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 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

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

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީ  ޖަލްސާގެ .2

 

 ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއް 

  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.  36އަށް ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ  ވަގުތު ޖަލްސާ މި

 

 ކުރުން އިޢުލާނު ދުވަހުގެ އެޖެންޑާ  .3

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 .ކުރުމާއި ަޔއުމިއްޔާ ފާްސކުރުންއިޢުލާންވަހުެގ އެޖެންޑާ ދު ، 3އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 .2015/1/4އޖ/ންކުރުން. އެޖެންޑާ ނަންބަރު އެޖެންޑާ އިޢުލާ -3.1

 

 ރިޔާސަތުން އަންގާ އެންގުން.. 4

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ަސތުން އަންގާ އެްނގުން. ިރޔާ ،4އެޖެންޑާ ައއިޓަމު 

 މިޓީ،ަގިއ ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮ 9:30ޭބްއވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް.  ތައްމިއަދު ކޮމިޓީތަުކގެ ަބއްދަލުވުން -4.1

ަގއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ،  12:15. 2ކޮމިޓީ ކޮޓަރި  ގެ ސަބް ކޮިމޓީ،ކޮމިޓީ މާލިއްޔަތުަގއި 9:30. 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 

 . 1ކޮމިޓީ ކޮޓަރި 



2 

 

 ިޢއްޒަތްތެރި  މަހިބަދޫ ދާއިރާގެކޮމިޓީތަކަށް ައއި ބަަދލުތައް. އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ  -4.2

މެންބަރު ޙުސައިންމަނިކު ޢިއްޒަތްތެިރ ތ.ގުރައިދޫ ދާއިާރގެ ބަދަލުގައި އެ ކޮމިީޓއަށް،  ގެޠާރިޤް މެންބަރު އަޙްމަދު

ހަމަޖެއްސަވައިދެްއވުން އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުްނ  ދޮންމަނިކު

)ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުެގ  ވަނަ މާއްާދގެ 107ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ 

ަގއި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، 2015މާރިޗު  7ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.ެއސްއަކުން، 

ން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަ 107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

ޤައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމިީޓަގއި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ފަރެސްާމތޮޑާ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު 

 ލަޠީފްގެ ބަދަލުަގއި ެއ ކޮމިޓީައށް، ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ހަމަޖައްސަަވއިދެްއވުން 

 107އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެމްގެ ޕާިލމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ ފޮނުއްވާަފއިވޭ. އެ ލިޔުން ލިބުމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ީލޑަރުންނަށް 

ގައި ައންގާފަ. އެހެންކަމުން، ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ 2015މާރިޗު  4ކުން އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެްސއަ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން ެއަކން އެގޮތަްށ އިޢުލާންކުރަން. އިޤްތިޞާދީ ކޮމިީޓަގއި  107

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ ލުގައި އެ ކޮމިޓީއަށް ބަދަ ގެމެންބަރު ޢަލީ ސަލީމްޢިްއޒަތްތެރި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުްނ އެދިަވޑަިއގެން ޕީ.ޕީ.އެްމގެ ާޕލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިޓީ  ޚަލީލްهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި 

ލީހުގައި ވަނަ މާއްާދގެ )ހ(ަގިއާވ ގޮތުގެ މަތީން މަޖި 107ފޮނުއްވާފަިއވޭ. އެ ލިޔުން ލިުބމުން މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

 2015މާރިޗު  4ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން  107ގައި އަންގާފަ. އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގާވިއދުގެ 

 މެންބަރުޢިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ ވަިއކަރަދޫުއމީ ތަރައްޤީގެ ކޮމިޓީަގއި ހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާ އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން. ޤަ

 ޙުސައިން ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު ޢިްއޒަތްތެރި ދާިއރާގެ އަލިފުށީބަދަލުގަިއ އެ ކޮމިީޓގެ  ނާޡިމް މުޙައްމަދު

ންޓްރީ ގްރޫޕުން ސިީޓ ފޮނުްއާވފައިވޭ. އެ ިލޔުން ލިބުމުން ހަމަޖައްސަވައިެދއްވުން އެިދަވޑަިއގެން އެމް.ޑީ.ޕީެގ ޕާލިމެ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތީން މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ  107މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ހެންކަމުން، ގައި އަްނގާފަ. އ2015ެމާރިޗު  7ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަން ވާނީ އެސް.އެމް.އެސްައކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(ގަިއވާ ގޮުތގެ މަތީން އެކަން އެގޮތަށް އިޢުލާންކުރަން.  107ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

)ވަގުތުކޮޅަކަށްަފހު( މި ވަގުތު މަޖިލީހުގެ ނިޒާމުގެ ކަންތައް ހުރި ގޮތުން ސް. ހުއިބްިތދާޢީ ބަ، 5 އެޖެންޑާ އައިޓަމު

ނޑާލަން.އަޅުަގނޑު މި ަވގުތު ޖަލް  ސާ މެދުކަ

 

ނޑުްއވައިެލްއުވން  (އަށް 10:20އިން  9:07: )ޖަލްސާ މެދުކަ
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 މަސީޙް މުޙައްމަދު(هللا ޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ ރައީސް ޢަބްދު)ރި

 

 އިބްތިދާޢީ ބަހުސް.. 5

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑާލުމަށްފަހު އަލުން ގެންދަން ކަމަށް.    .އިބްތިދާޢީ ބަހުސް، 5ޑާ އަިއޓަމު އެޖެން މަޖިލިސް މެދުކަ

ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ هللا ސަރުކާުރގެ ފަރާތުން، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު -5.1

ގަިއ  2015މާރިޗު  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކު ުޔނިވަރިސީެގ ބިލު. މި ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ިއއްވާަފއި ަވނީ 

ވަަނ ޖަލްސާގައި. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިދެްއވާނީ  2ވަނަ އަހަުރގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2015 ބޭއްވުނު،

 ފުރުޞަތުއަުރވަން.هللا. ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު 

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، ިމއަދަކީ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާީނ ޝު . عليكمالّسالم . الّرحمن الّرحيمبسم هللا 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ތާީރޚުގައި މުޅިން އައު ސަފުހާއެއް ިލޔެިވގެންދާ ވަރަށް ަފޚުރުވެރި ދުވަހެކޭ. އެހެން 

މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތާރީުޚަގިއ އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދަންނަވާލަން މި ޖެހެނީ ސައްތައިން ަސއްތަ މުސްލިމު 

އިސްލާމިކު ޔުިނވަރސިީޓއެްއެގ ބިލު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާ އުފާވެރި ދުވަސް. އާެދ، މި އުާފވެރި 

ދުލްޤައްޔޫމަށް ޔާމީން ޢަބް هللا މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޭޖެގ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު

ވަރަށް އިޚްލާޞްތެިރކާ އެީކަގއި ޝުކުރުދަންަނވަން. އަދި ހަމައެހެންމެ މީގެ ލާބަޔާއި ަމންފާ ލިބެން ތިއްބެވި ިދވެހި 

ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާ އެީކގައި މަރުޙަބާާއއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ައޅުަގނުޑ 

އާދެ، ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިސްލާިމކު ޔުިނަވރސިޓީގެ ބިލު ައޅުަގނޑު ެއދެނީ ސިޔާސީ ޚިޔާލު ކިތަންމެ ؛ މި ހުށަހަޅާ ބިލު

ތަފާތުވިޔަސް ދިވެހިރާއްެޖއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމަކަށް ވާއިުރ، މި ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި މި 

އްވައި، ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުަޞތެއްގެ ތެރޭަގއި މި ބިލުގެ ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ދެ

އިބްތިދާޢީ ބަހުސް ނިންމައި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ފައްޓައި، ކޮމިީޓ މަރުޙަލާ ނިންމުމަށްފަހު އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ގެނެސް، މި 

ޮކންމެ ދިވެހި ރައްޔިަތކު މިއަދު  ބިލު ޤާނޫނަކަށް ހައްދަަވއިދެްއވުން. މިއީ ިދވެހިރާއްޭޖގެ ިއސްލާމީވަންތަކަމަށް ލޯބިކުރާ

ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް. ދިވެހިާރއްޖޭގެ؛ މުޅި ިދވެހިރާއްެޖއަކީ ަސއްތައިން ަސއްތަ؛ ތި ެހއްދެީވ ގޯހެއް. މިފަދަ ޤައުެމްއެގ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިސްލާމިކު ޔުިނވަރސިޓީާއ ބެހޭ ބިލު ހުށަހެޅިގެންދާއިރު މި އެމް.ޑީ.ޕީއަްށ 

ނޑުމެން ިދވެހި ނިސްބަތްވެަވޑަ ިއގަންނަާވ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ތި ުއޅުއްާވ ގޮާތ ދޭތެރޭަގއި މިައދު އަުޅގަ



4 

 

ނޑުެގ މި ބިލު އެ ބޭފުޅުން ކިތަންމެ ވަރަކަްށ  ރައްޔިތުން ލަުދވެތިވާން އެަބ ޖެހޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

ވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީއާ ބެހޭ ބިލު ވީާހ އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ ިމ ދި ހަޅޭއްލެިވޔަސް ހުށަހަޅާނަން.

އަވަހަކަްށ ޤާނޫނަކަށް ހެއްެދުވމުގެ ފުރުޞަތު ތިޔަ ބޭފުޅުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮުބވެތި ިޢއްަޒތްތެރި ރައްޔިތުންނަށް ޓަަކއި 

ނޑު މި އަޅުަގނޑަށް ެދއްވާށޭ. ިތއީކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުން މަސައްކަތް ކުރަްނވާ ުއސޫ ލެއް ނޫނޭ. އަުޅގަ

ދަންނަވަނީ ހަމަ ވަރަށް ކެރިގެން ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިއަުދ މި އޮތް ސަރުކާރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ވަހުދަތު 

ރައްކާތެރިކޮްށ ދަމަހައްޓަިއ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިނިވަްނކަމާއި އަމާންކަން ދަމަހައްޓަިއ، ިދވެހިރާއްޖޭަގއި 

މުޮކށް، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލާބަޔާއި މަންފާ ހޯއްދަވައިދެްއުވމުގައި ލާމަސީލު ސަރުކާރެކޭ. ސުލްޙަމަސަލަސްކަން ޤާއި

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް هللا މި ސަރުކާރުން، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްާފޟިލް ޢަބްދު

ްއޔިތުންނާއި ދިވެހި ކިަޔވާކުދީްނނާއި ދިވެހި މުސްުކޅިންނާއި ޓަކައި، ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ މެންބަރުންނާއި ދިވެހި ރަ 

ދިވެހި ހަރުމީހުންނާއި ދިވެހި ޒުވާނުންނާއި ިދވެހި ކުަޑކުދީންނަށް ޓަކައި އެ ކޮށްެދްއވާ ައުގހުރި ޚިދުމަތް ތިޔަ ބޭފުޅުން 

ތްޕުޅުގައި ކުލުނެއް، ައގަލެއް އޮްތ ބަލައިގަނެ، ެއކަމަށް ޓަކައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކިރިޔާ ެވސް ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ހި

ކަމަށް ވަނީ ިވއްޔާ ހަމަ މާތް ރަސްކަލާންގެ ރަސްކަންުފޅު ގަންދީ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުަގއި މި ދަންނަވަނީ 

އާދޭސްކޮށްފަިއ ތި ުއޅޭ ހަޑިހުތުރު، މުޑުދާރު ގޮްތ ދޫކޮށްލަްއވާށޭ. ތިޔަ ޭބފުޅުންނަކީ ޤާނޫނުއަސާީސ 

ނޑުމެންނަށް ލިބިޭދ ހިމާޔަތްކުރެއްވުމަށް   ުނކުމެަވޑަިއގެން ތިއްެބވި ބަެއއް ކަމަށް ވާއިުރ، ޤާނޫނުއަސާސީްނ އަުޅގަ

އިޚްތިޔާރެްއގެ ދަށުން ބިލެއް ހުށަހަޅާލުމުގެ ފުރުޞަތު ތިޔަ ބޭފުޅުން ނުދެއްވާއިރު، ދެން ކޮންމެ ރެޔަކު މަގުމައްޗަށް 

އުޅުްއވަނީ؟ ކޮަބއިތޯއޭ ިތޔަ ބޭފުޅުންގެ މަޤްޞަދަކީ؟ ނުކުމެ ކޮން ޤާނޫނުއަސާސީެއއް ހިމާޔަތްކުރަްއވަންތޯއޭ ިތ 

ނޑުމެން ގެންދާނީ ހަމަ ކުރިއަށް.  މަގުމައްޗަށް ނުކުތަްސ، މަޖިލިސްތެރޭގައި ހަޭޅއްލެިވޔަސް ިއރާދަކުރެއްިވއްޔާ އަުޅގަ

ނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ އަޅުަގނޑުމެންނެއް ދެން ފަހަތަކަށް ފިޔަވަެޅއް ނާޅާނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަ

ވެރިކަންކުރުުމގެ ފުރުޞަތު ދެއްވާފަ. ރަީއސް ޔާމީނަށް ވަނީ ވަރަށް ތަަނވަސް އަްޣލަބިއްޔަތަކުން ަރއްޔިތުންެގ 

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދެއްވާފަ. އަޅުަގނޑުމެން މި ތިބީ އޭގެ ބޭނުންހިފައިގެން. އާެދ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ިމީއ 

މި ސައްތައިން ަސއްތަ މުްސލިމު ޤައުމުގެ ތާރީޚުަގއި ައށް ސަތޭކަ އެަތއް އަހަެރއް  ތޯ؟ކޮންފަދަ އުފާވެރިކަެމއް

ވެގެންދިަޔއިރު އެންމެ ފުރަަތމަ ފަހަރަށް އިސްލާމިކު ުޔނިވަރސިޓީެއްއގެ ބިލު ަރްއޔިތުންނަށް މި ގެނެސްދެނީ 

ނުޑ މި ދަންނަވަނީ މީގަިއ މިހިރަ ކަންތައްތަކަށް ތިަޔ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުން އިނގޭތޯ. އެހެންެވގެން ައުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުން. އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާުލ  ބޭފުޅުން ވިސްނައިަވޑަިއގަންަނވަިއ، އަުޅގަ

 ފުރަތަމަ ގެންގުުޅއްީވ އަުޅަގނޑުމެންގެ ކުރީގެ ަރއީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްުއސްތާޛް ަމއުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް. އެ 

މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރު ނިިމެގންދިޔައިރު މިކަން ނުކުެރވި ޮއތީމަ، ދެން އަިއ ސަރުކާރުން ވަނީ މިކަމަށް އިހުމާލުވެފަ. 

ނޑުެމންގެ މިއަދުގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އެކަން އަލުން ފައްޓަވަިއ  އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ
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ގެ ފުރުޞަތު ދެއްވާފަ. އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑު މި ހުށަހެޅި އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިީޓެއއް ޤާއިމުކުރުމު

ބިލު އަޅުަގނޑު އެދެނީ ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވީހާ އަވަހަަކށް މި މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ، ކޮމިޓީއަށް ފޮނުަވއި، ކޮމިީޓ 

والّسالم ްއވުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މަރުޙަލާ ނިންމައި އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ގެނެސްގެން ޤާނޫނަަކށް ހައްދަަވއިދެ

 . عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑައެޅިަފިއ ވަނީ ޖުމުލަ  ަގއިޑއިުރެގ ބަހުސްގެ ވަގުތު. ެއގޮތުން  3ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. މި ބިލަށް ކަ

މިނެޓު.  10މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޭއއަށް  24މިނެޓު. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް  48 މިނެޓު. އެމް.ޑީ.ޕީއަށް 28ގަޑި  1ޕީ.ޕީ.އެމަށް 

މިނެޓު. އަޅުަގނޑު މިހާރު  5މިނެޓު. ވަކި ޕާީޓއަކަށް ނިސްބަތްުނވާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް  5ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް 

ނުޑ މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލި  ނގިލީ ދާއިާރގެ ޢިއްޒަތްތެިރ ފުރުޞަތު އަރުވަން. )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު( އަުޅގަ

 މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިނަށް.

 

 ވިލިނގިލީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ސަޢުދު ޙުސައިން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަދު ހުށަހަޅާފައި މި ވާ ބިލަކީ، ސަރުކާރުން މިއަދު ހުށަހަޅާފައި އާދެ ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ސަރުކާރުން މި

ޔުނިވަރިސިީޓއެްއ އުެފއްދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިަލކަށް ާވތީ ދަންނަވަން. )މެންބަރުން  މި ވާ ބިލަީކ އިސްލާމިކު 

ޓެރަިރޒަމްެގ  ... )މެންބަރުން ައުޑގަދަކުރެްއވުން(އަުޑގަދަކުރެްއވުން( މި ަޤއުމަށް ބަޔަކު ހެޔޮނޭދި، އަމިއްަލ އެދުމާއި

 ޢަމަލު ހިންގުމަށް...

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުުރޞަތުއަރުވަނީ ކެލާ ދާއިާރގެ  އްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ޝުކުރި

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފަށް.

 

 ކެލާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާރިފް ވާހަކަދެއްެކވުން:

އުފާވެރި ުދވަހެއް. މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް. މިއަދަކީ ޙަޤީޤަތުަގއި ެވސް ވަރަށް

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤާއިމުކުރުމަށް ހަމަޖެހި، އެކަމާ ގުޅޭ ބިލު ހުށަހެޅިގެންދާ ދުވަސް.  އިސްލާމިކު ޔުިނވަރސިީޓއެއް 

އިާބއޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ. މިއަްށވުރެ އުާފވެރި ކަމެއް ިދވެިހ ޤައުމަކަށް، ިދވެހި އުއްަމތަކަށް އަންނާނީ ކޮބަ

ނޑުގެ މިތިަބ އަޚުންނާއި އުޚުތުން ވެްސ  އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަާރ. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އަުޅަގނުޑގެ ެއދުމަކީ، އަުޅގަ
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ނުޑ  މިކަމުގައި ަބއިވެިރވެ، ިދވެިހރާއްޖޭަގއި ޔުނިވަރސިޓީެއއް، އިސްލާމިކު ޔުިނވަރިސީެއްއ ޤާއިމުކުރެވުން. އަުޅގަ

ގެ ބޭބޭފުޅުން ވެސް މި ާރއްޖޭގެ ިސޔާސީ މަޝްރަޙް ޮކންމެ ގޮތަކަށް އޮތް ނަމަވެްސ ވަރަށް އުފާކުރަން މިނިވަން ިޚޔާލު

 ގެ ާވގިފުޅާ ެއކު ކާމިޔާބުަކމާ އެކީ ކުރިއަށް ދާނެ. ވަރަްށ ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްެތރި ރައީސް. هللا

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ގެަމނަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު

 މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާނަށް.

 

 ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޖަމީލް ޢުޘްމާން ވާހަކަދެއްކެުވން:

ނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި ދަނީ ވަރަށް އުފާވެރި މަންޒަެރއް.  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

އީ މި ރާއްޭޖގައި އެތައް ިކޔަާވކުދިންނެއް، އެތައް ބެލެިނވެރިންނެއް މީގެ އެތައް ުދަވހެއް ކުރިން ކުރަމުން އައި އެ

އުއްމީދުތަެކއް ޙަޤީޤަތަކަށް ވެގެންދާ ުދވަސް. އެީއ ިއސްލާމިކު ޔުނިވަރސިޓީެއއް މި ރާއްޖޭގަިއ އުފެދި، ެއ 

ޑަކުދިންާނއި އެަތއް ުޒވާނުންނަށް ފުރުޞަތި ލިބިގެންދާ ދުވަހެއް މީ. ޔުނިވަރސިީޓގެ ބޭރުން އަުޅަގނޑުމެންގެ އެތައް ކު 

ނޑުމެްނގެ  މި ޤައުމު އާރާސްތުކުރުމަށް ޓަކައި، މި ޤައުުމގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލު ދެމެހެއްުޓމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

 ޔާމީްނ މި ކޮށްދެްއވާ މަސަްއކަތުަގއި  މާތްވެގެްނވާ ިއސްލާމް ދީން ދެމެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސައްކަުތގަިއ، ަރއީސް

ނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދާ ދުވަހަކީ މިއަދު. މި ޤާނޫނަކީ  މާއްާދގެ މައްޗަްށ  50ޙަޤީޤީ ސިއްރު، ޙަޤީޤަތް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްާދއަށް ބަލައިލި ކަމުަގއި ިވޔަްސ، މިހާރު ކުއްލިްއާޔގައި ިކަޔވަމުންދާ  33އެކުެލވިގެްނވާ ޤާނޫނެއް. ހަމަެއކަނި 

ނޑުމެންެގ ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލް ދަމަހައްޓައި،  ދަރިވަރުންނަކީ މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މާތްެވގެންާވ ކީރިތި ޤުރުއާްނ ދެމެހެްއޓުމަށް ކުރެޭވ މަސައްކަުތަގިއ ޙަޤީޤަތަކަށް ވެގެންދާނެ. 

 ހަކަ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސަށް ދަންނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ.އަޅުަގނޑު މި ބަލަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ތާއީދުކުރާ ވާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މި ހިސާބުން ބައިގަޑިިއރުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް އަުރވަްނ.ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު. 

 

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

 (މޫސާމަނިކުސް ރައީނައިބު  މަޖިލީުހގެޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ )ރި
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެން އަނެްއކާެވސް ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ަބހުސް ގެންދަނީ  ކުރަމުމުން މި`. މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަުޅގަ

އި ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ދިވެހިާރއްޖޭގަ هللا ޢަބްދުރަޙީމް ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ  ސަރުކާރުެގ ފަރާތުން

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ިބލު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމަށް. 

 

 މް ވާަހކަދެއްެކވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީތުލުސްދޫ 

ޖޭގެ ޤާނޫުނައސާސީަގއި ބަޔާްނކުރެވިަފއިާވ ގޮތުެގ މަތީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ `. އާދެ! އަުޅަގނޑުެމންގެ ދިވެހިާރއް

ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނުކރެވިފައި ވަނީ، މި ދައުލަތަީކ މިއީ އިސްލާމީ ދައުލަތެއް  2ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސެގ 

ގެ ދީނަީކ އިސްލާމް ދީން ކަމުގައި. ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކުަރނީ، ދިވެހި ދައުލަތު 10ކަމުގައި. އަދި ޭއގެއިތުރުން 

ނޑު މަސްދަރު ކަމުގައި. އަދި އޭެގއިތުރަށް  ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ަގިއ  10އަދި އިސްލާމް ދީނަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ މަިއގަ

އި ބަޔާންކުރެވިަފއި ވަނީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު އެްއވެސް ޤާނޫނެއް ނުހެދޭނެ ކަމަށް. އެހެންވެއްޖެ ކަުމގަ

ނޑުމެންެގ  ނުޑ ދަންނަވާނީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ިއސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީެއއް ހެދިގެންިދއުމަކީ އެއީ އަުޅގަ ވަނީ ނަމަ، އަުޅގަ

ސައްތައިން ސައްަތ މުސްލިމު ޤައުމަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ކަުމގައި. އާދެ! ސަރުކާރުން ިމ 

ރުަގއި ިދވެހިރާއްޖެައކީ ސައްަތއިން ަސއްތަ ިއސްލާމީ ޤައުމަކަށް ވާއިުރ، ބިލު ހެޅުމުގެ މަޤްޞަދަށް ބަލާއި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުއަސާީސެގ މައިަގނުޑ މަސްދަރަކީ އިްސލާމްދީން ކަމަށް ވާއިުރ، ިދެވހިރާއްޖޭގަިއ އިސްލާމީ މަތީ 

ނޑުމެންގެ ދިވެހި ދަ  ،އުަލތުގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެތަޢުލީމު ދޭނެ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ޤާއިުމވެގެންިދއުމަކީ ައޅުގަ

ުރގައި އެ ޤާނޫނުތަކަށް ކުރިއެރުން ލިިބގެންދާނެ އިހަދަމުން ގެންދާއެކަމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނު ކުރާނެ އަދިފާމަން

އި މި ދާއިުރގަ ސިީޓއެއް ހެދިގެންޔުިނވަރ ވެހިރާއްޭޖގައި އިސްލާމިކުކަމުަގއި އަުޅަގނޑު ަދންނަވަން. އާދެ! ދި ކަމެއް

ނޫން.  ކަމެއް  ކަމަީކ ޝައްެކއް އޮތް ހާިސލުކޮށްގެން ނުކުންނާނެ އެތައް ދަރިންތަކެއް ތިބޭނެ ވެހިރާއްޖޭަގއި ތަޢުލީމުދި

ނޑުެގ ތެރެއިންދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް  ނޑުެގ ތެރެއިން، ،ވެސް އިސްލާމީ ގިުއގަ  އިްސލާމީ ގިުއގަ

ވަޙުދަުތ  ހަދައި ިނންމޭނީ އިސްލާމިކު ތައް އަޅުަގނޑުމެްނ އެ ޤާނޫނުޖެހޭ.  އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދަން އެބަ

ނުޑ ދަންނަވާނީނޝަރީޢަތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ ކޮްށގެން. އިސްލާމިކު ރައްކާތެރި ރައީްސ  ،ގިގެން. އެހެންވީމާ، ައުޅގަ

 އެ ،ވަރސިޓީ ބަންދުކޮށްޔުނި ރި ހަމައެކަނި އިސްލާމިކުދިވެހިރާއްޭޖގައި ހު  ،މަޑުނުވެ ،ނަޝީދު ވެރިކަމަށް އައިސް

ތަޢާލާގެ އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުޅުން هللا ޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް  މަށްތަން ފުޑުފުޑޫކޮށްލައި، އެތަުނެގ ވަސް ފިލުވާލު

 ވަނީ ނަގަހައްޓައި ހިފަހައްަޓއިދީފަ. ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިهللا މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދު

ނޑުމެންއެގޮ ޓަަކއި މިކުރާ މަސަްއކަތުގެ އަުގ  ކުރުމަށްއިމުޖޭަގއި ޔުިނވަރސިޓީއެއް ޤާ މިައދު ދިވެހިރާއް ތުން އަުޅގަ
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ނޑުމެން ތަނު ބޮޑުކަން ރައްޔިތުންނަށް ފެިނގެންދާނެ. މި ޑިގްރީ ާހސިލްކުރަމުން ގެންދާއިުރގައި ގެ ތެރޭަގއި އަުޅގަ

ރްޒ ިޑގްރީ ހާސިލްުކރެވޭނެ. އަދި ޭއގެ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފަސްޓު ޑިގްރީ ހާސިްލކުރެ އިތުރުްނ ވޭނެ. މާސްޓަ

ނޑުމެންނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑޮކްޓަރީ  ން ސިޓީކުއްލިއްޔާއިން ނުވަތަ މި ޔުނިވަރމި ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުދާކުރެިވގެންއިމުސިޓީ ޤާލިބިގެންދާނެ. ޔުނިވަރ ޤާނޫުނ  ،ތެރޭގައި  ހަދާ މަޖިލީހުގެއިުރގައި އަުޅގަ

ތެޭރގައި ުނވަތަ ޤާނޫުނެގ ކަންަތއްތައް އަޅުަގނޑުމެން މި ކަންތައްތަުކގެ ހެދުމުގެ ތެރޭގަިއ އިސްލާމީ ޝަރީއަތުަގިއވާ 

ކަމެއް ޫނން. އެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ތެރޭގައި ހިމެނިގެންދާނެކަމީ ެއއީ ޝައްެކއް އޮތް

ނޑުމެން ނުވަތަ، ދާ ބިލަކީ ގެން މިމިއަދު ހުށަހެޅި ތަޞްދީޤުކުރުމާ އެީކގައި އިސްލާމިކު މި ބިލު  ނަށްމިއަދު އަުޅގަ

ިޚދުމަތްތަކެއް ލިބިގެްނގޮސް،  ތަނުން އެ ،ުހޅުިވގެން ،އިމުކުެރވިގެން ސިީޓއެްއ ދިވެހިރާްއޖޭގައި ޤާ ޔުނިވަރ

ވާ ކަންތައްތަެކއް އޭގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެން  ،ޢަތްހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އިސްލާީމ ޝަރީއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނު

ިދއުމަކީ ިމއަދު ދިވެހި ރަްއޔިތުން ކޮންެމހެންވެސް އެިދވަަޑއިގަންަނވާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން

ނޑު ދަންނަާވނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ތެރޭަގއި އިސްލާީމ ޔުނިވަރ ކޮށްލަިއ ސިޓީ ހަލާކުކަމެއް. އަުޅގަ

ތްތައް ޓަކައި ަރއީސް ނަީޝދު ކޮށްފައިވާ މަސަްއކަ އަދި އެޫނން ކަންތައްތައް ެވސް ހުއްުޓވުމަށް ޤުރުއާން ކިެޔވުމާ

ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ޔުނިވަރސިީޓއެްއ  ތެރޭަގއި އެބަހުރި. އެ ތާރީޚުތައް ފިލުވާލުމަށްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ތާރީޚު

ނޑުމެންގެ ޤަ ،ޤާއިމުކޮށްގެން   ،މިނިވަންކަން ރައްާކކޮށްދީ  ސްލާމިކު އި ،އުުމގައި އިސްލާމީ ވަުޙދަތު ރައްކާކޮށް އަުޅގަ

ޔާމީން هللا ަރއީސް ޢަބްދު ޤަުއމަކަށް ހެދުމަށް އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަކީ ަސްއތައިން ސައްަތ މުސްލިމުއަޅުަގނޑުމެން ަޤއު

ނޑުެގ ދާއިާރގެ ފަރާތުން ދުލްޤައްޔޫމަށް ައޅުގަޔާމީން ޢަބްهللا ޓަަކއި ޢަބްދު ޤައްޔޫމް މި ހުޅުަވއިެދއްވީ. ެއކަމަށްޢަބްދުލް

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް هللا މުކޮށް މުޅި ރާއްޭޖެގ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުަގިއ ޢަބްދުއަދި ާއއް

 ނޑުމެން މިއަދު އިސްލާމިކުއަުޅގަ  !ލަްއވާލަަވއިބައް ކޮންމެ ގޮތަކުން ނަމަވެސްޝުކުރު ދަންނަވަން. އާދެ! 

އޭުރަގއި ، ގެ ަރއީސް ނަޝީދުމް.ޑީ.ޕީ ކުރަމުްނ ދާއިރުަގއި އެކަތްޓަކަިއ މަސައް  އިމުކުރުަމށްޔުނިވަރސިީޓއެްއ ޤާ

އަޅަމުން. އެހެންނަމަވެސް ައޅުަގނޑުެމން ނުބަލާނަން ހުރަހަކަށެއް. ދަނީ ހުރަސް ެވސް މި އެޅި ފަދައިން މިއަދުހުރަސް

ުކރެއްިވއްޔާ ޔުިނވަރސިީޓއެްއ ގައި އިރާދަމި ދިވެހިރާއްޖޭ ،ސް ގިރާކޮށް އަޅުަގނޑުމެން އިރާދަކުެރްއިވއްޔާ މި ހުރަ

ނޑުމެން  !ަލްއވާމުކުރާނަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ނިކަްނ ބައްަލވައިޤާއި މަޖިލިސް ، މަިޖލިސް ތެރޭަގއި މި ގެއަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މި ޔުނިވަރސިީޓ  ތެރޭގައި ރާތްތަކަކީ ކޮަބއިކަްނ އަޅަމުން ގެންާދ ފަޤާއިމުކުުރމަށް ހުރަސްއަުޅގަ

ތިބި މިކަން ބައްލަވަން.  ފެނޭ. އަޅުަގނުޑމެންގެ ދިވެހި ރައްޔިތުން ެއބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ާސފުކޮށް އެބަ

 އަންނަ ފަހަރެއްަގއި އެމް.ޑީ.ީޕއަށް ތާޢީދުކުރާނީތޯ ނުވަތަ ނުކުރާނީތޯ  ދެން އެނގޭމީހުންނަށް  މިކަން ބަލާފައި އެ

ނރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަމީ ވަޙުދަތު އިސްލާނިންމަން.   ޑުމެންގެ ކޮންމެ ޅަ ސިނކުޑިެއއްަގއި ވެސް ކީ މިއަދު އަޅުގަ

ނޑުމެން އިސްލާމީ ވަޙު ބިންގަލެްއގެ ގޮތުަގއި އަަޅންޖެހޭ ޓަަކިއ  ދިނުމަށްދަތު ރައްކާތެރިކޮށްކަމެއް. އަޅުގަ



9 

 

ނޑިަތއް ހާނަން މި ،އެިޅގެންބިންގާ ނޑުމެންގެ ިސކު ނަޝީުދ  އި. ަރއީސްލާމީ ިގއުަގނުޑެގ ތެރޭގަ ޖެހެނީ އިސް އަުޅގަ

ރައީްސ ސް ައޅުަގނޑުމެން އެ ޖާަގެއއް ނަތް ނޫން އެހެން އެއްެޗއް ހޯދުމަށް ގޮވާިލޔަކިތައްމެ ވަަރކަށް ޤުރުއާާނއި ސުން

ނޑުމެން އެުޅވި ކަމުަގިއ ވީނަމަވެްސ ައޅުގަ ނަޝީދަކަށް ނުދޭނަން. އަުޅަގނޑުމެނމްގެ ަޤއުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުަގއި ތަޅު 

ނޑުމެން އެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން.  ކުރިސޯރުއެ ޖާަގއެއް ނުދޭނަން. ޖުިޑޝަރީން ހި ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ކުރިނޑުމެްނގެ ޤައުމުން ިއސްލާމީ ވަޙުދަތު ނައްތާލަން މަސައްކަތްއަޅުގަ   އެ މެންކަުމގައި ވީަނމަވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ެއ ކަުމގަިއ ވީަނމަވެސް  ކުރިހާުލގަިއ ޖައްސަްނ މަސައްކަތް  ޤައުމުެގ ރައްޔިތުންފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. 

ނޑުމެްނގެ ތެއް ނުދޭނަން. ފުރުޞަ ދިވެހި ރައްޔިުތން މިއަދު ތިބި ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ވަރަށް ސާފުކޮްށ އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީ އަޅު  ނޑުމެންގެ ގޮުތަގއި މަސަްއކަތްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިއްޖެ. އަުޅގަ ނޑުމެްނ ކު ގަ ރާނެ ބައެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަްށ ފެނިގެން މި އެގޮެތއް  .ޕީގެ ސިޔާސަތު. އެމް.ޑީ.ީޕގެ އެމް.ޑީ ދަނީ  ދުލެއް ނުކުރާނެ. އާދެ! މިއަދު އަޅުގަ

 ޓަކައި ިއސްލާމިކު  ކުރުމަށްދަތު ރައްކާތެރި ކަންތައްތަކަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިސްލާމީ ވަޙު ސިޔާސަތުަގއި މި ހުރި

ބޭނުންވި ހިނދު، އެކަމަށް ހުރަސްއެޅުަމށް ޓަކައި ކުރަމުން ގްނދާ އިމުކުރަްނ އަޅުަގނޑުމެން އް ޤާ ސިީޓއެޔުނިވަރ

ނޑު ދަންނަވާނީ ިތބީ ވަރަށް ކައިރިން ބައްލަވަުމން އެ ރައްޔިތުން އެމަސައްކަތް   ކޮންމެ ގޮތެއް ،ގެންދަނީ. އަޅުގަ

އަުޅަގނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ފަދަ  ،ިއ ވީނަަމވެސްކަމުގަ ކޮށްލިއަުޅަގނޑުމެން ޗިްސޗިސް، ވީނަަމވެސް ކަމުގައި 

ނޑުެމން ދުއްތުރާލެއް ކުރި هللا ދާނީ އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިީޓއެއް ހުޅުވާފަ.  ކަމުަގިއ ވީނަމަވެސް އަުޅގަ

هللا އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ރައީސް ާޔމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރައްޔިތުންނަށް ޓަކައި ކޮށްދެްއވާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ 

ނުޑމެން ނުވެސް ހިފެހެއްޓޭނެ. ތަޢާލާ ގެ އިރާދަފުޅާއި މިންަވރުފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން ދާނީ ހަމަ ކުރިއަށް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ރައީސް ނަޝީދަކަށް މި ަޤއުމުގެ އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ނަްއތާލަން ފުރުޞަތު ނުވެްސ 

ނިގވަަޑިއގަންނަވާ ަރއީސް ނަޝީުދ ރާއްޖެއިން ބޭުރގެ ޤައުެމއްަގިއ ދޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ވެސް އެބަ އެ

ނޑުމެްނ  ހުންނަވައިގެން ޤުރުއާާނއި ސުންނަތް ނޫން އެހެން އެްއޗެއް ހޯދުމަށް ގޮވާލިަކން ވެސް. އަުޅގަ

ނޑުމެން ޔަޤީންކަން އަރުވަ ން ިދވެހި އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ ފުރުަޞތެއް ނުދޭނެކަން ހަމަ ސަތޭކައިން ސަތޭކަ އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިްސލާމިކު މިނިސްޓްރީއެއް ޤާއިމުކުރަން ބޭނުންވި ހިނދު،  ރައްޔިތުންނަށް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުުމގައި އެކަން ވިޔަނުދިނުމަށް ޓަަކިއ ނިކަން ބައްަލވައިަލއްވާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ 

ތިބީ އިސްލާމީ ޔުިނވަރސިީޓއަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ކުރަްއވާ މަސަްއކަތް. ިމީއ  މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަވާ ގޮތް. މި

ހުރަސްއެޅުމަށް ކުރަްއވާ މަސައްކަތް. ދެވަނަ މަސަްއކަތެްއ ނޫން މިއީ. އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިޓީެއއް ހެދުމަށް އެ 

ެއ ބޭފުޅުން ރައީސް ޔާމީނަށް ބޭފުޅުން ހުރަސްއަޅަމުން މި ގެންދަނީ. މިއީ ކޮންމެހެން ޖެއްސުންކުރުމަށް ޓަކައި، 

ޖެއްސުންކުރުމަށް ޓަކައި ުނވަތަ އެނޫން ކަމެއް ކުރުމަްށ ޓަކައި މަސައްކަެތއް ކުިރ ކަމުގައި ިވޔަސް، އެކަން 

ބިނާވެގެން މި ދަނީ މިއަދު އިސްލާމިކު ޔުިނވަރސިީޓއެްއ ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަަކއި ހުށަހެޅިގެން މި ދާ ބިލުަގއި، ިމ 
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މި ޤަުއމުގައި އިސްލާމިކު ޔުިނވަރިސޓީއެއް ާޤއިމްވެިދޔަނުދިނުމަށް ޓަކައި ކުރާ މަސަްއކަތެއް. ، ބިލަށް ހުރަސްއަޅައި 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައި، ޔުިނވަރސިީޓއެއް ޤާއިމުކޮށްަފއި هللا  ތަޢާލާގެ އިރާދަފުޅާއި މިްނވަރުފުޅުން އަުޅގަ

އް ޯހދާފައި، އެ ދަރިވަރުންތަެކއް މި މަޖިލިސް ތެރެއަށް ވަދެ، އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ ތަނަށް ވަންނާނެ ދަރިވަރުންތަކެ

ތަޢާލާގެ އިރާދަފުޅާއި މިންވަރުފުޅުން هللا އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އިްސލާމީ އަސްލުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެ މަތީން 

ްއގަިއ، އެްއވެްސ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުގެ ތެެރއިން ޤާނޫނުތައް ަބްއޓަންކުރަމުން ގެންދާނަން. ެއއްވެްސ ހާލެ

ނޑުމެންގެ ޤައުމުގެ އިސްލާމިުކ  އިރެްއގައި ައޅުަގނޑުމެން ނުދޫކުރާނަން، ޤައުމު ހަލަބޮލިކޮށްލައި، އަުޅގަ

ނޑުމެން ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. މިއަދު  ޔުނިވަރސިީޓއެއް ުނވަތަ ިއސްލާމް ޔުނިވަރސިޓީެއއް ުނހެދޭނެ ގޮތަށް އަޅުގަ

ނީ އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިޓީެއއް ހެދުމަށް ހުރަސްއަޅަމުންގެންދާ މަންޒަރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެްނ މި ދަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން މި ދަނީ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޔުިނވަރިސޓީއެއް ޤާއިުމކުރުމަށް ޓަކަިއ 

ނޑުމެން ނުޑ  ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅާ ހުރަސްއެޅުމެއް ކަމުަގއި ނޫނީ އަޅުގަ ނުދެކެން. އަޅުގަ

ދަންނަވާނީ ސައްތައިން ަސްއތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްަގއި، ސައްތައިން ަސއްތަ މުސްލިމު ޤައުމެއްަގއި ޔުިނވަރސިީޓެއއް 

ނޑުމެން ކުރަމުން ގެންދާ  ޤާއިމުކުރުމަށް ޓަކަިއ، ިއްސލާމިކު ޔުނިވަރސިީޓއެއް ާޤއިމުކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ވާ ރައްޔިތުން. މިހިރީ ހުރަސްއަުޅއްވަމުން ގެންދަވާ ގޮތް. ނިަކން ބައްލަަވއިލަްއވާ! މިހިރީ މަސައްކަތް؛ ިނކަން ބައްލަ 

އިސްލާމިކު ޔުނިވަރިސޓީެއއް ހެދުމަށް ޓަކައި ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅުން ފިޔަވައި ދެން ކޮންކަމެއްޯތ 

ނޑު ދަންނަވާނީ، ކިތަންމެ ވަެރއް  ކުރި ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް، ިކތަންމެ ހުރަހެއް އެޅި ކަމުަގއި މިއީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ވީނަމަވެސް އަދި ކޮންމެ ފަދަ އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިލައިގެްނ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އަުޅަގނޑުމެން އިރާދަކުެރއްިވއްާޔ 

ހާލެއްގައި ކަުމގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިީޓއެއް ާޤއިމުކުރާަނން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ކޮންމެ 

ނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި މި އޮތް ބިލާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް.  ވީނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީުދގެ މައްސަލަާއއި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި ކުރަނީ ވަރަށް މާތް، އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިސްލާމިކު 

ނޑުމެްނގެ ޑޮކްޓަރުންތަެކއް ނުކުމެ، ޔުނިވަރސިީޓއެއް ހުުޅވި، އެ ތަނު ން ޑިގްރީތައް ހާސިލްކުެރވި، އެ ތަނުން އަުޅގަ

އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ މިކަްނ ޤާއިމުކޮށްގެން ައޅުަގނޑުެމން هللا އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުގެ ާޤނޫނުހަދާ މަޖިލިސްތެރެއިން 

ނޑުމެްނގެ މި ކަމަކަށް ދުލެއް ނުދޭނަން. އާދެ! އަޅުގަ  ނޑު ދަންނަވާނީ މި ފުރުޞަތު ލިބުމަށް ޓަކައި ނިންމާނީ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި އެބަތިބި.  މަސައްކަތްތަެކއް ކުރަމުން ެގންދާ އެތައް ދަރިވަރުންނެްއ، އެތައް ކުދިންނެއް އަުޅގަ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން މިގޮތަށް އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމައްޗަށް ައއިްސ ކިތަންމެ ވަރެއް ކުރި ކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާީނ އިސްލާމީ ތަޢުލީމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކަިއ، އިސްލާމީ  އެ ކަމަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުޭދނަން. އަޅުގަ

ތަޢުލީމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ޓަކައި މިފަދަ ކަމެއް ކުރަން ފުރުޞަތު ނުދިނުމަށް ޓަކައި؛ ނިކަން ބައްލަވައިލަްއވާ! 

އް ިމއިން މީހެއްގެ ކިބަިއގައި ނެތް. ނެތުމުގެ ަނތީޖާއަކަށް ެވގެން މި ދަނީ އިސްލާމީ ވަޙުދަުތގެ ެއއްެވްސ އަސަރެ
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އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ެއ މީހުން އިސްލާމް ދީނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އަންެހނުން އެ މީހުން ހެދުން 

ނުޑ ދަންނަވާީނ މި ކަމެއް އެ މީހުން  ތުރުކުރަންވަންޖެހޭނެ ގޮތުެގ މައްޗަށް ބެލިކަުމގައި ވީނަަމވެސް އަުޅގަ

ކުރަްއވާފަެއއް ނުވޭ. އެހެްނވީމާ، އަޅުަގނޑު ބޭނުްނަވނީ އެ މީހުންގެ ސިާޔސަެތއްގެ ގޮުތގަިއ، ސިާޔސަތު 

. އެ މީހުން އެއީ އިސްލާމް ދީނާ ތަންފީޛުކުރުމުގެ ނިޔަތުަގއި، ސިޔާސަތަކީ ެއއީ އިސްލާމް ދީނާ ދުރު ސިޔާސަތެއް

ނޑުމެން ެއ ދީނާބައްޓަްނކުަރން އުޅުނު ކަމުަގއި ވީ ެއ މީހުން ކިތަންމެ ވަރަކަށް  ދުރު ސިޔާސަތު،  ނަމަެވސް އަުޅގަ

ނުދޭނަން. ރައީސް ނަޝީދު ކޮންމެ ޤަުއމަކަށް ަވޑަިއގެން، ކޮންެމ ޔާސަެތއް މި ަޤއުމުގަިއ ފެތުރުނަކަދުރު ސި

ނޑުމެންތަނެއްަގއި ކޮންމެ ވާހަަކއެްއ ދެއްކެވި ކަމުަގއި ވީނަމަެވސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް އަ  މި ޤައުމުގަިއ  ޅުގަ

މީ ޝަރީޢަތް ރައްކާތެރިކޮށްދީ، ކުރާނަން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ. ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވީ މި ޤައުމުގައި އިސްލާޤާއިމު

هللا މާޔަުތގަިއ އަލީަގއި ިދވެހި ރަްއޔިުތން ތިބޭނެ މަގު ތަނަވަްސކޮށްދޭން ތައްޔާރަށް. ހިމާޔަތްދީ، އެ ހި

ދަތު ީޓއެއް ާޤިއމްކޮށް، އިސްލާމީ ވަޙުހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން. އިސްލާމީ އުނިވަރސިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ައޅުަގނޑުެމން ފަ

ނޑުމެންގެ ރާއްޖެ ޓަަކއި  ޤައުމެްއގެ ގޮތުަގއި ބޭްއވުމަށް ައކީ ސައްަތއިން ސައްތަ މުސްލިމު ރައްކާތެރިކޮްށ، އަުޅގަ

 ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަމުން  ަލްއވާ މިއިަޓކަިއ ނިކަން ބައްަލވަ އަޅުަގނޑުމެން މިކުާރ މަސަްއކަތަށް ހުރަސްއެޅުމަށް

ގެންދަވާ ގޮތް. އަުޅަގނޑުމެްނ އެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. އަޅުަގނޑުމެން ދުވަހަކު ވެްސ އެ ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. 

ނޑުމެން އެ ފުުރޞަތެއް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ މި  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ އެ ފުުރޞަތު ދޭނެ ބައެއް ނޫން. އަުޅގަ

ނޑު ޔަޤީންކަމާމީހުންނަކަށް   ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔިތުން މިއަދު ކެތްތެރިކަމާ  ،އެކު މި ަދންނަވަނީ ނުދޭނަން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މި ޔުނިވަރސިޓީއެީކގައި ަބއްަލވަން ތިއްަބވާ. އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ   ާޤއިމްޮކށްފައި ނޫނިއްޔާ ުހއްޓަެއއް  އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ މި ޔުނިވަ ނޑުމެން ދަންނަވާނީ އިސްލާމީކުެރއްިވއްޔާ ޤާއިމުރސިޓީ އިރާދަނުލާނަން. އަޅުގަ  ކުރާނަން. އަުޅގަ

ނވަޙުދަތާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަާތ  ޑުމެން. ދުރު މީހުންނަށް މިކަމުން ވަރަށް ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް ދަްއކައިދޭނަން އަުޅގަ

އް ނުދޭނަން. ކަމަކަށް އެްއވެްސ ފުރުޞަތެ ލެއްގައި އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ އެއަޅުަގނޑުމެން ެއއްެވސް ހާ

ނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެންގެ ފުރާނައަށް   އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ައޅުަގނުޑމެންގެ ޒާތުަގއި މަސައްކަްތުކރެވޭނެ ބައެއް. އަުޅގަ

ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ  ކުރުމަށްން ވެސް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުޖެހެންދެ ދާންދެން، އެންމެ ފަހު ވަުގތާ

ނޑުމެން ކު  !ަލއްވާގެންދާނަން. ނިކަން ބައްލަވައިަލއްާވ! ރައްޔިތުްނ ނިކަން ބައްލަވައި ރަމުންމަސައްކަތެއް އަުޅގަ

 ދާއިުރގައި މި އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައުމުަގއި ިއސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓއެއް އަަޅން ނުވަތަ އުފެއްދުމަށް މަަސއްކަތްކުރަމުން

ނޑުމެން ކުާރ މިންވަރު ަބއްލަަވއިލަްއވާ!ކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ަމސައްކަތް  ؛ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް  ،އަުޅގަ

ކަމުގަިއ  އަޅުަގނޑުމެން ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. ދޭން ބޭނުމެއް ވެސް ނޫން. އަދި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހުރަސްއެޅި

ތަށް ައއިސް ތިޭބ އަުޅަގނޑުމެން ކުރިމަްއޗަށް މިގޮ ވީނަމަވެސް. ނިކަން ބައްަލަވއިލަްއވާ! ނިކަްނ ބައްަލވައިަލއްވާ!
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އެ ފުރުޞަތެްއ ނުދޭނަން. އަޅުަގނޑު ިމ  ތިއްަބވާ ގޮތް. އަޅުަގނޑުމެން ބޭފުޅުން ހުއްޓިފައި ތިބޭއިުރގަިއ އެ މީހުން

 ސާފުކޮށް. ކިތަންމެ ވަރަކަށް ެއޅިކަމުަގއި ވިޔަްސ، ބުރުގާ...ދަންނަވަނީ ވަރަށް 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ، ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ 

 ށް. ްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޝާހަދާއިރާގެ ޢި

 

 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ެމންބަރު ޢަލީ ޝާހް ވާހަކަދެއްެކވުން:

ނޑު ދަންނަާވނީ ކުރުމަކީ ދިވެހި އިސްލާމީ ޓީެއއް ޤާއިމު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ިއސްލާމީ ޔުނިވަރސި އާދެ! އަުޅގަ

ން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކޭ. އިސްލާމިކު ޔުިނވަރސިީޓއެްއ ޤައުމަކަށް ޮކންމެހެ ސައްަތއިން ަސއްތަ މުސްލިމު، އުއްމަތަކަށް 

ޔުނިވަރސިީޓއެްއ  ސްލާމިކުމި ސަުރކާރުން އިސްނަަގިއގެން އި ، ހުންނަންޖެހޭނެ މި ރާއްޖޭގައި. އެހެންވީމާ

ނޑު މި هللا ޓަކަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ ޢަބްދު ކަމަށް ްއވާޤާއިމްކޮށްދެ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އަުޅގަ

ތުްނ ބުވެިތ ިއސްލާމީ އަޚުންނާއި އުޚުޤައުމެްއގެ ލޮ ރަން. ސައްތައިްނ ސައްަތ މުސްލިމުއަދާކު  ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު

ޔުނިވަރސިީޓއެއް އުފެިދ، އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުތަްއ  އި އިސްާލމިކުރިވާން އެބަ ޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގަމިއަދު ފަޚުރުވެ

ނޑު  ޓަކައި ކުރެވެމުންމިދާ މަަސއްކަތަށް ކުރުމަށްަގއި ޤާއިމު ލިބި، އިސްލާމީ ުއސޫލުތައް ދިވެހިރާއްޖޭ ޓަަކއި. އަުޅގަ

ެވގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާޤއިމު ތަކާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތްއިސްލާމީ އުސޫލު ިދެވހިރާއްޖޭގަިއ ، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ

ޓަކައި  ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން އިސްާލމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރެއިްނ ތަރުބިއްޔަތުެވގެންނޭ. އެ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަށް

ނިވަރސިޓީެއްއ އުނގަންނައިދޭ ޚާއްޞަ މަރުކަެޒއް ނުވަަތ ޚާއްޞަ ޔު ަގއި އެބަ ޖެހޭ ިއސްލާމީ ތަޢުލީމުދިވެހިރާއްޖޭ

ނޑުމެންގެ ދަރިން ރެވެން.ކުޤާއިމު ޓަކައި މުދައްރިސުްނނާއި މުދައްރިބުންނާ އަިދ  ތަރުބިއްޔަުތކުރުމަށް އެއީ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ޯކޓުތަކުަގއި، ައޅުަގނޑުމެންެގ  ންނާއި މިފަދަ ބޭބޭފުޅުން އެބަ ޖެހޭ ތަރުބިއްޔަތުވާން.އުސްތާޒު އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެްނގެހަދާ މަޖިޤާނޫނު ޖެހެނީ އިސްލާމީ އްކާ ުމއައްަސސާތަުކަގއި ތިބެންނަމޫނާ ދަ ލީހުގައި ައދި އަުޅގަ

ނުޑ  ތަރުބިއްޔަތުތަްއ ލިބިފައިާވ ޭބފުޅުން. އެފަދަ ބޭފުޅުންނަށް އިސްލާމީ ތަރުިބއްޔަތުތަްއ ދިނުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ގެ ތެރެއިން މިފަަދ ޓަކައި އެބަ ޖެހޭ އަޅުަގނޑުމެން ުމކުރުމަށްއެ ޢިލްމު އާއް، ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ

މީ އިސްލާ ،ޓަކަިއ ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަނީ ފުރުޞަތުތައް ފަހިެވގެންދިުއން. އާދެ! މި ހުރިހާ ސަބަބަށް

ޓަކަިއ  ދިއުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ތިބި ލާދީނީ ފިކުރަށް ތަބާވާ، ލާދީނިއްޔަތު ފެތުރުމަށްޔުނިވަރސިީޓއެއް ާޤއިމުެވގެން
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ނޑުމެން ތަކުރާުރޮކށް ކުރިންވާ ކަމެއް ނޫނޭ. އަހަޖަމު އްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަސަ ވެސް ދެންނެވިްނ، ުޅގަ

ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ލާދީނިއްޔަތަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަުކ މި ރާއްޖޭގައި އެބަ ތިއްބޭ. އެފަދަ ނަމޫނާ ތި

ްނ ދިވެިހ ލޮބުވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތު އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ، ވީމާ . އެހެންެގ މަޖިލީހުން ފެނިގެން މި ދަނީރައްޔިތުން

ޓަކައި، އިސްލާމީ ތަރަހަ ބިނާކުރުމަށް ޓަކައި،  ޤީދާ ވަރުގަދަުކރުމަށްވެސް ވިސްާނވަަޑިއގަންނަވާށޭ. އިސްލާމީ ޢަ

އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ދެމެހެްއޓުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ މި ފަށާ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއަަޅއި، ޖެއްސުްނކޮށް، 

ފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން އެ ބޭފުޅުންގެ އަުޑ އުފުލަން ދިވެހިރާއްޖޭެގ މި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ފަދަ މުއައްަސސާތަކަށް މިފަދަ މީހުން ނުވެއްދުމަކީ ކުިރއަށް އޮތް ަތނުގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި 

ނޑުމެންގެ ދަިރންނަށް، އަޅުަގނޑުމެންގެ ަދރީންގެ ދަރިންނަށް ނަމޫނާ އިސްލާމީ އުއްމަތް ހަރުދަނާކޮށް، އަުޅގަ

ދެއްކުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމު މަސައްކަތެކޭ. ދަންނަވަންތޯ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއާޔ 

ންވީމާ، މި ކަންކަން ހަޖުމުނުވާ ބަޔަުކ އެ ވިދާުޅވަނީ އިސްލާމީ ަޝރީޢަތް ޤާއިމުކުރާނަމޭ. މަރަށް މަރުހިފާނަމޭ. އެހެ

ނޑުމެން އެންމެން ވެސް އެބަ ޖެހޭ  އެބަ ތިބި. މި ކަންކަން ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ބަޔަކު އެބަ ތިބި. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢަށް ދިމާވެފައި މި ވާ ހުރި ާހ ޤަބޫލުކުރަން، ިއސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތަީކ ައޅުަގނޑުމެންެގ މިހާރު އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ލޮބުވެތި ަރސޫލާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ  هللا މައްސަލަތަކެްއގެ ފަުރވާ. މީގެ އެތައް ސަޭތކަ އަހަެރއް ކުރިްނ އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ުއއްމަތްތަކަށް މި ގެނެސްދެްއވި ރީތި ނަމޫނާިއން ތަރުބިއްޔަތުެވގެން، ެއ  ޢަލައިހި ވަްއސަލަމަ އަުޅގަ

ނޑު ނޑުމެން މުޖުތަމަޢާ ހަމައަށް އެބަ ޖެހޭ ބަޔަކު ފިލާވަޅުތައް ދަސްކޮްށގެން، ައޅުގަ މެންގެ ދަރީންނާ ހަމައަށް، އަުޅގަ

އަންނަން. އެ މީހުން އެބަ ތިބޭ ލީޑަރުންގެ ގޮތުަގއި ފެންނަން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ދަންނަވަނީ އިސްލާމިކު 

ލާމިކު ޔުިނަވރސިޓީއެއް ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ޔުނިވަރސިީޓއަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ތަނެކޭ. މުހިއްމު މުއައްސަސާއެކޭ. އިސް

ކުރިންވެސް ޤާއިމުކުެރއްވުމަްށ ޓަކައި ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތައް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ފެނުނީ ބަޔަކު ހުއްޓުވަިއ، 

ޤުރުއާާނ  އޭރުގެ މަޢުހަދު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވުޖޫދުން ނައްތާލުމަށް ޓަކައި މަސައްކަތް ކުެރިވގެންދިޔަ މަންޒަރު. އަދި ކީރިތި

ބެހޭ މަރުކަޒު ތަަޅއި ސުްނނާފަތިކޮށްލި މަންޒަރު. ޢަރަބިއްޔާ އޭރު ުހއްޓުވާިލ މަންަޒރު. ހަމައެާއއެކު، ިއސްލާމް 

މާއްދާއަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަޢުލީމީ މުޤައްރަރުގެ ތެރޭން ބަޔަކަށް، ެއއީ ހަމައެކަނި ެއ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ ބަޔަކު 

ްއެގ ގޮތުން، ނުވަތަ އެއީ އޮޕްަޝނަލް މާއްދާއެްއގެ ގޮުތގައި ހެުދމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތްކުރި ކިަޔވާފައި ދޫކޮށްލާ މާއްާދއެ

ނޑު ަދންނަވައިލާނީ މީ ިދވެހީންގެ ައޑޭ. މީ ިދވެހީންގެ ބަހޭ. ިދެވހީންގެ ައޑޭ މީ. ިދވެހީންގެ  މަންޒަރު. އާދެ! އަުޅގަ

ޖެހޭ އިސްލާމީ އުއްމަތުގައި ިއސްލާމީ  އަޅުަގނޑުމެން އެބަބެހޭ މީ. ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ އިސްލާމްދީނޭ. އެހެންވީމާ، 

ކުރަން. މި ފެށިފަިއާވ ަޓކައި މަަސއްކަތް ކުރުމަށްދާޔަތު އަލިގަދައިސްލާމީ ޙި ންމަރު ދިއްލަން. އިސްލާމީ ނޫރާއިދަ

ނޑުމެން ތިބި އިސްލާމީދީން ދެކެ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ އެބަހުއްޓަެއއް ނުލާނަން. މި ދިވެހި މަސައްކަތް އަުޅގަ

ބި. އަދި ތި ތިބި. އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ެދކެ ލޯބިވާ ބަޔަކު އެބަ ލޯބިވާ ބަޔަކު. އިސްލާމީދީން ދެކެ ލޯބިވާ ބަޔަކު އެބަ
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ދުރަކަށްނުދާނެ.  ހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއަޅުަގނޑުމެްނގެ ވެިރކަމުަގިއ މިއަދު ތިއްބެވި ބޭފުޅުްނ ދިވެ

ރަށްރަުށގައި ުބދެއް ނުބަހައްޓާނެ. ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޝަރުޢީ ތިން ބާރު ވަިކވެފަިއވާ ޝަރުޢީ ނިޒާމެްއެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ްއވާެނ އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑު މި ަދންނަވާ ވާހަަކއަީކ މިއޭ ރީިތ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކަީކ. ިތ ނުތެރެއަށް އަެތއް ނުބާ

މާތްވި ިއސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަުކެގ  ،ވެސް ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ ބޭފުޅުން  ތި ،ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފެނިވަަޑއިަގންނަވާނެ

 ސައްކަތް ހުްއޓުަވއިލަްއވާ.ކަން. އެހެންީވމާ، ތި ބޭފުޅުން ތި ކުރަްއވާ މަނީ ެއއްެވސް ކާިމޔާބެއް ނުލިބޭނެތެރެއިން ނޫ

ހަތިޔާރަކީ ނަމާދަށްފަހު  މޫމިނުންގެ ،ނަމަ އެކު ތި ބޭުފޅުންގެ ވެސް އެދުމެްއ އޮްތ ކަމަށް ވަނީ ތަޤްވާވެިރކަމާ

 ،ނަމަ ވަނީ ލާގެ ކިަބއަށް ދަންނަވާ ކަމަށްސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާهللا ބޭފުޅުން ވެސް  ދުޢާކުރުން އިނގޭތޯ. އެހެންީވމާ، ތި

ން ބޭފުޅުން ވެސް ދަންނަާވ ވާހަކަތަެކއް ދަންނަވަމު ދުޢާކޮށްގެްނ ތި ،އިސްލާމީ އުސޫލުތަުކގެ ތެރޭްނ ނަމާދުކޮށްގެން

ނުޑ ދަންނަވަން. ައޅުަގނުޑ ދަން މަށްގެންދިއު އިސްލާމީ އުސޫލުތަްއ  ނަވާަލން އޮތް ވާހަަކއަކީ ިދވެހިރާްއޖޭގައިއަުޅގަ

ނޑުމެން ހުއްޓަެއއް ނުާލނަމޭ. އެއީ، އަުޅަގނޑުމެން  އިމުކުރުމަށްޤާ ޓަަކއި ައޅުަގނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަްތ ައޅުގަ

ނޑުމެން މި މަޖިލީ ތުެގ ތެރޭްނ ތިބީ އިސްލާމީ ުއސޫލުތަކާިއ ިއސްލާމީ ތަރުބިއްޔަ ސް މިހަށް އައިފުޑާލިޔަސް، އަުޅގަ

މި ހުރިހާ  ޓަކައި. މުކުރުމަށްއެ ފުރުޞަތު އާއް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދޭ ޤާނޫނުތައް ހެދުމަށް ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި

 ލާދީނިއްޔަތު ފެތުރުމަށް ،ފުޅުންނަށްާލދީނީ ފިކުރަށް ތަބާވާ ބޭ ދެން ވަންޏާ ކަމަށް ކަންކަން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފަހިެވގެންދާ

ތިބި ސައްތައިްނ  ބޭފުޅުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި އެބަ އެނގިަވޑަިއަގންނަވާ އެ ،ޓަކައި މަސަްއކަތްކުަރއްވާ ބޭުފޅުންނަށް

ޓަކައި ފުރުޞަތު  ތުްނ ސިޔާސީ ގޮތުން ބަހެއް ބުނުމަށްއުޚު ންނާއިސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމުގެ ލޮބުވެތި އަޚު

ކަން. އެހެންވީމާ، ބޭފުޅުންނަށް ޖާގަެއއް ނެތްނެކަން. އެ ބޭފުޅުންނަށް އެނިގވަަޑިއގަންނަވާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ އެ ނުދޭ

ދި އަ .މިފަދަ ކޮންމެ މަސައްކަތަކާ ގުިޅގެން ހުރަސްތަކެއް އެބަ ކުރިމަތިކުރުވާ. ގޮންޖެހުންތަެކއް އެބަ ކުރިމަތިކުރުވާ

ޓަކައި ކުރާ މި  އިސްލާމްދީން ެދމެހެއްޓުމަށް ،ކުރެޭވ މި ބާވަތުގެ ރާއްޭޖގައި ޅިގެން މިގު  ބޭރުގެ ލާދީނީ ޖަމާޢަތްތަކާ

ލާނީ ބޭރުން އެހެން ކުެރވޭ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވައި ޓަކައި ވެސް މަސަްއކަތް އެބަ ބާވަތުގެ މަަސއްކަތްތައް ުހއްުޓވާލުމަށް

އަޅުަގނޑުމެްނ  އިން ތިހެން ބަަޔކު ލަާވ ހަޅޭކަކުންއަންނަ ރޯޅިައކަށް ައޅުަގނޑުެމން ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަމޭ. އަދި އެތެރެ

ނޑުެމން ހުއްޓައެއް ނުލާނަމޭ. މި  ކުރާޓަކައި  އިސްލާމީ އުޫސލުތައް ދެމެހެއްޓުމަށް މި ޤައުމުގައި މަސައްކަތް އަުޅގަ

ޔިތުން ވެްސ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ލޮބުވެތި ރައް ރާއްޖޭަގއި އިސްލާމިކު ޔުނިަވރސިޓީއެއް ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ 

ހިރާއްޖޭގެ އިސްލާީމ ދިެވހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުްނ ބައްލަވާ މި މަންޒަރު. މިއަދު ދިވެ.ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާނެ ކަެމއް

ޔުނިވަރސިޓީެއްއ  ވެސް ައޑެއް ނޫން. މީ އިސްލާމިކުމީ ހަމަ އެހެން އެއް  .ދެކޮޅު މީހުން އުފުލާ އަޑު އުސޫލުތަކާ

ނޑުމެްނ  މީހުން ދައްކާ ވާހަކަތަެކއް. އެހެންވީާމ، މި އެކަންބޮޑުެވގެން  ،ގެން އުފެދިދާނެތީ ކަންބޮޑުވެ ކަންކަން އަޅުގަ

ޓަަކއި އިންސާުފގެ ތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަތަާކ  އިމުުކރެއްވުމަށްވެސް އެބަ ޖެހޭ ބަލައި، އިންސާފު ޤާ ހުރިހާ އެންމެން

ތޯ. އެހެންނަމަވެސް، ތަކެްއގަިއ، ަވކި ތަންތަނުގައި އިނގޭލޯފްދޭތެރޭގައި ައޅުަގނޑުމެން ަވކާލާތުކުރަންޖެހެނީ ވަކި 
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ނޑުވާލުމަށް މިއަދު މި ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލުގެ ައޑު  ނުޑވާލުމަށް ޓަަކއި މި  ޓަަކިއ، އިސްލާމީ އުސޫލުތަުކގެ ައޑުކަ  ކަ

ނޑު ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ުކރަން އިނގޭތޯ. ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޓަމަސައްކަތް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ހިތުމަށް ރުމަތްތެރިކޮށްޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ޙު

ނޑު މިހާުރ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ބާރަށު ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި  ށް.ޢަޝުޖާ އިބްރާހީމްމެންބަރު  ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 

 ޝުޖާޢު ވާހަކަދެއްކެވުްނ: އިްބރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ބާރަށު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  އްޭޖގެ އިްސލާމިކު ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލުޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ދިވެހިރާ

އެކު އެ  ވި ކަމަށް ޓަކައި ވަރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާދެއްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްަވއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ދެްއވި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިމަނިކުފާނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މި ބިލު މި ިޢއް

ވަން. ދަންނަ  ެއކު ައޅުަގނޑު ޝުކުރު އަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާهللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ހަދާ މަޖިލީހަށް ޤާނޫނުޔުިނވަރސިޓީގެ ބިލެއް ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އިސްލާމިކު، މު ބިލެއްއާދެ! މިފަދަ މުހިއް

އިސްލާމީ ުއސޫލުތަްއ ، ދަތު ާޤއިމްކޮށްީއ ދިވެހިާރއްޖޭގަިއ އިސްލާމީ ވަޙުދެްއވުމަކީ މިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުްއަވއި

ުމ އްްއވަމުން ގެންދަާވ ވަރަށް މުހިދޭ ތަރުތީބުްނ އެ މަނިކުފާނު ކުރަ ސްކަންކުރުމަށް ޓަަކއި ެއ މަނިކުފާނު އިޤާއިމު

ނުޑ ޤަ ލާފު ޚި އުޭޅ ގޮަތކީ އިސްލާމް ދީނާ ެވގެން މިބޫލުކުރަން. ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މަސައްކަތްތަެކއް ކަުމގައި އަުޅގަ

 ،އަކު ހަްއޔަރުކޮށްއެ މަނިކުފާނު ޤާޟީ  ގެންދާ؛ އަދި ުމންގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ދައްކަރީ އެތައް ވާހަކަތަެކއް ގ. ކެނެ

ދީނަށް ތާއީދުނުކުރާ އެތަްއ ލާދީނީ ބަޔަކު އެ މަނިކުފާނު  އިސްލާމް ކަަމށް ހިތްވަރުދެްއވަިއ،ވަގަްށ ނަގާފަިއާވއިރު އެ 

ނޑުމެންނަށް މިގެންދާ ދޫކުރަމުން ނޑުމެންނަށް ޤަބޫ ންފެންނަމުންދާ މަންޒަރު ގެންދިޔުމަކީ މިހާރު އަޅުގަ  ލުކުެރވޭއަޅުގަ

ވަގުތުން  ށް މިންމެހެންވެްސ ދިވެިހ މުޖުތަމަޢަކޮ ނިވަރސީޓީއެްއ އުފެިދގެންދާދިޔުމަީކ މިއީޔު އިސްލާމިކުގޮތުަގއި 

ނޑުމެން ދެކެން. އަދި އިސްލާމީ ޔުއްވަގުތަށް ބޭނުންވެަފއިވާ މުހި  ނިވަރސިީޓއެްއ މު ކަމެއް ކަމުަގއި އަުޅގަ

ެކނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ  ކޮށްފަިއވާ ގ.އަހަުރ ވެރިކަން 3އްޭޖގައި ދިއުމުން މީގެކުީރގައި ރާެވގެންޤާއިމް

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިްމވެގެންދާނެކަުމގެ ޔަޤީންކަްނ  ،ެކނޑިވެރިކަމުަގއި ވަްއކަންކޮށްފަިއ ތިބި މީހުންގެ އަތް 

އިސްލާމީ  ައޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ.ނުކުރެވިގެން ލަވާ ހަޅޭކެއް ކަުމގައި ބޭފުޅުންނަށް ތަޙައްމަލްއޮތީމާ އެ ކަމަށް އެ 

ނޑުމެން މި ޝަރީޢަތް ޤާއިމު ލާދީނީ ސަރުކާރުން  ގެކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަކީ ެއމް.ޑީ.ޕީސަރުކާރުން ކުރުމަށް އަޅުގަ

ކީ ކަމަ މު ކަމެއް ކަމުަގއި އެ ޭބފުޅުން ކުރަމުންދާ އެއް ކަންތައް. އެހެންކަމުން، މިއެންމެ އެންމެ މުހިއް؛ އެންމެ ބޮޑު
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ނަަމވެސް އަޅުަގނޑުމެން ކުރާނެ ކަމެްއ ކަމުަގިއ ޔަޤީންކަން އަުރވަން. އަދި ށް ހަޅޭއްެލވި ކަމުގަިއ ވީކިތަންމެ ބާރަކަ

ވެސް  ކަމުގައި ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެީހތެރިކަން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން މި

ވީނަމަވެސް  ކަމުގައި ކިތަންމެ ސަކަރާތެއް ޖެހި ،ިވއްޔާ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހަޅޭްއލެވިޔަސް އޮތް. މިކަން އިރާދަކުރެ އެބަ

ވޯޓާެއކު އިރާދަކުރެްއިވއްާޔ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިސްާލމީ  ގެއި ސަުރކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރުންޕީ.ޕީ.އެމާ

ނޑުެމން ޤާއިމުކުރާނެޔުނިވަ ަވއްކަންކޮށްަފއި ، ކޮށްމުދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ޤާއި. އަިދ އިސްާލމީ ޝަރީޢަތް ރސިީޓއެްއ އަުޅގަ

ނަޑއި، މާރާމާރީ ހިންގައި، ހިފުމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ މަރަށް މަރު މީހުން މަރާފައިވާ މީހުން ތިބި މީހުންގެ އަތްކަ

ނޑުމެން ތަންފީޛުސަ ންނަށް ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުމުަގއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުސްލިމު ކުރާނެ ކަންކަރުކާރުން އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުުކރާޔަޤީންކޮށްއަޅުަގނޑުމެން  ދިވެހިާރއްޖޭގެ މުސްލިމު އެންމެހައި ގޮުތގައި މި ބިަލކީ  އަުރަވން. އާދެ! އަުޅގަ

ުތަގއި އަބަުދވެސް ސަރުކާރުން މު އެްއ ކަމެްއގެ ގޮވަގުތަްށ އެންމެ ުމހިއް ަވުގތުން މި ތުން މިއަޚުންނާއި އުޚު

 ދަ މުހިއްމު ބިލެއް ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި،ވާތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިފަ ކަުމގައި ކަން  އެއް ދާދެމުންއެ

ކުރުމަށް އެ މަނިކުފާނު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަްއ މުގެ ތެރެއިން އިްސލާމީ ތަޢުލީމު ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޤާއިމުޤާނޫނީ އި

މުްނ ޓަކައި ޝުކުރު ދަންނަވަ ވި ފުރުޞަތަށްދެއް  އަުޅަގނޑަށް މުން،ޝުކުރު ދަންނަވަ އެީކަގއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 .والّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ން.ކުރުކޮށްލާނަ ވާހަކަކޮޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ދެން ފުރުޞަތު އަރުވަން އޮތީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަ

ނޑިޮކޅުަގއި ނެތުމާ . ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި ރިޤަށްޠާ އަޙްމަދު  އެީކގައި... )ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ވަގުތު ަވޑަިއެގން ގޮ

ތަުކގަިއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ގަތުމަށް ދަންނަވަން. ޮގނޑިޮކޅުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަަޑއި 

ނޑު މިހާރު ދަްށ ޙުރުމަތްތެރިކޮށްނަވަން. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިއިށީނދެވަަޑިއގަތުމަށް ދަން ހިތުމަށް ދަންނަވަން. އަުޅގަ

 އަށް. هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުޢިއްޒަތްެތރި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަރުވަނީ  ފުރުޞަތު މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑު އާދެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ.  ދަނީ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިއަދު ފެނިގެން މި އަުޅގަ

ނޑުމެްނ  .ސައްތައިން ަސއްތަ މުސްލިމު ޤައުމެްއގައި ވަރަށް ިވޔާނުދާ ސިފަތަކެއް ދިވެހި ލޮުބވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

ނ ކުރުމުެގ މަސައްަކްތ އެްއ ޤާއިމުއިސްލާމިކު ޔުިނވަރސިޓީ  ޑުމެން ިދވެހިރާއްޖޭަގއިދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން އެަކމާ ދެކޮޅަށް ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތީގައި ނިކުެމވަަޑިއގެން މިއަދު ކުރަފެއްޓީމަ،  މުން އެ ްއވަކަ

ނ ޑުމެްނެގ ގެންދަވާ މަަސއްކަަތކީ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ތާރީުޚގަިއ ވަރަށް ަހޑިހުތުރު ގޮތެްއަގއި ލިޔަންޖެހޭ ާވހަކަތަކެކޭ. އަުޅގަ
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ކުރުމުެގ މަސައްކަތް ޤާއިމު ަގިއ އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިީޓެއއް ސްލިމު ޤައުެމއްމުމި ސަރުކާރަކީ ަސއްތައިްނ ސައްތަ 

އާދެ! އެހެންވީމާ، ހަމަ  ތިހެން ކިތަންމެ...)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ(ޔާމީނަކީ هللا ކުރަްއވާ ސަރުކާރެކޭ. ަރއީްސ ޢަބްދު

ނޑުމެން ދަ ތަކުރާރުކޮށް ސްލާމީ ޝަރީޢަްތ ޖެހެނީ އަޅުަގނޑުމެން މި ޤަުއމުގައި އި ންނަވަން މިެވސް އަުޅގަ

ނޑުެމން އިސްޤާއިމު ކުރާނަމޭ. އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަްށ ޓީ ވެސް ޤާއިމުޔުނިވަރސި  ލާމިކުކުރާނަމޭ. އަުޅގަ

މެއްގައި މިކަހަލަ ޤައު ޔަކީ ސައްަތއިން ސައްތަ މުސްލިމުއުފާވެރިކަާމއި ފާގަތި މުސްތަޤުބަލެއް ގެނެސް ދޭނަމޭ. ހިތާމަ 

 ދިވެހިާރއްޖޭގެ އިބޭުރ ދުނިޔޭގަ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ އަުގަވއްޓާލަިއ،، ދެކޮޅަށް ބަަޔުކ މަގުމަްއޗަށް ނިކުމެ އިސްލާމްދީނާ

ކޮްށ ނޮހޮރުއްޕާން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުއަާސސީއާ ޚިލާފަށް ިދވެހި ރަްއޔިތުންނަށް ޢިއްޒަތާިއ ކަރާމަތް ަނގާލައި،

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކުރުމަށް މަސަްއކަތްުކރަމުންދާތީއުނދަގޫ ތިަޔ ، މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަުޅގަ

 ،ނުކުރާށޭ. ބައްލަވާށޭ ވަްނ ކުރިއަށް އޮތް ތާނަގއި މިފަަދ ގޮތެއްފޮެތއް ނެތް ބަަޔކު ިއންތިޚާބުކުރައްބޭފުޅުން ތަމްސީލު

ކުރުމުެގ މަސައްކަތް ެފއްޓީމަ ތިަޔ ަގއި އިސްލާމިކު ުޔނިވަރސިޓީެއއް ާޤއިމުރާއްޖޭދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ަޓކަިއ ދިވެހި

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަން .އަޅުްއވަމުންނޭގެްނދަވަނީ ހުރަސް ބޭފުޅުންގެ ކުރިމަތީގައި ނިކުެމވަަޑއިގެން އެ ކަމަށް އެ

މީ ޝަރީޢަތް އިސްލާ ކީ ިދވެހިރާްއޖޭގައިނަޝީދަ ވިދާުޅާވ ރައީސްއެ ދޫކޮށްލާށޭ ޭބފުޅުން  . ެއއީ އެއޮތީ ސާބިތުވެަފއޭ

ތުރު އެްއޗެްއ ާނިއ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަްތ ފިޔަަވއި އިކީރިތި ޤްރުއާ މާތްވެގެްނވާ ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްއަަޅއި،

، މަތްފުޅުން އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީގެ ރަޙްهللاފުޅެކޭ. އެހެންނަމަެވސް، ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭހޯދަން

ިދވެހި ޤައުމާިއ  ންނަކީ މުޙައްމަދުަތކުރުފާނެކޭ ެއއްފަދައިން، މުީލގޭ ދޮން ޙަސަންމަނިކުފާނެކޭ އެއްފަދައިންއަޅުަގނޑުމެ

ެވސް ފަހަތަށް ޖެހޭނެ ބައެއް  ވެސް އެންމެ ފިޔަވަެޅއް ކުރުުމގައި ފަހަރެއްަގއިއްޔިތުންނަށް ޓަކައި މަސައްކަތްދިވެހި ރަ

ނޑުމެން މި  ،ށް ގެންދިޔުމަށް ޓަކައި ނިކަން ކެރިގެންކުރިއައެކީގައި ިމ ޤައުމު މީނާ ތިބީ ރައީސް ޔާ ނޫނޭ. އަޅުގަ

 މެން ިއސްލާމިކުޤައުމުގައި އަޅުަގނޑު ތަޢާލާގެ ހެޔޮ ރަުޙމަތްފުޅުން މިهللا އެީކގައޭ.  ނިކަން ސާބިތުކަމާ

ނޑު .ކުރާނަމޭމުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުޤައު ކުރާނަމޭ މިއް ޤާއިމު ޔުނިވަރސިީޓއެ  މެންގެ ރައީަސކީ މިއަޅުގަ

ނޑުމެންނެއް ތި ޤައުމަށް ހެޔޮއެދިވަަޑއިގަންަނވާ   ކަރު އިކަރާ މޫާނއި ޫމނު ޖައްސަިއ،ހެން ހަމަ އައިސް ބޭފުޅެކޭ. އަޅުގަ

ވެްސ ތިޔަ  ވަނަ ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގައި 17 ،ހަޅޭއްެލވިަޔސް ބިރުްނ ފަހަތަކަށް ނުދާނަމޭ. އަުޅަގނޑުމެން ޖައްސާ

ކުލުނެއް ށް އެނޭގ އެމް.ީޑ.ޕީަގއި ޮގތެއްފޮތެއް، ައގަލެއް ކުރިން. އަޅުަގނޑުމެންނަ ގަިއ މަސަްއކަތްއެކީ  ބޭފުޅުންނާ

. ތިޔަ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާނެ؛ ކީކޭތޯ ތިޔަ ކުރާ މީހުންނަކީ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަތިޔަ ބޭފުޅުން  .ނޯންނާނެކަން

ފިޔަަވއި އެހެން ެއއްެޗއް  ތި ޤްރުއާނާއި ރަސޫާލގެ ސުންނަތްމާްތވެގެްނވާ ކީރި ބޭފުޅުންގެ ރަީއސް ވިދާޅުވީ؟ ވިދާޅުީވ،

ނޑުމެން  ހޯދަން އެބަ ޖެހެއޭ. ބަަލގަ، މިއީ މުސްލިމު ދިވެިހ ޤައުމެކޭ. މި ޤައުމަކު ބޭނުންހާ ުކޅިެއއް ނުކުޅެވޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ާނރުތަކުަގއި ދިވެިހ ލޭ މި ތް ތެރެއަށް އަތްލީމަ ހިނާގހާ ހިނދަކު، އަުޅަގނޑުމެންެގ ނޭފަ ތިބީ އަުޅގަ

 މި  ތިބީ އަޅުަގނޑުމެން މި ފިނިވާހާ ހިނދަކު ހަމަ ހިލާ ނުކެރޭނެ މި ޤައުމުން އެންމެ އިންޗިެއއް ެވސް ނުދެވޭނެ.
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 ކަމަށްޤައުުމގެ އަމާން މި ،ޓަަކއި  ކަމަށްޤައުމުގެ މިނިވަން  މި ،އިސްލާމްދީނަށް ޓަަކއި މާްތވެގެްނވާ ، ޤައުމަށް ޓަަކއި

، ވެސް  އަޅުަގނޑުގެ ސަރުކާެރއް ،ވެސް  . ތިހެން ލަވާ ހަޅޭކަށް އަޅުަގނެޑއްން ތައްޔާަރށްޓަކައި ޤްރުބާންވާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއއް ވެްސ ޖެހިލުމެއް ނުވާނެ. މި ޤައުމުގެ ޒުވާނުންނާއި މި ޤައުމުގެ ހަރުމީހުންނާއި މި ޤައުމުގެ 

 ބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމުަގއި މި ންނަވަނީ ކޮބައިޯތއޭ ތި ދަ އެީކގަިއ. އެހެްނވީމާ، މި ރައީްސ ޔާމީނާ މުސްކުޅިންނާ ތިބީ

ނުޑވާލިއޭ. ޤާނޫނުއަސާީސގެ ބާރު ،އޭދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި  އިސްލާމް ،އަމާންކަން ނަގާލީއޭ އަމަންޤައުމުަގއި  އަިދ  ކަ

ރު ދަޅު ށް ވާީނ މަގުމަތީގައި ިބޔަމާލެ މާލެއަކަ ،ބޭފުޅުން ވިދާުޅވަނީ ތި ،ބޭފުޅުން ވިާދޅުވަނީ ކޮބައިތޯއޭ ތި

އެކަަމކު ލާހިކެއް ތަރައްޤީވީމައޭ ިތޔަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ. ވަންނަ ފެންވަރަށް މާެލ ޕާާލ އަށް ޖަހާލައިގެން ގޮސް މަސާޖު

ނޑުމެންނެްއ ވެސް ބިރަކުން ފަހަތަކަށް  ނޫން. ހަމަ ލާހިކެއް ނޫން. ހަމަ ކޮންމެ ވާހަކައެއް ދެއްކިަޔސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ތިނުޖެހޭނަން.  ެގ އިރާދަފުޅުން ހަމަ މި هللا ނިކަން ކެިރގެން. ،އެީކގައި  ބޭނީ ނިކަން ސާބިތުކަމާއަޅުގަ

ނޑުމެން ހަދާނަމޭ.  އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިީޓގެ ިބލު ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިންމައި މަޖިލީހަށް ގެނެސް، ޤާނޫނަކަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ހަދާނަމޭ.  ީކގައި. ބަަލގަ، ތިޔަ ބޭފުޅުންނެއް ނޫންތޯ ގެ ރަޙުަމތާއި ާވގިފުޅާ އެ. هللاأن شأهللاޤާނޫނަކަށް އަޅުގަ

ބުނީ ތިމަންނަމެން މި ތިބީ ބޮޑު ފަޅީަގއޭ. ބޮުޑ ފަޅީަގޭއ ބުނެފައި ޮއއްާވ ށ. މިލަންދޫ، ބަލަގަ ތި އެމް.ޑީ.ީޕ 

ބަލިކޮށްފައި، އެ އޮތީ ބަލިކޮްށފަ. އެ އޮތީ ދެ ޮގނޑި ނަގާަފ. އެ އޮތީ ދެ ޮގނޑި ަނގާފަ. އެހެންވީމާ، މި ދަންނަވަނީ 

 މިއޭ ބޮޑު ފަޅިއަީކ...

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެޖެންާޑގައި ވާ ބިލަށް ވާހަކަެދއްކުމަްށ ދަންނަވަން.

 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللاފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ޓީ ޤާއިުމކުރާނަން. ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާ ދޭތެޭރގަިއ އަޅުަގނޑުމެންނެއް ފަހަތަކަްށ ނުޖެހޭނަމޭ. އިސްލާމިކު ުޔނިވަރސި

ނޑުމެން މި ޤައުމު ކުރިއަށް ގެންދަން  ބްރިޖު ވެސް ައޅާނެ. ފްލެޓު ވެސް އަޅާނެ. ދިވެހި ަރއްޔިުތންނާ އެކީަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ޙައްޤުތައް ހުރީމަ. ތި ހެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ހިތްވަރު ހުރެގެން، ފަންވަރު ހުރެގެން. އަުޅގަ

ނޑުެމން އިސްތައްެޓކޭ ވެސް ހިތަަކށްނާރާނެ. ހަމަ އިސްތައްޓެކޭ ވެސް ހިތަކަށްނާރާނެ.  ެގ هللاހެޅޭއްލެިވޔަކަސް އަުޅގަ

ވާގިފުޅާ ެއީކގައި މާކަ ލަހެއް ނުވެ، މާކަ ލަހެއް ނުވެ އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ހަދާނަން. ކިތަންމެ 

ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް މި ޤައުމުެގ هللا ތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުހަޅޭކެއްެލވިޔަސް ިދވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއޔި

ވެރިކަން ދެއްވާަފއި، މަޖިލިސް ދެއްވާފައި ވިދާުޅވީ ރަްއޔިތުން ތިބީ މަނިކުފާނާ އެކީގައޭ. ޤައުަމއިގެން ކުިރއަށް 
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ށޭ. ތިެހން ދޫކޮށްލާށޭ، ދޫކޮށްލާށޭ ވަަޑއިގަންަނވާށޭ. އަުޅަގނޑުެމން މިތިބީ ޤައުމައިގެން ކުިރއަށް ދާން ތައްޔާރަ

ބުންޏަކަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިކުމެަވޑަިއގެން ވިދާޅެއް ނުވާނޭ. ރަީއުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ޤާނޫނު 

ދެނެވަޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅެއް. އެ މަނިކުފާނެއް ވިދާޅެއްނުާވނެ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ޤާއިމުކުރާނަން. މަރަށް މަރު 

ނޑުމެން ކުރާަނން. އަުޅގަ ހިފަންޖެހިއްޖެއްޔާ  ނާޅާ ތިިބ ނޑު ދަންނަވާީނ މިކަހަލަ ބުރުގާއެކަްނ ެވސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ތިކަހަލަ ހަ މީހުން އަޔަސްދޮރެއް ނުދަންނަ މީހުން ތަނެއް މި  އައިްސ އަުޅަގނޑުމެންނަކާ ނުކުޅެވޭނޭ. އަުޅގަ

ނޑުތިބީ ކެރިގެންނޭ. ައޅުަގނޑު  ތިހެން އުޅުްއވާނެ ކަމެއް  ށްމެން ޖެހިލުންވާނެ ކަމަެމން ބިރުގަންނާނެ ކަމަކަށް، ައޅުގަ

ނޑުމެން މި ޤައުމައިރާދަކުރެ . أن شأهللاނެތޭ.  ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަން  ދާނީ. ިއގެން ކުިރއަށްއްިވއްާޔ އަުޅގަ

ނޑުމެރު ދަމަހައްޓާނަން. އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ރައްކާތެރިހޯދައިދޭނަން. ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބާ ން މި ުކރާނަން. އަޅުގަ

ބިލުކަން ހުރި ބޭފުެޅއް. ކަންކަުމގެ ޤާޤައުމުގެ ަރއްޔިތުންނަށް އުފާެވރި ދިރިއުޅުމެްއ ހޯދައިދޭނަން. ރައީސް ޔާމީނަކީ އެ

އްލެިވޔަސް ރައްޔިތުން ދެކެ ލޯިބވާ ބޭުފޅެއް. ަރއްޔިތުން ދެކެ ލޯިބވާ ބޭފުޅެއް. ބަލަގަ، ކިތަްނމެ ވަރަކަށް ހަޅޭ 

ލަގަ، އެއްވެްސ ކަމެއް ނޯންނާނެ. ބަހަމަ ކުރާނެ ކުރާނެ. އެކަމަކާ ުކރާނެ ންޏާ ޙުކުމްޝަރީޢަތުން ޙުކުމްކުރަންޖެހެ

 ވިސްނާަވޑަިއގެން ބައްަލވާ! ތި ބޭފުޅުންނަކަށް އެނގިަވަޑއިނުގަންނަާވ. ކީްއެވގެންތޯ ތި ބޭފުޅުން، ތި  ބޭފުޅުންގެ 

 ޔާމީން ހައްޔަރުކުރީމަ ތިޔަ ގޮތަށް ނުނިކުތީ...هللا ވެރިކަމުަގއި ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިޮކށްހިތްތެވުމަށް ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން،

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

 ކުތް ގޮތަށް ނުނިކުތީ...ޤާޟީ ހައްޔަުރކުރީމަ ހަމަ މިއަދު ތި ނިهللا ކީްއވެގެންތޯ ތި ބޭފުޅުން ޢަބްދު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން، މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިޮކށްހިތްތެވުމަށް ދަންނަވަން.

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ޢަބްދު ޢަބްދުއްރަޙީމް މެންބަރު ދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

މި ޤައުމަށް ހެޔޮ އެިދގެނެއް ނޫން. މި ަޤުއމަށް ރަނގަޅެްއ އެިދގެނެްއ މިއަދު ކޮންވާހަަކެއއްތޯ ތި ދަްއކަނީ؟ ތި އުޅެީނ 

ނޑުމެންނަކީ މި ޤައުމުނޫން. ރަހުމެއް، ކުލުނެއް ހުރެގެނެއް ނޫން.  ދެކެ ލޯބިވާ މީހުން. އަޅުަގނޑުމެން މީ މި  އަުޅގަ

ނޑުމެން މީ މި ޤައުމަށް އަމާންކަން  ބޭނުްނވާ ތަރައްޤީކުރަން ޤައުމު ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުން. މި މީހުން. އަުޅގަ
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ނޑުމެންނެއް ބިރަކުން ފަހަތަކަށްނުޖެހޭނަން.  ޤައުމުަގއި މި މާލޭގެ އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ހުއްަޓއިލާނީ. ައޅުގަ

 ...ބިނގާެވވޭނެ މާޙައުލެއް އެީކގަިއ ހިނގާ މަގުތަކުަގއި އަމާންކަމާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވު

ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެީކ 

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިލީހުގެ ގަވާއިަދށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްދަންނަވަން މަޖި  ހިތްތަވައިެގން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. އަުޅގަ

 ށް.ރިފާޢަهللا މެންބަރު ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ  މާފަންނު ދެކުނުއަރުވަނީ 

 

 ވާހަކަދެއްެކވުން: ރިފާޢު هللاޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ ދެކުނު މާފަންނު

މުސްލިމު ޤައުމެއްަގއި ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އާދެ! މިއަދަކީ ވަރަށް ތާރީޚީ ދުވަހެއް. ރާއްޖެ ފަދަ 

 ޔާ އިސްނަންގަަވއިގެން ިއސްލާމިކުށް ޓަކައި މިއަދުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔުނިވަރސިީޓެއްއ އެޅުމަ އިސްލާމިކު

އްވި ކަމަށް ޓަކައި ސަރުކާރަށާ އަދި މި ދެލެއް ހުށަހަޅައިެއކީަގއި މި މަޖިލީހަށް މިފަދަ ބި މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާ

އަށް ޝުކުުރއަދާކުރަން. އާދެ! ިމއަދަީކ ކޮށްދެއްވި ޮފނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް އިންތިހާބިލު ސްޕޮންސަރ

ގެ ވަރަށް ގިނަ ިދވެހި ރަްއޔިުތންތަކެއް އުާފކުރާނެ ދުވަހެްއ. އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ މުހިއްމު ދުވަހެްއަގއި އެމް.ޑީ.ޕީ

ނުޑމެން ކުރިމަތީގައި ތިބެ ކުރަނީ މިމެންބަރުންތައް މި މަސައްކަތް ގެން ތަނުގައި މި ބިލު ހުށަހެޅިޔަނުދޭން. އަޅުގަ

އަނެއް އެްއެޗއް ގޮާވއިރެްއަގިއ މި ބޭފުޅުން ހިތަކަށްނާރާ މީ އިސްލާމީ ަޤއުމެއް ކަމެއް. ، އްލަަވއިދުންމާރި ފުމެ، ހަޅޭ

ދިވެިހ  ،ކުެރވިމާތް މަޤްޞަދެއްަގއި ިއސްލާމިކު ޔުިނވަރސިީޓއެއް ާޤއިމު މިފަދަ އިސްލާމީ ޤައުމެްއގަިއ މިފަދަ

 ،ދީން ކިެޔވުމާއި އިސްލާމީ ކަންަތްއތައް ދަސްކުރުމަށް ޓަކައި  ށް އިސްލާމްރައްޔިތުންނަށް، ދިވެހި ުޒާވނުންނަ

ނުން ވެސް ގިނަ ދިވެހި ރައްޔިުތންތަކެއް އެކަމަށް އުފާކުރާެނ ޞަކޮށް ޔުނިވަރސިޓީެއއް ހެދިގެންދިއުމަކީ ހަމަ ޔަޤީޚާއް

ބަކީ. މި ކުރާ ސަބަން މިައދު ތާއީދުއުމުގެ ރައްޔިތުމި ޤަ ރައްޔިތުން، ކަމެއް. މީ މިއަދުގެ ސަރުާކރަށް މިއަދުގެ

ކުރުމަށް ޓަކައި މި ޤައުމުގެ މި ސަރުކާރުން ކުރަުމންދާ މަސައްކަތްތަކަކީ ލާދީީނ ޤައުމުަގއި އިސްލާމީ ވަޙުދަތު ހިމާޔަތް

ކުރޭ. ދިވެހި ރައްޔިތުން އެބަ ޤަބޫލު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރާ އިންތިހާއަށް އިދިކޮޅަށް ކުެރވޭ މަސައްކަތްތަެކއް ކަމަށް

ނުދޭން. .ީޕގެ މެންބަރުންތައް މި މަސައްކަތްކުަރނީ މިކަން ކުރިޔައެހެންވީމާ، މިފަދަ ހާލަތެއްަގއި މިއަދު އެމް.ޑީ

ނުޑމެން މަސައްކަތްކު ނޑުމެން ކާމިޔާބުއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ ކުރާނަން. މި ބިލު ފާސް ވެސް ރާނަން. އަޅުގަ

ލެއްަގއި ެވސް އަޅުަގނޑުމެންގެ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ކުރާނަން. އަޅުަގނޑުމެން މިފަދަ އުނދަގޫ މާޙައު
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ފާގަތިކަްނ ހޯދައިދެވޭތޯ. ބިލުެގ އުފާެއކީަގއި މި މަަސއްކަތް ކުރަމުންދަނީ ތިޔަ ލޮުބވެތި ރަްއޔިތުންނަށް މި  އެހީތެރިކަމާ

ަގނޑުެމންގެ މެނިފެސްޓޯގައި އެންމެ ައޅު ،މި ޤައުމުގައި ތި ބޭފުޅުންނަްށ ޚާއްޞަކުެރވިގެން އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓއެއް 

ނޑިަވޅެްއގަިއ؛މުހިއްމު އެއް ވަޢުދުެގ ގޮުތަގއި ަކނަޑއެ ނޑުެމން ހިތާމަކުރަން ރާއްޖޭގައި  ޅިގެންދާ މިފަދަ ދަ  އަުޅގަ

 ދަދާލަތު ޕާޓީން ވެސް މިފަްއ އެންމެ ބާރަށް ވާހަކަދަްއކާ ޢަކުރުމަށް، އިސްލާމްދީނުގެ ކަންތައްތަތްމާޔައިސްލާމް ދީން ހި

ކަމަށް ބުނެ،  ނުހިތާކަންތައްތަކަށް ޙުރުމަްތތެރިކޮށްއަޅުަގނޑުމެން އިސްލާމްީދނުގެ  ވަގުެތްއގައި އަޅުަގނޑުމެންނާ؛

އުމާ ދޭތެރޭަގއި، ބޭފުޅުްނގެ އިޚްލާޞްެތރިކަމާއި ޤަ ަމކީ އެލި ކަމަށް ބުނެގެން ދިޔުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ތާއީދު ުހއްޓާ

ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް.  ނަށްއަޅުަގނޑުމެން  ގެންގުުޅއްވާ ިސޔާސަތާ ދޭތެރޭޅުން އެ ބޭފު ދޭތެރޭގައި އެ އިސްލާމްދީނާ

ނޑުމެން ސަުރކާރުން ކޮށްދެވޭނީ ރަްއޔިތުންނަށް ޓަކައި. އިސްލާމިުކ  މިއަށްވުރެ ބޮޑު ވަކި ކޮްނަކމެއްތޯ އަުޅގަ

ންވާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ އެދެޭވ ޔުނިވަރސިީޓއެއް ޤާއިްމކޮށްދީގެން މި ޤައުމުގައި ތިބި އިސްލާމިކު ތަޢުލީމު ބޭނު

ގޮތަކަށް ެއކަން ކުރުމަށް ޓަކައި މިއަުދގެ ުޒވާނުންނަށް އަޅުަގނޑުމެންގެ ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެނެސްދެްއާވ 

ނޑުމެންގެ މައިންބަފައިންނަށް، އަުޅަގނޑުމެންގެ ޢާއިލާތަކަށް ގެނެސްދެއްވާ ހަދިޔާެއއް. މިއަުދ  ހަދިޔާއެއް. މީ އަުޅގަ

ޑުމެން ބޭނުންވަނީ މި ޤައުމުގައި އިސްލާމީ ތަޢުލީމު އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްަގއި ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަދައިދިނުން. އަޅުަގނ

އެހެންވީމާ، މިފަދަ ޤާނޫނެއް މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިގެންދާ ހިނދު، މިކަމަށް ހުރަސްއަޅާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ ހަމަ 

ހިލުމެއް ނުވޭ. އާދެ! މި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާްތތަކަކީ ލާދީނީ ފަރާތްތަކެއް. ލާދީނީ ފަރާތްތަކެކޭ ބުނާކަށް އަޅުަގނޑު ޖެ

ލާދީނީވީމަ ހަޅޭއްލަވަނީ. ލާީދނީވެގެން ހަޭޅއްލަވަނީ. ކޮން ރައީސް ނަޝީދެއް ދޫކޮށްާލަކށް. އެކަން ކުރަންޏާ ކުރާނީ 

ނޑުމެންގެ ސަރުކާރަކަށް ނުކުެރވޭނެ. އެކަން ކުެރވޭ ނަމަ، މި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް  ކޯޓުތަކުން. އެކަެމއް އަުޅގަ

ނޑުެމން މި ބިލު ފާސްކުރާނަން.  އެކަމެްއ ނުކުރެވޭނެ. ކިތަންމެ ބާރަށް ހަޅޭއްލެިވޔަސް އެަކމެއް ނުކުރެވޭނެ. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ މިތަނަށް އައި ސަބަބަކީ.  އަޅުަގނޑުމެން އިސްލާމީ ުޔނިވަރސިޓީެއއް މިތާ ޤާއިމުުކރާނަން. އެއީ އަުޅގަ

ންނަށް ޯވޓުދީފައި މިތަނަށް ރައްޔިތުން ފޮނުވީ ސަރުކާރަށް ބޭނުންވާ ކަންަތްއތަކާއި ަރއްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަޅުަގނޑުމެ

ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވަޢުދު މީ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޯޓުިދނީ މި ވަޢުދު ފުއްދަން. 

ނޑުމެން ފާސްކުރާނަ ނޑުމެން އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ މި ބިލު އަޅުގަ ނޑުމެން ވާަހކަދައްކާނަން. އަުޅގަ ން. މި ބިލަށް އަޅުގަ

މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ މިޤައުމަށް ބޭނުންވެއޭ މިއަދު އެބަ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ދޭނެ ޔުނިވަރސިޓީެއއް. އެކަްނ 

ނޑުމެން މި ކުރާ މަސައް ނޑުމެްނ މި މަސައްކަތްކުރަނީ. ހުންނާނެ. އަޅުގަ ކަތްތަަކކީ އިސްލާމް ކުރުމަށް ޓަކައި އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އެންމެ  ނޑުމެން އެކަން ކުރާނަން. އަޅުގަ ނޑުމެން އެކަން ކުރާނަން. އަޅުގަ ދީން ހިމާޔަތްކުރުން. އަޅުގަ

މުހިއްމުކޮށް އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކުރުން. އެއަށްވުރެ މުހިއްމު ކަމެއް މި 

ނޑުމެން މިކުރާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ތެެރއިްނ  ނޑުމެންނަށް ލާޒިެމއް ނުކުރޭ. އިރާަދކުރެްއިވއްޔާ އަުޅގަ އަުޅގަ
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އަުޅަގނޑުމެންނަށް ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވާނެ. ދެްއވި ފުރުޞަތަްށ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. هللا މަސައްކަުތގައި މާތް

 .والس الم عليكم

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ރީގެ ކޮޅުން ވަރަްށ ފުމެމުން ގެންދާ ދުންމާ ތެރޭގައި ތި  ބަރު. މަޖިލީހުގެ މާލަމުގެޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި ެމން

 ން ފަހަރެއްަގއި މީހަކަށް ގެއްލުްނވެދާނެތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ވަރުގަދަ އާތްެވއް އެބަ ނިުކމޭ. އޭގެ

ނޑު ދަންނަވަނީ ތި ެއއްޗެހި ބޭނުން  ބެހޭ  އަރުވަނީ ިނޒާމާ މިހާރު ފުރުޞަތު މި ނުކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި. އަުޅގަ

 .ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށްމައްސަލަެއއްަގއި 

 

 )ނިޒާމީ މައްސަލަ(

 

 މިރު ވާހަކަދެއްެކުވން:ދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާކުޑަހުވަ

ނޑު ނިޒާމާ ކަހަލަ  ރި ރައީްސގެ ވާހަކަފުޅުން ވަކިނެގީ ޢިްއޒަތްތެ ބެހޭ މައްސަަލއެްއ މި ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. އަުޅގަ

މިާތ  ؛ކުާރ ގޮތަށް ކަހަލަ ޢަމަލުތަކެއް ހުއްދަ މަލުތަކެއް މަނާކޮްށފައި، ވަކިކަހަލަ ޢަ ވަކި  ،އެްއޗެްއ ހުއްދަކޮށްފައި 

ަކ ވާހަ ވާީތވެ އެ ތަކަކަށްޖިލީހުގެ ަގވާއިދާ ޚިލާފަށް ފުމޭ އެއްޗެހި މިހިނގާ ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަ

މަޖިލީހުގެ  ނޫން. ކަށިަގނޑު ފުުމމަކީ ވެސް މި ހޭނެ. ހަމައެކަނި ުވވުޒެލާ ފުުމމެއްކުރަންޖެރިޔާސަތުން އިޢުލާން

ނޑައެިޅެގން  ނޑަކީ ާއއްމު ކޮމިޓީަގއި  ކޮށްޚާއްޞަ ، ވާތީ ކަމަށް ޚިލާފު ކަމެއް ގަާވއިދާރިޔާސަތަށް ހަމަ ކަ  ައޅުގަ

މަޖިލިސް  ން ރައްޔިތުންނަށް މިގެ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެ މަތީއްޔިތުން ވާީތެވ ރަ މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށް 

 ބޭއްވޭނެ ގޮތެއް ރިާޔސަތުން ހައްދަަވއިދެްއވާށޭ. ޝުކުިރއްޔާ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ނެޑއް ހުއްަދއެ .ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު . މަޖިލީހުގެ ގަވާއިާދ އް ނުދެންމަޖިލީހުގައި ެއްއވެސް ެއއްެޗއް ފުމޭކަށް އަުޅގަ

ނޑު މި ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަެމއް ކުާރކަށް ބުނާ އެއްަޗކީ އަިލފާން ރޯވާ ފަދަ ނިޝާނެއް  ހުއްދައެއް ނުދެން. އަުޅގަ

މިހާރު ފުމެމުން ގެންދާ ދުންމާރީގެ ކޮޅުން ފެންނަ ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް ޓަކައި. އަޅުަގނޑަށް 

ނުޑ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މި  ،ނަމަ ހުއްޓުވޭނެ ދަންނަވަނީ އެކަން ހުއްޓުވުމަށް. މަޖިލީހުގެ އެއްވެްސ  އަުޅގަ

 ދޭތެރޭަގއި ނުވަތަ އެއް  މާނީ ގޮތުން އަނިާޔއެއް ލިިބއްޖެއްާޔ އެ މެންަބރަކާމެންބަރަކަށް ނަފްސީނީ ގޮތުން ޖިސް

ެގ ކުރީގައި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަާވ އެުޅވުމުމެންބަރަކު އަނެއް މެންބަރަކާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު 
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ަވޑަިއގަތުން އެދެން. މަޖިލީުހެގ ގެންދާ ޮގތުގެ މަްއޗަށް ވިސްނާ ކުރައްވަމުންސައްކަތްޕުޅަށް އަދި އިހުތިޖާދުމަ

ނުޑ ރިޔާސަތުން ެއއްެވސް ޖިނާޢީ މައްސަލަެއއް ެއްއވެސް މީހަކު ކުރާކަށް ފުރުޞަތު ނުދޭނެ ާވހަކަ ދަން ނަވަން. އަުޅގަ

 ށް.ްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު ނިހާން ޙުސައިންމަނިކައަރުވަނީ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ ޢި މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙު ވިލިމާލޭ

ދާ މުހިއްމު ޤާނޫނަށް  ޗަށް ހުށަހެޅިގެން މިއާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ޢިްއޒަތްެތރި ރައީސް. އަޅުަގނޑުމެްނ ކުރިމައް

ފެނޭ. ރައްޔިތުންެގ  ތަން އަޅުަގނޑުމެންަނށް އެބަ ކުރަމުން އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުން ގެންދާހުރަސްއެޅުމަށް މަސައްކަތް 

ީޓގެ އަޅުަގނޑުމެންގެ އަތުަގއި މި އޮީތ އިސްލާމިކު ޔުިނވަރސި މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބިލެއްގެ ގޮތުަގއި

 ...ބިލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ދެވަަޑއިގަތުމަށް ދަންނަވަން. ނޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން އިށީ

ނޑު ވަރަށް ތަކުކަމާ އަޅައި މެންބަރުން ރިޔާސަތަށް އެބަ ޝަކުާވކުރޭ ރިޔާސަތުން މި ރާރުކޮށް ނުލާ ކަމަށް. އަުޅގަ

ދެއްވާފައި ގެންދާ މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު ދަްއކަވަމުންވާހަކަފުޅު، ދަންނަވަން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް

އެީކަގއި. ތެރި މެންބަުރން އެއްބާރުލުމާ ށް ގެްނދެވޭނީ ޢިއްޒަތްމަށް. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިދު ކުރިއަދެވަަޑިއގަތުނއިށީ

 ށް. ނިހާން ޙުސައިންމަނިކަ ވަނީ އަޙްމަދުއަރު އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި

 

 ސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙު ވިލިމާލޭ

ރިސޓީެގ ބިލު. ބިލަކީ އިްސލާމިކު ޔުނިވަ މު އެއް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އެްނމެ މުހިއްދިވެހި ޤައުމަށް ަޓކައި ިދެވހި  މި

ކުރަމުންދާ އަދި ދީނުގެ އަސްލުތަާކއި އުސޫލުަތކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުފެންނަނީ އިސްލާމް މި ތަނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި

އޭނަ  ވެ،ވާތީ  ކުރަމުންދާ ވެިރއަކު ިޖނާޢީ ދަޢުވާއެއްަގއި މިހާރު ބަންދުގައިގޮތަށް ދެމިތިބުމަށް މަސައްކަތްއެ

ނޑުމެން ާބރަށް ޮގވާލަން މުޙައްމަދު ަނޝީދު ޖަލުގަ އި ބަންދުކުޭރ. ުމޙައްމަދު ނަޝީދު، މުޙައްމަދު ދޫކޮށްލުމަށް. އަުޅގަ

 މުޙައްމަދު ނަޝީދު، މުޙައްމަދު ނަޝީދު، މުޙަްއމަދު ނަޝީދު، މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ނަޝީދު، މުޙައްމަދު ނަޝީދު،

ހުޅު ރަީއސް، ުހޅު ރައީްސ، ހުޅު ަރއީސް، ުހޅު ރައީްސ، ހުޅު ަރއީސް،  މުޙައްމަދު ނަޝީދު، މުޙައްމަދު ނަޝީދު،

މި ޤާނޫނު އަންނަން ވުޖޫދުވާ ސަބަބު.  ،ރައީސް، ހުޅު ރައީސް. އާދެ! އޭނާ ހައްޔަރުކުރަްނޖެހޭ ސަބަބަކީ ހުޅު

އްމު ދީނުގެ އަސްލުތަާކިއ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދިވެހިންގެ އާ އިސްލާމް

ން ބޭނުންނުވާ ސަބަބު. މި ޤާނޫނު ގެންނަން އެމް.ޑީ.ޕީބުން މިައދު އުސޫލާިއ އުސޫލުަތކުެގ މަތިން ެގއްލިގެންދިަޔ ހިސާ
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ނޑުމެންނަށް މިފެންނަނީ އެއްަވރަކަށް އެތުިރގެން އެ މަސައްަކްތ  ްއގެ ތެޭރގައި މި ތިބި ަބއެ ސަބަބަށް ަޓކަިއ އަުޅގަ

ތަނުގައި ރައްޔިތުްނގެ  ނުވެގެން ޭއގެއިުތރުން ޖިނާޢީ ބޮޑެތި ކުށްތައް މި ތަން. އަދި އެހެން މިހެން ކުރަމުންދާ

ދަނީ. އާދެ!  މަސައްކަތް ކުރަމުން އެ މަޖިލިސްގެ މެންބަރުން އެކަކު އަނެކަުކގެ ގަޔަށް އަރަިއގަުތމަށް ހިތްވަރުދީ އެ

ނޑުމެންެގ  ޢިއްޒަތްތެރި ލޮބުވެތި ރައީްސ. އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގަިއ މިއަދު މި ވާ ޤާނޫނަށް އިތުރަކަށް އަުޅގަ

ގެ ފަރާތުން ާވހަކައެއް ނުދަްއކާނެ. ެއީއ ރުންގެ ފަރާތުން، ޕީ.ޕީ.އެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުމަޖިލީހުގެ މެންބަ

ބިލު ބަލަިއގަތުމަށް  ިއ ބަިއެވރިވާން އޮްތ ަވގުތު މި ނިންާމލީ. މިހިސާބުން މިބަހުސްގެ މަރުޙަލާގަ އަޅުަގނޑުމެން މި

ފަދަ ލާދީނީ މީހުންނަށް  ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ަނޝީދު، ގޮތެްއަގއި ހުޅު ރައީސް ފަދަ ޞަބިލަކީ ޚާއް މި ،ފެންނަ ކަމަށް

ތެރެއިން އުފެދިގެްނދާ ޢިލްމުވެރިން ވެގެންދާނީ ބިލު. މީގެ ފުރިހަމަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގަިއވާ ޙުކުމް ިއްއވޭނެ އެއް

ހައްޓާޭނ ތަްއ ދަމަދިވެހިރާއްޖޭެގ އިސްލާމީ ަޝރީޢާ އާިއ އިސްލާމީ އަސްުލތަކާއި އުސޫުލގެ މަތީަގއި ުހރި ގޮތް

ނޑު ހަމަ ދަންނަވައިލާނަން ޤާނޫނުއަސާސީ ހިމާޔަތްތަކަކަށްޢިލްމުވެރިން ގެން މިތިބަ ކުރުމުެގ ނަމުގައި ެއއްވެ . އަުޅގަ

ދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބަޔާްނެވގެންާވ  ކުރަމުން މިޤައުމުގެ އަޅުަގނޑުމެްނ ޢަމަލު މި .ލާނަންމީހުންނަށް ދަންނަވައި

ނޑުމެން ބަލަނުކުތާ ދީނަކީ  ދީން. އަދި އިސްލާމް ހިނގާށޭ. މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނަކީ އިސްލާމްމާތައް އަުޅގަ

ނުޑ މަސްދަރު ކަުމގަިއ ބަ އެްއގޮތަށް ޤާނޫނެއް  ޔާންކުރެވިަފއިވޭ. ެއ މަްސދަރާދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުގެ ަމިއގަ

ނޑުެމން ،އަޅުަގނޑުމެން ހަދަން މިއަދު ނިންމީމަ ނޑު ފުމެފެންނަނީ ކަ ކުރިމަތީަގއި މި ގެއަޅުގަ ، ށިގަ

ގޮވަނީ އެންމެ ވާހަކަެއއް. ނަޝީދު ދޫކޮށްލުމަށް. ނަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްގެްނ  ކުރަމުންދާ މަންޒަރު. އަދި މިއުނދަގޫ

އުޅެނީކީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަކުންނެއް ނޫން. ނަޝީދު ަހްއޔަރުކޮށްގެްނ އުޅެީނކީ ަރއީުސލްޖުމްޖުމްހޫރިއްޔާއެއް ނޫން. 

ޖެނެރަލްގެ ވާހަކަ ިމ  އް. އެޤިއްުލ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލެއިގެން އުޅެނީ މިނިވަން މުސްތައުފުލަޝީދަށް ދަޢުވާނަ

މީހުން  މި ،އުޅޭ ގޮަތކީ މި ޖަމާައތުގެ މީހުންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާން ެއބަ ކުރޭ. ޙަޤީޤަތުަގއި ެވގެްނ މި

ކުެރވޭ ބޭނުން ޖިންސަކުން ކައިވެނި، ނުން ދީނަކަށްމީހުން ބޭ އަދި މި ،ބޭނުންވާ ޙައްޤުތަކަށް މި ޤަުއމު ސެކިއުލަރކޮށް

ރައީސް ުނވަތަ ކެނެީރގޭ ުމޙައްމަދު ނަޝީދު ވެިރކަމަށް  ގޮތަށް ހެދޭނެ ގޮްތގޮތް މި ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ހަދައިދޭނީ ހުޅު 

ކުން މިއަދު ތަުކރަމުންދާ ފަރާތްމަސައްކަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް  ވާނަމަ. އެހެންވީމަ، އެ އެނބުރި އައިސްފި ކަުމގައި

ރެއިން ަރއްިޔތުންގެ އެންމެ މުހިއްމު ބާރު ބާރުެގ ތެ 3ރަްއިޔތުންނަށް ޓަކައި އުފެދިފަިއާވ  މަޖިލިސް ހުއްޓުވަިއ،

ނޑުެމން ފުރުޞަތު ދޭނެ ކަމަށް. ުޅވަިއގެން ިމގޮތަށް މަސަްއކަތްކުރުމަށް މި ކުރިއައަހިފަހައްޓައި އޮބި  ށް ގެންދަނީ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މިއެކަމަކު މި ފުރުޞަތެ ނޑުމެންެގ  އް އަުޅގަ މަޖިލީހަކުން އަޅުަގނޑުމެންނެއް ނުދޭަނން. އަދި އަުޅގަ

 ނަމަެވސް މިތާގައި ޖިނާޢީ ކުށްތަަކަކށް މަގުފަހިވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް  ވުރެ އިތުރަށް ތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު އެ އަދަދަށް

ތިބެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް.  ޑުމެން މަޑުކޮށްގެން މިނުވާތީވެ އަިދވެސް ައޅުަގނކުރުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުން

 މަންޒަރު. މި މަންޒަރު. އަދި ިދެވހި ރައްޔިތުންނަށް ފެނިވަަޑިއގަންނަވާނެ މި މަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ މި
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އިދިކޮޅަްށ  ބާރާ ދޭން. އެޔުނިވަރސިީޓއެއް އުފެއްދުމަށް ޓަކައި ޤާނޫނަކުން ބާރު ޅެނީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އިްސލާމިކުއު

 .ބޭފުޅުން ވިދާުޅވާ ަބޔަކު ކުރަނީ ހަމަ ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން ކަމަށް އެ  މަސައްކަތް މި

ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނާ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސްލާއި ރޫހު؟ މި ރޫޙުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢާއަށް ރިޢާޔަތްކޮބައިތޯ 

ނޑައެިޅގެން އިދިކޮޅަށް.  ޔުނިވަރސިީޓއެްއ ައޅައިދިނުމާ ތިއްބެވީ ުނކުމެ. ިއސްލާމީ އި މިމާއްދާތައް ބަހައްޓާފަ  ކަ

ކޮށް ިމ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން މި ހުރަސްއަޅާ މެންބަރުންތައް، ޚާއްޞަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ އަޅުަގނޑަށް ފެނޭ މި

ވެސް ަރއްޔިތުްނެގ  ވަަޑއިގެން ުދވަހަކުވިސްނާ  ފައެްއގައިމެދުގައި ރަސްމީ ސި ވަޑަިއގަންނަވާ މެންބަރުންތަކާފެނި

ުދވާނެއް. ނުެގންނެވުން. މީ އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅަށް ހިންގާ ޢު ހިާސބަށް މިއިން މެންބަރަކު ވޮށް އަިލވާމަޖިލީހުގެ 

އިސްލާމީ  ނެީތވެ،ކުރެވިދާޤައުމުގައި ޤާއިމު ހިންގަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތެއް މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިައދު މި 

ހިސާބުތަކުން ވަރސިޓީަތކެއް ާރއްޖޭަގިއ ޤާއިމުކުރެވިދާނެީތވެ، އިސްާލމްދީނާ އިދިކޮޅަށް މަސަްއކަްތކުރުމުގެ ތަފާސްޔުނި

ކުރަްނ ދު ނަީޝދޭ ކިޔާ މީހަކު ހިމާޔަތްވަރަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް ާފސްެވވަަޑއިގެން ހުންނެވި ގ. ކެނެރީގޭ މުޙައްމަ

! ޢިއްޒަތްތެރި ލޮބުވެތި ރައީސް، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފެންނަނީ. އާދެ އް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިނިކުމެގެން އުޅޭ ބައިަގނޑެ 

ރައްޔިތުން. ދިެވހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ މަންހަޖަށާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ޓަކައި އުފެއްދޭ ޖީލެއް  އެންމެހައި

ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ  ތުރަށް ވާހަަކއަކީ ިދވެހިލެއް ނެތް ބަަޔކު ދެން އިނޫނީ މި ޤައުުމަގއި މިކަހަލަ ައގަ އުފެއްދިގެން

ލާަފއި ހުރީކީ ނޫން. ނެޑއް ެވސް މިއިން މީހަުކ އަޅައިގަ ންނަނީ އެންމެ ކުޑަމިނުން ބުރުގާފެ ޗާންސް ކުަޑެވގެންދާނެ. މި

 ނަގެ ހާލު ހުރިކުރަން ނުކުމެގެން ހުރި މީހާ ފެންނަން ކުރިމަތީގައި. އެކަމަކު މީހުންނެވީ އަޅުަގނޑުމެން ހިމާޔަތް މި

ދެކޮޅަށް. ހިތާމަހުރި ކަމެއް  ޖައްސަނީ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ . މިތަނަށް އައިްސ މިތާގައި ވަްށވަށް މިގޮތަކީ މިއީ

ނޑުމެން ުކރަންޖެހޭ ކަމެއް މީ. ތި ޮއްތ އަސާްސަގއި  ބޭފުޅުން މިއަދު ތި އަޅަނީ ތިބޭފުޅުންގެ މި މީ. ހިތާމަ އަޅުގަ

ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އޮންނަންޖެހޭނީ  ނޫން ދެން ޚިާލފަށް. ލާހިކު ކުޅަދާނަ ކަމެއް އެންމެ ވަރުގަދަ އަސާސާ

ޖެހޭނީ އޭނަ ކުިރ ލާނީ. އަޅުަގނޑުމެން މި ގޮވަީނ އޭަނ އޮންނަންހޭނީ ޖަލުގައި. ހަމަ މިހެން ހަދައިޖަލުގައި. އޮންނަންޖެ

ހަމަ މާރިޔާ ވެްސ  ،ާވނަމަ ބޭނުންވާ ކަމުަގއިލިބިގެން ޖަުލަގއޭ. ޖެހިގެން ހުރި ގޮޅި ާމރިޔާ ކުށަށް އަދަބު

ނުޑމެ ނޑުމެން މިންގެ މައްސަލަެއއް ނޫން މީކީވަަޑއިގަންަނވަންވީ. އަުޅގަ ޤާނޫނުއަސާސީ  ތިބީ މި ތަނުގަިއ މި . އަުޅގަ

ވަންކަްނ ހެއްޓުމަށް ޓަކައި. މި ތަުނަގއި ޚިޔާުލފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަްނކަމާއި ވާހަކަދެްއކުމުގެ މިނި ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެ

ތިއްބެވި ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރުންނަށް ވެްސ  އޮންނަންވާނީ އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުންނަށް އެކަންޏަކު ނޫން. ހަމަ މިތާ މި

އޮތީ. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި ލޮބުވެތި  . ދޫނިދޫ ކުޑަގޮީޅގައި އެއޮތީ ދޫކޮށްފަ އެ ؛އޮންނަންވާނެ. ހަމަ މިބާރު މިގޮތަށް

ުކާރ ަނއްތާލުމަށް ޓަކައި މަސަްއކަތް އަސާސްތައް ރި ރައީސް. ައޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނޭ މިރައްޔިތުންނޭ. ޢިްއޒަތްތެ

ހުރި ބޮޑެތި ކުށްތަކަށް އަރަިއގަތުމަްށ  ގޮތެްއގަިއ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަުކގައި ަކނަޑއަޅާފައި މީހުންނަކީ އާއްމު

ބޭނުންކުރުން ވިޔަސް، އެީއ ވައްކަންކުރުން ނަމަވެްސ، މީހުން. އެއީ ރާބުއިން ވިޔަސް، ެއއީ މަސްތުވާތަެކތި ހިތްވަރުދޭ 
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އެއީ ތަންތަނަށް ދަރާ އޮތުްނ ނަމަވެސް، އެ ލިސްޓު ިމ ތިބީ އެކީ ެއކަްއޗަކަށް އެމް.ޑީ.ޕީަގއި. ައޅުަގނޑުމެންެގ 

ދެ، ތެރެއިން ޭއގެ މެންބަރުން ެއ މީހުންނަށް ހޯދާކަށް ލާހިކެއް ނޫން. ނުވެސް ފެންނާނެ. ނުވެސް ތިބޭނެމެ. އާ

އަޅުަގނޑު ދަންނަަވއިލާނަން އަޅުަގނޑުމެންގެ އަތުަގިއ މި އޮތް އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީަގއި، މި ޤާނޫނު 

އުފެދިގެންދިަޔއިމަ އުފެދިގެންާދ އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިީޓގެ ދަށުން ޢިލްމުވެރި ޖީލެއް މި ޤައުމުަގއި އުފެއްދިދާނެތީެވ، 

ައޅުަގނޑުމެންަނށް މި ފެންނަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުން މި ކުރިއަށް ގެންދާ  އެ ޢިލްމުވެރި ޖީލަށް ޖާގަނުިދނުމަށް ޓަކައި

ޢުދުވާން. މިއީ ދިވެހިރާއްޖެައށް ބަޣާވާތެއް ގެނައުމަށް ވުެރ ނުބައި ނުރައްކާތެރި ކަމެއް. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުްނގެ 

ނޑުމެންނަށް މި ޤާނޫނަށް ޓަކަިއ ބިލެއް ހުށަހެޅުމަށް މަސައްކަތްކުެރވެމުން ދާހިނދު،  މަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ނޑު ފުންމަިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަސައްކަތަްށ ހުރަސްއަޅައި، ެއކަން ވިަޔނުދީ، އަޅުަގނޑުމެންގެ ކުިރމަތީގައި ކަިށގަ

އަދި ހަމަ އެކަނި އެންމެ މީހަކު؛ އަޅެ، މި ތިއްބެވި ެއމް.ޑީ.ޕީ މެންބަރުންނަށް އިސްލާމްދީނަށް ވުރެ މުހިއްމުތޯއޭ 

މުޙައްމަދު ނަޝީދު؟ ނޫން އެއްގޮތަކަށްެވސް ނުވާނެ. މަޖުބޫރުތޯއޭ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު މުހިއްމުތޯއޭ  ކެނެރީގޭ

މިއަށްވުރެ؟ މުހިއްމެއް ނުވާނެ. މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ވަރަށް ތަރަހަކޮށް ޝަރީޙަކަށް ލިޔެފައި އެބަ ޭވ 

ވާ ިއސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެ މައްަޗށް ބިނާކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ މި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިގެން

ވެރިކަމެްއ ކުރާ، ދީމިޤްރާތީ އަދި ޔުނިޓަރި ަދއުލަތެއް ކަމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ިމ ދައުލަތުގެ ނަމަީކ ދިވެިހ 

އްާދގެ )ހ(ގަިއ ވަނަ މާ 70ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ބަޔާންުކރެވިފައި ވީއިުރ، މި ތަނުަގއި މި ޤާނޫނުއަސާީސގެ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރާއި ަވޒީފާާއއި އެކަން ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ނުކުތާތަކާ ޚިލާފަްށ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އަޅުަގނޑުމެންގެ މި މަިޖލީހުގެ އަޚުން ކަުމގައި ހިެމނޭ ބަޔަކު މި މަސައްކަތަށް 

ނޑުމެނަްށ ހުރަސްއެޅުމަށް ކުރާ މަ ނޑުމެންނަށް ބަލައިލާއިރު އަުޅގަ ަސއްަކތް. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. ާސފުކޮށް އަުޅގަ

އެބަ އެނގޭ މި މަސަްއކަތުަގއި މެޔަށް ދިލަނަގަިއގެން މި އުޅެނީ ކޮން ބައެްއކަން. މައްޗަްނގޮޅީ އުތުރު ދާއިާރެގ 

ނޑުމެންނަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މާރިޔާ އަޙްމަދުދީދީ. އެ ކަމަނާއަްށ ަތދު ވާނެ، އެ ކަމަނާއަްށ ދަތިވާެނ. އެކަން އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ ެއނގޭ އިމްިތޔާޒް ފަހުމީ؛ އެ  އެބަ އެނގޭ. ބަންުދގަިއ ހުރީ އެ ކަމަާނގެ ވަރަށް ގާތް ބޭފުެޅއް. އަުޅގަ

ނިވަރިސޓީ ގެންނެއުމާ މަނިކުފާނަކީ މިކަމުގެ ބޭފުެޅްއކަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިސްލާމިުކ ޔު

ނޑުމެްނ  މެދު އަލްއުސްތާޛް އިމްިތޔާޒް ފަހުމީ ދެކޮޅުހަދާ ނަމަ، ހިތާމައެއް. އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިީޓއަކާ ދެކޮޅަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ަޤއުމުަގިއ ފިތުނަފަސާދަ އުފައްދަިއ،  ނޑުމެންނަށް އެބަ އެނޭގ އަުޅގަ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް އެއީ. އަުޅގަ

ސޫލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް މިފަދަ ޤާނޫނެއް ގެންނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެކަން. މިއީ އިސްލާމްދީނުގެ އު

ނޑުމެންނަށް އެނގޭ ކަމެއް. އަދި މީގެއިތުރުން ައޅުަގނޑުމެންނާ މެދުގައި މި ޤައުމުަގއި މި  ނަޑއެިޅގެން އަުޅގަ ކަ

ނޑާލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގަިއ ހާލަތު ގެނައުމަށް، ޤައުމު ހަލަބޮލިކުރުމަށް، ޤައުމުގެ  އިޤްތިޞާދު ފު

ނިޑެގއްލިގެންދާ މީހުން.  ޚާއްޞަކޮށް މި މެންބަރު ތިިބކަމީ އިތުރު ކަެމއް. މިއީ ެއތައް ފަހަރަކު ދަރަނިވެިރވެ، ގޮ
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ޒާތުގެ ބޮޑެތި ނުބަިއ  މީގެތެރޭަގއި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރަކީ އާއްމު ގޮތެްއގައި މީހުންނަށް ދަރަނިނުދީ، މިކަހަލަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ވެދެގެން އުޅޭ ތަން.  ނުލަފާ ކަންތައްތައް ކޮށް، އެފަދަ މީހުންތައް އަޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ކުރިމަތީގައި މި ވާ ޤާނޫނު،  އާދެ މި ތަޅުމަށް މި ބޭފުޅުން ވަނުމުގެ ބޭނުމަކީ މިއީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުށަހަޅާފައި މި ވާ، ިދވެހި ސަރުކާރުްނ ފޮނުއްވާފަިއ މި ާވ މުހިއްމު އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަުތގަ  އި މި ވާ، އަުޅގަ

ނުޑ ކުރިން އިޝާރާތްކުރިހެން ިމ ޒާތުގެ މުހިއްމު މާދަމާއަށް  ޤާނޫނުތަކުގެ މަފްހޫމުތަކުގެ ެތރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ އަުޅގަ

ރަނގަޅަށް ދެކެފަރިތަ، ދެނެތިބި ބަޔަކު އުފެއްދޭނެ ޖީލެއް  ޓަކައި އުފެދޭ އިސްލާމްދީނުެގ އަސްލުތަކާއި ުއސޫލުތައް

އުފެއްދުމަށް ޓަކައި މުހިއްމު މަސައްކަތްތައް. މި ދަންނަވަނީ އިސްލާމިކު ޔުނިވަރސިީޓގެ ވާހަކަ. މާދަމާ މި ބޭފުޅުން 

މީ ތަރުބިއްޔަތަށް ކޮންގޮތަކަށް ކޮން ތަނެއްަގިއތޯއޭ ވިދާޅުވާނީ ތިމަންނާމެން ވެސް މިތިބީ ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާ

ޖާގަދީގެންނޭ. އެމް.ޑީ.ޕީެގ މެންބަރުންނަކަށް މިއަދު މި ދައްާކ މަންޒަރުތަކަކުންނެްއ އެހެން ބުނެވޭނެ ެއއްެވސް ގޮތެްއ، 

އެްއވެސް ސަފުހާއެއް ދެެނއް ނުފެންނާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. ރެކޯޑުކުެރިވެގން މިދާ މަންޒަރުގައި 

ނާ ޚިލާފަށް، މި ޤާނޫނު ުއފެއްދުމާ އިނދިކޮޅަށް އެމް.ޑީ.ޕީން މަސައްކަތްކުރަމުންާދ ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެ ިމ ޤާނޫ

މަންޒަރު. ޤައުމީ ޔުނިވަރސިީޓއާ ެއއް ެލވަލެްއަގއި އެއަްށުވރެން މައްޗަށް ިދވެހިރާއްޖޭެގ އިސްލާމިކި ޔުނިވަރސިީޓއެްއ 

މެންގެ ިމއަދުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޔާމީްނ ބެހެއްޓުމުގެ ވާހަަކއަކީ އަުޅަގނޑުމެންގެ މި ސަރުކާރުން، އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން މި  ނޑުމެްނނާ ހިއްސާކުރި މެނިފެސްޓޯަގއި ވާ ކަމެއް. އެ މަސަްއކަްތކުރުމަށް އަުޅގަ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އޭރުގެ ަރއީސް، ހުޅު ަރއީްސ ކުރެްއވި ޢަމަލަކާ ގުިޅގެން   މަޖިލީހަށް އައި ހިނދު، އަުޅގަ

ބާުރގެ ތެެރއިން ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުިޑޝަރީއާ އަދި މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި ބަޔާްނކުރާ  3ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން، ޤައުުމެގ 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބާރުތަކުގެ ތެރެއިން ޖިނާޢީ ދަޢުވާކުރުމުގެ ބާރު އެ މަނިކުފާނުގެ ފަރާތަށް ލިބިފައި އޮތް 

ޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްަޗށް ދަޢުވާ އުފުލިގެންދާ ތަން. އޭނަ އެކަންޏަކު ނޫން ދަޢުވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ކެނެރީޭގ މު

ނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ ހަމައެކަނި މި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ަބެއްއ  އުފުލިފައި މިއޮތީކީ. ނަމަވެްސ އަުޅގަ

ރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު މާ މުހިއްމުވެގެންދާ މެންބަރުންނަށް އިސްލާމް ދީނާއި އިސްލާމީ ޝަޚްސިއްޔަތަްށ ވުރެ ކެނެ

ތަން. ޤާނޫނެއް ހަދަން ވެްސ ހުރަސްއަޅަނީ. ަރއްޔިތުްނެގ މަސައްކަތަށް ވެްސ ހުރަސްއަޅަނީ. ަރއްޔިތުން އެތަްއ 

ޚަރަދެއް ކޮށްފައި ފޮނުވި މެންބަރުންނާއި އެ މީހުނަށް ލިބޭ މުސާރައިން ބޭރުގައި ވެސް މި ކަންތައް މިހެން މި 

ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް. މިފަދަ ޢަމަލުތައް މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުގައި ހިންަގވަިއގެން، ެއގޮތަށް ކުިރއަށް  ނީ.ކުރުވަ

ގެންދަަވއިގެްނ ޖިނާޢީ ކުށްތަެކއް މެންބަރުންނަށް ކުރުމާ ހަމައަށް ކުިރއަށް ގެންދިއުމަށް ޫދކޮށްލައްަވިއގެން ނުތިއްަބވާ. 

ރައީސަށް ލިބިަވޑަިއގަންނަވާ ބާރުަގއި ވެްސ މިކަން ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ  މަޖިލީހު ގަވާއިދުަގއި ވެސް ޢިއްޒަތްތެރި

ގޮތްތަެކއް އޮންނާނެ. މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ނުކުތާތަުކަގއި އެބަ ވޭ، ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުަގއި އިންނަ 

ނޑަެއޅިގެން  ގައި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަުކަގއި ބާރު ވަނަ މާއްދާ  4ވަނަ ާމއްދާ،  3ފަރާތްތަކަށް ބާރުލިބިދީފައި؛ ހަމަ ކަ
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ވަނަ ާމއްދާެގ  82އޮތީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ އަތްޕުުޅަގއި ކަމަްށ ބަޔާން އެބަ ކުރޭ. ޤާނޫނުައސާސީގެ 

ތި ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހުންނަންވާނެ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީަސކީ ަވކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމެއް ނެ

 އާއިގަވާއިާދއި މަޖިލީހުގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާމި ޤާނޫނުއަސާސީާއއި 

 ،އިްސވެރިާޔއޭ. މަނިކުފާނަށް އިސްކުރެވިަފއިކަންތައް ހިންގުމުގެ  އިޖަލްސާތަކާއި ކޮމިޓީގެ އެންމެހަ މަޖިލީހުގެ

އްެބވި މި ަގާވއިދުގެ ދަށުން ިމ ތި ،ލިބިދީފަިއޭވ މި ަގވާއިުދގައި  ން ބާރުމަތިކުރެވިފައި ޤާނޫުނއަސާީސގެ ދަށު

ބޭރަށް ފޮނުވޭނެ. މާ ގަަދހަދަންޏާ ދޫނިދޫއަށް ވެސް ފޮނުވޭނެ ގޮްތގޮތް އޮންނާނެ.  އި މެންބަރުންގެ ނަން ިއއްވަ 

ަގނޑުމެންނަށް ކަންތަްއ ޅުވަންޏާ އަ ކަމަށް ގަޔަްށ، ފަޔަށް، ބޮލަށް އަރާ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާ އޮންނާނެ

 ކަމަނާ އެ ދެްއވާށޭ. އެން ގޮޅިއެއް ހޯއްދަަވއިައށް ދޫނިދޫން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މާރިޔާ. އަުޅަގނޑު އެދެނެކުރެވޭ

ތަނުަގއި އިންަނވަން ބޭނުންފުޅުވޭ. އެކަން  އެ .ނުންފުޅުވޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސްތަނަށް ވަޑަިއގަންނަވަން ބޭ 

ނޑުގެ އު ކޮށްދެއްވާށޭ. އަޅު  ނޑު ވެސް ބޭނުްނވޭ އެޚުގަ ނޑު ނުލާހިުކ އިޙްތިރާމުކުރާ މީހެއް. ައުޅގަ  ތެއް. އަުޅގަ

ނޑުމެން  ،ވާނަމަ މިކަމަށް ހުރަސްއަޅާ ަކމުގައި .ވުން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް ޮގތް އަށް އެތަނަށް ދެވޭކަމަނާ އަުޅގަ

ގެ ތެރެއިްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނު އްދާތަކު އެބަޖެހޭ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މި ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މި ބަޔާންކުރާ މާ

ނޑުމެްނގެ އަދި އަޅު  ރުޙަލާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމާގެ މައިޞްލާޙުުކރުމު އި ޤާނޫނުޅުމާއި ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނައުމާހުށަހެ ގަ

 ނޑުމެން އެބަބައިގެ މަަސއްކަތަށް ފަހު ނިުކމެ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތަޅުމަށް ގެނެސް އަުޅގަ މި ދެ ،ކޮމިޓީ މަރުޙަލާއާ

ހުށަހެޅިގެންދިޔަ ޤާނޫނު ހުށަހެޅުއްވި ފޮނަދޫ ދާއިާރގެ  ؛މި ޤާނޫަނށް .ގެންދަން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ޖެހޭ ކުރިއަށް

މަނިކުފާނު  ސާބަްސ ދަންނަވަން. އެ އިއަށް އަުޅަގނޑުމެން އައްސަރިބަހާ  هللاޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

މު ޤާނޫނަށް އްށް ޓަކައި އެ ހުަށހެޅުއްިވ މުހިކޮށްދިނުމަމި ޤައުމުގެ ވަޠަން ހިމާޔަތް  ނާއިމިއަދު މި ޤައުމުެގ ދީ

މު ޤާނޫނެކޭ. އަދި އްން ދަންނަވާނީ މިހެން. މިއީ މުހިޖެހޭ. އެއަށް އަޅުަގނޑުމެ ވެިރވާން އެބަޚުރުއަޅުަގނޑުމެން ފަ

ވެސް  ން ފެއިލްވީއޭ. މުޙައްމަދު ނަޝީދުމީހު އެމް.ޑީ.ޕީގެ މި ޮގވާލުމަށް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މިހެންނޭ. އެ

ނުޑ ެވސް ފެއިލްީވއޭ. ބާކީ ތިބި ަބޔަކު ވެއްޖެްއޔާ ދެން ތިބޭނީ ކޮންމެވެސް ޖިނާޢީ ކުށަކަްށ ބައި ފެއިލްވީޭއ. މި  ގަ

ނޑުމެންނަށް މި .ގޮީޅަގޭއ. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަރަިއގަނެގެން ޖަލު ވަުރެގ ޤާނޫނެއް މި ސަރުކާރުން  ައޅުގަ

ކަމެއް ނޫން. ޚާއްޞަ  ގެންވާނެއްވައި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރަކު ކުރަ ނުއްވީމާ، މި ޤާނޫނަށް ހުރަސްއެޅުމަކީ މިއިންފޮ

ނޑުގެ އަޚް އަލްއުސްާތޛްގޮތެްއގަ މަނިކުފާނަކީ ޤާނޫނީ  ނޫން. އެ ކަެމއް ފަހުމީ ކުރައްަވިއގެންވާނެ އިމްތިާޔޒް އި އަުޅގަ

ނޑު އުފައްދަން ބޭނުންވާވަކީެލއް. މި ޤާނޫނަށް ހުރަސްއަޅަނީތޯޭއ އަޅު   ޤާނޫނަށް؛ ުސވާލެއް. ތިޔަ ވާހަކަެދއްެކވި ގަ

ނޑަށް ޔަޤީން  ޤާނޫނަށް ހުރަސްއަޅަނީތޯއޭ؟ އާދެ، އެ ؟ހުރަސްއަޅަނީތޯއޭ ބޭފުޅުން ދޫކޮށްލާށޭ އަންގަނީ. އަުޅގަ

ގުިޅގެން ިމ  ކަންތަކާ އަޅުަގނޑުމެން އަަތކު ނެތް ދޫކޮށްލެވޭނެ ެއއްެޗއް. ދޫކޮްށލަންޖެހޭ އެއްޗެއް. އެހެންވީމާ، މި

ނޑުއި މައްސަލަ މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ާޤނޫނަށް އަޅުަގނޑުމެންނަްށ ، މެންނަށް މިހެން ކުރެވިފައި އޮތްގައި އަުޅގަ
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ނޑުމެން މަސައްކަތް އަޅު  އަޅުަގނޑުމެްނގެ  ،ން ކުރާާހ ހިނދަކުރުމުގެ ަމސައްކަތް އެމް.ޑީ.ޕީއުނދަޫގކު ،ދަތިކޮށް ގަ

ނއިހުއްޓަ ނޑުމެންނަށް މި ހުރަސްއަާޅ  މި ،ަގއިއިމެންނަށް އެބަ އެނގޭ މި މަްއސަލަޑުނުލާނަން. އަުޅގަ ކަުމގައި އަުޅގަ

ޚިލާފު ކަންތައްތަްއ ކުރުމަްށ  . ެއއީ މިދެންނެވި ޒާތުެގ ދީނާސަބަެބއްކަން. އެންމެ ސަބަބެއް  ސަބަބަކީ ހަމަ އެންމެ

ނޑުމެން ބާރުއަޅަުމން ގެންދާ ފަރާތްތައް ބާރުއަޅާ ފަރާތްތައް. ޒާތުގެ ހުރިހާ  ނަށް މި ފެންނަނީ ކުރިމަތީގައި. މިއަޅުގަ

ނޑުމެން ކުރިމަތީ އެމް.ޑީ.ޕީ ފަޅިން މި ؛ހުތުރު ފެންނަނީ.  ހަޑިހުތުރު ޢަމަލުތައް ކުރުމުގަިއ ދެމިތިބި މެންބަރުން އަުޅގަ

ނުޑމެން އަތުގައި މި މި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ނޑުމެ ،އޮތް ޤާނޫނުގައި  ދެންނެވި ޤާނޫނުގައި އަުޅގަ ށް ނަންއަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭުނން. މި ފެންނަ އަދި އެްއ ހަމަ ރާއްޖޭަގއި އެަބއޮްތ  ޤާނޫނުއަސާސީެގ ތަރަހައިން ައޅުގަ

ދާ ޤާނޫނުގައި އަސާީސ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަްނކަމުގެ ބާބުގައި ވެސް ދިވެހިރާއްޭޖގެ  އަޅުަގނޑުމެން ޢަމަލުކުރަމުން މި

ކަރަންޓާއި މިފަދަ ކަންތައްތައް ދައުލަުތެގ  ގޮުތގައި ިހމެނޭ ބޯފެނާއި އްުޤގެރައްޔިތުންނަށް ތަޢުލީމާއި ައސާސީ ޙަ

ހަކަތަކުެގ ދެންނެވި ވާ ބުނާ މި  ވަނަ މާއްދާަގއި މި 32ކެރިފޯރުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަކުން ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް. 

ނޑުމެން ޤާނޫނު ހަދަންހަދާ މަޖިލީހުޤާނޫނު ،މަސައްކަތަށް ނޑުެމންނަށް މި ފެންނަނީ މުޅިން  އުޅުނީމާން އަޅުގަ އަޅުގަ

 ،ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވަނީ މުޅިން އެހެން ވާހަކަެއއް ކަމެއް. މިތަނަށް ކަިށަގނޑު ހިތްޕަަވއިގެން ވަަޑިއގެން މި އެހެން

 މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް ަދއްަކވަން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭުރގެ ފަރާތްަތއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެބަ  ،ތާކު މުޅިން އެހެން

ތަން.  ދާށްލުމަށް އެދި ވާހަކަަދއްކަމުންފެނޭ އިރުއިރުކޮޅުން އެިކއެިކ ގޮތްގޮތުން ކެނެރީގޭ މުޙަްއމަދު ނަޝީދު ދޫކޮ

ނުކުާތއަީކ  އަުޅަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއެއް އެަބއޮތް. އެ .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

ދިވެހިާރއްޖޭެގ  އި،ށް ެސކިޔުލަރިޒަުމގެ ާވހަކަދައްކަ ާޚއްޞަކޮ ،ލާފަށް ވާހަކަދައްަކވާޚި މިދެންނެވި އިސްލާމީ އުސޫލުަތކާ

މީގެތެރޭގައި އެމް.ޑީ.ޕީ އެބަ ހިމެނޭ. މީގެތެރޭގައި  ؛ންނާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ މީހުންއެއް ދީނަށްވުރެ ގިނަ ދީން އޮ

މާރިޔާ. މީގެތެރޭގައި އެންމެ އިސް މީހަކީ  މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ އެންމެ އިސްމީހާ. މީގެތެރޭގައި އެންެމ އިސް މީހަކީ

 ވާހަކަދައްކަިއގެން އެ މީހުންނާންވަނީ މިދެންނެވި ޒާތެއްގެ ބޭރުބޭފުޅުން ބޭނު . މިހުންނެވި އެމް.ޑީ.ޕީގެ މެންބަރުދެން 

މި ، ކޮްށގެންން އައިސް މި ޤައުމަށް ގެއްލުންމީހުންގެ މީހު އެ ،މީހުންގެ ފަރާތުން ދިވެހި ޤައުމަށް ޕްރެޝަރކޮށްގެން

ނޑުމެން ގޮތްދޫކޮްށލާފައި ނިކުމެ އެޓު އިޤައުމުގެ ޓޫރިޒަމް ޮބއިކޮ  މީހުން  ކޮށްގެން ައޅުަގނޑުމެން ލަްއވާ އަުޅގަ

ނޫން ވާކަށް. މި ަޤއުމުގެ ދިރުާމިއ  ކަެމއް އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ އެކަމެްއ ލާހިކު ކުޅަދާނަهللا ކަމަށް.  ބޭނުންކަމެއް ކުރާނެ

އުމުެގ ރަްއކާތެރިކަމާިއ މި ޤައުމުގެ މާދަމާއަްށ ޓަަކއި އަޅުަގނޑަްށ މިހާރު އެ މި ޤައުމުގެ ސަލާމަތާއި ިމ ޤަ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު އޮންނަންޖެހޭނީ ޖަލުގައި ކަމަށް.  ވޭ ދިގު މުއްދަތަކަށް ގ. ކެނެރީގޭ ޔަޤީންކުރެވޭ ޤަބޫލުކުރެ 

ފެންނަނީ ރީއްޗަށް. އޭނަ ކަހަލަ  މިއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ޖަލުަގއި ޭއނަ އޮންނަންޖެހޭނީ. އޭނަ އޮންނަންޖެހޭ ސަބަބު 

ދަރިންގެ މާދަމާެގ  ލާޤާއި މި ޤައުމުގެޚްތިކޮށް މި ޤައުމުގެ ދަރިންގެ އަސުންނާފަ ކޮށް،މީހުން. މި ޤައުމު ހަލާކު

މި  އި،ތެރެ. މި މަޖިލީހުގައި ކެތްނުލަވަ . މިއީ ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހެއްގެ އެޅައިލާފައި އަނީ ކަތިލަވަ މި މުސްތަޤުބަލް
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ދިނީ ކެނެރީޭގ ށް ފުރުޞަތާއި ވަގުާތއި ހިތްވަރުމިހެން އުޅޭ މެންބަރުންނަ ،އެްއޗެކޭ ބުނަން ވަގުތުނުދީމަޖިލީހުގައި 

މުޙައްމަދު ނަޝީދު. އޭނަ އެްއވެހުރެ ކޮންމެ ތަނެއްގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުޅުޖެހުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަންތަން 

 ،ދެންނެވި ޤާނޫނު ައޅުަގނޑުެމން މި .ތްތެރި ރައީސް. ޢިްއޒަ ންކަންކަ ރޯކުރުމަކީ އޭނަ އާއްމު ގޮެތއްަގއި ކުރާ

އް ޢެމިައށްވުރެ ރަނަގޅު މުޖުތަމަ އުޅެނީ މިކަންތައްަތކަށް ަޙއްލެއް ގެނައުމަށް ަޓކައި. ޔުނިވަރސިީޓގެ ބިލު ހަދަން މި

ވާހަކަ  މަށް މިއަދު މިއަަޅމުންދާވަރު ތާރީޚަށް ޓަކައި ޯނޓުކުރުންވީާމ، އެ މަސަްއކަތަށް ހުރަސްއުފެއްދުމަށް ޓަކަިއ. އެހެ

ނޑުމެން ސާބިތުކަމާވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމު 18ދަންނަވަނީ. މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅުަގނޑު މި  ގަިއ އަޅުގަ

ެއއްގޮތަށް ނޫނީ މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނެއް  ސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި އަސްލުތަކާކުރަނީ އި އެކު މިއަދު ދިފާޢު މި

ދީީނ  ،ނުދޭނެކަން. އަދި ެއކަންތައްަތއް ނިމިގެންދާނީ ޢިލްމުވެރި ވެސް . ހެދުމަށް ފުރުޞަތުނެހެދޭނެ ކަމަށް

އްޔާ ިމ ޤައުމާއި ހަވާލުވާނެ ބައެްއ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް. ތިބި ބަޔަކު އިރާދަކުެރއްވި  ތަރުބިއްޔަތު ލިބިފައި

ނޑުމެން އަދާ މި މި ޤައުމުަގއި މިއަށްވުރެ ބޮުޑ  .ތެރި ރައީސްކުރަނީ. ޢިއްޒަތް އަޅުަގނޑުމެްނގެ ވާޖިބެއް ައޅުގަ

ނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަާސީސގެ އެހެން ހަމަައކުން ބަޔާެނއްކަވާޖިބެއް އަދާކުރުމަ ނުކޮށްދޭ. ޢިްއޒަތްތެރި  ށް އަުޅގަ

އިދިކޮުޅ  ދީން ގެންނަްނ އުޅޭ މީހުން މިއާކުރަނީ މި ޤައުމަށް އެއް ީދނަށްވުރެ ގިނަ  މި މަސައްކަތް މި .ރައީސް

ނޑު ކިތަންމެ ފުމުނަކަސް ދަން މަސައްކަތް މިހަ ަކްސ ޔަންމެ ވަރުގަދައަށް ައޑުގަަދކުރިކިތަ ،ކުރަނީ. ކަށިގަ

ަރއްޔިތުްނގެ ަޙއްޤުަގިއ  ،ކޮށްފަިއ ތިބި ހުވާމި މަސައްކަތަށް އަުޅަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން މި ބިލަށާިއ 

ްސ ޔަދަގުލެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިކިތަންމެ އުނ ،ސްޔަ ކިތަންމެ ވަރަކަށް އަުޑގަދަކުރި އަޅުަގނޑުމެން ތިބޭނަން.

ެއއް ވެސް ފަހަތަކަށް އަޅުަގނޑުެމން ނުދާނަން. ޢިއްޒަތްތެރި ސަްއކަތުަގއި ހަމަ އެންމެ އިްނޗިއަޅުަގނޑުމެްނގެ މަ

ނޑުމެ ،ވާނަމަ މި އުސޫލުން މިކަން މިހެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމުަގއި  ،ރައީސަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަާވނެ ންެގ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ެވސް ފިޔަހަމަ  ންތިބި މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަމެއް ކިތަންމެ ގޮތްތަކެްއ  އެޅޭނެ ކިތަންމެވަޅު އަޅުގަ

ގެ މަސީޙް هللا ޢަބްދުއަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް  ތްތެރި ރައީސްގެ ކެތްތެރިކަމާ ންނާނެ. ނަމަވެސް، ޢިއްޒަ ކުނު

ނޑުމެން މި އިކުރަން. އަދި މަޖިލީހުގަުކ ފާހަގައެ ތެރިކަމާައޅުަގނޑުމެން އިޚްލާޞް ވެސް މަސައްކަތްޕުޅު ވާހަަކ  އަުޅގަ

ގެ ކަންފަތަށް އްގެ މުަވއްޒަފެ ޓު ރެޓޭރިއެރުމުެގ ސަަބބުން މަޖިލީހުގެ ސެކްމިތަނުގައި ައޑުގަަދކުރާ ކު ،ހިނދުދާ ދައްކަމުން

ސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސީރިއަސްކޮްށ ވެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރާ އަސަރެްއގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ ޮކންބައެއްތޯ؟ މިއީ ނުވަތަ އެ

ވެސް އެބަތިބި. މި މަޖިލީހުގެ  އުފެދޭ ސުވާލެއް. މި މާލަމުގެ ތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނޫން އެހެން މީހުން 

ދެން ތިއްބެވި ސްޓާފުން އެބަ  ަރއްާވ އަމީންޢާއްމާއި މަޖިލީހުގެކުޓުަގއި މަސަްއކަތްެރޓޭރިއެތެރޭގައި މި މަޖިލީހުގެ ސެކް

އްލުން ިމއީ މި މީހުންނަށް ކަންފަތަށް މީގެން ކުރާނެ އުނަދގުާލއި މި ވޭާނއި މިކަުމގެ ސަބަުބން ލިބޭ ގެ ބެވި. އެތިއް

ބަޔަކީ މި  ުގޅުންހުރި ކޮންމެ ގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އޭނައާގޮުތގަިއ މި ފެންނަނީ ކެނެރީ ގެއެއް ޤައުމުގެ ނަމޫނާ

ނޑުމެންނަށް މި ސަބަބަށް ޓަކައި މި  ޤައުމު ހަލާކުކުރާ ަޤއުމުގެ ާފސިދުން ކަމަށް.  ވާހަކަ ބާރަށް ަދއްކަން މި  އަުޅގަ
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ގެ ޤާނޫނު. މި ޤާނޫނުގެ އޮތީ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިިސޓީ އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މި .ޖެހެނީ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

 އި މި މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި އް މާދަމާ އުފެއްދިޔަގެ ތެރޭގައި ރަނަގޅު މުޖުތަމަޢެތަކުތަރަހަ

ފެނޭ މި  އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ !ބައްލަވާ ނީ. ނިކަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްކުރަ އުނދަގޫކުރުމަށް މަސައްކަތް މި

އެންމެ މީހަކަށް . ހަމަ އެންމެ ފަރުދަކު ހިމާޔަތްކުރުުމގެ ވާހަކަ. ކަންއޮތީ ކޮންކަމެއް  މީހުންގެ އެދުމަކަށް ވެފަިއ މި

ނޑުމެންގެ ޖަލުތަކުަގއި ނުވަަތ  މި !ަބއްލަވާ .ވާހަކަ އެ މާޝަރީޢަތްކުރީ ބޭފުޅުންނަށް ފެނިވަޑައި ނުގަންަނވަނީތޯ އަުޅގަ

، ތެރޭަގއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެތަެކއް ކުދިންނެްއ މި މީހުންގެ ވަބާއާއި ހުރެ ގެނޑުމެްނގެ ޕްރޮސެކިުޔޝަން އޭރިޔާއަޅުގަ 

އޭ ިކޔާ ވީ.ޓީ.ވީ ؛2012 ޗުމާރި  19. ން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްހުރެ ގޮސް ޖަލު ގޮީޅގައި ތިބިކަ މި މީހުންގެ އުނދަގުލާ

އެގާރަ ކުދިން. ދިހަ ން މިހާރުވެސް ޖަލުގައި ެއބަތިބޭކޮށްލުމުގެ ސަބަބުއި ޯރކޮށް ސުންނާފާތިސަރަހައްދު ތަޅަ

ކަމެއްތޯ؟  ުއޅޭކާުކގެ ފަރާތުން ހިނގައިގެން، ާކކުތޯ މިކަމަށް ޒިންމާނަގަނީ؟ މިއީ ކާކު ބުނެގެން .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

މަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީބަޔާން އިއްެވވުމަށް މި މަޖިލީހުގެ  އެ  ؛ޑރ. ވަޙީދު ،ދުވަުހ ފެނުނު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެ

 އަދި އޭގެއިތުރުން މަޖިލީހުގެ ސާމާނާއި ތަކެއްޗަށް މި ،ބޭރުން ހޫނުކޮށް ،ތަޅުމަށް ވަޑަިއގަތީމާ އެތެރޭން ހޫނުކޮށް

ނުޑމެންނަށް ދެން ފެނިގެންދިޔަ ހުޅުގައި ން ކުރި އޯޑަަރކީ މަުގމަތީބޭފުޅުން ގެއްލުން ދިނުމަށްފަހުގައި ދެ ޖެހުން. އަުޅގަ

ނިކުމެ ދިެވހިރާއްޖޭގެ އެތައް ތަނެްއގައި  ،ފެބްރުއަރީ ވަނަ ދުވަހުަގިއ ކެނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެހުރެ 8

ނޑުމެންނަށް މިއާހުޅުޖެހުމަށް އޭނަ ދިން  ންދިޔައީ އެތަެކއް ކުދިންގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ވިްއދައިގެން ފެނިގެ އޯޑަރު. އަޅުގަ

ށް ަވނީ އެމް.ޑީ.ޕީ. އެމް.ޑީ.ީޕއަ މި ށްމައް ކައަސްލެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ތަން. އާެދ، މިކަހަލަ ހުރިހާ ނުބައެއް ހެދުމުގެ

ވަރަށް ރަނގަޅު މެންބަރުން ގަިއ އެމް.ޑީ.ޕީމެންބަރުންނެއް ނޫން.  މުޅި އެމް.ޑީ.ޕީއްތަެރއްގެ ބަޔަކު. ތާއީދުކުރާ ވަކި ވަ

ސް މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ވެސް އެބަ ތިއްެބވި . މަޖިލިބަ ތިްއބެވިންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ވެސް އެއްމު މެއާ  .އެބަ ތިއްބެވި

ނޑަށް އެރަ މެޔަށް ތަުދވާނެވަުރ.  ،މޭަގއި ރިްއސާނެވަރުސާސްތައް. ހުބޭފުޅުްނގެ އި  ނގޭ އެނގަޅު މެންބަރުން. އަުޅގަ

ނޑަަވޑަިއގަތުުމން އަ ންބޭފުޅުން ދައްކަވަ ވާހަކަ އެ އެ، އެހެންވީމާ  މަވެސް، މިތް. ނައް ނެހަމަ މައްސަލައެށް ޅުގަ

ނޑުއިިދކޮޅު ލާމީ ޔުނިވަރސިީޓގެ ކަްނތަކާިއސް ،ގުިޅގެން އުޅޭ ކަންތަކާ ހިތާމަކުރާ ކަމެއް.  ހެދީމާ ެއއީ ައޅުގަ

ނޑަްށ އެއަނެއްހެން މަ ނޑަްށ އެއްސަަލއެއް ެނތް. އަުޅގަ ނގޭ މޭ ބޮުޑވާެނވަރު. ނގޭ ދަތިވާނެވަރު. އަުޅގަ

މަކުން ކުރެއްވުހުތިޖާޖުހިސާބުން އި އެމަ އިއަ ބެހޭ ބިލަކަށް ކުރުމާވަރސިޓީެއއް ޤާއިމުހެންނަމަވެސް، އިސްލާމީ ުޔނިއެ

ނޑު .ޒަތްތެރި ަރއީސްއްޢި ިމއެްއ ނުފެތޭ. މެންނަކަށްއަޅުަގނޑު އަނދަިއ ައޅިއަށް މެްނގެ ަޤއުމު މި ފެންނަނީ އަުޅގަ

ނޑުތިފަސުންނާ ،ގޮސް ގެން ނޑުން ވިހާފައި ހުިރ މެްނެގ ޤައުމުން ހަމަ ދިވެކުރުމުެގ މަސައްކަތް އަުޅގަ ހި މައެްއގެ ބަ

ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކުީރގެ ރައީސް ހުޅު ރައީސްގެ  .ޖަރީމާ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް ގެންދާހިންގަމުން ދިވެއްަސކު 

ޓެރަރިޒަމުގެ ތަޢާރަފްގެ ޙައްމަދު ނަޝީދާއި އޭނާގެ ޓީމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޓެރަރިޒަމް ތަޢާރަފްކުރާ ބައެއް. މު

ތާނަގއި. އްޔާ އެތާނަގއި. ަމގުމަތިން ފޭރުމުގައި އެޖެހިްއާޔ އެތާނަގއި. ތަެނއް ރޯޮކށްލި ހުެޅއް ން.ބައިވެރި
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ނޑު ސް މިހެން. ގެ ތެޭރގައި ހަމަ މިހެން. އެްއގަމުަގއި ވެސް މިހެން. ަކނޑު ައޑީަގއި ވެއިީތގައި އެތާނގަިއ. ވަ މަކަ

ކަންތައް ކުރުމުެގ  ނޭ މިހާތަނަށް މިޅުަގނޑުމެންނަށް ފެއަ، ނގޭ . އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެބަ އެޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް

ނޑުމެންނަށް އަީޑގައި  ށް އަނެރީގޭ މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި އޭނަނގޭ ކެއެއެންމެ އިސްކޮށް ހުރި މީހަކީ ކާކުކަން. އަޅުގަ

މެއް ނެތްކަން. ޭއެގ ކުލުނެްއ، ލޯބިވެތިކަ އިޙްތިރާމެްއ،، ލޯތްބެއްޤައުމަށް  އެްއވެސް ބަޔަުކ މިހާތަނަށް މިބައިއަތު ހިފި 

ނޑު ނޑުމެދަނީ.  ނަށް ކުރިމަތިން ފެނިގެން މިމެންއަސްލު ހެކި އަުޅގަ މެދުގައި  ނަށް މި މެންބަރުންނާންއަޅުގަ

 ،ގަިޑއިރު ހަމައިަގއި ނެތި 24ށް ާޕޓީގެ ވެިރޔާ އަިމއްލައަބޭފުޅުންގެ  ބަރު ބަހެއް ނެތް. އެ މެްނގެ ހިތަކުއަޅުަގނޑު

އަޅުަގނޑުމެން ބުނެގެންތޯ  ؟ނޑުެމން މަޖިލިސްތޯ މައްސަލައަކީއަުޅގަ ؟ޯތ މައްސަލައަކީނޑުއަުޅގަދިނީމާ ފާއުއިސްތި

ނޑި  ،ހަްއޔަރުކޮށްއިނޑިޔާރަކު ހިފަުކރިޔަށް ފަ އޭގެ ؟ދިނީފާއުއޭނަ އިސްތި  އިހައްޔަރުކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޔާރުން ހިފަފަ

ނޑުމެންނާ އާއި. އެ ދަޢުވާއުފުލިފަނީ ދަޢުވާވަ ފަށް އެކަން ކުރުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު އޭނަގެ މައްޗަށް މިޚިލާ  އަުޅގަ

ލުމުެގ އްޔާ އެ ދަުޢވާ އުފުއެހެންނަކުން ނޫން. އެހެންެވއްޖެ؟ ލީ މެންތޯއޭ އެ ދަޢުވާ އުފުއަުޅަގނޑު ؟ކޮން ގުޅުެމއްތޯ ހުރީ

 ކަންތައް ޔަންކުރުުމގެ ޢައްހޭނެ. ރާއްޖޭގައި ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަެލއް ޒިންމާ މި ހުރިހާ މެންބަރުން އަދާކުރަްއވަންޖެ

ނޑު ނޑުމެންނަށް ދޫވާތީވެ. އާެދ،  ކަމަކަށް މެންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަންޖެހޭއެއީ އަުޅގަ  ކޮށްލަން ކުރާ ކުރުމުން އަުޅގަ

. ހަރޭކުޑަ ގޮީޅގައި ބަހައްޓަ. އިތުރަށް އޭނަ ހަރޭތުަރށް ބަހައްޓަރަށް ގޮވާނީ އިމެން ބާތް. އަުޅަގނޑުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެ

ނޑުމެން ހުށަހަޅަން މި އޮތީއެ ށް. އައަދިވެސް ެއއް ޮގޅި ހަދާށޭ އޭނަ  އުޅޭ ޤާނޫނާ އަުޅަގނޑުމެންނާއި އަުޅގަ

ހުރި  ގައިދެމެދު އަުޅަގނޑުމެންނާބޫލުކުރަްއވާ ވާހަކަތަާކއި ބޭފުޅުން ޤަ އެ ކަމަށްހުރި މައްސަލަތަްއ ދޭތެރޭގައި 

ހުޅު ރައީސް، ޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް، ހުމުޙައްމަދު ނަޝީދު، ، ޙައްމަދު ނަޝީދުމަދު ނަޝީދު، މުމުޙައް. އްތަފާތުތަ

ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް،  ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް،

ޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް، ހު ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް،

އީސް، ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރައީސް، ހުޅު ރަ

 ...ހުޅު ރައީސް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން، މަޖިލީހުގައި....ޢިއްޒަތްތެރި 

 

 ސައިންމަނިކު ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު ައޙްމަދު ނިހާން ޙު ވިލިމާލޭ

  ސް، ހުޅު ރަީއސް، ހުޅު ރައީސް... ހުޅު ރައީ ހުޅު ރަީއސް، ހުޅު ރައީސް،
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވިދާުޅވުމަށް ައޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި ައރުވަނީ މި ބިލުެގ ފަހުބަސް  ފުުރޞަތުއާދެ، މި ބިުލގެ ފަހު 

 އަށް. هللا ވިދާޅުވުމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ނޑު ހުޒަތްތެރި ަރއީސް، މިއަދު ޝުކުރިއްާޔ ޢިއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއް ބިުލެގ  ޔުނިވަރސިީޓގެ ށަހެޅި އިްސލާމިކުއަުޅގަ

ނޑު ިއްއވައިިފން.     އިްއވައިފިން. މި ބިލުގެ ފަހުބަސް އަޅުަގނޑު ިއްއވައިފީމޭ. ިއއްަވއިފީމޭ.ފަހުބަސް އަޅުގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ،ހިާސބުން ސަރުކާރުެގ ފަރާތުންއާދެ، މިހާރި މެންބަރު. ޝުކުރިްއޔާ ޢިްއޒަތްތެ ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 ރާއްޖޭގެ ިއސްލާމިކުހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހިهللا ޢަބްދުފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް 

ރު މެންބަަރުކ ހިސާބުން ނިމުނުއިރުަގއި އިތުނިމުނީ. ބަހުސްގެ މަރުޙަލާ މިހާ ބަހުސްގެ މަރުޙަލާެގ ގެ ބިލުޔުނިވަރސިޓީ 

މިއަދުގެ ވޯުޓގެ ގަީޑަގއި ގޮތުން މި ބިލުގައި ނިންމާނެ ގޮތެއް  ބެހޭ މި ބިލާނުވާތީވެ ފުރުޞަތަށް އެދިވަަޑއިގެންަފއި 

ގޮތުން ރިޔާަސތަށް ވަރަށް ގިނަ ުސވާލުތަްއ  ބެހޭ ާވއިދާމަޖިލީހުގެ ގަންބަރުންނަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ. ޢިއްޒަތްތެރި މެ

ހިތުމަށް ވަރަށް ގެ ގަވާއިދަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށްހުލީސް މަޖިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ މެންބަރުން ވެޢި .ވޭ އެބަކުރިމަތި 

ނޑުމެންގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެީކަގއި ދަންނަވަން.  ކަމާލާޞްތެރިއިޚް ގައި. އޮންނާނީ ވޯޓު.  1:30ދެން އަޅުގަ

ނޑަ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ. މި     . ލާނަންއިހިސާބުން މެދުކަ

 

 ]އަށް  13:30އިްނ  12:05ހުސްވަގުުތކޮޅު: [

 (މަސީޙް މުޙައްމަދުهللا ޢަބްދުސް ރައީޔާސަތުގައި އިންނެވީ؛ މަޖިލީުހގެ )ރި

 

 . ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.6

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވޯޓު ވޯޓަށް އެހުމަށް ހުރި ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން.  6 މި ބައްދަލުވީ. އެޖެންޑާ އައިަޓމުޓު ަވގުތަށް ވޯ. ليكمعالس الم 

 ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު() މޭުޒގަިއ ދަންނަވަން. ނެގުމުގެ ކުރިން ޖަހަންޖެހޭ ރަނގަބީލު ޖައްަސވައިެދްއވުމަށް އިދާރީ

މަށް. އަރުވަން. ވޯޓަށް ދަންނަވާލަން ކަކޮށްލަދެްއވުމަްށ ހަނދުމަފުޅުކޮށްންބަރުން ކާޑުކޮޅުތައް ެޗކުޢިއްޒަތްތެރި މެ
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ވޯޓަށް )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއވުމަްށ ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަރުވަން. ލަދެކޮށްކާޑުކޮޅުަތއް ެޗކު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން

هللا ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު ،ނަވާލަން ކަމަށް. ސަުރކާރުގެ ފަރާތުންދަން

މެދު ޢިއްޒަތްތެރި  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ، ދިވެހިާރްއޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރިސޓީގެ ބިލު، މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމާ

 .ން ެއދެންމެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަްނނަވާ ގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވު
 

 ]ވޯޓުދެްއވުން [

 

 ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

  هللا.ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު  ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރު:

 

 85    މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 69    ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ައދަދު:

 55    ނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:ފެން

 00    ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދިން މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 00 ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ވޯޓުެދއްވި މެންަބރުންގެ އަދަދު: 

   55     ވޯޓުަގއި ބަިއވެިރވި މެންބަރުންގެ އަދަދު:

 28      ފާސްވުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު:

 55        ޖުމްލަ:

 ފާސް        ވޯޓުގެ ނަތީޖާ:

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

. ހާޒިރުެވަވޑަިއގެްނ 85ދަންނަވާލަނީ ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ. މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދު؛  މި

. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެއްިވ 55. ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓުދެްއވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 69ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

މެންބަރަކު ނެތް. ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓުދޭން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ޯވޓުދެްއވި މެންބަރަކު ނެތް. ވޯުޓގަިއ 

އެހެންކަމުން،  .55ޖުމްލަ؛  .28. ފާްސުވމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު؛ 55ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެންބަރުންގެ އަދަދު؛ 

هللا ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ސަުރކާރުގެ ފަރާތުން، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދު

ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ދިވެހިރާްއޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބިލު، މަޖިލީހުން ބަލައިގަތުމަށް ވޯުޓގަިއ 
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ބަރުންގެ ިއއްތިފާޤުން ފާސްެވއްޖެ. މި ބިލު ޤައުމީ ތަރަްއޤީ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުިވއްޖެ ބައިވެިރެވވަޑަިއގެންެނވި މެން

ނަޑއަޅަން.   ކަމުގައި ކަ

 

 ނިންމުން 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

  ަގއި.9:00ގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު ާވ އަން 2015 ޗުމާރި 10އެއް ޮއންނާނީ ދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

 

 .ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالمين رب   هلل والحمد

____________ 


