
   

 ޖަލްސާ ފެށްޓެވުން.               .1

 

 آله وعلى هللا رسول على والسالم والصلة هلل الرحين، الحود الرحون هللا بسن ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ޖަލްސާ ފެށުނީ. .وااله وهن وصحبه

 

 ވަނަ މާއްދާގެ ކޮމިޓީވަގުތު ކުރިޔަށް ގެންދެވުން. 61ގަވާއިދުގެ                .2

 

ވަަނ  36މަޖިލީހުގެ  `. އާދެ، ިމއަދު މި ބޭއްވެނީ ަރއްޔިތުންެގ ޚާއްޞަ  ޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުންެެ:ރި

ޖަލްސާ. ޖަލްސާއަށް ވަަޑއިގެްނނެވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޚަބާ 

ެްމެެެ ފުރަތަމަ ވާޖިބަކީ  ނޑުގެ އެން ދަންނަވަމުން ޖަލްސާ ފަށައިަގންނައިރު އަުޅގަ

ްނގެ މަޖިލީހުގެ އާ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި ޚާްއަޞ މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ ވަޒީރު

މަޖިލީހާއި އަލަށް ގުޅިވަޑަިއގެންނެވި ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މަރުޚަބާ 

ދެންނެވުން. އާދެ، ހަމަ ެއާއއިެއކު ައޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްާލހިތް އެބައޮތް މިއަަދކީ 

އެއްއަހަރު ފުރިހަމަވާދުވަސް. އާދެ، އަޅުަގނޑުމެން މިމަޖިލީހުގެ ޢުމުރުން 

ނޑުމެން ބަލާލައިފިނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ  މަޖިލީހުގެ ތާރީޚަށް އަޅުގަ

ވަނަ ދުވަހު.  19ވަނަ އަހަުރގެ ޖުލައިމަހުގެ  2004ޖަލްސާއެއް ޭބއްވިަފއި ވަނީ 

އާދެ، ބައެއް މީހުން އަހަރު ފުރޭދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ އެފަދަ ދުވަސްތަެަށް 

ނޑު  އިތުރަށް އުފާވެރިކަާމއި އެީކަގއި ގެންނަން އުންމީދު ކުރަމުން. އެކަމަކު އަުޅގަ

ނޑުމެން ާއއަހަރާއި މި ކުރިމަތިލަީނ  މިދުވަސް ފާހަގަކުރާހިތް ޮއތީ އަުޅގަ

އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ އެ އަނެްއ އަހަރެއް ުނވަނީސް އަުޅަގނޑުމެންގެ މަަސއްކަްތ 

ނޑުމެން މި އަ ނޑުމެންނާިއ ހަވާުލކުރި ބޮޑުމަަސއްކަްތ ނިންމާލާފައި އަުޅގަ ުޅގަ

ނިންމާލެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި. އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވޭުތވެދިޔަ އަހަރު ތެރޭަގއި 

ޖަލްާސ  21އެ ޖަލްސާތަުކގެ ތެެރއިން  ،ޖަލްސާ  35ބޭއްވިަފއިވަނީ 



ލަްށ ބޭއްެްވިަފއިވަނީ މިއަހަުރގެ ފެބްރުއަރީ މަހު އަލަށް އިންތިޚާބުވި މިއަހަރު އަ

އިންތިޚާބުވި ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބު ވުމަށްފަުހ 

އަޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށައިގަނެގެން މި ގެންދާ ދުވަސްތަުކގެ ތެރޭގަިއ 

އަޅުަގނޑުމެން މިހާތަނަށް މަސައްކަތްކުރުމުަގއި ަގވާއިދު ފާސްކުރުމުަގއި 

 11ާމއްދާގެ ތެެރއިން  66އާދެ،  ާމއްދާ ފާސްކުރެވިފައި 49މިހާތަނަށް ވަނީ 

މާއްދާއެްއ އަލުން ޑްރާފްޓް ުކރެއްވުމަށް ަގވާއިދު ކޮމިޓީއަްށވަނީ ފޮނުވިފަިއ. ޭއެގ 

ާމއްދާަވނީ ގަާވއިދު ކޮމިޓީއިންެވްސ ޑްރާފްޓްކުރަްއވާަފއި  9ތެރެއިން މިހާރު 

ްއިވއްާޔ އަލުން މަޖިލީހަށް އައިސްފައި. އެހެންވީމަ ައޅުަގނޑުމެންަނށް އިރާދަކުރެ

މާލަސްތަކެއްނުެވ ަގވާއިުދެވސް ފާސްކޮށް ނިންމާލެވިާދނެ ކަމުގެ އުންމީދު 

ވަރަށްބޮޑަށް އެަބއޮތް. އާެދ ކުރިންވެސް ދެންނެވިހެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުގެ މަަސއްކަްތ  އެްއއަހަރު ފުރިގެން ދެން މި ފަށައިގަންނަ އަހަރުަގއި ައޅުގަ

ހަރުދަނާ ގޮެތއްަގއި ކޮްށ ނިންމާލެވޭނެ ކަމުެގ  އިޙްލާސްތެރިކަމާިއ ެއކީަގއި އަދި

ނޑުމެްނެގ މިއާ އަހަރުފަށަމުން މިއަދު ޖަލްސާގެ ކަންތައް  އުންމީދުގައި އަުޅގަ

ވަަނ  61ކުރިއަށް ގެންދާނަން. މިއަުދގެ ޖަލްސާަގއިވެސް ިމވަނީ ގަާވއިދުގެ 

އެކަމަށް ، މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަަކދެއްކެވުން ކުިރއަށް ގެންދެުވމަށް. އާދެ

ބޭުފޅުން ކުރީދުވަހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލިއިރު އެބައޮތް  11އެދިަވޑަިއގެންފައި 

އަދިވެސް ވާހަކަދަްއކަވަން ޭބފުޅުން އެދިވަަޑއިގަތުުމގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް. އާދެ، 

މިހާރު އެދުވަހު ޖަލްސާ ިނންމެވިއިރު ވާހަކަދަްއކަވަމުްނ ގެންދަވަނީ އަރިއަޮތޅު 

ނޑު ެއ އުތުރުބުރީގެ ޢި ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް އަޅުގަ

ނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަުރވާނަން ހަމަ އެާއއި ެއކީަގއި އަުޅގަ

އެދެން ވާހަކަފުޅު ދެްއކެވުުމަގއި މަޖިލީހުގެ އަދަބުތަކާއި އެަކށީގެންވާ ގޮތަށް ހުރިހާ 

ޅުތަށް ކުިރއަށް ގެންެދވުން. އަދި ކުރިްނވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންވެސް ވާހަކަފު

އަޅުަގނޑު އިށާރާތް ކޮށްލިަފދައިން އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަދަްއކަނީ މައިކް 

ސިސްޓަމެއްެގ ބޭނުންކޮށްގެްނ ކަމަށް ާވއިރު އެ މަިއކަށް އަުޅަގނޑުމެްނ 



ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް ފުރުޞަތުދީފައި އާދެ އަުޑގަަދކުރާ ބޭނުންކޮށްގެން 

ޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަނީ، އަޑުގަދަކުާރއަށް ފުރުޞަތުދެއްވާަފއި އަމިއްލަފުުޅ އަ

އަޑު ަވކި މިންވަރެްއގައި ެގންގުޅުްއވުމަކީ މެންބަރުންގެ އަރިހުން އަޅުަގނުޑ 

އެދޭކަމެއް. އާދެ، ދެން އަުޅަގނޑު މިފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީެގ 

 ންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަ

 

  61` ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، ޢިއްޒަތްތެރި މި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން،  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

ނޑުމެންނަކީ މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް   ވަނަ މާއްދާގެ ހެދުމުގެެެ ވާހަަކ އައިސްަފއިވާ ގޮތުން އަުޅގަ

 ފިސާރި ރަނަގޅަްށ ދެނެތިބެގެން ކުރިއަށް ދާންޖެހޭނެ ކަމުގައި  ކޮންބައެއްތޯ ވާެާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވުނު. މިހެން މި ދެންނެވީ މިފަދަ ކޮންމެ ވަގުތެްއގަިއ  

ނޑުމެންގެ މި ޤައުމަކީ ަސއްތަިއން ސައްތަ މުސްލިމު  ކޮންމެ މަގެްއގަިއވެސް އަުޅގަ

، ދާޅުވަމުންދާކަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް ޤައުމެއްކަން ޒިކުާރކޮށްދެްއވަިއ ބަސްފުޅު ވި

ވަނަ ާމއްދާަގއި ހެދުމުގެ ވާހަކަ އަިއސްފަިއވާ ގޮތުން ައޅުަގނުޑ  61ދެލިކޮޕީގެ 

ބައެއް މުރުސިދުންެގ ދަރުުސތަކުން މުޠާލިޢާ ކުރަމުން ދިޔައިރު މުޢުމިނުންގެ 

ސް ތެރެއިން ފާހިޝްކަންތައްތަްއ ފެތުރިގެން ދިއުމަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށްވެ

ަވއުުދވެ ވޮިޑގެންފަިއވޭ. މި هللا ދެދުނިޔޭގައި ވޭންދެިނވި އަާޒބު ދެއްވާނެކަމަށް 

ތަރުޖަމާ އެނގުމުން މިހެންވެ މި މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން މިވާހަކަތަުކގެ ތެރެއަށް 

ނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވުނު. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް  ވަަނ  61ދާންޖެހޭނޭކަމަށް އަޅުގަ

ސިފަކުރައްވާަފިއވާ ގޮތުްނ ކީރިތި ޤުރުޢާނުގެ  މާއްދާގައި ހެދުމުގެ ވާހަކަ 

އާޔަތްތަުކަގއި ހެދުމުގެ ާވހަކަ ވާނެކަމަށް މިއަހަުރެގ ކަލަންޑަރުންވެްސ 

ކަށަވަރުކޮށްދޭީތ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަންހެނާެގ 

ޒީނަތްތެރިކަން ބޭނުންކުރަންެް ޖެހޭނޭގޮތާއި އެކަނބަލުން އުޅެންވާ ހުދޫދަކީ 

هللا ވަނަ އާޔަުތަގއި  31ނޫރުސޫރަތުގެ هللا ކޮބައިކަން ބަޔާްނކުރަްއވަމުން 

ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަހީކުރެއްވި ބަސްފުުޅގެ މާނާގަިއވޭ، އެކަނބަލުންގެ ބެލުން 



ތިރިކުރުމަށާއި ެއކަނބަލުންެގ ލަދުވެތި ގުަނވަންތަށް ރައްކާތެރި ކުރުމަްށ 

ނޑުްނ މުޢުެުމިނު އަންހެނުންނަށް ކަލޭގެފާނު ވިދާޅު  ވާށޭ އަދި ެއކަނބަލުންގެ ހަށިގަ

ގަސްތަކާނުަލއި ފާޅުވެއްޖެ ތަނެއް އެބަހީ މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ފިޔަަވއި އެކަނބަލުްނެގ 

ޒީނަތްތެރިވުން ފާޅުނުކުާރ ހުށިކަމެވެ. އަދި ެއަކނބަލުންގެ ބުރުގާތަށް 

ެގ އެކަނބަލުންގެ ކަުރވަޅުަތކުަގއި އަޅާ ިނވާކުރާހުށިކަމެެވ. އަދި އެކަނބަލުން

ފިރިންނަށް ނުވަތަ އެކަނބަލުންގެ ބަފައިންނަށް ނުވަތަ އެކަނބަލުންގެ ފިރިންގެ 

ބަފައިންނަށް ނުވަތަ އެކަނބަލުންގެ ފިރިހެން ދަރިންނަށް ނުވަތަ އެކަނބަލުންެގ 

އަޙުންނަށް ނުވަތަ އެކަނަބލުންގެ އަޙުްނގެ ފިރިހެްނ ދަރީންނަށް ނުވަތަ 

ދަރީންނަށް ނުވަތަ ެއކަނބަލުންގެ ތެރެއިްނ އެކަނބަލުންގެ އުޙްތުންެގ ފިރިހެން 

އަންހެނުންނަށް ނުވަތަ އެކަނބަލުންނަށް މިލްކުވެގެްނާވ އަޅުންނަށް ނުވަތަ 

ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން އެުދންވެރިކަމެއް ނުހިނާގވަުރެގ މީހުންނަށް ނުވަތަ 

ތް އަންހެނުންގެ އައުރަ ނޭނގޭ ވަރުގެ ުކޑަުކއްޖަކަެަށް މެނުީވ އެކަނބަލުންގެ ޒީނަ

ފާޅު ނުކުރާހުށިކަމެވެ. އަދި އެކަނބަލުންގެ ގަހަނާތަކާއި ޒީނަތްތެެެިރ 

ވަންހަނާވެފަިއވާ ތަކެތި އެންގުމަށްޓަކައި ފައިތިލަތަކުން އެކަނބަލުން ނުތަޅާ 

ހުށިކަމެވެ. އޭ އެންމެހައި މުޢުމިނުންނޭވެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުންނާ 

އިމީހުންނަށް ނަސީބުލިބި ދިންނަވާތޯއެވެ. އަށް ތަޢުބާވާެށ. ތިޔަބަهللا އެުކގައި 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ގުރުޢާުނގެ ާއޔަތް ވިދާުޅވަމުން ވަަޑިއެގންނެވިއިރު  ެމންަބރު  ދެކުުނބުރީ ތިލަދުންމަތީ

 މީހުންނޭ  މާނަކަމަެަށް ވިދާޅުވި އެދުްނެވރިކަމެއް ނުހިނގާވަުރގެ ަނޞީރު  هللاޢަބްދު

އަޅުަގނޑުހިތުން އެހެންނެއްޫނން އޭގަިއއޮތީ ޔަޤީންެް އެހެންނެއްނޫން އޮތީކީ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެހެންވީމަ ނުބަިއކޮށް މާނަ ެއވިދާޅުވަީނ، އެދުްނވެިރކަން ނުހިނގާވަުރެގ 



މީހުންނެކޭއެއްނޫ އޮންނާީކެއއް. އެދުންވެިރކަން ނުހިނގާވަުރގެ ބާލިޣުނުވާ ކުދިންެގ 

ނޑުހިތުން އޮވެދާނެ. އެކަމު ެއއީ މީހުންނޭ އެއީ ނުބައިކޮށް ެއ ވާހަެަ ކަ އަުޅގަ

 މާނަކުރެވެނީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަދެްއކެވުުމގައި ނުަބއިކޮްށ އެްއޗެްއ ވިދާުޅެވއްޖެ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެން. ދެން އަޅުަގނުޑވެސް މި ކަމަށް ވަންޏާ އެ ރަނގަުޅކުެރއްވުން އަޅުަގނުޑއެ

ޤުރުޢާނުގެ މާނަ މިހިންނޭ އެހެންނޭ ދަންނަވަން އެނޭގވަުރގެ މީހެއްނޫން. ހަމަ 

ސާފުކޮށް މިދެންނެވީ އެހެންވީމަ ރައްކާތެރި ގޮތަކީ މިކަހަލަ ކަންތަކުަގއި ބަޙުްސ 

ެގ ނުކުރައްަވއި ހަމަ ކުރިއަށް ެގންދެވުން. ހެތޮބަސްބުނާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހެޔޮބަހު 

ނޑުމެން އަހާނަން، އެ ރަނގަޅަށް ތެދަްށ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަްށ  އަޑު އަުޅގަ

 ގެންދިއުން އަުޅަގނުޑއެދެން. 

 

  ފުރުޞަތު ވިސްނުމަށް  މިކަމަށް ެެޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިކަން ދެނެތިބ އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

ނޑު ލިބުނީކަމަށް އިްބރާހީމް  ަމުޖދީ މުޙަްނމަދު  ެި އެގޮތަށް އެަކން އަދ ީމދުކުރަންއުން އަޅުގަ

 ބަދަލުކޮށްދެއްވީތީ ވަރަށް އިޙްާލސްތެރި ކަމާއިެއކު ޝުކުރު ައރިސްކުރަން. ވާެާހަެަކަެދއްެކވުން:

ވަނަ ާމއްދާަގއި ހެދުމުގެ ވާހަކަ އޮްތގޮތުްނ  61ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ަގވާއިުދ  

ގައި ިކޔަމުންދިޔައިުރ އަދިވެސް މިކަން ޤުރުޢާނުގަިއ ހިމެނިފައި ވޭތޯ ނަޒަރުހިން 

 ،ވަނަ ާއޔަތުގެ މާާނގަިއވަނީ ޭއ ނަބިއްާޔއޭ 59އަލް އަްޙޒާބް ސޫރަުތގެ 

 ،ކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި ކަނބަލުންނަށާއި، ދަރިދަރި ކަނބަލުން ނަށާއި

މުޢުެުމިނު އަންހެނުން އެކަނބަލުންގެ ފޭރާންތަކުްނ ނިާވވެ ތިބުމަށް 

ވާށޭ. އެބަހީ މުޖުތަމަޢުެުގެ ތެރެއަށް ިނކުމެ އެކަނބަލުންނަށް ކަލޭގެފާނު ވިދާޅު

ނުޑގެ އެިކގުަނވަންތަކުެގ ސިފަ ނޭނޭގގޮތަްށ  ނޑާިއ ހަށިގަ އުޅޭއިުރ ހަށިގަ

 ،ނިވާކުރާފަދަ ފޭރާމެއްލާ ިނވާެވގަންނާށޭ. އެކަނބަލުން އެނިގގެން ވުމަށާއި



ާވ އީ ފާފަފުއްސަهللا އެކަނބަލުންނަށް އުނދަގޫ ނުލިބުމަށް އެގޮތް ގާތްކަން ބޮޑޭ. 

އާިއ އެކަލާނގެ ނަބިއްާޔ هللا ރަޙްމަތްވަންތަ ރަސްކަލާނގެޭއ. މި އެނގުނީ 

އަމުރުފުޅެއް. މިފަދަ އާޔަތްތަުކގެ ކުރިމަތީަގއި މުޢުެުމިނުންގެ ސިފާގައި ވާންޖެހޭނީ 

ގެ ބަސްފުޅު ގޮންޖަހާ ފަސާދަކުރުމެއް ނޫނޭ. هللا ބޯލަނބާ ކިޔަމަންގަތުމޭ. 

ނަ މާއްާދަގއި ވާގޮތުން ުނވަތަ ެއ ވަ 61ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެލިޮކޕީގެ 

މާއްދާއަށް ނުވިސްނައި ގޮތެއް ހަެަނދާން ނައްތާލާ އުވާލުމުން ނުވަތަ މިފަދަކަމެއް 

ގެ ބަސްފުޅަށް ގޮންޖެހުންކަމަށް ނުވެދާނެ ބާަވއޭ. هللا ހިނގައިފިނަމަ 

ވަނަ މާއްދާާއއި  61ފަސާދަކުރުމެއް ނޫން ބާަވޭއ، ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީްސ، 

ވަނަ އާޔަުތެގ  36ދިވެސް ނަޒަރު ހިންގާލަމުން އަޙްޒާބް ސޫރަތުގެ ބެހޭގޮތުން އަ

އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ކަމަކާއިމެދު ވަިކގޮެތއް هللا މާނަ ހަނދާންކޮށްލަން ޖެހޭ. 

ނިޔާކުރަްއވައިިފ ހިނދު އެަބއިމީހުން އެކަމެްއަގއި އެބަިއމީހުންނަށް އިޙްތިޔާރު 

މުޢުެުމިނު އަންހެނަކަށްވެްސ އޮތުމަކީ މުެުޢުެުމިނު ފިރިހެނަކަށްވެސް އަދި 

އަާށއި ެއކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް އުރެިދއްޖެ މީހާ ހަމަކަށަވަރުން هللا އޮތްކަމެއް ނުނޭ. 

ބަޔާންވެ ފާޅުެވގެންވާ މަގުުފރެދުމަކުން އެމީހަކު މަގުފުރެދިއްޖެއޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ 

 ރައީސް... 

 

ނޑު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ވަރަށް އަދަބުެވރިކަމާއިެއކީ ެއއްެޗްއ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޅުގަ

ނޑުމެން ފާސްކުރަން މިއުޅެނީ ހެދުމުގެ މައްސަލަ.  ދަންނަވާލާނަން މި އަޅުގަ

އެހެންވީމަ ހެދުން ހުންނަންީވގޮތް ފެނިަވޑަިއގަންނަާވ ގޮަތށް ހެދުން ވިދާުޅވީމަ 

ނޑުމެންގެ ތެރެއިން އެްއވެސް މީހަކީ  ްށ އަهللا ރަނގަޅުވާނެ. ދެން މިހާރު އަޅުގަ

ގޮންޖެހުން އިސްލާމްދީނަށް ގޮންޖެހުން މިކަހަލަކަމެއް ުކރުމުގެ ނިޔަތެްއަގިއ 

ނޑުމެންެގ  ތިބިބައެއް ނޫން. އިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ެއކަހަލަ ެއއްވެސް ީމހެއް އަުޅގަ

ދިވެހި ޤައުމުގައި ނުތިބޭނެ. އަދި ދިވެހި ޤައުމުގެ މެންބަރުން ރައްޔިތުން 

ބެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރންގެ ތެރެއިން އެކަހަލަ ތަމްސީލުކުރަން މިތާނގައި ިމތިއް



އެްއވެސް ބޭފުޅެއް ަވޑަިއގެްނ ނުއިންނަވާނެކަމަށް އަޅުަގނޑަށް ޔަގީން އެހެންވީމަ 

އެ ބީދައިން ވާހަކަފުޅު ަދއްަކާވ އެކަހަލަ ބަސްތަށް ބޭނުންކުަރމުން ގެންދިއުން ެއީއ 

ހުންނަންވީގޮތް  އަޅުަގނޑު އެްއގޮތަކަްށެވސް އެދޭކަމެއްނޫން. ެހދުން

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ހުށަހެޅުއްވީމަ އެ ަގވާއިުދގެ މާއްދާގައި އެ ހެދުން 

ލިޔެވިދާނެ. އެހެންވީމަ ެއޮގތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުން އެދޭވާހަކަ އަޅުަގނުޑ 

 ދަންނަވަން. 

 

 މާއްދާަގއި ލިޔެ މި  ވަެަނަ 61ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ، هللاސުބުހާނަށް  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުަގއި ހިމެނުމަށް ދެލިކޮޕީގައި ލިުއއްވާަފއި އެާވގޮތް  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

އިލާޙީ ޤާނޫނު ކީރިތި ޤުރުާޢނުން އޮޅުންފިލުަވއި ދެްއަވއިފައިާވ ގޮާތއި ޙިލާފަށް.  ވާެާހަކަެދއްެކވުން:

 61އި އަންަގވާފަިއާވ ގޮތާިއ ޙިލާފަށް ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ކީރިިތ ޤުރުޢާނުގަ

ވަނަ މާއްާދގަިއ ެއ އޮްތގޮަތށް ޢަެަމަލުކުރުމަކީ ސައްަތިއން ސައްތަ މުސްލިމު 

ނުޑ ޤަބޫލެއް ނުކުރަން.  ޤައުމެްއގައި ކުރުން ހެޔޮވާެނ ކަމެއްކަުމގައި އަުޅގަ

ަގއި ވަނަެަ ާމއްދާަގއި ެއވާގޮތަެަްށ ދެލިކޮޕީ 61ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، ދެލިކޮީޕގެ 

ނޑުމެންެގ މި ދިވެހިރާއްޖެައީކ  ހިމެނިގެން މި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން އަޅުގަ

ސައްތައިން ަސއްތަ ިއސްލާމީ ޤައުމަކަށް ީވއިރު ކަިރކިއުަލމްގެ ތެރޭަގއި މިކަްނ 

 ހިމެނިފައިވަނީ ކޮންކަހަލަ ގޮަތކަށްތޯ ވިސްނާލުމަީކވެސް ކުަރންޖެހޭނެ ކަމެއް. 

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު ކަރިކިއުލަމްަގއި ހިމެނިފައި އޮތްގޮަތކަށް ވާހަކަފުުޅ  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވު

ނޑު ފުރުޞަތެއް ނާރުވާނަން. މި ގަާވއިދު މިތާނގައި ިމ  ދައްކަާވކަށްެް އަުޅގަ

ގަާވއިދުަގއި ހެދުން އޮންނަންވީގޮތް ހެދުން ހަމަ މިވެނިގޮަތކަށް ހެދުން ހުންނަން 

ޅުަގނުޑ ބަލައިގަންނާނަން އެކަމަކު އެާއއި ނުބެހޭ އިތުރު ހުށަހެޅުއްވީމަ އެ އަ 

 ވާހަކަތަށް ނުދެއްެކވުން އަުޅަގނޑު ވަރަށްޮބޑަށް އެދެން. 

 



 ވަނަ މާއްާދަގއިވާ ގޮުތން މިދެންނެވި 61ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ދެލިކޮީޕގެ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 ންގާލުމުން ކުްއލިޔާގެ ނިޒާުމގެ ތެރެއިން ފެންނަޖީލު ލާދީނީ ވިސްނުން ލޯހި މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

އުސޫލުތަކަށް ހެއްިލގެން ެގއްލިގެން ނުދާކަން ކައުންިސލަރުން އަޑުއުފުލާކަްނ  ވާހަެަކަެދއްެކވުން:

ފާހަގަކޮށްލަން. އަދި ހިތާމައާއިެއކު ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ޤައުމީ ޓީވީއާިއ 

 ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުެމއްަގިއ ހުއްދަނުވާނެކަން. މަދަރުސީ ޔުނީފޯމް ސައްތައި 

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުަގނޑު ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ައދަބުވެރި ކަމާިއއެީކގަިއ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދަންނަވާފީމު މިހާރު މިތާނާގައި މިއޮތީ މަޖިލީހުގައި އަޅާެނ ހެދުމެއްގެ މައްސަލަ 

ވާހަކަ އެހެން ދެއްކެވުން އެެދން. ފެނިވަޑައިގަންަނވާ ނިންމުމޭ. އެހެންވީމަ އެ

ގޮތަކަށް ހެދުމުގެ ކަންތަްއ ހުށަހެޅުއްވުްނއެދެން ޤަުއމީ ޓީވީ އާިއ އަިދ 

ނޑުމެްނ  މަދުރަސާތަކުގެ ޔުނިފޯރމާ މިއެއްޗެީހގެ ވާހަކަަދއްކާކަްށ ނޫން އަޅުގަ

ަކވަމުން ގެންދެވުްނ މިތަނަށް އައިސް މިތިބީކީ އެހެންވީމަ މި މަޢުޟޫއަށް ވާހަކަދައް

 އަޅުަގނޑު އެދޭ ވާހަކަ އަދިެވސް އެއްފަހަރު ދަންނަވަން.

 

 މާްއދާގެ ހެދުމުގެ ވާހަކަ ހިމެނުްއިވކަން އެއީ  61ޝުކުރަން. ދެލިކޮޕީގެ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 ގައި ވަނަ މާްއދާ 61މެންބަރުން ޤައުމަށް ކޮށްެދއްވި ހެޮޔކަމެއް.  25 މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަމޖުދީ 

ނޑު ދެއްާވފައި އެާވގޮތަކީ އިސްލާމްީދނުގެ އަސްލުތަާކއި  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން: ހެދުމުގެ މިންގަ

ނޑު ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  އުސޫލުތަކާ ޚިލާފު ގޮތެްއކަމަށް އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާެގ  55މިފަދަ އެތަށް ސަބަބަކަޓަކައި މިމަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުެގ 

ނޑު ހާމަކުރިން. ިޢްއޒަތްތެރި ރައީްސ، ބަހުސް  61ގައި ވަރަށް ގިނަ ވާހަަކ އަުޅގަ

މާއްދާ މ. އަތޮުޅގެ ިޢއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙު 

ވަނަ  61މިގަާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕގައި ާވޮގތުން ބަދަލުކޮށް މިމަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ 

ހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީެގ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަެަށް ހުށަ

ނޑު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް، މާޅޮހު މަޖްދީ  މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަޅުގަ



ވަނަ މާއްދާެގ  61ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ހާމަކުރަްނ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ނޑު ޤަބޫލު ނުކުރާ ސަބަބު މޭރު ންކޮށް ދެލިކޮޕީގައި ލިެޔވިފައި އެާވޮގތަށް އަޅުގަ

ނޑަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ.  ދެވިއްޖެކަުމގައި ރަްއޔިތުންެގ ފަރާތުން އަޅުގަ

ަވނަ މާއްދާގައި ހެދުމުގެ ވާހަަކ ލިޔުއްވުމުން މިކަން  61ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ނޑު މިދައްކާވާހަަކ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޢިއްޒަތްތެިރ  މިމަޖިލީހުގައި އަުޅގަ

ފަރާތްތަކުން ދިވެހި ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކީރިތި ރައީސް، ނުފޫޒް ހުރި ހުރިހާ 

ޤުރުއާނުަގއި އަންަގވާފަިއވާ ޮގތަށް އެޢުމުރު ފެށިގެން ދެމިއޮތުމުގެ ޢާލަމަށް ދަތުރު 

ފަށަންދެން ދިވެހި ދީބު އަޙުލުވެރި ކުރުވާނޭ ިނޒާމެއް ޤާއިމުކޮއްދޭށޭ ކުރާޭށ 

އީސް، ނޫސްތަކަށާއި ޚަބަރު ލަސްވެއްޖޭ ައވަސްކުރާށޭ ޮގާވލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަ

ނޑުމެންެގ  ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން މަނިކުފާނުގެ އަުޑއުފުލަން ދާއިރު އަޅުގަ

އާދޭސްތަށް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮއްދޭށޭ. ޝުކުރިްއާޔ ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް 

 ވަބަރަކާތު.هللا ވަރަޙުމަތު

 

އަދިެވސް އެއްފަހަރު މެންބަރުން އަރިހުން އެދެްނ  އާދެ ޝުކުިރއްޔާ. އަުޅަގނޑު  ޔާސަތުން ވާހަކަެދއްކުން:ެިރ 

ނޑުމެްނެގ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީަގިއ މިއޮތީ އަުޅގަ

ވަަޑއިގަންަނވާއިރު ތުުރކުރަްއވާނެ ހެދުންކޮޅެްއގެ މައްސަަލ. އެހެންވީމަ ެއގޮތަްށ 

ޅު އޮންނަން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާ އެޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް އެހެދުންކޮ

ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތެްއގެ ވާހަކަ ވިދާުޅވީމަ ަގވާއިުދގެަބއި ހިމަނުއްވަން ތިޔަ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާސްކުރަްއވާފިްއޔާ ެއގޮތަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެ. ދެން 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަުރވަނީ ކޮޅުމަޑުުލގެ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު ޙުސައިން 

 .ރަޝީދު ޙަސަނަށް

 

ނުޑ އެްއޗެއް  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު   `. ޢައްސަލާމްޢަލައިކުްމ. މި މަޢުޟޫޢުގައި އަުޅގަ

 ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް ޙުަސއިން ަރޝީދު ަޙސަން 



ވަން. އާދެ ހުށަހަޅުއްވާފައި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ާތއީދު ކުރާ ވާަހކަ ދަންނަ  ވާހަކަެދއްކުން:

އަޙްމަދު އާޠިފް ހުށަހަޅުއްވާަފއި މިވަނީ މަޖިލީހުގެ ަގވާއިުދގެ ދެވަނަ ދެލިކޮީޕެގ 

ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުަމށް. އާދެ އަޅުަގނޑު މިގޮަތށް ތާއީދުކުރާ ސަބަބު  61

ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު ބޭުނން އަޅުަގނޑު އެްއގޮތަކަްށެވސް އަޙްމަދު އާޠިފްެގ 

ދުކުރަނީކީ މުލަކަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެްނބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހެޅުމަށް މިތާއީ

ނުޑ ދެކޮޅުހަދާތީކީ ޫނން، އަދި މިމަޖިލީހަށް  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ހުށަހެޅުމަށް އަުޅގަ

ނޑަެއޅޭ ހެދުމަކަށްވުމަށް ައޅުަގނުޑ  ނަޑއަޅާ ހެދުމަކީ ިއސްލާމީ އުސޫލުން ކަ ކަ

ނޑު ދެކޭ  ގޮތުަގއި މިމަްއސަލައަކީ މިތަނުގަިއ ދެކޮޅުހަދާތީކީވެސްނޫން. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ިގނައިރު ބަހުސްކުރެވިދާނެ މައްސަލަެއއް ނަމަވެްސ 

އަޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ މި ޤައުމީ މައްސަލަެއއް ަޤުއމެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން 

ނަޑއަޅާ ިލބިގަންނަންޖެހޭނެ ކަމެއްމީ. އަޅުަގނޑު ޝަްއކެތް  އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ރަން ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެންމެންނަކީވެސް އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި އުސޫލުަތކަްށ ނުކު

ތަބާވެ އަދި ެއގޮތަށް ގާިއމުވެ ތިބެން ބޭނުންވާ ބަެއއްކަމާ މެދަކު. މީެގ 

ނޑަްށ  މިމައްސަލަށްޖެހޭ ނޫނިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ތަރުޖަމާ ކުރުން އަުޅގަ

ކީ މީގަ މިބުނާ އައުރަ ނިވާ ކުރުމޭ އެނގިފައި އޮތްގޮތުން މައްަސލަޖެހޭނެ ތަނަ

މިބުނާ ބަހުގެމައްޗަށް. ައޅުަގނޑަކީ އެްއގޮތަކަްށވެސް ދީީނ ޢިލްމު ވެރިއެއްނޫްނ 

ނަޑކަށް ދަންނަވާކަށް ނޭނގެ ޙަޤީޤަުތގަިއވެސް ދަންނަާވކަށް  އެހެންކަމުން އަުޅގަ

ނުޑމެން ތަޢުލީމު ހާސިލު  ނޭނގެ އައުަރއަކީ ކޮބާކަމެއް. އަޅުަގނޑު ކުަޑއިރު އަުޅގަ

ކުރިއިުރގައި ދީނާ ބެހޭގޮތުން އެނގުުނއެްއޗެއް އެގުނީ ޝޭްޚ ޖަމީލުދީދީ ލިޔުއްވި 

ފޮތްތަކުން އޭަގއި އޮންނަށް ގޮތުން އަންހެނާގެ އައުަރޔަަކށް މިއޮންނަނީ މޫނާ 

ދެއަތްތިލަ ނޫންހާ ތަނެއް ދެން ފިރިހެނާގެ އައުރަަޔކަމަށް މި ލިޔުއްވާަފިއ 

ދު. ކޮންމެއަކަސް އެމިންަގނޑަށް ބަލަންޏާ އެީއ އޮންނަނީ ފޫޅާ ކަކުލާ ދެމެ 

އަޅުަގނޑުމެން މިދެންނެވި ގިނަ ދިވެހިން އިސްލާމްދީނާ ބެހޭ ކަންތައްތައް 

ނެޑއް ކަމުަގިއ  ދަސްކުރި ފޮތްތަކަށް ބަލާއިރުަގއި އެމިންަގނަޑކީ މިންގަ



ޅުްނ އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާނަމަ އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާަފއިމިވާ ހުށަހެ

އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ހުށަހެުޅމެއްކަމަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. އެއީ މީގައި މިބުނަނީ 

ސަރުކާރު އޮފީސްތަުކގެ ވެިރން ރަސްމީ ގަީޑގައި ހެދުްނ އެޅުމަށް އޮންނަށް 

ނޑު ތަކުތެެރއިން ައުއރަށް ނިވާވާ ހެދުމެއް އެޅުމަްށ. ދެންހަމަ މަޖިލީހުގެ  މިންގަ

ނަޑކަށް މިއޮންނަނީ ކޮމިޓީ ތަކުގެ ބައްދަލުތަކަ ްށެވސް ހެދުން އެޅުމުގައި މިންގަ

ނޑު. އާދެ މި ދެހުށަހެޅުން މަޖިލީހަށް މިއަދު މިއޮތީ ލިބިފައި.  ހަމަ މިމިންގަ

އެހެންވީމަ މި ދެހުށަހެޅުމާމެދު މިތަނުގައި ވަރަށް ގިނައިުރ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ 

ނަޑއަޅާނީ ކޮން ގޮެތއްކަން ބަހުސްކުރެވިދާނެ. މިއަުދ އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ނުޑ  އަޅުަގނަޑކަށް ނޭނގެ ދަންނަވާކަށް އަޅުަގނޑަކީ ހަމަ އެންމެ ފަރުދެއް. އަޅުގަ

ބޮޑަށް ތާއީދުކުރަނީ ިމީއ ޤައުމީ މައްސަަލއަކަްށެވފައި އަުޅަގނޑުމެން 

މިކުރިމަތިލަނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ މަތިވެރި މަސައްކަތްކަމުން 

ކަމާމެދު ބަހުސް ކުރުމަށް ނުގޮސް މިމައްދާ މިގަާވއިދުގެ މިމަޢުޟޫއުަގިއ މި

ނޑުމެން މިބޭނުންވާ ޙަޤީޤީ މަސައްކަތަށް  ގަާވއިދުން އުނިކުރުމަށް. އޭުރން އަޅުގަ

ނޑު  އަވަހަށް ދެވޭެނކަމަށް އަުޅަގނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ އިނގޭތޯ. އޭރުން އަުޅގަ

ނުޑމެންނަށް މިއައުރަށް މައްސަލާއިަގއި އި ތުރު ބަހުސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބޭނުންނަމަ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި މިކަހަަލ މާއްދާއެއް ހިމަނަން އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ިވސްނުން ގެންގުޅުމަްށ  ހިމެނިދާނެ. އެހެންވީމަ އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑު މިއަދު ތާއީދު މިކުރަނީ މާލޭގެ  އަޅުަގނޑު އެދެން. އެހެންަކމުން އަޅުގަ

ޠިފް ހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ހުށަހެޅުމަށް އެީއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްަމދު އާ

ނޑު ކުރިން  61މިދެލިކޮޕީގައި މިއޮްތގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުމަށް. ާއދެ އަޅުގަ

ނޑު މިޮގތަށް މިހުށަހަޅާ ނޫނީ އަޅުަގނޑު މިތާއީދުކުރަނީީކ  ދެންނެވިހެން އަޅުގަ

އްވާފައި ޮއްތ މުލަކުއަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅު

ނޑު ތާއީުދ ނުކުރާތީކީނޫން. އާދެ އަުޅަގނޑުމެން މިއަދު މިތިބީ  ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

އަހަރު ކުރިން އަުޅަގނޑުމެން ފެށި ދަތުރު  1ވަރަށް ތާރީޚީ ދުވަހެއްަގއި. މީގެ 



ނުޑ  މިހާރު މިވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ހިސާބަކަށް އާދެވިފައި. އެހެންކަމުން އަޅުގަ

ައޅުަގނޑުމެްނގެ މައްޗަށް އޮތް ލާޒިމުކުާރ ކަމަކީ، އެންމެ ބޮޑު  ދެކޭ ގޮތުަގއި

މަސްޢޫލިއްޔަތަކީ، މިަގވާއިުދ ީވއެންމެ ައވަހަކަށް ނިްނމާފައި ޤާނޫނުއަސާީސ 

ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުިރއަށް ގެންދިއުން. މިކަމުަގއި އެޅޭ ހުރަސްތަށް ނައްތާލުން 

ެއއްެވސް ހުރަހެއް ކުރިމަތިވާނަަމ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮްތކަމަކީ. މިކަމުގަިއ 

އެހުރިހާކަމަކާ ދެކޮޅަްށ މަސައްކަތް ކުރުން ައޅުަގނޑުމެންނަށް އޮތްކަމަކީ. 

އެހެންވީމަ ޢިއްޒަތްތެރި އެްނމެހާ މެންބަރުންގެ ކިބައިން އަޅުަގނޑު އެދެން މި 

ްށ ގަާވއިދު ވީހާައވަހަކަށް ފާްސކުރުމަށްޓަކަިއ ކުެރވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެްއކޮ

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ިމއަދުގެ ބާކީ ހުރި މާއްދާތަށްވެްސ 

އެޖެންޑާަގއި ާވގޮތަށް ނިންމާލަދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮްށދެއްވުން. އާދެ ހުރިހާ 

ނޑުމެްނެގ މިމަޖިލީހަށް  އަހަރު ުފރުމުގެ މުނާސަބަތުަގއި  1ބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

ނޑު ވަިކވެލާނީ ހެޔޮ ިވސްނުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން އަޅުގަ 

ގެ ހަްޒރަތަށް ދުޢާ ކުރަމުން هللاއަޅުަގނޑުމެން އެންމެންނަށް ދެއްވުން އެދި މާތް

 ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ.  

 

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ. ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު މުަޙންަމދު 

   ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

 

ނޑު މިފުރުޞަތު ހޯދާލީ  ޖުްމހޫިރއްޔާ މެްނބަރު ރަީއސުލް  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

ނޑަށް    މަޒީނާ ަޖމީލު ވާހަަކދެއްކުްނ:  މިހުށަހެޅިފަމިވާ ވަރަށް ކޮންޓްރަވާރޝަލް މާއްދާާއއި މެދު ައޅުގަ

ނޑު މިކަުމގައި ާތއީދުކުރަީނ ގަާވއިދުަގއި   މިހާރު ވިސްނޭގޮތް ދަންނަވާލަން. ައުޅގަ

އެާވގޮތަށް. އެހެންނަމަވެްސ މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިްފ 

ނޑު ވިސްނާލިން. ވިސްނާލާފަިއ ދެވަނަ  ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމާމެދުެވސް އަުޅގަ

ވިސްނުމަކަށް ދިަޔއިުރގައި ެއމާއްދާ އުނިކޮށްލުަމވުރެން ެއމާއްދާ ބޭްއވުން ެއީއ 



ނޑަށް ިވސްނިގެންދިޔަ. ސަބަބަކީ މިފަދަ ރަނގަޅު ގޮެތއްކަުމގައި ައޅު ގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަކަށް މިފަދަ ޢިއްޒަތްތެރި މަސައްކަތެއް ކުރަން އަޅުަގނޑުމެްނ 

ނޑުމެން އެކަމުަގއި ކޮންމެވެްސ ކަހަލަ ޑިސިޕްލިްނ  އަންނައިރުަގއި އަުޅގަ

ނޑުެދކެން. ހަމައެާއއިެއކުަގއި މިމަޖިލީހުގެ  ކޯޑެްއވެސް ގެްނގުޅެންޖެހޭނެަކމަ އަޅުގަ

ޢިއްޒަތްތާއި ކަރާމާތް ދެމެހެއްޓުމުގެ ޒިްނމާވެސް އުފުލަންޖެހެނީ 

އަޅުަގނޑުމެންކަމަށް ާވއިރުަގިއ މަޖިލީހުގެ ކަރާމަތަށް އުނިކަމެއް ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް 

އަޅުަގނޑުމެން ތެެރއިން ެއއްވެްސ މެންބަރަކު އެީއ އަންހެން މެންބަރަކު 

ބަރަކު ކަމުގަިއވިޔަސް ހެުދން އެޅުްއވުމަކީ އެީއ ކަމުގަިއވިަޔސް ފިރިހެން މެން

ކޮށްގެްނވާނެކަމެއް ނޫންކަމުަގއި ޤަބޫލުކުރާތީ. އާދެ ދެންމެ މާލޭ ޢިއްޒަތްތެރި 

މެންބަރު ފާހަގަ ކުރެއްވިފަދަިއން ހެދުން އެޅުމުގެ ވަކި ުއސޫލަކަށް ނުބަލާ ހެދުން 

ބަބުން އޭގެ ތެރެއިން ތުރުކުރަްއވަިއގެން ބައެއް ެމންބަރުން ވަޑަިއގަތުމުގެ ސަ 

ބައެއް މެންބަރުންނަށް އެކަމުގެ ކްރިިޓޒަމްވެސް ަތޙައްމަލް ކުރައްވަްނ 

ނުޑ  2ޖެހިވަޑަިއގަތް. އާދެ ހުށަހެޅިފައިވާ  ވަނަ އިޞްލާޙާ މެދުގަިއވެސް އަުޅގަ

ބޭނުން އަޅުަގނޑަށް ވިސްނޭޮގތް ދަންނަވާލަން. މުލައަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

މިވާ އިޞްާލޙުގައި މިވަނީ މިޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި އަންހެން  ހުށަހަޅުއްވާފައި

ނޑަްށ ފާހަގަކުެރވޭ.  ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަ ކުެރިވފައިވާ އިޞްލާޙެްއކަމަށް ައުޅގަ

ސަބަބަކަށްވަނީ އިޞްލާޙުަގިއ މިވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހެދުން އެޅުމުެގ 

ނޑަކަްށވާްނވާނީ ސަުރކާރުގެ އޮފީސްތަ ނީޑަގއި މިންގަ ުކގެ ވެރިްނ ރަސްމީ ގަ

ނުޑގެ ތެރޭއިން އައުރަ ނިވާާވކަހަލަ ހެދުމެކޭ.  ހެދުން އެޅުމަށް އޮންނަށް މިންގަ

މިއަށް ވިސްނާލިއިރު އަުޅަގނޑު ހިތަން އެރީ ފިރިހެން ބޭފުޅުން ތުރުކުރައްވާ 

ހެދުންކޮޅު އޮޓޮމެޓިކުން އެަގވާއިދު ތެރޭަގއި ފެތިގެން އެބަދެއޭ. އެހެންވީަމ 

ނީޑަގއި އަންހެްނ އިތު ރުކުރަްއވާފައި ިމވާ ައުއރައިގެ ަމއްސަލަށް ރަސްމީ ގަ

ނުޑ ކުަޑވީަމ  ބޭފުޅުން ތުރުކުރަްއވާ ހެދުމުެގ، ވާަހކައަީކ އެންމެ ފުރިހަމަ މިންގަ

ނޑަްށ  އެއަށް ކޮންމެސް ކަހަލަ އިުތރުކަމެއް ގެންނާށޭ. އައުރަ ިމލަފްޒުން އަުޅގަ



ނޑަީކ  ދޭހަވަނީ މިއަށް ދީނީ ކުލަވަރެްއވެސް ޖެހިފައިާވކަން. އަުޅގަ

ނޑު  އެްއގޮތަކަްށވެސް މިކަމުަގއި ދީނީގޮތުން ދަންނަވާކަށް ޤާބިލު މީހެކޭ އަޅުގަ

ނުދަންނަވާނަން އެހެންނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަްށ ދީންވެސް އެނގޭ 

ނޑަށް ލިބިފައިާވ  މީހެއްކަމުގައި އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެހެންވީމަ އަޅުގަ

ނޑު ކުށެްއ  މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ހަމަެއކަނި އެއްެޗއް ދަންނަވާލާނަން. އަޅުގަ

ނަޑްށ  ދެންނެވޭ ކަމުކަިއވެޖިްއޔާ އަޅުަގނޑު ބޭންދުންވެސް އެދެން. އަުޅގަ

އނެގިފަިއވާ ގޮުތގަިއެވއްޖިްއޔާ އިސްލާމްދީނުގައި ައންހެނާގެ އައުރަވަީނ 

އްތިފާޤުން ވަިކގޮތަކަށް ޑިފައިްނ ކުރެވިަފއިކަމަށް ިޢލްމްވެރިން އި 

އެެެއްބަްސެވވަަޑއި ނުގަންނަވާ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުާވ ގޮތުގައި އަންހެނާެގ 

ެައަކީ މޫނާ ދެއަތްިތލަ ފިޔަވައި ދެން ހުރި ހުރިހާތެނެއް ކަމުގައި  އައުރަެަ

ވާއިުރގައި އަނެއްަބއި ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮުތގައި އަްނހެނާގެ މޫނައަކީވެްސ 

އި ޢިލްމުވެރިން ވިދާުޅވާ ގޮުތގައި ައންހެނެއްގެ އަަޑީކވެސް އައުރަ އަދި އަނެއްބަ 

އެއީ ައއުރ.ެަ އެހެންވީމަ އަިދ މިވަރުން ފުދުނީކީއެއްނޫން އަނެއްކާ ައއުރަށް ނިާވ 

ކުރާއިުރގައި އައުރަ ނިާވކުާރ ގޮތުގެ ސަބަބުންެވސް ައުއރަ ފުރިހަމައަށް ނިވާ 

ސާލަކަށް ގަޔަށްބާރު ހެދުންލުން ނުވާކަމުަގއި ަބއެްއ ޢިލްމުެވރިން ވިދާުޅވޭ. މި

ގަިއގެ ވަނާތަށް އިނގޭކަހަަލ ހެދުމެއްލައިގެން އައުަރ ިއނގޭކަހަލަ ހެދުމެއްލުން 

އައުރަ ނިާވކޮށްެްގެން ހުރުން. އަދި މިސާލަކަށް ބުރުގާއަޅާފަ ހުރި ކަމުގައިވިަޔްސ  

 މީގެ ައޅުަގނޑު ދަންަނވާކަްށ ނެތިން ބުރުާގގެ ވާހަކަ ސަބަބަކީ ައޅުަގނޑު 

ކޮލިފައިެއއްނޫން ެއކަމަކަްށ ބުރުގާެއކޭ މީަގއި މިޮއތީވެސް ދަންނަާވކަށެއް. 

އަނެއްބައި ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮުތަގއި ައއުަރ މިދެންނެވި ގޮތަށް 

ނިވާކުރިކަުމގަިއވިަޔސްވެސް ގަިއގެ ބައްޓަން އިނޭގގޮތަްށ ހަންއެގޭފަދަ ތުނި 

ރިކަުމގަިއިވޔަސް އައުރަ ިނވާކުިރ ހެދުމެއް ލުމަކީވެސް އެއީ އޭނަ ބުރުގާއަޅާފައި ހު

ކަމަކަށް ނުދެކެވޭނެ. ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް، ދަންނަވަްނ މިއުޅޭ ވާހަަކއަީކ 

މިމައްސަލައަކީ ދީނީ ގޮުތންވެސް މިހާ ކޮންޓްރޮވަރޝަލް މައްސަލައަކަްށ 



ވާއިުރގަިއ މިމައްސަލައާ މެުދގައި މިޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ބަހުސް 

މަކީ އެއީ މިޢިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހަށް އޮތްކަމެއްނޫން ކަމުަގއި ައޅުަގނުޑ ކުރެްއވު

ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެމޭ. މިފަދަ ދީނީ ބަހުސް އަދި ޙާއްޞަކޮށް މިހާ 

ކޮންޓްރޮވަރޝަލް މައްސަަލެއއްަގއި ބަހުސް ކުރަންވާނީ އަދި ބަހުސަކަށްފަހު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރަްނ ގޮތެއް ނިންަމވަންވާނީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހަކު ން ައޅުގަ

އަދި އެވާހަަކވެސް ދަންނަވާަލން ބޭނުން. އާދެ ވީމަ މިބަހުސް އިތުރަށް މިތަނުގަިއ 

ނުޑ  ދިގުލާިއގެން ދިއުމުންވާނެ މާބޮޑުފައިދާއެއް އޮތްަކމަކަށްވެސް އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ،  ނުދެކޭތީވެ، ނުދެކޭކަން ައޅުގަ

މިތަނަށް އައިސް މިތިބީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން މިމަސައްކަތް މިުކރަނީވެސް ީވވަރަކުްނ  މަސައްކަތް ކުރަން އަދި އަުޅގަ

ޑިމޮކްރަސީެގ އުސޫލުަތކާިއ އެްއގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިްނ އަދި ހަމަ އެހެންމެ 

މޮކްރަސީެއްއ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ުކރުމަށްފަހުގައި ޤައުމަށް އިުތރަށް ޑި

ނޑު މަސަްއކަތް ކުރަމުންދަނީ. އެހެންނަމަވެސް މިހެން މިކަން  ގެނައުމަށް އަުޅގަ

އެަތއް  100އޮެަެަތްއިުރގައި މިޢިްއޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއަގންނަވާ 

ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތަކުން މިޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގައި 

ންހެން ބޭފުޅަކު އަނެއްުދވަހު މަޖިލީހަށް އަ 11ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ 

ވަާޑއިގަންަނވާއިުރ ތުރުކުރަްއވާނެ ހެދުން ނިންމެވުމަކީ އެީއ ޑިމޮކްރަީސެއްއ 

ކަމުގައި ައޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. އެއީ ވަރަްށ ޒާތީ ނިންމުމަކަށް 

ނޑު ިވސްނޭގޮތުަގއި މިޢިްއޒަ ތްތެިރ ވާއިުރގަިއ އެނިންމުން ދޫކޮްއލަންވާނީ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަަޑއިގަްނނަވާ އަންހެން ބޭފުޅުްނގެ ައއްމައްޗަށް. އެހެްނވީމަ 

ނޑުމެން ދެކެްނ ބޭނުންވާ ޑިމޮކްރަސީ  ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކޮްށގެން އަުޅގަ

އާއި ެއއިން ލިބެންވާ ފުރިހަމަ ފައިދާ އެފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަންހެނުންނަށް 

ަގނޑުމެްނގެ ހިތުތެރޭަގިއ އަށަގެންަފއިާވކަން ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އަޅު

ނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ައންހެނުން ބޭނުންވަނީ،  އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން. ައޅުގަ



އަންހެން މެންބަރުން ބޭނުންވަނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ފުރިހަމައަށް ބައިވެިރވާން އަިދ 

ގޮުތަގިއ  އެހެންމެ ޑިމޮކްރަީސގެ ފުރިހަމަ ބެނެފިޝަރީޒްއަށްެވސްވާން. މިނިވަން

ނުޑ ެއއްގޮަތކަށްވެްސ ބޭނުމެއްނުޭވ އަދި ާތއީދެްއވެްސ  މިކަންދާކަށެއް އަުޅގަ

ނޑު އިށީނުމުެގ ކުރިން ހަމަ އެންމެ  ނުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ވާހަކަެއއް ދަންނަވާލަން ބޭނުން އެއީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެިރ 

އި މެދުގައި ވާހަކަދަްއކަާވއިުރަގއި ައޅުަގނޑުމެން މެންބަރުން މިމާއްދާއާ

ވަނަ  17މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާެނގޮތުގެ ަގވާއިުދގެ 

ނޑު  މާއްދާގަިއ ާވގޮާތއި ވަރަށް ބޮޑަށް ޚިލާފަށް ކުިރއަށް ެގންދާކަން އަުޅގަ

ގައި ފާހަގަކުރަން. ޭއެގ މިަވނީ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޢިްއަޒތްތެރި މަޖިލީހު

ވާހަކަދަްއކަންވާނީ ދިވެހިާރއްޖޭގައި ބަސްމޮށި ުއޅުމުަގއި އަަދބުތަކު ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 

ހިތައިގެން ހެޔޮހިތަިއގެންކަަމށް. އެެެހެންނަމަވެސް ކުީރދުވަހާ އަދި ިމއަދު 

ނުޑގެ ތެރެއިން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ބަސްމޮިށއުުޅގެ މިންގަ

ނޑުމެންނާ މުޚާތަބުކުރެިވގެން ދިޔަައޑުެު. ވަރަށް ދަށް މިންގަ ނޑަކުްނ އަުޅގަ

ހަމައެހެންމެ މި މާއްދާގައިއެަބވޭ މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަންނަާވ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ ކަރާމަތަށް އުިނކަންލިބޭގޮތުަގއި ިޢއްޒަތްތެިރ 

ށް. އެހެންނަމަވެސް މި މެންބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް މުޚާތަބު ނުކުރެވޭނެކަމަ

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގަިއ ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރި އަންހެން 

މެންބަރުންނަށް ކުޑާމީސްބަސް ވަރަށް ގިނަގިނައިން ިމ މާއްދާއާއި ގުިޅގެން 

ނުޑ  ރައްދުވެފަިއވާ ވާހަކަދަންަނަވން. ހަމައެހެންމެ އަންހެނަކަށްވެހުރެ އަުޅގަ

ނުޑމެންނާ މުޚާލިސްކޮށް އެްއެވސް ކަހަލަ ނޭދެވޭބަހެްއ އެްއގޮތަެަކަްށވެސް  އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ނަފްސަށް އަޅުަގނޑުމެންެގ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޖިސްމަށް އަދި އަުޅގަ

ކަރާމަތަށް ޢިއްޒަތަށް އުނިކަެމއް ލިބޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަފުުޅ 

ނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދޭ ކަ މެްއކަމުގައި މަނިކުފާނަްށ ނުދެއްކެވުމަީކ އަުޅގަ

ނޑުެުމެން މި މަޖިލީހުގައި މަަސއްކަްތކުރަން ައއިސް މިތިީބ  ދަންނަވަން. އަުޅގަ



މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑަިއގަްނނަވާ ހަމަ ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާއި ެއއްކޮށް ހަމަ 

ނޑުމެން ތިހުރިހާ  ބައިވެރިްނގެ ގޮުތގައި ޕާރޓްނަރސްގެ ގޮުތގައި އަުޅގަ

ހަމަ  .ރިހެން ބޭފުޅުްނނަށް ވަރަށް އިޙުތިރާމާ ވަރަްށ ޤަދަރުކުރަންޢިއްޒަތްތެރި ފި

ނޑުމެންނަްށވެސް އެ އިޙުތިރާމާ ެއ ަޤދަރު ލިބެންވާބެކަމުަގއި  އެބީދައިން އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އަުޅަގނޑު މިއެދެނީ މާބޮޑު މިންވަަރކަށް ނޫން ހަމައެކަނި 

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ފިރިހެން  އަޅުަގނޑުމެން އަންހެން މެންބަރުންނަށް

ބޭފުޅުންނަށްވެސް ހަމަ ެއއް ޭބފުޅަކު އަެނއް ބޭފުޅަކަްށ ދެްއާވފަދަ ޢިއްޒަތާ ޤަދަރު 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް ދެްއވާށޭ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

ނޑު ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރުގެ ވާހަކަ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ފުެުޅުގެ ފަހަތުބައި ފަހަރެއްގައި އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުށަހެޅިފައި އޮތް މަޢުޟޫުއެގ  ެުގަ އަޅުަގނޑަށް މާނަކުެރވިދާެނ އަޅު

ެެއް ނޫނޭ އެ ެދއްެކވީ. އެކަން ހަނދުމަފުޅުކޮްށ އަުރވަން ައޅުަގނުޑ  ވާހަކައެ

ެުވެްސ  ގަސްތުކޮްށގެންެވސް ުއޅުނިން ދެން ވާހަކަފުޅު ނިންމާލެްއވީ. އަޅުަގނޑު

ންނަވަން އޮތް އެއްޗަީކ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަާވއިރު ހަމަ ހަމަ ދަ

ހުރިހާ އެހެން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށްވެސް އިޙުެުތިރާމުކުރައްަވިއގެން 

ނޑުމެން ހަމަ އެންމެންެވސް ކުރަންޖެހޭނެކަމެކޭ.  ވާހަކަފުޅު ދެެެްއކެވުމަކީ އަުޅގަ

. 77ިތއްބެވި މެންބަުރންގެ އަދަދަކީ  މިހާރު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަަޑއިގެން

ެަން އޮތީ ހުވަުދއަތޮޅު  އަޅުަގނޑު ދެން މި ފުުރޞަތު އަރުވަން ދަންަނވާލަ

ޖާބިރުއަށް. ނަމަވެސް މިވަގުތު هللا އުތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ނުޑ ފުރުޞަތު އަރުވާނީ އަްއޑުއަޮތޅުެގ  ޖަލްސާއަށް ަވޑަިއގެން ނެތީމަ ދެން އަުޅގަ

 އްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޠާހިރުއަށް. ޢި

 

 ޝުެުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް. މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރަތަމަ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް 

 އަޅުަގނޑު ހިފާނީ އަލަށް ަވަޑއިގެންެނވި ދައުލަތުގެ އެިކއެިކ ވަޒީރު  ޠާހިރު ވާހަަކދެއްެކވުން:



ތަހުނިޔާއާއި މަރުޙަބާދެންނެވުމަށް. އެގޮުތން އަޅުަގނޑު ެއ ބޭފުޅުންނަށް  

ބޭފުޅުންނަށް ތަހުނިޔާއާއި މަރުޙަބާދަންނަވަން. އާދެ، ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ދެން 

ނުޑގެ ފެންވަުރގެ  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި ބަހުސްކުރާ މަޢުޟޫއަކީ އަުޅގަ

ނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރު މި ބަދަލު ކުރެވޭ ޚިޔާލުަތކުން ދީނީ މަޢުޟޫއަކަށްނުވޭ. އަުޅގަ

ނޑަށްެވސް  ވަރަށް ބޮުޑ ބަހުސަކަށްހެން ވެގެންދަނީ. ދެން އެހެންނަމަެވސް އަުޅގަ

މަނިކުފާނު މި ފުރުޞަތު ދެއްވީމަ ކޮންެމވެސް ެއއްެޗްއ ދަންނަވާނަން. އާދެ، 

އަޅުަގނުޑ ވިސްާނގޮތުން މިހާރު ދެލިކޮޕީގައި އޮްތޮގތަކީ ެއއީ ވަރަށް 

ހެން މިދެންނެވީ އަޅުަގނޑުމެންގެ ިމ ދުސްތޫރީ ނިޒާމުގައި ރަނގަޅުގޮެތއް. އެ

ނޑަކަށް ީމގަިއ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނއަސާީސގެ  ވަނަ މާއްާދގަިއ  8މައިގަ

ކުރީދުވަހު އއ. އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް 

ނޑުމެްނގެ ނޑައެިޅގެން އަުޅގަ ެައޮވޭ ކަ ދީނަީކ  ވިދާޅުިވ ފަދައިން އެބަ

ނޑު  އިސްލާމްދީނޭ. އަޅުަގނޑުެުެމންގެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ބަްއޓަންކުރެވޭނީ އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ިއސްލާމްދީނާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން. އެހެންވީމަ، ެއއާ 

ެުަގނުޑ  ޚިލާފަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަެަަކށް ކަންތަކެއްނުކުެރވޭނެ. އެެހންވީމަ، އަޅު

ވަނަ މާއްދާގައި ދެލިކޮޕީަގއި އެާވގޮތަކީ ވަރަްށ  61ގެ ވިސްނާގޮތުން ަގާވއިދު

ނުޑ  ރަނގަޅު ގޮެތއްކަމަށް ައޅުަގނޑު ދެކެން. އެހެންވީަމ، އެވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ނެތިެިން. ޝުކުރިއްާޔ.   ދަންނަވަން އިތުރު ބަހުސެއްުކރާކަށް އަުޅގަ

 

ނޑު ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ   ފުރުޞަތު ޭބނުމެއް ނޫން. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ
 މެންަބރު ައޙްަމދު މުިޢއްޒު 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް. ެދލިކޮޕީގައި  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެުކނުުބރީ 

 ކަށް ވަނަ މާްއދާގައި މިވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަ 61ހުށަހެޅިފައިމިވާ  މެންަބރު ުމޙަެަންަމދު ރިޔާޟް 



ެަކަށްވާނީ ސަރުކާުރގެ ޮއފީސްއޮފީހުގެ ވެރިްނ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ނޑަ ހެދުންއެޅުމުގެ މިންގަ

ނޑު. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ  ރަސްމީގަީޑގައި ހެދުންއެޅުަމށް އޮންނަ މިންގަ

ދެލިކޮޕީގައި ިމވާގޮތުން ސަުރކާރުގެ އޮފީސްތަުކގައި ހެދުންއެޅުމުގެ މިންަގނެޑްއެގ 

ނޑަކަށް ނުފެނޭ. އަދި ގޮތުަގއި މިހާރު ވަ ނޑެއް އޮންނަ ކަމަކަށް އަުޅގަ ކި މިންގަ

މިހާރު ވެރިން ތުރުކުރައްަވއިގެން ވަަޑިއގަންނަާވ ހެދުންތަކަކީ ހަމަ 

ނޑާފައި ހުންނަ ބޮސްގަމީސް ޓަިއއަޅާކަށްނުެޖހޭ. އެހެންވީމަ، މި  ފަސްބައިކަ

ޒަތްތެރި ަރއީސް ިމ ދެލިކޮޕީގައި ިމާވގޮތަކަށް އަޅުަގނޑަކަށް ާތއީދެއްނުކުެރވޭ. ިޢއް

މަޖިލީހުގައި މި ޗެމްބަރ ތެރެއަށް ޓައިނާޅާ ެއގޮތަށް ގަީމސް ތުރުކުރައްަވިއގެްނ 

ވަަޑއިގަންަނވާކަށް އަޅުަގނުޑ އެްއގޮތަކަްށވެސް ހިތްހަމަެއއްނުޖެހޭ. ހަމައެއާއެުކ 

ނޑުމެން މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހަށް  އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ ައޅުގަ

ނުވަތަ އަތްކުުރގަމީސްލާފައި ޓަިއއަަޅއިގެން މިއިންނަނީ ާމ  އަތްދިުގގަމީސްލާފައި

ފަސޭހަވެގެނެއްނޫންހެން އަދި ހަމައެއާެއކު މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ދެފަރާތުގެ 

ތިއްބެވި މުަވއްޒަފުްނވެްސ ދިގުހެދުން ތުރުކުރައްަވިއގެން އެތިއްެބވީ ެއ 

ހަެވެގނެެެއްނޫން. އެހެންވީމަ، ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެ ިދގުހެދުން ތުރުކުރަްއވަން ފަސޭ

މީގައި އަދި ހަމަެއއާެއކު ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ހައިކޯޓުަގއިެވސް އެތަނަްށ 

ވަދެަވޑަިއގަންނަވާ ވަކީލުންަނށް އެބަޮއވޭ ވަކި ަގވާއިެދްއ ހަދާފައި އެ ބޭފުޅުން 

. އަދި އެާއ އެތަނަށް ވަެދވަަޑއިގަންަނވަންޖެހެނީ އަތްދިގުގަމީސްލާފަިއ ަޓއިއަޅާަފއި

ތަފާތު ޖަސްޓިސް މިނިސްޓްރީގަިއ ހިނގާ ޯކޓުތައް. އަތްކުުރގަމީސްލާފަިއ 

ޓައިއަަޅިއގެން ވަެދވޭ. އެހެްނވީމަ، މިކަހަލަ ގަާވއިދުތަެކްއ ސަރުކާރުގެ ބަެއއް 

އޮފީސްތަުކގަިއ ބަެއއް ކަހަަލ ތަންތާނގަިއ އެަބއޮވޭ. އެެހންވީމަ، އޮފީސްތަުކގަިއ 

ނޑަކަްށ ވެރިން ތުރުކުރަްއވާ  ހެދުން ގޮތަށް މި ދެލިކޮޕީގައި މިއޮންނަގޮތަށް އަުޅގަ

ނޑަށް  މިއަކަށް ތާއީެދއްނުކުެރވޭ. އެއީ މިހެންެވގެން، އެހެންެވއްޖެއްޔާ އަުޅގަ

ހީވަނީ މި މަޖިލީހަށް އެބޭފުޅަކު ބޭނުންވާ ގޮަތކަށް ޓައިެވސްނާޅާ ހެދުން 

ޅުަގނޑަށް ހަމަ އެންމެ ތުރުކުރަްއވަިއގެން ވަަޑިއގެންފާނެހެން. އެހެންވީމަ، އަ



ރަނގަޅުގޮެތއް އިސްލާމްދީނުެގ އަސްލުތަކާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތަކަށް މ. އަތޮޅުެގ 

ޢިެިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އޮތްގޮތަށް ހެދުން 

ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިގެންދިއުްނ. އަދި ހަމައެއާ ެއއްކޮށް ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިމީއ 

ޤީޤަތުގަިއވެސް ވަރަށް ބޮުޑ މައްސަެަލަެއއް. ހެދުންއެުޅމުގެ މައްސަލަައކީ މި ޙަ

މައްސަލަިއގައި ބަހުސްކުރަްނެވއްޖެެެއްޔާ އަޅުަގނޑަށް ހީަވނީ ވަރަށް ގިނަަވގުތު 

ވަރަށް ގިނަ ދުަވސްތަކެްއ ހިނގައިދާނެހެން. އެހެްނވީމަ، ކިހިނެއްތޯޭއވާީނ 

މާނަކުރަން ޝިބްލީޢަޒީޒްގެ ލަފާހޯދުން ވަނަ މާއްދާ  133ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

ގޮތަށް އިސްލާމްދީނުގެ ެއންމެމަތީ ޝިޢާރުފާޅުކުރާ ފަރާތަކީ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށްާވހިނދު އެމަނިކުފާނުގެ ލަފައެއްވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި 

މަޖިލީހަށް ހޯދާލުން. އަދި ހަމައެާއއިއެުކ ދިވެިހ ދައުލަތުެގ ދީނަީކ 

ލާމްދީންކަމަށް އެަބއޮޭވ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނުއަާސސީަގިއ އިސް

ނޑު މި މައްދާާއއި ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތުަގއިވެސް ވަރަށް ގިނަ  އެާއއިެއކު އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަން ހުރުމާއެކު އަޅުަގނަޑކަށް ހިއެއްުނވޭ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ 

ނުޑގެ މިވާހަކަފުޅުެުތައް އަުޑައއްަސވަން ކެިރވަ ެަިއގަންނަވާެނހެނެއް. އަުޅގަ ޑަ

 ފުރުޞަތު މިވަގުތު ދޫކޮށްލާފަިއ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ޝުކުރުަދންނަވަން. 

 

 61`  ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް. އާދެ، މިހާރު މި ގަާވއިުދގެ ދެލިކޮޕީގެ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

 ޅުމާ ބެހޭގޮތުން މި ވަނަ މާއްދާއަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހެދުންއެ އަްޙމަދު ުމޙަްނމަދު 

ބަހުސްކުރެވެމުންދަނީ. ހެދުން ހުންނަންވާ ގޮތާއި ދޭތެޭރގަިއ ވާހަކަދެެކވެނީ. އާެދ،  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށްެވސް ބޮޑަށް ތާއީުދކުރެވެީނ މުލަކަތޮޅު މެންބަރު  ކޮންމެއަކަސް އަުޅގަ

ވެސް އެގޮތަްށ އަޙްެްމަދު ޝަފީޤް މި ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ހުށަހެޅުްއވުމަށް. ެއހެންނަމަ

 61ތާއީދުެުކުރެޭވއިުރގައި އަޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މިހާރު މި މާއްދާގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ަގިއ އަޙްެްމަދު ޝަފީޤް ހުަށހަޅުއްވާަފއި މިއޮންނަނީ 

ނޑަކަްށ ވާނީ ސަރުކާރުެގ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހެދުންއެޅުމުގެ މިންގަ



މަ ވެރިން ރަސްމީ ަގޑީަގއި ހެދުންއެޅުމުެގ އޮފީސްއޮފީހުގެ ވެރިން އެހެންވީ

ނޑޭ ބުނާއިުރަގއި ވެިރން އަޅަނީ ކޮންކަހަލަ ހެދުމެއްތޯ ސާފުކޮށްލަންޖެހޭ.  މިންގަ

އޭރުންތާ އަޅުަގނޑުމެންނަެަށް އެ ވެރިން އަޅާ ހެދުންއެޅޭނީ. ދެން މި މާއްދާގެ 

ނޑުެގ )ހ( ގަިއ މިއޮންނަނީ ރަްސމީ ގަީޑގަިއ ހެދުންއެޅުމަށް އޮންނަ މިންގަ

ތެރެއިން ައއުރަ ނިާވވާ ގޮތަށް. އެހެްނވީމަ، ިމެވސް ފުޅާދާއިރާެއްއގަިއ 

މާނަކުރެވިދާނެ ކަމެއް. އެެހންވީމަ، ެއވެސް ސާފުކޮށްަލއިދޭން އަޅުަގނޑުމެން 

އެބަޖެހޭ އޭރުން މި ާމއްދާައށް މުޅިން ތާއީދުކުެރވޭނީ ެއކަން ސާފުވީމަ. ެއއީ 

ަބއެްއ ބޭކަލުންެގ ރިވާަގއި އަންހެނާެގ  އަޅުަގނޑުެުމެންނަށް މިިއވޭ ގޮތުަގއި

އައުަރއަކަށް މިވަނީ މޫާނއި ދެއަތްތިލަ ފިޔަަވއި އެނޫން ހުރިހާ ތަނެއް. ދެން 

އަނެއްކާ ހަމަ އައުަރއިގެ ތެރޭގައި އޭާނގެ އަުޑވެްސ ހިމެނޭކަމަށް ބައެއް 

ވެްސ ދަންނަބޭކަލުން އެބަ ރިާވކުރޭ. ދެން އަނެްއކޮޅުންޮގސް މޫނު ނިެިވާކުރުުމގައި 

ގެންދަންވީ މޫނަީކވެސް ެއއީ ޭއގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ ބަޔަކަްށވެފައި މޫުނ 

ނިވާކުރުންެވސް ހުންނަންީވ ކޮން މިންަގނެޑއްަގއިޯތ އެނގެްނ އެބަޖެހޭ. 

އެހެންވީމަ، މި އައުރަައީކ ކިހާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްަގިއ އޮންނަ އެއްެޗއްކަން 

ެރވޭ. އެހެންވީމަ، ެއވާހަަކ ސާފުވެގެން ނޫިނއްޔާ މުިޅ މިއަކަށް ާތއީދެއްނުކު

ދަންނަވާލަންވެގެން ިމކަންކަްނ ސާފުވުމަށްފަހު ދެން މިއަށް ތާއީދުކުރުމާ ދޭތެރޭަގއި 

 އަޅުަގނޑު ގޮތެއް ވިސްނާނަން. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 

 

ަގާވއިދުގެ މި  ޝުކުރިއްާޔ. އާދެ، ބަެއއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ ވާހަަކފުޅުގައި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މާއްދާގަިއ ޙަވާލާެދވިފައި މިއޮންނަނީ ސަރުކާރުގެ ޮއފީސްއޮފީހުގެ ވެރިން 

ހެދުންއަޅާގޮތަށް. އެހެންވީމަ، ސަރުކާރުެގ މުަވއްޒަފުްނގެ ހެދުންއެޅުމާބެހޭ 

ގަާވއިދެްއޮއވެ ދެން އެ ަގާވއިދުަގއި ހެދުން މިހާރު ބަޔާންކުރެވިފައި އޮްތގޮތް 

ނޑަށް ީހވަނީ.   މަޖިލީހަށް ދަންނަވާލުން އެއީ ރަނގަުޅކަމަކަްށވާނެހެން އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާލާނަން.   އެހެންވީމަ، އިދާރީ މޭޒުން އެަބއި ދަންނަވާލަން އަުޅގަ



 

 

މުވައްޒަފުްނގެ ަގާވއިދުަގއި ސަރުކާުރގެ މުަވއްަޒފުންގެ ހެދުންއެޅުމާބެހޭ  ސަރުކާރު  އިާދރީ މޭޒުން އިްއެވވުން:

 ިއއްެވވުން. ގޮތުން ލިޔެވިަފއިވާ ަބއި

 

 

ވަނަ މާއްާދގަިއ ހަާވލާދެވިފައި ސަުރކާރުެގ  61ަގވާއިުދެގ  އާދެ، މިހާރު މި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

އޮފީސް އޮފީހުގެ ވެރިންގެ ެފންވަރުގެ ހެދުން ެއއާ ބެހޭޮގތުން ހަމަޖެހިފައިވާގޮްތ 

ވާހަކަދައްކަން  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ދެން މިހާރު

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  އެދިަވޑަިއގަންނަވާފައި ބޭފުުޅންގެ ތެރެއިން އަުޅގަ

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރަށް. 

 

ނޑުގެ ވާހަކަފެށުުމގެ ކުރިން  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބރީ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑު ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސަށް ސުވާލެއް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ އެއީ  ރު ައޙްަމދު ސަީމރު މެންބަ 

ދެންމެ އިދާރީ މޭޒުން އިއްަވވައިެދއްވި ަގާވއިދުަގއި ނުވަަތ އެ މާއްދާއަކީ ކިހާ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ްނ ދުވަހެއްަގއި ސަުރކާރުން ނެރުއްވާަފއި އޮތް ކަމެއްތޯ ޫނނިއްޔާމުން ެއއީ ކޮ

 ތާރީޚެއްަގއި އޮްތކަމެއްތޯ ސާުފކޮށްލަ ދެއްވުން އެދޭ ވާހަކަަދންނަވަން. 

 

އާދެ، މިއީ އެންމެފަހުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ޕަބްލިކް ސާރވިްސ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޑިވިޝަނުން ސަުރކާރުގެ އޮީފސްތަކަށްެް ސަރުކާުރގެ މުަވްއޒަފުންނާބެހޭ ގަާވއިދު 

ނޑު ހަނދާންވާ ގޮތުަގއި ފޮނު ވަނަ އަހަރު ތެރޭަގިއ  2004ވި ފޮތުގައި އަުޅގަ

ފަހުން އެންމެފަހުން ހެއްދެވިގޮތް ހަމަޖައްސަވާަފއި ފޮނުާވފައިވަނީ. ފޮނުވާަފއިާވ 

ފޮތުގައި އޮންނަގޮތް މިއީ. މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގަވާއިެދްއ މިގަާވއިދަކީ. އާދެ، 

 ކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންދަާވ. ހއ. ގެ ޢިްއޒަތްެެތެރި މެންބަރު ވާހަ



 

 ވަނަ ާމއްދާއާ  61އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް ިމއަދުގެ ގަާވއިދުގެ  ތިލަދުންމަތީ އުތުުރބުރީ 

ނޑު ހަމަ ެއއްވެސް ގޮތަކަށް ދީީނގޮތުން މިކަމާގުޅޭ  މެންަބރު ައޙްަމދު ސަީމރު   ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

ނޑު ޤާބިލު މީހެއްނޫން. ެއހެންވީމަ، ައޅުަގނޑު އެްއވެސް ވާހަކަދަންނަާވކަށް އަ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ޅުގަ

ނެތިން ދީނީ އެއްވެސް ބަުހސެއްަގއި ަބއިވެިރވެ އެެެކަްނ ކުރިއަށް ގެންދާކަށެްއ 

ނޑަށްވުެރ ެއކަމަށް ފުންނާބުއުސް ބޭފުޅުން ިތއްަބވާނެކަމަށް އަޅުަގނުޑ  އެީއ އަުޅގަ

ޅުންެގ ޒިންމާއެއް ކަމުަގއި މިޤައުމުގައި ދެކެން. އެހެންަކމަށްވާއިރު އެފަދަ ބޭބޭފު

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރަން. އެެހންނަމަވެސް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ހެދުން 

ނުޑވެްސ ޤަބޫލުކުރަން. މިގޮތުން   61އެޅުމުަގއި އުސޫލެްއ އޮންަނާވނެކަމަށް އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާ ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާތީ އެ މާއްދާ އުވާުލމަކަށް އަޅުަގނޑަކަްށ 

އްނުކުރެވޭ. އެއީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް މީގެކުރިންވެސް މިކަން އޮތީ ފެނިފައި. ޤަބޫލެ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަޖިލީހަށް ތަފާތު ހެދުންތައްވެސް އެިޅގެްނވެސް އޮތީ އާދެވިަފއި. 

ނުޑ  އެއީ މިފަދަކަމެްއ މިގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އަުޅގަ

ސް، މި މަޖިލީހުގައި އަދަބުަތއް ހިފެހެއްޓުމަކީ ހަމަ ޤަބޫލުކުރަން. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީ 

މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުރުން މި ޢިއްޒަްތތެރި މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ 

މެންބަރަކަށްވެސް ހަމަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް. މިގޮތުން މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ 

ކޮމިީޓތަކަށް ޙާޟިރުވުމުަގިއ  މެންބަރުން ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރުވާއިުރަގއްޔާ އަދި

އަޅާ ހެދުމަކީ އިސްލާމީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ބަލައިގަންނަ ހެދުމެއްކަމަށްވުމަކީ 

ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަމަށް ައޅުަގނޑުދެކެން. އެހެންނަމަވެސް އެފަަދ 

 ހެދުމެއް އެކަނި އެޅުމަކުން ަފރުޖެހޭނެކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ަޤބޫލެއްނުކުރަން. ެއއީ 

އެދަފަ ހެދުމެއްގައި ހުންނަންވާނެ ވަރަށްގިނަ ކަންަތއްތަާކ އެމީހެއްގެ އަޚްލާީޤ 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާތީ. ޢިއްޒަތްތެިރ  ނޑުތަެކއް ހުންނަންވާނެ ކަމަށް އަޅުގަ މިންގަ

ރައީސް، ހެދުމެއް އެޅުމަކުްނނެއް ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމައެއް ނުވެދާނެ. ދާދި 

ބޭފުޅުްނގެ ވާހަކަފުުޅގައި ފާހަަގކުރެްއިވ ދެންމެއަކު ޢިއްޒަތްތެރި ަބއެއް 



ނޑުަތކެެެްއ ތަފާތު  ފަދައިންވެސް އެ ހެދުން ެއޅުމުގައި ވަރަށް ތަފާތު މިްނގަ

ގޮތްތަެކއް ތަފާތު މެޓީރިއަލްތަކެއް ބޭނުންކުރުމުން ނަތީޖާ އަންނާނެގޮތުގެ 

ނޑު ހިތަށް އަރަނީ އެފަދަ   ވާހަކަެވސް އެބަ ފާހަަގކުރެޭވ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނަޑއަޅާިއުރ  ނޑުމެން ކަ ހެދުމެެެއްގެ ވާހަކަ ައއުމުެގ އިތުރަށް ހެދުމެއް އަޅުގަ

ނުޑ  ނޑުމެން ވާހަކަދެއްކުުމގެ މިންގަ ނޑު އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޑު ހިފެެހއްެްޓުމުގެ މިންަގނޑު އަުޅަގނޑުމެން މިތަނުގައި 

ނޑުމެން ެއވާހަަކތައް ބިނާކުރުމުގަިއ ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަަކ، އަޅުގަ 

ނޑުމެން މި  ދިވެހިވަންތަކަމާ ދިވެހިބަސް ބޭނުންކޮށްގެން ވާހަކަދެްއކުމާ އަޅުގަ

މަޖިލީހުގައި މިތިއްބެވި ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް އެބޭފުޅަކު ެއއްބޭފުޅަކު ެއ 

ށާ ެއއަށްވުެރ އިޝާރަތްކުަރއްވާ ވާހަކަފުޅުަތއް އެމީހުންނަށް ދާހަވުމުެގ ގޮތައްަތކަ

ނުޑ  ތިލަވެގެންދާ ދިޔުމާ މި ޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައިވެސް އެއް އާއިާލއެްއގެ ެއއްބަ

އެއްބަފާ ބޭފުޅުްނވެސް ތިްއބެވުމާ އެފަދަ ޙާލަތްތަކަށް ނުވިސްނާ މަޖިލީހެްއ 

ނޑު ހިތަްށ އަރަނީ މިތަނަށް ހެދުމެއް އެޅުމަކުންނެްއ މިކަން  ކަމަށްވާނަމަ އަުޅގަ

ން ދާނެބާވައޭ. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު އެްއގޮތަކަްށވެްސ ރަނގަޅުެވގެ

ހެދުމާބެހޭގޮތުންނެއް ދީނީ ފަތުވާެއއް އޮްތގޮތަކާ އަިދ ހެދުން އަޅަންވާނެ 

ނުޑ  ނެޑއްެގ ވާހަކަދަންަނާވކަށް ނެތިން. ޢިއްޒަތްތެިރ ރައީސް އަުޅގަ މިންގަ

މަޖިލީހުގަިއވެސް ހަމަ ިރވެތި ހަމައެކަނި ދަންނަވާލަން ބޭުނންވަނީ މި ޢިްއޒަތްތެރި 

އުސޫލާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަިތން ހަމަ ރީތީ ހެދުމެއް އިސްލާމީ ދިވެހިވަންތަ 

ހެދުމެއް އޮތުމަކީ އޮންނަން ވާނެކަމެކޭ. އެ ހެދުން ނިްނމާ ނުވަތަ އެހެދުން 

ނޑަައޅަިއ  ނަޑއަަޅއި އޭގެ މިންަގނޑުތަކާ ޭއގައި ހުންނަންވާނެ ގޮތަށް ކަ ކަ

ނޑުމެން އަކަމަށް ައޅުަގނޑަްށ އިސްލާމީ އުސޫ ަލކުން ެއއީ ިނންމަންޖެހޭނީ އަޅުގަ

ނުޑ  ޤަބޫލުކުރަން ދައްޗޭ. އެެހންކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ ޑިޭބޓެއްަގއި އަުޅގަ

ނޑު ނެތީމޭ.  ހަމަގައިމުވެްސ އިސްލާމީ އެަފދަ ނިންމުމެއްގަިއ ބަިއވެރިާވަކށް އަުޅގަ

ފަސޭހަެއއްނޫނޭ. ޢިއްޒަތްތެިރ އަޅުަގނަޑކަށް ހަމަގައިުމވެްސ އެކަން ކުރާކަށް 



ރައީސް މިގޮތުން ައޅުަގނަޑށް މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކު ތެރެއިން 

އަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއްނުކުެރޭވ އަދި އެންމެ ފުރިހަމަ ހުށަހެޅުމެއް ހުރިކަމަށްވެްސ 

ނޑުމެން މިފަދަ  މަޖިލީހެއްގައި މަސައްކަތްކުރުުމގައި   25އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

މެންބަރުން މިހާތަނަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގަާވއިުދގައި ެއއޮތް މިންވަރަީކވެްސ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިދާެނ މިންވަރެއް ކަމަށް 

ނުޑ  އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުކުެރވޭ ވާހަކަ ދަންނަވަން. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، އަުޅގަ

ށް އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން މާނަނުކުރާށޭ. ހަމަ މިވާހަކަ އެއްވެސް ގޮތަކަ

ދީނީގޮތަކުން އަުޅަގނޑު އެްއވެސް ފަތުާވެއއް ނުވަތަ ެއކަމާ ގުޅޭ އެްއވެްސ 

ވާހަކަެއއް މީގެ ަމއްަޗކަށް ބިނާކުރާކަށް ބޭނުމެއްނޫނޭ. އެހެންވީމަ، އެވާހަަކ 

 . ދަންނަވާލަން އަޅުަގނޑު ފުުރޞަތަކަށް އެދުނީ. ދެްއވި ފުރުޞަތައް ޝުކުިރއްޔާ

 

ނޑުެވްސ ތެދުވީ މި  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރ މުަޙންަމދުެު   ރިޔާސަތުން ދެއްވި ފުރުޞަަތްއ ޝުކުރިއްޔާ. އަުޅގަ

ނޑަށް ފެންނަ އެއްެޗއް ދަންނަވާލުމަށް.  ނަޢީމް ވާހަަކދެއްެކވުން:  ވަނަ  61މައްސަލާަގއި އަުޅގަ

ނުޑވެްސ މާއްދާގައި މިހާރު ޑްރާފްޓްގަިއއެވާ ގޮަތކީ ވަރަށް ރަނގަުޅޮގތެ  އް. އަުޅގަ

ރިޔާސަތުަގއި އެދެްނއޮތީ ަސރުކާރުގެ ހެދުން ެއޅުމުގެ ާވހަކަ. ދެންމެ ވަރަށް 

ފުރިހަމަކޮށް އެ ގަވާއިުދެގ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިވިގެން ހިނަގއްޖެ. 

ެްވުމުަގއި  އެހެންވީމަ، މި ބަހުސް ތަންޮކޅެއް ކުުރކޮށްލާފައި މި ަގވާއިުދ ފާސްކުރެއެ

ނޑަށް ފެންނަ ވާހަކަ ދަންނަވާލަން މިހާރު އޮތްގޮ ތަށް ފާސްކުރަން އަޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

ނޑު މިއަދު ފުރަތަމަ ރައީސް  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ރިޔާޟް   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

 ސް މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެއްޓިއުުރަގިއ ވިދާޅުވި އެްއޗަކާ ގުޭޅގޮތުން ކޮންމެވެ ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑ ވަރަްށ   ނޑު ސާުފވެސްކޮށްލަން ބޭނުންވާީތެވ އަުޅގަ އެްއޗެއް އަުޅގަ

އަދަބުވެރިކަާމއެކު ެއވާހަކަ އިހަށް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސަްށ ހަނދުމަފުޅުކޮށްދެން 



ނޫންނަމަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ ކަންތައް ިތކުރަްއވާ ގޮތުން އަޅުަގނޑުމެން ަބއެްއ 

ހުން ނުވަތަ ހަޑިބަހުން ވާހަކަދައްކާ މީހުން ޢިއްޒަތްތެރި ކަންކަުމގައި ީރތިބަ

އޮޅިގެންދާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ދާތީެވ އެކަން ހަނދާންކޮށް 

ނޫންނަމަ އެއަށް ދާއިމީ ަޙއްެލއް މިކަމުަގއި ބޭނުްނވާތީވެ ެއވާހަކައަްށ ކޮންމެވެްސ 

އެއީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ވަރަކަށް ައޅުަގނޑު އަިލއަުޅާވލަން ޤަސްދުކުރަން މިއަދު. 

ދުވަހު ނުކުތް ހަވީރު ނޫހުގައި މަނިކުފާނުވެސް ފާހަގަކުރަްއވާަފއިވާ ކަމަކާ ުގޅިގެްނ 

ކިޔާފައި މި މަޖިލީހުގެ ބައެްއ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަނީ ވަރަށް ހަިޑ 

ން ކުރަނީ ހުތުރުކޮށޭ ކިޔަިއގެން އެނޫހުަގއިވަނީ ލިޔެފައި. ޙަޤީޤަތުަގއި އެގޮތަށް ެއކަ

ނަޑކަށް ޭނނގެ ެއްއގޮތަކަށްެވސް  ވަކި ަބއެްއކަން ނޭނގެ މަިޖލީހުގައި. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދިވެހިބަްސ މުއްސަނދިކަމުން ހަިޑހުތުރު މި ބަސް 

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ބަހުެގ ތެެރއިން ފާހަގަކުާރކަށް ނޭނެގ ުކރިންވެސް އަުޅގަ

 ދެންނެވިން  މި ވާހަކަ.

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ައޅުަގނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގަިއ އޮތް ަމއްސަލައަށް ވާހަކަފުުޅ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން

ދެއްކެވުްނއެދެން. ދެން މިހާރު ތިޔަ ވިދާޅުވި ވާަހކަ އަުޅަގނޑުމެންގެ ނޯޓިސްއަްށ 

ގެންނެިވއްޖެ ކަމަށް އަޅުަގނޑު ބަލަންދެން. މަޢުޟޫއާގެން ކުރިއަށް ވަަޑިއގަތުން 

 ދެން. އެ

 

 އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސަކީ އަނެއްކާ ިދވެހި ބަހުގައި ވަރަްށ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު 

 ފުންނާބުއުސް މަގާމެއްަގއި ހުންނެވު ބޭފުޅަކަށްވާީތވެ ައޅުަގނޑު މިހާރު  ރިޔާޟް ރަީޝދު 

ންވީމަ، ތިޔަ ފަރާތުން ދިވެހި ބަހުެގ ޑިގްީރ ކޯްސވެސް އެބަ ހިންގަވާ. އެހެ ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނުޑ ހަމަޔަޤީނުންެވސް މަޖިލީހުގެ އެހެްނ މެންބަރުންވެސް 

ޤަބޫލުކަމަށްވަެަންޏާ އަޅުަގނުޑ ރީތިބަސް ދަސްކުރުމުގެ އެަކހަލަ ކޯހެއް އެއްެޗްއ 

ނޑު ބައިވެިރވާނަން ހަމަ  ނުވަތަ އެކަހަލަ ކަމެއް ބާއްަވއިފިްއޔާ އަުޅގަ



ނޑަ  ީކ އެކަހަލަ އެއްެވސް ޔަޤީންނުންވެސް ވޭުތވެދިަޔ ތަނުގައި އަުޅގަ

ެެހެންނަމަވެސް މިހާރު  ހުތުރުބަހަކުން މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެްއކި މީހެއްނޫން އެ

މަގުމަތީގަިއވެސް ަބއެއް މީުހން އަޅުަގނޑުމެނާ ދިމާއަށް ވަރަށް ހަޑުހުތުރުކޮށް 

ނޑަީކ  ނޑުމެންގެ ތަނަށް އައިްސ އެކަމަކު އަުޅގަ ވާހަކަދަްއކަމުން އެބަގެންދޭ ައޅުގަ

ހަލަ އެެެްއވެސް ވާހަަކެއއް މަޖިލީހުގަިއ ދެއްިކ މީހަކަށްނުވާތީެވ ެއވާހަަކ އެކަ

އަޅުަގނޑު މިއަދު މިދައްކަީނ. އަޅުަގނަޑކަށް މި މަޖިލިސް ފިޔަވާ މިކަމަާކ 

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދަްއކަންދާނެ ދިމާލެއް އިނޭގކަށެއް ނެްތ އެހެންވެ އެ ވާހަަކ 

އީްސ، ދެން އަޅުަގނޑު މިއަުދ ދަންނަވާލީ. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަ

ވަނަ މާއްާދގެ ހެދުމާ ބެހޭގޮުތން ވާހަކަ ދަންނަވަން.  61ފުރުޞަތަކަށް މިއެދުނީ 

ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ބައެްއ ނޫނީ ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ބަެއއްކަންތައްަތްއ 

ނޑަކީ  ވެްސ ހުރީމަ އެކަމާބެހޭގޮތުން ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަންެވގެން. އަުޅގަ

ދީނީ ޢިލްމުވެެެެެރިއެއްނޫން އެހެންނަމަވެސް މިހެދުމުގެ ވާހަކަ އަދި މާ 

ކުރީދުވަހުަގއި އަިރއަތޮޅުގެ ެމންބަރު މަޖުދީގެ ވާހަކަފުޅުން އަޅުަގނޑު ބިރުގެންފި. 

ނޑު ހެދުން  ެް. އަުޅގަ ނަޑީކ އަތްކުރު ގަމީސްލާ މީހެއެ އެހެންވެ ކުރިން އަުޅގަ

ނޑު މިައދު މި އައީ އަތްދިުގ ގަމީްސ ލައިގެން. އެހެންވީމަ، ގޯްސވެދާނެތީ އަުޅގަ

ނުޑ  އަޅުަގނޑު މިހާރު ބިރުގަނޭ ހެދުން އަޅައިގެން، ައޅައި ހެދުމަކުން އަޅުގަ

ނޑު ހިތަށް އަރާ  އަނެއްކާ ައޅުަގނުޑގެ ދީނުން ގެއްލި ހިނގައިދާނެތީވެ. ައޅުގަ

ތްތައްވެސް ދެްއާވފައި ނިޢުމަهللا ގިނަފަހަރު އަޅުަގނޑުމެންނަމީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ނޑުމެންގެ މަްއޗަށް  ރަނގަޅު ގޮުތަގއި ބޭނުން ުކރަންވެސް ނޭނގޭ ަބޔެކޭ. ައޅުގަ

އަންހެނުން ފޮނުއްވީ އުފާވެިރކަމާ ހިތްހަމަޖެހުމަކަށްޓަކައި. އެހެންވީމަ، އެބޭފުޅުްނ 

އެއަަޅއި ހެދުމަކުން ޙަޤީޤަުތަގއިވެްސ ައޅުަގނޑަކަށްނުފެޭނ އެީއ ައޅުަގނޑުމެން 

ސް މާބޮޑަްށ ެއަކން ނަގަިއގެން އެކަމާ ވާހަކަ ދައްކަންީވ ކަމެއްހެނެްއ. ބަހުސަކަށްގޮ

އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ތިއްެބވި އަންހެން ކަނބަލުން 

ބޭނުން ހެދުމެއް ތުރުކުރައްވަިއގެން މިތަނަށް އައުމުގެ ފުރުޞަތު އެކަނބަލުންނަށް 



ނޑުމެްނގެ މަްއޗަްށ  އޮންނަންވާނެއޭ. ެއކަންތައްތައް  ބެލުމާ ނުބެލުން އެއީ އަުޅގަ

އޮންނަގޮތަކީ. އެހެްނވީމަ، އެައކަށް އަޅުަގނަޑކަށް ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ އަދި ދެލިކޮީޕ 

އެްއގޮތަކަްށވެސް ައޅުަގނޑަަކށް ތާއީދެއްނުކުެރވޭ. އަދި މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ 

ނޑަކަށް ތާއީެދއް ނުކުރެ  ވޭ. އެމީހަކު ބޭނުން ހެދުމެއް ހުށަހެޅުންތަކަކަށްވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  އަޅަިއގެން އެމީހަކަށް މިތަނަށް އާދެވޭނެކަމުގެ މިނިވަްނަކން އަޅުގަ

ނޑުމެން  އޮންނަން ޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް އިސްލާމްދީނުެގ ައސްލަކާ އަުޅގަ

ނޑު ަދންނަވާލަން ބޭނުންވީ.  ޚިލާފުވެންގެން ނުވާނެ. އެހެންވެ މިވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑު ެއއްފަހަރު ދަންނަވާނަން  ކުރިން ނޑު ދެންނެވި ވާހަކަ އަދިވެްސ އަުޅގަ އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްެެތެރި ރައީސޭ އަުޅަގނޑު ހަޑިހުތުރު ބަހަކުން މަޖިލީހުގައި ވާހަަކއެްއ 

ނުދައްކަމޭ. އެހެންެވއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ މިހާރު މަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ވާޖިބެޭކ 

ށްދިނުމަކީ. އެއީ އޭގެ ސަބަބުްނ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރީތި ބަސް ދަސްކޮ

އަޅުަގނޑަްށވެސް ހިތުރުނަން ލިބެމުންދާތީވެ އޭގެ ޒިްނމާ އަޅުަގނޑު ެއކަްނ 

އެގޮތަށް ކުިރއަށް ނުގެންޮގްއސި ކަމަށްވަންޏާ އެކަން އަޅުވާނީ ޢިްއޒަތްތެިރ 

 ރައީސްގެ އިސްތަށިފުުޅގައި. ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް.

 

އާދެ، ކުރީ ުދވަހު ވާހަކަަދއްަކވަން އެދިަވޑަިއގެންެނިވ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި   ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއް

ނުޑ އަތުަގިއވަނީ މިއަދު  މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނިމުނީ. ދެން އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ  އެދިަވޑަިއގެންނެވި ބޭފުޅުން އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

 ޢަލީއަށް.  هللا މެންބަރު ޢަބްދުފާދިއްޕޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

 

ނޑު ދަންނަވަން އުޅުނު ވާހަކަަތކުގެ ތެރެއިން  هللاފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ޢަްބދު  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަުޅގަ

ވަރަށްގިނަ ވާަހކަެަ ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން މިހާރު ދަންނަވާ ނިމިއްޖެ.  ޢަލީ ވާހަކަދެއްެކވުން:

ޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި މިއަުދ މިމަޢުޟޫއަކީ ވަރަށް ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އާދެ، އަ

ތަފާތު މަޢުޟޫއެއް. ޤާނޫނުއަސާީސގައި ދިވެހި ދައުލަުތގެ ދީނަކީ އިސްލާމް 



ދީންކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވހިނދު އަދި މި މަޖިލީހުގަިއވެސް ދީނީގޮތުްނ 

ނޑު މި މަޢުޟޫއަ ްށ ފުންނާބުއުސް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ތިއްބެވުމާެއކު އަުޅގަ

ފާޑުކިއުމަްށވުރެ އެކަމަށް އެްނމެ އެކަށީގެްނވަނީ އެބޭފުޅުން ކަމުގައި ދެކޭީތވެ ފ. 

އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު  އަށްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙްމަދާ، ގ. އަޮތުޅ 

ޢިއްޒަތްެެތެރި މެންބަރު އަށްޝައިޚް ވަޙީދު ޢަލީގެ ފަރާތުން ކޮންމެވެސް އެއްެޗއް 

ން. އަދި ހަމައެހެންމެ މި ޢިއްޒަތްެެތެރި މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވެ ދެްއވުން އެދެ

މެލޭޝިޔާގެ އިސްލާމިކް ުޔނިވާސިޓީން މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރައްވާފަިއާވ 

ބޭފުޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން އެބަތިއްބެވި. ެއބޭފުޅުންގެ ރިޢުޔުވެްސ 

ެއޓަރނީ ޖެނަރަލް ޑރ.  ހާމަކޮށްލަދިނުމަކީ އަޅުަގނޑު ވަރަށް އެޭދކަމެއް. ިމގޮތުން

ޙަސަން ސަޢީދު، ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ޖަމީލު، 

އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ނަޝީދު އަދި ހަމަ އެއާެއުކ 

މި މަޢުޟޫގައި ދިވެހިރާއްޭޖަގއި ދީނީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުެގ އެންމެ އިްސވެރިާޔގެ 

މީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ލަފާ ލަފާ ހޯދުމާ އިސްލާ

ނޑުދެޭކތީވެ މިފުރުޞަތުގަިއ  ހޯދުމަކީވެސް ކުރެވިދާނެ ަކމެއް ކަމުގައި އަުޅގަ

 ހާމަކޮށްލަން. ދެއްވި ފުރުޞަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ުޝކުރު ދަންނަވަން. ޝުކުރިްއޔާ. 

 

  ެއދިު ުފުރަޞަތަކށްު ައުޅަގނޑުު  ،ަރީއސްު ެތރިުިޢްއަޒތްު  ުޝުކިރްއޔާު ުޙަސިއންު ެމްނަބރުު ފިާދްއޕޮޅުު

 ޮގަތށްު ްޑާރްފްޓަގިއވާު  ާމްއދާު ަވނަު 16 ަގާވިއުދގެު ަމިޖީލުހަގއިު ާޚްއޞަު ިމަދްނަނާވލީު :ާވަހަކެދްއެކުވންު ިއްބާރީހމްު

 ައޮތުޅގެު. މ ްޑާރްފަޓށްު އެު ައދިު ފާުޅޮކށްު ުނުރޭހަކންު  ޮއުތާމެމދުު

 ިއްޞާލަޙށްު ެގްނަނާވަފިއވާު ަޝީފޤުު ދުުައްޙމަު ައްލފާިޟލްު ެމްނަބރުު ިޢްއަޒްތެތރިު

. ަދްނަނާވާލަނންު ަސަބުބަތއްު ައުޅަގނޑުު، ާއދެު. ަދްނަނާވަލންު ާވަހކަު ާތީއުދުކރާު

 ައުޅަގނުޑެމންު ަކާލްމުފުޅަގއިު ެއަކާލނގެު ަވނީު ަވަތާޢލާު ުސުބާޙަނހޫުهللا 

 ައަޅްނވޮީގތްު ެހުދންު ީކްއުކަރްނަކމާު ައަޅނީު ެހުދންު ުމްސިލުމންު



 ަޢަލިއހިުهللا ަޞަލއްުهللا ަރޫސލުު ަހަމެއަފަދިއންު. ަބާޔްނޮކްށެދްއާވަފއިު

. ަބާޔްނޮކްށެދްއާވަފއިު ައްނަގަވއިު ެއަކންު ައުޅަގނުޑެމްނަންށަވނީު ަވަސްއަލުމެވސްު

 ަރޫސލާު ެއަކާލނގެު އާުهللا ިތބެު ައުޅަގނުޑެމންު ޮގުތަގއިު ުމްސިލުމްނގެު ރުުވީއިު

 ާލަފށްުޚިު ޮގތާު ައުމުރުކަރްއާވަފިއވާު ައްނަގަވއިު ަވަސްއަލމްު ަޢަލިއހިުهللا ަޞަލއްު

 ަވިކޮގަތަކށްު ުމްސިލަކަމަކށްު ެއްއެވސްު ީކްއުކަރްނތޯު ައދިު ައުޅަގނުޑެމްނަނަކށްު

ިޒމްު ެއުޅންު ެހުދންު  ަކނަޑެއިޅެގންު ެއއީު ައދިު. ޫނންު ަކެމއްު ުކެރވޭނެު ުކުރަމކީު ާލ

 ުއެޅްނވޮީގތްު ައުޅަގނުޑެމންު ،ަރީއސްު ިޢްއަޒްތެތރިު. ަޢަމެލއްު ާބިޠލްު ުހރިު

 ައލްު ްޤުރާއުނގެު ީކިރތިު ާޤޫނުނަކުމަގިއވާު ިއާލހީު ިއވާުަބާޔްނޮކްށެދްއާވފަު ައްނަގަވއިު

، ާއދެު. ަބްއަލވާު ެގްނަނވާު ިހްތުޕަޅށްު ާއަޔތްު ަވނަު 26 ޫސަރުތގެު ައުޢާރފްު

يَا َبِِن آَدَم َقْد أَنزَْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا   ަވޙުީކަރްއަވނީު ަވަތާޢލާު ުސުބާޙަނހޫުهللا  ެއާއަޔުތަގއިު

ُرونَ  يُ َوارِي َسْوَءاِتُكْم َورِيًشا ٌر َذِلَك ِمْن آيَاِت الّلِه َلَعلَُّهْم َيذَّكَّ ْقَوَى َذِلَك َخي ْ މާނައަީކ، ޭއ  َولَِباُس الت َّ

އާދަމްގެ ދަރީންނޭ ތިޔަބައި މީހުންގެ އަޢުރަތައް ފޮރުވަިނވި ހެދުމާ ޒީނަތްތެރި 

ފޭރާން ތިމަން ރަސްކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކަިއވަީނ ހައްދަވާފައޭ. އަިދ 

ވާވެިރކަމުގެ ފޭރާމަކީ އިުތރު ހެޔޮކަން ލިބިގެްނވާ ފޭާރމެކޭ. އެކަންަތއްވަީނ ތަޤް

ގެ ފާުޅވެގެްނވާ ހެކިަތކުގެ ތެރެއިންނޭ. އެއިން އެަބއިމީހުން ހަނދާންކޮށް هللاމާތް

ނުޑ  ޢިބުރަތް ލިބިގަނޭތޯ ބެއްލެއުމަށޭ. އާދެ، މިއާޔަތުްނ ހެދުމަކީ މައިގަ

ބޭނުމަކީ އަޢުރަ ނިވާކުރުންކަމާ، ދެވަަނ  ދެބޭނުމަކަށްވާ އެްއޗެްއކަމާ. ފުރަތަމަ

ބޭނުމަކީ ޒީނަތްތެރިވުންކަންެވސް އެްއވެސް އޮޅުމެއްނެތި ސާބިތުވެގެން ހިނަގއްޖެ. 

ނުޑމެން ހެދުން ލައިގެްނ  ނޑު ދެން ބަލައިލާނީ އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް، އަުޅގަ

ނޑު އެންމެފުރަތަމަ މިނިވާކުރަންޖެހޭ އަޢުރައަކީ ޮކބައިކަތޯ. އާެދ، މިގޮތުން ައުޅގަ

ނޑުމެން މީެގ  ނޑުމެން  60ބަލައިލާނީ އަުޅގަ އަހަރު ކުިރއްސުރެ އެފޮތަކުން އަުޅގަ

އިސްލާމްދީން އުނގެނެމުން އައިސްަފއިވާ އާދެ، އަުޅަގނޑުމެންގެ މިޤައުުމގެ 

ޖީލުލް އުސްތާޛު ފަޟީލަތުއް ޝައިޚް އަލްއުސްތާޛު މުަޙންމަދު ޖަމީލު ދީދީ 



ދާދި ފަހަކާ ޖެހެންދެންވެސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ލިއުްއވާފަިއވާ އަދި

ވަނަ  2މަދަރުސާތަކެއްަގއި ިކޔަަވއިެދމުން އައިސްފަިއވާ ތަޢުލީމު ދިޔާނާގެ 

ބައިަގއި އަޢުރަ އެމަނިކުފާނު ބަޔާންކޮށްދެްއވާފަިއވާ ޢިބާރާތްކޮޅަށް އާދެ، މިފޮތަީކ 

ގައި އަޢުރަތައް މި ވަނަ ަޞފްޙާ 51ޝާފީ މަޒުޙަބަށް ލިޔުއްވާފައި ފޮތެއް. ފޮތުގެ 

ސުރުޚީގެ ދަށުަގިއވަނީ ނަމާދުގައި ފިރިހެނުންގެ އަޢުރަައީކ ފޫޅާ ކަކުލާ ދެމެދޭ. 

އަޅު އަންހެާނގެ އަޢުަރވެސް ހަމައެފަދައޭ. މިނިވަން އަންެހނާގެ އަޢުރަކީ މޫާނއި 

ނަމާދުން ބޭރުގައި ފިރިެހނާގެ ައއުރަައކީ ފޫާޅއި  ެާ ތަންތަނޭ.ހދެއަތްތިލަނޫން

ދެމެދޭ. މިނިވަން އަންހެނާގެ އައުރަައކީ ކަިއވެިނ ހެޔޮނުވާ މީހުންނާއި ކަކުލާއި 

މުސްލިމު އަންހެނުންގެ ގާުތަގއިނަމަ ފޫޅާއި ަކކުލާއި ދެމެޭދެެ. ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ 

ގާތުަގއިނަމަ މުޅި ހަށިަގނޑޭ. އާދެ، އެންމެ ކުޑަމިނުން މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ނޫންާހ 

ތަޢުލީމު ދިޔާނާ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވަނީ  ތަންތަނަކީ އަންހެނާގެ އައުަރކަން

 ބަޔާންކޮށްދެްއވާފައި. 
 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑު ުކޑަެއއްެޗއް ދަންނަވާާލނަން. އަޅުަގނޑުމެްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

މުސްލިމުންގެ އަންހެނުންގެ ހެދުމާބެހޭގޮތަކަށްނޫން ވާހަކަދައްކަން މިތާނަގއި ިމ 

އި މި ކުރުވަމުން މިދަނީ މަޖިލީހުގެ ހެދުމެއް. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގަ

ހެދުން އޮންނަންވީގޮތް އެ ހަމަ ވިދާޅުވެދެްއވީމާ... ހެދުމޭ އެކަހަލަ އެްއޗެްއ 

ވިދާޅުވީމާ އަުޅަގނޑަށް ހީަވނީ ރަނގަޅުވާނެހެން. އާދެ، ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ 

 ކުރިއަްށގެންދަވާ.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް މިެނގީ  ިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު އަ

 ދިވެހިާރއްޖޭގެ ދުސްތޫރިްއޔާ ޤާނޫނުައސާސީަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ދީނަކީ  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް



ނޑުމެ ވާހަކަެދއްެކވުން: ންކުރި ުހވާަގއި އިސްލާމްދީނާިއ އިސްލާމްދީނޭ ލިޔުއްވާަފއިޮއއްާވ އަދި، އަުޅގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާެގ ޤާނޫނުއަސާސީއަްށ ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް 

ގަންދީ ހުވާކޮްށގެން ތިބެ އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ލާދީނީ އުސޫލަށް هللاމާތް

 ތަބާވުންކަމަށްވާނެތީ ެއގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމަށް ގޮވާލަން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 

ނުޑމެން ޤާނޫނުއަސާއާިއ    ވާހަކަެދއްެކވުން: ރިޔާސަތުން ނޑު އެްއވެސް ފަރާތަކަށް އަުޅގަ އެްއގޮތަކަްށވެސް އަުޅގަ

އެްއގޮތަށް ިއސްލާމްދީނާއި ެއްއގޮތަށް ނުގެންދާކަށްނޫން އަުޅަގނޑު މި ދަންނަވަނީ. 

އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ހެދުން އޮތްގޮތް ބަހުސްކުރާކަށްނޫނޭ 

ނޑުމެން އަޅާނެ ހެދުމެކޭ. އެ ހެދުމުގެ އަޅުގަ  ނޑުމެން މިތިބީކީ. މަިޖލީހަށް އަޅުގަ

ވާހަކަ ވިދާޅުވެެދއްވީމާ ހަމަ ނިމުނީއޭ. އެީއ، މަޖިލީހުގަިއ އޮންނާނީ އިސްލާމީ 

ހެދުމެކޭ ނުވަެަތަ އައުރަ ނިވާާވ ހެދުމެކޭ. މިީއ، ިމހާރުވެސް އިޞްލާޙެްއ 

ސްކުރީމާ ނިމުނީއޭ. އެ ކޮންމެހެން އޭެގ އައިސްަފއި އެބައޮތް. އެ އަުޅަގނޑުމެން ފާ

މައްޗަށް ބަހުސްނުކުރުްއވާށޭ ދެކޮޅަށް އެިކގޮތްގޮތަށް ވާހަކަފުުޅ ދައްކަވާ ހައްދަވަްނ 

ނޑުމެން މިތާނގައި މިތިބީީކ. އެހެްނ  އެ ބަހުސްކުރަންއޮތް ފުރުޞަެތއް ނޫނޭ އަުޅގަ

އެދެން. އަދި،  އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ދަންނަވަނީ. ެއކަން ޤަބޫލުފުޅުކުރެްއވުން

ނޑު އަުޑއަހާނަން.  ޢިއްޒަތްތެރި ދ.އަތޮޅުެގ ެމންބަރުގެ ވާަހކަފުޅުވެްސ ައޅުގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.  

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ޅ.އަތޮޅު މެންބަރު  ުޙަސިއންު ެމްނަބރުު ފިާދްއޕޮޅުު

ޅު މެންބަރު ހުށަޅާފައިއޮތް އިޞްލާުޙގައި ިމ ވާހަކަފުޅުދަަކވަމުން އެ ދިޔަީއ މ.އަތޮ އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

އޮންނަނީ އައުރަ ިނވާކުރުން. އައުރަ ިނވާކުރުމާއި ބެޭހގޮތުްނ ޙުއްޖަތެއް ނުދަްއކާ 

ނުވަތަ އެާއއިބެހޭގޮތުން އެމަނިކުފާނަށް އެނގިވަަޑިއގެންފައި ހުރި އެއްޗެއް ިމ 

އެ މަޢުޟޫޢުާއިއގެން  މަެަޖިލީހުގައި ނާންގާ ުނވަތަ ވިދާޅުނުެވ އަުޅަގނޑަށް ީހވަނީ 



ކުރިއަށް ނުދެވޭނެހެން. އެާއ ހުރަސްއަޅުއްާވކަމަށް ވަީނނަމަ އިސްލާމްދީނުގެ 

 އަސްލުތަކާ މަނިކުފާނު ޚިލާފުެވވަަޑއިގަންަނވަނީ. 

 

އާދެ، ައޅުަގނޑު އެ ނިންމަާވލެއްވި ހިސާބުން ައޅުަގނޑު ފުރަތަމަ ދަންނަވާނީ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނެޑއް ޚިލާފެއްުނވަން. އަިދ، އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ އިސްލާމްދީ ނުގެ އަސްލަކާ އަުޅގަ

މިތާނގައި ވަަޑިއގެންތިއްެބިވ އެއްެވސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކީވެސް ެއކަހަލަ 

ނޑު ހަމަ މި ދަންނަވަނީ  ނޑެއް ނުދެކެން. ދެން، އަޅުގަ ބޭފުޅެއްކަމުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  މީގެ ކުރިްނވެސް ައޑުިއވިއްޖެ. މިހާރު އެ ވާހާކަތައް އަުޅގަ

ނޑުމެން މަސައްކަަތއިގެން ކުިރއަްށ  އެހެންވީމާ، އެ ވާަހކަ ކުރުުކރައްވާަފއި އަުޅގަ

ނޑު މި  ދިއުމަށް ބާރުއަޅުްއވަިއގެން ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް މި ެއދެނީ. އަޅުގަ

ނޑު މެން ދަންނަވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ހެދުމާ ބެހޭގޮތުން ބަހުސްކުރާކަށްނޫނޭ. އަޅުގަ

މިތަނަށް އައިސް މިތިބީ ަމޖިލީހުގެ ހެދުން އޮންނާނެ ޮގތަކާއި ދޭތެޭރގައި އެ 

ނޑުމެން މިތިބީ. އެހެންވިމާ، އަދިވެސް ެއއްފަހަރު  ބަހުސްކުރާށޭ އަުޅގަ

ދަންނަވާނަން. އާދެ، ޅ.އަޮތޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިންެް އިބްރާހީްމ 

 ވާހަކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންަދވާ. 

 

ނޑު ދެންމެ ރިާޔޟް ރަޝީދް  އްޮޕޅު މެްނބަރު ޙުަސއިން ފާދި  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 އާދެ، ދ.އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ވިދާޅުވިފަދައިން އަޅުަގނޑު  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 61ޝަފީޤް މިވާހަކަދައްކަމުންދަނީ މުލަކަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  

ވަނަ މާއްދާއަށް ފޮނުއްާވފައިވާ އިޞްލާޙަށް ތާއީުދކުރުމުގެގޮތުން. ެއީއ 

ނޑުމެން މި ބަޔާންކޮށްދެނީ އިނޭގތޯ. ވަރަށް ބޮޑަްށ  ކީްއވެގެްނކަން އަުޅގަ

ނުޑގެ ވާހަަކ  ނޑު މަޢާފަށް އެދެން. އަުޅގަ ޢިއްޒަތްތެރި ރިޔާސަތަށް ައޅުގަ

ނޑު އެދެން. ައޅުަގނޑު މި ވާހަކަަތްއ ކުރިއަްށގެންދިއުމުެގ ޙުއްަދއަށް އަުޅގަ

ނުޑގެ ަޙއްޤެްއ މިއީ. ކޮންމެ މުސްލިެމްއ هللا. ކުރިއަށް ގެންދާނަން އިންޝާ  އަުޅގަ



ހައްޤެއް. އެހެްނވީއިުރ، މިތާނގައި އެމަނިކުފާނު އިޞްލާޙެްއ ގެންނަވާފައި ިމވަީނ 

ނޑަަކށްވާނީ ސަރުކާުރގެ  މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހެދުންއެޅުމުގެ މިންގަ

ނޑުެގ  އޮފީސްއޮފީހުެގ ވެރިްނ ރަްސމީގަީޑގައި ހެދުން އެޅުމަށް އޮންނަ މިންގަ

ނޑު މި  ނޑު. އައުރަ އަުޅގަ ތެރެއިން އައުރަ ނިާވވާގޮތަްށ ހެދުންއެޅުމުގެ މިންގަ

ނޑަަކށް ހިއެއްނުވޭ މިއަްށ  ބާޔާންކޮށްދެނީ. އެހެންވީމާ، މި ވާހަކަނުދައްކާ އަުޅގަ

ނުޑގެ ވާހަކަ ކުިރއަށްގެންދާނަން. އާެދ، ތާއީދުކުރެވޭނެހެނެއް. އާދެ، އަ ުޅގަ

ވަނަ ޢާޔަތުަގިއ  31އަޅުަގނޑުމެން ދެން ބަލާލަމާ ހިންގަވާ ސޫރަތުއްނޫރުގެ 

އަންަގވާ އަމުރުކުަރއްވާަފއިވަީނ ކީކޭތޯ. އާދެ، އއ هللا މުޢުމިން އަންހެނުންނަށް 

ވެެދއްަވއިފި. ގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މި އާޔަުތގެ މާނަ ވަެަރަށް ރަނގަޅަށް ވިދާޅު

ނުޑގެ މި  އެހެންކަމަށްވުމާިއއެުކ، އެ ާއޔަތުން އެންމެ ކުަޑކުޑަ ތަްނކޮޅެއް އަުޅގަ

ވާހަކަިއގާ އަިލއަޅުްނވާލަން ގަސްތުކުރަން މާނަިއގެ ތެރެއިން. އާދެ، ާއޔަްތ 

ސުބްޙާނުންވަތަާޢލާ ވަޙީކުަރއްވާަފިއވާ ބަސްުފޅުގެ މާނަިއގާ ިމވަނީ هللا ފަށަމުން 

ޅުގެ މާނައިާގވަނީ އެކަނބަލުންގެ ެބލުންތައް ތިރިކުރުމަށާއި ގެ ވަޙީ ބަސްފުهللا 

އެކަނބަލުންގެ ފަރުޖުތަްއ ރަްއކާތެރިކުރުމަށް މުޢުމިނު އަންހެނުންނަށް ކަލޭގެފާނު 

ވިދާޅުވާށޭ. އަދި، ެއއިން ފާޅުވެއްޖެތަން މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ފިޔަވާ ެއކަނބަލުންެގ 

ލުންގެ ބުރުާގތައް އެ ކަނބަލުންެގ ޒީނަތް ފާޅުނުކުރާހުށިކަމޭ. އަދި، އެކަނބަ

ނުޑ ފުއްދާލާނަން.  ކަރުވަޅުަތކުަގއިައޅާ ިނވާކުރާުހށިކަމޭ. އާދެ، މިވަރުން އަުޅގަ

އާދެ، ދެންެވސްއޮތީ އއ.އަޮތޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މަޖުދީ އިބްރާހީމް އާދެ، 

 59ޒާބުގެ އެ އާޔަުތގެ މާނަ ވިދާުޅވެދެްއވާފަިއވާ ާއޔަތެއް. އެީއ، ޫސރަތުލް އަޙް

ވަނަ ޢާޔަތް. އެހެންކަމަށްވުމާިއއެކު، މި ޢާޔަތަްއވެސް އަުޅަގނޑު ރިޢާޔަތްކުރަމުން 

އަޅުަގނުޑގެ ވާަހކަ ކުރިއަްށެގންދާނީ ވާހަކަ ކުރުކޮށްލުމަށް. އާދެ، ހަމަގައިުމވެްސ 

ނޑު އަހާފައިނުވާ ވާަހކަެއއް އަުޅަގނޑު ދަންނަވާލާނަން.  މިތާނގައި އަދި އަުޅގަ

ބުރުާގއެޅުމާ ބެޭހގޮތުން ައއިސްފަިއވާ ޙަދީސްަތކަށް ބަލައިލާއިުރވެސް  އާދެ، ދެން،

އަންހެނުން އައުރަނިވާކޮށް ުބރުގާއެޅުން ެއއީ، ވާޖިބެއްކަްނ ސާބިތުވާ އެތަކެްއ 



ޙަދީސް ވާރިދުވެަފިއވޭ. ޭއގެެތރެއިން ދެ ޙަދީސެްއ ައޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން. 

ސްމާ ބިންތު އަބީބަކުރިން ދަޚަލަތު އަންހަ އަންނަ އަهللا އަެަން ޢައިޝާ ރަޟިއްޔަ 

އަލައިޙިވަަސއްލަމް، ވަޤާަލޔާ އަސްމާ އިންނަލް هللا ޞައްލަهللا ޢަލާ ރަސޫލިއް

މަރްޢަތަ އިލާ ބަލަޤަތިލް މަޙީޟަ ލަމް ތަސްމަޙަން ޔުރާ މިންހާ އިއްލާ ހާޒާ 

ވަހާޒާ ަވއަޝާރަ އިލާ ވަޖްހިހީ ވަކައްފައިހި. މާނައަީކ، އާއިޝާ ރަޟިއަންާޙ 

ިވއޭ އަބޫބަކުުރގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން އަސްމާެގފާނު ކީރިތި ރަސޫާލ ރިވާކުެރއް

ޢަލައިހި ަވސަްއލަމްގެ އަރިހަށް ތުނިހެދުމެއް ތުރުކުރައްަވިއގެން هللا ޞައްލަ

ޢަލަހި ަވސައްލަމްގެ މޫނުފުޅު هللا ަޞއްލަهللا ވަަޑއިގަތޭ. ދެން، ރަސޫލު 

ފަހުގަިއ  އަނެއްފަރާތައް އަނބުރުްއވާލެްއވިއޭ. އަނބުރުްއވާެލއްވުމަށް

ޙަދީސްކުރެްއވިޭއ އޭ އަްސމާއޭ، އަންހެނާ ޙައިުޟާވ އުމުރަށް ދިަޔއިމާ 

ނުޑގެ މިތަނާ މިތަނާ ފިޔަވާ އެހެން ތަންތަން ހާމަކުރުން ހެޔޮނުވާެނއޭ.  ހަށިގަ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އެަކލޭގެފާނުގެ މޫނުފުޅާިއ هللا އަދި، ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަ

އޭ. މި ޙަދީްސވަނީ އަބޫާދޫވދު ބާބްޢައްލިބާސްގައި. އަތްތިލަފުޅަށް އިޝާރާތްކުަރްއވި

އަންޙު ޤާަލ هللا އަދި، އެހެން ޙަދީސެްއގަިއަވނީ " އަބީ ޙުަރއިރަ ަރޟިއަ

ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ސިންފާނި މިން އަހްލިންނާރި ލަމް އަ هللا ޞައްލަ هللا ރަސޫލު

ރަޙްމަ ޤައުމުން މަޢަހުމް ސިޔާތުން ައކަައޒްނާ ބިލް ބަޤަރި ޔަޟްރިބޫަނ 

ހައްނާސި ވަނިސާއުން ާކސިޔާތުން ޢާރިއާތުން މާއިލާތުން މުމްއިލާތުން ބި

ރުއޫސުހުންނަ ކައަސް ހަމަތިލް ބުޚުތިލް މާއިލް ކައަސް ނިމަތިލް ބުޚްތިލް މާއިލަ 

ލާ ޔަދްޚުންނަލް ޖަންނަތަ ވަލާ ޔަޖިދްނަ ރިހަހާ ވައިންނަ ިރހަހާ ލަޔޫޖަދް މިންމަ 

އަންޙު ރިާވ هللا ހުރައިރާ ރަިޟއަސީރަތި ކަޒާ ވަަކޒާ" މާަނއަކީ، އަބޫ 

ޢަލައިހި ވަަސއްލަމަށް ޙަދީސްކުރެްއވިޭއ هللا ަޞއްލަهللا ކުރެްއވިޭއ، ރަސޫލު

ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިްނގެ ތެރެއިން ދެބާވަތުގެަބއެއް ތިމަންކަލޭގެފާނު އަދި 

ދެކެވަަޑއެއް ުނގަންނަވަމޭ. މިއިން އެނގެނީ ފަހުން އަންނާނެ ބައެއްކަން. އާދެ، 

ނިގޫފަދަ ޗާބޫުކތަކަކުން މީހުން ގައިގާ ނުޙައްޤުން ތަޅާ ބަޔަކާިއ  އެއީ ގެީރގެ



ހެދުންލައިގެން އެހެންނަމަވެސް، އޮރިޔާމުންތިބޭ އައުރަނިވާުނވާ ހެދުން ލައިގެންތިބޭ 

އަންހެނުންތަކެކޭ. އެކަނބަުލންނަކީ ތެދުމަގާއި ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ ސީދާމަގުްނ 

ކަތިމަގަށް ލަންބުާވބައެކޭ. އެކަނބަލުންެގ ލެނބިފައިތިބޭ އަދި، އެެެހެން މީހުން 

ބޯތައް ހީވާނީ ލެނބިފަިއވާ ބޮޚްތޭކިޔޭ ޖަމަލުެުގެ އުްސެވފައިވާ ތަން ހެންނޭ. 

އެކަނބަލުންނަށް ސުވަުރގެައަކށް ނުވަދެވޭނެޭއ. އަދި، ުސވަރުޭގގެ ވަްސވެސް 

ދެ، މި ނުދުވާނެއޭ. އެތާނގެ ވަހަކީ ިމވެނި ެއވެނި ރާސްތާައކަށް ޯފރާ އެްއޗެކޭ. އާ

ޙަދީސް ރިޢާޔަތްކުރަްއވާފަިއަވނީ ސުޙައިޙި މުސްލިމްގައި އައްލިބާސް ވަްއޒީނަޙް 

ލިބާބުގައި. އާދެ، މި ދަންނަވާލެވުނު ޙަދީސްތަކުންނާއި އާޔަތްތަކުން ބަޔާްނވެ 

އިނގެނީ މުޢުމިން ޞާލިޙް އަންހެނުންނަކީ ފަހަރެއްގަިއވެސް ފާސްވެ ނުވަަތ 

ންހެނުން ނަކަލްކުރާނެ ބައެއް ނޫންކަން. އަދި، ހަޑިހުތުރު ޢަމަލުތައްކުރާ އަ 

މުޢުމިން އަންހެނުންގެ ކިބަިއާގ އަބަދުވެްސ އިސްލާމީ ޝަްޙސިއްޔަތު ަދއްަކވާ އަދި 

ޚާއްސަ ޝަޙްިސއްޔަތެއް އެަބއިމީހުންގެ ހުންނަންޖެހޭނެކަން. އާދެ، ބަޔާންކުެރވުްނ 

އެޅުަމކީ ކުރަންޖެޭހ ޙަދީސްތަކުން އަދި ކީރިތި ޤުރުޢާނުގެ އާޔަތްަތކުން ބުރުގާ

ވާޖިބެއްކަން ހާމަާވެވގެންހިނގައްޖެ. އާދެ، ަޝއްކެްތެވސްނެތް، މިއީ ހުރިހާ 

ޢިލްމުވެރިންވެސް ެއއްބަސްެވވަަޑއިގަންަނވާ ޤުރުޢާނާއި ސުންނަތުން އެއްެވްސ 

ޝައްެކއްނެތި ސާބިތުާވކަމެއް. އަދި، މިއުންމަތުގެ އިޖްމާޢުވެސް އޮތީ ިމގޮތުަގއި. 

ލްމުވެރިންެގމެދުގައި އިޚްތިާލވެފަިއވަީނ ބުރުގާއަޅަންޖެހޭ ހަމައެކަނި ޢި

ނޑުމެންގެ  ެެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެަފިއވަނީ އަުޅގަ މިންވަރާއިމެދުަގއި. ބަެއއް

 ތަޢުލީމު ދިޔާނާގައި...

 

ނޑު ހަނދުމަފުޅުކޮށްއަުރވަން މި ރިޔާސަތުން ވާހަެަކަެދއްެކވުން: ހާރު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަނެްއކާވެސް އަުޅގަ

މިނިޓުަވރު ހިނގައިފި. ދެން،  11މިނިޓަށްވުެރ އިތުރުވެއްޖެ.  10ވަގުުތވެސް 

ނޑު ަހނދުމަފުޅުކޮށް މި އަރުވަނީ އަޅުަގނޑުމެން މި  އަނެއްާކވެސް އަުޅގަ

ވާހަކަދަްއކަނީ އަންހެނާގެ ައއުރަައކީ ކޮބަިއކަން ހޯދާކަްށނޫން. އަޅުަގނޑުމެން 



ޑުމެން ބޭނުންކުރާެނ ހެދުމެއްގެ ވާހަކަ. ވާހަކަދަްއކަނީ މަޖިލީހުގައި އަޅުަގނ

ނޑު ހަމަ ވަެަރަށް އަދަބުވެިރކަމާއެީކަގއި އެދެން މި ވާަހަކ  އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ދެން، ތަންކޮޅެއް ކުުރކޮށްަލއްވާަފއި މި ތާއީދުކުރަމުންދާ ސަބަބުވެސް މިހާރު 

 އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެނގިއްޖެ އިނގޭތޯ. 

 

 ޅުަގނޑު ދަންނަވާލަްނ މިއުޅެނީ ބައެއް ޢިލްމުވެރިްނ އާދެ، އަ  ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު 

ނޑުމެްނ ތަޢުލީމު ދިޔާނައިގާ ޝައިޚް މުޙަންމަދު ެް  ޙުަސއިން އބްާރހީމް   ވިދާޅުވެަފއިވަނީ އަުޅގަ

ޖަމީލު ދީދީވެސ ވިދާޅުވެފައިވާ ފަދައިން މޫނުބުރުާގ ވާޖިބުކަމަށް. އާދެ،  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާޖިބުކަމާއިމެދު ދެބަސްވާ އެްއވެސް ދީނީ  ކޮންމެއަކަްސ، ބުރުގާއެޅުން 

ޢިލްމުވެރިޔަކު ނެތް. އަިދ، އެއީ އެކަމާ އެްއވެސް ާޙލެއްަގއި މުސްލިމަކަށް 

ދެބަސްވެވެްނވެސް އޮތްކަމެއް ނޫން. އެއަްށވުރެ މާ ފާޅުކަންޮބޑުގޮެތއްަގއި އެްއވެްސ 

هللا އިބާރާތުން ޝައްެކއް ެއއާއިމެދު މުސްލިމެއްގެ ހިތުަގއި ނުއުފެދޭފަދަ ޞަރީޙަ 

އާއި އެކަލާްނގެ ރަސޫލާ މިުއންމަތަށްވަނީ އަންަގވާފައި. ީވއިރު، އިސްލާމްދީނުަގިއ 

ނޑަައޅުްއާވ ދައްކަވާަފިއވަނިކޮށް  ނެޑއް ކަ މުޢުމިނުން ހެދުންއަޅަންވީ މިންގަ

އަޅުަގނޑުމެން މި މަޖިލީހުގަިއ ކިހިނެތްތޯ މިއާޚިލާފަށް މަޖިލީހުގެ ރަސްމީަގޑީަގިއ 

ނަޑކަށްވާނީ ސަުރކާރުގެ އޮފީސްއޮފީހުގެ ވެރިްނ  ޖަލްސާތަކަށް ހެދުންއެޅުމުގެ މިންގަ

ނަޑއަާޅ މިގޮތަްށ  ނޑުކަމަްށ ކަ ރަސްމީގަީޑގަިއ ހެދުންއެޅުމަށް އޮންނަ މިންގަ

ފާސްކުރެވޭނީ. ހަމަގައިުމވެްސ އަޅުަގނޑަކަށް ނުކުެރވޭެނ ޑްރާފްޓްގަިއާވގޮތަށް 

ނުޑ އެކަމުން ބަރީ ޢަވެގެްނވަން. އާދެ، ކަންމިހެން ވޯޓުދޭކަށް. އަިދ، އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއަށް މުލަކަޮތޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  61އޮތުމާއިެއކު، ަގވާއިދު 

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ިއޞްލާޙަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނަްށ 

ޝުކުރުއަދާކުރާ ޙާލު ެއމަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙަށް ހިތުގެ 

ސްތެރިކަމާިއއެކު ާތީއދުކުރަމުން އަޅުަގނުޑގެ ވާހަކަ ނިންމާލަން. އިޚްލާ

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. 



 

އާދެ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ފަށްފަށުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް މި ދަންނަވަނީ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ިރ ވާހަކަތަްއ މިތާނގަިއ އަޅުަގނޑުމެން އިސްލާމްދީނުަގއި ައއުރަާއއި ދޭތެޭރގައި ހު

ނޑުމެންެގ  ގެނެސް އެއަށް ބަހުސްކޮްށ އެހެން ހަދަން އެއެއްނޫނޭ އަޅުގަ

ނޑުމެން މަޖިލީހަށް އަންނާނީ ހެދުމެއް ެއ  ކުރިމަތީގަިއއޮތް މައްސަަލއަކީ. އަުޅގަ

ވަކި ހެދުމެއް ަގވާއިުދގަިއ ޮއންނަންފެނޭތޯ ނުވަތަ ނުފެނޭތޯ މިހާރު އެ މާއްާދ 

ނިަވޑަިއަގންނަވާކަމަށް ހުށަހަޅުްއވާފައިވޭ. އެެެހެންވީާމ، އުވާލަްނވެސް ފެ

އެކަހަެަލަގޮަތކަށް މިކަން ކުިރއަށް ގެްނގޮސްދެްއވުން އެޭދާވހަކަދަންނަވަން. ދެން، 

ނުޑ ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ނިަލންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީެގ  ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އަުޅގަ

 ންމަދަށް. ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުއްލަތީފް މުޙަ

 

ނުޑވެސް މި ފުރުޞަތު މި  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެެކނުުބރީ   `. ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީްސ، އާދެ، އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްާދއާއި ބެޭހގޮތުން މި މަޖިލީހުގައި މި ދެކެވެމުންދާ  61ހޯދީ  މެންަބރު ޢަްބދުއްލަތީފް 

ވަނަ މާއްާދގަިއ މި  61. އާދެ، ަޝއްެކއްނެތް، ވާހަކަތަުކގަިއ ބަިއވެިރވުމުެގޮގތުން މުޙަްނމަދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހެދުންއެޅުމާއި ބެޭހގޮތުން ޑްާރފްޓް ކޮމިޓީަގއި ވަިކ 

ގަާވއިދެްއ ހަެަމަޖެހި އަދި އެ ަގާވއިދަށް މ އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަުރ 

މަޖިލީހުގަިއ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޤް ގެންނަވާފަިއވާ އިޞްލާޙާ ބެހޭގޮތުން މި 

ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާެއްއގައި ިޢލްމުވެރިންނާއި އަދި ެއކިެއކިޮގތްގޮތުން ވަރަށް ޤާބިުލ 

ބޭފުޅުންތައް ވާހަކަދަްއކަަވއިިފ. އާދެ، ޝަްއކެއްނެތް، ިމ މައްސަލާގައި މިހާ 

ދިގުކޮށް މި ބަހުސް މި ުކރިއަށްދަނީ ސަބަބެއްނެތިެއްއ ނޫން. ވަރަށް ބޮޑު 

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަްށ ސަބަބެއް ޮއވެގެން . އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދައިން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ ގިނަ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ހެދުންތައް  ބޮޑަށް މަޢާފް އެދުމާއިއެކު ައޅުގަ

ނޑުމެންގެ ީދނާއި މުޅިން ޚިލާފަށޭ.  މިހާރު ރާއްޖޭގައި އަޅަމުން ގެންދަނީ އަުޅގަ

ގެ ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް ައޅުަގނުޑ އެހެންވީމާ، މިާއއި ޚިލާފަށް އަޅުަގނޑުމެން 



ދަންނަވާނީ އަޅުަގނޑުމެންެގ ޤައުމުގައި ހެދުން އަަޅއިގެްނއުޅޭކަން ެއއީ، 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެްއވެސް މީހަކަށް ވަންހަނާވެގެންވާނެ ކަމެއްނޫން. ހަމައެކަނި 

 އަންހެން 11އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަދަްއކަނީކީ މި މަޖިލީހުގައި ހިމެނިގެންވާ 

ބޭފުޅުންގެ މައްޗަކަށްނޫން. މި މަޢުޟޫެުއަކީ ވަރަށް މުހިންމު މަޢުޟޫޢުއެއްކަމަށް 

ވުމާިއއެކު، ހެދުންއެޅުމުެގ ަމއްސަލަިއގާ ހަމަެއކަނި މި މަޖިލީހުގައި ހާޒިުރވެ 

އަންހެން ބޭފުޅުންނަކަށްނޫން. އާދެ، އަންެހން ބޭފުޅުންނަށް މުޅި  11ބައިވެިރވާ 

ނޑުެމންގެ މި މަޖިލީހުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަންހެން ބޭ  ފުޅުންނަށްވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެން ފާސްކުރާ ެހދުމެއްގެ ސަބަެަބުްނ  އެޅޭހެދުމުގެ ސަބަބުން ައޅުގަ

ހަމަގައިމުވެސް ކުރާނެ އަަސރުތަކެއް އޮންނާނެ. އަޅުަގނޑުމެންގެ މާތްެވގެންާވ 

ދީނަކީ އިސްލާމްދީންކަން އެީއ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ެއެެއްވެްސ މީހަކަށް 

ކަެމއްނޫން. އަޅުަގނޑުމެްނގެ ހެދުންއެޅުމުގެ މިންަގނާޑއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ އޮޅޭ

އައުަރއާއި އަޅުަގނޑުމެންގެ މި ހުރިހާ ކަންތައްތަެަކަީކެވސް އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ރާއްޖޭަގއި ތިބި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނޭކަމެްއ. 

ކޮށް މި ވާހަކަ ދެކެމުންދަނީ އެހެންނަެަމަވެސް، މި މަޢުޟޫގައި މިހާ ދިގު

ނޑުމެންެގ އަންހެން ބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑު ދަންަނވާނީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

މިހާރު އަޅަމުންގެންދާ ހެދުންތަކާއި ަމގުމަތިންފެންނަ މަންޒަރުތަކާ އަދި ރާއްޭޖެގ 

ނޑުމެންނަށް  އޮފީސްތަުކގައި އެިކއެކި ޭބފުޅުން ތިއްބަވާ މަންޒަރުަތއް އަުޅގަ

ންނަމުންދާތީ. އެހެންވީމާ، ައޅުނގަުޑގެ މަޢުޟޫގައި މާދިުގވާހަކަތަެކއް ދައްާކކަށް ފެ

 ޤަސްތެއްނުކުރަން. ައޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް..

 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިހަށް މަޑުކޮށްލަްއވާ.   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 



 ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ދެންމެ ވާހަކަފުޅުދައްަކަވމުން އެ  ޝުކުރިއްޔާ ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

ނަޑއެިޅގެން ވިދާުޅވެއްޖެ ތިމަންނާ މި  މެންަބރު ފާޠީން ޙަީމދު   ގެންދެވި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކަ

ވާހަކަދަްއކަނީ މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ އަންހެނުންެގ ހެދުންެއޅުމާއި ގުޭޅގޮތުންނޭ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ކުރިމަތީަގއި މިއޮތް މަޢުޟޫއަކީ އަޅުަގނޑުހިތު ން މިހާރު ައޅުގަ

ނޑުމެންެގ ކުރިމަތީގަިއ މިއޮތް މަޢުޟޫއަކީ މިހާރު  އެެއއްނޫން. އަުޅގަ

ވަަނ  61ވަނަ ދެލިކޮޕީގެ  2އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި ޑިބޭޓްުކރަމުން ގެންދާ 

ެގ މާއްދާގައިިމވާ ކަންަތއް. ެއއީ، މަޖިލީހުގެެެ ޖަލްސާތަަކށް ހެދުން އެޅުމު

ނޑު ދެޭކ ގޮތުަގއި މަޢުޟޫން  ނޑަކާ ގުޭޅގޮތުން އެެހންވީމާ، ެއއީ އަުޅގަ މިންގަ

 ބޭރުން އެވާހަކަފުޅު ދެްއކެނީ. އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަ ދަންނަާވލީ. ޝުކުރިއްޔާ.

 

 

ނޑުވެްސ ފާހަގަކުރިން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:  އާދެ، ިނޒާމާބެހޭ ގޮތުން ެއގެންނެވި ުނކުތާތައް އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެން  ވިާދޅުވެއްޖެ މިތާނަގިއ  އެހެންނަމަވެސް އެހެންވިދާުޅެވފައި ކަ

އަޅުަގނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުމަކީ މުޅިޤައުމަށްވެސް ޭއެގ އަސަރުކުރަމުންދާނެ 

ކަމަކަށްވާނޭ. އެހެންވީމަޭއ މިގޮތަށް މިވާހަކަަދއްކަނީ. އެެހންވީމާ، އަޅުަގނުޑވެްސ 

ނުޑ ދަ ންނަވަންވެސް ބޭނުން މުޅިޤައުމުގަ އަންހެނުން ޤަބޫލުކުރަން އަދި އަޅުގަ

ހެދުންއަޅާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭގަިއ އެވާހަކަދަްއކާކަށްނޫން އަުޅަގނޑުމެން މިތާ މިތިބީ 

ޖަލްސާޔަށް ޚާޒިުރވުމުަގއި ހުިރހާ  މެންބަރުން ވަިކ އަންހެްނ މެންބަރުންނެއްވެސް 

އް ފާހަގަކުރާނެތޯ ނުވަަތ ނޫން. ހުރިހާ މެންބަރުން ހެދުންކޮޅު ބަހަޓަވާނެ ަވކިގޮތެ 

ނޑުމެން ނިންމަން މިތިބީ.  ދެން އެހެންވީމާ ޢިއްޒަތްތެރި  ނޫންތޯ އަޅުގަ

ނޑުެު ވަރަށްބޮޑަްށ  މެންބަރުން ވާހަކަދައްކަާވއިުރ އެގޮތަށް ދެއްެކވުން އަުޅގަ

 އެދެން.

  

ނޑު މަޢުޟޫން ބޭރެއްނުވަން.  ނިލަންެދއަތޮޅު ދެެކނުުބރީ   ެއއްވެސް ޝުކުރިއްޔާ އިނގޭޯތ. އަުޅގަ



ނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގެ  މެންަބރު ޢަްބދުއްލަތީފް ުމޙަްނމަދު  ނޑުމެންެގ މަޖިލީހަކީ އަޅުގަ  ޝައްެކއްނެތް އަުޅގަ

އެިކއެކީ ކަނކޮޅުތަކުން އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ މުޅިޤައުުމން ހޮވާފައިތިބި ވަރަްށ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ން ނިންމާ ކޮންމެ ކަމެއްގެ  ޢިއްޒަތްތެރި ޤާބިލު މެންބަރުންތަކެއް. މިމަޖިލީހު

ނިންމުން ހަމައެކަނި މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރައްދުިވކަމުގަިއ ިވއަސް ޭއެގ 

ނޑު ދަންނަާވނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮުޅތަކަށް ކުރަމުންދާނޭ.  އަސަރު އަުޅގަ

ނަޑއެިޅގެްނ ރާއްޖޭެގ ރަްއޔިތުންނަށް ައސަރު ނުކުރާނޭ ކަުމގަިއ  އަޅުަގނޑުމެން ކަ

ންނެވިއަސްެް ައޅުަގނުޑ ދަންނަވާނީ މިމަޖިލީހުން ނިންމާ އަދި ދެ

ނޑައެިޅގެން ނިންމާ ކޮންމެ ކަމެއްގަިއެވްސ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް މެންބަރުންނަށް ކަ

އޭގެ އަސަރުަތއް ރާއްޭޖެގ ރައްޔިތުންނަސް ކުރަމުްނގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، 

ނޑު މިދަ ންނަވާ އެްއޗަީކ އަޅުަގނޑު މިދަންނަވަން ުއޅޭ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ

މިމަޖިލީހުގައި މިމަޢުޟޫއާއި ބެހޭގޮތުން މިހާ ގިނަ ވާހަކަ ދައްކަމުން މިގެންދަީނ 

ނޑުމެންގެ ރާއްޭޖގައި މިހާރު ޙާލަތުހުރި ގޮތުގެ  ސަބަބުތަކެއް ނެތިެއއްނޫން. ައޅުގަ

މައްޗަށް ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރުން ޢާލިމުން އެަކމަށް ޤާބިލުބޭފުޅުން 

ން ގެންދަނީ ވަރަށް އަސަާރއެކު ާރްއޖޭގެ ޙާލަތު ހުރިގޮތަްށ އެވާހަކަަދއްކަމު

ނޑު ދަންނަވާނީ އަުޅަގނޑު ވަރަށް ޮބޑަށް  ވިސްނާފައޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުގަ

ތާއީދުކުރަމޭ ޑްރާފްޓް ކޮމިީޓައށް މ. އަތޮޅުެގ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް

ނޑު   ަވރަށް ބޮޑަށް އަޙްމަދު ޝަފީޤް ގެންނަވާފައިވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

 ުެ ތާއީދުކުރަމޭ. އެފަދަ ޚާލަތެއްގައި ައޅުަގނޑުމެންގެ ަގާވއިދު

ނޑުމެން މިހާރު މިތިބި ޙާލަތުން އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  ހަމަޖައްސައިގެންނޫނީ އަުޅގަ

ކުރިއަށް ެދވޭކަށް ނޯންނާޭނ. ޝައްެކއްނެތް މިމަޖިލީހުން ނިންމާ ކޮންމެ 

މި ކަމުގައި ވިއަްސ އޭގެ ައސަރު މުިޅ ނިންމުމެއް މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ނިން

ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާނޭ ކަމާމެދު ޝައްެކއްނެތް. ވައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. 

 ޝުކުރިއްާޔ.

 



ނޑުމެން މިބަޙުޘް  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަީނސާ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، މިހާރު އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާ 61ދަނީ ގަާވއިދުެގ ދެވަނަ ދެލިކޮޕީގެ ކުރަމުން މިގެން އަްޙމަދު ވާހަކަެދއްކެުވން:

ނުޑ   މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ޖަލްސާތަކަށް ހެދުން އެޅުމާ ބެހޭގޮތުން. އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި އިޖްތިމާޢީ ކޮްނމެ އެއްވުމަކަްށވެސް އެެއްއވުމެްއގައި ބަިއވެިރވާ  

ިއ ޚިލާފްނުވާ ގޮތަށް. އެންމެންވެސް ހެދުން ައޅަްނވާނީ ޢިޖްތިމާޢީ އަދަބްތަކާ

އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުަގިއ ސަރުކާރުގެ މުަވއްޒަފުން ރަސްމީ ގަޑީަގއި ހެދުން 

ނޑުތަެކއް ަކނޑަައޅުްއވާ ސަރުކާރުން ފާސްކުރަްއވާ ަގވާއިުދގަިއ  އެޅުމުގެ މިންގަ

 އެއޮންނަނީ ޢިޖްތިމާޢީ އަދަބުތަކާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް ހެދުން އެޅުމަށް. އެހެންވީމާ،

ވަނަ މާއްދާ ޑްރާފްޓުކުރެވިފައި އޮްތގޮތާއި އަދި މ.އަޮތޅުެގ  61މިހާރު މިދެލިކޮޕީގެ 

ނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙަށް އަުޅގަ

ނޑަށް ަހމައެކަނި އިޞްލާޙަްށ  ވިސްނާލާއިރު މާބޮުޑ ތަފާތެއްނެތް. އަުޅގަ

ބަބަކީ މީގަ ސަރުކާރު ޮއފީސް އޮފީހުގެ ވެރިްނ ބަލައިގަންނަން ޖެހިލުންވާ ސަ

ނޑުތަުކގެ ތެރެއިން  ރަސްމީ ގަޑީަގއި ހެދުން އެޅުމަށް އޮންނަ  މިންގަ

އައުރަިނވާާވގޮތަށް ހެދުން އެުޅމުގެ ވާހަކަ ގެންަނވާތީ. ސަުރކާރު އޮފީސް އޮފީހުގެ 

ތިމާޢީ މުވަްއޒަފުން ރަސްމީ ގަޑީަގިއ ހެދުން އެޅުމަށް އޮންނަ މިންގަޑުތައް ޢިޖް

އަދަބުތަކާއި ެއއްގޮތަްށވާކަާމިއ އަދި ެއއީ ޢިްއޒަތްތެިރ މެންބަރު އަޙްމަދު 

ނެޑއް ކަމުަގއި މިިއޞްލާޙުން އަޅުަގނޑަްށ  ޝަފީޤްވެސް ޤަބޫލުކުރެްއވި މިންގަ

ނޑަށްެް  މާނަކުރެވޭ. އެހެންނަމަވެްސ އައުރަނިާވވާ ގޮތަށް ގެްނނެވީމަ، އަުޅގަ

މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިއަދު ވާހަކަފުޅު ތަންކޮޅެއް ކަންބޮުޑވާ ސަބަަބކީ 

ދެއްކެވި މެންބަރުން ވާހަކަެަުފޅު ދެއްެކވުމުގެ ތެރޭަގިއވެސް އެކި ބޭފުޅުން ައއުރަ 

މާނަކުރެއްވީ އެކި ގޮތަށް. މިއީ އަޅުަގނޑަށް ވަަރށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެްއ. 

ަނ ޖަލްސާ. ވަ 36ހަނދުމަފުޅުހުންނާނެ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މިއަދު މީ 

ނޑުމެންނަށް  35މީގެ ކުރިން އޮތް  ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ގިނަ ޖަލްސާތަުކަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން މި ގަވާއިދު ފާްސކުރުމުގަިއވެސް އަިދ  ވާހަކަ ދެކެިވއްޖެ. އަުޅގަ



ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙު ުކރުމުގަިއވެސް އިެިބާރާތް ކުުރމުގައި ައޅުަގނޑުމެްނ 

ްށގެންނުވާނެ. އެކި ގޮތަށް އެިކފަހަރު ތަރުޖަމާ ކުރެވޭ މާނަ އޮޅޭގޮތަށް އިބާރާތް ކޮ

ގޮތަށް އެްއވެސް އިބާރާެތްއ ގެނެިވގެންނުވާނެ. ެއއީ އަޅުަގނޑު ކަންޮބޑުާވ 

ނުޑމެންނަށް މިހާތަނަށް  ސަބަބަކީ. އެހެްނވީމަ، މި އައުރަ ިނާވވާގޮތް އަުޅގަ

ނޑަށް އަުޑއިވުުނގޮތުން މާނަކުރެވިަފއި އޮތީ އެކި ގޮތްގޮތަށް ަކމަށްވާ ތީ އަުޅގަ

އެއިެިބާރާތް މީގެ ތެރޭަގިއ އޮއްވާ މިއިޞްލާޙަށް ތާއީދުކުރެޭވކަށް ނެތޭ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ. ައއުރަ ބަެއްއ  ދަންނަވާލަންޖެހޭނީ. ދެން އަޅުގަ

ބޭފުޅުން މާނަކުރެއްވި ގޮުތގަިއވިްއޔާ ައޑުެވސް ޭއެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

މަޖިލީހުގެ އަންހެން ހުރިހާ މެންބަރުން މުޅި  އެހެންވެއްިޖއްޔާ މި ޢިއްޒަްތތެރި

ނޑު ިނވާާވގޮތަށް ހެުދން އަޅަިއގެން އައިސްތިެބެގންވެސްެް މިތާނަގއި  ހަށިގަ

ވާހަކަެއއް ނުދެއްކޭނެ. އެެހންވެއްޖިްއޔާ މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުަގއި  

ނޑަްށ ތިބުމުގެ ބޭނުމެއްވެސް ނެތް. އެހެންވީމާ، އެހެން އޮްތކަމަކަށް އަޅު  ގަ

ނުޑ ނިންމާލުމުގެ ކުރިން  ތާއީދެއް ނުކުެރެވއޭ ދަންނަވާަލން ބޭނުންވޭ. ދެން އަުޅގަ

ނޑުމެން ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް މިތާ މިތިބީ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ައޅުގަ

އެކަކު އަނެަކކު ދައްކާ ވާހަަކ ޓޮލަރޭޓް ކުރުމަށޭ. އެަކކު އަނެކަކު ޓޮލަރޭްޓކޮްށ 

މަލުތައް ހުންނަގޮތްވެސް މިޢިއްަޒތްތެރި މަޖިލީހުގައި އެކަކުެު އަނެކަުކގެ ޢަ

ނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން އެބަޖެހޭ ޓޮލަރޭޓްކުރަން. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ އަޑު ިއވުުމގެ ޙިއްސަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތައް ނުވަތަ 

އެކަްނ  ވަރަށްބޮޑެތި ނުރައްކާަތްއ ކުރިމަތި ވެގެންދާއިުރަގއިވެސް ހަމަ

ނޑު ެދކޭ ގޮުތަގއި އެމީހެްއެގ  ޓޮލަރޭޓްކޮށްލާފައި މިތާ މިތިބެނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑީެގ ބާރު ނުފޯރުޭވ ވަުރގެ މީހެއް ިމ  އަމިއްލަ ޖަޒްބާެތއްެގ މައްޗަްށ ސިކު

ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މެންބަރެއްގެ ގޮުތަގއި ނެތް ހިނދެއްަގއި މިގޮތަށް ތަފާތު 

ނޑުމެންނަށް ބަެއއް މީހުން ހެދުންއަޅާ ގޮތްގޮތަށް މާ ނަކުެރވޭ ގޮތަށް އަދި އަުޅގަ

ނޑުެމންގެ ޢަމަލުތައް ސީދާ ނުކުެރވިދާނެ ކަމަށް ބިރުެު  ގޮތުން އެކަމަށް އަުޅގަ



ގަނެފާނެ ކަމަށްޓަކަިއވެސް އެގޮތަށް އެޢިބާރާތް ކޮްށގެްނ އަޅުަގނޑަކަށް ހަމަ 

ންނާކަށް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ އެްއގޮތަކަްށވެސް ތާއީެދއްނުުކރެވޭ މިމާއްދާ އޮ

 ވަނަ މާއްދާ އޮތް ގޮތަށް ބާްއަވން. ޝުކުރިއްޔާ. 61ތާއީދުކުރަނީ މިޑްރާފްޓުގެ 

  

ނޑުގެ ާވހަކަ  މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް. އަުޅގަ

 ނޑަށް ފަހުން ފުރުޞަތު ދެއްވުން އިންޓަވަލްކުރިން ނުނިމިއްޖެަނމަ އަޅުގަ މެންަބރު ޢަލީ ވަީޙދު 

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ މިއަދު ފާހަަގކޮށްލަން   ވާހަކަެދއްެކވުން: އެދެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރަީއސް، އަުޅގަ

ބޭނުންވަނީ މިމަޖިލީހަށް އަލަށް ބައިވެރި ވަަޑއިގެންެނވި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގެ 

ނޑު ޒުވާން ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރންނަށް މަރުޚަބާ ދެންނެވު މަށް. އެާއިއއެކު އަުޅގަ

ވަނަ މާއްދާއާއި ެބހޭގޮތުން ދަންނަވާލަން.  61މިއަދު މިބަޙުޘްކުރެވޭ ގަާވއިުދގެެެ 

ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، މިއަދު މުޖުތަމަޢު މިއޮތްގޮތުން މިމާއްދާއަކީ ައޅުަގނުޑ 

ނޑުމެންގެ ތެެރއިން ެއއްވެްސ ބޭފުޅަކަށް ާމފަސޭހަގޮތަކަށް ވާަހކަ  ހިތުން އަޅުގަ

ނުޑ  ދައްކަން ކެރިދާނެ މަޢުޟޫެއއްހެނެއް ހިެޔއްނުވޭ. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންނީ މާތް ެގ ެއއްަކުއވަންތަކަން ޤަބޫލުކޮްށ هللا ދެކޭގޮުތގައި އަުޅގަ

ޢަލައިޙި ަވޞައްލަމް އެކަޭލގެފާނު هللا ޞައްލައް هللا މުޙަންމަދުއް ރަޞޫލު

ސާބިތުވެގެން ތިބި  މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވި މިދީނަށް ތަބާވެ އޭގެ މަތީގައި 

ބައެއްކަުމގައި ވީހިނދު، އަިދ އަޅުަގނޑުމެން ވާންޖެހެނީ މިދެންނެވި ދެއުޞޫލު 

އަންނަނިވި މުޖުތަމަޢުއަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު 

ވާޖިބްކަމުަގއި ދެެކިވގެން ވީިހނދު ފަސްޖެހެންވީ އެްއވެްސ ސަބަބެއް އޮތްކަމެްއ 

ނޑަށް ކަމަށް ނުދެ ކެން. އެހެންކަާމއިެއކު އަުޅަގނުޑގެ ފެންަވރުގައި އަުޅގަ

ދެންނެވެންހުރި އެއްެޗއް ދެންނެވުމަށްޓަކައި ފަށަިއގަންާނނަން. ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ރައީސްެގ  ރައީސް، އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އަުޅގަ

ނުޑ މިވާހަކަ  ނޑު އެޭދނަން އަުޅގަ ދައްކަނީ މިމަޖިލީހުގެ އަރިހުން އަުޅގަ

ވަނަ މައްދާގައި ބުނާ ހެދުން އެޅުމުގެ މައްސަލަާއއި ބެހޭގޮތުން.  61ގަާވއިދުގެެެ 



މަޖިލީހުގައި އަޅަންޖެހޭނެ ހެދުމަކާއި  ބެހޭގޮތުން. އެހެންވީިއރު މަޖިލީސް މީ މުޅި 

ޤައުމެްއވެސްނޫން. މަޖިސް މީ މުޅިދުނިޔެއެްއވެސްޫނން. މަޖިލިސް މީ 

ނޑުމެްނ އެބަޖެހޭ ކޮންމެވެސް  މުޅިދީނެއްވެސް ނޫން. އެހެްނކަމަށް ވާއިރު އަުޅގަ

ވަރަކަށް މަޖިލީހުން ބޭރަށް ޖެހިލަން ވާހަކަ ދެއްކުުމގައި. މާނައަކީ ދީުނގަިއ 

ނޑު ކުރިްނ  މިކަންއޮތީކީ ކިހިނެއްތޯޭއެވސް ބަލައިލަން. މިވާހަަކ އަުޅގަ

މަތިން އެހެންބޭފުޅުންނަށް  މިދަންނަވާލި ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސްވަނީ ދެތިން ފަހަރަކު

ނޑުެު ވަރަްށ އިޙްލާސްތެރިކަމާިއއެުކ  މިކަން ހަނދުމަފުޅުކޮށްެް އަރުވާފައި. އަުޅގަ

ނޑު މިފަދަ މަޖިލީހެއްގައި  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަރިުހަގއި ދަންނަވާލަން. އަުޅގަ

އަހަރަށް ވުރެ ގިނަވަނީ. ެއއިރު އަުޅަގނުޑމެން އެންމެ ފުރަތަމަ  20އުޅެތާ 

ޖިލީހުގައި ކުރާސުވާަލކީ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން އިސްާލމްދީނުގައި އޮންނަނީ މަ

ކިހިނެއްތޯއޭ. ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް މިއީ ައޅުަގނޑުމެންެގ ެއންމެ ފުރަތަމަ ސުވާލު. 

ނޑަްށ މީގެއިން ެއގޭ ކޮންެމ  އެހެންނަމަވެސް ެއގި ަވޑަިއެގންނަވާނޭ ފަދައިން އަުޅގަ

ަރށް ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ އެިގވަަޑއިގަންަނވާެނ އެްއޗެްއވެސް އެއަްށވުރެ އިތު

ނޑުމެން އެުސވާލެްއ  ކަމުގަިއ ައޅުަގނޑު ީމ ހެްއކެތް. ނަމަވެްސ މިއަދު އަުޅގަ

ނޑުމެން އެވާހަަކެއއް ނުދައްކަމު. ައޅުގަނދުމެން ދައްކަީނ  ނުކުރަމު. އަުޅގަ

ނުޑ ޑިމޮކްރަސީެއްއގެ ވާހަކަ. މިިނވަން ކަމުގެ ވާހަކަ. ޢިއްޒަތްތެ  ރި ރައީސް އަުޅގަ

އަސްލު މިއަންނަނީ ޙަޤީޤި މަޢުޟޫއަށް. މަޢާފުކުރައްވާ ބަެއއްބޭފުޅުންެގ 

ވާހަކަފުުޅގައި އެބޭފުޅުްނ މިތަނުގައި ވާހަކަދެްއކެވި ބަެއއްބޭފުޅުްނ 

ވާހަކަފުޅުދެްއކެވުުމގަިއ ކޮންެމވެސް ވަރަކަށް ތިާމގެ މީހުން ތިބި ކަމުެގ މައްޗަްށ 

އަޅުަގނުޑގެ ވަރަްށގާތް އަެޙއް ކަުމަގއިވާ ހއ.ޢިްއޒަތްތެރި އަލި އަުޅވާލެްއވީ. 

މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމީރު ދެންނެވި. ތެދުފުޅެއް އެއީ އިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ހަމަ 

އެާއއިެއކު ދަންނަވާލަންޖެހެނީ ލާހަޔާފިއްދީން އެހެންކަމުގަިއވާނަމަ ވިސްނާ 

ށް ހާސްވާންޖެހޭނީ. ދެން ވަަޑއިގެންަނވާ ކިހާވަަރކަށްތޯ އަޅުަގނޑުމެން މިކަމަ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން ޖެހޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 



އަޅުަގނުޑ ވަރަްށ އެކަމަނާަޔށް އިޙްތިރާމް ކުަރއްާވ ބޭފުޅެއް، މަޒީނާ ޖަމީްލ 

ވިދާޅުވީ އެކަބަލުން މިޑިމޮްކރަސީއަށޭ. ޑިމޮކްރަސީ އިްޒ ނެކްސްޓް. ފުރަތަމަ 

ން ދެން ޑިމޮކްރަސީ ދެން އެހެން އެްއޗެއް. އަޅުަގނޑު އަިދ އިސްލާމްދީ

ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ ޑިމޮކްރަސީ އަކީެވސް ބޭނުންހާ ހެނދުމެއް އެޅުމެއްނޫނޭ. 

ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް އުޅުމެއްވެސް ނޫނޭ. ބައްަލާވ ރީތި ދިވެހިބަހުން 

ނޑު ދަންނަ ގޮތުން ވެއްޖި  އްޔާ ެއއީ ބޭރު ބުނާކަމުގަިއވާނަމަ ޑިމޮކްރަީސ އަޅުގަ

ފަރަންޖީ ބަހަކުން ތަރުޖަމާ ކުރެވުނު ބަހެއް. ޭއގެ މިބުަނނީ ރައްޔިތުންެގ ވެިރ 

ކަމެއްގެ ވާހަކަ. ދެން އޭެގ ތެރެއިން ގޮފި ފަޅައިގެން މިދަނީ. އެހެންކަމުގައި 

ނޑު ދަންނަވާލަން  ވާނަމަ އަޅުަގނޑަށް މަޢާފްކުރައްވާ ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަ

ނޑު އުޅެނީ ފަހަރެ އްަގިއވެސް ެއިއން އެްއވެސް ބޭފުޅަކަްށވެސް ވީވަަރކުން އަުޅގަ

ނުޑގެ ޤާބިލިްއޔަތުކަްނ ދިން ފެންވަރަކުން  މިބަލަނީ ބޭއިޙްތިރާމް ނުކޮށްެް އަުޅގަ

މިއާިއގެން ކުރިއަށް ދެވޭޯތޭއ. އެްއވެސް ޙާލެްއގައި ިއސްލާމްދީން ފަހަތަށް 

ނޫނުއަސާީސގައި އެކަނި އެހެްނ ދޫކޮށްލާފައި ކުރިއަށް ދެވޭެނ ގޮތެއްނެތޭ. ޤާ

ނޑު މިދުނިޔެއަށް ައއުމުގެ ކުިރން އަޅުަގނޑުމެންެގ  އޮންނާތީކީެއއް ނޫން. އަުޅގަ

ކާބަފައިން އެމީހުންގެ ކާބަފަިއން މިތަނަށް ގެނެސްފަ އޮތީ އެކަންޏެއްނޫނޭ. ބައްލަާވ 

ގެނެވޭނެ އޭގެ ކުރިން ޤުދުރަތުން މިތަނަށް ފޮނުއްވާފައި އޮތީ. އެައކަށް ބަދަލެއް ނު

އެްއވެސް މީހަކަށް. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޭޅާވހަކައަކީ ގަާވއިުދެގ 

މިހާރުއޮތްގޮތް ެއއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއްނޫނޭ ެދންނެވުމެއްނޫން. އަިދ 

އިޞްލާޙުަގއި އޮތީ އެންެމ މޮޅުގޮތެއްެވސް ނޫން. އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން 

ފާހަގަ ކުަރްއަވއިފި މިމައްސަލަަގއި  މިއުޅޭވާހަަކއަކީ ަބއެއްބޭފުޅުްނ ވާހަކާަގއި

ވަރަށްބޮޑުތަފާތު ތަާކއި ޙިޔާުލތަފާތު އުފެދޭ ކަމުގެ ވާހަކަ. ބައެއް މެންބަރުްނ 

ނަޑކީ ެވސް ދީނީ ޢިލްމު ވެރިއެއްނޫން. އަދި ކީއްކުރަންޯތ  ވިދާޅުވީފަަދއި އަުޅގަ

މެންބަރެއް.  ބަހުގެ ޢިލްމުވެރިެއއްވެސް ޫނން އެހެންނަމަވެސް މިމަޖިލީހުގެ ނިކަމެތި

ްށ  40އެހެންކަމަށްވާއިުރ އެފަދަ ިޢލްމު ވެރީންގެ ކޮމިޓީައކަށް މަދުވެގެން 



ނޑުމެން ނަންަގވަާމ  ޢިލްމުވެރީންގެ ކޮމިޓީައކަށް މިމައްސަލަ ހުށަހަޅާއިގެން އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ މިމަޖިލީހުގެ ކުރިންހުރި ކަންތައްތަކުަގިއ  ދެއްތޯއޭ. ެއއީ އަުޅގަ

ރި ެއބާވަތުގެ ަބއެްއކޮމިޓީތަކާއި ބައެއް މަޝްވަރާަތްއ އަޅުަގނޑުމެން އެބަހު

ހޯދުމުގެ ރޫޙު ހިމަނާފަ ގަވާިއދުގެ މާއްދާތަުކގެ ތެރޭަގއި. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ނޑު ޖެހިލާންނަން ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ ކީއްވެތޯއޭ ހެދުން އެޅުމުެގ  ދެން އަޅުގަ

ގެ މިންގަެޑއްެވސް އޮންނާެނ މިންގަޑެއް ނޯންނަންވީ ބައްަލވާ ވާހަކަ ެދއްެކވުމު

އަޅުަގނޑުމެން ަޤވާއިުދގަިއ ިހމަނާފަ. ބައްލަވާ ވާހަކަދެްއކުުމގެ މިންަގނުޑއެގެނީ 

އެމީހާ ކޮޅަށް ތެދުވެ ނުވަތަ އިށީނދެ އިނދެހުރެ ވާހަކަ ދެއްކީމަ އޭގެ ކުިރއަކުްނ 

މަ ވާހަކަދަްއކަނީ ކޮްނގޮތަކަށް ކަމެއް ވާހަކަދަްއކާނީ ކޮްނޮގތަކަށް ކަމަށް ހަ

ޞުބުޙާަނހޫ ވަތަޢާލާ. އެހެްނ هللا ދެނެވޮޑިގެްނވާނީ އަރަހުށި ތާޙިރުވަންތަ މާތް

އެްއވެސް ފަރާތަކަްށ ނޭޭގނެ. އެހެންވެްސ އިންާސނާއަށް ދެްއވާފަިއާވ 

ނިޢުމަތްތަކުގެ މަތިން ހެދުން އަޅާފައި ހުންނަގޮތް ހަމަ ލޮލު ކޮޅަށް 

ހަކަދައްކަންވާ ގޮތަށް ފެންނައިރަށްވެސް އެބަފެނޭ. އެހެންކަމުގަިއވާނަމަ ވަ 

 ްެ އަޅުަގނޑުމެން ަގވާއިެދއް ހަދާފައިެަ ހެދުން އަޅުްއާވނެގޮތަށް ގަާވއިދެއް

ނޑު ދެކޭ ގޮތުަގިއ  ނުހެދުމަކީ ކިހާ ބޮޑު ބޭއިޙްތިރާމެއްތޯ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑގެ ވާހަަކ  ގަީޑގެ ވަގުުތ ކުަޑވުމާެވސް ެއކީަގއި ައޅުަގނޑު ޤަޞްުދކުަރނީ އަުޅގަ

ނުޑގެ ސަބަބުން ެއއްެވސް  މިހިސާބުން ހުއްޓާލާ ތިބޭފުޅުންގެ އިންަޓވަލަށް އަުޅގަ

 ކަހަލަ ހުރަހެއްނޭޅުމަށް. ޝުކުރިއްޔާ.

 

ޝުކުރިއްާޔ. ރ. އަތޮުޅގެ މެންބަރު މުޅިންވާހަކަފުޅު މުޅިން ނިންމަވާލެއްވީ ކަމަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މެންގެ ޖަލްސާ ހިނގަމުންދާތާ އަޅުަގނޑު ބަލަިއގަންނަމުން މިހާރު އަޅުގަ

މިނެްޓގެ އިންޓަވަެލއް ތިޔަ ިޢއްޒަތްތެިރ  30މިނެޓްވަނީ. އެހެންީވމާ  2:30

ނޑު ައރުވާނަން. ދެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އަރިހުން  މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  11:00އަޅުަގނުޑ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ  ޖަހާިއރު އަުޅގަ



އަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ެފއްޓޭ ގޮތަްށ ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި މަސައްކަތް ކުރި 

 30ޖަހާއިރަށް މިތަނަށް ވަޑަިއގެން ދިނުމަށް. އާދެ،  11:00މެންބަރުންވެސް 

 މިނެޓްގެ ހުސް ވަގުުތކޮެޅއް ދެން.

 

 ]ށް 11.00ން  10.30އިންޓަވަލް [
 

ށްގެންދަން ފައްޓާނަން. އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު ޖަލްސާ ކުރިއަ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުމެން ޖަލްސާ ހުސްވަގުުތކޮޅަްށ  އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ފަދަެައިން އަުޅގަ

ނިންމާލިއިރު ވާހަކަފުޅުދައްަކަވން ހުންނެވީ ރ.އަތޮޅުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ 

ވަހީދު. އެހެންވީާމ، ެއ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރަށް އަޅުަގނުޑ ފުރުޞަތު އަުރވަން. 

ނޑު ދަންނަވަްނ ކުރިންވެސް ގާތްަގނޑަކަްށ ދެން އަ މިނިޓެއް ހާއިުރ  7ޅުގަ

ވާހަކަފުޅު ދައްަކވާފައި ވަނީ. އެހެންވީމާ، ވާހަކަފުޅު ކުުރކުރެްއވުން އެދޭ ވާހަަކ 

 ދަންނަވަން. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، ރައީްސގެ އިލްތިމާސް ައޅުަގނޑު ހިުތގެ ައޑިން މާޮޅސްމަޑުލު ުއތުުރބުރީ 

 ޤަބޫލުކުރާނަން. އަދި އިންޓޯލް ވަގުަތކީ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް  ޢަލީ ވަީޙދު މެންަބރު 

ކަންތަެައްތައް ހިނގަމުންދާ ަވގުތެއް. އެހެންކަމާއެކު އަުޅަގނޑުެވސް ދެކޭގޮުތަގއި   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮންމެވެސް ވަަރކަށް އަުޅަގނޑުގެ ވާހަކަ ކުުރކޮށް މަސައްކަާތގެން ކުރިއަްށ 

ނޑު ދަންނަވާލަން ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ދިޔުމަ ށްޓަކައި ބާރެއް އަޅާނަްނ. އަޅުގަ

މިބާވަތުގެ ކަންކަމުން ފަރުވާ ކުަޑކުރެިވއްޖެނަމަ ޤައުމުގައި ނަޞާރާދީްނ 

ފެތުރުންވެސް މަޑުމަޑުން ަނމަވެސް ރޫޙު އުފެދެމުން ދާނެއޭ މުސްތަޤްބަލުަގއި. 

ސްާނވަަޑއިގަންަނވަިއގެން އެބޭފުޅަކަްށ އެހެންވީމާ، މިކަމަށް އެންމެހާ ބޭފުޅުން ވި

ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުޞަތެއްގަިއ އިސްލާމް ދީނުގައި ކަމެްއ އޮންނަގޮތް އޮީތވިްއާޔ 

އެގޮެތއްގެ މަްއޗަށް ބުރަެވ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް 



ނުޑ އިށީންނާނަން. ޝުކުރިއްޔާ.  އިލްތިމާސްކުރަމުން އަުޅގަ

 

ނޑަކަށް   އްެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ. މިހާރު މިހާތަނަށް މި މާއްދާގައި މިއަުދވެސް ގާްތގަ

ވަަރކަްށ  10ވަރަކަށް ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްަކވައިފި. އަދި ިއތުރަށް  14

ބޭފުޅުން އެދިވަޑަިއގެންފައި ެއބައޮތް. އަދި ދެވަނަފަހަރަށް އެދިވަަޑއިގެންފައި ހުިރ 

ތިއްެބވި. ދެން އެހެންވީމާ އަޅުަގނޑު ިހތަށްއަރަނީ މިހާރު މި  ބޭފުޅުންވެސް އެބަ

ނޑުމެންނަްށ އެކަީށގެންާވވަރަށްކަްށ  މާއްދާއާއި ބެޭހގޮތުން އަުޅގަ

ނުޑ  ޚިޔާލުފާޅުކުރެިވއްޖޭ. އެހެންނަމަވެސް އަދި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުގަ

އޭގެ މާނައަީކ  ހިނގަންެދން. 11:10ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ގާތްަގނޑަކަށް 

މިނިޓް އިރުތެރޭގައި ެއވާހަކަަދއްަކވަްނ  6މިނިޓް ނުވަތަ  5ކުރިއަށް އޮތް 

އެދިަވޑަިއގަންނަވާ ބޭފުޅަުކ ހުންނެވިނަމަ އެބޭފުޅަކު އިޝާރާތް ކޮށްލައްާވ 

އަޅުަގނޑުމެން މިތާެގ އިދާރީ މޭޒުަގއި ނަން ނޯޓްކޮށްލެްއވުްނ އެދެން. އެހެްނވީމާ 

ގުމަށްފަހު ދެން އެދިވަަޑިއގަންނަާވ ފަރާތަކަށް ައޅުަގނުޑ ހިނ 11:10އެއަށްފަހު 

މި މަޢުޟޫގައި ވާހަކަ ދައްަކވަން ފުރުޞަތު އެރުެވން ނޯންނާނެ ވާހަކަ 

ދަންނަވަން. އާދެ، ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ިމައރުވަނީ މާލެ އަތޮުޅގެ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބުރާހީމް ޝަރީފަށް. 

 

ނޑަކީ މި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޓީޝާެޓްއ ލައިގެން ައއި  ބްާރހީމް މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު އި   `. އަުޅގަ

ެި މައްސަލަ  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:  ފުރަތަމަ މީހާ. އެދުވަހު އަޅުަގނޑަށް ރަސްމީ ސިފަެއއްަގއި

ކުރިމަތި ނުވިޔަސް ިމއަދުގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރ ނުރަސްމީކޮްށ  

ނޑުެގ ުސވާލަީކ  އަޅުަގނޑަްށ އެްނގި އެކަަހލަ ކަމެއް ުނކުރަން. ައޅުގަ

ފިރިހެނުންނާ އަންހެނުން ހަމަހަމަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، 

ފިރިހެނުންނާ އަންހެނުން މި މަޖިލީހުގައި ތަފާތު ކުރަމުން ެގންދަނީ ކީްއވެގެންޯތއޭ. 

ކުރަްއާވ މި މަޖިލީހުގައި ބައެއް އަްނހެންބޭފުޅުން ލޭޑީ ޑަޔާނާ ހެދުންކޮޅު ތުރު



ގޮތަށް ހެދުންކޮޅު ތުރުުކރައްަވއިގެން ވަަޑިއގަންނަވާ. ބައެއް ބޭފުޅުްނ 

ބޭނަޒީރުބުއްޓޫ ހެދުންކޮޅު ތުރުކުރަްއވަިއގެން ވަަޑއިގަންަނވާޮގތަށް ވަޑަިއގަންނަވާ. 

އަނެެެއްބައިބޭފުޅުން ެމޑަލިންގ އޯލްބްަރއިޓް ހެދުންކޮުޅ ތުރުކުރަްއވަިއގެްނ 

ޑަިއަގންނަވާ. އަޅުަގނޑު އެުދވަހު ޓީޝާޓެއް ލައިގެްނ ވަަޑއިގަންަނވާގޮތަށް ވަ 

 އައީމަ.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އަޅުަގނޑު ވަރަށް ގިަނއިރުެވްއޖެ އެއްެޗކޭނުބުނެ އިނދެވޭތޯ ކެއްކުރާތާ.   ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

ނޑު ައޑުއަހަން ތީން ކޮންމެ ބޭފުޅަކު މެންަބރު ޢާއިަޝތު ޢާޒިމާ   ވެސް އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ތިމަންނަމެންނަކީ އަންހެނުންނަށް ޤަދަރުކުރާ ބައެކޭ ވިދާޅުވާ އަޑު. އަދި ހަމަ   ާވހަކަެދއްކެވުން ޝަކޫރު

ނޑަށް ައޑުިއިވއްޖެ.  އެައޑު އިންޓަވަްލގެ ފަހުން، އިންޓަވަލް ަގޑީަގިއވެސް އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑގެ ުސވާލަކީ ައންހެނުންނާ ދެތޭރޭ މިގޮތަށް މިހާނިކަމެތިކޮށް 

ކަދެެކވޭއިރު އެކަން ހަމަ ރިޔާސަތުންވެސް ޤަބޫލުކުަރއްވަނީ އަންހެނުންނާ ވާހަ

 ފިރިހެނުންގެ ހަމަހަމަކަން ޤަބޫލުކުރަްއވާ ހާލުގަތޯއޭ؟ ުޝކުިރއްޔާ.

 

 

ނޑު ަހމަ މަޖިލިސްގެ ހުރިހާ  ރިެިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، ރިޔާސަތަށް ތި އިާޝރާތް ކުރެއްވީ. އަުޅގަ

ނޑު އެދެން ހަމަ  މެންބަރުންނަށްވެސް އެއްގޮަތަކށް މިދެކެނީ. އެހެންވީމަ، އަޅުގަ

އެްއވެސް މެންބަރަކު ވާަހކަފުޅު ދައްަކވާއިރު އެހެން މެންބަރަކަށް އިހާނަތްތެރި 

ގޮތަކަށް އަދި އެހެން ޖިންސަަކށް އިހާނަތްތެރި ގޮތަކަެަށް ާވހަކަފުޅު ނުދެއްެކވުން. 

 ންބަރު ވާހަކަފުޅު ުކރިއަށް ގެންދެވުން.އެހެންވީމާ، މާލެ އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެ

 

ނޑަށް އަންހެންބޭފުޅުންގެ އަބުރާ ޢިްއޒަތައް  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު ިއބްާރހީމް   ރައީސް، އަުޅގަ



ނޑު ނުދަންނަވަން. ހެދުންކޮޅު  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:  ޚުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތާވާހަކަެއއް އަުޅގަ

ނޑަށް ހީވަނީ ެމޑަލިން އޯލްބްރައިްޓ ތުރުކުރާ ވާހަާކ މިދެންނެީވ.     އަުޅގަ

ވާހަކަދެްއކީމަ ބައެއްބޭފުޅުން ހިތަށް ހިތްޕުޅަށް އަސަރުކުރީހެން. އެހެންކަންނޭންެގ 

ނޑު ދަންަނވާނީ މިގޮަތށް މިއުސޫލުން ހެދުން  އެވީ. އާދެ، ކޮންމެ މީހަކަސް، އަުޅގަ

ތަކުރުފާނު ހެދުން  އަޅަިއގެން އާެދވޭކަމަށް ވަންޏާ އަޅުަގނުޑގެ ކާފަ މުޙަންމަދުެު

ނޑަށްވެސް ހެދުން އަޅަިއގެން މިތަނަށް އާދެވިދާނޭ.  އަޅަިއގެން ައއިގޮތަށް އަުޅގަ

ދެން އައުރަިއގެ މައްސަލަ، އެމައްސަާލގައި ައޅުަގނޑު ާވހަކަދައްކާކަށް ނެތިން. 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ މާްއދާއަކާ ޚިލާފުެވގެން 

ޔައިރު ރާއްޖޭން ބޭރުގެެެ އެިކއެކި ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ިމ ބަހުސްކުރެވެމުން ދި

މަޖިލީހަށް ރިޔާސަތުން ގެނެސްދެއްިވއޭ. އެހެްނވީމާ އިްސލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ 

މަތީމަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއާއި ލަފާ މިކަމުގައި ައޅުަގނޑުމެްނނަށް ގެނެސްދެްއވަން 

 އަޅުަގނޑު ހުށަހަޅަން. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު މި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން މި ހިފަނީ  ކު މެްނބަރު ފަިއސަލް ފުވަްއމުލަ

ަވނަ މާއްދާއަށް މާލޭގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު  61ގަާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕގެ  ނަސީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ހެޅުްއިވ އާޠިފް ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާުޙ، އާދެ އެމާއްދާ އުިނކޮށްލެއްވުމަށް ހުށަ

ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ގޮތުން. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، މިމަޖިލިސްގަިއ 

ނޑުމެން ހަނައެކަިނ  ހިމެނިވަޑަިއގަންނަވާ މަދު ަކނބަލުންކޮޅުގެ ބޮލުަގއި އަުޅގަ

ބުރުގާ ެއޅިޔަްސ ެއއީ މުިޅ ޤައުމުގެ ހުރިހާ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ އައުަރ 

އްޒަތްތެރި ރައީްސ، ކޮންމެ އަކަސްެް މިއީ ނިވާީވކަމަކަށް ނުވާނެ. ޢި

ނުޑ  އަޅުަގނޑުމެން ހެދުންއެޅުމުަގއި ބަހުސްކުރަންވީ ަވގުތެްއކަމަކަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލެއްނުކުރަން. އަދި އަޅުަގނޑުމެން ކިތަންެމ ދިގު ބަހުސްތަކެްއ 

ނޑުމެން ބަލަންީވ  ކުރިކަމަށްިވޔަސް ަވގުތު ދާނީ ބޭކާރުވަމުން. މިވަގުތު އަުޅގަ

އިދު އަވަހަށް ނިންމައިގެން ޤާނޫނުއަސާސީ ިއޞްލާޙުކުރުމުގެ މާތް މިގަވާ 



ނޑުމެންގެ ަރއްޔިތުން ެއންމެ އަވަހަށް ބޭނުންާވ  މަސައްކަތް ފަށަިއ، ެއއިން ައޅުގަ

އެންމެ މުހިންމު ކަންތައްތައް ފާސްކޮށް ޭއގެ ހިޔާަވހިކަން ރައްޔިތުނަްށ 

ނޑު ދަންނަވާލަްނ ހޯދައިދިނުމަށް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ހެދުންއެޅު ުމގައި ައޅުގަ

އޮތީ ހަމަ ވަރަށް ކުރުކުުރ ގޮތަކަށް. އާދެ، ައޅުަގނޑުމެންގެ މާތްެވގެންާވ 

ނޑުމެްނ  އިސްލާމް ދީން އަޅުަގނޑުެމންނަށް ގެނެސްދެއްވި ކަންތައްތައް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ.  ބެލީމަ ހެދުންއަޅަންވާ ގޮތް އަޅުގަ

  ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނޑު ހަމަ މި ބަހުސްގައި  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ބައިވެިރވާން ބޭނުންވީ މިއަދު މިދެކެވޭ ވާހަކަަތކާ އަދި އާިދްއތަ ދުވަހު  މެންަބރު ޢާޒިމާ ޝަޫކރު 

ަގނޑު ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް އަުޑިއުވނު ވާހަކަތަކާ ުގޅޭގޮތުްނ އަޅު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ވާހަކަދަްއކަން ބޭނުންވާތީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ ދެންމެ ދެންނެވިހެން 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް ހަމަ ޕޮލިސީ ސްޓޭޓްމަންޓެއްގެ ގޮތުން ކޮންމެ 

ބޭފުޅަކުވެސް ވިދާުޅވޭ ތިމަްނނަމެންނަކީ އަންހެނުންނަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ބަެއކޭ. 

ފިރިހެނުން ހަމަހަމަކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް  ތިމަންނަމެން ޤަބޫލުކުރަމޭ އަންހެނުންނާ

އާދިއްތަ ުދވަހުގެ ޖަލްސާ ނިމިގެން ދިޔައިރު އަންހެނުންނާ ދޭތެރޭ ވަރަށް 

ހުތުރުގޮތަކަށް މި ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދެެކިވގެން ދިޔައިރު ހަމަ 

ނުަގިއ އެވާހަކަަތއް ޢިްއޒަތްތެރި ރިާޔސަތުންވެސް އަުޑއައްަސވަން އިންނަވާ މިތަ

ކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރި ފިރިހެން ބޭފުޅެއް، އާދެ، އެއިން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްެގ އަންހެން 

ދަރިކަނބަލުންނާއި އަނބިން ެއއީ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ވާ ހިނދު އެކަންތައްތަްއ 

ތަހައްމަލު ކުރެއްވި ކަމަކީ، އެއީ ތިއިން ކޮންމެ ބޭފުޅެއްެވސް އަންހެނުންެގ 

ނޑަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ ވާހަކަ. ހަމަހަމަކަން ހެޔޮގޮ ތުަގއި ޤަބޫލުކުރެވޭކަން އަުޅގަ

 ދެން ހަމަ އެއާއެކު އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް....

 



 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ދަންނަވާނީ އެ ބަދުނާމު މި ޢިއްޒަތްތެރި  މާލެއަޮތޅު މެްނބަރު ިއބްާރހީމް 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ބޮލުގަެއއް ނޭުޅއްވޭެނއޭ. މިތަނުން ކޮންމެ މެންބަރެއްތޯ  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑުމެން އަންހެނުންނަށް އިހާނާތްތެރިކޮށް ހިތީ. އެހެންވީމާ، އެ ބަދުނާމް ިމ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި މެންބަރުންގެ ބޮލަކުެއއް ނޭޅެްއވޭނެ. އިނގޭތޯ. 

 

 

ނޑު ދެޭކޮގތުގައި ވަިކ ބޭފުޅަކަށް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އެ ނިޒާމާބެހޭ އެ ުނުކތާ އެނެގީ އަުޅގަ

އިޝާރާތެއް ނުކުަރއްވާ. ދެްނ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަދެއްކެވެުމގައި އެްއޗެްއ 

ދަންނަވަމުން މިގެންދަނީ އެއްވެްސ ވިދާޅުވުުމގައި އަޅުަގނޑު ފަށްފަށުން 

މެންބަރަކު އެހެން ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އިހާނާތްތެރި ގޮތަކަްށ ެއއްެޗްއ 

ނޑު  ވިދާޅުނުވާށޭ. އާދެ، އެހެން ައނެއްކާެވސް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވާަފއި އަުޅގަ

ެދވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެން

 ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

ނޑު ދެން ވާހަަކައކަށް  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

 ތާއީދުކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ދެންމެގައި ޮކޅުމަޑުލުގެ ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު  ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު 

ދާޅުވި ވާހަކަައކަށް. އެމަނިކުފާނު ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސެގ ރިޔާޟް ރަޝީދު ވި ވާހަކަެދއްެކވުން: 

އިސްތަށިފުޅުަގއި ވަރަށް މުހިންމު ވާޖިބެއް އަުޅަވއިފި ެއއީ މި ޢިއްޒަތްތެެެިރ 

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަދައްަކަވން ދަސްކޮށްދެއްވުުމގެ 

ނޑުމެ  ން މިކަހަލަ ކަންތައް ވާޖިބު. އެއީ ެއކަމު އަުޅަގނޑަށް ހީވަނީ އަުޅގަ

ކުރުމުގައި މިކަހަލަ ވާޖިބުތައް ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސގެ އިސްތަށިފުޅުަގިއ 

އަޅަންޖެހޭނީ އަޅުަގނޑުމެްނ މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ތަސައްރަފު ނުފުދޭތީ. 



އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި އަުޅަގނޑަށް މި މާލޭގެ ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ވާފަިއވާ....އާޠިފް ހުށަހަޅުއް

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑަށް ބަހެއް  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ރިޔާޟް   ޢާޒިމާ އަޅުަގނޑަށް ތަޢުރީފުޮކށްފައި އަނެްއކާ އަުޅގަ

އެއްަލވައިފި. އެހެންވީމާ، ެއހެން ނުހައްދަވާ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު ތިބޭފުާޅއަށް  ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޅުމުގަިއވެސް ައޅުަގނުޑވާނީ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް އިހްތިރާމްކުރަން. ހެދުން އެ

ނޑުގެ ެއއްެވްސ  އެބޭފުޅަކު ބޭނުން ގޮތަކަށް ހެދުން އެޅުމާ ދޭތެރޭގައި ައޅުގަ

މައްސަލަެއއް ނެތޭ. އެހެން ަނމަވެސް އިސްލާމްދީން، ދީުނެގ އެްއވެސް އަސްލަކާ 

ނޑުމެންަނށް ލިބި ފައި އޮްތ އަޅުަގނޑުމެންނާ ޚިލާފުެވވޭަކށް ނެތް. އަުޅގަ

ނޑުމެްނ ބޭނުންކުރަންޖެހޭނީ. އެއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިނިވަންކަން އަުޅގަ

ވާހަކަދެްއކުމުަގއި މަޖިލީހުގަިއ ވާހަކަދެއްކުުމގައި އިސްލާްމ ދީނުގެ އަސްލަކާ 

ނޑުމެންނަށް  ޚިލާފުނުވާ ގޮތަށް ވާހަކަެދއްކުމުެގ ެއ މިނިވަންކަްނ އަުޅގަ

ން އެޅުމުގަިއވެްސ އަދި އެހެން ކަމެްއ ލިބިފައިވަނީ. އެހެންވީމާ، ހެންދު

ނަޑކަށް އެކަން ބަލަންޖެހޭނީ.  ނޑުެމން އެ މިންގަ ކުރުމުގަިއވެސް އަުޅގަ

 އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު.....

 

 ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރުކޮށްލަ ދެއްވުން އެދެން. ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 މާ ދިގު ވާހަކަެއއްނޫން. އެހެްނ ނަމަވެސް މި ދެންނެވީ އަޅުަގނޑު އެ  ޑުލު ެމންަބރު ރިޔާޟް ކޮޅުމަ



ނޑާ ދިމާއަށް ކޮންމެހެން  ރަޝީދު ވާހަކަެދއްެކވުން: ގޮތަށް ދެންނެވި ވާހަަކއެއް ޫނނޭ އެއީ އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ނޑެ   އް ނުދެކެމޭ.އެކަން ެއގޮތަށް ކުރުުމގެ ެއއްެވސް މާނައެއް އޮްތކަމަކަށް އަުޅގަ

 

 

ޮކޅުމަޑުލުގެ އަެނއް ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރުވެސް އެއްެޗއް ވިދާުޅވުމަްށ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 އެދިަވޑަިއގެންފަިއވޭ.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޤާނޫުނއަސާީސގައި އެބަބުނޭ ރައްޔިުތންގެ ޚާއްޞަ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން 

މަޖިލީހަށް ޝަރުތު ހަމަވަނީ ތަސައްރަފު ފުދެނީ ކޮން ބައެއްކަން. އެހެްނވީމާ،  ޝީދު ޙަސަން ވާހަަކދެއްެކވުން:ރަ

އެގޮތަށް ތަސައްރަފު ފުދިގެން ޤާނޫނީ ގޮތުން ހުވާކޮށްގެން ައއިސްތިބި ބައެއް މިތާ 

މިތިބީ. އެހެންވީމާ، މިތާ މިތިބަ މެންބަރުންނަނީ ތަސައްރަފު ނުފުދޭ ބައެކޭ 

ދާޅުވުްނ ައޅުަގނޑު ެދކޭގޮުތގަިއ ެއއީ މިތާ ިތއްބެިވ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވި

ނުޑ ެއ  ވިދާޅުެވވުނު ބަދު ބަހެްއ، އެކަީށގެންނުވާ ބަހެްއ. އެހެްނވީމާ، އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެެެރި މެންބަރަށް ވަަރށް އަދަބުވެިރކަމާއެުކ އެދެން އެ ވިާދޅުވި ދިދާުޅވުްނ 

 ރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.އަނބުރާ ގެންދަވަން. ވަ

 

  

އާދެ، ައޅުަގނޑަްށވެސް ހީަވނީ އެ ވިދާުޅވި ގޮތުން އެ މެންބަރުންނަށް އިހާނެތި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ބަހަކަށް އެބަސް އެބަވޭހެން. އެހެންވީމާ، އެ މެންބަރު އެ ގެންނެވި ނިޒާމީ ނުކުތާ 

ނޑު އެދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ  އަޅުަގނޑު ބަލަިއގަންނަން. ދެން އަޅުގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަުފޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަން. 



 

ނޑު ދަންނަވަން ުއޅުނު އެްއޗެއް  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ މެންަބރު   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

 ނގެ މުޅިްނ އެ މުޅިން ފުރިހަމަ ނުވަނީސް ވާހަކަދެއްެކވީމަ ކަންނޭ ޢާއިޝަތު ޢާޒިމާ ޝަކޫރު 

ނޑު ދަންަނަވން އުޅުނު ވާހަަކއަީކ  ވާހަކަެދއްެކވުން: ބޭފުޅުންނަށް އެ އަންޑަސްޓޭްނޑް ނުވީ. އަުޅގަ

މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާޠިފް ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް މި މާއްދާ 

އުނިކުެުރުމުގެ ަމއްސަލަައށް ބަލާއިރު އަުޅަގނޑަކަށް ހިެއއްނުޭވ 

މެންނަށް މި ޢިއްޒަތްެެތެރި މަޖިލީހުގައި މި ކަހަލަ މާއްދާއެްއ އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށް ކުރިއަށް ެދވިދާނެހެން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ިމ  އުނިކޮށްގެން އަުޅގަ

ދަންނަވަނީ ެއވަރުެގ ސްޓްެރންތެއް މި ޢިްއޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ނެތް ވާހަކަ. 

ާވއިދުަގއި އޮްނނަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އެހެންވީމާ، މި ޑްެރސްކޯެޑްއެގ ވާހަކަ މި ގަ

ނުޑ  އަޅުަގނުޑވެސް ޤަބޫލުކުރަން. ދެން ޑްރެސްކޯޑެއްގެ ވާހަަކ އޮންނަން އަޅުގަ

ނޑު މ.އަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް  ޤަބޫލުކުރާއިރު އަުޅގަ

ތިކޮްށ ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ އިޞްލާޙާމެދު ބަލައިލައިފިން. އެ އިޞްލާުޙގައި ވަރަށް ރީ

މަށް ދިވެހިބަހުން ލިޔެވިފައި އެބައޮތް އައުރަ ިނވާވާ ޮގތަށް ހެދުން އެޅުމުގެ 

ވާހަކަ. އެހެން ނަމަވެްސ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިތާނގައި ައޑު ިއިވއްޖެ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް އިނގިއްެޖ ހަމައެކަނި ޤާނޫނީ ނުކުާތތަކެއް ނޫންކަން ވަިކ 

ކޮންމެ ކަމަކީވެްސ އެކި ގޮތްގޮތަްށ އެްއގޮތަކަށް ތަރުޖަމާ ނުކުރެވެނީ. 

ތަރުޖަމާކުރެވޭ ެއއްެޗއް ކަުމަގއި ދޭހަވެއްޖެ. އެހެންވުމާެއކީ އަންހެނާގެ ައއުރަައކީ 

ނަޑއެިޅގެން ެއނގެން ނެތް އިރުަގއި މިަފދަ މާއްދާއެއް މިއަްށ  ކޮބައިކަން ކަ

މިތަނަށް  ލައިގެން ައޅުަގނޑުމެންގެ ެތރެއިން ކިތައް މީހުންތޯ ގަާވިއދާ އެއްގޮތަށް

އަންނަނީ ކިތައް މީހުންތޯ ގަވާއިދާ ެއގޮތަށް މިތަނަށް ނާންނަނީ ބެލޭނެ ކަހަލަ 

ނިޒާމެއް ނެތް އިރުަގއި މިަކހަލަ މާއްދާއެއް މިތަނުން ފާސްކުރުމަކީ ކުެރވިދާނެ 

ނުޑ  ނޑަށް ަޤބޫލުނުކުރެވޭތީ މިވާހަކަ ދަންަނވާލީ. ދެން އަުޅގަ ކަމެއް ކަމަށް އަުޅގަ

ނޑު ަތކެްއގެ  ހިތަށް އަރާ ހަމަ އަޅުަގނޑުެމންނަށް މި ބުނެވެނީ އިޖްތިމާޢީ މިންގަ



ނުޑެގ  ނޑުމެންނަށް އިޖްތިމާޢީ މިންގަ ވާހަކައޭ. އައުރަ ނިާވވާ ގޮަތށްވެސް އަުޅގަ

ތެރެއިން ހަމަ ކަމުނުދާ ހެދުމެއް ލަިއގެން މިތަނަށް އާދެވިާދނެ. އެވާަހކަ ވަރަށް 

ތެރި މެންބަރު މަޒީނާ ޖަމީލް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޢިްއޒަތް

 ރަނގަޅަށް ވިދާުޅެވއްޖެ. އަދި ހަމަ....

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޝަކޫރު ޒިމާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާ ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ޙުަސއިން 

 ަކއަކިެީ ިއސްލާމްދީނުގެ އަސްަލކާ ޚިލާފުން ވާހަކަފުުޅގައި މިބުރުާގގެ ވާހަ :އިްބރާހީމްެް ވާހަކަެދއްެކވުން

އަދި މިމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންަދވަމުންދާތީވެ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ  

ނޑައެިޅގެން އިްސލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުވުްނ ފަދަ ކަމެކޭ ނުވަތަ  މިއީ ހަމަ ކަ

ގަިއ އަސްލެކޭ މިއީ އިނގޭތޯ. ބުރުގާއަކީ ިއސްލާމްދީނުގެ އަސްލުކަމު 

ހަމަގައިމުވެސް ދަންނަނީ ޚަރާމް، ހަލާލު ހުއްދަ މަކުރޫހަ މިކަންކަން. އާދެ 

 އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އިސްާލމް ދީނާ.....

 

 

ނޑު އެދެން.... ނ.އަޮތޅުެގ ނި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޒާމީ ނުކުތާ ވީހާވެްސ ކުުރކޮށް ވިދާުޅވުން އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު.

 

 ހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށް ެގންދެވުން()ނިޒާމާބެ

 

 އިސްލާމްދީނުގެ ެއއްެވސް ޢިލްމުވެރިއަކު ބުުރގާ ެއޅުން ވާިޖބު ނޫންކަމަކަށް ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ޙުަސއިން 

 ވިދާޅުވެަފއި ނުވޭ ުޝކުރިްއޔާ. އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން: 

 



 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ހުގެ ވަކި Iފާޅުކުރާނީ މިތަނުގެ މަޖިލ ..އިސްލާމްދީނުގެ ޝިޢާރު .... ދެކުުނބުރީ މެންަބރު  މިލަދުްނމަޑުލު

 މެންބަރެއްނޫން. އެހެންވީމަ ެއވާހަކަދަންނަވަން. ާޔމީން ވާހަަކެދއްކެވުްނ: هللاޢަބްދު

 

 

ނޑު އެންެމ ފުރަތަމައިނުންވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަހުސް މިކުރަނީ އިސްލާމްދީނުގެ އަޢުރަ އޮތީ މިދަންނަވަނީ  އަޅުގަ

ކިހިނެއްތޯ އިސްލާމްދީނުގައި ެހދުން އަޅަން އޮތީ ކިހިނެއްތޯ އެ މައްސަލަައކަށްނޫނޭ 

ެުމެންނަށްވުރެން މާމަތީ  ނޑު ނޑުމެން ހުށަހަޅާފިއްޔާ ޭއގެ އަުޅގަ އެބަހުސް އަުޅގަ

ނެކަމަކަށް ެއކަންެވގެން ހިަގއިދާނޭ. ފެންވަރެްއގައި މުޅިން އެހެްނގޮތަކަށް ދާންޖެހޭ

އެހެންވީމަ ެއގޮތަށް ުނގެްނދަވަެަށޭ މަޖިލިހުގެ މެންބަރުން ހެދުމެން އަޅަން 

ކަޑަެއޅިފައި އޮންނަންފެނޭތޯ ކިހިނެއްތޯ އޮންނަނީ ކުަރއްަސވާފައި ެދއްވިނަަމވެްސ 

 އެހެދުމެ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މިތާގައި ފާްސކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމަ، މިހާރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު އަދިވެސް ކުރިއަްށ 

 ގެންދަވަން ައޅުަގނޑު ދަންނަަވން.

 

 އަޅުަގނޑު ހަދާނެއް ުނވޭ ބުރުގާގެ )ބ( އަކުުރގެ ވާަހކަވެްސ އަޅުަގނޑަށް  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ 

ނޑު ދެންނެވުނު ހަދާނެއް އަޅުަގނުޑ އެ މެންަބރު ޢާއިަޝތު ޢާޒިމާ   ވާހަަކއެއް ނުަދއްކަން. ައުޅގަ

ދަންނަވަން މިއުޅޭ އެްއޗަކީ އިސްލާމްދީން މިތަނުގައި ވާަހކަދެއްެކވި ެއކި އެިކ  ޝަކޫރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ބޭފުޅުންގެ ވާހަަކއަށް ބަލާިއރުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ައންހެނާގެ އަޢުރައަކީ 

ނަޑއެިޅގެން ިއނގޭކަށްނެތޭ. ައޅުަގނ ޑު ެދންނެވިހާވެސް އެްއޗަީކ ކޮބައިކަން ކަ

މިއީ. ައޅުަގނޑު ދަންަނވާ ެއއްަޗކުން ައޅުަގނޑު ބުުރގާ ނައަޅާ ހުރީމަ ެއކަާމ 

ނޑު ކުާރނެކަމެނޫން. ދެންހަމަ  އެހެންބޭފުޅަކަށް ކަންބޮޑުވަްނޏާ އެއީ އަުޅގަ



ނޑު ހިތަށް އަަރޭއ  ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވާ ވާހަަކއަކީ އަުޅގަ އެާއއިެއކު އަުޅގަ

އްޖޭަގއި އެަބއޮތް ދީނީ އެއްބައި ވަންތަކަން، ދިވެިހ ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ދިވެހިރާ

ނޑައެިޅގެްނ  ެްކަން ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ ޤާނޫނެ. މިޤާނޫނުގައި ކަ އެއްަބއި ވަންތަށް

ލިޔެވިފައި އޮންނާނެ އިސްާލމްދީނުގެ ޝިޢާރަތަށް ފާޅުކުރެވޭނީ ވަކިަބޔަކަށޭ. 

ވަަނ  104ލީހުގައި ޤާނޫނުއަސާީސގެ އަޅުަގނޑު ހިތަންއަރާ މިިޢްއޒަތްތެރި މަޖި

މާއްދާގައި ހުއްދަ އޮންނަނީ މިޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގައި ޤާނޫނުތަކުގައި ޚުދޫދެްއެގ 

 ތެރެއިން ވާހަކަދަްއކަން. ީކއްެވބާއޭ އެކަންތަށް....

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑަށް އިސްލާމީ ޝިޢާރުފާޅު ކުރު ފާދިއްޮޕޅު މެްނބަރު ޙުަސއިން   ން އެއީ ނޭިގ އޮތީކަމަވެދާނެ އާދެ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑު ެދކޭ ގޮތުަގިއ އިސްލާމީ ޝިޢާރުފާޅު ކުރުމަކީ ޢިްއޒަތްތެރި  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ރައީސުލްޖުހޫރިއްާޔއަށް އޮތްމެްއ....

 

 

ލަ ވާހަކަެއއްނުން ިޢއްަޒތްތެރި މެންބަރު ނިޒާމީ ނުކުތާއާއި ބެހޭގޮތުން ަދއްަކވާ ަކހަ ރިޔާސަތުން ވާހަަކދެއްެކވުން:

އެއީ އެހެން މެންބަރަކު ަގވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެކުރަްއވަްނޏާ އެކަމެ ވިދާޅުވުން 

އޮންނާނީ. ދެން ފުރުޞަތު ހޯދައްވާފައި ފަހުން އެހެންފަހަރުކުން ތިވާހަކަ 

 ވިދާޅުެވވިދާނެ މިހާރު އިށީދެަވޑާިއގަންނަވާ. އާދެ އިށީދެަވޑާިއގަންނަވާ.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑު ވަރަށް ތާއީުދކޮށްފައި  ީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ ރަ  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ދަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ ކުރިން އެއްދުވަހު ޖަލްސާެއްއގައި މުލަކުއަތޮޅުގެ  މެންަބރު ފާޠީން ޙަީމދު 



އް. އެއީ ބޭފުޅެްއގެ ވާަހަކ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝަފީޤް ފާހަގަކުރެއްވި ނުކުާތއެ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

މެދުތެރޭން އެހެން ބޭފުޅަކު ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަންގަވާފައި ެއއަްށ 

ޖަވާބުދާރީެވވަަޑއިގަންަނވަން ފުރުޞަތު ދެއްވާތީ. އެހެންވީމަ އެގޮތުން އެފުރުޞަުތ 

ދެއްވާކަމަށް ފެންނާތީ އަުޅަގނޑު  ދަންނަވާލީ. ޝުކުިރއްޔާ. އެީއ ރަނގަުޅ 

ނުޑވެސް ނުދެޭކީތ ގޮތެއްނޫންކަމަށް . އެއީ ނިާޒމާބެހޭ ނުކުތާއެއްކަމަށް އަުޅގަ

 މުލަކަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ތާއީދުކޮށްފައި ދަންނަާވލީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 

އާދެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު  އެވިދާޅުވި ވާހަަކ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުެވސް ފާހަގަޮކށްގެން، ެއއީ މެންބަރަކު ދައްަކވާ ވާހަކަފުަޅކަްށ ހަމަ އަ ޅުގަ

ޖަވާބުދާރީވުމަކަށް ެއީއ ނިޒާމީ ނުކުތާއެއްެގ ގޮތުން ނަންގަވަން 

ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާނެ ކަެމއްޫނން. އެާއއި ޚިލާފަށް ގަާވއިާދ ޚިލާފަށް މިތާ ކަމެއް 

ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަންަގވާނީ. ހިނގަމުންދަންޏާ އެކަމެއް އިޞްލާޙު ކުރެއްވުމަށް 

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު އަދި މުލަކަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން.   ޝަފީގަށްވެސް އަުޅގަ

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ރ ފާޠީން އާދެ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑޮކްޓަ މުލަކުއަޮތޅު މެްނބަރު ައޙްަމދު 

ނޑު  ޝަފީގް ާވހަކަެދއްކެވުްނ: ނޑު ދަންނަވަން އުޅުނު ވާހަކަ. ެއކަމަނާއަށް އަުޅގަ ޙަމީދު އެވިދާޅުވީ އަުޅގަ

ނޑަށް ފާހަގަކުެރވުނު އަނެްއކަމަީކ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުުރވެރިަވން. ދެން އަޅުގަ

ދަްއކަާވ ވަކި ބޭފުަޅކަށް ނީޒާމީ ނުކުާތއަށް ފުރުޞަތު އަުރވާފައި ެއބޭފުޅާ ވާހަކަ

ދައްކަވާ ހުްއޓާ އަނެއްބޭުފޅަކު އެދިަވޑަިއގަތީމަ އެޭބފުޅަކު ހުއްޓުވާފަިއ 

އަނެއްބޭފުޅަކަށް ފުރުޞަުތ ދެއްވުން ެއީއވެސް ަރނގަޅު އުސޫެލއްނޫން. 



އެހެންވީމަ، ެއކަންކަމަށް ިވސްނަވަިއގެން މަސްލަޙަތު ނުގެއްލޭ ގޮަތކަށް މި 

ރަށް އެދޭ ވާހަަކދަންނަވަން ރައީސް. މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަްއ ގެްނދިއުން ވަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 

ނޑު ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް ބަލައިގެން ެއގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ. ދެްނ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: އާދެ، އަުޅގަ

ފަހަރެއްގައި ހަމަ ތިންހަތަރު ބޭފުޅުން އެއްފަހަރާ އަތްުޕޅު އުފުއްަލވާލެްއވީމަ 

ްސ ހިނގައިދާނެ. އެކަމަކު ހަމަ އެދިވަޑަިއގަންަނާވ އަޅުަގނޑަށް އެ ނޭުރވިވެ

ނުޑ  ނޑު މިދަނީ. ާއދެ، ދެން އަުޅގަ ވަރަކަށް އެފުރުޞަތު އެުރވޭތޯ ބަލަމުން އަޅުގަ

ހިތަށް އަރަނީ އިރާދަކުެރްއވިްއޔާ ދެން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިްއޒަތްތެރި 

ތް ދިމާވެދޭނޭ. ޢާޒިމާ މެންބަރު ޢާޒިމާ ޝަކޫރުގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދެވޭެނގޮ 

ޝަކޫރު އަދިވެސް ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންަދވަން ބޭނުމިއްޔާ އަދިވެސް ކުރިައްށ 

 ގެންދެވުން އެދެން. 

 

ނޑު މިހާރު މި ނިޒާމީ ނުކުތާގެ  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް، އަުޅގަ

ނޑަށްވާހަކަ ައޑުއަަހއަ މެންަބރު ޢާއިަޝތު ޢާޒިމާ  ނޑު މި ކުރީދުވަހެްއގެ އަުޅގަ  ރައްޔިތުންގެ  ހާ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގައި އަުޑިއވުނު ކޮްނމެވެސް ވަެރްއގެ ެގއްލުމެއް ވީވާހަަކ. އެހެންވީާމ،  ޝުކޫރު ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރާ ައޅުަގނޑަށް ހަމަ މިހާރު މިކަމުން ކޮންމެވެސްވަެރއްެގ 

ނޑު ދަންނަވަން ގެއްލުމެއް ވާހިސާބެއް ހިނ ގައްޖެ. އެހެންނަމަވެސް، ައޅުގަ

ނޑު ަހމަ ސާބިތުކަމާއިއެކު ދަންނަވާނަން. އަޅުަގނަޑކީ  ހުރިވާހަކަެއއް އަުޅގަ

އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ވާހަަކެއއް ހަމަ ހުރިހާ މަޤާމްތަކެްއގަިއވެސް ހަމަ ދަްއކަމުން 

ނުޑ  ގެންދާމީހެއް. އަުޅަގނޑު ހިތަށްއަރާ ޢިއްޒަތްތެރި ިރޔާޞަތަށް އަުޅގަ

އިލްތިމާސްކުރަން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މިކަމާބެހޭ ާޤނޫނެއް ފާސްކުެރވިފަިއ 

ނޑުަތއް މިާތ  އޮތްއިރު ޤާނޫުނގެ ހުދޫދުތަކުގެ ތެރެއިން ވާހަކަެދއްކުމުެގ މިންގަ



ތެރޭގައި ގެންެދވޭނެ ކަހަލަޮގތެއް އިންތިޒާމްކޮށްދެްއވާށޭ. ދެން ހަމައެއާއިެއކު 

ީހވޭ ދެން އަެނއްކާ ެދއްކެން މިއުޅެނީ ވަަރށްގިނަ ނިޒާމީ ނުކުާތ  އަޅުަގނޑަށް

ނޑު ހަމަ އެންމެ ފަހަތަށް މިވާހަކަ  ދެއްކޭނެ ވާހަަކއެއްހެން. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑެގ  ނޑު ހިތަށްައރާ ކީްއވެާބއޭ އަންހެނުންެގ ހެދުެުމުގެ މިންގަ ބާއްވާލީ. އަުޅގަ

ނޑުމެން  އަުޑއަހަމޭ ފިރިހެން ބޭފުޅުންވެސް ވާހަކަ ެއކަނިމިދެއްކެނީ. ައޅުގަ

ތިއްބަވަންޖެހެނީ ވަިކކަހަލަ ގޮތަކަށޭެޭ. ފަޓްލޫނު ހުންނަންޖެހެނީ ވަކިކަހަލަ 

ނޑުތަކެްއވެސް މިދާދެކެމުން އެއީ ރަނގަުޅކަމެކޭ.  ގޮތަކަށޭ. ެއކަހަލަ މިންގަ

ނޑަކަށް ނޭނގެ ދީނީގޮުތން މިކަން އޮންނަނީ  އަޅުަގނޑުމެން ައޑުއަހަމޭ. ައޅުގަ

ނެއްކަމެއް. ައޅުަގނަޑކީ ދީނުން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙުއްދައޮތް މީހެއްނޫން. ކިހި

ނޑަށް ހަމަ ތުބުޅި ހުންނަންޖެހޭ ގޮތާއި މިކަހަލަ ވާހަކަތަްއ  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ

އަުޑއިވެމުންދާތީ އެެވސްހަމަ އަޅުަގނޑުމެން ކޮންސިަޑރ ކޮށްލުން ރަނގަޅު 

 ޝުކުރިްއޔާ ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް.  އިޝޫެއކޭ ހިތަށްއަރާވަރުން ަދންނަވާލީ.

 

އާދެ، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢާޒިމާގެ ވާހަކަފުޅުަގިއ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ޤާނޫނަކަށް ހަވާލާދެއްވާ ެއ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގެ ވާހަަކދެއްކުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި 

ނޑު ދަންނަވާ ހިތްއޮީތ މެންބަރުންނަށް ދަންނަވަން ވިދާޅުެވއްޖެ. ދެ ން އަުޅގަ

ރައްޔިތުން މަޖިލިސްަގއާިއ އަދި މި ޚާއްޞަ މަޖިލީުހގައި އިސްލާމްދީނުގެ 

އަސްލަާކއި ޚިލާފުނުވާގޮތަްށ ވާހަކަދައްަކވަމުން ދާއިރު، އެ މަޢުޟޫއިންެް 

ބޭރުނުވަންޏާ އެކަން ހުއްޓުވުުމގެ ބާރެއް ރިޔާސަުތގައި އިްނނަ މީހަކަށް ނޯންނާނޭ. 

އުން ބޭރުވަންޏާ ހުްއޓުވޭތޯ މައްަސއްކަްތކުރާނަން. އެީއ، ައޅުަގނޑުމެން މަޢުޟޫެޫ

މިތާނގައި މިތިބެނީ ޤާނޫނު އިޞްލާޙްކުރަން. ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެންނަށް. އެހެންވީާމ، 

ބައެއްފަހަރު ަކނަޑއެޅިގެްނ އޮންނަ ޤާނޫނަކާިއ ޚިލާފަށްވެސް މިތާނަގިއ 

އީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މި މަޖިލީހުގެ ވާހަކަދަްއކަން ޖެހިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ 

ދާއިރާއަކުްނ ނޫންހެން އެކަްނތައް ައޅުަގނޑުމެން ބަލަހަްއޓަން ޖެހެނީކީ. ދެން 



އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުަވނީ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

 ޒާހިރު އާދަމަށް.

 

ނޑު ފުރުޞަަތކަށް އެދިދަންނަވާލީޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ރަ  ހުވަުދއަޮތޅު ދެކުުނބުރީ   ީއސް. އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާ ާއއިމެދު ކުެރވެމުންދާ ބަހުސްގައި ކޮންެމެވސް އެްއޗެއް  66 މެންަބރު ޒާިހރު އާަދމް 

ނުޑވެސް   ވާހަކަެދއްެކވުން: ނުދަންނަވާ ހަމަ މަޑުކޮށްލައިގެން އިނުން ދަތިވާީތވެ، އަުޅގަ

ަގނޑަށް ީހވަނީ މި ަގވާިއދުގައި ހެދުންއެޅުުމެގ ފުރުޞަތަކަށްއެދި ދަންނަވާލީ. އަޅު

ނަޑއެޅިަފއި އޮންނަންޖެހޭނެހެން. އެއީ ވަކި އަންހެނުންނަށް  މިންގަޑެއް ކަ

ނޑަްށ  އެކަންޏެއްނޫން. ފިެިރހެނުންނަށްވެސް އޮންނަންޖެހޭނެ. ދެން މީގައި އަުޅގަ

އްސަާލގަިއ ހީވަނީ މި ނިކުމެގެްނއުޅޭ ަމއްސަލަައކީ ައއުާރގެ މައްސަަލހެން. އެމަ

އަޅުަގނޑުމެން ބަހުސްކުރަްނ ެވއްޖެކަމަށްވަީނވިްއޔާ ދީނީގޮތުން ައޅުަގނޑުމެްނ 

ބަހުސްކުރަން ވެއްޖިްއޔާ އަުޅަގނޑަކަށް ހިެއއްނުވޭ އަދި މަހެއްހާދުވަހުވެސް މިކަްނ 

ނުޑ އެދެނީ ޢިއްޒަތްތެރި  ނިމިގެން ހިނގާދާނެހެން. އެހެންކަމަށްވާތީ އަުޅގަ

ނޑު އެެދނީ މިކަމުގައި ބަހުސްގެ ަވުގތުނިންމާފައި ވޯޓަކަށް  ރިޔާސަތުން އަުޅގަ

 އައްަސވަން. މިކަން ައވަްސކޮށްދެއްވުމަށް. ޝުކުިރއްޔާ ޢިްއަޒތްތެރި ރައީސް. 

 

ެއއް ހިނގަންދެން ވާހަކަަދއްަކަވން އެދިަވޑަިއގަންނަާވ  11:10އާދެ، އަޅުަގނޑު   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ނަންފުޅުތަްއ ބޭފުޅުނަށް ފުރުޞަތު އަ ރުވާފަ މިހާރު އަޅުގަ

ލިބިފައި އެބަހުރި. އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވުމަށްފަހު އަޅުަގނުޑ މި 

ބަހުސްގެ ވަގުތު ނިންމާލާނަން. އަދި އެހެންގޮތަކަށް ދަންނަވާލާނަމަ މިހާރުވެސް 

ަޞތު މިވަނީ ނިމިފައި. ބަހުސްގައި އިތުރުބޭފުޅުން ބަިއވެރި ަވޑަިއގަންނަވާނެ ފުރު

ނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ  އާދެ، އަުޅގަ

 ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާޠިން ޙަމީދަށް. 

 



ނޑު މި ބަހުސް ައޑުއަހަން  ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 ންބޮުޑެވގެން އިނގޭތޯ ައޅުަގނޑު ފުރުޞަަތކަށް މި އިނދެ ވަރަށް ކަ މެންަބރު ފާޠިން ހަީމދު 

ނުކުތާެއއް. ެއއީ  3އެދުނީ. މީގައި އަުޅަގނޑު ފާހަކަގަކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގުޅުންހުރި ނުކުތާތަެކއް. ެއހެންވީމާ، ފަހަރެއްަގއި ފުުށއަރާގޮެތއް ވެއްިޖއްާޔ 

ނެ. މީގައި އަުޅަގނޑު ކަންބޮުޑވާކަމަީކ، ރިޕީޓްވަނީޭއވެސް ބަެއއްބޭފުުޅން ވިދާޅުވެދާ

އަޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިތަނަން އެއްވެ މިތބީ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރަން. 

އަވަހަށް އެކަންތަްއކުރަން. ަރއްޔިތުން އެދޭގޮތަށް އެކަންަތްއ ކުރުމަށް. އެހެންވީާމ، 

ނޑުމެްނ އަޅުަގނޑުމެން މި އެއްބޭުފޅަކު ވިދާޅުވިފަަދއިން އިނގޭތޯ. އަުޅގަ

މިތަނުގައި މިދައްކާ މިސާލު މިތަނުގައި މިކަންތައްކުރާ ގޮތަީކ މުޅިމުޖްތަމައަށްވެސް 

އެ ބޭރުެވގެންދާނެ ކަންތައްަތއް. އެހެްނވިމާ، ައޅުަގނޑުެމން އެ ވަރަށްބޮޑަްށ 

ނޑު އެންމެބޮޑަށް ފާހަގަކޮްށލަން ބޭނުން ފުރަތަމަ  ވިސްނަންޖެހޭނެ. މީގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ނުކުތާއަކީ އަުޅގަ ނޑުމެން ޑިމޮކްރަސީެގ ވާހަކަަދްއކާއިރު، އަުޅގަ

މައިނޯެޯރިޓީ ރައިޓްސް އާއި މައިނޯރިޓީގެ ޙައްޤުަތކަށް ިވސްނާލަންވާނޭ. މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެން ބަލާގޮުތގަިއ މުޖްތަމަޢުގައި އަންހެނުންނަކީ މައިނޯރިޓީއެްއ 

ހެނުންނަކީ މައިނޯރިޓީއެްއ. ނޫންކަމުގަިއވިަޔކަސް، ަބއެްއަކހަލަ ކަންތައްތަކުަގއި އަން

އޭގެތެޭރގަިއ މި މަޖިލީހުގެ ައންހެނުންނަކީވެސް މައިނޯރިޓީެއއް. ޑިމޮކްަރސީެއއްަގިއ 

މައިނޯރިޓީ އެްއަގއިެވސް ައުޑއުފުލުމުގެ ޙައްްޤވެސް މައިޯނރިޓީގައި ަޙއްެްެްޤުތަްއ 

ްނވީމާ، ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެކަްނ ބެލުމަށް ހަމަ ވަރަށްބޮޑަށް ާބރެއްއަޅާ. އެހެ

ނޑު ަވރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔެގ  މިކަމުގައި އަުޅގަ

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޒީނާ ޖަމީލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުުޅ މީގައި ވިދާުޅިވގޮތުން 

މެޖޯރިޓީއެއްަގއި ތިއްެބވި ފިރިހެން ބޭފުޅުން އެ ވޯޓެއް ނަންގަަވިއގެން އެަވިކގޮތެްއ 

ންގެ ހެދުމާއި ގުޭޅގޮތުން ގޮތެއް ނިންމަވާއިުރ، މި ވަރަށްބޮުޑ އެ އަންހެންބޭފުޅު

ނޑުމެން މިހާރު  މައްސަލައަކަްށވާނެހެން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. އޭރުން ައޅުގަ

މިގަާވއިދު ތަްއޔާރުކުރުމުަގިއ ބިނާކުރުވަިނވި އަުޅަގނުޑމެން ޤާނޫނުއަސާސީ 



ކަްނ ކުރިއަށްގެންދާެނގޮތް. އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކުރާމައްަސްއކަތުަގއި ފައުންޑޭޝަން އެ 

ނޑުމެން މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރާއިރު، މީގައި ވަރަށްނުބައި މަގަކަްށ  އެކަމު އަުޅގަ

އެޅިދާނެހެން އަޅުަގނޑަށް ީހވާތީ އެކަމާ ކަންޮބޑުެވގެން މިދަންނަވާލީ. މިހާރު 

ވަނަ މާއްދާަގއި މިއޮތީ ކޮންމެހެން  61އަޅުަގނޑަްށވެސް ކަންަޑއެިޅެގން އެނގޭ 

އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ހެދުންފުޅާއި ގުޭޅގޮތުންނެއްޫނން. އެހެންނަމަވެސް،  ވަކިން

ހުށަހެޅިފައިވާ ެއއް އިްޞލާޙެއްަގއި ޢިބާރާތްކުެރވިފަިއ އޮތްގޮތުން ޮބޑަށް 

ނޑު  ނިސްބަތްވަނީ ބޮޑަށް ނިސްބަތްވަނީ އަންހެންެްބޭފުޅުނަށް އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނުޑ މި ދަންނަ ވާލި މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިދަންނަވާލީ އެއީ، އަުޅގަ

ެާ އިޞްލާޙް. މީގަިއ  61ހުށަހަޅުއްވާފައި  ވަނަ މާއްދާ އަށް ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

އަޅުަގނޑަްށވެސް ާތއީދުކުެރެވނީ މި މާއްދާ މިހާރު އޮތްޮގތަށް ބޭއްވުމަށް. މިީއ 

ޢީ އަޅުަގނުޑ ދެކޭގޮުތަގއި ޮކންމެ މުޖްތަމެއްގައިެވސް ވަކިކަހަލަ އިޖްތިމާ

ނޑުތަެކއް އޮންނަޖެހޭނެ. މުޖްތަމެއްގެ ތެރެއިން އުފެދޭ ޖަމާޢަތްތަކެއް  މިންގަ

ގުޅުންތަެކއް. ނުވަތަ ޮއފީސްތަކެއް. ުނވަތަ މިަކހަލަ އެއްެވސްކަހަލަ 

ނޑުތަކެއް ހުންނަންޖެހޭނެ. މިގޮތުން މާޅޮސްމަޑުލު  ގުޅުމެްއގަިއވެސް ވަކިމިްނގަ

ނޑުމެްނ އުތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ  ވަޙީދު ވިދާޅުވިހެން އަުޅގަ

ނޑު ތަކަކާިއ، ލިެޔކިއުުމގެ މިންަގނޑުތަްއ އޮންނައިުރ،  ވާހަކަދެްއކުމުަގއި މިންގަ

ނޑުތަެކްއވެސް އޮންނަންވާނެ. އެހެްނވީމާ،  އަޅުަގނޑުމެން ހެދުމުގެ ިމންނަގަ

ނޑު ނޑަށް ބުރަެވވެނީ. މިބާްއވާއިރު އަުޅގަ މެްނ މިމާއްދާ މިހެން ބޭއްވުމަށް އަޅުގަ

ނޑު އެދެނީ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ފަރާތުންެެ އަދި ޑްރާފްޓިންގ  ވިސްނާލަން އަުޅގަ

ކޮމިޓީއަށް މިކަންޮގއްސިކުމަގއި ވަނީނަމަެަ ފާސްނުވެގެްނ ނުވެއްޖެނަމަ އެކޮޅަްށ 

ގޮއްިސކަމުަގިއވާނަމަ، މައިނޯރިޓީ ރައިޓްސް އަށް މީެގ އިޞްލާޙުކުރުމުގަިއ 

ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވޭ މައިނޯރީޓ  ވިސްނާލެްއވުމަށް. މީަގއި އަޅުަގނޑު 

ވަނަ  31ވަނަ މާއްދާ އާއި  30ރައިޓްސްއަށް ބަލާއިރު ޤާޫނނުއަސާސީގެ 

ނޑުމެން ވިސްނާލަންޖެހޭ.  ވަަނ މާއްދާގައި މިބުނަނީ  30މާއްދާއަށް އަުޅގަ



ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނުއަާސސީ ާއއި ޤާނޫނު ރަްއކާެތރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި، 

އްޤުަތކާިއ، މިނިވަންކަމަށް ޚުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމީ ކޮންމެ އަނެކުންގެ ޙަ

ދިވެހިރައްޔިެތއްެގވެސް ވާިޖބެކޭ. އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑުމެން މިކަމަށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި އެބަބުނޭ އަސާސީ ޙައްޤްތަާކިއ  31ވިސްނާލަންވާނެ. ޭއެގއިތުރުން 

ތިލްވުމުގެ ވާހަަކއެއް. ތަޢާރަޒްވާ ޤާނޫނުތަާކއި، ަގވާއިދުތަާކއި އުސޫލްތަްއ ބާ 

ނޑުމެން މި  ނޑުމެން ިވސްނާލަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެްއ. އަުޅގަ މިއީވެސް އަުޅގަ

ގަާވއިދުަގއި މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކެްއ. ހުށަހެޅިފައިވާ ެއއް އިޞްލާުޙ 

އެީއ، މުލަކަތޮޅު ިޢއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފަިއާވ އިޞްލާޙު ހިމެނުމަށް 

ނޑު ދަންނަވާލަްނ  2ޅުަގނޑު ވިސްނާލާއިރު. ެދން އަ ވަނަ ޕޮއިންަޓކަށް ައޅުގަ

ބޭނުންވަނީ ބައެއްތަންތަނުަގިއ މިރާއްޖޭގަިއވެސް ފަހަރުގަިއ ބުނެވިދާނެ. ހެނދުން 

އެޅުމަކީ ފްރީޑަމް އޮްފ އެކްސެޕްޝަްނގެެް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކޭ. 

ނދުންއެޅުން. ވަިކގޮތަކަށް އިސްތަިށ ޚިޔާލުފާޅުވުމުެުގެ މިނިވަންކަްނ ވަކިގޮަތކަށް ހެ

ބެހެއްޓުން. އަމީތާބު ބަޗަންހެންވެސް އިސްތަށިފުޅު ބެހެއްެޓވުން. ނޫނީ މިކަހަލަ 

ގޮތަކަށް ކަންތައްތަްއ ކުެރއްުވމަކީވެސް ހަމަ ފްރީޑަމް އޮްފ އެކްސްޕަޝަްނއޭ. ިމ 

ނޑުމެްނގެ އަސާސީ ޙައްޤްަތްއ  ޤާނޫނުއަސާސީ ގަިއވެސް ހަމަ މީގެ އަޅުގަ

 25ރައްކާތެރިކުރުމަްށވެސް އެބަުހރި މި ޚިޔާލްފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން. ެއއީ 

ވަނަ މާއްދާ ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ. މީގައި މިބުނާޮގތުން ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ 

އަމިއްލަވެިރކަން ދެމެހެއްުޓމާއި، ޢާންމު މަސްލަހަތު ހިފެހެއްޓުމާއި، 

ކައި ޤާނޫނުމަނާ ނުކުރާ ހިނދަކު އިސްލާމްދީނުގެ އަސުލުތަކަށް ރައްކާތެިރވުމަށްޓަ

އެމީހެއްގެ ުބއްދިއަްށ ފެންނަ ގޮތްތަާކއި ޚިޔާލުަތއް ދުލުން ނުވަތަ ގަލަމުން ުނވަތަ 

އެނޫންވެސް ގޮްތގޮތަށް ފާޅުުކރުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެރައްޔިތަކަށް ލިބިގެްނވޭ. 

ތިދާނެ އިނގޭތޯ އެހެންވީމާ، މީގެތެޭރގަިއވެސް ފަހަރުގައި ބަެއއް ޑިބޭޓް ތަުކަގއި ފެ

ނޑު ދަންނަވަންއޮތް ވާހަަކއަީކ  ހެނދުން އެޅުމުގެ މިނިވަންކަންވެސް. ދެން އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީނަކީ، ޓޮލަރަްނސްގެ ދީނެްއކަމުަގިއ 



އަޅުަގނޑުމެންނަށް ސުކޫލުްނ ފެށިގެންވެސް ކިަޔވާދެމުްނ މިދަނީ. އެހެންވީމާ، 

ނޑުމެްނ  މީގައި ޚިޔާލްފާުޅކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަމަ ޓޮލަރަންސް އަުޅގަ

ގެންގުޅެންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަެވސް، އަނެކުްނގެ ޙައްޤްތަކަްށ ރައްކާތެރިވާންޖެހޭނެ. 

ނޑު ިމއީ ޤާނޫނީ މީހެއްނޫން.  އެހެންވީމާ، ކޮންމެ ޙައްޤަީކެވސް އަޅުަގނޑު. އަުޅގަ

ން ރަނގަޅުކޮށްދެްއވުްނ ފަހަރެއްގައި ގޯސްކޮށް ެއއްެޗއް ދެންނެވޭކަމަށްވަންޏާ އެކަ 

އެދެން. މީގައި އަޅުަގނޑު ދެކޭގޮުތގަިއވެސް ޮކންމެ ޙައްޤެއްެގވެްސ 

ބައުންޑަރީތަެކއް ހުންނާނެ. އަނެއްކުްނގެ ޙައްޤުތަކަށް ާނރާގޮތަށް. އަނެްއކުންެގ 

ލިބެޓީ ތަކަށް ނާރާގޮތަށް. ެއހެންވީމާ، މީަގއި ހެނދުންއެުޅމުގެވެސް ިމކަންތައް 

ނޑު ދެކޭގޮުތގައި ދެންމެ ައޅުަގނުޑމެންނަށް އިއްަވވާދެްއިވ އޮންނާނެ. މީގަ ިއ އަުޅގަ

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަުކގެ ެވރިންގެ ހެދުމާއި، އެިކއެިކ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުްނގެ 

ހެދުމާއި، މީގަިއ ެއގޮތަށް ޚުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި އަެނއްކުންެގ ޙައްޤުތަކަްށ. 

ގެންދިއުމަީކ ހަމަ މަޖިލީހަށް އެހެންވީމާ، ެއއާއި ެއްއޮގތަށް ކުރިއަށް 

ނޑުމެންނަށް  ރަނގަޅުކަމެްއކަމުަގއި. ދެން އަޅުަގނޑު ދަންަނވާލާނީ މިހާރު އަުޅގަ

އިންޓްރޮޑިުއސްެވގެން މިުއޅޭ އިޞްލާޙު މުލަކަތޮޅު ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

ރާތެއް ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާ އިޞްލާުޙގައި ޢިބާރާތް އޮްތގޮތުން ޮއުޅންއަރާފަދަ ޢިބާ

އޮތީމަ، މިކަމުގެ ބަހުސް ވަރަށްބޮޑަށް އެބަދޭ. ީމގަިއ މިގޮތަށް ބައެްއކަހަލަ 

ނޑުެމންނަށް މިވަދެވެނީ  އިޞްލާޙުތައް މިހެން ހުށަހެޅުމުންދާއިރު، އަުޅގަ

ވަިކގޮތެެެްއ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ިއވޭ ގޮތުަގއި އިނގޭތޯ. މި މަޖިލީހުގައިެވްސ 

ބޭކަލުނަށްވެސް ަވކިގޮަތކަްށ އިިވގެންމިދާ ގޮުތގަިއ ދީނީ ދަންނަ

އެއްބަްސެވވަަޑއިނުގެންފައި ޮއތްމައްސަލައެއް މިީއ. އައުަރ މިމާނަ ކުރުމުގައި. 

ނުޑމެންގެ ހަޤީޤީ މައްސަްއކަތަްށ ދިއުމަށް ވަރަށްބޮުޑ  އެހެންކަމަށްވާއިުރ، އަުޅގަ

ނޑު   ހުރަހެއްއެބައެޅޭ. މިކަެަހަލަ އިޞްލާޙު އިންޓްރޮިޑއުސްެް ކުރެވުނީމަ. އަުޅގަ

ނޑު ވަރަށްބޮޑަށް ތާއީދުކުރަން މި މަޖިީލހުގެ  ޖަލްާސގަިއ  35ހިތަށްއަރާ އަުޅގަ

މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަ. ކަންތައްތަކަށް ހުރަސްނާާޅ މިގަާވއިދު ައވަހަށް 



ފާސްކޮތްގެން އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޙަޤީޤީ މައްސަްއކަތަށް ދަމާހޭ. އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ބޭފުޅުންވެސް މިކަމާއި ވިސްނަިއވަަޑއިގެްނ  ވަރަށްބޮޑު އިލްތިމާސެްއ. ހުރިހާ

ނޑުމެްނެގ މައްސަްއކަތަށްދަމާ.  އަޅުަގނޑުމެން މި ަގވާއިދު ފާސްކޮތްގެން އަުޅގަ

 ހުރިހާބޭފުޅުންވެސް މައްސައްަކތް ކޮށްދެއްވާށޭ. ުޝކުރިްއޔާ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

މެންބަރުން.  78ހާޟިރުވެަވޑަިއގެން ތިއްެބވީ ޝުކުރިއްާޔ. މިހާރު ޖަލްސާައށް   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދެން އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މިއަރުވަނީ މާޅޮސްމަޑުލު ެދުކނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

 މެންބަރު އިބްރާހީމް ޢަފީފަށް.

 

 ` އަްއސަލާމްޢަލައިކުމް. އާދެ، މިހާރު ބަހުސް ކުރަމުންމިދާ  މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 ވަނަ މާއްދާ އާއި  61ާޚއްޞަ މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުގެ  ތުންގެރައްޔި މެންަބރު ިއބްރާީހމް 

ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނުޑވެސް ކޮންމެވެސް ެއއްެޗއް ދަންނަވާލަން ގަސްދުކުރާީތ  ޢަފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ:

ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ. އާދެ، އަޅުަގނޑު އެންމެފުރަތަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ، 

ޒާމް ރޭވިފައި ނުވަތަ ބަްއޓަން ކުރެވިެެފަިއވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ސިޔާސީ ނި

ދެގޮތަކަށް ޖާގަދެިވގެން. ފުރަތަމަގޮތަކީ މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފުރަތަމަ މާއްދާގައި 

އެބަބުނޭ. ދިވެހިރާއްޖެައީކ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ އިސްލާމީ 

މުޤްރާތީެީ އުސޫލުތަުކގެ  މައްޗަށް ބިނާކުރެވިފަިއވާ އަމިއްލަ ވެރިކަންކުރާ ދި

ވަނަ މާއްދާ  71ޖުމްހުރީ އަދި ޔުނިޓަރީ ދަޢުލަތެކޭ. އާދެ، ދެން ޤާނޫނުައާސސީގެ 

ނޑުމެްނ  އެބަބުނޭ ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީނޭ. އެހެްނކަމުން އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ ސިޔާސީ ނިޒާްމގެ ދެ އުސޫލެްއ  މިވާހަކަދެކެވެނީ އަުޅގަ

ވަނަ  2އެއް އުސޫަލކީ އެއީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް. ހިފަހައްޓައިގެންކަން އެބަދޭަހވޭ. 

ނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުންނާއި، އަދި ރައްޔިތުްނެގ  އުސޫލަކީ އަުޅގަ

މަޖިލީހުން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތައް. ެއގޮތުންބަލާއިރު، މިދެބައިގެ މައްޗަްށ 

ައޅުަގނޑުމެންނަްށ  އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަދަްއކާލާިއރު، ޭއގެތެރެއިްނ ެއއްބަަޔކީ ެއއީ

އުޅެވެންނެތް ުނވަތަ އަުޅަގނޑުމެންނަށް ބަދަލުތަކެއް ނުގެނެވޭނެބަެއއް. އެީއ 



ނޑުމެން ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ އަޅުގަ

ބޭނުންއިރަކު ބޭނުންގޮތަކަްށ ގުުޑވާެލވޭނެ ކަމެއްނޫން. އަދި އެއަށްބަދަލުެވްސ 

ވަނަ ބަިއ ެއއީ ޤާނޫނުތައް. ވަަޟީއ  2ން. ދެންޮއތީ ގެނެވޭނެ ކަމެއްނޫ

ނޑުމެން ބޭނުންއިރަކު ބޭނުންހިނދަކު ބޭނުންގޮތަކަްށ  ޤާނޫނުތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މުޖްތަމަޢު އޮތް  ބަދަލުކުރެވިދާނެ ކަންތައްަތއް. އާދެ، އޭރަކު އަުޅގަ

ތަްށ ހާލަތަކަށް ވިސްނާ. އަުޅަގނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގެ ރައްޔިތުން އެދޭގޮ

ބަދަލުކުރެވިދާނެ ކަންކަން އެއީ ަވޟައީ ޤާނޫނުތަކަީކ. އެހެންނަމަވެސް، 

ނޑުމެްނ ބޭނުންހާ ގޮތަކަްށ  ކުރިންމިދެންނެވި ޝަރުޢީ ޙުކުމުތަކަކީ އަުޅގަ

ނޑު މިތާ  ހިތުހުރިހާގޮތަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ޙުކުމުތަެކއްނޫން. އާެދ، އަުޅގަ

ކަފުޅުަތއް ވަރަށްަރނގަޅަށް އަުޑއަހާފީމު. މަޖިލީހުގައި ބައެއްބޭފުޅުން ދެއްެކވި ވާހަ

އޭގެތެޭރގަިއވެސް އަޅުަގނަޑށް އަޅަިއގަންނަ އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވާހަކަެއްއ 

ދަންނަވާލާނަން. އާދެ، އެްއވާަހކައަީކ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ގޮތުްނ އަލްފާޟިލާ މަޒީނާ ޖަމީލުގެ ވާަހކަފުޅުަގއި މި ައޢުރައާއި ބެހޭ

މިއޮންނަބައަކީ އިލުމްވެރިންެގ މެދުގައި ޚިލާފް އުފެޭދ މައްސަލަެއއްކަމަްށ 

ނޑު ދަންނަވާނީ މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ނޫން އެހެން ހުރިހާތަނެއް  ވިދާޅުެވއްޖެ. އަުޅގަ

އެއީ އައުަރކަމާއިމެދު އިލުމުވެރިންގެ މެުދގަިއ ޚިލާފްއުފެދުމެއްނެތޭ. 

ނޑު އެީއ ައއުަރކަމާއި މެދުަގއޭ. އާދެ،  ޚިލާފްއުފެދިފައިވަނީ ހަމައެކަނި  މުޅި ހަށިގަ

ދެން އަޅުަގނޑު ބަލާލާނީ ިއސްލާމްދީނުގައި ކަެމއް ވާޖިބުވަނީ ކޮްނގޮތަކަށްތޯ. 

އާދެ، ެއގޮތުންބަލާއިރު، ިއސްލާމްދީނުގައި ޝަރުޢީގޮތުްނ ކަމެއް ވާޖިބުވަނީ. 

ޚް އަންަގވާފަިއާވ ޝަރުޢީގޮތުން ވާޖިބަީކ، ެއކަމެއްކުރުން ވާޖިބުާވގޮތަށް ތާރީ

ކޮންމެކަމެއް ކަމެްއ ކުރުމަށް ޝާރިޤްވި ފަރާތުން އަންަގވާަފއިވަނީ އެކަމެްއކުރުން 

ލާޒިމްާވގޮތަށްކަން އެނގެނީ ެއއެންެގވުމުަގއި ސީަޤއިންނޭ. ނުވަތަ ެއކަމެއް ނުޮކްށ 

ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ޢިޤާބް ލިބޭނޭކަމަށް އަންަގވާފަިއވާ ވުމުންޭނ. ނުވަތަ އެނޫންވެްސ 

 ޝަރުޢީ ގަރީނާއަކުންނޭ. ެއއީ އިސްލާމްދީނުގައި...



 

ނޑު އެދެންހަމަ މި މާއްދާ އާއި ބެހޭގޮތުން   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޅުގަ

 ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން އިނގޭތޯ.

 

 މާްއދާއަށް. މި  އާދެ، ައޅުަގނޑު އިރާދަފުުޅުކރެއްިވއްޔާ ވާހަކަދަްއކާނީ މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 

 މާއްދާގައި ިމއޮންނަނީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހެނދުން އެޅުމާބެހޭގޮތުން. މެންަބރު ިއބްރާީހމް 

ނޑު އަތަށް ލިބިފައިވާ އިޞްލާުޙގައި )ހ( ގައިިމވަނީ މަޖިލީހުގެ  ޢަފީފް ވާހަކަެދއްކެވުްނ: މިހާރު އަޅުގަ

ނަޑކަށް ާވން ވާނީ ސަރުކާރުެގ ޖަލްސާތަކަށް ހެނދުން އެޅުމުގެ މިންގަ

އޮފީސްއޮފީހުެގ ވެރިްނ ރަސްމީ ގަީޑަގއި ހެނދުން ެއޅުމުެގ ތެރެއިން އައުރަިނާވ 

ގޮތަށް ހެނދުން އެޅުމުގެ މިންގަޑޭ. އެހެންވީާމ، މީގައި އަޅުަގނޑަށް ހީވަީނ 

ނޑު ިމ  އަޅުަގނޑު އިްސވެ އިޝާރާްތކުރި ދެނުކުތާގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް އަުޅގަ

ނޑު ބަލާލާނީ މިއިންކަމަކާއިމެުދ ވާހަކަދަްއކަމުން މިގެ ންދަނީ. އާދެ، ދެން އަުޅގަ

ދީނުގައި އައިސްަފއިާވ ކަމަާކއިމެދު ޚިލާފު އުފެދޭކަމެއް. ނޫނީ އެކަމަާކއިމެދު 

ދެކޮޅުހެދުން އެއީ ކިހާވަެރްއކަން ބަޔާންކޮށްދީ އިލުމްެވރިން ވިދާޅުވެފައިހުރި 

ނަޑއެިޅ ބަސްފުޅުތައް އެބަހުރި ބަެއއްބަސްފުޅުތައް. އޭގެތެ ޭރގަިއ ދީނުގައި ކަ

ނޑު ެދ  ލޮރޫރީގޮތުން އެނގިފަިއވާ ުޙކުމަކަށް އިްނކާރުކުރުން. ީދނުގެ މަިއގަ

މަސްދަރު ކަމުގަިއވާ ކީރިިތ ޤްރުޢާން އާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތައް އިޚްތިރާމް 

ނުކުރުން. ދެން ކާފަރުންނަށް ޚާއްަޞވެގެްނވާ ކަެމއްކުރުްނ. މިސާލަކަށް ބުދަށް 

އިސްލާމްދީނާއި ޚިލާފުވުބަހެއް ދެކޮުޅވެިރވުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ  4ން. ސަޖިދަޖެހު

ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ އަޤީދާެގގޮތުން ބުނުން. މިއީ އިސްލާމްދީނުގަިއ 

މިބާވަތުގެ ކަްނކަންކަމާއިމެުދ ޢިލުމުވެރިން ދެކެވަަޑއިގަްނނަވާގޮތް. އެހެންވީމާ، 

ނޑުގެ ޤަ ޢުމީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއްގެ ގޮުތަގއި ދެކެނީ އަޅުަގނޑު މިހިނދު އަޅުގަ

މިހާރު މުލަކަތޮޅު މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ އިޞްލާޙަީކ 

ނޑު ތާއީދުކުރާ  ވަރަށްރަނގަޅު އިޞްލާަޙކަްށވާތީ އެ އިޞްލާޙަށް ައޅުގަ



 ވާހަކަދަންނަވަން. ދެްއވި ފުުރޞަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރްއޔާ. 

 

ނޑުެވސް  ލު ދެކުުނބުރީ މިލަދުްނމަޑު  ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރަީއސް، ައޅުގަ

 އުފަލެއްކަުމގައި ދެކެން ވަޒީުރންގެ މަޖިލީހަށް އަލަށްވަޑައިެނވި ުޒވާން  ޔާމީން هللا މެންަބރު ޢަްބދު

ލްސާއަށް މަރުޚަބާ ވަޒީރުންނާިއ، އަދި އެއަްށވުެރން ޒުވާން ވަޒީރުންނާިއ، މި ޖަ ވާހަކަެދއްެކވުން:

ދަންނަވަން. ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރި ވަޒީރުންނަށް މަރުޚަބާ ދަންނަވަން. ދެން މިހާރު 

ެި މިއުޅޭ މަްއސަލަާއއި ގުޭޅގޮތުން ައޅުަގނުޑވެްސ  އަޅުަގނޑުމެން ކުރިމަތީގައި

ނޑުވެްސ  ހަމަ މި ބަހުސް ހިނގަމުންދިޔައިރު ވަރަށް ކަންބޮުޑވެފައި ިމއިނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންަނށް އައިސްހުރި އިޞްލާޙުަތކަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ ހިތަށްއަރަ ނީ އަޅގަ

މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު އާތިފް ހުށަހެޅުއްިވ އިޞްލާޙު އެއީ ިމ 

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުަގއިިވްއާޔ  މާއްދާގައި ޑްރެސް ޯކޑެއް އުާވލުން. އެއީ، އަުޅގަ

ކޮންމެވެސްކަހަލަ ްޑރެސް ކޯޑެއް އޮތުމަީކ  ޙައްލަކަށްނުވެ ހިނގާދާނެ. ެއހެންވީމާ،

ރ. އަތޮޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާުޅވި ެއޮގތަށް އަޅުަގނޑަްށވެްސ 

ނޑުމެންނަށް އިޖްތިމާޢީގޮތުން އެކަީށގެންވާ ޑްރެްސ  ތާއީދުކުރެޭވ ކަމެއް. އަުޅގަ

އިުދގަިއ ކޯޑެްއ ބޭްއވުމަކީ އަޅުަގނޑު ޤަބޫލުކުރާ ގޮުތަގއިިވްއޔާ މި ަގވާ

އޮންނަންވާނެކަމެއް. އެހެންީވމާ، މާލޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ އިޞްލާޙު 

އަޅުަގނޑަްށ އެހާ ފަސޭހަނުަވނީ. ދެންއޮތް ިއޞްލާޙާކީ ިމހާރު ދީނީ ޑިބޭޓަކަްށ 

ބައެއްފަހަރު މިދާމައްސަލަ. ެއއީ މ.އަތޮުޅގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް 

ނޑު ހިތަށް އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއް ވާފައި އޮތް ިއޞްލާޙު. ހަޤީޤަތުަގއި އަުޅގަ

ނޑުމެން ބަލާވަރަށްވުރެން މާބޮުޑ މަްއސަލައެްއ ކަންނޭނެގއޭ.  އަރަނީ މިއީ އަުޅގަ

މިހާރު ޑިބޭޓް ގޮސްފައިއޮތް މިންވަރުން. އަޅުަގނޑަކަށް ހަޤީޤަތުގަިއވެސް މިއަުދ 

ނަންީވ ސީދާ އެމިސްރާބެްއ މިތާ ވާހަެަކަފުޅުދެްއކެިވއިރު މިއަކުންނެއް ދެެނގަން

ނޑު ހިތަށްއަރަނީ ހަމަ ހަޤީޤަތުގައިވެްސ  ފަސޭހައެއްނުވި. ދެެނގަންނާަކށް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ މުޅި ަޤއުމަށް ކަންކަމުަގއި ނަމޫާނ ދައްކާ ަބއެްއކަމަށް 



ޢިއްޒަތްތެރި ެއކި މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުުޅަގއި ވިދާުޅވަމުން ގެންދަާވއިުރ 

ނޑުެވސް ޤަބޫލުކުރަނީ އެކަން އެއޮތީ އެހެންކަމަށޭ. ޙަޤީޤަތުގަ ިއވެސް އަުޅގަ

ނުޑމެންގެ މިގަާވއިދުގެ ޑްރެްސކޯޑްަގއި މުޅި ޤައުީމ  އެހެންކަމަށްވަންޏާ އަުޅގަ

މައްސަލައަށް ަވިކގޮތެއް ނުިނމި އޮތް މައްސަލަެއއް މި މަެައްސަލަައކީ. އެހެން 

ނޑުމެން ލާޒިމުކުރާކަހަލަ ުއސޫ ނޑުމެންގެ ިމ އޮންނައިރު އަުޅގަ ލުތަކެްއ އަުޅގަ

ގަާވއިދުަގއި އޮންނަންެވއްެޖކަމަށްވަންޏާެާ ހަމަ މީގެތެރެއިން ދެންމެ 

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާެގ ެއކިެއކި ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވގޮތަްށ 

އަޅުަގނޑުމެން މައިނޮރިީޓ އިންޓްރަސްޓްއަށް ޙުުރމަތްތެރިކޮށް ނުހިތާ 

ނޑަށްވެސް ތެދުތެދަްށ ގެންދެވިދާނެކަ މަށް އަޅުަގނަޑށް ޤަބޫލުކުރެވޭ. އަުޅގަ

ދަންނަވާކަމަށްވަންޏާ ހަމަ އެްއގޮތަކަްށވެސް ދީީނގޮތުން މިކަމާއި ދޭތެޭރގަިއ 

އެްއޗެއް ދަންނަވާކަން ުނވެސް ެއގޭނެ ދަންނަވާކަްށ ނުވެސް ނެތިން. 

ނޑަްށ މިއަދުވެސް މިތަނުަގިއ ވާހަކަފުޅުދަ ްއކަވަމުން އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ގެންދެވި ޢިްއޒަތްތެރި އެިކއެިކ މެންބަރުންގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުިވގޮތުްނވެއްޖިްއާޔ 

މި އައުަރއިެގ މައްސަަލ ނޫނިއްޔާ ހެދުމުަގއި ަދއްަކވާ ވާހަކަިއގަިއ މިހާރު މިއަްށ 

ބަލާކަމަށްވަންޏާ ހަމަ ދީނީ އަސްލުތަކަށް   އައިސް މިއޮތް އިޞްެްލާަޙށް

ެަވަނީ. ެއކަމަކު ބިނާކުރައްާވ ދަ ްއކަާވ މުހިންމު ރަނގަޅު ވާހަކަފުޅުަތކެްއ މި ދައްކަ

ނޑުމެންނަށް ދީނީ އަސްުލތަކަށް ބިނާކޮށް މިކުރާ  އަޅުަގނޑު ހިތަށްއަރަނީ އަުޅގަ

މަސައްކަތް ޙަޤީޤަތުގައި ޤަޫނނުއަސާސީ އެކުަލވާލާއިރު ކުުރމަކީ މާ މުޤާބިލުކަމެކޭ. 

ނަޑއަޅަން، އަޅުަގނޑުމެން މިުއޅެނީ މަޖިލީހުގެ  ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮީސެީޖަރ ކަ

އެހެންވީމާ، މިކަމަށް ޢާެާލިބުންގެތެރޭަގއި ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުާވގޮތުްނވެއްޖިްއާޔ 

ޚިޔާލުތަފާތުވާ މައްސަލަ މައްސަލަ އެއީ އަދި އޭގެ ތަފްސީެީލުތަކަށްދާއިރު 

ލަކަށް ނަމަވެސް ޚިޔާލުތަފާތުވާ މަްއސަލައަކަށް މި މައްސަލަ ބިނާވާއިރު އެ އަސް

ނުޑމެން މިތާ ގަވާއިުދގެ ކަމެްއ ނިންމާކަމަށްވަންޏާ  ބިނާކޮށްގެން ދެން އަޅުގަ

ނުޑ އެަބވިސްނޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަކަްށ  ތަންކޮޅެއް ނުަރއްކާތެިރވާކަމަްށ އަުޅގަ



އެހާ ފަސޭހައެއްުނވޭ މ. ައތޮޅުގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަުރ ހުށަހަޅުއްވާަފއި އޮްތ 

ނޑަށް ހަމަ އިޞްލާޙު އެ އޮތްގޮ ަތކަށް އަުޑއަހާކަށްވެްސ. އެހެންވީާމ، އަުޅގަ

މިމައްސަލާގައި ައޅުަގނޑު ދަންވާލަން ބޭނުންވަނީ ދީނީ މައްސަލަެއއްގެ އަސްލަްށ 

އުސޫލަށް ބިނާކުަރއްަވއިގެްނ ދައްަކވާ ވާހަކަފުޅެްއގެ ަމއްޗަށް ހުއްޖަތްދައްކަަވިއގެްނ 

ސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރގައި ކަމެްއ ދެން އެކަމާބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑުމެންގެ ރޫލް

ހިމެނެމުން ދިއުމަކީ އެހާ ފަސޭހައިން ޤަބޫލުކޮށްލަން އެހާ ފަސޭހަކަމަކަށްނުވެ 

އެބަދޭ. މުޅި މައްސަލައަކީ ޤަެައުމީ މައްސަލައަކަށް އެަބވޭ. އަދި، އެބޭފުޅުްނ 

ެަރީނާއަށް ބަލާކަމަށްވަންޏާ މިއީ ހަމަ ދީނީ ޢިލްމީ  އެދައްަކވާ ހުއްޖަތްތާއި ޤަ

ސަލައަކަްށވެސް އެބަވޭ. ޭއގެ ތެރޭަގއި އެއަްށވުރެ ބޮޑު ެމކްރޯ މައްސަލަ ޤައުީމ މައް

މައްސަލަ ނުނިންމާ އަޅުަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ަވކިޮގތަކަށް މިކަންކުރަން 

ނޑު ހިތަށްއަރާ.  ލާޒިމުކުރުމަކީ ހަމަ ރަނގަޅުކަމަކަށް ވެދާނެބާއޭ އަުޅގަ

ނޑު ެއ ޑިބޭޓް މިއަށް ނުޑ އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ ވުރެ އިތުރަށް ގެންދާކަށް އަުޅގަ

ނެތިން. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ަދންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ 

އަޅުަގނޑަށް ފަސޭަހއީ މިހާރު މި ގަާވއިދު ެއކުލަވާެލްއިވ މިކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 

ވިފައި ވަނަ މާއްދާަގއި މިާހރު ޑްރާފްޓްކުރެ  61ފޮނުއްވާފައި އޮތް ދެލިކޮީޕަގިއ 

ނޑަށް ަވރަށް ތާއީދުކުެރވޭކަމަށް. ދެއްވި ފުރުޞަެަތަްށ  އޮތްގޮތް އަުޅގަ

 ޝުކުރިއްާޔ.

 

ނުޑވެސް މި ފުުރޞަެަތު މި ހޯދާލީ  ރަީއސުލްޖުުމހޫިރއްޔާގެ   ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އަުޅގަ

 އް ދަންަނވާލަންެވގެން.މިހާރު ބަހުސްކުރެވެމުންމިދާ މަޢުލޫެޫއަށް ކުޑަެއްއޗެ މެންަބރު ިއބްރާީހމް ޝާފިޢު 

މަޒީނާ ޖަމީލު ދެއްކެިވ  މިގޮތުން ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްާޔގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ޮކންމެސްވަރަކަށް ާތއީދުކުރެޭވ އަދި އިޙުތިރާމުކުެރޭވ  ވާހަކަފުޅަީކ އަުޅގަ

ެަކަށްވޭ. ެއގޮތުން ވަކިން ާޚއްޞަެަކަެޮށް އެޭބފުޅާ ގެ ވާހަކަފުޅުަގިއ ވާހަކަފުޅުތަކަ

ވިދާޅުވިހެން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭަގއިވެްސ މި އައުރަިއެގ 



ޑެފިނިޝަންގެތެރޭަގއި ކުަޑުކޑަ އެއްބަްސވުމަކަށް ނާދެިވގެން އުޅޭތީާއއި އަދި 

މައިނޯރިޓީ ގްރޫޕަކާމެދު ކަމެްއ ނިންމާއިރު އެކްސްޕަރޓް އޮޕީނިއަންެއއް ހޯދުން 

 30ވަނަ ދެލިކޮީޕގެ  2އަދި ހަމަ، މި ަގާވއިދުގެ ރަނގަޅުވާެނކަމަށް ފެންނާތީ. 

ވަނަ މާއްދާގެ އެބަބުނޭ ކޮިމޓީތަކަށް ފަންނީ މާހިރުން ހާޒިރުކޮްށގެން މަޢުލޫމާތު 

ހޯދާ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑު ިހތަށްއަރަނީ ެއއީ ހަމަގއިމުެވސް މި މަޖިލީހުގެެެ 

ކަށް ހާޒިރުކުރެޭވ މެންބަރުންގެ ވާހަކަެއއް ނޫޭނ އެދައްކަީނއެއް. ެއކަމަކު ޮކމިޓީތަ

ނޑުމެންނަށް  މީހުން އަޅާފައި ހުންނަ ފޭރާމެއްގެ ވާހަކަެދކެޭވއިުރަގއި އަުޅގަ

އަނެއްާކވެސް ައޅުަގނޑުމެްނ ކުރަން މިއުޅޭ މަސައްކަތަކަށް ހުރަސްއެޅޭހެން 

ނޑަްށވެސް އެބަ ފުދެއޭ ެދވަނަ ދެލިކޮޕީގައި ިމއޮތްވަުރ  އެބަހީވޭ. ވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުެވސް ާތއީދުކުަރނީ ހެދުން އެޅުމާއި ބެހޭ  ވަނަ ދެލިކޮީޕގެ  2ގޮތުން. ީވމާ، އަުޅގަ

 ވަނަ މާއްދާަގއި ެއާވގޮތަްށ އޮންނާށޭ. ޝުކުރިްއޔާ. 61

 

 ދޫކޮށްލީ. މާޮޅސްމަޑުލު ދެުކނުުބރީ 
  މެންަބރު ޢަލީ ފާއިޒު 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:
 

ނޑު މިތާ  ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ   މަޑުކޮށްލަިއގެްނ އިނީޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. އާދެ، ައޅުގަ

 ޙަޤީޤަތުގައި މި ބަހުސްގެ ތެެރއަށް ނުވަންނާނަމޭ ހީކޮށް އިންދާ  މެންަބރު ިއބްރާީހމް ައޙްަމދު 

ކޮންމެވެެެސް ސިަފއެްއަގއި ފުންވަޅުަގނޑަކަްށ ެވއްޓުނީ. އެހެންވީމަ މަޖުބޫރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކޮންމެވެެެސް ެއއްެޗްއ އެބަވޭ ައޅުަގނުޑގެ އަމިއްަލ ނަފްސު ދިފާޢުކުރަންވެސް 

ނުޑެގ  ނޑު މިތާ ވާހަކަދަްއކަން ފަށާއިރުެވސް އެގޭ އަުޅގަ ބުނެލުން. ދެން އަޅުގަ

ނޑު އެއްބަފާ  ނުޑގެ ެއއްބަ  5މަންމައަކީ އަންހެނެއްކަްނ އަދި އަުޅގަ

އަންހެންކުދިން ތިބިކަންވެްސ ހަމަ އަޅުަގނޑު މި ފުުރޞަތުގަިއ ފާހަގަކުރަން. 

އްކަނީ ެއއްެވސް ޙާލެްއަގއި އެމީސްމީހުންގެ އެކަމަކު އަޅުަގނޑު މިދަ 



ވާހަކަެއްއވެސް ނޫން އަދި އަޅުަގނޑުމެްނގެ އެްއވެސް މީހެއްގެ ވާހަކަެއއްނޫްނ 

ނޑު އެންމެ ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުމެން މިތާ މިދައްކަނީ. މި ވާހަކައަށްދާއިރު އަުޅގަ

ނޑު ބަލައިލަެަން އެބަ ބޭނުންވޭ ިއސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކީ ކޮަބިއތޯއޭ. މި އީ އަުޅގަ

 ުެ މިތާ އިންއިރުަގއި އެންމެޮބޑަށް އުފެދުނު ސުވާލަކީ އިނގޭތޯ. އަޅުަގނޑު

ނޑުމެން މިއީެީ މުސްލިމުން ބާވަޭއ މިހިސާބަށްދާވަރުގެ  ހިތަށްއަރާ އަުޅގަ

ނޑަށް އެބަ އުފެދޭ. އެީއ ދީނުގެ އަސްލަކީ ކޮބައިތޯ ިމ  ސުވާލެްއވެސް އަުޅގަ

ނޑަށް އުފެދޭނީ އެ ުސާވލު. އެއީ ޝަޙާދަުތެގ  ސުވާލު އުފެދުނީމަ ދެން އަުޅގަ

ދެކަލިމަ ކިޔުންތޯ މުސްލިމަކަށްވަނީ ނޫނީ އެހިސާބުން ދެން އެހެންކަމެއް 

ނޑަްށވެސް އެނގޭ ދީނުަގއި  އަޅުަގނޑުމެން ކުރަންޖެހޭނެތޯނުވަތަ ނުޖެހޭނެތޯ އަޅުގަ

 އަްނަގވަނީ.هللا ދީނަށްވެއްދުމުަގއި މަޖުބޫރެްއ ނެތްކަން. ލާއިކުރާހަ ިފްއދީން 

ެަތް ދެއްވަްނވެސް ސަރުކާރުން ހުއްދަވެސް ެދއްވާަފިއ  އަޅުަގނޑަްށ ދީނުގެ ނަސޭޙަ

ނުޑ  އެބައޮތް. އެހެންވީމަ، ފަހަެރއްަގއި ހީފުޅުކުަރއްވަފާނެ ަކންނޭނގެ އަުޅގަ

ނަސޭޙަތް ދެއްވަނިއްޔޭ. ެއަކމަކު އެހެނެއްނޫން މިތާނގައި މި ހުށަހެޅިފައިއޮތް 

ބުނަން ބޭނުންވެގެން އެކަމަށް ދައްކަންޖެހޭ  މައްސަލައަށް އަުޅަގނޑު ެއްއޗެއް

ދަލީލުތަކެއް ދެއްކުމަށް  މިވާަހކަ މިދައްކަނީ ޙަޤީޤަތުަގއި. ެދން އުސޫލެްއގެ ގޮތުްނ 

ބަލާއިރު އެްއވެސް ޙާލެްއގައި އަޅުަގނަޑކަށްނެތް ދެންނެވޭކަެށއް އިސްލާމްދީނުަގއި 

ތިލާފު އޮތްކަމަކަށެއް. ޭއެގ އައުރަިނވާކުރުމާމެދުަގއި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުަގއި އިޚު

ނޑުމެން މިކިޔަނީ ބައެއްފަހަރަށް މި ނަންނަން ލާފައި  މައްޗަށްދިަޔއިމަ ދެން އަޅުގަ

އެއީ ިމވެނި ކަހަލަ މީހެކޭ ެއއީ ެއވެނި ކަހަލަ މީހެކޭ.  ެއ އުސޫލަށްދާދިއުމުަގިއ 

ދީނުަގއި ތަފާތުތަކެއް އެަބއުޅޭ. އެހެްނނަމަވެސް ައއުރަނިވާކުރުމާމެުދގައި އިސްލާމް

ނަޑއެިޅގެްނ  އެްއވެސް ޢިލްމުވެރިއަކު އިޚުތިލާފެއްނުވޭ އެއީ ދީނުަގއި އެކަމަށް ކަ

ޙުކުމު އައިސްަފއި އޮތީމަ ޢިލްމުވެރިން އިޚްތިލާފު ނުވަނީ އިނގޭތޯ. އެހެްނވީމާ، 

އަޅުަގނޑު މިތާނގައި ޙަޤީަޤތުގައި ިމވާހަކަދަްއކަން މިތެދުވީ. އަޅުަގނޑަށް ީހީވ 

ނޑުމެން މިތާނަގިއ ފަހަރެއްގައި އޮ ޅުމެްއގެތެރޭަގއި އުެޅވޭހެން. ދެން އަޅުގަ



ނުޑމެންނަށް މިދެއްކެނީ ޙައްޤުތަކެްއގެ ވާހަަކ  ވާހަކަދަްއކާއިރު އަުޅގަ

އިސްލާމްދީނަކީ ޙަޤީޤަތުަގިއ އަންހެނުންނަށްވެސް އަިދ ފިރިހެނުންނަށްވެސް 

ނޑަކީ ާރއްޖޭަގިއ ހަމަހަމަގޮތެއްގަިއ އެ ަޙއްޤުތަްއެް ގެނެސްދީފަިއވާ ދީނެއް. އަ  ޅުގަ

މިހާރު މި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާައށް ނުކުންނަ ވަރަށްގިނަ ކުިދންނަށް މި ޙައްޤުތައްެް 

ހަމަހަމަކަން ބަޔާންކޮށް ކިޔަަވއިދީ އެކަމާމެދުަގއި ޖަދަލުކުރަން އެކުދިންނަށްވެްސ 

ނޑުެގ  ދަސްކޮށްދޭ މީހެއް އަޅުަގނޑަކީ  ޙަޤީޤަތުގައި. އެހެންވީމަ،  އަުޅގަ

ނޑު މިދަްއަކނީ އެްއވެސްޙާެލއްަގއި ހަނދާނުގަ އި އާޭދ މިވާހަކަަތްއ މިވާހަކަ އަުޅގަ

ނޑަށް އެަބ  ނޑަށް އެނެގޭއ އަުޅގަ މަޢުލޫއިން ބޭރުވުމަކަށްނޫނޭ. އަުޅގަ

އިެިޝާރަްއވަން އުުޅއްވާހެްނެވސް އެބަހީވޭ. އެހެންވީމަ، އަޅުަގނޑަށް އެނެގއޭ 

ނޑު ހަނދާންހުރިކަންވެސް.  ދެން ދީނުގެ ޙުކުމުތައް އެވާހަކަމަތިން އަުޅގަ

ނޑު ހިތަްށއެރި ކަމެއްކޮށްަފއި ހިތަށްއެިރކަމެއް ނުކުރާކަްށވެސް  ބާވައިެލއްވީ އަުޅގަ

ނުޑ ޤަެަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ  ނޫން. އެކަން އަޅުަގނޑަށް ނުކުރެވުނަސް ެއއީ އަުޅގަ

ނަޑށް އެކަން ނުކުރެވުން  އަޅުަގނުޑގެ ދެކޮޅު ނުޖެހޭަކން.  ފަހަރެއްގައި އަުޅގަ

ނޑު ދީން ފުަރއްސާރަކުރަންޖެހޭކަމަކަށް ހަދައިގެން ުނވާނޭ. އަިދ  އެއީ އަުޅގަ

ދީނަށް އޮތް އުނިކަމެްއވެްސ ނޫނޭ. އެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑުމެންނަށް އެކަން 

ނުކުރެވުމަކުން ެއއީ ދީނުގަިއނެތްކަމެކޭ ބުނެވޭކެށެއް ނޯްނނާނެ އެއީ ދީނުގެ 

ނުޑ އެގޮތަކަށް އެ އްބަެހއްނުވާނަން. ދެން  އަނެއްކަމަކީ އަސްލެްއކަމަށްވާީތވެ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން އިސްކަންދޭންެޖހޭނީ ޙަޤީޤަތުގައި ދުނިޭޔަގއި އިސްލާމްދީނަށްފަހުގައި 

އައިެެ ޑިޮމކްރަސީައކަށްނޫނޭ. އެހެންވީމަ، އަުޅަގނޑުމެްނ އިސްކަމެއް އެންމެ 

ިވ ފުރަތަމަ ދޭންޖެހޭނީ ރ.އަތޮޅުގެ މެންބަރު ޢަލީ ވަޙީދު އިެިޝާރާތްކުރެއް 

ފަދައިން އިސްލާމްދީނުެގ އަސްލުތަކަށް އިސްލާްމދީނަށް އެންމެފުރަތަމަ 

ނޑުމެންނަކީ މާތްެވގެންާވ އިސްލާމްދީންމަތީގަިއ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއިެވސްބުނޭ ައޅުގަ

ތިބި ބައެކޭ ައޅުަގނޑުމެްނ އެންމެންނަކީވެސް، އެހެްނވީމަ އެކަމަށް އެންމެ 

 އެހެންބައަކަށް..... އިސްކަންދޭނެޖެހޭނީ ދެން އޭެގފަހުން ދެން



 

ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ކުޑަކޮށް މަުޑކޮށްލައްާވ އިނގޭތޯ. މިހާރު ހަމަ އަޅުަގނޑަްށވެްސ  ރިޔާސަތުން ވާަހނަެދއްކެުވން:

ދަންނަވަން އެބަޖެހޭ މާއްދާއާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަަކފުޅުދައްަކވާށޭ. އެީއ 

ޑު ބަލައިާލއިރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިހާރު ތިޔަ ކޮންމެފަހަރަކު އަުޅަގނ

ނޑަްށ  ވިދާޅުވަނީ ތިމަންނަ މަޢުޟޫއަށޭ މި ވާހަކަ ަދއްަކވަނީ. އެކަމަކު އަުޅގަ

ހީވަނީ އަޅުަގނޑުމެން ެއންމެންނަށްވެސް އެބަ ޤަެަބޫލުކުރެވޭހެން މިދިޔަ 

ވަގުުތކޮުޅގައި ހަމަ މުޅިން ާވހަކަފުޅުދެއްެކވީ ދީނީ މައްަސލައެްއގައި ދީީނގޮތުން 

ނޑުމެން ނަސޭޙަތެއްދެްއވުމު ގެ ގޮތުްނ ވާހަކަފުޅުދެްއކެީވ. މަޢުޟޫގަިއ އަުޅގަ

ކުރިމަތީެަގައި އޮތް މާއްެްާދއާއި ބެހޭގޮތުން އެންމެ ފަހަރަކުވެސް  އެްއޗެްއ 

 ވިދާޅެއްުނވޭހެން.
 

 އާދެ، ައޅުަގނޑު ވާހަކަ ފެށިިއރުވެސް ފަހަރެއްަގއި އަޅުަގނޑު  ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ 

 ވާހަކަދެްއކޭގޮތުން ތިޔަ ެިބޭފުުޅންނަށް ނުވަތަ އަޅުަގނޑުމެްނނަށް ހީވެދާނެއޭ ަމދު މެންަބރު ިއބްރާީހމް ައޙް

 އެކަހަލަ...... ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ވަރަށް ހިތާމަކުރަން ނިޒާމާބެހޭ ކަމެއް އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 މިގޮތަށް ނަގަންޖެހޭތީވެސް. ެއހެންނަމަވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު  ރާީހމް މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިބް 

ހުށަހެޅިފައިއޮތް މައްސަލަާއއި މައްޗަށް ބުރަެވވަަޑއިގެން ަމޝްވަރާދެްއވަމުންދާއިރު  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އެކަމަށް ހުރަސްެއޅުމަކީ ެއއްވެްސ ޙާލެްއގަިއ މިމަޖިލީހުގެ ކަރާމާތަށްޓަަކއި 

ނެޑއް ނުދެކެން. ޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް، މިހާރު ކޮށްގެްނވާނޭ ކަމެއްކަަމކަށް ައުޅގަ

ހުށަހެޅިގެން އުޅޭ މައްސަލަ ނިޒާމުގެތެރެއިން ފ.އަތޮުޅގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ވާހަކަދަްއކަމުން ގެންދާވާހަަކ ޔައުމިއްާޔކޮށްލުމަށް އަޅުަގނޑު އަރިސްކުރަން. 



 ޝުކުރިއްާޔ.

 

 

ނޑު ހަމަ އެްއގޮަތކަށްވެސް މެންބަރު ދައްަކވާ ާވހަކަ ހުއްޓާލަންވެގެްނ  ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވު އާދެ، އަުޅގަ

މަސައްކަތް ކުރަީނއެއްނޫން. އަޅުަގނޑު ަހއްތާވެސް މިދަްނނަވަނީ މި މާއްދާއާިއ 

ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާޭށ. އިސްލާމްދީނުގެ އުސްލުަތކާއި ިއސްލާމްދީނުެގ 

ނ ޑުމެން ޚިލާފުވުމާއި  މިމައްސަލަތަކުގަިއ، އެކަހަަލގޮތަކަްށ އަސްލުތަާކއި އަުޅގަ

 ވާހަކަދެްއކުމުގެ ބަދަލުަގއި މާްއދާއަށް ވާހަކަފުޅުދަްއަކވާށޭ މިދަންނަވަނީ. 

 

ނޑަށް  ނިލަންެދއަތޮޅު ުއތުުރބުރީ  ނޑަްށ ހީވަނީ މިހާރު އަޅުގަ  އާދެ، ޝުކުިރއްޔާ އަުޅގަ

 އްވައިފިހެން ެއޮގތަށް ބަލާފައި ކުރިއަށް މިގެންަދނީ. ފުރުޞަެަތުދެ މެންަބރު ިއބްރާީހމް ައޙްަމދު 

ނޑުމެން މި މަޖިލީހުގައި ޢަމަލުކުރަންފަށާ  ވާހަކަެދއްެކވުން: އަޅުަގނޑުމެން މި ވާހަކަދައްަކނީ އަޅުގަ

ވަނަ މާއްދާގައި އެބަ ބަޔާންކުރޭ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް  61ގަާވއިދުަގއި 

ނޑަަކށްވާންވާ ނީ ސަުރކާރުގެ ޮއފީސްއޮފީހުގެ ވެރިްނ ހެދުންއެޅުމުގެ މިންގަ

ރަސްމީގަީޑގައި ހެދުންެއޅުމަށް އޮންނަ މިންގަުޑގެ ތެރެިއން ދެން އިޚުތިލާފެްއ 

ހުށަހެޅުމެއް އުޅޭތީ މިބައި ހުރިހާބައެއް އުނިކޮށްލާނީޯތ  3ހުށަހެޅުމެއް  2މިވަނީ 

ނޭޑ ކިޔާނީތޯ ނޫ ންނަމަ ނޫންނަމަ މިހިސާބަށް ކިޔާފައި ހެދުންއެޅުމުގެ މިންގަ

ނޑުމެންނަށް އެބަ  3އައުރަިނވާާވގޮތަށް ހެދުންއަާޅނީތޯ. މި  ގޮތަށް އަޅުގަ

ނޑުގެ ޚިޔާުލ  ވާހަކަދެެކވޭ. އެްއގޮަތކީ އަުޅަގނޑަކީ ޢިލްމާނީ މީހަކަށްވެފައި އަޅުގަ

ނޑު ދޫކޮށްލަްނވިްއޔޭ ެއްއވެސްގޮެތްއ  ޢިލްމާނީ ޚިޔާލަކަށް ގެނެސްބަހަށްޓާފައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ޮކންމެސް އެހެންގޮތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން ބޭނު މެއްނޫނޭ. ދެވަނަގޮތަކީ އަުޅގަ

ބުނެފައި ދުކޮށްލުން. ތިންވަނަގޮތަކީ މުސްލިމެްއގެ ހައިސިްއޔަތުން އަޅުަގނޑުމެްނ 

ބުނަންޖެހޭ ބުނުމެއް އެއީ އެ އުސޫަލކީ ައޅުަގނޑުެވސް ތާއީދުުކާރ 

ޅުަގނޑުމެންނަީކ އުސޫލުކަމަށްވާތީ މިވާަހކަ ޙަޤީޤަތުގައި މިބުނަނީ. އެީއ އަ



މުސްލިމުން ކަމަށްވަންޏާ އަުއރަނިވާާވގޮތަށް ހެދުން އަޅަްނޖެހޭނެއޭ ބުނީމަ ހަމަ 

ފިރިހެނުންވެސް އަންހެނުންވެސް އޭަގއި ޝާމިލުވޭ. ެއއާިއ ޚިލާފަށް ވަކިގޮަތކަްށ 

ތަފާތުވާކަމަށް ހީފުޅުކުރެވޭކަަމށްވަންޏާ އެބަހުގެ މާނަކުރުމުގެ މައްސަލަެއއްކަމަްށ 

ނޑު މިތާނގައި ވަކި މީހެްއެގ ވާހަކަެއއް ފާހަަގއެްއ އަޅުގަ  ނޑު ދެކެނީ. އަުޅގަ

ނުކުރަން. ވަކި ޖިންެސއްެވސް ފާހަގައެއް ޙަޤީޤަުތަގއި ކުރާކަށް ބޭނުމެއްނޫން. 

އަޅުަގނޑުމެން މިދައްކަން ުއޅޭ ވާހަަކއަކީ ަޙއްޤުތައް ަބރާބަރަށް ހަމަހަމައަށް 

ްނވީމ، އޭެގ )ށ( ގަިއ މި ވާަހކަދައްކަީނ ދީނުގައި ގެނެސްދީފަިއވާ ވާަހކަ. އެހެ

މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ހެދުންެއޅުމުގަިއވެސް ހަަމ 

ނޑަކަށް ވާންވާނީ ަސރުކާރުގެ ނުރަސްމީ އިޙުތިފާލުތަކަށް ހެދުންއެޅުމުގެ  މިންގަ

ނޑޭ. މި ޚިޔާ ނުޑގެ ތެރެއިްނ ައއުަރނިވާާވގޮތަށް ހެދުންއެޅުުމގެ ިމންގަ ލަށް މިންގަ

ނޑު ޤަެަބޫުލކުރާ އުސޫލަކަްށވާީތެވ  އަޅުަގނޑު ާތއީދުކުރާީތވެ އެ އުސޫލަކީ އަުޅގަ

ނޑުމެްނގެ ތެޭރގަިއ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ މި މަޖިލީހުަގއި ެއ ޚިޔާާލއި އެ ފިކުރު އަުޅގަ

އޮންނަންވާނެތީވެ ެއކަމަށް ހެކިދައްކައި ެއއާއިެި އެްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތިން 

ނޑު މިދައްކާ ވާހަަކެއއް މިދައްކަނީ. ދީނުގަިއ ޤަރީނާއެްއގެ ގޮތުން އަުޅގަ 

ނަޑއަުޅއްވާަފއި އޮންނަނީ ވަކަޒާލިކަ ޖަޢަލްނާކުމް އުންމަތަން ވަޞަތާ.  ކަ

ެައި ލެްއވީމޭ  އަޅުަގނޑުމެްނގެ އުންމަތަީކ މެދުމިންވަރުގެ އުންމަތުެގ ގޮތުގަ

ކީްއވެގެންތޯ ލިަތކޫނޫ ުޝހަދާ ޢަލަންނާސި. މީސްތަކުންނަށް ހެކިދައްާކ 

ނޑުމެްނ ބަ އަކަްށވުމަށް މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ހެކިވާ ަބއެްއއްކަމަްށވުމަށް އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް  މިގޮތުަގއި ލެއްވި ވާހަކަ ީދނުގައި އަްނަގވާފައި ވަނީ. ައދި އަޅުގަ

ހެކިވާފަރާތެްއގެ ވާހަަކވެސް ެއބައޮތް އަްނަގވާފައި ވަަޔކޫނަްއ ރަސޫލު ޝަހީދަން 

ނޑުމެން މިދައްާކ ވާހަކަ މި ޚިޔާލުެގ ޢަލައިކުމް.  އެހެންވީމަ،  މިއަދު އަުޅގަ

މައްޗަށްެވސް ހެކިވާ ފަރާތެްއެގ ގޮތުަގއި އެފަރާތް ެވގެންވޭ. އަޅުަގނޑުމެންނަށް މި 

هللا ޙުކުމްތައް ގެނެސްދެްއވީ ަހމަ އެންމެ ފިރިހެނެއް މެދުވެރިކުަރއްަވއި މާތް

ނޑުމެން ޖެހޭނެ ޤަެަބޫލުކުރަން.  ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ. މި ިޚޔާލުވެްސ އަުޅގަ



އެކަމަކު އެ ިޚޔާލަކީ އަްނހެނުންނަށް ނިކަމެތިކޮށް ހިތުމުގެ ޚިޔާލެއްނޫން. 

އެހެންވީމ، ާޢއިޝަތުގެފާުނެގ އަރިހަށް ފިރހެން ބޭފުޅަން ވަަޑިއގެން ޢިލްމު 

ނޑު ޤަބޫލުކުރާ ވާހަކަެއއ. ޢާއިޝަތުގެފާނު ިމ  އުނގެނި ވަަޑއިގަތީ ެއއީ ައޅުގަ

ހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން ދީނުެގ ދަރުސުތައް ދެްއވި ފިރި

ނޑުމެންނަށް ކުރެވެންހުިރ ކަންތައްތައް އެބައޮތޭ  ހައްދުގެ ތެރޭަގއި ތިބެގެން ައޅުގަ

ނޑު ނުދަންނަވަން. މިއީ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށްވެސް ހަމަ  ނެތެކޭ އަޅުގަ

އެަބއޮތް. އެހެންވީމަ، އެ  ޚިޔާލުފާޅުކުރެވޭނެ އެ މިނިވަްނކަން ދީނުގައި ދެްއވާފައި

އުސޫލާއި އެްއގޮތަށް ޢަމަލުުކރާށޭ. އަޅުަގނޑު މ.އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ނޑު ވަރަށްބޮޑަްށ  އަޙްމަދު ޝަފީޤް މި ހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ އިޞްލާޙަށް ައޅުގަ

ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަްނ އަޅުަގނޑު މިތާނަގއި މި ތެދުވީ. އެހެންވީމަ، 

ޤަެަބޫލުކުރަީނ މިހާރު އެއާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑަެަްށ  އަޅުަގނޑު

هللا ކޮންމެސްއެްއޗެއްބުެނވުނުކަމަށް. ޝުކުރިއްޔާ، ވަްއސަލާމްޢަލަޢިކުމް ވަރަޙްމަތު

 ވަބަރަކާތުޙު.

 

 އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް، ައޅުަގނޑު މިަބހުސް  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު 

 އަުޑއަހަމުން ދިޔައިރު ވަރަށް ތަފާތު ޝުޢޫރުތަކެއް އިޙްސާްސކުރަމުން  އިްބރާީހމް  އިލްޔާސް ުޙސަިއން

ދިޔައިން އެންމެފަހުން ހިތަށްއެރީ އަުޅަގނުޑގެ ޚިޔާލުަތްއވެސް ދަންނަވާލާނަމޭ.  ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލަން އޮީތ ސަމާވީ ދީންތައް ބާވައިަލްއވާފައި އެ ދީންތަުކގަިއ 

ޝަރީޢަތްތައް ރައްދުވެފައިހުރީ މުކައްލަފުންގެ މަްއޗަށޭ. އަޅުަގނޑުމެން މިތާ ހުރި 

މި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުުޅންނަކީވެސް އިރާދަކުެރއްވީީތ މުކައްލަފުންކަމުަގިއ 

އަޅުަގނޑު ދެކެން. ެއއީ، ޝަރުތުތަކެއް ހަމަވެގެްނ މި އިންތިޚާބަށް 

ަގނޑުމެންނަށް ވޯޓުދެއްވި ހުރިާހ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިލެވުނީ. އަދި، ައޅު

ނުޑމެންނަކީ މިއީެީ ތަންދޮރު ދަންނަ ބައެއްކަމުަގއި  ރައްޔިތުންނަީކވެސް އަުޅގަ

ދެކި އަޅުަގނޑުމެން މީގައި މަތީ މަޖިލިސްއަކަށް އައުމުެގ ފުރުޞަެަތުދެއްވާފަިއ 



ގަންދީ ހުވާަތކެްއ هللا މިއޮތީ. އަިދ، ައޅުަގނޑުެމން މި ތިއްބެީވވެްސ މާތް

ނޑުެުމެންނަީކ މި ކޮންގެން . އެހެންވީމާ، އަުޅަގނޑަށް ޤަެަބޫލުކުެރވެނީ އަުޅގަ

މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތާިއ ކަރާމާްތ ހިފަހައްޓަން ދަންނަ އެކަމުަގއި ދެމިތިބޭނެ ބައެްއެގ 

ނޑު  ގޮތުަގއި. އެްއވެސް ޙާެާެލްއގައި މިހަދާ ކޫސަނި ަގާވއިދުތަކަކީ އަުޅގަ

ނުޑ ޤަބޫލުކުރާ އެްއޗެއްނޫން. މި ގަާވއިދުގެ  ެއއޮންނަ ޖަދުވަލަީކވެސް އަުޅގަ

ދެކޭގޮުތގައި ެއއްެވސް ޙާލެއްގައި މާ މުހިންމު ވާހަކަތަެކއްހުރި ޖަދުވަލެއްނޫން. 

ވަރަށް ގިނަ ކުދިކުދި ކަންަތއްތައް އެެެއިން މަނާެވގެންދޭ. ދެން މިތާނގައި މި 

ެަްއޒަފުންނާއި ދޭތެރޭގަިއ  މާއްދާގައި  މި ޙަވާލާެދވެނީ ސަރުކާރުން މުވަ

އްދަވާފަެައި އޮންނަ ަގާވއިެދއްަގއި އޮންނަ މާއްދާައކަށް. އޭގެ ޙާެާލުހުިރގޮތަކީ ހަ

ނޑުެުމެންނަށް ޤައުމީހެދުމެއް ނެތް ނިމިފައެއް.  27 އަހަުރވެގެންިދޔައިރު އަުޅގަ

އެއްަބއިމީހުން ތަންކޮޅެއްދޫ ހެދުމެއްލަނީ އެވެސް މައްސަަލެއއްނެތް ހަމަ ރަނގަޅު 

ުނގެ ހެދުންލީމަވެސް ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ެއވެްސ އަނެއްބައިމީހުން ބޮޑު ގިރުވާ

އޮފީހުގެ ހެދުމަކަށް ެވގެންދޭ. އަޅުަގނޑު ިމއީެީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލްްސަގިއ 

ނޑު ގެންގުޅެނީ ވަރަްށގިނަ  17،18 ވަރަކަށް އަހަރު ވަންެދން އުޅުނު މީހެއް އަޅުގަ

ވާުލވެފައިހުރި ފިެިލްމީ ތަރިން މިނިސްޓްރީގައި އެއީ އެތާނަގއި އަުޅަގނޑާ ހަ

މަސައްކަތްތައް ހުިރގޮތުން ަވރަށް އަންހެންކުދިން ގޮަވިއެގން ރާއްޖެތެރެއަށްގޮްސ 

ތަމްސީލުތައްކުޅެން މިކަހަލަ ކަންކަމުަގއި އުޅެންޖެހުނު މީހެއް މިއީ. އެހެންވީާމ، 

ނަޑކަށް އެ ަގވާއިެދއް ހިފެހެއްޓޭނެ ޮގތެއް މެދުވެރިެއއްނުވި.  ހަމަގައިމުވެސް އަުޅގަ

ނޑުމެންގެ އާދަތަކުްނ އެ ނޑު އެ ަގާވއިދަށް ކިޔަނީެވސް އަުޅގަ ީއ، އަުޅގަ

މަރާލާފައިއޮތް ަގވާއިދެކޭ އެ ގަާވއިދަކީ ހެދުން އެޅުމުގެ ަގވާއިދަީކ. އެހެންވީމާ، 

ނޑަކަށް ކަެަމަުކނުދޭ މި ގަވާއިުދަގއި  ވަނަ މާއްދާގައި ިލޔެފަިއ  61އެވެސް އަުޅގަ

ކަމަކުނުދޭ. ދެން، ައއިސް ހުށަހެޅިފައިހުރި  މިހިރަ އިބާރާތްތައް އަޅުަގނޑަކަށް

ނުޑ ދެކޭގޮތުަގއި މާކަ ރަނގަޅު އިޞްލާޙުތަކެއް ނޫން.  އިޞްލާޙުތަކަީކވެސް އަުޅގަ

ނުޑ މ. އަތޮޅުެގ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު ހުށަހަޅާފައި  އެހެންނަމަވެސް، އަުޅގަ



ނު ގޮތުން މިއޮތް ެއއްޗަށް ވޯޓުދޭނަން. އެީއ، ައޅުަގނޑު ިމވަގުތު ުހންނަންޖެހު

ނޑަީކވެްސ މިއީ ޕާޓީއަކަްށ  އެއަށް ސަޕޯްޓކުރަން ެއބަޖެހޭ. އަޅުގަ

ނިސްބަތްވެގެންހުރި މީހެއް. ެއހެންވީމާ، އެ އުސޫލުން އެ މާއްދާއަށް ައޅުަގނުޑ 

)ޔައުމިްއޔާއިން އުނިކުެރވިފައި( ހުށަހެޅިގޮތަށް ވޯުޓ ދޭނަން. އަޅުަގނޑު ބޭނުްނވަީނ 

މެންގެ ޑްރާފްޓިންގް ކޮިމޓީއަށްދާން. ޮގސްގެން މި މާއްދާ އެނބުރި އަުޅަގނޑު

 އަންނައިރުަގއި ތަންކޮެޅއް ލުއި..
 

 ކުރިއަށް ގެންަދވާ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، އަުޅަގނޑު ދެކޭގޮުތގައި މި މަޖިލީހުގަިއ ވަކި  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 މީހަކަށް ވަކިގޮެތއް ހެދުމަކީ ޮކށްގެންވާނޭ ކަެމއްނޫން. އަުޅަގނޑު  މަުޖދީ އިްބރާީހމް  މުޙަްނމަދު

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރެެެްއގެ ނަމުގެ ފަހަތައް ެއ މެންބަރުގެ ބައްަޕގެ ނަްނ  ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެނައުމުން އަުޅަގނޑަްށވަނީ ރައްދެއްދެްއވާފައި. ސައްެޕއަީކ އަޅުަގނޑު ދަންަނ 

ނޫން. އެހެންވީމާ، މިކަން ރިޔާސަތަށް ހަނދާނެއް ކޮށްލަމިދެނީ ނަމެއް

ފަހަރެއްގަިއވެްސ މިހާރު ވާހަކަަދއްކަމުންދާ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް 

ހުރަސްއަޅާކަެށއް ނޫން. އަޅުަގނޑަށް ރައްުދދެއްވާފަިއވާތީ ެއކަްނ 

ނ ނޑަށް ެއ ރައްދުދެްއވި ަފރާތްތަކަށް އަުޅގަ ުޑ ހަނދާންކޮށްލަދެން. އަޅުގަ

ނޑަްށ ޖިޒީދޭންޖެހޭނެ އެއީ ބައްޕަގެނަން މި މަޖިލީހުގައި  އިޝާރާތްކުރާނީ އަުޅގަ

 އިްއވީތީ. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 

ނޑު އެ ވާހަަކ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދައްަކވާ ނިމުމުން އަޅުގަ



ނޑު ޤަސްދުކޮށްގެން މިއިނީ. އަދި، އެ  ވިދާޅުވި ނަން އެ  ދަންނަވަން އަޅުގަ

ޔައުމިްއޔާއިްނވެސް ޭއަގއި ނުބާއްވާނެ ވާހަކަެވސް ދަންނަަވން އަޅުަގނޑު މިއިނީ. 

ނުޑ މި އިާޝރާތް އެ ވާހަކަފުޅުދެްއކެިވ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ެއ  ދެންމެ، އަުޅގަ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަިނކޮށް ެއ ނަން އިޝާރާތްކުރެްއވި މެްނބަރު ތެދުވެަވޑަިއގެން 

ނޑަށް ދަންނަވަން  އެކަމަށް އިޢުތިރާޟްކުރެްއވީާމ އެ ވަގުތު ހަމަ ވަގުތުން އަޅުގަ

ޖެހުނީ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން މި ގެންދަނީ ހަމަ އިރާދަކުރެއްިވއްާޔ 

އަޅުަގނޑަްށ ވީހާ ރަނގަޅަަކށް ހަމަ ވިސްނަިއގެން. ދެްނ، ައޅުަގނޑު ދުށީުމ 

ަލވާލެްއވިތަން. އެީއ، ތިލަދުންމަތީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު ދެންމެ އަތްޕުޅު އުފުއް

ނަސީރު އެހެންނޫންތޯ. އާދެ، އެީއ، هللا ދެކުނުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންަބރު ޢަބްދު

 ވާހަކަދަްއކަެަވަން އެއީ ނިޒާާމބެހޭ ނުކުތާއެއްތޯ ނުވަތަ މިާހރު ބޭނުންފުޅެއްނޫންތޯ. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވީ ރައީސް އާދެ، ޢިއް  ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ މެްނބަރު   ޒަތްތެރި ރައީސް، ައޅުގަ

 ތިދެއްވަނީ ނިޒާމީ ނުކުާތއެްއެގ ފުރުޞަތުތޯ ނޫނީ ނިޒާމާބެހޭ ތަޤްރީރުގެ  ަނސީރު هللا ޢަބްދު

ފުރުޞަތުތޯ. އެވާހަކަ ދަންަނވާލަންެވގެން. ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ނިޒާމީ ބައެްއ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނިޒާާމއިބެހޭ ބޮޑު ތަޤުރީރެއް ދެްއވާފައި ވަެަރަށް ގިަނ  ނުކުތާއެކޭ ވިދާުޅވެފައި

ނޑަށް އެބަ ފެނޭ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑުމެންގެ ވަގުތުަތްއ  ބޭފުޅުން އަދި އަުޅގަ

އެގޮތްިމގޮތަށް މިދަނީ. އެހެްނވީމާ، އެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަްނ ބޭނުން. ޝުކުރިްއޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 

އާދެ، ވާހަކަފުޅުަދއްަކވަން ހުންނެވި އަރިއަޮތޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު   ން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވު

 އިލްޔާސް ޙުަސއިން ވާހަކަ ައދި ކުރިއަށް ގެންަދވާ.   



 

ނިޑގެން ދިއަޔަސް ެއއީ  އަިރއަތޮޅު ދެކުނުުބރީ   އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް. ދެން، މެދުކެ

 އްނޫން. އެހެންދިމާާވނެ. އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ވަަރށް ޚާއްޞަ މައްސަލައެ  މެންަބރު އިލްޔާސް ޙުަސއިން 

މަޖިލިސްގައި. އެހެންވީާމ، ެއ ޚާއްޞަެަ ކަންތައްތަުކގެ ެތރެއިން ހިމެނޭ ބައެއް  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް. ދެން، އަޅުަގނޑު ދަންަނ  މުހިންމު ކަންތައްތައްހެން ހީވަނީ އަުޅގަ

ރުދޫ ަބހާއި އަދި މިހެންވެސް ދެތިން އިތުރުބަހެއް އެަބޮއވޭ. ބަސްތަކުގެ ތެެރއިން އޮ

އޭަގއި އަދަބުތައް ހުންަނގޮތުން މިކަހަލަ ެއއްޗެހި އެހެން ުބނެހަދަނީ މާތްކުރުމުގެ 

ނޑާ )ޔައުިމްއޔާއިން އުނިކުެރވިފައި( އޮްނނަ ގުޅުމަކީ ވަރަށް  ގޮތުން. އަުޅގަ

ތަށް ެއުގޅުން ހިނގަމުންދަނީ. ދުވަސްީވ ގުޅުެމއް. މަޖިލިްސ ތެރޭގަިއވެސް ެއގޮ

ނޑަށް ލިބިފައިއޮތް ަގާވއިދަްށ  ނޑު ިމ މަޖިލީހުން އަޅުގަ އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުްނ އަދި އެއަށް މާތްޮކށްހިތުމުގެގޮތުން އަދި 

ނޑު ދަންނަ އިޙްތިރާމްތަކާއި އެްއގޮތަށް  އެއަްށވުރެެވސްބޮޑަށް ބަހުގެ ެއކަހަލަ އަޅުގަ

ޑު )ޔައުިމއްާޔއިން ުއނިކުރެވިފައި( ބޭނުންކުރީ. ެދން، ބޭނުންފުޅިއްޔާ ތި އަޅުަގނ

ނޑުގެ ހުރިހާވެސް  ޔައުމިްއޔާއިން އުނިކޮށްެލްއިވޔަސް މައްސަލަެއއްނެތް. ައޅުގަ

ވާހަކަައކީ މި މާއްދާެާ މިއޮތްގޮތުން އަދި ެއއްފަހަރު ވިސްނާލާފައި ލިޔެލުމަީކ 

ނޑު އިށީންނާނަން. ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކޭ. ދެން، މި ޚި ޔާލާއިއެުކގައި ައުޅގަ

 ދެއްވި ފުރުޞަތަށް ވަރަށް ބޮަޑށް ޝުކުރިއްޔާ. 
 

އާދެ، އދ. ގެ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރު އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ޢިއްޒަތްތެިރ   ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑަށް ފާހަގަކޮށް ލެވިފަިއ މެންބަރު ވާހަކަފުޅުދެއްކެިވިއރު ދެކުނުކުތާއެއް އަުޅގަ

އެބައޮތް ޭއގެތެރެއިން ެއއްނުކުތާައކީ އެ ވިދާުޅިވ އެ ސައްޕޭގެނަްނ 

ނުޑމެން ކިތަންމެ ގާތްއެުކވެިރންނަމަވެސް އެކަހަަލ  ބޭނުންކުރެވޭކަން. އަުޅގަ

ނަންނަން މަޖިލީހުގައި ބޭުނން ނުކުރެއްވޭނެ. އެީއ، ަމޖިލީހުގެ ގަާވއިުދގައި 

ވެވިަފއި އެަބއޮތް މަޖިލީހުގައި މެންބަރެއްެގ އަޅުަގނޑުމެނަށް މިހާރު އެއްަބސްވެސް 



ނަން ބޭނުންކުރާކަމަށް ވާނަަމ އެ މެންބަރެްއގެ އަތޮުޅެގ ނަމާއި ޢިްއޒަތްތެރި 

މެންބަރު އެހެން ކިޔާފަިއ ެއ ބޭފުޅެއްެގ ނަންފުޅު ިކޔަން. އެހެންވީމާ، ެއގޮތުްނ 

ނޑު މި ޔައުިމއްާޔިއން އެތަން އެގޮ ތަށް އިންނާނީ. އެހެންވީމަ، ައޅުގަ

އުނިކޮށްލާނަންެް. ދެން، ދެވަނަ ނުކުތާައކީ މީެގ ކުރީގެ ުދވަހެްއެގ 

ވާހަކަފުުޅގަިއވެސް އިޝާރާތްުކރެއްިވ ޕާޓީގެ ވާހަަކ އަެނއްާކ މިއަދުވެްސ ވިދާުޅިވ 

ވަކި ޕާީޓއެްއަގއި ހުންނެވީމަ ވަިކގޮތަކަށް ވޯޓުދެްއވަްނ ޖެހިވަޑަިއގަންނަވާެނ 

ނުންވަނީ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޕާޓީގެ މަްއސަލަ ވާހަކަ. ައޅުަގނޑު ދަންނަވާަލން ބޭ

އަދި މަޖިލިސްގެެެ މި ޖަލްސާތަކާ ހަމައަށް އަންނަ ހިސާބަކަށް ޤާނޫނީގޮތުންނެްއ 

ނޑުމެން ޮކންމެ މީހަކުވެސް މަޖިލިސްގައި މިތިބީ އަމިއްަލ  ނާދެއޭ. އަުޅގަ

ކަށް މެންބަރުންގެ ގޮުތގައި ޮހިވެގންނޭ. އެހެންވީމާ، ވަިކ ޕާީޓއެއް ަވކި ުއސޫލަ

ވޯޓޫދެްއވަނީއޭ ވިދާުޅވެގެްނ އެ ވޯޓުެދއްވާނެތަެނއް މިތާކުނެތޭ. ރައްޔިތުްނެގ 

ނޑުމެންެގ އަމިއްލަ ފަރުދުންެގ  ނޑުމެން މިތިބީ ހަމަ އަޅުގަ ކުރިމަތީގައި އަުޅގަ

ގޮތުަގއި ހޮވިގެްނއަިއސް ތިބި ބައެއް. އެހެންވީމާ، މަޖިލީހުގައި އެގޮތަްށ 

ނުޑ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ެއގޮތަށް ކަ ންތައް ބިނާ ނުކުރުްއވަްނ އެީއ، އަުޅގަ

އެދޭކަމެކޭ. އާދެ، ދެން އަުޅަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނީ ަހްއދުންމަތީގެ ޢިއްޒަތްތެރި 

 މެންބަރު އިލްޔާސް އިބްރާހީމްައށް. 

 

 ޝުކުރިއްޔާ ިޢއްޒަތްތެރި ަރީއސް. އާދެ، ައޅުަގނޑު ދެސަަބބަކާހުރެ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު އިލްޔާސް 

ނޑުމެންގެ  ރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:އިބް  ފުރުޞަތަށް އެދެންޖެހުނީ. އާދެ، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު އަުޅގަ

މި ޚާއްޞަ މަޖިލީހަށް ގުޅިަވޑަިއގެންނެވި ވަޒީރުްނގެ މަޖިލީހުގައި އަލަްށ  

ބައިވެިރވެ ވަަޑއިގެންެނވި ިޢއްޒަތްތެރި ވަޒީރުންނަށް ވަަރށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާއާިއ 

ދަންނަވަން. އަދި، ޚާއްޞަކޮށް އެެެބޭފުޅުންގެ ެތރޭގައި ިތއްބެިވ ޢިލްމީ  ތަހުނިޔާ

ޒުވާން ބޭފުޅުންގެ ިޙއްޞާ މި މަޖިލިސް ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ދިއުމުަގިއ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިގެންާދނެކަމުގެ އުންމީދުތަްއ ވަރަްށ ބޮޑަށްކުރަން. އާދެ، 



ލްސާތައްފެށިެގންއައިރު ކޮންމެވެްސ ހަމަ އެއާއިެއއްކޮށް ޚާއްަޞ މަޖިލީހުގެ ޖަ 

އެއްުދވަހެްއގަިއ ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު ަވޑަިއގެންިއންނެވި ހެދުންކޮޅަާކިއ 

ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑަށް އެުދަވހު މިތާ އެ ވާހަކަދެކެވުނު މީހަކަށްވާތީ ެއކަމާ މިއަދު 

ނޑު ހިެއްއ މި ހިނގައި މަްއސަލައާ ެއއްެވސް ކަހަލަ ުގޅުމެއް އޮތްކަމަަކށް އަޅު  ގަ

ނޑަށް އެދުަވހު އެވާހަކަ ދަންނަވާެލވުނީ ޭވތުވެގެން މިދިޔަ  ްށ  30ނުކުރަން. އަުޅގަ

އަހަރު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި ާއއި ޚާއްޞަ މަޖިލީހުަގިއ ހިމެނިގެން އުޅެމުން 

ނަޑްށ  ނުޑވެފައި އެުދވަހު ނޫނީ އެފަދަކަމެއް އަުޅގަ އަންނަ މީހަކަށް އަޅުގަ

ައޅުަގނޑަށް މި މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަާތއި ަކރާމާތަށްޓަކައި އެކަމަްށ ފެނިފައިނުވާތީ 

އިޝާރާތެްއކުރެވުނީ ކޮންމެައަކސް އެއާ ުގޅިފަިއއޮތް މައްަސލައަކަށްާވކަމަށްވަންޏާ 

ނޑު ަގާވއިދުގެ ދެލިކޮީޕ  އަޅުަގނުޑ އެކަމަށް މަޢާފަްށ އެދެންޖެހޭ. އާދެ، އަުޅގަ

ސްނުމެއް ނުވިްސނަން. އެހެންނަމަވެސް، ލިބިގެން މައްސަލައާއިމެުދގަިއ މާބޮޑު ވި

މިހާރު މި ޢިއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގައި މިވާަހކަ ދެެކވެުމން މިދާގޮތުންެް މިއީ 

ވަެަރަށް އިްޙސާސް މަްއސަލައެްއކަން އަުޅަގނޑަްށވެސް ެއބަ އިޙްސާްސކުރެވޭ. 

ނުޑމެން މިއުޅެނީ މަޖިލީހުގެ ަގާވއިދުހެދުމުގެ  އަދި، މިހާރު އަުޅގަ

ނޑުމެން ސްޓޭޖުގައި  ކަމަށްވަންޏާ މީެގ ފަހަތަށް އެބައޮތް އަދި އަޅުގަ

ނޑުމެން  ޤާނޫނުއަސާސީހެދުން. ވުމާިއެއކު، ައޅުަގނުޑވެސް ދެޭކގޮުތގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީވެްސ  މިތާ މިދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކަތަކަކީެވސް އަުޅގަ

ހާ ރައްޔިތުން ވަރަށްބޮޑަށް އެާއއި މެދުަގއި ައޅުަގނޑުެމންގެ މުޅި ރާއްޭޖގެ ހުރި

ވިސްނާ ފިކުރުކުރާެނކަމެއް. ާއދެ، މިގަާވއިދު ައޅުަގނޑުމެްނ ނިންމާލާއިރު މީގައި 

އަޅުަގނޑުމެން، އާދެ، އަުޅަގނޑު ދެޭކގޮތުަގއި ވަރަށް މުހިންމު މާއްދާތަކެއް 

ފާސްވެގެން ހިނގައްޖެ. ެއކަމަކު މިކަހަލަ މީަގއި ަރއްޔިތުންެގ ވަރަްށގިަނ 

ނުޑމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި އިޙްސާސް ތަެކއް ާޚއްޞަކޮްށ މި ފަހަކަށްއައިްސ އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް ފެންނަމުންދާ ބައެއް ކަންތަްއތަކާމެދު ވިސްނާއިރު  ހުރި އަޅުގަ

ވަރަށްބޮޑު ގުޅުެމއް އޮތްކަމެްއ މީގައިވާތީ އަުޅަގނޑަްށވެްސ މި މާއްދާ ވަރަށް 



ނޑުމެން މިއަދު މިކަން ނޑަށް  މުހިންމުވެއްޖެ. އަުޅގަ ނިންމާ، އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެން މިއީ އަޢުަރ  ތައްކޮެޅއް ސަމާސާ ގޮތަަކށް ދަންނަވަންޏާ އަުޅގަ

ނޑުވެްސ  ބަލާމީހުންނަށްވެގެންވެސް އަަބދު ތިބޭކަށް ނުވާނެ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑުމެން އުުމރުގެ ފަހުކޮޅަށް އައިުރ  ވަރަށް މިކަމާ ބިރުގަނެއްޖެ. ދެން އަޅުގަ

ޅެމުން މިައއީ މިކަމަށް މާބޮޑަްށ ވިސްނަިއގެންނެއްނޫން. މިހާތަނަށް އު

ނޑުމެން ިމއުޅެނީ މި ޤަވާއިުދ  ނޑު ިހތަށްއަރަނީ އަުޅގަ އެހެންކަމާއެކު އަުޅގަ

ހަދާށޭ. މި ޤަވާއިދުގައި ިމ މައްދާ ނުބާއްވާ ގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވި މެންބަރަށް 

މި ސްޓޭޖްގައި، މި  އަޅުަގނޑަށް ބޮޑަށް ތާއީދު ުކރެވެނީ. އޭރުން އަޅުަގނޑުމެން 

ނޑުމެން ޮކންމެހެން މިމައްސަލާގެ ތެރެައށް ވަންނާކަށް ނުޖެހޭ.  މަރްޙަލާގައި އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑަށް ަވރަށްބޮޑަށްވެސް ފެނޭ މި ޤަވާއިުދގެ މާއްދާަގއި މި 

ނޑުމެންގެ ޑިސިޕްލިންާއިއ  ހެދުމާ ބެހޭބައި ނުބާއްވަން. އާދެ، އަުޅގަ

ނޑުމެންެގ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މަ ޖލިސްގެ ކަރާތްމަތް ހިފެހެއްޓުން އެއީ އަުޅގަ

ނުޑ ޔަޤީންކުރަން ެއކަން  މަޖިލިސްގެ ކޮންމެ މެންބަރެއްެގވެސް ކަމެއް. އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން މަޖިލިސްގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ކުރައްާވނެކަމަށް. އެހެންވީމާ، 

ނޑު ދަން ނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އަޅުަގނޑު ދެޭކގޮުތގައި އަުޅަގނޑަށް އާދެ، އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަްށ ބޮޑަށް ިމއަށް ާތއީދުކުރެވެްނ އޮީތ މި މާއްދާ މިހެން އުވާލާށޭ. އާދެ، 

ނޑުމެން ިނންމާ ގޮތަކުން ނުވަތަ މިއަދު ފާސްނުވެ މިމައްސަލަ  މިމައްސަލަ އަުޅގަ

އެްއވެސް ކޮަޅކަށްެް ފާސްނުެވގެން އަލުން ކޮމިޓީއަށް ދިަޔސް ކޮމިޓީންވެސް ދެން 

އްތޯ ކުރަްއވާނީ. އަނެއްާކވެސް ުދވަސްތަެކްއ ނަގާފައި އަންނާނީ، ވަކި ކީ

އަޅުަގނޑުމެން މި ަގވާއިދު ާފސް ނުވެގެން ދާނީ. އަދި މިަކމުން އެބަޔަކު ބޭނުންާވ 

ގޮތަކަށް މިމެސެޖް ރައްޔިުތންނާހަމައަށް ގެންދާނެ. އެފުރުޞަތު ނުދެއްވަްނ 

ނޑުމެންނާ ބެހޭ މަ ްއސަލައެއްނޫން މިީއކީ. ިމ އަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ. އަުޅގަ

ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދު ހެދުމާ ބެހޭ މައްސަލައަކަށް ޫނން އަޅުަގނޑުމެން މި 

ނޑަށް ފެންނަނީ މި މާއްދާ ނޯންނަގޮތަށް  ބަހުސް ކުރެވެނީކީ. އެހެންވީާމ އަޅުގަ



އަޅުަގނޑުމެން މި ގަވާއިުދގެ ކަންތަކާިއގެން ކުރިއަށް ދާން. އެހެންވީމާ، އެގޮތުްނ 

ށހެޅުއްވި ބޭފުަޅކަށް ައޅުަގނޑު ާތއީދު ކުރާނެ ވާހަކަ އަޅުަގނުޑ ދަންނަވަން. ހު

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 އަޅުަގނޑު ހީކުރީ މިފަހަރުވެްސ އަޅުަގނުޑގެ އަޚް މެންބަރަްށ ދަންނަވަނީ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު މޫސާ 

ްނނަވާލި ދަންނަވާލުމަކީ ކަމަށް، ސިްއސަިއގެންެވްސ ދިޔަ އިނގޭތޯ. މި ދަ  މަނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ފަހަރެއްގަިއވެސް މި މާއްާދާއއި ުގޅިގެން ކޮންމެ ބޭފުޅަުކވެސް ތެދުެވ ތަހުނިޔާ 

ނުޑވެސް ހަމަ ބޭނުންކޮށްލި ތަންކޮޅެއް. އާދެ،   61އެްއޗިހިކިޔާ ދާދިޔުމުަގއި އަުޅގަ

ގަިއވެްސ އޮތް ެއއްެޗއްެވްސ  3ވަނަ މާއްދާ. ައޅުަގނޑު ބަްއލަވާ މި ލިޔުން 

ން ހުށަހަޅައިގެން ެއކަްނވެސް ކުރީ ހަމަ އަވަސްކުރުުމގެ ބޭނުމުގައި. ކޮށްފަިއ އުވާލަ

ހަމަ އެއްކައިިރއަށް ޖެހިލާފައި އަިއއިުރގައި އަެނއްާކ މިއޮތީ ތާށިވެފައި. 

ނުޑވެްސ  ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ވާަހަކއަކީ ަގވާއިުދގަިއ މިއޮްތގޮތުންވެސް އަުޅގަ

ނުޑގެ އުމުުރެގ މެދުތެރެ ފަހުކޮޅަށް ވަރަށް ނުތަނަވަސް ވާންޖެހޭ އަޅުގަ

ދިޔަކަމަކަށް އަދި ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގަިއ 

ނޑަަކށް ވާންވާނީ ސަރުކާރުގެ ޮއފީސް އޮފީހުގެ ވެރިން  ހެދުން އެޅުމުގެ މިންގަ

ރަސްމީ ގަޑީަގއި ހެދުން އެޅުން އޮންނަ މިންަގނޑެްއަގއި. ކުއްިލއަކަްށ 

ނޑުމެން ތިބެންވެއްިޖއްޔާ ފަހަރެްއަގިއ މި ލްޓްރީވެފައި އަނެއްާކ މިތަނުގައި އަުޅގަ

ނޑުމެން އަންނަން. އެހެންވެއްޖިއްަޔކާ  ޖެހިދާނެ މެޑެލޭރި ހެދުމުގަިއވެސް އަުޅގަ

ގައިުމވެސް ައޅުަގނަޑކަށް ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވޭ އެކަންކުާރަކށެއް ނުވެސް އާދެވޭެނ 

ނީޯފމް އަޅަިއގެން ެއގޮތަށް. ދެން އޮތީ އަުޅަގނޑުމެންެގ އެގޮަތކަށް. ސިފައިްނގެ ޔު

ނޑުގެ ތެރެއަށް އަޅުަގނޑުމެްނ  ތޭރޭގައި ބަހުސްކުރެވެމުން މިދާ އިސްލާމީ މިންގަ

ފެތިގެންދާ މައްސަލަ. އަުޅަގނޑުމެންގެ ތެރޭަގއި ިއސްލާމީ ވެރިއަކު ހުންނަވާާތ 

ނޑުެމންގެ ސްކޫލުތަުކގައި ކުދިން ހެ 27 ދުންއަޅާ ގޮތާއި، އަހަރުވީ  އަުޅގަ

ސަރުކާރު އޮފީސްތަުކަގއި ެހދުންއަޅާ ގޮަތކީ ޮއޅިފައިއޮްތއެްއޗެއްނޫން. ދެންއޮީތ 



ނޑުމެން ެއއްވެްސ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި އޮތް ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަކަ. ައޅުގަ

ބޭފުޅަކު މިތަނަށް މީހުން ވަޑައިގެންމިތިބީ ފަހަރެއްގަިއވެސް ޖިންސީ ތަފާތުކުރުމުގެ 

ން ހޮވިފަިއވާ ހޮުވމަކަށްނޫން. ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޤާނޫނުއަސާސީ ގޮތު

އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި ކުރި އިޢުލާނަކަށް ކުރިމަތިލަިއގެން އެ އިޢުލާންަގިއވެްސ 

ނާދެ ތިބޭފުޅުންނަކީ އަންހެންނަކަށްވާން ފިރިހެނެކަންާވން އެކަހަލަ މިވެނި 

ލުޖުމްހޫރިއްާޔގެ މެންބަރަކަށް އަތޮޅަކުން ހޮވަްނވާނީ އަންެހން ބޭފުޅަކޭ. ރައީސު

އިންނަންވާނީ އަންހެން ބޭފުޅެޭކ އެެެހެނެއްނޫން. އަޅުަގނޑުެމން މިތަނުގައި ބަހުްސ 

ނޑުގެ ވާހަަކއަކީ ބުރުާގ  ކުރަމުން މިގެންދަނީ އެއްވެްސ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި. އަޅުގަ

ވުން. ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އިސްލާމްދީނުގެ ެއކިެއކި ައސާސްތަކާއި ޚިލާފް 

ނުވަެަތަ އިސްލާމްދީނާއި ިޚލާފްވުމުގެ ސަބަބުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އަދަބުލިބޭ 

ނޑަކަްށ  މީހުންގެ ތެރޭގައި ބުުރާގ ނާޅައިގެން ހަމަަގއިމުެވސް އަުޅގަ

ނުޑ  ނޑަކަެށއް އަދަބެއް ނުލިބޭނެ. އަޅުގަ އިރާދުފުޅުކުރެްއިވއްޔަާކއި ައޅުގަ

ފުޅަކު އެބޭކަބަަލުކ ބުރުގާއަޅަން ނުޖެހޭތީ. އެެެހެންވީމާ، ެއބޭ

ނޑުމެްނ  ރައްކާތެރިކުަރއްވަންޖެހޭ ކަމެްއ އެބޭކަބަލަުކ އަުތަގއި އޮންނާނީ. އަުޅގަ

ނުޑމެން ގަާވއިދު ހަދަން  އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ވިދާޅުވިަފދައިން މިތަނުގައި އަުޅގަ

މިއުޅެނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރަްއިޔތުންނަށް. އަވަހަށް ރަްއޔިތުންގެ ކަންަތއްތަކާިއގެްނ 

ރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަުތ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުއަސާސީ ކު

އިޞްލާޙުކުރުމަށް ަގާވއިދު ެއހެންނަމަވެސް ބަހުސް މިއަދު ބަދަލުވެގެން ގޮސްފަިއ 

މިއޮތީ ދީނީ ކަމަކަށް. ައޅުގަނދުމެންގެ ތެރޭަގއި ީދނީ ކަންތައްތަުކގަިއ 

ޟާންމަހު ބޭރުންވެސް މީހުން ގެނެސްގެން ހޭލުންތެރިކަން ހުރީ ކޮންމެއަހަރަކު ރަމަ

ނޑުމެން މިއުޅެނީ  އެބަހުރި އެއްޗެހި ކިޔާދީފަިއ. އެހެންވީއިރު އަދިެވސް ައޅުގަ

ެިގެން.  އަޅުަގނޑުމެން ބުުރގާއަޅަްނީވތޯ ތުބުޅި ބާހަށްޓަންެްވީތޯވެސް ނޭނގި

ސް، އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ދީނުގެ ަކންތައްތަކުަގއި މާބޮޑުކަެމއް ނެތް. އެހެންނަމަވެ

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ ޮކންމެމީހަކުވެސް ޤިޔާމަތްދުވަހުން އެމީހަކާ ކުރެޭވ 



ސުވާލަށް އެމީހަކު ޖަވާބުާދރީ ވާންޖެހޭނެއޭ ހަމަގައިމުެވސް މި ޢިއްޒަތްތެިރ 

ނޑުމެން ޖަވާބުދާރީ  މަޖިލީހުގައު ބުރުގާ ަބަޔކު ނާޅަިއގެން އަުޅގަ

ވަން ވަަރށް ޔަޤީންކަމާެއކީަގއި ވާކަށްނުޖެހޭނެކަން ހަމަހުވާ އަޅުަގނޑަްށ ދަންނަ

ނޑުމެން ވަރަށްގިނަ ބޭބޭފުޅުން  އަޅުަގނޑަށް އެނގޭ އެްއޗެްއ އެއީ. ދެން އަޅުގަ

ނޑުމެނަށް މިހާތަނަށް ދީނުގެ ވާހަކަތައް އަުޑއިވެމުންދާއިުރގަިއ  ޤަބޫލުކުރަން އަޅުގަ

ތަފާތުވުްނ އަޅުަގނޑުމެްނގެ ތެރޭގައި ީދނީ ވާހަކަދައްަކވާ ގިނަ ބޭބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު

ނޑުމެންގެ ތެޭރގައި އެންމެ އިސްކޮށްހުރީ ދީނީ ދަންނަބޭކަލެއް،  ހުރި. އަޅުގަ

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ރައީސްެވސް ތަފާތު ތަޤްރީރުތަކުގައި ބައެްއފަހަރު އިސްލާމްދީނުގެ 

ނޑަށް ކުޑަކޮށް ިނތްކުރިއަށް ރޫއަާރގޮތަށް  އަސާސްތަުކގެ ބަެއއްކަންތަާކ އަޅުގަ

އި ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްލަން. މިދެންނެވީ ފަހަރެއްގަިއވެްސ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވާފަ 

ނޑުމެން ދީނީ ބަހުސަކަށް  މީހަކަށް ފާޑުކިއުުމގެ ގޮތަކުްނނެއްނޫން. ދެން އަުޅގަ

ނޑުެމން ހަމަ އެއްުދވަހު ކަމާ ަކންފަށާ ދީނީ ދަންނަ  ދާންވެއްޖެިއއްާޔ އަުޅގަ

ގެންދަނީ. މިތަނުގައި ދެންމެ ބޭކަލުންވެސް ވަރަށް ަބއިވަުރ މިތަނަށް ވައްދައިގެން 

ވާހަކަދަްއކަމުން ވިދާޅުެވއްޖެ ސަރުކާރުން ދީނީ ވާހަކަދެއްުކމަށް ހުއްދަ ދެއްވާފަިއ 

އޮންނަ ބަޔަުކވެސް އެބަ އޮޭވ. ދީނުގެ ޝިޢާރު ފާުޅކުރުންެވސް މިއޮންނަނީ ަވކި 

ނެޑއްގެ ތެރޭަގއި ހުްއދަ ލިބުނީމާ ކުރެވޭގޮތަށް. ދެން އަނެއްކާ އެކަހަ ަލ މިންގަ

ބޭފުޅަކު މިތަނަށް ތެދުވެަވޑަިއގެން ވާަހކަފުޅުދައްަކވަން ފެީށމާ އަނެއްާކ ނިޒާީމ 

ނުކުތާއެއް އެބޭފުޅާއަްށވެސް، ހުއްދަނެތް ބޭފުޅުންނަށްވެސް ނިޒާމީ ނުކުތާއެްއ 

އެހެންވީމަ، ހުއްަދއޮެވގެންެވްސ މާބޮޑަކަށްވެސް ކުރެވޭނެ ކަެމއް ނޯވޭ ދަްއކާވާަހކަ 

ވޭ. ދެން ހުށަހެޅިފައިވާ ޚިޔާލުތަކަށް ބަލާއިރުަގއި މި އިޞްލާޙު އަުޑއެހުމެއްވެސް ނޯ 

ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް ުމލަކަތޮޅު މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި އިޞްލާޙުަގއި 

މައްސަލަޖެހިގެން މިއުޅެނީ ައޢުރަ ނިވާވާގޮތަށް އޮތުން. ައޢުރަ އެކި މީހުންނަށް 

ރި އަޚް ވިދާުޅވިފަދައިން. އަޢުރަ ފެންނަނީ އެކިގޮތަށް އަޅުަގނުޑގެ ޢިްއޒަތްެެތެ

ނަޑއަާޅނެ ގޮތެއް އެހެންނަމަވެސް އަޅުަގނޑުމެން އަޢުަރ  އަޢުރަ އެބޭފުޅުން ކަ



މިނަން ބޭނުންކޮށްގެން އެއްޗެްއ ފާސްކުރާ ކަމަށް ވަނީވިްއޔާ އެ ފާސްކުރަންޖެހޭނީ 

އަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤާނޫނުއަާސސީގަިއ ބުނާ ިއސްލާމްދީނުގެ ިރވެތި ުއސޫތަްއ 

ނޑައެިޅގެްނ އޭގެތެޭރގަ ނޑުމެނަށް ހަމަކަ އި އެކުެލވޭގޮތަްށ ކަމަށް އަޅުގަ

ނޑުމެން ާވހަކަ ދައްކަްނވީގޮތަްށ  ޤާނޫނުއަސާސީަގއި އޮވޭ. ެއހެންވީމާ އަުޅގަ

ރައީސް ވިދާުޅވާްނވީ މިހާރު އަޅުަގނޑަށް މިހާރު ވިދާުޅވެ ދެއްވަްނވީ. އިސްލާމީ 

ނޑަކަށްތޯ ނޑަކަށްތޯ ނޫނިްއޔާ މަޖިލީސީ މިންގަ ނޑަްށ މިންގަ . މަޖިލީސީ މިންގަ

ކަމުގައި ވަނީިވއްޔާ ައޅުަގނޑުމެން މިބުނާ އެމީހަކާ އެމީހަކު އުސޫލުން 

އަޅުަގނުޑގެ ިޢއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މާލޭގެ މެންބަރު ހުށަހެޅުއްިވގޮތް. އަދި 

އަޅުަގނުޑގެ އަޚް ތާއީުދކުރަްއވާ ގޮތަށް އަުޅަގނޑު މި ދޫކޮށްލަންވީ ކަންނޭނެގ 

ހެދުމެއް އަޅައިގެން މިތަނަށް އަންނަން. އައުރަބަލަން ބޭނުންވާ  އެމީހަކަށް ފެންނަ

މީހަކު ބަލަންތިބޭނެ.އަނެއްބަަޔކު ބަޙުސްކުރަމުން ގެންދާނެ. އެހެންވީމާ، މިހާރު 

އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ނެތް ދީނީ ބަހުން ނުވަތަ ދީނުގެ އެއްެޗއް ބުނަންވެއްިޖއްާޔ 

ވާން. އެހެންވެއްިޖއްޔާ އަޅުަގނޑުމެްނގެ މިޖެހެނީ ކޮންމެ މީހަކު ދަންނަބޭކަލަކަށް

ބާކީ ބަިއގަިއ ދެންނެތް އަުޅަގނޑުމެންނަކަށް އެންމެން ދަްނނަ އެދުރުކަން ަނގާނެ 

ނޑުމެްނގެ ތެރޭަގިއ  މުއްދަތެއްެވސް. އެހެންނަމަެވސް، އެނގޭ އެްއޗަކީ އަުޅގަ

ައކުމީހުން ބައަކު މީހުން ވާހަކަދަްއކައޭ މިހާރު މިތާނގައި ވަރަށް ަވރުގަދައަށް ބަ

ކްރިސްޓިއަން ދީންވެސް ފަތުަރންއުޅޭ ވާހަކަ. މިތާނަގއި ޯވުޓދޭ ގޮތަކުން އަނެްއކާ 

 ަެ ނޑުމެން މިތަނުން އަނެއްާކ ކޮންކަހަލަ ނިންމަވާފާނެބާއޭ ރައްޔިތުްނ އަުޅގަ

ދީނެއްބާއޭ ފަތުރަންެްމިއުޅެނީ މިއީވެސް ކުެރވޭ ޚިޔާެލއް. ެދން ކިތައްމެ ވަރަކަްށ 

ސް ޕާޓީގެ ވާހަކަ މިތަނުގައި ނުަދއްަކވަްއޗޭ ވިދާުޅވިޔަސް ހަަމ ރައީސް ވިދާުޅވިޔަ 

ނޑުމެން  ނަޑއަޅާފައި އޮންނަ ހެދުމަކާއި އެްއގޮތަްށވެސް އަުޅގަ ސަރުކާރުން ކަ

 ތިބެންޖެހޭނެކަންވެސް ބައެއް ޭބފުޅުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވަޭއ. 

 

ނޑަށް ދަންނަަވން އެބަޖެހޭ މާއްދާގެ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މިހާރު  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ހަމަ އަޅުގަ



ވާހަކައަްށވުރެން ދެން ހަމަ ތަފާތު އެކިކަހަލަ ވާހަކަދަްއކަވަުމން ގެންދަވާކަން. ހަަމ 

އެހެންނުހައްދަވާ މާއްދާ ާއއި ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުފުޅު ފާޅުކުރެއްވުން އެދެން. ދެްނ 

 ރަކު އެދިަވޑަިއގެންފައި އެަބއޮތް.މިވަގުތު ހަމަ ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއަކަްށވެސް މެންބަ

  

 ދެއްާވ، ދެއްވާ އިނގޭޯތ. ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު 
 މޫާސމަނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން:

 

ނަސީރު ކުިރއަްށ هللا އެީއ، ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ގެންދަވާ.

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑުމެންގެ ަވގުތުތައް އަ ދުންމަތީ ދެކުނުުބރީ ތިލަ  ވާހަކަ ިޢއްޒަތްތެރި ރަީއސް ތިވިދާޅުވި. އަުޅގަ

 އެހެނިހެން ވާހަކާިއގެ ތެރެއަްށލާފައި މަޢުޟޫއަށް މާދުރުން ދާތީވެ، ނަީސރު هللا މެންަބރު ޢަްބދު

ނޑު ބޭނުންވީ. ަރއީސް ވާހަކަެދއްެކވުން: އެކަން އެވާހަަކ  އެހެންވީމާ، ެއވާހަކަދަންނަވާަލން އަޅުގަ

ފާހަގަ ނުކުރައްވާ އިންެނީވ އެކަން ހަދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަން. ޝުކުރިްއޔާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް. 

 

 

 އާދެ، ކުިރއަށްގެންަދވާ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ނޭ ވަނަ މާއްދާ ހަމައަށްވެްސ މިއައީ ައޅުަގނޑު ކުރި މަްއސައްކަތުން 61 ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު މޫސާ 

 ބައްލަވާ މިހާައވަހަށް އެއީ ިލުޔން. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ަވކި މީތި  މަނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ލަސްކުރަްއވަން އުޅޭނެތޯ. ދެން ހަމަ ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަންގަަވއިގެން ެއގޮތަްށ  

އެކަންތައް ކުރަްއވަނީ. އެެހން ނަހައްދަވާށޭ ވިދާޅުޭވ. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނުޑ 



ނޑުމެން ދަންނަވާލަ ނޑުމެންނަށް މި ދީނީ ގޮތުން އަުޅގަ ން ބޭނުންވަނީ ައޅުގަ

ނެޑއް ނަަގިއގެން ކަެމއްކުރަންޏާ ިއސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ުއސޫލުތަކާިއ،  މިންގަ

ނަޑއެިޅެގންވާ އިސްލާމްދީނުެގ  އަދި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާޫނނުއަސާސީަގއި ކަ

ސް މީހަކު އަސާސުތަާކއި އިިދކޮޅަްށ އަޅުަގނޑުމެން މިތަނުގެ ެއއްވެ 

ނޑުމެން ބާްއވާފަިއ  ވާހަކަދަްއކަިއގެން ނުވާނެ. އިސްލާމްދީނުގެ ވާހަކަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އަެަޢުރަ ބައިވެސްެް ދޫކޮްށލާފިކަމަށް ވަނީވިއްާޔ 

ނޑުމެން އަމިއްަލައށް ދިވެހިރައްޔިތުންެގ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޮންނަންޖެހޭނެ އަޅުގަ

ޔިތުން ބޭނުންވާ ވަުރގެ ަގވާއިެދއް ޤާނޫނެއް އެކުަލވާެލވޭ ކުރިމަތީގަިއ ދިވެހިރައް 

ނޑުމެން ަގއިަގިއ ހުރިކަމަށްވަނީވިްއޔާ  ވަރުގެ ބަެއްއގެ ސަޙްސިްއަޔތެއް އަުޅގަ

ކޮންމެހެން ދޮރުންވަންނަ ކޮންމެފަހަރަކު ޓައި ހެޮއވަރުކޮށްަލދީ ޖީބުގައި އޮންނަ 

ަގނޑުެމންގެ ތެރޭަގއި އަޚްލާޤީ ފޯނުނަގާ ދުރުގަިއ ނުބޭްއވިަޔސް އަމިއްަލއަށް ައޅު

ނެޑއް ގެންގުޅެްނ ދަންނަ ބައަކު މިތަނަން އަންނަ ފެންވަރުެގ ބަައކަްށ  މިންގަ

އަޅުަގނޑުމެން އަމިއްަލއަށްާވން. މާފުކުރައްވާިތ ޢިްއަޒތްތެރި މެންބަރުން. 

ނޑުމެން  ފަހަރެއްގަިއ ެއއްެވސް ބޭފުޅަަކށް ކުޑާމިސްބަހެްއ ދަންނަވަީނކީނޫން. އަުޅގަ

ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ މިތަނުގައި ވާހަކަދެއްކުުމގައި މިންަގެޑއްވެސް ގެންުގޅޭކަށް 

ނޑުމެން  ނޑަައޅުްއާވއިފީމު. އަޅުގަ ނުޖެހޭ އެހެންނަމަވެސް، އެކަން ކަ

އެންމެންނަށްވުރެން އަޅުަގނުޑމެންގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސަްށ ދިވެހިބަސް އިނގޭ. 

ތަށް ބޭނުންކުރެވޭތޯ. އެހެން ނަމަވެްސ އަޅުަގނުޑވެސް މިބަލަނީ ހަމަ އެ ޢިެިބާރާތް

ނޑަްށ  ހެދުންއަޅަން ހަމަގައިމުވެްސ މިތަނުގައި އުޅޭ އެންމެންނަށްވުރެ އަުޅގަ

ނޑު  އަހަރު ފިލްމުކުޅުނުއިރު ތަާފތު ހެދުން އަޅާފަިއ  17އިނގޭނެ އަުޅގަ

ނޑުމެން  ހުންނާނީ. އެހެންވީމަ އަޅުަގނޑު ދަންނަވަން މިއުޅޭެއްއޗަކީ އަުޅގަ

ނުޑ ވާހަކަަދއްކަްނީވ ވާހަކަދަ ްއކަންވީ ދީނަށްތޯއޭ ނޫންކަމަެަށް ވަނީިވއްޔާ އަުޅގަ

ޤަވާއިދަށްތޯޭއ. މިސުވާލަްށ ހަމައެކަނި ޖަވާބުދެްއީވމަ އަޅުަގނޑު ހަަމ 

އެއްމިނެުޓގައި އެްއޗެއް ބުެނފައި އިށީންނާނަން. ވިދާުޅެވދެއްވަްނވީ ޯކއްަޗކަށްތޯ 



ނޑުމެްނ މިކަން ނިންމަންވީ ވާހަކަދަްއކަންވީ ުނވަތަ  ޮކންގޮތަކަެަށް ތޯ އަުޅގަ

ނޑު ދަންނަވާނީ.   ވިދާޅުވެެދްއވިްއޔާ އަުޅގަ

 

އަޅުަގނޑުމެން ވާހަކަަދއްކަްނޖެހޭނީ އިސްލާމްދީނުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުަތކުެގ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ތެރޭގަިއ، ައޅުަގނޑުމެން އެކަމަކު ވާހަކަދަްއކަން މިހާރު މިއޮތީ ަގވާއިުދ 

ނޑުމެންގެ ކުރިމަީތގައި ިމހާރުމިއޮތީ ގަާވއިދުެގ ފާސް ކުރުމުގެ މައްސަާލގައި. ައޅުގަ

 ވަނަ މާއްދާގެ ަމއްސަލަ. 61

 

 އެހެންވެއްެޖކަމަށް ވަނީިވއްޔާ އަޅުަގނޑު ދަންނަވާނީ އަޢުެުރަޔަކީ  ހައްުދންމަތީ ެމންަބރު މޫސާ 

 ރަ އޮތްކަމަށް ވަީނވިްއޔާ މިތަނުގައި އޮތްެއއްެޗކޭ. އިސްލާމްދީނުަގިއ އައުެު މަނިކު ވާހަަކދެއްެކވުން:

ނޑަައޅަން ޖެހޭނީ ައއުރަ އިސްލާމްދީނުަގއި   ނަޑއަާޅއިރުަގއި ެއހެދުން ކަ ހެދުމެއް ކަ

ބޭނުންކުރާ ގޮތަށޭ. އެހެންނޫންކަމަށް ވަނީވިްއޔާ ައޅުަގނޑުމެން ސީދާ އެކަނި 

ނޑު ބޭނުްނވަނީ އެމީެހއްގެ އަޢުެު ރަ އެމީހަުކ ޤަވާއިދަށް ދާކަމަށް ވަނީިވއްާޔ އަުޅގަ

ސަލާމަތްކޮށްފައި އެެެހެންީމހުންނަެަށް ނުފެންނަގޮތަށް ތިބޭގޮތަށް ނުވަަތ 

ނުބަލާގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައިަފއި ައޅުަގނޑުމެން މި ަޤވާއިާދގެން ކުިރއަްށ 

 هللا. ދެވޭނެގޮެތއް ހަމަޖައްސުމޭ. ަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަެަރަޙްމަތު 

 

 ޒަތްތެރި ަރީއސް، އާދެ ައޅުަގނުޑވެސް މި ފުރުޞަތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ ިޢއް ރަީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާގެ 

 ވަނަ މާއްދާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްާލހުތަކުގެ  61އެދި މިދަންނަވާލީ  މެންަބރު ފާޠިމަތު ދިާޔނާ 

ތެރެއިން މުލަކަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ޝަފީޤް ހުށަހަޅުއްވާފައިާވ  ސަޢީދު ާވހަކަެދއްކެުވން:

ނޑު އިޞްލާޙަ ނޑަށް ާތީއދު ނުެުކުރެވޭ ވާހަކަދަންނަވާުލމަށްޓަކައި. އަުޅގަ ށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރާގޮތުަގއި ތާއީދު ުނކުރެެވއޭ ބުނާއިރު އެތާއީދު ނުކުރެވޭ ސަބަބުެވސް 

ބަޔާންކުރަންވާނެ. ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް ައޅުަގނޑަށް ިމދެންނެވި އިޞްލާޙަށް 

ދެސަބަބަކަށްަޓކަިއ، ފުރަތަމަކަމަކީ ހަމަ ތާއީދު ނުކުރެވެނީ މައިަގނުޑގޮތެްއގައި 



ޔަގީނުންެވސް މި އިޞްލާޙު ތަންފީޒްކުރެވޭނީ ައއުެުރައަީކ ކޮބައިކަްނ އެނގިގެން. 

ނޑަކީެވސް ދީނީ މަޢުލޫތަކަެަްށ ވާހަކަެދއްކުމަށް މާ  ޢިއްޒަތްތެރި ަރއީސް އަުޅގަ

ނަޑީކވެްސ ޤުރުއާން ހިތުދަ ސް ޤާބިލު މީހެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް އަުޅގަ

ޤުރުއާނުގެ މާނަދަންނަ ދީނަށް ލޯބިކުރާ ބައްޕައަާކއި މަންމައެްއގެ ހިޔާވަހިކަުމގަިއ 

 ެެ ބޮޑުވެފަިއވާ މީހެއް. އަދި މީގެއިތުރުން އިސްލާމިކް ުޖޑިސް ޕްރޫޑަންސްގެ

ތެރެއިން ޚާއްޞަކޮށް އަންހެުނންގެ ފަރުދާއަށް އަމާޒުކޮްށގެްނ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް 

ިއވާ މީހެއް. އަދި މި ިޢއްޒަތްތެިރ މަޖިލީހުގައި ިތއްބެިވ ދިރާސާތަކެްއވެސް ކޮށްފަ

ޢިއްޒަތްތެރި ދީނީ ޢިލްމުވެރިން މި ނުކުތާގައި ދެްއވި ރަޢުޔު ވަރަށް ރަނގަޅަށް 

ނޑަށްވެްސ މި  ވަެަރަށް ފަރުވާތެިރ ކަމާިއއެުކ ކަނުލާ ައޑުއަހާފަިއވާ މީހެްއ. އަުޅގަ

ނޑަށް އެނގިފަިއވާ ދެންނެވެން އޮތީ ައޅުަގނޑަްށ ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތު ަގއި ައުޅގަ

ގޮތުަގއި ދީނީ އިލްމުވެރިންެގ ގޮތުގައި އަންހެނުންގެ އަުއރަޔަކީ ކޮބަިއކަމާއިމެުދ 

ޙިލާފްތަކެއް އުފެދިފަިއވާކަން. އާދެ ެއއީ މޫނާއި ެދައތްތިލަތޯ ނުވަތަ މުޅި 

ނޑުތޯ މިސުވާލު އުެފދުމުން ޙިލާފްއުފެދިފައިވާކަން ޤަބޫލުކުރެވޭ. ވީމާ  ހަށިގަ

އަޅުަގނޑުހިތުން އެގޮެަތަްށ ެއކަން އޮތްހިނދު ތަންފީޒް ނުުކރެވޭނެ އިޞްލާަޙކަްށ 

ނޑަށް ާތއީދުނުކުެރވޭނެ ދެވަނަ ސަބަަބކީ  ތާއީދު ކުެރވޭކަށް ހަމަ ނެތް. އާދެ އަުޅގަ

މި އިޞްލާޙުަގއި ހެދުންއަޅަްނ ވާނީ ސަުރކާރުެގ އޮފިްސއޮފީހުގެ ވެރިްނގެ ވެރިްނ 

މަްށ އޮންނަ މިންަގނުޑގެ ތެެރއިން އަޢުރަ ިނާވވާ ރަސްމީގަީޑގަިއ ހެދުންއެޅު

ގޮތަެަށް ހެދުންއެޅުމަށް ކަމަެަށް އޮތުމުން މީގެން އެބަދޭހަވޭ މިހާތަނަށް އަދި 

މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ އޮީފސް އޮފީހުެގވެރިން ރަސްމީ ަގޑީަގއި ހެދުން އެޅުމަށް 

ނުޑގެ ތެޭރގަިއ އައުެުރަ ިނވާނުވާ ހެދުްނވެސް ހިމެ ނޭކަމަެަށް. އޮންނަ މިންގަ

އަޅުަގނޑު ެއްއގޮތަކަްށވެްސ އެފަދަބޮޑު އިލްޒާމެއް ދިވެހި ސަރުކާރުަގއި 

ނުޑގެ އަހުންނާއި އުޙްތުންގެ އިްސތަށިފުޅުގައި އަޅުާވކަްށ  ވަޒިާފއަދާކުރާ އަުޅގަ

ނުކެރޭނެ. މި އިޞްލާޙު ފާްސކުރެިވއްޖެ ނަމަ ބުނެވެނީ މިހިނދުގަިއވެސް ބުރަކޮްށ 

ނޑުމެންގެ އަޙުންނާއި އުޙްތުްނގެތެޭރގަިއ އޮފީސްތަުކގައި މަެަަސއް ކަްތުކރާ އަުޅގަ



އެފަދައިން ައއުރަ ނިވާނުޮކށް ތިބިބަޔަކު ތިބިކަމުަގިއ ނުސީދާގޮތަކަށްެވސް 

އަޅުަގނޑަށް އެފަދަެއއްެޗްއ ދަންނަވާކަށް ނުކެރޭެނ ވީމަ މި އިޞްލާުޙ 

ށިފުުޅަގއި ފާސްކޮށްގެން އެފަދަ އިލްޒާެމއް އެ ިޢއްޒަތްތެރި ބޭފުޅުްނގެ އިސްތަ

ނުޑ  ނޑުެގ މަިއގަ ނަޑކަށް ުނކެރޭނެ. އާދެ ަމއިަގނޑު ައޅުގަ އަޅުާވކަށް އަުޅގަ

ނޑު މިއިްނކާރުކުރާ.  ދެސަބަބަކީ އެއީ މި އިޞްލާޙު ފާސްކުރުމަށް އަޅުގަ

އެހެންނަމަވެސް އިށީނުމުެގ ކުރިން އަދި ައޅުަގނުޑގެ އިލްތިމާސްެއއްވެްސ 

ނުޑގެ އިްލތިމާސްއަކީ ހެދުންކޮޅު ތުުރކުރެްއވުމުގެ އިތުރުން  އެބައޮތް. އަުޅގަ

އެހެނިހެން ޢަެަމަލުތަކުގައިެވސް ބޮޑުތަކުރުފާނު ގެންގުުޅއްވި ިރވެތި އަޙްލާްޤ 

އަޅުަގނޑުމެން ގެްނގުޅެމާތޯ. އަޅުަގނޑުހިތުން މިއަދު މި މަޖިލީހުގައި ބޭނަޒީރު 

ލިން ބުއްޓޫ އިންނެވި ނަަމވެސްެް. ލޭޑީޑަޔާނާ އިންެނވި ނަމަެވސްެް. އަދި މެޑް

އޯލްބަރައިޓް އިންނެވި ަނމަވެސްެް މި އިލްތިމާސްގައި ައޅުަގނާޑއެކު 

 ބައިވެިރވީސް. ުޝކުރިއްާޔ. 

 

އާދެ މިހާތަނަށް ވާހަކަދައްކަަވން އެދިވަޑަިއގެންެނވި އަލަށް އެދިަވޑަިއގެންފައި ހުރި  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ކު އެބައޮތް ެދވަނަފަހަރަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އެރުވީ. ފަެަސްބޭފުޅަ 

ނުޑ އެބޭފުޅުންނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ދެްނ  އެދިަވޑަިއގެންފައި. އަުޅގަ

ނޑަށް ކުަޑކޮށް ޮއޅުީނ  އަޅުަގނޑު އެދެން މީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި. އާދެ އަުޅގަ

އިނގޭތޯ މީ ައއްުޑއަތޮުޅެގ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް 

ތީ ހަަމ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެހެންވީމަ އެ ޢިްއޒަތްތެރި އެދިަވޑަިއގެންފައި އޮ

ނޑު ފުރުޞަތުއަރުވަން.   މެންބަރަށް އަޅުގަ
 

ނޑު ހުރީ ވަރަށް ކަނުލާ  އައްުޑއަޮތޅު މެްނބަރު އިްބރާހީމް   ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ިޚޔާލު އަުޅގަ

 އް ކަންެވސް ވަރަށް ރަނަގޅަްށ ސާފުވެއްޖެ. އަހަިއގެން. އަޢުެުރަައކީ ޯކއްޗެ  ޝަރީފް ވާހަަކދެއްެކވުން:

އަދި ވަެަރަށް އަސަރާިއއެުކ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަްށވެްސ ވަރަށް ރަނގަޅަށް  



އޮޅުންފިލައިފި. އޮޅުން ފިލިިއރު ހަެަމަ ނަތީޖާއަކީ ކިތަްނމެ ދިގުކޮށް ވާހަކަފުުޅ 

ންނަށް ދެއްކެވި ނަަމވެސް ތައުލީްމ ދިޔާނާގެ ދެވަނަބައިްނވެްސ އަޅުަގނޑުމެ

އެނގުުނއެްއޗެއް މިއެނގުނީ. އޭގެ އިތުރުެއއްެޗއް ޮއޅުމެއް ނުފިލަ. ކޮންމެއަކަސް 

އެ ައއުެުރަ ނިާވކުރަން ހަދާނެ ގޮތެއް އެހެދުން ހުންނާނެ ގޮތެްއގެ ވާހަަކ 

އެްއވެސް ިޢއްޒަތްތެރި މެންަބރަކު ޚިޔާެލއްގެ ގޮުތގަިއވެްސ ފާޅު ނުކުރަްއވާކަްނ 

ަޑށް ވިސްނުނުކަެމއް. ފާހަަގެވގެން ދިަޔ ކަމެއް. އެީއ ވަރަށްބޮޑަްށ ައޅުަގނ

ނޑުމެން މި ަލިއގެންތިބި ފަޓުލޫނާއި ގަމީހަީކ  ހަމައެއާިއ ެއކީ މިހާރު އަުޅގަ

އައުެުރަ ިނވާ ނުކުެރވޭ ހެދުމެއް ކަމުަގއިެވސް ެއއްެވްސ މެންބަރަކު ވިދާޅުިވ 

ނޑަށް ކުޑަޮކށް އޮޅުންއަރާ  ގޮތްީވ. އަެޑއްވެސް ުނއިވުނު. އެހެންވީމަ އަުޅގަ

އަޅުަގނޑަށް ވަރަށް ރަނަގޅު ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ހުށަހެޅިފައި އޮތް މާއްދާއެްއ 

ގެންނަންވާ ިއޞްލާޙެއް ެއ އިޞްލާޙު އޮންނަންވީ ޮގތަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން 

ގެންދެވިނަމަ އޭރުން ގޮތެއްިނންމަން ވަރަށް ފަސޭހަވީސް. ޢިއްޒަތްތެރި ރައީްސ، 

ަގއި ދީނީ ފަތުާވއެއްީދ ގޮެތްއ ނިންމޭނީ އެކަމުެގ އަޅުަގނުޑ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތު

އިޙްތިޔާރާ ބާރު އަދި ޖުިރސްޓްރިކްޝަންެް އެ ފަރާތްަތކަށް ލިބިފައި އޮންނަ 

ފަރާތްތަކަށް. އެއީ އެަކކަްށ ދެމީހަކަށް ޚިޔާލެއް ާފޅުކުރުމުގެ ގޮތުަގއި 

ނޑުމެންެގ ނިންމޭނެކަމެއް ކަމުގައި އަުޅަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ 

މަޖިލީހުގައި ތަފާތި ޢިއްޒަތްެތރި މެންބަރުން ފާޅުކުރައްވަމުްނ ގެންދެވި ިޚޔާލުތަކަްށ 

ރިޢާޔަތް ކުރުމަކީ އަދި އެކަމާިއ ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ވިސްނުަމކި ެއއީ ހަމަ އެންމެ 

ނުޑ  ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެޭވ. މިގޮތުން އަުޅގަ ރަނގަޅުކަމެއް ކަމުަގއި ައޅުގަ

ސްނުމަށްފަހު އަޅުަގނޑަށް ނިންމުނީ ދެގޮެތއް. ެއްއގޮތަކީ މިހާރު ވަރަށްބޮޑަށް ވި

ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީއިން މި ހުށަހަޅާފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަކީ ހަމަ ވަރަށްވެްސ 

އެކަީށގެންވާ ރަނަގޅު ނިންމުމެކޭ. އެނިންމުމުގައި ނިންމާފައި އޮތް ގޮތާިއ 

ކާރުކޮްށ ވާހަފުޅުދެއްެކވިތަެންއ ދޭތެރޭގައި އެްއވެސް ިޢއްޒަްތތެރި މެންބަރަކު އިން

ނާދޭ. ހަމައެކަނި ެއއަށް ތާީއދުކުރައްާވ ެއ ައއުެުރަ އިްސލާމްދީނުގައި އޮްތގޮްތ 



އަޅުަގނޑުމެން ކަހަލަ ނުދަްނނަ ޖާހިލު ގަމާރު ގުނބޯލު ީމހުންނަށް ވިސްނާދެވޭތޯ 

ތަްށ އެބޭފުޅުން ވަރަށް ހިތްވަރާއިެއކު މަސައްކަތް ކުރެްއވި. އެުކރެއްވި މަސަްއކަ

ނޑު ުޝކުރުވެްސ ަދންނަވަން. އެހެންވީަމ  ފަށްފަށުން ތަޢުރީފުކޮށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑަށް މިނިންމުނީ އެްނމެ ރަނގަޅުގޮަތކަށް ވާނީ މިހާރު ޑްރާފްޓް ކޮމިޓީއަްށ 

ފޮނުވާފައި އޮތްގޮތަށް ފާްސކުރުމޭ. އެއީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ވާހަކަފުޅު 

ވޭ އަދި މި ާރއްޖޭގެ ޢިޖްތިމާއީ ގޮތުންނާއި ައިއ ދެއްކެިވ ގޮތުން އަޢުރަ ނިވާުކރެ

ނޑަށް  ޤައުމުގެ ހާލަތު އޮތްގޮތުްނ ވަރަށް އެކަީށގެންވާ ގޮެތއްކަމަށް އަުޅގަ

ޤަބޫލުކުރެވި ވީމާ އަިދ ޢިއްޒަތްތެރިން އެފާޅުުކރެއްވި ިޚޔާލު މިއާިއ 

ބަރަކު ތަޢާރުޒުާވގޮތަކަށް ވާަހކަފުުޅ ނުދައްކަވާތީ. އެްއވެސް ޢިއްޒަތްތެރި މެން

ނޑުމެން މިިތބި ގަމީހާއި ފަޓްލޫްނ  ނޑު ދެންނެވިފަދައިން އަުޅގަ ކުރިންވެސް އަުޅގަ

ލުމަކީ އެއްގޮަތކަށްެވސް އަޢުރަނިވާ ނުވުން ކަމަކަށެއް ވިދާެޅއް ނުވޭ. އެބޭފުޅުްނ 

ނިންމެވިގޮތުން ައޅުަގނޑުެމންގެ އަޢުަރއަށްވުރެްނވެސް ބޮޑުކޮށް ނިާވކޮށްގެްނ 

ްއވެސް ލައިގެން އާެދވިދާނެކަމަށް އަޅުަގނޑު އިންއިރު މިތިބީ. ސޯޓުބުރިއެ

މިވިސްނުނީ މަޖިލީހުގައި. އެެހންނަމަވެސް އަުޅަގނޑަކަްށ ުނފެނޭ އެްއގޮތަކަްށވެސް 

އެއީ ހުއްދަކަމެއް ކަުމގަިއވިަޔސް މި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރަުކ 

ނޑަށް ހަމަ ސޯޓުބުރިއެއް ލަިއގެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކަށް  އަންނާކަްށ. އަޅުގަ

ފެންނަނީ ގަމީހާއި ފަޓުލޫނާއި ޓަީއއާއި ބޫާޓއި އަދި އަޅުަގނޑު އަާޅކަހަލަ 

އައިެނއްވެްސ ައއިނު އަޅާޭބފުޅުން އަަޅއިގެްނ ަވޑަިއގެްނނެވިްއޔާ. އެހެންވީމަ 

ނޑަށް މި ތާއީދުކުރެވުނީ. ދެން މިމަޖިލީހުގެ ޢިެިއްޒަތްތެިރ  އެގޮތަށް އަުޅގަ

ނަކީ ވަެަރަށް ޒިްނމާދާރު ކަންކަމާއި ދޭތެރޭ ަވރަށް ފުންކޮށް ވިނަާވ މެންބަރުން

ވަަޑއިގަންަނވާ ބޭފުޅުންކަމަްށ ވާތީ މާލޭގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެހުށަހެޅުއްވި 

ފަދައިން މި ޤަވާއިދުގަިއ މިކަން ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް ައޅުަގނޑަްށ 

އީުދކުރެވޭ. ޢިްއޒަތްތެިރ އެންމެރަނގަޅު. އެހެންވީމަ އެގޮތަްށވެސް ވަރަށް ތާ

ރައީސް، ައޅުަގނޑުމެންގެ ެތރޭގައި ެއްއވެސް ޢިއްޒަތްތެިރ މެންބަރަކު އަޢުރަޔާއި 



ބެހޭގޮތުން ބޭބޭފުޅުން ހުށްހެޅުއްވި ހުށަހެޅުްއވިމާއި ދޭތެރޭގައި އިންކާެރއް 

ކުރަްއވާނެ ކަމަކަށް އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ. ެއއިންކާރު ކުރަްއވާތީ 

ސް ނޫން އެބޭފުޅުން އެާވހަކަފުޅު ދެއްެކވީ، ައޅުަގނޑުެމންކަހަލަ ކުރިންވެްސ އެްއވެ

އަޅުަގނޑުދެންނެވިފަަދއިން ޭނނގޭ މީހުންނަށް މިކަން ޮއތްގޮތް ޮއޅުންފިލުވަިއ 

ނޑު ދަންނަވާނީ ވަރަށް ޝުކުރުވެިރ ކަމާއިއެކީ ެއކަން  ދެއްވުމަށް އަުޅގަ

ވަރަށް ަރނގަޅަށް އެނގިއްެޖއޭ،  ބަލައިގެންފީމޭ އެކަްނއޮތްގޮްތ އަޅުަގނޑަށް

 ޝުކުރިއްާޔ. 

 

 ވަނަ  61` އަްއސަލާމްޢަލައިކުްމ، އާދެ، ަޤވާއިުދގެ ދެލިކޮޕީގެ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

ނޑި ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާއި ބެހޭގޮތުން އަޅުަގނޑު އެ  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:  މާއްދާއަށް އަުޅގަ

ނީ ދަންނަވާލާފައި. އަޅުަގނޑު މިތެދުވީ އަޅުަގނޑު މި އިޞްލާހަކީ ކޮބައިކަން ވާ 

ހުށަހެޅި އިޞްލާޙާއި މެދު ާވހަކަފުޅު ދެއްެކވި ބަެއއް ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން 

މާލެއަތޮޅުގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް، އއ ގެ ޢިއްޒަތްތެިރ 

ތްތެރި މެންބަރު މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމް، ފާދިއްޕޮޅު ޢިއްޒަ

ހުޞައިން އިބްރާހީމް، ރ އަތޮޅު ޢިއްޒަތްތެރި ެމންބަރު ޢަލީ ވަހީދު، 

ނޑަށް ުކރެއްިވ ތާއީދަށް ުޝކުރުދަންނަވާލަން. ޭއގެ އިތުރުްނ  މިބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަ

އަޅުަގނޑު ުކޑަުކޑަ ވާހަަކެއއް ދަންނަވާލަން އެބައޮތް. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ނުޑ  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މަޒީނާ ޖަމީލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަުޅގަ

ހުށަހަޅުއްވާފައި އޮތް އިްޞލާޙާއި ވަރަށް ތަފާތުކޮށް ގެންދަވާ މިމަޖިލީހުގައި 

ނުޑ  ތިއްބެވި ޢިްއޒަތްތެރި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކުަރއްަވއިފި. އަުޅގަ

ތުރުކުރަްއވާފަިއ އެކަމާއި ވަރަށް ހިންހަމަނުޖެހުނު. ވެދާނެ އެކަމަނާ ހެދުންކޮޅު 

ހުރިގޮތް ރަނގަުޅވީމަ އެހެން އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް އެކަމަނާ ވިދާުޅވި ބަސްފުެޅްއ 

ނޑު ބެހޭކަށް ނެތިން. އަޅުަގނޑު މިދެންނެވީ އަޅުަގނުޑ  ކަމަށް. އެކަމަކާ އަުޅގަ

އިޞްލާޙު ހުށަހެޅިއްޔަކީ އެްއވެސް ހާލެްއގައި ެއްއވެސް ައންހެން ބޭކަނބަލަކަށް 



މެއް ދެރަގޮެތއް ހިުތގައި ާބްއވާގެންެނއް ނޫނޭ. ިއސްލާމްދީނުގެ ރިވެިތ ނިކަމެތިކަ

އަޙްލާާގއި ސުލޫކުން މި މަޖިލީސް ޒީނަތްތެރިކޮށް ކަރާމަތާއި ޢިއްޒަްތ 

އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުންނޭ. ާއދެ، ދެން ދަންނަވާލަންއޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެގ 

ޅުވި ެއއްަޗކަށްވެސް އެްއެޗއް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޑރ. ފާޠިން ހަމީދު ވިދާ

ދަންނަވާލަން އެބަ ބޭނުންވޭ. އެކަމަނާ ވިދާުޅވި ބަެއއް ބޭޭބފުޅުންގެ ޒާތީ ބަެއއް 

ނޑު  ކަންތައްތަުކގެ ވާހަކަ ބޮުލގެ އިސްތަށިަގނުޑގެ ވާހަަކ. ހަމައެފަދައިން އަުޅގަ

ންވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވޭ ބައެއް އަންހެން ބޭފުޅުން ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ ހެދު

އަޅުްއވާ އަދި ބަެއއް ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ބައެއް އަންހެން ބޭފުޅުން އަންހެން 

ބޭފުޅުން ފިރިހެން ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ބޭނުންވޭ. ެއގޮތްގޮތަްށވެްސ 

 އުޅުްއވާ. އަންހެން ބޭފުޅުންވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުިރއްޔާ އިނގޭތޯ. 

 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑު ެއްއގޮތަކަްށވެސް ެއކަހަލަ ވާހަކަ ނުދައްަކވާ.  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން؛

ނުޑ ދެން މިފުރުޞަތު އަުރވަނީ އަިރއަތޮޅު ުއތުރުބުރީގެ ޢިްއޒަތްތެރި  އާދެ، އަުޅގަ

 މެންބަރު މުޙަންމަދު މަޖުދީ އިބްރާހީމަށް. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ( 

 

 ތްތެރި ރައީސް އަރިހުަގިއ ނިޒާމީނުކުތާއަކަށް އަޅުަގނުޑ އެދެމުން ޢިއްޒަ އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 އަޅުަގނޑަށް އިޝާރާތްކުެރއްީވތީ އަޅުަގނޑު ކެތްތެިރކަމާއެުކ އެކަން  މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

 ޤަބޫލުކުރި ވާހަކަ މަޖިލީހުގައި ހާމަކުރަން. ހަމަމިއާއެކު ކަމަނާތައް  ވާހަކަެދއްެކވުންެެ:

ވަނަ  61ށްދެއްވާ ޢިްއޒަތްތެިރ ރައީސް، ވިދާުޅވި ޢިބާރާތުަގއި ވިދާުޅވީ ތަރުޖަމާކޮ 

މާއްދާ އުނިކުރަން ހުށަހެޅިފަިއވާކަމަށާއި ެއގޮތަށް ވިސްނުްނފުޅު ގެންގުުޅްއވުމަށް 

އެގޮތަށް މަޖިލީހަށް އަމުރުކުރެއްވީތީ އަޅުަގނޑު އެކަން ަޔުއމިއްޔާއިން އުިނކޮށްލަން 

 އިޝާރާތްކުރަން. 



 

 

އަޅުަގނޑު ެއއްވެްސ ޙާލެްއަގއި ެއކަހަލަ ވާހަަކއެއް ނުަދންނަވަން. އެހެންވީމަ،  ތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަ

 އޮޅުވާަލްއވަިއގެން ވާހަކަފުޅު ނުދެއްކެވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ެއދެން. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 މިތަނުަގިއ ހުރި ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން  ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ މެންަބރު 

 އެކަން ތަޙުޤީޤުކުރަްއވަންެް ޮގވާލަން. އަދި މިކަމަށް ތާއީދުުކރާ މެންބަރަކު މުޙަްނމަދު މަުޖދީ އިްބރާީހމް 

ނޑަށް ާތއީދުޮކށްދެންވެސް ޮގވާލަން. ޢިއްޒަްތތެރި ރައީސް  ވާހަކަެދއްެކވުންެެ:  ހުރިނަމަ އަޅުގަ

 ަގއި ޮއޑިއަށް ބާ ހެޔޮވުމަކީ ކަްނވެރިކަން ކާމިާޔބު .....މަސްވެރިކަމު 

 

 

މިހާރު ނިޒާމާ ބެހޭ ނުކުތާއަަކށް އެބަ  އެދިަވޑަިއގަންނަާވ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

 ނަޞީރު. هللا މެންބަރު ޢަބްދު

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

 ތަކަށް ތަފާތު ިއލްތިމާސްތަކާއި އާދޭސްތަުކގެ ވާހަކަތަކުން ދެއްވި ފުރުޞަ ތިލަދުންަމޑުލު ދެކުނުުބރީ 

ނޑު މަޢުޫޟައށް هللا މެންަބރު ޢަްބދު  އަދިވެސް މަޢޫޟޫއާ ހަމައަށް ނުދެވޭތީ އަުޅގަ

 އަޅުވާލަެދއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަން. ޝުކުިރއްޔާ.  ނަޞީރު ާވހަކަެދއްކެުވން:

 

 

 ތުރުބުރީ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުގެ ވާހަކަފުޅު އާދެ، އަިރއަތޮޅު އު ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:



 ކުރިއަްށގެންދެވުން އެދެން.   

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ ކުރިއަށް ެގންދެވުން(

 

 ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް މަްސވެިރކަމުގައި އޮިޑއަށް ބާ ހެޔޮވުމަީކ  އަިރއަތޮޅު އުތުުރބުރީ 

 މަށް އަޅުަގނޑު ދެކެން. މިމޭރުމުން ހުރިހާ ކަންވެރިކަުމގެ ކާމިޔާީބއެްއކަ މެންަބރު ުމޙަންަމދު ަމޖުދީ 

މެންބަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުަޅށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެ ޢިއްޒަތްތެރި ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް  އިްބރާހީމް ވާހަކަެދއްެކވުން:

އަޅުަގނޑު ހެޔޮހާސްފަށުން ޝުކުރު އަރިސްކުރަން. ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރެއްގެ 

މައްޗަށް ބުރަެވވަަޑއިގެން ދެއްކެވި ވާހަކަިއަގއިެި  ވަނަ މާއްާދގެ 61ވާހަކަފުުޅގައި 

ނޑު ތަފާތުކޮށް ފާހަަގުކރައްަވއި މޫނާ އަުޑގެ  އައުަރއަށް ނަޒަރު ހިންަގވަިއ މިންގަ

ވާހަކަ އިްއވުމުން އުފާކޮށްިފން. އެއީ ޝައްެކއް އޮތްަކމެއް ނޫން އެކަްނ 

ޝުކުރުވެިރވަން.  ޤަބޫލުކުރައްވާ ބުުރގާ ތުުރކުރަްއވަިއގެން ަވޑަިއގެންނެީވތީ

ވަނަ މާއްދާއަށް ލަދުވެތި ބަސްތައް އަުޑިއވޭއިުރ  61ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް، 

ލަދުވެތި ކަންކަން ކުރަްއވާ ޭބފުެުޅުންގެ އަރިހަށް ޖެހިަވޑަިއގެން ލަދުވެތި ެވވުުނ 

 ބަސްތަކުގެ ތެޭރގައި އުރަމަތި ފަރުޖުކަމަށް ވިދާޅުވި.....

 

 

އްޒަތްތެރި މެންބަރު އަުޅަގނޑު އެދެން ހަމަ ވާހަކަަދްއކަވަން މި މަޖިލީހުގައި ޢި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑު މި ދަންނަވަނީ އެހެން  އެކަީށގެންވާ ވާހަކަދެއްެކވުން އެދެން. ފަށްފަށުން އަޅުގަ

ނުހައްދަވާށޭ އެހެން ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރުންގެ ަވގުތު ގެއްލެމުންދާނެކަންެވސް 

ހާރު ދެވަނަ ފަހަރަށް ވާހަަކފުެުޅު ތިދައްަކވަނީ. ވިސްނާަވޑަިއގަންނަވާށޭ. މި

ނޑު އެދެން ވާހަކަ ކުރުކޮށްަލއްވާަފިއ އިށީންނެވުމަށް. އާދެ،  އެހެންވީމަ، އަުޅގަ

ނޑު ފުރުޞަތު ައރުވާނީ ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޙުސައިން  ދެން އަޅުގަ

 ރަޝީދު ޙަސަންއަށް. 



 

 ައޅުަގނޑު މި މަޢުޟޫަގއި ދެވަނަ ފަހަރަށް ވާހަކަދަްއަކން މިޖެހުނީ ، އާދެ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން 

 މިތަނުގައި ދެެކވުނު ބައެއް ާވހަކަތަކުގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ެއއްެޗއް  ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ދަންނަވާލަންޖެހޭތީ. އާދެ، މިތަނުގައި ވާހަކަެދއްެކވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން  

ޔާމީން އަޅުަގނޑަށް ހީަވީނ هللا ތެރި މެންބަރު ޢަބްދުނ.އަތޮޅުގެ ިޢއްޒަތް

އެމަނިކުފާނުގެ ނަންފުޅު ފުރިހަމަވާނީ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމޭވެސް ދަންނަވައިގެންހެން. 

އަޅުަގނޑަށް ީހވަނީ އެމަިނކުފާނު މި އަތޮޅަށް ކުރިަމތިފުޅު ލެއްިވއިުރގަިއ 

އެހެން  ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ކަމަށްވާތީهللا ބޭނުންކުރެއްވީ ޢަބްދު

ދަންނަވަންޖެހޭހެން އެހެން ނޫނިއްޔާ އެމަނިކުފާނަށް ކުޑާމީސްބަހެއް ދެންނެވިދާނެތީ 

މިވާހަކަ ދަންނަވާލީ. އާދެ، އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުަގއި ވިދާުޅވި އަޙްމަދު 

ޝަފީޤް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމާމެދު ވާހަކަދައްަކވަމުން ވިާދޅުވި އަޅުަގނޑުެުމެްނ 

މާބޮޑު މަްއސަަލއެްއކަމަށް މިކަމަކީ. މީގެ މާަނއަކި މި މަޖިލީހުގައި ބަލާވަރަށްވުރެ 

ވާހަކަދަްއކާ ގޮތެއް ނިންމުމަށްވުރެ ބޮޑުެު މައްސަލައެކޭ ިމއީ އިނގޭތޯ. ެއކަމަކު 

އަޅުަގނޑު ދަންނަވާ ހިތްަވނީ މި މަޖިލިސް މިއީ އެންމެ ބޮޑުެު މަޖިލިސް 

ސާީސއަކީ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ނޫންބާއޭ. ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުައސާސީ ހަދައި ޤާނޫނުއަ

އިސްލާމްދީނާ އެއްގޮތަްށ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ހަދާ އެންމެމަތީ 

ޤާނޫނުކަމަށްވާއިރު އެ ޤާނޫުނ ހެދުމަށް އައްޔަނުކުރެވިަފިއ އޮތް މަޖިލސްކަމަށް 

ވުމާއެކު ިމއަށްވުރެ ޮބޑު މަޖިލީހެއް ނޯންނާނެ. އެހެންކަމުން މި މަޖިލީހުގަިއ 

ރެ ބޮޑުކަެމއް އޮންނާނެބާއޭ ައޅުަގނުޑ ހިތައްއަރާ. ދެން ދެއްކޭ ވަރަްށވު

އެމަނިކުފާނު އަދި ވިދާުޅވި އިތުރަށް ދީނީ މައްސަލަތަްއ ދީނީ އަސްލުތަކުގެ 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދެްއކި ވާހަކަތަކުެގ މައްޗަށް ބިާނކޮށް ޫރލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރ 

އާދެ، ެއމަނިކުފާނު އެވިދާުޅީވ ހަދަން އެ މަނިކުފާނަށް ފެނިަވޑައިުނގަންނަވާކަމަށް. 

ވަރަށްބޮޑު ވާހަަކއެއް. ެއއީ އެމަނިކުފާނު ހަމަ ޙަެަޤީޤަތުގަެވސް ޤަބޫލުކުަރއްާވ 

 ގޮތްކަން ައޅުަގނޑަށް ޤަބޫލުުކރެވުނު އެހެން އެމަނިކުފާނު ިވދާޅުވާައޑު ިއވުނީމަ.



 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(

 

ނޑުއަޅުަގނަޑކަށް ޤަބޫލެއް މިލަދުްނމަޑުލު ދެކުުނބުރީ   ނުކުެރޭވ މިހާރު އެ ދެކެވެނީ އަުޅގަ

ނޑުމެން މިތާނގައި  ާޔމީން هللا މެންަބރު ައބްދު ނޑު ދެންެނވީ އަުޅގަ  ދެއްކިވާަހކަެއއްކަމަކަެަށް. އަުޅގަ

މިހަދަނީ ރޫލްއޮފް ޕްރޮސީޖަރގެ ކަމެކޭ މިކުރަނީ. އަެނއްކާ މި ޤާނޫނުހަދާ   ވާހަކަެދއްެކވުން:

ގެ މެންޑޭޓް މިއަށް ނެތް ވާހަކަެއއްނޫްނ މަޖިލީހުގައި މި ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހު

އަޅުަގނުޑ މިދެންނެވީ. އަޅުަގނުޑ ދެންނެވީ ޤާޫނނުހަދާ މަޖިލީހުގައި 

ނޑުމެން މި ކަންކުރެވިދާނެ.  އަޅުަގނޑުމެން ޤާނޫނުއަާސީސ އެކުަލވާލާއިރު އަުޅގަ

ނޑު މިދެންނެވީ.  އަޅުަގނޑުމެން މިހަދަނީ ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރއޭ ައޅުގަ

މަ، ރޫލްްސ އޮފް ޕްރޮސީޖަރގެ ތެރޭަގއި މިަކންކުރާއިރު މި ދީީނ އެހެންވީ

އަސްލަކަެަށް ބިނާކުަރއްަވިއެގން ކުރަްއވާ ކަމަކަްށވާތީ ީދނީ އަސްލުަގއި އެކަން 

ނޑު މިދެންނެވީ.  އޮތްގޮތަށް ބަލާފައި ރޫލްސް އޮފް ޕްރޮސީޖަރ ހަދަން އަޅުގަ

ނޑު ދެއް  ކި ވާަހކަެއއްކަމަކަްށ އެހެންވީމަ، މިހާރު އެ ަދއްަކވަނީކީ އަުޅގަ

 އަޅުަގނޑަށް ޤަބޫލެއްުނކުރެވޭ. 

 

 

އާދެ، ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރުެގ ވާހަކަފުުޅގައި އެ ެދއްެކވި ވާހަކަފުޅެްއ ނޫންކަމަށް  ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުޑވެސް ބަަލއިގަންަނން. ދެން އަޅުަގނުޑ  އެވިދާުޅވި ވާހަކަ އެހިސާބުން އަުޅގަ

ޒަތްތެރި މެންބަރު އެދިވަަޑއިގެންަފއިވާީތ އެ މެންބަރަށްވެްސ މ. އަތޮޅުގެ ޢިއް 

އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާަނން. އެއީ މ. އަޮތޅު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު 

 ޝަފީޤް ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާއެއް. 

 

 )ނިޒާމާބެހޭ ނުކުތާ(



 

 އް މީ އިނގޭތޯ މެންަބރުން ވާހަކަ ބައްލަވާ ތަކުރާުރކޮށް ދެންނެިވ ވާހަކައެ  މުލަކަތޮޅު މެްނބަރު އަްޙމަދު 

 ދައްކަވަިނކޮށް އެ މެންބަރުންެގ ވާހަކަފުޅަށް ހުރަސްއެޭޅގޮތަށް  ޝަފީޤް ވާހަަކެދއްކެވުްނ:

ޙަެަޤީޤަތުގަިއވެސް ދެންމެެވސް އެދެއްެކވީ ބޭކާރު ވާހަކަެއއް އިނގޭތޯ ނިޒާީމ  

 ނުކުތާއެއް ނަްނގަަވިއގެން. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 

އާދެ، ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙުސައިން ރަޝީދު  ެކވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއް

ނުޑ  ދައްކަވަމުންެް ގެންދެިވ ވާަހކަފުޅު ކުިރއަށް ގެންދަވަންެދން. ދެން އަުޅގަ

އެދެން ހަމަ މެންބަރަކަށް ސީދާ މެންބަރެއް ދެއްކެވި ވާހަަކފުޅަކަށް ޖަވާބު ދެއްާވ 

ރު ވާހަކަފުުޅ ދައްކަާވއިރު އެ ވިދާޅުާވެއއްެޗއް ހަމަ ވިދާޅުވާ އެހެން ވިދާޅުާވއި

ގޮތަށް ވިދާުޅވުން އެދެން. އެެހން ވިދާޅުނުވާ ެއއްޗެހި އެހެްނ މާނަކޮށްލައްވަިއގެން 

ވަިކގޮތަކަށް ވިދާުޅވެ އެހެން ހެއްދެވީމަ ނުކުމެދާނެ މައްސަލަ މިހާރު ނުކުންނަމުން 

ތްތެރި ބޭފުޅުން ވާހަކަފުުޅ ދައްކަާވއިުރގަިއވެްސ މިދަނީ. އެހެންވީމަ، ހުރިހާ ޢިއްޒަ

އެ ނުކުތާއަށް ވިސްނާަވަޑއިގަތުން ައޅުަގނުޑއެދެން. އާދެ، ކޮޅުމަޑުުލގެ 

ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށްގެންަދާވ ގަޑިޖެހެން ވަރަށް 

 ކައިިރވެއްޖެކަން. 

 

 ެއަކން އިނގޭތޯ. ައޅުަގނޑަށް ިއނގޭ އަދި  އާދެ، ައޅުަގނޑަށް އިނގޭ ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން 

 މިދައްކާ ވާހަަކިއގެ ރިކޯޑިްނެއއް އޮންނާނެކަންެވސް އަދި އެ ރިކޯޑިންގ ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަަކދެއްެކވުން:

ވާރބަޓިމް ކޮޕީއެއް އަޅުަގނުޑމެންނަށް ލިބޭނެކަންވެސް. އެހެންވީމާ، އެމަނިކުފާނު  

ތްތެރި މެންބަރުންނަށް ވަެަރަށް ރަނގަޅަށް ވިދާޅުވި އެްއޗެއް މަޖިލީހުެގ ޢިއްޒަ

އެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ އަުޅަގނޑު ދަންނަވަން އުޅޭ ވާހަަކައެަކީ ދީނީ އަސާސަާކއި 

ޚިެިލާފަށް ޤާނޫނުއަސާސީެވސް އަދި ޤާނޫނެްއވެްސ އަދި ޤަާވއިދެްއވެްސ 



ނުހެދޭނެއޭ ނުވެސް ހިންގޭނެއޭ. އެހެންވީަމ، މި މަޖިލީހުގައި މި ތަފާތުެވގެްނ 

ޅޭކަމަށް މި އިނގެނީ ނޫީނ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އޮިޅވަަޑއިގެން ިމއުޅެނީ ހަމަ އު

ެްޗެްއކަން.  ެަީކ ކޮން އެއް އޭގެތެޭރގަިއ ައޅުަގނުޑވެްސ ހިމެނޭގޮތަށް ައއުރައަ

ނަމަވެސް މިތަނުގަިއ ތިއްެބިވ ދީނީ އިލްމުވެރިން ައޅުަގނޑަށް ހަމަެަގައިުމވެސް 

ފެންވަރަށް ވިދާޅުވެ ެދއްަވއިފި ައއުރައަެަީކ  އެްއވެސް ޝަްއކެއްނެތި ޤަބޫުލކުރެވޭ

ނޑަށް އެނިގއްޖެ  ކޮންއެްއޗެްއކަން. އާދެ، ެއބޭފުޅުން ވިދާޅުިވގޮތުން ައޅުގަ

އެްއވެސް ަޝއްެކއްނެތި ޭއެގތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ ދީނީ ތަޤުެުރީރުދިނުން ދީނީ 

ހެންވީަމ، ފަތުވާދިނުން ހުއްދަ ދައުލަުތން ދެއްވާަފއި ތިއްެބވި ބޭުފޅުންވެސް، އެ

ެަީކ  އެބޭފުޅުން ވަރަށް ރީއްޗަްށ ވިދާޅުވެ ދެްއވައިފި ފިރިހެނުންގެ އައުރައަ

ެަކީ ކޮަބއިަކންވެސް. ފިރިހެނުންެގ  ކޮބައިކަްނވެސް އަދި އަންހެނުންގެ ައއުރައަ

އައުަރއަެަކަށް ިމވަނީ ފޫޅާިއ ކަކުލާިއ ދެމެދު. އަންހެނުންގެ ައއުރަެއއްކަމަްށ 

މަ ދެވަނަ ބައިަގއިވެސް އެއޮްތޮގތަށް އައްޝޭޚް ޖަމީލު މިވަނީ ތައުލީމްދިޔާނާގެ ހަ

އެ ލިޔުްއވާފައި އޮްތގޮތަށް މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ފިޔަވައި ހުިރހާތަނެއް. އެހެންކަމުން 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު  ނުޑ ދަންނަވާނީ އަޅުގަ ވަނަ  51އަޅުަގނޑު ބުނާނީ އަުޅގަ

ނަޑކަށް ވޯޓެއްނުެދވޭނެއޭ. މާއްދާ އޮތްގޮތަކަށް ހަމަަގއިުމވެސް ފާސްކުރާކަށް އަޅު  ގަ

ނޑުމެންނަށް  ސަބަބަކީ ައޅުަގނޑުމެންނަށް އެކަްނ އިނގުމަެަށްފަހު އަުޅގަ

އެކަމަކަށް ދެން ތާއީެދއްނުުކރެވޭނެއޭ. އިސްލާމްދީނުގެ ަކމަކާއިމެދު އަންަގވާފަިއ 

 އޮތް އުސޫލަާކއި ޚިލާފަކަެަށް.

 

 ޖެެެހިްއޖެ އިނގޭތޯ.މިހާރު ގަޑިޖެހެނީ ގަޑި ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން؛

 

ނޑު ވާހަކަަދއްކާަލން ބޭނުންވާ  ކޮޅުމަޑުލު ެމންަބރު ޙުަސއިން   އާދެ، އެހެްނވީމަ، ދެން ދުވަހަކުން އަުޅގަ

 ވާހަކަދަންނަވަން. ރަޝީދު ޙަސަން ވާހަަކދެއްެކވުން:

 



 ޖަލްސާ ނިންމެވުންެް.               .3
 

ނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އާދެ، އެހެންވީމަ ދެ ރިޔާސަތުން ވާހަކަެދއްެކވުން: ން އަންނަ ދުވަހަކުންވެސް އަުޅގަ

ދެން މިއަދު މިހާހިސާބުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަުޅަގނޑު ނިންމާލާނަން. 

ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ދަންނަާވލާނަން ދެން އަޅުަގނޑުމެްނެގ ޖަލްސާއެްއ އޮންނާނީ 

އެއް  9އްތަ ދުވަހު ވާ އާީދއްތަ ދުަވހު. އާދެ، އެއީ ދެންއަންނަ ާއދީ 26މިމަހުގެ 

ވާ އާީދއްތަ ުދވަހު  24ޖަހާއިރު. މިތާނގައި އެދުވަުހގެ ޖަލްސާަގއި އާދެ، 

އަޅުަގނޑު ދެންެނވީވެްސ ެއހެން. ދެން އެދުވަހު މިހާރު ވާހަކަފުޅު ދަްއކަވަްނ 

ދެންނެވި ކޮޅުމަޑުލުގެ ޢިއްޒަްތތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. އަދި އޭެގ 

ުޅގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޙުސައިން އިްބރާހީމްއަށް ފުރުޞަތު އިތުރަށް ފާދިއްފޮ

އަރުވާނަން. ެއއަށްފަހު ދެން އޮންނާނީ މި މާއްދާ އާިއމެދު ވޯޓުނަގާ ގޮަތކަށް 

ވޯޓުނަަގިއގެން ކުރިއަްށގެންދިުއން. އެހެންވީމަ، މިހާ ހިސާބުން މިއަދުގެ ޖަލްާސ 

  ނިންމާލަނީ. 
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