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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 5 މަޖިލިސް  .بسى هللا انرحًٍ انرحيى، انحًد هلل وانصالة وانسالو عهى رسىل هللا وعهى آنه وصحبه ويٍ وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 10 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  މެްނބަރުން. 02ވަގުތު ޖަލްސާ އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  މި

 

 ކުރުމާއި ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ އިޢުލާނު  .3

 

 15  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .0223/0/7/މިއަދުގެ އެޖެންާޑގެ ަނންބަރަކީ އޖ -3.1

 ޔައުމިްއޔާ ފާސްކުރުން. މި ައއިޓަމުގެ ދަށުން މަސައްކަެތއް ނެތް. 3.2އެޖެންޑާ އައިޓަމު  -3.2

 

 އެންގުން.ރިޔާސަތުން އަންގާ . 4
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުތން އަންގާ އެްނގުން. ރިޔާސަ 4ައއިޓަމު  އެޖެންޑާ

ާއ ދެމެދު ތިން ކޮމިޓީ އެއްގެ 3:19އިން ފެށިގެން  9:49ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުުވންތައް. އިްއޔެ މަޖިލީހުގައި  -4.1

 ބައްދަލުވުން ބޭްއވިފަިއވޭ. 

 25ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ަސބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 9:39ށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް. މިޓީތައް ބޭއްުވމަމިއަދު ކޮ -4.2

ަގއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަުކގެ 11:15ގައި. 3ަގއި ަގވާއިދު ޮކމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 9:39ަގއި. 1

ގަިއ 11:15ގަިއ. 2ޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި ަގއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމ11:15ިގައި. 1ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 
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ގައި ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ައދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިީޓ، 12:39ަގއި. 3ޤައުމީ ތަރައްޤީ ކޮމިީޓ، ކޮމިީޓ ކޮޓަރި 

 ަގއި އިްމތިޔާޒު ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 2:99ގައި. 2ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 2:99ަގއި. 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 30 ަގއި.1ގައި ަޤއުމީ ސަާލމަތުގެ ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 2:39ަގއި. 3
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 35 . މި އައިޓަމުގެ ދަށުން މަސަްއަކތެއް ނެތް.ުސވާލު 5ންޑާ ައއިޓަމު އެޖެ

 

 ކުއްލި މައްސަލަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 40ރިން މިއަދު ުކއްލި މައްސަލަ ެއއް ހުށަހެޅިފައި ާވތީ، އެ ަމއްސަލަ މަޖިލީހުގެ އަށް ިދއުމުގެ ކު 6ޓަމު އެޖެންޑާ ައއި

ގަާވއިދުަގިއވާ ގޮތުގެ މަތީން ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވުމަށް މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 ރަޝީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުަޞތުއަރުވަން.

 

 ރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަ

 45ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(، )ށ( އަދި )ނ(، )ރ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ކުއްިލ މައްސަލަ. ސިސްޓަމު އެރާ  145`. 

މީހުން ރާއްޖެ އަށް ަގވާއިދާ  4999އެއް ކަމަށް ބުނެ، ފާއިުތވި ެދ މަސްދުވަހު ތެރޭގަިއ ސަރުާކރުން ބަނގްލަދޭޝްގެ 

ކުރި މައްސަލަ. މި ޢަމަލަކީ ވެރިކަމުަގއި ތިބި ބަޔަކު ރާއްޭޖގެ ބައިތުލްމާލު ުހސްކޮށް، އަޅުންގެ ގޮުތގައި ޚިލާފަށް އެތެރެ

މިލިއަން ޑޮަލރުގެ މާލީ މަންފާ އެްއ މަޤާމާއި ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެްނ  16އިންސާނުން ިވޔަފާރިކޮށް، ެކމްޕެއިނަށް 

ބިދޭސީްނގެ  4999ުތ ދެ މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ އެތެެރކުރެވުނު ހޯދުން ކަމަށް ދެކޭ ހިނދު، ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް ފާއި

 50ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އިޖްިތމާޢީ އިޤްތިޞާދީ ޙައްޤުތައް ގެއްިލ، މާރުކޭޓުގެ ޮގޅިތަކުްނ ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އަދި ކުދި 

ްސތިޤްލާލަށް އިންތިހާ ދަރަޖަ މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ މިނިވަންކަން ގެއްިލ، އަދި ިދވެހިންގެ މިނިވަންކަާމއި އި

އަށް ބޮޑު ބިރެްއ ކަމުަގއި ިމކަން ވަނީ ވެފަ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ީމގެއިތުރުން ބިޭދސީންގެ އެަތއް ޙައްޤުަތކަށް 

އަރަިއގަނެ ެއ ފަރާތްތައް ައޅުވެތިކޮްށގެން މަސަްއކަތްކުާރ ޤައުމެއް ކަމަށް ބައިނަލްައޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުން ވެްސ 

ނޑިަވޅެްއގަިއ ރާއްޖެ އަށް ދިާމވެގެްނއުޅޭ އިޤްތިޞާދީ އަިދ އިޖްތިމާޢީ ތަކުރާރު ކޮށް ފާހަަގކުރަމުންދާ މިފަދަ ދަ
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 55މައްސަލަތަކުގެ ަމއިަގނޑު މައްސަލަތަކުގެ އަސްލަީކ ަސރުކާރުގެ ބެލެނިވެިރކަމުގެ ަދށުގަިއވާ ތަންފީޒީ ބާރުތަްއ 

ރީތައް ނުހިންގި، ތަުނގެ ތެޭރގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ ފެއިލްވެ، ުދވަހުން ދުވަހަްށ ޚިދުމަތްދޭންޖޭ މިނިސްޓް

ޢާއްމުވުން ކަމަށް ފާހަގަކުެރެވ އެވެ. ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ސަރުކާރުގެ ތަންފީޒީ ބާރުަތއް ފެއިލްވުމުން ާރއްޖޭަގއި 

ކޮންޓްރެކްުޓ  ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާގެ ފުުރޞަތު ތަނަސްވަސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވިސާ ހޯދުމަށް މަދު ފައިސާކޮޅަކަށް

ބިދޭސީންގެ ފަރާތުން ގިނަ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިްނސީގޯނާކުރުމުގެ އަމާންެވއްެޓްއ އެ ފަރާތަށް ވަނީ ހުޅުވިފަ. ، މެރިޖުކުރުމާ

 60ބަނގްލަދޭްޝ  699ވަނަ އަހަރު ޢާއިލާއާ ބެޭހ ކޯޓުން ނެރުނު ތަފާސްހިސާބުތަކުން  2992ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

އަށް ވުރެ މަްއޗަށް ޮގސް،  7999ޮކށްފައި ާވއިރު، މިހާރު އެ ައދަދު އަންދާޒާކުެރވެނީ މީހުންނާ ދިވެހިން ކައިވެނި 

އަށް ވުރެ ގިނަ ޢާއިލާ އެއް ފަރާތަކަށް ިދވެްއސަުކ  14999އާބާދީގެ ތޮތްޖެހި، ެއކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 

ެރވޭ. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ބިދޭސީންގެ ނިސްބަތްވާ ކުދިން ރާއްޖޭަގިއ ތިބޭނެ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން އަންދާޒާކު

ދިރިއުޅުމާއި ޢާއިލާ ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދެއް ނެތި ކުރާ ކައިވެނިތަކަށް ދަރިން ލިބި، އެ ދަރިންނާއި ދިވެހި 

 65އަންހެނުންނަށް ބިދޭސީން ގޯނާކުރުމާއި ހަށިވިއްކުުމގެ ޢަމަލު ހިންގުމަށް ދިވެހިންނަށް މަޖްރޫބުކުރުވަމުންދާކަން ވެްސ 

ޙްޤީޤީ އިދާރާތަކުން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ މައްސަލަަތއް ދިރާސާކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެ ެއވެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ތަ

އަށް ވުެރ ގިނަ ބިދޭސީން ގަވާއިދާ ިޚލާފަށް މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރާއިރު، އަދި ަގާވއިދުން  49999ރާއްޖޭަގއި 

ދޭސީްނ އުޅެމުންދާއިރު، އެންމެ ަމދުވެގެން މަހެްއގެ މަްއޗަށް ވިސާ ދަްއކަިއގެން އެއް ަލްއކަ ސާޅީސް ހާސް ބި

ނޑުކަމަށްވާ  ޑޮލަރު ކަމަށް ބެލި ނަމަވެސް މަހެއްގެ މަްއޗަށް  259ބިދޭސީންގެ މުސާރަިއގެ އެްނމެ މަދު މިންގަ

 70ަގވާއިދާ ޚިލާފަްށ  ިމލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ މަތީގަ. ރާއްޖެ އަށް 45ރާއްޖެއިން ބޭރުވަމުންދާ ބޭރު ފައިސާ އަދަދު އުޅެނީ 

އެތެރެވާ ބިދޭސީްނގެ ސަބަބުްނ ރާއްޖެއަށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ިވޔަފާރިތައް އެ ފަާރތްތަކުގެ ބާރުދަުށގެ ޮގސް، 

ކުދި ވިޔަފާރިވެރިން ވަނީ ިއޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ބިކަވެ އަޅުވެިތވެފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ހުގައި ާދދި ފަހުން މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ އަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އިޢުތިރާޟުކުރި ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ނިްނމުމަށް ގޮންޖަހައި، އެކަން ެއގޮތަށް ކުިރއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ފާުޅގަިއ 

ނޑިވަޅެއްަގއި ސިސްޓަމު އެާރެއްއގެ ތެރެއިން  75ބަންގލަދޭޝް މަސައްކަތުމީހުން  4999 ބުނަމުންދާ މިފަދަ ދަ

އެތެރެވުމަކީ ިދވެހި ރައްޔިުތންނާއި މުޅި ޤައުމަށް ބޮޑު ސިހުމެއް ލިބުނު ޚަބަރަކަށް ވުމާ އެކު މި މައްސަލަ 

ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް ބަލައި ިފޔަވަުޅއެޅުމަކީ ަރއްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަެތއް ަކމަށް ވީހިނދު، މި ކުއްލި 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ(  145މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  މައްސަލަ

 އަދި )ރ(ގެ ދަށުން ހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ.

 80 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



4 

 

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅުނު މި ކުއްލި މައްސަލަ އަށް 145އާދެ! މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ނޑު ޢަމަލުުކރާނީ. އެއީ ުކއްލި މައްސަަލ އެއް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ ެއ  146 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ެގ ދަށުން އަޅުގަ

މައްސަލަ އަކާ މެދު ބަހުސްކުރުމަށް ފެނޭތޯ މަޖިލީހުގައި ވޯޓެއް ނަގަންވާނޭ އޮތީ. އެހެންވީމާ، ވޯޓުެނގުމަށް ޓަކަިއ 

 85ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި  ފަހު(ޖައްސަވައިެދއްވުމަށް އަމީންޢާއްމު ައރިހުން އެދެން. )ަވގުތުޮކޅަކަށް  ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު

މެންބަރުން ވެސް ކާުޑކޮޅުަތއް ެޗކުކޮށްލެްއވުމަށް އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތުއަުރވަން. ިމހާރު އަޅުަގނޑު ވޯޓަށް މި 

ނޑު މިހާުރ ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ރައްިޔތުން ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  145ގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ ދަންނަވަނީ. އަުޅގަ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި 

 ބަހުސްކުރުމާ މެދު ފެނިވަޑައިަގންނަވާ ގޮތަކަށް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވުމަށް.

 90 

 ]ްއވުން ވޯޓުދެ[

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު   ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 95 

  25   ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 19 ވޯޓު ދެްއވީ:

 95      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 99     ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ:
 100 

 

  ވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެ 

. އެހެންކަމުން، 24. ޖުމްލަ 13. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 24ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިވި މެންބަުރންގެ އަދަދު 

ވަނަ ާމއްދާގެ ަދށުން، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ  145ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

 105ލި މައްސަލަ ަމޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށް ފާސްވެއްޖެ. ިމގޮތަށް ފާސްވުމާ އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ުކއް

ނޑު ބަހުސް ކުރިއަްށ ގެންދާނަން.  148ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  ވަަނ  148ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން އަުޅގަ

ގޮތަކަށް ަކނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު  މާއްދާގަިއ ބުނެފައި ވަނީ ކުްއލި މައްސަލަިއގެ ބަހުސަށް ެދވޭ ަވގުތު މަޖިލީހުން އެހެން

 7ގަިޑއިރަށް ވުެރ ދިުގެވގެންނުވާނޭ. މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުްނ އެ މަްއސަލަ ހުށަހަޅާ މެންބަރަށް ގިނަެވގެން ެދވޭނީ  1
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 3މިނެޓޭ. އަދި އެ މައްސަލަައކާ މެދު ވާހަކަދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ އެހެން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ދެވޭނީ ގިނަެވގެން 

 110އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މައްަސލަ ހުށަހެޅުއްވި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މިނެޓޭ. 

މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދަށް. )ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް 

 ރަޝީދު.

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: ހީމް ރަޝީދުމާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާ

 115`. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ައކީ، ުކއްލި މައްސަލަ އަީކ 

ހާސް މީހުން  49ސިސްޓަމު އެރާ އެއް ކަމަށް ބުނެ، ފާއިތުވެދިޔަ ދެ މަސް ދުވަސް ތެރޭ ސަރުކާރުން ބަނގްލަދޭސްގެ 

ފަށް އެތެރެކުރި މައްސަލަ. ސުާވލަކީ، މިއީ ކޮން ފަދަ ސިސްޓަމެއްތޯއޭ؟ ކޮން ބައެއްތޯ މި ރާއްޖެ އަށް ގަާވއިދާ ޚިލާ

ސިސްޓަމު ބަލަހައްޓަނީ؟ މިއީ އުފެދޭ ސުވާލެއް. ދިވެހިރާްއޖެ އަށް އެއަރޕޯޓަކުން، ބައިަނލްއަޤްވާމީ ެއއަރޕޯޓުން، ހަމަ 

އެތެރަކުރަނީ ބައިނަލްައޤްވާމީ އެއަރޕޯޓު ތެރޭން މި އެންމެ ދޮރަކުން މި އެތެރެަވނީ. ރާއްޖެ އަށް އެތެރަވާ ީމހުން 

ނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ   120އެތެރެކުެރވެނީ. އެހެންނަމަެވސް ސިސްޓަމު އެރާެއްއގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް އެތެެރވީމަ އަުޅގަ

ސިސްޓަމުގެ  ކޮން ބައެއްތޯ މި ސިސްޓަެމްއ ބަލަހައްޓަންޖެހެނީ. މި މަޖިލީހުން އެ ފަރާތްތަކާ ކުރަންޖެހޭ ސުވާލެްއ، މި

ތެރޭގައި ކޮންގޮތަކަށްތޯ އަދި އޭެގއިތުރަށް މިއާ ބެހޭ އިތުުރ ލިޔުންތަކެއް ވެސް ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، މިހާރު ނެތް 

ކަމަށް ވަނީ އެްއވެސް ގޮތަކަްށ. ހަމައެކަނި ސިސްޓަމަކުން މީހަކު ކޮންޓްރޯލްކުރާ ޕާސްވޯަޑކުން މީހުން އެތެރެކޮށްފައި، 

ތެރެކުރި މީހުން ފައިސާ ނަގައިގެން ސަފާރީ ބޯޓުތަކާއި ކެމްޕޭނަށް ފައިސާ އާއި އޭތިމީތި؛ އެތަްއ ޑިލީޓުކޮށްފަިއ، އެ އެ

 125ކަމެއް ކުރަމުންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް މި ރާއްޖެ އަށް އެެތރެވާ ބިދޭސީންެގ ސަބަބުން މިހާރު މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިަތއް ެއ 

އިާލނެ ފުރުޞަތެއް ނެތް. ރާއްޖޭގެ އެްއވެސް ފިހާރައެްއަގިއ އޮތީ ފުރިފަ. މާރުކޭޓުގައި ދިވެއްަސކަށް ެއއްެޗއް ވިްއކަ

ނޑުބިންތަކާ ހުރިާހ ތަނެއް ވެސް ފުރިފަ. ގޭ ބަދިގެ އިން ފެށިގެން ހުރިހާ  ނުޑތަކާއި ދަ ވެސް ނެތް. ރާއްޖޭގެ ދަ

ދަންނަވަނީ.  ތަނެއްަގއި ބިދޭސީން މި އޮތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މަދު އަދަދެްއގެ ވާހަކަ ެއއް ނޫން އަޅުަގނޑު މި

ސާޅީސް ހާސް މީހުން ރާއްޖޭގައި އެބަ ުއޅޭ ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް. އެ ސާޅީސް ހާސް މީހުން އުޅެނިކޮށް، ިރކޯޑުތަުކަގިއ 

 130ސާޅީސް ހާސް މީހުން އުޅެިނކޮށް އަނެްއާކވެސް މި ފަޅާެއރީ ހަތަރު ހާސް މީހުން ވަަގށް އެތެރެކުރިކަން. ތަންފީީޛ 

ތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުތައް ހަދާފައި އެ މީހުންނަށް އެކަންތައްތައް ކޮންޓްރޯްލކުރަން ބާރުތަކަށް މި އޮންނަނީ ރައްޔި

ހަވާލުކޮށްފަ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުން އެބަ ބަލަންޖެހޭ އެއީ ކޮންފަދަ ސިސްޓަމެއްތޯ؟ ފުރަތަމަ 

ފޮހެލާފައި އެ މީހުން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ  ބަލަންޖެހޭ. އެ ސިސްޓަމުން އެތެރެވެފައި؛ އެ މީހުންގެ ރިކޯޑުތައް

މިލިއަން ޑޮލަރު މީގެން އެބަ ހުރި  16ޑިޕޮސިޓުތައް ެވސް ނަގަނީ. މީހެއްގެ އަތުން ހަތަރު ހާސް ޑޮލަރު ނަގަނީ. 

 135ހާސް ޑޮލަުރ ނަގާފަ. ބަނގްލަދޭޝް ައކީ  499މިިލއަން. ކޮންމެ މީހެްއގެ ބޮލުން  16ވިޔަފާރިކޮށްފަ. ވަގު ިވޔަފާރި. 
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ހާސް  499މިހާރު ނުލާހިކު ފަސޭހަ އިން ބޭރަށް ރެކްރޫޓުކުާރ، ބޭރުްނ ވަޒީފާދޭ މީހުންނަށް ފައިާސ ދޭ ޤައުމެއް. 

ޑޮލަރު ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ. އެހެންވީމާ، ބަނގްލަދޭޝާއި ެއތަންމިތަނުން އަންނަ މީހުންނަށް ކޮންމެ މީހެއްގެ ބޮލަކަށް 

ނޑުމެްނގެ މެނިފޯސްޓޯ އަށް ވެސް ވަރަްށ ހާސް ޑޮލަރު ަނގަިއެގން ރާއްޖެ އަށް މި 499 ހެން އެެތރެކުރީމާ އަުޅގަ

ދަތިވާނެ. ައޅުަގނޑުމެން ވެިރކަމަށް ައއިއްަސ ވެްސ ކަންަތއް ކުރަން ވެްސ ދަތިކުރަން މިހާރު މި މަސައްކަތްކުރަނީ. 

ނޑުމެން ވަޢުދުތަކެްއ ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އިތުރުކުރަން އަޅު 49އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އޮތް ޒުވާނުންނަށް   140ގަ

ވެފައި މިނީ މެނިފޯސްޯޓގައި ވެސް. އެހެންނަމަވެސް މި ުހރިހާ ކަމެއް ކުާރއިުރގައި ާރްއޖޭގެ ރިސޯޓުތަކަްށ މި ހުރިހާ 

އެންމެން ގެނެސް، އަެނއްކާ ޚާއްޞަކޮށް ވެރިކަން ބަދަލުިވ ދުވަހު ނޫން އަނެއް ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކެްއ 

އަމިއްލަ އަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފަިއ، ާރްއޖޭގެ ރިސޯޓުތަުކގަިއ މަސަްއަކތްކުރަން ތިބި ހުރިހާ ދިވެހި އަހަރަށް  199

ނޑާފައި، ބައެއް ރިސޯުޓގައި ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް. މީދަ ރާމިޒު. މިތާ އިންނަ ރާމިޒުގެ ރިސޯުޓގަިއ  މުވަްއޒަފުންތައް ކަ

 145ދިވެހީން.  19ނުގަނޭ ބާވައޭ ައޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަީނ މި ރާމިޒު. ދިވެހީްނ އުޅެނީ. އޭނަ ލަދެއް 19މިހާރު އުޅެނީ، 

ދެން ހުސް؛ ވެލިދޫގަ. ވެލިދޫ ރިސޯޓުގައި އޮތީ. މެންބަރުންގެ ނަމޭ، މެންބަރުންނޭ ނޫނޭ އެއީކީ. ކޮން ވާހަަކއެްއޯތ 

މު. އޭނަ ހަޅޭއްލަވަނީ، ދައްކަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މެންބަރެއް ނޫނޭ އެއީކީ. ދެން މިހިރީ، ޤާސިމު. ބުރުމާ ޤާސި

ހަޅޭއްލަާވއިރު ނެތޭ އަމިއްލަ ރަށުގައި ނަރުދަމާ އެޅިފަިއ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަމިއްލަ އަމިއްލަ ރަުށގަިއ ނަރުދަމާެގ 

 ނިޒާމެއް ނެތޭ. ޗަކަ ފެން ބޯންޖެހެނީ...

 150 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަަކފުޅުދެއްެކވުމުަގއި މަ ޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮްށ ހިތްތެވުމަށް އަުޅގަ

 ދަންނަވަން.

 

 155 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމާފަންނު ދެ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެން މައްސަލަައކަށް ވަނީ. ާރއްޭޖގައި ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ޢިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމެއް ޮއވޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން، ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަނޭ ކިޔާފައި ތަކުރާރުކޮްށ  އަޅުަގނޑުމެން

މި ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ ނިކަެމތި ރައްޔިތާ، ނިކަމެތި އަންހެނާ އަށް ފައިސާ ދޭ ވާހަކަ، ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭ ވާހަކަ. 

އެހެރީ މަގާ އެއްކޮށް އަގުހަދާފަ. މަގުަގއި ތާރުއަޅާފައި އޮްތ އެހެންނަމަވެސް ހުޅުމާލެ އިން ދިން ފްލެޓުތަކުގައި 

ނޑުމެން ާދއިރުަގއި ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް ެއ   160ދިމާލުންނާ އެކީަގއި ައގުހަާދފައި އެ އޮތީ. މިހާހިސާބަށް އަުޅގަ

ތޯ ފައިސާ ަދއްކަނީ؟ ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަިއގެން ެއ ތަނަށް ވަންނަ މީހަކު ކިހނެްއތޯ ފައިސާ ދަްއކަނީ؟ ކޮން ޮގތަކަށް

ނޑު ޮގސް ބަލާފައި، އެ މީހުންނާ  ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ. މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިަތކުަގއި ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ
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ނޑު އެންމެ ފަހުން މާރުކޭޓަށް ދިޔަ ދުވަހު ބުނީ، ީކއްހޭ ކުާރނީ ކޮއްޯކއޭ، މިތަން ބަލާނެ  ވާހަކަދަްއކާފައި، އަުޅގަ

ނާދެއޭ. މިތަްނ ބަލަހައްޓާނެ މީހަކު ވެސް ނެތޭ. އެ މީހުން އުޅޭނީ ރަށުތެރޭގައި އެހެން ކަމެއް ކުރާށޭ. ފުލުހެއް ވެސް 

 165ތަފާތު ނަންމުގައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އަށް މީހުން ލައިގެން މި މަސައްކަތްކުރަީނ. އެތާގައި ހުންނަ ބިލެތް 

ނޑު ހުންނަނީ ހުޅުަވއި ނެޑއް ނުވަތަ މިރުސް ފޮށިގަ އަޅާފަ. ރޭަގނޑު ވަގުން އިްނތިހާ އަށް؛ ބުނީ ތިމަންނަމެން  ފޮށިގަ

މި ތަނަށް ދިހަބާރަ ހާސް ރުފިޔާގެ މުދާ ގެނެްސ ބަހަްއޓާފައި، އިރުއަާރއިރު ތިމަންނަ އަތުން ޢާއްމު ގޮެތްއގަިއ 

ވަްއކަންކުެރއޭ  މާރުކޭޓު ގޮޅިން މަހެްއގެ ަމްއޗަށް ެއއް ަލއްކަ ާސޅީސް ާހސް، ެއއް ަލއްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާގެ

ނޑުމެން މި ތިބީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިމާޔާތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާ، އެ މީހުންގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 170ވިޔަފާރިތައް ރަްއކާތެރިކުރުމަްށ ހުވާކޮށްގެނެ ތިބި ފުލުހުންނޭ އެ ތިބީ. ދެން، އެ ކިޔާ އެފް.އޭ؛ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ުރ، މާލިއްޔަުތ ކޮމިޓީން އަޅުަގނޑުމެން ރިސެސް އަށް ދިޔަ ދުވަހު، ޭއގެ ފަހު ދުވަހު، ޭއގެ ފަހު ވަްއކަންކުރާ ވަ

މިލިއަން ޑޮލަރު ަވގަންަނގަން ސަރުކާރުން އެޕްޫރވްކުރަްނ  57ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި އޮތް  2914ދުވަހު 

މިލިއަން ޑޮލަރު  57ސް މިނިސްޓަރު ޖިހާދު، ވަގަށް މި ތަނަށް ފޮނުވީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުން ފިނޭން

ނަގަން އެޕްރޫްވކޮށްފަިއވާ؛ ހަޭޅއްލަަވއިގަތީމާ މިހާރު މުޤައްރިރު އެ ބުނަނީ ތިމަންނަ އަލުން އަނބުރާ އެ ކަންތައްތައް؛ 

 175ރު. ެއއް މިލިއަން ޑޮލަ 57ވަނަ އަހަރު ޕްރޮގްރާުމ ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައި އޮތް  2914ކީްއވެގެންތޯ ނޭނގެންވީ؟ 

ފަހަރެއްގައި ފޮނުަވއިފި މި ތަނަށް އައި.ޓީ ބިލެކޭ ކިޔާފަ. ެއ އައި.ޓީ ބިލުަގއި އޮތީ ައއި.ީޓ އެއް ނޫން. އިންފޮމޭޝަން 

ޓެކްނޮލޮޖީ  ެއޑްވާންްސކުރަން ރައްޔިތުންނަށާިއ ިކޔަާވކުދިންނަށް މީގެން ކަމެްއ ކޮށްދޭކަްނ ނޫން އޮތީ. ބިލްޑިްނެގްއ 

ނޑު ނުދަންނަން އޭނަ އަޅަން، އެފް،އޭ ބިލްޑި ްނގެްއ އަޅަން. އެފްޭއ ކިާޔ މީހަުކ އުޅޭނެ ހޯމް މިނިސްޓްީރގަ. އަުޅގަ

އެއް. ެއއިން ބިލްޑިންެގއް އަާޅފައި، ދެން ވަޙީދާ ެއއްކޮށް ެކމްޕޭންކޮށް، ސިޔާސީ ޕާީޓ ެއްއ ވެސް އޭނަ ހަދަންއުޅުން. 

 180އަދި ކޮންތާކުންތޯ ފައިސާ ދެނީ؟ ދިވެހިރާއްޭޖެގ  މިލިއަން ޑޮލަރު، ބިލިއަެނއްހާ ރުފިޔާ. 57މި ހުރިހާ ކަމެއް 

މިލިއަން ޑޮަލރު ކަޓުވާލަްނވެގެން އެންމެ  57ރައްޔިތުންގެ ބޯިހޔާވަހިކަމަށް ބޭރު ޤައުމަކުން ދޭ ފައިާސެގ ތެރޭން 

ކުުރވަނީ. ފަހުން އޮއްވާ އެ ކަންތައް ފަޅާއެރީ. މަޖިލިސް ތެރޭން ވެސް ވައްކަްނކުރަނީ. މާރުކޭޓު ގޮޅިތެރޭން ވަްއކަން

ސިފައިން، އެހާވަރަށް ސިަފއިންނަށް ކާންދެނީ. ކޯއްެޗްއތޯ ރައްޔިތުންނަށް އޮތީ؟ މީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ 

ނޑު ހިތަްށއަރާ މިތިބި މަޚްލޫފުމެންނާ މީސްމީހުން އެ މީހުން ބުނީމަ ވޯޓުދޭން.  ސުވާލެއް. ލަެދއް ނުގަނޭ ާބަވއޭ، އަުޅގަ

 185 ފައި ތިމަންނަ ބޭނުމެއް ނޫނޭ ވޯޓުދޭކަށް. އެކަމަކު...އަމިއްލަ އަށް އެބަ ހުއްޓޭ ބުނެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާ މުޚާތަބުކުރަްއވައި ވާހަކަފުޅުަދއްަކވާއިުރ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގައި އޮްތ 

ނޑު ހަދާންކޮށްދެން.  ގޮތަށް ވާހަކަފުޅުެދއްެކވުމަށް ައޅުގަ
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 190 

 މް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީފަންނު ދެމާ

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ވާހަކަެދއްކޭނެ، މީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީސް. ދެއްކޭނެ، މިތާ މި ދައްކަނީ ރަްއޔިތުންގެ ވާހަކަ. 

 މަޚްލޫފުމެން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. ތިމަންނަ ވޯޓު، ތިމަންނަ ކީއްހޭ...

 

 195 ން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ނޑު ދަންނަވައިފިން މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ނަން ގެންނަވަންޏާ،  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ތަުކރާރުކޮށް އަުޅގަ

ގެންނަވަްނވާނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ދާއިރާއާ ެއކު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ، ހުޅުހެންވޭރު 

މެންބަރު މޫސާ މަނިކު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ، ހުޅުހެންވޭުރ  ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި

 ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ މަނިކު.

 200 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ތައް އެހެން ދުވަސްުދަވހާ ޚިލާފަށް ފެންނަމުންދާތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިއަުދ މި ތަނުގައި ކެމެރާކުރުމުެގ ކަން

ނޑުމެން ިތއްބާ އެ ޭދތެރެ އަށް އެހެންޏާ ކެމެރާމަނުން ވަންނަ ތަނެއް ނުފެނޭ.   205ޗެމްބަރާއި ރަީއސާ ދޭތެރޭަގިއ އަުޅގަ

ނޑު. އެބަ  މުޅި ތަނުގައި ކެމެރާމަނު އުޭޅ ތަން ފެންނާތީ، މީ ކޮން ގޮތަކަށް ނެގޭ ފޮޓޯތަކެއްތޯ ބަަލއިަލން  ޖެހޭ އަޅުގަ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 210 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އާދެ! މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ފޮޓޯގްރާފަރަކަށް މިއަދު އާ ބޭުފޅަކު ހުންނެވީ. އެހެންވީމާ، އޭނަ އެ ކަމުަގއި އިތުރަްށ 

އްަސލަ އެއް، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ސަމާލުކަންދެއްވުމަށް ައޅުަގނޑު އޭނަގެ ސަމާލުކަމަށް ގެެނއްސިން. ނިޒާމާ ބެހޭ މަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާުޟ ރަޝީދު.

 

 215 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(
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 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ަވކި ާޕޓީއަކަށް ނިސްބަްތވާ ބަޔަކު ިނޒާމީ މައްސަލަެއއްގެ ތެރޭން މައްސަލަ އެއް ެނގީމަ ެވސް

މަޖިލިސް ވެސް ހުއްަޓއިލާ. ެދން އެކަން ވެސް ިރޔާސަތުން މިހާރު ބައްލަވާ ތަން އެބަ ެފނޭ. ޚާއްޞަކޮށް މަނިކުފާނު 

 220އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްަވޑަިއގެންނަވަން ފެށި ދުވަހުން ެފށިގެން. ދެން، އެހެން ކަންތައްކުރުމުެގ ބަދަލުގަިއ ކުރިްނ 

ން ފޮޓޯނެގުމާއި ކަންކަްނ ހިނގާ ކަންަތއްތައް. އެހެްނީވމާ، މިއަދު ުކއްިލއަށް ހަމަ ވެސް މިާތގަިއ ކެމެރާތަކަީކ، މިތަނު

އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ޭބފުޅަކު، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ ނެގީމަ ހަމަ އެކަން ެވްސ 

ވަނަ ދުވަހު، މި  16ލި މައްސަަލއާ ބެހޭ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ އުސޫލުން؛ ދެން، މިހާރު ހުށަހެޅިގެން މި ކުރިައށްދާ ކުއް

ަގއި އެބަ އޮތް މީިޑއާ ރިލީެޒއް ނެރެފަިއ އެަބ ޮއތް. މި މައްސަލަ އަީކ މީ ޮދގު ވާހަކަ އެްއ ކަމަށް މިކަާމ 16މަހުގެ 

 225މިކަން  ބެހޭ ވުޒާރާ އިން. އެހެން ޮއއްވާ މިއަދު ުކއްލި މައްސަަލ ވެސް އެޖެންޑާކުަރއްވާފަ. ިމ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ

ނޑަށް އެނގޭ މަނިކުާފނު ތި ތާގައި އިންަނވަންޏާ ެއމް.ޑީ.ޕީ މިއަދު ހުށަހަޅުއްާވ  ކުރިއަށް ނުގެންިދއުމަކަށް ނޫން. އަުޅގަ

ކޮންމެ އެްއޗެއް ވެސް ކުިރައށް ގެންދަވާނެކަން. އެހެންނަމަވެސް މިކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ކިާހަވރަކަށްތޯ ބައްލަވަނީ މިކަހަލަ 

ޑާކުަރްއވަިއގެން ގެންަދވާއިރު. ދެން، ެގންދަވާ. އަުޅަގނޑު ވެސް ިމައށް ވާހަކަދަްއކާނަން. ެއކަމަކު ކަންތައްތައް އެޖެން

ނަޑަކށް މާ ވަުރގަދައަކަްށ ރައްެދއް  މި ދެންނެވީ ަގވާއިަދކުން ޫނނޭ މަނިކުފާނު ކަންތައް ކުަރއްވަނީީކ. ދެން، އަުޅގަ

 230 ވެސް. ދެއްވާނެ ކަެމއް ނެތް. ހަމަ ދީފިއްޔާ ދޭނަން މިއަދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ޫނން. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު.

 

 235 މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާޙިމް ރަޝީދު ވާހަަކދެއްކެވުން:

ންމެ ފަހުން އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް ރިޕޯޓު ކާކުތޯ ވަްއކަންނުކުރާނީ؟ ސިފައިންގެ އެހެރަ ޖެނެރަްލ ޝިޔާމު، އެ

ނެރުނުއިރުގައި ޖެނެރަލް ޝިާޔމު އަންހެން ކުއްޖަކަށް ަގޑި އެއް ގަނެދީފައި އެބަ އޮތް ެއސް.ސީ.ކޭ އިން. ފަންސާސް 

ހާސް ރުފިޔާ އަށް ތިހިރަ ރީފްސައިޑުން އެބަ އޮތް ގަިޑ އެއް ގަނެދީފަ. ޖެނެރަލް ޝިޔާމު. މި ބާޣީ ޝިޔާމު، 

ގަިއ ހަތްދިހަ ނަންބަރާ ހިސާބުގައި އިނީ، 3ގައި ަމގުމަތީަގއި އިނީ ކުަޑކަކޫޖަހާފަ. ނޮވެމްބަރު 3ނޮވެމްބަރު 

 240ކުޑަަކކޫޖަހާފައި ހުރި ޖެނެރަލް އެހެރީ. ފުއްޕާފައި މިހާރު އެ އުޅެނީ ބަޣާވާތްކޮްށގެން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިފަަދ 

އީސް. އަޅުަގނޑުމެން ކަންބޮުޑާވ ސަބަބަކީ މީ. މި ރާއްޖޭގައި މީހުން މި ހުރިހާ ވައްކަމެއް މި ކުރަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

ނެތޭ އެްއ ކަމެްއ ެވސް. ދެްނ ހުރީ ބާޣީ ވަޙީދު. ބާޣީ ވަޙީުދ އޭނަެގ ޖައްބާރު ކަމަކީ، އޭަނގެ ނުލަފާ ކަމަީކ މި ބޯޑަރ 

ޓްރޯލް އަަޅއިެގްނ މިލިއަން ޑޮލަރު ަރއްޔިތުންެގ އަތުން ަނގަންެވގެން، މި ބޯޑަރ ކޮން 599ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމު 
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ނޫނިއްޔާ މި ކަމެްއ ނުހުއްެޓޭވނޭ ބުނަން ހަމަ އެތެރެކުރަނީ. ހަމަ އެތެރެކުރަނީ. ހަމަ ަކނޑުމަގުން ވެސް. ތިލަފުށިން 

ނޑިފަހަރުަގއި ވެސް ެއތެރެކުރަނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރުވެސް ވޯަޓކަށް   245ވެސް. ބޯޓުބޯޓުަގއި ވެސް، އޮ

މި ޤައުމު އަތުލާނެ. ކޮބައިހޭ މި މީހުން ލަދުހަޔާތް؟ މިހާރުވެސް ހިނގާބަލާށޭ ވޯަޓކަށް  ގޮއްިސއްޔާ ބަްނގާޅުމީހުން

 ބަންގާޅާއި ިދވެހިންނާ. ކޮންބަެއއްތޯ މި ޤައުމު ހޯދަނީ؟ މިހާރުވެސް ބޭރު ޤައުމަކުން މައްަސލަޖައްސަިއގެން ބަންގާޅު...

 

 ްނ:ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ވާހަކަދެއްެކވު

 250ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދިވެހިރާއްޖެ ބޭރު މީހުންގެ އަތްަމއްޗަށް ުދއްވާލުން ިފޔަަވއި މުޅި ާރއްޖެ މި އޮީތ 

ނާމަންކަމެއްގެ ތެރެ އަށް ގެނުވާފަ. ރާއްޖެ އަށް އައި ބިޭދސީންގެ ވާހަކަާއ ުގޅިގެން މި ތަނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރަން. އާދެ! ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމާ އަދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަށް ައޅު ގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ މީ  އިމިގްރޭޝަނަށް އޮިޅގެންނާ ަވރަށް ގިނައިން ވާ ކަމެއް މީ. ހަމަ އަޅުގަ

ނަޑއެިޅގެން  ހެލާފައި މި އޮތީ. ހާްސ މީހުން ރާއްޖެ އަށް ެއތެރެކޮށްލުމަށްފަހުގައި ސިްސޓަމުން ފޮ 499ކަ

ނޑުމެންނަށް   255ކޮރަޕްޝަނުގެ މަްއސަލައަާކ ުގޅިގެން މާ ކުީރަގއި ބޯޑާ ކޮްނޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް ގެންނަންއުޅެގެްނ އަުޅގަ

އަުޑއިވިަފއި އޮތީ ވަކި ބޭފުަޅކު އިމިގްރޭޝަުނގައި އިނެދެގން އެކަން ހިނގާފައި ވާތީެވ، އެކަމާ ގުިޅގެން އޭނަ އެ 

ވާކަން. އެއީ ޅިޔަނު ވިަޔސް، ފަހަރި ވިޔަސް އެކަން އޮތީ ހިނގާފައި މިހާރުގެ ވަޙީދުގެ. ތަނުން ދުރުކުރެވިފައި

ހިނގާފައި އޮްއވާ، އަެނއްކާ ގެންގޮސް ިޑޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓަށް ލީ. އެ ތަނުން އަނެއްކާ މައްސަލަ އެއް ޖެހިގެން 

ޑިފެންސް މިނިސްްޓރީ އަށް އެ ބޭފުޅާ ގެްނގޮސް އަނެއްކާ އެ މައްސަލަ އިޢުލާްނކުރީ. މިހާރު މި ވީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް. 

 260ލާފައި، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް މި ގެންދިޔައީ ބޯަޑރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމާއި އިމިގްރޭޝަނާއި ޑިޒާސްޓަރ 

މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާ ހުރިހާ އެއްެޗއް. ޅިޔަންފަހަރީންނަށް މި ކަންކަން ކޮށްދޭންވީމަ ވާނީ މިހެން. އެމް.ޑީ.ޕީ 

ރުކާރު އޮްތއިރުަގއި އެމް.ޑީ.ޕީއާ ދިމާ އަށް މި ހުރިހާ އެއްެޗއް ޮގވާފަިއ، ައޅުަގނޑު ހިތަށްއެރި މި ތަނުގައި ތިބި ސަ

ސިޔާސީ އެިކއެކި ބޭބޭފުޅުން ވަޙީދުގެ ފަހަތުން މި ކަމުގައި ތަރަޖައްަސވަމުން މި ދުވަނީ ކީްއވެގެންާބވައޭ. ހަމަ 

ނޑު، ބަނގްލަދޭޝް މީހުން ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް އެ ވާހަަކ ދައްކަންޖެ ހޭ. ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި މީހުން ހައްދާ ދަ

ނޑު. އެ މީހުން އަމިއްލަ އަށް ގަނެލަނީ. ކޮބައިޯތ  ނޑު ހުިރ ގޮތަށް ކަރާ ނާޅަނީސް ކަރާ ދަ  265ގޮސް ގަނެލަނީ ދަ

މީހުންނާ ދޭތެރޭގަިއ  ވިޔަފާީރގެ ުއސޫލު؟ މި ވާަހކަ ދައްަކއިފިން. އެކި ތަންަތނުގައި މި ވާހަކަ ޮގވައިފިން. އެ

ފިޔަވަެޅއް އެޅޭކަްށ ނެތް. ަމސްވެރިކަން ކުރަނީ އެ މީހުން. މަސް ކޮންޓްރޯލްކުރަީނ ެއ މީހުން. މަސް ކަްއކަނީ އެ 

މީހުން. މަސް ހިއްކަނީ އެ މީހުން. ދިވެއްސަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުދިނުމަށް ޓަކައި ކުރެވޭ ެއއްވެސް ކަމެއް ނެތް. 

ވެްއސަުކ ވަދެއްޖެްއޔާ އެ މީހާ ވަނީ ހަލާކު ނުވަތަ އެ މީހާގެ ބޮލުގައި ކޮންެމވެސް ބަދުނާމެްއ އެކަމާ ދޭތެރޭަގއި ދި

ނޑު ވަރަްށ ތާއީދުކުާރ   270އަޅުވާަފއި އެ މީހާ ގެންދަނީ. އެީއ، ވަރަށް ބޮޑަްށ މި ރާއްޖޭަގއި ހިނގަމުންދާ ކަމެްއ. އަުޅގަ
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ދިވެއްެސއްގެ އަތަށް ިލބޭނެ އެްއވެސް ގޮތެއް ނެތް.  މައްސަލަ ެއއް މީ. ރާއްޭޖެގ އެްއވެސް ވިޔަފާރި އެއް ިމހާރު

އެކަމަކު ސަުރކާރުން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދެނީއޯ. އެ ީމހުންނަކީ ޓެކްސެއް ަދއްކަންެޖހޭ ބައެއް ނޫން. ޓެކްަސކާ 

މާ، ހުރިހާ ހަވާލުވާ ބަެއއް ނޫން. އެ މީހުންނަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އޮތީީކ ނޫން. އެއްވެސް ކަމެއް އޮީތކީ ނޫން. އެހެންވީ

ވިޔަފާރިތަްއ އޮތީ އެ މީހުންނާ ހަވާލުކުެރވިފަ. ސަރުކާުރގެ ތެރޭގައި ާޚއްަޞކޮށް އެަބ ތިބި ބަޔަކު ބަނގްލަދޭޝް މީހުްނ 

ނޑު ވެސް އެދެން އެކަްނ ހުއްޓުވަން ކުރެވެން އޮްތ   275ލައްވާ މި ރާއްޖޭގައި ވަގު ިވޔަފާރިކުރުވާ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ން. މާދަމާ މި ރާއްޖޭގެ ވެިރކަމުެގ އިންތިޚާބަށް ނުކުމެގެން މި ާރއްޖޭަގއި ުއޅޭ ބަެއއް ިރޔާސީ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަ

ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހިވާނީ ތޯއްެޗ ތިމަންނަމެންނަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެއްޔާ މިކަން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނޭ. ނުވާނެ އެހެނެއް. 

ނޑުެމންނަށް އެނގޭ މިއަދު ބޯ ޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމު ބަދަލުެވގެންދިޔައިރު މި މަޖިލީހުގެ އެީއ، ޚާއްަޞކޮށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ހަމަ  ނިންމުމާ އިދިކޮޅަށް އެމެރިކާ މީހުން ބައިތިއްބަިއގެން ކުރަުމންގެންދާ މައްސަކަތް އަުޅގަ

 280ދޮޅު އަހަރުދުވަސް ތެރޭަގއި ގޮންޖަހާފައި އެބަ ކުރަމުންގެްނދޭ. އޭގެ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރުްނ ވޭތުވެދިޔަ ގާތްަގނަޑކަށް 

ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޭޖގައި ހިނގާފައި ހުރި ހުރިހާ ވަގު މައްސަލަ ބެލުން. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ބަލަންޖެހޭ 

މައްސަލަ އެއް އެބަ އޮތް. ޑރ. އަފްރާޝީމު އަވަހާރުކޮށްލި ރޭގެ ހެނދުނު ފުރައިގެންދިޔަ މީހުން، ސޫދާނަށް ދިޔަ 

ނޑާ ދިމާލަށް ވާ ކަމަށް ބުނާ މީހުން އެ ނޑު ބޭނުން އެކަން ބަަލން. އަުޅގަ ީއ ކޮްނބައެއްތޯ ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ައޅުގަ

ނޑު ބޭނުން އިސްލާމިކު ިމނިސްޓަރު ކީްއވެގެންތޯ ފޯނު ނިވާލަިއގެން ރައްާކވީ؟ އެ  ގޮތަށް މިކަން ގެންނާތީ ައުޅގަ

 285ނުޑ ޮގވާލަން ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް މި މަޖިލީހުގެ މީހުންނާ އެކީަގއިތޯ ދިަޔއީ؟ ބޭނުން ބަލަން މި މައްސަލަ. އަޅުގަ 

މެންބަރު ގަތުލުކޮށްފައި އޮްތިއރު މިކަމާ އަޅައިނުލެވި އޮތީ ކޮން ބަޔަކު ބޭރުން ގެނެްސެގން ހިންގާފައި އޮތް ކަމެއްތޯ؟ 

އެ ވާހަކަ އެއް. ދިވެހިން ވިޔަްސ، އެހެން ަބޔަކު ވިޔަސް. ބުނަންނުކުިރެގން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް އެްއވެސް މީހަކު 

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން އެ ވާހަކަ ދައްކަން. އެކަން އޮތް ގޮތް ބަލަން ބޭނުން، ފުލުސް އޮފީސް ތެރޭގައި ކެމެރާތައް 

 ނިވިފައި ހުރީ ކީްއެވގެންތޯ ބަލަން...

 290 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޭ މައްސަލަ ެއއް ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު. ނިޒާމާ ބެ

 މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު.

 

 295 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު
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ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ފުަރތަމަ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އަކީ، ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް 

ަޑއިގަންަނވާ މެންބަރެއް. މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހުގައި ފުރުޞަތުދެއްވީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވަ

 300ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރަކަށް. ައޅުަގނޑު އޮންނާނީ އޭެގ ކުރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިފަ. އަދި 

ފަހަރަށް ވެސް ތި ދެއްވަީނ އެމް.ީޑ.ޕީ އަްށ ޢިއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރު ވެސް. ހަމަ އަެނއްާކވެްސ ތިންވަނަ 

ނޑަށް ހީވަނީ މީގައި ަމއްސަލަ ެއއް އެބަ އުޭޅހެން. ސިސްޓަމުގެ މައްސަަލ  ނިސްބަތްވަަޑއިގަންަނވާ މެންބަރަކަށް. އަުޅގަ

 އެއް ނޫނިްއޔާ އެހެން މައްސަަލ އެއް އެބަ އުޅޭ. ދެން، އަދި އަޅުަގނޑު ިނޒާމާ ބެހޭ...

 

 305 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. މީ ސިސްޓަމުގެ މައްސަލަ އެއް ވެސް 

ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަނީ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު ފުރުޞަތަށް އެދިަވޑަިއގަތީމަ. މިހާތަނަށް 

ބަުރ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއިނުވޭ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލ އެއް، ތިމަރަފުށީ ދާއިާރގެ އަިއއިރު ޢިއްޒަތްތެރި މެން

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފު.

 310 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފުތިމަރަފުށީ ދާ

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް މި ނެގީ  ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި `. ރައީސް. އަުޅގަ

 315ަވނަ މާއްދާގެ )ކ(ާއ ޚިލާފު  49މިހާރު ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ުކްއލި މައްސަލަ ައކީ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

ބަބަކީ މީގައި އެަބ މައްސަލެއް ކަމަށް ވާތީ، މި މައްސަލަ ބަލައިގަތީ ކިހިނެއްޯތ އަޅުަގނޑު ބަލައިލަން ބޭނުންވޭ. ސަ

 ބުނޭ ޙަޤީޤަތުގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 320ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. މި މައްސަލަ ބަލައިގަތީ މަިޖލީހުގެ ަގވާއިުދގަިއވާ ގޮތުގެ 

ރިޔާސަތަށް ފެންނާތީ. އެޮގތަށް މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް  މަތިން މި މައްސަލަ އަކީ ބަލައިގަެނވޭނެ މައްސަލަ ެއއް ކަަމށް

ނޑަށް ލަފާދެއްވާަފއި ވާތީ. އަދި މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދަގއިވާ ގޮތުގެ ަމތިން މަޖިލީހުގައި ވޯޓަކަްށ  ޖެނެރަލް އަޅުގަ

ކަމަށް ލިބުނީމާ.  އެހުމަށްފަހު. އެ ވޯުޓގައި ަބއިވެިރވަަޑިއގެންނެވި ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްަޔތުން އެ
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެްސ އެ ފުރުޞަތު އޮތް. ނިޒާާމ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް، ވިުލފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ 

 325 މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:

 330ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި އެބަ ޮއވޭ ކުއްލި މަްއސަލަެއއްަގއި  149ގެ ަގވާއިުދގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މަޖިލީހު

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ސިފަތައް. އެ ސިފަތަކުގެ ތެޭރގައި އެ މާއްދާގެ )ޅ( އާއި  )ކ(އާ މި މައްސަލަ ތަޢާރުޟުވޭ. މި 

ހުށަހެިޅފައިވާ ަމއްސަލަ ެއއް. ިމ  މައްސަލަ ައކީ ސަރުކާުރގެ ވުޒާާރއަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދީފަިއ އޮތް؛ ގުޭޅ ގޮތުން

ވަނަ ދުވަހު މި ކަމަކީ ނުހިނގާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ، ޙަޤީަޤތާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ،  16މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން 

މިކަން ރައްދުާވ ފަރާތުން މި އޮތީ ނޫސްބަޔާެނއް ނެރެފަ. އެހެންވީމާ، މިގޮތަށް މިާހ ސާފުކޮށް އޮްތ ކަމެްއަގއި 

 335 ...މިކަން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަ މާއްާދގެ  147ވަނަ މާއްާދަގއިާވ؛  148ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 

މިނެުޓގަިއ ޢިއްޒަތްތެިރ  3ދަށުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ލިބިވަަޑއިގަންަނވާނެ ފުުރޞަތު. އެ ލިިބވަަޑިއގަންނަާވ 

 340ންބަރަށް މި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން ފެނިވަަޑިއގަންނަވާ ާވހަކަތައް ދެްއކެވޭނެ. ިނޒާމާ ެބހޭ މައްސަލަ ެއއް، މަަޑވެލީ މެ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމު.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 345 ވާހަކަދެްއކެުވން: ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި

ވަނަ ދުވަހުގެ ނޫހުަގއި އިމިގްރޭޝަްނ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ނެރެފައިާވ  16ޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޝުކުރިއް  `.

ހާސް މީހުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އައިސް ފިލައިފިއޭ. ދެން، ކިަތންމެ ވަރަކަށް ބާޣީ ވަޙީުދ  4ބަޔާނުގައި އެބަވޭ 

 ދިފާޢުކުރުމަށް ދެ މީހުން ގަނެލައިގެން މިތަނަށް ވެއްިދޔަސް...

 

 350 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދާންދޫ ދާއިރާެގ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަްއމަދު ރިޔާޟަށް ވާަހކަފުޅު ުކރިއަށް ގެންދަވަން. އިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ! ިނޒާމާ ބެޭހ 

 އެްއ، ތޮްއޑޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. މައްސަލަ

 

 355 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު 

ނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެްއ މި ނެގީ މި މަޖިލީހުގެ  ކޮމިޓީ ނުވަތަ ސަލާމަތީ  241ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅގަ

ހޭ ކޮމިޓީ ޕެެރލައިޒްކޮށްަފއި މި އޮންނަނީ ޑރ. އަފްރާޝީުމގެ މަރު ޮފނުވަންތޯއޭ؟ ީކްއވެގެންޯތއޭ ޚިދުމަތްތަކާ ބެ

 360ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މި ޮކމިޓީ އެކްިޓވްނުެވގެން މި އުެޅނީ؟ އެއީ މިހާރު މި މަޖިލިްސ ތެރޭގަިއ ވެްސ ެއއް ބަަޔކު 

މުންދާއިރު ިމއީ ވަރަްށ ސީރިއަްސކަމެއް އިނގޭތޯ. އަނެއް ަބޔަކަށް ިމ މަރު ތުހުމަތެއްގެ ގޮުތގަިއ ައޅުވަ

 އަޅުަގނޑުމެްނގެ....

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 365ވަނަ މާއްާދގަިއވާ ގޮުތެގ  241އާދެ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ިވފައި އޮީތ، މަޖިލީހުން ފާސްކުރަްއވާފަ. އެ ކޮމިީޓގެ މަތީން އެކުލަވާލަންޖެހޭ ކޮިމޓީ މިހާތަނަށް އެކުލަަވއިލެ 

ބައްދަލުކުރެްއވުމެއް ނުޭބއްިވެގންއުޅެނީ ެއ ކޮމިީޓގެ މުޤައްިރރު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ހާޒިރުވާ ޖަލްސާ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދާންދޫ ދާއިރާ ގެ ޢިއްޒަތްތެިރ އެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުބޭއްިވގެން. އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟަށް. 

 370 

  ވާހަކަެދއްެކުވން: ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑު ފަަށއިގަުތމުގެ ކުރިން މި ުކއްލި ަމއްސަލަިއގަިއ ބަހުސްކުރަން 

ނޑު ހުށަހަޅަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި މައްސަލަ ައކީ ބޭނުންފުޅުވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތުދި ނުމަށް އަޅުގަ

ވަރަށް މުހިއްމު، ވަރަށް ކަްނބޮޑުވާ މަްއސަލަ ެއއް. ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ މި ަމއްސަލަ 

ނުޑގެ ކަންޮބޑުވުން ހުށަ  375ހެޅީ. އެއާ ގުިޅގެން ޤައުމީ އަޅުަގނޑު ކަންޮބޑުވާތީ ަޤުއމީ ސަލާމަތު ކޮމިޓީގައި އަުޅގަ

ސަލާމަތުގެ ޢިއްޒަތްތެރި ޮކމިޓީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިކަމާ ގުޅޭ އެިކއެކި މުއައްސަސާަތކުގެ ބޭފުޅުްނ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިީޓ އަށް ހާޒިރުކުރެވުނު. އަުޅަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިހުރި ކަންކަމަށްވުރެ މާ 
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އްތަެކއް އިމިގްޭރޝަންގެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނުޑމެން ކޮމިޓީ އަށް އޮއްސާލި. އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި މިީއ ބޮޑެތި ކަންތަ

ޢިއްޒަތްތެރި  ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާެތރި ބަޔެކޭ. މީގެތެޭރގައި ގިަނ މީހުންނަކީ ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންނޭ.

 380ށް ގެނުވުުނއިރުަގއި ަރއްޔިތުން ެއ މީހުންގެ ތެރެއިން ަބޔަކު ރައީސް، ެރކޯޑުަތއް، ކުުށގެ ރެކޯޑުތަްއ އަުޅަގނޑުމެންނަ

ރަހީނުކުރުން، ބަދުއަޚްލާޤީ މައްސަލަ ހިންގުން، މަސްތުވާަތކެތި، ގޭްނގު އަދި މިހެން ގޮސް ދުނިޔެމަތީގައި ކުރާެނ 

ހީ އަށް ބޭނުންވާ ނުކުޅެޭދ ހުރިހާ ކުށެއްގެ ވާހަކަ ލިޔެަފިއ އޮތީ. އަދި އެންމެ ކަންބޮޑުާވ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި، ާޚއްޞަ އެ

ކުދިންނާ ކައިވެނިކޮށް ޤާނޫީނ ގޮތުން ލިބިދޭ ބާރު ހޯދައިގެން ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަުކގައި ވިޔަފާރިކުރުމާ، މި ކަންކަން 

ނޑަށް ކަންބޮޑުވާ ެއހެން ކަމެއް އިމިގްރޭޝަނުން  ނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ އަށް އެނގުނު. އަދި އަޅުގަ ކުރަމުންދާކަން އަޅުގަ

 385ިވ. ވިދާުޅވި ތިމަންނަމެން ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ހޮވާ މީހުްނ ނުވަތަ ގެެނވޭ މީހުން، އެ މީހުންގެ ނަމެއް ެވސް އަިދ ވިދާޅު

ޕާސްޕޯޓެއް ެވސް ނެތް ކަމަށް ބުނުމުން، ދެން އެމްބަސީން ކޮންމެވެސް ވަެރްއގެ ކަރުާދހެއް ހަދާފައި ފޮނުވާލަނީއޭ. 

ޖޭަގއި ފިލަިއެގން އުޅޭ، ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބޭރުމީހުންގެ އަދަެދއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ އެހެންީވމާ، ދިވެހިރާއް

ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ނޭނގޭ. ާޕސްޕޯޓު އޮެވ، މިސާލަކަށް ާއލަމް ކިޔާ މީހަކު މުޙައްމަދުެގ ނަމުގައި ފުރުވާލީމަ އޭަނ 

ޭއނަގެ ސްޕޮންސަރަށް، އޭަނގެ  ރާއްޖޭަގއި އުޅޭ. އެހެންނަމަެވސް އޭނަ ސިސްޓަމުން ފޮނުވާލިކަން ނޭނގެންޏާ އެއްކަލަ

 390ވެރިމީހާ އަށް ބަރާބަރަށް ިވސާ ދައްކަންޖެހޭ. އެ އަދަުދ ބަރާބަރަށް އަރަމުންދޭ. މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، 

ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަަލ ެއްއ. މިކަން މިހެން ވާންޖެހުނު ަކމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވިދާުޅަވނީ އެ މަނިކުފާނު ރަުށގައި 

ސް ލޭބަރ މިނިސްޓްރީގައި ހުރި ސިސްޓަމު އެން.ސީ.އައި.ޓީ އަށް ގެންެދވުނުަކން. މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެގ ނޫޅުއްވަނީ

އެތައްހާސް ރަްއޔިތުންގެ ިޑޕޮސިޓަށް ވީ ގޮެތއް މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ނޭނގެ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަްށ 

ޝަނުން ވިދާުޅވެފަިއ އެަބ އޮތް ސިސްޓަމު އެރާައކުން، ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ ެއއް. ަކނަޑއެިޅގެން ހަމަ އިމިގްރޭ

 395ބިދޭސީން އެތެރެެވއްޖޭ. ދެން މިކަން  4999ތިމަންނަމެންގެ އޮޓަމެޓިކު ސިސްޓަމު އެރާއަކުން ދިވެހިރާްއޖެ އަށް 

އެބަ  ފޫބެއްދުމަށް ޓަކައި އަނެއް ދުވަހު ނޫނެކޭ، އެއީ ދޮގެކޭ. ެއނގެން އެބަ ހުއްޓޭ އިނގޭތޯ އެކަން. ސިސްޓަމުން

ހުއްޓޭ ެއ ކަންތައް. ޚާއްަޞޮކށް ބްލެކު ލިސްުޓގަިއ ތިބި، އެތައް މިިލއަން ރުފިޔާ ަދއުަލތަށް ދައްކަންޖެހިފައި ތިބި 

ނަޑއެިޅގެްނ  ބައެއް މީހުން ކޯޓާދީފަިއ މީހުން އެބަ ހުރި އެތެެރވެފަ. ައދި ކޯޓާތައް ވިްއކައިލާަފއި ެއބަ ހުރި. އެއީ ކަ

ނޑުމެން ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ދެންމެ ޢަލީ ތެދެއް. އެ ކަންކަން އަުޅގަ ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ. އަޅުގަ

 400ވަޙީދު އެ ވިދާުޅވި ފަދައިން ބަލަންޖެހޭ އެބަ. ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވިާދޅުވި ފަދައިން އަފްރާޝީމުެގ 

ޕާކުަގއި އާސާީރ ތަކެތި ހަލާކުކޮށްލި މީހުން. ޖަނާޒާ އޮތް ދުވަހު ފުރަިއެގން ސޫދާނަށް ދިޔަ މީހުން، ސަލްޓަން 

ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރި، ކޮބަިއތޯ މި މީހުންގެ ނަންތައް؟ ސޫދާނަށް ދިޔަ މީހުންގެ ނަންތައް އެބަ ޖެހޭ. އަފްރާޝީމު 

ްއވެޯތ ގެންގޮްސގެން މަތީ މަޖިލީހުން އިންޒާރުދިން ކަމަށް، ަވކި ގޮތަކަށް ީޓވީ އަށް އަަރއި ެއ ވާހަކަދެއްކުމަށް. ކީ 

 ނުގެންދިޔައީ ޝަހީމު؟ ކީްއވެޯތ ޢިމްރާނު ނުގެންދިޔައީ... 
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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު 

އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ، ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ިމއަދު ހުށަހެޅިގެން މި ކުިރއަށްގެންދާ ކުްއލި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން 

މި މަޖިލީހަކީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ފަތުރާ ަޖގަހައަކަްށ ބަދަލުވެގެންދާ ވާހަކަ ަބއެްއ  އެްއޗެްއ ދަންނަވައިލާ ނަމަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިތާގައި ވާަހކަފުޅުދައްަކވާ. އަިދ ޚާއްޞަކޮށް މަތިވެރީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 410ގަހައޭ ކިަޔއިގެން ވެްސ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ެއ ޙުސައިން މުޙައްމަދު ވާހަކަުފޅުދައްަކވާއިރު ވެސް މި ތަަނކީ ޖަ

މަނިކުފާނު އެ ޝުޢޫރުތައް ާފޅުކުރަްއވަމުންގެންދަާވ. މިހެން ވާން ޖެހޭ ސަބަބާ ދޭތެރޭ އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ފުންކޮށް 

. ކަން މިހެްނ ވިސްނަންޖެހޭ. މަޖިލީހުގެ ޤަދަރާއި އަބުާރއި ޢިްއޒަތް ހިފެހެއްޓުމަކީ މަޖިލީހުގެ ަރއީސްެގ ޒިންމާ ެއއް

ވަނަ މާއްދާަގއި ލިޔެފައި އޮތް ގޮތް. އާދެ! ިމ ދެކެވިގެްނ، މީޑިާޔގަ ާއއި  3އޮތްއިުރގަިއ، މިއީ މަޖިލީހު ގަވާއިުދގެ 

ބިދޭސީ ައކީ ދިވެހިާރއްޖެ އަށް ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް  4999އަދި އެތަންމިތަނުގައި ދެެކިވެގން އުޅޭ ވާހަަކއާ ގުިޅގެން މި 

 415ޖޫންގައި ެއކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ އިން އެބަ  16ގުިޅގެްނ ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަ، މިކަން ދޮގުކުރަްއަވއި  ސިސްޓަމުގެ އެާރއަކާ

އޮތް ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފަ. އާދެ! އިމިގްރޭޝަނުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރެފަ. މި ނޫސްބަޔާން ވެސް ހަމަ ނެރެފައި އޮއްާވ 

ކީ ޝަރުތުހަމަވާ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުްނ ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ހުއްދަދެްއވަިއގެން މި މަްއސަލަ އަ 

ވިދާޅުިވކަމުަގއި ވީ ނަމަެވސް ތި ބޭފުޅުންގެ އިންޓެގްރިޓީއާ ދޭތެރޭގައި ރަްއޔިތުން މިއަދު ސުވާލުއުފައްދާނެ. 

މަށް ެވއްޖެއްާޔ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ިތ ބޭފުޅުންނަކީ ކޮން ބައެއްަކން. ފައިސާ ކުރިމަތީގައި ަބހައްޓައިފި ކަ

 420ތިމާމެން ނުކުރާނެ ކަމެއް ނޯންނާނޭ ބައެއް ބޭބޭފުޅުން ވިދާުޅވާ ުއސޫލުން، އެހެން މީހުން ކަންކުރާ ގޮތަށް މިތާ އެތެރޭ 

ނޑުމެންގެ މި މުޖުތަމަޢުގައި ިމއަދު ވީރާާނވަމުންދާ ފޭރާން އިތުރަށް ވީދި، އޭެގ  ކަންކުރާ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ ައޅުގަ

ންގެ ގޮުތގައި ތިިބ މީހުންގެ ބޮލުަގއި ވެސް މި ބަދުނާމު ދާނީ އެެޅމުން. އެހެންވީމާ، ރަނގަުޅ ސަބަބުން ސާފު މީހު

މަޢުލޫމާތުގެ އަލީަގއި ކަންތަްއތައް ކުރުމަކީ ބޭނުންތެރި، މުހިއްމު ކަމެއް. ައޅުަގނޑުެމން މިކަމާ ދެކޮޅެއްނުހަދަން. 

ކުރަންވީ؟ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެްއެވސް މީހަކު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަޅުަގނޑު ކޮްނކަމަކާތޯ ވަކި މީހަކު ހިމާޔަތްކޮށް، ދިފާޢު

 425ވަދެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ޮދރުތައް އަުޅަގނޑުމެން ހުއްޓަްނޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ އިން ބުނެފައި ިމ 

އްިލ މައްސަލަ ެއއް މިއަދު ިމ އޮތީ މިއީ ަކނަޑއެިޅގެން ދޮުގ ވާހަކަ އެކޭ. އެހެން ބުނެފައި ޮއްއވާ ޭއގެ ފަހުން ކު

ތަނަށް ހުށަހެޅުނީމަ އެ މީތި ބަލައިގެންފައި މިއީ ބަުހސްކުރަން ފުރުޞަތުދިނީމަ މިއީ ދެން ވަރަށް ދެރަވަރު 

ާބވާލެްއިވ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތެއް هللا ކަންތައްތައް މި ހުންނަނީ. އާދެ! ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ލަފަ އަކީ އެއީ މާތް

ނޑުމެން އެއަކަށް ތަާބވާކަށް ުނވެްސ ޖެހޭ. މިތާގައި އެކަމާ ބެހޭ ނޫން. އެއީ ކީ ރިތި ޤުރުއާެންއ ވެސް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވާހަަކދައްކަން ވެސް ަދއްކާނަން. ެއހެންނަމަވެސް އޭގެ ބަދަލުަގިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވެްސ   430ގޮތުން އަުޅގަ

ލީހުެގ ރައީސާ އަދި ަކއުންސެލް ެޖނެރަލާ ބެހޭ ގޮތުން ެއއްެޗއް މިތާ އެތެރެއިން ތި ބޭފުޅުންާނ ބެހޭ ގޮތުން، އަދި މަޖި
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ނޑުމެްނ  ބުނެފި ކަމަށް ވަންޏާ ފިސާރި ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަޅު އަޅާ. މިތާ އެތެރެއިން ވެސް އަޅާ. އެއީ ވެސް އަުޅގަ

ވެސް އެހެން މިއަދު ހަމަ ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް. އެހެްނނަމަވެސް އެހެންެވގެންނުވާެނ. އެްއގޮތަކަށް 

ނޑުމެން  ނޑުމެންނަށް މިތާަގއި ާވހަކަދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ިމ ލިބެނީ އަޅުގަ ވެގެެނއްނުވާނެ. މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން މި  ނޑުމެންނަށް ލިބިފައިވާ ަޙއްޤުގެ ބޭނުްނ މިއަދު އަުޅގަ  435ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާުޙކޮށްެގން، ޭއގެން އަުޅގަ

ދަްއކާ ނިމޭއިރު ުކރީގަިއވާ ގޮތަށް މިތަނުން ނިމިގެން ދާންޖެހޭނީ ޖަލަށް. ހިފަނީ. އެހެންނޫންނަމަ މިއަދު ވާހަކަ

ނޑު ދަންނަވާނީ  އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި އޮތީ ޑިމޮކްރަސީ ދިވެހިާރއްޖެ އަށް އަިއއްސަ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

ނޑިއާ ދޭތެރޭ ެވްސ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަީއސް ވެސް ކަންަތއް ކުރަްއވަްނވާނީ، ކުަރއްވަންޖެހޭނީ މަނިކު ފާނުގެ ގޮ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ޝައްުކއުފެދޭ އެބަ... 

 440 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑީަގއި ހަަމ  ނޑިއާ ޭދތެރޭ ޝައްުކއުފައްަދވާނެ ކަެމއް ނެތް. މި ގޮ އެްއގޮތަކަްށވެސް މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުަގއި ހުރި ގޮ

ނޑީަގއި މި 4 ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު  ފައި އިނީމަ އަޅުަގނޑު މި ގޮ އިނީ. އަުޅގަ

 ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އަށް. 

 445 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް، ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް  ރާއްެޖ އަށް ބިދޭސީން. عهيكى سالونا ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް.

ނޑުމެން އެންމެހައި ރައްޔިތުްނ  އަންނަ މައްސަލަ އަކީ މިއީ ަހއްލުކުރަން ވެސް ވަރަށް އުނދަގޫ މައްސަލަ ެއއް. އަުޅގަ

 ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ ެއއް. ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް. އަދި

 450އަމުދުން އެ އިރެއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާރަކުން ނުބައި ނިޔަތުގައި ެއކަން ކުރަން ގަސްތުކޮްށފައި އޮތިއްޔާ ެއއީ އަދި މާ 

ނުރައްކާތެރި ކަެމއް. މިހާރުެގ މި ސަރުކާރުން ެއކަން ކުާރ އުސޫލަކީ ިމއީ. ހަމަ ާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް 

ދެންނެވިހެން ސިސްޓަމު އެރާެއކޭ ބުނެ، މީހުން ގަސްުތގަިއ އެތެރެކުރަމުންދާ ކަމަށް  ރާއްޖެ އަށް ބިދޭސީްނ ައއުމަށް މި

އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ވެްސ ބަލަން މި ޖެހެނީ. ސަބަބަކީ ސަރުކާރަކީ ޣައުރު ޤާނޫނީ ސަރުކާރެއް. އެހެންވީމާ، އެ 

ނޑުމެން ފުރަތަމަ ނަޒަރުން ވެްސ މީހުން ކުރާނެ ކަންތައްތަަކީކ ހުސް ޣައިރު ޤާނޫނީ ަކންތައްތައްކަން އަޅު  ގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ.   455ދެކެންޖެހޭނީ. ރަނގަޅަށް ކޮްށފި ކަމަށް ވަނީ ނަމަ އެ ަރނގަޅަށް ކުެރވުނު ކަމަށް ައޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް ބޮޑަށް ބަލަްނޖެހެނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެ ބޭފުޅުން ކަންތައް ކުަރްއވަން ނިޔަތްގަެނގެން ތިބި ބަެއްއ 

ވާނެ ކަމަށް. ބައްލަވާ! މި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ ސީދާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން، ކޮންޓްރެކްޓުގެ އުސޫލުަތކާ  ކަމަށް

އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެ މަތީން ރާްއޖެ އަށް، ާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނނަށް ނުހަނު ފައިދާ ބޮޑު ގޮެތއްަގއި އިންވެސްޓަރުން އައިާމ 
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ށް ކުރާ މަސައްކަތް. މިސާލަކަށް ޖީ.އެމް.ާއރު. ބައްލަވާ! ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތެޅިފޮޅިގަނެގެން އެ ބަޔަުކ ބޭރުކުރުމަ

 460ރައްޔިތުންނަށް ހާމަވެގެން ެއ ދިޔައީ އޭ.ސީ.ީސގެ ރިޕޯޓުން ވެސް ޖީ.އެމް.އާރަކީ މި ާރއްޖެ އަށް ނުހަނު ފައިދާހުރި 

ނަ ފައިދާކުރާނެ ބައެްއގެ ގޮުތގަިއ ބައެްއގެ ގޮުތގަ. މި ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށް، ިމ ރާއްޖެ އަށް އެތައް ގު

ރިޕޯޓު، ކޮރަޕްޝަްނގެ އެްއެވސް ޢަމަލެއް ހިންގާފައިުނވާ ކަމަށް ސާބިތު ހެއްާކ ެއކުަގިއ ރިޕޯޓު ނެރުނީމަ ވެްސ މި 

ގޮތް.  ހިނގާއޮތީ އިދިކޮުޅަގއި ތިބި މީހުން މިއަދު އަނެއްކާ ދަްއކަމުންދާ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މިހިރީ މި ކަންތައްތައް 

ޚިލާފަށް ިމ  ަދނީ. ޖީ.އެމް.އާރާ ކަމެއް މިހާރުގެ ބަާޣވާތުެގ ސަރުކާރުން ކުރަމުން މި ހުރިހާ ރާއްޖެ އަށް ެގއްލުންވަނިވި 

 465ިޢއްޒަތްތެރި  ،ބަޔަކު  ބްރަދާްސ ކިޔާ  ރުވާމީ ުމޖުރިމުން. އަރުތޫދަނީ ބައިނަލްއަޤް  އަްށ އެތެރެކުރަމުން މި ރާއްޖެ

ން ދިޔައިުރގައި މީ ގޮސް އެންމެ ފަހުން ކަން ބޭޒާރުެވގެލް މީޑިޔާގައި ފެތުރިސޯޝަ .ރައީސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ 

ގުިޅގެން މި ބާޣީ ސަރުކާރުެގ ވެރިަޔކަށް މި ހުންނެިވ  ބަަޔކު. އެހެންނަމަވެސް މިކަމާ ވާމީ ކުށްކުރާބައިނަލްއަޤް

ޫނސްވެރިަޔކު ސުވާލުކުެރްއވީމަ  ވިދާޅުވި،އެންމެ ފަހުން ދަްއކަމުން، އެކި ވާހަކަފުޅުސުވާލުކުރީމަ ެއކި ފަހަރު  ޅާއާބޭފު

ޭގ ނވެރިންނަށް އެނެގނީ. ނޫސްންނަމެންނަށް ވެސް އެނގޭ މިންވަަރކަށޭ ތިމަބޭފުޅުންނަށް ވެްސ އެ ވިދާޅުީވ ެއއީ ތި 

 470ުރ މީ މުޖުރިމުންގެ ގޮތުަގއި އަރުތޫވާޓުަގއި ޫގގުލްކޮށްލީަމ ވެސް ބައިނަލްއަޤް އިންޓަނެ މިންވަރަކީ ކޮން މިންވަރެއްތޯ؟

ވެސް ނުވާނެ.  އަށް ވަދެިވގެން . މިވަރުގެ ބަޔަކު މި ސިސްަޓމުގެ ތެރެއިން މި ރާއްޖެބްރަދާސް މި އޮތީ ފެންނަން

އިދުަގއި ބުނަނީ، ަގވާ  ޤާޫނނާއި؛ ެއްއ ނުކުރޭ. މި ާބވަތުެގ ކިިރޔާ ެވސް ަޝއްެކއް ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ުހއްދަ

. ވެސް އެތެރެެވގެންނުވާނޭ މި ބާވަތުގެ ހިމެނޭ މީހަކު ،އް ތަުކގައި ބުަނނީ ކިރިޔާ ވެސް ޝަްއކެއިމިގްރޭޝަން ލޯ

ހުންނެވި  އި އަރާހުރި އިރެއްހެން ބާޣީ ނާޒިމާިއ ޓުައރިޒަމް މިނިސްޓަރުެއކުގަ  އަރުތޫރު ްބރަދާސްއާ އެހެންނަމަވެސް،

 475. އަދި ހަމައެއާެއުކ ދަނީކަްނތައްތައް މި ސަުރކާރުން ކުަރމުން ދިޔައީ. މި ބާވަުތގެނިގެންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެ ތަން

ސް ެއ ރޯޕޓަށް ވަޑަިއގަތީމަ ވެއަުކ ފުރާވަޑަިއގަންނަވަން އެއަ ުބކުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އިންތިޚާ

ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ. ސީާދ ޤާނޫނުތައް މުގުރާލީ. ވަކި  ގެންިދޔަ ޖެއްސުން ތިމަނިކުފާނަށް ކުރައްވަމުން

 ...އުެފއްދިފަ ނޫނެއްޚާއްޞާ ޤާ

 

 480 ވާހަކަދެއްެކުވން: މަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފުތި

ައީކ  ވާ މައްސަލަ ` ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، މިއަދު ހުށަހެޅިފައި މި

އެއް. ައޅުަގނޑު ވަރަްށ  އިވާ މަްއސަލަޚިލާފަށް ހުށަހެޅިފަ ވަނަ މާއްދާގެ )ކ(އާ  49ަގވާިއދުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ

ޚިލާފު  ޙަޤީޤަތާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތުންއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު އަޖައިބުެވއްޖައިން ރަ 

ރަދުވާ ނަށް ޚަތަ އަދި މި، ހައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާމަޖިލީހުގެ އެންމެ ،މި މަޖިލީހުގަިއ ބަހުސްކޮށް އެއް މައްސަލަ

ނޑު ޙަޤީޤަތާ  މަލުުކރައްވާތީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ،ަމގުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޢަ ޚަރަދުތައް އިސްރާުފގެ  485ޚިލާފު އަުޅގަ



19 

 

 ނޫން. ސަބަބަކީ މި މައްސަލައާ ކުރުމުގެ ގޮތުންނެއްްއވެސް ހާލެްއގައި މިކަން ދިފާޢުމައްސަލައެކޭ މި ދަންނަވަނީ އެ

އި ހަވީރުނޫހުަގއި ޖޫންގަ  12އިިމގްރޭޝަނުން  ،އިން ވާ މުއައްަސސާ  މި ފައިުގޅި  ގުޅޭ، މި މައްސަަލއާ

ެއ އެއް  ވަީނ އެ އާޓިކަލްަގއި ވިދާުޅވެފަިއވާ ފަދަ މައްސަލަ އިގޮތުން ވިދާޅުވެފަ ބެހޭޝާއިޢުކޮށްފަިއވާ އާިޓކަލާ 

ހާސް މީހުން ސިސްޓަމު  4ވާ ވެަފއި. އަދި އެ އާޓިކަްލގައި ވިާދޅުބޭފުޅުންގެ ސިސްޓަމަށް ދިމާވެފައިުނވާ ކަމުގަ

 490ތަނުން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމުގައި  މިފަދަ ގޮތަކަށް އެ، އެހެންވީމާ. ކަމުގަ  ނުވާއެރާެއކޭ ކިޔާފައި އެތެރެކުެރިވފައި

ާވއިރުަގއި މި  ޤަބޫލުކުރެވިފައިކަމަްށވެ،  ެއއް އަކީ ޙަޤީޤަެތއް ނެްތ މައްސަލަ އެ ަމްއސަލަވިދާޅުވެަފއިާވއިރު، 

ޓަކައި، މި ޢިްއޒަތްތެރި  ރަްއޔިތުންނަށް އޮުޅވާުލމަށް ،ަޓކައި ކަމަށް ެދއްކުމަށް ޒަތްތެރި މަޖިލީހުން އެީއ ޙަޤީޤަތެއްޢިއް

 ެއކަމާ ހަމަ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ރާއްޖެކަދައްކާ ދެއްކުމަކީ ައޅުަގނޑު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވާހަ

ނޑުމެންގެ ރަ ،ޚިލާފަށް އެތެރެވެއަދި ގަވާއިދާ ން އެތެރެވުމަކީ އަށް ބިދޭސީ  އްޔިތުްނެގ ތެރެއިން ވަޒީފާ ހޯދައި،އަޅުގަ

 495ކަމެއް. އެކަމަކު ެއްއވެސް  އަދި އެތައް ބަިއވަރު މަސައްަކތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމީ އަުޅަގނޑު ވެސް ެއކަމާ ކަންބޮުޑވާ 

ރުގެ މުައއްސަާސއަކުން ކީ ސަރުކާއަ މައްސަލަ މި .ނޫން ެއއް އަކީ އެކަމާ ގުޅިފަިއވާ މައްސަލަ ހާލެއްގައި މި މައްސަލަ

އެއް.  ޚިލާފަށް ބަޔަކު އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ ގަާވއިދާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި މި ޢިއްޒަތްތެ މި މައްސަލަ، އެހެންވީމާ  ލުމަށް ގުތު ގެއްުލވައިރި މަޖިލީހުގެ ވައަކީ އަުޅގަ

އި ގަލެއްުނކުރަން. ކުރިއަށް އޮތް ތާކަމުގައި ައޅުަގނޑު ޤަބޫކައި ެއއްެވސް ހާލެއްގައި ަބހުސްކުރެވޭނެ މައްސަލަ އެއް ޓަ

 500 ނުވަތަ  ،ތްތެރި ރައީްސ ވެސް މިފަދަ މައްސަލަތަުކަގއި ެއއީ ޙަޤީޤަތެއްތޯ ެވސް އަދި ޢިްއޒަ ޖެނެރަލް ވެސް ަކއުންސެލް

 ކަމަށް  ކަމަށް ބުނެފައިވާ އެއް މައްސަލަ ވެސް ފަރާތަކުން އެީއ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު އެއް  ؛މައްސަލައެްއތޯ ޚިލާފު ޙަޤީޤަތާއި

 އް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކީ އަުޅަގނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އިލްތިމާސެބަލައިނުގަތުމަ ވަންޏާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 505ތޮއްޑޫ ާދއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ  ،ެއއް . ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުތެމަޑަވެލި ދާއިާރގެޢިްއޒަތް

 މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު. 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 510 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ރިޔާަބއެްއ ދުވަސް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ޖެނެަރލަށް އިޝާރާތްކޮށް އެްއޗެހި  ންސެލްސަތާއި ކައުދުވަހު އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ވާަހކަ ހުއްުޓވާލާ. ެއކަމަކު ދެންމެ ޤައުމީ އިއްތިހާދަށް ނިްސބަތްވާ މެންބަރަކު ވިދާުޅވީމަ  ބުނީމަ އަޅުގަ
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ން ިއގެތަކެޭކ ިކޔަވާހަކައީ ދެްނމެ ވަރަށް ގިނަ ޙަޤީޤަތާ ިޚލާފު އެ  ބިރުންތޯ ތި އެްއޗެއް ވިދާޅުުނވީ؟މަނިކުފާނު 

 ންގެ ބޮލުގައި...އެންމެ ރިޔާސަތަށާއި ަކއުންސެލް ޖެނެރަލާ

 515 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަކީ މަޖިލީހުެގ  ފުޅުގައި ތި ގެްނނެވި ޕާޓީޒަތްތެރި މެންބަރު ދެންމެ ވާހަކައެއް ނޫން ޢިއް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 .ތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުދާއިރާގެޢިްއޒަތްެއއް ނޫން. މަޑަވެލި  ޖަލްސާގައި އަދި ބަލައިގެންަފިއވާ ޕާޓީ

 

 520 ވާހަކަދެްއކެުވން: ާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޒިމުމަޑަވެލި ދާއި

ެގ )ނ()ހ(، )ށ(،  ނަ މާއްދާގެވަ 145ދުގެ ަގާވއި ަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! މަޖިލީހުގެ` ޝުކުިރއްާޔ ޢިއް

އެްއ. މި މައްސަލަ  ވެސް ވަރަށް ކަންބޮޑުވުން ހުރި މައްސަލަ އަކީ ޙަޤީޤަތުގައި ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ

ކަމެއް ޤަބޫލެްއ  ސް ރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން އެކަދެއްިކޔަެގން އުޅޭ ދެތިން މީހަކު ވާހަކަޓަކައި ގަނެ ކުރުމަށްދިފާޢު

ދިމާވެފައި ހުރި އެންމެ  ނޭގ މި ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުްނގެ މަަސއްކަތްތެިރންނަށްރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުްނނަށް އެބަ އެ ނުކުރާނެ.

 525މުޅި ، ހާސް މީހުން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް 4 .އަކީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މީކަން ޙަޤީޤީ މައްސަލަ ،ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ

ކުރީ. ބަޣާވާތްކުރީމާ ޭއގެ ފަހަތަްށ  ގުމެއްެގ ތެރެއަުކ ނޫން. އެީއ ބަޣާވާތެްއ އެ ނނޭ ސިސްޓަމުން ެގއްލުަވއިލީކީ

އަީކ  ލް ޖެނެރަލް ވިދާޅުވާ ވާހަކަާއއި މަކަރުހަދާ ވާހަކައާ އަދި ަކއުންސެ ހަދާ ވާހަކަޮދގު؛ ތައްތައްޖެހޭ ކަންއަންނަން

ިއ ށް އިންާކރުކުރަނީ. ކީރިތި ޤުުރއާނާއޮންނަ ވާހަކަަތކަ އިގަ މިތާގަިއ ނުދެއްކޭނެ. ވަޙީ  ބަސްފުެޅއް ނޫންކަުމގައި  ވަޙީ

 ނަމަ، އެ މީހުންނާ  ކަމަށް ވަނީ ކޮށްފިސާބިތުވޭ ބަޣާވާތްސުންނަތުން ގެ وسهى هللا عهيه صهى ކީރިތި ރަސޫލު

 530ބަޣާވާތެއް ކޮްށގެން މި އުޅެނީ. ދެން  ،. މި އޮތީބަޣާވާތުން ައރައިގަންނަންދެން މަސައްކަްތުކރަންޖެހޭނޭ، ހަނގުރާމަކޮށް

 32މި ދައްކަނީ  މިކަހަލަ ހިތާމަވެރި ކިތަންމެ ކަމެއް އަންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، އޭގެ ފަހަތަށް އަންނާނީ

ހާސް މީހުން ރާއްޖެ  4 ،ެއއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވާހަކަ. ިމ ދައްކަނީ އާަދއިގެ ވާހަކަ

 މީީކ ާއ ވާަހކަ ލޭބަރ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައި ހުރި ަކންތައްތައް. ވެސް  އިުދއްވާީލމާ މީ ކުރީގަ  ސިސްޓަމު، އެތެރެކޮށް

ފޮނުވަިއގެން ޤަުއީމ  މެއް ވެސް ނޫން. ައޅުަގނޑަީކ މި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގައި ރަްއޔިތުންއާ ކަ .އެއް ވެސް ނޫން

 535އިިމގްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުަގއި  އަޅުަގނޑު ކަންބޮޑުވިބެހޭ ކޮމިޓީގައި ިއންނަ މީހެއްގެ ހައިސިްއޔަތުްނ  ސަލާމަތާ

ނޑުގެ ކުީރގައި ވާަހކަދެއްެކވި  ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް.. އަށް މިހާރު ހުރި ބޭފުޅާ ދެއްކެިވ ވާހަކަ ދެންމެ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުެރއްވި އެ ނުކުތާ. މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ 

ގެ އެ ފާހަގަކުެރްއވީ ެއ ނުކުާތ. އަރުތޫރު ބްރަދާސްޭއ ވިކޔާ ބަޔަުކ މި ޤައުމަށް ެގނެސްގެން، އެ ބޭފުޅުން

ވުޒާރާ އިން ދަްއކަމުންދިޔަީއ  2މައްސަލަިއގައި މި ތަނުގައި ަވކާލާތުކުރީމާ ކީކޭތޯ ވިދާުޅވީ ސަރުކާރުން؟ ސަރުކާރުގެ 
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 540ވާހަކަ އެއް. ިމހިރީ މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނެގ ކުރިމަތީގައި ާޢއްމުވެފަިއ،  3ވުޒާރާ ިއން ދެއްކީ  3ވާހަކަ ެއއް.  2

ގެން ފޮޓޯަނގަިއ، ކާރު ޭރސް ދުއްަވއި އަދި ނުވިތާކަްށ ބާޣީ ވަޙީދު ގެްނގޮސް ެއ މިފަދަ ބޮޑެތި މުޖުރިމުން ގޮވައި

މީހުންނާ ސަލާންގަލާންކޮށް، މިހާހިސާބަށް ދިޔައިރު ކޮން ވާހަކައެއްތޯ މި ދައްކަނީ؟ ކޮންވާހަކަެއއްތޯ މި ދައްކަނީ؟ މީ 

ދު ައީޑގައި ހުެރގެން އޭނަ ކެމްޕޭންކުރުމަްށ ޙަޤީޤަތުގައި ކެމްޕޭނަން ހިންގާ ބޮޑު ޖަރީމާ އެއް. މި ކަމަކީ ބާޣީ ވަޙީ

މިލިއަން ޑޮލަރު ދިވެހި ދައުލަތުން ކައްވާލީ އޮުޅވާލަިއ، މަކަރާއި ހީލަތް ހަދައިގެން. މިކަން އަޅުަގނޑުމެން  32ޓަކައި 

 545ބާޣީ ވަޙީދު. ބަލަންޖެހޭނެ. އަރުތޭރު ޓްރަދާސް ވެސް ގެަނއީ ބާޣީ ވަޙީދު. އަދި ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް މައްސަލަ އަކީ ވެސް 

މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުމަށް ބޯނުލަނބައި އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް 

ދުވަްސ. އެހެންނޫނިއްާޔ  29އިޙްތިރާމުނުކޮށް ބާޣީ ވަޙީދު ކަންތައް ކުރަންޏާ ބާޣީ ވަޙީަދށް އޮތީ، މަދުެވގެން އޮތީ 

 ޙީުދ ގޮތަށް ފިއްލަވަންޖެހޭނީ. ުޝކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރިއެކޭ އެްއގޮތަށް ފިލި ވަ

 

 550 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا ގަލޮޅު އުތުރު ާދއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަބްދު

ބިދޭސީްނ  4999ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ސިސްޓަމު އެާރެއއްގެ ދަށުން ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްެގ ދަށުން 

އީސް އަުޅަގނޑުމެން ހައިާރނެއް ނުވޭ. ައޅުަގނޑުމެންަނށް އެނގޭ ައޅުަގނޑުމެންގެ އެތެރެވީމަ، ިޢއްޒަތްތެރި ރަ 

ނަޑކަށް  މިލިއަްނެގ  12އިޤްތިޞާދަށް ކިތަންމެ ވަރަަކށް ވެސް ެގއްލުންދަްއކާކަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ާގތްގަ

ކާކަން ެވްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ. ގެއްލުން މި ސިސްޓަމް އެރާެގ ދަށުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ދައް

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ މީ ކޮންމެހެން އޮިޅގެން ހިނގާފައި ހުރި ކަންތައްަތްއ ނޫންކަން ވެސް. އެކަަމކު   555އަދި އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއަދު ަހއިރާންާވވަރުގެ ކަމެއް ނޫނޭ. ނިޒާމުގެ މައްސަލަެއްއގެ  އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ އަކީ ީމކީ އަުޅގަ

ސިސްޓަމު އެރާެއްއގެ ތެރެއިން ބަޣާވާްތކޮށް ވެިރކަމާ ބަޔަކު ހަވާުލވީމާ ދެން ރޭވިގެން އަންނަ ހުރިހާ ކަމެްއ ތެރެއިން، 

ބިދޭސީްނ  4999ވެސް ދާނީ ހަމަ ނިޒާމުގެ މައްސަލައިގެ ތެެރއިން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިކަމާ ގުިޅގެން 

ާކވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ އަަވްއޓެރި ޤައުމުތަކުން މީހުން އެތެރެކުެރވިފަިއވާ ވާހަކަ ަދްއކާއިރު މި ދައްކަނީ އަނެއް

ނުޑމެންގެ އަަވއްޓެރި ޤައުމުތަާކ   560އިލީގަލްކޮށް އެތެެރކޮށްގެން ުއޅޭ ވާހަކަ. މި މީހުން ޑީޕޯޓުކުރަންެވގެން ދެން އަޅުގަ

ނުޑމެންގެ ައވަްއޓެރި ޤައުމުތަުކގެ ގުޅު ނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި އަުޅގަ މާ، އަުޅގަ

ނޑިގެންދާނެ ވަރު ެވސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ. އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ އަީކ  މޫނުކެ

ނޑުމެންގެ ާޚރިޖީ ގުޅުންތަކަށް ގެއްލުްނާވ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ބާޣީ  އިޤްތިޞާދަށް ެގއްލުންވާ ކަންތައްތަކާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އިޤްތިޞާދަށް މުޙައްމަދު ވަޙީދުގެ ޚާްއަޞ އެ ކްސްޕަީޓޒެއް. އޭނަައީކ މި ކަމުގެ މާހިރެއް. ައޅުގަ

 565ގެއްލުންދިނުމަކީ ައޅުަގނޑުެމންގެ ބޭރު ޤައުމުތަކާ އޮންނަ ގުޅުންތަކަށް ގެއްލުންދިނުމަކީ ބާޣީ މުޙައްމަދު ވަޙީދަީކ 

. ޖީ.އެމް.އާރަކީ ޭއގެ ބޮޑުބޮުޑ ބިދޭސީންނަކީ ެއކަމުގެ ުކޑަުކޑަ މިސާލެއް 4999އެކަމުެގ ޚާއްސަ މާހިރެއް. މި 
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މިސާލެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީްސ ނަޝީދުެގ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމާ އިދިޮކޅަށް ިދވެހި ރަްއޔިތުން ޖަޒުބާުތގަިއ 

ޖައްސަންެވގެން އެންމެ ބާރަށް ގޮވަމުންދިޔަ ެއއް ޮގވެްއޔަީކ ދިވެހިންގެ އެއަރޕޯޓް ދިވެިހންނަށޭ. އެއީ ކޮރަޕްޝަންެގ 

މަލާތެކޭ. އެކަމަކު މި ހިނގައިދާ ހަފްތާަގއި ދިވެިހރާއްޖޭގެ މިނިވަްނ މުސްތަޤިއްލު އެންޓި ކޮރަޕްޝަްނ މުޢާ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަްނ  5ކޮމިޝަނުން، އޭ.ސީ.ސީ އިްނ ނެރެފައިވާ ރިޕޯުޓގެ   570ނުުކތާ އެއް ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ އަުޅގަ

ންގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނަނީ އެ މަސައްކަތަކީ ޖީ.އެމް.އާރަށް ބޭނުން. ފުރަތަމަ ނުކުތާ އަކީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަަރްއޤީކުރަން ދިން ެއގްރީމެންޓަީކ އެްއވެްސ ކޮރަޕްޝަްނގެ 

ނ ޑުތަުކގެ މައްސަލަ އެއް ހިނގާފަިއާވ ކަމެއް ނޫނޭ. އެގްރީމެންޓް އެކުލަަވއިލާފައި ވަނީ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ނޑުަތކަށް ފެތެއޭ. ރިޕޯޓުަގއި ވަނީ އެ މުޢާމާލާތަކީ  ތެރެއިންނޭ. އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

 575ރަނގަޅަށް ދެ ފުށް ފެންނަ މުޢާމަލާތެކޭ. މި މުޢާމަލާތުގައި ިބޑު ިއވެލުއޭޝަްނަގއި ލީގަލް، ޓެކްނިކަލް އަދި 

ޒަލަށޭ އެވޯޑުީދފައި އެ ވަނީ. އަދި ޚާްއޞަކޮށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ފައިނޭންޝިއަލް އެންމެ ފަިއދާހުރި ޕްރޮޕޯ

ނޑުމެންނަްށ ފައިދާވަނީ، ސާފު ފައިދާގެ  ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކޮށްފަިއވޭ ޖީ.އެމް.އާރަށް ެއއަރޕޯޓް ހިްނގަންދިނީމާ އަުޅގަ

ސީ.ެއލް އިން ހިންގީމާ ފައިދާވަނީ ގޮތުަގއި ފަސް ސަތޭކަެއއްހާ މިލިއަން ޑޮލަރު ފައިދާވެއޭ. ެއހެންނަމަވެސް އެމް.އެން.

ނޑުެމންނަށް. ގެއްލުންވަނީ ިދވެހި  ދުއިސައްަތއެއްހާ މިލިއަނޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހިސާބު ައކުރު ވަރަށް ސާފު އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފު. ދިވެހިންގެ ެއއަރޕޯޓް ދިވެހިންނަށޭ ކިޔައިގެން ގޮވެިލޮގވީ  580މާ ރައްޔިތުންނަށްކަން ވެސް ައުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ެއއްަޗކީ ގެއްލުނީ ދިވެހިންނަްށ ޙައްޤު ދިވެހިންގެ ތަރައްީޤކަން. މި ފެންނަނީ ހަމަ 

ނޑުމެން ދިވެހިންގެ ތަރައްޤީ  ހައްތަހާވެސް ބަޣާވާުތގެ ހިތި ޚަރަދު. މި ފެންނަނީ ހައްތަހާވެސް ބަޣާވާތާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

 ޓް...އަށް ކުރާ އަސަުރ. ދިވެހިންެގ އެއަރޕޯ

 

 585 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ނޮޅިވަރަމު

ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ހުށަހެޅިފައިާވ ކުއްިލ މައްސަލައަށް ބަަލއިލާއިުރގަިއ އަޅުަގނުޑ ވެްސ ޤަބޫލުކުރާ 

ނޑުމެން ގެ ތެރޭަގއި ފެންމަތިވަމުން އެބަ ދޭ. މި ގޮތުަގއި އިމިގްރޭޝަްނގެ ވަަރށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް މިައދު އަޅުގަ

ދެންނެވި އިމިގްރޭޝަްނގެ މައްސަލަތަުކގެ ސަބަބުން ރާްއޖޭގެ ވިޔަފާީރގެ ސިނާޢަތްތަަކށް ވެސް އެކަުމގެ ނޭދެވޭ 

އަސަރުތަެކއް ކުރަމުންދާ ކަަމށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ޚާއްޞަކޮށް ކޮންްސޓްރަކްޝަްނ ކަހަލަ ދާއިރާތަކުަގއި ގިނަ 

 590ދަދެްއގެ ބިދޭސީން ހަރަާކތްތެރިވަމުން ދާއިރުަގއި ބިޭދސީން އެތެރެވުުމގަިއ ވަރަްށ ބޮޑު އުނަދގޫތަަކކާ އެަބ އަ

ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. މި ދެންނެވީ ކުންފުނިތަކުން. ވިާސގެ ކަންތައްތައް ހަމަނުޖެހުމާ، އަދި އޮންލައިންކޮށް ވިާސެގ 

އް ވެސް އެބަ ހުރި. އެހެންވީމާ، މި ދެންނެވި ދަތިތަކަކީ ކޮބައިޯތ ކަންތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ ތެޭރގައި ހުރި ދަތިތަކެ

ބަލައި، އެ މައްސަލަތައް ަހއްލުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުމަށް 



23 

 

ނޑު ވެސް އެ ކަން  ބޮޑުވުންތަކާ މެދު ކަންބޮުޑވާ ބަލައިލާއިުރގައި މީަގއި ފާހަަގކުރަްއވާފަިއވާ ކަންބޮުޑވުންތަަކކީ އަުޅގަ

ނޑަށް އެންމެ ބޮޑަށް  ނޑު ބަލައިލާއިުރގަިއ އަޅުގަ  595ކަންތައްތަެކއް ކަމުގައި ދަްނނަވާލަން ބޭނުންވޭ. މިގޮތުން އަޅުގަ

ފާހަގަކުރެވެނީ ޙަޤީޤަުތގައި ިދވެހިރާއްޖެ ައކީ އިންސާނީ ަވގުފާރީގެ މަރުަކޒެްއގެ ގޮުތގަިއ މިއަދު ބޭނުންކުރަމުން އެަބ 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ހަރުދަނާ ރަނގަޅު ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން. ރާއްޖެ  އާދޭ އަުޅގަ

އެތެރެކުެރވޭ ބިދޭސީން ލަްއަވއި ގަަދކަމުން މަސައްކަްތކުުރމާ، އަދި ައޅުންގެ ގޮުތގައި މަސައްކަތްކުުރވުމާ، މިފަދަ 

ނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ފެންނަ މުން އެބަ ދޭ. ޤައުމެއްގެ ހައިސިްއަޔތުން ބަލައިލާއިރުގައި މިއަދު ކަންތައްތައް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެނަށް ވެސް އެނޭގ   600އަޅުަގނޑުމެންނާއި އިންޑިާޔާއ ދެމެދުގައި އޮތް ނުތަނަަވސްކަން؛ މީ އަުޅގަ

ހިރާއްޖޭަގއި ދިރިއުޭޅ ނުތަނަވަސްކަމެއް. މި ނުތަނަަވސްކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ސަބަބެއް ކަމުަގއި ވެފައި މި އޮތީ ދިވެ

އިންޑިާޔގެ ަރއްޔިތުންނާ މެދުގައި ކުރެޭވ އިހުމާލު ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަނީ. ޖީ.ެއމް.އާރު މައްސަލަ އަކީ ީމެގ 

ވަރަށް ހަވާސާަގއި އޮތް ވަރަްށ ކުޑަ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. ެއއީ ވިޔަފާީރގެ މުޢާމަލާތެއް. އެ 

ނިންމާނީ ވިޔަފާީރެގ އުސޫލުތަުކގެ ތެެރއިން. އެެހންނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އުޅޭ އިންޑިާޔގެ ަރއްޔިތުްނގެ  ކަންކަން

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ފޭރޭީމހުން ޖަހައިގަނެގެން އެބަ ގެްނދޭ. ދެން ހަމަ އެހެންމރ،   605ކަރުަގއި އޮންނަ ފަށް ެވސް ައޅުގަ

ޮއވޭ ބަެއއް ކަހަލަ ފަންނީ ދާއިރާތައް؛ މިސާލަކަށް ނަރުހުން ކަހަލަ އެ މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި އެބަ 

މަޤާމުތަކުގައި މަަސއްކަްތކުރާ ބިދޭސީންނަށް ކަިއވެނިކުރަން ރަށަށް ނުދެވިފައި ވެސް އެަބ ހުރި. އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ 

ސާެނއްެގ ގޮުތަގއި ައޅުަގނޑުމެްނ ކަންތައްތަކަށް ބަަލއިލާއިުރ މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން އަނެއް ިއންސާނާ އަީކ ވެްސ އިން

ޓްރީޓުކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ެއއީ އިންޑިޔާ މީހެްއ ކަމަށް ިވޔަްސ، ެއއީ ބަނގްލަދޭޝް މީހެއް ކަމަށް ވިަޔސް، އެ މީހަކަްށ 

 610ދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ހުންނާނެ. އޭނަ ލައްވާ ހަމައެކަިނ މަސައްކަތްކުުރވާފައި ައޅުަގނޑުމެން އަަޅއިނުލާ ދޫކޮށްލާ 

ހަލަ ގޮތަކަށް، ނޫންނަމަ މުސާރަނުދީ އޭނަ މުޅި މާލެ އަށް ގިނަވާ ކަހަލަ ގޮަތަކށް ދޫކޮށްލީމަ، ދެން އޭނަ ކަ

ނޑުފުރާނަމުއްތިކުރުމަށް ޓަަކއި ކޮންމެވެސް މަސަްއކަތެއް ކުރާނެ ނޫންތޯ. އެހެންވީމާ، މުޅި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހުރި  ބަ

ނޑުމެްނ ހިނގާށޭ ހައްލުކުރަ ނޑުެމންނަށް އެނގިފަިއވާ ގޮތުަގއި މައްސަލަތައް އަުޅގަ ން ަމސައްކަތްކުރަމާ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަރުދަނާ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް ލިބުމުގެ މަގު މިހާރު  އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ދީލަތި ެއހީގައި އަުޅގަ

 615ބުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ ފަހިވެފަ. އެހެންވީމާ، އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި ދެންނެވި ކަހަލަ ބޯޑަރ ސިސްޓަމެއް ލި

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖެ އަށް އަރުތޫރު ބްރަދާސް ކަހަލަ މީސްމީހުން ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް ކުޑަެވގެންދާނެ. އަދި 

ނޑުމެްނގެ ދިވެހިރާއްޖެ އަީކ ހަބެއް ކަމުގައި ބެެލިވގެން  ނޑުމެންގެ ިދވެހިރާއްޖެ މެދުވެިރވެގެން، އަުޅގަ ހަމައެހެން އަޅުގަ

ޗާ އަދި އިްނސާނީ ވިޔަފާީރގެ ކަންަތްއ ނުކުރެވޭނޭ ގޮތަށް ފަހިެވގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މި މަސްތުވާތަކެއް 

 މައްސަލަިއގައި...
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 ހުޅުމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުްނ:

ނޑު ފުރަތަމަ ވެސް ދާންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެ ންބަރު `. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ހުށަހެޅުްއވި ގޮތަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ާވހަކަދައްަކއި ނިމެންދެން ފުރުޞަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ 

ވާހަކަ، އަދި ެއއަށް ތާއީުދުކރަން އެ ހުށަހެޅުމަށް. ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަދު މި ުހށަހެޅިފައިވާ ުކއްލި މައްސަލަ 

ނޑުމެން ކަންބޮ  625 4999ުޑާވންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑިއވިގެން ިމ ދިޔައީ ާރއްޖެ އަށް އަކީ އަުޅގަ

ބިދޭސީން އޮޅުމަކުން، ސިްސޓަމު އެރާައކުން ރާއްެޖއަށް ެއތެރެވެގެން ިދޔަ ވާހަކަ. އޭެގ ދުވަސްޮކޅެްއ ފަހުން އެހެން 

ވީ ކަެމއް ނޫނޭ. ސޮފްޓްވެއަރ އިން ވީ ކަމެއް ނޫޭނ ތަނަކުން، އެމް.ސީ.އައި.ޓީން މި ބުނަނީ އެއީ ސޮފްޓްެވއަރައކުން 

ނޑުމެންނާ ދިމާއަްށ  އެއީ. އެހެންވީމާ، ާރއްޖޭގެ ަމއި ދޮރާށި ބަލަހައްޓަން ބޭރު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްިފއޭ ިކޔާފަިއ އަުޅގަ

ނުން މި ބިދޭސީން ރާްއޖެ އެތެރެކުރި ވާހަކަ މި ަދއްކަނީ. އިިމގްރޭޝަ 4999އެްއޗެހިޮގވަން ތިބި މީހުން މިހާރު 

ނޑު ކަންޮބޑުާވ ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން އަންނަ   630ބުނަނީ އެތެރެވެއްޖޭ. އެތެރެޮކށްފިއޭ. އަުޅގަ

ފަތުރުވެރިޔާ އަށް ވިސާ ދޭްނ މި ޖެހެނީ ރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރުން، ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. މީ މިލިޓަރީ ވެރިކަމަކަށް 

ލާމަސީލު މިސާލެއް. ރާއްޖެ ައށް އަންނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްެޖ އަށް ވިޔަފާިރކުރަން އަންނަ  ރާއްޖެ ގެންދާކަމުގެ ފުރިހަމަ

މީހަކަށް ވިސާ ދޭން މި ޖެެހނީ ރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރުން. ކިހިނެއްތޯ ރާއްޭޖގެ ދިފާޢީ ާބރުން ވިސާ ީދ، ރާއްޖެ އަށް 

ނޑުމެން އަންނަ މީހުން ކޮންޓްރޯލްކުރުުމގެ ބާރު ދިފާޢީ ބާރަށް ދީފިްއާޔ އެ  އީ މިލިޓަރީ ވެރިކަމެްއ ޫނން ގޮތަކަްށ އަުޅގަ

 635ސިފަކުރާނީ. އެ ކަންތައް ަރްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤަބޫލުނުކޮށް ބޭރުކޮށްލީމަ، ހަމަ އަނެއް ދުވަހު ވަޙީދު ަރއްޔިތުންެގ 

ނުޑމެން ވިސްނާލަން އެަބ ޖެހޭ  މަޖިލީހާ ދެކޮޅަށް، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަްށ މި ބުނަނީ މިހެން. އަުޅގަ

ބިދޭސީން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވުުމން ގިނަގުނަ ެގއްލުންތަކެއް ިދވެހިރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމީ އަްށ  4999ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

މީހުން ފައިސާ ހިފައިގެން އެ މީހުންެގ ރަށްރަށަށް ލާރި ފޮނުވުމަށް ޓަކައި ބޭރު ފައިސާ ހޯދުމަށް  4999އެބަވޭ. އެ 

ނަޑކަށް މަހަކު  ސަލާންޖަހަމުން މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޭރު ފައިސާ ރާއްޖެ އިން އެ މީހުން ބޭރު  19ދުވަމުންދޭ. ގާތްގަ

 640އެބަ ކުރޭ. ރާއްޖޭަގއި ބޭރު ފައިސާ އަށް އޮންނަ ޑިމާންޑު އިތުރުެވ، ރާއްޖޭގެ ިއކޮނޮމީ ހަމައިން ނެއްޓިގެން ދާތަން 

ތަކުގެ ސަބަބުން. މިހާރު ބާޣާވާތަކުން ވެރިކަމާ ހަވާުލވެ ތިިބ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ މިކަހަލަ ކަންތައް

ނޑުމެން ބޮލުަގއި ދައުލަތުން އެތައް ިޚޔާާނތެއް ވެަފއޭ ެއ އޮތީ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުތަކުން ދައްަކިއގެން  މީހުން އަޅުގަ

އެއްެވސް މައްސަލަ އެއް ދައްކާއިުރ، އިހަށްދުވަހު ޖީ.ެއމް.އާރު؛ ިއއްެޔގައި ޖީ.އެމް.ާއރު ރިޕޯޓް ނެރުނުއިރު ބުނަނީ 

ނެތޭ. ކޮރަޕްޝަންގެ އެްއވެްސ މައްސަލަ އެއް ނެތޭ. ކޮން ވާހަކަެއއްތޯ މި ދައްކަނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި އުޅެނީ 

 645އަޅުަގނޑުމެންނާ ދިމާލަށް ެއކި ެއއްޗެިހކިޔާފަިއ، ާރއްޖެ އިން ނާޖާއިުޒ ގޮުތަގއި ފަިއސާ ނަގާފަިއ، ވަްއކަންކޮށް، 

ނޑު މިހާރު ކަންބޮޑުވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރާއްޖެ އަށް ކަންތައް ކުރަން ބިދޭސީން ގެނައިއިުރ، ަވގަށް  4999. އަުޅގަ

އެތެރެކުރިއިރު މީ ކީްއކުރަން ގެނައި ަބއެއްތޯ؟ ަބއެއް މީހުން އެބަ ބުނޭ މީ ރައީސް ނަީޝދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ޓަަކިއ 
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ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ސިސްޓަމުގެ ބޭރުން، ިސއްަޓމުން އެތެރެކޮށްފައި ޑި ލީުޓޮކށްފައި ބަޔަކު އެތެރެކުީރއޭ. އަުޅގަ

ބަލައިލަން. ވަރަށް ގިނަ ިދެވހި ރައްޔިތުން ކަންބޮުޑވާ މަްއސަލަ އެއް. ަރއީސް ނަޝީުދ އަވަހާރަކޮށްލަން މި މީހުން 

 650ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތީީތެވ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުުކރައްވާނެކަުމގެ ޔަޤީންކަން އޮީތތީވެ، ެއއްބުރުން ކާމިޔާުބކުރާނެ

އެ މަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލަން މަސައްކަތްކުރާކަން. އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް މި މައްސަލަ 

 241ބަލަން. އަޅުަގނޑު ޮގވާލަން، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޮމިޝަްނތަކަށާއި މިނިވަން މުައއްަސސާތަކަށާއި މަޖިލީހުގެ 

 ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް މި މައްސަލަ ސީރިއަސްކޮށް ަބއްލަވަން.  ކޮމިޓީއަށާއި ަޤއުމީ

 

 655 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަދު މަޚްލޫފުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙް

ވަަނ ދުވަހު ސިސްޓަމުގެ މައްސަލައަކުން ރާއްޖެ އަށް އިތުރު  2913ޖޫން  12ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ެވއްޖެ ކަމަށް ހަވީރު ނޫހުަގއި ލިެޔފައިވާ ޚަބަރާ ގުިޅގެން ހުށަހެޅިފައި މި ާވ ުކއްލި މައްސަަލ ބިދޭސީން އެތެރެ  4999

ނޑުމެން ވެސް އެކަމާ ދޭތެރޭ ސީރިައސްކޮްށ ވިސްނަންޖެހޭ މައްސަލަ އެއް ކަމުަގއި ައޅުަގނޑު  އަކީ އަުޅގަ

މަހެއްހާ ުދަވސްތަކުގެ ތެޭރަގއި ރާއްޖެ އިން  2ޤަބޫލުކުރަން. އެހެން މި ދެންނެވީ ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅަގނޑު މިދިޔަ 

 660ބޭރަށް ގޮސް އާދެވުނު ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި ެއއަރޕޯޓް ޓާމިނަލް ތެރެއިން ވޯކްޕާމިޓު ހެއްދުމަށް ޓަކައި ދުއިސައްތަ، 

 2މަސްދުަވްސ ވެގެންިދޔައިުރ، ޭއގެ  2ތިން ސަތޭކަ މީހުން ނުފެންނަ އެންމެ ފަހަރެއް ވެސް ނުޭދ. އެހެންވީމާ، 

މީހުން ސިސްޓަމު އެާރއަކުން އެތެރެިވ ވާހަކަ ވިދާުޅވީމަ ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން ހަމަ ސީރިއަްސކޮށް  4999މަސް ފަހުން 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެއްރޭ މަތިން، ދެ ރޭ މަތިން ތިން  ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

އެ ހިސާބުން އެއީ ކިހިނެއްވާ ކަެމއްކަން ހަމަގަިއމު ވެސް ބެލެންޖެހޭނެ ކަމަށް ، ސަތޭކަ، ހަތަރު ސަތޭކަ މީހުން ވަނީމަ

ނުޑ ކަންބޮުޑވޭ މި މަޖިލިސް ތެރޭަގއި، މަޖިލީހުގެ ިޢއްޒަތްތެރި ަބއެއް މެންބަރުން   665އަޅުަގނޑު ޤަބޫުލކުރަން. ައުޅގަ

އް ވާަހކަ ދެކެވޭތީ. ައޅުަގނޑަށް ހީވަީނ ބަނގްލަދޭޝް ރައްޔިތުންނާ ދިމާލަށް ޚާއްޞަކޮށް އިނގިލިިދއްކުެރވިގެން ބައެ 

ކޮންމެހެން މި އުޅެނީކީ ބަންގލަދޭޝް ނޫނީ އިންޑިާޔގެ ނޫީނ ލަންކާގެ ަބޔަކު އެތެރެެވގެްނ މައްސަލަ ެއއް ދިމާެވގެނެްއ 

މަްށ ނޫން. ކޮންމެ ޤައުމަކުން ެވސް ޤާނޫނާއި ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް ބަޔަކު އެތެރެެވގެން މި ޮގތަށް މަސައްކަތްކުެރވޭ ކަ

ނޑުމެން އެކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލަންޖެހޭ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަބަދުވެްސ އެަބ އަުޑއިޭވ ރާއްޭޖގައި ިމއަދު  ވާނަމަ އަުޅގަ

ނޑުމެްނ   670އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ބޭރުމީހުންނާ އެކުއެކީަގއި ހިނގަމުންދާ ވާހަކަ. މި ކަންކަމާ ދެތެރޭ ފުންކޮށް އަޅުގަ

މި ހާލަތް އިތުރަށް ބަދަލުެވެގންދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ ޮއތް. ދެންމެގައި ނޮިޅވަރަުމ  ނުވިސްނައިފި ކަމަށް ވާނަމަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި މިއަދު ބޭރުން  ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނަޝީދު އެ ވިދާޅުވި ގޮތަށް އަޅުގަ

މުސާރަނުދީގެން، ކާންނުދީގެން ދިމާވާ  ގެނެއްސަ ތިބި މީސްމީހުންނާ ދޭތެރޭ އަޅައިނުލައިގެން، އެ މީހުންނަށް

މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ެއ މީހުން ވައްކަންކުރުމާ، ަމސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާ، ފޭރުމާ، މިކަހަލަ ކަންކަމުގެ 
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ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ެއހެންވީމާ، މީ ސިާޔސީ ގޮތުްނ ެއއް ބަަޔކު އަނެއް ަބޔަކާ   675ތެރެއަށް ވަެދގެންދާ ތަން އަުޅގަ

އްސާލުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ މައްސަލަ އެއް ކަަމށް ނުދެކި، މި ވަގުތުން މި ވަގުތަށް ވެސް މި މައްސަލަ ޖަ

ނޑުމެންނަށް ޙަޤީޤަތުގައި  ނޑުމެން މިއަދު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. ައޅުގަ އަށް އަަވސް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ގެ ކިތައް މީހުންކަން މަސައްކަތްކުރަން ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް އައިސް. ވެސް މިއަދު ނޭނގެ ރާއްޖޭަގއި ތިބީ ބޭރު

އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ދިޔަޔަސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަަޔކު އެ ރަށްރަށުގައި މަސަްއކަތްކުރަމުންާދ 

ނަޑކަ  680ށް ރާއްޭޖގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ދެވިފަިއ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ. ހަމައެކަނި މާލެއަކު ނޫން. އަޅުަގނުޑމެންނަށް ގާތްގަ

ވާއިރު އެއިން ކޮންމެ ރަށެްއަގއި މިއަދު ގިނަ އަދަދަކަށް ޭބރުމީހުން އައިސް މަސަްއކަތްުކރަމުންދާ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ. 

އެހެންވީމާ، މި ކަންކަމާ ދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ީސރިއަސްކޮށް ވިސްނަިއ، މީ އިތުރަށް ގޯްސވެގެންނުދާނެ 

ސަލައަކަށް ހެދުމަށް ޓަކަިއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރެވެންުހރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. އެހެން ބައެއް މައް

މެންބަރުން އެ ވިދާުޅވި ގޮަތށް މިއަދު މި އެންމެން މަުގމައްޗަށް ނިކުމެ، މާލޭަގއި ުމޒާހަރާކޮށްފި ކަމަށް ވާނަމަ 

 685ންޓްރޯލްކުރެވިދާނެހެން ވެސް. އެހެންވީާމ، މި މީހުންނަށް، މި ގެނެވޭ މީހުންގެ އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ މި މީހުން ކޮ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަެކއް ވެްސ އެބަ ހުރި. އެމީހުންނަށް އަޅައިނުާލ، އެ މީހުންނަށް އަނިޔާކޮްށ، އެ މީހުންނަށް 

ތުގައި ެއކަންކަމާ ދޭތެރޭ މުސާރަނުދީ، އެ މީހުންނަށް ކާންނުދީ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަމުންދާއިރުގައި ޙަީޤޤަ

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން، ނޫންނަމަ މި ކަމަށް ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކުން ވިސްނަން އެބަ ޖެޭހ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަްނ 

ބިދޭސީންެނއް ޫނން. މީގެ ކުރިްނވެސް ިމގޮތަްށ ހިނގާފަިއވާ މައްސަލަަތއް  4999ހިނގާފައި މި ވަނީ ހަމައެކަިނ މި 

 690ބަލައި، އަޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމަށް، މި ޤައުމުގައި މި މައްސަލަ މިހާ އިތުރުވެގެން ގޮއްސަ ިމ  ވަރަށް ސީރިއަްސކޮށް

 ވަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލައި...

 

 ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ވާހަކަެދއްެކވުްނ:

ބިދޭސީން ގަވާއިާދ  4999ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ވެސް އެބަ ޤަބޫލުކުރަން 

 695ޚިލާފަށް ރާއްޖެ އެތެރެވުން ެއއީ މައްސަލަ އެްއ ކަމަށް. ުހރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެްސ ކަންޮބޑުވުމަކީ ބިދޭސީން އިތުުރވެ، 

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި ކަމުގެ ހައްލުގެ  ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާޢީ މުޅި ނިޒާމަށް ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާ މައްސަލަ. އަޅުގަ

ނޑު ހިތުްނ މި ވާހަކަ ކިތަންމެ ވަރަކަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ވެސް  ނޑުމެން ދައްކަންވާނޭ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ދެއްކިަޔކަސް މި ކަމަކަށް އަދި ހައްލެއްނާދޭ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންވީ ކަމަކީ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ރާއްޖޭަގއި 

ތުން ރަނގަޅު ވިސްނުމެްއގައި ވޯުޓދޭންވީ. އަޅުަގނޑު މި ދައްކާ ަގއި އިންތިޚާބުަގއި ރައްޔ2913ިޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި 

ނުޑ ހައްލަކީ ަވޒީފާ އިތުުރކުރުން ކަމަށް ވާީތވެ، އަުޅަގނޑުމެން އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ   700ވާހަކަ އަކީ މި ކަުމގަިއ މަިއގަ

ނޑުމެން  ަގއި ޤާއިމުކުރުން. އަިދ އަހަރެްއަގއި ރާއްޖޭ 5ރައީސް ނަޝީދުގެ ިސޔާސަަތކީ ބައިލަްއކަެއއްހާ ަވޒީފާ އަުޅގަ
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ނޑުމެން  4599ކޮންމެ މަސައްކަތުގެ ވެރިަޔކަށް ވެސް މަދުެވގެން ލިޭބ އުޖޫރައެްއގެ ގޮތުަގއި  ރުފިޔާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ެނތިކުރާ ވާހަަކ މި ދައްކަނީ.  ހަމަޖައްސައިދިނުން. އެހެންވީާމ، ބިދޭސީން ގެަނއުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް އަުޅގަ

ަގއި ިތބެގެން ަވޒީފާ އިތުުރކޮށް، ަވޒީފާ އަދާކުެރވި، އަދި އާމްދަނީ އިތުރުކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަށު

 705އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހުރިހާ ސިާޔސަތެއް މި ދަނީ ބައްޓަންކުަރމުން. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ދަްއކަން އެަބ 

ނޑުމެން ުފންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ. އަޅުގަ   4ނޑުމެންގެ މުޅި މައްސަލަ މިއަާދ ހަމައަށް އައިއިުރަގއި ޖެހޭ. މިކަމާ އަޅުގަ

މިިލައން ރުފިޔާ ބަޔަކު އަމިއްލަ  59މިިލއަން ުރފިޔާގެ ވާހަކަ. އެ  59ހާސް ބިދޭސީން، ޭއގެ މާނަައކީ ރައީްސ، 

ަގއި ވީނަމަވެްސ ބޭނުމަށް ޓަކައި މި ތަނަށް ަވގަށް އެ ަބޔަކު އެތެރެކޮށްފައި ސިސްޓަމުން އެ ކަންަތއް ޑިީލޓުކޮށްލި ކަމު

ނޑުމެން ިވސްނަން އެބަ ޖެހޭ މިކަމުން  އަދި އެ މައްސަލަ ހައްުލވީކީ ވެސް ނޫން. އެކަން އޮބުނީކީ ވެސް ނޫން. އަުޅގަ

 710ދާއިމީކޮށް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަރަިއގަެނވޭނީ ީކއްެވގެންތޯ. ކިހިނެއް ހަދަިއގެންތޯ. ެއަކމަށް އޮތް ހައްލަކީ ަވޒީފާ 

ށް އޮތް ހައްލަކީ އާމްދަނީ އިތުުރކުރުން. އެ ކަމަށް އޮތް ަހއްލަކީ ަރނގަޅު ނިޒާމެއް ާރއްޖޭަގިއ އިތުރުކުރުން. އެ ކަމަ

ަގއި ދޭ ވޯޓަީކ 2913ޤާއިމުކުރުން. އެކަމަށް ޓަަކއި އެހެންވީމާ، ދިވެހި އެންމެހައި ރައްޔިތުން ވެސް ވިސްނާަވޑަިއގެން 

ނުޑ މި ދައްކަނީ އެ ވާހަކަ. އާްމދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ ވާހަކަ. ރައީސް ނަޝީދަށް ދޭ ވޯޓަކަްށ ހައްދަވަންޖެހޭނީ. އަޅުގަ

ވަޒީފާ އިތުރުކުެރވޭނެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދެން މި މައްސަލަ މިހާތަނަށް އައިއިރުަގއި ވަރަްށ 

 715އެ މުޢާމަލާތް ހުއްޓުވާލުމަްށ  ބޮޑަށް ފާހަގަކުެރވޭ މި ނެކްްސބިޒެްއގެ ވާހަކަ. މި ޢިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހުން ނެކްސްބިޒްގެ

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާފައި ަވނީ. އެހެންނަމަވެސް ދަންނަަވންތޯ، ހަނިމާދޫގައި ވެސް ަދނީ ޤާއިމުކުރަމުން ހަމަ އެ 

ކަންތައް. ދެން ހުރި އެއަރޕޯޓުތަކުަގއި ވެސް ދަނީ އެ ކަން ޤާއިމުކުރަމުން. އެހެންވީމާ، މިއީ އަޅުަގނޑުމެން 

ކަން ހުއްޓައިލާށޭ ކިތަންމެވަރަކަށް އެްނިގކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ކަމަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާދޭ. ދެން މަޖިލީހުން އަދި މި

ނޑުމެން ބަލަން އެބަ ޖެހޭ. ެއއްެވްސ  ނޑުމެން ކަން ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ އަުޅގަ ހުއްޓުމެއް ނައިމާ އަުޅގަ

 720އަްއސަސާ ެއއް ދަްއކާ ވާހަކަ ވެސް އަުޑއަހަނީކީ މުއައްސަާސއަކުން، މި ދެންެނވީ ސަރުކާުރގެ ެއްއވެސް ފަާރތަކުން، މު

ނޫން. މަޖިލީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ވެްސ ައޑުއަހަނީކީ ނޫން. ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކަން ކުރަުމން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ، ިމ 

ނޑުމެން މިކަމުން އަރަިއގަންނަން ކިހިެނއްތޯ ހަދާނީ؟ އަޅު  ނޑަްށ ގޮތުަގއި ާތއަބަދު ތިބޭނީތޯ؟ ނޫނިއްޔާމު އަުޅގަ ގަ

ަގއި ރަްއޔިތުން ދޭ ޯވޓު. އެ ވޯޓުން ައޅުަގނޑުމެން މިކަން ނިންމަން އެބަ ޖެހޭ. 2913އެނގެނީ ޖުމްލަ ހައްލަީކ 

ނޑުގެ ަމއިަގނޑު ޮގވާލުމަކީ ޢިއްޒަްތތެރި އެންމެހައި ރައްޔިތުން ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

 725ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބިދޭސީން ގެނައުން މަދުކޮށް، ދިވެހިރާއްޭޖގައި ވަޒީފާ ސިޔާސަތުތަކާ ދޭތެރޭަގއި ިވސްނާވަަޑއިގެްނ، 

ނޑުމެންގެ ސިޔާސަތުތައް މި ވަނީ މިއަުދ ބައްޓަންވެަފއޭ. އެ އެްއޗެހި  އިތުރުކޮށް، އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކަކަށް އަުޅގަ

ގެންަދވާށޭ. އަޅުަގނޑުމެންނާ ެއއްކޮށް ރަނގަޅަށް ވިދާުޅވެ، އެއާ ޭދތެރޭގައި ވިސްނުންފުޅު ބަހަްއޓައިގެން ކުިރއަށް 

 ތިއްބަވާށޭ. މިއީ ޖުމްލަ ހައްލު. މިނޫން ވާހަކަ އެއް ދަްއކާ ަބޔަކު މި ރާއްޖެ...
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 730  ވާހަކަދެއްެކވުން: މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާރިޤު

މަދު ޝިފާޒު ވާހަކަފުުޅ `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. ބާރަށު ާދއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައް

ނޑުމެން 2913ނިންމަވައިލެްއވި ހިސާބުން އަޅުަގނޑު ފަށާނަން. އާދެ! އެއްބުރުން މި  ގެ އިންތިޚާބުަގއި އަުޅގަ

އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ވޯޓުދީ، މި ިއންތިޚާބު އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކާިމޔާބުެވގެން ނޫނިއްޔާ މި ރާްއޖެ ސަލާމަތްކުރެވޭކަށް ނެތް. 

ނޑުމެން ެއއް މެންބަރެއްގެ އެްއ ބޭފުޅެްއގެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީ ސް. އަުޅަގނޑުމެން މި ވާަހކަތައް ަދްއކާއިރު އަުޅގަ

 735ވާހަކަފުޅާއި އަނެއް ބޭފުޅެްއެގ ވާހަކަފުޅު ގުޅޭ ގޮތަށް ާވހަކަދެކެވެމުން މި ގެންދެވެނީ ވަށާޖެހިފައިވާ ގޮތެްއަގިއ 

ނޑުމެން ނެކްސްބިްޒގެ ވާހަކަ ދަްއކަން މި ޖެހެީނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިާޔސަތުތައް ގުޅިލާމެހިފައި ވާތީ. ައޅު ގަ

ހާސް މީހުން  5ހާސް މީހުން،  4ޙަޤީޤަތަކީ، މީގައި ފެންނަން ހުރި، ރޯމާދުވާލު ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ މި 

ވަތްކަން، ަގާވއިދާ ޚިލާފަށް މި ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވިކަން އެނގޭއިރު ޭއގެ ޑަބަްލ އެތެރެވެފައި އޮންނާނެކަން. 

ނޑުމެންަނށް މި ޔަޤީންކުރެވެނީ ނެކްސްބިޒް ނުވަތަ މި ދެންނެވި ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއް  ހަމައެހެންމެ، އަޅުގަ

 740ހާ ތާކުްނ ންނާ، ލާހެއްދެވި ހުރިހުއްޓުވުމަށް މަސަްއކަތްކޮށްޮކށް ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓު

ކުރިއަްށ މި ދަނީ ކޮންމެވެސް ަބއެްއގެ ޖީބަށް ޭއގެ މަންފާތަކެްއ  މަސައްކަތްކުާރއިރު ވެސް ުނހުއްޓި މި ކަންކަން

ކުރާތީކަން. މިއީ ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތެއް. ޙަޤީޤަތަކީ މި ދެންނެވި ގަާވއިދާ ޚިލާފަށް މި ރާއްޖެ އަށް މިހާރު މި 

ރާއްޖޭަގއި ާޤއިމުނުކޮށް  އެތެރެާވ އެންމެން ވެސް އެެތރެވަމުން މި ދަނީ މި ދެންނެިވ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯްލ ސިސްޓަުމ މި

ވާން ނެތްކަން ަރއްޔިތުންނަށް ދައްކައިދޭްނވެގެން. މިއީ ޙަޤީަޤތަކީ. ެއކަން ދަްއކައިީދގެން ެއކަން ހުއްުޓވެން ނެތްކަން. 

 745އެކަން ހުއްަޓއިލާފިއްޔާ މިހެްނ ކޮންމެ މަހަކު ވެސް މިތަްއ ހާސް މީހުން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެާވކަން ދައްަކއިދޭެވގެން. 

ންވީމާ، މީހުން ބުނަންވީ މާތްކަލާކޮއްޓަާކއޭ! ބާޣީ ަވޙީދޭ، ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމު ނެކްސްބިޒުން މި އެހެ

ރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުކުރާށޭ. އެަކން ނުކޮށެއް ނެތޭ ވާކަށް. މިހާ ބޮޑު ގެއްލުން އެބަ ވެއޭ. އެހެންވީމާ، މި އަނދުން 

ޙީދު ެވސް ދޫކޮށްލަންެވއްޖެ. އެހެން މީހުންނަކީ ވެސް ހަމަހޭގައި އަޅުަވިއގެން މި ކަންކަން ކުުރމުގެ ވިސްނުން ބާޣީ ވަ

ތިބި ވިސްނުން ހުރި ބައެއް ކަން އެބަ ޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަން. ތިމާ ނޫން އެހެން އެންމެންނަކީ ގަމާރުން ކަމަށް ދެކިގެްނ 

 750ދެ! ައޅުަގނޑުމެން މި އުޅުމަކީ އެއީ ތަުހޒީބީ މި ޒަމާނުގައި މީހުން ވިސްނަިއުއޅޭ ގޮެތއް ނޫން ބާޣީ ވަޙީދު. އާ

މަސައްކަތްކުރަނީ ރަނގަޅު ަމސައްކަތްތެރި ދަރިަޔކު މި ރާްއޖޭގައި އުފެއްދުމަށް ޓަަކއި. ަޙޤީޤަތުގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ ހުރިހާ 

ސިޔާސަތެްއ ބިނާވެފަިއ އޮީތ ރަނގަޅު އިންސާނަުކ އުެފއްދުމަށް. ރަނގަުޅ ދަރިޔަުކ މި ރާއްޖޭަގއި އުފެއްދުމަށް. 

އްސަކު އުފެްއދުމަށް. މަސައްކަތްތެރި، ތަޢުލީމީ ދަރިޔަކު އުފައްަދއިގެްނ މި ރާއްޖެ ބިނާކުރުމުެގ ރަނގަޅު ދިވެ 

ވިސްނުން. މި ދެންނެވި ްސކޫލު ނިންމާ ދަރިފުޅަށް ވަީޒފާ އާއި ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތައް ލިބިގެން، އެ ުކއްޖާގެ 

 755އިލާ އަކީ ވެސް ަތނަވަސް ޢާއިލާައކަށް ހެދުން. ސަބަބުން މި ރާއްޖެއަށް އިުތރު މުއްސަނދިކަން ހޯދުން. ކޮންމެ ޢާ
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ނޑުަދނޑި ހާިސލުކުރެވޭނީ މި ރާއްޭޖގަިއ މި  ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ރުފިާޔ ލިބޭ ޢާއިލާއަކަށް ވުން. އެހެންވީމާ، އެ ލަ

ރާއްޖެ  އަހަރު މި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބު އެއްބުރުން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ާކމިޔާބުކުރެިވގެން. އެނޫން އެްއވެސް ގޮތަކުން މި

ސަލާމަތްކުރެވެން ނެތްކަން އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ދަންނަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އެބަ ޖެހޭ 

ވިސްނަިއވަަޑިއގަންނަވަން. މިހާރު މި ދާ މަގުން މި ރާއްޖެ ގޮްސގެން މި ރާއްޖެ ސަލާމަތެއް ނުކުެރވޭނެ. ެއއްބުރުްނ 

 760   .وبركاته هللا تورحً عهيكى سالوانوމި ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރެވޭނީ.  އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ކާމިޔާބުކުެރވިެގން

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ރިޟާ

ނޑުމެންނަްށ ފެނިގެންދިޔައީ މި ޤައުމަށް، މި ޤައުމުގެ ސިސްޓަމަށް   7ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަ

ެއރާއަކުން އެރާ ެއއް އަރާަފިއ އޮތް ތަން. މިއަދަކު ނޫން ސިސްޓަމު އެރާ ވީކީ. އެާރ  ފެބްރުއަރީގަިއ ބޮޑުސިްނގާ

 765ވަަނ ދުވަހު. އެ ދުވަހުން ފެށިގެން  2912ފެބްރުއަރީ  7އެރީކީ ެވސް. ސިސްޓަމަށް ެއރާ އެރީ ޙަޤީޤަތުގައި ފެބްރުައރީ 

އް. މިއަދު މިއަދާ ހިސާބަށް މި ޤައުމު ކޮންމެ ދުވަހަކީ ވެސް ކޮންމެވެސް ެއއް ސިސްޓަމަކަށް ެއރާ އަރާ ދުވަހެ

އަިއއިރުަގއި މި ަޤއުމުެގ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކަކަްށ ވަނީ އެާރ އަރާފަ. އިންޖީނުގެތަުކގެ ަކރަންޓަށް ވަނީ އެރާ އަރާފަ. 

އެރާ  ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުތަކަށް ވަީނ އެރާއަރާފަ. ރަށްރަށުގެ ތަރަްއޤީ އަށް ޓަކައި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ވަނީ

އަރާފަ. ޖުމްލަ ގޮތެްއގަިއ މުޅި ސިސްޓަމު ެއކީެއކަްއޗަކަްށ މި ވަނީ އެރާ އަރާފަ. ހަމައެާއއެީކގައި މުިޅ ކޯލިޝަްނ 

 770އެީކގައި ިމއަދު މި ފެންނަނީ އެރާ އަރާަފއި އޮތް ތަން. ފާުޓފުޅާ ކޯލިޝަނަށް ެއއްކޮށް ެއރާ އެރީމާ ދެން ވާނެ ގޮތަކީ 

ދަނީ ޙަޤީޤަތުގައި ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެްއގައި ުހރި ހުރިހާ ސިސްޓަމުތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ މި 

އެީކއެަކއްޗަކަްށ އެރާ އަރާފަިއ އޮތް ތަން. މި އެރާ އެރުުމން ސަލާމަތްވާން ބޭނުން ކަަމށް ވާނަމަ ައޅުަގނޑުމެންނަށް 

ބު. ެއއްގޮަތކަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ސެޕްޓެްމބަރުގައި އޮތް އިންތިޚާ 7މި އޮތީ އަޅުަގނޑުމެން ކުިރމަތީގައި މި އޮތް 

ނުކުމެ، ެއއްބުރުން އެީކ ެއކަްއޗަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީއާ ެއއްކޮޅަށް ވަކާލާތުކޮްށ، އެމް.ޑީ.ޕީއާ އެީކ އައިްސ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ިމ 

 775ަގއި ހުއްޓުނު ފެބްރުއަރީ 7އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުން. އޭރުން މި ވާ ގޮަތކީ މުޅި ިސސްޓަމު އެީކއެަކއްޗަކަށް އަލުްނ 

ނޑުމެން މިއަުދ  ނޑުމެންނަށް ހައްލުކުރެިވގެންަދނީ. އަުޅގަ ހިސާބުން ފެށިގެން މި ސިސްޓަމުގެ މައްސަލަ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ މި ފެންނަނީ ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމަށް އެާރ  ބަލައިލާއިުރގައި ޙަޤީޤަުތގަިއ ވެސް އަުޅގަ

ލާ، މުސީބާތްތައް ޖައްސަމުން ދާތަން. ހަމައެއާެއކީަގއި މި ޤައުމުގައި އޮްތ، އަރުަވއިލާފައި މި ޤައުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަ

ސަތޭަކ ުރއް، ްސކޫލެްއ އަޅާޭށ ކިޔާަފއި  5ހާސް  3މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ ހަނިމާދޫގައި، ހަނިމާދޫ ރަްއޔިުތންގެ 

 780ސަތޭކަ ރުއް އެ އޮތީ އެާރ  5ހާސް  3ބިންގަލެއް ައޅާފައި، އެތާަގިއ ގޮސް މުޅި ސިސްޓަމު އެީކ އެކަްއޗަކަށް 

ސަތޭކަ ރުއް އެރާ އަރުަވއިލީމާ އެތާގައި ޮއެވގެން ފީވަނީ. ސާފުކުރާނެ މީހަކު ނެތް. ދެން  5ހާސް  3އަރުަވއިލާފަ. އެ 

ފީފާ ތާރާ އެކީަގއި ގޮްސ ބާޣީ ވަޙީދުގެ ެގ، ބާޣީ ަވޙީދުގެ ގެ ފުލުހުންނާއި ސިަފއިން ލައްވާ ސާފުކުރުވާަފއި،  4
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ންނާއި ސިފައިންނަށް ވަނީ އެާތގައި އެރާ އަުރވައިލާފަ. ހަމަެއއާެއކީަގއި ބާީޣ ވަޙީދުގެ ގެ އިން ހަނިމާދޫ ހުރިހާ ފުލުހު

އެއަރޕޯޓަށް ދާން މަެގއް ހެުދމުގެ ތެރޭަގއި ހަދާށޭ ކިޔާަފިއ އެ މަގަށް ވެސް އެ އޮތީ ެއރާ އަރުަވއިލާފަ. އެހެްނވީމާ، 

 785ދުތަކާއި ޮދގު ބުހުތާންތަކާ މި ޤައުމުގައި ހަދަމުން،އެ ދިަޔގޮތަށް ގޮސް މުިޅ މިކަހަލަ ނޭއްގާނީ އެތައް ކަމެއް، ދޮގު ވަޢު

ރައްޔިތުން އެީކއެކަްއޗަކަްށ މިއަދު ވަނީ އެރާ އަރާފަ. އެެހންވީމާ، މި އަރާަފއި އޮްތ ބޮުޑ އެރާ، ޮބޑު މާސިންާގ އެާރ 

ނުޑ ކުރިން މި ދެންެނވި، ޯއގާތެރި ސަރުކާެރއް ިމ  އިން ސަލާމަތްވުމަށް ަޓކައި މިއަދު ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އަުޅގަ

ޤައުމުަގއި ޤާއިމުކުރުން. އޯާގތެރި ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާެރްއ ޤާއިމުކުރުން. އަމިއްލަ އަްނބޮޑި އަށް ބޮޑުވާ ސަރުކާެރއް 

ިއ ގަދަކަމުން ޤާއިމުކުރީމާ ދެން ވާނެ ގޮތަކީ ަރއްޔިތުން ތިބޭީނ އެރާ އަރާފަ. އެހެންވީާމ، މިއަދު މި އޮތީ ޙަޤީޤަތުގަ

 790 މުޅި މި ޤައުމުގެ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ެއކީއެަކްއޗަކަށް ެއރާ އަރާފަ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މަޑުއްވަރި ާދއިރާގެ މެންބަރު ވިސާމު ޢަލީ

ނޑު ދެޭކގޮުތގައި ަހމަ ވަރަށް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފަށް  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއަދު ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ އަކީ އަުޅގަ

ނޑު  އޮތް މައްސަލަ އެްއ. ނޫހުަގއި ޖެހި ވާހަަކއާ ގުިޅގެން މިއަދު ހުށަހަޅާފައި މި އޮްތ މައްސަލަިއގަިއ އަުޅގަ

 795ހިތަށްއަރާ ހަމަ ނޫހުގައި އެ ވާހަކަ އެކަނިޯތއޭ ޖެހީ؟ އެ ޚަބަރާ ގުޅިގެން ހަމަ ނޫހުގަިއ ޖަހާފައި އޮތް އެއީ ދޮގު 

ނޑު ެދކޭގޮުތގައި ެއއް ކޮަޅކަށް ވާހަކަަދއްކަްނ ވާހަކަެއކޭ. ެއއް  ވެސް ޮއޅުމެްއ މި ކަމުގައި އޮެވގެންނުވާޭނ. އަުޅގަ

ބޭނުމިއްޔާ އެކޮޅަށް ވާހަކަެދއްކިދާނެ. އެމް.ޑީ.ޕީ ައކީ އަބަދުވެސް މިކަހަލަ ދޮގުތަްއ ހަދައިގެން ރައްޔިތުންނަށް 

ނޑު  ހައިާރންވާ ކަމެއް ނޫން. އަދި މިއަުދ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މީހުން މިއަދު އޮޅުވާލަން އުޅޭ ބަެއއް. އެހެްނވީމާ، މިއީކީ އަުޅގަ

ހާސް ބިދޭސީން އޮޅިގެން ރާއްޖެ އަށް  4މިކަމުގައި ބަިއވެިރވިޔަސް ެއއީކީ އަުޅަގނޑު ހައިރާންވާ ކަމެއް ނޫން. 

ނޑު ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުްށވެރިކުރަން  800. އިިމގްރޭޝަން އެތެރެީވއޭ ކިަޔިއގެން މި ޮއޅުވައިލާ އޮުޅވާލުން އަުޅގަ

ޑިޕާޓްމެންޓާއި ނެޝަނަލް ެސންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާ ުގޅިގެން ހަމަ ިމކަމާ ގުިޅގެން ވަނީ ަބޔާނެއް 

ވެސް ނެރުއްވާފަ. އަދި މީހަކަށް ވޯކްޕާމިޓް ލިބުނަކަސް ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްަދ ލިބުނީކީ ނޫން. އެ މީހަކު 

ެގ ފަހުން ވެސް ވަރަށް ގިަނ މަރުޙަލާތަކެއް ފުރިހަމަެވެގން. އެ މީހެްއގެ މަޢުލޫމާތު ރާއްޖެ އަްށ އެތެެރވާނީ އޭ

ސިސްޓަމަށް އެންޓަރވެ، ެއ މީހަކަށް ވޯކްޕާމިޓް ލިިބ، އަދި ެއ މީހަކާ ބެހޭ ގޮތުްނ ވަރަށް ގިނަ ކަންަތއްތަެކއް 

 805 4999އަށް އެތެރެއެއްުނާވނެ. އަދި ކީއްކުރަން  ހިނގައިގެން މީހަކު އެތެރެވާނީ. އެހެންވީމާ، އޮޅިގެންެނއް މީހަކު ރާއްޖެ

މީހުން އޮޅިގެންނެްއ ރާއްޖެ އަށް އެތެރެވެފަ އެއް ނޯންނާނެ. އެހެންވީމާ،  4999މީހުން ކިހިނެއްތޯ އެތެރެވާނީ؟ 

ނޑު ދަންނަވާނީ. އެމް.ޑީ.ޕީން ވެރިަކމަށް އަންނަން އަދިވެސް  މިކަހަލަ ދޮގު ވާހަކަތައް ނުދައްކާށޭ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ. މިކަހަލަ ބޭނުން ފުޅުވިއްޔާ ދެންވެްސ، މިއަދުން ފެށިގެން ވެސް ތެދެއް ހެދޭތޯ ބަލާށޭ އަޅުގަ

ގެ އިންތިޚާބުަގިއ ވެސް އެކިކަހަލަ ވާހަަކތައް ދައްކަިއގެން އިންތިާޚބު 2998އޮޅުވާލުންަތއް އޮުޅވާލަިއގެްނ 
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 810އް ނުހުންނެވުނު. އަނެްއކާެވސް އާ ދޮގުތައް ހައްދަވަްނ ކާމިޔާބުކުރެްއވި. އެހެންނަމަެވސް ވެރިކަމުަގއި ވެސް ދެމި އެ

ފެއްޓެވީ. ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި އެ ތިން އަހަރުގެ ކަންތަްއތަކުން އަރައިނުގަެނިވގެން އަިދވެސް މި ޤައުމު މި އުޅެނީ. 

ނޫން. އަލުން މި ކަންކަން  އެހެންވީމާ، މިއަދު މި ކަންކަމުގެ ހައްލަކީ އަެނއްާކވެސް އެްމ.ޑީ.ޕީ އަށް ވެރިކަން ދިނުމެއް 

ރަނގަޅުކޮްށގެން އަޅުަގނޑުެމން ޤައުމުަގއި ތިބި ޤާބިލު މީހުން މި ކަންކަމަށް މަސައްކަތްކޮްށގެން ސިްސޓަމުތަްއ 

ހަރުދަނާކޮށްގެން މި ކަންކަން ރަނގަޅުވާނީ. މަޖިލީހަށް ދޮގުހަދަހަދާފައި މިތަނަށް ކުއްލި މައްސަލަ ެއއް ހުށަހެޅިޔަކަްސ 

 815މެއް ހައްެލއްނުވާނެ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންނަްށ އޮުޅވާލަން ނޫޅެ، އަނެއްާކވެސް ރަނަގޅު މަސަްއކަތެްއ މި ކަންކަ

ނޑު ދަންނަވާނީ. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.   ކޮށްދެވޭތޯ ބަލާށޭ އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރިާޔސަތަށް ަވޑަިއގެންދެްއވުމަށް އަޅުަގނުޑ އެދި ދަންަނވަން. ވެލިދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު 

 820)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( `. އަޅުަގނޑު ފަށަިއގަތުމުަގިއ ވެސް އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ފުރުޞަތެއް މި ކުއްލި 

 އަށް. هللا ދު ޢަބްދުމައްސަލަިއގައި ވާހަކަދެްއކުމަށް އަރުވަން މި ޖެހެނީ އިހަވަްނދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަ

 

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللا އިހަވަންދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢަބްދު

ނޑުެމންގެ ކުރިމަީތގައި ިމއަދު ަބހުސްކުރަމުން މި ދާ ކުއްިލ  ` ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ. މައްސަލަ އަީކ މި ޤައުމު ކަްނބޮޑުވެ، ެއކަމާ ދޭތެރޭ ހިތާމަކުރަންޖެހޭވަރުގެ ނާ  825ތަހުޒީބީ ޢަމަލެކޭ އަުޅގަ

މިއަދު ވެރިކަމަށް އަާރވަަޑއިެގން ހުންނެވި ބަޣާވާތުގެ އިްސ ލީޑަރުގެ ގޮުތގައި ހުންނެވި ޑރ. ވަޙީދު ކިޔާ މީހަކު މި 

އީސް. ދަނީ މި ޤައުމުގެ އެކި ކަންކަން އެކި ގޮތްގޮތަށް ހަދައި، ުމޅި މި ޤައުމު ސުންނާފަތިކުރަމުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މިފަދަ ކަންތައްތަކަީކ ައޅުަގނޑުމެން އެކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނަިއ، ވަުގތުން ވަގުތަްށ، މި ހިނދުން 

ނޑު ަޤބޫލުކުރާ ގޮުތގައި   4999މި ހިނދަށް ފިޔަވަޅުއަޅަންެޖހޭ ކަންތައްތަކެކޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑަަކށް ފަސްދޮޅަހަކަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވާހަކަ. އެ މީހުން ބިދޭސީންނަކީ އެީއ ައޅުަގނުޑމެން މި ކި  830ޔަނީ ގާްތގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން  ރާއްޖެ އެތެރެކުރީމާ ލިބޭ ކޮމިޝަން ކެމްޕޭނަށް ބޭނުންކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

މިިލއަން  69ތަްއ ވެްސ ކޮށްލި ތަން. ކުރާ މަސަްއކަތުެގ ތެރެއިން އެއް މަަސއްކަެތްއގެ ގޮތުަގއި މި ދެންނެވި ކަން

ބިދޭސީން އެތެރެކޮށްފައި އެ މީހުން މަގުމަތިކޮށްލީމާ، އެީއީކ ބަޣާވާތުގެ ވެރިން ނުކުރާނެ  4999ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ޓަކައި 

ކުން ކަމެކޭ ބުނެ ދޫކޮށްލެޭވކަށް ެނތް. ހަމަ އެާއއެްއކޮށް، ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެތައް ަރއްޔިތުންެނއް އެަތއް ކުންފުނިތަކަ 

 835ޑިޕޮސިޓުގެ ގޮުތގައި ބަަހއްޓާަފއި ހުރި ފައިސާ އަށް ވީ ޮގތެއް ެވސް މިއަދު އެނގޭ ީމހަކު ނެތް. އެ ފަިއސާ ީވ 

ބޭނުންކުރި ބަޔަކު ބޭނުންކޮށްފަ. ނޫނީ ނެގި ބަޔަކު ަނގާފަ. އެ ފައިސާ ޑރ. ވަޙީުދގެ ެކމްޕެއިނަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ 
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ނޑުމެން ނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ވާހަކަ ވެސް ިމއަދު އެއީ އަުޅގަ ނަށް އިވެމުންދާ ވާަހކަ ެއއް. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އަުޅގަ

ޑރ. ވަޙީުދ ކިާޔ މީހަކު އޭ.ސީ.ސީން ސީދާ އެކަން ނުކުަރން އަންގާަފއި ޮއްއވާ ވެސް، ސީދާ ބާޣީ ލީޑަރުެގ އަމުރަށް 

މިިލއަންގެ  135ގެ ގޮުތަގއި ދޫކޮށް، މިިލައން ރުފިޔާ އެްޑވާންސް  65ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޔުނޮޕްސް ކިޔާ ބަަޔކަށް 

 840ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަދަމުންދިޔަ ތަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު މި ފެންނަނީ މި ޤައުމުގައި ޚިޔާނާތްތެރިވެ، ބަަޔކު މީހުން 

 ޙައްޖަށް ފޮނުވުމަށް ޓަކައި ފައިސާ ނަގާފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މީހުން ޙައްޖަށް ފޮނުވުމަށޭ ބުނެ،

 3ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ގަާވއިދާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް، ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ާޤއިމުކޮށްފަިއާވ ހަމަތަކާ ވެސް ޚިލާފަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާ އިއްޔެ ޖަާމކޮށްދީފި. މި ބުނެވެނީ ކީކޭތޯ؟ މި ބުނެވެނީ ޙައްޖަށް ދާން ނަގާ ފައިސާކޮޅަށް ވެްސ 

ބޭނުމަށް، ނޫނީ ތިމަންނާމެން އެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިލާފައި އެ ކަންތަްއ  ޚިޔާނާތްތެރިވާށޭ. ތިމަންނާމެން ކެމްޕޭނުގެ

 845ފުރުވާލަދޭނަމޭ. މިއީ ބިރުވެިރ ކަންތައް ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ނުރައްާކ ކަންތައް. މިއީ މި ޤައުމުަގއި ހިނާގ 

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ މިފަދަ ކަންތައް. ައޅުަގނޑުމެން ޤަޫބލުކުރިޔަސް، ުނކުރިޔަސް ިމީއ ހިނގާ ކަންތައް ިމއަ ދު. އަުޅގަ

ކަންތައްތަކުން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ހަމަ އޮތީ އިޚްލާޞްތެރި  ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް މި ޤައުމަށް 

ގެނައުމޭ. އިޚްލާޞްތެރި ެވރިކަމުގެ ނިޒާމު މި ަޤއުަމށް ނުގެނެިވ، ރަްއޔިތުންެގ ވެރިކަެމއް މި ޤައުމަށް 

ސް މި ބާޣީން މައިތިރިކުރެވޭނެ ެއއްވެސް ޮގތެއް ނެތޭ.  ބަޣާވާތްކުރި ބަޔަކު ދެން ޤައުމުގައި ނުކުރާނެ ޤާއިމުނުކުރެވެނީ

 850ކަމެއް ނޯންނާނެ. ޢަލީ ރިާޟ، މިލަންދޫ ދާއިރާެގ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު ފާހަގަކުރެްއވި ަފދައިން މުޅި ަޤއުމު މި ވަީނ 

ނުޑގެ ތެރެއިން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރެވޭނީ ހަމަ ސިސްޓަމު އެރާ އައިްއސަ. ނޫނީ އަރާފަ. މި އޮ  7ޅުންގަ

ސެޕްޓެމްބަރުގައި އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެއްބުރަށް ވޯޓުލަިއގެން. އެއްުބރުން އެމް.ޑީ.ޕީ ހޮަވއިގެން. ައނެއްކާެވސް މި ޤައުމު ހަމަ 

އަހުލުވެރިންަނކީ މުޅި މި  މަގަށް އަުޅވަިއ، މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި މި ޤަުއމު ހިންގޭނީ އޭރުން. ބަޣާވާތުގެ

ޤައުމު ފަނާކުރަމުންދާ ބައެއް. އެ މީހުންގެ ކިބައިން މި ޤައުމު  ސަލާމަތްކުރަންޖެހޭނެ. އެ މީހުންނަކީ މުޅި މި 

ނޑުކުރަމުންދާ ބަެއްއ. އެ މީހުންގެ ކިބައިން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރަންޖެހޭނެ.  ނޑުފު  855ޤައުމުގެ މާދަމާގެ މުސްތަޤްބަލް ފު

އި ތިބި ޒުވާނުންާނއި ތަޢުލީމީ، ޤާބިލު ހުރިހާ ވިސްނުމެއް އަޅުަގނޑު ދަންނަާވނީ މިފަދަ ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް މި ޤައުމުގަ

މިއަދު ތެދުވަންެވއްޖޭ. މިބަިއ މީހުން މި ޤައުމުން ފަހައި ބޭރުކޮށްލަން ވެސް ޖެހިއްޭޖ މިއަދު. މި ޤައުމުގައި މި 

 ވޭނެއް ައަޅމުން. މި ޤައުމުގެ ޢާއިލާތައް މި ދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަށް...މީހުންގެ ސަބަބުން މިއަދު މި ދަނީ ވޭނަކަށްފަހު 

 

 860  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ދިއްދޫ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރަށް.   މިހާރު އަޅުގަ

 

 ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްޙމަދު ސަމީރު ވާހަކަދެއްެކވުން:
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ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އިމިގްރޭޝަން ޑިޕާޓުމަންޓު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ 

 865ޑީޕާޓުމަންޓު ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ނުގެންދެވޭެނ ކަމަށް ފާސްކުރި ހިނދު، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް 

ރުއަަޅއި ުކރިއަށް ގެންދާ ފަރާތަކުން ދެން ސަރުކާރުަގއި ނުކުރާީނ ލާފައި ހަމަ އެ މަސައްކަްތކުރެްއވުމަށްށް ބާ

ކޮންކަމެއްތޯ؟ ައޅުަގނޑު ހަިއރާނެއްނުވޭ ފާޓުފުޅާ ކޯލިަޝންގެ ރަނިންމޭޓުގެ އަނިބކަނބަލުން ދެންމެ އެ ދެއްެކިވ 

ޙްތިރާމުކުރަން އެ ބޭފުޅާ ވާހަކަފުޅު. އެ ކަމަނާ ޖެހޭނެ އެކަން ދިފާޢުކުރައްވަން. ެއއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އަޅުަގނޑުމެްނ އި

އަށް. އެހެންނަމަވެސް އެ ކަުމގެ ޙަޤީޤަތަކީ ެއއީ. އެކަން ކުރަްއވަން އެބަ ޖެހޭ. ދެން، އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަމާ 

 870ހިނގާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެމް.ސީ.ައއި.ީޓގެ ފަރާތުން މި ހައްދަވާ ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 

ޅުންނަށް ބޭނުން ގޮެތއް ހެދޭ ގޮތަްށ ޭއގެ ޕާްސޯވޑާ، އޭެގ ޑޭޓާބޭްސ އަށް ޭބނުން ގޮތަކަށް ކުެޅވޭ ގޮތަކަްށ އެ ބޭފު

ހަދާފައި ހުންނަ ސޮފްޓުވެއަރތަކެއް. އިރުއިުރކޮޅުން ބޭނުން ކަމަކަށް ސޮފްޓުެވއަރތައް ަހދާފައި އެ ޕްރޮގްރާމުަތއް މި 

ކުެރްއވުމަކީ މިއީކީ ހައްެލއް ނޫން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، ޤަބޫލުކުަރއްވާ. ދެނީ އެކިއެކި އޮފީސްތަކަށް. ދީގެން އެކަން 

ދިވެހިރާއްޖެ އަްށ ތަފާތު ގޮްތގޮތަށް ބިދޭސީން އެތެެރވެފަިއ ހަތަރު ހާހެއް ނޫން. ެއައށްވުރެ މާ ގިނަ އަދަދަކަްށ 

 875ގޮތެއް ނެތް. ކީއްެވގެންތޯ ނުބެލެނީ؟  ބިދޭސީން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެވެފައި ހުންނާނެ މި ރާއްޖޭގަ. ބެލޭނެ

ނުބެލެނީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންކަން ކުރެްއވުމަށް ޒިންމާދާރު މަޤާމުތަކުގައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް މާއްދީ ފައިދާތައް 

ދަލަށް ލިބޭތީވެ. ބިދޭސީއަކު ރާއްެޖ އަށް އެތެރެވަންޏާމު އޭނަެގ މުދަލާއި އޭނަގެ ޢާއިލާަގިއ އެކީަގއި ހުރި ހަރުމު

ހާސް ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރައްަވިއގެން މިކޮޅަށް  5ހާސް،  4ދަންދެން ވިއްކަިއގެން އެކި ޮގތްގޮތުން ފައިސާ ހޯއްދަވަިއގެްނ 

ގެންނަނީ. އެހެންވީމާ، ރާއްެޖ އައުމަށްފަހުގައި އޭނާ އަށް އެ ފައިސާގެ ފައިދާ އެބަ ލިބޭ އެ މަސައްކަތުަގއި އުޅޭ 

 880ހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަނާ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ ލޭބަރ މިނިސްޓްރީއާ މި ތަންތަނުން މިކަން ފަރާތްތަކަށް. އެހެންވީމާ، ދިވެ

ރަނގަޅުނުެވގެން އުޅެނީ މި ތަންތަނުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެުކގައި މި ސިސްޓަމުަގއި މަސައްކަތްކުރަން ތިބޭ ބައެްއގެ 

ކަން ކުރެއްވުަމށް ޓަކައި އިރުއިުރކޮޅުން އިޚްލާޞްތެރިކަން ނެތީމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންީވމާ، މި ކަން

ނޑާ ބައްދަުލވި އެން.ސީ.އައި.ީޓގެ، ބަާޣވާތުގެ ކުރިން  އެން.ސީ.ައއި.ޓީން އެ ބޭފުޅުްނ އަމިއްލަފުޅަށް ޕްރޮގްރާމު؛ ައޅުގަ

ނޑު ދެ ންެނވިން ެއ އެ ތަނާ ހަވާލުވެހުންނެވި ސްޭޓޓް މިނިސްޓަރު. މި ޕްރޮފްރާމު ހައްދަވަމުން ގެންދަާވ ވާހަކަ. އަުޅގަ

 885ބޭފުޅާ އަށް މިވެނި އެވެނި ކަންތައްތައް ނުލައި، ރާއްޭޖގެ ގެތަކުން މި މަޢުލޫމާތު ނަންގަވާއިުރ، އެ ޭގގެ އޮތޯރިޓީ، 

ގޭގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަނުހޯދާ ބިދޭސީން އެތެރެވާ މައްސަލަ ހައްލުވާނެ ގޮތެއް ނެތްހާ ހިނދަކު ތިކަން ހައްލެއްނުވާނޭ. 

ތަކަށް ޫނން އެކަން އޮތީީކ. ހަމަ މީހެއްގެ ނަމުަގއި ހުށަހަޅަިއގެން އެތެރެކުެރވޭ ކަހަލަ ގޮތަކަްށ އެހެންނަމަވެސް ެއގޮ

އެކަން ކުަރްއވަިއގެން، އެކަްނ އޮތީ ހައްަދވާފަ. އެހެްނވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއަުދ ވެސް އެ މަކަާރއި ހީލަތް 

ަކން އެގޮތަށް ހިނގަމުންދަނީ. މިކަން ރަނގަޅުކުރާ ކަމަށް ހެދޭނެ ގޮތަށް އެ ސިސްޓަުމ ޤާއިމުކުރެވިަފއި ހުރީތީ އެ 

 890ވާނަމަ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ ެއުކގައި ރަނގަޅު ސިސްޓަެމއް ޤާއިމުކުރަންވީ. އެހެންނަމަެވސް ނެކްސްބިްޒގެ ސިސްޓަމު 
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ންމެ ރަނގަޅު ގޮތެްއ ގެނައުމަށް ޓަަކއި ތަފާތު ގޮްތގޮތަށް މި ކަންކަން، މޮޑެމުންދާ ގޮތްގޮތަށް ކަންކަން ގެންދިއުމަކީ އެ

ނޑު ނުދެކެން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އިްޙތިރާމުކުރަންވީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމަށް ވެސް.  ކަމަކަށް އަުޅގަ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަންގެ ނިންުމމަށް ވެސް. އިޙްތިރާމުނުކުާރ ނަމަ އެކަން ެވގެންދާނީ ހައްތަހާވެސް ގޯހުން ގޯހަށް. 

ގެން މި އުޅޭ ގޮތަކީ ބަޣާވާތަކަށްަފހުގައި ދެން ޤާނޫނީ އެއްވެްސ ކަމެއް އެ ބޭ ފުޅުންނަކަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ވެ 

 895 ނުކުރެވޭނެ. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަެއޅި ފަިއވާ އެއް ަގޑިއިރު ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާހިސާބުން މި މައްސަލަ އަށް ވާހަކަދެއްެކވުމަށް ކަ

ހަމަވެގެން އެ ދިަޔއީ. އެހެންނަމަވެސް ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ވަނީ ަވގުތު އިތުުރކުުރމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު 

ނޑުމެންޖެހޭ ވަގުތު އިުތރުކުރުމަށް ޓަކައި ނަގަންޖެހޭ   900ހުށަހަޅުއްވައި އަދި ތާއީދު ެވސް ލިބިފަ. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ނޑު މި ދަންނަވާލަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  ވޯޓުނެގުމަށް. ވަނަ މާއްދާެގ  145އަދި އެހެންކަުމން އަޅުގަ

ނޑުެމންގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު  ދަށުން މާފަންނު، )ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( އާދެ، މިހާރު މި މައްސަލަިއގަިއ؛ އަުޅގަ

ލަިއގައި މިހާހިސާބަށް ވެސް ވާހަކަދަްއކަވަން އެދިވަަޑިއގަންނަވާަފިއ އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބަ އޮތް. އަދިވެސް މި މަްއސަ

އެބަ އޮތް. އެހެންކަމުން އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތުއެރުވޭނީ ވަގުުތ އިތުރުކޮށްގެން ކަމަށް ވާތީ. 

 905ނގަބީލު ޖެއްސެވުމަށް އަމީންޢާއްމަްށ އެހެންވީމާ، ވަގުތު އިތުރުކުުރމަށް ޓަކައި ނަގަންޖެހޭ ވޯޓުެނގުމަށް ޖަހަންޖެހޭ ރަ

ނުޑ  ދަންނަވަން. )ވަގުުތކޮޅަކަށްަފހު( ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުކޮށްލެްއވުމަށް އަުޅގަ

ނުޑ މިހާރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުެގ  ހަނދުމަފުޅުކޮށް، ފުރުޞަތުައރުވަން.  އަުޅގަ

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  145

ކުއްލި މައްސަަލއަށް ވާަހކަފުުޅދައްކަވަން އެދިަވޑަިއގެންފަިއާވ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުަވއި ނިމެންދެން މި 

 910ންދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟު ހުށަހަޅުއްވަިއ، ހުޅުމީދޫ މައްސަލަިއގެ ަވގުތު އިތުރުކުުރމަށް ދާ

ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިލްޔާްސ ލަބީބު ތާއީދުުކރެއްވި ހުށަހެުޅއްވުމާ މެދު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

 ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓުދެއްވުމަށް.

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [
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 ނަތީޖާ: ވޯޓުގެ

  ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރިޔާޟުދާންދޫ ދާއި  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:
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 މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުހުޅު ތާއީދުކުރެްއވި މެންބަރު:

 

 920 35 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 23 ވޯޓު ދެްއވީ:

 19      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 99     ނުދެްއވާ:ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު
 

 925 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެހެންކަމުން، 33. ޖުމްލަ 17. ފާްސވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު 33ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިވި މެންބަުރންގެ އަދަދު 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  145ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ 

އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ުކއްލި މައްސަަލ އަށް ވާހަކަފުޅުދައްަކވަްނ އެދިވަަޑއިގެންަފއިވާ ހުރިހާ 

 930މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތުއަރުވައި ނިމެންދެން މި މައްސަލަިއގެ ަވގުތު އިތުރުކުރުމަށް ާފސްވެއްޖެ. މިގޮތަށް ފާްސވުމާ 

ނޑުގެ ލިސްުޓގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އޮތީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙާމިދު  ގުިޅގެން އަުޅގަ

ނޑު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުާވނީ މަޖިލީހު ގަވާއިުދގަިއވާ  ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް ފުރުޞަތުއެރުވުން. އަުޅގަ

  .عهيكى وانسالوމަށްފަހު. މިނެޓުގެ ުހސްަވގުތުކޮެޅއް ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް އެރުވު 39ގޮތުގެ މަތީން 

 

 935 ]އަށް  11:99އިްނ  19:99ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މަޖިލީހުގެ މަސައްކަަތއިގެން ކުރިއަށްާދއިރު  .انرحيى انرحًٍ هللا بسى ހުސްވަގުުތކޮޅަށް ފަހު ައޅުގަ

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން މާފަންނު ދެކުނު  145ހުގެ ގަާވއިދުެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ކުރިމަީތގަިއ މި އޮތީ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީ

 940ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ކުއްލި މައްަސލަ އެއް. މި މައްސަލަ އަްށ 

 ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް.  ވާހަކަދެްއކުމަށް ޓަކައި ފުރުަޞތު މި އަރުވަނީ ހެންވޭރު ދެުކނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
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ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު 

 945ސަލަ އެއް. މިއީ މައިަގނޑު ގޮެތއްަގއި ހަމަ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މި މައްސަލަ އަކީ ވަރަށް ސީރިއަްސ މައް

ނަޑއެިޅގެން ަވއްކަުމގެ މަްއސަލަ އެއް. ިމއީ ފެންނަ ފެނުމަށް ސިސްޓަމު އެރާެއއްގެ ަދށުން  ބިދޭސީން ާރއްޖެ  4999ކަ

ބޮުޑ އެތެރެކޮށް، އެ ބިދޭސީްނ ދަްއކާ ިވސާ ފީާއ އަދި އެހެނިހެން ފައިސާ އެްއވެ، ސޯޅަ ވަރަަކށް މިލިއަން ރުފިޔާެގ 

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހިއުމަން  ވަްއކަމެއް ކަމަށް މިކަން ިސފަވެގެން މި ދަނީ. އަދި ީމގެ ސަބަބުން އަުޅގަ

ޓްރެފިކިންއޭ މި ިކޔާ، ަބއިަނލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ެވސް އަިދ ޤައުމީ ފެންވަުރގައި ވެސް މަނާ ޢަމަލެއް އެ މެދުވެރިކޮްށ 

 950ކަން ކުރާ ތަން މި ފެންނަނީ ވަކި ބަޔަކު. ެއއީ މި ރާއްޖޭަގިއ ހިންގާ ތަން. ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

ބަޣާވާތްކޮށްގެން ތިބި ބަެއއް. އެ މީހުންނަކީ މި ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ޮއތް ބައެއް ެވސް ނޫން. މަދު 

ެނ، އަދި އެންމެ ފަހުން މި އަދަދެްއގެ ބަޔަުކ ޓެރަރިޒަުމެގ ޢަމަލެއް ހިންގަިއގެން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ފޭރިގަ

ނޑަްށ ނުރަސްމީކޮްށ އެނގެނީ އެ ޑިޕާޓްމަންުޓގެ  ރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ޑިާޕޓްމަންޓުގެ މައްޗަްށ ވެިރވެ، އަުޅގަ

ތެރޭގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މީހުން؛ އަދި މިހާރު އަޅުަގނުޑ އަުޑއަހާ ގޮުތގައި އެތާެގ 

ނޑަެއޅިގެްނ ކައުންޓަރުތަުކގައި ވެސް ތި  955ެބނީ އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ މީހުން ކަމަށް ވަނީ. އެހެންވީާމ، މިއީ ހަމަ ކަ

ރޯމާދުވާލު ހިންގާ ބޮޑު ޖަރީާމ އެއް. ައޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތަގއި މިކަމުެގ ސަބަބުން ައޅުަގނޑުމެންގެ ާރއްޖޭގެ ތެޭރަގއި 

މަްއސަލަތައް ެއއާ ުގުޅވޭ. ސެކްސްޭލވަރީ ނުވަތަ އެތައް ބަިއވަރު އިޖުތިމާޢީ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް އުފެދޭ. ޑްރަގުގެ 

ޕްރޮސްޓިޓިއުޝަން މިކަމާ ުގޅުވޭ. އަދި ޭއގެއިތުރުން ޮބުޑ އިޖުތިމާޢީ ބޮޑު ޖަރީމާއަަކށް މި ވަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ހުށަހެޅުމެއް ކަމުަގއި ހުށަހަޅަން، މި މައްސަލަ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަ ާދކުރާ އަޅުަގނޑު އެދެްނ، އަދި އަުޅގަ

 960 މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން ބެލޭނެ ޖާގަ އޮތް ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ އެކަން ެއގޮތަށް ގެންދަން. ުޝކުރިއްޔާ. 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: މައްޗަންޮގޅި ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ބަޣާވާތްކުރި  މީހުން ކޮބައިބާއޭ ލަދު؟ ފޮރުވާފައިޯތ ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިހާރު އަޅުގަ

އޮތީ އެ ހެދި ބުދުތަކުގެ ތެރޭގަ. ކީ ހުރިހާ ފަރިއްސެއް ެޅމަށް ވެ، ެގއްލިގެން އެ ދަނީ. މުސްކުޅިން ބުނެއުޅޭ އެްއ 

 965ދޮގު ހަދައިފިްއޔާ ެއއްހާސް ދޮގު ހަދަންޖެހޭނޭ އެކަމުން ސަލާމަތްވާން. ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ދިވެހިންގެ އެއަރޕޯްޓ 

ހިންނަށޭ، ބޭރު ބަޔަކަށް ވިްއކާލައިފިޭއ، އެހެން ކީ ެއއަރޕޯޓް ެވސް އޭ.ީސ.ސީން ބެލުމަށްފަހު އެ ވަނީ ޭއގަިއ ދިވެ

ُ أكبرކޮރަޕްޝަނުގެ އެްއވެސް ނާާޖއިޒު ަފއިދާ ެއއް އެމް.ޑީ.ީޕެގ ސަރުކާރުން ނަގާަފއި ނެތްަކން.   23ކިޔާަފއި  هللاه

ނޑެްއ ނުުކމެގެން ދީނަށް ޓަަކއި، ަޤއުަމށް ޓަކަިއ ިކޔާފައި ބަާޣވާތްޮކށްފައި، މިހާރު މި ކުރަނީ  އިއްތިހާދުެގ ބަިއގަ

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ.  ބޮޑެތި ސިންގާ ަވއްކަންަތއް. ވަްއކަމަކަށް ވާނީ އެ މީހުންެގ އަތްފައި ބުރިކޮށްފައި އޮތީމަޯތއޭ އަުޅގަ

ނޑަން ވެސް. އަދި މަރަށް މަރު ހިފަން  970ވެސް. ެއ މީހުން މި ހުރިހާ ވައްކަމެއް  އެ މީހުން ބާރު މި އަޅަނީ އަތްފައި ކަ
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ވަަރކަށް މިލިއަން ޑޮލަރު  32ވެސް މި ކުރަނީ. މި ހުރިާހ މަރެއް ވެްސ؛ މީހުން މަރަމުން މި ދަނީ. މި ފައިސާ 

ނުޑ ހިތަށްއަރާ އައި.ޖީ.އެމް.އެުޗެގ ބަލިމީހުން އުފުލާ ލިފްޓު ހަދާލިޔަސް ލައްކަ ރަނަގޅޭ.  ވަގަށް ަނގަިއގެން އަުޅގަ

ޖީ.އެމް.ެއޗްގެ ހޮސްޕިޓަުލގައި ބަލިމީހުން އުފުލާ ލިފްޓު ހަލާކުވެގެން ދޭތެރެދޭތެރެއިން މި ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް އައި.

 ރައްޔިތުމީހާ ބަލިހާލުގައި ސިިޑން އެތައްމިތަނަށް ތަޅުވަމުންެގންދާއިރުގައި އެ މީހާ އަށް ވާނެ ހަ އެއްޗެއް ވެަފއި ވަނީ.

ނަޑއެިޅގެން އެނގެން އޮްތިއރު   975ރުިފޔާ  19999ހާސް މީހުންގެ އަިއޑީާކޑު ހޮވަން،  59އެއް ަބޔަކު މި އޮތް އުޅެީނ ކަ

މީހަކަށް ދީގެން. އައިީޑކާޑު ނަގަމުން ގެންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ހޭއަރާށޭ. ޤައުމު މި ދަނީ 

ނާށޭ. މަުޑްއވަރީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި ފަނާވެގެންނޭ. ރަްއޔިތުން ެއއްބުރުން އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާުރ ވުޖޫދަށް ގެން

އެ  ވެސް ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓީމަ ބޭނުންވާނެ. މެންބަރު ދެއްކެވީ ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކަ ެއއް. އެ ބޭފުޅާ ސަލާމަތްވާން

ބޭފުޅާ އެއްެޗއް ވިދާެޅއްނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް ރަނިންމޭޓުގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ވީތީވެ އަހަރެމެން މި ހަދަނީ 

 980ތްތަހާވެސް ދޮގޭ. ދޮގު؛ ރަނގަޅު ވާހަކަ އެއް. އެ މީހުން އެއީ ތެދުހަދާ މީހުން. ރައްޔިތުންނަށް ހާމަވެގެން އެ ދަނީ ހަ

ނޑުވާލަމުން ދާ މަންޒަރު.   ބަޣާވާތެއްކޮށްަފއި ޤައުމު ފު

 

 މައްޗަންޮގޅީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެްއކެވުން:

އްޒަތްތެރި ަރީއސް. ބަޣާވާތެއް ކޮށް، ަރއްޔިުތންގެ ހުއްދަ ނެތި، ަރއްޔިތުްނގެ ބަހެއް ނުބުނެ، ވެރިކަމާ ޝުކުރިއްާޔ ޢި

 985ހަވާލުވީމަ ދެން ަރއްޔިތުންނާ އަޅައިނުލާނެކަމީ ެއއީ ަޝއްެކއް ވެސް ނެތް ކަމެއް. ިމއަުދ މި ހުށަހެޅިގެން ުއޅޭ ުކއްލި 

ޤީޤަތް ހާމަވަމުން މި ދަނީ. އަޅުަގނުޑމެން ބޭރުމީހުން ރާއްޖެ އަށް މައްސަލަ އިން ވެސް ފެންނަމުން މި ދަނީ، މި ޙަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ މީހުން ވެސް އެތަްއ  އެތެރެވާ ވާހަކަ ދައްާކއިރު އަޅުަގނޑުމެން އެބަ ހަނދާންކުރަންޖެހޭ އަޅުގަ

ނޑު ެއގޮތުން ހަމަ ފާ ހަގަކޮށްލަން ޢާއިލާއާ ބައިވަރު ަބއެއް ާރއްޖޭގެ ޭބރުގެ ޖަލުތަކުަގއި އެބަ ތިިބކަން. އަުޅގަ

ނުގުޅިގެްނ މިހާރު އެބަ އުުޅްއވާ ލ. އިސްޫދގެ ބޭފުެޅއް ެވސް ސީރިާއގެ ޖަލެްއަގއި އެަބ އިންނެވި. ރާއްޭޖގެ ފޮރިން 

 990މީހުން ސިސްޓަމު  4999މިނިސްޓްރީ އަށް ވަޑަިއގަންނަވަިއގެން ވެސް އެ ބޭފުޅެްއެގ ޚަބަރުނުވެގެން އުޅުްއވާކަން. 

ވަޒީާފގެ ފުރުޞަުތ  4999އްޖެ އަްށ ވަން ވާހަކަ، ބިދޭސީން ވަން ވާހަކަ ދެއްކީމަ މި ދެކެވެީނ އެރާެއއްގެ ދަށުން ރާ

ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުން އަތުން ނިގުޅަިއގަތް ވާހަކަ. މި ދަްއކަނީ އެ މީހުން ޓެކްެސއް ނުދައްކާނެ. އެ މީހުންނަށް 

ށްނުޖެހޭ. އެ މީހާ ދިވެހި މީހާ އަށް ވުރެ އަުގ ވޯކުޕާމިޓު ފައިސާ ެއއް ދަްއކާކަށްނުޖެހޭ. ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ދޭކަ

ހެޔޮވާނެ. ވީމާ، އެ މީހާ ފަސޭހައިން، އަދި ޚާއްޞަ ޮގތެއްަގއި ރަްއޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން ދިވެހިންނާ އަޅައިނުލާ 

 995ޑު ދަރަންޏެއް ބައެއް، ިދވެހިންނަށް ދިވެހިންގެ ެއއަރޕޯޓު، މިކަހަލަ ވާހަަކދައްކާއިރު ަރއްޔިތުމީހާގެ ބޮުލގައި ކިތަންމެ ބޮ

އެޅުނަސް، އަދި ދޭދޭ ަޤއުމުތަކުގެ ދޭތެޭރގަިއ ރާއްޖެާއ ުގުޅން ހީނަރުވުމުގެ ސަބަބުން ިލބޭ ރައްޔިތުމީހާ އަްށ ެގއްލުމާ 

އަދި އިންވެްސޓަރ ކޮންފިެޑންސަށް އޭގެ ސަބަބުން ފޯރާ އަސަރަށް ވިސްނުމެއް ެނތި ކަންކަން ކުރާ ބައެްއގެ 
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ނޑުމެންނަށް އެނޭގ  4999ނީ. ދިވެހިންގެ ސަރުކާރެްއގެ ވާހަކަ މި ދަްއކަ  ަވޒީފާެގ ފުރުޞަތު އެ ގެއްުލވައިލަނީ. އަުޅގަ

މިގޮތަށް މިކަން ކުރަނީ ެވސް އެްއވެސް ގޮތަކަްށ އޮުޅމެއް ޮއވެގެން ނޫންކަން. ަހމަ ގަސްތުަގއި ކުާރ ކަމެއް. 

 1000މީހާ އަތުގަިއ ފައިސާފޮއްޗެއް ނެތީމަ ެއ ރައްޔިތުންނަށް ނިކަމެތިކޮށް، ރައްޔިތުން ބިކަހާލުގައި ޖަްއސައި، ރަްއޔިތު

މީހުންގެ ތެރެއިން ނިކުންނަ މަހުޖަނުންނާ، އެ މަހުޖަނުން ސްޕޮންސަރކުރާ ބަޣާވާތުގެ ސަރުކާރުގެ މީހުންނަށް 

ނޑުެމންނަށް މި  ފެންނަނީ މި  599ވޯޓުގަނެލަން  ރުފިޔާ ިއން އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ކުރާ ތަން. އަޅުގަ

ކާރަކުން އެްއގޮތަކަްށވެސް ޤާނޫނުއަސާީސ އާއި ޤާނޫނުތަކަށް ހުރުމަތްެތރިކޮށް ހިތާ ބައެއް ނޫން. ބަޣާވާތުގެ ސަރު 

ނެކްސްބިްޒގެ މައްސަލަ ވެްސ މި މަޖިލީހުން ހުއްޓައިލާށޭ ބުނީމަ އަޅައެއްނުލި. ިސިވލް ސަރވިސް ފަހުމީ ވެސް 

 1005ވާ މަޤާމެއް ކަމަށް؛ އެ މަޤާމާ އެކަށީގެންނުވާ މީހެްއ އަތްމުނިމުނިކަވާވަރުން އެ ތަން އެއީ އޭނަގެ މަޤާމާ އެކަީށެގންނު

ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރީމަ އަދިވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އޭނަ އަށް މުސާރަދެއްވަމުން ވަަޑިއގަންނަވަނީ. 

ން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ަމސައްކަެތއްގެ ގޮުތގަިއ އިމިްގރޭޝަނުގެ މަސަްއކަތް ނުހިމެނޭނޭ ކިޔާފައި މަޖިލީހު

ފާސްކުރީމަ ވެސް އެައކަށް އަޅާލުމެއް ނެތް. އަދި އެްއަކލަ ޣައިރު ޤާނޫނީ އަމުރޭ ކިޔަިއގެން ޔުނިފޯމުއަޅަިއގެން 

ބަޣާވާތްކުރި މީހުން އެ ތިބީ އެ މަސައްކަތާ ޤާނޫނުައސާީސއާ ޚިލާފުވެ، އެ މީހުން އެ ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ ޣައިުރ 

 1010ނަށް ވެްސ ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން ބޭނުން. އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަވާލަްނ ޤާނޫނީ އަމުރެއް ކަމަށް މިއަުދ އެ ބޭފުޅުން

އޮތީ މި ބަޣާވާތުގެ ހާލަތުން މި ރާއްޖެ ނެއްޓެންޖެހެއޭ. ރައްޔިތުމީހާ އަށް ރަނގަުޅކަމެްއ ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް 

 ޖެހެއޭ. ޝުުކރިއްޔާ. ވަންޏާ އެއްބުރުން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ވޯޓުަލއްަވއި، މި އިންތިާޚބު ކާމިޔާބުކުރަން

 

 ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

 1015ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އާދެ! މިހާރު މި ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ކަމެއް މިއަދު ވެސް ުކއްލި 

އުޅޭ ގޮތަކީ ބަޣާވާތެއް ކޮށްގެން ރާއްޭޖެގ  މައްސަލަެއއްގެ ގޮުތަގއި ލާފައި މި އޮތީ. ޙަޤީޤަތުގައި ރާއްޖޭގައި ވެގެން މި

ނޑު ދައްކާލަްނ އޮތީ ތަފާތު ވާހަކަ އެއް.  ހުރިހާ ކަމެއް ފާލުން ނެއްޓިެގން މި ދަނީ. މި މައުޟޫޢުގަިއ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑު މިއަދު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަށް ނޑުމެންނަށް މި މި އިވެމުންދާ އަޑުތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަ  އެއީ މިހާރު އަޅުގަ

ދަންނަވަން ބޭނުންވޭ، ރަްއިޔތުން މަޖިލީހުން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްގެން ވިޔަސް އުނގޫާފރު ދާއިރާގެ ކުީރގެ މެންބަރު 

 1020އަލްމަރުޙޫމު ޑރ.  އަފްރާޝީމު ޢަލީގެ ޕޯސްޓުމޯޓަމެއް ހަދަން. މި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހުނީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ 

ދައިިފ. މިއަދު އަޅުަގނޑަށް ލިބޭ ސީއަކަށް ހަކޮންސްޕިރެބޮޑު  މަރު ވަރަށްބަޣާވާތްކޮށްގެން ތިބި މީހުން މިކަން މި 

ޔާމީނުގެ ބޮލުަގއި ެވސް އަޅުވަްނއުޅޭ ޚަބަރުތަެކއް هللا މަޢުލޫމާތުގައި މި މަރު ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ރިޔާސީ ެކނިޑޑޭޓު ޢަބްދު

ނޑުމެްނގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއް ވަރަށް  މާލެތެރޭގައި އެބަ ފެތުރޭ. ެއހެންވީމާ، އަުޅގަ

އަނިާޔވެރި ގޮތަކަށް ޤަތުލުކޮްށ، ެއއްފަހަރު އެމް.ޑީ.ޕީ ބޮލުަގއި، އަނެްއ ފަހަރު ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ބޮުލގަިއ، އަެނއް ފަހަުރ 
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ނޑައިލާ. މިވަުރ  ފައިންގެ މީހެކޭ ކުރި މީހެއް ނޭނގޭ ވަރުގަ. ކަން ރޭވީ ސި  1025ބުނޭ. އިރުކޮޅަކުން ސިފައިްނގެ އިން ކަ

ނޑަށް ހީވަނީ މިއީ ވަރަށް ސީިރއަްސ މައްސަލައެއްހެން. އަދި ޭއެގއިތުރުން، އެހެްނވީމާ އެކަްނ ވެ ގެންާދއިރު އަުޅގަ

ކުރި ބައެއް ރަނގަޅަށް ސާުފކުރަން ޕޯސްޓުމޯޓަމް ހަދަން ނަގަންވީ. ީކްއވެގެންތޯ ޕޯސްުޓމޯޓަމް ނަހަދަން މި އުޅެނީ. 

ވޭ. ެއއީ ިމއީ މިހާރު ވަރަްށ ސީރިައްސ ކަމަކަށް ވެއްެޖ އިނގޭތޯ އަޅުަގނުޑ މިހާރު މި ވާހަަކދައްކަން ބޭނުން

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ ަވރަށް ނުރައްކާތެރި، ވަރަށް ީސރިއަސް މައްސަލަ ެއއް. މިއާ ގުޅުންހުރި ކިތަންމެ ކަމެއް 

 1030ސިސްޓަމު ވެސް މި  ހިނގާ ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެްނނަށް މަޢުލޫމާތު އެބަ ލިބޭ. އިމިގްރޭޝަްނގެ ބޯޑަރ ކޮްނޓްރޯލް

އިރުއިރުޮކޅާ ހަލާުކވަނީމި ދޮރާށި ބޭނުންކޮށްގެން ފުރުަވިއލާފައިވާ ަބޔަކާ ގުިޅގެން ަކމަށް ބުނާ އަޑު ވެސް ިމ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އިވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އާރުތޫުރ ބުރަދާސް ގެނަިއކަން މިއީ  މަޖިލީހުގެ ކޮރިޑޯ ތެޭރގައި ައޅުގަ

ނޑެްއެގ އެންމެނަށް އެނޭގ ކަމެ އް. މިފަދަ ބައިވަރު ކަންތައްތަެކއް ފުރާ ފުނިޖެހިގެން، ދިވެހިރާްއޖެ ބޮޑު ކަުޅ ވިާލގަ

ނޑުމެން މިހެން ތިބެގެންނުވާނެ. މިއަުދ ކޯޓަށް ޮގއްސަ ވެސް މީހަުކ ދުވާލަކު އެްއގޮތަށް، އަނެްއ  ދަށަށް ދާއިރު އަުޅގަ

 1035ޮކށް، މިކަން ޖޯަކކަށް ހަދަިއެގން ތިބެވިއްޖެ ނަމަ މާދަމާ ދުވަހު އަެނއް ގޮތަށް ިކޔަމުންދާއިރު މިކަން ިސޔާސީ ކޮށް

މީގެ ނުރައްާކ އަުޅަގނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކޮށްފާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެެހންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޮގވާލަން 

ހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ޑރ. އަފްރާޝީމު ޢަީލގެ ހަިށކޮޅު ކޮނެ ަނަގއި، ޕޯސްޓުމޯަޓމް ހަދަން. މިއީ ދިވެހިރާއްޭޖަގއި މި

ނޑު ސިފަކުރަނީ. މިއަދު މި ކޮރިޑޯ ތެރޭގައި އެ  ނުބައި، އެންމެ އަޑި ނޭނޭގ އެންމެ ބޮޑު ޖަރީމާކަމުގަިއ އަޅުގަ

ޔާމީނޭ. ިއއްެޔގަިއ ދެއްީކ ެއއީ ރީޯކ هللا ދައްކަނީ ބާޣީ ވަޙީދަށް ތާއީުދކުރާ މީހުން އެކަުމގެ ައީޑގަިއ ހުރީ ޢަބްދު

 1040ިއގެްނ މީގެ ޝަްއކުއުފެޭދވަރަށް މިކަން ގެްނގޮސްފި. ައޅުަގނުޑމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެްއ މޫސައޭ. މިވަރަށް ހަދަ

މިއީ. މިއީ ބަޣާވާުތގެ ނަތީޖާ އަކަށް ވެފައި އޮތް ކަެމއް. މިކަން ކުރި ބަޔަކު ހޯަދއި، އިންޞާފުގެ ކުރިމައްޗަްށ 

 ސީރިއަސް ކަމެއް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. އަޅުަގނޑުމެން ގެންނަންޖެހޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ ވަަރށް 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1045ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުމަށް. 

 

 ލަ()ނިޒާމީ މައްސަ

 

 1050 ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ވަނަ  145އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ ެއއް މި ނެގީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ  

ދާގެ ދަުށގައި ބުާނ މާއްދާގެ ދަށުން. މިހާރު ހުށަހެޅިގެން މި ބަހުސްކުރާ ކުްއލި މައްސަލަ އަކީ މި ދެންނެވި މާއް

ޝަތުރުތައް ފުރިހަމަވާ މައްަސލަ އެއް ނޫން. އެހެންނަމަެވސް މި މައްސަލަިއގައި ދެ ަފހަރެއްގެ މަތީން ނެގި ވޯޓަީކ 

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ ިމ  މިކަން، މި ކަމަކީ ހިނގާފަިއ އޮތް ކަމެްއކަން ކަށަވަުރކޮްށދޭ ކަމެއް ނޫންކަން އަުޅގަ

 1055މި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްާވ ގޮތުގެ މަތީން ނޫން ގޮތަަކށް މި ތަނަށް މައްސަލަތައް ، މަޖިލީހުގަ. އެހެންވީމާ

ހުށަހެޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ މިއީ ައޅުަގނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަދި ހަމަ އެހެންމެ 

ވާލުެމއްގެ ތެެރއިން، ސިސްޓަމު އެރާެއްއގެ ދަށުން ބަހުސްކުރެވެމުން މި ގެންދާ މައްސަލަ އަކީ އިމިގްޭރޝަނުން އޮޅު

ނޑައެިޅގެން އެ އޮތީ  4999 ވަަނ  16މީހުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެތެރެވި ކަމަށް. މިކަން މި އޮތީ  ދޮގުކޮށްފަ. ހަމަ ކަ

ބެޭހ ވަނަ ުދވަހުގައި އެ އޮީތ، އެކަމާ  16ދުވަހުގައި ަހވީރު ނޫހުަގއި ލިޔެފައި އޮތް ބަޔާނުން ިމ މަހުގައި 

 1060މިނިސްޓްރީން އެއީ ނުހިނގާ ކަމެކޭ. ެއއީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަެއކޭ ިކޔާފައި ކޮށްފަ. ޮއތް ހާލަތުގައި މިކަމާ ބެހޭ 

ގޮތުން މިތާގައި ބަހުސްކޮށް ކުއްލި މައްސަލަެއްއގައި ބަހުސްކުރަމުން ދިއުމަކީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަންކަން 

ނުޑ ސާފުކުރަްނ  އޮޅުވާލުމަށް ޓަަކއި މި މަޖިލީހުން ކުރަމުންގެންދާ ކަމަކަްށ ނޫނީ ެވގެންނުދާނެ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ބޭނުންވާ ކަމަކީ ަކއުންސެލް ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވީ ކޮން އަާސސެއް، ކޮންކަމެްއގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށްގެންތޯ މި ކަންތަެކްއ 

ނޑަެއޅިގެ 16މި ކުރެއްވީ؟  ން އެ ފަރާތުން ބުނެފައި މި އޮތީ މިއީ ވަނަ ދުަވހު ނެރެފައި އޮތް ނޫސްބަޔާނުން ކަ

 1065ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއް ނޫނޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަ ެއއް. ދެން، ައޅުަގނުޑގެ ުސާވލަކީ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގައި 

 ވަރަށް ސާފުކޮށް މިކަން މިހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްއިުރގަިއ ކީއްެވގެންތޯ މި ކަމަށް ފުރުޞަތުދީގެން މިއަދުގެ މި

މަޖިލީހުގެ ދެ ގަިޑއިރަށްވުެރ ގިނައިރު މިހާރު ވެގެްނ މި ދަނީ މި ކަމަށް ބަހުސްކުރާތާ. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް 

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ އަނެއް ޙަޤީޤަތަކީ ރައްޔިތުްނެގ  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް. އަިދ ހަމަ އެހެންމެ، މިއަދު އަޅުގަ

ޝާހިދަކީ އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވަަޑިއގަންނަާވ هللا ހާރު ހުންނެވި ޢަބްދުމަޖިލީހުގެ ރައީސެްއގެ ގޮުތަގއި މި

 1070ބޭފުޅެއް. މި މައްސަލަ ލައިގެން މި އުޅެނީ އެމް.ޑީ.ޕީްނ. އެހެންވީމާ، އެމް.ޑީ.ޕީން މިތަނަށް މާދަމާ މަޖިލީހުގެ 

ހަމަ މި ތަނުގައި ބަހުސްކުރާނެތޯ. މިީއ  މެންބަރަކީ އެއީ އަންހެނެކޭ ުބނިކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެކަްނ ކަށަވަރުކޮްށގެން

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސާފުކޮްށ ފެންނަން ހުރި ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ، މިއީ ވަރަށް ކަންޮބޑުވާ ކަެމއް މިއީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1075އް އަރުވާފަ. އެހެންކަމުން، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ތި ނެންގެވީ ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަަލ އަށް ވަނީ ރިޔާސަތުން ޖަާވބެ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ވެސް ޖަލްސާގައި އިންނެވި ކަމަށް ވާނަމަ އެ ޖަވާބު ލިބިވަޑައިގެންފައި އޮންނާނެ ކަމަށް 

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ިމއާ ބެހޭ ގޮތުން، ތި ނެންގެވި ުނކުތާއާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުަގނުޑ އެްއޗެއް ދަންނަާވކަށް ދެން 
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ނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނެތިން.  މިހާރު  އަޅުގަ

 މުއްޠަލިބުގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ެގންދިއުމަށް. 

 1080 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 عهيكى انسالو .هللا رسىل عهى انسالوو وانصالة هلل انحًد ،انرحيى انرحًٍ هللا بسى`. 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް. ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ އަކީ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ 

ހިނގާފައި އޮްތ، އަދި ނުހިނގާ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މައްސަަލއެްއކަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ފަހަކަށްއައިްސ ރާއްޭޖެގ 

ނޑުމެން މަ  1085ސައްކަތްތަކަށް މީހުން ގެންނަން ކޯޓާ ދޫކުރުމުގެ ނިޒާމުަގއި މައްސަލަތަކެއް އެަބ ހުރި. އެ އަޅުގަ

ޑޮލަުރ، މީަގއި  16999މީހުންނަކީ ަގވާއިާދ ޚިލާފަށް އިމިގްރޭޝަން ތެެރއިން  4999ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މި 

ުރގެ މާލީ މަންފާ އެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި ވައްދާފައި އޮތް ބަެއއް ކަމަށް މިލިއަން ޑޮލަ 16ވިދާޅުވެަފއި މި އޮތް ފަދައިްނ 

ނޑު ދަންނަވާނީ އެީއ ވަރަށް ޮބަޑށް ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ކަމެކޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކޯޓާ  ތުހުމަތުކުރުމަކީ އަުޅގަ

މަުޢލޫމާތު ދީގެން އެ ފަރާތަކަށް  ދިނުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭަގއި ހުރި މައްސަލައެްއގެ ސަބަބުން ފަހަރެއްގައި ބަަޔކު ދޮގު

 1090ކޯޓާ ެއއް ލިބިގެން، މީހަކު ވަދެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް ެއއީ ނިޒާމުން ބޭރުން ވަދެވޭ މީހެއް ނޫން. އެއީ ނިޒާުމެގ 

ތެރެއިން ވަދެވޭ މީހެއް. އެއީ މަކަރުހަދާ މީހުން ކޮންމެ ތަނެއްަގއި ވެސް އުޅޭނެ. އެހެްނީވމާ، މަކަރުހަދާ މީހަކު ކުރާ 

އްެގ ސަބަބުން ެއއީ ިއމިގްރޭޝަންަގއި ހިންަގވަްނ ތިއްބެިވ ވެރިން އެކަްނ ކުރާ ކަމަކަްށ ނުބެލެވޭނެ. ކަމެ

އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ މިފަދަ މައްސަލަތަކެްއ ހޯދައި، ެއ ފަރާތްތަކުގެ ކޯޓާ ކެންސަލްކޮށް، އެ ގެެނވިފައި ތިިބ މީހުން 

ރަްއވާފަ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، މިއިްނ ދޭހަވަނީ އިމިގްރޭޝަނަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކު

 1095ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމެއްގެ މުހިއްމުކަން. އެހެންނަަމވެސް ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް ިސސްޓަމެއް، އެމް.ސީ.ައއި.ޓީން 

ސަލަަތކެއް ެއބަ ހުރި. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ތަރައްޤީކޮށްފައި އޮތް ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކުރަނީ. ޭއގައި ވެސް މައް

އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މިހާރު ރާއްޖޭަގއި ވަގަްށ މީހުންނަކަށް ނުވަދެވޭނޭ. މިހާރު ރާއްޖެ ައށް ވަންނަ މީހުން ހުންނާނީ 

މާ، މިއާ ބަރާބަރަށް އެ މީހުންގެ ޑޭޓާަތއް ކޮމްިޕއުޓަރަިއޒްކުެރވި، ަރނގަޅަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ެއއްކުެރވިފަ. އެހެްނވީ

ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މައްސަލަ އެއް މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރުމަށް ޓަކައި މަޖިލީހުގެ ރައީްސ ނިންމަވައިގެން. ައޅުަގނުޑ 

 1100ޤަބޫލެއްނުކުރަން މަޖިލީހުގެ ަކއުންސެލް ޖެނެރަލް މިއީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ބަހުސްުކރެވޭނެ މައްސަލަ އެއް ކަމަށް 

ނުޑ ނިންމާނެ ކަމަށް. އަޅުގަނ ޑު ޔަޤީންކުރަން އެއީ ކައުންސެްލ ޖެނެރަލް ނިންމި ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް. އަޅުގަ

ނޑު ޔަީޤންކުރަނީ މި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ސީދާ އެމް.ޑީ.ޕީން ހުށަހަޅާ އެްއޗަކަށް ވާތީ ކުަރްއާވ  ޔަޤީންކުރަން. އަުޅގަ

ގައި މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއް، ނޫީނ ބަހުސެއް ކަމަށް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހެން މި ކަންތައް މިދާއިރު

ނެތްކަން ވެްސ އަުޅަގނޑު ާފހަގަކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސް، މިހެން އަންނަ ކޮންމެ މައްސަލަެއއްަގއި ނޫުހގަިއ ޖަހާ 
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 1105ކިތައް ވަނަ  ކޮންމެ މައްސަލަ އެއްަގއި، އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮތް ގޮތް ނުބަލާ މި މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ

މައްސަލަކަން މަޖިލީހުގެ ރިޯކޑުން މިހާރު ފެންނަން ހުންނާނެ. އެންމެ ފަހުން އާސަންދައިގެ މަްއސަލަިއގައި ވެސް 

ނޫހުގައި އެްއޗެްއ ޖަހާއިރަށް މިތަނަށް ގެނެސް މި ތަނުަގިއ ބަހުސްކުރިއިުރގަިއ ެއ މަްއސަލަ ައއި.ޖީ.އެމް.ެއޗަކުްނ 

މީހުން، އިމިގްޭރޝަނުަގއި ތިިބ  4999ށް ނަގާފަ ެއއް ނެތް. ހަމަ އެހެންމެ، މިއަދު ރުފިޔާ ޑައިލިސިްސއަކަ  1999

މީހުން ރާއްޖެ ަވއްދާފައި އޮްތ  4999މިލިއަްނ ޮޑލަރުގެ މަންފާ ެއއް ަނގަިއ، ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮްށ  16މުވަްއޒަފުން 

 1110މައްސަލަ އެއް. މިއީ ިމކަން އެންމެ ކަމަށް ބުނެ، މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލަ ައކީ ވެްސ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު 

ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ ާރއްޖެ ައށް ކޯޓާ ހޯދަިއގެން ބޭރުމީހުން ގެންނަ ފަރާތަކަށް އެނގޭނެ މި ވަގުުތ އިިމގްރޭޝަނުަގިއ 

 ހުރި މައްސަލަތައް... 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 1115ވަނަ މާއްާދގެ  145ޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ އާދެ! މިހާހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި މި އޮްތ ރައް

ދަށުން މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ކުއްލި މައްސަަލިއެގ 

ލަ ނިމުމާ މެންބަރުން ވާހަކަދައްކާފައި އެަބ އޮތް. މި މައްސަ 19ބަހުސް ނިމިގެން އެ ދިޔައީ. ބަހުސްގެ ތެރޭަގއި 

ނޑަށް ޖެހެނީ ދެން އެޖެ  އެނބުރިލަން.  އަށް  6ންޑާ އައިޓަމު އެްއކޮށް އަުޅގަ

 

 1120 . މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެއް ނެތް. ގައި މި ޮއތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މޭޒުްނ ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މިއަދަކު އެފަދަ ކ6ައެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 

 1125 . މަޖިލީހަށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު 7

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށް ތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭ ބިލާއި ޤަރާރު. މިއަދަކު ނެތް އެފަދަ މަސައްަކތެއް ނެތް. ަގއި މި އޮތީ މަޖިލީހ7ަ

 

 1130 . ކުރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާ ބިލެއްގެ ކުށެއް އިޞްލާޙުކުރުން 8
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 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ރިން ތަޢާރުފުކުރެވިފަިއވާ ބިލެްއގެ ކުެށއް ިއޞްލާޙުކުރުން. އެފަދަ ކަމެއް ވެސް މިއަދަކު ނެތް. ަގއި މި އޮތީ ކ8ު

 

 1135 . އިބްތިދާޢީ ބަހުސް 9

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީުދ ގެދަށުން މި އޮތީ ވިލުފުށީ ދާއިރާ 9.1އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.  ަގއި މި އޮތ9ީ

ަގިއ 2913ޖޫން  11ހުށަހަޅުއްވާފައި މަުރގެ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރުމާ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިްއވާފަިއ ވަނީ 

 1140އިާރެގ ވަނަ ޖަލްސާގަ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީ ވިލުފުށީ ދާ 4ވަނަ ދައުރުގެ  2ބޭއްވުނު މިއަހަުރގެ 

ނޑިކޮުޅ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ބޭނުންފުޅިއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ގޮ

ކައިީރގައި ކޮޅަށް ހުންނަަވިއގެން ވެސް ވާހަކަެދއްކިދާނެ. އެހެންނޫނިއްޔާ ޕޯޑިއަމް ވެސް ބޭނުންކުރެްއވިދާނެ. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 1145 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ލުފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން:ވި

އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ާއދެ! މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީުޛުކރުމުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް 

ނީ ޢާއްމު ކަމަކަށް ވެފަ. ހުށަހަޅަންޖެހުނު ސަބަބަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހުންމެރުމާ އަދި މީހުން ޤަތުލުކުރުން މި ވަ

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ހިނދު، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން މި ދާ   1150އެހެންކަމުން، މި ކަމަށް ހައްލެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް އަޅުގަ

ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން މިަކން ކުރެވޭނެ އުސޫލުތަެކއް ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިކަން 

ޤާނޫނެއް މި މަޖިލީހުން ވީހާ އަވަހަކަށް ފާސްކޮށް، މިކަން ކުރެވޭނެ މަގެއް ތަނަވަސްކުރުމަކީ  ތަންފީޛުކުރެވޭނޭ

ނޑު މި  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަްއޗަށް މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ލާޒިމުކޮށްފައި އޮތް ކަމެއް. އެހެންކަމުން، އަުޅގަ

ރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ޯކޓުތަކުން ކުރާ މަުރގެ ޙުކުްމ ވަނަ ާމއްދާަގއި މި އޮންނަނީ މިީއ ދިވެހި 1ހުށަހަޅާ ބިލުގެ 

 1155ތަންފީޛުކުރުމަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަްއ ބަޔާންކުާރ ޤާނޫނެވެ. މި ޤާނޫނަށް ިކޔާނީ ަމރުގެ ޙުކުްމ ތަންފީޛުކުރުމުެގ 

ޝަރީޢަތް  މާއްާދގަިއ މި ބުނަނީ މަރުގެ އެްއެވސް މައްސަލަ އެްއ، އެްއވެްސ މައްސަލަެއއްގެ  2ޤާނޫނޭ. މި ބިލުގެ 

ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ ހާޒިރުަގިއ މެނުވީ ކުރިއަށް ގެްނގޮސްެގންނުވާނޭ. )ށ(ގައި ބުނަނީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ 
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ވަކީެލއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ލިބިގެންނުވާ ނަމަ ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ 

ވަނަ ާމއްދާގައި  3ލަތުން އެ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ަޢއްޔަންކޮށްދޭްނވާެނ އެވެ. އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ނަމަ، ދައު

 1160ބުނަނީ މަރުގެ ޙުކުމްކުެރވޭ އެންމެހައި މައްސަލަތަަކކީ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޯާޓއި ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ުހއްދަ ެއްއ 

ޯކޓުތަކުގެ އެ މައްސަލަަތްއ  ހޯދަންނުޖެހި، އެ ކޯޓަކުން އެ މައްސަލަ ެއއް މުރާޖަޢާކުރެވޭނެ ނުވަތަ އެ

ވަނަ މާއްާދގަިއ މި ބުނަނީ މި ޤާނޫނުގަިއ ނުވަތަ އެހެން  4އިސްތިޢުނާފުކުރެވޭނެ ަމއްސަަލތަކަކެެވ. އަިދ މި ބިލުެގ 

ނޑަެއިޅގެން ަވކި ގޮަތކަށް ބަޔާްނވެެގންނުވާ ހިނދަކު، މަރުގެ ދަުޢވާކުރާ މަްއސަލަތަުކގެ ޝަރްޢީ  ޤާނޫނެއްގަިއ ވެްސ ކަ

މަރުޙަލާތަކެއްގައި ވެްސ ޢަމަލުކުރަންވާނީ ޖިނާޢީ އެހެނިހެން މައްސަލަތަކުގައި ވެްސ ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުންނެވެ.  ހުރިހާ

ނޑަައޅާތާ ގިނަވެގެން  5މި ބިލުގެ   1165ގަިޑއިރު ތެރޭަގިއ  48ވަނަ މާއްާދަގއި ބުނަނީ ޝަރްޢީ ކޯޓަކުން މަރުގެ ޙުކުެމއް ކަ

ނަޑއަޅާތާ އެ ޙުކުމުގެ ކޮޕީ އެއް ދަޢުާވ ލިބޭ ފަރާ ތުގެ ވަކީލަށާއި ހައި ކޯޓަށް ފޮނުވަންވާނޭ. އަިދ އެ ޙުކުމެއް ކަ

ދުވަސް ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ އެްއ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓާއި އެ މައްސަލަިއގެ އެންމެހައި  147ގިނަެވގެން 

 6މި މާއްދާގެ މި ބިލުގެ  ލިޔެކިޔުންތައް ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ަވކީލަށާއި ހައި ކޯޓަްށ ފޮނުވަންވާނެ ެއވެ. އަދި ަހމަ

ުދވަހުގެ  14ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނަނީ މަުރގެ މައްސަލަ އެްއ ނިމުނު ޮގތުގެ ރިޕޯޓު ހަިއކޯޓަށް ލިބޭާތ ގިނަެވގެން 

 1170ތެރޭގައި އެ މަްއސަލަެއއްެގ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ާބއްަވންވާނޭ. އަދި ާބއްވާނެ ތާީރޚެއް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށާިއ 

ވަނަ މާއްާދގައި މި ބުނަނީ އިބްތިދާޢީ ކޯޓުން މަރުގެ  7ރަލަށް އަންގަންވާނެ ެއވެ. އަދި މި ބިލުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެ

ނަޑއަޅާތާ ގިަނވެގެްނ  ނަޑއަަޅއިފި ނަމަ، އެޮގތަށް ކަ ނޑައަޅަްނވާނީ ަޞްއޙަ ގޮުތގައި ކަމަށް ހައި ކޯުޓން ކަ ޙުކުމް ކަ

ބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލަާށއި ސުޕްީރމް ކޯޓަށް ފޮނުވަންވާނެ ެއވެ. ގަިޑއިރު ތެޭރގައި އެ ުޙކުމުގެ ކޮޕީ އެއް ދަުޢވާ ލި 48

ނޑައަޅާާތ ގިނަެވގެން  ދުވަުހގެ ެތރޭގައި އެ ަމއްސަލަ އެއް ިނމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯާޓއި ެއ  21އަދި ެއ ޙުކުމެއް ކަ

 1175ންވާނެ ެއވެ. އަދި ހަމަ މައްސަލަިއގެ އެންމެހައި ލިޔެިކޔުންތައް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ވަކީލަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޮފނުވަ

 21ވަނަ މާއްާދގައި މި ބުނަީނ މަރުގެ މައްސަަލ ެއއް ނިުމނު ގޮތުެގ ރިޕޯޓު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބޭތާ ގިަނެވގެން  8

ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ މައްަސލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށާއި ޕްރޮސެކިއުޓަރ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި އޮންނަީނ މަރުގެ މައްސަލަެއްއގައި ުސޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރާތާ  9ންވާނެ އެވެ. ޖެނެރަލަށް އަންގަ

 19ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި އެ މީހެއްގެ މަްއޗަށް  މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންވާނެ އެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ  45ގިނަެވގެން 

 1180ކުރަންވާނީ މާއްދާގެ )ހ(ގެ ދަށުން ދަންޖައްސާނެ ތަނަކާއި ގަޑި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ބުނަީނ މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޛު

ނަޑއަަޅއި، ޑިޕާޓްމަންުޓގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މިނިސްޓަރެވެ.  ވަނަ މާއްދާ. ދަންޖައްސާ މީހާ އަށް އަންނަނިިވ  11ކަ

ގެ ކުރިން އެ މީހެްއގެ ޙައްޤުތައް ލިބިގެްނވެ ެއވެ. ޭއގައި ބުނަނީ އެ މާއްާދގަިއ، )ހ(ގައި މި ބުނަނީ ދަންޖެއްސުމު

ޢާއިލާއާ ބައްދަލުކުރުން. ދަންޖެއްސުމުގެ ކުރިން ބުނަން ބޭނުންވާ އެއްެޗއް ބުނުން، ނުވަތަ ކުރަން ބޭނުންވާ 

ވަަނ  12ވަޞިްއޔަތެއް ކުރުން. އަދި ދަންޖައްސަންވާނީ އަންނަނިިވ މީހުންގެ ހާޒިރުގައި ކަމަށް ވެސް މި ބިލުގެ 
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ނަޑއަޅާ  މާއްދާގައި އެބަ ބުނޭ. އެީއ، ނަޑއަޅާ ޮޑކްޓަރެއް. ޕްރޮސެިކއުޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފީހުން ކަ  1185ޑިޕާޓްމަންޓުން ކަ

ނަޑއަޅާ ެއ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރެއް. މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުެރޭވ  ވަކީެލއް. ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުން ކަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބުނޭ މަރުެގ  13ލުގެ ފަރާތުގެ ވާރިަސކަށް ވުން ުނވަތަ އަދި ވާރިސަުކ ހުރުމަށް. އަދި ހަމަ މި ބި

ނަޑއަޅާ ފޯމުަގއި އެބަ ުބނޭ މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ  12އަދަބު ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމުން، ޑިޕާޓްމަންޓުން ެއކަމަށް ކަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ  15މާއްދާގައި ަބޔާންެވގެންވާ ހުިރހާ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރަންާވނޭ. އަދި މިއާެއކުަގއި، މި ާޤނޫނުގެ 

 1190މް ތަންފީޛުކުރުން ފަސްުކރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގެ ވާހަކަ ވެސް އެބަ ބުނޭ. އާދެ! ޭއަގއި މި ބުނަނީ އަންނަނިވި ޙުކު

ހާލަތުން ކުރެ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ، މަރުގެ ުޙކުމް ތަންފީޛުކުރުން ފަސްުކރެވިދާނޭ. ެއގޮތުން ޙުކުމް 

އަހަރު ފުރެންދެން. އަދި ޙުކުމް  18ކުްއޖެއް ނަމަ، އުމުރުން  އަހަރު ނުފުރޭ 18ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އުމުރުން 

ނޑު އަންހެނެްއ ނަމަ އޭނާ ވިހައި އަދި ުކއްޖާ އަށް ކިރުދޭތާ  އަހަރު ފުރިހަމަވުން.  2ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ މާބަ

ޖެހޭ މީހެއް ނަމަ އޭނާެގ ބުއްދި އަދި ެއ މާއްދާެގ )ނ(ަގއި ެއބަ ބުނޭ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަްނޖެހޭ ފަރާތަކީ ބުއްދި ހަމަނު

 1195ހަމަޖެހެންދެން. އަދި އެ ާމްއދާގެ )ރ(ގައި ވެްސ އެބަ ުބނޭ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ މާ ބޮޑަށް ބަލިހާލު 

ދެރަވެފަިއވާ މީހެއް ކަމުަގއި ވާނަމަ އެ ކަްނކަމަށް ވެސް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް. އެހެންކަމުން، ޤާނޫނަކަށް މި 

ވެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ މިކަން އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރެދާނެ ކަމަށް  ބިލު

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ. ާއދެ، މި ބިލަކީ މީ މިކަން ކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު، އެންމެ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތައް 

ތައް އެންމެ ރަނގަަޅށް މިކަން ކުރެވޭނެ ހުރިހާ ވަސީލަތްތައް، މިކަން ކުރެވޭެނ އަދި މިކަން ކުރެވޭނެ ހުރިހާ ވަސީލަތް

ނޑުމެންނަށް މި ބިލަށް   1200އުސޫލުެގ ތެރޭން ބަެއއް މި ބިލުން އުނިވާ ކަމަށް ެވއްޖެްއޔާ މި ކަންތައްަތއް ވެސް ައޅުގަ

ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަކީ މި މަޖިލީހަށް އިތުރުކޮށް، މި ބިލު އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ ފަންނީ 

ނެތް ކަމެއް ނޫން. އާދެ! ިމކަން ކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މިއަދު ދިވެހިރާއްޭޖގައި މީހުން މަރުވަމުންދާ އަދަދު؛ މީހުން 

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ހާލަތާއި ކަންތައްަތއް ދިމާވެފައި އޮތް ގޮތުން  މަރާ އަދަދު މި ދަނީ އިތުރުވަމުން. އަުޅގަ

ޅުަގނޑުމެން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް މިއަދު މި ތިބެނީ ވަރަށް ބިރުވެރިކަެމއްެގ އަ

 1205ތެރޭގަ. އާދެ، މި މަޖިލީހުން މި ޤާނޫނަށް ވަރަށް ގިނަ އިޞްލާޙުތައް މީގެ ކުރިން ހުށަހަޅުއްަވއިފި. ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި 

ގައި އަނބުރާ މި ގެންދަވަނީ ެއ މީހާ އަްށ މީގެ ސަަބބުން ކަމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ މެންބަރަކު ވެްސ ެއ ހުށަހެޅުމަށްފަހު

ކަމުގެ ބިރުވެރިކަެމއް އޮެވެގން. އާދެ! އެއީ އޭނަ މަރައިލަފާނެތީ ކަމެއް، ނޫންނަމަ އޭނަ އަށް މިކަމުން އެހެން 

ނޑަށް ވެސް އެނގޭ މިއަދު މި ބިލު މި  ނޑު. ހުށަހަޅާއިރު  ނުރައްކަލެއް އަުތވެދާނެތީ. ާއދެ! އަޅުގަ ހުށަހަޅަނީ އަޅުގަ

ނޑަްށ  އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ ީމގެ ަސބަބުން މިކަމަށް ދެކޮޅުވެރިާވ ބަޔަކު ައޅުަގނޑު މަރާލަފާނެ ކަން. އެކަަމކު، އަުޅގަ

 1210ޔަޤީންވާ އެހެން ކަެމއް އެބަ އޮތް، މި ޤާނޫނު މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށްފި ަކމަށް ވެއްޖެްއޔާ، ައޅުަގނުޑ 

މެރިމީހާ މަރާނެކަމުގެ ޔަޤީންަކން މި ޤާނޫނުން އަޅުަގނޑަްށ ލިބޭ.  ނޫންނަމަ، ައޅުަގނޑުގެ ވާރިސުންނަށް އެކަން 



46 

 

ކަށަވަުރވެގެންދޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނެޑއް ބިެރއް ުނގަނޭ އަޅުަގނުޑ މަރައިފާނެތީ. އެީއ، ެއއްވެްސ ކަހަލަ ގޮތަކަށް 

ނުޑމެން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަސަްއކަތްކުރާއިުރ އަޅުަގނޑު ޖެހިލުންވާ ކަމެއް ނޫން. އަދި  މީހަކު އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭނީ އަޅަގނޑުމެން އަިމއްލަ މަޞްލަޙަތަށް ވުރެ ބޮޑަށް ުމޅި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތަށް. 

 1215ޒަތްތެރި މެންބަރަކު މިކަމާ އެހެންކަމުން، މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ެއއްެވސް މީހަކު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢިއް 

ނޑުމެން ޤާނޫނީ މަސްއޫލިްއޔަތު އަޅުަގނޑުމެން  ނެޑއް ޤަބޫެލއްނުކުރަން. ެއއީ، އަުޅގަ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމަކަްށ ައުޅގަ

އެބަ އަދާކުރަންޖެހޭ. އެހެންީވމާ، މިއަދު މަރަށް މަރު ހިފުމަކީ މީ ދީނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ވެސް މީ އަޅުަގނޑުމެްނ 

ކަމެއް. މީ ދިރުމެްއ ވާ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، މިަކން މިއަދު އަުޅަގނޑުމެން ުނކޮށް މި ކަންތައްަތއް ކުރާނެ  ކުރަންޖެހޭ

ބަޔަކު ނެތިގެން މަޖިލީހުން މިކަމަށް އާނބަސް ނުބުނެ، ދާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އަޅުަގނޑުެމންގެ ތެރޭގައި ނާމާންކަމާއި 

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި މިގޮތަށް މަރަށް ބިރުވެރިކަން އިތުުރވެގެންދާ ަކމެއް. އާދެ! އަޅު   1220ގަ

ޙުކުމްކޮށްފައި ހުރި އެންމެ މީހަކު މެރިކަމުގައި ވީނަަމވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިފަދަ ކަްނތައް ކުރާ މީހުން މިކަމަށް 

ނޑުމެން ނުކޮށް، ކޮން މެ މީހަުކ ވެސް ތިމާ އަިމއްލަ އަްށ ފަސްޖެހޭނެ. މިކަން ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ. މިކަން އަުޅގަ

ނުރައްކަލަކުން ސަލާމަތްވުމަްށ ޓަކައި އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ބިރުވެރިކަެމއް ތެރޭގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަުތ 

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް.   އަދާނުކުރުމަކީ މީ އަުޅގަ

 1225 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ހުޅުވާލަނީ މި ބިލަށް ވާހަކަދެއްކުމުަގއި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެ ރި ެމންބަރު. މިހާރު އަޅުގަ

ނޑު ދަންނަަވއިލާނަން. މި ބިލަށް ބަހުސްކުރުމަށް  އެދިަވޑަިއގަތުމަށް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް. އޭގެ ކުީރަގއި އަުޅގަ

ޕާޓީތަކަށާ އަދި ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ވަގުތު ، ގަޑިއިުރެގ ވަގުތެްއ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ 3ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތް ދަންނަަވއިލާނަން. އޭގެ ތެރޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް   1230މިނެޓު.  46މިނެޓު. ޕީ.ޕީ.އެމަށް  17ގަޑި  1ކަ

އަކަްށ މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީ  5މިނެޓު. ޤައުމީ ޕާޓީ އަށް  7މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް  25ޑީ.އާރު.ޕީ އަށް 

މިނެުޓގެ  5ނިސްބަތްވަަޑއިނުގަންނަާވ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެދިަވަޑއިގަންަނވާ ކޮންމެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރަކަށް 

ނޑު  ނޑު ލިސްުޓެގ ތަރުތީބުން އަުޅގަ ފުރުޞަތެއް އަުރވަމުންގެންެދވޭނެ. އެހެންކަމުން، މިހާރު އަުޅގަ

ކަށްފަހު( ކުަޑހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު އާމިރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަމުން ގެންދާަނން. )ވަގުތުޮކޅަ

 1235 ފުރުޞަތެއް އަުރވާނަން.

 

 މަދު އާމިރު ވާހަކަދެްއެކުވން:ޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްކު
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ނޑުމެންގެ މި ޤައުމު  `. ގަިއ އާދެ! ިމއަދު ވިުލފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު މި ހުށަހެޅި ބިލަކީ އަޅުގަ

އެކަމެއް ކޮން ދުވަހަކުންތޯ ާވނީ ދިވެހިރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކެތްމަދުވެފަިއވާ ކަެމއް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެްއ 

 1240ބަޔާންކުރުމުގެ ނިޔަުތަގއި، ިމ ޤައުމުަގއި ޢަދުލުއިންޞާުފ ޤާއިމުކުރުމުަގއި ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުކުރެިވގެން 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އަދި ދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އެ މަނިކު ފާނުގެ ވިސްނުންފުޅުަގއި ހުރީތީވެ ހުށަހެޅި ބިލެއް ކަމަށް އަޅުގަ

ހަމަ މި ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ަވރަށް ތާއީދުކުރާ ބިލެއް ކަމުަގިއ ވެސް ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެާއއެުކ، ތާއީދުކުާރ ހާލުގަިއ 

މަކުރުމަށް ޓަކައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިލްމުވެރިްނގެ ބަހާ، އެ ބިލު ހުށަހަޅުއްވަމުން އެ މަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވީ ފުރިހަ 

އަދި ހަމަ އެއާއެއްކޮށް ިމ ކަންކަމުގައި ބައިނަލްއަްޤާވމީ ގޮތުން ކަން ކުރުމަށް އޮންނަ އުސޫލާ، މި ހުރިހާ 

ނޑުމެންނަކީ ަސއްތަ އިން ަސއްތަ ިއސްލާމީ ޤައުަމކަށް ވީީތވެ  1245މި ޤައުުމގަިއ ، ކަންތައްތަުކގެ މަްއޗަށް ބަަލއި، އަުޅގަ

ނޑު ހަމަގައިމު ވެްސ  ހިނގަންޖެހޭނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތްކަމަށް ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބެ، އެކަން ެވގެންދާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގައި އޮތް ކަމެއް މަރުެގ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް.  އުއްމީދުކުރަން. އާދެ! ކަންޮބޑުވުން ނުހަނު އަޅުގަ

އި ދުވަހުން ދުވަހަށް މާރާމާރީ އިތުރުވެ، މީހުން މެރުން ގިނަވެގެން މި ދަނީ، ޙަޤީޤަތުގަިއ އަޅުަގނޑުމެން މި ޤައުމުގަ 

ހަމަ އެންމެންގެ ދުލަށް ވެސް ބާރުލާފައި އެބަ ބުނެޭވ ޙުކުމް ތަންފީޛުނުކުރޭވޭތީޭއ. އެހެންނަމަވެސް ޙުކުމް 

 1250ށް ެއކި މީޑިއާތަުކަގއި އަދި ެއކިެއކި ތަންފީޛުކުރުމުގައި ހުރި ޮގންޖެހުންތަކަކީ ކޮބައިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަ

މުއައްސަސާަތކުން ައޅުަގނުޑމެންނަށް މި ތިން ބާރު ވަިކވެފަިއވާ ރިާޔސީ ނިޒާުމގެ ެތރޭން، ތިން ބާރުެގ ފަރާތުން 

ވެސް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވާަހކަދެކެވެމުންދާ ތަން އެަބ ފެނޭ. އެންމެ ބޮޑަށް ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން މަރާނެ ގޮތެއް 

ނ ނުޑ ދަންނަވާނީ ކަ ޑަނޭިޅގެން ކަމަށް ބަޔާްނކުރެވި، ބަެއއް ބޭފުޅުން ަދްއކަމުންދާ ވާހަކަފުޅާ ބެހޭ ގޮުތން އަުޅގަ

ނޑަައޅާކަށް ުނވެްސ ޖެހޭ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް  އިސްލާމީ ޝަރީއަްތ ޤާއިމުުކރުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުން ގޮތެއް ކަ

ނ ނަޑއަޅާަފއި ދޭކަށެއްނުޖެހޭ. އެކަން އެ އޮތީ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކައި މި މަޖިލީހަކުން އަޅުގަ  1255ޑުމެން ވަިކ ގޮތެއް ކަ

 142އަޅުަގނޑުމެން މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންކުރެވިފަ. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ނޑިޔާރުން ޢަ ނޑިޔާރުންނަީކ މުސްތަޤިއްލު ބަެއއް ކަމަށް. ފަ މަލުކުރަްނވާީނ ވަނަ މާއްާދގަިއ މި ބުނަނީ ފަ

ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ކަމަށް. ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނުގައި ަވކި ގޮތަކަްށ 

ނަޑއެޅިފައިުނވާ ކަންކަމުަގއި ބަލަންޖެހެނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެކަެމއް އޮްނނަ ގޮތަށް ކަމަށް. ދެން،  ކަ

ނުޑމެން މި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އަޅުަގނޑުމެން ހިނގާބަލަމާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަ  1260ކީ ކޮބައިކަން. ހަމަ އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންވެގެްނވޭ އިސްލާމީ ަޝރީޢަތަކީ ކޮބައިކަން. ވަރަށް  274ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ާނިއ ވަނަ މާއްދާގަ. ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތް ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާ 274ސާފު ބަހުން މި އޮތީ 

ސުންނަތުގަިއވާ ޖިނާޢީ، މަދަނީ، އަލްއަްހވާލުއްޝަޚްިޞއްާޔއާ މި ނޫންވެސް ކަންަތއްތަާކ ގުޅިފަިއވާ އަހުލުއްސުންނަުތ 

ނުޑ ދަންނަވާނީ މި ޤައުމުގައި  ވަލް ޖަމާޢަތުގެ ޢިލްމުވެރިން ބުރަވެަވޑަިއގަންނަވާ ގޮތަށް ަކމަށް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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ނޑުމެން ހަމަ ސައްތަ އިން ަސއްތަ މުސްލިމުން ޤައުމަކަށް ވީތީެވ ދަންނަ ޢިލްމުވެރިން އެބަ ތި  1265އްބޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ޤައުމުަގއި އެބަ ތިއްބޭ. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެން ފަޚްރުވެިރާވވަުރގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އަުޅގަ

ކާ ނުލައި މި ޙުކުމްތައް ވަންޏާ މި ބޭބޭފުޅުންގެ ލަފާގެ މަތިން މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމަ 

ތަންފީޛުކުރެވެންޖެހޭނެ. މަރާނެ ގޮތްތައް ކޮންމެހެން އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނަކުން ބުނެދޭކަށް ވެސް ުނވެސް ޖެހޭ. 

ނޑިޔާރުން ކުާރ  ނިޑޔާރުންނަށް ލިބިގެންވޭ. ފަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެކަްނ އޮންނަ ގޮތަށް ެއކަން ކުރުުމގެ ބާރު ފަ

 1270ރުމުގެ ބާރު ތަންފީޛީ މަރުޙަލާތަކަށް ލިބިގެންވޭ. މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫޙަކީ ވެސް އެއީ. ޙުކުމް ތަންފީޛުކު

އެހެންނަމަވެސް ސުވާލު ވަިކ ކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި ަވިކ އަދަދަކަށް ވުރެ މައްޗަށް ސުވާލުއުފެިދއްޖެ ނަމަ އެކަން 

ވިދާނެ ކަމެއް. ައދި ޢާއްމު މަޞްލަޙަތަށާއި ކުރާނެ އުސޫލީ ހަމަތަކެއް ބަޔާންކުރުމަކީ އަުޅަގނޑުމެްނނަށް ކުރެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޢަމަލަކުރަމުންދާ އުސޫލުތަކަށް ބަލާފައި އެ ކަންކަން ކުރެވިދާނެ. މިއަދު މި އުފެދިފައިވާ ސުވާލުތަކަްށ 

ޔާ. އޭރުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެނިެގންދަނީ އެކަމަށް ހައްލުލިބޭނެ ކަމަށް މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ެވގެން ހިނަގއްޖެއް

 1275ހަމަގައިމު ވެސް ބުނެވޭކަށް ނޯންނާނެ މީހަކު މަރާނެ ގޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބުނެނުދީގެންނެކޭ. އެކަމަކު މި 

ނޑުމެންނަކަށް މިތާގައި ޤާނޫނެއް  ނަޑއެޅިގެން އެނގޭ އަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ހަމަ ކަ ޤާނޫނު ހަދާއިރުގައި ވެސް ައޅުގަ

ވަނަ މާއްާދގެ ޫރހާ ޚިލާފަކަށް. އެފަދަ ޤާނޫނެއް ިވޔަސް އަދި ޤާނޫނަކުން  19 ނުހެދޭނެކަން މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ބައެއް ވިޔަސް ެއއީ ބާތިލު އެްއޗެއް ކަމަށް ަކނަޑއެިޅގެން ވަރަށް ސާފު ބަހުން ބަޔާންވެގެްނވޭ. ައޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފަށް އަދި އެނިހެން ނުޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ބިރުގަންނާކަށެއް. މި މަޖިލީހުން ޤާނޫނު އިސްލާމްދީނު

 1280ގޮތްތަކާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނެއް ހަދައިގެން ރަްއޔިތުން ކަންބޮުޑވާކަށްނުޖެހޭ. އެފަދަ އެްއޗަީކ ބާތިލު އެއްެޗއް. އެ ބާތިލު 

ނަޑއެޅުމަށް ަޓކައި ެއއަށް ތަބާނުވުމުގެ ޙަްއޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިެގންވޭ. ހަމަ އެކަން ތުސްދޫރީ  އެްއޗެްއކަން ކަ

ނުޑ  ހަމަތަކުގެ ތެރޭން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ލަފާހޯދުމުގެ ބާރު ވެސް ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިެގންވޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދަންނަވާނީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ކަންބޮޑުެވވަަޑއިނުގަންަނވާށޭ. ރައްޔިތުންނެއް މި ޤާނޫނު، މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކުްނ 

ލާމީ ުއސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް، އަދި އިްސލާމީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފު ކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ. މި ކަމަކީ ވެސް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އިސް

ނޑުމެން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާތީވެ ުހރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވަރަްށ   1285އެފަދަ އުސޫލުން މިއަދު އަުޅގަ

ނޑު ހަމަ ޮގވާލަން. ޝުކުިރއްޔާ. ފުރިހަމަ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި މި ޤާނޫނު ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އަ  ުޅގަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 وصحبه آله وعلى يحًد سيدَا على والسالم الصالة .العالمين رب هلل الحمد .انرحيى انرحًٍ هللا بسى

ނޑުމެންގެ ކުރިަމތީގަ. أجمعين  1290އި މި އޮތީ މަރުގެ ުޙކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބިލު. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

ނޑުމެން އެަބ ވިސްނާލަންޖެހޭ ހަމައެކަނި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑުމެން މި ބިލަށް ވާހަކަދައްާކއިރު އަުޅގަ
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ނޑުެމން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެ ނޑުާމއި ރަޖަމުކުރުންތޯ؟ މިއީ އަޅުގަ ނޑުމާއި ބޯ ކެ އް. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ އަތް ކެ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް އެބަ ހުރި.  އަޅުަގނޑު މިހެން މި ދަންނަވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަުޅގަ

މިސްކީނުންނާއި ޔަތީމުންނަށް އަޅާލަންޖެހޭ. ފަގީރު ނިަކމެތިންނަށް އަޅާލަންޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް އެ ކަންަތއްތަްއ 

ނޑުމެން މި ވާހަކަދެއްކުުމގެ ސަބަބުން ނުކޮށް، ކުރިން ކުރަން ހުރި އެްއވެ  1295ސް ކަންތައްަތއް ނުކޮށް ހަމައެކަނި އަޅުގަ

އިސްލާމީ މުޅި މުޖުތަމަޢުގައި އަދި ރާއްޭޖގައި އަދި މުޅި ުދނިޔޭަގއި ެވސް ބަަޔކު ިއސްލާމްދީނާ ބެހޭ ގޮތުން ނޭނޭގ 

. ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވެސް ތަފާތު ބަޔަކުގެ ދޭތެރޭަގއި ޝަްއކުުއފެދެމުން އެބަ ދޭ. ޚާއްޞަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގަ

މީހުން ތަފާތު ގޮތްތައް ދީނީ ޙުކުމްތަކުަގއި ވާހަކަދަްއކަމުން އެބަ ދޭ. މިއީ ވަރަށް ބޮުޑ މައްސަލަ ެއއް. ަބއެްއ މީހުން 

ހަކަތައް ވެްސ ތުނބުޅި ދިގުކޮށްފިްއޔާ ެއއީ ޓެރަރިސްޓެއް. ުނވަތަ ފަގުޑި އެއް އަަޅއިފިއްޔާ ޓެރަިރސްޓެްއ. މިކަހަލަ ވާ

 1300ދެކެވެމުންދަނީ. ޙަޤީޤަތުގައި މިއީ ސިޔާސީ މީހުންގެ މައްސަަލތަކެއް. މިއީ ެވސް ހަމަ ސިޔާސީ މަޤްޞަދެއްގައި ފޮނުާވ 

އެްއޗެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، އަޅުަގނޑުމެން ނުޖެހޭ ކޮންމެހެން ބިލެއް ފާސްކުރާކަށް ވެސް. މިހާރުވެސް އިސްލާމީ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް  ޝަރީޢަތުގައި ޙުކުމްތައް ކީިރތި ޤުރުއާނުންނާއި ސުންނަތުން އެ އޮތީ ފެންނަން. އަޅުގަ

އެބަ އޮތް ފެންނަން. ޔަތީމުންނާއި މިސްކީނުން އަޅާލަންޖެހޭކަން. އޭގެ މިސާެލއް ދައްކާަނން، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި 

ނޑުމެން ވިސްނާލަން އެަބ  ނުޑ ދަންނަވައިލާނަން. ވަރަށް ބިލު ފާސްކުރުމުގެ ކުރީަގއި ައޅުގަ ޖެހޭ އެއް ކަމެއް. އަުޅގަ

 1305ބޮޑު މުއްސަންޖެއް. އޭނާ ެވރިކަމަށް ކުރިމަތިލައިގެްނ، ެއ މުއްސަނދި މީހާ ކުރިމަތިލައިގެން އޭނަ މުޅި ޤައުުމގަިއ 

ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް  އެތައްމިތަނަށް ހިނގާފަިއ އޭަނ ވަރަށް ދެރަިވ ނަރުދަމާ ނިާޒމު ނެތީމަ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ އެހެން

ނޑު އިއްތިފާޤުން ދެވެނީ އެ ރަށަށް. ގޮސް އެ ރަށަށް  ނެތީމަ ކީރިތިކުރައްަވއި އެ ހުރިހާ ވާހަކަ އެއް ދެއްެކވީމަ އަޅުގަ

ބަލާއިރު އެ ރަށުަގއި ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ނެތް، ބޯފެނެއް ނެތް. ބޯފެން؛ މާތް ރަސްކަލާނގެ ރިޒުޤުދެްއވާ، އެ ރަށަށް 

އެ ރިޒުޤު ޭއނާ އެކަނި ބޭނުންކުރަނީ. ރަށުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ނެތް. ބޯފެނެއް ނެތް. އޭނަގެ ޢާއިލާ ވާރޭ ެވއްަސވާ. 

 1310އަށް، އޭނަެގ ކުދިންނަށް، ޭއނަގެ ގާތް ރައްޓެހިންނަށް، އަަވއްޓެރިންނަށް ައޅަެއއްނުލާ. ދެން ެއއީ ެއއް ކަންތައް. 

ނޑުމެން ފަގީރުންނާއި ނިކަމެތިންނަށް ދިވެިހ އަނެއް ކަަމކީ ދިވެހި ރަްއޔިތުން؛ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީ ްސ، އަުޅގަ

ނޑޫ، ހަކުުރ، ފުށް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރަނީ  ރުފިޔާ ބައިެގ ރޭޓުން. އެސް.ޓީ.އޯ އަށް  16ރައްޔިތުންނަށް ހަ

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް އެތެެރކުރަނީ  ވާހަކަ  ރުިފޔާ ބަިއގެ ރޭޓުން. އިންސާފުގެ ވާހަކަަދއްާކއިރު އިންސާުފގެ 16ހަ

ދައްކަންޖެހޭނެ ހުރިހާ ގޮތަކަށް. އިޖުތިމާޢީ އިންސާފު، އިޤްތިޞާދީ އިންސާފު، ޖިނާޢީ އިންސާފު މި ހުރިހާ 

ނޑުމެން މި ާވހަކަ؛ ެއއްކޮްށ މި ކަމެްއ   1315އިންސާފެްއގެ ވާހަކަ ޢިްއޒަްތތެރި ރައީސް، ދަްއކަިއގެން ނޫނީ އަުޅގަ

ބިލު އެ އޮތީ ކޮމިޓީަގއި ފާސްކުރަން. އޮްއވާ އަނެްއކާ މީގެތެރޭަގިއ  ނުނިންމޭނެ. މިހާރުވެސް ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތާ ބެހޭ

އިތުރު ގަޑުބަުޑކުރުމަށް ވުރެ އެ އޮންނަ ގޮތަކަށް، ިއސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ؛ ކުރީގެ މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ، ެއ 

ހު އެކަޑަމީގެ ޤުދު އިބްރާހީމަކީ މިހާރު ފިމަނިކުފާނު ގެންގުުޅއްވި އިްސލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވެރިާޔ މުޙައްމަދު ރަޝީ
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ހު އެަކޑަމީގެ ރައީސް. ެއ މަނިކުފާނަށް ެވސް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ކިހިނެތްކަން މި ކަންތައްތަްއ ޤުރައީސް. ފި

ނޑޫ، ހަކުުރ، ފުށް  ނޑޫ، ހަކުުރ، ފުށުގެ ވާހަކަ. ހަ  1320 16ކުރަންޖެހެނީ. އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އެސް.ޓީ.ޯއގެ ހަ

ރުފިޔާ ބަޔަށް.  4ރުފިޔާ ބަޔަށް ޖެހޭއިރުގައި އަޅުަގނޑުމެން ރާއްޭޖގައި މި ވިްއކަނީ  16އަށް ޖެހޭއިރުަގއި،  ރުފިޔާ

ނޑޫ ވެސް، ހަކުރު ވެްސ، ފުށް. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަބްސިޑީޒްެގ ގޮތުގައި މި ފަހަރު ވެސް  ހަ

މައުމޫން ޒަމާނުގެ ކުރީަގއި ވެސް ފުޑް ކޮްނޓްރޯލް ޑިޕާޓްމަންޓެއް ޮއވޭ. މިލިއަން ރުފިޔާ. މި އަންނަނީ  279ދޫކޮށްފިން 

އިބްރާހީމް ނާޞިރު ޒަމާނުއްސުރެ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި އޮްނނަ ފުޑް، ކޮންޓްރޯލްކޮށް ައުގ ހެޔޮކޮށްދިނީ. އެހެންނަމަވެްސ 

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުށް އަޅުަގނޑު މި ބުނަނީ އެ 4މި އަގު ހެޔޮކޮށް   1325އްކަަލ މަހުޖަނު ކައިރީ ނުނަގާޭށ ރުފިޔާ ައށް ދޭ ހަ

މި އެއްޗެހި. ކަޭލގެ ިވޔަފާިރ މުދާ ތެރޭގައި ނުހިމަނާށޭ. ކަލޭގެ ިވޔަފާރި މުދާ ތެރޭ ޔަތީމުންނާއި މިސްކީނުންގެ 

އެްއޗިހި ހިމެނީމަ ރައްޔިތުން ފަގީރުވެއޭ. ރަްއޔިތުން ފަގީރުވީމަ ބޯހިޔާވަހިކަެމއް ނުދެވޭ. ބޯހިޔާވަިކކަން ނެތި 

ނީމަ ދަރިންނަކަށް އަޅައެއްނުެލވޭ. ދަރިން މަގުމައްޗަށޭ ނިކުންނަނީ. ތަޅާފޮޅާއޭ. މާރާމާރީ ހިންގައޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ތޮއްޖެހު

ރައީސް، މާރާމާރީ ހިންގަިއ، މުޅި މުޖުތަމަޢު އެބަ ފަސާދަވޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ކީރިތި ޤުރުއާުނގެ ވާހަަކ 

ނޑައެޅިގެން ޤުރުއާނޭ ިކޔަިއގެން މިތާ ދޮގުހަދާ ތަން ވެސް. ދައްކަނީ. ކީރިތި ޤުރުއާނުަގއި އަޅުަގނޑަށް   1330ފެނޭ ހަމަ ކަ

ނޑުމެން ކީރިތި ޤުުރއާނާއި ރަސޫާލގެ ސުންނަތާ،  ޤުރުއާނޭ ކިޔާަފއި ުސވާލެއް ުކރީމަ އަޅުަގނޑު ވަރަށް ފަހުން؛ އަުޅގަ

ނުޑ ދެކުނިން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ެއްއވެސް ވެ ރި ެއއް ނެތް މިހާތަނަކަށް ބަހާފަ މި ހުރިހާ ފޮތްތަކެއްގެ ތެެރިއން އަުޅގަ

އެއް ފުރަތަމަ އިޢުތިޤާދާއި އަޤީދާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަކައި އެ ބަހަން ޖެހޭ، އިމާމް ބުޚާރީ އާއި އިމާމު މުސްލިމުގެ ދެ 

ހަދީޘް ފޮތްތައް ތަރުޖަމާކޮށްގެން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖޭގެ އެތައްމިތަނަށް ބައްސަަވއިފި. ފުރަތަމަ މީ 

 1335ލަންޖެހޭ އެއްޗެއް. މުޅި ރާްއޖެ އެތައްމިތަނަށް ބައްސަވައިިފ. އަޅުަގނޑުމެން ކީރިތި ޤުރުއާނުަގއި މި ޝަރީޢަތްތައް، ބަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަން އެބަ ނަބީންނާއި ރަސޫލުން އެބަ ތިބިކަން. ދުނިޔެ އަށް ބާވައިެލއްވި އެތައް ަބއިވަުރ 

. މޫސާގެފާުނގެ ވާހަކަ އެބަ އޮތް. ޢީާސގެފާނުގެ ވާހަކަ އެބަ އޮތް. މޫސާގެފާުނ ނަބީންނާއި ރަސޫލުން އެބަ ިތއްބެިވކަން

ނޑުމެން ބަަލން އެބަ ޖެހޭ. ޢީާސގެފާނުެގ  136 ފަހަރަށް ނަންގަެނވިފަިއ އޮތް ކީރިތި ޤުރުއާުނގަ. ީކއްެވގެންތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން އެބަ ބަލަންޖެހޭ. ފަހަރު އެބަ ޮއތް ނަންގަނެވިފަ 25ވާހަކަ، ޢީާސ އަަލއިހިއްސަލާުމގެ ވާހަކަ  . ކީްއވެތޯ އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ދިރާސާކުރަން؛ ޢިްއޒަތްތެރި  4މުޙައްމަދު ނަބީކަލޭގެފާނުެގ ާވހަކަ   1340ފަހަރަށް ނަްނގަނެވިަފއި ވާއިރު އަުޅގަ

ރައީސް، މިތާ ތިބި ހުރިހާ އެންމެން ދިޔައޭ ަޗއިާނަގއި ހުރި އެ މިސްކިަތކަްށ ގޮއްިސ. ކީރިތި ރަސޫލާ 

އަހަރު ނުވޭ. ަޗއިނާގެ އެހެރަ ބޮޑުސިްނގާ ިމސްކިތް އަޅާަފއި އެހެރީ. މިތާ  36އަހަރު،  32ަވޑަިއގަތްތާ ނުޭވ ސުވަުރގެ

ތިބި ހުރިހާ އެންމެން ގޮއްސި. ސަޢުދު ބުން އަބީ ވައްޤާޞް، ތިމާގެ ބޭފުޅެއް ަރސޫލާގެ. ސަޢުދު ބުން އަބީ 

މިލިއަނަށް ވުެރ  199މިލިއަނާ،  29. ޗައިާނގައި އެބަ ުއޅޭ ވައްޤާްޞގެ މަހާނަފުޅު އެހެީރ އެތާގަ. ޗައިާނގަިއ އެހެރީ
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 1345ގިނަ މުސްލިމުން. ޗައިާނގެ ަބޔަކު މަޖުބޫރެއް ނުކުރޭ. އެްއެވސް ކަމެއް ނުކުރޭ. އެހެންނަމަވެސް މި ޢަޤީދާ ބަލިކުރުމަށް 

 ޓަކައި ދީނުގެ ނަމުަގއި....

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނައިފަރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދަށް. އެއަށްފަހު  މިހާރު އަޅުގަ

 1350 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވާނަްނ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އިލްހާމު އަޙްމަދަށް.  

 

  ވާހަކަދެއްެކުވން: ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު މުޙައްމަދު

ޝުކުރިއްާޔ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މީހުން މެރުމުގެ ހާދިސާތައް  .انرحيى نرحًٍا هللا بسى

ނަޑއަަޅއި،  ނިޑވަޅެްއަގއި މަރުެގ ޙުކުމް ތަންފީުޛކުާރނެ ގޮތްތަެކއް ކަ އެްއ ދުވަހުން އަނެއް ުދވަހަްށ އިތުުރވަމުންދާ ދަ

 1355ލުފުށީ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހެޅުއްވީީތ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބިލެއް ސަރުާކރުގެ ފަރާތުން ވި

ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުދަންނަަވން. އާދެ! މި ބިލުގައި މަރުެގ މައްސަލަތައް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ނަމަ ޢަމަލުކުރަމުންދާނެ 

ތެރޭގަިއ ދެން ކަންތައް ކުރަންވާނެ ގޮތާ އަދި ދަށުކޯޓުން މަރުެގ މައްސަލަ ނިމުމުން މަތީކޯޓުތަކުން އެ ޙުކުމަކާ ދޭ

ގޮތްތަކަާކ، ޙުކުމް އެންމެ މަތީކޯޓުން މަރުގެ މަްއސަލަ ނިންމަވާއިުރގައި މަރަން ުޙކުމް ައތުވެއްޖެ ކަމުަގއި ވާނަމަ ެއ 

ނުޑ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުެރވޭނެ ގޮތްަތކެއް ވަރަށް ތަފްސީުލކޮށް މި ބިލުގައި ަބޔާންކުަރއްވާަފއި ެއބަ އޮތް. އާދެ! އަޅު  ގަ

ނޑައެޅިަފއިވާ ުޙކުމެއް އޭގެ ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ   1360އުއްމީދުކުރަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކަ

ނޑަެއޅިފަިއވާ އެހެނިހެން ޙުކުމްތައް ވެސް  ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެިށގެންދާއިރު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޙައްދު ކަ

ނޑަެއޅިފަ ިއވާ އުސޫލުތަކާ ެއްއގޮތަށް ތަންފީޛުެވގެންދާނެ ނިޒާމެއް ވަަރށް އަވަހަށް ޤާއިމުެވގެންދާނެ އޭގެ ގޮުތަގއި، ކަ

ކަމަށް. އާދެ! މި ބިލަކީ ވަަރށް ގިނަ ދުވަސްތަެކއް ވަންެދން އެތައް ބަޔަކު އިންތިޒާުރުކރަމުން އައި މައްސަލަ ެއއް 

ޖޭގެ ޤާނޫނުގަިއ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ އެްއގޮތަށް ޙުކުމްަތއް ހައްލުކުރުމަށް ޓަކަިއ ހުށަހެޅިފައިވާ ބިެލއް. އާދެ! މި ާރއް 

 1365ކުރިއަށް ގެންދަްނވާނެކަމާ، އަދި އެ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަެވސް 

ނޑައެޅިަފ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ދިޔަ ދިގު ދުވަސްަތކުެގ ތެރޭަގއި މިފަދަ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުެރވޭނެ ގޮތްަތކެއް ކަ

އެއް ުނވޭ. އެހެންނަމަވެްސ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ުކރިންވެސް މި އޮތް ގޮތުްނ، މި ޤާނޫނު ނުހެދިކަމުގައި 

ވީނަމަވެްސ، ބައެއް އެހެން މެންބަރުން ވެސް ވިދާޅުވި ަފދައިން މަރަން ޙުކުމްކުރެވިއްެޖ ކަމުގައި ވާނަމަ އިސްލާމީ 

ނޑައެޅިަފއިވާ ގޮެތްއގެ މަތީން އެކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ުކރީއްސުރެ ވެސް ހަމަޖެހިފައި  ޝަރީޢަތުގައި އެ ކަމަށް ކަ

 1370އެބަ އޮވޭ. ެއއީ ކޮންމެހެން މަރަންޖެހެނީ ބަޑިޖަހައިގެން ކަމެއް ނުވަތަ ދަންޖައްސައިގެްނ ކަމެއް ނުވަތަ އެއްަޗކުން 

ނޑަނޭިޅކަމުަގއި ވިޔަސް މަރަށް މަރު ހިފުމަ ކީ އެއީ ެއ ކޮންމެވެސް އެއް އުސޫެލއްެގ ތަޅައިގެން ކަމެއް މި ގޮތްގޮްތ ކަ
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ނޑުމެންެގ ކުރިމައްޗަށް ކޮންމެ ބިލެއް ހުށަހެޅިކަމުގައި ވީނަމަެވސް  މަތީން ކުރަންޖެހިފައި އޮންނަ ކަމެއް. އާދެ! އަުޅގަ

ނަވަީނ އަޅުަގނޑުމެން މި ބަލަނީ އެީއ ސިޔާސީ ަފއިދާތަކެްއ ހޯދުމަށް ޓަކަިއ ހުށަހެޅި ެއއްެޗއް ަކމަށް. އެހެން މި ދަން

ބިލަކާ މެދު ބަހުސްކުރެވޭއިރުަގއި ބިލަކަށް ވާހަކަ ެއއް ނުދައްަކވާ. މި ދައްކަވަނީ މިސާަލކަށް މަރުގެ މައްސަލަ އެްއ 

ނޑުލާއި ހަކުރުގެ ާވހަކަ. ޒިނޭގެ މައްސަލަ އެްއ ހުށަހެޅިއްޖެ ކަމުގައި ވަީނ   1375ހުށަހެޅިއްޖެއްޔާ ނަަގއިފާނެ ފުށާއި ހަ

ނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި އޮންަނ ވިްއޔާ ނަަގއިފާނެ މާރާމާރީ ގެ ވާހަކަ. މިގޮތަށް ަކނަޑއެިޅފައި، އަުޅގަ

ބިލުގައި އޮންނަ ެއއްވެސް ަކމަކަށް ވާހަކަ އެއް ނުދެކެވޭ. އެކަމަކު ރިޔާސަތުން އެކަްނ މަނާކުރައްވާ ގޮތެއް ވެްސ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަެއއްަގއި ެއ  ނޯވޭ. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑުމެްނގެ ަގާވއިދުަގއި ަކނަޑއެޅިަފއި އެބަ ޮއވޭ

މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކަްނކަމުގެ މައްޗަށް، އެ މަްއސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަަކދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް. ދެން 

 1380ރިޔާސަތުަގއި އިންަނވާ ބޭފުޅަކު ވެސް މިއިން ކަމެއް މަނާކުރަްއވާކަން ނޫޅުްއވާ. ނިޒާީމ ނުކުތާ ނަންގަަވއިފި ކަމަްށ 

ވަނީ ިވއްޔާ ވިދާުޅވާނެ، ނިާޒމީ ނުކުތާ އެއް ކަމުަގއި ބަލަިއނުގަންނަމޭ. މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މި ކަންކަން ދާކަމުގައި ވަީނ 

ވިްއޔާ މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަްއ އެދެވޭ ގޮެތއްަގއި ރަނގަަޅަކށް ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެ. މި ކޮންމެ ކަމަކީ ސިޔާސީ 

ނޑުމެން ޤާނޫނީ ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ބަލަިއގެން އެ ކަން ކުރަންެވއްޖެ ކަމުަގއި ވަނީ ވިްއޔާ މި މަޖިލީހުގައި ދެން އަޅުގަ

ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެއްެވސް ަކހަލަ މަސައްކަތެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ނުފެނޭ. އާދެ! މި ބިލުގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގަިއ 

 1385ހޯދުމުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ލިބިގެންނުވާ ނަމަ  މި އޮންނަނީ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެީހތެރިކަން

ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލެްއގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންނުވާ ނަމަ ދައުލަތުން އެ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެްއ 

ނޑު ވިސްަނއިލާއިުރަގއި މި ހިތަށްއަރަނީ އެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ  ޢައްޔަންކުރަްނވާނެ ެއވެ. ދެްނ މި އަކުރާ މެދުަގއި އަުޅގަ

ވަކީެލއް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ުބނާއިރުަގއި އޭނަ އަށް ހަމަ ވަކީލަކު ހޯދައިދޭންޖެހޭނެ ބާވައޭ. އެއީ މިސާލަކަށް އޭނަ އަީކ 

ހަމަ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ޤާބިުލ، ރަނގަޅު މީހެއް ކަމުަގއި ެވސް ވެދާނެ. އަދި އޭނަ އަށް އޭނަ އެ ކުރި ކަންތައްަތކަީކ 

 1390ންނަ މި ކުރީ ކުށެްއކަން ނުވަތަ މިފަދަ ކަމެއްކަން ޤަބޫލުކުެރވޭ ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ެވގެން ވެްސ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތިމަ

ނަޑަކށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ އޭނަ ަވކީލަކު ބޭނުން ނޫން ކަމަށް  އޭނަ ވަކީލަކު ބޭނުންނުވެ ހުެރދާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން ބަޔާންކުާރއިުރގައި ވެސް އޭނަ އަށް ވަ  ކީަލކު ސަރުކާރުން ޢައްޔަްނކޮށްދިނުމަކީ ނުވަތަ ސަރުކާރުން ކަ

ހޯދައިދިނުމަކީ އެއީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހިތުން މި ބިލު ކޮމިޓީ އަށް ޮގްސ 

ނުޑ ުއއްމީދުކުަރން. އާދެ! މަރުގެ ުޙކުމް  ދިރާސާކުރެޭވއިރުަގއި މިކަުމެގ މައްޗަށް ަބއްލަވާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ހިުތން އެކަމާ އުފާކުރާނެ. ގިަނ   1395ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބިލެއް ހުށަހެޅުމާ އެކުަގއި ވަރަށް ގިަނ ފަރާތުން އަޅުގަ

އަދަދެްއގެ މީހުން އެކި ގޮތްޮގތަށް މަރާލެވިފައިވޭ. ބައެއް މީހުންނަށް ވަޅިން ހަމަލާދީގެން، އަނެއް ބައި މީހުންނަށް 

ހަމަލާދީގެން. ވަރަށް އަިނާޔވެރި، ވަރަށް ރަހުމްކުޑަ ގޮްތގޮތަށް މީހުން މަރާފައި އެބަ ލަކުޑި ފަދަ ބޮޑެތި އެްއޗެހިން 

ނޑައެޅިަފިއވާ  ހުރި. އެހެންވީމާ، މީހުން މަރާ މީހުންނަށް އޭގެ ޙައްޤު އަދަބު، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި އެކަމަށް ކަ
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މި ވީހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މީހަކު މަރައިގެން އަދަބެއް ދިނުން އަޅުަގނޑުމެްނ މިހާރުވެސް މާ ލަސްވެއްޖެ. އެކަމަކު 

 1400އަދި މަރަށް މަރު ހިފައިގެން، މިކަހަލަ ޙުކުމެއް ތަންފޫޛުުކރެވިފައި އޮތް ކަމަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މި ޤާނޫނުގެ 

ނޑު ހިތުން މީހުން މަރާ މީހުންނަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ބިރުވެިރކަމެއް އުފެދި،  މީހުން މަރާ ސަބަބުން އަޅުގަ

މީހުން ނުވަތަ ކުށްކުާރ މީހުން ކުށުން ދުރުހެލިވުމަށް ަޓކައި، އިތުރުަމގެްއ ތަނަވަްސވެގެންދާނެ ކަމަށް ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންގެ މެދުަގއި އުފެދިފައިވާ ނުަތވަސްކަެމްއ  އުއްމީދުކުރަން. އާދެ! މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ެވގެން ދިއުމާ ެއކު އަުޅގަ

ނޑުން ފަދަ، ހައްލުެވގެންދާނެކަމީ ޝަ އްކެްއ ހުރި ކަމެއް ނޫން. ހަމަ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން އަތްކެ

 1405ޒިނޭކުރުމުަގއި ރަޖަމުކުރުން ހުއްދަވާ ކަހަލަ ޝަތުރުތައް ފުރިހަމަވެއްޖެ ހާލަތްތަކުގައި ަރޖަމުކުރުން ފަދަ، މި ބާވަތުގެ 

ނޑު ޙުދޫދުތައް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ޤާއިުމކުރެިވގެން ާދތަން އަޅުގަ  ނޑުމެންނަށް ފެންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަ

އުއްމީދުކުރަން މި ޤާނޫނު މިގޮތަށް ފާސްެވ، ނިމުމާ އެކު. މިކަހަލަ އެތައްއެަތއް ކަެމްއ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއ 

ނުޑގެ ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލަން. ދެއްިވ  ނަޑއެޅިފަިއވާ ގޮތަށް ތަންފީޛުވެ، ނިިމގެންދާނެކަމުގެ އުއްމީދުަގއި އަުޅގަ ކަ

 ޞަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ފުރު

 1410 

 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކުވން: ފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްހާމުގެމަނަ

وعهى آنه وصحبه  انحًد هلل رب انعانًيٍ، وانصالة وانسالو عهى أشرف األَبياء وانًرسهيٍ. بسى هللا انرحًٍ انرحيى

ރީޢަތް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު އާދެ! ިއސްލާމީ ޝަ .أجًعيٍ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ވަރަށް މުހިއްމު ބިލެއް. ސުވާލަީކ، ައޅުަގނޑު ވެސް  ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ބިަލކީ އަުޅގަ

 1415ނެ މީހަކު މެރީމަ އޭނަގެ މަރު ހިފަންޖެހޭނެ ކަމަށް، މި ޤަބޫލުކުރަން ޙަޤީޤަތެއް، އަުޅަގނޑުމެން ވެސް ޤަބޫލުކުރަންެޖހޭ

އޮންނަންޖެހޭ. މިކަން އޮނަނީ މިހެންކަން. އެހެންނަމަވެސް ިދވެހި ތާރީޚުަގއި މިހާތަނަށް ެއކަން ކުެރވިފަިއވޭތޯ، ނޫންޯތ 

ޛުކުރަންޖެހޭނޭ. އެހެން މީ ސުވާލަކީ. ކީްއވެތޯ ޤާނޫނެއް ހަދަންޖެހެނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮތް ކަންތައްަތއް ތަންފީ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަްނޖެހޭ ޙަޤީޤަތްތަކަކީ ރާއްޖޭގެ  ބުނީމަ އެ ފުދުނީކީ ނޫން. ދަންނަވާލަން މި އުޅޭ ވާހަކަ ައކީ އަުޅގަ

ނުޑ އޭނަ ގެ އިން ނުކުމެގެންދާއިރު ވެސް ބިރުވެރިކަެމއްގެ  އެތައް ރައްޔިތުންަތކެއް މިއަުދ ފެނިގެން މި ދަނީ ރޭގަ

ނޑު ބޭސްފިހާރަ އަށް ދާންޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަްސ، ބަލިވެ ތަނަކަށް ދާންޖެހުނު ތެރޭގައި ނު  1420ކުެމގެންދާ މަންޒަރު. ރޭގަ

ކަމުގައި ވިޔަސް ެސކިއުރިޓީ ގޮަވިއގެން ދާ މަންޒަރު. އަދި އޭނަ އަކީ ތަނަވަްސކަމުގެ އަުހލުވެރި އެއް ވެއްެޖއްޔާ އޭަނ 

އަށް މިނިވަންކަމާ އެއްކޮށް ތަނަަކށް މޫވްނުކުރެވޭ މަންޒަރު.  ބޮޑު ސެކިއުރިޓީ ފޯސްައކާ އެްއކޮށް ނޫނީ އޭނަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެންަދނީ ގިނަ ރަްއޔިތުންތަކެްއގެ ެތރެއިން މިއަދު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް މި ދުނިޔެއާ އަްލވަދާޢު؛ 

މީހުންގެ އަނބިންނާ، އަދި  މަރުގެ އެކި ހާދިސާތަކާ ގުޅިަފއިވާ ޢާއިލާަތއް މުޅި ތާއަބަދު އެ މީހުންގެ ދަރިންނާ، އެ

 1425ފެމެލީތައް ހިތާމަ އާއި ގިްސލުމުގައި ހޭދަކުރަމުންދާ މަންޒަރު. މީ ސުވާލަކީ. މީ ައޅުަގނޑުމެން ޖަވާބު ހޯދަންޖެހޭ 



54 

 

ކަމަކީ. މިފަދަ ގޮަތކަށް މި ަކންތައް ދާއިރު ވެސް ިދވެހި ދައުލަތަށް މި ކަންތައް ކުެރޭވތޯ، ނޫންތޯ މީ ސުވާަލކީ. 

ލުކުރާ ގޮުތގަިއ ޤާނޫނެއްގެ ސިފަިއަގއި ެވސް މިކަން ކޮށްގެން ިއސްާލމީ ޝަރީޢަތް ނަގަހައްޓައި، އަޅުަގނޑު ޤަބޫ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއވަ ުއސޫލުތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި ކަންކަން ކުރުމަކީ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން 

ހުންގެ މައްޗަށް ފުރަތަމަ ވާޖިބުވަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ކުރަން ކޮންމެހެން ވެސް ޖެހޭ ކަމެއް. ހަމައެާއއެކު އެ މީ 

 1430އަޅުަގނޑުމެން ާރއްޖޭގެ ަރްއޔިތުންނަށް ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ކުރަންޖެހޭ ކަްނތައްތައް ކުރުން. ިއސްލާމީ 

ގެ މަޖިލީހެއް އަދި ޝަރީޢަތުގެ އުސޫލުތަކާ ެއްއޮގތަށް ކަންތައް ކުރެވޭނެ ނިޒާެމއް ފަހިކުރުން. މީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން

އިސްލާމީ ކޮންމެ މަޖިލީހެއް ކަމުގަިއ ިވޔަސް އެ މީހުންެގ މައްޗަށް ވާޖިބެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ެދކެނީ. ނަމަވެސް 

ހިތާމަ އަކީ މިއަދު ވެްސ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ބެހޭ ނުަވތަ އިސްލާމީ ައސްލުތަކާ ބެޭހ 

ނުވަތަ ހުަށހަޅައިފިއްޔާ ހަމަ ހަޅޭއްަލވަިއ، އަުޑގަދަކޮށް، ބޭކާރު ވާހަކަަތކެއް ދަްއކަމުންދާ މަންޒަރު  ކަމެއް ލައިފިްއޔާ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ިވލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ   1435ފެނިގެން މި ދަނީ. މީ ވަރަްށ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ައުޅގަ

ނޑުމެން ކޮންމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.  މެންބަރު ހުށަހަޅާފައިވާ މި ިބލަކީ މުހިއްމު ބިލެއް. މި ަކމަކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޖެހޭނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާތަނަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައި 

ށަހަޅައިގެން ނޫނީ މިތަނަށް ބިލު ހުންނާނީ މިކަހަލަ މުހިއްމު ކަންތައްތައް. އެހެންނަމަވެްސ ވަކި ޕާޓީތަކުން ހު

ފާސްނުކުރެވޭ ިނޒާމު މި ޮއންނަނީ. މި ދެންނެވީ ޤާނޫނުގަިއ ލިެޔވިފައި އޮންނަ ވާހަކަ ެއއް ނޫން. އަދި މިާތ 

 1440ގަާވއިދުަގއި ލިެޔވިފައި އޮންަނ ވާހަކަ ެއއް ެވސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް ވޯޓުލަމުންދަނީ އެ އުސޫލުން. 

ލުކުރާ ހިތް ޮއތީ މި ފަހަރު މި ބިލަކީ ރާްއޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ ުރއިމާިއ ެކކުޅުމާއި އަސަާރއި ގިސްލުން އަޅުަގނުޑ ޤަބޫ

އެކުެލވޭ ބިލަކަށް ވާތީ މި ބިލަކީ ސަމާސާ ބިލަކަށް ނަހަދައި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކުެގ 

މުން އެްއިކބާވެ، މި ބިލަށް ވޯޓުދީ، މި ާޤނޫނު ތަންފީޛުކުރާނެ ކަމަށް، ތެރެއިން އެ މީހުން އެ މީހުްނގެ ސިާޔސީ ކަންކަ

ނުވަތަ ޤާނޫނަކަށް ހެދުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކޮށްެދއްވާނެ ަކމަށް އަޅުަގނޑު އުއްމީދުކުރަްނ. މިހެން ދަންނަވާލަން މި 

 1445ގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އެއްަބނޑު ެއއްބަފާ ޖެހެނީ މިއަދު ބިކަވެ، ހިތްދަތިވެ، ގިސްލުމުަގއި އުޅޭ ޢާއިާލތައް  ނުވަތަ ތިމާ

ކޮއްކޮ ުނވަތަ ތިމާގެ ޢާއިާލ މީހާ ކަތިލައި ބުރިކުރީމާ އޭނަގެ ހިތަށްކުރާ އަސަރު ެއނގޭނީ އެ މީހަކަށް ެއކަްނ 

މަ ކުރެވުނީމާ. ެއކަމުގެ ތަހައްމަުލކުރެވުނީމާ. ޙަޤީޤަތަކީ މިނިަވންކަން ވެސް ގެއްލުނީމަ އެނގޭނީ މިނިވަންކަން ެގއްލުނީ

ނުޑެއއްަބފާ މީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ،  އެއިން ލިބޭ އަނިާޔވެރިކަާމިއ ހިތްދަތިކަން އިހުސާސްކުެރވޭނީ. ތިމާެގ ެއއްބަ

ފިރިމީހާ މަރާލީމަ އެނގޭނީ ކުރާ އަސާާރއި ވޭނެްއެގ ިއހުސާސް އެނގޭނީ. މިހެން ތިބެފައި ތިމާމެން އެްއވެްސ 

ނޑޫ، ހަކުރު، ފުށުެގ އިހުސާސެއް ނުކުެރވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މީ ޙަޤީ  1450ޤަތަކީ. ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ހަ

ނޑުމެންނަށް  ވާހަކަދަްއކަިއގެން މިއަުދ ނިންމައިލެވޭނެ ވަރަށްވުެރ ފުޅާ މައުޟޫޢެއް، ފުޅާ ކަެމއް ިމ ކަމަކީ. އަުޅގަ

ވާހަކަެދއްކީމަ ވެްސ  ފެނިގެން މި ދަނީ ޑެންމާކުގައި ކެނެީރގޭ މުަޙއްމަދު ނަޝީދު ހަމަ އިސްލާމްދީނަށް ގޮްނޖަހައި
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ނޑުެމން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މިއަދު ދިވެހިރައްޔިތުްނގެ ެތރެއިން ވެސް އެވެސް ާއެއކޭ ކިަޔއިގެްނ، އަުޅގަ

ނުޑމެން  ރައްޔިތުން ވެސް އާނބަސް ކިަޔއި، އާދޮނޭގ ިކޔާފައި ވައްތަރުޖަްއސަމުންދަނީ.  މެންބަރުން ވެސް، އަުޅގަ

 1455އްކާފައި ހުރި ވާހަކަ އަކީ ސަާމސާ އަށް ދައްކާފައި ހުރި ވާަހކަ އެއް ނޫން. ސްޕީޗެްއަގއި ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. އޭނަ ދަ

ލިޔެގެން ދައްކާަފއި އޮތް ވާހަކަ އެއް. އިންސާނާ ނިދިން ހޭލެވިއްޖެްއޔާ ކަންކަން ކުރާެނ އުސޫލާ، އިސްލާމީ ދުނިެޔ 

ނޑުމެން ިމ ބުނަނީ އާދެ، ލައްަބއޭ ިކޔަިއގެން ވާަހކަދައްކަމުން ިމ ، އަށް ގޮންޖަހާފައި ވާހަކަެދއްީކމަ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ައކީ މި ަކންތައްތަކަށް އަުޅގަ ދަނީ. މީ ހިތާމައަކީ. އެހެންވެ އަުޅގަ

ގަިއ ފުންކޮށް ވިސްނައި، ދުނިޔޭެގ ޤައުމުތަކުން މިފަދަ ބިލުތަކަށް ޢަމަލުކުރާ ނިޒާމުތަކެއް، އިސްލާމީ ޤައުމުތަކު

 1460ކަންތައް ކުރާ އުސޫލުތަްއ ބަލައި، މިއަދު މަރު ހިފުމުަގއި ޭބނުންކުރެވެންޖެހޭނެ ޙިކުމަތެއް އޮެވއްޖެްއޔާ އެ ިޙކުމަތެއް 

ނޑުމެން ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް އޮތް ވާޖިބެްއގެ  ބޭނުންކޮށްގެން މިކަން މިހާރުން މިހާރަށް ކުރުމަކީ މިއަުދ އަުޅގަ

. ސިޔާސީ ވާަހކަތައް ނުދަްއކަިއ، އެމް.ޑީ.ީޕގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މެންބަރުން ގޮތުަގއި ައޅުަގނޑު ދެކެނީ

އަބަދު އިސްލާމްދީނޭ ބުނެފިއްޔާ ރުޅިއަންނަ ރުޅިައއުން ދޫޮކށްލާފައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އަޅުަގނޑުމެން ހިފަހައްޓަން 

ބަރުން އުޅުއްވަނީ، ިމތަނުން ފެނިގެންދާނެ އެހެން އެބަ ޖެހޭ. އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ވެސް ަބއެްއ މެން

 1465މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަދިވެސް ކިތަންމެ ވަރަކަށް މި ބިލާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކާނެ. ެއކަމަކު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ 

ނޑުމެން އަމިއްލަ އަށް ލިޔެފައި އޮތް އެްއޗެއް ނޫން. ކީރިތި ޤުރުއާނުަގއި  ިއވާ ވަީޙެގ ވަޙީކުރަްއވާފަهللا އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ވާ ގޮަތީކ  ނޑުމެން ޢަމަލުކުރަންޖެހުނީމަ އަޅުގަ ބަސްފުޅު. އެކަަމކު މި ވަީޙގެ ބަސްފުޅަށް ވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރެއިން މެންބަރުން ހަމަ ސިޔާސީވެގެްނ، ހަމަ ތިމާމެން އަމިއްލަ ޕާޓީން ނުލާ އެއްވެސް ބިލެއް 

ްއމަދު ނަޝީދު އިސްލާމްދީނަށް ގޮންޖަހާތީ އެ ކުރާ ހުރިހާ ކަމަކަށް ތާއީދުކުރަން މިތާގައި ކަމަކުނުދާނެ. ކެނެރީގޭ މުޙަ

ނޑު ދަންަނވާނީ މި ބިލު އެބަ ޖެހޭ ތަންފީޛުކުަރން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނ   1470ހަޅޭއްލެވީމަ މާ ރީްއޗެްއ ނުާވނެ. އަުޅގަ

 ކަރުނައިެގ... 

 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ޔާޒުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިމާފަންނު އުތު

ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޑެންމާކުގެ ޔުިނވަރސިޓީަގިއ 

 1475ވާހަކަފުޅުދެްއކެވީ ވަރަށް އިްނޓަލެކްޓުއަލް، ވަރަށް ޢިލްމީ، ވަރަށް ސިނކުޑިތައް ތަނަވަސް، ދުނިޭޔގެ ތަހުޒީބަށް 

އަދި އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކަށް ވެސް ލޯބިކުރާ، އިންސާނީ ކަރާމަތަށް ވެސް ލޯބިކުރާ ބަޔަކާ. އެހެންވީމާ،  ލޯބިކުރާ

އިލްހާމު އަޙްމަދު ފަދަ ބޭފުޅުންތަކަކަށް ނޫން އެ ބޭފުޅާ ތަުޤރީރުކުރެްއވީކީ. އާދެ! ެއއީކީ ނޫން އަޅުަގނޑު ދަްއކަންއުޭޅ 

ނޑުމެންގެ މާލޭގެ މަގުތަކާިއ ވާހަކަ އަކީ. ައޅުަގނޑު ހިތާމަ އާއިެއކު ަގއި ދައްކަން ބޭނުންވާ އެއް ވާަހކަ އަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ. ވަރަށް ހިތާމަކުރަން.  ރާއްޖޭގެ މަގުތައް މީހުން ނުޙައްޤުން ޤަތުލުކުރަމުންދާކަން އަޅުގަ
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 1480ތުލުކުރަންފެށީމާ އެއީ އަނެއްކާ ައޅުަގނޑު އެއަށްފަހުަގއި، ެއއާެއކުަގއި ައނެއްކާ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ުނކުމެ މީހުން ޤަ

ނޑު ހަމަ ސިފަުކރަން. އެހެންވެގެން ައޅުަގނުޑ މި ބިލަށް ތާއީދުނުކުރެވޭ  ވަރަށް ހިތާމަކުރާ ކަމެއް ކަުމގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ހަމަ ޔަޤީން ކަށަވަރުކޮށް އެނގޭ ކަމަކީ ައސްލު މުޖުރިމު ބަހައްޓާފަ އި ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ! އަުޅގަ

ނޑާީނ، ބޯ ބުރިކުރާނީ މަޢުޞޫމު، ިއނަސެންޓު މީހާގެ ކަމަށް. ހަަމ ޝައްެކއް އޮތް ކަމެއް ނޫްނ  ޤަތުލުކުރާނީ، އަްތކަ

ނޑަމުން ގެންދާނީ ކުށެއް ނުކުރާ މީހާގެ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ މި  މީކީ. އަސްލު މުޖުރިމު ބަހައްޓާފައި ބޯ ކަ

ނޑުމެންގެ މިޤައުމުަގއި ހިންގި ހުރިހާ ލާ އިންސާނީ ޖަރީމާތަކެއް އެންޑޯްޒކުރި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚު ދެކެފައި އެބަ ވޭ   1485އަުޅގަ

ނޑިޔާރުންގެ  ނޑުެމން ވީތޯ މި ފަ ބައެއް ައޅުަގނޑުމެންގެ ަފނޑިޔާުރޭގގައި މިހާރުވެސް އެބަ ތިއްބެވި. އަުޅގަ

ސްލާމީ ޝަރީޢަތޭ ބުނެ އަބަދުވެސް އަތްމައްޗަށް ައޅުަގނޑުމެންެގ ފުރާނަ ދޫކުރަން. ނުވާނެ. ހެޔޮނުވާނެ. އާދެ! އި

ނޑުމާ،  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރަްއޔިތުންެގ ސިނކުޑި އަށް، ވާހަކަ އަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގިއ އޮންނަނީ އަތްކެ

ނޑުން ކަމަށް. ނޫން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ އެއަށްވުެރ މާ މާތް ދީނެއް. މާ މާތް ދީނެއް. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ  ބޯކެ

 1490އްކާތެިރކޮށްދޭ ދީނެއް. އިންސާނެއްގެ ފުރާނަ ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ދީނެއް. ޢަދުލުއިންޞާފު؛ އެންމެ އިންސާނީ ކަރާމާތް ރަ

ނޑު ެއއްަޗކީ ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޢަދުލުއިންާޞފު ޢާއިމުކުރުން. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް  މައިގަ

ކީ މީހުންގެ ފުރާނަ ނަގާލުން. ނޫނިއްޔާ އަްތ ބުރިކުރުން. ނަހީކުރައްވާ ނޫނީ އެންމެ ދުރުވުމަށް ޮގވާލަިއ، ބާރުައޅާ ކަމަ 

ޤިޞާޞްތަކާއި ޙުދޫދުތަކާ ުދރަށް ދިޔުމަށް. ކިރިޔާ ވެސް ޝުބުޙާގެ މިންވަރު ވެްސ، ޝެޑޯ އޮފް ޑަުއޓެއް އޮތިއްޔާ 

ނޑަށް އޮތް އެ ންމެ ބޮުޑ ވެސް މި ކަންކަމާ ދުރަށް ދިޔުމަށް އަޅުަގނޑު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ބާރުައޅަނީ. އަުޅގަ

ނިޑޔާރުގެ މި އޮތް ހާލަތު  ނޑިޔާުރގެ އޮތް ހާަލތު. އަޅުަގނޑުމެންގެ ފަ ނޑުމެންގެ ފަ  1495ޝުބުޙާ އަކީ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ޫނންތޯ. ކޯޓުތަކުން، ެއ ބޭފުުޅން އަމިއްލަ އަށް ުޙކުމްކުރަްއވަިއ، ިތއްބެވި ަފނޑިޔާރުްނ 

ނޑިޔާރުން ގެ ގޮތުަގިއ އެބަ ތިއްެބވި. ސުލޫކުްނ މުޅިން ބޭރުން. ސިޔާސީ ކޮންވިްކސް؛ ކޮްނވިކްސް ިމހާރު ފަ

ނޑުމެން ފުރާނަ  ނޑުމެން ވީތޯ އަުޅގަ ސިނކުޑިން ތަޣައްޔަުރވެފައި ތިބޭ ބޭފުޅުން މިހާރުވެސް ފަނޑިޔާުރޭގގަ. އަުޅގަ

ނޑިޔާރުގެައކަށް. ހެޔޮނުވާނެ. މީީކ ނޫން  ނޑުމެްނގެ ޖާނާއި މާލު ދޫކުރަން މިފަދަ ފަ އިސްލާމްދީނުގައި އޮތް އާއި އަުޅގަ

ނޑު ކުރިންވެސް ދެންނެިވ ފަދައިން މާ މާތް ދީނެއް. އިންސާނީ ކަރާމަތަށް މާ   1500ގޮތަކީ. ިއސްލާމްދީނަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ؛ މި ބާވަތުގެ ކަމެްއ ކުރުމުގެ ކުރިން ފުރަތަމަ  ބާރުއަޅުްއވާ ދީނެއް. އެހެންީވމާ، ފުރަތަމަ ކަމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ނިޑޔާރުގެ އިޞްލާުޙކުރުން. އަުޅަގނޑުމެން ރައްޔިތުން އިތުބާރުުކރާ ޢިލްމީ ބޭފުޅުން، އަދި ކަމަކީ އަުޅގަ ފަ

ސިޔާސީ ގޮތުން އެފަދަ ކަންތައްތަކެއް ނުހުންނަ ބޭފުޅުން. އަދި ހަމައެއާއެކު ސުލޫކުްނ ބޭރުވެފައިނުވާ ބޭފުޅުން 

ނޑުމެން ޤާބިލު، މޮޅު، ުކޅަދާނަ، ހުނަުރވެރި ފަނޑި  ނޑުމެން ބޭނުްނވޭ. މި ތިބެގެން އަުޅގަ ޔާރުެގ ެއއް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުގެ އެއް މި ޤަުއމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ބޭނުންވަނީ. ޢަދުލުއިންޞާފު   1505ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ފަދަ ފަ

އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުައޅާ އެްއޗަކީ އިސްލާމްދީނުގަ. އަުޅަގނޑު ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތު ޮކމިޓީގައި މަަސއްކަްތކުރަމުން 
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ރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީގެ މަސަްއކަތް، ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު ަމސައްކަތްކުަރްއވާ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ދިޔައި

ނޑު އަަޖއިބުިވ އިނގޭތޯ. ވިދާުޅވީ ތިމަންނަ  މެންބަރަކު އެއްދުވަހަކު އަުޅަގނޑުމެން ކޮމިޓީަގއި ވިދާުޅވި ބަހަކުން އަޅުގަ

ޖޭ މި ބިލަށް ކޮންމެހެން އެބަ ލާންޖެހެއޭ ބާތިލު ކައިވެީނގެ ނޑިޔާރަކު ވިދާުޅވެއް ބޮޑު ފައަރިހުަގއި ވަރަށް ބޮޑު، ވަރަްށ 

ނިޑޔާރަުކ   1510ބާބަށް އެބަ ލާންޖެހެއޭ އިންސާނާ ދިރުންނުވާ އެއްެޗއްސާ ުކރާ ކައިވެންޏަކީ ބާތިލު ަކިއެވންޏެއްގެ ގޮުތގަ. ފަ

ނޑު ހިތަށްެއރީ  ނޑިޔާރަކު. އަުޅގަ އޭ އިނގޭތޯ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ަކއިވެންަޏީކ هللا  سبحاٌވިދާޅުިވޔޯ އިނގޭތޯ. ބޮޑު ފަ

މުޢާމަލާތެއް. އެ މުޢާމަލާތްކުރެވެނީ އިންސާނުންނާިއ އިންާސނުންނާ މެދުގައޭ. ކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުމެންނާ މި މަިއާކ 

ނަމަ  ދެމެދުގައި ކަިއވެންޏެކޭ ކިާޔފައި އަޅުަގނޑުމެން އޭަގއި ލިޔާނީ. އަޅުަގނޑަށް ެއގޮތަްށ ލިޔާ ކަމަށް ވަނީ

އަޅުަގނޑަށް އަންނަންޖެހޭ އަދަބަކީ އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ދުނިޔެ އިން މޮަޔވެފަިއވާތީވެ މީަނ އަށް ދޭ އަދަބޭ. ކިހިެނއްޯތ 

 1515މި މައިކާިއ ައޅުަގނޑާ ދެމެުދ ކަިއވެންޏެްއ ކުރާނީ؟ އެގޮަތށް ލިޔާނީ ވެސް؟ އެގޮތަްށ ލިޔާ މީހާ ެއއީ މޮަޔ ެއއް 

ނޑިޔާރަކު. އެހެްނވީމާ، ކަމަށް ނޫންތޯ ނިންމާނީ. އެކަމަ ނޑިޔާރަކު ދެއްވި ޚިޔާލުފުޅެކޯ. ވަރަށް ޮބޑު ފަ ކު މި ވެސް ފަ

ނޑުމެންނަްށ ވަރަށް ރަނގަޅަށް މި އޮތީ ފެންނަން. ވަރަށް ރަނގަޅު،  ނިޑޔާުރގެ އޮތް ހާލަތު އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެން ފަ

ނޑިޔާރުން އެބަ ތިއްެބވި. ެއހެންނަމަވެ ސް ވަރަށް ހިތާމައާއެކު ދަންނަވަނީ ވަރަށް ދަށު ވަރަށް މޮޅު، ވަރަށް ކުޅަދާނަ ފަ

ނުޑމެންގެ އެންމެ ބޮޑު ސުޕްީރމް ކޯޓު ބައްދަލުވާ ކޮންެމ  ނޑިޔާުރގެ އޮތީ. އަުޅގަ ނޑުމެން ފަ ދަރަޖައިގައި އަުޅގަ

 1520މް ދުވަހަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ައށް ތްރެޓުކުރާ ދުވަހެކޭ. މި ާޤނޫނުއަސާސީ މުގުަރއިލާ ދުވަެހއް. އެންމެ ބޮޑު ސުޕްރީ

ނޑިާޔރުގެައކަށް ދީގެން ެހޔޮނުވާނެ.  ކޯޓު. އެހެްނވީމާ، މިފަދަ ހާލަތެއްަގއި އޮެވ، ައޅުަގނޑުމެްނ ފުރާނަ ނަގާލުމަށް ފަ

ނިޑޔާރުން ެއ ނިންމާ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ސަުރކާރެްއ، ދަުއލަތަކުން ހެޔޮނުވާނެ މީހުންެގ  އަދި ފަ

ކަށްވެސް ކުރަން ހެޮޔާވވަރުގެ ކަެމއް ނޫން. އަޅުަގނޑުމެން އިސްލާމްދީނުގަިއ ފުރާނަ ނަގައިލާކަށް. މީ އެއްގޮތަ 

ނޑުމެން ޢަދުލުއިންޞާފު...  އަންަގވާފަިއވާ ގޮަތކީ އަުޅގަ

 1525 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއިާރގެ މެންބަރު ިއބްރާހީމް ރިޟާގުރައިދޫ 

ައޅުަގނޑު ވަރަށް ތާއީުދކުރާ ވާހަަކ  `. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! ހުށަހެޅިފައި މި ވާ ބިލަށް

ނޑުމެންނަށް މިހާރު  ދަންނަވާލަން. ޙަޤީޤަތުގައި މީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިއވޭ ައޑުަތކަށް ބަލާއިރުަގއި މިފަދަ ބިލެްއ އަުޅގަ

ނޑު ަޤބޫލެއް ނުކުރަން މިފަދަ ބިލެއް ނެތިގެން، ުނވަތަ މިފަދަ  މާ ލަސް ވެސް ެވއްޖެ. ެއހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 1530ނޫނެއް ނެތިގެން ުޙކުމް ތަންފީޛުނުކުރެވެންޖެހޭ ެއއްވެްސ ސަބަބެއް. ެއއީ ަމރުގެ އަދަބުތަކަކީ އިސްލާީމ ޤާ

ޝަރީޢަތުގައި ަކނަޑއެޅިފަިއާވ އަދަބުތަކެއް. އޭަގއި ެއއް ޮގތަކީ މަރަށް މަރު ހިފުން. އަނެއް ގޮތަކީ ިދޔަދިނުން. އަނެްއ 

ވަނީ މަރުވި މީހާގެ ވާރިސުންނަށް. މަރުވި މީހާގެ ވާރިސުން ބޭނުންވެއްޖެ ގޮތަކީ މާފުކުރުން. މިހުރިހާ ބާރެއް ލިބިގެން

ހިނދެއްގައި އެ މަްއސަލަިއަގއި، މި ދެންނެވީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވާކަމުގަިއ ވާނަމަ އެ މަރުވި މީހާގެ 
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ދެއްަގއި ޤިޞާޞްނުހިފަިއ ވާރިސުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި ޤިޞާޞް ހިފިދާނެ. އަދި އެ މީހުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނ

 1535މަރުގެ ދިޔަ އަށް ެވސް ބަދަލުކުރެވިދާނެ. އަދި އެ މީހުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި މަރުެގ ދިޔަ ވެސް ބޭނުންނުކޮށް 

ގޮތް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ައއިްއސަ އެބަ އޮތް. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ވަރަށް  3މާފު ވެސް ކުރެވިދާނެ. މި 

ސުބުޙާނަހޫ ވަަތޢާލާ އަންގަވާފަ. އެހެްނވީމާ، هللا ންނަްށ ލިބިދީފައިވާ ބާރެއްކަން ޤުުރއާނުަގއި ޞަރީޙަކޮށް މިއީ ވާރިސު

ނޑަެއިޅ ބަޔާންކުރައްވާފަ. ސާބިުތވެ، އެ މީހާގެ މައްޗަށް މަރުގެ  މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންާވ ގޮތްތައް އެ އޮތީ ކަ

މީހާެގ ވާރިސުން އެ ޙުކުމް ތަންފީުޛކުރަން އެދޭކަމުަގއި ވާނަމަ ޙުކުމް ޝަރީޢަތުން ކޮށްފިކަމުަގއި ވާނަމަ، އަދި މަރުވި 

 1540އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ އިތުރަށް ޤާނޫނެްއ ނެހެދިކަމުގަިއ ިވޔަސް، އަދި ިމއަދާ ަހމައަށް ޤާނޫނެއް ނެތްކަުމގަިއ 

ނޑުމެން ބަލަން މި ޖެހެނީ ޤާނޫނެއް ނެތް ކަމުގައި ވާނަމަ،  ވިޔަސް އެފަދަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުެރވެންޖެހޭ. އަޅުގަ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި ކަްނކަން އޮންނަނީ ކިހިނެއްޯތ. ަބލާއިރުަގއި މިހާތަނަށް އިސްާލމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮތް ގޮތާ، 

ނޑިން ޖަހައި  ނޑިައކުން ެއ މީހަކު ެއބަ މަރާލެވޭ. ކަ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުން ޢަމަލުުކރަމުން އައި ގޮތަށް ބަލާއިުރަގއި ކަ

ރާލެވޭ. އަދި ިމ ޒަމާނުގެ ޢިލްުމވެރިން ފަތުވާދެްއވާ ގޮތުަގއި ދަންޖައްަސއިގެން ވެްސ މަރާލެވިދާނެ. އެ މީހާ މަ

 1545ޑޮކްޓަރެްއެގ މަޝްވަާރއާ އެުކގަިއ އިންޖެކްޝަން ޖަހަިއގެްނ ވެްސ މަރާލެވިދާނެ. މީަގއި ތަފާތު ގޮތްތަކަށް ޢިލްމުވެރިްނ 

ޑު ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި ޤާނޫނެއް ނެތިގެްނނޭ ކިޔާފައި އަުޅަގނޑުމެން އެބަ ހުރި ފަތުވާދެއްވާފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނ

ނޑުމެންނަށް هللا މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީުޛކުރުން ފަހަށް ޖެހޭކަށްނުޖެހޭ. ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް  ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ އެންމެންގެ މަޞްލަޙަތަށް ޓަކައި.  ނަޑއަުޅއްވާަފއި އެ ވަނީ ައޅުގަ ނޑައަުޅްއވާފަިއ ކަ މަރުގެ އަދަބު ކަ

ވަނީ ކޮންމެހެން މީހަކަށް ެއ މީހާ މަރައިލާކަށެއް ނޫން. ނުވަތަ އެ މީހާ ހަމަ ެއްއވެސް ކުެށއް ނެތި އެ މީހާ 

 1550މަރައިލާކަށެއް ނޫން. އެ ުހރިހާ އެންމެންގެ ރައްކާތެިރަކމަށް ޓަކައި. މުޖުތަމަޢުގައި އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމުކޮްށ، 

ކީ ވެސް ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް އުޭޅ، ސަލާމަތާއި އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަާމ އެކު އުޅުމުގެ ޔަޤީންކަްނ އެންމެންނަ

ނަޑއަުޅއްވާަފއި ވަނީ. އެހެންވީމާ،  ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބިދިނުމުގެ ގޮތުން ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މި ކަންކަން ކަ

ނުޑން މި އޮންނަނީ ކޮ ނޑާލުުމގެ މަްޤޞަދަކު ނޫން. މަޤްޞަދަީކ ވަްއކަންކުރާ މީހާެގ އަްތކަ ންމެހެން އޭނަގެ އަތް ކަ

ނަޑއަުޅއްވާަފއި މި ވަީނ  އެހެން މީހުންގެ މުދާ ހިމާޔަތްކުރުން. ރައްކާތެިރކުރުން. ހަމަ އެގޮތުން މަރުގެ އަދަބު ކަ

 1555ާރނަ ނެތިގެންދާން ބޭނުންނުވާ އެހެން މީހުންގެ ލެޔާއި ފުރާަނ އަކީ ވެސް ހުރުމަތްތެރިވެގެްނވާ ެއއްެޗއް ކަމާ، ތިާމގެ ފު

އުސޫލުން އެހެން މީހުންގެ ފުރާނަ އަކީ ެވސް ހަމަ ނެތިގެންދާން ބޭނުންނުވާނެ އެއްެޗްއކަން ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި. 

އެހެންމީހުންގެ ފުރާނަ އާއި ެލޔަކީ ެވސް ހުރުމަތްތެރިވެގެްނާވ އެްއޗެއް ކަމާ، އެހެން މީހުން ވެސް ދިރިތިބުމަކީ ކޮންމެ 

ވެސް ބޭނުންވާނެ ކަެމއްކަން ތިމާ އަށް އަމިއްލަ ައށް ވިސްނުން. އެހެްނވީމާ، ެއކަން ެއގޮތަށް ނުކުރާ ކަުމގަިއ  މީހަކު

ވާނަމަ ތިމަންނަގެ ވެސް އަަދބަކީ މަރުކަން. އެ އުސޫލުން މި އޮތީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި އަދަބު ަކނަޑއަުޅއްވާފަ. 

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ   1560ޤާނޫނެއް ނެތްަކމުގައި ވިޔަްސ، މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެތައް ަބިއވަުރ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ
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މަރުތަކެއް މަރާލައިފި. އެތަްއ ބައިވަުރ މީހުންތަކެއް މަާރލައިފި. މި އެންމެންގެ މަރު، ހުރިހާ އެންމެންގެ މަރުެގ 

ހެންނަމަވެސް ސާބިތުވާ މައްސަލަަތްއ މައްސަލަތައް ވެސް ބެލިއިުރަގއި ވެސް ސާބިތުނުވާ މައްަސލަތައް އެބަ ހުރި. އެ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ މިފަދަ ޤާނޫނެއް ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އެކަން އޮންނަނީ ކޮން 

ނިޑއަކުން ޖަހާ މަރާލިކަމުގައި ވިޔަްސ، އަދި  ގޮތަކަށްތޯ ބަލަިއ، ތަންފީޛީ މަރުޙަލާގައި އެކަން ކުރަން ެއބަ ޖެހޭ. ކަ

 1565ނޑިައކުން ޖަހާ މަރާލިކަމުގައި ވިަޔސް ނަތީޖާ އަކީ އެ މީހަކު މަރާލުން. ޝަރީޢަތުން ޙުކުމް މި ކުރަނީ މަރަން. ބަ

އަދި މަރުވި މީހާގެ ވާރިސުން އެދެނީ އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން ކަމުގައި ވާނަމަ ދައުލަތުން، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެަބ 

ންވީމާ، އިސްލާީމ ޝަރީޢަތުގަިއ އޮންނަނީ ޮކންގޮތެއްތޯ ބަލާަފއި،  ބަޑި ޖެހޭ އެ ޙުކުމް ތަންފީުޛކޮްށދޭން. އެހެ

ޖަހައިގެން ިވޔަސް އަދި ަކނޑިއަކުން ޖަހަިއގެން ވިޔަްސ އަދި އިންޖެކްޝަން ޖަހަިއގެްނ ވިޔަްސ މިދަންނަވާހެން މި 

ކަށް އެ މީހާ އަށް އިންޖެކްޝަން ޒަމާނުގެ ޢިލްމުވެރިން ފަތުވާެދއްވާަފއި އެބަ ހުރި މާ ބޮޑަށް އަނިޔާނުވާ ކަހަލަ ގޮތަ

 1570ޖަހައިގެން ކަމުަގއި ިވޔަސް މަޤްޞަދު ހާސިލުކޮށްދޭން އެބަ ޖެހޭ. މަޤްޞަދަކީ އޭނާގެ ފުރާނަ ދުއްވާލުން. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ މި ޤާނޫނު ނެތްކަމުގައި ިވަޔސް. އެހެންނަމަވެސް ިމއަދުގެ  އެ ޙުކުމް ތަންފީުޛކުރެވޭނެ ައޅުގަ

ޅުަގނޑުމެްނގެ މި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޤާނޫނު ނެތިގެންނޭ މި ޙުކުމް ތަންފީޛުނުކުރެވެނީ އެހެން އަ

ނޑު ވެސް މި ބިލަށް ތާއީދުކުރަން. އަޅުަގނޑު އެދެނީ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ައވަހަށް ނިމި،  ބުނާތީ އަޅުގަ

އަމާންކަމާއި ރައްކާތެރިކަާމއި ސަލާމަތްތެރިކަމުގައި ހުރިހާ އެންމެނަށް އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންގެ މުޖްތަމަޢަކީ އަމަން

 1575 ބިރުވެރިކަމެއް ނެތި ުއޅެވޭނެ މުޖުތަމަޢަކަށް ވެގެންދިޔުން. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް.

 

 ރިޤު ވާހަކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޠާ މަނަދޫ

ތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެންނަށް މި ޒަމާނުަގއި އަުޑއިވެމުން މި އަންނަނީ `. ޝުކުިރއްާޔ ޢިއްޒަ 

ޤާނޫނުތަކުގަިއ، ޤާނޫނުއަާސސީތަކުަގއި ދިރިހުރުމުގެ ަޙއްޤު. ދިރިހުރުމުގެ ޙައްުޤ ލިޔެފައިާވ ވާހަަކ ޤާނޫނާ، 

 1580ްއޤު ލިބޭ. ޙަޤީޤަތަކީ މިއަދު އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤާނޫނުތަކުންނާ، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތާުކން ވެސް ދިރިހުރުމުގެ ޙަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާީސ އާއި ޤާނޫނުތަުކގައި ލިެޔގެްނ އުޅޭ ވާހަކަ ެއއް ނޫން މީކީ. މީގެ ސާދަ ސަތޭކަ އެަތްއ 

ނޑުމެން ހެއްދެވި ފަރާތުން، އަޅުަގނޑުމެން އެ ފަރާތަކަށް ކިޔަމަންވާންޖެހޭ  އަހަރެއް ކުރިން އަުޅަގނޑުމެްނނަށް އަޅުގަ

ގެ އެްނގެވުންަތއް. ދިިރހުރުމުގެ ޙައްޤަީކ އިންސާިންއޔަތަށް ޓަަކއި އެންމެ ވަުރގަަދ އަށް ކަަށވަރުކޮށްދީަފއި އޮތް ފަރާތު

ނޑު ހަމަަގއިމު ވެސް ރާއްޭޖގައި އިސްާލމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުކުރުމަށް  ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ. އަުޅގަ ޙައްޤުކަން އަުޅގަ

ނަޑއެ ނުޑ ކަ  1585ިޅގެން އެ ކަންކަްނ ކުރުމަށް މި ސަރުކާރަށާިއ މި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ދެކޮޅެއް ނުހަދަން. އަުޅގަ

ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަން. މި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ހިނގަންޖެހޭނެ. މި ރާއްޖޭގައި ޢަދުލުއިންޞާފު 

އި ޤާއިމުނުކުރެވެންޖެހޭ ޤާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާމަކީ ފެއިްލވެފައި އޮތް ނިޒާމަކަށް ވާތީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް މި ރާއްޖޭގަ 
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ނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އިސްާލމީ ޝަރީޢަތް މި ރާއްޖެ އަްށ  ނުޑ ނުދެކެން. ައޅުގަ ސަބަބެއް ކަމަކަްށ ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

ޤާއިމުކުރެވޭނެ މަގަކަށް ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާމު އެބަ ޖެހޭ ގެންދަން. އެއީ އިންސާފުވެރިކަން. 

 1590އިމުކުރުމުެގ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ ޖެހޭ ހޯދަިއދޭން. މަރަށް މަރު ހިފުން، ޢަދުލުއިންޞާފް ޤާ

ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނގޭ  ނޑުމެން މިއަދަކު، އިްއޔެައކު ައޑުއަހާ ވާހަކަ ެއއް ނޫން. އަުޅގަ ޤިޞާސްހިފުން މިއީ އަޅުގަ

ރި ކަމެއްކަން. މިއީ ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޤިޞާޞްހިފުމަކީ އަޅުަގނޑުެމންނަށް ކިހާވަރެްއގެ ދިރުމެއް ހު

ނޑުމެންނަށް މާ ކުރިންސުރެ  ނޫނީ މި ރާއްޖޭގައި މި އުޅޭ އާދައިގެ އިންސާނަކު ދައްާކ ވާހަކަ އެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑުމެ ންނަށް އެނގިފައި ހުރި ކަންތައްތައް. ޤިޞާޞްހިފުމާ، ޤިޞާޞްހިފުމުގެ ހުރި ފައިދާ އަކީ ކޮބައިކަން އަުޅގަ

 1595އެނގޭ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން އިންސާނިޔަތަށް ޓަަކއި ކުރަްނޖެހޭ ކަމެއްކަން އެނގޭ. އެެހންނަމަވެސް އިންސާނިއްޔަތަްށ 

ނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ވާން އިސްލާމްދީނުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަާކ އެްއގޮތަށް ކުރެވޭ ކަމަކަށް.  ޓަކައި ކުރާ ކަންަތއް އަުޅގަ

ިއ، ލިޔެލާ ޤާނޫނަކުންނެއް ނޫން މަރާލަންވީ ގޮތް، ަމރަށް މަރު ހިފަންވީ ގޮްތ އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ހަދަ

އެނިގގެންދަނީކީ. ައޅުަގނޑުެމންނަށް މާ ކުރިންސުރެ އަންަގވާފައި ހުރި ކަންަތއްތައް އެއީ. އެހެންވީމާ، މަރަށް މަރު 

ނުގައި އޮތް ގޮތް ނޭނގިގެްނ ހިފުން، މަރައިލާނެ ގޮތެއް ނޭނގިގެން މަރައިނުލެވިފައި ހުރުން. އިސްލާމްދީ

ނޑަްށ މި ބިލަްށ ތާއީދުނުކުެރވޭ ހަމައެކަިނ   1600މަރައިނުލެވިގެްނ އުޅުން. މިީއ ޤަބޫލުކުރެޭވ ވާހަަކ ެއއް ނޫން. އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެްނ ދެއްކުންތެރިކަމާ، މި ކަންކަން ނުކުރަން ބަހަނާއެއްގެ  ސަބަބަކީ އެއީ. ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ މިއީ ކަ

ނޑަްށ ފާހަގަކުރެވޭީތވެ. ަކނަޑއެިޅގެްނ މީ ބަހަނާއެއްގެ ގޮުތގަިއ؛ ގޮތުަގއި ހުށަހަ ޅަިއގެން ުއޅޭ ިބލެއްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

މިހާރު މި ރާއްޖޭގައި އިސްާލމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުނުކުރެވެންވީ ެއއްެވސް ޤާނޫނީ ޙުއްޖަތެއް ނުދެއްކޭނެ. ިދވެހިރާއްޭޖެގ 

ނަޑއެިޅގެން އެަބ ބަޔާްނކުރޭ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ިމތާގައި އޮންނަންޖެހޭނެކަމާ،  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސީސ ކަ

 1605އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ އެއްގޮަތށް ކަންކަން ކުރެވޭނެކަން. މިއީ އަޅުަގނޑުމެން އަލަްށ ކުރަންއުޅޭ ކަމެއް ނޫން. 

ކެއް މިއީ. އިސްލާމްދީން ސާދަ ސަތޭަކ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދަްއކާފަިއ ހުރި ނަމޫނާތަ

ނޑުމެން،  ނޑުމެންނަށް އޮޅިފައި ހުރި ކަންތައްތަކެްއ ނޫން. އެއީ އަޅުގަ ޤިޞާޞްހިފާނެ ގޮތާ، މި ކަން ކަމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް މި ރާއްޖޭަގިއ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިރުން ިލބޭ ކަމެއް. އަުޅގަ

ނޑާނެ  ޤާއިމުކުރެވެންޖެހޭނެ. މިއަދު މަރަށް ނަޑއަަޅއިދިނުމަށް ޓަކައި ބިލެއް. މާދަމާ އަތްކަ މަރު ހިފާނެ ގޮތެއް ކަ

ނޑުމެން އިޚްލާޞްތެރިކަެމއް އޮިތއްާޔ   1610ގޮތުެގ ބިލެއް. އަނެްއ ދުވަުހ ރަޖަމުކުރާނެ ގޮުތގެ ބިލެއް. މިއެްއ ނޫން އަުޅގަ

ކުރެވެން. މި ރާްއޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ. މި ުހރިހާ ކަމެއް އެބަޖެހޭ މި ރާއްޭޖގައި ތަންފީޛު 

ތަންފީޛުނުކުރެވޭނެ މަގަކަށް މި ރާއްޖޭގެ ެއއްެވސް ސަުރކާރެއް ހިންިގގެންނުވާނެ. ިމ ރާއްޖޭގައި އޮންނަންޖެހޭނީ 

މުެގ އިސްލާމްދީން. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް މި ރާއްޖޭގައި ހިންގަންޖެހޭނީ. ބަހަނާދެއްކުމުގެ ގޮތުން، ބަހަނާތައް ހުށަހެޅު

ގޮތުން؛ ައޅުަގނޑުމެން އަުޑެއހިން ސަރުކާރުން މީހާ މަރައިލާނެ ގޮތެއް ނޭނިގގެން ހޯމް މިނިސްޓަރު ރައްޔިތުންެގ 
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 1615މަޖިލީހަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވި ވާހަކަ ވެސް މީިޑއާގަ. ކިހިނެްއތޯ މަރައިލާނީ؟ އެ ގޮތް އަްނަގއިދޭށޭ. ސިޓީައކުން ނޫން، 

ީޓއަކުްނ ނޫން މި މަޖިލީހުން ކަންތައްތައް ަކނޑައަޅަނީީކ. އެ ހުންނަނީ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ސި

ދެއްކުންތެރިކަން. ކަންކަްނ ނުކުރަންވީމަ ބަހަނާދައްކަންވެގެން. މި ރާއްޖޭގަިއ ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތް 

ންވީމާ، ކޯޓުތަކުން މި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޮއޅިފައި ޮއވެގެންުނވާނެ. މި ރާއްޭޖގަިއ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އެބަ ތިބި. އެހެ

ކަންކަން ކުރެވޭ ގޮާތ، މި ރާއްޖޭގައި ކަންކަން ތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައި އޮތް ސަރުކާރުން ކަން ކުރާ ގޮތް 

 1620އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އޮޅިފަ އެއް ނެތް. ެއއްެވސް ސަުރކާރަކީ، ެއއްވެްސ ސަރުކާަރކީ އިޚްލާޞްތެރި ރަނގަުޅ 

ޅު ހަމައިގެ ތެރޭގައި އެ ސަރުކާރެއް ފަންްކޝަންކޮށްގެން، ހިންިގގެން. ސަރުކާރަކަށް ެވވޭނީ އިސްާލމީ ރަނގަ

ނޑާނެ ގޮާތ، ނުޖެހޭ.  ބަހަނާދެއްކުމުގެ ގޮތުން މަރަށް މަރު ހިފާނެ ގޮތާ، އަެނއް ކަމެއް ކުރާނެ ގޮތާ، ައތްކަ

ންވީމާ، އެ ގޮތް ގޮތަްށ އިސްލާމްދީންގައި ކަންކަން ުކރަންވީ ގޮތް އެބަ ހުރި އަންގަވާފަ. އެނގިފައި އެބަ ހުރި. އެހެ

ނުޑ ތާއީދުކުރާނަން ިދވެހިރާއްޖެ ގަިއ އިސްލާމްދީން ދާއިމަށް  ކަންކަން ކުރީމަ ރަނގަުޅވާނެ. ހަމަގައިމު ވެސް އަުޅގަ

 1625ދެމިގެންދާނެ ގޮތެްއގައި މި ާރއްޖޭަގއި އޮތުން. ައޅުަގނޑުެމން ބޭނުންވަނީ މި ރާއްޖޭގައި ވަރުގަދަ އިސްލާމީ ދައުލަތެއް 

ނުޑމެން ބޭނުންވަނީ މި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އަންނަ މީހެއްގެ ދަރިފުޅަށް އުފެއްދި ގެންިދއުން. އަުޅގަ

ބުނެވިގެންނުވާނެ ތިމަންނަ ައކީ ކާލިމާ އަށް އީމާންވާ މީެހކޭ. އޭނަ އަށް ބުނެިވގެންނުާވނެ އެހެން. މައިންބަފައިންނަކީ 

ުތގެ ސާފުކަންމަީތގަިއ ެއ އިންސާނާ ދުިނޔެ ައށް އަންނަނީ. ެއ އިންސާާނ އިންސާނާ އުެފއްދިގެން އަންަނއިރު، ފިތުރަ

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ.  ނަޞާރާއަކަށް، މަޖޫީސއަކަށް ނޫނީ އެ ނޫން މީހަކަށް ެވސް ހަދަނީ މައިންބަފައިންކަްނ އަުޅގަ

 1630ހެދީމާ އެ ވަނީ ކީއްކަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގޭ ުބދު ފައްޅި އަށް ގޮސް ބުދަށް އަޅުކަންކޮްށ، ބުދަ ސަޖިދަކޮށް 

އެހެންވީމާ، އިޚްލާޞްތެރިކަެމްއ އޮތް ކަމަށް ވަންޏާ މި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުކުރަންވީ. މިއީ އިތުރަކަށް 

މިތާގައި މަޝްވަާރކޮށް، ބަަހނާދައްކަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. މި ރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުެރޭވނެ މަގަށް އިސްލާމްދީން މި 

 އި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ. ހަމަގައިމު ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރެްއގައި...ރާއްޖޭގަ 

 

 1635  ާވހަކަދެއްެކވުން: މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު

އާދެ! މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބިލާ  .وبركاته هللا تورحً عهيكى سالونا`. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. 

މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަމުންދާއިުރގައި ަބއެއް ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުން އެބަ ާފޅުކުރަްއވާ މައުޞޫމު، ކުށެްއ  ބެހޭ ގޮތުން

ނުކުރާ މީހުން މި ބިލުގެ ސަބަބުން މަރުވެގެންދާނެ ކަމަށް. ެއއީ ވަރަށް ޮބޑު އޮޅުެމއް. މި ބިލު ރަނގަޅަށް ވިދާުޅެވއްޖެ 

ންކަން އެބަ ލިބިގެންދޭ. އާދެ! އިސްލާމްދީންގައި މަރުގެ ޙުކުމްކުރަން އޮންނަނީ ނަމަ އެކަން އެހެންނުވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީ

 1640ވަނަ އާޔަުތގަިއ  32ވެސް މީސްތަކުްނގެ ސަލާމަތާިއ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަަކއި. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ، މާއިދާ ޫސރަތުގެ 

ން ނޫން ގޮތަކަށް މީހަކު މެރުމަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ އަންަގވާފަިއވޭ؛ މީހަކު މަރައިެގން، ބިމުގައި ފަސާދަ އެއް އުފައްދައިގެ
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އެންމެން މެރުން ފަދައޭ. އެެހންވީމާ، މި ތަނުން އެބަ އިްސތިސްނާވޭ މީހަކު މަރައިިފއްޔާ އެ މީހަކު މެރުން ހުއްދަވާެނ 

އޭ. ޭއގެ މާނައަީކ ކަމަށް. އަދި މީހަކު ނުމަރާ ޫދކޮށްލައިފި ނަމަ ެއއީ މުޅި ީމސްތަކުންގެ ހުރިހާ އެންމެން ދިރުވުން ފަދަ

މީހަކު ނުމަރާ ބެހެއްޓުމަކީ ެއ އެންމެން ދިރުން ފަދަ ކަމެކޭ. އެހެްނވެ، އެންމެ މީހަކު މެރުމަކީ މުޅި މުޖުތަމަޢު 

ނޑަައުޅއްވާަފއި އޮންނަނީ. އެ މީަހކަށް ކުށުގެ އަދަބުދިނުމަކީ   1645އެްއކޮށް މަރާލުން ކަމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނުަގއި ކަ

ަކމެއް. ސަބަބަކީ، މުޅި ުމޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަމަށް ޓަަކއި. އެީއ  އިސްލާމްދީންގަިއ ހުއްދަ

އެްއގޮތަކަްށވެސް އަނިާޔވެިރުވމަށް ޓަކައެއް ނޫން. އެންމެ މީހެއްގެ ސަބަބުން މުޅި މުޖުތަމަޢު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް 

ންަނވާނެ ފަދައިން އިސްލާމްދީނުގެ އިސްލާމީ ދާކަށެއް އިސްލާމްދީންަގއި ބާރުއަޅާފަ އެއް ނެތް. އާދެ! އެނިގވަަޑއިގަ

ޝަރީޢަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު މަޤްޞަދެއް ކަމުަގއި ވަނީ ީމސްތަކުންގެ ނަފުސު ހިމާޔަތްުކރުން. އެ ސަބަބަށް ޓަަކއި 

 1650 އަޅުަގނޑުމެން މީސްތަކުން، އެއީ ވަރަށް ވަރަށް ނުރަްއާކތެރި، ވަރަށް ބޮޑު ޖަރީމާއެއްކަން މީސްތަކުން ހިތްތަކަށް 

ވައްަދއިދިނުމަށް ޓަކަިއ ެއއްެވސް ޙައްޤަާކ ނުލައި ނަފުެސއް މަރައިފި މީހާ މެރުން މި އޮންނަނީ. މި ޤާނޫނުަގިއ 

އެްއވެސް ހާލެއްަގއި ޝަރީޢަތާ ބެހޭ ވާހަކަ އެއް ނޫން މީގައި މި އޮތީ. އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އެކަން ވެސް ބައެްއ 

ނިޑޔާރުޭގގެ ވާހަކަ މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން  ބޭފުޅުން އޮޅިަވޑަިއގަންނަވާހެްނ. މިއީ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީުޛކުރުމުގެ ބިލު. ފަ

ނޑައްުތކުރުމުގެ ކުިރން ކޯޓުން ކުރަްއވާ ުޙކުމެއް  ދައްކާކަެށއް ނުޖެހޭ. މި ބިލުަގއި މާ ކުރިން މި ބިލުގެ މަރުަޙލާތައް ކަ

 1655ކުން ނުދޭ. މިއީ ޝަރީޢަތުން ކުރާ ޙުކުމް؛ އޮންނާނީ ނިމިފަ. އެހެންވީމާ، ކޯޓުގެ ވާހަކަދަްއކާ ހިސާަބކަށް މި ބިލަ

މިހާރުވެސް ކޯޓުތަކަށް އެބަ ޮއތް މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުދިނުމަށް ޓަކައި ޙުކުމްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު. އެކަން ކުރަްއވަމުން 

މީސްމީހުން  ވެސް އެބަ ގެންަދވާ. މި ބިުލން މި ކޮށްދޭ ކަމަކީ މަރުގެ ުޙކުމް ތަންފީޛުކުރާއިރު ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ތަފާތު

މެރުމުގެ ފުރުޞަތުނުދިނުމަށް ޓަކަިއ ކިހިނެއްޯތ، ކޮން އުސޫލަކުންތޯ، ކޮން ދިރާާސތަކެއްތޯ ގެންުގޅޭނީ. އެކަން 

ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ބިލެއް މިީއ. މިއިން އެބަ އެނގޭ އެްއެވސް މީހަކު އިލްތިމާސްކުރުމެްއ ނެތި މަރުގެ ޙުކުމެއް ކުރުާމ 

 1660މަރުޙަލާގެ ހުރިހާ ކޯޓުތަކަކުން މި މައްސަލަ އިސްތިޢުނާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް.  އެކު އޮޓަމެޓިކުން ޝަރްޢީ

ނިޑޔާރަކާ މެދު ަޝއްުކއުފެދުނަސް،، ެދވަނަ މަރުޙަލާ އަށް ޮއޓަމެޓިކުން އެބަ ދޭ.  ނޑުމެން ެއއް ފަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އެްއ އަތްފުނާައޅަިއގެްނ އޭނަެގ މަްއޗަށް އެްއވެސް  ތިންވަނަ މަރުޙަލާއަކަްށ އޮޓަެމޓިކުން އެަބ ދޭ. މި ހުރިހާ ަމރުޙަލާ

ޝައްެކއް، ެއއްވެްސ ކަހަަލ ޝައްެކއް ނެތް ވަރަށް ެއ ކަމެއް ސާބިުތެވއްޖެއްާޔ ޭއނަ އަށް މަރުެގ ޙުކުމް މި 

ނަޑއެޅިަޔސް އޭަނ އަށް މަރުގެ ޙުކުމް މި ތަންފީޛުކުރެވެނީ މަރުވި މީހާެގ  ނަޑއެޅެނީ. އަދި މަުރގެ ޙުކުމް ކަ ކަ

ނޑުމެން އެކަން  ނޑިޔާރުންެގ ކިބަިއަގިއ އޮތް ބާރެއް ވެސް ނޫން ެއއީކީ. އަުޅގަ  1665ވާރިސުން ެއގޮތަށް ބޭނުންވަްނޏާ. ފަ

ވެސް ދަންނަންޖެހޭނެ. މީހަކު މެރުމާއި އޭނާ އަތުން ފިދުޔަ އަތުލުމާ، އޭނަ އަށް އެްއކޮށް މާފުކުރުމާ، މި ހުރިހާ ބާރަކީ 

ނޑިޔާރުމީހާ މަރަްށ މަރުވި މީހާގެ ވާރިސުންނަށް އޮންނަ  ބާރެއް. ަފނޑިޔާަރކަށް އޮންނަ ބާރެްއ ނޫން ެއއީކީ. ފަ

ޙުކުމްކުރި ކަމަށް ވިޔަސް އޭނަގެ ވާރިސުން މާފުކޮށްފިއްޔާ އެ ހިސާބުން އޭނަ އަށް މާފުވީ. އެހެންވީމާ، 
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ނޑުމެންނަށް މަ ޢުޞޫމު މީހުންތަކެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ބިލު ބަލައިލީމަ އެބަ އެނޭގ ެއްއެވސް ހާލެއްަގއި އަުޅގަ

 1670މެރުމުގެ ފުރުޞަތެއް މި ބިލުން ނެތްކަން. އެހެންވީމާ، ިމ ބިލުގެ ފައިދާ ައކީ މަރުެގ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ 

ނަޑއެިޅގެން ދިއުން. އަދި އެ މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ  މީހުންނަށް އެއް އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތްތައް ކަ

އަހާނެ ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއް، އެ ީމހުން އެދުމަކާ ނުލަިއ އޮަޓމެޓިކުން ލިބިގެން ިދއުން. އިލްތިމާސްތައް އަޑު 

މިސާލަކަށް، ޖިނާޢީ ކޯޓުްނ ޙުކުމެއް ކުރީމަ އޭނަ ިއސްތިޢުނާފުނުކޮށްގެން މުއްދަުތ ހަމަވެގެން ާދކަށްނުޖެހޭ. 

ަގޅު ޙުކުެމއް ަކމަށް ނިންމައިފިއްޔާ ތިންވަަނ އޮޓަމެޓިކުން ެދވަނަ މަރުޙަލާ އަށް އެަބ ދޭ. ެއ ތަނުން ެވސް ެއއީ ރަނ

ނޑު ދަންނަވާނީ މި   1675މަރުޙަލާ އަށް ވެސް އެބަ ދޭ. ކޮންމެހެން އޭނަ ނުޖެހޭ އިލްތމާސްކުރާކަށެއް. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

. ބިލަކީ ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ ބިލެއް ނޫންކަމަށް ިވޔަްސ މި ބިލު އައުމުން ފަސޭހަަތކެއް ލިިބގެން އެބަ ެދއޭ

ހަމަގައިމުވެސް އޭރުން ކަްނ ކުރާނެ ގޮތް ނޭނިގގެން، އެކި މީހުންނާ މެދު ކަންތައް ކޮށްގެން އެ ވާހަަކ 

ދައްކާކަށްނުޖެހޭނޭ. އެހެންވީމާ، މަރުގެ ޙުކުމް ެއއީ ކޮންމެގޮެތއްިވޔަސް އިންސާނީ ސަލާމަތަށް ޓަކައި ނުޙައްޤުން މީހުްނ 

ްނ އެދޭ ކަމަށް ވަންޏާ މަރުެގ ޙުކުމް ތަންީފޛުކުރުމަކީ އެީއ ކުރަންޖެހޭނެ މަރާ މީހުންނަށް އެ މަރުވި ީމހުންގެ ވާރިސު

 1680ކަމެއް. ެއކަމަކު ައޅުަގނޑުެމން ހަނދާންބަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަކީ މީހެއްގެ މައްޗަށް މަުރެގ ޙުކުމް މި އިއްވެނީ ވެސް 

ކުރި ކަމެއް ކަމަށް، ގަސްތުަގއި އެްއވެސް ޝަްއކެއް ނެތް ގޮތަށް، ހަމަ ސައްތަ އިން ސައްތަ ޔަޤީންނަށް އެއީ އޭނަ 

ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ސާބިތުެވގެން. އެ މަރުޙަލާގައި މީހެްއގެ މައްޗަށް ޙުކުމް އަންނާނީ، މެރުމަށް ޙުކުމް އަންނާނީ 

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި ޝަްރޢީ މަރުޙަލާ އިން ވެސް ވަަރށް މަދު ފަހަރެއްގަ. އަނެއްކާ އެގޮތަށް މަރުގެ ުޙކުމް އަިއ 

ވިަޔސް ައޅުަގނޑު ުކރިން ދަންނަވާލި ފަދައިން ާވރިސުންނަށް އެބަ އޮތް ަޙއްުޤ އެ މީހުންނަށް މާފުދިނުން.  ކަމަށް

ނޑުމެން ކޮްނމެހެން މިކަމާ، މި ބިލު ފާސްވުމުން މަޢުޞޫމު ބަޔަކު   1685އެހެންވީމާ، މި މަރުޙަލާގަިއ އޮްއވާ އަުޅގަ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި މި ބިލު ައއުމުން މަރުވެގެންދާނެކަމާ މެދު ޝަްއކުކުރާނެ ެއއްެވސް ޖާގަ އެ ްއ ނެތް. މިއީ އަުޅގަ

ނޑު  ނޑު ދަންނަަވއިލާނީ މި ބިލު ފާސްކުރަން އަުޅގަ އެތައް ފަސޭހަތަެކއް ލިިބގެްނ އެބަ ދޭ. އެހެންވީމާ،  ައޅުގަ

ރުމުގެ މަރުޙަލާ އެބަ ވަނަ މާއްާދގައި އިްސތިޢުނާފުކު 3ތާއީދުކުރާ ވާަހކަ. އަދި މަުރެގ ޙުކުމުގެ ތަންފީޛުކުރުުމގެ ިބލުގެ 

އޮތް. މަރުގެ ުޙކުމްކުެރވޭ ެއންމެހައި މައްސަލަތަކަީކ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯާޓއި ސުްޕރީމް ކޯޓުގެ ުހއްދަ ެއްއ 

 1690ހޯދަންނުޖެހި، އެ ކޯޓުތަކުން އެ މައްސަލަ މުރާޖަޢާކުރެވޭެނ ނުވަތަ އެ ކޯޓުަތކުަގއި މަްއސަލަ އިސްތިޢުނާފުކުރެވޭެނ 

ވެސް ީމހެއްގެ ހުއްދަ ހޯދާކަށްނުެޖހޭނެ. އޮޓަމެޓިކުން އޭތި އިސްތިޢުނާފުކުރެވެންޖެހޭނޭ، މައްސަލައެކޭ. ެއއް

ނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެން  ބެލެންޖެހޭނޭ، މުރާޖަޢާކުރެވެންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، އެއްެވްސ ބިރެއް ނެތް. ދެން އަޅުގަ

ނޑިޔާރުން ެއއްބަިއ ބޭފުޅުން ރަނގަޅު، އަނެއްބަިއ  ނޑުމެން ދެއްކުމުެގ ކޯޓުަގއި ފަ ބޭފުޅުން ގޯސް. އެ ވާހަކަތަްއ އަޅުގަ

ބަދަލުގައި އެ ކަްނކަން ރަނަގޅުވާނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢުގައި ވެސް ރަނގަޅު މީހުން ގިނަވި ވަަރކަށް. ހުްސ 

ނޑިޔާރުން ވެސް ގޯްސ ވާނެ. ހުސް ރަނގަޅު މީހުން އުޅޭ ތަނެއްގަ   1695އި ެވއްޖެްއޔާ ގޯސް މީހުން އުޅޭ މުޖުތަމަޢެއްގައި ފަ
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ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި އެ އިރެްއގައި އޮތް  ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް ތިޭބނީ ރަނގަޅު މީހުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ފަ

މުޖުތަމަޢަކުން ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ވެސް މީހުން ނެގޭނީ. އެހެންވީމާ، އިންސާނީ ތަރުބިއްަޔތުގެ މަރުޙަލާ ރަނގަޅުވެގެްނ 

ަގިއ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގަިއ ތިއްބަވާ މެންބަރުން ވެސް ދިޔަ ވަރަކަށް ކޯޓުތަކު 

ނޑު އުއްމީދުކުރަނީ. ދެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި ާޤނޫނުއަސާސީ ބުނާ ގޮތުން  ރަނގަޅުެވގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

 1700ޝަރީޢަތާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން.  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭގެ ުހރިހާ ކަމެއް ހިނގަމުންދާންޖެހޭނީ އިސްލާމީ

ނޑިޔާރުންނަށް ވެސް ޝަރީޢާގެ ދާއިރާ ތައުލީމު  އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ޤަޫބލުކުރާ ގޮތުަގއި ކޯޓުަތކުެގ ފަ

ހާސިލުކުރެވިފައި ހުންނަން އެބަ ޖެހޭ. ހަމައެކަނި ކޮމަން ލޯ އެނގިަވޑަިއގަތަކަސް ރާއްޖޭަގއި ޝަރީޢަތްކުރެވޭެނ 

ނޑިޔާުރގެތައް ވެްސ ކަމަކަށް ައޅުގަ  ނޑުމެްނގެ ފަ ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. މި ކަންކަން އިްޞލާޙުކުރެިވގެން، އަުޅގަ

ހަރުދަނާވެގެންދިއުމަކީ ވެސް އަދި މިހާރުވެސް ރަނގަުޅކުަރން ހުރި ކަންކަން ހުރި ކަމަށް ވާނަމަ އެ ކަންކަން 

 1705ންނަމަވެސް ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ރަނގަޅުެވގެންދިއުމަީކ ވެްސ އަޅުަގނޑު ުއއްމީދުކުރާ ކަމެއް. އެހެ

ބިލަކީ އެްއވެސް ޝަރީޢަތްކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން، ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ުގޅުންހުރި ބިލެއް ވެސް ނޫނޭ. މިއީ 

ވީ ޝަރީޢަތް ކޮށް ނިމި، ޙުކުމް އިްއވުމަށް ފަހުގައި ދެން އޮތް މަރުޙަލާގައި ތަންފީޛީ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަން

ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އޮތް ބިލެކޭ. މި ބިލު އޮތުމުން ހަމަގައިމު ެވސް އެ ފަރާތްތަކުްނ ދައްކާނެ ެއއްވެސް ބަހަާނ 

އެއް ނެތި، ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ތަންފީުޛވެގެންދާނެ. މީގައި އެބަ ހުރި ޝަރްޢީ މަރުޙަލާގައި އެންމެ މަތީ ކޯޓުްނ 

 1710ށިގެން ައޅުަގނޑުމެން ދެން ކަންތައް ކުރަންވީ ހުރިހާ ޮގތެއް ލިެޔ، ބަޔާްނކުރެވިފަ. ޙުކުމްކުރީމަ ެއ ހިސާބުން ފެ

ނޑުމެްނގެ މައްސަލަަތއް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ފަސޭހަތަެކްއ  އެހެންކަމުން، މި ބިލު ފާސްވެއްޖެ ނަމަ އޭގެ ސަބަބުން ައުޅގަ

ނޑު ުއއްމީދުކުާރތީވެ، މި  ބިލަށް އަޅުަގނުޑ ވެސް ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ލިބިގެން އަންނާނެތީވެ، އެަކމަށް އަޅުގަ

   .وبركاته هللا تورحً عهيكى وانسالوދަންނަވަން. ދެއްވި ފުރުޞަތަްށ ޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 1715  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިްސ  17ދިވެހިރާއްޭޖގެ  `. ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް. އާދެ! އަުޅަގނޑުމެން

މިއަދު ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދަނީ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅާފައިވާ މަރުގެ 

ނޑުމެން ދިވެހި އުއްމަތް އެންމެ ބޮޑަށް ޤަ ބޫލުކޮްށގެން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމާ ބެހޭ ިބލެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުގަ

ސްލާމްދީން. އިސްލާމްދީނުެގ އެންމެ މާތް ތަބަކީ ކީރިތި ުޤރުއާން. ކީރިތި ޤުުރއާނުަގިއ ެއއް ކަަމކީ މާތްެވގެންވާ އި އޮތް

ނަޑއަޅުްއަވއި، ނިންމަވާފައި ހުރި هللا މާތް   1720ޞުބުޙާނަޙޫ ވަޠަޢާލާ، އާދެ! ޢާލަމުތަކުގެ ވެިރ އިލާހު ވަކި ގޮެތއް ކަ

ނޑަކަްށ ހިއެއްނުޭވ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިތން ލައްކަެއއްހާ އާބާދީ އޮތް، މި އޮތް ކުަޑކުޑަ ަޤއުމުެގ ޙުކުމްފުޅުތަކަށް އަުޅގަ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މިަކމާ މެދު ބަހުސްކޮށް، އަލުން ގޮތްތަެކއް ނިންމަންޖެހޭ މައްސަލައެއްހެނެއް. ިޢއްޒަތްތެރި 
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ނޑު މި ދަންނަވަނީ  ގެ ޙުކުމްފުޅެްއ هللاމި ބިލު މިތަނުން ބޭރުކޮށްލަން. މިއީ މާތް ރައީސް. މިހާރުން މިހާރަށް އަޅުގަ

ތަންފީޛުކުރުމާއި ނުކުރުމާ ޭދތެރޭގައި ބަހަނާދަްއކަންެވގެްނ ކޮށްގެން އުޅޭ ކަެމއް. ިމ ބިލުން ހާސިލުވަނީ އެންމެ 

 1725އްސަލަ މަޤްޞަދެއް. ޑރ. އަފްާރޝީމްގެ ޝަހީދުކުރި، ވަރަްށ އަނިާޔވެރި ގޮތަކަށް ޝަހީދުކުރި މީހުން އެ މަ

އޮއްބާަލއި، އެކަމުެގ ތެރެއިްނ އެހެން ބަޔަކަށް މަުރގެ ޙުުކމޭ ކިޔަިއ، އެ މީހާ މި ދުނިޔެއިން ނައްތާލުމަށް ޓަަކިއ 

ކޮށްގެން އުޅޭ ބޮޑު ޖަރީމާ ެއއް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިީއ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޯންނާނެ، އިންސާނުންގެ ޙުދޫދުގެ 

ނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދިފައި މި އޮތީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް ނޫން.  އަޅުގަ

މާތްވެގެްނވާ ކީރިތި ޤުރުއާނުެގ މައްޗަށް. އިސްލާމްދީނުގެ ޝަރީޢަތުގެ މައްޗަށް. އިސްާލމީ ޝަރީޢަތުގައި ވަކި ގޮތަކަްށ 

ނޑުމެން އިތުރަށް ޑިބޭޓުކޮށް ނަޑއެޅި، ނިމިފައި ހުރި ކަންތައްތަކަށް އަުޅގަ  1730ބަހުސްކޮށް ެއ ކަން ކުރަންވީޯތ، ، ކަ

ނޫންތޯ، ކުރަންވީ ކޮން ޮގތަކަށްތޯ، މިއީ ިޢއްޒަތްތެިރ ރައީސް މި ެދއްކެނީ ަބހަނާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، 

ނޑުމެން މި ދުނިޔޭަގއި ޙާކިެމއްެގ ޮގނީޑގަިއ އިންނަ ޭބފުޅާ ދެ ޚަސްމަކު ހުށަހެޭޅ  ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާެނ އަުޅގަ

އިސްލާމީ ޝަީރޢަތުގައި އަންަގވާފަިއ އޮްތ هللا ގެ ުޙކުމްފުޅު. މާތް هللاއިްއވަްނޖެހޭނީ މާތް  މައްސަލަިއގައި އޭނާ

ނުޑމެން އެ ޙުކުމަކުން ރެކެްނވެގެްނ، އަދި އެ ޙުކުމެއް  ޙުކުމެއް އަުޅަގނޑުމެން ިއްއވަން މި ޖެހެނީ. އަޅުގަ

ނުޑ ވަރަށް ޮބުޑ ތަންފީޛުކުރުމަށް ތަންފީޛީ މަރުޙަލާތަކުގަިއ ތިބި ބޭފުޅުން ނުެކރި، ރެކެ  1735ންެވގެން ކުރާ މައްަސލަ. އަުޅގަ

ޙެއްެކއް ދަންނަވައިލާނަން. މި ޤައުމުގައި ވަރަށް ސާުފކޮށް އެބަ އޮތް ވަލިްއޔުލްައމުރުކަމުގައި ހުންނަ ބޭފުޅާ 

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ލޯމަތީގައި ފެނިގެން ހިނގައްޖެ މި ޤައުމުގެ  މުސްލިމަކަށް ވާންޖެހޭނޭ. އަޅުގަ

ޔިތުންގެ ލޯމަްއޗަށް ފެނިެގން ހިނގައްޖެ ބުދު ފައްޅިއަަކށް ވަނީތީ ބުދަށް އަޅުކަންކުާރ މަންޒަރު. ކުރިއަސްިޓއަން ރައް

ނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ޤައުމުގެ  ފައްޅިައކަށް ވަނީތީ ކުިރައސްޓިއަން ދީނަށް އަުޅކަންުކރާ މަންޒަރު. އަުޅގަ

 1740ނަޙޫ ަވޠަޢާލާ އަށް ޝަރީކުކުރާ މަންޒަރު މި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޞުބުޙާهللا ވަލީޢުލުއަމުރު ކަމުަގއި އެހެަރ ބޭފުޅާ 

ރައްޔިތުންނަށް ފެނިއްޖޭ. އެަކން ކޮށްފިއޭ. ކޮބައިހޭ ޝަިއޚު ޢިމްރާނު؟ ކޮބައިހޭ ޝައިޚު އިލްޔާސް؟ މިހެންވީމާ، 

ޢަތުަގއި ަވކި ޞުބުޙާނަޙޫ ވަޠަޢާލާ ޝަރީهللا ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް މި ފާުޑގެ ބިލު މި ތަނަށް ހުށަހަޅަިއގެން މާތް 

ނޑުމެން ޖެހޭނީ މި ބިލު  ގޮތަކަށް އަންަގވާފައި ހުރި ަކންތައްތަކުަގއި އިންސާނުންނަަކށް ބަހުސެއް ނުކުެރވޭނެ. ައުޅގަ

ނޑުމެން  ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މި ބުނާ ކުށްތަކަށް ައރައިގަންނަ މީހުންނަށް ތަންފީޛުކުރަން އެއީ އަުޅގަ ބޭރުކުރަން. އަުޅގަ

 1745އަހަރަށް ވުރެ ގިނަވެއްޖެ. މިއަދު ކޮްނ  889ތާ، މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިކަން ޤަބޫލުކުރިތާ މިކަން ޤަބޫލުކުރި

ނޑުމެންނަށް  ވާހަކަެއއްތޯ ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް މި ދައްކަނީ؟ މިހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އަުޅގަ

ނަހޫ ވަތައާލާ ުޙުކމް ފުޅެއްަގއި ވަިކ ގޮަތކަށް ސުބްޙާهللا އަޅުަގނޑުމެން ޙުދޫުދގެ ތެޭރގަިއ އޮތް ކަމެއް ނޫނޭ. މާތް

ކަމެއް ނިންމަން އެންގެވީމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތީ ކިޔަަމންވުމޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތޭ އެއަށް ބަހަނާދައްކައި، 

ނާދަްއކަިއގެްނ މަރަންވީ ވަިޅއަކުންތޯ، މަރަންވީ ާވަގނޑަކުންޯތ، މި ސުވާުލ އުފައްދަިއގެން އެ ުސވާލާ ދޭތެރޭގައި ބަހަ
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 1750އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ތިބެޭވަކށް މިއަދަކު ނެތް ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. މިހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ 

ނޑުމެންނަށް އިލާހީ ޤާނޫނުގައި މި ވާހަަކ  އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް ޤާނޫނެއް ހަދަންޖެހޭ މައްސަލަ ެއއް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން އެއްބަ ްސވީ ޤާނޫނުއަާސީސ މި އޮތީ މި ރާއްޖޭގެ އެންމެން އުޅެން އޮތް. ިމ އެބަ އޮތް. އަުޅގަ

ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ާސފުކޮށް ބުނެފައި މި އޮތީ ިއސްލާމްދީނުގެ އަސްަލކާ ޚިލާުފ ވާހަކަ ެއއް މީަގއި ވެްސ 

ވޭ ކޮންމެ އެއްަޗކީ ބާތިލު ނުލިޔެވޭނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މިއާ އިދިކޮޅަށް ލިޔެ

 1755އެްއޗެއް. އާދެ، ިމއަދު މި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަަތކަކީ ވެސް ބާތިލު ވާހަކަތަެކއް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮންނާީނ 

ނޑުމެން އޮންނާނީ މިކަން ކުރާ މީހަކު ޝަރުޢީ ޙުކުމްތަކުަގއި، އަދި ޙާކިމުންނަށް ތިޭބ  ކިޔަމަންވުން. އަުޅގަ

ކަށަވަރުވީމަ ޖަޖްމަންޓު ނެރެ، އެ ޖަޖްމަންޓު ތަންފީޛުކުރުން. މި ނޫން ގޮތެއް  ބޭފުޅުންނަށް ޔަޤީންވެ،

 އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޯންނާނެ. އަޅުަގނޑު ެދވަނަ ފުރުޞަތަކަށް...

 

 1760 ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ނޮޅިވަރަމު

ެގ ރާއްޖޭގެ ހަމަ ކޮންމެ ަރްއޔިތަކު ވެސް ޤަބޫލުކުރާެނ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދު ައޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންގެ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި ުކށްކުރުމުގެ މިންވަރު މި ވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް އިތުރުވެފަ. އަދި އަޅުގަ

ންގެ މުދަލާއި ރާއްޖޭަގއި ސީރިއަސް އެންްޑ އޮގަަނއިޒް ކްަރއިމުތައް ިހންގޭލެއް މި ވަނީ އިތުރުވެަފ. އަދި މީހު

ފުރާނައަށް ެގއްލުންދޭ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްަތއް ޭރިވގެން އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި އެަބ ހިނގަމުންދޭ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ހިނގަމުން އެބަ ދޭ. މި ކަންކަން   1765މާރާމާރީ އާއި ގަތުލުކުރުން ަކހަލަ ކަންތައްތައް ވެސް ައުޅގަ

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ހަ ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވޭ. މީ ައުޅގަ ރުދަނާ ޤާނޫނުތަކެއް އަުޅގަ

ނޑު ކަންބޮޑުވަީނ މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމެއް އަިއމަ ބައެއް ފަހަރު ސިޔާސީ  ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތު ނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެަބ ބޭނުމަށް ޓަކައި ސިޔާސީކޮށްާލތީވެ. އަުޅގަ ަގއި މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން ހަދައިދޭން.  ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ ކުށްުކރުން މަދުކުރުމަށް ޓަކަިއ، ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޤާނޫނުތަކެްއ އަުޅގަ

 1770ަގނޑުމެންނަށް އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މި ިޢްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ޕަލްސް ުހރި ގޮތުން ވެސް، ވިންދު ހުިރ ގޮތުން އަޅު

ނޑުމެްނ އަދި ތައްޔާރުނޫންކަން. ޙަޤީޤަތުގައި ައޅުަގނުޑގެ ވޯެޓއް  އެބަ އެނގޭ މިފަދަ ކަމެއް ުކރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑު ހުއްދަދޭން އެ ވޯޓުލާ ލުމުގެ ކުރީގައި ައޅުަގނޑު ވިސްނަްނ  ލައިގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްިޔތަކު މަރަށް އަޅުގަ

ންތަްއތައް އެބަ ހުރި. ޙަޤީޤަތުަގއި މީ ވަރަށް ޚައްސާސް ވާހަކަ އެއް ކަންނޭނގެ ައޅުަގނޑަްށ ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަ

ނޑު ވޯޓު ލާއިުރގަިއ  ނުޑގެ ވޯެޓްއ ލައިގެން މީހެއް މަރަށް ައޅުގަ މި ދެންނެވެނީ ވެސް. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

 1775ންވާ އިްސލާމްދީނުގައި ޙުކުމްފުޅުތަްއ އަޅުަގނުޑ ވަރަށް ގިނަ ަކންތައްތަކާ މެދު ިވސްނާލަން. އެީއ މާތްެވގެ

ނަޑއަުޅއްވާަފއި ވަނީ ސަބަުބތަކަށް ޓަަކއި. ަވކި ކަންަތއްަތކެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ަޓކައި. މުދަލާއި ފުރާނަ އާއި ދީނާއި  ކަ
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ގޮތަކަްށ  ދަރިފަސްކޮޅާއި އަބުރާ، މި ެދންނެވި ކަންތައްަތއް ހިމާޔަތްުކރުމަށް ޓަކައި. އެ ކަންަތއްަތއް ހިމާޔަތްނުވާނޭ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި ެހދޭ ޤާނޫނެއްަގއި އަޅުަގނުޑ ލާ ވޯެޓއްެގ ސަބަބުން މީހަުކ މަރުވެގެންދާކަްނ ައޅުަގނޑު 

ބޭނުމެއް ނޫން. ޝުބުޙާއެއްގެ މިންވަރު ވެސް ައޅުަގނޑުމެންގެ ޝަރީޢަތުގެ ިނޒާމުގެ ތެރޭަގއި ޝަްއކެްއ 

ނޑު ފުރުޞަތެއް އަޅުަގނޑުމެްނގެ އޮތް ކަމަްށ ވާނަމަ އަޅުގަ   1780ނޑު ލާ ވޯެޓއްގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުާވން އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ ތިންބާރު ވަކިެވފައިވާ ނިޒާމެްއގެ ތެރެއިން  ނުދޭނަން. އެހެން މި ދަންނަވަނީ މިއަދު ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅގަ

އެބަ އޮތް. ސަބަބަީކ  ވެރިކަން ކުެރވެމުންދާއިރުަގިއ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކަންބޮުޑވުންތަކެއް

ޝަރީޢަތްކުރުމުގެ މަރުޙަލާެގ ތެރޭގަިއ ވަރަްށ ގިނަ އަދަދެްއގެ މަްއސަލަތައް ހުރުމުން. ިމ ވާހަަކ ވަރަްށ ގިނަ މީހުން 

އެބަ ދައްާކ. މި ކަންތައްަތއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި މި ޭވތުވެދިޔަ ުދވަސްތަުކގެ ތެރޭަގިއ ކުރެވިަފއި ވަނީ ނިސްބަތުން 

 1785މަދު މަސައްކަތެއް. ެއހެންވީމާ، މިއަދު ކޯޓަކަށް މައްސަލަ އެއް ހުށަހެޅުނީމާ އެ މައްސަލަ އިންސާފުވެރިކޮްށ ވަރަށް 

ނިމެން އެބަ ޖެހޭ. ހަމަ އެކަނި އެވަރަކުން ނުފުދޭ. އެ މައްސަލަ ނިމުނީ އިންސާފުވެރިޮކށްކަން ޢާއްމު ރައްޔިތުންނަށް 

މާދަމާ އަުޅަގނޑުމެން މީހެއްގެ ަމއްސަލަ ކޯޓަށް ަވއްދަިއގެން، ކޯޓުން  ޤަބޫލުކުރެވެން ެވސް އެބަ ެޖހޭ. އެހެންވީމަ،

އެކަމާ މެދުަގއި ުޙކުމެއް ކުރެޭވއިރުަގއި އެ ނިންމި ނިންމުމަކީ ސިޔާީސ ކުލަ ޖެހިފައިުނވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ވުން ެއީއ 

އަނެްއ ކަމަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުްނ  އަޅުަގނޑު ކަަށވަރުކުރަން ޭބނުންވާ ކަމެއް. ވިސްަނިއވަަޑއިގަންަނވާ ދެން އޮތް

 1790އަޅުަގނޑުމެން ތައްޔާުރވެފައި ތިބީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ. މީގެ ކުރިންވެސް ައޅުަގނޑުމެްނގެ ރާއްޖޭަގއި އަތްެކނޑުން 

ފަދަ ބައެއް ކަންކަމަށް ޙުކުމްކުރެވިފައި އެބަ ހުރި. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެފަދަ ޙުކުމްތަްއ 

ނިޑޔާުރގޭަގއި ެއ ަވގުތު ތިބި އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަނބުރަިއގަނެގެން ިބންމައްޗަށް ވެއްޓުނީ. ިމއަދު ކުރެ ވުނީމާ ފަ

ނޑުމެންނަށް ވެެގން މި އުޅޭ ގޮތަކީ އަޅުަގނުޑމެންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ދިރިހުރި ފުރާނަ އެއް މަރާލުމަށް  ވެސް އަުޅގަ

މަވެސް އިލާީހ ޤާނޫނުގައި ެއކަން ެއޮގތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތީަމ، އަޅުަގނޑުމެން ހުއްދަދޭން. އެހެންނަ

ނުޑ   1795އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ކޮންބަެއްއތޯ މި ދެންނެވި އިލާހީ ޤާނޫނާ ފުށުއަރާ ގޮތަށް ވާހަކަދަްއކަން. ނަމަވެސް އަުޅގަ

މީހަކަށް އަދަބުދެވޭނޭ  ޤަބޫލެއް ނުކުރަން އަޅުަގނުޑމެން ހަދާ ވަޟުޢީ ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން އެްއވެސް ކުެށްއ ނެތް

ނޑުމެން ކުރުކުރު  ނޑުމެންގެ މި ޤާނޫނު އޮންނާކަށް. އެހެންވީމާ، މި ކަމަކީ ކުއްލިއަކަްށ އަޅުގަ ގޮތަކަށް އަުޅގަ

ބަހުސެއްގެ ތެެރއިން އަުޅަގނޑުމެންނަށް ނިންމިދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑު ޤަބޫލެްއނުކުރަން. ވަރަށް ޓެކްިނކަލް 

ަގނޑުމެން މި ދައްކަނީ. ދީނުަގއި މިހެން އޮތިްއޔޭ. އެހެންވީމާ، މިަކން މިގޮތަށް އޮންނަންޖެހޭނޭ. ވާހަކަތަެކއް ައޅު

ނޑުމެންނަށް ބަހުސްކުރެވެން ހުރި ކަންަތއްތައް. އެ ކަންަތއްތަކާ މެދު   1800ނޫން، ދީނުގައި ހުންނަ ކަްނތައްތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ދީނުެގ ޢިލްމީ ވާހަކަތައް ައޅުަގނުޑމެންނަށް ދެއްކެން ހުރި ކަން ތައްތަުކގައި އިސްލާމްދީނުގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް މާތްރަސްކަލާންގެ ވަނީ އަމުރުކުރަްއވާފަ. އެހެންވީމާ،  ކަންތައްތަކަާކ މެދު ފުންކޮްށ ވިސްނަން އަުޅގަ

މެންނަށް ދީނުގެ މި ދެންނެވި ޙުކުްމތަކާ ތަޢާރުޟުނުވާ ގޮތަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިވސްނުމާިއ ޢިލްމު އަޅުަގނޑު
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ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންީވމާ، މިއަދު ައޅުަގނޑުމެންެގ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާތަކާ ހުރެ 

ނޑުމެންެގ  ނޑުމެން ވަދެ އެްއވެްސ ކަހަލަ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް އަޅުގަ  1805މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއަށް ައޅުގަ

ަގނޑުމެންނަށް މި ދެންނެވި ފަދަ ޤާނޫުނތަކެއް ހެިދގެންދާނެ ކަމަށް ޝަރީޢަތުގެ ނިޒާމު ހަރުދަާނވީމާ ދެން ައޅު

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. މީހަުކ މަރާ ވާހަކަ ޢިއްޒަތްތެރި މި ދަންނަވަނީ. ފަހަރުގައި އެ މީހާ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާގައި 

ނޑުމެްނގެ ތެރެއިްނ ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ދި  މާވާ މައްސަލަ ެއއް މީ. އެއްބަްސވެފަިއ ޮއވެދާނެ، ައދި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާރިސުން ެވސް ބޭނުމެއް ނުވޭ އޭނަގެ ޢާއިލާގެ މީހާ މަރާލި މީހާ ދެން ކޮންމެހެން މަރައިލާކަށް. 

 1810އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވަރަށް ާމފުކުރުމާ، ކަންކަމަށް މާފުދީ، ލުއިދޭން ބޭނުންވާ ރަްއޔިތުްނ އުޅޭ ަޤއުމެއް މި ަޤއުމަކީ. 

ކަންކަުމެގ މައްޗަށް ައޅުަގނޑުމެްނ ވިސްނަންޖެހޭނެ، ބަހުސްކުރަންޖެހޭނެ. މި ވާހަކަތައް  އެހެންވީމާ، މި

ނުޑ މިހާރު މި ދައްކަނީ އެހާ ފަސޭހަ ވާހަކަަތކެއް ވެސް ނޫން. މީ ވަރަްށ  ނޑަށް އެނގޭ އަުޅގަ ދައްކާއިުރަގއި، އަުޅގަ

މި ވާހަކަތައް ދޭަހވެަވަޑއިނުގަންނަާވ ބޭބޭފުޅުން އެކި ފައިން، ވަރަށް ހަނި ލައިަނުކން އަޅުަގނޑު ަދއްކާ ވާހަކަަތކެއް. 

ނޑަށް ހާޑް ޓައިެމއް ވެސް ލިބޭނެ ކަންކަުމގެ  ގޮތްގޮތަށް މި ވާހަކަފުޅުަތއް މާނަކުރައްވާނެ. އެކަމުގެ ސަަބބުން އަޅުގަ

ނުޑ މި ދަން ނޑު ވާހަކަ ައޅުަގނޑު މި ދަންނަަވނީ. އެހެންނަމަވެސް ހަމަ ވަަރށް ސާބިތުކަމާ އެކު އަުޅގަ  1815ނަވަނީ، އަުޅގަ

ނޑު ބުނާނީ، ިމވެނި  ލާ ވޯޓެްއގެ ސަބަބުން މީހަުކ މަރުވާނެ ފުރުޞަތު އަުޅަގނޑު؛ މަރައިލަންޖެހޭނެ ކަމަްށ އަުޅގަ

ނިޑއެްއަގއި ަބއިންދަިއގެން ކަމަށް ވިޔަްސ،  ނޑިެއްއގަިއ، ކަރަންޓު ގޮ ގޮތަކަށް؛ ދަންޖައްސަިއގެން ވިޔަްސ އޭނަ ގޮ

ވިޔަސް ުނވަތަ ބޯ ބުރިކޮށްަލއިގެން ކަމަށް ވިަޔސް އެ ކަންކަން ކުރާނެ ފުރުޞަތު  އިންޖެކްޝަނެއް ޖަހަިއގެން

އަޅުަގނޑު ދޭނީ އަޅުަގނޑަްށ ސިސްޓަމާ މެދު އެ ޔަޤީންކަން ލިބުނީމައޭ. އެއީ ޔަޤީންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކަިއ 

 1820 . ޝުކުިރއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ައޅުަގނޑު އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ކުރާނަން

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީން ވާހަކަދެއްެކވުން:

انههىه صم عهى رسىنك سيدَا يحًد وعهى انه وصحبه وسهىه . انعانًيٍ رب هلل انحًد .بسى هللا انرحًٍ انرحيى

 .انسالو عهيكىޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުން 

 1825 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކުަޑއިރުކޮަޅކު މަޑުކޮށްަލއްވާ! މައިކުަގއި މަްއސަލަ ެއްއ އުޅޭ ކަމަށް ފާހަަގކުރެޭވ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( މިހާރު އަޅުަގނުޑ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވާަފއި ވީނަަމވެސް 

ނޑުމެން ހުސްވަގުުތކޮޅަށް ހުއްާޓ ަގޑި ައއިސް ޖެހުނީ. މިހާރު އަ ނޑުމެން ޢިްއޒަތްތެިރ  12:39ޅުގަ ެއީއ އަުޅގަ

 1830މިނެޓުގެ  39މެންބަރުންނަށް ހުސްވަގުތުޮކުޅ އަރުވާ ގަިޑ. އެހެންކަމުން މިހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 
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ލްސާ ފެށޭނީ. ފެށޭއިރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ޖަހާއިރު މަޖިލީހުގެ ޖަ 1ހުސްވަގުުތކޮޅެއް މި އަރުވަީނ. ދެން 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަުތއަރުވާނަްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަަކދެއްކެވުމަށް. އެހެންވީމާ، ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް ދަންނަވަމުްނ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ތި ދެއްވި ެއއްބާރުލުމަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ 

 

 1835 ]އަށް  13:99އިްނ  12:39ކޮޅު: ހުސްވަގުތު [

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން މިހާރު ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ މިއަދުގެ އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ފެށި ބިލު، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ  ` އަުޅގަ

ލުގެ ބަހުސްގައި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރިޔާޟު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބިލު މި ބި

ނުޑ   1840މިހާރު ފުރުޞަތުއަރުވަން ެދން އޮތީ އުނގޫފާރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީނަށް އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީން

. وسهى عهيه هللا صهى يحًد سيدَارسىنك  على صهى نههىا .العالمين رب هلل حمدال .انرحيى انرحًٍ هللا بسى

 1845. އާދެ! ވިލުފުށީ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިާޔުޟ كىعهي سالوناޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުން، 

ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބިލަށް އަޅުަގނޑު ތާއީުދކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. 

ވާންޖެހޭނެ ވެްސ  އަޅުަގނޑު މި ބިލަށް ތާއީުދުކރާ ވާހަކަ މި ދަންނަވަނީ މި ކަމަކީ އޮތް ކަަމކަށް ވެަފއި، އަދި މިއީ

ނޑަށް މި އިވުނު މިންވަރުްނ ވެއްޖެްއޔާމު ބައެއް ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ކަންބޮޑުވުން  ކަމަކަށް ވާތީ. މިހާތަނަށް އަޅުގަ

އޮވެަފއި އެބަ އޮތް، މިއީކީ ދެން ހަމަ އޮންނަންޖެހޭ ކަމެއް ހެއްޔޭ؟ މިހާހިސާބަށް މި ކަންކަން ދާންޖެހޭ ހެއްޔޭ؟ 

 1850ކަ އަކީ، ާއއެކޭ. މިކަންކަން މިހެން ވާން މި ޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޙަޤީޤަތަކީ ކަންތައްަތއް އަޅުަގނުޑގެ ވާހަ

ކީރިތި ޤުރުއާުނގަ ާއއި ރަސޫާލގެ ސުންނަުތން ކަންތައްތައް ކުރަންީވ هللا ނިއުޅެމުންދާކަން. އަދި ދާނެަކން. މާތް

ނުޑމެންގެ ހުރި ނިކަމެތިކަމުެގ ކިހިނެތްކަމާ، ުއޅެންވީ ކިހިނެތްކަމާ އެނގެްނ އެބަ ޮއވޭ. އެހެންނަ މަވެސް އަުޅގަ

ބޮޑުކަމުން، އަޅުަގނޑުމެްނެގ ހުންނަ ނުކުޅަދުންތެރިކަމުގެ ބޮުޑކަމުން، ައޅުަގނޑުެމން އަމިއްލައަްށ މި ޖެހެނީ 

ނޑުމެންގެ  އުސޫލުތަެކއް ކަންކަން ކުރާެނ ގޮތްތަކަށް އުސޫލުތަެކއް ަކނޑަައޅަން. އެއީ އަޅުަގނޑުެމން އަތުން އަޅުގަ

ނުޑމެން އެބަ ޖެހޭ އެކަންކަން   1855މުޖުތަމަޢުގެ ކަންތައްތައް ަހލާކުގެ ތެެރއަށް ަވއްޓާލަނީ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އަުޅގަ

ރަނގަޅުކުރުމަށް ޓަަކއި ވެްސ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން. އެ އުސޫލުން ހިނގަމުންދާ ކަންކަން މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ވެްސ 

މަ، އެކަިނވެިރމައިން ނުވަތަ ވަިކވެފައި ތިބޭ ދެމަފިރިއެއްަގއި ތިޭބ އަސްލު ޙަޤީޤަތަކީ. މިސާލަަކށް ދަންނަވާނަ

http://www.google.mv/url?sa=t&rct=j&q=%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85%20%D8%B5%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20&source=web&cd=5&ved=0CFUQFjAE&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587%25D9%2585-%25D8%25B5%25D9%2584-%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2585-%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2583-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%2586%25D8%25A7-%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25A7-%25D9%2588%25D8%25AD%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D8%25B5%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2587-%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%2584%25D9%2585-%2F189529001061885&ei=k2zBUfiMHMmKrQenvoHQBw&usg=AFQjCNE3NMNJmO4ROWG8g6RMAZ3N99p-oQ&bvm=bv.47883778,d.bmk&cad=rja
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ރުފިޔާ ުނަވތަ މަހަކު މިވެނި ވަރަކަށް  2999ދަރިންނަށް ފިރިމީހާ ދޭންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބަރާބަރަށް ދޭ ނަމަ އެއްކަލަ 

ން މި އޮންނަނީ. އެއީ ރުފިޔާ ދޭންޖެހޭނޭ ކިޔާފައި ޤާނޫނެއް ހަދާކަށްނުޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ހަމަ އެ ބީދައި

 1860އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިރިުއޅުމުަގއި މި އޮންނަ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް. ހަމަެއކަނި މި އޮންނަ ތަފާތަކީ ކަްނކަމުެގ 

هللا ބޮޑުކުޑަމިން. މީހުން މަރާލުން، ޙައްޤަކާ ނުލައި މީހުން މަރާލުން އެއީ ވަރަށް ބޮޑުސިންގާ ކަެމއް. މާތް

ޑެތި ކަންތައްތަކުގެ ެތރެއިން އެއް ކަންތައް. އެެހންނަމަވެސް އެއަްށވުރެ ކުިދ މަނާކުރައްވާަފއި އޮންނަ އެްނމެ ބޮ

ކަންތައްތައް އޮންނާނެ. އެހެންވީމާ، ހަމައެކަނި ކަމުގެ ބޮުޑކުޑަމިން ތަފާތު މި އޮންނަނީ. ދެން މި ކަންކަން މިހެން 

ގިނަެވގެްނދާދިއުން. ެއއީ ެވސް ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމަށް ވެގެން މި ދަނީ މި ދަންނަާވހެން މައްސަލަތައް 

 1865ނިއުޅުމެއް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެާއއެުކއެކީ އެ މައްސަލަތަަކށް ހައްލު ހޯދުމަށް ޓަކައި އެަކށީގެންވާ ރަނގަޅު، ހަރުދަާނ 

ނޑުމެންނަށް ހަދަން އެބަ ޖެހޭ. އެއީ ެވސް ހަމަ ނިއުޅެމުންދާ ބައެއް. މައްސަލަތައް ގިަނވެގެ ން ދާ އުސޫލުތަެކއް އަުޅގަ

ކަމަށް ވަންޏާ އެ ަމއްސަަލތަކަށް ހައްލުހޯދާނެ ރަނގަުޅ އުސޫލުތައް ހަދަންޖެހޭނެ. ޤާއިމުކުރަންޖެހޭނެ. އެީއ 

ނޑު މި ބިލަށް  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްޗަށް ޮއތް ޑިއުޓީ އެއް ެއއީ. ވާިޖބެއް އެއީ. އެހެްނވީމާ، އެޮގތުން އަޅުގަ

هللا ދީނުގައި މަރަށް މަރު ހިފުން އެއީ އޮންނަ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސް މާތްތާއީދުކުރަން. މަރުގެ ޙުކުމް، އެއީ ިއސްލާމް

ނޑަައޅުްއވަނީކީ ނޫން. هللا ކަމެއް ަކނަޑއަޅުްއާވއިރުަގއި އެއީ ހަމަ ހުރެލާފައި މާތް  1870ކަމަކަށް ގޮެތއް ނުވަަތ ޙުކުެމއް ކަ

ނޑުމެންނަށް ވިސްނިގެންުނވާނެ ނުވަތަ ވިސްަނިއގެން ނުވާނެ ެއ ހާދަހާ ހަރުކައްޓޭ، ހާދަހާ އެްއވެސް ހާލަތެްއގަިއ އަުޅގަ

ސަކަރާތޭ، އެ ގޮތް އެހާ އޯޭކ އެްއ ނޫނޭ. ައޅުަގނޑުމެން މާ އުފާވާ މަރުޙަބާިކޔާ، ތަުރހީބުދެވޭ ކަމަކަށް ުނވެދާނެ، 

މަރުވާންޖެހުނީމަ ނުވަތަ މީހަކު މެރީމަ އޮންނަނީ މަރުެގ ޙުކުމޭ އެހެން ބުނެާލއިރު އެީއ އެހާ އުފާވެިރ ކަމަކަްށ 

ހެއްދެވި މަޙްލޫޤެއް އިްނސާނާ އަކީ. އެހެންވީމާ، އިްނސާނާގެ ކަންތައްތައް ހުންނާނީ هللا ދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މާތްނުވެ

ނޑަެއޅިފައި އޮންނަންޖެހޭނީ ކޮން ގޮަތކަށް، ކޮން މިްނވަރެްއަގއި،   1875ކިހިނެއްކަމާ، އެ މީހުންނާ ދޭތެރޭ ކަންތައްތަްއ ކަ

އަޅުަގނުޑމެންނަކަށް ނޫން އެނގޭީނ هللا. ދެނެވޮިޑގެންވާީނ ވެސް މާތް  ކޮން ފެންވަރެްއަގއިކަން އެންމެ މޮޅަށް

ދެނެވޮޑިގެްނވާނެ ިއންސާނާއޭ މި ކިޔާ މަޚްލޫޤު، هللا އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަސްލު އެްނމެ މޮޅަށް. ޒައްރުން ޒައްރަްށ މާތް

ވެގެންދާނީ ކިހިނެއްކަމާ،  އުފެއްެދވި މަޙްލޫޤުންގެ ކަންތައްަތއް ދާނީ ކިހިނެއްކަމާ، ކަންތައްަތއްهللا އަދި އެނޫްނވެސް 

ުސބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ހުންނާނީ هللا ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ދެނެވޮޑިގެްނވޭ. އެހެންވީމާ، هللا ފެށިގެންގޮސް ނިޔަލަށް މާތް

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ   1880ކަންކަމުަގއި އެންމެ ރަނގަަޅށް ޙުކުމްތައް ަކނަޑއަޅުްއވާަފ. އަދި ައޅުަގނޑުމެން މިއަުދ އަުޅގަ

ނުވަތަ ނޮލެޖުެގ އެހީގައި ކުރިއަަރއި ތަރައްީޤވަމުންދާ ދިއުންތަކުގެ އެހީަގިއ އަޅުަގނޑުމެން ކަންކަމަށް އެނގުންތަެކއް 

ނޑަައޅަިއ، ކަންކަމަށް ގޮތް ފާޑުިކޔަިއ، ކަންކަމަށް ިޚޔާލުފާޅުކޮށް އުޅޭ އުޅުންަތއް؛ ނިކަން ބައްލަވާ! އެ ހުރިހާ  ގޮތް ކަ

ނޑުމެންނަށް މިހާތަނަށް ެގ هللاއައިއިުރގައި އިންސާނުންނަށް ނޭނގިވާ ެއތައްއެަތއް ކަމެއް މާތް  ކަމެއް އަދި އަުޅގަ

ނިންމެވުންތަކުގެ ތެޭރގައި ާވނެކަން އެއީ ހަމަ ޔަޤީން ަކމެއް. އެހެންވީމާ، އެ ބުނާ ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަްނ، 
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 1885މިކަހަލަ ހުރިހާ ކަމެއް.  އެއީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގއި މިހާރު އޮންނަ އެއްެޗއް. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ބެުލމާ،

އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން ަކނޑަެއޅިގެން ހަމަ ތިލަކޮށް ވިސްނާލީމަ އެނގެން ވެސް ހުންނާނެ. މިސާލަކަށް މީހަކު 

هللا މަރާލައި، މަރުގެ ޙުކުމް ދޭންޖެހޭނޭ އެހެން އަންގަވާފައި ޮއންނައިރުގައި ޭއަގއި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހަމަ މާތް

ނޑުމެންގެ ދީނުަގއި އެބަ އޮވޭ. މިސާލަކަށް އެ ހުންނަނީ ކަންތައްތަްއ؛ ވެސް ަކނަޑއަޅު ްއވާފައި ުނވަތަ އަުޅގަ

ކޮންމެވެސް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ފާޅުކުރެްއވި ފަދައިން ހަމަ ޢާއިލާގެ ބަހެއް ވެސް ހޯދާނެ. ޢާއިލާ އިްނ 

 1890ބަިއވަރު ކަންަތއްަތކެއް. އަނެއްާކ ޝަރީޢަތުގެ މާފުކޮށްފިއްޔާ ެވސް އެ ީމހަކު ސަލާމަތްވީ. ެއގޮތަށް އެކަހަލަ 

މަރުޙަލާގައި އަދި ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ބަލާ އެތައް ަބއިަވރު ބެލުންތަކެއް ވެސް އޮންާނނެ. އެހެންވީމާ، މި ކަމަކީ 

ކަެމއް. ކުރިންވެސް ަބއެއް ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްިވ ފަދައިން މިއީ ވަރަށް ސާުފކޮށް އެނގެން އޮތް 

މީހަކު ގަސްތުަގއި މަރާލައިފިްއޔާމު، ޙައްޤަކާ ނުަލއި މަރާލައިފިއްޔާމު އެ މީހާ އަށް، މަރާލި މީހާ އަށް މަރުގެ ޙުކުމް 

ދޭންޖެހޭ. އެ ދޭންޖެހޭ ހިސާބަށް ސާބިތުވެ، އެ ދޭންޖެހޭ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ. ަވކި ހިސާބަކުން ވާ ކަމެއް އެީއ. އެކަަމުކ 

 1895އެކަނި ބުނެލީމަ، އެ ހިސާބުން މީހުން ތުރުތުރުއަޅައި ގަނެގެްނ، ތެޅިފޮޅިގަނެގެން، ކަންބޮުޑެވގެން އެ އޮންނަ ޙުކުމް ހަމަ

ސުބްޙަނަހޫ ވަތަޢާލާ އެގޮތަށް ަކނަޑއެިޅގެން ވަިކ هللا ދަނީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުގެ ޚުލާސާ ވާހަކަ ައީކ 

ޤުރުއާނާިއ ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން ނުވަތަ ހަދީޘުން ކަމެއްަގއި ވަކި ގޮތަކަށް ކަްނކަން ކުރަން އަްނަގވާފައި، އަދި 

ނަޑއެިޅގެން ަވކި ގޮތެްއ  ސާބިތުވާ މިންވަރުން ވެއްެޖްއޔާމު އެނޭގ އެނގުންތަކާ ެއކީަގއި ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ކަ

ނޑުމެންނަށްދެން އެހެން އޮންނަ ކަމަށް ަވންޏާ އެގޮތަކަށް  އަނެްއާކ . އިތުުރ ގޮްތތަކެއް ނުހެދޭނޭ އަުޅގަ

ނޑަެއޅިގެން މީހަކު މަރައިފި ހަދަ  1900ންއުޅެފިއްޔާމު އެ ހެދެނީ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑުސިންގާ ގޯހެއް ކަމުގައި މެނުވީ ނުވާނެ. ކަ

މީހަކު، އޭނަ މާރަލަންޖެހޭ ހިސާބަށް ހުރިހާ ކަމެއް ސާބިތުވެ، މަރައިނުލާ ައޅުަގނޑުމެްނ އޯގާތެިރވެގެން ުނވަތަ އެ 

ނޑުމެންނަށް ހީާވ ވިސްނުންތަކެްއގެ ތެރެއިްނ ބުނާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ނު ވަތަ އެހެންވެސް މާ މޮޅު އަޅުގަ

އެ މީހަކު ދޫކޮށްލެިވއްޖެއްޔާ އެއީ މުޖްތަމަޢު ފަސާދަކުރާނެ ވަރުގަދަ ބޮުޑސިންގާ ވަީސލަތެއް އުފަންކުެރވުން ކަހަލަ 

ހިސާބަށް ހުރިހާ ކަމެއް ، ކަމަކަށް ވާނީ. މިސާލަކަށް، މީހުން މަރާ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފިްއޔާ މަރަންޖެހޭ

ނޑުމެންގެ ހިތަށް ުނކުޅަާދނަވެގެން، ައޅުަގނޑުމެންނަށް މާ އޯކޭ ކަމެއް ނޫޭނ ެއއީ   1905ސާބިތުވުމަށްފަހުގަިއ ވެްސ ައޅުގަ

ހިތަށްއަރާފައި ދޫކޮށްލައިިފއްާޔ ދެން އެ މީހަކު ގޮްއސަ އަނެއްާކ އިތުރު މީހުންތަެކްއ މަރައިލާނެ. ޭއގެ މާނަައކީ 

ފަކީ މިއީ މުޖްތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމަށް ޓަކައި ވަރަށް ބޭނުންތެރި އެއްެޗއްކަން އަޅުަގނޑުމެން ދަންނަންޖެހޭ. ޢަދްލުއިންޞާ

ނޑަްށ  އެ ތަނެއްަގއި ޢަދްލުއިންޞާފު އޮންނަ މިންވަރެއްގެ މަްއޗަްށ ބިނާވެފައި އޮންނަނީ އެތަނެްއގެ ހަމަޖެހުން. އަޅުގަ

ޤުރުއާނުގެ ެވސް ޚުލާޞާ އެންމެ ބަހަކުން ބަޔާންކުރަންޏާ އޭގެ މާނަައކީ އެނގިފައި އޮންނަ މިންވަރުްނ ވިްއޔާ މުޅި 

ނޑުމެްނގެ   1910ޕީސް. އޭގެ މާނަ އަކީ ޞުލްޙަ. އެތަނެއްގެ ޞުލްޙަ ނެތް ތަނެއްގައި ދެން ކޮންކަމެއްތޯ ކުރާނީ؟ އަޅުގަ

ތި އެހެން އޮންނަ ކަމަށް ވަންޏާ ތެރޭގައި ތަޅާފޮޅުމާއި ުޒވާބުުކރުމާ، މީހުން މެރުމާ، އަނެއްކަމަކާ، ނޭދެވޭ ގޯސް އޭތިމީ
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ނޑުމެންނަށް ރަނގަޅޭ ކިޔާަފއި ދެން ކުރާނެ ކަމެއް، ކަމެއް ކުރާނެ ައވައްެޖްއ، ވަގުެތއް ވާނެތޯ؟ ނުވާނެ.  ދެން އަޅުގަ

އެހެންވީމާ، ޙަޤީޤަުތގަިއ ެއޮގތުން ވާ ކަންަތއްތަްއ މިއީ. އެހެންވީމާ، މި ބިލު މި މަިޖލީހަށް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަދިޔުން 

އެީއކީ ެއްއވެސް ހާލެްއގައި މައްސަލަ ެއއް ނޫން. މި ިބލު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެން މި ދިޔައީ ސަބަަބކާ ުގޅިގެން. 

 1915ވަަނ އަހަރުަގއި، އެ އަހަރުަގިއ  2912އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިާރއްޖޭގައި ީމގެ ކުރީަގއި މިހާތަނަށް، ޚާއްަޞކޮށް 

ޢަލީ ވެސް އަވަހާރަކޮށްލާފައި ވަނީ ހަމަ އަނިޔާވެރި، ރަހުމުކުޑަ އަޅުަގނުޑގެ ތުއްތު؛ ޝަހީުދ ޑރ. އަފްރާޝީމު 

ގޮތަކަށް. އެހެންވީާމ، އެއީ ެވސް ވަރަށް ހަމަ ދެރަކަމެއް. ބޮޑުސިންގާ ޤައުމަށް، ޤައުމަްށ ވެސް ލިބުނު ގެއްލުމަކަށްޭވ 

ނޑުމެންގެ އާއިލާތަުކގެ އިތުރުްނވެސް. އެހެންވީމާ، އެ ފާުޑގެ ކަްނތައްތަކެއް ގިނަވެ ތަކުރާުރވާ  ންފެށީމަ އަޅުގަ

މުޖްތަމަޢުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އެކަން ބޮޑުސިްނގާ މަްއސަލައަކަށް ވަނީ. ވީަމ، އެަބ ޖެހޭ ހަމަ މި ކަންކަމަށް 

ނަޑއަޅަން ވެސް. ޤާނޫނު ވެސް ހެދެންޖެހޭނެ. ގަާވއިދު ވެސް ހެދެންޖެހޭނެ.   1920ހައްލުކުރާނެ ރަނގަުޅ ުއސޫލުތަކެއް ކަ

ދުވެިރކަމާއެުކ، ހެޔޮ، ރަނަގޅު ޮގތުގަިއ ެއކަންކަން ތަންފީޛު ވެސް ކުރެވެންޖެހޭނެ. އަިދ އަދި ހަމަ އެހެންމެ ތެ

ނަޑއެޅިަފއި އޮތުމަކީ އެއީ ކޮންމެހެން  ތަންފީޛު ކުރެވޭ މިންވަރު އެިކ އަދި ތަފާތުވެދާނެ. އެހެންނަމަވެސް މިކަންކަން ކަ

ނޑުމެން ެއ ބޭނުން ކަމެއް. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ތަންފީޛުކުރުން ވެސް އެ  ހާ މުހިއްމު ކަމެއް. އެހެންނޫނިއްޔަކާމު އަުޅގަ

ދިރިއުޅޭ މުޖްތަމަޢެއްގަިއ ނުވަތަ ައޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުުމގެ ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރެވޭ މިންވަރު ބޮޑެއް ުނވާނެ. ެއ 

 1925ނޑު ިޚޔާލު އެބަ އޮްތ ޤާއިމުކުރެވޭ މިްނވަރު ބޮުޑވިަވރަކަށް ކަންކަން ރަނަގޅުވާނީ. ދެން މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން އަޅުގަ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލުގެ ދެވަނަ މާއްދާަގއި ަވކީލެްއގެ ހާޒިރުަގއި މެނުވީ ޝަރީަޢތްނުކުރުން. މީގެ )ށ(ގަިއ 

ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދަިއން ކުށްވެރި ެއއް ކަމަށް 

ނުވަަތ މީހުން މަރާ ވާހަކަ ދައްކަްނވެއްެޖއްޔާމު މީހަކު މަރައިލާ މީހާ، ވަކީެލއް ބޭނުން ނޫްނ ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް

ނޑަކަށް ެވސް  ކަމަށް އެހެން ބުނާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ މީހާ އަށް ގަދަކަމުން ވަކީލެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ވެސް އަުޅގަ

 1930އްސަލަައކަށް ހަމަ ވާނީ. ގަަދކަމުން މީހަކު ލައްވާ ކަމެއް ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭ. އޭރުންވެސް އަނެއްކާ އެއީ ވެސް ބޮޑު މަ 

ކުރުވުމުެގ ކުށް އަެނއްކާ ެއ ތަނުން ނިކުމެގެން އަންނާނެ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ ކަމެއް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާަގިއ 

ނުޑ ުއއްމީދުކުރަން. ދެން އަޅުަގނުޑގެ އަނެްއ ޚިޔާެލއް މި ބިލުގައި   12އޮތް ކަމަކީ  ރަނގަޅުެވގެންދާނެ ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ )ރ(ގައި މި  ވަނަ މާއްދާ އަށް ދަންޖައްާސއިރު ތިބެންޖެހޭ ފަރާތްތައް. މީގެތެރޭަގއި އަުޅގަ

ބުނަނީ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވޭ ފަރާުތގެ ވާރިަސކު ުހރުމަށް ބޭނުންވާ ނަމަ، އެންމެ ވާރިސަކު ހުންނަން އެންެމ 

ނޑު ހިތަށްއަރާ ބައެއް ޚިޔާަލކީ މަރުވި މީހާއާ އަދި އެ މީހާ މަރާލި މީހާއާ ރަނގަޅު ކަމަށް، ހުރުމަ  1935ށް. ެއތާގައި އަުޅގަ

އަހަރުން މަތީެގ، ޭއގެ މާަނއަކީ ބޮޑެތިމީހުން އެ ބޭނުްނާވ މިންވަރަކަށް ފުރުޞަތުދޭން  18އަދި މިނޫންވެސް ޢާއްމުކޮށް 

ކީ އެީއ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެކޭ. ސަބަބަކީ މި ކަމަކީ އެ އޮންނަ މިންވަރަކަށް ޢާއްމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައި އޮތުމަ

ބުނާ، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު ފާހަގަކުރެްއވި ފަދައިްނ ދިރުމެއްވާ ކަމެކޭ ވެސް އެބަ 



73 

 

ށް ބޮޑު ފިލާވަޅެއް ކަމުގަ. އޮެވޔޯއޭ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑު ހިތުން މިކަހަލަ ކަންކަން ވެގެންދާނީ ވަރަ 

 1940ވަރަށް ބޮޑު ޢިބުރަތެްއކަމުގަ.  އަނެއްކާ  މީހުންތައް ިއޞްލާޙުކުރުމަށް ޓަކައި އެިޅެގންދާ ވަރަށް ވަުރގަދަ ބާރެއް 

ކަމުގަ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ ކަންކަން މިހާރު މިސާލަކަށް ކަށުނަމާދުގައި ،މީސްމީހުން ނިޔާވީމަ އެ ބޭބޭފުޅުންގެ 

އި ޖަނާޒާަގއި ބައިވެިރވުމަކީ ެއއީ މަރު ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމެކޭ. އެއީ ސަވާބު ލިބުމުގެ އިތުރަށް މަރު ކަށުނަމާދުގަ

ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމެކޭ. އެހެންވެއްެޖއްޔާ ރަނގަޅު ހެޔޮމަުގަގއި އެ މީހާގެ ނަފްސު ހިފެހެއްޓުމަށް ބާރު އަޅާ ކަމެއް 

މީހަކު ދަންޖައްސަިއ މަރާލަނީ. ނުވަތަ އިންޖެކްޝަންޖަހާަފިއ  ކަމުގަިއ ެއކަން ވޭ. ހަމަ ެއގޮތަށްމެ، މީހަކު މަަރއިލާ

 1945މަރާލަނީ. ނުވަތަ އަދި ބަޑިޖަހާފައި މަރާލަނީ. އެހެން މަރައިލާ ކަމަށް ވަންޏާ އެއީ ޢާއްމުކޮށް އެ މައިދާން ނުވަތަ އެ 

ނޑަށް ޤަބޫލު ުކރެވޭ. ސަބަބަީކ، މީހުންނަށް ތަން ހުޅުވާލެވިަފއި އޮތުަމކީ އެއީ ހަމަ ނުހަނު ބޭނުންކަމެްއ ކަމަށް އަުޅގަ

އެކަން ފިލާވަެޅއް ކަމުަގއި ުވން. މީހުންނަށް އެކަން ތާޒާެވގެން، ބޮޑަށް ތާާޒވެގެންިދއުްނ މިއީ ކިހާވަރެްއގެ ބޮޑު ގޯްސ 

ކަމެއްކަން މީހުން މެރުމަކީ. އެހެންވީމަކަން އެ މީހާ އެ މަރާލެވެނީ. އެ މީހާ އަށް މަރުގެ ޙުކުމްދޭންޖެހޭ ވަރަށް 

ތުވެގެން ދޭންޖެހޭ ހިސާބަށް ގޮއްިސއްޔާ އެ މަރާލެވެީނ އެއީ ކިހާވަެރްއގެ ބޮޑު ޯގސްކަމެއްކަން އޭނަ އެ ކުރީ. ސާބި

 1950އެހެންވީމާ، އޭރުން މީހުންނަށް ފިލާވަޅު ލިބި، ހަނދާންާއވޭ. އިންސާނުންނަކީ ައޅުަގނޑަްށ އެނގިަފއި އޮންނަ ގޮތުން 

އް. މި ފުރުޞަތުގައި ައޅުަގނޑު އަނިާޔވެރި ޮގތަކަށް އަވަހާރަކޮށްެލވިފަިއވާ ހަމަ އަބަދާއަބަދު ހަނދާންކޮށްދޭންޖެހޭ ބައެ

އަޅުަގނުޑގެ ބޭބެ، ައއްޝަހީދު ޑރ. އަފްރާޝީމު ޢަލީއާ އަދި އެނޫންވެސް އެިކ ގޮތްގޮތުން އަނިޔާެދވިެގްނ 

ރެއްވުން އެދެން. އަދި އެ މަރާލެވިފައިވާ އެންމެހައި ަޝހީދުންގެ ފުރާނަތަކަށް ރަޙްމަތްލައްަވއި ސުވަުރގެ މިންވަުރކު 

ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާަތކަށް ކެްތތެރިކަންދެއްަވއި، ގަދަކަންެދްއވަިއ، ހަމަޖެހުމާއި އުފާދެްއވުްނ އެދެން. އަދި ހަމައެހެންމެ، 

 1955 އައްޝަހީދު ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީގެ ޢާއިލާ އަށް ޓަަކއި މި މަޖިލީހުން ކޮށްދެއްވާފަިއވާ، ދެއްވާފަިއވާ ދެްއވުންތަކަށް 

ނޑު އަދި ޢާއިލާެގ ނަމުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަާމ  ޓަކައި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާއި އެންމެ މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

އެކީ ޝުކުރުދަންަނވަން. އެެހންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަޅުަގނުޑގެ ޚިޔާލު މި ފާުޅކުރެވި ދިަޔއީ. އެހެްނވީމާ، މި 

ށަހެޅިގެން ތަފްސީލުވަމުން އަންނަ އައުން ެއއީ ެއއްެވްސ ހާލަތެއްގައި ައޅުަގނޑުމެން ކަންކަން، ބިލުތައް މިގޮތަށް ހު

ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް ައޅުަގނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު ކަމަކީ ބައެއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

ނޑިޔާރުންގެ ވާހަކަ  1960. އެކަހަލަ ކަންތައްަތއް. ެއހެންނަމަވެސް އެއީ ޢާއްުމ ފާހަގަކުރެްއވި، ހާމަކުރެްއވި ކަމުނުދާ ފަ

ނޑުމެންގެ މި ދުނިޔޭަގިއ މާތް ހެވާއި ނުަބއި މި ދޭތި ލައްވާފަިއވޭ. ހެޔޮަމގާިއ هللا ކަންކަން. ޢާއްމު ޙަޤީޤަތް. ައޅުގަ

ގަޅު މީހުންނާއި ނުބައި މަގު ލައްވާފަިއވޭ. ެއހެންވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ ހެޔޮ މީހުންނާއި ނުބައި މީހުން އުޅޭނެ. ރަނ

ނުބައި މީހުން. އެީއ ަވކި ދާިއރާއަކުން ާޚއްޞަވެަފއި އޮންނަ ކަމެއް ވެސް ނޫން. މި ިޢްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ވެްސ 

އަދި އެ ނޫން ދައިރާތަކުަގއި ވެސް މީހުން ވެއްޖެއްޔާ އެ ބައެްއގެ ތެރޭަގއި ރަނގަޅު މީހުންނާއި ނުބައި މީހުން އުޅޭނެ. 

 1965ދާއިރާތަުކގެ ޚާއްަޞކޮށް އުޅޭ ބޭފުޅުްނ ވިކޭ މިންވަރަކުން، ުނވަަތ އެ މުދަލާއި ފައިސާ އަށް  އެހެންވީމާ، އެފަދަ



74 

 

ހެއްލިގެންދާދިއުން ނުވަަތ ެއަކހަލަ ކަންކަމުގަިއ ދަހިވެތިކަުމގަިއ، ޚުލާސާކޮށް ދަންަނވަންޏާ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވުުމގެ 

އިްނޞާފު ޤާއިމުކުރަމުންދާ މިންވަރު ދަށްވެއްޖެްއޔާ އެއީ މުޅި ސަބަބުން މި ތަނުގައި އަުޅަގނޑުމެން ޤައުމުގެ ޢަދުލު

ޤައުމަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް. އެހެންނަމަވެސް އެހެނެކޭ ިކޔާފައި ޙައްޤުނޫން މީހަކަށް އަދަބެއް ދީފާނޭ، ކަމުނުދާ 

ނުޑމެން ކޮންމެ ނޑިޔާރުން އެބަ ތިއްޭބ، ނުބައި ފުލުހުން އެބަ ތިއްބޭ، އެހެނޭ ކިޔާފައި އަުޅގަ ހެން ހަދަންޖެހޭ ފަ

ނޑުމެން އެ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ހަމަ ޖެހޭނީ ކުރަން. އެއީ   1970ޤާނޫނެއް ގަާވއިދެއް ނުހަދަިއ ނުތިބެވޭނެ. އަޅުގަ

ކޮންމެގޮތެްއގަިއިވޔަސް ޢާއްމު އުސޫލަކީ ެއއީ ޢާއްމުކޮށް ރަނގަޅަށް ޓަަކއި އެންމެންެވސް މަސައްކަތްކުރާނެ. ާޢއްމުކޮށް 

ނީ ވެސް ފުލުސް އޮފީހޭ ބުނީމަ، ޭއގެ މާނައަކީ މުޅި ޕޮލިްސ ފޯސް ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ރަނގަޅަށް ކަންކަން އޮންނާ

އެއީ ނުބައި މީހުންނަކަށް ނުވާނެ. ހަމަ އެހެންމެ، މި ޖުޑީޝަރީގެ ދާއިާރގައި ވެސް ހަމަ އެކަން އޮންނާނީ އެހެން. 

އް ތަނެއްގައި އުެޅނީއޭ ކިޔާފައި އެ ތަނަކަްށ އެހެންވީމާ، ކަމުނުދާ ބަޔަކު ތަނެއްަގއި އުޅެނީއޭ. ކަމުނުާދ މީހުންތަކެ

 1975ޓަކައި ުނވަތަ ޤައުމަށް ަޓކަިއ އެ ކުރަންޖެހޭ ކަންަތއްތަެކއް ނުކޮށްދޫކޮެށއް ނުލެވޭނެ. އެއީ އެްއވެސް ހާލަެތއްަގިއ 

ށް ޓަކަިއ ކަމެއް ނުކުރުމަކަށް ނެގޭނެ ސަބަބެއް ނޫން އެއީ. ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ އެފަދަ ކަންކަމެއް. ދެއްވި ފުރުޞަތަ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 

 

 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް މުއްޠަލިބު ވާހަކަދެއްެކވުން:

 1980. آنه وصحبه أجًعيٍ وعهى وانصالة وانسالو عهى سيدَا يحًد ،انحًد هلل رب انعانًيٍ ،الرحيم الرحمن هللا بسم

ނޑު އައްސަލާމް ޢަލަިއކުމް ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް . ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް، މި ބިަލކީ މުހިއްުމ ބިލެއް ކަުމގަިއ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަނީ ކާކުތޯ، ިކހިނެއްތޯ، މި ދަނީ ސުވާލު  ދެކެން. ސަބަބަކީ މިއަދު ައޅުގަ

ްށދެއްވާނީތޯ މި ދަނީ ސުވާުލ އުފެދެމުން. ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުން ގަާވއިދެއް ހަދަިއގެންތޯ، ނޫނީ ސަރުކާރުން އެކަން ކޮ

އުފައްދަމުން. އެހެންކަމާއެީކ، މި ބިލަކީ މުހިއްމު ބިލެއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް މި ބިލުގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، އަދި 

 1985ދެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އޮތް ޮގތުން މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުން ހުއްޓިދާނެ. އެހެންކަމާއެކީ، ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމިގެން 

ނޑު އުއްމީދުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ބިލުތަކަށް އަންނަ އިރު ރަނގަޅުކުެރވޭނެ ަކމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ފަދައިން މިއަދު ވެސް އަޅުަގނޑުމެން  ޢާއްމުކޮށް ވާހަކަދަްއކަމުން ދާއިރުަގއި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ރިޔާސަތުަގއި ަވޑަިއގެން ނެތް ވަގުެތއްަގއި ނަމަވެސް  ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންތައްަތކެްއ ހިނގައިފި.

ނޑު ދެކެން.   މިއަދު ހިނގައިދިަޔ ކަންތަްއތަކަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރިާޔސަތުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަެމްއ ކަމަށް އަުޅގަ

 1990ުކރައްަވއި އަންަގވާފަިއ ވަނީ ފަހަރު ވަޙީ  136ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މޫާސެގފާނުގެ ވާހަަކ ކީތިރި ޤުުރާއނުގައި 

ނޑުމެންގެ  ނޑުމެން ވިސްނާަކށެއް ނޫން. އެ  ވަޙީކުަރްއާވފައި ވަީނ އަުޅގަ އެްއގޮތަކަްށވެސް އެާއ ދޭތެޭރގަިއ އަުޅގަ

ޢަލައިހި ވަަޞއްލަމަ އަށް ތަޞައްލީ އެއް ދެްއވުުމގެ ގޮތުން. އެކަލޭނގެފާނަށް هللا ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ
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ރި ބޭފުޅުން ތިއްެބވިކަން އަްނަގވަިއ، އެކަލޭނެގފާނަށް ހިތްވަރުދެއްވުމުގެ ގޮުތން. އެކަން ެއއީ ސާފުކޮށް ވުރެ ކެތްތެ

ފެންނަ އޮތް ކަމެއް. މޫސާގެފާނުގެ ފިރުޢައުނު ފިޔަވައި، ެއއްވެސް މީހަކު ެއއްވެސް ފުާރނަ އެއް އެއީ ތިމަންނައަކީ 

 1995ަކމާއެކީަގއި، އެފަދަ ނުރައްާކ ވަގުުތގައި އެކަޭލގެފާނު ކަލާނގެ ކަމަކަށް ދަޢުާވޮކށްފަ އެއް ނެތް. އެހެން

ގެ ދީނަށް ޓަކަިއ ކުރެްއވި މަސައްކަތް ބަޔާްނކޮށްދެއްވުުމގެ ގޮތުން ކީިރިތ هللاކެތްތެރިެވވަަޑއިގެން ދީނަށް ޓަކައި، 

ތީ. ިޢއްޒަތްތެިރ ޤުރުއާނުަގއި އެަތއް ފަހަރަކު މޫސާގެފާނުގެ ނަންފުޅުގަެނވިގެން މޫާސގެފާނުގެ ވާހަކަ އަިއއްސަ އޮ

ފަހަރު އޮތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ  4ޢަލައިހި ވަަޞއްލަމަގެ ނަންފުޅު هللا ރައީސް، ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލައް 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވިއިުރ 

 2000އޮތީ  "ކަޭލގެފާނު ވިދާުޅވާށޭ" މި އިބާރާތް އަިއއްސަ. ކިަތއް ފަހަރުތޯ އަިއއްސަ ޤުރުއާނުަގއި ކިަތއް ފަހަރތުތޯ އޮތީ

އެއީ ނަބިްއޔާއޭ އަިއއްސަ. މިއީ އަސްލުަގއި މަޤްޞަދު އޮޅުވާލުމަށް ޓަަކިއ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު يااّيهاالنبّي 

ނޑު ަދއްކާދެއްކެވި އުސޫލާ ޚިލާފު، އިްސލާމީ އުސޫލާ ޚިލާފު ވާހަކަތަެކއް ކަމަށް އަ ނޑު ޤަބޫލުުކރަން. މިއީ އަުޅގަ  ުޅގަ

ވާހަކަ އެްއ ނޫން. ރާއްޭޖގެ ިޢލްމުވެރިން ވެްސ ފާހަގަކުާރ ަކމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ިމފަދަ ވާހަކަތަުކގެ ތެެރއިން، 

ނޑިތަްއ، ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ބޮުޑވަުމން އަންނަ ޖީލުތަ ކަށް ނޫނީ ދެކެވޭ ވާަހކަތަކުން އަުޅަގނުޑމެންގެ ޅަ ސިކު

 2005އިސްލާމްދީނުގެ ުއސޫލުތައް ރަނގަޅަށް އެނިގވަަޑއިނުގަްނނަވާ ބޭފުޅުންގެ ހިތްތަކަށް މިކަހަލަ ނުބައި އަސަރުތަެކްއ 

ކުރުމަކީ އެކަީށގެްނވާ ކަމެއް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކީރިތި ޤުރުއާނުަގއި ޤިޞާޞްގެ ަމްއސަލަ އަކީ އަިއއްސަ އޮްތ 

ނޑުމެން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި، އިސްލާީމ  މައްސަލަ އެއް. މި މަޖިލީހުގައި މިތާ އަޅުގަ

ނުޑ  ނޑުމެން ޢަމަލުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކީ ކޮބައިކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ ޝަރީޢަތުގައި އަުޅގަ

މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާކަށެއް.  ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ޮކންމެހެން ޤާނޫނެއް ލާޒިމެއް ނޫން މި ޤައުމުގައި

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ިދމާވެގެން މި ުއޅޭ މައްސަލަ ައކީ މިކަން ކުރާނީ ާކކުތޯ،   2010އެކަންކުެރވޭނެ. އެހެންނަމަވެްސ އަުޅގަ

މިކަން ކޮށްދޭނީ ާކކުތޯ. ޮކންމެ  ބޭފުޅަކު ވެސް ބޭުނންވަނީ ެއ ބޭފުޅެްއގެ ބޮލުްނ ނައްޓާލަން. އެހެންވީމާ،  

ނޑުމެން މިއަދު އެަބ ޖެހޭ މި ޤާނޫނު ފާސްކޮށްދީގެން، ދިވެހި ރަްއޔިތުްނނަށް މިކަން ކުރެވޭނެ މަގު އަޅުގަ 

ނު އިޞްލާޙުކުރެވިދާނެ ޅުން ކުރާ ގޮތަށް، މި ޤާނޫތަނަވަސްކޮށްދޭން. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ސަރުކާރު ހިންގަން ތިއްެބވި ބޭފު

ނަޑއަޅާ ުއސޫލެއްގެ މަތީންނޭ ވެސް. މި  އެގޮތަށް ެވސް. މި ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރެވިދާނެ އެކަން ކުަރއްވާނީ ަވޒީރު ކަ

ނޑަައޅުްއާވ   2015ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރެވިދާނެ އެކަން މިކަން ކުރާނީ ޕެނިޓެންޝަރީ ހިންގަވަން ހުްނނަ ބޭފުޅަކު ކަ

ރަނީ މި ބިލު ގަާވއިދެްއގެ މަތީންނޭ. މިީއ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުެރވިދާެނ ކަމެއް. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑު އުއްމީދުކު

ބަލައިގަނެ، މި ބިލު ފާސްކޮށްދެްއވައި ވީހާެވސް އަވަހަކަްށ މިފަދަ ޙުކުމްތަްއ ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ގޮތްތަްއ 

ނޑު މި ބިލުގައި ހުރި މުއްދަތުަތކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ާތއީދުކުރަން.  ހަމަޖެހިގެންދިއުން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ކޯަޓަކށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިގެން ތިންހަތަރު އަހަރު ވެގެންދާއިުރަގިއ ވެސް މައްސަލަަތއް ނުނިމި  މިހާރު އަޅުގަ
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ނޑު ފާހަގަޮކށްލާނަން އެއް ކަމެއް. ބަެއއް ޑުރަގު މައްސަަލިއގައި ހަްއޔަުރކުރެވޭ ބަެއއް ކުދިން މުޅިން   2020އެބަ ޮއވޭ. އަުޅގަ

އަހަރަށް އެބަ ޖަލަށް ލާ. އޭރު  25ށް ހިފައި ހައްޔަރުކޮށް، ރަނގަޅުެވ، މުޖުތަމަޢުގައި ވަަރށް ރަނގަޅަށް އުޅެމުންދަނިކޮ

ފުރަތަމަ މަސްތުވާއެއްޗެހި ބޭނުންކުރިތާ ފަސް އަހަރު، ހަ އަހަރު ވެގެންގޮސް އޭނަ ރަނަގޅުވެ، ޢާއިލާ ެއއް ބިނާކޮށް، 

ލާ. އެހެންވީމާ، މުޅި  އަހަރަށް ޖަލަށް 25މީހަކާ އިނދެ، ދަރިން ލިބި، މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާ ފަހުން އޭނަ ގެންގޮސް 

ޢާއިލާ ހަލާކުެވގެންދަނީ. އޭަނ އަށް ެއކަންޏެއް ނޫން އަދަބުލިބެނީ. އޭނަ އަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަބުލިބެންޖެހޭ މުއްދަތު 

ނަޑއެިޅގެން، ޤާނޫނެއް  ނޑުމެންނަށް މިފަދަ ގަާވިއދެއް ހަދައިގެން، މުއްދަެތްއ ކަ  2025ހިނގައްޖެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑއެޅެން އެަބ ޖެހޭ. މިހާރުވެސް ކޯޓުތަކާ ހަދައިގެން މި ޤާ ނޫނުގައި ކޯޓުތަކުގެ މަރުޙަލާ އޮންނަންޖެހޭ މުއްދަތްތައް ކަ

ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ހަ މަސްދުވަސް އެބަ އޮވޭ. އެހެންނަމަެވސް ހަ މަސްދުވަހުން ނިމެނީ ކިތައް މައްސަލަތޯ މިއީ 

ނޑު ުއއްމީދުކުރަނީ، ޚާއްަޞޮކށް މަރުގެ މައްސަލަތަުކގައި އަޅުަގނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަ 

މިހާރު މި ބިލުގައި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ިމކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް މިކަްނ ފަރުމާކޮށްގެން ގެންދިއުން. 

 2030މި ބިލު ދާނީ ޤައުމީ ސަލާމަާތ އަޅުަގނުޑ ުއއްމީދުކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މި ބިލު ބަލައިގަނެ، 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ  ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް. އެ ކޮމިޓީން މާދަމާ އިން މާދާމާ އަށް ވެސް މި ބިލު ނިންމައިދެއްވައި، އަޅުގަ

މި ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޢިއްޒަތްެތރި  މެންބަރުން މިކަން 

ިއ، ދިވެހި ަރއްޔިތުންނަށް މި ޙުކުމްތައް ަތންފީޛުކުރެިވ، މިފަދަ ކުށްތަްއ ކުރާ މީހުން މުޖްތަމަޢުން ނިންމަވައިދެްއވަ

 އެކަހެރިކުެރވި، ނޫނީ މުޖްތަމަޢުން ނައްތައިލެވޭނެ ގޮެތއް ަހމަޖައްސައިދެްއވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 2035 

 ހަކަދެއްެކވުްނ:ވާ ދާއިރާގެ މެންބަުރ މޫސާ މަނިކު ހުޅުހެންވޭރު

ދުނިޔޭގެ ބިމުގައި ެލއްވި އެންމެ މާތްެވގެންވާ ަބޔަކީ އިންސާނުންކަުމގައި ވާިހނދު، އިންސާނުން އެކެްއގެ هللا މާތް

ދެނެޮވިޑގެންޭވ މޮޅަށް. އަޅުަގނޑުމެންނަީކ هللا އަނެއްެކްއގެ މައްޗަށް ެދކެވޭ ވާހަކަ ާއއި ކުރަމުްނގެންދާ ހުރިހާ ކަމެއް 

ީކރިތި ޤުރުއާނުގައި ުޙކުމް هللا އިލާހީ ޤާނޫނު ހަދަން އައިސް ތިބި ބައެއް ނޫން. މާތް މި ދުނިޔޭގެ ބިމުގައި

ނޑުމެން އިތުރު ޤާނޫނު ހަދާކަށްނުޖެހޭ. އެއީ  ނަޑއަުޅއްަވއި އަްނގާފައި ހުރި އެްއވެސް ކަމެްއގެ މަްއޗަށް އަުޅގަ  2040ކަ

ވާހިނދު، ތިމާމެން އަމިއްލަ އަށް ތިމާމެން އަމިއްލަ އަށް ކަންކަމާ ހަވާލުވެ، ޒިންމާދާުރ މީހުންކަމުގައި 

ސުވަރުގެ ވައްަދވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އިސްކަންެދވިގެްނވާ ބައެްއ هللا ދެނެގަންނަންޖެހޭ ކަންތައް. ޤިޔާމަތް ދުވަހުން މާތް

ޢަދްލުވެރިކަމާއެކީ ވެރިކަންުކރި މީހުން. އެއީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކަެމްއ ނޫން. ވެރިކަމަކީ މިައދު 

ނޑުެމން ކުރަން މި އުޅޭ ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ނަށް ވެސް ޮއތް ކަމެއް. މިއީ ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާ. އަުޅގަ

 2045ވާޖިބުކުަރްއވާފަިއވާ ަކންތައްތަކުގެ ތެޭރގައި އަުޅަގނޑުމެން ކޮށްގެންތިބި ހުަވޔާ هللا އަޅުަގނޑުމެްނގެ މައްޗަށް ާމތް

ނޑުމެންނަށް ހެދިދާނެތޯ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ އެްއގޮތަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ބައިވަރު ކަންތައްަތއް؛ ެއއީ ޤާ ނޫނު ހެދުން. އަޅުގަ
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އަްނގަވާަފއި އޮތް ކަެމއް ވަކި ގޮަތކަށް އަނބުރާލުމަށް ޓަަކއި ާޤނޫނެއް. ނެހެދޭނެ. މައްސަލަ هللا އިސްލާމްދީނުގަިއ މާތް

ނިޑޔާރުންނަށް އެކަްނ ކުރަން ނުކުރިގެން، ނުވަތަ ދައުލަތަށް ކަމެއް ތަންފީޛުކުަރން ނުކުރިގެން މި މަޖިލީހުގެ  އަކީ ފަ

ނޑުމެން މި ވާހަކަދަްއކަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރާިވއްކުމަށް ހުއްދަދޭނަންތޯ، ނުދޭނަންތޯ؟  ބޮލަށް ޖަހަނީ. އެއްކޮޅުން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި އޮތް ކަމެއް. މިއަދު މި   2050 މިއަދު ދައްކަމުންގެންދާ ކިތަްނމެ ވާހަކަ އެއް ެދއްކިކަުމގައި ވިޔަސް އަުޅގަ

މުޖްތަމަޢު ފަސާދަވެފައި އޮތް މިންވަރަކީ ނިކަން ިވސްނާަވަޑއިގަންަނވާ. މިއަދު ދިިޓވީން އެއީ މީހެްއގެ މަރު؛ މީހަުކ 

މެރީ ކަމަށް ނިންމީމަ ޝަރީޢަތުގައި އެ ވާަހކަ ދައްކަނީ. ޮކމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަމިއްލަ އަށް އެ ބުނަނީ ތިމަންނަ 

ހުން އެބަ ތިއްބޭ ޑރ. އަފްރާޝީމުގެ މައްސަަލިއގަ. އަޅުަގނޑު ިމއަދު ބޭނުން މި އަށް ޝަްއކުކުެރވޭ މިވެނިމިެވނި މީ

ނޑާ ދިމާލަށް އެކަން ގެނައުމަށް ޓަކަިއ  ވާހަކަދަްއކަން މި މި މަޖިލީހުގަިއ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންެގ ކުރިމަތީގަ. އަުޅގަ

ނޑު މާތް މިއަދު މަސައްކަތްކުރަމުންގެްނދިޔަ މީހުން މިއަދު ކީކޭތޯ ބުނަނީ؟ އަ  2055ަގންދީ ހުވާކޮށްގެން ހުރެ، މި هللا ޅުގަ

ނޑު ކުރާ ކަމަކާ ހުރިހާ ކަމެއް  މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެްނވޭ. މީހަކު ކުރާ ކަމެްއގެ ސަބަބުން هللا މަޤާމުގައި ހުރެ، އަުޅގަ

ިއ ދިޓީީވ ޗަމްޕާ އުްއޗު އަށް ތަނެްއގައި އިނދެ މީހެއްގެ ބޮުލގައި އެ ުޙކުމެއް، ުނވަތަ ކުރަްނވީ ގޮެތްއ އެުޅވުމަށް ޓަކަ

އަށް އޮތީ ކޮން ޙައްޤެއްތޯ؟ މުޖުތަމަޢު ފަސާދަކޮށްފައި އޮތް ތަނެއްގައި ކިހިނެއްތޯ އެކަްނ ކުރަނީ؟ މިއަދު މިއަދުގެ 

ނުޑގެ ހަޔާުތެގ  ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީތޯ ަސރުކާރުަގއި ތިބި މީހުން ސިާޔސީ މީހުން މެރުން. އަޅުަގނޑަކީ އަުޅގަ

 2060، އަހަރު ުދވަހު ޖަލަށް 4ތުަގއި ސިފައިންނާއި ހަތިޔާރާ ެގނައިކަމުގެ ޮދގު ތުހުމަ ކުރީކޮޅު ިދވެހިރާއްޖެ އަށް ުކލީ

ނޑު މިހިކަނުހިނގާ ކަެމއްޮވޑިގެްނވޭ އެީއ، ދެނެهللا ެމއް ިއްއވާފައި ުހރި މީހެއް ކުޙު މުރުގެއު ރީ ސަލާމަތުން ން. ައޅުގަ

ނޑު  ނުޑގެ މަްއޗަށް ިހނދު،  ޙްޝަރުކުރެވޭދުވަހު މަާޔމަތްޤިއަޅުަގނޑު ަދއްކާ ވާހަކަ ެދނެވޮިޑގެންވޭ. އަުޅގަ އަުޅގަ

ިމވެނި މީހަކު ، ކަލޭ ހެދި ޤާނޫނެއްގެ ސަބަބުން މިވެނި ީމހެއްގެ ދަރި ،އާދޭ. ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ސުވާލު އެބަ

ނޑު ޖެހޭނީ އެއަށް ޖަވާބު .ދުަވހަކު މަޖިލީހެއް ނޯންނާނެވަނީ ދަންޖައްސާފައޭ. އެ  ޭދން. އަޅުަގނޑު ނުދޭނަން މި އަޅުގަ

 2065އޮތީ އަންގާފަ. އެ ުޙކުމް ތަންފީޛުކުރަްނ  ވަތަޢާލާ ޙުކުމް އެ ސުބްޙާނަހޫهللا ގޮތަކަްށ ވޯެޓއް. މާތް ބިލަކަށް މި

ނޑިޔާރުން ގެ ރާ ހަވާުލެވގެން ފީޛުކުރަން ނުކުރެންޏާ ވަލިްއޔުލްއަމްަވޑަިއގަންނަވާ. އެ ުޙކުްމ ތަން އަށް ނުކުރަންޏާ ފަ

ނޑުމެން ދަންޖައްސަންވީ ކޮން ކަމެއް ކީއްެވގެންޯތ ؟ ނީކުރާނެއްތޯ ކިހި ތޯ؟ބަޣާވާތްކޮށްގެން ވަޙީދު ނުހުންނަވާ. އަުޅގަ

ނޑުމެން މިހާތަނަށް އޮޅުވާލަނީ؟ ޅުަގނޑުމެން އް އަ ތަންފީޛުކުާރނެ ޤާނޫނެ ޤާނޫނެއް ހެދިއިރުގަިއ ެއ ޤާނޫނު އަުޅގަ

 ވާ ބާރެއް. މީހަކު ދަންޖައްސަނީއިުރ އެއީ ސަރުކާރަށް ލިިބގެންށް ބަލާ ރަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހަނަހަދަން. ތަންފީޛީ ބާ

 2070ލިޔަންޖެހޭނެ ގައިތޯ ވެްސ އަޅުަގނޑުމެން އޭނަ ހުންނަންވީ ބަރަހަނޯ ހާލު ތޯ؟އްޔާ ނައިލޯނު ަވލެއްަގއިއްޖެ އެހެންވެ

ެއއްަގއި ވަނަ މާއްދާަގއި މަރުގެ މައްސަލަ 9 ،ޖެހޭމި އޮތީ މި ޤާނޫނުގައި ލިޔެފައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން .ނޫންތޯ މީގަ

މީހެްއެގ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް  ތެރޭަގއި އެ ދުވަުހގެ 45ކުާރތާ ގިނަެވގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޙުކުމް

އުލަތަށް ކުރަންޖެހޭ ވާިރސުންގެ މައްޗަށް އޮތް ކަެމއް އެއީ. ދަ  . ކޮބައިތޯ ވާރިސުން ބުނާ ވާހަކަ؟ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭނެ
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ލާެގ މަްއޗަށް ނގޭ. ޢާއިނޑުެމންނަށް ވެސް އިސްލާމްދީން އެއަޅުގަ  .މަރުެގ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަކީ ކަމެއް ނޫން

ނޑުގެ ވާރިސަުކ ނުވަތަ އަޅުަގނޑު  ،ބިނާވެގެްނވަނީ  2075ކަމަްށ  މީހެއްގެ މަްއޗަށް ވާރިސު ގެ އެއެ ޢާއިާލގެ ފަރާތުން އަޅުގަ

ކަމެްއ  ންނަކަށް އެޟީހަދައިފިްއޔާ ޤާޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހުގައި އެކަމާ ެދކޮޅުއަޅުަގނުޑ ، މަނަ އޮތް މީހަކު މަރައިފި 

. ެއއީ، ލަނީ ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގަ ވަރުގެ އެްއޗެހި މި ވެސް ނުކުރެވޭ. މިޛުކުރާ މީހާއަކަށް ފީއަދި ތަން ނުކުރެވޭ.

ކަންކަން ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ ބޮލުގައި އަށް އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަ ދައްކާނެތީވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނުަވތަ އެމް.ޑީ.ޕީ 

ނޑާއި ދިޓީވީްނ ްއޔާ މިއަދު ޖެ. ެއހެންވެއްވޯޓަށް އި ކުރާ ކަެމއް. ނުދޭނަން މިއަކަށްޓަކަ  އެޅުވުމަށް އެ ނިންމަނީ އަޅުގަ

 2080 ،ގެްނގޮސް އިދެން، މިކަން ކޮށްފަ ހަޔާތް؟ން ކަމަށް. ކޮބައިތޯ ލަދުއަކީ ީމހުން މަރާ މީހު އަޅުަގނުޑގެ ޢާއިލާ

ންނަވަީނ، ދަމި ތޯ؟ އެކަމަކާ ގުޅުމެއް ނެތް. އަޅުަގނޑު ނޑު ހުއްދަދޭނެއަޅުަގނޑު ާޢއިލާ ދަންޖައްަސން އަޅުގަ 

ނެގޔޭ .ޕީ މީހުންނަށް އެއޮތީ ަރއީސް ނަޝީާދއި ެއމް.ޑ އި ބުނެފަ ން ުސވާލު ހޯދަން. ވަޙީދު އަރައި އަޅުަގނުޑ ބޭނު

އަފްރާޝީްމ ންނަމެންނަށް އެނގެއޭ އޮންނަނީ ތިމަ އިއަފްރާޝީމު މަރާލި މީހާ. ސީދާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ބުނެފަ

ން ޭއގެ އެކީގައި ނީ ޔާމީންނާބުނެފައި އޮންނަ  ރުނަޞީ މަރުނެފައި އޮންނަނީ، ޢުކާ އަެނކަކު ބުމަރާލި މީހުން. އަނެއް

ނޑާިއ އަމި . އަނެަކުކ މީހަކު ބައިވެރިެވއޭ ނޑު ދަނބިދަރިފުޅާ ބައިވެިރވެއޭ. ީކްއވެގެންތޯ މި ބުނަނަނީ އަޅުގަ  2085ޅުގަ

ކެއް ސިޔާސީ ަކމެއްގެ ތެރޭަގއި މީހުންތަ މިވަރުގެ ނުލަފާތަނެއްގަިއ، ނުކުރެވޭނީ؟ މިވަރުގެ ޖާހިލު ބައެއް ތިބި ތަހުޤީޤު

ނިޑޔާރުްނ  ދުވަހު މީހަކު މަރައިެގން ގެންދިޔަ މީހަކު ޝަރީޢަތުން އެއިހަށް މެރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވެދާނެތޯ؟ ދޫކޮށްލީ. ފަ

ފު ނެތް . މި ރާއްޖޭަގއި ނެތް ޢަދުލުއިންޞާފެއް. މި ާރއްޖޭަގއި ޢަދުލްއިންޞާތޯ އެަކން ނޭނގެނީއިމާުރއަރާފައެ ތިބި ގަ

ނޑުމެންނެޭކ ޖޭގެ ެއްއވެސް މީހަކު މަރުެވއްޖެކޮްށގެން މި ރާއް ވަރުގެ ކަެމއް ދުވަހެއްަގއި ައޅުަގނޑުމެން މި އްޔާ އަުޅގަ

 2090ެއކަމެއް ުނކުރެވޭނެ.  އެހެްނވީމާ ތޯ ތަފާތެއް.އިހާރުކުރި މީެހކޭ ކޮބަ ލޭ މެރި މީހެކޭ، އަފްރާޝިމް ައވަހަމަ ތޮޅިޕެ

ނޑުމެންނަށް ނޭނގޭ ެއއްެޗއް ނޫން.  އިސްލާމްދީނުގެ ވާހަކަ މި ތަނުގައި މޮޅަށް ަދއްކާނެ ަކމެއް ނޫން. އަުޅގަ

 ލުތަކަށް ބަލާއިރު،. ިމަވރު ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ އިސްާލމީ އުސޫބީ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމްދީނުގަތި އަޅުަގނޑުމެން މި

ނޑިޔާރުންޖެހޭ  ޤެއް ކުރެިވގެން. މުކުެރވޭނީ ރަނގަޅު ތަޙުޤީއިޤާ ފުންނަން. މި ޤައުމުަގއި ޢަދުލުއިންޞާމަގަށް ގެ ހަމަފަ

ނޑިޔާރުންނަށް ކުން ކުރާ ކުީރމަ ހަމަ ޕާޓޭ ގްރޫޕަަފނޑިޔާރުމަނިކުފާނު ޙުކުމްޔާ ފަހު އޮންނަ ކަމެއް ވެއްެޖއް ވުރެ ފަ

ނޑިޔާރު ނޑުމެން. ކުރަނީކޮށްފިއްޔާ ީކއްތޯ  ކަންއެ އުސޫލުން ފަ ނޑިޔާރުން އެއްބަްސވެމިއަދު ހަ؟ އަޅުގަ  2095ިއ ފަތަރު ފަ

ނޑިާޔރު އެބަ ބުނޭ ތިމަންނަ ތި ންނައޮ ނޑިޔާރު ސަސްޕެންޑު މި ކަމާ އިދިކޮޅޭ. ތަނުން އެއް ފަ ކުރަނީ.  ބުނީމާ އެ ފަ

. ންފެންނަ ސީދާ ތީ ޖުޑިޝަރީގައި ެއކަން ކޮށްފައިއޮ ގެންދަނީ. އެމީހުން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރަމުން އެ، އިކޮށްފަ

ނޑު ިމހިރީ ތައްޔާރަށް. އަުޅގަ ވީ؟ީކއްކުރަންތޯ މިަކން ކުރަން، އެހެންވީމާ މުޅި މެންބަރުން ވެސް ނޑުެމންގެ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އަނބުރު  ެވގެންޯތ ހަދަހަދައިގެން ވާހަކަދަްއކައި މިތިބީ ތައްޔާރަށް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ދާން. ކީއް އަުޅގަ

ނޑު އަްށ އޮތީ ކޮންކަމެއްތޯ ެއކަން ުކރަން؟ ނަގާލަނީ؟ ޗަންޕާ އުްއޗު  2100 ކުރަމުން އެ މެން ދުނިޔޭގައި ނޫެޅވޭވަރުއަޅުގަ
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ނޑު ގެންދަނީ. އެވަުރގެ މުޖުތަމަޢެއްަގއި މީހުން މަރަން މި  މިކަން  މެން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރަންޖެހޭތޯ؟ތަނުގައި އަުޅގަ

 އަށް ަވޑަިއގަންނަވާ... ކުރަން ނުކެރެންޏާ ގެ

 

 ވުން:މުފީދު ވާހަކަދެއްކެ  މުލަކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޝިފާޤުފުވައް

ނުޑ   2105ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބިލެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނީތީ އަޅުގަ

ނުޑ އެްއވެސް ހާލެ ނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އަުޅގަ هللا ްއގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މިހިރީ ހައިރާންވެފަ. އަުޅގަ

ބޭނުމެއް ނުވޭ.  ގޮންޖަހާކަށް ދެކޮޅުހަދައި، ކަނލާެގ އަމުރުފުޅަށް ފުޅާ، އެބަސް ކަނލާގެ އެ ތަޢާލާގެ ޙުކުމްފުޅާއި

ނުޑަގއި ، ގައިއިްސލަމްދީނުގެ ޙައްދުތައް މި ބިމު އިސްލާމީ ުއސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއިހަމައެއާެއކީަގއި  މި ފަްސގަ

މަރުގެ ޙުކުމް  އީސް. ެއހެންނަމަވެސްރަހަދާ މީހަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑު ބޭނުމެއް ނުވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ގާއިމުކުރުމަށް ދެކޮޅު

 2110ގެ މައްޗަށް އެކުެލވޭ ބިލެއް ސަފުހާ  5، އިރުމައްޗަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބިލެއް އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރި

ަބ އެމި ބިލުަގއި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާތަކެއް ކުރިައށްގެންދާނެ ގޮތުެގ ވާހަކަ  ،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅިެގން އަިއއިރު

ޢީ ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއް ދަނީ ޝަރް ހަމައަށް މި އީސް، ޙުކުމެއް ތަންފީޛުުކރުމާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައޮތް ލިޔެވިފަ

ވީނަމަެވސް އަދި އެހެން ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ  ނިމިގެން. އެހެންވީމާ، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މަރުގެ ޙުކުމް ކަމުގައި

މަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކެއް އެ ބިލެއްަގއި އޮންނަންވާނެ ކަމަކަްށ މަރުޙަލާތަކުގައި ޢަ ޢީވީނަމަވެްސ، ޝަރު ބިލެއް ކަމުަގއި

ނޑު މި ނޑުމެން ޖިނާޢީ  ދަންނަާވ ވާހަކަ އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެްއ ނުކުެރވޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަ  2115އަކީ އަުޅގަ

ހިމެނިފައި އޮންނަންވާެނ ކަމަށް ނުވަތަ  ބެހޭ ޤާނޫނުގަިއ ހިމަނަންޖެހޭ އަތުެގ ބިލުަގއި ުނވަަތ ކޯޓުތަކާ އިޖުރާ

އޮތޭ. ިމ  ބިުލގަިއ އެބަ ހުށަހެޅިފައިވާ ޤަބޫލުކުރެވޭ ބަެއއް ކަންތައްތަްއ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުުމގެ ބިލެްއގެ ގޮތުަގއި

ނުޑ ދަންނަަވނީކީށެޭކ އެބަލައިގަންނާމި ބިލު ބިލު ބަލައިނުގަންނާށެކޭ ނުަވތަ  ނޑުމެްނގެ ނޫން. އަުޅގަ ހެން އަުޅގަ

 ކަން އެރާއްޖޭގައި ޤިޞާޞް ހިފަންޖެހޭނެކަމާ، ޤިޞާޞް ހިފޭނެ މި ދިވެހި ވިްއޔާ ވަނީ ކަމަށް  ޤާނޫނުތަކަށް ބަލައިފި

ނޑުމެްނެގ   2120އޮތީ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަުކގެ ޙުުކމްތަކުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް އެނގެން. ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެން ޤާނޫނުއަސާސީހުރިހާ ޤާނޫނުތަކެއް އަޅުގަ ނޑުެމން ބަލަންޖެހޭނީ އަޅުގަ އަށް. މި  މެން ހަދާއިރު އަޅުގަ

ވޭ އަދި އަޅުަގނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި  އެބަ  އިޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފަ

ޚިލާފުނުވާނެ ގޮެތްއގެ މަތިން ހުރިހާ  ގެ އަސްލަކާ ައޅުަގނޑުމެން އިްސލާމްދީނު ދަްއކާއިުރ ވެްސ،ނޑުމެން ވާހަކައަޅުގަ 

ނޑުމެން ވަކިކޮށްފަ ކަމެއް ކުރަން މި އޮތްއިރު ިމ  އިޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ަދއުލަތުގެ ބާރުތައް އަުޅގަ

 2125ިއމުކުރުމުގެ ބާރެއް އޮވެެމ، ޤާ  ފުވެފައި އަދި ޢަދުލުއިންޞާ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ކަމަށް

ދަނީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މި ތިން ބާރުގެ ތެރޭން ލާފައި މި  ބާރު ެވގެން މި ވަނަތުގެ ތަންފީޛީ ބާރަކަށް ތިންދައުލަ

ނޑމެން ހަވާލުވެަފއި ތިބިއިރު ައޅުަގނޑުމެން ތާދައުލަތް ހިންގުމުގެ މަސްއޫިލްއޔަ ެއކެްއގެ ޒިންމާ އަނެްއކެްއގެ  އަުޅގަ
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ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބާރުގެ  ،ދައުލަތުގެ ަތންފީޛީ ބާރުގެ ތެރެއަށް ޤާޫނނު ހަދާ މަޖިލީހުން ވަދެ، ބޮލަށް ޖަހައި

ނޑުމެން ދައުލަތުެގ ތަންފީީޛ ބާރުން ވަދެ، ތެރެއަށް  މި ޒާތަށް ކަންކުރަން އުޅުަމކީ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި  2130 ކަމެއް. ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު މި  ުކރެވެނީ އެހެން ދައުލަތް ހިންގަން އުޅުމެއް ޫނން. އަުޅގަ

މާ ތަންފީޛީ ބާރުން މް ތަންފީޛުކުރުމާ ހަމައަށް ދިޔައިމަރުގެ ޙުކުައކީ ޝަރުީޢ މަރުޙަލާތައް ނިމި،  ދަންނަވާ ވާހަކަ

ނޑަެއޅުމަކީ. ޢިއްޒަްތތެ ރި ރައީސް، މިސާލަކަށް، ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރެވޭނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ ކަ

ލާން  ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ނުވަތަ އެއް މަސް ށްއަހަރަށް ޖަލަ 25ނުވަތަ  ން ލާ ށްތަން އަހަރެއް ޖަލަ މި  ،ލާން ޖަލަށް

ލު ޙުކުމްކުރާ މި ޙުކުމްކުރަނީ ާމފުށިގައި ހުންނަ ޖަލަށްތޯ ނުަވތަ ދޫނިދޫގައި ހުންނަ ޖަލަކަްށތޯ ނުވަތަ އައްސޭިރ ޖަ

ނަޑއަޅަނީ  ދައުލަތުގެ ލާކަށް ނޫން ޙުކުމް ވަިކ ޖަލަކަށް  .ތޯކިޔާ ޖަލަކަށް  2135ކުރަނީީކ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ެއކަްނ ކަ

އެ ޙުކުމެއް  ށް ބަލައިގެން ޖާގަ ހުރި ގޮތަކާ،އިމުކުެރވިފަިއވާ ތަންތަނަވަގުތެްއގައި ޖަލުތައް ޤާ ތަންފީޛީ ބާރުން އެ

އެާއއެީކަގއި،  ހަމަ ން ކުރަނީ. ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސް.ފީޛީ ބާރުން އެކަތަންފީޛުކުރެވެން އޮތް ގޮަތކަށް ބަލައިގެން ތަން

ތުރާކުނަށްޯތ  ކުރަނީ ފޯވައްމުލަކަށްޯތ ނުވަތަ ހއ.އަްށ ޙުކުމް އަރުވާލަން ނުވަތަ ރަަށކަށް ފޮނުވާލަން ޙުކުމްކުރާ މީހާ

ލާފަިއ ކަށް އަރުަވއިއަކީ އެ ރަށަ އޭނަ ،ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އެ ކުށުގެ ާބވަތުން ،ނޫން .އަރުވާލަން ޙުކުްމކުރަނީ

ނޑަައޅަނީ އޭނަ ފޮނުވާލަންޖެހޭނީ  .ބަހައްޓަންޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް ފެންނާތީ ޙުކުމްކުރަނީ  2140ތަންފީޛީ ބާރުން މި ކަ

ނޑުމެން ޤާނޫނެއް  އަކީ މިއީ ދަންނަވާ ވާހަކަ އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި، ކޮންތަކަށްތޯ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ބިލެއް މި މަިޖލީހުން ފާސްނުކުރެވިގެން މި  ނެތިގެން މި ޤައުމުަގއި ނުކުެރވިގެން އުޅޭ ކަމެއް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ޤާނޫނުައސާސީަގއި  ެއާއއެީކގައިހަމަ ވެސް ނޫނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޤައުމުަގއ ތަންފީޛުނުކުރެިވގެްނ އުޅޭ ޙުކުމެއް

ޓަކައި  ޤާނޫނެއް ނެތުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ޤައުމު ހިންގުމަށް އިއެބަ އޮވޭ ވަރަށް ސާފުކޮްށ ބަޔާންކޮށްފަ

ނުޑމެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް  އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ،އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ަކންތައްތައް  2145ޓަަކއި އަުޅގަ

ުޓތަކުން މަރަށް މަރު ހިފަން ޒުރެއް ނޫން ކަމަށް. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯދޫކޮށްލުމަށް އޮތް ޢު، ނުކޮށް

ނޑުަގއި ޤިޞާޞް ދިއުން ެއިއން ދޭދާ ޙުކުމްކުރަމުން ކަްނ ކަން. ދެން، އެއެބަ ޖެހޭ ހިފަން ހަކޮށްދެނީ މި ފަސްގަ

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ފާސްކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނެއް ފާސްނުކުރެވިގެން ކަމަށް ދޭހަވާ ކަހަލަ އުޅެނީ މ ޢި  ނުކުރެިވގެން މި

ނޑު ކަންބޮުޑވޭ.  ލީހަށް ބިލެއް ހުށަހެޅިގެން ދިޔަިއމާއްޒަތްތެރި މަޖިގޮތަކަށް މި ޢި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

 2150 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ަގއި ވޯޓުެގ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު 1:39އަްށގެންދެވުމަށް އަޅުަގނޑު ކުރި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު، ވާަހކަފުޅު

 ން. އަރުވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަ
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 2155 . ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް 19

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުނނިމި ހުރި މަސައްކަތް. މި ައއިޓަމުގެ ދަށުން މަަސއްކަެތއް  އަށް. 19 އަިއޓަމުނޑު ެއޖެންޑާ ދަނީ އަޅުގަ  މިހާރު މި

 ނެތް. 

 2160 

 . ކޮމިޓީތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން 11

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ށުން ވެސް މަަސއްކަތެއް ނެތް. . ކޮމިީޓތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން. މި އައިޓަުމގެ ދ11ަ ައއިޓަމުއެޖެންޑާ 

 2165 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން 12

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާ ުއސޫލުެގ ގެން މަލުކުރަމުންވޯޓަްށ އެހުން. ައޅުަގނޑުމުން ޢަ ކަމަށްހުރި ކަން . ވޯޓަްށ އެހުމަށ12ް ައއިޓަމުޑާ އެޖެން

 2170. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި . ވޯުޓގެ ރަނގަބީލު ވަީނ ޖަހާފައަށް މިހާރު މި ިދޔައީ 12ގަިއ އެޖެންާޑ ައއިޓަމު 1:39މަތިން 

ނޑު ފުރުޞަުތއަރުވަންކޮށްލެއްވުމަށް އަޅު ނދެަވަޑއިގެން ކާޑުޮކޅުތައް ޗެކު މެންބަރުން ވެސް އިށީ . ިމއަދު އެޖެންާޑ ގަ

ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލާ  އާއި އޮތީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގައި މ12.1ި. އޮތީ ގެ ދަށުން ވޯެޓއ12.1ްއައިޓަމު 

މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު  ވަނަ މާއްދާަގިއވާ މަސަްއކަތްކުރުމުގެ ޙައްުޤ، ނ. 37ގުިޅގެން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވާތީ، މި މައްސަލަ ބައްލަަވއިދެްއވުން ެއދި ފޮނުވާފައިވާ މަްއސަލަ،  މުޙައްމަދުގެ ކިބަިއން ނިގުޅަިއގަނެފައިهللا ރުނަޞް

 2175ބަލާ ކޮިމޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި ނިްނމެވި ގޮުތގެ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް  ސަރުކާރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު

 ތަކުގެ ތެރެއިން ޯވޓުން ނިންމާ ހިސާބަށް ގޮސްފައިވާ މަަސއްަކތް ދުވަހުގެ 12.2ނެވުން. އެޖެންޑާ އައިަޓމު ދެން

ަގއި އޮްތ 12.1ދަންނަވާކަށް. އެހެންވީމާ،  ފަދަ ކަމެއް މިއަދަުކ ނެތް ވޯޓަށްގައި އ12.2ެކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން. 

ކޮށްލެްއވުމަށް ޅުަތއް ޗެކު ނދެވަަޑިއގެން ކާޑުކޮމަސައްކަތް އެކަނި އޮތީ. ުހރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް އިށީ

ނޑު ިމހާރު ވޯޓަށް މިފަހަރު ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު އަިދވެސް ެއއް ދަންނަވަނީ  އަރުވަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 2180ނޑު މިާހރު ވޯޓަށް މި ދަންނަވަނީ. ލޯކަލް؛ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަޑަިއގަތުމަްށ ދަންނަވަން. އަުޅގަ
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ނޑު ޯވޓަށް މި  ކަށްފަހު()ވަގުުތކޮޅަ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިީށނދެވަޑަިއގަތުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

ވަަނ މާއްދާަގިއާވ  37ނ.މިލަދޫ ކަުއންސިލާ ގުިޅގެން ޤާނޫނުއަާސސީގެ  އާއި  ދަންނަވަނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީ

 ގެ ކިަބއިން ނިގުަޅިއގަނެފައިމުޙައްމަދު هللا ންބަރު ނަޞްރުމިލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެ  މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޙައްުޤ، ނ.

ވާތީ، މި މައްސަލަ ބައްަލވަިއދެއްވުން އެދި ފޮނުވާަފއިވާ ަމއްސަލަ، ސަރުކާުރގެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރުބަާލ 

 2185މެދު ޢިއްޒަތްތެިރ  ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ކޮިމޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވުމާ ،ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރަްއވައި 

 ދެްއވުމަށް.ނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުމެންބަރުންނަށް ފެ

 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 2190  ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 59 ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި ެމންބަރުންގެ އަދަދު:

 29 ވޯޓު ދެްއވީ:

 29      ވޯޓު ނުދެްއވާ:

 2195 99     ގޮތަކަށް ވޯޓުނުދެްއވާ: ވަކި

 

 

  ދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

ވަނީ  . އެހެންކަމުން، މ58ި. ޖުމްލަ 39. ފާްސވުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު 58ވޯޓުަގއި ަބިއވެރިިވ މެންބަރުންގެ އަދަދު 

 2200ގުިޅގެން މަޖިލީހުގެ  ންބަރުންގެ ައދަދު ހަމަހަމަވެފަ. މިގޮތަށް ދިމާވުމާދެްއވި މެންނަ އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުފެ

މި ޯވޓު ނިންމަންޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ  ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ަކނަޑއެޅިފަ. ވަނީ ގޮތް މި މަލުކުރަންވާތުން ޢަރިޔާސަ

މާ ގުޅިގެްނ މި ގޮތަށް ވޯޓުދިނުދެނީ ފެންނަ ކަމަށް. ކަމުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވޯޓު ރިޔާސަތުން. އެހެންވީމާ، މި

ާވ ވަނަ މާއްާދގައި  37ސާީސގެ ނޫނުއަނ.މިލަދޫ ކައުންިސލާ ގުޅިގެން ޤާ އާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

 ގެ ކިަބއިން ނިގުަޅިއގަނެފައިމުޙައްމަދު هللا މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ ެމންބަރު ނަޞްރު މަސައްކަތްކުރުުމގެ ޙައްުޤ، ނ.

 2205 ވާފަިއވާ މައްސަލަ، ސަރުކާުރގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު އް ވާތީ، މި މައްސަލަ ބައްލަަވިއދެއްވުން އެދި ފޮނު

 12ކޮމިޓީން ނިންމެވި ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ. އެޖެންޑާ އައިޓަމު  ރައްވަިއ ނިންމެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓުން ދިރާސާކުބަލާ ކޮމިޓީ

 މި ނިމުނީ. 
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 . އިތުރު އެހެން މަސައްކަތް 13

 2210 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނުޑ  .މަސައްކަތް އިތުުރ އެހެން 13 ައއިޓަމުއެޖެންޑާ ދަނީ  އަޅުަގނޑު މިހާރު މި މި ައއިޓަމުގެ ދަށުން އަުޅގަ

ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ދާއިރާގެ  ވިލުފުށީ 9.1އިބްިތދާއީ ބަހުސް.  9މު ައއިޓަކުރިއަށް ގެންދަން ގަސްތުކުަރނީ އެޖެންޑާ 

ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. މަޖިލީހުގެ  ރިޔާޟު

ނޑު ކުމެވަޭބނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން ނު ކޮމިީޓތަކަށް ވަޑަިއގަންނަވަން އްވައިޖަލްސާ ދޫކުރަ  2215ަޑއިގަތުމަށް އަުޅގަ

އަރުވަން. )ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ވެލިދޫ ާދއިރާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ަޢލީ މުޙައްމަދު ރިޔާސަތަްށ ފުރުޞަތު

ނުޑ ދަންނަވާލަން. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(  ގެ ދާއިރާ  ނުޑ ވިލުފުށީއާދެ! އަޅުގަ  `.ވަަޑއިގެންެދއްވުމަށް އެދި ައުޅގަ

ސްގެ މަރުޙަާލގަިއ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ަމރުގެ ޙުކުމް ތަންފީުޛކުރުމުގެ ބިލުގެ ބަހު ންބަރު ރިޔާޟު ޢިއްޒަތްތެރި މެ

އިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ ުފވައްމުލަުކ މެދު ދާ، ަދއްަކވަމުން ގެންދިަޔއީނޑާލިއިުރ ވާހަކަކަ އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓަށް މެދު

 2220 އަރުވަން.ތެރި ެމންބަރަށް ފުރުޞަތުއްޒަތްމުފީދު. އެހެންކަމުން، އެ ޢި މެންބަރު ޝިފާޤު

 

 މުފީދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ކު މެދު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ނޑު  ؛ފުކުރައްވާ! ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. މަރުގެ ޙުކުމްއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އަލިބެ. މާ ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ނުޑަގއި ތަންފީޛުކުރާަކށް އަޅުަގނޑުމެންނަގެ އަކީ ައޅުަގނޑުމެން ދަންނަވަމުން ގެންދިޔަ ވާހަކަ   ށް މިމި ފަސްގަ

 2225ިއ އެކަމުގަ އޮންނާކަށްނުޖެހޭ. އެހެންނަމަވެސް ނެއް ނެތިގެން ތަންފީޛުނުކުރެވިވަގުތަށް ޤާނޫ ވަގުތުން މި މި ،ވަގުަތކަށް

ނަޑއެޅޭ އުސޫލުތަެކއް ޤާިއމު މު ނެ ނިޒާމެއް އޮތުމަކީ އެއީ މުހިއްކަންކަން ކުރެވޭ ކުރެވިފަިއ، އެއް ހަމައަކުްނ މިކަ

ނޑުމެ ން ރައްޔިުތންގެ ކަންބޮުޑވުން މި އޮީތ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަޤބޫލުކުރަން، ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

މި ކުރެވޭ  ޓަކައި ހިފުމަށް މަރަށް މަރުހިފަން ނުވަތަ ޤިޞާޞް، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޝަރުީޢ މަރުޙަލާތައް ނިމި

ނޑައެޅޭނީ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ތަންފީީޛ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުނުކުރެވޭ މައްސަލަިއގަ . މިކަމާ ދޭތެރޭަގއި ގޮެތއް ކަ

 2230ކޮން މިންވަރަކަށްޯތ  ،ދައުލަތުގެ ވަީސލަތްތައް ހުރީ ކޮން ފެންވަރަކަށް، ކަމާ ދޭތެރޭގަިއ ވިސްނައި ރާތަކުން މިއިދާ

 މި ،ގޮަތކަށްތޯ ބަލައިފީޛުކުރަމުން ގެންދަނީ ކޮންމަުރގެ ޙުކުްމތައް ތަންބަލައި އަދި އިސްލާމީ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުަގއި 

ނޑުމެންގެ ދައުލަތުެގ ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން އަ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު  ެނ އެކަން ކުެރވޭޅުގަ

ކުރަން މި ޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް، ީމގެ ުދވަސްތަެކއް ކުރިން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ނިޒާމެއް ައޅުަގނޑުމެން ޤާއިމު 

މަރުގެ މަްއސަލަތަކުަގއި، މަރުގެ ޙުކުމް  ނައިކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ވިސްމިކަމާ، ދައުލަތުގެ ތަންފީޛީ ބާރުން މި



84 

 

ނޑައަަޅއި ެއކަމާ ގުޅޭ ބިެލްއ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް   2235ތަންފީޛުކުރުމާ މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް ކަ

ޑަ ކަމެއް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ުކރަން މި އުޅެނީ ކުޓަކައި ތައްޔާުރަވމުން ގެންދަވާ ވާހަކަަތއް ވިާދޅުވި.  ހުށަހެޅުމަށް

ތަޢާލާ މި ބިންމަތީގައި هللا ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. ، ނޫން. ކުރަން މި އުޅެނީ ބޮޑު ކަމެއް. ނަފްސެއް ނައްާތލުމަކީ

ނަފްސެއް  ތް މަޚްލޫޤުކަމުގައިވާ އިންސާާނ،އެންމެ މާ މަޚްލޫޤުންގެ ތެރެއިން އިންސާނާ، ކުރެއްވި އެންމެ މާތްޚަލްޤު

 ވަރަށް ފުންކޮްށ ވިސްނާަފއި ނޫނީ ކޮްށގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންކަމުން، ޝަރުޢީ  އްތާލުމަކީ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސްނަ

 2240ހިގެން މަތީ ކޯޓަށް ިއސްތިޢުނާފުކުރެވޭެނ ކުރެވޭ މީހާެގ މައްސަލަ އޮޓަމެޓިކުން ޖެމަރުޙަލާތަކުގަިއ މަރަށް ޙުުކމް

އަށް ދާއިުރ ދައުލަުތގެ  މަހަ ފީޛުކުރުމާޙަލާ ނިމުމަށްފަހު ދެން ތަންމަރު 3ކުރެިވ، ޝަރުޢީ އުސޫލެްއ ވެްސ ޤާއިމު 

ޖަހައިގެން ުނވަތަ ދަންޖައްސައިގެން ުނވަތަ ބަޑިކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން ކޮންމެހެން 

ނޑަައޅާކަށްނުޖެހޭ. ޖަހައިގެންނޭ ކިާޔފައި ައޅުަގނޑުމެން ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް، މި އިންޖެކްޝަން މަޖިލީހުން ގޮތެްއ ކަ

ކަންކަްނ  މި ރިފޯރުންތެރިކަން ުހރި މިންވަރާ،ދައުަލތުގެ ތަންފީޛީ ބާރުން ދަުއލަތުގެ ކެ ރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

 2245ކުރެވޭނީ ކޮން ގޮތަކުްނތޯ ދިރާސާކޮށް ބަލަމުންދާ  ުކރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަާކ، ޓަކައި ތަންފީޛުކުރުމަށް

ނޑިަވޅެްއގައި އަމިއްލަ މެންބަރަކު ނުވަތަ އަޅުަގނޑުެމންގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މިފަދަ ބިލެއް  ދަ

ނުޑ ދެކޭގޮުތގަިއ ކަމުެގ ބާވަާތއި ކަމުގެ ޒާތަށް ބަލާއިރު ެއީއ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވުން އަުޅގަ

ނޑުެމން ޤާނޫނު ހަ ނޑުމެންނަކަށް ނޫން އެނގޭނީ، އަުޅގަ ކަށް މަޖިލީހަ ދާއެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. އެއީ އަުޅގަ

އަދި ތަންފީޛީ ބާރުަގިއ  .ދައުލަތުގެ ތަްނފީޛީ ބާރުގެ ކަންތައްަތއް އެތުރިފައިވާ ގޮތް، ފެތުރިފަިއވާ ޮގތް ނޫން އެނގޭނީ

 2250ކަންކަން  މި ނދަގޫަތއް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.ނުކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި އުކަން ތަންފީޛުކުރުމާއި ތަންފީޛުކަން

ގެ ފަރާތުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅަން އެބަ ޖެހޭ. އެ ބިލުަގއި ަކނަޑއެޅިފަިއ ބަލާފައި ދައުލަތު

ޛުކުރުމަށް ުނވާެނ ޙުކުމެއް ތަންފީުލގައި ަމސްހުނިވެފައި ޮއވެގެންކަންކަން ކުރަންވީ ގޮތް. އެ ބި އޮންނާނެ މި

މި ބިލުގައި މި އޮތީ  ސް. އެހެންނަމަވެސްރައީއްޗެއް، ޢިްއޒަްތތެރި ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާއާ، މިީއ މުޅިން ދޭ

ރުގެ މަ ިވއްޔާމު ާލަކމުގައި ވަނީލާ އާއި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމާ، ދެ ބައި ގުޅިފަ. އެގޮތަށް ގުުޅވައިޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަ

 2255ރެވޭ މީހާގެ ކުރެވޭ މައްސަލަތައް، މަރުގެ މައްސަލަަތކުަގއި ތުހުމަތުކުމައްސަލަތަކުަގއި ތުހުމަތުކުރެޭވ މީހާ، ތުހުމަތު

އިން  ތަޙްޤީޤީ މަރުޙަލާ  ،ކުެރވި އުސޫލުތަކެއް މި ބިލުގައި ޤާއިމު ޝަރީޢަތް ހިންގާނެ ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއް، ހުރިހާ

ނޑުމެްނ ނިމިފައި އޮތް ޤާނޫ ،ހަމައަށް ލިޔެވި ތަންފީޛީ މަރުޙަލާއާ، ފެށިގެން ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމި ނެއް އަޅުގަ

ކަތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން ގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބިލެއްަގއި ދެން އެހެން ހުރިހާ ވާހަޖެހޭނީ. މަރުވުޖޫދުކުރަން

ނުޖެހޭ. އަދި ަގނޑުމެން މި ބިލުގައި ލިޔާކަށްނުޖެހޭ. ވަކީލެްއގެ ހާިޒރުގައިޯތ، ނޫންތޯ ޝަރީޢަތް ހިންގާނީ އަޅުލިޔާކަށް

ނޑުމެންނަށް އިސްިތޢުނާފު ކުރުމުގެ ބިލެްއަގއިމެންނަށް މަރުގެ ުޙކުމް ތަންފީޛުއަޅުަގނޑު  2260ތޯ، ނޫންތޯ ކުރެވިދާނެއަުޅގަ

ަގިއ ކޯޓަށް އިސްިތޢުނާފުކުރުމުގެ މައްސަލައި ކުރުމުގެ ބިލެއްަގއި ހައިސުވާލު އުފައްާދކަށްނުޖެހޭ. މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛު
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ނޑުމެން ލިޔާކަށްލިޔެކިޔުންތައް ފޮުނވާނެ ގޮުތގެ  ކުރާނެ ގޮތުެގ ލަ ތާވަލުޖެހޭ. ހައިކޯޓުން މައްސަނުއުސޫެލއް އަުޅގަ

ނޑުމެން ލިޔާަކށްކުރާނެ ބިއް ވެސް މަރުގެ ުޙކުމް ތަންފީޛުއުސޫލެ ކޯޓަށް  ނުޖެހޭ. ސުޕްރީމްލެއްގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން މަރުގެ ޙުުކމް ތަ ންފީޛުކުރާ ބިލެްއގަިއ ލިޔެކިޔުންތަްއ ފޮނުވާނެ ގޮތުެގ އުސޫލަާކއި ތަރުތީބެްއ ެވްސ އަުޅގަ

 2265ކޯޓުން މައްސަލަތައް ތާވަލުުކރާނެ ގޮތުގެ އުސޫެލއް ވެސް އަޅުަގނޑުމެން މަރުގެ ޙުކުްމ  ޕްރީމްއަދި ސުނުޖެހޭ. ލިޔާކަށް

ހާ މުއްދަތެއްެގ ޖެހެނީ މިއެީކގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުަރންއަދި ހަމަ އެއާނުޖެހޭ. ންފީޛުކުރާ ބިލެއްަގއި ލިޔާކަށްތަ

ނޑުމެން މަރުގެ ޙުކުތެރޭގައިތޯ އެ  ނުޖެހޭ. އަދި ހަމަ އެާއއެީކަގއި ބިލެްއަގއި ލިާޔކަށް މް ތަންީފޛުކުރާވެސް އަުޅގަ

 ގެންދާނެ ގޮުތގެ ވާހަކަތައް މި ބިުލގެ ތެޭރަގއި  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅަގނޑުމެން މި ޝަރީޢަތް ުކރިއަށް

ތްެތރި ފައި އޮތީމަ ޢިއްޒަމިހެން ލިޔެގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބިލު، އަކަށް މަރުމަސްހުނިކޮށްފައި ބިލުގެ ސުރުޚީ

ނޑަކަށް މި ިބލު މުޅިން ހަމަ ރައީސް  2270ން، ނޫ ވެސް ައޅުަގނޑު ކަންބޮުޑވަނީކީނުޖެހޭ. ފަހަރެއްގައި  އެއް އަުޅގަ

ނޑު ތާއީދުކުރަން އަޅުަގނޑު ދެކޮޅުހަދަނީކީ މަތީން މި ބިމުގައި އިސްލާމީ  ވާ ގޮތުގެއިސްލާމްދީނުގައި ،ނޫން. އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޤާއިމުކުރެވެންޖެ ދުތައްޙައްދުތައް، ިއސްލާމްދީނުގެ ޙައް މެ. ޤިޞާޞް  ން ޖެހޭނެ ވެސްނެ. ކުރަހޭއަުޅގަ

ނުހިފޭ ގޮތަކަށް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ބިލެްއ ޤިޞާޞް ހިފަންޖެހޭނެ. އަދި ޤިޞާޞްލަތްތަކުގައި ހިފަންޖެހޭ ހާ

ނޑު ވޯެޓްއ ނުދޭނަން ކަމާ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ކަން މި އަުޅަގނޑުމެންއެހެންނަމަވެސް، މެ.  ވެސް ފާސްކުރާކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނެއް ފާސްކުރެވިފަިއވާ ގޮަތކުން ކުށެއް ނެތް ނަްފސެއް ނައްތާެލވިއްޖެ ކަުމގަިއ ވިސްނައި  2275ނުަލއި އަުޅގަ

ނޑުމެهللا ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، މާދަމާ  ވިްއޔާ ވަނީ ނޑުމެން ާހޒިރުކުެރވޭއިރު އަުޅގަ ން ތަޢާާލގެ ދަރުބާރަށް އަުޅގަ

ނިޑޔާރުމަނިކުފާނު ޝަރީޢަތް މި  އަށް ދޭނީ ކޮން ޖަވާބެއްތޯ؟އެ ނޑުމެން ހަދާފައި ދޭ ޤާނޫނެއްގެ މައްޗަށް ފަ އަޅުގަ

ރީ. ނަށޭ ތިމަން މަނިކުފާނު ޙުކުމްކުމަނިކުފާނަށް ލިބިފައި އޮތް ޤާނޫމަނިކުފާނު ިވދާޅުވާނީ ތިމަން ހިންގަނީ. އެ

އި ުޙކުމެކޭ ތިމަންނަމެން މަންނަމެން ތިމަންނަމެންނަށް ތަންފީޛުކުރަން އަވާނީ ތިީޛ ބާރުން ޖަވާބުދާރީދައުލަތުގެ ތަންފީ

ނޑު ބިރުގަނޭ.  ކުރީ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، މިގޮތަށް މިޙުކުމް  2280ކަންކަްނ އޮތްއިރު ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

 ެނތީ. އަޅުަގނޑުމެން ބިރުގަނޭއަޅުަގނޑު ކަންބޮޑުވޭ ިޢއްޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ކަތި ފިޔަވަޅެއް އެޅިދާ

ނޑުމެންއަޅުަގނޑުމެން ހަދާ ޤާނޫނަކާ  ނަށް ދެވިދާނެތީ. ގުިޅގެން ކުެށއް ނެތް ނަފްެސއް ނައްތާލުމުެގ ފުރުޞަތު ައޅުގަ

ެދވޭނެ ކުށްކުރާ މީހާ، މުޖުރިމުންނަށް ޙައްޤު އަދަބު، އިސްލާމްދީނުަގއި ަކނަޑއެިޅފައިވާ ަޙއްޤު އަދަބު  އެހެންނަމަވެސް

ނޑުމެން ލިޔެ ،ލުތަެކއް، ހަމަތަކެއް އުސޫ ތަްއޔާރުުކރަން އެބަ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި  .ާޤނޫނުތަކެއް، ގަާވއިދުތަެކއް ައޅުގަ

ނޑުމެން މިތާ ތިބެފައި ން. މިއީ ބޮޑު ކަމެއް. ބޮޑު މަސްއޫރައީސް، މިއީ ުކޑަ ކަމެްއ ނޫ  2285ލިއްޔަެތއް. ައޅުގަ

ޮގންޖެހުމަކަށް ވިސްނައިގެން ނުވަތަ ރައްޔިތުްނގެ ކިަބއިްނ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސިޔާީސ ގޮތުން ކުރިމަތިވެދާނެ

ނޑުމެން ވިސްނަިއގެން ނުވަތަ ކު  ރިއަްށ އޮތީ އިންތިޚާުބގެ މޫސުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުތވެދާނެ ފާޑުކިޔުމަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމެން ކަމަށް ވާީތވެ ައޅުަގނޑުމެން ރައްޔިތުންެގ ރުހުމާއި ލޯބި ޯހދުމުގެ ވިސްނުުމގައި ިޢއްޒަތް ެތރި ރައީސް، އަުޅގަ
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ނޑުމެން ވަގުތު ދޭން އެަބ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދައުލަތުގެ ތަންފީޛީ ބާރުގެ ބިލެއް ނިންމައިގެން ނުވާނެ. ައޅުގަ

 2290ޓަކައި އެްނމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ ކޮބައިޯތ  ތެރޭގައި މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް މި ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުމަށް

ުކރެވިފަިއވާ ޝަރުޢީ ހުރިހާ ން ިމހާރަށް ވެސް މަރަށް ުޙކުމްއެނގެން އެބަ ޖެހޭ. އަދި މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ތައް މިހާރުން މިހާރަށް ަމރުޙަލާ ނުވަތަ ޝަރީޢަުތގެ މަރުޙަލާތައް ނިމިފައިވާ ަމްއސަލަ 3މަރުޙަލާތައް، ޝަރުޢީ 

ރައީސް، ވާން އެބަ ެޖހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ޖޫދުތަންފީޛީ ބާރުގެ ެތރެއިން ވުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ަދއުލަތުގެ ތަންފީޛު

ޓަކައި ދަުއލަތުގެ ތަންފީޛީ އިދާރާގެ ުނަވތަ ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސް  ކޮށްދިނުމަށްޤައުމެްއގައި ޢަދުލުއިންޞާފު ޤާއިމު

 2295ކުމްތައް ޢަދުލަށް ޙުކުމްކުރެވޭ ޙު، ޙާކިމާ އަށް ކުރެވޭނެ އެންެމ ބޮޑު ކަމަކީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފޮތުގަިއވާ ގޮުތގައި 

ނޑުމެންނަތަންފީޛު ށް މި ފެންނަނީ ޙުކުމް ތަންފީޛުނުކުރެވޭ ކުރަމުން ގެންދިއުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ައޅުގަ

ދާތަން. ޤާނޫނެއް ނެތުމަކީ ްއިޓގެން ޒަމާންތަކެއް ފަހަނައަަޅިއ ފަތެްއގެ ތެރެއަށް ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ޤައުމު ވެސަގާ

ޖެހޭ ސަބަބެއް ގެ ނިޒާމު ބޮއްސުންލައިގެން ދާންދުލުންގެ މި ޤައުމުގައި ިޖނާޢީ ޢަނޑުމެޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ 

ނޑުމެންެގ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލިސް ޒިންމާދާރު ގޮތެއްަގއި  ނޑު ޤަބޫެލއްނުކުރަން. އަުޅގަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނޑިޔާުރގެތަްއ ޒިންމާދާރު ގޮެތއްަގއި މަ  ،މަސައްކަތްކޮށްމެ ނޑުމެްނގެ ފަ  2300ަދއުލަތުެގ  ،ސައްކަތްކޮށްަފއިއަދި އަުޅގަ

ިވއްޔާމު މި ޤައުމުަގއި ޢަދުލުއިންާޞފު  ތަންފީޛީ ބާރުން ޒިންމާދާރު ގޮތެްއަގއި މަސަްއކަތްކުާރ ކަމުަގއި ވަނީ

ުކރެވޭނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އެހެންކަމުން އަޅުަގނުޑގެ ާވހަކަކޮޅު ނިންމާލަމުން ވެްސ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޤާއިމު

ނުޑަގއި ހުރަހެއް ނެތޭ. ތަންފީޛުދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަރުގެ ޙުކުމް  އަޅުަގނޑު ކުރުމަކަށް މި ފަސްގަ

ނޑުމެންގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުްނ މަރަށް މަރު ހިފަން އެބަ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތަުކަގއި ހުރަހެއް ނެތޭ. އަުޅގަ

ނަޑއަަޅން މިފީޛުކަންކަން ަތން ކުރެއޭ. އެޙުކުމް  2305ޖެހެނީ ތަންފީޛީ ބާރުންނޭ. ތަންފީޛީ އިދާރާއިންނޭ.  ކުރާނެ ގޮެތއް ކަ

ނަޑއަަޅއިދޭން އެންމެ ފަސޭހަ ވާނީ ތަންފީޛުކުރަން އިދާރާތަކުންނޭ. ތަންފީޛު ކުރަްނ އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ ކޮބަިއކަން ކަ

ލީހަށް ފޮނުވުމުގެ މި މަޖި ،ތިބޭ ފަރާތްތަކަށޭ. ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން މިކަމާ ދޭތެރޭގައި ވިސްނައި ބިލެއް އެކުަލވާލައި 

މަގުމަތީގަިއ ވާ ަދނިޑވަެޅއްަގއި ައޅުަގނޑުމެންެގ މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު މި ބިލު ހުށަހެޅުއްވީމަ ދެްނ 

ދޭތެރޭގަިއ ސަރުކާރުން ވެސް ކޮންމެެވސް ވަރެްއގެ ިވސްނުންތަކެްއ  ރަްއވަމުން ގެންދަވާ މަސަްއކަތާސަރުކާރުން އެ ކު

ނޑަށް ހީަވނީ. އެހެންވީމާ ވަަޑއިގަންަނވާނެހެންވިސްނަވަްނ ޖެހި ނޑު ، އަުޅގަ  2310މެން މި މަރުގެ ޙުކުްމ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެންމެ  ިވއްޔާމު، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ކުރުމުގެ ބިލެއް އަުޅަގނޑުމެން ލިޔާކަމުަގއި ވަނީތަންފީޛު

ނޑުމެްނގެ މި ަޤއުމުެގ ނިންމައިލެވޭނެ. ަދއުލަތުގެ ތަްނފީޛީ ބާ ޖުމްލައަކުން މި ބިލު ރުގެ ތެޭރަގއި އަުޅގަ

ކެރިފޯރުންތެރިކަމާ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ އާބާީދ ތުނިކޮށް، ކުދި ރަށްަތކަކަށް ފެތުރިފަިއވާ ގޮތާ، 

ތަންފީޛުކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާ، އުނދަގޫަތކާ، ފަސޭހަތަކާ، މި ހުރިހާ ކަންކަމަށް ބަލައި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ިމ 

ނޑުމެންނަށް އެންމެ ފަސޭހައިން މިކަން ކުރެވެން އޮތް ގޮަތީކ ކަ  2315ންކަން ކުރަމުން ގެންދާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަޅުގަ
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ދަންޖެއްސުން ކަމުަގއި ވަނީ ވިްއޔާމު ެއ ގޮތޭ. ނުވަަތ ބަޑިޖަހައިގެން ެވއްޖެއްޔާުމ އެ ގޮތޭ. ނުވަަތ ވިަހ 

ނީޑގައި ބައިންަދއިގެން ެވއްޖެްއޔާމު އެ ގޮތޭ.  އިންޖެކްޝަނެއް ޖަހައިގެން ެވއްޖެއްޔާމު އެ ގޮތޭ. ނުވަތަ ކަރަންޓު ގޮ

ނުވަތަ ދުނިޭޔގެ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުަގއި މިފަދަ ޙުކުމްަތއް ތަންފީޛުކުާރ ގޮތްތަުކގެ ެތރެއިން ރާއްޭޖގެ އެންމެހަިއ 

ރުން އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު ރަށްތަކުގައި އެންމެ ފަސޭހައިން މިކަން ކުރެވެން އޮތް ގޮތޭ. ދައުލަތުގެ ތަންފީޛީ ބާ

 2320އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އެންމެ ފޮޅުވަތަކުން ެއގޮތަށް ލިޔެ ނިންމާނީ. އެގޮތަކީ ދަންޖެއްސުންަކމުގައި ވަނީ ވިްއޔާމު މަރުެގ 

ނުޑމެން ލިޔެލީމަ އެ ނިމުނީ.  ޙުކުމް މި ރާއްޖޭަގއި ތަންފީޛުކުރާނީ ދަންޖައްސަިއގެްނނޭ. އެހާ ވަރަށް އަުޅގަ

ރައީސް ޭއގެ މާނަ އަކީ ައޅުަގނޑުމެން މި ކަމަކަށް ޤާނޫނެއް ބޭނުމެއް ނުވެއޭ. މި ކަމަށް ބޭނުންވަީނ ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑުމެްނގެ ޖަލު  ޤާނޫނުގެ ތެރެއިން ހެދިފައި އޮންނަ ގަވާއިދެކޭ. ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ަގާވއިދެްއގެ ތެރެިއންނޭ އަޅުގަ

އަދި އެެހނިހެން ޙުކުމްތައް ެވސް ތަްނފީޛުކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ޙުކުމްތައް ވެސް، އަުރވާލުމުެގ ޙުކުމްތައް ވެްސ 

 2325އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވާ ކަހަލަ އުސޫލެްއގެ މަތިންނޭ މިކަން ކުރަން މި ޖެހެނީ. ކަމުގެ ބާވަތުން ވަކި ޤާނޫނެްއ 

މަޖިލީހަށް ބިލެއް  ނެތިގެން، ޤާނޫނެއް ނެތުމަްށ ވުރެ އޮތުން މުހިއްމުކަމަްށ ދައުލަތަށް ފެނިގެން ދައުަލތުން މި

ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ވިސްނުމެއް ެގންގުޅުްއވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވި ިވދާޅުވުމުން އެއީ ޭއގެ ރޫހަށް ބަލާއިރު އަޅުަގނޑަށް ެވސް 

ނޑުމެންނާ ހަމައަށް އަންނާން އެބަ ޖެހޭ. ކޮންމެހެން މިބިލު  ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް. އެހެންީވމާ، އެ ބިލު އަޅުގަ

ނޑު ދަްނނަވަނީކީ ނޫން. އަދި މި ބިުލ ބަލައިގަންނާށެޭކ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވަނީކީ ވެސް ނޫން. ބޭރުކޮށްލާށެކޭ ައޅުގަ 

 2330އަޅުަގނުޑގެ ކަންބޮުޑވުމަކީ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުުނކުެރވި އެންމެ ދުވަހަކަްށ ވެްސ ލަސްވެގެްނ ދާ ކަމަށް ވަނީ 

ނޑުމެންގެ ޤާނޫނު އެ ވަނީ ވިްއޔާމު ދެން މަރުވެދިޔަ މީހާގެ ޙައްޤުަގއި އޭނާގެ ވާިރސުންގެ  ޙައްޤުަގއި އަުޅގަ

ނޑުެގ ކަންބޮޑުވުަމކީ. އެހެްނވީމާ،  ނޑުމެން ެއ ވަނީ އިހުމާލުވެފަ. ިޢއްޒަތްެތރި ރައީސް. އެއީ އަުޅގަ އިހުމާލުވެފަ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ެއކަކު އަނެކަކާ ދިމާލަށް އިނގިލިިދްއކުރަންވީ ޒާތު  ގެ ބިލެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެން ޖަޒުބާތުަގއި ެޖހިގެން އަުޅގަ

މި ބިލަކީ. އަޅުަގނޑުމެންގެ ދުސްތޫރު، ޤާނޫނުއަސާީސގަިއ ވެސް ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމައިނުން ވެސް ބިސްމި އަްށ 

ނޑުމެންނަށް އެަބ އޮތް ަކނޑަައޅާފައި އިސްލާމްދީނުގެ  ނޑުމެްނގެ މި ފޮޅުވަތްތައް ިލޔަންފަށާއިރު އަުޅގަ  2335ފަހު، އަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެން ހަދާ އަސްލަކާ ޚިލާފަށް އަުޅގަ މެންނަކަށް ނެތް މިތާގަިއ ެއްއެވސް ޤާނޫނެއް ނެހެދޭނެ ކަމަށް. އަދި އަުޅގަ

ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤާނޫނުން ަބއެއް ވިަޔސް ެވސް ިއސްލާމްދީނުގެ އަސްަލކާ ތަޢާރުޟުާވކަމުގަިއ ވަނީ ވިްއޔާމު ެއ 

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނެއް ނުވަތަ އެ ޤާނޫުނން އެ ބައެްއ، އެ މިްނވަެރއް ެވގެންދާނީ ބާތި ލު އެްއަޗކަށްކަން އަުޅގަ

ނަޑއެޅި، ސާުފކޮށް ބަޔާންޮކށް އެނގެން އެބަ އޮތް. އެހެްނވީމާ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިުތން ވެސް ޤަބޫލުކުރާނެ، އަދި  ކަ

ނޑުމެންނަކަށް ނެތްކަން   2340ތަޢާލާގެ ޙުކުމްފުޅަށް هللا އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން ެވސް އެބަ ޤަބޫލުކުރަމު އަޅުގަ

ެރވޭކަށް. އެ ޙުކުްމފުޅުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ތަންފީޛުކުރަން އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތެއް ވީާހވެސް ައވަހަކަށް އިންކާރުކު
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ދައުލަތުގެ ތަންފީޛީ ބާރުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް، ައޅުަގނޑުމެންގެ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އަންގަވައިެދްއވުމަށް 

 ކަކޮޅު ނިންާމލަން. ޝުކުރިއްޔާ ެދއްވި ފުުރޞަތަށް. އިލްތިމާސް ދަންނަވާ ހާލުގައި އަޅުަގނުޑގެ ވާހަ

 

 2345 ވާހަކަދެއްެކުވން: އިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަރީފުތިމަރަފުށީ ދާ

` ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް. މިއަދު އަޅުަގނޑުމެން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި މި ވާ 

ބިލު. މި ބިލަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ބިެލއް. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. މިހެން ިމ  ބިލު، ެއއީ މަުރގެ ޙުކުމް ތަްނފީޛުކުރުމުގެ

ދަންނަވާލަނީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ޮގވަމުންދަނީ ރާއްޖޭަގއި މި ހިނގަމުންދާ 

ނޑު މާރާމާރީ އާއި ޤަތުލުޢާއްމު ހުއްޓުވުމަށް ޓަަކއި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ ކަށީގެްނވާ ފިަޔވަޅުތައް އެޅުމަށް. އަުޅގަ

 2350ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި މި ޢިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހުން އެއްވެސް މެންބަރަކު، އަދި އަުޅަގނޑު އަުޑއެހި ގޮުތގައި އެްއވެސް 

ނަމަ، އެ  މެންބަރަކު މަރަށް މަރު ހިފުމާ ދެކޮޅެްއ ނޫން. އަދި ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއވާ ގޮުތގެ މަިތން މީހަކު މަރައިފި

ނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތަްއ ވެސް ހެދިފައި ވަނީ ެއގޮަތށް. އަދި ވޭުތވެދިޔަ ތަނުަގއި  މީހަކު މެރުމާ ދެކޮޅެއް ނޫން. އަުޅގަ

އެކަމާ ދޭތެރޭގައި މަރަށް މީހަކު މަރައިގެން ޙުކުމްކުރެވިަފިއ ވެސް، އޭނަގެ މަްއޗަށް މެރިކަމަށް ސާބިތުވެއްޖެ ކަމަށް 

ފައި ވެސް ވަނީ މެރުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުެމންގެ ކުރި މައްޗަށް މިހާރު ވަންޏާމު ޙުކުމް ކުރެވި

 2355ހުށަހެޅިފައި މި ވާ މައްސަލަ އަކީ ެއްއވެސް ހާލެއްަގއި ަޝރުޢީ މަރުޙަލާގައި ކަމެއް ހިނގާނެ ގޮތާ ބެހޭނެ މައްސަލަ 

އް ހިނގާނެ ގޮަތކާ ބެހޭ ގޮތުން އޮތްއޮތުަމކީ އެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ބިލުގައި ޝަރުީޢ މަރުޙަލާގަިއ ކަންތައްތަ 

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ކޮމިީޓ މަރުހަލާގައި އިޞްލާޙުކުރެެވންޖެހޭނެ ކަމެއް. މިކަހަލަ ބިލަކަށް ވާހަކަދައްކަމުންދާއިުރ 

ޑރ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅަގނޑަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހަނދާންވެގެްނވަނީ އަުޅަގނޑުމެްނގެ އަޚް، އައްޝަހީދު 

އަފްރާޝިމުގެ މަތިން. މިކަހަލަ ބިލުތަކުގައި އެ މަިނކުފާނު ވޭތުވެިދޔަ ދުވަސްަތކުަގއި މަސައްކަްތކުރުމުަގިއ 

 2360ދެއްވާފަިއާވ، ދެްއވާފަިއ ހުރި އަގުހުރި މަްޝވަރާތަްއ ައޅުަގނޑު ހަނދާންވޭ. މިއަދު އެ މަނިކުފާނު މިތާގައި ނެތްކަީމ 

އެއް. މި ފުރުޞަތުގައި އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރާނަފުޅަށް ސުވަރުޭގގެ ދާއިމީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބުނު ބޮޑު ހިތާމަ

ނުޑ  ޙަޟުރަތުަގއި ދުޢާ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، މި ޙުކުްމ هللا ނިޢުމަތްލެއްވުމަށް އެދި އަުޅގަ

މުވެފަިއވާ ކަެމއް. އަދި ތަންފީޛުކުރުމަކީ މަރަށް މަރު ހިފުމަކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ިމހާރު މި ރާއްޖޭަގއި ވަރަށް މުހިއް

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއްއވެްސ ހާލެއްަގއި ޤިޞާޞްހިފުމަކީ އަުޅަގނޑުމެން ކުރަްނ ނުވާނެ ކަެމއް ކަުމގަިއ 

ނޑު   2365ޤަބޫލުކޮށްގެނެއް ެވސް ނުވާނެ. އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސްގެ ނަމުގައި އެ ަވކާލާތުކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ެއްއވެސް މެންބަރަކު އެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ިއސްލާ މީ ޝަރީޢަތާ ޚިލާފަށް ވަކާލާތުކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަ

ނޑުގެ އިލްތިމާސެއް. މި މަރުެގ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަކީ ދެންމެއަކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވަކާލާތުނުކުެރއްވުަމކީ އަުޅގަ

ނޑު ވެސް ޤަބޫލު  ކުރާ ގޮުތގައި ތަންފީޛީ ބާރުެގ މައްސަލަ އެއް. ތަންފީީޛ ޝިފާޤު މުފީދު ވިދާޅުވި ފަދައިން އަުޅގަ
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ލިިބގެންާވ ބާރެއް. އަދި ލިބިފަިއާވ ވަސީލަތްތަަކކީ ކޮަބއިކަެމއް ށް ބާރަ ުރކާރަށް، ަދއުލަތުގެ ތަންފީޛީ ބާރަށް، ެއއީ ސަ

ނޑުމެންނަކަްށ ނޭނގޭނެ. އެހެންނަމަވެސް ރަްއޔިތުންނަށް އި ؛ބާރަށް ނޫނީ ވެސް އެ  2370ންސާފާިއ ސުލްޙަވެިރކަްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ބޮލުަގއި ެވސް އެޅިަފއިާވ ޒިންމާގެނެސް ންފީީޛ ބޫލުކުރާތީ ތައެއް ކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަ ދިނުމަކީ އަުޅގަ

ވަންޏާ  ފު ހޯދައިދިނުމަށް ފަސްޖެހޭ ކަމަށްވަތަ ރަްއޔިތުންނަށް ޢަދުލުއިންޞާނު ،ކުުރމަށްބާރުން ޙުކުމެއް ތަންފީޛު

ޖެހޭ. ސްކޮށްގެން ވެސް އެކަން ތަންފީޛުކުެރވެންއަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތގަިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާ

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިމަޖިލީހުން ބަލައިގަނެފީޛުކުމް ތަންމިގޮތުން މަރުގެ ޙު ނޑުމެން ، ކުރުމުގެ ބިލަކީ އަުޅގަ އަުޅގަ

 2375އެކަން  މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ައވަސްކޮްށގެން ދައުލަުތގެ ތަންފީޛީ ބާރަށް ؛މަޖިލީހުގައިމި 

ނކުރެވޭނޭ ގޮތް މަގުފަހި ނުޑ ޤަބޫލުކުރަން.  ޑުމެން ކުރަންޖެޭހނެ ކަމެއްކޮށްދިުނމަކީ އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ކަމުަގއި އަުޅގަ

ވެސް، މަރުގެ ޙުކުްމ  ރައީސް ތާރީޚުގެ ތެރެއިްނ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަޔާތްޕުޅުގައި

ަވިއގެްނ ކުގެ ބޭނުންހިއްޕަަވސީލަތްތަ ހުރި. އޭރުަގއި ހުރި ވަސީލަތްތަަކށް ބަލާއިރުގައި އެ ކުރެވިފައި އެބަތަންފީޛު

ތަކުަގއި މަރުެގ ޙުކުމް ވަނީ. ެއއަށްފަހުގަިއ ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ އެހެނިހެން ަޤއުމު ކުެރވިަފއިމަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛު

 2380އެންމެ  ،ތަކަށް ލިބިފައިާވ ަވސީލަތްތަކަށް ބަލަިއގެންލަތްދައު  އެ  ،ބޭފުޅުންނަށް ވަީނ ެވްސ އެ ކުރެވިފައި ތަންފީޛު

ބިލުގައި ހަމައެކަނި ދަްނޖެއްސުން އޮތުމުގެ ބަދަުލގަިއ  މި ،މީަގއި، ކޮށްގެން. އެހެްނވީމާސީލަތްތައް ބޭނުންރަނގަޅު ވަ 

ނޑުމެންނަށް ލިބިފަ މު ކަމެއް ކަމުަގިއ އިވާ މިންވަރުން ހިމެނުމަކީ މުހިއްކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި އިތުރު ަވސީލަތްތައް އަުޅގަ

މެންބަރުންނަށް  ބިލު ބަލައިގަތުމަްށ އެންމެހައި ލާނީ މިގެ ވާހަކަކޮުޅ ނިންމައިދި އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު ދަންަނވަން. އަ

 ކުރަމުން. ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އިލްތިމާސް

 2385 

 ދު ވާހަކަެދއްެކވުން:އްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީތޮ

ނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އެކުރެވެމުންދާ މައުޟޫޢުގައި އަްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! ބަހުސްޝުކުރިއްޔާ ޢި ވެސް  ުޅގަ

ކުރަނީ ކީއްވެގެންާބވަޭއ.  ބިލަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބަހުްސ މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި، އޭ  ވެސް އޯކޭ މި .އޭ އޯކޭ

ން ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ އިސްލާމްދީން ނޫ .ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަޅުަގނޑުމެްނ މިތިބީ ފުރިހަމަ އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކޮށްގެން

 2390ވެސް މަރުެގ ޙުކުމްތައް ކުރެވެމުންދާއިުރ ާރއްޖޭގެ ޯކޓުތަކުން މިހާރު މި، ދީނަކަށް ޖާގަނުދީ. އެހެންވީމާ އެހެން

ގޮތް  ދީނުގައި އޮތް އި ތިބި މީހުންނަށް ކީއްވެގެންޯތ އެ ތަންފީޛުނުކުރެިވގެން ުއޅެނީ؟ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަުމގަ

މަ ަފނޑިޔާުރ، ައކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަ ަދއްކަން ޭބނުންވާ ވާހަކަ  މައުޟޫޢުަގއި އަޅުަގނުޑ މި ނޭނގެނީތޯއޭ؟

ނަޑއަޅާށޭ. ވަރަށް ސާފުކޮށް  މްދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީ ޯކޓުން، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަރަށް މަރުހިފާނެ ގޮތް ކަ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކުރާނެ ގޮތެއް ތެރޭަގއި ބޭނުންވޭ. ދިވެިހރާއްޖޭަގއި، ޭއގެ އިސްލާމްދީނުގައި މަރަށް މަރުހިފޭ ގޮތްތައް އެބަ

ނޑައަޅާށޭ. މި 7ކޯޓުގެ  މްސުޕްރީ ނިޑޔާރުން ކަ  2395ަކމަކީ ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ބޮލުގައި، ަވކި  ފަ
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ދެްއކޭނެ ކަމެްއ . މީކީ ިސޔާސީ މީުހންނަށް ވާހަކަގައި އަުޅވަންޖެހޭ ަކމެއް ނޫންިސޔާސީ މަޤްޞަދު، ޕާޓީއެްއގެ ބޮުލގައި 

ޅުަގނޑުމެން ހަދާ ކޯޓަށް އަ  މްއޮްތ ކަމެއް. ިދވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީ  ވަިކ ގޮަތކަްށ ދީނުގަިއ އަްނގަވާަފއި ވެސް ނޫން. މީ

މީހުންނަށް ދަށު  ގެންދެވޭ. އެަނގައި މީހުންގެ ަކއިރިއަށް  ލެވޭ. ުޖީޑޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެޤާނޫނުތައް ފަޅައި

ނޑަނޭިޅގެން މި ގެންދެވޭ. ކީްއެވގެންތޯ މައްސަލަަތއް އެބަކޯޓުގެ  އުޅެނީ؟  ދިވެހިރާއްޭޖގައި މަރަށް މަރު ހިފާނެ ގޮތް ކަ

 2400ވާފަިއ ކްރިމިނަލް ކޯޓުންނާއި ހައިކޯުޓން މަރަށް މަރު އިއް ވެްސ އަމުރެއް ނެރެންވީ ނޫންތޯ ކޯޓުން މިއަދު މްސުޕްރީ

 އެގޮތް ނޭނގެންޏާ. ދީނުގައި އޮތް ކޯޓަށް  މްރަން. ދިވެހި ސަރުކާރުން ދާންވީނޫންތޯ ސުޕްރީކުހުރި ޙުކުމްތައް ތަންފީޛު

ނޑު މީަގއި ަދްއކާލަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ހަވާުލވެ މި މީހުން ކީްއެވެގންތޯ ސަރުކާރާ ގޮތް ނޭނގޭ  ްއ އެ ތިބީ. އަުޅގަ

ނުޑ މިއަދުން ފެށިގެން ޑއޮތް. އަ މިއަދު އެބަ ތަނުަގއި ދަްއކަން  ޢަލީގެ މަުރގެ ާވހަކަ މި . އަފްރާޝީމުރުޅގަ

ޅުަގނޑު ހިާތމަކުރަން ރައީސް ވަޙީދަށް ބޮުޑެވގެންވާ ކަެމއް. އަ  ކަަމކީ މިހާރު ވަރަށް އެީއ މިކުރަން. ގަސްތު

 2405ހިތާމަކުރާ އެކަކު ވެސް ނެތް. ހިތާމަކުރަންޏާ ކުރަނީ  ޢުޒިޔާ އަދާކުރަމޭ، ހިތާމަކުރަމޭ؛ކުރަްއވާ މެންބަރުން ތަތާއީދު

އަފްރާޝީްމ  .ރބައެއް. ޑ ކުރާިއންސާފަށް އަބަދުވެސް ލޯބި ައކީ ތިބި އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން. އެއީ އެމް.ޑީ.ޕީ މިތާ

ކުރި ތަޙުީޤޤެއް؟ ކޮބައިތޯ ަޝއްާކއި  ކޮބައިތޯ ތި މިއަަދށް ކިތައް ދުަވސްތޯ މި ީވ؟ ޢަލީ އަވާހާރަކޮށްލިތާ

. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ށްގެްނ ތިބި މީހުން ކުރި ކަމެްއ؟ކޮރާއްޖޭަގއި ބަާޣވާތް އުފެއްދުން ފިަޔވަިއ މި ވަހުމް

އޭ.  ކީ ރީކޯ މޫސާ އި އެންމެ ނުބަިއ ކަަމކީ ޝަްއކުއުެފއްދުން. އެންމެ ފުރަތަމައެނިގވަަޑއިގަންަނވާތޯ ދުނިެޔމަތީގަ

 2410ކިޔަީނ  އެ އަީކ މަރަންވެފައި ތިބި ަބއެއް. މިހާރު މި ކޮރިޑޯތަުކގައި  އިލާރު ރީކޯ މޫސަ އާިއ ރީޯކ މޫސާގެ ޢާމިހާ

ޮއތޭ ޔާމީން މިވެނި ުކއްޖަާކ  ރު ބުނެފައި އެބަޔާމީނޭ. ޢުމަރު ނަޞީ ވަޙީދަށް ތާއީދުކުާރ މީހުން އެކަން ކުރީ 

މި ބާޣީ ސަރުކާރުން ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތައް މީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މީ  ސަރުކާުރ؛ ކުރިއޭ. މިބައްދަލު

ރުގެ ކަންކަމެއް ކޮށްަފިއ ދޫކޮށްލާވަވެސް އޯކޭ  މި ވެސް އޯކޭ، ައޅުަގނޑުެމން އީޒީކޮށްލާފައި އެ ،ސަމާސާކޮށްފައި

ކޮމިޓީ އެްކޓިވޭުޓކުރަްއވާށޭ.  241ޖިލީހުގެ ގޮވާލަނީ ާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުންެގ މަ ނޫން. އަޅުަގނޑު އެހެންެވެގން މި

 2415ކޮމިޓީ ނުހިންގެންޏާ  ނޫން އުޅުއްވަްނވީ. އެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ކެމްޕޭނަކު

ހިމެނޭ ސިޔާސީ ހުރިހާ ވެރިން ތިބޭ ޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެއްވަްނވީ. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސި އިސްތިޢުފާ

 ވާންޖެހޭނެ. އެއް އޮފީހުގެ އިސްވެިރން ޖަވާބުދާރީ ައށް ފުލުސް ކޮމިޓީ އެއް. އެ އެއް ެއއީ. އެއީ ިސްއރު ކޮމިޓީ ކޮމިޓީ

 ރާއްޖޭގަިއ އުޅޭ މިވެނި ބަޔަކު ކުރި  ބުނޭ ބަޔަކު އެބަ ކިޔާ ސޫދާނުން އައިސް ބަަޔކު ފުރީއޭ. އަނެއް  ބަޔަކު އެބަ

. އަފްރާޝީމު ޤަބުރަށް ޒިޔާރަްތކުރުމުެގ ރކަލްަތކުަގއި އަލްމަރުޙޫމް ޑޓިހުރި މާޒީގެ އާ ކަމެކޭ. ހަވީުރ ނޫހުަގއި އެބަ 

 2420ގޮތުން ދެއްިކ ވާހަަކއާ ގުިޅެގން ޝައިޚް ޝަހީމާއި އިލްާޔސާ، އަފްރާޝީމު ގެންގޮްސ އިސްލާމިކު މިނިސްޓްރީަގއި 

އަފްރާޝީމް ަވޅުލި ދުވަހު ކީްއވެތޯ ދީނީ ބަެއްއ  އުޅެނީ؟ ވާހަކަ ނުދެއްިކގެން މި ކުރި ވާހަކަ. ީކްއވެތޯ މިސްބަހު

ތި އެުޅވީ. މިއަދު އިލެކްޝަުނގައި އެމް.ީޑ.ޕީ ބޮލުގައި މީޢިލްމުވެރިން ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފިލީ؟ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ބައި 
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 ައޅުވަނީ. މި ގެ ބޮލުގައި އެމީން ވީމަ މިއަދު ޔާމީނު ބޮޑު ތްރެޓަކަށް ޔާ މެދަށް އެންވަޙީ، ބު ބޯމަތިވެރިޔާސީ އިންތިޚާ

ނޑުމެންގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދު ތެދުވަންވެއްޖެ ކަމެއް.  ކޮރިޑޯ ތެރޭަގއި ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. މީ އަޅުގަ

 2425ހަދަން  މޯޓަމެއްމްގެ ހަށިކޮޅު ޕޯސްޓްއަފްރާޝީ .ރގޮވާލީ ޑ ކޮޅު މިހެނދުނު، އެހެންވެގެން އަޅުަގނޑު މިއަުދ އިރާކޮޅު

މަރުެގ ވާހަކަތަްއ ނުކުންނަ ތަނުން  މިއަދު އެ ަޔއިރު ވަގުތުން ަވގުަތށް ވަޅުލަިއ،ދިނަގާށޭ. މިވަރު ޮބޑު މަރެއް ިހނގައި

ޔާފައި ބިެލއް ނޫނޭ ލާންވީ ރިާޔޟު ެއއް ނޫންތޯ. މަރަށް މަރޭ ކި އިން ވާަހކަފެޅީމަ މީ މައްސަލަ ދެ އަނގަ

ންނާނެ. މަރަށް ޓަކައި ކުަރންވާ ކަންކަމާއި ނުކުރަްނވާ ކަންކަން ހު ސިޔާސި ބޭނުމަށްމެން. ލަދު ކޮބައިތޯ؟ ރަޝީދު

ލާން އަށް ލާފަ. މިއަދު ެކންޑިޑޭޓުކަން ގެއްުލވަން  ނަމަ ރައީްސ ނަޝީދު އޮންނާނީ މަރަށް މަރު ގޮޅި މަރު މިއަދު އޮތް

 2430 އެރި ދުވަުހގެ ޤާނޫނުގެ ގައި އަންޒަމާނުކަރަ އަށް ވައި ޤޫބާތުނުލްޢުއުޅެނީ ޤާނޫ މިއަދު ަލއިެގން އެއަށް އޮތް ގޮޅި 

ނގޭ. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އެ އަުޅަގނުޑމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބަ ކުރަން އުޅޭ ކަންތައް މި، ދަށުން. އެހެންވީމާ

ން ވޯޓުލާނީ މިތާގަ. ރަށް ކެރިގެކަމެއް. ވަ އިސްލާޙަށް ލޯބިކުރާ ހުރިހާ މީހުން ކަރު ބުރިކުރަންތޯ. ނުވާނެ އެ

ނޑު މި ، އެހެންވީމާ  ގެ މަރުގެ ތަޙުޤީުޤ ބައިނަލްއަްޤވާމީ ފަރާތްތަކާއަފްރާީޝމް ޢަލީ .ރގޮވާލަނީ ޑ އަުޅގަ

ެވސް އަތްދޫކޮށްލަންވީ. ހުރިހާ  ދު ވެްސ އަތްދޫކޮށްލަންވީ. ޔާމީނުހާ މީހުން އަތްދޫކޮށްލަންވީ. ވަޙީހަވާލުކުރާށޭ. ހުރި

 2435. މާދަމާ ކިޔާނީ އަލިބެ އޭ. މިއަދު ކިޔަނީ ޔާމީނޭ ންީވ ތަޙުޤީޤުން. ކުރިން ބުނީ ރީކޯ މޫސާމީހުން ވެސް އަތްދޫކޮށްލަ

  .هلل انحًد އޭ.

 

 ރަޝާދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ނާިޒމު 

ގެ ޙުކުމް ރައީސް. މަރު . ޝުކުިރއްޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަްތތެރިانسالو عهيكى و رحًت هللا و بركاته`. 

 2440 ެއއް ދަންނަާވލަން ބޭނުންވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި  ކުރުމުގެ ބިލުގެ ބަހުްސ މަރުޙަލާގައި އަޅުަގނޑު ވެްސ ދެތިން ވާހަކަތަންފީޛު

ައީކ  ވާހަކަ ކުރުމުގެ ބިުލގެ ބަހުސް މަރުޙަލާގައި އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވެމުންދާ އެއްރައީސް. މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛު

ނޑު ވެސް ޤަބޫ ަގއި ހަރުދަނާރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ލުކުރަން ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކަމެއް ނެތް ކަމުގެ ވާހަކަ. އަުޅގަ

ކަންތައް މިހެން  އެރި ގޮތަކަށް ުޙުކމްތައް ކުރަމުން އެބަ ގެންދޭ. އާދެ! މިނިޒާމުގައި ހަރުދަނާކަމެއް ެނތް. ހިތަށް

 ގޮުތގައި  އެ  މަތަށް ދާންދެން ޝަރުޢީ ނިޒާމުމެން ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން. ދުނިޔެ ޤިޔާކަން ެވސް ައޅުަގނޑުއޮންނާނެ

 2445. އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫާލގެ ހަދީޘް ކަން ވެސް އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭއޮންނާނެ

ނުޑމެންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް  ހެންކަމަށްވާއިުރ ރަސޫާލގެ ހަދީޘްއް. އެޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބި ަބއެ ބަސްފުޅުން އަުޅގަ

ނިޑޔާުރން  ގެން އެބަ އެނގި  ޮއންނަނީ ނުބައިކޮށް. އެންމެ  އް މިބައެ  2ހިގެްނވާކަން. އޭގެތެެރއިން ބަަޔކަށް ބެ 3ދޭ ފަ

ބަަޔކު ރަނގަޅަްށ  ތެެރއިން ެއއްަބޔަކަށް ޤާީޟން ބެހިގެންދާއިރުަގއި އޭގެ 3ބީ. ތި ކުަރން މިބައެއް ރަނގަޅުކޮްށ ޙުކުމް

ތުގައިކަްނ ގޮ ޔާމަތަށް ދާންދެން އޮންނާނީ މިސް ޝަރުޢީ ދާއިާރ ދުނިޔެ ޢިއިމު ވެވާނަމަ ހަމަގަ ޙުކުމްކުރާ ކަމަށް
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ނޑުމެން ިމހެން ޤަބޫލުކުރާއިރުަގއި ކީރިިތ ޤުރުއާނުަގއި ޤިޞާޞް ނގޭ. ަހމަ މިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ  2450ގެ އަުޅގަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް.  ވާހަކަ ވަރަށް ސާފުކޮްށ އަުޅަގނޑުމެންނަށް އަްނގަވާަފއިާވަކން މި ވެސް އަުޅގަ

ޖެހޭ  ކުރެވޭނެ ގޮެތްއ އަޅުަގނޑުމެން އެބަންދާއިުރަގއި މި ޙުކުމް ތަންފީޛުއާދެ! މަރުގެ ޙުކުމް ކޯޓުތަުކން އިއްވަމު

ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތަފާތު ކަންކޮޅުަތކުަގިއ  ،ޅުަގނޑުމެން ދިވެހިާރްއޖޭގެ ރައްޔިތުން ވެސް ހަދަން. މިއަދު އަކޮންމެހެން

ނޑުމެން މިކަމާދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބިރުވެރި ހާލެއްަގިއ ދިރިއުޅެމުންދާ ގަިއ މެދު އިރުަގއި އަުޅގަ

 2455 ކަންތައްތަްއ ފެށިގެން ދިޔައިރުގައި މި ވެރިން ފުރަތަމަ ރާއްޖޭަގއި މަރުގެ  އާދެ! އެ ވިސްނަންޖެހޭ. ކޮންކަމަކާތޯ؟

ރަމުން. އެޔޯމެން، ެއޔޯމެން ވެްސ ގުުޅަވއިގެން އެިކ މީހުން މަރަމުން މަ ފާތު ކޮންމެވެސް ަކންތައްތަކަކާދިޔައީ ތަ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަދިޔައީ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މަރަމުން  ދަނީ  ޤީޤަތަކީ މިއަދު މީހުން މަރަމުން މި އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ޤަތުލުކޮށް ފައިސާގެ ބޭނުމުގަ  ،. އާދެ! ވަރަށް ޕްރޮފައިލް ހައި ބޭފުޅުން ވެސް އަޅުގަ

އަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ  ދަރަޖަ ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެންނަމުންދޭ. އެހެންކަމުން މި

 2460ނޑުމެން ސަރުާކރުން ބޯޅަ އަުޅގަބެހޭ ގޮތުން  ތަންފީުޛކުރުމާ އިުރގައި މަުރގެ ޙުކުމްޤައުމުގެ ކަންަތއްތައް ދާ 

ނޑުމެން ރަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާ އްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އަނެްއކާވެސް ސަރުކާރާ ދިމާލަށް ދިމާލަށް ޖަހާއިރުގައި އަުޅގަ

ނޑު ޤަބޫެލއް ނުކުރަން. އުރާަލއިގެން ތިބުމަކީ މިއަދު ކޮްށެގންވާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަބޯޅަ ފޮނުވައިލާފައި އަތް ުޅގަ

ކުުރވުމަކީ ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބިގެންާވ ކުރުމަކީ، ޖަވާބުދާރީއަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު

ޙައްޤެއް. ޤާނޫނުއަސާސީން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. އެހެންކަމަށްވާއިުރަގއި ސަރުކާރުން 

 2465ވިޔަސް ވެްސ  ދެން އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނެއް ައމިއްލަ މެންބަރަކު އަދި ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށް ،ފަދަ ކަމެއް ނުކުރީމާމި

ނޑުމެން ދޫކޮށްލައިގެން ތިބެންވީތޯ  ނުވަަތ  ،އެހެން ގޮތަކުން ނަމަވެްސ ސަރުކާރުން މިކަން ނުކުރީމާ އަޅުގަ

ނޑުމެން ވިސްނަްނވެއްެޖ  ވަސްކުރަްނވީތޯ،މަެގއް ތަނަ މިކަން ކުެރވޭނެ ،އަޅުަގނޑުމެން މިކަމަށް އިޖާބަދީ މީ އަުޅގަ

ކުރެިވގެން ނޫނީ މީހުން އްޖޭަގއި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކަމެއް މިއަދު. އާދެ! ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި ދިވެިހރާ

ެދ! އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުެރވޭ. އާއަޅުަގނޑަށް ހަމަ އެްއގޮތަކަށް  ކުރެވޭނެ ކަމަކަށްމެރުން މަދު

 2470ވެސް އިލާހީ ޤާނޫނު. އެހެންނަމަ ޢީޟްވަހަދާނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް އިލާހީ ޤާނޫނެއް ނެހެދޭނެ. އަޅުަގނޑުމެން

ތަނުަގއި  މިގައި ނެއްޟްީޢ ޤާނޫވަ ،ގައި ކުރުމަކީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ަކމަކަށް ވާހިނދުޤާނޫނުތައް ތަންފީޛު

ނަޑއެޅިދާނެ. ކިރިތި ޤުރުއާކުރާެނ ގޮތޭ ކިޔާަފއި ައޅުަގނޑުމެން ޢަމަލު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ނުަގއި ނަމާދުކުރަންވީ ނަށް ކަ

ނޑުމެންނަށް ރަސޫލާ ރަސޫލާގެ ހަދީޘްތަކުން  ،ކަމުަގއި ިވޔަސްނަޑއެޅިގެން ަބޔާންޮކށްފައި ނެތްގޮތް ކަ  ައޅުގަ

ނ މި ނަމާދުކުރެއްވި ގޮތާ،  .އޮތީ އެނގިފަ ޑުމެންނަށް ނަމާދުކުރަންވީ ޮގތް މިއަދު މިކަްނތައްތަކަށް ބަލަިއގެން އަުޅގަ

 2475ވާރިސުްނގެ މަރަށް މަރު ބޭނުންވާ  ،ނުަގއި މަރަށް މަރުހިފުމުގެ ވާހަކަ އޮްތއިރުަގއިއެހެންކަމަށްވާއިރު ކީރިތި ޤުރުއާ

ދޭންޖެހޭނެ ކަމެއް، ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިީލހުން ކޮށް ކުެރވޭނެ ގޮެތއް ަކނަޑއެުޅމަކީ މިވާނަމަ ެއކަން ތަންފީޛު ކަމަށް
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ނޑުމެން  ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރަން. އާެދ! ތަންފީޛީ ބާރު ޖަވާބުދާީރކުރުވުމުަގއި އަުޅގަ

ކަމަށް. ެއކަން  ވަނީ ެޕރަލައިްޒވެފައި ޤަބޫލުކުރަނީ ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލިސް މިއެ ނަމަ ައޅުަގނުޑމެން  ދިއްޖެނުކުޅެ

ނޑުމެން މި ބި ކަމަށް އެގޮތަށް ޤަބޫލުކުރާ  ކަމަށް  ނުވާ. ެއކަން ެއގޮތަްށ ކުރަން ބޭނުންވީލު ބޭރުކޮށްލަންާވނަމަ އަޅުގަ

 2480 ،ޒިރުކޮށްގެންސަރުކާުރގެ ތަފާތު ވުޒާރާތަކާ، އިދާރާތަކުެގ ބޭބޭފުޅުން ހާ ވާނަމަ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު އެތެރެކޮށްގެން

ނަޑއަަޅއިއެންމެ ރަ ކުރަންވީ ޒިރުކޮށް މިކަންއަށް ހާ ކޮމިޓީ ބިލުގައި ބަޔާންކުރުމަކީ  މި ނގަޅު ގޮެތއް ކަ

ނޑުމެން އިލާހީ ާޤނޫނަށް ފާޑުކިޔަނީކީ ނޫން.  އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މިމެން އިލާހީ ޤާނޫނަށް ގޮންޖަހަންއަޅުަގނޑު އުޅެނީ އިލާހީ ޤާނޫނު  އުޅެނީކީ ވެސް ނޫން. އަޅުގަ

އެންމެ ލުއި ގޮތެްއ  ،އެންމެ ފަޭސހަ ،ކުރަްނވީ އެްނމެ ރަނގަޅު ކުުރމުގައި ކަންތަންފީޛުކުރެވޭތޯ. ތަންފީޛު

ނަޑއެޅުމަކީ އަ ނޑުމެންނަށް ލިބިގެންވާ އިޚްކަ  2485ގެންތޯ ައޅުަގނޑުމެން ވާނަމަ ެއކަން ީކއްވެ  ތިޔާެރްއ ކަމަށްުޅގަ

ނޑުން ކަމަށްސުން، އެއީ ބޯ ވާނަމަ ދަންޖެއް ެއއީ ދަންޖެއްސުން ކަމަށް ނުކުރަންވީ؟ ނޑުން ކެ ިދ އަ ،ވާނަމަ ބޯ ކެ

ނަޑއަޅަންެވއްޖެ ކަމެއް އެނޫން ގޮތަކަށް މަރަން ަމރު ކަމުަގއި  ހިފުމަކީ ވެސް ައޅުަގނުޑމެން ކުރަން މިއަދު ކަ

ނުޑގެ ާވހަކަކޮޅު ނިންމައިވާހަކަ ދަންނަވަމު އަޅުަގނުޑ ދެކޭތީ އެ ނުޑ މި ބިލަށް ލާނަން އަުޅގަ ކުރާ ތާއީދު ން. އަުޅގަ

 ލާނަން. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނިންމައި ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަމުން ވާަހކަކޮޅު

 2490 

 ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން: ރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒުމާފަންނި އުތު

ނޑަްށ މަ މި ބިލަށް ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ ވެސް ހަ އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދީުނގައި  ނުކުރެޭވ ވާހަަކ ދަންނަވަން. ައޅުަގނުޑގެ އެންމެތާއީދު ޮބޑު ކަންބޮުޑވުމަކީ ޙަޤީޤަުތަގިއ އަުޅގަ

ނޑުމެން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އި ވެސް އަްނގަފާަވއިވާ ގޮުތގެ ންސާނުންނަށް އިންސާފުވެރިކަމާ ެއކުަގިއ މަތިން އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ޤައުުމގަިއ ނުހިނގާތީ ޖެހޭނެ ކަމަށް އޮންނައިރުަގއި އެކަން އަޅު ސާފު ާޤއިމުވާންއިން، ކުރެވިޝަރީޢަތް  2495ެވ ގަ

 ،ވާއިުރގައި  ހާލަތުގައި މިރާއްޭޖގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް ހިމެނިފައި މިގޮތުގައި،  އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން. އެހެންކަމުން މި

ނޑުމެންގެ ފުރާނަ ދޫކޮށްލަން ހެޔޮނުވާނެ ކޯޓުތަުކގެ އަ ާވއިރުަގއި ައޅުަގނޑުމެން އެ އެކުެލވިފައި ްތމައްޗަށް އަުޅގަ

ނުޑ އަނެއްކާ  ވާހަކަ ނޑިޔާރުވެސް. ބައްަލވާދަންނަވަން އަުޅގަ ނޑުމެންގެ މި ކޯޓުތަކަީކ، މި ފަ އަކީ މީެގ  ގެ! ައޅުގަ

ނާއިންސާުފ  ،ވިކުރެނާއިންސާފުން ޝަރީޢަތް، ކުރީަގއި ބޭއިންސާފު ދަޢުވާތައް ކޮށް، ނާއިންސާފު ދަޢުާވތައް ކުރެވި 

ނޑުެމންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އި ަމޝްހޫއަދަބުތައް ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދިޔަ ތަނެއް. އެގޮުތގަ  2500ރު ތަނެއް. އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެ އެތައް ޖީލުތަެކްއގެ ޒިންދަގީ ދުްއވާލި ތަނެއް.  ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެްއގައި އަަރއިގަންނަމުންދިޔަ ތަނެއް. އަުޅގަ

ނޑިޔާުރގެ އޮތީ މި ޤާނޫުނއަސާީސގައި ބުނާ ފެންވަރަްށ ނައިސް. މިހެން މިކަން އަދިވެސް އަޅު  ނޑުމެން ފަ ގަ

ނިޑޔާުރގެ އަތްމަްއޗަށް ކިހިނެއްޯތ އަޅުަގނޑުމެން މިވަުރގެ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ކުރަ ން އޮތްއިުރގައި މި ފަ
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ނޑިޔާުރގެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ދޫކޮށްލެ  ކުރަންޖެހުނީ. މިާސލަކަށް ތަންފީޛު، ްއ ކުރީމާބާަވތުގެ ޙުކުމްތަ އިން މި ވޭނީ. ފަ

ނޑުމެންނަކަށް އެްއގޮތަކަށް އެހެންނަމަވެސް އަ ނޑިޔާުރގެުޅގަ  2505ވަނީ އަސްލު ޙަޤީީޤ  ޮކށްފައިއިން  ވެސް ޔަޤީެނއް ނޫން ފަ

ނޑު ކުރިން ގެ މައްޗަށްތޯ ކުށް ާސބިތުކޮށްފައި މިމުޖުރިމު ނޑު ހަވަނީ. އަުޅގަ މަ ޔަޤީން ވެސް ދެންނެވި ފަަދއިން އަުޅގަ

މިކަހަލަ ކަންބޮުޑވުްނ ، ނަސެންޓު މީހާގެ މަްއޗަށްކަން. އެހެންވީމާއަބަުދވެސް ކުްށ ސާބިތުކުރަމުންދާނީ އި ،ކަށަވަރު

ނޑިޔާރުގެންދަނީ. ބައްލަވާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ފާޅުކުރަމުން މި ތިއްބޭ މީގެ ކުރީގެ  ޭގަގިއ އެބަ! މިހާރުވެސް ފަ

ަޓަކއި ޤާނޫނީ ަވކީލެްއގެ އެހީ  ކޮންމެ ަރއްޔިތަކަްށ ެވސް ކުށުން ބަރީޢަވުމަށްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބުނާ ާރްއޖޭގެ 

 2510ބޭފުޅުން އަދިވެސް މި ބުނާއިރުގައި ެއކަން ނުކުރި މީހުން. އެކަން ނުކޮށް ތިއްބެވި ބޭ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް

ނޑިޔާރު  ޖެހޭނީ މިދެންނެވި އަސާސީ ކުރެވެން އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ުފރަތަމަ ވެސް ތަޙުޤީޤު ތިއްެބވި ގޭަގއި އެބަފަ

ަމއްޗަށް ދަޢުވާ ވެސް އުފުލަންޖެހޭނެ. މިކަހަލަ ކަންތައްތަކާ  ބޭފުޅުްނގެ ޙައްޤު ނިގުަޅިއގެން މީހުންގެ މައްޗަށް. އެ

ނޑުމެން ކަންބޮޑުވަނީ. އިހަށްމެދުގައި އަޅު  ނޑުމެން ނޫސް ކިޔާިލއިރު ވެްސ މިގަ ނިޑޔާރަުކ  ދުވަހު އަުޅގަ އޮންނަނީ ފަ

ކުރެްއވީ. އިޢުތިރާފު ފޮނުވީމަ އިމްތިހާނު ކޮޕީ ޓަކައި ކިޔަވަން ވިދާޅުުވމަށް ،ވީމަޓެސްެޓއް ހަދަން ފޮނު ންމެވެސްކޮ

 2515ބޭފުޅާ އެބަ އިންނެވި.  ޓަކައި އެ ކުރުމަށްމު އުއްމަތުގެ މައްޗަށް ޝަރީޢަތްވެސް ވި. އަިދވެސް މުސްލި

ޓަކައި އަދަބެއް ެދއްިވ  ން އަދަބެއް ދެްއވުމަށްރވިސް ކޮމިޝަނުނަށް ޤަބޫލުކުެރވޭތޯ. ޖުޑީޝަލް ސައަޅުަގނޑުމެން

އިންނަނީ. އިނގޭތޯ.  ުކރަން މިުއްއމަތެއްގެ ަމއްޗަށް ޝަރީޢަތް ބުނާ ބޭފުަޅކު އަދިވެްސ ހަމަ މުސްލިމު ބޭފުޅެއް ކަމަށް

ބިުތވެފަިއވާ ެއކުަގއި އެތަްއ ޖިނާޢީ ކުށްތަެކއް ސާކަން ޤަބޫލުކުެރވެނީ. ހަމައެއާކަން ކިހިނެއްތޯ ައޅުަގނޑުމެން މި 

ނ ހަމަ އެ ކޯޓުތަކުން ސާބިތުވެފައި ،ކަމަށް ނިޑޔާުރން މި ތިބެނީ އަޅުގަ ޑުމެން މީހުންގެ މައްޗަށް ޙުކުމްކުރަން. ތިބި ފަ

 2520 މް ޓަކައި ސުޕްރީ އަށް ކުރި ކަންަކން ބެލުމަށް ކަންތައްތަެކއް އަޅުަގނޑުމެން ނުކުެރވޭނެ. ިތމާ އަމިއްލަ މި، އެހެންވީމާ

ބޭފުޅުްނގެ އަތްމަްއަޗށް އަޅުަގނޑުމެންގެ މީހުންގެ  އިންަނވާ ޭބބޭފުޅުން މި ތިއްބަވަނީ. ކިހިެނއްތޯ އެ ަގއިކޯޓުގެ ބެންޗު 

ނޑުމެން މި، އެެހންވީމާކަމެއް.  ނުކުރެވޭނެ މިޓަކައި ދޫކޮށްލެވޭނީ؟  ުކރުމަށްބާވަތުގެ ޙުކުމް މައްޗަށް މި  އަުޅގަ

އެްއިކބާވެފަިއވާ ޢިލްމީ، ފަންނީ، ހުނަރުވެރި، ވަކި ފަރާތަކަށް ބުން ތަޢައްޞަ، ބޭނުންވާ ފަދަ ފެންވަރަށް އައިއްސަ 

ނިޑޔާރުގެ އަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ިސނކުޑިތައް މުޅިން ތަަޣއްޔަުރެވފައި ނެތް ބޭބޭފުޅުން އަުޅަގނޑުމެ ،ނުޖެހި ން ފަ

ނަޑއެޅުމުގެ ބާވަތުގެ ޮބެޑތި އަދަބު ނީ. މިފަދަ ޔަީގންކަމެއް ދިވެހިަރއްޔިތުންނަްށ ލިބުނީމާ މިގެންނަންޖެހޭ  2525ތައް ކަ

 ކުދިކުދި ކަންކަުމގައި މި !ބޭފުޅުްނގެ އަތްމަްއޗަށް ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ދޫކުރެވެން އޮތީ. ބައްަލވާ  ކަންކަން ކުރުމަށް އެ

ގުމައްޗަށް ނިކުމެ ހަޅޭއްފަޅޭއްަލަވއި، ރޮއިހޭރެނީ ނުކުެރވިގެންނޭ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން މައުޅެނީ އިންސާފު ޤާއިމު

އަށް ފޮނުވާ ހުރިހާ ބޭބޭފުޅުން، ހުރިހާ ފަންނީ  ރާއްޖެ ވާމީ ގޮތުން މިއިންސާފު ޤާއިމުނުވާީތވެ. ބައިނަްލއަޤް ނޫންތޯ

ކަމުެގ  ނުވާތީ އެ ރާއްޭޖގައި އިންާސފު ޤާއިމު ކަންޮބުޑވުން. މި !ތައް ބައްަލވާފުޅުން ވަަޑއިގަންަނވާއިރު ރިޕޯޓުބޭ

ނޑުމާ، އަތް  ރަނގަުޅކުރާކަށް މިކަންކަންބޮޑުވުން.  ނޑުމާ ނެތް. އަދިވެސް މީހުންގެ ބޯކެ  2530ވެގެން މި ދުއްވަިއގަންނަނީ.  ކެ
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ތިއްޔާ އެކަން ެއްއެގ މިންވަރު އޮޝުބުޙާގައި އަންަގވާ ގޮތަކީ ކިރިޔާސް ވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އިސްލާމްދީން މި

ނޑުަމށްނުހިނުކުރުމަށް. މީހުންގެ ޤިާޞޞް  ގެެއއް ޝުބުޙާވެްސ  މި ކަްނކަން ނުކުރުމަްށ ކިރިޔާ ، ފުމަށް، އަތްނުކެ

ބުޙާ އަކީ ިމ ވެސް އަުޅަގނޑު ދެންނެިވ ފަދައިން އެންމެ ބޮޑު ޞުބުޙާ އަކީ، އެްނމެ ބޮޑު ޞުމިންވަރު. ކުރިން 

ނޑިޔާުރގެ ނގަހާލަތުނުުވން. އެހެންވީމާ، މި އިްނ އިންސާފު ޤާއިމުނުވާ ރާއްޖޭގެ ފަ  ިޑޔާރުގެ ޮއއްވާއި ފަ

 2535އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނޯންނާނެ އަޅުަގނޑުމެންގެ މިފަދަ ބޮޑެތި ކަންތައްތަުކގައި އެ ބޭފުޅުންގެ އަތްަމއްޗަކަްށ 

ނޑިޔާރު ދޫކޮށް އަށް  އަމިއްލަ ނުވޭ.ާސފު ޤާއިމުވަރަށް އިން ،ވެފައި އަކީ ވަރަށް ޮބޑު ކޮރަޕްޓު ގެލެވޭކަށް. މި ަޤއުމުެގ ފަ

އަށް އަނދިރީގެ ތެރޭަގއި ތިބެގެން މި ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ.  އް ވެްސ ހަދަނީ. އަމިއްލަޣައިރު ޤާނޫނީ ކޯޓުތަ

މި  ކޮށް ަކންތައްތައް ކުރާ ތަންއަޅުަގނޑުމެން އަބަުދވެސް ިމ ފެންނަނީ ކަތިކޮށް ކަންތައްތައް ކުރާ ތަން. ބަޅު

ނޑިޔާރު ސާުފވެފަިއވާ ، ހިރުވެއެހެންވީމާ، މި ކަންތައްތަކުން ތާފެންނަނީ.  އެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެން  ގެފަ

 2540އީ ނުވާނެ. އެގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލަން ހެޔޮމެނުވީ މި ބާވަތުގެ ބޮޑެތި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އެ ބޭފުޅުން

ވަުތގެ މި ބާ  ގެ ކަންތައްތަްއ ނުކުރެއްވުމަށްގައި ވެސް އަންަގވަނީ އެ ބާވަތު އަޅުަގނޑުމެްނގެ ިއސްލާމްދީން

ނިޑޔާރުމެންނަށް ަޝއްކު އަޅުަގނޑު ައޅުަގނުޑ މި ވާަހކަ ދަންނަވާލުމަށް  ،ެއއް ާވހިނދުގަ. އެހެންވީމާ ގެ އުފެދޭ ބޮޑު ފަ

 ޝުކުރިއްާޔ. .އެދުނީ ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް

 

 2545  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު އެހެން ޢިއްޒަޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި  އެރުވުުމެގ ރަކަށް ފުރުޞަތުތްތެރި މެންބަމެންބަރު. މިހާހިސާބުން އަޅުގަ

ަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ފުަވއްމުލަުކ ކޮމިީޓ ައށް އަިއ ބަދަލު ދަންނަވައިލާަނން. މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ކުރީަގއި މަޖިލީހުގެ 

 އެ ކޮިމޓީ އަށް ވަިއކަރަދޫ ދާއިާރގެމަސީޙު މުޙައްމަދުގެ ބަދަލުަގއި هللا ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ގްރޫުޕގެ ލީޑަރު ސިީޓ  ރީެދއްވުމަްށ އެދި، ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާލިމެްނޓްއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފު ހަމަޖައްސަވައިޢި

 2550މަތީން ެއކަން ަގއިވާ ގޮތުގެ ގެ )ނ(2ވަނަ މާއްދާގެ  29ފޮނުއްވާފައި ވާތީ، ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

ނޑު ފުރުޞަތެއް މި އަރުވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފަހުގަެއައށްކުރަން. އެގޮތަށް އިޢުލާން އި އަުޅގަ

 އަޙްމަދު ރަޝީދަށް. ދެވަނަ ފުރުޞަތު.

 

  ވާހަކަދެއްެކވުން: ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު

 2555ން އަޅުަގނޑު ަފއްޓާނަން. ހިސާބު ނިމުނު ކައާދެ! އަޅުަގނޑު ކުރިްނ ދެއްކި ވާހަ ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

ކުށް ކުރާ ފަރާަތކަށް ދޭންވާ އަދަބުަތއް ޤާނޫނުތަުކގަިއ ެއ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ަޤއުމުތަކުަގއި ޤާނޫނުތައް ހެދެނީ 

ނޑުެމން މިއަދު ބަހުސްކުރެވެމުން މި ދާ މައްސަލަ ނަޑއެިޅގެން. އަުޅގަ އަކީ އަޅުަގނޑުމެން އެ ޤާނޫނަށް  ކަ
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ނޑުމެންނަށް  ،ވަކި ގޮެތްއ ނިމިމެދު  ގައި މިކަމާރިތި ޤުރުއާނު ކީއާދެ! ިއލާހީ ޤާނޫނު،  މަލުކޮށްގެން ތިބި؛ޢަ އަޅުގަ

ނުޑގެ ސުވާަލކީ ޒިނޭގެ ުޙކުމް ވުމަށް އަްނގާފައި ޮއތް މައްސަލައެއަށް ތަބާ އެްއގެ މައްޗަްށ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަ

 2560ކުރީމާ ަވްއކަންކުރާ މީހާ ވައްކަން ،ފައިއް އަޅުަގނޑުމެން ހަދާޤާނޫނެކުރުމާ ބެހޭ ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ތަންފީޛު

މާރާމާރީ  މާރާމާރީ ހިންގާ މީހާ، ފައިޤާނޫނެއް އަޅުަގނޑުމެން ހަދާކުރުމާ ބެހޭ ަތންފީޛުއޭނާ އަށް ިއއްވި ުޙކުމް 

ގޮތަާކ ކުރާނެ ކުމް ތަންފީޛުްއވި ޙުކުމަށް އެ ޙު އިއޭގެ ަބދަލުގައި  ،އަށް ާޙކިމަކު ިއއްވި ުޙކުމް ހިންގީމާ، އެ މާރާމާރީ

ދަބު އެއަށް ދޭނެ އަ ޔަކު އެ ބަޣާވާެތއް ކަމަށް ނިންމައި،ކުރި ބަ ޣާވާތްބަޣާވާތެއް ކުރީމާ ބަފައި، ދޭތެރޭ ޤާނޫނު ހަދާ

ނަޑއަަޅއި އި، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ިމ އަެނއްކާ ތަންފީުޛކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނެއް ހަދާފަ ،ޙުކުމެއް ާޙކިމަކު ކުރީމާ ،ކަ

ނުޑމެން މި ދެކެވެނީ ޙުކުމެއް ުކރުމުންހުރިހާ  ނޑުމެން ދައްާކ  ،ވާހަކަ އެއް އަުޅގަ  2565އެ ޙުކުމުން ރެކެންެވގެން އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއީ  ިމ  ،ކުެރވޭނެ މައްސަލަ ެއއް ނޫން. ޙަޤީޤަތުގައި މިއަދު މި ތަނުގައިޑިބޭޓުކޮށް، ބަހުސްވާހަކަ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަކަށް ބަހުސްދާ މައްސަލައިގައި މި ބަހުސްކުރަމުންޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހު ކުރެޭވކަށް ނޯންނާނެ. މިއީ ަގއި އަުޅގަ

ލާމްދީންގެ ވަނީ ިއސް ސްަތކުގެ ަމއްޗަްށ ޤަބޫލުކޮށްގެްނ އޮތް ޤާނޫނުައސާސީ ހެދިަފއި މިއެ އަސާއަޅުަގނޑުމެން 

ޙާނަޙޫ ވަޠަޢާލާ ވަިކ ޞުބުهللا އެްއގޮތަށް. ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މާތް  އަސްލު ުއސޫލުތަކާއި އިސްާލމީ ޝަރީޢަތާ

 2570މިީއ ކޮންގޮތަކަށްތޯ،  ،ނޫންތޯ ސް ެއކަން ކުރާނެތޯމެން އެއަށް އިތުރު ބަދަެލއް ގެނެގޮތަކަށް އެްނގެވި ކަމެއް އަުޅަގނޑު

ނިޑކަމުން ،ަގއި ކުރާ ކަެމއް ނޫންދުނިޔޭގެ ެއްއވެސް ޤައުެމއް ނޑުމެްނގެ ފި  ،ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަުޅގަ

އަިމއްލަ ނަފުސަށް ، ތެުދެވރި ގޮތް ،ތަންފީޛީ މަރުޙަލާތަކުގައި ިތއްެބވި ބޭފުޅުންނަށް ކަން ކުރާނެ ގޮތްއަޅުަގނޑުމެްނގެ 

ހަދައިގެންނޭ.  މިކަން ނުވަނީ ޤާނޫނަކާ، އަޅުވައި ޮކންމެވެސް ބައެްއގެ ބޮލުގައި ތުހުމަތުނެތީތީ އަބަދުވެސް އިތުބާރު

 ޒަތްތެރި ަރއީސް، ކުާރ ކަމެއް މީ. މިހެން ވީމާންވެގެްނ ޢިއްމިކަން ނުހުއްޓެނީ ޤާނޫނެއް ނެތީމައޭ. މިހެން ބުނަ

 2575މިހާރުން މިހާރަށް މި ތަޅުމުން  ،އުޭޅ އިޞްލާޙުހުށަހެޅިގެން އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މި ޤާނޫނު މިހާރުން މިހާރަށް 

 ،ދިސުވާލުަތއް އުފެނޑުމެންނަށް މި ބޭރުކުރާށޭ. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅަގނޑުމެން ޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި މިހާ ގިނައިން މި ބާވަތުގެ ވާަހކަ މި ދެއްކެނީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ިއސްލާމީ 

 އިސްލާމީ ޝަރީާޢގެ ައސްލު އުސޫލުަތއް އުނގަންނަިއގެން ތިބި ބޭފުޅުން ،ޝަރީޢާ ކިަޔވައިދޭން ތިބި ބޭފުޅުން

 ސުބުޙާނަހޫ هللا ގެން މި ދިޔައީ މާތް ދުވަހު ފަހަކުން ފެނިދާދި މި ާދކަށް ނޑުމެންނަށް ެވގެން ިދއުމުން. ައުޅގަސިޔާސީ

ނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެްނ  ،އޮތީ އެަކން މާތްވެ ދީނަކީ. އެލާ މާތްކުރެއްވި ދީނެއް އިސްލާމްވަޠަޢާ  2580ނިމިފަ. އެކަން އަޅުގަ

ނޭ ކިޔާ ބޭފުޅަކު ފާޅުވެގެން ައއިްސ މްރާމި ފަހަކަށްއައިސް ޝައިޚް ޢިސަތޭކަ އަހަރު ވެއްޖެ.  ތިބޭތާ އަށް

ިއޚު ޤަބޫލުކުރެވުނު ގޮތް. ެއީއ ިވސްނައިެދމުން މި ގެންދަނީ އެ ޝައިަޚށް ވިސްނުނު ގޮްތ. އެ ޝައަޅުަގނޑުމެންނަށް 

އެ ދީނުގެ ވާހަކަ އިންސާނުންގެ ، ިއސްލާމްދީން ކުރެއްވިމާތްޞުބުޙާނަޙޫ ވަޠަޢާލާ هللا މާތް އަށް އެބަ ހީވެއޭ  ތިމަންނަ

ިމ  ،ޔަކު ައގު ަވއްޓާލަން ދެްއކުމުން އަގު ވެއްޓޭ އެްއޗެްއ ކަމަށް. އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމ އިސްލާމީ އުއްމަތަށްބަ
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 2585ން ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ރައްޔިުތންނަށް މިކަން ވިސްނައިދޭން މި ދަނީ މި ބާވަތުގެ މީހުގެ އިސްލާމީ ޤައުމު

ގޮެތއްަގއި ހަމަ ދައްކަމުްނ ގެންދިޔަ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑު  ޮބޑު ކުރަމުން. ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. މިއީ ފާުޅކޮށްމަސައްކަތް

. ފަނާެވގެން ހިނގައިދާނޭ، ނެތި މި ޤާނޫެނއް ހަދައިފިއްޔާ އިސްލާމްދީން ،ދުށިން ހަމަ މިހެން ހަދަހަދާފައި ބުނާ ައޑު

ެއ އަށް  ން ތެދުވާށޭ. ތިމަންނާއިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރަން ތިމަންނާގެ ފަހަތު އްޖޭގެ ލޮުބވެތި ރައްިޔތުންނޭވޭ!ދިވެހިރާ

ލިމު އަޚުން އުޅެނީ. ތިމަންނާގެ ޤައުމުގެ މުސް އަށް އެކަން ޤަބޫލުކުރެވިެގންނޭ މި  ވިސްނުން ވިސްނި، ތިމަންނާ

 2590ޞުބުޙާނަހޫ هللا ފަހު މާތް ން. އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރުމަށް. ނޫން. ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް  ނޫ އެގޮތަށް ެހއްލިދާނޭ

ސް އެްއެވެގން އަުގަވއްޓާލަން ުއޅުނަ ނިޔޭެގ އިްނސީންނާއި ޖިންނީންނާމަށް ފަހަކު ދެން މި ދުވެިރކުރެްއވުއެ ދީން މަތި

އެގޮތަށް މި ާރއްޖޭެގ ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިެދމުން އެ ގެންދަނީ އޭާނެގ  އެކަމެްއ ނުވާނެ. ޝައިޚް ިޢމްރާނު

ެއއްކޮށް. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ކިހިނެއްޯތ  ސާބިތުކަމާ ،ކޮށްޖާހިލުކަމުން ކަމަށް އަޅުަގނުޑ މި ދަންނަވަނީ ހަމަ ސާފު

ނޑުމެންގެ ސާކުރެއްިވ، ޢާލާ މާތްަވޠަ ސުބުޙާނަހޫهللا އްދަވާ ގެްނގުޅުްއާވ އަޅުަގނޑުމެން ހަ  ހިބާ މުަޙއްމަދު އަުޅގަ

 2595، ވާހަަކއަކުން  އިންސާނުންގެ ބަޔަކު ދައްކާ އްަލމްގެ އަބުރުފުޅު ހުތުރުވަނީ އިންސާނަކުންވަސަ ޢަލައިހި هللا ޞައްލަ

އުޅޭ މީހަކު ނުކުމެ މި ވާހަކަ ދެއްކީމާ ކިހިނެއްޯތ އީމާންތެރިކަމެއް ނެތް ޝައިެޚއްގެ ދަރަޖަިއގައި ަޝއިޚަކަށް ހެދިގެން

އިޚުންނޭ ކިަޔިއގެްނ އިސް ސަފަށް ނުކުމެގެން ނީ؟ މިއީ މި ޤައުމުގެ ޝަރައްޔިތަކު މިކަން ޤަބޫލުކުރާ މުމުސްލި

 ،ން ހުރި މިންވަރުތިއްެބވި ބޭފުޅުންގެ ީއމާންތެރިކަ ހިފައިގެންލީޑަރުން އަތުން ފައިސާ  ސިޔާސީ ބޭނުމުގައި ިސޔާސީ

ކުރަްއވަިއގެްނ ފާޑުފާޑަށް ތުނބުޅިފުޅު ދިގު ،އިޚުންނޭ ކިޔައިއީސް. ލަދުަގންނަންޖެހޭ މިއަދު ޝަޢިއްޒަތްތެރި ރަ

 2600ސްލާމްދީނަކީ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، އިންސާާނެގ އި ހުދު ހެދުން ލައިގެން ނުކުމެގެން. ،އަޅުްއވަިއގެންފާޑުފާޑަށް ފުނާ

ނޑިޔާރުން ދޭތެރޭގައި ދީނީ ޙުކުމްތަކާބޭރުފުށުން ހުންނަ އެއްޗެއް ޫނން. މިއީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ހިތުގައި  މިތިބަ ފަ

ނޑުމެންގެ ލޯމަތި ން ފެނިގެން އެ ޢަޤީދާ ބަލިކަށީ. އިޢުތިޤާދެއް ނެތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އިްއޔެަގއި ނޫންތޯ އަޅުގަ

ހުރި ގޮތް. ޖުީޑޝަލް ސަރވިްސ ކޮމިޝަުނން  އެ ބޭބޭފުޅުން ނިންމާ ނިންމުމާ، އެ ބޭބޭފުޅުންެގ ހާލަތު ދަނީ

ނޑިޔާރުްނ ސަސްޕެންޑުއިހަކަށްދުވަހު ނޫންތޯ ނިންމެވީ މި  އިތޯ ޤާނޫނީ ކުރަން. ނިންމެވިއިުރގައި ކޮބަރާއްޖޭގެ ފަ

 2605 ....ަގއިބުރަދަނެއް؟  ނިންމެވި ގޮތް. އެތާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު ލީ ވަޙީދަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތުތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަ އަުރވަން. ެއައށްފަހު އަޅުގަ

 އަރުވާނަން އުނގޫފާރު ދާއިާރެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީނަށް.

 2610 

  ވާހަކަެދއްެކވުން: ތޮއްޑޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު
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ނޑު މި ބިލު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ނުޑ އަުޅގަ ގައި އަނެއްާކވެސް ެދވަނަ ފުރުޞަތަކަށް މި އެދުނީ އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ  ޟޫޢުަގިއ ހަމަ ދައްކަން. އަޅުަގނޑު މި މައުދައްކަންހުރި ވާހަކަތައް އޭރު ނުނިމޭތީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ނޑު މި ދަްއކަނީ  ފްރާީޝމު. އަރއަލްމަރުޙޫމް ޑ މި ވާހަކަތައް ިދވެހި ޢަލީގެ މަރުގެ ވާހަކަ. ިމ ވާހަކަ އަުޅގަ

 2615. އަދި މި ވާހަކަތައް އެ ސަރުކާރަްށ ތިބި ސަރުކާރުން ދެްއުކން ހުއްޓައިލާފައި ވާތީ ކޮްށގެންމިއަދު ބަާޣވާތްސަރުކާރު، 

ށްގެން ދެްއކި ވާހަކަތަުކގެ އި ފުލުސް އޮފީސް މެދުވެިރކޮއާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީިޑއާ، ބަތްވާ މެންބަރުން މި މަޖިލީހާނިސް

ނޑުމެން މި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ރާގު ބަދަލުކުރަމުންދާތީ. މި މަޖިލިސް  ،މިކަމާ ގުިޅގެން އަުޅގަ

އެ ކަުމގެ ޙަޤީޤަްތ  ،އިޮގތަށް މި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުާރ ޕާޓީތަކުގެ އިްސވެރިން ގާތު އެދިފަެއކިެއކި ގޮތްތެރޭގައި ވާނީ 

ވާށޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބުނަމުންދިޔައީ ފޯނުކޯލްތައް ދިޔައީ މަޑުން ތިއްބަފުރަތަމަ އެ ބޭފުޅުން އެދެމުން ހޯދަން. އެންމެ

 2620ބަލައި ނުނިމެއޭ. އެްނމެ ފުރަތަމަ ބުނަމުންދިޔައީ  ތައްޓޭޕު. އެންމެ ުފރަތަމަ ބުނަމުންދިޔައީ މީޑިއާ އަުޑއަހައި ނުނިމެއޭ

ކަތަކަށް ފަހު އަޅުަގނޑުމެން އެ ވާހަ ލަން ވެސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަސްދުވަސް ބޭނުންވާނޭ ިމ އެްއޗެހި ބަލައި 3

ތަނަށް އައި މީހުންގެ ަމޢުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށް.  އެފް.ބީ.އަިއގެ ފަރާތުން މިމީދުކޮްށގެން ތިބީ އުއް

އިން ފުރުވާލީ  އެ މީހުން މި ރާއްޖެ އަރުވަން އޮތް. އެ މީހުން ނާރުވައި، އެ މީހުން ކޮންފަރެންސަކަށްސްނޫ

ސް މި ކަމަށް ވެ މި މަރާ ގުޅުންހުރި އެތަކެއް މަރުތަކެއް ވާކީްއވެގެންތޯ މިއަދުގެ ުސވާަލކީ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 2625އަކީ ެވސް ދައްކަންޖެހޭ  އްޖަކު ޯކކުދަޅެއް ބޮިއގެން މަރުވި ވާަހކަފުލުސް އޮފީހުގެ ކުދަްއާކ. މަޖިލިސް ތެރޭގައި ވާހަކަ

މި މަުރގެ ވާހަކަ  މެ ގޮތަކަށްެއއް. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ކިތަންވާހަކަ އެއް. ނުދައްާކ ބާްއާވފައި އޮްތ ވާހަަކ 

ެއމްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީަގިއ .ޕީ.ޕީއެންމެ ޕާޓީއަކުންނެއް ނޫން. ދާއިރު މި ވާަހކަދައްކަނީކީ ހަމައެކަނި ދައްކަވަމުން

. ެއ ކުރިއޭ ޔާމީނާ، މިވެނި ކުަޑކުއްޖަކު ަބއްދަލުهللا ރަންތޯ ވިދާުޅވީ ޢަބްދުރު ކޮން މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުޢުމަރު ނަޞީ

ހުރި ެއިކ  އޮތީ. ހަމަ އެގޮތަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ީމހުން ވެސް އެބަ ނުުކރެވި މިމައްސަލަ ީކއްވެތޯ ތަޙުޤީޤު

 2630އާއި އިމިގްރޭޝަންގެ މި ސިސްޓަުމ  އެ މީހުން ފުރުވާލި ވާހަކަ ،ތައް ދަްއކާފަ. ސޫދާންެގ ބަޔަކު އަިއސްވާހަކަ

ކުެރވެންެޖހޭނެ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވާހަކަ ތަޙުޤީޤު ކަމުގެެޅނީ އެ ނަންތަްއ ފޮހެލަންޕްސްކޮށްލަިއގެން މި އުކޮލެ

ގެ މަރުގެ ވާހަކަ މިގޮތަށް ފަތުރަިއ، ްއ ބަޔަކު މީހެއް އެހެންވީމާ، މިއަދު ދުނިޔެަމތީގައި އެއް ަބޔަކު އަނެ

ކުރަން އޮތީ ުނކުޅެދިފައި މިކަން ަހއްލު މުާރިއ ދިވެހި ދައުލަތް މިރު ދިވެިހ ދައުލަތުގެ ވަިލއްޔުލްއަކުރަމުން ދާއިފަސާދަ

ނެއްތޯ މިއަދު ހަށް ކިހިކޮށްގެން ތިބީމަ އޭގެ ހިތި ނަތީޖާ. ފުލުސް އޮފީޒަތްތެރި ރައީސް. މިީއ ބަޣާވާތްޢިއް

 2635ކުރި ފުލުހުން ަވޒީާފ ަގއި ރަްއޔިތުންނަށް އަނިޔ8ާ، 7، 6ބި ފުލުހުންގެ ތެރެއިްނ ފުލުސް އޮފީހުގައި ތި ކުރަނީ؟އިތުބާރު

އެ ވަރު  ކިހިނެއްތޯ ނިންމޭނީ؟ ކިިހނެއްތޯ ނިންމޭނީ؟ އެ މީހުންެގ ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑަށް ޑަން އިން ނުކަނ

މި ދައުލަތް  ގެ ާވހަކަ ދައްކަންށް މަރުއެހެންވީމާ، މަރަނީ ފުރަތަމަ؟ ކުރަރު ތަޙުޤީޤުދަ މަ ކިހިނެއްތޯ މިފަ ތާކުން

ނޑުމެން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. މި ދައުލަތް ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.  މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުަގއި މި ާވހަކަ ދައްކަން އަުޅގަ
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ނޑު އެމް.ޑީ.ީޕ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕަށް ވެސް އެންމެން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު މި ދަންނަ ވަނީ އަުޅގަ

 2640އަފްރާޝީމް ޢަލީެގ ޯޕސްޓްމޯޓަމެއް ހެދުމަށް މި  .ރޑ، ހުށަހަޅާނަން. އަދި އެއަށްފަހު އެ ގްރޫޕުން ފާްސވެއްޖެ ނަމަ

މީދުކުރަން އެ ޑު އުއްޅާނަން. އަޅުަގނރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނަން. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމެްނޓަރީ ގްރޫޕަށް ހުށަހަ

ދޭނެ ކަމަށް. އަދި އަޅުަގނޑު ބަލައިލަން ބޭނުންވޭ މި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ޕާޓީތަުކގެ ކަމަށް ރުހުން ގްރޫޕުން އެ

ނޑުމެން ވަރަްށ މަޑުމަުޑން ހިމޭނުން މި ކަމުގައި  ކެރުން ހުރީ ކިހާ ވަރަކަށްޯތ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ައޅުގަ

ކަމުަގއި ައޅުަގނޑުމެން  ވަރަްށ މި މެންަނށް ވެސް މި ަދއްކާ ވާހަަކތަކުން ކަންބޮުޑވާތިބެއްޖައިން. ައޅުަގނޑު

 2645ވެސް ތަޙުޤީޤު ޤަބޫލެްއ  ނުކުރޭ މި ތަޙުޤީޤެއް. އެކަކު އެަކކު ވެސް ޤަބޫެލއް އްޖައިން. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭަގއިތިބެ

ވެްސ  ވެސް އޯކޭ. މި އޮތީ. އެ މި ރާއްޖެމުން ދިވެހި. ަޝއްާކއި ަވހުނުކުރޭ. ޝަރީޢަތެއް ވެްސ ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ

. އަފްރާޝީމް ޢަލީ ރމިއަދު އަރާ ކޮންމެ މީހަކު ޑތިބުން މިއީ ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް.  ަގއިއޯޭކވެފައި މި ޤައުމު

އުޅެނީ.  ކަން ނުނިންމިގެން މި ކީއްވެތޯ ސަުރކާރުން މި ކުރަންޏާކުރޭ ހިތާމަ އެއް. ހިތާމަނު ނެތީމަ ހިތާމަ؛

މި ކިޔަނީ. ިޢއްޒަތްތެިރ  ކާސިންފުޅޭ ުދވަހު ޫމސައޭ، އަނެްއ ދުވަހު ޔާމީނޭ، އަެނއް ުދވަހު  ރާތީތޯ އެއްކުތާމަހި

 2650އެ ހުރިހާ ފޯންކޯލް ަގޑިިއރު އަޑުއަހާ އެްއޗެއް. ކީްއެވގެންތޯ  24މެން އެްނމެންގެ ފޯނުކޯލަކީ ައޅުަގނޑުރައީސް. 

ކުެރވެންޖެހޭނެ. ުޢމަރު ނަޞީރު ދެއްކި ވާހަކަ ވެސް ތަޙުޤީޤު. ކޯްއެޗއް ފޮރުވަންތޯ މި ުއޅެނީ. މި ކަމުގަ ނޭހެނީއަޑު

ކުރެވެންޖެހޭނެ. މީގެ އަްސލަށް ނުގޮސް ރާއްޖޭގެ ބާއްވާ ން ދައްކާ ވާހަކަ ވެސް ތަުޙޤީޤުއެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ ީމހު

ށް ވެސް މީގެ ނުރައްކާ ޢިއްަޒތްތެރި ރައީސް، ކޮންމެ މީހަކަ އް އޭގެ ަޙޤީޤަތް ނޭނގިއްޖެއްޔާރިޔާސީ އިންތިޚާބެ

ޯތ ދިޔައިރު ކޮބައިކަން ބޮޑު ސިެގއްލާައކަށް ެވގެންެވގެން ޮގސް މިދިވެހިރާއްޭޖގައި މިކަން ާޢއްމުއޮންނާނެ. މިއަދު 

ނޑުމެން މި ގޮ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢަދްލުއިންޞާުފގެ ބާރު؟  2655ވާލަނީ މި ދިވެހި ޤައުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުްޕރީމް ކޯޓަށް އަޅުގަ

ޙުކުމްތައް ތަންފީޛުކުރުުމގައި މަަރށް މަރުގެ ޙުކުމް ިއްއވާފަިއާވ ކުރުމަށް ޓަކައި އިން ސަލާމަތް ފަސާދަ، މާހޮރުވުލޭއޮ

ނޑިޔާރުން ބޭނުންވީމަ ބޭނުންހާ ކަމެއް ކުރެވޭ. ދަށު ކޯޓުަގއި އޮންނަ  7ނެރުއްވާށޭ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ފަ

ިވގެން މި ރާއްޖޭަގއި މި އުޅެނީ؟ އިރުއިުރކޮޅާ ނުކުރެތަންފީޛު ރަށް މަރުގެ ޙުކުމްމައްސަލަ ނެގޭ. ކީްއެވގެންޯތ މަ

 ާއއި ެއ ތަނަށް ގެނައި ސަންކަާރ، ކާލިމާނުކުމެފައި މަޖިލީހުގެ ބޮލުގައި ކަންކަން ައޅުވާނެ ކަމެއް ނެތް. ޢިމްރާނު 

 2660ރު ލަދު ކޮބައިތޯ؟ ކޮބައިޯތ ށް ހަދައިގެންއުޭޅއިއެންމެން ގޮަވއިގެން މިހާރު ރައީސް ވަޙީދު ނޫން ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ކަމަ

ސިމް އިބްރާހީމް ވެްސ ަކން. ޤާޔާމީން ވެސް ރަނގަުޅވާނެهللا ބްދުއަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން ަރއީސް ވަޙީދަށް ވުރެ ޢަ ލަދު؟

 ެއއްކޮްށ ތަންތަނަށް ވަދެ ތެޔޮދެމި  ނުދެކެން ެއ ލީޑަރުން ސަންކަރާ ވާނެ. ެއއީ އަުޅަގނޑުމެން އަިދ މާ ރަނގަޅު 

އް އެ މީހުންނަކީ ކުރަުމންދާ ބައެތްތެރި ރަީއސް. މި ޤައުމު ފަސާދަން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ޢިއްޒަތަނެއް. ޢިމްރާނުމެ

. އެހެންވީމާ، މިއަދުން މިއަދަށް ގޮވާލަނީ ިތ ފުލުސް އޮފީސް ތެރޭގައި ޮއތް ތަޙުޤީޤު ނެރޭށޭ ބޭރަށް. ދީނުގެ ނަމުގަ

 2665 ށޭ ރައްޔިތުންނަށް...އެއްތޯ ސާުފކުރާީޑގައި ތިބީ ކޮން ބަ ތިކަމުގެ އަބޭރަށް ނެރޭށޭ، ބޭރަށް ނެރޭށޭ، ބޭރަށް ނެރޭށޭ. 



100 

 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ތިން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން . މިނެޓު 2ޕީ.ޕީ.އެމަށް ބާކީ އޮީތ  މެންބަރު. މިހާރުޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި 

ރުޞަތަކަށް އެދިވަަޑއިގެންފައި އެބަ އޮތް ފުރަތަމަ ފު ،އެދިަވޑަިއގެންފައި އެބަ އޮތް. އެކަމަކު މިހާރު އަޅުަގނޑު 

ނޑަށް ޖެހޭނީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު. އެހެްނކަމުން،   2670ފުރަތަމަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގަންަނވާފަިއވާ ޢިއްޒަތްތެރި އަުޅގަ

ރި މެންބަރު އްޒަތްތެމެންބަރު، ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކަށް. ޢި

ވިްއޔާ ައޅުަގނޑު އަުރވާނަން ދެވަނަ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑިއގެންފަިއާވ  ަވގުތު އޮްތ ކަމަށް ވަނީ އިވާހަކަދަްއކަވާފަ 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީނަށް. އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި

 

 2675 ްއކެވުން:ވާހަކަދެ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިން މަނިކު

ބަރު ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ޝުކުިރއްާޔ. އަުޅަގނޑުމެންނަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެން`. 

ނޑަށް އެންމެ ދެ މިނެޓު ނަމަވެސް މި މަޖިލީހާބެހޭ ގޮތު ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވާ މުހިއްމު ބިލާ އަދި  ން އަޅުގަ

ނުޑގެ ވާަހކަިއގެ ރެޯކޑަށް ަޓކައި  އަށް ޓަަކއި ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން.  ަޔއުމިއްޔާ  ،މަޖިލީހުގެ އަުޅގަ

. މި ިފޔަވަުޅ މަތީގައި އަދި މި ނޫން ބިލަށް އަޅުަގނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަާމެއކު ތާއީދުކުރަމޭ ެވސް މި ހަމަގައިމު

 2680ށް މަރު ހިފަންޖެހޭ ގޮަތށް މަރައެއް  ތަކާމަީތގައި ވެސް ިއސްލާމީ ޝަރީޢާގައި ބަޔާންކުަރއްވާަފއިވާ އުސޫލު ގެފިޔަވަެޅއް

ނުޑ އިންސާފުވެރި، ލަތުގައި ކޯޓުަތކުން ނިމުމާ އެްއކޮށްހާ ކަމާ ެއކުަގއި އެ އޮންނަ އުސޫލުން އެކަން ކުރުމަށް އަުޅގަ

ނުޑ މިއަށް ދަންނަވާކަށް ނެތް. ެއއަށްވުރެ ހަމަ ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ.  އިތުރު އެްއވެސް ވާހަކަ އެއް އަުޅގަ

ނުޑެގ ނޭވާލެވޭހާ ދުވަހަކު މި ިއސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަާކއި އުސޫލުތަކަށް ގެނެވޭ ކޮންމެ ވެސް އަ ހަމަގައިމު ުޅގަ

ނޑު ާތއީދުކު  ލަތެއްގަިއ ައޅުަގނުޑ ވީ ކޮންމެ ދިމާލަކުން ެއ ރާނަން. އަދި މަޖިލީހުގައި ނެތް ހާބިލަކަށް އަުޅގަ

ނޑުމުން ނޑަ  ކަރާތްތައް ނަހީކުރުމުގެ މިންގަ ނޑަށް ކެރިކުޅަދާނަކަްނވީ ކުންއޮތް ކޮންމެ މިންގަ  2685ކޮންމެ  އަުޅގަ

ނޑު މިއަށް ތާ ދިރި ،މިންވަރަކުން ލިބުނު  ކުރާެނ ވާހަކަ ދަންނަވަން.އީދުހުރިހާ ދުވަހަކު އިރާދަކުެރއްިވއްޔާ ައޅުގަ

 ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2690އަރުވަނީ އުނގޫފާުރ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ޓަކައި މި ފުުރޞަތު މަކޮށްލުމަށްއާދެ! ބާކީ ަވގުތުކޮުޅ ފުރިހަ

 އިބްރާހީމް އަމީނަށް.
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 ވާހަކަދެއްެކވުން: އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް އަމީން

ޢިއްޒަތްތެިރ انههىه صم عهى رسىنك سيدَا يحًد وعهى انه وصحبه وسهىه  .انعانًيٍ رب هللانحًد `.

ނޑު މި ލިބުނު ކުޑަ އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން. ރައީސް،   2695ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަ

ކުރާނީ ިކހިނެއްތޯ. މިކަން ކުރާނެ ހެޮޔ މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛު  ،ވަގުުތކޮުޅގައި ހާމަކޮށްލަން ޭބނުންވާ ެއއްަޗކީ މި ކަން

ނޑުމެްނ  ަވކިކޮށް ދެނެގަނެަފއި އެ  ،ރަނގަޅު ގޮތް ދެނެގަނެ ގޮެތއްެގ މަތީން އެކަން ކުރުން އެއީ މިހާރު އަުޅގަ

ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ކަމެޭކ. ަވރަށް ބޭނުންތެރި ވެފައި އޮތް ކަމެކޭ. ސަބަބަީކ، ައޅުަގނޑުެމންގެ މުޖުތަމަޢުގައި މީހުން 

ެއއީ  ،އެހެންވީމާ .ވާީތވެއިތަކެްއ މިހާރު ވެސް އޯލްރެޑީ މަަރއިާލފަމީހުން .ދާތީވެމުގެ ކަންތަްއ މިހާރު ހިނގަމުންމެރު

 2700އެއީ އެންމެ ރަނގަޅޭ ގަާވއިދަކުން ވިޔަސް އަދި  ީނ، ޤާނޫނަކުންތޯ އެކަން ކުާރނީ.ގަާވއިދަކުންތޯ ެއކަން ކުރާ

މިއީ މިހާރު ކުރަންެޖހިފައި އޮތް ކަެމކޭ. ކުރަން ބޭނުންވެފައި އޮްތ ކަމެކޭ.  ނޫނަކުން ވިޔަސް. އެހެންަނމަވެސްޤާ

އަީކ  މަ ޭއގެ މާނަމި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް އައި ކަމަށް ޓަކައި ބިެލއް މި ،އް ހެދުމަށް ޓަކައިއެހެންވީމާ، ޤާނޫނެ

އޮތީ ފުރުޞަތެކޭ މިކަން ކުރަން ލިބިފަ. އެހެންވީމާ، ކުރަންޖެހިފައި ކޮންމެހެން ކަމެއް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު މި 

އިޞްލާޙުަތކެއް  ،އުނިިއތުރުތަކެއް ގެންނަންޖެހެންޏާ ެގނެސްފައި ،ސްަފއިރަންޖެހޭ ހެޔޮ ަބދަލުތަކެއް ގެނެކު،ލިބިގެންފައި

 2705ކަމަކީ މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އެއީ  ކުރަންޖެހެންޏާ ކޮށްފައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ކޮށްފައި ިވަޔސް މި

ތަުކެގ ކަންތައް އެކިފާތު އެކިއަޅުަގނޑު ހަމަ ހާމަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ޚިޔާލެއް. އެހެންނަމަވެސް، ޭއގެ ބަދަލުަގއި ތަ

ލާ އަެންއކާ ސަރުކާރުން އެކުލަަވއި، މީތި ދިގުދެމިގެން ގޮސް ނުވަތަ މި ބިލު ތަޅުމުން ބޭރުވެގެން ގޮސްސަބަބުން 

 ެވސްގެން ދާލެއް ބޮޑުވާނެ. އަނެްއކާވަގުތު ދެމި ވަންޏާ  ކަަމށް އެހެންެވއްޖެ .ކުރަން ބިލެއް އަނެްއކާ ައއިްސގެން މިކަން

އެއީ މާ ބޮޑު ެގއްލުމަކަްށ ، ތުަތއް ލިބިގެންދާނެ. އެހެންވީމާހަމަ އެފަދަ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިނގަން އިތުރު ަވގު

 2710އި އޮތް ބިެލއް ކަމުގަ ވެގެންދާނެ. ެއއަްށވުރެން މާ ބޮޑަށް ވެސް ރަނަގޅޭ އަދި އަމިއްލަ މެންބަރަކު ހުށަހަޅުްއވާފަ

 ކުރަން. ށް ގެންގޮސް ނިންމާލަން. އަިދ މިކަން ވުޖޫދުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަ މި ބިލު އި މި ބިލު ބަލަިއގެންފަ ވިޔަސް
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ  އަށް  މީޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމިހާރު އަޅުގަ

 2715 ތިންވަނަ ފުރުޞަތު.

 

 :މީ ވާހަކަެދއްެކވުންހުފަ ންބަރު އިމްތިޔާޒުރު ދާއިރާގެ މެމާފަންނު އުތު

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އަެނއްާކެވސް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުަގނޑަށް ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުޞަތެއްަގއި ވެސް ހަމަ 

ނޑުމެން މި ބިލު ފާސްކުރަން. އެއް ޙަޤީޤަުތގަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ެއއް ވާހަކަ ހަކަ. ނުވާނެ ވާއަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޖުޑިޝަރީގެ ހާލަތު އޮތް ނަށް އެބަ އެނގއަޅުަގނޑުމެން  2720 އިމުކުރަމުންދާ ގޮތް. އިންސާފު ޤާ ނޫންތޯ އަޅުގަ

އަންގަނީ ކުެށްއ  ވެސް މި އި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަ  ،ެވސްއި ގަ ގޮތް އެ ބޭފުޅުންގެ ަނޒަރުގަ. އަޅުަގނޑުމެން ދީނު

ކުށެއް  ވަރަށް ޔަޤީންވާންޖެހޭނޭނެތް މިންވެސް ަޝއްެކއްސާބިތުކުރަން. އެއްޖެހެއޭ  މިންވަރަށް އެބަ ކުރިކަން ޔަޤީންވާ

ނޑުމެން ކޮށްފިކަން ޖެހެނީ. އެީއ  މި މެ ފުރަތަމަ ކޮންކަމެއްޯތ އަންނަންޖެހެނީ އެން ކުރަން މި. ދެން ސުވާލު އަުޅގަ

ން ކުރުމަށް ޖެހެނީ އެކަ ޔަޤީންވާން މި  ތޯ ވާްނޖެހެނީ، ނޫނިއްޔާ ޔަޤީާނ ެއއް މިންވަރަށްކުށެއްކުިރކަން ޔަޤީން

ނޑިޔާުރގެތަކަށް. އެކަން ޔަޤީންއިންސާުފވެރި ޝަރީޢަތެއް ލިބުމުގެ ޤާބިލުކަ  ޢަތެއް،ޝަރީ  2725ކުރަން ން ލިބިފައިވޭތޯ މި ފަ

ނޑަްށ ތާއީދެްއ ނުކުރެޭވ. ތަރުތީބު ޮއޅުާވލައިގެން މި އުޅޭމި ، ހެނީ އެންމެ ފުރަތަމަ. އެހެންވީމާޖެ މި ުއޅުމުން އަުޅގަ

ނުޑ  ހަމަ ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އި،ވުމަކީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައަޅުަގނުޑގެ ކަންބޮޑު  އެކު ހިތުގެ އެންމެ އަޑިން އަުޅގަ

ނޑިޔާރު  ޤަބޫލު މި   އިގޮތެއްގަ ނުވާކަން ރަނގަަޅށް ފާޅުކަން ބޮޑުއިން އިްނސާފު ޤާއިމު ގެކުރަނީ މި ރާއްޖޭގެ ފަ

ނޑުމެން ދޫކޮށްލަން މިކީްއެވގެންތޯއޭ ިމވަރުެގ ކަމެއް ިމ ބޭފު ިއ،އެނގެން އޮތްއިުރގަ  ޅުންގެ އަތްމައްޗަށް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަ ،ވެސް ހަމަ ޔަީޤން ކަށަވަރުއި ޖެހެނީ. ހެޔޮނުވާނެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަ  2730ށް ވަރަށް ގިނަ ދީނީ ޮބޑެތި އަުޅގަ

ވާަފިއވާ ައޅުަގނޑަށް ވެސް ެދއް ،އެ ބޭފުޅުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް .ދެެކވުނުވާހަކަ، ބައްދަލުކުެރވުނު ނާންޝައިޚު

ނޑިޔާުރގެ އޮްތ ހާ ،އުލު މި މާޙަ ވިދާުޅވަނީ މި ާރއްޖޭގެ ،ޖަވާބަކީ ނޑުމެން މި ާރއްޖޭގެ މި ފަ ލަތަކުން އަުޅގަ

ޖެހެނީ މަރަށް މަރު ފުރަތަމަ ކަމަަކށް ވާން، މަރަށް މަރު ހިފުމެއް. އެހެންވީމާެއއް ނުކުރެއޭ  ދީނުގައި ުހއްދައިސްލާމް

ނިޑޔާރު، ލާޞްެތރިހިފޭވަރުގެ ޤާބިލު، އިޚް ނޑުމެންނަށް ލިބެން މި ގެރަނގަޅު ފަ މަރަށް  . އެކަން.ޖެހެނީ ެއއް އަުޅގަ

ނޑިޔާރުމަރު ހިފުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކަށަ ނޑުމެންނަށް ލިބިފަިއވޭތޯ.  ގެ ވަުރވާންޖެހޭނެ މިފަދަ ފަ  2735ެއއް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާ ފަދަ ނޑުެމއް ަޤއުމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އަބަދުވެްސ އަުޅގަ އިން ޖުޑީޝަްލ ހަޔާތްކެ

ން އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިންސާފު ޢާއިމުކުރެވޭނީ. އިންސާުފ ތޯ މިކަމުގެ ތެރެއިވަނީ. ދެން ކިހިނެއް އަިއއްސަ މި

. އެހެން މެންބަރުން ވެްސ އިމުނުކުރެވޭ ކަމުގެ މިސާުލތައް މި މަޖިލީސް ތެރެއިން ވެސް އެބަ ފެނޭ ނޫންތޯޤާ

ނޑުމެންގެ އަޚް،ކުެރއްއިޝާރާތް އަފްޝިމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްިލ މައްސަލަ މި  .ރޑ އަލްމަުރހޫމު ިވ ފަދައިން ައޅުގަ
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ނޑުމެްނގެ  2740 ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، އުޅެނީ ނުބެލިގެން. ސިޔާސީ ކޮށްގެން މުޅި ކަންތައް. އަުޅގަ

ނޑަކަށްތްވަންދެން ގާނު ގަިއގައި ތަަޅއިތަޅައި އަަވހާރަ. އެ މަނިކުފާ ވަނީ ކުރެވިފައި. ީވޑިޔޯ ަޑއިގަންަނވާނެއެނިގވަ   ،ގަ

ވާ މި އުފުލަނީ ވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ދަޢު ކުެރވިފައިންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވީިޑއޯހޭނައްތާލާފައިވާ މަ ތަޅައިތަަޅއި

 ޢުވާ މި އުފުލަނީ އެހެން ކަމަކާ އި ދައެ މަނިކުފާނުގެ ަމއްޗަށް މިހާރު ކޯޓުގަ  ،ހުރީތީވެ އި އެ މަނިކުފާނު ދިރި ދުނިޔޭގަ

، އުމުގަިއ އިސްކުރަން. އެހެންވީމާއިންސާފު މި ޤަބޭއިންސާފު، މިފަދަ ނާޯތ މިފަދަ ހިނެއްގުުޅވާފަ. ހެޔޮވާނީ ކި

 2745މޫސާ މަނިކު ގައިަގއި  ިއ؛ވެސް މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގައިގަނޑު މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ، ދެންއަޅުގަ 

ނޑު ގަިއގަ  .ންނަށް ފެނިވަޑައިގަެތއް ނޫންތޯބޭފުޅު ތި ވަނަ ދުވަހު  8ވެސް ތެޅި  އި ދު އަޅުަގނޑު ަގިއގައި، ޚުއަޅުގަ

ނޑު ޖަލުގަ  އި ޣައިުރ ޤާނޫނީ ބަންދެއް ކޮށްފަ  ިއ،ފެބްރުއަރީ. ތަޅާފަ އި ޭބއްިވ. ެއއާ ޚިލާފަށް އިންސާުފ އަުޅގަ

 އި ހިރައްިޔތުން މި ދައްކާ ވާހަކަ އަޅުަގނޑު ޓީވީ ޕްރޮގްރާެމއްގަ ދިވެ އިނަލްއަޤްވާީމ ފަރާތްތަކުންނާއިއިމުނުވާތީވެ ބަ ޤާ

ނޑުގެ މަ ބޭފުޅުންނަށް  ގޮތް. ތި އިމުުކރާނީ. މީ މި ޤައުމުަގއި އިންސާފު ޤާއުފުލަްއޗަްށ މި ދަޢުވާދެއްކީމަ އަުޅގަ

 2750ުކއްޖެއް ޖިންީސ  އަހަރުެގ އަންހެން 15ޭވ  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާެނ މުޅި ުދނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ައއިްއސަ އެބަ

ެވސް އުޅުނީ.  އިލާގަކަށް ތަޙުޤީޤު މަރުޙަަގނޑަ އަކީ ހެްއކެްއގެ ޮގތުގައި ގާތް އެ ކުއްޖާވެފަިއވާ ުކއްޖެްއ. އަކަށް ޝިކާރަ

ަސސްޕެްކޓެއްގެ ގޮތުަގއި ގެންެދވުނު  ،ވަކީލެއް ެދވިގެން ދެއްކުމަށް ޤާނޫނީކީ އެ ުކއްޖާގެ ަފރާތުން ވާހަކައަ  އެ ކުއްޖާ

އި، ޝަރީޢަތްކޮށްފަ އި،ުއފުލާފަން އެ ުކއްޖާގެ މަްއޗަށް ދަޢުވާ ވެސް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ތަޙުޤީޤުގެ ތެެރއިކުއްޖެއް 

 އި ކަމުގަ ގެ ސަމާލުކަމަށް އައިއްސަ މިވި ނިމިގެން މި ދިޔައީ. މުޅި ދުނިޔޭކުރެއި ހައްދުޖެހުމަށް ދަޢުވާއެ ކުއްޖާ ގަިއގަ 

 2755 ލާއެއް. ތަޙުޤީޤުކުރެވުނު މަރުޙަ ލާންސާފު ާޤއިމުނުވެވޭނެ ހުރިހާ މަރުޙަމި އޮތީ ބޭޒާރުވެފަ. އި ވެސް މުޅި ޤައުމު

ޖިންސީ ޝިކާރަައކަށްިވ މި ، މާއިން ވެސް. އެހެންވީ ލާކޯޓުތަުކގެ މަރުޙަ ، އިން ލާޕްރޮިސކިއުުޓކުރެވުުނ މަރުޙަ، އިން

ނގޭ މި ޤައުުމގަިއ ވެްސ އެބަ އެ ނިއެ ިނންމި ނިންމުމުން އެކަޓަަކއި،  ދެވުމަށް އަށް އެ އަދަބުދެވުނު ކުޑަ ުކއްޖާ

ނޑުމެން މިކަހަލަ ކަންބޮޑުވުން ހުންނާތީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހަިއ ، ންސާފު އޮތް މިންވަރު. އެެހންވީމާއި އަުޅގަ

 ކަމަށް. މި ކޮށްދޭނީ މި ޤައުމުން އިންާސފު ޤާއިމުކާކުޯތ ޤަޫބލުކުރަ ،ހިތުން ސުވާލުކޮށްލަބަލަީމގައި ހިތާ ރައްޔިތުން

ނޑިޔާރު   2760ތިީބ ވެސް މި ަޤއުމުަގއި  އިުމވާނީ އިްނ އިންސާފު ޢާއިމުކޮށްދޭ ކަމަށް. ކިހިނެއްޯތއޭ އަިދ އިންސާފު ޢާ ގެފަ

ނޑިާޔރުންނަކީ މުޖުރިމުން. ކޯޓުތަކުން ހަމަ ޙުކުމް އައިްއސަ ިތބި މީހުން އެބަ ބި މި ތި މުޖުރިމުންނޭ. ބައެއް ފަ

ނޑުމެން މަލަމަތި ކުރުމަށް. މިްއޗަށް ޝަރީޢަތްޤައުމުަގއި އެހެން މުސްލިމު އުއްމަތުގެ މަ ން ކަމެއް ނުވާނެ މީ އަޅުގަ

ނުޑ ދެންނެވިން،ގޮތް.  ނުވާނެވެސް މި ފެންނަނީ އިންސާުފ ޤާއިމު ނުވީމަ ޓެސްޓު ހަދަން ފޮ ކުރިްނވެސް އަުޅގަ

އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް ތިބެނީ  ވަރުގެ މީހުން މި އިޢުތިރާފުވީ. މި އިއަށް ބަޔާންދީފަ އަމިއްލަ  ިއ،ކޮށްފަކޮޕީކުރީ. ކޮޕީ

ނޑުމެންނަށް ހެޔޮުނާވނެ މި ވަރުެގ ކަމެއް. سبحاٌ هللاއިްއވަން. ޙުކުމް ނޑިޔާރު  އަުޅގަ  2765ށް އަ ގެކުާރކަށް މި ފަ
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މި ވާހަކަ ައޅުަގނޑު އަނެްއކާެވސް ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވާލުަމށް މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުންހިފީ. ، އެހެންވީމާދޫކޮށްލާކަން. 

ނޑު ބޭނުން ހަމަ އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ފުރުޞަެތއް އޮތް އަދިވެސް  ޝުކުރިއްޔާ. ވެސް ހިފަން.  ަނމަ އަޅުގަ

 

 ފޫރު ވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެ މެްނބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަހެންވޭރު ދެކުނު ދާ

 2770މިހާރުވެސް ޤާނޫނުެގ ތްތައް އަ ކަމަށް އިޖުރާ ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ބިލަކީ އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގައި މި

ނޑު ދެކޭގޮުތގަިއ ބޮޑަށް ޖެއްސުމުގެ ބިލެއް، ތެރޭގައި ހުރި ކަމެއް. އެހެންވީމާ ނޑަށް ފެންނަނީ.  އަުޅގަ ކަމަށް އަޅުގަ

ޖެއްސުމުގެ ގޮތުން އެކަހަލަ ބިލު ހުށަހަޅަން.  ކަމުގައި މި މަޖިލީހުގައިކަމެއް. ދީނީ މިކަހަލަ ކަން އެއީ މީ ވަރަށް ދެރަ

ވެްސ  ގޮތް. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ މި ރާއްޖޭގެ ަޝރުޢީ ދާއިރާގަިއ ކަންކަން އޮތް ދެން އަޅުގަ 

ޑެންޓެއް ނޫން. ދޭތެރޭގައި ަޝއްުކގެ ނަޒަރަކުްނ ބަލަނީ. އެއީ އަޅުަގނޑުެމންނަށް އެކްސި ހަމަ ޝަރުޢީ ދާއިރާއާ

ނުޑ ފާހަގަކޮށްލަން  ކަމެއް. ދެން މި ބިލާ ނގޭ މެންނަށް ވެސް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެއަޅުަގނޑުމެން އެން  2775ގުިޅެގން އަުޅގަ

އި އްޔާއެްއގަ ހުރި ޖަމުޢި ބޭނުންވާ ކަމަކީ މި ާރއްޖޭެގ ޝަރުޢީ ދާއިރާ ދުނިޭޔގެ ފެންވަރުަގއި ެއްއވެސް އޮށްަޓރު

އޮތް ޝަރުީޢ  އް އެބަތަ އެްއޗަކީ ދުނިޭޔގެ ބޮޑެތި ެނޓްވޯކު އުޅޭ  ކަމެއް ވެސް ކުރާ ބަެއއް ނޫން. ދަންނަވަން މިމެންބަރު

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ކަންބޮޑުޭވ،އަޅު ، ދާއިރާގެ ނެޓްޯވކުތައް. އެހެންވީމާ ލަ ބައިނަލްއަްޤާވމީ ެއްއވެސް ކަހަ ގަ

ކުދި ޤާނޫނު އަށް ކުދި ކުއްލިއަދި ުކއްލި ، ެއއް ނެތް. ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި މިކަހަލަ ކަންކަމުގައިކްރެޑިބިލިޑީ 

ނޑުމެްނގެ ާޤނޫނުއަސާސީގަ  ިއ،ށަހެޅުން. ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަާސސީގަތަނަށް ހު ހަދައި މި  2780ވެސް ޕީނަްލ  އިއަުޅގަ

ނޑުމެން އިކޮށްފައަދި ޝަރީޢަތަށް ރިފަރއޮތް.  ކަންކަމަްށ ޙުކުމްތައް އެބަ ވެްސ މި އިކޯޑުގަ  . ޤާނޫނު އޮތީ ގެައޅުގަ

ނަށް ތަ ނޑުމެން ޤަބޫލުކުާރ ގޮތުަގއި މީ މިބިލެއް ހުށަހަާޅއިރު ވަރަށް ވިސްނާލަންޖެހޭ އަޅުގަ ، އެހެންވީމާ

ނޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވިަފއި ވެސް އޮތީހުށަހަޅަން ަވސްކުރުމުެގ މިކަން އަ ޖެހޭނެ ވެސް ބިލެއް ނޫން. މި ބިލުގައި އަުޅގަ

ައވަްސކުރުމުގެ ވިސްނުން. އަދި ީމެގ  ލެްއގަިއ މުޅިން ވެްސ ހުރީ ސްޕީޑުާމއްދާ އޮތް ބި ނިޔަތް. ިވއްސަކަށް

 2785ށް މިހާރު ހުރި މުކޮްއ ޑަބަލްެވގެންަދނީ. އަދި ޭއެގއިތުރުން ްސޕީޑު ައވަސްކުރަން ބަާލއިުރ ޢާއްތްތައަރާއިޖު

އެބަ ލިބޭ ވަގުތުތަެކއް.  ެވސް އިލާތަކުގައި މި އޮންނަނީ. ކޯޓު މަރުޙަކުރުމުގަ އިޖުރާއަތްތަކާ ޚިލާފަށް އަަވސް

ށް ކޮއަތްތަކާ ެވސް ޚިލާފުހުރި ޤާނޫނީ ިއޖުރާ ލާަތކުަގއި މިހާރުޙަިމ ފެންނަނީ އެ ކޯޓު މަރު ނަމަވެސް މި ބިލުަގއިއެހެން

ނޑު، ކަންކަން ހުރިކަން. އެހެންވީމާ  ވެސް މި ހުށަހަޅަނީ މި ބިލު ޙަޤީޤަތުގައި ބޭރުކޮށްލަން. މީކީ އެްއވެސް  އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ބޭނުންހާލެ ނޑުމެްނެގ  ވެސް ނޫން. މި ބިލުގައި އެ ތެރި ބިލެއްއްގަިއ އަުޅގަ ވާ ހުރިހާ ަކމެއް އޮތީ އަުޅގަ

 2790ޝުކުރިްއާޔ  .ނުކުރާނެ ވާހަަކ ދަންނަވާލަންވެސް މި ބިލަށް ތާއީދު އަޅުަގނޑު، ނޫނުތަކުގައި ލިބިފަ. އެހެންވީމާޤާ

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އެްއކޮށް އަށް ަބހުސްކޮށްފައިވުމާ މަްއސަލަ ކުއްލި ،ެއއް ހުށަހެޅި އާދެ! މިއަދު ހެނދުނު ކުްއލި މައްސަލަ

ނުޑ  3:39ކީ އަ ގެ މަސައްކަތް ނިމޭ ގަޑިއަޅުަގނޑުމެްނގެ މިއަދު މަޖިލީހު  2795ކަމުަގއި ދަންނަވަން. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

 ެއއީ ،މިހާރު މި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތިންވަނަ ފުރުޞަތަަކށް އެދިވަަޑިއގަންނަވާފަިއވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 .ވަނަ ފުރުޞަތު 3. ދު ރަޝީދަށްރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަހޯރަފުށި ދާއި

 

 މަދު ރަޝީދު ވާހަކަދެއްެކވުން:ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙް

ނޑުމެން މި ދައްކަނީކީ މި ޢިއްޒަތްތެިރ   2800އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

 ،ނަހޫ ވަތަޢާލާސުބްޙާهللا ނޑުމެން މި ދައްކަނީ މާތްނޫން. އަުޅގަ އެއް ުކޑަ ވާހަކަމާސާ، ކުޑައި ސަމަޖިލީހުގަ

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ،ޓަކައި ަވކި ގޮެތއް ނިންމަވައި އެކަމަށް އިއަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކޮށްގެްނ ތިބި އިލާހީ ޤާނޫނުގަ

ނޑުމެން ކި  ހިނެއްތޯ މީހަކު އަރުވާލަން ުޙކުމްކުރީމާ އޭނާ ފޮނުވާލަން، ކިޔަމަންވުމަށް އަްނަގވާފަިއވާ ވާހަކަ އެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ކިހިނެއްތޯ ޒިޭނކުާރ  ރަށަކަށް އަުރވަ ެއއް ނުެލވޭނޭ ރަށެއް ަކނަޑއަޅައިދިނުމުެގ ޤާނޫނެއް ނެތީހެން. އަުޅގަ

 2805ން އޭނާ ކުރީމަ، އޭނާ ސުބްޙާނަހޫ ވަަތޢާލާ އަންަގވާފަިއ ޮއއްާވ، ެދން އެކަهللا މީހާ އަށް ރަޖަމްކުރުމުގެ ުޙުކމެއް މާތް

ނަޑއަޅާނެ ޤާނޫނެއް ނެތީތީ މިަކން ފަސްކޮށްފައި ބާްއވާނީއޭ.  ރަޖަމްކުރާނީ ހިލައިންތޯ، އޮްއގަލުންތޯ، ދެން މިކަން ކަ

ނޑީަގއި  ނޑުެގ ފުރަގަުހަގއި މި އިންނެވި ގޮ ނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ ވަރަށް ާސފުކޮށް އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ންބަރު، ވަރަށް އަނިާޔވެރި ގޮތަކަށް ޝަހީދުުކރުވަިއގެން، އެ މަުރގެ މައްަސލަ އަޅުަގނޑުމެންގެ ބޮލުަގިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ނުޑ ދުށިން ރ.އަތޮޅުެގ ރަށްރަށުން ޑރ. އަފްރާޝީމް މައްސަަލއިަގއި މާތް ގަންދީ ހުާވކޮށް، هللا އަޅުަވިއގެން، އަުޅގަ

 2810ޔާމީނާ ގޭގެ ައށް ވަދެ، އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން هللا މަޙްލޫފާއި ޢަބްދުމި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މި އިންނެވި އަޙްމަދު 

ޑރ.އަފްރާޝީމް މަރާލީއޭ ިކޔަިއގެން ދަްއކަމުންދިޔަ ވާަހކަ. ައޅުަގނުޑގެ މިހިރަ ދެ ކަންފަތުން އަުޑއެހިން ފުޅާ 

ނޑު ދޮރުމަްއޗަށް ކައިރިކޮށްލީ މަ އަޅުަގނުޑ ކޯލިޝަނުގެ ޖަލްސާ ެއއް ދަރުބާރުގޭަގއި ހިނގަމުންދިަޔއިރު އަުޅގަ

ސުވާލުކޮށްލިން ީކއްހޭ މި ާތ ތި ކުރަނީ؟ ބުނީމަ ބުނީ ތިމަންނާމެންގެ ކޯލިޝަންގެ ަޖލްސާ އެްއ މިތާ ބާްއވަނީއޭ. 

ޔާމީން އެކަމަުކ ވިދާުޅވެފަިއ ެއބަ އޮތޭ ހަވީުރ ނޫހުގަިއ ކޯިލޝަން ކިތަންމެ ބޮޑަސް ީތެގ هللا އަޅުަގނުޑ ބުނިން، ޢަބްދު

 2815ރައްޔިތުންނެއް ނެތޭ. ުބނީމަ، ކޯލިޝަންގެ މިއަުދ ބާޣީ ވަޙީދުގެ ސަރުކާުރގެ  ފަހަތަކު އެހާ ގިނަ ޢާއްމު

ނޑާ ދިމާލަށް ބުނި،  ބައިޢަތުހިފައިގެން ތިބި ަޝިއޚުންގެ ނަމުަގއި ހެދިގެން ިތބި މީހުންނާ، މި ބޭބޭފުޅުން އަުޅގަ

ންހޭ. ބައްލަވާ! ކަން ހިނގައިާދ ޔާމީނަށް އެ ވާހަކަދެއްކޭނީ ޑރ.އަފްރާޝީުމގެ މަރުން ސަލާމަތްވެވިގެން ނޫهللا ޢަބްދު

ނޑުެމން ބޮލުގަ. މިއަދުގައި ޢަބްދު  ޔާމީން ބޮލުގަ. ހަމަ އެްއ ބަޔަކު. މިވަރުގެ ބޭބޭފުޅުން هللا ގޮތް. ިއއްެޔގައި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި  މިއަދު ފުލުސް އޮފީސް ހިންގަވަން މި ތިބީ ތަޙްޤީޤީ ަމރުޙަލާތަކުގަ. ޢިްއޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ
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ނޑު ބުނެފާނަން ވަރަްށ ދެއްކެ  2820ނީ ދެކޮޅުޖެހޭ ވާހަކަތަެކއް ނޫން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖެ ކާލީމާ  ސާފުކޮށް، މި ރާއްޖޭގެ ވެރިަކމުގައި ތިބި ބޭފުޅުން އިސްލާްމދީން ޤަބޫލެއްނުކުރޭ. އަުޅގަ

ނޑުމެން هللا ނަށް ފެނިއްޖެ ބުދަށް އަޅުކަންކުރަނިކޮށް. ައޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ މާތްއަށް އަޅުކަްނކުރަނިކޮށް. އަުޅގަ

އަށް ޝަރީުކކުރަނިކޮށް އަުޅަގނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖޭ މި ޤައުމުަގއި ވަިލއްޔުްލއަމުރުކަމުެގ މަޤާމުގައި އެ ހުންނެިވ 

ނޑުމެންނަށް ފެނިއްޖޭ ކްރިސްޓިއަން ޗާަޗކަްށ ވަނީތީ އެ ތަނުގައި އަޅުަކންކުރަނިކޮށް. މިހެންވީމާ، މި  ބޭފުޅާ. އަޅުގަ

 2825ދަންނަވަނީ މި ޤައުމުގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންނަށް، މިހާރުން މިހާރަށް އެހެރަ ކަލޭގެ ހިފައިހައްޔަރުކުރާށޭ. އޭނާ ެއ 

އަށް ޝަރީަކކުރަމުންނޭ. ބާޣީ ޢިމްރާނާއި އިލްާޔސް އެ ދަނީ އެ މީހުން ިދފާޢުކުރަމުންނޭ. ޢިއްޒަތްތެރި هللا ދަނީ 

އެބޭބޭފުޅުންނަށް ހަނދާނާއި ބުއްދި އާއި هللا ސް، ޝައިޚުްނގެ ނަމުގަިއ ތިބި ބޭފުޅުން މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭނެ، މާތްރައީ

ޢިލްމު ދެއްވީމަ، ތެދުވެ ދުނިޔޭގެ މުދާވެރިކަމުގެ ބޭނުމުގަިއ، ތެދުވެ މާތްވެގެންވާ ިއސްލާންދީނަށް ހުތުރުއަރުވަމުން އަދި 

ޙަޤީޤަތުގައި ވާހަކަދަްއކަނީ އެ ބޭބޭފުޅުން. މިއަދު މި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަްށ  އިސްލާމްދީނުގެ ައގު ެވއްޓޭ ގޮތަށް

 2830މިކަން އެނިގ ހާމަވަމުންދަނީ. ކޮބައިތޯ ޑރ.އަފްރާޝީމުެގ ަމއްސަލަިއގަިއ ކިަތއް ވާހަކަ، ިކތައް ގޮތަށް މިހިރަ ޕޮލިސް 

ނޑު ސާފުކޮްށ މި ދަންނަވަނީ ޢަބްދުކޮމިޝަނަރު ދައްކައިފިތޯ. ޮކބައިތޯ ޙަޤީޤަތް؟ ކޮބައިތޯ ޙަޤީޤަތް؟ އަޅު هللا ގަ

ރިޔާޒަށާިއ މިހިރަ ބާޣީ ވަޙީދަށާ، މި ރާއްޖޭގެ އިސް ސަފުގައި މިތިބަ މީހުންނަށް ހަމަ ސާފުކޮށް އެކަން ކުރި ބަަޔުކ 

 އެނގޭނެ. ނޭނިގގެނެއް ނޫން މި އުޅެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކަން ކޮށްފައި، ކަންކުިރ މީހުން ފޮރުވާފައި، އެކަމުގެ 

ތުހުމަތު އެހެން ބައެްއގެ ބޮުލަގއި ައޅުވަން މި އުޅެނީ. ިޢއްަޒތްތެރި ރައީސް، މިއީ ކުރަން މި އުޅޭ ކަަމކީ. މިކަން މި 

 2835ދެނެވޮިޑގެންާވ މިންވަރުފުޅުްނ އެްއ ބުރުން މި އިންތިޚާބު هللا ރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަށް އެނޭގ. އެނގޭީތ ައޅުަގނޑުމެން 

ދުލުއިންޞާފު ޤާއިމުކުރާނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރަކުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ވަރަްށ ކާމިޔާބުކޮށް، މި ާރއްޖޭަގއި ޢަ

 ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

 2840 وصحبه لهآ وعلى ،يحًد سيدَا على والسالم لصالةاو .العالمين رب هلل الحمد .انرحيى انرحًٍ هللا بسى

ނޑުމެން ކުރިމަތީގައި މި .أجمعين ނޑު  ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ އޮތީ މަރަށް މަރުހިފުމުގެ ބިލު. އަޅުގަ

ދަންނަވައިލާނަން ޭއގެ ކުރިްނ މި ބިލަށް ެއއްެޗއް ދެންެނވުމުގެ ކުރިން އަޅުަގނުޑ ާރއްޖޭަގއި މި ހިނގަމުންދާ 

ނޑަށް ފެނޭ ކަންތައްތަކާ މެދު. ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް، އަޅު  ޑިސެމްބަރާ ހިސާބުން ބައެއްގެ ބޮލުަގއި ހަމަ  23ގަ

ތަން. މީގެތެޭރގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހިމެނެނީ  އިސްމާދީނުގެ ނުވަތަ ލާދީނީ ތާޖެއް އަޅުވަްނވެގެން މަސައްކަތްކުރާ

ނޑު ހަމަ ކައިރީގައި އިްނދާ އެއް. އެ ިވޔަފާރިވެރިައކު ދާދި ފަހުން ވެސް ވިޔަފާިރވެރި  2845ދީނީ  ތިމަންނަމެން ، ނިބު އަޅުގަ

ވެސް ތިމަންނަ  ޑިސެމްބަރު ިއއްިތހާދުގައި 23ނަމޭ. ވާހަކަތަްއ، ލާދީނީ ވާހަކަަތއް ތިމަންނަމެން ދައްކާ
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ގޮސް އޭގެތެޭރގައި ެވސް ބައިވެިރވީ. އަދި މިހާރަަކށް އައިސް އެ ަދއްކަމުންދާ  ިރއެއްުނވާނަމޭ. އެހެންނަމަވެސްބައިވެ

ވާ ބޭފުޅެއް. ވެސް އިންނަ  އެ މަނިކުފާނަކީ ޖުޑީޝަްލ ސަރވިސް ކޮމިޝަްނގައި ؛ ސްވާހަކަތަުކގެ ތެރޭަގއި ވެ

ނޑިޔާރު ުނވަތަ ޢަދުލު ާޤއިމުކުރުމުގެ އެންމެ ިއސް ަޢދުލުވެރިން ޭއގެ ތެރެއަށް ހިމެުނމުގައި އެ މުައއްސަސާަތކަކީ ފަ

ނ ނއެއީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންެމ މަތީ އެއް މުއައްސަސާ. އޭގެތެރެއިން އަުޅގަ  2850ޑިޔާރުންނާއި އެިކއެިކ ޑުމެންނަށް ފަ

އިނެދގެން  .ވާ ބޭފުޅަކީ އެއީ ިވޔަފާރިވެރި ެއއްއެ ކޮމިޝަންަގިއ އިންނަ ޤާޟީންނާ މި ނެގެނީ. އެހެންނަމަވެސް

ނޑަށް ތަކުރާރުކޮށް ފެނޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި ޢަދުލުގެ ނިޒާމު އޮތީ މުޅިން ޚަރާބުކޮށްފައި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަ

ރާވަަޑއިގެން އެބަ ވިދާުޅވޭ މަނިކުފާނު ތަންތަނަށް އަ ވެސް ރާއްޖެތެރޭ ބަެއއް ރަށްރަށަށް ދާއިރުަގއި އެ ރުމިހާ

ެލއްވި ދީންތަެކއްގެ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑަށް އެނގެނީ އެންމެ ދީނެއްކަން. އެއީ ިއސްލާމްދީންކަން. ބާވައި

 2855ނަބީންނާއި ރަސޫލުްނ  ންކަން. އެހެންނަމަވެސްހަމައަކަނި އޮީތ ިއސްލާމްދީ ދަމްގެފާނުއްސުރެ މަހުސަުރ ބިމާއާ

ލެްއވީ އިސްލާމްދީން. ން. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެްނ ދަންނަންޖެހޭ. ހަމައެކަނި ބާއްަވއިފޮނުއްވިކަން. ފޮތްތަެކއް ފޮނުއްިވކަ

އެ  ެލއްވި ަބއިވަރު ދީްނތަކޭ ވެސް އެބަ ކިޔާގޮތުން އެބަ ހިމެނޭ ބާވައި އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު ވާަހކަދައްކާ

މަނިކުފާނު ތަންތަނަށް އަރައި. މިއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަަލ އެއް، ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްަތްއ 

ނޑުމާއި ބޯެކނޑުމާއި ރަޖަމު، ކުރަންޖެހޭއިރު ހަމައެކަނި ޝަރީޢަތަކީ ކުރެވޭ ކިޔާަފއި އިސްލާމީ ަޝރީޢަތަކީ އަތްކެ

 2860 އިސްލާމްދީން ފަތުރަންޖެހޭ މުޅި އުއްމަތަށް. މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް. މެންއަޅުަގނޑު ؛މިއީ ،މަގުމަތީގައި ދުވީމަ 

މުޅި އިންސާނިއްތަށޭ.  ހަދީޘްކުރައްވާފައި ވަީނ ވަދާޢީ ޚުޠުބާގައި މުޅި އުްއމަތަށޭ،ހައްޖަތުލްވަދާޢުގައި ކީރިތި ަރސޫލާ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ  ނަމަވެސްއެހެން މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ހިދާަޔތެއް ކަމުަގއި ލެއްވީމޭ ިއސްލާމްދީން.

. ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެކި ނޑަށް ލިބިފައި އޮތް ނަސީެބއް މީދިވެހިރާއްޖެ އަށް އިންތިހާ ައށް ފަތުރުވެރިން އާދޭ. އަުޅގަ 

ނޑުމެން ތަޢާރަފްވާންމީހުން ެއކި ފަރާތްތަކުން މީހުން އާދޭ. އެ ،ދީންތަކުގެ ނޑުނަށް އަޅުގަ މެން ޖެހޭ އެބަ. އަޅުގަ

 2865މީހުން  މީހުންނަށް. އަޅުަގނޑުމެން ފޮތްތަުކގައި އެބަ ހުރި އެ ޖެހޭ އެހުރި ހެޔޮ ކަންތަްއ ދަސްކޮށްދޭންދީނުގައި 

ކީރިތި ، ގޯސް ވާހަކަތައް އެބަ ހުރި އަޅުަގނޑުމެން ފޮތްތަކުގައި ތައްތައް. ތައުރާތާއި އިންޖީލުަގއިޤަބޫލުނުކުރާ ކަން

ެލއްވިަފއި އެަބ ހުރި. މި ހުރިހާ ކަމެއް ރާތުން ސޫރަތްތަކުގައި ާބވައިބާޞައްޙަ ަޞރީޙަ އި ޤުރުއާނުަގއި،

ގުިޅގެން ހަމަ ދިވެހިރާްއޖޭގައި ހަމަ ަރއްޔިތުންނަީކ  ގެ ބަދަލުގަިއ ވިޔަފާރިވެިރންނާއަޅުަގނޑުމެން އޮޅުންފިލުަވއިިދނުމު

ނމި ވާހަކަ ތަކު ނަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް ނޫންކަމާ، ލާދީނީ ބައެއްކަމާ،އިސްލާމްދީ ޑަށް މިއަދު ފާހަގަކުރި. ރާރުކޮށް އަޅުގަ

ނުޑެގ  އެހެންނަމަވެސް .ފާހެއްނުކުރާނޭވަރަށް ދެރަވެގެން މި ، ދައްކަންހަކަމިތާ ހުރެގެން ރޮނީ. ވާ އިލްހާމު  2870އަޅުގަ

ނޑުމެން ާޤއިމުކުރިންތޯ ދުްއރަ؟ސުވާލަކީ ިދވެހިރާއްޭޖގައި އަޅު  ތަންފީޒީ ަމއްސަަލ އީ ދުއްރަ ޤާނޫނެއް ޮއވޭތޯއޭ. މި ގަ

ނޑުމެ. ދުއްރަ ޤާނޫމި ޖެހެނީ އެއް މީަގއި ނޑުމެން ނަހަދަން  ން ހަދާފަ.ނެއް ނޯންނާނެ އަޅުގަ ދުއްރަ މިތަނަކުން އަޅުގަ

ނޑިޔާުރ، ހައްދުވެސްޖަހާނެ ޤާނޫނެއް. އެހެންނަމަވެސް  ނޑިޔާުރ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  މިހާރު. ީކއްޯތ ވާނީ ފަ އުއްތަަމ ފަ
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 ކުމްކުރޭ. އެހެންނަމަެވސް މަރަށް ޙު އީ. މަރަންއްޔާ. ހަމަެއކަނި ޖައްލާދެްއގެ މައްސަލަ މިޢުކާނުކުރި ހޯދަން އި ޖައްލާދެއް

ނޑިޔާރެްއ.ބޯބުރިކުރާނެ ގޮތެއް ނުބުނަންވެގެން. ދިވެހިާރއް  2875ވާއިރަށް  ހަމަ ކިރިޔާ ކަމެއް ޖޭަގއި ހުރޭ އުއްތަމަ ފަ

 ެއއީ ާކކުތޯ ބަޔާން ނެރޭނެ. އެއީ ކާކުތޯ ެއއީ؟އަނެކަްއޗެކޭ ކިޔާަފއި ނޫސް އްލަަވއި،މީހުންނާ ދިމާލަށް ހަޅޭ

ނޑިޔާަރކީ .ނަންެވއްޖެވިސް ކޮން ފެންވަރެްއގެ މީހެއްތޯ މިހާރު ވިސްނަންވެއްޖެ. ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  ،ކާކުތޯ  ުއއްތަމަ ފަ

 މަގެއްމަތީ ޖަހައި ހޭނައްތައިލާފައި ތަޅާ މާލޭ ގެ ަގއިަގއި ތަޅައިތަަޅއިޒަތްތެރި ރައީސް. އިންސާނެއް ޢިއް އިންޞާފު؛ޢަދްލު

އޭަނ މަރުވީ އެ ހިސާބުން. ސިފައިްނ އަިއސް ހެސްިކޔާފައި ެތީޅ . ޕިޓަލަށް ގެންދިަޔއީއިންސާނާ ހޮސް ެއ ބާއްވާަފއި 

 2880ގަބުަރށް ފޯނުކޮށްފައި މި އަހަނީ، އޭނަ ކައިރީަގއި  ޅީ އޭނަ ގައިގަ. އެހެންަނމަވެސްބާއްވާަފއި ތެ އޭނަ ގަިއގަ. މަގުމަތީ

 އެ އޭރު ގަބުރު ލް ނަންބަރު އެނގޭހޭ؟ ސީރިއަރުންހޭ؟ ޅީ ކިތައް ނަންބަރު މުގުތެ  އިއަހަނީ އޭ ކަޭލގަިއގައޭނަ މަރުވީމަ 

ރުމަތީަގއި ދޮ ގެ؛ ފާމުދޭރިގޭއް ެގއެ ފެބްރުއަީރަގއި 8 އިން އެ ުދވަހު، . އާ ސަހަާރަގއި އޮތީ. ޭއ.ޑީ.ކޭސަހަރާގައޮތީ 

 ންސާފޭ މިއި ސަހަރާ އަށް. ސަހަރާގައި އޮްއވާ،ޭއނަ މަރުވީ. މަރުވީމަ، އޭނަ ދިޔައީ  ،ބާއްވާަފއި ތެޅީ. ތެޅީމަ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ދީބަލާށޭސީިރއަލް ނަންބަރު ބުނެ ުމގުރު، އެ މުގުރުގެ !ސާފުން އޭނަ އަހަނީ އޭ ބަލަދައްކަނީ. އިން

 2885ހަވަރުގެ ކުރިމަތީަގިއ  ކަށް ސީރިއަލް ނަންބަރު އެނގޭނީ؟ކިހިނެއްތޯ މަރުވެފައި އޮންނަ މީހަ ޖެނެރަލް މި ބުނަނީ.

ތޯ ކޮބައިހުރިހާ އެއްޗެހި ހުރި. ލުހުންނާއި ފު އި ހުރިހާ އެއްެޗއް،. ީވޑިއޯތަކާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކަމެކޭ ހިނގި

ނޑު ތަކުރާރުކޮށް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް،  ކޮބައިތޯ އިންާޞފު؟ އިންޞާފު؟ މި ވިޔަފާރިވެރިޔާ  ދެންނެވީ މިއަުޅގަ

މި ޤައުމުަގއި އުފެދިފައި  ބިީލހޭލީްސ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ެއއީ އިއިބި އިންޞާފުގެ ިނޒާމުެގ ތެރޭަގިއ އިނީ. އެއީ 

 . އޭނަ ގެިރގު މާފަންެވއްޖޭ. ދެން ހުރީ ކާލީވެސް އު ެދގެން މި ދައްކަނީ ަބއިވަރު ދީންަތކެއްނއެ އިބިލީްސ އި ހުރި.

ނޑައެިޅގެން އެނގޭއެއް ފެނުނަސް އަޅުކަ  2890ވެރިކަމުގަިއ . މި ރާއްޖޭގެ އެހެރީ މީހެއްކަންޝަރީޢަތްކުރާ  ންކުރަނީ. ހަމަ ކަ

އޮތީ  ތަކުރާރުކޮށް އެކުރީ ީކއްކަން.  ވަނީ. އޭނަފަށްޅިއަކަށް  މީހެއްކަން. ޢީސާޢީ ހުރި  ޝިރުކުކޮށްފައިހެރީ އެ

 .އެއް ނުވެއޭ ލާދެއްނުވޭ. ފެމިލީަޒތްތެރި ރައީސް. އަޢުޢިއްލާދެއްނުވޭ އަށް އަޢުެއކަނލާެގ  ،މާތްރަސްކަލާނގެ

ތަނަށް  ހިނދު އޭަނ ގޮސް ވަންނަނީ އެ ޤަބޫލުކޮށްގެން ތިބީ. އެ ކަމަށް އަހަރުމެން ނޫން ދަރިކަެލއް ޢީސާގެފާނު އެއީ

ދިއްާލ  އިއެްއގަައކީ ކޮން މާނަ ަވރަށް ރަނގަޅަށް. އުއްަބއްތި އަކީ ޯކޗެްއކަން އެނގޭނެ . ުއއްބައްތި ރޯކުރަންއުއްަބއްތި 

 2895 ނަ ޝިރުކުރިކަން އެބަ އެނގޭއޭ، ކަންތައް ކުރާ މީހުންނަށް. އެހެންވީމާ އެްއޗެްއކަން ވަރަށް ރަނގަޅަްށ އެނގޭނެ އެ

އޭނަ ވެރިކަމުަގިއ  އެބަ އެނގޭ. އެހެންނަމަވެސްތިބި މީހުންނަށް ބޭކަނލުންނަށް ޖޭގައި ތިބި ހުރިހާ ދީނީ ދަންނަރާއް މި

ެގ 1967 އަށް؟ ޅިއެ ފައް ވަނީމުއުމިނެއްގެ ސިފަ އެބަ ހުއްޓޭ. ކާކުތޯ  އޭނާގެއަކީ މުއުމިނެކޭ.  ބަހައްޓަިއގެން އޭނަ

ލާމީ ތަނެއް. އިސްއެއީ  ؟އަށް ވަދެފަ ވެސް. އެއީ ީކއްެވގެންތޯ  ޅިއެ  ފައްނެތޭ އެއްވެސް މީހަކު  ފަހުން

އެބަ އޮޭތ  އިސްލާމްދީނުގެ އަޢުލާދެއް ވެސްއިސްލާމްދީން އޮތީ. އެހެންނަމަ ،މަޤްދިސް. އެހެން ދީނެއް ނެތްބައިތުލް

 2900 ...ވީކުރާ އަޅުކަުމގައި އޭނަ ބަިއވެރިކިޔާަފއި އެާތގައި  މަރިޔަމްގެފާނުގެ ދަިރކަލެކޭ ،ފައި ކިޔާ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު މި ފުުރޞަތު އަރުވަނީ ހެންވޭރު ދެުކނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެްނބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރަށް   މިހާރު އަޅުގަ

 ދެވަނަ ފުރުޞަތު. 

 2905 

 ކަދެއްެކވުން:ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެްނބަރު ޙާމިދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު ވާހަ

ތުން ައޅުަގނޑު ކުުރމުގެ ބިލާ ގޮޮއތް މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛު ރިޔާުޟ ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑަެއޅިގެްނ އޮތީ  މިވަުގތު މި ބިލު ހުށަހެޅިއިރު މި ރާއްޖެ  ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވީ މިހޯދައި،  ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ކަ

ނޑުމެންގެ ޝަުރޢީ ދާއިރާ ވެސް މިތަންފީޛު ތެރޭ. އަިދ މި ޙުކުމް ބަޣާވާތެއްގެ ހަރާން އޮތީ މި  ކުރަން ބަލާއިރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ުތހުމަތުކުރަމުން މި  2910ގެ ނީ. އަދި ޭއގެއިތުރުން އަފްރާޝީމުދަ ބަޣާވާތުަގއި ބަިއވެިރވެފައި ޮއތް ކަމަށް އަުޅގަ

ންނާ މާދުރަކު ނޫން. އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ޢިްއޒަތްތެރި ައޅުަގނޑުމެ ތީ ފެންމަތިވެ، އޮ މިެވސް މަރުގެ މައްސަލަ 

ނޑިެއްއަގއި އިންނަވާ ބޭފުޅެްއގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަށް ކަންކަން ހިނގައިދާ ގޮުތގެ އިމަޖިލީހުގަ ތަފްސީލު  މިތާ ގޮ

 ތަނަށް ހުށަހަޅާނީ  މިމިކަހަލަ ބިލެއް  މަކުރަމުންދަނީ. މިހެން އޮއްވާގައި މި ތިއްބެވި ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރުން އެ ހާމިތާ

ނޑު ދެޭކގޮތުަގއި  ވިސްނުމެްއ، ރުކުރުމުގެ ވެސް ުފރައްސާ މިތާ ތިބި ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރުންނަށް ވެސް އަުޅގަ

ނުޑ ދެކެނީ. އަނެްއކާ  2915އެ ބިުލގައި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ަކނޑަެއިޅގެން ޖެއްސުންކުރުުމގެ ވިސްުނމެއްަގއި ކަމުަގއި އަުޅގަ

އެއަްށވުރެ މާ ފުރިހަމަ  ތްތަަކކީބޮޑު ކަމެއް. އެ ހުންނަ އިޖުރާއަ ާލއިުރ އެއަކު ނެތް މާމާއްދާ ިކޔައި 29އޮތް 

އި ވެސް ޤޫބާތުގަޤާނޫނުލްޢު ،ވެސް އިންނާނެ. އަދި އަޅުަގނޑުމެންގެ ޕީނަލްކޯުޑގައި ވެސް ހުތްތައް ޝަރީޢަުތގައިޖުރާއަ

ކާ ަކނަޑއެިޅގެން ތްތައަތްތަކަކީ މިހާރު ހުރި ިއޖުރާއަދި ެއ ހުށަހަޅާފައި އޮތް ިއޖުރާންނާނެ. އައެ އިޖުރާއަތްތައް ހު

މި ބިލު އަނބުރާ  އެ މަނިކުފާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ތްތަކެއް. މި ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑު ޚިލާފު އިޖުރާއަ

 2920 އެކަން އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ. ޝުކުރިްއޔާ. ، ދަން. އެހެންވީމާގެން

 

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާ

ވަނަ  4މީ އަށް ޒަތްތެރި މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުއަރުވަނީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ޢިއްއާދެ! މިހާރު ފުރުޞަތު

 ފުރުޞަތެއް. 

 2925 

 މީ ވާހަކަެދއްެކވުން:ބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމަފާންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެން
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ނޑު އަދި މިފަދަ ބިލުތައް ހުށަހަޅުއްވާ ން ބަެއއް ދީނީ ބޭބޭފުޅުންނާ މެއާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް. އަުޅގަ

ނޑި އުޅެނީ ިއސްލާމީ ސިފަކުރަން މި އަބަދުވެސް ބައެއް ބޭބޭފުޅުން   ހަަމ އަށް  ޝަރީޢަތޭ ބުނާއިރަށް އެއީ ިސކު

ނޑުމާއި ބޯެކނޑުމާ، ވައްދަން ބޭނުންވަނީ އްނޫންތޯ ޢިއްޒަތްތެރި ނޫނެ ބާވަތުގެ ކަންަތއްތަކޭ. އެހެނެނެއް  މި އެއީ އަްތކެ

 2930ބާުރއަޅާ ތުގަިއ އެންެމ ބޮޑަށް ނުކުރުމަށް ޝަރީޢަ ކޮންމެހެނެއް. ިއސްލާމީމީ ޝަރީޢަތް މި އޮންނަނީ ރައީސް އިސްލާ

ޅަނީ އިންޞާފު. ޝަރީޢަތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއައިސްލާމީ ބާވަތުގެ ކަންތަްއތައް. އެއާ ޚިލާފަށް  ކަމަކީ މި

ނަށް އެނގޭ ިމ ޢަދުލުއިންޞާފަށް ޮގވައިާލއިުރގައި އަޅުަގނޑުމެންލަނީ. ދުލުއިންޞާފަށް ޮގވާޢަލަނީ. އިންޞަފަށް ޮގވާ

ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރުން އެބަ ފަރުޖައްސައިޭގގެ ބޮބައެއް ފަ ެއ  ،ނެތި އްވެްސ ސަބަބަެބއް ހާމަކުރުމެއްލާ އެ ޑެިތ ފަ

ނޫންހޭ މައްސަލަ ނިމޭނީ އިނގޭތޯ. މިއީ ެއ  ބޭބޭފުޅުންގެ ޙުކުމުަގއި އެބަ ވިދާޅުވޭ ދެން ކޮންމެވެސް ެއއްކޮަޅކަށް

ނޑިޔާރުން .ބޭފުޅުން ދައްކާ ޙުއްޖަތަކީ. ސަބަބަކީ ނޑިޔާރުން ެއގޮތަށް ވިދާުޅވޭ.  ،ވަރަށް ގިނަ ފަ  2935ވަރަށް ފަ

ބާވަތުގެ ަޖވާބެއް ހަމަ ދޭއިރަށް  އެ ،ޔިތަކަށް ވެސް އެނގެްނޖެހޭނެ ހަމަ މޫނުމަތީކޮންމެ ދިވެިހ ރައް ސްއެހެންނަމަވެ

ދެމެދުގަިއ  ދިވެހި ރައްޔިތަަކށް ދެ ޚަސްމުގެކޮންމެ ޖެޭހނެ  ވެސް އެނގެން ،ބުނެލަން ކެރެންޖެހޭނެމަތީގައި މޫނު

މިހާރު މި  ކޮޅަކަށް ނިޭމނެކަން. އެހެންވީމާ، އެާބވަުތގެ ޖަވާބުދީގެންލިަޔސް މައްސަލަ ޮކންމެވެސް އެއް ގުރުއަތު

. ސަބަބު ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ. މިސާލަކަށް، އެބަ ވިދާުޅވޭ ޖުޑީޝަލް ައޅުަގނޑުމެްނނަކަށް ފަރުނުޖެހޭނެ ެއއް އި ޒަމާނުގަ

 2940ޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުަގއި ސު އާދަމް މުޙައްމަދުނީ ކޯޓެްއ ހެއްދެވި ސަރވިސް ކޮމިޝަނުަގއި އިްނނަވާފައި ޣައިރު ޤާނޫ

ދެގެންނޭ ނދެން ތިމަންނަ އި ނިންމާފައޭއޮތީ  ނަވާފައި ަމއްސަލަ ނިންމަންވީމާ އެބަ ވިދާުޅވޭ ކޯުޓގެ ބެންޗުން މިންއި

. ނިންމާފަޭއ ނުކުރޭ . ސަބަބެއް ެއއްގޮަތކަށްެވސް ބަޔާނެއްުނކުރޭ ދާނީ. ސަބަބެއް ބަޔާނެއްމައްސަލަ ކުރިއަްށގެން

 ިއ ކުދިން. މި ޒަމާނުގަމަ ދައްކަިއގެން ޤަބޫލުނުކުރޭ ާބވަތުގެ ހަ  . އެްއކަލަ އެހެންވީމަ، މިއަދިރީގެ ތެޭރގަ

ރާއްޖޭަގއި މިހާރު  ބޭފުޅުންްއޒަތްތެރި ރައީސް، ވަރަށް ޢިލްމީ ކުިދން އެބަ އުޭޅ. ވަރަށް ޢިލްީމ ޤަބޫލެއްނުކުރާނެ. ޢި

 2945އެބަ ތިއްބަވާ. އެހެްނވީމާ، ެއ ބާވަތުގެ ހަމަތައް ދައްކަިއެގން މިހާރު ޤަބޫލެއްނުކުރާނެ. ތިމާ އަމިއްލަ އަށް ޣައިރު 

ތިމާ އަމިއްަލ އަްށ ކުރި ނުބަެއްއގެ މައްސަަލ  ،ނަވާފައިޤާނޫނީ ކޯޓެއް ހެދުމަށް ޓަަކއި ެއ ޖޭ.އެސް.ސީަގއި އިން 

ޤަބޫލެއްނުކުރޭ.  ބާވަތުގެ ހަމަތަކެއް . މިޗުގަބެން ޕްރީމް ކޯޓުނަނީ ސުނިންމަން ތިމާ  އަމިއްލަ އަށް މި އިން

ވެސް އަޅުަގނުޑ މީހުންގެ އަތްމައްޗަށް ޫދކުރަން ހެޔޮނުާވނެ. ކުރިން މި ހުންގެ މަރާ ުގޅޭ މައްސަލަތައްމީއެހެންވީމައޭ 

ކަމުގަިއވާ ޤާނޫނީ  ޤާނޫނުައސާީސން ދީފައިވާ އެންމެ ކުޑަ އެްއ މިންވަރު ގެކުރީ ،ފަދައިން ޤާނޫނުއަސާސީން ދެންނެވި

 2950ޑެތި ބޮޑެތި އަދަބުތަްއ ބޮ ،ބޮޑެތި ޝަރީޢަތްތައް ޮކށްޑެތިބޮއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ިނގުަޅއިގަެނގެން، ވަކީލެ 

ނޑިޔާރުންނޭ ހަދަން ފޮނުވާއިރަށް ކޮޕީކުރޭ.  ެޓސްޓެއް އަދިެވސް ތިބީ. ކުރިްނވެސް ދެްނނެވި ފަދައިން  ދިން ފަ

ނޑިޔާ އެންނަމަވެސް ހަމަ އެއްބަްސވޭ. އެހެ މީހުންގެ މައްޗަށް؛ އަިދ ހަމައެހެންމެ ޖިނާޢީ ކޯޓުގެ ރު މި އިންނަވަނީ ފަ

ނޑިޔާރަކަްށ އިންަނވާ ބޭފުެޅއްެގ މައްޗަްށ ޖޭ.އެސް.ސީން  އިސް ކަމަށް  ވަނީ އޭނަ ުސލޫކުން ބޭރުެވއްޖެފަ



111 

 

ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގަިއ ންމެހައި ރައްޔިތުންގެ މަްއަޗށް . އަދިވެސް އޭަނ މި އިންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެސިއްކަޖަހާފަ

 2955 ކުރާނީ. މިކަންޤަބޫލުކަންތައްތައް  ޙުކުމް ިއއްަވން. ކިހިނެއްތޯ އަޅުަގނޑުެމން ހަމަ ބުއްދިން މި ިއގައިމައްސަލަ

. ހަމަ އެހެންމެ ކޮށްފަރިކަީލ ފާހަގަވާހަކަ މިއޮތީ ކެެޓގެ ތަކުަގއި މިން ނެރޭ ރިޕޯޓުއި އދ.ތޯ ނޫން ނުކުރެވޭތީޤަބޫލު

އޮތީ  ވެސް މި ސެލެކްިޓވުކޮށް ދަޢުވާ އުފުލާކަން ސް އެްއވެސް އިންޞާެފއްނެތްކަާމ،ވެއި ދަޢުވާ އުފުލުމުގަ

ނޑުމެްނގެ އަްޚ، މެންބަރު ނެވި ފަދަިއން އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ައޅު . ެއއީ މިސާލަކަްށ ކުރިންވެްސ ދެންފާހަގަކޮށްފަ ގަ

ދަލުގައި އޭަނ ހޯދައިދިނުމުގެ ބަ ވަރަށް ެއކަންތައް ކޮށްފައި އޭނަ އަށް އިންޞާފު ގެއްލޭ ފުރާނަ ގަިއގަިއ ތަޅައިތަަޅއި

 2960. ކޯޓުަތކުަގއި ިމ އޮީތ ފޮނުވާފަ މަްއޗަށް ކޯޓަްށ ޝަރީޢަތް ޕްރޮސެކިއުުޓކުރަން މި ގެއޭނަ  ،ދިރިދުނިޔޭގައި ހުރީީތވެ

ފު ާނއިންސާ، ކޮށްޝަރީޢަތް ހިންގަނީ. އަދިެވސް އެތައް މެންބަރުންނަކަށް މި ބާވަތުގެ ނާއިންޞާުފ ދަޢުވާތައް

ސުޕްރީްމ  .ޮގތުގައި ކަންތައްަތއް މި ކޯޓުަތކުން މި ގެންދަނީ ގެސިޔާސީ ޮބޑު ޖަހައެއް  .ޝަރީޢަތްތައް ހިންގަމުންދަނީ

މުޠުލަޤުކޮށް ލިބިގެންާވ ޤާނޫނުއަސާސީެގ އެންމެ އަސާީސ  ،ނޫންތޯ. މި މަޖިލީހަށް ލިބިގެންވާލަތު އެނޭގ ކޯޓު އޮތް ހާ

އަޣްލަބިއްޔަތަކުން ފާސްކުރީމާ މަޖިލީހުން ބޮޑު  އެ ބާރު މި ،ނެތްކަުމގެ ވޯޓުނެގުުމގެ ބާރު ބާރުކަމުގައި އިތުބާރު

 2965ސް އެ އިންނަނީ . މިހާރު އެއްކަލަ ބޭފުޅާ އަދިވެތީ ބާޠިލުކޮށްފައޮ ޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިބެގެން ެއއްކަލަ މައްސަލަ އެސު

މިކަހަލަ ހަމަތަެކއް ޤަބޫލެއްނުކުެރއޭ. ހަމަ އެެހންމެ، އެިކއެކި ކުށްކުށުަގއި ، މިޝަުނަގ. އެހެންވީމާސަރވިސް ކޮ ސިވިލް

 ،ންގެ މަްއޗަށް ޝަރީޢަތްކޮށްކޯޓުތަކުްނ ޙުކުމް ައއިސްފައި ތިޭބ މީހުން އަދިެވސް އެބަ ތިބި އިނގޭތޯ މީހު ހަމަ އެ

ނުދަންނަ ފެންވަރުގެ  މުތައްނޫނުއަސަސީގެ މަފްހޫމި ޤާ މިކަހަލަ ހަމަތައް ޤަބޫލު؛. . އެހެންވީމާޙުކުމްއިްއވަން

ށް ހެޔޮނުވާނެ ބާވަތުގެ ކަންަކން ދޫކޮށްލާކަ މިކަހަލަ ބައެއްގެ ައތްމައްޗަށް މި، ނޑިޔާރުން އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާފަ

ނޑިޔާރު ވާހަކަ އަުޅގަ  2970ފު ޤާއިމުވާ ތަނެއް ހުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް އިންސާއަކީ ރާއްޭޖެގ މީ ގެނޑު؛ މި ރާއްޖޭގެ ފަ

ނޑުމަ ދިޔައިކަމަށް ކަށަވަުރވާ ހިސާބަށް  ނޫންތޯ ށް މަރުހިފަން. އަޅުަގނޑުމެން މަރަވެސް ހަމަ ބޭނުމޭ  އަުޅގަ

. ބޭނުންވޭ ނުންވާނީ. އަުޅަގނޑު ހަމަަގއިމުށް ބޭއެންެމ ބޮޑައުޫސލުތައް ނަގަަހއްޓަން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުެގ 

، ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ކޮށް އެހެންނަމަވެސް. ގޮުތަގއިކަން އޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީ މި އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން އަޅުަގނޑުމެންގެ

ނޑުމެން މިއެކަންތައްަތއް އެްނޑޯޒް  ދަންނަވަނީ  ކުރި ަބއެްއގެ މަްއޗަށް މި ކަންތަްއތައް ކުރުމަށް ދޫކޮށްލަން ައޅުގަ

 2975ުފ ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް. އިސްލާމީ ސާެއންމެ ބާރުއަޅަނީ އިން ،ފު ޤާއިުމކޮށްދޭށޭ. ފުރަތަމަ ކަމަކީހެޔޮނުވާނޭ. އިންސާ

ފު އިންސާނޫން.  އަތްބުރިކޮށް ބޯބުރިކުރުމަކަށް .ބޮޑަށް ބާރުއަާޅ ކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އެންމެ ،ޝަރީޢަތުގައި

ތިމާ ނިންމާ  އަށް، ތިމާ އަމިއްލަ ނިންމަން ެއ މައްސަލަ ،ކޯޓު ހަދާފައި ިއރު ޤާނޫނީޣައާދަމްފުޅު ޤާއިމުކުރުމަށް. 

 ނޫން. އެއީ ސީދާ އިންސާފާ ދިމާ  ފެއްސޫލު ޤަބޫލުނުުކރަނީ. އެއީ އިންސާއެ އު އިނުން،އިންނަ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް 

މިކަހަލަ އުސޫލުތަްއ  ންމާ ކަންތައްތައް. އެހެންވީމާ،ބަޅުޮކށް ނި ފައި ހުންނަ ކަންތައްތައް،ނިންމާ ެއކޮުޅކޮޅުން ،އިދިކީލަ

ނޑުެމއް އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުނުކުރަނީ. ޖުޑީޝަލް  2980 ..ަވނީ. މި ޤައުމަށް އައިސްފައި މި ހަޔާތްކެ
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 ން:ތުން ވާހަކަދެްއެކވުސަރިޔާ

ނުޑމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިއާދެ! މިހާ  2985ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު  އޮތް ވިލުފުށީ ހިސާބުން އަޅުގަ

ދިޔައީ. އެހެންކަމުން، ދެްނ  މަރުޙަލާ ނިމިގެން އެ  ގެސްުކމް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބިުލގެ ަބހުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މަުރގެ ޙު

ނާނީ ދެން އެކަން އޮންނަގާ ވޯޓުނެގުން ބާްއަވން. އަޅުަގނޑަށް ޖެހޭނީ މި ބިލު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ޓަކައި 

  އޮންަނ ދުވަހު ވޯޓުނަގާ ގަީޑގަ.އެއް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ 
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 ން:ތުން ވާހަކަދެްއެކވުސަރިޔާ

ނޑަެއޅިފަިއވާ މަސައްަކތްތައް ވެސް ނިިމގެން ެއ މުމާ އެްއކޮށް މިއަދުގެ އެޖެންޑާ މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ނި ަގއި ކަ

ނޑަށް ޖެހޭނީ މިއަދު އިގެން ކުިރއަށްދާން. ދެން ކަތަޖަލްސާ ނިންމާލުމުގެ މަސައް ގެދިޔައީ. ދެން އެހެންކަމުން، ައޅުގަ

 2995 ަގއި.9:99ހެނދުނު ހޯމަދުވަހު ވާ  2913ޖޫން  24މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެއް އޮންާނނީ 

  

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. انعانًيٍ رب هلل وانحًد
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