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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 ދުޢާ . 1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 .ުށުނީފެ މަޖިލިސް .الم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واالهالة والس  حيم، الحمد هلل والص  حمن الر  بسم هللا الر  

 

 .ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ އިއްވުން. 2

 

 ތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

 މެންބަރުން. އިްއަޒތްތެރި  22ވަގުތު ޖަލްސާއަުށް ހާޒިުރެވވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ  މި

 

 ން.ކުރު އިޢުލާން . ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ 3

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން.ކުރުއެޖެންޑާ އިޢުލާން ދުވަުހގެ، 3 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

 .2016/1/10އޖ/ ނަންބަރު ޖެންޑާއެއެޖެންޑާ އިޢުލާންކުރުން.  -3.1

 

 . ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަންގާ އެްނގުން. ރިޔާަސތުން  ،4 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ  އިޤްތިޞާދީގަިއ  11:00މިއަދު ކޮމިޓީތަކުެގ ބަްއދަލުވުންތައް ޭބއްވުމަުށް ހަމަެޖހިފައިވާ ގޮތް.  -4.1

 . 3ކޮމިޓީ، ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ަގާވިއދުަގއި  11:15 .1ޓަރި ކޮ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  .އިބްތިާދޢީ ބަހުސް ،5 އެޖެންޑާ ައއިޓަމު

ހުުށަހަޅުއްވާފައިާވ އިބްރާހީމް  އަޙްމަދު ރަޝީދު  މެންބަރު ިއއްޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އިސްދޫ ،ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން -5.1

ގެނައުުމެގ ުށް އިޞްލާޙު މުގެ ގާޫނނު( އަކުރުިދވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްަބއިަވންތަކަން ހިމާޔަތް) 94/6ގާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2016 ،ގަިއ ބޭްއވުނު 2016ރީ ފެބުުރވަ 15ވަީނ  ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިުޔން އިއްވާފައި 

އަޙްމަދު  މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ އިސްދޫބިލު މަޖިލީހުަށް ހުުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ ވަނަ ޖަލްާސގައި. މި  2ދައުރުގެ 

 އަރުވަން. އްޒަތްެތރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތު. އިރަޝީދު އިބްރާހީމް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިާރގެ އިސްދޫ

وعلى آله  هللا رسول على الموالس   الةوالص   هلل الحمد حيم،الر   حمنالر   هللا بسم ރަީއސް.ތެރި ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތް

ިދވެހި ރަްއޔިތުންެގ ) 94/6ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަުށް ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅާ ބިލު. ގާނޫނު ނަންބަރު  .به أجمعيناصحأو

ުމގެ ބިލު. މި ބިލު ހުުށަހެޅުމުގެ ސަބަބު؛ ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަން ހިމާަޔތްކުރުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް ...ަވނަ އިޞްލާޙު ގެނައު

ސަރުކާރުން މި ބިލު ހުުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަން ދިވެހިންެގ މެދުގަިއ ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ދީނީ 

ަޤއުީމ ގޮތުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ރަްއޔިތުންގެ މެުދގައި ީދނީ ގޮތުން ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް 

ފެންވަރުަގއި ޙައްލުކުރުމަުށާިއ، އަދި އިސްލާމީ ފިޤްހީ އާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮުށް، އެކަންަކމާ ގުޅޭ ދީނީ ލަފާ އެކަުށީގެންާވ 

ހަލުއިކަމާއި ހަރުދަނާކަމާ އެކު ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި، އިްސލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހެއްގެ ނަމުގައި މަޖިލީހެއް 

އެ މަޖިލީހުގެ ގާނޫނީ ދައުރު ބަޔާންކޮުށްދިނުން. މި ބިލު ހުުށަހެޅުމުގެ ވާޖިބު އަދާުކރެވިއްޖެ ކަމުަގއި އަުޅގަނުޑ  އުފައްދަިއ،

 ދެކެން. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރުގެ ބަހުސްގެ ވަގުތު. ެއއީ ޕީ.ޕީ.އެމަުްށ ގަިޑއި 3މި ބިލަުށް ކަނަޑއެޅިފައި ަވނީ ޖުމުލަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

ިސކުންތު.  51މިނެޓު  16ސިކުންތު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީައުށް  21މިނެޓު  46ސިކުްނތު. އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް  1މިނެޓު  39ގަޑި  1

 މިނެޓު. ވަކި ޕާޓީައކަުްށ ނިސްބަތްނުވާ އިްއޒަތްތެރި  3ސިކުންތު. އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ  32މިނެޓު  10އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް 

 އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިސިކުންތު. ފުރުޞަތު ހުުޅާވލަން. )ަވގުތުކޮަޅކަުށްފަހު(  14މިނެޓު  4މެންބަރުންނަުށް 

 ުށް. ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ދާއިރާގެ ގެމަނަފުުށީ
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ލައިކުމް. އާދެ! މިއަދު ދާދި ދެންމެއަކު އަޅުަގނޑުމެންނަުށް އިވިގެން އެ ިދަޔ ބިލަކީ، އިސްދޫ ދާއިާރގެ އައްސަލާމް ޢަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ހުުށަހެޅުއްވި ބިލު. އެ މަނިކުފާނަކީ ރާއްޖޭގެ ދީނީ ކަންތައްތަުކަގިއ 

އިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ވަރަުށް ގިނަ ބަޔަކަުްށ ޚިދުމަތްތައް ކުރައްވާަފިއާވ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކީރިތި ޤުރުއާން އުނގަންނަ 

ބޭފުޅެއް. ެއ މަނިކުފާނު މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މި ބިލު، ިމ އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅި ކަމަކީ ައޅުގަނޑުމެން އުފާކުރާ ކަެމއް. 

ރު ދަންނަވަްނ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި އަދި އެކަމަުށް ަޓކައި އެ މަިނކުފާނަުށް ވަރަުށް އިޚްލާޞްތެިރކަމާ އެކު ުޝކު

ވަނަ މާްއދާގަިއ؛ ބުނެވިދިޔަ ގާނޫނުގެ  5ބިލުގެ ސަބަބުން އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮުތަގއި ފާހަގަކުެރވިގެން މި ދަނީ، 

ހަގަކޮުށްލަން ވަނަ މާއްދާއަުށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙު. ީމގެތެޭރގައި އަުޅގަނޑު ފާ 5ވަނަ މާއްާދގައި މަޖިލިސް އުފެއްދުން.  4

ބޭނުންވޭ، ސަރުކާރަުާށއި ދިވެިހ ރައްޔިތުންނަުށް ދީނީ ފަތުވާ ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށާއި ފިޤްހީ އާ މައްސަލަތަުކގައި ދިރާސާކޮުްށ، 

އެކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން ދީނީ ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި އިސްލާމީ ފަތުވާ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ނަމުގައި މަޖިލީހެއް 

ބަރުންގެ މައްޗަުށް އެކުެކިވގެންާވ މަޖިލީހެއް. މި މަޖިލީހުގައި ތަމްސީުލކުރަްއވާ ބޭފުޅުންެގ ތެރޭަގިއ މެން 5އުފެދިގެންދޭ 

ގާނޫނީ ދާއިާރއިން، ާޚއްޞަކޮުށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތަުކގެ ފަނޑިޔާުރންގެ ތެރެއިން ަޢއްޔަންކުެރވޭ ޭބފުޅަކާއި އަދި ދިވެހިާރއްޖޭެގ 

ކުރެޭވ ބޭފުޅަކާިއ، އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްީރގެ ފަރާތުން ތަމްސީލުކޮުށްދޭ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަާރތުން ޢައްޔަން

ބޭފުޅަކާއި، އަދި ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ދެ ބޭފުޅެއްގެ މަްއޗަުށް އެކުެލވިގެްނާވ މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މި 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު މާ ލަސް ވެސް  މަޖިލިސް އުފެދިގެން މި އަންނަނީ. މިއީ ޙަޤީޤަތަުށް ދަންނަވާ ކަމަުށް ވަންޏާ

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން އެބަދޭ އިއްޒަތްތެރި ރަީއްސ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި  ވެއްޖެ ކަމެއް

ތު ޕާޓީެގ ސިޔާސީ ެއކިެއކި ބޭނުންތަކުަގއި އަުޅގަނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުގައި މި ޖަލްސާަގއި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އަދާލަ

މެންބަރު ވަޑައިގެންނޫުޅްއވާ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިއަދު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ދީނީ 

ޢިލްމުވެރިން ތިބި އެއް ޕާޓީއަކީ އަދާލަތު ޕާޓީ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތެރެިއން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގަިއ 

ބަެއއް ބޭފުޅުން އެަބ ސިޔާީސ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރުމަުށް ޓަކަިއ ތަފާތު ގޮތްގޮތަުށް އެިކެއިކ  ސިޔާސީ ބޭނުމަުށް ޓަަކއި

ލޭބަލްގައި ވާހަކަަދއްކަމުން ައންނަ ތަން އެބަ ފެނޭ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް އިއްޒަތްތެރި 

މެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި މި ރާއްޖޭގައި ތިބި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާްއޖޭގެ ދީނީ އެއްބައިވަންަތކަން ދެ

މީގެ އެަތއް؛ މީަގއި އެންމެ ފަހުން ނިމިގެންދިޔަ ވެރިކަުމެގ ތެރޭގަިއ ގާްތގަނަޑކަުށް ާސޅީހަކަުށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންެގ 

ނަ ރައްޔިތުންގެ އަުތަގއި މިހާރު މައްޗަުށް އެކުެލވޭ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ނެރުއްވި ފޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ވަރަުށް ގި

ވެސް އޮންނާނެ. އެއީ އެ ުދވަްސވަރު ރާއްޭޖގައި ވެރިކަްނކުރެްއވި، އޭރުަގއި ވެރިކަންުކރެއްވި ބޭފުެޅްއގެ ފަރާތުން 

ފެނިގެންދިޔަ ކަންތައްތަުކގެ މައްޗަުށް އަިލއަުޅވައިަލއްަވއި ލިޔުްއވި ފޮތެއްގެ ަމއްޗަުށް އެކުެލވިގެްނވާ ފޮތެއް ެއއީ. 

ހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފެނިގެން އަންނަނީ، މިއަދު އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމްތަކުަގިއ އެ

ތަފާތު ގޮތްގޮތަުށް މުޅިން ވާހަަކތައް ބަދަލުެވ، ެއކި ާރގުރާގަުށް ވާހަކަަދއްކަމުން އަންނަ ތަން. އަުޅގަނޑުމެން މިގޮތަުށް ިމ 
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ީދނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުަގއި ަތފާތުއުފެދި، ތަފާތު ގޮްތގޮތަުށް ވާހަކަދެެކވިގެން އަންނަ ކަމަުށް ކަންތައް ދާ ކަމަުށް ވަންޏާ 

ވަންޏާ އެަބ ޖެހޭ އަުޅގަނޑުެމން ޚާއްޞަކޮުްށ ގާނޫެނއްެގ ެތރެއިން، އަުޅގަނޑުމެންެގ ތެރެއިން މި ލަފާ ަރއްޔިތުންނަުށް 

އެނގޭނެ އުސޫލެްއ ޤާއިުމެވފައި އޮންނަންޖެހޭ މަޖިލީހެއް  މީގެ ރަނގަޅު ގޮާތއި ނުބަިއ ގޮތަކީ ކޮބަިއކަން ސާފުކޮުށް 

ޤާއިމުކުރަން. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ރާއްޖެއިްނ ބޭރަުށް ކިެޔވުމަުށް ޓަަކއި ދާ ބޭފުޅުން ހަމައެކަނި ސަޢޫދީ 

ތިބެފައި ިމކޮޅަުްށ  ޢަރަބިއްޔާގެ ޓާމިނަލް ތެޭރގަިއ، އެަރއިވަލް ޓާމިނަލް ތެރޭަގއި ނޫނީ ޑިޕާޗަރ ޓާމިނަލްެގ ތެރޭގައި

އައިސް ތިބުޅި ިދގުކޮުށްަލއިެގން އައިސް ތަފާތު މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮުށްދޭ ތަން. ކޮލިޓީ ހުންނަންޖެހޭނެ އިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސް. އަުޅގަނޑު މި ަދންނަވަނީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ރާއްޖޭަގއި އެބަ ތިިބ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންތައް ެއކިެއކި 

ޤާމާއި މަތީ ސަނަދު ހާސިލުކޮުްށފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުން އެަބ ތިއްބެވި. ދީނީ ޢިްލވެރިން އެަބ ޔުނިވަރސިޓީަތކުން މަތީ މަ

ތިއްބެވި ވަރަުށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮުށްދޭ. އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީތަުކގައި ތަްޤރީރުކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ވެސް 

އި ަތފާތު ގޮތްގޮތަުށް މުޖުތަމަޢުގެ ެތރޭގައި ވާހަކަަތއް ފެތުރިގެން އެބަ ތިބި. އެފަދަ ބޭބޭފުޅުންާނއި، މި ދެެކވޭ ވާހަކަތަކާ 

އައިމަ ައޅުގަނޑުމެްނގެ ުޒވާްނ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ުކޑަ ޅަުކދިންނަުށް ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް؛ އޮޅުންބޮރުންއަރާ ކަހަަލ 

ާކއި ތަފާތު ެއކިއެކި ސްޕޯޓްސް ޗެނަލްތަ، ކަންތައްތަެކއް ފެނިގެން އަންަނނީ. އެބަޖެހޭ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ޗެނަލްތައް އިތުރުވެ 

 ދޭ  ލޫމާތުހޭ ދީނީ ގޮތުން ވެސް ރަނގަޅު މަޢުޖެއް ެއކުލެިވގެން އަންނަިއރު އެބަކަންތަ މި ތަފާތު އެކި ކުިޅވަރުތަކާ،

ވެގެްނ އިމުޖެހޭ. އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި މިފަދަ ޗެނަލެއް ޤާ އިމުކުރަން އެބަޚާއްޞަ ޗެނަލެއް އަޅުގަނޑުމެން ޤާ

ނގޭ. ސިޔާީސ ަރއްޔިތުންނަުށް މީގެ ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަން އެބަ އެ ހިނގައްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ އަުޅގަނޑުމެންގެ

ބޭނުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އެބަ ފެނޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބަެއއް ބޭފުޅުން ުދނިޔޭގެ ެއކިެއކި ކްރިސްިޓއަން 

ްއޞަޮކުށް ޔަހޫދީ ދައުލަތްތަކުަގއި ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާހާ ގޮތަކަުށް ކަންތައް ކުރަމުން އަންނަ ތަްނ އަދި ޚާ ،ޖަމާޢަތްތަކާއި

ނޫިނއްޔާ  އަރަބިއްާޔގެ ދީއިން ބޭފުޅެްއގެ ފަހަތުަގއި ސަޢޫައޅުގަނޑުމެންނަުށް ނުފެނޭ މި ،ވެސް އެބަ ފެނޭ. އެހެންނަމަެވސް

ގައި ސަޕޯްޓކޮުްށގެން ބޭފުޅަކު މިއިން ބޭފުެޅއްެގ ފަހަތު ެއްއވެސްކުަވއިތުެގ، ނޫނިްއޔާ އިްސލާމީ ޤައުމެއްެގ 

އެްއޗަކީ ވަރަުށް ތަފާތު އެޖެންޑާތަކެއް ދުނިޭޔެގ ނގޭ އް ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިއިން އެ ކުަރއްވާ ތަނެ މަސައްކަތް

ދީނީ  ،ގައި ދިޔައީ އިންިޑއާ ކޮުށް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އިހަކަުށްދުވަހަކު ފެނިެގންތަކުަގއި އެބަ ފަތުރާ. ޚާއްޞަޤައުމު

ިއ ވަފުދަކަުށް ިވސާ ނުދީ ހުްއޓުވައިފި. ދީނީ ކަންަތއްތަަކކީ އެއްަބއިވަންަތކަމަުށް ޮގވާލުމުެގ ނަމުގައި އެމެރިކާއިން އަ

. ައޅުގަނޑުމެންނަކީ ިމއީ ސަތޭކައިން ސަޭތކަ މުސްލިމު ސީރިައސްކޮުށް އަުޅގަނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތަްއތައް ވަރަުށް

ރަނގަޅަުށް ބަލަން. އަުޅގަނުޑމެން ދިވެހިންނަުށް ލިބިފައި  އަުޅގަނުޑމެން ޖެހޭނެ މިކަންތައްތައް މާ ،އުމަކަުށް ވާހިނދުޤަ

ދީނުގެ ރީތި  ކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މީ. މި އިސްލާމްދީން. އަޅުގަނޑުމެްނ ގަބޫލު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ އިސްލާމް

ުޅގަނުޑމެން ކުރީގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްާތޛް މައުމޫން އުސޫލުތައް އަުޅގަނޑުމެން ެދމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި އަ

މަތީގައި މިއަދު ކުފާނު އަޅުްއވާފަިއ ހުރި ބިންގާމަނި . އެރަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަްއާވފަޢަބްދުއްޤައްޔޫމް ވަނީ ވަރަުށް ބު
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ކުެރވިފައި ފިޤުހު އެކަޑަީމއެއް ާޢއިމުވިފައި އެ އޮީތ. އެ ޔުިނވަރސިޓީ ާޤއިމުކޮުށް، ިއމުކުރެރސިީޓެއއް ޤާއެ އޮތީ ޔުނިވަ

ރެވިަފއި ެއ އޮތީ. އެހެންވީމާ، މި ހުރިހާ އިުމކުރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒެއް ޤާކީ އެ އޮތީ. އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީ؛

މަންފާ  އިހެާވއި ލާބަޔާ، އެކު ލޫމާތުތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމުގައި ރައްޔިުތންނަުށް އެންމެ ބޭނުންތެރިކަމާމުއައްސަސާަތކުން މަޢު

. އަޅުގަނޑުމެންެގ ދާއިރާަގއި މިއަދު އެބަ ތިބި ެއއީ އެދުމަކީގޮތަުށް މިކަންތައް ކުރެިވގެންދިޔުމަކީ، އަުޅގަނޑު އެދޭ  ލިބޭ

ގެމެނަފުއްޓަުށް ވިސްނާލި ކަމުަގއި ވިޔަްސ، ހަމައެކަނި ކޮނޭޑއަުށް ވިސްނާލި ކަމުަގއި ިވޔަްސ، ކަނޑުހުޅުދޫއަުށް ިވސްނާލި 

ކޮުށްދިނުމުަށް ޓަކައި އްވަޫދއަުްށ ވިސްނާލި ކަމުގައި ވިޔަްސ ޒުވާނުން އެބަ ތިބި މި ޢިލްމު ފޯރުކަމުގައި ވިޔަްސ، ދެ

ނަންޖެހޭ ރަނގަުޅ މަޢުލޫމާތުތައް އަން ބި. އެކަަމކު އެ މަޢުލޫމާތުތައް؛ކުރަން ދާން ބޭނުންވާ ުޒވާނުން އެބަ ތިމަސައްކަތް

ުށް މި ފުރުޞަތުތައް ޓަކައި ފުރުޞަތުތައް ހޯދަން ތިބި މީހުންނަ ލޫމާތުތައް ފޯރުކޮުށްދިނުމަުށްދިމާ ނޭނގި، ރަނގަޅު މަޢު

އާނާ ދާއިރާަގއި ކީރިތި ޤުރު ުއއްމީދަކީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ައޅުގަނޑުމެންގެ މެން މިއަދު؛ ދިޔުމަކީ، އަުޅގަނޑުޤާއިމުެވގެން

ޕެއް ެވސް ައޅުގަނޑުމެްނެގ ތް ިއސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޮ، މީދަކީ ބެހޭ މަރުކަޒެއް އުފެދިގެންދިުޔން. އަުޅގަނޑު އުއް

 ދާއިރާަގއި އުފެދި، އަުޅގަނޑުެމންގެ ދާއިރާގެ ުޒވާނުންނަުށް މި މަޢުލޫމާތުތައް ލިބިގެން...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެިރ  ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނުއަރުވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 އަުށް.ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ޢަލައިކުމް. ައޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް އުފާކުރަްނ އަޅުގަނޑުމެން ނިސްބަތްާވ  ރަީއސް. އައްސަލާމްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ރަުށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީެއއް ޤާއިމުކުަރއްަވއި، ފިޤުހު ޖޭަގއި ފުރަތަމަ ފަހައެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރު އޮތްއިުރ ދިވެހިރާއް

ވޭނެ އިންތިޒާމުތަްއ ކުރެުކގަިއ ފުރަތަމަ ފަހަރަުށް ނަމާދުތައެކަޑަީމއެއް ޤާއިުމކުރަްއވަިއ، އަދި ސްކޫލް

މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ، އިދެްއވަ ަވއިމިސްކިތްތައް އަުޅއް، އެަތއް ކަންތައްަތކެއް ހަމަޖައްސަވައިެދއްަވއި، މިކަަހލަ އެތައް

އުމުގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ މެުދގަިއ ކުރެްއވިކަން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ޤަ  ދީނަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްެވގެްނވާ އިސްލާމް

އިއްތިފާޤުާވ  ކަުށްވުން. ެއއީ އަުޅގަނުޑމެން އެންމެންުށްޖެހޭނީ އިސްލާމުންނަކީ، އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ވާންނެތް ސުވާލަ

ރާއްޖޭަގއި ނެތް  ،ކުރާ ކަމެއް. އެހެންނަމަވެސްއަުޅގަނޑުމެން އެްނމެން ގަބޫލު ކަމެއް. އެއީ ބަހުސެއް ނެތް ކަމެއް. އެއީ

 ސަލަ އުފައްދަިއގެން މި ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމެއްގެ ތެރެއިން މައް ،މައްސަލަެއއްގެ ތެރެއިން މަްއސަލަ އުފައްދަިއގެން

ޮބޑުެވގެންވާ ފިތުނަވެރިކަެމއް   ވޭ.ގެ ލޯމައްަޗުށް ފެނިގެން ގޮއްސައަޅުގަނުޑމެންގެ އެންމެން ގިހާ ކަންތައްހިން

 ޔިތުްނނަުށް ހެޔޮވެރިކަމެއް ހިްނގަިއ،ަރއް ން ހަމަ އިސްލާމީ ުއސޫލުން ހިންގައި،ދަިއގެން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ރައްޔިތުއުފައް
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އަދި ރާއްޖޭަގއި ޝަރުޢީ ހެޔޮވެރިކަމުގެ ޯކޓުގެ ނިޒާމެްއ  ،ދެކޮޅު އިންާސނީ ޙައްޤުތައް ޤާއިމުކޮުށްދޭ އަނިާޔވެރކަމާ

އިުރގައި އަުޅގަނޑުމެންގެ ެވރިކަން ވައްޓާލުމަުށް ޓަަކއި ބަޔަކީ އަުޅގަނޑުމެން ކަމަުށް ވީ ޤާއިމުކުރުމަުށް މަސައްކަތްކުރި

ބުދު ދީނުގެ  ،މި ފެންނަނީވޭ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަނޑުމެންގެ ލޯމައްޗަުށް ފެނިގެންޮގއްސަ އުފެއްދި ފިތުނަ އަޅު

 ،ައވަުށްޓެރި ޤައުެމއްގެ ބުދު ދީނުގެ ފާދިރީއެްއގެ ދަުށުވެ ؛އަމުރު ބުދު ދީނުގެދިވެހިާރްއޖޭގެ ވަލިްއޔުލް، ފާދިރީއެއްގެ ދަުުށވެ

ަގިއ ޔާގެ ގޮތުއަސޭލާގެ ދަުށުވެ އަސޭލާ ކަިއރީގައި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުންނަވާއިުރގައި ައސޭލާއަކީ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް

ފެނިގެންދިަޔއީ. ޯބއީގަނެޑއްގެ ގޮުތގައި ްއޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އި، އަުޅވާފައި  ފެންނަ ގޮތަުށް ޓައީ 

އަމުރު ވަިލއްޔުލް ، ސިހުރުވެރިެއއްގެ ގާތަުށް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ ީވޑީއޯ ހެކިަތކާ ެއުކގައި އެ އޮތް ދެްއކީ، އޯިޑއޯ

ސިހުުރ  ަތކަުށް ެގއްލުން ދިނުމަުށް ގޮވާލައި،ރައްޔި ،މީހަކަުށް ަގއި ޝިރުކުކުރުމުގެ ޢަމަލެްއ؛ނުއަޅުގަނޑުމެންގެ ދީ

ހެއްދުމަުށް ޓަކައި ސިހުރުވެިރއްގެ އަރިހަުށް ަވޑަިއގެން ހުންނެވި ތަން. ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމު ދެން އޮންނާނެ 

ނިކަން ވަޒަންކޮުށްލައްވާ! އެހެންެވގެންނޫންތޯ ހާލަތު ނިކަން ބައްލަވާ! ޤައުމު ހިނގާނެ ގޮތް އަޅުަގނޑުމެން 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ަޤއުމު ެއކޮޅުކޮޅުްނ، އިިދކީލަކޮުށް، ބަުޅކޮުށް ހިނގާ ތަން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މި ދަނީ. 

ކަމަުށް ދަްއކަން  އަނިާޔވެރި، ފަސާދަވެިރ، ކޮރަްޕޓު؛ އަނިާޔވެރި، ފަސާދަވެރި ޮކރަޕްޓު ގޮތްތަކަކީ ެއއީ ރަނަގޅު ގޮތްތަކެއް

އިންސާނީ ؛ ރުމަތްކަރަތަކުން އިްނސާނީ ޙުއުޅުމަކީ ެއއީ އިސްލާމް ދީނާ މެދުގައި އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ޝައްކު. ޢަރަބި

ގާ ޢާއިލީ ވެރިކަން ހިން ،ރައްޔިތުންނަުށް އަނިާޔވެރިވެ  ރައްޔިތުން އޮބިއަުޅަވިއ،، ނުހިތާކަރާމާތްތައް ޙުރުމަތްތެރިކޮުށް

ޞަުދ ދޭ ބޭފުޅުްނެގ ގޮުތގައި ިސޔާސީ މަޤްނަމުގައި ކުްއޔަުށް މީހުން ނަގަިއގެން ދީނީ ފަތުވާޑުފާުޑގެ ނަންޤައުމުތަކުން ފާ

 ،ލިޔަަނކުން ދައުލަތުން ވަްއކަންކުަރއްަވއިއެތައް ބި ،ކޮަރޕްޓު ،ފަސާދަވެރި  ،އަނިާޔވެރިހާސިލުކުރައްވަން ގެންނަަވއި، 

 ވާކުަރްއވާފައި ހިރާއްޖޭގެ މާިލއްޔަތުން ަވްއކަމޭ؛ ަވއްކަންިދވެ؛ ގު ވަްއކަންވަ  ،ްއޒަތްތެރި ރައީްސ ވަްއކަންއި ؛ ވަްއކަން

އިސްދަުށަުށް ޖައްސަވާުށޭ ވިާދޅުވީމާ ެއއީ ދީނާ ނުބުނެ މިފަދަ ބޭފުޅަކާ މެދުގަިއ ބަސް ކަންތައްތަކާ މެދުަގއި ގެނެްސފައި

ގެ މަތީގައި ތިއްބެވި ރަްއޔިތުންގެ މެދުގަިއ ްއޒަްތތެރި ރައީސް. ހަމަ ރަނގަޅުަށް އިސްލާމް ދީނުމެދު ޝައްކުއުފައްދަނީ އި

 ؛ދައުަލތުގެ މާލިއްޔަތުން ަވއްކަން ،އަިނޔާވެރި  ،ވެރިދަ. ފަސާމިއީ ހީލަތްތެރި ގޮތްތަކަކީޝައްުކއުފައްދާ ގޮަތކީ މިއީ. 

ންަތއްތަުކގަިއ ައދި އެކަހަލަ ކަ، ަވގު ވަްއކަންކުރަްއވާފަިއ ެއއީ ރަނގަޅު ގޮތްތަެކއް ކަުމގައި ަވއްކަން؛ މުއްޖަހާފައި 

އް ބަންދުކުރާ ީޓީވ ސްޓޭޝަންތަ އްަތކުަގއި ހެކިތައް ެދއްކީމާކަހަލަ ކަންތަ  މި އަދި ސިހުރު ހައްދަަވއި،، ނުބުނެބަސް

މަތިވެރި އިސްލާމް ދީނުަށް  ،ގެ ދީނަުށްނާ މެދުގައި ޝަްއކު އުފެއްދުމަީކ. އެއީ ދިވެހިާރއްޖޭހިސާބަުށް ދިޔައިމާ އެއީ ދީ

ނޑުމެންގެ ތެެރއިން ނީ މިކަން. އަުޅގަތަކަކީ. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މި ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން މި ފެންނަފުރައްސާރަކުރާ ގޮތް

މިާހރުވެސް އަުޅގަނޑުމެން އެ ދުޢާ  އިސްލާމީ ަމރުކަޒު ކައިިރއަުށް ގޮސް؛، އަުށް ދުޢާެއއް ދެްނނެވުމަުށް ޓަަކއިމާތްކަލާނގެ

ދުވަުހގެ ޝަރީޢަތަާކ  10ރަކު ނޑުމެންގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަޖަލަުށްލީމަ ވެްސ ހަމަ ކުރަނީ. އަޅުގަ .އެބަ ކުރަން

ދެކޮޅަުށް ކަންތައް  ދީނާ ިއސްލާމް ހު ޖަލުގައި ބޭންދެވި. އަނިާޔވެރިވެިރކަން؛ދުވަ 10ކުރެްއވުމެއް ނެތި ނުލައި، ޝަރީޢަތް
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އަމުެރއްގެ ގޮުތގަިއ އްޭޖެގ ވަލިޔުލްތުން ދިވެހިރާއެހެންވީމާ، މި ދައުލަތް ިމ ހިނގާ ގޮ ކުރަްއވާ ގޮތް ނިކަން ަބއްލަާވ!

ޤައުަމކަުށް  ގެއަދި ސިހުރުވެރިެއްއގެ ދަުށުެވފައިވާ ބޭފުެޅއް ބަހައްޓަިއގެްނ އަޅުގަނޑުމެން، ބޮޑު ަވގެއް ަބއިންދަިއގެން

 ،އްާރއްޖޭގެ ަރއްޔިތުްނގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކެ  ؛ނުކުރެވޭނެ. އިސްލާމީގެ މަިތވެރި ުއސޫލުތަކެއް ާޤއިމުއިސްލާމް ދީނު

ވެސް ސަލާމަތެއް ނުކުރެއްވޭނެ. އެްއ  ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންގެ މާލިއްޔަެތއް ،ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުށް އިންޞާފުވެރިކަމެއް 

ނޫން ގޮތެއް ނެތް  ވުންނިޔާވެިރ، ޖައްބާރު ވެރިކަުމގެ ކިބައިން ަސލާމަތްވެސް ނުކުެރއްވޭނެ. ައޅުގަނޑުމެން މި އަ ކަމެއް

 ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ޝުކުިރއްޔާ އި .ވެސް ކުރެއްވުމަުށް ޓަކައިޤާއިމުދީން  ިއްސލާމް މަތިވެރި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ދާއިރާގެ ކުޑަހުވަދޫއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ޝުކުރިއްާޔ އި 

 ޢާމިރަުށް. އަޙްމަދު

 

 ޢާމިރު ވާހަކަދެއްެކުވން: އަޙްމަދު މެންބަރު އިާރގެދާ ކުޑަހުވަދޫ

 ލިބިގެން މިއަުޅގަނޑަުށް ! ފުރުޞަތަުށް އެދުުނ ތަނުން އަޅުގަނޑަުށް ފުރުަޞތު އްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެޝުކުރިއްާޔ އި 

ގުޭޅގޮތުން  މި ބިލާ، ލެއް ކަުމަގއި ދެކެމު ބިުށް މުހިއްއެހެންނަމަވެސް، ބިަލީކ ވަރަ .ަދނިކޮުށްދިޔައީ ބިލު ދިރާސާކުރަމުން

ސިުކނޑީަގއި ވާ ެއއްެޗއް ދަންނަާވލުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ  ،ވެސް އަުޅގަނޑު ހަމަ ހިތުގަިއ ނުވަތަ ވިސްނުމުަގއި

ވާީތވެ ެއ ފުރުޞަތު ލިބިގަންނަން. އާދެ، ދީީނ  މެންބަރެއްގެ ހައިިސއްޔަތުްނ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަަމުށް

ގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. ދީނީ އަޅުކަމަުށް  ވެއްޖެއް މި ޤައުމަުށް ވަރަުށް މުހިއްމުމު ބިލެފަދަ މުހިއްަބއިވަންަތއްކަމުގެ މިއެއް

ލުކުރުމަުށް ޓަކައި ަޤއުމު ހާސިލުކުރައްވާފަިއވާ ބޭފުޅުން ތިމާމެން ގަބޫލުކުރާ ސިޔާސީ ވަކި މަޤްޞަދެއް ާހސި ޢިލްމު

ުށް ހުއްޓާލުމަުށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮވާލަން. އިސްލާމް ދީނަކީ ކުރުމަުށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހަމަ މިއަދުން މިއަދަ ފަސާދަ

ވަރަުށް ސާފު ބަހުން  ވަނަ މާއްާދގައި 274މް ދީުނެގ އަސްލަކީ ކޮބަިއކަން ޤާނޫނުއަސާީސގެ އިސްލާ ،ކޮބައިކަން 

ސްލާމް ދީން ގެްނވާ އިމާތްވެ ،އަުޅގަނޑުމެންނަކީ ؛ބަޔާންވެފަިއވޭ. ައޅުގަނޑުމެންނަކީ އިލާހީ ނިންމުމެއްގެ މައްޗަުށް

ހަދާފައިވާ ދުސްތޫރެްއގެ މަްއޗަުށް ބިނާކޮުށް އަުޅގަނޑުމެްނ  ންގޮތަކަުްށ ކަން ކީރިތި ޤްރުއާނަުށްވަނީ ކޮ އަިއއްސަ

ުނވަތަ ކުފުރު ވަނީ  ،ތިބި ބަެއއް ކަމަުށް. އާދެ! ކުފުރު ބަހަކީ ޮކބައިކަން ރަމުންދާ ދުސްތޫރީ ހަމަތަކެްއގެ މަތީަގއިޢަމަލުކު

ވަތަ ތިމާެމން ދައްކާ ވާހަކަަތއް އެކަމުެގ މަޅީަގއި ބެދެނީ ކޮންަބއެްއަކން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު ނު  ،ކޮންބައެްއކަން

ނޫނުއަސާީސެގ ޤާ، ދަންނަވަނީ އެކު މި އެނގެމުންދޭ. ސިޔާސީ ބޭނުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ސާފުކަމާ ބައެ

ދީނުގެ ައސްލަކާ  އިސްލާމް ،ދަންނަވަނީ ިތާޔރުގެ ދަުށުން މިންވާ އިޚްއްާދއިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ލިބިގެވަނަ މާ 90

ވެސް ފިަޔވަޅުެއޅޭެނ  އިމުހަކަުށް އެއްވެސް ގޮަތކަުށް ހަމަގަން މިތާ ދައްކަވާ ވާހަަކއަކީ ެއއްެވސް މީޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީ
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ތިއްބެވި  ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮުށްފައި އިސްލާމީ ވެސް މި ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ފަހަރެއްަގއި ވާހަކަތަކަުށް ނުވާީތވެ އަުޅގަނޑު

ދަްއކާ ވާހަަކއެްއ  ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުުއފައްދައި ވަތަ އެ ބޭފުޅުންގެ ާޤބިލުކަމާދިނުމުގެ ޮގތުން ނުޅުންނަުށް ރައްދުބޭފު

 ސެއް މު އެއް އަސާދީނުގެ ެއންމެ މުހިއް ވެސް މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ އެްއޗަކީ ހަމަަގއިމު

ޓަކައި ކުރަންެޖހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް  އިމުކުރުމަުށްުޅގަނޑުމެންގެ އަމަްނއަމާންކަން ޤާއުމެްއގައި އަ ކަމުގައި އޮތީ ޤަ

މުގައި ހުންނަ މީހަކުަށް ސްލާމީ ދައުލަެތްއގެ އެންމެ މުހިއްމު ެއއް ައސާސަކީ ވަލިއްޔުްލއަމްރުގެ މަޤާކުރުން. އި

ލާ. ބަ ގޮަވއިުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ބައެއް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ހަމަ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެްއަގއި އެއަ ގަތުން. ެއކަމަކު،ކިޔަމަން

ެއ ސަނަދު ައތުލެވޭނެ ގޮެތއް ވެްސ މިފަދަ  ،ބިލުކަމުެގ ސަަނދެއް ވާނަމައެފަދަ ފަރާތްތަުކގެ ޢިލްމީ ޤާމާ، އެހެންވީ

ެވސް ޓަކައި  ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. ސިޔާސީ ބޭނުމަުށް މެއްމު ކައަުދ ކޮންމެހެން މުހިއްބިލަކުން ވެގެންދިއުަމކީ މި

ުޅގަނޑުމެްނ ނުޖެހޭނެ ވާހަަކތައް ވާެނކަން އަނެ ވާހަަކއާއި ަދއްކަންތިމާމެންގެ ދީނީ ޢިލްމުގެ ތެރެއިން ދައްކަންޖެހޭ

 ދެިވއްޖެދަނީ ވަކި މީހަކަުށް ޯވޓު މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ،ބޫލުކުެރވޭ. އެހެންނަމަވެސްއެންމެންނަުށް އެބަ ގަ

ގޮތަކަުށް ބަދަލުކުޮށް ފަހުން އެހެން  އަނެއްކާ ދުވަސްޮކޅެއް ،ބޭފުޅުން ކަމުގައި ވިާދޅުވި ކަމެއްވަންޏާ އެއީ ހަރާން ކަމަުށް

. ދީީނ ކަމެއް ތަން. މިއީ ހިތާމަހުރި ދާވާހަކަަދއްކަމުން ގޮަތކަުށް އަެނއްާކ ދުަވސްކޮޅެްއ ފަހުން އެހެން ވާހަކަދަްއކަިއ،

ޓަކައި  ކަންކަަމުށް ލޯބިޖެއްސުމަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމުގައި އެރިންނަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް، ޢިލްމުވެ

މެންނަުށް އެނގޭ ތަޢުލީމީ މަންހަޖުގެ ެވސް އަުޅގަނޑުއި ވަނަ މާްއދާގަ 36ނޫނުއަސާސީގެ ކުރަން ތިބި ބައެއް. ޤާމަސައްކަތް

ދީނީ ަކންތައްތަކަުށް ލޯބިޖެއްސުމަުށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ބަެއއްެގ  ،ޒިމުކޮުށްފައިކަނޑަެއޅިގެން ެއބައޮތް ލާ ތެރޭ ވެސް

ައޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު  ،ކަމަުށް. އެހެންނަމަވެސް ގޮތުަގއި އަުޅގަނޑުމެންގެ މަިއންބަފައިންނާއި ޓީޗަރުން ވާްނޖެހޭނެ

ތަން. އެހެންވީމާ،  ދާވާހަކަދައްކަމުން ފާތު ގޮތްގޮތަުށްޓަކައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ތަ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަުށް ،ފެންނަމުންދަނީ މި

ނުވަަތ  ؛ބައެއްކަހަލަ އަނގަ ،ނަމަވެސް ވީދ ފަރާތްތަކުގެ ޢިލްމީ ޤާބިލުކަން ހުރިކަމުގައިމިފަދަ ބިލެއްގެ ތެރެއިން އެފަ 

 ން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ވެސް ޮކންމެހެ ގޮތް ހެދުމަކީ ހަމަގައިމު ދީނާ ގުޭޅގޮތުން ެއކިއެކި ފަުތވާ ނުދެވޭނެ އިސްލާމް

ވާަހަކ  ަގއި މި ަގއި ެދވަނަ ފުރުޞަތެއްތާ ވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އަިދ ކުރިއަުްށ އޮތް  ވާީތވެ އަުޅގަނުޑ ހަމަ އެ ކަމުގައި 

 ވެސް ދަންނަާވލަން.  ދައްކާނެ ވާހަކަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަނީ ވިލުފުުށީ ދާއިރާ ތު މިކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަޝު

 ރަޝީދަުށް.  ރިޔާޟް

 

 ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޟް ރަޝީދު ވާހަކަދެްއެކވުން: ވިލުފުުށީ
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ުމ ގެ ގާނޫނަުށް މުހިއްދީނީ އެއްަބއިަވންތަކަމުޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. . ައއްސަލާމް ޢަލަިއކުމް`. 

ޓަކައި މި ސަުރކާރުން މި ކުަރްއވާ މަސަްއކަތަުށް ފަުށްފަުށުން  ެނގެހެއްޓުމަުށް ދީން ކުރިއަުރވައި، ގެންއިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެސް 

 މި ކުުރ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ދިވެހިާރއްޖޭގެ މާތްެވގެންވާ އިސްލާމް ،ޝުކުރު ދަންނަވަންޖެހޭ. އަދި އެގޮތުން ބަލާއިރު 

ޓީ ދިވެހިރާއްޭޖަގިއ ސިގަކޮުށްލަންޖެހޭ. އިސްލާމީ ޔުނިވަރއްކަތް ިމއަދު ފާހަޓަކައި ކުރަްއވަފައި ހުރި މަސަ ދީން ކުރިއެރުމަުށް

 ދީނާ ދެކޮޅަުށް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމަުށް އައުމަުށް ގެ ވެރިކަުމގައި މާތްެވެގންވާ ިއސްލާމްވަނީ ޤާއިުމކުރަްއވާފަ. އަދި ެއމް.ޑީ.ޕީ

ުރގަިއ އޭ ވެސް ެފއިލްކުރީ. އަދި ހަމައި ުރގަ ކަތް އަުޅގަނޑުމެން އޭއެުކ ކުރި މަަސއް ޓަކައި އިނގިޭރސިންގެ ަބޔަކާ 

ރަްއޔިތުން މަގުމައްޗަުްށ  ގޮތުަގއި ނިންމައި،ދީން އެއީ މަޖްބޫރު މާއްދާއެްއގެ ގޮތުަގއި ނޫން  ސުކޫލްތަކުަގއި ިއސްލާމް

މެއް. އަދި ކަ ޖެހޭމިއަދު ފާހަގަކޮުށްލަންވެސް  ވާކަންވަކަލާުތކޮުްށފައިކަމަުށް  ނުކުމެގެން އެކަން ެއގޮތަުށް ނުކުރެވޭނެ

ހަދު ހުއްޓުވާލަން ނަޝީދު ކުރި މަސައްކަތް ހުއްުޓވާަލން ރައްޔިތުން މަގުމަްއޗުަށް އްޔާއާއި ަމޢުއެހެންމެ ޢަރަބިހަމަ

އެ ބަހައްޓާަފއި އޮްތ ޙަޤީޤަތެއް.  ގެންނުފވައްމުލަުކގައި ބުދުެބހެއްޓިކަން ެއއީ އެ އިނުކުތްކަން ެއއީ ޙަޤީޤަތެއް. ައއްުޑއާ

ދާން އަޅުގަނޑުމެން ނކަމެއް ނޯންނާނޭ ބުނި ހަ ކުރެވޭނެ އެްއވެސް އެ އޮތީ ބަހައްޓާފައޭ، ހައްޓާނަމޭބަ ތިމަންނަމެން 

ްނކުރި ވެރިކަ ޤައުމުގައި ހަމައެކަނި މި ؛ދެކޮޅަުްށ ވެރިކަމުަގއި ހުރި ދީނުގެ އަސްލުތަކާ އެބަހުރި. މާތްވެގެްނވާ އިސްާލމް

ޖެހުމާއި ކަދެްއކި ީމހަކީ ނަޝީދު. ހައްދުދެކޮޅަުށް ވާހަ ަތކާއި، އަްސލުތަކާމީހުންގެ ތެރެއިން ފާޅުަގއި ިމދެންނެވި ކަންތައް

ވާހަކަ ތަފާތު ގޮތްގޮތުަށް  ޙަޤީޤަތްތައް އެއީ. އެހެންވީމާ، މިއަުދ މި .އަދިވެސް މިނޫން އަސްލުތަކާ ދެކޮޅަުށް ވާހަކަދެްއކި

ގެންދާ މަަސއްކަްތ ކުރަމުންޓަަކއި  މަުށްދީން ކުރިއެރު އަދުގެ ސަރުކާރުން އިްސލާމްަމވެސް، މިނަ ވީދެއްކި ކަުމގައި 

ދީނާ ދެކޮޅަުށް މިއަދުގެ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ ދެްއކެިވ  ެއކު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ. މާތްެވގެންވާ ިއސްލާމް އަޅުގަނޑުމެން އުފަލާ

 ނަމުންދަނީ މިވެސް ބު އިުރގައި ދީނީ ޢިލްމުވެިރންނެވޭކުެރއްވި ކަމެއް ިއދިކޮޅު ެއްއވެސް ފަރާތަކަުށް ުނބު ،ވާހަކަެއއް

ކުރުުމގެ ޙައްާޤިއ އެކު މަސައްކަތް ޓަކައި މިނިވަންކަމާ ދީން ކުިރއެރުުވމަުށް އިުރގައި އިސްލާމްނޫނިއްޔާ މިހާހިސާބަުށް އައި 

ިރކަމުަގިއ ޝީދުގެ ވެނަ ،ުރގައި އާދެ! އޭފުރުޞަތު އިސްލާމިކް މިިނސްޓްރީއަުށް ލިިބގެންދިޔަ ދުަވސްވަރެއް ނެތްކަން.  އެ

ން ަގއި ފަްއޅިއެޅުުމެގ ހުއްދު ހޯދުމަުށް އިސްލާމިްކ މިނިސްޓަރަުށް ސިޓީ ފޮނުިވކަން ެއއީ ައޅުގަނޑުމެދިވެހިރާއްޖޭ

ަކމެއް. ެއއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް  ވަނަ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަުށް އެނގޭ 17ރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ، އޭ

 ދީން ހުރިހާ ކަންކަމުގެ މައޗަުށް ބަލާއިުރގަިއ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް މި، ަގއި އެބަުހރި. އެހެންވީމާއަތު ގަނޑުމެންއަޅު

ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ، ކަމެއް. ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުން އެދޭ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބޭްއވުމަކީ ދިެވހި

ދީން އެއީ  ގޮތަުށް. އެއީ މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ރައީސް ާޔމީން ވެރިކަންކުރަްއވަނީ ރައްިޔތުން އެދޭ ،ކުަރްއވަނީވެރިކަން

އެ ދީނާ ދެކޮުޅވެިރވާ ޮކންމެ މީހަކަުށް ނާކާމިޔާބީ  ،ކަމަުށް ބަލައިގެން  ނޑުމެންގެ އެންމެ މާތް އަސާސްގައަޅު

ިއ ތިމަންނަމެންގެ ވެރިކަމުގަ ންތަްއ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަރައިކަ ގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުަގއި ވާهللاކުރިމަތިވާނެކަން އެއީ 

. ކުރިއްޔާ ވެސް ހަރާން އްަކމެ ކުރި އެއް ؛އަލިފާން މިވެނި ކަމެއް ކުރީމޭ؛ އެޅީމޭ، ތިމަންނަމޭންގެ ވެރިކަުމގައި މިސްކިތް
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މީހުން  މި .ާވހަކަ ދައްކަންޖެހޭ . މިމިއަދު މިތާ. ދެން ކޮން ވާހަކަެއއް ަތއްދީނާ ދެކޮޅު ކަންތައް ކަމަކީ އިސްލާމް ކުރި

ވާހަކަ ަދއްަކންޖެހޭ. އަޅުގަނޑު އެްއވެްސ  ކަންތަުކގެމީހުން ކުރި  މީހުން ބަލިކުރަންޖެހޭ. މި ކުރަންޖެހޭ. މިމައިތިރި

ވެރިްނ  ދީނާ ދެކޮޅު ކިތައް ކަންތައް މި އިސްލާމްއަދި ަކނީ. ދައް މި އެއްެޗްއގެ ވާހަކަ އެްއޗެއް ނުބަލާ ހިތުގައި ހުރި

އިންެނވި މެދު  ވެސް ަދއްކަްނވީ. މިތާ މި ކޮންމެ ދުވަހަކު ؛ވީއްކަން އެ ވާހަަކއެްއ އަުޅގަނުޑމެން ނުދައްކަން. ދަކުރި. 

 އަސާީސގައިމީހަކު ބޭނުން ދީނަކަުށް އުޅެވެން އެބައޮތޭ. ޤާނޫނު އެ ،ނޫންތޯ ބުނީދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ހެންވޭރު

ާމއްދާެއއް ނޭނގޭނެ. އެކަމަުކ މީނައަުށް. އެންމެ ގޭނެ ބުނެފައި އެ ބައޮތޭ. މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ އެންމެ މާއްާދއެއް ނޭނ

ކަ ހަމީހުން މިއަދު މި ވާ މި ؛އަުޅަގނޑުމެން މިތާގައި ތިބީ މީހުން ،ވާހަކަދެްއކީމަތޭ ކިޔަިއގެން އަސާސީަގއި އެަބއޮޤާނޫނު

 ބާއޭ. ތަނަުށް ގެނައީ ކޮންބަެއއް މި މީހުން ލަ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން، މިކަހަ ތަުށްއަރާ މިދެއްކިއިުރަގއި އުޅގަނުޑގެ ހި

އަމުރެއް ކޮުށްފައި ހުިރ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮުށް، ކޯޓު ކެތި ބޭނުންކޮުށްފައި ހުރި މީހެއް. މީނައަކީމީނައަކީ މަސްތުވާތަ

 ފެންވަރު ދީނަުށް ހުންނާނީ؟ އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ މީނަ ކޮން ލޯތްބެއްތޯ އިސްލާމީ އް. އެހެންވީމާ، މީނަ ދައްކާނެތޯ؟މީހެ

މިއަދު ައއިސް މިތާަގއި  އެހެންވީމާ، މިކަހަލަ މީުހންންވާހަަކއެއް މީނަ ނުދަްއކާީނ؟ ނެތް މީހެއް މީނައަކީ. މީނަ ކޮ

 ؛. އެއީ މީހުން ތަޅައި ބަލިކުަރން މަޖިލިސްތެރޭގައި ން އެބަޖެހޭ މިމެންބަރު 50ަބތްވާ ޕީ.ޕީ.އެމަުށް ނިސް؛ ދެއްކީމަ

ދީން ކުރިއަުރވަިއ،  ގެންވާ ިއސްލާމްެގ މާތްވެ ކުރާ މަސަްއކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭ އެހެންވީމާ، ިމއަދު ައޅުގަނުޑމެން މި

އެކު ނުތިެބވޭނެ.  ެކތްތެރިކަމާ ،އެކު  މުެގ މަސައްކަތް. އަޅުގަނޑުމެން ވާހަކަަދއްާކިއރު މަޑުމަތިރިކަމާނެގެހެއްޓު

 މުން މިހިނގަކަ ދަްއކާނީ. ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ވާހަ ގޭނެ. އެމީހުންނަުށް ޑިމޮކްރަސީއެއް ޭނނ ގޭނެ. މިޑިމޮކްރަސީެއއް ނޭނ

ބޫލުކުރާ ކަންތައްތައް. އެހެްނވީމާ، މިއަދު އަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢުތަކުން ގަގެންދާ ކަންތައްތަަކކީ މިއީ މިއަދު މުޅި ބައިނަލް

ގެންނަ ބަދަލަީކ މިީއ މުހިއްމު ބަދަލެއް ކަުމގަިއ  ކަިއ ގާނޫަނކުން މިޓަ ދީން ހިމާޔަތްކުރުމަުށް މާތްވެގެްނވާ ިއސްލާމް

ޓަކައި  ދީން ފެތުރުމަުށް ވަން ކެރޭ. ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުަގއި ިދެވހިރާއްޖޭގައި މާްތވެގެްނވާ އިްސލާމްދަންނަ އަޅުގަނޑަުށް

ވުެރ ގިނަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ކަނޑައެިޅގެން ބުނެފައި އެބައޮތް  އަުށް 60 ،ކަހަލަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިނުަށް މަލާމާތްކޮުށް އެކި

ވެރިކަމެކޭ.  ދީނާ ދެކޮޅު ކުރާ ެވރިކަމަކީ ކަނަޑއެިޅގެން އިްސލާމް ނަޝީދުގެ ވެިރކަމަކީ ސައްަޙެވރިކަމެއް ނޫނޭ. އޭނަ

މަންޒަރު ފެނުނު މީހުން މިއަދު  އެ ،ކަްނތައްތައް ބެލި މީހުން ުރަގއި އެމާ، މިކަން މިގޮތަުށް ުކރިއިރުަގއި، އޭއެހެންވީ

ުދވަސްވެަފއި  ،ޑުމެން ލަދުގަނޭ. ބަލިގަނދެއްކީމަ އަޅު  ކަހަލަ ާވހަކަ ައއިސް ތިއެހެްނވީމާ، މިއަދު މިތާގައި އެބަތިބި. 

މިލިއަން  6ދޮންބެ އަތުން މިއީ. މި ޢާޡިމަކީ މިއީ ތެޔޮ ތިބި މީހުން އަތުން ޑޭޓެޑް ޗެކް ދީގެން ލާރިކަިއގެ ތިބި މީހުން

 އިމީހެއް. ކޮރަޕްޝަނާ  ތަނަުށް ައއިސް އިން ރުފިޔާ ޑޭޓެޑް ޗެެކއް މުްސކުޅި މީހެއްެގ ލާރިކޮޅު ކާަލއިގެން މި

އަތުން ނެގި ލާރިން  ބްރޯ ހަދަނީ ކޮން ލާރިއަކުންތޯ؟ ވާތަކެތީގެ ވާހަކަ ަދއްާކއިރުަގއި މީނަގެ ގެ މިހާރު މިމަސްތު

ހުރިހާ  ބުނަނީ ޕީ.ޕީ.އެމޭ. އެކަމަކު މި. ވަގުންނަކީ ކޮންަބއެކޭ މި ބުނާނީ؟ ގެންދަނީއޮްތ  އަމިއްލަ ގެ ހަދަމުން އެ
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ކާ ވާހަކަައީކ ދައް މީހުން. އެހެންވީމާ، މި ކުރީ މި ހުރިހާ ކަމެއް މީހުން. މި ލާރިއެއް ނަަގިއގެން ގެ ހަދަނީ މި

 އަޅުގަނޑުމެން މިއަފު ފުންކޮުށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެްއ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރު އަރުވަނީ މަރަދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މް ޝަރީފަުށް. އިބްރާހީ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން: 

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންަތަކމުގެ ގާނޫެނއް ހެދިތާ ލައްަކ 

 އި ހަމަޖެހުމާއޮތް  ޭޖގައި ަޒމާނުއްސުރެއަޅުގަނޑުމެން ރާއް ހެދި ތުވުމާކުދިކުދި ޚިޔާލު ތަފާޖެ. އެހެންނަމަވެްސ، ެވއް ދުވަސް

އުފެދޭ  ވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. ރާއްޭޖގައި މިން ހަމަހިމޭންކަން ގެއްލެމުންދާކަން މިއީ އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ

ބަަޔކު އަނެްއބައެްއގެ ކަރުހިފަިއ، އެކަުކ އްއެ، ތަފާތުތަކުގެ ސަބަބުން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ އަބުާރއި އިްއަޒތް ގެއްލި 

މުިޅ  ޙަޤީޤަތް. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ކަންތައްތައް ހިނަގމުންދާކަމީ ވެސް މިތިބަމިތިބި އަނެކަކަުށް ކާފަރޭ ގޮަވއި،

 ނެތި، ހަލާުކވެ ،އިސްލާމީ ޖަމާޢަތުގެ ބަދަހިަކން ގެއްލި  ،ުޑވެނޑުފުނއުމުތައް ފުގަިއވެސް މުިޅ އިސްލާީމ ޤަދުނިޔޭ

ދިމާވާ  ދި އަިއޑޮޮލޖީގެ ތަފާތުތަކާ ހެދިދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރަގއި އުފެދޭ ކުދިކު އުމުތަކުން މިއިސްލާމީ ޤަ

އަުޅގަނޑުމެން  ކަމެއް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. . މިއީ ވަރަުށް ފުންކޮުށް ިވސްނަންޖެހޭގެ ޮގތުންމައްސަލަތަކުެގ ނަތީޖާއެއް 

ނޑުމެންގެ ތެޭރަގިއ އަުޅގަ ،ސްއަދި ފަުތވާދޭ މަތީ މަޖިލީހެއް އުފެއްދިޔަ، ސް ޔައެކަނި ގާނޫނަކަުށް ބަދަލެްއ ގެނެހަމަ

އުޅޭ  އްލެއް ނުެގނެވޭހާ ހިނދަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އުފެިދގެން މިއުޅޭ ބޮޑު މައްސަލައަުށް ޙަޤީޤީ ޙަ މި އުފެދިގެން

ޖެހޭ ެއްއގައި މަްޝވަރާކުަރން. އަުޅގަނޑުމެން އެބައްެލއް ުނވާނެ. އަުޅގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފުޅާ ދާއިރާމައްސަލަެއއް ޙަ

ތޯ ބަލަން. ގާނޫނެއްަގިއ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހުރިހާ ކަިއގެން ހަމަޖެހޭ އުސޫލަކީ ކޮބައިަދއް އެންމެންގެ މެދުގައި ވާހަކަ

އި ިލޔެފައި ކަމުގަ މަޒުހަބަުށް ތަބާވާ މީހުން ޝާފީ އަދި އަުޅގަނޑުމެންގެ އެންެމންނަކީ ،އިސްލާމުން ކަމަުށް އޮތަސް

އެކު ޖެހޭ. މިއަދު ހަމަ ހިތާމަޔާ ސާޭވއެއް ކުރަން އެބަ ކުަރން،ދިރާސާ ުމގެ ޙަޤީޤަތް އޮީތ އެހެންތޯ ބަލައިކަ ،އޮތަސް

ްއާޔ މި ކިރާއްޖޭަގއި ެއއް މަޒުހަބެއް ނުހިނގައޭ. ެއއްބަަޔކު ާއޔަެތއްގެ ކުރިން ބިސް ،އަޅުގަނޑަުށް ދަންނަވަންޖެހެނީ

ޑުމެންެގ ތެރޭަގއި ކަމެްއ ނުކުރޭ. އަުޅގަނ ެއއްބަަޔކު ގުނޫތަުށް އަތް ެނގިްއޔާ ައނެއް ބަޔަުކ އެ ަބޔަކު ުނކިޔާ.  އަނެއް

ގޮސްފައޭ ދެންނެވުމަކީ ދޮގަކަުށް ނުވާނެ. އި ހަމަޖެހުން މިހާރު ވަނީ ނެތިއޮތް ދީނީ އެްއބައިވަންތަކަމާ  ޒަމާނުއްސުރެ

 ދެ ބޭފުޅުން ދެއްކެވި ވާހަަކިއގައި  ކުރިން ވާހަކަެދއްެކވި ގެނޑުގައި އަުޅގަރިދާނެ އެހެން ދަންނަވަން. މިތާއަޅުގަނޑަުށް ކެ

 ބޫލުކުރާ ރުންތައް ެއބަހުރި. އެއްބަޔަކު ގަބޮޑެތި ދީނީ އަރައިއަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ބޮެޑތި ،ފަދައިން  ވެސް ފާހަގަކުެރއްވި
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ބޮުޑ  މިކަމަުށް ަޙއްލެއް ހޯދުމުގެ އެންމެ ،ދިމާވަނީ ީކއްެވގެންތޯ ބަލައި  ބޫލެއް ނުކުރޭ. މިހެން މިބަަޔކު ގަ ގޮތް އަެނއް

ރެއް ހިްނގަން ތިއްެބވި ބައެްއގެ އިސްތަުށިފުޅުަގއިކަން ވަގުަތކު ސަރުކާ ަވގުތަކު ެއޅިފައި އޮންނާނީ އެ ލިއްޔަުތ އެމަސްއޫ

ން ވެސް އެބަޖެޭހ ދޭތެރޭ ފުންކޮުށް ވިސްނަން. ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހު މެން އެބަޖެހޭ މިކަމާކަުށަވަރު. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑު

ޤައުީމ މުހިއްމު މައްސަލަތަކުަގއި  ފަިއ،ކޮުށްސިޔާސީ ވާދަވެިރކަްނ އެއްފަރާތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އޮތް

 ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭަގއި އޮތްއްކަތްހޯދުމަުށް މަސަިދ އިްސކޮުށްގެން އެކަމަުށް ަޙްއލުއެކު ުބއް ވިސްނުންތެރިކަމާ

 ،ހިނދު ެއއްފަރާތްކޮުށް ލަޙަތު ކުިރމަތިވާން ެވސް ަޤއުމުގެ އެންމެ މަތީ މަޞްއަަރއިރު ކަމާއި ފިތުނަވެރިކަމާއި ުރޅިވެރި 

ނުތަކަުށް ނޫނޑުމެން ކުރިަމއްޗަުށް ހުުށަހެޅޭ ގާއަރައިރުްނވުމުގެ ބަދަލުަގއި ިމއިން ކަމެއް ަޙއްލުކުރުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަ

ބަޖެހޭ ވިސްނަން އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމީ އުއްމަތުގައި މިހިރަ ޖެހެނީ. އަޅުގަނޑުމެން އެވިސްނައި ގޮްތގޮތް ހޯދަން އެބަ 

ރު އޮީތ އް އަހަރު ކުރިން އަފްޣާނިސްތާން އޮތީ ކޮންގޮތަކަުށްޯތ، މިޞްވަމުންދާ ގޮތް. މީގެ އެތަކެ  ގިނަ ޤައުމުތަކަުށް މި

ތަންތާ  މިއަދު އެ ނެއްތޯ،ޢަރަބިޔާ އޮތީ ކިހިނެއްތޯ، އިރާޤު އޮތީ ިކހި ނެއްތޯ، ސަޢޫދީކިހިނެއްތޯ، ލީބިޔާ އޮތީ ކިހި 

ތަންާތެގ  ތަންތަނަުށް ވެގެންިދޔައީ ކިހިނެއްތޯ، އެ އޮތީ ކިހިނެއްތޯ، އެ ނީ ކޮންކަހަލަ މައްސަަލތަކެއްތޯ، ޢީރާންހިނގަ

 ސުއިަސއިޑު ބޮމާިއ އަިދ މި ގޮަތކަުށްތޯ. ތަުނގެ ަރއްޔިތުން މިހާރު އުޅެނީ ކޮން ތިޞާދަުށް ީވ ކިހިނެއްޯތ، އެއިޤް

ކަންކަމުގައި ަޙއްލެްއ  ކުދި ތަފާތުތައް ހުރެގެން އެ ،ކުދިތު ކަންތައްތަކުަގއި؛ މި އަިއޑިއޮލޮޖިކަލް ކުިދ، ނޫންވެސް ތަފާ

ނީ ފެންނަން ވަ ެވސް މިހާރު މި މަންޒަރު ައޅުގަނޑުމެންގެ ާރއްޖެއިން ނުހޯދިގެން އެ މުޖުތަމަޢަުށް ވެގެންދިޔަ ގޮްތ، އެ

ވަރަުށް ސީރިއަސްކޮުށް  ހިއްމު މައްސަލައެއް ހުުށަހެުޅނީމާބާވަތުގެ މު މި ލީހަުށްމުން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިފަުށާފަ. އެހެންކަ

 ،ފަދަ ތަންތަނުގެ މުޖުތަމަޢުތައް ފިތުނަވެ އަދި އަފްޣާނިސްތާނު މި ޤައުމުގެ ރަްއިޔތުންނަުށް ޢިރާޤާއި ޢީރާނާ، ވިސްނައި 

މިކަން މާ ލަސްވެއްޖެ ކަމަުށް ވަންޏާ ނުވާނެ. މިގެންދިއުމަުށް ފުރުޞަތުދީގެންފަސާދަވެ ނިމިގެންދިޔަ ގޮތަުށް ނި

މެދު ޝައްކެއް ނެތް. އެހެންކަމުން އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް،  ނަުށް ވެގެންދިޔަ ގޮތް ވާެނކަމާތަންތަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހަމަ އެ

.ޑީ.ީޕ ތިއްބެވި އަދާލަތު ޕާޓީ މެންބަރުންނަުށް ވެސް، އެމް ވަރަުށް ފުންކޮުށް ވިސްނަން. މިތާގައި  އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ

 ،މެދު ޢިބުރަތްތެރިމި ބިލާ ، ގޮވާލަނީ ގެ މެންބަރުންނަުށް ވެސް އަޅުގަނޑު މިބަރުންނަުށް ވެސް އަދި ޕީ.ޕީ.އެމްމެން

ކަންކަން ކުަރއްވާުށޭ!  މި ްނޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ހުުށަހަޅުްއަވއި،ދައްަކވަިއ، މިއަުށް ގެންނަނާކުރަނިވި ގޮތަކަުށް ވާހަކަުފޅުބި

ކަސް، އި އެބަޖެހޭ މި އިންސްޓިިޓއުޝަންތައް؛ މިސާލަކަުށް ފިުޤހު އެކަޑަމީެއއް ހެދިޔަްއވާިއރުގަކޮމިޓީތަކުން ދިރާސާކުރަ

 .ކަސް މިކަމެއް..މަތީ މަޖިލީހެއް ހެދިޔައަދި ނޫނިއްޔާ ލަފާދޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ންދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަރުވަީނ ނިލަ ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ޚަލީލަުށް.هللا ޢަބްދު
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 ޚަލީލު ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަމުެގ  ވާ ބިލު؛ މި . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސަުރކާރުްނ ހުުށަހަޅުއްވާފައިالم عليكمالس  `. 

ޖިލީހެއް ރާއްޖޭަގިއ ފަދަ އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަ ލުަގއި މި ަބޔާންކުރާމި ބި ޞްލާޙުގެަނއުމުގެ ބިުލ؛ބިލަުށް އި

ޖެހޭ. މު ކަމެއް ކަމަުށް ައޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންދަތު ހިފެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި މުހިއްއުފެދިގެންދިއުމަކީ ރާއްޭޖގެ ިއސްލާމީ ވަހު

ގުިޅގެން އެ މަނިކުފާުނ  އްޖޭގެ ވެރިކަމަުށް ވަަޑއިގަުތމާރާ ަރއީސް ަމއުމޫން، ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ

އިސްލާމީ އެންމެ މަތީ  ،ދީން ކުރިއެރުވުމަުށް ޓަކައި ވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ މަޖިލީހެއް އިސްލާމް ރާއްޖޭގެ ުވޒާރާައކަުށް

އް. އެ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުްނ ވެސް އޮންނަ ހަނދާން ެއއީ އަޅުގަނޑުމެނަުށް ވާ ހަނދާނެހުގެ ނަމުގައި ާރއްޖޭަގއި އަބަދުމަޖިލީ

މަސަްއކަތްތަކެްއ  ރު ުކރިއެރުވުމަުށް ޓަަކއި ވަރަުްށ ގިނަގުނަލާމީ ވަހުދަތު، އިސްލާމީ ތަޞައްވުރާއްޖޭގެ ިއސް

ައޅުގަނޑު ހަމަ ހަވީރު ނޫހުން  ނޑުެމނަުށް ވަނީ ފާހަގަކުރެިވގެންޮގްއސަ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ވާކަން އަުޅގަކުރަްއވާފައި 

އޮތީ. މި  މި ަގއި އެއް ހެޑްަލއިން 2009ޑިސެންބަރ  10ދަންނަވާލަދޭނަން. އެއީ، އިނެއް އަުޅގަނޑު ހަމަ ދެތިން ހެޑްލަ

މަސް ިވއްކުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމަުށް ގޮވާލައި ަރއީސް ރިއުޅޭ ރަުށްރަުށުަގއި ރަާލއި އޫރުނީ ީމހުން ދިމި އޮންނަަގއި ހެޑްލައިން

 30އޮތީ  ަރްއޔިތުން ސިޓީެއއްަގއި ޮސއިުކރުމަުށްފަހުގައި މި 1000 ސިޓީ ހުުށަހަޅައިފި. ރާއްޭޖގެ 1000އޮފީހަުށް 

ަގއި ާރްއޖޭގެ އޭުރގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް ފޮނުއްވާފަ. އޭރުގެ ރައީސްކަުމގައި ހުންނެވީ ކޮްނ  2009 ބަރުޑިސެން

ގެ ވާހަކަ ބަރުޑިސެން 30. އި ގަ  2008 ބަރުޮނވެން 11 ބޭފުޅެއްކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ. ރަީއސްކަމަުށް ަވޑަިއަގތީ

 ދޭތެރޭގައި ހުރި ލޯބި އަުޅގަނޑުމެން އަމިއްލަ ނަފުސަުށް ވިސްނާލި ދީނާ ދައްކަނީ. ެއހެންވީމާ، އިސްލާމް އަޅުގަނޑުމެން މި

ދައްކަނީ  ވިޔަސް ވެސް ައުޅގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ސާފުޮކުށް މިއިން އެނގިގެން އެބަދޭ. އަޅުގަނޑު މި ކަމުގައި

ހެޑްލައިނެއް ައޅުގަނޑު  ހަމަ އެހެން ވެރިކަމަުށް ަވަޑއިގެންެނވިތާ ދޮޅުމަސް ފަހުެގ ވާހަކަެއއް. ދެން ގާތްގަނޑަކަުށް

ގޮތުން ލަފަޔަކަުށް  ބެހޭ ގައި އެހެން ދީންތަުކގެ މީހުން ރާއްޖޭަގއި އަޅުކަްނުކރުމާ 2009 ބަރުޮނވެން 22ދަންނަވައިލާނަން. 

ދަންނަވާލީ.  ދަންނަވަނީ. ދެންމެއަކު އަުޅގަނޑު މި މި މެންަހކަެއއް އަޅުގަނޑު ގެ ވ2009ާއެކަޑަމީއަުށް ހުުށަހަޅައިފި.  ފިޤުހު

ދަންނަވާލަދޭނަން. އެއީ، ަފއްޅިެއޅުން މަނާކުރުމުގެ ބިލު  އެހެންވީމާ، ޭއގެ ހަމަ އެްއ ތަންކޮޅު ވެސް އަޅުގަނޑު 

ގޮތުން ކަންކަްނ  ބެހޭ ައޅުކަންުކރުމާ ކުަރއްާވއިރުަގއި އިްސލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ޣައިުރ ދީންތަކުގެ މީހުންތަސްދީގު

 ވާތީ، އެކަްނ ފިޤުހު ގޮުތގެ ލަފަައކަުށް ޢިްލމުވެރިންގެ ކިބައިން ަރއީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮންނަ

ވާހަކަެއއް  . އަޅުގަނޑު ދައްކާާއޒް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފިއޭއެކަޑަީމއަުށް ހުުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ކަމަުށް އިސްލާމިކް އެފެ

އެހެރީ ރިޕޯޓުކޮުށްފަ.  ފެްކޗުއަލީ ނޫސްަތކުަގއި، ނޫން މިއީކީ. އޭރުެގ ސަރުާކރުން ކުރަްއވާފަިއ ހުރި ކަްނތައްތައް

ން ރިަވއިންޑްކޮުށްލަްނ ކަންކަން ހިނގާފައި އޮތީ ނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިކުނޑިނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަނުޑމެން ޖެހެއަޅުގަ

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެްނ  ން ބަލައިލުމުގެ މަޤްޞަދުަގއި. ެއހެންވީމާ، ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް ކޮން ގޮަތކަުށްތޯ ައޅުގަނޑުމެ
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މި ދަނީ މިކަމުން ވެސް ިއސްލާމް ދީނާ ދުރު މިންވަރު ސަރުކާރު. މިކަހަލަ ސަރުކާރުން؛ މިކަހަލަ ސަރުކާރެއްަގއި 

ކަމަުށް ވަަޑިއގަންނަަވން ބޭނުންފުޅޭ ވިދާުޅވިޔަްސ އިސްކޮުށް ހުންެނވި ބޭފުޅަުކ އަރާަވޑަިއގެން ތިމަންމަނިކުފާނު ވެރި

އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ރަްއޔިުތން ބަލައިގަންނާކަުށްނުޖެހޭ. ބަލައެއް ުނގަންނާނެ. އަުޅގަނުޑ މި ތަނުގައި މި ތިއްެބިވ 

އްެބވި ހުރިހާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ެވސް އަުޅގަނޑު ދަންަނވާލަން ބޭނުންވަނީ، ެއ މަނިކުފާނުގެ ފަހަތުގައި ތި

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ނުކުމެވަަޑއިގެން ތި ބޭފުޅުން ލީޑަެރއްގެ ގޮުތގައި އިސްލާމް ދީން ދެކެ ލޯބިވާ، އިސްލާމް ދީނަުށް 

ކަމޭހިތާ، މިޤައުމުގެ ވަޙްދަތާިއ މި ޤައުމުގެ ޤައުމިއްޔަތު ހިމާޔަތްކުރާނެ މީހެއްގެ ފަހަތަުށް ވަަޑއިގަންަނވާުށޭ؛ މި ޤައުުމ 

ޚިލާފަތެއްގެ ދަުުށގަިއ ބޭއްވުމަުށް ޓަަކއި. އަުޅގަނުޑމެން ހަނދާން އެބަހުރި ދެއްތޯ، ފޮތްތަކުގައި އަުޅގަނޑުމެން  އިސްލާމީ

ކިެޔވި ދުވަްސވަރުަގއި ވެސް ލިޔެފައި ޮއވޭ ޕޯޗްީގޒުންގެ ާވހަކަ. ހޮޅިންގެ ވާހަކަ. ހޮޅިން، ޕޯޗްގީޒުން ަވކިެވގެންދިޔަ 

ެއއްޗެިހ  ަބއޮތް. ދިެވހިންގެ ކަރަުށް ރަލާގަނޑުމެންގެ ތާރީުޚގައި ބަޔާންކޮުށްދީފައި އެދުވަސް، އެ ދުވަުހގެ ވާހަކަަތްއ އަޅު 

ބުނަނީ. ބަލިެވގެންދިޔަ ކަމަުށް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުތައް މި  ާރްއޖޭގައި، މީުހން ވަކިެވގެންދިޔަ ކަމަުށް އެ ،އެޅުމަުށް އޮތް ދުވަހު

އްަކތްކުރާ ކޮންމެ މީހަކަުށް ވެސް ނިކަމެތިކަން އަންނަ ގޮްތ މަލާދިނުމުަށް ޓަކައި މަސަދީނަުށް ހަ ިއސްލާމް، އެހެންވީމާ

ސަރުކާރުަށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތާރީޚުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ެއބަ ބުނެދޭ. މި 

ވެސް އޮތީ އަނެއްކާ މިއަދު އަޅުގަނޑުެމންނަުށް މި  ރަނީ؟ހިނގާ. މި ސަރުކާރު އެހެންތޯ ކަންތައްތައް ކުއަޅުގަނޑުމެން ބަލަމާ

ގާނޫނަކުން، ގާނޫނަކުން އިްސލާމިކް ވެރިކަމެްއގައި އޮންނަްނޖެހޭ އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހެއް އުފެއްދުމުަށް 

ދޭތެރެ ލޯބިކުރާ  ދީނާ ިއސްލާމް ؟ދައުލަތެއްެގ މައްޗަުްށ ލާޒިމުުކރުމަުށް މި ސަރުކާރުން މި ފޮނުވަނީ ބިލެއް. ކޮބައިތޯ

މި ކަންތައްަތކަުްށ އަޅުގަނޑުމެން ވިސްާނއިރު ، މި ކަންކަމުން. އެހެންވީމާއަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހާމަވޭނޫންތޯ މިންވަރު 

ދީން ކުިރއެުރވުމަުށް ޓަަކއި މަސަްއކަތްކުރާ  ދަނީ މިއަުށްވުރެ ަވކިން ޮބޑަުށް އިސްލާމް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި

އިތުރުން ކުރިން އެނިގގެން އެބަދޭ. އަދި ޭއގެ ން އަުޅގަނޑުމެންނަުށްނާންނާނެކަ ،ސަރުކާރެއް ާރއްޖެއަުށް ނާންނަކަން

ނުޖެހޭ ންނަންއެއީ އަުޅގަނޑުމެންެގ ވެރިކަމަުށް ގެ ،ދައްަކވާފައި ތިއްެބވި ބޭފުޅުންއި ވާހަކަފުޅުދީނަުށް ގޮންޖަހަ އިސްލާމް

ދަނީ ސާބިތުވަމުން.  ގަނޑުމެްނނަުށް މިމީހުންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ސާފުކޮުށް މިފަދަ ކޮންމެ ކަމަކުން ވެސް އަޅު 

 ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ޝުކުރު ދަންނަވަން.  ތެރި ރައީސްދެއްވި ފުރުޞަތަުށް ޓަަކއި ިއްއޒަތް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ބަރު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެން ައއްޑޫ މީދޫއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުަޞތު މި

 ރޮޒައިނާ އާދަމަުށް.

  

 ކަދެއްެކުވން:ވާހަ  ރޮޒައިނާ އާދަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްއޑޫ މީދޫ
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ނިޔާ ރާއްޭޖގެ ލޮބުވެތި ހުރިހާ އަންހެން އަންހެުނންގެ ދުވަހުގެ ތަހު ވާމީބައިނަލްއަޤްރަީއސް. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ްނ ންގެ ޙައްޤުަތއް ހޯއްދަަވއިދެްއުވމަުށް މަސައްކަތްކުރަްއވަމުއަންހެނުން ކުރިއެރުވުމަުާށއި އަންހެނު ،ކަނބަލުންނަުށާއި

އަުޅގަނުޑ  ހުރިހާ ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަުށް ވެސް އަޅުގަނޑު އަރިސްކުރަން. ގެންދަވާ އަންހެނުންނަުށް އިޙްތިރާމްކުރައްވާ

ުނމެއް ކަމަުށް ައޅުގަނޑުމެންނުަށް ލަން ބޭނުންވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ދީނީ ިޢލްމުވެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭހަމަ ދަންނަވާ

އެ ކަންކަން ރަނަގޅަުށް ދޭތޯ ޤައުމުގައި ބެލުން.  ،މި ފެންނަނީ ދީނުގައި ކަންތަްއތައް އޮންނަ ގޮތް ޮއޅުންފިލުަވއިދިނުން

ެވއްޖެ މާަޔތްކުރަން ތިބޭ ބައެއްގެ ގޮތުަގއި އަޅުގަނޑުމެން ދެކެންހިދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއް 

ދެޮކޅު ވާހަަކއެއް ސަރުކާރުން ކޮންމެ ކަމެއް ކުާރއިރަުށް ވެްސ  ލްމުވެރިންނަކީ ސަރުކާރާދީނީ ޢި ނޫނިްއޔާ، ކަމަުށް ވަންޏާ

ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަެމްއ  ،ކަމުގައި ދެކޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އުފައްދަން އުޅޭ މީހެއްއެއީ ފިތުނަ އެ ބުނާ މީހަކީ ،ބުނީމާ

ސިލުކުރަން މި ބޭނުންވާ ހަމަޖެހުމެއް ހާ ،ދީނުން އަުޅގަނޑުމެން ހޯދަން ،ނގަޅު ސިފަތަކެއް ެވސްދީނުަގއި ހުރި ރަ ،ވެސް

ތަނުގައި ވާހަކަދަްއކަވަމުްނ  މި ތްތެރި ރައީސް.ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް މި ޤައުމަކުން ނުލިބޭނެ. އިްއޒަ

ސަރުކާރުން ހުުށަހަޅައިެގން އުޅޭ ބިލެއް ކަމަުށް. ދީނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އަޑު މި އިވެނީ މިއީ ހަމަ ދީނަުށް ލޯބިކުރާވަރުން 

ކަންކަމުަގއި މި ސަރުކާރު ވަަރުށް ކަންކަން ރަނގަުޅކުރަން މަސައްކަތްކުާރ ބަޔަކު ނޫޭޅ ކަަމުށް. އެހެން ވިދާުޅވާއިުރަގއި 

އެއްބަިއވަންތަކަމެްއ  ނގޭ މި ބިލަކީ ކޮންމެހެން ދީނީފުކޮުށް ެއބަ އެވަރަުށް ސާ މާވަނަ މާއްދާއަުށް ބަލައިލީ 9މި ބިލުގެ 

 ެއންމެ މޮޅަުށް ދީނުގެ ކަންތައްަތއް ޮއޅުންފިލުވަިއގެން ތިބި ަބޔަކު ކުރިއަުށް ނެެރގެން އެ  ،ނުވަތަ އެންމެ ރަނގަޅަުށް

ދީނުގައި ކަްނކަން އޮތް ގޮތް އޮޅުންފިލުވަން ބޭނުންެވގެން  ،އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ދީނީ ފަތުވާތައް ހޯދައި ބަޔަކު ލަްއވާ

ދީނީ ކަންކަމުގެ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހެއް  ،ނގޭ އިނގޭތޯ. މި މަޖިލީހެއް ކަމަުށް މި ވިދާޅުވާ ންކަން އެބަ އެ އް ނޫއުޅޭ ބިލެ

ވަނަ މާއްދާގައި އޮްތއިުރގަިއ  9އެކުލެިވގެްނވާ ގޮތް މީގެ  އޮތް މަޖިލިސް ސިލުކުރަން މިންކަން ހާގޮތަުށް މި ބިލުން މި ކަ

ތިން ޢައްޔަންކުރާ އެއް މެންބަރެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޝރުޢީ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުްނގެ މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަ ،މި އޮންނަނީ

ޖޭެގ ިދވެހިރާއް) 2015/11ފަނިޑޔާރުގެ ލަފާގެ މަތިން ޢައްޔަންކުރާ ެއއް މެންބަރެއް. ގާނޫނު ނަންަބރު  ތެރެއިން އުއްތަމަ

ސިީޓގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަުރންގެ ތެރެއިން އެ މަޖިލީހުގެ ގެ ދަުށުން އުފެދިފައިވާ ޔުިނވަރ(ޔުިނވަރސިީޓގެ ގާޫނނު އިސްލާމީ

އެކި ދިމަދިމާލުން ންކުރާ އިތުރު ދެ ެމންބަރުން. ލަފާގެ މަތިން ޢައްޔަންކުރާ ެއއް މެންބަރެއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަޢއްޔަ

 ައޅުގަނޑުމެން އުފައްދަން މި ސިޔާީސ މަޖިލީހެއްތޯ ތަނެއްތޯ މިއީ؟ މީހުން ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުންތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ

ކަމަުށް ހުުޅވައިެލިވގެން މިކަމަުށް އެޕްަލއިކުރާ އެްނމެ ކޮލިފައިޑް ަބއެްއގެ ތެެރއިން އަުޅގަނޑުމެން ނަގަންޖެހޭ  މި އުޅެނީ؟

ނަުށް ތަ ހުރިހާ މެންބަރުން އެ ދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހެއް ނޫންތޯ މިއީ. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މައްސަލައެއް ނެތް ސީ

މީހަކަުްށ  ިވޔަސް. އެަކމަކު، އެ ހުުށަހެޅުމުގައި ައޅުަގނޑުމެން ގެންުގޅެންޖެހޭ މިންަގނޑަކަުށް ވާންވާނީ އެ ކަމުގައި  ހުުށަހެޅި

ތަނުން  މި ކަންކަމަުށް ބަލާފައި ނޫންތޯ. އެވަރާ،  އެ ކަންކަުމގައި ތަޖުިރބާ ހުރި ،ވަރާއި  ދީނީ ޢިލްމު އެނގިފައި ހުރި

 ކަމެްއތޯ އަުޅގަނޑުމެން ކުރަން މިންކޮ މީހަކު ބުނާ މީހެއް ލައިގެންތަނުން  މި ،ކު ބުނާ މީހެއްތަނުން މީހަ މި ،މީހެއް
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ކޮންމެހެން އެްއގޮތަކަުށް ެވސް ދީނީ، އެންމެ ރަނަގޅަުްށ  މިއީމިއިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ވަރަުށް ސާފުެވގެން އެބަދޭ  ؟އުޅެނީ

ގޮތަކަުށް ކަންކަން ކުަރން އުޅޭ މަޖިލީހެއް ނޫންކަން.  ަބަޔކު ބުނާ ން އެދީގެދައިގެން ހުރި ބަޔަކަުށް ފުރުޞަތުދީނީ ޢިލްމު ހޯ

 ދަނީ. އުއްތަމަ ވެސް ައނެއްކާ ސިޔާސީ މަޖިލީހެއްކަން އުފެދިގެން މިއީ ރަނގަޅަުށް އެނގެނީ މި އަޅުގަނޑުމެންނަުށްމިއިން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަުށް  މީހަކު؟ ީނ ފަތުވާދޭން ުއޅެންޖެހޭފަނޑިޔާރަުށް ީކއްެވގެންތޯ ެއނގެންވީ އެންމެ މޮޅަުށް ދީ

މިއީ ހަމަ ޕްރޮފެޝަނަލް ކޮމިޓީއަކުން ިއވެލުއޭްޓކޮުށްގެން  ންމެ މޮޅަުށް ދީނީ ފަތުވާދޭންޖެހޭ؛ކިހިނެއްތޯ އެނގެނީ އެ

އް ެއއްޗެހި އޮތް ބަޔަުކ ބަލާފައި ެއކުލަަވއިލަންޖެހޭ މަޖިލީހެ ސަނަދުތަކާ އިންޓަރިވއުކުެރވިގެން އެންމެ ރަނގަޅަުށް މީގެ

މި ހުުށަހެޅި ބޭނުން ވެްސ  ،ދު ގޯސްކަން މިހާހިސާބުން ެވސް މީގެ މަޤްޞަ، ކަމަުށް އަުޅގަނޑަުށް ފެންނަނީ. އެހެންވީމާ

ގޯސްކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ އެނިގގެން ހިނގައްޖެ. ިމ ވަރަުށް ައވަހަުށް މި މަޖިލީހެއްގެ ވާހަކަ އަންނާނެކަން 

ޖުމްހޫރިއްޔާ ެއކި ތަންތަނުގައި ދައްަކވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަަތކުން. ދީނީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގިގެން އެބަދޭ ރައީސުލް

ޝަރުީޢ  ،ގެންަދވާ ވަްއކަމުގެ ވާަހކަާއއިންމި ބޭފުޅުން މި ކުރައްވަމު ،ފަދަ ބޭފުޅުން އިޚް އިލްާޔސްމެންޝަ؛ ޢިލްމުވެރިން

ދަްއކަވަމުްނ ފުޅުޖެހޭ ގޮތް ނޫން ކަމަުށް ވާހަކަދީނުގައި އެ ަކންކަން ކުރަން ޙުކުމްތައް މި އަްނނަނީ އިސްލާމް ގެކޯޓުތަކު 

 ތަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެަބ ފެނޭ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން މި  ގެންދިޔައިމަ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުކުެމވަަޑއިގެން ވިދާުޅވާ 

ރުަގއި މި ބޭފުޅުން އުފައްދަނުްށޭ. މި ބޭފުޅުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަ އެކަނި ދައްކަާވއިއުޅެނީ މިހާރު ފިތުނަ

މީހުން ކޮންމެ  މި އްކަންޖެހެނީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން؟ހިންހަމަނުޖެހެނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ގޯސް ވާހަކަެއއް އެަކނިތޯ ދަ

 އެ ވާހަކަ ދެއްކެވީމަތޯ ގޯްސެވގެން މި ލްމުވެރިންނެއް؟ގޮތަކަުށް އުޅުނަސް އެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަެމއް ނެތްތޯ ދީނީ ޢި

ހު ެއއް ގޮަތކަުށް ވާހަކަދަްއކާފައި އަނެއް ުދވަހު އަނެއް ގޮތަކަުށް ވާަހކަދަްއކަނީއޭ މި ބުނަނީ. ކޮންމެ ެއއް ދުވަ އުޅެނީ؟

މީހަކަުށް ވެސް ގޯސް ކަމެއް ކުރެވިދާނެ. ކޮންމެ މީހަކު ޯގސް ކަމެއް ކުރިަޔސް އެ ވާހަކަ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ދައްކަން 

ތިބި ަބއެްއ ނޫން އެީއކީެއއް. މި ސަުރކާުރން ވެސް ގޯްސކޮުށް ކަންކަން  އެބަޖެހޭ. ވަިކ މީހެއްެގ ވާަހކަ ދައްކަން އެކަނި

ކުރާ ކަމަުށް ވަންޏާ އެ ވާހަަކ ދައްކަން ތިބި ބައެއް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ. މުޅި ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ ެއއްކޮުށް ަވގަުށް 

 ނެއްތޯ؟ކީއްުކރާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ،ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ތިބޭ ކަމުަށް ވަންޏާންދާއިުރގައި އެ ވާހަަކ ނުދައްކާ ނަގަިއގެ

 ،މީހާއަުށް ހުންނަ މީހާ ބުނާ ގޮތަކަުށް ޝަރީޢަތްތަުކގެ ކަްނކަން ނިންމަމުން ގެންގޮސްޓުތަުކގައި ބޭނުން ގޮތަކަުށް، ވެރިކޯ

ީނ އެގޮތަުށް އެ ކަންކަން ކުރާ ީމހުންނަުށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން އެއަުްށވުރެ މަތީ ކޯުޓގެ އިސް ޤާޟީކަން ދޭއިރުަގއި ދީ

 ްއުކރާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނެއްތޯ؟ޢިލްމުވެރިން އަނގައިން ނުުބނެ ތިބޭ ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުަގނޑުމެންގެ މިޤައުމުަގއި ކީ

ދީނުގެ އެންމެ މުހިްއމު އެއް ކަމަކީ އިންސާފުން ަކންކަން ކުރުން. އިންސާފު މީހުންނަުށް ހޯދައިދިނުން. އިންސާފު  އިސްލާމް

 ުކރަމުން ގެންދާއިރުަގއި އެކަމާދޭތެރޭގައި ކަްނކަން  ބޭނުންހާ ގޮތަކަުށް ރަްއޔިުތންނާ ން ހޯދައިދޭން އޮންނަ ކޯޓުތަކު

އް ނުވޭ އިނގޭތޯ ިއއްޒަތްތެރި ޤައުމަކު ބޭނުމެ ދޭތެރޭގައި އަނގައިން ނުބުނާ ޢިލްމުވެރިންނެއް އަޅުގަނޑުެމންނެއް މި

 ،ންނަުށް އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތުގައި އުނގަންނައިދީ ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ދީނުގެ ކަންތައްތައް ރަްއޔިތު
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އިްޚ ޢިމްރާން ކީްއވެގެންތޯ ިމއަދު ން. ޝަނުޖެހި ވަކި މީެހއްެގ ވާހަަކ ެއކަނި ދަްއކަން ތިބޭ ބައެްއ ނޫވަކި ކޮޅަކަުށް

ުޅގަނޑުމެްނ ޖެހިގެން މިއުޅޭ ސަބަބު އަޢިމްރާން ޖަލުގައި އޮންނަން އިޚްނީ. ޝަ އުޅެ ޖަލުގައި އޮންނަންޖެހިގެން މި

އަހަރަުށް ޖަލަުށް  12ނެގއޭ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޓެރަރިޒަމްގެ ދަުޢވާއޭ ިކޔާފައި އެންމެންނަުށް ވަރަުށް ރަނގަަޅުށް އެ

ބައެއް. ޓެރަރިސްޓެްއެގ  މަނިކުފާނު އެ ދެއްެކވި ވާހަަކއެއް އަުޑއަހަން ތިބި ަގއި އެއިރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަކީ އެތާލީ

މެންނަުށް މުގެ ޢަަމލެއް ހިންގާކަުށް ަބޔަކަުެށއް ހިްތވަރުދީެއއް ނަހަދާ. އެންމެ ފަހުން މިއަދު އަުޅގަނޑުނޫނީ ޓެރަިރޒަވާހަކަ، 

އެ ދުވަހު ވެސް ބޮން ޮގއްވަން ނިންމާފައި އޮތީ މި ދިވެހި ސަރުކާރުަގއި ތިބި މީހުންކަން.  މި އެނގުނީ ޯކއްެޗއްތޯ؟

މްރާން ގެންގޮްސ މިއަދު ޖަލުަގއި ަބިއންދާފައި މި އިންނަނީ. މިއީ އިޚް ޢިޭޑގައި ެދއްިކ ވާަހކަެއއްަގއި ޝަ އެކަމަުކ، މޭ

ނީ ޢިލްމުވެރިންނަކީ މި ދޭތެރޭގައި ކަންކަން ކުރާ ގޮތަކީ. މި ސަރުކާރުން ދެެކނީ ދީ ސަރުކާރުން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާމި 

ތަުްށ ދަްއކަން ތިބި ބައެއް ކަމަުށް. ެއގޮމި ސަރުކާރު ޭބނުންހާ ގޮތަކަުށް ވާހަކަ .މާޔަތްކުރަން ތިބި ބައެއް ކަމަުށްސަރުކާރު ހި

އިޚް އިލްޔާސް ވެސް މި ޯގސްީވ ވެގެން. ޝަ ލާ ބަަޔކަުށްއުޅެނީ މަޞްލަޙަތު ަނަގއި މީުހން މި އެ ވާހަކަ ނުދަްއކައިިފއްޔާ

ވުރެ  ުށްދާ ވާަހަކ ދައްކާތީވެ. ކުރިއަ މިއަދު ނުކުމެ ވަްއކަންކުރާ ާވހަކަ ދައްކާތީެވ. ޤައުމުގެ ކަްނތައްތައް ގޯސްކޮުށް

ނުބައިވީ ވާހަކަ ދައްކާީތވެ. މި ބޭފުޅުން ބޭނުންވަނީ އަބަދުވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ޯގސް ވާހަކަ ޢިލްމުވެރިން ދައްކަްނ. 

ހޯދައިގެން  އަސޭލާއާއި ރުބެލްާއއި ދެންެވސް ހުރި އެއްޗަކާ، މި ބޭފުޅުން ދީނުގެ ކަންތައްތައް ކޮންމެ ގޮތަކަުށް ބާއްވާފައި 

ކަަތއް ުނދައްކާ ހުރިހާ އެންމެން ތިބެްނވީ. އެހެނެއް ވެސް އެކަމެްއ ނުވާނެ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އުޅޭއިުރަގއި ެއ ވާހަ

ޤައުމުެގ ކަންތައްތައް ހަމަަޔކަުށް ައޅުވަން ނުކުމެ ތިބި ބަެއއް އަޅުގަނޑުމެންނަކީ. އިޞްލާީޙ  މި ؛އަޅުގަނޑުމެން

ހަކު ގޯސްކޮުށް ކަންތައް ކުިރަޔސް އަޅުގަނޑުމެން އެ ވާހަަކ މަސައްކަުތގައި ތިބި ބައެއް ައޅުގަނޑުމެންނަކީ. ކޮންމެ މީ

ރުކާރު ތަނުގައި ިތއްބެވި ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނަކީ ސަ ތަނަކީ މިއީ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލިސް. މި ދައްކަން އެބަޖެހޭ. މި

ކަަވއިފި. އެކަމަުކ، އެ ވާަހކައަުްށ ކުރަންޖެހޭނެ ބައެއްގެ ގޮުތގައި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަދައް ދިފާޢުކުރަން މަސައްކަތް

ނޫނުައސާސީގެ ކޮން ތަނެއްަގއިޯތ ން. އެކަަމކު، ައޅުގަނޑުމެންގެ ޤާއަތްޖަހަން ތިބީ މި މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ކޭ؟ނަކީ ސަރުކާރު ދިފާޢުކުރާ ބައެގެ މެންބަރުންނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުއޮތީ، ކޮން ތަނެްއގައިތޯ އޮީތ އަޅުގަ

ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނުޑމެންނަކީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްުޤަގއި މިތާ ވާހަކަަދއްކަން އަިއސް ތިބެންޖެހޭ ބައެއް. ެއކަމަކު، 

ތަނުގައި ތިބި  ބިލިޔަން ރުފިޔާ ަހމަ ރީއްޗަުށް ފެންނަ ގޮތަުށް ކާލީމަ ވެސް މި 1.2 ،ރައްޔިތުންގެ މާލިްއޔަތު ކާލަިއގެން

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ  ،ބޭނުމެއް ވެސް ނުވޭ. އެހެންީވމާ ނޫޅޭ. ބަލާކަުށްންކަން ބަލާކަުށްމި ކަ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން

އެއީ ވަްއކަމުަގއި ބަިއވެރިެވގެން ތިބި މީހުން. ރައީސް  ްނކުރުމަުށް ހިތްވަރުދޭ މީހުންނާ،މިއީ ަވއްކަންކުރުމާއި ަވއްކަ

ޤައުމުގެ ވެރިކަމަކަުށް ޮބޑު  މި ،ުކ ބޭނުމެއް ނުެވއޭ ބުނާއިރުޤައުމުގެ ވެރިކަަމުށް ގެންނާކަުށް އެްއވެސް މީހަ ނަޝީދު މި

ވަެގއް ގެންނާކަުށް ވެސް ހަމަ އެްއވެސް މީހަކު ބޭނުމެއް ނުވޭ އިނގޭތޯ. ަވއްކަންކުރާ ބޮޑު ވަެގއް ޤައުުމގެ ވެރިކަުމގަިއ 

 .ބަހައްޓަން ބޭނުންވާނީ އެ ަވްއކަމުގައި ަބއިވެިރވާ މީހުން އެަކނި. ދެން އިއްޒަތްތެރި..
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް ފުރުޞަތުނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:މިރު ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ަރއީސް ނަީޝދަކީ ލާދީނީ މީހެއްކަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކަުށަވަރުކޮުށްދިްނ  ،ެނގީނިޒާމާ ބެހޭ މައްަސލައެއް މި އަޅުގަނޑު 

ުޅގަނޑުމެން ތަނުގައި އަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި  17ބޭފުޅަކީ މިހާރު އެ ވާހަކަދައްަކވާ ބޭފުޅާ. 

 ދީނުގެ އަސްލަކާ  އަސާީސަގއި ިއސްލާމްނޫނުައނެއްކާ މިއަދު ޤާ، ދަނިކޮުށް އެ ބޭފުޅާ އެހެން ވިާދޅުވެަފއިމަސައްކަތްކުރަމުން

ގަިއ ތަނު ނުެދވޭ މީހުންގެ ވާހަކަ މިޖަވާބު، ދިމާލަުށް ވަގަުށް ގޮވުަމކީ ތިން ވާހަކަދައްާކއިރު މީހުންނާޚިލާފުނުވާ ގޮތެްއގެ މަ

އްެވސް . އެ ދިނުމަކީ ހަމަގައިމު ވެސް ކުެރވިގެްނވާނެ ކަމެއް ކަުމގައި ައޅުގަނޑު ނުދެކެންއެގޮތަުށް ދަްއކަން ފުރުޞަތު

 ދިމާލަކަުށް...  މީހަކާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުގަނޑުމެން ަގވާއިދު މިހާރު  .ލަންމެންބަރުންނަުށް ހަމަ ދަންނަވާ އިްއޒަތްތެރިޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

، އަުށް ޖަވާުބދާރީވެަވޑަިއގަތުމުގެ ގޮތުންގުިޅގެން އެ މެންބަރަކު ދަްއކަވާ ާވހަކަފުޅާހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތުން އިްއޒަތްތެރި 

ދެއްވުމުގެ ގޮތުންެނއް ނިޒާމީ މައްސަލަ ނެގޭ ގޮަތކަުށް ނޫން މި އޮންނަނީ. އެއީ ގަާވއިދުަގއި އޮތް އުިނކަމެއް ނޫނީ ރައްދު

އަޅުގަނޑު ކަމަުށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ގަާވއިދު އިޞްލާޙުކުރުުމގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެ ވާހަކަ ެވސް ދަންނަވަން. 

 އަރުވަން.ކުިރއަުށް ގެންެދވުމަުށް ފުރުޞަތު އަްއޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަފުޅު

  

 ކަދެއްެކުވން:ވާހަ  ރޮޒައިނާ އާދަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު އަްއޑޫ މީދޫ

ގަނޑުމެންނަކީ އިޞްލާޙަުށް މަސައްކަތްކުރަން ރަީއސް. އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ދެންނެވިހެން އަޅުޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

ނޫނީ ވަކި މީހެްއގެ ގޯސް ވާހަކަ ެއކަނި ދައްާކކަުށް ތިބި ބަެއްއ  ،ނުކުމެ ތިބި ބައެއް. ވަިކ މީހެއްގެ ރަނގަޅު ވާހަކަ

މަޔަކަުށް ނޫން. ކޮންމެ މީހަކު ގޯސްކޮުށް ކަމެއް ކުރިޔަސް އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާނަން. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ހިތާ

 ،ދަރަޖައަުށް 8މިއަދު އެ ކަްނތައްތައް ޭއގެ  ،ަރއީސް ނަޝީދު ކުރި ަބއެއް ކަންތައްަތއް ގޯްސވެގެން އުޅުނު މީހުން ،ވަނީ

ެއ ހާސް ދަރަޖައަުށް މައްޗަުށް ދާއިުރަގިއ ވެސް އަނަގއިން ނުބުނެ ެއކަމަުށް އަތްޖަހަން ތިބޭތީވެ.  އެއް ،ދިހަ ދަރަޖައަުށް
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 ތަނަުށް އައިސް ތިބީ  ޅުން މާ ރީއްެޗއް ނޫން މި ވާހަކަަތއް މިހެން ދައްކާކަުށް. ައޅުގަނޑުމެން މިވާހަކަ ދަްއކަާވ ބޭފު

ޅަުްށ އަޅުގަނޑުމެން ރަނގަ ދީން ކަމަުށް ދެކިގެނެއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީައކީ ނުވަތަ ޑީ.އާރު.ީޕއަކީ ނުވަތަ ޕީ.ޕީ.އެމަކީ އިސްާލމް

، ޑުެމން ބަދަލުވާނަން. އެހެންވީމާރަން ބޭނުންވާނެ. އެގޮަތކަުށް އަުޅގަނއެީކގައި މަސަްއކަތްކު ކަންތައްތައް ކުރާ ބަަޔކާ

ދެން ޑީ.އާރު.ޕީގެ ޒަޢީމަކަުށް  ؛މީހާ ޑީ.އާރު.ީޕއަުށް ސޮއިކޮުށްިފއްޔާ އެ ދީން ކަމަުށް ހަދައިގެން، އިސްލާމް ކޮންމެހެން މިއީ

އްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ އިނގޭތޯ ކިޔަިއގެން ވާހަކަދެ  ިވޔަްސ ވެސް އެތާ ހުންނަންޖެހޭނޭ  ހުންނަނީ ބޮޑު ވަގެއް

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން ހަމަ ބޭނުންތާކަުށް ބޭނުން ވަގުތަކު ބަދަުލވާނަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް ފުރުޞަތުނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ކުޑަުހވަދޫ ދާއިރާގެ 

 

 ޒާމީ މައްސަލަ()ނި

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން:މިރު ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ދިމާލަުށް ވަގަުށް އެ ޮގވަނީ.  ެއ ވިދާޅުވަމުންދަނީ، މީހުންނާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވަން ތަކުރާރުކޮުށް ރޮަޒއިނާ އާދަމް

ޚިލާުފވަނީ ކިހާަވރެއް ެވގެންތޯ ބެލުމަުށް ޓަކައި  ކާއަސްލަ ދީނުގެ އެއީ ހަމަަގއިމު ވެސް ކުެރވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އިސްލާމް

 ލަން. ކުަލވައިލުމަުްށ އަޅުގަނޑު ޮގވާދީނީ މަޖިލީހެއް މި މަޖިލީހުން ވެސް މިހާރު އެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑަުށް ހަމަ އަދިވެސް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރު ނެންގެވި ނިޒާމީ މައްސަލަިއަގއި އަުޅގަ

ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ކުރިންވެސް އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލި ވާހަަކ. އެހެންވީމާ، ަވގުތު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ވާހަަކ 

ުށް ވާހަކަފުޅު އާދަމަ ރޮޒައިނާ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ާދިއރާގެ މީދޫ ައއްޑޫނުދަންނަވައި ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، 

 ުށް. ކުރިއަުްށގެންދިއުމަ

 

 ވާަހކަދެއްެކުވން: އާދަމް ރޮޒައިނާ މެންބަރު ދާއިރާގެ މީދޫ އަްއޑޫ

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ދެންމެގައި ެއއްވެސް މީހަކަުށް ވަަގކަުށް ނުޮގވަން. ަވކި މީހަކު ަވގަކަުްށ 

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވެއްެޖއްޔާ ެވސް އަުޅގަނޑު ިމހެން ހުންނާންހޭ ވީ؛ އެހެން ސުވާލުކޮުށްާލއިރަުށް 

ތެދުވެަވޑަިއގެން ެއކަމާ ހަވާލުެވވަަޑއިގެންެނވީ އެ އިނގޭތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. ައޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 
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ަރއްޔިތުންނެްއ.  ނިންމާލަމުން ވެސް، ހަމަ މި ޤައުމުގެ ވެރިންނަުށް ަވގުން ަބއިތިއްބާކަުްށ ބޭނުމެއް ނުެވއޭ މި ޤައުމުގެ

މި ޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން ވައްކަްނކޮުށްފި ކަމަުށް ވަންޏާ އެކަން އެބަ ބަލަންޖެހެއޭ. ަވއްކަންކުރިޯތ ބަލާުށޭ 

އަޅުގަނޑުމެން މި ބުނަނީ. މިކަން ނުބަލާ ތިބެގެން ވަގަުށް ުނޮގވާުށޭ ބުންޏަކަސް އަދި ހަމަެއއް ނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ޓުަތކުންނާއި، ސަުރކާރުގެ ރަސްމީ ިލޔެިކޔުންތަކުން މި އޮތީ ވަްއކަންކުރިކަން ެފންނަން. ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ އޮޑިޓު ރިޕޯ

ލިޔެކިޔުންތަކުން ވަްއކަންކުރިަކން ފެނޭ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ވައްކަމޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެްސ 

ދަްއކަނީ؟ ަވގަުްށ ޮގވީމަ އެ ވާހަަކ ދެން ހަމަ ކިތަންމެ ރުޅިއަަޔސް،  އެބަ ވިާދޅުވޭ. ދެން ކޮންވާަހކަެއއްތޯ މި

ކިތަންމެވަރަކަުށް ނިޒާމީ މަްއސަލަ ނެގިޔަސް ހަމަ ަވގަުްށ ގޮވާނަން. ވަގުން ތިބިކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރަސްމީ 

ހެންވީމާ، ެއކަން ނުބަލާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެބަ އެނގޭ. ވަްއކަންކުރިކަން ރަސްމީ ިލޔެކިޔުންތަކުން އެބަ އެނގޭ. އެ

ތިބެގެން، ެއކަން ފޮރުވަިއގެން، އޭގެ މަްއޗަުށް ވެލިައޅަިއގެން އިުށީނދެ ތިއްބަސް ަވގުން ވާނީ ހަމަ ވަގުންނަުށް އިއްޒަތްތެިރ 

 ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ގޫފާރުއުނއަުރވަނީ  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި

 ުށް. ދާއޫދަ ޖަޢުފަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކުވން: ދާއޫދު ޖަޢުފަރު މެންބަރު ދާއިާރގެ އުނގޫފާރު

ރައީސް. އާދެ! މިއަދު މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅިގެން މި އުޅޭ ދިވެހި ަރއްޔިތުންގެ ދީނީ ޝުކުިރއްޔާ އިްއަޒތްތެރި `. 

މި ގާނޫނަުށް ސަުރާކރުން ހުުށަހަޅުއްވާފައި މި ވަނީ ، 94/6ކުުރމުގެ ގާނޫނު؛ ގާނޫނު ނަންބަރު އެއްަބއިވަންަތކަން ހިމާޔަތް

މެންބަރުން  ވަރަުށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް ކަމުގައި އަުޅގަނޑު ދެކެން. މި އިޞްލާޙަުށް ވާހަކަދަްއކަވާ ބަެއއް އިްއޒަތްތެރި

ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަަޅއިނުލައްާވ އިންަނވާތީވެ އަުޅގަނުޑ މައުޟޫޢާ ނުގުޭޅ ގޮތަުްށ ވާަހކަފުޅުދައްަކވާއިުރަގއި ވެސް 

އެކަމާ ހިތާމަކުރާ ވާހަކަ ދަްނނަވާލަން. އާދެ! އަުޅގަނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި ބިލަުށް ވާހަކަދެްއކެިވ ބަެއއް 

އި ިއސްލާމިކު މިނިސްޓްރީއެއް ަރއީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަުމގެ ދުވަްސވަުރގަ ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެއްެކވިއިރު

ވަަނ  1978ފައި ވިދާޅުެވއްެޖ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނަން. ަރއީސް މައުމޫން ްއވި ވާހަކަ ވަރަުށް ައޑަުށް ބާރުލަްއވާޤާއިމުކުރެ

ބެޭހ އަހަރު ވެރިކަމާ ހަވާުލެވވަަޑިއގެން ރާއްޖޭގެ ދީނީ އެއްަބއިަވންތަކަން ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ 

އެންމެ މަތީ މަޖިލީހެއް އުފަްއދަވަިއގެން ހިންގަވަމުންގެންެދވީ ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަަމުށް އަރާވަަޑިއގަންނަވަންދެން. 

އެ ވިދާުޅވާ މިނިސްޓްރީ ހެއްދެވުމަުށް ފަހު ނުވަތަ ހެއްދެވުމާ ގުޅިގެން  ،އެ ބޭފުޅުންނާ ވޭއަޅުގަނޑު ސުވާުލކޮުށްލަން ބޭނުން

ވަުރ ނުކުރަްއވާ އާ ކަމެއް އެ މިނިސްޓްރީން ކުރެްއވިތޯ؟ ަހމަ ކުރެްއވި ހުރިހާ ކަންަތއް؛ ރައީސް މައުމޫން ުދވަސް 
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.  ތިބި މުވައްޒަފުން ކުރީ އެްއ މަސައްކަތެއް. އެހެންވީާމ، ތިބީ މިނިސްޓްރީ ހުރީ ހަމަ ހުރި ބިމުގައި. ހުރި އިމާރާތުގައި

ނަ ކަމަކަުށް އަުޅގަނޑު ދަންނަާވލަން ބޭނުންވޭ، އިްއޒަތްތެރި އެ ވާހަކަ ހަމަ އަުޅގަނޑު ނޯުޓކޮުށްލަން އިނގޭތޯ. ދެން ދެވަ

ވަނަ މާއްާދގައި ތެދުފުޅެއް، އޮތީ މަޖިލީހަުށް  6ވަނަ ާމއްދާގެ ވާހަކަ އިނގޭތޯ.  9މެންބަރު ވިދާޅުެވއްޖެ މި ބިލުގެ 

މާއްދާގައި އޮތް ައކުެރްއ ަވނަ  10ވަނަ މާއްދާ ވިދާެޅއް ނުވޭ.  10ހުުށަހަޅުއްވާ މެންބަރުންގެ ވާހަކަ. އެހެންނަމަވެްސ، 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ(ަގއި މި އޮންނަނީ ޝަރުރުތުަތއް އިނގޭތޯ. ވިދާޅުެވއްޖެ؛  10އަޅުގަނޑު  ދަންނަަވއިލާނަން. 

މި ަލނީ. މިއީ ސިާޔސީ ޕާޓީައކަުްށ  ޅަުކ، އަނެކަކަުށް ފެންނަ މީހަކުއޭރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަުްށ ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފު

 ؛ވަނަ މާްއދާގެ )ރ(ަގއި މި އޮންނަނީ 10ލާ ބައެކޭ. އެއީ ވަރަުށް ބޮޑު އޮުޅވާލުމެއް އިނގޭތޯ. މީގެ  މިހެން ލާ ގޮތަުށް

ފިޤުހު ނުވަތަ ިއސްލާމީ ޝަރީޢާިއން އެންމެ ދަުށްެވގެން ަޤއުމީ މުޤާރަން ނުވަތަ އުސޫލުލް އިސްލާމީ ފިޤުހު ނުވަތަ ފިޤުހު 

އް ހާސިލުކޮުށްފައި، އަދި އެ ދާއިާރގައި ފަސް އަހަރަުށް ވުރެ މަދު ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ެލވެލް ނުވަެއއްގެ ސަނަދެ

މިއީ އިނގޭތޯ؛ އިސްލާމީ ފިޤުހުން މިދެންނެވި ދާއިރާތަކުން މާސްޓަރސް  މީހުން ނޫން މުއްދަތަކަުށް ޚިދުމަތްކުޮށްފައިވާ

އީ. އެްއވެސް ހާލެްއަގއި ސިޔާީސ ލުެމއް އެ ަވރަުށް ބޮޑު އޮުޅވައި، ނޫން ިމންވަރެއް މިީއ. އެހެންވީމާ  ޑިގްީރއަުށް ވުރެ ދަުށް

ރައީސް ޢަްއޔަންކުަރއްވާ ގޮަތކަުށް އޮތް ވާހަަކއެއް ނޫން ިމީއ. މި ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ހަމަ  ،ޕާޓީއަކަުށް މީހުން ލާ ގޮަތކަުށް

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ. ދެން އަޅުގަނޑު އިތުރަުށް ފާހަަގކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ، ރައީސް ނަޝީދުގެ ދުވަސްވަރު ދީން 

ތްކުރައްވަން ކުރެްއވި ކަންތައްތަުކގެ ވާަހކަތައް ަދންނަވައިލާއިރު އަުޅގަނޑު ުކޑަކުަޑކޮުށް ދަންނަވައިލާނަން. ހިމާޔަ

ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ނޫން ގޮތެއް ހޯދައިދޭން ގޮވާލީ ރައީސް ނަޝީދު. ހަމަ ކަުށަވަރުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެކަން 

ކަމުނުދާ ކަމަުށާއި، އެ ޙުކުމްތައް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަުށް ނަޝީދު ގޮވައިލެްއވި.  އެނގޭ. އިސްލާމް ދީނުގައި ވާ ޙުކުމްތައް

ރާއްޖޭަގއި ފައްިޅއަޅަްނ ހަމަގައިމު ވެްސ ެއއްބަްސވެަވަޑއިގެންެނވި. ާރއްޖޭަގއި އިްސލާމް ދީން ނޫން ދީންތަކުަށް 

ުށް، ޔަހޫދީން ބޭނުންވާ ގޮތަުށް ރާއްޭޖގެ ތަޢުލީުމ ފުރުޞަތުދޭން ހަމަގައިމު ވެސް އުުޅއްވި. ޔަހޫދީ އިޒްރޭލާ ގުުޅން ބަދަހިކޮ

މަންޖަހު ބަދަލުކުރައްވަން ވަަރުށް ބޮޑަުށް މަސަްއކަތްކުރެްއވި. އެތަކެއް ހާސް ދިވެހި ަރއްޔިުތންގެ ކުރިމަތީަގއި ތިމަންނަައީކ 

ނަވާލި ދިވެހި އުއްމަތުެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ލަގުަގންމުސްލިމު ދަުއލަތުގެ ސައްތަ މުސްލިމެއް ނޫނޭ ބުނެ، މި ސައްތައިން 

ބޭްއވިއިރު އިނގޭތޯ. ދަންނަވާލަން މި އުޅެީނ  ސަމިޓްރައްޔިތަކު ަލއްާވ. ދެން މީގެިއތުރުން އެންމެ ފަހުން އައި ސާކު 

ގެ ރަމްޒެްއގެ ގޮުތަގއި ހައްދަވާަފއި، އެތަކެއް ބުދު އަްއޑު އަތޮުޅެގ ޭބއްިވއިރުަގއި ސާކު ސަމިޓް  ސަމިޓްއަްއޑޫަގއި ސާކު 

އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ތަންތަނުަގއި ހަމަ ބެހެްއޓި. މިއީ ހަމަކަުށަވަރުން ވެްސ އެނގޭ ކަމެއް. ދެން އިތުަރުށް  އެކި

މާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން. ތައް ހިމި ބޭފުޅުން އަޅާ އެބަ ކިޔުްއވާ ދީނީ ކަންތައް  ބޭނުންވޭ، ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސް ޔާމީނާ

ކަންަތއްތައް. ިމީއ ވަރަުށް ކުަޑކުޑަ ލިސްެޓއް  ހަަމަގއިމު ވެސްރެއްވި ކުނަޝީދު  ރަީއސް ،އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ

ނުހިންަގވާތީ އުޅެނީ ރައީސް ނަޝީދު ހިންގެވި މަގުން  އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލީ. ރައީސް ޔާމީން ކަމުނުގޮްސގެން މި

އްވި ކަންތައްަތުކގެ ތެރޭގަިއ ޚިލާފުަށް ކުރެ ގެންނެއް ނޫން. ރަީއސް ޔާމީން މިޔާވެ ަކމަކާއިނގޭތޯ. އެހެން އެްއވެސް 
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ރައްޔިތުންނަުށް ގޮތަުށް ދީނީ ހައްދުތައް ޤާއިމުކުރަްއވާނަމޭ އެ މަނިކުފާނު ފާޅުގައި  ވާއިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ،މިހިރީ

 ތައް މި މާއްދާ ؛އިސްލާމް ،ޚިލާފަުށް ޢަރަބި އެގޮތަުށް ަރއީސް ނަޝީދާ ވިދާޅުވެެދްއވާތީ ރައީްސ ޔާމީްނ ކަމުނުދަނީ. ހަމަ

 ޔާމީން ކަމުނުގޮްސގެން މި  އް ޮގތަުށް ރައީސް ޔާމީން ހެއްެދވީމާމާއްދާތަކެ މަޖްބޫރު  މަންހަޖުގައިތަޢުލީމީ ރާއްޖޭގެ  މިއީ

ކަްނކޮޅުތަުކގަިއ ެއކި  ފާތިކޮުށްލާފައި އޮތް ރާއްޖޭގެރައީސް ނަޝީދުގެ ުދވަސްަވރު ސުންނާ ނީ. ދެން، ހަމަ އެާއއެްއގޮަތުށްއުޅެ

ވާފައި އާ މިސްކިތްތަްއ ފިލުއްނިކުާފނު މި މިސްކިތްތައް އާބާތުރަމީން ވަޑަިއގެން އެ މަހުރި މިސްކިތްތައް ރައީސް ޔާ 

ވައިެދއްވަްނ ިމ މާލޭގަިއ އަުޅއް  ބޮޑު ބިޔަ މިސްކިެތއް މި ިދވެހި؛ އަދި މި ާރއްޖޭަގިއ މިހާތަނަުށް ނާޅާވަރުގެ  އަޅުްއަވއި،

ފުނޑުފުނޑުކޮުށްލާ ކަމަުށް ވިދާުޅވެ ކަންތައްތައް އެ މަނިކުފާނު  ދީނީ، އުޅެނީ  ގޮސްގެން މިޔާމީން ކަުމނު އިޢުލާންކުރެްއވީމާ

ދުވަްސވަރުަގއި ސުންނާފަތިކޮުށްލައި، ސިޓީ ަކއުންސިްލ  ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަނީ. އަދި ހަމަ އެއާެއްއގޮތަުށް

ރައީސް ޔާމީން ވަޑަިއގެން  ޔާމުޅިން ހުއްޓުވައިާލފައި އޮތް އޭރުގެ ކުއްިލއް ،ކުޑަކޮުށް  ނަަގއި ލައްވާ ބިމާ އެއްޗެހި

އެއާެއްއގޮތުަށް  ަދްއކަވަނީ. ހަމަކަމުނުގޮސްގެން މި ވާހަކަފުޅު ންޔާމީ ބަދަލުކޮުށްލީމާ ނިވަރސިޓީައކަުށް އިސްލާމިކު ޔު

ޤުރުއާނާ އިްސލާމީ ޝަރީޢާގެ އެންމެ މުހިއްމު މަންހަޖު. ކީރިތި ންނަވާލަން ބޭނުންވޭ، ކީރި ޤުރުއާން މިއީ އަޅުގަނޑު ދަ

ރާއްޖޭެގ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކަުށް މިހާރު  ނާ ބެހޭ މަރުކަުޒގެ ގޮފިތައް މުޅިކީރިތި ޤުރުއާ، ޒުތަކުގެ ގޮފިތައް މަރުކަ ބެހޭ

ތައް ދީނީ ޝިޢާރު ،ަމނިކުފާނު މާޔަތްކުރެްއވުމަުށް އެވަނީ. އެހެްނވީމާ، ދީްނ ހި ަރއީސް ޔާީމން އިފުޅާކުރަްއވާފަ

ަރއީސް ަނޝީދުގެ މަގަުށް ހުރަސްތަެކއް  ތަުށް ކުަރްއވާ މަަސއްކަތްޕުޅުތަކާ ހެދި،ފާޅުކުރެްއވުމަުށް އެ މަނިކުފާނު އެކި ގޮތްގޮ

ވާހަކަ މި ދައްކަނީ.  ރައްޔިތުންނަުށް އޮުޅވާަލން މިއެޅޭތީެވ، އެމް.ީޑ.ޕީގެ މެންބަރުންނަުށް މިކަން ކަމުނުގޮސްގެން 

ކަމަުށް އަޅުގަނޑަުށް ފެންނާތީވެ  ހަގަކުރަންޖެހޭކަންކަން ފާ ޟޫޢުގެ ތެރޭަގއި މިއެހެންވީމާ، މި ބިލަުށް ވާހަކަދައްާކއިރު މައު

 ހަމަ ދަންނަވާލީ. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ 

ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ިމހާރު . އަުޅގަނޑު ްއވީވަގުތަުްށ  ދޫކޮުށްލެ މިރަުށް. )ަވގުތުކޮަޅަކުށްފަހު( ފުރުޞަތު މިޙްމަދު ޢާއަ

 ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަުށް.

 

 އިން ވާހަކަދެްއެކވުން:ލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސަގިވިލިނ

އަުށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަުށް ައޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.  94/6ގާނޫނު ނަންބަރު 

އާދެ! އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހެއް އުފެއްދެވުމަުށް ޓަކައި ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަަކން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނަުްށ 

ހިރާއްޭޖގައި ިއސްލާމީ ޙަޟާރަތު ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި ިމއަދުގެ ސަުރކާރުން މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ ހަމަ ޔަީޤނުންވެސް ދިވެ
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އެޅި ވަރަުށް މުހިއްމު ފިަޔވަެޅއް ކަމުގައި ދަންނަވަން. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އެނގިަވޑަިއގަްނނަވާނެ ފަދައިން، މި ގާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  9ބަލައިލާއިުރ، މި ާގނޫނުގެ ދަުށުން އުފެދިގެންދާ މަޖިލީހުަށް މެންބަރުން ހަމަޖެހިގެންދާ ގޮތަުށް 

ބަޔާންކޮުށްފަިއވާ ގޮތުން މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ޢައްޔަންުކރެވޭ މެންބަރަކާއި، ހަމަެއއާެއީކގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުީޢ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯޓުތަުކގެ ތެރެއިން އުއްތަަމ ފަނޑިޔާރުގެ ލަފާގެ މަތިން ޢައްޔަންކުރެވޭ މެންބަރަކާިއ، އިސްލާމީ 

މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޢައްޔަންކުރެވޭ މެންބަރަކާިއ، އަދި ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުަރއްވާ ދެ މެންބަރުން އެކުލެޭވ 

މެންބަރުންގެ މަޖިލީހެއް މި އުފެދިގެންދަނީ. އެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ފަދައިން، މިފަދަ މަތިވެރި މަޤްޞަދުަށް  5ގޮތަުށް 

ނުގަިއ، މި ބިލުގައި މިކަން، މި މަޖިލިސް އުފެއްދެވުމަުށް ޓަކައި ެއކަުށައަުޅްއވާފައި އޮތް މާތް މަޤްޞަދު ޓަކައި މި ގާނޫ

ހާސިލުކުރެއްވުމަުށް ޓަަކއި މެންބަރުން ކަނޑައަޅަިއ؛ މެންބަރުން ކަނޑައަޅާފަިއވާ ދާއިރާަތކަުށް ބަލާއިރު މިއީ އެންމެ 

ފާހަގަުކރަން. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ރައީްސ  ރަނގަޅު  ދާއިރާތަެކއް ކަމުަގއި އަުޅގަނޑު ވެސް

ޔާމީންގެ ފަހަތުގައި ދިވެހި ރަްއޔިތުން މިއަދު ކެތްތެރިކަމާ އެކީގައި ތިބެ، އެ މަނިކުފާނަުށް ތާއީދުކުރަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު 

ރަތު ދަމަހައްޓައި، އެއް އަސްލަކީ. މިއަުދގެ ސަރުކާރުން، ރައީސް ޔާމީން އެ ގެންދަވަނީ އިސްާލމީ ޙަޟާ

ހިމާޔަތްކުރެއްވުމަުށް ަޓކައި އެަތކެއް ގުނަ، އެތަެކއް މަަސއްކަްތތަކެއް ކުރަްއވަމުން. އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން، ިމ 

ޤައުމުަގއި އޮތް މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް ދީން ހަލާކުކޮުށްލުމުަށް ޓަކައި ރައީްސގެ ޔާމީންެގ ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުން މި 

ނީ އެތަެކއް މަސަްއކަްތތަކެއް ކުރަްއވަމުން. ވެިރކަމުެގ ދަހިވެތިކަމުަގއި އެތަެކއްއެތަެކއް މަސަްއކަތްތަެކއް މިއަުދ ގެންދަވަ

ވެސް ކުރަްއވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަން. އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަުށް ދިމާވަމުން އަންނަ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ، ޤައުމުަގިއ  

ސާދަ އުފެދި، ދާޚިލީ ހަނގުާރމައަކަުށް އެ ޤައުުމ ެވއްިޓގެންދާ މަންޒަރު ފެނިގެންދިއުން. ބައިބަިއވުން އުފެދި، ފިތުނަފަ

އަޅުގަނޑު އެދެނީ އަުޅގަނޑުެމންގެ މި ލޮބިވެތި ޤައުމުގައި މިފަދަ ކަންކަން ހިނގައިގެންނުދާ ފަދަ މާޙައުލެއް މި ޤައުމުގައި 

ރާތުން މިހާރަކަުށްއައިސް ފެންނަމުންދާ ކަންތައްތަކަކީ އަދި މީގެ އޮތުން. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ބައެއް ޢިލްމުވެރިްނގެ ފަ

ކުރިންވެސް ފެންނަމުންދާ ކަންތައްތަކަކީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގަބޫލުކުރަން ދަތި ކަންތައްަތެކއް. ވަރަުށް ފަހުން، ވަރަުށް 

ކުފާނަުށް ދިން ރައްދެއްގެ ގޮތުަގއި ފަހުން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ޝައިޚް އިްލޔާސް ދެްއކެވި ވާަހކަިއގައި އަުޅގަނޑު އެ މަނި

އަޅުގަނޑު އޮންނާނީ، ޝައިްޚ އިލްޔާސް އޭުރގެ ސަރުކާަރުށް ވުރެ މިހާރުގެ ސަުރކާރު ނުވަތަ  ރައީްސ ނަޝީދުެގ 

ސަރުކާރަުށް ވުރެ ަރއީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ލާދީނީކަން ޮބޑުކަން ހާމަކޮުށް، ަރއްޔިތުން ޮއޅުވާލުމަުށް ޓަަކއި ެއ ދެއްެކިވ 

އަުޅގަނޑު ަޝއިޚް ިއލްޔާސަުށް ދަންނަވާފަިއވާނެ؛ ރައީސް ނަޝީދު އިސްލާމް ީދނަުށް ފުރައްސާރަކޮުށް ކީރިތި ވާހަކަ 

ރަސޫލާއަުށް ހަޖޫޖަހައި، އެ ކުރެއްވި ކަންތައްަތއް ެއގޮތަުށް ރަީއސް ޔާމީން ކޮުށްފައިވާ އެްއވެސް ކަމެއް ދައްކައިދެްއވަބަލާުށޭ. 

އަދިެވސް އަޅުގަނޑު މި ހުރީ ހަމަ އެގޮުތގައި. ޝަިއޚުން އަރާ މިފަދަ ފިތުނަވެިރ  އަޅުގަނޑު ވަގުތުން އިސްތިޢުާފދޭނެކަން.

ވާހަކަތައް ެދއްކުުމގެ ނަތީޖާއަަކުށް މި ވަނީ އިސްލާމީ ޢިލްމުެވރިންނަުށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ުކރަމުންދާ އިޙްތިރާމާއި ޤަދަުރ 

ވި ބަެއއް ބޭފުޅުން ސިޔާސީ މަޤްޞަދު ހާސިލުކުރެއްވުމަުށް މި ދަނީ ގެއްލެމުން. އެހެންވީާމ، ޢިލްމުގެ ތޮފިއަަޅއިގެން ިތްއބެ
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ޓަކައި ނުވަތަ އެ ބަޔަުކގެ ައމިއްލަ އެޖެންޑާ މި  ޤައުމުަގއި ފެތުރުމަުށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އެބަ ޖެހޭ ހުއްޓާލަން. 

މި ޤައުމުގެ ިއސްލާމީ ޙަޟާރަތުެގ ހުއްޓައިލާފަިއ، ޤައުމާއި ަޤއުމުގެ އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ަރއްކާެތރިކުރުމަުށް ޓަކައި އެބަޖެހޭ 

ދިފާޢުގައި އެ ބޭފުޅުން ވެްސ ނިކުންނަން އެބަޖެހޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ފެނޭ ސިޔާީސ 

ތޮފިއަޅަިއގެން އަދާލަތު ޕާޓީން ސިޔާސީ މައިދާނުަގއި މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. ކޮބައިތޯ އަދާލަތު ޕާޓީްނ 

ެއތައް ރަުށެްއަގއި މީހުން ދިރިުއޅެމުންދާއިރު މި ރަުށްރަުށުަގއި  190އެަތއް ރަުށެްއަގއި، ުނވަތަ  200ވެހިރާއްޖޭަގއި މި ދި

އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކުރެްއުވމަުށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސަްއކަތް؟ ނުފެނޭ. އަބަދުެވސް ަސރުކާރެއް އުފަންާވއިރަުށް ެއ 

ސައްކަްތކޮުށް، ސިާޔސީ ފަތުވާ ނެރެ، އެިކއެކި ފިތުނަެވރި ވާހަކަތައް ދަްއކުން ނޫން ސަރުކާރެއް  ަވއްޓާލުމަުށް ޓަަކއި މަ

ކަމެއް ނޯވޭ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ޤައުމުގައި އެބަ ތިއްެބވި މިއަދު މި ޤައުމުގެ ޒުވާނުްނނާއި، މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނ 

ކަތްކުރަމުންދާ ޢިލްމުވެިރން. ޭއގެތެރެއިން އަުޅގަނުޑ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުުކރުމަުށް ޓަކައި ވަރަުށް ބުަރ މަސައް

ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވޭ ަޝިއޚް އާދަމް ޝަމީމް ފަދަ، ައލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ާޤސިމް ފަދަ ބޭބޭފުޅުން. އަދި 

ހަގަކޮުށްލަން ހަމައެއާެއކީަގއި އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިޓީން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ފަދަ ކަންތައްތަްއ އަޅުގަނޑު  ފާ

ބޭނުންވޭ. މިއަދުގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަުތގައި މިފަދަ ބޭބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން މި ޤައުމަުްށ 

ލިބެމުންދާކަމީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަުށް ބޮޑަުށް ފާހަގަކޮުށްލާ ަކމެއް. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ޢިލްމުވެރިންގެ ނަމޫނާ އެހެން 

 ިއގެން މި ޤައުމަުށް އެބަ ޖެހޭ މަސައްކަތްަތކެއް ކޮުށްެދއްވަން. އެހެންވީމާ، މިއަދު...ޢިލްމުވެރިން ނަގަ

 

 ރިޔާސަތުން  ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޝުކުރިއްާޔ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މިހާރު އަުޅގަނޑު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

 އަނާރާ ނަޢީމަުށް. 

 

 އިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް  ވާހަކަދެއްކެވުން:މަކުނުދޫ ދާ

)ދިވެހި  94/6ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ! އަުޅގަނޑުމެން މިައދު ބަހުސްކުރަމުން މި ދާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ދަންނަވާލަން  ރައްޔިތުންެގ ދީނީ ެއއްބަިއވަްނތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫުނ(އާ ބެހޭ ގޮތުން އަުޅގަނޑު ެވސް ެއއްެޗއް

ގަސްތުކުާރއިރު، ައޅުގަނޑަުށް ފާހަގަކުރެވެނީ މި މަޖިލީހަކީ މިއީ އަސްލު ވަރަުށް މުސްތަޤިއްލު ތަނަކަުށް ވާންޖެހޭކަން 

އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަން. ެއޮގތުން މި މަޖިލީހަުށް މެންބަރުން ހޮވާއިރު މިހާރު އޮތް ޮގތުން މި އޮތީ، މިނިސްޓަރު 

ފުަޅާކއި، އަދި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޢައްޔަންކުރަްއވާ ދެ ބޭފުޅެްއ؛ އެ ތަން އަުޅގަނޑު ހަމަ ޢައްޔަންކުަރއްވާ އެއް ބޭ

ހުުށަހަޅަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ެއއް އެއް ބޭފުެޅއް؛ ެއގޮތަުށް ބޭްއވުމަުށް. ހަމަ އެގޮތަުށް އެބަ އޮތް އިސްލާމީ 

ނޑު ފާހަަގކޮުށްލާނަން، މިހާރު )އެމް.އެން.ޔޫ( މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވާ ގޮތަުށް. އަުޅގަ



25 

 

ޔުނިވަރސިީޓގައި ވެސް ވަރަުްށ ރަނގަޅު އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ރޮނގުން ވަރަުށް މަތީ ފާސްތައް ހާސިލުކުރަްއވަިއގެްނ 

ބޭފުޅެއް އަދި މޯލްިޑވްސް  ތިއްބަވާ އެބަ ބޭފުޅުން. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނޑު ގަބޫުލކުރާ ޮގތުގައި އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިީޓން

ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީން ބޭފުޅެއް ޢައްޔަންކުރުން މިއީ ވަރަުށް ރަނގަޅު ގޮަތކަުށް ެވެގންދާނެ. ދެން މީގެއިތުރުން 

އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮުށްލާނަން. ހަމަ މި ތަނުގައި ބައެއް އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން އެބަ ފާހަގަކުަރއްާވ، ރާއްޖެއަުށް ދީނީ 

ކަން ބޭނުންވެއޭ އަަބދުވެސް. ދީނީ ރަނގަޅު އިުރޝާދުތައް ބޭނުންވެއޭ. އެކަމަުކ، އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ހިތާމަޔާ ހޭލުންތެރި

އެކު ދަންނަވަން. ައޅުގަނޑަުްށ ވެސް ޚުދު އަދާލަތު ޕާޓީއަުްށ އަޅުގަނޑު ނިސްބަތްވާތީ މިހާރު އަޅުގަނޑު ދީނީ ގޮތުްނ 

މުތައް ގެނެސްެދމުން އައިައއުން މިހާރު ވަނީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހުރަސްއެޅިފަ. ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރަމުން ތަފާތު ޕްރޮގްރާ

މިހާރު އަޅުގަނޑަުްށ ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް ވަނީ ވަރަުށް ޮބޑަުްށ މަދުވެފަ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެންނަުށް އެ ފުރުޞަތު 

މި ތަާބަވނީ ނިޒާމަކަުށް. މި ަޤއުމުަގއި  ހަނިވެފައިވާީތ ެއކަން ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން. އަުޅަގނޑުމެން އަބަދުވެސް 

އުފެދިފައިވާ ިނޒާމަުށް ތަބާެވެގން ތިބެނީ އަޅުގަނޑުމެން. ައދާލަތު ޕާޓީން ވެސް ތަބާެވެގން ތިބެނީ. އެހެންނަމަވެސް، 

ތަުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަްއޗަުށް ލާިޒމުކަމެއް ކަންކަން އިޞްލާޙުުކރުމަުށް ޓަކައި އެ ވާހަކަ ެދްއކުން. ދެ ދުވަހު ދެ ގޮ

އިތުރުބާރު އެބަ އޮތޭ ިކޔާފައި  500ވާހަކަދަްއކަނީއޭ ބަެއއް ބޭފުުޅން ވިދާޅުާވއިރު، އެ ބޭފުޅުން ނޫންތޯ އެއް ދުވަހު %

އަނެއް ުދވަހު ޒީރޯ ޕަސަންޓަުްށ ދިޔައީ. އެއީ ވެްސ ދެ ފުުށް ދެ ގޮތަުށް ވާހަކަެދއްކުންތޯ؟ ައޅުގަނޑު އަހާލަން ބޭނުން. 

ސް ހަމަ އެއް ކަމެްއގަިއ، އަޅުގަނޑުމެން ސުލްޙަ ެއއް ކަމެްއގައި އެ ކަންަތއް އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެން ވެ

އިޞްލާޙުކުރަންޖެހެންޏާ އަުޅަގނޑުމެންގެ ބަސް ތަފާތުވެދާނެ. އެްއ ދުވަހު ދަްއކާ ގޮތަކަުށް ނޫން ދެއްތޯ. މި މަޖިލީހުަށް 

 ؛ައޅުގަނޑުމެން ސިޔާސީ  ދަްއކަނީ. ހަމަ އެގޮތަުްށ،އި މި ވާހަކަވެސް އެކި ދުވަހު އެކި ބިލު ުހުށަހަޅައިގެން އެކި ކަންތަުކގަ 

ނަނީ ދީނުގެ ތެރެއިން. މި އޮން އިޙަޤީޤަތުގައި ައޅުގަނޑު ހަމަ ާވހަކައެއް ބުނެލަން ބޭނުންވޭ. ސިޔާސީ ކަންކަން ައއިސްފަ

ހަމަ އެގޮތަުްށ  ،ރު އެ ވެރިންނަުށް ދީނީ ގޮތުން ަބސްބުނެވޭއި، ވެސް ތިބެންޖެހޭ. އެހެންވީމާ ވެރިން އިދީނުގަ ، އެހެންވީމާ

ދީނީ ގޮތުން ލިބިފައި ޢިލްމު ފަތުރަން ވެސް މަސައްކަްތކުރެެވންޖެހޭނެ. އެ ފުރުޞަތު ވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ. އަބަދުވެސް 

އެ ، ވެސް މަދުވެގެން. އެހެންވީމާ  އިުރޝާދު ދޭނެ ފަރާތްތައް ގޮތުން ނަސޭހަތާއި އުޅެނީ ީދނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މި

 ުށް...ނޑުމެންނަފުރުޞަތުތައް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ިއއް

 . ރިޔާޟަުށްهللا ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟު ވާހަކަެދއްެކވުން:هللا ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު 
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ބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް، ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުުމގެ އީސް. އާދެ! އަުޅގަނުޑމެން ގަްތތެރި ރަ`. ޝުކުިރއްޔާ ިއްއޒަ

ެވސް އެބަ އޮތްކަން. އަިދ އެ ޚިޔާލު ތަފާުތވުންތަކަުށް އި ހަމަ މީގެ ކުީރގަ  ،މައްސަލަތަކަކީ މި ާރއްޖޭަގއި މިހާރުވެސް

އިޚުން އެިކއެކި މީޑިއާ މެދުވެިރކޮުްށ އެިކއެކި ޝަ ފަޔާއި އިރުޝާދު. ދިވެހި ރައްޔިތުން އެބަ ބޭނުންވޭ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ލަ

ފަހަރަުށް  ބުނެދެމުންދާއިރުަގއި ަރއްޔިތުންނަުށް ބަެއއް ،އެކި ަމއްސަލަތަުކގައި ެއކި ތަާފތު ވިސްނުންތައް ބުނަމުންދާިއރުގައި 

ިކ ވަ ިއ ޤައުމީ ަނޒަރަކުންމި ަޤއުުމގަ ،ކަން އެންމެ ރަނގަޅު ިވސްނުމަކީ. ެއގޮތުންގޮްތވޭ ިމއިން ކޮްނ ވިސްުނމެއްއުޅޭ

ރައްޔިތުންނަުށް އެކަން އެްނމެ  އެފެއްިދގެން، އުފައްަދއިގެން  މަޖިލީހެއް ނެލާމީ ފަތުވާދޭމަޖިލީހެއް އުފައްދަިއގެން ިއސް

ގެންިދއުން ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަުށް ގޮތެއް ނިންމުމަުށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތްތަކުގެ ފަތުވާތައް ލިބި ،ރަނގަޅަުށް އެނގޭނެ ގޮތަުށް

ބާެރއް ކަމަުށް.  އެއީ އަުޅގަނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ މިހާރު މިހުރި ދީނީ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ުކޑަކުރުމަުށް އެޅިގެންދާނެ

އިން ކުރަމުންދާ ލިމުން އެބަ ތިބިކަން އައިސިސް މި ރާއްޖޭގައި ހަމަ މުސް އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް،

އި އެބަ ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މި ރާއްޖޭގަ ހަމަ އަލްޤައިދާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ފަރާތްތައް.ދޭ ކަންތައްތަކަުށް ހެޔޮއެ

އްރުކޮުްށގެން އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ޙައްލެއް ނެތްކަން. ކަންކަން ސި ބޫލުކުރަން އެބަޖެހޭ މިގަބޫލުކުރަންޖެހޭ. އަުޅގަނޑުމެން ގަ

އަސް މައްސަަލެއއްކަން ދަނެގެން މި ަމއްސަލަައުށް ފަރުވާ ހޯދަިއގެން. މިދިޔަ އްލަކަުށް އަންާނނީ މިއީ ސީރިމި ކަންކަން ޙަ

 އި އަުށް ހަނގުރާމަިއގަވެހިރާއްޖެއިން ބަޔަކަުށް ސީރިއާއޮތް ދިނޑަުށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި އެބަވެސް އަުޅގަ އިމަސް ތެރޭގަ

އިލާގެ ފަރާތްތަކުން ެވސް މި ކަންކަން ދައުލަތުގެ ލަތައް ފެންމަތިކުރެިވގެން އަދި ޢާބައިވެިރވުމަުށް ދިޔަ ކަމަުށް. މި މައްސަ

، ތަޙްޤީޤުކުރެިވގެން ،ދޭތެރޭގައި ސީރިައއްކޮުށް ބެލެވިގެން  ކަމާ ފަރާތްތަކަުްށ ހުުށަހެޅުނީމާ މި މައްސަލަތަކާ ސަރުކާރުގެ

ކަންކަން  ުށް އެކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކައި ިދވެހިންނަުށް އެ ފުރުޞަތުތައް، މި ކަންކަން ގަތާ އަދި ކުރިއަުށް އޮތް

ހަދާފައި ހުރި ގާނޫނުތައް ތަންފީޛީކުރުން ެއއީ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެްއގެ ވެސް ވިޔަނުދިނުމަުށް ޓަކައި މި މަޖިލީހުން 

ގޮތުަގއި. އަުޅގަނޑު ހަމަ ިމ ފުރުޞަތުގައި ދަންަނވާލަން ބޭނުން، މިހާހިސާބަުށް އަިއއިރުަގއި ވެސް މި ކަްނކަމަުށް 

ނެތް. ސަރުކާރުން އެ ސިޔާސަތުަތއް އެަބ  ާކރުގެ ސާފު ސިާޔސަތެއް ފެންނާކަުށްއަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ސަރު

ކަންކަން ޙައްުލވެގެެނއް ނުދޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ހާމަކޮުށްދެއްވަންޖެހޭ. ހަމައެކަިނ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަުށް އައުމަކުްނނެއް މި

ހުރި ހުރިހާ ލަތަކަުށް ސަރުކާުރގެ ކަމާ ގުޅުންސަދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ މައް ނުދޭ މި ޤައުމުގައި މިހިރަ ފެނިގެނެއް 

މިއަުދ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މުހިއްމު  ތަނެއް ުނފެނޭ. އެހެންވީމާ، މިއީ ުގޅިެގން މަސައްކަތްކުރާ ،ދާއިރާތަކެއް އެުކގައި 

މި އުފެޭދ އަުޅގަނުޑ އުއްމީދުކުރަީނ  .ވެސް ގޮުތގަިއ އަުޅގަނޑުމެން ދެކެން. އަުޅގަނުޑ ހަމަގައިމު ގެ މައްސަލަެއއް

ތަފާތުވުންތަކުގެ ަމއްސަލަތަކާ ދޭތެރޭގައި ވަރަުށް ފުންކޮުށް  މަޖިލީހުގެ ސަބަބުން މިހާރު މިހިރަ ދީނީ ޚިޔާލު

ިމކް ވިސްނުމެްއގައި އަުޅގަނޑުމެން ރައްޔިތުންނާ ހަމައަުށް އޭގެ ަފތުވާތައް އަންނާނެ ކަމަުށް. އެ އެކެޑެ، ސްކުރެިވގެންބަހު

ގެ ސަބަބުން، ދީނީ މި އުފެދޭ މަޖިލީހު ،ެއއީ، މި މަޖިލީހުގެ ސަބަބުން ވެސް؛ ަގއިމުއުއްމީދުަގއި އަުޅގަނޑު ހަމަ

 ތެޭރގައި އޮތް ކަމުަގއިވާ ޤައުމަުށް އަންނާނެ ހެވެއް އޭގެ ބެހޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ސަބަބުން އަުޅގަނުޑމެން ކަންތައްތަކާ
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. އަޅުގަނޑު ދެކެން ބޭނުންވޭ ހަމަ މިހާރުން މިހާރުަށް ތާއީދުކުރާނަން އަުޅަގނޑުމެން އެކަމަުށް ވެސް ހަމަގައިމު މަ،ނަ

ދޭތެރޭގައި ވެސް ފުޅާ  ޔާލު ތަފާތުވުމުގެ މައްސަލަތަކާދީނީ ޚި ހިރަ ވެސް މިފަދަ އަޅުގަނޑުމެންެގ ޤައުމުގައި މިހާރު މި

ކުރާ ތަނެްއ މި ސްައޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ނުފެނޭ ބަހު؛ ގެން އެްއވެސް ޢިލްމުވެރިން ބަހުސްކުރައްަވއި ، ދާއިރާެއއްަގއި

 ސްތައްންނަނީ. އޭގެ ބަދަލުގައި ހަމަ ބަހުތަން މި ފެ ލާމީހެއްގެ ރަޢުޔު ބުނެމައްސަލަތަކުަގއި. ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ 

އެީއ،  ؛ދައުލަުތގެ ެއންމެ މަތީ ފަރާތަކުން ،ކަން އެނގޭނެބޭއްިވގެން ރަްއޔިތުންނަުށް މީެގން ނަގަންވީ ކޮން ިވސްނުމެއް 

ގޮތުަގއި މިހާރު މިހިރަ ނުމެއް ދީފިއްޔާ އަުޅގަނުޑ ދެކޭއެފަދަ ިވސް .ރާތުން ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީމި މަޖިލީހުގެ ފަ

ގަބޫލުކުރަން. އަުޅގަނޑު ިމ ފުރުޞަތުގައި ވެސް ހަމަ  ޑަެވގެންދާނެ ކަމަުށް ައޅުގަނޑުތަފާުތވުންތައް ކު ،މައްސަލަތައް

ކުރުމަުށް ހުރިހާ ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ކުޑަ  ،މިކަން ،ސްކުރަންބެހޭ ފަރާތްތަކަުށް އިލްތިމާ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ކަމާ

ިކއެިކ ދައުލަތުގެ އެ ،ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ސަުރކާރުން .ގުިޅގެން މަސައްަކތްކުރުމަުށް ފަރާތްތަކާ

ރުން މިހާރަުށް ތަންފީޛުކުރުމުަށް ގާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ ކަންތައްަތއް މިހާ ،ހުރި އިމަލުކޮުށްފަމުއައްސަސާަތކުން ކުރަން ޢަ

 އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ުށް.ޢާޡިމަ ޢަލީ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ދުހެންވޭރުމެ

އްޖޭގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ދިވެހިރާ) 98/6ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ކީ ވަިކ މި އިޞްލާޙަމި އޮތީ،  މެ ބޮޑު އެްއ މަޤްޞަދެއްގެ ގޮުތގައިވާ އިޞްލާޙުގެ އެންގާނޫނު( އަުށް ހުުށަހެޅިފައި

 އި، މިފަދަ ކަންތައްތަކާ އްޔަންކުރާނެ ގޮތާގޮތާއި މަޖިލީހަުށް މެންބަރުން ޢަ އެ މަޖިލިސް އުފައްދާނެ .މަޖިލީހެއް އުފެއްދުން

، މިިނވަން މުއަްއސަސާެއްއގެ ގޮުތގައި އޮންނަ އެްއވެސް ތަނަކަުށް  ،ކަމަކީ ބެހޭ ގޮތުން. މީގައި ހިތާމަކޮުށް އަޅުގަނޑު ދެރަވާ

 ،އްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުދެއްވާކަން. އެހެންނަމަވެސް، މި ބިލުންހެން ފަރާތްތަކުން މީހުން ޢައެ

ުގޅިގެން އަނެއްހެްނ  އޮތީ. ިމއީ، ވަްއކަމާ ދެއްވާފަިއ މިރަކަުށް އެހެން ފަރާތްތަކަުށް ާބރުމި އިޞްލާޙުން ކޮންމެވެްސ ވަ 

ނުވާތީ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ގަބޫލުކުރަން.  އެ ވާހަކަ ެދއްކޭނެ ކަހަލަ މަޖިލީހަކަުށް ުނވަތަވަރު،  އަދަބެއް ދެވޭނެ

ބެހޭ ގޮތުން ބަހެްއ ބުާނ  ރު ކުރަމުންގެންދާ ކަންަތއްތަކާ އަިމއްލަފުޅަުށް މިހާ ގަިއ ެވސް ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާފަހަރެއް

އަބަދުވެސް މި އޮންނަނީ  ،ނަމަ  އް އުފައްދަންޖެހޭ ކަމަުށް ވަނީނުވަތަ އެކަހަލަ މަޖިލީހެ ،ްއޔާމުއްޖެކަހަލަ ތަނެއް ވެ

 .ނީތަކެއް ައބަދުވެސް ފާސްކުރަންޖެހެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮީފހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވާ ނަން
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ދަނީ.  ިނގެން މިތަން ވެސް ފެ އްޔަންކުރަމުންދާޢަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ކޮމިީޓތަކަުށް ނުވަތަ މަޖިލިސްތަކަުށް މީހުން

ދީނީ ޢިލްމުެވރިންގެ އަނގަ ބަންދުކުރުމުެގ  ،ކަަމކީ އަޅުގަނޑަުށް މި އިޞްލާޙުން ެއންމެ ބޮޑަުށް ފާހަގަކުރެިވގެން މިދާ އެއް

ގިނަ ދީނީ  ލަން އުޅޭ މަޖިލީހެއް ކަމަުށް. މި މަޖިލީހުން ވަރަުށްޙަޤީޤަތުަގއި އެކުަލަވއިވިސްނުމުަގއި ނުވަތަ އެ ނިޔަުތގައި 

މެދު އަޅުގަނޑު މިއަދު ވެސް ޝައްެކއް ނުކުރަން. މިއީ، މި  ކަމާ ދާނެ ދެއްކުން މަނާކުރާ ހިސާބަުށްވެރިން ވާހަކަޢިލްމު

ައޅުގަނޑު ހަމަ އެ  ،ވާތީ ގޮތް ކަުމަގއި މުކޮުށް ގެންދާވެސް ކަންތައްަތއް ކުރަމުން އާއް ސަރުކާރުން މިއަދާ ހިސާބަުށް

އަޅުވާަލއިފި ން އަލިދަްއކަމުން ވަރަުށް ގިނަ މެންބަރުއެއް މެންބަރުން ވާހަކަިއއްޒަތްތެިރ ރައީސް. ބަވާހަކަ ދަންނަވާލީ. 

ތަކުން ފެންނަނީ ވަކި އަަރނީ ނޫސްތަކުގައި ހުރި ހެްޑލައިނުލައިނުތަކަުށް. އަުޅގަނޑު ހިތަުށްނޫސްތަކުަގއި ހުރި ހެޑް

އް. ތަ ުށް ެވސް ދަންނަވާފާނަން ބައެއް ހެޑްލައިންތަކުގެ އިތުރަތަކެއް ާބވައޭ. އަުޅަގނޑަުށް ފެންނަ ހަމަ އެ ހެޑްލައިނުހެޑްލައިން

ވާހަކައެއް މީ. އަުޅގަނުޑ  އި ޮއތްވިދާޅުވެފަ  ރައީސް މައުމޫން، އެގޮތުން ހަވީރު ނޫހުގައި އޮތް ހެޑްލައިނެްއގައި އެބަ އޮވޭ 

ރުކުރުުމގެ މިނިވަންކަްނ ތިޔާމީހަކު ބޭނުން ދީނެއް އިޚްދައްކާ ވާހަކަެއއް ވެސް ނޫން. ދިވެހި ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަުށް ެވސް އެ 

ގޮތުްނ އެހެންނަމަވެސް، މި ވާހަކަތަާކ ުގޅޭ ވިާދޅުވެަފއި އޮތް ކަެމއް. އުމޫންލިބިގެންވާންޖެހޭނެ ކަމަުށް. ިމ ރައީްސ މަ

އެމް.ޑީ.ޕީގެ  އަބަދުެވސް މި ދައްކަނީ ،ވާނަމަ ގެންދަން ބޭނުން ކަމަުށް ވެސް ނުބާ އޭންަގލަކުން ވިސްނައި މިކަމުގައި

 ދީނުގައި. އެހެން  އެަބ އޮތް ވިދާޅުވެަފއި ޙައްދުޖެހުމަކީ އޮންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަުށް އިސްލާމް އީސް މައުމޫންވާހަކަ. ރަ

އެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބުރުގާ ވާހަަކއެއް. އަިދވެސް އެަބއޮތް  ެއއީ، ވެްސ ހެޑްލައިެނއްަގއި ޮއތް. ވެސް އެބައޮްތ ވިދާުޅވެފަ

އަންހެން ކަނބަލުން ބުރުގާ އަޅަންޖެހިވަަޑއިނުގަންނަވާނެ ވާހަކަ ވެްސ ، އަޅަން ގާ. ެއއްގޮަތކަުށް ެވސް ބުރުވެސް އެަބއޮތް

 އިހަމަ އެބައޮތް ހެޑްލައިނެްއގައި މިގޮތަުށް. މިކަހަލަ ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ ވަކި މީހަކާ ދިމާކޮުށްފަ

ވީކަުމގައި ވިަޔސް ދީނަުށް  މީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްޔާ، ިވޔަސް ނެތޭ. ރައީސް މައުމޫން ދެއްކުމުގެ ެއއްވެްސ ބޭނުމެއް 

ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ްއަގއި ވެސް މަަސއްކަތެްއކޮުށްފަެއއް ނެތޭ. ދީނީ ކަންތަްއތައް ކުރިއަުރވާކަުށް ފަހަރެ ،އިޙްތިރާމުކޮުށް

ން. އިްއޒަތްތެރި ން ބޭނުސިޔާސީ ކުރިެއރުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑު ދަްނނަވާލަ ،ހުރީ ހަމަ ސީދާ ސިާޔސީ ބޭނުމަުށް އިކޮުށްފަ

ގެ އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާ ވިލުފުުށީ، ވަރަުށް ބޮޑަުށް އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭން ެއއް މެްނބަރެއް މިތާ އިންނަވާނެ  ރައީސް.

ްސ، ނޫނުއަސާސީގެ ވާހަކަތައް. އެހެންނަމަވެބޮޑަުށް އެނިގވަަޑއިަގންނަވާނެ ޤާ ވަރަުށް މެންބަރު ޑރ. ރިޔާޟް.

ައއީ ވަރަުްށ  އަޅުގަނޑުމެން އެްނމެނަން ވެސް އެނޭގ ރިޔާްޟ ރަޝީދު މާލެ ،ލަންޖެހޭއަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ބަލައި 

ގެްނ އެ މަސައްކަތްކޮުްށގެން ކިހިނެއްކަން އެހާ ބާރަުށް ކުރިއަރައި، ކަން ކުރީ . މާލެ އައިސް ކޮން މަސައްކަތެއްކުޑަުކޑައިރު

 ރިޔާޟް ން އެންމެން ދަންނަ ޙަޤީޤަތެއް މިއީގަނޑުމެގަބޫލުކުރަންޖެހޭ އެްއޗެއް. އަޅު އީގޮއްސަ އޮތީ. ައޅުގަނޑުމެން މި

މެން ކަން އަޅުގަނޑުމިލިއަން ރުފިޔާ ެގއްލިގެންދިަޔކަން. އެ ފައިސާ ނެގީ ކާކު އެއް ރަޝީދު މާލެ އައިސް ހުރި ގެއިން

ނގޭ މާލެތެރޭގައި ނޑުމެން އެންެމންނަުށް އެއް. އަުޅގައެންމެންނަުށް ވެސް އެނގޭ. ިމއީ މާލެތެރޭގައި ދަްއކަމުންދާ ވާހަކަތަ

އި އެ ކޮުށްފަ އަތުން ފަސް މިލިއަން ޑޮަލރުގެ ަވއްކަެމއް މުޙައްމަދު އިސްމާީޢލް އާދެ، ހަމަ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިެއއް؛
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ނުަށް ންއަުޅގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް އެނގޭ ކަންތައްތަްއ. އަުޅގަނޑުމެން އެންމެ އަނބުރާ ނުދައްާކ އޮްތކަން ެވސް މިއީ

 ނަވާރަ މިިލއަން ރުފިާޔގެ މުދާ ނެގުމަުށް އިން އެސް.ޓީ.އޯ .ކަން އެބަ އެނގޭއި އޮތްކޮުށްފަ ަވއްކަމެއް ސަރުކާރުން ބޮޑު 

 ޭއގެ ބިލުތައް ަވގަުށް ަނގާފައި... އެ ފައިސާ ނުދައްަކއި، ފަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އަރުވަނީ ބިލެތްދޫ  ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ައުޅގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 މުބީނަުށް. 

 

 ()ނިޒާމީ މައްސަލަ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން މުބީން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. މިތާނގަިއ އަުޅގަނޑުެމންގެ ކުރިމަްއޗަުށް ހުުށަހެޅިފަިއ އޮތް ބިުލގެ ވާހަކަ ސީާދ 

އިރުަގއި ބަކޮުށް ވަރަުށް ޭބއަދަބީ ބަސްަތކެއް ވިދާުޅވަމުންދާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކާ މުޚާޠަގަނޑުމެން ދޫކޮުށްލާފައި އަޅު 

އެހެން ފުރުޞަުތ  ރަުށް ބޮޑަުށް ހިތާމަކުރަން. އެކަމަުށްައޅުގަނުޑ ވަ ވެސް އެކަން ނުހުއްުޓަވއި ުކރިއަުށްގެންަދވާތީ

 ން. ދެވިގެންުނވާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ވަރަުށް ބޮޑަުށް ދެކެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުޅގަނޑުމެން ހުރިހާ  .ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު އިްއޒަތްެތރި މެންބަރުންނަުށް ދަންނަވާލަން

. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަކީ ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުާރ ގޮުތގަިއ ހަމަ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 85މަޖިލީހުގައި މި ތިއްަބވާ 

ާޚްއޞަކޮުށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބަހުްނ  ،އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި

އުޟޫޢު ައއިގެން ހުުށަހެޅިފައިވާ މަ ،މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި އަޅުގަނުޑމެން އެކަން އަބަދުވެސް ހިތްމައްޗަުށް ގެނެއްސަ 

ވީާމ، ެއގޮތަުށް ވާނީ. އެހެން ީމގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަުށް ނޭނގެން ކަންުކޅެމުންގެންދިއު އަޅުގަނޑުމެން ޭއގައި ބޯަޅއާ

މަލުތައް ެބހެއްޓީމާ ވަރަުށް ރަނަގޅުވާނެ ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނުަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޢަ

 ،ހަމަ މައުޟޫޢުގެ ތެރޭގައި ޢިލްމީ ވާހަކަ ވާުށޭ އަުޅގަނޑުމެން ހިންގަ، އެކު މި ދަންނަވަނީ އެކު، އިޙްތިރާމާ ހަމަ އާދޭހާ

ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމަުށް ސަރުކާރުން އަދި އަޅުގަނޑުމެން ، މި ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކީ ވަރަުށް ޢިލްމީ

ކަާމިއ ކަންގެ ރަނގަޅު ތެރޭަގއި އަުޅގަނުޑމެން އޭޙެއް. އެހެންކަމަުށްަވންޏާ، ޭއގެފެނިވަޑަިއގެން ހުުށަހަޅުްއވާފަިއވާ އިޞްލާ

ން ނަނީ. ެއހެންވީމާ، ެއގޮތުގެ މަތީސްކުރުމުަގއި މި އޮންކަ ދެއްކުން އަސްލު ބިލަކަުށް ބަހު ނުރަނގަޅު ކަންކަުމގެ ވާހަ
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ައޅުގަނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި  ުލުކރައްވާނެކަުމގެ އުއްމީުދގައިއަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރުން ވެސް އަމަ

 ގެްނދެވުމަުށް. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމަުށް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަުށް  ރު ދާއިާރގެ އަރުވަނީ މެދުހެންވޭ

 

 :ވާހަކަދެއްކެވުން ޢާޡިމް ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދުހެންވޭރު

 އަޅުގަނޑަުށް ހީވަނީ ދެންމެ ކަންނޭނގެ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދެންމެ ނިޒާމީ އެ މައްސަލަ ނެންގެވި މެންބަރު

އްެކވި ވާހަކަފުޅުތަްއ ރިޔާޟް ދެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ދާއިރާގެ ވަަޑއިގަތީ. އެހެންވީމާ، ޑރ. ރިޔާޟް، ވިލުފުުށީއެ 

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން  ނުގެންފާނެ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ބަސްފުޅުތައް ފަހަރެއްަގއި އެ ބޭފުޅާއަުށް އެނގިަވޑައި ނުވަތަ 

އަމުރުެގ ެއ ވަިލއްޔުލް ، އަމުރަުށް ކިޔަމަންާވ ވާހަަކ ބުނާއިުރގައި ޅުގަނޑުމެންެގ ވަިލއްޔުލް ޖެހޭ އަ ވެސް އެބަ ގަބޫލުކުރަން

ވިދާޅުެވއްޖެ ބޯަޅާއ  ތޯ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް ދެންމެނގޭ ދެއްުށް ވެސް އެބަ އެކަންތައް ހުރި ގޮތް ައޅުގަނޑުމެން އެންމެނަ

ކަން އަުޅގަނޑުމެންގެ އެންމެ ކޮން ބޯަޅއަކާ ، ކަންގޭ ކިހާވަރަކަުށް ންމެންނަުށް ވެސް އެބަ އެނކުޅޭ ވާހަަކ. އަުޅގަނޑުމެން އެ 

 ،ދޭތެރޭަގއި ައޅުގަނޑުމެންެގ ޢިލްމުވެރިން އްތަކާ ދަނީ. އެހެންވީމާ، މިފަދަ ކަންތަ އިސްކޮުށް ހުިރ ވެިރޔާ ުކޅެމުން މި

ގެން ޓުވުުމގެ ވިސްނުމުަގއި ހުުށަހަޅައިއް ދައްކަމުންާދތީވެ އެކަންަތއްތައް ހުރިން ވާހަކަނުވަތަ އަުޅގަނޑުމެންގެ ދީނީ ޢިލްމުވެ

 ން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް.އުޅޭ އިޞްލާޙެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް ގަބޫލުުކރަ

 ދީފައި، އެ ގެން ަވކި މެންބަރަކު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް އެދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކުކުރަންވާނެ ތި ގޮނޑީަގިއ އިންނަވައި ގަބޫލު

އަނެއް ަބއި މެންބަރުން  ،ގެ ތެޭރންރުޞަތުދީފައި ނިޒާމީ މައްސަލައި ދެްއކުމުގެ ފުވަންދެްނ ވާހަކަ އިރެއްމީހަކަުށް ބޭނުން

ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ގަބޫލުކުަރންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެއް. މި ހުންނަނީ އީ މި ،ކަންކަުށް އެދުނީމާ އެ ފުރުޞަތު ނުދޭއެކަންތައްތަ 

ންގަން އޮންނަ ގަާވއިދާއި ުއސޫލާ ހަމަ ދިމާ އިދިކޮޅަުށް އިއްޒަތްތެރި ރައީސް ކުރަމުންާދ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޖިލިސް ހި 

ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް ވެސް އެބަ އެނގޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ނިންމާލުމުގެ  ،މަސައްކަތްތަކަުށް 

 ،ކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ޢިލްމުވެރިންވާ އިޞްލާޙަ މިގާނޫނަުށް ހުުށަހެޅިފައި  ،ވާ ން ދަންނަވާނީ މި ހުުށަހެޅިފައިކުރި

 އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނީ ކަންތަްއތައް ައޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިުތންނަުށް ހާމަކޮުށް ބޮޑު ގޮެތްއަގއި ސަރުކާރުްނ ކުރަމުންދާ

އެކައުންޓުތަކުެގ  ދާސަރުކާރަުށް ލިބޭ ފައިސާ ަވންނަމުން ،ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ ވާހަކަ  ވަްއކަމުގެ ވާަހކަ، ރައީސް ޔާމީން

އެފަދަ  ،ވާަހކަ ދައްކަމުންދާތީވެ ކޮުށްގެންނުާވނެ ކަންތައްތަކެއް ކަުމގެ ދީނީ ގޮތުން ،ަވއްކަމެއް ކަމަުށް  ވާހަކަ ެއއީ

އަުޅަގނޑު ހަމަ ކުރިން ހަނދާން އިތުރަުށް ވެސް އަދި އި ހުުށަހެޅިފަިއވާ ބިލެކޭ. އޭގެ ކަންތައްތައް ހުއްުޓވުމުގެ ނިަޔތުގަ

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ދާއިރާގެ ވިލުފުުށީ ؛ ރިޔާޟްގެ ން އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ޑރ.އް ދަންނަވައިލާނަ ތަންކޮޅެ ނެތް

އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދައުލަތުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ަވއްކަުމގެ  އުޅޭ ފައިާސ؛ ރިޔާޟްގެ ެއކައުންޓަުށް މިހާރު ގެއްލިގެން މި

ފަހުން ވެސް އެނގިގެންދިޔަ. އެހެްނވީމާ،  ން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ދާދި ކަެއއް ފައިސާ އެ އެަކއުންޓަުށް ވަތްފައިސާގެ ބަ

ޮކޅަުށް ތެދުވެ އަުޅގަނޑުމެންނާ  ،ޮކންމެ ދުވަހެއްަގއި ތެދުވެ ،މިހެން ގޮސް އެތައް ަބއިވަުރ ކަންތައްތަެކއް ހުރީތީވެ
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ކުެރްއވި އެންެމ . ކުރީގެ ރައީސްކަންއްލަވަންއަުޅގަނޑުމެންގެ ބަެއއް މެންބަރުންނާ ދިމާލަުށް ހަޅޭ އްލަވަން.ދިމާލަުށް ހަޅޭ

 ވާ ކުެރއްވި އެްއ ބޭފުޅެއް ކަމުަގއިރައީސްކަން  ތެރިކޮުށްެއންމެ ރަނގަޅަުށް އެންމެ އިްޚލާޞް މި ަޤއުމުަގއި ،ރަނގަޅަުށް

ކަން އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން. ވަރަުށް ބޮޑަުްށ ލުަށް ހަޑިމުޑުދާރު ބަހުން ވާހަކަދައްކަންޖެހޭމުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދިމާ

 ކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ޝު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރު އިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނޑު މިހާރު ފުުރޞަތު މި އަުރވަނީ 

 ުށް.ޙުސައިންމަނިކަ ނިހާން އަޙްމަދު

 

 :ވާހަކަދެްއކެވުން ންމަނިކުޙުސައި ނިހާން ައޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ވިލިމާލޭ

ން ރައްިޔތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންަތކަ ދިވެހި) 94/6ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު  `. އާދެ!

އިސްދޫ  ދިޔައީ. ުށް މުހިއްމު އިޞްލާޙެއް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލިބިގެން މިހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނު( އަ

 ؛ެދއްވި ގަނޑުމެންނަުށް ހަމައަުށް ފޮނުއްވައިއަޅު  )އަލްޤާރީ(ގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ދާއިރާ

އިވާ މައްސަލަތަކުން ސަބަބު ބަޔާންކޮުށްދެްއވަމުން ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ިމކަމުަގއި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އަިދ މި ޖެހިފަ

އެންމެ  ގޮތްތަކަަކުށް އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ ނޫނީ އޮިނގަނުޑގެ ތެޭރން ޙައްލެއް ހޯދޭނެމާޔަތްކުރުމަުށް ަޓކައި ގާރައްޔިތުން ހި

ުށްދީގެންޭވ. ކަމުަގއި ބަޔާްނކޮ އެ މަޖިލީހަުށް ގާނޫނީ ދައުރު ަބޔާންކޮުށްދިނުންކަމުގައި މަޖިީލހެއް އުފައްަދއި،  މަތީ މަޖިލިސް

އިްއޒަތްތެރި ބައެއް  ކަމުން އަުޅގަނޑު ދަންނަަވއިލާނަންދައްއިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި މުހިއްމު މަފްހޫމުގެ މައްޗަުށް ވާހަކަ 

މެދު  އެްއކޮުށް ނަމަވެސް ބައެއް ސަރުކާރުތަާކއި ސަރުކާރުތަުކގެ ވެރިންނާ މެންބަރުން ހަމަ ސިޔާސީ ޚިޔާލުފުޅުތަކާ

ދަްއކަން. ެއއީ، ވެިދޔަ ހަކަން ވެސް ެއބަޖެހޭ މި ބިލުގެ މަފްހޫމުގައި ވާދައްކަވާަފއި ހުރި ބައެއް ވާހަަކތަކަުށް އަުޅގަނޑުމެ

އެގޮަތުށް ބަލަން ތިބެމެ އެގޮތަކަުށް  ވެސް ކަމެއް ނުދާ ކަމަުށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަކީ އަޅުގަނުޑމެން ހަމަގައިމު

ފުރަތަމަ  ަގއި ދިވެހިާރއްޖޭަގއ1993ިބަރު ންނޮވެ 11 ،ދޫކޮުށްލަން ހެޔޮާވވަރު ކަެމއް ޫނން. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާލަން ޭބނުން

 ނަމުގައި މިނިސްޓްރީެއއް އުފެއްދީ. ަރއީސް މައުމޫންހަރަުށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް އެންޑް ިއސްލާމިކް ެއފެއާްޒގެ ފަ

ރި މެންބަރަކު . އަުޅަގނޑުމެން މި ތަޅުމުން މީގެ އިރުކޮެޅއް ކުރިން އަުޑއަހައިީފމު އިްއޒަތްތެހުންނެވީ ވެރިކަމުަގއި

މިނިސްޓްރީެއއް އުެފއްދީ. މިނިސްޓްރީގެ ވާހަަކ ދެން  ރުކާުރަގއޭ، އެމް.ޑީ.ީޕަގއޭނާމެންގެ ސަތިމަންވިދާޅުެވއްދެްއިވ، 

ބެހޭ މަތީ  މަުށްފަހުގައި ިއސްލާމީ ކަންތަކާޓީ މި އުސޫުލން ބަދަލުކުރުވިދާުޅވާންޖެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ޑެިޕއުދެއްކެވީމަ 

ހޭ މަތީ މަޖިލީހުގެ ބެ ސްލާމީ ކަންތައްތަކާުށްދެއްވީ. އިމިކަން ބަދަލުކޮ ރައީސް މައުމޫންަގއި؛  6/11/96މަޖިލީހަުށް 

މުޙައްމަުދ  ކެނެީރގޭ ފަހުަގއި ގ. ގެ ވެރިކަމަުށްންނަުށް ފެނިގެންދިޔައީ ަރއީްސ މައުމޫންފަހު އަޅުގަނޑުމެދުވަސްތަކަުށް 
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ންކަެމއްތޯ ކުރީ ކޮނަޝީދުގެ ވެިރކަމުަގއި އެ ަމނިކުފާނު އިސްލާމިކް މިނިސްްޓރީ ޭއގެ ފަހުން އުފެއްެދވީ. ޮކން ވެރިަޔކު 

ހަދާ މަޖިލީހުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ގާނޫނީ ރަސްމީ ިވްސނުމެއްގައި ،ނުލާ ރަސްމީ ސިފައެއްަގއިއަޅުގަނޑުމެން ބަލައި

ދީނުގެ ައސްލަކާިއ  ތައް ބަޔާންކުރެިވގެްނވަނީ އިސްލާމްވާ ޤާނޫނީއަސާީސގެ ހުރިހާ ތަރަހަ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމާފައި މި

ދޭނެ އެންެމ  އި އިސްލާމީ ފަތުވާހެއްޓުމަުށް ޓަކައި އިސްލާމީ ފިޤުހާންނޭ. އެގޮތަުށް ދެމެގޮެތއްގެ މަތީ ނުވާއުސޫލަކާ ޚިލާފު

މަތީ މަޖިލީހެއް އޮތުމަކީ ވަަރުށް މުހިއްމު ކަމެއް. އަުޅގަނުޑމެން މިތިބަ ސައްލާކުރާ މާލަމުގައި ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ 

ުްށ އިސްލާމީ ުއސޫލުތަކަ ކުރަމުންދާއިރު މަތިވެރި މި އުޫސލުގެ ދަުށުން ކަންތައް .ُهمْ َوأَْمُرُهْم ُشوَرٰى بَْينَއޮތީ  ޝިޢާރަކަުށް މި

ގެން. ކީރިތި ޤުުރއާނުެގ ހަމަތައް ފުރިހަމަކުރެވި ނީ އެ އުސޫެލްއގެ ގޮުތގައި ހިަފހައްޓަންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑަުށް ރިޢާޔަތްކުެރވޭ

އަދި ޭއގެ ފަހުން  ،ންނަތުން ދޭހަވާ މިންވަރުގެ ސުموسل   هعلي هللا یصل  رسول އޭގެ ފަހުްނ ނައްސުން، ދެން 

ްއޗަުށް މި ހަމަތަކުގެ މަ އިޖުމާުޢ އަދި ޤިޔާސްކުރުން. އެހެންވީމާ، ދަންނަބޭކަލުންގެއެ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބައާދޭ 

ހާ ހެދުމުގެ ހުރި ތަެކއް އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ގާނޫނުމިްނވަރުބިނާކުރާއިރުަގއި ދަންނަބޭކަުލން އިޖުމާޢުކުރެވެންވީ 

ރުތަކެއްެގ ތެރެއަުށް އަޅުގަނޑުމެން އެަބޖެހޭ ގެންނަން. އެ މުހިއްމު ޤައުމު ހިންުގމުގެ ހުރިހާ ދުސްތޫ ދާއިރާތަކުންނާއި

 އީއަޅުގަނޑުމެން އުފާުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް މި ،ބުދީމަސައްކަތަުށް އަުޅގަނޑުމެން ތަރުހީމަސައްކަތެއް މި ފެއްެޓވީ. މި 

، . އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންއް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާތީކަންތަ ްނ މިމުސްލިމުންގެ ހައިސިއްޔަތު

އިންނަާވ  ރާތުން މި މަޖިލީހުގައިާޚއްޞަޮކުށް އަދާލަތުގެ ޕާީޓގެ ފަ؛ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބައެއް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ؛

މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންެގ ޙަބާ ދަންނަވަން މަރުމިއަދުގެ ހޫނު  ،ކަމަނާއަުށް މަރުޙަބާއެ  އަންހެން ބޭކަނބަލެއް؛

ހެން ކަނބަލުންނުަށް އަދި ރާއްޭޖގެ އެންެމހައި އަން .އެ ަކމަނާއަުށް އަުޅގަނޑު މަރުޙަބާ ަދންނަވަން .ވާީތވެ ދުވަސް ކަުމގައި

ފަހުން  ދާދި ިވދާޅުވާ ޝައިޚް؛ ހަމަ އެ ،ނިޔާ އަރިސްކުރުަމުށް އަވަްސވެގެންނަުށް. ައޅުގަނޑުމެން އަޑުއެހީމުދުވަހުގެ ތަހު

ދާުޅވެފައި އޮތް ުނކުތާެއއް މީެގ ކުރިްނ ވި ޑުމެންނަުށް މި ސަރުާކރުގެ ލާދީނީކަމުެގ ވާަހކަ ެއ ވިދާޅުިވ ޝައިޚް އަޅުގަނ

ވާ ގެންދަމި ބޭފުުޅން މި ދިފާޢުކުރަމުން ،އަޅުގަނޑު ހަމަ ހަނދާނަުށް އެބައާދޭ. އެ މަނިކުފާނު ކަނަޑއެޅިގެން ވިދާުޅވި

ހަދަމުންދިޔަ މަްއޗަުށް ޞަލާވާްތކިަޔވަން އިދިކޮޅުގެ موسل   هعلي هللا یصل  رسول މުޙައްމަދު ނަޝީދު  ރީގެ ރައީސްކު

إِنَّ اللَّـهَ ނުގައި ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ފާޅުަގއި ބާޔަންެވގެންވޭ ކީރިތި ޤުރުއާ، ވާހަކަ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާަލން ބޭނުން

 އިްލޔާސް މި މާތްވެގެްނވި އާޔަތް. ޝައިޚް يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسِل ُموا تَْسِليًما ۚ   لنَّبِيِ  َوَماَلئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى ا

ކެނެރީގޭ މުަޙއްމަދު ނަޝީދު ޞަލަވާތްިކޔަވަްނ  ކަނޑައެިޅގެން ިދވެހި ރަްއޔިުތންގެ ކުރިމަތީަގއި ވިދާުޅވެފައި އެބައޮތް. ގ.

ނީ. އެހެންވީމާ، ަރއްޔިތުންނަުށް ފެްނނަން ހުންނާ ކަ. އެންމެ ަފހަރަކު، ދެ ފަހަރަކު ނޫން މި ވާހަކަހެދި ވާހައިދިކޮޅު

ޙުއްޖަތެްއ ނެތި ެއކި  ތަންތާ ަދއްަކަވމުން، ެއކިވާހަަކ ނުހިފޭ ރަީއސާ ބެހޭ ގޮތުން ސާބިތުއަޅުގަނޑުމެންގެ ިމއަދުެގ 

 ަވގަުށް ޮގވާފައި ދިޔަ އި،އަުޑގަދަކޮުްށފަ ތަންމެ ބާރަުށް އަޑުލައިތަނުގައި ކި އަދި މި ،މީޑިއާތަކުން ވާހަކަ ފަތުރަމުން

ވެސް އޮތް ކަމެއް ނޫން.  ގާަތުށް ުށްކަސާބިތެއް ނުކުރެވޭ. އަދި ކުެރވޭ ނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންނަކަުށް އަދި މިއިން ކަމެއް
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 ވަޑަިއގަންނަވާުށޭ. ތިޔަ ފުޅުން ރުޖޫޢަބޭ ވަނަ އާޔަތަުށް އެ 6ޖުރާތު ސޫރަތުގެ ޙު، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން

 ،ނަމަ ިއގެން އަތުެވއްޖެބައިމީހުންގެ ގާތަުށް ފާސިޤަކު ޚަބަރަކަ ތިޔަ !ީއމާންވި މީސްތަކުންނޭ އޭ!؛ ބައިމީހުންގެ މައްޗަުށް

. ފަހެ، ުށް ބަޔަކަުށް ގެއްލުންދެވިދާނެތީއޭ ބައިމީހުންނަ ގި ތިބެ ތިޔަނޙަޤީޤަްތ ހޯދާުށޭ. އެއީ، ނޭ ގު ބަލައިދޮއޭގެ ތެދު

. ވެދާނޭ ބައިމީހުން އް ކަމުގައި ތިޔަންތަކުގެ މައްޗަުށް ހިތާމަކުރާ ބައެބައިމީހުން ކުރި ކަ ނަމަ، ތިޔަ ންވެއްޖެއެހެ

އެ ަވއްކަން  ،ާއއި ެއމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ީސގެ ވާހަކަ ަދއްަކވާ ބޭފުޅުންއަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިއަދު އެބަ ފެނޭ ވައްކަމުގެ ވާހަކަ 

ކަމެއް  ތަން. އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމަުށް ތެދެމެ، ވަރަުށް ބޮޑު މާސިންގާ ދަތި  ކުރަން އުޅޭކުރި އެންމެ ބޮޑު ވަގުން ސަލާމަތް

ގެން ތިބި ލާރި ނަގައި  އެ ،ކަންތައް ކުރި ފަރާތްތައް ދިފާޢުކޮުށްދޭން ދިަޔއީ. އެމި ދިމާވީ. ވަރަުށް ބޮޑު ގޯެހްއ ހިނގައި

ދަްއކަނީ ކުީރގެ ނައިުބ ރައީސަކަުްށ ހުރި، ކުީރެގ  ވާަހކަ މިމި  ކަ މި ދަްއކަނީ. ޓީވީތަކަުްށ އަަރއިމީހުން މި ވާހަ

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަުށް ުހރި އަދީބު ކޮުށްފައި އޮތް ޮބޑު މާސިންގާ ަވއްކަމެއް ފޮުރވަްނ މިހާރު އުޅެނީ އެމް.ޑީ.ޕީން. 

އި، އަދި އެހެން ތާުކ އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން އެކަން ކުރަނީ. އެއިން މީހަކަުށް ނަން ވެސް ބުނެލަން ނުކެރޭ މި މަޖިލީހުގަ

ވެސް އަދީުބގެ ނަން. ކާކު ދެކެތޯ ބިރުން މި އުޅެނީ.؟ އަދީބު އެ ލާރި ވަގަުށްނަަގއިގެން ޮގސް އެ ލާރި ދީގެން ގެނެސް 

ލައްކަ ޑޮލަރު  6ވިލާތުަގއި ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަުކގައި ތިެބގެން ވާހަކަ މި ދަްއަކނީ އެ ލާރިން. އެ ލާރިން ދިފާޢުކުރަން 

ުށް ވެްސ މި ދެނީ ވަކީލުކަުމގެ ކަންަތކުަގއި ޯކޓަުށް ދާން. ދެން މިތިބަ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ބަެއއް މެންބަރުން ިމ ފުރަތަމަ ވަކީލަ

ވާހަކަ ނިކަން ރަނގަޅަުށް ދަްއކާލެވޭނެ ދުވަެހއް؛ މި ބިލަކު ނޫން މި ވާހަކަ ދައްކަްނވީ. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހިތުން 

ންބަރުން ވެސް ދައްަކވާނެ މި ވާހަކަ. އަޅުގަނަޑުށް ފެނޭ މިއަދުން ފެއްޓިގެން ކުރިމަތީގައި ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ޕީ.ޕީ.އެމް މެ

ނިކަން ރަނގަޅަުށް މި ވާހަކަ ދައްކަން. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ދަވާލައި، ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް އެތަކެއް ސަތޭކަ މިލިއަްނ 

ގެ އަތަުށް ދީގެން ަރއްކާކޮުްށގެން، ާކކަުށްތޯ ވަގަުށް ޑޮލަރާ ހަމައަުށް ވައްކަންކުރި ފަރާތްތަކުން ވައްކަުމގެ ލާރި ކޮންބައެއް 

މި ގޮވަނީ. ކިހިނެއްތޯ ަވގަުްށ މި ގޮވެނީ. އެހެންވީމާ، އެ ވަްއކަމުގެ ލާރި ނެގި މީހުން މިހާރު އެކަން ދިފާޢުކުރަން، 

ރީޢަތަުށް އެންމެ ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޓްވީޓުކުަރްއވާފައި އެ ހުންނަނީ އެ ވަްއކަންކުރި މީހުންގެ ުތހުމަތަުށް ޝަ

ބޮޑަުށް ސާބިތުާވ، ތަޙުޤީޤަުށް އެންމެ ބޮޑަުށް ސާބިުތވާ މޮހޯ ދިފާޢުކުރަން ކެނެރީގޭ ނަޝީުދ ވާހަކަ އެ ދަްއކަނީ. ދީނުެގ 

ވާހަކަ މިހެން މި ބޭފުޅުން ދައްކަާވއިރު، މުޙައްމަދު ނަޝީދެއް ނޫންތޯ؛ މި ބޭފުޅުން ތިބީ އަނދިރިވެ، މަންމަނުވެފައިތޯ؟ 

ހެރަ ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ައޑުނީވެނީތޯ މި ބޭފުޅުންނަުށް. ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ނޫން އެހެން ކޮންމެވެސް ޑެންމާކުަގއި އެ

އެްއޗެްއ، ކޮންމެެވސް އޯލްޓަރނޭޓިވެްއ، އަެނއް ގޮތެއް ބޭނުްނވާ ވާހަކަ. ައޅުގަނޑުމެން މި ދެއްކީ ނޫންތޯ ދެންމެ ކީރިިތ 

ތާއި ދަންނަބޭކަލުންގެ އިޖުމާޢާއި ޤިޔާސްކުރުމޭ މި ހަމަތަކަކީ. މި ސުންނަ ގެى هللا عليه وسلمصل   رسولޤުރުއާނާއި 

ހަމަތަކުން ބޭރުން ހަމައެއް ގެންނަ ވާހަކަ ވިދާޅުވީ ގ. ކެެނރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު. މި ދުނިޔޭގެ އެންމެން ކުރިމަތީގައި. 

ންނަނީތޯއޭ އެ ބޭފުޅުންނަުށް؟ ދެން އެވަރުން ެވސް މި ބޭފުޅުންނަކަުށް ކަންފަތަުށް ނީވެނީތޯއޭ؟ އަޑުީނވެނީތޯއޭ؟ ނުފެ

ދައްކަަވއިަބއްލަވާ ެއއިން އެްއވެސް ބޭފުޅަކު އަުޅގަނޑުމެްނގެ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މއ. ކިނބިަގސްދޮުށުޭގ 
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ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ކާމިނީގޭ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެފަދަ އެްއވެސް ކަމެްއ 

ރަްއވާފައި އޮތް ތަން މި ޭބފުޅުން ދައްަކވައިަބއްލަވާ. އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ އަުޅގަނޑުެމންގެ ބެންޗު އެީކއެަކއްަޗކަުށް ކު

މި ބޭފުޅުން؛ މި ބޭފުޅުން ތުހުމަތު މި ކުރަނީ އެއްވެސް ތާުކންތާކުނުޖެހޭ އަސާސެއް ނެތް ދޮގުތަކެްއގެ މަްއޗަުށް. ފާސިޤަުކ 

ަވނަ މަޖިލީހުގައި ހަމަ އެހެން  17ައުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގެނީ؟ މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި،  ގެންނަ ޚަބަރު؛ ކިހިނެއްތޯ

ވަަޑއިގެްނ، އަުޅގަނޑުމެން ޮގއްސަ ހޮަވއިގެން، ޮތއްޑޫ ދާިއރާއިން ހޮވި މެންބަރެއް ޢަލީ ވަޙީދަކީ. ައޅުގަނޑު ދިޔައިްނ 

ަޑުށް އެނގޭ. އޭނަ ޭގގެ ހާލު ހުރި ގޮތް އަުޅގަނޑަުށް އެނޭގ. އޭނަގެ ކެމްޕޭނަުށް. އޭނަގެ މާިލއްޔަތު ހުރި ގޮެތއް ައޅުގަނ

އަކަފޫުޓގެ ގޯްއެޗއް. މާފަންނު އެންޒައިމް ކިޔާ ގޯިތ  1200ބަރާބަރު ދޮޅު އަހަރު ނުވަނީސް މާލެއިން ގޯއްެޗއް ގަތް. 

މުޅި ޤައުމު ދަނޭ.  އިނގޭތޯ. މާފަންނު އެންަޒއިްމ ކިޔާ ގޯތި ގަނެ؛ އެމް.ޑީ.ީޕން ރިޝްވަތުދީގެން ގެންދިޔަީއ. މިކަން

އެންމެން ދަނޭ މި ކަންތައް. ުހޅުމާލެއިން ގޯތިތަެކއް ގަތް. މި މީހާ އިނގިރޭިސވިލާތުަގއި ީޓވީ ސްޓޭޝަނެއް މެދުވެިރކޮުށް، 

ނުވަތަ އިންޓަރނެުޓ މެދުވެރިޮކުށް ރާއްޖެ ީޓވީން ެއ ދައްކަީނ އެހެން މީހުންނަުށް ވަގަުްށ؛ ޮބޑެތި ަވގުން މިިއ އިނގޭތޯ. 

ގުދު. ހަމަ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ފިކުރެއް ނެތި ހަމަ ބޮޑެތި ފާސިޤު ޚަބަރުތައް،  7ންމެ މީހެއްގެ އެބަހުރި މިއިން ކޮ

އާނ! މި އޮީތ ިއއްވާަފއޭ، ިމ އޮތީ އިްއވާފަޭއ، މި އޮީތ ިރޕޯޓެކޭ ބުނެފައި ނެރުމަކުން ައދި މީހުން ވަގަކަުްށ ނުވާނެ. 

ޑަުށް ސާބިތުެވ އެނިގގެން ތިބެ. އެންޓި ކަަރޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މިހާރު މީހަކާ ދިމާއަުށް ަވގަުށް ޮގވަްނޖެހޭނީ ވަރަުށް ބޮ

ވެސް އެަބއޮތް މި ބުނާ ޢަލީ ވަޙީދުގެ މައްސަލަ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަ ފަުށުގައި ހިނގި ކަމެއްގެ ވާހަކަ ވީަމ 

ޓެއްގެ މަްއޗަކަުށް އަދި ދިވެިހ ދަންނަވާލީ. އެހެން މީހުންގެ މައްޗަކަުށް ނޫން ަވގުގެ ވާހަަކ ގެންނަންވީ. ގެންނަހާ ރިޕޯ

ން ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ސަރުާކރާއި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ވެިރންނަކީ ވަގުން ކަުމގަިއ؛ އަެޅ ކެރިވަަޑއިގަންަނވަންޏާމު

ނަމެން ދެކޮޅަުށް ބަޔާނެއް. އަދީާބއި އަދީުބގެ ަވގު ގޭްނގުގެ މަްއޗަުށް ނެރެބަލަ ބަޔާނެއް. ތިމަން އެމް.ޑީ.ޕީން ނެރެބަލަ އަދީބާ

 ނޫސްވެރިައކު ގެއްިލގެން މި  ލަބަލަ. ކޮބައިތޯ މިހާރު ރިޟުވާން؟މިތިބީ މީހުންނަުށް ޝަރީޢަތްކޮުށްދޭން މުޒާހަރާއެއް ކޮުށް

އިާލގެ ވާހަކަ ަދއްކާނެ ފަީކރުގެ ޢާ ފަކީާރއި އެ ުއޅުނުހެން. މިހާރު އެ ވާހަކަެއއް ނުދައްކާ. އެ މީހުން ހީވަނީ ނުކައިނުބޮއި

. ހެޔޮނުވާނެ މީހުން ނުލަފާ ބައެއް މި ޤައުމުގައި މިއި ބޮޑެތި ފިތުނަވެރި ނުބައި އުމަކުއެއް. ެއހެން މިހާ މީހަކު ނެތް މި ޤަ

ތިބޭ ތަނެއްގައި ދީން ީކއްކުަރން އެއްެވސް ކަމެްއގެ ވާހަަކެއއް ދައްާކކަުށް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުްނ 

 ވާހަކަ ބާރަުށް ދައްކަން މި  ތިބީ. އެހެންވީމާ، މި ބޮޑެތި މުގޫތައް މި އެންމެ ހަލާކުކުރުމުގެ ،ސުންނާފަތިކޮުށް ،ފަނާކޮުށް

ޖެހުނީ  ވާހަކަ ދައްކަން މި އިރު އަުޅަގނޑު މަޑުކޮުށްލައިފިން ެއއްެވސް އެްއޗެއް ނުބުނެ. ނަމަވެސް މިޖެހެނީ. މިތާ ލައްކަ

ވަގު  މީހުން. އެ ކޮުްށެގން ތިބީ މި ވަގަުށް؛ ވަްއކަން މީހުން ޮގވަނީ. ކާކަުށްތޯ މި ހަމަ ފާޅުގައި ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަގަުށް މި

މީހުން. އަދި އެ ވަްއކަން  ވަގު ލާރިން ގެދޮރު އަޅަނީ މި  މީހުން. އެ ލާރި ބޭންކު އެކައުންޓުަތކަުށް ލައިގެން ތިބީ މި

މުގެ ވެިރކަމަުށް މީހުން. މި ޤައު ކުރަނީ މިއި ރާއްޖޭން ބޭުރަގއި މަސަްއކަތްކުރި މީހުން ދިފާޢުކުރަން ދިވެހިރާއްޖެއާ 

މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެހެރީ ބޮޑު މީހަކުަށް  މަަސއްކަތްުކރާ ޤައުމުގެ ހުޅުޖެހި، ގ. ކެނެރީގޭ އަންނަންވެގެން
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މީހުންނުަށް ކަމުނުދަނީ ރައީސް ޔާމީން  ކުރަން. ރައީސް ޔާމީން މިމި ވަގު ގުރޫޕު ހިމާޔަތް އިނގިރޭިސވިލާތަުށް ގޮސް

ގެންދާީތވެ. ިއއްޔެ ނޫންތޯ ބެނެޑިކްޓް ޢަތް ކުރިއަުށްޝަރީ ލާފައި އޮތީމަ. މި ޤައުމުަގއިދޫކޮުށްޤާނޫނީ ޙުކޫމަތް ހިންގަވަން 

ބޭފުޅުންނަުށް ރަނގަޅަުށް އެނގިަވޑަިއގަންަނވާނެ. ޚާއްަޞކޮުށް އަުޅގަނުޑެގ އަޚް އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަުށް  މި ؛ރޮޖަރސް

 އީ ރެއް މުޅި އެމް.ޑީ.ޕީަގއި ވެސް ނުހުންނާނެ. އެއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. މިއަުްށވުރެ އަުޅގަނޑު އިޙްތިރާމުކުާރ މެންބަ

ގޮތުގައި ހުންނަވާތީ ެއ އިޙްތިރާމު އަޅުގަނުޑގެ އޮްނނަނީ. މިއަުށްވުރެ ހެޔޮލަފާ ވަކި ރަނގަޅު މެންބަރެއް އެ  ހުންނަ

ިއގަންނަވާނެ. ކާުކަކން. އެނގިަވޑަބޭފުޅާއަުށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެ ބެނެޑިކްޓް ރޮޖަރސް އެއީ  ޕާޓީގައި ނުހުންނާނެ. އެ

ރަޖަމުކުރާ މައްސަލައިަގއި އޭނަ ކަންބޮުޑެވގެން.  ،ޓްވީޓު. ދިވެހިރާއްޭޖގައި ހަްއދުޖަހައި އައްަސވާ ިއއްޔެ ކޮުށްފައި އޮތް 

ޝީދު، އޭނަެގ ެއންމެ ގާތް މީހަކީ ކާކުތޯ؟ ެކނެރީގެ މުޙައްމަދު ރަ ގެން. ކާކުތޯ އޭނަގެ ޕާޓުނަރަކީ؟އޭނައަުށް ނުނިދި

 އުޅެނީ. ޭއގެ... އެ  ން އިނގިރޭިސވިލާތުަގއިގުިޅގެ ސިޤު ނުބައި ނުލަފާ ބަިއގަނޑަކާ ރަޝީދު. މިފަދަ ފާ ދެއްވި އިސްތިޢުފާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއަުށް ފުރުޞަތު ނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މާތްެވެގންވާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއ ހުއްދައެއް ނޫން ފާސިދުންގެ އަތްމައްޗަުށް ހައްދުޖަހަން 

 ުށް ހައްދުޖަހަން ދޫކުރެވޭނީ. ޝުކުރިއްާޔ. އިމުކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ އަތްމަްއޗައް. ރަނގަޅު އިސްާލމީ ޝަރީޢަތް ޤާދިނުމަކީއެ
 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނިޒާމީ މަްއސަލަ  .އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ެނންގެވި ނިޒާމީ މަްއސަލަިއގަިއ ދަންނަވަން ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުމާފަންނު އުތުރު 

 ދެްއވުމުގެ ރުން ދައްކަވާ ވާހަކަުފޅާ ގުޅިގެން ރައްދުމެންބަަގވާއިދު ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން އިއްޒަތްެތރި  ،ނެންގެވުމެއް ނޯވޭ 

ގޮތުން ނޫނީ ޖަވާބުދާރީެވވަަޑިއގަތުމުގެ ގޮތުން ނިޒާމީ މަްއސަލަ ނެންގެވުން. ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން އެ ނުކުތާއަުްށ 

ގެންދެވުމަުށް އަުށް ކުރަން. ވާަހކަފުޅު ކުރިބޮޑަުށް އިލްތިމާސް ބޮޑަުށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަުށް ައޅުގަނޑު ވަރަުށް ވަރަުށް

 އަރުވަން.ފުރުޞަތުއިންމަނިކަުށް އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައަޅުގަނޑު ވިލިމާލޭ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު 
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 އިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ައޙްމަދު ނިހާން ޙުސަދާއިރާގެ މެންބަރު  ވިލިމާލޭ

ނަން ހުރި ހެކިތަކުގެ ވާހަަކ. އަމިއްލައަުށް އުަފއްދަިއގެްނ ދަންނަވަނީ މިހާރު ވެސް ފެން އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑު މި

 ،ތަނަކު ނެތް އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ރަނގަޅަުށް ަބއްލަަވއިެލއްވީމަ ފެނިވަަޑިއގަންނަވާނެ ދައްކާ ެއއްެވސް ވާހަަކއެއް މި 

ދުވާނެއް. މުްނދާ ބޮޑު މާސިންގާ ޢުކު ހިންގައިދިކޮޅަުށް ަބޔަ ގަމުންމިދާ އިސްލާމީ އުސޫލުަތކާދިވެހިރާއްޖެާއއި ރާއްޭޖގެ ހިނ

ޤައުމުަގއި އިސްލާމީ  ފުރަތަމަ ދަްއަކނީ ތި ވަާޅއި ސެންްކޝަނުގެ ާވހަކަދައްަކއި،ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ދަތިކުރުުމގެ ފިޔަ

 ރުގެ އަދަބު ދެނީމަ އަދަބު ނުދީ ހިފަހައްޓަންވީ ނޫންހެއްޔޭ.އިދިކޮޅު ދުރަުށް ޖެހިލަންވީ ނޫންހެއްޔޭ. މަރުގެ  ޝަރީޢަތާ

ނޫނުގައި ވަނީ މަރުގެ ައދަބު ކަނޑައަޅާފަ. އެިއކީ މި މައްޗަުށް ާބވައިެލްއވި އިާލހީ ގާ ތޯ؟ އަުޅގަނޑުެމންގެއަޅުގަނޑުމެން

އިސްލާމުންނޭ ބުނެ ވާހަކަދައްކަން ލަދުގަންނަންޖެހޭ  ވޭނެ ކަެމއް ނޫން. ތިމަންނާމެންނީމަޖިލީހަކު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުރެ

ދައްަކވަނީ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް. މަނިކުފާނަކަުށް  އެްއ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާަހކަފުޅު އެތަނުގެ ބަ  މިންވަރުގައި މި

ކަންތައް ކުެރވިއްޖެ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ަލއްކަ ދުވަހު އެ ކަންތައް ނުހުއްޓުވަެއއް. މިތާގައިތާކު ނީންނެވޭނެ އެ ތިޔަ

. ވަކާލާތުކުރަނީ އެހެން. އިގަދަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން މިތާ ފައި މިލާކެއް މުގުރައިތަޤައުމުގެ އިސްލާމީ ހުރިހާ ތަރަހަ މި

ުމގެ ހުރިހާ ގޮތްތަކެއް ބޮިއކޮޓުކުާރއިުރ ކޮބައިތޯ މި ޤައުމުަގއި ތިބި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެިރކަމާިއ ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅު

ން ދައްކަްނވީކީ. މަޓީ ނަމުގައި އޮވޭ ޮބޑު ދީނުގެ ވާހަކަ އެކަންޏެއް ނޫ އެކަމުގެ ނަފާާޔއި ފައިދާ ލިޭބ ފަރާތްތައް؟

އްސާރަާއއި އުނދަގުާލއި ޖަމާޢަތެއް. މިއިން ޖަމާޢަތެއްގެ މީހަކަުށް ވެސް ކެރެނީކީ ޫނން މި އެމް.ޑީ.ޕީގެ މީހުންގެ ފުރަ

ޅި ޤައުމަުށް މީހުންނުަށް ގެއްލުްނވަނީ. މު ބާރަ ރިސޯޓު. މި. ކޮންމެ މީހެއްގެ އެބައޮތް ދިހަ ހުރެ އެއްޗެއް ބުނެލަންތުރާލާ 

ހޭރި އާދޭސްކޮުށްގެން މީހުންގެ ފައިބުޑަުށް ވެްއޓި ރޮއި އެ އި،ގެއްލުްނވަނީ. ހަމަ ކަމެއް ޖެހިލާއިރަުށް ބޭރު ޤައުމުތަކަުށް ގޮއްސަ 

ގަންނަނީ  ގަނެޑއް މި މި ޤައުމަުށް ދަތިކުރުމުގެ ފިަޔވަޅުައޅަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޒާތުގެ ކަންަތއްތައް ކުރުވަނީ މި މި

މުޙައްމަދު  ކެނެރީގޭ، ދީފައި ދިޔަޖަހައި ރޯކޮުށްލާފައި އިސްތިޢުފާގަނޑު ގަންނަ މީހާއަކީ މި ޤައުމުގެ ހުޅު މީހަކު. މި އެންމެ

ޤައުުމގަިއ ނަޝީދާއި އޭނަގެ ޓީުމގެ މީހުން. މި މީހުންނަކަުށް ނެތް އެ ވާހަކަެއއް ދެއްޭކކަުށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އި ހުދުން ލިޔެވިފައި އޮންނަ އަޅާ މީހުން ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ކަޅާމަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހުރަސްކުރުމި އުސޫލުން މަސައްކަތް

ބީދައިން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަފެނޭ އެއް ޖިންސުްނ ކަިއވެނިކުރުމަުށް ބާރުއަޅަީނ 

ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ކަންތައް.  އީބަޔަކު ތާއީދުކުރަނީ ކާކަުށްތޯާއއި، އެ  އެ ،ކޮންބައެއްޯތއާއި 

އެައކަުށް ައޅުގަނޑުމެން ފާސިޤު ޚަބަރެއް ބޭނުމެްއ ނުވޭ. ނިކަން ރީްއޗަުށް ފެންނަން ެއހެރީ. ރާއްޖޭގެ ނޫސްަތުކެގ 

އެހެން ލިޔެފައި ަހވީރު ނޫހަކު ނޫން  .ެވސް ކަނޑައެިޅގެން ޮދގެއްއީ ސުރުޚީގެ ވާހަކަ ދެންމެ ދެންނެވީމަ ދަންނަވާލަން. އެ 

 ގެ ވާަހކަ އެއީ. ރަީއސް މައުމޫން ގޮތެއް ިއ، ޚަބަރު ލިޔެފައި އޮތްއިރު ސުރުީޚ ލިޔެފައި އޮތް އޮތީ. އެއީ އާފަތިުހގަ

ނޭ. މި ންބޫލުކޮުށްގެން ނިންމައިގެން އެަތއް ޒަމާނެއް ވަންދެދީން އުސޫލަކަުށް ގަ  ވިދާޅުވެެދްއވީ ދިވެހިން މިތިބީ އިސްލާމް

ގޮތުަގއި ދިވެހިން އޮތުުމގެ  ގެގެ އިޚްިތޔާުރ ދިވެހިންނަން އޮންނަންވާނޭ. މާނައަކީ އިސްލާމީ ޤައުމެއް އުސޫލުަގއި ތިބުމު
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ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް އޮންނަންވާނޭ. ބޭރުން ނާންނައްޗޭ މި ޤައުމަުށް އެހެން ދީން އެތެރެކުރުމަުށް. 

 ވިދާުޅވީ. އެ  ވާހަކަ ސުރުޚީގެ އެ ސުރުީޚގަިއ، ޚަބަރު އޮތީ، ޚަބަރުަގއިވެްސ މަނިކުފާނު ވިދާުޅވި ވާހަަކައކީ ެއއީ. ނަމަ އެ

 ތަނެއްދޮރެއް  މީހުން  މި އެހެންވީމާ، ނޫން. އާފަތިސް ،އެއީ  ނޫން ވެސް ނޫހެއް  ހަވީރު ދޮގެއް. ކަނަޑއެިޅގެން އެވެސް

 ވާލަންގޮ ރައްޔިތުންނަުށް އަޅުގަނޑު ންވީމާ،އެހެ .ންގެންނަ ހަމައަުށް ރަްއޔިތުންނާ އައިސް ވާހަކައެއް ނުބަލާނެ ޓެއްދޮރާއް

 ޤައުމުގެ  މި  ނަނީގެން މި ވާހަކަތައް މި ކޮންގޮތަކަުށްތޯ ވިސްނާަވޑަިއގަންނަާވުށޭ! ސާފުކޮުށް ވާހަކަތަކަުށް ފާސިޤުންގެ މި

 ޙައްމަދު މު ކެނެރީގެ މާނައަކީ އޭނާ؛ ވިދާުޅވީ އަނަގއިން ޔާްސގެއިލް އިޚްޝަ މިދެންނެވި ހަމަ ހަމައަުށް. ރައްޔިތުންނާ

 އޮތީ  އެ އެކަލޭގެ، ބުންޏޭ، އޭނާ  ވާހަކަ. ހެދިއިދިކޮޅު ކިޔުމަުށް ޞަލަވާތް އަުށް ى هللا عليه وسلمصل   رسول ނަޝީދު،

 ވާހަކަތޯ  އެްއގެކޮންބަ  އެެހންވީމާ، އާޔަތް. ބެހޭ ކަމާއެ ުކރީގައި ޭއގެ މިދެންނެވީ ދެންމެ އަުޅގަނޑު ން.ފެންނަ ރެކޯޑިންގ

 ޔާމީން ރައީސް .އެްއގޮތަުށް އުސޫލުަތކާ އިސްލާމީ ގެންދެވޭނީ ޤައުމު މި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ރާނީ؟ގަބޫލުކު އަޅުގަނޑުމެން

 2018 އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ هللا ކަތިލަންއުޅުނަސް އަބުރު އެމަނިުކފާނު ުށްވަަރކަ ކިތަންމެ ރުޅިައަޔސް، ވަަރކަުށް ކިތަންމެ ދެކެ

 އެއްބަިއވަންތަ ޤައުމު މުޅި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމު، މުޅި ނޑުެމންއަުޅގަ ކާމިޔާބުކޮުށް، ޔާީމން ރައީސް އެކު ފަސޭހަކަމާ

ދިވެހިންނަުށް ބަދު ދުވަސްތަެކއް ގެނެސްދިނުމުަށް  އި،ައގު ަވްއޓާލަ ދިވެހިންގެ މިގޮތަުށް އަދި ވާނަން. އަޅުގަނޑުމެން

ވަނަ  9މީގެ ޓީމު މީހުން.  ވެސް އުޅުނުއި ތަކީ ދިެވހިން ކަމުގައި ެވގެންނުދާނެ. މީގެ ކުރީގަ ތްމަސައްކަތްކުރާ ފަރާ

ވެސް  ައަވލައިގެން ދިޔަ މީހުން ނާެވސް އުޅުނު. ޯޕޗްީގޒުން ސަން ރަސްގެފާނު ެވސް ުއޅުނު. ހޮޅިން ގެނައި ގްރޫޕުޙަ

ގަިއ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ ހަމަ އެ ސްޓޭންޑުهللا ލާފަ. އިމީހުން ފައްސަ އުުމ ނުކުމެ ވަނީ އެޤައުޅުނު. އަުޅގަނޑުމެން 

 އުމުން. ނުދޭނަން އަޅުގަނޑުމެން ޗާންސެއް މިޤަލާނަން މި އިމީހުން ފައްސަ ތިބީ. އަޅުގަނޑުމެން އެއަޅުގަނޑުމެން މި

އުމުަގިއ އެއް ޖިންސުން ކަިއވެނިކުާރކަުށް ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ. ޤަ  އުމުަގއި. ފައްިޅއަާޅކަުށް ނުދޭނަުށް ޗާންސެއް. މިޤަ

ތަނުަގއި  ފަހުގެ ވާަހކަ ދައްަކވަން މި ގެ މި ބިލުގެ އެންމެއުޅެނީ. ދެން މިއަދު އިނގޭތޯ. އެކަން ބޭނުންެވގެްނ މި

. ވެސް ހެދި ދޮގުގޮތުން  ތަނުގައި މި ބިލާ ބެހޭ ދު ވިދާޅުވެދެްއވި މިޢޫފަރު ދާޢުއަޅުގަނޑުމެންގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަ

 ؛ފެއް ނޫންތޯ. ނަމާދު ނެތް ހާލުވަނަ މާއްދާަގއި އޮތް ނުކުތާ ުނކިޔާ ނިންމާލީ. ވަރަުށް ސާ 10 ،ވަނަ މާއްދާ ކިޔާަފއި 9

ލާފަިއ އިަރއްޔިތުންނަުށް ޮއޅުވަ  އިލާފައިނިންމަ ިއ،ަބއި ނުިކޔަ ހާލުަގއި ނަމާދަުށް ނާރަން އޮންނަ އުސޫލުން އެ ވުޟޫ ނެތް

ުށޭ. ލަން ކެރެމާ ހިނގާއިވަްއކަންކުރި މީހުން ބަލަ .ކަމެކޭ ނަހައްދަވާުށޭ. ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އޮތް  . އެހެންނެވީވަަޑިއގެންއެ 

މާހިނގާުށޭ. އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ފުރިހަމައަުށް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ވަްއކަމުން ފައިދާ ލިބުނު މީހުން ނިކަން ރީއްޗަުށް ބަލަ

ކުރި ަވއްކަން  ްއޔާމުގެ ެއްއވެސް ސިަފެއއް ހުރެއްޖެމިކަުމގައި އިޚްާލޞްތެރިކަ؛ އެހީތެރިވާން އިއެމް.ޑީ.ޕީން މިކަުމގަ .ދުއީތާ

ބޭބޭފުޅުންެގ  ހައްޔަރުކުރުމަުށް އެްއބަސްވެދެްއވާ. މި އިބޮޑު ަވއްކަން ކުރި މީހުްނ ހިފައެަނމެ ރާއްޖޭަގއި ދިވެހި ؛މީހުން

އުމުތަކުެގ ޤަ ބޭރު  ،ތަނުން އެބަ އަްނގާ ވެސް ނުހިގައިގެން. ހަމަ ދާ އުމުަގއި ޝަރީޢަތެއްޤަ އުޅެނީ މި އުނދަގުލާ ހުރެ މި

 ތިމަންނާމެން މި ، ުށް ލިޔެފައިޤަލަޠުމު ތް ނުކުެރވޭނޭ. ދޭންވީ ނޫންތޯޢަޝަރީުށް މައްޗަމިވެނި އެވެނި މީހެއްގެ ން ފަރާތު
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ކުރީގެ ަރއީސް. މީނާ  ؛ގ. ކެނެރީގޭ މުޙައްދު ަނޝީދު -1 ތެއް ނުކުރެވޭނޭ.ޢަދަދަކަުށް މީހުންގެ މައްޗަުށް ޝަރީބުނާ އަ

ވާަފިއ ނޫންތޯ. ލިުޔއްވީތެއް ނުކުެރވޭނޭ. ލިުޔއްވަން ޢަްސ މީނާގެ މަްއޗަުށް ަޝރީޔަކަމެއް ކުރިކޮންމެ 

ން ނިމޭނެ. އިއްޒަތްތެރި ރުންވީ ނޫންތޯ އެ ލިޔުމުގައި. އޭކުރަ އެކު ސޮއި އިނދިކޮޅު ޕާޓީތަކާ ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާާއއި

 މަނިކުފާނު ވަރަުްށ ބޮޑަުށް ސަމާލުެވވަަޑއިގަންަނވަްނ އެބަޖެހޭ އިނގޭތޯ. ވަރަުށް ަވރަުށް ސާފުކޮުށް އަުޅގަނުޑ މި .ރައީސް

ންނަވަިއގެން ހަމަ އެއްގޮތަކަުްށވެްސ ދެްއވަިއގެން މަނިކުފާނު އިޒާތުގެ ވާަހކައަުށް ފުރުޞަތު މި މަޖިލީހުގައި މި ދެންނެވީ.

ހަމަ  .ހުންނެވީ މަނިކުފާނު ވެސް ތި ބާރުގެ އެްއވެިރއަކަުށް 3ކުރަން އުމުގައި ުދސްތޫރު ހިމާޔަތްޤަހެޔޮނުވާނެ. މި 

ހިފޭ ވާހަކައެއް ނޫން. ހަމަ ހަދަނީ. ސާބިތުހިރަ މި ަފއިގޮވާ ންނަުށް ވަގަުށްމީހު އިިމގޮތަުށް ދައްކަވާފަ  ހިތުހުރިހާ ވާހަކައެއް

ނަހައްދަާވ ިއއްޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުގަނޑުމެްނ  ނިންމާލަނީ. އެހެން އިކުން ވާހަކަ ގެެނސް މިތާ ދައްކާލަ ހިތުހުރިހާ ތާ

ނިކަްނ  ނަުށް،ގެ ވެރިންުށް އެމް.ޑީ.ޕީާއއި އެމް.ޑީ.ޕީތްތަކަުށް، ާޚއްޞަކޮގޮވާލަން ބޭނުން މި ަވއްކަމުެގ ވާހަކަދަްއކާ ފަރާ

ގޮވާލަެދއްވާުށޭ. ޝުކުިރއްޔާ  މަުށްއެމް،ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީން ވައްކަްނކުރި މީހުންނަުށް ޝަރީޢަތްކުރުކެރިވަަޑިއގެން ނުކުމެ 

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަުރވަނީ ކުޅުުދއްުފުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ މެންބަރު މި ޑު މިހާރު ފުުރޞަތު ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު. އަުޅގަނ

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާއަުށް. 

 

 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ވަރަުށް މުނާސަބު ވަގުތެްއގަިއ ވަނީ މިކަމަުށް  އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަމުގެ ގާނޫނު ހުުށަހަޅާފައި މި

. އަޙްމަދު އަދީބު ،ޔާމީންهللا ިއ ބައިވެރިވަނީ ޢަބްދުގެ ަވއްކަުމގަރި ރައީސް. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އިްއޒަތްތެ

އް ން މި މަޖިލީހަުށް ގަރާރެޓަކައި އެމް.ޑީ.ޕީ މައްސަލަތައް ބެލެންޖެހޭނެ. އެކަން ކުރުމަުށް ެއއްކޮުށް އެ އިންސާފުވެރިކަމާ

އުމުގައި ހިނގަމުން ޤަ ނުގަންނާނަމޭ. ިއއްޒަްތތެރި މި ގަރާރަުށް ތިމަންނާމެން ބަލައެއް ތި ؟ދެން ކީކޭތޯ ބުނީ، ހުުށަހެޅީމާ

މީހާ  ހުރި ޤައުމުގެ ވެިރއަކަުށްއެއްވެސް ުގޅުމެއް ނެތް އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ދީނާ ދާ ކަންތައްތަކާއި އިސްާލމް މި

ހަދަނީ  ވެސް ހައްަދވަނީ ސިހުރު. އަދިވެސް އެ ންވެގެންރިކަން ދަމަހައްޓަދެީވ ސިހުރު. ވެވެރިކަން ހޯދަންވެގެން ހެއް

ސަދޫމުގެ ރަްސގެފާނު  ؟ތޯ ތަާފތަކީއިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ސަދޫމެކޭ ކޮބައުމެކޭ އި ޤަސިހުރު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި 

ބައްލަވާ ހިނގާ ކަންތައްތަްއ. އި އްަސވަރައީސް. އަޑުއަ  ޔާމީނެކޭ އެްއވެސް ތަފާތެއް ނެތް އިއްަޒތްތެރިهللا ޢަބްދު އެކޭޢުބާރަ

  ..ޔާމީން ކޯޓުތަކަުށް އަތްބާނުްއަވއިގެން.هللا ކުރަނީ ޢަބްދު އުމުގައި މިޤަ ހިމާރުގެ ޝަރީޢަތް މި
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ރުވަން. އަލޫފަުށް ފުރުޞަތުޚްއަޙްމަދު މަނިޒާމީ މައްސަލަެއއްަގއި ގަލޮުޅ ދެކުނު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ލޫފްޚްދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަ ގަލޮޅު ދެކުނު

ދެންމެގައި ހަމަ ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު ނިހާން ވާހަކަދެއްެކވިއިރު އަުޅގަނޑުމެން ތިބީ  .ކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި ަރީއސްޝު

ދާިއރު މަޖީލީހުގެ ރައީސަުށް އެބަ ގައި ނިޒާމު ގެއްިލގެންނުތަ ޗެްއ. އެހެންވީމާ، މިރިހާ އެއްގޮވި ހުހަމަ ން ލައަހާހަމަ އަޑު

ަޑުށް ހީވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ައޅުގަނ ލެްއވުންންބަރުންނަުށް ނަސޭހަތްތެރިވެމެ ގަންނަވާ. އެހެްނވީމާ، މިތާ ތިބޭފެނިވަޑައި 

 . ކަން ފާހަގަކޮުށްލީހެންވީމާ، އެ. އެހެންއްޗަުށް ދިއުމަުށް ފުރުޞަތަކަުށް ވާނެރީހަމަ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޓުެގ ހުސްވަގުުތކޮޅެްއ އަުރވަން. މިނެ 30ގަނޑަުށް ިމހާރު އެބަޖެހޭ އަޅު  ވާީތވެ 10:30ަގޑިން އިްއޒަތް، ިއއްޒަތް؛ 

ޓުގެ މިނެ 30 ގެްނ ކުރިއަުްށ ވަަޑއިގަތުމަުށް.ޢައިއަުޅގަނޑުެމން މައުޟޫ ،ސްކުރަންއިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ިއލްތިމާ

 ހުސްވަގުުތކޮޅެއް އަުރވަން. 

 

 ] އަުށް  11:00އިްނ  10:30ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ މުޙައްމަދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އޮތީ ސަުރކާރުެގ  ކުިރމަތީގައި މިފަހު މަޖިލިސް ކުރިއަުށްދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން  އަުޅގަނޑުމެން ހުްސވަގުުތކޮޅަުށް`. 

 94/6ހުުށަހަޅުވާފައިވާ، ގާނޫނު ނަންބަރު އިބްރާހީމް ފަރާތުން އިސްދޫ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތތްރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު 

ރު ުށް އިޞްލާޙު ހުުށަހެޅުމުގެ ބިލު. މި ބިލުަށް މިހާ( އަދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނީ އެއްަބއިަވންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނު)

ހުސްވަގުުތކޮޅަުށް މެދުކަނޑާލިިއރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން ގެްނދެވީ ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވާހަކަކޮުޅ  ނީ އެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރުގެތުއަރުވަޞަފުރު އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ މި ،ފޫރު މޫސާ. އެހެންކަމުންޣަޢަބްދުލް

 ރު މޫސާ. ޢަބްދުލްޣަފޫ .ނިންމާލުމަުށް
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 ކުޅުދުއްފުުށީ އުތުރު ދާއިާރގެ ެމންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ސަރުކާރާ އެއްވެސް  ވެިރަކމާއި މި ބާރިޢުގެހިނގަމުންދިަޔ ރަސްކަމުގައި  އިސަދޫމުގަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

އުމުަގއި ހިނގަމުްނ ޤަ ޣައްރުވެފަިއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ތަފާތެއް ނެތް ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ފަނިޑޔާރުގެަތއް ހުރީ ތަ

ކަންކަމަކީ ގަބޫުލުކރެވޭނެ ކަންތައްތަެކއް ނޫން.  ޢަމަލުތައް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއެކި ދަނީ އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު  މި

އަުްށ ވުރެ ަވކި ދީނަުށް ލޯބިކުރާ ދީނަުށް ލޯބިކުރަނީ ކޮން ބައެްއކަން. އެމް.ޑީ.ޕީ  ަގއިއުމުޤަ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ މި

އުމުަގިއ ނޯންނާނެ އިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަނޑުމެންެގ ސަރުާކރަކު ނޫން ރީތިރަުށުގަިއ ބުދު ޤައެހެން ޕާޓީއެްއ މި 

 ކްރިސްިޓއަްނ ދީނުގެ ފޮތް ނެރުނީކީއެްއ. 480 ންބެހެއްޓީކީެއއް. އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުކާަރކުން ނޫން ތީމުގޭތެރޭ

. މިއީ ހަމަ ހުރިހާ ދީނަކަުށް އުޅެވެންޖެހޭނެެއކޭ ނޫން ބުނެފައި އޮތީީކެއއް ދިވެހީންނަުށް ެއއްސަުރކާރަކު  ގެމެންއަޅުގަނޑު

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދީނަކީ އަބަދުވެްސ ސިޔާީސ ން ވިދާޅުވެަފއިާވ ބަްސފުޅުތައް އި ސީދާ މި ސަރުކާރުގެ އެިކއެިކ ބޭފުޅު

 ންކުރަމުން އެ ގެންދަނީ ރައްޔިތުންނަުށް އޮުޅވާލުމުަގއި. ައޅުގަނޑުމެން އެގޮުތގަިއ މި ަސރުކާރުން ބޭނު ގެހަތިޔާރެއް

. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިްނ ވެސް މިބުނީ އެންމެންނުަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޅެވެންޖެހޭނޭ މިއަދު ،ދުވަހު ވެސް ބުނީ

 ،ރޭގައި ހުރި ވެރިޔަކު ހުރި ނަމައިސްލާމް ދީނުގެ ތަރަހައިގެ ތެ ،ކޮުްށގެން ނުވާނޭ. އިސްލާމް ދީނުަށް ލޯބިކުރާވަްއކަން

މި ބުނަނީ އަޅުގަނޑުމެން  ގެ ތެރޭަގއި ހިނގަިއގެްނދާނެތޯ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ވަރުގެ ބޮޑު ަވއްކަމެއް ަދއުލަތު މި

ން އެކު މި ހިނގި ވަްއކަން ަބލަން ހިނގާުށޭ. އެކަން ކުރުމަުށް ޓަކައި ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލު ފުވެިރކަމާހިނގާުށޭ ބަލަން. އިންސާ

އްޒަތްތެރި ނީ ވާހަކަ ދައްކަން މި ބޭފުޅުން އިދެން ދީ އަުށް ޚިޔާނާތްތެރިވީމާތިބީ. ދައުލަތުގެ ފައިސާ  އެމް.ޑީ.ޕީން ދޭން މި 

 އި . ރައްޔިތުްނގެ ފައިސާގަ އިޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑު މި ބުނަނީ އަޅުަގނޑެމެން ނުޖެހެމޭ ލާރިއެއްގަރައީސް، ލަދުގަންނަން

ންނެއް އެ ފައިސާ ންނަމަވެސް، ޤައުމުގެ ވެރިމީހާ ވިދާޅުވަނީ ޕީ.ޕީ.އެްމގެ އެތަްއ މެންބަރުއަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހެމޭ. އެހެ 

އްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި މަޖިލީހުގެ މައްޗަުށް ޅުގަނޑުމެންނަުށް އިވޭ ައޑުތައް އި އްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއީ އަހިފާފައޭ ވަނީ އި

. މި މި ކަންަކން ބަލަން އެބަ ޖެހެއޭ، ދަންނަވަނީ ޑުމެން މިއިނގިލި ދިްއކުރަމުން އެ ގެްނދަނީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނ

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ިއސްލާމް ދީނުގެ ކަމުން އަރައެއް ުނގަނެވޭނެ އިކަންކަން ނުބަލައެއް އަުޅގަނުޑމެންނަކަުށް މި ކަން

އެމް.ޑީ.ީޕގެ ރައީސް.  ްއޒަްތތެރިވާހަކަ ދައްކާނެ އި އެ ކަންަކމުގެ ،ނަމަ ތަރަހައިގެ ތެރޭަގއި ކަންތައްަތއް ނުކުރާ

މި ސަރުކާރުން ކުރަނީ.  .ޚިލާފު ކަންތައްތައް ކުރަނީީކއެއް ެތރި ރައީސް މި ޤައުމުަގއި ދީނާްއޒަތްސަރުކާރަކުން ނޫން އި

ެޓއް ލަްއވާފައި ހުރި މަންޒަރު އަސޭލާ ކިޔާ މީހަކު ގެނެްސ އަތުަގއި ހިފައިގެން ީޓޝާ ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނުނު

ކީއްެވގެންތޯ އެ ކަްނކަމާ ދޭތެރޭގައި ސަުރކާރުން ބަހެއް  ؟އީސް. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކަތޯ މިއީ ްއޒަތްތެރި ރައި

 ޙަޤީޤަތް  މި ވާހަކަ ދަްއކަނީ އެ ވާހަކަިއގެއެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން  ކީްއވެގެންތޯ ުނބުނެވުނީ؟؟ ނުބުނެވުނީ

އްޒަތްތެރި ދީނުގައި ޝިުރކުކުރުމަކީ ޮއތް ކަމެއް ނޫން އި އިސްލާްމ  ްއޒަތްތެރި ރައީސް.ރައްޔިތުންނަުށް ހާމަވާންޖެހޭތީ އި

ވޮޑިެވގެްނވުމާ ދޭތެރޭގަިއ هللا އްޒަތްތެރި ރައީސް. އިން އިންސާނުން ދާކަުށް ނުވާނެ އިރައީސް. ޝިކުުރގެ ތެރެ
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ސާނާ ޝިރުކުެގ ކީ އިންހެދުމަ ން ޝައްުކއުފައްަދއިގެންުނވާނެ. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ފަންޑިތަ، ސިހުރުހާހޫރައަޅުގަނޑުމެ

މި ކަންކަން މި  އީ ކޮން ވާހަކަެއްއތޯ މި ދައްކަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟އްޒަތްތެރި ރައީސް. މިތެރެއަުށް ދިއުން އި 

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ަޤއުމުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ވަރަުށް އިތަން މި ޤައުމުގެ ރަްއޔިތުންނަުށް ފެނޭ ެއބަ  ޤައުމުަގއި ހިންގާ

ނީ. މިއީ ދަ ކޮންަބއެްއކަން ީދން ބޭނުންކޮުށްގެން ިސޔާސީ ބޭނުމުގައި މި ކަންކަމުެގ މަންފާ ހޯދަމުން މިސާފުވޭ އެބަ 

ސިޔާސީ ކަންތައްަތްއ  ،ދަންނަވަނީ އްަޒތްތެރި ރައީސް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން މިފެންނަމުންދާ މަންޒަރު އި

ން ދައްކަންޖެހޭނީ ސިޔާސީ ވާަހކަ. ސިޔާސީ މީހުން ދައްކާނީ ކުރާއިުރގައި ދީނީ ވާހަކަ ނުަދއްކަމާ ހިނގާުށޭ. އަުޅގަނޑުމެ

 ދަކާަދިއގެ ތެރެއިން އަިއއްސަ އޮތް ސިޔާސީ ވާަހކަ. ވެިރކަމުގެ ަދހިވެތިކަމުަގއި ދީން ބޭނުންކުރުމަކީ މި ޤައުމުގައި އާ

ލަުށް ކާފަރެކޭ ބުނާނެ އަނެއް ދަނީ. އެކަކާ ދިމާ އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއކަން އަދިވެސް މި ަޤއުމުަގއި ކުރަމުން މިކަމެއް އި 

ވޭނެ. ެއްއވެސް މީހަކަުށް ނުބުނެ ؛ހުރިހާ މުސްލިމުންނަކީ ވެސް އިސްލާމް ދީނަުށް މި ޤައުމުގައި އެަބހުރިތޯ؟ މުސްލިމަކު

އިސްލާމް ދީުނގެ ތަރަހަިއގެ ތެޭރގަިއ ތިބޭ  އިސްލާމް ދީނަުށް ޝަހާދަތްިކޔައި، ިއސްލާމް ދީނަުށް ަޝހާދަތްކިޔައި،

އަަނކަކު  ،އެއްގޮތަުށް. ެއަކކު އެއީ ކާފަރެކޭ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ މުސްލިމުންނާދޭތެރޭގައި އަުޅގަނޑުމެން  މުސްލިމުންނާ

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ދީނަކީ އި ތިމަންނާ ހުރި ހާލު ތިމަންނާއަުށް ވެސް އެނގެން އެބަޖެހޭ އި އެއީ އިސްލާމެކޭ ބުނާއިުރގަ 

ލާމް ދީން ނޫން ދީނެއް ދައްކަންޖެހޭނެ. މި ޤައުމުގައި އިސްވާހަކަ  ން ވެސްއެންމެންގެ ދީން. އެ ދީނުގެ ދިފާޢުގައި އެންމެ

އަުޅގަނޑުމެން މިތިބީ އިސްލާްމ  .އްޒަތްތެރި ރައީްސ. އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ އިސްލާމީ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ނޯންނާނެ އި

އްޒަތްތެރި ރައީސް. ދަްއކާ ކޭ އިދީނީ މީހެދީނުގައި. އަުޅގަނޑުމެންނާ ދިމާލަުށް ލާދީނީއޭ ކީމާ އެ ބުނަނީ ތިމަންނާއަކީ ލާ

އެއީ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދީނަކީ އެންމެންގެ ދީންމީހާގެ ދީނެއް ބަދަލެއް ނުވާނެ އި ކުރާ ކަމަކުންނެއް ،ވާހަކަައކުން

ުށްަފއި އޮންނާނީ. ޤައުމުގައި ަވއްކަންކޮމި ޤައުމު ދެމި ގައި މި ޤައުމު އޮތްހާ ދުވަހަކުއިސްލާމް ދީން. އިސްލާމް ދީނު

ޒަތްތެިރ އްއަޅުގަނޑުމެން އެ ވާަހކަ ދައްކާނަން އިކުރީމާ ޤައުމުގެ ޚަޒާނާއިން ވަްއކަން، ދަ ހިންގާފައިއުމުަގއި ފަސާޤަ

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ޤައުމުގެ ޚަޒާނާއިން ވަނީ ގެނބިފައި އި ިއެގ ތެރޭގައި މި ޤައުމު މިރައީސް. ަވއްކަމާއި ފަސާދަ

ވަނީ. ެއއީ  އްޒަްތތެރި ރައީސް މިއި ސަރުކާރު ވެސް ަބއިވެިރެވެގން ވަގަުށް ނަގާަފއި  ހަތަރު ބިލިޔަން ރުފިޔާ މި

އެަކން ފޫބެއްދުމަުށް ޓަކައި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ބޭނުންވިަޔްސ  .އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރިމަތީަގއި ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތް

ަދއިގެ ތެެރއިން މި ސަރުކާރު ސާއީސް. ވަްއކަމާއި ފައްޒަތްެތރި ރަވާހަކަ ނުަދއްަކއެއް ނުތިބޭނަން އި  އަޅުގަނޑުމެން އެ

ަމއްޗަުްށ ވަނީ. އެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑުމެން މި ދަްއކަނީ. މިއީކީ އަުޅގަނޑުމެން ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ލޯ ފޯވެފައި މި

ވަރުގެ ބަަޔކު އްޔާ ހިންގަވާ. ދުނިޭޔގެ ރަނގަޅު ފެންތެރި ރައީސް. ހިތްވަރެއް ހުރިއްޒަތްއި ފެންނަން އޮތް ޙަޤީޤަތް

ކުރި ަވއްކަމެްއ  ންސަރުކާރަކުންނެއް މި ސަރުކާރު ގެނެސްގެން މިކަުމގެ ފުރިހަމަ ތަޙުޤީޤެއް ކުރަން. ހިންގަވާ ުކރަން. މި

ްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކުރި ވަްއކަމެއް ނުބެލޭެނ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ސަރުކާރަކުން މި ސަރުާކރުން ނުބެލޭނެ އި

ެވސް  އްޒަތްތެރި ަރއީސް. ެއމް.ޑީ.ޕީގެ ވެިރކަމުަގއިން ބެލޭނެ. މި ކަންކަން ބެލޭނެ އިމި ކަންކަ .ބަޖެހޭކަންކަން ބަލަން އެ
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ވެސް  ްއޔާ ބަލަންޖެހޭނެ. އެކަން ބެލުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ މައްޗަުްށ އޮތް ލާޒިމެއް. އެކަންޮއެވއްޖެވަްއކަމެއް ކޮުށްފައި 

ދައްާކއިުރގަިއ ތަނުގައި ވާަހކަ މިވެނި ކަމެއް ކުރިއޭ ިކޔަިއގެން މި ،ކުިރއޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ވެރިކަމުަގއި އެވެނި ކަމެއް ،ނުކޮުށް

ިމ  ،ބުނީއްޒަތްެތރި ރައީސް. ވެރިކަން ހަވާލުޮކުށްފައި ރަްއޔިތުން ންނާމެންނަކީ ވަގުންނޭ އަިމއްލައަުށް އެ ބުެނވެނީ އި ތިމަ

މާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދޭުށޭ. މި ޤައުމުގަިއ ުށޭ. މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަުށް ހިފު ޤާއިމުޮކުށްދޭޤައުމުަގއި އިންސާ

އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ފެންނަނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް؟ މަންޒަާރ  މާޔަތްކޮުށްދޭުށޭ. އެ މަންޒަރުތައްދީން ހި އިސްލާމް

ޭރގައި. ރަްއޔިތުްނ އޮތީ ފަސާދައިގެ ތެ އްޒަތްެތރި ރައީސް. ޤައުމު މިމިައކު ނެތް އިކުރާ ވަރަކަުށް ެއއްެވސް ކުލައެއް ކައިރި

އްޒަތްތެިރ އި  ވަނީ އިްނތިހާއަުށް ގޮއްސަ އްަޒތްތެރި ރައީސް. މި ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން މިޖެހިފައި އިމިތިބީ  ބަނޑަުށް

ްއޒަތްތެިރ ވެސް އި  ޔާތުގައިހަަވއްކަުމގެ ކަންތައް ބޮޑު ސަރުކާރެއް މި ޤައުުމގެ  މިއަުށްވުރެ، އަނިާޔވެރި ރައީސް. މިއަުްށވުރެ

ދަނީ. މި ކަންކަން އެނގޭނެ ރަްއޔިތުންނުަށް  އީސް ފެނިފައި ނެތް. މި ކަންކަން ޤައުމުަގއި ފެނިގެްނ މިއަދު މިރަ

ގޮތް  ްއޒަތްތެރި ރައީސް. މިއީ އަުޅގަނޑު ހަދަިއގެން ދަްއކާ ވާހަަކއެއް ނޫން. މި ަޤއުމުަގއި މި ކަންކަން ހިނގަމުންދާއި

ްއޒަތްތެރި ގަރީނާެއއް އި، އިތުރަުށް ހެއްކެއް ،އި އިތުރަުށް ދައްކަްނޖެހޭ ވާހަކައެއްްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަންކަމުގަ މިއީ އި

އްޒަތްތެިރ ަވގެއް ވާނީ ަވގަކަުށް އި ވިޔަސް ހަމަ  ރައީސް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ކޮންެމ މީހަކު ކޮންމެ އެއްޗެއް ބުިނކަމުގައި

ކުިރ މިއަުށްވުރެ ބޮޑަުށް ވަްއކަން އުމުގެ ޚަޒާނާއިންއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ޤަަވއްކަންކުރީމާ އެ ާވނީ ވަގަކަުށް އި ރައީސް. 

އްޒަތްތެރި ރައީސް. ރި ރައީސް. ެއއީ ހަމަ ޙަޤީޤަތް އިްއޒަތްތެނުވާނެ އި ޔާތުަގއި ވެސް ފެނިފައިހަދުވަހެއް މި ޤައުމުގެ 

 ،ތުންނަުށް އަނިޔާވެިރވެ ދިވެހި ރައްޔި ،އަުށް ޚިޔާނާތްތެރިވެރައްޔިތުންގެ ފަިއސާ، ދަންނަވަނީ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި

މި ހުރިހާ ކަންތައް ުކގައި ރަްއޔިތުންނަުށް އޮުޅވާލައި، ދީނީ ކަންތައްތަ ،ނުކޮުށްނީ ޙައްޤުތައް ހިމާަޔތްއިންސާ

ޔާމީންގެ ޤައުމެއް ނޫން. هللا ިމއީ ޢަްބދު ،ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޤައުމު އީމި ްއޔިތުން ބަލާކަުށްނުތިބޭނޭ.ކުރަމުންދާއިރުަގއި ރަ

މާޔަތް ލިބެންޖެހޭނެ. މި ޤައުމުގައި އެންމެންނަުށް ރައްކާތެރިކަމާއި ހި ރައްޔިތުންގެ ޤަުއމު. މި ޤައުމުގައި މިއީ ދިވެހި

ިޒންމާއެއް ެއއްެވސް މީހެއްެގ  މާޔަތް ލިބެންޖެހޭނެ. ވެރިކަމުގައި ހުންނަ މީހާގެ ގާނޫނީއެންމެންނަުށް ރައްކާތެރިކަމާއި ހި

އެ ވާހަކަ ރައްޔިތުން ދައްކާނެ. މި  ،ނަމަ ތަުށް ޢަމަލުކުރުން. އެކަން އެހެން ނުކުރާމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ނުެގއްލޭ ގޮހި

ދޭތެރޭގައި  ކުެރވެންޖެހޭނެ. ރައްޔިތުންނާ ޤައުމުަގއި އިންސާފު ލިބެންޖެހޭނެ. މި ޤައުމުގައި އިންސާުފން ކަންތައްތައް

އަިނޔާާއއި ބަދަލުހިފުމާއި ފިތުނަ  އްތައް ކުރެވެމުންދަނީ.ތަ. އެގޮތަކަުށް ނޫން ކަންކުރެވެންޖެހޭނީ އެކު ކަންތައް ހަމަހަމަކަމާ

 އިތިމާ ނިސްބަތްާވ ޕާޓީ މެންބަރުން ކައިރީގަ އް ޮގވަމުންދާިއރުގައި ދެން ދަނީ. އަމިއްލަ އަތަ  ޤައުމުން ފެންނަމުން މި

ރުކާރެއް ދިފާޢެްއ ނުވާެނ މި ސަ ްއޒަތްތެރި ަރއީސް.މި އެއް ނެތް ދިފާުޢވާަކުށް އި ރުކާރު ދިފާޢުކޮުށްދޭުށޭ ބުންޏަކަސްސަ

ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ސަރުކާރު ދިފާުޢވާނެ ރަން ނިކުންނާނީ ދެން މޮޔައިން އި ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ސަުރކާރު ދިފާޢުކުއި

ިދވެހި  ،ވެފައިވެހި ރައްޔިތުންަނުށް އަނިޔާވެރި ދި ،އެްއވެސް ގޮެތއް ނެތް. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާއިން ަވއްކަންޮކުށްފައި

ހައްޔަރުކުރީމާ ދެން ދިމާވާނޭ  ރައްޔިުތން ގާނޫނުން ބޭރުން ހިފައި ދިވެހި ތުންެގ މިނިވަންކަން ެގްއލުވައިލާފަިއ،އްޔިރަ
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ކުރަންޖެހޭނީ. އިސްލާމީ އެކު ެވރިކަން ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އިޚްލާޞްތެރިކަމާދަނީ މި ސަރުކާރަުށް އި ކަންތައް ދިމާވަމުން މި

ކަލަކު ްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނަންޖެހޭނެ އިތުންނަުށް އަނިޔާވެިރވީމާ އަުޅގަނޑުމެން ބިރުގަންޤައުމެްއގެ ވެރިޔަކަުށް ހުރެ ރަްއޔި

އްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ަސރުކާރުން ކޮންފަދަ އަނިާޔވެރި ރައީސް. ކަަލކު ވެސް ޮވޑިގެްނވޭ އި ްއޒަތްތެރި ވެސް ވޮިޑގެންވޭ އި

ދަނީ. ވަގު ވޯުޓ ވެިރ ޢަމަލުތަކެއްތޯ ހިންގަމުންދަ އަނިޔާމި ސަރުކާރުން ކޮންފަ ދަނީ؟ ޢަމަލުތަކެއްތޯ ހިންގަމުން މި

ދަނީ  ދޭތެރޭގައި އަިނޔާވެިރވީމާ ދެން ވެރިކަން ނިކަމެތިވެގެންދާ ގޮތް މި އަޅަިއގެން ވެިރކަމަުށް އަިއއްާސ ރައްޔިތުންނާ

އްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި އި ނީދަ ނިކަމެތިކަން ފެންނަމުން މި ރަީއސް. ދެން ވެރިކަމުަގއި ހުންނަ އްޒަތްތެރިފެންނަމުން އި

ެތްއ މި ޤައުމުަގއި އެަބއޮތްޯތ އްޒައުމުަގއި ވެިރކަމެއް އެބައޮްތތޯ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް؟ ެވރިކަމުގެ ޝަރަފާިއ އި ޤަ

ދިމާލަުށް ވަގަުްށ.  ނިކުމެ މި ގޮވަނީ ރައްޔިތުންނާ އްޒަތްތެރި ރަީއސް. ރައީސް ަރއީސް މީހާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް؟ ނެތޭ އި 

އަމިއްަލއަުށް މި  ދާ ަކންތައްތަކަކީ. މިއީ ނޫންތޯ މި ަޤއުމުަގއި ހިނގަމުން މި .ދިމާލުަށް ވަގަުށް ގެ މެންބަރުންނާލީހުމަޖި

ޔާމީނޭ هللا ކޮުށްދޭުށޭ. ބަލަ ޢަބްދުއި ިމ ބުނަނީ ތިމަންނާ ހިމާޔަތްދަްއކާފައި ައދި މެންބަރުން ކައިރީގަކަންކަމުގެ ވާހަކަ

 .ޔާމީން..هللا ހުގެ މެންބަރުންގެ އަތުގައޭ. ޢަބްދުވިދާޅުވީ އަދީބު ބެހި ލާރިވީ މި މަޖިލީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެ ތެޭރަގއި ޟޫޢުމިހާރު ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގެ މައުއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. މެންބަރު. އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު. އިްއޒަތްތެރި އި

 އަރުވަން. ވާހަކަފުޅު ކުިރއަުށްގެްނގޮސް ިނންމާލުމަުށް ފުރުޞަތު

 

 މޫސާ ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ވާަހަކ  ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަުމގެ .ހަމަ ބިލުގެ ތެރޭގައި ިއްއޒަތްތެރި ރައީސްއަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ 

 ..މި ދައްކާ ވާހަކަައކީ އިސްލާމީ. ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ދީނާ ބެހޭމި ދައްކަނީ އި

 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ުށް ފުރުޞަތުމަޚްލޫފަ އަޙްމަދު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުއި ާދއިރާގެ ދެކުނު ގަލޮޅުބެހޭ މައްސަލަެއއް ހުުށަހެޅުމަުށް  ނިޒާމާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:މަޚްލޫފް  އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު
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ތިރާމްކުރާ ައޅުގަނުޑ ހަމަ ވަރަުށް އިޙް، ކުރާ އަޅުގަނޑު ހަމަ ަވރަުށް އިތުބާރު އްޒަތްތެިރ ރައީްސ،އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ އި 

މުޅި ިމ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ދާނެ  ،ރައީސެއް މަނިކުފާނަކީ. އަުޅަގނޑު އެދެން ހަމަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތަުށް

މިތާ ތިއްެބިވ  ،ވާނަމަ ދައްަކވާ ކަމަުށްހުުށަހެޅިފަިއވާ ބިލާ އެްއގޮތަުށް ވާހަކަ، ޟޫޢަުށްެއއީ މައު ގެންދެވުން.ކުރިއަުށް  ގޮތަކަުށް

 .ތީމަ އެކަން ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލީއެހެން މެންބަރުން ވެސް މަޑުމަޑުން އެ ވާހަކަ ައޑުއަހަން ތިބެންޖެހޭނެ ކަމުަށް ގަވާއިުދަގއި އޮ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިމ ، އްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަުށް ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީސަލަެއއް ުނން. އެހެންނަމަވެސް، އި ބެހޭ މައް ޒާމާނި

 23ފަިއ އެބައޮތޭ. އެހެންވީމާ، ްއޒަތްތެރި މެންބަރަކު އެދިވަަޑއިގެންއި 23ކައި ދެއްކުމަުށް ޓަމުހިއްމު ބިލަުށް ވާހަކަ

ހުރިހާ ބޭފުޅުން ، އުލެއް މި ތަނުަގއި އޮެވގެން. ެއހެންކަމުންެކވޭނީ ރަނަގޅު މާޙަ ދެއްާވހަކަފުޅު ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށްއި

ންިދއުމަުށް ގެކުިރއަުށްްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވެސް ބިލުގެ ތަަރހައިގެ ތެޭރގައި ވާހަކަފުޅު ެގންގޮސް ވެސް، ހުރިހާ އި 

ގެންދިަޔ ކައި ކުރިން ވާހަކަދައްަކވަމުންމަުށް ޓަމިހާރު އަޅުގަނޑު ވާހަކަޮކޅު ނިންމާލު ކުރަން.އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް

 ން.ވައިްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރު

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: މޫސާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ެމންބަރު ދާއިާރގެ އުތުރު ކުޅުދުއްފުުށީ

ކޭތޯ ވިދާުޅވަނީ؟ ރަީއސް. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ސިހުރު ހެދުމަކީ ޝިރުކުނޫންތޯ؟ ރައީސް ކީޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

އެއީ ޝިުރކެއް ނޫންތޯ؟ ިސހުރު ހެދުމަކީ ޝިރުކެއް ނޫންތޯ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް؟ ސިހުރު ހެދުމަކީ ޝިރުކެއް 

އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. ރަްއޔިުތންގެ ކުރިމަތީަގއި އެކަން ހާަމވެގެން މި ދަނީ. ިމއީ އަޅުަގނޑު ދައްާކ ވާހަަކއެްއ ނޫން. 

ަކެއއް ނޫން. ސިހުރު ހެދުމަކީ ޝިރުކެއް. އެއީ އަުޅގަނޑު ދަްއކާ ވާހަކަެއއް ނޫން. ފޮތްފޮތުގަިއ މިއީ އަުޅގަނޑު ދަްއކާ ވާހަ

ލިޔެފައި އޮްތ ވާހަަކެއއް ިއްއަޒތްތެރި ރައީސް. އެ ވާހަކަ އަުޅގަނޑުމެން މި ދަްއކަނީ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. ސަުރކާރުން 

ނުކެރި، މަންމަންވެގެން ހުންނަން މި ޖެހެނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ މި ވީޑިއޯއާ ެއއްޗެހި ނެރުނީމާ ވެސް އެއްެޗއް ބުނަން

ކުރިކަމެއްތޯ، ނުކުރާ ކަމެއްޯތ ނޫނީ ހަދައިގެން އުޅޭ އެްއޗެއްތޯ ެވސް ބުނަންނުކުރިގެްނ މި އުޅެނީ ކީއްެވގެންތޯ؟ 

ން ޤައުމުގަިއ އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑުމެން މި ދައްކަނީ އެ ވާހަކަ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް. އިޚްލާޞްތެރިކަން ހުރެގެ

ކަންތައްތައް ކުރަންޏާ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ެއކަމާ އެއްބާރުުލންދޭނީ އިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. އިޚްލާޞްތެރިކަން ހުރެގެްނ 

 ؛ޤައުމުަގއި ކަންތައްަތއް ކުރަްނޏާ އެކަމަުށް އަުޅގަނޑުމެންގެ އެއްބަރުލުން ލިބޭނެ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަުޅގަނޑުމެން

ލަޙަތަުށް ޓަކައި ކޮންމެ ކަމެއް ތިބީ ޤައުމީ މަޞް ދަންނަވަނީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑުމެން މި އަޅުގަނޑުމެން މި

ރައީްސ  ދެން އެއްފަހަރު އަރައިވެސް ކުރަންުށޭ. އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރިން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

ން މި ސަރުކާރާ ދަްއކާނެ ވާހަަކެއއް ނެތް އިްއޒަތްތެރި ރައީްސ. އަުޅގަނޑުމެ .ނަޝީދު ދޫކޮުށްލަން ވާހަކަދަްއަކން އަންނާުށޭ
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އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރަުށް ދައްކާނެ ވާހަަކއެއް ނެްތ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމަ  ؛މި ސަރުކާރާ ވާހަކަދައްކާނެ 

ގައި ިދވެހި އެންމެހަިއ އަންހެނުން ދުވަހުގެ މުނާަސބަތު އެްއކޮުށް ދިވެހިާރއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑު ވަރަުށް އިޚްލާޞްެތރިކަމާ

ބޭފުޅުންނުަށް މަރުޙަބާ ވެސް ދަންނަވަން.  ދަންނަވަން. އަދި އެ އެކު ޝުކުރު އަންހެން ބޭފުޅުންނުަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށް. ނިޒާމާ ބެހޭ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިނަ ތެރިއިްއޒަތް ކެންދޫ ދާއިރާގެއަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 ުށް.ޝާހަ ޢަލީ މެންބަރުިއއްޒަްތތެރި  ާދއިރާގެ  އުތުރު ުފވަްއމުލަކުމައްސަލަެއއް ހުުށަހެޅުމަުށް ޓަަކއި މި ފުރުޞަތުއަުރވަނީ 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ޝާހް ޢަލީ ެމންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު ފުވައްމުލަކު

ދަްއކާ ވާހަަކއަކުްނ ެއއީ ދީާނ  ،މަލަކުންެމންބަރު ކުރާ ޢަ ދެންމެ ވާހަކަދެްއކެިވ ިއއްޒަތްތެރި ރި ރައީްސ.އިްއޒަތްތެ

ުރގައި ވެސް ިއްއޒަތްތެރި ދީނާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފު ވާހަކަެއއް ދެއްެކވިއި ،ކަމަުށް ބުނެ ގުޅުމެއް އޮންނަ ވާހަކަެއއް ޫނން

 ޓުވާ...ންނަވަނީ އެ ވާަހކަ ނުހުއްރައީސް ތި އި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހޭ މައްސަލައެއް ކަމަުށް ބަލައިނުގަެނވޭ. ދެަވޑަިއގަންނަވާ. ނިޒާމާ ބެއިުށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. އިުށީނ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު

 ިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  ކެންދޫއަުރވަނީ  މިހާރު އަުޅގަނޑު ފުރުޞަތު މިެދވަަޑއިަގތުމަުށް ދަންނަވަން. އިުށީނ، ކަމުންއެހެން

 ގެންގޮސް ނިްނމާލުމަުށް.ޅު ކުިރއަުށް ގެ ވާހަކަކޮޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ޙުސައިން ޢަލީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ކެންދޫ

ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުރުމަުށް  ،ރަީއސް. މިއަދު ހުުށަހެޅިފައިވާޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި 

މަޖިލީހެއް ވާދޭނެ ފަތުއޮންނަނީ ދީނީ މައްސަލަަތކުަގއި  ކައި ހުުށަހެޅިފަިއވާ އިޞްާލޙުގަިއ މަިއގަނޑު ގޮތެްއަގއި މިޓަ

ނގޭ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެ ލުމަުށް ކަނަޑެއޅިފައިވާ ގޮތަުށް ބަލާއިުރގައިގެ ވާހަކަ. މި މަޖިލިސް އެކުލަަވއިލުމުއެކުަލވައި

ގޮތުގަިއ  ގެިއސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ހިނގާ ގޮތަުށް ޮއންނަ މަޖިލީހެއް ،ުށުގައިމަޖިލީހަކީ މިނިސްޓަރުގެ ދަ

ާލ ވައިއޮންނަނީ. އަދި މަޖިލީހުެގ ކޮމްޕޮޒިޝަނަުށް ބަާލއިރުަގިއ ވެްސ އެ އިެރއްަގއި އޮންނަ ސަރުކާރުން އެކުލަ  މި
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 ،އުޅޭ ވާހަަކއަކީ  ވާލަން މިބޭފުޅެްއގެ އިތުރުން. ދަންނަ ލާނީ ޖުޑީޝަރީގެ ފަރާތުން އެކުަލަވއިއޮންނަ މަޖިލީހެއް ގޮތަުށް މި

ވަކި އޮފީހެްއ  ،މީހުންނަުށް މުސާރަދީ 5މެންބަރުންނަުށް،  5، ުށް އެުކލަވައިެލވޭ މަޖިލީހެއް ހަދައިމެންބަރުންގެ މައްޗަ 5

ތުންގެ ދީނީ ރުމޭ. ދިވެހި ރައްޔިދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންަތކަން ހިމާޔަތްކު ،އުޅޭ ކަަމކީ ހަދައިގެން ކުރަން މި

އަދި ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އުެފދިފައިވާ ދީނީ ޖަމާޢަތްތަކާިއ  ،ހިމާޔަތްކުުރމަުށް ޓަކައި ިދވެހިންގެ މެދުަގއި އެއްަބއިވަންަތކަން

ތުވުންތަކުަގއި ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާކުރާ އެިކއެކި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އުފެދޭ މަަސއްކަތްކުރުމަުށް ޓަކައި ދީން ހިމާޔަތްނުވަތަ 

އިމުކުރުމަުށް ޓަަކއި މިދެންނެވި މަޝްވަރާ މަޖިލިސް އުފެދެްނޖެހޭނެ ކަމަުށް މި ގާނޫނުަގއި ޙައްލެއް ހޯދައިދޭނެ ފަރާެތއް ޤާ 

ދޭ  ދީނީ މައްސަލަތަުކގައި މަޖިލީހުން، ނުޖެހޭ ކަމަކީޅުމީަގއި ދެކޮ ،ނުވަތަ މި ބިލުގައި ބަޔާްނކުަރނީ. އެހެންނަމަވެސް

މި ބިލުަގއި ބަޔާންކޮުށްފައި އޮތްއޮތުން. ނުޖެހޭ އެއްެޗއް ގޮތަުށް ފަތުާވގެ މަްއަޗުށް ކޮންމެހެން ޢަމަލުކުރަން ފަޠުވާއަކީ އެ

ނޭނގި މި ބިލު  އްޔާނޫނި ،ބޭފުޅުންަނުށް ކަނަޑއެޅިގެްނ އެނގިގެން  ކުރާ ގޮތުަގއި ހަމަ އެމިއީ އަުޅގަނުޑ ގަބޫލު 

ކުރެވިފަިއވާ ނޑައެޅިގެން އެނިގގެން ހަމަ ގަސްތުގައި ބިލު ފަރުމާއޮތީ ހަމަ ކަރެވިފަިއވާ ގޮތް. ބޮޑަުށް ގަބޫލުކުރާހިތް ފަރުމާކު

ވާއަކީ ެއްއވެްސ ގޮތަކަުށް ދިވެހި ރައްޔިތުން މާ، ދީނީ މަޖިލީހުން މި އެކުލަވައިލާ ދީނީ މަޖިލީހުންދޭ ފަތުގޮތޭ. އެހެންވީ

ނޫނޭ. ދެން ޢަމަލުކުރަންނުޖެހޭ އެއްޗެްއ،  ރުން ެވސް އޭގެ ަމއްޗަުށް ޢަމަލުކުަރންޖެހޭ އެއްެޗއްވެސް، ިދވެހި ސަރުކާ

މެއް ކުރުމުގެ ބޭނު ސަރުކާރުން ބޮުޑސިންާގ ޚަރަދެއް، ފަދަ ބޮޑު މަޖިލީހެއް އެކުލަާވލައިވާއެއް ދިނުމަުށް މިނުޖެހޭ ފަތު

 ބުނެފައި އެ ވާ ކަމަުށް ފަތު ފަތުވާ؛. ނުވިސްނޭ. މީަގއި އެބަ ޮއޭވ ފަތުވާ މާނަކޮުށްދީފަ ވެސް އަޅުގަނޑަކަުށް އެްއގޮތަކަުށް 

، ވަނީ ކަމަުށް ބުނެފައި އެ ވާ ދަންނަވާލަނީ. ފަތު މީގަިއވާ އަކުރުްނއަކުުރން މި އަުޅގަނޑު ދަންަނވައިާލނަން.، ވަނީ

 ކަުށެވެ. ދީނީ ލަފައެްއ މިަލފަޔަ ގޮުތގެ މަތިން ދެވޭ ދީނީ ނުވާ ާލޒިމު މަލުކުރުންއެއަުށް ޢަ ކުމަކާ ގުޭޅގޮތުންޝަރުޢީ ޙު

ގަނޑަކަުށް ނޭނގޭ ކޮްނކަހަލަ ފަތުވާެއއް ކަމެއް. ފަތުާވއެއް ނުވޭ. އެއީ ައޅު  މަލުުކރުން ލާޒިމެއްޢައެކަމަކު އެއަުށް ދެނީ. 

 ދީނުގެ އަސްލުތަކާ  ފަހު އިސްލާމް ގޮތުން ބަހުސްކުރުމަުށްމަޖިލީހަކުން ދީނީ ކަންކަމާ ގުޅޭމިފަދަ މަޝްވަރާ  ދިނީމާ،

އަޅުގަނޑު މިއަދު ހަމަ  ކަމަކަުށް ގާނޫނެއްަގއި ލިުޔނީމާ ނުޖެހޭނެޢަމަލުކުރަންވާއަކަުށް މަތީން ދޭ ފަތު އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ

ނޫނިްއޔާ  އުޅެނީ، މާޔަތްކުރަްނތޯއޭ މިއުޅެނީ؟ ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަން ހި މި އޭއަސްލު ީކއްުކރަންތޯ ،ސުވާލުކުރަން

 ކުރަީނ، ނުވަތަނޑު ގަބޫލުންވީމާ، އަުޅގައެހެ ން ގެއްލުވާލަންތޯއޭ މި އުޅެނީ؟އުމުގައި ދީނީ ހަމަޖެހު ޤައިތުރަުށް މި 

ނގޭ އިދިކޮުޅ އެ ެއއީ އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ގެ ބޭފުޅުން ރިޢާޔަތްކުރަްއވަިއ،ކުރަން މިކަމަުށް ޕީ.ޕީ.އެމްއަޅުގަނޑު ުއއްމީދު

 ބޮޑު  ބޭފުޅުން މާ ފަރާތްތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ައދި އަޅުގަނޑު ކޮންމެ ޕާޓީެއްއގައި ހުރި ނަމަވެްސ ދައްކާ ާވހަކައަުށް އެ

 އަޅުގަނޑު މި މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި ޕީ.ޕީ.އެްމެގ މެންބަރުންނުަށް އަޅުގަނޑު ،މާލުކަން ނުދެއްވާނެކަން. ެއހެންކަމުންސަ

މި އިލްތިމާސްކޮުށްލަނީ ކޮމިީޓ މަރުޙަލާގައި ިމކަމަުށް ރިޢާަޔތްކޮުށްލައްަވއި، މި މާއްދާ ަބދަލުކޮުށްދެއްވާުށޭ. މިފަދަ ޮބޑު 

މީ ޝަރީޢަތާއި ނުވަތަ އިސްލާމް ދީނުގެ އުސޫލުތަކާއި، ދީނީ ޢިލްމު އެނގިަވޑަިއގެްނ މަޖިލީހެއް ހަދައިގެން، އިސްލާ

ުދވަހަުށް ވުރެ ގިނަ ދުަވސް  3ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން، ބޮޑުސިްނާގ އޮފީހަކަުށް ހެނދުނު ވަަޑއިެގން؛ އަދި މި އޮންނަނީ 
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އަސްކަމެއް ދީެގން އެ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން އޮފީހަުށް ވަޑައިުނގެންފި ނަމަ، މެންބަރުކަން ވެސް ގެއްލޭ ގޮަތުށް. މިހާ ސީރި

ވަކި ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުާވެއއް ވެއްދީމާ، އެ ފަތުވާައކީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ވެސް އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ވެްސ 

ވީމާ، އަުޅގަނުޑ ޢަމަލުކުރަންނުޖެހޭ ގޮތަުށް އޮންނަ ފަތުވާެއއް ދޭނެ ވަކިމަޖިލީހެއް ހަދާކަުށް ައޅުގަނޑަުށް ުނފެނޭ. އެހެން

ދަންނަވާނީ ޖުމުލަ ގޮތެްއަގއި މިކަން ބަދަލުނުވާ ކަުމގައި ވަްނޏާ އަުޅގަނޑު ހަމަ އެްއގޮތަކަުްށވެސް ާތއީދުކުރާ އިޞްލާޙެްއ 

ނޫނޭ މިއީކީ. އެީއ، މިއީ ހަަމއެކަނި ަރއްޔިތުންނަުށް ދެްއކުމަުށް ޓަކަިއ، މާ ދީންވެިރ ބަެއއް ކަމަުށް ެދއްކުމަުށް ޓަަކިއ 

 ކަމެކޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ މި އޮތީ ހަމަ މި ފަހަރު ޅައެްއޗެއް އެޅިފައޭ. ުޝކުރިްއޔާ.  ކުރަން އުޅޭ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ކުޑަުހވަދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަުށް. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްޖެުވން:ދު ޢާދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަކުޑަހުވަ

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްެތރި ރައީސް. ވަރަުށް މުހިއްމު ބިލެއް ކަމަުށް މިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަުށް މި ބިލު ވެއްޖެ 

ސަރުކާރުން ހުުށަހެޅި، ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަމުގެ ބިލު. އަދި ވަރަުށް މުހިއްމު، މުނާސަބު ަވގުތަކަުށް ވެސް މި ބިލު ވެގެްނ 

އްޖެ. އާދެ! ޚާއްޞަކޮުްށ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ހަމަ ގާނޫނީ ބޭފުޅުން ވެސް ވާހަކަދައްަކވާއިުރގައި ވަރަުށް ހިނގަ

ވިސްނާލަންޖެހޭ ޢަދުލުވެރި ބަސްތަކުގެ މަްއޗަުށް. އަދި ހަމައެާއއިެއކު އަުޅގަނޑު ދަންނަާވނީ މި ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

ވާ ޙައްޤުތަެކްއ ވެސް ޭވ. އަުޅގަނޑުމެންނަުްށ ބަލައިލީމަ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް ޤާނޫނުއަސާސީން ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަުށް ލިބިގެން 

ވަނަ މާއްދާަގއި، ދައުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީން ކަމަުށް ވަރަުށް ސާފުބަހުން ބަޔާންކޮުށްފަ. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  10އެބައޮތް 

ވަނަ މާއްާދެގ  36ޔާންކޮުށްފަ. ހަމައެާއއިެއކު އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްަލކާ ޚިލާފު އެއްެވސް ގާނޫނެއް ނުެހދޭނެ ކަމަުށް ބަ

)ނ( ގައި ވަރަުށް ސާފުބަހުން އެބަ ބަޔާންކުރޭ، ތަޢުލީމީ ނިޒާމްގެ ތެރެއިން އިސްލާމް ދީނަުށް ލޯބި ޖެއްސުމަުށް؛ ބޯލަނބައި 

ުށްފައި އެބައޮވޭ. ކިޔަމަންގަތުމަުށް ބާރުއަޅަިއ، އިސްލާމް ދީނަުށް ބާރުޖެއްސުމުަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް ބަޔާންކޮ

އަދި ހަމައެއާިއއެކު މިއާ ގުިޅގެން އަންނަ މާއްދާތަކުގައި ިދވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީވެރިއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮުްށފައި އެބައޮތް. އަދި ހަމަެއާއއިެއކު އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ  106ކަމަުށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ޔާރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ގާނޫނުަގއިވާ ގޮތަުށް ކަމަުށް. ެއގޮތަުށް ބަޔާންކޮުށްފައި ނެްތ ކޮބައިކަްނ؛ ފަނޑި

ކަންތައްތަުކގައި އިސްލާމީ ަޝރީޢަތުގައި އެކަން ބަޔާްނކޮުށްފައިވާ ގޮތަުށް ކަމަުށް ޢަމަލުކުަރންޖެހޭނީ. ހަމައެއާއިއެުކ މި 

ަވނަ މާއްދާގައި ވަރަުށް ސާުފ  274މް ދީނަކީ ކޮބަިއަކން ޤާނޫނުއަސާސީގެ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ބަޔާްނކޮުށްފައި އިސްލާ

ބަހުން ބަޔާންވެގެްނވޭ. އިްސލާމް ދީނުގެ އަސްުލ ކަމުަގިއ ބުނެފައި ެއ ވަީނ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި މާތް ރަސޫާލެގ 

 2ޝަރުޢީ އުސޫލުަތކާއި މި  ސުންނަތުގަިއވާ ކަްނކަމުގެ ެތރެއިން، އެ ކަެމއްެގ ސައްަޙަކމާ މެދު ޚިލާފު އުފެދިފައިނުވާ 
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ވެސް ދައުލަތުގެ އެންމެ  ގައިމުުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ، މިއަދު ހަމައަ ސޫލުތަެކއް ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފައަސްލު ދޭހަކޮުށްދޭ އު

ބަހުން  ނޫނުއަސާސީގައި ވަރަުށް ސާފުޤާ މި ،ީވ ހިނދުހޫރިއްޔާ ކަމަުށް ބަޔާންކޮުށްފައި މަތީވެރިއަކީ ރަީއސުލްޖުމް

ނޫނުއަާސސީ ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި ކުރަންެޖހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވޭ ޤާބަޔާންެވގެން

 ވާހާ ިހނދަކު ދީނީ ބޭފުޅުން އަރައިނުިޅގެން ެއްއވެސް ކަމަކާ ޚިލާފުނޫނުައސާސީަގއި ކަނަޑއެންވީމާ، ޤާކަމަުށް. އެހެ

ކޮުްށ ިމ ވެސް ގަބޫލެްއ ނުކުރަން. އަދި ާޚއްޞަ ގައިމުކަުށް ައޅުގަނޑެްއ ހަމަދާނެ ކަމަ ޒާތްޒާުތގެ ވާހަކަ ގޮތްގޮތަުްށ ދެއްކި

ގެ ތެރެއަުށް ވެސް ތަޢުލީމީ ނިޒާމު، ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށްޓަކައި މަސަްއަކތް ޤައުމުގެ އެއްަބއިވަންތަކަން ެދމެހެއްޓުމަުށް

ން ބަހު ނަ މާްއދާގައި ވަރަުށް ސާފުވަ 36ނޫނުއަސާސީގެ އަޅުަގނޑު ކުރިން އިޝާރާްތކުރި ޤާ  ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަުށް

ދީނުގެ އުސޫލުތަކާިއ މާތްވެގެންވާ ރިވެތި އަޚްލާީޤ މިންގަނޑުތަކަކީ ކޮބަިއކަން  އިސްލާމް، ބަޔާންކޮުށްފަިއވޭ. އެހެންވީމާ

ީވ ވަރަުށް ސާފުކޮުށް އެނެގން އެބައޮތް. އެހެންކަމަުށްނުން ލާގެ ސުންނަތުންނާއި ކީރިތި ޤުރުއާވެސް ރަސޫ ހަމަގައިމު

ހާ ގޮތަކަުށް ދެްއކިދާނެ އެރިދީނީ ވާހަކަތައް ތިމާމެން ހިތަުށްތަނުގައި ބައެއް ޭބބޭފުޅުން ދީނީ ފަތުވާ ނުވަތަ  މި ،ހިނދު

ނގޭ ދީނީ އެ ެއއަުށް ހިތްވަރުދީ ވާހަކަދެްއކުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިއަދު އަޅުގަނުޑމެންނަުށް އެބަ ،ބޫލުކޮުށްކަމަުށް ގަ

 އިޚް އިލްޔާސް ުށް ކަުށަވަުރކޮުށްދެމުންދާކަން. ޝަކޮުށް ރައީސް ނަޝީދަކީ ލާދީނީ ބޭފުޅެއް ކަމަބައެއް ބޭފުޅުން ހަމަ ތަކުރާރު

. ަރއީސް ނަޝީދަކީ ލާދީނީ ބޭފުޅެއްކަން ހަމަ ވަނީ އެކަން ކޮުށްދެއްވާފަ އިޚް އިލްޔާސްވަނީ އެކަން ކޮުށްެދއްވާފަ. ޝަ 

އެކު އަތްޖަހަން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު މިއަދު އުފަލާ  އެބަތިބި ެވސް ހަމަ ވަނީ. ވިދާޅުވީމަ ތަކުރާރުކޮުށް ވިދާުޅވެފައި

 ބޭުރގެ ފަރާތްތަކަުށް މި ،ދީން ނައްތާލުމަުށް ޓަކައި އޮތް މާތްެވގެންވާ ިއސްލާމް ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މިއަދު މި ،ފާހަގަކުރަން

ވާމީ ބަެއއް ބައިނަލްއަޤް ، ރުދީކަންކަމަުށް ހިތްވަ  ކުރުމަުށާއި، ބުދުފައްޅި އެުޅމަުށާއި، މިތަނުގައި އެއްޖިންސުން ަކިއެވނި

ެވސް އަުޅގަނޑުމެން ދިރިތިބިހާ  މުޖުތަމަޢުތަކުން ހިތްވަރު ހޯދުމުަށް ޓަކައި ކުރަމުންދާ މަސައްަކތަކީ މި ޤައުމުަގއި ދުވަަހކު

ރުމުަށް ކުވަނަ މާއްދާ ހިމާޔަތް 10ސާީސގެ ނޫނުއައްދަދޭނެ ކަމެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، މި ޤާހިނދަކު އެއްެވސް ރައްޔިަތކު ހު

ތަނުަގއި ަރއްޔިތުންގެ  ުދވަހު ެވސް މި އެ ،ޓަކައި އެންމެ ބޮޑަުްށ މަސަްއަކތް ކުރި އެކަަކކީ އަުޅގަނޑު. އެހެންނަމަވެސް

މާއްދާއަކަުށް ވޯޓެއް.  . އެބޭފުޅުން އެއަކަުށް ވޯެޓއް ުނދޭ ކޮުށް އެމް.ޑީ.ީޕއަުށް ނިސްބަތްވާ ތެރެއިން، ޚާއްޞަ  މަޖިލީހުގެ

 ވަނަ މާއްދާއަކީ މިހާރު މި 10ނޫނުއަސާީސގެ ދިވެސް އަުޅގަނޑު މިދަންނަވަނީ ޤާއަ ،ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑު މި

ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި ބަދަލުކޮުށްލެވޭ ގޮތަުށް އޮންނަ މާއްދާައކަުްށ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އޮތް 

 ކޮުށް މިކަމަުށް އިޞްލާޙެއް ނުންވާނެ ގޮެތއް ނޫން. ާޚްއޞަކު ބޭވެސް ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެްއވެްސ ރަްއޔިތަ ވުމަކީ ހަމަަގއިމު

ގެނެްސގެން ވާހަކަދެްއީކ  އެކަމުެގ ބިރުވެިރކަން ހިތައް ވާހަކަ ަދއްަކއި، ނުބައިކޮުށް އެއަޅުގަނޑު ހުުށަހެޅީމާ މުޅިން ރޯ

ނީ ވާހަކަތައް މިއަދު ދީ، ނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ. އެހެްނވީމާލީމަ އެކޮންބައެއްތޯ މަޖިލީހުގެ ެރކޯޑަުށް ބަލައި

ކުރުމަުށް ތްވަރުދޭ ާޒތުގެ ެއއްޗެހި އެތެރެވެސް ކަންފަތް ކެއުމަުށް ހިައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި މިހާރުދައްކަވަމުންދާއިުރަގއި 

ދަންނަވަނީ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ވެސް ފެުށުމަީކ  އަޅުގަނޑު މި ؛ކުރެވޭ ބައެއް މެންބަރުންކަތްކުރަމުންދާ ކަމަުށް ތުހުމަތުމަސައް
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އްާޔއަުށް އަުޅގަނޑުމެން . މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއޮތީ އެނގިފަ ތަކެތި ކަމަުށް އަުޅަގނޑުމެންނަުށް މިމަސްތުވާ

ބައިވަރު ކަންތައްަތކެއް ކުރިން  ން އެތައްމި ފުރަމާލޭގެ މަގުތަކުގެ މަތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީސެލިއުޓް

، ވެއްޖެ  ހަތިޔާރުގެ މައްސަލަތައް އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް އެތައް ުދވަހެއްފެންނަމުންދިޔަ އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް ނުފެނޭ. ތޫނު 

މެދު ފިޔަވަޅުައޅާކަުށް  ންކޮުށްަފއި ތިބި މީހުންނާއަދި ަވއްކަ، ގް ސްޓާރުންނާއި، ކުުށްވެރިންނާ މިއަދު ގޭން ، ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ

ކަުށަވަރުކޮުށްދެމުން.  ދަނީ ރާތްތަކުން އެނުވާކަން މިއަދު އިދިކޮޅު ފަހޫރިއްޔާ ކުަޑކޮުްށ ވެސް ޖެހިލުންރައީސުލްޖުމް

ދަންނަވަން. ޙައްޤު ގޮތުަގއި ޝުކުުރއަދާކުރަްނ  ފަރާތްތަކަުށް ވެސް ހަމަ ޝުކުރު ެއކަމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު އެ، އެހެންވީމާ

ރާނަން. މެން އެކަން ކުވަންޏާ އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ކައިރީަގއި ިސއްރުން ބުނަނިކޮުށް ވެސް އަޅުގަނޑު ނުކެރޭ ކަމަުށް

ތަނުަގއި  ކުރުމަުށް ޓަކައި ވެސް މިދި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދިފާޢުކުރުމަުށް ޓަކައި އައެހެންވީމާ، ސަުރކާރު ދިފާޢު

ބަޔަކަުށް ދުވަހަކު ެވސް ނުވާވަުރގެ ސާފު މެޖޯރިޓީއަކުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލިސް  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ސާފު މެޖޯރިޓީން

 އެކަމާ ، ކުރަމުންދާތީވެ ނުތައް ފާސްކޮުށްގެން މަަސއްކަތްތަނުން ގާނޫ އިދިނުމަުށް ޓަކައި މިގޮތް ހޯދަ  ރައްޔިތުންނަުށް ހެޔޮ

ފުޅުން ވެްސ ބޭ ހިތްދަތިވެގެން ބަޔަުކ ވާހަކަެދއްކިަޔކަސް ކުރާނެ ކަމެއް ެނތް. ބޭނުންވާ ކަންތައްަތކުަގއި ހަމަ އޮތީ އެ

މު ބިލެއް ހުުށަހެޅިގެންދާ ވަގުުތގައި ބިުލެގ ދު މިފަދަ މުހިއްދަންނަވާނީ މިއަ އަޅުގަނޑު، އެކަން ކުރަްއވާފަ. އެހެންވީމާ

ން މަތީ ވަަނ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ 27ނޫނުއަސާސީގެ ވެސް ހަމަ ދުލުގެ މިނިވަންަކން ޤާ ޙަޤީޤަތުަގއި  ،އަސްލާ ޚިލާފަުށް

ކުރެވެންޖެހޭނީ ބޭފުެޅއް. ދޫ ބޭނުންނަެވގެންވާ ނުދެވޭނެ. ރަީއސް ޔާމީނަކީ ކެރިކުޅަދާގޮތަކަުށެއް މި ޤައުމަކު ކުރިއަކަބޭނުންހާ 

ދީނުގެ ވާހަކަ ެވސް ދެެކވޭނީ ހަމަ ެއގޮތަުށް. މިއަދު ައޅުގަނޑުމެން  އަނެކާެގ ޙައްޤަުށް އަރައިުނގަންނަ ގޮތަުށް. އިސްލާމް

ީކ ފްރާޝީމަވަނީ. އަ ުއސް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އަވަހާަރކޮުށްލާފައިމިޤައުމު ދުުށް އެންމެ ފުންނާބު މަޖިލީހުގައި ހިތާމަކުރަން މި

ދައްކާ  ނުވެ ދީނީ ވާހަކަވެހިާރއްޖޭގެ އެންމެން ބަލައިގެންފައި ވަނީ. ޒާތީއަޅުގަނޑުމެން އެފަދަ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި މުޅި ދި

ރާޝީމްކަން ހަމަ އެންމެން ވެސް ގަބޫުލކުރޭ. އަފް .ރއި ފެނިގެންދިޔަ ބޭފުޅަކީ ޑގަނި ބޭފުޅަކަުށް މި ފަހުގެ ތާރީޚުހަމައެކަ

މިފަދަ މަޖިލީހެއްގައި އެފަދަ  .ބޮޑަުށް ފާހަގަކުރަންމިއަދު އަޅުގަނޑު ހަމަ އެ ހިތާމައިގަިއ؛ އެ ހިާތމަ ވަރަުށް  އެހެންވީމާ،

ދީނުގެ ކަންތަަކުްށ  ކޮުށް މިއަދު އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ އިސްލާމްފުޅަކު ހުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ކަމެއް. އަދި ޚާއްޞަ ބޭ

އުީމ ކަމަުށް ވާދަކުރަމުންދާ ބޭފުޅުންގެ ތެޭރގައި ޤަ ކައި އެންމެ ބޮޑު މެންޭޑޓެއް އޮތް ޓަބޮޑަުށް މަސަްއކަތް ކުުރމަުށް  އެންމެ

ތީ ދަްއކަމުންދާ ދީނީ ކަންތައްަތއް ހަތިޔާރަކަުްށ ހަދައިގެްނ ިސޔާސީ ވާހަކަ ،ކޮުްށލުމަުށް ޓަކައިއެއްަބއިވަންަތކަން ކިލަނބު

ވާ މާލީ އިާނޔަތް ދައްކާ ބޭފުޅުންނަުށް ދަޢުލަުތން ލިބެން ކަ ވާހަ އެފަދަ ކަންތައްަތއް ހުއްޓާަލިއ، އެފަދަ ކަންތައްތަުކގެ

 ...ބޭކަުށް ނުލިއެފަދަ ޕާޓީތަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން. މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފަުށް ފުރުޞަތުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ ިއއްަޒތްތެރި 
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 ދެއްކެވުން:ލޫފް ވާހަކަދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު މަޚް ގަލޮޅު ދެކުނު

އަރަނީ ރައީސް ޔާމީން ަވއްަކންކޮުށްގެން އުޅޭ ވާހަކަ މިތާ  މިތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ހިތަުށް އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަ

އުޅެީނ ކިހިނެއްތޯ. އަުޅގަނޑުމެން  ތިްއބެވި ބަެއއް ޕީ.ޕީ.އެމްގެ މެްނބަރުންނަުށް ވެގެން މިމަޖިލީހުގައި  ދެއްކީމާ މި

ެއވެނި މެންބަރަކީ ވަެގކޭ. އަޅުގަނޑުމެން ަވގަުްށ  ޮގވަމޭ މިވެނި މެންބަރަކީ ަވގެޭކ،ތިބެގެން ނު މިތާ އެްއވެސް ހާލެްއަގއި

ކޮުށްފިކަން. ރަީއސް ޔަޤީންވޭ ަރއީސް ޔާމީން ވަްއކަންއެބަ  100ގޮވަނީ ރަީއސް ޔާމީނަުށް. ެއއީ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް % މި

ބުނަނީ.  ވާަހކަ ތަކުރާރުކޮުްށ މި ގަނޑަުށް އެނގިގެންނޭ މިލާރި ވަދެއްޖެކަން. އަޅު  ޔާމީންގެ އެކައުންޓަުްށ މި

 މިލިައން ރުފިޔާ އެބަހުރިކަން. އެ  ންުޓގައި މިލިއަން ޑޮލަރާއިއެަކއު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނެގއޭ ިއސްލާމިކް ބޭންކުގެ

މީންގެ ވަްއކަްނ ވެފައި ޔާބޫެލއް ނުކުރަން އަޅުގަނުޑގެ އަޚް ނިހާން ތެދުތަނުން އަޅުގަނެޑއް ގަ ވާހަކަ ބުނީމާ މި

އޭަނގެ ވަްއކަން  ތެދުވެފައި ލެއް ނުކުރަން އަޅުގަނޑުގެ އަޚް ޢާރިފްބޫދިފާޢުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. އަޅުގަނޑު ގަ

އަދީބުެގ  ،އެންމެ ބާރަުށް ެދއްކި އެއް ވާހަަކއަކީ  ،ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަުށް. ކުރީގައި އަުޅގަނޑުމެން މިތާ އެންމެ ގަދަޔަުށްދިފާޢު

 ލަވާ ހޯބޯ އޭރު އަޅުގަނޑާ  ހަމަ މިއަދު މިތަނުގައި މި މިހެން ތެދުވެފައި ވާހަކަދެއްީކމާއަުޅގަނޑު  އިވާހަކަ. އޭުރގަ

ވާހަކަ ބަދަލުވީ. ވަްއަކންކުރިކަން އޮތީ ސާބިތުވެފަ.  ވީ؟ ދިޔައިރު ކިހިނެއްތޯއޭރު އެ ހަޅޭއްޖެހިއޭ. ނިމިގެންދިމާލަުށް ލެވިއޭ. 

ވާހަަކ  މިައދު އަޅުގަނޑުމެން މި، އެކަުމަގއި އޮތްކަން. އެހެންވީމާ ބަިއވެިރވުންބޫލުކުރޭ އަދީބުގެ ހުރިހާ މީހުން ގަ މި

ޔާމީން  ދެން، ނުކޮުށްބޮޑަުށް ދިފާޢު ވާަހކަ ދައްާކއިރުަގއި މާ އެ، ތެދަުށް. އެހެންވީމާ ،ދައްކަނީ ޙަޤީޤަތަުށް  ވެސް މި

ކަމުގެ ނުކުަރން. ދީނީ އެއްބަިއވަންތަ ބޫލެއްޅުގަނޑު ގަރަންޖެހޭނެ ކަމަކަުށް އަވިދާޅުވީީތއޭ ކިޔާަފއި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެކަން ކު

ލާދީނީ އިނގިލި ުށް ޞަކޮުށް އެމް.ޑީ.ީޕއާ ދިމާއަޚާއް ބޮޑަުށް އެހެން ފަރާތްތަކަުށް، ވަރަުށް ގެން ތަނުަށް އައިސް ބިލެއް މި

ވާހަކަެއއް  ދީނާ ޚިލާފު އިއެމް.ޑީ.ީޕގެ ސަރުކާުރގަ  އިކުރީގަ .ައޅުގަނޑު ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުން ދިއްކުރަމުންދާއިރު

މިހާރު  ،އިޚް އިލްާޔސް ދަްއކާފަިއ އޮތުމުެގ މާނައަކީ ވާހަަކ ޝަ ޚިލާފު ކަެމއް ކޮުށްަފއި އޮެވގެން އެ ދައްކަިއގެން، ދީނާ

ޚިލާފު  ސަރުކާރުން ދީނާ ވާހަކަ ނުދައްކާުށެކޭ ނޫނޭ އިނގޭތޯ. މިހާރު މި ރު ހެދީމަ އެސަރުކާރުގައި ޔާމީން ސިހު  މި

 .ބާއްވަން އުޅޭތީ ބާރުަށް ހަޅޭއްލެވީ ޭއކަންގެ ޝޯ އެންމެ ތޯވާހަކަ ދެއްކޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫން މަ އެކަންކަން ކުރީ

ކީ އެ  އެންމެން ގޮސް ބްރޯއާ މި . އެކަަމކު އަުޅަގނޑާއި، ނިހާނާއި ޢާރިފާއެކަން ހުއްުޓވީ އެމް.ޑީ.ޕީ ސަރުކާރުން

ދީނީ ލާ ހަމަ ސަރުކާރުން މިކަހަލަ ކަންކަން ކުރީމަ މި، ތް. އެހެންވީމާމިއީ ޙަޤީޤަބަލަން.  އަތްޖަހާފައި ތިބީ އޭކަން ޝޯ

ޖަލަުށް. ދެން ުދވަހަުށް  10ޖެހީ އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.  ުދވަސް  10ކުިރ މީހާ ގެންގޮސް ސަރުކާރެކޭ ބުނެވޭނެ. ދުޢާ

ދޭ. ނުނީ ނަސޭހަތްދޭން ފުރުޞަތުދީ ސަުރކާުރން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަުށް މި ކީްއވެތޯ ސަުރކާރާ ދިމާއަުށް ާލދީނީއޭ ނުޮގވޭނީ؟

 ..ަތން ބަންދުކޮުށްގެން ތިބެ ދީނީ. ންޓްގައި ަލއްޕަިއގެން އެޖެހޭނީ ގޮސް ސޯލްޓް ރެސްޓޯރަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަރުވަން.ރު މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމަުށް ފުރުޞަތުތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަ

 

 ބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެން

ކުރުުމެގ ނީ އެއްަބއިވަންތަކަން ހިމާޔަތްދަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުްނގެ ދީ `. އަުޅގަނޑުމެން މިައދު ވާހަކަދައްކަމުން މި

ންތޯ ގައި ނޫމަޖިލިސްތެރޭ ގާނޫނަުށް، ބިލަުށް އިޞްލާޙެްއ މި ގެންނަނީ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

ޓަކައި ރައީސް ނަޝީދު  މުަށްއިސްލާމީ ޝަރީޢަތަުށް ގޮންޖެހު ދިޔައީ ޕިއްލޭ ކިޔާ މީހަކު ސީދާއަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން

ނޫންތޯ ކުރީގައި ބޮލުގަިއ  ތިބީ މި ނަުށް ދައްކައިދިނީ ކޮންބަެއއްތޯ؟ަމންޒަރު އަުޅގަނޑުމެން ދީގެން ގެނެސް އެދަޢުވަތު

ރީޢަތޭ ކިޔައިގެްނ ޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫން. އިސްލާމީ ޝައަ ެއއްނޫްނތޯ. އަޅުގަނޑުމެންތޯ ެއއީ؟ިއގެން. އެޖައްސަވަ ކުލަ

ނާިއ އެއީ، ިއސްލާމްދީނަކީ އެއީ ޤުރުއާ އެއީ އިސްލާމީ ސަރީޢަތަކީ .ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން. ކީއްވެގެންތޯ؟ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ އެމް

ން އެހެން އެްއޗެްއ ނާއި ުސންނަތް ނޫގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޤުރުއާނެރީކެ މީހުންގެ ވެރިމީހާ، ގ. ސުންނަތް. އެކަމަކު އެ

ތަނުަގއި  މި . ެއކަމަކު ޙަީޤޤަތަކީ ކޮަބއިތޯ؟ވެސް އަތްޖެހީ. މާރިޔާ ވެސް އަތްޖެހީ ހޯދަން ގޮަވއިލީމާ ެއއަުށް މަްޚލޫފް

ވާހަކަދަްއކަން ތިމާމެންނަުށް  ންބެހޭ ގޮތުވުރެ މޮޅު ދީނާ  ތިމާއަުށް ،ވާހަކަދަްއކާފައި އަދި އެހެން ފަރާތްތަކުން ތިމާ

ރައްޔިތުންެގ ، ދައްކަން ތިބި މީހުންޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީގައި ނަމޫނާއަ މީހުންނަކީ؟ ނގޭނޭ ބުނާ މީހުން. ކޮބައިތޯ އެއެ

ގައި މިތިބީ ރޯ އޮރިޔާމުން. ބަލައިލާއިރުަގއި އިސްލާމީ ތެރޭ ގެގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މެންބަރުންމަޖިލީހު

 އުރަ ިނވާނުޮކުށް ތިބެ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ަކނޑައެިޅގެން ކޮބަިއކަން ތިމާެގ އައުަރއަކީ. އަ އި އެބަ އެނގޭޢަތުގަރީޝަ

ކުަމކީ. ދެން އޮންނާނީ އިސްލާމީ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއް ދަްއަކނީ. މިއީތޯ އިސްލާމީ ޝަރީަޢތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަަކ މި

އި ވެްސ މެގަ ވާހަކަ ދެއްކުން. ދެން ގޮަތކީ ކޮަބއިަކން ނޭނގި ތިބެ އެރީޢަތުގައި އެކަްނ ކަނަޑެއޅިފައި އޮންނަ ޝަ

 މާއްދާ؟ ކޮަބއިތޯ އެ ؛ސިްނގާ ލޯޔަރެއް. މި ާގނޫނުގައި ަވކި ކަހަލަ ގޮަތކަުށް އޮެވގެންވާހަކަދަްއކައިފި ައޅުގަނޑުމެންގެ ބޮޑު

ބޭފުޅާ ކައިރިން އަުޅގަނޑު އަހާލަން  . އެކޮބައިކަެމއް ނޭނގި ތިބެ ހެން އޮތުމުެގ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ؟މި ގާނޫނުގައި އެ

މި  ކޮބައިތޯ ޙާކިމާައީކ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި؟ ޮކބައިތޯ ފަތާވީައކީ؟ މުފްތީއަކީ. ފަތާވީންނާއި މުފްތީންނާ، ބޭނުންވަނީ

ކަމެްއ  ގޮތަަކުށް އޮންނަ އެއްެޗއްއްވާ އިްޝތިޝާރީ ލަފާ އެއީ ކޮންބޭފުޅުން ނެރު ދަންނަވާ ވާހަކަތަުކގެ މައްޗަުްށ އެ

؛ ނގެންޖެހޭނެމެއް ނޫން. ައޅުަގނޑުމެންނަުށް އެެދއްކުމަކީ ކުެރވިގެްނވާނެ ކަ މަޖިލިސް ތެރޭގައި އެކަހަލަ ވާހަކަ ނޭނގި މި

ކަްނ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ .ބަޔާންކުރާނީ. ައޅުަގނޑުމެންނަުށް އަމުރުކުރާނީ އި ެއކަން ކަނޑައަޅައިރީޢަތުގަޝަ

ޝާރީ ތިޭބފުޅުން ދެއްވާ ިއސް ތީންނަކީ އެނަުށް އެންެގވީާމ. އެކަމަކު މުފްޅުގަނޑުމެންއަ ލާޒިމްެވގެންދާނީ ސީދާ ޙާކިމާ

އެމް.ޑީ.ޕީ  ،ުގޭޅގޮތުން ދެްއވާ ލަފާތަކުގެ ަމއްަޗުށް ވާހަކަދަްއކާ މީހުން. އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އެފަދަ ޝަރުޢީ ޙުކުމްތަކާ

ަލްއވާ ދަ ސެޓަނިކް ވާސަސް. ބައްަލވައި މާން ރުޝްދީގެަސލް ދަނީ ކޯއްޗަކުންތޯ؟ އެ މީހުން މިހާރު ފިލާވަޅު ނަގަމުން
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ހުރި މީހަކު ނުޖެހޭނެ ދަކަުށް ހުރި ވަލިއްޔުްލއަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުުމގެ ވެރިައކަުށް ،ހުރިހާ ބޭފުޅުން. އެހެންނޫންނަމަ

ކުރުމަުށް ުށް ފުަރއްސާރަެއކި ގޮތްގޮތަ އަުށްهللا ޮގއްސަ ރަސޫާލއަުށް ކާޓޫން ކުރަހަިއ، ރަސޫާލއަުށް އެްއޗެހިކިާޔ،  ުށްޑެންމާކަ

ވުން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންހިނގައްޖެ ިދވެހިރާއްޖޭެގ ދާނީ. އެ ފެއިލް ޓަކައި މަަސއްކަތްކުރާ ަބޔަުކ ފެއިލްެވގެން

ގޮތަުްށ  ެގންދިޔައިން ތިކަން ތި ަގއި ައޅުގަނޑުމެން ޮގވަމުންއޭރު ؛ކަުށް ހުރި މީާހގެ ފަާރތުން. އަުޅގަނޑުމެންރައީސަ

މާލޭަގިއ  ޢަބްދުލްމަޖީދު ބާރީ ނޫންތޯ. މި .ރޓަރު ޢަބްދުލްމަޖީދު ބާރީ، ޑހުރި މިނިސް ނަ ައއްޔަން ކޮުށްފައިނުކުރާުށޭ. އޭ

މުލިާއޭގ ތެރޭގައި ރާ ކޮންޓެއިނަރ  ގެންމު އެްއޗަކަުށް ހަދަން މަސައްކަތްކުރި. އިުރއިރުކޮޅާ ރާބޮއި ރާ އެއީ ާއއް

އިުރކޮާޅ އިރުދީބަލާުށޭ. އަޅުގަނޑުގެ ގުނަވަންަތއް ހޭލައިފިއޭ. ޖައްސާލަ ކޮުށްަފއި ބުނެފާނެ މިހާރުނެރެމުންދިޔައިރުގައި ފޯން

 ިބލަުށް ވެސް ވާހަކަަދއްަކވާނެ ުކރީގައި ތިބެގެން. އެކަމަކު މި ިމއަދު މި ހޭލައްވަން މަސަްއކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ކޮބައިތޯ؟

ޮގްއސަ އޭނަގެ ފަހަތުަގއި އެާތ ރަިއގެންުށް އަހަކަެދއްކި މީހާ އެްއކަލަ ބޫނަބޫން ލައްވާފައި ވާތަނުގައި ތިެބގެން ބޫން

ސިޔާީސ ތިމަންނަމެން  ،ަމއްސަލަޖެހޭ ހިސާބަކީ. ދެން މިތަނުން ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވަނީ އެ ތިބީއޭ. އެއީ ީމގައިކައިީރގައި 

ރާ ހުރިހާ މީހާ ކު ރީޢަތަކީ އެައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އިސްލާމީ ޝަ  ގުޅުެމއް ނެތޭ. ކަންތައްތަާކއި ިއސްލާމީ ޝަީރޢަތަކާ

އި ައޅުގަނޑުމެން ކުރާ ެއްއވެްސ ތަކޭ އެީއ. ެއްއވެސް ހާލެްއގަ މަްއޗަުށް އޭަގއި ޙުކުމް ހިނގާނެ ޝަރީޢަމަލުތަކެއް ޭއގެ ޢަ

ނަމަވެްސ  ވީ މަވެްސ، ކުރާ ަކމަކުން ކަމުަގއިނަ ވީ . ަދއްކާ ވާހަަކއަކުން ކަމުަގއިނުކުރެވޭނެޢަމަލެއް ެއއަކުން އިސްތިސްނާ 

އި ސުންނަތް ރެވޭނެ. އަުޅގަނޑުމެން ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތަުށް ގޮންޖައްސަވާފައި، ޤުުރއާނާނުކުސްނާއިސްތި އަޅުގަނޑުމެންނަުށް

ނޫން އެހެން ެއއްެޗްއ އި ސުްނނަތް އްބެިވ ބޭފުޅުންނެއް ނޫންތޯ ޤުރުއާނާ ތި  ލީމާ މިއެހެން ެއއްެޗއް ހޯދަން ގޮަވއިނޫން 

ނޫންތޯ މީެގ  ބަހޭ މަނިކުފާނޭ ގޮވަމުންގެންދިޔައީ. މިއެއްނިކުފާނޭ، ސާސާބަހޭ މަ  ،ޖަހަމުންހޯދަން ގޮވައިލީމާ އަތްޖަހަމުން

ތްޖަހާފައި ްއގެ ާވހަކަތަކަުށް ތަބާވެ އަހެން އެްއޗެއް ހޯދަން ޮގވާލި ބައެއި ސުންނަތް ނޫން އެއަސްލަކީ. އެހެންވީމާ، ޤުރުއާނާ 

އަުޅގަނުޑ ، ގޮތަކީ؟ އެހެްނވީމާ މިކަން އޮންނަނޫންތޯ  ދައްަކވަނީ؟ މިއެއް ރީޢަތެއްގެ ވާހަކަތޯ މިދެން ކޮން އިސްލާމީ ޝަ

ޅަުށޭ. ތިމާއުަށް ތަނުގައި ތިެބގެން ދައްަކވަން ޭބނުންވާ ވާހަކަަތއް ދައްކަްނވާނީ ފިސާރި ރަނގަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މި

ވޭ ކަމަކުން ތިާމއަުްށ ކުރެ  ތިމާއަުށް ކުރެވޭ ކަމަކުން، ތިމާއަުށް އެަކމުގެ ފާފަ ލިބޭކަުށް، ތިމާއަުށް އެ، ދެކެވޭ ވާހަކަައކުން

ބާވަތުގެ ވާހަކަތައް  ރީޢަތް ދަންނަ ބަޔަކަުށް ހެދިގެން މިތިމާމެންނަކީ އިސްލާމީ ޝަ ، ފާފަ ލިބޭކަުށް ނޭނގި ތިބެ  އެ

ޢަތަކީ ކޮބައިކަން އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ިއސްލާމީ ޝަރީ ،ނގާނެ މިތާ ތެރެއަކު. އެހެންީވމާއްސެއް ނުހި އެްއޗެ  ދެއްކީމާ މި

އަންނަނީ ކޮންބައެއްތޯ؟  ރީަޢތް ކިޔަަވއިދޭން ނުވަތަ ބުނެދޭން މިދައްކާނީ. އިސްލާމީ ޝަގި ތިެބގެންނޭ ާވހަކަރަނގަޅަުށް އެނ

ދައްކަނީ.  އަުޅވަިއގެން ައިއސްތިބެ ވާހަކަ މި ތަނުގައި ތިބެގެން ސިިލކޯނާއި ޭއއްާޗއި މީއްޗާ އޮރިޔާމުން ތިބި ބައެއް. މިރޯ

 އްަކވާ ކަމުަގއި ނެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މި ތަނުގައި ވާހަކަދަ ނުވާގެންހެން މިކަން ވެމިތޯ މިކަން ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތަކީ؟ މީ

ކަންތައް މި  ރީޢަތް ދަންނަ މީހާގެ މައްޗަުށް މިއްކަންޖެހޭނީ. މިހާރު އިސްލާމީ ޝަވަންޏާ ނިކަން ކެރިގެން ވާހަކަދަ

 ،މީހާ ހުންނަ ގޮތަކުން ވެސް ނެތް މީހުން. އެ ރީޢަތުގެ ކަންފުޅެއް ވެސްސީދާ ނުދަންނަ މީހުން. އިސްލާމީ ޝަހިންގަނީ 
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ތަނުގެ ތެރޭގައި މަޖިލިސް މެންބަރަކަުްށ  މި، ދަްއކަނީ. އެހެންވީމާ  ސިފައިން ެވސް ހަމަ ފެންނަން ނެތް މީހުންގެ ވާހަކަ މި

 . އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާ ވާ ގޮތަކަުށް ވާހަކަަދއްަކިއެގންނުވާނެރީޢަތަުށް ގޮންޖައްސަހޮވުމަކުންނެއް އަދި އިސްލާމީ ޝަ އަދި ހަމަ

ޤުރުއާްނގެ އަްސލުތަކާ ޚިލާފަުށް ވާހަކަެދއްކީ. ، ްއ ނޫންތޯ ވިދާުޅވީއޭުރގެ ރަީއސެ؛ ޚިލާފަުށް ވާހަކަދެްއކުމަުށް ޓަަކއި

 ،ބުނެ ހިފުމަކީ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކޭ. ރޭޑިޔޯ ޚިތާބު ކަމަުށް ިޅގެން ބަޔާންކޮުށްފައި އޮތް ޤިޞާޞްކަނޑައެ ޤުރުއާންަގއި

 ިއއްާވއިރުަގއި މި އޮންނަނީ އަްތކެނޑުމަކީ އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ...  ބާއޭނަގެ ޚުޠު ހުކުރު ދުވަހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ފަލާޙަ މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަުޅގަނޑު ވާހަކަދަްއކަން ފެުށުމުގެ ކުރިން ބައިނަލްއަްޤވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަުހެގ 

މުނާސަބަތުގައި ާރއްޖޭަގއި ުހރިހާ ކަނބަލުންނަުށް އަުޅގަނުޑ ހަމަ ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. އާދެ! ިއްއޒަތްތެރި ރައީްސ، 

މި ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަަދއްާކއިރު، ާރްއޖޭގެ ދީނީ އެއްަބއިވަންަތކަމާ ބެހޭ ގޮތުން، ބިލާ ބެހޭ ގޮތުން  އަޅުގަނޑު މިއަދު

ވާހަކަދަްއކާއިުރގަިއ އެމް.ޑީ.ީޕ ސަރުކާުރގައި ާރއްޖޭަގއި ުފރަތަމަ ފަހަރަުށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއެއް އުފައްަދވަިއ، 

ވޭނެ ގޮެތއް ާޤއިމުޮކުށް، ފިޤްހު އެަކޑަމީެއއް އުފަްއދަވަިއ، އެ ކަންކަން ދީްނވެރި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަުކަގއި ނަމާދުކުރެ

މީހުން އުފައްދަވަިއ، އެކަންކަން ކޮުށްދެވޭތީ ަރއީސް ނަޝީދަުށް ހަމަ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! އަޅުގަނޑު 

ރު ވިދާޅުެވއްޖެ، މި ރާއްޭޖގެ ކަނބަލުންެގ؛ އަންހެނުންގެ ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން ދެންމެ ވާހަކަދެއްކި ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަ

ދުވަހުގައި ވަރަުށް ހިތާމަވެިރ، އަންހެނުންނާ ދިމާލަުށް، އަނބިކަނބަލުންނާ ދިމާލަުށް ވަރަުށް ބުނަންނުވާ ކަހަލަ ބަސްތަކެއް. 

ދަްނނަވާލަން ބޭނުން، ރާއްޖޭގައި  އަޅުގަނޑު މިއަދު ވާހަކަދަްއކަމުން އެކަމާ ހިތާމަކުރަން. އިއްަޒތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑު

އިސްލާމް ދީނުގެ ވާހަކަދަްއކާިއރުގައި މިއަދު މި އޮތް ސަރުާކރަކީ އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ހަމަ ހައްދު ޤާއިމުވެފައި 

ޅުޭވ، އޮތް ސަރުކާރެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު ގަބޫލުނުކުރަން. މިއަުދގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކީ ވާހަކަދަްއކަމުން ވިދާ

ޢަޒުލްކުރަންވެފައި ހުރި ބޭފުޅެއް. ވާހަކަދަްއކަވަމުން ވިދާުޅިވ، ރާއްޖޭގެ ކައުންޓަެރއްގެ ދަުުށގައި ތަރައްޤީ އަންނަ ކަމުަށް 

ވަންޏާ ނީލަން ފިހާރައިގެ ކައުންޓަރު ދޮުށުގައި ަވގެއް ިއނިއްޔާ ކީއްޯތއޭ. މިހެން ވިދާޅުވާ ބޭބޭފުޅުން ރާއްޖޭގެ 

ުށް ތިބީމާ ދެން އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ ވަްއކަންކުރުމަކީ ހައްުދކަނޑައެޅިަފއި އޮތް ކަމެއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަ

ހައްދު ކަނޑައެޭޅ، ަވއްކަންުކރުމަކީ އަތް ކެނޑުމަުށް، މި ރާއްޖޭަގއި މި އުޅެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުން، ރާއްޭޖެގ 

ފަހު އެކަން ދިފާޢުކުުރމަުށް ޓަކައި ޕީ.ޕީ.އެމަުށް މާލިއްޔަތުން ަވއްކަްނކޮުށްގެްނ. އެކަްނ؛ ވަްއކަންކުރުމަުްށ 

ނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަވާ ބޭުފޅުން މި ތަނަުށް ތެދުވެ ކިތަންމެވަރަކަުށް ހަޅޭއްެލވިޔަސް ަވްއކަންނުކުރާ ކަމަކަުށް ނުވާނެ. 
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ސުން ކަިއވެނިކުާރ ވަްއކަންކުރީމާ ަވގަކާ ދިމާލަުށް ގޮވަންޖެހޭނީ ވަގެކޭ. އަުޅގަނޑަުށް އަޑުިއވެމުން މި ދަނީ، އެއް ޖިން

ވާހަކަ. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ތުހުމަތުކުރެވެމުންދަނީ ކޮންބޭފުޅެްއތޯ، ރުބޭލް ިކޔާ ބޭފުޅެްއގެ ާވހަކަ ދައްކާނެ. ކޮންބޭފުޅަާކ 

ގުޅުން އޮތް ބޭފުޅެްއގެ ވާހަކަތޯ މި ދައްކަނީ؟ އަޅުގަނޑު ިވސްނާލަންޖެހޭ އެބަ. އަޅުގަނުޑމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ، ރާއްޖޭގެ 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަންޑިަތހަދަނީ ކީއްކުރަްއވަންތޯ؟ ާރްއޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަކަުްށ ހުންނެވި ބޭފުޅެއް އަސޭލާ ރައީ

ކިޔާ މީހަކު ގެނެްސގެން، ޣައިރު ދީނުގެ މީހަުކ ގެެނސްގެން ސިހުރު ަހއްދަވަން، ބޯީއގަނޑެއްހެން ކައިީރގަިއ 

ންދިޔަ. އިްއޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަނޑު ދަްނނަވާލަން ބޭނުން، ޖަނގިޔާ ހުންނަވައިގެްނ، އެ ހުރިހާ ފޮޓޯތައް ލީކުެވގެ

ލައިގެން، އެ ފެންވަރަުށް ތިިރެވފައި ހުރި ފޮޓޯތަކާ ެއއްޗެހި ުދނިޔޭަގއި އެބަހުރި މިހާރު މި ރާއްޖޭގެ ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ޢީ ބާރުތަކުން ޖިންނި ގެންނަ ވާހަކަ. މިީއ ސިހުރު ހައްދަވަން. އަޅުގަނުޑމެންނަުށް އަޑުިއވެމުން މި ދަނީ ރާއްޖޭގެ ދިފާ

ކޮންކަހަލަ ވާހަކަތޯ؟ އިސްާލމީ އެއްބަިއވަންތަކަުމގެ ބިލުެގ ވާހަކަ ދަްއކާއިުރަގއި ރާްއޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރުން ޖިންނި 

ގެނެސްގެން ބޮން ހޯދާ ވާަހކަ ދައްކާ ހިސާބަުށް ދިަޔއިާމ މިއީ ކިހާ ބޮޑު މައްސަަލެއއްތޯ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. 

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން މި ދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ނިޒާމުގެ ވާހަކަ ދަްއަކމުންދާއިރު ޝަރްޢީ ނިޒާމުގެ 

މިނިވަންކަމެއް ނެތި، ިއސްލާމް ދީނޭ ކިަޔިއގެން ވާަހކަދައްަކމުންދާއިރު، ިއސްލާމް ދީނަުށް ވާ ގޮތަުށް ޝަރްޢީ ިނޒާމު 

ްސ ދަްއަކންވީ ވައްތަެރއްެގ ކޮމިޓީެއއް ނަާގ ވާަހކަތޯ ދީނީ ބައްޓަންެވގެންނުދާ ތަން. އަޅުގަނޑު އަދިވެ

އެއްަބއިވަންަތކަމުގައި؟ މީގެްނ މިނަގަނީ ިއސްލާމިކް މިިނސްޓްރީން ބޭފުޅެއް. ކޮލެޖުން ބޭފުޅެއް. އިސްލާމިކް ކޮލެޖުން 

ެގ އޮތް ހާލު ވިސްނެވިންތޯ؟ ބޭފުޅެއް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތިން ބޭފުޅުން. ފަނޑިޔާރުގޭ ތެރެއިން ބޭފުޅެއް. ފަނޑިޔާރު

ފަނޑިޔާރުގެ އޮތީ ބަރަހަނާއަުޭށ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. ފަނޑިޔާރަކު އަނެްއކާ މީގެތެެރއަުްށ ލައިގެން އަުޅގަނޑުމެންެގ 

މައްޗަުށް އިސްލާމް ދީނުަގއި ަކންކުރަންވީ ގޮތް ބުނެދޭން ފަނޑިޔާރަުކ ނަަގއިގެން ީމގެތެރެައުށް ގެންނައިުރގަިއ ިއސްލާީމ 

ޢަތުގައި ފަނިޑޔާރުގެ ޮއންނަންޖެހޭ ގޮތް ވެސް އެނިގަވޑަިއގަންނަަވއިގެންތޯ އަުޅގަނުޑމެން މި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ. ޝަރީ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި ފަނޑިޔާރުެގ އޮންނަންޖެހޭ ގޮްތ އެނިގވަަޑއިނުގަނެ ިމ ދައްަކވަނީ ކޮްނކަހަލަ ވާހަަކއެއްތޯ. 

ހަކަ މި ދައްކަނީ. އަުޅގަނޑުމެންގެ ކަނބަލުންނާ ދިމާލަުށް ބަރަހަނާއަުށް ގޮވާއިރުަގއި ބަރަހަނާއަުށް އޮތް ފަނޑިޔާރުެގއެްއގެ ވާ

މި ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާުރގެ ޮއތީ ކިހިނެއްތޯ؟ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން ރާއްޖޭގެ ުސޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަުކ 

ވާހަކަތޯ މި ދައްަކނީ. ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަމުެގ ކުރަްއވަމުންދިޔަ ކަންތައްތަެކްއގެ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ، މިއީ ކޮންކަހަލަ 

ބިލޭ ކިޔައިގެން ވާހަކަަދއްާކިއރުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެހެން ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭނެ. މި އުޅެނީ ރައީސް މައުމޫން 

ވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި ދީނީ ގެންގުުޅްއވި ކަހަލަ މަތީ މަޖިލީހެއް އުފައްދަަވިއގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ މައްޗަުށް ބާރުފޯރުވާން. ދި

ޢިލްމުވެރިންގެ އަނގަ ބަންދުުކރަން. މި ނޫން ކޮންކަމެއްތޯ ކުރަން މި އުޅެނީ؟ މިކަންތައް ުކރައްާވކަުށް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

 ފުރުޞަތުދެވޭކަުށް ނެތް. މި ރާއްޖެއަކީ އިސްލާމް ދީން ދަމަހައްޓަންޖެހޭ އެބަ...
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް. އިބްރާހީމަ ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫހޭ މައްސަލައެއް ހުުަށހެޅުމަުށް ނިޒާމާ ބެ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއ ހުރި ކަންތައްތަކާިއ، ޭއެގ  އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއޭ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާ ވާހަަކއަކީ.

ޤަޛުފްކުރުމަކީ  އަދަބުތަކާިއ، ޭއގެ ހައްދުތައް ނޭނގޭތީ، ތިބެގެން ވާހަކަަދްއކަވާތީ މައްސަަލއަކީ. ައޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ

އި އޭެގ ކީ އޭގެޒާުތގަފަ. ޤަޛްއް ނުކުެރޭވނޭވެސް. ޤަޛްފެ ސް ތެރޭގައި ތިބެގެންނޫނޭ މި މަޖިލި ކަމެއް އެއީ ކުެރވިގެްނވާނެ

ހައްދު ވާޖިބު، ހައްދު ލާޒިުމވާ ކަމެކޭ. އެހެންވީާމ، އެ ކަންަތްއތައް ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ހުްއޓުވަންޖެހޭނޭ. އެފަދަ ޒާތުގެ 

 ވާހަކަދަްއކަން ފުރުޞަތު އޮެވެގންނުވާނޭ. ސާބިތުނުހިފޭ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޒަތްތެރި މެންބަރު އިުށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ. ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ނޫން. މިހާރު އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިއް 

 ވާހަކަދަްއކަވަމުްނގެންދަވާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

މަސްދުވަހުގެ ކޯހެްއ  ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ މަޢުހަދުން ނުވަގަނޑު ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅު 

ގޮތް އެހެރީ ފެންނަން އަުޅގަނޑުމެންނަުށް. އަުޅގަނޑު ދަންަނވާނީ މި ސަުރކާރުން ސިހުރު  ހަދައިގެން ވަަޑއިގަތީމާ ވާނެ

 ންތައްތަެކއްތޯ ނޫންތޯ ުހރި ކަ އިހިނގާފަ  ހަދަނީއޭ. ޖިންނި ގެންނަނީއޭ. މިކަންތައް ނޫންތޯ ހުއްޓުވަްނީވ. މިއީ ކިހިނެއް

 ބަލަންވީ...  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ވަޙީދު މުޙައްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ތުުލސްދޫެއއް ހުުށަހެޅުމަުށް އަނެއްާކވެސް ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ

 . ުށްއިބްރާހީމަ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(



56 

 

 ވާަހކަދެއްެކވުން: އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޙައްމަދުމު މެންބަރު ދާއިރާގެ ތުލުސްދޫ

 ން މީހާ ހެދީ ކޯއްޗެއްކަން ނޭނޭގ،ތަނުގައި ތިެބގެ އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ތަނެއްދޮރެއް ނުދަންނަ ޖާހިލުންގެ ގޮތުގައި މި

ޔަވާ ތިބެގެްނ މިއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޮގތުން ބަލާއިރު މުޅި ދުނިޔެ ދަންނަ ޙަޤީޤަތޭ. މިއީ ކިޔަވަިއެގން މިތާ ނުކި

ވަނީ. މިއީ ައސްލު  ގޮތުަގއި ހުރެފައި މި މަޖިލީހަުށް ހޮވުނީމާ ދެންވާނެ ހަތަރެތި މި ގެ މަގުމަތިން ގޭންގު ްސޓާރެއް 

ހުއްޓުވަންޖެހޭނެ.  ކާ މެދުގައި ިއއްޒަތްެތރި ރައީސްކަންތައްތަ ޙަޤީޤަތަކީ. މިކަހަލަ މީހުން ދީނީ ވާހަކަދައްކަން ފެުށީމާ މި 

 ގޮތުން ވާހަކަދައްާކއިރު...މީހުންނާ ބެހޭ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އެްއ ނޫން. ިއއްޒަތްތެރި . ނިޒާމާ ބެހޭ މަްއސަލައިްއޒަތްތެރި މެންބަރު، އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު، އިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު

އަޅުގަނޑު ވާހަކަދަްއކަމުން  ދެއްވާ. މިހާރު ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމަުށް ޓަކައި ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލަން ފުރުޞަތު މެންބަރުގެ

 އަރުވަން.  ުށް ފުރުޞަތުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރަ ދަވާގެން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .މަޚްލޫފް ައޙްމަދު މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާިއރާގެ ނުދެކު ގަޮލޅުެއއް ! ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަމަޑުކޮުށްލަްއވާ

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޚްލޫފް އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިާރގެ ދެކުނު ގަލޮޅު

 ނުވަ ަމސްދުވަހުގެ ކޯހެކޭ ވިދާުޅވީމާ ގެ ވާހަކަފުުޅގަިއ ތްެތރި ރައީސް. ދެންމެގަިއ ފަލާޙްއާދެ! ޝުކުިރއްާޔ ިއއްޒަ

ދެްއވީމާ އަޅުގަނޑަުށް މިހާރު މިއީ ކިހިނެއްެވގެން އުޅޭ ކަެމއްކަން ތެދުެވވަަޑއިގެން ެއއަުށް ޖަވާބު ައކަުށް ވަޙީދުކުއްލި

 ސާފުނުވޭ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ާވ ގެންދަ ނަވާ. މިހާރު ވާހަކަދަްއކަވަމުންއެއް ނޫން އިުށީނދެވަަޑިއގަންމެންބަރު ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަ އިްއޒަތްތެރި

 ގެންގޮސް ނިންމާުލމަުށް. ރި މެންބަރު ވާހަކަޮކޅު ކުރިއަުށް އިްއޒަތްތެ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަލާޙް މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ހުޅަނގު މާފަންނު

މަސްދުވަހުގެ ކޯހެއް ހައްދަަވއިފިކަން.  ނުވަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަޅުގަނޑަުށް މިއަދު މިހާރު ޔަޤީންވެއްޖެ 

އަުޅގަނޑަުށް ރައްދުދިނީަމ  .ނީވަވާަހކަ ދައްކަ  މަސްދުވަހުގެ ކޯެހއް ހައްދަަވއިގެން އެ ނުވަ ޅުގަނޑަުށް ޔަޤީްނވެއްޖެ އަ

އަޅުގަނޑު އެކަން ގަބޫލުކޮުށްިފން. ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިނގޭތޯ. އަުޅގަނޑު ދަންނަވާީނ 

ވެގެންތޯ ރާއްޭޖެގ  ކިހިނެއް .ކަންކަން މި މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ ޓުވަންޖެހޭ. މިކަންކަން ހުއް އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މި

ރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ބާރުން ޖިންނި ގެންނަވައިގެން ބޮން ހޯދަން އުޅުއްވީ.  ލްއަމްރު ސިހުރު ހެއްދެވީ. ކީްއެވގެންތޯ މިލިްއޔުވަ

 ހީކޮުށް ހަރާްމކުރަްއވާފަިއވާ ކަްނކަން މިއެިޅގެން ނަލާމް ދީނުަގއި ކަނޑަކަމެއް. އިސް މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ބަލަންޖެހޭ

ކުރަނީ އިނގޭތޯ. ައޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަުށް ވެސް އެބަ އެނގޭ ޖިންނި ގެނެސްގެްނ ަކންކަން ނުކުރެވޭެނކަން. އެހެްނ 

އަުޅގަނޑަުށް  ،ލަމުންކަންކަން ހަމަ ބެުލމަުށް ގޮވާ ތިބެ މިކަހަލަ ބިލަުށް ާވހަކަދައްާކއިރުަގއި އަުޅގަނޑުެމން ހަމަ މި އެނގި

 ުޝކުރިއްޔާ.  ވަރަުށް ދެއްވި ފުރުޞަތަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. އެއަުށްފަހު ުށްއަޙްމަދަ އިްލހާމް މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ދަނގެތީއަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

ެގ އަޙްމަދު އިލްހާމްުށް. ަޢރީފަ ޙުސައިން މެންބަރުރި ިއއްަޒތްތެ ާދއިރާގެ  ންނޮޅިވަރައަރުވާނަްނ އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު 

 އަރުވަން. ުްށ ފުރުޞަތުގެންދިޔުމަވާހަކަކޮޅު ކުރިއަުށް 

 

 އަޙްމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން: ިއލްހާމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ދަނގެތި

حبه وعلى آله وص رسلينالم على أشرف األنبياء والمالة والس  العالمين، والص   الحمد هلل رب   .حيمحمن الر  بسم هللا الر  

ގެެނޭވ  ުށް( އަުކރުމުގެ ގާނޫނުހިމާޔަތްދިވެހިާރއްޖޭގެ ދީީނ ެއއްބަިއވަންތަކަން ) 94/6އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު  .أجمعين

ދަނީ  ގެަނއުމުގެ ބިލަުށް ައޅުގަނޑު ފުރިހަމައަުށް ާތއީދުުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ިމއަދު މަޖިލީހުން ފެނިގެން މިއިޞްލާޙު 

ދިޔައިމާ ވެސް މައްސަލަ ޖެހިގެންދާ މަންޒަރު. ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ބިލު ހުުށަހެޅިގެންޑު ކޯޅުމެްއގެ ތެރެއިން މި ބޮ ވަރަުށް

ކަމެއް. ޢިލްމީ ބޭބޭފުޅުން ނުވަތަ ދީން އުނގަންނަވާަފިއ  ޢިލްމުވެރިއަކަުށް ވެގެންދާ މަންޒަރު ފެނިގެންދަނީ. މިއީ ހިތާމަހުރި

ެމ ބޮޑަުށް ތިމާމެންނަުށް އެނގިގެން ކަމަުށް ހެދިގެން ކޮން ވާހަކަަދއްަކވަންޖެހޭނީ. މާ ކުަގއިބެވި ބޭފުޅުން މި މައުޟޫުޢތަތިއް

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން  ގައިމު. ހަމަތަން އަންނާނީ މީހާގެ އަގު ވެއްޓޭ ރައްޔިތުންގެ ތެޭރގައި އެ މައުޟޫޢަކަުށް ވާހަކަދެްއކީމާ
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ކަުށް ވާހަކަަދއްަކވަން އެބަޖެހޭ. ރަްއޔިތުން ކޮންމެ މައުޟޫޢަ ްއކަނީ.ވާހަކަދަކަންތަކާ ބެހޭ ބިލުތަކަުށް  މިހާތަނަުށް ދީނުގެ

 ،ކަމަކީ ނުދާނެ. އެ އުސޫލު ދޫކޮުށްލަްއާވ އިނގޭތޯ. އަެނއްވެސް އަންނާނެ. އެހެން ކަމަކު މީހުން ހިނި ބަލަންތިބީ. އެ

ވެސް  ތަކެއް ައއިމާ މިއަުށްމު ކަންހުރި ކަންތަކަުށް ބަލާއިރު މުހިއް އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކުރުމުަށް މި ބިލުގައި

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ބިލުަގއި އެބަ  ނޫނޭ ކޮންމެކޮންމެ ަކމަކަުށް ފާޑުކިޔުަމކީ އެީއ ރަނގަޅު ގޮެތއް ފަނޑުކިޔަިއ،

ދައުލަތުގެ ުމއައްަސާސތަކުން މަޖިލީހަުށް ލަފައަުށް އެދޭނީ ދީނީ ކަންކަމުގައި އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ުށ(ގަިއ،  7ބުނޭ 

ނެތް.  ކުރާނެ ތަނެއް  ކަމެްއ. މިކަން . މިއީ ކުރަންޖެހޭިއސްތިޝާރީ ލަފާތައް ފޯރުކޮުށްިދނުމޭކަުށް ބޭނުންާވ މުއައްސަސާތަ 

ގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް  ބުނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ )ރ( ގައި މި ،ދެން ހަމައެއާއެކު ބުނޭ

ވެްސ  ކުރާނެ ތަެނއް އެކަން ؛ކޮުށްމަސަްއކަތް އްލު ހޯދުމަުށް ޓަކައިޙަ  ކަންކަމަުށް އެ  ،ެއކަންކަން ދިރާާސކޮުށް ،ދެނެގަނެ

މި ބިލުން ވަރުަށް ފުރިހަމަ ކަންތަކެއް އެބަ  .ގިނަ ކަންކަން ކަުަށވަުރކޮުށް އެބަދޭ ނެތް. އެހެންވީމާ، މި ބިލުން ވަރަުށް

ދިވެހިރާއްޖޭ ރައްޔިތުްނެގ  ،ނަނީ ބު ވަނަ މާއްދާަގއި )ބ( ަގއި މި 7 ހަމަ މި ބިލުގެ، ގެނެސްދޭ. އަނެްއކާ ޙަޤީޤަތަކީ 

ފަހު އެކަންކަމުަށް  ކަންތަކާ މަޝްަވރާކުރުމަުށް އަދި އެ .ވާހަކަ އެބަ ބުެނދޭ ތަފާތުވުންތަކުގެމެދުގައި އުފެދޭ ދީނީ ޚިޔާލު 

ވުމަކީ ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަްއ ކުރަންޖެހޭ ވާހަކަ ވެސް އެބަ ބުނެދޭ. އެހެންވީމާ، މާނައަކީ ދީނީ ޚިޔާލު ތަފާތު

ގޮްތގޮތުން ވެްސ  ގޮތުންާނ އަދި އެކި މިހާރު ރާއްޖޭގައި ވެސް އުފެދިފައިވާ ކަންތައްަތކޭ. ެއކި ޢިލްމުވެރިން ސިޔާސީ

ަވގުތަުކ ެއގަީޑގަިއ  އިމުކުރަންެޖހޭ. އެޤާ  އްލުުކރެވޭނެ ނިޒާމެއްކަން ޙަ ވާހަކަދަްއކަވަމުން ގެންދަވަނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން

ވެސް އެބަފެނޭ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން  ތަން ވިދާުޅުވމަުށްފަހުގައި އިރުކޮަޅކުން އަެނއްކޮޅު ބަދަލުވާކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް 

ބައެއް ޢިލްމުވެރިްނެގ މި ދަންނަވަނީ ތިރާމާ އެކު ކާޓްސީާއއި ަވރަުށް އިޙް މަ ގުިޅގެން. ައޅުގަނޑު ހަ ވާހަަކއާ ދައްކަވާ

 ެއއީ ބޮުޑސިންގާ ވަރުގަދަ ެއއްަޗކަުށްޙައްުލކުަރން އެބަޖެހޭ. ކުީރގައި  ކަްނކަން ގޮތުގެ ވާހަކަ. އެެހންވީމާ، މި ހާލަތު ހުރި

ވޭ ަރންގަނޑަކަުށް ވެސް. އެހެންވީާމ، ކަމަކުނުދާނެ. ކޮންމެެވސް އުސޫލެްއގަިއ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ. އެ  ވެފައި ުކއްިލއަކަުށް

 ތެރި ަރއީސް. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާހިތްުމ އެބަޭވ ިއއްޒަތްބިލުތައް މުހިއްއެ ުއސޫލު ހިފެހެއްޓުމަުށް ޓަަކއި ެވސް މި 

. އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތަކީ، އިސްލާމް ެއްއވެސް ކޮޅަކަުށް އެްއވެސް އެްއޗެއް ަދންނަވާކަުށް ނެތިންައޅުގަނޑު ަވކި  ،އޮތީ

ވެްސ،  ދީން؛ މި ބިލަކީ ވަރަުށް މުހިއްމު؛ ދީނީ އެއްަބއިވަންތަކަްނ ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބިލަީކ އަުޅގަނޑުމެން ކުރިން

އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ މަޖިލީހުގައި ވެސް ދެއްކި ވާަހކަެއއް މި ވާހަކައަކީ. މިއަދު ައއިްސ، މި ބިލު އައިމަ އަޅުގަނޑުމެން 

އެންމެން ފާޑުކިަޔިއގެން މި ބިލުގެ ދަުށުން ބޭނުންވާ ހިތުހުރި ާވހަކަތަކެއް ެދއްކީމަ ކަމަކުނުދާނެ. މި ބިލަކީ ައޅުގަނޑުމެން 

ތުންނަުށް ވަރަުްށ މުހިއްމު ބިލެއް. ަބއްލަވާ! ީދނީ އެއްަބއިވަންަތކަމުގެ ވާހަަކއެއް ަދއްާކއިރު، ިމއީ ވަރަުށް ރާއްޖޭގެ ަރއްޔި

ފުޅާދާއިރާެއއްަގއި މާނަކުެރވޭ ބިލެއް. މިހާރު އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ޚިޔާލު ތަފާުތވުްނ ވަރަުށް ގިނަ ކަންތައްތަެކއް 

ދައިގެން ނަމާދުކުރުން ެވސް ވަރަުށް ބޮޑު. މިސްކިތް ޫދކޮުށްލާފައި ގޮސް ނަމާދުކުރުން އެބަހުރި. ވަިކވަކިން ޖަމާޢަތްތައް ހަ

ވެސް ވަރަުށް ބޮޑު. ެއކި ޢިްލމުވެރިން ެއކިއެިކ ީޓވީ ޗެނަްލތަކަުށް އަރާ ަދއްާކ ވާހަކަަތުކން ވެސް ަރއްޔިތުންނަުށް އޮޅޭ 
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ގައިމު ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި ހުންނަާވ ހިސާބަުށް އެބަދޭ. މިއީ ޙަޤީޤަތަކީ. އެހެންވީމާ، މި ކަންކަން؛ ހަމަ

ބޭފުޅަކަުށް މިއިން ކޮން މުހުތާދެއްތޯ ލިބޭނީ؟ އޭނަޔަުށް ނުބުނެވޭނެ އޭނަޔަކީ އެއީ ކަލެކޭ ވެސް. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ 

ޖިލީހަކު. އެކަމަކު، ގޮތް އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، ޭއނަޔަކަުށް ނުބުނެވޭނެ އޭނައަކީ ވަރަުށް ބޮޑު ޢިލްމުވެރިއެކޭ ެވސް މި މަ 

މީގައި އަސްލު ބޭނުމަކީ، މީެގ މުރާދަކީ ރައްޔިތުންގެ ތެޭރަގއި މި ހުރި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާއި، ަރއްޔިތުްނގެ ތެރޭަގިއ 

ހަމަ ހިތުހުރި ގޮތަކަުށް ދީނީ ފަތުވާދޭ ދިނުންތަކާއި، އަދި ޖަމާޢަތްތައް ހަދައިގެން ނަމާދުކުރުމާ، އަދި އެކި ތަންތާަގއި 

ކޮުށް ދީނީ ފަުތވާދިނުންތަކާ މި ެއއްޗެހިތަްއ މި އުޅެީނ އުސޫލެްއގެ ދަުށުން ފައްތާލަްނ އުޅޭ ކަމުަގއި އަުޅގަނޑަުްށ ކުއްލި

ގަބޫލުކުެރވެނީ. އިސްލާިމކް ިމނިސްޓްރީއަުށް ހަމައެކަނި މި ކަމެއް ނުކުެރވޭނެ. އިސްލާމިްކ މިނިސްޓްރީއަކަުށް ގާނޫނީ 

އެ ބާރު ހޯދުމަުށް ޓަކައި އަުޅގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި ބިލު ފަރުމާވެގެން ައއި  ގޮތުން އެ ބާެރއް ލިބިނުދޭ. ެއހެންވީމާ،

ކަމަުށް އަުޅގަނުޑ ގަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ، މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް ަވރަުށް މިތާގަިއ، ހަމަ ކޮންމެ 

ްއކެވޭ ބޭބޭފުޅުން މިތާ މި ތިއްބެވީ. އަދި ވަރަުްށ ބޭފުޅަކު ވެސް އަުޅގަނޑު ގަޫބލުކުރަން ވަރަުށް ދޫފަރިތަކަމާ އެކު ވާހަކަދެ

ަބެއއް ބޭފުޅުންނަކަުށް ކަމަކުނުދޭ  ހަމަ ކޮްނމެ ކަމަކަުށް ވެސް ކުރާ؛ ވަރުގަަދޔަުށް ވާހަކަެދއްެކވޭ ޭބފުޅުން މި ތިއްބެވީ.

ޒަތްތެރި ރައީސް. ކަމެއް ވެސް ރަނގަެޅއް ނޫން. އެވަރަުށް ިދޔައިމަ ކަމަުކނުދޭ އިއް  ކަެމއް ވެސް. އެއް ރަންކޮޅާ ެއއް

. އަުޅގަނޑަުްށ ޖެހޭނެކަމެއް ރަނަގޅުވާްނޖެހޭނެ. ކޮންމެވެސް ކަމެއް ރަނގަޅުވާން ދިަޔއިމަ ކަމަކުނުދޭ. ކޮންމެވެސްއެވަރަުށް 

އެ ބޭފުޅާއަުށް ރަނަގޅު އެްއވެސް ކަެމއް މިހާތަނަކުަށް  ،ފެންނަނީ ހަމަ ކޮންމެވެސް ބޭފުޅަކު މިތާ ވާހަކަދައްަކވާ ބޭުފޅެއް

ޖެހެއެންނު. ކެނެރީޭގ  އެއްެވސް ކަމެއް ރަްނކޮޅާ ރަނގަެޅއް ނުޭވ. ކޮންމެެވސް އެްއކަމެއް އަޅެ ރަނަގޅުާވން އެބަނުފެނޭ. 

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނުވަތަ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޒަމާނުަގއި ައުޅގަނޑުމެން ވެސް އެ ބޭފުޅާ ކުެރއްވި ކަންތައް ރަނަގޅުެވގެން 

ބައެްއ ޕާޓީތަުކގަިއ  ،ބައްަލވާ. ެއކަމަކު، ިމއަދު ބަެއއް ބޭފުުޅންނަުށް ރެކޯޑިން އި ހުންނާނެ މަޖިލީހުގެ ވާހަކަދަްއކާފަ

ކަމެއް ވެސް ރަނގަެޅއް ނޫން. ކޮންމެވެސް ތަންޮކޅެްއަގއި ހިފަނީ. ހަމަ ކޮންމެވެސް  ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަުށް މިއަދު ަހމަ އެއް

އެހެންވީާމ،  ކަެމއްތޯ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް؟ ކިހިނެްއވާތަންކޮޅެްއގައި ހިފަނީ. ކޮންމެެވސް ތަންކޮޅެްއގައި ހިފަނީ. ެއއީ 

ރައްޔިތުން ބަލަން މިތިބީ. ކޮްނމެވެސް އެކަްއެޗއް ިކޔަިއގެން ދަތުރުކުރަން އެބަޖެހޭ. ތާއަބަދު ރަންކޮޅާ އެްއގޮތަކަުށް ދަންޏާ 

 ަޒތްތެރި ރައީސް. ޝުކުިރއްޔާ މީހާ ހުސްެވގެން ހަާލކުވެދާނެ. ވަޓް ިއޒް ދިސް. ެއއީކީ ކަމުދާ ގޮތެއް ނޫން ިއއް ގޮސް އެ

 . އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުަސއިން ޢަރީފަުށް.  ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ނޮޅިވަރަންއަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ްއކެުވން:ވާހަކަދެޙުސައިން ޢަރީފް  ދާއިާރގެ މެންބަރު ނޮޅިވަރަން
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ރައީސް. ޙަޤީޤަތުަގއި ވެސް މިއަދު މި ތަޅުމުން މި ފެންނަ މަންޒަރާއި ޔާ ިއްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއް`. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގެ ކަްނކޮޅުތަކުން މިއަދު މި ފެންނަ މަންޒަރުން އަޅުގަނޑު ޙަޤީޤަތުަގއި ވަރަުށް ބޮޑަުށް ހިތާމަކުރަން. 

ްސ ަވގުތުގެ ތެޭރގަިއ އެންމެ ަސޖިދައެއް ވެސް ނުޖެހޭ މީހާ ފަ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެެރއަުށް ފާެޑއްގެ ކުލަތަެކއް ައއިސް

ގޮސް އަުޅގަނޑުެމންގެ ސިކުނޑީެގ ތެރެއަުށް ަހރުކަުށިކަމާއި އަނިާޔވެރިކަްނ ީޓގެ ކުލަޔަކަުްށ ސަޖިދަ ޖަހަމުންވެސް ޕާ

ޑުމެންގެ އޮތް ދީނުގެ ެއއްބަިއވަންަތކަމާއި ައޅުގަނ އޮތް މާތް ިއސްލާމް އަުޅގަނޑުމެންގެ ާރއްޖޭަގއި މި ،ފެތުރި

އަުޅގަނޑުމެން  ،ކޮުށް  ގައި މި މަސައްކަތްންނަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ޤައުމީ ރޫހުއުޚުވަތްތެރިކަން ގެއްިލގެންދާ މަންޒަރު މި ފެ

ވެގެން ތިބި  ޖެހިއްޖެ. އަޅުގަނޑުމެންަނކީ މުސްލިމު ނަމެއް ކީތީވެ މުސްލިމުންނަުށްއިޞްލާޙުކުރަން ނުކުްނނަން މިކަން

ައޅުގަނޑުމެން މައިންބަފައިން ެދއްވި ތަރުިބއްޔަުތގެ ތެރެއިން  ،ގަނޑުމެންަނުށް މުސްލިމު ނަމެއް ކިޔައިބައެއް ނޫން. އަޅު 

ދީނުގެ  އަުޅގަނޑުމެން ދަނީ އިސްލާމް ،އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވެސް ފެނިދަނެވާ ފޮތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ކިޔައި މުޠާލިޢާކޮުށް

ދެން ރަސޫލާެގ  ،ނުގެ ތަރުޖަމާ ދިވެހި ބަހުން އައިސްރިތި ޤުރުއާުށް ބަލަމުން. މިއަދު ކީކަންކަން ވަރަުށް ރަނގަޅަ

އަޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ނުދައްކާްނީވ  މާހިސާބަުށް އައީ ެމންނާޙަދީޘްފުޅުތައް ވެސް ިދވެހި ބަހުން ތަރުޖަމާކުރެވި އަުޅގަނޑު

ދައްކާނީ. މިީއ  ން ީދނުގެ ވާހަކަ ވަކި ޓެެގއް އެުޅވުނީމާ އެ ބޭފުޅުންނެއް ނޫ ،ސަބަބެއް ނެތް. ވަކި ލޭބަލެްއ ޖެހި

ދީނަކީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ ެވސް ދީން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެްސ ދީން. އަޅުގަނޑަކީ ވެސް މުސްލިމެއް. އިސްލާމް

ވަނީ ވެްސ  "ިއސްލާމް" މި ބަސް އުފެދިފައި ؛ސުލްޙައާއި އަމާންކަާމއި ހުރިހާ ފާގަތިކަމުގެ ދީން. މި ބަސް އުފެދިފައި

ގެ رسول هللا صل ى هللا عليه وسل مކީ ސަލާަމތްތެރިކަން. އަމާންކަން. ން. އެއީ ސިލްމު. މި ބަހުގެ މާނައަކުޢަރަބި ބަހަ

، ދީނުގެ މައިގަނޑު ެއއް ސިފައޭ  ޙަދީޘްފުޅުގަިއވާ ގޮުތގައި އަމާންކަމަކީ އިސްލާމްކަމޭ. ސުލްޙަާއއި އަމާންކަމާއި އިސްލާމް

ޠުބާތަކާއި ދީނީ ދަންނަބޭކަލުން ވިދާުޅވާ ދަރުސްތަުކން ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ކީ. އަުޅގަނޑުމެން ހުކުރު ޚުއެ ދެ ސިފައަ 

 ..ހާ.މީ  މުސްލިމަކީ އެ ،ވަނީ އެނިގގެންދާ އެއް ޙަދީޘްފުެޅްއގައި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޙަސަން މުފީދު  ބަރުދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންމިލަންދޫ އަުރވަނީ  މިހާރު ައޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި ؛އިްއޒަތްތެރި

 ޢަބްދުލްޤާދިރަުށް. މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު.

 

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަމިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު 

އާދެ، ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން  ؛މިދާ ބިލަކީއަުޅގަނޑުމެން މިައދު ބަހުސްކުރަމުން ރައީސް. ުޝކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެރި އާދެ، 

ގެ ދިވެހި ރައްޔިތުން ) 94/6އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ހުުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ގާނޫނު ނަންބަރު 

ންނަވާނީ ގެަނއުން. އާދެ، ައޅުގަނޑު ދަދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަން ހިމާަޔތްކުރުމުގެ ގާނޫނު( އަުށް އިްޞލާޙުގެނެވޭ އިޞްލާޙު
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ކަދައްކާލަިއގެން ސިޔާސީ ގައި ާވހައަޅުގަނޑުމެްނ ސަމާސާއަކަުށް މިތާއިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިއަުދ މި ބިލަކީ 

ފެންނަނީ  އަުޅގަނޑުމެންނަުށް މި ޙެއް ނޫޭނ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ލާފައި ހަމައެކަނި ނިންމައިލެވޭނެ އިޞްލާހޯބޯލަވައި

މެންބަރުން  ގެ ބައެއްތްތެރި މަޖިލީހުވި ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރަމުްނދާއިރު ވެސް މި އިްއޒަބިނާކުރަނި މިއިން ކޮންމެ ކަމަކަުށް

ހުރިހާ  ،ހުރި ކަމެއް. ހުރިާހ ބޭފުޅުންނަކީ ެވސްަކކަުށް ހައްަދވާތީ. މިއީ ހިތާމަޖައްަސަވިއ މިވެސް ޖޯމިކަމަުށް ވެސް ހަޖޫ

ކުލުނާ  ަރއްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި ،އެކީގައި  ބު އިޙްތިރާމާވަރަުށް ޢަދަ، ފުދިމެންބަރުންނަކީ ވެސް ތަޞައްރަފު އިްއޒަތްތެރި

 ބަރު ތެެރއަުށް ވެދެަވޑަިއގެން ިތއްބެވި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރުން. އަުޅގަނޑު ަގބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިއއްޒަތްތެރި އެީކގައި މި ޗެން

ގަންނަވަންޖެހޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ެވސް ވިސްނިަވޑަިއގަންަނވަންޖެހޭނެ، ވިސްާނވަަޑއި  ރައީސް، ިމއިން ކޮންމެ ބޭފުަޅކަުށް

ަގއި މިއަުދ އަުޅގަނޑުމެން މި ދެެކމުންދާ އޮިއވަރެްއގެ ތެރޭ  ،ދިވެހިރާއްޭޖެގ އިސްތިޤުލާލާއި  ،ސިޔާދަތާއި

ސް، މިީއ ައޅުގަނޑުމެްނ އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީ  ލެވޭކަުށެްއ ނެތް.އަޅުގަނޑުމެންނަކަުށް ބަްއސައި 

ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ދީނީ ހަމަޖެހުމާއި ދީނީ އެއްބަިއަވންތަކަން އުފެއްދުމަުށް ޓަަކިއ  ،ކަމާއި ކުރާ ބިލެއް ުށް ތާއީދުފުރިހަމައަ

 ކޮމިޓީެއއް، ޓީއެއް ިވއްޔާކޮމި ގެން،ހަމަތަކަުށް ކަނޑަައޅައި  އުސޫލާ  މިއަދު ޔުލްއަމުރަުށް ލާިޒމުވާނެ އިނގޭތޯމިއަދުގެ ވަލިއް 

 މަސަލަްސކަން ދަމަހައްޓަން. އަދި އިސްލާމީ ނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ސުލްޙައަުޅގަ ޢިއްޔާއެއް އުފައްަދއިގެން ނަމަވެސްޖަމު

އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.  އުމެއް.ަސއްަތއިން ަސއްތައިން އިސްލާމީ ޤަ  މި ޤައުުމަގއި ދަމަހައްޓަން. ިމއި އެއްަބއިވަންަތކަން

ޓީ ވެސް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ގޮުތގަިއ ކުރާ ަކމަކީ އަުޅގަނޑުމެން ައޑުއެީހމު އަދާލަތު ޕާއަޅުގަނޑުމެން ހިތާމަ

ައޅުގަނޑުމެްނނަުށް ފެނުނީ އަދާލަތޭ މި ކިޔޭ އަރަބި ބަހުގެ މާނަ  ކުރެިވގެންދިޔަ ތަން. އެކަމަކު،ޖިސްޓްރީރަ

ތަން.  ތިލަފަތްތަަކުށް ލައިގެން ކިރަމުންދާ ގަނޑުތަކަކުންއަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެހެން ގޮަތކަުށް މި ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި މިން

ގޮުތގައި ހީކުެރވުނު  ގެނެދޭނެ ޕާޓީއެއް ޙައްޤު ބަސް ބު ،އިމުޮކުށްއެއްބަިއވަންތަކަން ރާއްޖޭަގއި ޤާ ލަތު ޕާޓީއަކީ ދީނީއަދާ

ފެނުނީ ސިޔާސީ ގޮތުން  ،ވެސް . ނަމަހީކުރެވެމުން އައި ހީކުރެވުން އޭުރަގއިމީ އަބަދުވެސް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް 

ބޭފުޅުންނަުށް މުޅި ޕަބްލިކަުށް ފިތުނުފަސާދަ އުފެދޭނެހާ  އެ ތެރެއިން ހަމަތަކުގެ  ލީއުސޫ އްދިއްޔަތަުށް ގޮސް ހުސްެވެގންމާ

ގޮތްގޮތަުށް ބަސްތައް ފޮނުވަުމން، އަތުރަމުންދާތީ. މީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް. މިއަދު މިއޮތް ސަރުކާރުން މި ކުރަމުންގެންދާ 

ރުމަުށް އިމުކުކަން ޤާވަންތަވަންތަކަާމއި އެއްަބއެއް ޚުދިެވހިންގެ އަމަސައްކަތަކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގިއ އިސްލާމީ ވަންތަކަމާއި 

މިތާގައި ިއއްޒަތްތެރި  މިއަދު އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.ކުރާ މަސަްއކަތް. އުސޫލުތަެކއް ކަނޑަައޅަން އި ޓަކައި ހަމަތަކަކާ

މިވެނި މީހަކު ކުރި ހަކު، އެވެނި މީނޫނީ  ،ލާފައި ވަގަުށް ޮގވައިކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ތެދުވެ ތެރޭގައި  ބަރުމަޖިލީހުގެ ޗެން

އަުޅގަނޑު ގަބޫލެްއ އީީކ އަދި އުފެއްުދންތެރި މަސައްކަތެއް ކުރެވުނީ ކަމަކަުށް އެ ލުމަކުންަދއްކާ  ވާހަކަ ގެވިޔާނުދާ ކަެމއް

ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި މި ބިލަުށް ވެސް އިތުރު  ކުރާ ގޮތުަގއި މިޅުގަނޑު ގަބޫލުއަ . އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް.ނުކުރަން

މީދުކުރަން. ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ންދާނެ ަކމަުށް ވެސް ައޅުގަނޑު ުއއްކަމެއް ލިބިގެތުރު ފުރިހަމައި ،ންތަެކއް ލިބިކުރިއެރު

 ،އަުށް ނިސްބަތްވެލަްއވާ ބައެއް ބޭފުޅުން މިއަދު މި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތައްތައް ކަމުނުދާ ވާހަކަާއއި މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީ
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އަރަނީ މީގެ ކުރީަގއި ކުރި ަވއްކަންތައް ހިތަުށް ނޑުގައި ައޅުގަވާހަކަދަްއކާއިރު  ކުރިމިއަދު މި ސަރުކާރުން ވައްަކން

ެއީއ  ،ވާ ކެރިއްޖެތާއޭ މި ސަރުކާރުަގއި ހުންނެވި ބޭފުޅަކު ކަމެއް ކުރެްއެވވީމަ ކޮބައިާބވައޭ. އަެނއްކާ މި ސަރުކާރަުށް

އިްނވެސްިޓގޭޝަްނ  ކުރެވެންޏާ އަދީބުގެމަތުކަމެއް ވިޔަްސ އަދީބަުށް ތުހުއަދީބު ކަމަުށް ވިަޔސް، އަީދބު ކުރެއްވި 

ދަނީ. ެއކަމަކު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޒަމާުނގައި އެމް.ޑީ.ީޕެގ  ން މިދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ފެންނާނެ. ފެނިގެމިއަދު ން ތަ ހިނގަމުންދާ

އި ތެރޭގަ ފަސްގަނޑު، ކޮުށްލާފައި ބެހެއްޓި ަމންޒަރުހައިޑް ކަމެްއަގއި މިނިސްޓްރީތަުކން ކުރި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަަތއް ވެރި

ްއ ކަންތައްތަ  ާއރާއި ބާރުގައި މި ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމުަގއި ވެގެންތޯ އެލާަފއި ބެހެއްޓި މަންޒަރު. މި ވާހަކަތައް ކީއް ވަޅުލައި

. ދިވެހިާރއްޖޭގެ އެންމެހާ ރަްއޔިތުން ހެކިވާނެ ކަންތައްަތއް ިމއީ އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އިންވެސްިޓގޭޝަން ުނކުރެވުނީ؟ މިއީ

 ،ވަންތަކަމާއި އިސްލާމީ އަޚު  ،ދާ ކަންތައްަތކަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ާފގަތިކަމާއި ގެން މި މިއަދު މި ސަރުކާރުން ކުރަުމން

 މަަސއްކަތް. އިްއޒަތްތެރި ަރއީސް.އިމުކުރުމަުށް ޓަަކއި ކުރާ ވަންތަކަން ޤާ ތެޭރގައި އޮންނަންވީ އަޚު  އިސްލާމީ ރަްއޔިތެްއގެ

ާލ ެގ ވާހަކަެއއް ދަްއކާލުމަކުން، ސޯޝަލް މީޑިާއގައި ޖަހައިސަރުކާރުން އަދި ބަޔަކު ާފޑެއް މިއަދު އަުޅގަނޑުމެން މި 

އަުޅގަނޑުމެްނ ފަހަތަކަުށެއް ނުޖެހޭނެ. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން މިކުރާ ކަންތައްތަކަކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މި  ނެއްކޮމެންޓަކުން

ކުރާ މަަސއްަކތް. ޝުކުރިްއޔާ އިްއޒަތްތެިރ  ުކރުމަުށް ޓަކައިއިމުހަމަތަކާިއ އުސޫުލގެ ތެރެއިްނ ޤާ ހުރިހާ ކަމެއް ެވސް

 ދެްއވި ފުރުޞަތަުށް ޓަކައި ޝުކުިރއްޔާ. ރައީސް.

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ެދވަނަ  .އަުށްމެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އިްއޒަތްތެރި މާފަންނު އުތުރު ާދއިރާގެއަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި 

 .ފުރުޞަތު

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 މިނިސްޓްރީއެއް އެބައޮތް. ފިޤުހުްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުގަނޑުމެން ރާއްޖޭަގއި އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އިޝުކުރިއްޔާ 

ަދއްކަީނ. މި މުައއްސަސާއިްނ ކުރާ  ދާ ވާހަކަ މިއޮތް. އަނެްއާކ އިތުރު އެހެން މުައއްސަާސެއއް އުފައްއެކަޑަީމއެްއ އެބަ 

. ވާ ފޯރުކޮުށްދިނުންމުޖުތަމަޢަުށް ބޭނުންވާ ދީނީ ފަތު ދިވެހި ،އޮތީ ކަންތައްތަުކގެ ތެރޭަގއި މަިއަގނޑު ގޮތެްއަގއި މި

އް ދީނީ ކަންކަމުަގއި ވާތަފަތުމުންނާ ހަމައަުށް ފޯރުކޮުށްދިނުން. މާނައަކީ އެއީ ސަރުކާރު ބޭނުްނވާ ގޮތަުށް ބޭނުންވާ ފަތުވާ ާއއް

ކުރުން. ނުަވތަ ވަކި ގޮތަކަުށް ބޯލެނބުމަުްށ މަޖުބޫރުކުރުން. ދީނީ ވަކި ޖޭގެ ަރއްޔިތުްނެގ ބްރައިން ވޮޝް ނެރެ، ރާއް

 6ނޫިންއޔާ ސަރުކާުރ ބޭނުންވާ ޕްރޮެޕގެންާޑއެއް ފެތުރުން. ީމގެ  ،ޢިލްމުވެރިންތަކެއް ބާީކކޮުށް، ަވކި ޢިލްމުވެރިންތަެކއް

މި ގާނޫނުެގ ދަުށުން އުފެދޭ މަޖިލިސް ޖަވާބުދާރީވާނީ މިނިސްޓަރަުށޭ.  ،)ނ( ަގއި ިމ ބަޔާންކުރަނީ ވަނަ މާއްދާގެ 

. ކީއްކުާރ އެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަުށް ހިނގާނޭ ސަރުކާރަުށޭ. ސަރުކާރަުށޭ. ހަމައެާއއެުކގައި މި ބުނަނީ އަދި މިނިސްޓަރުގެ ބާރު
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 ން ެވސް މިކަން ކުރެވޭނެ. ފިޤުހް ހާރު އޮތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީކީއްކުރާ ކަެމއްތޯ؟ މިމަޖިލީހެއްތޯ މި އުފައްދަނީ؟ 

އެކަޑަމީން ވެސް މިކަން ކުެރޭވނެ. ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ޕްރޮޕެގެންާޑއެއް ފެތުރުމަުށް ޓަކައި އުފައްދާ ކަމެްއ. އަދި ވަކިްނ 

ދެން މި ރާއްޖޭގައި ކުރިމަތިލާނީ  ޚާއްޞަ ގޮެތއްަގއި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ އަނގަ ބަންދުކުރުމަުށް ޓަކައި ކުރާ ކަމެއް.

އަީއ. ައޅުގަނޑުމެން  އަނެްއކާ ައނބުރާ ޖަލަުށް ދާންޖެހޭ ދުވަހަުށް މި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން، މިހާރު ވެސް ކުރިމަތިލައިފި 

 އުމު. މި ޤައްޔާ ވެސް ޖަލަުށް ދާންޖެހޭ ހާލަތަުށް އައީދަނީ. ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކު ހުރި ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުން ވެސް ޖަަލުށް

 އުމު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި މި ރަުްށ ބޮޑު ނިކަމެތިކަމަކަުށް މި ޤަ ވަނީ. ވަ މި ެވއްޓި ޮގއްސަ ވަރަުށް ބޮޑު އަނދަަވޅަކަުށް

މިސާލަކަުށް  ،ވަނީ. މި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ނަންދީފައިވާ ގޮތުން ނަމަ

ވެރިކަމެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ޖެހުމަކީ ވަރަުށް ހިތާމަމިޮގތަުށް ކިޔަން، ވަގު  ،ފައިސާ، ަވއްކަން އަލްފާޟިލް ވަގު ެޗކު، ވަގު

އުޅެނީ  ކުރަްއވަިއގެން މިން ހަމަ އެއްކޮުށް ަވްއކަންއުޅެނީ. މާލިއްޔަތު ދިވެހިރާއްޭޖގެ މާލިްއޔަތު ދަވާލަިއގެން މި ރައީސް.

 މްހޫރިއްާޔގެ ނައިބަކަުށް ހުންނެވި ޭބފުޅާއާ އެުކަގއި...ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުންނަވަިއގެން. ރައީސުލްޖު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.މުބީނަ އަޙްމަދު މެންބަރުއިްއޒަތްތެރި  ދާއިާރގެ ބިލެތްދޫނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ހުުށަހެޅުމަުށް ޓަކައި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުބީން މަދުއަޙް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބިލެތްދޫ

ނަމަވެްސ އެހެންއަކީ. ޑީ.ޕީގެ މެންބަރު އިމްތިާޔޒު ފަހުމީކުރާ ބޭފުޅެއް އެމް.ޔާ. އަުޅގަނޑު ނުހަނު އިޙްތިރާމްއާދެ! ޝުކުިރއް

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިއަުދގެ ، ުނވެސް ަބއްަސއި މަނިކުފާނުެގ ވާހަކަފުުޅގަިއ ބިލާ ެއްއގޮތަކަުށް ވެސް އެ

 އަޅުގަނޑުމެންނަުށްބުކޮުށް އެ ދައްަކވަމުންގެންަދވާ ވާހަކަަތކަކީ މިއަުދގެ ިމ ބަހުސާ ހޫރިއްޔާއަުށް މުާޚޠަރައީސުލްޖުމް

އެްއވެސް ގުޅުެމއް ނެތް ވާހަކަތަކެްއ ިއއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ވަރަުށް ޮބޑަުށް ރައީެސްއގެ ބޮލުގައި ބަދުނާމުައޅުވަމުްނ 

 ،ރާ ގޮތުަގއި ވަރަުށް ޮބޑަުށްުޅގަނޑު ގަބޫލުކު ނުހުއްޓުާވ އިނުމަކީ އަެއކަން  ރައީސް ގެންދަާވއިރު ވެސް ިއއްޒަތްެތރި

ޢަމަލުކުރަން  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަުްށ އަޅުގަނޑުމެން ހުރި ވަރަުށް ދެރަ ނިކަމެތި ކަމެއް. އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ހެދިފައި

ބޮޑަުށް އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި  ހުރި. އެ އުސޫލުތަުކގައި ހިފަހައްަޓއިދިނުމަުށް ވަރަުށްއެބަ ންނަ އުސޫލުތަކެއްހު

 ރައީސް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:
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ރިޔާސަތުން ބޭނުންވަނީ ހުރިހާ ިއއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ވެސް މިހާުރ  ،ނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ނޫްނ. އެހެންނަމަވެސް

މިހާރު މި  ،ގެންގޮސް ނިންމާލުމަުށް. އެހެންކަމުންކުރިއަުށް މި ހުުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭަގއި ވާހަކަޮކުޅ 

 ގެންދެވި އިްއަޒތްތެރި މެންބަރަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަން.ވާހަކަދަްއކަމުންބިލަުށް ވާހަކަދެއްކުމަުށް ޓަަކއި 

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

ކަމެއް.  ދީނުަގއި ބޮޑުެވގެންވާ ޙަރާމް ޑުމެްނގެ މާތްެވގެންވާ އިސްލާމްަވއްަކމަކީ އަޅުގަނ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް.

ރާމްެވގެންވާ ކަމެއް. ވެސް، އަސޭާލގެ ދީުނގަިއ ެވސް ޙަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީުނގަިއ ެއަކންޏެއް ނޫން. ބުދު ދީނުަގއި

 ންތިޚާބުތައް ފޭރިގަތުމަކީ އިސްލާމްއި ގެްނވާ ކަެމއް. އިންތިޚާބުަތްއ؛ ރައްޔިތުން ވޯޓުލާރާްމވެގައި ވެސް ޙަޔަހޫދީ ދީނު

ކަމެއް. ޔަހޫދީ ދީނުގައި  ރާމްޙަ ރާމް ކަމެއް. އަސޭާލގެ ދީނުގައި ބުދު ދީނުގައި ވެސް ޙަ ރާމް ކަމެއް.ދީނުގައި ވެސް ޙަ

މަކީ ބިލިއަން ަދއުލަތުގެ މާިލއްޔަތުން ވެރިައުކ ބަހައްޓަިއގެން ފޭިރގަތު 1.2ރާމް ކަމެއް. ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް، ވެސް ޙަ

ރާމް ކަމެއް. ޔަހޫދީ ގައި ޙަރާމް ކަމެއް. އަސޭލާގެ ދީނުބުދު ދީނުގައި ޙަކަމެއް.  ރާމްދީނުގަިއ ޙަ މާތްވެގެްނވާ އިސްލާމް

ވަުގެގ ަވއްަކމާއި ރާއްޖޭެގ ވަިލއްޔުލް  ދީާނއި ރާމް ކަެމއް. މި ވާހަކަ ދެްއކޭނެ. ދެން ކިހިެނއްތޯ އިސްލާމްގައި ޙަދީނު

މީ ވަރަުށް ބޮޑަުށް ގުޅިލާމެހިފައިާވ ކަމެއް. އެހެންވީާމ، ިމ  ؟ތައް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ނުދެއްކޭނީމައްސަލަާއއި މި ވާަހކަ

ދަްއކަނީ. މިއުޅެނީ ީދނީ ޢިލްމުވެރިންގެ އަނގަ ަބންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް. މި ސަލަިއގައި އަުޅގަނޑުމެްނ ވާހަކަމައް

ޔާީސ އަުޅގަނޑުމެންެގ ސިޔާސީ މީހުން ސި ފަހުން ބައްލަވާ! އެންމެ ؛ސަރުކާރުން މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހަޅާ ކޮންމެ ބިލަކީ

ތަނުގައި ިސޔާސީ އެްއވެސް ަހރަކާތެއް ނުހިންގޭނެ ކަމުަށް  ިލބެން އޮތް ތަނެއް. މިހާރު އެ ކަންކަމަުށް އާޓިފިޝަލް ީބޗު 

 ،ބޮލުގައި ތަޅައިގަނެ  އްޔާ އަޅުގަނޑުމެންއްޗަުށް އަުޅގަނުޑމެން ނިކުމެއްޖެކުރެްއވީ. މާލޭގެ މަގުމައެ އިޢުލާންއިްއޔެ 

ލުމުގެ ަމސައްކަތް މި ކުރަނީ. ިސޔާސީ ަރއްޔިތުްނގެ ައޑު ކަނުޑަވއި ބަލާ. ރާއްޖޭގެ އެންމެން ގެންޮގއްސަ ޖަލަުށް އެ

އެންމެ މަޤްޞަދަކަުށް ޓަކައި. ރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތުންނަުްށ  ަވއްކަންކުރުމަުށް ޓަަކއި،ލުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުަވއިހަރަކާތްތައް 

 ޅަުށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ވެރިކަމަުށް ވަަޑިއގަތުމުގެ ުކރީގައި... ރަނގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ުށް ޢުޘްމާނަ ޖަމީލް މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި އިރާގެ ދާ ގެމަނަފުުށީނިޒާމާ ބެހޭ މައްސަލަެއއް ހުުށަހެޅުމަުށް ޓަކައި 

 ފުރުޞަތުއަރުވަން.

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 



65 

 

 ވާހަކަދެއްކެުވން: ޢުޘްމާން ޖަމީލް މެންބަރު ގެދާއިރާ ގެމަނަފުުށީ

މުކޮުށް ނިޒާމީ ނުކުާތ ނަގާ މީހެއް ނޫން. އެހެންނަމަވެސް ނަގަން މި ޖެހުނީ ޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަނޑަކީ ާއއްއް އި

ންދާތީ. ކުރާ ަދރަޖައަކަުށް ވާހަކަ ގެއެ ދީންތައް ގަބޫލު، ަދއްަކއި އެެހން ދީންތަކުގެ ވާހަކަ  ދީން ފިޔަަވއި އިސްލާމް

ތަކެއް ކަމުގަިއ ގަބޫލުކޮުްށގެން ތިބި ހެން ުހރިހާ ދީނަކީ ބާތިލު ދީންދީން އައުމަުށްފަހުގަިއ އެ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިސްލާމް

ކުރާ ނަޒަރިްއޔާތަކުން މި ެއހެން ދީންތަކުގައި ވެސް ގަޫބލުކަމަުށާއި  އެެހން ދީންތަކެއް ވާ ،ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް

އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި  ޖެހޭ ފާހަގަކުރަންމިކަން އެބަ ވާަހކަދެެކވެމުންދާތީމަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި 

 ...އަޅުގަނޑުމެން މި އޮތީ ސާފުޮކުށް ލިޔެފަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރު ވަރަުށް ކުޑަ މިހާ ،އެހެްނކަމުން ބެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން. އިުށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ! އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމާ

 ވަގުުތކޮެޅއް އޮތީ. އެހެްނވީމާ، އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަޮކޅު ގެންޮގސް ނިންމާލުމަުށް.

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން: ފަހުމީ އިމްތިޔާޒު މެންބަރު ދާއިރާގެ އުތުރު މާފަންނު

 ،ކުރާ ންވެިރއެްއގެ ގޮތުަގއި ަވއްކަ ވާހަކަައކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ  އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަނޑު ދެންނަވަމުންދިޔަ

ދީނާ ވަރަުށް ބޮޑަުށް  ކުރާ ބޭފުޅަކު ބެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތްެވގެންވާ އިސްލާމްއުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން ވަްއަކންދަ

 ...ދަްއކާ މީހުންގެ ައނގަ ބަންދުކުރާކުރާ ވާހަކަ ފުުށުއަރާ ކަމެއް. އަދި ވަްއކަން 

 

 :ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން

 އަުށް.އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރުިއއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ފޭދޫއަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: އިބްރާހީމްދީދީ މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޭދޫ

ޔަތްކުރުމުގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދީނީ އެްއބައިވަންތަކަން ހިމާ، 94/6އާދެ! ގާނޫނު ނަންބަރު  ްއޒަތްތެރި ރަީއސް.އިޝުކުރިއްޔާ 

މު ކަންތައްތަކަކީ މިއަދުން މިއަަދުށް ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މުހިއްރަ މިހިބިލަުށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަާވއިރު މި ބިލުގައި 

ގަނޑުމެން ވާީތވެ އެ ވާހަކަ ަދންނަވާލަން އަޅުގަނޑު ވެސް ުފރުޞަތު ހޯދީ. އަޅުވެފައިކަމެއް ކަމަުށް ބޭނުންތެރިކޮންމެހެން 

އަރުާވ މަޖިލީހެއް ނޫނީ ކޮމިޓީއެއް ދީނީ މަޝްވަރާ ހެއްޓުމުގެ ޮގތުން. ދެމެރަނީ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ކުމި ވަކާލާތު

 ންަކން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެކަެމއް ދިވެހިާރްއޖެއަުށް ބޭނުންވެފައިވާ ތު؛ މިއީއުފައްދަން. އެހެންވީމާ، މިކަަމުށް ވަކާލާ

، ނަުށް ގޮަވއިވަގަުށް މީހުންގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ،  ދީނީ ގޮތުންނޭ، ދީނީ ަގއިނަމަވެސް މިތާ. އެހެންެއއްބަްސވަންވެސް 
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ކަމެއް މީހެއްގެ މަްއޗަުްށ ވައް  ،ދައްަކވާ ބޭފުޅުންނަުށް ކަނޑައެިޅގެން އެނގޭނެ ދީނީ ގޮތުން އެބަ އޮވޭ މި ވާހަކަ

ނޫން. މީ ކޮންތާކުން ކިޔަވަިއގެްނ  މީހަކަުށް ވަގަުށް ގޮވުމަކީ ދީނީ ގޮތުން ހުއްދަވެގެްނވާ ކަމެއް ނުވަނީސް އެސާބިތު

އަރާ. ކޮންކަހަލަ ދަންނަ ބޭކަލުންނެއް މިތާ މި އުޅެނީ. އަުޅގަނޑު ހިަތުށްތަނަުށް ވަދެގެން ތިބި ބައެއްތޯ  އައިސް މި

އަޅުގަނޑުމެން ކަހަލަ އާދަިއެގ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް އެނގޭ މިންވަރަުށް މި މީހުންނުަށް މިކަން ނޭނގޭތީ އަޅުގަނުޑ 

ވަކި މީހެްއެގ  އިމި ހިނގާފައި އޮތް މައްސަލަިއގަ ންވޭ. ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޮކން ކޯޓަކުންތޯ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މިހާރުހައިރާ

ުޙކުމެއް ކުރީ. އެހެންވީާމ، ެއއްެވސް މީހަކަުށް ަވގަުށް ުނގޮވޭނެ. މި ދިމާެވގެން އުޅޭ ، މައްޗަުށް ވަްއކަމެއް އަދި ސާިބތުވެ

ވަނީ. މިއީ ހުރިހާ ވެސް މައްސަލައަކީ. ިދވެހިރާްއޖޭގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ބޮޑެތި މައްސަލައަކީ ވަގުން ވަގަުށް މި ގޮ

އަހަރުެގ  5 ނަޝީދުެގ ވެރިކަުމގައި. ކެނެރީޭގ ނަީޝދުގެ ވެިރކަމުގެ .ތެޭރަގއި ގެއަހަރު 5ވަްއކަންކޮުށްފައި ވަނީ މިދިޔަ 

 .އަުޅގަނަޑކީ ައއްޑޫ ސިީޓއަުށް ނިސްބަތްވާ ަރއްޔިެތއްތެރޭގައި ދީނަުށް ފުރައްސާަރކުރި އަދަދެއް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ނޭނގެ. 

ސައްަތއިން ސައްަތ  ގެދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަްއޔިތަކަުށް ެއންމެ ބޮޑު އަނިޔާ މި ދިނީ އައްޑޫ ސިީޓއަުށް. އެއީ އަުޅގަނޑުމެން

ލަ ގޮތަުށް އެ ބުދުތަުކގެ ބުދަުށް އަުޅގަނޑުމެން އަޅުކަްނކުރަން މަޖުބޫރުކުރުވި ކަހަ އި،މުސްލިމުންގެ މެދުގައި ބުދު ަބހައްޓަ

ެއއަުށް މީހުންނަުށް އަޅުކަންކުެރވޭ ގޮތަުށް ބުދު ހަދައިގެން ބުދު ބެހެއްޓީ. މިއީ  ،ވަުށަިއގެން މީހުންނަުށް ނޭނގި އެނބުރި

ކޮން ސަރުކާރަކުންތޯ؟ ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން މި ވާހަކަ އަުޅަގނޑުމެން ދައްކާތީ މިކަމާ ރުޅިގަދަވެގެން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް 

އަހަރުަގިއ  5މިދިޔަ ނަޝީދުގެ ވެިރކަމުަގއި  ،ޮގވިަޔކަސް ައޅުގަނޑުމެން މި ވާހަކަ ދައްކާނަން. ވަްއަކމަުށް ބަލާއިރު ވަގަުށް

 އަުށްތޯދިވެހި ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު ެއއްޮކުށް ކާލީ ަވއްކަްނކޮުށްގެން. މި ބޭފުޅުން މިއަދު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ލިބުނު ލާރި

 ަގއި،މިތާ އެތެޭރަގއި އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީ ؟އިންތައް އުފައްދަިއގެން މި ދުއްވަނީމި ބޭފުޅުން ބޮޑެތި އެއަރލަ 

ލައްވާފަިއ ންބޫންރައްޔިތުން ބައްލަްނ ތިއްބައެއް ނޫންތޯ މިތާ އެތެރޭަގއި ބޫ ،އަޅުގަނޑުމެން ރަުށްރަުށުގައި ތިއްބާ

ޑޮލަރެއް ދީފައި ާމލެއިންނާއި ހުޅުމާލެއިން ބިން  މަތިންދާބޯޓުތައް އުދުއްސި މީުހން މިއަދު މި ބޭފުޅުން އެތަްއ މިލިޔަން

ގެން އެ ތަންތާ ތިބެގެން އަުޅގަނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރަުށް ވަގަުށް މި ގޮވަނީ. ދީ ން ގެއަެނއްކާ ލަންޑަނު  ،ގަނެދީގެން

ެއ ޕާޓީއަުްށ  ހުިރހާ ވަގުްނ ތިބީ އެމް.ޑީ.ޕީަގއި. މި ދިވެހިރާއްޭޖގައި ތިިބ ހުރިހާ ވަގުންެނއް؛ މިއީ އަުޅގަނުޑ ދައްކާ 

އެ ބޭފުޅުން މި ރައްޔިތުންގެ  ،. އަުޅގަނޑުމެން ދެއްކި ވާހަަކެއއް ނޫން މިއީ. އެމް.ޑީ.ޕީން މި ވިދާޅުވަނީަދއިފިވައް

މަޖިލީހުގަޔާއި ާރއްޖޭގެ ރަުށްަތުކގައި ބޭްއވި ޖަލްސާތަުކގައި ވިާދޅުވަނީ ޮތއްޑޫ ޢަލީ ވަހީދު މިެވނި ވަރަކަުށް ލާރި ނަަގއިފިއޭ. 

މިހާރު ހުރިހާ ކަރައެއް  ކަރައެކޭ. މިހާރު ކަރާ ތޮއްޫޑގައި ނުވެސް ނެީތތޯ؟ ،އިންސާެނއް ނޫނޭ ،އް ނޫނޭއެއީ މީހެ

 ،މި ބޭފުޅުންނޫންތޯ ވިދާޅުވީ ،އުޅެނީ؟ މި ބޭފުޅުން ގުދޭގުދޭ މި ގޮވަނީ އިނގިރޭިސވިލާތަުށް ދިޔައީތޯ؟ ކިހިނެއް ެވގެން މި

ސް މިއަދު މި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގަިއ ުޅްއވީ ވެމާރާތްތައް އެއިއެންމެ ބޮޑެތި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ނަަގއިގެން

ތިރާމްކުރާ ޙް. އަޅުގަނޑުމެންނެއް ނޫން. މި ބޭފުޅުން ހަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަުޅގަނޑު ހަމަ އިނޭބޭފުޅުން މި ތިއްބެވި

ކަުށް ަވަގުށްގޮާވކަުށް ބޭނުމެއް ނޫން. މި ބޭފުޅުން މިތިބީ ހައްތަހާވެސް. އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނުޑމެން އެއްެވސް މީހަ
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ވެސް. އަުޅގަނޑުމެންނެއް ނޫން. އެމް.ޑީ.ޕީްނ  ޝާހިދުގެ ޭގގައި ދެ ލިފްޓު ހުންނަ ވާހަކަهللا ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ޢަބްދު

ދުގެ ޙީދިޔައީ. މި ބޭފުޅުން ރޮޒައިާނގެ ވާހަކަ ވެސް ދެްއކީ. މި ބޭފުޅުން ޢަލީ ވަ އަުށްވިދާޅުީވ. އެ ކަމަުށް ބިރުން ެއ ޕާޓީ

މި ހުރިހާ އެންމެން މި  ،ވާހަކަ ެވސް ދެއްީކ. މި ބޭފުޅުން މަޚްލޫފްގެ ވާހަކަ ެވސް ދެއްކީ. މިއަދު މި ހުރިހާ ަވގުން 

ދަންނަވަނީ.  ޕާޓީއަުށް ވައްަދއިގެން އަޅުަގނޑުމެންނަުށް ވަގަުށް ޮގވަނީ މި ކަމެއް ސާބިތުވެގެންތޯއޭ އަޅުގަނޑު މި

 އްސަ ިދވެހިރާއްޖެ ކަނޑައެިޅގެން ޑެންމާކަުށް ގޮ ،ރަުށް ރަނގަޅަުށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާނެދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއްޔިތުންނަުށް ވަ

ރުއާނާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތް ކީރިތި ޤު  ،އޮތީ އަންަގވާފައި ކަނޑައެިޅގެން މި އިއޮތް އިސްާލމް ދީނުގަ މި ރާއްޖޭގައި މި

ވަކާލާތުކުރީ. މިއަދު ތި ބޭފުޅުންނުަށް . މި ކޮންކަމަކާ މި ންވެއޭނޫން އެހެން ގޮތެއް ތިމަންނާމެން ބޭނު 

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އެ ބޭުފޅުން އެ ގޮވާލަނީ ޖަލަުށް ގެންދާ ވާހަކަ މީހުން. ޖަލު ހަދާފައި ޖަލުގެ ބޯެޑއް އެބަހުރިތޯ 

ހަކަ. ްއޔާ ޖަލަުށް ނުގެންދާ ވާސިޔާސީ މީހަކު ކުުށެްއ ކޮުށްިފއްޔާ ޖަލަުށް ުނގެންދާ ވާަހކަ. ދީނީ މީހަކު ކުުްށވެރިެވއްޖެ

މިީއ ނެ ނގޭނޯންނާނެ އެ ވާހަކަ ދައްކާފަ. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް އެ ބޭފުޅުން ވަރަުށް ރަނގަޅަުށް ތަކުރާރުކޮުށް އެ

ކޮންބައެްއކަން. އަުޅގަނޑުމެން މިއުޅެނީ ިދވެހިންނާއި ިދވެހި ރަްއޔިތުން ގޮަވިއގެން ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިއަުދެގ 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިދާީރ  ،ކެމްޕޭނުކުރެްއވީ ދިވެހި ަރއްިޔތުން ،ނިވަޑަިއގަންނަވާނެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތި ބޭފުުޅންނަުށް ފެ

ބޭފުޅާ ތާއީދު ހޯއްެދވީ ެއގޮތަުށް. އެ ބޭފުާޅގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހުންނާނީ ދިވެހިރާްއެޖ  ދާއިރާތަކަުށް ދަތުރުކޮުށްގެން. އެ

ކަންތައްތައް ކުރާނެ ވާހަކަ މެނިފެސްޓޯގައި އެބަހުރި.  އިސްލާމް ދީނާ އެއްޮގތަުށް އިތަރައްޤީކުރާނެ ވާހަކަ. ދިވެހިާރއްޖޭގަ 

ލާފައި ިދވެހީން އިސްލާމް ދީނާ ދުރަުށް ގެންދަން ކުރި މަސައްކަތްތައް އިކަނޑައެިޅގެން ޢަރަބިއްާޔއާއި މި ތަންތަން އުއްވަ

ގެން ކުރި ކަންތައް އިސްލާްމ މިއީ އިޚްިތޔާރީ މާއްދާައަކުށް ހަދައި ،ނގޭނެ. ޢަރަބިމިއީ ދިވެހި ރަްއޔިތުންނަުށް އެ

ސީާދ  ،ނގޭ. ެއހެންވީމާ، މިއަދު ައޅުގަނޑުެމން މި ކަންކަމަުށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާީތވެދިވެހީންނަުށް އެބަ އެ

އޮުޅވާލަިއގެން ހުިރހާ ވައްކަެމއް ކުރި މީހުން  އިދޮގުހަދަ ،ކަނޑައެިޅގެން މަކަާރއި ހީލަތުން  މިތަނަުށް ވަދެތިބެގެން

ނޭގ ބާރާތުން ކުުށްވެރިކުރަން. ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް އެއިމަުށް ގޮވާތީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ހަރުކަުިށ ސަރުކާރަުށް ވަްއކަ

ވާހަކައަީކ  އިތަނަުށް ވަދެގެން ވާހަކައަކީ މި ބޭފުޅުންނަުށް ލިބުނު ފައިސާއިންތޯ ތަންތަނުގަ ވަގުންނަކީ ކޮންަބއެްއކަން. މި

ން ތިބީ. މިއި ގެން މިނެ ތިން ގޭ ގަ ،މާލެއިން ދެ ގޭ  ؛ޭގގެ ،އް ގެނެގެން ތަފްލެޓު ،މާރާތްަތއް އަަޅއިެގންއިއެިކއެކި 

އުޅެނީ. އެހެންނަމަވެްސ، ަވަގުށް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް  ެނގެން މިމީހެއްގެ އުމުރާ ނުުގޅޭހާ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުގެ ގޭގޭ ގަ

ތަނަުށް އަިއސް  އިލާތަކުްނ އަުޅަގނޑުމެން މިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަުކގެ ރަުށްރަުުށގަިއ ތިބި ޢާ ؛ގޮވާީތ އަުޅގަނުޑ ހިތަުށްއަރާ

 .ރައީސް މައުމޫނާ ދިމާލަުށް ވަގަުށް ގޮވި ؛ނގޭ މި ވާހަކަ ދައްކާ ބޭފުޅުންގެ ޢަމަލާތިއްބަސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް އެބަ އެ

ސް ޮގވި. އެ ން ޑޮލަރޭ ވެއަިމލި 800 .. ރައީސް ޔާމީނާ ދިމާލަުށް ވައްކަމަުށް ޮގވިމެއް ނުފެނުނުވެރިކަން ލިބުނީމަ ވައްކަ

ކޮުށްފައި ތަންތަނަުށް  ކަމަކު މި ބޭފުޅުންނަކަުށް ވެރިަކމުގައި މި ފައިސާ ހޯދަން ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެތައް ޚަރަދެއް

އެ ބުނާ ރައީސް ނަޝީދޭ ކިޔާ މީހާ މަކަރާއި ހީލަތް  !ވެސް މިއެއް ނުެފނުނު. ދަތުރުފަތުރޭ ވިދާޅުވީ. ބަލަގަ ދުއްަވއިގެން
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 ،ތަނަުށް އިނގިޭރސިވިލާތުަގއި ހުރެފައި ައއީ އޭނަ މި ؛ދަތުރުފަތުރުގެ ވާހަކަ .ނގޭނެއެހި ރައްޔިތުންނަުްށ ހަދާވަރު ދިވެ

ާރއްޖޭަގއި  މި .ޯލންޗުފަހަރުގައި .ެކމްޕޭކުރީ އެއަރެޓކްީސގައި. ތަނަުށް ައއީ ފުންމާލީ ފަތާފައިތޯ؟ މަތިންދާބޯޓެއްަގއި މި

މި ރާއްޭޖެގ  އި،ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒާމު ފުނޑާލައި، އްޙީ ިނޒާމު ފުނޑާލަޞި އޭރުވެސް ދަތުރުފަތުރު އޮތް. މި ރާއްޖޭގެ

ރީގޭ ނަޝީދު. ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަން ގެއްލާލީ ކެނެ އި،ދީނީ ވަހުދަތު ނައްތާލަ އި،ރައްޔިތުންގެ ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ފުނޑާލަ

މި ވާހަކަ ދައްކަން  .މަސައްކަތްކުރާ ބައިގަނޑު  ޤައުމު ފުނޑާލަން  ،އޭނައާ ެއއްކޮުށް މިއުޅޭ މީހުންނަކީ ޤައުމު ފަސާދަކޮުށް

 ނީ ވާހަަކތައް ދައްާކއިރު ސިހުރުހާހޫރަފިލައިފި. ޝައިޠާ ހެދީމަ ފިލާހެން ފެުށީމަ ފިލައިފި. ޖިންނި ޝައިޠާނުން ފަންޑިތަ

 ،ކަޅު ކާޅެއް ނގޭނެ. އުސްފަސްގަނޑު ހަދައިގެން ޮކންމެ ދުވަހަކުރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަުށް އެ ހެދީ ކޮންބައެއްކަން މި

ވެސް އަުޑިއވުނީ  ނަން .ވެސް ނޫން އަސޭލާއަީކ އަުޅގަނޑުެމން ދަންނަ މީހެއް ތް ހާލެއް ކަތިލީ ކޮންބަެއްއތޯ؟ރަ

ނުފެންނަ  ސް އެމް.ޑީ.ީޕން. އޭނަ ގެންުގޅޭއެމް.ޑީ.ޕީން. އަސޭލާ ގެންުގުޅނީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީން. އަފުލާތޫނު ގެންގުޅުނީ ވެ

 .ހާ ފެންނާނެލީމަ އެމް.ޑީ.ޕީ ތެރެއިން އެ މީމީހުން. ެއއީ އެ ތާކިހާ ނަގާ ޅެނީ ވެސް އެމް.ޑީ.ޕީލެއް އަަޅިއގެން އު ތާކިހަ

ހަދާ ސިހުރު ،ހަދާ މީހުންނާއިމާ، އެ ބޭފުޅުން ގެންގުޅޭ ސިހުރުއެ ތާކިހާ އެޅީމަ ގެއްލޭނެ. އެއީ އަފްލާތޫނު ތާކިހާ. އެހެންވީ

 ،ދެްއކީމަ. ސަބަބަކީ މި ވާހަކަނުވޭ  ކަ އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ހަޖަމެއްމި ވާހަ ،ކުރާ މީހުންނާބުމީހުން ޣައި އި،ތާކިހަލާ

ތާ ދެން ގޮސް ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅަުށް ފައިބަިއގެން އެ ތައް ކުރީ. އުސްފަސްގަނޑު ނެގީމާމި ކަން ގައިއަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތީ

ނޑުމެން ކުރިމަތިން އަޅުގަ ނާއި ފުލުހުން ސިފައިންނާ ،އި ޝް ޢަމަލުތަކެއް ހިންގަހިތިބެގެން ކޮންގަނޑެއްތޯ ގަތީ؟  ހުރިހާ ފާ

ތަނުގައި ދެއްކީ ކޮތަޅާ ެއއްޗެހި. މިއީ އަުޅގަނޑުމެން  ިއސްޓާކީނާ އެްއޗެހި ނަގަިއގެްނ އެ ،ފާޑުގެ އެއްޗެހި ނޫންތޯ ފާޑު

ކަމެއް  ތް. މިއޮ .ޕީ ވެސްރުޑީ.އާ  ްއގެ ގޮުތަގއިނު މަންޒަރު. އިދިކޮޅު ޕާޓީއެދެކުނު މަންޒަރު. ދިވެހި ރައްިޔތުންނަުށް ފެނު

އޭގެ ޒިންމާދާރު ގޮުތގައި ، ުށް ޫނންކަެވސް އެ ބޭފުޅުން އެގޮތަ ނުކުރޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވެރިކަުމަގއި. މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި

ދިން. މިއަދު މި ބިލު ވެއްީދމަ ވެސް މިއަުށް ފާޑުިކޔަނީ. އުަލތުގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރަން ވޯޓު ކަންތައް ކުރީ. ިދވެހި ދަ

ވީ. ަޤއުމުގެ އިޤްތިޞާުދ ވިދާޅު ހަމަ އެއަުށް ފާޑު  މަން ބިެލއް ވެްއދީޓީެއއް ބިނާކުރަންވެގެއިސްލާމީ ޔުިނވަރސި

އޮީތ  މި ބޭފުޅުންނަުށް މި ވެސް ނެތް. ގޮެތއް ސް ހަމަ ެއއަުށް ފާުޑކިޔަނީ ހެޔޮ ެއއްމަ ވެރަނގަޅުކުރަން ކަމެއް ކުރީ

 .މުން ހައްދުފަހަނަޅައިގެންދާ ވަރަުށް މި ކުރަނީކުރަ ޤައުމު ފަސާދަ ަވކިަވރަކަުށް ޝައިޠާނީ ވަްސވާހުަގއި ޖެހިެގންގޮސް

މިއީ އަުޅގަނޑުމެން މިއަުދ  .ްއޒަތްތެރި ރައީސްއިގަނޑުމެންނަުށް ތިބެވޭކަުށް ނެތް. މި ކަންކަން ބަލަހައްޓަިއގެން އަޅު

ުށް ތަނަވަސްކަން ދިވެހި ރައްޔިުތންގެ ޖީބަ ،މައްސަލައަކީ  އްޖޭަގއި މި ދިމާވެގެން އުޅޭރާ ވާހަކަ. ދައްކަން ބޭނުންވާ

ގައި ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ މިތާ ،އަމުނުއަމާްނކަން މިތާ ދެމިގެންދާތީވެ ،އިމުވެޤާދީނީ އެއްބަިއވަންތަަކން މިތާ  ،އައިސް 

ަގިއ . ދިވެހި ރައްޔިތުން މަގުމަތީއުމަކަުށް ބަދަލުކޮުށްލާފަޤަނާމާން  ގޮތް މީގެ ކުރީަގއި. މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ އޮތީ މަގުމަތި އޮތް

ލަުށް ދާކަުށް ނުކެރޭ. ހަމަ އަލުންބަލުން ކުރީގެ ކަންތަްއ ުއޭޅކަުށް ނުކެރޭ. ކުޑަކުދިންނަުށް ސުކޫޅެވޭ. އަންހެނުން އެކަނިނޫ

ުށް ނިސްބަތްވާ މަ ބެހެނީ. ޕީ.ޕީ.އެމައިުށް ދިޔަކުރަނީ. އަންހެން ކުދިންނާ ބެހެނީ މަގުމަތިން. ކުޑަކުދިން ސުކޫލަ ޔާދަ މިޢި
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ޮގވަނީ.  ރަނީ. އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ވަގަުށް ކުމީހުންނާ ބެެހނީ. ފުރައްސާރަ ނުކުތިއްާޔ އެބަކު ަމގަުށް ތްމީހެއްގެ އަނ

ުށް ގައްޖެ. މިކަންތައްތަްއ ހުއްޓުވަންެވގެން ގާނޫނުތަްއ ހަދަން އަޅުގަނޑުމެންނަނހުރިހާ ކަމެއް ހި އަޅައިހައްދުފަހަނަ

އަސާީސގައި ކަނޑައެިޅގެން ނޫނު ޢާތިރާމްކުރުމަުށް މި އިޙް ުށް އި އަބުާރއި ކަރާމާތަވަނީ. މީހުންގެ އިްއޒަތާ ބޫރު މި މަޖު

ދުން އެ މިނިވަންކަމުގެ ހުދޫ ،ޮއވޭ ޚިޔާލުފާޅުުކރުމުގެ މިނިވަންކަން މީގައި ދީފައި އޮވޭ. އެހެންނަމަވެސް  މީގައި އެބަ

ވަނަ  33ން. ޚިޔާލުފާުޅކުރުމުެގ މިނިވަންކައެަބއޮތް ވަނަ މާއްާދގަިއވާ  26ައސާސީގެ ނޫނުޤާ ؛ބޭރުން ކަންތައްތައް

މިީއ  ؟ެއއްޗެހި މިނިވަންކަްނ. ކޮބާ އެ ކުރުމުގެއަބުރު ހިމާޔަތް އިމާއްދާގަިއ އެަބއޮތް ކޮންމެ ިދވެހިރައްޔިެތްއގެ ނަމާ

ކުރަން. ސްހުމިއަުށް މިހާރު ބަ ؟ންތޯލުތިބީ. މިއީ ވަކީލުންތޯ؟ ިމއީ ގާނޫނު ދަންނަ ވަކީ ކޮންކަހަލަ ފުޅަކާ ވަކީލުންތޯ މިތާ

ކިޔަނީ.  ނގޭ މީހުންނެއް ނޫން. މީގައި ލިޔެފައި ހުރި އެއްެޗއް މިނޫނީ ގޮުތން އެއްވެސް އެްއޗެއް އެކީ ގާއަޅުގަނޑުމެންނަ

ނުން ޠާތަނުން. ޖިންނި ޝައި ހިތުހުރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކާފައި ރަްއާކވަނީ މި؟ މިގޮތަުށްތޯ ޢަމަލުކުރަނީ ،އެހެންނަމަވެސް

 ،ެވސް މިއިން މީހެއްގެ ނެތް. އިންސާނުންނަުށް ވަގަުށް ގޮާވއިރު ްއގެ މިންވަރުއުޅެނީ. އިންާސނެއްގެ ަޒއްރެ މި ުށްގޮތަ އުޅޭ

ކުމެއް އަންނަންދެން އޭނާއާ ދިމާއަުށް ވަގަުށް ޮގވުމަީކ ޙުޝަރުޢީ  ުށްމެއް މީހަކު ކޮުށްފިއްޔާ އެކަމަދީނީ ގޮތުން ވައްކަ

ތިރާމް ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ގޮތުަގއި ޙްއި ހުންގެ ިއއްޒަާތއި ކަރާމާއިގޭތޯ. މީީމހަކަުށް ނޭނކޮންފަދަ ކަމެއްކަން މިއިން 

އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެޭރގައި ކޮންމެ  ؟އުޅެނީ އަުޅގަނޑުމެްނ އެހެންތޯ މި ؟އުޅެނީ ދިރިއުޅެން އެބަޖެހޭ. އެހެންޯތ މި

 ދިމާއުަށް ުށް ވަގަުށް ޮގވީ. ރައީސް ޔާމީނާ އަދިމާ އެބަޖެހޭ. ރައީސް މައުމޫނާ ވެސް ރަނގަޅު ީމހަކަުށް ވާން އިންސާނަކީ

ީރގޭ ަނޝީދު ނޫނިއްޔާ އިޙްތިރާމް ނެތް ކެނެ ގައިއުމުޤަޮގވީ. ިމ  ކޭދާ ދިމާލަުށް ކަޅު ކާޅެޙީވަގަުށް ޮގވީ. ރައީސް ވަ

 ުށް އަ هللاދެއް ނުކުރޭ އޭނައަުށް. އީދިވެހިން ތާ !ބަލަ ؟ކަުށް. މިއީ ކޮންކަހަލަ ކަމެްއތޯވެސް އާެދވޭ ލިބިގެންވާ މީހަކަުށް

 ންމާލައިގެން ފިލަިއގެން ދިޔައީ ވެރިކަމުން ފު މީހެއް ނޫން އޭނައަކީ. އޭނަ ެދއް އޮތްއީދިވެހިްނގެ ތާ .ދަންނަވަނީ ޓަކައި މި

ޕޯޓް ވިްއކާލީ. ރލާަފ. މާލޭ ެއއައިތަނެއް ވިްއކަ މި ދިވެހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިާޞދުގައި ހުިރ އާމްދަނީ ލިޭބ ހުރިހާ

ރާއްޭޖގެ  ކުންފުނި ވިއްކާލީ. ރާގު ިވއްކާލީ. ފެންިވއްކާލީ. ދި ވިގެންސާރަ ނުދެމު ލާރިެއއް ނުދިން. ވިލާތަކުންއިނގިރޭސި 

ވިގެން ިފލައިގެން ަރއްާކެވގެންދިޔައީ. ނުދެްސވެގެން ަރއްިޔތުންނަުށް މުސާރަލާފަިއ ދެން ގޮތްހުއިހުރިހާ އެއްެޗއް ިވއްކަ 

އްކި ވާހަކަ ބޭފުޅުން ދެ ދަނީ. މި މި .ތިއްބަވަނީ ތެރޭގައި މި ވާހަކަ ދެްއކި މީހުން މިހާރު މި މަޖިލިސް ރު އެއޭ

  ނަންަގަވއިގެން ދަްއކަާވ... އަޅުގަނޑުމެން ދަސްކުރީ. ނިާޒމީ ނުކުތާ ނަންގަވާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 . ލޫފްޚްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު މަގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އިއް  ،ނިޒާމީ މައްސަލަެއއް

 

 މައްސަލަ( )ނިޒާމީ
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 :ލޫފް ވާހަކަދެއްކެވުންޚްއަޙްމަދު މަ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިާރގެ މެންބަރު

ވެސް އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެެރއިން ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ިއއްޒަތްތެރި  ފަހުން މި .ޝުކުިރއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް އާދެ!

ުށް އެކަހަަލ އަހެންވީމާ، ކުއްިލއަކަުށް އައި.ބީ . އެއްސަަލއެްއގައި ވަނީ އައި.ސީ.ޫޔގަިއ އެްޑމިޓްކޮުށްފަމެންބަރަކު ހިތުގެ މަ

 ހަމަ އިސްނަންަގވަިއގެން ެއކަން ހުއްޓުވުމަކީ ރަނގަޅު  އިުޅަގނޑަުށް ހީވަނީ ރައީސް ެއކަމުގަ ކަމެއް ދިމާވުމުގެ ކުރިން އަ

 ކަމެއްހެން. އެހެންެވގެން ހަމަ ފާހަގަކޮުށްލީ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރި މެންބަރު ވި ިއއްޒަތްތެމުން ގެްނދެވަކަ ނޫން. ވާހަކަދައްމައްސަލައެއް  ޔާ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ނިޒާމީޝުކުރިއް

 އަރުވަން. ވާހަކަފުޅު ކުިރއަުށްގެްނގޮސް ިނންމާލުމަުށް ފުރުޞަތު

 

 ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:މްދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީފޭ

ކަންކޮުށްގެން ޝަރުޢީ ކޯަޓކުން ވައް  ،ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް. އަުޅގަނޑުމެން ަވގަުށް ުނގޮވަން. އެހެންނަމަވެސް 

ކޮުށްފަެއއް  ކުމެއްޙުުށް. ރައީސް ޔާމީނަކަުށް ނޯންނާނެ ކުމެއް ކޮުށްަފއި އޮންނާނެ ކުރީެގ ރައީސަުށް. ނަީޝދަޙު

ލޫފްމެންނަކަުށް ވާހަކައެްއ ޚްނުކުތާެއއް ަނގަިއގެން މަ ދަްއކަނީ. ނިޒާމީ މި މެންވާހަކަ އަުޅގަނޑު ކޮުްށގެންނެއް. އެވަްއކަން

ދައްކަނީ. އެހެްނވީމާ،  ފްމެން ދައްކާފައި ައޅުަގނޑުމެންނަުށް ދަސްކޮުށްދިން ާވހަކަ މިޚްލޫނެ. މިއީ މީގެ ކުރިން މަދެއްކޭނު

ވާހަކަ ދެއްކުނީސް. އަުޅގަނޑުމެން  ތި، ނަމަ ގޮތަުށް ތިބި ތާހިރެއް ނޫން. ތިބި މިއަދު ނިޒާމީ ނުކުތާ ަނގަިއެގން މާ

ވެްސ  އިވެސް ނެތް. ރާއްޖެތެރޭގަ އިއެހެންވީާމ، އަުޅގަނުޑމެންގެ ގޯްއެޗއް މާލޭގަގޮތަުށް އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ.  ތިބޭނީ ތިބި

ދައްކަނީ. ގަނެފައި ވާހަކަ ވެސް ނެތް. ދަރިއެްއގެ ޯގއްެޗއް ވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިއި ގެ ރަުުށގަ މެންނެތް. އަޅުގަނޑު

ސަރުކާރާ އެްއކޮުށް  މެން ިމގޮތުަގއި ދެމިތިޭބނަން. މިއިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ައޅުގަނޑުهللا ބޭފުޅުން.  ތިހިރީ ހުރިހާ އެއްެޗއް ތި 

ރަީއސް ޔާމީން ، ސްޔަކަެމްއ ކޮުށްފި ދޭަނން. ސަރުކާރުން ގޯސްރަނގަޅު ކަމަކަުށް އެއްބާރުލުން ސަރުކާރުން ކުރާ ހުރިހާ

ރީ. ވަދެފައި މިހި ތަނަުށް ދީދީގެ ހުރެގެން މިމްން މި އިބްރާހީބިލުކަޤާކަމަަކުށް ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ  ސް އެޔަގޯސްކަެމއް ކުރި

މަގުމަްއޗަުށް މީހުން  ،އެްއވެސް މީހަކަުްށ އަުޅގަނޑުެމންނާ ދިމާއަުށް ފާޑުފާުޑގެ ވާހަކަެއއް ނުދެްއކޭނެ. އެހެންނަަމވެސް

ން ގެްނގުޅެން އްކާ އެމް.ޑީ.ޕީކުރުމުގެ އާ ސަގާފަެތއް އަނެ މީހުންނަުށް ދުއްތުރާ ،ނެރެގެން މީހުންނަުށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި

ޖެހެނީ. ދިވެހިރައްޔިތުން ތިބީ ބަލަން.  ވާަހކަ މިއަދު މިހާ އަޑަުށް ބާރުާލފައި ދައްކަން މި އެހެންވީމާ، މި ފަުށައިފި.

ރައީސް ޔާމީނަުށް. ދިވެހި ރަްއޔިތުންގެ ދު އޮތީ އީޔާމީން ކުރާ ދަތުރުތަުކގައި ތާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަުށް ަރއީސް

އުމުގެ ވެރިކަމަކަުށް ޤަދު ޮއވެެގން މި އީއިންޑިާއގެ ތާ ،އޮެވެގން އްދެ އީއިނގިރޭިސވިލާތުގެ ތާނަޝީދަކަުށް ނޫން އޮތީ. 
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ކުރެވޭނީ. ވެހިންގެ ޯލބި ލިބިގެން ވެރިކަން ދު، ިދެވހިންގެ ރުހުން، ދިއީގޮތް. ދިވެހިންގެ ތާ  ހިތަުށް ހީކުރާތިއީ ނާދެވޭނެ. 

 ތަމްރީން  ،ުކ ތަރުބިއްޔަތުކޮުށްަފއިީއ ބަޔައެ ނިޒާުމގެ ތެރޭަގއި ވެރިކަްނ ކުރަން ދަސްކޮުްށގެން ރައީްސ ޔާމީން ހުރީ. އެ

ރައްކާވީ. ކޮުށްަފއި ހުރި މީހެއް. މިހާރު ފިލައިގެން މަސައްކަތް ވެސް އަހަރު ވަްނދެން މި މަޖިލީހުގައި އެާކވީސްދެވިފައި 

 ވޭ ދެކެ ނަުށް މިއަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ،އިްއޒަތްތެރި ރައީސްއެެހންވީމާ، ުށް ދާންވީ. އަސޭލާއާ ެއއްކޮ

ކޮންމެހެން  ދެއްކުަމކީނަސް ޙަޤީޤަތާ އެްއގޮތަުްށ ވާހަކަކުރެވުނަސް ނުކުރެވުުކގެ ތެރޭަގއި ބަޔަަކުށް ހަޖަމުވާހަކަތަ

 ތެރޭގައި އިސްލާމްމިތާ .ގަނޑު ހިފީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސްފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އަޅު ވާތީ މިއަދު މި  ުށްކަކަމަކުރަންޖެހޭނެ 

ތިބެނީ ރައްޔިތުންގެ  ކުރުމުގެ ާވހަކަ ދައްކަާވއިރު އަުޅގަނޑުެމން މިއްސާރަ ފުރަ ،ޚިލާފު ވާހަކަ ދީނާ ކަނޑައެޅިގެން

ގެންދަވާތީ ނިޒާމީ ނުކުތާ ވެސް ނުަނާގ ކުރިއަުށް  ،ކަންތައްަތއް އޮތީމަ ގޮތަކަުށް އެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ތެޭރގަިއ ވަކި

ވާހަކަ ަދއްކާީތވެ، މިކަން  ުޅގަނޑުމެން ދައްކާނަން ވާަހކަ. މި އައެްއޗެއް ނުބުނަން. އަުޅގަނުޑމެންގެ ފުރުޞަތުގަިއ 

ނުހުއްޓޭނެ. ރައީްސ  ވާހަކަ ގެ ސް ައޅުގަނޑުމެންޔަތަނަުށް ވަދެ ވާހަަކެއއް ދެއްކި  މެދުކަނޑާލަންވެގެން ބޭރުން ައއިސް މި

އާިއ މާއާ ހަމައަުށް ފެނާއި ނަރުދަތުރާުކނުން ފެުށިގެން އަްއޑޫ ސިޓީ ހއ.  ،ވަނީ ބޭފުޅުން ޖެހިލުން މި ޔާމީނާ ދޭތެރޭގައި މި

 ،ުސކޫލް އިމާރާާތއި ބަނދަރުތަކާ ހެދެމުންދާ މިންވަރު ގިަނވީމާ ހަމަ ކަންބޮުޑވަނީ. ޔޫތު ސިޓީ ބިނާކުރާތީ  ބިންހިއްކުމާއި

އްޫޑ ަޓކައި. އަ  ކަންކަމަުށް ުހރަސްއެޅުމަުށް ސިންގާ ބްރިެޖއް އެޅޭތީ. އެހެންވީމާ، މިޅުލެއާއި މާެލއާ ދޭތެރޭަގއި ބޮޑުހު

ދަނީ ކުރިއަުށް. އެހެންވީމާ،  ހިއްކުން އެ ދަނީ ފެނުގެ މަސައްކަތް ނިމެމުން. ބިން  ވެސް މިހާރުވެސް އެއި ސިޓީގަ 

 ކުރަނީ އެ ދުއީކާރަުށާއި ރަީއސް ޔާމީނަުށް ތާސަރު އްޔަތުން އަުޅަގނޑު މިސިުށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ ެމންބަރު ހައިޚާއްޞަކޮ

ކަމެއް މިހާތަނަުށް ކޮުށްފަެއްއ ނޯންނާނެ. އަދި ަވއްކަުމގެ  ޚިާލފު ަރއީސެްއ. ދީނާދު ފުއްދަވާ ޢުވަ ،ދުވެ ޢުމަނިކުފާނަކީ ވަ

ވެސް  މައްސަލަެއއްަގއި މިހާތަނަުށް ޝަރީޢަތަުށް ގެންގޮސްަފއެްއ ނޯންނާނެ. އަދި މިހާރު މިދިމާވެގެްނ އުޭޅ މައްސަލަ

ރައްޔިތުންނުަށް  ީމން. ދިވެހިރައީސް ޔާ ންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެރުވިކަުމގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީބައްލަވާނެ

ރަުށްތޯ؟ އެއީ ބޭފުޅެއްޯތ؟ ކާކުގެ އަމުްއސަލަ ބަްއލަވަން ފެއްޓެވީ ކޮންގެ މައެމް.ެއމް.ޕީ.އާރު.ސީ ،ގަންަނވާނެިގވަަޑއިނއެ

އެްއވެސް  ،މިހާތަނަުށް ޝަމްސުއްދީނުގެ ވެރިަކމުން ފަުށައިގެން ދިވެހި ތާރީޚުން ވެސް އެނގޭނެ .ސީދާ ރައީސް ޔާމީން

މިކަހަލަ ކަމެއް  ،އްލުކޮުށްޙަަސރުކާރަުށް ދިމާވި މައްސަލައެއް  އްގެއުމެޤަނާނެ އެ މީހެއްގެ ވެިރކަމުަގއި ނޯން ކު އެވެރިއަ 

ތް. މި ސަރުކާރުން . އެއީ މީގެ ކުރީގެ އެްއވެސް ސަރުކާރަކުން ކޮުށްަފއެއް ނެއްސަލަ ބަލަން ައމުރެއް ނެރެފަމަ ކޮުށްގެން އެ

މަނިކުފާނަުށް ވަގަުށް ޮގވުމުގެ  އެ ،ދަންނަވަނީމި ކަން ހުރީ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑު ބިލުޤާ ގެ ެއކަނި އެ ރައީސް ޔާމީން

ވެސް. ުށް ކޮންމެ މީހަކަ ތުން ކަމެއް ސާބިތުވީމާޢަ. ވަގަުށް ޮގވަންޏާ ގޮވަްނީވ ޝަރީހައްޤެއް ނެތޭ އަޅުގަނޑުމެންަނކަުށް

ރި ރައީްސ، އަުޅގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ކުރާ އެއާެއއްކޮުށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އިއްޒަތްތެއަދި ހަމަ

ިދވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަުށް  އި،ބަސްއަހަ  ިއ،ދިވެހިން ރައްޔިތުންެގ ައޑުއަހަ ކަންަތއްތަކަކީ ސަރުާކރުން ރަނގަޅު

މިއަދު  ޅުނީމާ ތަނަުށް ހުުށަހެ ދަނީ. އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ މަޝްވަރާ އަރުވާ މަޖިލީހެއް މި  ސަރުކާރުން ކުރިއަުށް މި
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ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ައޅުގަނުޑމެންނަކަުށް އާ ކަމެއް ނޫން.  ،ޅަުށް އެމް.ޑީ.ޕީންމިއާ ދެކޮ .ކުރެިވގެންދަނީމި ވަކާލާތު

ބޭފުޅުން ެއާއ  އެ އިރުމެއް މި މަޖިލީހަުށް ހުުށަހެޅޭދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދެއް ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ފައިދާހުރި ޮކންމެ ކަ

ުނކުރަން. ެއީއ ަކމެއް. ެއކަމަުށް ައޅުގަނޑުމެްނ ޝައްެކއް  ކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެނގޭ ކުރާދެކޮޅަުށް ަވކާލާތު

 ،ތަނަުށް ައޔަސް ަޓކަިއ އެްސ.އީ.ެޒޑް ބިލު މި ކުރުމަުށްއިޤްތިޞާދު ރަނގަޅު ،ސްޔަ ވި ުށްސިީޓ ބިލަރއިސްލާމިކް ޔުނިވަ

 ޓަަކއި އިސްލާމީ ކަންތައްަތކަުށް  ހުދަތު ދެމެހެއްޓުމަުށްުއޅޭ އިސްލާމީ ވަ އަދި ައޅުގަނޑުމެން މިއަދު ުހުށަހެޅިގެން މި

ބޭފުޅުން  މި ބިލަުށް ވެސް ހަމަ އެ ،ދާއިރުޓަކައި ހުުށަހެޅިގެން އަުރވާ މަޖިލީހަކަުށް މިތަނަުށް މަޝްވަރާ ހޯދުމަުށްމަޝްވަރާ

 އި ފެނާަގއި ޑޫ ސިޓީމެންނަުށް އެނގޭ އައް ދަނީ. އަޅުގަނޑު ބޭފުޅުންގެ ނުރުހުން ފާޅުވެގެން މި ނޫނިއްޔާ އެ ،ނޫނެކޭ

ބޭފުޅުން  މަޝްރޫޢު. މި އާ ހަވާުލކުރީ އެއެމް.ޑީ.ޕީ ސަުރކާރުން ބައިވޯޓާ ؟ ނޭޅި މިހާ ލަސްވީ ކީްއވެގެންތޯ ނަރުދަމާ

ގަިއ ެއކަން ނުވެަފއި އި މިިލައން ޑޮލަރު ަވގަުށްނަާގ ކާލި ަމއްސަލަ 15އިން ގެ ބޭފުޅުންނާ ގުިޅގެން ަސރުކާރުގެ ތެރެ އެތާ

ިގވަަޑއިގެންަނވާެނ ނބޭފުޅުްނނަުށް އެ ކުރާނެ. ތިޔަޛުދަނީ ކުރަމުން. ެއކަން ތަންފީ ސަުރކާރުން ެއކަން މި އޮތީ. މިއަދު މި

މައްސަަލ  އެ ؟ރޭގައި އޮތް މައްސަލަެއއް. ކޮންބަެއއްތޯ އޭިތ ވަގަުށްނެގީމި މަޖިލިސް ތެ .ގެ މައްސަލައި.ޑީ އެފް.ޕީ.އަ 

ނަވާީނ މުގެ ުކރިން އަުޅގަނޑު ދަންމާ، އަުޅގަނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލުއެހެންވީބޭރުކޮުށްލި ގޮތް. ިމއީ ހައްތަހާ ބޮޑެތި ަވގުން. 

 ޮގވަނީ. ަވގުން މި ވެެގނެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަގަުށް މިން ގޮވާނެ ވަގަުށް. ވަގުން ަވގު ސޭ، ވަގުއިްއޒަތްތެރި ރައީ

ބޮޑު މައްަސލައެއް. ކޯޓުަތކަުށް ފުރުޞަތު  ަވުގވަގަުްށ ގޮވީމަ ވަރަުށް ،ނޫންއްއެހެން މީހުންނަުށް ވަގަުށް. އެހެނެގޮވަނީ 

ބޭފުޅުން   . އެބައޮތްމުއަްއސަސާތަކަުށް ފުުރޞަތު އެ . މިިނވަންބައޮތްަކުށް ފުރުޞަތު އެއެބައޮތް. ތަޙުޤީޤީ އިރާދާތަ

 މައްސަލަ ބައްލަވާފައި ނިްނމަވަންވީ ަވގުންނަކީ ކޮންބަެއއްކަން. އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ބަލައިގަންނާނެ. ޝުކުރިްއޔާ

 އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ޓުމިނެ 3 އޮތީުށް ަވގުތު ހަމަވެފަ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް ބާކީ އައޮތީ އެމް.ޑީ.ޕީ އާދެ! މިހާހިސާބަުށް އައިއިރުަގއި މި

. ފުރުޞަތު އެރުވިފަ ންބަުރންނަުށްމެ 2ަވޑަިއގެންނަާވ އެމް.ޑީ.ޭއއަުށް ވަނީ ވަގުތުހަަމވެފަ. ަވކި ޕާީޓއަކަުށް ނިސްަބތްވެ

މެންބަުރ އަރުަވނީ ކެޔޮދޫ ާދއިރާގެ  . މިހާރު ފުރުޞަތު މިޓުމިނެ 3 ތީ ހާރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަުށް ބާީކ އޮމި ،އެހެންކަމުން

 ުށް. މަމޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީ

 

 މް ވާހަކަދެްއކެވުން:ގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީކެޔޮދޫ ދާއިރާ 

 ގާނޫނު ނަންބަރު ،ވެސް މިއަދު ހުުށަހެޅިފައިވާ ބިލަުށް ސް. އާދެ! އަުޅަގނޑު`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީ

ުށް ހުުށަހެޅިފައި އޮތް އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނުޑ ( އަނީ އެއްބަިއވަންތަކަން ހިމާޔަތްކުުރމުގެ ގާނޫނުދިވެހިަރއްޔިތުްނގެ ދީ) 94/6
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ގެ ސަބަބުން އަޅުގަނުޑމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދުކުރަން. ައޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮުތގައި ިމ ގާނޫނުއީވަރަުށް ބޮޑަުށް ތާ

ވުރެ ބޮޑަުްށ  އަދި އަުޅގަނޑުމެންެގ އުއްމަތުގެ ރަްއޔިތުންގެ ެމދުގައި އިހުނަުށް ،ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަން ވަުދގަދަވެ 

ވެސް  ންމެންދާނެ. އަުޅގަނޑުމެން އެއުމުގެ ބަަދހިކަން އިތުރުެވގެންޤަ  ގެައޅުގަނޑުމެން ،އެއްަބއިވަންަތކަން އުފެދި

ިއސްލާމީ ދުނިޔޭަގއި މިއަދު އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފާހަގަކުރެވެމުންދާ ވަރަުްށ ގިނަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާަތއް ، ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ

 ،ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަވެރިކަން އުފެދި ،އެތާ އެތެރޭަގއި ހަނުގރާމަ އުފެދި ،އެބަހުރި. އެ މުޖްތަމަޢުތައް ބައިބައިވެ 

 ،ތަކުަގއި މަޒުހަބީ ހިލާފުތައް އުފެދިއެ މުޖްތަމަޢު، ފެނޭ. މީގެ އެްއ ސަބަބަކީ ްއ ހަލާކުެވގެންދާ މަްނޒަރު އެބަ ގައުމުތަ

ކަތްތަކަުށް ދިޔަ މަސައްމަުށް ކުެރވެމުންކުގެ ަރއްޔިތުްނ އެއްބަިއވަންތަކުރުއެ ދައުލަތުގެ ވެރިންނަުށް އެ ދައުލަތްތަ

އިރެއްަގިއ  ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ އެކުރުުމގެ މަތް އެއްަބއިވަންތައްވެހި އުން. އާދެ! އެހެންވީމާ، ދިހުރަސްއެޅިފަިއވު

ވަނީ. އެހެންވީާމ، ޤައުުމގެ ވަިލއްޔުްލއަމުރުެގ  އެ ޤައުެމއްަގއި އިސްކޮުށް ުހންނަވާ ވެިރއެްއގެ ޒިންމާއެްއ ކަމަުށް މި

ހަމަ އުފާކުރަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެ މުޖުތަމަޢެއްގަިއ ފަރާތުން މިފަދަ މުހިއްމު މަސައްކަެތއް ކުރަްއވާތީ އަުޅަގނޑުމެން 

އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުގަިއ މި ޒަމާނުގައި އަުޅގަނޑުމެްނނަުށް ފާހަގަކުރެވޭނެ ވަރަުށް ަތފާތު އެކިެއކި ޚިޔާލު ތަފާތުވާ  ،ވެސް

ރުަގއި އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ގޮތުން ބަލާއިރުަގއި އަބަދުވެްސ ދުނިޔެ ތަރައްޤީވަމުން އަންނައިހީ މައްސަލަތައް އެބަހުރި. ފިޤު

ކަންތައްަތއް ތަޖުރިބާ އެބަ ކުރަންޖެހޭ. ޤުރުއާނާއި ސުންަނތުން ފެންނަން ނެތް ކަންތައްތައް ދުނިޔޭަގއި އަޅުގަނޑުމެން  އާ

މަކީ އޮންނަ ފުރިހަމަކަ އިީދނުގަ ކަންަތއްތައް އަބަުދވެސް ެފންނަން އެބައޮތް. އިސްލާމް މުޢާމަލާތުގެ ދާއިރާއަުށް ބަލަންޏާ އެ

މެދު މަޝްަވރާކޮުށް އެ ދައުލަތަކުން ުނވަތަ  ކަންކަމާ އެ ،ފުރުޞަތު ދީ މިފަދަ ކަންތައްތަކަުށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަުށް އެ

އޮންނަ މަުށް މި އަންަގއިދިނު ،ވާހަކަ ކިަޔއިދިނުން މެދުަގއި ނިންމާނިންމުމަުށް ރައްޔިތުންނަުށް އެ އެ ޤައުމަކުން އެކަްނކަމާ

ރުގަިއ ވަރަުށް ކުީރ ކަމެްއ ނޫން. މިޞް ެއކަނި ކުރާ  އިިދވެހިރާއްޖޭގަ  އީ. ެއހެންވީމާ، މިދީފައި އޮންނަ ފުރުޞަތު

ކިޔާ އޮފީހެއް ހުރޭ. ައދި އުރުދުންަގއި ހުރޭ. މޮރޮކޯަގއި ހުރޭ. ދުނިޔޭގެ އިސްލާީމ  ޙްޒަމާނުއްސުރެ ފެުށިގެން ދާރުްލިއފްތިތާ

ނޫނިއްޔާ އޮފީހޭ ކިޔާފައި އޮފީހެއް ހަދާފައި  ،ތުވާދޭ މަތީ މަޖިލިސްނުވަތަ ފަ ޙްބޮޑެތި ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި ދާުރލް އިފްތިތާ

މުހިއްުމ  އިސްލާމީ މުޖުމަތަމަޢުތަކުގަިއ އެ ދިާމވާ އާ ،ގޮަތުށް ހުރޭ. މީގެ ބޭނުމަކީ އެ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި މިދެންނެވި 

ނޑުމެންގެ ަޤއުމުގެ ިއސްލާމްވަންތަކަމާިއ، މަގު ދަްއކައިދިނުން. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ އިކަންތައްތަުކގައި ަރއްޔިތުންނަުށް އޭގަ 

ދީނުގެ ކަންތައްަތއް ފުރިހަމަކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި މިފަދަ ފަތުވާދޭ މަޖިލީހެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުންނަުށް އިސްލާމް

ޢުގައި ބޫލުކުރަން. ައޅުގަނޑުމެން މުޖުތަމަގައޮތުމަކީ އެއީ ހަމަ ވަރަުށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ވެސް 

ފެނޭ. އަދި  ންމިހާރަކަުށްއައިސް ތަފާތު ެއކިެއކި މަޒުހަބުތަކަުށް ވާހަކަަދއްާކ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން އަުޅގަނޑުމެންގެ ތެރޭ

ފެނޭ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ އިސްލާމީ ުއސޫލުތަކުގެ ބޭރު ބަެއއް މަުޒހަބުތަކުގެ ޚިޔާލުތައް ވެސް ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ

އުޅޭ. މިކަންކަން ހުއްޓުވުމަުށް ޓަކައި  ފަދަ މަޒުހަބުތަކުގެ ވާހަކަދައްކާ މީހުން ވެސް އެބަ ބަހާއީމިސާލަކަުށް ޝީޢީ ނުވަތަ 
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ބޫުލކުރަނީ. އެހެންވީމާ، ގަދައުލަތުން މިފަދަ މުހިއްމު މަސައްކަެތއް ކުރުަމކީ ވަރަުށް ޭބނުންތެރިކަމެއް ކަމަުށް އަުޅގަނޑު 

 ހަކަ ދަންނަަވން. ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ބޮަޑުށް ތާއީދުކުރާ ވާ މިބިލަުށް އަޅުގަނޑު ވަރަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އިން މުޙައްމަދު ލަޠީފަުށް.އަރުވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާިއރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސަ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ދެްއކެވުން:އިން މުޙައްމަދު ލަޠީފު ވާހަކަފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސަ

ދިވެހި ރައްޔިުތންގެ ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަްނ ) 94/6ނޫނު ނަންބަރު ގާ`. ޝުކުރިްއޔާ ިއއްަޒތްތެރި ރައީސް. 

ުށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ައޅުގަނޑު ަވރަުށް ފުރިހަމައަުށް ތާއީދުކުރާ ( އަނޫނުގާމާޔަތްކުރުމުގެ ހި

ސަބަބުން ދިވެހި ރައްޔިތުްނެގ މެދުގައި މި އުފެދޭ ދީނީ ިޚޔާލު ތަފާތުވުންތައް، ެއކިެއކި  އިޞްލާޙެއް. މި އިޞްލާޙުގެ

ކަެމއް ނޫން.  އުފެދޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ަޙއްލުތަކެއް ގެނެވޭެނކަން ެއއީ ޝައްެކއް އޮތް މައްސަލަތަކުަގއި މި

ޞަދާއި ގޮތުން ވަނީ ބަޔާންކުރެިވފަ. އަދި މީގެ މަޤް ބެހޭ ލުޮކުށް މި އުފެދިގެންދާ މަޖިލީހާ ސީމި ބިލުގައި ވަރަުށް ތަފު

ވާހަކަ ވެސް ލިޔެފަިއވާކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. މީގެ  ގެސިލުކުރެވޭނެ ކަންތައްަތކުހާމިއިން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

މުން ހޭލުންތެރިކުރުމުަށް އްއާއެންމެ މުހިއްމު ކަމެއް ގޮތުގައި އަުޅގަނޑު ފާހަގަކޮުށްލަން ބޭނުންވަނީ، ދީނީ ކަންކަމުގަިއ 

ލިއްޔަތުަތކުގެ ތެޭރަގއި އޫޓަކައި މި މަޖިލީހުން އިސްަނގަިއގެން ވަރަުށް ގިަނގުނަ ަކންތައްތަކެއް ކުރާނެކަން މީެގ މަސް

ސަރުކާުރން ދީނީ ސިޔާސަތުެގ ތެރޭްނ  ފެންނަނީ މިއަދުގެ މިމި ހިމަނުއްވާފައި އެބަވޭ. އެހެންީވމާ، އަުޅގަނޑުމެންނަުށް 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަިލއްޔުްލއަމްރު  ،ނަމަ ގޮތަކަުށް ދަންނަވާ ސަރުކާރުން، މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެހެން މިއަދުގެ

އަުޅގަނުޑގެ ކުރިން ވާހަކަދެްއކެވި ިއއްޒަްތތެރި މެންބަރު އެ ދެއްކެިވ  .ދީނީ ކަންތައްތަކަުށް ދެްއވާ ައހަމިއްޔަތުކަން

ދީުނގެ ޮކންމެ ޤައުމެއްަގއި ވެސް އަދި ކޮންމެ ޖަމާޢަތެއްގައި ވެްސ  އިސްލާމް ގެމެންވާހަކަފުޅުތަުކގެ ތެޭރގައި އަުޅަގނޑު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ަދއުލަތުން ައޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަުށް  ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަލިްއޔުލްއަްމރުގެ މަްއޗަުށް ވާޖިބުެވގެންވޭ 

 ޒަމާނުގެ ކަންަތއްތަުކގެ ތެރޭަގއި އީޖާދުވަމުން އަންނަ އާ އަދި ފަހު  ،މިފަދަ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވަިއދިނުމަުށް ޓަކައި

ކަންތަްއތަކުގެ ރަނގަޅު ގޮތް ަރއްޔިުތންނާ ހަމައަުށް ގެނެސްދިނުމަުށް  މި ،މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަުށް ބިނާޮކުށް ބަހުސްކުރެވި

ދެކިގެން އަުޅގަނޑުމެންެގ ގޮުތގައި މިއަުދ  ގެޓަކައި މިފަދަ މަޖިލީހެއް އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން އޮންނަންޖެހޭ އެއްެޗއް 

 ިއސްލާމް  އީބޫލުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް. މިގަކުރައްވާ ކަންަތއްތަކަކީ ައޅުގަނުޑމެން މިއަދު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި

ބީންެގ ޙާޞަދީން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އުނަގންނައިދީފައިވާ ކަންތައްަތއް. ައޅުގަނޑުމެންެގ ރަސޫލާ އަދި ައޅުގަނޑުމެންެގ 

އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު ތަކުރާރުކޮުށް  .ުލވެފަިއވާ ކަންތައްަތއް. ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސްސިން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަުށް ވާފަރާތު

ދައްކަނީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ކުރިން ވެރިކަން ކުިރ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަ. އެ ފަރާްތތަކުން އަުޅގަނޑުމެން ބޮލުަގއި  މިއަދު މި
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ދީނުގެ މަތީ  ންގެންދަާވއިރު އަުޅގަނޑުމެންނަަކުށް މިއަދު މަޑަކުން ތިބެވޭކަުށް ނެތް. އިސްލާމްބޮޑެތި ބަދުނާމުތައް އަުޅވަމު

ކުރެއްވި ބުރަ މަސަްއކަތްތައް ނައްތާލުމަުށް ޓަކަިއ  ތަޢުލީމު އަޅުގަނޑުމެން ތެރެައުށް ފެތުރުމަުށް ޓަކައި ރައީސް މައުމޫން

 ،ތަން އަޅުގަނޑުމެްނގެ ލޮލުން ރެްއވިކުނަޝީދު މަސައްކަތް ކެނެރީގޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އޭރުގައި ވެރިކަންކުެރްއވި 

ދަންނަވަނީ އަޅުގަނޑުމެން  މި .އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންފަތުން ައޑުިއވިފައި އެބަހުރި. ފެނިފައި ެއބަހުރި. އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ލެއްވީ އިސްލާމީ ތަޢުލީމު ވުޖޫދުން އިނައްތަހަދު ވުޖޫދުން ޢުކަމުަގިއވާ މަ ރައީސް މައުމޫނު ބިނާކުރެއްވި އެއް މުައއްސަސާ

 ކުރަންކަމަުށް ޓަކައި އިހުތިޖާޖު ބޭނުމަުށް ޓަކައި. މި ރަބިްއޔާ ސްކޫުލގެ ދަރިވަރުން މަގުަމތިކުރީ މިޢަ. ގައިފޮހެލުމުގެ ބޭނުމު

މެން ބޮލުން ފެނުނު. މަންޒަރު އަޅުގަނޑު މަގުމައްޗަުށް ނުކުތް ިނކަމެތި ރައްޔިތުން އަނެދގެން ތިބި މުންޑު ބޮލުގައި އޮޅި

 ،ައޅުގަނޑުމެން އޭރު ނުކުމެ ،ގެންދެވި. މިހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މީިޑއާތަކުން އެ މަންޒަރުތައް ލަިއވްކުރަމުން 

މީގެ އެތައް ބަިއވަރު ވާހަކަތަެކްއ  .މަގުމައްޗަުށް ނުކުމެ ައުޑގަދަ ކުރީ އޭރުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަުްށ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް

ިމއަދުގެ ޙަޤީޤަތަކީ އަުޅގަނޑުމެން ބިނާަތއް އެކި ދިމަދިމާލުަގއި އިސްލާީމ  ،މެންނަުށް ދެއްކިދާނެ. އެހެންނަމަވެސްއަޅުގަނޑު

ބިނާތައް ބިނާކުރެވެމުންދަނީ ިއސްލާމީވަންތަކަން ދިވެހި ރަްއިޔތުންނަުށް ހާމަކޮުށްދިނުމަުށް ޓަކައި. ައޅުގަނޑުމެން، މާޭލގަިއ 

މަުށް ޓަކައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވިނިންމެވުމަުށް މިއަދު ފާޑުިކޔަމުން ބޮޑު އިސްލާމީ މަރުަކޒެއް ެއޅު 

މާލޭގައި ކޮން އިތުރު ިއސްލާމީ މަރުކަޒެއްޯތއޭ ބޭނުންވަނީ.  އި؟މިއަދު ިމސްކިތްތައް މަދީތޯއޭ މާޭލގަ އިގެންދޭ. އެތާގަ  އެބަ

ބޭނުމަކީ މި އިސްލާމީވަންތަކަން ދައްކުަވއިދޭ ކަމެްއކަން. މީ  މާރާތެއް އެޅުމުގެއިބޭފުޅުންނަކަުށް ނޭނގެ މިފަދަ  މި

ޤީދާ ިއސްލާމީ ެއއްަކއުވަންތަކަން އަުޅގަނޑުމެން ޢައަުޅގަނޑުމެން ިހތުގައި  އީއިސްލާމީ ރޫޙު އާލާކުެރވޭ ކަމެއްކަން. މި

އަުޅގަނޑު ކުރަން ބޭނުްނވާ  އީ މި .ޭބފުޅުންނަކަުށް ނޭނގޭބާއޭ ކަެމއްކަން މި ބޫލުކުރުންތަުކގެ ެތރޭގައި އޮތްގަބޫލުކުރާ ގަ

އެފަދަ ބިނާތަކުން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ކުެރވޭނެ ކިތަންމެ ކަމެއް އެބައޮތް.  .ސުވާލެއް. ިއއްޒަތްތެިރ ރަީއސް

އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ކިތަންމެ ފަތުވާތަެކއް ދެވިދާނެ. އަުޅގަނުޑމެންނަުށް ދަރިންނަުށް ކިތަންމެ ކަމެއް އުނގަންނައިދެވިދާނެ. 

ކަންކަން ކުރާނެ ފުރުޞަތު މަދުވެފަ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަނޑުމެންެގ  ނޑުމެން މިތިބީ ތަންތަނުން ޖާގަ ނުލިބިފަ. މިއަޅުގަ

ދީނަުށް ނަސްރު ހޯދައިދެްއވުމަުށް ކުަރއްވާ މަަސއްކަތް.  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުަރްއާވ މަސައްކަތްތަަކކީ އިސްލާމް

 ރުޞަތަުށް ޓަަކއި. ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރަީއސް ދެއްވި ފު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢަލީ ޝާހަުށް.ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ފުަވއްމުލަކު އުުތރުއަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި މިހާރު އަޅުގަނޑު

 

 

 :ވާހަކަދެއްެކވުން ޢަލީ ޝާހްދާއިރާގެ ެމންބަރު  ފުވައްމުލަކު އުތުރު



76 

 

މި ބިލަކީ ވަރަުްށ މުހިއްމު ބިލެއް. އަުޅގަނުޑމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއި މި ަރީއސް. އާދެ، ޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި 

ރާއްޖެއަކީ އަުޅގަނޑުމެންގެ ާކބަފައިން އެ މީހުންގެ ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަމަުށް ޓަކައި އެ މީހުންގެ ލޭ އޮހޮރުވާލި ބިން. 

ަގއި ދިވެހިން މިނިވަންކަމާ އެކު ޭނވާލަިއގެްނ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން މި ބުނާ ައޅުގަނޑު ފަޚުުރވެރި ހިންދު އެ މާކަނޑު ތެރޭ

އަމިއްލަ ދީނަުށް ޓަކައި ޤުުރބާންވި ބިން މިއީ. އެ ަޤއުމު މިއީ. އެ ޤައުުމގައި އަުޅަގނޑުމެން މިއަދުގެ ހާލަތުެގ 

ިމ  ވާހަކަދަްއކާލަމާތޯ. މީގެ ދެ ައހަރު ކުރިއަުށް އަުޅގަނޑުމެން ދާ ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ، ައޅުަގނޑަުށް ފުރަތަމަ ވެސް

ވަނަ އަހަރު. ހަމައެކަނި ސަން ނޫހުގެ އެންމެ ޕޭޖަކުން މި ފެންނަ ކަންތައްތަުކގެ ތެރެއަުށް ބަލައިލަމާ  2011ފެންނަނީ 

ހިންގަވާ. އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކ ބެހޭ ދުވަހުގައި ިދވެހިރާއްޭޖގެ ހިއުމަން ރައިޓްްސ ކޮިމޝަނުން ބުނެފައި އޮންނަނީ، 

ތަުށޭ. ހަމައެއާއިެއކު ޚިާޔނާތުގެ ވާހަކަ، ވައްކަުމގެ ވާަހކަ ދައްކާ ކަމަުށް ވަނީ ނަމަ، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް މި ދަނީ ފަހަ

ވަނަ އަހަުރގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ބޮޑެތި އޮުޅވާލުންތަކެއް ުހރި ކަމަުށް ހަމަ މި ދަންނަވާ  2011ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން 

ހަރު ގާނޫނާ ޚިލާފަުށް، ދީނީ އެއްބައިވަންަތކަމާއި ވަނަ އަ 2011ދުވަހު ސަން ނޫހުގައި އޮތީ. ިއސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން 

ވަނަ  2011ދީނީ ޢަޤީދާ ހިމާޔަތްކުރަން ހުރި މުއައްސަާސއިން ބޮޑެތި ޮއޅުވާލުންތަެކއް، ިޚޔާނާތްތަކެްއ ހުރި ކަމަުށް 

މިލިއަްނ  68 ވަނަ އަހަރު މި ދަންނަވާ ުދވަހުަގއި ސަން ނޫުހގެ ހަމައެަކނި އެ ޕޭޖުަގއި 2011އަހަރު ޮއޑިޓް ރިޕޯުޓގައި. 

ވަނަ އަހަުރ  2011ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާުތގެ ވާހަަކ؛ ެއންމެ ޕޭޖެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްަކނީ އިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ހަމަެއއާިއއެކު 

މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާުތގެ ވާހަކަ؛ ެއންމެ ޕޭޖެއްގައި އިނގޭތޯ. މި ވަރަުށް ޚިޔާނާތާއި ފަސާަދއާިއ  30ރައީސް އޮފީހުން 

ަރއީސް އޮފީހުގެ ތެރޭގައި ލާދީނީ ކްރިސްޓިއަްނ ފާދިރީއަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަވލިއްޔުލްއަމުުރގެ އޮފީހުަގއި  އޮޅުވާލުން.

ހުރެގެން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަުށް ގޮންޖަހާލި މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެންދިޔަ، އިްއޒަތްތެރި ރައީސް. މި ކަންކަާމ 

ދު ވާހަކަދައްކަން. އެ ކަންތައްތައް ހުއްުޓވުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މި މަޖިލިސް ގުޭޅގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ މިއަ

އުފެއްދުމަުށް ޓަކައި މި ބިލު ހުުށަހެޅިފައި މި ވަނީ. ކީކޭތޯ ޭއރުގެ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިސްލާމިްކ ފިޤްހު އެކަޑަމީން ބުނެފައި 

ްލޔާސް ޢަބްދުއްލަޠީފާިއ، އާދަމް ނަސީމާިއ، ޢަލީ މި އޮތީ. ތި ވިދާުޅވާ ަޝއިްޚ އިލްޔާސް ޙުަސއިނާިއ، ަޝއިޚް އި

ޒާހިރާއި، ޑރ.ޝަހީމާިއ، ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދާ، މިފަދަ އެތައް ބޭފުޅަކު ސޮއިކުރަްއވާފައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފިޤްހު 

ތީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އެކަޑަމީން ނުކުމެފަިއވާ ރަޢުުޔ، ފައްޅިެއޅުމާ ގުޭޅގޮތުން. ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެހެން ދީންތައް ަފތުރާ

ވަލިްއޔުލްއަމުރު ދިވެހިރާއްޭޖެގ މި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަހުސްކުރާތީ، ރަޢުޔު އަހާތީ، ިދވެހި ރައްޔިތުްނގެ ކުރިމަތީަގއި 

ރޭޑިއޯ ޚިޠާބުަގއި މި ވާހަކަދައްކާތީ ކަންބޮުޑވެގެން އެ ބޭފުޅުންގެ ސޮޔާ ެއކު މި އޮތީ. އިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މި 

އްތައް އެކަންޏެއް ނޫން. އެ ބޭފުޅުން ވިދާުޅވީ ީކކޭތޯ؟ މިއީ އަުޅގަނޑުމެން ކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ކަންކަން. ދިވެހި، ކަންތަ

އިސްލާމް މާއްދާ އިޚުތިޔާރަުށް ދޫކޮުށްލާުށޭ. ވަރަުށް ރަނގަޅު، ަވރަުށް މޮޅު މަންހަޖުތައް އެބަ ހުއްޓޭ އިޒްރޭާލއި ކުރިއަރާަފއިާވ 

ްނހަޖު ގެނައުމަުށް ޓަަކއި އެއްަބސްވި. އެ ތަންތަނުގެ އާދަކާަދއާއި ސަގާފަތް ކިަޔވައިދިނުމަުށް ޔަހޫދީ ޤައުމުތަކުަގއި. އެ މަ

ޓަކައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ މަންހަޖުގެ ތެރެއަުށް ލީ. އިޒްރޭުލގެ ީމހުންގެ ބޭނުމަުށް ޓަކައި ރަުށެްއ ދިނުމަުށް އެއްބަސްވި. މިީއ 
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ތޯ ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަްނ ނަގާލުމަކީ. ހަމައެާއއިެއކު ނޫންތޯ ޚިޔާނާތަކީ. މިއީ ޫނންތޯ ފަސާދައަކީ. މިއީ ޫނން

ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އެ ވެރިންގެ ެވރިކަމުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދީން ކުރިއަުރަވއި ެއއްަބއިވަންތަުކރުމަުށް ޓަކައި މަަސއްކަްތކުާރ 

ވެހި ރަްއޔިތަކު އެ މީހުން ޖަމާޢަތްތަކުން ގެނައި ހަމަެއކަނި ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ާޒިކރު ނައިުކގެ ކުރިމަީތގައި ދި 

ސްޕޮންސަރކޮުށްގެން ޝިުރކުުކރީމާ މިއަދު ވެސް އަުޅގަނުޑމެންނަުށް މި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މި ފެންނަނީ ދައްާކ 

ވާހަކަައކުން، ކުރާ ޢަމަލަކުން ތިމަންނާމެން މި ބުނަނީ އެއީ ތިމަންނާމެންގެ ހިތުގެ ޢަޤީދާއެއް ނޫނޭ. އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. 

ން ކުުށްވެރިކުރަން ެއބަޖެހޭ. މި މަޖިލީހުގެ ތެރޭގަިއ މިފަދަ ވާހަކަތައް ނުދެއްކޭެނ އުސޫލުތަކެއް ައޅުގަނޑުމެން މި ކަންކަ

ޤާއިމުކުރަން އެބަޖެހޭ. އިްއަޒތްތެރި ރައީސް، މި ޤާނޫނުއަސާސީއަުށް ބައްަލވާ! އެހެްނީވމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން 

ތަމަޢުގެ ތެރޭގައި މި އުޅެނީ މިހާރު ދިވެހި، އިސްލާމް ކުރިއަރުވަމުންދާތީއޭ. އެ ބޭނުންވާ ވާހަކަައކީ އަުޅގަނުޑމެންގެ މުޖު

މާއްދާ މަޖުބޫރު މާއްދާއަކަުްށ ބަދަލުކުރާތީއޭ. ޤުރުއާން ިކޔަަވއިދޭތީއޭ. ޢަރަބިްއޔާ ޢަަރބިއްޔާެއްއގެ ގޮތުަގއި ނަަގއި 

މައޭ. އިސްލާމީ ަޝރީޢަތް ތަންފީޛުކުރުމަުށް ޓަކަިއ ކޮޅަުށްޖެހީމައޭ. މަޢުހަދަުށް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީެއއްެގ ބާރު ދިނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކެރިގެްނ ގަޓުގައި މަސަްއކަތްކުރާީތއޭ. ވަްއކަންކުރާ މީހާއެއް، ެއކުވެިރއެްއ، ދުރު މީހެއް ނުބަލައި 

. ިމއީ ނޫންތޯ އެ މީހަކަުށް އަދަބު ކަނަޑެއޅުމަުށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުާރތީއޭ. މިއީ ނޫންތޯ ދީން ކުރިއެރުވުމަކީ

އެއްަބއިވަންަތކަން ހިމާޔަތްކުުރމަކީ. އަުޅގަނޑުމެން ބަލައިަލމާހިންގަވާ! ދުވަހަކު ވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަުށް ޢިލްމުވެރިން 

ނާންނަވަރަުށް ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުން އައިސް މިނިވަންކަމާ އެުކ އެދަނީ ދަރުސްތައް ދެމުން، ޢިލްމީ ފަތުވާތައް ނެރެމުން 

ސް. މިއީ ނޫންތޯ މިނިވަންކަމަކީ. މިއީ ނޫންތޯ ޢިލްމުގެ ބަހުސްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތަކީ. ައޅުގަނޑުމެންގެ އިްއޒަތްތެރި ރައީ

 މާތްވެގެްނވާ ދީނުގައި އަުޅގަނޑުމެން އެންމެން ލޯބިވާންޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ރަސޫލާައުށް...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޙުސައިން ޝަހުދީއަުށް. ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ހަނިމާދޫނީ އަރުވަ މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ުވން:ވާހަކަދެްއކެޙުސައިން ޝަހުދީ  ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަނިމާދޫ

ރައީސް. އާދެ، ިމއަުދ އަުޅގަނޑުމެން މި ފްލޯއަުށް ހުުށަހެޅި ބަހުސްކުރެވެމުންދާ ޝުކުިރއްާޔ ިއއްަޒތްތެރި `. 

)ދިވެހި ަރއްޔިތުްނގެ ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަުމގެ ގާނޫނު( އަުށް ހުުށަހެޅިފަިއވާ  94/6ރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ނަންބަ 

އިޞްލާޙަުށް އަުޅގަނޑު ތާއީުދުކރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން. އާދެ، މި ގާނޫނަުށް މި ހުުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙަކީ ައޅުގަނޑުމެންގެ 

ނަުށް ދެމުންގެންދާ ދީނީ މުހިއްމު ޚިދުމަތްތައް، އަިދ މިއަދުގެ ސަުރކާރުން ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އަދި ިދވެހި ރަްއޔިތުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގއި އިސްލާމް ދީން ރަްއކާތެރިކޮުްށ ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކަިއ ކުަރމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތަުށް 

ނުމުގެ ތެރޭގައި އިތުރުެވގެންދާ ބޮޅެއް ކަމަުށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން. ިމގޮުތން، މި ބިލު ހުުށަހެޅި އެންމެ މުހިއްމު ބޭ
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ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަން ިދވެހިންގެ މެދުގައި ާޤއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ދީނީ ގޮތުން ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ރައްޔިތުްނެގ 

މެދުގައި ދީނީ ގޮތުން ޚިލާފު ތަފާތުވުން އުފެދޭ މައްސަލަތަްއ ޤައުމީ ފެންވަރުަގއި ޙައްލުުކރުމަުށް އުފައްދަަވއި އިސްލާީމ 

ހޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް މި ގާނޫނުގެ ޛަރީޢާިއން، މި ގެެނވޭ އިޞްލާުޙގެ ޛަރީޢާއިން ައޅުގަނޑުމެންނަުށް ދަފްތަރާ ބެ

އުފެދިގެން މި އަންނަނީ. އަުޅގަނޑުމެން ފާހަގަކޮުށްލަންޖެހޭ މިފަދަ މަޖިލީހެއް އުފައްދަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުްނ 

ުށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްެވސް ސަރުކާރަކުން ނުހޯއްދަާވ ހުުށަހަޅައިގެން ވަަޑިއގަންނަާވިއރު މި މިހާތަނަ

އެތައް ކާިމޔާބީތަކެްއ، އަދި ައޅުގަނޑުމެން ޤައުުމގައި އިްސލާމް ދީން ދަމަހައްޓަވަިއ، އަިދ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަކުދިްނގެ 

މަޢުގެ ުޒާވނުންގެ ހިތުަގއި ިއސްލާމީ ހިތްތަކުގަިއ އިސްލާމީ ސިފަ އަުށަގެންެނވުމަުށް ޓަަކއި، އަުޅގަނޑުމެންގެ މުޖުތަ

ޝުޢޫރު ދެމެހެއްޓުމުަށް ޓަކައި މި ސަރުކާރުން ގެންދަވަނީ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުަރއްަވމުން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް 

ުޅގަނޑުމެންެގ އަ ވަގުބަދުނާމު ައޅުަވއިގެްނ، ނޫނިއްޔާ އެހެނިހެން ވާހަކަދައްަކިއެގން ފަނޑުކޮުށްލެވޭނެ ކަންތައްަތކެއް ނޫން.

ޢަދުއްވުން، ނޫނީ އަުޅގަނުޑމެންގެ ދުޝްމަނުން އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންގެންދާ ރަނގަޅު ކަންތައްަތްއ 

ފޮރުވުމަުށް ޓަކައި އަޅުގަނުޑމެންގެ މިސްރާބު އެހެން ދިމާއަކަުށް އަނބުރާލުމަުށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މަންޒަރު 

! އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ިއްއޔެަގއި ހަވީރު ނޫސް ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވާ! ހަވީރު ނޫހުެގ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނޭ. ބައްލަވާ

ަގއި ޝާއިޢުކުެރވިފަިއާވ ޚަބަރުގައި ވެސް އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ފެންނަން މި އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދައުލަތުގެ  9:40

ންގެ ޤައުމު ތަމްސީލުކުރައްވަމުން މިއަުދ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ދިެވހިރާއްޖެއިން ބޭރަުށް ވަަޑިއެގން އަޅުގަނޑުމެ

ދުނިޔޭގަިއ އޮްތ އެންމެ ހާލު ޖެހިފައި އޮތް އިސްލާމީ ެއއް އުއްމަތުެގ ދިފާޢުަގއި ދަްއކަވާަފއިާވ ވާހަަކ. މިީއ ެއއްެވްސ 

އިސްލާމް ދީން ސަރުކާރަކުން މިހާތަނަުށް؛ އާެދ، މި ދެންނެވީ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް މިތާގައި އަުޑއުފުލަމުންދާ އެ ބަޔަކު މި 

ދިފާޢުކޮުށް ކުރި މަސަްއކަތްަތކެއް ކަމަުށް ރަްއޔިތުންނަުށް އޮޅުަވއިލުމަުށް ޓަަކއި ަދއްކަުމންދާ ވާހަކަ ަދއްކަމުންދާ 

އަުޅަގނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުންދިޔައީ ފަލަސްތީން ގާތްކުރުުމގެ  ސަރުކާރުަގއި ހަމަަގއިމު ވެްސ ހިނގި ކަެމއް ނޫން.

ނާ ޢަދުއްވެްއގެ ގޮތުަގއި އޮތް ަބއެއް އަުޅގަނޑުމެންނާ ގާތްުކރަމުންދިޔަ މަންޒަރު. މިއަދު ބަދަލުކުރުމުގައި ފަލަސްތީ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ިދވެހި ޤަުއމު، މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަްއވާ، އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރު ތަމްސީލުކުަރްއާވ 

ގެ އެންމެ ބޮޑު ެއއް ުއއްމީދޭ ފަލަސްތީނަުށް ައވަްސ ވަޒީރުން ވިދާުޅވަމުން މި ެގންދަވަނީ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ިދވެހިން

މިނިވަން ދައުލަތެްއގެ ގޮތުަގިއ އިޢުލާންެވގެންގޮްސ، ފަލަްސތީނުގެ ރަްއޔިތުން ހިތްހަމަޖެހިގެން އުެޅވޭނެ މާޙައުެލއް 

ައޑުިއިވގެންދިޔަ ޤާއިމުެވގެންދިއުމަކީ. މިއީ ައޅުގަނޑުމެންނަުށް އެ ދެންނެިވ ތިން އަހަރު ތެރޭގައި އެްއގޮތަކަުްށވެސް 

ވާހަކަެއއް ނޫން. އަުޅގަނޑުެމންނަުށް އޭގެ އިދިކޮޅު އޭރު ފެނިގެންދިޔައީ. އަދި ޭއެގއިުތރަުށް އަޅުގަނޑު ވެސް ހަމަ 

ތަނުގެ  މި ،ކާމިޔާބީތަަކކީތަކުރާރުކޮުށްލަން ބޭނުން، އަުޅގަނޑުމެންގެ ސަރުކާުރަގއި ދީނީ ގޮތުން ހޯދަމުން މިދާ މަތިވެރި 

ގޮަތކަުށްވެްސ ދުއްވުންނަުށް ެއއްޢަމަސައްކަތަުށް  ދެމެހެއްޓުމަުށް ޓަކައި ކުރެއްވެމުންދާ ދީން އިސްލާމް  ،ރިއިސްލާމް ދީން ދި

 ބިނާކުރެވޭނެ އެންމެ ،ދޭނެއްނޫން. އެ ދެންނެވިހެން ިދވެހިރާއްޖޭަގއި މިހާތަނަުށް އުފެ ކުރެވޭނެ ކަންަތއްތަެކއްތަހައްމަލް
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ސަރުކާރުަގިއ ބިނާކުރެވޭނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލު އަުޅގަނޑުމެންެގ  ބޮޑު އިސްލާމީ ބިނާ އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ މި

އިސްލާްމ  އިމެ ދިވެހިރާއްޖޭގަދިޔައީ. އަދި ހަމަ އެހެން ފަހަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެނިގެން އެ ރައްޔިތުންނަުށް ދާދި

ެއއް ވުޖޫދަުށް ލާިމކް ޔުިނވަރސިޓީުރކާރުން އިސްފުރިހަމަ ޮގތުގައި އުނގަންަނއިދިނުމަުށް ޓަކައި މި ސަ އޭގެ އެންމެ ދީން

ވަރަުށް  ،އަސްލު މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެނި ؛ތަން އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އޭގެ  ގެނެސް އެ މަސައްކަތް ކުރަުމންދާ

ޮގސް އަޅުގަނޑުމެްނގެ ދަރިވަުރން އެ ކޯސްތައް އެތަނުން ކޯސްތައް އުނގެނެމުންދާ މަންޒަރު  ބާރު ސްޕީޑެއްަގއި ކުރިއަުށް

އަދި  ިއ،އި ދަމަހައްޓައަޅުގަނޑުމެންގެ ޤައުމުގަ  ރަބި އިސްާލމީ ތަޢުލީމްޢަދަނީ. އަދި  ޅުގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަމުން މިއަ

ނޑުމެންގެ އިސްލާމީ ތަޢުލީމަުށް ޚާއްޞަކޮުށް ެއޑިުޔކޭޝަން މިނިސްޓަރު، އެިޑޔުކޭޝަން ިމނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އަުޅގަ

ދަނީ.  މަސަްއކަތްތަކެއް ކުަރމުންދާ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެްނނަުށް ފެންނަމުން މި އްޞަ އަހަމިްއޔަތުކަމެއް ދެްއވަިއގެންޚާ

އަހަރު ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ތިން ހުރިހާ ކަންތަކެއް ހުރީ އިދިކޮޅަުށް. ހަމަ އެ  އަހަރު ތެރޭގައި މި ތިންއެދެންނެވި 

ކަމެއް ވެސް އަުޅގަނޑުމެންނަުށް  ޑުމެންނަުށް މި ހުރިހާ ވެސް ތިއްބެވީ. އެހެްނވީމާ، ައޅުގަނ ދިރިއުޅުްއވި ރައްޔިތުން މިއަދު

ވެސް ޭފކު  ދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަީއަސކީ ެއއްގޮަތކަުށް އަޅުގަނޑުމެންނަުށް ވަޒަންކުެރވެމުން މި ،ލޮލަުށް ފެނި

ްއޔޫމަކީ ޤަލްޔާމީން އަބްދުهللا ަރއީސް ޢަބްދު  ނޫން. އަުޅގަނޑުމެންގެ ަރީއސް، މިއަދުގެ ކަންތައްތަެކއް ކުަރއްވާ ަރއީެސއް

މަނިކުފާނު މަްއކާއަުށް ަވޑަިއގެން ދިވެހިާރއްޖެއަުށް ޒިޔާރަްތކުރެްއވިއިރު މުިޅ  އަސްލު ކަންތައްަތއް ކުަރއްވާ ރައީސެއް. އެ

އްޔުްލއަމްރު ލި މަނިކުފާނު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަ އެ ،ޤައުމުގެ ހާލަތު ބަދަލުކޮުށްލުމުަށް ކުރެވިފަިއވާ ބިރުވެރި މަސަްއކަތްތަކެއް 

ިއ ހުންނަވަިއގެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ދިވެހި ަރއްޔިތުންަނުށް ދަނީ ވަރަުށް ރީތި ނަމޫނާެއއް ދަްއކަވަމުން. އެހެންތޯ. ކަމުގަ

ގޮތުްނ  ދީނީ ،ކު ފޮޓޯތަކެއް ދެްއކެވި ަރއީެސއްއަހަރުގެ ަރއީސަީކ ައޅުގަނުޑމެންނަުށް ފޭތިްނ ވިދާުޅވާ  ބޭފުޅުން އެ  އެ

ނޑު ހަމަ ކެރިހުރެގެން ދަންނަވަން ކެރޭނެ އަުޅގަނޑުެމންގެ މިއަދުގެ މި ސަރުކާަރކީ ކަމުގައި ވިަޔސް. އެހެންވީާމ، އަޅުގަ

މޭ އައްޑަަނއަކަުށް ދިްއކޮުށްގެްނ  ިއ،އްޖޭގެ ިއސްލާމް ދީން ކުރިއަރުވަދިވެހިރާ  އި،ޓަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމް ދީން ދަމަހައް

 ރުކާރެކޭ. ޝުކުިރއްޔާ. ނިކުމެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޤައުމު ހިމާޔަތްކުރުމަުށް ދެމިއޮތް ސަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ސަލީމަުށް. ޢަލީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫއަރުވަނީ  މިހާރު އަޅުގަނޑު ފުރުޞަތު މި

 

 ސަލީމް ވާހަކަދެއްެކވުން: ޢަލީ  މެންބަރު ދާއިރާގެ ފުނަދޫ

ނެތް މިންވަރަުށް ދިވެހިންނަުށް މިއަދު އް ަޝއްކެ. އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ` ޝުކުރިްއޔާ އިްއަޒތްތެރި ރައީސް

ޕާޓީއަކުން ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ  ޔާސީސި ގޮުތން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައި އޮތް މައިގަނޑު ެއއް ސިޔާސީ ،ޔަޤީންވާ ކަމަކީ 

އި ފަތާގާސަފައްާކވެފަިއ މިހިރަ ދިވެހި  ،ހިމުންވެ ،ދިވެހިންގެ ތެރެއަުށް ފެތި އިއޮތް މާތްވެގެްނވާ ިއސްލާމް ދީނާ
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ިދވެހިރާއްޭޖގަިއ  ،ދިވެހިރާއްެޖައުށް ލާދީނީ އެންމެހާ ކަންތައްަތއް ގެނެސް އި،ިދވެހި ވަންތަ ގޮްތތައް ނައްތާލަ  އިއާދަކާދައާ 

ފަރާތްތަކަުށް ޖާގަދިނުމަުށް ވަުރގަދަ ހަނގުރާމައެއް ކުރަމުންދާކަން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަުްށ  މުސްލިމުން ނޫން އެހެން

ރީނދޫ ކުލަިއގެ ދިަދއެްއ  ،. މި ހަނގުރާމަިއގަިއ އެންމެ ވަރުގަދަ ބޭފުެޅްއގެ ގޮތުަގއި ދިދަ ނަންަގަވއިެގންވެސް އެނގޭ

ވެގެން ހުިރ  އުފުލާ މީހަކަުށްުފވެރި ދިދަސާމާ އިން ،ުފވެރި ޕާޓީެއއްކަންސާގެން މާ އިންހިތްޕަވަިއގެން ތިލަފަތެއް ކުރަހައި

ދިވެހިރާއްެޖއަުށް އިސްލާމް  އި،ަޑއެޅިގެން ދިވެހިންނަުށް އޮުޅވާލަނަގެ ފަހަތުގައި ކަނމީހަކީ ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު. އޭ

އިސްލާމް ދީނުެގ  ،އިސްލާމް ދީނާ ފުުށުއަރާ އިދިވެހިރާއްެޖއަުށް ތަފާތު މަޒުހަބުތަކާ ،ދީން ނޫން އެހެން ދީންތައް ެގނެސް

ޤުވެިރކުރުމަުށް ޓަކަިއ އުތަުށް ގެނެސްގެން ިދވެހިން ޝަތްގޮގޮ ވަރަކަުށް އުޅޭ މަޒުހަބުތައް ވެސް އެކި ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް

މިއަުދގެ ިއްސލާމިކް މިނިސްޓަރު އޮތީ ވަރަުށް  ،މިއަުދގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ކުރެވޭ މަަސއްކަތް ިދވެހި ސަރުކާރުން މި

އްޔަތުން ައޅުގަނޑަުށް ރަނގަޅަުށް ދެނެ. އެހެންވީމާ، މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ ހައިސި

މި ޤައުމު އެބައި މީހުންގެ އަްތދަުށުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަތިެވރި ޖިހާދު. މިއަދު ދިވެހި މި  ،ކުރަންޖެހިފައި އޮތް ޖިހާދަކީ

އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މިއަދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ސަރުކާރުން  ،އިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް

ުކޑަކުދިންގެ ހިތްަތކުަގއި ލާދީނީ ކަންތައްތަކަުްށ  އިދިވެހިރާއްޭޖގެ ުޒވާނުންނާ ،ރާއްޖެއަުށް ލާދީނީ ކަންތަްއތައް ގެނެސް ދިވެހި

ކުެރވޭ މަސައްކަތްތަކާ ދިމާއިދިކޮަޅުށް މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިތިބަ އިއްޒަތްތެިރ  ޝައުޤުވެިރކުރުވުމަުށް އެ

ކުރިމަތީަގއި  ،އޮތީ ޖެހިއްޖެ. މިއަދު އަުޅގަނޑުމެންނަުށް ފެންނަން މިމި ޖިހާދަުށް ނިކުންނަން ޓަކައި މެންބަރުން ޤައުމަުށް

އޮތް ބިލުން ފެންނަން މިއޮތީ މިއަދުގެ ލޮބުވެތި ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ މިކަންކަމާ މެދުގައި ވިސްނާަވޑަިއގެން ރަނގަޅަުްށ  މި

ިމ  ،މި ހަރުދަނާ ،އްޓަވާަފއި އޮތް މަްނޒަރު. މިއަދު މި މަސައްކަތްޖިހާދަުށް ތައްޔާރުވެ ގާނޫނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަ 

ކުެރޭވ  މަނިކުފާނުގެ އަބުރުފުޅު ކަިތލެއްވުމަުށް ޓަަކއި މި މު ދީނީ މަސައްކަތް ފެއްޓެވީމަ ވެސް ނިކުެމވަަޑިއގެން އެއްމުހި

ޖެއަުށް ގެނައުމަުށް ޓަކައި ަފއިމުޑި ިވއްދަިއގެްނ އިދިކޮުޅަގއި ތިބި މީހުން އެއްކަލަ ކަންތައްަތއް ދިވެހިާރއް އީމަސައްކަތަކީ މި

 ލާދީނީ ކަންަތއްތައް ދިފާޢުކުރުމަުށް ެއކަން .ންތައްތަްއ. ިއއްަޒތްތެރި ރައީސްކުރެވޭ މަަސއްކަުތގެ ތެރެއިްނ ކުރެވޭ ކަ

هللا  ،ކަމުގައި ވިަޔސް ތަނުަގއި ކިތަންމެ ފޫގަޅަިއގެން ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތިބި މި އިކޮުށްފަ

މީހުން ކުޅަ މަަސއްަކތް. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކަނޑަެއޅިގެން ިއސްލާމް ދީން ނޫން  ތަޢާލާ މޮޅަުށް ދެނެވޮޑިގެްނވޭ އެބައި

އެހެން ދީންތައް ފެތުރުމަުށް ަޓކައި ަފއްޅިައޅަން އޭުރ ތިއްެބވި އިސްލާމިކް ބޭބޭފުޅުން ާގތުގައި މަްޝވަާރއަުށް އެހީމާ 

ެއއްކޮުށް ެދންމެ ފުވައްމުލަކު ިއއްޒަތްތެިރ  ތިބި ޭބފުޅުންގެ ނަންތަކާ އިމަްޝވަރާގެ ލިސްޓު ސޮއިކޮުށްފަ  އަރުވާަފއި އޮތް

 ނަޝީދު މި  ދިދަ ހިފަިއެގން ހުރި ކެނެރީގޭ ީމހުންގެ ތެރޭގައި އެަބއި ،ްއޔުލްއަމުރަކަުށް ހުރިލި ވަވިދާުޅވީ.  މެންބަރަކު އެ

މީހުންގެ އަމުަރކީ؟ ބުނީމަ ދެއްިވ  ައޅަން. ކޮބައިހޭ ތިަބއިބޭނުންވޭ ފައްޅި އަހަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިމަްނމަނިކުފާނު

ުނވާޭނ ވިދާުޅވެ ދެްއވި އަމުރު އަުޅގަނޑުމެންގެ އަުތގަިއ އެަބއޮތް. ވިދާުޅވޭ މިީއ ދޮެގކޭ. ހަމަ ކޮުށްގެން ތިކަން ،އަމުރު

ތެއް ލިބިއްޖެއްާޔ އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުން ިދވެހިރާއްޖެައކަުށް ތިމަންނަމެންނަުށް ފުރުޞަ ،އެާއއެްއކޮުށް ވިދާުޅވެބަލަ
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އްރަރު އަލުން ތިމަންނަމެންނަުށް ފުރުޞަތެއް ލިބިއްޖެ ޤަނުކެރޭނެ ބުނާކަުށް. މު ނުދޭނަމޭ.ފަްއޅި އެިޅޔަކަ  ،އަޔަކަނުދޭނަމޭ

ގޮތަކަުށް  ލިބޭ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ިއސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަުށް ފުރުޞަތު ،ކަމަުށް ވަންޏާ އިޞްލާެޙއް ުނކުރާނަމޭ

ރި ރައީސް. އިްއޒަތްތެރި ނުކެރޭނެ ވިދާޅުާވކަުށް އިްއޒަްތތެ! ތެދުވެަވޑަިއގެން ވިދާުޅވެބަލަ ފުރުޞަތުނުދޭނަމޭ. ނިކަން

ިމކަހަލަ ކުފުރު ކަްނތައްތަުކގެ ވާހަކަ ދައްާކއިުރގައި އިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، މުިޅ  .ދެއްކީސިހުރުހާހޫރަިއގެ ވާަހކަ .ރައީސް

ތަނެއް ހިސޯރުކޮުްށގެްނ  ވަޅުލަިއގެން އެ ފޯކަުށް ފަންޑިތަ ހަދައިގެން އުުޅނީ ކޮންބައެއްތޯ؟ މުޅި މާލޭގައި ވަކި އްމާލޭގައި ފޯ

ބޮނޑިބަތް ކަްއކަިއގެން  އި،އަރުވަ ދުންމުޖުމުރާއިން ދުން ިއ،ދުންއަުރވަ އި،ތަނަުށް ލޭއަޅަ ވަންދެން އެ މަސްދުވަސް ހަ

މަރައިގެން ގުދަުށް ިތބެގެން ެކއީ ކޮންަބއެއްތޯ؟ ލޯ މީހުން ފަުށްޗަކަުްށ ތިބެ ބޮނޑިބަތަުށް ލޭއަަޅއިގެން ހުިރހާ ސިޔާސީ

އަޅުގަނޑުމެން ލޮލުން ދެކިފައި ހުރި ކަންތައްތައް އިއްޒަތްެތރި ރައީސް މިއީ. ފާޅުގައި ރޯމާދުވާލު ރާއްޖޭގައި ސިހުރު 

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދަމުންދާ  އި،އްޤީއާމީހުން. މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެއަުށް އަންނަމުންދާ ތަރަ ހަދަމުންދިޔައީ އެބައި

 ގެނެސްދޭ ތަަރއްޤީަގއި ިމބައި މީހުން މޮޔަެވގެން މި  ާރއްޖޭގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންނަުށް މި ިއ،ކުރިއެރުމާ

ފުކޮުށް. ސާ ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ހޯްއދަވާނެކަން ވަރަުށް ރައީސް ޔާމީން ،އެނގޭ ިމއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުޅެނީ. އެބަ

މަނިކުފާނެއް ނުދަނޭ އިނގޭތޯ މިލިއަނުންނެއް  ބިނާތައް. އެ ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ފެންނަމުންދަނީ ތަރައްޤީގެ އުސް

މަނިކުފާުނގެ ހިތަކަުށް ތަޞަްއވުރެްއ ނުކުެރވޭ.  ސް ދެބުރި ތިންބުރީެގ ިއމާރާތެއް އެޔަދަދު ޖަހާކަުށް. އިމާރާތެްއ ެއޅިއަ

. ފަންސަވީސް ބުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތް. މިއީ ފަންސަވީސް ބުރީގެ ހޮސްޕިޓަލް ތަޞައްވުރުކުެރވެނީ މަނިކުފާނުގެ ހިތަުށް އެ

 ..ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް. ނޫނޭ ައއި ކަމެއް ދިވެއްެސްއގެ ސިކުނިޑއަުށް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަަސއްކަތް، މެންދުރު ކުރީގެ މަސަްއކަތް  . މިހާހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެން މިއަދުގެންޝުކުރިއްާޔ ިއއްޒަތްތެރި މެްނބަރު

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް މި އަރުވަނީ  ކުރިއަުްށގެންދިއުމަުށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި އައިސް ޖެހުނީ. އެެހންކަމުން، މިހާރު

 .ޖަހާއިރު 1ބައިަގޑިއިުރގެ ހުސްަވގުތުޮކޅެްއ. ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށްދާނީ 

 

 ] އަުށް  13:00އިްނ  12:32: ސްވަގުުތކޮޅުހު[

 (މުޙައްމަދުހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ )ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ކުރިމަތީގައި އޮތް ބިލުަށް ިއގެން ކުރިއަުށްދާއިުރަގިއ ފަހު އަޅުގަނޑުމެން މަސަްއކަތަ `. ހުސްވަގުުތކޮޅަުށް

 އިތްތެރި މެްނބަރުންނަުށް ފުރުޞަތުއަރުވަފުުރޞަތަުށް އެދިަވޑަިއގަންނަވާަފިއވާ ހުރިހާ ިއއްޒަ ވާހަކަދެްއކުމަުށް ޓަަކއި
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 އަރުވަނީ މި ބިލު ހުުށަހެޅުއްވި ފަރާތަުށް ބިލާ ބެހޭމިހާރު އަޅުގަނޑު މި ފުރުޞަތު، ނިމިގެން އެ ދިޔައީ. އެހެންަކމުން

ޓުގެ ފުރުޞަތެއް ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރަުށް އަރުވަން. އިސްދޫ މިނެ 5ގޮތުން ގޮތުން ފަހު ބަސް އިްއވުމަުށް. އެހެންކަމުން، 

 ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް. 

 

 އިސްދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ުތންގެ ދީނީ އެއްބަިއވަންތަކަްނ ރައްޔިދިވެހި ) 94/6އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްެތރި ރައީސް. ގާނޫނު ނަންބަރު 

ތުންނަުްށ ުްށ މި އިޞްލާޙު ގެނައުމަުށް ަޓކައި ހުުށަހެޅިފަިއވާ ބިލަކީ މީގެ ސަބަބުން ރައްޔި( އަމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނުހި

، ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ ކުރާނެ ބިލެއް. މި ބިލު ހުުށަހަޅަންޖެހޭ ސަބަބުތަކުގެނުހަނު ލާބަޔާއި މަންފާ

ނުވަތަ ޤައުުމގެ  ރުން،ބިނާވެގެންވަނީ ދީނުގެ ުކރިއެ ސުލްޙަމަސަލަސްކަން  ،ގަނޑުމެންގެ ެއއްބަިއވަްނތަކަންއަޅު

. ޅިަފއި ވަީނ ެއއްބަިއވަންތަކަމާގު ބުކުރިއެރުމާއި އަުޅގަނޑުމެންެގ ކުރިއެރުމާިއ އަުޅގަނޑުމެްނގެ ނަސީބާިއ ކާމިޔާ

ދިއުމަކީ އެީއ ވަރަުށް ދަތިކަމެއް. އިސްލާީމ ތަނެއް ބިާނވެގެން ކުރިއަަރއި އެޤައުމެްއގައި އެއްަބއިވަންަތކަން ނެތިއްޖެއްޔާ 

މީހުންނަުށް އެ ދެވެނީ ދެ ވެިރކަން.  ދުގެ ދިދަ އުފުލުން ލާޒިމުވާ ަބއެއް. ެއއީ އެ ޙީގެ ވަިލއްޔުްލއަމްރުންނަކީ ތައުޤައުމުތަކު

 ،އެއްފަހަރާ އެ ެދވެނީ ވެރިކަމާއި ދީުނގެ ވެިރކަމާގެ . ަޤއުމުވެރިކަމާއެއީ އެ މީހުންގެ ޤައުމުގެ ެވރިކަމާއި ދީނުގެ 

ގޮުތގައި ުނވަތަ އެންމެ  ގެމަތީ ވެރިކަެމއް އަމްރަުށް ލާޒިމުެވގެންވާނެ އެންމެވަިލއްޔުލް  ްއޔާދިދަ. އެހެްނވެއްޖެ  ޙީދުގެއުތަ

اْليَْوَم  ނެއް ސަބަބަކީރުދިނުން. މިކަން ކުރަންޖެހޭ އަސްތަޢާލާ އަންަގވާފަިއވާ ދީނަުްށ ނަهللا ގޮުތަގއި  ގެއިސް ވާޖިބެއް 

ْساَلَم ِدينًا ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ هللا ގޮތުަގިއ  ގެދީނެއް ۚ   أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اْْلِ

ކަންތައްތަެކއް ނުހުންނާނެ. އާ  އި ނިންމަވާފަ. ދީުނގަ އިދީން. ދީން އޮތީ ފުރިހަމަކުަރއްވަ  ރުހިވޮޑިގެްނވާ ދީނަކީ އިސްލާމް 

ޔާތުަގއި ަބއްދަލުނުވެ ހަހުރިހާ ކަމަކާ އަުޅގަނޑުެމންގެ  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަނޑުެމންނަުށް ދީނުގައި ެއ ހުންނަ

ހިނގައިދާނެ. ެއއީ  އެކި ޒަމާންތަކުގެ ތަޢުލީމުގެ ގޮތުންނާިއ އަދި ެއކިެއކި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ގޮތުްނ، ހޭލުންތެރިވުމުެގ 

ައޅުގަނޑުމެން  ،އްލުުކރުމަުށް ޓަކައިޙަ މިކަހަލަ ކަންތައްތައް، ކުރިއަުށްދާނީ ެއކި މިންަވރަުށް ކަމަުށް ވާތީވެ. އެހެންވީމާގޮތުން 

މާޔަތްކުރުމަުށް ޓަކައި މިދެންނެވި ފަދަ ގާނޫނެއް ހަދައިގެން ިވޔަސް މިކަން ކުރުން ލާޒިމުވޭ. މިކަން މިހެން ހިދީން 

ިއ ިއސްލާމީ ހުރިހާ ޒަމާނެއްގަ ،އަުޅގަނޑު ދަންނަވާނީ އެީއ ފަހު ޒަމާނަކަުށް އައިސް  ،ކުރަންޖެހޭ ދެން އޮތް ސަބަބަކީ

ދޭ ފިކުރާއި ޝައިޠާނާގެ ރުސްއަުށް  ނަهللا މައްޗަުށް. ެއއީ  ވެސް އިސްލާމީ ވެިރކަންތަުކަގއި ވެސް އޮންނާނީ ދެ ފިކުރެްއގެ

ގައި ވެސް އެަބ ވެސް އޭތި އެބަ ޮއތް. މި ޤައުމު ވަްސވާހަުށް ތަންތަން ހަލާކުކޮުށް ސުންނާފަތިކުރާ ފިކުރު. މި ޤައުމުަގއި

 ކަމުަގއި ވަނީ އަުށް ނަޞްރުދޭ ވެރިއެއްهللا  ،ދީނުަށް ލޯބިކުރާ ވެިރޔަކަުށް ހުންނަ މީހަކީ އިސްލާމް، އޮތް. އެހެންވީމާ

ދަދާިއ ގަނޑުމެން އެީހއާއި މައަޅު ، ކަންތައްަތއް ކުރަން. އެހެންވީމާ އެ ވެރިމީހާ ބޭނުންފުޅުވާނެ މިދެންނެވި ،ނަމަ

 ހޫސުބްޙާނަهللا އަދި ައޅުގަނޑުމެން  ވަތަޢާލާގެ ޙަްޟރަތުން. ނަބިއްޔާ ވެސް  ހޫސުބްޙާނަهللا ުށް އެދެން މި ޖެހެނީ ރަސްނަ
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ރަުށް އެދި، މަދަދަުށް އެދި ސްނަ ،ޭއެގ މާނައިގަވޭ. އެީހއަުށް ،ވާފަިއޭވ ވަޙީ ބަސްފުޅުތަކުގައި ވަތަޢާލާ ވެސް އަންގަ 

މީހުން ތިޔަ ބައިމީހުންނަކަުށް އެްއވެސް ހެެވްއ  ޭނދޭުށޭ. އެމީހުން ވާގި ން ތިޔަބައިޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ިކބައި

. އަޅުގަނޑު މިދެންނެވި ފަދަ ކަންތައްތަކުަގއި އަޅުގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ދެ ފިކުރު އޮީތމާ އަޅުގަނޑުމެންނަުށް އެބަ ދޭނޭނޭ

އިންނާއި ކާބަަފއިން ކަުށް. ތިމާމެންގެ އަމިއްަލ މައިންބަފަތަން އެހެން ިދމާލަ ވާއިރަުްށ ވާގިހޯދަން ދާ ފެނޭ ކިރިޔާ ކަެމއް

މިދެންނެިވ  ،ދިޔަސް ގެން ތިބި ޤައުމު ފަނާވެ ސުންނާފަތިވެތިމަންމެންގެ މުދަލާއި ތިމާމެންގެ ދަރިން  ،ތިބި ޤައުމު

ވެސް  ދާއިރުފަތިކުރަމުންގެން ަޤއުމު ުސންނާފަދައިން އެ މީހުންގެ އެދުންަތއް ހާސިލުކުރުމަުށް ަޓކައި އެ ީމހުންނަުށް ތަބާވެ

ދީނީ އެއްަބއިވަންަތކަން އޮތުމަކީ ތަނެއްަގއި އެުކވެިރކަމާއި ައމާންކަމާއި ސުލްޙަވެރިކަާމއި ، ނޭނގޭ. އެހެންވީމާ

ކަމުަގއި  ބަޔަކު އުޅެްނ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެ ހުރިހާ ކަމެއް އޮންނާނެ ތަނެއް ެއއީ. އެހެން އުފާވެރިކަާމއި ކުިރއެރުމާއި މި 

ދަގޫތަެކއް ވާނެ. ެއ ނއެ މީހުންނަުށް ވަރަުށް އު ،މިދެންނެވި ނުބައި ޝައިޠާނީ ފިކުުރގައި ހުންނަ މީހުންނަުށް ،ނަމަ ވަނީ

އިސްލާމީ ކޮންމެ ޤައުމެއްެގ ، ކީ ކުޑަކަމަކަުށް ވާނެ. އެހެްނވީމާމީހުންނަުށް އެފަދަ ޤައުމަކުން ވެރިކަމުގެ ޗާންސް ހޯދުމަ

މިދެންނެވި ދެ ވެރިކަން  ،މެ ވެރިއެްއގެ އެްނމެ އިސް ވާޖިބަކަުށް ވާންޖެޭހނީމިދެންނެވި ފަދަ ކޮން ،ކޮންމެ ވެރިެއއްގެ 

هُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ  .ެގ ވެރިކަމާިއ ދީނުގެ ވެިރކަމާމާޔަތްކުރުން. ަޤއުމުހިއޭނަ  ِه بِأَْفَواِهِهْم َواللَـّ يُِريدُوَن ِليُْطِفئُوا نُوَر اللَـّ

ފިޔަަވއި އެހެްނ هللا ވެްސ. މުޝްރިކުންނަކީ ޝަރީކުކުރާ މީހުން.  َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِرُكونَ  އި އޮވޭގަ އަނެއް އާޔަތު   اْلَكافُِرونَ 

 ގެ ދީނުގެ هللاއެ މީހުން  ،ކޮުށްލަންދީން ފުނޑާލަން ނުވަތަ ފުނޑުފުނޑުهللا ފަރާތަކަުށް އަޅުކަންކުރާ މީހުން. އެ މީހުންގެ 

އެކަލާނގެ ދީން هللا ުކރިޔަސް އިންކާރު  ،ކަމުގައި ިވޔަސް ކަތްކުރި ހުޅުކުޅު ނިވާލަން އެ މީހުން ކިތަންމެ ވަރަކަުށް މަސައް 

هِ ދަމަހައްޓަވާނެ.   ،އެބައި މީހުން بِأَْفَواِهِهمْ ނައަކީ ިއސްލާމްދީން. ޭއގެ މާ ؛އެކަލާނގެ ނޫރުުފޅު ،يُِريدُوَن ِليُْطِفئُوا نُوَر اللَـّ

ގެ ދީްނ هللاއެ މީހުން  ؛ކުން ނުވަތަ ކާފިުރންަތ މުޝްރިނުވަ ނަޞާރާއިންނާއި ޔަހޫދީންނާ ޔަޢުނީ؛ އެބައި މީހުން

َواللَّـهُ  ،ކަމުަގއި ިވޔަސް ެގ ދީން ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރިهللا ،ޅު ިނއްވާލަންގެ ދީުނގެ ހުޅުކޮهللاނޑާލަން ނުވަތަ ފު

އަެނއް  ،َكافُِرونَ َوَلْو َكِرهَ الْ . ކަނލާގެ ދީން ފުރިހަމަކުރަްއވާނޭ. ދަމަހައްޓަވާނޭއެ  ،އެކަނލާެގ ޫނރުهللا ، ُمتِمُّ نُوِرهِ 

ކަމުަގއި ިވޔަސް.  މުޝްރިކުން ދެކޮޅުހެދި ،ކަުމގައި ވިަޔސް ކާފަރުން ދެކޮޅުހެދި ،َولَْو َكِرهَ اْلُمْشِرُكونَ ޔަުތގައި އާ

ރުދޭ ފިކުރު. މި ދެ ފިކުރު ސް ރުދޭ ފިކުރާއި ޝައިޠާާނއަުށް ނަސްއަުށް ނަهللا މިއޮތީ ދެ ފިކުރެއް.  ފިކުރު، އެހެންވީމާ

 ވެސް އޮންނާނެ ރަނަގާޅއި ނުބައި.  އިެވސް. ކާފަރުންގެ ތެޭރގަ އިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގަ އޮންނާނެ ދުނި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ދިޔައީ. ދެން އޮންނާނީ މި  މަރުޙަލާ ނިމިގެން އެ  ގެސްހުބަރު. މިހާހިސާބުން މި ބިލުގެ ބަޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މެން

ގައި. 1:30ގޭ ވޯޓު ނެގުން. ިމ ވޯޓު ެނގުން އޮންނާނީ މިައދުގެ މެންދުރުފަހު ޓަކައި ނެ ލީހަުށް ބަލައިގަތުމަުށް ބިލު މަޖި
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ދާީނ ން ޖަލްސާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަުށްއެހާހިސާބާ ހަމައަުށް އިއްޒަތްެތރި މެންބަރުންނުަށް ހުސްވަގުތުކޮޅެއް އަުރވަން. ދެ

 ގަިއ. ޝުކުރިއްޔާ. 1:30މިއަދު މެންދުރުފަހު 

 

 ] އަުށް  13:30އިްނ  13:06: ހުސްވަގުުތކޮޅު[

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ 

 

 . ވޯޓުަށް އެހުމުަށް ހުރި ކަންކަމުަށް ވޯޓުަށް އެހުން 6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މަުށް ހުރި ކަންކަމަުށް ވޯަޓުށް އެހު، 6 ންދަން ކަމަުށް. އެޖެންޑާ ައއިޓަމުގެދަންފަޅީގެ މަސައްކަތް ކުިރއަުށް  . މިعليكمألس الم 

މޭޒުަގއި ދަންނަވަން. )ވަގުުތޮކޅަކަުށްފަހު( މި ފުރުޞަތުގައި  ވޯޓަުށް އެހުން. ވޯޓު ރަނގަބީުލ ޖައްސަވައިެދއްވުމަުށް އިދާރީ

ރާެގ ދާއި އި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ ކާުށިދޫލާނަން. މާލިއްޔަތު ކޮމިީޓގައިއް ދަންނަވަކޮމިޓީތަކަުށް އައި ަބއެއް ަބްއދަލުތަ

އަުށް ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއއްަޒތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ނަސީމްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ ލްޞަ ޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިއިއް 

މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން މްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިއިބްރާހީމް ހަމަޖެއްސަވައިދެްއުވން އެދިވަަޑއިގެން ޖު

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ މަތީން މަޖިލީހުގަ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއ ވާ ގޮުތގެ 107ެގ ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދު

ަގއި އަްނގާފަ. އެހެންކަމުން،  2016 ޗުމާރި 7މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުްނނަުށް އެކަން ވާނީ އެްސ.އެމް.ެއސްއަކުން ޕާލި

މަތީން އެަކން އެގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން.  ވާ ގޮތުގެވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަންނަވާ ކާުށިދޫ ާދއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ފައިޞަލް ނަސީމްގެ ބަދަލުގައި ެއ 

ަވޑަިއގެން ޖުމްހޫރީ އެދިއަުށް ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ހަމަޖައްސައިެވްއވުން މިޓީކޮ

ވަނަ މާއްާދގެ  107މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިުޔން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވިއދުގެ ޕާޓީގެ ޕާލި

މެންޓްރީ ގްރޫުޕެގ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާނީ އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ާޕޓީތަކުގެ ޕާލިމަތީން ަމޖިލީހުގަ )ހ(ގައި ވާ ގޮތުގެ

ވަަނ  107ަގއި އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  2016 ޗުމާރި  7އަކުން އެސް.އެމް.އެސް 

ަމތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުލާންކުރަން. ގަާވއިދު ކޮމިީޓގައި ިހމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މާފަންނު  މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ

ޒަތްތެރި އަުށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްފަލާޙްގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ  ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު

މެންޓްރީ ްގރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެިދވަަޑއިެގން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމީ ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން ހުމެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަ

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ މަތީން މަޖިލީހުގަ ހ(ަގއި ވާ ގޮުތގެވަނަ މާއްާދގެ ) 107އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ަގއި އަންގާފަ.  2016 ޗުާމރި 7މެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާޓީތަކުގެ ޕާލި
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ގޮތަުށް މަތީން އެކަން އެ  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

އިޢުލާންކުރަން. މިނިވަން މުައއްސަސާތަުކގެ ކަންަތއްތަކާ ެބހޭ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިަވޑަިއގަްނނަވާ ަވއިކަރަދޫ ދާއިާރގެ 

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަުށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ ިއއްމްގެ ބަދަލުގައި އެ ޮކމިޓީޡިޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާއިއް 

މެންޓްރީ ގްރޫޕުްނ ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. ެއ ލިއެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާ އެިދވަަޑއިގެން ޖައްސަަވއިދެްއވުންމީ ހަމަހުއިމްތިޔާޒު ފަ

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ މަތީން މަޖިލީހުގަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ވާ ގޮުތގެ 107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަންގާފަ.  2016 ޗުާމރި 7ީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން މެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާޕާޓީތަކުގެ ޕާލި

މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107އެހެންކަމުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ 

 ރި މެންބަރު ޢަލީއިޢުލާންކުރަން. ޤައުމީ ތަރަްއޤީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަްނނަވާ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިާރެގ އިްއޒަތްތެ

ގެ އެދިަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީ ައުށް މުލަކު ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ނަޞީރު ނިޒާރުގެ ބަދަލުަގއި އެ ކޮމިޓީ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ާވ  107މެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ ޕާލި

މެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ ިއ ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިތީން މަޖިލީހުގަމަ ގޮތުގެ

ވަަނ  107ަގއި އަންގާފަ. ެއހެންކަމުން، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުގެ  2016 ޗުމާރި  7އެސް.އެމް.އެްސއަކުން 

ރަން. އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީަގިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ހިތަދޫ މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް އިޢުާލންކު މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އަުށް ަވއިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްނިޒާރުގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިޓީ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފައިވޭ. ެއ  މެންޓްރީއެދިވަަޑިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާލިމް ހަމަޖައްސައިދެްއވުން ޡިމުޙައްމަދު ނާ

އި ހިމެނޭ ސިޔާސީ މަތީން މަޖިލީހުގަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގައި ވާ ގޮުތގެ 107ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ަގއި އަންގާފަ.  2016 ޗުާމރި 7މެންޓްރީ ގްރޫުޕގެ ލީޑަރުންނަުށް އެކަން ވާީނ އެސް.އެމް.އެްސއަކުން ޕާޓީތަކުގެ ޕާލި

މަތީން އެކަން ެއގޮތަުށް  ަވނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ 107މުން، ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގެ އެހެންކަ

ުށްލަދެްއވުމަުށް ކޮވެސް ކާުޑޮކޅުތައް ެޗކު އިއްޒަތްތެރި ހުރިާހ މެންބަރުން ންކުރަން. )ަވގުތުޮކޅަަކުށްފަހު(އިޢުލާ

ވާތީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ވޯޓުގެ ނިޒާމު  ޔާރުވެފައިއަރުވަން. ވޯޓަުްށ ދަންނަވާލަން ތައްނދުމަފުޅުކޮުށްހަ

 ލާނަން. އިއަުރވަން. ވޯޓަުށް ދަންނަވަ ުށްލަދެްއވުމަުށް ހަނދުމަފުޅުކޮުށްއޮންކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ިއސްދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ގާނޫުނ  ،ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ބިލު  ުށް ( އަމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނުހިތުންގެ ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަްނ ިދވެހި ރަްއޔި ) 94/6 ނަންބަރު

 މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ މެދު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ފެނިވަަޑއިގަންަނވާ ގޮަތކަުށް ވޯޓުެދއްވުން އެދެން.
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 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް.ދާއިާރގެ މެންބަރު  އިސްދޫ  ހުުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 48    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 46    އަދަދު: ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ

 00    ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 01 ވަކި ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   46     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 24      ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 46        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ނަތީޖާ:ވޯޓުގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވވަަޑއިގެން ތިއްެބވި މެންބަރުންގެ 85އަދަދު؛ ލަ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމު މި ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު 

. ނުފެންނަ ކަމަުށް ވޯުޓދެއްވި މެންބަރަކު ނެތް. ވަިކ 46؛ . ފެންނަ ކަމަުށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދ48ުއަދަދު؛ 

ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވެަވޑަިއގެންނެވި މެންބަރުންގެ  .1ންގެ އަދަދު؛ ގޮތަކަުށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަުށް ވޯޓުދެއްވި މެންބަރު

ދާއިރާގެ  އިސްދޫއެހެންކަމުން، ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން،  .46ލަ؛ . ޖުމ24ު. ފާސްވުމަުށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 46އަދަދު؛ 

ތުންގެ ދީީނ ދިވެހިރަްއޔި) 94/6 ނަންބަރު ނޫނުގާހުުށަހަޅުއްވާފަިއވާ މް ޝީދު އިބްރާހީއަޙްމަދު ރަްއޒަތްތެރި މެންބަރު އި

ަގއި ބަލައިގަތުމަުށް ވޯޓު  ުށް އިްޞލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން( އަނޫނުގާ މާޔަތްުކރުމުގެހިއެއްަބއިވަންަތކަން 

އަުށް ފޮނުވިއްެޖ ކޮމިޓީ އިުޖތިމާޢީއްަޒތްތެރި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާުޤން ފާސްވެއްޖެ. މި ބިލު އި ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި 

  ކަމުގައި ކަނަޑއަޅަން.

 

 ނިންމުން 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 2016 ޗުމާރި 9ންނާނީ ްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަުށް ވަރަުށް ބޮޑަުށް ޝުކުރު ދަންނަަވން. ދެން، މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް އޮއި

 ގަިއ. 9:00ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 




