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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 5 މަޖިލިސް  .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل ًالصالة ًالسالم علَ رسٌل هللا ًعلَ آلو ًصحبو ًهن ًااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 10 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށަމުން  މެންބަރުން. ޢިްއޒަތްތެރި 26ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ  ތި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ނޑު އުއްމީދުކު ރަން. އަދި އެކަމަްށ މި ފެށޭ ދައުރަކީ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުެރވޭެނ ދައުރެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑު މިއަުދގެ މަސައްކަަތިއގެން ކުރިއަށްަދން.  ދުޢާކުރަމުން އަޅުގަ

 15 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

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

 20 4އަށް  24/2113އިން  21/2113މިްއޔާސް ފާސްކުރުން. ޔައުމިްއޔާ ނަންބަރު ޔައު، 3.2ޓަމު އެޖެންޑާ ައއި -3.2

ވަަނ  24ވަނަ ޖަލްސާ އިން ފެިށގެން  21ވަނަ ވަނަ އަހަރުެގ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2113ޖަލްސާގެ ަޔއުމިްއޔާ. އެއީ 

ޢުކުރުމަށްފަހު އެްއވެސް ޖަލްސާ އަށް ހުރި ަޔއުމިްއޔާތައް. މި ޔައުމިްއޔާތަްއ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިުޓަގއި ޝާއި

މެންބަރަކު އިޞްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާަފއިނުވާތީ ަގާވއިދުަގއިާވ ގޮތުގެ މަތީން މި ޔައުމިއްާޔތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން 

ނަޑއަޅައިފިން.  ޤަބޫލުކުރާ ޔައުމިްއޔާތަެކއް ކަަމށް ކަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިއ އިުޖތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، 11:15ަސތުން އަންާގއެންގުން. ިމއަދުެގ ކޮމިޓީތައް. . ރިޔ4ާައއިޓަމު  ޖެންޑާއެ

 30 ަގއި.1ަގއި ސަރުކާުރގެ މަސްއޫިލއްޔަުތ އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 11:15ގަިއ. 3ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 

 . ސުވާލު 5
 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

 35 ވާލު. މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މިއަދަުކ މަސައްކަތެއް ނެތް.ސު ، 5ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 40އަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކުއްލި މައްސަލަ އެްއ  6 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

ނޑު ފުރުޞަުތ އަރުވަން. މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގަިއވާ މަތީން އެ މައްސަަލ ހުށަހެޅިފައިވާތީ އެ މައްސަ ަލ އަށް އަުޅގަ

ހުށަހެޅުއްވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. 

 

 45 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުތުރު މާފަންނު އު

ވަނަ މާއްާދެގ  145ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ާއދެ! ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ން ދި ވަނަ ދުވަހު އދ.ގެ ސްެޕޝަލް ރެޕަޓުއަރ އޮ 2113މެއި  21ދަށުން ހުށަހަޅާ ކުއްލި މައްސަލަ. 

އިންޑިޕެންޑެންސް އޮފް ޖަޖަސް އެންޑް ޯލޔަރސް، ގެްބރިއެލާ ކުނާލް އދ.ގެ ިހއުމަން ރައިޓްސް ަކއުންސިލަްށ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަީރގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ސީރިއަސް ކަންތައްތަެކއް ފާހަގަުކރައްވާަފއިވާތީ އެ ރިޕޯުޓގަިއ 

 50ޙުކުރުމަށް ސަރުކާރުެގ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ވާ ކަންކަން ަވގުތުން ވަގުތަްށ އިޞްލާ

ވަނަ މާއްާދެގ ދަށުން މި ކުއްލި މައްސަލަ އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަމެވެ. ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް  145ގަާވއިދުެގ 

 މި ފުރުޞަތުދެއްވި ކަމަށް ޓަަކއި. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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 55ވަނަ މާއްާދގަިއާވ ގޮތުގެ މަތީން ައޅުަގނުޑ  146ހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން، މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ މަޖިލީ

ޢަމަލުކުރާނީ. އެއީ ބަހުސަށް ދިއުމުގެކުރިން މި ކަމުަގއި ޯވޓަކަށް ދަންނަވަންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ޯވޓަށް ދެންނެވުމަށް 

ްއވުމަށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުން އެދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ހުރިހާ ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖެއްސަަވއިދެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ކާޑުކޮޅު ެޗކުކޮށްލެްއވުމަށް އަޅުަގނޑު ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވަން ވޯޓަށް ދެންނެވުމުެގ 

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ. ހުރިހާ  މެންބަރުން ވެސް ކާޑުކޮޅު ތައް ޗެކުކޮށްެލއްވުމަްށ ކުރިން. އަުޅގަ

 60ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން މާފަންނު  145ދަންނަވަން. މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ަފހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ކުްއލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގަިއ 

 ދު ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަށް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުމަށް. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ބަހުސްކުރެއްވުމާ މެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 65 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 34 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 70 23 ޓު ދެްއވީ:ވޯ

 19      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 11     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 

 75  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންެގ 32. ޖުމްލަ 17. ފާްސވުމަްށ އަދަދު 32ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަުދ 

މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން  145މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި ަމްއސަލަ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުުރމަށް ފާސްވެއްޖެ. ިމގޮތަށް ާފސްވުމާ ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ 

ނޑު 147ގަާވއިދުެގ...)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(   147ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ.  ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން އަުޅގަ

 80ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި މި އޮންނަނީ ކުއްލި މައްސަލައެްއގެ ބަހުސަށް ދެވޭ ވަގުުތ މަޖިލީހުން އެހެން ގޮތަކަށް 

ނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު އެްއގަިޑއިރަށްވުރެ ިދގުެވގެންުނވާނޭ. މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މެންބަރަށް  ކަ
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މިނެޓޭ. އަދި އެ މައްސަަލއަކާ މެދު ާވހަކަދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ އެހެްނ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ  7ގެން ދެވޭނީ ގިނަވެ 

މިނެޓޭ. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  3ގިނަެވގެން 

 އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް. 

 85 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމާފަންނު އުތުރު 

ނޑު ހުަށހަޅާލަން މި މައްސަލަިއގަިއ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެންމެ ފުރަތަމަ ވެްސ އަުޅގަ

 ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ހުރިހާ މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދައްަކވައި ނިންމަވަންެދން މި މައްސަލަ ކުރިއަށް

ނޑުމެން މިއަދު މި  ނޑު ހުށަހަޅަން. އާދެ! އަޅުގަ ގެންދެވޭނެ ގޮެތއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޓަކައި އެ މައްަސލަ އަޅުގަ

 90ބަހުސްކުރެވޭ އދ.ެގ ސްެޕޝަލް ރެޕެޓުއަރ އެ ހުށަެހޅުއްިވ ސީިރއަސް ކަންތައްަތއް މި ވަނީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ 

ނޑުމެން މި ތަޖުރިބާކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް ފާހަގަކޮށްފަ. އަޅުަގނޑުމެ ްނނަށް އެނގޭ އަލަށް އަުޅގަ

ނޑު  2118ޤާނޫނުއަސާސީ،  ވަަނ އަހަރުގައި ޢަމަލުކުރަމުންާދ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް ތިން ނުބަ އެއް އަުޅގަ

. އަނެއް އަބަދުވެސް ދަންނަވަން  ފާަހަގކޮށްފައިާވކަން. ެއއް ނުބަަޔކީ ކުރީަގއި މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަުމގެ ނިޒާމު އޮތް ގޮތް

ނުބަޔަކީ ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލިސް އެކުލަަވއިލެވިަފއިވާ ގޮތް. އަނެއް ނުބަަޔކީ ރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތއް އޮތް ގޮތް. 

 95އެހެންވީމާ، މި ތިން ނުބައިގެ ތެރެއިން ދެ ނުބައެއް ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ ޤާނޫނުައާސސީގަިއވާ ބުނާ ކޮންސެޕްޓަށް 

އްޖޭގެ ޖުޑީޝަީރ އޮތީ ަހމަ ކުރީަގއި ެވއްޓުނު ތިީރސް އަހަރު ިޑކްޓޭޓަރޝިްޕގެ އަިއއްަސވޭ. އެހެންނަމަވެްސ ރާ

އެއްަބއިގެ ގޮތުގަ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ސީރިއަސް ކަެމއް. ރާއްޖެ އަށް ވަަޑިއގެން ހުރިހާ ބޭރުގެ ފަންނީ މާހިރުން 

ފެއްނުލިެބއޭ. އަިދ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ ވިދާޅުވެަފއި ވަނީ މި ރާއްޖޭެގ ޖުޑިޝަރީއަކުން ަރއްޔިތުންަނކަށް އިންސާ

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ރާއްޖޭގެ  ވެސް މި ގޮވައިަނގަނީ ހަމަ މި މޭރުމުން. އަޅުގަ

ނޑިޔާރުން ވަަޑއިގަ ނޑިޔާރުން ދާއިމީކުެރްއވުމުގެ ކަންތައްަތއް ވެގެންިދޔަ ޮގތް. ޝަރުތުތަކެްއގެ ތެރެއަށް ފަ  100ތުުމެގ ފަ

ނޑިޔާރުްނގެ ތެރެއަށް ޝަރުތުތަެކއް އަްނނަންޖެހުނީ. އެގޮތަށް ކަންަތއްވުުމގެ ސަބަބުން މިހާރު  ބަދަލުގައި ފަ

ނޑިޔާުރޭގގައި އެބަ ތިބި އެިކއެކި ުކށްކުށުަގއި ބެދިފައި ތިބި މީހުން. އެކިއެކި އަޚްލާުޤގަިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފަ

ނޑިފައި ތިބި މީހުން. އެިކއެކި ގޮ ނޑިަތއް ތަޣައްޔަުރވެފަިއވާ މީހުން. އޮފްކެ ްތގޮތުން ގޮސް ސިޔާސީ ގޮތުން ސިކު

މިހެން ގޮސް މުޅި ޖުޑިޝަރީ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަން އޮތީ ވަރަށް ބޭއިންސާފުވާނެ ތަނެއްގެ ގޮުތަގއި، އިންސާުފ 

 105އެ ކަންަތއް ކުެރްއވި  ޤާއިމުނުވާނެ ތަނެްއގެ ގޮުތގަ. އެންމެ ފަހުން އިހަށްދުވަހު ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިަޝނުން

ނިޑޔާރާ ބެޭހ ގޮތުން ަމއްސަލަ އެއް  ގޮތް ވެސް އެ އޮތީ ރަނަގޅަށް ފެންނަން. ބައްލަާވ! ަހއިކޯުޓގެ އިސްފަ

ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ހުށަހެޅިފަިއވާތާ ެއއް އަހަރުވީ އިނގޭތޯ. އެއް އަހަރު ީވއިުރގައި އެ މައްސަލަ ބެއްލެވުެމއް ނެތި 

ެއ ބޭފުޅުން ތިއްބެީވ. އެހެން އޮެވ، ޖޭ.ެއސް.ސީާއ މެދުގަިއ ހައިކޯޓަށް ަމއްސަލަ އެްއ  ވަތްަގނުޑގަިއ ބަްއވަވާަފއި
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ނިޑޔާރު  ނޑިޔާުރ ހާޒިރުކުރީ. އަދި މިހާރު ެއ ފަ ނޑިވަުޅ ބަލާފައި ޖޭ.ެއސް.ސީ އަށް އެްއަކލަ ފަ ހުށަހެޅުނު ދަ

ނޑިޔާރުން ސަސްޕެންުޑކުުރމުގައި ވެސް މީގެ  110ކުީރގައި ެގންގުޅުނު ހުރިހާ އުސޫލުތަކާ  ސަސްޕެންޑުކޮށްފައި އެ ވަނީ. ފަ

ދިމާ އިދިކޮޅަށް ދިމާ ނުބައިކޮށް ކަންތައް ކުަރއްވާަފއި ވަނީ. އަދި އެ ޢަމަލުކުރެވުަމށްފަހު ޖޭ.އެސް.ސީން ދެއްިވ 

ނިއުސްކޮންފަރެންސެއް ތި ބޭފުޅުން އަޑުއަްއސަވާަފއި ވާނަމަ ހައިރާންވެަވޑަިއގަންަނވާނެ. އެއީތޯ ރާއްޭޖގެ 

ނޑިޔާ ރުންގެ ނޫިނއްޔާ ަފނޑިޔާރުްނގެ ކަންތައްަތއް ަބލަން ތިބޭ ބައެއް ބޭބޭފުޅުންގެ ސިުކނީޑގެ ިވސްނުމުގަިއ ފަ

ނަޑކީ.  ހުންނަ މިންވަރަކީ؟ އެއީތޯ އަޅުަގނޑުމެން ުސވާލުއުފެދޭ. އެއީތޯ އެ ބޭފުޅުންެގ ރީޒަނިން ހުރި މިންގަ

ނޑުމެންގެ ދަރިން ސަ ނޑުމެްނެގ އެހެންކަމަށްވާނަމަ މާތްކަލާނގެ އަުޅގަ  115ލާމަތްކުރައްވާށި! އާމީން. އާދެ! އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްިޔތަކަށް ވެސް ޙައްޤު ލިބިެގންވޭ އިންސާފުވެރި މިނިވަްނ، މުސްތަޤިއްލު، ނުފޫޒުން 

ވީމާ، ިމ އެްއކިބާވެަފއިވާ ކޯޓަކުން އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ލިބުމުެގ ޙައްޤު ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަށް ލިބިގެންވޭ. އެހެން

ޙައްޤަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ވެސް ެއްއވެސް ކޯޓަކުން އަރަިއގަތުމުގެ 

ޙައްޤެއް ލިބިގެންނުވޭ. މި ޙަްއޤަކަށް، މި ޙައްޤާ ބެހި، ނުފޫޒުފޯރުވުމުގެ ބާރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވެސް ލިބިގެންނުވޭ. 

ނުޑ މި  އެހެންވީމާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން  120ވެސް ޖޭ.ެއސް.ސީން ވެސް ިމ ކުރާ ކަންަތއްތައް ަވގުތުން ހުއްޓާލުމަށް އަުޅގަ

ހިނދުގައި ެވސް ޮގވާލަން. ާއދެ! ވަރަށް ގިަނއިން ދައްކާނެ އަޅުަގނޑުމެން ޖޭ.އެްސ.ސީ ައށް ނޫނިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯާޓ 

ކޮށްލަނީއޭ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭރުަގއި ތިބެގެްނ ނޫނިއްޔާ ކޯޓުަތކާ ބެހޭ ގޮތުްނ ފަޑުކީމާ ޖުޑީޝަރީގެ ތަަޞއްވުރު ހަލާކު 

ކިހިނެއްތޯ ޖުޑިޝަީރގެ ތަަޞއްވުުރ ކިތަންމެ ވަަރކަށް ރަނގަޅުކުރަން މަަސއްކަްތކުރިކަުމގަިއ ވީނަމަެވސް ޖުޑީޝަީރ، 

ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅުކުެރވޭނީ. ައޅުގަ  ނޑުމެްނ އެ ިކއްލާގެ އެތެރެއިން ވީދަިއ ކާއިުރގައި ަތޞަްއވަރު ކިިހނެއްތޯ އަުޅގަ

 125ހެޔޮ ނިޔަތުގައި މި ކުރަނީ ޖުޑިޝަރީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުުރމަށް، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތްތައް 

ލިބުމުގެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުަމށް ކުރެވޭ މަަސއްކަތް ިމ ކުރަނީ. އެހެންނަމަވެސް ބަޔަކު ވިއްަދއިލާފައި، ަފއި 

މިނިވަންވެދާނެކަމުެގ ބިރަށް އިނގޭތޯ. އެހެން އެކަން ެވއްޖެއްޔާ ޖުޑީޝަީރ  ވިއްަދއިލާފައި މި ތިބެނީ ޖުޑިޝަރީ

ނަޑކަށްވުުމގެ ފުރުޞަތު ގެއްލިދޭ. އެކަމަށް ޓަަކިއ  ނޑަކަށް ެވގެން ބައެއް މީހުންނަށް އެބަ؛ ނިވާފަތްގަ ނިވާފަތްގަ

ހެން ދަންނަވާއިރު ބަެއްއ ޖުޑިޝަރީ މިނިވަންވެދާނެކަުމގެ ބިރު އިންތިހާ އަްށ ޖުޑިޝަރީެގ ތެރެއިން ވެްސ، މި

 130ބޭބޭފުޅުންގެ ވާހަކަ މި ދައްަކނީ. ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކުާރ، ވަރަށް އިޚްލާްޞތެރި، ވަރަށް މޮޅެތި، ވަރަްށ 

ނޑިޔާރުން އެބަ ިތއްބެވި. ަބެއއް އޯްލޑް ާގޑްްސތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް، ރަނގަޅު ިނޔަތުަގއި  ޤާބިލު ފަ

ބޭބޭފުޅުްނގެ ައގު ވެއްިޓގެން ވެސް ދަނީ. ެއ ބޭފުޅުންގެ މެދުަގއި ވެސް ތަޞައްވުުރ ެގއްލިގެންދަނީ.  މަސައްކަތްކުރާ

ނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަންތައްތައް. ރާއްޖޭގެ ޖުިޑޝަރީއާ ބެހޭ ގޮތުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން، އެންމެ ފަހުން  މީ އަޅުގަ

މިޓީން ވެސް ހަމަ މިކަން ފާހަގަކުަރއްވާަފއިވޭ. މި ރާއްޖެ ވަނަ އަހަރުަގއި ވެސް އދ.ގެ ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮ  2112

 135އަށް ވަަޑއިގެން އިންޓަރޭނޝަން ކޮމިޝަން އޮްފ ޖޫރިސްޓުން ވެްސ މިކަން ފާހަަގކޮށްފައިވޭ. ހުރިހާ ފަރާތްތަުކން، 
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ްއވެގެންޯތ ދިވެހި ރައްޔިތުން ވެްސ މަގުމަްއޗަށް ނުކުމެ މި ގޮަވިއނަގަނީ މި ޤައުމަކު އިންާޞފެއް ނުލިބެއޭ. ކީ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންޞާފު ނުހޯދައިދިނުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ ކަމެްއ ކުަރއްވަީނ ފާޅުކަން ބޮުޑ ގޮެތއްަގއި؟ 

ބައްލަވާ! ޖޭ.ެއސް.ީސގައި ިއންނަވަިއގެން ޣައިރު ޤާނޫނީ ކޯޓެއް ހެއްެދވި ބޭފުޅާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންުޗގަިއ 

ނިޑ، ބުއްދިން ިމ އިންނަަވއިގެން އެއީ ކޯެޓއް ކަމަ ށް ނިންމަވައިފިއޭ. ކިހިނެއްތޯ އަުޅަގނޑުމެން އިންާސނީ ސިކު

 140ވަަނ  21ހަމަތައް ޤަބޫލުކުރާނެތޯ؟ މީތޯ މި ބޭފުޅުން ޤަބޫލުކުރައްވާ އިންޞާފާއި ހަމަ އަކީ. މިއެއް ނޫން. މިއީ 

ކަންކަން. މައްސަލަ؛ ތިމާ ކުރި  ގަރުނުަގއި ދިވެހި ރަްއޔިތުން ވެސް އަދި މުޅި ދުނިޔެ ެވްސ މަލާމާތް ރައްދުކުރާނެ

ކަމެއްެގ ކަންކަން ބަލަން ިތމާ އަމިއްލަ އަްށ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެްނޗުަގއި އިންނަަވިއގެން އެ ކުރި ކަންަތއްތައް 

ނުޑ  ނޑު އަބަދުެވސް މި ދަންނަވާ ފަދައިން އަޅުގަ ބައްލަވާ! ލަދެއް ނުގަނޭތޯ މި ބޭފުޅުން މި ކަންތައް؛ ައޅުގަ

ރާއްޖޭގެ ާޤނޫނީ ދާއިރާ އަށް ޝައުޤުވެިރވާ ބޭބޭފުޅުންނާއި ފޮތްތައް ލިޔުްއވާ ބޭބޭފުޅުންނާއި މަޒުމޫނު  އިލްތިމާސްކުރަން

 145ލިޔުްއވާ ބޭބޭފުޅުންނާއި ލޯ ޖާނަލްތައް ލިޔުއްވާ ބޭބޭފުޅުން މި ކަންކަން ފާހަގަކުރަްއވައި ލިުޔއްަވއްޗޭ! މިކަހަލަ 

ނޑިޔާރުްނގެ ވާހަކަަތްއ ތާރީޚަށް ގެންނަވައްޗޭ! ާޢިއލާތައް ލަދުގަންނަވަރު ވެސް  ހަޑިހުތުރު ޢަމަލުކުރައްވާ ބަެއއް ފަ

ކުރަްއވަްއޗޭ! ައޅުަގނޑު ވާަހކަ މިހާހިސާބުން ކުރުކޮށްލާފަިއ އެހެން ބޭބޭފުޅުން ފުރުޞަތުދިނުމުގެ ގޮތުން ައޅުަގނޑު 

 ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 150 ޢަބްދުއްރަޙީމު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ގެ މެންބަރު ޢަބްދުމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާ

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހެޅި 

ހައިކޯުޓގެ އިްސ މައްސަލަިއގައި ވާހަކަދައްަކއިާލއިރު މިއަދު މުނާސަބުވެފައި ވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ދިެވހިރާއްޖޭގެ 

ނޑިޔާުރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ސަސްޕެންޑުކޮށްފަިއވާތީވެ. ިޢއްޒަތްތެިރ  ފަ

ރައީސް. އެ ކަުމގައި ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ، ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި ިމއަދުގެ ކޮމްޕޮޒިޝަން ުނވަތަ 

ނޑުމެން ރުހުމެއް އެތާގެ އެ ތިއްެބވި މެންބަރު  155ްނގެ ޤާނޫނީ ހައިިސއްޔަތާ މެދު ސުވާލުއުފެދޭ. ބަންޑާރަ ަނއިަބކަށް އަުޅގަ

ނުޑމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުްނ  ނުދެން. ބަންޑާރަ ނައިބު އެާތގައި އެބަ އިންނެވި. ފަހުމީ ެއތާ އެބަ އިންެނވި. އަުޅގަ

މަ އެއާެއއްކޮށް އެ ވޯޓު ދިންއިުރގައި ސީާދ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފަިއވާ ބޭފުޅެއް އެތާ އިންނެވި. އަިދ ހަ

ނޑުމެން ބަލަިއގަންނާނެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަޢއްޔަްނކުރަްއވާފައި ިތއްބެިވ ދެ ބޭފުަޅކު ެއއަށް ވޯޓުދެްއވީމާ އެީއ ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެެވނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ސިޔާީސ  ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީާމ، ައޅުގަ

ނޑުމެން ވަރަށް   160މީހުންގެ އަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަދެގެން ހިނަގއްޖޭ. އެހެންީވމާ، މި ސިޔާސީ އަތް ނެރެްނވެގެން އަުޅގަ

ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރަން އެަބ ޖެހޭ. މި ސިޔާސީ އަތް ނެރުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެްނ މި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން މި ދާއިރާއާ މެދުަގއި މި ކިޔަމުންދާ ފާޑުކިޔުންތަްއ  ތެރޭގައި އަުޅގަ
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ބަލައިގަނެ، އެ ފާޑުިކޔުންތަކަްށ އެކަީށގެންވާ ހައްެލއް ވީާހެވސް އަަވސް މުއްދަތުގެ ތެޭރަގއި ހޯދުމަށް ޓަކައި ކުެރވެން 

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވަީނ ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ިމައދުން މިއަދަށް ވެްސ ކުރަން ފަށަން. ޢި

 165މި ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމުގެ ތެެރއަށް ަވިކ މީހަކު އަތް ބާނާތީކީ ނޫން. އެްއވެސް މީހަކު އަތް 

ނޑިޔާރުން ކައިީރަގއި ވަކި ގޮތަކަްށ ކަންކަްނ ކުާރކަށް ެއއްެވސް ފަރާތަކުން  ބާނައިގެންނުވާނެ. އެާތގަިއ ިތބޭ ފަ

ބޫރު ވެސް ކޮށްގެންނުވާނެ. އަދި ނުވިތާކަށް އެއްެވސް ފަރާތަކުން އެ މީހުން ކައިރީަގިއ މައްސަލަ ނިންމާނެ ގޮތުގެ މަޖު

ނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދާފައި އެ ޤާނޫނު ދިނީމަ، އެ ޤާނޫނާ އެްއގޮތަްށ  ވާހަކަ ދަްއކަިއގެން ވެސް ނުވާނެ. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށް ނޑިޔާރުން ކައިރީަގއި މިސާލަކަށް ވަކިަވކި ބޭފުޅުން ގޮއްަސ ޙުކުމްކުރަން އެނގެންޖެހޭނެ އެ ފަ . އެ ފަ

 170މިގޮތަށް މި މައްސަލަ ނިންމާލަދޭށޭ! މި މައްސަލަ މިވެނި ގޮތަކަށް ލަސްކޮށްލަދޭށޭ! އަޅުަގނޑުމެނަށް ކޯްއޗެއްޯތ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނަގއްޖެ ވަރަްށ ބައި  ވަރު ބޭރުެގ ނުފޫޒުތަްއ ފެނިގެން މި ދިޔައީ. ވޭުތވެިދޔަ ތާަގއި އަުޅގަ

ވެސް އެންމެ ފަހުން އައިސް މި ދާއިރާގެ ތެރެއަށް ވަންނަ ތަން. އެކަމަކު އަޅުަގނޑުމެްނ ނުފޫޒުތަކުގެ ތެރޭން ވެސް 

ބަލައިގަންނަންޖެހޭނީ ރަނގަުޅ ނުފޫޒުތައް. ިމއަދު މިތަނަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލަިއގަިއ މިއީ އިސްލާޙުކުރަންޖެޭހ 

ނޑު ކަންތައްތަކެ  އް ހުރީތީވެ އަުޅަގނޑުމެން މިކަން ބަލަިއގަންަނންޖެހޭ. އެހެންވީމާ، ހަމަ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ އަުޅގަ

 175ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މާަފންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ މި ދައުރުގެ ފުރަތަމަ 

 ލާއިޤު ކުްއލި މައްސަލަ އެކޭ. ުޝކުރިްއާޔ. ޖަލްސާ އަށް މި ހުށަހެޅުއްވީ ހަމަ ސީދާ ވަރަށް 

 

 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު ުކއްލި މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތގައި މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ައީކ 

 180ން އދ.ގެ ހިުއމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަައކާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަީރގެ ާހލަތާ ގުޅޭ ގޮތު

ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ުކްއލި މައްސަލައަކަށް ވާީތވެ، މި މައްސަލައިަގއި ވާހަކަަދއްަކަވމުން ފާހަގަކުރި ނުކުތާތަކަށް 

ން. ައޅުަގނޑުމެން މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އަޅުަގނުޑ ވެްސ ައޅުަގނުޑެގ ހިތުގައި ހުރި ކޮންމެވެްސ އެްއޗެްއ ދަންނަވާލަ

ބާރު ވަިކވެފަިއވާ ިރޔާސީ ިނޒާމެއް ޤާއިުމކުރެިވގެން އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަްތކުރަމުން  3ދުސްތޫރީ ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި 

އި މި ދަނީ. ކޮންމެ ފަހަރަކު، އަޅުަގނޑުމެން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަހަރަކު ކަންކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދުރާލަ 

ނޑުމެންނަކަށް ެއ ކަންކަމުެގ އެންމެ އެދެޭވ  ނޑުމެން ކޮށްގެން ނޫިނއްަޔކާމު އަުޅގަ  185ވިސްނަިއގެން ކަްނކަން ައުޅގަ

ހައްލެއް ނުލިބޭނެ. ތިމާ ބުރަކަށީގައި ޖެހީމަ އެކަނި ތަުދވާެނ ކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްފައި، އަނެާކގެ ބުރަކަީށގައި ޖެހީމާ އޭނަ 

ނޑުމެންަނށް މި ބާވަުތގެ ކަންަތއްތައް އަށް ވާނެ ތަދު ކޮންމެެވްސ ވަރަ ކަްށ އިހުސާްސކުރަން ދަނެގަނެގެން އަުޅގަ

ރަނގަޅުކުެރވޭނީ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭ ވާހަކަ އަީކ، މި މައްސަލަ ހުށަހަޅަމުން ހަމަ ވިދާޅުވެއްޖެ ާރއްޖޭެގ 

ނުން ަކންތައް ކުރި ގޮުތގެ ވާހަކަ. ޖުޑިޝަރީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި އުފެދިފަިއވާ ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަ
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ނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް އެ ކަމަކަށް ސެލިއުުޓކުރާ ހަމައެކަނި ކަމަކީ އެއީ.   190އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ޤައުމުަގއި އަުޅގަ

އި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތިން މުއްދަތުހަމަވުމުގެ ކުީރަގއި ހަމައެކަނި ޮކށްފައިވާ ކަމަކީ އެއީ ކަމުގަ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެންނެވިާދނެ. ވަކި ތާރީޚުަތކަކަށް، ވަިކ ދުވަސްތަެކއް ކުރިން އަުޅަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ 

ނޑަެއޅިފަިއވޭ. އެހެންނަމަެވސް އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ޖުޑީޝަލް  ޢަމަލުކުރާނެ ތާރީޚުތަކެއް ކަ

ނުޑ ހަމަގައިުމ ވެސް އޭުރގެ ޖުޑީޝަްލ  ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ތާރީޚުގެ ކުރިން އެކަން ކޮށްފަިއ ވާތީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ޤައުމުގައި ޤައުީމ  ނޑު ހަމަ ޝުުކރުދަންނަވަން. އެއީ އަުޅގަ  195ސަރވިސް ކޮމިޝަުނގެ ރަީއސަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ސެލިއުުޓކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެާއެއްއކޮށް މި ބާވަުތގެ ކަްނކަން މި  ނަޒަރަކުން ިވސްނައިާލއިރު ައޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ވެސް ކަންތައް  ފާޑުގެ ފާޑުތައް ކިޔަމުންދާިއރުގައި ައޅުަގނޑުމެން ވިްސނާލަންޖެހޭ އަޅުގަ

ކުރެވެމުންދާ ގޮތް. ައޅުަގނަޑީކ ވެްސ މި މަޖިލީހުގައި ާދއިާރ ެއއް ތަމްސީލުކުރަމުންދާ މެންބަރެއް. އެހެންނަމަވެސް މި 

ނޑުމެން ތިބިން ސައިކޮޓަީރގައި އެަތއް އިރެްއ މަޖިލީހުން ސުޕް ރީމް ކޯޓު އެކުލަވާލަިއގެން ދިޔަ ދުވަހުަގިއ އަޅުގަ

 200ވަންދެކަށް ވާުނވާ ނޭނގިފަ. ޤާނޫނުތައް ހުށަހެޅިފައި އޮްއވާ ޤާނޫނަށް ހަމަ ެއ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ޝަރުުތ 

ނަޑއަަޅިއެގން އަޅުަގނޑުމެންނަ ނަޑއަަޅއިގެްނ، މީހާ ައށް ޝަރުތު ކަ ށް ެއކަން ކުރެިވގެން ދިަޔކަން ކަ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންަތއްތައް. ެއއީ އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަަގކުރެޭވ. އެހެންވީމާ، މިހިރީ އަުޅގަ

މި ދައްކަނީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އެންމެ މަތީ ބާރުގެ ވާހަކަ، ސުޕްރީމް ކޯޓު. ސުޕްރީމް ކޯޓު ެއކުލަވާިލ 

ނޑުމެންނަށް ދުވަ ނޑުމެން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު. މިތާ ބޮުޑ ދެ ޕާޓީ ބޭނުންވެގެން އެކަްނ ކުރީމާ އަުޅގަ ހުގައި އަުޅގަ

ނުޑ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ   205ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު. އެހެންނަމަވެސް އެ ުދވަހު ައޅުަގނޑުމެންނަށް މި ތަނުގައި އަުޅގަ

ނިޑޔާުރންނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުންތޯ މި ނަންތައް ދިރާސާކުެރވިފައި ވަނީ.  15 އަރިހުަގއި އެހިން ފަ

ނުޑ  ނޫނިއްޔާމު މިއަށް ޚިޔާލުކުރާ އިޞްލާޙުގެ ދަށުންތޯ. މަނިކުފާނު އަނެއް ފަރާތަށް މޫނު ދިމާކުރެއްވީ. އަުޅގަ

ށް ވަންޏާުމ ހަނދާން އެބަ ހުރި ހަމަ އެ ދުވަސް. އެހެންވީމާ، މިހެން އަޅުަގނޑުމެން ކަންތަްއ ކުރަނީ ކަމަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ޖުޑިޝަީރ އެއް ރަނގަޅެއް ުނވާނެ. ެއހެންވީމާ، ހަމައެއާއެކު ތިމާމެންނަށް އެކަނި ނިކަމެތިކަން 

 210ލިބޭ ކަމެއްަގއި ވާހަކަެދއްކީމަ؛ އަޅުަގނުޑގެ ވެސް މަްއސަަލތައް އެބަ ހުރި އެތައް ދުވަެހްއ ވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް. 

ގައި ަމޖިލީހުގައި އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިގެން ައޅުަގނޑުމެން ެއކަމަާކ ހަޅޭކެއްނުލަވަން. ހިނގާށޭ އަޅުަގނޑުމެން މި ތަނު

ފަރާތުން އިށީނދެގެން ެއ ކަންކަން ަހއްލުކުރުމަށް ޓަަކއި މަސަްއަކތްކުރަން. ހަމަގައިމު ވެސް  3އަޅުަގނޑުމެން 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން...

 

 215 މަޢުޞޫމު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު ކެލާ
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`. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ، މިއަދު ހުށަހެޅިގެން ބަހުސް މި ކުރެވޭ ކުއްލި މައްސަލަ ައީކ 

 އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަންެޖހޭ މައްސަލަ ެއއް. އެހެންަނމަވެސް ައޅުަގނޑު ހިތާމަކުަރނީ މި ބަހުސް ފެށިގެންދާ 

ރޫހުން. އާދެ، ޔޫ.އެންގެ ސްޕެޝަލް ރެޕެޓުއަރގެ ރިޕޯޓުގައި ތަފާތު ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ދީފައިވާއިރު ިމ 

ނުޑ ކަމަކަށް މި އޮތީ ޑައިލޮގަްށ ބާރުއަޅާފަ. ވާހަކަދެްއކުމަށް ބާރުއަޅާފަ. މަޝްވަރާކުރުމަްށ  ރިކޮމެންޑޭޝަންގެ މަިއގަ

ނުޑ ބާރުއަޅާފަ. އެހެްނވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން ރޫހު   220ބަހައްޓަންޖެހެނީ އެގޮތަށް. ީމގަިއ ވާހަކަެދކެވޭ ކަންތައް؛ އަުޅގަ

ނޑުމެން  98ޚާއްޞަކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން ެއބަޖެހޭ މި ރިޕޯޓުގެ  ަވނަ ޕޮއިންޓުގައި މި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ އަުޅގަ

ޝަނުގެ ކޮމްޕޮިޒޝަން. ވަނަ ޮޕއިންޓުަގިއ މި އޮތް ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމި 99ރިވިުއކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ. ޚާްއޞަކޮށް 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނު އެކުލެވިަފއިވާ ގޮްތ ރިވިއުކުރަން. މިއީ ައުޅގަ

ނޑުމެން  ވާހަކަދަްއކަމުން އަންނަ ކަމެއް. ދެން ޚާއްޞަކޮށް މިފަދަ ރިޕޯޓެއްގައި މި ކަންތައް އައިމަ އަުޅގަ

 225ކޮމިޝަން މިހާރު އެކުލެވިފައި މި ވާ ގޮތް ރިވިުއކުރުމަށް ވިސްނަން  ސީރިއަސްކޮށް ިވސްނާފައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  3ވަނަ ޕޮއިންޓުަގއި މި އޮތީ  111އެބަ ޖެހޭ. ދެން  ބާުރގެ މެދުަގއި ވާހަކަަދއްަކއިގެްނ އަުޅގަ

އް. ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ވަނަ ޕޮއިންުޓގައި ިމ އޮތީ ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެ 112ޤައުމުގެ އުދާސް ދަށްކުރަން. 

ދާއިރާަގއި މަސަްއކަތްކުރާ ޭބފުޅުންނަށް ކެރިއަރެްއގެ ގޮުތގައި އެ ކަންަތއް ކުެރވޭެނ ގޮތަށް މަގުފަހިކޮށްދޭން. 

ވަނަ ޕޮއިްނޓުގައި މި އޮތް ކަަމކީ ވަރަްށ  113ޕްރޮމޯޝަންތަކާ އެއްޗެހި ުއސޫލެއްގެ ތެެރއިން، ަގާވއިދުން ދޭށޭ. 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއވާ މަފްހޫމުތައް ަރއްޔިތުންނަށް ިވސްނައިދޭން. މުހިއްމު ޕޮއިންޓެއް. އެ  230ީއ ައުޅގަ

އަންަގއިދޭން. އެެވއަރނެސް ޕްރޮގުރާމުތައް ހިންގަން. ޚާއްޞަކޮށް މި ރިޕޯޓުގައި އެބަ އޮތް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މި 

ނޑުމެން އެ ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނެ. ކަމަށް އިސްކަެމއް ދީގެން އެަކންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން. ެއހެން  116ވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ހިތުން އަޅުަގނޑުމެން އެންމެ މުހިއްމުކަން ދޭ ޕޮއިންޓު.  ޕޮއިްނޓުގައި އެބަ އޮތް ރާއްޖޭަގއި  116ޕޮއިންޓަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިސްބަތްވާ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން  ހަދަންޖެހޭ ހަދަންޖެހިފައި ހުރި ޤާނޫނުތައް، ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަ

 235ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ވަިކ ަނންނަން ލިޔެވިފައި އެބަ އޮތް. ޕީނަލްކޯޑާއި ޖިނާޢީ ޢިޖުރާައތާއި ހެއްާކ ބެހޭ ޤާނޫނު މި 

އަވަްސކޮށް ނިންމުމަށް. މި ކަންތައްތަކަކީ އަުޅަގނޑުމެން ޖުޑިޝަރީ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ 

ނޑު  ކަންތައްތަުކގެ ތެޭރގައި  ރެޕަުޓއަރ ލިުޔއްވާަފއި އޮތް ރިޕޯުޓގަިއ ބަެއއް ކަންަތއްތައް. އާެދ، ައޅުަގނޑުމެން މަިއގަ

ކަމަކަށް ހަދަންޖެހޭނީ ކޮންމެގޮތެއްިވޔަސް ޤައުމުގެ މި އުާދސް މަޑުކޮށްގެން، ސުލްޙަވެިރކަމާ އެކު މަޝްވަރާގެ މަތީން 

އުޅުމުގެ ުއޅެވޭނެ އުާފވެރި މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުން. ކަންތައްތައް ގެންގޮސް ރަްއޔިތުންނަށް އެކަށީގެްނވާ ދިރި

 240 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:
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ނޑު އެންމެ ފުަރތަމައިނުން ވެސް މާފަންނު އުތުރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ބަރު ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަްށ ފުރުޞަތަށް އެދިފައިވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ލިބެންދެން ޖަލްސާ މެން

ނޑު ދަންނަވާލަން   245ކުރިއަްށގެންދިއުމަށް ތާއީދުކުަރން. ހަމައެއާއެްއކޮށް މިދައުރުގެ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް އަޅުގަ

އްުލވައިާލފައިވާ ކަމުން އަޅުަގނޑު ވަަރށް ކަންބޮޑުވަމޭ. އަދި އެކަާމ ބޭނުންވަނީ ހައިކޯޓުގެ އިސްަފނޑިޔާރު ނިޒާމުން ގެ

ނޑުމެްނ  ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޖުޑިޝަރީގެ ވާހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ ވަރަށް ހިތާމަކުރަމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ްނ. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ މިއީ ވާހަކަދައްަކއިގެން މިހާރު ހައްލުވާން އޮތް ކަމެއް ނޫންކަ

ނޑިޔާރުްނގެ ތެރޭަގއި  ރައްޔިތުންނާ އެްއކޮށް މި ޖުޑިޝަރީ ހައްލުކުރަން ނިކުންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެއްވެސް ހާލެްއަގއި ފަ

 250އާދަމް މުޙައްމަދު ހަދައިގެން މި އުޅޭ ގޭްނގަކަށް ދިވެހިާރްއޖޭގެ ވެރިކަެމއް ނުލިބޭނެ. ވަަރށް ސާފުކޮށް މި ދަންނަވަނީ. 

މް މުޙައްމަދަކީ ގޭންގު ލީޑަރެއް. އެ ވާަހކަ މި ދަންނަވަނީ ތަފާތު އެކި ސަބޫތާ އެްއކޮށް. ނިކަން ބައްލަވާ! އާދަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބާޣީ ުމޙައްމަދު ވަޙީުދގެ މެންބަރުކަުމގަިއ ހުރި ރޭނީސް ސަލީމު ފުލުސް އޮފީހަށް ގޭްނގުތަކާ 

ނޑިޔާރު ނިޒާމުން ގެއްލުަވއިލީ. މިއީ ގުޅުންހުރި މީހެއް ކަމަށް ގެންދިއުމަށްފަހު އޭ ނާގެ ވޯޓުން ހައިކޯޓުގެ އިސްފަ

ނޑިޔާރު ެގއްލުވާލުުމގެ  ދުނިޔެމަތީގައި ފެންނަންހުރި ހެކި. ދެން އެ ވިދާުޅާވ ނިޒާމުން ހައިކޯުޓގެ ިއސްފަ

 255ަފއިން ވެލި ބައްދަލުވުމުަގއި އިނީ މި ަމޖިލީހުން ރުހުންނުދީ އިން ބަންޑާރަ ނައިބު ބިސާމު. އަިދ އެ އުޅެނީ 

ނުހިކިގެން ަވޒީރުކަން ލިބުނުތާ. ދެން އެ ބައްދަލުވުުމގައި ިމ އިނީ އެ މައްސަަލިއގައި އެްއ ޚަސްމު ރެޕްރެޒެންޓުކުާރ 

ނޑުެމން މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިާވ هللا ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޢަބްދު ދީދީ. އެ ބައްދަލުވުމުގެ ކޯަރމް މި ހަމަކުރަނީ އަޅުގަ

ނޑުޮކއްޓި ފަހުމީ. ދެ ން ކޮން ރެޕަޓުއަރައކާއި ަނއުލަކާ މަޝްވަރާެއއްތޯ. ރަްއޔިތުންނާ އެްއކޮށް ނިކުމެ މި މީހުން ބަ

ނޑުމެނަށް އެނގޭ އަނދިރި ކޮަޓީރ  ހަމަބިމަށް ތިރިކުރުން ނޫން ގޮތެއް މިހާރަކު ނެތް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 260ކުރިން މައްސަލަ ނިންމަން އުޅޭ ގޮތް. ެއކަން މިއަދު  ތެރޭގައި ތިބެގެން ޕީ.ޕީ.އެމްެގ ލީޑަރު އެ ވިދާުޅވާ އިންތިާޚބުގެ

ނޑުމެންނަށް ެއނގޭ ދަށު ކޯޓުގައި ރައީްސ  ވެސް ހައިކޯުޓގެ ތެރޭގައި ުކރާކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ . ނަޝީދުގެ މައްސަލަ މަޑުަޖްއސާލަން ނެރެފައި އޮތް އަމުރު ބާތިލުކުރާނެކަން މިއަދު، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ލޮލަކީ ުކޑަ ލޮލެްއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދެ ލޯ ވަކި ކުޑަ ެއއް ނުވާނެ އިނގޭތޯ. އެްއވެސް ހާލެްއގައި އަުޅގަ

ކަމަށް ބަލައިގެންނުވާނެ. އަުޅަގނޑުމެން އަުތގައި ހެްއކަކީ ެނތް އެްއޗެއް ކަމަށް ބަލައިގެްނނުވާނެ. ލާހިކު ކުޅަދާނަކަމެްއ 

 265ކޮށްފައި މި ރާއްޖޭގައި ރިާޔސީ އިންތިޚާބެއް ބާއްާވކަށް. ލާހިކު ކުޅަދާނަ ކަމެއް ނޫން. ނޫން ރައީސް ނަޝީދަށް ޙުކުމް

އަޅުަގނޑުމެން މަރާފަިއ، މަރުވެފައި ތިބި މަސްަތކުގެ މަީތަގއި ެއކަން ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެްނވީމާ، ފަހަތަށް ޖެހެންޖެހޭނީ. 

ދާ ކުރިމަތިލާން ވަރަށް ކެިރެގން އެމް.ޑީ.ޕީ ިމ އޮތީ. އަދި އާދަމް މުޙައްމަދު ފަހަތަށް ޖެހެންޖެހޭނީ. އާދަމް މުޙައްމަ

ނޑިޔާަރކާ ކުރިމަތިލާން ވަރަްށ ކެރިގެން އެމް.ީޑ.ޕީ މި އޮތީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ  އެކަމުަގއި ބަިއވެިރވާ ކޮންމެ ފަ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންަނާވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ޝު

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި ަމްއސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅަގނޑު އެްއޗެްއ ދަންނަވައިާލިއރުގައި އ.ދގެ ރެޕަޓުއަރގެ 

ޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކަވާފައި އޮްތ ވާހަކަތަކަކާ އަދި އެ ރިޕޯޓާ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ދިވެހިރާއް

 275ބެހޭ ގޮތުން މިތަނަށް ކުއްލި މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅިގެން ކުރިއަށްދާއިުރަގއި މިއަށްވުރެ މުހިއްމު ކަންތައްތައް ވެސް 

ނޑު މިއަދު ހަ މަ ޚާއްޞަކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން ރާއްޖޭގައި، އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފައި؛ އާދެ، އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ފުލުހުންނަށް އަނިޔާކުރަން ގޮވާަލއި، ފުލުހުން ގަިއގާ ތަޅަން ޮގވާލައި، އަދި ކުދިންކޮޅަކު ހޯދާލަްނ 

ީއ ކުރީގެ ަރއީސް ނަޝީދު ޮގާވލިތާ ކުޑަ ުދވަސްޮކޅެްއގެ ެތރޭގައި ިއއްޔެ ކުރީރޭ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދިޔަ

ފުލުހަކު މި ދުނިޔެ އިން ވަިކވެގެންިދޔަ ތަން. ގަސްުތގައި ަސއިކަަލކުން ޖައްސާ. އެހެންވީމާ، އެ މަރްޙޫމަށް 

 280ސުވަުރގޭގެ ދާއިމީ ނިޢުމަތްދެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން. އަދި ޢާއިލާ އަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްުވމަށް އެދި ދުޢާކުރަން. އާދެ، 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ކުޑަުހަވދޫ ދާ އިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރު ފާހަގަކުރެއްވިހެން އަުޅގަ

ނޑުމެން އެ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގއި ކަެމއް ދިމާވުުމގެ ކުިރން އެކަމަށް ހައްލު ހޯދަްނ  ކަމެއް ދިމާވީމާ އަުޅގަ

ނުވާނެ. އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް އަޅުަގނޑުމެން ހެޔޮ ނިޔަުތަގއި މަސައްކަްތކުރާ ނަމަ މިއަދު މި ކަމެއް ދިމާ

ނޑު ހުށަހަޅާފައި އޮންނާނެ ޤާނޫނުއަސާސީ  ކޮމިޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ބައެއް ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުާރއިރުަގއި އަުޅގަ

 285އިޞްލާޙުކުރަމުން ދިަޔއިރުަގިއ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަނުގަިއ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ ރައީސަްށ ނީނދެވޭ ގޮތަށް 

ނަޑއަާޅ ހުށަހެ ޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި އޮްނނާނެ. މިއަދު އެ ވާހަކަތައް ނޫންތޯ މި ދައްކަނީ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

މީހަކަށް އެތާ ނުހުރެޭވ ގޮތަްށ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި އޮްނނާނެ. އަދި ޢާއްމުންެގ ތެރެިއން މީހަކު އެ ތަނަށް ނާެދޭވ 

ހުންނާނެ. މިކަން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރަށް ވަރަށް  ގޮތަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައި

ނޑަށް މާރިޔާގެ، ަމއްޗަްށގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ  ސާފުކޮށް މިކަން އެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ. އަދި އޭރުަގިއ އަޅުގަ

 290ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު، ވ. އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް މިކަން އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ 

ޝާހިދަށް އެކަން އޭރު އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. ެއހެންވީމާ، އޭރުަގއި ވެްސ هللا ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

ނޑުމެްނ މި ވާހަކަދެއްކީމަ ދެން  އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަމުން ައއި ވާހަކަ ެއއް މީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަ

މާީޒ ތެރޭގައި މިކަން ހިނގަިއދިޔަ ގޮތް ބަލަމާ. މިއީ ހަމަ އޭރުގެ އެމް.ޑީ.ޕީ އަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާ

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ެއްއވެސް ބޭފުޅަކު ނެތް މިއަށް ވޯޓުނުދެްއވާ އިނގޭތޯ. މިހާރު މި އޮތް ގޮތަށް ޖުޑީޝަލް 

 295ންވާ ޮގތަށް ކޯޓުތަުކގެ ޝަރީޢަްތ ސަރވިސް ކޮމިޝަން އޮންަނން ތާއީދުނުކުރަްއވާ. ދެން މިއަދު ތިމާމެން ބޭނު

ނޑުމެން ދަްއކާ؛ ދެންމެ  ނޑިޔާރުންގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލުއުފެއްދުމަކީ މިއީ ދެން އަުޅގަ ނުހިނގީމަ، ފަ
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 ތޮއްޑޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އެ ވިދާުޅވީ ަވކި ީމހަކު ޙުކުމްކޮށްފި ކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ ތިމަންނަމެން އިންތިޚާބު

ނޑުމެން ނޫންތޯ މި ދައްކާ ވާހަކަ ައކީ ޖުޑިޝަރީ  ބޭއްިވޔަކަނުދޭނަމޭ. މިހިރީ ދައްކާ ހަޑިހުތުރު ވާހަކަ. ބަލަ! އަޅުގަ

މިނިވަންވުމަކީ ވަކި މީހަކަްށ ޙުކުމްނުކުރުންތޯ؟ ނޫން. އެހެނެއްނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނ އެބަ ޖެހޭ ޢަދުލުއިންޞާފު 

ނޑުމެން ހަދާފައި ހުިރ އެންމެންގެ މަްއޗަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ޤާ   300އިމުކޮށްދޭން. ދިެވހިރާއްޖޭގައި އެބަ އޮތް އަުޅގަ

ޤާނޫނުތައް. އާދެ! އޭގެތެޭރގަިއ ޓެރަރިޒަމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް އެބަ އޮތް. އެ ޤާނޫނުގެ އެކި މާއްދާތަކުން އެބަ އޮތް ރައީސް 

އޭނައާ ދޭތެރޭގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެަބ ނަޝީދު ކުރެއްވި، ވެިރކަމުަގިއ ހުންނަވައިގެން ކުރެްއވި ކަންތައްތަކާ މެދު 

އޮތް. ެއއީ މީހަކު އޭނަ ވެރިަކމުން ފޭބި ފަހުން ހަދާފައި އޮތް އެްއޗެްއ ނޫން. އެހެންވީާމ، މިހިރަ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ 

ރޝިްޕ ވިސްނާނުލައި ވެރިކަމަށް ތިާމ އަށް އާެދވުނީމަ ދެން ދުަވހަކު ވެސް ނުފޭބޭނެ ކަމަށް ބަލައިގެން ޑިކްޓޭޓަ

 305ދެއްކުމަށް ޓަަކއި ނޫނީ ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިކަމެްއގެ އަލާމާތްތައް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދައްާކފައި، އެގޮތަށް ކަންކޮށްަފިއ 

 ފައިބާފައި މި ބުނަނީ ތިމަންނަ ކުރި ހުރިހާ ކަމަކީ ނުކުރާ...

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ގައްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޒާިހރު އާދަމް

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މި އަހަރުގެ ދެ ަވނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ  .رحينال الرحون هللا بسن

ނޑު ެވސް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީުދކުާރ މައްސަލަައކަށް ވާތީެވ، މި   310އަށް މި ހުށަހެޅުނު ުކއްލި ަމއްސަލަ އަކީ އަުޅގަ

މެންބަރަށް ައޅުަގނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާއެުކ މައްސަލަ ހުށަހެޅުްއވި ޢިްއަޒތްތެރި މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ 

ޝުކުރުދަންނަވަން. އާދެ! ުޖޑިޝަރީ ައކީ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކަމުން އަްނނަ މައުޟޫޢެއް ވެސް ނޫން. 

ނޑުމެން ޮގވާޮގވުމެއް ވެސް ނޫން. މި ޮގވުންޮގވަމުން އަންނަތާ އެަތއް ޒަމާނެއް ެވއްޖެ. މި ވާހަަކ  އަދި މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ދައްކަމުން  31ދައްކަމުން އަންނަތާ އެތައް ަޒމާނެއް ެވއްޖެ. ވޭުތވެދިޔަ  އަހަރު ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި ެވސް އަުޅގަ

 315އަހަރު ދުވަހު ތެރޭގައި ވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ދައްކަމުން އައީ މި ވާހަކަ.  3އައީ ހަމަ މި ވާހަކަ. ޭއގެ ަފހުން އައި 

ނޑުމެން  ނޑުމެން ވެއްޖެ މި ޤައުމު ޢަދުލުއިންޞާފުެގ މިހާރުވެސް އަުޅގަ ދައްކަންޖެހެނީ މި ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

މަގަށް ގެނައުމަށް ަޓކައި މި ނޫން ގޮތަކަށް މިކަން ކުރަން އަޅުަގނޑަށް ީހވާ ގޮުތގަ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ުޖޑީޝަލް 

އަހަރަށް ފެށިފައި އޮްތ  16އަހަރު ެވގެން،  15އޮތް  ކޮމިޝަނަރުން އުފެދުނުއިރުގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަިއކޯޓުަގއި 

މައްސަލަ އެއް. ީކއްެވގެންތޯ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ނޭންގުނީ، ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ނޭންގުނީ އެ މައްސަލަ 

 320 އަހަރު  16އަހަރު ފުރިގެން  15އަވަްސކުރަން ސިޓީ ފޮުނވަން. އެއީ ޖޭ.އެސް.ސީ ފެށުުނއިރުގައި ވެސް މި ދެންނެީވ 

ވެފައި އޮތް މައްސަލަ އެއް އޮތޭ ހައިކޯޓުަގ. އެކަމަކު ެއ މައްސަލަ އަވަސްކުާރކަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވާކަށް ެއއިން 

ނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް  އެްއވެސް ބޭފުޅަކަށް އެނިގަވޑައިުނގެންނެވި. އެހެންވީމާ، މިހިރަމިހިރަ ކަންތަކަކީ އަުޅގަ

ންނަށް މި ވާހަަކ ދެއްކޭނެ. ަމއްސަލަ އަކީ ަހމަ އެންމެ މައްސަލަ އެއް. ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ. އަޅުަގނޑުމެ
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މައްސަލަ އަކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މިއަދު ހެދިފައި މި އޮތް ޤާނޫނުއަސާސީ އަކީ ދުނިޭޔގެ ފެންވަރުަގއި ހެދިފައިާވ 

 325ފެންވަރުގައި ހެދޭ ޤާނޫނުއަސާސީައކަށް ވާއިުރަގއި، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ހެދޭ ޤާނޫނުތަކަކީ ވެސް އެ 

ނުޑ މި  ޤާނޫނުތަކަށް ވާއިުރަގއި، ކޮްނމެހެން ޤާނޫނެއްގައި އަދި އުިނކޮށްލަންޖެހޭ ތަންކޮޅެއް ނޯންާނނެއެކޭ ނޫން އަުޅގަ

ދެންނެވީ. އެހެންނަމަވެސް ެއ ފެންވަރަށް ހެދޭ ޤާނޫނުތަކަށް ވާއިުރގައި މި އެްއޗިހި މާނަކުރަން އެނޭގވަރުގެ ގިނަ 

ނޑިޔާރުންތަެކއް ދިވެހިާރއްޖޭގައި ނެްތކަން. މިއީ ަމއްސަަލ އަކީ. ަމއްސަލަ އަކީ މުޢާމަލާތައް މަެގއް ިކޔަަވިއގެން،  ފަ

ނޑިޔާރުކަން ކުރަން އަުރއްވާަފއި ތިބި ބޭފުޅުން ކަމަްށ  މޫސާ ފަތުޙީގެ ހަޔާތްޕުުޅގައި މުޢާމަލާތަށް މަގެއް ކިަޔވަިއެގން ފަ

 330ައކީ ޯކޗެްއކަްނ ނޭނގޭ މީހުން. މީގެތެޭރގަިއ އެބަ ިތއްބޭ އިްނވެންޓްރީ  ވާތީވެ. މީގެތެޭރގަިއ އެބަ ިތްއބޭ އައިޓިނަރީ 

އަކީ ޯކއްެޗއްކަން ނޭނގޭ ބަެއއް ބޭފުޅުން. އެހެންވީމާ، ިމީއ ހާލަތު އޮތް ގޮތަކީ. މަްއަސލަ އަކީ، ިމއަދު ޤައުމުގެ 

 މައްސަލަ އަކީ މީހެްއގެ ހަލާލު އަނބިމީހާ ގަދަކަމުން އަތުލައިގެން ތިމަންނަ...

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން:މަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު ތި

 335ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ިމއަދު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ކުއްިލ  .الرحين الرحون هللا بسن

ްއޗެއް ދަންަނވާއިުރގަިއ މައްސަލަ، އެއީ ޖުިޑޝަރީާއ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައި މި ވާ މައްސަަލއާ ބެހޭ ގޮުތން އެ

އަޅުަގނޑު ދަންަނވައިލާނީ ިމއީ ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ މައްސަލަ ެއއް. ިޢއްޒަތްތެރި 

ރައީސް، ިމ ރިޕޯޓް ޔޫ.އެްނެގ ފަރާތުން ވަަޑިއގެންނެވި ަމންދޫބު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި ރިޕޯޓު ބަލައިލިއިުރގަިއ މި 

ނޫނަްސ ާއދައިގެ ވަރަކަްށ ހަމަ ދިގު ރިޕޯޓެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއްސ. މި ރިޕޯޓު ބަލައިލުމުެގ،  ރިޕޯޓަކީ މާ ދިގު

ނޑު މި ރިޕޯޓު   340ތަފްސީލުކޮށް ކިޔާލުމުގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިފަ އެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް މަތިމަތިން އަޅުގަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް،  މި ރިޕޯޓު ިލޔެފައި ިމ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކި ބަލައިލާއިުރގައި އަުޅގަ

ފަރާތަކަށް ޖެހިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވާލަނީ މި ރިޕޯޓުގައި، 

ާކއި ޚާއްޞަކޮށް ސަމަީރގަިއ ލިެޔފައިވާ އިބާރާތްތަކާ އަދި ުހށަހަޅާފައިވާ ިޚޔާލުތަކަށް ަބލާއިރުަގއި މި ޚިޔާލުތަ

އިބާރާތްތަކަކީ ސީދާ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްަތކުން ބޭނުންކުރާ އިބާރާތްތަާކއި ޖުމްލަތައް. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު މިހެން މި ދަންނަވާލަނީ ޔޫ.އެންގެ މަންދޫބަކު އެއްވެސް ރެޖީމަަކށް، އެްއވެސް ދައުރެްއގައި   345ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޑިމޮކްރަޓިުކ ވެރިކަންކުަރްއވާފަިއވާ ފަރާތަކަށް  ޑިކްޭޓޓަރޝިޕެްއގެ ަނމުގައި ުނވަތަ އެނޫްނވެްސ އަުޅގަ

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި މެދުމިނުގެ  ވެއްެޓްއގައި ޤަބޫލުނުކުރާ މާަނތައް ދޭހަވާ ކަހަލަ އިބާރާތް ބޭނުންކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ަވިކ ފަރާތަކަށް ނުޖެހި  ވާ ސިޔާސަތެއް ނޫން. ޢިްއޒަތްތެރި ސިޔާސަތެއް ނޫން. އަުޅގަ

ރައީސް. އަުޅަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވާލަނީ މީގައި، މި ރިޕޯޓުގައި ވޭތުވެދިޔަ ުދަވސްވަުރގައި ވެރިކަންކުެރއްިވ 

 350ރައީސް އަލްއުސްާތޛު މައުޫމނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ވެރިކަަމކީ ޑިްކޓޭޓަރޝިޕެއް ކަމުަގިއ މި ރިޕޯޓުގަިއ ހާމަކޮށްފައި 
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މި ރިޕޯޓު ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މީގައި ބައެްއ  ވުމަކީ

ނުޑ  ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަކީ ސީދާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހާ ގުޅިފައިވާ ރެޮކމެންޑޭޝަންތައް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މީތި އިމްޕްލިމެންޓުކުރެވެން ހުރި އަދި  ހަމަ ޢިލްތިމާސްކުރަން، މީގަިއވާ، މި ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައި  އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީގައި ަބލައިގަެނވެހެން ހުރި ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ބަލަިއގަންނަން. އެހެންނަމަވެސް މި ރިޕޯޓަކީ، 

 355ަވކި ޚާއްަޞކޮށް ވަިކ  އަޅުަގނޑު ވާހަކަކޮޅު ކުުރކޮްށލާނަން. މި ރިޕޯޓަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހިފައިވާ ރިޕޯޓެއް. އެއީ

ނޑުމެން ޖުޑިޝަރީ ަބއްަޓންކުރުމަށް ޓަކަިއ ލިޔެފަިއވާ ރިޕޯޓެއް ކަުމގަިއ ައޅުަގނުޑ  ބަޔަކު ާތއީދުކުރާ ގޮތަކަްށ ައޅުގަ

 ޤަބޫލުކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު

 360ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  .الرحين حونالر هللا بسن

ނޑު ތާއީދުކުާރ ވާހަކަ ދަންަނވަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހެޅުްއިވ މި މައްސަލަ އަށް އަުޅގަ

ވާ ގޮތަށް ރިޕޯޓުތަކާ އެްއޗިހި ުދނިޔެ އިން ނިކުންނަނީ އެީއ މިއަދު ޙަޤީޤަތް ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. އެމް.ޑީ.ޕީއާ ެއއްގޮތް 

ދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަށް އެްމ.ޑީ.ޕީ މަސައްކަްތކުރަމުން ދާތީވެ. އެހެންވީާމ، މުޅި ދުނިޔެ އިން ނިކުންނަ ރިޕޯޓެްއ 

ންނަކަށް ޤަބޫލުފުޅެއް ވިޔަސް އެ ރިޕޯޓު އަންނާނީ އެގޮުތގެ މަތީން ކަމަށް. އެޮގތަށް އައިއްިސއްޔާމު ދެން ެއ ބޭފުޅު

 365ނުކުރެއްވޭެނ ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅު ރިޕޯެޓއް ކަމަކަށް. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އ.ދގެ ސްެޕޝަލް ރެޕަޓުއަރ ވަަޑިއގެން 

މި ތަނުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްަވއި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި. އެކަމަނާ އޭރު ވެްސ 

ޅުމާލޭގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ހައްދަވާފައި ަވނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް. އެއީ މި ރާއްޖޭގައި ލިޔެފަިއ ފާހަގަކުރެްއވި، ހު

ހުރި ޤާނޫނުތައް ތަރުޖަމާކުރައްަވއިގެން ެބއްެލވުމަށްފަހުގަ. އަދި ހަމަ އެާއއެުކަގއި ފާހަގަކުރެްއވި، އެ ބެންުޗ 

ނަޑއެޅުމުަގއި ވެސް ވަީނ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަން ޢަމަ ލުކުރަްއވާފަ. އަދި ހަމަ އެާއެއކުަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުްނ އެ ކަ

 370މައްސަލަިއގައި ނިންމަވާަފިއާވ ނިންމެވުމުގައި ޖޭ.އެސް.ީސެގ މެންބަރަކު އިންނަަވއިގެން ެއކަން ނިންމެވީތީ ެއއީ ވެސް 

ޅުދެއްެކވި. މިއަދު އެ އެންމެ އިންސާފުވެރި، ޢަދުލުވެރި ނިންމުމެއް ނޫންކަމަށް އެ ކަމަނާ ފާހަގަކުރައްަވއި ާވހަކަފު

ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް މި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަީރގެ ކަންަކން އޮތް ގޮތް ފެންނަ ގޮތަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުަރއްަވިއ 

އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަން ބުނީމަ އެއީ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ވާހަކަފުުޅތަކެއް ޭއގެތެރޭަގއި ހުރިކަން. ރަނގަޅު ވާހަކަ ެއއް ެއއީ. 

ެގ ވާަހކަ ހުންނާނީ. އެމް.ޑީ.ޕީ މި ަދއްކަނީ މުިޅ ދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރާ، ދުިނޔޭަގއި ޢަދުލުއިންޞާފުެގ ނިޒާުމ އެމް.ޑީ.ޕީ

 375އޮންނަންޖެހޭ ގޮތުގެ ވާަހކަ. ެއހެންވީމާ، އެ ނޫން ވާހަކަ ެއއް ނުލިޔުްއވޭނެ. އެހެްނވީމާ، އެ ވާހަކަަތއް ލިޔުނީމަ ެއއީ 

ބުނުމުގެ ޖާގަ އެއް ނެތް. އެހެންނަމަެވސް ދަންނަވަންޖެހެނީ ދިވެހި  އެމް.ޑީ.ޕީ އޭ، ެއއީ އެހެން ޕާޓީ އެކޭ އަދި

ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ޢަދުލުިއންޞާފުގެ ނިޒާމު އޮތް ގޮާތިއ އެ ނިޒާމު ހިނގަމުންދާ ގޮްތ މި އޮތީ ފެންނަން. މިއަދު 
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ނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާިއޒު ޙުސައިން ކޮަބއިބާއޭ މިހާރު . ެއ މަނިކުފާނު ދުނިޔޭގަިއ އެބަ އަޅުަގނުޑ ހިތަށްއަރާ ުއއްތަަމ ފަ

ހުންނެވިބާއޭ ައޅުަގނޑު ހިަތށްއަރާ. މި އޮީތ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަވާފަިއ، ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ނަންބަުރ 

 380ސާކިޔުލަރގައި ުޖޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ސް ފިޔަވާ ދެން ހުރި އެ ކޮމިޝަނަކަށް ސިޓީ އެްއ ފޮނުވިޔަސް އެ ސިީޓގަިއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީ 

ސޮއިކުަރއްވަންޖެހޭނީ އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މަްއސަލަ އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް 

އިބު ރައީސް. ނައިބު ރަީއސަކީ މި ޓަކައި ހަިއކޯޓަށް ފޮނުވާފަިއާވ ސިޓީގައި ސޮއިކުަރްއވާފައި ވަނީ އެ ކޮމިޝަްނގެ ނަ

މުޙައްމަދުގެ ދަށުން هللا މައްސަލަިއގައި ސީދާ އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ އެހެްނ ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ ޢަްބދު

ނޑިޔާރު   385މަސައްކަތްޕުޅުކުަރްއވާ ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމާ، ޖުޑީޝަލް ސާރވިސަސް ކޮމިޝަނުން ޙަޤީޤަތުގައި ހައި ކޯުޓގެ ފަ

އިރު މިކަްނ ކުރަްއވާފައި މި ވަނީ ޤާނޫނާއި ޤާނޫނުއަސާީސއާ މުޅިން ޚިލާފަށް ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ސަސްޕެންޑުކުރެްއވި 

ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ، އެ ތަުނގެ އުސޫލުަތއް ުހންނަ ގޮތުން ބައްދަލުވުންަތއް 

ެއކަން ކުިރއަށް ގެންަދވާފަިއ ަވނީ. އަދި ހަމަ ެއާއއެުކގަިއ  ކުރިއަށް ދާންޖެހޭ ގޮތް. ެއ ުއސޫލުތަކާ ެއްއގޮތަކަށް ނޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ިޒންމާ އަދާކުރުމަށް ޓަކައި، މި ކޮމިޓީތަކަށް ގެނައިމަ އެ ޭބފުޅުން އެކަން ކުރަްއވަނީކީ 

ނޑު ދަންަނވަން ބޭނުންަވނީ މިއަދު  390އެ ކޮމިޝަންެގ  އެކަން އޮންނަްނވާ އުސޫލަަކށް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ރައީސެްއގެ ގޮުތަގއި އެ ހުންނެވި ބޭފުޅާ އެތާަގއި ބަހައްަޓއިގެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޢަދުލުިއންޞާފުގެ ނިޒާމު ހަމަ ދާނީ 

 ދުވަހެއް ދުވަހަށް ޯގސްވަމުންޭނ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

 

 ކަދެްއކެވުން:އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަ މައްޗަންޮގޅީ

 395ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސސީ އިޞްލާޙުކުރީ ފޮނި 

ވަނަ ާމއްދާަގ )ށ( ބުނަނީ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުެގ އެންމެ އިްސ  141އުއްމީދުތަކަާކ ެއކީ. ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ނިޑޔާރޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާ ކޮންމެ ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓޭ. ސުްޕރީމް ކޯޓު ެގ އެންމެ އިސް ަފރާތަކީ ުއއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުންނޭ. މި ބުނަންއުޭޅ  މައްސަލަ ެއއް ނިންމަންވާނީ އެ މައްސަލަ އެއް ބެލި ފަ

އްޓެއް ކަމަކު ޢަދުލުއިންޞާފުގެ އެންމެ ވާހަކަ ައކީ ވަިކވަކި މަްއސަަލތައް ބަލާއިރު އަޣްލަބިްއޔަތުން ނިންމާ ގޮތަށް ހު

ނޑިޔާރު ކޮބައިޯތއޭ؟ ކުރިން ފެނުނު ޕްރެސް  ނޑިޔާރޭ. މިއަދު ުއއްތަަމ ފަ  400އިސް ފަރާތަކީ ުއއްތަމަ ފަ

ކޮންފަރެންސްތަކާއި ނޫސް ޮކންފަރެންސްތަކާއި، ނޫސްބަޔާްނތަކާ ނެރުއްވަމުން ަވޑަިއގެން ތަން. މިހާރު އެ މަނިކުފާނު 

ވިދާޅުެވގެން. ޤާނޫނުއަސާސީން އެ މަނިުކފާނަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ިޒންމާ އެއް ހަވާލުކޮށްފަ. އެ  އިންނެވީ ހައްޕު

ޒިންމާ އަދާނުކުރަްއަވއި އެ ުހންނަވަނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު މިއަދު ދަންނަވަން އަޙްަމދު ފާއިޒަށް. ސުޕްރީމް ކޯުޓގެ 

ނޑިޔާރަށް އެހެން ނަހައްދަވައި ގެބްރިއެލާ ނަ އުްލ ދައްކަވާަފއި ހުރި ވާހަކަ ައކީ ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި ުއޅޭ އިސް ފަ
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 405އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ މައްސަލަ ެއކޭ. އެހެްނވީމާ، ެއކަން ބައްލަވާށޭ. ދަންަނވަންތޯ އެންމެ ފުރަތަމަ ސުޕްރީމް 

ނޑިޔާރުން ިތބެގެން ރައީސް ނަޝީދުގެ ަމއްސަލަ ނިންމިއިރު އެާތގަިއ ޖޭ.އެސް.ސީ ޚަ 7ކޯޓުަގއި  ސްމެއްހެން ފަ

ނޑުމެން އެ ވާަހަކ  ނިޑޔާރެންހެން އާދަމްފުޅު އިނދެގެން ނިންމީމަ ވެްސ އަުޅގަ އިނދެގެން، އެތާ ސުޕްރީމް ޯކޓުގެ ފަ

ދެއްކިން. ދެން ައއިސް މި ެފނުނީ ޚަސްމެންހެން ޖޭ.އެސް.ސީން ކުރި ޣައިރު ޤާނޫނީ ަކންތައްތަކެްއގެ ވާހަކަ ަރއީސް 

ނޑިޔާރު ގެްނގޮސް، ޚަސްމެންހެން ތިބެ ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް ހުށަހެުޅއްވީ މަ އެ ަމއްސަލަ ބަލަްނ ޤަބޫލުވި ފަ

 410ޖޭ.އެސް.ސީން؛ އަެނއްކާ އޭެގތެރޭގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންގެ ތަފުސީލުތައް މިތާ ވިދާޅުެވއްޖެ. އެކަމަކު ހަމަ ޚަސްމެންހެން 

ލާފައި އަެނއްާކވެސް ެއކަން ކުރި ތަން. ތިބެ ޖޭ.އެސް.ސީން މައްސަލަ އެްއގެ، އޭގެ މާ ކުީރަގއި އޮްތ މައްސަލަ އެއް ބަ

ދަންނަވަން މި އުޅޭ ވާހަކަ ައކީ ޖޭ.އެސް.ސީން ެވސް ވަރަްށ ސާފުކޮށް ނުކުމެ ބުނަންވީނޫންތޯ ރައީސް ނަޝީދަކަށް މި 

ނޑަށް ަވދެ، ސިޔާސީ ކަންތައްަތްއ  އިންތިޚާބުަގއި ބައިވެިރެއއް ނުވެވޭނޭ. ކޮންމެހެން އެހެން ެއއްެޗއްގެ ިނވާފަތްގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ހަ ރަކާތްތައް ހިންގާނެ ކަމެއް ނެތް. ހަމަ އެހެންމެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް އެހެން ބުނަންވީ. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނަށް މައްސަލަ  ނަޑއެިޅގެން އެނގޭ ރަީއސް ނަޝީދުގެ އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީމަ ހައިކޯޓުގެ އެހެްނ ފަ  415ކަ

ްސ.ސީގެ މީުހންތައް ގުަޅއި ހެދި. މި ވަރަްށ އޮތީ ނުފޫޒު ފޯރުވާފަ. ދެން ގެންނާށޭ، މައްސަލަ ގެންނާށޭ ކިޔަިއގެން ޖޭ.އެ

ނޑިޔާުރންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން  ނޑިޔާރުން ބިރުގަންނުވަން ެވގެން ނުކުމެ ިމއަދު އެންމެ ފަހުން ފަ އެހެން ހުރިހާ ފަ

މިކަން ުކރާކަން. މިކަން ކޮށްފިްއޔާ ހައިކޯޓުަގއި ތިބި ހުރިހާ އެްނމެން އެ ނިންމަނީ ތިމަންނަމެންނަކަށް ނުކެރޭނޭ 

ނޑިޔާެރއް ިމ  އަނެއްާކވެްސ ޖޭ.އެސް.ސީްނ ފިޔަވަުޅއަޅާނޭ. އެހެންވީމާ، ރައީސް ނަޝީދު ބަލަން ކެރޭވަުރގެ ފަ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލެްއ ނުުކރެވޭ މިހާރަކު. އެ މީހުން ިމއަދު މީތި ބޭރުކޮށްފި ކަމަށް   420ރާއްޖޭަގއި ހުރި ކަމަކަްށ ައުޅގަ

ނޑި ހިއްޕަަވިއގެން އުުޅއްވި ކަމަށް ބައްަލވާ ބޭފުޅާ ވަންޏާ ޕް ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކުރީގައި ޤާނޫނުއަސާީސގެ ތަޅުދަ

ދެން ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނީ ަރއީސް ނަޝީދަށް ޢަދުލުއިްނޞާފެއް މި ރާއްޖޭަގއި ނުިލބޭނެ ކަމަށް ބައްލަަވއި އެ 

ނޑު އިލްތިމާސްކުރަން ޕްރޮިސިކއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ކުރީަގިއ މަނިކުފާނު އެހެން އެ މައްަސލަ މަޑުޖައްސުވާލަން. އަޅު  ގަ

ރައީސް މައުމޫުނގެ މަްއސަލަތަކުަގއި ވަަޑއިގެންހެން މިއަުދ ލޯހުޅުއްަވއި ަބއްލަަވއިލަްއވާށޭ މި ރާއްޖޭގެ ޢަދުުލއިންޞާފު 

 425ޔޭގެ ހުރިހާ އެންމެން މި މި އޮތީ ައޑި ވަޅުަގނަޑކަްށ ވެްއޓިފައޭ. ޔޫ.އެްނގެ މީހުން މި ދައްކަނީ އެ ވާަހކަ. ުދނި

ދައްކަނީ އެ ވާހަކަ. ެއކަމަކު އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބެނީ މިނިވަން ޖުޑިޝަރީ އެކޭ ބުނާއިުރ، ޖުޑިޝަރީގެ މިނިވަންކަމާ 

ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އެއީ އެ މީހުން އަމިއްލަ އަށް ހަތިޔާަރކަށް ބޭނުންކޮށްގެން ުއޅޭ ވާަހކަ ެއއް ކަމަށް ގެބްިރއެލާ 

ނީ ފާހަގަކުަރްއާވފަ. މިނިވަންކަމަކީ ޖަވާބުދާީރވަނިވި ގޮުތގަިއ ކުރަންޖެހޭ ަކމަކަށް ާވއިރު ެއކަން ވެސް ނައުލް އޮންނަ

 އެގޮތަށް ނުކުެރވޭކަން އެ އޮތީ ފާހަގަކުރަްއވާފަ...

 430 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ



17 

 

ال محمد الى  ال  الحه  اممان الحمد هلل .الرحين الرحون هللا بسن   ب  الاللمن  اللةا  االلةا  لى  لندن

މިއަދު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަކީ ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން ރަނގަުޅ  ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އައްސަލާމް ޢަލައިމުކް

ިއ ވަގުަތކީ، ނޫނީ މި އުޭޅ މައްސަލަ ެއއް ކަމަށް ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް މި މައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން މި އަ

 435މައްސަލަިއގެ ހާލަތަކީ ކޮބަިއަކން އެއީ ައޅުަގނޑުމެން ކަްނބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މައްސަލަ އަކީ 

ނޑުމެންނަށް  ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަީރގެ ތެރޭަގިއ ވަކި ބަަޔކު ބޭނުންވާ ގޮތަްށ ކަންތައް ކުރާނެ ބަޔަކު ތިިބކަން އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފަހަ ކަށް އައިސް ފެންނަމުން ދިޔަ ކަންތައްތައް. ހަިއޯކޓު، ސިވިލް ކޯުޓގެ ތެޭރގަިއ އެކަން އަުޅގަ

ފާހަގަެވގެންދިޔައީ. ާރއްޖޭގެ، މާލޭގެ އަގުޮބޑު ބިންތައް ަވިކ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޭބނުންކުރަމުންދާއިރުގަިއ، އެ 

ޅޭ ަފރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ ަދއުަލތުގެ މުދަލާއި ތަންތަން ނޫންވެސް ބަެއއް ފަރާތްތަުކން ވަކި ަބޔަކާ ގު

 440ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު އެ ކަންތައްތައް ުހއްުޓވޭނެ މަެގއް މިއަުދ ސަރުކާރަށް ނެތް ފެންނާކަެށއް. ކޮންމެ ފަހަރަުކ ިސވިްލ 

ލަިއގަިއ، ނަޝީދުެގ ކޯޓުން ނޫނީ ހައިކޯޓުން އެަކމަށް ހުރަސްއަޅާ. އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ މި ވާހަކަދެެކވޭ މައްސަ

މައްސަލަިއގައި ހަިއކޯުޓގަިއ ބަލަމުންދިޔައިރުގައި ަހއިޯކޓުގެ އިސް ަފނޑިޔާރު ަޢމަލުކުރަމުން ދިޔަ ގޮތް މީ 

ނިޑޔާރު ެއއީ ަވކި ކޮަޅކަށް ޖެހިގެން، ނޫނީ ވަކި ކަމެްއ  ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަށް އޮތް ކަމެއް. ހައިޯކޓުގެ ފަ

ން ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަމުން އައި މަަސއްކަެތއްކަން ައޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ހާމަކޮށް ބޭނުންވެގެން ަވކި ގޮތަކަށް ކަ 

 445ފެންނަން އޮތް ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ދެންނެވި ވާހަކަ އަކީ އެ ކޯުޓަގިއ އެ މައްސަލަ ހިނގަމުން 

ުދވަހު އިޢުލާނުކުރައްވާަފއި، ަވކި ގޮތަކަްށ ދިޔައިރުަގއި އެންމެ ފަހު ދުވަހުަގއި ޗުއްޓީ ނަންަގވާފަިއ، ކޯޓުގައި އެ 

ނިންމަން އިޢުލާނުކުރައްވާފަިއ އެޖެންޑާކުރުމަށްފަހުގައި އެ ދުވަހު ކޯޓަށް ވަޑައިުނގެން މައްސަލަ ނުބާއްާވ، އަނެއްާކ 

ނަޑއެިޅގެން ަވިކ  ޖެހިގެން އޮތް ެއއް މަސްދުަވހަށް ޗުއްޓީ ނަންަގވަން އޮީތ އެދިަވޑަިއގެންފަ. އެހެންވީާމ، މީ ކަ

މައްސަލަ ެއއް ލަސްކުރުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސަްއކަތް. އެހެންނަމަވެސް މި ކަންތައްަތކާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅުނޭޅޭ ކަމަީކ 

 450އަޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. ކޮންމެއަަކސް އދ.ގެ ރެޕަޓުއަރ މި ހުށަހަޅުްއވާފަިއ 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން.  ރިޕޯޓުގައި ހުރި ގޮތަށް ޖުިޑޝަރީ އަށް ގެންނަށްޖެހޭ ިއޞްލާޙުތައް ގެންނަންޖެހޭ ކަަމށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ  އެހެންކަމަށްވެއްެޖއްޔާ އެކަން ކުރެވެން އޮތީ ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ސަރވިސް ކޮިމޝަން ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި ހޭލާ ތިބެގެން ބައެއް ޤާނޫނުތައް ނިންމައިދިން ފަދައިން، ޖުޑީޝަލް 

 2ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެއްަބސްވާ ނަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް އިޞްލާޙުގެނެވިދާނެ. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ތިބޭ 

ނޑަައޅާ   455މެންބަރުން އެތާގައި ތިބޭ ގޮތަށް ަކނޑަެއޅިދާނެ. މިހާރު އެންމެ  2މެންބަރުންގެ ބަދަލުގައި ޖުޑިޝަރީން ކަ

ނޑުމެން އެ ބޮ ނޑިޔާރުންެގ ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ޤާނޫނު ހެިދއިރުަގއި އަުޅގަ ޑަށް ފެންމަތިވެގެން މި ައއީ ރާއްޭޖގެ ފަ

ޤާނޫނުގައި ހިމެނި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކައުންސިލް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އުވާލުމުގެ ސަބަބުން. އެކަމުގެ ސަބަބުން 

އް މިއަދަކު ނެތް. ސުޕްރީމް ޯކަޓކުން އެކަެމއް ނުކުެރވޭ. މުޅި ޖުޑިޝަރީ ހިންގުމަށް ޓަަކއި ަހދާނެ ގަާވއިދު ހަދާނެ ބަޔެ 
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ޖުޑިޝަރީ ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭ ގޮތަށް މިހާރު އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓު. ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ ބައެއް 

 460 ން.ުއވާލުމުގެ ސަބަބުބާރުތައް މިހާރު ހިންގަންޖެހެނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން. އެީއ އެ ޤާނޫނުގެ އެ މާއްދާަތއް 

އެހެންކަމާއެީކގަިއ އެ ޤާނޫނަްށ ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް މި މަޖިލިސް ތެރެއިން ގެނެްސގެން ނަމަވެސް މި ކަންތަްއ 

ނޑުމެންނަކީ މި  ކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަހަުކ ައިއސް މި ވާހަަކ ދެްއކުމުގެ ބަަދލުގައި އަުޅގަ

އެންމެ ބޮޑު ބާރު ލިބިފައި އޮތް ފަރާތަށް ވާއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެްނ  ޤައުމުގެ ކަންތައް އިޞްލާުޙކުރުމުގެ

ވާހަކަދެްއކުމުގެ ބަދަުލގައި ަޢމަލީ ގޮތުން ކަންތައްަތއް ުކރަން އެބަ ޖެހޭ. ޤައުުމގަިއ މާރާމާރީތަކާ ކަންތައްަތއް 

 465ދަްއކާއިުރގައި ޢަދުލުއިންޞާުފ ހިނގަމުންދާއިރު މިތާ ހުރި ޤާނޫނުތައް ފާސްނުވެގެން އެަކމަށް ފިޔަވަޅުނޭޅޭ ވާަހކަ 

ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުަތއް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ. ހޭލާތިބެގެން އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ހުރި ބަެއއް 

ނޑު ޖަލްސާ ބާއްވަިއގެން ެއބަ ހުރި ކަންތައްތައް ކޮށްދީފަ. ބަންދު ދުވަހު ޖަލްސާ  ކަންތައްތައް ކޮށްދީފަ. ރޭގަ

ގެްނ އެބަ ހުރި ކަންަތއްތައް ކޮށްދީފަ. އެހެންނަމަެވސް މި ކްރައިްމ ހިންގާ މީހުންނަކީ ވަިކ ބަަޔކަށް ވާީތ ެއ ބާއްަވއި

 މީހުންނަކަށް މި ޤާނޫނުތަކެއް މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށެއް ނުދެވޭނެ. ެއއީ ޙަޤީޤަތަކީ. 

 470 

 ެކވުން:ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއް

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ އަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލަ އެއް. އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑިޔާރުންނެއް އެބަ ތިބި.  މީގެ އަސްލަށް ބަލައިލާއިރުަގިއ މި ކަމުގައި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަްތކުރާ އެތައް ފަ

ނިޑޔާރު ންގެ ސަބަބުން މި މަްއސަލަ ދިމާވަމުން މި ދަނީ. މީގެ އަސްލު މަްއސަލަ އަށް އެހެންނަމަވެސް މަދު ފަ

 475ޔާމީނާއި މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ هللا ބަލާއިރު މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ތިއްބެވީ މުލަކު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިެބގެން މި ޤައުމުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް. އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ މެން

ނުޑކޮށްލުމަށް ޓަކައި މި  ނޑުފު ނޑުމެްނ  2ޝަރުޢީ ނިޒާމު ފު ބޭފުުޅން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން. އެއީ މިއަދު އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ. ރަނގަޅަށް ައޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ ދެްއކީމަ ރަްއޔިތުންނަށް އަޑުިއވޭނީ. ަރއީްސ 

ދަށް އިންސާފުން އެއްކިބާވެ ޙުކުމްކުރުމަށް ޓަކައި ެއ ބޭފުޅުން އެ ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ނަޝީ

 480ޤަބޫލުކުރާނެ ސިޔާސަތެއް ޫނން. މިޤައުމުގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ަރއީސް ަނޝީދަށް ވެސް އިންސާުފ 

ޤާނޫނުެގ ހަމަތަކުން ބޭރުން ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު އެ  ލިބެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުްނގެ ިސޔާސީ ިފކުރަކީ

ބޭފުޅުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުން. އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އެކަން އެހެންނުވާނެ. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެއްެވސް 

ނޑިމުޑުދާރު ޢަމަލުތައް  ހިންގުމަށް ޓަކައި ފަހަރަކު ހިތަކަށްނާރާ ކަލަކު ވޮިޑގެންވާ ކަމެްއ. އެހެންނޫންނަމަ މިޒާތުގެ ހަ

ނޑަެއޅިގެން  މި ޤައުމުގެ ޖުޑިޝަރީ ތެރެއިން އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރުމަކަށް އެ ބޭފުޅުންނެއް ވާގިވެރި އެއް ނުވާނެ. ކަ

 485ބޭފުޅުންެގ ބާރާއި ނުޫފޒުގެ ތެެރއިން ހިނގަމުންދާ އަނިާޔވެރި ޢަމަލުތަކެއް މީ. މި ކަމެއް ދިވެހި ަރއްޔިތުްނ  2މި 
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އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ހަމަ އިންތިޚާބަށް ދާނީ ރައީސް ނަޝީދަކީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ  ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެ.

ކެންޑިޑޭުޓގެ ގޮުތގަ. އެކަމެއް އަޅުަގނޑުމެން ދުލެއް ނުކުާރނަން. ދިވެހިރައްޔިތުން މިއަުދ ތިބީ ރައީސް ނަޝީދާ އެކު. 

ވާންޖެހޭނީ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ރިޝްވަާތއި އެ މަނިކުފާނުގެ ނަން ރިާޔސީ އިންތިޚާބުަގއި އޮންނާނެ. ފެއިލް

ފަސާދައިގެ ތެޭރގައި މަސަްއަކތްކުރަން ތިބި މީހުން. ރައްޔިތުންގެ ތާއީދުނެތީމަ ދެން ހަދަންވީ ރިޝްވަތުީދގެން، ދެން 

ނޑިޔާރުންގެ ބޮލަށް ވަެދގެްނ، މިކަން ކުރަންވީއޭ ހިތާ ޯކޓު ތެރެ އާއި ޖޭ.އެސް.ސީ ެތރޭގައި ނުނިދާ  490ގަިޑއިރު  24 ފަ

ނޑުމެން މިތިބީ ފިސާރި ކެރިގެން. ައޅުަގނޑުމެން މި  ތެރޭގައި ތިބިކަުމގައި ވިޔަސް އެކަން ބަދަލެއް ނުކުެރވޭނެ. ައޅުގަ

ނޑުމެން  ތިބީ މި ޤައުމުގައި އިންސާުފ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަްނޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްުކރުމަށް ޓަކައި. އަުޅގަ

މި ޤައުމަށް އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނެ. އިންސާފު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހޯދެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އެ  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ

އިންސާފު ލިބެންޖެހޭ ތަނަކީ މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ވާހަަކދެކެިވގެން އެ އިންސާފު ލިބޭނެ އުސޫލުތައް އެކަށަައޅަން. 

 495މެންބަރުން އެކަމާ ދެކޮޅުހައްދަަވއި، އެ ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ އެހެންނަމަވެސް މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ތިއްބެވި ބަެއއް 

ފިކުރަކީ ބާރާއި ނުފޫޒުން ޯހދަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމުަގއި ވެގެން މި ދަނީ. އެ ބޭފުުޅންގެ ވޯަޓކީ ރަްއޔިތުންނަށް 

ރުަގއި ނިމޭއިުރަގއި އޮޅުވާަލިއގެން ހޯދަންޖެހޭ އެްއޗަކަށް ެވގެން ެއ ދަނީ. ޭއެގ ބަދަލު އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިޭބނެ. އާޚި

ނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ  ނެޑއްގެ މަީތގަިއ މަގުމަތީގައި އިންނަން. އަުޅގަ ވަނަ އަހަރު ބޭްއޭވ  2113ޖެހޭނީ ކުނާގަ

އިންތިޚާބުަގއި މި ޤައުމުގެ ެވރިކަމާ ހަވާލުވާނީ ަރއީސް ަނޝީދު. އެއީ ަރއްޔިތުން ޤަޫބލުކުރާ އުސޫލު. ުޝކުރިްއޔާ 

 500 . އެއްބުުރން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ނޑުމެން ޙަޤީޤަތުގައި މި ޤައުމުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ޤާނޫނާ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

މަސައްަކތް ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން  އެްއގޮތަށް ޤާނޫނީ ކަންތައް ކުރަން އުފެދިފައި އޮންނަ މުއައްަސސާތަކުން އެ

 505ނުކުރެވިދާތީ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް ވާހަކަތައް ގިަނވެ، ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ކުްއލި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅެނީ. 

ސުވާލަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިއަދު މި ކުރަނީ ކޮން މަސައްކަތެއް ބާއޭ؟ ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުން 

ނޫނުއަސާސީ ނަގަަހއްޓަިއ، ދަމަހައްޓާ ބަޔަކަށް އުފެއްިދ މުއައްސަާސގަިއ ސިާޔސީ ލީަޑރުންގެ ގޮތަށް ތިބި ލީޑަރުްނ ޤާ

މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ދަްއކަމުން މި ދަނީ ކޮން ބަހަނާ އެއް، ކޮން އަދުންތަެކއްހޭ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ޯވޓެ ލުމަށް 

ޑީޝަލް ސަރިވްސ ކޮމިޝަނުން އެ އޮތީ ވަަރށް ސާފުކޮށް އެނގެން. އެްއ ސައްޙަވާ އަދަދާއި ވޯޓެއް ީލ ގޮތް ޖު

 510މެންބަރަކީ މި ޢިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުން އެ މަޤާމަކަށް ބޭފުުޅން އިސްކޮްށ، މަޤާމުން ަވިކކުރާ މަޤާމެއް. އެ ބޭފުާޅގެ 

ނިޑޔާރުން މި ޤާނޫނީ ބާރު ގޮއްސަ އޮތީ. އެހެންނަމަވެސް ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސގެ، ޖުޑިޝަީރަގއި ތިބި ބަ އެއް ފަ

ނިންމަވަނީ ތިމަންނާމެންގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ެއންމެ ފަހު ނިންމުމޭ. އެ ނިންމުން ނިންމީމާ ދެން އޭގެ 
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މައްޗަށް ެއއްެޗއް ބުނެވޭނެ ެއހެން ފަރާތެއް ޤާނޫނުއަސާސީ އަކު ނެތޭ. އެހެންނަމަވެސް ޙުކުމެއް އިްއވަނީ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ުޙކުމްފުޅު ޙާކިމާެގ ގޮީޑގަިއ އިންނަ މީހާ ިއއްވަްނޖެހެނީ. އޭނަ އަށް އެހީތެިރވާ ސުބުهللا ރައީސް، މާތް 

 515މީހާ އާއި އޭާނގެ އޮިރޔާްނ ވީިޑއޯކޮްށގެން ނަަގއި ޮފރުވަިއގެން ހުރި މީހާއާ، ިމ މަޞްލަޙަތެއް ނޫން އޭނަ 

މި ދަނީ އެއްކޮޅުން ބަޣާވާތުގެ ވެިރކަމަށް ގެނެްސ  ހިމާޔަތްކުރަންޖެހެނީކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ފެނިގެން

ވެރިކަމުަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅާގެ ބުރަކަށީަގއި ފައިސާ ާއއި ތިމާގެ އަމިއްލަ އެދުމުެގ ބޭނުމުގައި އެބަ ފިރުމާ. 

އޮތް  އަނެއްޮކޅުން އެބަ ބުނޭ އެ ވެރިކަމަކަށް ތިމަންނާ ތާއީދުުކރާނަމޭ. އަނެއްކޮޅުން ތެުދވެ އެބަ ބުނޭ މިހާރު މި

ވެރިކަން ހިންގާ ގޮތް ކަމަކުުނދެއޭ. އަނެއްޮކޅުން އެބަ ބުނޭ މިހާރު މިއޮތް ވެރިކަމަށް ތިމަންނާ ތާއީދުކުރާ ސަބަބަކީ 

 520ކުންފުނި ލިބޭ މަތިންނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ދެން ކިހިނެއްތޯ ޤައުމު  2މިނިސްޓްރީ އާއި  4ތިމަންނާ އަށް 

ނޑުެވ، ރަނގަޅުވާނީ. މީ ިމއަދު ިސޔާސީ ލީޑަރު ނޑުފު ްނގެ ހާލަތު. ޕީ.އޭ ކިާޔ ބޮޑު ޕާޓީ އެއް ިމައދު އެ ދަނީ ފު

ހަލާކުވަމުން. އެއް އަތުން ޕީ.އޭގެ ލީޑަރު މިހާރު މިހިރަ ބާޣީ ވަހީދުގެ ބުރަކަށީަގއި އެަބ ފިރުމާ. އެއީ ބޭންކުތަުކގެ 

ފުޅާައކަށް ނެތް ވެރިކަުމގެ ބާރާ ދަށުވެފައި، އެ ބޭފުޅާގެ އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތު ހުރި ކަންތައްތައް އޮތީމާ އެ ބޭ

އިދިކޮޅުހެދޭނެ އެްއވެސް ސަަބބެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމއަދު ހިތާމައާއެކު އަުޅަގނޑު ދަންނަވަންޖެހެނީ ޖުޑީޝަލް 

 525ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި ތިްއބެވި މެންބަރުން ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުަގއި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތެދުވަން އެބަ ޖެހޭ. މި 

އްޔިތުންެގ މަޖިލިސް މަސަްއކަތްކުރަން އެަބ ޖެހެއޭ. މިއަުދ މިތަނަށް ތެދުވެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ރަ

ބޭފުޅުން މޮޅު ވާހަކަތަްއ ެދއްކުމުން މިކަންތައް ަހއްލުނުވާނެ. މިކަން ހައްުލވާނީ ިމ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

މަޖިލީހުގެ ބޭފުޅުން ކުރެްއވި ހުވަޔާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ކެރިގެން. ތިމާެގ  ބޭފުޅުންނަށް ކެރިގެން، މި ޢިއްޒަތްތެރި

މަޞްލަޙަތާއި، ތިމާެގ އަިމއްލަ އެދުންވެިރކަމުން ެއއްކިާބވެ މަސައްކަތްކޮްށގެން. ަޤއުމަށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުރާނަމޭ 

ނޑުމެން ޤުރުބާންވާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނެ، ޤައުމަށް ޓަކައި، ދީނަށް ޓަކައި، އަދި ހުރިހާ އެއްެޗްއސަށް ޓަ  530ކައި އަުޅގަ

ނުޑމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން  މި ކަމެއް ނުވާނެ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންނާ ކުޅެ،  ނުޑމެންގެ ފަ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭެނ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އަޅުގަ

ނޑިޔާރުންގެ މަޞް ލަޙަތު ގެއްުލވާލަިއ، ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އޮތް ގޮތް ގޮތަށް ޝަރުޢީ ނިޒާމު ފަ

ނޑާލަމުން ގެންދާއިރު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ބަލަން މި އޮތީ ކީއްެވގެންތޯ. މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޒިންމާ  ފު

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ިޢއްޒަތްތެރި  535މަޖިލީހުން ނަގަންޖެހޭ ޒިންމާ ފުރިހަމަ އަށް  އަކީ ކޮަބއިތޯ؟ ސާފުކޮށް ައުޅގަ

 ނެގީމާ ކޮންކަމެއްތޯ ކުެރވޭނީ. އެއް ރިާޔސީ ކެންިޑޑޭޓު... 

 

 ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅީ
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ނޑިޔާރުންނަށް ވެްސ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެވަނަ ދައުރަށް މަރުޙަބާ. ވެގެން މި އުޅޭ މައްސަ ލަ އަކީ ފަ

 540ވަނަ މާއްދާާއ  85ހަމަ އެނގޭ ވެލެޒިނީ އެ ތަނުގައި ހުންނެިވއިރު، ޖޭ.ެއސް.ސީގައި ހުންނެިވއިރު ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ބެހޭ ގޮތުން އެ ބޭފުޅާ ނެންގެވި ނިޒާމުތައް. އޭރު އެ ބޭފުާޅ އަކީ، އެ ކަމަނާ އަކީ މޮޔަ އެއް ކަމަށް ހައްދަަވއިގެން ެއ 

އުޅުްއވީ. އެހެންނަަމވެސް ވާހަކަދެއްެކވި އެންމެހަިއ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ރަނގަަޅށް އެނގިލަްއވާނެ، މާޭލގައި  ބޭފުޅުން

ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް ހަމަ އެނގިަލއްާވ، ޕާކިސްތާނުަގިއ  ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްަތކެއް ެއ ހުންނަ ކަންތައްތަކަކީ. ފަ

ނޑިާޔރުންގެ ބާރުދަށަށް ގެނެިވގެން. ވެސް ބޭނަޒީރު ބުއްޫޓގެ ވެިރކަން ވެސް ބަދަލުކޮ ނޑިޔާރުޭގގެ ތެެރއިން. ފަ ށްލީ ފަ

 545މިއީ ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ެނތް އެއްވެސް ބަެޔއްގެ އަޣްަލބިއްޔަތެްއ. އެހެންވީމާ، އެ 

ނޑިޔާރުެގ އަްށ މި ކަންަތއްތަްއ ކަހާލެވިދާނެ ކަމަށް. އެހެ ްނނަމަވެސް ެއއީ ކުށްހީ ެއއް. ބޭފުޅުންނަށް އެނގިލަްއާވ ފަ

ރައްޔިތުންެގ ބާރުވެިރކަން ަރއްޔިތުން ނަަގިއގަންނާނެ. މައްސަލަ ައކީ ިސޔާސީ ގޮތުން، ސިޔާީސ ވެރިންނޭ ކިާޔ 

ނޑި އެްއ އެބަ އޮތޭ ކިާޔފައި ވަނީމާ، ސޭޓުން ކަހަލަ  ބޭފުޅުން ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ުފންމައިލާފައި ބޮޑުސިްނގާ ލާިރ ބޮ

ނޑު އޭރު ެދންނެވިން މީސްމީހުން ވަނީ ގެ ކުރީަގއި ެއމް.ޑީ.ޕ ނިކުތީ ވަޢުދުތަެކއް 2118މަ ވާނެ ގޮތް މި ވަނީ. އަުޅގަ

 550ވެގެން. އެ ވަޢުދުތަުކގެ ތެޭރގައި އޮންނާނެ ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ެއއްބަސްވެފަ. 

ރިހާ މީހުންނަށް ވެސް ހަމަ އެނގޭ، ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާފާ ހަމައަށް ޖެހުނީމާ ހީކަރުވަިއގަތީ. މި ހު

ނޑުމެން އެްއވެްސ ހާލެއްަގއި ނެތިން ވިލުފުީށ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަާޅ  ވެސް ހަމަ ފެނޭ ވަމުންދާ ޮގތް. އަުޅގަ

އެީއ އދ. އިން ކޮންމެ އެްއޗަކަށް ާތއީދުކުާރަކށް. އެ ބޭފުޅާ އަކީ ހަމަ ީމހެއް ނޫންކަން އަުޅަގނޑު ަޤބޫލުކުރަން. 

އީރާނަށް ހުށަހެޅި ރެޕްރެޒެންެޓޓިވް މިތަނުން ބޭރުކުރުމަށް ަޓކައި ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަިއގެން ކަންތަްއ 

 555ކުރަން އުޅޭ ބޭފުެޅއް އެއީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބާރު ފޯާރ ތަނެއް ނޫން އެ މަޤާމަކީ.  އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން 

ނޑު ސާބިުތކަމާ އެކު މި ދަންނަވަނީ. އެ ހުށަހަޅުއްވާ ކޮންމެ އެ  އްަޗކަށް އަޅުަގނޑުމެން ތާއީދުކުރަންުނޖެހޭނެކަން އަޅުގަ

ބޭފުޅުންނަކީ ހަމައިަގއި ތިްއބަވާ ބަެއއް ނޫންކަްނ އަުޅަގނޑަށް އެނގޭީތވެ. ިރޔާީސ ކެންޑިޑޭެޓއް އެ ތަުނގަިއ 

މް، އެއީ ބަޣާވާތްކުރެްއވި ބޭފުޅުން. އެ ބޭފުޅުން އެ ޔާީމނާ އަދި ބުރުމާ ޤާސިމާ؛ ޑރ. ޤާސިهللا އިންނަަވއިގެން، ޢަބްދު

ނޑިޔާރުންނަްށ  ނޑިޔާރުންނަށް ބިރުދައްކަމުން، ފަ ތަނުގައި ތިއްަބވަިއގެން ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ފަ

 560ފާރި ލާރިދެމުން، ގޯތިގެދޮރު ގަެނދެމުން އެ ދަނީ. މިއީ އަްސލު ޖުޑިޝަރީ ހަލާކުކޮށްލުން. ޖުޑިޝަރީ ެއއީ ވިޔަ

ފިހާރައަކަށް ެވގެން އެ ކަންަތއްތައް ކުރަން ވެއްޖެްއޔާމު ެއއްވެްސ ރަްއޔިތަކަށް ޢަދުލުިއންޞާފެއް ނުލިބޭނެ. އެަކްނ 

ނޑުމެން ތަްއޔާރުކުރަމުންިދޔަ ހުރިހާ ފްލެޓުތަކަށް މިހާރު އެ އޮތީ ބަޣާވާތްކުރި ހުރިހާ  އެނގިަލއްވާނެ ރާއްޭޖގައި އަުޅގަ

ލު ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ދިން ފްލެޓުތައް އެހެރީ ސިފައިންނަށާއި ފުލުހުންނަށް ދީފަ. ސިފައިންނަށް ދީފަ. އަސް

ބަޣާވާތްކުރި ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެ އަޅަިއ، ކަހާަލއި ނިްނމާލައިފި. އެހެންނަމަވެސް ަރްއޔިތުން އަިދވެސް އެބަ ތިބި 

ނޑަށް އެނގޭ އެއްބުރު ބޭފުޅުން ހަމަ އެހޭލާ.   565ން މި ކަންަތއްތައް ނިންމައިލާނެ.  މި ނުކުންނާނެ. ހަމަ އަޅުގަ
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ކަންތައްތައް ނިންމާނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރައްޔިތުން. އެ މް.ޑީ.ީޕެގ ރައްޔިތުންނަކީ ކިތަންމެ ވަރަކަށް މި ކަންތައްތައް ކުރަން 

ނޑިޔާުރގޭަގއި އާދަމް މުޙަްއމަދު ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތެޅުުނ ކަމަށް ވިޔަސް އެ ކަންަތއްަތއް ހަމައިން ނައް ަޓއިގެންދާ ފަ

 އެްއވެސް ބޭފުޅަކާ ދޭތެޭރގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަރއްޔިތުން ނުބަަލ އެއް ނުތިބޭނެ. 

 

 570 ވާހަކަެދއްެކުވން: ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު

`. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އިމްިތޔާޒު ފަހުމީ މި ހުށަހެޅުްއވި ކުއްލި ަމއްސަލަ އަކީ ވަރަށް 

ބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އދ.ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕެުޓއަރ، އެނޫނަސް ހަމަެއކަނި ކަން

ރިޕޯޓުތަކުަގއި މާ ކުރީއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާާމ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮުޑވުންތަްއ ފާޅުކުރަމުންދިޔަ. އެ މީހުން 

ްއގެ ސިފަިއގައި އިޞްލާުޙކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ލިޔެިވގެން މިއަދު މިކަން މާ ބޮޑަށް ތިލަވެގެްނ، ރިޕޯޓުތަކެ

ނޑުމެްނގެ ރިާޔސީ ކެންިޑޭޑޓު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނިޒާުމން ގެއްުލވާލުމަށް ކުރަމުންދާ   575މި އަންނަނީ. ޚާއްޞަކޮްށ އަުޅގަ

ކަްނތަކުގެ ތެރޭަގއި ހުޅުމާލޭގަިއ މަސައްކަތުން. އާދެ! ސްޕެަޝލް ރެޕެޓުއަރ އެ ކަމަނާގެ ވާހަކަފުުޅގައި ކަންބޮުޑވާ 

ކޯޓެއް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އުފެއްދުން. އަދި ހަމަ އެ ކޯޓުގެ ބެންޗު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އުފެއްދުން. އަދި ހަމަ އެހެންމެ 

ނޑަެއޅުްއވި. އޭރުވެސް ކަންބޮުޑވެ އެ ކަމަާނ  ނިޑޔާރެްއ އިންނަވަިއގެން އެ ބެްނޗު ސައްޙަކަމަށް ކަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަ

ކަފުޅުދެްއކެވި. އާދެ، މިައދު ޝަރުޢީ ނިޒާމު ބައްޓަންެވގެން ދާ ގޮތާ، މި ކަންތައްަތްއ ހިނގާ ގޮތަކީ މި ރާއްޭޖގެ ވާހަ

 580ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގާތުން ފެންނަން ހުރި ކަމެއް. ވަކި ގޮތަކަށް ކަްނކަން ގެންިދއުމަށް ޓަކައި ކަންކަން ރާވަމުްނ 

ންމެން ހަމަ އެ ވިދާުޅވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ިރޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ނުލަޭއ ތިމަންނަމެން ގެންދެވުމަކީ އެނޭގ ކަމެއް. މިއަދު އެ

މިކަން ކުރާނީ. އޭނޭ ޖަލަށް ލާފައޭ ތިމަންނާމެން މި ކަންތައްތައް ކުރާނީ. އެއީ މިއަުދ ބަޣާވާތުގެ ވެރިކަމުަގއި ތިބި 

އަލުން އަނުބރާ ލޭއޮހޮރުމަކަށް ގެންދަން ބަޔަކުގެ ުއއްމީދު. އެހެންނަމަވެސް ދަންނަވަން ބޭނުންވަީނ މި ޤައުމު 

ވިސްނާަވޑައިުނގަންނަވާށޭ. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުގައި އަދި ރާއްޖޭގެ ަޝރުޢީ ނިޒާމުގައި ތިއްބަާވ 

ނޑުމެން   585ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ އެންމެ ބޮޑު އަޣްަލބިއްޔަތެއް އެންމެ ބޮޑު ައދަދެއް އޮތީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ނުލާ އަތުަގއިކަން. އަ ނޑުމެން ނުކުންނާނަން. މި ޤައުމުގައި ލާހިކެއް ނޫން އަޅުގަ ުޅގަ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބާްއވާަކށް. އާދަމް މުޙައްމަދު ހީފުޅުކުރައްވަފާނެ މިއަދު ބާރެއްގެ ެތރޭގައި ހުންނަވަިއގެން ތިމާ 

އަހަރުަގއި ވެިރކަންކުރަމުން ދިަޔ  31ނގޭތޯ. ރާއްޭޖގެ އަށް ބޭނުން ކަމެއް ކުރެވިާދނޭ. ނޫން، ނުކުރެވޭނެ އި

ޚުދުމުޚްތާރު ވެރިޔަކު ަނގައި އަޅުަގނޑުމެން ެއއްަލއިލީ ެވސް ވޯޓުން. މި ޤައުުމގައި ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުުރމާ 

 590އްޭޖގައި އަދި މިނިވަން މުައއްސަސާަތކެއް އުފެއްދުމަށް ޓަަކއި ިމ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދީ ވެސް މި ރާ

އިޞްލާޙަށް އެޭދ ރަްއޔިތުން ނުކުމެ. މިއަދު އާދަމް މުަޙްއމަދު ވާނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކޯަޗކަށްތޯ؟ ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންގެ ޕާޓީއާ އަލްހާން ފަހުމީ  ޝަރުޢީ ނިޒާމު އިޞްލާޙުކުރަން. އާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަޅުގަ
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ނޑުމެންނަށް އެނޭގ ގުިޅވަަޑއިގެންފި ދާދި ދެންމެ ައކު. ެއ މަނިކުފާނަށް ވަރަްށ ޮބޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މިއަުދ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ هللا އެްއޗަކީ ޢަބްދު ޔާމީން މި ޝަރީޢަތުގެ އަީޑަގއި ހުރިކަން. އަޅުަގނޑުމެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓާ ދެޮކޅަށް މި ކަމުގައި އެކަހެރިވެ ިތބެ ކުރާ މަ  595ސައްކަތް؛ އެ ކުރާ ބަޔަކު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެނިގއްޖެ  ނޑުމެން މި ކަމުަގއި ވަރަްށ ގާތުން ބަލަމުން މި ދަނީ. ައޅުގަ ދޫނުކޮށްލާނަން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

ޔާމީން ަރއީސް ނަޝީދު ޖަލަށް ލުމަށް ޓަކަިއ ވަރަށް ބުރަ މަަސއްކަެތއް هللا މިއަދު އިހަށްދުވަހުން ފެށިގެްނ ޢަބްދު

ނޑުެމންނަށް މިއަދު އެނގޭ މިއަދު هللا ރާކަން. ދަންނަވަންތޯ މިކަމާ އެކަހެރިވެަވޑަިއގަންނަވަްނވީ ޢަބްދުކު ޔާމީން. އަޅުގަ

ވެސް ކުރަންުއޅެނީ ކޮންކަމެްއކަން. މާދަމާ ވެސް ކުރަންއުެޅނީ ކޮންކަމެއްކަން. އެހެންނަމަވެސް އެނގެންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ 

 600ން މި ރާއްޖޭގެ ިސޔާސީ ަމޝްރަހުން ދާކަން. ތިމަންނާމެންގެ ސަިއޒުަގއި ތިމަންނާމެން ތިމަންނާމެން ބަލިވެ، ފެއިލްެވގެ

ތިބެން ޖެހިއްޖެކަން. އަޅުަގނޑުމެން މި ރާއްޖޭގެ އިންތިާޚބު ބޮޑު ތަފާތަކުން އެއްބުުރން ކާމިޔާބުކުރާނަން. ވަރަށް 

 ބޮޑަށް  ޝުކުރިްއޔާ. 

 

 ވާހަކަދެްއކެުވން: މަދު ނާޒިމުޑަވެލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަ

ނޑުމެން ދައުލަތުެގ   605`. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ޤާނޫނުއަސާސީ ބޮލަށް ލައިގެން އަޅުގަ

އެްއވެސް މުއަްއސަސާައކަްށ އާދަމް މުޙައްމަދުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުެވގެން، ޤާނޫނުައސާސީގެ ދެ މާއްދާގެ ވާަހކަ 

ވަނަ މާއްދާ. ޢިއްޒަތްތެިރ  142ވަނަ މާއްާދ އާިއ ޤާނޫނުއަސާީސގެ  141ވިދާޅުވަމުންދަނީ. އެއީ ޤާނޫުނއަސާީސގެ 

ރައީސް. މި ދެ މާއްދާ ދައްކަމުން، ދައްކަމުން ބަހަނާއަކަށް އައިސް އެންމެ ފަހުން މި މާއްދާގައި ތާށިެވގެން ެއ 

ނޑިޔާ ރުން ކުރާ މަަސއްކަތަްށ މަނިކުފާނު އެހެރީ ދަންޖެހިފަ. މި މާއްދާގަިއ ދައްކާ ވާހަަކއިަގއި ވިދާޅުވަމުންދަނީ ފަ

 610ނުފޫޒު ފޯރުވަިއގެންނުވާނޭ އެްއވެސް ފަރާތަކުން. ަބްއލަވާ! ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކާކުތޯ، ކޮންބޭފުޅެއްޯތ 

ނޑިޔާރަށް ނުފޫުޒފޯރުވީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ؟ ެއ  ނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒުފޯރުީވ؟ އެ މަނިކުފާނު. ހައިކޯޓުެގ އިސް ފަ ފަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ވަރަށް ޮބޑު ެއްއ މަނިކުފާނު. އިއްެޔަގއި އަޅު ަގނޑުމެންނަށް އެކަން ސާފުެވެގންދިޔަ. އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިހާރު  142މައްސަލަ އެއް އެބަ ޮއވޭ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.  ވަނަ މާއްދާ ވަރަށް ސާފު ވާހަކަ އެއް އަުޅގަ

ނިޑާޔރުންގެ މަސަްއކަތުަގއި ޤާނޫުނއަސާސީ އާިއ ޤާނޫނާ ެއއްގޮަތށް ކަންތައްަތއް ނިންމަންވާނީ  ކުރިމަތިލާފައި އޮތީ. ފަ

 615ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަުނވެ، ވަކި ފަރާތަކަށް ަދއްަކވާނެ ބިރަކަށް ޖެހިލުންނުވެ، ތަޢަްއޞަބުން އެްއކިބާވެ ތިެބއެ. 

ނޑިޔާރަކަށް ތަޢައްަޞބުން އެއްކިބާވެ ހުރެ އެ  ކޮބައިތޯ؟ ރައީސް ނަޝީދުެގ މައްސަލަ ބެލުމުގައި އެއްެވސް ފަ

މައްސަލަ ބެލޭނެ އެއްވެސް ާޖގަ އެއް ނެތް. އާދަމް މުޙައްމަދުގެ ނުހޮރުއްޕާނުގެ ސަބަބުން. ތަޢައްޞަބުން އެއްކިބާެވ 

ތިބެ މި މައްސަލަ ބެލޭނެ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ަމއްސަލަ ިއންސާފުން ބެލޭނެ އެއްވެސް ޯކޓެއްގެ ަފނޑިޔާެރއް ނެތް މި 

ނުޑ ދެން ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުންވާ ނުކުތާ ައކީ ރިޔާސީ ކެންިޑޑޭޓު ޔާމީން އާދަމް މުޙައްމަދުގެ ސަބަބުން. އަުޅގަ
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 620ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ވިދާުޅވެއްޖެ ނައީސް ނަޝީދު ޖަލަށް ލާން އެބަ ޖެހެއޭ. މި މަްއސަލަ ނިންމާފައި ނޫނިއްޔާ ތިމަން 

ނަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު މަނިކުފާނަށް ކުރިމައްެޗއް ެލވޭނެ ގޮެތއް ނެތޭ. އެކަުމަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ވިސް 

ނުކުތާތަކެއް އެބަ ހުރި، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އެ މަނިުކފާނު ކެމްޕޭނެއް ނުކުރަްއވާ. އެ މަނިކުފާނު ކެމްޕޭނެްއ 

ނުކުރައްާވ. ެއ މަނިކުފާނު ޭގގައި ަމޑުކޮށްލަަވިއގެްނ އިނދެގެން މި ޝަރީޢަްތ ނިންމޭތޯ މި ބައްލަވަނީ. 

ނޑަެއޅިގެން ައޅުަގނުޑ ދެއްކި ވާހަކަ ެއއް ނޫން. އެ ޕާޓީގެ އެ މަނިކުފާނާ ޑރ.އަފްރާޝީމު މަރާލި ކަމަ ށް ކަ

ނޑިޑޭަޓުކ ނިކުމެ ބުނީ ޑރ. އަފްރާީޝމް މަރާލި ބޭފުޅާ ވާހަކަދައްަކން ކޮޓަރިެއއްަގއި މި ޔާމީން   625ވާދަކުރެްއވި އެއް ކެ

އެއްވެސް ނަްއޞަކުން ރައީސް ނަޝީދުެގ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު އިން ވާހަކަ. މީނާގެ މައްސަލަ ބަލަންވީނޫންތޯ. ޤާނޫނީ 

މައްސަލަ ެއއް އެްއވެސް ތަެނއްަގއި އަދި ސާބިުތވެފަ ެއއް ނެތް އެ މަނިކުފާނަށް ކުރިމަިތނުލެވޭނެ ގޮތުން. ޤާނޫާނއި 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެްއވެސް ަނއްޞަކުން ސާބިުތވެ؛ ތުހުމަތެއް ކުަރއްވަނީ. މި މަނިކުފާނަށް ކުރަްއވާ ތުހުމަތަކީ މިީއ 

ދަިއގެ ވާހަކަ ެއއް ނޫން. ޑރ. އަފްރާޝީމް މަރާލި ވާހަކަ ދައްކަމުންދަނީ އޭނާއާ ާވދަކުރެއްވި އެއް ެކނިޑޑޭޓު، އާ

 630އޭނާގެ ތެޭރގައި ހުރި މީހަކު ނިކުމެ. އެއީ ޢުމަރު އެ ވާަހަކ ދެއްކީ. އެހެންވީމާ، މި މަްއސަލަ ބެލުން މާ އަޢުލާކަން 

ރާލި ކަމަށް މީނާ އަށް ތުހުމަތުކުރާ މަްއސަލަ ބަލައި ނިމުމަށްފަހުގައި ބޮޑު. މީނާގެ މަްއސަލަ، ޑރ. އަފްރާޝީމު މަ

ނޑިޔާރު. ާއދެ، ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ވަީނ  ނޑިޑެްނސީ ޤަބޫލުކޮށްގެންުނވާނެ. ކޮަބއިތޯ ުއއްތަމަ ފަ ނޫނިއްޔާ މީނާެގ ކެ

ދީދީ هللا ޭއނާ. މި އުޅޭ ޢަބްދު  ހުރިހާ ކޯޓުތަކުގެ އެންމެ ވެިރފަރާތަކީ އުއްތަމަ ަފނޑިޔާުރ ކަމަށް. އެ ތަުނގަިއ އިނީ

އަކީ މީނާ އަށް ކެމްޕޭނުކުރުމަށް ޓަކައި ގއ. ނިލަންދޫ އަްށ ގޮއްސަ ހުރި މީހެއް ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގަ. ައޅުަގނޑުމެން 

 635 ޤާޟީ...هللا ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ދުެލއްކޮްށ ނުލާނަން. ޢަބްދު

 

 ދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަ

ނޑުމެން އެންމެނަށް ވެސް އެނގޭ. މުޅި ދުނިޔެ އަށް ެވސް އަދި ހަމަ އެނޭގ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންސާެފްއ ނެތްކަން. ރާއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންނަށް ވެސް ހަމަ ެއކަން އެބަ އެނގޭ، ފާުޅަގއި 

ނޑުވެަފއިކަން. ޤާނޫނުއަސާީސަގއި، ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އިންސާފެއް  ނޑުފު  640ނުލިބޭކަން. ޝަރްޢީ ނިޒާމުވަނީ ފު

ނިޑޔާރު ފޮނުވާލުމާ ގުޅިގެްނ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑު ފާހަގަކުރަން މިހާރު އެ ހިނގާ؛ ހައިކޯޓު ފަ

އެބަ އޮތް ޖުޑީޝަލް ވަނަ މާއްދާަގއި ޤާނޫނު ހަދައި ވޯޓުދިނުން  163އަޅުަގނޑަށް ުސވާލުއުފެދޭ. ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

ނުޑ އެ ތަން ފާހަގަކޮށްލަން. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ  ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ. ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް؛ އަުޅގަ

ޖަލްސާ އެއް ބޭއްވޭނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ދެ ބައިކުޅަ ެއއް ބައަށް ވުެރ ގިނަ މެންބަރުން ހާޒިރުވެ 

 645ްއވެސް ކަމެއް ނިންމޭނީ ޖަލްސާ އަށް ހާޒިރުވެ، ވޯުޓަގއި ބައިވެިރވި ތިބެގެންނެވެ. އަދި އެ ކޮިމޝަނުގެ އެ

މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަުތ ެއ ކަމަށް ލިބިގެންނެެވ. މިހާ ފާޅުކޮށް މިކަން ޮއްއވާ ކިހިެނއްތޯއޭ ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް 
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ނޑު މި ތަނަށް އެ ކޮމިޝަނުން ތިންހަތަރު މީހުން އެ ކޮމިޝަންގައި ޖަލްސާތައް ބާއްަވއިގެން ނިންމާނީ. އަ ޅުގަ

މައްސަލަ މިހާރު މައްސަލައެއްގެ ގޮުތގައި ހުށަހެޅިން، އިްޞލާޙެއްގެ ގޮުތަގއި ވެސް ހުށަހެޅިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް 

ނޑު ހުށަހެޅީ ވެސް. އެ މައްސަލަިއގައި އަޅުަގނޑުމެން  ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ ސިޓިންތައް ލައިވްކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް އަުޅގަ

 650ން ހުށަހަޅާފައި އޮތީ. ާރއްޖޭގެ ހުރިހާ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް އެނގޭ ިއންޞާފެއް ނެތްކަން. ޔާމީުނ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތު

ނޑިޑޭެޓއް ނެރެގެން މިހާރު އެ އުޅެނީ. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ނުވަތަ  ޢަބްދުލްޤައްޔޫމި، ނުވަތަ ޖޭ.އެސް.ސީން ކެ

ޓަކައި ރައީސް ނަޝީދު ޖަލަށް ލުމަށް ކުރާ ކަމެއް ޤާސިމަށް ކޯލިޝަން؛ ފުޅާ ކޯލިޝަނަށް ވެރިކަން ހޯދުމަށް 

ނޫންކަމެއް ނޫން އެއީކީ. ަގސްތުގައި އެހެން ހަދާފައި މި އުޅެނީ ވެރިކަމަށް އަންނަްނ. މައްސަލަ އަކީ ޖުޑީޝަލް 

ނަޑއެިޅގެން އެބަ އެނގޭ ޤާނޫނާ ޚިލާފު  ނޑިޑޭެޓއް ނެރިގެން ުއޭޅ މައްސަލަ. ކަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވެްސ ކެ

ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް، ހުރިހާ އެންމެނަށް ވެސް ކަމެއް  655ކަން މި ކުރީ ވެސް. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް، ހުރިހާ ފަ

ނިޑޔާަރށް ވެސް އެބަ އެނގޭ. ޭއނަ މިހާރު ވީ ތަނެއް ެވސް ނޭނގުނު މި ރާއްޭޖގަ.  އެނޭގ، ުއއްތަމަ ފަ

ހުންނަންޖެހޭ މީހަކީ އޭނަ. އޭނަ ވީ ތަެނއް ެވސް  ޢަދުލުއިންޞާފުގައި ޝަރްޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުަގއި އެންމެ ިއސްކޮށް

ނޭނގޭ. ބަހެއް ވެސް ބުނަނީކީ ނޫން. ރާއްޖޭގެ ަމގުތަުކަގއި މީހުން ކަތިލާއިުރގައި ޭއނައަކަށް ވާ ކަމެްއ ހަރާން. 

ނޑައިާލއިރުަގއި ވެސް ވާ ކަމެއް ހަާރން. އެްއޗެްއ ބުނަނީކީ ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ނޑިޔާުރގެ ތަަޅއި ފު . މިީއ ފަ

 660ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް  163ވަރަށް މައްސަލަ ބޮޑު ކަމެއް. ވަރަށް، ވަރަށް ކަންބޮުޑވާްނޖެހޭ ކަމެއް. ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި  މިހާރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އޮތީ ނިންމުން ނިންމާފަ. އަޅުގަ

ވާ މެންބަރަކަށް ވީމަ. މި މައްސަލަ އަލުން އެ ކޮމިޝަނުން ބަލާފައި ރައީސް ވެސް އެ ކޮމިޝަަނށް ނިސްބަތް

ނޑިޔާރު އަލުން ޢިޔާދަ އެަބ ކުރަންޖެހޭ. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.   ފަ

 

 665 މަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން: އިންމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސަވިލި

ނޑުމެން ކުރިމަީތގައި ކުއްލި މަްއސަލަެއއްގެ ގޮތުަގއި ހުށަހަޅުްއވާފައި އޮތް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަޅު  ގަ

ަގއި އ.ދގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ 2113މެއި  21އްެޖއާ ބެހޭ ގޮތުން މައްސަލަ އަކީ އ.ދގެ ސްެޕޝަލް އެޕަޓުއަރ ިދވެހިރާ

ށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ރިޕޯޓަކާ ހަވާލާދީ ސަރުކާރުން މިކަން ރަނގަޅުކުރެއްވުމަ 

ނޑު ހަމަ މި ރިޕޯޓަށް ތާއީދުކުރާ ހާލު ހަމަ ދަންނަވާލަން. މި  ފޮނުއްވާފަިއވާ ނުކުާތ؛ ވަރަށް ރަނގަޅު ރިޕޯޓެއް. އަުޅގަ

 670ވަނަ ނުކުތާަގއި ަބޔާންކުރާ މައްސަަލއިަގއި މި  33ވަނަ ޗެޕްޓަރުަގއި ޭއގައި  3ވަނަ ޖަދުވަލު ުނވަތަ  3ނުކުތާގެ 

ޒިންމާއުފުލަން އެބަ ޖެހޭ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި ފާހަގަކުރަްއވާފައި އެބަ އޮްތ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި ޖިނާޢީ މަޖިލީސް 

އިޖުރާއަތު އަދި މަދަނީ ޢިޖުރާއަތާއި ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު ފަދަ ބިލުތައް ނުނިންމި އޮތް ނުކުތާގެ މައްސަލަިއގަިއ 

ނޑަށް އެނގޭ  ނޑުމެން މި ތަނުގައި ކޮންމެ ގޮތަކަށް  އަލިއަުޅްއވައިަލއްވާަފއި އެަބ އޮތް. އަޅުގަ މިކަން އަޅުގަ
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ސިޔާސީކޮްށގެން، ކޮންމެ ވާަހކަ އެއް ެދއްެކވިޔަސް ަރއްޔިުތންނަށް ފެނިވަޑައިގަންަނވާނެ ގޮތްތައް މީަގއި އޮންނާނެކަން. 

 675ންނަށް ހުރި ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ބިރުދެއްކުން ފަދަ ކަންތައްތައް، ޖަޖު 66ހަމަ މި ރިޕޯޓުގެ ނުކުތާ ނަންބަރު 

ގެއްލުންތަުކގެ މައްސަަލިއގަިއ ވާހަކަދަްއކަވަމުންދިަޔއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް 

ނިޑޔާރުންނަށް މަގުމަތިން ބިރުދައްކައި، އެ ގޭގޭ ދޮށަށް ޮގސް ކޯޓުދޮށުަގއި ެއއްޗެހި ޮގަވއި  ކޮންބައެއްތޯ މިހާތަނަށް ފަ

މަ އެ ބޭބޭފުޅުން މި ވާހަކަފުޅު ިމ ދައްަކވަނީ. ވަރަށް ަހއިރާންުކރުވަނިވި ކަމެއް މީ. ވަރަށް ކަންތައް ކޮށްަފއި ހުރީ. ހަ

ޭއގައި ބަޔާން އެަބ  67ބައްލަވާ. އަިދ އޭެގއިތުރުން ހަމަ އެ ނުކުތާގެ  66ރަނގަޅު ރިޕޯޓެއް މިއީ. ނުކުާތ ނަންބަރު 

 680އްޞަކޮށް ައއްޑޫ އަތޮޅާ އެ ސަރަހައްދުތަުކގައި ހުިރ ގައި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުަތކުން، ޚ2112ާކުރޭ ފެބްރުއަރީ 

ކޯޓުތައް ރޯކޮށްލައި އަންދައިާލ ހެދި މީހުންގެ ވާހަކަ. މިއީ ކޮންބައެއް ކުރި ކަމެއްތޯ؟ ކޮންބައެއްތޯ މި ވާހަކަ މި 

ށް ާތއަބަދު ދައްކަނީ؟ ކޮންބަެއއްތޯ މި ކަމުގައި ޒިންމާ އުފުލަންޖެހެނީ؟ އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުޑިޝަރީ އަ

ނޑިޔާރުންނަްށ އުޅެވުނަނުދީ، އުނދަގޫކުަރމުން، ބިރުދައްކަމުން، އެ  ދިމާކޮށް، ނޮހޮރޮއްޕާންކޮށް، އެ ތަންތާ ފަ

މީހުންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުްނ ނަފްސާނީ ގޮތުންނާ އަދި އެ މީހުންނަށް ގަޔަށް، ފަޔަށް، ބޮލަށް އަރަިއގެންނާ 

 685ތެްއގެ މީހުން. ހިތާމަ އަކީ އެ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން މިއަދު ހަމަ މި ވާހަަކ އުނދަގޫކުރަމުން މި ދަނީ ހަމަ އެއް ޖަމާޢަ

އެއްބުރުން ދަްއކާލަން ހަމަ ލަދުނުގަންނާތީވެ. ައޅުަގނޑުމެން ހިތަށްއަރާ ހަމަ އެއްބުރުންނޭ ވިދާުޅވެ މިކަން 

ޤީޤީ ބޭނުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ހުއްޓައިލާނަމޭ ތިމަންނާމެން އެހެން ވިދާޅުވި ނަމަ މާ ރަނގަޅުވީހޭ. މި ރިޕޯޓުގައި ޙަ

މުޅި ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ފެތުރިގެންދާނެ މި ދެންނެވި ގޮތަށް މިކަން ހުއްޓާލައިގެން. މިއަުދ މި ތަނުގައި ނަންގަވަމުން 

 ކުރިއަށް އެ ގެންދަވަނީ ޖުީޑޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ އެންމެ އިސްކޮށް އިންނަވާ ޭބފުޅެއްގެ އަބުރުކަތިލައި ދުަވސް

 690ދުއްވާލުމުގެ މަސަްއކަތް. ެއ ނުހިމެނޭތޯ މި ޖުޑީޝަރީ ތެރޭގައި؟ އެ ނުހިމެނޭތޯ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ހުރި 

އަސާސްތަާކއި ޙުދޫދުތަުކގެ ެތރޭގައި؟ އެީއވެސް ިދވެހި ަރއްޔިެތއް ނޫންތޯ؟ ކޮން ގޮަތކުން، ކޮން ކަަމކުން، ކޮން 

ނޑުމެން އަދާުކރަންޖެހޭ ވާޖިބު އަދާނުކުރި ހަމައަކުންތޯ އަޅުަގނޑުމެން ޭއނަ އެ ކަންތައް ކަތިލަ އި އަަޅއިގެްނ؛ އަުޅގަ

ނޑުެމން ދެއްކިްއޔާ މާ ރަނގަެޅއް  ނޑުމެންގެ ޒިންމާގެ ވާަހކަ އަުޅގަ ވާހަކަ ރެޕަޓުއަރ މި އޮތީ ވިދާޅުވެފަ. އަުޅގަ

ނުޑމެ ނޑުމެން ކޮށް، ހަަމ ެއއަށް އިންޞާފު. އަުޅގަ ންގެ ކޮންމެވެްސ މީހަކަށް ނޫންތޯ. ކުރަންވީ މަަސއްކަތްަތއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަން އެބަ   695ކޮންމެވެސް ކަމެއް ދިމާވީމާ އޭގެ ވާަހކަ މިތާ ވަރަށް ބާރަށް ދެކެވެން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑިޔާަރކު ަވގަށްނެގުމަކީ ސާމާާސކަމެއް ކަމުަގއި ދެެކވަަޑއިގަންަނަވނީތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  އޮތް ޤައުމުތަުކގައި ފަ

ނެޑއް  ނޑިޔާަރކު ވަގަށްެނގި މަްއސަލައެްއގަިއ ކުީރގެ ަރއީްސ ރޭގަ ގެ ދަމުން ބަޔަުކ، ސިފައިން ފޮނުަވިއގެން ފަ

މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް މި ކުރެވޭ ދަޢުވާ އެއް މި ކުރެވެނީ. އޭގެ ޒިންމާ އުފުލަްއަވންޖެހޭނެ. އެ އުފުއްލެވިގެްނ 

ނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުތަކަށް ބިެރްއ ނުދެއްކޭނެ. އެ ޖާަގ ެއއް ނިމޭނީ. އެހެނޭ ކިޔާފަިއ ބިުރދައްކަިއ، މި ަޤއުމު ަގއި ފަ

ނޑުމެން ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ވަރަްށ   700އެހެން މީހުންނެއް ވެސް ނުދޭނެ. އަދި ދޭކަށް އަޅުގަ
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ތާ. އެ މަނިކުފާނަކީ ހަމަ ރަނގަޅު މާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ނުކު

ނޑު ހަމަ އެދެން އެހެން ދެން ތިއްބެވި  އިނގިރޭސި ބަސް ހަމަ ރަނގަޅަށް ދެނެވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެއް. އަުޅގަ

އެންމެހައި މެންބަރުންނަށް މި ރަނގަޅަށް ވިާދޅުވެެދއްވާަފއި މިކަން އިޞްލާޙުކުެރއްވުމަށް ކުރަްއވަން ހުރި މަސައްކަެތއް 

 މިއީ ކޮން ރިޕޯެޓއްކަން ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިުތންނަށް ހާމަކޮށްދިނުމަށް...ކުރަން. އަދި 

 705 

 މަދު ޙަމްޒާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

`. އާދެ، ރާއްޭޖގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުގެަނއުމުަގއި އެންމެ ބޮޑު އަސާސީ ެއއް 

ެގ ޝަރްޢީ ނިޒާމަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެަނއުން. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ޖުޑީޝަްލ ސަބަބަކީ ވެސް ިދވެހިރާއްޖޭ

ނޑު ޤަބޫލުކުަރނީ އެ ކޮމިޝަނުގައި ިތއްބެިވ  ސަރވިސް ކޮމިޝަން ެއކުލެިވފައިވާ ގޮތަކީ ހަމަ ފުރިހަމަ ގޮތެއް. އަުޅގަ

 710ކުަރްއވާތީ ދިމާވާ މައްސަލަތަްއ ކަމަށް. ބޭފުޅުން އެ ކޮމިޝަުނގަިއ ކުރަްއވަންޖެހޭ މަސައްކަްތ ަގވާއިދުން ނު

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ހިތާމަ އަކީ އަޅުަގނޑުެމންގެ ރައްޔިތުްނގެ ތެރެއިްނ ގިނަ އަދަދެްއގެ ބަޔަުކ 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢަދުލުއިންާޞފު ޤާއިމުނުކުރެވޭ ކަމަށް ޤަޫބލުކުރާތީ. އަދި ޚާއްަޞކޮށް ރައީސް ނަޝީދާ ބެހޭ ގޮތުން 

ހެޅިފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްުކރައްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތަީކ މި ހުށަ

އެއީ ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް އެނގެން އޮތް ކަމެއް. އާެދ، އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ހުޅުމާލޭގެ ކޯޓުަގއި ެއކަމާ ހަވާލުވެ 

 715ރެވޭނެ އުސޫލެްއ ނެތީމަ އޭނާ ަބދަލުކޮށްލީ. އެހެން ކޯަޓކަްށ ހުންނެވި މެޖިސްޓްރޭޓު ެއ މަޤާމުން ދުރުކު

ފޮނުއްވައިެލްއވީ. ދެން އަދި އޭގެ ފަހުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވަރަްށ 

ނޑިޔާރުްނގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅިފައިވާކަން.  ނޑިާޔރަކަށް މިގިނަ ފަ ވަގުތާ ދިމާކޮށް  އެހެްނނަމަވެސް ހަމަ ވަކި ފަ

އެކަން ކުެރްއވިކަމީ ައޅުަގނޑުމެން ހިތާމަކޮށް، ލަދުަގންނަންޖެހޭ ކަމެއް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑ 

މެންބަރުންގެ ަމއްޗަށް އެުކލެވިގެްނވާ ކޮމިޝަެނއް. ެއ  11ދަންނަވާލަން ބޭނުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނަކީ 

 720ދަ ބޮޑު ނިންމެވުމެއް ނިންމެވުމަކީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުން މެންބަރުން މިފަ 3ކޮމިޝަނުގެ އެންމެ 

ސުވާލުއުަފއްދާ ކަމެއް. ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގައި ެވސް ބުނާ ގޮތުން ެވއްޖެއްޔާ ަރއްޔިތުްނ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގަިއ 

ން ނިންމަންޖެހެނީ. އަދި މިއަދު ޖުޑީޝަްލ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިްއޔަތު އޮތް ޖަލްސާއަކުން އެކަ

ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ދިާމވެފަިއވާ މައްސަލަ އަީކ، ެއ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާ މެދު 

ސުވާލުއުފެދުން. އާެދ، މި ދެންނެވި ކަންތައްަތއް މިހެން ހުރިއިރުަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޝަުރޢީ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރަން ެއ 

 725މުގެ ތެރޭަގއި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން ގަސްތުކުރަްއވާ ނަމަ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަްނ ޖޭ.އެސް.ސީން އެ ނިންމެިވ ނިޒާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޖޭ.އެްސ.ސީ އަށް ފުރިހަމައިނުން  ކަންތައް އެ ގޮތަށް ނިންމަވާނެ ކަމަށް. އަޅުގަ

މަ އަށް ބަހުސްކުރުމަށްފަހުގައި އެަކން ކުރުމުން ރަނގަޅުވާނެ. ނޯޓިސްދެވިގެން ބޭްއވޭ ޖަލްސާއެްއގައި ެއކަމަށް ފުރިހަ
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އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ަވރަށް ހިތާމައާ އެކު ދަންނަވަންޖެހެނީ ހުޅުމާލޭ ކޯޓުގައި ހުންނެވި އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު ެއ 

ަކވައި އެ ކަމަށް ޢަމަލުކުރެއްިވ ތަނުން، މަޤާމުން ދުރުކުރުމަށް ޓަކައި އެ ކޮމިޝަނުގައި ެއންމެ ގަދަޔަށް ވާހަކަފުޅުދައް

 730ދެ ބޭފުޅުންނޭ މިހާރުވެސް ވޯޓުދެއްވާަފއި އޮތީ. އެހެންވީމާ، މިއީ ފެންނަން ހުރި ފާޅުގައި އެނގެން ހުރި ކަންކަން. 

އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމުގެ ައލީގައި ރަްއޔިތުން މި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތައް މިހާ އަޑުގަަދވެ، ެއކަން އަޑަށް ބާރުލައި 

އްކަން މި ޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑު ޔޫ.ެއސްގެ ސްޕެޝަލް ރެޕެޓުއަރ އެ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ރިޕޯޓަށް ދަ

ނޑު މި ހިނދުން މިހިނދަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގޮވާލަން، މި ކަންކަން ބާރުމިނުގައި  ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

ދަންނަވަން ދިވެހިރާއްޖޭ ޖުޑިޝަރީ މިހާރު އޮތް ހާލަތުން، އޮތް  ކުރުމަށް. އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް

ނޑު އާދޭހާ އެކު   735ހާލަތަށް އިތުރަށް ދަށަށް ގެނައުމަށް ތި ކުރައްވާ މަސަްއކަތް މި ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް އަޅުގަ

ނޑު ވިޔަްސ ، ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެާއއެުކ ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރޭން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވިޔަސް  އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ  ޖޭ.އެސް.ީސގައި ިތއްެބވި ބޭުފޅުންނަށް ވިޔަްސ ައޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެިޅގެންދާނެކަމީ އަުޅގަ

 ޙަޤީޤަތެއް. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

 740 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޅުނު މައްސަލައިަގއި ބަހުސްކުރަުމން މި ގެންދަނީ. މަޖިލީހުގެ ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެ 145މަޖިލީހަށް ގަވާއިދުގެ 

 1ވަނަ މާއްާދގެ ބުނެފައިވާ ގޮުތގެ މަތިން، ަގވާއިުދގެ ބުނެފައި ވަީނ ބަހުސް ދެމިއޮންނާނީ  147ގަާވއިދުގެ 

ތުަގއި މި ވަނީ މި ގަިޑއިރަށް ކަމަށް އެހެން ގޮަތކަށް މަޖިލީހުން ފާސްނުކުރަްއވާހާ ހިނދަކު. މަޖިލީހުގެ ބަުހސްގެ ަވގު

ބަހުސް ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންފަިއވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުްނނަށް ފުރުޞަތުލިބެންދެން ވަގުތު އިތުުރކުރުމަށް ހުށަހެޅި، 

 745ތާއީދުލިބިފަ. އެހެންވީމާ، މި ހިސާބުން އަޅުަގނޑު ވޯޓަކަްށ ދަންނަވަންޖެހޭނީ. ވޯޓަށް ެދންނެވުމަށް ޓަކައި ޖަހަންޖެހޭ 

ަސވައިެދއްވުަމށް އަމީންޢާއްމު އަރިހުން ެއދެން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ރަނގަބީލު ޖައް

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި  ވެސް ކާޑުޮކޅުތަްއ ޗެުކކޮށްލެްއވުމަށް ައޅުަގނޑު ފުރުޞަުތައރުވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ައޅުގަ

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  145 ދަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގެ

މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ކުއްލި މަްއަސލަ އަށް ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން ެއދިވަަޑއިގަންަނވާފަިއވާ ހުރިހާ 

 750ކުރުމަށް، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވަިއ ނިމެންދެން މި މައްސަލައިގެ ަވގުތު އިތުރު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވައި، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

 ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮތަކަށް ވޯުޓދެއްވުމަށް. 

 

 ]ވުން ވޯޓުދެއް [
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 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 760 38 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 26 ވޯޓު ދެްއވީ:

 15      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 15     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، 31. ޖުމްލަ 16. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 31ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިވި މެންބަުރންގެ އަދަދު 

ތްތެރި މެންބަރު ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ 145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅާފައިވާ ުކއްލި މައްސަަލއަށް ވާހަަކފުޅުދައްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންަފއިވާ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް 

 770ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމެންދެން މި މައްސަލަިއގެ ވަގުތު ކުިރއަށް ގެންިދއުމަށް ފާސް ވެްއޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވުމާ އެުކ 

ނުޑ  147އިުދގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާ ނޑު ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދާނަން. އަުޅގަ ަވނަ މާއްދާގައި ބުނާ ގޮތުގެ ަމތީން އަޅުގަ

 ޖާބިރަށް.هللا އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކާށިދޫ ދާއިާރގެ މެްނބަރު ޢަބްދު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޖާބިރުهللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި މި ދެކެޭވ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެ  775ރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑު ހަމަ ވަަރށް ހިތާމަކޮށްފިން އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ  ވާހަކަައކީ ގެބްރިއެލާ ަނއުލް ިވދާޅުވީމާ ައޅުަގނޑުމެން ދަްއަކންޖެހޭ ވާހަކަ ެއއް ނޫން. ައުޅގަ

ޖޭަގއި ނޯންނާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ޢިްއޒަތްތެރި އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްަތއް ކުރަންވީ ކިހިނެްއކަން. ދިވެިހރާއް

ނޑުމެންނަށް  ނޑިޔާރާިއ މި މަޖިލީހުގެ ެމންބަރުންނާ އެކު މަަސއްކަްތކޮށްގެން އަުޅގަ ރައީސާ އަދި ުއއްތަމަ ފަ

ނޑުމެންަނށް  ނުނިންމޭނެ ކަމެއް. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ބަަދލުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަޤާމުން ދިވެހި ނޑިޔާރު މަޤާމުން ދުރުކުރެވޭނެ. އަޅުގަ  780ރާއްޖޭގެ ުއއްތަމަ ފަ

ދުރުކުރެވޭނެ. އެއީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި މަޖިލީހުެގ ބާރަކީ. ައޅުަގނޑުމެން މިތާގައި މަަސއްކަތްކުރަްނވީ. 
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ނޑަެއޅިެގން އެބަ އެނގޭ ަރއީސް ނަީޝދު ހަ އްޔަރުކުރަންކަން މި އުެޅނީ. އެ ނޫން އެހެން ކަމެްއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަ

ނޫންކަން ކުރަން މި އުޅެނީކީ. އެކަން އެހެން ކޮށްފި ނަމަ މި ޤައުމަށް ވާނެ ގޮތް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ 

ްނ ޖެހޭ. ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ނުލިބި މި ޤައުމުގައި އިންސާފު އޮތް ކަމަކަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތު

ނޑުމެން ކަށަވަުރކުރަން އެބަ ޖެހޭ ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ   785ޤަބޫލެއްނުކުރާނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ކޮމިޝަން، އެ މަޖިލީހުަގއި މަނިކުފާނު އިންނަވާ މަޖިލީހެއް އެއީ. އެ މަޖިލިސް ބަރާބަރަށް ހިނގާ. ނުހިނގަނީ ނަމަ 

ން އެ ތަނުން ަވިކކުރަން. އެ ބާރު އެބަ އޮތް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަ. އެ މަޖިލީހުގައި ތިބި މެންބަރުން ވަގުތު

އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނާ، އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ ހުރިހާ 

ނޑުމެން  މެންބަރުން އިށީނދެވަޑަިއގެން، މި މަޖިލީހުގައި ެއ މަސަްއަކތްކޮށް، އެ މަގަށް މަަސއްކަްތ ގެންދަންވީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަރުދާހުްނ   790ކިތައްމެ ވަރަކަށް މިތާ ތިެބ ހަޅޭއްލެިވޔަސް އަދި ަމގުމައްޗަށް ުނކުމެ ހަޅޭއްެލވިޔަްސ އަުޅގަ

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ، ޯވޓެއް ަނގަިއގެން ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް އެ މަގުްނ ނޫނިއްޔާ ނުދާނެ ކުިރއަކަށް. 

މެން ރާއްޭޖގައި ިވޔަފާރި އަށް ކުރިމަތިލާފައި މިތިބަ ތިންހަތަރު ބޭފުޅަކު މި ތިބީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އަޅުަގނޑު

ލައްކަ މީހުން އެބަ ތިބި. އެހެންވެއްޖެކަމަްށވަންޏާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ޤަބޫލުކުރަްއވަްނ  3ބޭނުންވެގެން. ރާއްޭޖގައި 

ަލއްކަ މީހުން  3ަލްއކަ މީހުން.  3ްސގެންނުވާނެ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބީ އެބަ ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖެ ަހއްދުފަހަނައަޅާ ގޮ

ނޑުމެންނަށް  3މެނޭޖުކުރެވެންޖެހޭނެ.   795ލަްއކަ މީހުންގެ ރެޕްރެޒެންޓުން މި އޮތީ މި މަޖިލީހުގަ. މި މަޖިލީހަށް އަޅުގަ

ނުޑމެން ބޭނުންކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މި މަޖިލީހަކީ މަސައް ކަތްކުރަންޖެހޭ ތަނެއް. މި މަޖިލީހުން ލިބިފައިވާ ބާރުތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނިންމޭނެ ކަންކަން. އަޅުަގނޑުމެން ނިންމީމާ ހަމަ ނިމުނީ. އެހެންވީމާ، އެ މަގަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސސީ އުފަންކޮްށ، ޤާނޫނުއަާސސީ ދަށުން އުފަންކުިރ ހުރިހާ  މަގުޗާެޓއް ހަދަން އެަބ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ތައްތައް ޕާފެކްޓު އޯޑަރުްނ ނުދާނެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދީމާ ދެވަނަ އަށް ހަދާ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއ ކަން

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ   800ދޭތެރޭގައި ހުންނާނެ ހައްލުކުަރންޖެހޭ މައްސަލަތައް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ިމއަދު އަުޅގަ

ތިބެ ބަޔަކާ ދިމާލަށް އަބަދު އެއްޗެހިިކޔުން. އެްއޗެހިކިޔުން ދޫކޮށްލާފަިއ  އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަން ނުޮކށް، ދެން

އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާށޭ އެންެމން އެކުލަަވިއގެން މަސައްކަެތްއކޮށް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުްނނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް 

ނޑަށް ޔަޤީންަކން އެބަ އޮތް ރައީސް ނަޝީދަށް އިންސާފު ލި ބޭނެކަން. އަދި ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާނެ. ނެރެން. އަޅުގަ

 އެއްބުރުން އެމް.ޑީ.ޕީ ވެިރކަމަށް އަންނާނެކަން. އެއީ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން އޮތް ވާހަކަ އަކީ. ޝުކުިރއްާޔ.

 805 

  ވާހަކަދެްއެކވުން: هللاގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ނޑުމެން މި ދައްކަނީ ހަމަ ެއއް ވާހަކަ އެއް. ޤާނޫުނއަސާީސ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތަކުރާރުކޮށް އަ ުޅގަ

ވެސް އިޞްލާޙުކުެރވިއްޖެ. އެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެްއގޮތަށް ެވރިކަންކުރާ ގޮތް ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުކުރެވުނޭ. 
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ގެ މަޖިލިސް ވެސް ހަމަ އަދި އެގޮތަްށ، އެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ެއއްގޮތަށް އެ ޑިމޮްކރަޓިކު ނިޒާމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން

 810ބޯލަނބަންޖެހުނޭ. ދިވެހި ރައްިޔތުން ވެސް އެ އާ ޤާނޫނުއަާސސީ ާއއި އެ ޤާނޫނުއަސާީސަގއި ެއކުލަަވއިލާފަިއވާ ޒަމާނީ 

ގޮތްތަކަށް ިދވެހި ރައްޔިތުްނ ވެސް ހިތްދެމިލިއޭ. އެކަަމކު އެ އާ ޤާނޫނުއަސާީސ ބަލައިނުގަނެވުުނ، އެ އާ 

ނުވާ ނޭނގިފަިއ ތިބި ެއއް ބަަޔކު މި ދިވެހި ޤައުުމގައި އެަބ ތިއްބޭ. ެއއީ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވެސް ވާ

ނޑުމެން ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ އދ.ގެ ޚާްއޞަ މުޝީރު ވެސް ހަމަ  ނޑިޔާުރގެ. ހަމަ އަޅުގަ ފަ

ނޑިޔާުރގެައކަށް ނޭނގެއޭ. ތަކުރާރުކުރަްއވާފައި މި އޮތީ. ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ަހމަތަކެއް ވެސް ިދވެ ހިރާއްޭޖެގ ފަ

ނިޑޔާރުެގައކަށް ބަދަލުވާކަށް ނޭނގުނޭ.   815ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާރު އަންނަމުން އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ގެންނެިވ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ވެިރކަމާ މި ވަގުތު ހަވާުލެވވަަޑއިގެްނ ހުންނެވި ވަޙީދުގެ ޕާޓީ އަްށ އަލަށް ގުިޅވަަޑއި 

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަރީފު ވާހަކަދައްަކވަމުން ވިދާޅުީވ، ގަބުރިއެލާ ނައުލް ޔޫ.އެންެގ 

ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއަރގެ ރިޕޯަޓކީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ބަޔަްސެވެގން، އެމް.ޑީ.ީޕއާ ެއއްކޮޅަށް ެޖހިގެން، އެމް.ީޑ.ޕީގެ ބަހުރުަވ 

ތަށް ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓެޭކ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ީމގެ ހަފްތާއެްއގެ ކުރިން ދެއްެކވި ވާހަކަ އަީކ އިން، އެމް.ޑީ.ޕީ ބުނި ގޮ

 820އެން.އެްސ އިންޓަރނޭޝަނަުލން ރިޕޯޓުތައް ނެރެނީ އެމް.ޑީ.ޕީއާ ެއއްކޮޅަށް ޖެިހގެންނޭ. އެމް.ޑީ.ީޕ ބުނާ ގޮަތކަށޭ. 

ތަްއ ނެރެނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ބުނާ ގޮަތކަށޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިދިޔަ އަހަރު ދެއްިކ ވާހަކަަތކަކީ ކޮމަްނވެލްތުން ރިޕޯޓު

އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްލަން މި ޖެހެނީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވި 

ގޮތަކަށް އދ. އިން، ވާހަކަ އަށް. އެމް.ޑީ.ޕީ ބުާނ ގޮތަށް ތަންތަނުން ރިޕޯޓު ނެރެނީކީ ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީްނ ބުނާ 

ކޮމަންވެލްތުން އެން.އެްސ.ީޓން ރިޕޯޓު ނެރެނީކީ ނޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ެއމް.ޑީ.ޕީ ދުނިޔޭގެ ހަމަތައް 

 825ޤަބޫލުކުރާތީވެ، އެމް.ޑީ.ޕީ ދަްއކާ ވާހަކަ އާއި މި މުޢާހަދާތަކުންނާ، މި މުއައްސަސާަތކުން ދައްކާ ވާހަކަަތކާ ެއއްގޮްތ 

ނޑު ނުކުތާތަކަްށ ވަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީ ސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްފަިއާވ މައިގަ

ނިޑޔާރުެގ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިސްނާަލންޖެހޭ. ގަބްރިއެލާ ނައުްލގެ ރިޕޯޓުގަިއ ފާހަގަކޮށްފަިއ ވަީނ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަ

ނޑެްއގަިއ އަނދިރީގަ އޭ މަަސއްކަްތކުރަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މަސައްކަތްކުރަނީ، ދޮރު ތަުޅލައިގެން ނިވާފަްތގަ

އަހަރު  31ފާހަގަކުރަްއވާފައި އެބަ އޮތް ރައީސް ނަޝީުދގެ ޝަރީޢަާތ ބެހޭ ގޮތުން ފާހަަގކުރަްއވާަފއި އެަބ އޮްތ، 

 830ނުއިރު، ވަންދެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޚުުދމުޚްތާރު ވެރިކަމެއް ކޮށްަފއިާވ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ޝަރީޢަތެއް ނުހިންގު

ކުއްލިައކަށް ަރއީސް ނަޝީުދެގ ޝަރީޢަތެއް ހިންގަންޖެހުނީމާ ބުއްދި ޤަބޫލެއްުނކުރެއޭ، ގެްބރިއެލާ ނައުްލގެ ބަހުން ހަމަ 

ވިދާޅުވެަފއި އެބަ އޮތް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ރައީްސ ަނޝީދުގެ ޝަރީޢަތަށް ހުޅުމާެލ ކޯޓު އެކުަލވައިލާފަިއ އޮތީ 

ެވފައިކަން ފާހަގަކޮށްަފއި އެަބ އޮތް. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ އަދި ޚާްއޞަކޮށް މުޅިން އިންސާފުން ެއއްކިބާ 

ޤާސިމް އިބްރާހީމުގެ ނަން ރިޕޯޓުގައި ނަމުން ފާހަގަކޮށްފަިއ އެބަ އޮތް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފާހަގަކޮށްފައި އެބަ އޮތް 

ނޑިޔާުރގެ އިން ެއ ލިބޭ ބޭއިންސާފު، ރައީްސ ރައީސް ނަޝީދަށް އެ ލިިބވަަޑއިގަންަނވާ ބޭއިންސާުފ؛ ިދވެހިރާއްޖޭ  835ގެ ފަ
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ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަްއޔިތުންނަށް ލިބޭ ބޭއިންސާފު ރަމްޒުޮކށްދޭ އެްއޗެއް ކަމުަގއި ިމ 

ނޑިޔާުރގެ އެްއކިބާވާްނޖެހޭކަން ފާހަގަކޮ ށްފައި އެބަ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްަފއި އެަބ އޮތް. ނުފޫޒުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަ

ނޑުމެން އެންމެން މި ަދންނަވަނީ ޢަބްދު ޔާމީނާއި ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި އާދަމް هللا އޮތް. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. ައޅުގަ

ނޑިޔާުރގެ ެއއްކިބާކޮްށގެްނނޫނިއްޔާ ރައީސް ނަޝީދަްށ  މުޙައްމަދާ މިކަހަލަ  ދެތިން މީހެއްގެ ނުފޫޒުން ދިވެހިރާއްެޖ ފަ

 840 ުނލިބެނީކީ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަޭށ އިންޞާފުނުލިބެނީ.  އެކަންޏެއް ނޫނޭ އިންޞާފު

 

 މިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙާހެން

ނުޑ ރި  ގެ. ގެބްރިއެލާ ަނއުލްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް ޕޯޓުގައި ފާހަަގކޮށްލާފައި އޮްތ ތިން ކަމެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ކިާޔ މިތާގައި ހާމަކޮށްލާ ނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން، މި ދައްކަނީ އަުޅގަ ނަން. އެއް ކަމަކަށް މިއިން އަުޅގަ

 845ފާހަގަކުަރއްަވއިފި. هللا ވަޠަނީ ކިުބވެރިކަން. ދާދި ެދންމެއަކު ައޅުަގނުޑގެ އުޚުތު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އީާވ ޢަބްދު

ނޑުމެން  އެމް.ޑީ.ޕީން މި ދަްއކާ ވާހަަކ އާިއ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޖުތަމަޢުން ދައްކާ ވާހަަކއާ މި ިދމާވާ ސަބަބަކީ އަުޅގަ

މި ދައްކަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢުން ދައްކާ ވާހަކަޭއ. އެހެންވީމާ، އެހެން މި ދިމާވަނީ. އެއާ ޚިލާފަށް އެ ވާހަަކ 

ނޑަށް ފެންނަނީ. އޭެގ ހެކިތަުކގެ ތެޭރގަިއ  އެ ދެެކވެނީ ައޅުަގނޑުމެން ެއ ވިދާުޅވާ ވަޠަނީ ކިުބވެރިކަުމން ކަމަށް އަުޅގަ

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި ރާއްޖޭގެ ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެނެރަްލ މި މައްސަލަ ހުޅުމާލޭ ކޯަޓށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން އެއީ 

 850ފުރަތަމައިނުން ވަޠަނީ ކިބުވެިރކަމުގެ މިސާލެއް އިނގޭތޯ. އެ ބޭފުޅާއަކާ ބެހޭ ވެސް ކަމެއް ނޫން. ކޯޓެއްގެ ަފނޑިޔާުރގެ 

މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ މިންވަރަކީ އެ ބޭފުާޅއަކާ ބެހޭ ކަެމްއ ނޫން. އެ ބޭފުޅާގެ ސަިއުޒއޮޅިގެން އެ ބޭފުޅާ ފާޑުާފޑު 

އޮތް ެއކަން  ނގޭތޯ. ގެބްރިއެލާ ނައުލް އެބަކޯޓުތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިިއރު، ކޮބާ! އޮތް ކޯެޓއް ެވްސ ނޫން އި

ވަނަ މާއްދާެގ  285ނޫނޭ. ދެވަނަ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަގަކޮްށލަނީ  ފާހަގަކުރަްއވާފަ. އެ ބޭފުޅާއާ ބެހޭ ކަމެއް

ނިޑޔާރުން މި އާ ނިޒާމުގެ ތެރެއަްށ  ނޑުމެންގެ އިްނތިޤާލީ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެން ފަ ދަށުން އަޅުގަ

 855ފުންނާބުއުސް ތަންދޮރު ގެންނަންއުޅުނުއިރު އެ ކަމުަގއި ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ަފނޑިޔާރުންތަެކްއގެ މާ ބޮޑު، މާ 

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަހުން މި އޮތީ ފެނިފައި ދުނިޔޭަގއި މި ކަމުގައި އެންމެ  އެނގޭ ބަޔަކަށް ހެދިގެން ައޅުގަ

ފުންނާބުއުސް ފަރާތުން މި ކަމަށް ރިޕޯޓެއް ލިބުނުއިރު އެ ބޭފުޅުންނަށް އަމިއްލަ އަށް ިހތަށްއަރާ ކޮންމެވެްސ ކުދިކުިދ 

ނޑަކަށް ނޭނގޭ. ސިންބޮިލކު މައްސަލަ ެއކޭ ނުވަތަ ރަމްީޒ ވާހަކަ ެއއް ދަްއކަ ިއގެން މީ ސިންބޮލިކު، ނުވަތަ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދ އަކީ ިކޔާފައި ހަމަ ކުރީަގިއ އޮތް ތަނަށް ކަން ގޮސް ޖެހުނީ. ދެން އަނެއްކާ އަނެްއ  285މާއްދާ އެކޭ 

 860ލިކްޓު އޮފް އިންޓްރެސްުޓގެ މަފްހޫމު. ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ކަމަކަށް ގެބްިރއެލާ ނައުލް ާފހަގަކޮށްފައި އޮތް ކަމަކީ ކޮންފް

ފުށުއެރުމުގެ ކަންތައްަތއް. ޖޭ.އެސް.ސީން މިކަން ކޮށްފަިއ އޮތް ގޮތް ބައްަލވާ އިނޭގތޯ. އެތާަގއި ފުރަތަމައިނުން 

ނުޑ އެ ސުވާލު މިނިވަން  ނިޑޑޭޓާ އިިދކޮޅަށް ވޯޓުލަނީ. އަުޅގަ ނިޑޑޭެޓއް އަނެްއ ރިޔާސީ ކެ ރިޔާސީ ކެ
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މުއައްސަސާަތކުގެ ކޮމިީޓގައި އެ މަނިކުފާނާ ކުރެއްވިން. މިތާގައި އިންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް. 

ނިޑޑޭޓެއްތޯ. ވިދާުޅވި އަުޅަގނޑަށް ފަހަތަށްޖެހުމުގެ ޖާގަ  ނޑު އެހިން މަނިކުފާނަކީ ރިޔާސީ ކެ އެ ބޭފުޅާ ކައިރީ އަުޅގަ

ނޑު ދެންނެ ނޑިޑޭެޓއްތޯ ނޫންތޯ؟ އެބަ އޮތޭ. ދެން އަޅުގަ  865ވީ ތި ބޭފުޅާ އެ ތަނަށް ވަޑަިއގެންނެިވއިރު ެއއީ ރިޔާސީ ކެ

ނޑަްށ ހީވަީނ  ވިދާޅުިވ ައޅުަގނަޑކަށް ހަނދާނެއް ނެތޭ މިހާރަކު. މި ހިާސބުގަިއ މި ކަންކަްނ އޮތީ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑިން ބޭ ނޑުމެން ައސްދަ ރަށް ބަލައިލަިއ، މި ރާއްޖެ އަކީ ދުނިޭޔެގ އަޅުަގނޑުމެން ވެސް ވިސްނާލަންވެއްޖެހެން އަުޅގަ

ތެރޭގައި އޮތް ޤައުެމއް ކަމަށް ބަލައި، އަޅުަގނޑުމެން ހިތުހުރިހާ ގޮތަކަށް ނޯތު ކުރެޔާގައި ުއޅޭ ގޮތަކަށް މިތާކު 

ނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ގެބްިރއެލާ ނައުލްގެ ރިޕޯޓަށް  ތި އުޅެވޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

 870ބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް ވަރެްއގެ އިޙްތިރާމެއް ދެއްވާށޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ މި ރާއްޖެ އަށް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް 

ނޑުމެން  ސެންކްޝަންސް އަންނާނޭ. އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގޭ ދުނިޔެ ޤަބޫލެއް ނުކުރާނޭ. އިއްެޔ އިނގޭތޯ އަުޅގަ

މަނިކުފާނު ވެސް ވިދާޅުވި ެއއީ އޮޕްޝަެނއް ނޫނޭ. ބައްދަލުކުރިން ހަމަ ޚައްޞަ މަންދޫބާ، ޑޮން މެކިނަން. އެ 

އޮޕްޝަނެއް ނޫނޭ ރައީސް ަނޝީދާ ނުލާ މި ރާއްޖޭގައި ދެން އިންތިޚާބެއް ބޭްއވުމަކީ ޮއޕްޝަނެއް ނޫނޭ. ޝުކުރިއްާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 875 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތު  މިނެޓުގެ  31ގެ މަތީން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ހިސާބުން އަޅުގަ

 ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވަން. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މަސަްއކަތަިއގެން ކުިރއަށްދާއިރު ައޅުަގނުޑމެންގެ ކުރިމަތީަގއި މި ވަީނ  `. ހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  145ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

 885އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި މައްސަލަ. މި މައްސަލައިަގއި ވާހަކަދެްއކުމަށް އަޅުަގނޑު ފުރަތަމަ 

ނީ ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބަށް. ވާހަކަކޮޅު ކުިރއަށް ގެންދިއުމަްށ ފުރުޞަތު މި އަރުވަ

 ދަންނަވަން. 

 

 ލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އި
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ނުޑމެން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކު ޕާޓީ  890ން ރާއްޖެ `. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުގެ ގޯސް ވާހަކަ. ެއ  އިޞްލާހުކުރަން ނިކުތްއިރު ެވސް އަބަދުވެސް ދަްއކަމުން ައއި ވާހަކަ ައކީ ރާއްޭޖގެ ފަ

ނޑިޔާރުގެ ގޯހޭ. މިއަުދ  ނުޑމެން ދައްކަމުން މި އަންނަނީ ފަ ދުވަހު ވެސް އަދި މިއަދު ވެސް، އިްއޔެ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެ ންނަށް މި ފެނިެގންދަނީ ދުނިޔޭގެ ެއކި ޖަމުޢިއްޔާތަކުން ވެސް ާރއްޖޭެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިތުރަށް ައޅުގަ

ނޑިޔާުރގޭަގއި ހުރި މައްސަލަތަކުެގ ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ ތަން.  ނޑިާޔގެ ގޯސް ވާހަކަ ދައްކަމުންދާ ތަން. ފަ ފަ

ނޑި  2118އަޅުަގނޑުމެންނަށް ައޑުިއިވެގންދިޔަ   895ޔާރެްއ ަވޑަިއގެން ވަނަ އަހަުރ ދުނިޔޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯުޓގެ ފަ

ނިޑޔާރުެގ ޯގސް ވާހަަކ ދެއްެކވި ތަން. އަދި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ހުށަހެޅި. ދެން  ރާއްޖޭަގއި ފަ

އެހެންނަމަވެސް އެއަްށވެްސ އެއްވެސް ިއޞްލާޙެއް އައި ތަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުފެނުނު. އެމްނެސްޓީ 

ނޑިޔާުރގެ ގޯހޭ. އިހަށްދުވަހު އަެންއކާ ޔޫ.އެްނގެ ސްޕެޝަލް  އިންޓަރނޭޝަނަލް އިން ބުނަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ ފަ

ނިޑާޔރުގޭަގއި ހުރި މައްސަލަތައް  ނޑިޔާރުގެ ގޯހޭ. ފަ ރެޕެޓުއަރ ޔޫ.އެން އިން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓުގައި ބުނަނީ ރާއްޖޭެގ ފަ

 900އެބަ ދޭ. އެހެން ބުނެފައި  ވަރަށް ސާފުކޮށް، އެ ބޭފުޅާ ޔޫ.އެން އަށް ހުށަހެޅި ރިޕޯުޓަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނަމުން 

ނޑިޔާުރގެ އަްށ ނުފޯޒުފޯރުވަމުންދާ  ވާހަކަ.  ނޑުމެންނަށް ިއިވގެން މި ދިަޔއީ ޖޭ.އެސް.ސީެގ ފަރާތުން ފަ އޮްއވާ އަުޅގަ

ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރަްއޔިތުންެގ ޑިމެކޮރްޓިކު ޕާޓީގެ ރިާޔސީ ކެންޑިޑޭޓަށް، އެ މަނިކުފާނަން މިއަންނަ ރިޔާސީ 

ިއވެރިނުެވވޭެނ ގޮތަށް ހެދުމަށް ޓަކައި، ޖޭ.ެއސް.ސީން މަސައްކަތްކުރާ ތަްނ. ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ނުފޫުޒ އިންތިޚާބުަގއި ބަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން މާމިނގިލީ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމާިއ  ފޯރުވަިއގެން، ާޚއްޞަކޮްށ ައޅުގަ

 905ޔޫާމ ދެ ބޭފުޅުން ޖުޑިޝަރީ އަށް ނުފޫޒު ފޯރުަވިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ިރޔާސީ ެކނިޑޑޭޓް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައް

ނޑިޑޭޓް ަރއީސް ނަޝީދު އެ ރިޔާސީ ރޭހުން ދުރުކުރަން މަސައްކަތްކުާރ ތަން. އެކަްނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިޔާސީ ކެ

ނޑުމެން ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނަން. ޖޭ.ެއސް.ސީން އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ހުއްޓުވުމަށް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން ޖޭ.އެސް.ސީ އަށް ކޮންމެ  ނޑިޔާރުން ޢައްަޔންކޮށް، އެ ތިން ފަ ފެނިގެން ދިޔައީ ހުޅުމާލޭ ކޯޓަށް ތިން ފަ

ދުވަހަކު ގެްނގޮސް އެ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅުައޅާނެ ކަމަށް ިއންޒާރުދީ، އާދަމް މުޙައްމަދުެގ ކުރިމައްޗަށް ގެްނގޮސް އެ 

ނިޑޔާރުން މީހުންނަށް ބިރުދައްކަމުން   910ދިޔަ ތަން. އެ މީހުން އެ ބިރާ އެކީ، އެ މީހުންގެ ނުފޫޒާ އެކީ އެ ތިން ފަ

މަސައްކަތްކުރީ ަރއީސް ނަޝީދަށް ޙުކުމްއިްއވަން. އެ މަނިކުފާނު ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މަްއސަލަތައް ެވސް 

ނިޑޔާރުންނަށް ބިރުދައްކަިއގެން ޖޭ.ެއސް.ީސން އުޅުނީ އެކަ ން ކުރަން. އެހެންނަމަވެސް އެކަން އެ ހައިކޯޓުެގ ފަ

ބޭފުޅުންނަށް ކާމިޔާބުނުވީމަ މިހާރު ވަނީ ހައިކޯޓުގެ ަފނޑިޔާރު ސަސްޕެންުޑކޮށްފަ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު 

އަުޑއިިވގެން މި ދަނީ މިހާރު ޖޭ.އެސް.ސީން ކުރަްނ އުޅޭ ކަމަކީ ހަިއކޯުޓގަ މިހާރު އޮތް ސަސްޕެންޑު؛ 

ނޑުމަޑުޖައްސައިލާފަިއ އޮ  915މެން ވަރަްށ ތް ަވުގތީ އަމުރު ުއވާލަން ުއޅޭ ާވހަކަ މިއަދު. ެއކަން ކޮށްފިްއޔާމު އަުޅގަ

ނޑިޔާރުން  ވިސްނަންޖެހޭނެ. ނިޑޑޭޓް ދުއްވާލަްނ އުޅޭ ހުރިހާ ފަ ނޑުމެންގެ ރިޔާސީ ކެ އާދަމް މުޙައްމަދާ އެކީ އަޅުގަ
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ނޑިޑޭޓް ަރއީސް ނަޝީދަކީ އަ ނުޑގެ ޢާއިލާ އާއި އަޅުަގނުޑގެ ދަރިންނާިއ ވިސްނަންޖެހޭނެ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޔާސީ ކެ ުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ދަރިންގެ ދަރިްނގެ މުސްތަޤުބަލާ ގުޅިަފއި ޮއތް ކަމެއް. މި ކަމަށް ހުރަްސއަޅަިއ، މި ކަމަށް ގޮތްތަްއ 

 ހަދަން އުޅޭ ބޭފުޅުންނަކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދޫކުރެޭވކަްށ ނެތް. އަޅުަގނުޑގެ ދަރިްނ ވެސް ދުލެއް ުނކުރާނެ.

ނޑުމެން ިމކަން ބަލަިއ، ަފހަތުން ދުވެ، އެ މީހުންނަށް   920އަޅުަގނުޑގެ ދަރިްނގެ ދަރިްނ ވެްސ ދުލެއް ުނކުރާނެ. ައުޅގަ

ދޭންޖެހޭ ޙައްޤު އަދަބުދީ، ެއ މީހުން އިންސާފުގެ ަމއްޗަްށ ގެންޮގސް، ދޭންޖެހޭ އަދަެބއް ައޅުަގނޑުމެން ދޭނަން. 

ނޑުމެންގެ ދަރިންގެ ދަރިން ވެސް ކުރިއަްށ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ކަންތައް، އަޅުަގނޑުމެން ގެ ދަރިން ެވސް، އަުޅގަ

ގަންދީ ހުާވކޮށްގެން. މި هللا ގެންދާނެ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުންަނށް އަޅުަގނޑު ހަނދުމަކޮށްދެން. އެ ބޭފުޅުން އެ ތިބީ މާތް

ނުޑގެ ފިކުރަން ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންޞާފުގައި ހަލާކުވެ، ނިމިގެން ދާތަން ބަލާކަށް ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުގަ  ނޑާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް، އަޅަންޖެހޭ ކޮންމެ ފިޔަވަެޅއް ައޅާެނ   925ތާއީދުކުރަްއވާ އެްއވެސް ބޭފުަޅކު ނުތިބޭނެ. އަުޅގަ

 ވާހަކަ ައޅުަގނޑު އެ ބޭފުޅުްނނަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢީސާ ވާހަކަދެއްެކުވން:ކެނދިކުޅު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މީ ވަރަށް ހިތާމަ ހުރި ވާހަކަ އެއް އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި 

ނޑުމެންނަށް ދައްކަނީ. ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިދާޅުވި ަފދައިން މީކީ މި ވާހަކަ، މި ކަންކަ  930ން އަުޅގަ

އެނގެންޖެހެނީކީ، އެނިގގެްނ މި އުޅެނީކީ އދ.ގެ މަންޫދބު ބޮޑު ރިޕޯޓެްއގައި ޖުިޑަޝރީގެ މައްސަލަަތއް ހުރިކަން 

ފާހަގަކުރެްއވީމަ އެއް ނޫން. އޭގެ މާ ކުރީަގއި ވެސް އަުޅަގނޑުމެންނަށް، ހަމަގައިމު ެވސް އަޅުަގނޑަށް ޖުޑިޝަީރގެ 

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން ތަކުރާރުކޮށް އެ ާވހަކަ ދައްކަމުން މި ދިޔައީ  ބައިވަރު މައްސަލަަތކެއް ހުރިަކން އެނގޭ. އަުޅގަ

ނޑަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަްށވެސް ދަންނަވާނެ އެްއޗެއް ހަމަ ނޭނގެ.  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ބެންޗުެގ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ލިބޭ މައްސަލަ  935ެއއްަގއި މައްސަލަ ބަްއލަވާ ފަ

ނަޑކަށް ެއްއގޮތަކަްށވެސް  ނިޑޔާރު ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ސަސްޕެންޑުކުރީމަ ދެން އަުޅގަ އިސް ފަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދަންނަާވނެ އެްއޗެއް ނޭނގެ. ޤާނޫުނއަސާީސގައި މި ބުނާ އަމިްއލަ ޒާތީ މަޞްލަޙަތު ެއއީ 

ކަން އެްއގޮތަކަްށވެްސ އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވަޑއިގަންަނވާ ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަކަށެއް ދަންނަާވކަށްނުކެރޭނެ. ކޯްއޗެއް

އެނގޭނަމަ ެއވަުރގެ ނިންމުމެއް؛ އެނގި ހުރެ ެއވަރުގެ ނިްނމުމެއް ނިންމާނީ އެހެންޏާ އިންތިހާ  އަށް ލަދުހަޔާތް ކުޑަ، 

 940ގޮތަކަްށވެސް ތަެނއްދޮރެއް ނޭނގޭ ބަަޔކު. ެދވަނަ ާވހަކައަކަށް އދ.ގެ މަންދޫުބ ގޮތެއް ނެތް ަބޔަކު. އެހެންނޫނިއްޔާ އެއް 

ޖުޑިޝަރީގައި ސީރިއަސް މަްއސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކޮށް ބޮޑުސިންގާ ރިޕޯެޓއް ނެރުނީމާ ވެސް މި ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑުމެން މިިތބީ އެ ކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަދިވެސް  އަޅަން ފަސްެޖހިފަ. އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ގޮތުަގއި ރަްއޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާ އެކީ މަޖިލީހަށް ވަދެތިބި އިޚްލާޞްތެރި ރައްޔިތުްނެގ މަންދޫބުން ޢަމަލުކުރަންވާނީ 
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ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ޤައުުމގެ ޖުޑިޝަރީ އިޞްލާުޙކުރު ނެޑއް ނުދެކެން. އަުޅގަ މުގެ އެގޮތަށް ކަމަކަށް އަުޅގަ

 945މަސްއޫލިއްޔަަތކީ ޤާނޫނުއަާސސީ މި މަޖިލީހާ ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް ވަރަށް ބޮުޑ މަސްޫއލިއްޔަތެއް. ެއ މަސްއޫިލއްޔަތު 

އަދާކުރަން މި މަޖިލީސް ފަސްޖެހިގެންނުވާނެ. އަޅުަގނޑު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ގޮާވލަން، ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ 

ނޑު ދިވެިހރައްޔިތުންގެ ކިަބއިން، ޚާްއޞަކޮށް އަޅުަގނުޑގެ ދާއިރާެގ އެ މަސައްކަތް މި މަޖިލީހުން ކު ރުމަށް. އަޅުގަ

ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ނިހާަޔތަށް މާފަށް އެދެން، އަޅުަގނޑު މި މަޖިލީހުގައި އިނެދ މިއަދު މި ޤައުމުގައި އޮތް 

ނޑަށް ބަިއވެރިެވުވނީތީ. އެ ވޯޓު ނޑު ނިހާޔަތަށް  ސުޕްރީމް ކޯޓު އެކުަލވާލި ޯވުޓގައި އަުޅގަ ނޑަށް ެލވުނީތީ އަުޅގަ އަުޅގަ

 950ލަދުވެތިވަން. އެ ސުޕްރީމް ޯކޓަކީ މިޤައުމުގެ ޖުޑިޝަރީ ހަމަޔަކަށް އަުޅވަިއ، ރައްޔިތުްނނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ 

ކޮންެމ  ވަރަށް ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތެްއ ހަވާލުކޮށްފައި އޮތް ކޯޓެއް. މިހާހިސާބަށް މި ޤައުމުގެ ޖުޑިޝަރީ އަށް އައި

ހަލަބޮލިކަމެއް ގެނެްއސަ އޮތީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ ގޮުތަގިއ ސުޕްރީމް ކޯޓުެގ ނާޤާބިލުަކމުގެ ސަބަބުން. ޚާއްަޞކޮށް 

ނޑިޔާރު، އެއީ އޭނަގެ ނާޤާބިލުކަން ހުރި މިންވަރަކީ  ނިޑޔާރުގެ ނާޤާިބލުކަމުގެ ސަބަބުން. ުއއްތަމަ ފަ އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރު ންގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުކުރެވި، ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކޮށް، އެ ތަޙުޤީޤަށް އޭނަގެ ދަށުަގއި ތިބި ފަ

ނޑިޔާރުންެގ ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާފައި ުހރިކަން ސާބިތުވީމަ ެވސް ެއ ކަމަށް އެްއޗެއް ބުނަްނ   955ފަ

ގޮތުަގއި ިދވެހި ލޮބުވެިތ  ފަސްޖެހުނު މީހެއް. މީ ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރާ

ރައްޔިތުންގެ ހިތުަގއި، އެްއޮގތަކަށްވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓާ ދޭތެރޭގައި ުސވާލުއުފެދޭ ފަދަ ކަމެއް، ުސވާލުއުފެދޭ ފަދަ 

ނޑިޔާރު ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ކަަމކަށް އަޅުަގނެޑްއ  ގޮތަކަށް އޮތުމަށް ދޫކޮށްލުމަީކ ެއއީ ެއްއގޮތަކަްށވެސް އުއްަތމަ ފަ

 . ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް. ނުދެކެން
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤުމަނަދޫ ދާއި

` ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އާދެ! މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ މައްސަލަ އަކީ، އާދެ! މާފަންނު އުތުރު 

އްވާފަިއވާ މި މައްސަަލ ައކީ ވަރަށް ސީިރއަސް މަްއސަލަ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ އިމްތިޔާުޒ ފަހުމީ ހުށަހަޅު

ނޑުމެން ވަރަްށ ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަ އެއް. އަޅުަގނޑުމެން ދައްކަންޖެިހއްޖެ ވާހަކަ ެއއް. އާދެ!  އެއް. އަުޅގަ

 965ކުރެޭވ  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލު މި ކުަރނީ އަނިޔާ ޝަރުޢީ ނިޒާމުެގ ތެރެއިން ނުހަމަ ގޮތުގަިއ، އިންސާފުން ބޭރުގައި

ކޮންމެ ކަމަކީ އަނިާޔެއއްގެ ގޮތުގަ. އެ އަނިޔާ ެއއީ ޤަޫބލުކުރެވޭނެ ެއއްެޗއް ނޫން. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަީއސް 

ނަޝީދުކަމުގައި ިވޔަސް އަިދ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ައޅުަގނޑުކަމުަގއި ިވޔަސް ހަމަހަމަ 

ފު ޤާއިުމކުރެވެްނޖެހޭނެ. އެ ނޫންގޮތަކަށް ދިއުމަކީ އެއީ އަިނޔާ އެްއ. ހަމަ އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއް ުކރެވި، އިންސާ

އެހެންމެ ދީނީ ކަންތައްތަްއ ސިޔާސީ ކަންތައްތަުކގެ ޮގތުގައި ބޭނުންކޮްށ، ދީން ޮއޅުވާލަިއގެން އެއީ ސިޔާީސ 

 970ްއ ބޭނުންކުރުމަކީ ވެސް އެީއ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮުތގައި އަމިއްަލ މަގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަްށ ޓަކައި ދީނީ ކަންތައްތަ
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ނޑުމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ އަިނޔާތަކުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ ވާހަކަ. މި ރާއްޖެ  އަނިޔާ ެއއް. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ސަލާމަތްކުރަން ޖެހިއްޖެ ވާހަކަ. އދ. އިންނާ، މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ޮގވާލަމުން އެ ދަނީ އެ ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑު މިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގެ ތެރޭގައި މި ދިޔައީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ އަށް. އެ ދާއިރާގެ މެންބަރުން،  ރައީސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ިމ ކުރާ މަސައްކަުތގައި މި ތަުނގައި ދަންނަވާލަދީބަލާށޭ އެ  ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ބޭބޭފުުޅން ވިދާޅުވީ އަުޅގަ

 975ބަށާ، ހަމަ އެހެންމެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ ރަީއްސ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލި

އާދަމްފުޅަށާ، އަދި ސިޔާސީ ޢިމްރާނަން ދަންނަވާލަދީބަލާށޭ، ދަންނަ އެއްޗެއް ދަންނަބޭަކލަކަށްވެ ހުރެ އަނިޔާކުރީ. 

ވަނީ އަނިާޔވެރިކަން، ޖަންނަތުލް ފިރުދައުސަކަށް ވުރެ ބޭނުމީހޭ ހާވިޔާ. މީ ތިނަދޫ ޢަފީފުގެ ބައިތެއް. މީގަ ިމ ވިދާޅު

ނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ޖުޑިަޝރީގައި ިތއްބެވި ބޭފުޅުންނަީކ  އަނިާޔގެ ވާހަކަ އެއީ އޭނަ ދަންނަބޭކަލަކަށްވެ، އަުޅގަ

ނުދަންނަ ބޭފުޅުން ކަމަކަށް. އެ ހަމަ ރަނގަޅަްށ އޮޅުންިފލާ، ތަންދޮރުފިލާ ބޭފުޅުން. އެހެންނަމަވެސް ެއ ކުަރއްާވ 

 980ގެްނވާނެ ަކންތައްތަކެއް ނޫން. އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި މުޖްތަމަޢަށް ކުރާ އަނިޔާ ެއއް. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮށް

ވިދާޅުާވ ވާަހކަ ައކީ އަނިޔާ އެ ކުރަނީ ޖަންނަތުލް ފިރުަދއުސަށް ވުރެ ނަރަަކ ބޭނުންެވގެން ހެްއޔޭ؟ ޢިްއޒަތްތެރި 

ނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢު އެބަ ޖެހޭ އިޞްލާޙުކުރަން. ރައީސް. މި ހުންނަނީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްތައް.  ައޅުގަ

ނޑުމެްނގެ އަމާން  ނޑުމެންނަަކށް އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ަޢދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުެރވިގެްނ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ޤައުުމ  ދިރިއުޅުމެއް ނުލިބޭނެ. މުސްތަޤުބަލެއް ނުލިބޭނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ދަރީންގެ ދަރީްނނަށް ޓަކައި، މި

 985ގެންގޮސްދޭން އެބަ ޖެހޭ ިއސްލާމީ ވަުރގަދަ ުއއްމަތެްއެގ ގޮުތގަިއ ވަުރގަދަ ަޤއުމެްއެގ ގޮުތގަ. މި ަޤއުމު އެގޮތަށް 

ނޑުމެން މި ދެންނެވި މަގުން މި ރާއްޖެ ގޮސް ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރެވެންދެން  ގެންދިއުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު މެން ތިބޭނީ ހަމަމަގުަގއި، ޢަދުލުއިންޞާފު ާޤއިމުކުަރންޖެހޭ ކޮންމެ މަސައްކަތެްއ ހަމަގައިމު ެވސް އެމް.ޑީ.ޕީ ައޅުގަ

 ًبركاتو ًرحوت هللا السالم عليكن ًކުރުމަށް އެންމެ ފިޔަވަެޅއް ެވސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނަން. 

 

 990  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ބަލައިލަން ބޭނުން މި މައްސަލަ އަށް ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުންފުޅުވާ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ހޯލްތެރޭގައި ަވޑަިއގެން އިންނެވިތޯ. )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( މިހާހިސާބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ޒު ފަހުމީ ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން މާފަންނު އުުތރު ދާއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާ 145ގަާވއިދުެގ 

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި މަްއސަލަ، މައްސަލަިއގައި ބަުހސްކުރުމަށް އެދިަވޑަިއގަންނަާވފައިވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި 

 995މެންބަރުންނަށް، ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް، މި ވަގުތު ހޯލްތެރޭގައި ިތއްބެވި 

ރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި މި ނިމުނީ. އެހެންކަމުން، އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ މި ކުއްލި މައްސަލަިއެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަ

ނޑުމެން ބަހުސްކުރަމުންާދ  ނޑު މި ދަންނަވަނީ އަުޅގަ ބަހުސް މިހާހިސާބުން ނިންމާލަން. އެހެންކަމުން، މިހާރު އަޅުގަ
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ނުޑ ޖެހޭނީ އެޖެންޑާގެ އެހެން  ކުއްލި މައްސަަލއިގެ ބަހުްސެގ މަރުޙަލާ މި ހިސާބުން ނިމުނީ ކަމަށް. ދެން އަޅުގަ

 އައިޓަމަކަށް އެނބުރިލަން. 

 1000 

 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދާން މި ޖެހެނީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާ ލީހުގެ ގައި މި އޮތީ މަޖ6ިއަށް.  6ންބަރު ެގ އައިޓަމު ނައާދެ! ދެން އަޅުގަ

 1005 ރައީސްގެ ޭމޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. އެފަދަ ކަމެއް މިއަދަކު ނެތް. 

 

 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1010 ރު. ބިލާއި ޤަރާ މަޖިލީހަށް ތަޢާރަފުކުރަންޖެހޭ

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ގެ ދަށުން މި ވަނީ މާވަށު ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު  7.1

 ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ބިލުގެ ފުަރތަމަ ކިޔުން އިްއވުން. ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ބިލު. 

އަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު  7.2

ކުޑަކުދިްނެގ  91/9ުކޑަކުދިންގެ ޙައްުޤތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް،  99/9ޤާނޫނު ނަންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ 

 1015 91/9ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ަރއްާކތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާ

 

 . ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8

 

 1020 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި އޮތީ ކުރިން ތަޢާރަފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއގެ ކުށެއް  ގައި 8. 8ނަންބަރު  އާދެ! ދެން މި އޮތީ އެޖެންޑާ އައިޓަމު

 މިއަދަކު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ނެތް.  އިޞްލާޙުކުރުން. އެފަދަ ކަެމއް 
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 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 1025 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި މި އޮތީ އެޖެން ެގ 9.1ގެ ދަށުން މި އޮންނަނީ އިބްތިދާއީ ބަހުސް. 9 .9ޑާ ައއިޓަމު ދެން އަޅުގަ

ނޑަށް ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއި ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ދަށުން އަޅގަ

ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. މި  2119/8ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 1030ވަނަ  17ގަިއ ބޭްއވުނު މި އަހަރުގެ ުފރަތަމަ ދައުރުގެ 2113އޭޕްރީލް  11ބިލު ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާަފއި ވަނީ 

ލްސާގަ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވާނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު. ޖަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޕޯޑިަޔމަށް ވަޑަިއގެންނެިވޔަސް ައދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ 

ނިޑކޮުޅގައި ކޮޅަށް ތެދުވެުހންނަވަިއގެ ނޑު ައރުވަން. ގޮ  ން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަުޅގަ

 

 1035  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ  2119/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  .ًبركاتو هللا تًرحو عليكن سالملا .الرحين الرحون هللا بسن

ވަނަ މާއްދާ އަށް ހުަށހަޅާ އިޞްލާޙެްއ. އާދެ! ެއ  25އިޞްލާޙަީކ ެއ ޤާނޫނުެގ  ބެހޭ ޤާނޫނަށް އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާ

ނޑުމެންެގ  ނޑު އިްޞލާޙު ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ، ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ވަރަށް މުހިއްުމ ސަބަބެއް އަުޅގަ މާއްދާ އަށް އަުޅގަ

ށް އެ މައްަސލަތައް ދިމާވެފައި ވާތީ ެއީއ ސިވިލް ސަރވިސްަގއި ކުީރަގއި ޚިދުމަތްކުރަްއވާފައި ިތއްބެިވ ގިނަ ބޭފުޅުންނަ

ނޑަށް ޤަބޫުލކުރެވޭތީ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެދުމުގެ މަތީން   1040މި ވަގުތަށް ކޮންމެހެން ހައްލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ައުޅގަ

ވާީތ އަޅުަގނުޑ ހުށަހަޅާ އިޞްލާެޙއް. އަިދ ސިވިްލ ސަރިވސްެގ ގިނަ އަދަދެްއގެ މުަވއްޒަފުްނ މި ކަމުަގއި ޝާމިލު

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަޅުަގނޑުމެންެގ ެއންމެން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް.  އެއީ އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުްނ ފެށިގެން ޤާނޫނުއަސާސީތަުކގައި ަރއްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަުކގެ ބާބުގައި ަބޔާންކޮށްފައި  1932އާދެ! 

ޕެންޝަްނ  2/1އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފި ނަމަ މުސާރައިގެ  21ކުމެ ވިދިވިިދގެން އޮންނަނީ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މުވަްއޒަފަ

 1045އަށް މިފަދައިން ަކނަޑއެިޅފައިވޭ. ެއގޮތުން ލިބިދީފައިާވ  1997އިން  1975ލިބުން ޙައްޤުވާނޭ. ޤާނޫނުައސާސީ 

މަށް ޤާނޫނުގެ ނައްޞުން ަގއި ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ކ25ަޕެންޝަންތަކާ މެދު ޕެންޝަން ޤާނޫނުގެ އިންތިޤާލީ މާއްދާ 

 41އަހަާރއި  21ައއިއިރު ވަޒީާފގައި ތިިބ، ޭއެގ ކުރީގެ ޤާނޫނާއި ަގވާއިުދެގ ދަށުން  2119ެމއި  13ދޭހަވަނީ 

އަހަރު ވަންދެން އެ ޕެންޝަންތައް  61އަހަރުން ފެންޝަން ހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އެ މީހެއްގެ އުމުރުން 

އަހަުރ ވާ ުދވަހު ރިޓަޔަރމަންޓް  65އުމުރުން  -1ގެ )ނ(ގެ 25ިދއުމާ އެުކ މާއްދާ ރައްކާތެރިކަާމއެކު ދެމުންގެން

 1050ޕެންޝަން ދެވެން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ޕެންޝަންތައް އެ ސްކީމުން ދެމުންގެންދިއުމަށް. އެ ހިސާބުން ފެށިގެން 
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ށް ބޭނުންވާ ކެޕިޓަލްގެ ގޮުތގައި ެއ އެ ސްކީމުން ދޭންފެށޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ޓަކައި ޕެންޝަނަށް ބިނާކުރުމަ

ގަިއ ެއކްރޫޑް ަރިއޓްސްގެ ބޮންުޑ ޖަމާކޮށްފައި  2119ެމިއ  13އަހަރަށް،  41އަހަރަށް ނުަވތަ  21ޚިދުމަތުގެ 

އަހަރު ވުމުން ކުީރގެ ޤާނޫނުތަކާ އެްއގޮތަށް ޚިދުމަތްކޮށްެގްނ  65ބޭއްވުން. މިހާރު ޢަމަލުކުރާ ގޮތުަގއި އުމުރުން 

އަހަރުގެ ކެޕިޓަްލ  41އަަހރާއި  21އި ޕެންޝަން ހުއްޓާލަނީ. މުޅި އުމުރަށް ގެންދެވޭނެ އެްއޗެއް ޯނވޭ. ލިބެމުން އަ

 1055އަހަރުވީމަ ެދވޭނެ ބަދަލު ޕެންޝަނަކަށް ެއއްވެްސ ޖަމާ އެއް ނޯންނާނެާތ. އެފަދަ ޤާނޫނީ ޙައްޤެއް  65ޖަމާނުކޮށް 

ްށ ވެސް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އެ ޙައްޤަކީ ޤާނޫނުއަސާސީތަކުްނ އަހަރު ވާ ދުަވހު ނިގުޅައިގަެނވިދާނެ ކަމަކަ 61އުމުރުން 

ނޑައަަޅއިީދގެން ެއ މީހާ ހާސިލުކުރި ޙައްޤެއް. އެ މީހާ ކުޅަ ބުރަ ޮބޑު މަަސއްކަތެްއގެ އުޖޫރަ. ދައުލަާތއި  އުމުރަށް ކަ

އެންމެ އަސާީސ ސަބަބެއް  އެ މީހާ ެވވިފަިއވާ އަހުދެއް. އަދި އޮޅުްނއެރުމަށް ދިމާވާ ެއންމެ ބޮޑު އެްއ ސަބަބަކީ އަދި 

ކަމަށް ފެންނަނީ މި ދެ ޕެންޝަނަކީ ދާދި އެަކއްެޗއް ކަަމށް ބެލެވި، ޑަބަްލކުރެވެނީ ަކމަށް ހީވުން. އެއީ ކަމާ ބެހޭ 

 1060ފަރާތަށް، މިހާރު އެކަން ކުރައްވާ ފަރާތްތައް ހީވާީހވުމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ. އެއީ ަރނގަޅު ހީ އެއް ނޫން ކަމަށް 

ނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ މި ޕެންޝަން ދަންނަވަން އަހަރުގެ ޚިދުމަތްކޮށްފި ނަމަ  21ޖެހޭ. އާދެ! މީެގއިުތރަށް އަުޅގަ

ނޑު  2/1މުސާރައިގެ  ނަޑއެޅިަފއި އޮތްއޮތުމަށް ބަދަލުގެެނވޭނެ ކަމަކަށް އަުޅގަ ލިބުން ޙައްޤު ކަމަށް ކަ

ގައި ވެސް ެއޮގތަށް އެ ވާހަކަ ބުނެފަ ެއއް ޤާނޫނު  ހެދިފައިވާ ،ޤަބޫލެއްނުކުރަން. އަދި މިހާުރ އެ ޤާނޫނުަގއި ވެސް

ގަިއ ޤާނޫނުގެ 25ނެތް. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް. ޕެންޝަން ޤާނޫނުގެ އިންތިާޤލީ މާއްދާ 

 1065އިދުގެ ދަށުން ައިއއިރު ދައުލަުތގެ ަވޒީފާަގއި ތިބި، އޭގެ ކުީރގެ ޤާނޫނާއި ގަވާ  2119މެއި  13ނައްޞުން ބަޔާންކުރަނީ 

އަހަރު ވަންދެން ެއ  65އަހަރުގެ ެޕންޝަން ހާސިލުކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ އުމުރުން  41އަހަރާއި  21

އަހަރަށް  21ޕެންޝަންތައް ރައްކާތެރިކަާމެއކު ދެމުން ގެންދަންވާނެ ކަމަށް. ނަމަވެސް އެހެން އޮތްކަުމގައި ވިޔަސް 

އަހަރުގެ ދުވަހުގައި ނެރެވުނު ރިޓަޔަރަމންޓް ޕެންޝަން ކުޑަވާ ނަމަ  21ވުރެ، އެ  ދެމުން އައި އިނާޔަތް ޕެންޝަނަށް

ދޭތިން ކުރެ އެކައްެޗއް އިޚްިތޔާރުކުރުމަށް ހަމަޖެއްސިދާނެ. އެހެނީ ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީގެން ލިބިލިބި ހުރި ޙައްޤެއް 

ނޑާލުމަ  1070ކީ ެއްއވެސް ހަމަައކުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެއަށް ޢަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނުދީ، ކުރަނިވި ބަދަލެއް ނުދީ ކަ

ވީމާ، އެހެން ހަމަޖެއްސުމުން ކުރީގެ ޤާނޫނުއަާސސީތަކުްނނާއި ަގވާއިދުން ލިބިދީ ނިމިފައިވާ ޕެންޝަން ޙައްުޤ 

އެްއވެސް މީހެްއގެ ކިބައިން ނިގުޅަިއގަެނވިގެންުނވާނެ. އަިދ ކުރީެގ ޤާނޫނުތަކަށާއި ޕެްނޝަނަށް އިޙްތިރާމު ެވްސ 

ކުރެވެންޖެހޭނެ. ނަމަވެސް ެއއްވެސް ހާެލއްަގއި ޤާނޫނު ަތންފީޛުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރީ ޕެންޝަން ދޫކޮށްލަން 

ހަމަޖެއްސެވުމަކީ ކުރީގެ ޤާޫނނުއަސާސީތަާކއި ކުރީގެ ަގާވއިދުތަކާ، އަދި މިހާރުގެ ޕެންޝަނުގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް 

 1075އަހަރުވުުމގެ ކުރިން  61ވޭ. އެހެނީ ެޕންޝަން ޤާނޫނުން ވެސް އުމުރުން ކުރެވިފަިއވާ ކަެމއް ކަމަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެ

. ޕެންޝަނުގެ 1ގެ )ނ( 25އަހަރުގެ ޕެންޝަނުގައި އަތްލުމަކަްށ ފުރުޞަތެއް ނުދޭ. މާއްދާ  21ދީ ނިމިފައި ހުރި 

ދަތަށް ލިބެމުންދިޔަ ޕެންޝަން އުމުރު ހަމަވުމާ ހަމައަށް ދައުލަތުގެ މުވަްއޒަފުންގެ ގޮތުަގިއ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ މުއް 
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އަހަރުވުމުގެ ކުރިން ެއ މީހާ  65އެ އުމުރު ހަމަވަންދެން ލިބެްނވާނެ ެއވެ. މިހެން އޮތުމަކުން ހަމައެކަނި އެ މީހާ އަށް 

ީއ އަށް ލިބެމުން އައި އެްއެޗއް ނުދޭށެކޭ ބުނެފައި އޮތް ކަމަަކށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެހެންީވމާ، އެްއވެސް ހާެލއްަގއި އެ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހެނީ. އަދި އެ  65  1080އަހަރުވުމުގެ ކުރިން އެްއވެސް ހާލެްއގައި ަކނަޑއިނުލެވޭނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑާލަްނވީކީ ނޫން. ޤާނޫނުތަކަށް އިޙްތިރާމުކުރެވޭ ހައްެލއް މިއަށް ނެރެވިދާނެ ކަމަށް  ހިސާބުން ވެސް ކަ

ވުމަށްފަހު  65ވަންެދން އެ މީހާ އަށް ލިބެމުން އައި އެްއެޗއް  އަހަރު 65އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެެވނީ. އެއީ 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންޭވ. ޙަޤީޤަތުގައި ީމގައި އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިަނ  ވެސް ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ދެނީ ެއ މީހާ އަހަުރގެ ޕެންޝަން ިމސާލަކަށް ެއ  21ގޮތްގޮތަްށ ވިސްނާެލވިދާނެ. މިސާލަކަށް ކުީރގަިއ ދެވުނު 

 1085ޚިދުމަތްކުރި މުއްދަތަކަށް ބަލައި، އެ މީހާ ޤާނޫނަކުން، ާޤނޫނުއަސާސީން ލާޒިމުކުރާ ަމސައްކަތްތަެކއް ކޮްށގެން. ިދގު 

މުއްދަތެއް ކޮށްގެން. އެ މީހާ އަށް އުމުރުދުވަހަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ބަލާފަ. ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން މި ދެނީ 

ސައްކަތަކުން، ޖަމާކުރާ އެއްަޗކުން ފައިދާ ހޯދައި ނުވަތަ އެއިން ލިބޭ އެއްެޗއް ވަކި މުއްދަތަކަްށ އެ މީހާ އަށް ކުރާ މަ

އަހަރާ ދެމެދަށް ަބއިކޮށްލަިއގެން. ޭއަގއި ވެސް އެހެން  79އަހަރުން  65އަނެއްާކވެްސ އެ ދެނީ. މިސާަލކަށް އުމުރުން 

އަށް ވުރެ މައްޗަްށ  79ވީމަ އެ މީހާ މަރުވާންވީކީ ޫނން.  79 ވެއްެޖއްޔާ އެ މީހާގެ އުމުރަށް ލިބޭ ވާހަކަ އެއް ނެތް.

ނުޑގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ  111ވެސް ހިނގައިދާނެ.   1090ައށް ވެސް އަރަިއގެން ހިނގަިއދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަހަުރެގ  21އި މި ދެންނެވި ސިވިލް ސަރިވސްގެ މުަވއްޒަފުްނގެ ވެސް ައދި މިހާރު ކުރީގައި ޕެންޝަން ލިބެމުން އަ

އަހަރުގެ ދެ ޕެންޝަން ވެސް ޮއވެދާނެ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ދިމާވެފަިއވާ މިހާރު  21އެއް ޕެންޝަން އޮވެދާނެ. 

ގެ ޤާނޫނަށް، ރިޓަޔަރމަންޓް 2119ޚިދުމަތުގައި ސަރުކާރު ވަޒީާފަގއި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް އެ ޕެންޝަނެއް ނުދެއްވާ. 

ނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު މިހާރު އެއްގޮަތކަށްވެްސ އެ ކަންތައްތައް ކުރިައްށ ޕެންޝަން ސްކީމަށް ހެދޭ ޤާނޫ

 1095ނުގެންދަވާކަން ވަރަށް ގިަނ، ޕެންޝަން ލިބިވަޑަިއގަންަނވާ ފަރާތްތަކަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެންވީމާ، އެ 

ނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ޢިްއޒަތްތެރި ސަބަބަށް ޓަކައި އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން މީގެ ހައްެލްއ ހޯދައިދޭން. އަޅު ގަ

މެންބަރުން، މަޖިލީހުގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮްށ ވިސްާނވަަޑއިގެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގއި 

 65ކީ މިއަށް އެދެޭވ ހައްލެއް ހޯަދިއދޭންޖެހޭ. މައްސަލަ އެއް ނެްތ. މިހާރު އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާ ެއއްޗަ 

އަށް ވުރެ ބޮޑު ެއްއޗެއް ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ އެާއ  2311އަހަރުވުމަށްފަހު އަސާސީ ެޕންޝަން ލިބިވަޑަިއގަންނަވާ 

 1100ރުފިާޔ  2311ދޭތެރޭގައި ެވސް ގޮތްތަެކްއ ހޯއްދެވިދާނެ. އޭރުން ައސާސީ ޕެންޝަނުގެ ތެރޭގަިއ ދޭންޖެހޭ 

ނަޑއެޅިދާނެ. ެއހެންވީމާ، ޑަބަލް ޕެންޝަން ދޭކަށްނުޖެހޭނެ. އެކަހަލަ ހައްލެއް ހޯދިދާނެ. ދޭންނު ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ކަ

ނޑައިެލްއވުން، ނުވަތަ އެ ނުދެއްވުން  ލިބެނީއޭ އެ ވިދާޅުވާ ވިދާުޅުވން، އެހެން ވިދާޅުވެފައި އެ ަކނޑާލަން އުޅުްއވާ ކަ

ނުައސާސީން ލާޒިމުވާ ެއއްެޗްއގެ ޤާނޫ ،ން އެއީ ކުެރވޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް. އެއީ ޤާނޫނަކުންއަޅުަގނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަ

ގޮތުަގއި އެކަން އެނގޭ ހާލު އެ މީހާ މަސައްކަްތކޮށްގެން ދިގު މުއްދަތެްއަގއި މަސަްއކަްތކޮށްފައި ެއ މީހާ އަށް ލިޭބ 
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ނޑުމެން އެންމެން ވެްސ   1105އެްއޗެއް. އެހެންވީމާ، އެ ަސބަބަށް ޓަކައި އެ މީހާ އަށް އެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމަކީ އަުޅގަ

ންދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް. އެ މީހާ އަށް އެ ޙައްޤު ލިބިދޭންޖެހޭނެ. އެއީ އެްއވެސް ޤާނޫނަކުން، އެްއވެްސ ސަމާލުކަ

އެްއޗަކުން އެ މީހާ އަށް ަކނޑަެއޅިގެން އެ މީހާ އަްށ ލިބޭ، އެ މީހާ ހޯދާ ެއއްެޗްއ ނިގުަޅއިގަެނވޭނެ ެއްއވެސް 

ނޑުމެން ވަަރށް ފުންކޮށް ވިސްނާަލއި،  އުސޫލެްއ އޮންނާނެ ކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އެހެންވީާމ، މިއީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން ހައްލު ހޯދާލަންޖެހޭ މައްސަލައަކަށް ވާތީ އަޅުަގނޑު މި ބިލު މި ހުށަހަޅާލީ. އަޅުގަ

 1110ރަނގަޅު  ގޮތުަގއި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއާ ދޭތެރޭ ފުންކޮށް ވިސްނާވަަޑއިގެން ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ކަމަށް

 هللا وتًرح السالم عليكنًހައްލެއް ހޯއްަދވައިެދއްވާނެ ަކމަށް އުއްމީދުކުރަމުން އަުޅަގނޑުެގ މި ބިލު ހުށަހަޅަން. 

 .ًبركاتو
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1115ޙަްށ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެްނޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހެޅިގެންދިޔަ އިޞްލާ

ބަހުސްކުރުމަށް ޓަކަިއ ޕާޓީަތކަށާ އަދި ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރުންނަށް ވަގުތު ހަމަޖެހިފައިާވ ގޮތް ދަންަނވައިލާނަން. 

މިނެޓުއިރު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  35މިނެޓު. ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް  47މިނެޓު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  7ަގޑި  1އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް މި ވަނީ 

މިނެޓު. ަވކި ޕާޓީައކަްށ ނިސްބަތްެވވަަޑއިނުގަންނަާވ  5ނެޓު. ަޤއުމީ ޕާޓީ ައށް މި 5މިނެޓު. ޕީ.ޭއ އަްށ  11އަށް 

މިނެޓުގެ ފުރުޞަތެއް އެުރވޭނެ.  5ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ކޮންމެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރަކަށް 

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ތި ހުށަ ނުޑ މި ދަނީ އަޅުގަ  1120ހަޅަމުންގެންދަވާ ލިސްޓުަގއިވާ ތަރުތީބުން އެހެންކަމުން މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ފުރުަޞތެއް މި އަރުވަނީ  ޢިްއޒަތްތެިރ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދެވޭޯތ. ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 މް ރަޝީދަށް.މެންބަރު އިބްރާހީ

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

 1125ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޕެންޝަނާ ބެހޭ  2119/8`. އާދެ! ާޤނޫނު ނަންބަރު  ކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.ޝު

ޤާނޫނަށް ...ވަނަ އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ވަނީ އެކުަލވައިލާފަ. އަދި 

ަތއް މިހާރުވެސް މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ކަންތައްަތއް ހަމައެއާެއކު އެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން އެކިެއކި ކަންތައް

ނޑަށް ފާހަަގކުެރވެނީ އާީލ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން  ތަޞްދީޤުކުރެވޭތޯ މަސަްއކަތްުކރަމުން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 8ރަމުން ދާތަން. ސްކީމުގެ ފަންޑުން ވެސް ފަިއސާ ނަގަިއގެން އަނެްއކާެވްސ ދައުލަތުގެ ަވޒީފާތަކުަގއި ަމސައްކަތްކު

 1130ލަްއކާ ރުފިާޔ ނުވަތަ މިލިއަނުން ަނަގިއގެން އަެނއްާކ ދެވަނަ ފަަހރަށް ރުޖޫޢަވެ، ަދއުލަތުަގއި  9ލައްކަ، 

މަސައްކަތްކުރަމުން ދާތަން. އެހެންނަމަވެސް އެ ަމގުަސދެއްަގއި ދޭ ފައިސާ ެއްއ ނޫން އެއީ ަދއުލަތަކުން، 



43 

 

ނަ ފަރާތްތައް އެތިީބ އަނެްއކާެވސް ދެވަަނ ފަހަރު ަވޒީފާ އަށް ވަދެފަ. އަދި ސަރުކާރަކުން. މިހާރު އެހެންނަމަވެސް ގި

އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ވިސްނަްނޖެހޭ މި ފައިސާގެ ތެރޭަގއި، މާލީ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ެއކަިތ އަނެކެްއޗާ އެްއވެ، މި ާވ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވަަރށް ފުންކޮށް މި ބިލު ބަ ލައިގަނެ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަިއ؛ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ އެދެން. މި މަރުޙަލާގައި އެެހން ނަމަވެސް ވަރަށް ބޮޑު ދިާރސާތަކެއް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ   1135ބަލައިގަންނަން އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުން  1932ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، މި ަޤުއމު މި ދާ ގޮތުން. ފުރަތަމަ ިބލު ހުށަހެޅި ސަބަބުތަކުގެ ތެޭރގަިއ 

ން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ަރއްޔިތުންގެ ޙައްޤުަތކުގެ ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަނީ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަަފކު ފެށިގެ

އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްފި ނަމަ މުސާރައިގެ ދެ ބައިކޮށްފައި އެްއ ބައި ެޕންޝަން ލިބުން ޙައްޤުވާނޭ.  21ވިދިވިިދގެން 

ން ފެށިގެން ަމޖިލީހުގެ ރައީްސގެ އިސްތަށިފުޅާ ދިމާ މަތީގައި އެ ވަނީ ވަނަ އަހަރު 1932ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

ٍٰ بَْينَيُنْ  أَْهُرىُْن ُشٌَر  1140މި އުސޫލުން ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ މަޝްވަރާެގ މަތިންނޭ ަކންކަން ކުރަންޖެހޭނީ. ޤާނޫނީ  .ًَ

ނޑު އުފެ އަހަރު މި ދިޔައީ.  31ދޭ ސުާވލަކީ ޙުކޫމަތެއްގެ ތެރެއިންނޭ މަަސއްކަތްކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކޮން ޙައްެޤއްތޯ ރަްއޔިތުންނަށް ދިނީ؟ މިއީ އުފެދޭ ުސވާލު. ކޮން ަޙއްެޤއްތޯ ރަްއޔިތުންނަށް. ޔަތީމުންނަށް، 

މިސްކީނުންނަށް އަޅާލިތޯ މި ދައުލަތުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރުވެސް ބޭރުގެ ަދއުލަތްތަކާއި ެއކި ފަރާތްތަކުން ެއ 

ަރއްޔިތުންނަށް އިންާސފެއް ނުލިބެއޭ. ރަްއޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތޭ. ަރްއޔިތުން ތިބީ ނިކަމެތިވެފައޭ.  ގޮވަނީ

 1145ބޭސްފަރުވާ ެއއް ނުކުެރވެއޭ ޮގވަމުން އެ ދަނީ. މުޅި ދުނިޭޔަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނާ، މުޅި ދުނިޔެ ޮގވަމުން ެއ 

ނޑުމެން އިންސާފުވެ ްއޒަތްތެިރ ރައީސް.ޢި ދަނީ އެވާހަކަ. ރި ދައުލަެތއް ާޤއިމުކުރަންޖެހޭ. އިންސާފުވެރި އަުޅގަ

ދައުލަތެއް ޤާއިމުކޮްށގެން ޫނނިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންނަށް ޢަދުލުވެރި ނިޒާމެްއގެ ތެރޭަގިއ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަމެްއ 

ނޑައެިޅގެން އެނގޭނެ، ނުކޮށްދެވޭނެ. ކިތަންމެ ވަރަަކށް މި ބިލު ހުށަހެޅިއިރުގަިއ ބޭފުޅާ އަށް ެވސް ހަ  31މަ ކަ

އަހަރުގެ ވެރިކަމުަގއި ވެސް ހަމަ ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް  31އަހަރުގެ ވެިރކަމުގައި ވެސް ހިމެނިވަޑަިއގެން، 

 1150ވަރަށް ފުޅާ މިނެއްަގއި ޙަްއޤުތައް ދީފައި ވަނީ. ދުލުެގ މިނިވަންކަމާއި ގަލަމުގެ މިނިވަންކަން ދީފައި ވަނީ. 

ދުލުން ރައީސް މައުމޫނޭ ހަމަ ބުނާއިރަށް ގެންގޮސް ޖަލަށް ލަނީ. ޝަރުޢީ ޙުކުމަކާ ނުލައި އެތައް  އެހެންނަމަވެސް

 41ބަޔަކު ޖަލަށް ލަނީ. ވެރިކަން ނިމުނުއިރުގައި އެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ ބަންޑާރަ ނައިަބަކށް ހުރި ބޭފުޅަކު ބުނީ 

ލަތުން ދަޢުވާކޮށްފައި އޮންނާނޭ ނުޙައްޤުން ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހާސް ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިާރއްޖެ އިން ތިމަންނަ ދައު

ނޑަށް އުފެދޭ ސުވާލަކީ. ޤާނޫނުައސާސީ،  41ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކޮަބއިތޯ  ހާސް މީހުން މިހާރު؟ ކޮބައިތޯ އަުޅގަ

 1155ނުައސާީސ އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސ ވަނީ އިލާހީ ދުސްތޫރެއްެގ ތެރޭގަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މީގައި ޤާނޫ

ނޑުމެން ހަދައިގެން މި އުޅޭ ޤާނޫނު، މީެގތެރޭގައި މި ވަނީ ދުސްތޫރެްއގެ ތެރޭގަ. ައޅުަގނޑުމެން  ޢާއްމުކޮށް އަުޅގަ

ހަދައިގެން މި އުޅޭ ދުސްތޫުރ، އޭގެތެޭރގައި ހިމެނޭ، އެ އިާލހީ ދުސްތޫރަށް ޢަމަލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެ އޮންނަނީ ހަމަ 

ނޑުމެން ކޮންމެ ދުވަަހކު އަންަނއިރު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެނޭ  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  1932 ٍٰ އަުޅގަ أَْهُرىُْن ُشٌَر ًَ
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އިސްތަށިފުޅު މަތީ، ަރއީސްެގ އިސްތަށިފުޅު މަތިން ފެންނަން. ލިޔެފައި އޮންނަ ަތން. މަޝްވަރާގެ އުސޫލުން.  .بَْينَيُنْ 

 1160މަޖިލީހުގައި ކިަތއް މެންބަރުންތޯ ގޮސް ބަާޣވާތްކުރީ. ފެބްުރއަރީަގއި ަމޝްވަރާ އޮތްތޯ؟ މި ޤާނޫނުހަދާ  7އެކަމަކު 

ނަީހކޮށްފައިާވ ކަމެްއ އެ މީހުްނ ކޮށްގެން އެ ތިބީ. އެންމެ هللا އިސްލާމްދީނުގަިއ ޙަރާމްކޮށްފައިާވ ކަމެއް ކުރީ. 

ނޑު ިއހަށްދުވަހު ދިޔަ އީމޭ އޭނަެގ ޢަދުލުވެރި މީހެކޭ ިކޔަިއގެން މިހާރު ވާހަކަދައްާކ ިވޔަފާރިެވރިޔާ ޤާސިމް، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ކޮްސވި. އޭނަ އެ ދައްކާ ވާހަކަ އާިއ  ރަށަށް. އޭނަގެ ޢަދުލުވެރިކަްނ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައުޅގަ

އިސްލާމްދީނޭ ކިޔަިއގެން ދައްކާ ވާަހކަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަށުެގ، މާމިނގިއްަޔށް އަޅުަގނޑު ދިަޔއިރުަގިއ 

ނޑު އަަތށް ފެންކޮޅެ  1165 އް އަޅާަފއި...މާމިނގިލީގައި އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަަކކޮޅު އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅިފަިއވާ ބިލަށް ަބއްޓަންކޮްށގެން ގެންދިއުމަށް 

 އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން. 

 1170 

 ރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަ

ނޑު މި ދަންނަވަނީ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑަށް އެްއެޗއް ދެންނެވޭނީ މިއާ އެއްކޮްށ. ޢަދުލުވެރިކަން؛ އަޅުގަ

އިން ދައުލަތެއްގެ އިސްވެިރއަކަްށ، އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނީ ޙުކުމަތެއްގެ ތެރެއިން މި މަސައްކަތްުކރަނީ ދުސްތޫރެއްގެ ތެރެ

އިރު މިހާރު ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ފަންޑުގެ ތެރެިއން އެ ފަންޑުން އެބަ ބައެްއ ވެރިކަމެއް ހިންގަން. ވެރިކަެމއް ހިންގާ

 1175ފަރާތްތަކުން ފައިސާތައް ނެގޭ. އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އެބަ ދިގު މުއްދަތަށް އެބަ، ކުރު މުއްދަތަށް ބޮޑެތި އަދަދުން 

ނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކިހިނެއްވެގެން ެނގޭ ފައިސާ ެއއް ފައިސާ ޖަހައިގެން އެބަ ނެޭގ. އެ ހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ކަމެއް ވެސް. މި ބުނީ ައޅުަގނޑު މިދަންނަވާ ފަރާތުން ެވސް މާމިނގިލީގަިއ ނެތް މިހާތަނަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް އަޅާަފ 

ންޑުން އަާޅފައި ހުރި މިސްކިތެއް. ެއއީ އެއް ވެސް. މިސްކިެތއް އަޅާަފއި ހުރިއްޔާ ހުރި މިސްކިތަީކ އެއީ ސުނާމީ ފަ

ސުނާމީ އެރި ރަށެއް ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އެ މިސްކިތަކީ ވެސް ވިލާތު ފަރަންޖީ އެއް އަޅައިދީފައި ހުރި 

 1180މިސްކިތެއް އެހެރީ. މާމިނގިީލ ބޮޑު މިސްކިތަކީ. ރަުށގައި ފެނެއް ނެތް. ރައްޔިތުން ަކސްއަޅާފައި އެ ތިބީ. އެންެމ 

ނޑު އެ މީހުންނާ ސުވާލުކުރިން.ކިހިނެްއތޯ އޭނަ ޮގނޑި ހޯދީ؟ ބުނީ، އެންމެ ފަހު ވޯޓާ ޖެހެން ފަހުން  ވެސް އަުޅގަ

އިލާފައި، ނަފްސާނީ ގޮުތން ދެއްކީ ފައިާސގެ ސޫރަ. އޮތް ދުވަހު ައއީ  ފޫޓްފީތާ ހިފައިގެން. ައއިސް ފޫޓުފީތާ ދަމަ

ނޑި ވެސް އަތު  ލައިގެން އަިއސް މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް. ނަރުދަމާގެ ސޫރަ ދައްކާަފއި އެހެރީ އެ ގޮ

އެއީތޯ އިންސާފަކީ؟ އެއީޯތ ޢަދުލުވެރިވުމަކީ ަރއްޔިތުްނގެ ަމއްޗަށް؟ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އޭނަެގ ދެ ފެންވަޅު އެަބ 

 1185ތަޣައްޔަރުވެަފއި އޮތީ. އޮތް ވަށަިއގެން ހޮލިޑޭ އިން އޮތީ ފެންވަެޅއް ގުޅާފަ. އަނެްއކޮޅުން ރަށުަގއި ފެެނއް ނެތް. ފެން 
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މާތްރަސްކަލާނގެ ދެްއވާ ރިުޒޤު ވާރޭފެނަކީ. އެންމެންގެ ަމއްޗަށް ބެހެންޖެހޭނެ. ޔަތީމުންގެ މައްޗަށް ބެހެންޖެހޭނެ. އޭނަ 

އެކަނި ހޮލިޭޑ ައއިލެންޑަްށ ގެްނގޮސް ފެންއިްސކުރުްނ ފެން ބޮޑު ވަޅެްއ ބަހަްއޓައިގެްނ ފެންނަގާއިުރ އޭނަ 

ނަގެ ތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޔިތުންނަށް، ތިމާގެ މީހުންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ޢަދުލުވެރިކަމާއެުކ ވިސްނަންޖެހޭނެ. އޭ

އަޅައިނުެލވޭ މީހަކީ ެއއީ ކޮްނބައެއްތޯ؟ ކޮން ވެރިކަމަކަށްތޯ އަންނަން މި އުޅެނީ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް؟ ކޮން ޤައުމެްއގެ 

 1190 ވެރިކަމަކަށްތޯ...

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މުޙައްމަދު ޠާރިޤު ރާގެ މެންބަރުމަނަދޫ ދާއި

`. ޝުކުިރއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ހިތަދޫ ެދކުނު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު، 

ދިވެހިާރްއޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް މި ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  2119/8ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑު  ނޑު އެ ިއޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަނީ ދިވެހި އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ  1195އެ އިޞްލާޙަކަށް ތާއީދުކުރާ ިއޞްލާޙެއް. އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން ެއއްެވސް މީހަކަށް ޤާނޫނަކުން ލިބިފައިވާ މަންފާ ެއއް އެހެން ޤާނޫނަކުން ނިގުޅަިއގަެނވިގެްނވާެނ 

ނޑު ޤަބޫލުނުުކރާތީ. ޕެންޝަނުގެ ޤާނޫނަށް މި  ގެނެސްފަިއވާ ބަދަލުތަކާިއ ޕެންޝަން ލިބޭ އުސޫލަްށ ކަމަކަށް އަުޅގަ

މިހާރު ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަަކކީ ވަރަށް ޮބޑު ބަދަލެއް. ީމެގ ކުރީަގއި ޕެންޝަންދޭ އުސޫަލކީ އެ މީހާ ވަޒީފާ އަދާކުާރ 

ޕެންޝަން.  އަހަރު ެވއްޖެއްޔާ ޑަބަލް 41އަހަރު ެވއްޖެްއޔާ ޕެންޝަން.  21މުއްދަތު ގުނަިއގެން ދެވޭ ޕެްނޝަނެއް. 

 1200ވަނަ ޕެންޝަން ެވސް ލިބިފައި އެބަ ހުރި ދިވެހިރާއްޖޭގަ. ެއއީ ޤާނޫނަކުން  3އަހަރު ވެްއޖެއްޔާ  61ހަމައެހެންމެ 

ނަޑއެޅި ބަޔާންކުެރިވގެންާވ ގޮތެްއގެ މަތިން ޖަމާވާ ޕެންޝަންތަކެއް. އެހެންނަމަެވސް ފަހުން ޒަމާނާއި ހާލަތާ  ކަ

މި އައި ބަދަަލކީ މީހާެގ އުމުރާ ގުުޅވަިއގެން ޕެންަޝންދިނުން. ވަޒީފާ އަދާކުރި  ގުިޅގެން ައއި ބަދަލުތަކާ ުގިޅގެން

އަހަުރވީމައޭ. އެހެން  65މުއްދަތެއް ނޫނޭ މިހާރު ޕެންޝަނަށް ގުނާނީކީ. ޕެންޝަްނ ބަލާނީ އެ މީހާގެ އުމުރުން 

ިއގެްނ ދީފައި އޮންނަ ޕެންޝަން ނޫނަކުން އޭގެ ކުރީަގއި އޭނަ މަސަްއަކތްކުރި މުއްދަތާ ގުުޅވަބުނުމަކުން ނެތް ޤާ

ނުޑ ހިތުގެ އަޑިން ތާއީދުކުރަން   1205އުނިެވގެން ދިއުމަކީ ެއއީ އިްނސާފުވެރި ގޮެތއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުނުކުރާތީ އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ޤާނޫނަށް މިއަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިެގން މުޖުތަމަޢަށް ބަދަލުތައް  މި އިޞްލާޙަށް. އާދެ! އަޅުގަ

ނެ ކަމަށް. ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ތަފާތު ބަދަލުތައް މި އަންނަނީ. އަންނައިރު، އޭެގ ކުީރގެ ޤާނޫނުްނ އަންނާ

ލިބިފައި ހުރި މަންފާ، އެ ޤާނޫނުން މަންފާ ލިބުނު މީހުން ދުނިޔޭގައި ތިބިހާ ދުވަަހކު އެ މަންފާ ލިބެންޖެހޭނެ. 

ނޑުމެންނަށް ޒަމާން ބަދަލުެވގެން  ގޮސް ާއ އުސޫުލގެ ތެރެއަްށ، އަލަށް ުއފެދިގެން ައއި ޕެންޝަނުެގ ހަމައެހެންމެ އަޅުގަ

 1210ޤާނޫނުގެ ތެރެއަށް މުޅި އެކީއެަކއްޗަކަށް ވަދެިވގެންދާނީ ކުރިން އަޅުަގނޑު މިދެންނެިވ ޤާނޫނީ އުސޫލުގެ މަތިން 

ދޫކޮށް ދާއިމަށް  ޕެންޝަން ދެވިފައިވާ މީހުންގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން. މުްއދަތު ހަމަވުމަކީ އެ މީހުން މި ދުނިޔެ

ނޑުމެންަނށް އެ ބަދަލުގެނަިއ، އެ މީހުްނ ދުނިޔޭގައި ތިބިހާ ުދވަހަކު  ދެމިގެންވާ ދުނިޔެ އަށް ވާސިުލވުން. އޭރުން އަުޅގަ
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އެ މީހުންނަށް ޤާނޫނަކުން ލިބިފައިވާ މަންފާ ނިުގޅަިއަގނެވިގެްނވާނެ ކަމަކަްށ ައޅުަގނޑެްއ ޤަބޫލެއް ުނކުރަން. 

ނޑުމެން މި ޤާނޫނަށް މި ގެންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް . އަުޅގަ

 1215މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއވި ިއޞްލާޙަކީ ެއ އިޞްލާުޙގެ ަނތީޖާއަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ މި ެދ 

ގެން މި ލިބެނީ އާ ޤާނޫނަކުން، އާ ހަމައަކުން، އާ އަހަރު ވެ 65ޕެންޝަން؛ އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރާ އުސޫލަކީ 

އުސޫލަކުން ލިބޭ ޕެންޝަނެއް. މި ޕެންޝަން ލިބޭއިރު އޭގެ ކުރީގެ ޕެންޝަނެއް ޤާޫނނަކުން ލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ 

އެކު މީގެތެރެއިން  އޭެގއިތުރަށް ލިބެންޖެހޭނެ އެއްެޗއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެ ޕެންޝަން ވެސް ލިބުމާ

ނޑު ދެކެނީ އެއް  އަހަރު  65ކުރިިވގެން، އެއް އުސޫެލްއގެ ތެރެއަށް ވަދެގެްނ، އެ ަބިއ އެްއކުރެވެންޖެހޭނެ ކަމަށް ައޅުގަ

 1220ވީމަ އެ މީހަކަށް ލިބޭ ޕެންޝަނުގެ ތެރެއަށް ކުީރގައި ލިބެުމން އައި ޕެންޝަން އެްއކުރީަމ އެ ލިބޭ އަދަދެއް ެއއީ އެ 

ްއ ކަމަށް ހަމަޖަްއސަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަނީ. އާދެ! ިޚޔާލާިއ މީހާގެ ޕެންޝަނުގެ ގޮތުަގއި ލިބޭ އެްއޗެ

ނުޑ ޤަބޫލުކުަރނީ މި ގޮތް. އެހެންވީމާ، ޤާޫނނަށް މި ގެނެޭވ އިޞްލާަޙކީ  ފިކުރާއި ވިސްނުމަކީ ތަފާތު ެއއްެޗއް. އަުޅގަ

ރެދާނެ. ައދި މާ މޮޅު ވިސްނުންތަކެއް އަދި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް ވުރެ މާ ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ވެސް ހު

ވެސް ހުރެދާނެ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު އެ ވިދާުޅީވގޮތަށް މި ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްާލުޙ 

 1225 ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިތުރަށް ބަހުސްކުރެވި، ރަނަގޅު ބަދަލުތަކެއް ގެެނވި އަދި މިހާރު ހުށަހެޅިފައި އޮތް ގޮތަށް ވުރެ 

ނޑުމެން ެއއްބުރުން  ނުޑ ދެކެން. އަުޅގަ ވެސް ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ެވގެންދިއުން އެއީ މުހިއްމު ކަެމއް ކަމަށް އަުޅގަ

އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮްށ، ިދވެހިރާއްޖޭޭގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމާ އެމް.ޑީ.ީޕގެ ރިާޔސީ ކެންޑިޭޑޓު ހަވާުލވާއިުރ 

އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކާއި އިތުރު މޮުޅ ގޮތްަތއް ޯހދައިދޭން މަސައްކަްތކުރާއިރު  އަޅުަގނޑުމެން ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް 

ނޑުމެން މި ފަހަރު ވާނީ އެއްބުރުން އެ ކަންކަްނ  މި ޕެންޝަންގެ މަންފާ ލިބެމުންދާ މީހުންނަށް ވެސް އަޅުގަ

 1230 ވަބަރަާކތުހޫ. هللا ހާސިލުކޮށްދޭން. ވައްސަލާމް ަޢލައިކުމް ވަރަޙްމަތު 

 

 ލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަތޮޑާ ފަރެސްމާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާހިތްވަނީ މިައދު މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މިދާ އިޞްލާޙަކީ ވަރަްށ 

ދު ޠާރިޤު ވިދާޅުިވ މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކަމަށް. ޙަޤީޤަތަކީ ދެންމެ މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަ

ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ީމގެ އެތަްއ، މީގެ ެދތިން އަހަރަކާ ހަމައަށް މި ޮއތް ގޮތަކީ ަވޒީފާ އަދާކުރާމީހާ   1235ފަދައިން އަުޅގަ

ވަޒީފާ އަދާކުރީމާ އޭނާ އަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤެއް އޭނަ އަްށ ލިބޭ ގޮތަށް. އެހެންނަމަވެްސ މީއަދު މީތި ބަދަލުވެގެްނ 

އަހަރު އޭނަ މަސައްކަްތކުރުމަށްފަހު އޭނަ ަވޒީފާ އިން ވަިކވިޔަްސ  21އެ ަވޒީފާ ައދާކުރާ މީހާ ވަޒީފާ  ގޮއްސަ މި އޮތީ

އަހަރު ވަންދެްނ އޭނަ ހުންނަން މި ޖެހެނީ އޭނަގެ އެކްޫރޑް ޕެންޝަނަްށ އިންތިޒާުރކޮށްގެން. އެީއކީ  65އުމުރުން 

ނޑު ތާއީދު ވެްސ ނު ކުރަން. އެހެންކަމާއެކީ އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާޙަްށ އުސޫލެއް ނޫން. އެ އުސޫަލށް އަޅުގަ
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ނޑު އުްއމީދުކުރަނީ މި އިޞްލާޙު ފާސްެވގެންދާނެ ކަމަށް. ހަމަ އެާއއެީކގައި މި އިޞްލާުޙ   1240ތާއީދުކުރަން. އަުޅގަ

 41އަހަރު ވުމުންނާއި  21ފާސްވުމާއެުކަގއި ެވސް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިހާރު ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން 

އަހަރު ވުމުން އެ މީހުންނަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަްށ ލިބެންޖެހޭ ޕެންޝަން ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. އޭގެއިތުރަށް 

އަހަރު ވުމުން ެއ ލިބެންޖެހޭ އިތުރު ޕެންޝަނެއް ލިބުމަކަށް ެއ  65ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ ިވދާޅުވީ ފަދައިން 

ޤްޞަދަކީ ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ބަޔަކު ކުރާ މަަސއްކަތެްއ. އެއީ ސަުރކާރުން ހުރަހަކަށް ވެގެންނުވާނެ. މިދެންނެވި މަ

 1245އޭނަގެ މަަސއްކަުތގެ ައގު ަވޒަން މި ކުރަނީ. ެއކަމަކު ިމހާރު މި އޮތް ޕެންޝަން ނިާޒމުގެ ތެރެއިން މި ވާ ގޮަތކީ 

ނޑުމަާކ  މަސައްކަތްކުރާ މީހާ އަތުން ލާރިނަގާފައި ޖަމާކުރަނީ. ކުރިން ސަރުކާރުން ދެމުން އައީ ޭއނެ އަތުން ލާރި ކެ

އަހަރު ަމސައްކަތްކުރީމަ އޭނަ އަށް ިލބެންޖެހޭ ޙައްޤެއްގެ ގޮުތގަ. އޭނަ ކުރި މަސައްކަުތގެ ައގު  21ނުލައި. އޭނަ 

އަހަރު ވީމަ އިތުރު ޕެންޝަނެްއ މި  41އަހަރު ވީމަ ޕެންޝަނެއް މި ލިބެނީ.  21ވަޒަންކުރުުމގެ ގޮތުން އޭނަ ައށް 

ނޑަނީ. އަދި އޭތި ވެސް ދެނީ  ލިބެނީ. މިހާރު އަހަރު  65މި ވާ ގޮތަީކ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާއަތުން މުސާރަ މި ކަ

ނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ެއއީ ެއ   1250ވުމުން. އެހެންވީމާ، ކޮަބއިތޯ އެ މީހުންގެ ަޙއްޤު ލިބެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ؟ އަުޅގަ

ނޑު  21ތާއީދުކުރަނީ ހަމަ ކުރީގައި ވެސް އޮތް ނިޒާމު.  މީހުންގެ ޙައްޤު ލިބޭ ގޮތެއް ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަހަރު ލިބެންޖެހޭ ޕެންޝަނަކީ، އަސާސީ ޕެންޝަނަކީ އެއީ ަވޒީފާ  65އަހަރުވީމަ އެ ލިބޭ ޕެންޝަން ލިބެންޖެހޭނެ. 

ންޝަްނ އަހަރުވުމުން ލިބޭ ޕެންޝަނަކަށް ވާތީ އެ ޕެ 65އަދާނުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެިއން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެްސ 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބީމަ  ލިބެންޖެހޭނެ. އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤެއް ކަމަށް އަޅުގަ

 1255އަހަރުވާ ކޮންމެ މީހަކަށް އެ ޕެންޝަން ދޭންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ މާނަ ައީކ  65ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެެރއިން 

ަހމަ އެ ހަމަ އަށް އަންނަންވީީކ ނޫނޭ. ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ އެ ކުރާ މަސަްއކަތުގެ ައގު ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ ވެސް 

އަހަރު ަވންދެން ދުނިޔޭގައި ހުންނާނީ  65އަހަރު ީވމަ އެއް ނޫނޭ.  65އަޅުަގނޑުމެން ަވޒަންކުރަންީވީކ އޭނަ އުމުރުން 

ރުަގއި އުޅުނުކަުމަގއި ިވޔަސް ގިނަ މީހުންނަކީ އަހަ 71ކިތައް މީހުންތޯ. ރާއްޖޭެގ ާއބާދީގެ ެއވްރެޖު މަރުވާ ރޭުޓ 

އަހަރަށް އެ މީހާ  65އެއަްށވުރެ މާ ޅައުމުުރގައި މަރުވެގެން މި ދުނިޔެ ދޫކޮްށދާ މީހުން. އެހެންކަމަށްވާއިުރ 

 1260ންނަ ލާިރ އިންތިޒާރުކުރަންޖެހޭއިުރގަިއ، ބަލިހާލުގައި އުޅެންޖެހޭއިރުަގިއ އޭނަ މުސާރަ އިން ަކނޑާަފއި ރަްއކާކޮށްަފއި އޮ

ނޑުމެންގެ ޕެންޝަންގެ ސްކީމުގެ އިތުރަްށ  ނެގޭނެ އެްއވެސް ގޮތެއް ނެްތ. އެ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް. މިހާރު އަޅުގަ

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާުމެގ ތެރެއިން ލިބޭ ޙައްޤުތަްއ އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންކޮށް ނިމޭއިރުގައި ދެން ކަެމއް 

ނުލިބޭ ކަމަށް ވާއިރު އޭަނގެ ޙައްޤު އޭނަ އަްށ ލިބިދޭ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ކޮށްލަންޖެހޭއިރު ރައްކާކޮށްަފިއ ހުރި ލާރި 

ނޑު މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. މި އިޞްލާޙަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރަނީ މި  ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންކަމާެއކީ އަުޅގަ

 1265ދާއިުރގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ދެންނެވި ސަބަބަށް ޓަކައި. އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ މި އިޞްލާޙު ފާސްވެގެން

ފުރިހަމަކޮށްފައި، މިއަށް ކުަޑކުޑަ އިޞްލާޙެްއ ގެނެސްދިުނން. އެީއ މި ޤާނޫނު ފާސްިވ ނަމަވެސް މިހާރު ވަޒީާފ 
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އަދާކުރާ މުަވްއޒަފުންނަށް ކުިރއެކޭ ވެސް ެއއްގޮތަށް ޕެންަޝނާ ބެހޭ؛ ަވޒީފާ އަާދކުރާ ަފރާތްތަކަށް ޕެންޝަން ލިބުމާ 

އަހަުރ ވީމަ ލިބޭ ޕެންޝަން ަކނަޑއިނުލާ ކުިރއަށް ގެންެދވޭނެ  41އަހަރު ވީމަ،  21ގައި އޮތް ގޮތަްށ ބެހޭ ޤާނޫނު

ގޮތަށް މި އިޞްލާޙު ފާސްވެގެން އައުން. ައޅުަގނުޑ އެގޮތަށް ުއއްމީދުކުރާ ާވހަކަ ދަންނަވަން. އަޅުަގނުޑ 

 1270އިޞްލާޙު ފާްސވެ ާޤނޫނަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް. އުއްމީދުކުރަނީ މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، މި 

ނުޑގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެިރ  އެގޮތަށް ައޅުަގނޑު ުއއްމީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމުން އަޅުގަ

 ރައީސް. 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާމިލަ

 1275ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަަސން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، 

ނޑުގެ ވެސް ަބެއއް ކަހަަލ  ޕެންޝަން ސްކީމަށް އުސޫެލއްެގ ގޮތުން ާތއީދުކުެރވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ފާހަަގކޮށްލާނަން މިސާލަކަށް މިހާރު ވަޒީފާތަކުަގިއ  ކަންބޮޑުވުން އެބަ ހުރި މި ބިމުގަ. ޚާއްޞަ ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

އަހަރު ވެފައި ތިބި ފަރާތްތައް ވަޒީފާތަކުަގއި އެބަ ތިބި. ސަރުކާރު މި އަންނަނީ ދުވާލަކު  21ދެމިތިބި ފަރާތްތައް، 

 ދެއިރު ބަދަލުވަމުން. އަންނަިއރުގައި ކޮންމެވެސް ސަބަަބކާ ހެދި، އެ ފަރާތްތައް ވަޒީފާ ިއން ވަިކވެއްޖެ ނަމަ، ހާލަތެއް 

 1280އަހަރު ެވެގން ވަޒީފާ އިން ަވކިވީމަ ލިެބންޖެހޭ ޙައްޤާ ދޭތެރޭގައި އެބަ  21މެދުވެރިެވގެން ަވކިެވއްޖެ ނަމަ އެ ފަރާތަށް 

 65އުފެދޭ ސުވާލެއް. އެ ބޭފުޅުްނނަށް ޕެންޝަން ލިބޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟ އެ ޕެންޝަނުގެ ގޮތުަގއި ޙައްުޤވާ ފައިސާ 

އަހަރު  65ނޫންތޯ؟ ެއ ފަރާތްތަކަްށ އެ ަފއިސާ ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަެނއްކާ  އަހަރު ވަންދެން ލިބޭނެތޯ ުނވަތަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮުތގައި ެވއްޖެްއޔާ  ވަންދެން އެބަ ޖެހޭ މި ފަރާތްތައް މަޑުކުރަން އިމްތިޒާރުގަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ޔާުލ ތަފާތުތަކާ އަދި މިހާުރ މި ބިލާ ދޭތެރޭގަިއ ފުޅާޮކށް ވިސްނަން އެބަ ޖެހޭ. މިހުރި ކުދިކުދި ޚި

 1285އޮޅުންބޮޅުންަގނެޑއްގެ ތެރޭަގއި އެބަ އުޅޭ މި ޕެންޝަންގެ ބައެއް ކަހަލަ މައްސަލަތައް. މި މައްސަލަތައް ވަރަްށ 

ސާފުސީދާކޮށް ހައްލުކުެރވިގެްނ، ެއއްވެސް ަބޔަކަށް ލިބެްނޖެހޭ އެއްވެސް ަޙއްޤެއް އުިނނުވާނެ ގޮތަކަށް މި ނިޒާމު 

އެޅެން. އެހެްނީވމާ، މި އުސޫލުެގ މަތިން މިކަން ހަމަޖެހިގެން ދާ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވޭީނ އެބަޖެހޭ އެކަށަ 

މިއަށް ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ ާތއީދުކޮށްލެވިދާނޭ. އެހެންނަމަެވސް އަސާީސ ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ މިއަދު 

އަާސސީ ޙައްޤުތަކާ ދޭތެޭރގައި ިމހާރު މިއޮތް ޣައިރު ޤާނޫީނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވެފަިއ މި އޮތް ހާލަތުަގއި 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ެއނގޭ ައސާސީ ަޙއްޤުތަުކގެ   1290ސަރުކާރު އިޙްތިރާމުކުރަީނ ކިާހވަރަކަށްތޯ ވިސްނާލަން އެބަ ެޖހޭ. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރި ބަެއއް  ތެރޭގައި ކަށަވަުރކޮށްދީފައި ޮއތީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުން ވެސް. މިހާރު 

ނޑައެިޅގެްނ  ރިސޯޓުތަކުަގއި ަވކި ޗެނަެލއް ދެއްކުން ެއއްކޮށް މަނާކޮށްފަިއ އޮންނަ އޮތުމަކީ ވެސް އަާސސީ ޙައްޤަށް ކަ

އަރަިއގަތުން. މިއީ ވަރަްށ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުަތުކން ފަތުރަމުންދާ ޚަބަރުތަކާއި 
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ތަާކއި ވަކި ޗެނަލްތައް ލިބޭ ގޮތަށް ވަކި ޗެނަލްަތއް ނުލިބޭ ގޮތަށް، ޚާއްޞަޮކށް ވަކި ބަޔަކަށް ނިސްބަތްާވ ވަސީލަތް

 1295ރިސޯޓުތަކުަގއި، އެ ރިސޯުޓތަކުަގއި ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުން ނުލިބޭނެ ގޮތަށް މަޙްރޫމުކޮށްފައި އޮތްއޮތުމަީކ 

ށްލަންޖެހޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ެވސް ހަމަ މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންމުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. ހަމަ އެާއއެީކގައި ފާހަަގކޮ

އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، މި ފަރާތްތަކަކީ ެވސް ިދވެހި ރައްޔިތުން ކަމަށް ވާީތވެ ައސާސީ ޙައްޤުަތކުެގ ބާބުން 

ގަިއ އިހާނެތިކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަުރކޮްށދީފައިވާ އަސާސީ ަޙއްޤުތަްއ ނިގުޅަިއގަނެ، އެ ފަރާތްަތކާ ދޭތެރޭ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ެވއްޖެްއޔާ މިހާރު މި އޮތް ނޭއްގާނީ ސަރުކާރުން  ޢަމަލުކުރަމުންދާ ދިއުމަކީ ވެސް އަޅުގަ

 1300ރާވަިއގެން، މި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ވަކި ބަަޔކު އަީޑަގއި ތިބެގެން ރޭވުމެްއގެ ތެރޭގައި ތިބެގެން ކުރާ ކަެމއް. 

ޕެންޝަން ސްކީމެއް ނޫން. އަސާސީ ޙައްޤުތައް. އަސާސީ ޙަްއޤުތަކުގެ ތެރޭަގއި ވަޒީާފގަިއ  އެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި

ނޑުން ދާ އޮހޮރުވަިއގެން ކުރާ މަސައްަކތަށް ލިބެންޖެހޭ ސަރވިސް  ހުރެގެން، ގުލާނުކޮށްގެްނ، އޭނަގެ ހަށިގަ

ވަަރށް ބޮޑު ޙައްެޤއް. އިންސާީނ  ަގއި އޮތް ސަރިވސް ޗާޖު ނުދީ ހިފަހައްޓާފަިއ އޮންނަ އޮތުމަކީ ވެސ11ްޗާޖު، %

ކަރާމަތަށް އަރައިގަތުން ެއއީ. އެހެންވީމާ، މި ވެސް ބަލައިލަންޖެހޭ ކަމެއް. ވަޒީފާގައި ުހރެގެން އަދާކޮށްފައި އޭަނގެ 

 1305 ޚިދުމަތަށް ލިބެންޖެހޭ އުޖޫރަކޮޅު ނުދިނުމަކީ ވެސް ަމއްސަަލ އެއް. މިފަދަ ފަރާތްތަކާ ދޭތެރޭގައި އެބަ ޖެހޭ ހަރުކަށި

ފިޔަވަުޅއެޅޭނޭ ޤާނޫނޫތަެކއް ިމ މަޖީލީހުން ފާސްކުރަން އެަބ ޖެހޭ. މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް. ސަރވިސް 

ދިނީމަ، ޚިދުމަތްކުރީމަ ލިބެންޖެހޭ ސަރވިސް ޗާޖުކޮާޅއި ޚިދުމަތްކުރީމަ އެ ލިބެންޖެހޭ މުސާރަކޮޅާ، މި އެްއޗެހި 

ަވކި ޕާޓީައކަްށ ސޮއިކޮްށގެން ނޫނީ ަވޒީފާަގއި ދެމިނުހުރެވޭނެކަމުގެ ބިރު ، ހިފައްހައްޓަިއގެން، މި ެއްއެޗހި ކުޑަކޮށް

ނޑުމެން އެންމެ ބޮޑަށް ކަަށވަރުކޮށްފަިއ އޮްނނަންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްަޤކީ.  ދައްކަމުންދާދިއުން. މިީއ މިައދު އަުޅގަ

 1310ރިން ޚާއްަޞ ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި ކުރަމުްނ ހަމަމިއާއެކީަގއި އަުޅަގނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަންހެންވެ

އަިއ، ރަށްރަށުަގއި ކުިނކަހަމުންދިޔަ އަންހެންވެރިންނަށް ިލބެމުންދިޔަ ފައިސާ މި ބާޣީ ސަރުކާރުން ދެ ބަިއކުޅަ އެއް 

އި ހުރި ބަޔަށް ވުެރ ބޮޑު އަދަދެްއ ަކނޑައިލާަފއި އޮތްއޮތުން. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ. މިހިރީ ޙަްއޤުތަކަށް އަަރއިގަނެފަ 

މަްސ ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްގެން  1ރުފިޔާ  311ވަރު. މިއީ އަސާސީ ޙައްޤުަތކުން މަޙުރޫމުކޮށްފައި ތިބި ވަރު. 

ކުނިކަހާ އަންހެނަކަށް ނުލިބުނީމަ ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. އެ ފަރާތްތައް ލައްވާ މަސަްއކަތްނުުކރުވިްއޔާ މާ ތާހިރުވާނެހެން 

 1315ހާސް ރުފިޔާ އަށް ކުޑަކުރީމަ  6ހާސް ރުފިޔާ އިން  5ފިޔާ ދެމުން އައި ރަށްރަށަށް ހާސް ރު 17އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. 

މީ ދެން އަސާސީ ޙައްޤަށް ައރައިގަތުން ނޫން ކަމަށް ވަންާޏ ރޯމާދުވާލުގައި ކޯޓުތަުކގައި މިހިންގާ ޖަރީމާތަކަށް ބައެއް 

ނޑިޔާރުން، ުޖޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މި އަރަިއގަްނނަ އަރަިއގަތުމަ ކީ ވެސް ހައްަޤކަށް އަަރއިގަތުމެޭކ ނުކިޔޭ. ފަ

އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ވާހަކަަތކާ ދޭތެރޭަގއި ރިޢާޔަްތކުރީމަ ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ތެެރއިްނ ވެްސ ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް 

ބާީޣ ވަޙީުދެގ ލިބިފައި ހަމަ އެާއއެީކަގއި މި އަސާސީ ަޙއްޤުތަްއ ކަަށވަރުުކރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން އޮތީ 

ނޑު މެދަށް ގިރޭނޭ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް.  1320 ކަރުދާސް ބޯޓަށް ހަމަހޭގައި ތިބެގެން ނާރާށޭ. ކަ
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 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ށް ތާއީދުނުކުރަނީކީ ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުނުުކރަނީކީ ނޫން. މި އިޞްލާޙަ 

އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ކަންބޮޑުވާ ސަބަބަކީ މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ޕެންޝަން ފަންޑަށް ވަނީ 

 1325ކިހިނެއްތޯ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުންނަ ފައިސާ ސަރުކާރުން އެބަ ނަގާ. ޓްރެޜަރީ ބިލާިއ 

ނަގާ. ނަގާފައި ެއއަށް ދައްކާ ަފއިސާ އަެނއްާކވެސް މި ނަަގނީ ޗަމްޕާ ބްރަދާސް ކަހަލަ  ބޮންޑްގެ ގޮުތަގއި އެބަ

މަސްދުަވހަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުގެ އިންްޓރަސްޓު ރޭޓެއްަގއި ނަގަނީ.  2އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުން. ކުދިުކދި މަސްދުވަހަށް، 

ނޑު ނޑުެވގެން، ިޢްއޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުަގނުޑ ނެގީމަ މި ވާ ގޮތަކީ މުިޅ ދައުލަތުގެ މުޅި މާލީ ނިޒާމު ފު ފު

ޤަބޫލުކުރަނީ ޔަތީމުންނާއި މިސްކީނުންނާއި ފަގީރުންނާ ހިސާބުގައި ހުރި ެއއްެޗއް ނޫން. އަތްއަޅާ ގަންނަވައިލާަފއި 

 1330 ހަމައެކަނި އަޅުަގނޑުމެން ފައިސާ ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކުަގއި ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކު ކާން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،

ވިސްނަންޖެހޭ. ރާއްޖޭަގއި މިާހރު އޮތް މާލީ ނިޒާަމކީ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ނޫންކަން މުިޅ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުަތކުން، 

ދުނިޔޭގެ މާލީ އިދާރާއިންާނއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަންކަާމ ބެހޭ މާހިރުންނާ، ދުނިޔޭގެ މާހިރުން ގޮވަމުންދާއިރު 

ނެއްކަން އަނެއްާކވެސް މި ހަދަނީ. އަނެއްކާވެސް އިތުރަށް ދައުލަތުްނ އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަ ޖެހޭ ކިހި

ފައިސާތަކެއް ެނގެނީތޯ؟ ނުަވތަ އޭގެތެޭރގައި ހުރި އެްއޗެހިތަކެއް އަެނއްާކވެސް ަނގައި އެްއކުރަނީތޯ. ކޮންތާކުންތޯ ިމ 

ނޑުމެން   1335ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ފައިސާ އަންނަނީ. އިތުުރވާ ފައިސާ ައކީ ކިހިނެްއވާ ފަިއސާ އެއްތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ. މިހާރު ދުނިޔޭަގއި މިހާރު އޮންނަ ހަރުދަނާ އުސޫލަކީ ޢިއްޒަތްތެރި  ރައީސް. މީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ވާހަކަދެްއކިން. ރާއްޭޖގަިއ  ނޑު ތަކުރާުރކޮށްލަން. ޕެންޝަން ފަންޑު މީހުންނާ ވެސް އަުޅގަ ރައީސް، އަުޅގަ

ފަންޑަކީ ދުރު މުސްތަޤުބަލަށް ދަރިންނާއި ދަރިންނާ އެތައް ބަޔަކަށް ރައްކާކޮށްދޭންޖެހޭ ޚަޒާނާެއއްެގ  މިހާރު އެހެރަ

ގޮތުަގއި ބަހައްޓަންޖެހޭ އެއްެޗއް. ދުނިޔޭގެ އެބަ އޮތް ބާޒާެރއް، ރަނުގެ ބާޒާެރއް، ބައޯމެަޓލިކު ސިސްޓަމެއްގެ ތެރޭަގިއ 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ރަނަށް ނުވަތަ ިރއްސަށް ހަާދފައި ެވސް ބަހައް  1340ޓަންޖެހޭ. ެއހެންނޫންނަމަ އެ ފައިސާ އަީކ އަުޅގަ

ހާްސ  1މާދަމާ ވެސް ދިވެހިާރއްޖެ އަްށ ޔޫ.ެއސް ޑޮލަރަްށ އަންނަ ަބދަލެއްގެ ސަބަބުން އިންޑޮޭނޝިޔާ އަށް ވީހެން 

ރުަގއި އާޚިުރގައި އޭނަ ރުފިޔާ އަށް ޑޮލަރެއް ލިބޭ ަދރަޖަ އަށް ގޮއްިސއްޔާ ޕެްނޝަން ފަންޑަށް ލާރި ހޯދަން ބަލާއި

ޑޮލަރު.  1ހާސް ރުފިޔާ އަށް އޭނަ އަށް ލިބެނީ  1ހާސް ރުފިޔާ. އެ ލިބޭ  1މުސްކުޅިވާ ދުވަހު އޭނަ އަށް ލިބެނީ 

ނޑުމެން މިތިބީ  ނޑު ވިސްނަންޖެހޭނެ. އަޅުގަ އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދުނިޭޔގެ ހާލަތަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ލަންކާ އަްށ ނުވަތަ ުބޑިސްޓުންނާ، ތަންތާ މި އުޭޅ ކޮންތަނެއްަގއިކަން ވެްސ ިވސްނަން  1345ޖެހޭނެ. އަޅުގަ

ހަނގުރާމަތަކާ އެްއޗެހި ފަށަިއގެން، ތަޅާފޮޅުމާ ެއކި ކަންތަްއތަކުަގއި ހަމަ ޤައުމަށް ނުވަތަ ވަށަިއގެން ހުރި އަަވއްޓެިރ 

ވިސްނަންޖެހޭ. ދުރުވިސްނަންޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެިރ ޤައުމުތަކަށް ކަމެްއ ޖެހިއްޖެްއޔާ ދެން އަޅާނެ ިފޔަަވޅުތަަކށް ވެސް 
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ނޑުމެން ކަމެއް ކުރާއިރު ހަމައެކަނި ނިތްކުރިޔަށް ވިސްނާފައި ކަންތައްަތއް ކޮށްގެންނުވާނެ. ޢިްއޒަތްތެރި  ރައީސް. އަުޅގަ

ންނަނީ. ރައީސް، ައޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ ހަމަ ބިރުގަންނާތީ. މާމިނގިލީގައި އެއީ ެއންމެ؛ ލީޑަރު އެ ހު

 1350ލީޑަރުގެ ރަށަށް ނަރުދަމާ އެްއ ނެތް، ބޯފެނެއް ނެތް، އަޅަިއދީފައި ހުރި މިސްކިތް އެހެރީ ވިލާތުގެ ފަރަންޖީން އަޅާފަ. 

މީ އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑާވ ކަމަކީ. މި މައްސަަލއިަގިއ ކަންބޮޑުވާނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އޭނަގެ ަރއްޔިތުންނަށް އޭަނ 

ދައުލަތަށް އިޚްލާސްތެރި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް؛ ރަށުގައި ތިބި މާމިނގިލީ ރައްޔިތުންގެ  އިޚްލާސްތެރިނުވި މީހަކު، މުޅި

ގަިއގައި ަކސްއަޅާަފއިއޭ ެއ ތިބީ. އޭނަ ލަދުގަންނަންޖެހޭނޭ. މިސްކިތެއް އެޅީތީެވ އެހެރީ ވިލާތު ފަރަންޖީ، 

ނާޑ އެކު އެންމެ ފަހުން ދުވަހު ރެޑްކްރޮްސއިންނޭ މިސްކިތެއް އަޅާފައި މާމިނގިލީގައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ ސް. އަުޅގަ

 1355މުޒާހަރާ އަށް ިނކުތީ ނުވަަތ ލޮލީ ބުރަކަށް ނިކުތީ ިއއްޔެ ނޫން އިހަށްދުވަހު މާމިނގިލީ ކުދިންތައް. ނިކުތީމަ ބުީނ ެއ 

ނޑުން އުަފއްދާ ެއްއވެސް އެްއޗެްއ ނުގަންނާނެ ކަމަ 2ކުދިންނަށް  ށް. ރޭ އަންަގއިފި ބައްޓާ، އެ ރަުށގަިއ ހައްދާ ދަ

ނުގަންނާނެ. މީ ޢިއްޒަތްތެރި އަޅުވެިތކުރުމޭ. އެ ރަށުަގއި ުހރިއްޔާ ހުރިހާ ފެނެއް، ފަން އައިލެންުޑ، މާފުކުރަްއވާތި! 

އަހަރު މި ވަނީ އެ ރަށުން ފެންދަމައިގެން  18ފޫޓު، ހުރިހާ ފެނެއް  111ހޮލިޑޭ އައިލެންޑު ޖެހިގެން ޮއންނަނީ. 

ބަހައްޓައިދިިނއްޔާ. އޭނަގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނޭ.  ްޕލާންޓެއް ޑީސަލިނޭޝަންނަ އޭ ގެންދާތާ. ކީއްަތވާނީ އެ ރަުށގައި

 1360އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުަގނޑު ބިުރގަންނަނީ. މި ރާއްޖޭގައި ޢަދުލުވެރި ރައީސަކު އަންނަްނވެގެްނ 

ވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވިސްނާފަިއ ކެންޑިޑޭަޓކަށް އޭނަ ދަޢުވާކުާރ މީހާ ވެސް އެހެރީ އޭނަގެ ހުރި ފެންވަރު. އެހެން

އަޅުަގނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް އެމް.ީޑ.ޕީން މި މަސައްކަތްކުރަނީ ޢަދުލުވެރި ރައީސެްއ، ޢަދުލުއިންޞާފުެގ 

ޙުކޫމަތަކުން މަސައްކަްތކޮށްދޭނެ ވެރިަޔކު މި ރާއްޖެ އަށް ެގންނަން. އެއީ ަރއީސް ނަޝީުދ. އެ މަނިކުފާނަށް ކުެރވޭނެ. 

މަނިކުފާނު ކުރަމުންގެންދިޔަ ކަންތައްތައް އެހެރީ ކޮމިޓީަގއި ވެސް. މި ނިޒާމެއް، ހަރުދަނާ މާލީ ނިޒާމެއް ގެންނަން  އެ

 1365ކުރި؛ އެހެން އެްއވެްސ ފަރާތެއް ައއިްސގެންނުވާނެ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިސާލެްއ މި ދެންނެވީ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީެގ 

ވަޙީ ބަސްފުޅޭ. هللا ންނަނީ. އެ ނިކުންނައިރު އޭނަ ކުރިމަތީަގއި އެ އިނީ ލީޑަރު އިސްލާމްދީނޭ ކިޔާފަިއ އޭނަ ނިކު

ٍٰ بَْينَيُنْ  أَْهُرىُْن ُشٌَر ަމޝްވަރާެގ މަތިން މަސައްކަްތކުރާށޭ. ބުނިއިރުަގއި ބަާޣވާތްކުރަން ހަޅޭއްލަވަން ހުރީ.  ،ًَ

ٍٰ بَْينَيُنْ ޮއވޭތަ ލަދެއްނުގަނޭ އޭނަ. މިހާރު އިސްލާމްދީނޭ ކިޔަނީ. ކޮބައިތޯ އިސްލާމްދީނުގައި  أَْهُرىُْن ُشٌَر އެީއ  ،ًَ

 މަޝްވަރާގެ...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު، މައުޟޫޢިން ބޭރަށް ވަޑަިއގެންނެވޭ އެބަ. އެހެންކަމުން މައުޟޫޢުގެ 

 ތެރޭގައި ވާހަކަޮކޅު ކުރިޔަށް ެގންދަވާ. 
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 1375 އިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާ

...މި އަންނަނީ ހަމަ ހުރިހާ ޙަޟާރާތްތަކެއް. މަްޝވަާރގެ ުއސޫލުން މަސައްކަްތކުިރ ހުރިހާ ޙަޟާރާތްތައް ތިބީ 

ނޑަެއޅި ކީރި ތި އުފަލުގަ. އެހެންނަމަވެސް މިހެން މަގުމަތިން ވެރިކަން؛ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މީ ުދސްތޫރެއް ކަ

ނޑުމެން މީގަ.  ޤުރުއާން މީގެތެރޭގައި ވާ ޮގތަށް. ރަސޫލާގެ ސުންނަތާ އެ ހުރިހާ އެއްޗެހި ހިމެނޭ ގޮތަށް އަުޅގަ

ނިޑޔާރުގެ ިއން ޤާނޫނު ނެތޭ ކިޔާފައި ޙުކުމްނީއްވަނީ އެ މީހުންނަށް. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ނެތީތޯ؟  ކީްއވެގެންތޯ ފަ

 1380މީހަކު ކޯޓުަގއި ެއދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އޭނަ އަށް ފުރުޞަތުދޭންޖެހޭނެ. ކޯޓަށް ޢަދުލުވެރި ކީއްެވގެންތޯ ނުވަނީ. އެއްވެސް 

ގޮއްަސ، ކަލޭ ފައިސާ ނުދަްއކައޭ މިވެނި ެއއްެޗކޭ، ކަޭލގެ މައްސަލަ އެއް ނުބެލޭނޭ، ލޯަޔރެއް ނެތޭ، ނޫނެކޭ ކިޔާފައި 

ލަތުން، ަޢދުލުވެރިނުވަނީ އިންސާެންއގެ ޙުކުމެއް ނީްއވޭނެ. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އިންސާނެްއގެ ލޮލަކީ ދިވެހި ދައު

ނޑަށް ޙުކުމްކުރީ.  311ލޮލަށް، އަސްާވޑު ލޮލަށް  ނޑަށް އޮތީ ކިހާވަެރއްތޯ؟ ބިއްލޫރިގަ ރުފިޔާއޭ. ޤާސިމުގެ ބިއްލޫިރގަ

ނޑު މި ަދންނަވަނީ މި މާލީ ނިޒާމު  12 އަހަރަށް ޖަލަށް. މީތޯ ިއންސާފަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. އެހެންވެ އަުޅގަ

ނުޑވެގެން ހިަގއިދާނޭ. ނުހަދާށޭ، މިހެން ނުހަދާށޭ. ދިވެހިރާއްޖެ ދުވާލަކަށް ދިވެ ނޑުފު  1385މިލިއަނަށް  47ހިރާއްޖޭަގއި ފު

ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ިދވެހިރައްިޔތުންގެ ފައިސާ އިން އެބަ ަޚރަދުކުރޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ޔަތީމުންނާއި މިސްކީނުންނާ 

ނުޑ މި ދަންނަާވ  ގެދޮރު ނެތިފައޭ އެ ތިބެނީ ޢިއްޒަތްތެރި ނުޑމެން ވިސްނަންޖެހޭ މިކަމާ. މީ އަުޅގަ ަރއީސް. އަުޅގަ

ވާހަކަ އަކީ. މިހާރު އިންތިހާ އަށް ދިަޔއީ. ދީނޭ، ޞާލިޙު ައޅުންނޭ ކިަޔއިގެން ނިކުްތ ބަަޔކު އިސްލާމްދީނުެގ ނަމުގަިއ 

ނޑުުފނުޑކޮށްފިއޭ ޢިްއޒަތް ތެރި ރަީއސް. ރައީސް ނަޝީދު އެހެންތޯ. މުޅި ޤައުމުަގއި ފިތުނައުފައްަދއި، މުޅި ަޤއުމު ފު

 1390ރައީސް ނަޝީދު؛ ހަމައެކަނި އަޅުަގނުޑ މިއެްއ ނޫނޭ. ައޅުަގނޑު ނުދެކެން ިދވެހިރާއްޖޭެގ ވެރި އެއް ަރއީސް ނަޝީުދ 

ރީ ނޫނިއްޔާ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ހަދީޘް ފޮތްތައް ބެހީ ރަށްރަށަށް ގޮސް. އެންމެ ފަހުން ވެސް ވަޢުދުގެ ދަތުރުގައި އިމާމު ބުޚާ

 އިމާމް މުސްލިމުގެ ހުރިހާ ހަދީޘް ފޮތްތަކެއް ރާއްޖޭަގއި ބެހީ. ދީނަށް އުޅެވޭނެ ގޮާތއި ދީނަށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ އިސްދޫ ާދއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަރު ރަޝީދު އިބްރާހީމަށް.   1395 މިހާރު އަޅުގަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: އިސް
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ނުޑ ދަންނަވާނީ މިއީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހޭ. މިއީ  ނޑު އެދުނީ ނިޒާމީ ުނކުތާައކަށް. އަުޅގަ  1400ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ޅު އެ ދެއްެކވީކީ މިތާ އޮތް ބިލަކަށް ކުޅިވަުރކުޅޭ ތަނެއް ނޫނޭ. ރައީސަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާެނ އެ ބޭފުޅާ ވާހަކަފު

 ނޫންކަން. ހަމަ ބޭނުންހާ ވާހަކަފުޅުދައްަކވަންދެން ތި އިންނެީވ ހަމަ މަޑުމަޑުން. އަޅައި ކަަހއި ވެސް ނުަލއްވާ. 

 

 

 1405 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު ހިސާބުްނ ޢި އްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ތި ވިދާުޅވީ ނިޒާމާ ބެހޭ ަމއްސަލަ ެއއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ބިލުެގ ތެރޭގައި ބަހުސް ކުރިއަްށ  އަޅުަގނޑު ރިުކއެސްުޓކޮށްފައި ވާނީ އަުޅގަ

ނޑު  ނޑު ޤަބޫލެްއނުކުރަން. މިހާރު އަޅުގަ ގެންދިއުމަށް. އެހެންކަމުން ތިއީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމަކަށް އަޅުގަ

ވަޑަިއގެންތިއްެބވި އެްއވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑއިގަްނނަވަން ބޭނުންފުޅުތޯ. މިހާރު ބޭނުން 

 1410އަޅުަގނޑަށް ލިބިފަިއވާ ލިސްޓުަގއި އޮތް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި، އެންމެ ފަހު މެންބަރަށް 

މުން، މިހާރު ވަޑަިއގެން ތިއްބެވި ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމިގެން އެ ދިޔައީ. އެހެންކަ

މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ އެްއވެސް ބޭފުޅަުކ އިންނެވި ކަމަށް ވަނީ ވިްއޔާ ފުރުޞަތަށް، ބަޓަނަށް 

 މީރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ފިއްތަަވއިލެްއވުން އެދެން. އާެދ! ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ސަ

 

 1415 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޕެންޝަނުގެ މައްސަަލާއ ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ ޕެންަޝނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ބަދަލެއް 

ނޑު ެގވެްސ ބަެއއް ޚިޔާލުަތއް އެބަ ހުރި. އަދި ޚާއްަޞ ގެނައުމަށް ަޓކަިއ ހުށަހަޅާފަިއވާ ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުްނ ައޅުގަ

ގޮތެްއގަިއ ޖުޑީޝަީރގަިއ ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ނުވަަތ ެއ ދާއިރާަގއި މަަސއްކަތްޕުޅުކުަރްއވާފައި ިތއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއެްއަގއި ވެސް ވަނީ  ޕެންޝަންދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން މައްސަލަތަކެްއަގއި އަުޅގަ

 1420މަޝްވަރާކުެރވިފަ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އެބަ ހުރި މައްސަލަތަކެއް. އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން 

ނިކުންނައިރު އެ މައްސަލަަތުކގައި އަދި ޖުޑީޝަރީގެ އިތުަރށްވެސް އެހެން ދައިރާތަުކަގއި ވެސް އެ ަމއްސަލަތައް އެބަ 

ދައުލަތުން އޭގެކުީރގެ ަވޒީފާަތކުަގއި ތިއްބެިވ، ަވގުތީ ގޮތުްނ ގެންގުުޅއްވާަފއި ތިއްެބވި ހުރި. މީގެތެރޭގައި އެބަ ހުރި 

ބައެއް ބޭފުޅުން މަޤާމުން ވަކިކުރެްއިވއިރު އެ މަޤާމުތަކަށް އެ ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލެއްވިއިުރ އެ  ބޭފުޅުންނަށް ވެސް 

އި ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ޢަމަލުކުރަންފެށުމާ ހިސާބުން އެްއވެސް އިނާޔަެތއް ނުދީ ދޫކޮށްލައްވާފަ. އަދި ހަމަ އެއާެއކުގަ 

 1425 21ފެށިގެން ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުމުރުން ދުވަްސވުުމގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޝަރުީޢ ނިޒާމުގަިއ އުމުރުން 

ކިބާެވ، އަހަރުދުވަށްވުެރ ދިގު ުމއްދަތެއްަގއި ޚިދުމަތްކުރަްއވާފަިއ ހުރި ބައެއް ފަރާތްަތއް ެވސް އެ ޚިދުމަތުން އެއް 
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ނުވަތަ އެހެން ވަޒީފާތަުކަގއި އުޅެމުން ވެސް އެބަ ގެންދަވާ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަމެއް ހަމަޖެހިގެން ނުވަތަ މިފަދަ 

ކަމަކާ މެދު  މަޝްވަރާކުރެވޭިއރު މިއީކީ ހަމައެކަނި ވަކި ްސޕެސިފިކު މީހުންނާ މެދުގައި ިވސްނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް 

ވަރަށް ދުރާލައި، ިމ މައްސަލަތައް ދިމާވެަފިއ ހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް  އަޅުަގނޑު ނުދެކެން. ިމއީ 

 1430ވިސްނުންތެރިކަމާެއކުަގއި މިކަން ހައްލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. މިސާލެއްގެ ގޮތުން ދަންނަވާ ނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ 

އެ ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ިލޔެފައި އޮތީ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކޮށް، އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުުނ ހިސާބުން ފެށިގެން

ނޑިޔާރު މަނިކުފާނުގެ މަޤާމުގަިއ  1997އޭރު  ވަނަ އަހަރުަގއި ޢަމަލުކުރަމުން އައި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް ުއއްތަމަ ފަ

މު ހުންނެވި، އެ މަޤާމު އުިވގެްނދާނެ ކަމަށް. ނަތީޖާއަކަށް ވެެގންދިޔައީ ޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމްގެ މަޤާ

އުިވގެންދިއުން. ދެން ީކއްތޯުކރާނީ. ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ެއގޮތަށް ބަދަލުގެނައުުމގެ ސަބަުބން އެ މަނިކުފާނުގެ މަޤާމު 

 1435ގެއްލުނީ. އެހެންނަމަވެސް ެއ މަނިކުފާނު ވެސް އެބަ އޮްތ ހުށަހަޅުއްވާަފއި ތިމަންނާ ައށް އެ އިނާޔަތާިއ ހިމާޔަތާއި 

ންޖެހޭ ކަމަށް. ދެން އެކަން ެއގޮތަށް ކޮށްލަން ބަލާއިރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައްކާތެރިކަން ލިބިަވޑަިއގަްނނަވަ

ވަނަ އަހަުރ  2118ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނުއަސާސީ އަށް ފަހުަގއި،  97ފާހަގަކުރެވޭ އަނެއް ނުކުތާ އަކީ ހަމަ 

ތަކަށް އިންތިޚާބުކޮށްފަިއ އަހަރުެގ މުހުލަ 5ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކޮށް، އެއަްށ ޢަމަލުކުރަންފެށި ހިސާބުން ފެށިގެން 

ތިބި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ެއ މީހުންގެ ެއއް އަހަރުގެ ަދއުރު ޫދކުރަްއވައި ޤާނޫުނއަސާީސގަިއ 

 1440ބުނާ ގޮތުގެ މަތިން ޖެހުނީ އިންތިޚާބަކަށް ވަޑަިއގަންނަވަން. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިންތިޚާބުވެފައި އޮްތ 

އަހަރުގެ ތެރެއިން މުއްދަތުތަކެއް ެގއްލިގެންދިޔަ. ހަމަ މި ދެންނެވި މަގުން އެބަ ހުރި ހަމަ ގެއްލުންތަެކްއ  5

ލިބިވަޑަިއގެންފަ. އިތުރަށް ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ވެސް ބައެއް ފަރާތްތައް ައިއ ބަދަލާ ގުޅިގެން އެ މީހުންގެ 

ލިބި ެއބަ ހުރި. އަދި ހަމަ ގިނަ ުދވަސްތަެކއް ވަންދެން ަވޒީފާ މަޤާމު ގެއްލުނީތީ އެ މީހުންނަށް އެ އިނާޔަތް ނު

އަދާކޮށްފައި އަތޮޅުތަުކގަިއ ތިްއބެވި ބަެއއް ފަރާތްތަކާ އަދި ާމލޭގެ ކޯޓުތަުކަގއި ަވޒީފާ އަާދުކރައްވާަފއި ތިއްެބވި ބަެއއް 

ނުޑކޮށް ެއްއވެ  1445ސް އެްއޗެއް ލިިބވަަޑއިނުގަންަނވަިއ، ފަރާތްތައް އެބަ ހުރި އެ ބޭުފޅުންނަކަށް އެ އިނާޔަތެއް ުނަވތަ ގަ

މަޤާމުން ދުރުވެވަަޑިއގެންފަިއ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްބެވި. އަދި މިއަދު އެ ޚިދުމަތުގައި އެހެން މަޤާމުތަކުގައި 

ނޑު ދަންނަވަ ްނ ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވެސް އެަބ ތިއްބެވި. އެހެންވީމާ، ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، މި ބިލާ މެދުގައި އަުޅގަ

އޮތީ މި ސްކީމާ މެދުަގއި ުނަވތަ މިއާ ުގޅޭ ގޮތުން ެއއްެޗއް ދޭ ގޮތަށް ބަލަމުންދާއިރު މިޮގތަށް ދިމާވެފައި ހުރި އެަތއް 

ހާދިސާތަކެއްަގއި ދިމާވެފައި ހުރި އެތައް ބަޔަކު އެބަ ތިއްބޭ. އެހެންވީމާ، އެ ހާދިސާތަކާ އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެްނ 

ނޑު ދެކެން. މުޅި ހުރިހާ އެންމެން ހި  1450މެނޭ ގޮތަކަށް އެ ކަންކަމުަގއި ަޢމަލުކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެންނައިރު ހަމައެކަނި ަވިކ ބައެްއގެ މައްސަލަތައް ހުަށހެޅުނީމާ އެ މައްސަލަތަކަށް 

އްނުވާނެ. މީަގއި އެބަ ހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް. އެކަނި ެއޑްރެސްކޮށްފައި އެ ބަދަލު ގެނައުމަކުން އެކަން ހަްއލެ

ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ިތއްބެވި ވަޒީާފއަދާކުެރއްވި ބޭުފޅުންނަށާ އަދި ސިވިލް ސަރވިްސގެ ަވޒީފާަގއި ތިއްެބިވ 
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އެބަ ހުރި  ބޭފުޅުންނަށާ އަދި އެނޫން ދާއިރާތަކުަގއި ަވޒީފާަގއި ިތއްބެިވ ބޭފުޅުންނަށް ވެްސ މި މައްސަލަތައް

ނޑު ފާހަަގކުރަން ބޭނުން.   1455ކުރިމަތިވެފަ. އަދި އަޅުަގނުޑމެންގެ މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެކަން އޮތްކަން އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުންވަނީ މިފަދަ ބިލެއް މިގޮތަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެްސ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެންަކމުން، އަުޅގަ

ރަނަގުޅ ދިރާސާ އެއް ކުެރވި، ރާއްޭޖގައި މި ހާލަތު ދިމާވެފައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ކަންތައްތައް ކުާރއިރު 

މީގެން ހައްލުތަކެއް ގެެނވޭެނ ގޮތަކަށް އެކަން ކުެރވުން. ދެން، މި ވާހަކަ މިގޮތަށް ަދއްކާފައި ޕެންޝަްނގެ އޮފީހާ 

ތުރު ބަިއވަރު ކޮްނސަރންތަކެއް އެބަ ހުރި. އެ ބޭފުޅުން އެކަމާ މަޝްވަާރކޮށް ވާހަކަަދއްކާލީމަ ެއ ބޭފުޅުންގެ އަދި އި

 1460ވިދާޅުވަީނ އެ ބޭފުޅުންނަށް ިލބިވަަޑއިގެންފަިއ ހުރި ފައިާސ ނުވަތަ ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ލިބޭ އެްއޗަކުން މި ތަފާުތ 

ކަންކަން ނެތޭ  ޚަރަދުތައް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އެކިކަހަލަ އިނާޔަތްތަކެއް ދީ، ކަންތައްތައް ކުރަންެވްއޖެ ނަމަ އެ

ބެލެހެއްޓޭކަށް. މި ނިޒާމު އެބަ ޖެހެއޭ ހަރުދަނާ ގޮތެއްަގއި ފައިދާހުރި ގޮތެއްަގއި ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ވާން. 

ނޑު ދަްނނަވަން ބޭނުންވަނީ މިކަން ިއޞްލާޙުކުރެިވގެންދާއިރު އަުޅަގނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ން ސްކީމުގެ އޮފީހާ  މަޝްވަރާކުރެިވގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ެވސް މަޝްވަރާގެ މަތިން މި ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ޕެންޝަ

 1465ކަންކަން ދިގު މުއްދަތެްއގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއަގއި މިކަން ކުރެވޭނެ މަގަށް މިކަންކަން ފަހިވެގެންދާން. ޝުކުރިްއާޔ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެދއްވި ުފރުޞަތަށް. 

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނުޑ ދަންނަވާލަންޖެހެނީ މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

ނޑަްށ  ނޑުމެންނަށް އިޝާރާތްކޮށްލަދެއްވާށޭ. އެހެންނޫންނަމަ އަޅުގަ  1470މެންބަރަކު އެދިވަަޑއިގަންަނވާ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަ

ހުސް މިހާހިސާބުން ނިންމާލައި، ފަހު ފުރުޞަތު ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް އަުރވަން. ޖެހޭނީ މި ބިލުގެ ބަ

ނޑު އަިދ ކުޑައިރުޮކޅެއް ބަލައިލާނަން ވާހަކަދަްއކަން އެދިަވޑަިއގަންަނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ނުޑ މިހާރު އެދިވަޑަިއގެންނެިވ ހޯލްތެރޭގައި ަވޑަިއގެންއިންެނވިތޯ. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ާއދެ ! މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ނޑު މި ފުރުޞަތު މި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމުނީ. ދެން ޖެހޭނީ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

 1475، 8/2119 އަރުވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަަސން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤަނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުެގ ފަހުބަސް އިއްވުމަށާ އަދި ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގެ ތެރޭގައި 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހާމަކުރެއްިވ، ސާފުކުރަން އެދިވަަޑިއގެންނެވި ބަެއއް ކަންކަން ާސފުކުރެއްވުމަށް މި ފުރުޞަތު  

ޞަތު ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަށް. ިހތަދޫ ދެކުނު ދައިރާގެ ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު މި އަރުވަނީ. ފަހު ފުރު

 ވާހަކަކޮޅު ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް ދަންނަވަން. 
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  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހިތަދޫ

ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ، 8/2119ންބަރު ވަބަރަކާތުހޫ. ޤާނޫނު ނަهللا `. އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް ވަރަޙްމަތު

ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި މި އިޞްލާޙުގައި ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރުން ވަރަށް ސާފުސީދާ ަވރަށް މުހިއްމު ނުކުތާތަކެްއ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ގިނަ ބޭފުޅުން ވެސް ހަމަ ވާހަކަފުޅުދެއްކެ ީވ ފާހަގަކުރަްއވާފައި ވާހަކަފުޅުެދއްެކވި. އަުޅގަ

 1485އަޅުަގނުޑގެ މި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދުކުރައްާވ. އެހެންކަމުގަިއވިަޔސް އިތުރު ޚިޔާލުފުޅުތައް ހުރިކަން އަޅުަގނުޑ 

ނޑު ވެސް ހަމަ ެއއްބަސްވަން ދެންމެ ދިއްދޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ފާހަގަކޮށްލަން. ޙަޤީޤަތުގައި ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ އަޙްމަދު ސަމީރު އެ ހުށަހެުޅއްވި މަ  އްސަލަ އަކީ ވެސް ހަޤީޤަތުގައި، ޙަޤީޤަުތގަިއ ެވސް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުްނގެ ޤާނޫނު އަިއއިުރ  ދޭތެރެއަކުން އައި ަމއްސަލަ އެއް. ބަެއއް ބޭފުޅުން އެބަ ިތއްބެވި. މިސާލަކަށް، ހަމަ ފަ

މަވެ، އެ ބޭފުޅުންގެ އުމުރު އޮންނަ ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަ ތިއްެބިވ އެ ބޭފުޅުން އެހާހިސާބުން ވަކި މުއްދަެތއް ހަ

 1490މިންވަރާ ހަމައަށް ގޮްސގެން ެއ ބޭފުޅުން ވަޒީފާ އިން ަވިކވެެގންދިޔައިރު ެއއްެވސް ެއއްެޗއް ލިބިވަޑައިުނގަންނަވާ. އަދި 

ވެ އަހަރުނު  21ގެ ރިަޓޔަރމަންޓު ޕެންޝަން ސްކީމާ ބެހޭ ޤާނޫނު ތަޢާރުފުވީއިރު އޭރު 2119ހަމައެއާެއކު އެބަ ތިއްެބވި 

ވަނަ އަހަރުވެފައި ިތއްބެވި ބޭބޭފުުޅން. އަނެއްކާ ެއއްކަލަ ރިޓަޔަރމަންޓު ޕެންޝަން ސްކީމުގެ  19ގާތްަގނޑަކަށް ހަމަ 

ޤާނޫނަށް ރުޖޫޢަވުމުގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ އެއްޗެއް ނުލިބި، އެ ބޭފުޅުންގެ އަތުްނ 

ނޑެމުން އަދި  ދެން އެ ބޭުފޅުން އިންތިޒާރުކުަރްއވަންޖެހިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅުން. ހަމަ އަހަރު ވަން 65މުސާރަތައް ކެ

 1495އެގޮތަށް އެބަ ތިއްެބވި ސަުރކާރުަގއި ަވޒީފާަގއި ިތއްބެިވ ބޭބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހަމަ  ވަރަށް ުކޑަ މުއްދަެތްއ 

ސީ ަމޤާމުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުން، އެ އަހަރާ ކައިިރވާންުއޅެނިކޮށް ަވޒީފާ އިން އެހެން ސިޔާ 21ފަހަނައަޅާނުގޮސް ުނވަތަ 

އަހަރުގެ ޕެންޝަނާ ހަމައަްށ  21އަހަރު ުނވަނީސް ެއގޮަތށް ދިމާވެ ނުވަތަ އެ ބޭފުުޅންނަށް ވެސް އެްއކަލަ  21

ނުގޮސް ދިމާވެަފއި ތިއްެބިވ ބޭބޭފުޅުން ވެސް. ކޮންމެައކަސް މިގޮތަށް ިތއްބެިވ ބޭޭބފުޅުންގެ ކަންަތއްތައް ވެސް 

ވަނަ މާްއދާގެ ތެރޭގައި ހައްލުކުެރވިދާެނ ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގަ. ދެންމެ  25ލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ޤާނޫނުގެ އަޅުަގނޑު ޤަބޫ

 1500ސަމީރު ވިދާުޅވި ފަދައިން ޕެންޝަން އޮތތޯރިޓީާއ އަިދ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަުކގެ ެވސް މަޝްވަާރއާ އެކު ފުާޅ 

ނޑުމެންނަށް އެއް ރޫހެްއގައި ައޅުަގނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަްއ  ދާއިރާެއއްަގއި ދިރާސާތަކެއް ކުރެވި، އަުޅގަ

ފުރިހަމަ އަށް ހޯދައިދިނުމަށް ނުވަތަ މި މައްސަލަތައް ދިމާވެފަިއވާ ބޭފުޅުންގެ ޙައްޤު ުފރިހަމަ އަށް ހޯދައިދިނުމަށް 

ނޑުމެންނާ ވަ ރަށް ހަނި ޓަކައި، މި ވިސްނުުމގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މަސަްއކަްތކުރެިވއްޖެއްޔާ. ެއކަމަކު އަުޅގަ

ދާއިރާއަކުން ވެސް ވިސްނިާދނެ. މިސާލަކަށް ކުރީގައި ެވސް އަޅުަގނޑު ބިލު ހުށަހަޅަމުން ދެންނެވި ގޮތަށް، މިއީ ދެ 

 1505ޕެންޝަނެކޭ މި ދަނީ. ޑަބަލް ޕެންޝަނެއްގެ ގޮުތގައޭ މި ދަނީ. ރައްޔިތުންގެ މިސާލަކަްށ، ބަޖެޓަށް ބުރައަކަށޭ ވާނީ. 

ނުޑ ނުވަތަ މިއީ ކުރެވޭނެ ކަމެްއ  ނޫނޭ. މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިކަހަލަ އާދައިގެ ގޮަތކަށް މި ދުއްވައިލާިފއްޔާ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މިއީ ހަމަ ބޭކާރު އެއްަޗކަށް ވެގެން ެވސް ހިނގައިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެހެން ނުވެ، ދާނެ ކަމަށް 
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ކޮށް ވިސްނާަވޑަިއެގން މި ބިލު ދާ ކޮމިޓީއަކުން އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ިޢްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މިއާ ދޭތެރޭ ފުން

ނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން ވަރަށް ބޮޑަށް  ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަމާ ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުން އެދެން. އަދި އަުޅގަ

 1510ެއއްބާރުލުން ދެްއވަން އެދެން މި މަޖިލީހަށް މި ބިލު ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީައކަށް ފޮނުއްަވއިދެްއވުމުަގއި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ 

 .ًبركاتو هللا تًرحو عليكن اسالم ًالسالمއެދޭ ހާލު އަޅުަގނުޑގެ މި ވާަހކަކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިްއާޔ. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނީ ބިލު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން ބިލުގެ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ ނިމިގެން އެ ދިޔައީ. ދެން އޮންނާ

 1515ގައި ވޯޓުަނގާ ގަީޑގަ. އެހެންކަމުން، ދެްނ 1:31މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ނެގޭ ވޯޓު ެނގުން. މިކަން އޮންނާނީ މިއަދުެގ 

ނޑު ިރޔާސަތު މަޖިލީހުގެ  ޖެހޭނީ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގެ ައއިޓަމު އެހެން ނަންބަރަކަށް ބަދަލުވެލަން. އޭގެ ކުރީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާރު މި ވަނީ އެޖެންޑާ ައއިޓަމް  ރައީސާ ހަވާލުކުރަން.  އެ ނިމުނީ. -9.1ަގއި. 9)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

. ތޮއްޑޫ ާދއިރާެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ ޤާނޫުނ އަޅުަގނޑު މި ަދނީއަށް  9.2

ރުތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުުމގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަާކއި ބާ، 2113/5ނަންބަރު 

 1520ވަނަ ޖަލްސާގަ. މި ބިލު  21ަގިއ ބޭއްވުނު މި އަހަރުގެ 2113އެޕްރީލް  17ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވާފައި ވަނީ 

 ޞަތުއަުރވަން.މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިެދއްވުަމށް ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރު

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

ނޑު މިއަުދ އެއްބުރުން މި ހުށަހަޅަން ގަސްތުކުރާ ބިަލކީ ޤާނޫނު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

 1525ހަޅާ އިޞްލާޙެއް. މި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުަތކާއި ބާރުތަުކގެ ޤާނޫނަށް ހުށަ 2113/5ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ(. މި މާއްދާގެ )ހ(ަގއި އެހެން އޮތްކަމުަގއި ވިޔަސް  18އިޞްލާޙުަގއި މި އޮންނަީނ 

ނޫސްވެރިކަންކުރުމާ، ުމވާަސލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންުކރުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެ އެެވ. 

ފެންނަ ގޮތްތަާކއި ޚިޔާުލތައް ފާޅުކުރުމާ، ާޝއިޢުކުުރމާ، ފެތުރުމުގެ މިނިވަންކަން މީގެތެރެއަށް ޚަބަރާއި މަޢުލޫާމތާ، 

ހިމެނެއޭ. މިގޮތުން ޝާއިޢުކުާރ ނުވަތަ ފަތުރާ ނުވަތަ ފާުޅުކރާ މަޢުލޫމާތެއްގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް އެްއވެސް މީހަކަްށ 

 1530މި ބިލު ތަޞްދީޤުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންޭނ.  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ -2މަޖުބޫރުކޮށްގެންނުވާނެ ެއވެ. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ިއޞްލާޙު އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަްނ ނޫސްވެރިން ކުރަމުންދާ 

މަސައްކަތްތަުކގެ ަޙއްޤުަގއި ައދި ޒަމާނީ ފުރިހަމަ ނޫސްވެރިކަމެއް ރާއްޭޖގަިއ ފެންނާނެކަމުގެ ުއއްމީދުގަ. މިހެން ިމ 

ނޑު  ނޑުން ބޭރުންކަން އަުޅގަ ވާހަކަ ދަންނަާވއިރު ވެސް ަބެއއް ނޫސްވެިރކަން މިއަދު ެވްސ ކުރެވެމުންދަނީ ޭއގެ މިންގަ

ހިތާމަޔާ އެކު ފާހަގަކުރަން. ެއހެންނަމަވެސް އެ ކަމަކީ އަުޅަގނޑުމެން މުޅި ނޫސްވެރިކަމާ ދޭތެރޭގައި ގޯސް ނަޒަރަކުްނ 
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 1535ން. އަދި މި އިޞްާލޙު ހުށަހެޅުމާ އެއްކޮށް ައޅުަގނޑު ދިވެހިާރއްޖޭގެ ބަންޑާަރ ދެކެންޖެހޭނެ ސަބަބެއް ކަމަށް ނުދެކެ

ރޒް އެކްެޓްއ ޤާއިމުކޮށްދިނުން. މިކަމުެގ  ނައިބަށް ޮގވާލަން، ިދވެހިރާްއޖޭގައި ވީ އެންމެ ައވަހަކަްށ ވިސުލް ބްޯލވަ

ނޑަްށ ފެނިގެން ދިަޔއީ ުގއަންޓަނާމޯބޭ ޖަލުން ގައިީދއަ ނޑުެގ މުހިއްމުކަން އަުޅގަ ކުން ގެނައުމުެގ ކަންތައްތަުކގައި އަުޅގަ

ދޮރުދޮށުން އައި ޑޮކިއުމެންޓުަތއް ފެނުނު ހިސާބުން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަދު ފަރުދާގެ ފުރަގަހުަގއި ހިނގާ ކަންތައްތަްއ 

ަގއި ވެސް ތިބޭ. ބޭރަށް ލީކުކުރަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އަބަދުވެސް ސަރުކާުރގެ ތެރޭގައި ވެސް، ބޭރު

ރޒް އެކްެޓއް ނެތްކަމަކީ   1540އެހެންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީ އަިއސްގެން ދިޔައިރު ވިސުލް ްބލޯވަ

މިފަދަ ކަންކަން ހާމަކުރަން ބޭނުންވެފައި ތިބި މަސްދަރުތަކަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ދެރަ އެއް. މިއަދު ައޅުަގނުޑ 

ސްެވގެން ޮގއްސި ނަމަ ނޫސްވެރިންނަށް މި ލިބިގެންދަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހިމާޔަތަކާިއ ދެކޭގޮުތގައި މި އިޞްލާޙު ފާ 

ރައްކާތެރިކަެމއް. ޭއގެ ނާޖާިއޒު ފައިދާ ބޭނުންނުކޮށް ަޙްއޤުގެ މަުގަގއި ެއކަން ކޮށްިފ ނަމަ މިއީ ނޫސްވެިރކަމަށް 

ނޑު ލިބިގެންދާނެ އާ ބާރެއް އިނގޭތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އާ ބާރެއް މިއީ. އެ ހެްނީވމާ، އޭެގއިތުރުން އަުޅގަ

ނޑު ބަންޑާަރ  ނޑުމެން ދެކެން އެބަ ޖެހޭ. ެއގޮތުން އަުޅގަ  1545ދެކޭގޮުތގައި ނޫްސވެރިންނަށް ވުރެ ފުޅާކޮށް މިކަން އަުޅގަ

ރޒް ެއކްޓެްއ ޤާއިމުކުރުްނ. ބަންޑާރަ ނައިބު އެކަްނ  ނައިބަށް ވަރަށް އަދަބުވެިރކަމާ އެކު މި އެދެނީ ވިސުލް ްބލޯވަ

ނޑު ޖެހޭނީ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ނުކު ރައްވަންޏާ ދެން އަުޅގަ

އެކަމުަގއި މައްަލވަކުރަން. ެއީއ މި ކަންކަން ފުރިހަމަވެގެން އައިމަ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޑިޮމްކރަސީ ހަރުދަނާވެގެންދާނީ. 

ތަްއ ހުރި ގޮަތކުން ެއއް ލޯ މެރޭ ކަހަލަ ގޮތެއް އެބަ ވޭ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ަތނުގައި ަލއިޓު

 1550 އަޅުަގނޑު މި ހިސާބުން ކުރުޮކށްލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުުކރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓު.  46މިނެޓު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  7ަގޑި  1ގަިޑއިރު. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް  3މި ބަހުސަށް، މި ބިލުގެ ބަހުސަށް އޮތީ 

މިނެޓު. ވަކި  5މިނެޓު. ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް  5މިނެޓު. ޕީ.އޭ އަށް  11މިނެޓް. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  35ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް 

ނޑު އަުރވަމުން  5ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުާވ ކޮްނމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް   1555މިނެޓުގެ ފުުރޞަތު އަުޅގަ

ނޑު މިހާރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ިދއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަުދ  ގެންދާނަން. އަުޅގަ

 ސަމީރަށް.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު

 1560ިއރު އެންމެ ފުރަތަމަ ެވސް ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅަގނޑު ިމއަދުެގ މަޖިލީހުގެ މަސަްއކަތް ކުިރއަށްދާ

ނޑުމެންގެ އިންޓަރެނޓް ކަނެކްޝަން ފެއިލްވުމުގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން، އަޅުގަ
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ނޑުމެން މި ވަގުތު  ސަބަބުން އަޅުަގނޑުމެންެގ މުޅި މި ނިޒާމު ޑައުްނވެފަިއ ހުރި ވާހަކަ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ެއކަން  ދަނީ މެނުއަލްކޮށް އެ މަސަްއކަތްތައް ކުެރވޭ ކަހަލަ ޮގތަކަށް. މަސައްކަތްކުރަމުން މި

ރަނގަޅުކުރުުމގެ މަސަްއކަތް ހިނގަމުންދާކަން ވެސް އަުޅަގނޑަށް އެނގިފަިއ އޮތީ. އެެހންކަމާއެުކގައި ކުަޑ ދަތިކަމަކާ 

 1565ބަލާނަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ  އެްއކޮށް ނަމަވެސް ައޅުަގނުޑމެން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭތޯ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ދެންމެ އެ ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުމަީކ އަޅުަގނޑުމެން ވަރަްށ 

ިއ ވިސްނުންތެރިކަމާެއކުަގއި އަިދ ރާއްޖޭގައި ނޫްސވެރިކަުމގަިއ މަސައްކަތްކުަރއްވާ އަދި ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ މަސަްއކަތުގަ 

މަސައްކަތްކުަރއްވާ ފަރާތްތަކަްށ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. ސަބަބުތަކެއް ވެސް އެބަ ހުރި. އަދި 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އަޅުަގނުޑ ދެކެން. މީަގިއ  އެ ބޭފުޅުން ކަންބޮުޑވާ ސަބަުބތަކާ މެދުގަިއ އަުޅގަ

ނުޑ މި ދަްއކާ ވާހަކަ އިން ރާއްޖޭެގ ނޫސްވެިރކަމުަގއި މަސައްކަތްކުަރއްާވ ބޭފުޅުން އަޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަން ައޅު   1570ގަ

ހިތުގައި ނުޖެހޭނެ ކަމަށް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން ބޭުނން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އަާސސީ ޙައްޤުތަކެއް އެބަ ހުރި 

ޤާނޫނަކުން ވަީނ އަޅުަގނޑުމެން ހަނިކޮށްފައި ފާހަގަކުރެވިފަ. ާޚއްޞަ ގޮެތްއގައި މިނިވަްނކަމާއެކު ެއއްެވުއޅުމުގެ ޙައްޤު 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. އެީއ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެއްެވއުޅުމުގެ ޙައްޤު ޮއވޭ. އެކަަމުކ ޙުދޫދުތަކެއް ލާފައި އެކަން 

ންވީމާ، ހަނިކޮށްފި. އަދި ހަމައެއާއެުކގައި ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ެވސް އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ހަނިކޮށްގެން. އެހެ

ނޑު އުފާކުރަްނ   1575ނޫސްވެރިކަމުަގއި ލިުޔއްވާ ލިޔުންތައް ޙަޤީޤަތުގައި މިައދު މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭއިރު އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫުލކުރަން މިއަދު ވެސް އެކަން  ޤާނޫނުއަސާސީ އަްށ އެ ާމއްާދ ލުމުގެ ޝަރަފު ލިބުނު މީހެއްެގ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އެގޮތަށް. ެއއީ މަސްދަރު ހާމަކުރަން ޖެހިގެންނުވާނެ އެގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އަދި ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެނީ. އެއީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަުމގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ައސާސެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މިކަން މިގޮތަށް އޮްއވާ މި ދެންނެވި އަސާސީ ޙައްޤުަތއް  ޤަބޫލުކުރަން. ހަމަ މިއާއެކުަގއި އަުޅގަ

 1580ހަނިކޮށްފައިވާ ހިނދު، މިކަްނ ވެސް ނޫްސވެރިކަމުގެ މިިނވަންކަމުގެ ތެޭރަގއި ވެސް ަހއްދެއް ނެތި، ޙުދޫދެއް ނެިތ، 

ނަޑއެިޅގެން ގަސްުތގައި ޮއޅުވާލުމުގެ ލިޔުެމއް ލިޔެ، ުނވަތަ މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ޢާއްމު މަޞްލަޙަތާ އަދި ޚާއްޞަ  ކަ

ޤައުމަށް ނުރަްއކަެލއް ދިމާވެދާނެ ކަހަލަ ުނވަތަ ރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ މަޞްލަޙަތު ެގއްލިދާނެ ކަހަލަ ޒާުތގެ ވާހަކަ  ގޮތެްއގައި 

އެއް ލިޔެފި ކަމަށް ވާނަމަ ެއކަން ހާމަކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް އެބަ އަންނަންޖެހޭ. އެކަން ހާމަކުރުމުގައި ަކނަޑއެޅިދާނެ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ  241ގައި މިސާލަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު ކޮމިޓީ ނުވަތަ ޚާއްަޞ އެކަމަކަށް ކަ

ނޑު މި ވާހަކަ ދައްކާއިރު ވެސް ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ރާއްޭޖެގ   1585ކޮމިޓީއަކަށް ެއކަން ކޮށްދިނުން. ދެން އަޅުގަ

ން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޫސްވެރިކަމުަގއި ވަރަށް ބޮުޑ ކޮންސަރނަކަށްވޭ އެ ބޭފުުޅން ދައްކާ ވާހަަކއަކާ ގުިޅގެ 

ކޮމިޓީއަކަށް ގެނެސް ހަންމުށިއަޅައި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ަކންތައްތަކެއް ހިްނގައިފާނެކަުމެގ ބިރު. އެހެންވީމާ، އެީއއަީކ 

ނޑުމެންގެ މާޒީ ައށް ވިސްނައިލާއިރު ެއކަހަލަ  ނޑު ނުދެކެން. އަދި އަޅުގަ ކޮށްގެްނވާނެ ކަމެއް ކަމުަގިއ އަޅުގަ
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ުކގެ ތެރޭަގއި ބައެްއ ވާހަކަތައް އެބަ ހުރި ދެކެވިަފ. ދެން އަދި ހަމައެއާއެކުަގއި ފާހަގަކޮށްލަން އެބަ ޖެހޭ އެ ކަންތައްތަ

 1590ވާހަކަތައް ަދއްާކއިރު ޒިންމާދާރުކަމެއްގެ ގޮުތގައިތޯ އެ ވާަހކަ ދައްަކވަނީ. މީ އެ ބޭފުޅުްނ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި، ަބއެްއ 

މީ މާލޫދުހަރުގެ. އެހެންަނމަވެސް މީ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލިސް. މި މަޖިލީހާ ދޭތެރޭގައި  މީޑިއާތަުކގައި މާނަކުާރ ގޮުތަގއި

އެ ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ެވސް ެއބަ ވާންޖެހޭ އެ ބޭފުޅުން ނުރުހުމުގެ ތެރޭގައި ދެއްިކކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް، އަދި ރާއްޭޖގެ 

ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ އެްއ ދެއްކިކަމުަގއި ވީނަަމވެސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އަދި ޢާއްމު ފަުރދަކާ

އެއީ ޙަޤީޤަތެްއގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ ވާހަކަތަކެއް ދެްއެކން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ައޅުަގނުޑ 

 1595ވަންކަން ހިފެހެއްޓޭނީ މި އިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރަން. އަދި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެިރކަމުެގ މިނި

ވެސް ހަމަ މިދެންނެވި ގޮތަްށ އެ މަސްދަރު ހާމަކުރަންނުޖެހޭނެ ހާލަތަކަށް އޮެވގެން. ެއަކމު ހިތާމަ އަކީ، ދެރަކަމަީކ، 

ނޑުމެންގެ ސިޔާސީ މަސަްއކަުތގައި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  އަޅުަގނޑުމެން ނުވަތަ ސިާޔސީ މީހުން ނުވަތަ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފާުޅކުރާ ޚިާޔލެއްެގ މައްޗަްށ ނޫސްވެިރޔާ ގެންޮގއްސަ ޕޮލިހުން ުނވަަތ މަސައްކަތާ ގުޭޅ ގޮ ތުން އަުޅގަ

ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ މަސްދަރު ހާމަކުރަން ބުނީމާ ބައެއް ފަހަރު އެ މަސްދަރު ހާމަކޮށްދޭތީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ 

ނުޑ ދެ  1600ޭކޮގތުގައި މި އިޞްލާޙު ބަލަިއގަެނ، މި އިޞްލާުޙގަިއވާ ގޮތަށް ދަތި އުނދަގޫތަްއ އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު އިލްތިމާސްކުރަން ާރއްޖޭެގ  ބަދަލުގެނައުމަކީ މުހިއްމު ކަެމއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެން. އަދިހަމަ މިއާއެުކގައި އަުޅގަ

އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކުަގއި މި  ނޫސްވެރިކަމުގެ މަަސއްކަްތކުަރއްވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަްށ ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވެސް

ޤައުާމއި ރަްއޔިތުންގެ ފައިދާ އަށް ވިްސނައިގެން މަސަްއކަތްކޮށްދެްއާވށޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަުތގައި 

މެންބަރެއް ކަމަކު އަދި އަމިްއލަ ފަރުދެއް ކަމަކު، އަދި ެއނޫން ފަރާތެއް ކަމުގައި ިވަޔސް ގޯސްކޮށް ކަެމއް ކޮށްފި 

 1605ނަމަ އެ ކުރި މީހެްއގެ ވާހަކަ ހަމަ ކުރި ގޮތަށް ލިޔުްއވުމަކީ ހަމަ މުހިއްމު ކަމެކޭ. އެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށް ވާ

ނޑު ތާއީދުކުާރ  ނޑު ދެކޭތީ މި އިޞްލާޙަށް އަޅުގަ ގޮތުގެ ސޯސް ހިފެހެއްޓުމަކީ ހަމަ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގަިއ އަޅުގަ

 އީސް. ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1610. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު އެ ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަްށ السالم عليكنޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

ލީހުގެ އިމްތިާޔޒާ ބެހޭ ބިލު އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާ ވާަހކަ ފުރަތަމަ ވެސް ދަންނަވަން. ރައްޔިތުްނގެ މަޖި

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ެއހެންނަމަވެސް ނޫސްވެރިކަުމގެ މިނިވަންކަްނ، ޙައްުޤ  ފާސްކުރެވުނުއިުރ އަުޅގަ

ދިފާޢުކުރެވިފައި ވަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި އެ ބިލަކީ ނޫްސވެރިްނނާ ބެހޭ ބިލެއް ނޫން. އެ ިބލަކީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ބިލެއް. އެހެންވީމާ، އެ ބިުލގައި ޫނސްވެރިކަުމގެ ވާހަކަތަެކއް ޮކންމެހެން ތަފުޞީލު ގޮތަކަްށ  އިމްތިޔާޒުަތކާ ބެހޭ

 1615އަންނާކަށްނުޖެހޭނެ. އެ ބިލުގައި ކޮންޓްާރވާޝަލް މާްއދާ އެއްގެ ގޮުތަގއި ނޫސްވެރިން އެ ފާހަގަކުރެްއީވ 
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ށަހަޅާފަިއާވތީވެ ެއއީ ނޫްސވެރިންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮތް މާްއދާ އެއް ހަމަ ކަޓްޕޭސްޓުޮކށް އެ ބިލަށް ހު

ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު ހާމަކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމެއްގެ ބިރު އިހުސާސްކުރެވިަފއި ވާތީެވ އެ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުްނ 

ފާޅުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެަކމަށް ދެން އިތުރު އެއްވެްސ ޝައްެކއްނެތް ގޮތަށް އެަކން ފިލުވައިލުމަށް ޓަކައި ަޢލީ 

ދު، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ހުށަހެޅުްއވީ މިހާރު މި އިޞްލާޙު. އެހެްނވީމާ، ިއތުރަށް ހުރިހާ ބޭބޭފުޅުންނަށް ވަޙީ

 1620ނޫސްވެރިންނަށް މިހާރު ވަަރށް ރަނގަޅަށް މިކަްނ ސާފުެވވަަޑއިގަންަނވާނެ މިގޮތަްށ ިއޞްލާޙުވީމާ ނޫސްވެރިންނަްށ 

ރުްނ އަބަދުވެސް ތިބޭނީ ނޫސްވެރިކަާމއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުުމގެ އެްއވެސް ބިރެއް ނެތްކަން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަުރކާ

ނޑުމެން ަމރުވެދާނީ ވެސް މި ޙައްޤުަތއް  މިނިވަންކަމާ، ެއއްެވއުޅުުމގެ މިނިވަންކަމުގެ، މި ޙައްޤުަތކުެގ ދިފާޢުގަ. އަުޅގަ

ވެރި ވެރިކަެމއްގެ ިނޒާމެއް ދިފާޢުކުރުންމަތީގަ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ޕާޓީ ޤަބޫލުކުރި މީގެ ކުރީަގއި އަނިޔާ 

ދިގު ޒަމާންތަކަށް ހިނިގއިރުަގއި ނޫސްވެިރއަކަށް ނެތް އޭުރގެ ވެިރކަން އޮތް ގޮުތގެ ނިާޒމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް އަިދ 

 1625ވެރިކަމަށް ފާޑުިކޔައި އަކުެރއް، ފިއްޔެްއ، ސުކުެނއް ލިޔުުމެގ ޙައްޤު ެވސް. ެއގޮތަށް ޫނސްވެރިން ލިުޔއްވާަފއި ެވސް 

ނޑު މި ދަންނަވަނީ ނެތް. އަ ނޑުމެން އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ކުރި މަސައްކަުތން ވަރަށް ފަޚުރުވެރިކަމާއެުކ އަޅުގަ ޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީ އުފަންވީްއސުރެ އެ ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަުތގެ ސަބަުބން ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް 

ރިންނަށް މިހާރު ރައްިޔތުންނަށް ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ނޫސްވެރިކަމުެގ މިނިވަންކަްނ ލިބިގެންދިޔަީއ. ދިވެހި ޫނސްވެ

މިނިވަންކަން ލިބިގެންދިޔަީއ. އެްއވެުއޅުމުގެ މިނިވަންކަން ިލބިގެންދިޔައީ. އެހެންވީމާ، މީ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީ އެއް. ިމ 

 1630. އަދި ހަމަ އެާއއެުކގައި ކާމިޔާބުގެ ނާޖާިއޒު ފައިދާ ުނނެންގެވުމަށް ައޅުަގނޑު ހަމަ މި ވަގުތު ވެސް އިލްތިމާސްުކރަން

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުެރޭވ ބައެއް ނޫްސވެރިން ޒިންމާދާރު ގޮތް ނޫން ގޮުތަގއި މަަސއްކަތްކުަރްއވާ ތަން ެވސް. 

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މި ިލބުނު ރަނުގެ ފުރުޞަުތގައި އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް ޒިންމާދާރުވަމާ ހިނގާށޭ. 

ން ރާްއޖެ އަށް މި ބޭނުންވާ، އެންމެންނަށް ބޭނުންވާ ރަނގަޅު، ހެޔޮ މުސްތަޤުބަލެއް ލިބެން އޭރުންނޭ އަޅުަގނޑުމެ

ނޑުމެން މި ގޮތަށް ނޫސްވެރިަޔކު ލިޔާ އެްއޗެްއގެ ސަބަބުން އަބަދު ޖަލަށް ދާން  އޮތީ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާރުަގިއ އަޅުގަ

 1635ށް ބުނެ، ޖަލުގެ އަދަބު އެބަ ކަނޑަެއޅިގެންދޭ ނޫސްވެރިްނ އޮންނަ އުސޫލު ބަދަލުކުރީ. އެއީ އަބުރާ ބެހުމުގެ ކުށް ކަމަ

ލިޔާ ލިޔުމެްއގެ ސަބަބުން. ނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ީޑ.ޕީ ސަރުކާރު އައުމާ އެުކ ުފރަތަމަ ވެސް ކުރި ކަމަީކ 

ނުޑ ހިތާމައާއެކު ފާހަ ނަޑއަޅަިއގެންދިަޔއީ. އަުޅގަ ނޑުމެން ކަ ަގކުރަން، އެއީ މަދަނީ ކުެށްއގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑު ނޫހުން ކީން ސިޔާސީ އެްއ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ހާމަކުެރއްވި ތިމަްނނަމެން ކަންބޮޑުވެއޭ ޖިނާީޢ  އިހަށްދުވަހު އަުޅގަ

ނޑުމެން ހިތާމަކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަްށ  ކުށެްއގެ ގޮުތގައި އޮންނަ އޮުތން މަދަނީ ކުށަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާީތވެ. އަުޅގަ

ނިޑޑޭޓުން ވެްސ ޤައުމު ފަހަތަްށ ޖެއްސުމުގެ މަަސއްކަްތ، ެއ މިސްރާބަށް ދާތީވެ. އެީއ ކުރިމަތިލައްވާ ިރޔާ  1640ސީ ކެ

އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން ޤަބޫލުކުރާނެ ހަމަތަކެއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުަގއި ޚިާޔލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ، 

ެއތައް ދަރަޖަ އެއް އެއްފަހަރާ  71ފަރާތްތަކުން ޤަބޫލުކޮށް،  ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަްނކަން ދިންދިނުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ
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އެަތއް ދަރަޖަ ެއއް ާރއްޖެ  31މި ޤައުމު ކުރިއެރުން ހޯދީ ިރޕޯޓަރސް ވިަތއުޓު ބޯޑަރްސގަ. ހިތާމަ އަކީ ބަޣާވާތަށްފަހު 

ޕޯޓުގައި މި އޮތީ މި ކަމުގައި މިހާރު ވެއްޓިަފއިާވކަން. އަނެްއކާވެސް ރިޯޕޓަރސް ވިތައުޓު ބޯޑަރސް ނެރުނު ރި

 1645ފާހަގަކޮށްފަ. މީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އަޅުަގނޑުމެން ނޫސްވެރިކަމަށް ޙައްޤުތަކެއް ހިމާޔަތްނުކުރެވޭނެ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި މި އޮތް ޖުޑިޝަރީ ާއއި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނ މިހާރު މި މަސައްކަތްކުރާ 

ނޑުމެންގެ މި ރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ނެގެެހއްޭޓނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބުނާ އުސޫލުން މަސައްކަތްކޮްށގެން. އަޅުގަ 

ނޑަށް ފެތޭ ޖުޑިޝަީރ އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަނުން ވެސް މަަސއްކަތްކޮްށގެން. އެހެްނވީމާ،  މިންގަ

ނޑު މި ދައްކަނީ.  ނޑުމެން މިސާލަކަށް، ެއއް މިސާލު އަުޅގަ ނޑު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން އަޅުގަ އަުޅގަ

 1650ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުންނާ އަދި ވަކީެލއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތްުކރި މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުްނ 

މީޑިއާަގއި ކޯޓުތަކަށް ފާޑުިކޔުމުގެ ސަބަބުން އަޅުަގނުޑގެ މައްޗަށް ދަޢުވާއުފުލުމަްށ މިހާރު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް 

ރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަންގަިއގެން. ބައްލަވާ! ތަހުޒީުބ ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ ޕް

ޤައުމުތަކުަގއި މި ކަންކަން ހިނގާ ގޮާތއި ާރއްޖޭަގއި ިހނގާ ގޮތް ދިމާ އިިދކޮޅުާވަކން، ޭއގެ މިސާލު އޮތް ގޮތް 

ވަަނ  2112ޔާރުްނނާ މެދުގައި އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލަނީ. އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި، ތަުހޒީބީ ޤައުމެއް. ަފނޑި

 1655މައްސަލަ ނިންމާފައި  85އެތަކެއް ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުނު. އެ މައްސަލަތަުކގެ ތެރޭން % 1711އަހަރުަގއި މައްސަލަ؛ 

ނޑިޔާރުންނަށް. އަދި މި އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ  91 ނޑިޔާރަުކ  24ދުވަުހގެ ތެރޭގައި އެަބ އަންގާ ފަ ފަ

ނިޑޔާރަ 24ޑިސިޕްލިންކޮށްފި.  ކު. ާރއްޖޭަގއި ސުެމއް. ިއހަކަށްދުވަހު މި ނިންމި ނިންމުން ވެސް ދިމާ އިދިކޮޅަށް ިމ ފަ

ނިޑޔާރާ  1ކަންތައްތަްއ މި ވަނީ.  އަަހރު ވަންދެން މި މައްސަލަ ާބއްވާަފއި އެންމެ ފަހުން މި ަމއްސަލަިއގަިއ މި ފަ

ނިޑޔާރު ޖޭ.އެްސ.ސީއާ މެދުަގއި މަ  އްސަލަ ަބލަންފެށީމަ. ދިމާ އިދިކޮޅަށް މެދުގައި ވެސް ިމ ފިޔަަވޅުެއޅީ ެއ ފަ

 1660އެކޮުޅކޮޅުން ބަޅުކޮށް މި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްގެން މި ދަނީ. މިއީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. އިނގިރޭސިވިލާުތގައި މީހަކާ 

 ވަނަ އަހަރު ކޯޓަކަށް 1931ވަނަ އަހަރު.  1931މެދުގައި ކޯޓުން ބޭުރގައި ޯކަޓށް ކުރިޓިސަިއޒްކޮްށގެން ދަޢުާވއުފުލުނީ 

ފާޑުކިަޔއިގެން މީހަކާ މެދުަގިއ ދަޢުވާ އެއް އުފުލުނީ. އެހެްނވެގެން ތަހުޒީބު ަޤއުމުތަުކގަިއ ބުނަނީ އެއީ މިހާރު ބާތިލު 

ނޑިޔާރުންނަށް ފާޑުކިަޔއިެގން ކޯޓުގެ ހުރުމަތެއް ނުގެއްލޭނޭ. ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ގެއްލެނީ  ކަންތައްތަކޭ. ެއގޮތަށް ކޯޓަށް ފަ

ނޑިޔާާރއި ރާއްޖޭގެ އެންެމ  މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށޭ. މި ރާއްޖެ ދަސްކުރަންވެއްޖެ މި ކަންތައްތައް. ރާއްޭޖގެ އުއްތަމަ ފަ

 1665މަތީ ކޯޓުތަކުން މި ކަންކަން ދަސްކުރަންވެއްޖެ. މި ކަމުގެ ވާހަކަ ނޫންތޯ އދ. ިއއްެޔގައި ނެރުނު ރިޕޯޓުަގއި 

ހޫމު ސުޕްރީމު ކޯޓަށް ވެސް އެނިގވަަޑއިނުގަންނަާވ ފާހަގަކޮށްފައި އެ ވަނީ. ޖުީޑޝަލް އިންޕެންޑެންސޭ ބުނީމަ މި މަފް

ނިޑޔާރުންނަށް އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާ ކަމަށް. އެނގިަވޑައިުނގަތީމަ ދެން މިކަހަލަ ކަންތައްތަްއ  ކަމަށް. ރާއްޖޭެގ ފަ

ނޑުމެން މިއަދު މިސާލަކަށް ކުރި ދަޢުވާގަ ނޑު ދަންނަވާނީ ައޅުގަ އި ކޯޓުތަުކގެ ކުރާނެނޫންތޯ. ހަމަ އެއާއެުކަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ ކިތަންެމ  ތަޞައްވުުރ ެގއްލޭ ގޮތަށް ާވހަކަދައްަކއިފި ކަމަށް މި ދަުޢވާއުފުލަނީ. ަބއްލަވާ! އަުޅގަ
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ނޑު ދެންނެވި ފަދައިން   1670ވަރަކަށް ތަޞަްއވުރު އުފުލަިއދޭން މަސައްކަތްކުރިޔަސް އުުފލޭނީ، އެއްކަލަ ކުރިްނވެސް ައޅުގަ

ނޑުެމން މި ތަޞައްވުރު އުފުލޭނީ. އެ ކިއްާލގެ އެތެެރއި ން ތަޞައްވުރު ވީދަިއގެން ކާއިުރގައި ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހިތުގެ ައޑިން މިކުރާ މަސައްކަތަކީ މި ރާއްޭޖގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ މަފްހޫމަށް ފެތޭ މިނިވަން، 

ނޑިާޔރު ގެ އެއް މި ބޭނުންވަނީ. ިމކަން ކުރުމަށް ވަރަށް ފަހަތަށް ޖެހިވަޑަިއގެން މި ބޭފުޅުން  މުސްތަޤިއްލު، ޤާބިލު ފަ

މި ތިއްބަވަނީ. މިކަން ނުކުެރއްވުމަށް ޓަަކއި ކުެރވޭނެ ހުރިހާ މަގަމެއް އިޚްތިޔާރު ބޭނުްނކުރަްއވަިއގެން މި ތިބެނީ. 

 1675 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިަޝނުން ވެސް އަދި ސުޕްރީމް ޯކޓުން ވެސް. ީކއްެވގެންތޯ...

 

 މިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:ރު ޙާދާއިރާގެ މެްނބަ ހެންވޭރު ދެކުނު

ހާމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު،   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ނޫްސވެރިންނަށް މަސްދަރު ނުވަތަ ޚަބަރެއްގެ ޯސސް

ނޑު ވެސް ާތއީދުުކރަން. އެއީ ޑިމޮކްރަސީ އަީކ  ހާމަކުރުން، ހާމަކުރަންނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ބުނާބުނުމަށް އަުޅގަ

 1680ޓްރާންސްޕޭރަންސީއާ ެއކު ނުވަތަ ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކުެރވޭ ކަމެއް. އެެހންވެއްޖެްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން 

ނޑު ޮގތަކަށް މި ޤަބޫލުކުރަނީ ޢާއްމު ގޮތެްއގައި އިންސާނުންނަީކ  ނޑުމެން މަިއގަ ޑިމޮކްރަސީައކަށް ތާއީދުކުާރއިުރ އަުޅގަ

ްއގައި އިންސާނުންނަކީ ރަނގަުޅ ބައެކޭ. އެހެންވީާމ، ދޮގެއް ނުހަދާނެ. ދޮގުހެދުމަކީ މަދު ރަނގަޅު ބައެޭކ. ޢާއްމު ގޮތެ

ބަޔަކު ކުރާ ކަމެއް. ޑިމޮކްަރސީ އެްއގެ މިސާލެްއ، މި ރާއްޖެ އަކީ ބަރާބަރު މިސާލެްއ. މި ރާއްޖޭގައި މި އޮތީ މަދު 

ބުރައިލާފަ. ޭއގެ މިސާލެއް ގޮތުން ދެންމެއަކު ބަޔަކު ަވކި ގޮަތކަށް ވެިރަކންކުރި ކުރުން ޑިމޮކްރަީސައކަށް އަނ

 1685އަޅުަގނޑު އަޚް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވެސް އެ ވިދާޅުވި ގޮުތަގއި ރާއްޖޭަގއި ޝަރްޢީ ދާއިރާގަިއ 

ކަން ވެސް ކަންކަން ހުރި ގޮތް މި އޮތީ މަސްދަރު ހާމަކުރަންނުޖެހި، ސަލާމަތްކަން ނޫސްވެރިންނަށް ލިބުނީމާ އެ ކަން

ހާމަވަމުންދަނީ. ހާމަވަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން މި ވީ ޮގތަކީ ގިނަ ބަަޔކަށް ވިސްނިްއޖެ މަދު ބަޔަކު ވެރިކަްނކޮށް، 

މަދުބަޔަކު ެވގެން ެއކުލަވާިލ ޝަރްޢީ ދާއިރާެއއްގެ އެްއވެސް ކަހަލަ ަސއްޙަކަމެްއ ނެތްކަން. އޭގެތެެރއިން ެއ 

ނޑިޔާުރޭގގަިއ މަޞްލަޙަތު ހަވާލާދެއްިވ ޔޫ.އެންެގ ސްެޕޝަލް ރެޕަ ޓުއަރގެ ރިޕޯުޓގަިއ ވެްސ އެ އޮތީ މި ާރއްޖޭެގ ފަ

 1690ފުށުއެރުމުގެ މަފްހޫމު ވެސް އެއީ ދަންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް. ޖުޑީޝަލް އިްނޑިޕެންޑެންސް ެއކަންޏެއް ނޫން. 

ވީމާ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން މަޞްލަޙަތު ފުށުއެރުމުގެ މަފްހޫމަށް ޢަމަލު ވެސް ކޮށްފައި ނެތްކަން މިސާލަކަށް. އެހެން

ނޑުމެންނަށް  މި އުޅޭ ވާހަކަ އަކީ ޑިމޮކްަރސީއަކާ އެކު ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ހުރިހާ ކަމެއް ހިންަގން ފެށީމާ އަޅުގަ

ނުޖެހޭނޭ ކަންބޮޑުވާކަށް. އެީއ މީހަކު ދޮގުހަދައިފިއްޔާ އޭެގ އަނެއްކޮޅު ހަމަ ދެއްކުމުގެ މިނިވަންކަން އެބަ އޮތޭ. އަދި 

ނޑިޔާުރގެ އަށް ގެންގޮްސ އޭނައާ ދޭތެރޭ ޝަރީޢަތް ވެސް ކުެރވޭނޭ. އެހެްނވީމާ،  އެންމެ ފަހުން ދޮގުހެދި މީހާ ފަ

ނޑުމެންނަްށ ނޫސްވެރިޔާ އަށް އޭނަެގ  ނޑު ެވސް ތާއީދުކުރަން އަުޅގަ  1695އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑވާކަްށނުޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑު ފާަހގަކޮށްލަން ސޯސް ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުނުކުރެވޭ ގޮތަށް ެއކަން  އޮތުން. މިހެން އޮންނައިުރ އަުޅގަ
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ނޑުމެންނަށް އެބަ އިވޭ  އެހެންނަމަވެސް ބޭނުންވޭ، ެއކަން އެގޮތަކަށް ނޫން ހިނަގނީކީ. މިހާރަކަށް އައިސް ައޅުގަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާ ކަެމްއ. އަދި ހަމަ ކަން އެހެން  ނޫސްވެރިންނަށް އެ ޕްރެޝަރުކުރާކަން. އެހެންވީމާ، އެއީ ައޅުގަ

ނުޑމެންނަށް މިކަން މި ގޮތަށް  ނޑުމެންގެ ަޝރްޢީ ދާއިރާގައި ެވސް އުނި ކަންތައްތައް ހުއްޓާ އަުޅގަ އޮްއވާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ވާންވީ ޫދކޮށްލާ   1700ކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަހުން ގެއްލުންވާނީ. އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ައޅުގަ

ނޑުމެން ބައެއް. މިގޮތަށް ދޫކޮށްލަިއ ހާމަކަ މާއެކު ހުރިހާ ކަމެއް ދޫކޮށްލީމާ އޭގެ އަސްުލ ސާފުވާނެ. އަޅުގަ

އިންސާނިއްޔަތަށް މާ ބޮޑަްށ، އިންސާނުންނަށް އަދި އިންސާނުންގެ އިންެޓގްރިީޓ އަށް އަދި ތެދުވެރިކަމަށް 

ނޑުެމން ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މަދު ބަޔަކު ޮދގުހަދާނީ. ހަމަ ގިަނ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާ ބޮުޑ އިުތބާރު އެބަ އޮތް. އަުޅގަ

 ބަޔަކު ވާހަކަަދއްކާނެ. ުޝކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 1705 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ަފއި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު މި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ ދަންނަވަން. އާދެ، މި ޤާނޫނުއަސާީސގައި ބަޔާންކޮށް

ވަނީ ވެރިކަން ކުރަންޖެހޭނީ ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަށޭ. ދެ ފުށް ފެންނަ ނިޒާމަކުންނޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ 

ވެރިކަންކުރަންޖެހޭނީ. ދެ ފުށް ފެންނަ ނިޒާމެއްގައި ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، މީގެ ކުރިއަްށ ބަލައިލާއިރުަގއި ތަންކޮެޅްއ 

 1710ންނަ ގޮތަށް އޭރުަގއި ވެރިކަްނކުރަމުންދިޔައީ، ހަމައެކަނި އެއް ފުްށ ކުރިއަށް ޖެހިލާއިރުަގއި ރާއްޖޭގެ ދެ ފުށް ފެ 

ފެންނަނީ. އެއީ ރަްއޔިތުން ުއޅޭ ހާލު ރައްޔިތުންނަށް އެނޭގ. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުްނ ދައުލަތުން ރައްޔިތުން ޭދ 

މެްއ އޭރުގައި ޮއޅުމެއް ނުފިލާ. ފައިސާ އެްއޗެހި ހޭދަކުރަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް، ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރަނީ ކިހިނެއްކަ

ނޑައަޅާަފިއ  ދެން މިހާރު އަނެއްކާވެސް މި އޮތީ ހަމަ އެތަނަށް އައިއްަސ. ސަރުކާރުން މިހާރުވެސް ދައުލަތުން ބަޖެޓު ކަ

މިލިއަނާ ގާަތށް އެ އޮތީ، ބިލިއަނާ ގާަތށް އެ އޮތީ ަފއިސާ ދީފަ.  16ބިިލއަނަށް ވުެރ ގިނަ.  15މިހާރު 

 1715ޚަރަދުުކރާ ގޮތެްއގެ ތަފްސީލެއް ެނތް. އެހެންނަމަވެސް މިހެން އުޅޭއިުރގައި ކޮރަޕްޝަނާއި  އެހެންނަމަވެސް އެ

ފަސާދައިގެ ތެރެއިން ހުންނަ ކަންތައްތައް ބަެއއް ފަހަރު ހާމަކުރީމާ ނޫސްވެރިންނަށް ވެސް ހަމަލަތައް އެބަ އާދޭ. 

ނޑު ދެކޭޮގތުގައި މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް އެ މަސްދަރު ހާމަކުރާކަށްނުޖެހޭނެ.  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޫސްވެރިޔާ އެ ލިޔާ ލިޔުމެްއ އޭގައި ައޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި މަސްދަރު ހާމަކުރަން، މަސްދަރު ހާމަކުރުމުން އެބަ 

ނަޑއެޅިގެން ޮދގު މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަކީ އެއީ އިސް ގެއްލުންތަެކއް ލިބޭ. އެހެންނަމަވެސް ފިތުނަ ނުވަތަ ލާމްދީނުަގއި ކަ

 1720ވެސް ނަހީކޮށްފަިއވާ ކަމެއް. އެކަންތައް ކޮށްގެންުނވާނެ އަިދ ޤާނޫނެއްގައި ިލޔެފައި ނެަތސް. އެއީ ޤާނޫނުައސާސީަގއި 

ނޑައެިޅފައި މީަގއި ެއޓޭުޗކުރެވިަފއިާވ  ވަނީ ކީރިތި ޤުުރއާން ހަމަ އެްއކޮށް މިީއ އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ކަމަށް ކަ

އިލާހީ ޤާނޫނު ވަނީ. އެހެންީވމާ، އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން އެއަށް ޤާނޫނެއް ، އެްއޗެއް. ކީރިތި ޤުރުއާން

ނަޑއެިޅގެން ޕޯިޑއަމްތަކުަގއި  ހަދާކަށް ވެސް. އެހެންނަމަެވސް އިސްލާމްދީނުގެ ނަުމގައި ނުކުމެގެން އުޭޅ ބަެއއް ހަމަ ކަ
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އެއްފަރާުތގެ ވާހަކަ ލިެޔފައި ނޫހުގައި ޖެހީމަ، މުޅި  ދޮގުހަދަނީ. ދޮގުހެދީމަ އެއީ ހަދާ ދޮގެއް، އެ ދޮގުހެދި ފަރާތުގެ

 1725ދައުލަތުގައި ފިތުނައުފެދެނީ. އެ ފިތުނައިގެ ސަބަބުން ޮގސް އެއް ބަަޔކު އަެނއް ބަަޔކާ ތަޅާފޮޅައި އަެނއް ކަމެްއ 

ގެން މުޅި ޑިސެމްބަރު އެ ދުވަހު ެއއްވި ެއްއވުމުގެ ތެރޭަގއި ެވސް ކަންކަން އޮޅި 23ކޮށްގެން؛ ައޅުަގނޑު ދުށިން 

މުޖުތަމަޢުގައި ދޮގު މަޢުލޫމާތު، ފިތުނައުފައްދަިއގެން ގޮސް ބަޔަކު އެތާ ތިބި މީހުން ވެްސ މިހާރު އެބަ އަމިއްލަ ައްށ 

އިޢުތިރާފުވޭ ތިމަންނަމެން އުޅުނީއޭ، ވީުނވީ އެއް ނޭނގޭ. ހާދަ ދޮގުހަދާ ބައެކޭ މި ޢިމްރާނާއި މި މީސްމީހުންނަކީ. 

ގުހެދީ. ދީނުގެ ނަމުގައި ޮދގުހަދަިއގެންނުވާނެ، ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އެހެންވީމާ، ީމގައި މި ދީނުގެ ނަމުގައި ނުކުމެ ދޮ 

 1730އޮތް ދެ ފުށް ފެންނަ ގޮތަށް އެ ނިޒާމު އެއީ ައޅުަގނޑުެމން ވެސް ތާއީދުކުރާ ނިޒާމު. ދެން ނޫސްވެރިންނަށް ހަމަ 

ސް. ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް. އެ ލިޭބ ދޭންޖެހޭ. މި ޙައްޤުތައް ދޭންޖެހޭ. އަދި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެ

މަޢުލޫމާތެއް، އެއީ ަޞއްޙަ ަމޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ވަންޏާ ޖެހޭނެ ހަމަ. ކޮންމެހެން ނުޖެހޭނެ މަސްދަރެއް ހާމަކުރާކަށް. 

އޭނަ އަށް ލިބުނީ، ކޮން ިދމާލަކުންކަން، ކާުކ ކަމެއް ުބނީ ނުޖެހޭނެ، އެ ެއއްެޗއް އަޅުަގނޑުމެން ނޫްސވެރިން 

ނޑުމެްނ  ހާމަކުރާކަށް. އެކަމަކު ޭއގެ ައސްލު ނުޖެހޭނެ ހާމަކުރާކަށް. އެހެންވީމާ، ރާއްޭޖގައި ޤާނޫނީ ވެރިކަމެއް އަުޅގަ

 1735މިތިބީ ކުރަން ނުކުމެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޙައްޤުަތއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް. އެހެންވެ އެ ޙައްޤުަތްއ 

ރަކުން ފޯރުކޮށްދޭތޯ، އެންމެ ބޮޑަށް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ޚަބަރު ގެނެސްދޭ ރައްޔިތުންނަށް އެ ޙުކޫމަތަކުން ސަރުކާ

ބަޔަކީ ނޫސްވެރިން. ނޫސްެވރިން އެ ލިޔާ ލިޔުމަކުން މި އެނގެނީ ވާނުވާ. މިސާލަަކށް މިހާރުވެސް ޢިއްޒަތްތެރި 

އީ ހަމަ ފިތުނައިެގ ތެރެއިްނ ރައީސް، ާރއްޖޭަގއި މި ހިނާގ މާރާމާރީ އާިއ ތަޅާފޮޅުމާ، މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ވެްސ މި

އެހެން ގޮްސ ެއއީ ނިޒާުމގެ ތެރޭގައި އޭުރގަިއ ހުރި؛ ހަމަ އައިންުތ ޖަމީލު، އޭުރގެ ިމނިސްޓަރު ޖަވާބުދާރީކުރާޭށ 

 1740ކިޔާފަިއ ދޫކޮށްލި ުކއްޖާ އަެނއް ދުވަުހ ނުކުމެ މީހަކު މަާރލީ. މަރާލީމަ އަނެއްާކ ވެސް ސިލްސިލާ؛ އެ ބަދަލުހިފުމަށް 

ވެސް އިހައްދުވަހު ެވސް. ފުލުހުން މި ބުނަނީ ތިމަންނަމެން ޑީ.އެން.އޭ ފޮނުވީމޭ. ޓެސްޓުތަކާ އެްއޗިހި ހަދާފަ. އަނެއްކާ 

އެހެންނަމަވެސް ެއ ުކއްޖާ ެވސް ދޫކޮށްލީ. އަދިވެްސ ެއ އޮތީ ޕީ.ޖީ އޭެގ މަްއޗަށް ދަޢުވާނުކޮށް. އެ މަްއސަަލ 

ގެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ެގނެސްދޭ ބަޔަކީ ނޫސްވެރިން. އިސްތިޢުނާފުނުކޮށް. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް

ނޫސްވެރިން އެ ހޯދާ މަޢުލޫމާތުތަކެްއގެ ސަބަބުން ބަެއއް ަފހަރަށް ގޭންގުތަކުން ވެސް ުނވަތަ އެހެން ބަަޔކު ވެސް ެއ 

 1745ެތއް ައޅުަގނޑުމެން މި ނުކުެމ މީހުންނަށް ހަމަލަދީފާނެ. އެީއ މާރާމާރީ ހިންގާ ބަެއއް. ެއހެންވީމާ، ޢަދުލުވެރި ދައުލަ

ތިބީ. އެހެންކަމުަގއި ވަނީ ނަމަ އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭ ެއ ފަރާތަށް ރައްކާތެރިކަްނ ނޫސްވެރިންނަށް ެވސް ދޭން. 

އެހެންނޫންކަމަށް ވާނަމަ ހަމަ އަނެއްކާވެސް މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރެިވ، ކުރީަގިއ ދިޔަހެން ވާނުވާ ނޭނގި 

ރައީސް މައުމޫނު ގޯހޭ ހަމަ ބުނާއިރަށް ގެްނގޮސް ޖަލުަގއި ބަންދުކޮށް، ހަމަ ލިޔާ؛ ރަީއްސ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޯޭހ،

ނަޝީދަކީ ވެސް އޭރުަގއި ެއތައް ފަހަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފަިއ ހުރި ބޭފުޅެއް. ގެންގޮސް ޖަނަރޭޓަރެއްގައި ބަނދެފައި 

ނޑު ދަހަނާއާ މި ބައިންދައިފި ރަީއސް ނަޝީދު. އެީއ ފުރަތަމަ ލިޔުްއވަން ެފށި އެްއ   1750ބޭފުޅާ ރާއްޭޖގަ. ަސންގާއި ަދގަ
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ހުރިހާ އެއްޗެއް ނެރުނު ބޭފުޅާ އެއީ. ގެްނގޮސް ޖަނަނޭޓަރެއްަގއި ބަނދެފައި ބޭންދީ. އެހެންވީމާ، އެ ހާލަތަށް 

 އަނެއްާކވެްސ، މިހާރު ހުރިހާ ރިޕޯޓަރުން ގެންޮގސް ޖަނަނޭޓަރުތަކުަގއި ބަންނަން ވަީޙދު ފަހަތަކަށް ނުދާނެ. އެއީ 

މިސާލަކަށް މައިކު ސިސްޓަމު މި ދިއްކޮށްލަނީ ރާއްޖެ ޓީވީ. އިހަށްދުވަހު ވެސް ދިްއޮކށްލީމަ ފުރަގަސްދިނީ. މިއީ 

ރައްޔިތުންެގ މައިެކކޭ މި ެދނީ. ރައްޔިތުންނޭ މި ބުނަނީ ކިހިނެއްތޯ ދައުލަތް ހިްނަގނީ؟ ކިހިނެއްތޯ ހިންގަނީ؟ މި 

 1755ށް. ކޮން ބަޔަކަށްތޯ؟ ރާއްޖެ ޓިވީއަކަށް ނޫނޭ ފުރަގަސްދެވެނީ. ދިވެިހ ސުވާލުކުރީމަ ފުރަގަސް މި ދެނީ ރައްޔިތުންނަ

ރައްޔިތުންނަށް ފުރަގަސް ެއ ދެވެނީ. ދިވެހި ރައްޔިތުްނ މި ބުނަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަނީ؟ ކޮން ކޯލިޝަނެއް 

އް. ބުނި ކަމެއް ވިްއާޔ ހަދައިގެންތޯ ތި އުޅެނީ؟ ކިިހނެތްތޯ އައީ ވެރިކަމަށް؟ ަރީއސް ނަޝީދު ފަހަތުން ގެންދިޔަ މީހެ

ކުރަން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަށް އަދާނުކުރެވޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަާދކުރަން، ބުނީމަ ބުނި ގޮތަކަށް ކުރަން ހުރި 

މީހެއް ފަހަތުގައި ހުރެގެން ބަޣާވާތްކޮށްގެން ފުޅާ ކޯލިޝަެނއް؛ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮންތާކުތޯ 

 1760ލިޝަެނއް ލިޔެފަ. ކޮން ފުޅާ ކޯލިޝަނެއް. ދެްނ ކޯލިޝަނުން އެބަ ބުނޭ ތިމަންނަމެނެއް ނޫނޭ ސަރުކާރު އޮތީ ފުޅާ ކޯ

ހިންގަނީ މިހާރު. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީ، ޤާސިމަށް ހުރިހާ ުކންފުނިތަކެއް. ޤާސިމު ނެީގ 

ރުފިޔާ  5ރުިފާޔ އަށް ހުރި މަސް  25ރުފިޔާ އަށް،  35ުގ އޭނަ އަށް ހުރިހާ މަސް ކުންފުނިތަކެއް. ނަގާަފއި މަހުގެ އަ 

އަށް ހަދައިގެން އޭނަ އަނެއްކާ މަސް ގަންނަން ފަށަނީ. މިއީތޯ ދައުލަތް ހިންގާ ގޮތަކީ؟ މިއީތޯ ދައުލަތުެގ 

އި ހައްދާ، ޢަދުލުވެރިކަމަކީ؟ މަސް ބާނާ ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ މަސްކޮޅު އޭނަގެ ޖީބަށް. އަނެއްޮކޅުން ޭއނަ މާމިނގިލީގަ

ނޑުވެރިން ަހއްާދ، އޭނަ ރަުށގަިއ ހުންނަ ތަރުކާރީކޮޅު ވެސް އޭނަެގ ައގަށް ނޫނިއްޔާ، އޭނަ ަކނަޑއަޅާ   1765މާމިނގިލީ ދަ

އަަގކަށް ނޫނިްއޔާ ނުގަެނވޭ. އެހެން ނޫން ގޮެތއް ހަދައިިފ ކަމަށް ވަންޏާ ުނގަންނާނަމޭ. އޭނަ އަށް ކިިރޔާ ެވސް 

 ޖެއްޔާ އޭނަ އެބަ މަޖުބޫރުުކރޭ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުަގިއ އެހެރީ...ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މީހަކަށް ެވއް

 

  ވާހަކަދެްއކެުވން: މަޑަވެލި ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު

 1770ގައި ަރއްޔިތުންގެ 2113ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އާެދ، ޤާނޫނު ނަންބަރު؛  .الرحين الرحون هللا بسن

އްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒތައް ހިމެނޭ ބިލުަގއި ނޫްސވެރިންނަށް ދިމާވެފަިއ ހުރި މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ރަ

ދައްެޗއްގެ ވާހަކަ ވަރަށް ުފޅާކޮށް ނޫސްވެރިްނގެ އެކަުމެގ ކަންބޮޑުވުން ާފޅުކޮށްފި. އަޅުަގނޑުމެން އެމް،ޑީ.ޕީން 

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑަްށ ވުެރ ކުރިން ާވހަކަދެއްެކވި ގިނަ މެންބަރުން ވެްސ ެއކަ ން ފާހަގަކުެރްއވި. އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިނިވަން، ަރނގަޅު، އަޚްލާޤު ރަނަގޅު، ޞިއްޙަތު ރަނގަޅު މިނިވަްނ ނޫސްވެރިކަމެއް ބިނާވެފައި 

 1775. އޮތުން. ނޫސްވެރިޔާ އިޙްތިާރމުލިބިގަންނަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެންނޫނިއްޔާ ނޫސްވެިރޔާައަކށް ވެސް ޤަދަރެއްނުކުރާނެ

އަޅުަގނޑު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ނޫްސވެރިކަމުގެ މަްސދަރު ކޮންމެހެން ހާމަކުރާކަށްނުޖެހޭ. އެއީ ބައިނަްލއަޤްވާީމ 

ތަޙުޒީބު ޤައުމުތަކުަގއި އޮންަނ ގޮތެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް މި ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެެގން މި އުޅެނީ ޢިއްޒަތްތެރި 
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ގަންނަވާނެ ާރއްޖޭަގއި ހުރި ކޮންމެވެސް ގަލެކޭ ިކަޔއިގެން އުޅޭ ނޫސްވެިރޔަުކ، ރައީސް، އެގޮެތއް ނޫން. އެނގިަވޑައި 

ނޑަްށ ފެނުނީ ޖެހުނުހާ ނުބައި ވަްއތަރެއް ޖައްސާފަިއ ބަޣާވާތެއް  ހިރިގަލެއް ކަންނޭނގެ ކޮންެމވެސް މީހަކު. އަުޅގަ

 1780އަހަރުދުވަސް ވަންދެްނ  31ނުޖެއްސީ.  ކުރަން ހުއްޓާ. ކީއްެވގެންތޯ އޭނާ ނޫސްވެރިކަން ހިމާޔަތްުކރަން އެ ވައްތަރު

ނޫސްވެރިކަމެއް ގެއްިލގެންދިަޔއީ. މި ޤައުމު ސުންނާފަތިވެެގން ދިޔައީ. އޭނާ އެަތއް ފަހަރަކު ޖަލަށްލި. އަދި ރާއްޖޭގެ 

ނޫސްވެރިކަމުަގއި ަކސްތޮޅުެއޅިފައި ހުރި ވާހަކަ އަކީ ހިތާމައިގެ ކޮެޅއް ނެތްވަރަްށ ދެއްކިދާނެ ވާހަކަ އެްއ. 

ންނަމަވެސް އެ ޖަޒުބާތުަގއި ކީްއވެގެންތޯ އެ ބުނާ ކޮންމެ ގަލެއް ވިޔަސް، ހިރިަގލަކަށް ނޫން ރަން ގަލެކޭ އެހެ

ނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭެނ. އޭނާ ދެއްކީ ރާއްޖޭގެ  ކިޔަިއގެން ގޮސް ވެސް، ރަންކަން ދެއްކި ނަމަ އަޅުގަ

 1785ރީ. އެ ތަުނގަިއ ޖެްއސި ހަޑިމުޑުދާރު ވައްތަރުަތްއ، ރައްޔިތުންނަށް ބަޣާވާެތއް ުކރަން. އެތަނުަގއި ުފއްޕާފަިއ ހު

ބަޣާވާތުގެ ސިފަ ެޖއްސީ. ެއހެންވީމާ، ނޫސްވެިރޔާ އަށް ވެސް އިޙްތިރާމުކުރަން ދަތިާވނެ ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް. 

ން ރާއްޭޖެގ ބަޣާވާތެްއގެ ތެރެއަށް ވަނީ. ވަދެ އިނދެ، ދެން ނުކުމެގެްނ އައިސް ނޫްސވެރިން ހިމާޔަތްކުރާށޭ ކިަޔއިގެ

ނޑައެިޅގެން އެބަ އޮތް މަޢުލޫމާތު  ރައްޔިތުން ކުރިމަީތގައި ވާހަަކދެއްކީމަ މިއީ ލަދުވެތި ކަމެއް. އިސްލާމްދީނުގައި ކަ

އަާސސް  3ގެންގުޅޭނެ ގޮތާ، އިސްލާމްީދނުގެ ޙުކުމްތަުކގެ ތެރޭަގއި ވާ ކީރިތި ޤުުރއާނުަގއި ވާ އެންމެ މުހިއްމު 

 1790ާވހަކަ މިއީ. އެންމެ ފަހަތަށް މި އަންނަނީ. ޢަޤީދާ ވަރުގަދަާވން އެބަ ޖެހޭ މުސްލިމަކަށް  ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްކަމުގެ

ގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުަގއި ވާ މުހިއްމު އެއް ވަސީލަތް އެީއ. އޭގެ ފަހަތުގައި ނިންމަމުން هللاވަންޏާ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި 

ނަޑއެިޅގެން އެބަ އޮވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ވާހަކަ. މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި މަޢުލޫމާ ތު ދިނުމަކީ އެއީ ކީރިތި ޤުރުއާނުަގއި ކަ

ގެ هللاސުްބޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ މަތިން ބާވައިލަްއވާފަިއވާ ރިވެތި އުސޫުލތަކެއް، ހަމަތަކެއް. هللا އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ރިވެތި ވަޙީބަސްފުޅު ެއއީ. ެއއާ ޚިާލފުވެގެންދަނީ. އެހެންވީާމ، މިގޮތަށް ދާ ނަމަ އަހާކަށް ެވސް ނުޖެހުނީސް. އަދި 

ނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނުައސާސީގެ ދަށުން ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އެަތއް ަބޔަުކ   1795ގޮތުަގއި ގެންދާ ނަމަ. އަުޅގަ

ޤުރުބާނީވެގެން، އެަތއް ބަޔަުކ ޖަލަށް ވެދެވަަޑިއގެން، އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް މުހިއްމު 

ން. މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅު ގޮތަށް ފަތުރާ މީހާ ހިމާޔަތްކުރުން. އެހެންނަމަވެްސ އަސާެސއް ެއއީ ނޫސްވެިރޔާ ހިމާޔަތްކުރު

ހިތާމަ އަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދިން އަާސސީ ޙައްޤުތައް ނުޙައްޤު ޮގތުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާތީ. 

ިމ ޤާނޫނުއަސާސީން ދުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ބައްަލވާ މި ރާއްޖޭގެ ހިނގަމުންާދ ހިތާމަވެރި ކަންތައްތައް. 

 1800މިނިވަންކަން ލިބުނީމާ އެ މަސައްކަތްކުރަން ުއޅުްއވި ފަރާތުގައި ކަސްތޮުޅއެުޅވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އެ ދަނީ 

ނޑިޔާރުންނާއި ޫނސްވެރިންނާއި ރާއްޭޖގައި ތިިބ ބަޣާވާތުގެ ހުރިހާ އަހުލުވެިރން ނުކުމެގެން، އެންމެ ފަހުން  މިއަދު. ފަ

އަހަރުދުަވސް  3ެތއް ކޮްށގެން ިމ ޤާނޫނުއަސާީސގެ ދަށުން ހިތްގައިމު ވެރިކަމެްއ ކުރަުމންދަނިކޮށް، ބޮޑު ބަޣާވާ

ނުވަނީސް ބަޣާވާތެއް ކުރިއިުރގައި މި ދެންނެވި ގަލުެގ ނޫސްވެރިން ތިއްބޭ އޭގެތެެރައށް ވަދެ. ދެން ކިހިނެއްތޯ 

ރާނީ. ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މީހުންނަށް ހިމާޔަތްދޭން މަސައްކަތްކު
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 1805އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މަަސއްކަްތކުރާނަން ރަނގަޅު ނޫްސވެިރންނާ، ޙައްޤު ގޮުތަގއި މަސައްކަތްކުާރ ނޫސްވެރިންނާ، 

ކޮބައިޯތ  މިދެންނެވި ގޮތުން، މި ދެންނެވި އުސޫލުން އެމް.ޑީ.ޕީ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ނުކުމެ ަމސައްކަތްކުރާނަން.

ނޫސްވެރިޔާ؟ ކޮބައިތޯ ާރއްޖެ ޓީވީ އަށް ދިމާެވގެން ުއޅޭ ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް. އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުްނެގ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ  މަންދޫބުންގެ ގޮތުަގއި ަރއްިޔތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައި ތިބި ބަޔަކު މި މަޖިލިސް ތެރޭަގިއ އަުޅގަ

ސައްކަްތކުރަން. އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި މީހުންނާ ސުވާލުކުރަން. ކޮންފަަދ ރާއްޖެ ޓީވީ ހިމާޔަްތކުރަން ެވސް މަ

 1810މުސީބާތެއްތޯ މި ޤައުމަށް ދިމާވެގެން މި އުޅެނީ. ރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޙުކުމްކޮށްފިއޭ. މި އަރައިގެން އުޅޭ ބާޣީ 

ުޔއްވަނީ؟ ޮކން ނޫހެއްގައިތޯ އެ ވާހަކަ ވަޙީދު އެއަށް ބީރުކަންފަތްީދެގން ހުރީ. ކޮން ނޫހެއްގައިޯތ އެ ވާހަކަ ލި

ނޑުމެން. އެހެންީވމާ، މިހިރަ ކަންތައްތަކަކީ  ލިޔުްއވަނީ؟ އަޅުަގނޑުމެްނ ހިތާމަކުރަން. ހިތާމަކުރަން އަޅުގަ

ނޑުމެްނ މިކަމާ ޚިޔާލުކޮށް، އަދި މިކަމުގެ މުހިއްމު ކަންތައްަތއް  އަޅުަގނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. އަުޅގަ

ޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަށް ކިަޔިއދޭން އެބަ ޖެހޭ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވިސްަނއިދޭން ެއބަ ޖެހޭ. މިހާރު ދިމާވެގެން ރާއް

 1815އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ ކޯޓުަތކުެގ ވާހަކަ. ނޫސްވެރިން އެ ވާަހކަ އެއް ނުަދއްަކވާ. ދިވެހިރާްއޖެ އަށް ދިމާވެގެން ުއޅޭ މުިޅ 

ނޑުެވގެން ާދއިރުަގއި ާކކުތޯ އެ ވާހަކަ ދަްއކަނީ. މި ޤާނޫނުއަސާސީަގިއ  ދުސްތޫރީ ހަޔާތް، މި ޤާނޫނުއަސާސީ ނޑުފު ފު

ވަނަ ާމއްދާ ބޮލަށް ލައިގެން އެބަ ުދވެއޭ ނުަޙއްުޤ ގޮުތގައި އާދަނޭ ިކޔާ ބޮުޑ  142ވަނަ މާއްާދއަކާިއ  141އޮތް 

ނޑިޔާރަކު...   ފަ

 

 1820  ން:ވާހަކަދެއްެކވު ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ޝުކުރިއްޔާ، ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އާދެ! ތޮްއޑޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  .الرحين الرحون هللا بسن

ނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަަކ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާ ބެހޭ ބިލަށް މި ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިވާ އިޞްލާޙަށް ައޅުގަ

އުމެްއަގއި ޤާނޫނެއް ަހދަނީ، ޤައުމެްއގައި ޤާނޫނުައާސސީ އެއް ހެދީ ޭއގެ ދަށުން ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޤަ

ނޑު މިއަދު ިވސްނަން އެބަ ޖެހޭ ކޮބައިތޯ ރައްޔިތުން؟ ރައްޔިތުން ތިބީ  ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަންިދނުމަށް. އަޅުގަ

 1825ތެރި ރައީސް، ސިޔާސީ މޫސުން އައިސްފި. ކޮން ހާލެއްގައި ކިހިނެއްތޯ. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ޢިއްޒަތް

ސިޔާސީ ގުލްޝަުނގައި ތަފާތު މާތައް ފޮޅުވަމުން ތަފާތު ބޭފުޅުން އެބަ ވަޑަިއގަންނަވާ. ރައްޔިތުންގެ ހާލަތު މިއަދު 

ރެއިން ރަނގަޅުތޯ، ކޮަބއިތޯ ތަކެތީގެ އަގުޮބޑުވަީނ، ރައްޔިތުން ހަނާވަނީ، މީޑިޔާތަކުން ކުރި މަަސއްކަތް. މީޑިޔާތަުކގެ ތެ

ނުޑމެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެބަ ވިސްނައި ފިކުރު  ޖުމްލަ މީޑިޔާތައް އޮތީ ކޮން ހާލެއްގައިތޯ އަުޅގަ

ހިންގާލަންޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީޑިޔާަތކުގެ ބޭފުޅުްނ ތެދު މަޢުލޫމާތު މީޑިޔާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ވާ ގޮތަްށ 

 1830ސިާޔސީ ލީޑަުރންގެ މަޞްލަޙަތު ހިމާޔަތްކުަރނީތޯ މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފަތުރަނީތޯ؟ އެ ބޭފުޅުން، ެއ ބޭފުޅުންގެ 

ލޮބުވެތި ރަްއޔިތުން ވަރަށް ަކނުލައި ައޑުއަހާ ބަލަމުން އެ ގެންދަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ. ރައްޔިތުން ތިބީ ލޮލަްށ 
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ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ގަސްުތގަިއ ކުުރާވ  ހިނިއަރާ ހާލުގަ. ވަރަށް ދަތި ހާލުގަ. ީކއްެވގެންތޯ ަރއްޔިތުްނ ދަތިކުރަނީ؟ މިއީ

ކަމެއް. ރަްއޔިތެްއގެ ވިސްނުްނ ޤައުމާ ދޭތެރޭ، ރަށާ ދޭތެރޭ، ައވަށާ ދޭތެރޭ، ގެދޮރާ ޭދތެރޭ، ކީްއކުރަންތޯ! އޭަނގެ 

 ދަރިންނާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ަދނީ ފުރަތަމަ ތިމާމީހާގެ ހާލަތު، ތިމާގެ އެތެރެހަށީގެ ގުަނވަްނތަކަށް ބޭސްކުރެިވ، ތިމާމީހާ 

 1835ދިރިހުރެގެން ކަމެއް ކުރެވެނީ. އެހެންނަމަވެސް ކީއްތޯ ިމައދު ކުރާނީ. ރަްއޔިތުން ތިބީ އެ ރަްއޔިތު މީހާގެ ަބއްަޕގެ 

ލޮލަށް ބޭސްނުކުރެވިފަ. އެ ރައްޔިތު މީހާގެ އަންހެނުންެގ ހިތަށް ބޭސްނުކުރެވިފަ. ެއ ރައްޔިތު މީހާގެ ދަރިފުުޅެގ 

ނޑި އަށް ބޭސްނުކުރެވިަފ. މިއީ ރަ ނޑާލި ސިކު ށްރަށުގައި ޑޮކްޓަުރން ނުބައިތިއްބާ ކަމަކީ. މިއީ އާސަންދަ ނިޒާމު ފު

ސަބަބަކީ. ސިޔާސީ މޫސުްނ އައީ ނޫންތޯ. މިއަދު ކޮްނމެ ރަށެއްގައި ހެލްތު ފަރާތުން އަނެއްކާ ފަންޑުފޮްއޓެްއ 

ނޑުމެން ދި 16ބައިންދައިގެން ަރއްޔިތުން ފެލަންތޯވީ. ކޮބައިތޯ  ން މި އޮތް ބާޣީ ސަރުކާރަށް؟ ބިލިއަްނ ރުފިޔާ އަޅުގަ

 1840އިއްތިހާދުެވގެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްެވގެން ެއއް އެބޭފުަޅުކ އަނެއް ބޭފުޅަކު ތުން ބޮއި، ކަރު ބޮއި، ކަންފަތް ބޮއި، 

ދަތްއަޅަިއ، ބައްާދ، ޮއޅުލާ ހަދައިގެން އުފެއްދި ސަުރކާރު، މިއަދު މި ބުނަނީ އެ ަސރުކާރު ވެްސ ގޯހޭ. އެކަަމުކ 

ކުރާނަމޭ ތިމަންނަމެން. އެއީ އެ ސަުރކާރުން ބަިއފަޅި ލިބިގެން ތިމަންނާމެންނަށް ވެރިކަން ލިބިއްެޖއްާޔ ހިމާޔަތް

އައިޕެެޑއް ދޭނަމޭ، ކޮމްޕިއުޓަެރއް ދޭނަމޭ، މިހެން ހަދައިދޭނަމޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރަްއޔިތުން ހައްދަން އުޅުްއވާނެ 

ޣާފިލުކަމަުކ ނުބޭތިއްބޭނެ. އެހެންވީާމ، އަޅުަގނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީން  ކަމެއް ނެތް. މި ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަބަދު

 1845އެއްބުރުން ވިންވާނީ. އެމް.ީޑ.ޕީގެ ިސޔާސަތުތައް ރަނގަުޅ، ތެދު ސިޔާސަތުތަެކއްކަްނ ެއނގޭ އެންމެ ޮބޑު ހެްއކަކީ 

ދެއްކީމަކަން ބަލަިއގަންނާނީ  މިއަދު ވާދަވެރި ބޭފުޅުންނަށް އެބަ އެނގޭ ތިމަންނާމެން އެމް.ޑީ.ޕީން އެ ދައްކާ ވާހަކަ

ނޑުމެންގެ ސިާޔސަތުތައް ފޮލޯކުރެވޭތޯ ވަރަްށ  ރައްޔިތުން. އެހެްނވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ފަހަތުން ވަގަށް ިތބެގެން އަުޅގަ

 އެބަ ބަލާ. މިއީ ހެޔޮ ފާލެއް. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުން ިވސްނަމުން އެބަ ދޭ. ރައްޔިތުްނނަކީ ތަންދޮރު އޮޅުންފިލާފައި 

هللا ތިބި ބައެއް. އެްއގޮތަކަްށވެްސ އަބަދު ރައްޔިތުން ދަތި ހާލުގައި ގެްނގުޅެން ވިސްނާެނ ކަމެއް ނެތް. މާތް 

ނޑުމެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަސރުކާރެްއގައި ރަްއޔިތު މީހާ މި ދުނިޔެ އަށް އުފަންވީސުރެ   1850އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުޅުން ައޅުގަ

ނޑުމެން ބަ ލަހައްޓާނަން. ސަރުކާރުން ކެރިގެން އެ ޒިންމާ ނަގާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ގޮސް ކަްށވަޅަށް ދަންދެން އަޅުގަ

ރައީސް، އެްއގޮތަކަްށވެސް ެދން ރައްޔިތުން ހާލުގައި ގެންުގޅޭކަށް ވިސްނާނެ ކަެމއް ނެތް. ރައްޔިތުން ވަރަށް ގާތުން 

ނޑިޑޭޓު ކީކޭތޯ ވިދާުޅވަނީ؟ އިން ތިޚާބުގެ ޕްަރއިމަރީަގއި އެބަ ބަލަމުންދޭ. އެންމެ ާވދަވެރި ޕާޓީެގ ރިޔާީސ ކެ

ވާދަކުރިއިުރަގއި ވިދާެޅއް ުނވޭ ރައީސް ނަޝީދު މަރާީލމައޭ ތިމަންނަ އަށް ކުރިމަތިލާނީ. މިއަދު ކޮން ބޮޑަލެއް 

 1855ޔާމީން ނަޫގ هللا ހާވާކަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ މާ ކުރީަގއި ވެސް ހުންނެވީ ބާޣީ ވަޙީދާ ެއއްޮކށް ޢަބްދު

ުޅަގނޑު މިހާރުވެސް މި ބުނަީނ ވަޙީދު ބާރުގަަދވަމުން ގަަދަވމުން ގޮސް ަވކި ހިސާބަށް ގޮށްޖައްަސވަިއގެންކަން. އަ

ނޑެޑޭޓު ޮގސް މިހިރަ ވަޙީދުގެ ކުރިމަތީ ސަޖިދަނުކުރާނެ ގޮތެއް އެއީ  ދިޔައީމަ މިހިރަ ޔާމީން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ރިޔާސީ ކެ

ިއގަންަނވާތި. މި ދަނީ ހަލާކުން ހަލާކަށް. މާޒީެގ ނެތް ގޮތެއް. މި ހާލަތު އަްނނާނެ. މި ރާއްޖެ ރައްޔިތުން ހެކިވެަވޑަ
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ތެރޭގަިއ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤަްއޔޫމު ވެިރކަން ކުިރގޮތަށް އެެކއްެގ އަުތގަިއ ހުރިހާ ބާރެއް މި އޮތީ. އިްއޔެަގއި ނޫންޯތ 

 1860ނިޔާައކަށް މި ވަނީ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ނުކުމެ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ަގއިަގއި ތަޅައި ޗަްސކުރީ. އަިނޔާވަނީ، އަ

ބަހަކަށް އަރަން ބޭފުޅަކު އިްނކާރުކުރީމަ. ކޯުޓއަމުރު ނެރެެގން، ހައްޔަުރކޮށްގެން އެކަމުްނ ސަލާމަތްނުވެގެން އެބަ ުއޅޭ. 

ކޮބައިތޯ ޑރ. އަފްރާޝީމު؟ އެ އިންެނވީ ޮގނީޑގަިއ ޮކއްޯކފުޅު. އަނގަ އިން ވެސް ބުަނނީކީ ނޫން. އެންމެ ފަހުން 

ޔާމީނަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުަގއި ވާހަކަދެްއކޭނީ هللا އި މި ބާޣީ އިއްތިހާދުގެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުީވ ޢަބްދުއަޅުަގނޑު ަކއިރީގަ 

ނުޑ  އަފްރާޝީމުގެ މަރުން ސަލާމަތްވެގެން ނޫންހޭ. މިއީ އެ ޭބފުޅުން ދަރުބާރުގޭަގއި ވާަހކަދައްކަން ތިބިއިރު އަުޅގަ

 1865ކާނެ ިސޔާސަތެއް ނެތީމަ ތެދުވެ ހަަސދަ އާއި ފިތުނަ ރައްޔިތުންގެ ކައިީރގައި ބުނި ވާހަަކ. މިހެންވީމަ، ކޮންމެހެން ވިއް 

ތެރޭ ވިއްކާނެ ކަެމއް ނެތް. މި ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާަތކުަގއި ތިބީ މިތިބަ މުއްސަނދި މަހުޖަނުންނަށް އަޅުކަންކުރާ ބޭފުޅުން. 

ނުޑ ސާފުކޮށް މި ދަން ނަަވނީ. މިހެންވީމާ، މީޑިާޔގަިއ ރައްޔިތުންނަށް ތެދު މަޢުލޫމާތު ދޭ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޫސްވެރިކަމުަގއި ތިއްެބވި ޭބފުޅުން ޖެހޭނެ ޒިންމާދާރުކަމާ އެއްކޮްށ، ޒިންމާދާރު ވާހަަކތައް، ރަްއޔިތުންނަށް ތެދު 

މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދޭން. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ހަލާކުކުުރމުގެ ބޮޑު ބައެއް އަދާކުރާ ަބއެއް މި ރާއްޖޭގެ މީޑިާޔގަިއ 

ނޑު ުޝކުރުވެިރވަން. ތިބީ  1870 .ًبركاتو هللا تًرحو عليكن مالسالً. އެހެންނަމަވެސް ރަނގަުޅ ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުޮކޅެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  31މިހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ގަވާިއދުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން 

 . އަޅުަގނޑު އަރުވަން

 1875 

 ]އަށް  13:11އިްނ  12:31ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހުސްވަގުުތކޮޅަށް ފަހު އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތަިއގެން ުކރިއަށް ދާއިރު އަޅުަގނޑުމެން  .الرحين الرحون هللا بسن

 1880 2113/5ހަޅުްއވާފަިއާވ ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުރިމަތީގަިއ މި އޮީތ ތޮއްޫޑ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަާކއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު. މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމަްށ 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަުރވަނީ މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:ންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މާފަ
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 1885ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަތީ ހަމަ މި  .الرحين الرحون هللا بسنޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އަސާސީގައި ަކނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތަށް އޮތީ ނޫސްވެރިކަުމގެ މިނިވަްނކަން ގެއްލިދާީތވެ އެ ޙައްޤު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާނޫނު

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަެނއްާކވެސް އަުޅަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާެޙއް. ދެްނ މިގޮތުން މި އިޞްލާޙު؛ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މުޅި ާރއްޖޭަގއި ވެސް މިހާރު ޙައްުޤ ގެއްިލގެން އެ މަްއސަލަތަުކގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަނީ. ަވކި 

ނޫން، ވަކި ތަެނއް ޫނން، ދައުލަުތގެ ވާޖިބުތަކުެގ ާވހަކަ މި ދައްކަނީ. މަނާކުރެވިަފއިނުވާ ކަންތައްަތއް ކުރުމުެގ މީހެއް 

ނޑުމެން   1890މިނިވަންކަން އޮްތ ވާހަަކ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ައޅުަގނޑުެމން މި ދައްކަނީ. އަދި ހަމަހަމަކަމުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންމިދައްކަނީ. ދިރިހުރުމުގެ ޙަްއޤުތަކު ވެ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ ކިހިނެއްތޯ މި ރާއްޖޭގައި މިހާރު މި އޮްތ ވެރިކަމުަގއި ޤާނޫނެއް ހަަދއިފިން، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް 

ނޑަައޅައިފިން. އެހެންނަމަވެސް  ނު މުގުރައިލާފަ. ބޭރުން ައއިސް ފެބްުރައރީގައި މި އޮތީ އެ ޤާނޫ 7ދުސްތޫރެއް ކަ

ވެރިކަމަށް އަރަިއގަނެފަ. މަުގމަތިން އަރަިއގަނެފަ. ދެން އަޅުަގނޑުމެން މި ހަދަނީ ޤާނޫނުތައް. އެހެންނަމަވެްސ 

 1895ހެދިޔަސް އެ ޤާނޫނުތަެކއް ަތންފީޛެއް ނުކުރޭ. އަނެްއކާ ައނބުރާ މިކޮޅަށް ފޮނުވާ. ޤާޫނނުތަކެއް ތަސްދީޤެްއ ެވސް 

ތަކާއި ޕެރޯލާ ބެހޭ ބިލު ވެސް އެތައް ރައްޔިުތންގެ އެތައް ބަެއއްެގ، އެަތްއ ބައެއްގެ ދަރިންގެ ދަރިންގެ ނުކުރޭ. ޖަލު

ޙައްޤުތައް އެ ދަނީ ެގއްލިގެްނ އެކަމާ ހެދި. މާލޭގައި މާރާމާރީ އާއި ތަޅާފޮޅުމާ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތައް ހަމަ ގިނަވަނީ 

ނޑުމެންނަށް ރައްޔި ތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބިލުތައް ފާސްކޮށް ފޮނުވީމަ ތަސްދީޤުނުކޮށް އެ ސަބަބާ ހެދި. އަޅުގަ

ވަނަ ފަހަރަށް ފޮނުަވއިލާ ިމހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއހެންވީމާ، މި މަޖިލީހުގެ ވެސް  3ވަަނ ފަހަރަށް،  2އަނބުރާ 

 1900ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  ޒިންމާ އެއް، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ވެސް ޒިންމާ ެއއް. އެހެންވީމާ، ޙައްޤުަތއް

ނޑު  ނޑު މިާއއެުކ ދަންނަވަން އިންސާފުވެރި، ޢަދުލުވެރި، މައިަގނޑު ގޮތަީކ، މަިއގަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދެން ައޅުގަ

ނޑުމެްނ މަސައްކަތްކުރަނީ ޢަދުލުވެރި ދައުލަތެއް ޤާއިމުކުުރމަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ގޮތެްއގައި އަުޅގަ

ފުން މަސައްކަްތކުރާ ދައުލަތުން ދަޢުާވކުރާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ދައުލަުތގެ ބަންޑާރަ ަނއިބަކަށް އެ ޢަދުލުއިންޞާ

ހުންނެވި ބޭފުޅާ އަކީ ަދއުލަްތ ތަމްސީލުކުރަންޖެހޭ ބޭފުޅެކޭ. ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ ަކނަޑއަޅާ 

 1905ަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ މިއަދު ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބެއް އެަބ ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު. ެއހެންނަމަވެސް އަޅު

 11ހުރިތޯ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ދިފާޢުގައި ނޫނިއްާޔ، މިހާރުވެސް އެ އޮތީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގެ 

މެންބަރުން އެ ކަމަނާއާ އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ހަމަ  3މެންބަރުން ތިބޭ ތަނަކޭ. 

ނޑިޔާރު. ރަ ނޑިޔާުރ ގޭަގއި އެހެރީ ފަ ނަޑއަޅާފައި ހުރި މީހަކު ގޮސް ވޯޓުީދގެން ފަ އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޙީދު ކަ

ނިޑޔާރު ގެ އަްށ ފޮނުވައިލާފަ. އެހެންވެ އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ޢަދުލުިއންޞާފުން ހުރިހާ ޙައްޤުތަކާ  ހައިކޯޓުެގ ފަ

 1910ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތައިގެން. މި ޑިޮމކްރަިޓކު ނިޒާމެްއކަން އެނިގގެން.  ހުރިހާ އެއްެޗއް ފޯރުކޮށްދެޭވނީ އެ ޤާނޫނަށް

މެންބަރުން ަވުގވަގަްށ ބާއްވާަފއި ޤާނޫނުއަސާީސަގިއ  3މެންބަރުން ތިބޭ ތަނަކުން  11އަޣްލަބިއްޔަތުން ކޮށްގެން. 
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ނުގެ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ބަޔާންކުރޭ ހަމަ މެޖޯރިޓީކަން ކަން ކުރަންޖެހޭނީ. ޖުޑީަޝލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުެގ ޤާނޫ

ވޯޓު އަޣްލަބިއްޔަތު ވާނެ.  6މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  11ވޯޓު.  6ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް، އޭެގ އަޣްލަބިއްޔަތަކީ 

ނޑުކޮށްލަނީ.  ނޑުފު އެހެންވީމާ، އެާހވަރު ނުކޮށް ރާއްޖޭަގއި މި ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ނިޒާމު، މި ޝަރުޢީ ނިޒާމު ފު

ނޑައަޅާަފއި އޮތް ދަޢުވާކުރުމުެގ އުސޫލުަތކާ ދައުލަތް ހިމާޔަތްކުރަ  1915ން ހުރި މީހާ ދައުލަތް ހިމާޔަތްނުކުރޭ. ދައުލަތުން ކަ

 311ޚިލާފަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވެސް ދަޢުވާކުރަނީ ރަްއޔިތުންގެ މައްޗަށް. ރާއްޖެ ޓީ.ވީގެ އަސްާވޑުގެ ލޮލަށް 

އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމަކަށް އެ  12ރިަގނޑަށް އެބަ ދައްކަންޖެހޭ ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހެނީ. އެހެންނަމަވެސް ޤާސިމުގެ ބިއްލޫ

 311މީހާ ފޮނުވައިލާ. އޭނާ، އަްސވާުޑ؛ ދިވެހި ރައްޔިެތއްގެ ޮލލެއްގެ ައަގކީ، ބޮލެްއގެ ައަގކީ، ފުރާނައިގެ އަަގކީ 

އި އެމް.ޑީ.ޕީ އުފަންވީ ރުފިޔާ މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ ދައުލަތް، ޢަދުުލެވރި ދައުލަތެއް ަކނަޑއެޅުމަްށ ޓަކަ

 1920ހާްސ ރައްޔިތުންނަށް ނުހައްޤުން  41ވެސް. އެމް.ޑީ.ޕީ މަސައްކަްތކުރަން ފެށީ ވެސް. އެމް.ޑީ.ޕީ ނިކުތީ ވެސް 

ތިމަންނަމެންނަށް ދަޢުވާކޮށްފީމޭ ބުނި ހިސާބުން ނުކުތީ ވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އެހެްނވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ނުޑ ދައް  ބުނި ޖަދުވާނުގެ ދޮލަނުގގެ ވާަހަކ هللا ބުނި ޖަދުވާުނގެ ވާހަކަ މިހާހިސާބުން. ޢަބްދުهللا ކާނީ ޢަބްދުދެން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ަދއްަކއިލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިހާރުވެްސ އަންގަމުންދަނީ ސަރުކާުރގެ 

އެމް.އެމް.ޭއެގ ަގވަރުނަރާ މިހާރުވެސް ެއ  މަސްއޫލިއްޔަތުަތކުެގ ނުވަތަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ އެހެންޮގސް ރާއްޖޭގެ 

ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ ކާޑަށް ކިހިނެއްތޯ  1އަންގަމުންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ހުރީ   1925މަސްދުވަހުގެ ކާޑޭ. ދެން އަޅުގަ

ހަރު ވަނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ާރއްޖޭަގއި ފެށުނީއްސުރެ މިހާިހސާބަށް އަންނަނީ ާކޑުެގ ަސބްސިޑީދެމުން. މިދިޔަ އަ

ނޑައެޅުނު  މިިލއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާެގ  271ވެސް، ޭއގެ ކުރީ އަހަރު ވެްސ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަެޖޓުގައި ކަ

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް އަންނައިރުގައި ރާއްޖޭގެ  ނޑައަޅަނީ ދިވެހިރާއްެޖާއ ހަމަ އަށް ހަ ސަބްސިޑީޒް. އެ ސަބްިސޑީޒް މި ކަ

ރުފިޔާ ޖެހޭތީ އެ މިންވަރު ފަގީރުންނާއި ނިކަމެތިން ކޮއްޕާ، އަޅަިއ  16ހިސާބަށް އަންނައިރު ކިލޯއަކަށް 

ނަޑއަާޅ އެްއެޗއް.   1930ކިލޯެގ މަުގން ވިްއކަން ަކނަޑއަޅަނީ.  4.51ގަންނަަވއިލާފައި ނުކެރޭނެީތވެ އެ މީހުންނަށް ދޭން ކަ

އި ނަހީކުރައްވާަފއި އެ މީހުންެގ އެހެންނަމަވެސް ޤާސިމު އެ ެއއްޗެހިތައް ގެންނަނީ. ެއ ޢަދުލުވެރިތޯ؟ އިސްލާމްދީނުގަ 

ވިޔަފާރިތަުކގައި ޔަތީމުންނާ، މިސްކީނުން ކޮއްޕައި ގަންނަާވފައި އެ މީހުންގެ މުދާ އޭގެތެރޭގައި ިވޔަފާރީަގއި ނުހިމަނަން 

ޑުެގ އިސްލާމްދީނުގައި އަްނަގވާފަ. އެއީ އިސްލާމްދީނުަގއި އޮތް ގޮތްތޯ އެއީ؟ ފަޤީރުންނާއި ޔަތީމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކާ

 16ރުފިޔާ ލާރިކޮޅެއް. އެހެންވީމާ،  16އަށް މި ވިްއކަނީ. ިވއްާކއިރު އަސްލު އަަގކީ އެ ކިޔާ  4.51ބާވަތްތަކަކީ 

 1935 މިލިއަނަށް ވުރެ ިގނަ ރުފިޔާ...  24ރުފިޔާ ލާރިކޮޅުން ޤާސިމު އެަބ ނަގާ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަާކއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނު. އެހެންވީމާ، އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހެޅިފައި މި އޮތީ ރަ

 ބިލުގެ ދާއިރާގެ ތެޭރަގއި ވާހަަކކޮޅު ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ަހނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން.

 1940 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:

ޒުތަކާ ބެހޭ ެއއްޗަށް، ޢަދުލުިއންޞާފުގެ ނިޒާމު، މީަގއި ެވސް މި އޮންނަނީ ޙައްޤުތަެކްއ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިމްތިޔާ 

ނޑުމެްނނަށް މިހާރު ކިޔައިދޭންޖެހޭ ޙައްޤު ެގއްލިގެްނއުޅެނީ ކިހާ  ގެއްިލގެން އުޅޭ ވާހަކަ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

މިސްކީނުންނާއި ޔަތީމުންނަށް އަޅައިނުލެިވގެން  ހިސާބަކުންކަން ރައްޔިތުންނަށް. ޙައްޤު ގެއްލިގެން ިމ އުޅެނީ

 1945ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ަފގީރުީމހާ ފަގީރުވަނީ ދައުލަތުން އެ މީހުންނަށް އޮންނަ ނިޒާމެއްެގ ތެރެއިން އެ ކަންަތއްތައް 

ނަޑއަޅާފަ. މިނީ މެނިފެސްޯޓގަިއ ެއ އޮންނަ ނީ ގެސްުޓ ނުކުރެވޭތީ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެނިފެސްޓޯަގއި ެއ އޮީތ ެއ ނިޒާމު ކަ

ހައުސް އިން ފެށިގެން ަދނުޑވެރިކަމާ، މަްސވެރިކަމާ، މި ހުރިހާ ނިޒާމުތަކަކީ އެ ނިޒާެމއްގެ ތެޭރގަިއ ދައުލަތެްއެގ 

ސިޔާސަތެްއގެ ތެޭރގަިއ؛ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ަރއީސް ަނޝީދު ނޫނީ ނޫޅޭނެ ދިވެހިރާްއޖެ އަށް އިމާމު ބުޚާރީ އާިއ 

ވެހިބަހުން ތަރުޖަމާކޮށްގެން މުޅި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުަތކަށް ބެހި މީހެއް ނޫޅޭނެ. ރައީސް މުސްލިމުގެ ހަދީޘް ފޮތްތައް ދި 

 1950 ނަޝީދު...

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ނޮޅިވަރަމު

އްވާފައި މި ވާ އާދެ! ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ަވޙީދު ހުށަހަޅު

ނޑު ދަންނަވާލަން. އަދި މި އިޞްލާޙަކީ ޑީ.އާރު.ޕީްނ  ނޑު ތާއީުދކުރާ އިޞްލާޙެއް ކަުމގައި ައޅުގަ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

 1955ވެސް ތާއީުދކުރާނެ އިޞްލާެޙއް. އެހެންވީާމ، މި އިޞްލާަޙށް ޑީ.އާރު.ީޕގެ ތާއީދުލިބިގެްނދާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

ގޮތުަގއި ަޤއުމެއް ކުިރއެރުުމގައި މިިނވަން ނޫސްވެިރކަެމއް އޮންނަންޖެހޭނެ. އަދި  އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ

ނޑުެމން ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވެސް ބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ކަމެއް މީ،  ނޫސްވެރިކަމުގެ ވަރަށް އަާސސީ ކަމެއް މީ. އަޅުގަ

ސްދަރު ހާމަކުރަންޖެހުން އެއީ ޙަޤީޤަތުގަިއ އެްއވެސް ޚަބަރެްއގެ މަސްދަރު ހާމަކުރާކަށްނުޖެހޭނެ. މިގޮތަށް ޚަބަރުގެ މަ

ނޫސްވެރިން ފަސްޖެހެން މެދުވެރިާވ ސަބަބެއް. އަދި ޙަޤީީޤ މަޢުލޫމާތުތައް ނޫސްވެރިންާނ ހަމައަށް ފޯރުަވއިދިނުމުގަިއ 

 1960ިރ ދަތިތަކެއް ކުރިމަިތވެގެންދާެނ ކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގނުޑމެން ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންީވމާ، މިނިވަން އިންސާފުވެ

ދާއިރާެއއްަގއި ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތްކުެރވޭނެ ވެްއޓެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި މިއަދު ވެސް ޤާއިމުކުރެވިަފއި 

ނޑުމެންެގ  އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޑީ.އާރު.ޕީން ދެކޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މިއަދު އަޅުގަ

ކުރިއަަރއިގެން ައންނައިރުގައި އެބަ ހުރި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިަނ  ނޫސްވެރިކަމުގެ ާދއިރާ ތަރަްއޤީވެގެްނ،

ކަންތައްތަެކއް ވެސް. އަދި ޫނސްވެރިންގެ ޙައްޤުަތކެއް ވާ ފަދައިން ނޫސްވެރިންގެ ޒިންމާަތކާއި ވާޖިބުތަެކއް ވެސް ވާނެ 



74 

 

 1965ވާޖިބުތައް އަާދކުރުމުގައި ިމއަދު މި އޮތް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭބޭފުޅުްނެގ ޒިންމާތަކާއި 

މާޙައުލުގައި ވެސް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވުން އެއީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގެންަފއިވާ ޙަްއޤުތައް ހަނިކުރަންވީ ސަބަބެްއ 

މިނިވަން ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. ޭއގެ ބަދަލުގަިއ މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންގެ ެތރޭގައި އެބަ ޖެހޭ 

ނޑުެމން އިންވެސްުޓކުރަން. ހިއުަމން ރިސޯސް ޑިވެލޮުޕކުރުމަށް  އިންސާފުވެރި ނޫްސވެރިކަމެްއ ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ރާއްޖޭަގއި ވަސީލަތްތައް ޤާިއމުކުރުމަށް ޓަކައި އިންވެސްުޓކުރެވެން އެބަ ޖެހޭ. މިގޮތަށް  ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ެވްސ ޤަބޫލުކުރަން ބައެއް ފަހަރު ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމެންުޓގެ ފަ  ނޑުމެންނަށް ލިބިެގންދާނެ. ދެން އަޅުގަ  1970އިދާ އަުޅގަ

އެްއވެސް ޙަޤީޤަތެއް ނެްތ، ެއއްވެސް އަސާެސއް ނެތް ބަެއްއ ވާހަކަތައް ނޫސްަތކުަގއި ލިެޔވޭ ތަން އެބަ އާދޭ. ެއކަމުެގ 

. އަދި ޢިޔާދަނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންަތްއ ސަބަބުން ބައެއްގެ ޝަޚްޝިްއޔަތުތައް ކަތިލެވެމުން ވެސް އެބަ ދޭ

ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެބަ ލިެބމުންދޭ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ޢަދުލުވެރި ބަދަލުނެގޭނެ ނިޒާމެއް މިއަދު ައޅުަގނޑުމެްނެގ 

ނޑުމެންނަށް ކޯޓުގައި އެތައް ަވގުތުތަެކއް ހޭދަކުރު ހާހެއްާހ  5މަށްފަހުގައި ތެރޭގައި ނެތީ. އަބުުރގެ ދަޢުވާކޮށްގެން އަުޅގަ

 1975ރުފިޔާ މި ލިބެނީ އަބުރުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮުތގަ. އެކަމަކު ލިބިފައިވާ ެގއްލުން އެތައް ރުފިޔާއަކަްށ، އެތައް މިލިއަން 

ނަޑްށ  ޑޮލަރަކަށް އަރަިއގެން އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ، މި ނިޒާމުގައި އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު އާދެވިަފއިވާ ހިސާބުން އަުޅގަ

ނޑުމެން ދާްނީވ ފަހަތަކަށް ނޫނޭ. މި މައްަސލަތަކާ ެއކު އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކު ރެވެނީ މަްއސަލަތަކެްއ ހުރިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި މަގުން ނިކުމެވޭނީ. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ދާންވާ މަންޒިލާ ހަމައަްށ  ދާންވީ ކުިރއަށޭ. އޭރުންނޭ ައޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީހެއްގެ އަބުރުގެއްިލގެން އޭަނގެ ބަދަުލ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެވޭނީ. އެހެންވީމާ، ދެން 

ނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ފުރިހަމަެވގެްނދިޔައިމަ ޚަބަރުެގ މަސްދަރު   1980ނަގައިދިނުމުެގ ނިޒާމުތަކާ، މިދެންނެވި ނިޒާމުތަްއ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ ހާމަކުރިޔަސް، ނުކުިރޔަސް އެއީ މާ ޮބޑު ކަމެްއގެ ގޮުތގަިއ، ފަރުވާެލއްެގ ގޮުތގަިއ އަޅު  ގަ

ނޑުމެންނަކަށް  ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު މުޅި ސިސްޓަމު ެއްއފަހަރާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ަޤބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ދުނިޔޭގެ އެެހން ޤައުމުތަކުަގއި އެތައް ސަތޭކަ، އެތައް ހާސް އަހަރެްއެގ  ނުގެނެވޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ނިޒާމު ތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރު އާ ޤާނޫނުއަސާސީ ެއއް ގެަނއީ.  2118އަިއސްފަިއވާ ނިޒާުމތަކެއް. އަުޅގަ

 1985މުޅި ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ިނޒާމާއި ައޅުަގނޑުމެންގެ މުިޅ ސިސްޓަމު އެްއކޮށް އެފުްށ މިފުށަށް ޖަހާފައި މިހާރު 

ނޑުމެންނަށް އާދެވި ނުޑ އުާފކުރާ މިންވަރަކަްށ ތިންހަތަރު އަހަރެއް ވީއިުރގަިއ އަުޅގަ ަފިއވާ ހިސާބަށް ބަލާއިުރަގއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބީތަެކއް ހާސިލުކުރެވިފަިއވާ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެެހންނަމަވެސް މި ކާމިޔާބީތަކާ 

ނުޑމެންނަށް އާ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ  2113ނުޑމެން މި ޤަބޫލުކުރަނީ އެކު އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ރިާޔސީ އިްނތިޚާބުގައި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑަިއގެން ކަުމގައި 

 1990ވިޔަސް. އެާއއެކު ަޤއުމު ހިންގުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ބޭފުަޅަކށް އަޅުަގނޑުމެން އަުރވަންޖެހޭނެ. އެާއއެކު ައޅުަގނޑުމެން 

އަހަުރގެ ފުރުޞަތެއް އެ ބޭފުޅަކަށް ދެއްވަްނވާނެ. ެއ  5މުަގއި މިއަދު މިހިރަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ޓަަކިއ ޤައު
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އަހަުރގެ ފުރުޞަތުެގ ތެރޭގަިއ އަުޅަގނޑުމެންގެ ޤައުމުަގއި މިހިރަ މައްސަލަަތއް ރަނަގޅުކުެރވޭނެ. މީ ެއްއ  5ދެވޭ 

ނޑުމެންނަށް އިޞްލާޙުކުެރވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން. ިމއަުދ ބިލެއްގެ އެްއ ައކުރަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލަކު ްނ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިހިރަ މައްސަލަތަކަކީ ެއއްކަަމކާއި އަނެއްކަަމކާ ގުޅިަފއި ުހރި ކަންތައް. ކޮންމެ ކަމަީކ 

 1995އަސަރު އަނެއް ކަމަކަށް  ޑޮމިނޯ އިފެކްޓު އަންނާނެ ކަންކަން. މީ ކޮންމެ ކަމަކީ އެއް ކަމަކަށް ގެންނަ ބަދަލެއްގެ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ހުރިހާ ބިލުތަކެއް، މި ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކެއް  އަންނާނެ ކަންކަން. އެހެންީވމާ، މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މަސައްކަތް ފުޅާ ދާއިރާެއްއގަިއ ކޮށް ނިންމާލަން. އެކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން ެއއްތާކަށް ޖަމާކޮށްގެން އަުޅގަ

ނޑަށް މި ޤަބޫލުކުރެވެނީ ބޭނުންވާ ޕޮލި ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އޮންނާނެ ކަމަށް އަުޅގަ ވަަނ  2113ޓިކަލް ވިްލ އަުޅގަ

އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާުބ ނިމުމުން. އޭރު ހަމަގައިމު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަްށ 

 2000އަހަުރގެ  5ކުެރވިފަ. ެއއާެއުކ އެ ބޭފުޅަކަށް  ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅެްއގެ ަތސައްވުރު އޮންނާނީ ހަމަގަިއމު ވެސް

މެންޑޭޓެއް ލިބިވަަޑިއގަންނަާވނެ. އެ މެންޑޭޓާ އެްއކޮށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ާދއިރާ ެވްސ ކުރިޔަށް ދާނީ. ޙަޤީޤަތުގައި 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި އޮތުން އެއީ ފާރަވެިރުވމަށާއި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް އިންސާފުވެރި މިނިވަން ނޫްސވެރިކަމެއް އަުޅގަ

ޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މި ވާ ގޮތަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް، ޚާއްޞަކޮށް ޑިމޮކްރަޓިުކ 

ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް ބަެއްއ ކަންތައްތައް ނޫހާ ހަމަ އަށް ގެންދެވޭ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅުެއޅޭ ތަން 

 2005ގެްނވާނެ ޮގތެއް ނޫން. ޭއގެ ބަދަލުަގއި ނޫހުގައި ޖަހާ ވާހަކަ އަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. އެއީ އެކަން ވެ

ނޑުމެން ކުރަންވާނެ  ސައްޙަ ވާހަަކއަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ އަޅުގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމާ، އަދިވެސް އެއްފަހަރު މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ކަމަށް ޓަކަިއ  ކަމަށް އަޅުގަ

ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ވަޙީދަށް ވަރަށް ިއޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު ުޝކުރުަދންނަވަމުން ޑީ.އާރު.ޕީ އާއި 

 އަޅުަގނުޑގެ ތާއީދު މި ކަުމަގއި ލިބޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 2010 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ ރާގެމިލަންދޫ ދާއި

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ހުށަހެޅިފަިއ މި ާވ ބިލަކީ ައޅުަގނުޑ ވެްސ ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ެވއްޖެްއޔާ 

ގެަނއުމުެގ ބިލު. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިްމތިޔާުޒގެ ބާރުތަކަށް ހުށަހެިޅފައިވާ އިޞްލާޙުެގ ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު

އަޅުަގނަޑކަށް ވެސް ޤަބޫެލްއ ނުކުރެވޭ ެއްއގޮތަކަްށވެްސ ޤާނޫނުއަސާސީން ދީފައި އޮތް ެއއްެވސް ޙައްެޤއް އެ 

ނޑުމެން ބަލަިއލާއިރު ޤާނޫނުއަސާީސގެ   2015 25ޙައްޤަކަށް އުނިކަން އަންނާނެ ގޮތަކަްށ އޮންނަންޖެހޭނެ ަކމަކަށް. އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދއާ ހިސާބަށް ވަރަށް މުހިއްމު އަާސސީ ޙަްއޤުތަކެއް ދީފައި އެބަ ހުރި.  33ވަނަ  މާއްދާ އިން ފެށިގެން 

ވަރަށް މުހިއްމު ަޙއްޤުތަކެްއ ަކށަވަރުކޮށްދީފައި އެބަ ހުރި. ެއ ޙައްޤުތަުކގެ ތެެރއިން ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫސްވެިރކަމުެގ 

އެ ފަރާތްތަުކެގ މަސްދަރު ހާމަކުރުމުގައި  ތެރެއިން ވެްސ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާ، މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމާ، އަދި
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ނޫސްވެރިންނަށް ޚާއްަޞ އިްޚތިޔާރުތަކެްއ ޤާނޫނުއަސާސީްނ ކަށަވަުރކޮށްދީފައި އެބަ އޮތް. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ 

 2020އަޅުަގނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުުކރެވެނީ އެ ހައްުޤގެ ގޮތުަގއި ރަްއކާތެރިވެފައި އޮންަނންޖެހޭނޭ. ހަމަ މިއާއެީކގަިއ 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލައިލަން އެބަ ޖެހޭ އެތައް ޙައްޤުތަކެއް ދީފައި ހުރި އެތައް ކަންތައްތަކެއް މިއަދު މި މާޙައުލު ތެރޭގަިއ 

ނިގުޅެމުންދާތަން. ނިގުޅަިއގަްނނަމުން ދާތަން. އެ ޙައްޤުތަްއ ޙައްޤުތަުކގެ ވެރިފަރާތުން ައތުލަމުން ދާތަން. މިސާލަކަށް 

ފާ އަދާކުރުމުަގއި، ވަޒީފާދިނުމުަގއި ވެްސ ެއވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހާ އަށް ލިބިދީފައި އޮންނަ ދަންނަވާކަމަށްވާނަމަ ަވޒީ

ޙައްޤުތައް، އެ ޙައްޤުަތކަށް ސީދާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އަރައިގަންނަ އަރަިއގަތުމަކީ ެވސް ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެްއގެ 

 2025 16ވަޒީާފގައި ހުންނަ މީހާ އަށް ވެސް ޤާނޫނުއަސާީސގެ ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ. އެހެންވީމާ، އެ 

ވަނަ މާއްދާ އިން ދީފައި އޮްތހާ ޙައްޤެއް އޭނަ މިނިވަންކަާމއެީކގައި މަަސއްކަްތކުރުމާ، ޭއނަ އިހުތިޖާޖުކުރުމާ، އޭަނ 

ލައި ޚިޔާލުހޯދުމާ، ބޭނުން ސިޔާސީ ފިކުރެްއގައި ހުރުމާ، އޭނަ ބޭނުން ޕާޓީއަަކށް ތާއީދުކުރުމާ، އޭނަ ބޭނުްނ ނޫހެއް ބަ

އޭނަ ބޭނުންވާ ޓީ.ވީ ޗެނަލަުކން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކީ ވެސް ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަުރކޮށްދީފައި 

ހުރި ކަންތައްތައް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ުއޅޭ ަބއެއް ިރޔާސީ ކެންިޑޑޭޓުްނ އެބަ މިކަހަލަ ބައިވަރު 

 2030ޅޭ. ބައެއް ިރޔާސީ ކެންޑިޭޑޓުން އެބަ ތިބޭ. އެ ކެންިޑޑޭުޓން ރައްޔިތުންނަށް ަޙއްޤުތަްއ މުވަްއޒަފުންތަކެއް ގެްނގު

ކަށަވަރުކޮށްދޭން ާދއިރުަގިއ ތިމާމެންގެ އަމިއްަލ މުވަްއޒަފުންގެ ަޙއްޤުތަްއ ނިގުޅަިއގަނެ، ެއ މުަވއްޒަފުްނ 

ލަ ވާހަކަތައް ވެސް އެބަ ދެއްކޭ. މީ ހިތާމަހުރި ނިކަމެތިކޮށްފައި ތިބެގެން ރަްއޔިތުންގެ ކުރިމަްއޗަށް އަރާފަިއ މިކަހަ

ނޑު އެކަހަަލ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުެރވޭީތ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިފަދަ މަޖިލީހެއްގައި ތިބެގެްނ  ކަމެއް. އަުޅގަ

ވެންޖެހޭނޭ. އަޅުަގނޑުމެން މަޝްވަރާކުާރިއރުގައި ައޅުަގނޑުމެން ވަކާލާުތކުރާއިުރގައި މި ޙައްޤުތައް ެވސް ކަށަވަރުކުރެ 

 2035ހަމައެކަނި ނޫސްވެރިންނެްއ ނޫނޭ. މުވައްޒަފުންނާ، ވަޒީފާތަުކަގއި ތިބޭ މީހުންނާ އަދި ޤާނޫނުއަސާސީން 

ކަށަވަރުކޮށްދީަފއި އޮތް ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ވެސް. މިސާލަކަްށ ދަންނަވާ ކަމަށް ވާނަމަ 

ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު. ކޮންމެ ދިެވއްސަަކށް ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު ވެސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް ކޮންމެ އިންސާނަކީ

އެބަ އޮތް. ހަމަ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ބޭސްފަުރވާކުެރވޭނެ ިއންތިޒާމު ދައުލަތުން ހަމަޖައްސައިދޭނެކަން ވެސް އެބަ އޮްތ 

ނޑުމެ ންނަށް މި ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް ހަމަޖައްސައިދީފަ. ނުވަތަ ާޤނޫނުއަސާސީަގއި ލިޔެފަ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 2040ސަބަބަކާ ހުރެ ދައުލަތުން އަޅާނުލެވިގެން ބައެއް ނިކަމެތި ިއންސާނުން ފުރާނަ ދޫކޮށްފައިދާ ތަން. އެމް.ޑީ.ޕީން އެންމެ 

ފަހުން ނެރުނު މިނީ މެނިފެސްޓޯަގއި މި އޮންނަނީ ިޞއްޙަތާ ބެހޭ ގޮތުން ެއކަށަައޅާފައި އޮތް ސިާޔސަތު. އެ 

ރޭަގއި އެބަ ަކށަވަރުކޮށްދޭ ެއ ޙައްޤު ަރއްާކތެރިކޮށްދޭނެ ކަންތައް. ދައުަލތުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭނެކަން. ސިޔާސަތުެގ ތެ

އޭގެތެޭރގައި އޭނަ އަށް ޖެހޭ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ވެސް ކަވަޭރޖުދީ، ބޮޑެތި ބަލިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ޓަކައި ކުރެވެްނ 

ޝިއުރެންސް ޕެކޭޖެއްގެ ތެރޭަގިއ ކޮންމެ ދިވެހިރައްޔިތަކު އޮތް ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ ކޮށްދީ، ފުލް އިން

 2045ބަހައްޓައިދޭނެކަން. އެހެންވީާމ، އޭގެ މާނައަކީ ހާލުަގއި ޖެހިގެން ދައްތަ އަށް، ބައްޕަ އަށް، މަންމަ އަށް ވިޔަސް 
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ސަލާންޖެހުމުގެ  ބޭސްފަރުވާކުރަން ކުީރގެ ބޯާދ އާދަކާދަިއގެ ތެެރއިން ސަާލންޖެހުމުގެ ސިޔާސަތު އަަށެގންފައި އޮތް

ސިޔާސަތު މާތްކަލާންގެ ާވގިުފޅާ އެކީަގއި ނިމުމަކަށް އަންނާނެ. މިފަދަ ސިޔާސަތުތައް މި ގެންނަނީ. މަސައްކަތްކުރާ 

މީހާ އަށް އޮތް ަޙއްޤުތަްއ ަކށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭނޭ. އެ ަމސައްކަތްކުާރ މީހާ އަމިއްަލ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަމުަގއި 

ލު މަސައްކަތްކޮށްގެން ހޯދާ ފައިސާ ިއން އޭނަގެ ދިރިއުޅުން އާާރްސތުކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދޭނެ. ހުރެގެން އޭނަ ހަލާ

 2050އެހެންވެ، މީ ހައްތަާހވެސް ާޤނޫނުއަސާސީން ކަަށވަރުކޮށްދީަފއި ހުރި ޙައްޤުަތއް. އެހެްނވީމާ، ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ ތޮްއޑޫ 

ނުޑ ތާއީދުުކރަމުން އަދި ަވކިން ޚާްއަޞ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއ މި  އޮްތ ިއޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ގޮތެްއގައި މި ދެންނެވި ަފރާތްތަކަށް އެތައް ަބއިވަުރ މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ ެއ މުވައްޒަފުްނގެ ޙައްޤުަތކުެގ 

ވާހަކަދައްަކއިދޭން ދިއުމަީކ  އަތްއަަޅިއގެން ތިބެ، އެހެން ރައްޔިތުންެގ ކުރިމަްއޗަށް އެ ަޙއްޤުތައް ހޯދައިދޭން ަޙއްޤުތަުކގެ

ނޑުގެ ވާހަަކކޮޅު ނިންމާލަން. ޝުކުރިއްޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.   ލަދު ކަމެއް ކަމުަގއި ދަންނަަވމުން އަޅުގަ

 2055 

 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:

މި އޮތް އިޞްލާޙަކީ ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަެކއް މަޖިލީހުގެ  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު ހުށަހެޅިފައި

އިމްތިޔާޒު ޤާނޫނު ފާްސވުމާ ގުިޅގެން އުފެދެމުން ޭއގެ ނަތީޖާއެްއގެ ގޮތުން އަިއސްފަިއާވ ބިލެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ 

ަހމަ އެއް ވާހަކަ ދަންނަަވއިލާ،  ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަޅުަގނޑު މި ިބލަށް ތާއީދުނުކުރަނީކީ ނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅަގނޑު

 2060އެއް ުނކުތާ ފާހަގަކޮށްލަްނވެެގން މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އަޅުަގނުޑ މި ކުރަނީ. ަރއްިޔތުން މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒ 

ނުޑ ވޯޓުދިން ބިެލއް ނޫން.  ބިލަކީ މި މަޖިލީހުން އެ ބިލު ފާސްކުރެްއވި އެްއވެްސ މަރުޙަލާއެްއގަިއ އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އެހެންނަމަވެސް މި ހާރު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަަލއާ ެބހޭ ގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ގޮެތއްަގއި  18މި އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައި މި އޮތީ  ަވނަ މާއްދާގައި މި ބުނާ ވާހަކަ  18ވަނަ މާއްދާ އަށް. މައިގަ

ާއ ކުރެވޭ ސުވާލުަތކަށް އެ ީމހަކަށް އެނިގ ހުރި އެންެމ އަކީ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ ކޮިމޓީ އަށް ހާޒިުރކުރެވޭ މީހާ

 2065ރަނގަޅަކަށް ތެދުބަހުން ޖަވާބުދޭންވާނޭ. މިހެން މި މާއްދާގައި މި ޤާނޫނުގައި ބުނެފައި އޮންނާތީ ނޫސްވެރިން މި 

ހޭ ކަމަށް ވާނަމަ ވިދާޅުވަނީ ތެދުބަހުން ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ކަމަށް ވާނަމަ، ތިމަންނަމެން އެ ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭންޖެ

ތިމަންނަމެންނަށް ޚަބަރު އެނގުނު މަސްދަރު ބަޔާންކުރަންޖެހޭތީވެ އެއީ ތިމަންނަމެންނަށް ލިބޭ އަސާސީ ޙައްޤަކަށް 

އުނިކަން އަންނާނެ ކަމެކޭ މި ޤާނޫނުން ކޮށްގެން ތި އުޅެނީ. މިކަން ބަދަލުކުރާށޭ. އެކަމަކު ޙަޤީޤަތަކީ މަޖިލީހުގެ 

ވަނަ މާއްާދގައި ަބާޔންކޮށްފައި އޮތް އިބާރާތެއް.  99ާމްއދާ އަކީ ޤާނޫނުއަާސސީަގިއ  އިމްތިޔާޒު ޤާނޫުނގެ އެ

 2070ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުވަތަ އެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓއަކުން އަންނަނިިވ  99ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނަޑއަޅާ ގޮތެްއގެ މަތީން  ކަންތައް ކުރުމުގެ ބާރު ލިިބެގންވެއޭ. ކޮންމެ މީހަކަށްމެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގުމާ، ކަ

ހެކިބަސްދިނުމާ، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން އެންގުމާ، މި މާއްދާގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ 
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ންމެ ރަނގަޅަކަްށ ފަދައިން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ކޮންމެ މީހަކާ ކުރާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށްމެ އެ މީހަކަށް އެނގިހުރި އެ

ތެދުބަހުން ޖަވާބުދޭންވާނޭ. ެއހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި އުޭޅ ވާހަަކ ައކީ ނޫްސވެރިން ެއ ބިރުގަންނަ މަްއސަލަ އޮީތީކ 

 2075ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  99އިމްތިޔާުޒގެ ޤާނޫނުގެ ފެންަވރަކު ނޫނޭ. އެ މައްސަލަ އަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

. ެއ ުއސޫލު ހަމަ އެ އޮތް ގޮތަށޭ ިއމްތިޔާޒު ބިލުަގއި ލިޔެަފއި ެއ އޮތީ. އެހެްނވީމާ، އިމްތިޔާުޒ ޖުމްލައެކޭ. އުސޫެލކޭ

 99ބިލަށް ބަދަލެއް ގެނެޔަކަސް ައދި އެ ކަންބޮޑުެވވަޑަިއގަންަނާވ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވެނީކީ ނޫނޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ކު ހާޒިރުކޮށް، ުސވާލެއް ކޮށްފިްއާޔ އެ ސުވާލަކަށް ތެދުބަހުން ވަނަ މާއްދާ ލާޒިމުކުރެއޭ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މީހަ

ވަނަ މާއްދާ ޤާނޫނުއަާސސީަގއި ެއގޮތަށް އޮެވ، އަދި ަރްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒ  99ޖަވާބުދޭން. އެހެންވީމާ، 

 2080ނުވާނޭ. ދެްނ ވަނަ މާއްާދ އަށް އިޞްލާެޙއް ގެންނަްނ އުޅުނަކަސް އަސްލު މަްއސަލަ ހައްލެއް  18ޤާނޫނުގައި 

ކިހިނެއްތޯ އެކަން ހައްުލވާނީ؟ އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީން މީހެއްގެ މައްަޗށް ކަމެއް ލާޒިމުކުރާއިުރަގިއ 

ހަމަ އެ ޤާނޫނުއަސާސީން އެ މީހަކަށް އަސާސީ ޙައްޤެއް ލިބިދޭ ކަމަށް ވާނަމަ އެ އަސާސީ ޙައްޤު ތަންފީޛުވާނޭ ެއ 

ވަނަ  91ޗަްށ. ދަންނަވަން މި އުޅޭ އެްއަޗކީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުއަސާސީެގ އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާގެ މައް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީހަކު ހާޒިރުކޮށް، ސުވާލެއް ކުރިަޔސް އޭނަ އަކީ ާޤނޫނުއަސާސީން އިމްތިޔާެޒއް  99މާއްދާގެ؛ 

 2085ށް ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ އެ ހާލަތުަގއި ވެްސ ލިބިދީފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ާވނަމަ އެއީ އިމްތިާޔޒުގެ ބޭނުްނ އޭނަ އަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައި މި ގޮތުން ޝާއިޢުކުރާ؛ ވާހަކަ އަީކ  29ކުރެވޭނޭ. ޤާނޫނުއަސާީސގައި ހަމަ އެބަ އޮތް 

ހު ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަްނކަމާ ގުޅޭ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ އެބަ އޮތް ނޫސްވެރިކަމުެގ މިނިވަންކަން ދިނުމަށްފަ 

މިގޮތުން ޝާއިޢުކުރާ ނުވަތަ ފަތުރާ ނުވަތަ ފާޅުކުރާ މަޢުލޫމާތެއްގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް އެއްެވސް މީހަކަށް 

ވަނަ މާއްދާ އެއްފަރާތުަގއި،  99މަޖުބޫރުކޮށްގެންނުވާނޭ. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި އުޅޭ ެއއްަޗކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 2090ސާސީ ޙައްެޤްއެގ ގޮތުަގއި ނޫްސވެރިންނަށް ލިބިދޭ މަސްދަރު ހާމަނުކުރުމުގެ ވަނަ ާމއްދާ އިން އަ  29ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޙައްޤު އަެނއް ފަރާުތގަޭއ މި އޮތީ. އެހެންވީމާ، ނޫސްވެިރއަކު ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްފަިއ އޭަނއާ ުކާރ 

މަ އޭނައަށް އަބަުދވެސް ޙައްުޤ ސުވާލަކީ އޭނަ ޚަބަރެްއގެ މަސްދަރު ހޯދުމަށް ލާޒިމުކުރެޭވ ސުވާލެއް ކަމަށް ވާނަ

ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުންހިފަން. އެއީ  28ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުންހިފަން. މާފުކުރައްވާ!  29ލިބިދޭނޭ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަަނ މާއްދާ އިން  28މަސްދަރު ހާމަނުކުރުމުގެ ޙަްއޤަކީ އޭަނއަށް ައސާސީ ަޙްއޤެއްެގ ގޮުތގަިއ ޤާނޫނުއަާސސީގެ 

 2095ެޤކޭ. އެހެްނީވމާ، މަޖިލީސް ނޫން ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި އޭނައާ ސުވާެލްއ ނުކުރެވުނު ކަމަށް ވިޔަސް ލިބިދީފައިވާ ޙައް

އޭނައަށް މަސްދަރު ހާމަނުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވޭ. އޭނަ ބޭނުން ކަމަށް ވާނަމަ. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި އުޅޭ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފެންވަުރގައޭ މި މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނީ.  އެްއޗަކީ އިމްތިާޔޒު ޤާނޫނަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރެއްަގއި

ވަނަ މާއްދާަގއި އެ އޮތީ ދޭ ޖަވާބުެގ މަސްދަރު ހާމަކުރަންޖެހެންޏާ  28ަގއި މި އޮތީ ޖަވާބުދިނުން ލާޒިމުކޮށްފައޭ. 99

ށް މިހާރު މި ހުށަހަޅާފައި ވަނަ މާއްދާ އިމްތިޔާޒު ޤާނޫނަ 18މަސްދަރު ހާމަނުކުރުމުގެ ވާހަަކއޭ ބަޔާންކޮށްފަ. އަނެއްކާ 
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 2100ވަނަ މާއްދާަގއި ެއ ބުނާ އެއްެޗއް ތަރުތީބުކޮށް  28އޮތް އިޞްލާޙަކީ ވެސް ަމއިަގނޑު ގޮެތްއގައި ޤާނޫނުައާސސީގެ 

އަނެއްާކވެސް ނަކަލުކޮށްލާަފއި މި އޮންނަނީ އިސްތިސްނާކޮށްދީފަ. އެހެންވީމާ، ކަންބޮޑުވުން ނޫސްވެރިންގެ އެބަ އޮތޭ މި 

ވަނަ ާމއްދާގެ ގުޅުން  28ވަނަ ާމއްދާ ާއިއ  99. ެއކަމަކު އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ޤާނޫނުައާސސީގެ މައްސަލަިއގަ

ތަންކޮޅެއް ޮބޑަށް ިވސްނަިއަގނެފި ކަމަށް ވާނަމަ، އަދި އޭެގ ބޭނުންހިފަން އެގޮތަށް އެނިގއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ، 

ގެނައޭ ިކޔާފައި ަވކި އިުތރަކަށް ހައްލުކުރެވޭނެ ކަެމއް އޮންނަންޖެހޭ ކަންބޮޑުވުމެއް ނޫނޭ. މި ޤާނޫނަށް މި އިޞްލާޙު

 2105ވަނަ މާއްދާެގ ގުޅުން ެއގޮުތގައި ދެމެހެއްުޓމޭ. ނޫސްވެރިންނަށް ކޮންެމ  28ާއއި  99ނެތޭ. އަސާސީ މައްސަލަ އަީކ 

ންކުެރވޭނޭ. ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤު ކޮންމެ ހާލަތެއްަގއި ވެސް ބޭނު 28ތަނެއްަގއި ވެސް މި ޤައުުމަގއި 

ޤާނޫނެއްގައި ކޮންމެ އެްއޗެްއ ލިޔެފައި އޮތަސް ސަބަބަީކ އެއީ އެ މީހުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައި އޮތް 

އެްއޗެކޭ. ހުރިހާ ހާލަތެްއގަިއ ވެސް ޤާނޫނަށްވުރެ ޤާނޫުނައސާސީ އިްސކަން ބޮުޑވާނޭ. ަމތީ ދަރަޖައެްއގައޭ އޮންނާނީ. 

އައުމަީކ ހަމައެކަނި ަކންބޮޑުވުމަކަށް ދޭ ަރއްދެްއ ކަމަށް ވާނަމަ އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނު ިމޮގތަށް

 2110 28ދަންނަވައިލާނީ ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ައސާސެއް ނެްތ ކަންބޮޑުވުމެކޭ. ފިކުރުނުކުރަްއވާށޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ޝުކުރިްއޔާ.  ވަނަ މާއްދާގެ ހިމާޔަތަކީ އެްއެވސް މީހަކަށް އަތުލެވޭނެ ހިމާޔަތެއް ނޫނޭ.

 

 މަދު ޙަމްޒާ ވާހަކަދެއްެކވުން:ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ވަނަ މާއްދާ އަށް ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި  18` ރަްއޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިމްިތޔާޒުތަާކ ބާރުތަުކގެ ާޤނޫނުގެ 

 2115ނަަވއިލާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިއޞްލާޙާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެތިން ވާހަކަ ެއއް ދަން

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބުނެފަިއާވ  28އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ފުރުޞަތަކީ ައޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ނޑަެއޅުމަށް ލިބުނު ފުރުޞަތެއް ކަމުގައި  މަސްދަރު ބަޔާންނުކުރަންޖެހޭ ޙައްޤަކީ މުޠުލަޤު ޙައްޤެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެަފއިވާ މަސްަދރު ހާމަކުރަންނުޖެހޭ ގޮތަށް  28ޅުަގނޑު ެދކެން. ޢާއްމު ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން އަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުާރ ގޮެތއް. ނަމަވެްސ ޚާްއޞަ ހާލަތްތަކުގަިއ މަސްދަރު ބަާޔންކުރަންޖެހޭ. ނުވަތަ ެއކަން  އޮތުމަކީ އަުޅގަ

 2120ންމާދާރުކުރެވޭެނ ގޮތެއް ކަމުގައި ައޅުަގނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ބުނެދޭންޖެހޭ ގޮތަށް އޮތުމަކީ ނޫސްވެރިން ޒި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ މުިޅ ސަލާމަތަށާއި ނުރައްކަލަށް ުހރި ބިރެއް ކަމުަގއި ފާހަގަކޮށްަފއިވާ ިލޔުމެއް ނުވަތަ އެފަދަ 

ޖިލީހަށް ބަޔާންޮކށްދެވޭ ގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ހާމަ ނޫސްވެރިއަކު ކޮްށފި ނަމަ އެކަމުގެ އަސާސް ަރއްޔިތުންގެ މަ

ނޑު ދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާޫނނުއަސާސީގެ  ވަނަ މާްއދާގައި ބުނަނީ ރަްއޔިތުންެގ  16ކަމުގައި އަުޅގަ

ީސ މަޖިލީހަށް ދީމިޤްރާޠީ އެކިއެިކ މުޖުތަމަޢުގައި އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ މަތީން މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނެފައިވާ ައސާ

 2125ވަނަ މާއްާދގައި ބުނެަފއިވާ މަސްދަރު ަބާޔންކުރަންނުޖެހޭ ގޮތަށް އޮންނަ  28ޙައްޤުތަކަށް ބަދަލުގެެނވޭނެ ަކމަށް. ވީއިރު 

ނޑު  ނޑު ދެޭކގޮުތަގއި މުޠުލަޤު ޙައްެޤއްެގ ގޮުތގަިއ އޮންނާކަށްނުޖެހޭ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ އޮތުން އަުޅގަ



80 

 

ނޑުމެން ދި ވެހި ރައްޔިތުންނަށް ާޚއްަޞކޮށް ނޫސްވެިރކަމުގެ މިނިވަްނކަމާއި ޚިޔާލު ފާުޅކުރުމުެގ ޤަބޫލުކުރަން އަުޅގަ

މިނިވަންކަމާ، މިފަދަ އަސާސީ މިނިވަންކަން ލިބިފައި އޮންނަންޖެހޭ. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ބުނަމުން އެބަ ދަމު، 

ކަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ލިބިފައި ވަނަ ބާރަީކ އެއީ މީިޑޔާގެ ބާުރކަމަށް. އާދެ، މިފަދަ ބާރަ 4ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 2130އޮންނަންޖެހޭ. އަދި ހަމައެއާއެުކ އެ ބާރުގައި މަަސއްކަތްކުަރްއވާ ބޭފުޅުން އިންޞާފުން އެްއކިބާވެ ތިބެ، އަސާސްތަެކްއ 

މަކީ ެއީއ ނެތި، އެްއވެސް ކަހަލަ ދޮގު ވާހަކަތައް ަރއްޔިތުންގެ މެދުަގއި ފަތުރާއިރުަގއި އެ ޒިންމާުކރެވޭނެ ގޮތެއް އޮތު

ނޑު ދަންނަވާނީ  ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައި ެއ ވާ ޙައްަޤކީ، އެ ަޙއްޤު  28މުހިއްމު ކަމެއް. ީވއިރު ައޅުގަ

ނޑު ދެެކން. އެހެންނަމަވެސް ޚާްއޞަ  އޮންނަންޖެހޭނީ ޢާއްމު އުޫސލެއްގެ ގޮތުން ރަނަގޅު ކަެމއް ކަުމގައި އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހާލަތްތައް ބަޔާންކުރެވިފައި ޮއންނަންޖެހޭ. 

ނޑު ދެކޭޮގތުގައި   2135ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނެފައި މި ވާ ޙައްޤު، މުޠުލަޤު ޙައްޤެއްގެ ގޮުތަގއި އޮތުމުެގ  28ހުށަހެޅުމަކީ އަޅުގަ

ޙައްޤެްއގެ ގޮތުަގއި ބަޔާންކުެރިވ، އަދި ބަދަލުގައި އެ ޙައްޤަީކ ެއީއ ޢާއްމު އުސޫލެްއގެ ގޮތުްނ ޢަމަލުކުރެވޭނެ 

ހަމައެއާެއކު މި ޙައްުޤގެ ތެެރއަށް ޚާއްަޞ ހާލަތުަގއި މަްސދަރު ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި މުހިއްމު ކަމެްއ. ދެ ންމެ މި ބިލު ބަލައިގަނެ، އަުޅަގނޑުމެންގެ ކޮމިޓީން ބަދަލުެގނައުމަކީ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގައި  18އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޢިްއޒަތްތެިރ އަޚް މެންބަރަކު އެ ވިދާުޅވިެހން މި ކަމުގައި މިހާރު މި ާޤނޫނުގެ 

 2140ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ ެއއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ެއއްެޗއް. އެހެންވީާމ، ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އެ ބުނެފަިއާވ 

ހެން މާއްދާއަކުން ނަފީކުރުމަށް ޓަކައި އަާސސީ ޙައްެޤްއ މެދުވެރިކުރާ ހިނދުގައި ެއ ބުނުމާ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އެ 

ނޑު ހިތުން ނޫސްވެރިކަްނކުރާ ހުރިހާ  މެދުވެރިކުރެޭވ ކުރުން އަުޅަގނޑުމެން އެަބ ޖެހޭ އެ ަބާޔންކޮށްދޭން. އަުޅގަ

ށް މަޢުލޫމާތުދޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. ފަރާތްތަކުން ވެސް ބުނަމުްނ އެ ދަނީ ތިމަންނާމެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހިމާޔަތްލިބިގަންނާށޭ ތިމަންނަމެން  28ތިމަންނާމެން ލިޔާލިޔުމުގައި ޮއތް ވާހަކަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑު ހަމަ ތާީއދު. އަޅުަގނޑު އެދެން ެއގޮަތށް އެކަން އޮތުން. އެހެންނަމަވެސް ޚާްއޞަ ހާލަތްތައް އެބަ  2145 ބޭނުމީ. އަޅުގަ

ނޑު ތަކުރާުރކޮށް ދަންނަވައިލާނަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް އެކަމުން ހުރުން. އަދި  ހުރޭ. އަޅުގަ

ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ސަބަަބކާ ހެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްދޭންޖެހޭ ހާލަތުގައި ނޫްސވެރިންނެއް 

ހާމަކުރައްވަންޖެހޭ. ައޅުަގނުޑމެންގެ އެބަ ޮއވޭ ދެ ކޮމިޓީ އެއް. ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެޭހ  ނޫން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް

ކޮމިޓީ އެއް. އަދި ޭއެގއިތުރުން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ އޮވޭ ައދިވެސް ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ިޚދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އެއް. 

 2150މާތެއް ދޭންޖެހޭނެ އެްއވެްސ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި. ވީއިުރ މި ކޮމިޓީތަކަށް ދައުލަުތގެ ުހރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ހުރިހާ މަޢުލޫ

ނޑަށް  އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ނޫްސވެރިންނަށް މިއޮތް ޙައްޤު ުމޠުލަޤު ޙައްޤެްއގެ ގޮުތަގއި ޮއންނަ އޮތުމަކީ އަުޅގަ

މިކަން މިގޮތަްށ  ތާއީދުކުރެޭވ ކަމެްއ ނޫން. ެއހެންނަމަވެސް ޢާއްމު ޙައްެޤްއގެ ގޮތުަގއި، ޢާއްމު އުސޫެލއް ގޮތުން

ނޑަށް ާތއީދުުކރެވޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ުޝުކރިއްޔާ.   އޮތުމަށް އަުޅގަ
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 2155 ޖާބިރު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 އަޅުަގނޑު ދޫކޮށްަލއިފިން.

 

 މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:

ރައީސް. ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނަށް ތޮއްޑޫ  `. ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި   2160ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުްއާވފައި މި ވާ އިޞްލާޙަކީ ައޅުގަ

ން ނުަވތަ ނޫސްވެރިންގެ މެދުގައި ނޫސްވެރިން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ކުެރވޭ ސުވާލަކާ ުގޅިގެ

އުފެދިފައި އޮތް ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް، ނޫނިއްޔާ އެ މީހުންެގ ކަންބޮޑުވުމަކަށް ހައްލެއް ޯހދައިދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ 

ނޑުމެން ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ރާއްެޖ މިނިވަންކަމާެއކު ިއސްލާމީ  ނޑު ދެކެނީ. އަުޅގަ މަސައްކަތެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

ލަތެއްގެ ގޮުތގައި ދެމެހެްއޓުމަށް ޓަކައި ނޫސްވެިރކަމުެގ ބާރަކީ، ނޫސްވެރިކަުމގެ މިނިވަންކަމަކީ ވަރަށް މުހިއްުމ ދައު

 2165މިނިވަންކަމެއް. މި މިނިވަްނަކން ދަމަހައްޓަން އެބަ ޖެހޭ. ނޫސްވެރިންނަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާ ެއކު އެ މީހުންނަށް 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި އޮްތ  28އި އޮންނަން އެަބ ޖެހޭ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ މަސައްކަތްކުރުުމގެ ބާރު މި ާރއްޖޭގަ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފައި އޮތް އެްއޗަކީ ފުުށއެރުމެއް ކަމަކަށް ހަމަަގއިމު ވެްސ  99އެްއޗަާކއި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ވަނަ މާއްާދގައި ެއ  99އި އެ އޮތް ހާލަތާ، ވަނަ މާއްދާގަ  28އަޅުަގނެޑއް ނުދެކެން. އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި 

އޮތް ހާލަތަކީ ތަފާތު ހާލަތެއް. އެއީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށާއި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގަިއ 

ނޑު ދެކެން. އާދެ، މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ ނޑެއް ކަމަށް އަުޅގަ ނަޑއަަޅއިދީފައި އޮތް މިންގަ  2170ދައްކާއިރު  ކަ

އަޅުަގނޑުމެން ހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ ރާއްޖޭގެ މީޑިާއގައި ިދވެހި މަޔަާކއި ދިވެހި ބަފަޔަަކށް އުފަން ދަރިއަކު ތިމަންާނ 

އަކީ ކާލީމާ އަށް އީމާންވާ މީހެކޭ، ތިމަންނާ އަށް އޭގެ ސަބަބުން ހިތްހަމަޖެހުން ލިބެއޭ، އުފާވެރިކަން ލިބެއޭ ިކޔާފަިއ 

ކުން މުޅި ރާއްޖެ އަށް ދައްާކއިރު އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ އެީއ ކާކު، ކޮން ދެމަފިރިއެްއގެ މީޑިއާގެ ވަސީލަތަ

ދަރިއެއްތޯ؟ އެފަދަ ދަރިއަކު އުފަންކުރި ބަފަޔަކު ކިހިނެއްތޯ ޢާއިލާއެއް، ހެޔޮ ގޮތުަގއި ިއސްލާމީ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުަގިއ 

 2175އަށްވުެރ ފުާޅކުރަންޏާ މުޅި ދައުލަތެްއ ބޮުޑ ޤައުމެއް އެފަދަ ދަރިައކު އިސްލާމީ ޢާއިާލއެްއގެ ގޮތުަގިއ ދަމަހައްޓާނީ. އެ 

ނޑުމެްނ  އުފަންކުރި އެފަދަ ދަރިައކު ބަލައި ބޮޑުކުރި ބަަފޔަކަށް ކިހިނެއްތޯ ޤައުމެްއގެ ވެރިަކންކުރާނީ. މީ އަުޅގަ

ދަރިއަކު އުފަންކޮށް، އެފަަދ  ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެއް. ައޅުަގނޑުމެން ސުވާލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ އެފަދަ މީހުން އެފަދަ 

ދަރިއަކު ބޮުޑކުރި ބަފަަޔކު ިދވެހިރާއްޖޭެގ ވެިރކަމަށް އަންަނންއުޅޭ ކަމަށް ވަންޏާ އެކަމަްށ ހުރަސްއަޅަން އެބަ ޖެހޭ. 

 އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މި ރާއްޖެ އިސްލާމީ ވަުރގަދަ ޤަުއމެއްގެ ގޮތުަގއި ކުިރއަށް ގެްނދަން...
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 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

ނޑު ވާހަކަދަްއކަވަމުންދާ  ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް؛ މިހާރު މި ވަނީ ވޯޓަށް ރަނގަބީލުޖެހިފަ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވޯަޓށް ފަހުގައި ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރަށް ވަގުުތ އަުރވަމުންދާނަން. އެހެންކަމުން މިހާރު 

ސައްކަތަށް ތައްޔާުރވަމުން ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތަްއ އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓުެނގުމުގެ މަ

 2185 ޖައްސަަވއި ތަްއޔާރުެވވަަޑިއގަުތމަށް ދަންނަވަން. )ވަގުތުޮކޅަަކށްފަހު( 

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2190 އައިޓަމު  ކޮށް ޢަމަލުކުރަމުންގެންދާ އުސޫުލގެ ަމތިން މި ހިސާބުން އަޅުަގނުޑ މި ދަނީ އެޖެންޑާއަޅުަގނޑުމެން ޢާއްމު 

ދުވަހުގެ މަސަްއކަތުގެ ތެޭރން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް  -12.1. ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ަކންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 12

މައްސަަލ އެއް. މިހާރު ވަނީ ވޯޓަށް  1ން އޮތީ ގޮއްަސވާ ކަންކަމަށް ވޯޓަްށ އެހުން. މިއަދު ވޯޓަށް ދަންނަވަ

މަްށ ރަނގަބީލުޖަހާފަ. އެހެންވީމާ، ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އިށީނދެަވޑަިއގެން ާކޑުކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްެލއްވު

ނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މި ަދންނަވަނީ އެޖެ ންޑާ ައއިޓަމު އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ، ައޅުގަ

 2195ދުވަހުގެ މަސައްކަުތެގ ތެރެއިން ވޯޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފަިއވާ ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ހިތަދޫ ދެކުނު  -12.1

ިދވެހިރާއްޭޖގެ ، 2119/8ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާަފއި ވާ ޤާނޫނު ނަންަބރު 

ަނއުމުގެ ބިލު ަމޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެ

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް ދަންނަވަން.

 

 2200 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 2205 48 ވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްބެ 

 38 ވޯޓު ދެްއވީ:

 11      ވޯޓު ނުދެްއވާ:
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 15     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 

 2210 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، ހިތަޫދ 38. ޖުމްލަ 21. ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 38ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 

ދިވެހިާރއްޖޭެގ ، 2119/8ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފު ހުށަހަޅުއްވާަފއި ވާ ޤާނޫނު ނަންަބރު ދެކުނު ދާއިރާގެ 

ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ިއޞްލާޙުގެނައުމުެގ ބިލު މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ފާްސވެްއޖެ. މިގޮތަށް ފާސްވުާމއެުކ 

 2215މާޢީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށް ނިންމަން. އެޖެންޑާ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތީން، މި ބިލު އިޖްތި

 މި ނިމުނީ.  12އައިޓަމު 

 

 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 11

 

 2220  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ދަނީ. ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް. މި އަިއޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަތެއް ނެތް. އަށް 11ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން  ައޅުގަ

 

 ޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން . ކޮމި 11

 

 2225 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަުމގެ ދަށުން މަސައްކަތެްއ ނެތް. ކޮމިޓީ -11ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

 

 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 

 2230 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ދަނީ. އިުތރު އެހެން މަސައްކަތް. މި  13އައިޓަމު ނިމިފަިއ ވާތީ އެޖެންޑާ  12ޑާ ައއިޓަމު އެޖެން އަށް އަުޅގަ

ނުޑ ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެޖެންާޑ ައއިޓަމު  ތޮްއޑޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ  -9.2އައިޓަުމގެ ދަށުން އަުޅގަ

ޔާޒުަތކާއި ބާރުަތކާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތި 2113/5ވަޙީދު ހުށަހަޅުްއވާފަިއވާ ޤާޫނނު ނަންބަރު 
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ނޑާލިއިރު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ެގންދެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އިޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިލު. މި ބިލުގެ ބަހުސް މެދުކަ

ނޑު ފުރުޞަުތއަރުަވން. މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު   2235ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށްގެންެދވުމަށް އަުޅގަ

 ގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.ރިޤު. ނިޒާމީ މައްސަލަ އެްއ، ތޮއްޑޫ ދާއިރާ ޠާ

 

  )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 2240  ވާހަކަެދއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު

 ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލ މި ނެގީ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ވަރަށް ސާފުކޮށް

ނިންމާފައިވާ ނިންމުމާ ގުިޅެގން ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ަނިއބު ވެސް، މި ފަހަކަށް ައިއ ދެ ބަންޑާރަ ނައިބު ވެސް، 

ފަހުން މަޤާމަށް ބަދަލުވި ބަންޑާރަ ނައިބު ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު ވެސް އަދި މިހާރު ރުހުން ނުލިބި ހުންނެވި 

ނޑުމެން ނިންމާފައި އޮންނާނެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުން ފަހުމީ  އައިޝަތު ބިސާމު ވެސް، ައުޅގަ

 2245ވަކިކުިރ މައްސަލަ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ބާއްަވިއގެން ފަހުމީ 

ންކަމެްއ ކުރަން އޮންަނ އިންނަަވއިގެން ޭއގެ ޤާނޫނީ ހައިސިްއޔަތު ހަމަކުރަމުންދާތީ މި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކީ ދެން ކޮ

ނީޑަގއި ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލައަކަށް ވާތީ، އެ ސުވާުލުކރީ. ދެން މަނިކުފާނު ކޮންމެ  ނޑުގެ ސިކު ތަނެއްތޯ؟ އެއީ އަުޅގަ

ޖަވާބެއް ދެްއވިޔަސް ައޅުަގނޑުގެ ހިތަކަށް ތަސައްލީ ެއްއ ނުލިބޭނެ މިކަމަށް ހައްލެއް ނާންނަންޏާ. ކޮންމެ ދުވަހަކު 

 މި ވާހަކަ ަދއްކާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝުކރިއްޔާ. ވެސް ައޅުަގނޑު

 2250 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ޮއންނަ ގޮތުން ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ިސިވލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން 

ވަނީ ިއޢުލާންކޮށް، އެ އިޢުލާނަށް ހުސްވެފަިއވާ މަޤާމަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަްނކުރުމުގެ މަްއަސލައިަގއި މަޖިލީހުން 

 2255ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތައް މިހާރު ވަނީ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާފަ. އެ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ 

ނިންމެވިހާ އަވަހަކަށް ައޅުަގނޑު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އެ ރިޕޯޓު ގެންނާނަން. މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނުޑ ފުރުޞަތުއަރުވަން.މުޙަ  އްމަދު ޠާރިޤަށް އަޅުގަ

 

  ހަކަދެއްެކވުން:މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު ވާ
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 2260`. އާދެ، އަޅުަގނުޑ ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ އަީކ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަާކިއ ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނަށް މި 

ްނކަމުގެ ތެރެއިން، ނޫްސވެރިަކމުގައި ބޭނުންކުރާ، ގެންނަ ހުށަހަޅުއްވާފައި ވާ އިޞްލާަޙކީ ނޫސްވެރިކަުމގެ މިނިވަ

ނޑުގެ ވާހަކަޮކޅު  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މަސްދަރު ހޯދުމާ ބެހޭ އެ ކަންބޮޑުވުމުގެ ވާހަކަ އަުޅަގނުޑގެ ވާހަކަ ައކީ. އަުޅގަ

ނުޑ ދަންނަވަމުން ގެންދިަޔއީ ނޫްސެވރިކަމުގެ ތެރެއިްނ، މީިޑއާެގ ތެރެއިން  ނޑުމެންނަށް ނިންމާލިއިރު އަުޅގަ އަުޅގަ

އަުޑއިވެމުންދިަޔއޭ ދިވެހި މަޔަކާއި ބަފަޔަކަށް އުފަން ދަރިަޔކު ތިމަންނާ އަކީ ކާލީމާ އަށް އީމާންވާ މީހެކޭ. އެ ކާލީމާގެ 

 2265ސަބަބުން ހިތްހަމަޖެހުންލިބެއޭ. މިގޮތަށް ވާހަކަދައްކާ ކަމަށް މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަކުން ދެއްިކއޭ. އެ ދަރިފުޅު އުފަންކުރި، 

ދަރިފުޅު އުފަންކޮށް ބޮޑުުކރި ބައްޕަ އެއީ އޭނަ އަށް އެ ޢާއިލާގެ ދެތިން ކުއްަޖކު ބަލައި؛ ރަނގަޅު އިސްލާީމ އެ 

ރަނގަޅު ުކއްޖެްއގެ ގޮުތަގއި ބަލައި ބޮޑުނުކުެރވުނު ބައްޕަައކު މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުާރނީ އިސްލާމީ ދައުލަތެްއަގިއ 

 ކިހިނެއްތޯއޭ؟

 

 2270  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 2275 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ެގ  8އަޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާ އެއް މި ނެގީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ތަރުތީބުގައި މިހިރަ ހުރިހާ ނުކުތާތަކެްއގެ ދަށުން. މީގައި ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އުފަން ކޮންމެ ދަރިއެއްގެ ވާހަކަ އެަބ 

ނޑުގެ ިޢއްޒަތްެތރި އަޚް، މަނަދޫ ދާއިރާގެ ވަނަ މާއްދާގެ ެދަވނަ ނުކުތާ މި ދެންނެވީ )ހ(ގައި. އަޅު  9އާދޭ.  ގަ

 2280މެންބަރު ޠާރިޤު ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން އެބަ ވިދާޅުޭވ ދިވެހި މަޔަކާއި ބަަފއެްއގެ ވާހަކަ. ައދި މި ތަނުގަިއ އަސްލުަތކަްށ 

ނުޑ އިޝާރާތް ކުރަން ބޭނުންވޭ. ބަލާއިރު އިސްލާމްދީނުގެ އަްސލުން އޭަގއި ކާލީމާގެ ވާހަކަ ައންނާތީ، އެ ވާހަކަ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ފެންނަ ހަމަތަކުގެ  ކާކުތޯ؟ ައޅުަގނޑަށް އެނގޭ. އެކަމަކު މި ވާހަކަ ަދއްކަމުން ވެސް ދަންނަވާލަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެަބ ހުރި އެނގެން މީހަކު ކުރާ ުކށެއް އެ މީހެްއގެ މައިންބަަފިއންނަށް އަދި ދަރިފުޅަކު ކުރާ  މަތީން އަޅުގަ

މައިންބަފައިްނނަށް، މި ދެބައިންކުރެ ގޮަތކުން ލައްަވއިނުލާކަން. މީެގ މިސާލު ދަންނަވައިލާފައި ކުށެއް އޭަނގެ 

 2285އަޅުަގނޑު ުހއްޓައިލާނީ. ެއއީ ހަމަގައިމު ވެްސ އިބްރާހީމް ަޢލައިހިއްސަލާމުގެ ބަަފއިކަލުން ކަމުގަިއވާ އާޒަަރކީ ބުދުހަދާ 

އެކަމެްއ ނާދޭ. ނޫހު ޢަލައިހިއްސަާލމުގެ ދަރިކަލުން ަކއްނާނުެގ  މީހެއް. އިބްރާހީމް ޢަލައިހިްއސަލާމުގެ މަްއޗަކަށް
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މައްޗަށް ހަމަ މި ކަންތަްއ މިގޮތަށް އޮތް ކަމަށް އެަބ ވޭ ވާހަކަތަުކގަ. އަދި ޫލތުގެފާނަށް، ެއ މަނިކުފާނުެގ 

ލަންޖެހޭނޭ ދަންނަވާލަން. އަނބިކަބަނލުންގެ ވާހަކަ އެަބ އާދޭ. އެހެްނވީމާ، މީަގއި ިމކަހަލަ ވާހަކަ ެދއްކުމުަގއި ަބލައި

 ޤާނޫނީ ނުކުތާ އެއް އަުޅަގނުޑ މި ނެގީ މިކަން އިޞްލާޙުކޮްށދެއްވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ.

 2290 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ  8ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާނު ޙުސައިން މަނިކު ދެންމެ ވިދާޅުވެލެްއވި މާއްދާ، 

ަވނަ މާއްދާގައި މި އޮންނަނީ  8ވަަނ މާއްދާއޭ. އެހެންވީމާ،  8. އާދެ، ވިދާޅުެވވުނީ 9އޭ ވިދާޅުވި އަުޑ؛ މާއްދާ 

ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ހިނގާންވާނީ މި ާޤނޫނުއަސާސީަގިއވާ ގޮުތގެ މަީތންނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑުމެން  ވަނަ މާއްދާ ކަމަށް މި 9ވިދާޅުވާްނ ބޭނުންފުޅުވީ   2295ބަަލނީ. އެީއ ދިވެހި ަރއްޔަތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އޭެގ ދަށުން ނެންގެިވ،  -ޔައުމިްއޔާަގއި އެ މާއްާދެގ ނަންބަރު ރަނގަޅުކުރަންެޖހޭނީ. ދިވެހި ރައްޔަތް )ހ(

ދާއިާރެގ  )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅަގއި، ވާހަކަފުޅުދަްއަކވަމުން ގެންދެވި މަނަދޫ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ޠާރިޤުގެ ވާހަކަފުޅަްށ ރައްދުދެްއވުމުގެ ގޮތުން ދެއްކެިވ ވާހަކަުފޅެއް ކަމަށް 

ބަލައިގަެނވެނީ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއްގެ ދަށުން ރައްދުެދއްވުުމގެ ފުރުޞަތެއް ލިބިަވޑަިއނުގަންނަވާނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ 

 2300ގަންނަވާ ފުރުޞަތެއްަގއި އެ މީހަކާ ބެޭހ މަޢުލޫމާތެއް އެނިގވަަޑއިގެްނފައި ވާނަމަ ފާޅުކުެރްއވުމުެގ މެންބަރަށް ލިބިވަޑައި 

ނޑު މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤަށް  ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގަންަނާވނެ. އަޅުގަ

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ހަކަދެއްެކވުން:ވާ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު

 2305 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ޮތއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު.

 

 2310 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު
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ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ ރައީސް، މިހާރު ވަރަ ށް ބޮޑަށް ތީތި އޮޅުންއަރައިފި އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރަކު ދެްއެކވީ މިހާރު ރިޔާީސ އިންތިޚާަބށް ކުރިމަތިލާ މީހެއްެގ ދަރިަޔކު ދީން ޤަބޫލުނުކުރާ ވާހަކަ. 

 2315ޔަޤީންކޮށްދީފި. އެީއ ދަރި ދީން ޤަބޫލުނުކުރިޔަސް އެީއ  ދެން އޮތް އެންމެ ޮބޑު ިސާޔސީ ޕާޓީ ޕީ.ޕީ.އެމުން ހަމަ ެއކަން

ބައްޕަ އަށް އެޅޭ ކަެމއް ނޫނޭ. އެހެންވީމާ، މި ދައްކަނީ މިއުޅޭ ޔޫިޓއުބުަގއި މިއުޅޭ ބާޣީ މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ވާހަކަޯތ 

މިތަނަށް ބެންކޮކުެގ  މި ދައްކަނީ؟ ލާދީނީ ވާހަކަތޯ މި ދައްކަނީ؟ މިކަން ސާފުކުރަންޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.

 ބޮޑުަވޒީރު ގެނެްސގެން އުޅުަނކަސް ނުވާނެ...

 

 2320  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު، ޢިްއޒަްތތެރި، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ! އަުޅގަ

ޖިލީހުެގ ގަާވއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ މަީތން މެންބަރަކު ދައްކަވަމުން އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! އަުޅަގނޑު މި ދެންނެވީ މަ

ގެންދަވާ ވާަހކަ އަށް ޖަވާުބދެއްވުމަކަށް މި ފުރުޞަތުެގ ބޭނުމެއް ނުކުރެއްވޭނޭ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް. 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް އެ މަޢުލޫމާތު އެނިގވަަޑއިގެންފައި ވާނަމަ، އެ

 2325ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން ލިބިަވަޑއިގަންަނވާ ފުރުޞަތެއްަގިއ އެކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފާޅުކުރެއްވުުމގެ ފުރުޞަތު 

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.  ލިބިވަޑަިއގަންަނވާނެ. މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤަށް އަޅުގަ

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤުމަނަދޫ ދާއިރާގެ މެން

ނޑު މި ަދްއކަމުންދާ ވާހަކަ އަކީ އެ ވާހަަކއިެގ، ޚަބަރެްއގެ މަސްދަުރގެ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، އަުޅގަ

 2330އެ ީޓީވއަކުްނ ވާހަކަ. އެ ޚަބަރެއް އުފެދިގެްނ އަންނަ ގޮުތގެ ވާހަކަ. އެ ަޚބަރެއް ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންނަށް ބުނެދޭއިރު 

 ވިޔަސް އަދި ނޫހަކުން ވިޔަްސ...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް، ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު.

 2335 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން:ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު 
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މިއަދު ބަހުސްކުރަމުންދާ ބިލާ އެއްވެސް، މަުއޟޫޢާ ގުޅޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫން ވާހަކަދެއްކެނީ. ެއކަްނ ، މައުޟޫޢާ

 2340 ފާހަގަކޮށްލަން.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ޫނން. މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 2345  ވާހަކަދެއްެކވުން: ނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤުމަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑުމެން މި ކުރާ، ޖެހިގެން އުޭޅ މައްސަލަ ައކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ޤަބޫލުނުކުރެވުން. ައޅުަގނޑު 

ބައިމީހުން ލިޔާ ޚަބަރުތަކުެގ މި ބުނަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ވާހަކަ. ނޫސްވެިރން އެ މީހުން ބޭނުންކުރާ، އެ

މަސްދަރު ހާމަކުރަންޖެހޭތީ އެކަމުގެ ކަންބޮުޑވުން އޮތް ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި އިޝާރާްތކުީރ 

އެގޮތުން މި ރާއްޖޭގައި ޚަބަުރފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ފާހަގަކުރި ޚަބަރެއްގެ ވާހަކަ. އެ ޚަބަރުގެ މަސްދަރާ ހިސާބަށް ދާ 

ނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ ިދވެހި މަޔަކާިއ ބަފައަކަށް އުފަން ދަރިޔަކު ވާ ނޑު މި ދައްކާ ާވހަކަ އަކީ. އަުޅގަ  2350ހަކަ އަުޅގަ

މި ރާއްޖޭގެ މީޑިާއގެ ޚަބަރެއްަގއި ދެއްިކއޭ ީވޑިޯއއާ ެއްއކޮށް ތިމަންނާ އަކީ ކާލީމާ އަށް އީމާންވާ މީހެކޭ. ޭއގެ 

މާއި އުފާވެރިކަންލިބެއޭ. ެއއީ ދިވެިހ މަޔަާކއި ބަފަަޔކަށް އުފަން ކުއްޖެކޭ. ެއ ސަބަބުން ތިމަންނަ އަށް ހިްތހަމަޖެހު

ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ތިޭބނެތާއޭ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކުއްޖަކު ބަލައި ބޮޑުކުިރއިުރ އޭނަ ރަނގަޅު އިސްލާމީ 

ވެރިަޔކަްށ ވެއްޖެއްޔާ ނޫނީ ޤައުމެއްެގ  ދަރިއެްއގެ ގޮތުަގއި ބޮޑުނުުކރެވުނު ބަފަޔަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢާއިލާތަކެްއގެ

 2355ވެރިޔަކަށް ވެއްެޖއްޔާ ވާނީ ިކހިނެއްތޯ؟ ޤައުމެއް ޤައުމެއް ޮގތުގަިއ، އިސްލާމީ ދައުލަތެްއެގ ގޮތުަގއި ކުރިއަށް ގެންދާނީ 

ނޑުމެން ެއމް.ޑީ.ޕީ އިން ބޭނުންެވގެން މި އުޅެނީ މި ރާއްޖޭަގއި ަވރުގަދަ އިސްލާމީ ދައު ލަެތްއ ކިހިނެއްތޯ؟ އަުޅގަ

ޤާއިމުކުރަން. މި ރާއްޖޭގައި އޮތް ދައުލަތަކީ އިސްލާމްދީްނ ކުރިއަރުަވއި، މުޅި ދުނިޔެ އަށް އިސްލާމްދީނުގެ ދަންމަރު 

ނޑުމެްނ މި މަސައްކަތްކުރަނީ. ހަމައެހެންމެ، އަޅުަގނޑު މި  ގެންދާނެ ޕާޓީއަކަށް މި އެމް.ޑީ.ޕީ ވާން އަުޅގަ

ބުދު ފައްޅިައަކށް ގޮސް ބުދަށް ސަލާންކޮށް، ބުދަށް އިޙްތިރާމުއަދާކޮްށ  ދަންނަވާލަން އުޅޭ އަެނއް ވާހަކަ ައކީ

 2360އަދާކޮށްހަދާ މީހަކު ތިމަންނަ އަކީ މިވެނި ކަހަލަ މީހެކޭ. އިސްލާމްދީން ކުރިއަުރވަން މަސައްކަތްކުާރ މީހެކޭ ބުނީމަ 

ންނަށް ފެނިފައި ހުރި އެއްޗެއްސޭ. ކާކުތޯއޭ ޤަބޫލުކުރާނީ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީަލތްތަކުން އަޅުަގނޑުމެ

އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމުގެ ަމސްދަރު ހޯދަން އެ ކަންކަން، އެ ޚަބަރުތައް އުފެދިގެން އައި ގޮތް ބަލަން ބަލާއިރު 

ނޫސްވެރިންނަށް، ނޫސްވެރިްނ އެ ޚަބަރު ފަތުރާއިރު ޭއަގއި އުނދަގޫަތކެއް އެބަ ހުްއޓޭ އެ މަސްދަރު ހާމަކުރަން 

ށް ވަންޏާ. އެހެންނޭ ނޫސްވެރިން އެ ބުނަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ކަންބޮުޑވުމޭ ނޫސްވެރިން އެ ފާޅުކުރަީނ. ޖެހިއްޖެ ކަމަ

 2365ވަނަ މާްއދާގައި މި ބުނަނީ މަސްދަރު  28ވަނަ މާއްާދއާ އަޅަިއކިާޔއިރު  99ވަނަ ާމއްދާ އާއި  28ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުން އެ ކުރާ  ވަނަ މާއްދާގައި މި ބުނަނީ 99ހާމަކުރަންނުޖެހޭނެ ކަމަށް. 

ނުޑ ކުރިން މި ދެންެނވި ކަްނކަމަށް އިޝާރާތްކޮްށ  ސުވާލުތަކަށް ތެދުބަހުން ޖަވާުބދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނިވަންކަމެއް ވިސްނައި އެ ކަންކަމަށް ފިކުރުކުރާއިރު އެބަ އެނެގއޭ ނޫސްވެރިންނަށް ވަރަްށ ފުރިހަމަ މި 

އޮންނަންޖެހޭކަން. މި ރާއްޖެ ވަރުގަދަ ިއސްލާމީ ދައުލަތެްއގެ ގޮުތގައި ކުިރއަށް ދާނީ ނޫސްވެރިންނަށް މިނިވަންކަން 

 2370ލިބި، އެ މީހުން ތެދުބަހުން އެ މީހުންނަށް ފެންނަ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން މި ރާއްޖޭގަިއ 

ނޑު މި ދެްއކި ވާހަކަަތކުެގ ސަބަބުން ބައެއް ބޭބޭފުޅުންެގ ކަންބޮޑުވުން ކުރިމަިތވެގެްނ ލިބިގެންކަން. އެހެންވީ މާ، އަުޅގަ

ނޑު ވާހަަކކޮުޅ ނިންމާލަން.   .ًبركاتو هللا تًرحو عليكن ًالسالمދިޔައީތީ ވަރަށް ޮބޑަށް މާފަށް އެދެމުން، އަުޅގަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2375 ޢަބްދުއްރަޙީމު.هللا އް، މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

 2380މާއްާދގެ )ހ(ގައި އޮތް  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(ގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އެބަ ވޭ، 9ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ނަމަވެސް މުސްލިމަކަށް މެނުވީ ދިވެހި ރައްޔިަތކަށް ނުެވޭވނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރުގެ ވާހަކަފުުޅގައި ިދެވއްސެްއގެ ވާހަކަ ގެނެއްސި ުމސްލިމެއް ނޫން ގޮތަށް މާނަޮކށްފަ. އެހެންވީމާ، ޢިްއޒަތްތެރި 

މަްސއޫލިއްޔަަތކަްށ ވާނެ ދިވެހި ރައްޔިތަކީ މުސްލިމެއް؛ މުސްލިމެއް ނޫން ރައްޔިތެއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި  ރައީސްގެ

ނަޑއަަޅއިދީ އިޢުލާންކޮްށދިނުން. އެހެންވީމާ، ެއކަން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި  އުޅޭކަމަށް ވަންޏާ އެކަެމއް ިމތާ ކަ

 2385 ރައީސް މިއަދު.

 

  :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

ނަޑއެޅުން ެއއީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީްސ  މަޖިލީހުގެ ގަވާއިަދކު ނެތް ރާއްޖޭަގއި ތިބި ރައްޔިތުންގެ ީދންތައް ކަ

ކުރަމުން ގެންދަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަކަށް. ދެންމެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މަނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ދެްއކެިވ 

 2390ޔާަސތުގައި އިން މީހަކަށް ފަހުމުވި ގޮތަކީ ނޫހެްއަގއި އޮތް ވާހަކަ ެއއް އެ ވާހަކަިއގެ ވާހަކަފުޅު މަޖިލީހުގެ ރި

މަސްދަރާއި ހަމައަށް ދާންޖެހިއްޖެ ނަމަ ކަންތައް ކުރަންޖެހޭނީ ކިހިނެއްތޯ؟ އެއީ ސުާވލަކީ. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުެގ 
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ނަޑއަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޢަ ނަޑއެޅުމަކީ. ނިޒާމާ ބެހޭ ރިޔާސަތުން ކަ ޤީދާ އޮތް މިންވަރު ކަ

 ޖާބިރު.هللا މައްސަލަ އެްއ، ކާށިދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 2395 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާބިރު هللا ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނުޑ ޝުކުރުަދންނަވަން ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލައަކަށް ފު ރުޞަތުެދއްވީީތވެ. ދެންމެ މަނަދޫ ދާއިާރެގ އާދެ، އަުޅގަ

ނޑަށް ފަހުމުވީ އަދި އެނިގގެންދިޔަީއ. އެއީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަްނކުރަމުންދާ  މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމުްނ އަޅުގަ

 2400މެންބަރުންނަށް ގުންޑާ ދައްލާލު ވަޙީދުގެ ނަްނ ކަމަށް އެ ކީ. ެއއީ ރަނަގުޅ ވާހަކަ ެއއް ކަމަށް ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

އެނިގގެންދިއުން ވަރަށް މުހިްއމުވާނެ. ކޮންމެހެން މީހަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގައި ވާހަަކދައްކާއިރު ވެސް އެ ވަޙީދާ 

ބެހެމަށް ދެއްކުނު ވާހަަކ، ަވޙީދު ދަރި ފިދާ ވަޙީދުެގ ވާަހކަ ެއ ދައްކަނީ. ެއއީ ސާުފސާފުކޮށް ެއ ދައްކަނީ. އޭާނ 

 އަކީ....

 

 2405  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް ޫނން. އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! ާމވަށު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު 

 އަބޫބަކުރު.

 

  ވާަހކަދެއްެކވުން:މާވަށު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު 

 2410އި އާދެ! ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާ. ًبركاتو ًرحوت هللا السالم عليكن ސް ` ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ

އުޅެނީ ނޫްސެވރިންނަށް އިހުސާސްކުރެޭވ  ގެނައުމުގެ ބިެލއް ހުށަހެޅިގެން މިބާރުތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިްޞލާޙު

ޖޭެގ ނޫސްވެިރކަމަށް . އާދެ! ިދވެހިރާއްކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީެލއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަންބޮޑުވުންތަަކކަށް ހައް

ީނ ބޮޑު މިިނވަންކަމެްއ އައި ޒަމާނެއް އަޅުަގނޑު ިހތުން ތާރީޚުން ފެންނާކަށެއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ މިއަށްވުރެ

އަށް ލިބިފައޭ. އެހެންނަމަވެސް  އޮތީ އެންމެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން މިހާރު މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫްސވެރިކަުމގެ 

 2415އި އިންސާފު. ދުލުވެރިކަމާއި އޮންނަންޖެހޭ ޢައުޅެނީ ނޫސްވެރިންގެ ކިބަިއގަ ަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ެނތިގެން މިއަޅު

ގޮތަކީ ޝަޚްޞިއްޔަތު ކަތިލުމާ، ބޭނުންހާ  ނެތި މިނިވަންކަމެއް ލިބުނީމަ މި ވާ ދުލުވެރިކަންއާދެ! ހަމައެކަނި ޢަ

 އި ޙަޤީޤަތުގަ ، ނަނީ ވަރަށް ހިތިކޮށް. އެހެންވީމާޖާ ފެންއް ކުރެވުމުގެ ނަތީހުރިހާ ކަމެ މި، ގޮތަކަށް ވާހަކަތަެކއް ދެއްކުމާ 

ނުކުރުން އެއީ ނޫސްވެރިންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤެއް މަސްދަރު ހާމަ ން ލިބިދީފައިާވ އެ ޚަބަރެއް ހޯދިޤާނޫނުއަސާސީ
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ވި ފަަދއިން ބަެއއް ހާލަތްތަކުަގއި މަދު ހަމްޒާ ވިދާޅު ރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްޔަްސ ބިލެތްދޫ ދާއި ވި ކަމަށް

 2420ކުރަން. ސަބަބަކީ މީހަކު ގޮތަށް ޤާނޫނު ބަްއަޓން ޖެހޭ ެއ މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް ބާރު ލިބޭ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ

ވަންޏާ ޤައުމީ  އެނގުނު ވާހަަކއެްއކަން ނޭނގޭ ކަމަށް ޖަހައިގެން އެއީ ކިިހނެއްއެރިހާ ވާހަކަދައްަކިއގެން ނޫހުގައި ހިތަށް

ނޑު ޤަބޫލުސަ ކުރަްނ ލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިކަން ލިބިދާނެ ވަރަށް ގިނަ ހާލަތްތައް އަުތވެދާނެ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

އެކަން ނުޖެހޭނެ. ސްދަރު ހާމަކުރާކަށްބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެ މަ ޚަބަރެއް ނުވަތަ މީހަކާ

ޓަކައި، ޮތއްޑޫ ާދއިރާގެ  ގެނައުަމށްއިވޭ. ދެން މި ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުދީފަން ލިބިހާމަނުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޤާނޫނުައސާސީ

ނޑަށް  ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުްއވާ ބިލަކީ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނޑަށް އެ ބިލު އެގޮތަްށ ފާސްވިަޔސް، އަުޅގަ  2425ައޅުގަ

ނުިވޔަސް ، ސްވިޔަސް ނެތް. ސަބަބަކީ އެ މާއްާދ ފާ ެއއް  ނެތް. އަދި ފާސްނުވިޔަސް މަްއސަލަ ެއއް މައްސަލަ

 ން ލިބިދީފައި އެބަ އެްއވެްސ މީހަކަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ. ޤާނޫނުއަސާީސއ ން ލިބިދީފައިާވ ޙައްޤަކަެށއްޤާނޫނުއަސާސީ

ނުކުރުމުގެ ޙައްޤު. ެއ ޙައްޤު ނޫްސވެރިންނަށް އޮންނާނެ ހަމަ ލޫމާތު ލިބުނު މަސްދަރު ހާމައޮތް މިހާރުވެސް މަޢު

ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ މަރުޙަ އްޔާންނަމަވެސް މި ބިލު ފާސްވެއްޖެ ހެވެސް. އެއި ޙަޤީޤަތުގަ ިއ ލާގައަުޅގަ

 2430ދަރު މަސް އިހުރި. ސަބަބަކީ ކޮންމެ ކޮންމެ ކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާއިރުގަ ކުެރވިދާނެ ކަންތައްަތކެއް އެބައިޞްލާޙު

ނޑުހާމަކުރާކަށް ނަޑއަޅަން އެބަނުޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ބަެއއް ޚާއްޞަ ހާަލތްތައް އަުޅގަ ޖެހޭ. ސަބަބަީކ  މެން ކަ

 ޤާނޫނަކުން ހިފެހެއްޓިދާނެ  ލިބިދީފައިވާ މިނިވަންކަން އެހެން ބުނޭ މި ޤާނޫނުއަސާސީން ހަމަ އެބަ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި

 އިއެކަން އޮންނަ މިންވަރަކަށް ބަލާފަ ބު މުޖްތަމަޢުތަކުގައި ހިފެހެއްޓެންކަމަށް. ވަކި މިންވަރަކަށް. އެއީ ތަހުޒީ

މި މިނިވަންކަމަކީ ވެސް ވަކި ާޚއްަޞ ، ކަމަށް. އެހެންވީމާ ަކންތައް ހިފެހެއްޓިދާނެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބައެއް

ނޑު ނޑު ޤަބޫމެން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިނިވަންހާލަތްތަކެއްަގއި އަުޅގަ  2435 މިހާރު މި ، ލުުކރަން. އެހެންވީމާކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނުކުރަން. ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫެލއް ނޫްސވެރިންނަށް އޮތް ކަންބޮުޑވުމެއް އިއޮތް ކަންބޮުޑވުމަކީ ެއްއވެްސ ހާލެއްގަ

ބަހުން މީ މުޅިން ދެ ކަމެއް. ތެދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ވަަޑިއގެން ތެދުބަހުން ވާހަކަެދއްކުާމއި މަސްދަރު ހާމަކުރުމާ

އަށް ތެދުބަހުން  ނުކުރިޔަސް އޭނަރު ހާމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މަސްދަދެްއކުމަކީ އަދި މަސްދަރު ހާމަކުރަންވާހަކަ

އަށް ތެދުބަހުން  އަށް ކޮންތާކުން އެނގުނު މަޢުލޫމާތެއްކަން ނުބުންޏަސް ެއ މަޢުލޫމާތު އޭނަ ދެްއކިދާނެ. އޭނަވާހަކަ

 2440ަމކަށް ކަ ން ެއްއވެްސ ބިރުވެރިކަެމއް އޮތްގޮތު މިހާރުވެސް ޤާނޫނު އޮތް އިއެްއވެސް ހާލެއްގަ ، ހާމަކުރެވޭނެ. އެހެންވީމާ

އްާޔ ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މަޖިލީހަށް ހެންނަމަވެސް މި ބިުލ ފާސްެވއްޖެއަޅުަގނެޑއް ޤަބޫެލއް ނުކުަރން. އެ

އަށް ފޮނުްއވަިއގެން ައޅުަގނޑުމެން ިއޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ގޮތަކަށް ިމ މާއްދާ މި އޮތީ. ައޅުަގނުޑ  ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީ

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތައް ކުރިންވެސް ދަންނަވާލި ފަދަިއން ތަފާތު  ނުވަތަ ނޫސްވެރިން ނޫސްތަކުގަ އާއި އަޅުގަ

، ނިވަންކަމާމީޑިޔާތަުކގައި ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތުތައް އެ މަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ މި

 2445ވެސް  ފަދަ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މަސްދަރުކަމަށް ވަންޏާ އެ ކަހަލަ މަޢުލޫމާތެއް ސިޔާދަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ 
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ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން މި ބިލު ބައްޓަންހާމަކުރެވެން ކަމަށް. އެގޮތަށް  ޖެހޭނެކުރަންޖެހޭނެ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

 ޓަކައި، މި ބިލު  މިނިވަންކަން ލިބިދިނުމަށް ންވާ އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއިބައްޓަންކޮށްގެން ނޫސްވެރިންަނށް ލިބެ

ނޑު ކަމެއް. އާދެ! އަޅުަގނޑު ތަކުރާުރކޮށް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ މިއަދު  ެވސް ތާއީދުކުރާ ފާސްކުރުމަކީ އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް ދެބަސްރާއްޖޭގެ ނޫްސވެރިކަމަށް ލިިބފައިވާ މިިނވަންކަން އެއީ ެއއްވެްސ ހާލެްއގައި އަ ވެވެން އޮތް ުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އިތުުރ އޮތް.  އަށް އެބަ ކަން އެންމެ ފުރިހަމަޙަޤީޤަތެއް ނޫން. ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން  2450އަޅުގަ

ނޑުމެން އެބަ ދޭންޖެހޭ. އެ މީހުންނަށް  ން ކަންތައްތަކެްއ. ނޫސްވެރިންނަށްއެހެ ރައްކާތެރިކަމާއި ހިމާޔަތް އަޅުގަ

 ޖެހޭ. މި  އިމުކުރެވެން އެބަކަން ޤާފަދައިން ނޫސްވެިރންގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރި ޖެހޭ. އަދި އެ ދޭން އެބަން ހޯދައިއަމާންކަ

 އްާޔ އެކަމުެގ ސަބަބުން ފައިާދވާނެވެއްޖެ  ކުރެިވއްޖެ ކަމަށްހުރިހާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަްތކުރެިވގެން މި ބިލު އިޞްލާޙު 

ނޑު ޤަބޫލުުކރަން. މިނިވަ ިއ ނެތި ހުުޅވާެލވިފަ އިމެއް ،ހައްދެއް  ،ދޫދެއްންކަމަކީ އެްއެވސް ޙުކަމަށް އަުޅގަ

 2455ވުރެ ލިބޭ ގެއްލުންތައް  އަށް ކަމަށް ވާނަމަ އެކަމުން ލިބޭ ފައިދާ ކަމެއް ޮއންނަ އިލުވެރިކަމެއް ނެތިފަދުޢަ

ކިޔުމުގެ  މާލަށްދި ންހާ ގޮތަކަށް ބޭނުްނހާ މީހަކާދާނެ. މިއަދު އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބޭނުންހާ އެއްެޗއް ބޭނުބޮޑުެވގެން

ވާުކރެވެން މި އޮންނަނީ މަދަނީ ުގޅިގެްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަޢު ކަން އޮތްއިރުގައި އެފަދަކަމަކާފުރިހަމަ މިނިވަން

ވިަޔސް.  ކަމަށް ެއންމެ ބޮޑުވެގެން. ކޮންމެ ފަދަ އެްއޗެއް ކީ އިން ރުފިޔާ 4511އެއް. އޭނަ ޖޫރިމަނާކުރާނީ  ވާދަޢު

ކުރެވެނީ މަދަނީ ކުށެއްގެ  މި ވާއަށް ދަޢު ވިޔަސް އޭނަ އެއް ކަަމށް ނެތް ދޮގު ވާހަކަ ޙަޤީޤަެތއް ،އެއީ ހަމަ އަސްލެއް

ނޑަެއޅީމަ އެ އޮ 4511ވާ. އޭނަ އަތުން ދަޢު  2460 މިކަންކަން އެބަ، ތީ އޭނަ ސަލާމަތްވެފަ. އެހެންވީމާރުފިޔާ ދިނުމަށް ކަ

ނަޑައޅަން މީހުންގެ އަބު ނޑުމެން ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަ ދީނުެގ ރު ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އިސްލާމްޖެހޭ އަޅުގަ

ޝަރަފު  އިއަޅުަގނުޑމެންގެ އަބުރާ، ށް ޚާއްޞަ މަގުަސދެއް. އެހެންވީމާޭރގައި ހިެމނޭ ވަރަމަގުސަދުތަކުގެ ތެ

ނޑައަޅާފަ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން އިސްލާމް  ނޑައެޅޭއިރުގަ އި އޮްނނަދީނުގައި ކަ ވެސް ނޫްސވެރިކަމުގެ  ގޮތެއް އި އެކަން ކަ

ނޑު މި ދަންނަވަ ުރކުރުމަށްޖެހޭ. އެަކން ކަށަވަ މިނިވަންކަމުގެ ތެެރއިން ަކނަޑައެޅެން އެބަ ީނ ޓަަކިއ އަުޅގަ

 2465ެވްސ  ދުލުވެިރކަމާއި އިންސާފުވެރިކަންޖެހެއޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ ޢަ އެއްވަރަށް އެބަ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާ 

ނަޑއެޅެން. އެހެންނޫނިްއޔާ މި ެގ ދީނު ކަމަށް ވެއްޖެްއޔާ އިސްލާމް ނެތި ހަމައެކަނި މިނިވަންކަމަށް ހުޅުވާަލއިފި ބައި ކަ

ނޑުމެންނަށް އިހުމާލުކޮށްލެވެނީ.  މަގުސަދުތަކުގެ ތެޭރަގއި މި ޮއންނަ މީސްތަކުންގެ އަބުރު ަރއްކާތެރިކުރުުމގެ ބައި އަުޅގަ

އްކާތެރިކޮށްދޭން. ޖެހޭ މީސްތަކުްނގެ އަބުރުވެސް ރަ  އަޅުަގނޑުމެން ފުރާނަ ަރއްކާެތރިކުރާ ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެްނ އެބަ

ްތކޮށް ގެން މި ބިލު ކޮމިޓީ މިކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަ، ށް ޚާއްޞަ މަގުސަެދއް. އެހެންީވމާނުގެ ވަރައެއީ އިސްލާމްދީ

 2470ޖެހުން ރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހިތްހަމަައޅުަގނުޑމެންނަށް ހިތުން ހުކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ  ބައްޓަންކުެރވިއްޖެ  އިލާގަމަރުޙަ

ްނ އިރާަދުކރެއްވީތީ ޤާނޫނުއަސާސީ ސް އޮތީވެ ލިބިގެންދާނެ. ނޫސްވެރިންނަށް އޮތް މިނިވަންކަން މިއަދު

ވިޔަސް މިހާރުވެސް ާޤނޫނުއަސާސީެގ، ައޅުަގނޑު  ަކމަށް ތަެނއްގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރި ކަށަވަރުކޮށްދީފަ. ކޮންމެ
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ނުކުރުމުގެ ޙައްޤު. އެ ނު މަސްދަރު ހާމައޮތް ެއ މަޢުލޫމާތެއް ލިބު އިން އެބަ ވަަނ މާއްދާ 28ގޮތުން  ހަނދާންވާ

ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން.  ކަމަށް ވިޔަސް ހިފޭނެ ބިލު މިހެން އޮތް ގެ ބޭނުން މިހާރުވެްސ މިޙައްޤު

 2475ޓަކައި ތޮއްޑޫ ދާއިާރެގ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ކުުރމަށްގޮތަކަށް ތަރުތީބު އެހެންނަމަވެސް މިކަން ވަކި ޚާއްޞަ

ނޑު ކުރިން  ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރަނީ. އެހެންކަމުން މި ބިލެއް ބިލު ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަކަށް ޮފނުވަިއގެން އަުޅގަ

ނޑު ގެން ތަޅުމަށް ގެނެސް ފާސްެވއްޖެކުރަްއވައި ންނެވި ކަންތައްތަކަްށ ިރޢާޔަތްކުރަްއވަިއގެން އިޞްލާޙު މި ދެ އްާޔ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެްނމެންނަށްހި ނޑު ވެްސ ޖެހުން ލިބިގެންދާނެ. އެހެންކަމުން އުސޫމަ ހިތްހަ ތުން އަޅުގަ ލެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ

السالم ًމި ބިލަށް ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ ދަންނަވާލަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަކޮުޅ ނިންމާލަން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 2480 .ًبركاتو ًرحوت هللا  عليكن

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ދުއްރަޙީމުޢަބްهللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ މި ބިލުގައި ޝުކުރިއްޔާ 

ނޑު ތާއީދުކުރާ ނުކުތާ ފާހަގަކުރަްއވާފަިއވާ ނުކުތާ އެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ  އަކީ އުސޫެލއްގެ ގޮތުން ައޅުގަ

 2485ައޅުަގނޑުމެން  މުގެ މިނިވަންކަން ދެވިފަ. އެކަމަކުވަީނ މި ރާއްޖޭގައި ނޫްސވެިރކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ހަދައިގެން ޮދގު ޚަބަރެއްެގ ގެ ޒާތީ މަޞްލަޙަތެއް ހަމަ ދޮގުޖެހޭ ކަމަކީ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރަމުންދާ ބަެއއް ކަންބޮޑުވާން

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ  ޭއގެ ފަހަތުގައި ތިބި ބަޔަކު ހޯދުމަށްރައިގެން ނޫްސެވރިން ފަތުރަމުންދާއިރުގައި ގޮތުަގއި ފަތު

 ވޭތީވެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އެ މަސައްކަތް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ރަނގަޅަށް ނުކުރެ އި ކުރަން ބަލާއިުރގަމަސައްކަތް

ނޑުމެން މިސާލަކަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެްއގަ އުޅޭ ވާހަކަ  ދަންނަވާލަން މި ކުރަމުންދިޔަ  އިއަކީ އަުޅގަ

 2490ކޮށްގެން ތިބި އިގެން އެ ނޫްސވެިރކަން ހައިޖެކުފޯރުވަ ން ނޫސްވެރިާޔގެ މައްޗަށް ނުފޫޒުތުގޮ ގުޅޭ ކާމަސައްކަތަ

ފެތުރޭނެ ޚަބަރު ގޮތަކަށް ނޫން ޅެޭއ. އެ މީހުން ބޭނުންވާ ގޮތްއު  ވިޔަފާިރވެރިންތަކެއް މުޅި ިސސްޓަމުގެ ތެރޭަގއި އެބަ

ނޑުމެންނަށްަދކު. ޢިްއޒަތްނެތޭ މިއަ އިނިޒާމެއް އެ ނޫްސވެރިކަުމގެ ތެރޭގަ  ކަންބޮޑު  ތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

. ނޫްސވެރިާޔވީ އަޅުވެިތ. ެވއްޖެ. ެއކަަމކު ނޫސްވެިރޔާ މިނިވަެނއް ުނވޭވަނީ ޙަޤީޤަތުަގއި ނޫްސެވރިކަން މިނިވަން މި

ބި ހަމަ އެންެމ ތި ތިބީ. މި ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ނޫސްެވރިންތައް މިއަދު އެ އިއަތްދަށުގަ ކޮންމެވެސް ިވޔަފާރިވެިރއެްއގެ 

 2495އަދި ނުވިތާކަށް ރޭޑިޔޯ ޗެނަލްތަްއ  ންަނކީ ޓީީވ ޗެނަލްތައް ހިންގާ، އޮންލަިއން ނޫސްތައް ހިންގާވެރިބޮޑެތި ވިޔަފާރި

ސީދާ ރަނގަޅަށް ތިބީ ހަމަ  ހުރިހާ ނޫސްވެރިން އެ  އިވެސް ހަދަިއގެން ހިންގާ ފަރާތްތައް. އެ ފަރާތްތަުކގެ އަތްަދށުގަ

މި ލިޔެވެނީ މި ދެންނެިވ  އިނޫސްތަުކގަ  ޢުލޫމާތު މި ދެވެނީ ނޫނިއްޔާނޫސްވެިރންނަށް މަ ެއޅިފަ. އެ ކަސްތޮޅު

އެ ނޫން އެއްެވސް ކަމެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ެއ  .ބަހެއް އެއްޗެްއ. ބުނިގޮތަކަށް. ހިތްރުހޭ ވިޔަފާިރވެރިން ބުނި

ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ކަންތައް ތަކަށް ޚަބަރުކަހަލަ ގޮ ނޫސްވެރިންނަކަށް ނުކުރެވޭ. އަޅުަގނޑުމެން ވެސް އަބަދުމެ 
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 2500ގެ އިމްތިާޔުޒގެ އަޅުަގނޑުމެން ޙަޤީޤަތުަގއި ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުމުން މި ގެންދަނީ. ގެންދާއިުރަގއި ކުރަމުންދާ ގޮތް ބަލަ

ވެރިންެގ ނޫްސވެިރންތައް ތިބީމަ. ނޫސް އިޖެހުނީ މި ދެންނެވި ހާލަތުގަ ވެސް މި މާއްދާ ާލން ޤާނޫނަށް ކުރީގައި

އޮތް އި ވެފައަށް. ނޫްސވެރިކަން މިނިވަން  މިނިވަންކަން ޙަޤީޤަތުަގއި ެއ ބޭފުޅުން ތިބީ އަޅުވެިތކޮށްަލއިގެން އަމިއްލަ

ނުދިޔަީއ ީކއްވެޯތ ތެިރ ރައީސް ނޫްސވެރިން މިިނވަންެވގެންނުދިޔަ. ިޢއްޒަތްށް ނޫސްވެރިން މިނިަވންވެގެެނއްހިސާބަ

ނޑުމެބަލައި ގައި ހުރިހާ ނޫްސވެރިން ންނަށް މި ފެންނަނީ ހަމަ މި ބުނާ ވިޔަފާިރވެރިާޔގެ އަްތދަށުލިއިުރގައި އަުޅގަ

 2505ވެރިާޔއަކަށް ނެތް މިިނވަންކަމާ އެްއކޮށް ޚަބަރުފެތުރޭެނ ތިބޭީތވެ. ޭއނާގެ ސަބަބުން ެއއްކަލަ ޫނސް އިެއޅިފަކަސްތޮޅު

ފިޔަފާރިވެރިާޔ ބުނާ ޚަބަރު ނޫން އެހެން  ެއއް. ޭއނާގެ ސަބަބުން އެ ނޫސްވެިރޔާއަކަށް ނެތްގޮތެއް ހޯދައިދެވިފަ 

ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް މަސްދަރު ހާމަކުރަން ވެގެން ވަރަށް ގިނަ ، އް ޖެހޭނެ ގޮތެއް މެދުެވރިވެފަ އެއް. އެހެންވީމާޚަބަރެ

ނޑު ފަހުން ވާ  ގެންދާނަން. ހަކަ ކުރިައށްވިޔަފާިރވެރިން ދެކޮޅު ެވސް ހަދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ައޅުގަ

 

 2510 އްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮ

ނުޑ ވަރަްށ ބޮޑަށް ތަޢުޒިޔާ އަދާކުރަމު ނޑުގެ އަޚަށް ދިާމވި ބްރޭކަށް އަުޅގަ ން ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

ނޑު މި)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ެގންދަން. އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ކުރިއަށް  އަދު ވާހަކަ ފަށަމުން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ފުލުހެއްގެ  4ށްކުރި ިޖނާޢީ ކު އިެވރިކަން ބަދަލުވި ދުވަހުގަ  އިނޫސް ސަންގަރަތަމަ އުފާކުރަނީ މިހާރު ދުވަހުއެންމެ ފު

ފެށީމަ އި ހުްއޓާ މިކަހަލަ ކަންކަމުގެ އަންނަންއަހަރު ާވން ކައިރިވެފަ 2ވާކުރަން ފޮނުވި ޚަބަރު އައުމުން. މައްޗަށް ދަޢު

 2515ވޭނެ ކަމުެގ ކޮޅުމަތި ފެންނަމުންދާހެން. ނުތިބެ ރި މީހުންނަށް ދުނިޔެ އުމުރު ފިލައިކުޑަށް ީހވަނީ ބަޣާވާތް ނއަޅުގަ 

ެވްސ  ތަނުގައި އަބުރުގެ ވާހަކަ ބަެއއް ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުން ދައްކާއިރު ބުރު މިޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ނޑުމެންެގ މި ޤައުމުގެ އަބުރު ބުރުން ޫނންމިހާރު އެ އޮތީ އެްއ ބުރަްށ ބަދަލުވެފަ. ެއއް  ވެސް  ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ނަހީކުރެިވގެްނވާ ބޮޑު ކަޅު ފަލަ ބަޣާވާެތއް  ،ުމޑުދާރުެވގެންވާ  ،ނެތީ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. ހަިޑވެގެން ސަލާމަތްކުރެވެން

ނޑުމެން ނިކަން ސްޖެހޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީ ން ތިބި ބަަޔކު އަބުުރގެ ވާަހކަދައްކަން ލަުދގަންނަންކޮށްގެ . އަުޅގަ

 2520ލަސްޠީނުގެ ބޮޑުަވޒީރު. ލަްއވާ މި ބަޣާވާުތެގ ސަރުކާރު ފެނުނު މަސްދަރު. އެންމެ ފުރަތަމަ ގެނަީއ ފަބައްލަަވއި

ކަމަށް ބުނެ މުޅި  ލަނީ ތައިލެންޑުެގ ޮބޑުަވޒީރަށް. ކޮަބއިތޯ ސްޕާަތއް. ކޮބައިޯތ މި ރާއްޭޖގައި ހިނގަމުންދާނިންމައި

ކުރޭ. ތަންކޮޅެްއ ެވސް ބަންދުނު 21ސްޕާ.  125ބުނި  އިރަތް ފޮތި އަޅަިއގެން ކުރި މުޒާހިާރގަ ،ޅު ފޮތިއެއްކޮށް ކަބޮލާ

ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މި އޮތް މޫރިތި  .ތިބީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މްރާންމެން ވަދެތޯ އެތާ އެއަގު ހެޮޔކޮށް ޢި

ނުޑމެންގެ މުޅި ޖީލު މި ވާތަކާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެށި ކިލަނބުކޮށް މި ރާއްޖޭގައި ިމކުިރ ބަޣާ ވަނީ  ހެދި އަުޅގަ

ނުޑ ހިތާމަކުރަން ިއހަކަށްބައިބަިއވެފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް   2525 ިޑއުޓީ އަދާކުރަން ހުރި ުޒވާނަކަށްރެއަކު ފުލުހުންގެ އަުޅގަ

ނޑު އެކަން ކުށްވެރިކުރަން. ެއއީއި ިދަޔ ޒުވާަނކު ކުރި މުޑުދާރު ޢައެހެން ސައިކަެލްއގަ ެއކަން  މަލު އަޅުގަ
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ނޑުމެްނ  ކަމެއް  ވާނެކޮށްގެން  ނޫން. އެެހންނަމަވެސް މިއަދު އަޅުަގނުޑމެންގެ ތެރޭަގއި ބަިއވެފަިއ އޮްތ މިންވަރަކީ އަުޅގަ

ެއކަން ދިފާޢުކުރަން މިައދު މިތިބީ އެމް.ޑީ.ޕީ އެކަނި.  ީވގެ ޫނސްވެރިަޔކަށް އަިނޔާލިބިއްޖެްއޔާމިސާލަކަށް ރާއްޖެ ޓީ 

އެކަން ދިފާޢުކުރަްނ މިތިބީ ބާޣީން އެކަނި. މި ފެންވަރަށް ދިވެހިރާއްޖެ  ލިބިއްޖެއްޔާ ެއއް ފުލުހަކަށް އަނިޔާ

 2530ޖެހޭނެ. އެކަންކަުމގެ ޒިންމާ އެހެން މިއަދު ލަދުގަންނަންިތބީ.  ރިޔާޒުމެން އެهللا ބަޣާވާތްކޮށްގެން ަބއިބަިއކޮށްެގން ޢަބްދު

ނަމަ މި ރާއްޖޭގައި މިދިޔަ  ގިިއ އެ މުޑުދާރު އަމަލު ނުހިންކުާރއިރު މި ރާއްޖޭގަ އި އަުޅވަން މަސައްކަތްމީހުންގެ ބޮލުގަ

ނޑުމެންނަށް ސަލާމަތްދޮޅު އަހަރު މަރުވެގެން ދިަޔ އެތައް ބަެއއްގެ ފު ކުރެުވނީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ރާނަ އަުޅގަ

ރާއްޖޭގައި އެބަ  ރިން މިމަލުގައި ބަިއވެިރވި ކިތަންމެ ނޫސްވެވާަހކަ ދައްކާއިރު ބަޣާވާުތގެ ޢަ ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރުގެ

އަބަދު އެ މީހުންގެ  ހުރި. ކުރުމަށް ހިތްވަރުދިން ކިތަންމެ ނޫސް ޗެނަލްތަކެއް މި ރާއްޖޭގައި އެބަ ތިބި. ބަޣާވާތް

ނޑުމެން ޖެހޭނެ ޙައްޤުަގއި ވާހަކަ  2535އެ މީހުން ޒިންމާދާރުކުރަން.  އެ މީހުންކުރާ ވާހަަކ ެވސް ދަްއކަިއ،ދަްއކާއިުރ ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ދެނީ. މަސްދަރުރާތީ މަސްދަރު ރަށް ބޮޑަށް ަޝކުވާކުމީހުން ވައެ  ދޭއިރު ެއކަމަކު އަުޅަގނޑުމެން އަުޅގަ

މަލުތައް ހިންިގ ނޫސްވެރިން މި ރާއްޭޖގަިއ ހިތްވަރުދީ ބަޣާވާުތގެ ހުތުރު ޢަ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން ބަޣާވާތްކުރަން

ކަ ދައްާކއިރު ްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރާ ވާހަތިބި. ރައްޔިތު ނޫސްވެރިކަމުގެ ގަލަން ހިފަިއގެން އެބަ

ން އެންމެ ރަނގަުޅވާނެ. ތަފާތު ވެސް ބަަލއިލަ ކުަރނީ ކީއްތޯ ަގއި ބަދަުލވަމުންދާ ނޫސްވެރިން އެޓްރާންސްފާ މާކެޓު

 2540ކަލްތައް ހަދަމުންދަނީ ކޮން އެކި މީޑިޔާަތކަށް ވަދެތިބެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ތާއީދުކޮްށގެން އާޓި 

ނޑުމެން ބަލައިނޫސް ނޑުމެންނަކީ ޢިއްޒަތްތެރި ، ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ. އެހެްނވީމާ ލަން ހަމަވެރިންނެއްތޯ އަުޅގަ ައޅުގަ

ނޑު ލާނެ މެންނަކީ ބަަޔކު އުޭޅގޮތަކުން ހިރުަވއިރައީސް މީހަކު ކިޔާނެ ެއއްަޗކަށް ފަހަތަށް ޖެހޭނެ ބައެއް ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެްނ ބައެއް ފަހަރު ހިތަށްއަރާ ދިނޫން. އަޅު ބައެއް  ހުކުރު ުދވަހުގެ ރިޕޯޓު ހަދަން އެ އިންަނ  އިޓީވީގަ ގަ

ނޑުމެންނޭ  .މިދުބެ އީ ކުަޑކޮްށ ތިމާގެވެސް ބޭފުޅެްއ، އެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޅުގަ

 2545ުނލާތީ މިދުބެ ފޫހިނުވޭބާވައޭ. ނޑުމެން އަޅައިޕޯޓު ހަދާއިރު އަޅުގަކިޔައިން ރި ކިޔަިއގެން، ރަީއސް ނަޝީދޭ

 އަކީ މީހާގެ މަޝްހޫރުކަން ކުރިއަރަިއގެންދާ  ަބއެއް ފަހަރު ނެގެިޓްވ ޕަބްލިސިޓީ ،ދަންނަވަންތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ން އަޅަިއގަެނގެ ރަން ބޭނުންވޭ ރައީްސ ނަޝީދާނޫްސވެިރންނަށް އަޅުަގނޑުމެން އިލްިތމާސްކު، ކަމެއް. އެހެްނވީމާ

ނޑިޔާރު  ދަމްޓެން ނޭނގިގެން އުޅުަނަކސް އަދި އާނެއް ޭގގައި ާވ ގޭންގު ރައީސް ނަޝީުދގެ މުޙައްމަދާއި އޭނާގެ ފަ

އި މަތިވެރިކަން މާ ބޮޑޭ. ގެ ކުޅަދުްނވަންތަަކމާهللاކެްނޑިޑެންސީ ބާތިލުކުރަން އުޅުަނކަސް  ޝަރީޢަތް ހިންގައިގެން

 2550ެގ އިރާަދއާ އެްއކޮށް ގަަދއަޅަިއ އުތުާރ ދެކުނަށް ިމ هللاރި ަރއީސް. ާމތްނެ. ޢިއްޒަތްތެކަމެްއ ނުވާ  ނެތް އި އިރާދަިއގަ

ނޑުމެންނާ ގުޅެމުންދާ އާ ބާރުތަކާ ނޑުމެން މި އަންނަނީ  ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތާ އެްއޮކށް އަޅުގަ އެއްކޮށް ައޅުގަ

ން މި އައުމަށްފަހު އެއް ބުރުކަމަރުތައް ބާރުކޮށްގެން އެއް ބުރުން މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް. އެއް ބުރުން. އެއް ބުރުން 

ނޑުމެން ފަހައި އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލަން އޮތީ ހެޔޮ ދުޢާކޮށް ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ ލާނަންބާޣީން އަޅުގަ
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ސްވެރިން ެވސް ަޙއްޤުެގ ގަަދކޮށް ދޭތިން ހަފެއްޗަށް ަތޅަމުން ގެންދަވާށޭ. ނޫނޑުމެން އާ މެންބަރުން ހިތްވަރުއަޅުގަ 

 2555ސިފައިންގެ ތެރޭަގއި ވެްސ ތިބި ޙައްޤުގެ މަގުގައި ތިބި  އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް. ފުލުހުންނާއި ނަމަ ވޯޓުލާނީ ލައިފިލައިމަގު ބަ

ދަންނަވަންތޯ އަުޅަގނޑުމެންގެ އެިޑއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޝިފާ ވެްސ  .އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކުދިން ލާނީ

ވީާމ، ޕީ.ޕީ.އެމް ހީނުކުރާތި ހުރިހާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކަިއވެނިބައްަލވަިއގެން ުއޅެނީ ސިފައިންގެ މީހަކާ. އެހެން

 ވޯޓުލާނީ ޕީ.ޕީ.އެމަށް ކަމަށް. 

 

 2560  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢަބްދުއްރަޙީމު، މިހާރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށގެންދިއުމަްށ هللا މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު 

 އަޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތުއަުރާވނަން.ޞިއްޙީ ގޮތުން ތަންދޭ ނަމަ 

 

  ހަކަދެްއކެވުން:ވާ ޢަބްދުއްރަޙީމުهللا މެންބަރު ޢަބްދު މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ

 2565ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެ މަތިން ރައްޔިތުންގެ  99ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން އެފަދަ ހާލަތެއްަގއި މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖިލީހަށް ސާފު ތެދުބަހުން ބަޔާން ދޭ

އެދޭ ނަމަ އެކަން ހާމަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުުކރަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

)ހ(ގައި ވެސް މިހާ ސާފުކޮށް  ވަނަ މާއްދާގެ 99ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއ،  99ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިހާ ސާފުކޮށް 

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެޭހ  މިކަން އޮންނައިރު ވެސް އަުޅގަ

 2570ކޮމިޓީ މަސައްކަތްކުރަމުން ދާއިރުަގއި ހަމަ އެތަނަށް ހާޒިރުވާ މީހަކު އެބަ ބުނޭ ތިމަންނަގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާ ބެހޭ 

ޖަވާބުދާރީވާކަށްނުޖެޭހނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮިމޝަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  ގޮތުން

ހާޒިރުކުރީމާ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮުތން ޖަވާބުދާރީވާން އެތާަގއި ހުންނަވާ އިސް ބޭފުޅަކަށް ެއނގެންޖެހޭނެ އެ ޖަވާބުތައް 

ތަކަްށ ދެން ޖަވާބުދީފައި ޮގސް މި ުބނަނީ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ދޭންޖެހޭނެކަން. އެނޫން ގޮ

މައްސަލައަކަށް ނުފޫޒުފޯުރވަީނއޭ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނދިޔަ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ 

 2575ވަހު. އެހެންވީމާ، މައްސަލަތަކަށް ނުފޫޒުފޯރުވަނީ ސީދާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންކަން އޭގެ ޖެހިގެން އައި ދު

ނޑު ދަންނަވާލަން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާން މި ޖެހޭ މަސްދަރުގެ މައްސަލައިަގއި އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ މި ރާއްޖޭގައި ިއންސާފުވެރި، މިނިވަން ނޫްސވެރިކަމެއް ހިނގާ ނަމަ ނޫސްވެރިން ވެސް ޭއގެ މަސްދަރު 

ހިސާބަށް އަސްލުަގއި ޚަބަރު ދާނީ ކޮންމެވެސް ސޯސް ެއއް މެދުވެރިެވގެން. ހަމައެކަނި  ހާމަކުރާނޭ. އެއީ ނޫްސވެރިންނާ 

ނޫސްވެރިންނަށް މުސާރަދިނުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ނޫްސވެިރން ސްޕޮންސަރކޮށްގެން އުޭޅ ވިޔަފާރިވެިރާޔގެ ފަރާތަކުން 

 2580ވެސް ފާހަގަކުަރްއވައިފި ހަމަ ރިޕޯޓު ހަދަނީއޭ.  ނޫން ޚަބަރުތައް ދާނީކީ. ދެންމެ ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު
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ހަދާ ރިޕޯޓަކުން ލިބޭ ގެއްލުމެއް އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ނެތޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުެމންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ެއ 

ތައް ގެއްލުންނުލިބެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ރަނގަޅު ރިޕޯޓު ނުހެދޭތީ. ގޯސް ރިޕޯޓު، ދޮގު ވާހަކަ ފަތުރައިގެން، ޮދގު ޚަބަރު

ލިޔެގެން އަދި އެ ޚަބަރުތަކަީކ ބުރަދަން ހުރި އެއްޗެހި ކަމަށް ހަދައިގެން، ފާޑުފާޑުގެ މުއައްަސސާތަކަށް ހުށަހަޅައި، 

ފާޑުފާޑުގެ ކަންތައްތައް ކުރީމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މި ކަުމން ހަމައެކަނި ގެއްލުްނވަނީކީ މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި 

 2585ނޫނޭ. މިކަމުން ގެއްލުންވަނީ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ފިޔަަވއި، ދެން ތިބި ހުރިހާ ތިބި މެންބަރުންނަކަށް 

ނޑުމެންނަށް  ފަރާތްތަކަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް އެކަމުން ނުވާކަން އަުޅގަ

ށްފައި ވިޔަފާިރވެރިން ހިންގާ ޗެނަލްތަކުން މިދަްއާކ ފާހަގަެވގެން އަންނަނީ އެއީ އެ މެންބަރުންނާ މެދުގައި ުތހުމަތުކޮ

ހުރިހާ ގިނަ ވާހަކަތަަކކީ އެާތގައި ަވޒީފާ އަދާކުާރ މީހުންނަށް އެނޫން ކަމެްއ ކުރަން ޭނނގޭތީވެ ަދއްކާ ވާހަކަަތކެއް. 

ަރއްޔިތުްނގެ  އަޅުަގނޑުމެން ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކެްނސަލްކޮށްލައިފިްއޔާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަްއކާނެ

 2590މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނުބާއްވައޭ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނުބޭއްވީމާ އަސްލު މި ާވ ގޮތަކީ ދިޓީވީ އަށް ވެްސ 

ޚަބަރެއް ހަދައިލާނެ ފުރުޞަތު ނުލިބެނީ. ވީޓީވީ އަށް ވެްސ ޚަބަރެއް ހަދައިލާނެ ފުރުޞަތު ނުލިބެނީ. ދެން އޮންނަ 

ހަދައިލާނެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބެނީ. މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދައްކާ ވާހަަކއަކުން ނޫނިްއާޔ ޗެނަލަކަށް ވެސް ޚަބަރެއް 

ނޑުމެން ދޭ  އެ ބޭފުޅުންނަކަށް ޚަބަރެއް ހަދައިލެވޭ ކަމަކަށް ުނވޭ. އެެހންވީމާ، އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންޭވ ފްރީކޮށް އަޅުގަ

ގެްނ ތިމަންނަމެން ވެސް ވަރަށް ޮބޑު މަސަްއކަތެއް ކޮށްގެންޭނ ވީިޑއޯ ފީޑު ބޭނުންކޮްށގެން ޮކންމެވެސް ޚަބަރެއް ހަދާލައި 

ނޑުމެްނނަށް ފެނޭ ސީ.އެން.އެން އިން ދައްކާތޯ ކޮންމެ ދުވަހަކު ެއްއ ފަހަރު އެމެރިކާގެ ސެނެޓާއި   2595ޚަބަރު ހަދަނީ. އަޅުގަ

ސްޓު މިނިސްޓަރ، ެއ ބަިއެގ ކޮންގްރެސް. ނުަދއްަކއޭ. ހަމަ ސްކައި ިނއުްސއަކުން ވެސް ނުދައްކައޭ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެ 

ތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކެްއގެ ވާހަކަ. ޕާލިމެންޓު ހައުސްަގއި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ އެްއ. އެކަމަުކ 

ޗެނަލުން ވެސް ދައްކާނެ.  5އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ހިނގަމުންދާ ވާހަކަ 

ވެސް ރިޕޯޓުކުާރނެ މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތަުކގެ ާވހަކަ. އެކަްނ ކުރާއިުރަގިއ  ނޫސްތަކުަގއި

 2600އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ ސާފުކޮށް ސީދަލަށް ެއ ވާހަަކތައް ގެންދާށޭ. ހަމަ އެތާ ުހންނަ ވިޔަފާރިވެިރޔާ ބޭނުންާވ 

ވިަޔފާރިވެރިޔާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެކަން ކުިރއަށްގެންދާ ކަމަްށ  ގޮތަކަށް ނޫނޭ އެކަން ކުިރައށް ގެންދަންޖެހޭނީކީ. އެ

ވަންޏާ މީގެ ކުރިން ަމޝްހޫރުވި ބޮޑެތި ޗެނަލްތަްއ މިއަދު އެހާ ދަުށގަިއ ތިބޭކަށް ނުޖެހުނީހޭ. މިއަދު 

ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް ޗުއްީޓގައި ތިެބއްެޖއްޔާ އެްއކަލަ މި  ދެންނެވި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ައޅުގަ

ޗެނަލްތަކުެގ ިވޔަފާރި ެއއް ުނހިނގާ. ެއ ޗެނަލްތަކަށް އިްޝތިހާރު ދޭނެ ބަޔަކު ވެސް ުނޭވ. އެ ޗެނަލްތައް ބަާލ ބަޔަުކ 

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ ނޫސްވެރިަކން ސީދާ މިނިވަންކޮށްފިްއާޔ   2605ވެސް ުނވޭ. އެހެްނވެގެން ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅގަ

ށް ޖެހިލުމެއް ނުވާނޭ. އެ ަމސްދަރުގެ ސަބަބުން ޒިންމާދާރުކަމާ ެއއްކޮށް ނޫްސވެރިކަން ނޫސްވެރިން މަސްދަރު ހާމަކުާރކަ

ވެސް، ނޫސްވެިރކަމުަގއި އެ ބޭފުޅުންނަށް ތިބެވިދާޭނ. އެކަަމކު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ފެންނަނީ މިނިވަން 
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ންވެަފއި ތިބި ނޫސްވެރިންތަެކއް ނޫސްވެރިކަމެްއގެ ތެޭރގައި ަބޔަކު މީހުން ވަދެގެން، ގަދަަކމުން އެތާ ތިބި، މިނިވަ

ހައިޖެކުކޮށްގެން އެ މީހުން ލައްަވއި، އެ ވިޔަފާިރވެިރޔާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޚަބަުރފަތުރާ، އެ ވިޔަފާިރވެރިާޔގެ 

 2610މަޞްލަޙަތުތައް ހިމާޔަތްކުރެޭވނެ ގޮތަށް ހުރިހާ ކަންކަމެއް ރާވައި ހިންގަމުންދާތަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ކޮމިޓީތަކަްށ 

ނަ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޖަވާބުދާރީާވންޖެހޭނެ ހަމަ ސީދާ ތެދުބަހުން. ތެދުބަސް ނޫން ގޮތަކަށް އަން

ވާހަކަދަްއކައިފި ކަމަށް ވަންާޏ ޤާނޫނުއަސާސީާއ ޚިލާފުެވވުީނ. ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުެވވިްއޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ މީހަކާ 

ށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުަރން. އަދި މިއަދު މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ދެކޮޅަްށ މެދުގައި ފިޔަަވޅުެއޅެންޖެހޭނެ ކަމަ

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ކަމުގައި ބަލަިއގެން  81ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅާ ފިަޔވަޅަކީ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 

 2615ނެ ބޮެޑތި އަދަބުތަކެއް ަކނަޑއެޅެން ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަޔަސް މި ރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނުއަސާީސއާ ޚިލާފުވެގެން ފިަޔވަޅުެއޅޭ

އެބަ ޖެހޭ. އޭރުން މި ޤާނޫނުއަސާސީ ާއއި މި ދުސްތޫރުގެ ތެރޭގައި މި ރާއްޖޭގެ ރައްިޔތުން ތިބެން އަހުލުވެރިވާނީ. 

އެހެންނޫނިއްޔާމު މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި މި ދުސްތޫރުން ބޭރަށް ހިނގައިދާނެ. ެއގޮތަށް ބޭރަށް 

ފެބްރުއަރީަގއި  7އްސި ކަމަށް ވަންޏާ ވެިރަކން ބަދަލުވާ ގޮތްގޮތް ވެސް ވަރަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ފެނިގެންދާނެ. ގޮ

ވެސް ފެިނގެންދިޔަ ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮެތއް. ދެން ވެްސ ވެރިކަން ބަދަުލވެގެންދާނެ ގޮެތއް ނޭނގެ. ައޅުަގނޑަކަްށ 

 2620ިއގެން ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖެ އަށްަވޑަިއގަންނަާވއިރު ވެިރކަމުގަިއ ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ބައިތުލްަމޤްދިސަށް ވަޑަ

ނޑަށް ހަމަ ޤަބޫލުނުކުރެެވނީ. އެހެންވީމާ، މި ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ހުރެދާނެ ކަމަށް ވެސް. އަުޅގަ

ޚްތިޔާރާއި ބާރުތައް ނުދޭންވެގެން. ވިސްނުން ހުރީ މި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި ހުރި މީހަކަށް ފުރިހަމަ އި

އެކަމު އޭނާ ބާރުތަާކއި އިްޚތިޔާރުތައް ނަހަމަގޮތުަގއި ޭބނުންކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ެއ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުަތއް 

ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ތިބިްއޔާ ތިބި ބަަޔކަށް ބިރުދައްކަިއ ކަންތަްއ ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

 2625ޔިތުންގެ މަޖލީހަކުން މަަޑކުން ނޯންނާނެ. މި މަޖިލީހަށް ކެރޭނެ ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން. މި މަޖިލީހަށް ރައް

ނޑަން. އެއީ ިމ މަޖިލީހަށް ކުރަން ކެރޭނެ ކަެމއް  ކެރޭނެ ޝަރީޢަތަށް ނުފޫޒުފޯުރވާ ިސޔާސީ ވެރިންެގ އަތް ެވސް ކަ

 ކުރުކޮށްލަން. ުޝކުރިއްޔާ. ކަމުގައި ދަންނަވާލަމުން ައޅުަގނޑު ވާހަކަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2630މި ހިސާބުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްެދއްުވމަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާސަތަށް 

ޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގިއާވ ަގޑިއިރު ހޭދަކޮށްަފއި ާވތީ މަ 1ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ދަންނަވަްނ. މިއަދު ކުއްލި ަމއްސަލަ ައށް 

ވަންދެން ޖަލްސާ މިއަދު  3:31ގަިޑއިރު އިތުުރވެގެންދާނެ. އެހެންވީާމ،  1ގޮތުގެ މަތިން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް 

ނޑު ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާސަތަށް ަވަޑއިގެންެދއްވުމަށް ދަންނަވަން.  ކުރިއަްށގެންދާނެ. އަުޅގަ

 މަްއޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް.ފަހު( )ވަގުުތކޮޅަކަށް
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  ވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅީ ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު 

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު ވެގެން މި އުޅޭ އެްއޗަކީ މަސްދަރު ނެތިގެން ނޫން ކަންނޭނގެ އަޅުަގނޑަްށ 

މި އުޅެނީކީ. މިހާރު ވެގެން މި އުޅޭ އެްއޗަކީ ަޢދުލުއިންޞާފު މި ތަނުގައި ނެތީ. ޢަދުލުއިންޞާފު ނެތް ހީވަނީ 

ތަނެއްަގއި އެްއވެސް ކަހަލަ މަސްދަރެއް ވެސް ނޯންނާނެ. ކައްކާނެ އުނދުނެއް ވެސް ނުހުންނާނެ. ގެދޮރެއް ވެސް 

ނޑުމެން ނުހުންނާނެ. ޢަދުލުއިންޞާފު ނެތް ތަނެއްަގއި ދެން ދާނީ ެއއް  2640އިްނ  2114ކަލަ ބުނާހެން ހަމަ ހަލާކަށް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ައއީ މިނިވަންކަމަށް ލޯބިކޮށް އަނިާޔއާ ދެކޮޅަށް މަސަްއކަތްކުރަމުްނ. އެމް.ޑީ.ޕީ ނިކުތީ އެަތއް  ފެށިގެން އަުޅގަ

ތި ގޮުތގައި ވޯޓަކުން ބައިވަރު ޤުރުބާނީތަެކއް ެވެގން. ރައްޔިތުންނަށް އަނިާޔުކރަމުންދާ ބޮޑުސިންގާ ސަރުާކރެއް ރީ

ނޑު ބޭނުންވީ ދުލާއި ގަަލމުގެ މިނިވަންކަން ވެސް ހޯދަިއދޭން. ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް  ބަލިކުރަން ގަސްތުކޮްށގެން. ައޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަމުން އައި މަަސއްކަުތގެ ތެޭރގަިއ  އޮތީ މިނިވަންކަން ލިބިފަިއ ިއރާދަކުރެއްިވއްާޔ. އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

 2645ންޞާފުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅުކުރުމަށް ހަމަ ގަލަން ހިްއލައިލީ ހަމަ ޓަސްލާފައި ހުރިާހ އެންމެން ކަސްތޮުޅއެޅުނީ. ޢަދުލުއި

މީ ވެގެން މި އުޅޭ އެްއޗަކީ. ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ނުކުރެވެންޏާ ކިަތންމެ ރަނގަޅު ނޫސްވެރިއަުކ 

ނޑިޔާެރްއގެ ދަށުވެފަ. އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވޭ މި  ވެސް އޭނަ ހުންނާނީ އެްއކަަލ ވިޔަފާރިވެިރޔާގެ ދަުށވެފަ. ނުވަތަ ފަ

ތަންޑުން ނުވަތަ ތަޅު ނައްޓާލަން. ދަންނަވަންތޯ އިހަށްދުވަހު ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކޮންމެވެސް ވެރިއަކު ވަަޑއިގެންެނވި. 

ށް މި ަތނުގައި ހުރި ބާޣީ ވެރިައުކ ވަަޑއިގެންެނވިއިރު ޓީވީން މި ދައްކަނީ ލަިއވްކޮްށ ހަމަ ސީދާ އަޅުކަްނ ކުރާ ގޮތަ

 2650ދެއްކި މަންޒަރު ފެންނަނީ. އޭގައި ލިޔެފައި އޮތީ ބޭރުގެ ެވރިއަކު ައއިސްގެން އޭނަ އަްށ އަދަބު އިޙްތިރާމުކުރުމުގެ 

ގޮތުން ނުވަތަ އޭނަ ބަލައިަގތުމަށް ޓަކައި ދިޔަ ކަމަށް މަންޒަރުން ފެންނަނީ. އެހެންނަމަވެސް މި ފެންނަ ފެނުމަށް 

އް މީސްމީހުންނަށް ނަގަިއގެނެވުނީ ސޯޝަލް މީޑިާއަގިއ އެބަ ހުރި އޭނަ އަޅުކަންކުަރނީއޭ އެ މީހާ އަށް. މިގޮތަށް ބައެ

ވެސް ލިޔެަފއި އެަބ ހުރި. ލިޔާނީ އެ މީހާެގ ލޮލަށް ފެންނަ އެްއޗެްއ އެ މީހާ އަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް. އެހެންނަމަވެްސ 

ދުލުއިންޞާުފ ނެތީމާ، ޤައުމުަގއި ޢަދުލުއިންޞާފު ނެތީމާ ބައެްއ ބައެއް ފަހަރުފަހަރު މިދެންނެވި ގޮތަށް ޢަ

ނޑު   2655ނޫސްވެރިންނަށް ލިޔަން ބިުރގަންނަނީ. އަެނއްކާ އެ މާަނކޮށްދޭން ވެސް ޭނގެނީ. ުނވަތަ ނުކެރެނީ. އަުޅގަ

ވުެރ ުދވަހަށް  111ދަންނަވައިލާނީ އެްއވެސް ޭބފުޅަކު އެްއވެސް ވަރަކަށް ހާސްވާނެ ކަމެއް ނެތޭ. މިހާރު 

ނޑު މިހާުރ  ކުޑަތަންެވއްޖޭ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެމް.ޑީ.ޕީ ެއއްބުރުން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންގެ މިނީ މެނިފެސްޓޯތައް. ާރއްޖޭގެ އެކި ަކންކޮޅުތަުކގައި އަުޅގަ ތަޢާރަފުކުރަމުން މި ދަނީ އަޅުގަ

ޓޯ. ދުނިޔޭގެ ކޮން ޤައުމަކުންތޯ މިހާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެްއގެ ތެރޭަގއި އެއްފަހަރާ ތަޢާރަފުކުރަމުން މި ދަނީ މިނީ މެނިފެސް

ނޑަށް އެނގޭ ޓަބްިލއު.ެއްޗ.އޯ އިން ެއ ވާހަަކ ެވސް،   2660އެންމެހައި ރަްއޔިތުންނަށް ހެލްތު އިންޝުއަރެންްސ ދިނީ. ައޅުގަ

އި ހިމަނާފައި އޮތީ ކޮންމެ ެގއަކަށް މަރުޙަބާކީ އެ ކަމަށް. އެހެްނނަމަވެސް މިހާރު އަޅުަގނުޑމެން މެނިފެސްޓޯގަ
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ނޑު އަޅާަފއި އޭނަ ބަލި ރަނގަޅަށް ވުމުގެ ކުރިން، ބޮުޑ  އަޅުަގނޑުމެން ހެލްތު އެޖެްނޓެއް ދާނެ. ޮގއްަސ، ކަިށގަ

ބައްޔެއް ވުމުގެ ކުރިން އޭަނެގ ހެލްތުގެ ކަންތައްތައް ބަލަމުންދާނެ. ގަރުބަގަތީއްސުރެ ނިމެންދެން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް 

އަހަރެްއގަިއ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ިޞއްޙީ ަކންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެްސ  5ސް ައޅުަގނޑުމެން މި ދެނީ ދެން އަންނަ ވެ

 2665މިވަރަށް މަސައްކަްތކުރަމުން. އެހެން މި ދަންނަވަނީ ތި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ކޮންމެހެން ހާސްވާނެ ކަމެއް ނެތޭ. 

ކު އެ އޮންނަ ގޮތަކަށް ލިޔަމުންގެންދާށޭ. ެއ މީހަކަށް ފެންނަ މަންޒަރެްއ ނޫސްވެރިން ވެސް ބިރުަކނަޑއިލާފައި އެ މީހަ

ނޑު ހިތަށްއަރާ  ަގއި ރާއްޖޭަގއި ބޮޑުސިްނގާ ޗެނަލްތަކަުކްނ 7ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ  2112ލިޔަމުންގެންދާށޭ. އަުޅގަ

ެއވެނި ތަނެއްަގއޭ. މިހާރު އެ މީހުން އެ ތިމަންނައޭ، ތިމަންނައޭ މި ކަންތައް ކުރީ. ތިމަންނަ ހުރީ މިވެނި ތަނެއްަގއޭ. 

ކިޔަނީ ީކކޭބާ؟ ބޮޑުސިންާގ ބަޣާވާތެއް ކޮށްަފއި އެ މީހުން ުބނަނީ ބަޣާވާތެއް ނޫނޭ. މިހެން ވީމާ އެ ބުނަނީ ރާއްޭޖގަިއ 

ނ  2670ޑުމެން ތިބި ހުރިހާ އެންމެން، ގާްތަގނޑަކަށް ހުރިހާ އެންމެންގެ ައއިނު ހަދަންޖެހިފައޭ އޮތީ. އެެހންނަމަވެސް އަުޅގަ

މިދަނީ އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ، ާމތްރަސްކަލާނގެ ރުްއސުންލެްއިވއްޔާ އެއްބުރުން ކޮންމެ ުކއްަޖކަށް ވެސް ހަމަ ައއިނު ހެދޭ 

ނޑުމެން.  ގޮތަށް އެ ކަންތައްަތއް ުކރަމުން. އިންސާފު ނެތް ތަނެއްަގއި ވާނެ ގޮްތ، ިވަޔކަނުދޭނަން އަޅުގަ

އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ هللا މާލުމަށްފަހު އިންސާފު މި ތަނުގައި ޤާއިމުކޮށްޭދނަން. ަގއި ެއްއބުރުން ނިނ2113ްއަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެންެގ  މި ކަންތައްތައް ކުރާނީ އެންމެހައި ރައްޔިތުން ކައިިރއަްށ ގޮްސގެން ރަްއޔިތުން އެޭދ ގޮތަށް، އަުޅގަ

 2675ނާނީ އެގޮތަށް. އެހެްނވީމާ، ސަރުކާރު ހިންގަން ގަސްުތޮކށްފައި އޮތީ. އަދި ީމގެ ކުީރގައި ވެސް ހިންގާަފއި އޮން 

އަޅުަގނުޑ އެދެނީ ިތޔަ ހުރިހާ އެންމެން ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގައި ތިެބގެން ައޅުަގނޑުެމންނަށް ދައްކަމުންދާ ކޮންމެ 

ވާހަކަ ެއއް އަޑުނޭހިޔަސް ޮދރުން ދޮރަށް ގޮސްގެން އަުޅަގނޑުމެން އަހައިލާ ކަންތަުކަގއި ތި ބޭފުޅުންނަށް ފެންނަ 

ންަނވާށޭ. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެން ތިޔަ ބޭފުޅުްނ ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ސަުރާކރު ހިންގުމަށް ޓަކައި ިތޔަ އެްއޗެއް ދަ

 ބޭފުޅުންގެ ވޯޓާ އެުކގައި މި ަބޣާވާތުގެ ސަުރކާރު ަވއްޓާލަިއ، އެއްބުރުން މި ކަންތައްަތއް ނިންމައިދޭނަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 2680 

 ކަދެއްެކވުން:ވާހަދުލްޣަފޫރު މޫސާ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބް ކުޅުދުއްފުށީ

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިނިވަން ޑިމޮކްރަޓިކު އުސޫލަކުން ބަލާއިރުަގއި ނޫސްވެރިކަުމގެ މިނިވަންކަމަކީ 

ނޑުމެން މި  ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީ އަށް ޓަަކއި ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ. އެމް.ޑީ.ީޕ އަކީ އަބަދުެވސް މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް މަރުޙަބާކިާޔ 

 2685ޕާޓީއަކަށް ވާތީ. އެމް.ޑީ.ީޕގެ މަސައްކަތުން ދިވެހި ރައްޔިތުްނނަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ހޯދައިދީފައި ވަނީ. ހަމަ 

ބި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެްއގެ އިްޚލާޞްތެރިކަމާއެްއކޮށް ނޫސްެވރިކަން ކުރާ ފަރާތްތައް. އެ އެްއކޮށް ރާއްޖޭަގއި އެބަ ތި

ފަރާތްތައް ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން މި މަސަްއަކތް މި ކޮށްދެއްނީ. މީ ެއ ފަރާތުގެ އެދުމުގެ މަތިން 

ފާސްކޮށް ެއ ފަރާތްތައް ބޭނުންވާ ގޮތަށް  އަޅުަގނޑުމެން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙު ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ
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ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަްނކަން އަޅުަގނޑުމެން ހޯދައިދޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ރާއްޖޭގައި ތިބި ބައެްއ 

 2690ރިހާ މުއްސަނދިން ރާއްޖޭގެ ނޫސްެވރިކަން ހިސޯރުކޮށްގެން އެބަ ެގންދޭ. އަދި އެ މީހުންގެ ފިކުރާއި ޚިޔާލަށް އަންނަ ހު

ކަމެއް ނޫސްވެރިކަުމގެ ތެރޭގަިއ އެ ދަނީ ހާމަކުރަމުން. އެއީ ވަރަށް ހަޑިމުޑުދާރު، ނާތަހުޒީބު ޢަމަލުތަކެއް ކުރަމުން އެ 

ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް ޙަޤީޤަތަކީ އެ ކަންކަަމކީ ދުނިޔޭެގ އެހެން ތަންތާގައި ވެސް ުކރަމުން އަންނަ ކަންތައްތައް. 

ސް އެކަން ހިނގަމުންދާނެ. ެއހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަކީ ވަރަށް ލޯހުޅުޭވ، ސާފުސީާދ އެހެންވީމާ، މި ަޤއުމުަގއި ވެ 

ތެދުމަގުގައި ތިބި ބަަޔކަށް ވާތީ ކުރެވެމުން މިދާ ހުރިހާ ކަންކަމަކީ ވެސް ރަްއިޔތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް 

 2695ނާނެ. ކޮންމެ ނޫސްވެރިއަކު ވެސް ބަލަންީވ އެނގެންމުންދާ ކަންތައްތައް. އެކަމުގެ ނަތީޖާ އެ ކުރާ ފަރާތްތަކަކަށް ނުފެން

މިނިވަންކަމާއެްއކޮށް، ނޫސްެވރިކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާއެްއކޮށް މަސައްަކތްކުރެވޭތޯ. އެހެންނަމަވެްސ 

 އަޅުަގނޑު ކުރިން ދެންނެވިެހން ރާއްޖޭގެ ިވޔަފާރިވެރިން، ބައެއް ިވޔަފާރިވެރިން ަމސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ބަެއއް

ނޫސްވެރިން އަުޅވެތިކޮްށގެން އެ މީހުންނަށް، އެ ނޫސްވެިރން ބޭނުންކޮށްގެން އެ މީހުންގެ ސިޔާސަތުަތއް ިވއްަކއި، 

ދޮގު ޚަބަރާއި ދޮގު މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް ފޯރުކޮށްދެމުން. މިއީކީ މިކަންކަން ވާންޖެހޭނެ ގޮތެއް ނޫން. 

ނޑުެމން ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް މިނިވަން ވިޔަފާީރގެ އިޤްތިާޞދަކާއި މިނި  2700ވަން ނޫސްވެިރކަުމގެ އިޤްތިޞާެދއް އަުޅގަ

ފުޅާ ދާއިރާެއްއގަިއ ތަޢާރަފުކޮށްފައިާވއިރު ެއކަމަށް ބުރޫއަާރނެ އެންމެހައި އުސޫލުތަކުްނ ކަންތައްަތއް ހިނގަމުންާދ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން ރިސޯޓުތަކުގަމަ އި ތިްއބަވާ މުވަްއޒަފުންނާއި އެ ންޒަރު އަޅުގަ

މުވަްއޒަފުންގެ ާޢއިލާތައް ހިޯސރުކޮށްގެން އުޅޭ މަްނޒަރު. އެ މީހުން އެ ތިބީ އިޤްތިޞާީދ ައޅުވެތިކަެމއްެގ ތެރޭގަ. މިީއ 

 އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ ވާަހކަ އަކީ. ތިމާގެ ވެިރއަކަށް ުހންނަ މީހާ އަކީ ސިޔާސީ ވެިރއަކަށް ިވޔަސް ތިމާގެ ޢާއިލާ

 2705އާއި ތިމާ އޭނަ އަށް ވޯޓުޭދކަށްނުޖެހޭނޭ. މަސައްކަތްކުރަނީ ދޭ މުސާރަ އަށް. އެ މީހާގެ މުޅި ޢާއިލާ އިޤްތިޞާދީ 

އަޅުވެިތކަމަކަށް ގެްނގޮްސގެްނ މުޅި ޤައުމުގައި އެ ސިާޔސަތު ވިްއކުމަކީ ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެކަމެއް ދެން 

ވޭނެ. ެއކަން ރައްޔިތުން ބަލަެއއްނުގަންަނނާނެ. ރައްޔިތުންނަށް ވަރަްށ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ދެން މި ޤައުމަކު ނުކުރެ 

ސާފުކޮށް ކަންތައްތައް އެނޭގ. ރައްޔިތުން ވަރަށް ވިސްާނ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭަގއި ަވރަށް ސާފުކޮށް. ވިސްނީމާ 

ގުތަކަށް ފެންނަ މަންޒަރަީކ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ މިީއ ގޯހެއްކަން. އެހެންނަމަވެސް ަވޒީފާގެ ބިުރވެތިކަުމގައި މި ވަ 

 2710އެއީ ޙަޤީޤަަތކަށް ވާނެ މަންަޒރެއް ނޫން. ަރއްޔިތުން ވޯޓުާލނީ ރަނގަޅަށް. އަބަދުވެްސ ަރއްޔިތުން އެނޭގ ރައްޔިތުްނގެ 

ކުރިއެރުމަށް ޓަަކއި ަރއްޔިުތންގެ މިނިވަންކަމަށް ަޓކަިއ ރައްޔިތުންނަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ބަޔަކަްށ 

ޓަކައި ރަނގަުޅ ިސޔާސަތުތަކެްއ ގެްނގުޅެނީ ކޮންބައެއްކަން. އެ ޕާީޓއަކަށް ަރްއޔިތުން ވޯޓުލާނީ. އެހެންވީމާ،  ހެދުމަށް

އަބަދުވެސް ިވޔަފާރިވެރިން ަރއްޔިތުން އަުޅވެތިކުރުމަކީ މި ޤައުމުަގއި މި ދިގު ފަލްސަފާގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ 

ހިނގާ އެހެން ޤައުމުތަކުަގއި ވެސް. އެ ީބދައިން މި ޤައުމުގައި ވެްސ ނުރަނގަޅު ޢަމަލުތަކެއް. ެއ ޢަމަލުތައް 

 2715އެކަންކަން ހިނގަމުން އެ ދަީނ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކީ މަަސއްކަތްކުރަމުންދާ އެންމެހައި 
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ންާނއެުކގައި ތިބޭނަމޭ. ތި ބޭފުޅުން ނޫސްވެރިންނަށް ޔަޤީންކަން ައރުވަން ބޭނުންވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީްނ އަބަދުވެސް ނޫސްވެރި

ނޑުމެންނަށް މި ޑިމޮްކރަސީ ހަރުދަނާކުރެވޭނީ ތި ޭބފުޅުންގެ ސާބިތުާކއެުކގައޭ. ތި  ސާބިތުކަންމަތީގައި ިތއްަބވާށޭ. އަުޅގަ

މަށް ބޭފުޅުންނަކީ ހަރުދަނާ ބަޔަކަށްވެ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރާ އިންާސފުވެރި ނޫސްވެިރކަމެއް މި ަޤއުމުަގއި ޮއެވގެން ޤައު

ކުރިއަށްދެވޭނީ. ނޫްސވެރިކަމަީކ ޤައުމެއްގެ ހަޔާތުން ވަރަށް މުހިއްމު އެއް އަސާސް ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާހިނދު 

ނޑުމެންނަކަށް ކުރިައކަށްނުދެވޭނެ. އަުޅަގނޑުމެން ބިރުގަންނާކަްށ ވެްސ   2720މިނިވަން ނޫސްވެިރކަމަކަިއގެްނ ނޫނިއްޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ފަހަ ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން ނުޖެހޭ. އަޅުގަ ށް ޖެހޭކަށް ވެސް ނުޖެހޭ. ފަހަކަށް ނުވެސް ޖެހޭނެ. އެކަން އަޅުގަ

ނުޑ ހަމަ އަޖައިބުވަީނ ޢަދާލަތު ޕާޓީ މިސަރުކާރުގެ ފަހަތަށް އަިއސް އަބަުދވެސް އިސްލާމްދީނާ  މި ދަނީ. އަުޅގަ

ނޑުެމންނަށް އިހަށްދުވަހު ފެނިގެން ފުށުއަރާ ފަދަ ޤައުމުތަކާ އެއްކޮށް މިސަރުކާރުގެ ޢަމަލުތައް ފެންނަމުން  ދާތީ. އަޅުގަ

ނުޑ  އެ ދިަޔއީ ބެންކޮކާ އެކު ގުުޅންތަކެއް ބަދަހިކުރާ މަންޒަރު. މިއީތޯ ޢަދާލަތު ޕާޓީ މި ސަރުކާރާ ުގޅުމުގެ މަިއގަ

ނޑުމެން މިތިބީ ވަރަށް ސާބިތުކަމާ އެްއކޮށް  2725. އަސާސަކީ؟ އެއީ ައޅުަގނުޑމެން މި ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ބުނަމުން މި ދަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން ބުނަން ބޭނުންވާ ެއއްެޗއް ޚިޔާލާއި ފިކުުރގައި ހުރި ގޮތަކަށް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކާމިޔާބުމަނުން މި ދަނީ. އެްއވެސް ހާލެްއގައި ައޅުަގނޑުމެންނާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި 

ޞުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ެހޔޮ هللا ލިބެމުން މިއަންނަ ކާމިޔާބަކީ  ކިޔާއިުރަގއި ހިތަކަށް ނާާރ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް

ރަޙްމަތްފުޅުން ވާ ކަންތައްތަކެއް. މިކަމެއް ޢިމްރާނަކަށް ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ދެން އެ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަކަށް 

 2730ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމެއް ނޫން.  ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެެހންވީމާ، އެ ބޭފުޅުންގެ ސިނުކޑީަގއިވާ އުިނކަމަކީ ރައްޔިތުން 

ނޑުމެންަނށް ސާބިތުވެގެން މި ދަނީ.  ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް މިއަދު ތިބީ  އެމް.ޑީ.ޕީއާ އެއްޮކށް. އެކަން އަުޅގަ

ނޑުމެން  އެއްބުރުން މި އިންތިޚާބު ކާިމޔާބުކުރުން. ައޅުަގނޑުމެންގެ  ނުޑ ުއއްީމދަކީ ވެްސ އަުޅގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނިވަން ނޫްސވެިރކަމެއް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ތަޢާރަފުވެގެން ދިއުން. މިިނވަން ިއޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތަކެއް ިމ އުއްމީދަކީ މި

ޤައުމުަގއި ހިނގަމުންދިޔުން. އެކަން ކުރުމަށް ޓަަކއި ކުަރންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ރައީސް ނަޝީދު ކުރަމުން 

 2735ހެންވީމާ، އަބަުދވެސް މަަސއްަކތްކުރަންޖެހޭނީ ޤައުމުގެ ލާަބ ގެންދާނެ. އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ ެވސް ކުރަމުން ގެންދާނެ. އެ

އާއި މަންފާ އަށް ޓަކައި މި ޤައުމުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ ނޫން އެހެން ބަޔަކު މި ޤައުމުގެ ކުރިއެރުމަށް ޓަކައި މި ޤައުމުެގ 

 ލާބަ އާއި މަންފާ އަށް ޓަަކއި...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2740 މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ތިން ވަނަ ފުރުޞަތު.  މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ

 

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން: 
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ނޑު އެދުީނ މި މައްސަލަިއގެ ާބވަތުން.   3ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް.  ވަނަ ފުރުޞަަތަކށް ވެސް އަުޅގަ

މަސްދަރު، ނޫސްވެރިން އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ގޮތެއްގެ މަސްދަރު ހާމަކުރަންނުޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑު ކުރީަގއި ިވސްނުން ހުރީ

ނޑަށް ބޮޑަށް ވިސްނުން ހުރީ. އެހެންނަމަެވސް ވަިކ ހާލަތްތަކެއް، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، ބިލެތްދޫ   2745ކަމަށް އަުޅގަ

މުޠުލަޤަށް ދެޭވނެ ޙައްޤެއް ނޫންކަާމ، ބަެއއް  ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޙަމްޒާ ވާަހކަފުޅުދައްަކވަމުްނ އެ ވިދާުޅވީ

ހާލަތްތައް ދިމާވެދާނެކަމާ، ައދި އެހެން ބޭފުޅުން؛ އަިދ ހަމައެއާެއކު މަނަދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޠާރިޤު 

ނޑަށްެވސް ވަރަށް ފުންކޮށް ވިސްނާލެވިއްޖެ މި ހާލަތާ މެދު. ޢިއްޒަތް ތެރި ރައީސް. އެދެއްކި ވާަހކައާ ުގޅިގެން ައޅުގަ

ނޑުމެން  އިސްލާމްދީނަކީ އާދަމްގެ ފާނުްއސުރެ މަހުޝަރާ ހަމައަށް، ޤިޔާމަތާ ހަމައަށް ދެމިގެންދާނެ ދީނެއް ކަމަށް އަުޅގަ

 2750ޝައްެކއްނުކުރަން. ެއކަން ޤަބޫލުކޮށްގެން އިސްލާުމންގެ ގޮުތގައި ައޅުަގނޑުެމން މިތިބީ. އެހެންނަމަވެސް 

ވަނަ ާމއްދާަގއި މި ބަާޔންކުރަނީ ދިވެހި ދައުލަތުެގ  11ލަތެކޭ ޤާނޫނުއަސާީސގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިސްލާމީ ދައު

ނޑު މަްސދަރޭ. ދެން ހަމަ އެާއއެްއކޮށް  ދީނަކީ އިސްލާމްދީނޭ. އަިދ އިސްލާމްދީނަކީ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ޤާނޫނުގެ މަިއގަ

ވެހި ރައްޔިތަކަށް ނުެވވޭނެޭއ މުސްލިމަކަށް މެނުވީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ނުވެވޭެނއޭ ވެސް ހަމަ އެބަ އޮތް. ދި 

މުސްލިމަކަށް ނޫނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ ވެސް ފާހަގަކުރަްއވައިފި 

 2755އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ފޮތަށް ަނބިއްޔުންނާއި މަލާިއކަތުންނާ އީމާންެވގެން ތިބި ބައެއް. ެއއްަކއުވަންތަކަން ޤަބޫލުކުާރ 

ނޑުމެންނާއި ނަޞާރާއިްނނާ ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ ވެސް ނަޞާރާދީނުގައި އެ މީހުން ބައެއް. ެއއްަކއު  ވަންތަކަން. ައޅުގަ

ޓްރައިނިޓީއޭ ިކޔާ، ތިން ަކުއވަންތަކަން. ެއއްަކއުވަންަތކަން ޤަބޫލެއްނުކުރޭ. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންނާ އެ މީހުންނާ އޮތް 

ނުޑމެންނަކީ އާދަމްގެފާނުއްސުރެ ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ. އެއްަކުއވަންތަކަން ޤަބޫލެއް  ނުކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެން  ދެމިގެން އަންނަ ހަމަ އެ ޒާމާނުއްސުރެ އަންނަ މާތްވެެގންވާ އިސްލާމްދީން މަތީގައި ތިބި ބައެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މިއަުދ ރައްޔިތުން އެކު  2760ަލވައިލާފައި އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ބިނާުކރަން އެބަ ޖެހޭ. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް. ވާޖިބެއް. މި ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު  ދުސްތޫރުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ގޮތެއް. އަުޅގަ

ދިވެހިރައްޔިަތކަށް ދިވެިހ މަންމައަކާިއ ބައްަޕއަކަށް ލިބިަފއި ހުރި ދަރި އެްއ މުރުތައްުދވީ ވާހަކަ. ޝިުރކުކުާރ ވާހަކަ. 

ނޑުމެން ކު ރަންޖެހޭ ކަމެއް. ބަލަންޖެހޭ ކަމެއް. މަގުފުރެދުނީ ކިހިނެއްެވގެންތޯ. އޭނަ އިސްލާމްދީނަށް އޭަނ މިއީ އަުޅގަ

ރުޖޫޢަކުރެވޭނީ އޭނަ އަށް ނަސޭހަތްދީގެން. ކާކުތޯ އެބަ ބަލަންޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މުރުތައްދުވީ ކާުކގެ ދަރިއެއްޯތ 

 2765ޢަދުލުއިންޞާފުގެ ދައުލަެތއް، އިްސލާމީ ދައުލަތެއް ބިނާކުރެވޭީނ  މި ރާއްޖޭގަިއ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެން މިކުރާ ކަމަކީ މަގުގެއްިލގެން، މަގުފުރެދުފައިވާ ކުދިކުދި ޖަމާޢަތްތަކެއް  މިގޮތަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަ

ނޑަށް ފެނުނު ހަމަ އެބަ އުޭޅ. ޮއޅުން ބޮޅުންެވގެްނ. ދައްކާ ވާހަކަ، ދޮގު ފިތުނަ ވާހަކަތައް ެދއްކީމަ . އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ޔަޤީނުންވެސް ދިވެހި އެްއެވސް ވެރިއަކު ނުކުރާ ކަެމްއ ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި، މިފަދަ ކަންތައްތަކަކާ ހެދި. 

މަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެިކ ކަންކޮޅުަތކަށް ވަޢުދުެގ ދަތުރުަގއި ދިަޔއިރުަގއި އިމާމު ބުޚާރީ އާިއ މުސްލިމު މި ފޮތްތައް ފުރަތަ
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 2770އިސްލާމްދީނުގައި ޙަދީޘް ފޮތްތައް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުވަިއގެން. ދިވެހިބަހަށް ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި 

 31އަޅުކަންކުރާނެ ގޮތާއި މުޢާމަލާތްކުރާނެ ގޮތާ، މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެްއ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް ކުރީޒަމާނުަގއި ވެސް 

މާނަ އެއް ނޭގޭނެ މީހުންނަކަށް. ނޭނގޭ ގޮތަށް ކިަޔއިދެމުންދިޔަީއ. ހިތުތެރޭގައި ޢަޤީދާ އާއި އަހަރުަގއި ޤުރުއާނުގެ 

އީމާންތެރިކަމެއް ނެތް. މިއީ މި ރާއްޖެ މިހާރު ގޮއްސަ އޮތް ހިސާބު. އަުޅަގޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ އިސްލާމިުކ 

ތިބި މީހުން، މިީއ ކޮން ކުއްެޖއްތޯ؟ ކާުކެގ މިނިސްޓްރީގެ އިްސކޮށް އެިތބަ މީހުން، ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައި

 2775ދަރިއެއްތޯ ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. އިސްލާމީ ދައުލަތެްއގެ ގޮުތަގިއ ހިފެހެއްޓޭނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންތައްތައް ކޮްށގެން. 

ނޑު ގޮެތއްަގއި ނޫސްވެރިންގެ ނޑަށް ކުރިން ދެންނެވިން، މައިގަ ހުރިހާ  މިއީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ. އަޅުގަ

މަޢުލޫމާތަކީ، މަސްދަރުތަކަކީ ހާމަކުރަންނުޖެހޭނެ އެއްޗެއް ަކމަށް. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ކަންތައްތައް ދިމާވީމަ، ިއއްެޔ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިމާވީ. ޭއގެ ކުރީަގއި ައޅުަގނޑުމެން ދެއްކީ ފިތުނަ ފިލްމު އުފެއްދި ރަޑަރފިން ޑެންމާކުގެ. 

ންނަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުިރ ވާަހކަ. ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރުން ިދވެހި ރައްޔިތުންެގ ފައިސާަތއް އެ ދިވެހިސަރުކާރުން އެ މީހު

ނޑުމެންނަށް   2780މީހުން ޚަރަދުކުރި ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެތި ރައީސް. އެހެންނަމަެވސް އޭނަ އިސްލާމްވީ ވާހަަކ ވެސް އަުޅގަ

ޝިރުކުކުރުމާިއ ބުދަށް ައުޅކަންކުރި ވާހަކަ ޢިްއޒަތްތެރި  އަުޑއިިވއްޖެ. އެހެންވީމާ، ިމީއ ކާުކގެ ދަރިެއއްތޯ ބަލަންޖެހޭ.

ނޑުމެންނަކީ  ރައީސް. ބުދަށް އަޅުކަންކުރީަމ  އޭނަގެ ނަފްސަށް ބާރުވެރިކަން ލިބޭ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މި ބިުމގަިއ ލެްއވި މަޚްލޫޤުންތަކެއް. މި ބިންމަތީގަިއ ޚަލީފާ އިން ކަމުަގއި ެލއްިވ ބަهللا މާތް  ެއއް. އަުޅގަ

އެބަ ޖެހޭ ބަލަން ނިކަމެތި އިންސާނުން ކަމުަގއި ެލްއވީ. މި ރާއްޖެ ިދވެހި ދައުލަތެްއ ގޮތަށް ދަމަހައްޓަން ެވއްޖެ 

ނުޑމެންގެ މައްސޫލިއްޔަެތއް، ާވޖިބެއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.   2785ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެްނ އެބަ ޖެހޭ؛ އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރާކަށް. ިމއަދު ފުރަތަމަ ބަލަންޖެހެނީ ކާކުގެ ދަިރއެއްތޯ މި އުޅެީނ އެނޫން ކަމެއް ނުޖެ ހޭ ައުޅގަ

ނުޑމެން ދައްކަންޖެހޭ ވާހަކަ އަކީ. ނޫްސވެރިންނާ ބެހޭ  މުރުތައްދުވެގެން. ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މިީއ އަުޅގަ

ނ ޑުމެންނަށް މީގައި ޤާނޫނުައސާީސގައި މަޢުލޫމާތުތަކާ މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ހާމަކުރާއިރު. އެހެްނނަމަވެސް އަުޅގަ

ބަޔާންކުރަނީ އިސްލާމީ ދައުަލތެކޭ. ދިވެހިރާއްޖޭ ކޯޓުަތކަށް ހުރަހެއް ނެތް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ހުރަހެއް ވެސް. 

 2790އެހެންނަމަވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތެއް ނުކުރޭ. ޢަދުލުެވރި  އެއް ނޫން ދިވެހިރާއްެޖ. ދިވެހި ދައުލަތެއް. ދިވެހި 

ލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިުބ، މުޅި ދައުލަތުގެ ަރއްޔިތުންގެ ަނންމަތީގައި އޭނަ އެބަ ޖެހޭ މުޅި ދައުލަތް ތަމްސީލުކުރަން. ދައު

އެހެންނަމަވެސް އޭަނ ތަމްސީލުކުރަނީ ކެބިނެުޓގައި ވަޙީދު. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދެން ހުރި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް. 

ށްލި ދަޢުވާ އެ އޮތީ، ވީ.ޓީ.ވީ ިބއްލޫރިަގނެޑއް ތަޅާލީަމ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ދިން އޭނަ ޢަދުކުވެިރ ެއއް ނޫން. ޭއނަ ކޮ

އަަހރު ދުވަހަށް ޖަލަށް. ދިވެއްެސއްގެ ލޯ ކަނުކޮށްލަިއ، ދިވެްއސަކަށް އަނިޔާދީ މަރާލައި،  8އަހަރާއި  12އަދަބަކީ 

 2795ޑު އެހެރީ. އެހެންނަމަވެސް އެ އޮންނަނީ މަރުގެ ދަރަޖަ އަށް ދިޔައިމަ ވެސް ހަމަ ދުނިޔޭގައި ހުރިކަން، އަްސވާ

ޖޫރުމާނީއަކަށް ވެްސ ބަދަލުކުެރވޭވަުރގެ ކުަޑކުޑަ ދަުޢވާ ެއއް. މާރާމާރީ އެކޭ. މާރާމާރީ އަީކ ދެ ފަރާތުން ހިންގީމަ ާވ 
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ނޑުބުރިންނާ އޭތިމީތިން ތަޅައި ޯލކަނުކޮށްލާ.  މި ިމ ކަމެއް ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަސްާވޑު ތަެނއްަގއި އިންދާ ދަނގަ

 ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީމަ އެއީ މާާރމާރީތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 2800 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން:

އާދެ! ދެންމެ އެ ވާހަކަދެްއކެވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަކޮޅާ ެއއްކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ަވގުތު ހަމަވެގެން އެ ިދޔައީ. މިހާރު  އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ މަތިވެރި ާދއިާރެގ ކަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިްނ މުޙައްމަދަށް. 

 

 2805 މަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:ރި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަތިވެ

ޅެއް ފަހުން ނަމަެވްސ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ކެމްޕެއިން ަޖގަހަިއގަިއ އެްއެޗއް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތު ތަންކޮ

ނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ ޚާދިމުންނަށް  ދެއްވީތީ ައޅުަގނޑު މަނިކުފާަނށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރވެިރވާން އެބަ ޖެހޭ. އަުޅގަ

ވުމާ ެއކީ ރަްއޔިތުންނަށް ކުިރމަތިވެފައިާވ ކަންކަުމގައި ކެމްޭޕނު ޖަގަހައަކަށް މި ތަން ބަދަުލވެގެން ިދޔައިމަ މަނިކުފާނު 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. އާދެ! އަުޅަގނޑު ހީކޮށްގެން ހުރީ މި  ވެސް އަދާކުރާ ދައުރަށް ައޅުގަ

ނޑު މި ދެންނެވީ މި ކެމްޕޭނު ޖަގަހައިގަިއ   2810ބަހުސްކުރެވެމުންދަނީ މި ތަނަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޤާނޫނަކަށް ކަމަށް. އަޅުގަ

ން ދެއްވީީތވެ އެ މަނިކުފާނުނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަވަމޭ. ވާހަކަކޮެޅއް ދައްކާލުުމގެ ފުރުޞަތެއް ރިޔާސަތު

އަޅުަގނޑު މި ދެންނެވި ވާހަަކ އެނިގވަަޑއިނުގަންަނވާތީ ައނެއްކާެވސް ައޅުަގނޑު މި ަދންނަވަނީ މިހާރު މި ތަނުގައި 

ފުރުޞަތު މަނިކުފާނު ދެއްވީީތެވ  ދާއިމީކޮށް ފެށިފައި މި ވާ ެކމްޕޭނު؛ ކެމްޕޭނު ޖަގަހަިއގަިއ ވާހަކަޮކޅެއް ަދއްކާލުުމގެ

މަނިކުފާނަށް ވަރަށް އަދަުބވެިރކަމާ އެުކ، އިޙްތިރާމާ ެއކު ޝުކުރުދަންނަވަމޭ. ައޅުަގނަޑކަށް ެއްއގޮތަކަށްެވސް ނޭނޭގ 

 2815ޖަހާފަ ެއއް ނެތް ިތ ޭބފުޅުން، އިދާރީ ބޭފުޅުންެނއް.  / ދެން ނަންަބރެއ2113ް މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޤާނޫނު ނަންބަރު

އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްިތޔާާޒއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެަނއުމަށް މެންބަރަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކާ ބެހޭ ރަ

ގޮތުން ދައްކާފައި އޮތް ވާަހކަތަކާއި މައުޟޫޢާ ހުރި ގުޅުމެއް. އެހެންވީމާ، މަނިކުފާނަށް މި ކެމްޕޭނު ޖަގަހައިގެ 

މި ޖެހެނީ. އާދެ! ެއިގވަަޑއިގަންަނާވނެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ެވސް ނަމުގައި ައޅުަގނޑު ުޝުކރުދަންނަވަން 

ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮްށދޭ ކަމެއް ޚަބަރު ނޫސްވެރިކަމުގައި މަސްދަރު ހާމަނުކުރުން. އަދި އަޅުަގނޑުމެްނ 

 2820އި، އިމްތިޔާުޒގެ މިސާލުޖަހާ އެމެރިކާގައި ވެްސ އަސާސީ ަޙއްޤެއް ގޮތަށް ިލބިދީފައި އޮންނަ ކަމެއް އެއީ. މި ޤާނޫނުގަ

ބިލުގައި، މި މައްސަލަ ޮބޑުެވފައި އޮތް އިމްތިޔާުޒގެ ބިުލަގއި ބުނެވެދިަޔ މާއްާދގައި އެ އޮންނަނީ ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ 

އޮތް ގޮތަށް އަކުރުން އަކުަރށް ނަކަލްކުރެވިފަ. ބަޔާންކުެރވިފަ. ދެން އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މި ބިލުގައި އޮތީމަ 

ނޑަށް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުަގއި، ިއވޭ ގޮުތގައި މިހާރު ކެމްޕޭނު ޖަގަހައެއްަގއި މައްސަލައަކަށް މި ޖެ ހުނީ. އާދެ! އަޅުގަ
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ދައްކަން ެއކަށީގެްނވާ ވާހަކަ އެއް ވެސް ނޫން، އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑަށް ިއވިފައި އޮންނަ ގޮުތގައި ެވއްޖެއްާޔ 

 2825ަލއިަގއި ފިަޔވަުޅއަޅާނީ. ޯކޓުތަުކގައި ަމއްސަލަިއގެ ާބވަތުން އެމެރިކާަގއި މި މަްއސަލަޖެހިގެން ކޯޓުަތކުން މި މައްސަ

ނޫސްވެރިއާ އަށް އަންގަފާެނ މަސްދަރު ހާމަކުރާށޭ. ބުނީމަ ދެން ނޫސްވެރިއާ ދެން އިޚްތިޔާރުކުރަނީ ެއކަމުަގއި 

މައްސަލަިއގެ ބާވަތުްނ  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް. ތިމަންނަ ގަސްތެއް ނުކުރަމޭ.މަސްދަރު ހާމަކުރާކަށް. އެހެންކަމަށްވެްއޖެއްޔާ

ނޑުުމގެ ސަބަބުން އޭަނ އަށް  ނޑިޔާުރގެ އިޚްިތޔާރުަގއި އޮންނަ ކަމެއް ކޯުޓގެ ހުރުމަތްކެ މަސްދުވަހު ޖަލަްށ  1ފަ

މަސްދުވަހަށް ޖަލަށްލުމަށް. ދެން ނޫސްވެރިޔާ އިޚްތިޔާރުކުރާނީ އޭނަ އެ އަަދބު ލިބިގަންނާނީތޯ، ނޫންތޯ.  2ލުމަށް، 

ނޑުމެން އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލު   2830ކުރެވޭ ގޮުތގައި ޮތއްޫޑ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ އިޞްލާޙަކީ އަުޅގަ

ނޑު މި ދެންނެވީ މިއީ ޤާނޫނުއްސާީސގައި އަިއއްސަ އޮތް  ހަމަ ވިސްނަންޖެހޭ އިޞްލާޙެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ިއ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން މި އުޅެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާއްދާ އެއް ެއގޮތަށް ނަކަލްުކރެވިފައި އޮިތއްޔާ. އަސްުލގަ 

އިމްތިޔާުޒގެ މަްއސަލަ ެއއް ނޫން. އެއީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ގެނެސް މަސްދަރު ހާމަކުރަން އަދި ޖެހޭނެ ކަމަްށ 

ންވީމާ، މި ދެންނެވީ ވެސް އަދި އެނގެނީކީ ނޫން. ހަމަ އެމާނަ އޮތް ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަޔާންކޮށްފައި އެ ޮއތީ. ހެ

 2835އަޅުަގނޑުމެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކެމްޕޭނުގެ ަޖގަހަިއެގ ވަގުތު ައޅުަގނޑަކަށް ނޭނގޭ މިއަދު އޮތް، ނެތްވަެރއް. 

އެހެންނަމަވެސް މި ދެންނެވީ މިއީ އޮތް ކަމެކޭ. އެްއވެސް ހާލެއްގައި ައޅުަގނޑު ޤަބޫލެްއ ނުކުރަން މިއީ މިނިވަން 

އަޅަން ނުވަތަ ނޫްސވެރިންގެ މަަސްއކަތަށް ހުރަސްއެޅުުމގެ ގޮތުްނ ދެކެޭވ ވާހަކަަތކެްއ ކަމަށް. ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް 

ދެން ނޫސްވެރިންގެ މަސަްއކަތަށް އިޙްތިރާމުކުރުމާއި މަސްދަރު ސިއްރުކޮށްދިނުމުގެ މަސަްއަކތާ، ބޮޑުވެަފއި ތިބި ދަރިން 

ފައިްނގެ ރެސްޕޮސިބަލް އޮތް ނެތް ވަރާ، މި ކަްނކަމަކީ ެވްސ ކުރާ ކަންތަކާ މައިންބަަފއިންނާ ހުރި ގުޅުމާ، މައިންބަ

 2840އަޅުަގނޑަށް ހީވާ ގޮތުން މި މަސްދަރުގެ ކަންތަކަށް ބަލާއިރުގައި އަމުދުން މި ވަގުތުަގިއ، މިއީ ކެމްޕޭނު ޖަގަހައަކަށް  

  ޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް.ވުމާއެކު ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެްއ. ޝުކުރިއް

 

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ނަޑށް މި ބިލަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް އޮތް ަވގުތު  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

 2845ވަނީ ހަމަވެފަ. ދެން އެހެން ޕާޓީތަކުން ބައެއް ޕާޓީތަުކން އެދިވަަޑއިގެންނެބި ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން މި ވަގުތު 

ނޑަށް ޖެހޭނީ މި ބިލުގެ ބަހުސް މިހާހިސާބުން ހުއްޓާލުމަށް. އޭގެ ކުރީަގއި ވަަޑއިގެން ނެތް. އެހެން ކަމުން، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭ މި ބިލަށް ވާހަކަދެްއކުމަށް ޓަަކއި ފަހު ފުރުޞަތެއް އަުރވަން. ފަހުބަްސ ވިދާުޅވުމަށް. އެހެންކަމުްނ 

ޢަލީ ވަޙީދަށް މި ފުރުޞަތުއަރުވަނީ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން  މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

ފަހު ފުރުޞަތުގެ ގޮތުން މި ބިލަށް ބިލުގެ މަރުޙަލާއިގައި، ވާހަކަެދއްކުުމގެ މަރުޙަލާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން 
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 2850ލުގެ ފަހުބަސް ސާފުކުރަން ބޭނުންވި ބައެއް ކަންތައްތަކާ އަދި ކުރަްއާވ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްަވއި، އަދި މި ބި

 އިްއވުމަށް މި ފުރުޞަތުއަރުަވނީ.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަހީދު 

ނޑަށް މި ބިުލގެ ބަހުސުން އެނިގގެންދިޔަީއ ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުެގ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަ

 2855ންނަކީ ވަރަްށ ރައްޔިތުްނގެ ައޑުައއްަސަވއި، ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރި، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ގިނަ މެންބަރު

ރައްޔިތުންގެ ޝުޢޫރުތައް ައޑުއަހާ މެންބަރުންތަކެއްކަން. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާުޒގެ ޤާނޫނެއް 

ގެ މަޖިލީހުން ނެގި ބިލެއް ފާސްވެގެން ިދޔައިރު ަބއެްއ ފަރާތްތަކުން އެ ޤާނޫނަކީ ވަަރށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެްއ ރައްޔިުތން

ގޮތަށް ސިފަކުރި ތަން ފެނިގެންދިޔަ. އޭގެތެރޭަގއި ބަެއއް ނޫސްވެރިން ވެސް އެގޮތަށް ސިފަކުރި. އެހެންނަމަވެސް 

ޙަޤީޤަތުގައި ދުނިޭޔަގއި ވެްސ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ރަނގަަޅށް އެނގޭ މީހުންނަށް ެއއީީކ 

ނޑުމެްނ ބާރުތައް މި ދޫކޮށްލަނީ. ހައިރާންވާންޖެހޭ   2860ކަމަކަށް ނުވާނެ. މިއަދު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އަޅުގަ

ނޑުމެން މި  ނޫސްވެރިން، ނޫސްވެރިްނގެ މިނިވަން ކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމަށް ބުނުމުން އެ އަޑުތަްއ އަހައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޮގވާލަން ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންަނށް ވެސް ތި ބޭފުޅުން ތި ބޭފުޅުން ކަސްތޮޅުއެޅިފައި ތި  ދޫކޮށްލަނީ. އަޅުގަ

ތިބި ވަކި ފިކުރެއް ޕްރޮމޯުޓކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދޫކޮށްލައްވާށޭ. ާޚއްޞަ ގޮެތްއގައި ވަކި ކަެމއް ހާސިލުކުރުމަށް 

ތަކުން ެއ ޓަކައި،ަވކި ކެމްޕޭންތަކެއް ކުުރމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ަލގަން އަުޅަވއިގެން ުއޅޭ ފަރާތް

 2865ގޮތް ދޫކޮށްލަްއވާށޭ. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. މިއަދު އެބަ ޖެހޭ ބަހުގެ ރަދީފުން މިނިވަންކަން މާނަކުރަން. މިނިވަންކަމަކީ 

އެްއވެސް ހާލެްއަގއި މުޅިެއއްޮކށް އެ މީހަކު ބޭނުން ގޮަތކަށް ދޫކޮށްލެވޭ އެްއޗެއް ނޫން. މިިނވަންކަމަކީ އެްއ ނަޒަރަކުްނ 

ރޭނިފައިވާ ަބންދެއް. އެ ބަންދު ނެތް ގޮތަކަށް އޮންނަ މިނިވަންކަމަކީ އެީއކީ މިނިވަންކަމެއް ނޫން. ވަށަިއގެން ފާރު

ނޑު ުއއްމީދުކުރަްނ  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވާ އެްއޗެއް މަނިކުފާނަށް ސާފުވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅިގެންދާނެ. އެއްބުރުން. ެއއްބުރުން މިކަން ސާފުނުވެއްޖެްއޔާ މަނިކުފާ ނަށް އަޅުގަ

 2870ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ ދި ޓީވީ އަކަސް އަދި އެހެން ޗެނަލަކަސް މިނިވަންކަން 

ތަކުން ރައްޔިތުންެގ އޮންނަންޖެހޭނީ ނޫސްވެރިޔަަކށް ވީމާ ވެސް ވަކި ޙުދޫދެްއގެ ތެރޭަގއިކަން. ދެން ބަެއްއ ފަރާތް

މަޖިލީހުގެ މި ޗެމްބަރުގައި އޮންނަ މިނިވަންކަން އެ ޭބފުޅުން ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއްަގއި ހޯދަން މަސައްކަތްކުރޭ. 

ދަންވަންތޯ، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މި ޗެމްބަރަށް ކޮްނމެ ބޭފުޅަކު ެވސް ރަްއޔިުތން ގާތުން އިންތިޚާުބވެގެްނ 

މްަބރުގައި ައޅުަގނޑުމެން އެހެން ދިމަދިމާލުގައި އޮންނަ މިނިވަންކަމަށް ވުރެ ބޭރަށް ނިކުމެ، ވަަޑއިގަންަނވަންވީ. މި ޗެ

 2875މިނިވަންކަން އެކްސަަސއިްޒުކރަންޖެހޭ. އެއީ ކީއްެވގެންތޯ؟ އެއީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގ. ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤގަިއ 

ނޫނީ އެންމެ ފުޅާ މިނިވަންކަމަކީ މި ރާއްޖޭގައި އޭެގ އަޅުަގނޑުމެން މި ޗެމްބަރުަގިއ އެކްސަަސއިްޒކުރަން އޮންނަ ޤާ
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ބޭރުން މަސައްކަތްކުރަން ތިިބ ހުރިހާ މީހުންނަށް ލިބިފައި އޮންނަ ެއއްެޗއް ނޫން. ިކތަންމެ އަޑުހަން ދަތިވިޔަްސ، 

ތަނުގައި ހަޖަމުކުރަން ދަތިވިޔަސް މިީއ މީގެ ޙަޤީޤަތް. ދުނިޔޭގެ ޮކންމެ ތާކު ވެސް އެކަން އޮންނަނީ މިހެން. މި 

ޒުވާބުހިނގާނެ. މި ތަނުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވާނެ. މި ތަނުގައި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ ިޚލާފުނުވާ ގޮތަށް ވަރަށް ފުޅާ 

 2880ދާއިރާެއއްަގއި އިންތަކާއި ިމންތަކުގެ ތެެރއަށް ެއއްބަަޔުކ އަނެއް ަބޔަކު ޒުވާބުހިްނގާނެ. އެހެންނަމަވެްސ ެއއީ 

ބާއްވަންޖެހޭ ކަަމކަށް ެއްއވެސް ބަަޔކު ހަދަިއގެންނުވާެނ. އެީއ ސިާޔސީ ޕާޓީައކަށް  އަޅުަގނޑުމެން އޭެގ ބޭރުަގއި 

ވިޔަސް. ސިާޔސީ ޕާޓީތަކުން ވެސް މި ޗެމްބަރު ތެރޭގައި އެ ކުރާ މަސައްކަތް މަގުމައްަޗކު ނޯންނާނެ. ޖަލްސާތަކަކު 

ނޑުެމން އެބަ ޖެހޭ ދަސްކުރަން. ނޯންނާނެ. އެ ތަނުގައި އޮންނާނީ އެހެން އިމެއް. އެހެންވީމާ، މި ތަފާތު އަ ޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަސްަދރުހާމަކުރަން ކުރިން އޮތްއޮތުން ކަމަށް ނޫސްވެރިން ޤަބޫލުކުރި ޤަބޫލުކުރުމާ ގުޅިގެން 

 2885މެންބަރުން ދެއްކި ވާހަކަތަަކށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނިގގެންދިޔަ މިހާރު މި އޮތް ޮގތަށް ބޭއްވިކަުމގައި ވިަޔސް 

ނޑުމެްނގެ މަޠްލަބަކީ ެއއްވެސް ހާލެްއަގއި ނޫސްވެރިްނކުރާ މަސައްކަތްތަުކަގއި އެ މީހުން މިތަނަށް ގެނެސް އެ އަޅުގަ 

ނޑުމެން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުެމއް ނޫންކަން.  މީހުން އިދިފުށަށް ހަންދަމާލައި، އެ މީހުންގެ ސޯްސ އަޅުގަ

ުކވާ އިންތިހާ އަށް ހުރީމަ މިކަން މި ދޫކޮށްލަނީ. އެހެންވީމާ، އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން އެ ބޭފުޅުްނގެ ޝަ

ނޑުމެން މި ދެއްކި ވާހަކަތައް އަުޑއަހަިއ، ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުމާ،  އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރަން ައޅުގަ

 2890ނެއްޓިފައި ިތިބ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުލްޙަމަސަލަސްކަމަށް ޓަަކއި ާރއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންެގ ތެރޭަގއި މިައދު ފާލުން

ނުޑމެންގެ މުޖްތަމަޢުގެ ތެރޭަގިއ  ފަރާތްތަކުން އިމުގެ ތެެރއަށް ވަންނާނެ ކަމަށް. އެހެންނޫންކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އަުޅގަ

އޮތް އެްއވެސް ކަމެއް އޭގެ އަސްލު ރަނގަޅު މަގަކަށް ުރޖޫޢަނުކުރެވޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިވެހިާރއްޖެ އަލުން 

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2112 7މެން ހަމަމަގަށް އަުޅވަން އެބަ ޖެހޭ. ފެބްރުއަރީ އަނބުރާ އަޅުަގނޑު

މަސްދަރެއް، ިދވެހިރާއްޖޭގެ އަސްލެްއ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަނސްލެއް، ނަސަެބއް، ހަސަބެއް މި އޮީތ ެއ އޮންނަްނާވ 

 2895ލުކުރަންވީ ސިޔާސީ ޚިާޔލުތަފާތުވުމަކީ އަދި ތިމާ އެ ހިސަބަކު ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަދު ައޅުަގނޑުމެްނ ޤަބޫ

ނޑުމެްނގެ މުޖްތަމަޢުގައި  ދުވަހު އަޅާ ޔުނިފޯމަކީ ތިމާ އާއި އަެނކަކާ އޮންނަ ދުރުމިނަކަށް ވެގެންުނވާނެކަން. އަުޅގަ

މިއަުދ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާ، އަިދ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެދުަގއި 

ނޑުމެން އެއްބުރުން ިނންވާލަންޖެހޭ އެއްެޗއް. ެއއްުބރުން އެކަން ނިންމައިލެވޭނީ  ފެތުރެމުންމިދާ ހުޅުތަކަކީ ައޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ތާއީދުކުރާ ސިޔާސީ ލީަޑރަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ވެރިކަމަށް ގެނެްސގެން. 

ނޑިޑޭޓު މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ  ެގ ހެޔޮهللاއެ ތާއީދު މިއަދު މާތް  2900ރަހުމަތްފުޅާއެކު އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޔާސީ ކެ

އަތްޕުޅުގަ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް މިއަދު އޮތީ މަިނކުފާނު ވެސް ތި ނިންމެވި ޙިުކމަތްތެރި ނިންމުން ފަދައިން، 

އިން ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް އެ ނިންމެވި ޙިކުމަތްތެރި ނިންމުން ފަދަ

އިތުރަށް ވަުރގަދަކޮށް، ހަރުދަނާކޮށް، އެންމެ ގިނަ ރަްއިޔތުން ތާއީދުކޮށް، ލޯބިކުރާ ލީޑަރޝިޕެއް ވަުރގަދަކުރުމަްށ 
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ނޑުމެންގެ މި ރާއްޖެ އަށް އަދަ ނޑުެގ ދުޢާ އަކީ އަުޅގަ ށް ވުެރ ޓަކައި އެމް.ޑީ.ީޕއާ ގުިޅވަަޑއިަގތުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 2905 ފަހި މާދަމަ އެއް ލިބުން. އައްސަލާމްޢަލައިކުމް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މިހާހިސާބުން މި ބިލުގެ ބަހުސް މަރުޙަލާ ނިމިގެން އެ ިދޔައީ. ދެން އޮންނާނީ މަޖިލީހަށް މި ބިލު ބަލައިގަތުމަށް ނެޭގ 

ަގއި. އެހެންކަމުން، މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާ 1:31އި ވޯޓުނެގުން. އެ ވޯޓުެނގުން ޮއންނާނީ މާދަމާ ވޯޓުނަގާ ގަީޑގަ 

 2910 އެްއކޮށް މި ބިލު ހުށަހެޅިގެންމިދިޔައީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން. 

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2915ލު ކަމަށް ވާތީ އެހެންކަމުން، މިއީ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތުގައި މިއަުދ ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި ބި

ނޑަށް ޖެހޭނީ މިއަދުގެ މަޖިލިސް ހުއްޓާލަން. ނިންމާލަން. އެހެންކަމުން، ނިންމާލުމުގެ  މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ވާ އަންގާަރ ދުވަުހގެ  2113ޖޫން  4މަސައްކަތަިއގެން ކުރިއަށްދާަނން. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެްއ އޮންނާނީ 

 ަގއި.9:11ހެނދުނު 

 

 2920 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. لوينالعا رب هلل ًالحود

____________ 


