކރެއްވި ބޭފުޅާ އަކީ ވަރަްށ  ޤާނޫނުގެ ބައިތަކަށް އަުޅގަ

ހަވާ އެްއޗެްއ ގިނައިން ޤަރާރު ލިުޔއްވާ ބޭުފޅެއް ކަމަށް ފެނޭ. ައޅުަގނޑުެމން ޤާނޫނެއް ނިންމާފައި، އެ ޤާނޫނަކުން ދޭ

ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ަތްޞދީޤުކުރުމަށްފަހުގައި، ަރއްޔިތުީމހާގެ ތެރެއިން އެންމެ އާދަިއެގ މީހާ އަށް ވެްސ އެ ޤާނޫނު 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޙަޤީޤަތެއް. ޤާނޫނު ކިޔާނީ ލޯޔަރުން އެކަންޏެއް ނޫން.  ކިޔާލަން އެނގުމަކީ އެއީ ައުޅގަ

ލާއިުރ ޤާޟީ އެަކންޏެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ޮކންމެ ލަފުޒެއް ނިންމައިކުރަން އިންނަ ޙުކުމް ނަށްޔާނީ ޤާނޫޤާނޫނު ކި

ެއއް ޯނވޭ.  ުއޅޭ ެއއްެޗއް ބުނެވިފަ ޙަޤީޤަތުަގއި ޤާނޫނުަގއި ބުނަން މިކަހަަލ ތަންތަންކޮޅު ލީމަ .އެވެ މި ،ދެންފަހެ

ނޑު ބޭނުން މި ޤާނޫނު ކޮމިޓީއަކަށް ޮގސް، އެހެންވީމާ ކުރެވެމުން ދާއިރުަގއި މިހެން ގެން މި ބިލުގެ މަސައްކަތް އަުޅގަ

 ،ކުރަމުން ގެންދާއިރުަގއި ދެންފަހެޤަރާރުތައް ބަްއޓަން، ހުރި ތަންތަން ރަނގަޅުކުރަން. އަޅުަގނޑުމެން ޤަރާރުތައް ިލޔެ

ބައިތަކެްއ  ތުރުކުރަނީ އޭގެ ކުރިއަށް ުނވަތަ ޭއެގ ފަހަތަށް އިހިސާބުން އެަކހަލަ ބަސްބަސް ބޭނުން މި .އެވެ މި

 އެއް  ޤާނޫނެއްަގއި ވަރަށް ރީތިކޮށް ބުަނން ބޭނުންވާ ބަހެއް ނުވަތަ ބުނަން ބޭނުންވާ ޖުމްލަ ގެންނަށް ބޭނުންވީމަ.
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ތިވާނެ. ދެން އޮތީ ރާއްޭޖގެ އަށް ޭއގެން ވަރަްށ ބޮޑެތި މަްއސަލަތަކެްއ ކުރިމަ  ވާ މީހާނުބުނެފިއްޔާ ެއ ޤާނޫނު ފަހުމް

އޮތް. މި ރާއްޖޭގައި އަމަން.  ލިބިފައި އެބަ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް މަޢުލޫމާތުހަކަެދއްކުންގޮތުން ވާ ބެހޭ މާޒީއާ

އިުރގައި ދިވެިހ އިިމގްރޭޝަންެގ ފަރާތުން ސްރީލަންކާގައި ތަމަޅައިން ހަނގުރާމަކުރަމުން ގެންދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޕޯޓު ސްރީލަންކާަގއި ިވއްަކއިގެން ޔޫރަޕަްށ އެ ޕާސް ،އެ ޕާސްޕޯޓު ގެންޮގސްެގން ،ޕާސްޕޯޓު ވަގަށް އުަފއްދަިއެގން

ެއއް. ީމ  ހުރި ވާހަކަ އި ކުރި ވާހަކަ. މީ ަދއްކާފަދަރިކޮޅުގެ މީހުން ަވގަށް ޭބރު ދިވެހި ޕާސްޕޯޓުަގއި ތަމަޅަ

ނޑުެމންނަކަށް އެކަން ބެލިފަ ކަމެއްގެ ވާަހކަ. އެހެންވީއިރު ހުރި އިދިވެހިރާއްޖޭަގއި މާ ކުރީގައި ހިނގާފަ  އްއެ އަުޅގަ

ޕޯޓުތައް ގޮއްސަ ހުރީ ދެންނެވި ފަދަ ޕާސް ނެތް. ގިނަ ފަހަރަށް މި އެއް ވެސް ެއކަން ބެލިފަ ނެތް. ސަރުކާރަކުން

ނޑަށް ހަމަ ބުނެވިދާނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ އެކިެއިކ ކަމަށް އަޅު އިސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ރަްސމީ ސިފައެއްގަ  ގަ

ނަޑކަށް  ިއ،ގެންދިއުަމކީ އޭުރގަ މީހުންގެ ނަމުގައި ޕާސްޯޕޓެއް ބަދަލުކޮށްގެންމީސް ވަަރކަށް އަހަުރ  15މީގެ ގާްތގަ

ގޮތަްށ ހިނގާ. ޔޫރަޕަށް ދަތުރުކުިރ  މާ ފަސޭހަ ަކމެއް ނޫން. އެކަމަކު އެ އިސަްއކަށް އަހަރު ކުރީގަ އި ނުވަތަ ވިއް ކުރީގަ 

ރި މީހުން އަތުގައި ިދވެހި އަތުލެވިފައި ހު  ކަމަށް ޝައްކުކުެރިވގެްނ ތަންތަނުން ބައެއް ސްރީލަންާކގެ ަރއްޔިުތން

 އިއިރުގަ އަހުލީ ހަނުގރާމަ ހިނގަމުން ދިޔަ އިސްރީލަންކާގަ  އާދެ!، ފެނުނު. ތަމަޅައިންގެ ތެޭރަގއި ކަމަށް ޕާސްޕޯޓު ހުރި

ައީކ  އުޅުނު ވާހަކަނުގެ ޕާސްޕޯޓު ހޯދައިގެން ފިލަންމުކޮށް ތަމަޅައިގެން ތެރެިއން ލާރިކޮޅު ހުރި މީހުން އެކި ތަންތަޢާއް

ާރއްޖޭަގއި މިކަްނ ، އައި އަށް ފެށިގެން މި ެދން ރާއްޖެ އިއެއަށްފަުހގަ ެއއް. އާދެ! އަހާ ވާހަކަންމެން އަޑު އެ

ނެތި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭރުމީހުން މަސައްކަތު ގެންނަން  ލުމެއް އައި ކަމަކީ އެްއވެސް ކަހަލަ ބަލައިމުވެގެން މި ޢާއް

ގުޅޭ  ކަމާވެްސ އަޅުަގނޑުމެންގެ  ދުވަހަކު އިކުރަމުްނ ދިޔައިރުގަ ން ފުޅާަގއި އަުޅަގނޑުމެން އެކަރޭފެށިފެށުން. އޭގެތެ

އަށް  އެ މީހާ ،ުޒވާބުކުރުން ފިޔަަވއި އެްއވެސް ގޮތަކަށް މިަކން ބެލެވޭނެ ގޮތެއް ނޯވޭ. މީހަކު ގެނެއްސަ  އިވުޒާރާަތކުގަ 

 31ސަރުާކރަށް ލިބުނީމަ ނިމުނީ.  ައށް ބޭނުންވާ ލާރިކޮޅު އަދި ެއ މީހާ ގެންގޮސް އެ މީހާ އި،އް ހަދާފަމެޑިކަލެ

އަށް ގެެނއްަސ  ައއިސްގެން ބެިލއިުރގައި ޙަޤީޤަުތގައި ާރއްޖެ ދަުލވެެގން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރަކަށްއަހަރުގެ ސަުރކާރެއް ބަ

ނެތް. އަދި ހަމަ  ެއއް ނެތް. އެތަނަްށ ލިބިފައި ހުރި ފައިސާ ބެެލވިފަ ެއއް ތިބި މީހުންގެ އަދަދު ބެލެހެއްޓިފަ

ބެހޭ ގޮތުްނ  ވަުރގަދަ ކަެމއް. އެއީ ިމކަމާ ދެން ފެނުނީ އަދި މާ އިެއކީގަ  ބަދަލުވުމާއެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުާކރަށް  އި އެީކގައެއާ 

ހަމަ ބޮޑުކޮށް .ފޮޅުން. ކޮންމެ ދުވަހަކު ެއކަން ރ މިނިސްޓްރީ އާިއ އިމިގްރޭޝަނާ، ދެ ބައި ީމހުންގެ ތަޅާއޮތް ލޭބަ

އި، ޤާނޫނާއި ަތން ހިސާބެއްގަ  ޅޭ. ާރއްޖޭގެ އެކަށް ވެސް ކަން ހައްުލކުރާކަށް ނޫއެ ވާހަކަ. އެްއގޮތަ އިފަލަ ސުރުޚީގަ

ކިތަންމެ ބަޔަުކ އެަބ  އަށް ޕާސްޕޯޓު ވީދާލަިއގެްނ އުޅޭ އަމިއްލަ  ،ތިބި އިއަްށ އެތެރެވެފަ  ޚިލާފަށް ރާއްޖެ ގަާވއިދާ

މަތީ ކަހަލަ ބޮޑެތި އި، ހައްދުންރަށްރަށުގަ އުޅޭ. ޚާއްޞަކޮށް ރާއްޭޖެގ ބިން ބޮޑެތި ގެންދޭ. މިހާރުވެސް ެއބައުޅެމުން

ނޑު ތެރޭަގއި އަިމއްލަ އަށް އެވަލު ތަންތަނުގައި ކޮށްގެން މިހާރު މާ ރަނގަުޅ މީހުން ވިޔަފާރި  އެ ،ހައްދަިއގެންމީހުން ދަ

އިނުމުގެ  ޓަކައި މީހުންނާ އެހީތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށްެއކަނވެރިކަމާ އެީކަގއި ތިބޭ މައިންނަށް  .އުޅެނީ ފެށިގެންކަމެއް 
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އެއްކަލަ ހޭ ހުރިހާ ފިރިންގެ އަނބީންނާ ދުރުގައި އުޅެންޖެ . ފިރިން ގިނަ ދުވަހު އަނބީންނާ ދަނީފެށިގެން ޕްރޮގްރާމެއް

ނޑުމެންގެ މުޅި އާން ބޮޑުވެގެކަ މީހުން ދިމާކުރަމުން ގެންދަނީ. މި މައްސަލަ މި ރެއަށް އެހެން ބާދީގެ ތެން ގޮސް އަުޅގަ

މިއީ ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި ޤާނޫނެއް ހަދައިގެން ދަނީ.  ވަމުން ވަްނނަމުން މި އެްއޗެއް ބައްޓަން 

ކުރެވިގެން ކުެރވެން އޮތް ކަެމއް މިއީ. ރާއްޖޭަގއި ބޭނުންވަީނ މެއް ނޫން. ހަދާ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރެވެން އޮތް ކަ

ނޑު ވަ ދަްއކަމުން  ކުރީއްސުރެަރށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިވޔަފާރިތަކަްށ ކިހާ މީހުނެއްތޯ ބަލަން އެބަ ބޭނުންވޭ. އަުޅގަ

ނޑު ބޮުޑ ޤަ ދިވެހިާރްއޖެ ،ެއއް ގެންދާ ވާހަކަ  ނޑު ދަތުރުފަތުުރގެ ނިޒާމު އުމަަކށްއަކީ ކަ ނޑުމެންގެ  ވެފަިއ ކަ އަުޅގަ

މިހާރަކަށް އައިސް ެއކްސިޑެންެޓއް ވެގެން މީހަކު ގެ ތެރޭގައި ފަހަރަކު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ތެރޭގައި އޮތް ކޮންމެ

ނޑުމަތީގެ ހާދިޘާއެއްަގއި މީހަކު ގެއްޭލިއރުގައި ގިނައިން ،މަރުވާއިުރގައި  އެ ތަކެީތގެ ފަޅުވެރިންގެ ގޮުތގައި ތިބެނީ  ކަ

 11ރުފިޔާ ނުވަތަ  5111، 4111ފަތަން ވެސް ނުދަންނަ ވަކި ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން. ދިވެއްސަކަށް 

މީހާ  ބޮޑުވެދާނެތީ. ުނވަތަ ދިވެިހ މީހާ ގެންދިޔައިމަ އެެއއް ދީގެން ގެްނގުޅެްނ  ވަރަކަށް ހާސް ރުިފޔާގެ ުމސާރަ

އާއި ހުޅުލެއާ ދޭތެޭރގަިއ  އެންމެ ކުަޑެވގެން މި މާލެ .ނުާލތީވެސަރުކާުރން އެްއވެސް ބާރެއް އަޅައިޓަކައި  ހިފެހެއްޓުމަށް

އީ ދޮގު ވާހަކަައކަށް ލަދޭޝްގެ މީހުންނޭ ުބނީމަ މިތިބެނީ ފަތަން ނުދަންނަ ބަނގް ވެްސ އެ ތަކުަގއިދަތުރުކުރާ ފެރީ

ކު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަދއްަކިއފިން. އެކަމަޖިލީހުގައި އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަމި މަ މާ ގުިޅގެން ކިަތންމެ ފަހަރަކު ނުވާނެ. އެކަ

ނޑު ދަތުރު  އި ަބލަން އޮތް މިނިސްޓްރީގަޔާ ުކރެވެމުންދާ ޤާނޫނުގަޔާމަލުއަދި ޢަފަތުރާ ބެހޭ ގަާވއިދުަގޔާއި ކަ

ނަޑއެިޅގެން އޮ . ބޭރު ޤައުމުތަކުން ދުނިޔޭގެ އެހެން ތަންތަނަށް ންޖެހޭނެ އުސޫލެއް ަކނޑަައޅާފަވޭ މި ކަންަކން ކުރަކަ

ނޑު  ،ން ވަކި ކޯސްތަކެއް ހަދާފައި ތިބޭމީހުންނަކީ ސީމެ ކުރެޭވއިރުަގއި އެ ރުފަތުރުކުރާ މީހުން އެތެރެދަތު ކަ

ިވޔަސް ބޭރުން މީހަކު ގެނެސްގެން ރާއްޖޭެގ  ކަމުގައިށް ދިޔަބޭރަ ނުންގެ ގޮތުަގއި ތިބެންޖެހޭ ބައެއް. ދިވެހީން އަދިސީމެ

ނޑު ލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ވިަޔސް ައޅުަގނޑުމެްނ އަދި ހަދާ ޤާނޫނެއްގެ އިުތރުން ބައިނަ ކަމުގައި ކުރިދަތުރުފަތުރު ކަ

ނޑު ދަތުރު އެއްެގ އެ ހާދިސާ މައެއް ދިމާވީއެ ދަތުރުކުރަނީ. ހަމަ ހާދިސާ އޮތް.  ބަބެހޭ ޤާނޫނުތައް އެ ފަތުރުކުރުމާކަ

އާ ނިޒާމެއް ބަދަލުކޮށްލީ  މި ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރުން ދާދި ފަހުން މި ސަރުކާރު،ފަހުން ދެން ކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގެ. 

ނޑަްށ ހީވަނީ ިޢއްޒަތްތެރި  ،ތަކުަގއި ތިބި މީހުންން ރޭ ކުރިން މާލެ ައއި ފްަލިއޓުވިްއކަން. މީެގ ތި ޓިކެޓު އަުޅގަ

. އެކަމަކު ިޓކެޓު ިވއްކަން ބަދަލުކުރީ ކަްނނޭނގެ ޭއގެ ިކއޫގަ. ބަދަުލޮކށްލިއިރުަގއި ޓިކެޓު ރައީސް ެވސް ހުންނެވި

 ިވއްކަން ުހރީ. އޭނަ އަކަށް ނޭނގުނު  މީހަކު، ބަނގްލާދޭޝްގެ ަރއްޔިތަކު ިޓކެޓުކިޔަން ނުދަންނަ ލިޔަން ،ހުރީ

ހިސާބަށް  މި .ބަލައިލިއިރު ދޯނި އަޑިޔަށް ދަނީ ފަހަށްމީހުން އަރުވާފައި  81ކަމެއް.  ލައިފްޖެކެޓު  41ދޯނީގައި އޮތީ 

ނޑުމެން ހުންނަނީ ސިޔާސީ ކަްނކަމެއް ނޫން.  މިއް. ެޖހޭ ކަންތައްތަކިޔަންަނށް މި ކަންކަމަށް ފާޑުދިޔައިމަ މިއީ އަުޅގަ

ނުޑެވގެން ނުވަތަ  ،ދެން އެ ދޯނި ފުރައިގެން ުނވަަތ  ،ޖެކެޓެއް ދޭންނިކަމެތި ހާލެއް ޖެހިގެން ލައިފްމީހަކަްށ ކަ

ފުއްމާލަން ކެރޭ ޖެހިގެން ހާލެއްގަިއ ކަމަކާ މަ އެހެން އަކީ ފުރަތަ ތެޭރގައި ހުރި މީހާއޭގެ ވާންއެހީތެރިކަމެއް 
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އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެްނ ތް ގޮތަކީ. އެއް ނެތް މީހެއް. އެއީ އެކަން އޮ ވަުރެގ ތަޖުރިބާ އޭނަގެ އެ ވަރަށްވުރެ

ޤާނޫނު ބެލިއިރުގައި މުޅިން  ޤާނޫނެއް މިއަދު ހަދާފައި މި  ން ޓްރެފިކު އުމަވާމީ ފެންވަުރގަިއ ހިބައިނަލްއަޤް

 ނެސް ާރއްޖެ އަށް ދޫކޮށްލާ ހުރިހާ މީހުންގެލަިއގެން ުއޅެން ތިބި މީހުންނާ، ނުވަަތ މީހަކު ގެދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފި

ފިލަިއގެން ވީދާލާފައި  ޕާސްޕޯސްޓުށް އައިސް ަވގައަށް  ރާްއޖެ ުކރަނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިޙައްޤުތައް މީަގއި މި ހިމާޔަތް

 ވީމަ ނެތް ބާރަށް ެއއްެޗކޭ ެވސް ބުނެޭވކަށް. އަެނއްކާ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެ ޤާނޫނު ތަޞްދީޤު އުޅޭ މީހާކާ ދިމާލަށް މި

ގައި ތަނު މި ޖީ ފަންޑުތަކުން ލާރި ހޯދައިގެންާވމީ ރެފިއުނޫނިއްޔާ ދުނިޔޭަގއި ބައިނަލްއަޤް ދީފައި މީހުންނަށް ލާރި

 ވެސް، އުޅެނީ ސިޔާީސ ޕާޓީތައް ގިަނވެގެން ޓަކައި. މިހާރުވެސް މި ކުަރންވީ މި މީހުންނަށްއަނެއްކާ ވަކި ރަެށއް ބިނާ

އުޅެނީ.  ވަރުގައި މި އެނަޅާ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ. އްދުފަހަހަ އުނިކުރީ ެއ، އެއްބައި ޕާޓީތައްއިްއޔެަގއި މި މަޖިލީހުން 

ހިއުމަން ޓްެރފިކުންގެ ވާހަކަ ވަރަށް ދީީނ  ،ތަނުގަިއ ވިދާޅުެވއްޖެ ލިބު ވެސް މިރި މެންބަރު މުއްޠައާދެ! ޢިއްޒަތްތެ

ޓަރަރިޒަމުެގ ކޮށްފަިއ އޮންނަ ކަމެއް ކުން. ައޅުަގނޑުމެން ައޑުއެހިން. ދުނިޭޔގެ ބައިނަްލައޤްވާމީ ގޮތުން ކުށްވެރި ނަޒަރަ

ކިަޔަވއިދިނުމުެގ  ތަުކގައި އެކަން ަބލާ. އެކަމަކު އުމުހިނގާީތވެ. ދުނިޭޔގެ އެކި ޤަ  ެއއީ ހަމަ އެކަންކުރުމަކީ. ހަނގުރާމަ

ހިފައިގެން ކުދިން ލައްާވ ހަތިޔާރުގެ ބޭނުން ،އިން ވެސް ހަމަ ބައެއް މީހުން ތަންތަނަށް ގެންގޮސް ރާއްޖެ ނަމުގައި މި

އީ އައުމަކީ އެ  ކަންރައްޔިތުން ޓެރަރިސްޓު ޢަމަލުކުރާ ތަންތަނުގައި މީހުން މަރައިގެން ދުނިޔޭގެ ނަޒަރަށް ދިވެހި

އަީކ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނެއް ނޫން. ނުވަަތ  ނުކިޔާ ތިބެންވީ ކަމެއް ޫނން. އެއީއަޅުަގނޑުމެން އެކަމަށް ފާޑު 

 ސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސްވެ  ކުރާ ބައެއްއެއް ނޫން. ނުވަތަ ީދން ހިމާޔަތްބަ ދަންނަބޭކަލުންގެ ގޮުތގައި ދާ 

ނޑުމެން ކިޔަަވއިދޭ ނަމުަގއި ދަރިްނ ުނވަތަ ޕާކިސްތާނުގެ ވަ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކި ސަރަހައްދުަތކަށް ގޮްސގެން އަުޅގަ

ހަރަކާތްތަްއ  ޤައުމުތަކުަގއި ޓެރަރިޒަމުގެމީހުންނަށް އެފަދަ ކަންކަން ދަސްކޮށްދީގެން ދުނިޔޭގެ  ގެންގޮްސގެން އެ

ަރއްޔިތުްނެގ  ،ހުން ވިޔަސްމީސީ ކުރުމަކީ ެއއީ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، ސިޔާ 

ނޑުމެން ވިްސނަން ވެއްޖެ. މިއަދު މި  ކުރަން ޤައުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން  މަޖިލީހުން ވިޔަސް އެ ކަންކަާމ ދޭތެރޭ އަޅުގަ

ބުނެ  ަގނޑުމެންެގ ުޒާވން ޖީލެއް ބިނާކުރުން. ވެދިޔަ ތަން ވެިދޔަިއއްޔޭ ކަމަކީ ައޅު އެންމެ ރަނގަޅު އެއް އޮތް 

ނޑުމެްނގެ ދަރިން ކަމަށް ވާ ޤުބަލަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ދާމުސްތަ ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ށްދޫކޮށްލެވޭކަ ނަމަ އަޅުގަ

ކުދިންނަށް ހާސްކަން  އަރައިެގން އެނި ވަސް ދުވަިއގެން ނުވަތަ ދުންކުދިންނަށް ކު އެމިއަދު ސްކޫލްތަކުަގއި ތިބެގެން 

ދިްނެގ ކު ކުދިން ވިޔަފާރި އަްށ ނެރޭއިރުަގއި އެ ާމދަމާ އެއްޖެ. ބޮޑުެވގެން އަންނަ ގޮތަށް މަިއބަފައިން ވިސްނަން ވެ

މަސައްކަެތއް ނުކުެރވެއޭ.  ނީ ުބނަނީ ރިސޯޓެއްަގއި ކުއްޖަކަށް ދެެއއްބައި މީހުން ފަތުވާ މުސްތަޤުބަލަކީ ކޮބައިތޯ؟

ދެނީ އް ބައި މީހުން ފަތުވާއޭ. އަނެ މަސައްކަތްުކރާ ހިސާބަކަށް ނުދެވެ ނޫން މީހުން ބުނަނީ އެ ކުއްޖަކަށް އެއެއްަބއި 

ކުއްޖަކީ އިސްލާމީ ވަންތަަކްނ  އަިމއްލަ އަށް އެ ކުއްޖަކު އެ  ފައި،ނޭ. މި އުސޫލު ދޫކޮށްލާުނވާކުދިން ކިަޔަވއިގެން އެ

ކުދިން ބޮޑެތި ކުރީާމ އަމިއްަލ  ކުެރވޭ ަވރުގެ ުކއްޖަކަށް ހަދާފަިއ އެ އި ެހޔޮ ވަކިލިބިގެްނ ހުރި ނުބަޔާ ތައުލީމު، ހުރި
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ނޑުމެން ކުަޑއިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެން ގޭދޮށު  .ުއޅޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް އަށް ެގ އަށް  ގެގަިއ ހުންނަ އެދުރުބޭއަުޅގަ

 އެއް ލައްވާފައި  ބުރިސޯޓު އަދި ނުވިތަނަކަށް ،ިއސް ވަނީމައައަށް  ގެފިލާ ލިޔެގެން ވޮށު، ރުއާން ކިަޔވަިއގެންގޮސް ޤު

ނޑުމެން ބޮޑެތިންބަފަިއން. މައިނުދޭ ކަށްރުވާފައި ޫނނިއްޔާ ކާވެސް ނަމާދަށް އަ ކުރީ. އެކަަމކު މިއަދަުކ އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނުބަލާ ނަމާދުމަންމަމެން   ެވއްޓަށް  އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް ގޮްސ ކުރަނީ. އެއީ އެ .ކުރިތޯއަޅުގަ

ނުޑމެން ކުރަންމިއަދު އެހެނެއް ކުރީތީެވ.އަޅުަގނޑުމެން ޮބޑެތި ެއއް  މީހަކު ސިޔާސީ ވާހަކަ . ދެންވަނީބޭނު ނޫން އަުޅގަ

ގެ މަޖިލީސް ގޯސް ވަނީ. ިސޔާސީ ވާހަކަ ދަްއކާ މީހާ ގޯސް ވަނީ. ަރއްޔިުތންީޓވީ ައޅުވާފައި  ގޭަގއިދައްކައިިފއްޔާ 

ނޑުމެންނަށް އެނޫން ބެލެނިވެރިން އެަކމާ އެހެނެއް ތަްއ އެ ާރއްޖޭަގއި ނގޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް މިވިސްނަންވީ. އަުޅގަ

 ހިސާބުން  އެއުޅޭކަން. ެއއްެވސް ަސރުކާރެއް އެކަން ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވޭ. ދެން  ބައިވަރު މީހުންނެއް ފިަލއިގެްނ އެބަ

 ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ވަރަށް ބޮޑު ބަެއއް އެ ދައުލަތަށް، އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންސާނީ ބޮޑު މުސީބާތަކަށް ވެގެން 

ނޑުމެންނަށް މިއަދަކު ނުކެރޭ ކުނިކޮެޅއް އުކަން ދާކަށް. އަނބިމީހާ ކުރަން އެބަމީހުންނަށް ހޭދަ އެީކގަިއ  އާޖެހޭ. އަޅުގަ

 ގެއޮތީ. އެހެންވީމާ، މުސާރަ އަށް ލިބޭ ލާރިކޮޅު ސައިކަްލގައި ކުނިކޮަތޅެއް ެގންދިއުން ލަދު ކަމަކަށް ވެފައި މި

 ލަން ކުނިކޮތަޅު އެއްަލއި ވިޔަސް ގޮތެއް ހަދާފައި އަށް އަންނަ ބަންގާޅީ މީހާ އަށް އެބަ ދޭންޖެހޭ ކޮންމެ ތެރެއިން ގެ

 ުކއްޖަކު ހުރިްއޔާ ެއ ުކއްޖާއާ ުކޑަ ބަންގާުޅ މީހާ ދަމުން ދަނީ ގޭގައި  ރުފިާޔ ދޭއިރުަގއި އަދި 111ރުފިޔާ. ެއ  111

ނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ުނބައި ކަންތައް ނުވާނެ. މީގެ ސަބަބުބެހިފައޭ ބުނީމަ މިއީ ދޮގަކަށް  ވެސް ވަމުން ޢާއްމުްނ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކޮށްލެވެން ހުންނަ ކަންތައްތައް އަމިއްލަ މި ޖެހޭނެ ކަމެއް. އަށް ކޮށްލުމަކީ އެއީ އޮންނަން ދަނީ. އަޅުގަ

ކާުރން ކޮށްދޭންވީ ކަންތައްަތއް. އުސޫލުން ސަރު  އެއް ނެޭރއިރުަގއި ކޮިމއުނިސްޓު ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން މެނިފެސްޓޯ

މީހުްނ  އެ ،. ައނެއް ބަޔަުކ އަެނއް ކަެމއް ުކރުން. އޭެގ ބަދަލުަގއި އިންާސނުން ބިނާވެގެންއުނގުޅުންއެއް ަބޔަކު ެތޔޮ

ޖެހޭ.  ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދޭން އެބަޓަކައި މަސައްކަތް މީހުން އަމިއްލަ އަށް ތިމާމެންގެ ޤައުމަށް  ބޮޑެތިެވގެން އެ

ނޑުމެން އޮންާނނެ އެ ،އިއެއް މި މަޖިީލހުގަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބާރުަލއިގެްނ ދެއްކި ވާހަކަ ެއއީ  ވާަހކަ ބުނެފަ. އަުޅގަ

ކުރަން މިތާ ތިބޭތާ ކިތަންމެ ރިޒަމްގެ ވިޔަފާރި ާޢއްމުކޮްށލަދޭށޭ. ރާއްޖޭގެ ހަެއއްކަ ަމހުޖަނުން ޓޫރިޒަމުގެ ިވޔަފާރިޓޫ

 ފުރަތަމަ މި ތެރޭަގއި އެގޮތަށް އަންނަ ފަތުވާގެ ޒަމާނެއް. އެހެން މީހަކު އެަކން ކުރަންޏާ ފުރަތަމަ އަންނަނީ ފަތުވާ. 

ލައްވާނޭ. މިއީ ހަމަ ސީދާ ރާވަިއގެން ކޮށްފައި އޮތް ރަށްރަށަށް ޓޫރިޒަމު ގެންގޮއްިސއްޔާ ކޯފާ ގެތެރޭބުނަނީ ރާއްޖެ

ނޑުމެންކަމެއް. ކޮަބއިތޯ ޓޫރިސްޓުންަނކީ. ދވެހިރާ ކިޔަނީ  ފަތުރުވެރިންނޭ މި އްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނޭ، އަުޅގަ

މީހުންގެ ުޗއްޓީ ހޭދަކުރަން އަންނަ މީހުްނ. ޭއގެތެރޭަގއި ިއސްލާމީ ޤައުުމތަކުން އެންމެ ގިނަ މީހުން  ރާއްޖެ އަށް އެ މި

މި ނުބޮއިތޯ.  .އިފާނެތީވެނޑު އަމާޒަކަށް އޮތީ ރާބޮދެން ޗައިނާ މީހުން އަންނަނީ. މައިގަ .މިހާރު ރާއްޖެ އަށް އަންނަނީ

ނޑުމެން ރަނގަޅަށްއިން  މާލެ ވޮޑްާކ  .ރާ ފެނޭ ރެޔަކަށް ބާރަށް ކޮންޓެއިނާކުރީމަ އެބަ ހިސާބު  ވެސް މިހާރު އަޅުގަ

 ރުަވއިގެން ިވއްކާަފއި އެބަ އަުޅަގނޑުގެ ކާރަށް ެވސް ބަޔަކު ރާދައްކާ. އަކަމަށް މީހުން އެބަ ވާހަކަ އެތެރެކުރާ ރަށެއް
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ނެޑއް ނޫން އެކަމާ އުޅުނީނގޭނެ އެކަން ބެލީމަ. ދި ޓީވީން އެއޮތް.  އެ  . އެކަމަކުކަން ހުރިވަރުމިހިރީ މިކީ. އަޅުގަ

މާެލއަތޮޅުން ކިަތއް  !ދު ަބއްލަވާހިނަގއިާދނެތީވެ ހުއްޓުނީ. މިއަ މަްއޗަށްރި ޢާއްުމކޮށް ރަްއޔިުތންގެ އަތްވިޔަފާ

ނޑުމެްނގެ ސަރުކާުރން އެ .އޮތީ ރަށުގައިތޯ ެއކަން އެ އެކަން ކުރީތީވެ. ިއގެން ެއކަން ތަޢާރުފުވާހަކަ ދައްކަ ެއއީ އަުޅގަ

ޖަހަން ނުގޮްސ އެހެން މީހުން ކައިރިއަށް ސަލާންތީވެ. މީހަކަށް ލާރި ލިބޭނެ ގޮތް ހެދީ ނެ ގޮތް ހެދީތީވެ. އެކުރެވޭ

ނޑުމެންނަށް ހަމަޖައްސައި ތްމީހުންނަށް ލާރި ހޯދޭނެ ގޮ ނޑުމެންގެ ސިޔާސީ އަޅުގަ ދިނީތީވެ. ެއގޮތަކަށް ޫނން އަޅުގަ

އަެނއް ަކއްެޗއް ދޭނަން، އަެނއް  ،އަށް ިމވެނި ެއްއޗެއް ދޭނަން ތިމަންނަ ކަލެުހރީކީ. ވިސްނުންވެރިން އަިދވެސް 

ކުދިްނ  އެ .ދޭނަންކުދިންނަށް އުނގަންނައިދޭނަން. ޭއގެ ބަދަލުަގިއ ތައުލީމުކަްއޗެއް ދޭނަން. އަނެއް ކަްއޗެއް ދޭނަން، 

. އޭނަ އަށް އަމިއްލަ ޭދނަން. އޭނަ އަށް ލޯނު ހޯދައިދޭނަންތަނަވަސްކޮށްުފރުޞަތު ރުވާނަން. ވަޒީާފގެ ކުބޮޑެތި

ނީޑަގއި މަސައްކަތް  އެކަމެއް ހިނެއްތޯ ުއޭޅނީ. އެހެންނޫނިއްޔާ، ނޫނިއްޔާ ކިކޮށްދިީނމަ ދަސްކުަރން އޭނަ އަށް ސިކު

ނޑު ޤަބޫުލކުރާ ކިްނގެ މައްސަލަ މިހާރަށް ވުރެ ގޮުތަގއި ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ޓްރެފި ނުކުރެވޭނެ. އެހެްނވީމާ، ައުޅގަ

ނޑުމެންގެ މެ ބޮޑު ކަމަކީ ަގނުޑވަރުެއން !ލަވާވެގެން ދާނެ. ަބއްފުޅާ ދަރިން  އޭާނގެރައީްސ، ެތރޭގައި އިންނަވާ އަުޅގަ

ނޑުވެސް ދެވަންޖެހޭނީ ބޭރުމީހުންނާ. ދެވީމަ،  ގެ ދަރިްނ އޭނަ ވެސް އެަބ ބޭނުންވޭ ލައިސަންސެއް ހޯދަން. އަޅުގަ

ނޑު ވެސް އެބަ .މީހަކާވެސް އިންނަންވީ ބޭރު ޓަކަިއ  ބޭނުންވޭ އޭނަ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އިނީމަ މާދަމާ އަޅުގަ

 .ޖެހޭ. ދެން ގެންނަނީ އޭނަގެ ރަށުގެ މީހުން އޭނަގެ އަމިއްލަ ކުންފުނި އުފައްދަން އެބަޤާނޫނެއް ހަދައިދޭން. 

ތިބީ ެއކި  އެަމސައްކަތްތެރިން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ  !ގެނެސްގެން މި ރަށް ހަލާކުެވގެން ދަނީ. ބައްލަވާ

ތަކަްށ ޓުެގ މަސައްކަތްތަާކއި ިރސޯއަކީ ޓޫިރޒަމު . ރާއްޖެްތތައް ކުެރވޭނެ ގޮތެްއ ނެތިފަހިސާބުތަކުގަިއ ެއ މަސަްއކަ

ކުާރ ންނާނެ ހަމަ ޚާއްޞަކޮށް ޓޫިރޒަމުެގ މަސައްކަުތގައި ރިޯސޓު ބިނާބައެއް ރަށްރަށް ހު ،ބައިވަރު މީހުން ނިކުމެގެން 

ފުރުޞަތެއް ނެތް. ހަތަރު ބަންގާޅީންނާިއ ން ެއއްވެސް މީހަކަްށ މަސައްކަެތއް ގެއޭ، މީހުން. އެކަމަކު މިއަދު ބައްަލވާ

ކަމަކަށް މަސަްއކަތެްއ  މީހުން އަިމއްލަ އަްށ ގްރޫެޕއް ހަދާލަނީ. އެ ބައިވެިރގެން އެ ،ހަތަރު މީހުން ވެގެންތިން

ނޑުމެން އެއްވެސް މީހަކު   ރާއްޖޭގެ ދިވެއްަސކު ގޮސްގެން  މިނުކުރެވޭ. ޖެހިގެން އޮތް ސްރީލަންކާ އަށް އަޅުގަ

! އާދެ ،އެންމެ ގިނަ ޕޫލް އަކީ ރާއްޖެ މި ،އެކަމަކު މި މާލޭގައިނުދޭ. ކުންފުންޏެއް ކަމެްއ ހިނގިޔަކަ އެްއވެސް

ނޑު ހުރި ރާއްޖެ ަކމަށް ވެދާނެފަތާ ދުނިޔޭގެ ނިސްަބތުން. ކޮންމެ ހޮޓަލެއްގެ ކޮްނމެ ކޮޓަރި ެއއްަގއި ހުރޭ. އެ  ފެންގަ

ކަށް ސަޕްލައިކުރާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ސަޕްަލއިުކރަނީ ސްރީލަންކާގެ މީހުންނޭ ބުންޏަސް އެންމެ ރަނގަޅު. ހުރިހާ ތަނަ

އެކަމަކު ބެލޭނެ ތަނެއް ޯނވޭ. ކަސްޓަމަކުން ެވސް އެ ކަމެްއ ނުކުރެވޭ. މިއީ މުދާ އެތެރެުކރުމުގައި ހުރި ގޮތް. ިދވެހި 

. ރާއްޖޭގައި މަސަްއކަތްކުރާ ކުންފުނިތައް އަބަދުވެސް މި އޮންނަނީ ވިޔަފާިރވެރިން މި ތިބީ އިނދަޖެހި އެ މައްސަލައިގަ

އިނދަޖެހިފަ. ރަނގަޅު ފެންަވރެއްަގއި މަސަްއކަތްކުރުމަށް ޓަކައި މީހުން ގެނެްސގެން ެއ މަސައްކަތްކުރުމަށް ަޓކަިއ 

މީހުން އަމިއްލަ އަށް  ބަންގާޅި މީހުން ގޮސް އުޑަފައިން އިށީނދެތިބެގެްނ އެ 4މީހުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ތިއްާބ 
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ރުފިޔާ އަްށ  21ތަނެއްަގއި ސިމެންތިޖަހައި، ތަށިމުށިޖަހާފައި ދޫކޮށްލީމަ، ޢާއްމުކޮށް ބާޒާރުަގއި މަސައްކަތުގެ ައގު 

ރުިފޔާ އަށް ކޮށްގެން އެ ދަނީ. ެއކަން ައޅުަގނޑުމެން ހުއްދަކޮށްލަިއގެން މި ތިބެނީ. ދެން ތަންތަނަށް  5ހުރިއްޔާ 

ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީާމ، ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް މި ރާއްޖޭގައި މީހުންތަކެއް ގެންުގޅުވަީނ  ޖަމާވެ ތިބެގެން

ނޑަށް މިއަދު  ނޑު ނުބުނަން ވަކި ސަރުކާރެކޭ. އަުޅގަ ވެސް ސަރުކާރުން. ެއކަމަށް ބާރުދެނީ ވެސް ސަރުކާރުން. ައޅުގަ

ކަުމގެ ަދށުގަިއ ރަނގަުޅ ހަތަރު ބާޖު ގެނެއްަސ، އެއަރކޯން ެވސް ފެންނަނީ ހެޔޮ ގޮތުަގއި ަބއިަނލްއަޤްވާމީ ބެލުންތެރި

ކޮށްފައި، ވަރަށް ރަނަގޅަށް ކާެއއްޗެހި އަުރވާފައި ރަނގަަޅށް ބޮޑު ހިލަ ގެންދާ ގޮތަްށ ގެންގޮސް ބަްނގާޅި މީހުން 

. އެއީ އިންސާނީ ގޮތުން ބަންގާޅަށް، ދެން ތިބި ަޤއުެމއްގެ މީހުން ދެން ތިބި ަޤއުމަކަށް ގެްނގޮސް މިކަން ނިންާމލަން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ަވގުތަށް ކުރެވެން އޮތް އެންމެ ކަމަކީ. އަޅުަގނޑުމެންނެއް އެހެން ޤައުމެްއގެ އިންސާނިްއޔަތަްށ 

އިޙްތިރާމުކުރެވޭނީ މި ަޤއުމުެގ ރައްޔިތުންނަށް ގޮެތއް ހަދާފައި ނޫންތޯ. ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާ އެ ތިބީ ތިބި ހާލު. 

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް ހަދައިގެން ެއ ދެން ދަ އްކަންޖެހޭނީ އަނެއްކާ މެންދުރުކުރީގެ ވާހަކަ. ެއކަމަުކ އޭގެ ބަދަލުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މަންފާކުރެވޭނީ ެއ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެިރވެ، އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ މީހުން.  ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ޤާނޫނެއް ހެދީ، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުަތއް ސަާލމަތްކުރަން. ހެދީމާ އޭގެ ތިން އަންހެނުންނާ ބެހޭ ގޮތުން މި މަޖިލީހުން 

ރޭ ފަހުން އެކަމަށް ޓަކައި ފަންޑްރެއިްޒކުރުމަށް ބޮޑުސިންގާ ޖަމާޢަތެއް ހަދައިގެން ހުރިހާ އަންހެންވެރިން އެކަމާ 

ފުށަށް އަންހެނަކު ނަގަިއގަނެގެން، މަިއ ބޮލުފޮތިކޮޅު އޮޅަިއގެން ނުކުެމ ތައްޔާރުވި. އިރުކޮަޅކުން ފެނުނީ ފުލުހިން އިދި

ބަދައިަގއި ތަޅަމުން، ރޯ އޮރިޔާމުން މީހުންގެ ތެރޭގައި ގެންދަނިކޮށް. ކިހިނެއްހޭވީ؟ ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅީއޭ. 

ން ވެސް. މީ ހާލަތު ހުރި ގޮތަކީ. އެކަމަކު އަންހެނުންނަށް ވެސް އެބަ ޙައްޤު އޮވެއޯ ސިާޔސީ ކަންކަމުގައި ބަިއވެިރވާ

އެކަން ކުރަން ެވސް. އެހެންީވމާ، ފެނިއްޖެއްާޔ ތަަޅއި ރޯާނކޮށްލަންވީ. ޤާނޫނެްއ ހަދާ، ެއ ޤާނޫނު ގޯސް. ބައްަލވާ! 

މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ ދޮށަށް އެ އަީއ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިްލގެ މީހުން. ހުރިހާ ސިޔާސީ ވެރިން އެ ތަނަްށ 

ނޑު ވެސް ދިޔައިން. އެއްވެ ވާަހކަދެއްކީ މިއަުދ އެްއވެއްޖެ. މި މަޖިލީހުގައި ތި ބި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ މީހުން، އަޅުގަ

ނޑު ހުސްނުެވގެން. ެއކަމަުކ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްވެސް ކަެމއް ކުރިޔަނުދޭން  ހަވީރު ވާހަކަ އެ ދައްކަނީ ކުިނގޮ

ދެގެން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތް ތި ބޭފުޅުންނަށް މުޢިއްޒު ކިޔާ ޢަދާލަތު ޕާޓީަގިއ ހުންނަ މީހަކު ވަޒީރުކަމުަގިއ އިނ

ނޑުން ދަމާބާލާ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިްލގައި ހުރި ިބންތައް ދަމައިގަންނަން. މާލޭ  ނޑުމެން ުއްސފަސްގަ އެނގޭނެ. އަުޅގަ

 8ށް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލާރިނުދޭން. އެކަމަކު މިއަދު ސިޔާީސ ވާހަކަ އެއް ދަްއކަންވީމާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނީމޭ. ކީްއވެހޭ ހުސްނުކުރީ. މައްސަަލ އޮތް ގޮްތ ބަލަންވީނޫންތޯ. މިއަދު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ 

ނޑުމެންގެ ެޗއަރ އޮންނަ ކޮމިޓީެގ ފަރާތުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީުކރުވާ ކޮމިޓީ ކަންނޭނގެ. ެއ  ކޮމިޓީ، އާދެ! އަުޅގަ

އެބަ ބަލާ. އަދި މި ކަމުގައި މި ރާއްޖޭަގއި ތިބި ވޯުޓ ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސިޔާސީ  ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މިއަދު އެަކން

މީހުން އޭގައި އެބަ ބަިއވެިރވޭ. އެކަން ެއގޮތަށް ކުރަންެވގެްނ ރާވާ. އެހެްނވެ، އެ ވާަހކަ ެވސް ހަމަ ދަންނަވާލީ. އެކަން 
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ނޑުމެން އޮންނާނީ ކޮށްފަ. އެ މައްސަަލއިަގިއ އެބަ ހިނގައޭ. ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އޭރަކު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އަ ުޅގަ

ސަރުކާރު ވެސް ރުިޅއަންނަނީ. އަދި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރާ ދާއިރާތައް ވެސް ރުިޅއަންނަނީ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ 

ނޑު ކަމެއްަގއި ވާހަކަދަްއކަިއގެން އަޅުަގނޑުމެން މިހަދާ ޤާނޫނު ތަކަކީ ބޭނުންކުެރވޭނެ ެއްއޗަކަށް ހަދަން  އަުޅގަ

ނޑު ނިންމާލަމުން ވެސް ދަންނަވަން އޮީތ އަދި މިއަށް ޤާނޫނަކަށް ުވރެ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑަށް މީތި  ގޮވާލަން. އަުޅގަ

ނޑިޔާުރން ކިހާހެން މަބްދަޢު އާއި  ބައްޓަންވަމުން މި ދަނީ ބޭރު ބަސްތަކެއް. ކުީރަގއި މި ދެންނެވީ މިހާރުގެ ފަ

ރި، އިނގިރޭސި ަބއިަވރު ބަސްތައް އެބަ ހުރި މީހަކަށް މީގައި ރޯނުފިާލވަރުެގ މަބާދިޢުތަކެއް ލައިގެން ހަދާަފއި ހު

އެްއޗެހި. ޙަޤީޤަތުގައި ވެދާެނ މި ބަންގާޅު މީހުންނަށް ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކަށް ހަދާފައި އޮތީމަ ޭއގެ ބަސްތަްއ 

އް ރީތި ދިވެހިބަހަށް މީހުންނަށް ދިވެހިކޮށްފައި އޮތީ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ކޮމިޓީން ައޅުަގނޑު ބޭނުންވޭ މި ބަސްތަ

ކިޔައިެލވޭނެ ގޮތަށް ހަދަން. ދެން މިހުރި ހުރިހާ ހުއްޓުންތަކާއި ޣުންނަތަކާއި ކުންނުަތކާ މި ހުރިހާ އެއްޗެހިތައް 

ނޑުގެ ތެރެއަށް ގެންނަން އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅަން. އަދި މި ބިލު  މަޒުމޫނީ ލަފުޒުތަކުން ދޫކޮށް، ޤާނޫނީ މިންގަ

ދެއްިވ ފުރުޞަތަށް ޓަަކިއ  .هلل رب العالوين الحودو. އަޅުަގނޑު ވޯުޓދޭނެ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން  ބަލައިގަތުމަށް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.
 

 ޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ާވހަކަދެއްެކވުން:ވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަމާ

ޑު މި ބިލަށް ވާހަކަދަްއކަން، އެއީ މީހުން ޓްރެފިކުކުރުން . އާދެ! އަުޅަގނައްއސަލާމްޢަލައިކުމް الرحيم، الرحمن هللا بسم

ހުއްޓުވުމުެގ ބިލު. އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ވާހަކަދައްކަން ފަަށިއގަތުމުގެ ކުރިން، ދެންމެ އެްނމެ ފަހުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވި 

ނޑު ތަހުނިޔާ ަރއްދު  ކުރަން ބޭނުންވޭ. ސަބަބަީކ ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް އަުޅގަ

ލަފުޒަށް ވަރަށް ރީތި ދިވެހިބަހެއް އޮތް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވައި ބޭނުްނކުރެްއވީމަ. އެއީ އިންސާނީ 

ނޑު ވެސް ވަރަށް  ވަގު ފާރި. އެ ލަފުޒު ބޭނުންކުރެއްިވ. އެއީ ދިވެހިބަހުްނ ކިޔާ ލަފުޒު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަ

ނޑުމެން ދިވެހިބަހަކީ މުއްސަނދި ބަހަކަށްވާއިރު މިހެން ބިލުތައް ޤާނޫނުތަކަށް ވަމުން ދާއިރުގަިއ ތާއީދުކުރަން. އަ ުޅގަ

އެ ލަފުޒުގެ ބަދަލުަގއި ބޭނުންކުރާ ލަފުޒެއް އޮތްތޯ ނުބައްލަވަިއ، ހަމަ ބޭރު ބަހެއްގައި އޮންނަ އެްއެޗްއ 

ނޑުމެްނގެ ބަހަކީ ވެްސ ތަރުޖަމާކުރައްވާފައި އެ ާޤނޫނަށް ގެނައުމުގެ އާދަ އަޅުަގނޑު މެން ދޫކޮްށ، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ނޭނގުމަކީ  ތަޞައްރަފުފުދިފައިވާ ފުދުންެތރި ޤާބިލު ބަހެއްކަން ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމާތޯއޭ. ައޅުގަ

ނޑުމެން ދަސްކޮށްެގން، ބަހުގެ މުއްސަނދިކަން  އެއީ ބަހުގެ ފަޤީރުކަމެއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަ

ނޑު އަޅުގަ  ނޑުމެން ލިޔާ ލިުޔންތައް މުއްސަނދިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުަމކީ އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ލިބިގަނެެގން އަޅުގަ

ވެސް ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ަކމަކަށް ވާތީ މި ނުކުތާގައި މޫސާ މަނިކަށް ވަރަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

ހެންވޭރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ މަނިކަށް ތާއީދުކުާރ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މާފުކުރެއްވުން އެދެން. ހުޅު
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ނޑު ދަންނަވާަލން. އާދެ! އަޅުަގނޑު ދަންަނވައިލާނީ ޤައުމީ މައްސަލަަތްއ ހައްލުކުރުމުގައި ހަމަެއކަނި  ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ޤާނޫނެއް ހަދާފައި އެ ޤާނޫނުގެ ޙަޤީޤަތް އިންސާނީ  ޤާނޫނަކީ ހައްލަކަށް ނުވާނޭ. ސަބަބަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އަށަނުގެންނެވޭ ނަމަ އެކަުމގެ ހައްލެއް ނާންނާނެ. ދެނެަވޑަިއގަންނަވާ. ައޅުަގނޑުމެން  ނީޑަގއި އަުޅގަ ސިކު

މިއަދު ހައްލުކުރަން ެވގެން ިބލެއް ހުށަހަޅައިގެން ވާހަކަަދްއކަމުން މި ގެންދަނީ އިންސާީނ ވަުގ ފާރިއާ ބެހޭ ގޮތުން. 

ނޑުމެންގެ ޤައުީމ އެންމެ ބޮޑު ެއއް މައްސަަލ  އާދެ! އިންސާނީ ނޑުމެންގެ ަޤއުމީ، މިއަދު އަުޅގަ ވަުގ ފާރި ައކީ އަުޅގަ

ކަމަށް ވެފަިއ ާވއިުރގަިއ މި ކަންތައްތަްއ މިހެންވުމަށް މެދުވެރިާވ ސަބަބުތަްއ ވަރަށް ިގނަ. އާދެ! ާރއްޖޭަގއި ވަރަށް 

ނުޑވެރިކަުމގެ ހަމަ ހަރަކާތުގެ އެންމެ ކަމެއްަގިއ މަޝްހޫރުކޮށް ޒަމާނުއްސުރެ ދަނޑުވެިރކަންކުރާ ބަ ެއއް ރަށްރަށުގައި ދަ

ވެސް ދިވެހިން ބަިއވެރިުނާވ ރަށްރަށް އެބަ ހުރި. އެީއ ކޮބައިތޯ. ހަމައެކަނި ަސިއކަލުަގއި ދެކޮޅަށް ދުްއވާފަިއ 

ކަމެްއ ނެތް ރަށްރަށް އެބަ ހުރި. ބިދޭސީއަކަށް ޢަމުރުކޮށްލުން ނޫން އެހެން އެއްވެސް ކަެމއް ުކރުމުގެ ހިތްވަރެއް، ޤާބިލު

ނޑުމެން މި ދެކެނީ މަސައްކަތްކުރުަމީކ ހުތުރުކަމެއް ކަމަށް، ދެަރކަމެއް ކަމަށް. އެހެންކަމުން  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުެމން ޤައުމީ އެންމެ މުހިއްމު  އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށް ބޭރުމީހުން ގެންނަން، އެ ވިސްނުން އަުޅގަ

ނޫނެއް ހަދަިއގެން ްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން ޤާއޮެވއްޖެ ައށަގެންފައި ،ކަމުަގއިާވ ރަްއޔިުތންގެ ސިނުކޑީަގއި އުފެދިރައުސްމާލު

ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެންގެ ގޭަގިއ ދުވާލަކު އިތުރުވާ ކުނިކޮުޅ  ބާވައޭ. ބައެއް މެންބަރުން ވިދާޅުވި ކުެރވޭނެއެކަން ހައްލު

ނޑުމެން ލަދުގަންނަ ކަަމށް ލާލުމަށްއެއް ނ ޓަކައި ަސއިަކލުގައި ދުްއވާލަންދާން އަުޅގަ ޑުމެން ވަންޏާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ައމިއްލަ ފެންވަރާއިރުަގއި ަގއިގެ  ލަްއވާ  ގަނެގެްނ ެއަކން ވެސް ބޭރުމީހަކު އަށް ލަދު  މިލަ އުނގުޅަްނ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް ހަދައިގެން  ގަްނނަ ކަމަށްކުރުމުގެ ވިސްނުން ައޅުަގނޑުމެންގެ ކިބަިއަގއި އަށަ ވާނަމަ އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށްއަރާ. އާދެ! ކުެރވޭނެހައްލުއެކަންތައް  ނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާމި ބާއޭ އަުޅގަ ދަްށ އަދު އަޅުގަ

ްނ އި ސާ ފައި ފާރި އާއި ަވގު ީނ ހިމެނޭ އިންސާ ކުރިމަތިވެފަިއވާ އެންމެ ބޮުޑ ެއއް މައްސަަލއިެގ ތެރޭަގިއ އެބަ

ނޑުމެންގެ ސިނުކޑީަގިއ  މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި ވެްސ ޙަޤީޤަތުގައި މި 2ކުރުން. މި މުލައްމާ އޮތީ ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ  އެއްއުފެދިފައިވާ ޒާތީ ކަމެްއގެ ަސބަބުން. ބައެއް ކަހަލަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ލަދުގަންނަނީ.  ކަމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ ެއއްވެސް ހާެލއްަގއި މަސަްއކަތް ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ.ުނވަތަ ބޮާޑުވން  ،ރުވެރިވުންފަޚު ކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން  އެބަ ،ނަމަ  ަކމަށް އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭ އަމިއްލަ މަސަްއކަތް އަިމއްލަ އަށް ކުރުމަކީ ހުތުރު ކަެމއް ގުޅޭ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަރުޙަލާއާ ހިސާބުގަ  ކުރުމުގައި އެބަ ޢުލީމީ މަންހަޖު ބައްޓަންއި ތަރާއްޖޭގަ . އާދެ، އަުޅގަ

އިން ފެށިގެން އާދެ!  1ގެ ބަެއއް ޤައުމުތަކުަގއި ްގރޭޑު ބޮޑަށް ބަދަލުކުރަން. ދުނިޔޭ ޖެހޭ މީހުންގެ ވިސްނުން ވަރަށް

ވަތަނީ މީހާގެ ސިނކުޑީަގއި ޤައުމީ އަދި  ދުވަސްކޮޅުން އެމީހާ މަރުވަންދެން ވެސް ދުވަސް ނާސަރީ އިން ފެށިގެން އެ

ނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި ެވސް ހަމަަގއިމު، ހަރަކާތްތައް ހިންގާ. އެހެންވީމާ  ކުރުމަށް ތަފާތުރޫޙު އާލާ ެވްސ  އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެންެގ ގެ ުކރިން ރާއްޖޭގައި އޮތް ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގައި އަ 1961ނުވަތަ  ،ެގ ކުރިނ1951ްއަޅުަގނޑުމެން ކުީރގެ 
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 މީހުން ކުަރންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އެ ހުރި ދިރިއުޅުމުަގއި އެ ކުރެވިފައި އެބަނުިއމްތިހާ ،ތަކުަގއިޤައުމީ އިމްތިހާނު

 ކު ސްޫކލް އެންމެ މަތީ އިމްތިހާން ގޮތުން. މިސާލަަކށް އަންހެން ކުއްޖަ ގުޅޭ ހުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާމީ

ނގޭތޯ އަށް ކުނިކަހަން އި ލީ ގޮތުން. އޭނަކުރެވޭ ޢަމައަށް ކައްކަން އިނގޭތޯ އިްމތިހާން ނިންމާފައި ނިކުންނައިރު އޭނަ

ނޑުމެން ަވކި ހިސާބަކަށް އައިސް އަޅުަގނޑުޢަމަލީ ގޮތުން އިމްތިހާން މެންގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ކުރެވޭ. އެކަމަކު އަުޅގަ

 އްެޗއްެދގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް ކިޔާ އެ ނދޮށުގައި އިޔަީއ ހަމައެކަނި ތަޢުލީމަކީ މޭޒުދި ކުރެިވގެން މިބައްޓަން

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އަށަގަެނގެން  . އެކަމުގަ އިން  1މުގެ ނިޒާ ަގނޑުމެންނަށް ވަރިހަމަ ތަޢުލީމީއަޅު .ވިސްނުން އަުޅގަ

ނޑައްތުކޮްށފިއްޔާ. ހަމައަްށ އަ އ11ާފެށިގެން ގްޭރޑް  ނޑުމެން ކަ ނޑުމެން ހޯދާ ނަތީޖާުޅގަ ކަމަްށ  އަކީ ސުެމއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ނޑުމެްނގެ އެްއަގއި ތިބެން. އެ ން ވަޒީފާހުދު ގިރުވާޖެހޭނީ  ވިޔަސް އަުޅގަ  ސިނުކޑީަގއި  ވިސްނުން ައުޅގަ

ތުންނަކީ ސްކޫލްގެ މިދެންނެވި މަރުޙަލާ ހުރިހާ ރައްޔި ،އްަގއިއަށަގަތީ. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ ދިމާލެ

ނަޑއްތުކޮށްފަިއވާ ރަްއޔިތަަކށް ސައްކަތްުކރާނެ މީހެއް ނުހުންނާނެ. އި މަދެން އަޅުަގނުޑމެން ރާއްޖޭގަވާއިރު،  ކަ

ނޑުމެން އެންމެ  ކޮންމެ ކަމެއް ުކރުމަށް، އެހެންވީމާ ނޑުމެން އަމިއްލަ  ނުންދެރަމިޓަކައި އަުޅގަ  ގޮސް މިައދު އަުޅގަ

ނަޑން ލަދުނުގެން ، ކަމަށް ިވޔަސް އަށް ފެންވަރާއިުރގައި ަގއިއުނގުޅަން ލަދުނުގަންނަ ޔަްސ ކަމަށް ވިނުވަތަ ނިޔަފަިތކަ

މިަލ  މީހާގެ އެ ،ވަންޏާ ކޮންމެ މީހަކު ފެންވަރަން ވެސް ކަމަށް  ގޮތަށް ދާ ދާ އަޅުަގނޑު ހިތުން މުސްތަޤުބަލުގައި މި

ނޑުމެން ޮގއްސަ މިއުނގުޅަން ުނވަތަ ިނޔަފަތިަކނޑަން ނުވަަތ ދަތް  އުނގުޅަްނ ވެސް މީހަުކ ގެންނަ ހިސާަބށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ިވސްނަންޖެ ނޑުމެން އިޞްލާުޙކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ހަމަެއކަނި  ހޭ ކަމެއް. މިތިބެނީ. މީ އަޅުގަ ވިސްނުން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް މި ނޑުމެން އިޖްކަންކަން ހައްލެއް ނުކުރެވޭނެ. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ  ޤާނޫނަކުން އަޅުގަ ތިމާޢީ . އަޅުގަ

ނޑުމެން އަަބދުވެސް މައްސަލަ ތަން  ދެވޭއި ހިތްވަރުޓަކަ އުފެއްދުމަށް  މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުުމގެ ބަދަލުގައި އަުޅގަ

ޓަކައި  ތަށްއުފެދޭ މައްސަލަތައް ައމިއްލަ މަޞްލަޙައާދޭ ވާހަކަތަކުން ެވސް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުގައި  އެބަ

ކުދި ކަންކަްނ ޤީޤަތުަގއި މައްސަލަތައް ަހއްލުކުރެވޭީނ ފެންނަ ކުދިޤުރުބާންކޮށްގެން ވާނެ ކަންަތއްތަކެްއ ނޫން. ޙަ

ާބކޮޅު  ގޮަތކީ ކުަޑކުޑަ ާބޮކޅެއް ފެންނައިރަށް އެ ވާ ޓަކައި މަަސއްަކތްކޮށްގެން. ައޅުަގނޑުމެންނަްށ މި ލުކުރުމަށްހައް

ނޑުމެން ބާކޮޅު ބޮޑުކުރާ  ބާކޮަޅށް އެންމެން އިނގިލިބާނަިއ، ބެއްދުމުގެ ބަދަލުަގއި އެ  ަޤއުމީ ނަޒަރަކުްނ  ތަން. މީ އަުޅގަ

އެއް  ަޓކައި ކޮންމެފަދަ ވާހަކަ ކުރުމަށްމީހެްއގެ އަިމއްލަ ަމޞްލަޙަތު ހިމާޔަތް އެ ވިސްނާއިުރ ވަރަށް ދެަރ ކަެމއް.

ނޑުމެން ކުރުމަކީ ނަށް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު. އާދެ! އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމީ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްދެއްކިޔަސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ރައްކާތެރިވާން އެބަ އަށް  ޒިންމާ ެއއް. އެ ބޮޑު ޒިންމާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ބޮލުގައި އެިޅފައިވާ ވަރަށް  އަުޅގަ

އަކީ ޙަޤީޤަުތަގއި  ތަނުގަިއ ސަމާސަައކަށް ހަދައިގެން ވެސް ަދއްކާ ކޮްނމެ ވާހަކަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ ދުލުން މި

ނ އަީކ  މު ެއއް މުައއްސަސާުޑމެންގެ ދައުލަތުެގ އެންމެ މުހިއްވަރަށް ބުރަދަންހުރި ވާހަަކއަަކށް ވާނެ. ސަބަބަީކ އަުޅގަ

 ،ތަނުގައި ހުއްޓި ތިބެ އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެންބަރުން މި ،ނދުހިރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކަމަްށ ވާ
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ކަެމއް.  ވަރަށް ނުރައްކާތެރި އަަސރުތަކެއް ފޯރައިދާނެ ކީ ެއކަމުގެ ސަބަބުން ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށްސަމާސާ ވާހަކަދެްއކުމަ

ނޑުމެން އަމިއްަލ  ތަށް އަޅުަގނޑުމެން ނުރައްާކވާ ފަދަ އެްއވެސް ވާހަކަޙައެހެންކަމުން ޤައުމީ މަޞްލަ ެއއް އަުޅގަ

ނުޑމެން މަޖަލަކަށް ކުރުމަށްތްތު ހިމާޔަމަޞްލަޙަ ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް  ޓަކައި ނަމަވެސް ޓަކައި ނަމަވެސް އަދި އަުޅގަ

ޓަކައި ނަމަވެސް ދެއްކުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ޤައުމީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރުގައި އެްއވެސް ހާލެއްަގއި އެްއވެްސ  ދިނުމަށްރައްދު

ނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި ހުރި އުނި ސިފަ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އާދެ! މީހަކު އެއް ހުރި ކަމަށް ވިޔަސް އެކަްނ  އަޅުގަ

ކުރަންޖެހޭނެ. ވާނެ. އަޅުަގނޑުމެން ޤައުުމގެ މަްޞލަޙަތު ހިމާޔަތްނުްށގެންބޭޒާރުކޮ، ހާމަކޮށް އިތަނުގަ  އަޅުަގނޑުމެން މި

ކޮށް އަދި ޚާއްޞަ ޤައުމުގެ ޝަރަފާއި ކަރާމަްތ ރައްކާތެރިކުރަން ތިބި ބަޔަކީ އަޅުަގނޑުމެން ދިވެހި ރައްޔިތުން. 

ނޑުމެން މި ރަްއޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމަށް ،ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ތިބެނީ  ށް ހޮވާފައި މިހަމަޖިލީ ޓަކައި އަުޅގަ

ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ހަމައެކަނި  ޤައުމީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް، އެހެންވީމާޓަކައި.  އަޅުަގނޑުމެން މި ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް

ވެީނ ކަމަކަެށްއ ޅުަގނޑުމެންެގ ާވޖިބު އަދާކުރެެއއް ެދއްކުމަކީ ެއއްެވސް ހާލެއްގަިއ އަ  މިތަނަށް އައިސް ބޭނުންހާ ވާހަކަ

ނޑު، ޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންވީމާޅުަގނއަ އަޅުަގނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ  މެން ދައްކާ ކޮންމެ ވާހަކަައކާ،އަުޅގަ

ތަށް ފަހަރެއްގަިއ މީހާގެ މަޞްލަޙަ ކަމެއް ވެސް ކުރަންވާނީ އެަކމަކުން ޤައުމަށް އޭގެ ފައިދާ ލިބޭ ގޮތެްއގެ މަތިން. އެ

ހު އިސްކަންދޭންޖެހެނީ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތަށް. ކުރުމަށްފަމަޞްލަޙަތު ޤުރުބާން މީހެއްގެ އެ  ،ގެއްލުްނވި ކަމަށް ވިަޔސް

ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑު ހަމަ މަގުސަދަކަށް، އެހެންވީމާ  ވާހަކަތައް ލަފުޒު ނުގެންނަން މި  ޓަަކއި މި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖެހޭނީ އެަކްނ ވާނަމަ ވެްސ  ކަމަށް ކަމެްއ ހުރިަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއިހުރި އުނިއުޅެނީ. ައޅު އަުޅގަ

ެއކަން  ،ކުރުން. ެއަކންތައް ބޭޒާރުކޮށްފައި  ޓަކައި ކުރެވެންހުިރ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްެއކަން އިޞްާލޙު، ވަންހަނާކޮށް

ނޑުމެން އެ، ނޫން. އެހެންވީމާ ުނލާ ތިބުމެއްމާ އަޅައިއެކަ ،ބޮޑުކޮށްފައި އެއް ދަްއކަިއގެން ެއކަުމެގ  ވާހަކަ  އަުޅގަ

އެްއވެްސ  ވާހަކަ ަދއްަކއިގެން ަޤއުމީ މަޞްލަޙަތަށް އެބުން ޤައުމަށް ފައިދާ ނެތް ވާހަކަތައް ނުދަްއކަމާތޯއޭ. ސަބަ

ޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންހުިރ  ެއއް ނުދައްކާ ެއކަން ހައްލުކުރުމަށް ކަހަލަ ނުރައްކަލެއް އަންަނ ވާހަކަ

ނޑުމެން ޤައުމީ  ތައްމަސައްކަތް އަޅުަގނޑުމެްނ  ،ވާނަމަ ދެއް އަޅާފައިނބިނާގައި އެްއވެސް ކަހަލަ ރެކުރަމާތޯއޭ. ައޅުގަ

މަވެސް އިމާރާުތެގ އަަޅިއގެން ނަ ވޯލްސީލަރ ،އޮމާންކޮށްގެން ،ައޅަިއގެންޓަކައި ޕުޓީ ދުތައް ބެއްދުމަށްނއެ ރެ

މީހަކު އަމިއްލަ  މީހަކު އެކުރަމާތޯއޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ޤައުމަށް ަސލާމަތްކަން އޮތީ އެހެން. ކޮންެމ ބަދަހިކަން އާ

ންކަމެްއ ނެތް. ރައްކާތެިރކަމެއް ނެތް. އަމާ ޓަކައި ަދއްާކ ވާހަަކ އިްސކޮށްގެްނ މި ޤައުމަކަށްމަޞްލަޙަތަށް 

ނުވާނެ ެއއްެވސް މީހަކު ހަމައެކަނި ކުޅިވަަރކަށް ކުރާ ސަލާމަތްކަމެއް ނެތް. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން ވިސްަނިއގެން

ނޑުމެން ދަްއކާ ކޮންމެ ވާހަކަ ދަިއގެން.ކޮންމެ ކަމެއް ހަ ެވްސ ެވސް ކޮންމެ ގައިމުއަކީ އަދި ކޮންމެ ކަމަކީ ަހމަ އަުޅގަ

އަށް  މީހަކު ދައްކާ ވާހަކަ އެ މީހަކު ކުރާ ޢަމަލުތަކަށް، މަސްއޫލުވާންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެ މީހަކު އެކަމާ  އެއްުދވަހަކުން އެ

އްާޔ ެވއްޖެ ކަމަށް ިއގެން އަުޅަގނޑުމެން ކުރާ ކޮންމެ ކަެމއް ކޮށްފިއެމީހަކު ޒިންމާވާންޖެހޭނެ. މިކަން ވިސްނަ

ahmed.naseer
Placed Image



134 

 

ނޑުމެްނގެ ތަރުބިްއޔަތުެގ  އަދި ހަމަވެސް ހައްުލެވގެންދާނެ.  މަްއސަލަ ފާރީގެ ަވގު  އިންސާނީ އެފަދައިން އަުޅގަ

ނޑުމެން ވަކި ބަަޔކަށް  ަކއި ބަޖެޓުޓަ ކަެމއް ހައްލުކުރުމަށް ،މައްސަލަތައް ވެސް ހައްުލެވގެންދާނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ަބއެްއ  ،ވާއިުރަގއި މު މަސްއޫލިްއޔަތު ކަމަށްމިތަނުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްދިނުމަކީ ފާސްކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މެންބަރުން ދެއްކި ވާހަކަފުޅަކާ ހާސިލުކުާރ  ލީމު. ރާއްޖޭގައި ތައުގުޅިގެން އަުޅގަ

ގެ ިކޔެވުމަްށ ެއއް އެއީ ސްކޫލު  ކުރަުމން ގެންދާ މައްސަލައުނދަގޫތަެކއް ތަހައްމަލުގިނަ ކުދި ަބޔަކަށް  ވަރަށް

ނޑަކުން ނޑުމެޓަކަ މިަކން ހައްލުކުރުމަށް ން. އާދެ!ދުމުގެ އުނދަގޫ ފޯރު އަރާ ކުނިގޮ ން އޮންނާނީ ބަޖެޓު އި އަުޅގަ

ނޑުމެން އޮންނާނީ އެކަމާ  ނީ ވާ ުބ ބާްއވަިއގެން އެކަމަށްއްސާފަ. އިންތިޚާޒިންމާވާެނ ބަޔަކު ހަމަޖަ ފާސްކޮށްދީފަ. އަުޅގަ

، މަޖައްސައިމީހުންނާ ހަ ލަތްަތާކއިޓަކައި ބަޖެޓާއި ވަސީ އްލުކުރުމަށް އެކަން ހަ، ކުެރވިފަ. އެެހންވީމާބުއިންތިޚާބަޔަކު 

ނޑު ސާފު އަނެްއކާ ައޅުަގނޑުމެން އަންގިލަިއގެން އެ  ވަސީލަތްތައް ހަމަޖައްަސއިދީފަ. ކުރަން ދާންޖެހުމަކީ ތަނަށް ކުިނގޮ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެެހންވީމާއެއް ކަމަށް އަ  އެއީ ޙަޤީޤަތުަގއި އިންތިޒާީމ މައްސަލަ ކަންކަން ވެސް  މި، ޅުގަ

ްއޔަތު އަދާކުރުމަކީ އެްނމެ މުހިއްމު ކަންތައް. އާދެ! ލިބަޔަކު ަމސްއޫ އެ ،ބަެޔއްގެ ހިސާބުން ޓަކައި އެ ހައްލުކުރުމަށް

މަގުފަހިވާނެ ުހރިހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުން. އިާރދަކުރެއްިވއްާޔ ައޅުަގނޑުމެން ަޔތަކީ ެއކަމަށް ިލއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސްއޫ

މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ފަހެއް  ތިބީ އެކަންތައްތައް ކޮށްީދެގން. އަދިވެސް ކުރަންޖެހުނު ޮކންމެ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް މި މި

އިޖުތިމާޢީ  ދަތާއިވެސް ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޤައުމީ ވަޙް ސަބަބުން ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު އެދެނީ މި ބިލުގެ ނުޖެހޭނެ ވާހަކަ

ހުރި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ހައްލުކުރުމުގެ ޤާބިލުކަްނ  އަދި މުޖުތަމަޢުގައިއެއްަބއިވަންަތކަމަށް ފަހިކަން ލިބުން. 

ގެ ހިތްތަކުަގއި އަދި ޤައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ިސާޔސީ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނާ، އަޅުަގނޑުމެން

ސް ޤައުމަށް އަބަދުވެ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މިهللا ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެއްުވން. هللا އަށަގެންެނވުމުގެ ތަޢުފީޤު 

 .وبركاته السالم عليكن ورحوت هللاوއާމީން.  ހެޔޮގޮތް މިންވަރު ކުަރއްވާށި!

 

 ނިންމުން 
 

 :ވާހަކަދެްއެކވުން ރިޔާސަތުން

ހުގެ މަސަްއކަތް ކުިރޔަށް ހިސާބުން އަުޅަގނޑަށް ޖެހެނީ މިއަުދގެ މަޖިލީ ހާޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެްނބަރު. މި

ނޑުހަމަވެފަިއވުމާ  ވަގުތުމަށް ގެންދިއު މާލުމުގެ މަސައްކަތައިެގްނ ޖަލްސާ ނިން މަޖިލީހުގެދެން ޖެހެނީ  އެކު އަުޅގަ

 ގައި. 1:00ނު ެގ ހެނދުވާ ހޯމަ ދުވަހު 2013ާމރޗް  11ނީ އެއް އޮންނާ ށްދާން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކުރި
 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوين رب هلل والحود
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