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 މާފަންނު އުތުރު ދާިއރާގެ މެންބަރު ިއމްތިޔާޒް ފަހުމީ{  ؛ }ރިޔާސަތުގަިއ އިންނެވީ ކޮމިޓީގެ މުޤަްއރިރު
 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮމިޓީގެ   ޖުޑީޝިއަރީ  އައްސަލާމްޢަލައިކުމް.  ކޮމިޓީގައި    31`.  ފެށީ.  މި  އަޅުގަނޑު  ބައްދަލުވުން  ވަނަ 

މިވަގުތު ވަޑައިގެން މި ތިއްބެވީ، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް، ވެލިދޫ ދާއިރާގެ  

ޢަބްދު މުޙައްމަދު  މެންބަރު  އިބްރާހީމް    ޝަފީޤް،هللا އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ  އުތުރު  ހެންވޭރު 

މުޢިއްޒު، ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި  

ޅުގަނޑު މާފަންނު އުތުރު  މެބްބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ، ކެންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން އަދި އަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ   އޮތީ،  މި  ހަމަޖެހިފައި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އެޖެންޑާގައި  ފަހުމީ.  އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާގެ 

މަސައްކަތް    9/ 2014ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު   ބިލުގެ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  ގެނައުމަށް  އިޞްލާޙު  އަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރުމަ މަޖިލީހަށް  ށް. ކުރީދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ ފިޒިކަލީ 

މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް.   ގޮތަށް  ލިބޭނެ  ފުރުޞަތު  މަސައްކަތްކޮށްލުމުގެ  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެވިގެން 

ލި ފުރުޞަތި  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަސައްކަތުން  ކުރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގނޑު  އެޗް.ޕީ.އޭއިން  ބިއްޖެ. 

އެ   އަދި  ގެންދެވުމަށް.  ކުރިއަށް  ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  އެއްގޮތަށް  ގައިޑްލައިންތަކަކާ  ވަކި  ހުއްދަދެއްވައިފި 

މިހާރު   ބައްދަލުވުން  ކޮމިޓީގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންކަމުން  ހިއްސާކުރެވިފައިވޭ.  އަޅުގަނޑުމެންނާ  ގައިޑްލައިންތައް 

ގިނަ   މަސައްކަތްކުރުމަށް.  ފަސޭހަވާނެ  ބޮޑުތަނުން  ވަރަށް  މަސައްކަތްކުރަނީ  ތިބެގެން  އައިސް  މަޖިލީހަށް  ފިޒިކަލީ 

މަސައްކަތް   ބޭފުޅުންގެ  ތި  އަޅުގަނޑު  އެކުގައި.  ވެސް  ބިލަކަށްވާތީއާ  ލިބިފައިވާ  ކޮމެންޓުތައް  ޚިޔާލުތަކާއި 

އަ ވެސް  ކުރިން  މީގެ  ގޮތުން  ހުންނަ  ލުއިކޮށްލައިދިނުމުގެ  ލިބިފައި  ގޮތެއް  މަސައްކަތްކުރާ  ޅުގަނޑުމެން 

ކޮމެންޓްސްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކިޔުމަށްފަހުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގިނަ ކޮމެންޓް، ހުރިހާ ކޮމެންޓެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް  

އިލާފައި މިހާރުވާނެ އޭގެ  ކިޔައިފިން. އަދި ކިޔުމަށްފަހުގައި އެކިއެކި ޚިޔާލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެން އަޅުގަނޑު އެކުލަވަ 

މާއްދާގެ    124 ބޭފުޅުންނަށް  2،  1ވަނަ  ތި  އަޅުގަނޑު  އެކުލަވައިލާފައިވާނެ.  އަޅުގަނޑު  ޑްރާފްޓެއް  އޭގެ   .

ސްކްރީނުން ދައްކައިލާނަން. ދެން ފައިލްކޮޅުގައި އޮންނާނެ އޮރިޖިނަލް ބިލު ވެސް. އެ ބިލާއި އަޅުވާކިޔާލަމުން މީގެ  

ކަންކަމަ މިވާ،  ވެސް  ބިލުގައި  ފުރުޞަތު  އެ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  އޮތް  ޚިޔާޅުފުޅު  އެދެން.  ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް  ށް 

ކޮމިޓީގެ   ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި  ކޮމިޓީއާ  ވެސް  އޮންލައިންކޮށް  އާދެ!  އަރުވަން.  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އަޅުގަނޑު 

ޑްރާފްޓް އަޅުގަނޑު  މިހާރު  ޒަރީރު.  ޙަސަން  އެއީ  މެންބަރެއް.  ގޮތުގައި  އިއްޒަތްތެރި  ވިސްނުނު  އަޅުގަނޑަށް   

އެކުލަވައިލާފައި އޮތް ތަންކޮޅު އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވާލަނީ. ހެޑިންގއަކަށް މި ލިޔުނީ ތަކްފީރީ ޢަމަލާއި އެ މީހެއްގެ  
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  124ނަސްލާއި، އުފަންވި ޤައުމާއި، ކުލަ އާއި ސިޔާސީ ވިސްނުމާއި، ދީނާ ގުޅުވައިގެން ހިނގާ ޢަމަލު. ދެން އެއީ  

މާއް އެކެއް.  ވަނަ  ރޯމަން  ކުށެކެވެ.  ކުރަނީ  އެ  މީހާ  ޢަމަލުކުރާ  އަންނަނިވި  ހާލަތުގައި  އަންނަނިވި  އެކެއް.  ދާގެ 

"ދީނީ   ލާފައި  ބްރެކެޓެއްގައި  އޮތީ  އެ  ޚިޔާލަށް  ބޭފުޅުންގެ  ތި  އަޅުގަނޑު  ދެން  ރަޢުޔު.  ދީނީ  މައްސަލައަކާއިމެދު 

ނޫނީ   ލިޔަންވީ  އެގޮތަށްތޯ  ތަފާތުވެފައިވާކަން"  ރަޢުޔު  ރަޢުޔު  ދީނީ  މެދުގައި  ޢިލްމުވެރިންގެ  "ދީނީ 

ފާހަގަކޮށްލީ   ކަމަށް އަޅުގަނޑު  ތަންކޮޅެއް  ކޮން  ކަމަށް ވަނީނަމަ  އިޚުތިޔާރުކުރާ  ތަފާތުވެފައިވާކަން". އޭގެ ތެރެއިން 

ރެއިން  އެނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ދީނީ ރަޢުޔު ތަފާތުވެފައިވާކަން އެނގެން އޮއްވާ އޭގެ ތެ

އިސްލާމީ   މީހެއްގެ  އެ  ޢަމަލަކުން  ކުރި  ނުވަތަ  ޝުޢޫރަކުން  ފާޅުކުރި  މީހަކު  ގޮތަށް  ރަޢުޔެއްގައިވާ  ވަކި 

ޝަހުސިއްޔަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ގޮތަކަށް އެ މީހަކީ އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ނުވަތަ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު  

އާން މާނައިގައި  އެފަދަ  ނުވަތަ  ކަމަށް  މެންބަރު  މީހެއް  ކޮމިޓީގެ  ތުހުމަތުކުރުން.  ނުވަތަ  ސިފަކުރުން  ތަނެއްގައި  މު 

އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން   ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމާއެކު  މޫސާ ސިރާޖު ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި. މޫސާ ސިރާޖު 

ކޮމެންޓް ހުރި  ލިބިފައި  އޮތީ  މި  ތައްޔާރުކޮށްފައި  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑު  ގޮތް.  އެއަށް  ފެށުނު  ކިޔުމަށްފަހު  ސްތައް 

ތި   ދެން  ޓަކައި.  ދައްކާލުމަށް  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  ގެނައީ  މި  ހަދައިގެން  ޑްރާފްޓެއް  ރީފްރޭޒްކޮށްފައި  ރިޢާޔަތްކޮށްފައި 

ގޮތުން.   ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ  ގޮތެއް  ޢަމަލުކުރާ  ބައެއްފަހަރު  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ކުރިން  މީގެ  މަސައްކަތަށް  ބޭފުޅުންގެ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ އެކަކަށް ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލި ގޮތް އެ އޮތީ ފެންނަން. ވިދާޅުވެދެއްވުން    12ގަނޑު  މިއީ އަޅު

 އެދެން. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ   ތި  މުޤައްރިރު  މިހާރު  ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  މީގައި  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ 

ތި   ފުރަތަމަ  ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ބަޔަކީ  އެންމެ މުހިންމު  ނުވަތަ  ޑްރާފްޓްކުރައްވާފައިވާ ގޮތުން، މި ކީ 

ނު ރަޢުޔު  ދީނީ  މައްސަލައަކާމެދު  ވަކި  އެއްބައި.  އޮތް  އެއީ  ކަމެއް  ތަފާތުވެފައިވާ  ރަޢުޔު  ޢިލްމުވެރިންގެ  ދީނީ  ވަތަ 

އަނެއް ބަޔަކީ، ކުރާ ކަމަކަށް މި އޮންނަނީ އިސްލާމީ ޝަހުސިއްޔަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ގޮތަކަށް އެނގޭތޯ. މިހާރު  

ނގަޅު ގޮތެއް ނޫން. އެއަށްވުރެ  އެވަރުން އެއީ ޖިނާޢީ ކުށަކަށް ބަދަލުކުރުން އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އެއީ އެންމެ ރަ

ބޮޑަށް އެކަން ދާންޖެހޭނެ. ޝަހުސިއްޔަތަށް ހަމައެކަނި ގެއްލުން ލިބުމެއް ނޫން. އޭގެ އިތުރުން އެމީހަކަށް ގެއްލުން  

މީހަކާ   އެ  ނުވަތަ  ފުރާނައަށް  މުދަލަށް،  ނުވަތަ  ނަފްސަށް  މީހެއްގެ  އެ  ނުވަތަ  ކުރުމަށް  އަނިޔާއެއް  މިސާލަކަށް 

އްލުން ދިނުމަށް ގޮވާލުން މިއީ މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެންޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ. ހަމައެކަނި  ގުޅިގެން ގެ
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އެމީހަކުގެ ޝަހުސިއްޔަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެފަދަ ގޮތަކަށް ބަހެއް ދެއްކުން ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކުން އަދި އެވަރުން އެއީ  

ކަމަކަށް ނުކުރެވޭ. އެއަށްވުރެ މައްޗަށް އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް  ކްރިމިނަލައިޒްވާންޖެހޭވަރު ކަމެއް   އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް 

ނުވަތަ   ސްޕީޗަށް  ހޭޓް  ކިޔާ  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ފާހަގަކުރި ގޮތަށް  މި  ވެސް  ކުރިން  އަޅުގަނޑު 

މުދަލަށް  މީހެއްގެ  ގޮވާލުން،  ދިނުމަށް  ގެއްލުމެއް  ނުވަތަ  ގޮވާލުން  ގޮވާލުން،  އަނިޔާވެރިވުމަށް  ދިނުމަށް  ގެއްލުން   

ކްރިމިނަލައިޒްވާންޖެހޭނީ.   ޙަޤީޤަތުގައި  ދިޔައީމާ  ލެވެލަށް  އެ  ގޮވާލުން  ދިނުމަށް  ގެއްލުމެއް  ފުރާނައަށް  މީހެއްގެ 

އިޞްލާޙުތައް   ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓްރީން  އިސްލާމިކް  މިހާރު  އަޅުގަނޑު  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އެގޮތުން 

ގެ ރޯމަން  1ވަނަ މާއްދާހެ )ހ( ގެ    124. އެ މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކުގައި އެބައޮވޭ  ކިޔައިގެން

އަނިޔާއެއް   މީހަކަށް  ވަކި  ގުޅުވައިގެން  އިސްލާމްދީނާ  މިވަނީ  ހުށަހަޅާފައި  މިނިސްޓްރީން  އިސްލާމިކް  އެކެއްގައި 

މީހަ އެއްވެސް  ތަނެއްގައި  އާންމު  ނިޔަތުގައި  ގޮތް  ދިނުމުގެ  މި  އެއީ  އެނގޭތޯ.  ގޮވާލުން  އަނިޔާވެރިވުމަށް  ކަށް 

އާންމު   ނިޔަތުގައި  ދިނުމުގެ  އަނިޔާއެއް  މީހަކަށް  ވަކި  ގުޅުވައިގެން  އިސްލާމްދީނާ  އެއީ  ރަނގަޅު.  މާ  އަޅުގަނޑަށް 

އިސް  ވެސް  ގޮތެއްގައި  ކޮންމެ  އެއީ  އެނގޭތޯ.  ގޮވާލުން  އަނިޔާވެރިވުމަށް  މީހަކަށް  އެއްވެސް  ލާމްދީނާ  ތަނެއްގައި 

މައްސަލައަކަށް ވިޔަސް   ނުވާ  މައްސަލައެއް ތަފާތު  އޮތް  ތަފާތުވެފައި  މިސާލަކަށް  ރަޢުޔު  އޭގައި ދީނީ  ގުޅުވޭ. އަދި 

މީހަކަށް   އަދި  ދިނުމަށް  އަނިޔާއެއް  މީހަކަށް  ގުޅުވައިގެން  ދީނާ  އިސްލާމް  ގޮތުގައި  ގަބޫލުކުރާ  އަޅުގަނޑު 

ތުގައި އާންމު ތަނެއްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެރިވުމަށް ގޮވާލުން އެ  އަނިޔާވެރިވުމަށް އެ ނިޔަތް އޮވެގެން އެގޮ

ވަރަށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދާންޖެހޭނެހެން އަޅުގަނޑުމެން. ހަމައެކަނި ދައްކާ ވާހަކައަކުން މީހެއްގެ ޕަރސަނަލިޓީއެއް  

ކްރިމިނަލައި އަޅުގަނޑުމެން  ހިސާބުން  ލިބޭ  ގެއްލުމެއް  އަދި  ޝަހުސަށް  ހީވަނީ  ނުވަތަ  އަޅުގަނޑަށް  ޒްކުރީމާ 

ހަމަ   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެވަރު  ދެވޭހެން.  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ބަޔަށް  މިނިވަންކަމުގެ  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

 ފުޅާހެން. އަޅުގަނޑު އެހެންވެ ފާހަގަކޮށްލީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިޔާއެއް ދިނުމަށް ނޫނިއްޔާ ގެއްލުމެއް ދިނުމަށް، ހައްޓަށް ނުވަތަ  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ތި ވިދާޅުވި އަ

އަދި   އެނގޭތޯ  ޑްރާފްޓްގައި އެބައޮތް  މި  ހަމަ  ގޮތުގައި  ކުށެއްގެ  އެއީ  ގޮވާލާ ގޮވާލުން  ދިނުމަށް  ވިޔަސް  މުދަލަކަށް 

މަގުމަ މިސާލަކަށް  ގޮތަކީ  މިއޮތް  ސަޖެސްޓްކޮށްފައި  މި  މިހާރު  ގޮތުގައި.  ކަމެއްގެ  އެ  ވަކި  ދިމާލަށް  މީހަކާ  ތިން 

މީހަކާ   ވެސް  މަގުމަތިން  ތަފާތުވެއްޖެނަމަ  ރަޢުޔާ  ހުރި  ގަބޫލުކޮށްގެން  މީހަކު  އެ  އިސްލާމްދީނާ  ރަޢުޔު  މީހެއްގެ 

ދައުލަތެއްގައި މުސްލިމު  ނިންމޭނެހޭ  ކާފިރެކޭ  ތިއީ  ނޫނިއްޔާ  ؟ ދިމާލަށް  ދެން  ގޮވޭނެތޯ.  އެހެން  ނިންމައިގެން 
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އެ ރަޢުޔު އެބަ ތަފާތުވެއޭ އެހެން ބައެއް ޢިލްމުވެރިން، ދީނީ  ؟ އްވެކޭ ތިއީ އެހެން ގޮވޭނެތޯއިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު ޢަދު

އުސޫލަކާއި ޚިލާފު ކަމެއް ނޫނީ   ކަމަކީ ތިއީ އަދި އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާއި  ތަފާތުވެއޭ މިވެނި  އެބަ  ޢިލްމުވެރިން 

ތަފާތުވެފައިވާ ކަމެއްގަ  ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ރަޢުޔު  ދަންނަވައިލާނަން.  ދީނީ  ދެން އޮފް ރެކޯޑުގައި އަޅުގަނޑު  އި 

"އިސްލާމީ   އިންނަނީ  ގޮތުގައި  ސަޖެސްޓްކުރެއްވި  ވެސް  މިނިސްޓްރީން  އިސްލާމިކް  ދޭއްގައި  )ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ޅުގަނޑު ވެސް  އަޤީދާއާ ގުޅުވައިގެން މުޖުތަމަޢުގައި މީހަކާމެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުން" އުނިކޮށްލައިދެއްވުމަށް. ދެން އަ

ސަޖެސްޓްކޮށްފައި މި އޮތީ އުނިކުރުމަށް. އާދެ! އެއީ އަޤީދާއާ ގުޅުވައިގެން މުޖުތަމަޢުގައި މީހަކާ މެދުގައި ނަފްރަތު  

ތަންކޮޅެއް ފުޅާވެގެންދާ ދިއުމުގައި ގޮސް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ބިލުގައި ނުލިޔެފިއްޔާ އެބުއުސްކުރުމުގެ ޗާންސް ވެސް  

ޓަކަ ކަމަށް  ޑްރާފްޓް  އޮވެދާނެ  ގޮތަށް  ދެންނެވި  މި  ދެންމެ  އަޅުގަނޑު  ސަޖެސްޓްކުރީ.  އަޅުގަނޑު  އުނިކުރުމަށް  އި 

ލިޔެފަ. ދެން ތިނެއް އެނގޭތޯ. މުސްލިމަކު ކަނޑައެޅިގެން ކުފުރުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ބަހެއް ގަސްދުގައި ފާޅުނުކުރާހާ  

މުރުތައްދުނު ބޭރުވެ  ދީނުން  ފާޅުގައި  ގަސްދުގައި  ނުވަތަ  އެމީހަކީ  ހިނދަކު  ތަނެއްގައި  އާންމު  ހިނދެއްގައި  ވާހާ 

ހަތަރެއް.   ބައިވެރިވުން.  ސިފަކުރުމުގައި  ނުވަތަ  ސިފަކުރުން  ކަމުގައި  މީހެއް  މުރުތައްދުވެފައިވާ  ނުވަތަ  ކާފިރެއް 

ގަސްދުގަ  ނުވަތަ  ހިނދަކު  ފާޅުނުކުރާހާ  ގަސްދުގައި  ބަހެއް  ނުވަތަ  ޢަމަލެއް  ކުފުރުގެ  ކަނޑައެޅިގެން  އި  މުސްލިމަކު 

ހަމަ   މިވެސް  ތުހުމަތުކުރުން.  ކަމުގައި  މީހެއް  މުރުތައްދުވެފައިވާ  ނުވަތަ  ކާފަރެއް  މީހަކީ  ބޭރު  ދީނުން  ފާޅުގައި 

 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ކޮމެންޓާ ގާތަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށް މި އޮތީ. އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު. 

 

 ކަދެއްކެވުން: ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަ

އަދި   ވެސް  ފަރާތުން  އާންމުންގެ  ކަންބޮޑުވުން  ބޮޑަށް  އެންމެ  ބިލުގައި  މުޅި  މިއީހެން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

މީޑިއާގައި   ސޯޝަލް  ކަންބޮޑުވުމަކީ  މައިގަނޑު  އެންމެ  ލިބުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވެސް  ފަރާތުން  ޢިލްމުވެރިންގެ 

ވެ ޚިލާފަށް  ދެކެވިފައި ހުރި ވާހަކައަށް ބަލާއިރު  ދިމާލަށް ނުވަތަ ކަނޑައެޅިގެން  ފާޅުގައި ދީނާ  ސް. އެއީ ކާފިރަކާ 

ދެން   ފާހަގަކުރި.  ބޮޑަށް  އެންމެ  ކަމަށް  އޮތް  ކަންބޮޑުވުން  ކަމުގެ  ނުދެއްކިދާނެ  ވާހަކަ  އެ  ދިމާލަށް  މީހަކާ  އުޅޭ 

އިއް މިހާރު  ޑްރާފްޓާއި  އިން  ލިބިފައި  މިނިސްޓްރީން  އިސްލާމިކް  ތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މުޤައްރިރު  ޒަތްތެރި 

މި އިނީ. އިމްލާ ރަނގަޅުކޮށްލާފައި   ބަދަލުތައް  އެއްގޮތް. ހަމަ ކުދިކުދި  ވަރަށް  ޑްރާފްޓާ ހަމަ  ޑްރާފްޓްކޮށްފައި އިން 

ބަހެއް   ނުވަތަ  ޢަމަލެއް  ކުފުރުގެ  ކަނޑައެޅިގެން  މުސްލިމަކު  އިންގޮތުން  މިހާރު  ފެންނަނީ.  އަޅުގަނޑަށް  އިންތަން 

ފާޅު އާންމު  ގަސްދުގައި  ހިނދަކު  މުރުތައްދުނުވާހާ  ބޭރުވެ  ދީނުން  ފާޅުގައި  ގަސްދުގައި  ނުވަތަ  ހިނދަކު  ނުކުރާހާ 

ޙަޤީޤަތުގައި   ހަމަ  މިއީ  ތުހުމަތުކުރުން.  ކަމުގައި  މީހެއް  މުރުތައްދުވެފައިވާ  ނުވަތަ  ކާފިރެއް  މީހަކީ  އެ  ތަނެއްގައި 
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އަޅު ހިމެނީމަ  މާއްދާ  މި  އިންނަންޖެހޭނެ.  މާއްދާ  މި  މިއޮތް  ވެސް  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ހީވަނީ  ގަނޑަށް 

ކަންބޮޑޮވުން ވެސް ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ވަރަށް މުހިންމު މާއްދާއެއް. މިހާރު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެ  

   ޑްރާފްޓާ އެކީގައި އެގޮތަށް ޑްރާފްޓްކުރެވިފައިވާ މާއްދާއެއް ކަމަށްވާތީ އަޅުގަނޑަށް މި މާއްދާ ކަމުދޭ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިސްލާމީ   ފާހަގަކުރެއްވި  ޢިލްމުވެރިން  ބައެއް  ފަދައިން  ވިދާޅުވި  ތި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ.  އާދެ! 

ދައުލަތެއް ވެއްޖެއްޔާ ކޯޓަކުން، ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ނޫނީ އެފަދަ ކަމެއް ނިންމުމުގެ ގާނޫނީ ދުސްތޫރީ ބާރު ލިބިދީފައި  

އްސަސާއަކުން އެއީ ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ދީނުން ބޭރުވެއްޖެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކު މީހަކާ  އޮތް މުއަ 

ދީނީ   ހަމަ  ވެސް  އެ  ނުބުނެވޭނެ.  މީހެކޭ  މުރުތައްދުވެފައިވާ  ނޫނީ  ކާފަރެކޭ  ބޭރުވެފައިވާ  ދީނުން  އެއީ  ދިމާލަށް 

ޅުގަނޑު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެ ސަޖެސްޓްކުރައްވާފައި  ހަމައެއްގެ ގޮތުގައި. އެހެންނަމަވެސް، މީގައި ވެސް އަ

ބޭރުވެއްޖެކަން   ދީނުން  މީހަކު  ގޮތެއްގައި  ބޮޑު  ފާޅުކަން  ވަރަށް  ލުއިކޮށްދީފައި  ވެސް  އެއަށްވުރެ  އަދި  އޮތްގޮތަށް 

ށް ތިލަކޮށްދީފައޭ  އެނގުނީމަ ދެން އަދި ކޯޓަކުން ނުނިންމިއެއް ކަމަކު އެހެން ބުނެވިދާނެއޭ. އެހެންވީމާ، އެ މިންވަރަ

 މިހާރު ވެސް މި އޮތީ.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބޮޑު މައްސަލައެއް ނެތް. އެކަމަކު   މާ  އަނެއްހެން  އަޅުގަނޑަށް  އައި ބައި ވެސް  ފަހުން ތި  އެދުނީ  ފުރުޞަތަކަށް 

އްގައި. ހަމައެކަނި  މީހާގެ އެއަކު ނެތް އެއްވެސް ގޮތަކަށް  ފުރަތަމަ ތި އޮތް ބައި އެނގޭތޯ މައްސަލަ މި އުޅެނީ އެކެ

ދީނީ   މައްސަލައަކާ  ވަކި  އޮއްވާ  އެހެން  ނޫންތޯ.  ތިއޮތީއެއް  އިންނަނީ  ހަމައެކަނި  މީހާގެ، ޝަހުސިއްޔަތު  އެކަކަށް 

މަލަކުން އެ މީހެއްގެ  ރަޢުޔު ތަފާތުވެފައި އޮއްވާ އޭގެ ތެރެއަށް ވަކި ރަޢުޔެއް ވާގޮތަށް ފާޅުކުރި ޝުޢޫރަކުން ނުވަތަ ޢަ

އިސްލާމީ ޝަހުސިއްޔަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ގޮތަކަށް، އެވަރު އަޅުގަނޑަކަށް ކަމަކު ނުދޭ އެނގޭތޯ. އޭގެ ބަދަލުގައި  

އެ މީހަކަށް، އެ މީހެއްގެ ނަފުސަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް އެ ގެއްލުން ލިބިދާނެފަދަ ގޮތަކަށް އެ މީހަކާ  

އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ  ދެކޮޅަށް. އެކަ ގެއްލުން އައިސްދާނެ ކަމެއް ހަމަ  އިސްލާމީ ޝަހުސިއްޔަތަށް  މަކު އެ މީހާގެ އެ 

އެވަރު މިނިވަންކަން އޮންނަންޖެހޭނެހެން. އެއީ އިސްލާމީ، މިސާލަކަށް ރަޢުޔު ތަފާތުވާ މައްސަލަތަކުގައި ޖުމްހޫރުންގެ  

މަ އޮންނަ  ރަޢުޔެއް  މައިނޯރިޓީ  ހަމަ  އޮވެފައި  ނޭނގޭ ޟަޢީފު  ރަޢުޔު  އަޅުގަނޑަކަށް  ތަންކޮޅެއް  ނޫނިއްޔާ  އްސަލަ 

ޙަދީޘެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައި އޮންނަ ރަޢުޔެއް އޮއްވާ، އެ ރަޢުޔުގައި ހިފައިގެން އުޅޭ މީހާ ނުވަތަ އެއް ކަމެއްގައި  
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އޭ އެއްޗެހި.  ގޮތުންނާ  ހުރި  ޢަމަލުތައް  އޭނަގެ  ނޫނީ  ހިނގާ  ކަންތައްތަކެއްގައި  ބައިވަރު  އިސްލާމީ  ނޫން  ނަގެ 

އެ   ޚިޔާލެއް  ފާޅުކުރާ  ނުވަތަ  ދެއްކުން  ވާހަކަދައްކާ  އަސްލު  މީހުން  ގޮތަކަށް  ލިބިދާ  ގެއްލުން  ޝަހުސިއްޔަތަށް 

އެ   އޭތި  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބަދަލުގައި  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  އެނގޭތޯ.  ގޯސްވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ކްރިމިނަލައިޒްކުރުން 

ޝަ އިސްލާމީ  ހަމައެކަނި  އަންނަންޖެހޭނީ.  މީހެއްގެ  އޭގައި  ނޫން  ޝަހުސިއްޔަތެއް  އެނގޭތޯ.  ނޫން  ހުސިއްޔަތެއް 

ދިނުން   ގެއްލުމެއް  އެގޮތަށް  މުދަލަށް  ނުވަތަ  ފުރާނައަށް  ނޫނީ  އެހެން  ނަފްސަށް  ނުވަތަ  ޖިސްމަށް  އެމީހެއްގެ 

އިންސި އެވަރަށް  ޕަރސަނަލިޓީއަށް  ނޫން.  ޝަހުސިއްޔަތު  ހަމައެކަނި  އެނގޭތޯ.  އުލޭޓްކޮށްފައި  އަންނަންޖެހޭނެ 

ވަނަ    27އަޅުގަނޑަކަށް ހީވަނީ ނުބެހެއްޓޭނެހެން. ބެހެއްޓުން އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއް ނުވޭ އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބުނާ  

ތެރޭގައި،   މިނިވަންކަމުގެ  ބުނާ  ދެއްކޭނެއޭ  ވާހަކައެއް  ކޮންމެ  ޚިލާފުނުވާ  އަސްލަކާ  އިސްލާމީ  ބުނާ  އެ  މާއްދާގައި 

ދަންނަވަނީ   މި  ސްޕީޗެއް  އަޅުގަނޑު  ހޭޓް  ކަމަކީ  ކޮންމެ  ގެއްލުންވާފަދަ  ނެތޭ. ޝަހުސަށް  މައްސަލަ  ސްޕީޗް  ހޭޓް 

އަޅުގަނޑު   ކަން  އެ  ނުވެވޭކަން  އެއްބަސް  އަޅުގަނޑަކަށް  އެއަކަށް  ނުވާނެއޭ.  ބަލައިގެނެއް  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށް 

 ފާހަގަކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އާދެ! ތެންކިއު ޗެއަރމަން. ތެންކިއު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން މީގެ ކީ  

ދެކޮޅު މީހެއް ކަމަށް   ދީނާ  އުޅޭ ނުވަތަ އިސްލާމް  އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފަށް  ތަންކޮޅަކީ އެ މީހަކީ  ޕޮއިންޓަކީ، ކީ 

ޅުވާ ފްރޭޒް ކަނޑާ ވެސް ލެވިދާނެ އެނގޭތޯ ބޭނުންފުޅުނޫން ކަމަށް  ސިފަކުރުން. އެ އަސްލު ކީ ޕޮއިންޓަކީ. ތި ވިދާ

މީގައި ކީ   އުނިކޮށްލެއްވިޔަސް  ގޮތަށް" އެބައި  ލިބިދާނެ  ގެއްލުން  އިސްލާމީ ޝަހުސިއްޔަތަށް  މީހެއްގެ  ވަންޏާ. "އެ 

 ސިފަކުރުން އެނގޭތޯ.  ނުކުތާއަކީ އެ މީހަކީ އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު މީހެއް ކަމަށް

މީގައި ސުވާލު މި އުފައްދަނީ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު މީހެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ބުނެވޭނެހޭ އަޅުގަނޑުގެ  

ނިންމުން   އެ  ނިކުމެ  މަގުމައްޗަށް  އަމިއްލައަށް  އަޅުގަނޑު  ތަފާތުވީމަ  މިސާލަކަށް  ރަޢުޔާ  އަނެއްމީހާގެ  ރަޢުޔާއި 

އިސްލާ ދީނީ  ؟ މީ ދައުލަތެއްގައިނިންމޭނެހޭ  ގިނަ  ބައެއް ޢިލްމުވެރިންނާއި ވަރަށް  ފެންނަނީ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޢިލްމުވެރިންނާ ވާހަކަދެއްކިއިރު ވެސް އެގޮތަކަށް އެހެން ނުހެދޭނެ ކަމަށް. އެކަމަކު ކުރިން ވެސް ދެންނެވި ފަދައިން  

އެ ވިދާޅުވާފަދަ  ތި  މިއީ  ނޫން.  ގޮތުގައި  ސްޕީޗް  ހޭޓް  ޖިސްމަށް  މިއީ  ގޮއްސަ  ބަދަލުވެގެން  ސްޕީޗަކަށް  ހޭޓް   

އަނިޔާއެއް ގެއްލުމެއް ދޭ ވާހަކަ އެބަ އާދޭ ދެން ހުރި މާއްދާތަކެއްގައި. އެއީ އަދި ހަމަ ސެޕަރޭޓް އައިސޮލޭޓެޑް ވަކި  

ފަދައިން މި    ކުށެއް އެނގޭތޯ. އެއީ ވަކި ކުށެއްގެ ގޮތުގައި އެ އޮތީ އެބައި ކަނޑައަޅާފަ. ދެން ކުރިން ވެސް ދެންނެވި
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އަނެއް   މުސްލިމަކު  އެއް  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ބަލާ  ހަމައަކަށް  އުޅޭ  ގަބޫލުކޮށްގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތުން  ދީނީ 

މުސްލިމަކަށް ކާފަރަކަށް އެހެން ނިންމާ ނިންމުން އެނގޭތޯ އެ ރަޢުޔު އަދި އަމުދުން ތަފާތު. އިއްތިފާޤުވެފައި ހުންނަ  

ރީގައި އޮތް މާއްދާގައި އޮތް ގޮތަށް އެ އޮތީ އެހެން ބުނެވެން. މީހަކާ ދިމާލަށް އެހެން  ބޮޑެތި ކަންކަމުގައި އެއްކަލަ ތި 

މިންވަރުގެ   މި  އެކަމަކު  ލިޔެވިފަ.  ގާތްގަނޑަކަށް  އޮތީ  އެ  ކަމަށް  ބުނެވިދާނެ  ކަމަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ބުންޏަސް 

އްލައަށް ފެންނަ ގޮތް ރަޢުޔު އަދި މަގުމަތިން  ކަންކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑު އިޚްތިލާފު ދީފައިވާ ކަމެއްގައި ހަމަ ތިމާ އަމި

އެއީ   ދެއްތޯ.  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމޭ  ވާހަކަދެއްކިދާނެއޭ  ފަދައިން  ދެންނެވި  ކުރިން  ގޭތެރޭގައި  ތަންތާނގައި  އާންމު  ނޫނީ 

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް އެ  ފަދައިން  ދެންނެވި  ވެސް  ކުރީގައި  ހަމަ  ދެން  ނުކުތާއަކީ.  ގެންނަ  މި  ،  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ބަލާ   ގޮތުން  ދީނީ  ނަޒަރަކުން  ދީނީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކަންކަން  ޤައުމުތަކުގައިވާ  އެހެން  ގޮތުގައި  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ 

މެޓީރިއަލަކީ   އޮބްސީން  މިސާލަކަށް  އެބަހުރޭ  ކަންކަން  ނުވާ  ސްޕީޗަކަށް  ފްރީ  އެއީ  ތަފާތު،  ޚިޔާލު  ވަންޏާ  ކަމަށް 

އަޅު ޤައުމުތަކުގައި ފްރީ ސްޕީޗޭ  ނޫނޭ. މިސާލަކަށް  އެހެން  ޤައުމަކަށްވާތީ ފްރީ ސްޕީޗެއް  އިސްލާމީ  މި  ގަނޑުމެން 

ފްރީ   ޤައުމުގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ސްޕީޗޭ.  ފްރީ  ޤައުމުތަކުގައި  ބައެއް  ޤައުމުތަކުގައި  އެހެން  އެއީ  ކުރުން  ޤަޛުފް 

ދައުލަތަކަށްވާތީއޭ މުސްލިމް  އިސްލާމީ  ދައުލަތަކަށްވާތީ  އިސްލާމީ  ނުވަނީ  ޤައުމުތަކުގައި  ސްޕީޗަކަށް  ބައެއް  . އެހެން 

ޗާލީ   ސްޕީޗޭ.  ފްރީ  ކުރެހުމަކީ  ކާޓޫނު  ފުރައްސާރަކޮށް  ނަބިއްޔާއަށް  ފުރައްސާރަކޮށް  ދީނަށް  މިސާލަކަށް  އެބަހުއްޓޭ 

މުޅި   މާރިޗްގައި  މިލިއަން  ބައިވެރިވި  އެކަމުގައި  ދުނިޔެއިން  މުޅި  ކަމަށޭ  ސްޕީޗް  ފްރީ  ކަމެކީ  ކުރި  ހަބްޑިއަމް 

އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމީ  ދުނިޔެއިން   ބައިވެރިވުމަށް ދާންވ ވެސް ދިޔޭ ފްރާންސަށް ދެއްތޯ. ފްރީ ސްޕީޗޭ. އެކަމަކު 

ޤައުމަކަށްވާތީވެ އެ ނުވެއޭ ފްރީ ސްޕީޗަކަށް. އެހެންވީމާ، އިސްލާމީ އެއް ހަމައޭ އެއް މުސްލިމަކު އަނެއް މުސްލިމަކާ  

ހެން ނުބުނުން. އެހެންވީމާ، މި މަނާވާންޖެހޭ ސަބަބަކީ ހިސާބަކީ.  ދިމާލަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވެގެން ގޮސް ތިއީ ކާފަރެކޭ އެ 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެން.

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ސިރާޖު  މޫސާ  މެންބަރު ދާއިރާގެ  ފޮނަދޫ

އެ   ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދެންމެ  ޝަޚްއަޅުގަނޑު  ތަންކޮޅު  ތަންކޮޅު.  ސިފާހަގަކުރި  އެ  އްޔަތު 

ލިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ އެ ޢަލީ  އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޢަލީ ޙުސައިން އެ ފާހަގަކުރާ ގޮތަށް ޑްރާފްޓެއް ހުށަހަޅާ

އެ ތަންކޮޅު    އެކީގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެހެން އެ ފާހަގަކުރި ގޮތަށް. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު އެދެން  ޙުސައިންގެ ޑްރާފްޓާ

އެ އުނިކޮށްލާފައި ޑްރާފްޓް އެ އޮންނަންވީ ގޮތެއް ޢަލީ ޙުސައިން ޑްރާފްޓްކޮށް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

 އެހެންވީމާ، އެކަން އަޅުގަނޑު އެދެން ޢަލީ ޙުސައިން ކޮށްލަދިނުމަށް. .އެއްބަސްވެވޭނެހެން އެގޮތަށް ހަމަ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. 

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބަހައްޓަން އެބަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެން   މިހެން ދައްކާއިރު އަދި އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނުގައި  މި ވާހަކަ  އަދި އަޅުގަނޑު 

މައްސަލައިގަ  މި ވަކި  ޢިލްމް  އި ކިޔަނީ  ދީނީ  އިނގޭތޯ.  ރަޢުޔު  މި    މި  .ވެރިންދީނީ  އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލު  ވެސް 

އިސްލާމްދީނަކީ   އިނގޭތޯ.  އެބަޖެހޭ  ހަނދާންކުރަން  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫންކަން  ކަމެއް  އޮތް  ފަސޭހައިން  ހީކުރާހާ 

އެބައުޅޭ ވަރަށް ގިނަ ވައްތަރުގެ މީހުން އެބައުޅޭ.    އިކިޔަނީ ހަމައެކަނި އިސްލާމްދީނޭ ބުނީމަ މީގަ  އަޅުގަނޑުމެން މި

މުސްލިމުންނަކީ ދުނިޔޭގައި އުޅޭ ބައެއް އިނގޭތޯ. ސޫފީ މުސްލިމުންނަކީ އުޅޭ    ޔަޢީޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ ޝިއަ

ތެރޭގައި މުސްލިމުންގެ  ސުންނީ  އަދި  ހަމައެކަނި  އިނގޭތޯ.  އެބަހުރި.    ބައެއް  މަޒުހަބުތަކެއް  ބައިވަރު  އެތައް  ވެސް 

ވެސް އެއްބަޔަކު ހަމަ އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ    ރޭގައިއަދި ހަމަ އެއާއެކީގައި ސުންނީ މުސްލިމުންގެ ތެ 

ބަޔަކު އެއީ ގޯސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެނީ. އަޅުގަނޑު މިސާލެއްގޮތުން ދަންނަވާއިރު މިސާލަކަށް   ކަންތައް އަނެއް 

ޝި ތެރޭގައި  ސޫފިންގެ  އެބައުޅޭ  މީހުން  އުޅޭ  ހަދައިގެން  ސުންޔަޢީޒިޔާރަތް  ތެރޭގައި  މުޅި  ންގެ  ތެރެއިން  ނީންގެ 

އޭގެ އެބައުޅޭ.  ޤައުމުތަކުގައި  ޢިލްމު  ދުނިޔޭގެ  އިސްލާމްދީނުގެ  އެކި  ތެރެއިން  ވެސް  މީހުން  ބުނާ  ކަމަށް  ވެރިން 

މީހުން   ދެކޭ  ދަންނަވާ  މީގައި  ގޮތްގޮތަށް  މިސާލަކަށް  އިސްލާމްދީނުގައި  އެބައިނގޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެބައުޅޭ. 

އަޅުގަނޑުމެން މިތާ ވާހަކަދައްކަން ފަށައިފިއްޔާމު    އްމަޒުހަބުގައި އޮންނަ ރަޢުޔެ  ޟާހިރީމަޒުހަބު އިނގޭތޯ.    ޟާހިރީ

މީހަކަށް   ބަލާ  ބުނާހެން  އެއްކަލަ  އަހަމަ  ތަންކޮޅެއް  ނުވަތަ  އެއީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  މީހަކަށް  ތިބޭ  ޑުއަހަން 

ކަހަލަ   މިސާލުތައް  ގޮތްއުނދަގޫވާ  އެ  ކޮންމެހެން  ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑު  އެއަކަށް  ގޮތެއް  ނޫން. ދައްކައިގެން  ދާކަށް 

 ގޮތުން އަޅުގަނޑަށް  އާއި މި ސަޤާފަތާއި ކަންތައްތައް ހުރި  އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގެ އާދަކާދަ

ހަމައެކަނި   ހޯމޮޖޮނައިޒް  އިސްލާމީދީނަކީ  ވަކި  މިހާރު  ކަމަކީ  މުހިންމު  އެންމެ  މީގެ  ވަރަށް  ޤަހީވަނީ  ބޫލުކުރާ 

އުޅޭ    ފޮށްޓަކަށްލާފައި އޮތް ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތް އެއްޗެއް ނޫން އިނގޭތޯ އިސްލާމްދީނަކީ. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި

ތަފާތު އެ  ނޫނިއްޔާވާހަކައަކީ  ކަންތައްތަކެއްގައި  މަދު  ވަރަށް  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ހުންނާނޭ  މިސާލަކަށް    ،ތަކެއް 

އިސްލާމްދީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  އެހެންވެގެން  އިންޖީނުގެ  އެބުނާ  ކޮބައިކަން    ނުގެޤާނޫނުއަސާސީގައި  ކަމަކީ  ޚިލާފުނުވާ 

ބަޔާންކު އިނގޭތޯސާފުކޮށް  ޚިލާރި  އަސްލަކާ  އިސްލާމްދީނުގެ  އެކަމަކު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  .  ކަންކަމުގައި  ފުނުވާ 



 2021ޖޫން    29                              ވަނަ ބައްދަލުވުން  31ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

9 

 

ހުންނާނެ.   ތަފާތެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  މިންވަރަކީ  އެއެބައިނގޭ  ނުވަތަ  ލެވަލަކީ  ބައެއް    ތަފާތުކުރުންތައްދާ  ވެސް 

  ކާ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އެ މީހުން ދައްކާ ވާހަކައެއް ބައެއް އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ދައްކާ ވާހަކައަ 

ބޫލުކުރަން ދަތިވާ ދަރަޖައަށް ވެސް  ޤަޅިގެން އެއީ ހަމަ އަސްލު އިސްލާމްދީނުގައި ނުވަތަ އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއްތޯ  ގު

އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައިނގޭ މި ހަމަ އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުރި މިސާލަކަށް  މިސާލަކަށް  ހިނގައިދާނެ އިނގޭތޯ.  

އޭގެ އެ ވާހަކަތައް ޙުކުމްތައް ހުރި ގޮތަށް ދައްކައިފިއްޔާ    އި ށް ބަލާއިރުގަމަޒުހަބުގައި ހުރި ބައެއް ޙުކުމްތަކަ  ޟާހިރީ

ބުނޭ އިނގޭތޯ. ބަލާބަލާށޭ  އަޅުގަނޑުމެން  މިހާރު ތަފާތުވެފައި އޮތް ރަޢުޔަކޭ މިއީ  ހަމަ    ޟާހިރީތޯ  މިއީ  މަޒުހަބަކީ 

  އެއް ސުންނީ ޢިލްމްވެރި  .ނޫންހެއްޔޭމިއީ ހަމަ ސުންނީ މަޒުހަބެއް    ކީ މަޒުހަބަ  މަޒުހަބުގައި އިބްނު ހަޒުމްގެ ސުންނީ  

ކިހިނަކުންއްޔޭމިހިރި  .ނޫންހެއްޔޭ އެހެންވީމާ،  ވާހަކަތައް.  ހުރި  ދައްކާފައި  އެކަމަކު   މުޖުތަމަޢު   ،  އަޅުގަނޑުމެން 

ހަމަނުޖެހުންތަކާ   އަދި  ފިތުނަތަކާ  ބޮޑެތި  ވަރަށް  ފަށައިފިއްޔާމު  ދައްކަން  މިގޮތަށް  ވާހަކަ  އެ    ދިމާލަށް ތެރޭގައި 

ހަމަހިނގަ އަދި  ދަންނަވާނަން    އިދާނެ.  އަޅުގަނޑު  މިސާލެއްގޮތުން  އެބަ  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިސާލަކަށް 

އެ  މީހުން  އިސްލާމީ ޢިލްމްވެރިންގެ ތެރޭގައި އެބައުޅޭ ބައެއް ބޭފުޅުން މި ހަމަ ބައެއް މަޒުހަބުތަކުގެ އެބައުޅޭ  އިނގޭ  

ޒިޔާރަތްކުރުهللاރަސޫލު އެ  ގަބުރުފުޅަށް  އެއީ ގެފާނުގެ  ދަޢުވާކު  ން  ކަމުގައި  ކަމެއް  ނޯންނަ  އޮންނަ  މީހުން ވެސް    ރާ 

މީހުން ހަމަ   ވާހަކަދައްކާ  އިނގޭތޯ.  އެބައުޅޭ  ތަފާތުތައް  ވެސް  މި  ،އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑު   ،އުޅެނީ  ދަންނަވަން 

މި ފެށިގެން    ދަންނަވަން  ސުމަކުން  ވާހަކައަކީ  ހަމަ  އަ  10އުޅޭ  ދޭތެރޭގައި  މިކާ  ހުރި    އިސްލާމްދީނުގައި 

ތަފާތުވުން  ޚިޔާލު  އެބައުޅޭ  އަޅުގަނޑުމެންގެ    އެބައޮތޭ  މައްސަލަތަކުގައި  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  އެބައުޅޭ  ބައިވަރު 

ބޫލުކުރެވޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެ ވަކި ގޮތަކަށް މީހަކު ވާހަކަދެއްކީމަ  ޤަމުޖުތަމަޢުގައި މިހުރި ކަންތައްތަކާ ނުވަތަ 

މު އުސޫލުތައް ކަމަށް  ޤަޖުތަމަޢުގެ  އެ  ތަފާތުވާ  ޤަބޫލުކުރެވޭ އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި  ވިސްނުމާ  ބޫލުކުރެވޭ އެ 

މީހުން ކިޔާނެ     ، އަހަރެމެން ޤަބޫލުކުރާ އިސްލާމްދީނަށް ބޫލުކުރާ އިސްލާމްދީންޤައެ އަހަރުމެން  އިނގޭތޯ  ހިސާބުން 

މަކު އެހިސާބުން އެއީ އެހިސާބުން އެއީ ކުށަކަށްވީމައެއް ކަމަކު ނުދޭ  އުޅޭ މީހެއް ނޫނޭ އެހެން ކިޔާފާނެ އިނގޭތޯ. އެކަ

އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ އެ އަންނަންޖެހޭނެ އެ މީހެއްގެ ނަފްސަށް ނޫނީ މުދަލަށް ނޫނީ ޖިސްމަށް  

ދެކޮޅު މީހެއް ކަމަށް ބުނީމަ  ނޫނީ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް ދިނުން އަންނަންޖެހޭނެ. ހަމައެކަނި އޭނާއަކީ އިސްލާމްދީނާ  

ތު އެންމެ  ހުއެއީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މައްސަލައެކޭ.  ސީރިއަސް  އެއީ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ކުށަކަށްވާ  އެއީ  މަތުކުރުން 

ދަންނަވާނަން މިސާލެއް  އެންމެ  އިނގޭތޯ.  ދަންނަވާނަން  މައްސަލަ    .މިސާލެއް  ސަލްމާންރުޝްދީގެ  މިސާލަކަށް 

އެބައޮތް.   އެއް ވެސް ފަތުވާ އެބައޮތް ދެ ފަތުވާއި މިހާރު އޭނަގެ މައްސަލައިގަ .އްސަލައިނގޭތޯ. ސަލްމާންރުޝްދީގެ މަ 

އެއީ ކަމެއް  ދަންނަ  އެންމެން  ކަންނޭނގެ  .އަޅުގަނޑުމެން  ނުދަންނާނެ  މުސްލިމުން    .އެންމެންނެއް  ގިނަ  ދުނިޔޭގެ 
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ދަންނާނީ ކަމަށް  އޮތް  ފަތުވާއެއް  އެންމެ  ނެރެލާފަ   .ދަންނާނީ  އިރާނުން  އިނގޭތޯ އެއީ  އެއީ  ފަތުވާއެއް  އޮތް    . އި 

އޮތް    ންޔަޢީޝި ނެރެލާފައި  ކަމަށް  މަރަންޖެހޭ  އޭނަ  އެއީ  ފަތުވާއެއް  އޮތް  ނެރެލާފައި  އިރާނުން  މުސްލިމްގެ 

ޕެރަލަލްކޮށް އެހެން ފަތުވާއެއް އެބައޮތް.    .ފަތުވާއެއް. އެކަމަކު ހަމަ ޕެރަލަލްކޮށް އެހެން ފަތުވާއެއް އެބައޮތް އިނގޭތޯ

އެބައޮތް މިސްރުން ނެރެލާފައި އޮތް ފަތުވާއެއް އެބައޮވޭ އޭނައާމެދު ދަޢުވާކޮށް އޭނަ ޝަރީޢަތުން  ނެރެފައި    މިސްރުން

އޭނައަކީ   ނޫނީ  ކަނޑައަޅާފައި  ކަމަށް  ގޮތެއް  މީހެއް  ކަމަށް  އޭނާ  ކަނޑައަޅާ  މުރުތައްދުވެފައިވާ  ނުޖެހޭނެ  މަރަން 

އުޅޭ    އެބަހުއްޓޭ. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން މި   ތައްމިހާރު މިހާ ތަފާތު  މަރައިގެން ނުވާނެކަން ބުނެ ފަތުވާއެއް އެބައޮވޭ.

ކުށަކަށްވާ ކަމަށް ވަންޏާމު   ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކީމަ އެއީ  ލިބޭ  ހަމައެކަނި މީހެއްގެ ޝަޚުޞަށް ގެއްލުމެއް  ވާހަކައަކީ 

ހީވަނީ   މި  އެއީ  އަޅުގަނޑަށް  ޚިޔާލުފާ  27އަޅުގަނޑު  ބަޔާންކުރާ  މި  މާއްދާގައި  މިނިވަންކަމަށް  ވަނަ  ޅުކުރުމުގެ 

އަޅުގަނޑަށް   ކަމަށް  ކަމެއް  ކަންތައް  ޤަބުރޫއަރާވަރުގެ  ތަފާތުވާ  ރަޢުޔު  ދީނީ  އިސްލާމްދީނުގެ  އެއީ  ބޫލުކުރެވެނީ 

ކަންތައްތައް   ބައިވަރު  ވަރަށް  އެ އެ  އިނގޭތޯ. ހުރެދާނެ  ހަމަ    އީ  ވާހަކަދައްކައިފިއްޔާމު  ކަންތައްތަކެއްގެ 

ތެރޭގައި  މިއަޅުގަނޑުމެންގެ  ވާހަކައެއް    އެތައް  ގެއްލޭފަދަ  ހަމަޖެހުން  އެހެންވީމާ،    އޮތް  ހިނގައިދާނެ.  ވެސް 

ވެސް އެއަޅުގަނޑުމެންނަށް  އަޅުގަނޑުމެން    މީހުންނާއި  ކިޔަވާއިރު  ޤުރުއާން  ބައެއްފަހަރަށް  މިސާލަކަށް  އިނގޭ  ބަ 

ގޮތަކަށް  ދަންނަ  ފިލިޖަހައިގެން    ނުވެސް  ޤުރުއާން  މީހުން  ވެސް  ކިޔާވެސް  އެ އެބަ  ކިޔަވާއިރު  ގިރާއަތަށް   .  

ދެލޯބޮޑު ދިވެހިން  ތެރެއިން  ޤު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކޮން  ކޮންކަހަލަ  މިއީ  މީހުން.  ބައެއް  އެބަވޭ    މި ރުއާނެއްހޭ  ވެސް 

މި  ޤުރުއާނެއްހެއްޔޭ    ކޮން ކަހަލަ މީހުން މި ކިޔަވަނީ. އެ ލެވަލަށް މީހުން އެބަ ވާހަކަދައްކާ. އެހެންވީމާ، މީނަ މިއީ  

ސުވާލުކުރޭ. އެ ލެވަލަށް އެބަދޭ. އެހެންވީމާ، އެ ހާލަތުގައި އޭނަގެ  ޔަވަނީ. ގިރާއަތް ތަފާތުވީމާ ވެސް މީހުން އެބަ  ކި

މި  ށްތާޝަޚްސިއްޔަތަ އެ ލިބެނީ މިސާލަކަށް. އެހެންވީމާ، ދަންނަވަން  ކަމަކު    ގެއްލުން  ވާހަކައަކީ އެވަރަކުން  އުޅޭ 

އްޔަތެއް ގެއްލުމެއްވީމައެއް  ސި ވާގޮތަށް އެ ހޭޓް ސްޕީޗަށްވަނީ ހަމައެކަނި ޝަޚް  އެ މީހަކަށް އެ ފިތުނައަކަށް  .ނުދާނެއޭ

ދޭން ގޮވާލާ ހިސާބުން.    އޭނަގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުމެއް   ށް،އޭނަގެ ޖިސްމަ  ،ނޫނޭ. ހޭޓް ސްޕީޗަށްވަނީ އޭނަގެ މުދަލަށް

  ވަޔަލެންޓް އިންސައިޓްކުރާ ހިސާބުންނޭ އޭތި ކްރިމިލައިޒް ކުރަންޖެހޭނީ.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  . ޝުކުރިއްޔާ. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހަމަ ތި ފާހަގަކުރެއްވި އިނގޭތޯ މިހާރު މި ހޭޓް ސްޕީޗެއް ނޫނޭ އިނގޭތޯ  !އާދެ

ރަނގަޅު   ހަމަ  ބައެއް  އެބަ  ނަޒަރުގައި  ޢިލްމްވެރިންގެ  ދީނީ  ހަމަ  ޑްރާފްޓްކުރީ  މި  ދެން  އަޅުގަނޑު  މި  މިހާރު 

ދިމާލަށް ތިފެންވަރުގެ ޢިލްމް  ދީނުން ބޭރުވެފައި ހުރި މީހެކޭ އެހާ  އީ ވެރިން އިތުބާރުކުރެވޭ. ނަޒަރުގައި މުސްލިމަކާ 
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ތަފާތު ދީނީ    .ފަސޭހައިން ނިންމޭ ނިންމުމެއް ނޫނޭ ޚިޔާލު  ވަރަށް  މެންބަރުން ވެސް ތި ފާހަގަކުރެއްވީ  އިއްޒަތްތެރި 

އެބަހުއްޓޭ ރަޢުޔުތައް  މީހާ   .ތަފާތު  އަނެއް  ރައްކާތެރިކުރަންވީއެހެންވިމައޭ  އިސްލާމީވަންތަކަން  ނުނިންމަވާށޭ    .ގެ 

އަމިއްލައަށް މުސްލިމް  .އަމިއްލަ  ދައުލަތެއްގެ  އުދަ  އެހެންވީމާ، ދައުލަތަކުން އިސްލާމީ  ވަނީނަމަ  ކަމަށް  ލަތެއް އޮތް 

ކުޑަމިނުން    ކަމާ އެންމެ  ކަނޑައަޅަން  އެކަން  މުއައްސަސާތަކުން  އަމިއްލައަށް  ބެހޭ  އަމިއްލަ  ދެންވީނޫންހޭ. 

މި މީގަ  ނުނިންމަވާށޭ  މިހެންއޮތީ  ތި    ބުނެފައޭ   އި  ވެސް  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެހެންނޫންތޯ. 

ނެރެ   ރަޢުޔުތައް  އެކިގޮތަށޭ  މީހުން  އެކި  އެބަހުރި  ރަޢުޔުތައް  ބައިވަރު  ވަރަށް  އިޢުތިރާފުވެވަޑައިގަންނަވަނީ 

  . މީހާއާ ދިމާއަށް ނުބުނަންވީ   އެ  .އެ މީހާ ވިކްޓިމައިޒް ނުކުރަންވީ  .ހެން ނުހަދަންވީއެ  އަނެއް މީހާއަށްއޭ  މާއެހެންވީ

ނޫންތޯ  ނުބުނެ ކުރިއެރުވޭނެ  ދީން  ބޭފުޅެއްގެ   .ވެސް  ކޮންމެ  ވެސް  ބޭކަލެއްގެ  ރަޢުޔު    ކޮންމެ  މީހެއްގެ  އެ  ވެސް 

މީހާ   އަނެއް  މަސައްކަތްކުރެވޭނެ.  އަނެއްކުރިއެރުމަށް  މީހާ  ވިކްޓިމައިޒްނުކޮށް  ނުހަދާށޭ  ހެދީމަ    .ކާފަރަކަށް  އެހެން 

ހަމައެކޭ ދީނީ  އެއީ  އެބަދޭ.  މުޖުތަމަޢުވެގެން  ގެއްލުމަކަށް  މާބޮޑު  އެ  އަސާސެކޭ    .އަދި  ބޮޑު  ވަރަށް  ހަމަ  ދީނުގެ 

ތަކާ  ކޯޓުދީނީ އަނެއް  ޙުކުމްތައް  އަމުދުން  ކާފަރަކަށް އަމިއްލަ އަމިއްލައަށް ނިންމައިގެން ނުގޮވުން. އަދި    ށްހުންނަމީ

މި  ޝަ އިހުންނައިރުގަ  އެއްޗެހި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  ހީ.  އިއްޒަތްތެރި  ދެން  އަރުވާފައި  ފުރުޞަތު  މަށް 

 ރިޟާއަށް.  

 

 ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ޢަބްދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  ކަނޑިތީމު

މި   ބޭފުޅުންއާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން  ހުރިހާ  ދެން  ދީނެކޭ  ލުއިފަސޭހަ  އެ    އިސްލާމްދީނަކީ  ބޫލުކުރާނެ  ޤަވެސް 

ދެއްތޯ އެއީ  މިގަ   .އެއްޗެއް  ވާހަކަ   27  އިމިހާރު  މާއްދާގެ  މާއްދާގެ    27ދެއްކިއިރު  ދެންމެގައި    ވަނަ  ވަނަ 

ބޭނުންކުރާއިރުގަ އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކަދެއްކު  އި މިނިވަންކަން  ތަފާދީނީ  މުޅިން  އަދި  މި  ތު ން  އެއީ.    އީ ކަމެއް 

ދީނުގެ   އަޅުވާ  ކަމެއް  ބޮލުގައި  އަނެކާގެ  ބެހޭގޮތުން  އިސްލާމްދީނާ  ޤައުމަކަށްވެފައި  މުސްލިމު  ސައްތަ  ސައްތައިން 

ހުރި   ކިޔަވައިގެން  ތިމާ  ތެރެއިން  ތަފާތުވުންތަކެއްގެ  ޚިޔާލު  ބޮޑެތި  އެފަދަ  ނޫނީ  ގޮތަށް  އުފެދޭ  ނަފްރަތު  ނަމުގައި 

  ބޫލުކުރުމެއްގެ މައްޗަށް ދީނީ ރަޢުޔު އަނެކަކާ ދޭތެރޭގައި ފިތުނަ އުފެދޭގޮތަށް ނެރުމުން ޤަލުކުރާ  ބޫޤައެއްޗަކުން ތިމާ  

މި އަސްލު  ޙައްލުކުރަންވެގެން  އެ  މައްސަލަ  އަޅުގަނޑު    ދިމާވާ  ވެސް  މަޤްޞަދަކީ  މައިގަނޑު  އެންމެ  ބިލުގެ 

ފުރިހަމަ ދީނެއް. އަޅުގަނޑުމެން  އަސްލު  ބޫލުކުރާ ގޮތުގައިޤަ .  އިނގޭތޯ  އިސްލާމްދީނަކީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ ވަރަށް 

އެކަމަކު އޭގެ އަސްލު ފުރިހަމަކަން މި ގެއްލެނީ ދީނުގެ ނަމުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްގެން އައިސް އަދި ދީނީ ޓެގް  

ތިމާ   އެ  އަނެކަކީ  ތިބެ  ގޮތުގައި  ޝެއިޚުން  ތިބެ  އެއީ  ޤަބޫލުކުރުން  ބޫލުޤަ  ބޫލުކުރާ ޤައަޅުވައިގެން  މީހާ  ނުކުރާ 
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މަގުމަތީގައި    ، މީހުން ލުކުރާ ހިސާބަށްތުގަކާފަރަކަށް ހަދާ އެކަން ބޮޑުވެގެން މި ރާއްޖޭގައި ގޮސް މިހާރު ހަމަ ސީދާ  

މިގަތު އަސްލު  ގެމި ރާއްޖޭ  އޮތީ ލުކުރާ ހިސާބަށް  އެބުނާގޮތުން ޝަޚްސިއްޔަތަށް ގެއްލުން    އިމީގަ  .ކަންކަން ގޮއްސަ 

އޭގެ ގޮތަށް  މިލިބޭ  އަނެއްކާ  ތިރިން  މާ    އެފަދަ  ނުވަތަ  ކަމަށް  މީހެއް  ދެކޮޅު  އިސްލާމްދީނާ    އި ނައެއްގައަންނަނީ 

ތަނެއްގަ ކަންކަން    އި،އާންމު  ދީނީ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފުރިހަމަކޮށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  އެއަށްވުރެން 

އެބައޮތް ދީނީ  އިނގޭތޯ.  ކުރެވެން  އުނގެނިގެން ތި  އަދި  ތަފާތުވާނެ ޢިލްމު  ބޭފުޅުންނާ  އެހެން  އަދި  ބޭފުޅުންނަކީ  ބި 

މި  އިނގޭތޯ  ބޭފުޅުން ޙައްލުކުރުމުގައި  ކަންކަން  ގެންދެވި    ގެ  وسلم عليه  هللا  صلى هللا ރަސޫލު.  ކުރިއަށް  އެ 

ކުރަން   ކަންކަން  ގޮތުގައި  ރީތި  ދެނެގެން  ނަމޫނާކަން  ރީތި  އެންމެ  އެއީ  ސުންނަތް  ފަރާތުން  ރަސޫލާގެ  ކަންކަން 

މި  މަގުފަހިވެއޭ  އަސްލު  އަޅުގަނޑު    ން ބިލު  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންނަމަވެސް،  ޤައިނގޭތޯ  ގޮތުގައި.  ބޫލުކުރާ 

ގޮއްސަ މި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޫވެފައި އޮތްއޮ ވަނަ    27މާ،  އޮތީ. އެހެންވީ  ތުން މިހިސާބަށް ވެސް މި ގޯސްވެގެން 

މާއްދާގެ މިނިވަންކަން އަޅުގަނޑުމެން އާންމު ތަނެއްގައި އެ ދީނީ ކަންކަމުގައި އަދި ބޭނުންކުރުން ތަފާތު އަޅުގަނޑު  

އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ    . އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަކަށް މާބޮޑު މައްސަލައެއްއިނގޭތޯ  ބޫލުކުރާ ގޮތުގައިޤަ

މެންބަރު  އެ  އަދި   އަޅުގަނޑަކަށް  އިއްޒަތްތެރި  ވެސް  އިތުރުކުރުން  ބައި  ހުންނަ  ދެން  އޭގައި  ބުނާގޮތުން  އެ  ޢަލީ 

މައްސަލައެއް އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. ޝަޚްސަކަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކަ އެއީ  

ނާ ދެކޮޅު މީހެއް ކަމަށް އެ މަގުމަތީގައި ވާހަކަދެކެވޭއިރުގައި އޭނައަށް އެކަން ސާބިތުނުކޮށްދެވި ދެކިއްޖިއްޔާ  އޭނަ ދީ

ބޮޑު ފިތުނައަކަށްވެގެން މި ދަނީ. އަދި އެތައް ބައެއްގެ އިނގިލި އެ މީހާއާ ދިމާލަށް ދިއްވެގެން މި ދަނީ. އެހެންވީމާ،  

 ށް މި މާއްދާ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމަށް ފެނޭ އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުން އަޅުގަނޑަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އޮންލައިންކޮށް   އަޅުގަނޑުމެން  ރިޟާއަށްފަހު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އާދެ!  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު ޖޮއިންވެވަޑައިގެން ފުރުޞަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން   

  އަރުވަން.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާއަށް ފުރުޞަތު 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރިޟާ  އިބްރާހީމް މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ގުރައިދޫ

ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ މި މައްސަލައަކީ އަސްލު އިސްލާމްދީނާ ވަރަށް ބޮޑަށް  

ގެންދަނީ   މި  ބަލަމުން  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލައެއް  ހުރި  %ގުޅިފައި  ހަމަ  ބިލުގައި  މި    99އިނގޭތޯ. 
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% މި    100ނޫނީ  ބަލަމުން  އަޅުގަނޑުމެން  މައްސަލަ  ކަންތައްތަކެއް  ގުޅުންހުރި  އިސްލާމްދީނާ  ހަމަ  ވެސް  އަކީ 

ގެންދަނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ހިތަށްއަރަނީ ހިނގާށޭ އަޅުގަނޑުމެން މި ކޮމިޓީއަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ރާއްޖޭގައި  

ދެއް ތިއްބެވި  ޢިލްމުވެރިން ވެސް މި  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން ދީނީ  އަދަދަކަށް  ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ހަމަ ކޮންމެވެސް  ތޯ 

ބޮލުގައި   ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކުރިއަށް ގެންދަން. އޭރުން  މަސައްކަތް  ބިލުގެ  ބައިވެރިކޮށްލައިގެން  ކޮމިޓީގައި 

މި ބޭފުޅުން  އެޅިގެން ނުދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ  އިލްޒާމު  ވެސް  މި  ބޭފުޅުންގެ  އެ  ގެނެސްގެން  އަޅުގަނޑުމެން  ތަނަށް 

އެންމެ   އޭރުން އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ  އެއްގޮތަށް ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ  ޚިޔާލާ 

 ރަނގަޅު ގޮތުގައި ވެގެންދާނެ ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ރު. އަޅުގަނޑު މިވަގުތު ފުރުޞަތަކަށް އަރުވަން ޒަރީރަށް.ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޒަރީރު  ޙަސަން  މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަތިވެރި

މި ޖުމްލަކޮށް  މާއްދާގައި  މި  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ރަސޫލާގެ   އާދެ!  ކީރިތި  ޝަރީޢަތުގައި  އިސްލާމީ    ބުނަނީ 

އިސްލާމީ   ރިޢާޔަތްކުރާއިރުގައި  ޙަޤީޤަތްތަކަށް  ލިބެންހުރި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެނިހެން  އަދި  ވެސް  ހަދީޘްގައި 

ބޭފުޅަކު   އެއް  މެދުގައި  ޢިލްމުވެރިންގެ  އިސްލާމީ  މައްސަލަ  ހުރި  ތަފާތުވެފައި  ޚިޔާލު  މެދުގައި  ޢިލްމުވެރިންގެ 

ޚިޔާލު  ޢިލްމުވެރިއަކަށް  އަނެއް  މައްސަލަތަކުގައި  ޢިލްމުވެރިއަކު  ހުންނަ  ތަފާތުކޮށް  ޚިޔާލު  ތަފާތުވުން،   

އަދި   ވެސް  ހޮޅުއަށީގައި  އަދި  ވެސް  ޕޯޑިއަމްތައް  ސިޔާސީ  އަދި  ތަނެއްގައި  އާންމު  ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

އިސްލާމްދީން  މަގުމަތިން ވެސް ޚިޔާލު ތަފާތުވާ މައްސަލައެއްގައި އެ މީހަކާ ދިމާލަށް އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ 

ނުވަތަ އިސްލާމީ އަޤީދާއިން ބޭރުވެފައި ހުރި މީހެކޭ އެހެން ނުބުނާށޭ. އޭނައާ ދިމާއަށް އެގޮތަށް އޭނަގެ މަސްލަޙަތަށް  

ވެސް ބަލާލުން އޭނަގެ ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ނުދައްކާށޭ. މިއީ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެ މާތް  

އުސޫލަކީ  ރިވެތި  ޢިލްމުވެރިން    އެންމެ  ދެ  ތަފާތުވާ،  ޚިޔާލު  ފުށުއަރާ،  ބުނަނީ  މި  އެގޮތަށް  މާއްދާގައި  މި  ވެސް. 

ޤުރުއާނުގައި   ކީރިތި  ގޮތަކަށް  ވަކި  ކަނޑައެޅިގެން  ނުބުނޭ  މާއްދާއަކު  މި  މައްސަލަ.  ތަފާތުވާ  ޚިޔާލު  ދެމެދުގައި 

މީހާ   ކަންތައްތަކުގައި އެ  އޮތް  އެނގެން  ހަދީޘުން  ހަދީޘަކާއި  ވާހަކަ  ރަސޫލާގެ  އެ  ދިމާލަށް  އޭނައާ  ޚިލާފުވެއްޖިއްޔާ 

މައްސަލަތަކުގައި   ތަފާތުވެފައި ހުރި  ޚިޔާލު  ބުނެވޭނެއޭ. އެހެންނަމަވެސް،  ދިމާލަށް  ނުބެނެވޭނެއެކޭ. އެކަން އެމީހާއާ 

މައްސަލަތަކުގައި   ހުރި  ތަފާތުވެފައި  ޢިލްމުވެރިން  އެކި  ގޮތްގޮތަށް  އެކި  މައްސަލަތަކުގައި  ތަފާތުވާ  ޚިޔާލު 
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މަޒުޙަބު،  އުޅޭ. ޝާފީ  މަޒުހަބުތައް  ވަރަށް ގިނަ  އިސްލާމްދީނުގެ  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

އެބަހުރި.   މަޒުހަބުތައް  ބައިވަރު  އެހެނަސް  އަދި  މަޒުހަބު،  އެކި  ހަންބަލީ  މަޒުހަބުތައް  އެކި  ހުރިއިރުގައި 

ޢަމަލުތައް މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ  ކަންތައްތަކުގައި އެކި ގޮތްގޮތަށް މަސައްކަތް މި   ކުރަނީ. އެކި ގޮތްގޮތަށް 

ކަމެއް   ހުރި ކިތަންމެ  މަޒުހަބުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެފައި  ޤަބޫލުކުރާ ޝާފީ  އަޅުގަނޑު  ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ 

މެން އެ ވާހަކަ އެހެން ނުބުނާށޭ.  ވެސް އެބަހުރި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި. އެހެންވީމާ، އެ ކަންތައްތަކުގައި އަޅުގަނޑު

އެހެންވީމާ، ޖުމުލަކޮށް ބުނާނަމަ މި މާއްދާ އަޅުގަނޑަކަށް މައްސަލައެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް، ޢަލީ ޙުސައިން އެ  

މިނިވަންކަމާ   ޚިޔާލުތަފާތުވުމުގެ  ކަންބޮޑުވުމަކީ  ޖުމުލަ  ވެސް  ބޭފުޅާ  އެ  ހަމަ  މިއަށް  އަދި  ފަދައިން  ވިދާޅުވާ 

ފުށުއަރާ. އެހެން ކަމަށް ވަނީނަމަ، ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އިޞްލާޙެއް ގެނެސްގެން ވެސް  ކޮންމެވެސް   އެބަ  ވަރަކަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ހަމަ  މާއްދާ  މި  ގޮތަށް  ނުގެއްލޭ  މީގައި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މަޤްޞަދު  މާއްދާގެ  މި  އަދި 

ށް އަޅުގަނޑު ވެސް މި މާއްދާއަށް ތާއީދުކުރާތީ މި  އިޞްލާޙުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ޖުމުލަކޮ

ހިނގާ   ޢިލްމުވެރިޔަކާ  އަނެއް  ޢިލްމުވެރިޔަކާއި  އެއް  ހަމަ  ބުނަނީ  މީގައި މި  ޖުމުލަކޮށް  ދަންނަވައިލީ. ދެން  ވާހަކަ 

މައްސަލައެއް  އަނެއްހެން  އެހެންވީމާ،  ނުބުނާށޭ.  އެހެން  މައްސަލަތަކުގައި  އެކަހަލަ  މައްސަލަތައް  ނެތް  ތަފާތުވާ   

 އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ބައްދަލުވުންތަކުގައި   ކޮމިޓީގެ  މި  ވެސް  އަބަދު  ޒަރީރު.  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ދަންނަވަން.   އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރު  ޓަކައި  ކަމަށް  ގެންދަވާ  ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން  ނަމަވެސް  އޮންލައިންކޮށް 

  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން.  އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު އެއަށްފަހުގައި 

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑަށް   ކަންބޮޑުވުމަކަށް  ޙުސައިންގެ  ޢަލީ  ވާހަކައިން  ޙުސައިންގެ  ޢަލީ  އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ. 

އެ އޮތް   ގޮތަކަށް  ލިބިދާނެ  ގެއްލުން  ޝަޚްސިއްޔަތަށް  މީހެއްގެ އިސްލާމީ  ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވެނީ އެ  މައިގަނޑު 

ހީވަނީ އޭރުގައި  ބޮޑަށް ވާހަކަދެއްކީ އިސްލާމީ ޝަޚްސިއްޔަތަށް  ތަންކޮޅު. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް   ޢަލީ ޙުސައިން 

އޮތް ތަނުގެ ބަދަލުގައި ނަފްސަށް ނުވަތަ މުދަލަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށޭ. ދެން އެހެންނޫނީ ނަފްސަށް ނޫނީ ފުރާނަޔަށް  

ކަންބޮ އެ  ޙުސައިންގެ  ޢަލީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބަދަލުކޮށްލިއްޔާ  ގޮތަކަށް  ލިބިދާނެ  ޙައްލު  ގެއްލުން  ޑުވުމަށް 
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ނުކުރެވޭ.   ތާއީދެއް  ބޮޑަށް  އެހާ  އަޅުގަނޑަކަށް  ވާހަކައަށް  ދެއްކެވި  ޙުސައިން  އަންނާނެހެން. އެހެންނަމަވެސް، ޢަލީ 

އޮތީމާ  މިގޮތަށް  ދެން  ރައެއީ  ޝިޔަޢީންގެ  ކަމަށް.    އޮވެދާނެ  ލިބޭގޮތަކަށް  ޖާގަ  ރަޢުޔުތަކަށް  ހުރި  ދެން  ޢުޔާއި 

ޤާނޫނުއަސާސީ  ކޮން  އެހެންނަމަވެސް،  ދީނުގެ  އޮންނަނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ސާފުކޮށް  ވަރަށް  ގައި 

މަޒުހަބެއްކަން ނުވަތަ ކިހިނެއްކަން ސާފުކޮށް އޮވޭ. އެ އަޅުގަނޑު ކިޔައިދޭނަން. އެއީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާނަކުރުމުގެ  

ޤުރުއާނާއި،   ކީރިތި  ބުނެފައިވަނީ  މި  ކަމަށް  ޝަރީޢަތް  އިސްލާމީ  މި  މަދަނީ  ބައިގައި  ޖިނާޢީ،  ސުންނަތުގައިވާ 

ވަލްޖަމާޢަތު   ސުންނަތު  އަލްއަޚްލުލް  ގުޅިފައިވާ  ކަންތައްތަކާ  ވެސް  މިނޫން  އާއި  ޝަޚްސިއްޔާ  އަލްއަޚްވާލުލް 

ޖަމާޢަތުގެ   އެއީ ސުންނީ  ބުނަނީ  އެ  ހަމަ  އެއީ  ގޮތަށޭ. އަލްއަޚުލުލް ސުންނަތު  ބުރަވެވަޑައިގަންނަވާ  ޢިލްމުވެރިންގެ 

ދިވެ އިނގޭ ވިސްނުމަށޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  މަޒުހަބުހިރާއްޖޭގެ.  ޝިޔަޢީންގެ  މި  ގުޅޭ    ގޮތާއި  ހުރި  ތަކުގައި 

ނަދުރު   ގޮސް  ޒިޔާރަތްތަކަށް  ހަމަ  އޭރުން  ނުވެދާނެ.  ގޮތަކަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ  އެއީ  ވާހަކަދައްކައިފިއްޔާ  ގޮތުން 

ގައި އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ބުނުމާ މި ކަންކަން އަންނާނެ. އެހެންނަމަވެސް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތު

މަޒުހަބުތަކުގައި   ޖަމާޢަތުގެ  ސުންނީ  ނުކުރާނެ.  ޢަމަލެއް  އެގޮތަކަށް  މުސްލިމުން  ޖަމާޢަތުގެ  ސުންނީ  ބުނާ  މި 

ތަށް  ޖުމުލަގޮތެއްގައި ހަމަ ގިނަ ޢިލްމުވެރިންނަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި ހަމަ އެއްބަސްވެވޭ މަދުކަމެއްގައި ނޫނިއްޔާ. އެގޮ

ދިމާލަށް އެހެރީ ދީނުން ބޭރުވެފައި   ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ހަމަ އެކަކު އަނެކަކާ  ޚިޔާލުތަފާތުވާ ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑަކަށް 

މި ވަގުތުގައި   ޚާއްޞަކޮށް  ވެސް ނުފެނޭ. އަދި  ކަމަކަށް  ގޮތެއް  ރަނގަޅު  ގޮވޭނެ ކަމަކަށް. އެއީކީ އެންމެ  ކަމަކަށް 

އަޅުގަނޑު ކުރަންޖެހެނީ  މި  ޢިލްމުވެރިންގެ،  މިކަން  ހަމަ  ފެނޭ  އެބަ  ގިނައިން  ވަރަށް  ވެސް  މިހާރު  މެންނަށް 

މައްސަލަތައް   މި  ހަމަ  ވެސް  މެދުގައި  މީހުންގެ  ބުނާ  މި  ކަމުގައި  ޢިލްމުވެރިން  ތެރޭގައި  ދިވެހިންގެ  ޚާއްޞަކޮށް 

ހާލަތެއްގައި މީހާ އެއީ ދީނުން  ދިމާވެ ދެކޮޅަށް ބަޙުސްކުރެވޭ މަންޒަރު ހަމަ ސާފުކޮށް އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، އެފަދަ  

ބޭރުވެފައި ހުރި މީހެއް ގޮތުގައި ތުހުމަތުކުރެވި، އެގޮތަށް ވާހަކަދެކެވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫން އަދި ދީނުގައި  

އޮންނަ ގޮތެއް ވެސް ނޫން އެކަން. އަޅުގަނޑަށް ވެސް އިރާދަކުރައްވައިގެން ލިބުނު ފުރުޞަތެއް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް  

ކިޔެވުނު. ހަމަ  ކިޔަވަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް  މިންވަރަކަށް  ކޮންމެވެސް  ވެސް ހަމަ  އަހަރުވަންދެން    4ން. އަޅުގަނޑު 

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ މާއްދާތައް އަޅުގަނޑަށް ވެސް ހުރީ ކިޔެވިފަ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ކިޔެވުނުއިރުގައި ގައިމު  

އި ކަންކަން ކުރުމެއް. އެ  ވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އެއްވެސް އިރެއްގައި  މީހުން ކާފަރުކޮށް  ސްލާމްދީނާ އެގޮތަށް 

ރަނގަޅު،   ލުއިފަސޭހަ،  ހަމަ  ގެންދެވޭ  ކުރިއަށް  ހަމަ  ދީން  އެ  ރީތިކޮށް  އެކީގައި  މަޑުމައިތިރިކަމާ  ވަރަށް  ދީނަކީ 

މިގޮ މިކަން  އެހެންވީމާ،  ދީން.  އޮތް  ބާވާލައްވާފައި  ރަނގަޅަށް  އެންމެ  ދުނިޔެއިން  ކުރަންޖެހޭ  އެންމެންނަށް  ތަށް 

ކަމަކަށް   ކަމެއް  މަނާވާ  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ދީނުގައި  އެއީ  ހެދުމަކީ  ގާނޫނުތައް  މިގޮތަށް  ހަމަ  އައިމަ  ހާލަތްތަކެއް 
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ޢަލީ   އެހެންނަމަވެސް،  ނުވޭ.  އެކަމެއް  ޢިލްމަކުން  ހުރި  އެނގިފައި  އަޅުގަނޑަށް  ވެސް  ގައިމު  އަޅުގަނޑަކަށް 

ކަންބޮޑުވުން، އަ އެ  މީހެއްގެ  ޙުސައިންގެ  ކަންބޮޑުވަނީ  އެ  ޙުސައިން  ޢަލީ  އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު  އެދެން  ޅުގަނޑު 

އަޅުގަނޑަށް   އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  އޮތީމަ  ތަންކޮޅު  އޮތް  ގޮތަކަށް  ލިބިދާނެ  ގެއްލުން  ޝަޚްސިއްޔަތަށް  އިސްލާމީ 

ނުވަތަ ނަފްސަށް  މީހެއްގެ  އެ  ބަދަލުކުރަން  ހަމަ  އެތަންކޮޅު  ނެތް  ލިބިދާނެ    މައްސަލައެއް  ގެއްލުން  ފުރާނަޔަށް 

އަޅުގަނޑުގެ. އެބައި    ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން. އެއީ ޝަޚްސިއްޔަތު އެ ބައި ކަނޑައިލާކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ،

އަނެއްހެން   އަޅުގަނޑަކަށް  އޮތުމަކުން  އުނިވެފައި  އެބައި  މީގައި  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވީމާ،  އެބަވޭ.  ކަވަރު  ތިރީގައި 

ކޮންމެ  މައްސަ އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ލިބިގެން.  ޙައްލު  ކަންބޮޑުވުމަށް  ވެސް  ޙުސައިންގެ  ޢަލީ  އޭރުން  ނެތް.  ލައެއް 

ގޮތެއް ވިޔަސް ކޮމިޓީ މަރުޙަލާގައި ހަމަ އެންމެން ބަޙުސްކުރެވި، އެންމެންގެ ކޮމެންޓްސްއާ އެކީގައި އެ ރުހޭގޮތަކަށް  

އަޅުގަނޑަ އެހެންވީމާ،  އެއީ.  ކަމެއް  އޮންނަ  ކަންބޮޑުވުން  ދާން  އެ  ޙުސައިންގެ  ޢަލީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ހަމަ  ށް 

ކަމަށް   ޖަމާޢަތަށް  ސުންނީ  ބުނާގޮތަށް  މި  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ދެން  ވެއްޖެއްޔާ.  އެގޮތަށް  އެކަން  ޙައްލުވާނެހެން 

ބުނާ   މި  ތަފާތުވުމުގައި  ރަޢުޔު  ދީނީ  ބުނާ  އެ  އޮތީމައެއް  ސާފުކޮށް  އެގޮތަށް  އުޅޭނީ  ކަންކަމެއް  އަޅުގަނޑުމެން 

 އަޅުގަނޑަކަށް ގައިމު ވެސް ނުފެނޭ އަންނަ ތަނެއް. އެހެންވީމާ، އެކަން ފާހަގަކޮށްލަން ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން މިހާރު.  

 

 މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: ކެންދޫ ދާއިރާގެ 

މި   ސިރާޖު  މޫސާ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ފާހަގަކޮށްލާނަން  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 

ވަރަށް   ގެންގޮސްދިނީތީ  ނަޒަރު  އަޅުގަނޑުގެ  އޮތުމަށް  އޮތް  މާނަކޮށްފައި  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ޝަރީޢަތް  އިސްލާމީ 

ތަފުސީލުކޮށްދެވޭނެހެން.  ބޮޑަށް.   ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ބޮޑަށް  އިތުރަށް  ވާހަކަ  ދައްކާ  މި  އަޅުގަނޑުގެ  އެހެންވީމާ، 

ރި  ން ޝިޔަޢީންގެ އެ ހުމައްސަލައެއް ނެތް އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ، އަޅުގަނޑު މި ދައްކަނީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކޮންމެހެ

މަދީންނާ މި މީހުންގެ ކަންތައްތަކެއް އެއީ އިސްލާމްދީނުގެ ބައެއްގެ  ކަންތައްތަކެއް ނޫނިއްޔާ އަދި ގާދިޔާނީންނާއި، އަޙް

ގޮތުގައި ހިމަނައިގެންދާ ވާހަކައެއް ނޫން އިނގޭތޯ. މިހާރު ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި ޑިފައިންކޮށްފައި އޮތް ގޮތަށް ބެލީމަ  

މި ދަން ހަމަ  އިނގޭތޯ. އެއީ އަޅުގަނޑު  ނަވާލީ. އެހެންވީމާ، ދެންމެ  އަދި މާ ސާފުވޭ އަޅުގަނޑު މި ދައްކާ ވާހަކަ 

ގޮތަށް   ގައި މި އޮންނަނީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ކީރިތި    274މޫސާ ސިރާޖު އެ ވިދާޅުވި 
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ޤުރުއާނާއި، ސުންނަތުގައިވާ ޖިނާޢީ، މަދަނީ އަލްއަޚްވާލުލް ޝަޚްސިއްޔާ އާއި މިނޫން ވެސް ކަންތައްތަކާ ގުޅިފައިވާ  

ވަ  ސުންނަތު  މިއީ  އަޚްލުއް  ބުރަވެވަޑައިގަންނަވާ.  އިނގޭތޯ.  ގޮތަށޭ  ބުރަވެވަޑައިގަންނަވާ  ޢިލްމުވެރިން  ލްޖަމާޢަތުގެ 

ގޮތަށޭ   ހުއްޓާލަން. ބުރަވެވަޑައިގަންނަވާ  ނަޒަރު  އަޅުގަނޑުމެންގެ  މީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ނުކުތާއެއް  މުހިންމު  ވަރަށް 

އޮޕީނިއަ ޑިސެންޓިންގ  މާނައަކީ  އޭގެ  އެހެންވީމާ،  ބުނަނީ  އިނގޭތޯ.  މި  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ން 

ކަމަށް   ޝަރީޢަތް  އިސްލާމީ  އެއޭ  ރަޢުޔޭ،  ޖުމްހޫރީ  އޮޕީނިއަނުންނޭ،  މެޖޯރިޓީ  ނޫނޭ.  އޮޕީނިއަނެއް  ޑިސެންޓިންގ 

ތަފާތުވެފައިވާ   މިހާރު  އަޅުގަނޑު  މިސާލަކަށް،  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ވަނީ  އެ  ބުނެފައި 

މުޖުތަމަޢުގެ  ކަންތައްތަކު އަސްލު  ދަމަންފެށީމާ  ހިފައިގެން  އޮޕީނިއަނެއް  ޑިސެންޓިންގ  އެއްކަލަ  ތަފާތުވެފައިވާ  ގައި 

އްދާނެ.  ފަކުރާނެ. ސުވާލު އުލު ދޭތެރެ ސުވާ  އްޔަތާސިޚްމީހެއްގެ އިސްލާމީ ޝަ  ން އެ މީހުން އެހުއި އާދައިގެ މީ ތެރޭގަ

ތަ ކޮން އިސްލާމްދީނެއް، ކޮންތާކުން ގެނައި އިސްލާމްދީނެއް.  އަސްލު އިސްލާމްދީނަށް އުޅޭ މީހެއްތޯ ނުވަ  މީހަކީ   އެ

އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން މިސާލަކަށް، އަޅުގަނޑަށް ދަންނަވާލަން ކެރިދާނެ އިބްނު ހަޒަމްގެ ރަޢުޔު. މިސާލަކަށް،  

ނު ދައްކާކަށް  ޒަކާތް  ފައިސާއިން  އޮންނަ.  މަޒުހަބުގައި  ޟާހިރީ  އެ  ގޮތުން  ގުޅޭ  ދިނުމާ  މީހުން  ޒަކާތް  އެ  ޖެހެއޭ 

ޒަކާތް   ނުޖެހެއޭ.  ދައްކާކަށް  ޒަކާތް  ހުއްޓަސް  ބިލިއަނުން  ބިލިއަނުން  ކިތަންމެ  ނޫޓު  ހުންނަ  ޗާޕުކޮށްފައި  ބުނަނީ. 

ރަސޫލު އެހެރީ  ބާވަތްތައް  ބަޔާންކޮށްފައެއް  هللاދައްކާ  ސާފުކޮށް  ޤުރުއާނުން  ވާހަކަ  އެ  ސުންނަތުގައި  ގެފާނުގެ 

ނެތޭ އެއަކު  އެހެރީ.  އެކަމަކު  ނޫންހެއްޔޭ  އެއަކުއެއް.  ނެތޭ  ވާހަކައެއް  ނޫޓުގެ  ހުންނަ  ޗާޕުކޮށްފައި  ފައިސާއެއް   

ދައްކާނީ ކިހިނެއްތޯ  ފަށައިފިއްޔާ  ވާހަކަދައްކަން  އެހެން  ތެރޭގައި  ޕަބްލިކުގެ  ވާހަކަ  އެ  އަޅުގަނޑަށް  ؟ އަޅުގަނޑު 

ކޮ މިއީ  އަޅުގަނޑަކީ  އެއީ  އަރައިގަންނާނީ.  މީހުން  ދިމާލަށް  އަޅުގަނޑާ  ދައްކާ  އިނގޭ  ވާހަކައެއް  ކަހަލަ  ން 

އަޅުގަނޑަކަށް   އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  އުނދަގޫވާނެ  އުޅެން  އަޅުގަނޑަށް  ފުރައްސާރަކޮށް  ކިޔައި  މީހުންނެއްތޯ 

އަޚްލުއް   ކިޔާފައި  އޮތެކޭ  ގޮތަށް  މަޒުހަބު  ޟާހިރީ  އެއީ  އިނގޭތޯ.  ދިވެހިރާއްޖެއަކުއެއް  ވާހަކައެއް  އެ  ނުދެއްކޭނެ 

 ބޭފުޅުން އެއީ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑަކަށް ނުދެއްކޭނެ އެ ވާހަކައެއް. ދައްކައިފިއްޔާ އޭގެ ސަބަބުން  ސުންނަތު ޖަމާޢަތުގެ

އިސްލާމީ   ބުނާ  އެ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ނޫން  އެއެއް  ބޮޑުވާނެ.  މާ  ރުޅިވެރިކަން  ނަފްރަތާއި  އާއި  ފިތުނަ  އުފެދޭ 

ޖު ޝަރީޢަތަކީ  އިސްލާމީ  ބުނާ  އެ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ވަލްޖަމާޢަތުލް  ޝަރީޢަތަކީ.  އިސްލާމް،  ރަޢުޔު.  މްހޫރުންގެ 

އަޚްލު ވައް ސުންނަތުގެ ޖަމާޢަތުގެ ޢިލްމުވެރިން ބުރަވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް. އެހެންވީމާ، ޑިސެންޓިންގ އޮޕީނިއަނެއް  

އިސްލާމީ    ނަގައިގެން އެއީ މާ ގަދަކަމެއް ގޮތުގައި ދައްކައިގެން އެއީ ވެސް އިސްލާމީ ގޮތެއްކަމުގައި ދައްކައިގެން މި

ނުކުންނާނެ   ސަބަބުން  އޭގެ  ދަންނަވަނީ  މި  އަޅުގަނޑު  ހިފައިފިއްޔާމު  ޕްރޮމޯޓްކުރަން  އޭތި  ތެރޭގައި  މުޖުތަމަޢު 

ބުނެވޭނެތާ އެވެނި މީހެއްގެ   ނަތީޖާތައް ވަރަށް ގޯސްވާނެ. ދެން އޮންނާނެ ނޫންތޯ މިސާލަކަށް، އޭރުން އަޅުގަނޑަށް 
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އެ ގޮތަށް.  ގެއްލުންވާ  ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ  ޝަޚްސިއްޔަތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ރަނގަޅު،  ކަމަކުނުދާނެ.  ބުނެފިއްޔާ  ހެން 

ޙަޤީޤަތެއް އެއީ ދުނިޔޭގެ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި މިހާރު މި ތިބަ ހުރިހާ ޤައުމުތަކަށް ބަލައިފިއްޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

އެ ތެރޭގައި  މުސްލިމުންގެ  އެބައުޅޭ  ވެސް  ޤައުމުތަކެއްގައި  ހުރިހާ  ޖަމާޢަތުގެ  ނޫނިއްޔާ  ސުންނަތުގެ  އަޚްލުއް  ބައުޅޭ 

ވެސް  މީހުން، ސު ސަޢުދުއަރަބިއްޔާގައި  ކުޑަމިނުން  އެބައުޅޭ. އެންމެ  ނޫން އެހެން މީހުން  މީހުން  ޖަމާޢަތުގެ  ންނީ 

އެ ޤައުމެއް  ޝިޔަޢީން  ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ ޚާއްޞަ  ވަކި  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ  ބައުޅޭ 

އެބައޮވޭ  ދިވެހި ވެސް  ސެކިއުލަރިޒަމް  ޤައުމުތަކުގައި  އިސްލާމީ  ފެނޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އިނގޭތޯ.  ރާއްޖެއަކީ 

އެހެންވީމާ،   މަޖުބޫރު.  ދޭން  ފުރުޞަތު  އެ  މަޖުބޫރު.  މީހުންނަށް  އެ  އުޅޭތީ  މީހުން  ދީންތަކުގެ  އެހެން  އިނގޭތޯ. 

ވެސް ޖާގަ ދޭން  އެއަށް  އޮތީމަ  ޖެހޭ. އެކަމަކު    ޑިސެންޓިންގ އޮޕީނިއަން  ވެސް  އޮންނަން  ފުރުޞަތު  މަޖުބޫރު. އެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި މި އޮތީ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި މި އޮތީ ޢިލްމުވެރިން ބުރަވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތޭ،  

ނަޒަރު އަޅުގަނޑުގެ  ސިރާޖު  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ވެސް،  ބުނީ  އެހެން  އިނގޭތޯ.  ރަޢުޔޭ  މިއަށް  ޖުމްހޫރީ   

ގެންގޮސްދިނީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުގަނޑު ޝުކުރުވެރިވަން. އެއީ މި އޮތީ ސާފުކޮށް ބުނެފައި އިސްލާމީ އަޚުލު ވައް  

އެއީ   ގޮތޭ.  ބުރަވެވަޑައިގަންނަވާ  ޢިލްމުވެރިން  މި  ޖަމާޢަތުގެ  ސުންނަތް  އިނގޭތޯ  ޖަމާޢަތުގެ  ސުންނަތު 

އިސް އޮތް  މި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އިސްލާމީ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ކަމަށް  ޝަރީޢަތް  ލާމީ 

ޝަރީޢަތަކީ އެއީ. އެހެންވީމާ، އެއާ ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށް މީހަކު ވާހަކަދައްކާ ޑިސެންޓިންގ އޮޕީނިއަން ނަގައިގެން އެ  

އުޅޭ  މި  ދަންނަވަން  އެއީ  ވާހަކަދެއްކޭނެ.  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ވަންޏާމު  ކަމަށް  މިއަދު  ވާހަކަދައްކާ  ވާހަކައަކީ،   

ދީނާއި   އޮންނަންޖެހޭނީ.  ވަކިވެފައޭ  އޮންނަންޖެހޭނީ  ދައުލަތާ  ދީނާއި  މިއީ  މިހާރު  ބުނަންވީ  ނުކުމެ  މީހަކު  މާދަމާ 

ރަނގަޅު،  ވަކިވާންޖެހޭނެއޭ.  ދީނާއި    ސިޔާސަތާ  ތެރޭގައި  ޢިލްމުވެރިންގެ  އިސްލާމީ  ފެނޭ  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ސް ހަމަ ވަކަލާތުކުރާ މީހުން. އެއީ މިސާލަކަށް، އިރާޤު ކަމަށް ބެލިޔަސް އެތަނުގައި އެބައުޅޭ  ދައުލަތާ ވަކިކުރުމަށް ވެ

ބައިވަރުސުންނީން ޝިޔަޢީންނާ.  ވެސް  ނާއި  ޖޫސް  އެބައުޅޭ.  ވެސް  ކްރިސްޓިއަނުން  އުޅޭ.  މުސްލިމުން  ވައްތަރު   

އެއީ ހަމަ  އޮތުމަކީ  ދައުލަތެއް  ސެކިއުލަރ  ޤައުމުތަކުގައި  އެ  ވެދާނެ.    އެބައުޅޭ.  ގޮތްކަމަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ 

ސުންނީ   އުޅޭ،  މުސްލިމުން  ސައްތަ  ސައްތައިން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ވާހަކައަކީ  ދައްކާ  އަޅުގަނޑު  އެހެންނަމަވެސް، 

މުސްލިމުން އުޅޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސެކިއުލަރިޒަމެއް ނުގެނެވޭނެއޭ. ދީނާއި ދައުލަތެއް ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެއޭ އިނގޭތޯ.  

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން އިސްލާމީ ދައުލަތަކީ ނުވަތަ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ މިއީ ކޮމްޕްލީޓް ކޯޑެކޭ. މިއީ ޕޮލިޓިކަލް  އަޅުގަ

ވާހަކައަކީ ޕޮލިޓިކަލް އައިޑޮލޮޖީއެކޭ މިއީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ ވާހަކައެއް ބުނާކަށް އަޅުގަނޑު ޖެހިލުމެއް  

ޕޮލިޓިކަލް ޝަރީޢަތަކީ  އިސްލާމީ  އޮއްވާ    ނުވޭ.  އައިޑޮލޮޖީ  ޕޮލިޓިކަލް  އެއީ  އިނގޭތޯ.  އެއީ  އައިޑޮލޮޖީއެއް 
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އެ   ފެށީމާ  ވާހަކަދައްކަން  އެ  މާދަމާ  ވާހަކަ  އެ  އެކަމަކު  ނޯންނާނެ.  ޖާގައެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ސެކިއުލަރިޒަމަކަށް 

ބަ މި  ޤާނޫނުއަސާސީގައި  ނުވަތަ  އިސްލާމްދީނަށް  ދައްކަނީ  ތި  ބުނަނީ  މި  އިސްލާމީ  ވާހަކަދައްކާފައި  ޔާންކުރާ 

މައްސަލައެއް   ސީރިޔަސް  އެއީ  ވަންޏާމު  ކަމަށް  އަންނަ  ޙުކުމެއް  އަޅުގަނޑަށް  ބުނީމަ  ވާހަކައެކޭ  ޚިލާފު  ޝަރީޢަތާ 

އިނގޭތޯ. ސީރިޔަސް މައްސަލައެއް އެއީ. އެއީ އަޅުގަނޑު ކްރިމިނަލައިޒްވާ ކަމަށް ވަންޏާމު އެއީ މައްސަލައެއް އެއީ.  

ޝަޚް އިސްލާމީ  މީހެއްގެ  މި  އެ  ނުކުމެ  މީހަކު  މާދަމާ  މީހަކަށް.  ވާހަކަދައްކާ  އެގޮތަށް  ގެއްލުންވާނެ  ހަމަ  ސަށް 

ކުރާނީ   ދައުލަތުން  ވަކިކުރަންޖެހޭނެއޭ.  ދައުލަތާ  ދީނާއި  ދައުލަތޭ.  ސެކިއުލަރ  އޮންނަންޖެހޭނީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ހިންގުމޭ. ދީނީ މީހުން ކުރާނީ ދީނީ މަސައްކަތޭ ބުނީމާ އެއަކަށް   އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޖާގައެއް ނުދެވޭނެ.  ދައުލަތް 

ހަމަ   މީހަކު  ވާހަކަދައްކާ  އެ  ދެން  ވަންޏާމު  ކަމަށް  ހިނގައްޖެ  ފާސްވެގެން  އޮވެގެން  މާއްދާ  މި  މިގޮތަށް  އެކަމަކު 

ބަދަލުގައި   އޭގެ  އޮވެގެން.  މާއްދާ  މި  މިގޮތަށް  ކަންބޮޑުވަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ލާނީ  ޖަލަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ އަކުރުތައް ތަރުތީބުން    124ގަނޑު ހުށަހަޅަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް މި  އަޅު

ތާއީދުކުރަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރިޟާ ހުށަހެޅުއްވި   އަޅުގަނޑު  އަޅުގަނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން. ދެން ހަމަ އެއާއެކު 

މަސައްކަ އަޅުގަނޑުމެންގެ  ގޮތަށް  ހުށަހެޅުއްވުމަށް.  ވާހަކަދެއްކޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ސީދާސީދާ  ގޮތުން  ގުޅޭ  ތްތަކާ 

ހަމަ   އަޅުގަނޑުމެން  ޢިމްލުވެރިންނަށް  އިސްލާމީ  ރަނގަޅު  ތިބި  ޤައުމުގައި  މި  އެއްބަސްވެވޭ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ޚާއް ވަކިން  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީގެ  މި  ވާހަކަދައްކައިގެން  ވެސް  ބޭފުޅުންނާ  އެ  ވަނަ    124ޞަކޮށް  ފުރުޞަތުދީގެން 

 މާއްދާއާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަން. 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު.  

 

 ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އެހެން   މާއްދާ  މި  ފާހަގަކުރީމަ  މާއްދާ  މި  އަޅުގަނޑު  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޙުސައިން  ޢަލީ  އިނގޭތޯ.  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ 

އިސްލާމީ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މީގައި  އެދުނީ.  މި  ފުރުޞަތަކަށް  ހަމަ  ހީވާތީވެ  އަޅުގަނޑަށް  މާނަކުރާހެން  ގޮތަކަށް 

ސުންނީ   ބުރަވާންޖެހެނީ  އަޅުގަނޑުމެން  ގޮތަށޭ  ޝަރީޢަތުގައި  ބުރަވެވަޑައިގަންނަވާ  ޢިލްމުވެރިން  ޖަމާޢަތުގައި 

ވާހަކަދެއްކީ   އެ  ޙުސައިން  ޢަލީ  އޮޅޭގޮތަށްހެން  މާނަ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އޭތި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ދެބަސްވާ ކަ އެއީ  ގޮތް ކަނޑައަޅާނީ  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި  ނިންމުމުގައި ދައުލަތުން  މެއްގައި  އިނގޭތޯ. ކަންކަން 
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ގޮތަކީ   އޮންނަ  ކަންކަން  އެ  ބަލާއިރުގައި  ކަންކަމުގައި  ފިޤުޙުގެ  ފިޤުޙާ،  އުސޫލު  އިސްލާމްދީނުގެ  ވެއްޖެއްޔާ 

އެ   ގޮތަކަށް  ނިންމާ  އެ  މެޖޯރިޓީ  ޖަމާޢަތުގެ  ސުންނީ  ނިންމާނީ  ކަންކަން  އެކަމެއްގައި  ވެސް  އަބަދު  ދެބަސްވީމަ 

އީ އޭގައި މައިނޯރިޓީ ރަޢުޔު ނަގާ މީހާއަކީ ދީނުން ބޭރުވާ ކަމެއް ކަމަކަށް  ނިންމާނީ. އެ ވާހަކަ އެގޮތަށް ދެއްކުމަކީ އެ

ފިޤުޙުގެ ޢިލްމުގައި، އުސޫލު ފިޤުޙުގެ ޢިލްމުގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް އޮންނަ ކަމެއް ނޫން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ  

އް އޮވޭ ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް  އުސޫލު ފިޤުޙާއި ފިޤްޙު ކިޔެވިއިރުގައި ހަމަ މިކަމުގެ ހަމަ މިކަމުގެ ބަޙުސްތަ

ބޮޑަށް ކުރެވިފަ. އެހެންވީމާ، މި މާއްދާ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު މިކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ކުރިން ޢަލީ ޙުސައިނަކަށް މިކަން  

ޓުވިސްޓްކޮށްލައިގެން މީގައި އަސްލު  މިކަން ފާހަގަކުރީމާ މިހާރު މިވެސް މުޅިން  ވެސް ނެތް. އަޅުގަނޑު    ފެނިފައި 

ދެން   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ހަމަ  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިނގޭތޯ.  މަސައްކަތްކުރަނީ  އެ  ވާހަކަދައްކަން  ގެއްލޭގޮތަށް 

ފާހަގަކުރެއްވި.   ޙުސައިން  ޢަލީ  ވާހަކަދައްކަމުން  ދެންމެ  ހަމަ  ވާހަކައެއް  އެއް  ކަންބޮޑުވާ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު 

އޮ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އޮންނަ  މި  ނޫން  އިސްލާމްދީނުގައި  އެއެއް  އައިޑޮލޮޖީއެކޭ.  ޕޮލިޓިކަލް  އިސްލާމްދީނަކީ  ންނަ 

އިސްލާމްދީނުގެ   އިނގޭތޯ.  އިސްލާމްދީން  ހަމަ  އިސްލާމްދީނަކީ  އިނގޭތޯ.  އެއީކީ  ނޫން  އެއެއް  ގޮތަކަށް  އެއްވެސް 

އިސްލާމް ދީނެއް  އޮތް  ކަނޑައެޅިފައި  އުސޫލުތައް  ބަޔާންކުރެވި  ރަނގަޅަށް  ހަމަ  ކަންކަން  ދީނަކީ.  އުސޫލުތަކާ 

ސިޔާސީ   ކަންކަން  ބައެއް  އިސްލާމްދީނުގެ  މި  ވެސް  އުޅެނީ  މި  ދިމާވެގެން  މައްސަލަ  ކަންކަން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ހޯދުމަށް   ފައިދާއެއް  ވަކި  ސިޔާސީ  ހަމަ  ކަންކަން  ވެސް  ބޭފުޅުން  ބައެއް  ވެސް،  ޢިލްމުވެރިން  ބައެއް  ބޭނުމަށް 

އަޅުގަނޑުމެންނަ މިސާލަކަށް،  ގޮތުން  ވާހަކަދައްކާތީވެ.  ބެހޭ  ބިލާ  މި  ކަމެއް  ކަންބޮޑުވާ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ހަމަ  ށް 

ހަފުތާއެއް ދުވަސް   ވާހަކަދެއްކި، ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކާ. އެހެންނަމަވެސް، މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް  ވަރަށް ކަންބޮޑުވެގެން 

ޚަބަރަކީ   ލިބުނު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގޮތަ  13ކުރިން  އިހާނެތި  ވަރަށް  ކުއްޖެއް  ގޮނޑުދޮށަށް  އަހަރުގެ  މަރާލައި  ކަށް 

އަޅުގަނޑަކަށް   ތަނެއް  އުޅޭ  އުޅޭވަރަކަށް  މި  ޢިލްމުވެރިން  ކަންބޮޑުވެގެން  އެކަމާ  އެއްލައިލާފަ.  ލާފައި  ފޮއްޓަކަށް 

ބޮޑަށް   ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް، އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގައި އިސްލާމްދީން އޮންނަ ޤައުމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ 

ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަން.  ކަންބޮޑުވާން އެ  ދިޔައިމަ  ކަންތައްތައް  ގޯހުން  އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލުތައް  ކަމަކީ  ޖެހޭނެ 

ބޮޑަށް   އެންމެ  ހުއްޓުވުމަށް  ކަންކަން  އެ  އާންމުވެގެންދާއިރުގައި  ކުށްތައް  ޖިނާޢީ  ބޮޑެތި  މިފަދަ  ޚާއްޞަކޮށް 

ޢިލްމުވެރިން. ދީނީ  ފަރާތަކީ  އެއް  ފެންނަނީ    މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ  މި  ވެސް  އަބަދު  ތެރޭގައި  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

ގޮތަށް   އަނިޔާވާ  މީހާއަށް  ދީނަށް  ކާފަރުކޮށް،  ހަމަ  އަނެކަކަށް  އެކަކު  ކަންކަމުގައި  ތަފާތުވާ  ރަޢުޔު  ދީނީގޮތުން 

ނުއިރުގައި  ކަންކަން ވާގޮތަށް ވާހަކަތައް ބައްޓަންކުރާ ތަން. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ މި މަޖިލިސް ފެށު

ކަމަށް   ނުކުތާއެއް  ފާހަގަވި  އޭރުގައި  ކިޔާފައި  އެއްކޮށް  ހަމަ  މާއްދާ  މި  ޙުސައިން  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 
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ފާހަގަކުރީ އެ މީހެއްގެ އިސްލާމީ ޝަޚްސިއްޔަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާ ގޮތަށް އޮތުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން  

ނގާށޭ ބަދަލުކުރަން.  ރަނީ އެތަންކޮޅު ހިކުރަނީ، ގައިމު ވެސް އަޅުގަނޑު މި ފާހަގަކުކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން މި ފާހަގަ

ކުރިއަށްދާން ހިނގާށޭ. މީގައި   އަޅުގަނޑުމެން  ބަދަލުކޮށްފައި  ގޮތަށް  ފާހަގަކުރާ  އެ  ޙުސައިން  ޢަލީ  ހަމަ  އެތަންކޮޅު 

އަޅުގަ އުޅެނީ  މި  ނޫނޭ.  ކުރާކަށް  ކަމެއް  ވަކި  މީހަކަށް  ވަކި  މުޖުތަމަޢުގެ  މިއުޅެނީކީ  މި  އެންމެން  ނޑުމެން 

އެ   އެކަން  އޭރުގައި  ކުރާށޭ.  އެކަން  ޓަކައި  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ޙައްޤުތައް  އެންމެންގެ  ޓަކައި  ހޯދުމަށް  ރައްކާތެރިކަން 

އިޚުލާސްތެރިކަން   އެ  ނުކުރޭ.  ފާހަގައެއް  ވާހަކަ  ރަޢުޔުގެ  ދީނީ  މި  ކުރިން  ދެންނެވުމުގެ  ހުށަހަޅަން  ޑްރާފްޓެއް 

ނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އިނގޭތޯ. މިދެންނެވި ގޮތަށް ސުންނީ ޖަމާޢަތުން ބުރަވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތޭ އެބުނާ  ހުރިތަ

އޮންނަ ގޮތަކީ   މެދުގައި މައްސަލަޖެހިއްޖިއްޔާ އުސޫލު ފިޤުޙާއި، ފިޤުޙުގައި  ޢިލްމުވެރިންގެ  މާނައަކީ އެއީ ކަމެއްގައި 

މަޒު ސުންނީ  ދެން  ނިންމާނީ  ގޮތް  ކޮންމެހެން  އެކަމެއްގެ  އެއީކީ  ގޮތަށޭ.  ނިންމާ  މެޖޯރިޓީ  މިއޮންނަ  ހަބުގައި 

އެއީކީ   ނޫން  ކަމެއް  އޮންނަ  ކުރަން  އެކަން  ބޭރުކޮށް  ދީނުން  މީހާ  ހުންނަ  މައިނޯރިޓީގައި  ގޯސްވެގެން  މައިނޯރިޓީ 

ކަ ބައްޓަންކުރާތީ.  އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން މި މުޅި އެތީގެ އަސްލު ގެއްލޭ ގޮތަށް ވާހަ

އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަވި، ދެން އަޅުގަނޑަށް ވެސް ފާހަގަވި އިސްލާމީ ޝަޙްސިއްޔަތަށް ގެއްލުންވާ  

ބަދަލުކުރަން.   އޮފެންސަކަށް  ކްރިމިނަލް  އެއީ  ނުވެދާނެ.  ކަމަކަށް  ރަނގަޅު  އެންމެ  ފަހަރުގައި  އޮތީމަ  ގޮތަށް 

ހަ އެތަންކޮޅު  ލިބިދާނެ  އެހެންވީމާ،  ގެއްލުން  މުދަލަށް  ނުވަތަ  ނަފްސަށް  ނިމުނީ  ބަދަލުކޮށްލީމަ  އަޅުގަނޑުމެން  މަ 

ކަންބޮޑުވުމަށް   ޙުސައިންގެ އެ  ޢަލީ  ހީވަނީ  އޭރުން އަޅުގަނޑަށް  އުޅޭ،  ޚިލާފަށް  އެ މީހަކީ އިސްލާމްދީނާ  ގޮތަކަށް 

ދާ ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  މި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ލިބުނީހެން.  ޙައްލު  މަސައްކަތް  ވެސް  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ގޮތަކަށް 

އެހެން   މާއްދާގެ  އެ  ވެސް  އަނެއްކާ  ދެން  ފާހަގަކޮށްދޭއިރު  ކަންކަން  ކަމެއްގެ  އެކަންބޮޑުވާ  ހަމަ  އެއީ  ގެންދަން. 

ފެންނަނީ.  މި  އަޅުގަނޑަށް  ބައްޓަންކުރާތަން  މަސައްކަތް  ގޮތަށް  ނުދާ  ކުރިއަށް  މި  އެ  ދައްކައިގެން  ތަންކޮޅެއް 

ވެސް އެދެނީ ހަމަ ކޮމިޓީގެ  އެހެންވީ ދާނެ ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން  ކަމެއް. މިކަން ކުރިއަށް  މާ، އެއީ ވަރަށް ދެރަ 

އަޅުގަނޑުމެން   ވެސް  ރަޢުޔު  ޢިލްމުވެރިންގެ  ދީނީ  ދެން  ކުރަން.  ކަންކަން  މި  މަޝްވަރާކުރެވިގެން  އެންމެން 

އިސްލާމިކް  ހޯދަންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮމެންޓްސްއަށް ހުޅުވާލީމަ އަޅު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޚާއްޞަކޮށް  ގަނޑަށް ހީވަނީ 

މިނިސްޓްރީއެއް އޮތީމަ އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅީމަ، އަޅުގަނޑަށް ގައިމު ވެސް އިސްލާމިކް  

އަޅުގަނޑުމެ ބިލުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ކަމުދޭ.  ވަރަށް  ކޮމެންޓްސްތައް  ހުރި  ލިބިފައި  އެންމެ  މިނިސްޓްރީން  ން 

ފުރަތަމަ މިކަމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލު އައިއިރު  

ދީނާ   ފާޅުގައި  ބަދަލުވާންޖެހޭނޭ.  ނުދެއޭ.  ކަމަކު  ވެސް  އެއްގޮތަކަށް  ހަމަ  ގޮތް  ހުރި  ބަސްމަގު  މާއްދާތައް  ބިލުގެ 
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އެކަން  ޚިލާފަށް އުޅޭ މީހުންނަށް   ބުނެވެންވާންވާނޭ. އެކަންކަން ޙައްލުވާނެ ގޮތަކަށް  އުޅޭކަން  އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފަށް 

އެބައޮތް   މިނިސްޓްރީން  އިސްލާމިކް  ހުޅުވާލީމަ  ކޮމެންޓްސްއަށް  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  އެކަންކަން  ބައްޓަންވާންވާނެ. 

ވަގުތު. ދެން އޭގައި ވެސް އެއްކަމެއް ދިމާވަނީ އެ  ކޮމެންޓްސް ދީފަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޢިލްމުވެރިން ގެންނަން ހަމަ  

އެއްބަސްވެވޭ.   މިއީ  ފާހަގަކުރެއްވި  އެ  ދެންމެ  ޢިލްމުވެރިން  އެއްބަސްވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ފާހަގަކުރިހެން 

ހުރީ ތަފާތުވާ ކަންކަން  މިދެންނެވި ގޮތަށް ބައެއް ކަންކަމުގައި ރަޢުޔު  އިސްލާމްދީނަކީ  ހިއެއްނުވޭ  މަ  އަޅުގަނޑަކަށް 

ހަމަ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށްވާނީ. އެއްކަމެއްގައި މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑަށް މިސާލަކަށް ހަމްބަލީ މަޒްހަބުގައި އޮންނަ  

ގޮތެއް އަޅުގަނޑަށް އެއްކަމުގައި ފެންނައިރުގައި އަނެއް ކަމުގައި ހަމަ ދެން އޮންނަ މަޒުހަބުގައި އޮންނަ ގޮތް ވެސް  

ކަމެއް ރަނގަޅުވެދާނެ. އެކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮންނަ ކަމެއް    2ހަމަ. އެކަކަށް ވެސް    ހަމަ ފެނިދާނެ. އަޅުގަނޑަށް އެއީ 

އެއީ. އޭގެ މާނައެއް ނޫން އެ މީހާ އެއުޅެނީ ދީނާ ޚިލާފަށޭ. ދީނުގެ ކަންކަމާއި ގޮންޖަހާ އެހެން އުޅެނީއެކޭ. އެއީކީ  

ންގެ ކަންބޮޑުވުން ޙައްލުކުރަން އިސްލާމީ  ހަމަޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ޢަލީ ޙުސައި

ޝަޙްސިއްޔަތަށް ގެއްލުންވާ، ލިބޭ ގޮތަށް އޮތް ތަންކޮޅު ބަދަލުކޮށްލަން ހަމަ ޢަލީ ޙުސައިން އެ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް  

ޚިލާފަށް މީހަކީ އިސްލާމްދީނާ  އެ  ގޮތަށް  ގެއްލުންވާ  މުދަލަށް  ވެއްޖިއްޔާ  މުދަލަށް  ނުވަތަ  ނަފްސަށް  އުޅޭ    މީހެއްގެ 

ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު މީހެއް ކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ މާނައެއްގައި އާންމު ތަނެއްގައި ވެސް ސިފަކުރުން ނުވަތަ  

އެކަން   ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެއީ  ލިބުނީހެން.  ޙައްލު  މިކަންބޮޑުވުމަށް  މިއީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ތުހުމަތުކުރުން. 

އެ ފެނޭ  ވެސް  އަޅުގަނޑަށް  އެގޮތަށް  ފާހަގަކުރީމަ  އެކަން  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ނުކުތާއެއް  ރަނގަޅު  ހަމަ  އީ 

 ބަދަލުކޮށްލަން އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަހީމް. 

 

 ޙަކީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:  ލްޝަހީމް ޢަބްދު هللا ޢަބްދުކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ގެންނަ   ކޮމިޓީއަށް  ޢިލްމުވެރިން  ދީނީ  މި  ކަންބޮޑުވޭ  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  މުޤައްރިރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 އެއީ.  ވާހަކަދެއްކީމަ އިނގޭތޯ. އެއީ ބޮޑު ފިތުނައަކަށް ވެދާނެ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޢިލްމުވެރިން ގެނައުން

އިނގޭތޯ.   އެބައުޅޭ  ޢިލްމުވެރިން  ވައްތަރުގެ  ވައްތަރު  ތަފާތު  އެބައުޅޭ  ޢިލްމުވެރިން  ދީނީ  ރާއްޖޭގައި  މި  އެއީ 

އަޅުގަނޑުމެންނަށް   ނޭނގެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް  ކަމެއް  ކޮންބަޔެއް  ގެންނާނީ  މިތަނަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ، 
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ބޮޑު އެވެދާނެ  ސަބަބުން  ބައެއްގެ  ނިންމާނީ  ގެނެވޭ  ކިހިނެއްތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  އަނެއްކާ.  ފިތުނައަށް   

ހަދައިގެން   ގޭންގު  ހަމަ  އެބައިނގޭ  ވަރަށްބޮޑަށް  ވެސް  މިހާރު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެއީ  ގެންނާނީ.  ކޮންބަޔެއްކަން 

އި އެބައުޅޭ. އެހެންވީމާ، ޚިޔާލު  ގޭންގު ގޭންގު ގޮތަށް ވެސް އެބައުޅޭ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ގޮތުގައި ބަޔަކު މި ރާއްޖޭގަ

ތަފާތުވާ ބައިވަރު މީހުން އެބަތިބި. އެހެންވީމާ، އޭގެން ގެންނާނީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށެއް ނޭނގެ.  

ހުޅުވާލާފަ.   އޮތީ  ޚިޔާލަށް  އާންމުންގެ  ގޮތުން  ބެހޭ  ބިލާ  ގޮތުގައި  ޤަބޫލުކުރެވޭ  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންނަމަވެސް، 

މާ، އެވަރުގެ ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރެއްޖެ ކަމަށްވާނަމަ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއަށް ހުންނާނީ  އެހެންވީ

ގެންދިއުން   ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ބަލާފައި  ކޮމެންޓްސްތަކަށް  އެ  އެހެންވީމާ،  ހުށަހަޅާފަ.  ކޮމެންޓްސް  މިހާރު 

 މުޤައްރިރު.  ކަންނޭނގެ ރަނގަޅުވާނީ. ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. ޢަލީ ޙުސައިން.  

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ސިރާޖު ވާހަކަދެއްކެވިއިރުގައި އަޅުގަނޑު  

ވެސް   އެއްގޮތަކަށް  ސާފުކޮށްލަން.  ބޭނުން  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަދެއްކީމަ  ގޮތަކަށް  ކަހަލަ  އަރާ  އޮޅުން  އެއްޗެއް  ބުނި 

އޮން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުބުނަން  އިސްލާމްދީނޭ  އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ.  އެ  ލައިން،  ޕޮލިޓިކަލް  އެއީ  އިސްލާމްދީނަކީ  ނަ 

އެހެން   ގޮތަކަށް  އެއްވެސް  ކޮށްލަން.  ކްލިއަރ  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  އެއީ  އެހެންވީމާ،  އިނގޭތޯ.  ދެންނެވީ  އަޅުގަނޑު 

އަ ޕޮލިޓިކަލް  ނޫން. އިސްލާމްދީނަކީ  އެއް  ލާފައި  ލާފައި، ކަންއިތުރު  އިތުރު  ނަން  އަޅުގަނޑު  ކުރިއަށް  އިޑޮލޮޖީއެކޭ 

ސިރާޖު   މޫސާ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ބޭނުންވަނީ  ފާހަގަކޮށްލަން  އަޅުގަނޑު  އަނެއްކަމަށް  އެހެންވީމާ،  ދައްކަނީ. 

ޕޮލިޓިކަލް   ބޭނުންކުރާ ވާހަކަ. ބަޓް އިސްލާމްދީނަކީ އެއީ  އިސްލާމްދީން މި ސިޔާސީ ބޭނުމަށް  ވާހަކަދެއްކެވިއިރުގައި 

 ޝަރީޢަތަކީ ޕޮލިޓިކަލް އައިޑޮލޮޖީއެއް ކަމަށް ވަންޏާ އެ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް މީހުން ބޭނުންކުރާނެ  އައިޑޮލޮޖީ އިސްލާމީ 

ދެއްތޯ އެގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، އެކަމާ ކަންބޮޑުވާން އެއްވެސް ގޮތަކުން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވީ  

ނުކުރެވޭ ވައްކެއް  ދައުލަތާއި  ދީނާއި  ގޮތަކަށް  އަޅުގަނޑަށް  އެއްވެސް  މިހާރު  އޮތީ  ކަންބޮޑުވުން  އަޅުގަނޑުގެ  ނޭ. 

ވެސް   ސިރާޖު  މޫސާ  ދެންމެ  އެއީ  ދިމާލަށް.  އެއްބަސްވުމަކާ  މީތި  ދެވޭހެން  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހީވަނީ 

 ނެތޭ.  ވިދާޅުވެއްޖެ އަޅުގަނޑުގެ ކަންބޮޑުވުން މި އުޅޭ ބައި އެގޮތަށް އުނިކުރީމަ އެގޮތަށް ބަދަލުކުރަން މައްސަލައެއް
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އެހެންވީމާ، ހަމަ އެއާއިއެކު އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެއްބަސްވެގެން ހުރި މީހެއް މިސާލަކަށް  

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަކަށް އެ ހުރީ. އެހެންވީމާ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެބަހުއްޓޭ ހަމަ މިއަށް، މި މާއްދާތައް  

ބޭފު އެ  ގޮތް  ފުންކޮށް  އިޞްލާޙުކުރަންވީ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ހަމަ  ފޮނުވާފަ.  އެބަހުއްޓޭ  ރަޢުޔު  ޅުންގެ 

ނުވަތަ   ބަދަލުކުރަން  މާއްދާތައް  މި  ގޮތަށް  އޮތް  ފޮނުވާފައި  މިނިސްޓްރީން  އިސްލާމިކް  އެގޮތަށް  އަޅުގަނޑަށް 

އްވެސް މި މާއްދާއަކަށް އަދި  އިޞްލާޙުކުރަން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ފެނޭ. އޭރަކު އިތުރު އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ އިތުރު އެ 

މިއަކާ ކުޅޭކަށް ވެސް ނުޖެހޭނެ. އަދި ފަހަތުން އައި ހުރިހާ މާއްދާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން  

އެ   އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާފައި  ހުށަހަޅަނީ  އަޅުގަނޑު  އެހެންވީމާ،  ފޮނުއްވާފަ.  އިޞްލާޙުތައް  އެބަހުއްޓޭ 

މާ އެ  ދާން. އަޅުގަނޑު  ހުރި  ކުރިއަށް  ގޮތުގައި ބަލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން  ޑްރާފްޓުގެ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  އްދާތައް 

ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިތާތިބި ހުރިހާ އެންމެން ވެސް އެއްބަސްވެވޭ މީހަކަށް ހުރި މީހެއް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަކަށް  

ފޮ ބެލުމުގެ ދަށުން  އެއްބަސްވެވޭ  ހުރީ. އެހެންވީމާ، އެ ބޭފުޅާގެ  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  އިޞްލާޙުތަކަކީ  ނުވާފައި އޮތް 

 އިޞްލާޙުތަކެއް ކަމުގައި ބަލައިގަންނަން ނުފެންނަންވީ ސަބަބެއް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިރާދަ ޑްރާފްޓުކޮށް  ބިލު  މި  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ  ކޮމިޓީން  އާދެ!  ކުރެއްވިއްޔާ 

ޚިޔާލަކަށް   ފޮނުވި  ވުޒާރާއަކުން  އެންމެ  ނޫން.  ރިޢާޔަތްކޮށެއް  ތަނަކަށް  އެންމެ  ވަރަށްގިނަ  ހަމަ  ފާސްކުރަންވާނީ 

އެންމެ   އެއީ  ކޮމެންޓްސްތަކަށް.  ލިބުނުހާ  ރަޢުޔަކަށް،  ލިބުނުހާ  ކޮމިޓީއަށް  މި  ހަމަ  ނޫން.  ރިޢާޔަތްކޮށެއް 

އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފޮނުއްވެވި ކޮމެންޓްސްތަކަށް އެބަ ރީޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެ  މިނިސްޓްރިއަކަށް ވެސް ނޫން.  

މާނައަކީ   އެކުގައި. އޭގެ  ބައިތަކާ  ހުރި  އޭގެ  ހަމަ  އެވަނީ  ޑްރާފްޓުގައި  ހުށަހަޅާލި  މި  އަޅުގަނޑުމެން  ވެސް  މިހާރު 

ހުރިހާ ގޮތަށް އޮތްގޮތަކަށް ތައްގަނޑެއްހެނެއް    މިނިސްޓްރީއަކުން ފޮނުވި ހުރިހާ އިޞްލާޙެއް ނޫނީ ފެނިވަޑައިގެންނެވި

ވަރަށްގިނަ   އަދި  މަސައްކަތް  މަޖިލީހެއްގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކުރަނީ.  ކޮމިޓީއެއްގެ މަސައްކަތް މި  އޮންނާނީ. މިއީ  ނޫން 

ފޮނުއްވެވި  މިނިސްޓްރީން  އިސްލާމިކް  ދަނީ.  ކުރިއަށް  މި  މަސައްކަތް  އެއްގޮތަށް  ޚިޔާލުފުޅުތަކާ    ދިމާތަކެއްގެ 

ކަންކަން   ބަލައިގަނެވޭ  އެ  ވެސް  އަޅުގަނޑުމެން  އެއްގޮތްކޮށްފައި  ގޮތްގޮތުން  ވަރަށްގިނަ  އެހެރީ  ކަންކަން  ވަރަށްގިނަ 

އެންމެބޮޑު  އެބަދެވޭހެން.  ކުރިއަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  މިހާރު  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ދެން  އާދެ!  އެކުގައި.  ހުރީމައާ 

މާއްދާގައި ފުރަތަމަ  މިވީ  ޙުސައިން    އެއްކަމަކަށް  ޢަލީ  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  މިސާލަކަށް  އެ  ބޭބޭފުޅުން  ބައެއް 

އެންމެބޮޑަށް އެ ބޭނުންފުޅުވަނީ ކޮންމެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކަށް ވެސް އެ ބޭފުޅަކަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް އެހެން  
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ބުނެވެ އެހެން  މީހެކޭ  އުޅޭ  ދެކޮޅަށް  އިސްލާމްދީނާ  މީހަކީ  އެ  ދިމާލަށް  ކަންނޭނގެ  މީހަކާ  އެއީ  ކަމަށް.  ންޖެހޭނެ 

މައިގަނޑު އެއްޗަކީ. އަޅުގަނޑުމެން މި ދެކެނީ ގިނަ އެހެން މެންބަރުން މި ދެކިވަޑައިގަންނަވަނީ ވަކި ޢިލްމުވެރިއަކު  

ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް އެކަނި އެހެން ނިންމޭކަށެއް ނޯންނާނޭ. ނިންމައިގެން މީހަކާ ދިމާލަށް ތިއީ ދީނާ ދެކޮޅަށް  

ޢިލްމުވެރިންގެ   ގިނަ  ދީނީ  މައްސަލަތަކުގައި  ހުންނަ  ތަފާތުވެފައި  ރަޢުޔު  ތަފާތުވެ  ޚިޔާލު  ނުބުނެވޭނޭ.  މީހެކޭ  އުޅޭ 

ތަންތާނގައި   އާންމު  މަގުމަތިން  ހަމަ  ނުވާނެއޭ.  ވެސް  ގޮތަކަށް  ދީނީ  ރަނގަޅު  އެހާ  އެއީ  އެހެންވީމާ،  މެދުގައި. 

ދީނާ ތިއީ  ދިމާލަށް  މުސްލިމަކާ  ވަކި  އެއީ  މީހުންނާ،  ނިންމުމަކީ  އަމިއްލައަށް  އަމިއްލަ  މީހެކޭ  އުޅޭ  ދެކޮޅަށް  އި 

ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ނުވާނޭ. އެ ގިނަ ބޭބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ އެގޮތަށް. އެއީ އެހެންކަމުން ދީނާ ދެކޮޅަށް އުޅޭ  

މަނާވެގެންވާނެ  އެއީ  ބުނުން  އެހެން  ނިންމައިގެން  އަމިއްލައަށް  އަމިއްލަ  ކަމަށް  އެ    މީހެއް  ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ 

ގޮތުގައި،   ވިދާޅުވާ  ޙުސައިން  ޢަލީ  ހައްދަވާ.  ދެކޮޅު  އެކަމަކު  އެކަމާ  ޙުސައިން  ޢަލީ  ފާހަގަކުރައްވަނީ. 

އަމިއްލައަށް   ޢިލްމުވެރިއަކު  ބުނެވޭނެއޭ  ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެހެން ކިޔޭނޭ. ތިއީ ދީނާ ދެކޮޅަށް އުޅޭ މީހެކޭ 

އެ އެ  ބޭނުންފުޅުވާއިރުގައި.  ގޮތަކަށް  އެކަހަލަ  ނުބުންޏަސް.  މީހެކެ  އުޅޭ  ދެކޮޅަށް  ދީނާ  އެއީ  ޢިލްމުވެރިއެއް  ހެން 

ކިޔުން   އެހެން  ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވަނީ  އެކަމުގެ  މެންބަރުން  ގިނަ  ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެހެންވީމާ،  މޭރުމަކުން. 

ން ދެން ވަރަށް ފުޅާ މިނެއްގައި މި ބަޙުސްތައް  ރަނގަޅެއް ނޫން ކަމަށް. ދެން އަޅުގަނޑު، އާދެ! މިހާރު އަޅުގަނޑުމެ

މާއްދާގެ   ފުރަތަމަ  މި  ހިންގުނީ. މިހާރު  )ހ( ގެ    124މި  މާއްދާގެ  ލިޔެފައި އިން    1ވަނަ  މި  އެކެއްގައި  ރޯމަން 

މި    ގޮތަށް މިހާރު ދެންމެ އަޅުގަނޑު މިތަނުގައި އިއްވާލި އިޞްލާޙުގެ ތެރެއިން ކަންބޮޑުވި އެއްތަންކޮޅެއްގެ ގޮތުގައި 

ފާހަގަކުރެވެނީ އެ މީހެއްގެ އިސްލާމީ ޝަޙްސިއްޔަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނޭ ގޮތަކަށް މިހެން އޮތް ޢިބާރާތް. އެ ޢިބާރާތް  

އުނިކޮށްލުމަކުން އަޅުގަނޑު މި ޑްރާފްޓްކޮށްލި މިއަށް ކަމަށްވާތީވެ އަޅުގަނޑުގެ ވެސް މައްސަލައެއް ނެތް. ދެން އޮތް  

ގައި މިހާރު އޮތްގޮތް ދަންނަވާލަނީ އުނިކޮށްލީމަ    1ގެ މައްސަލައެއް ނެތް. އެހެންވީމާ،  ގޮތަށް ބޭއްވުމަކަށް އަޅުގަނޑު

ތަފާތުވެފައިވާކަން އެނގެން   ރަޢުޔު  ދީނީ  މެދުގައި  ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ  ގޮތެއް. ވަކި މައްސަލައަކާއިމެދު  އިންނާނެ 

ފާޅުކުރި   މީހަކު  ގޮތަށް  ވަކި ރަޢުޔެއްގައިވާ  ތެރެއިން  އޭގެ  މީހަކީ  އޮއްވާ  އެ  ޢަމަލަކުން  ކުރި  ނުވަތަ  ޝުޢޫރަކުން 

އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅު މީހެއް ކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ މާނައިގައި އާންމު ތަނެއްގައި  

ގޮތަކީ.   އިންނާނެ  އުނިކޮށްލީމަ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  މިއީ  ތުހުމަތުކުރުން.  ނުވަތަ  ސިފަކުރުން 

އެކަމަކު  އަ ކުރިއަށްދާނެ.  އެކުގައި  އެއްބަސްވުމާ  ކަމަށްވަނީނަމަ  އެއްބަސްވެވޭ  މެދުގައި  ޅުގަނޑުމެންގެ 

ނާންނަ   ބަދަލު  އަސާސަށް  މީގެ  ތަންކޮޅެއް  ކުޑަ  މިސާލަކަށް  ކުދިކުދި  ގެންނަންޖެހޭ  އަދި  ފައިނަލައިޒްކުރާއިރުގައި 

ންވީމާ، އަޅުގަނޑު ވޯޓަކަށް އަހާލާނަން ދެންމެ އަޅުގަނޑު  ގޮތަށް ފުރުޞަތު ލިބޭ ގޮތަށް ކުރިއަށް ދާނީ. އާދެ! އެހެ



 2021ޖޫން    29                              ވަނަ ބައްދަލުވުން  31ކޮމިޓީގެ  ޖުޑީޝިއަރީ  

 

 

26 

 

އަދި   އާދެ!  ބޭފުޅުން،  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ވޯޓަކަށް.  ދަންނަވާލީ  މި  ދިއުމަށް.  ކުރިއަށް  ގޮތާއިއެކު  ދަންނަވާލި  މި 

މެދުގައި ދީނީ ރަޢުޔު ޢިލްމުވެރިންގެ  މައްސަލައަކާއިމެދު ދީނީ  ތަފާތުވެފައިވާކަން    އެއްފަހަރު ދަންނަވައިލާނަން. ވަކި 

އެނގެން އޮއްވާ އޭގެ ތެރެއިން ވަކި ރަޢުޔެއްގައިވާ ގޮތަށް މީހަކު ފާޅުކުރި ޝުޢޫރަކުން ނުވަތަ ކުރި ޢަމަލަކުން އެ  

އާންމު   މާނައިގައި  އެފަދަ  ނުވަތަ  ކަމަށް  މީހެއް  ދެކޮޅު  އިސްލާމްދީނާ  ނުވަތަ  އުޅޭ  ޚިލާފަށް  އިސްލާމްދީނާ  މީހަކީ 

 ނުވަތަ ތުހުމަތުކުރުން. މިގޮތަށް ބޭއްވުމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ، މިގޮތަށް ބޭއްވުމަށް މި  ތަނެއްގައި ސިފަކުރުން

ކުދި   ގެންނަންޖެހޭ  ގޮތަށް  ނާންނަ  ބަދަލު  އަސާސަށް  މީގެ  ގެންނަންޖެހޭ  ފައިނަލްކުރާއިރުގައި  އަދި  ދަންނަވަނީ 

 ންނަވާލީ ފާސްކުރުމަށް.  ބަދަލުތައް ލެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެހެންވީމާ، ވޯޓަށް މި ދަ

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އިނގޭތޯ އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޝުކުރިއްޔާ.   ހުރިހާ    2އާދެ!  ތިއްބެވި  ބައިވެރިވެވެން  ވޯޓުގައި  ތިއްބެވި  ދެން  ފިޔަވައި  މެންބަރުން  އިއްޒަތްތެރި 

ބޭފުޅުން އޮންލައިންކޮށް އިންނެވިއްޔާ އިންނެވީ ޒަރީރުގެ ވެސް ވޯޓާ އެކުގައި މި ފާސްވީ މިގޮތަށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް  

ދެން   ބާއްވައިގެން.  މިގޮތަށް  މާއްދާ  ނަފްރަތު  2މި  މީހަކާއިމެދު  މުޖުތަމަޢުގައި  ގުޅުވައިގެން  އަޤީދާއާ  އިސްލާމީ   .

ހުށަހަޅަނީ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވެސް   ވެސް  އަޅުގަނޑު  ބައި އުނިކުރުމަށް  އުނިކުރުމަށް. މި  އުފެއްދުން. މި 

 އެބަ އިންނެވި.  އެދިވަޑައިގެންފައި އޮތީ އުނިކުރުމަށް. އާދެ! ވޯޓަސް އެހީ. އޮންލައިންކޮށް ޒަރީރު  

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އިނގޭތޯ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ދެން   ފާސްވީ.  އެ  އިއްތިފާޤުން  އެންމެންގެ  އެހެންވީމާ،  ޢަމަލެއް  3އާދެ!  ކުފުރުގެ  ކަނޑައެޅިގެން  މުސްލިމަކު   .

ގަސްދު ބަހެއް  ނުވާހާ  ނުވަތަ  މުރުތައްދު  ބޭރުވެ  ދީނުން  ފާޅުގައި  ގަސްދުގައި  ނުވަތަ  ހިނދަކު  ނުކުރާހާ  ފާޅު  ގައި 

ނުވަތަ   ސިފަކުރުން  ކަމުގައި  މީހެއް  މުރުތައްދުވެފައިވާ  ނުވަތަ  ކާފިރެއް  އެމީހަކީ  ތަނެއްގައި  އާންމު  ހިނދަކު 
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ރުމަށް މި ދަންނަވާލަނީ. މި ދެންނެވީ ވޯޓަށް  ސިފަކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ، އާދެ! މި ނަންބަރު ވެސް ފާސްކު

 މި ދަންނަވާލަނީ ފާސްކުރުމާއިމެދުގައި ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް. 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފެނޭ އިނގޭތޯ އަޅުގަނޑަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ޑިސްކަޝަ މިންވަރެއްގެ  ކުޑަ  ނަގާލާނަން  އާދެ!  ވަގުތުކޮޅެއް  އަދި  ޓަކައި  ހިންގާލުމަށް  ވެސް  މާއްދާއަށް  މި  ނެއް 

މެންބަރުން   ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މެދުގައި  ދިއުމާ  ކުރިއަށް  ބާއްވައިގެން  މިގޮތަށް  ވެސް  މާއްދާ  މި  އާދެ!  އިނގޭތޯ. 

 ވޯޓަކަށް. އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒަރީރު ވެސް، އާދެ!  

 

 ބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެން

 ފެންނަ ކަމަށް.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންބަރުންގެ    1އެހެންވީމާ،   ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ބައިވެރިވެވެން  ވޯޓުގައި  ދެން  ފިޔަވައި  މެންބަރަކު  އިއްޒަތްތެރި 

އޮތީ   މި  ދެން  ފާސްވީ.  ބަހެއް    4އިއްތިފާޤުން  ނުވަތަ  ޢަމަލެއް  ކުފުރުގެ  ކަނޑައެޅިގެން  މުސްލިމަކު  ދެއްތޯ. 

ފާޅުގައި ދީނުން ބޭރުވެ، މުރުތައްދު ނުވާހާ ހިނދަކު އާންމު    ގަސްދުގައި ފާޅު ނުކުރާހާ ހިނދަކު ނުވަތަ ގަސްދުގައި

ތަނެއްގައި އެ މީހަކީ ކާފިރެއް ނުވަތަ މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހެއް ކަމުގައި ތުހުމަތުކުރުން. މިއީ ވެސް ހަމަ އިސްލާމިކް  

ކޮޅަކީ ތުހުމަތުކުރުން. މިބައި  މިނިސްޓްރީގައި ހަމަ ކުރީގެ މާއްދާއެކޭ އެއްފަދައިން ހަމަ އޮތް ޑްރާފްޓެއް. ތަފާތު ތަން

 ހިމަނާފައި އޮތީ. އަނެއް މާއްދާގައި އޮތީ ސިފަކުރުން. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލީ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއް.  

 

 މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ފެންނަ ކަމަށް. 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ތެރި މެންބަރު ޒަރީރު އިހަށް މަޑުކޮށްލައްވާ.  އިއްޒަތް

 

 ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ގާތްގަނޑަކަށް ހަމަ ކުޑަކުޑަ ތަފާތެއް ތި އުޅެނީ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ އެއް މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ތި ހަދަން.  

ބޭނުންވަނީ ކޮންމެހެން ވަކި    2ކޮންމެހެން   އަނެއްހެން. ސާފުކޮށްލަން  ބޭނުމެއްގައިތޯ  ކޮން  ވަކިކުރުން  މާއްދާއަކަށް 

 ކުރަނީ ކީއްކުރަންތޯ އިނގޭތޯ.  

 

 ތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: ރިޔާސަ

ވަނަ މާއްދާގެ އިން ބައި އެ ތުހުމަތުކުރުން އެ ލަފުޒު ލައިގެން    4ވަނަ މާއްދާއަށް އަޅުގަނޑުމެން    3އާދެ! މިހާރު  

އެހެންވީމާ،   ޑްރާފްޓްކޮށްލީ.  ގޮތަށް    4ނީންނާނެ.    4މި  ނީންނާނެ  މާއްދާ  މާއްދާގެ    3ވަނަ  އެއީ  މާއްދާ  ވަނަ 

އަޅުގަނ ކުރިން  އެކުގައި. އެހެންވީމާ،  ގޮތުގައި  ބަޔާއި  ކޮށްލީ ތުހުމަތުގެ  މި  ފާސްކުރީ. އެހެންނަމަވެސް، އިތުރު  ޑު 

ގޮތަށް   ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ބޭއްވުމާއިމެދު  އެގޮތަށް  ގޮތަށް،  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  މެންބަރުންނަށް  ކޮމިޓީގެ  އެގޮތަށް 

 ވޯޓަކަށް. ޒަރީރު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު 

 ފެންނަ ކަމަށް. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިން    1އާދެ!   ފާސްވީ. ދެން  އެ  އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންގެ  ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ  މެންބަރަކު ފިޔަވައި ދެން 

ގައި ހިމަނާފައި އެ    3ގެ އުނިކުރުމަށްފަހުގައި ރީފްރޭސްކޮށްފައި    3ވަނަ މާއްދާގެ    2ބައި ދައްކާލަދެއްވާ. ދެން މިއީ  

އަސްލު އިންގޮތާއި މިހާރު މި ގެނައި، އެއީ އޭތީގެ  ގޮތެއް އިނގޭ. ބަލާލަބަ.  އޮތީ. އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަކަށް ހަދާލި  

އަޅުގަނޑު   ގޮތަކަށް.  ފަސޭހަ  ލޮލަށް  ތަންކޮޅެއް  އަސްލު.  ގޮތަކަށް  އުނދަގޫ  ވަރަށް  އިންނަނީ  ގެނެއްސަ  ޑްރާފްޓް 

ދަންނަވަރެ އިހަށް  ޓަކައި  މާއްދާގެއިކޯޑަށް  ދެވަނަ  ދެންމެ...  ތިނެއް    ލާނަން  އަޅުގަނޑު  ރޯމަން  އޭރު  އުނިކުރުމަށް 

އެގޮތަށް   ހިމަނަން. އެއީ އަޅުގަނޑު  އެބައި  މާއްދާގައި  ތިންވަނަ  ތިނެއްގައި  ރީފްރޭޒްކޮށްފައި  ހުށަހެޅީ. އުނިކޮށްފައި 
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ސަޖެސްޓްކުރި ގޮތަކީ ފުރަތަމަ އެހެރީ ދީނީގޮތުން މީހަކާ ދިމާލަށް ބުނެވޭ ބަސްތަކުގެ ވާހަކަ އައިސްފައި ހުރި ބައެއް  

 . ބާބެއް އެއީ އެ ބާބަކީ. ބާބެއް ވެސް ނޫން. މާއްދާއެއް. އެހެންވީމާ، އޭގެ ތެރެއަށް މި އަންނަނީ ސިޔާސީ އެކަނި

ކަމަށް   އެޕްރޮޕްރިއޭޓް  އެއީ މާ  ފެއްތީ  މި  ބައިން އަޅުގަނޑުމެން  ދެން ހުރި  ވަކިކޮށްފައި  ބައި. އެހެންވީމާ، އެއިން 

އެކަހަލަ   އޮތީ  އެ  މާއްދާގައި  ތިންވަނަ  ޤައުމަށާއި  ފެންނަނީ  ނަސްލަށާއި  އެއީ  އެއީ.  ބައެއް  ގުޅޭ  ކަންތައްތަކާ 

ދަންނަވައިލާނަން.  އަޅުގަނޑު  ގޮތެއް  އިން  ބިލުގައި  އޮރިޖިނަލް  އިން،  ބިލުގައި  ދެން  ސިޔާސީއާ.  ދެން  ކުލައަށާއި 

މި އަކުރުގެ އެއްވަނަ   އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެ ކުރަނީ ކުށެކޭ. ދޭއްގެ ރޯމަން އެކެއް.

ޢަމަލަކަށް   އެފަދަ  ނުވަތަ  ގޮވާލުން  އަނިޔާވެރިވުމަށް  ދެކޮޅަށް  މީހަކާ  ހިންގުމާއެކު  ޢަމަލެއް  ނަންބަރުގައިވާ 

ހިންގުމާއެކު   ޢަމަލެއް  ނަންބަރުގައިވާ  އެއްވަނަ  އަކުރުގެ  މި  ދޭއް،  ނުވަތަ  ބައިވެރިވުން  ނުވަތަ  ހިތްވަރުދިނުން 

ން ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ދިނުމުގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ދިނުމަށް ރޭވުން. ނުވަތަ  މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ދިނު

؟ އެހެންވީމާ، ނުވަތަ މިތަނުގައި މި އިންނަ ނުވަތަ ކަނޑާލަންވާނެ. އެއީ ތިނެއް އެބަ އޮމިޓްކޮށްލާ މިތަނުން ދެއްތޯ

ޑްރާފްޓްކޮށްލި  އަޅުގަނޑު  ގޮތް  އޮންނަ  މިހާރު  ތިނެއް  އަންނަނިވި  އެހެންވީމާ  ދައްކާލަދެއްވަބައްލަވާ.  ގޮތް   

އެނގޭތޯ.   ތިނެއް  އެއީ  ކުށެކެވެ.  ކުރަނީ  އެ  މީހާ  ކުރާ  ޢަމަލެއް  ތެރެއިން  ޢަމަލުތަކުގެ  އަންނަނިވި  ހާލަތްތަކުގައި 

  މީހެއްގެ ނަސްލަށް ނުވަތަ އުފަންވީ ޤައުމަށް ނުވަތަ ކުލައަށް ނުވަތަ ސިޔާސީ ވިސްނުމަށް ނުވަތަ ދީނަށް ބަލައި އެ 

ޖިސްމާނީ އަނިޔާޔެއް ދިނުން ނުވަތަ ދިނުމުގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ ދިނުމަށް ރޭވުން ނުވަތަ ދިނުމަށް    -1މީހަކަށް،  

ދޭންއުޅުން.    -2ގޮވާލުން.   އަނިޔާއެއް  ޖިސްމާނީ  ބޭނުންކޮށްގެން  ހަތިޔާރެއް  މީހަކާމެދު    -3ނުރައްކާތެރި  އެ 

ޢަމަލަ އެފަދަ  ނުވަތަ  ގޮވާލުން  މިހާރު  ތަފާތުކުރުމަށް  ހިތްވަރުދިނުން.  ގޮތަށް    3ށް  ދަންނަވާލި  އަޅުގަނޑު  ދެންމެ 

ކުށެކޭ. މީހެއްގެ ނަސްލަށް   ކުރަނީ  ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެ  ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން  އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި އަންނަނިވި 

ބަ ދީނަށް  ނުވަތަ  ވިސްނުމަށް  ސިޔާސީ  ނުވަތަ  ކުލައަށް  ނުވަތަ  ޤައުމަށް  އުފަންވީ  މީހަކަށް،  ނުވަތަ  އެ    -1ލައި 

  -2ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުން ނުވަތަ ދިނުމުގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ ދިނުމަށް ރޭވުން ނުވަތަ ދިނުމަށް ގޮވާލުން.  

އެ މީހަކާމެދު ތަފާތުކުރުމަށް ގޮވާލުން    -3ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދޭންއުޅުން.  

 ޢަމަލަށް ހިތްވަރުދިނުން. ދެން މި މާއްދާގެ މިހިރަ ޖުމްލަ ހުރި ގޮތުން ބައެއް ތަންތަނުގައި ކުށުގައި  ނުވަތަ އެފަދަ

ބައިވެރިވުން ނުވަތަ ދިނުމަށް ރޭވުން މިބައި ހިމެނޭއިރު އަނެއްބައި ބައިގައި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން  

ށް ރޭވުން މި ކަންކަން ނުހިމެނޭތީވެ މިއީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެތޯ ނޫނީ  އެކަން ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ ދިނުމަ

ދެން   އަޅުގަނޑުމެން  ޓަކައި  ފައިނަލައިޒްކުރުމަށް  މިކަން  ވިސްނާލާ  އިތުރަށް  ފުންކޮށް  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރަށް 

އެކަމަކު  ބަލާފައި  އެއްބަސްވެވިފައިތޯ  އަޅުގަނޑުމެން  ނޫނިއްޔާ  އަންޑަސްޓޫޑް  ކަންކަމާމެދު    ގާތްގަނޑަކަށް  މިހިރަ 
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ވިސްނާލާ ކުރިއަށް ދިއުމަށް. ދެން އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް މި ބިލާމެދު އަދި ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން ހުންނާނެ.  

ކޮމެންޓް   ވެސް  އެކަމުގައި  މާނަކުރުމާއި  ތަނެއް  އާންމު  ކުރަންޖެހޭނެ  އަޅުގަނޑުމެން  އިތުރުން  ބައިތަކުގެ  މި  ބިލުގެ 

އެކަން އަދަބުގެ  އެބަހުރި.  މިހާރު  ބައި  އަދަބުގެ  ދެން  އެކުލަވައިލާނީ.  ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ރިޢާޔަތްކޮށްގެން  ކަމަށް 

ގޮތުގައި ހުށަހެޅިފައި އޮތް ބިލުގައި އޮތް ގޮތް އަޅުގަނޑުމެން އެއްބަސްތޯ ނޫނިއްޔާ އެއަށް އިތުރު ކަމެއް ގެންނާނެތޯ  

އަންޑަސްޓޭންޑަކަ އެކަމަށް  އެހެންވީމާ،  ގާތްގަނޑަކަށް  އުނިއިތުރެއް.  ބިލު  އަޅުގަނޑުމެން  އާދެވިއްޖެއްޔާ  ށް 

މާދަމާ   އަންގާނީ  އަޅުގަނޑު  ވަގުތެއް  އޮންނާނެ  ބައްދަލުވުން  އޮންނާނީ  ދެން  އަޅުގަނޑުމެން  ފައިނަލައިޒްކުރެވުނީ. 

މެންނަށް މި  ކަމަށް މި ބަލަނީ އެނގޭތޯ. އެއީ ސަންޑޭގައި އަޅުގަނޑުމެން ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފިއްޔާ އަޅުގަނޑު

ބިލު އެޖެންޑާއަށް ގެނެވޭނީ އެ ދޭންޖެހޭ މުއްދަތު ދިނުމަށްފަހު. އެގޮތަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން މި މަސައްކަތްކުރަނީ. ވަރަށް  

ޝުކުރިއްޔާ   ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޒަރީރު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ނިމުނީ.  ބައްދަލުވުން  މިއަދުގެ  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް 

 ންނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީތީ. އެހާ ދުރުން ވެސް. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ނިމުނީ.  އޮންލައިންކޮށް އަޅުގަނޑުމެ

_______________________ 

 

 

 

   

 

 




